
เกณฑร์พ.สต.ตดิดาว ปี 2565 
หมวดที ่4 บริการดี

โดย...
พว.จรัญญา ส่งเสริม

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูฯิโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ
1 กุมภาพันธ ์2565



วัตถุประสงคข์องเกณฑ์
จัดใหม้ีระบบบริการ/ระบบงานในสถานบริการ 

(รพ.สต.) และในชุมชน

การจัดบริการสุขภาพทีค่รอบคลุมทุกประเภท /
ทุกกลุ่มวัย ครบ 4 มติ ิทัง้เชิงรุก/ เชิงรับ

การจัดบริการสุขภาพทีเ่หมาะสมตามศักยภาพ 
และเตม็ความสามารถของขนาดรพ.สต. (S,M,L)

มุ่งเน้นใหม้กีารพฒันางานและเพิม่ประสิทธิภาพ      
การใหบ้ริการแบบขั้นบนัได ต่อเน่ืองและย่ังยนื



ส่งมอบการบริการทีม่คุีณภาพและมาตรฐานสู่
ประชาชน

ประชาชนได้ประโยชนสู์งสุดในการรับบริการทีม่ี
คุณภาพและมปีระสิทธิภาพตามชุดสิทธิประโยชน์

เกดิระบบการบริการทีเ่ชื่อมโยงและแบบ
ไร้รอยต่อ

เกดิเครือข่ายการบริการทีช่่วยเหลือกันและกัน 
ทัง้จาก รพ.แม่ข่ายและ รพ.สต.





1.การจดับรกิารตามสภาพปัญหาส าคญั  
ของพืน้ที่ OTOP
ศกึษาแบบประเมิน  หนา้ที่ 28-29

2.การจดับรกิารในสถานบรกิาร
ศกึษาแบบประเมิน  หนา้ที่ 30-42

3.การจดับรกิารในชมุชน
ศกึษาแบบประเมิน  หนา้ที่ 49-51

4.เครื่องมือใหบ้รกิาร
ศกึษาแบบประเมิน  หนา้ที่ 92-100

ปี 2565





หมวดที ่4 บริการดี
การจดัระบบบรกิารครอบคลมุประเภทประชาชนทกุกลุม่วยั









การจัดบริการตามสภาพปัญหาส าคญัของพืน้ที่
OTOP

• เป็นการจดับรกิารที่สอดคลอ้งกบัประเดน็ OTOP

(ระดบั S,M,L ตามประเด็นปัญหาส าคญัของพืน้ที่)

• คะแนนเตม็ 5 คะแนน
• พิจารณาจากเอกสารที่เก่ียวขอ้ง การสอบถาม/สมัภาษณ์

(ตามรายการตรวจประเมิน 5 รายการ)







• ตามขอ้ยอ่ยหมวด 4 ประกอบดว้ย  
4.1 OTOP                                                           
4.2 บรกิารในสถานบรกิาร
(OPD,ER,NCD,ANC,WCC,Co,DENT)           
4.3 บรกิารในชมุชนCOC/LTC  และSRRT                                  

เกณฑ์

• ชอ่งทางการเขา้ถึงบรกิารเชิงรุก-เชิงรบั

• ระบบบรกิาร

• เครือ่งมือบรกิาร

• มีระบบสง่ตอ่-รบักลบั

• การบนัทกึขอ้มลู

รายการตรวจ
ประเมิน

หมายเหตุ : ไม่มกีารด าเนินงานทุกข้อในแต่ละประเดน็ = 0 คะแนน
มกีารด าเนินงานแต่ไม่ครบทุกข้อในแต่ละประเดน็ = 0.5 คะแนน

มกีารด าเนินงานทุกข้อในแต่ละประเดน็ = 1 คะแนน



การจัดบริการในสถานบริการ

• รพ.สต.เป็นหน่วยบรกิารดา่นหนา้ ใหบ้รกิารท่ีเป็นความจ าเป็นพืน้ฐาน
ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน ครบทกุมิติดา้นการรกัษา สง่เสรมิ ปอ้งกนั ฟ้ืนฟ ู
และทกุกลุม่วยั

รพ.สต.ขนาด S เน้นการจัดบริการแบบเครือข่าย

รพ.สต.ขนาด M  เน้นการจัดบริการแบบเครือข่าย และเป็นพีเ่ลีย้ง
ใหร้พ.สต.ขนาดS

รพ.สต.ขนาด L เน้นการจัดบริการแบบเครือข่าย และเป็นพีเ่ลีย้ง
ใหร้พ.สต.ขนาดS,M

ในการใหบ้รกิารตอ้งมีการท างานรว่มกบัรพ.แมข่า่ย อาศยั CPG 
มีระบบสื่อสาร ใหค้  าปรกึษา การสง่ตอ่ผูป่้วย บนัทกึขอ้มลูบรกิาร



1. ช่องทางการเข้าถงึบริการเชิงรุก-เชิงรับ
2.1 ช่องทางการสือ่สารการจัดบริการระบบใหค้ าปรึกษา (โทรศัพท,์  Line)



ผอ.รพ.สต.
ชื่อ – สกลุ
ต าแหน่ง

พยาบาล
ชื่อ – สกลุ
ต าแหน่ง

พยาบาล
ชื่อ – สกลุ
ต าแหน่ง

นวก./จพ.สาธารณสขุ
ช่ือ – สกลุ
ต าแหนง่

นวก./จพ.ทนัตะ
ช่ือ – สกลุ
ต าแหนง่

แพทยแ์ผนไทย
ช่ือ – สกลุ
ต าแหนง่

จนท.บนัทกึขอ้มลู
ช่ือ – สกลุ
ต าแหนง่

แม่บา้น
ช่ือ – สกลุ
ต าแหนง่

ผูช้่วยแพทยแ์ผนไทย
ช่ือ – สกลุ
ต าแหนง่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล................อ าเภอ..............จงัหวัด.............

ภาพ
ถ่าย

ภาพ
ถ่าย

ภาพ
ถ่าย

ภาพ
ถ่าย

ภาพ
ถ่าย

ภาพ
ถ่าย

ภาพ
ถ่าย

ภาพ
ถ่าย

ภาพ
ถ่าย

1.2 โครงสร้างหน้าทีค่วามรับผิดชอบ



1.3 ตารางใหบ้ริการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล................อ าเภอ..............จังหวัด.............

วัน/
เวลา

08.30 – 12.00 น. 12.00 – 13.00 
น.

13.00 – 16.30 น.

จนัทร์
- ตรวจรกัษาโรคทั่วไป/ วางแผนครอบครวั/ ทนัตกรรม/ 
แพทยแ์ผนไทย
- คลนิิกเบาหวาน วนัจนัทร ์สปัดาหท์ี่ 4 ของเดือน

พกั
รบั
ปร
ะท
าน
อา
หา
รก
ลา
งว
นั

- ตรวจรกัษาโรคทั่วไป
- เยี่ยมบา้น
- คลนิิกไรพ้งุ วนัจนัทร ์สปัดาหท์ี่ 4 ของเดือน

องัคาร

- ตรวจรกัษาโรคทั่วไป/ วางแผนครอบครวั/ ทนัตกรรม/ 
แพทยแ์ผนไทย
- ประเมินพฒันาการเด็ก วนัองัคารที่ 1 และ 3 ของ
เดือน
- ฉีดวคัซนี วนัองัคารที่ 2 และ 4 ของเดือน

- ตรวจรกัษาโรคทั่วไป
- เยี่ยมบา้น
- คลนิิกกระตุน้พฒันาการเด็ก วนัองัคารที่ 1 และ 
3 ของเดือน

พธุ
- ตรวจรกัษาโรคทั่วไป/ วางแผนครอบครวั/ ทนัตกรรม/ 
แพทยแ์ผนไทย
- คลนิิกฝากครรภ์

- ตรวจรกัษาโรคทั่วไป
- เยี่ยมบา้น
- คลนิิกใหค้  าปรกึษา วนัพธุ สปัดาห์ 1 และ 4 ของ
เดือน

พฤหสั
บดี

- ตรวจรกัษาโรคทั่วไป/ วางแผนครอบครวั/ ทนัตกรรม/ 
แพทยแ์ผนไทย

- ตรวจรกัษาโรคทั่วไป
- เยี่ยมบา้นคลนิิกเพื่อนใจวยัรุน่ วนัพฤหสับดี 
สปัดาหท์ี่ 4 ของเดือน

ศกุร์ - ตรวจรกัษาโรคทั่วไป/ วางแผนครอบครวั/ ทนัตกรรม/ 
แพทยแ์ผนไทย

- ตรวจรกัษาโรคทั่วไป
- เยี่ยมบา้น
- กิจกรรม 5ส ตามพืน้ที่ที่รบัผิดชอบ

นอกเวลาราชการเปิดบริการ วันจันทร ์– วันศุกร ์เวลา 16.30 – 19.30 น.
วันเสาร ์วันอาทติย ์และวันหยุดนักขัตฤกษ ์ เวลา 08.30  - 12.00 น.



1.3 การปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล................อ าเภอ..............จังหวัด.............

ช่ือ – สกลุ
ต าแหน่ง

โทร xxx-xxxxxxx

เวรประจ าวันน้ี
นอกเวลาราชการเปิดบริการ 
วันจันทร ์– วันศุกร ์เวลา 16.30 – 19.30 น.
วันเสาร ์วันอาทติย ์และวันหยุดนักขัตฤกษ ์เวลา 08.30-12.00 น.



1.3 ระบบจัดควิ



จุดคัดกรองผู้ป่วยระบบทางเดนิหายใจ



คู่มือการใหบ้ริการ..................................
โรงพยาบาล........................................

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล..........................................

เร่ือง : ………………………………………………………................
หน้า : ………...........

วันที่ : ………...........

แผนก : ……………………………………… แผนกที่เก่ียวขอ้ง : รพ.สต. ใน คปสอ. 
...................................

คณะผู้จัดท า : คณะกรรมการจดัท าคูมื่อการใหบ้ริการ
............

ผู้ทบทวน : ................................................................
ประธานคณะกรรมการคดัท าคูมื่อการบรกิาร

ผู้ควบคุมก ากับ ...........................................................
(....................................................)
สาธารณสขุอ าเภอ.................

ผู้อนุมัติ ................................................................
(...................................................)

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล.......................

2.1 CPG รายบริการทีส่นับสนุนจากแม่ข่าย(ไม่เกิน5ปี)



CPG รายบริการทีส่นับสนุนจากแม่ข่าย(ไม่เกนิ5ปี)



แผนกOPD

• การจดับรกิารภายในหน่วยบรกิารท่ีจดัไว้

• คะแนนเตม็ 5 คะแนน
• พิจารณาจากเอกสารที่เก่ียวขอ้ง การสอบถาม/สมัภาษณ์

(ตามรายการตรวจประเมิน 5 รายการ)

• CPG OPD โรคท่ีเป็นปัญหาส าคญัของCUP อย่างนอ้ย 5 โรค

• รพ.สต.ขนาด S,M,L ตรวจรกัษาโรคเบือ้งตน้รายโรคตามบรบิทของ
พืน้ที่



แผนกER

คะแนนเต็ม 5 คะแนน
• พิจารณาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การสอบถาม/สมัภาษณ์
• CPG ER : Stroke, STEMI, Sepsis, Head injury, Hypoglycemia, Hyperglycemia 

การช่วยฟ้ืนคืนชีพเบือ้งตน้ และการใชย้าช่วยชีวิตฉกุเฉิน





แผนกANC

คะแนนเต็ม 5 คะแนน
พิจารณาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การ
สอบถาม/สมัภาษณ์
CPG ANC : การฝากครรภป์กติ การฝาก
ครรภก์ลุ่มเส่ียง และการส่งต่อ



แผนกWCC



แผนกNCD

คะแนนเต็ม 5 คะแนน
CPG NCD : การดแูลและการสง่ตอ่   
ในกลุม่ผูป่้วย DM,HT,Stroke,CKD



รพ.สต.ระดับS,M,L ใหก้ารปรกึษาดา้นสขุภาพทกุกลุ่มวยั : ปัญหาสขุภาพทั่วไป/
สขุภาพจิต/วางแผนครอบครวั/โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ/์การตัง้ครรภไ์ม่พรอ้ม/OSCC
หรือตามบรบิทของการจดับรกิารแบบเครือข่าย โดยทกุวิชาชีพในรพ.สต. 
(เครื่องมือบรกิาร ใหค้ะแนนอตัโนมตัิ 1คะแนน)
พิจารณาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การสอบถาม/สมัภาษณ์
(ตามรายการตรวจประเมิน 5 รายการ)



แผนกDENT

คะแนนเต็ม 5 คะแนน
CPG DENT : สง่เสรมิทนัตสขุภาพตาม
กลุม่วยั,รกัษาขดู อดุ ถอนหรอืตามบรบิท
ของการจดับรกิารแบบเครอืขา่ย



การจัดบริการในชุมชน

บริการทีจั่ดไว้ใหบ้ริการผู้ป่วย ผู้รับบริการ และชุมชน โดยออก
ใหบ้ริการในชุมชน

• การพฒันาบรกิารเชิงรุกในพืน้ที่ มีระบบการดแูลตอ่เน่ือง(COC)ครอบคลมุ
อย่างนอ้ย 4กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่ผูส้งูอาย3ุ,4 กลุม่ผูพ้ิการท่ีตอ้งดแูลพิเศษ 
กลุม่เดก็พฒันาการลา่ชา้ กลุม่Palliative Care   การเฝา้ระวงั ปอ้งกนั 
ควบคมุ และสอบสวนโรค(SRRT) และการคุม้ครองผูบ้รโิภค(คบส.)

• คะแนนเตม็ 5 คะแนน

รพ.สต.ขนาด S,M,L  การเยีย่มบ้านตามหลักเวชศาสตรค์รอบครัว 
และฟ้ืนฟูสภาพในชุมชนโดยทมีสหวชิาชพี/CG/อสม.ตามบริบทของ
พืน้ที่





SRRT







ข้อสรุปร่วมในการน าเกณฑไ์ปปรับใช้ในพืน้ที่

มี 2 รูปแบบ คอื การจัดบริการในสถานบริการ และในชุมชน
• การลงชุมชน เลอืกกรณีเยีย่มบา้น เตรียม 1 case ทีป่ระทบัใจทีด่ ีเพือ่ดูภาพรวม

ของระบบทัง้ระบบสาธารณสุขและสังคม (ถามเภสัชว่าเคสเดยีวหรือแยก) 

• การสอบเทยีบเครื่องมอื : เงือ่นไขการประเมนิ  ประเดน็การสอบเทยีบเครื่องมอื
ใหบ้ริการ ในกรณีทีใ่บรับรองผลการสอบเทยีบหมดอายุในหว้งเวลาของการลง
ประเมนิรพ.สต.ตดิดาว มเีงือ่นไขดังนี้

1. รพ.สต.หรือ CUP ต้องมแีผนการสอบเทยีบเครื่องมอืและต้องด าเนินการ
สอบเทยีบใหแ้ล้วเสร็จ นับจากใบรับรองผลการสอบเทยีบหมดอายุ 

2. ถา้ไม่มผีลการสอบเทยีบเครื่องมอืตามระยะเวลาทีก่ าหนดและส่งผลการ
ประเมนิรับรองผลมาทีจ่ังหวัดและเขต ขอไม่พจิารณารับรองผลการประเมนิผ่านระดับ 
5 ดาวใหก้ับสถานบริการแหง่น้ัน



ตามข้อก าหนดของเขต 8 จากการประชุมเชงิปฏบิัตกิารพฒันา
ศักยภาพทมีพีเ่ลีย้งในระบบบริการปฐมภมู ิ

(ครู ข รพ.สต.ตดิดาว) เขตสุขภาพที ่๘ ปี 

Family Folder งานละ 1 เล่ม 

(กระดาษ, electronic file) ใหเ้ตรียมได้

• ใหร้พ.แม่ข่าย ลงพืน้ทีรั่บประเมนิรพ.สต. การทีไ่ม่ออก
ประเมนิ ท าใหไ้ม่สามารถเชือ่มโยงข้อมูลการสนับสนุนรพ.
สต. ภาพระดบั CUP

(มีค าสั่งทมีพีเ่ลีย้งและแผนออกประเมินเยีย่มเสริมพลัง)




