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กระบวนการบริการสขุภาพแบบองค์รวมระดบัปฐมภมูิ 

กระบวนการที ่3 
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 กระบวนการบรกิารสขุภาพแบบองคร์วมระดบัปฐมภมูิ 
 

กระบวนการบริการสุขภาพแบบองค์รวมระดับปฐมภูมิ  ประกอบด้วยกระบวนการในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในศูนย์บริการ

สาธารณสุขและชุมชน ดังนี้ 

-  ด้านการให้บริการสุขภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข 

-  ด้านมาตรฐานระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการที ่

3 
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ดา้นการใหบ้รกิารสขุภาพของศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 

ขอบเขต 

 การให้บริการสุขภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าท่ีให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิตามพื้นท่ีรับผิดชอบ ครอบคลุ ม 4 มิติ             
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันควบคุมโรค ด้านการรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิ และด้านการฟื้นฟูสุขภาพ  ซึ่งให้บริการสุขภาพท้ั งเชิงรับ (ในศบส.)           
และเชิงรุก (นอก ศบส.) ประกอบด้วยกระบวนการย่อย 3 กระบวนการได้แก่ บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข บริการสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟูสุขภาพ และ            
บริการทันตกรรม 
 

กระบวนการ ขอบเขต หนว่ยงานเจ้าภาพหลกั หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  
(ในศูนย์บริการสาธารณสุข)   

งานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิในศูนย์บริการ
สาธารณสุขประกอบด้วย 

- คลินิกตรวจรักษาโรคท่ัวไป คลินิกโรคเรื้อรัง (คลินิกเบาหวาน  
คลินิกความดันโลหิตสูง)   

-  คลินิกพิเศษ (มีเฉพาะบางศูนย์บริการสาธารณสุข) ได้แก่คลินิก             
วัณโรค คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกกามโรค คลินิกป้องกันและ
บำบัดยาเสพติด คลินิกสุขภาพจิต คลินิกสัตวแพทย์ 

- คลินิกสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ คลินิกฝากครรภ์ คลินิกสุขภาพเด็กดี  
คลินิกวางแผนครอบครัว คลินิกวัยทอง คลินิกฉีดวัคซีนป้องกัน          
พิษสุนัขบ้าในสัตว์  
 

ศบส. 
 
 
 
 
 
 

สพธ./กสภ./กพส./
สชส./กภก. /กอพ./

กคร./สสธ. 
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กระบวนการ ขอบเขต หนว่ยงานเจ้าภาพหลกั หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

- บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข   
(นอกศูนย์บริการสาธารณสุข)   

งานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับปฐมภูมินอก
ศูนย์บริการสาธารณสุขประกอบด้วย 
- บริการตรวจรักษาโรคเบ้ืองต้นท่ีศูนย์สุขภาพชุมชน 
- หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี  
- งานอนามัยชุมชน (Home Visit, Home Health Care) 
- งานอนามัยโรงเรียน 
-  งานสาธารณสุขชุมชน 
-  ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว SRRT 
 

ศบส. สพธ./กสภ./กพส./
สชส./กภก./กคร./กอพ./

สสธ./สสล./กสอ. 

2. บริการสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟู
สุขภาพ 
 
 
 

งานบริการสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟูสุขภาพ ประกอบด้วย การให้บริการ
สังคมสงเคราะห์ และการให้บริการฟื้นฟูทางกาย จิต สังคม             
โดยเริ่มจากการได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาล ชุมชน หรือมารับบริการ
ท่ี ศบส. เป็นการให้บริการท่ีครอบคลุมท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
ตามความจำเป็น รวมถึงการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 

ศบส. 
 
 
 
 

สพธ./กพส./กภก./
สชส./กอพ./กสภ. 

 
 
 

3. บริการทันตกรรม 
 

งานบริการทันตกรรม ประกอบด้วย 
- คลินิกทันตกรรมท่ัวไป  
- คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง (มีเฉพาะบางศูนย์บริการสาธารณสุข)  
ผ่าตัดฟันคุด รักษาคลองรากฟัน รักษาโรคเหงือก ทันตกรรมสำหรับเด็ก 
- คลินิกส่งเสริม ป้องกัน ทางทันตกรรม ได้แก่ ส่งเสริม ป้องกันทันตสุขภาพใน
คลินิกฝากครรภ์  ส่งเสริม ป้องกันทันตสุขภาพในคลินิกสุขภาพเด็กดี 
- ออกหน่วยทันตกรรมเคล่ือนท่ี 
- งานทันตสุขศึกษา ทันตกรรมป้องกัน ในโรงเรียน และในชุมชน  

ศบส. กทส./กสพ./กพส./กภก. 



 
            คูม่อืปฏบิตังิานสำนกัอนามยั  กรงุเทพมหานคร 

 
 

 
 504 

กระบวนการ ขอบเขต หนว่ยงานเจ้าภาพหลกั หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาและ
สารเสพติด 
 

- การบำบัดรักษาผู้ติดยาสารเสพติดในคลินิกบำบัดรักษายาเสพติด 
สำนัก/อนามัย  

- การพัฒนามาตรฐานการ การกำกับติดตามการดำเนินการตาม
มาตรฐาน 

- การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลด้านการป้องกัน บำบดัรักษาและฟื้นฟู 
- ติดตามการดำเนินการตามมาตรฐาน และการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล

ด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยา/สารเสพติด 
- การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยใน ณ สถานฟื้นฟูผู้ติด

ยาเสพติด  

สยส . ศบส . 

5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายบริการทาง
การแพทย์สาธารณสุขในพื้นท่ี 

- การค้นหา ประสาน คัดเลือก เครือข่ายด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

- พัฒนาเครือข่ายให้สามารถดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่
ประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขของเครือข่ายในพื้นท่ี 

ศบส. เครือข่ายต่างๆ ในพื้นท่ี 
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 จากขอบเขตของกระบวนการย่อย ด้านการให้บริการสุขภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข ท้ัง 5 กระบวนการ นำมาจัดทำแผนผังแสดงความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

    หนว่ยงาน 

กระบวนการยอ่ย 
ศบส. สพธ. กสภ. กพส. สชส. กภก. กอพ. กคร. สสธ. 

บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข                                       

(ในศูนย์บริการ
สาธารณสุข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

-ดูแลระบบ
HCIS 
-รวบรวมสถิติ
และนำเสนอ 
-กำหนด
แนวทางให้สุข
ศึกษา สื่อ 
และการทำ 
self-help 
groupในศบส. 
- นิเทศงาน 
 

-กำหนด
แนวทางคลินิก
โรคเรื้อรัง
คลินิกสร้าง
เสริมสุขภาพ 
และคลินิก
สุขภาพจิต           
-นิเทศงาน 

-กำหนด
มาตรฐานศบส
PHCA ร่วมกับ
สรพ. 
-กำหนด
แนวทาง
ปฏิบัติงานของ
พยาบาล         
-นิเทศงาน 

-สนับสนุน
การการส่ง
ตรวจทาง
ห้อง 
ปฏิบัติการ 
-ควบคุม
คุณภาพ 
-นิเทศงาน 

-สนับสนุนยา
และเวชภัณฑ์
ทางการแพทย์ 
-กำหนด
แนวทาง
ปฏิบัติงานของ
เภสัชกร 
-นิเทศงาน 

-กำหนด
แนวทางการ
คัดกรอง ดูแล
ผู้ป่วย เอชไอวี               
วัณโรค และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
ในศบส.   
-นิเทศงาน 

-สนับสนุนวัคซีน 
วัสดุเพ่ือใช้
ป้องกันโรค 
-กำหนด
แนวทาง
ปฏิบัติการดูแล
วัคซีน 
-นิเทศงาน 

-กำหนด
แนวทางการ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตว์
และโรคติดต่อ
จากสัตว์สู่คน
ในศบส. 
-นิเทศงาน 

ทำบัตร 

คัดกรอง 

พบแพทย์/
บุคลากร 

 

ทำหัตถการ/
ตรวจเพ่ิม 

 

จ่ายเงิน  
รับยา 
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    หนว่ยงาน 

กระบวนการยอ่ย 
ศบส. สพธ. กสภ. กพส. สชส. กภก. กอพ. กคร. สสธ. 

บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข   

(นอกศูนย์บริการ
สาธารณสุข)   

 -ดูแลระบบ
HCIS 
-รวบรวมสถิติ
และนำเสนอ 
-กำหนด
แนวทางให้สุข
ศึกษา สื่อ 
และการทำ 
self-help 
groupใน
ชุมชน 
-ออกหน่วย
แพทย์เคลื่อน 
ที่ร่วมกับศบส. 
- นิเทศงาน 
 

-กำหนด
แนวทางดูแล
ผู้ป่วยโรค
เรื้อรังในชุมชน
และสุขภาพ 
จิตชุมชน 
-กำหนด
แนวทางงาน
สาธารณสุข
ชุมชน 
-กำหนด
แนวทางการ
สำรวจและ
วินิจฉัยชุมชน 
- ออกหน่วย
แพทย์เคลื่อน 
ที่ร่วมกับศบส.                          
-นิเทศงาน 

- กำหนด
มาตรฐานศบส
PHCA ร่วมกบั
สรพ. 
-กำหนด
แนวทาง
ปฏิบัติงานของ
พยาบาล 
-กำหนด
แนวทาง
ติดตามเย่ียม
เพ่ือให้การ
ดูแลต่อเน่ืองที่
บ้าน(Home 
health care) 
-นิเทศงาน 

-สนับสนุน
การการส่ง
ตรวจทาง
ห้อง 
ปฏิบัติการ 
-ควบคุม
คุณภาพ 
-ออกหน่วย
แพทย์
เคลื่อน ท่ี
ร่วมกับศบส. 
-นิเทศงาน 

-สนับสนุนยา
และเวชภัณฑ์
ทางการแพทย์ 
-กำหนด
แนวทาง
ปฏิบัติงานของ
เภสัชกร 
-นิเทศงาน 

-กำหนด
แนวทางการ
คัดกรอง ดูแล
ผู้ป่วย เอชไอวี               
วัณโรค และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ใน
ชุมชน 
-ออกหน่วย
แพทย์เคลื่อน 
ที่ร่วมกับศบส. 
-นิเทศงาน 

-สนับสนุนวัคซีน 
วัสดุเพ่ือใช้
ป้องกันโรค 
-กำหนด
แนวทางการเฝ้า
ระวังสอบสวน
โรคป้องกันโรค
ล่วงหน้า 
-เป็นที่ปรึกษา
และออก
สอบสวนโรค
ร่วมกับทีมSRRT
ศบส. 
-นิเทศงาน 

-กำหนด
แนวทางการ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตว์
และโรคติดต่อ
จากสัตว์สู่คนใน
ชุมชน 
--เป็นที่ปรึกษา 
และออก
สอบสวนโรค
ร่วมกับทีมSRRT
ศบส. 
-ออกหน่วย
แพทย์เคลื่อน ท่ี
ร่วมกับศบส. 
-นิเทศงาน 

 

ได้รับแจ้ง 

ตรวจสอบ
ข้อมลูและ
ประเมิน

สถานการณ์ 
 

ออกสอบสวนโรค/
ออกเย่ียมบ้าน

ติดตามเย่ียมเพ่ือให้
การดูแลต่อเน่ืองที่
บ้าน/ออกหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่             

โดยทีมสหวิชาชีพ 

นัดหมาย 
ติดตามครั้ง

ต่อไป 
 

รายงานกอง
ที่เกี่ยวข้อง 
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       หนว่ยงาน 
 

กระบวนการยอ่ย 

ศบส. สพธ. กสภ. กอพ. กพส. สยส 

บริการสังคมสงเคราะห์และ
การฟื้นฟูสุขภาพ 

(ในศูนย์บริการสาธารณสุข) 

ท ำบตัร 

         
คลินิกต่างๆ 

- สุขภาพเด็กดี 
- ฝากครรภ์ 
- ตรวจรักษาโรคทั่วไป 
- วางแผนครอบครัว 
- ส่งเสริมสุขภาพ  ฯล 

 
พบนักสังคมสงเคราะห์ 

 
- สัมภาษณ์หาข้อเท็จจริง 
- ประเมินทางสังคม 
- ให้คำปรึกษา 
- ให้ความช่วยเหลือ 
- บำบัดฟื้นฟู 
- ประสานส่งต่อ 

 
-ติดตามและประเมินผล 
- ยุติการให้บริการ 

 
- ส่งรายงานกองที่เก่ียวข้อง 
- ลงระบบ HCIS 

 

- ดูแลระบบรายงาน 
HCIS 
- ดูแลระบบ HHC 
- รวบรวมสถิติและ
นำเสนอ 
- กำหนดแผนงานการ
ปฏิบัติงาน 
- จัดอบรมเพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพนักสังคม
สงเคราะห ์
- นิเทศงาน 
- กำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานด้านความ
รุนแรงในครอบครัว 
- กำหนดแนวทางการให้
ความช่วยเหลือด้านกาย
อุปกรณ์ 
- ติดตามการทำและต่อ
อายุใบประกอบวิชาชีพ 
- กำหนดแนวทางการ
คัดกรองและใหค้วาม
ช่วยเหลือเด็กเสี่ยง 
 
 
 

- กำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานโครงการ
ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ 
- กำหนดแนวทางการ
ส่งเสริม สนับสนุน 
และช่วยเหลือนมผง 
อาหารเสริมแก่ เด็ก 
สตรี คนพิการ และ
ผู้สูงอายุ ท่ีมีปัญหา
ด้านโภชนาการและ
ด้านสุขภาพ 
- กำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานของชมรม
ผู้สูงอายุ 
- จัดอบรมเพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพนักสังคม
สงเคราะห์ด้านสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
-การนิเทศงาน 
 

- สนับสนุน ส่งเสริม 
และให้ความช่วยเหลือ
ด้านโภชนาการแก่
ผู้ป่วยเอดส์ และบุตร 
- การจัดอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมศักยภาพนัก
สังคมสงเคราะห์ใน
การให้คำปรึกษาก่อน
และหลังตรวจ HIV 

- กำหนดมาตรฐาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข PHCA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานด้านการ
บำบัดรักษาและฟ้ืนฟู
ผู้ติดยาเสพติด 
- สนับสนุนสื่อและ
อุปกรณ์ด้านการ
ป้องกันยาเสพติด 
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           หนว่ยงาน 
 

กระบวนการยอ่ย 

ศบส. สพธ. กสภ. กอพ. สยส 

บริการสังคมสงเคราะห์และการฟื้นฟู
สุขภาพ 

(นอกศูนย์บริการสาธารณสุข) 

 

รบัแจง้ 
 

ตรวจสอบข้อมูล และ
กำหนดแผนการเยี่ยม

บ้านเพื่อสำรวจ
ข้อเท็จจริง 

 
ออกสำรวจเยี่ยมบ้าน 

 
-วิเคราะห์ข้อมูล 

-ให้คำปรึกษาแนะนำ 
-ให้ความช่วยเหลือ 
- ประสานส่งต่อ 

 
-ติดตามและ
ประเมินผล 

- ยุติการให้บริการ 
 

- ส่งรายงานกองท่ี
เกีย่วข้อง 

- ลงระบบ HCIS 
 

- ดูแลระบบรายงาน 
HCIS 
- รวบรวมสถิติและ
นำเสนอ 
- กำหนดแผนงาน
การปฏิบัติงาน 
- กำหนดแนวทาง
การดำเนินงานด้าน
ความรุนแรงใน
ครอบครัว 
- กำหนดแนวทาง
การคัดกรองและให้
ความช่วยเหลือเด็ก
เส่ียงในชุมชน 
- กำหนดแนวทาง
การค้นหาผู้พิการใน
ชุมชน 
 
 
 
 
 

- กำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานโครงการ
ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ 
- กำหนดแนวทางการ
ส่งเสริม สนับสนุน 
และช่วยเหลือนมผง 
อาหารเสริมแก่ เด็ก 
สตรี คนพิการ และ
ผู้สูงอายุ  ท่ีมีปัญหา
ด้านโภชนาการและ
ด้านสุขภาพ 
- กำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานของชมรม
ผู้สูงอายุ 
- จัดอบรมเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพนักสังคม
สงเคราะห์ด้านสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
- การนิเทศงาน 
 

- สนับสนุน ส่งเสริม 
และให้ความช่วยเหลือ
ด้านโภชนาการแก่
ผู้ป่วยเอดส์ และบุตร 
- การจัดอบรมเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพนัก
สังคมสงเคราะห์ในการ
ให้คำปรึกษาก่อนและ
หลังตรวจ HIV 

- กำหนดแนวทางงาน
ด้านการป้องกันยาเสพ
ติดในโรงเรียน  
- กำหนดแนวทางงาน
ด้านการป้องกันยาเสพ
ติดในชุมชนท่ี
สอดคล้องและ
ตอบสนองกับนโยบาย
รัฐบาล เช่น โครงการ
ประชารัฐชุมชน
เข้มแข็งปลอดยาเสพ
ติด โครงการไทยนิยม
ยั่งยืน 
- สนับสนุนส่ือและ
อุปกรณ์ด้านการ
ป้องกันยาเสพติด 
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                 หนว่ยงาน 

กระบวนการยอ่ย 
กทส. ศบส . 

บริการทันตกรรม 

  

  

  

 
                 หนว่ยงาน 

กระบวนการยอ่ย 
กลุม่แผนงานฯ กลุม่ปอ้งกนัฯ กลุม่พฒันาบำบดัฯ กลุม่ฟืน้ฟฯู ศบส . 

 

การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาและ 
สารเสพติด 
 

     

ทำบตัร / ซักประวัติ 

ตรวจประเมินสภาวะสุขภาพ / วินิจฉัย 

ดำเนินการรักษา 

นัดหมายต่อเนื่อง / ให้คำแนะนำ 

ให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟู 

ให้บริการ
บำบัดรักษา 
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    หนว่ยงาน 

กระบวนการยอ่ย 
ศบส. สพธ. กสภ. กพส. กภก. กอพ. กคร. 

สร้างและพัฒนาเครือข่าย
บริการทางการแพทย์
สาธารณสุขในพื้นท่ี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

สนับสนุนตามความ
เหมาะสม 

กำหนดมาตรฐาน
และแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนทุกกลุ่มวัย 

กำหนดมาตรฐาน
การดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ป่วย/
ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ืงพิง 

สนับสนุนยาและ
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่
ยา 

สนับสนุนตาม
ความเหมาะสม 

สนับสนุนตาม
ความเหมาะสม 

 
 

ประสานเครือข่าย 

คัดเลือก 

ดำเนินการพัฒนา 

สนับสนุน/
ส่งเสริม 

 

ติดตาม
ประเมินผล 
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กระบวนการยอ่ย 1: บรกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ(ทัง้ในและนอกศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ) 
1.  กรอบแนวคิด 

ผูร้บับรกิาร ความตอ้งการและความคาดหวงั 

ผู้รับบริการในศูนย์ฯ(เชิงรับ) - ได้รับบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิท่ีมีมาตรฐานปลอดภัยและเอาใจใส่ 

- ได้รับการวินิจฉัยและรักษาวัณโรคตามมาตรฐานประเทศ 
- ได้รับการสนับสนุนค่าครองชีพ ค่าเดินทางหรืออื่นๆ ระหว่างรักษาวัณโรค (Living Support) 
- ผู้สัมผัสวัณโรคในครอบครัวได้รับการตรวจหาการติดเช้ือวัณโรคและรักษาการติดเช้ือตามมาตรฐานประเทศ 
- หายป่วย หรือทุเลา หรือเสียชีวิตอย่างสงบ/ มีความพึงพอใจในบริการสุขภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข 

- การได้รับบริการสุขภาพจิตครอบคลุม 4 มิติ 

- ได้รับความรู้ท่ีถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์  มีทักษะในการดูแลตนเอง หรือผู้ท่ีดูแลอย่างถูกต้อง 

- ได้รับการแจ้งเตือนโรคติดต่ออย่างรวดเร็ว 

- ได้รับยาท่ีมีคุณภาพ 

- ได้รับยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ Undetectable = Untransmittable (U=U) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
- มีความพึงพอใจในบริการสุขภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข 
- มีความรู้ในการดูแลตนเองและผู้อื่นอยางถูกตอง 
- มีการรักษาตามสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้รับบริการ 

- ได้รับบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิท่ีมีมาตรฐานและปลอดภัย 
- ได้รับบริการอย่างเป็นมิตรและเบ็ดเสร็จในจุดเดียว(One Stop Service) 
- ได้รับบริการโดยไม่คิดมูลค่า 
- ได้รับบริการเชิงรุกในประชากรกลุ่มเป้าหมาย(Key population)และประชาชนท่ัวไป 
- ได้รับบริการแบบบูรณาการโรคร่วม(โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ วัณโรค และมะเร็งปากมดลูก) 
- ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และเอาใจใส่เป็นกันเอง 
- ได้รับยา PrEP/PEP และอุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี (ถุงยางอนามัย และสารหล่อล่ืน) อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้สามารถป้องกันตัวเองและสังคมให้ปลอดภัยจากเช้ือเอชไอวีได้ 

ผู้รับบริการนอกศูนย์ฯ (เชิงรุก) 
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- มีความพึงพอใจในบริการสุขภาพของคลินิก PrEP BANGKOK ท้ัง 16 แห่ง 
- มีความรู้เกี่ยวกับเอชไอวีและการป้องกันดูแลตนเองอย่างถูกต้อง 
- มีการให้บริการเอกซเรย์เคล่ือนท่ีสำหรับการวินิจฉัยวัณโรคเบ้ืองต้น 
- หน่วยราชการสามารถจัดบริการ การควบคุมการแพร่กระจายเช้ือวัณโรคในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีการจัดทำส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัณโรค  

ผู้ให้บริการ  
 

- มีคู่มือแนวทางในการปฏิบัติงาน มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ ทันสมัย พรอ้มใช้ มีความปลอดภัยในการทำงาน 

- ได้รับการพัฒนา และ ฟื้นฟู ความรู้และทักษะท่ีจำเป็นอย่างสม่ำเสมอ  
- ส่วนกลางมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน และลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน 

- มีค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม มีการสร้างขวัญกำลังใจ 

- มีเครือข่ายการดำเนินงานท่ีเข้มแข็ง มีกองหรือสำนักงานเป็นท่ีปรึกษา 
- มีระบบฐานข้อมูลท่ีครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเสมอ สามารถส่งต่อ-คืนข้อมลูระหว่าง หน่วยงาน

ภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มท่ี 

- สถานท่ีให้บริการผู้ป่วยวัณโรคมีความปลอดภัยต่อผู้ให้บริการและผู้มารับบริการ โดยคำนึงถึงหลักการการ
ควบคุมการแพร่กระจายเช้ือวัณโรคในสถานบริการสาธารณสุข 

- เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานวัณโรคทุกระดับ ได้รับการพัฒนาความรู้ตามแนวทางการวินิจฉัยและรักษาตาม
มาตรฐานประเทศ 

- ผู้บริหารระดับสูงตระหนักถึงสภาพปัญหาของวัณโรคและให้การสนับสนุนท่ีเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
(sustainable)  

- ผู้ปว่ยได้รับการวินิจฉัยโดยเร็ว (ไม่มี service delayed) และได้รับการรักษาวัณโรคโดยมีผลสำเร็จของการ
รักษาหายสูงตามมาตรฐานสากล 

- มีการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค (NTIP) และมีการบันทึกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามกำหนดเวลา 
ครอบคลุมทุกสถานบริการสาธารณสุข 

- มีผู้เช่ียวชาญด้านโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื่อให้คำปรึกษาเชิงวิชาการต่อหน่วยปฏิบัติการ 
 



 
            คูม่อืปฏบิตังิานสำนกัอนามยั  กรงุเทพมหานคร 

 
 

 
 513 

ชุมชน - การจัดการขยะติดเช้ือ 

- ความรู้ในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขเบื้องต้น 

- การบริการตามมาตรฐานบริการสุขภาพจิต 

- ความรู้แนวทางการส่งเสริม ปอ้งกัน บำบดัรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสุขภาพจิต 

- ผู้ดูแลผู้ติดเช้ือเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ วัณโรคและสมาชิกในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคท่ีถูกต้อง 
- มีภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมดำเนินงาน  
- มีอาสาสมัครสาธารณสุขเช่ียวชาญด้านเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถ   

ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนได้ 
- มีจุดกระจายถุงยางอนามัยท่ีสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและไม่คิดมูลค่า 
- ประชขาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองท่ีถูกต้อง 
- ผู้นำชุมชนสามารถให้คำแนะนำและเป็นเครือข่ายในการส่งต่อกลุ่มเส่ียงเข้ารับบริการอย่างเหมาะสม 
- สามารถเข้าถึงส่ือความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธไ์ด้โดยสะดวก 
- หน่วยงานสามารถจัดบริการ การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเช้ือในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ไม่เกดิภาวะล้มละลายด้านการเงินของผู้ป่วย (catastrophe) ระหว่างการรักษาวัณโรค 
- หน่วยบริการมีแนวทางในการลดหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับการตีตราและเลือกปฏิบัติ (Stigma and 

Discrimination) 
หน่วยงานอื่นๆในภาครัฐ 

สถานพยาบาลรัฐและเอกชน 
 

- การรักษาและการส่งต่อท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล และเรียกเก็บเงินตามสิทธิอย่างถูกต้อง และทันเวลา  
- มีข้อตกลงให้บริการ/ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเหมาะสม 

- การสนับสนุนข้อมูล ทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดบริการสุขภาพจิต 

- ความร่วมมือในการส่งข้อมูลรายงานโรคท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 

- ความร่วมมือในการปฏิบัติงานในพื้นท่ี การแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
- มีการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานสังกัดเอกชน ตลอดจนภาค

ประชาสังคม ทำงานร่วมกันเพื่อยุติวัณโรคโดยผ่านกลไก PPM (Public-Public Mix, Public-Private Mix) 
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และผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 
- มีการแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยวัณโรคระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เป็นภาพรวมของปญัหาวัณโรคของ

กรุงเทพมหานคร และกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหานั้นๆ โดยผ่านการระดมสมองของหน่วยงานต่างๆท่ีมี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

หน่วยงานเอกชน - ความร่วมมือในการปฏิบัติงานในพื้นท่ี การแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน 

- ภาครัฐมีเป้าหมาย และแนวทางในการควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพัน์ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครท่ีชัดเจน และปฏิบัติได้ 

- มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานเอกชน กับหน่วยงานรับผิดชอบงานโรคเอดส์ วัณโรคและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของกรุงเทพมหานคร   

- มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลเกีย่วกับผู้ป่วยวัณโรคระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เป็นภาพรวมของปญัหาโรคเอดส์    
วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของกรุงเทพมหานคร 

สถาบันการศึกษา - ต้นแบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ 
- ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
- มีจุดกระจายถุงยางอนามัยท่ีสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและไม่คิดมูลค่า 

- รณรงค์ให้ความรู้และสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกันโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
ดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง  

- เป็นเครือข่ายส่งต่อเข้ารับบริการ 

- หน่วยงานกรงุเทพมหานคร ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบการควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ส่ือสารชัดเจนและอ่านเข้าใจง่าย 

- การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล หรือแอพพลิเคช่ันของสถาบันการศึกษาหรือกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีรวดเร็ว   

- หน่วยงานกรงุเทพมหานคร ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบการควบคุมวัณโรค ให้บริการในการควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือวัณโรคในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  
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กลุ่ม NGO - ความร่วมมือในการรักษาดูแลผู้ด้อยโอกาส 

- ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานเพื่อลดการซ้ำซ้อนของพืน้ท่ี 
- การนำกลุ่มเส่ียงเข้ารับบริการด้านโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
- มีหน่วยงานและช่องทางการส่งต่อผู้รับบริการท่ีเหมาะสมและครอบคลุมพื้นท่ี 
- ความร่วมมือในการรักษาดูแลผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง 

- กลุ่มเปราะบางได้รับบริการดูแลทางสุขภาพจิต 
- ความร่วมมือในการค้นหากลุ่มเส่ียงเพื่อเข้ารับบริการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีและรับบริการยา PrEP 

- หน่วยงานกรงุเทพมหานครท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบการควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของภาคประชาสังคมในการค้นหาและรักษาวัณโรคในผู้ป่วย
กลุ่มเปราะบางต่างๆ เช่น แรงงานข้ามชาติ บุคคลไร้ท่ีพักพิง คนไทยไร้สิทธิ เป็นต้น 

- หน่วยงานได้รับการสนับสนุนท้ังด้านงบประมาณ ช่องทางการรับบริการจากภาครัฐในการให้ความร่วมมือใน
การควบคุมวัณโรคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  

- มีการแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยวัณโรคระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป็นภาพรวมของปัญหาโรคเอดส์     
วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร 
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ขอ้กำหนดด้านกฎหมาย ประสทิธภิาพของกระบวนการ ความคุม้คา่ 

- พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542  
- พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  
- พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. 2545  
- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และ 

 ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2541) 
- คำประกาศสิทธิผู้ป่วยพ.ศ. ๒๕๕๘ 

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

- พระราชบัญญัติยาพ.ศ.2510 และ  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

- มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม 

- มาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ 
- กฎอนามัยระหว่างประเทศพ.ศ. 2548 หรือ 

International Health Regulation 2005 

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 

- ประกาศกระทรวงฯท่ีเกี่ยวข้อง 

- พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาสามัญประจำบ้านแผน
ปัจจุบัน 

- พรบ. วัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ.2518(แก้ไขเพิ่มเติม) 
- พรบ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ..2537 และ พ.ศ.2558 

- พรบ.ยาเสพติดให้โทษพ.ศ.2522 

- การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
มาตรฐาน ศบส.PHCA 

- ประชาชนได้รับบริการสุขภาพท่ีปลอดภัย 

- ประชาชนพึงพอใจบริการสุขภาพ 

- ประชาชนแต่ละวัย ได้รับการคัดกรอง(สุขภาพ
และโรค) และสร้างเสริมสุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

- สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา
ทางด้านสาธารณสุขและมีการบริหารจัดการ
สุขภาพได้ด้วยตนเอง 

- ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 

- ผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ ท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ได้รับ
การติดตามเยี่ยมท่ีบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ประชาชนกลุ่มเส่ียงได้รับการตรวจเลือดหาเอช
ไอวี เอกซเรย์ปอดเพื่อตรวจหาวัณโรคอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานบริการ
สุขภาพจิตผู้รับบริการได้รับยาถูกต้อง 
ปลอดภัย และเหมาะสม 

- ผู้รับบริการมีความรู้เบ้ืองต้นในการใช้ยา และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การจัดเก็บและการทำลาย 

- การให้บริการบรรลุผลลัพธ์ทางสุขภาพท่ี
ชัดเจน 

- หญิงต้ังครรภ์ท่ีมีความเส่ียง ถูกส่งต่อและ
ได้รับการรกัษาทันเวลา 

- เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย 

- เด็กป่วยด้วยโรคท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน
ลดลง 

- การตรวจวินิจฉัยโรคท่ีรวดเร็ว 

- ผู้หญิงป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกลดลง 

- ผู้รับบริการมีความรู้และสามารถดูแลตนเองได้ 

- ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรังลดลง 

- ลดอัตราการเกิดโรคติดต่อให้ต่ำลงในระดับ
ท่ีไม่เป็นปัญหา 

- ชุมชนได้รับการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขใน
ภาพรวม 

- ผู้ปว่ย/ผู้สูงอายุ ท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

- จำนวนผู้ป่วยเอชไอวี และวัณโรคลดลง  
- ผู้รับบริการไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการ

แพ้ยาซ้ำ หรือจากการใช้ยา 

- ผู้รับบริการได้รับบริการองค์รวม  
    (กาย จิต สังคม) 
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ขอ้กำหนดด้านกฎหมาย ประสทิธภิาพของกระบวนการ ความคุม้คา่ 
- พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช่ือและอาการสําคัญของ
โรคติดต่ออันตราย พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

- ทำให้มีการรายงานผู้ป่วยวัณโรคท่ีได้รับการ
วินิจฉัยทุกราย  
- ผู้ป่วยวัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก
(XDR-TB) จะต้องได้รับการรักษาใน
สถานพยาบาลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ 
และมีการจัดบริการการดูแลต่อเนื่อง เมื่อผู้ป่วย
กลับเข้าสู่ชุมชนซึ่งจะช่วยป้องกันการแพร่กระจาย
เช้ือวัณโรคในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
- วัณโรคเป็นโรคระบาดต้องรายงานภายใน 7 วัน   
- วัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก              
(XDR-TB) เป็นโรคติดต่ออันตราย ต้องรายงาน
ภายใน 3 ช่ัวโมง) 

- เป็นการควบคุมวัณโรคท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

- พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ                 
พ.ศ.2545 

คนไทยทุกคนท่ีมีสิทธิตามหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สามารถเข้าถึงบริการตรวจและรักษา
ตามชุดสิทธิประโยชน์ได้ 

-  ทำให้คนไทยท่ีป่วยเป็นวัณโรคและมีสิทธิ
ตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถ
เข้าถึงบริการตรวจรักษาตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ได้  

- พระราชบัญญัติประกนัสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2558 

คนไทยทุกคนท่ีมีสิทธิประกันสังคมสามารถเข้าถึง
บริการตรวจและรักษาวัณโรคได้ 

- ทำให้คนไทยท่ีป่วยเป็นวัณโรคและมีสิทธิ
ประกันสังคม/กรมบญัชีกลางสามารถ
เข้าถึงบริการตรวจรักษาวัณโรคได้ - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงิน

สวัสดิการเกีย่วกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 
กรมบัญชีกลาง 
-  

คนไทยทุกคนท่ีมีสิทธิตามกรมบัญชีกลางสามารถ
เข้าถึงบริการตรวจและรักษาวัณโรคได้ 
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ขอ้กำหนดด้านกฎหมาย ประสทิธภิาพของกระบวนการ ความคุม้คา่ 
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง 
กำหนดช่องทางการจำหน่ายยากลุ่มรักษาวัณโรค  ลงวันท่ี 
28 มิถุนายน 2562 

-  สถานพยาบาลท่ีให้การรักษาผู้ป่วยวัณโรค
จะต้องมีการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคใน
โปรแกรมรักษาผู้ป่วยวัณโรค (NTIP) จึงจะ
สามารถซื้อยาวัณโรคได้จาก บริษัทท่ีจัดจำหน่าย
ยาวัณโรค 

- ผู้ปว่ยวัณโรคทุกรายท่ีได้รับการรักษา
ได้รบัการขึ้นทะเบียนในโปรแกรมรักษา
ผู้ป่วยวัณโรค (NTIP)   

- พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานบริการ
สุขภาพจิตผู้รับบริการสามารถดูแลตนเองและ
ได้รับการรักษาตามความเหมาะสม 

-  ผู้รับบริการได้รับบริการองค์รวม (กาย จิต 
สังคม) 
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2.  ขอ้กำหนดทีส่ำคญั 
ขอ้กำหนดทีส่ำคญั ตวัชีว้ดั 

- ให้บริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ (แพทย์ พยาบาล 
เภสัชกร)  ตามมาตรฐานศบส.PHCA และให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 

- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อบริการสุขภาพระดับมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

- มีการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีพบบ่อย - ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรง ได้แก่ ไตวาย ตาบอด การถูกตัดนิ้วเท้าของ 

   ผู้ป่วยเบาหวาน 

- บุคลากรสาธารณสุขมีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน (Clinical 
practice guideline) 

- จำนวนอุบติัการณ์ / ความเส่ียงทางคลินิก 

- หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการดูแลตามมาตรฐาน - หญิงต้ังครรภ์สามารถดูแลตนเองได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ี 

   สามารถป้องกันได้ 

- การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- เด็กแรกเกิด-5ปี ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย - เด็กไม่ป่วยด้วยโรคท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน 

- เด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการตามช่วงวัยท่ีเหมาะสม 

- เด็กท่ีพบพัฒนาการล่าช้าได้รับการแก้ไขหรือส่งต่อทุกราย 

- ผู้รับบริการวางแผนครอบครัว/สตรีวัยทอง ได้รับการดูแลภาวะ
สุขภาพตามเกณฑ์ 

- ผู้รับบริการคลินิกวางแผนครอบครัวได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีทีเ่หมาะสม 

    มีประสิทธิภาพ 

- ผู้รับบริการวางแผนครอบครัว/สตรีวัยทองมีสุขภาพท่ีดี 

- บริการตามมาตรฐานบริการสุขภาพจิต - ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการับบริการตามมาตรฐานบริการสุขภาพ 
- มีการดำเนินการควบคุมโรคติดต่อในพื้นท่ีรับผิดชอบ - มีระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อท่ีสำคัญในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

- ศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินทีม SRRTจาก สปคม. ระดับดี 

- มีการควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก 

- มีการบริหารจัดการ และดูแลวัคซีนตามมาตรฐานลูกโซ่ความเย็น - ไม่มีวัคซีนท่ีเส่ือมสภาพ 

      -     มีการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยาตามมาตรฐาน - ไม่พบยาและเวชภัณฑ์เส่ือมสภาพในคลังยา 
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ขอ้กำหนดทีส่ำคญั ตวัชีว้ดั 

ผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ 6 กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการติดตามเยี่ยมเพื่อให้การดูแล
ต่อเนื่องท่ีบา้นตามมาตรฐาน 

- คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย/ผู้สูงอายุหรือผู้ดูแล  
ระดับความพึงพอใจ มาก-มากท่ีสุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา - มีคณะกรรมการพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นท่ีซี่งประกอบไปด้วยผู้แทนชุมชนและ 

     ผู้เกี่ยวขอ้ง 

- ประชาชนกลุ่มเส่ียงควรได้รับการตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวี - กลุ่มเส่ียงได้รับการตรวจเช้ือเอชไอวีแบบสมัครใจ (VCT) หรือบริการปรึกษาและ
ตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีโดยบุคลากรฯเป็นผู้ชักชวน (PICT) 

- จำนวนของผู้เข้ารับการตรวจเช้ิอแบบสมัครใจเพิ่มขึ้น 

- ประชาชนกลุ่มเส่ียงควรได้รับการตรวจเอกซเรย์ปอดเพื่อหา 

วัณโรค 

- คัดกรองกลุ่มเส่ียงส่งเอกซเรย์ และรวบรวมข้อมูล ในกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ 

     ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ติดเช้ือHIV/ผู้ป่วยโรคเอดส์ ติดยาเสพติด ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ  
     เรื้อรังจากการสูบบุหรี่ แรงงานข้ามชาติผู้สัมผัสโรคในครอบครัว 

-    จำนวนของผู้เข้ารับการตรวจเพิ่มข้ึน 

- ผู้รับบริการได้รับยาถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย  - ความคลาดเคล่ือนทางยา 

- ไม่พบปัญหาการแพ้ยาซ้ำ 

- การบริการตามมาตรฐานบริการสุขภาพจิต - ร้อยละ80ของผู้รับบริการได้รับบริการตามมาตรฐานบริการสุขภาพจิต 

- ผู้ติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส และ
ควบคุมไวรัสได้สำเร็จ 

- เป้าหมาย 95-95-95 

- กลุ่มเส่ียงเข้ารับบริการตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวีและ
ทราบสถานะของตัวเอง 

- เป้าหมาย 95-95-95 

- ลดการติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่ ลดการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ 
และลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับเอชไอวี 

- Getting to zero 

- สถานบริการสุขภาพท่ีปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติใน
กลุ่มผู้ติดเช้ือเอชไอวี และกลุ่มประชากรหลัก 

- บุคลากรในศูนย์บริการสาธรณสุขทุกตำแหน่งเข้าเรียนรู้ผ่านระบบ S&D E-Learning 
สำเร็จและได้รับใบประกาศนียบัตรมากกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรท้ังหมด 
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- ขอ้กำหนดทีส่ำคญั - ตวัชีว้ดั 
- สถานบริการมีคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ บุคลากรมี

ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 
-  บุคลากรในคลินิก PrEP BANGKOK ผ่านการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษา 
(Counseling) และการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีแบบทราบผลในวันเดียว (Same day 
result) ร้อยละ 100 

- หญิงต้ังครรภ์ท่ีติดเช้ือเอชไอวี ได้รับการส่งต่อเพื่อรับยาต้านไวรัส
เอชไอวีเพื่อป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 

- ร้อยละ 100 

- หญิงต้ังครรภ์และคู่ได้รับบริการให้คำปรึกษากอ่นและหลังการติด
เช้ือเอชไอวี (Couple Counseling) 

- ร้อยละ 100 

- ผู้รับบริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้รับการตรวจคัด
กรอง เอชไอวีและซิฟิลิส 

- ร้อยละ 100 

- ผัป่วยและผู้ติดเช้ือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รบัการติดตาม
การรักษา 

- ร้อยละ 100 

- หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการตรวจคัดกรอง เอชไอวีและซิฟิลิส - ร้อยละ 100 
- อัตราป่วยด้วยโรคซิฟิลิส ในกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี - 12 ต่อ แสนประชากร 
- อัตราป่วยด้วยโรคหนองใน ในกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี - 60 ต่อแสนประชากร 
- ผู้ติดเช้ือชวนคู่เข้ารับคำปรึกษา ตรวจหาการติดเช้ือและรับ

บริการยา PrEP เพื่อป้องกันการแพร่เช้ือ 
- ร้อยละ 100 

- ผู้รับบริการได้รับยา PrEP/PEP ทันทีหลังทราบผลเลือด - ร้อยละ 100 
- ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการดูแลตามมาตรฐานประเทศ 

    การวินิจฉัยวัณโรค  
        - การเอกซเรย์ปอด 

                   - การตรวจเสมหะ 

- ผู้มีอาการสงสัยได้รับการถ่ายภาพรังสีทรวงอก ร้อยละ 100 
- ผู้ท่ีมีผลถ่ายภาพรังสีทรวงอกผิดปกติ ได้รับการตรวจหาเช้ือวัณโรค(smear)  อย่าง

น้อย  2 ครั้ง ร้อยละ 100 
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- ขอ้กำหนดทีส่ำคญั - ตวัชีว้ดั 
- การรักษา 

    วัณโรคไม่ด้ือยา  
               วัณโรคด้ือยา 

- ผู้ป่วยวัณโรคไม่ด้ือยา 
- ผู้ป่วยวัณโรคไม่ด้ือยาท้ังเสมหะพบเช้ือและไม่พบเช้ือได้รับการรักษาด้วยสูตรยา 

2HRZE/4HR ร้อยละ 100 
- อัตราการรักษาสำเร็จผู้ป่วยวัณโรคไม่ด้ือยาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
- ผู้ป่วยวัณโรคด้ือยา 
- ผู้ป่วยวัณโรคด้ือยาท่ีเข้าเกณฑ์เงื่อนไขการใช้สูตรยารักษาวัณโรคด้ือยาหลายขนาน

ระยะส้ัน สามารถเข้าถึง ยาสูตร Bdq containing standard shorter MDR-TB 
regimen (STR) หรือ  Individualized Longer regimen ตามแผนงานวัณโรค
แห่งชาติ ร้อยละ 100 

- อัตราการรักษาสำเร็จผู้ป่วยวัณโรคด้ือยาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
- -การค้นหาและรักษาการติดเช้ือวัณโรค - กลุ่มประชากรเป้าหมาย 3 กลุ่มได้แก ่ผู้สัมผัสวัณโรค ผู้ติดเช้ือ HIV เด็กอายุ 

ต่ำกว่า 5 ปี ต้องได้รับการค้นหาและรักษาวัณโรค และค้นหาและรักษาการติดเช้ือวัณโรค
ภาพรวมสำนักอนามัย ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ต่อป ี(เฉล่ีย ศบส.ละประมาณ 15 รายต่อปี) 

- การรักษาด้วยระบบยาระยะส้ันภายใต้การสังเกตโดยตรง
(Directly Observed Treatment : DOT)และการกำกับการกิน
ยาวัณโรคทางวิดีโอ(Video Observed Treatment : VOT) 

- ผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเช้ือท้ังด้ือยาและไม่ด้ือยา ได้รับการกำกับติดตามการกินยา
อย่างมีพี่เล้ียง โดยบุคลากรทางการแพทย์ สมาชิกในครอบครัว  หรือผู้ท่ีผู้ป่วยไว้วางใจท้ัง
ต่อหน้าหรือการใช้วิดีโอ ร้อยละ 100 

- การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค NTIP  - ผู้ป่วยวัณโรคท่ีได้รับการรักษาท่ีสถานพยาบาลต้องบันทึกข้อมลูในโปรแกรม 

บันทึกข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค (NTIP) ร้อยละ 100 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
ส่วนจะมีการใช้ทะเบียน TB03 ร่วมด้วยหรือไม่ข้ึนอยู่กับความสมัครใจ 

- - มีการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยวัณโรคท่ีได้รับการรักษา -  อัตราการดูแลรักษาผู้ปว่ยวัณโรคท่ีมีภาวะแทรกซ้อนจากยาวัณโรค  
 ร้อยละ100 
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3.  คำจำกัดความ 
 - CPG (Clinical practice guideline) หมายถึง แนวทางเวชปฏิบัติท่ีใช้เป็นคู่มือในการดูแลรักษาผู้ป่วย 
 - PHCA (Public health center accreditation) หมายถึง การพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ท่ีทำร่วมกับ สรพ. (สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล องค์การมหาชน)  
 - ศบส. หมายถึง ศูนย์บริการสาธารณสุข 
 - กอพ. หมายถึง กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
 - กคร. หมายถึง กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
 - กองวัณโรค หมายถึง กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 - สปคม. หมายถึง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 - โรคติดต่อ หมายถึง โรคท่ีเกิดจากเช้ือโรคหรือหรือพิษของเช้ือโรคซึ่งสามารถแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมมาสู่คน 
 - โรคติดต่ออันตราย หมายถึง โรคติดต่อท่ีมีความรุนแรงสูงและสามารถแพร่ไปยังผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว 
 - โรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวัง หมายถึง โรคติดต่อท่ีต้องมีการติดตามตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
 - โรคระบาด หมายถึง โรคติดต่อหรือโรคท่ียังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคแน่ชัด ซึ่งแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางหรือมีภาวะของการเกิดโรค              
มากผิดปกติกว่าท่ีเคยเป็นมา ต้องแจ้งภายใน 7 วัน 
 - ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว (Surveillance and Rapid Response Team) หมายถึง ทีมท่ีมีภารกิจในการตอบสนองเหตุการณ์ เน้นการเฝ้าระวังโรคเพื่อหยุดหรือ
จำกัดการแพร่ระบาดของโรคโดยเร็ว แต่ไม่ได้มีภารกิจในการควบคุมโรคจนเสร็จสมบูรณ์ ไม่ได้มีภารกิจในการกู้ชีพ รกัษาพยาบาล บรรเทาทุกข์หรือฟื้นฟูสภาพท้ังกาย ใจและ
ส่ิงแวดล้อม แต่ให้ข้อเสนอแนะ ประสานและปฏิบัติงานร่วมกับทีมหรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีเฉพาะได้ 
 - ผู้ป่วยวัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) หมายถึง ผู้ป่วยท่ีมีเช้ือวัณโรคด้ือยาอย่างน้อย INH และ RMP และยากลุ่ม FQs และมีการดื้อยาในกลุ่ม A   
(ซึ่งประกอบด้วย Bdq Lzd FQs) อย่างน้อย 1 ขนาน  
 - ผู้สัมผัสวัณโรค (Contact TB case) หมายถึง ผู้ท่ีมีโอกาสรับและติดเช้ือจากผู้ป่วยท่ีแพร่เช้ือ เนื่องจากสัมผัสวัณโรคจากการอยู่ร่วมกันทำงานหรือเรียนด้วยกัน          
ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองเพื่อหาวัณโรค ได้แก่ 
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  a) ผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้าน หมายถึง บุคคลท่ีอาศัยอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วย ถ้านอนห้องเดียวกันมีโอกาสรับและติดเช้ือสูงมากกว่าผู้ท่ีอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันแต่
นอนแยกห้อง ไม่นับรวมญาติพี่น้องท่ีอาศัยอยู่คนละบ้านแต่ไปมาหาสู่กันเป็นครั้งคราวและนับระยะเวลาท่ีอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยกี่วันก็ได้ในช่วง 3 เดือนก่อนผู้ป่วยเริ่มมีอาการ 
หรือก่อนการวินิจฉัยวณัโรคจนถึงหลังรักษาด้วยยาท่ีมีประสิทธิภาพแล้วอย่างน้อย 2 สัปดาห ์

b) ผู้สัมผัสใกล้ชิด (Closed Contact) หมายถึง บุคคลท่ีไม่ใช่ผู้อาศัยร่วมบ้านแต่อยู่ร่วมกันในพื้นท่ีเฉพาะเช่นทำงานท่ีเดียวกันในช่วงเวลานานโดยใช้เกณฑ์
ระยะเวลาเฉล่ียวันละ 8 ช่ัวโมงหรือ 120 ช่ัวโมงใน 1 เดือน และนับระยะเวลาท่ีอยู่ร่วมกับผู้ป่วยกี่วันก็ได้ในช่วง 3 เดือนก่อนผู้ป่วยเริ่มมีอาการ หรือก่อนการวินิจฉัยวัณโรค
จนถึงหลังรักษาด้วยยาท่ีมีประสิทธิภาพแล้วอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
-  ข้อคำถาม อาการสงสัยวัณโรค 6 ข้อ  ได้แก่ ไอนานมากกว่า 2 สัปดาห ์ไอเสมหะมีเลือดปน มีไข้ตอนบ่ายหรือตอนเย็น หรือตอนกลางคืนบ่อยๆ ในรอบ 1 เดือนท่ีผ่านมา
น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุในรอบ 1 เดือน ท่ีผ่านมา (ลดเกิน 5% ของน้ำหนักเดิม) เหงื่อออกมากตอนกลางคืนในรอบ 1 เดือนท่ีผ่านมา (ลักษณะเหงื่อออกชุ่มตัว) ต่อม
น้ำเหลืองโต  หรือ เสียงแหบ 
- NTP guideline หมายถึง แนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2564 
- โปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค (National Tuberculosis Information Program : NTIP) หมายถึง โปรแกรมการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 
-  Living Support หมายถึง การสนับสนุนค่าครองชีพ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร อาหารเสริม สนับสนุนให้ความเป็นอยู่ของผู้ป่วยดีขึ้น ระหว่างการรักษาวัณโรค 
- ภาวะล้มละลายของผู้ป่วย (catastrophe) หมายถึง ภาวะท่ีเกิดขึ้นเมื่อบุคคลใดหรือครัวเรือนใดมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยจำนวนเงินท่ีสูงกว่ารายได้หรือค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนท้ังหมด หรือค่าใช้จ่ายท้ังหมดไม่รวมค่าอาหาร จนทำให้เกิดภาวะล้มละลายจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 
- Directly Observed Treatment : DOT หมายถึง การกำกับการกินยาโดยมีพยานรับรู้ (มีพี่เล้ียง) ต่อหน้า ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข บุคคลท่ีผู้ป่วยไว้วางใจ  ญาติ โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ หยิบยาให ้ ดูการกลืนกิน  บันทึกการกินยาและอาการข้างเคียงของการกินยา 
- Video Observed Treatment : VOT หมายถึง การกำกับการกินยาโดยมีพยานรับรู้ (มีพี่เล้ียง) ผ่านทางโทรศัพท์  Line application  
- Education หมายถึง การให้ความรู้ด้านวัณโรค ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อป่วยเป็นวัณโรค การมีพี่เล้ียงในการกำกับการกินยา ความจำเป็นในการกินยาท่ีครบถ้วน 
- CXR (Chest X ray) หมายถึง การถ่ายภาพรังสีทรวงอก   
- Screening point หมายถึง สถานท่ีท่ีจัดขึ้นเพื่อการคัดกรองผู้ป่วยท่ีมีอาการสงสัยเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ เพื่อแยกออกจากผู้มารับบริการอื่นๆ เป็นการควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือ 
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- Fast tract  หมายถึง ระบบการให้บริการช่องทางพิเศษสำหรับผู้ท่ีมีอาการสงสัยหรือผู้ป่วยวัณโรค ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาท่ีผู้ป่วยอยู่ในสถานพยาบาลเป็นการควบคุมไม่ให้เช้ือ
โรคมีการแพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่น 
- คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หมายถึง คณะกรรมการท่ีมีผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นประธาน มีผู้อำนวยการสำนักอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าท่ี
จัดทำแผน ดำเนินการปฎิบัติในการเผ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ พร้อมท้ังรายงานสถานการณ์โรคติดต่อต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 
- Home Health Care หมายถึง การติดตามเย่ียมเพื่อให้การดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน ให้แก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุและครอบครัว ท่ีมีปัญหาสุขภาพท่ีบ้าน ครอบคลุม 6 กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยท่ีสามารถรักษาให้หายขาดได้ (Curable) กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังควบคุมอาการของโรคไม่ได้ (Long term chronic) กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและไร้ความสามารถ
เล็กน้อย (Long term chronic with mild disabilities) กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและพิการรุนแรง (Long term chronic with extreme disabilities)  กลุ่มผู้ป่วยระยะท้าย 
(Terminally ill with independent/partial dependent) และกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ (Special group) ซึ่งผู้ป่วยท่ีต้องไปดูแลต่อเนื่องท่ีบ้านมาจากการส่งต่อของรพ. การส่งต่อ
ของอาสาสมัคร หรือเครือข่ายในชุมชน จากคลินิกในศบส. จากการสำรวจข้อมูลสุขภาพครอบครัวในชุมชน และการเย่ียมบ้าน เพื่อให้การดูแลท่ีบ้านอย่างต่อเนื่องแบบองค์รวม 
(Holistic care) ครอบคลุมกาย จิต สังคม และส่ิงแวดล้อม กิจกรรมประกอบด้วย การรักษาเบื้องต้น การพยาบาลต่อเนื่องท่ีบ้าน การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
เฝ้าระวังติดตามภาวะแทรกซ้อน/ความพิการ การฟื้นฟูสภาพ การดูแลภาวะเจ็บป่วยในระยะสุดท้าย การติดตามการใช้ยา การสงเคราะห์ทางสาธารณสุข การจัดส่ิงแวดล้อมท่ี
เหมาะสม การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วย การช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้ป่วยและครอบครัว มีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลสุขภาพ ตามความต้องการจนสามารถดูแลตนเอง (self-care) 
ได้ตามศักยภาพ  
- ผู้ดูแล  หมายถึง  ผู้ท่ีรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยโดยตรงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  โดยทำหน้าท่ีปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เช่น อาบน้ำ แต่งตัว ดูแลกิจวัตรประจำวันดูแลสุขวิทยา
ส่วนบคุคล ดูแลเรื่องการกินยา การทำแผล เป็นต้น 
- ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วย (Self Care ) หมายถึง แบบประเมินความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยของกองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย       
ใช้ประเมิน 3 ด้าน โดยการแปลผลว่าผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้ (ต้องผ่านเกณฑ์ท้ัง 3 ข้อ) ดังนี้  

1. ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันโดยใช้ ADL Scoreในการประเมินเพื่อแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
 1.1) ผู้ปว่ยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เองปกติ  
 1.2) ผู้ป่วยไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เองปกติแต่มีผู้ดูแล  
 1.3) ผู้ปว่ยไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เองปกติและไม่มีผู้ดูแล 
2. ความสามารถในการรับรู้ แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 2.1) ผู้ป่วย/ครอบครัว/ผู้ดูแล ทราบการวินิจฉัยโรคของแพทย์ว่าตนเองป่วยด้วยโรคอะไร 2.2) ผู้ป่วย/

ครอบครัว/ผู้ดูแล ไม่ทราบการวินิจฉัยโรคของแพทย์ว่าตนเองป่วยด้วยโรคอะไร 
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3. ความสามารถในการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับโรค แบ่งเป็น 6 ด้าน โดยผู้ป่วยและครอบครัวเกณฑ์ท่ีผ่านการประเมินต้องมีอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่  3.1) ไปตรวจ
ตามแพทย์นัด 3.2) รับประทานยาตามแผนการรักษา 3.3) รับประทานอาหารตามคำแนะนำ 3.4) ออกกำลังกายสม่ำเสมอ (Active และ Passive) 3.5) พักผ่อนเพียงพอ 
3.6) ควบคุมหรือจัดการความเครียดได้ 
- ความพึงพอใจของผู้ป่วย/ผู้สูงอายุหรือผู้ดูแล หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วย/ผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลต่อบริการเยี่ยมเพื่อให้การดูแลต่อเนื่องท่ีบ้านโดยใช้วิธี
สอบถาม แบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
- บริการให้การปรึกษาเพื่อตรวจหาเช้ือเอชไอวีแบบสมัครใจ (VCT, Voluntary Counseling and Testing ) 
- บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีโดยบุคลากรฯเป็นผู้ชักชวน (PICT, Provider – Initiated HIV Testing and Counseling)  
- ความคลาดเคล่ือนทางยา (Medication error)หมายถึง เหตุการณ์ใดๆท่ีสามารถป้องกันได้ ท่ีอาจเป็นสาเหตุหรือนำไปสู่การใช้ยาท่ีไม่เหมาะสม หรือเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วย 
หรือความคลาดเคล่ือนท่ีทำให้ผู้ป่วย ไม่ได้รับยาท่ีควรได้รับ  
        มาตรฐานบริการสุขภาพจิตเป็นกิจกรรมการให้บริการสุขภาพจิต 4 มิติ ดังนี้ 

(1) การส่งเสริมสุขภาพจิต หมายถึง การให้สุขภาพจิตศึกษา 
(2) การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต หมายถึง การคัดกรองสุขภาพจิตในคลินิกส่งเสริมสุขภาพ และการให้คำปรึกษาสุขภาพจิต 
(3) การบำบัดรักษา หมายถึง การตรวจรักษาสุขภาพจิตและจิตเวช การส่งต่อ และการดูแลสังคมจิตใจ ให้ความช่วยเหลือทางสังคม 
(4) การฟื้นฟูสมรรถภาพ หมายถึง การเยี่ยมติดตาม และการส่งต่อระบบเครือข่าย 

- เอดส์ (AIDS) ย่อมาจาก Acquired Immune Deficiency Syndrome คือ กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นกลุ่มอาการท่ีเกิดขึ้นเพราะร่างกายได้รับเช้ือไวรัสเอชไอวี ซึ่ง
ไวรัสจะเข้าทำลายเม็ดเลือดขาวของร่างกาย ทำให้เม็ดเลือดขาวประเภทซีดี 4 (CD4) ลดน้อยลงจึงง่ายต่อการติดเช้ือโรคต่าง ๆ เช่น โรคฉวยโอกาส ได้แก่ วัณโรคปอด ปอด
อักเสบ เย่ือหุ้มสมองอักเสบ เป็นต้น 
- เอชไอวี (HIV) ย่อมาจาก Human Immunodeficiency Virus เป็นเช้ือไวรัสชนิดหนึ่ง เมื่อเช้ือเอชไอวีเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ จะทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว ประเภทซีดี 4 (CD4) 
ซึ่งเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันท่ีทำหน้าท่ีเปรียบเสมือนทหารต่อสู้กับเช้ือโรคท่ีเข้ามาในร่างกาย 
- Undetectable = Untransmittable (U=U) คือ ปรากฏการณ์ท่ีผู้ท่ีอยู่ร่วมกับเช้ือเอชไอวีกินยาต้านไวรัสและกินยาต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ และตรงเวลาเพื่อการรักษาจน
ระดับของไวรัสต่ำกว่าระดับท่ีตรวจพบหรือท่ี เรียกว่า Undetectable ผู้ท่ีอยู่ในภาวะดังกล่าวจะไม่แพร่กระจายเช้ือเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์  
- VCT (Voluntary counseling and Testing for HIV) คือ การให้คำปรึกษาก่อนการตรวจเลือดโดยความสมัครใจ ซึ่งประกอบไปด้วย การให้คำปรึกษาก่อนการตรวจเลือด 

(pretest counseling) และการให้คำปรึกษาหลังการตรวจเลือด (post-test counseling) 
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- VCT DAY (Voluntary counseling and Testing Day) คือ วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี เพื่อเปน็การรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของสถานการณ์ติดเช้ือเอชไอวี ท้ังของตนเอง
และคนใกล้ชิด รวมถึงประโยชน์ด้านต่าง ๆ ของการรับคำปรึกษา การตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีพฤติกรรมเส่ียง รวมถึงการได้รับข้อมูลความรู้ในการ
ป้องกันและดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง ซึ่งจัดขึ้นทุกวันท่ี 1 กรกฎาคม ของทุกปี 

- Couple Counseling  คือ บริการให้การปรึกษาและการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีแบบคู่ ในกลุ่มคู่สามี-ภรรยา ฐานเป้าหมาย Couple Counseling ระดับประเทศ  ร้อย
ละ 30 ฐานเป้าหมาย Couple Counseling จากสำนักการแพทย์ กทม. ร้อยละ 40 และฐานเป้าหมาย Couple Counseling จากสำนักอนามัย กทม. ร้อยละ 50 

- Provider Initiated HIV Counseling and Testing (PICT)  คือ บริการให้การปรึกษาและการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีแบบสมัครใจ โดยผู้ให้บริการเป็นผู้เสนอบริการ
ให้แก่ผู้รับบริการ   

- Prevention of Mother to Child Tranmission (PMTCT) คือ บริการให้การปรึกษาและส่งต่อเพื่อป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีจากมารดาสู่ทารก  
- HIV Occupational Post Exposure Prophylaxis (HIV oPEP) คือ บริการยาต้านไวรัสเอชไอวีสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหลังการสัมผัสเลือด/สารคัด

หล่ังของผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์จากการทำงาน 
- Same-day ART (Same-day Antiretroviral Treatment Initiation) คือการเริ่มยาต้านไวรัสสำหรับผู้ติดเช้ือรายใหม่ (Newly-diagnosed) และ ผู้ท่ีเคยทราบผลการติด

เช้ือเอชไอวีมาก่อนแล้ว (Re-engaged) ภายในวันเดียวกับวันท่ีตรวจพบการติดเช้ือเอชไอวี หรือไม่เกิน 72 ช่ัวโมงนับต้ังแต่วันท่ีทราบผลเลือด ท้ังนี้เพื่อให้ผู้ท่ีมีเช้ือเอชไอวี
เข้าสู่กระบวนการรักษาเร็วที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์ท้ังในด้านการลด อัตราการเสียชีวิต ลดอัตราการขาดนัดก่อนเริ่มยา ส่งเสริมให้ผู้ติดเช้ือเอชไอวีคงอยู่ในระบบการรักษา 

- HIV Counseling & Testing for Same day result (HIV SDR) คือบริการให้การปรึกษาและตรวจวินิจฉัยหารการติดเช้ือเอชไอวี แบบทราบผลในวันเดียว 
- Start ARV คือ บริการเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัส (Antiretroviral Treatment Initiation Services : ART Initiation Services) ให้บริการเริ่มยาในผู้ติดเช้ือเอชไอวีที่ยังไม่

เคยเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัสมาก่อน และตรวจยืนยันพบการติดเช้ือเอชไอวีก่อนการเริ่มยาท่ีศูนย์บริการสาธารณสุข 
- Refer-In คือ บริการรับ-ส่งต่อคนไข้อาการคงท่ีเพื่อการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง รับคนไข้อาการคงท่ีเพื่อการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง ตาม

ความยินยอมและสมัครใจของคนไข้ พร้อมการติดตามการรักษา (Lab) ตามสิทธิ 
- Refill คือ บริการรับยาเพิ่ม มีเภสัชกรบริการให้ยาเพิ่มในคนไข้อาการคงท่ี เฉพาะคนไข้อาการคงท่ีของศูนย์บริการสาธารณสุขนำร่อง (Refill Antiretroviral Drug 

Services Manual) และพิจารณาส่งคนไข้อาการคงท่ีกลับมาพบแพทย์เพื่อประเมินอาการและติดตามการรักษาพร้อมผลตรวจเลือด 
- 95 : 95 : 95 คือ เป้าหมายของการรักษา เริ่มต้ังแต่การค้นหา การรักษาต่อเนื่อง และการป้องกันไม่ให้แพร่ระบาด ซึ่งมีเป้าหมายปี 2573 ให้เกิด 95 – 95 -95 

คือ คนท่ีติดเช้ือต้องทราบสถานะการติดเช้ือ ร้อยละ 95 ทราบผลต้องได้รับการรักษา ร้อยละ 95 และคนได้รับยาแล้วต้องได้รับยาอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 95 
- stigmatization and discrimination (S&D) คือ การท่ีผู้ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเช้ือเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 
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- โรคซิฟิลิส (Syphilis) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย Treponema Polidum เกิดได้ท่ีบริเวณช่องคลอด ทวารหนัก และปาก หากไม่รับการรักษาท่ี
ถูกต้อง อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเช้ือ ส่งผลต่อระบบประสาท หัวใจ สมอง ระบบต่างๆ ของร่างกาย และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต 
- ซิฟิลิส ระยะท่ี 1 ( Primary Syphilis ) จะเกิดแผลขนาดเล็กบริเวณท่ีได้รับเช้ือ ก้นขอบแผลมีลักษณะเรียบและแข็งท่ีเรียกว่า แผลริมแข็ง (Chancre) โดยเฉพาะตามอวัยวะ
เพศและริมฝีปากหลังการได้รับเช้ือประมาณ 3 สัปดาห์ แต่ก็อาจพบอาการได้ในช่วง 10-90 วัน มักไม่มีอาการเจ็บปวดและจะค่อย ๆ หายไปได้เองภายใน 6 สัปดาห์แม้ไม่ได้
รับการรักษา 
- ซิฟิลิส ระยะท่ี 2 ( Secondary Syphilis ) อาการสำคัญของระยะนี้ คือ ผ่ืนท่ีเกิดขึ้นในช่วง 2 - 3 สัปดาห์ หลังจากแผลริมแข็งหายแล้ว ผ่ืนมีสีแดง ไม่คัน สามารถพบได้ท่ัว
ตัว รวมท้ังฝ่ามือ ฝ่าเท้า อาจมีไข้และปวดตามข้อเนื่องจากมีอาการข้ออักเสบ ต่อมน้ำเหหลืองโต ผมร่วงเป็นหย่อมๆ อาการเหล่านี้จะเป็น 1 – 3 เดือนแล้วหายไปเอง อาจ
กลับมาเป็นซ้ำได้ในบางคน 
- ซิฟิลิสระยะแฝงเกิน 1 ปี ( Late latent Syphilis ) ช่วงนี้ไม่มีอาการใดๆ เป็นช่วง 2-30 ปี หลังจากรับเช้ือ การวินิจฉัยโรคระยะนี้ทำได้โดยการเจาะเลือด อาจจะเกิดผ่ืน
เหมือนในระยะท่ีสองได้ มารดาท่ีต้ังครรภ์ และเป็นโรคระยะนี้ เช้ือซิฟิลิสสามารถติดต่อไปยังลูกได้ 
- ซิฟิลิสระยะหลัง (Tertiary Syphilis) ระยะนี้เป็นช่วง 2 -  30 ปีหลังรับเช้ือ เช้ือซิฟิลิสจะทำลายอวัยวะภายในต่างๆ เช่น หัวใจและหลอดเลือดสมอง ทำให้อ่อนแรง หรือ
อาจจะตาบอดได้ หากรักษาไม่ทันท่วงท่ี อวัยวะต่างๆจะถูกทำลายและสามารถกลับคืนเป็นปกติได้  
- ซิฟิลิสระบบประสาท ( Neuro Syphilis ) เกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรีย Treponema pallidum ซึ่งเมื่อมีการติดเช้ือนี้ในกระแสเลือด เช้ือนี้จะสามารถผ่านเข้าสู่เยื่อหุ้ม
สมอง (Meninges) ได้ภายในเวลาไม่นานหลังจากท่ีร่างกายได้รับเช้ือนี้ โดยในช่วงแรกอาจไม่มีอาการ ต่อมาจึงเริ่มมีอาการผิดปกติทางระบบประสาท 
- ซิฟิลิสแต่กำเนิด ( Congenital Syphilis ) เกิดจากการติดเช้ือจากมารดาสู่ทารกผ่านทางรกและติเช้ือระหว่างการคลอด โดยส่วนใหญ่ทารกท่ีติดเช้ือจะไม่มีอาการท่ีสังเกตุ
เห็นได้ชัดเจน บางส่วนอาจมีผ่ืนขึ้นท่ีบริเวณฝ่ามือหรือฝ่าเท้าได้ ในเวลาต่อมาอาจเกิดปัญหาการได้ยินผิดปกติ แก้วตาอักเสบและอาจตาบอดในเวลาต่อมา โครงสร้างฟัน
ผิดปกติ หรือรูปร่างจมูกผิดปกต ิ  
- โรคหนองใน ( Gonorrhea) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นได้ท้ังในเพศหญิงและเพศชาย การติดเช้ือหนองในแท้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นท่ีอวัยวะเพศ ทวารหนัก ลำคอ 
และมักติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเช้ือหรือการสัมผัสของเหลวจากร่างกาย รวมทั้งสามารถติดต่อจากหญิงต้ังครรภ์ไปสู่ทารกในช่วงระหว่างคลอดได้ 
- โรคหนองในเทียม (Non- gonococcal urethritis)  เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีพบบ่อย มีสาเหตุจากการติดเช้ือแบคทีเรียท่ีมีช่ือเรียกว่า คลามัยเดีย ทราโคมาทิส 
(Chlamydia trachomatis) โรคหนองในเทียมมักจะไม่ปรากฏอาการให้เห็นอย่างชัดเจน แต่มักจะก่อให้เกิดการทำลายระบบอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิงอย่างมาก จนอาจทำให้
เกิดภาวะมีบุตรยาก ในผู้ชายอาการท่ีอาจพบได้ คือมีน้ำลักษณะคล้ายหนองไหลออกจากอวัยวะเพศ 



 
            คูม่อืปฏบิตังิานสำนกัอนามยั  กรงุเทพมหานคร 

 
 

 
 530 

- โรคแผลริมอ่อน ( Chancroid ) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีเกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรีย Haemophilus Ducreyi ทำให้เกิดเป็นแผลบริเวณอวัยวะเพศร่วมกับอาการ
เจ็บหรือปวด และต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบโตติดกันเป็นแนวและเจ็บ 
- กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง ( Lymphogranuloma venereum : LGV ) เป็นโรคติดต่อทางทางเพศสัมพันธ์ ท่ีเกิดจากการติดเช้ือคลาไมเดีย (Chlamydia 
Trachomatis) ซึ่งมักเกิดการติดเช้ือท่ีอวัยวะสืบพันธุ์หรือทวารหนัก ผู้ป่วยโรคนี้จะมีต่อมน้ำเหลืองโตท่ีต้นขาข้างใดข้างหนึ่งหรือท่ีขาหนีบ โดยจะเกิดตุ่มหรือแผลขนาดเล็กท่ี
อวัยวะเพศก่อน จากนั้นต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบจะอักเสบ ทำให้เกิดอาการปวดบวมและเดินลำบาก นอกจากนี้ หากรูทวารอักเสบหรือมีแผล จะรู้สึกปวดบริเวณก้น
ตลอดเวลา อาจถ่ายไม่ออกหรือท้องร่วง หรือรูทวารตีบตันได้ ส่วนผู้หญิงท่ีป่วยเป็นฝีมะม่วงจะทำให้อุ้งเชิงกรานอักเสบ ส่งผลให้ท้องนอกมดลูกได้ หรือปวดท้องน้อยเรื้อรัง 
รวมทั้งประสบภาวะมีบุตรยาก 
- โรคเริมท่ีอวัยวะเพศและทวารหนัก ( Anogenital Herpes ) เป็นโรคติดต่อทางทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งท่ีเกิดจากการอาการติดเช้ือไวรัสเฮอร์พีส์  ซิมเพล็กซ์ (Herpes 
Simplex Virus: HSV) บริเวณอวัยวะเพศ ส่งผลให้มีอาการเจ็บ คัน เกิดบาดแผลหรือตุ่มพองบริเวณอวัยวะเพศ และอาจมีอาการเจ็บขณะปัสสาวะร่วมด้วย เมือ่ได้รับเช้ือเข้าสู่
ร่างกายแล้วเช้ือโรคจะอยู่กับผู้ป่วยตลอดไป ไม่สามารถเอาออกจากร่างกายได้ 
- โรคหูดอวัยวะเพศและ/หรือทวารหนัก ( Anogenital warts ) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ท่ีพบบ่อย ท้ังในเพศชายและหญิง เกิดจากการติดเช้ือไวรัส HPV ทำให้เกิดการ
เจริญผิดปกติของผิวหนังบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก เห็นลักษณะเป็นตุ่มหรือแผ่นนูนยื่นออกมาบริเวณอวัยวะเพศภายนอก ผิวหนังรอบทวาร ฝีเย็บ หรือขาหนีบ อาจ
มีอาการปวด คัน หรือไม่มีอาการก็ได้ หูดอวัยวะเพศมักมีสีเหมือนสีผิวปกติ หากพบว่ามีสีเข้มกว่าปกติ ควรพิจารณาตัดช้ินเนื้อเพื่อตรวจหาภาวะผิดปกติอื่นหรือมะเร็งผิวหนัง  
- โรคโลนท่ีอวัยวะเพศ ( Pediculesis Pubis )  เกิดจากถูกโลนกัดและดูดเลือดจะเกิดการติดเช้ือแบคทีเรีย เกิดการอักเสบบริเวณรากขน อาการของโลนจะเริ่มมีอาการจะใช้
เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ ซึ่งอาการในผู้หญิง และผู้ชายจะคล้ายกัน โดยท่ีเห็นชัดเจนคือ อาการคันบริเวณอวัยวะเพศ บริเวณทวารหนัก หรืออาจมีอาการคันท่ีบริเวณอื่น ๆ 
เช่น ใต้รักแร้ บริเวณท่ีมีขน เช่น ขา หน้าอก ท้อง หรือหลัง หนวด เครา ค้ิว หรือขนตา 
- โรคหูดข้าวสุกท่ีอวัยวะเพศ ( Genital Molluscum Contagiosum ) โรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือไวรัส Molluscum Contagiosum Virus โดยสามารถติดต่อผ่านการสัมผัสผู้ท่ี
มีเช้ือหูดข้าวสุก พบได้ในทุกเพศทุกวัยต้ังแต่ทารก วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ซึ่งอาการของโรคมักเกิดขึ้นในผู้ท่ีมีภูมิต้านทานต่ำ รวมถึงมักพบในวัยเจริญพันธุ์จากการติด
เช้ือผ่านการมีเพศสัมพันธ์อีกด้วย โรคนี้ทำให้ผู้ท่ีติดเช้ือเกิดตุ่มเนื้อเล็กๆ มีรอยนูน คล้ายสิว เกิดขึ้นบริเวณผิวหนังช้ันนอก เช่น ใบหน้า แขน ลำตัว หรือบริเวณอวัยวะเพศ ซึ่ง
โรคหูดข้าวสุกนั้นจะไม่สามารถเข้าสู่กระแสเลือดหรือประสาทเหมือนกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 
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- เอชไอวี (HIV) ย่อมาจาก Human Immunodeficiency Virus เป็นเช้ือไวรัสชนิดหนึ่ง เมื่อเช้ือเอชไอวีเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ จะทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว ประเภทซีดี 4 (CD4) 
ซึ่งเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันท่ีทำหน้าท่ีเปรียบเสมือนทหารต่อสู้กับเช้ือโรคท่ีเข้ามาในร่างกาย 
- HIV Counseling & Testing for Same day result (HIV SDR) คือบริการให้การปรึกษาและตรวจวินิจฉัยหารการติดเช้ือเอชไอวี แบบทราบผลในวันเดียว 
- Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) คือ ยาต้านไวรัสเอชไอวีสำหรับผู้ท่ีไม่มีเช้ือ ใช้เพื่อลดความเส่ียงในการติดเช้ือเอชไอวีสำหรับกลุ่มผู้ท่ีมีความเส่ียงสูง เช่น กลุ่มชายรักชาย 

สาวประเภทสอง หรือผู้ท่ีมีพฤติกรรมการเปล่ียนคู่นอนบ่อย คู่นอนมีเช้ือเอชไอวี เป็นต้น 
- HIV Non occupational Post- Exposure Prophylaxis (HIV nPEP) คือ บริการยาต้านไวรัสกรณีฉุกเฉิน หรือเรียกติดปากว่า ยาต้านฉุกเฉิน สำหรับผู้ท่ีไม่มีเช้ือเอชไอวี 

และต้องการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีหลังมีความเส่ียงสัมผัสเช้ือ โดยจำเป็นต้องกินยาเป๊ปให้เร็วที่สุดภายในเวลา 72 ช่ัวโมง เพื่อต้านไวรัสและลดโอกาสการรับเช้ือเข้าสู่
ร่างกาย ซึ่งต้องกินยาเป๊ปอย่างต่อเนื่องติดต่อกันนาน 28 วัน 

- HIV Occupational Post Exposure Prophylaxis (HIV oPEP) คือ บริการยาต้านไวรัสเอชไอวีสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหลังการสัมผัสเลือด/สารคัด
หล่ังของผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์จากการทำงาน 

- Pre-Test Counseling  คือ บริการให้การปรึกษาก่อนตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวี เพื่อเป็นการทำความเข้าใจถึงเหตุผลในการตรวจเลือด ผลท่ีอาจเกิดจากการรับรู้ผล
เลือด ท้ังในกรณีติดเช้ือและไม่ติดเช้ือ เป็นโอกาสในการพูดคุยเรื่องเพศ ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมเส่ียงกับการติดเช้ือและวิธีป้องกันการติดเช้ือ เป็นโอกาสในการแก้ไข 
ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับการติดเช้ือเอชไอวี และโรคเอดส์ 

- Post-Test Counseling  คือ บริการให้การปรึกษาหลังทราบผลเลือด 
 ในกรณีท่ีผลเลือดเป็นลบ ผู้รับบริการอาจรู้สึกโล่งใจ แต่ผู้ให้การปรึกษาต้องยํ้าถึง ประเด็นสำคัญคือระยะฟักตัว (window period) ซึ่งผู้รับบริการอาจมารับ
การตรวจซํ้าในเวลา 3-6 เดือน และป้องกันตนเองจากการรับเช้ือ โดยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เส่ียงน้อยลง  
 ในกรณีท่ีผลเลือดเป็นบวก ผู้ให้การปรึกษาควรบอกผลเลือดอย่างชัดเจน ด้วยท่าทีท่ีเข้าใจ เห็นใจ ให้การช่วยเหลือด้านอารมณ์และจิตใจ ให้ข้อแนะนําท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับตัว โดยเฉพาะการดำเนินชีวิตใน 2-3 วันแรก พูดคุยถึงวิธีป้องกันการรับเช้ือเพิ่มและการแพร่เช้ือ รวมท้ังพิจารณาเรื่องการส่งตัวผู้รับบริการไปรับ
บริการในหน่วยงานอื่น หรือการนัดหมายผู้รับ บริการมารับการตรวจรักษาต่อเนื่อง ตามความเหมาะสม 

- Start PrEP/PEP คือ บริการเริ่มยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเช้ือ Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) และยาต้านไวรัสหลังการสัมผัสเช้ือ Post- Exposure Prophylaxis 
(PEP) ให้แก่ผู้รับบริการเริ่มยาท่ีมีผลเลือดเป็นลบและยังไม่เคยเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัสมาก่อน และตรวจยืนยันพบการติดเช้ือเอชไอวีก่อนการเริ่มยาท่ีคลินิก PrEP 
BANGKOK 
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4.แผนผงักระบวนงาน 
4.1. คลนิกิตรวจโรคทัว่ไป 

ระยะเวลา จำนวน 

ผูป้ฏบิัตงิาน(คน) 
หนว่ยงาน 

ศบส. สพธ กพส. สชส. กภก. 
 

1-5 นาที 

 

1 

 
 
 

 มาตรฐานศบส.
PHCA  

  

10-15 นาที 1-3  
 

    

10-20 นาที 
 
 

1-2      

30 นาที -               
2 ช่ัวโมง 

 
 

1-4  
 

    

15-30 นาที 1-2  
 

    

15-30 นาที 1-2      

15-30 นาที 
 
 

2-5 
 

     

5-10 นาที 1-2  
   

    

15-30 นาที 2-3      

 

ประชาสัมพันธ์ 

ห้องเวชระเบียน 

ห้องปฏบิัติการ
พยาบาล 

 
 

เตรียมตรวจ 

 ห้องตรวจ 

ห้องยา 

START 

ส่งชันสูตร 
 
 

สนับสนุนยาและ
เวชภัณฑ ์

 
 

 
บนัทึกข้อมูลผ่าน

โปรแกรม HCIS   
ซึ่งมีserver อยู่ที่

สำนักอนามัย 
 
 

 
 

END 

ห้องยา 

ห้องการเงิน 

สนบัสนุนยา
และเวชภัณฑ ์

 
สนับสนุนยา
และเวชภัณฑ ์

 

โต๊ะพยาบาล 
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4.2. คลนิกิตรวจโรคเรือ้รงั เบาหวาน ความดนัโลหิตสงู 
ระยะเวลา จำนวน 

ผูป้ฏบิตังิาน(คน) 
หนว่ยงาน 

ศบส. สพธ กพส./กสภ. สชส. กภก. 
 

1-5 นาที 

 

1 

 
 

 มาตรฐานศบส.PHCA 
แนวทางดูแลผู้ป่วย 

DM HT  

  

5-10 นาที 1-3      

10-20 นาที 1-2      

10-15 นาที 1-2      

30 นาที -               
2 ชั่วโมง 

1-4      

10-15 นาที 1      

15-30   2-5      

5-10 นาที 1-2      

15-30 นาที 2-3  
 

    

หมายเหตุ * ศบส.แต่ละแห่ง อาจมีลำดับกระบวนงาน  ไม่เหมือนกัน เช่น อาจพบพยาบาล DM ตรวจภาวะแทรกซ้อน ก่อนพบแพทย ์
                ** ผู้ป่วยเบาหวานพบทันตแพทย์ปีละ 1 ครั้ง  

END 

ประชาสัมพันธ์  

ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

START 

ส่งชันสูตร 
 
 

บันทึกข้อมูล
ผ่านโปรแกรม 

HCIS ซึ่ง
มีserver อยู่ท่ี
สำนักอนามัย 

 
 

ห้องเวชระเบียน 

เตรียมตรวจ 

ห้องตรวจท่ีรับบริการ 

 พยาบาลคลนิิกเบาหวานความดันโลหิตสูง 
/ทันตแพทย์ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน 

ชำระเงิน 

รับยา สนับสนุนยาและเวชภัณฑ ์

ห้องยา สนับสนุนยาและเวชภัณฑ ์

สนับสนุนยาและ
เวชภัณฑ ์

สนับสนุนยาและเวชภัณฑ ์
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4.3 คลนิกิฝากครรภ ์

ระยะเวลา จำนวน
ผูป้ฏบิัตงิาน(คน) 

หนว่ยงาน 

ศบส. สพธ กพส./กสภ. สชส./กอพ. กภก. 
 

1-5 นาที 

 

1 

 
 

 มาตรฐานศบส.PHCA 

แนวทางคลินิกฝาก
ครรภ์  

  

10-15 นาที 1-3      

10-20 นาที 1-2      

30 นาที – 

1 ช่ัวโมง 
 

1-3  
 

    

20-30 นาที 
 

1-2      

10-15 นาที 
 

1-2  
 

    

15-30นาที 
 

2-5      

5-10 นาที 1-2      

10-15 นาที 2-3 
 
 
 
 

 
 

    

 หมายเหตุ * การตรวจทางทันตกรรมดูขั้นตอนการปฏิบัติงานของทันตกรรม 

END 

ประชาสัมพันธ์  

START 

บันทึกข้อมูล
ผ่านโปรแกรม 

HCIS ซึ่ง
มีserver อยู่ท่ี
สำนักอนามัย 

 
 
 

ห้องเวชระเบียน 

ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
ส่งชันสูตร/ชักชวนตรวจ  

HIV 
 
 

เตรียมตรวจ 

ห้องตรวจที่รับบริการ 
 

พบทันตแพทย์(เฉพาะรายใหม่)* 

ชำระเงิน 

รับยา 
สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ 

 
 

สนบัสนนุยา
และเวชภณัฑ ์
 

ห้องยา สนบัสนนุยา
และเวชภณัฑ ์
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4.4 คลนิกิสขุภาพเดก็ด ี

ระยะเวลา จำนวน 

ผูป้ฏบิัตงิาน 

(คน) 

หนว่ยงาน 

ศบส. สพธ กพส./กสภ. กคร. กภก. 

 

1-5 นาที 

 

1 

 
 
 

 มาตรฐานศบส.PHCA 

แนวทางคลินิกสุขภาพ
เด็กดี 

  

10-15 นาที 1-3  
 

    

10-20 นาที 1-2  
 

    

30 นาที – 

1 ช่ัวโมง 

2-4  
 

    

30-45 นาที 
 
 

1-2  
 

    

10-15 นาที 
 

1-2  
 

    

15-30 นาที 2-5      

5-10 นาที 1-2      

10-15 นาที 2-3      

หมายเหตุ * การตรวจทางทันตกรรมดูขั้นตอนการปฏิบัติงานของทันตกรรม 

END 

ประชาสัมพันธ์  

START 

บันทึกข้อมูล
ผ่านโปรแกรม 

HCIS ซึ่ง
มีserver อยู่ท่ี
สำนักอนามัย 

 

ห้องเวชระเบียน 
 

เตรียมตรวจ 

พบแพทย์/พยาบาล/ นักจิตวิทยา 

พบทันตแพทย์* 

ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

สนับสนุน
วัคซีน 

 
 

ชำระเงิน 

รับยา สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ 
 
 

ห้องยา 

สนบัสนุนยาและ
เวชภัณฑ ์

 สนับสนุนยาและ
เวชภัณฑ ์
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4.5 คลนิกิสขุภาพสตร ี

ระยะเวลา จำนวน 

ผูป้ฏบิัตงิาน(คน) 
หนว่ยงาน 

ศบส. สพธ กพส./กสภ. สชส./กอพ. กภก. 
 

1-5 นาที 

 

1 

 
 
 

 มาตรฐานศบส.PHCA 

แนวทางคลินิก
วางแผนครอบครัว 

  

10-15 นาที 1-3      

10-20 นาที 
 
 

1-2  
 

    

10 นาที – 

1 ช่ัวโมง 
 

1-3  
 

    

20-30 นาที 
 

 

1-2  
 

    

15-30 นาที 
 

2-5      

5-10 นาที 
 

1-2      

10-15 นาที 
 

2-3      

10-15 นาที 1-2  
 

 
 
 

   

ประชาสัมพันธ์  

START 

บันทึกข้อมูล
ผ่านโปรแกรม 

HCIS ซึ่ง
มีserver อยู่ท่ี
สำนักอนามัย 

 
 

ห้องบตัร 

เตรียมตรวจ 

พบแพทย์/พยาบาล 

พบทันตแพทย์(เฉพาะคลินิกวัยทอง) 

ห้องปฏิบัติการพยาบาล (เฉพาะฉีดยา  
คุมกำเนิด) และวัยทอง (เจาะเลือด) ส่งชันสูตร/ 

ชักชวนตรวจ HIV 
 
 

ชำระเงิน 

รับยา สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ 
 
 

END 

ห้องยา 

สนับสนุนยาและ
เวชภัณฑ ์

 

สนับสนุนยาและ
เวชภัณฑ ์
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4.6 งานสขุภาพจติในศนูยบ์รกิารสาธารณสขุและศนูย์บรกิารสาธารณสขุสาขา 

ระยะเวลา
(นาที) 

จำนวน 
ผูป้ฏบิตังิาน (คน) 

หน่วยงาน 

ศบส. สพธ. กสภ. 
10 - 15 1 - 3   มาตรฐาน PHCA 

มาตรฐานบริการสุขภาพจิต 

1 - 5 1    

15 - 30 1 - 2  
 
 
 
 
 
 

  

10 - 20 1 - 2  
 
 

  

15 - 45 1 – 2 
 
 

 
 

   

START 

ห้องเวชระเบียน 

คัดกรองกลุ่มเป้าหมาย 

พบความเสี่ยง 

แพทย์ทั่วไปประเมินและ 
ให้การวินิจฉัยเบื้องต้น/ 

ให้การรักษาด้วยยาตามความเหมาะสม 

ทีมสหวิชาชีพใหค้ำปรึกษาสุขภาพจิต/ 
ดูแลช่วยเหลือ 

 
การบันทึกข้อมูล 

ผ่านโปรแกรม HCIS 
 

ซึ่งมี Server อยู่ที่ 
 

สำนักอนามัย 
 

ประเมินสุขภาพจิต โดย 
นักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์ 
พยาบาลทั่วไป/เฉพาะทางจิตเวช 

ไม่พบความเสี่ยง 
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ระยะเวลา
(นาที) 

จำนวน 
ผูป้ฏบิตังิาน (คน) 

หน่วยงาน 

ศบส. สพธ. กสภ. 

10 - 15 1 - 3  
 

  

10 - 20 2 - 3  

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุขภาพจิตศึกษา/คำแนะนำ/ปรึกษา ติดตามอาการ 1-2 เดือน 
ดีขึ้น 

ไม่ดีขึ้น 

ส่งต่อพบจิตแพทย์ 
เพ่ือประเมินรักษา 

END 
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4.7 คลนิกิสขุภาพจติ 

ระยะเวลา
(นาที) 

จำนวน 
ผูป้ฏบิตังิาน (คน) 

หน่วยงาน 

ศบส. สพธ. กสภ. 

10 - 15 1 - 3   มาตรฐาน PHCA 
มาตรฐานบริการสุขภาพจิต 

15 - 30 1 - 2 
 

   

10 - 20 1 - 2  
 
 
 
 
 
 

  

30 - 
120 

1 - 2  
 

  

 

START 

ห้องเวชระเบียน 

 คัดกรอง/ประเมินสุขภาพจิต 
พบความเสี่ยง 

ประเมินวินิจฉัยเบื้องต้น/ 
รักษาด้วยยาตามอาการ 

ผู้ป่วยจิตเวช/ 
มีอาการสงสัยจิตเวช 

 

 
การบันทึกข้อมูล 

ผ่านโปรแกรม HCIS 
 

ซึ่งมี Server อยู่ที่ 
 

สำนักอนามัย 
 

 พบแพทย์ทั่วไป 

อาการดีขึ้น อาการไม่ดีขึ้น 

สุขภาพจิตศึกษา 

คลินิกสุขภาพจิต 
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ระยะเวลา
(นาที) 

จำนวน 
ผูป้ฏบิตังิาน (คน) 

หน่วยงาน 

ศบส. สพธ. กสภ. 

15 - 45 1 - 2  

 

  

10 - 15 1 - 2  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดูแลต่อเน่ือง 

 บำบัดรักษา 
ส่งต่อกรณีไม่ดีขึ้น/ 

อาการรุนแรง 

END 
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     4.8 คลนิกิกายภาพบำบดั 

ระยะเวลา จำนวน
ผูป้ฏบิัตงิาน(คน) 

หนว่ยงาน 

ศบส. สพธ กพส./กสภ. สชส./กอพ. กภก. 
 

1-5 นาที 
 

 

 

1 

 
 

 มาตรฐานศบส.PHCA 

แนวทางคลินิกฝาก
ครรภ์  

  

10-15 นาที 
 

1-3      

10-20 นาที 
 

1-2      

30 นาที – 

1 ช่ัวโมง 

1-3  
 

    

30-40 นาที 
 

1-2  
 

    

15-30นาที 2-5      

5-10 นาที 1-2      

10-15 นาที 2-3  
 

    

 

ประชาสัมพันธ์  

START 

บันทึกข้อมูล
ผ่านโปรแกรม 

HCIS ซึ่ง
มีserver อยู่ท่ี
สำนักอนามัย 

 
 
 

ห้องเวชระเบียน 
 

ห้องกายภาพบำบัด 

เตรียมตรวจ 

พบแพทย์ 

ชำระเงิน 

รับยา 

สนับสนุนยาและ
เวชภัณฑ์ 

 
 

ห้องยา 

สนับสนุนยา
และเวชภัณฑ ์

 

END 
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4.9 งานติดตามเยีย่มเพือ่ใหก้ารดแูลตอ่เนือ่งทีบ่า้น 

ระยะเวลา 

จำนวน 

ผูป้ฏบิัตงิาน 

(คน) 

หนว่ยงาน 
 

สปสช. ศบส. สพธ. กพส. สชส. กภก. 

 

3-5 นาที 
 
 

 

1 

 
 
 
 

 จากโปรแกรม 

BMA  Home ward 
 

  จากโปรแกรม 

HHC Refer 

15-30 นาที 
 
 

1-3   
, 

   
 

  

30 นาที -         
1 ช่ัวโมง 

 
 

2-6  
 
 

     

15-30 นาที 1-3 
 

      

10-15 นาที 
 
 

2-6  
 

     

15-30 นาที 1  
 

โปรแกรม 
HCIS 

โปรแกรม 

BMA Home ward 

  โปรแกรม 

HHC Refer 

10-15 นาที 1  
 

     

รับแจ้ง case ผู้ป่วย 

START 

วางแผนการดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน 

ปรึกษาแพทย์ (หากสงสัยภาวะแทรกซ้อน) ส่งชันสูตร 
 
 

ติดตามเยี่ยมเพื่อให้การดูแลต่อเนื่องท่ีบา้น      
โดยทีมสหวิชาชีพ  

ประเมินผลการเยี่ยม นัดหมายครั้งต่อไป 

ลงบันทึกในโปรแกรม HCIS, 
BMA Home ward, HHC Refer 

สนับสนุนยา
และเวชภัณฑ์ 

 
 

สนับสนุนกระเป๋า
เย่ียมบ้าน 

 
 

-มาตรฐาน ศบส.PHCA    
-มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย
และผู้สูงอายุที่ต้องได้รับ
การดูแลต่อเน่ืองที่บ้าน      

 

ประเมินและพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล 

END 



 
            คูม่อืปฏบิตังิานสำนกัอนามยั  กรงุเทพมหานคร 

 
 

 
 543 

4.10 งานเฝา้ระวงัสอบสวนเคลือ่นทีเ่รว็ SRRT
 

ระยะเวลา 

จำนวน 
ผูป้ฏบิัตงิาน (คน) 

หนว่ยงาน 

ศบส. สพธ. กคร. สชส. กภก. 

3-5 นาที 1   แนวทางการเฝ้าระวัง 
พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558  

  

   

 

 

 

    

15-30 นาที 1-2  

 

 

 

 

   

30-60 นาที 3 คนข้ึนไป  

 

 

 

 

    

 

 START
กพ

กะพฆหS 
รับแจ้งผู้ป่วย/

เหตุการณ์ 
Epinet 

เวรรับแจ้ง
ข่าว 

ตรวจสอบ/ประเมิน
สถานการณ์ 

เตรียมทีม อุปกรณ์ แบบ
สอบสวนโรค 

อุปกรณ์สอบสวน
ควบคุมโรค 

ขวดเก็บ
ตัวอย่างน้ำ 

สนับสนุนยาและ
เวชภัณฑ์ 

กสอบสวนโรค ณ ที่
เกิดเหตุ 
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ระยะเวลา 

จำนวน 

ผูป้ฏบิัตงิาน 

(คน) 

หนว่ยงาน 

ศบส. สพธ. กคร. สชส. กภก. 

ภายใน 24 
ชั่วโมงหลงัได้รับ
แจ้ง (โรคติดต่อที่
ต้องเฝ้าระวัง) 3 
ชั่วโมง (โรคติดต่อ
อันตราย) 

3 คนข้ึนไป 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ข้ึนอยู่กับการ
สอบสวนโรค 

1-3  
 
 

 
 

   

ข้ึนกับชนิดของ
เชื้อก่อโรค 

1-3 
 
 
 

 
 

  

ภายใน 48 
ชั่วโมง หลงั
สอบสวนโรค 

1-2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

 
 

ออกสอบสวนโรค ณ ท่ีเกิดเหตุ 

ลงสอบสวนโรคและ
กำจัดพาหะนำโรค
ร่วมกรณีเข้าเกณฑ์
ระดับจังหวัดเป็นต้น
ไป 

ประสาน
กรมวิทยาศาสตร์กา
รแพทย์และกรม
ควบคุมโรค เพ่ือส่ง
ทางห้องปฏิบัต
อการ 

ตรวจแบคทีเรีย
จาก Rectal 
Swab และ
ตัวอย่างอาหาร 

รวบรวมข้อมูล หาสาเหตุของโรคการ
ถ่ายทอดโรค แหล่งโรค 

กำหนดมาตรการและดำเนิการป้องกัน
ควบคุมโรค 

ทำรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น ส่งกคร. 

-แนวทางการสอบสวน
ควบคุมโรค 
-สนับสนุนวัคซีน 

-รวบรวมรำยงำน 

-ร่วมเขียนรายงาน
กรณีเข้าเกณฑ์ระดับ
จังหวัดข้ึนไป 
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4.10.1 กรณพีบผูป้ว่ยวณัโรคดือ้ยาหลายขนานชนดิรนุแรงมาก(XDR-TB) 

 

ระยะเวลา จำนวน 
ผูป้ฏบิัตงิาน 

(คน) 

หนว่ยงาน 
หนว่ยงานหลกั หนว่ยงานสนบัสนนุ 

ศบส. กอพ. กคร. กสธ. สชส.สนอ. อืน่ๆ 
5-10 
นาที 

1  
 
 
 

     

20-30 
นาที 

1-2 
 
 

   
 

   

30-60 
นาที 

มากกว่า 2 
 

  
 
 

    

30-60 
นาที 

มากกว่า 2 
 
 

 
 

     

ภายใน 24 
ช่ัวโมงภายหลัง

รับแจ้ง 

มากกว่า 2 
 
 

 
 

     

60-120 
นาที 

 

2-4   
 

 
 

   

รับแจ้ง
ผู้ป่วยจาก 

กสธ. 

หาผู้สัมผัสในครอบครัว/สถานที่ทำงาน 
สถานศึกษา 

Start 

รับแจ้งผู้ป่วย 

รับแจ้ง
ผู้ป่วยจาก 

กสธ. 

ตรวจสอบข้อมูล หา
พื้นที่ศบส.ที่เป็นพื้นที่

บ้านผู้ป่วย 
/โรงพยาบาล 

ตรวจสอบ/ประเมินสถานการณ์ 

เตรียมทีม และแบบสอบสวนโรค 

ประสานผู้ป่วย/สถานพยาบาลที่ผู้ป่วยรักษา 

สนับสนุนแบบ
สอบสวนโรค 

ออกสอบสวนโรค ณ บ้านผู้ป่วย 
/สถานพยาบาลที่รักษา 

A 
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60-120 
นาที 

2-4 
 
 
 

   
 
 

   

ขึ้นกับผล
ภาพรังสีทรวง
อกและเช้ือของ
ผู้สัมผัส 

1-2       

ภายใน 48 
ช่ัวโมง 
 

 
1-2 

 
 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งคัดกรองโดยการเอกซเรย์ปอด/ส่งเสมหะ 

ดำเนินการป้องกันควบคุมโรค 

ส่งชันสูตร 

สนับสนุนรถ
เอกซเรย์เคลื่อนที 

END 

ทำรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้นส่ง กอพ. รวบรวมรายงาน
ส่งผู้บริหาร 

สนอ./ส่ง กสธ. 

ประสานกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์และกรม

ควบคุมโรค เพ่ือส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการหาก
นอกเหนือความสามารถ 

A 
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4.10.2 กรณพีบผูป้ว่ยวณัโรคเกดิการระบาด (เปน็วณัโรค≥ 2 คน ในชว่งเวลาไมเ่กนิ 3 เดอืน) 
 

ระยะเวลา จำนวน 
ผูป้ฏบิัตงิาน 

(คน) 

หนว่ยงาน 
หนว่ยงานหลกั หนว่ยงานสนบัสนนุ 

ศบส. กอพ. TB referral 
center 

กคร. สชส.สนอ. อืน่ๆ 

5-10 นาที 1  
 
 
 

     

20-30 นาที 1-2 
 
 

   
 

   

30-60 นาที มากกว่า 2       

30-60นาที มากกว่า 2 
 

 
 

     

ภายใน 1 วัน
ภายหลังรับ

แจ้ง 

มากกว่า 2 
 
 

 
 

     

60-120 
นาที 

 

2-4       

 

Start 

รับแจ้งผู้ป่วย 

รับแจ้งผู้ป่วย
จาก TB 
referral 
center 

ตรวจสอบข้อมูล หา
พื้นที่ศบส.ที่เป็นพท.

บ้าน ผป./รพ. 

สถานพยาบาลแจ้ง
ผู้ป่วย หากพบว่าเป็น

นักเรียน หรืออยู่
สถานประกอบการ  

ตรวจสอบ/ประเมินสถานการณ์ 
สนับสนุนแบบ
สอบสวนโรค 

เตรียมทีม และแบบสอบสวนโรค 

ประสานผู้ป่วย/สถานประกอบการ/สถานศึกษา 

ออกสอบสวนโรค ณ บา้นผู้ป่วย 
/สถานประกอบการ/สถานศึกษา 

หาผู้สัมผัสในครอบครัว/ 
สถานประกอบการ/สถานศึกษา 
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60-120 นาที  
 

2-4 
 

 

 

     

ขึ้นกับผลภาพรังสี
ทรวงอกและเช้ือ

ของผู้สัมผัส 

1-2  

 
  
 
 
 

     

ภายใน 48 ช่ัวโมง 
 
 

 

 
1-2 

 
 

 

 
 

 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งคัดกรองโดยการเอกซเรย์ปอด/ส่งเสมหะ 
สนับสนุนรถ

เอกซเรย์เคลื่อนที่ 

ส่งชันสูตร 

A 

ดำเนินการป้องกันควบคุมโรค 

ทำรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้นส่ง กอพ. 

END 

รวบรวมรายงานส่ง
ผู้บริหาร สนอ./ส่ง 

กสธ. 
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4.11 การดำเนนิการตรวจสขุภาพนกัเรยีน 

ระยะเวลา 
จำนวน

ผูป้ฏบิัตงิาน 
(คน) 

หนว่ยงาน  

ศบส. กสภ. กคร. สพธ. กสภ. 

1 – 2 วัน ๑ 
    

มาตรฐานการ
ปฏิบัติการพยาบาล
ของ ศบส. 

30 นาที 1-2 
 - แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียน 

(อร.๑ กสภ) 

   

10 นาที/คน 
 

15 นาที/คน 

1-2 
 

1-2 

  - แบบบันทึกเฝ้าระวัง
และติดตามภาวะ
โภชนาการในเด็กวัย
เรียน (ภ.1  กภส) 
- แบบบันทึกการตรวจ
สุขภาพนักเรียน  ระเบียน
สะสมหรือบัตรสุขภาพ
นักเรียน (อร.5 กภส)  

  

15 นาที 1-2   
 
 
  

- แบบบันทึกกิจกรรม 
ประจำร.ร.(อร.๓ กสภ) 

- แบบบนัทึกจ านวน
นกัเรียนที่ตรวจสุขภาพ
แรกพบโรคประจ า 

  

1-3 ชม. 
(ต่อ 1 ร.ร.) 

๒-๓   
 

  

10-๑๕  
นาที 

(ต่อ ๑ คน) 

1-2  

 

- แบบบันทึกกิจกรรมประจำ
โรงเรียน (อร.๓ กสภ) 

- แบบบันทึกจำนวน
นักเรียนที่ ตรวจสุขภาพ
แรกพบโรคประจำปี
การศึกษา (อร.5.1 กภส.) 
- รายงานสรุปการตรวจ
สุขภาพนักเรียน 

บันทึกข้อมูลผ่าน
โปรแกรม HCIS 

 

วางแผน 

ประสานงานโรงเรียน 

ตรวจสขุภาพ 

การรักษาพยาบาลเบื้องตน้ 

 

START 

ติดตามเยี่ยม  
ประเมนิการรักษาพยาบาล 

ส่งต่อ 

ประสานงานผู้ปกครอง 

ลงรายงาน บนัทึกขอ้มูล
ผ่าน

โปรแกรม 

BPPDS END 
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4.12 งานสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรคในเดก็นกัเรยีน 

ระยะเวลา 
จำนวน

ผูป้ฏบิัตงิาน 
(คน) 

หนว่ยงาน  

ศบส. กสภ. กคร. สพธ. กสภ. 

1 – 2 วัน ๑ 
    มาตรฐานการ

ปฏิบัติการ
พยาบาลของ 
ศบส. 

30 นาที 1-2  -แบบสำรวจข้อมูล
โรงเรียน (อร.๑ 

กสภ) 

   

3 ชม. 1-2 

  -แบบสำรวจวัคซีน
นักเรียน ป.๑ 
-แบบแจ้งผู้ปกครอง 
ป.๖ 
-ใบเบิกวัคซีน(ว.๑/๔) 

  

3 – 7 วัน 1-2     -ใบอนุญาตฉีดวัคซีน 
ป.๑ ป.๕ และ ป.๖ 

  

15 นาที 1-2 

 -แบบบันทึก
กิจกรรม 
ประจำร.ร.(อร.
๓กสภ) 

   

1 - 3 ชม. 
(ต่อ 1 ร.ร.) 

๒-๓   -แนวทางการ
ดำเนินงานวัคซีนใน

นักเรียน 

  

START 

วางแผน 

สำรวจวัคซีน 

ขออนุญาตผู้ปกครอง 

ต้องการฉีดเองที่อ่ืน สอนสุขศึกษา 

ใหว้คัซนี 

รายงาน 

ประสานงานโรงเรียน 
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ระยะเวลา 
จำนวน

ผูป้ฏบิตัิงาน 
(คน) 

หน่วยงาน  

ศบส. กสภ. กคร. สพธ. กสภ. 

10-๑๕  
นาที 

(ต่อ ๑ คน) 

1 - 2  

 

- แบบบันทึก
กิจกรรมประจำ
โรงเรียน (อร.๓ 
กสภ) 

- ทะเบียนการให้
วัคซีนนร.(ทะเบียน
2/1) 
- รายงานสรุปการ
ได้รับวัคซีนในนักเรียน 
 
 

บันทึกข้อมูล
ผ่านโปรแกรม 
HCIS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อมูลผ่าน
โปรแกรม 
BPPDS 

รายงาน 

END 
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4.13 คลนิกิวณัโรค 
 

ระยะเวลา จำนวน 
ผูป้ฏบิัตงิาน (คน) 

หนว่ยงาน 
ศบส. สพธ. กอพ. สชส. กภก. 

1 นาที 1 
 

   
 
 

  

1 นาที 1 
 

     

5-10 นาที 1 
 

     

10-15 นาที 1 
เตรียมตรวจ 

 

    

50-60 นาที 3 
 

 
CXR/ตรวจเสมหะ 

/เจาะเลือด 

    

5-10 นาที 1-2 
 
 

พบแพทย์/Diagnosis 
 

    

20-30 นาที 1 
 
 

รับยา 
 

    

8-10 นาที 1 
  Educatio 

    

 

บันทึกข้อมูลใน
โปรแกรม HCIS 

บันทึกข้อมูล 
ในโปรแกรม 
NTIP Server 
อยู่ที่ กระทรวง
สาธารณสุข. 

ส่งชนัสูตร 

สนบัสนุนยา
และเวชภณัฑ์ 

END 

Fast tract  คลินิกวัณโรค 

Screening point 

Start 

ประชาสัมพันธ์ 
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4.14 คลนิกิรกัปลอดภยั (STI) 
ระยะเวลา จำนวนคน

ปฏิบตังิาน(คน) 
หนว่ยงาน 

ศบส. กอพ. สพธ. สชส. กภก. 
 

1 - 5  
นาที 

 

 
1 
 
 

 
 
 
 

 

    
 
 
 

 

1 - 5 นาที 1 
 

 
    

1 - 2 นาที 1      

10 - 15 
นาที 

1 - 2      
 

15 - 20  
นาที 

1  
    

 

15 - 20 

นาที 

 
 

1 

 

 

 

    

20 - 40 

นาที 
1 

 
 

    

5 - 10 

นาที 1 
 

 

    

START 

สนับสนุน
ยา

,เวชภัณฑ์ 
และชุด
ตรวจหา

การติดเช้ือ
ซิฟิลิส 

ประชาสัมพันธ์ / ผู้ป่วยหรือสงสยัว่าป่วย 

ทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวผู้ป่วย 

สัมภาษณ์ประวัติการป่วยในอดีตและปัจจุบัน 

ตรวจร่างกายตามอาการแสดงของโรค/ตรวจภายใน 

ตรวจทางห้องชันสูตรเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค 

พบแพทย ์

พบโรค ไม่พบโรค 

ห้องปฏบิัติการพยาบาล 
 

ห้องการเงิน 
 

บันทึก
ข้อมูล
ผ่าน
ระบบ 
HCIS 
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ระยะเวลา 

จำนวนคน
ปฏิบตังิาน(คน) 

หนว่ยงาน 

ศบส. กอพ. สพธ. สชส. กภก. 

10 - 15 

นาที 
1 
 

 

 

    

   

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องยา 
 

END 



 
            คูม่อืปฏบิตังิานสำนกัอนามยั  กรงุเทพมหานคร 

 
 

 
 555 

4.15 คลนิกิFamily and frind (ARV) 
ระยะเวลา จำนวน

ผูป้ฏบิัตงิาน (คน) 
หนว่ยงาน 

ศบส. สพธ. กอพ. สชส. กภก. 
1-5 นาที 1  

 
 
 

    

10-15 นาที 1-3  
 
 

    

30นาที-1ช่ัวโมง 1  
 
 

    

5 นาที 1  
 
 
 

    

15-20 นาที 1  
 
 

    

30นาที – 1 ช่ัวโมง 1  
 
 

    

 

ผลเลือดเป็นลบ ผลเลือดเป็นบวก 

START 

ประชาสัมพันธ์ 

ห้องเวชระเบียน 

ให้คำปรึกษาก่อนตรวจเลือด 

ห้องปฏบิัติการพยาบาล  
(เจาะเลือด) 

สนับสนุนยา
,เวชภัณฑ ์
และชุด
ตรวจหาการ
ติดเชื้อเอชไอวี 

รอฟังผล 

ให้คำปรึกษาหลังตรวจเลือด 

บันทึก
ข้อมูลผ่าน

ระบบ 
HCIS 
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ระยะเวลา จำนวน
ผูป้ฏบิัตงิาน (คน) 

หนว่ยงาน 
ศบส. สพธ. กอพ. สชส. กภก. 

30นาที – 1 ช่ัวโมง 1  
 
 
 

    

10-15 นาที 1  
 
 

    

15-30 นาที 1  
 
 

    

10-15 นาที 1  
 
 
 

    

2-3 นาที 1  
 
 

    

 
 
 
 
 
 

รายงาน
จำนวนผู้
ติดเชื้อ
เอชไอวี
รายใหม่ที่
ต้องการ
เร่ิมยา
ต้านไวรัส
ที่ ศบส. 

ห้องตรวจ (พบแพทย์) 

ห้องปฏบิัติการพยาบาล 

ห้องการเงิน 

END 

จัดซื้อยา  

ส่ง
ชันสูตร 

ห้องยา 
 

ผลเลือดเป็นบวก ผลเลือดเป็นลบ 

ให้คำปรึกษาหลังตรวจเลือด บันทึก
ข้อมูลผ่าน

ระบบ 
HCIS 
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4.16 คลนิกิ Prep Bangkok 
ระยะเวลา จำนวน

ผูป้ฏบิัตงิาน (คน) 
หนว่ยงาน 

PrEP BANGKOK CLINIC กอพ. สพธ. สชส. กภก. 
 
5 - 10 นาที 

1  
 
 
 

    

 
10 - 15 นาที 

1  
 
 

    

 
5 - 10 นาที 
 

1  
 
 
 

    

15 - 20 นาที 
(Same day result) 
2 – 3 วัน 
(การทำงานของไต,HB) 

1  
 
 

    

 
10 - 15 นาที 
 
 
 
 
 

1  
 
 
- แจง้ผล Same day result (HIV, Syphilis) 
- การทำงานของไต,HB โทรแจง้ผลภายใน 2-3 วนั 
 

    

START 

เวชระเบียนคลินิก PrEP BANGKOK 

ให้คำปรึกษาก่อนตรวจเลือด 

บันทึก
ข้อมูลผ่าน

ระบบ 
HCIS 

ห้องปฏบิัติการพยาบาล  
(เจาะเลือด) 

สนับสนุนยา
,เวชภัณฑ ์
และชุด
ตรวจหาการ
ติดเชื้อเอช
ไอว ี

ผลเลือดเป็นลบ ผลเลือดเป็นบวก 

รอฟังผล 

ให้คำปรึกษาหลังตรวจเลือด 
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ระยะเวลา จำนวน
ผูป้ฏบิัตงิาน (คน) 

หนว่ยงาน 
PrEP BANGKOK CLINIC กอพ. สพธ. สชส. กภก. 

 
10 - 15 นาที 

1  
 
 
 

    

 
10-15 นาที 

1  
 
 
 

    

 
10-15 นาที 
 
 

  
 

    

 
 
5 - 10 นาที 

1  
 
 
 
 

    

 
 
5 - 10 นาที 

1  
 
 
 

    

 

จ่ายยา PrEP/PEP แนะนำการใช้ยา ถุงยาง
อนามยั/สารหล่อลื่น  

นัดตรวจ/รับยา
ซ้ำทุก 3-6 เดือน 

/ END 

ผลเลือดเป็นบวก ผลเลือดเป็นลบ 

ให้คำปรึกษาหลังตรวจเลือด 

ส่งต่อคลินิก 
ARV 
END 

 

มีอาการโรคติดต่อ ทาง
เพศสัมพันธ์ 

พบแพทย์/ตรวจเชื้อ 
รักษาตามแนวทาง/สั่งยา 
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5.  ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน มาตรฐานคณุภาพงาน และการตดิตาม  

     5.1 คลนิกิตรวจโรคทัว่ไป  

 

ที ่
ผงั

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐานคณุภาพงาน ระบบติดตาม /ประเมนิผล 
ผูร้บัผดิ 
ชอบ 

แบบ 
ฟอรม์ 

เอกสารอา้งองิ 

1.  
 
 

1-5 นาที -แจกบัตรคิว ตามบริการ 
-คัดกรองโรคติดต่อ เช่น 
ไอ หวัด ตาแดง ไข้ออกผื่น 
-ให้ข้อมูลของ ศบส. 

- กำหนดช่องทางด่วนพิเศษ สำหรับ
ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป และผู้พิการ 

- คัดกรองโรคติดต่อ เป็น 3 กลุ่ม ติดต่อ
ทางอากาศ ทางเสมหะน้ำมูก และทาง
สัมผัส และให้การป้องกัน ก่อนเข้าศบส. 

- สามารถให้ข้อมูลบริการเบื้องต้นได้ 

-สถิติการคัดกรองผู้ป่วย 
-แบบรายงานอุบัติการณ์ 

จนท.ประชา 
สัมพันธ์ 

- 
 

-WI (Work 
instruction) ศบส. 
-มาตรฐาน PHCA 

-Organization 
profile ศบส. 
 

2.  10-15 
นาที 

 
 

- ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือ 
ยืนยันตัวตน เช่น บัตร
ประชาชน หรือเอกสาร
อื่นๆที่ออกโดยราชการ   
-ตรวจสอบสิทธิการรักษา 
-ออกบัตรตรวจโรค ใบสัง่
ยา 

-  ออกบัตรตรวจโรค ใบสัง่ยา ถูกคนถูก
สิทธ์ิการรักษา 

- ไม่มีบัตรตรวจโรคหาย หรือค้นบัตร
ตรวจโรคไม่พบ 

- สถิติการเก็บบัตรตรวจ
โรค 
-แบบรายงานอุบัติการณ์ 

จนท.ห้อง
เวชระเบียน 

- 
 

-WI ศบส. 
-มาตรฐาน PHCA 

3.  10-20 
นาที 

-ซักประวัติและวัด
สัญญาณชีพ  
-คัดแยกผู้ป่วยเป็น               
3 กลุ่ม คือ ปกติ เร่งด่วน 
ฉุกเฉิน 
 
 
 

- ซักประวัติ วัดสัญญาณชีพได้ถูกต้อง           
ถูกคน 

- ประเมินอาการจากสัญญาณชีพ คัดแยก
ผู้ป่วย และส่งพบแพทย์ตามความเร่งด่วน 
 

-ตรวจสอบความครบถ้วน
ของการบันทึกเวชระเบียน 

-แบบรายงานอุบัติการณ์ 

พยาบาล/
บุคลากรทาง
การแพทย์ 

- -WI ศบส. 
-มาตรฐาน PHCA            
-มาตรฐานเวชระเบียน
สปสช. 
 

START 

ห้องเวชระเบียน 

จุดเตรียมตรวจ 

ประชาสัมพันธ์ 

A 
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ที ่
ผงั

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐานคณุภาพงาน ระบบติดตาม /ประเมนิผล ผูร้บัผดิชอบ 
แบบ 
ฟอรม์ 

เอกสารอา้งองิ 

4.  
 
 
 
 

30 นาที –           
2 ชั่วโมง 

 

-คลินิกตรวจโรคทั่วไปโรค
เด็ก อุบัติเหตุหรือ
ฉุกเฉิน 

มาตรฐานการตรวจรักษาโรค -ตรวจสอบความครบถ้วน
ของการบันทึกเวชระเบียน 

- มี Clinical practice 
guideline 

แพทย์ 
 
 

- -Clinical practice 
guideline (CPG) 
-มาตรฐาน PHCA            
-มาตรฐานเวชระเบียน
สปสช. 
 

5 

 
 
 

10-30 
นาที 

ให้สุขศึกษาให้คำปรึกษา
ออกใบนัด ส่งต่อ 

ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพตนเองการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อความ
เจ็บป่วยส่งต่อตามสิทธ์ิ 

 

การบันทึกเวชระเบียน พยาบาล  
มาตรฐานวิชาชีพการ

พยาบาล 

6  15-30 
นาที 

 
 
 

ทำแผล ฉีดยา เจาะเลือด 
ให้การพยาบาล  

- ทำหัตถการ บริหารยาถูกคน และตรง
ตามคำสั่งแพทย์/พยาบาล 

- ผู้ป่วยไม่ติดเชื้อจากการรับบริการ
ที่ศบส. 
บุคลากรไม่ติดเชื้อจากการให้บริการ 

-รายงานอุบัติการณ์ 
-รายงานเฝ้าระวังการติด
เชื้อในผู้ป่วยและบุคลากร 

พยาบาล - -มาตรฐานการพยาบาล 
และการป้องกันการติด
เชื้อในศบส. ของ กพส. 
-มาตรฐาน PHCA 
--มาตรฐานเวชระเบียน

สปสช. 
7  

หอ้งยา 
 

15-30 
นาที 

ตรวจสอบและจัดยา 
 

- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบสัง่ยา 
ความถูกต้องของการสั่งใช้ยา จัดเตรียม
ยาและบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม และ
ตรวจสอบยาท่ีจัดเตรียมเทียบกับใบสั่ง
ยา คิดราคายา 

รายงานเฝ้าระวังความ
คลาดเคลื่อนทางยา 
รายงานยาท่ีต้อง
ระมัดระวังสูง 
- รายงานอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา  
- การสั่งใชคู้่ยาท่ี
เกิดปฏิกิริยากัน 

- เภสัชกร 

- เจ้า
พนักงาน
เภสัชกรรม 

 

- มาตรฐานวิชาชีพเภสัช
กรรมมาตรฐานงานเภสัช
กรรมและคู่มือการ
ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 
ศบส. ของ กภก. 
มาตรฐานงานเภสัชกรรม
และคู่มือการปฏิบัติงาน
เภสัชกรรม ศบส. ของ 
กภก. 

ห้องตรวจที่รับ
บริการ 

ห้องปฏบิัติการ
พยาบาล 

A 

โต๊ะ
พยาบาล 

   ห้องยา 

B 
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ที ่
ผงั

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐานคณุภาพงาน ระบบติดตาม /ประเมนิผล ผูร้บัผดิชอบ 
แบบ 
ฟอรม์ 

เอกสารอา้งองิ 

8. 
 
 
 
 
 
 

  5-10 
นาที 

เก็บเงินค่าบริการ - ไม่มีการทุจริต จากการเก็บเงินค่าบริการ 
- รวบรวมเงิน สรุปยอด และนำส่งธนาคาร
ทุกวัน โดยคณะกรรมการฯที่ศบส.แต่งต้ัง 

- ตรวจสอบยอดรับเงิน
จาก HCISและการนำส่ง
เงินประจำวัน 

เจ้าหน้าท่ี
การเงินและ
บัญชี 
หัวหน้ากลุ่ม
งานบริหาร
ทั่วไปและ
การ
พยาบาล 

- -ระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน การนำส่งเงิน และ
การตรวจเงิน พ.ศ. 
2555 

9.  15-30 
นาที 

 

จ่ายยาและให้คำแนะนำ
การใช้ยา 

- จ่ายยาถูกคน จ่ายยาถูกต้องมีคุณภาพ 
ถูกขนาดความแรง ถูกเวลา ถูกช่อง
ทางการบริหารยา และถูกเทคนิค 
-  จ่ายยาพร้อมให้คำแนะนำการใช้ยา 
- มียาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพียงพอ 
พร้อมใช ้

- รายงานเฝ้าระวังความ
คลาดเคลื่อนทางยา  
- รายงานการบริหารคลัง
ยา 

- เภสัชกร 

- เจ้า
พนักงาน
เภสัชกรรม 
 

- 
 

-มาตรฐานงานเภสัช
กรรมและคู่มือการ
ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 
ศบส. ของ กภก.  
-มาตรฐาน PHCA            
-มาตรฐานเวชระเบียน
สปสช. 
 

จ่ายเงิน 
 

END 

รับยา 

B 
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5.2 คลนิกิโรคเรือ้รงั เบาหวาน ความดนัสงูโลหติสงู  

 

ที ่ ผงักระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม /

ประเมินผล 
ผูร้บัผดิชอ

บ 
แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

1.  
 
 

1-5 
นาที 

-แจกบัตรคิว ตามบริการ 
-คัดกรองโรคติดต่อ เช่น 
ไอ หวัด ตาแดง ไข้ออกผื่น 
-ให้ข้อมูลของศบส. 

- กำหนดช่องทางด่วนพิเศษ สำหรับ
ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป และผู้พิการ 

- คัดกรองโรคติดต่อ เป็น 3 กลุ่ม ติดต่อ
ทางอากาศ ทางเสมหะน้ำมูก และทาง
สัมผัส และให้การป้องกัน ก่อนเข้าศบส. 

- สามารถให้ข้อมูลบริการเบือ้งต้นได้ 

-สถิติการคัดกรอง
ผู้ป่วย 
-แบบรายงาน
อุบัติการณ์ 

จนท.
ประชาสัม
พันธ์ 

- 
 

-WI (Work instruction) 
ศบส. 
-มาตรฐาน PHCA 
-Organization profile 
ศบส. 
 

2.  10-15 
นาที 

 
 

- ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือ 
ยืนยันตัวตน เช่น บัตร
ประชาชน หรือเอกสาร
อื่นๆที่ออกโดยราชการ   
-ตรวจสอบสิทธิการรักษา 
-ออกบัตรตรวจโรค ใบสัง่
ยา 

-  ออกบัตรตรวจโรค ใบสัง่ยา ถูกคน ถูก
สิทธ์ิการรักษา 

- ไม่มีบัตรตรวจโรคหาย หรือค้นบัตร
ตรวจโรคไม่พบ 

- สถิติการเก็บบัตร
ตรวจโรค 
-แบบรายงาน
อุบัติการณ์ 

จนท.ห้อง
เวช
ระเบียน 

- 
 

-WI ศบส. 
-มาตรฐาน PHCA 

3.  10-20 
นาที 

-ซักประวัติ และวัด
สัญญาณชีพ  
-คัดแยกผู้ป่วยเป็น               
3 กลุ่ม คือ ปกติ เร่งด่วน 
ฉุกเฉิน 

- ซักประวัติ วัดสัญญาณชีพได้ถูกต้อง           
ถูกคน 
- ประเมินอาการจากสัญญาณชีพ คัดแยก
ผู้ป่วย และส่งพบแพทย์ตามความเร่งด่วน 
 

-ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของการ
บันทึกเวชระเบยีน 
-แบบรายงาน
อุบัติการณ์ 

พยาบาล/
บุคลากร
ทาง
การแพทย์ 

- -WI ศบส. 
-มาตรฐาน PHCA            
-มาตรฐานเวชระเบียน
สปสช. 
 

4.  10-15 
นาที 

- ตรวจเลือดและ Lab 
อื่นๆตามนัด 

- ทำหัตถการ  

- ผู้ป่วยไม่ติดเชื้อจากการรับบริการ
ที่ศบส. 

- บุคลากรไม่ติดเชื้อจากการให้บริการ 

-รายงานอุบัติการณ์ 
-รายงานเฝ้าระวังการ
ติดเชื้อในผู้ป่วยและ
บุคลากร 
 

พยาบาล  -WI ศบส. 
-มาตรฐาน PHCA             

START 

ห้องเวชระเบียน 

เตรียมตรวจ 

ประชาสัมพันธ์ 

A 

ห้องปฏบิัติการ
พยาบาล 
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ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะ 
เวลา 

รายละเอยีด 
ของงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ระบบตดิตาม /

ประเมนิผล 
ผูร้บัผดิ 
ชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

5.  
 
 
 
 
 

30 
นาที –           

2 
ชั่วโมง 

 

ตรวจรักษาโรคเรื้อรัง 
(เบาหวาน ความดัน)ตาม
แนวทางการรักษา 
- ตรวจค้นหาภาวะแทรกซ้อน 
- ส่งต่อตามข้อบ่งชี้ทาง
การแพทย์ 

-บรรลผุลการรักษาตามเป้าหมาย 
- มีการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่พบบ่อย 
 

-ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของการ
บันทึกเวชระเบียน 
- มี Clinical 
practice 
guideline 

แพทย์/
พยาบาล 
  
 

- -Clinical practice 
guideline (CPG) 
-มาตรฐาน PHCA            
-มาตรฐานเวชระเบียน
สปสช. 
 

6.  10-15 
นาที 

คัดกรองภาวะแทรกซ้อนตามโรค 
- ตรวจสอบความถูกต้องของ
ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย (ถูกคน) 
- ออกใบนัดให้ผู้ป่วย 
- ประสานส่งต่อไปยังจุด
บริการที่เกี่ยวข้อง 
- ประสานส่งต่อไปยังหน่วย
บริการอื่นตามข้อบ่งชี้ทาง
การแพทย์ 

- มีการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่พบบ่อย 

- มาตรฐาน Exit nurse   
-  

รายการการคัด
กรอง
ภาวะแทรกซ้อน
ตามโรค 
รายงาน
อุบัติการณ/์
รายงานการเฝ้า
ระวังความเสี่ยง 

พยาบาล/
ทันตแพทย์ 

 -Clinical practice 
guideline (CPG) 
-มาตรฐาน PHCA 
-มาตรฐานการพยาบาล 
ในศบส. ของ กพส. 
--มาตรฐานเวชระเบียน 
สปสช.            

7.  15-30 
นาที 

ตรวจสอบใบสั่งยา และจัดยา 
 

-ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบสัง่ยา 
ความถูกต้องของการสั่งใช้ยา 
จัดเตรียมยาและบรรจุในภาชนะที่
เหมาะสม และตรวจสอบยาท่ี
จัดเตรียมเทียบกับใบสั่งยา 

 - รายงานเฝ้าระวัง
ความคลาดเคลื่อน
ทางยา 
- รายงานยาท่ีต้อง
ระมัดระวังสูง 
- รายงานอาการ
ไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยา  
- การสั่งใชคู้่ยาท่ี
เกิดปฏิกิริยากัน 

- เภสัชกร 
- เจ้า
พนักงาน
เภสัชกรรม 
 

แบบฟอร์ม
การ

รายงานทั้ง 
4 อย่าง
จากกอง

เภสัชกรรม 

มาตรฐานวิชาชีพเภสัช
กรรม 
มาตรฐานงานเภสัชกรรม
และคู่มือการปฏิบัติงาน
เภสัชกรรม ศบส. ของ 
กภก. 
มาตรฐานงานเภสัชกรรม
และคู่มือการปฏิบัติงาน
เภสัชกรรม ศบส. ของ 
กภก. 

ห้องยา 
 

ห้องตรวจที่รับ
บริการ 

A 

พยาบาลคลินิก
เบาหวานความดัน

โลหิตสูง/ทันต
แพทย์ตรวจคัด

กรอง
ภาวะแทรกซ้อน* 

 

B 
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    หมายเหตุ * การตรวจภาวะแทรกซ้อนทางทันตกรรมดูขั้นตอนการปฏิบัติงานของทันตกรรม 
 
 

ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะ 
เวลา 

รายละเอยีด 
ของงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ระบบตดิตาม /

ประเมนิผล 
ผูร้บัผดิ 
ชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

8. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

5-10 
นาที 

 

เก็บเงินค่าบริการ  
 
 

- ไมม่ีการทุจริต จากการเก็บเงินค่าบริการ 
- รวบรวมเงิน สรุปยอด และนำส่งธนาคาร
ทุกวัน โดยคณะกรรมการฯที่ศบส.แต่งต้ัง 
 
 

- ตรวจสอบยอด
รับเงินจาก HCIS
และการนำส่งเงิน
ประจำวัน 
 

เจ้าหน้าท่ี
การเงิน
และบัญชี 
หัวหน้า
กลุ่มงาน
บริหาร
ทัว่ไปและ
การ
พยาบาล 

- 
 

-ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
การนำส่งเงิน และการ
ตรวจเงิน พ.ศ. 2555 

9.  15-30 
นาที 

 

จ่ายยาและให้คำแนะนำ
การใช้ยา 

- จ่ายยาถูกคน จ่ายยาถูกต้องมีคุณภาพ 
ถูกขนาดความแรง ถูกเวลา ถูกช่อง
ทางการบริหารยา และถูกเทคนิค 
-  จ่ายยาพร้อมให้คำแนะนำการใช้ยา 
- มียาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพียงพอ 
พร้อมใช ้
 

- รายงานเฝ้าระวัง
ความคลาดเคลื่อน
ทางยา  
- รายงานอาการ
ไมพึ่งประสงค์จาก
การใช้ยา  
- รายงานยาท่ีต้อง
ระมัดระวังสูง 
- การสั่งใชคู้่ยาท่ี
เกิดปฏิกิริยากัน 

- รายงานการ
บริหารคลังยา 

- เภสัชกร 

- เจ้า
พนักงาน
เภสัชกรรม 
 

- 
 

-มาตรฐานงานเภสัชกรรม
และคู่มือการปฏิบัติงาน
เภสัชกรรม ศบส. ของ 
กภก.  
-มาตรฐาน PHCA            
-มาตรฐานเวชระเบียน
สปสช. 
 

จ่ายเงิน 
 

END 

รับยา 

B 
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 5.3 คลนิกิฝากครรภ ์ 

 

ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะ 
เวลา 

รายละเอยีด 
ของงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ระบบตดิตาม /

ประเมนิผล 
ผูร้บัผดิ 
ชอบ 

แบบ 
ฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

1.  
 
 

1-5 
นาที 

-แจกบัตรคิว ตามบริการ 
-คัดกรองโรคติดต่อ เช่น ไอ หวัด ตาแดง ไข้ออกผื่น 
-ให้ข้อมูลของศบส. 

- คัดกรองโรคติดต่อ เป็น 3 กลุม่ 
ติดต่อทางอากาศ ทางเสมหะ
น้ำมูก และทางสัมผัส และให้
การป้องกัน ก่อนเข้าศบส. 

- สามารถให้ข้อมูลบริการ
เบื้องต้นได้ 

-สถิติการคัดกรอง
ผู้ป่วย 
-แบบรายงาน
อุบติัการณ์ 

จนท.ประชา 
สัมพันธ์ 

- 
 

-WI (Work 
instruction) ศบส. 
-มาตรฐาน PHCA 
-Organization 
profile ศบส. 
 

2.  10-
15 
นาที 

 
 

- ตรวจสอบข้อมูลเพื่อ 
ยืนยันตัวตน เช่น บัตรประชาชน หรือเอกสารอื่นๆที่
ออกโดยราชการ   
-ตรวจสอบสิทธิการรักษา 
-ออกบัตรตรวจโรค ใบสั่งยา 

-  ออกบัตรตรวจโรค ใบสัง่ยา ถูก
คน ถูกสิทธ์ิการรักษา 

- ไม่มีบัตรตรวจโรคหาย หรือค้น
บัตรตรวจโรคไม่พบ 

- สถิติการเก็บบัตร
ตรวจโรค 
-แบบรายงาน
อุบัติการณ ์

จนท.ห้องเวช
ระเบียน 

- 
 

-WI ศบส. 
-มาตรฐาน PHCA 

3.  10-
20 
นาที 

-ซักประวัติ และวัดสัญญาณชีพ  
 

- ซักประวัติ วัดสัญญาณชีพได้
ถูกต้อง ถูกคน 
 

-ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของการบันทึก
เวชระเบียน 
-แบบรายงาน
อุบัติการณ์ 

พยาบาล/
บุคลากรทาง
การแพทย์ 

- -WI ศบส. 
-มาตรฐาน PHCA            
-มาตรฐานเวช
ระเบียนสปสช. 

4.  
 
 
 
 
 

30 นาที 
–           

2 ชั่วโมง 
 

- ประเมนิภำวะสุขภำพ ซกัประวตั ิตรวจร่ำงกำย 
/ ตรวจเต้ำนม  
- ตรวจครรภ์ ประเมนิอำยุครรภ์วดัควำมสูงของ
ยอดมดลูกฟังเสยีงหวัใจทำรกในครรภประเมนิ
ภำวะผดิปกตขิณะตัง้ครรภ์ / ประเมนิ
ควำมเครยีด ใหย้ำบ ำรุงครรภ์ ใหค้ ำแนะน ำ
ภำวะแทรกซ้อนทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงกำรตัง้ครรภ์  
ตรวจฟัน  

-หญิงต้ังครรภ์ สตรีที่รับบริการ
ได้รับการดูแลตามมาตรฐาน 
 

-ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของการ
บันทกึเวชระเบียน 
- มี Clinical 
practice 
guideline 

แพทย์/ทันต-
แพทย์/
พยาบาล 
  
 

- -Clinical practice 
guideline (CPG) 
-มาตรฐาน PHCA            
-มาตรฐานเวช
ระเบียนสปสช. 
 

START 

หอ้งเวชระเบียน 

จุดเตรียมตรวจ 

ห้องตรวจที่รับ
บริการ 

A 

ประชาสัมพันธ์ 
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ที ่
ผงั

กระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม /

ประเมินผล 
ผูร้บัผดิ 
ชอบ 

แบบ 
ฟอรม์ 

เอกสารอา้งองิ 

5.  15-30 
นาที 

 
 
 
 

ทำแผล ฉีดยา เจาะเลือด ให้การพยาบาล  - ทำหัตถการ บริหารยาถูกคน 
และตรงตามคำสั่งแพทย์/
พยาบาล 

- ผู้ป่วยไม่ติดเชื้อจากการรับ
บริการที่ศบส. 

- บุคลากรไม่ติดเชื้อจากการ
ให้บริการ 

-รายงานอุบัติการณ์ 
-รายงานเฝ้าระวัง
การติดเชื้อในผู้ป่วย
และบุคลากร 

พยาบาล - -มาตรฐานการ
พยาบาล และการ
ป้องกันการติดเชื้อ
ในศบส. ของ กพส. 
-มาตรฐาน PHCA 
--มาตรฐานเวช
ระเบียนสปสช. 

6.  15-30 
นาที 

ตรวจสอบใบสั่งยา และจัดยา 
 

-ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบสัง่
ยา ความถูกต้องของการสั่งใช้ยา 
จัดเตรียมยาและบรรจุในภาชนะที่
เหมาะสม และตรวจสอบยาท่ี
จัดเตรียมเทียบกับใบสั่งยา 

- รายงานเฝ้าระวัง
ความคลาดเคลื่อน
ทางยา 
รายงานยาท่ีต้อง
ระมัดระวังสูง 
- รายงานอาการไม่
พึงประสงค์จากการ
ใช้ยา  
- การสั่งใชคู้่ยาท่ี
เกิดปฏกิิริยากนั 
 

- เภสัชกร 
- เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม 
 

แบบ 
ฟอร์ม
การ

รายงา
นจาก
กอง
เภสัช
กรรม 

มาตรฐานวิชาชีพ
เภสัชกรรม 
มาตรฐานงานเภสัช
กรรมและคู่มือการ
ปฏิบัติงานเภสัช
กรรม ศบส. ของ 
กภก. 
มาตรฐานงานเภสัช
กรรมและคู่มือการ
ปฏิบัติงานเภสัช
กรรม ศบส. ของ 
กภก. 

7. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

5-10 
นาที 

 

เก็บเงินค่าบริการ  
 
 

- ไม่มีการทุจริต จากการเก็บเงิน
ค่าบริการ 
- รวบรวมเงิน สรุปยอด และนำส่ง
ธนาคารทุกวัน โดยคณะ
กรรมการฯที่ศบส.แต่งต้ัง 
 
 

- ตรวจสอบยอดรับ
เงินจาก HCISและ
การนำส่งเงิน
ประจำวัน 
 

เจ้าหน้าท่ี
การเงินและ
บัญชี 
หัวหน้ากลุ่ม
งานบริหาร
ทั่วไปและการ
พยาบาล 

- 
 

-ระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ว่า
ด้วยการรับเงิน การ
เบกิจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การนำส่ง
เงิน และการตรวจ
เงิน พ.ศ. 2555 

ห้องปฏบิัติการ
พยาบาล 

A 

จ่ายเงิน 
 

ห้องยา 
 

B 
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    หมายเหตุ * การตรวจภาวะแทรกซ้อนทางทันตกรรมดูขั้นตอนการปฏิบัติงานของทันตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่
ผงั

กระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม /

ประเมินผล 
ผูร้บัผดิ 
ชอบ 

แบบ 
ฟอรม์ 

เอกสารอา้งองิ 

8.  15-30 
นาที 

 

จ่ายยาและให้คำแนะนำการใช้ยา - จ่ายยาถูกคน จ่ายยาถูกต้องมี
คุณภาพ ถูกขนาดความแรง ถูก
เวลา ถูกช่องทางการบริหารยา 
และถูกเทคนิค 
-  จ่ายยาพร้อมให้คำแนะนำการ
ใช้ยา 
- มียาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
เพียงพอ พร้อมใช้ 
 

- รายงานเฝ้าระวัง
ความคลาดเคลื่อน
ทางยา  
- รายงานอาการไม่
พึงประสงค์จากการ
ใช้ยา  
- รายงานยาท่ีต้อง
ระมัดระวังสูง 
- การสั่งใชคู้่ยาท่ี
เกิดปฏิกิริยากัน 
- รายงานการ
บริหารคลังยา 
 
 

- เภสชักร 
- เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม 
 

- 
 

-มาตรฐานงานเภสัช
กรรมและคู่มือการ
ปฏิบัติงานเภสัช
กรรม ศบส. ของ 
กภก.  
-มาตรฐาน PHCA            
-มาตรฐานเวช
ระเบียนสปสช. 
 

END 

รับยา 

B 



 
            คูม่อืปฏบิตังิานสำนกัอนามยั  กรงุเทพมหานคร 

 
 

 
 568 

     5.4 คลนิกิสรา้งเสรมิสขุภาพเดก็ดี  

 
 

ที ่
ผงั

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม /

ประเมินผล 
ผูร้บัผดิชอ

บ 
แบบ 
ฟอรม์ 

เอกสารอา้งองิ 

1.  
 
 

1-5 นาที -แจกบัตรคิว ตามบริการ 
-คัดกรองโรคติดต่อ เช่น ไอ หวัด ตาแดง ไข้ออก
ผื่น 
-ให้ข้อมูลของศบส. 

- คัดกรองโรคติดต่อ เป็น 3 
กลุ่ม ติดต่อทางอากาศ ทาง
เสมหะน้ำมูก และทาง
สัมผัส และให้การป้องกัน 
ก่อนเข้าศบส. 

- สามารถให้ข้อมูลบริการ
เบื้องต้นได้ 
 

-สถิติการคัดกรอง
ผู้ป่วย 
-แบบรายงาน
อุบัติการณ์ 

จนท.
ประชาสัม
พันธ์ 

- 
 

-WI (Work 
instruction) ศบส. 
-มาตรฐาน PHCA 
-Organization 
profile ศบส. 
 

2.  10-15 นาที 
 

 

- ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือ 
ยืนยันตัวตน เช่น บัตรประชาชน หรือเอกสาร
อื่นๆที่ออกโดยราชการ   
-ตรวจสอบสิทธิการรักษา 
-ออกบัตรตรวจโรค ใบสัง่ยา 
 

-  ออกบัตรตรวจโรค ใบสัง่ยา 
ถูกคน ถูกสิทธ์ิการรักษา 

- ไม่มีบัตรตรวจโรคหาย หรือ
ค้นบัตรตรวจโรคไม่พบ 

- สถิติการเก็บบัตร
ตรวจโรค 
-แบบรายงาน
อุบัติการณ์ 

จนท.ห้อง
เวช
ระเบียน 

- 
 

-WI ศบส. 
-มาตรฐาน PHCA 

3.  10-20 นาที -ซักประวัติ และวัดสัญญาณชีพ  
วัด น้ำหนัก ส่วนสูง เส้นรอบวงศีรษะ 
 

- ซักประวัติ วัดสัญญาณชีพได้
ถูกต้อง ถูกคน 
 

-ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของการ
บันทึกเวชระเบยีน 
-แบบรายงาน
อุบัติการณ์ 
 
 
 

พยาบาล/
บุคลากร
ทาง
การแพทย์ 

- -WI ศบส. 
-มาตรฐาน PHCA            
-มาตรฐานเวช
ระเบียนสปสช. 
 

START 

ห้องเวชระเบียน 

จุดเตรียมตรวจ 

ประชาสัมพันธ์ 

A 
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ที ่
ผงั

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม /

ประเมินผล 
ผูร้บัผดิ 
ชอบ 

แบบ 
ฟอรม์ 

เอกสารอา้งองิ 

4.  
 
 
 
 
 
 
 
 

30 นาที –           
2 ชั่วโมง 

 

- การซักถามข้อมูลการเลี้ยงดู การให้อาหาร 
ความวิตกกังวลของพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเรื่อง
พัฒนาการ และพฤติกรรมของเด็ก ตลอดจน
ความสัมพันธ์ของพ่อแม่และบุคคลในครอบครัว 
โรคทางพันธุกรรม ค่านิยม ความเชื่อต่างๆ 
- การตรวจคัดกรองการเจริญเติบโตของร่างกาย 
พัฒนาการ การแปลผลการประเมิน โดยให้พ่อแม่
มีส่วนร่วมและมีการรับรู้ในการประเมินผลการ
ตรวจคัดกรอง และสังเกตสัมพันธภาพระหว่าง
เด็กกับพ่อแม่ หรือพ่อกับแม่ที่อาจมีผลกระทบต่อ
การเลี้ยงดูหรือการกระทำรุนแรงต่อเด็ก 
-การสร้างเสริมภูมคิุ้มกันโรคตามท่ีกำหนด 
อธิบายประโยชน์ อาการข้างเคียง และการดูแล
ภายหลังการได้รับภูมคิุ้มกันโรค 
-การให้คำแนะนำล่วงหน้า (Anticipatory 
guidance) การเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่อาหารตามวัย 
การส่งเสริมพัฒนาการการอบรมเลี้ยงดูเด็ก การ
ป้องกันอุบัติเหตุ และการส่งเสริมพัฒนาการ 

- เด็กได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ 
และมีพัฒนาการสมวัย 

-ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของการ
บันทึกเวชระเบียน 
- มี Clinical 
practice 
guideline 

แพทย์/
พยาบาล/
นักจิต 
วิทยา/ 
ทนัต
แพทย ์
  
 

- -Clinical practice 
guideline (CPG) 
-มาตรฐาน PHCA            
-มาตรฐานเวช
ระเบียนสปสช. 
 

5.  15-30 นาที 
 
 
 
 

ฉีดวัคซีน เจาะเลือด  - ทำหัตถการ บริหารยาถูก
คน และตรงตามคำสั่ง
แพทย์/พยาบาล 

- ผู้ป่วยไม่ติดเชื้อจากการรับ
บริการที่ศบส. 

- บุคลากรไม่ติดเชื้อจากการ
ให้บริการ 

-รายงานอุบัติการณ ์
-รายงานเฝ้าระวัง
การติดเชื้อในผู้ป่วย
และบุคลากร 

พยาบาล - -มาตรฐานการ
พยาบาล และการ
ป้องกันการติดเชื้อ
ในศบส. ของ กพส. 
-มาตรฐาน PHCA 
--มาตรฐานเวช
ระเบียนสปสช. 
 

ห้องปฏบิัติการ
พยาบาล 

ห้องตรวจที่รับ
บริการ 

A 

B 
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   หมายเหตุ * การตรวจทางทันตกรรมดูขั้นตอนการปฏิบัติงานของทันตกรร 

ที ่
ผงั

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐานคณุภาพงาน ระบบติดตาม /ประเมนิผล 
ผูร้บัผดิ 
ชอบ 

แบบ 
ฟอรม์ 

เอกสารอา้งองิ 

6  15-30 นาที ตรวจสอบและจัด
ยา 
 

-ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบสัง่
ยา ความถูกต้องของการสั่งใช้ยา 
จัดเตรียมยาและบรรจุในภาชนะที่
เหมาะสม และตรวจสอบยาท่ี
จัดเตรียมเทียบกับใบสั่งยา 

รายงานเฝ้าระวังความ
คลาดเคลื่อนทางยา 
รายงานยาท่ีต้องระมัดระวังสูง 
- รายงานอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยา  
- การสั่งใชคู้่ยาท่ีเกิดปฏิกิริยา
กัน 
 

- เภสัชกร 
- เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม 
 

แบบฟอร์
มการ

รายงานทั้ง 
4 อย่าง
จากกอง
เภสัช
กรรม 

มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม 
มาตรฐานงานเภสัชกรรม
และคู่มือการปฏิบัติงานเภสัช
กรรม ศบส. ของ กภก. 
มาตรฐานงานเภสัชกรรม
และคู่มือการปฏิบัติงานเภสัช
กรรม ศบส. ของ กภก. 

7. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

5-10 นาที เก็บเงินค่าบริการ  
 

- ไม่มีการทุจริต จากการเก็บเงิน
ค่าบริการ 
- รวบรวมเงิน สรุปยอด และนำส่ง
ธนาคารทุกวัน โดยคณะ
กรรมการฯที่ศบส.แต่งต้ัง 

- ตรวจสอบยอดรับเงินจาก 
HCISและการนำส่งเงิน
ประจำวัน 
 

เจ้าหน้าท่ี
การเงินและ
บัญชี 
หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
และการ
พยาบาล 

- 
 

-ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
การนำส่งเงิน และการตรวจ
เงิน พ.ศ. 2555 

8.  15-30 นาที 
 

จ่ายยาและให้
คำแนะนำการใช้
ยา 

- จ่ายยาถูกคน จ่ายยาถูกต้องมี
คุณภาพ ถูกขนาดความแรง ถูก
เวลา ถูกช่องทางการบริหารยา 
และถูกเทคนิค 
-  จ่ายยาพร้อมให้คำแนะนำการ
ใช้ยา 
- มียาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
เพียงพอ พร้อมใช้ 

- รายงานเฝ้าระวังความ
คลาดเคลื่อนทางยา  
- รายงานอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยา  
- รายงานยาท่ีต้องระมัดระวัง
สูง 
- การสั่งใชคู้่ยาท่ีเกิดปฏิกิริยา
กัน 
- รายงานการบริหารคลังยา 

- เภสัชกร 
- เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม 
 

- 
 

-มาตรฐานงานเภสัชกรรม
และคู่มือการปฏิบัติงานเภสัช
กรรม ศบส. ของ กภก.  
-มาตรฐาน PHCA            -
มาตรฐานเวชระเบียนสปสช. 
 

จ่ายเงิน 
 

END 

รับยา 

ห้องยา 
 

B 
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     5.5 คลนิกิสภุาพสตร ี 

ที ่
ผงั

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม /

ประเมินผล 
ผูร้บัผดิชอบ 

แบบ 
ฟอรม์ 

เอกสารอา้งองิ 

1.  
 
 

1-5 นาที -แจกบัตรคิว ตามบริการ 
-คัดกรองโรคติดต่อ เช่น ไอ 
หวัด ตาแดง ไข้ออกผื่น 
-ให้ข้อมูลของศบส. 

- กำหนดช่องทางด่วนพิเศษ สำหรับ
ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป และผู้พิการ 

- คัดกรองโรคติดต่อ เป็น 3 กลุ่ม 
ติดต่อทางอากาศ ทางเสมหะน้ำมูก 
และทางสัมผัส และให้การป้องกัน 
ก่อนเข้าศบส. 

- สามารถให้ข้อมูลบริการเบื้องต้นได้ 

-สถิติการคัดกรอง
ผู้ป่วย 
-แบบรายงาน
อุบัติการณ์ 

จนท.
ประชาสัมพันธ์ 

- 
 

-WI (Work instruction) 
ศบส. 
-มาตรฐาน PHCA 
-Organization profile 
ศบส. 
 

2.  10-15 
นาที 

 
 

- ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือ 
ยืนยันตัวตน เช่น บัตร
ประชาชน หรือเอกสารอื่นๆที่
ออกโดยราชการ   
-ตรวจสอบสิทธิการรักษา 
-ออกบัตรตรวจโรค ใบสัง่ยา 

-  ออกบัตรตรวจโรค ใบสัง่ยา ถูกคน 
ถูกสิทธ์ิการรักษา 

- ไม่มีบัตรตรวจโรคหาย หรือค้นบัตร
ตรวจโรคไม่พบ 

- สถิติการเก็บบัตร
ตรวจโรค 
-แบบรายงาน
อุบัติการณ์ 

จนท.ห้องเวช
ระเบียน 

- 
 

-WI ศบส. 
-มาตรฐาน PHCA 

3.  10-20 
นาที 

-ซักประวัติ และวัดสัญญาณ
ชีพ  
-คัดแยกผู้ป่วยเป็น               
3 กลุ่ม คือ ปกติ เร่งด่วน 
ฉุกเฉิน 

- ซักประวัติ วัดสัญญาณชีพได้ถูกต้อง           
ถูกคน 
- ประเมินอาการจากสัญญาณชีพ คัด
แยกผู้ป่วย และส่งพบแพทย์ตามความ
เร่งด่วน 

-ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของการ
บันทึกเวชระเบียน 
-แบบรายงาน
อุบัติการณ ์

พยาบาล/
บุคลากรทาง
การแพทย์ 

- -WI ศบส. 
-มาตรฐาน PHCA            -
มาตรฐานเวชระเบียนสปสช. 
 

4.  
 
 
 
 

30 นาที –           
2 ชั่วโมง 

 

- ประเมนิภำวะสขุภำพ ซกั
ประวตั ิตรวจร่ำงกำย / 
ตรวจเต้ำนม /ตรวจภำยใน
และตรวจคดักรองมะเรง็ปำก
มดลูก และให้ค ำปรกึษำ 

ผู้รับบริการได้รับคำแนะนำในการ
คุมกำเนิด และการปฏิบัตัวในวัยทอง 
อย่างเหมาะสมและมีมาตรฐาน 

-ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของการ
บันทึกเวชระเบียน 
- มี Clinical 
practice guideline 

แพทย์/
พยาบาล 
  
 

- -Clinical practice 
guideline (CPG) 
-มาตรฐาน PHCA            -
มาตรฐานเวชระเบียนสปสช. 
 
 
 

START 

ห้องเวชระเบียน 

จุดเตรียมตรวจ 

ห้องตรวจที่รับ
บริการ 

A 

ประชาสัมพันธ์ 
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ที ่
ผงั

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม /

ประเมินผล 
ผูร้บัผดิชอบ 

แบบ 
ฟอรม์ 

เอกสารอา้งองิ 

5.  15-30 
นาที 

 
 
 
 

ทำแผล ฉีดยา เจาะเลือด ให้
การพยาบาล  

- ทำหัตถการ บริหารยาถูกคน และ
ตรงตามคำสั่งแพทย์/พยาบาล 

- ผู้ป่วยไม่ติดเชื้อจากการรับบริการ
ที่ศบส. 

- บุคลากรไม่ติดเชื้อจากการให้บริการ 
 

-รายงานอุบัติการณ์ 
-รายงานเฝ้าระวังการ
ติดเชื้อในผู้ป่วยและ
บุคลากร 

พยาบาล - -มาตรฐานการพยาบาล และ
การป้องกันการติดเชื้อ
ในศบส. ของ กพส. 
-มาตรฐาน PHCA 
--มาตรฐานเวชระเบียน
สปสช. 

6  15-30 
นาที 

ตรวจสอบและจัดยา 
 

-ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบสัง่ยา 
ความถูกต้องของการสั่งใช้ยา 
จัดเตรียมยาและบรรจุในภาชนะที่
เหมาะสม และตรวจสอบยาที่
จัดเตรียมเทียบกับใบสั่งยา 

รายงานเฝ้าระวัง
ความคลาดเคลื่อน
ทางยา 
รายงานยาท่ีต้อง
ระมัดระวังสูง 
- รายงานอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา  
- การสั่งใชคู้่ยาท่ี
เกิดปฏิกิริยากัน 
 

- เภสัชกร 
- เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม 
 

- มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม 
มาตรฐานงานเภสัชกรรม
และคู่มือการปฏิบัติงานเภสัช
กรรม ศบส. ของ กภก. 
มาตรฐานงานเภสัชกรรม
และคู่มือการปฏิบัติงานเภสัช
กรรม ศบส. ของ กภก. 

7. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

5-10 นาที 
 

เก็บเงินค่าบริการ  
 
 

- ไมม่ีการทุจริต จากการเก็บเงิน
ค่าบริการ 
- รวบรวมเงิน สรุปยอด และนำส่ง
ธนาคารทุกวัน โดยคณะกรรมการฯ
ที่ศบส.แต่งต้ัง 
 
 

- ตรวจสอบยอดรับ
เงินจาก HCISและ
การนำส่งเงิน
ประจำวัน 
 

เจ้าหน้าท่ี
การเงินและ
บัญช ี
หัวหน้ากลุ่ม
งานบริหาร
ทั่วไปและการ
พยาบาล 

- 
 

-ระเบยีบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
การนำส่งเงิน และการตรวจ
เงิน พ.ศ. 2555 

ห้องปฏบิัติการ
พยาบาล 

A 

จ่ายเงิน 
 

หอ้งยา 

B 
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  หมายเหตุ * การตรวจทางทันตกรรมดูขั้นตอนการปฏิบัติงานของทันตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่
ผงั

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม /

ประเมินผล 
ผูร้บัผดิชอบ 

แบบ 
ฟอรม์ 

เอกสารอา้งองิ 

8.  15-30 
นาที 

 

จ่ายยาและให้คำแนะนำการ
ใช้ยา 

- จ่ายยาถูกคน จ่ายยาถูกต้องมี
คุณภาพ ถูกขนาดความแรง ถูกเวลา 
ถูกช่องทางการบริหารยา และถูก
เทคนิค 
-  จา่ยยาพร้อมให้คำแนะนำการใช้ยา 
- มียาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
เพียงพอ พร้อมใช้ 
 

- รายงานเฝ้าระวัง
ความคลาดเคลื่อน
ทางยา  
- รายงานอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา  
- รายงานยาท่ีต้อง
ระมัดระวังสูง 
- การสั่งใชคู้่ยาท่ี
เกิดปฏิกิริยากัน 
- รายงานการบริหาร
คลังยา 
 
 

- เภสัชกร 
- เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม 
 

- 
 

-มาตรฐานงานเภสัชกรรม
และคู่มือการปฏิบัติงานเภสัช
กรรม ศบส. ของ กภก.  
-มาตรฐาน PHCA            -
มาตรฐานเวชระเบียนสปสช. 
 

END 

รับยา 

B 
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5.6 งานสขุภาพจติในศนูยบ์รกิารสาธารณสขุและศนูย์บรกิารสาธารณสขุสาขา  
ที ่ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด 

ของงาน 
มาตรฐานคณุภาพงาน ระบบติดตาม/ 

ประเมินผล 
ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

1  10 - 15 1. ซักประวัติสุขภาพ 
2. ซักประวัติผู้ป่วยและญาติโดย
ละเอียด  
   เพ่ือประเมินภาวะสุขภาพจิต 
3. สอบถามอาการสำคัญ 

คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง
ระบบการลงโปรแกรม 
HCIS 

สถิติการข้ึน
ทะเบียน
สุขภาพจิต 

เจ้าหน้าท่ีห้อง              
เวชระเบียน 

- คู่มือปฏิบัติงานเรื่องการลง
โปรแกรม HCIS 

2  1 - 5 เจ้าหน้าท่ี/พยาบาลคัดกรอง               
ผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

มาตรฐานบริการ
สุขภาพจิต 

- บุคลากรทางการ 
แพทย์ 

- มาตรฐานบริการ
สุขภาพจิต 

3  15 - 30 ประเมินสุขภาพจิต โดย
นักจิตวิทยา/             นักสังคม
สงเคราะห/์พยาบาลวิชาชีพทั่วไป/
เฉพาะทางจิตเวช 

มาตรฐานบริการ
สุขภาพจิต 

การลงโปรแกรม 
HCIS 

บุคลากร
รับผิดชอบ               
งานสุขภาพจิต 

- มาตรฐานบริการ
สุขภาพจิต 

4  10 - 20 ประเมินและให้การวินิจฉัยเบื้องต้น/ 
ให้การรักษาด้วยยาตามความ
เหมาะสม 

มาตรฐานการตรวจ
รักษา 
และวินิจฉัยโรค 

ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของการ
บันทึกเวชระเบียน 

แพทย์ - - มาตรฐานการตรวจรักษา 
  และวินิจฉัยโรค 
- คู่มือการวินิจฉัยแยก 
  โรคทางจิตเวช ICD 10 

5  15 - 45 ทีมสหวิชาชีพให้คำปรึกษาทาง
สุขภาพจิต/สุขภาพจิตศึกษา  

มาตรฐานบริการ
สุขภาพจิต 

การลงโปรแกรม 
HCIS 

บุคลากร
รับผิดชอบ               
งานสุขภาพจิต 

- มาตรฐานบริการ
สุขภาพจิต 

6  10 - 15 นัดหมายติดตามอาการต่อเน่ือง
ระยะเวลา 1 – 2 เดือน 

มาตรฐานบริการ
สุขภาพจิต 

- - แพทย์ 
- บุคลากรรับผิดชอบ 
  งานสุขภาพจิต 

- - มาตรฐานการตรวจรักษา 
  และวินิจฉัยโรค 
- มาตรฐานบริการสุขภาพจิต 

 

START 

ห้องเวชระเบียน 

คัดกรองกลุ่มเป้าหมาย 

 ประเมินสุขภาพจิต 

พบแพทย์ทั่วไป 

ให้คำปรึกษา 

ติดตามอาการ 
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ที ่ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐานคณุภาพงาน ระบบติดตาม/ 
ประเมินผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

7  10 - 20 หลังติดตามอาการ หากผู้รับบริการ 
ไม่ดีข้ึน ดำเนินการส่งต่อพบ

จิตแพทย์ 

มาตรฐานบริการ
สุขภาพจิต 

- - แพทย์ 
- บุคลากร
รับผิดชอบ 
  งานสุขภาพจิต 

- - มาตรฐานการตรวจรักษา 
  และวินิจฉัยโรค 
- คู่มือปฏิบัติงานเรื่องการ 
  ลงโปรแกรม HCIS 

- มาตรฐานบริการ
สุขภาพจิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

END 

ส่งต่อพบจิตแพทย์ 



 
            คูม่อืปฏบิตังิานสำนกัอนามยั  กรงุเทพมหานคร 

 
 

 
 576 

5.7 การบรกิารงานสขุภาพจติในคลนิกิสขุภาพจติ 
 

ที ่ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐานคณุภาพงาน ระบบติดตาม/ 
ประเมินผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

1  10 - 15 1. ซักประวัติสุขภาพ 
2. ซักประวัติผู้ป่วยและญาติโดย
ละเอียด  
   เพ่ือประเมินภาวะสุขภาพจิต 
3. สอบถามอาการสำคัญ 

คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง
ระบบการลงโปรแกรม 
HCIS 

สถิติการข้ึน
ทะเบียน
สุขภาพจิต 

เจ้าหน้าท่ีห้อง               
เวชระเบียน 

- คู่มือปฏิบัติงานเรื่องการลง
โปรแกรม HCIS 

2  15 - 30 คัดกรอง/ประเมินสุขภาพจิต มาตรฐานบริการ
สุขภาพจิต 

การลงโปรแกรม 
HCIS 

บุคลากร
รับผิดชอบงาน
สุขภาพจิต 

- - มาตรฐานบริการ
สุขภาพจิต 
- คู่มือปฏิบัติงานเรื่องการ
ลง 
  โปรแกรม HCIS 

3  10 - 20 ตรวจร่างกายทั่วไปและประเมิน               
วินิจฉัยเบื้องต้น/ รักษาด้วยยา                  
ตามอาการ 

มาตรฐานการตรวจ
รักษา 
และวินิจฉัยโรค 

ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของการ
บันทึกเวชระเบียน 

แพทย์ - มาตรฐานการตรวจรักษา 
และวินิจฉัยโรค 

4  30 - 
120 

1. ให้การวินิจฉัยโรค 
2. ตรวจประเมิน/ ทดสอบทาง
จิตวิทยา 

- มาตรฐานการตรวจ
รักษา 
  และวินิจฉัยโรค 
- มาตรฐานบริการ
สุขภาพจิต 
- มาตรฐานวิชาชีพ 

การลงโปรแกรม 
HCIS 

- แพทย์ 
- บุคลากร
รับผิดชอบ 
  งานสุขภาพจิต 

- - มาตรฐานการตรวจรักษา 
  และวินิจฉัยโรค 
- มาตรฐานบริการ
สุขภาพจิต 
- คู่มือการวินิจฉัยแยกโรค 
  ทางจิตเวช ICD 10 

 
 
 

START 

ห้องเวชระเบียน 

 คัดกรอง/ประเมิน 
สุขภาพจิต 

 พบแพทย์ทั่วไป 

คลินิกสุขภาพจิต 
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ที ่ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐานคณุภาพงาน ระบบติดตาม/ 
ประเมินผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

5  15 - 45 1. วางแผนการรักษาท่ีควรได้รับ 
2. ทำการรักษา มีการนัดหมายการ

รักษาและดูแลต่อเน่ือง 

- มาตรฐานการตรวจ
รักษา 
  และวินิจฉัยโรค 

- มาตรฐานบริการ
สุขภาพจิต 

การลงโปรแกรม 
HCIS  

- แพทย์ 
- บุคลากร
รับผิดชอบ 
  งานสุขภาพจิต 

- - มาตรฐานบริการ
สุขภาพจิต 
- คู่มือปฏิบัติงานเรื่องการ
ลง 

  โปรแกรม HCIS 

6  10 - 45 ส่งต่อกรณีอาการไม่ดีข้ึน/อาการ
รุนแรง/การรักษายุ่งยากซับซ้อน 

- มาตรฐานการตรวจ
รักษา 
  และวินิจฉัยโรค 
- มาตรฐานบริการ
สุขภาพจิต 

 

- - แพทย์ 
- บุคลากร
รับผิดชอบ 
  งานสุขภาพจิต 

- - คู่มือปฏิบัติงานเรื่องการ 
  ลงโปรแกรม HCIS 

- มาตรฐานบริการ
สขุภาพจิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บำบัดรักษา 

พิจารณา 

ส่งต่อกรณีไม่ดีขึ้น/ 
อาการรุนแรง 

END 
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     5.8 คลนิกิกายภาพบำบดั ในศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 
 

ที ่
ผงั

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม /

ประเมินผล 
ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

1.  
 
 

1-5 นาที -แจกบัตรคิว ตามบริการ 
-คัดกรองโรคติดต่อ เช่น ไอ 
หวัด ตาแดง ไข้ออกผื่น 
-ให้ข้อมูลของศบส. 

- กำหนดช่องทางด่วนพิเศษ สำหรับ
ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป และผู้พิการ 

- คัดกรองโรคติดต่อ เป็น 3 กลุ่ม ติดต่อ
ทางอากาศ ทางเสมหะน้ำมูก และทาง
สัมผัส และให้การป้องกัน ก่อนเข้าศบส. 

- สามารถให้ข้อมูลบริการเบื้องต้นได้ 

-สถิติการคัดกรอง
ผู้ป่วย 
-แบบรายงาน
อุบัติการณ์ 

จนท.
ประชาสัมพันธ์ 

- 
 

-WI (Work 
instruction) ศบส. 
-มาตรฐาน PHCA 
-Organization 
profile ศบส. 
 

2.  10-15 นาที 
 

 

- ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือ 
ยืนยันตัวตน เช่น บัตร
ประชาชน หรือเอกสาร
อื่นๆที่ออกโดยราชการ   
-ตรวจสอบสิทธิการรักษา 
-ออกบัตรตรวจโรค ใบสัง่
ยา 

-  ออกบัตรตรวจโรค ใบสัง่ยา ถูกคน ถูก
สิทธ์ิการรักษา 

- ไมม่บีัตรตรวจโรคหาย หรือค้นบัตร
ตรวจโรคไม่พบ 

- สถิติการเก็บบัตร
ตรวจโรค 
-แบบรายงาน
อุบัติการณ์ 

จนท.ห้องเวช
ระเบียน 

- 
 

-WI ศบส. 
-มาตรฐาน PHCA 

3.  10-20 นาที -ซักประวัติ และวัด
สัญญาณชีพ  
-คัดแยกผู้ป่วยเป็น               
3 กลุ่ม คือ ปกติ เร่งด่วน 
ฉุกเฉิน 

- ซักประวัติ วัดสัญญาณชีพได้ถูกต้อง           
ถูกคน 
- ประเมินอาการจากสัญญาณชีพ คัดแยก
ผู้ป่วย และส่งพบแพทย์ตามความเร่งด่วน 
 

-ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของการ
บันทกึเวชระเบียน 
-แบบรายงาน
อุบัติการณ์ 

พยาบาล/
บุคลากรทาง
การแพทย์ 

- -WI ศบส. 
-มาตรฐาน PHCA            
-มาตรฐานเวช
ระเบียนสปสช. 
 

4.  
 
 
 
 
 

30 นาที –           
2 ชั่วโมง 

 

-คลินิกตรวจโรคทั่วไป 
-คลินิกตรวจโรคเรื้อรงั 
 

- มีการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย
โรคเรื้อรังที่พบบ่อย 
- ประเมินความจำเป็นในการส่งต่อเพ่ือทำ
กายภาพบำบัด 

-ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของการ
บันทึกเวชระเบียน 
- มี Clinical 
practice 
guideline 

แพทย์/พยาบาล 
  
 

- -Clinical practice 
guideline (CPG) 
-มาตรฐาน PHCA            
-มาตรฐานเวช
ระเบียนสปสช. 
 

START 

ห้องเวชระเบียน 

จุดเตรียมตรวจ 

ห้องตรวจที่รับ
บริการ 

A 

ประชาสัมพันธ์ 
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ที ่
ผงั

กระบวนงาน 
ระยะเวลา 

รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม /

ประเมินผล 
ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

5.  30 – 40  
นาที 

 
 
 
 

ให้การรักษาทาง
กายภาพบำบัด  

- ให้ดูแลรักษาทางกายภาพบำบัด 
ส่งเสริม ป้องกัน และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพ  

- ตรวจประเมินและวินิจฉัยทาง
กายภาพบำบัดและทำหัตถการทาง
กายภาพบำบัดถูกคน ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนจากการทำ
กายภาพบำบัดและเป็นไปตามแผนการ
รักษาร่วมกับแพทย์ 

- รายงาน
อุบัติการณ์ 
-รายงานประเมิน
ผลการรักษาโดย
เครื่องมือที่เป็น
มาตรฐานในแต่ละ
ภาวะ เช่น ADL 
ในโรคหลอดเลือด
สมอง, VAS pain 
score ในกลุ่ม
อาการปวดกระดูก
กล้ามเน้ือ 

นัก
กายภาพบำบัด 

- - คู่มือปฏิบัติงานนัก
กายภาพบำบัดใน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
- ประกาศสภา
กายภาพบำบัด เรื่อง
มาตรฐานบริการ
กายภาพบำบัด พ.ศ. 
2553  

6  15-30 นาที ตรวจสอบและจัดยา 
 

-ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบสัง่ยา 
ความถูกต้องของการสั่งใช้ยา จัดเตรียมยา
และบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม และ
ตรวจสอบยาที่จัดเตรียมเทียบกับใบสั่งยา 

รายงานเฝ้าระวัง
ความคลาดเคลื่อน
ทางยา 
รายงานยาท่ีต้อง
ระมัดระวังสูง 
- รายงานอาการ
ไมพึ่งประสงค์จาก
การใช้ยา  
- การสั่งใชคู้่ยาท่ี
เกิดปฏิกิริยากัน 
 

- เภสัชกร 
- เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม 
 

- มาตรฐานวิชาชีพ
เภสัชกรรม 
มาตรฐานงานเภสัช
กรรมและคู่มือการ
ปฏิบัติงานเภสัช
กรรม ศบส. ของ 
กภก. 
มาตรฐานงานเภสัช
กรรมและคู่มือการ
ปฏิบัติงานเภสัช
กรรม ศบส. ของ 
กภก. 
 
 

ห้อง
กายภาพบำบัด 

A 

ห้องยา 
 

B 

http://pt.or.th/file_attach/09Aug201210-AttachFile1344509470.PDF
http://pt.or.th/file_attach/09Aug201210-AttachFile1344509470.PDF
http://pt.or.th/file_attach/09Aug201210-AttachFile1344509470.PDF
http://pt.or.th/file_attach/09Aug201210-AttachFile1344509470.PDF
http://pt.or.th/file_attach/09Aug201210-AttachFile1344509470.PDF


 
            คูม่อืปฏบิตังิานสำนกัอนามยั  กรงุเทพมหานคร 

 
 

 
 580 

 
 

ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีด 
ของงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ระบบตดิตาม /

ประเมนิผล ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

7. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

5-10 นาที 
 

เก็บเงินค่าบริการ  
 
 

- ไม่มีการทุจริต จากการเก็บเงินค่าบริการ 
- รวบรวมเงิน สรุปยอด และนำส่ง
ธนาคารทุกวัน โดยคณะกรรมการฯ
ที่ศบส.แต่งต้ัง 
 
 

- ตรวจสอบยอด
รับเงินจาก HCIS
และการนำส่งเงิน
ประจำวัน 
 

เจ้าหน้าท่ี
การเงินและ
บัญช ี
หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
และการ
พยาบาล 
 

- 
 

-ระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ว่า
ด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การนำส่ง
เงิน และการตรวจ
เงิน พ.ศ. 2555 
 
 
 

8.  15-30 นาที 
 

จ่ายยาและให้คำแนะนำ
การใช้ยา 

- จ่ายยาถูกคน จ่ายยาถูกต้องมีคุณภาพ 
ถูกขนาดความแรง ถูกเวลา ถูกช่อง
ทางการบริหารยา และถูกเทคนิค 
-  จ่ายยาพร้อมให้คำแนะนำการใช้ยา 
- มียาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพียงพอ 
พร้อมใช ้
 

- รายงานเฝ้าระวัง
ความคลาดเคลื่อน
ทางยา  
- รายงานอาการ
ไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยา  
- รายงานยาท่ีต้อง
ระมัดระวังสูง 
- การสั่งใชคู้่ยาท่ี
เกิดปฏิกิริยากัน 
- รายงานการ
บริหารคลังยา 
 

- เภสัชกร 
- เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม 
 

- 
 

-มาตรฐานงานเภสัช
กรรมและคู่มือการ
ปฏิบัติงานเภสัช
กรรม ศบส. ของ 
กภก.  
-มาตรฐาน PHCA            
-มาตรฐานเวช
ระเบียนสปสช. 
 

จ่ายเงิน 
 

END 

รับยา 

B 
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5.9 งานติดตามเยีย่มเพือ่ใหก้ารดแูลตอ่เนือ่งทีบ่า้น  

ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา 
รายละเอียด 

ของงาน 
มาตรฐานคณุภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

1  
 
 
 

3-5 นาที -ผู้รับแจ้ง ได้รับแจ้งข่าวทาง BMA 
Home Ward program, HHC Refer  
program, โทรสาร จดหมาย จาก
เครือข่าย ระบบส่งต่อภายใน ศบส.
หรือการแจ้งข่าวจาก อสส., ญาติ 
ประชาชนในชุมชน 

- มีการจัดทำทะเบียนรับแจ้งข่าว 
หรือรับรายงานการส่งต่อ 
- มอบหมายบุคลากร เปิดดู 
Program BMA Home Ward 
ของ ศบส. HHC Refer 
program ของ สปสช. 

-ตรวจสอบ
ทะเบียนรับแจ้ง
ข่าว 
-แบบรายงานการ
เย่ียมผู้ป่วย 

- พยาบาลอนามัย
ชุมชน/ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

-ทะเบียน
รับแจ้ง
รับสง่ต่อ 
 

-คู่มือการดูแลสุขภาพที่บ้าน 
-คู่มือพัฒนาระบบการ
พยาบาลที่บ้านโดย
พยาบาลผู้จัดการสุขภาพ 
-มาตรฐาน PHCA 

2 
 

 
 
 
 
 

15-30 
นาที 

 
 

- ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือ 
ยืนยันตัวตน เช่น ชื่อสกุล 
ที่อยู่ เบอร์โทร โรค/อาการ สิทธิการ
รักษา ปัญหาความต้องการ 
-ประเมินสถานการณ์ความเร่งด่วนและ
รุนแรงขนาดไหน ต้องการทีมสห
วิชาชีพหรือไม ่
-เตรียมทีม และวัสดุ อุปกรณ์ในการลง
เย่ียม 
-กำหนดเป้าหมายในการดูแลผู้ป่วยที่
บ้าน ร่วมกัน 

- พยาบาลอนามัยชุมชนต้องเป็น
พยาบาลผู้จัดการสุขภาพ (Nurse 
Care Manager) มีความรู้ และ
ทักษะ ในการสร้างสัมพันธภาพ 
ตรวจสอบ ประเมินสถานการณ์ 
และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ตามสถานการณ์ 
-จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และ
ดูแลให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 
 

-ตรวจสอบ
กระเป๋าเย่ียมบ้าน 
-แบบรายงานการ
เย่ียมผู้ป่วย 

- พยาบาลอนามัย
ชุมชน 

- 
 

-คู่มือการดูแลสุขภาพที่
บ้าน 
-คู่มือพัฒนาระบบการ
พยาบาลที่บ้านโดย
พยาบาลผู้จัดการสุขภาพ 
-มาตรฐาน PHCA 
 

3  
 

30 นาท-ี 
1 ชั่วโมง 

-ซักประวัติ วัดสัญญาณชีพ  
-ประเมินปัญหา ความต้องการและ
แปลผล 
-ให้การพยาบาล เช่น ทำแผล เปลี่ยน
สายหรืออุปกรณ์ต่างๆ  
-ให้คำแนะนำปรึกษา ดูแลรักษา
เฉพาะวิชาชีพ 

- ซักประวัติ วัดสัญญาณชีพได้
ถูกต้อง            
- ประเมินอาการจากสัญญาณชีพ 
และแบบประเมินต่างๆ รวมถึง
แปลผลสุขภาพได้ถูกต้อง 
- ผู้ป่วยได้รับการพยาบาล 
แนะนำปรึกษา ดูแล รักษา
เฉพาะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

-ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของการ
บันทึกแบบ
รายงาน การเย่ียม
ตามวิชาชีพ 
-รายงาน
อุบัติการณ์ 

พยาบาลอนามัย
ชมุชน/บุคลากร 
ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ได้แก ่
แพทย์, เภสัชกร, 
นักสังคมสงเคราะห์, 
นักจิตวิทยา, นัก
กายภาพบำบัด 

- -คู่มือการดูแลสุขภาพที่บ้าน 
-คู่มือพัฒนาระบบการ
พยาบาลที่บ้านโดย
พยาบาลผู้จัดการสุขภาพ 
-คู่มือการดูแลแต่ละ
วิชาชีพ 
-มาตรฐาน PHCA 

START 

รับแจ้ง 
Case ผู้ป่วย 

วางแผนการดูแล 
ผู้ป่วยที่บ้าน 

ติดตามเยี่ยม 
เพื่อให้การดูแล
ต่อเน่ืองที่บ้าน  

โดยทีมสหวิชาชีพ 

A 
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ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา 
รายละเอียด 

ของงาน 
มาตรฐานคณุภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

4  
 
 

15-30 
นาที 

-ประเมินความรู้ ทักษะ และความ
มั่นใจในการดูแลของผู้ดูแล 
-สอนสาธิตเสริมในส่วนที่ผู้ดูแลยัง
ขาด/พร่อง 

- ผู้ดูแลให้การดูแลผู้ป่วยหรือ
ผู้สูงอายุ 
ได้ตามมาตรฐาน 
 

-ผู้ป่วยหรือ
ผู้สูงอายุไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน 
-รายงาน
อุบัติการณ์ 

- พยาบาลอนามัย
ชุมชน/บุคลากร 
ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 

- -คู่มือการดูแลสุขภาพที่
บ้าน 
-คู่มือพัฒนาระบบการ
พยาบาลที่บ้านโดย
พยาบาลผู้จัดการ
สุขภาพ 
 
 

5  10-15 
นาที 

-วิเคราะห์ ประเมินผลสิ่งที่พบและ
กิจกรรมที่ให้กับผู้ป่วยหรือผู้สงูอายุ 
และครอบครัวเพ่ือวางแผนการดูแล
ต่อเน่ืองและนัดหมายการเย่ียมครั้ง
ต่อไป 

- ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ และ
ครอบครัวที่ประเมินพบความ
เสี่ยงหรือความผิดปกติได้รับการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงหรือ
ช่วยเหลือเพ่ือลดหรือแก้ไขความ
ผิดปกติตามมาตรฐาน 

-รายงาน
อุบัติการณ์ 
-บันทกึแบบ
รายงาน การเย่ียม
บ้าน 

- พยาบาลอนามัย
ชุมชน/บุคลากร 
ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 

- -มาตรฐานการพยาบาล 
และการป้องกันการติด
เชื้อ ของ กพส. 
-คู่มือการดูแลสุขภาพที่
บ้าน 
-มาตรฐาน PHCA 

6  
 
 
 

15-30 
นาที 

 

บันทึกข้อมูลในโปรแกรม 
HCIS, BMA Home ward, HHC 
Refer 

- บันทึกข้อมูลในโปรแกรม 
HCIS, BMA Home ward, HHC 
Referได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา 
 
 

- ตรวจสอบจาก
รายงาน 
โปรแกรม HCIS, 
BMA Home 
ward,  
HHC Refer 

- พยาบาลอนามัย
ชุมชน/บุคลากร 
ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 
 

- 
 

-คู่มือการใช้งาน
โปรแกรม HCIS, BMA 
Home ward, HHC 
Refer 

7  
 
 
 
 

10-15 
นาที 

 

ปรึกษาแพทย์กรณีสงสัยว่าผู้ป่วยหรือ
ผู้สูงอายุ เกิดหรือเสี่ยงต่อ
ภาวะแทรกซ้อนเพ่ือปรับแผนการดูแล 
รักษา หรือสง่ต่อ 

- -ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุปลอดภัย
จากภาวะแทรกซ้อน 
 

-รายงาน
อุบัติการณ์ 
-บันทึกแบบ
รายงาน การเย่ียม
บ้าน 

- พยาบาลอนามัย
ชุมชน/บุคลากร 
ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 
 

- 
 

-คู่มือการดูแลสุขภาพที่
บ้าน 
- Clinical practice 
guideline (CPG) 
-มาตรฐาน PHCA   
 

A 
A 
A 
A 

ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีด 
ของงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ระบบตดิตาม /

ประเมนิผล ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

 

ประเมินและพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแล 

ประเมินผล 
การเยี่ยม  

นัดหมายคร้ัง
ต่อไป 

ลงบันทึกในระบบ 
HCIS, BMA 

Home ward, 
HHC Refer 

ปรึกษาแพทย์ 
(หากสงสัย

ภาวะแทรกซ้อน) 

END 
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5.10 งานเฝา้ระวงัสอบสวนเคลือ่นทีเ่รว็ SRRT 

 

ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา 
รายละเอียด 

ของงาน 
มาตรฐานคณุภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

1. 

 
 
 
 
 
 

3-5 นาที 

-ผู้รับแจ้ง ได้รับแจ้งข่าวทาง Epinet 
อีเมล โทรสาร จดหมาย จาก
เครือข่ายหรือการแจ้งข่าวจากอสส.
ประชาชนในชุมชน 

- มีการจัดทะเบียนรับแจ้งข่าว 
หรือรับรายงานการเกิดโรค/ภัยที่
เป็นปัญหาสำคัญ 
- มอบหมายบุคลากร เปิดดูอีเมล
ควบคุมโรคของ ศบส. ระบบ
Epinet และรับแจ้งข่าวการ
ระบาด จาก กคร. 

- ตรวจสอบ
ทะเบียนรับแจ้ง

ข่าว 

- พยาบาลควบคุม
โรค หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

- - คู่มือการใช้งาน  
Epinet ของ กคร.    
- มาตรฐานทีม SRRT
กองระบาดวิทยา 
- มาตรฐาน PHCA 
- พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ
2558  

2. 

 
 
 
 
 
 

15-30 
นาที 

- ตรวจสอบข่าว ว่าเป็นเรื่องจริง 
และยืนยันบุคคล เวลา สถานที่เกิด
เหตุ 
- ประเมนิสถานการณ์ความรุนแรง 
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคของSRRT
ระดับจังหวัดหรือไม ่

- พยาบาลควบคุมโรคมีทักษะ 
ความรู้ในการตรวจสอบ และ
ประเมินสถานการณ์ 

- ตรวจสอบ
ทะเบียนรับแจ้ง

ข่าว 

- ทีม SRRT - - มาตรฐานทีม SRRT 
กองระบาดวิทยา 
- มาตรฐาน PHCA 
- คู่มือทีมเฝา้ระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 
กรุงเทพมหานคร 

3. 

 30-60 
นาที 

เตรียมทีม อุปกรณ์ แบบสอบสวน
โรค พาหนะ และทบทวนองค์
ความรู้เก่ียวกับโรค หรือสถานการณ์
ที่จะไปสอบสวนโรค 

- มีคำสั่งแต่งต้ังทีมSRRT เป็น
ปัจจุบัน  
- มีการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อม
ทีมอยู่เสมอ  
- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และ
ดูแลให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 

- คำสั่งSRRT 
- การฝึกซ้อม 

- รายงาน
อุบัติการณ์ 

- ทีม SRRT - - นิยามโรคติดเชื้อ กอง
ระบาดวิทยา 

START 

รับแจ้ง
ผู้ป่วย/
เหตุการณ ์

ตรวจสอบ/
ประเมิน
สถานการณ์ 

เตรียมทีม
อุปกรณ์แบบ
สอบสวนโรค 
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ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา 
รายละเอียด 

ของงาน 
มาตรฐานคณุภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

 
4. 
 

 ภายใน 24 
ชั่วโมงหลงั
ได้รับแจ้ง 
(โรคติดต่อ
เฝ้าระวัง)   
3 ชั่วโมง 
(โรคติดต่อ
อันตราย) 

ออกไปสอบสวนโรค ณ     ที่เกิด
เหตุ 

- ออกสอบสวนโรคได้ตามเกณฑ์ 
- บุคลากรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายอย่างเหมาะสมกับ
เหตุการณ์ 

- ตรวจสอบ
รายงานสอบสวน
โรค 

- ทีม SRRT - - นิยามโรคติดเชื้อ กอง
ระบาดวิทยา 
- พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.
2558 

5. 

 ข้ึนอยู่กับผล
ชันสูตร 

-รวบรวมข้อมูล 
-บันทึกข้อมูลในโปรแกรม 
-ศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาตาม 
บุคคล เวลา สถานที่ และ 
หาสาเหตุของโรคการถ่ายทอดโรค 
แหล่งรังโรค 

-นำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิ 
กราฟเส้นโค้งการระบาด แผนผัง 
-มีการนำเสนอข้อมูลทางระบาด
วิทยา บุคคลสถานที่ เวลาอย่าง
ครบถ้วน 
-มีการส่งตัวอย่างสิ่งสง่ตรวจทาง
สิ่งแวดล้อม และทางชีวภาพใน
คน สัตว์ 

-รายงานสอบสวน
โรค 

-พยาบาลควบคุม
โรค 

- -มาตรฐานทีมSRRTกอง
ระบาดวิทยา 
-มาตรฐาน PHCA 

6. 

 ข้ึนกับชนิด
ของ 

เชื้อก่อโรค 

-กำหนดมาตรการและดำเนินการ
ป้องกันควบคุมโรค ตามชนิดของ
เชื้อที่ตรวจพบ หรือจากการ
สอบสวนโรค 

-ควบคุมโรค ตามธรรมชาติของ
เชื้อก่อโรค ได้แก ่ชนิดของเชื้อ 
ระยะฟักตัว การถ่ายทอดโรค 
แหล่งรังโรค โดยใช้มาตรการตาม
หลัก Host agent 
environment ได้แก่ มาตรการ
ป้องกันส่วนบุคคล การสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกัน การกำจัดพาหะนำโรค 
และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

-ติดตามไปอย่าง
น้อย ๒ เท่าของ
ระยะฟักตัวของ
เชื้อก่อโรค เพ่ือ
หาผู้ป่วยรายใหม่
และประเมิน
มาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค  
ว่าได้ผลหรือไม่ 

-ทีมSRRT - -มาตรฐานทีมSRRTกอง
ระบาดวิทยา 
-มาตรฐาน PHCA 

 

ออก
สอบสวนโรค 
ณ ท่ีเกิดเหตุ  

A 
A 
A 
A 

ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีด 
ของงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ระบบตดิตาม /

ประเมนิผล ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

 

รวบรวม
ข้อมูลหา
สาเหตุของ
โรคถ่ายทอด
โรค แหลง่
โรค 

กำหนด
มาตรการ
และ
ดำเนินการ 
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ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา 
รายละเอียด 

ของงาน 
มาตรฐานคณุภาพงาน 

ระบบติดตาม /
ประเมินผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

7. 

 ภายใน ๔๘ 
ชั่วโมงหลงั
ออก
สอบสวน 

-ทำรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น ส่ง
กองควบคุมโรคติดต่อ เพ่ือสรุป
ผู้บริหารและคณะกรรมการควบคุม
โรคติดต่อระดับจังหวัดทราบ
สถานการณ์ 
 
 
 
 

-ส่งรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น 
ที่มีเน้ือหาครบถ้วน ทันเวลา 

-รายงานสอบสวน
โรค 

-พยาบาลควบคุม
โรค 

- -มาตรฐานทีมSRRTกอง
ระบาดวิทยา 
-มาตรฐาน PHCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทำรายงาน
สอบสวนโรค
เบื้องต้น ส่ง 
กคร. 

END 
A 
A 

ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีด 
ของงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ระบบตดิตาม /

ประเมนิผล ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 
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5.10.1 กรณพีบผูป้ว่ยวณัโรคดือ้ยาหลายขนานชนดิรนุแรงมาก(XDR-TB) 
 

ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีด 
ของงาน 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมนิผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

1  
 
 
 

5-10นาที ผู้แจ้งได้รับแจ้งจากกองวัณโรค 
จาก สปคม.กสธ ประสานไปที่
กอพ. ทางโทรศัพท์ /โทรสาร/  E-
mail  

รับรายงานการเกิด
โรค 

-ตรวจสอบพ้ืนที่
ในความ
รับผิดชอบ 

พยาบาล               
ควบคุมโรค 

แบบ
สอบสวนโรค 

มาตรฐานทีมSRRT 
สนอ. 

2  
 
 

  
 
20-30
นาที 

-ตรวจสอบข่าว ยืนยันตัวบุคคล  
เวลา สถานที่ 
 

ประเมิน
สถานการณ์ 

ตรวจสอบข่าว ผล
ชันสูตรที่แจ้ง 

ทีมSRRT 
ทีมจากกอพ.  
ทีมจากกองวัณโรค 
ทีมจากกองระบาด 
 

 มาตรฐานทีมSRRT  

3  
 
 

 
 
30-60 
นาที 

-หากพบจำนวนผู้ป่วยจำนวนมาก 
เกินความสามารถ ประสานทีม
จาก กอพ. กองวัณโรค  กอง
ระบาด สปคม. กสธ.  
-ทบทวนความรู้ในการสอบสวน
โรค 

จัดเตรียมวัสดุ/อุ
กรณ์พร้อมใช ้

-รายงาน
อุบัติการณ์ 
-รายงานผู้ป่วยที่
ข้ึนทะเบียนใน
NTIP 

ทีมSRRT 
ทีมจากกอพ.  
ทีมจากกองวัณโรค 
ทีมจากกองระบาด 
 

 นิยามโรคติดต่อ
อันตราย 

4  
 
 

 
30-60 
นาที 

-ประสานผู้ป่วยที่บ้าน/ประสาน
สถานพยาบาล ที่อยู่ในพ้ืนที่ของ 
ศบส. 
 
 
 
 
 

แผนที่บ้านผู้ป่วย
และสถานพยาบาล
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของ ศบส. 
 
 

ตรวจสอบแผนที่
บ้าน/
สถานพยาบาลใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

ทีมSRRT 
ทีมจากกอพ.  
ทีมจากกองวัณโรค 
ทีมจากกองระบาด 
 

 นิยามโรคติดต่อ
อันตราย 

เตรียมทีม  
และแบบสอบสวนโรค 

ประสานผู้ป่วย/สถานพยาบาลที่
ผู้ป่วยรักษา 

Start 

รับแจ้งผู้ป่วย 

A 

ตรวจสอบ/ประเมินสถานการณ์ 
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5  ภายใน 
24 ชม.
หลังรับ
แจ้ง 

ออกสอบสวนโรค ณ ท่ีบ้าน
ผู้ป่วย/สถานพยาบาลท่ีดูแล
ผู้ป่วย 
 
 

-ออกสอบสวน
โรคได้รวดเร็ว 
-บุคลากรสวม
N95 

ตรวจสอบ
ทะเบียน
สอบสวนโรคให้
ครอบคลุม 

ทีมSRRT 
ทีมจากกอพ.  
ทีมจากกองวัณโรค 
ทีมจากกองระบาด 
 

 นิยามโรคติดต่อ
อันตราย 

6  
 
 

60-120 
นาที 

สอบสวนโรคอย่างรวดเร็ว               
หาผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย
ย้อนหลัง 3 เดือน 

สอบสวนโรค
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-การฝึกซ้อม 
-ตรวจสอบผู้
สัมผัสใกล้ชิด
ตามนิยาม 

ทีมSRRT 
ทีมจากกอพ.  
ทีมจากกองวัณโรค 
ทีมจากกองระบาด 

 นิยามโรคติดต่อ
อันตราย 

7  60-120 
นาที 

ส่งคัดกรองสัมผัสใกล้ชิดกับ
ผู้ป่วยย้อนหลัง 3 เดือนโดย
การเอกซเรย์ปอด/ส่งเสมหะ 
กรณีท่ีผลเอกซเรย์ผิดปกติ 

การเอกซเรย์
ปอดท่ีได้
มาตรฐาน/ส่ง
เสมหะ ถูกคน 

รายงานการติด
เช้ือของ
ผู้รับบริการ 

นักรังสีเอกซเรย์/               
นักเทคนิค
การแพทย ์

 นิยามโรคติดต่อ
อันตราย 

8  
 
 

ขึ้นกับเช้ือ
วัณโรค 

ดำเนินการป้องกันควบคุม        
วัณโรค 
กักตัวผู้ป่วยเป็นเวลา 30 วัน
หรือจนกว่าเสมหะ (AFB) เป็น
ลบอย่างน้อย 2 ครั้ง  

ดำเนินการป้องกัน
ควบคุมวัณโรคตาม
แนวทางการสอบสวน
โรค วัณโรคด้ือยา
หลายขนานชนิด
รุนแรงมาก 

ติดตามผล
เสมหะ AFB 

พยาบาล/               
นักเทคนิค
การแพทย ์

 แนวทางการ
สอบสวนโรค วัณ
โรคด้ือยาหลาย
ขนานชนิดรุนแรง
มาก(XDR-TB) 

9  
 
 
 
 

ภายใน 48 
ชม.หลังออก
สอบสวนโรค 

ทำรายงานสอบสวนโรค
เบ้ืองต้นส่ง กอพ. เพื่อรายงาน
ผู้บริหาร 

ส่งรายงานสอบสวน
โรคเบื้องต้นที่มีเน้ือหา
ครบถ้วน  ตรงตาม
เวลาที่กำหนด 

รายงานการ
สอบสวนโรค 

พยาบาลควบคุม
โรค 

 แนวทางการ
สอบสวนโรค วัณ
โรคด้ือยาหลาย
ขนานชนิดรุนแรง
มาก 

 

ออกสอบสวนโรค ณ บ้านผู้ป่วย 
/สถานพยาบาลที่รักษา 

หาผู้สัมผัสในครอบครัว/สถานที่
ทำงาน 

A 

END 

ส่งคัดกรองโดยการเอกซเรย์
ปอด/ส่งเสมหะ 

กำหนดมาตรการ/ 
ดำเนินการป้องกันควบคุมโรค 

ทำรายงานสอบสวนโรค
เบื้องต้นส่งกอพ. 
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5.10.2 กรณพีบผูป้ว่ยวณัโรคเกดิการระบาด (เป็นวัณโรค≥ 2 คน ในช่วงเวลาไม่เกิน 3 เดือน) 

ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีด 
ของงาน 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมนิผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

1  
 
 
 

5-10นาที ผู้แจ้งได้รับแจ้งจากศูนย์กลางการสง่
ต่อผู้ป่วยวัณโรคของ กอพ. 
ทางโทรศัพท์/ โทรสาร /                 
E-mail  

รับรายงานการ
เกิดโรค 

-ตรวจสอบพ้ืนที่
ในความ
รับผิดชอบ 

พยาบาล
ควบคุม
โรคศบส. 

แบบสอบสวน
โรค 

มาตรฐานทีม
SRRT สนอ. 

2  
 
 

20-30นาที -ตรวจสอบข่าว ยืนยันตัวบุคคล  
เวลา สถานที่ 
 

ประเมิน
สถานการณ์ 

ตรวจสอบข่าว ผล
ชันสูตรที่แจ้ง 

พยาบาล
ควบคุมโรค 
ศบส. 
ทีมจาก กอพ.  

 มาตรฐานทีม
SRRT  

3  
 
 

30-60 
นาที 

-ทบทวนความรู้ในการสอบสวนโรค 
-ประสานทีมจาก กอพ.  
กรณีที่เกินกำลังของ ศบส. 
 

จัดเตรียมวัสดุ/อุ
กรณ์พร้อมใช ้

-รายงาน
อุบัติการณ์ 
-รายงานผู้ป่วยที่
ข้ึนทะเบียนใน
NTIP 

ทีมSRRT 
ทีมจากกอพ.  
จนท.จากสถาน
ประกอบการ/
สถานศึกษา               

 นิยามโรคระบาด 

4  
 
 

30-60 
นาที 

-ประสานผู้ป่วยท่ีบ้าน/ประสาน
สถานประกอบการ/สถานศึกษา              
ท่ีอยู่ในพื้นท่ีของ ศบส. 

แผนที่บ้าน
ผู้ป่วยและสถาน
ประกอบการ/
สถานศึกษา              
ในพ้ืนที่
รับผิดชอบ
ของศบส. 
 
 
 

ตรวจสอบแผนที่
บ้าน/สถาน
ประกอบการ/
สถานศึกษา              

ทีมSRRT 
ทีมจากกอพ. กรณี
สถาน
ประกอบการที่มี
แรงงานข้ามชาติ
ขอการสนับสนุน
จากกองค์เอกชน 
(NGO) 

 นิยามโรค
ระบาด 

Start 

รับแจ้งผู้ป่วย 

ตรวจสอบ/ประเมิน
สถานการณ์ 

เตรียมทีม  
และแบบสอบสวนโรค 

ประสานผู้ป่วย/                  
สถานประกอบการ/

สถานศึกษา               
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ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีด 
ของงาน 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมนิผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

5  ภายใน 24 
ชม.หลังรับ
แจ้ง 
 

ออกสอบสวนโรค ณ ที่บ้านผู้ป่วย/
สถานประกอบการ/สถานศึกษา               
 

-ออกสอบสวน
โรคได้รวดเร็ว 
-บุคลากรสวม
N95 

ตรวจสอบ
ทะเบียนสอบสวน
โรคให้ครอบคลุม 

ทีมSRRT ศบส. 
ทีมจาก กอพ. 
กรณี SRRTของ 
ศบส.ไม่
เพียงพอ  

แบบฟอร์ม
การสอบสวน
โรค 

นิยามโรคติดต่อที่
ต้องเฝ้าระวัง 

6  
 
 

60-120 
นาที 

สอบสวนโรคอย่างรวดเร็ว               
หาผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยย้อนหลัง 
3 เดือน ณ สถานประกอบการ/
สถานศึกษา               

สอบสวนโรค
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-การฝึกซ้อม 
-ตรวจสอบผู้
สัมผัสใกลช้ิดตาม
นิยาม 
 

ทีมSRRT 
 

แบบฟอร์ม
การสอบสวน
โรค 

นิยามโรคติดต่อที่
ต้องเฝ้าระวัง 

7  60-180 
นาที 
ข้ึนอยู่กับ
จำนวนผู้
สัมผัส 

ส่งคัดกรองผู้สัมผัสใกลช้ิดกับผู้ป่วย
ย้อนหลัง 3 เดือน โดยการเอกซเรย์
ปอด/ส่งเสมหะ กรณีที่ผลเอกซเรย์
ผิดปกติ 

การเอกซเรย์
ปอดที่ได้
มาตรฐาน/ส่ง
เสมหะ ถูกคน 

รายงานการติด
เชื้อของ
ผู้รับบริการ 

นักรังสี
เอกซเรย์/ 
นักเทคนิค
การแพทย์ 

-ฟอร์มส่ง
เอกซเรย์ 
-TB05 

นิยามโรคติดต่อที่
ต้องเฝ้าระวัง 

8  
 
 

ข้ึนกับเชื้อวัณ
โรค  ว่าด้ือ
ยา/ไมด้ื่อยา 

ดำเนินการป้องกันควบคุมวัณโรค 
แยกผู้ป่วยวัณโรคให้กินยา 2 สัปดาห์ 
หรือจนกว่าเสมหะ(AFB)เป็นลบ  

ดำเนินการ
ป้องกันควบคุม
วัณโรคตามแนว
ทางการ
สอบสวนโรค
ระบาด 

ติดตามผลเสมหะ 
AFB 

พยาบาล/              
นักเทคนิค
การแพทย์ 

 แนวทางการ
สอบสวนโรค
ระบาด 

9  
 
 
 
 

ภายใน 7 วัน.
หลังออก
สอบสวนโรค 

-แจ้งให้ กอพ.ทราบ ทางไลน์  /ทาง E-mail  
/โทรศัพท์  
- ทำรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้นส่งกอพ. 
เพื่อรายงานผู้บริหาร 

ส่งรายงาน
สอบสวนโรค
เบื้องต้นที่มีเน้ือหา
ครบถ้วน  

รายงานการสอบสวน
โรค 

พยาบาลควบคุม
โรค ศบส. 

 แนวทางการสอบสวน
โรคระบาด 

ออกสอบสวนโรค ณ บ้านผู้ป่วย 
สถานประกอบการ/สถานศึกษา               

หาผู้สัมผัสในครอบครัว/
สถานประกอบการ/

สถานศึกษา               

END 

ส่งคัดกรองโดยการเอกซเรย์
ปอด/ส่งเสมหะ 

กำหนดมาตรการ/ 
ดำเนินการป้องกันควบคุม

โรค 

ทำรายงานสอบสวนโรค
เบื้องต้นส่งกอพ. 

A 
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5.11 การดำเนนิการตรวจสขุภาพนกัเรยีน  
ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีดของงาน มาตรฐานคณุภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมนิผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

1.  

1 – 2 วัน 

1. พยาบาลอนามัยโรงเรียน
วางแผนการตรวจสุขภาพ
ประจำปีการศึกษา 

- ดำเนินการตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานพยาบาล
อนามัยโรงเรียน 

- ปฏิบัติงานได้ตรง
ตามแผน 
ที่วางไว้ 

พยาบาล
อนามัย
โรงเรียน 

- แผนงานอนามัย
โรงเรียน มาตรฐานการ

ปฏิบัติการพยาบาล
ของศูนย์บริการ
สาธารณสุข สำนัก
อนามัย 

2.  
 

2 วัน 

1. สำรวจข้อมูลนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย(อร.1 และภ.1 
กสภ.)    
2. ส่งแผนการตรวจสุขภาพ
ประจำปีแก่โรงเรียน 
 

- ดำเนินการตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานพยาบาล
อนามัยโรงเรียน 

- ความครบถ้วน
และถูกต้องของ
ข้อมลูนักเรียน 

พยาบาล
อนามัย
โรงเรียน 

-อร.1 และ ภ.1 (กส.) 

 

3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 นาท/ีคน 

 
 
 
 

 
15 นาท/ีคน 

 
 

 
1. ตรวจสุขภาพ 10 ท่า
พ้ืนฐาน 
2. ตรวจวัดสายตา 
3. ทดสอบการได้ยินเบื้องต้น 
4. ประเมินภาวะการ
เจริญเติบโต 
 

 
- ดำเนินการตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานพยาบาล
อนามัยโรงเรียน 

 
- แบบบันทึกการ
ตรวจสุขภาพ
นักเรียน 
(อร.5 กสภ.) 
 

 
พยาบาล
อนามัย
โรงเรียน 

 
- แบบบันทึกการ
ตรวจสุขภาพ
นักเรียน 
(อร.5 กสภ.) 
 

 

วางแผน 

ประสานงานโรงเรียน 

ตรวจสุขภาพ 
 

การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

 

START 

A 
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ที ่ ผงักระบวนงาน 
ระยะเว

ลา 
รายละเอียดของงาน มาตรฐานคณุภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

4.  20-30 
นาที/
คน 

ประมินภาวะสุขภาพหลังได้รับการ
รักษาพยาบาล 

- ดำเนินการตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานพยาบาล
อนามัยโรงเรียน 
 
 

- แบบบันทึกการ
เย่ียมบ้าน 

พยาบาล
อนามัย
โรงเรียน 
 
 
 

แบบบันทึกการ
เย่ียมบ้าน 

 

5.   
30 
นาที 

ส่งต่อไปรักษาตามสิทธิหลักประกัน
สุขภาพ 

- ดำเนินการตามมาตรฐาน
การตรวจสุขภาพนักเรียน 

 พยาบาล
อนามัย
โรงเรียน 

  

6.   
30 
นาที 

แจ้งผู้ปกครองทราบผลการตรวจ
สุขภาพของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

- ดำเนินการตามมาตรฐาน
การตรวจสุขภาพนักเรียน 
 
 

 พยาบาล
อนามัย
โรงเรียน 
 
 

  

7.  30 - 
40

นาที/
คน 

1. บันทึกในแบบบันทึกการตรวจ
สุขภาพนักเรียน (อร.5 กสภ) 
2. บันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมให้
การช่วยเหลือนักเรียนที่ป่วยที่มีบัตร
ส่งต่อ และติดตามเย่ียมที่มปีัญหา 
(อร.4 กสภ) 
3. บันทึกระเบียนสะสมหรือระเบียน
สุขภาพ 
4.บันทึกในแบบบันทึกกิจกรรม
ประจำโรงเรียน (อร.3 กสภ) 
5. บันทกึข้อมูลในโปรแกรม BPPDS 
6. บันทึกข้อมูลในโปรแกรม HCIS 

- ดำเนินการตามมาตรฐาน
การตรวจสุขภาพนักเรียน 

- ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของการ
บันทึกรายงาน
ต่างๆ 
- ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของการ
บันทึกโปรแกรม 
BPPDS และ
โปรแกรม HCIS 

พยาบาล
อนามัย
โรงเรียน 

- สมุดบันทึก
กิจกรรมของร.ร 
- ระเบยีนสะสม 
- อร.๓ (กสภ) 
- บันทึกข้อมูลผ่าน
โปรแกรมBPPDS 
- บันทึกข้อมูลผ่าน
โปรแกรมHCIS 

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง 
ระบบการบันทึก
ข้อมูลโปรแกรม 
BPPDS และ
โปรแกรม HCIS 

ส่งต่อ 

ประสานงานผู้ปกครอง 

รายงาน 

END 

ติดตามเยี่ยม 

A 
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5.12 งานสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรคในเดก็นกัเรยีน 

ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ 
เอกสาร 
อา้งองิ 

1.  1 – 2 วัน 1.พยาบาลอนามัยโรงเรียนวาง
แผนการให้บริการวัคซีนประจำปี
การศึกษา 

-ดำเนินการตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานพยาบาล
อนามัยโรงเรียน 

-ปฏิบัติงานได้ตรง
ตามแผนที่วางไว้ 

พยาบาลอนามัย
โรงเรียน 

-แผนงานอนามัย
โรงเรียน 

มาตรฐาน
การ
ปฏิบัติการ
พยาบาลของ
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
สำนักอนามัย 

2.  
 

30 นาที 1.สำรวจข้อมูลนักเรียน 
2.ส่งแผนการบริการให้วัคซีน
ประจำปีแก่โรงเรียน 

-ดำเนินการตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานพยาบาล
อนามัยโรงเรียน 

-ความครบถ้วน
และถูกต้องของ
ข้อมูลนักเรียน 

พยาบาลอนามัย
โรงเรียน 

-อร.1(กสภ.)  

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ชม. 1.สำรวจประวัติการรับวัคซีนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
2.สำรวจข้อมูลนักเรียนหญิงชั้น
ประถมศึกษาปีที ่5 
3.สำรวจข้อมูลนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่6 
4. เบิกวัคซีน ตามแผนงานและ
ข้อมูลที่สำรวจได้ 

-ดำเนินการตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานพยาบาล
อนามัยโรงเรียน 

- ทะเบียนการให้
วัคซีนแก่นักเรียน 
(ทะเบียน 2 /1) 
 

พยาบาลอนามัย
โรงเรียน 

-แบบสำรวจวัคซีน
ป.๑ 
-แบบแจ้งผู้ปกครอง
นักเรียนป.๖ 
-ใบเบิกวัคซีน  
(ว.1/4) 

 

4.  3 - 7 วัน 1.ครูประจำชั้นแจกใบอนุญาตฉีด
วัคซีนชั้น ป.1 ,ป.5 และ ป.6 
2.ในรายที่ผู้ปกครองไม่อนุญาต
ต้องการไปฉีดทีส่ถานพยาบาลอื่น 
ฉีดเสร็จแล้วให้แจ้งครูประจำชั้น 

 -จำนวน
ใบอนุญาตที่ได้รับ
การตอบกลับ 

พยาบาลอนามัย
โรงเรียน 

-ใบขออนุญาตฉีด
วัคซีนนักเรียน ป.1 
ป.5 และ ป.6 
-ใบปลิวเรื่องวัคซีน 
และข้อปฏิบัติหลัง
รับวัคซีน 

 

วางแผน 

ประสานงานโรงเรียน 

สำรวจวัคซีน 

ขออนุญาตผู้ปกครอง 

START 

A 
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ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสาร 
อา้งองิ 

5.  15 นาที 1.ให้ความรู้เรื่องโรคที่ป้องกันด้วย
วัคซีนและข้อปฏิบัติหลังรับวัคซีน 
2.แจกใบปลิวเรื่องโรค 
 

  พยาบาลอนามัย
โรงเรียน 

-อร.๓(กสภ.)  

6.  1-3 ช.ม. 
(ต่อร.ร.) 

1.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคข้ันพ้ืนฐาน
ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ 
2.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปาก
มดลูกในเด็กนักเรียนหญิงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 
3.ฉีดวัคซีนโรคคอตีบและ
บาดทะยักในเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
4.เฝ้าระวังอาการภายหลังฉีดวัคซีน 

-ดำเนินการตามมาตรฐาน
การปฏิบัติการพยาบาล 
เรื่อง การฉีดวัคซีน 

รายงานการเบิก-
จ่ายวัคซีน 

พยาบาลอนามัย
โรงเรียน 

 แนวทางการ
ดำเนินงาน
วัคซีนใน
นักเรียน  
กองควบคุม
โรค สำนัก
อนามัย 

7.  ๑๐-๑๕นาที  
(ต่อคน) 

1.บันทึกสมุดกิจกรรมของ
โรงเรียน 
2.บันทึกการฉีดวัคซีนในสมุด
สุขภาพเด็กดี 
3.บันทึกระเบียนสะสมหรือ
ระเบียนสุขภาพ 
4.บันทึกในแบบบันทึกกิจกรรม
ประจำโรงเรียน (อร.3) 
5.บันทึกข้อมูลในโปรแกรม 
BPPDS 
6.บันทึกข้อมูลในโปรแกรม HCIS 

 -ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของการ
บันทึกรายงาน
ต่างๆ 
-ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของการ
บันทกึโปรแกรม 
BPPDS และ 
HCIS 

พยาบาลอนามัย
โรงเรียน 

-สมุดบันทึกกิจกรรม
ของร.ร 
-สมุดสุขภาพเด็กดี 
-ระเบียนสะสม 
-อร.๓(กสภ) 
-บันทึกข้อมลูผ่าน
โปรแกรมBPPDS 
-บันทึกข้อมูลผ่าน
โปรแกรมHCIS 
- บัตรประจำตัวผู้รับ
วัคซีนHPV 
- ทะเบียนการให้
วัคซีนแก่นักเรียน 
(ทะเบียน 2 /1) 
-แบบสรุปรายงาน
การได้รับวัคซีนใน นร. 

คู่มือ
ปฏิบัติงาน 
เรื่อง ระบบ
การลง
โปรแกรม 
HCIS 

สอนสุขศึกษา 

ให้วัคซีน 

รายงาน 

A 

END 
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5.13 ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน มาตรฐานคุณภาพงานและการตดิตาม คลนิกิวณัโรค 

ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีด 
ของงาน 

มาตรฐานคณุภาพงาน ระบบติดตาม/
ประเมนิผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

1  
 

 
1-2 นาที 
 
 

- แจกบัตรคิว 
-ให้ข้อมูลของ ศบส. 

-ให้ข้อมูลบริการเบื้องต้น
ได้ 
 

-รายงานอุบัติการณ์โรค
ต่างๆ 

จนท.
ประชาสัมพันธ์ 

  

 
 

 < 1 นาที -จัดสถานที่แยกโรคระบบ
ทางเดินหายใจโดยเฉพาะ 
-ให้สวมหน้ากากอนามัย
(Surgical mask)ตลอดเวลา
ที่เข้ารับบริการ 
- ซักประวัติคัดกรอง 
  วัณโรค  

-ผู้รับบริการสวมหน้ากาก
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-คัดกรองผู้ที่มีอาการ
สงสัยวัณโรค ด้วยข้อ
คำถาม 6 ข้อ 
-กำหนดช่องทางพิเศษ
สำหรับผู้ที่มีอาการสงสัย
วัณโรค 

- สถิติการคัดกรองผู้มี
อาการสงสัยวัณโรค 
 

จนท. 
หรือพยาบาลคัด
กรองโรค 

แบบฟอร์มข้อ
คำถาม 
อาการสงสัย           
วัณโรค 6 ข้อ 

 

2   
5-10 นาที 

-ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือยืนยัน
ตัวตน เช่น บัตรประชาชน 
-ตรวจสอบสิทธิการรักษา 

-ตรวจสอบสิทธิให้ถูกคน 
ถูกโรค 
-ค้นบัตรตรวจโรค 

 จนท.คลินิกวัณ
โรค 

  

  10-15 นาที 
 

-ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง 
-วัดสัญญาณชีพ 
-ซักประวัติการป่วยตามแบบ 
TB01 
-แนะนำการเก็บเสมหะ ส่ง
ตรวจ/การเอกซเรย์ 
-ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการ
ตรวจหาเชื้อ HIV 

-ประเมินอาการจาก
สัญญาณชีพ หากกรณี
เร่งด่วนส่งพบแพทย์ 

-ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของแบบ 
TB01 

พยาบาล/
บุคลากรทาง
การแพทย์ 

TB01 National 
Tuberculosis  
Information 
Program : NTIP 

ประชาสัมพนัธ์ 

Fast Tract 
คลินิกวณัโรค 

Start 
 

Screening 
point 

เตรียมตรวจ 

A 
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50-60 
นาที 

-ประสานกับเจ้าหน้าท่ี
เอกซเรย์ นักเทคนิค
การแพทย์ พยาบาล 
-ส่งผู้ป่วยไปห้องเอกซเรย์เพ่ือ
เอกซเรย์ปอด/อวัยวะต่างๆ 
- ให้คำปรึกษาเรื่องการติด
เชื้อ HIV 
- ส่งผู้ป่วยไปห้องชันสูตรเพ่ือ
เจาะเลือด ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการพ้ืนฐาน, HIV  
-จัดเตรียมที่เก็บเสมหะที่ได้
มาตรฐาน  

-ตรวจสอบให้ถูกคน ชื่อ 
สกลุ 
-ตรวจสอบปริมาณรังสีที่
ใช้ 
-เก็บเสมหะตรวจให้ได้
มาตรฐาน  
ไม่แพร่กระจายเชื้อ 

-คุณภาพฟิล์มเอกซเรย์
ที่ถ่ายสำเร็จ 
- การเก็บสไลด์เสมหะ
ตรวจคุณภาพ(EQA : 
External Quality 
assurance)  
-ไม่เกิดการติดเชื้อ
ระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ 

-นักรังสี
การแพทย์ 
-นักเทคนิค
การแพทย์หรือ
จนท.ที่
เก่ียวข้อง/ 
พยาบาล 

-ใบส่ง
เอกซเรย์ปอด 
-TB05 
-แบบฟอร์ม 
ส่งชันสูตร 

NTP guideline 

  
 

5-10 นาที อายุรแพทย์ หรือแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
ทางเดินหายใจ 

NTP guideline  -ตรวจสอบความครบถ้วน
ของการบันทึกเวชระเบียน 
และ TB01 
-มี NTP guideline 

แพทย ์ -OPD card 
-TB01 

NTP guideline 

 
 

 10-20 
นาที 
 
 
 

ตรวจสอบ/จัดยา -ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของใบสั่งยา 
ความถูกต้องของการสั่ง
ยา จัดเตรียมยาและ
บรรจุในลักษณะ daily 
package  

-รายงานเฝ้าระวัง
ความคลาดเคลื่อน
ทางยา 
-รายงานอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา 
-drug interaction 

เภสัชกร/
เจ้าหน้าท่ี
เภสัชกรรม 

 -มาตรฐานงาน
เภสัชกรรม 

  
 
 
 

 

10-15 นาที 
 
 
 
 

-จ่ายยาและให้คำแนะนำ
อาการข้างเคียงที่เกิดจากยา 
-บันทึกข้อมูลในโปรแกรม 
NTIP 
 

-จ่ายยาถูกคน จ่ายยา
ถูกต้อง ถูกขนาด  ถูก
เวลา  
-จ่ายยาพร้อมให้
คำแนะนำการใช้ยา 

-รายงานเฝ้าระวังความ
คลาดเคลื่อนทางยา 
-รายงานการบริหาร
คลังยา 
 

เภสัชกร/
เจ้าหน้าท่ีเภสัช
กรรม/พยาบาล 
 
 

 
 
 
 
 

-มาตรฐานงาน
เภสัชกรรม 
 
 
 

CXR/ตรวจเสมหะ 
เจาะเลือด 

พบแพทย ์
Diagnosis 

A 

ห้องยา 

จัดยา/รับยา 

B 
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10-15 นาที 
 
 
 
 
 

- ให้ความรู้เรื่องวัณโรค 
- ให้กินยาขนานแรกต่อหน้า
บุคลากรทางการแพทย์ 
- ให้ข้อมูลการกินยาอย่างมีพ่ี
เลี้ยง 
- ให้คำแนะนำในการดูแล
สุขภาพตนเองและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผล
ต่อการป่วยและการรักษา 
- ให้ความรู้เรื่องการนำผู้
สัมผัสโรคร่วมบ้านเข้ารับการ
คัดกรองวัณโรคและการติด
เชื้อวัณโรค 
- หา living Support กรณีที่
มีปัญหาทางเศรษฐกิจ 
- บันทึกข้อมูลในโปรแกรม 
NTIP 
 

-ผู้ป่วยสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
เหมาะสมต่อการป่วย 
-ผู้ป่วยมีพ่ีเลี้ยงในการ
กำกับการกินยา  
(จนท.สาธารณสุข, ญาติ
,อสส.ผู้ที่ผู้ป่วยไว้วางใจ) 
-ผู้สมัผัสโรคร่วมบ้าน /
ร่วมงานรับทราบและ
ยินดีเข้ารับการคัดกรอง
วัณโรค/คัดกรองการติด
เชื้อวัณโรค 
-ผู้ที่มีปัญหาเศรษฐกิจ
ได้รับความช่วยเหลือ 
 
 

- การบันทึกใน               
เวชระเบียน TB01 
- มีการติดตามการเย่ียม
บ้านสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
(ในระยะเข้มข้น) 
- มีการติดตามการเย่ียม
บ้านเดือนละ 1 ครั้ง 
(ในระยะต่อเน่ือง) 

พยาบาล
วิชาชีพ/
เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข 

- TB01 
-TB02  
- DOT card 

NTP guideline 

 

 

 

 

 

 

 

B 

Education 

END 
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5.14 ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน มาตราฐานคณุภาพงานและการตดิตาม คลนิกิรกัปลอดภยั 

ที ่ ผงักระบวนการ ระยะเวลา 
(นาที) 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานคณุภาพ
ของงาน 

ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 - 5 -แจกบัตรคิว คัดกรองโรคติดต่อ เช่น ไอ 
หวัด ตาแดง ไข้ออกผื่น 
-ให้ข้อมูลบริการตรวจหาการติดเชื้อด้าน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

-สามารถให้ข้อมูล
บริการการตรวจหา
การติดเชื้อซิฟิลิส
เบื้องต้นได้ 

-สถิติการคัด
กรองผู้ป่วย 
-แบบรายงาน
อุบัติการ 

จนท.
ประชาสัมพันธ์ 

- - WI (Work 
instruction) ของ 
ศบส. 
-มาตรฐาน PHCA 
-Organization 
profile ศบส. 

2  1 - 5 -ตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตน 
-ตรวจสอบสิทธิการรักษา 
-ออกบัตรตรวจโรค 

-ออกบัตรถูกคน ถูก
สิทธิ 
-การรักษาความลับ 

-สถิติการเก็บ
บัตรตรวจโรค 
-แบบรายงาน
อุบัติการ 

-พยาบาลประจำ
คลินิค 

- -WI ศบส. 

-มาตรฐาน PHCA 

 
 

3 
 

 

 1 - 5 -บันทึกประวัติการป่วยในอดีตและปัจจุบัน 
-บันทึกประวัติพฤติกรรมเสี่ยง 
 
 

-สามารถประเมิน
ความเสี่ยงด้าน
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

-ระบบรายงาน 
HCIS 

-พยาบาลประจำ
คลินิค 

-บัตรประจำตัว
ผู้รับบริการ 

 
 

-แนวทางการดูแล
รักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ พ.ศ.
2562 

 

4 

 

 

 

10 - 15 -ตรวจร่างกายและตรวจภายในเพ่ือหารอย
โรค 
 
 
 
 

-บันทึกผลการตรวจ
ได้ครอบคลุม 

-ระบบรายงาน 
HCIS 

-พยาบาลประจำ
คลินิค 

-บัตรประจำตัว
ผู้รับบริการ 

-แนวทางการดูแล
รักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ พ.ศ.
2562 

 

START 

ประชาสัมพันธ์ 

ทำทะเบียนประวัติและ
บัตรประจำตัวผู้ป่วย 

สัมภาษณ์ประวัติการ
ป่วยในอดีตและปัจจุบัน 

ตรวจร่างกายตามอาการ
แสดงของโรคและตรวจ

ภายใน 
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ที ่ ผงักระบวนการ ระยะเวลา 
(นาที) 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานคณุภาพ
ของงาน 

ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

 

5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

15 - 20 -บริการเจาะเลือดตรวจหาการติด
เชื้อซิฟิลิซ 
-เก็บตัวสิ่งส่งตรวจและบริการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ 

-ทำหัตถการถูกคน 
-ผู้ป่วยไม่ติดเชื้อจาก
การรับบริการ 
-บุคลากรไม่ติดเชื้อ
จากการให้บริการ 

-ระบบรายงาน 
HCIS 
-แบบรายงาน
อุบัติการ 

-นักเทพนิค
การแพทย์-เจ้า
พนักงาน
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

-แบบบันทึกผลการ
ตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ 

-แนวทางการดูแล
รักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ พ.ศ.
2562 

 

6 

 15 - 20 กรณี ตรวจพบโรค 
- ให้การรักษาและติดตาม
ผลการรักษา/นัดตรวจซ้ำ 
- ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพ/
การปฏิบัติตัวขณะรักษา 
- ให้คำแนะนำปรึกษาเพ่ือตรวจเลือด
เพ่ือค้นหาโรคซิฟิลิสและเอดส ์
- นัดหมายนำผู้สัมผัสโรคมารับการ
ตรวจรักษา 
กรณี ตรวจไม่พบโรค 
- ให้การรักษาตามอาการ 
- ให้คำแนะนำเพ่ือการป้องกันโรค 
- สนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัย 

-ให้บริการได้
ครอบคลุมตามแนว
ทางการดูแลรักษา
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

-ระบบรายงาน 
HCIS 
-แบบรายงาน
อุบัติการ 

-แพทย์ 

-พยาบาลประจำ
คลินิค 

- -แนวทางการดูแล
รักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ พ.ศ.
2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจทางห้องชันสูตร
เพื่อประกอบการ

วินิจฉัยโรค 

พบแพทย์ 
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5. ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน มาตราฐานคณุภาพงานและการตดิตาม(ตอ่) 

ที ่ ผงักระบวนการ ระยะเวลา 

(นาที) 
รายละเอยีดของงาน มาตรฐานคณุภาพ

ของงาน 

ระบบติดตาม
ประเมนิผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

 

7 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

20 - 40 -บริการฉีดยาตามแพทย์ส่ัง 

-ติมตามอาการผิดปกติหลังจากผู้ป่วย
ได้รับการฉีดยา 

-ทำหัตถการถูกคน 

-ผู้ป่วยไม่ติดเช้ือ
จากการรับบริการ 

-บุคลากรไม่ติด
เช้ือจากการ
ให้บริการ 

-ระบบ
รายงาน HCIS 

-แบบรายงาน
อุบัติการ 

-พยาบาล - -แนวทางการดูแล
รักษาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 
พ.ศ.2562 

8 

 

 

 

 

 

9 

 
 
 
 
 
 
 

5 - 10 

 

 

 
 
 

5 - 10 

-เก็บเงินค่าบริการ 
 

 

 
 
 

ตรวจสอบและจัดยา 

-ให้คำแนะนำในการใช้ยา 

-จ่ายยา 

-ไม่มีการทุจริต
จากการเก็บเงิน
ค่าบริการ 

 

 

 

-ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของใบสัง่ยา 
ความถูกต้องของการ
สั่งใช้ยา จัดเตรียมยา
และบรรจุในภาชนะ
ที่เหมาะสม และ
ตรวจสอบยาท่ี
จัดเตรียมเทียบกับ
ใบสั่งยา คิดราคายา 
 

-ตรวจสอบ
ยอดรับเงิน
จากHCISและ
การนำส่งเงิน
ประจำวัน 

 

-รายงานเฝ้าระวัง
ความคลาดเคลื่อน
ทางยา รายงานยา
ที่ต้องระมัดระวังสูง 
-รายงานอาการไม่
พึงประสงค์จาก
การใช้ยา 
-การสั่งใช้ยาคู่ที่
เกิดปฏิกริยากัน 

 

เจ้าหน้าท่ี
การเงินและ
บัญชีหัวหน้า
กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไปและการ
พยาบาล 

-เภสัชกร 

-เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม 

- 
 

 

 
 
 
 
 

- 

-ระเบียบการเงิน 

กทม.ว่าด้วยการ
รับเงินและการ
เบิกจ่ายเงิน การ
นำส่งเงินและการ
ตรวจเงิน 

-แนวทางการดูแล
รักษาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 
พ.ศ.2562 

-มาตรฐานวิชาชีพ
เภสัชกรรม 

 

ห้องยา 

ห้องปฏิบัติการทางการ
พยาบาล 

รับยา 

END 

จ่ายเงิน 
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5.15 ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม ARV 

ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีดของงาน มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมนิผล 

ผูร้บัผดิช
อบ 

แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

1  
 
 
 
 

1-5 นาที -แจกบัตรคิว คัดกรอง
โรคติดต่อ เช่น ไอ หวัด 
ตาแดง ไขอ้อกผ่ืน 
-ให้ข้อมูลบริการตรวจหา
การติดเช้ือเอชไอวีของ 
ศบส. 

-สามารถให้ข้อมูลบริการการ
ตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี
เบ้ืองต้นได้ 

-สถิติการคัดกรองผู้ป่วย 
-แบบรายงานอุบัติการ 

จนท.
ประชาสั
มพันธ ์

- WI (Work 
instruction) 
ของ ศบส. 
-มาตรฐาน 
PHCA 
-Organization 
profile ศบส. 

2  
 
 

10-15 
นาที 

-ตรวจสอบข้อมูลยืนยัน
ตัวตน 
-ตรวจสอบสิทธิการรักษา 
-ออกบัตรตรวจโรค 

-ออกบัตรถูกคน ถูกสิทธิ 
-การรักษาความลับ 

-สถิติการเก็บบัตรตรวจ
โรค 
-แบบรายงานอุบัติการ 

จนท.ห้อง
เวช
ระเบียน 

- -WI ศบส. 
-มาตรฐาน 
PHCA 

3  
 
 
 
 

30นาที-1
ช่ัวโมง 

-ให้บริการให้คำปรึกษา
ก่อนการตรวจหาการติเช้ือ
เอชไอวี  

- สามารถให้ข้อมูลความรู้การ
ตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี 
-คัดกรองกลุ่มเส่ียง 

-รายงานการชักชวน
ตรวจหาการตดิเช้ือเอช
ไอว ี

พยาบาล
ให้
คำปรึกษ
า 

 แนวทางการ
ตรวจวินิจฉัย
รักษา และ
ป้องกันการติด
เช้ือเอชไอวี
ประเทศไทย 

4  
 
 

5-10 นาที -เจาะเลือด -ทำหัตถการถูกคน 
-ผู้ป่วยไม่ติดเช้ือจากการรับ
บริการ 

-รายงานอุบัติการณ์ 
-รายงาน Pep 

พยาบาล
ห้องปฏิบั
ติการ 

 แนวทางการ
ตรวจวินิจฉัย
รักษา และ

START 

ประชาสัมพันธ์ 

ห้องเวชระเบียน 

ห้องใหค้ำปรึกษา 

ห้องปฏบิัติการพยาบาล 
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ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีดของงาน มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมนิผล 

ผูร้บัผดิช
อบ 

แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

 
 
 

-บุคลากรไม่ติดเช้ือจากการรับ
บริการ 

ป้องกันการติด
เช้ือเอชไอวี
ประเทศไทย 

5  
 
 
 
 

30นาที-1
ช่ัวโมง 

-ให้บริการให้คำปรึกษา
หลังการตรวจหาการติเช้ือ
เอชไอวี 
-ผู้รับบริการท่ีผลเลือดเป็น
ลบ ได้รับความรู้การดูแล
ตนเองเพื่อป้องกันการติด
เช้ือเอชไอวี 
-ผู้รับบริการท่ีผลเลือดเป็น
บวก ได้รับความรู้ถึง
ความสำคัญของการเข้าสู่
ระบบดูแลรักษา และการ
ดูแลตนเอง 
 
 

- สามารถให้ข้อมูลความรู้การ
ป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี 
-ผู้รับบริการท่ีพบการติดเช้ือเอช
ไอวี เข้าสู่ระบบการดูและรักษา
และได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี
ต่อเนื่อง 

-รายงานการดูแลรักษาผู้
ติดเช้ือเอชไอวี/ผู้ป่วย
เอดส์ 

พยาบาล
ให้
คำปรึกษ
า 

 แนวทางการ
ตรวจวินิจฉัย
รักษา และ
ป้องกันการติด
เช้ือเอชไอวี
ประเทศไทย 

6  
 
 
 

10-20 
นาที 

ตรวจสอบและจัดยา ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ใบส่ังยา ความถูกต้องของการส่ัง
ใช้ยา จัดเตรียมยาและบรรจุใน
ภาชนะท่ีเหมาะสม และ
ตรวจสอบยาท่ีจัดเตรียมเทียบกับ

รายงานเฝ้าระวังความ
คลาดเคล่ือนทางยา 
รายงานยาท่ีต้อง
ระมัดระวงัสูง 
-รายงานอาการไม่พึง

เภสัชกร 
เจ้า
พนักงาน
เภสัช
กรรม 

 -แนวทางการ
ตรวจวินิจฉัย
รักษา และ
ป้องกันการติด
เช้ือเอชไอวี

ห้องใหค้ำปรึกษา 

ห้องยา 

A 

A 

B 



 
            คูม่อืปฏบิตังิานสำนกัอนามยั  กรงุเทพมหานคร 

 
 

 
 602 

ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีดของงาน มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมนิผล 

ผูร้บัผดิช
อบ 

แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

ใบส่ังยา คิดราคายา ประสงค์จากการใช้ยา 
-การส่ังใช้ยาคู่ท่ีเกิด
ปฏิกริยากัน 

ประเทศไทย 
-มาตรฐาน
วิชาชีพเภสัช
กรรม 
 

7  
 
 
 
 

5-10นาที เก็บเงินค่าบริการ -ไม่มีการทุจริตจากการเก็บเงิน
ค่าบริการ 
 

-ตรวจสอบยอดรับเงิน
จากHCISและการนำส่ง
เงินประจำวัน 

เจ้าหน้าท่ี
การเงิน
และบัญชี
หัวหน้า
กลุ่มงาน
บริหาร
ท่ัวไปและ
การ
พยาบาล 

 ระเบียบ
กรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการรับ
เงินและการเบิก
จ่ายเงิน การ
นำส้งเงินและ
การตรวจเงิน 

8  
 
 
 
 
 
 

5-10นาที จ่ายยาและให้คำแนะนำ
การใช้ยา 

-จ่ายยาถูกคน ถูกต้อง ถูกขนาด  
-ให้คำแนะนำการใช้ยา 
-มียาและเวชภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ
เพียงพอ พร้อมใช้ 

-รายงานเฝ้าระวังความ
คลาดเคล่ือนทางยา 
-รายงานการบริหารคลัง
ยา 

เภสัชกร 
เจ้า
พนักงาน
เภสัช
กรรม 

 -แนวทางการ
ตรวจวินิจฉัย
รักษา และ
ป้องกันการติด
เช้ือเอชไอวี
ประเทศไทย 
-มาตรฐานงาน
เภสัชกรรม 

จ่ายเงิน 

รับยา 

END 

B 
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ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีดของงาน มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมนิผล 

ผูร้บัผดิช
อบ 

แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

ศบส. ของ กภก. 
-มาตรฐาน 
PHCA 
-มาตรฐานเวช
ระเบียน สปสช. 
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บุคลากรไดร้บัอบุตัิเหตุ สมัผสัเลอืด/สารคดัหลัง่ของผู้ตดิเชือ้เอชไอว ีและผูป้ว่ยเอดส ์(PEP) 

ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีดของงาน มาตรฐานคณุภาพงาน  
ระบบติดตาม/
ประเมนิผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

1  
 
 
 
 

1-5 นาที -ใหข้้อมูลแนวทางปฏิบัติเมื่อ
บุคลากรได้รับอุบัติเหตุ สัมผัส
เลือด/สารคัดหล่ังของผู้ติดเช้ือ
เอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ 

-สามารถให้ข้อมูลบริการ
การตรวจหาการติดเช้ือเอช
ไอวีเบ้ืองต้นได้ 

-สถิติการคัดกรอง
ผู้ป่วย 
-แบบรายงาน
อุบัติการ 

จนท.
ประชาสัมพันธ์ 

 WI (Work 
instruction) 
ของ ศบส. 
-มาตรฐาน 
PHCA 
-Organization 
profile ศบส. 

2  
 
 

10-15 
นาที 

-ตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตน 
-ออกบัตรตรวจโรค 
 
 

-ออกบัตรถูกคน ถูกสิทธิ 
-การรักษาความลับ 
 

-สถติิการเก็บบัตร
ตรวจโรค 
-แบบรายงาน
อุบัติการ 

จนท.ห้องเวช
ระเบียน 

 -WI ศบส. 
-มาตรฐาน 
PHCA 

3  
 
 

30นาที-1
ช่ัวโมง 

-ให้บริการให้คำปรึกษาก่อนการ
ตรวจหาการติเช้ือเอชไอวี  
-รายงานถึงหัวหน้าหน่วยงาน
และบันทึกหลักฐานการได้รับ
อุบัติเหตุ 

- สามารถให้ข้อมูลความรู้
การตรวจหาการติดเช้ือเอช
ไอว ี
-ปรึกษาแพทย์เพื่อประเมนิ
ความเส่ียงการติดเช้ือเอช 
ไอว ี
 
 
 

-รายงานการ
ชักชวนตรวจหา
การตดิเช้ือเอชไอ
วี 

พยาบาลให้
คำปรึกษา 

-แบบ
รายงาน
PEP 

แนวทางการ
ปฏิบัติเมื่อ
บุคลากรได้รับ
อุบัติเหตุ สัมผัส
เลือด/สารคัด
หล่ังของผู้ติดเช้ือ
เอชไอวี 

START 

ประชาสัมพันธ์ 

ห้องเวชระเบียน 

ห้องใหค้ำปรึกษา 
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ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีดของงาน มาตรฐานคณุภาพงาน  
ระบบติดตาม/
ประเมนิผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

4  
 
 
 

5-10 นาที -เจาะเลือด -ทำหัตถการถูกคน 
-บุคลากรไม่ติดเช้ือจากการ
รับบริการ 

-รายงาน
อุบัติการณ์ 
-รายงาน PEP 

พยาบาล
ห้องปฏิบัติการ 

-แบบ
รายงาน
PEP 

 

5  
 
 
 
 

30นาที-1
ช่ัวโมง 

-ให้บริการให้คำปรึกษาหลังการ
ตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี 
-ผลเลือดเป็นลบ ประเมินความ
เส่ียงและสอบถามความสมัครใจ
ในการกินPEP 
-ผลเลือดเป็นบวก เข้าสู่ระบบ
ดูแลรักษา และให้ความรู้การ
ดูแลตนเอง 

- ปรึกษาแพทย์เพื่อการ
ป้องกันการติดเช้ือและ
พิจารณาให้ยาต้านไวรัส 
-ประเมินความสมัครใจ/ไม่
สมัครใจกินยา 

-รายงานPEP พยาบาลให้
คำปรึกษา 

-แบบ
รายงาน
PEP 

แนวทางการ
ปฏิบัติเมื่อ
บุคลากรได้รับ
อุบัติเหตุ สัมผัส
เลือด/สารคัด
หล่ังของผู้ติดเช้ือ
เอชไอวี 

6 
 
 
 

  ส่งตรวจlabเพิ่มเติมกรณีกินยา
ท้ัง PEP และ ARV 

ปฏิบัติตามแนวทางการ
ตรวจวินิจฉัยรักษา และ
ป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี
ประเทศไทย 

-รายงานPEP แพทย์ผู้ดูแล -แบบ
รายงาน
PEP 

 

7  
 
 
 
 

10-20 
นาที 

ตรวจสอบ-จัดยา 
จ่ายยา 
ให้คำแนะนำการใช้ยา 
 

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ใบส่ังยา ความถูกต้องของ
การส่ังใช้ยา จัดเตรียมยา
และบรรจุในภาชนะท่ี
เหมาะสม และตรวจสอบยา
ท่ีจัดเตรียมเทียบกับใบส่ังยา 

-รายงานเฝ้าระวัง
ความ
คลาดเคล่ือนทาง
ยา รายงานยาท่ี
ต้องระมัดระวังสูง 
-รายงานอาการ

เภสัชกร 
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม 

 -มาตรฐาน
วิชาชีพเภสัช
กรรม 
แนวทางการ
ปฏิบัติเมื่อ
บุคลากรได้รับ

ห้องปฏบิัติการพยาบาล 

ห้องยา 

รับยา 

ห้องตรวจ 

ห้องใหค้ำปรึกษา 

A 

END 
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ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีดของงาน มาตรฐานคณุภาพงาน  
ระบบติดตาม/
ประเมนิผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

คิดราคายา 
-จ่ายยาถูกคน ถูกต้อง ถูก
ขนาด  
-ให้คำแนะนำการใช้ยา 
-มียาและเวชภัณฑ์ท่ีมี
คุณภาพเพียงพอ พร้อมใช้ 

ไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยา 
-การส่ังใช้ยาคู่ท่ี
เกิดปฏิกริยากัน 

อุบัติเหตุ สัมผัส
เลือด/สารคัด
หล่ังของผู้ติดเช้ือ
เอชไอวี 
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5.16 ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการตดิตาม คลนิกิ PrEP BANGKOK 

ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

1  
 
 
 
 

1-5 นาที - แจกบัตรคิว คัดกรอง
โรคติดต่อ เช่น ไอ หวัด ตา
แดง ไข้ออกผื่น วัดความดัน
โลหิต 
-ให้ข้อมูลบริการตรวจหาการ
ติดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส 

- สามารถให้ข้อมูลบริการการ
ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเบื้องต้น
ได้ 
-ออกบัตรถูกคน ถูกสิทธิ 
-การรักษาความลับ 

-สถิติการคัดกรองผู้ป่วย 
-แบบรายงานอุบัติการ 
-สถิติการเก็บบัตรตรวจ
โรค 
 

จนท.ห้องเวช
ระเบียน 

- OPD 
CARD 

WI (Work 
instruction) ของ 
ศบส. 
-มาตรฐาน PHCA 
-Organization 
profile ศบส. 
 

2  
 
 

10-15 นาที - ให้บริการให้คำปรึกษาก่อน
การตรวจหาการติเชื้อเอชไอวี
และซิฟิลิส 
 

- สามารถให้ข้อมูลความรู้การ
ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 
- คัดกรองกลุ่มเสี่ยง 

- รายงานการชักชวน
ตรวจหาการติดเชื้อเอช
ไอวี 

พยาบาลให้
คำปรึกษา 

- OPD 
CARD 

--แนวทางการ
จัดบริการยาง
ป้องกันก่อนการ
สัมผัสเชื้อเอชไอวี 
ประเทศไทย ปี 
2564 
 

3  
 
 
 
 

30นาที-1
ชั่วโมง 

- เจาะเลือด Same day 
- ตรวจการทำงานของไต 
- ตรวจ HB 

- ทำหัตถการถูกคน 
- ผู้ป่วยไม่ติดเชื้อจากการรับบริการ 
- บุคลากรไม่ติดเชื้อจากการรับ
บริการ 

-รายงานอุบัติการณ์ 
-รายงาน PrEP/PEP 

พยาบาล
ห้องปฏิบัติการ 

 -แนวทางการ
จัดบริการยาง
ป้องกันก่อนการ
สัมผัสเชื้อเอชไอวี 
ประเทศไทย ปี 
2564 
 

4  
 

5-10 นาที -ให้บริการใหค้ำปรึกษาหลัง
การตรวจหาการติเชื้อเอชไอวี

- สามารถให้คำแนะนำในการ
ปฏิบัติตัวสำหรับผู้รับบริการทั้งใน

- รายงานการชักชวน
ตรวจหาการติดเชื้อเอช

พยาบาลให้
คำปรึกษา 

 -แนวทางการ
จัดบริการยาง

START 

ห้องเวชระเบียน 

ห้องใหค้ำปรึกษา 

ห้องปฏบิัติการพยาบาล 

ห้องใหค้ำปรึกษา 
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ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

 
 
 
 

และซิฟิลิส 
 

กรณที่มีผลเลือดเป็นลบ และผล
เลือดเป็นบวก 
- ส่งต่อผู้ป่วยที่มีผลเลือดเป็นบวก
เข้ากระบวนการรักษา 

ไอวี 
- รายงานส่งต่อผู้ป่วย
เข้ารับบริการยาต้าน
ไวรัส 

ป้องกันก่อนการ
สัมผัสเชื้อเอชไอวี 
ประเทศไทย ปี 
2564 

5  
 
 
 
 

30นาที-1
ชั่วโมง 

- แจ้งผลเลือด ตรวจ รักษา สั่ง
ยา ตามแนวทาง 

- แจ้งผลเลือดแก่ผู้รับบริการได้
อย่างถูกต้องและสามารถให้ข้อมูล
ความรู้การป้องกันการติดเชื้อเอช
ไอวี 
- ตรวจ รักษา ผู้ที่มีอาการ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
- สั่งจ่ายยา PrEP/PEP  

-รายงานการตรวจ 
รักษา ผู้รับบริการยา 
PrEP/PEP และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

แพทย์  -แนวทางการ
จัดบริการยาง
ป้องกันก่อนการ
สัมผัสเชื้อเอชไอวี 
ประเทศไทย ปี 
2564 
- มาตรฐานการ
จัดบริการคลินิกรัก
ปลอดภัย สำนัก
อนามัย 
กรุงเทพมหานคร 

6  
 
 
 
 

10-15 นาที ตรวจสอบ จัดยา และจ่ายยา - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบสั่ง
ยา ความถูกต้องของการสั่งใช้ยา 
จัดเตรียมยาและบรรจุในภาชนะที่
เหมาะสม และตรวจสอบยาท่ี
จัดเตรียมเทียบกับใบสั่งยา คิด
ราคายา 
- แนะนำการใช้ยา อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน 

รายงานเฝ้าระวังความ
คลาดเคลื่อนทางยา 
รายงานยาท่ีต้อง
ระมัดระวังสูง 
-รายงานอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา 
-การสั่งใช้ยาคู่ที่เกิด
ปฏิกริยากัน 

เภสัชกร 
เจ้าพนักงานเภสัช
กรรม 

 -แนวทางการ
จัดบริการยาง
ป้องกันก่อนการ
สัมผัสเชื้อเอชไอวี 
ประเทศไทย ปี 
2564 
-มาตรฐานวิชาชีพ
เภสัชกรรม 

7  
 

10-15 นาที - นัดหมาย 
- สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน 

- นัดหมายผู้รับบริการในการตรวจ
เลือดซ้ำทุก 3-6 เดือน 

- แบบรายงานการ
สนับสนุนอุปกรณื

พยาบาลให้
คำปรึกษา 

 แนวทางการ
จัดบริการยาง

พบแพทย ์

ห้องจ่ายยา 

ห้องใหค้ำปรึกษา 
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ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

 
 
 
 

- สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง 
เช่น ถุงยางอนามัย สารหล่อลื่น 
เป็นต้น 

ป้องกันการติดเชื้อเอช
ไอวี 

ป้องกันก่อนการ
สัมผัสเชื้อเอชไอวี 
ประเทศไทย ปี 
2564 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

END 
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กระบวนการยอ่ย 2: บรกิารสงัคมสงเคราะหแ์ละฟืน้ฟสูขุภาพ (ทัง้ในและนอกศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ) 
1. กรอบแนวคดิ 

ผูร้บับรกิาร ความตอ้งการและความคาดหวงั 
ผู้รับบริการสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม 
การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

- ได้รับบริการท่ีมีมาตรฐาน ต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว ตรงตามปัญหา 
- ได้รับความช่วยเหลือนมผงและอาหารเสริม ในการเสริมสร้างโภชนาการท่ีดีให้กับเด็ก สตรีต้ังครรภ์และ

ผู้สูงอายุ 
- ได้รับคำปรึกษาแนะนำก่อนและหลังตรวจเลือดเพื่อหาเช้ือ HIV 
- มีศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุท่ีผู้สูงอายุสามารถมาจัดกิจกรรมต่างๆ และเป็นสถานท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
- ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ 
- ได้รับการช่วยเหลือเครื่องกายอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหารทางการแพทย์ และเงินสนับสนุน

ตามความจำเป็น ตามสิทธิที่หน่วยงานรัฐจัดให้ 
- ได้รบัการบำบัดฟื้นฟูท้ังด้านสุขภาพกายและจิตใจ 
- สามารถหยุดเสพและเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ความตอ้งการและความคาดหวงั 
ผู้ให้บริการ  - ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 

- ผู้ใช้บริการและครอบครัวสามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่เป็นภาระสังคมและชุมชน 

- การให้บริการมีมาตรฐาน 

- มีงบประมาณและทรัพยากรท่ีเพียงพอต่อการให้บริการผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมาย 

- มีหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกศูนย์บริการสาธารณสุขคอยสนับสนุนการดำเนินงาน  
- ขั้นตอนการดำเนินงานไมซ่ับซ้อนยุง่ยาก  

ครอบครัว - ผู้ใช้บริการสามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่เป็นภาระของสังคมและชุมชน 
- ได้รับคำแนะนำ ปรึกษาท่ีดีในการดูแลผู้ใช้บริการ 
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ขอ้กำหนดด้านกฎหมาย ประสทิธภิาพของกระบวนการ ความคุม้คา่ 
- คำประกาศสิทธิผู้ป่วย 
- พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 
-    พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
-    พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 
-    พ.ร.บ.การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546  
-    พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
-    พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (ฉบับแก้ไข 2553) 
-    พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2560 
-    พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน 
    พิการ พ.ศ.2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556 
-    พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
-    พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.2551 
-    พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 
-    พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ต้ังครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ. ๒๕๕๙ 
-    พ.ร.บ. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพ.ศ. 2542 และ 
    แก้ไข พ.ศ. 2550 

- การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และมาตรฐาน ศบส.PHCA 

- มีข้อมูลท่ีทันสถานการณ์สำหรับการ
ให้บริการ 

- มีเครือข่ายในการปฏิบัติงาน 

- ลดการพึ่งพาเจ้าหน้าท่ี 

- ผู้ใช้บริการและครอบครัวสามารถดูแล
และช่วยเหลือตัวเองได้ 

 
 
 
 
 

- ลดปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหายาเสพ
ติด ความรุนแรง อาชญากรรม ฯลฯ 
และจำนวนคนท่ีจะตกเป็นเหยื่อและ
เป็นอาชญากรทางสังคม 

- ลดงบประมาณของประเทศชาติท่ีใช้ใน
การบำบัดรักษา ฟื้นฟู และป้องกัน
ปัญหาทางสังคม 

 
 
 
 
 
 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ความตอ้งการและความคาดหวงั 

ผูบ้รหิาร 
 

- ประชาชนได้รับบริการตามมาตรฐานบริการ 

- มีข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายเพื่อสนับสนุนนโยบาย                          
- ไม่ขัดกับนโยบายหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

-     ความครอบคลุมในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 

หน่วยงานภายในท่ีเกี่ยวข้อง - แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน                     
- ความสอดคล้องของการจัดบริการ 

- สรุปข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดบริการ และวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการในพื้นท่ี 

- ทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพท่ีประสานสอดคล้องกัน 

หน่วยงานภายนอกภาครัฐและเอกชน - มกีารดำเนินงานท่ีประสานสอดคล้อง และให้การสนับสนุน สงเสริมซึ่งกันและกัน 
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2. ขอ้กำหนดทีส่ำคญั 
ขอ้กำหนดทีส่ำคญั ตวัชีว้ดั 

- มีแนวทางการให้บริการ และมาตรฐานการให้บริการ -มีการจัดทำแผนพัฒนานักสังคมสงเคราะห์ประจำป ี
- จัดบริการท่ีสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมทั้งภารกิจของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-ร้อยละของผู้ใช้บริการสงเคราะห์ทางสาธารณสุข ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข มีความพึงพอ 
ใจในผลของการใช้บริการ 

- จัดบริการครอบคลุมกาย จิต สังคม - ร้อยละของผู้รับบริการท่ีได้รับการดูแลต่อเนื่องท่ีบ้านตามเกณฑ์แต่ละวิชาชีพ 
- มีบริการฟื้นฟูต่อเนื่องท่ีบ้านและระบบส่งต่อท่ีชัดเจน - ร้อยละของผู้รับบริการท่ีได้รับการส่งต่อ และได้รับการฟื้นฟูตามกำหนด 
- ผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูผู้ป่วย - ร้อยละผู้รับบริการท่ีสามารถดูแลตนเองได้ตามเกณฑ์ กพส. 
- มีระบบการสนับสนุนทรัพยากรท่ีเพียงพอต่อการจัดบริการ - มีการสำรวจความต้องการและจัดหาทรัพยากรทันตามกำหนด 

 
3. คำจำกดัความ 

-  เด็กเส่ียง หมายถึง เด็กท่ีตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน ครอบครัว วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม หรือทุกสถานการณ์ท่ีกล่าวมาท้ังหมด 
ส่งผลให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสเข้าสู่สถานการณ์ท่ีอันตรายหรือไม่ปลอดภัย ท้ังทางด้านร่างกาย และจิตใจ 

-  คนพิการ หมายถึง  บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน
หรือส่ือความหมาย การเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย จิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และ
มีความจำเป็นพิเศษท่ีจะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลท่ัวไป ตาม
ประเภทและหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกำหนด 

-  ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย 
-  ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง ผู้ท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม        

ภัยธรรมชาติ และภัยสงคราม รวมถึงผู้ท่ีขาดโอกาสท่ีจะเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ ตลอดจนผู้ท่ีประสบปัญหาท่ียังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบอันจะส่งผลให้ไม่สามารถ
ดำรงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น 
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4. แผนผงักระบวนงาน 
4.1 การให้บรกิารสงัคมสงเคราะห ์(ในศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ)      

ระยะเวลา 
(วนั) 

จำนวน
ผูป้ฏบิัตงิาน 

(คน) 

หนว่ยงาน 

ศบส . 
 

สพธ. 
 

กสภ . กอพ. กพส . สยส. 

15 นาที 
 

2         

1 ชั่วโมง 1 

  

 

 

    

START 

คลินิกต่างๆ 
- สุขภาพเด็กดี 
- ฝากครรภ ์
- ตรวจรักษาโรคทั่วไป 
- วางแผนครอบครัว 
- ส่งเสริมสุขภาพสตร ี
 

ทำบัตร 

พบนักสังคมสงเคราะห ์
- ให้คำปรึกษา 
- ให้ความช่วยเหลือ 
- บำบัดฟ้ืนฟู 
- ประสานส่งต่อ 
 
 
 
 

A 

- บันทึกข้อมูลผ่าน

โปรแกรม HCIS 
 ซึ่งมีserver อยู่ที่
สำนักอนามัย 

 
 

 
 

- กำหนด
แนวทางการ
ดำเนินงาน
ผู้สูงอายุ 

 
-สนับสนุน 
นมผง และ
อาหารเสริม 

ทางการแพทย์ 

 
 

 

- อาหารเสริม     

 ทางการแพทย์   
 สำหรับผู้ป่วย 
 เอดส์ 

 
 

 

- มาตรฐาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
(PHCA) 

   
 
 

 

 
- กำหนด
แนวทางการ
บำบัดฟ้ืนฟูผู้ติด
ยาเสพติด 
  -สนับสนุน 
 สื่อ อุปกรณ์ 
ด้านการป้องกัน
ยาเสพติด 
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ระยะเวลา 

(วนั) 

จำนวน
ผูป้ฏบิัตงิาน 

(คน) 

หนว่ยงาน 

ศบส . 
 

สพธ. 
 

กสภ . กอพ. กพส . สยส. 

20 นาที 
 

1       

20 นาที 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

     
 
 
 

- แบบบันทึก
รายงานสังคม
สงเคราะห์  
(สส.1-7) 
- บันทึกข้อมูล
ผ่านโปรแกรม 
HCIS ซึ่งมีserver 
อยู่ที่สำนักอนามัย 

 
 

 
 

A 

- ติดตามและประเมินผล 
- ยุติการให้บริการ 

ส่งรายงานกองที่เก่ียวข้อง 
- ลงระบบ HCIS 

END 
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4.2 การให้บรกิารสงัคมสงเคราะห ์(นอกศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ)      

ระยะเวลา 

(วนั) 

จำนวน
ผูป้ฏบิัตงิาน 

(คน) 

หนว่ยงาน 

ศบส . 
 

สพธ. 
 

กสภ . กอพ. กพส . สยส. 

20 นาที 
 
2     

   

  

2 ชั่วโมง 1       

1 ชั่วโมง 
 
1 

      

START 

ตรวจสอบข้อมูล และ
กำหนดแผนการเย่ียมบ้าน
เพ่ือสำรวจข้อเท็จจริง 
 

รับแจ้ง 

ออกสำรวจเย่ียมบ้าน 

A 

-วิเคราะห์ข้อมูล 
-ให้คำปรึกษาแนะนำ 
-ให้ความช่วยเหลือ 
-ประสาน/ส่งต่อ 

 
 

- แบบบันทึก

รายงานสังคม
สงเคราะห์(สส.1-7) 
-สนับสนุนกาย
อุปกรณ์ 
- บันทึกข้อมูลผ่าน
โปรแกรม HCIS ซึ่ง
มsีerver อยู่ที่สำนัก
อนามัย 

 

 
 

 

 
- กำหนดแนวทาง
ศูนย์การเรียนรู้
ผู้สูงอายุ 
 -สนับสนุน 
 อาหารเสริมทาง
การแพทย์และ
ส่งเสริม
โภชนาการ 

 
 

 

- อาหารเสริม     
 ทางการแพทย์   
 สำหรับผู้ป่วย 
 เอดส์ 

 
 

 

 
- กำหนดแนวทาง
การป้องกันยา
เสพติดในร.ร.และ
ชุมชน 
- สนับสนุนสื่อ 
 และอุปกรณ์ด้าน
การป้องกันยา
เสพติด 
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ระยะเวลา 

(วนั) 

จำนวน
ผูป้ฏบิัตงิาน 

(คน) 

หนว่ยงาน 

ศบส . 
 

สพธ. 
 

กสภ . กอพ. กพส . สยส. 

20 นาที 
 

1       

20 นาที 
 

1  

 

     

 
 
 
 

- แบบบันทึก
รายงานสังคม
สงเคราะห์(สส.1-7) 
- บันทึกข้อมูลผ่าน
โปรแกรม HCIS ซึ่ง
มีserver อยู่ที่สำนัก
อนามัย 

 
 

 
 

A 

- ติดตามและประเมนิผล 
- ยุติการให้บริการ 

- ส่งรายงานกองที่เกี่ยวข้อง 
- ลงระบบ HCIS 

END 
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5 ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการตดิตาม 
5.1 การให้บรกิารสงัคมสงเคราะหแ์ละการฟืน้ฟสูขุภาพ (ในศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ)      

ที ่
ผงั

กระบวนการ 
ระยะเวลา รายละเอยีด 

มาตรฐานคณุภาพงาน 
(จดุควบคมุ) 

ระบบตดิตาม
ประเมนิผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

1  15 นาที 
 
 

 

- รับเร่ืองผู้ใช้บริการส่งต่อใน
ศูนย์ฯ , หน่วยงานภายนอก 
, ภาคีเครือข่าย 
- สัมภาษณ์หาข้อเท็จจริง 

ตามแนวทางการปฏิบัติงาน
บริการด้านสังคมสงเคราะห์ 

นิเทศงาน  นักสังคม
สงเคราะห์
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

บัตร OPD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WI ของการ
ปฏิบัติงาน START 

ทำบัตร 

ส่งต่อจาก
คลินิกต่างๆ 
- สุขภาพเด็กดี 
- ฝากครรภ์ 
- ตรวจรักษา
โรคทั่วไป 
- วางแผน
ครอบครัว 
- ส่งเสริม
สุขภาพ 
 

A 
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ที ่
ผงั

กระบวนการ 
ระยะเวลา รายละเอยีด 

มาตรฐานคณุภาพงาน 
(จดุควบคมุ) 

ระบบตดิตาม
ประเมนิผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

2  
 
 

2 ชั่วโมง สัมภาษณ์เพื่อค้นหาปัญหา 
หาข้อเท็จจริง วางแผนการ
แก้ไขปัญหาร่วมกับ
ผู้ใช้บริการ  ดำเนินการ
ช่วยเหลือตามแผน และ
ประสานส่งต่อหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชนในการ
สงเคราะห์และฟื้นฟูสุขภาพ 

ตามแนวทางการปฏิบัติงาน
บริการด้านสังคมสงเคราะห์ 

นิเทศงาน  นักสังคม
สงเคราะห์
ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 

 
 

 แบบบันทึก
การปฏิบัติงาน
สังคม
สงเคราะห์ 

   ( สส.1 – 7 ) 

WI ของการ
ปฏิบัติงาน 

3  20 นาที -   ติดตามประเมินผลการ
ช่วยเหลือ 
- ยุติการช่วยเหลือ 
 

     

4  20 นาที - สรุปรายงานและรายงาน
ผลการดำเนนิการ 

     

         

         

         

- ติดตาม
และ
ประเมินผล 
- ยุติการ
ให้บริการ 
 
- ส่ง
รายงาน
กองที่
เก่ียวข้อง 
- ลงระบบ 
HCIS 

พบนักสังคม
สงเคราะห ์
- ให้คำปรึกษา 
- ให้ความ
ช่วยเหลือ 
- บำบัดฟ้ืนฟู 
- ประสานส่ง
ต่อ 

 

A 

END 
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5.2 การให้บรกิารสงัคมสงเคราะหแ์ละการฟืน้ฟสูขุภาพ (นอกศนูย์บรกิารสาธารณสขุ)      

ที ่
ผงั

กระบวนงาน 
ระยะเวลา รายละเอียด 

มาตรฐานคณุภาพงาน 
(จุดควบคมุ) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

1   
20 นาที 

 
รับเรื่องการส่งต่อจาก
หน่วยงานทั้งภายนอก
และภายใน และการ
ประสานส่งต่อจาก
เครือข่ายในชุมชน 

 

ตามแนวทางการปฏิบัติงานบริการด้าน
สังคมสงเคราะห์ 

 
นิเทศงาน  

 
นักสังคม
สงเคราะห์
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

 

แบบบันทึก
การปฏิบัติงาน
สังคม
สงเคราะห์ 

( สส.1 – 7 ) 

 
WI ของการ
ปฏิบัติงาน 

2  
 
 
 
 

2 ชั่วโมง เย่ียมบ้านเพ่ือหา
ข้อเท็จจริง สำรวจ
สภาพแวดล้อม 
ประเมินความสัมพันธ์
ในครอบครัวและชุมชน 

START 

รับแจ้ง 

ตรวจสอบ
ข้อมูล และ
กำหนด
แผนการ
เย่ียมบ้าน
เพ่ือสำรวจ
ข้อเท็จจริง 
 

ออกสำรวจ
เย่ียมบ้าน 

A 
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ที ่
ผงั

กระบวนงาน 
ระยะเวลา รายละเอียด 

มาตรฐานคณุภาพงาน 
(จุดควบคมุ) 

ระบบติดตาม
ประเมินผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

3
    

   1 ชั่วโมง  นำข้อมูล ข้อเท็จจริง 
ท่ีได้รับและค้นพบ มา
วิเคราะห์วางแผนการ
แก้ไขปัญหาร่วมกับ
ผู้ใช้บริการ  
ดำเนินการช่วยเหลือ
ตามแผนและ
ประสานส่งต่อ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชนในการ
สงเคราะห์และฟื้นฟู
สุขภาพ 

 

ตามแนวทางการปฏิบัติงานบริการด้าน
สังคมสงเคราะห์ 

 
นิเทศงาน  

 
นักสังคม
สงเคราะห์
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

 

แบบบันทึก
การปฏิบัติงาน
สังคม
สงเคราะห์ 

( สส.1 – 7 ) 

 
WI ของการ
ปฏิบัติงาน 

4  
 
 
 
 

20 นาที -   ติดตาม
ประเมินผลการ
ชว่ยเหลือ 
- ยุติการช่วยเหลือ 

5  
 
 
 
 

20 นาที - สรุปรายงานและ
รายงานผลการ
ดำเนินการ 

- ส่งรายงาน
กองที่
เกี่ยวข้อง 
- ลงระบบ 
HCIS 

END 

-วิเคราะห์
ข้อมูล 
-ให้
คำปรึกษา
แนะนำ 
-ให้ความ
ชว่ยเหลือ 
-ประสำน
ส่งต่อ 
 
 

A 

- ติดตาม
และ
ประเมินผล 
- ยุติการ
ให้บริการ 
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6.  เอกสารประกอบ 
- ไม่มี 

 
• เอกสารอา้งองิ 

- WI ของการปฏิบัติงาน 
- WI หน่วยประสานการส่งต่อภายในและภายนอกศูนย์บริการสาธารณสุข 
- WI หน่วยประสานการส่งต่อภายนอก 
- คู่มือกายภาพบำบัด 
- WI คลินิกสุขภาพจิต 
- WI การให้คำปรึกษา 
- ทำเนียบองค์กรท่ีให้ความช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ 
- กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
- ทะเบียนผู้รับบริการฟื้นฟู ทางกาย จิต และสังคม 
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กระบวนการยอ่ยที่ 3.1 : การใหบ้รกิารตรวจวนิจิฉยั และใหก้ารรกัษาทางทนัตกรรม  
1. กรอบแนวคดิ  

ผูร้บับรกิาร ความตอ้งการและความคาดหวงั 

ผู้รับบริการในคลินิกทันตกรรม - ได้รับบริการด้านปฐมภูมิท่ีมีมาตรฐาน 

- หายป่วย/มีความพึงพอใจในบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ความตอ้งการและความคาดหวงั 

ผู้ให้บริการ มีคู่มือแนวทางในการปฏิบัติงาน มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ ทันสมัย พร้อมใช้ ปลอดภัยในการทำงาน 

หน่วยงานอื่น ๆ - การส่งต่อและรักษาท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล และเรียกเก็บเงินตามสิทธิอย่างถูกต้องและทันเวลา 

- มีข้อตกลงให้บริการ/ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเหมาะสม 

  

 
 
 

ขอ้กำหนดด้านกฎหมาย ประสทิธภิาพของกระบวนการ ความคุม้คา่ 

- พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบ 

โรคศิลปะ พ.ศ.2542 

- พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ 2550 

- พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ.2560 

- คำประกาศสิทธิผู้ป่วย 

- มาตรฐานวิชาชีพทันตกรรม 

- การให้บริการเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ 

- ความพึงพอใจด้านกระบวนการให้บริการ 

- บริการด้านสุขภาพท่ีปลอดภัย 

- ผลการวินิจฉัยต้องสอดคล้องกับประเด็นปัญหา
ของผู้รับบริการ 

- การรักษาต้องสอดคล้องกับประเด็นปัญหาและ
ผลการวินิจฉัย 

 

- การให้บริการบรรลุผลลัพธ์ทางสุขภาพท่ีชัดเจน 

- ภาวะแทรกซ้อนจากโรคและการการรักษาทางทันตกรรมลดลง 

- ผู้รับบริการมีความรู้และสามารถดูแลตนเองได้ 

- ไม่เกิดภาวะการแทรกซ้อนของโรคอื่น 

- ไม่เกิดการให้บริการท่ีเกินความจำเป็นของผู้รับบริการ 
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2. ขอ้กำหนดทีส่ำคญั 

ขอ้กำหนด ตวัชีว้ดั 

- ประชาชนได้รับบริการทางทันตกรรมท่ีได้มาตรฐาน - ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 

- ร้อยละของคลินิกทันตกรรมท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 

- ตัวชีว้ัดในเรื่องคุณภาพการให้บริการ 

- การรักษาท่ีไม่เกิดความแทรกซ้อนของโรค 

- ระยะเวลาการให้บริการ 

 
 

3. คำจำกดัความ 

- การบำบัดรักษาทางทันตกรรม หมายถึง การให้การบำบัดรักษาโดยการอุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน การผ่าตัดฟันคุด การรักษาคลองรากฟัน 
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4. แผนผงักระบวนงาน 
 การใหบ้รกิารตรวจวนิจิฉยัและใหก้ารรกัษาทางทนัตกรรม 

ระยะเวลา 
(นาที) 

จำนวน 
ผูป้ฏบิตังิาน

(คน) 

หน่วยงาน 
ศบส. กทส. สพธ. โรงพยาบาล กภก. 

5 1      

3 1      

8 2      

3 2      

5 2      

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

 

                          
                                                รักษาไม่ได้     

                                    
                                                    
                                          
                                      

                                    รักษาเองได้ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

START 

ท ำบตัร 

ซกัประวตั ิ

วนิิจฉัยโรค 

วำงแผนกำรรกัษำ 

ตรวจร่ำงกำยประเมนิสภำวะสุขภำพของ
ผูป่้วย 

บันทึกข้อมูลผ่าน
โปรแกรม HCIS 

พจิำรณำใหก้ำร
รกัษำอำกำรส ำคญั 

 

ส่งต่อเพื่อรบักำรรกัษำ 

- แบบส ำหรบัส่งผูป่้วยไปรบักำรตรวจหรอื
รกัษำต่อ 
- แบบสรุปบนัทกึกำรส่งต่อผุป่้วย 
 

 

A 
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ระยะเวลา 

(นาที) 

 
จำนวน 

ผูป้ฏบิตังิาน
(คน) 

 
หน่วยงาน 

ศบส. กทส. สพธ. โรงพยาบาล กภก. 

20-30 2 
 
 
 

            

5-10 1      

20-40 2      

3 1      

3 1      

3 1      

   
 

    

ด ำเนินกำรรกัษำ 

ช ำระเงนิ 

รบัยำ 

นัดหมำยต่อเนื่อง/ใหค้ ำแนะน ำ 

จ ำหน่ำยผูป่้วย 

สรุปรำยงำน 
รายงานผลการปฏิบตัิงาน 

 

บนัทกึขอ้มูล
ผ่ำนโปรแกรม 

HCIS 

END 

สนับสนุนยา
และเวชภัณฑ ์

A 
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5. กระบวนงานดา้นการ ใหบ้รกิารตรวจวนิจิฉยัและใหก้ารรกัษาทางทนัตกรรม 
ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ระบบติดตาม/

ประเมินผล 
ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสาร 

อา้งองิ 
1  

 
 

5 นาที 1.ลงรายละเอียดชื่อ-นามสกุล อายุ   ที่
อยู่ ทางโปรแกรม HCIS 
2.ตรวจสอบสิทธิการรักษา 

- ดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงานเร่ืองระบบ
การลงโปรแกรม HCIS 

ทันตบุคลากร
ตรวจสอบสิทธิการ
รักษากับระบบงาน

ของ สปสช. 
 

ทันตบุคลากร - - คู่มือ
ปฏิบัติงานเร่ือง
ระบบการลง
โปรแกรม 
HCIS 

2  
 
 

 

3 นาที 1.ซักประวัติสุขภาพ 
2.ซักประวัติข้อมูลการสูบบุหร่ี 
3.สอบถามอาการสำคัญ 

- ดำเนินการตามหนังสือแนวทางเวชปฏิบัติ
ทางทันตกรรม สำหรับคลินิกทันตกรรม 
สำนักอนามัย 

ทันตบุคลากร
ตรวจสอบการลง
บันทึกให้ครบถ้วน 

ทันตบุคลากร - - หนังสือ
แนวทางเวช
ปฏิบัติทางทัน
ตกรรมสำหรับ
คลินิกทันตก
รรมสำนัก
อนามัย 

3  3 นาที 
 

5 นาที 

1.ตรวจสภาพร่างกายโดยทั่วไปวัดความ
ดันโลหิตและชีพจร 
2.ตรวจภายในช่องปาก 
3.หากมีปัญหาสขุภาพส่งปรึกษาแพทย์
ก่อนการรักษา 
4.หากไม่มีปัญหาเข้าสู่ระบบการตรวจ
และรักษาต่อไป 

- ดำเนินการตามหนังสือแนวทางเวชปฏิบัติ
ทางทันตกรรม สำหรับคลินิกทันตกรรม 
สำนักอนามัย 

ทันตแพทย์   เจ้า
พนักงานทันต
สาธารณสุข 

ตรวจสอบการลง
บันทึกให้ครบถ้วน 

ผู้ช่วยทันต-แพทย ์
ทันตแพทย ์
เจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข 

- - หนังสือ
แนวทางเวช
ปฏิบัติทางทัน
ตกรรมสำหรับ
คลินิกทันตก
รรมสำนัก
อนามัย 

4  3 นาที 1.ให้การวินิจฉัยโรค 
 

 

- ดำเนินการตามหนังสือแนวทางเวชปฏิบัติ
ทางทันตกรรม สำหรับคลินิกทันตกรรม 
สำนักอนามัย 

- ทันตแพทย ์
เจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข 

- - หนังสือ
แนวทางเวช
ปฏิบัติทางทัน
ตกรรมสำหรับ
คลินิกทันตก
รรมสำนัก
อนามัย 
 

START 
 

ซกัประวตั ิ

ท ำบตัร 

ตรวจร่ำงกำยประเมนิ
สภำวะสุขภำพของผูป่้วย 

วนิิจฉัยโรค 

A 
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ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสาร 
อา้งองิ 

5 
 
 

 5 นาที 1.วางแผนการรักษาที่ควรได้รับ - ดำเนินการตามหนังสือแนวทางเวช
ปฏิบัติทางทันตกรรม สำหรับคลินิกทันตก
รรม สำนักอนามัย 

- ทันตแพทย ์
เจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข 

- - หนังสือ
แนวทางเวช
ปฏิบัติทางทัน
ตกรรมสำหรับ
คลินิกทันต- 
กรรม สำนัก
อนามัย 

6  3 นาที 1.พิจารณาว่าสามารถให้การรักษาได้
เองหรือจำเป็นต้องส่งต่อ 
2.ทำการส่งต่อกรณีที่การรักษายุ่งยาก
ซับซ้อน 
3.บันทึกสรุปการส่งต่อผู้ป่วย 

- ดำเนินการตามหนังสือแนวทางเวช
ปฏิบัติทางทันตกรรม สำหรับคลินิกทันตก
รรม สำนักอนามัย 

- ทันตแพทย ์
เจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข 

- แบบสำหรับส่ง
ผู้ป่วยไปรับการ

ตรวจ หรือรักษาต่อ 
(เอกสารแนบ 1 ) 
- แบบสรุปบันทึก
การส่งต่อผู้ป่วย 
(เอกสารแนบ 2) 

 

- หนังสือ
แนวทางเวช
ปฏิบัติทางทัน
ตกรรมสำหรับ
คลินิกทันต- 
กรรม สำนัก
อนามัย 

7  20-30 นาที 1.ทำการรักษากรณีที่การรักษาไม่
ยุ่งยากซบัซ้อน 
2.ทำการส่งต่อกรณีที่การรักษายุ่งยาก
ซับซ้อน 
3.ถ้าการรักษาจะมีความเสี่ยงให้ทันต
แพทย์อธิบายรายละเอียดแก่ผู้ป่วยให้
เข้าใจแล้วเซ็นชื่อยินยอมรับการรักษา 

- ดำเนินการตามหนังสือแนวทางเวช
ปฏิบัติทางทันตกรรม สำหรับคลินิกทันตก
รรม สำนักอนามัย 

- ทันตแพทย ์
เจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข 

- ตรายางข้อความ
ยินยอมรับการ

รักษา 
 (เอกสารแนบ 3) 

- หนังสือ
แนวทางเวช
ปฏิบัติทางทัน
ตกรรมสำหรับ
คลินิกทันต- 
กรรม สำนัก
อนามัย 

8  5-10  
นาที 

1.ชำระค่ารักษา/ค่ายา - ดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงานเร่ือง
ระบบการลงโปรแกรม HCIS  

HCIS 
ใบสั่งยา 

 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่
การเงิน 

- - 
 

A 

วำงแผนกำรรกัษำ 

พจิำรณำใหก้ำรรกัษำ
อำกำรส ำคญั 

ด ำเนินกำรรกัษำ 

ช ำระเงนิ 

B 
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ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีดของงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ระบบตดิตาม/
ประเมนิผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

9  20-40 นาที 1.รับยา - ดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม HCIS 
ใบสั่งยา 

เภสัชกร - - 

10  3 นาที 1.ทำการนัดหมายกรณีจำเป็นต้องรับ
การรักษาต่อเน่ือง และติดตามผลหลัง
การรักษา 
2.ใหค้ำแนะนำ และให้ทันตสุขศึกษา
ภายหลังการรักษา 

- ดำเนินการตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่อง
ปาก คลินิกทันต- กรรม สำนักอนามัย  
- ดำเนินการตามหนังสือแนวทางเวชปฏิบัติ
ทางทันตกรรม สำหรับคลินิกทันตกรรม 
สำนักอนามัย 
 

- ทันตบุคลากร - - คู่มือแนวทาง
การปฏิบัติงาน
ส่งเสริมและ
ป้องกันโรคใน
ช่องปากสำหรับ
คลินิกทันต- 
กรรม สำนัก
อนามัย 
- หนังสือ
แนวทางเวช
ปฏิบัติทางทัน
ตกรรมสำหรับ
คลินิกทันต-
กรรม สำนัก
อนามัย 

11 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

3 นาที 1.ลงรายละเอียดการรักษาและ
จำหน่ายผู้ป่วยออกจากระบบ HCIS 

- ดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงานเร่ืองระบบ
การลงโปรแกรม HCIS 

- ทันตบุคลากร - - คู่มือ
ปฏิบัติงานเร่ือง
ระบบการลง
โปรแกรม 
HCIS 

จ ำหน่ำยผูป่้วย 

นัดหมำยต่อเนื่อง/ให้
ค ำแนะน ำ 

B 

รบัยำ 

C 
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6. เอกสารประกอบ 
• แบบฟอรม์ 

- เอกสารแนบ 1 รักษาต่อรวจหรือแบบสำหรับส่งผู้ป่วยไปรับการต  
- เอกสารแนบ 2 แบบสรุปบันทึกการส่งต่อผู้ป่วย  
- เอกสารแนบ 3 มยินยอมรับการรักษาตรายางข้อควา   

• เอกสารอา้งองิ 
- หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติทางทันตกรรมสำหรับคลินิกทันตกรรม สำนักอนามัย ISBN : 978-616-7217-88-8 
- คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก คลินิกทันตกรรม สำนักอนามัย 
- มือปฏิบัติงาน เรื่องระบบการลงโปรแกรม HCIS  
- แบบสำหรับส่งผู้ป่วยไปรับการตรวจหรือรักษาต่อ สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย 

 

 

ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

12  3 นาที 1.ลงรายละเอียดการรักษาในรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน 

- - ผู้ช่วยทันตแพทย ์ - - 
C 

สรุปรำยงำน 

END 
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กระบวนการยอ่ยที่ 3.2 กระบวนงานดา้นการสง่เสรมิ ปอ้งกนัทนัตสขุภาพในหญงิตัง้ครรภ์ (ANC) 
1. กรอบแนวคิด 

ผูร้บับรกิาร  ความตอ้งการและความคาดหวงั  

หญงิตัง้ครรภ์ท่ีมารับบริการในคลินิกฝากครรภ์ (ANC) 
 

- ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 

- ได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากขณะต้ังครรภ์ 
- ได้รับบริการทันตกรรมท่ีเป็นเหมาะสมกับช่วงอายุครรภ์ 
- มีความพึงพอใจในบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ความตอ้งการและความคาดหวงั 

ผู้ให้บริการ มีคู่มือแนวทางในการปฏิบัติงาน มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ ทันสมัย พร้อมใช้ ปลอดภัยในการทำงาน 

หน่วยงานอื่น - การส่งต่อและการรักษาท่ีเหมาะสมตามหลักวิชาชีพ 

- ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล และเรียกเก็บเงินตามสิทธิอย่างถูกต้องและทันเวลา 

- มีข้อตกลงการให้บริการ/ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเหมาะสม 

ขอ้กำหนดด้านกฏหมาย ประสทิธภิาพของกระบวนการ ความคุม้คา่ 

- พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ .ศ.  
2542 

- พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๐  
- พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 

พ.ศ .60๒๕-2564  
- คำประกาศสิทธิผู้ป่วย 
- มาตรฐานวิชาชีพทันตกรรม 

- ให้บริการเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ 
- ความพึงพอใจด้านกระบวนการให้บริการ 
- ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก 
- บริการด้านสุขภาพท่ีปลอดภัย 

- การให้บริการบรรลุผลลัพธ์ทางสุขภาพท่ีชัดเจน 
- ภาวะแทรกซ้อนจากโรคและการรักษาทางทันตกรรม

ลดลง 
- หญิงต้ังครรภ์มีความรู้และสามารถดูแลตนเองได้ 
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๒. ขอ้กำหนดทีส่ำคญั 
ขอ้กำหนด ตวัชีว้ดั 

- หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการส่งเสริมทันตสุขภาพ - ร้อยละหญิงต้ังครรภ์ได้รับการส่งเสริมทันตสุขภาพ 

 

 
๓.  คำจำกดัความ 

- การบำบัดรักษาทางทันตกรรม หมายถึง การให้การบำบัดรักษาโดยการอุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน ฯ 
- การส่งเสริมทันตสุขภาพ หมายถึง การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก แก่หญิงต้ังครรภ์ท่ีมารับบริการในคลินิกฝากครรภ์ 
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4. แผนผงักระบวนงาน 
4.1 การให้บรกิารสง่เสรมิและปอ้งกนัทนัตสขุภาพในหญงิตัง้ครรภ์ 
 
 

ระยะเวลา 
จำนวน

ผูป้ฏบิัตงิาน(คน) 
หนว่ยงาน 

ศบส. กทส. 
 

5 นาที 
 

 

 

1 

 
 

  
 
 

 
5-10 นาที 

 
 

 

1 
 

 

  

5 นาที 
 

5 นาที 
 
 

3-5 นาที 

1  
 
 

2  
 
 

1 

 

  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

5-10 นาที 

 

1 

   

  
   

 
 
-สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 

-แบบบันทึกบริการ ANC 

-บตัรบันทึกทันตสุขภาพสำนักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร 
 

ลงทะเบียน 

START 

นัด/ส่งต่อ/ให้บริการ
ทางทันตกรรม 

ตรวจช่องปาก 
 
  

 
-แบบบันทึกบริการ ANC 
-บัตรบันทึกทันตสุขภาพสำนักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร 
 

 
 
-สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 

-แบบบันทึกบริการ ANC 

-บัตรบันทึกทันตสุขภาพสำนักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร 
 

ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพช่อง
ปากขณะต้ังครรภ์ 

 
 

END 

สรุปรายงาน -โปรแกรมรายงานผลการปฏิบัติงาน 
-โปรแกรม สปสช. 

 
 
-แบบบันทึกบริการ ANC 

-บัตรบันทึกทันตสุขภาพสำนักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร 
 

ต้องรักษา 

วางแผนการรักษา 
 

ไม่ต้องรักษา 
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5. ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการตดิตาม 
5.๑ กระบวนงานดา้นการใหบ้รกิารสง่เสรมิทันตสขุภาพในคลนิกิฝากครรภ ์(ANC) ในคลนิกิทนัตกรรม 

ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐานคณุภาพงาน ระบบติดตาม/ 
ประเมินผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสาร 
อา้งองิ 

1 
 
 
2 

      
 
 

 
 

5 นาที 

ลงทะเบียนหญิงต้ังครรภ์ใน
คลินิกทันตกรรม 

บันทึกรายละเอียดชื่อ-
นามสกุล HN อายุครรภ์ 
ลงในแบบบันทึกบริการ 
ANC ในคลินิกทันตกรรม 

ทันตบุคลากร 
ตรวจสอบประวัติ
ผู้รับบริการ 
 

ทันตบุคลากร 
 

- แบบบันทึก
บริการ ANC 
- บัตรบันทึกทันต
สุขภาพสำนัก
อนามัย 
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 

 
3 
 
 
 

 

 
 

 
 

๕-๑๐ นาที 

 
 

 

- ให้คำแนะนำในการดูแล
สุขภาพช่องปากขณะต้ังครรภ ์

 

บรรยายและแจกเอกสาร
ทันตสุขศึกษารายบุคคล
หรือรายกลุ่ม โดยเน้นให้
ความสำคัญด้านการ
ปฏิบัติตัวและการดูแล
ด้านทันตสุขภาพ ระหว่าง
ต้ังครรภ์ด้วยตัวเอง 

 
 
 
 
 
 
 

ทันตบุคลากร 
 
 

 
 

 
 

หนังสือแนวทาง
เวชปฏิบัติทางทัน
ตกรรมสำหรับ
คลินิกทันตกรรม
ของสำนักอนามัย 
พ.ศ.2554 ISBN 
978-616-
7217-88-8 

 
4 

 
 
 
 
 
 

 5 นาที 
    
 
 
 
 
 

ตรวจสุขภาพช่องปากหญิง
ต้ังครรภ ์
 
 

ตรวจสุขภาพช่องปากตาม
หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติ
ทางทันตกรรม สำหรับ
คลินิกทันตกรรม สำนัก
อนามัย 

ทันตบุคลากร 
ตรวจสอบการลง
บันทึก 
- บัตรบันทึกทันต
สุขภาพ สำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร 
-แบบบันทึกบริการ 
ANC 
-สมุดบันทึกสุขภาพ
แม่และเด็ก 

 - สมุดบันทึก
สุขภาพแม่และ
เด็ก 
- แบบบันทึก
บริการ ANC  
- บัตรบันทึกทันต
สุขภาพ สำนัก
อนามัย
กรุงเทพมหานคร 

หนังสือแนวทาง
เวชปฏิบัติทางทัน
ตกรรมสำหรับ
คลินิกทันตกรรม
ของสำนักอนามัย 
พ.ศ.2554 ISBN 
978-616-
7217-88-8 

ลงทะเบียน 

ให้คำแนะนำการดูแล
สุขภาพช่องปากขณะ

ต้ังครรภ์ 

ตรวจช่องปาก 
 
 
 

START 

A 
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ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐานคณุภาพงาน ระบบติดตาม/ 
ประเมินผล 

ผูร้บัผดิชอบ     แบบฟอรม์ 
 

เอกสารอา้งองิ 

 
 
5 
 
 
 
 
 

    
   
 
 

 
 

 
 
 

5-10 นาที 
 
 
 

 

- วางแผนการรักษาในทางทันตก
รรมเพ่ือลดปัญหาในการเกิด
โรคในช่องปากระหว่าง
ต้ังครรภ ์

 

ดำเนินการตามหนังสือ
แนวทางเวชปฏิบัติทาง  
ทันตกรรมสำหรับคลินิก 
ทันตกรรมของสำนัก
อนามัย 
 

ทันตบุคลากร 
ตรวจสอบ การลง
บันทึก 
- บัตรบันทึกทันต
สุขภาพ สำนัก
อนามัย
กรุงเทพมหานคร 
-แบบบันทึกบริการ 
ANC 

ทันตบุคลากร 
 
 
 
 
 

๑.แบบบันทึก
บริการ ANC 
  
๒. บัตรบันทึก
ทันตสุขภาพ 
สำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร 
 

หนังสือแนวทาง
เวชปฏิบัติทางทัน
ตกรรมสำหรับ
คลินิกทันตกรรม
ของสำนักอนามัย 
พ.ศ.2554 ISBN 
978-616-
7217-88-8 
 

 
 
6 

 
 

นัด/ส่งต่อ/ให้ 
บริการทางทันตกรรม 

 
 

 
 

 
 

3-5 นาที 

- ให้คำแนะนำในการรับบริการ 
- เข้าคิวนัด/ส่งต่อ /ให้บริการ 
ทันตกรรม ตามความจำเป็น 
ในช่วงอายุครรภ์ที่เหมาะสม 

-บันทึกผลการให้บริการใน 
1.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
2.แบบบันทึกบริการ ANC  
๓.แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ
ช่องปาก 

ดำเนินการตามหนังสือ
แนวทางเวชปฏิบัติทาง  
ทันตกรรมสำหรับคลินิก 
ทันตกรรมของสำนัก
อนามัย 
 
 
 

ทันตบุคลากร 
ตรวจสอบ การลง
บันทึก 
- บัตรบันทึกทันต
สุขภาพ สำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร 
-แบบบันทึกบริการ 
ANC  
-สมุดบันทึกสุขภาพ
แม่และเด็ก 

ทันตบุคลากร 1.สมุดบันทึก
สุขภาพแม่และ
เด็ก 
2.แบบบันทึก
บริการ ANC 3. 
บัตรบันทึกทันต
สุขภาพ สำนัก
อนามัย
กรุงเทพมหานคร 

หนังสือแนวทาง
เวชปฏิบัติทางทัน
ตกรรมสำหรับ
คลินิกทันตกรรม
ของสำนักอนามัย 
พ.ศ.2554 ISBN 
978-616-
7217-88-8 
 
                             

7 
 

 
8 

 
 
 
 

5-10 นาที 
 

 

-บันทึกข้อมูลในโปรแกรม 
สปสช. 

-บันทึกข้อมูลในโปรแกรม
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 ทันตบุคลากร 
ตรวจสอบ การลง 
ข้อมูลในโปรแกรม  
สปสช. โปรแกรม 
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  

  
-โปรแกรมรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน 
 

 

 
A 

 

วางแผนการรักษา 

END 

สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
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6. เอกสารประกอบ 
• แบบฟอรม์ 

เอกสารแนบ 1 นทึกบริการแบบบั ANC   
เอกสารแนบ 2 มุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กส  
เอกสารแนบ 3 บัตรบันทึกทันตสุขภาพสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร  

• เอกสารอา้งองิ 
หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติทางทันตกรรมสำหรับคลินิกทันตกรรมของสำนักอนามัย พ .ศ.5425 ISBN 978-616-7217-88-8 
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กระบวนการยอ่ยที่ 3.3 : การใหบ้รกิารสง่เสรมิและปอ้งกนัทนัตสขุภาพเดก็ในคลนิกิสขุภาพเดก็ดี 
1. กรอบแนวคดิ 
 

ผูร้บับรกิาร ความตอ้งการและความคาดหวงั 

- เด็กท่ีมาในคลินิกสุขภาพเด็กดี  
- ผู้ปกครองเด็ก 

- ได้รับบริการด้านส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน 

- ได้รับการสอนและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปากเด็ก 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ความตอ้งการและความคาดหวงั 

- ผู้ให้บริการ - มีคู่มือแนวทางในการปฏิบัติงาน, มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ ทันสมัย พร้อมใช้, ปลอดภัยในการทำงาน 

- หน่วยงานอื่นๆ - การส่งต่อและการรักษาท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- มขี้อตกลงการให้บริการ / ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเหมาะสม 

ขอ้กำหนดด้านกฎหมาย ประสทิธภิาพของกระบวนการ ความคุม้คา่ 

- พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 

- พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 

- พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2560 

- คำประกาศสิทธิผู้ป่วย 

- มาตรฐานวิชาชีพ 

- การให้บริการเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ 
 
 

- การให้บริการบรรลุผลลัพธ์ในการควบคุม 

และป้องกันโรคฟันผุ   
 

 
 
 
 
 

 
 



 
            คูม่อืปฏบิตังิานสำนกัอนามยั  กรงุเทพมหานคร 

 
 

 
 637 

2. ขอ้กำหนดทีส่ำคญั 
 

ขอ้กำหนด ตวัชีว้ดั 

เด็กในคลินิกสุขภาพเด็กด ีได้รับบริการด้านส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน - ร้อยละของผู้ปกครองเด็กท่ีได้รับการสอนและฝึกทักษะการ
ทำความสะอาดช่องปากเด็ก 

- ร้อยละของเด็กท่ีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 

 
3. คำจำกดัความ 
 - การส่งเสริมทันตสุขภาพ หมายถึง การให้ทันตสุขศึกษา สอนแปรงฟันและตรวจสุขภาพช่องปากแก่เด็กในคลินิกสุขภาพเด็กดี 
 - ทันตกรรมป้องกัน หมายถึง การให้บริการทาฟลูออไรด์ในเด็ก และจ่ายยาเม็ดฟลูออไรด์ 
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A 
 

 
 

4. แผนผงักระบวนงาน 
4.1 การให้บรกิารสง่เสรมิและปอ้งกนัทนัตสขุภาพเดก็ในคลนิกิสขุภาพเดก็ดี 
 

ระยะเวลา(นาท)ี จำนวนผูป้ฏบิตังิาน(คน) 
หนว่ยงาน 

ศบส. กทส.  

 

3 

 

1 
 

  
  

 

 

10 
 

 

1 
 

   

 
 

15 
 
 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

ให้ทันตสุขศึกษา 
 
 
 

ลงทะเบียน 

 
 
แบบบันทึกบริการ WBC 
 

START 

ตรวจสุขภาพช่องปาก 

 
 
 

ต่ำ 
 
 
 

ประเมินความเสี่ยง 
โรคฟันผุ 

 

 
 

สูง 
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A 
 

 
 

 

ระยะเวลา(นาท)ี จำนวนผู้ปฏิบัติงาน(คน) 
หนว่ยงาน 

ศบส. กทส.  

 
 

10 
 
 

1 

   

10 1 

   

 

60 
 

 

 

1 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

END -รายงานการปฏิบัติงานบริการส่งเสริมทันตสุขภาพ 

บริการส่งเสริมทันตสุขภาพ 
 
 
 

สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 

จ่ายยาเม็ดฟลูออไรด์ 
 
 
 

 
 
แบบบันทึกบริการ WBC 
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5. ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการตดิตาม 
5.1 กระบวนงานดา้นการใหบ้รกิารสง่เสรมิและปอ้งกนัดา้นทนัตสขุภาพในคลนิกิสขุภาพเดก็ด ี
 

ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีดของ
งาน 

มาตรฐานคณุภาพงาน ระบบติดตาม/
ประเมนิผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

1   
 

 
 
 
 

๓ นาที 
 

ลงทะเบียนเด็กใน
คลินิกทันตกรรม 

บันทึกรายละเอียด ช่ือ-
สกุล อายุ เลขบัตร
ประชาชน HN เด็กลงใน
แบบบันทึกบริการ WBC 
คลินิกทันตกรรม 

ทันตแพทย์
ตรวจสอบทะเบียน
คลินิกเด็กดี 
 

ทันตบุคลากร แบบฟอร์ม
บริการ 
WBC  
(เอกสาร
แนบ1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-แบบฟอร์ม
บริการWBC 
คลินิกทันตกรรม 
345 
-หนังสือแนวทาง
การปฏิบัติงาน
ส่งเสริม และ
ป้องกันโรคในช่อง
ปากสำหรับคลินิก   
ทันตกรรมของ
สำนักอนามัย 
พ.ศ.2555 
 
 
 
 
 
 
 

2   
 
 
 

๑0 นาที ให้ทันตสุขศึกษา
รายบุคคลหรือราย
กลุ่ม 

บรรยายและแจกเอกสาร
ทันตสุขศึกษารายบุคคล
หรือรายกลุ่มโดยเน้นให้
ความสำคัญด้านการดูแล
ทันตสุขภาพเด้ก 

ทันตแพทย์
ตรวจสอบทะเบียน
คลินิกเด็กดี 

-ทันตแพทย์ 
-เจ้าพนักงาน
ทันต
สาธารณสุข 
-ผู้ช่วยทนัต
แพทย์ 
 

3 
 
 
 

 
 
 
 

๓ นาที 
 
 
 
 

 

- ตรวจสุขภาพช่อ
ปาก 
-ลงแบบฟอร์ม
บริการและลง
โปรแกรม HCIS 

ตรวจสุขภาพช่องปาก
ตามหนังสือแนวทางการ
ปฏิบัติงานส่งเสริม
ป้องกันโรคในช่องปาก
สำหรับคลินิกทันตกรรม
สำนักอนามัย 

ทันตแพทย์
ตรวจสอบทะเบียน
คลินิกเด็กดี 
 
 

-ทันตแพทย์ 
-เจ้าพนักงาน
ทันต
สาธารณสุข 
-ผู้ช่วยทันต
แพทย์ 

 

   START 

ลงทะเบียน 

ให้ทันตสุขศึกษา 
 
 
 

ตรวจสุขภาพช่อง
ปาก 

 
 
 

A 
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6. เอกสารประกอบ 

 แบบฟอรม์ 
- เอกสารแนบ 1 แบบบันทึกบริการWBC คลินิกทันตกรรม 

 เอกสารอา้งองิ 
- หนังสือแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมและป้องกันโรคในช่องปากสำหรับคลินิกทันตกรรมของสำนักอนามัย พศ.2555 

 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีดของงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ระบบติดตาม/
ประเมนิผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

๔  
 
 
 
 
 
 
 

60 นาที -บันทึกข้อมูลใน
โปรแกรม สปสช. 
-โปรแกรมรายงาน
ผลปฏิบัติงาน 
 

ดำเนินตามคู่มือ
ปฏิบัติงานเรื่องระบบการ
ลงโปรแกรมHCIS 

  ใบส่ังยา คู่มือปฏิบัติงาน
เรื่องระบบการลง
โปรแกรมHCIS 

A 

 สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน             

 
 
 
 

      END 
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กระบวนการยอ่ยที่ 3.4: การใหบ้รกิารปอ้งกนัและสง่เสรมิทนัตสขุภาพในโรงเรยีน 
1. กรอบแนวคิด 

ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-2 โรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

- ได้รับบริการป้องกันและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนท่ีมีมาตรฐาน 

- เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดโรคฟันผุและปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-2 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

ผู้ให้บริการ - มีคู่มือแนวทางในการปฏิบัติงาน มีเครื่องมืออุปกรณ์วัสดุทันตกรรมเพียงพอ มีความทันสมัยพร้อมใช้งาน  
มีความปลอดภัยในการทำงาน 

หน่วยงานอื่นๆ - การส่งต่อเข้ารับบริการกับหน่วยบริการตามสิทธิของผู้รับบริการ (นักเรียน) 
- การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลและเบิกจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลผ่านโปรแกรมท่ีสปสช.กำหนด 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

- พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  
  พ.ศ.2542 

- พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

- พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
  พ.ศ. 2560 

- คำประกาศสิทธิผู้ป่วย 

- มาตรฐานวิชาชีพทันตกรรม 

- การให้บริการเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ 

 

-บริการด้านสุขภาพท่ีปลอดภัย 

 

-ให้บริการได้อย่างครอบคลุมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

 

- การบริการท่ีรักษาความลับและสิทธิ์ตามมาตรฐานท่ี
ผู้รับบริการพึงได้รับ 

- การรักษาท่ีได้มาตรฐาน ปลอดภัย 
 

- การให้บริการบรรลุผลลัพธ์ในการควบคุมและ
ป้องกันเกิดโรคฟันผุและปัญหาสุขภาพช่องปากใน
เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-2 

- นักเรียนมีความรู้และสามารถแปรงฟันได้ถูกวิธ ี

- กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการอย่างคุ้มค่า ตามต้นทุน
ท่ีกระจายต่อหัว 

- ผู้รับบริการได้รับการปกป้องพิทักษ์สิทธิ์และ
ความลับในทางการแพทย์ 
- ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ลดขอ้กล่าวโทษอัน
นำมาซึ่งการฟ้องร้อง 

 
 



 
            คูม่อืปฏบิตังิานสำนกัอนามยั  กรงุเทพมหานคร 

 
 

 
 643 

2. ขอ้กำหนดทีส่ำคญั 
ขอ้กำหนด ตวัชีว้ดั 

- นักเรียนได้รับบริการทางทันตกรรมท่ีได้มาตรฐาน - ร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-2 รวจสุขภาพช่องปากได้รับการต  

- ช้ันประถมศึกษาปีท่ีร้อยละของนักเรียน 1-2 ารเคลือบบการตรวจได้รับกท่ีได้รั
หลุมร่องฟัน 

- ร้อยละของฟันท่ีได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันแล้วไม่มีรอย โรคฟันผุ )กหลังจา
ไปอย่างน้อยเคลือบ 6 เดือน(  

- ร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-2 กแปรงฟันได้รับการฝึ  

 
3. คำจำกดัความ 

ทันตกรรมป้องกัน หมายถึง การฝึกแปรงฟันและการให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ซี่แรกแก่เด็กนักเรียน 
การส่งเสริมทันตสุขภาพ หมายถึง การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก สอนแปรงฟันแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน 
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4. แผนผงักระบวนงาน 

 

จำนวนผูป้ฏบิตังิาน
(คน) 

หนว่ยงาน 

ศบส. กทส. โรงเรยีน 

 

1 

  
 

 

2-3 
   

1 
   

1 
   

 

2-3 

 
 

   

1 
   

 

2 

 
 

   

 - บันทึกข้อความขอตรวจและเคลือบหลุมร่องฟันใน
โรงเรียน 
- ใบขออนุญาตผู้ปกครอง 
- แบบบันทึกรายชื่อเด็กนักเรียนที่ได้รับแปรงสีฟัน 

START 

สำรวจข้อมูลโรงเรียนเป็นปัจจุบัน 

วางแผนงาน 
 
 
 

ติดต่อประสานงานกับโรงเรียน 
 
 
 อนุญาตและเข้าข้อบ่งชี้ 

ขออนุญาตผู้ปกครองและสอบถามประวัติทางการแพทย ์
 
 

ตรวจสุขภาพ
ช่องปาก 

ไม่อนุญาต 

 
 
 

- แบบบันทึกการตรวจและให้บริการทันตกรรมเด็ก
นักเรียนป.1-2 
- ใบแจง้ผลการตรวจสุขภาพช่องปากและการบริการที่
ได้รับ 
-รายงานความคืบหน้าการตรวจและเคลอืบหลุมร่อง
ฟัน 
 
- แผนการปฏิบัติงานบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ
ในศพด. 
- หนังสือขออนุญาตเข้าให้บริการใน ศพด. 

ให้ทันตสุขศึกษา แจกแปรงสีฟันและฝึกแปรงฟัน              
 

 
 
 

เคลือบหลุมร่องฟัน 
 

 
 
 บันทึกผลการตรวจในช่องปากและบริการ ทันตกรรมที่ได้รับ 

 
 
 
 

แจ้งผลการตรวจสุขภาพช่องปาก/บริการทันตกรรมที่ได้รับให้ผู้ปกครองทราบ 
 
 
 

ลงรายงาน 
 

 
 
 

END 

แบบบันทึกการประเมินผลการให้บริการเคลือบหลุมร่อง
ฟัน(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3) 
 

ติดตามผลการยึดติดและการเกิดฟันผุ 
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5 ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการตดิตาม 

ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีด 

ของงาน 

มาตรฐานคณุภาพ
งาน 

ระบบติดตาม/ 

ประเมนิผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

9 
 
 
 

 
 

 
 

 

1 ปี
การศึกษา 

 

แจ้งผลการตรวจสุขภาพช่อง
ปากและบริการทันตกรรม 
ที่ได้รับให้ผู้ปกครองทราบ
เพื่อให้ผู้ปกครองพาเด็ก
นักเรียนไปรับบริการ 
ทันตกรรมที่จำเป็น 

ดำเนินการตามหนังสือ
แนวทางในการใหบ้ริการ
ทันตกรรม 
เชิงรุกในโรงเรียนและ
ชุมชน 

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามแผนที่วางไว ้

 

ทันตบุคลากร ใบแจง้ผลการตรวจสุขภาพ
ช่องปากและการบริการที่
ได้รับ 
(เอกสารแนบ 5) 

หนังสือแนวทางการ
ให้บริการ 
ทันตกรรมเชิงรุกใน
โรงเรียนและชุมชน 
ISBN :978-616-
7217-24-6 

 

10  12 วัน รวบรวมข้อมูลรายเดือนดังน้ี 
- จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับ
การตรวจสุขภาพช่องปาก 
- จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับ
ทันตสุขศึกษา 
- จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับ
การฝึกแปรงฟัน 
- จำนวนเด็กนักเรียนและ
จำนวนฟันกรามแท้ซี่แรกที่
ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 

ดำเนินการตามคู่มือการ
ปฏิบัติ งานทันต
สาธารณสุข 

ความทันเวลาของการส่ง
รายงาน 

ทันตบุคลากร 
 

- รายงานความคบืหน้าการ
ตรวจและเคลือบหลุมร่องฟัน 
(เอกสารแนบ 6) 
- รายงานทันตสาธารณสุข 

คู่มือการปฏิบัติงานทันต
สาธารณสุข ปี 2561 

11 
 
 
 
 

 

 2วัน 
 

ตรวจประเมินการยึดติดของ
วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันและ
การเกิดฟันผุในฟันกรามแท้
ซี่แรกที่เคลือบหลุมร่องฟัน
แล้ว หลังจากการเคลือบ
หลุมร่องฟันไปอย่างน้อย 6 
เดือน (โดยวิธีการสุ่มร้อยละ 
10 ของเด็กนักเรียนชั้นป. 
2-3 ที่ได้รับการเคลือบหลุม
ร่องฟันกรามแท้ซี่แรก) 

ดำเนินการตามหนังสือ
แนวทางในการใหบ้ริการ
ทันตกรรม 
เชงิรุกในโรงเรียนและ
ชุมชน 
และคู่มือการปฏิบัติงาน
ทันตสาธารณสุข 

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามแผนที่วางไว ้
 

- ทันตแพทย ์
- เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข 

แบบบันทึกการประเมินผล
การให้บริการเคลือบหลุมร่อง
ฟัน(นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2-3) 
(เอกสารแนบ 7) 

- หนังสือแนวทางการ
ให้บริการ 
ทันตกรรมเชิงรุกใน
โรงเรียนและชุมชน 
ISBN :978-616-
7217-24-6 
- คู่มือการปฏิบัติงานทันต
สาธารณสุข ปี 2561 

END 

B 

ลงรายงาน 
 

 
 
 

ติดตามผลการยึดติด
และการเกิดฟันผุ 

 
 
 
 

แจ้งผลการตรวจสุขภาพ
ช่องปาก/บริกาทันตก

รรม ที่ได้รับให้
ผู้ปกครองทราบ 
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6. เอกสารประกอบ 
• แบบฟอรม์ 

- เอกสารแนบ 1 งเรียนบันทึกข้อความขอตรวจและเคลือบหลุมร่องฟันในโร  
- เอกสารแนบ 2 ใบขออนุญาตผู้ปกครอง 
- เอกสารแนบ 3 ได้รับแปรงสีฟันเด็กนักเรียนท่ีแบบบันทึกรายช่ือ  
- เอกสารแนบ 4 กนักเรียนปการทันตกรรมเด็กการตรวจและให้บริแบบบันทึ.1-2   
- เอกสารแนบ 5 ใบแจ้งผลการตรวจสุขภาพช่องปากและการบริการท่ีได้รับ  
- เอกสารแนบ ๖ รายงานความคืบหน้าการตรวจและเคลือบหลุมร่องฟัน 
- เอกสารแนบ 7 มร่องฟันบริการเคลือบหลุแบบบันทึกการประเมินผลการให้)นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2-3(  
 

• เอกสารอา้งองิ 
- หนังสือแนวทางในการให้บริการทันตกรรมเชิงรุกในโรงเรียนและชุมชน ISBN : 978-616-7217-24-6 
- คู่มือการปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข ปี 5612  
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กระบวนการยอ่ยที่ 3.5 : การใหบ้รกิารสง่เสรมิและปอ้งกนัทนัตสขุภาพในศนูยพ์ฒันาเดก็กอ่นวยัเรยีน 
1. กรอบแนวคดิ 

ผูร้บับรกิาร ความตอ้งการและความคาดหวงั 

- เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก  - ได้รับบริการด้านส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน 

- เพื่อควบคุมและป้องกันโรคฟันผุ  ลดการสูญเสียฟันน้ำนมของเด็กก่อนวัยเรียน 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ความตอ้งการและความคาดหวงั 

- ผู้ให้บริการ - มีคู่มือแนวทางในการปฏิบัติงาน, มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ ทันสมัย พร้อมใช้, ปลอดภัยในการทำงาน 

- หน่วยงานอื่นๆ - การส่งต่อและการรักษาท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล และเรียกเก็บเงินตามสิทธิอย่างถูกต้องและทันเวลา 

- มีข้อตกลงการให้บริการ / ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเหมาะสม 

ขอ้กำหนดด้านกฎหมาย ประสทิธภิาพของกระบวนการ ความคุม้คา่ 

- พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 

- พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 

- พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
   พ.ศ.2560 

- คำประกาศสิทธิผู้ป่วย 

- มาตรฐานวิชาชีพ 

- การให้บรกิารเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ 

- บริการด้านสุขภาพท่ีปลอดภัย 
 
 

- การให้บริการบรรลุผลลัพธ์ในการควบคุมและ
ป้องกันโรคฟันผุ  ลดการสูญเสียฟันน้ำนมของเด็ก
ก่อนวัยเรียน 
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2. ขอ้กำหนดทีส่ำคญั 
ขอ้กำหนด ตวัชีว้ดั 

เด็กก่อนวัยเรียนได้รับบริการด้านส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนท่ีได้รับการสอนแปรงฟัน 

- ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนท่ีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 

- ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนท่ีได้รับการเคลือบฟลูออไรด์ 

 
3. คำจำกดัความ 
 - การส่งเสริมทันตสุขภาพ หมายถึง การให้ทันตสุขศึกษา สอนแปรงฟันและตรวจสุขภาพช่องปากแก่เด็กก่อนวัยเรียน   
 - ทันตกรรมป้องกัน หมายถึง การให้บริการเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กก่อนวัยเรียน 
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4. แผนผงักระบวนงาน 

ระยะเวลา
(วนั) 

จำนวน
ผูป้ฏบิัตงิาน(คน) 

หนว่ยงาน 

ศบส. กทส. ศพด. 
 

 

7 

 
 

 

 

1 

 
 

  
  

 

 

1 
 

 

 

1 
 

 

   

 
 
 

1 ปี
การศึกษา 

 
 
 

 
 
 

2 - 3 

 
 
 

   

 
 
 

3 

 
 

 
 
 

1 

 
 

   

- ให้ทันตสุขศึกษา สอนแปรงฟัน  - ตรวจสุขภาพช่องปาก        
 
 
 เคลือบฟลูออไรด์ 

ขออนุญาต
ผู้ปกครอง 

อนุญาต 

ไม่อนุญาต 

 
 
- ใบขออนุญาตผู้ปกครอง 
- แบบบันทึกการตรวจและให้บริการส่งเสริม
ป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน 
- แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพช่องปากให้
ผู้ปกครองทราบ 

วางแผนงาน 
 
 
 

สำรวจข้อมูล
เด็ก 

 
 
- แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานของเด็กในศพด. 
- แผนการปฏิบัติงานบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในศพด. 
- หนังสือขออนุญาตเข้าให้บริการใน ศพด. 

START 

สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 END --รายงานการปฏิบัติงานบริการส่งเสริมทันตสุขภาพในศพด. 
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5. ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการตดิตาม 

 5.1 กระบวนงานดา้นการสง่เสรมิปอ้งกนัทนัตสขุภาพในศนูยพ์ฒันาเดก็กอ่นวยัเรยีน 
 

 
 
 

 

ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีด 
ของงาน 

มาตรฐานคณุภาพงาน ระบบติดตาม/ 
ประเมนิผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

1   
 

 
 

 
 
 

7 วัน 

- สำรวจข้อมูล
พื้นฐานของเด็กใน 
ศพด. ท่ีรับผิดชอบ 

บันทึกรายละเอียด ช่ือ-
สกุล อายุ 
เลขบัตรประชาชน 

ทันตบุคลากร 
ตรวจสอบ 
สิทธิการรักษา กับ
ระบบงานของสปสช. 
 
 

ทันต
บุคลากร 

แบบบันทึกข้อมูล
พื้นฐานของเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียน  
(เอกสารแนบ 1) 
 

  1. หนังสือ
แนวทางการ
ปฏิบัติงาน ส่งเสริม
และป้องกันโรคใน
ช่องปากสำหรับ
คลินิกทันตกรรม
ของสำนักอนามัย 
พ.ศ.2555 
2. แนวทางในการ
ให้บริการทันตก
รรมเชิงรุกใน
โรงเรียนและชุมชน 
ISBN:978-616-
7217-24-6 

 

2   
 
 

 
 
 

1 วัน 

- ประชุมทันต
บุคลากร  
- ประสานงานกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
วัยเรียน 
- กำหนดแผน
ปฏิบัติงาน 

- มีแผนการปฏิบัติงาน 
- จัดทำตารางออก
ปฏิบัติงาน 
- แผนขอใช้รถ 
 

ทันตบุคลากร 
ประสานงาน และ
ตรวจสอบการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน  
 
 
 

ทันต
บุคลากร 

แผนการ
ปฏิบัติงานบริการ
ส่งเสริมป้องกัน
ทันตสุขภาพใน
ศพด.(เอกสาร
แนบ 2) 

วางแผนงาน 
 
 
 A 

START 

สำรวจข้อมูลเด็ก 
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ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีด 
ของงาน 

มาตรฐานคณุภาพ
งาน 

ระบบติดตาม/ 
ประเมนิผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

3   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
ปี
การศึกษา 
 
 
 
 
  

- เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
- ส่งหนังสือขอ
อนุญาตเข้า
ให้บริการใน ศพด. 
- ส่งใบขออนุญาต
ผู้ปกครอง 
- ให้ทันตสุขศึกษา 
สอน 
  แปรงฟัน 
- ตรวจสุขภาพช่อง
ปาก 
- ให้บริการเคลือบ 
  ฟลูออไรด์ 
- รายงานผลการ
ตรวจสุขภาพช่อง
ปากให้ผู้ปกครอง
ทราบ 

- มีวัสดุอุปกรณ์ 
เพียงพอ ทันสมัย                  
มคุีณภาพได้มาตรฐาน 

- มีการจัดทำหนังสือ
ขออนุญาตเข้า
ให้บริการใน ศพด. 
- มีการส่งใบขอ
อนุญาตผู้ปกครอง 
- มีการลงบนัทึก
ผลงานการตรวจ
สุขภาพช่องปากและ
ให้บริการตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
- มีการรายงานผล
การตรวจสุขภาพช่อง
ปากให้ผู้ปกครอง
ทราบ 
 

- ผู้ช่วยทันตแพทย์
จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ให้ครบถ้วน 
เพียงพอ 
- ทันตบุคลากร 
จัดทำหนังสือขอ
อนุญาตเข้าให้บริการ
ใน ศพด. 
- ทันตบุคลากร
รวบรวมใบขอ
อนุญาตผู้ปกครอง 
- ทันตบุคลากรลง
บันทึกแบบบันทึกผล
การตรวจและให้ 
บริการส่งเสริมป้องกัน
ทันตสุขภาพเด็กก่อน
วัยเรียน 
- ทันตบุคลากร จัดทำ
และ  ส่งมอบรายงาน
ผลการตรวจสุขภาพ
ช่องปากให้ผู้ปกครอง
ทราบ 
 

ทันต
บุคลากร 

- หนังสือขอ
อนุญาตเข้าให้ 
บริการใน ศพด. 
(เอกสารแนบ ๓) 
-  ใบขออนุญาต
ผู้ปกครอง 
(เอกสารแนบ 4) 
- แบบบันทึกการ
ตรวจและ
ให้บริการส่งเสริม
ป้องกันทันต
สุขภาพเด็กก่อน
วัยเรียน 
(เอกสารแนบ ๕ ) 
- แบบรายงานผล
การตรวจ
สุขภาพช่องปาก
ให้ผู้ปกครอง
ทราบ  )รเอกสา
แนบ ๖(   

 

 
1.หนังสือแนวทาง
การปฏิบัติงาน 
ส่งเสริมและป้องกัน
โรคในช่องปาก
สำหรับคลินิกทัน
ตกรรมของสำนัก
อนามัย พ.ศ.
2555 
2.แนวทางในการ
ให้ บ ริ ก าร ทัน ตก
ร ร ม เ ชิ ง รุ ก ใ น
โรงเรียนและชุมชน 
ISBN:978-616-
7217-24-6 

ออกปฏิบัติงาน 
 
 
 

A 

B 
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ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีด 
ของงาน 

มาตรฐานคณุภาพงาน ระบบติดตาม/ 
ประเมนิผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

4  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3 วัน 

รวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลราย
เดือนดังนี ้
- จำนวนเด็กท่ีได้รับ
ทันตสุขศึกษา สอน
แปรงฟัน 
- จำนวนเด็กท่ีได้รับ
การตรวจคัดกรอง
สุขภาพช่องปาก 
- จำนวนเด็กท่ีได้รับ
บริการเคลือบ
ฟลูออไรด์  

- ทันตแพทย์
ตรวจสอบรายงานการ
ปฏิบัติงาน 
- ร้อยละของเด็กท่ีได้รับ       
การสอนแปรงฟัน 
- ร้อยละของเด็กท่ี
ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก 
  - ร้อยละของเด็กท่ี
ได้รับการเคลือบ
ฟลูออไรด์ 

ทันต
บุคลากร 

-รายงานการ
ปฏิบัติงานบริการ
ส่งเสริมป้องกันทันต
สุขภาพในศพด. 
(เอกสารแนบ 7) 
 

 

 
6. เอกสารประกอบ 

• แบบฟอรม์ 
- เอกสารแนบ 1 รียนอนวัยเแบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่   
- เอกสารแนบ 2 แผนการปฏิบัติงานบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  
- เอกสารแนบ 3 เรียนฒนาเด็กก่อนวัยบริการในศูนย์พัสือขออนุญาตเข้าให้หนัง   
- เอกสารแนบ 4 ใบขออนุญาตผู้ปกครอง  
- เอกสารแนบ 5 แบบบันทึกการตรวจและให้บริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน 
- เอกสารแนบ ๖ แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพช่องปากให้ผู้ปกครองทราบ   
- เอกสารแนบ 7 รายงานการปฏิบัติงานบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในศพด . 

• เอกสารอา้งองิ 
- หนังสือแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมและป้องกันโรคในช่องปากสำหรับคลินิกทันตกรรมของสำนักอนามัย พ .ศ.2555  
- แนวทางในการให้บริการทันตกรรมเชิงรุกในโรงเรียนและชุมชน ISBN : 978-616-7217-24-6 

สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 

END 

B 
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กระบวนการยอ่ยที่ 3.6 : การใหบ้รกิารสง่เสรมิทนัตสขุภาพในคลนิกิเบาหวาน 
1. กรอบแนวคดิ 

ผูร้บับรกิาร ความตอ้งการและความคาดหวงั 

ผู้ป่วยเบาหวานท่ีขึ้นทะเบียนในศูนย์บริการสาธารณสุข − ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ทันตสุขศึกษา รวมถึงบริการท่ีมีมาตราฐาน 
− มีความรู้และสุขภาพช่องปากท่ีดีขึ้น 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ความตอ้งการและความคาดหวงั 

ผู้ให้บริการ มีคู่มือแนวทางในการปฏิบัติงาน มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ ทันสมัย พร้อมใช้ ปลอดภัยในการทำงาน 

หน่วยงานอื่นๆ − มีการให้คำแนะนำ ความรู้ การส่งต่อ และการรักษาท่ีเหมาะตามมาตราฐานวิชาชีพ 
− มีข้อตกลงให้บริการ /สมน่วยงานท่ีเหมาะามร่วมมือระหว่างหคว  

ขอ้กำหนดด้านกฎหมาย ประสทิธภิาพของกระบวนการ ความคุม้คา่ 

− คำประกาศสิทธิผู้ป่วย 
− มาตราฐานวิชาชีพทันตกรรม 
 

− การให้บริการเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ 
− สภาวะสุขภาพช่องปากดีข้ึน 

− ผู้รับบริการมีความรู้และสามารถดูแลตนเองได้ 
− ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน และการรักษา

ทางทันตกรรมลดลง 

 

2. ขอ้กำหนดทีส่ำคญั 
ขอ้กำหนด ตวัชีว้ดั 

− ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
− ผู้ป่วยเบาหวานได้รับทันตสุขศึกษา 

− ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานท่ีขึ้นทะเบียนในศูนย์บริการสาธารณสุขท่ีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
− ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานท่ีขึ้นทะเบียนในศูนย์บริการสาธารณสุขท่ีได้รับทันตสุขศึกษา 

3. คำจำกดัความ 
− ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานท่ีขึ้นทะเบียนในศูนย์บริการสาธารณสุข 
− ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน หมายถึง ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ท่ีเกี่ยวขอ้งกับโรคในช่องปาก ได้แก่ โรคฟันผุ โรคปริทันต์อักเสบ 
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4. แผนผงักระบวนงาน 
4.1 การใหบ้ริการส่งเสริมทันตสุขภาพในคลินิกเบาหวาน 
ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีด 

ของงาน 

มาตรฐานคณุภาพงาน ระบบติดตาม/ 

ประเมนิผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

1       
 

 
 

 
 
 
 

   

       

2      
 

 
 

 
 
 
 
 
 

15-30 
นาที 

- ตรวจสุขภาพช่องปาก 
- ให้ทันตสุขศึกษา 
- ให้ทันตกรรมบริการ 

  และส่งต่อ ตามความ
จำเป็น 

ดำเนินการตามหนังสือแนวทาง
เวชปฏิบัติทางทันตกรรม
สำหรับคลินิกทันต กรรมของ
สำนักอนามัย และคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคในช่องปาก 
 

มีการบันทึกแบบ
บันทึกทันตสุขภาพ
ผู้ป่วยเบาหวาน 
 

ทันตบุคลากร แบบบันทึกการตรวจ
สุขภาพช่องปากผู้ป่วย
เบาหวาน ศูนย์บริการ
สาธารณสุขและแบบบันทึก
ทันตสุขภาพผู้ป่วย
เบาหวาน 
 
 
 
 

หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติ
ทางทันตกรรมสำหรับ
คลินิกทันตกรรมของสำนัก
อนามัย 
และคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคในช่องปาก
สำหรับคลินิกทันตกรรม
ของสำนักอนามัย 

 

START 

ประชาสัมพันธ์ 

ห้องปฏบิัติการ พยาบาล 
 
 
 

เตรียมตรวจ 

พบแพทย ์

พยาบาล DM. MT    
ตรวจภาวะแทรกซ้อน 

 

ชำระเงิน 
 
 
 

รับยา 

END 

พบทันตแพทย ์
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กระบวนงานดา้นการตรวจโรคเรือ้รงัในคลนิกิเบาหวาน ความดนัโลหติสงู ทนัตกรรม (ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ) 
ระยะเวลา จำนวน 

ผูป้ฏบิัตงิาน (คน) 
หนว่ยงาน 

ศบส. สพธ กพส./กสภ. สชส. กภก. 

 

1-5 นาที 

 

1 

 
 
 
 

 มาตรฐานศบส.
PHCA 

แนวทางดูแล
ผู้ป่วย DM HT  

  

10-15 นาที 
 
 

1-2  
 

    

5-10 นาที 
 

1-3  
 

    

10-20 นาที 
 
 

1-2  
 

    

30 นาที -               
2 ช่ัวโมง 

1-4  
 

    

15 นาที 
 
 

1-2      

10-15 นาที 
 

1  
 

    

5-10 นาที 
 

1-2  
 

    

15-30 นาที 
 
 

 

2-3  
 

    

END 

ประชาสัมพันธ์  

ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

START 

ส่งชันสูตร 
 
 

 
 

  บันทึกข้อมูล
ผ่านโปรแกรม    

HCIS ซึ่ง
มีserver อยู่ท่ี
สำนักอนามัย 

 
 

ห้องบัตร 

เตรียมตรวจ 

พบแพทย์ 

พบพยาบาล DM HT ตรวจภาวะแทรกซ้อน 

ชำระเงิน 

รับยา สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ 
 
 

พบทันตแพทย์ตรวจสุขภาพช่องปาก 

 

หมายเหตุ  ศบส.แต่ละแห่ง อาจมีลำดับกระบวนงานไม่เหมือนกัน เช่น อาจพบพยาบาล DM ตรวจภาวะแทรกซ้อน ก่อนพบแพทย ์
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5. ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการตดิตาม 
 5.1 กระบวนงานดา้นการใหบ้รกิารสง่เสรมิทนัตสขุภาพในคลนิิกเบาหวาน 

ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีดของงาน มาตรฐานคณุภาพของงาน ระบบตดิตาม/
ประเมนิผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

1. 5 นาที ลงทะเบียนผู้ป่วย
เบาหวานในคลินิก                
ทันตกรรม 

บันทึกรายละเอียด                         
ชื่อ-นามสกุล HN ลงทะเบียน
ผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกทันต  
กรรม 

ทันตแพทย์ตรวจสอบ
ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน 

ทันตบุคลากร - แบบบันทึกการ
ตรวจสุขภาพช่อง
ปากผู้ป่วยเบาหวาน 
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข (เอกสาร
แนบ 1) 

 
1. หนังสือ
แนวทาง การ
ปฏิบัติงาน
ส่งเสริมทันต
สุขภาพ และ
ป้องกันโรคใน
ช่องปาก สำหรับ
คลินิกทันตกรรม
ของสำนัก
อนามัย 
2. หนังสือ
แนวทางเวช
ปฏิบัติทางทันตก
รรม สำหรับ
คลินิกทันตกรรม
ของสำนัก
อนามัย 

2.  15 นาที ให้ทันตสุขศึกษา
รายบุคคลหรือราย
กลุ่ม 

บรรยาย และแจกเอกสารทันตสุข
ศึกษารายบุคคล หรือรายกลุ่มโดย
เน้นให้ความสำคัญด้านการปฏิบัติ
ตัว และการดูแลทันตสุขภาพด้วย
ตนเอง 

ทันตแพทย์ตรวจสอบ
ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน 

ทันตบุคลากร - 

3.  5 นาที ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจสุขภาพช่องปากตามคู่มือ
แนวทางปฏิบัติงานส่งเสริมทันต
สุขภาพ และป้องกันโรคในช่อง
ปาก 
 

ทันตแพทย์ตรวจสอบการ
บันทึกผลการตรวจ
สุขภาพช่องปาก 

ทันตบุคลากร - แบบบันทึกการ
ตรวจสุขภาพช่อง
ปากผู้ป่วยเบาหวาน 
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข (เอกสาร
แนบ 1) 
- แบบบันทึกทันต
สุขภาพผู้ป่วย
เบาหวาน   (เอกสาร
แนบ 2) 
                        

 

START 

ลงทะเบียน 

ให้ทันตสุขศึกษา 

ตรวจสุขภาพช่องปาก 

A 
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ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีดของงาน มาตรฐานคณุภาพของงาน ระบบตดิตาม/
ประเมนิผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

4.  5 นาที วางแผนให้การรักษา
ทางทันตกรรมเพ่ือลด
ปัญหาการเกิดโรค ใน
ช่องปากและส่งต่อ
ตามความจำเป็น 

พิจารณาว่าสามารถให้การรักษา
ตามแนวทางปฏิบัติงานส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคในช่อง
ปาก 

ทันตแพทย์ตรวจสอบการ
บันทึกผลการตรวจ
สุขภาพช่องปาก 

ทันตบุคลากร - แบบบันทึกการ
ตรวจสุขภาพช่อง
ปากผู้ป่วยเบาหวาน 
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
(เอกสารแนบ 1) 
- แบบบันทกึทันต
สุขภาพผู้ป่วย
เบาหวาน   
(เอกสารแนบ 2)                        

 

5.  5 นาที รวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลรายเดือนดังน้ี 
- จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับ
ทันตสุขศึกษา 
- จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับ
การตรวจสุขภาพช่องปาก 
 

- ร้อยละ ของผู้ป่วย
เบาหวานที่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก 
- ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวานที่ได้รับทันต   
สุขศึกษา 

ทันตบุคลากร - 

 

6. เอกสารประกอบ 
• แบบฟอรม์ 

- เอกสารแนบ 1 แบบบันทึกการตรวจสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเบาหวาน ศูนย์บริการสาธารณสุข 
- เอกสารแนบ 2 แบบบันทึกทันตสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน 
                           

      เอกสารอา้งองิ 
- หนังสือแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมและป้องกันโรคในช่องปากสำหรับคลินิกทันตกรรมของสำนักอนามัย พ.ศ. 2555 ISBN : 978-616-7217-88-8 
- แนวทางในการให้บริการทันตกรรมเชิงรุกในโรงเรียนและชุมชน ISBN : 978-616-7217-24-6 

รวบรวมข้อมูล 

END 

วางแผนการรักษา 

A 
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กระบวนการยอ่ยที่ 3.7 : การออกหนว่ยทนัตกรรมเคลือ่นที่ 
1.กรอบแนวคดิ 

 
ผู้รับบริการ ความต้องการและคาดหวัง 

ผู้รับบริการในหน่วยทันตกรรมเคล่ือนท่ี 

 
-ได้รับบริการทันตกรรมท่ีมีมาตรฐาน  

-มีความพึงพอใจในบริการของหน่วยทันตกรรมเคล่ือนท่ี 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

ผู้ใหบ้ริการ -มีแนวทางในการปฏิบัติงานวัสดุเพียงพอพร้อมใช้ปลอดภัยในการทำงาน 

หน่วยงานอื่น -การส่งต่อท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ  
-มีข้อตกลงการให้บริการ ความร่วมมือระหว่างหนว่ยงานท่ีเหมาะสม 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

-พรบ.อบโรคศิลปะ พควบคุมการประก.ศ .2542  
-พรบ .ชาติ พสุขภาพแห่ง.ศ .2550  
-พรบ .ขภาพแห่งชาติพหลักประกันสุ.ศ .2560  
-คำประกาศสิทธิผู้ป่วย 
-มาตรฐานวิชาชีพทันตกรรม 
 

-การให้บริการตามเกณฑ์คุณภาพ 
-ความพึงพอใจการให้บริการ 
-บริการท่ีมีมาตรฐาน 

-การเข้าถึงบริการทันตกรรมในทุกกลุ่มเป้าหมาย 

-รับบริการมีปัญหาด้านทันตสุขภาพลดลงผู้  
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2. ขอ้กำหนดทีส่ำคญั 
 
 
 
 
 

3. คา่จำกดัความ 
-ารบำบัดรักษาทางทันตกรรมก  หมายถึง นน้ำลายถอนฟันยการอุดฟันขูดหิห้การบำบัดรักษาโดการใ  

-ทันตกรรมป้องกัน   หมายถึง บริการเคลือบหลุมร่องฟันในนักเรียน 
-การส่งเสริมทันตสุขภาพ   หมายถึง การรับบริการทันตกรรมงก่อนและหลังนตสุขศึกษาแก่ผู้มารับบริการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากท้ัการให้ทั  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ข้อกำหนด ตัวชี้วัด 

ประชาชนได้รับบริการทันตกรรมท่ีได้มาตรฐาน ภายใน ผลกระบวนการ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ร้อยละของการออกหน่วยทันตกรรมเคล่ือนท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
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4. แผงผงักระบวนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา
(วนั) 

จำนวน
ผูป้ฏบิัตงิาน(คน) 

หนว่ยงาน 

ศบส. กทส. โรงเรยีน/ชมุชน 

 
 

7 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 

  
  

 

 
1 
 
 

 
1 
 
 

  
 
  

 
 
 
 
 

 

1 
 
 
 

2 - 3 
 

   

 
 
 

3 

 
 

 
 
 

1 

 
 

   

สำรวจข้อมูล/วางแผน 

START 
 
 
- แบบฟอร์มขอใช้รถทันตกรรมเคลื่อนที่ 
-แบบบันทึกข้อมูล 

ประสานกลุ่มงานสนับสนุนฯ ขอใช้รถทันตกรรม
เคล่ือนท่ี 

 
ขอรถทันตกรรมเคล่ือนท่ี 

 
 
 

- ตารางการใช้รถทันตกรรมกลุ่มงานสนับสนุนฯ 
 

ออกหน่วยให้บริการตามแผนท่ีกำหนด 
 
 
 
 

END 

สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 --รายงานผลการปฏิบัติงานด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ (MBP) 
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5. ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการตดิตาม 

ที ่ ผงักระบวนงาน รายละเอยีด ผูร้บัผดิชอบ ระยะ 
เวลา 

มาตรฐานงาน ระบบติดตามและ
ประเมนิผล 

แบบฟอรม์ที่ใช ้

1  -นรับแจ้งขอรับบริการรถทั
คล่ือนท่ีจากตกรรมเ
โรงเรียน/ชุมชน  

ผู้ประสานงาน
คลินิกทันตกรรม 

5  
นาที 

-ลตามฟอร์มบันทึกข้อมู
แจ้งขอรถครบถ้วน 
- เก็บไว้คลินิกทันตกรรม 
๑ ชุด และส่งกลุ่มงาน
สนับสนุนฯ ๑ ชุด 
 

สำเนาฟอร์มแจ้งขอรถ 
ทันตกรรมเคล่ือนท่ี 

ฟอร์มแจ้งขอรถ 
ทันตกรรม
เคล่ือนท่ี 

2  -งหมดนยอดท้ัสำรวจจำนว
ท่ีต้องให้บริการ 

-จัดทำแผนท่ีของเป้าหมาย  
-าสำรวจสภาพทางเข้-ออก   

และสถานท่ีจอดรถทันตก
รรมเคล่ือนท่ี 

-บอร์โทรศัพท์ผู้ขอช่ือ เ
ะสานงานในพื้นท่ีปร  

ผู้ประสานงาน 
คลินิกทันตกรรม 

1/2 วัน -รวบรวมข้อมูลพื้นท่ี ,
จำนวนผู้รับบริการ
,แผนท่ีเก็บไว้ที่คลินิก
ทันตกรรม ๑ ชุด  ส่ง
กลุ่มงานสนับสนุนฯ  
๑ ชุด 

สำเนาแบบบันทึกข้อมูล 
โรงเรียน /มชนชุ  

แบบบันทึก
ข้อมูล 

3  
 
 

-กำหนดตารางล่วงหน้า  
-ถ ตรวจสอบความพร้อมร

คน วัสดุ   
-แจ้งผู้ประสานงานคลินิก
ทราบผลการขอรถทาง 
Line/E-mail หรือ โทรศัพท์ 

ผู้ประสาน 
งานกลุ่มงาน
สนับสนุนฯ 
บุคลากรในรถ
ทันต -มกรร
เคล่ือนท่ี 
 

1 วัน ตารางการใช้รถทันต 
กรรมล่วงหน้า 1  
เดือน 
-เบอร์โทรศัพท์ E-mail 
ติดต่อของผู้รับผิดชอบ
คลินิกทันตกรรม
โดยตรง 

แจ้งผลการขอรถให้
คลินิกทราบ  1  งวันหลั
แจ้งขอทาง   

E-mail /โทรศัพท์  
(demtbma02@gmail.
com) หรือ โทร 02 
2454501 

-ตารางการใช้  
รถทันตกรรม
กลุ่มงาน
สนับสนุนฯ 
 

สำรวจข้อมูล 
โรงเรียน/ชุมชน 

ประสานกลุ่มงาน
สนับสนุนฯเพื่อขอรถทัน

ตกรรมเคลื่อนที่ 

A 

โรงเรียน/ชุมชนแจ้ง
ขอใช้รถ 

START 

mailto:demtbma02@gmail.com)%20หรือ
mailto:demtbma02@gmail.com)%20หรือ
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ที ่ ผงักระบวนงาน รายละเอยีด ผูร้บัผดิชอบ ระยะ 
เวลา 

มาตรฐานงาน ระบบติดตามและ
ประเมนิผล 

แบบฟอรม์ที่ใช ้

4 
 
 
 

 -ผู้บริหาร จดหมายถึง
โรงเรียน หรือ ผู้นำชุมชุนแจ้ง
การออกหน่วย 
-(โรงเรียน) แจ้งครูผู้
ประสานงานเตรียมรายช่ือเด็ก
และใบขออนุญาตผู้ปกครอง 

ผู้ประสานงาน 
คลินิกทันตกรรม 

1/2 วัน  ประสานพื้นท่ีก่อนออก
หน่วย 1 – 2  วัน 

-แบบบันทึกการ
บริการทันตให้-
มกรร  

-จดหมายถึง
ผู้บริหาร รร .  

-ใบอนุญาตถึง
ผู้ปกครอง 

5  -กลุ่มงานสนับสนุนฯ
ตรวจสอบและเตรียมรถ 

กรถ วัสดุ ครุภัณฑ์พขร เด็  
-ผช .ทพ.เตรียมเครื่องมือ

ตามบัญชีประจำรถ 
-นิกเตรียมคลิ Sealant 

etching (หน่วย รร.) 

-รของทันตบุคลาก
วยผู้พื้นท่ีออกหน่

ประสานงาน
ลินิกทันตกรรมค  

-ผู้ประสานงาน 
กลุ่มงานสนับสนุนฯ 

1 วัน 
ก่อนออก
หน่วย 

 

-ยืนยันการออกหน่วย
กับโรงเรียน 

- ามพร้อมตรวจสอบคว
สำรวจเส้นทางตาม
แผนท่ี เครื่องมือ
ประจำรถมีพร้อมใช้
งาน 

ประสานงานระหว่าง
คลินิกและกลุ่มงาน
สนับสนุนฯและแจ้ง
เปล่ียนแปลง  วัน ก่อน

วยออกหน่  
(ถ้ามี) 

-รางการออกตา
องคลินิกหน่วยข

และกลุ่มงาน
สนับสนุนฯ 

6  -ยืนยันพร้อมออกหนว่ย  
๗.๓๐ น. 

-งานบำบัดรักษาในชุมชน  
-ษาฝึกแปรงฟัน ตสุขศึกทัน

เคลือบหลุมร่องฟันใน รร .  
-ส่งต่อในกรรีจำเป็น  

-งานทึกผลการปฏิบัติบัน  
 

บุคลากรประจำ
รถ 
 
ทันตบุคลากรผู้
ออกหน่วย 

ตามแผน 
การออก
หน่วยรถ
ทันตก
รรม 

มพร้อมยืนยันควา  ๗.๓๐ น. 
-8.00 น 

รถออกเดินทาง 
-บริการรักษาตามคู่มือการ

บริการทันตกรรมเชิงรุกใน
นและชุมชโรงเรียน  

-กรณีต้องงดหน่วยฉุกเฉิน 
ต้องโทรถึง กลุ่มงาน

สนับสนุนฯ ก่อน .008 น .  
-ผลงานหลังออกบันทึก

หน่วยทุกวัน 

ประสานงานระหว่าง
พื้นท่ีและกลุ่มงาน
สนับสนุนฯ 

-รคู่มือการบริกา
ทันตกรรมเชิง
รุกในโรงเรียน 
และชุมชุน 

-รายงานการ
ออกหน่วย
ประจำวัน 

ประสานงาน 
โรงเรียน/ชุมชน 

ยืนยันและเตรียมออก
หน่วย 

ออกหน่วย
ให้บริการตามแผน

ที่กำหนด 

A 

B 
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ที ่ ผงักระบวนงาน รายละเอยีด ผูร้บัผดิชอบ ระยะ 
เวลา 

มาตรฐานงาน ระบบติดตามและ
ประเมนิผล 

แบบฟอรม์ที่ใช ้

7  -บันทึกผลการปฏิบัติงาน  
-น้ำมันบันทึกการใช้  

-การดำเนินงานติดตามผล
ตามแผนออกหน่วยที่ตรง

กำหนด 
 

 
 
 
 

ทันตบุคลากรผู้
ออกหน่วย 

1 วัน -ติดตามผลการ
ดำเนินงานทุก  3 เดือน 

มายเพื่อให้ครบเป้าห  
 

-รายงานผลการ
ปฏิบัติงานด้วยรถทันตก
รรมเคล่ือนท่ีทุกเดือน 
และส่ง กทส .
(demtreport2017@g
mail.com)  

 
 

ตารางรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงานด้วย
รถทันตกรรม
เคล่ือนท่ี (MBP) 

 
6.เอกสารประกอบ 

▪ แบบฟอร์ม 

  6.1 แบบขออนุมัติใช้รถทันตกรรมเคล่ือนท่ี 
6.2 แบบแผนปฏิบัติงานรถทันตกรรมเคล่ือนท่ี   

  6.3 แบบบันทึกการรับบริการทันตกรรม 
  6.4 แบบสำรวจความพึงพอใจรถทันตกรรมเคล่ือนท่ี 

6.5 แบบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนหน่วยทันตกรรมเคล่ือนท่ี 
 

▪ เอกสารอ้างอิง 
1. แนวทางในการให้บริการทันตกรรมเชิงรุกในโรงเรยีนและชุมชน ISBN : 978-616-7217-24-6 

 

ติดตามผลการ
ดำเนินงาน 

B 

END 

mailto:demtreport2017@gmail.com)
mailto:demtreport2017@gmail.com)
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กระบวนการยอ่ย 4: การบำบดัรกัษาและฟืน้ฟผููเ้สพผูต้ดิยา/สารเสพตดิ 
1. กรอบแนวคดิ 

ผูร้บับรกิาร ความตอ้งการและความคาดหวงั 

ผู้เสพ/ผู้ติดยาและสารเสพติด ได้รับการบำบัดฟื้นฟูท่ีเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ  
ครอบครัว, ชุมชน, ประชาชนท่ัวไป ได้รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว  ได้รับบริการจากผู้ท่ีมีความรู้ความชำนาญ  

ได้รับข้อมูล ความรู้ท่ีเข้าใจง่าย และนำไปปฏิบัติได้จริง, ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ/บุคลากร/ทรัพยากรในการดำเนินงานชุมชน 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ความตอ้งการและความคาดหวงั 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการสาธารณสุข  มีคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

สำนักงานคุมประพฤติ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูครบตามโปรแกรม 

โรงเรียน,ชุมชน,ครอบครัว,นายจ้าง ผู้เสพ/ผู้ติดยาและสารเสพติดสามารถลด ละ เลิก การใช้ยา/สารเสพติดได้ยาวนาน มีสุขภาพดี ไม่กลับไปเสพซ้ำ 

สำนักงานเขต, โรงเรียนฝึกอาชีพ, สำนักงานจัดหางาน  มีการประสานงานท่ีชัดเจน 

  

ขอ้กำหนดด้านกฎหมาย ประสทิธภิาพของกระบวนการ ความคุม้คา่ 

- พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

- พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 
2545 

- พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 

- พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

- แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด พ.ศ. 
2558 – 2562 

- แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 – 256 

1. ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

2. ประเมินผลได้ 

3. ทันต่อสารเสพติดสมัยใหม่กับการใช้ยาในทาง 
   ท่ีผิด 

4. เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย 

1. หยุดใช้ยา/สารเสพติดได้นานขึ้น 

2. มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม/การดำเนินชีวิตไปในทาง 
ท่ีดีขึ้น 

3. ไม่กลับไปเสพซ้ำ 

4. ลดปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว, ปัญหาอาชญากรรม, ปัญหาเศรษฐกิจ 
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2. ขอ้กำหนดทีส่ำคญั  
ขอ้กำหนดทีส่ำคญั ตวัชีว้ดั 

มีมาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน เข้าใจง่าย เป็นไปตามหลักวิชา 
 

- ร้อยละของผู้เข้ารับการบำบัดผ่านการบำบัดตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ได้รับการติดตาม 
  ต่อเนื่อง ๑ ปี 

- ร้อยละของผู้ผ่านการบำบัดตามเกณฑ์ท่ีกำหนด หยุดเสพต่อเนื่องหลังจบ 
  การบำบัด ๓ เดือน 

มีบริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 

ร้อยละของผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจระดับมาก 

 

3. คำจำกดัความ 
- ไม่มี 
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4. แผนผงักระบวนงาน 
ระยะเวลา จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน
(คน) 

หน่วยงาน 

คลินิกยาเสพติด/ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ  หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

10 - 30 
นาที 

6 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

15 - 20 
นาที 

6 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ประเมิน 
 

ส่งต่อ  
 

 

ผ่าน 

ไม่ผ่านการประเมิน
ผ่าน 

A 

Start 

ซักประวัต ิ

แบบ บสต. ,สยส.2, กยส.5, 
แบบคัดกรองวัณโรค, แบบคัด
กรองสุขภาพกาย/จิต 

แบบส่งต่อ 

END 

B C 

END 
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ระยะเวลา จำนวน
ผูป้ฏบิัตงิาน

(คน) 

หนว่ยงาน 

กลุม่พฒันาการบำบัดรกัษา 
การตดิยาเสพตดิ 

กลุม่ฟืน้ฟสูมรรถภาพผูต้ดิ 
ยาเสพตดิ 

ผอ.สนอ. หนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

  

๘  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

A 
 

ประชุมคณะทำงาน ฯ 

ทบทวน/วิเคราะห์คู่มือ/แนวทาง 
และการให้บริการ 

ต้ังคณะทำงาน ฯ ขออนุมัติ
คำสั่งฯ 

ไม่อนุมัติ 

ได้แนวทาง/คู่มือ และชี้แจง หรือแจ้งผู้เก่ียวข้อง 

      กำกับ ติดตาม 

B 

- ศูนย์บริการสาธารณสุข 
  - สำนักงานเขต 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 

อนุมัติ 
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ระยะเวลา จำนวน
ผูป้ฏบิัตงิาน

(คน) 

หนว่ยงาน 

คลนิกิยาเสพติด/ 
ศนูย์บรกิารสาธารณสขุ 

สถานฟืน้ฟสูมรรถภาพ  หนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาม
โปรแกรม 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

ให้บริการแบบผู้ป่วยนอก ให้บริการแบบผู้ป่วยใน 

-คลินิกบำบัดผู้ติดบุหร่ี 

-คลินิกบำบัดผู้ติดสุรา 

-โปรแกรมการบำบัดรักษา
แบบ BMA Matrix Model 

-ระบบบริการผู้ใช้ยาเสพติด
ด้วยวิธีฉีด (IDUs Care) 

-คลินิกเมทาโดน 
 

ให้การฟื้นฟสูมรรถภาพด้วย
โปรแกรม  

- แบบแผนชีวิต ระยะเวลา 
  ๑-๔  สัปดาห์ 
- แบบแผนชีวิต ระยะเวลา 
  ๔ เดือน 

-คู่มือการบำบัดรักษาผู้ติดบุหร่ี 

-คู่มือ  BMA Matrix Model 

-แนวทางการให้บริการ  

IDUs Care 

(เพิ่มเติมคู่มือ) 

23 

C
งกา
รติ
ด
ตา
ม  

 

ตารางกิจกรรมแต่ละ 
โปรแกรม 

คู่มือการปฏิบัติงานสถานฟื้นฟูฯ 
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ระยะเวลา จำนวน
ผูป้ฏบิัตงิาน

(คน) 

หนว่ยงาน 

คลนิกิยาเสพติด/ 
ศนูย์บรกิารสาธารณสขุ 

สถานฟืน้ฟสูมรรถภาพ  หนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ตามคู่มือ/
แนวทาง 

 

ตามจำนวน
ท่ีได้รับ
มอบหมาย 
หรือแต่งต้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

C
งกา
รติด
ตาม  
 

ระบบสมัครใจ (4-7 คร้ัง / ปี) 
ติดตามโดยศูนย์บริการสาธารณสุข และสถานฟื้นฟู

สมรรถภาพ 

ระบบบังคับ (4-7 คร้ัง/ปี) 
ติดตามโดยศูนย์เพื่อการ
ประสานผู้ผ่านการบำบัดฯ  

คู่มือ/แนวทาง 

การติดตามดูแล
ช่วยเหลือผู้ผา่น ฯ 
 

ติดตามดูแล
ช่วยเหลือ ฯ 

END 
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๕. ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน มาตรฐานคุณภาพ และการตดิตาม 

ที ่ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
)จดุควบคมุ(  

ระบบตดิตาม
ประเมนิผล ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์  /บนัทกึ  เอกสารอา้งองิ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

ตาม
แผนงาน  
ที่กำหนด 

 
 
 
- ทบทวน/วิเคราะห์ 
คู่มือ/แนวทาง การใช้
บริการ 
- ต้ังคณะทำงาน 
- ประชุมคณะทำงาน 
- ศึกษา วิเคราะห์ 

วิจัย  
- ปรับปรุง และจัดทำ

แนวทาง/คู่มือ 
- ประชุมชี้แจง ฯ 
- กำกับติดตาม

ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- ตามคู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน 
- ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
สถานพยาบาลผ่านการรับรองการ
บำบัดฟ้ืนฟูด้านยาเสพติด  
 

 
 
 
- รายงาน บสต. 

 
 
 
- แพทย์ 
- พยาบาล 
- นักสังคม
สงเคราะห ์
- นักจิตวิทยา 

  

การพัฒนา 
การให้ 
บริการ 

Start 
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ที ่ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคณุภาพงาน 

 )วบคมุจุดค (  
ระบบตดิตาม
ประเมนิผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ /
บนัทกึ 

เอกสารอา้งองิ 

๒  10-30 
นาที  

ซักประวัติ   
- การใช้ยาเสพติด  
- สุขภาพกาย/จิตเวช  

- ทุกรายได้รับการคัดกรองอย่าง
ถูกต้อง จากผู้คัดกรองที่ผ่านการ
อบรมด้านยาเสพติด  

- ใช้แบบคัดกรองที่ได้มาตรฐาน  
- ตรวจสอบเอกสาร (หนังสือส่งตัว 

บัตรประจำตัว)  

- - พยาบาลวิชาชีพ  
- นักสังคม

สงเคราะห์  
- นักจิตวิทยา  
- ผู้ช่วยงานการ

พยาบาล 

- แบบ บสต. 2  
- สยส.2  
- กยส.5  
- แบบคัดกรอง

วัณโรค  
- แบบคัดกรอง

สุขภาพกาย/ จิต 

- 

๓  15-20 
นาที  

ประเมินผลการคัด 
กรอง 
  

สรุปผลจากแบบคัดกรองต่างๆ เพ่ือ
พิจารณา 
- ส่งต่อ (กรณีไม่สามารถให้บริการได้) 
- ให้การปรึกษาแนะนำตกลงบริการ

ชี้แจงรายละเอียดของบริการ  

- - พยาบาลวิชาชีพ  
- นักสังคม

สงเคราะห์  
- นักจิตวิทยา  
 

- แบบส่งต่อ  
- บัตรนัด  

- 

๔  ตาม
โปรแกรม 

ให้บริการบำบัดฟ้ืนฟู
ทั้งในลักษณะผู้ป่วย
นอก และผู้ป่วยใน 
  
    

 

ผู้ป่วยนอก 
- ดำเนินการให้บริการตามคู่มือ/แนว

ทางการให้บริการ  
▪ คลินิกบำบัดผู้ติดบุหรี่  
▪ คลินิกบำบัดผู้ติดสุรา  
▪ โปรแกรมการบำบัดรักษา

แบบ BMA Matrix Model  
▪ ระบบบริการผู้ใช้ยาเสพติด

ด้วยวิธีฉีด (IDUs Care) 
▪ คลินิกเมทาโดน  

 
 

 

- คณะตรวจ
ติดตาม
ประเมินผล  

- ตรวจสอบ
รายงาน
ประจำเดือน
(โดยหัวหน้า
หน่วยงานและ
นักสถิติ)  

- แพทย์ 
- พยาบาลวิชาชีพ  
- นักสังคม

สงเคราะห์  
- นักจิตวิทยา  
- ผู้ช่วยงานการ

พยาบาล 

- - คู่มือการ
บำบัดรักษาผู้ติด
บุหรี่  

- คู่มือโปรแกรมการ
บำบัดรักษาแบบ 
BMA Matrix 
Model  

- แนวทางการ
ให้บริการผู้ใช้ยา
เสพติดด้วยวิธีฉีด  

-ตารางกิจกรรม 
แต่ละโปรแกรม 
-คู่มือการปฏิบัติงาน  

ซักประวัติ
เพ่ือคัดกรอง 

ส่งต่อ 

ให้บริการ 

ให้บริการได้ 

ให้บริการไม่ได้ 

 

การบริการ 
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ที ่ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคณุภาพงาน 
 )มจุดควบคุ (  

ระบบตดิตาม
ประเมนิผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ /
บนัทกึ 

เอกสารอา้งองิ 

    ผู้ป่วยใน 
- ดำเนินการฟ้ืนฟูตามแนวทางการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
(บ้านพิชิตใจ)  
▪ โปรแกรมแบบแผนชีวิต 

ระยะเวลา ๑-๔ สัปดาห์ 
▪ โปรแกรมแบบแผนชีวิต 

ระยะเวลา 4 เดือน  
▪ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ 

เช่น การตรวจและดูแล
สุขภาพ  การให้การปรึกษา 
การทำกลุ่มจิตบำบัด การให้
คำปรึกษาครอบครัว การฝึก
ทักษะการดำเนินชีวิต โดยใช้
หลักการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
แบบผสมผสานสำหรับ 
ผู้ป่วยใน 

 

   สถานฟ้ืนฟูฯ 
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ที ่ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
)ดควบคมุจุ(  

ระบบตดิตาม
ประเมนิผล ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์  /บนัทกึ  เอกสารอา้งองิ 

 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ตาม

โปรแกรม 

 
ให้บริการติดตาม
ดูแลช่วยเหลือหลัง
การบำบัดรักษา 
และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด 

 
ระบบสมัครใจ 
- ดำเนินการติดตามอย่างน้อย  
  4 – 7 ครั้ง/ป ี
ระบบบังคับบำบัด 
- ดำเนินการติดตามอย่างน้อย  
  4 - 7 ครั้ง/ป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- รายงาน บสต. 
- การนิเทศ 

 
- พยาบาล 
- นักสังคม
สงเคราะห ์
- นักจิตวิทยา 
- ผู้ช่วยการ
พยาบาล 
 
- เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปกครอง 
- เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
พัฒนา 
- ผู้เก่ียวข้องที่
ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     - 

 
คู่มือ/แผนงาน การ
ติดตามดูแลช่วยเหลือ 

 
 
 

การ
ติดตาม 

END 
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๖. เอกสารประกอบ 

• แบบฟอรม์ 
- แบบ บสต . 
- สยส.2  
- กยส.5  
- แบบคัดกรอง V2 
- แบบคัดกรองวัณโรค  
- แบบคัดกรองสุขภาพกาย/จิต 
- แบบส่งต่อ  
- บัตรนัด 

 

• เอกสารอา้งองิ 
- คู่มือการบำบัดรักษาผู้ติดบหุรี่  
- คู่มือโปรแกรมการบำบัดรักษาแบบ BMA Matrix Model  
- คู่มือการบำบัดรักษาผู้ติดแอลกอฮอล์ 
- แนวทางการให้บริการผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด  
- ตารางกิจกรรมแต่ละโปรแกรม 
- คู่มือการปฏิบัติงานสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ 
- คู่มือ/แนวทางการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ฯ 
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กระบวนการยอ่ย 5 : สร้างและพฒันาเครอืข่ายบรกิารทางการแพทยส์าธารณสุขในพืน้ที ่
1. กรอบแนวคดิ 

ผูร้บับรกิาร ความตอ้งการและความคาดหวงั 

ชุนชน และภาคีเครือข่าย 
 

- ต้องการองค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความเช่ียวชาญและมั่นใจ  
- ร่วมแสดงความคิดเห็น ความต้องการการพัฒนา ร่วมออกแบบหลักสูตร/ องค์ความรู้ในการพัฒนา 

- มีรายได้/ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน 

- ได้รับการยกย่อง ชมเชย การยอมรับ 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ความตอ้งการและความคาดหวงั 

ประชาชนในพื้นท่ี 

สถานบริการสาธารณสุขอื่น 

องค์กรเอกชนในพื้นท่ี 
 

- ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพจากเครือข่ายบริการทางการแพทย์สาธารณสุขในพื้นท่ี 

- ระบบริการสาธารณสุขท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

- มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ 

- แหล่งทุนในการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ 

 
ขอ้กำหนดด้านกฎหมาย ประสทิธภิาพของกระบวนการ ความคุม้คา่ 

-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ีพ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้กรุงเทพมหานครดำเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. ๒๕61 

- เครือข่ายมีความครอบคลุมงานบริการทางแพทย์
และสาธารณสุขของพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 
- เครือข่ายมีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐาน 

- เครือขา่ยท่ีผ่านพัฒนาสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ 
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นท่ี กทม. 
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2. ขอ้กำหนดทีส่ำคญั 

ขอ้กำหนดทีส่ำคญั ตวัชีว้ดั 

- ความรู้และทักษะท่ีจำเป็นของเครือข่ายต่อการพัฒนาท่ีมีคุณภาพ 

- การขยายเครือข่ายเพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

- ร้อยละของเครือข่ายมีความรู้และทักษะท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

- จำนวนเครือข่ายท่ีมีเพิ่มขึ้น 

3. คำจำกดัความ 
 - เครือข่าย (Network)  คือการเช่ือมโยงของกลุ่มของคน หรือกลุ่มองค์กรท่ีสมัครใจ ท่ีจะแลกเปล่ียนข่าวสารร่วมกัน หรือทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีการจัดระเบียบ
โครงสร้าง ของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระเท่าเทียมกัน ภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เช่ือถือ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 
 - ศบส. หมายถึง ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 
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4. แผนผงักระบวนงาน 

ระยะเวลา 

(วนั) 

จำนวน
ผูป้ฏบิัตงิาน 

(คน) 

หนว่ยงาน 

ศบส . หนว่ยงานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ชุมชน 

 
 
 

1วัน 
 
 

1 วัน 
 
 

1วัน 
 

1 เดือน 
 

3 วัน 
 
 

ทุก 6 เดือน 
 
 

ทุก 1 ปี 

 
 
 

5-7 
 
 

5-7 
 
 

5-7 
 

5-7 
 

5-7 
 
 

5-7 
 
 

5-7 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

START 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 

จัดประชุมคณะกรรมการและวางแผน 

กำหนดประเด็นการพัฒนา 

ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเครือข่าย 

ดำเนินการพัฒนา 

END 

ประเมินผล 

การธำรงรักษาและพัฒนาต่อเน่ือง 
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5. ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการตดิตาม 
ที ่ ผงักระบวนการ 

ระยะเวลา รายละเอยีด 
มาตรฐานคณุภาพงาน

(จดุควบคมุ) 
ระบบติดตาม
ประเมนิผล 

ผูร้บัผดิชอบ 
แบบฟอรม์/

บนัทกึ 
เอกสารอา้งองิ 

1 
 

 
 

1 วัน 
 

- ประชุมเพ่ือสรรหา
คณะกรรมการ จากองค์กร
ต่างๆในพ้ืนที่ 

- ข้อกำหนดตามกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

 -สำนักอนามัย  
 
 
 
 
 
 

-ระเบยีบสำนัก
นายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

2 
 

1 วัน - ทำหนังสือเชิญประชุม 
- การรับฟังความคิดเห็น 
-รับฟังความคิดเห็นบูรณา-การ
งานในพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาให้
เหมาะสม 
- นำปัญหาที่ได้จากพ้ืนที่ไปสู่
แนวทางปฏิบัติเป็นรูปภาพ
ชัดเจน 
- บูรณาการทรัพยากร 
ต่างๆในพ้ืนที่  

  - คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับเขต 

  

3  
 
 
 
 
 

1 วัน - รวบรวมปัญหาในพ้ืนที่ตาม
ความจำเป็นเร่งด่วน และตรง
กับความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่  
- จัดลำดับความสำคัญของ
ปัญหา 
- กำหนดพ้ืนที่ในการ

  - คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับเขต 

 -แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 
-แผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอื่นๆ 

แต่งต้ัง
คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

START 

จัดประชุม
คณะกรรมการ
และวางแผน 

A 

กำหนด
ประเด็นการ

พัฒนา 
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ที ่ ผงักระบวนการ 
ระยะเวลา รายละเอยีด 

มาตรฐานคณุภาพงาน
(จดุควบคมุ) 

ระบบติดตาม
ประเมนิผล 

ผูร้บัผดิชอบ 
แบบฟอรม์/

บนัทกึ 
เอกสารอา้งองิ 

ดำเนินการ 

4 
 

1 เดือน - การจัดเวทีประชุมเพ่ือชี้แจง
ทำความเข้าใจเก่ียวกับ
นโยบายและปัญหาในพ้ืนที่ 
- ให้เครือข่ายมีส่วนร่วมใน
แนวคิด และวางแผน
ปฏิบัติงาน 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย
เก่ียวกับกระบวนการทำงาน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
- จัดทำแผนงาน/โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ 

 
 
 
 

 คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับเขต 

 ประกาศคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติเรื่องการก

กำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ

สนับสนุนให้

กรุงเทพมหานคร

ดำเนินงานและบริหาร

จัดการระบบ

หลักประกันสุขภาพ

กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕61 

5  

 

 

 

 

 

 

 

3 วัน - สนับสนุนการดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนที่ของ
เครือข่ายต่างๆ 
- เป็นพ่ีเลี้ยง สอนงาน ให้
คำแนะนำ ช่วยเหลือ เมื่อเกิด
ปัญหาอุปสรรค ในการ
ดำเนินงาน 

แผนงาน/โครงการ ท่ี
เครือข่ายจัดทำเสนอ 

 คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับเขต 

  

ประชาสัมพันธ์
และคัดเลือก

เครือข่าย 

A 

ดำเนินการ
พัฒนา 

ประเมินผล 
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ที ่ ผงักระบวนการ 
ระยะเวลา รายละเอยีด 

มาตรฐานคณุภาพงาน
(จดุควบคมุ) 

ระบบติดตาม
ประเมนิผล 

ผูร้บัผดิชอบ 
แบบฟอรม์/

บนัทกึ 
เอกสารอา้งองิ 

6  
 
 

ทุก 6 เดือน - ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานตามท่ีกำหนดไว้ใน
แผนงาน/โครงการ 

แผนงาน/โครงการ ท่ี
เครือข่ายจัดทำเสนอ 

 คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับเขต 

  

7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุก 1 ปี 
 

- สรุปปัญหาและโอกาสพัฒนา
และแนวทางการพัฒนา
ต่อเน่ือง 

รายงานสรุป  คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับเขต 

  

 
6.เอกสารประกอบ 

• แบบฟอรม์ 
- ไม่มี 

• เอกสารอา้งองิ 
- แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 

 - แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 - แผนพัฒนาด้านสุขภาพอื่นๆ 

การธำรงรักษา
และพัฒนา
ต่อเน่ือง 

C 

END 

C 
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ดา้นมาตรฐานระบบบรกิารการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 

ขอบเขต 

 กระบวนการบริการสุขภาพแบบองค์รวม ระดับปฐมภูมิ ด้านมาตรฐานระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขประกอบด้วยกระบวนการย่อย  ได้แก่กระบวนการด้าน
การควบคุมมาตรฐานการพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กระบวนการด้านการควบคุมและรับรองมาตรฐาน ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย (PHCA) และ
กระบวนการด้านการรับรองมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข โดยในแต่ละกระบวนการย่อยมีขอบเขตและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้

กระบวนการ ขอบเขต หนว่ยงานเจ้าภาพหลกั หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. ด้านควบคุมมาตรฐานและ
ตรวจการพยาบาลศูนย์บริการ
สาธารณสุข สำนักอนามัย  

ขอบเขตการดำเนินงานได้แก่ การพัฒนาและควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการ
พยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยและ
มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยต่อเนื่องท่ีบ้าน 6 ประเภท โดยผู้ตรวจการพยาบาล 
 

กพส. ศบส. 

2. ด้านควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข                 
สำนักอนามัย (PHCA) 
 

ขอบเขตการดำเนินงานได้แก่ การควบคุมคุณภาพบริการภายใน โดยควบคุม
คุณภาพตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข 
ครอบคลุมระบบงานด้านการบริหาร การรักษาพยาบาลแบบผสมผสาน      
การฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค 
 

กพส. ศบส.  
สำนักงานและกองต่างๆ       

ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ด้านรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

ขอบเขตการดำเนินงานได้แก ่ประเมินและรับรองกระบวนการคุณภาพ
ศูนย์บริการสาธารณสุขโดยองค์กรภายนอก ครอบคลุมท้ังด้านการบริหาร การ
รักษาพยาบาลแบบผสมผสาน การฟื้นฟูสภาพ รวมทัง้การส่งเสริมสุขภาพและ
ควบคุมป้องกันโรค 
 

กพส. ศบส. และองค์การ
ภายนอก 
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 จากขอบเขตของกระบวนการย่อยด้านบน สามารถนำมาจัดทำแผนผังกระบวนการด้านบริการสุขภาพแบบองค์รวม ระดับปฐมภูมิ ด้านมาตรฐานระบบบริการ

การแพทย์และสาธารณสุข โดยแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมย่อยหลักๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กัน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวได้ ดังนี้ 

 
            หนว่ยงาน 

กระบวนการยอ่ย 
กพส. ศบส. 

สำนกังานและกองตา่งๆ  
ที่เกีย่วขอ้ง 

องคก์รภายนอก 

1. การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
การพยาบาลศูนย์บริการ
สาธารณสุข สำนักอนามัย 

 

2. ด้านควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข                 
สำนักอนามัย (PHCA)) 
 

 

3. การรับรองคุณภาพ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 
 

 

 
 
 
 

ควบคุมคุณภาพการพยาบาล 
ศูนย์บริการสาธารณสุขสาธารณสุข สำนักอนามัย 

ควบคุมและรับรองมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย (PHCA) 

รับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข 
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กระบวนการยอ่ย 1: การควบคมุคุณภาพมาตรฐานการพยาบาลศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 
1. กรอบแนวคิด 

ผูร้บับรกิาร ความตอ้งการและความคาดหวงั 
บุคลากรพยาบาล มคู่ีมือและแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานท่ีชัดเจน 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ความตอ้งการและความคาดหวงั 
ผู้บริหาร ด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บริการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข มีบริการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ผู้รับบริการ ต้องการความมั่นใจในคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  

ขอ้กำหนดด้านกฎหมาย ประสทิธภิาพของกระบวนการ ความคุม้คา่ 
-พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ      
การผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
-กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
-กฎหมายอาญาท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล  
-กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
-จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล 
 

บุคลากรพยาบาลของ ศบส. มีความรู้ความเข้าใจ
ในมาตรฐานและสามารถใช้ควบคู่กับข้อกำหนด
ด้านกฎหมายได้อย่างเหมาะสม 

ยกระดับการบริการพยาบาลของ ศบส. ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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2. ขอ้กำหนดทีส่ำคญั 

ขอ้กำหนดทีส่ำคญั ตวัชีว้ดั 
มีระบบบริหารการพยาบาล รับผิดชอบต่อการจัดบริการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ 
เพื่อบรรลุพันธกิจของศูนย์บริการสาธารณสุขและส่งเสริมการให้บริการ
พยาบาลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพและอยู่
บนพื้นฐานวิชาชีพ 

ร้อยละขององค์กรพยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุข ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน
การพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข 

 
3. คำจำกดัความ 

 -  การควบคุมคุณภาพ หมายถึง ระบบและกลไกเพื่อกำกับการปฏิบัติการพยาบาล ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ใหไ้ด้ผลตามตัวช้ีวัดคุณภาพท่ีกำหนด 
 - มาตรฐานการพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข หมายถึง ข้อกำหนดใช้เป็นเครื่องมือช้ีนำทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล ให้มีคุณภาพและ           
มีมาตรฐานไปในทางเดียวกัน 
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4. แผนผงักระบวนงาน 
ระยะเวลา (วนั) จำนวนผูป้ฏบิตั ิ

(คน) 
กพส. ศบส. สำนกังานและกอง 

 
5 
 

 
 
 
 
 
 

68 
 
 
 

10 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

  

 

- แผนการดำเนินงาน 
- ศบส.เป้าหมาย 
- มาตรฐานการพยาบาล 
 
 

ควบคุมคุณภาพ 
การพยาบาล 

 

กิจกรรมการพยาบาล 

   START 

ตรวจการพยาบาล 
 

  END 

- มาตรฐานวิชาชีพ 
 

 

สรุปและประเมินผล 
การควบคุมคุณภาพ 

การพยาบาล 
 

ตัวชี้วัดทางการพยาบาล 
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5.  ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน มาตรฐานคณุภาพงาน และการตดิตาม 

ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา 
รายละเอียด 

ของงาน 
มาตรฐาน 

คณุภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

1.  6 เดือน - วิเคราะห์และทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาและนำผลการวิเคราะห์
มาวางแผนการควบคุมคุณภาพทางการพยาบาลครอบคลมุถึงควบคุม
คุณภาพการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บ้าน 
- วางแผนการดำเนินงานและจัดทำแผน โครงการเก่ียวกับการควบคุม
มาตรฐานและตรวจสอบการพยาบาล 
- สร้างและพัฒนาผู้ดูแลช่วยเหลืองานพยาบาล และพยาบาลผู้จัดการ
สุขภาพเพ่ือควบคุมกำกับการทำงาน เพ่ือช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บ้าน ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
- กำหนดตัวชี้วัดทางการพยาบาล 
- กำหนดเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพทางการพยาบาล 

- มาตรฐาน           
การพยาบาล 
- นโยบายและ
แนวโน้มทาง        
การพยาบาล          
ในปัจจุบัน 

 
 

 นักวิชาการ
ปฏิบัติการ/
นักวิชาการ
ชำนาญการ/
นักวิชาการ
ชำนาญการ
พิเศษ 

- แบบ
สรุปผล           
การควบคุม
คุณภาพ 

- มาตรฐาน      
การพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  
 
 
 
 
 
 
 

68 วัน - พัฒนาระบบตรวจการพยาบาลที่บ้าน (Supervise Nurse in Home 
Ward) 
- ประสานงานในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
- จัดเตรียมเอกสารและเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพทางการ
พยาบาล 
- ดำเนินการตรวจการพยาบาลตามแผนครอบคลุมถึงการตรวจการและ
นิเทศงาน การพยาบาลการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่
บ้าน 
- ให้ความรู้ และคำปรึกษาแนะนำด้านมาตรฐานการพยาบาล 
มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บ้าน  
- ติดตามและประเมินผลการพยาบาล ครอบคลุมถึงการพยาบาล             
ด้านการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บ้าน 
 

- ตัวชี้วัดทางการ
พยาบาล 
 

- กำกับ/
ติดตาม 
ตามแผน
ตรวจการ
พยาบาล 
 

นักวิชาการ
ชำนาญการ/
นักวิชาการ
ชำนาญการ
พิเศษ 

- แบบฟอร์ม
ตรวจการ
พยาบาล 

- แผนตรวจ          
การพยาบาล 
 

Start 

 

ควบคุม
คุณภาพ 

การพยาบาล 
 

 

ตรวจ     
การพยาบาล 

 

A 
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3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 - สรุปและประเมินผลการควบคุมคุณภาพการพยาบาล 
- สรุปผลการดำเนินงาน 

- ผลการตรวจ
การและนิเทศ
งานการพยาบาล 

 

นักวิชาการ
ชำนาญการ/
นักวิชาการ
ชำนาญการ
พิเศษ 

- แบ[สรุปผล         
การตรวจการ
พยาบาล 

- รายงานผล
ตรวจการ
พยาบาล 

 
 
6. เอกสารประกอบ 

- แบบฟอรม์ 
- แบบฟอร์มการตรวจการพยาบาล 
- แบบสรุปผลการตรวจการพยาบาล 
- แบบสรุปผลการควบคุมมาตรฐานการพยาบาล 

 
- เอกสารอา้งองิ 

- มาตรฐานการพยาบาล 
- แผนตรวจการพยาบาล 
- รายงานผลการตรวจการพยาบาล 

 END 

 

สรปุและ
ประเมินผลการ
ควบคุมคณุภาพ 

 

A 
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กระบวนการยอ่ย 2: ดา้นการควบคมุคณุภาพมาตรฐานศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ สำนกัอนามยั (PHCA) 
1. กรอบแนวคดิ 

ผูร้บับรกิาร ความตอ้งการและความคาดหวงั 
บุคลากรของศูนย์บริการสาธารณสุข มีคู่มือและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ความตอ้งการและความคาดหวงั 
ผู้บริหาร ให้บริการท่ีมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
สำนักงานและกองท่ีเกี่ยวข้อง มีคู่มือและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน  
ผู้รับบริการ ความเช่ือถือไว้วางใจของบริการ (Reliability) บริการท่ีตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) บริการท่ีสร้าง

ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ (Assurance) และความเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ (Empathy) 
  

ขอ้กำหนดด้านกฎหมาย ประสทิธภิาพของกระบวนการ ความคุม้คา่ 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 

บุคลากรของ ศบส. มีความรู้ความเข้าใจใน
มาตรฐานและสามารถใช้ควบคู่กับข้อกำหนดด้าน
กฎหมายได้อย่างเหมาะสม 

ยกระดับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ของ ศบส. 
ให้ได้มาตรฐาน ส่งผลถึงคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการ  และความพึงพอใจ 

 
2. ขอ้กำหนดทีส่ำคญั 

ขอ้กำหนดทีส่ำคญั ตวัชีว้ดั 
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  ภาพรวมการบริหารจัดการ ระบบงานสำคัญ 
กระบวนการทางคลินิก และผลการดำเนินงานศูนย์บริการสาธารณสุข 

ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุข ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์บริการสาธารสุข 
สำนักอนามัย 
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3. คำจำกดัความ 
 - การควบคุมมาตรฐานหมายถึง ระบบและกลไกในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพเพื่อกำกับการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ให้ได้ผลตามตัวชี้วัด
คุณภาพท่ีกำหนด  
 - การรับรองมาตรฐาน หมายถึง การประเมินคุณภาพภายในตามคุณลักษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงค์ตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานท่ีกำหนด 
 -  มาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย (PHCA) หมายถึง ข้อกำหนดใช้เป็นเครื่องมือช้ีนำทิศทางในการพัฒนาการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน 
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4.  แผนผังกระบวนงาน 
ระยะเวลา (วนั) จำนวนผูป้ฏบิตั ิ

(คน) 
กพส. ศบส. สำนกังานและกอง 

10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/ครั้ง 
 
 
 

10 

       2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

  
- มาตรฐาน ศบส. สำนักอนามัย 
- แผนการควบคุมคุณภาพบริการศบส. 
 
 

การควบคุมคุณภาพ
บริการศบส. 

บริการการแพทย์ 
และสาธารณสุข 

เย่ียมสำรวจภายใน 

  กำกับ ติดตาม ประเมินผล 

START 

   END 

ผู้เย่ียมสำรวจภายใน 
(IS) 

 

  การรับรองมาตรฐาน ศบส. 

- มาตรฐาน ศบส.  
สำนักอนามัย 
 



 
            คูม่อืปฏบิตังิานสำนกัอนามยั  กรงุเทพมหานคร 

 
 

 
 691 

5.  ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน มาตรฐานคณุภาพงาน และการตดิตาม 

ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา 
รายละเอยีด 

ของงาน 
มาตรฐาน 

คณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

1. 
 
 
 
 
 
 

 10 วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- วิเคราะห์และทบทวนการดำเนินงานที่ผ่าน
มาและนำผลการวิเคราะห์มาวางแผนการ
ควบคุมคุณภาพบริการการแพทย์และ
สาธารณสุข 
-กำหนดเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ
การแพทย์และสาธารณสุข 
- วางแผนการดำเนินงาน 
-ดำเนินการควบคุมคุณภาพบริการการแพทย์
และสาธารณสุข ตามแผนที่กำหนด 
-สรุปผลการควบคุมคุณภาพบริการ 
 
 

- มาตรฐานศูนย์บริการ
สาธารณสุข  
สำนักนามัย (PHCA) 
- นโยบายและแนวโน้ม
การแพทย์และสาธารณสุข    
ในปัจจุบัน 
- แผนปฏิบัติราชการ          
สำนักอนามัย 
- แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร           
20 ปี ตามนโยบายร่วมสร้าง
กรุงเทพมหานครของผู้ว่า
กรุงเทพมหานครให้เป็น              
มหานครปลอดภัย 

 นักวิชาการ
ปฏิบัติการ/
นักวิชาการ
ชำนาญการ/
นักวิชาการ
ชำนาญการ
พิเศษ 

- แบบสรุปผลการ
ควบคุมคุณภาพ
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข  
สำนักอนามัย 

- มาตรฐาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข       
สำนักอนามัย 
(PHCA) 
 
 
 
 
 
 

2.   
 
 
 
 
 
 

 

10วัน/
ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 

- ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
- จัดเตรียมเอกสารและเครื่องมือเพ่ือการ
ควบคุมคุณภาพบริการ 
- ติดตาม/รวบรวม 
ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพบริการ
ของ ศูนย์บริการสาธารณสุข  
สำนักอนามัย 
- วิเคราะห์ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กำหนด 
 

แผนการควบคุมคุณภาพ
บริการการแพทย์และ
สาธารณสุข 
 

กำกับติดตาม 
ตามแผน    
การควบคุม
คุณภาพบริการ
การแพทย์และ
สาธารณสุข 
 

นักวิชาการ
ปฏิบัติการ/
นักวิชาการ
ชำนาญการ/
นักวิชาการ
ชำนาญการ
พิเศษ 

 

- แผนการ
ควบคุมคุณภาพ
บริการ
การแพทย์และ
สาธารณสุข 
 

Start 

การควบคุม
คุณภาพบริการ 

ศบส. 

 

กำกับ 
ติดตาม 

ประเมินผล 

A 
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ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด 
ของงาน 

มาตรฐาน 
คณุภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูร้บัผดิชอบ 
แบบฟอรม์ 

เอกสารอา้งองิ 

3.  10 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- วิเคราะห์ผลการควบคุมคุณภาพบริการเพ่ือ
รับรองมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข 
สำนักอนามัย 
 
 
 
 
 

- ผลการควบคุมคุณภาพ
บริการ 
- มาตรฐานศูนย์บริการ
สาธารณสุข สำนักอนามัย 
(PHCA) 

 นักวิชาการ
ปฏิบัติการ/
นักวิชาการ
ชำนาญการ/
นักวิชาการ
ชำนาญการ
พิเศษ 

 

- รายงานผลการ
รับรองมาตรฐาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข             
สำนักอนามัย 
 
 
 
 
 
 

 
6.  เอกสารประกอบ 

• แบบฟอรม์ 
-  แบบสรุปผลการควบคุมคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 
 

• เอกสารอา้งองิ 
-  มาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย (PHCA) 
-  แผนการควบคุมคุณภาพบริการการแพทย์และสาธารณสุข 
-  รายงานผลการรับรองมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 

 
 
 

การรับรอง
มาตรฐาน 

ศบส. 

  END 

A 
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กระบวนการยอ่ย 3: การรบัรองคณุภาพมาตรฐานศนูยบ์ริการสาธารณสขุ 
1. กรอบแนวคดิ 

ผูร้บับรกิาร ความตอ้งการและความคาดหวงั 
บุคลากร มีคู่มือและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 

  
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ความตอ้งการและความคาดหวงั 

ผู้บริหาร ศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านการรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก 
สำนักงาน และกองท่ีเกี่ยวข้อง มคู่ีมือและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน  
องค์กรภายนอก ศูนย์บริการสาธารณสุขท่ีมีความพร้อมเพื่อการรับรองคุณภาพ 
ผู้รับบริการ ได้รับการบริการตามมาตรฐาน 
  

ขอ้กำหนดด้านกฎหมาย ประสทิธภิาพของกระบวนการ ความคุม้คา่ 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 

บุคลากรของ ศบส. มีความรู้ความเข้าใจใน
มาตรฐานและสามารถใช้ควบคู่กับข้อกำหนดด้าน
กฎหมายได้อย่างเหมาะสม 

ยกระดับการบริการของ ศบส. ให้ได้มาตรฐานจากองค์กร
ภายนอก 

 
2.  ขอ้กำหนดทีส่ำคญั 

ขอ้กำหนดทีส่ำคญั ตวัชีว้ดั 
มาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นกลไกการประเมินเพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาระบบงานภายในของศูนย์บริการสาธารณสุข  โดยมีการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ และพัฒนาท้ังองค์กรทำให้องค์กรเกิดการเรียนรู้ มีการประเมินและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุข ท่ีเข้าสู่กระบวนการรับรองตามมาตรฐานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
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3.  คำจำกัดความ 
 การรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข หมายถึง การประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก (External Survey) โดยการประเมินโดยผู้ประเมินภายนอกมี  
3 ลักษณะ คือ การประเมินความพร้อม, การประเมินเพื่อพิจารณารับรอง, และการประเมินหลังการรับรอง 
  1. การประเมินความพร้อม (Preparation Survey) เป็นการประเมินเพื่อดูว่า ศูนย์บริการสาธารณสุข ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามข้อกำหนดในกรอบ
มาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข ได้ครบถ้วนแล้วหรือไม่ ศูนย์บริการสาธารณสุข จะขอให้มีการทำ presurvey ต่อเมื่อผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับท่ีมั่นใจว่าได้มีการ
พัฒนาตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข ในประเด็นสำคัญๆ ครบถ้วน.  ผลการประเมินในขั้นตอนนี้คือการให้คำแนะนำเพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุข นำไปปรับปรุง.   
การประเมินความพร้อมอาจจะทำเป็นระยะๆ หลายครั้ง จนกว่าจะมั่นใจว่าศูนย์บริการสาธารณสุข มีความพร้อมเต็มท่ีสำหรับการประเมินเพื่อรับรอง. 
  2. การประเมินเพื่อพิจารณารับรอง (Accreditation Survey) คือการไปรับทราบหลักฐานและความจริงว่าศูนย์บริการสาธารณสุข ได้มีการปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดในมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข, ส่ิงท่ีระบุไว้ในนโยบาย/คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุข, คำแนะนำของผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง, และข้อเสนอเพื่อ
การปรับปรุงจากการประเมินความพร้อม.  เครื่องมือสำคัญท่ีผู้ประเมินภายนอกจะใช้คือข้อมูลท่ีโรงพยาบาลประเมินตนเองตามแบบ ฟอร์มท่ีกำหนดไว้ซึง่ผู้ประเมินภายนอก
จะต้องศึกษาล่วงหน้าก่อนท่ีจะไป ประเมินในพื้นท่ี.   
  3. การประเมินหลังการรับรอง 
  การประเมินหลังการรับรองมี 3 ลักษณะได้แก:่ 
 ก) การประเมินเฝ้าระวัง (Surveillance Survey) เป็นการประเมนิตามกำหนดเวลาทุก 6-12 เดือน โดยเน้นประเด็นสำคัญหรือประเด็นท่ีมีแนวโน้มจะมีปัญหาใน
ภาพรวม 
 ข) การประเมินเมื่อมีปัญหา (Unscheduled Survey)  เป็นการประเมินเมื่อได้รับทราบว่าอาจจะมีปัญหารุนแรงเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยหรือความปลอดภัย 
 ค) การประเมินเมื่อมีการปรับเปล่ียน (Verification Survey) ได้แก่ การเปิดบริการ การขยายบริการ การเปล่ียนเจ้าของหรือผู้บริหารระดับสูง.  เมื่อมีการเปล่ียนแปลง
เกิดขึ้น โรงพยาบาลจะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 30 วัน และจะมีการประเมินซ้ำเพื่อยืนยันการรับรองหากอายุการรับรองยังมีเหลือมากกว่า 9 เดือน โดยอายุการรับรองจะไม่
ขยายมากกว่าเดิม 
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4.  แผนผังกระบวนงาน 

ระยะเวลา (วนั) 
จำนวนผูป้ฏบิตั ิ

(คน) 
กพส. ศบส. องคก์รภายนอก 

10 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/ครั้ง 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

- มาตรฐาน ศบส.  
-องค์ประกอบครบตามข้อกำหนด 
 

การรับรอง 
มาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข  

(องค์กรภายนอก) 

บริการการแพทย์และ
สาธารณสุข 

ผู้เย่ียมสำรวจ
ภายนอก 

 

คุณภาพการบริการ   ติดตามผลประเมิน 

START 

   END 

รับรองคุณภาพ 



 
            คูม่อืปฏบิตังิานสำนกัอนามยั  กรงุเทพมหานคร 

 
 

 
 696 

5.  ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน มาตรฐานคณุภาพงาน และการตดิตาม 

ที ่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา 
รายละเอียด 

ของงาน 
มาตรฐาน 

คณุภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูร้บัผดิชอบ แบบฟอรม์ เอกสารอา้งองิ 

1.   
 
 
 
 

10 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- วิเคราะห์และทบทวนการดำเนินงานที่
ผ่านมาและนำผลการวิเคราะห์มาวาง
แผนการเย่ียมสำรวจเพ่ือรับรอง
มาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข 
จากองค์กรภายนอก 
-กำหนดศูนย์บริการสาธารณสุข
เป้าหมายตามข้อกำหนด 
 - วางแผนการดำเนินงานตามแผนการ
เย่ียมสำรวจฯ 
-ประสานงานกับองค์กรภายนอก 
(สัญญา, งบประมาณ, กำหนดการ, 
ความพร้อมตามข้อกำหนด) 
-สรุปผลการควบคุมคุณภาพบริการ 

-มาตรฐานศูนย์บริการ
สาธารณสุข สำนักนามัย 
(PHCA) 
-นโยบายและแนวโน้ม
การแพทย์และสาธารณสุขใน
ปัจจุบัน 
-แผนปฏิบัติราชการ สำนัก
อนามัย 
-แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
20 ปี ตามนโยบายร่วมสร้าง
กรุงเทพของผู้ว่า
กรุงเทพมหานคร ให้เป็น 
มหานครปลอดภัย 

 นักวิชาการ
ปฏิบัติการ/
นักวิชาการ
ชำนาญการ/
นักวิชาการ
ชำนาญการ
พิเศษ 

-แบบสรุปผลการ
ควบคุมคุณภาพ
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข  
สำนักอนามัย 

-แผนการเย่ียม
สำรวจเพ่ือรับรอง
มาตรฐาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
(จากองค์กร
ภายนอก) 
-สรุปผลการควบคุม
คุณภาพบริการ 
-รายงานผลรับรอง
มาตรฐาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3-- 

 
2. 
 
 
 
 
 
 

 5วัน/ครั้ง -กำกับติดตามการดำเนินงานต่างๆ
รวมถึงรายงานการเย่ียมสำรวจและ
สรุปผลการเย่ียมสำรวจให้เป็นไปตาม
สัญญาและทันเวลาตามปีงบประมาณ
พร้อมการส่งมอบพัสดุอย่างครบถ้วน 
-สรุปและประเมินผลโครงการ 
 
 
 

-แผนการเย่ียมสำรวจเพ่ือการ
รบัรองมาตรฐานศูนย์บริการ
ธารณสุข 
-แผนปฏิบัติงาน 

 

กำกับติดตาม
แผนการเย่ียม
สำรวจเพ่ือการ
รับรองมาตรฐาน
ศูนย์บริการธารณ
สุข 
และแผน
ปฏิบัติงาน 
 

นักวิชาการ
ปฏิบัติการ/
นักวิชาการ
ชำนาญการ/
นักวิชาการ
ชำนาญการ
พิเศษ 

-แบบฟอร์มการ
กำกับติดตาม 

-แผนการรับรอง
มาตรฐาน 
ศูนย์บริการธารณสุข 
-แผนปฏิบัติงาน 

 

 

START 

การรับรอง 
มาตรฐาน

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข  

(องค์กร
ภายนอก) 

 

ติดตามผล
ประเมิน 

 

END 
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6.  เอกสารประกอบ 

• แบบฟอรม์ 
-  แบบสรุปผลการควบคุมคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 
-  แบบฟอร์มการกำกับติดตาม 
 

• เอกสารอา้งองิ 
-  สัญญาการจ้างกับองค์กรภายนอก 
-  แผนการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (จากองค์กรภายนอก) 
-  รายงานผลรับรองมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


