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กฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations : IHR,2005) 

 กฎอนามัยระหว่างประเทศ เป็นมาตรการที่ก าหนดข้ึนเพื่อปูองกันการแพร่กระจายโรคระหว่างประเทศได้
เริ่มใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1969 โรคที่ต้องรายงานได้แก่ อหิวาตกโรค กาฬโรค ไข้เหลือง ในรอบทศวรรษที่ผ่านมาได้มี
โรคติดเช้ืออุบัติใหม่เกิดข้ึนจ านวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ โรคไข้สมอง
อักเสบจากเช้ือนิปาห์ โรคซาร์ส และไข้หวัดนก ท าให้องค์การอนามัยโลกและประเทศต่างๆ ได้ร่วมกันทบทวนและ
เห็นชอบกับกฎอนามัยระหว่างประเทศ ฉบับ ค.ศ. 2005 โดยมีผลบังคับใช้เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2007 
 สาระส าคัญของกฎอนามัยระหว่างประเทศ ฉบับ ค.ศ. 2005 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการก าหนด
แนวทางจัดการกับปัญหาภัยสุขภาพฉุกเฉินข้ามชาติ เพื่อให้ความมั่นใจในการปูองกนัอย่างสูงสุดต่อการแพร่ระบาด
ของภัยสุขภาพ โดยให้มีผลกระทบต่อการเดินทางและการค้าระหว่างประเทศน้อยที่สุด  และเป็นการก าหนด
บทบาทหน้าที่ภารกิจที่ชัดเจน การตรวจจับและการตอบสนองต่อภัยสุขภาพ การแลกเปลี่ยนข้อมูลของแต่ละ
ประเทศสมาชิก 
 บทบัญญัติของกฎอนามัยระหว่างประเทศ ได้ก าหนดให้แต่ละประเทศต้องจัดให้มีหน่วยงานและผู้แทน 
(National IHR Focal Point) ในการประสานงานองค์การอนามัยโลกและด าเนินการตามกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศได้แก่ การแจ้งให้องค์การอนามัยโลกทราบภายใน 24 ช่ัวโมงได้แก่ โรคฝีดาษ โปลิโอ โรคซาร์ส ไข้หวัด
ใหญ่ (ในคน) ที่เป็นเช้ือไวรัสสายพันธ์ุใหม่ รวมทั้งเหตุการณ์ที่พิจารณาว่าเป็นภัยสุขภาพฉุกเฉินข้ามชาติ  และ
ก าหนดให้แต่ละประเทศต้องมีการเสริมสร้างศักยภาพการเฝูาระวังและสอบสวนควบคุมโรค  ทั้งในด้านการเฝูา
ระวังปกติ ตามช่องทางเข้าออกประเทศ และในการตรวจจับและตอบสนองต่อภัยสุขภาพฉุกเฉินข้ามชาติ ภายใน
ระยะเวลา 5 ป ีหลังจากกฎอนามัยระหว่างประเทศมีผลบังคับใช้ 
 กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (2005) มีเจตนารมณ์และขอบเขต เพื่อ “ปูองกัน คุ้มครอง 
ควบคุมและตอบโต้ทางด้านสาธารณสุขต่อการแพร่กระจายของโรคติดต่อและภัยสุขภาพระหว่างประเทศด้วย
วิธีการที่เหมาะสมกับภาวะเสี่ยงด้านสาธารณสุขและหลีกเลี่ยงการรบกวนที่ไม่จ าเป็นต่อการจราจรและการค้า
ระหว่างประเทศ”กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (2005) ประกอบด้วยนวัตกรรมต่างๆ ได้แก่    
 1. มีขอบเขตของงานที่ไม่จ ากัดเฉพาะโรคหรือวิธีการติดต่อ แต่ครอบคลุม “สภาพการเจ็บปุวยหรืออาการ
ปุวยไม่ว่าจะมีแหล่งก าเนิดจากที่ใด หรือจากสาเหตุใดก็ตามที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติ  
 2. ประเทศสมาชิกต้องพัฒนาสมรรถนะหลักด้านสาธารณสุขให้ได้อย่างน้อยในระดับข้ันพื้นฐาน  
 3. ประเทศสมาชิกต้องแจ้งต่อองค์การอนามัยโลก หากเกิดเหตุการณ์ที่อาจเป็นภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern : PHEIC)               
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
 4. มีบทบัญญัติให้องค์การอนามัยโลกมีอ านาจพิจารณารายงานอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกั บการ
เหตุการณ์ด้านสาธารณสุข และขอตรวจสอบประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆ  
 5. มีข้ันตอนการพิจารณาตัดสินใจของผู้อ านวยการใหญ่ ว่าเหตุการณ์ใดถือเป็น“ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขระหว่างประเทศ” (Public Health Emergency of International Concern : PHEIC)               
และข้ันตอนการออกค าแนะน าช่ัวคราว หลังจากพิจารณาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการแก้ไขภาวะฉุกเฉิน  
 6. คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคล และผู้เดินทาง  
 7. การจัดต้ังจุดประสานงานกฎอนามัยระดับชาติ (National IHR Focal Point) และจุดประสานงานกฎ
อนามัยขององค์การอนามัยโลก (WHO IHR Contact Points) เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิกกับ
องค์การอนามัยโลก อย่างเร่งดว่น 
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ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ  

(Public Health Emergency of International Concern : PHEIC) 
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วาระความม่ันคงด้านสุขภาพโลก (Global Health Security Agenda) 

 ความมั่นคงทางสุขภาพของโลก (Global Health Security) คือกิจกรรมที่ต้องการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
เพื่อลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันทางสาธารณสุขที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยรวมของประชากรที่
อาศัยอยู่ทั่วทุกภูมิภาคและเขตแดนระหว่างประเทศ  

 วาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (Global Health Security Agenda) เป็นความร่วมมือของประเทศ
สหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรป (European Union), องค์การอนามัยโลกม องค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations), องค์กรสุขภาพสัตว์นานาชาติ 
(World Organization for Animal Health) และประเทศต่างๆ อีก 29 ประเทศ ซึ่งจัดตั้งข้ึนเพื่อสนับสนุนให้
ประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกเร่งพัฒนาสมรรถนะในการปูองกันภาวะคุกคามจากโรคติดต่อและโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ให้ได้ตามกฏอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) โดยหลักการในการด าเนินงานคือ  

 1. สามารถปูองกันการระบาดของโรคที่สามารถปูองกันได้ (Prevent)  

 2. ตรวจจับภัยคุกคามให้ได้อย่างรวดเร็ว (Dtect)  

 3. ตอบโต้ภัยคุกคามอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (Response) 
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การจัดท าเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) 

เป้าหมายท่ี 3 หลักการมสีุขภาพดีทุกช่วงวัย  

(Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) 

 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ สมัยที่  ๗๐ ได้รับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม        
United Nations Summit ที่เรียกว่า ‘Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable’   
และประกาศให้ค ามั่นในการด าเนินการตาม เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDG) หรือวาระ ๒๐๓๐ เพื่อความยั่งยืนหลักการที่ส าคัญของเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ             
จะ“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave no one left behind) มุ้งเน้นการพัฒนาคน (People) ปกปูองสิ่งแวดล้อมโลก 
(Planet) สร้างความมั่งค่ัง (Prosperity) สร้างความผาสุก (Peace) และสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา 
(Partnership) เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ประกอบด้วย ๑๗ เป้าหมายหลัก (Goal)      
และ ๑๖๗ เป้าหมายย่อย (Target) ซึ่งจะต้องบรรลุและด าเนินการให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) 
 ส าหรับเปูาหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจะอยู่ใน เป้าหมายหลักท่ี ๓ หลักการมีสุขภาพดีทุกช่วงวัย         
: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages ประกอบด้วยเปูาหมายรอง     
๑๓ เปูาหมาย ได้แก่ 

ล าดับประเด็น เป้าหมาย 

1. Reduce maternal mortality to <70 
Maternal mortality 

ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลกลงต่ ากว่า 70 ต่อ 
100,000 การเกิดมีชีพ 

2. End newborn and child preventable 
deaths 
Under-5 mortality rate (no more than 25 per 
1,000 live births) 

ขจัดปัญหาการตายที่สามารถปูองกันได้ของทารกแรก
เกิดให้น้อยกว่า 12 ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพและการ
เสียชีวิตของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ป ีให้น้อยกว่า 25 ต่อ 
1,000 การเกิดมีชีพ 
 

3. End epidemics 
HIV incidence and mortality rates (90% 
reduction) TB incidence and mortality 
numbers (80% and 90% reductions) Malaria 
incidence and mortality rates (90% reduction 

หยุดยั้งการระบาดของเช้ือไวรัสเอดส ์วัณโรคมาลาเรีย 
และโรคติดต่อในกลุ่มประเทศเขตร้อนที่ถูกละเลย 
(neglected tropical disease) โรคไวรัสตับอักเสบ 
โรคติดต่อที่เกิดจากการบริโภคน้าและอาหารที่ไม ่
สะอาด รวมทัง้โรคติดต่ออื่นๆ 

4. Reduce NCD mortality and improve 
mental health 
Mortality rate due to CVD, cancer, diabetes, 
or chronic respiratory disease between ages 
30 and 70 (30% reduction) 

ลดการตายกอ่นวัยอันควรที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
(non-communicable diseases-NCDs) 
 

5. Prevention and treatment of substance 
abuse 

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปูองกันและบาบัดรักษา
ผู้ใช้สารเสพติด 
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ล าดับประเด็น เป้าหมาย 

6. Halve deaths and injuries from road traffic 
accidents Mortality numbers due to road 
traffic accidents (50% reduction) 

ลดจ านวนผูท้ี่เสียชีวิตและบาดเจบ็จากอบุัติเหตุจราจร 
 

7. Universal access to sexual and 
reproductive health care services 
Family planning coverage rate (at least 75%) 

สร้างหลักประกันในการเข้าถึงบรกิารอย่างถ้วนหน้าด้าน
อนามัยเจริญพันธ์ุ การวางแผนครอบครัว 
 

8. Universal health coverage Coverage index 
with tracer interventions for prevention and 
treatment and financial protection 

สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทุกประเทศ 
 

9. Reduce mortality and illness from 
pollution and contamination Population in 
urban areas exposed to outdoor air pollution 
above WHO guideline values 

ลดจานวนผูเ้สียชีวิตและเจบ็ปุวยจากสารเคมอีันตราย 
 

10. Tobacco (FCTC) 
 

Tobacco use การน าหลักการในกรอบอนุสญัญา
ควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO 
Framework Convention on Tobacco Control – 
FCTC) ไปสู่การปฏิบัติอย่างมปีระสิทธิภาพ 

11. Medicines and vaccines 
Population with access to affordable 
medicines (%) 
 

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตวัคซีน ยาและ
เวชภัณฑ์ รวมทั้งเทคโนโลยสีุขภาพสาหรับโรคติดต่อ 
และโรคไม่ติดต่อเรือ้รังที่มผีลต่อสุขภาพของประชาชน
ในประเทศยากจน และประเทศกาลงัพฒันา เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีน ยาเวชภัณฑ์ และ
เทคโนโลยีสุขภาพเหล่าน้ีได้อย่างถ้วนหน้าในราคาไม่
แพงเกินไป 

12. Increase health financing and enhance 
health workforce in developing countries 
Health workers per 1,000 population 
 

เพิ่มการลงทุนด้านสุขภาพอย่างมีนัยยะส าคัญ ทั้งในด้าน
การเงินการคลังสุขภาพจากภาครัฐ การผลิต การ
กระจายและธ ารงบุคลากรสุขภาพที่มีคุณภาพในระบบ
บริการสุขภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ยากลาบาก หรือ
ห่างไกลทุรกันดาร 

13. Strengthen capacity health risks 
Implementation IHR core capacities 

เสริมสร้างศักยภาพของทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
กาลังพฒันาในการเตือนภัย เฝูาระวังและลดความ
สูญเสียทีเ่กิดจากภัยพิบัติและภัยคุกคามต่างๆ รวมทั้ง
โรคติดต่อที่เกิดจากเช้ืออุบัติใหม่ด้วย 
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ความส าคัญในเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนภายหลังปี ค.ศ. 2018 
(SDGs Post-2015 development agenda) 

 หลักการ ควรยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีการขจัดความยากจนเป็น
เปูาหมายหลัก ครอบคลุมประชาชนจากทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของกระบวนการจัดทา เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื
ภายหลังปี ค.ศ. 2015 และการน าไปปฏิบัติ เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ให้ความส าคัญต่อบทบาท
ของสตรีในการมีส่วนร่วมในวาระการพัฒนา เรียนรู้จากประสบการณ์ของ MDGs และตอบสนองต่อสิ่งท้าทายที่
เกิดข้ึนใหม่ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่/อุบัติซ้ า รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ดังนั้น วาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 ควรครอบคลุม      
4 ประเด็น ดังนี ้ 
 1) Ensuring sustainability 
 2) Building resilience  
  เป้าหมายด้านสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงเปูาหมาย MDGs ที่ยังคงไม่บรรลุในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ส าคัญต่อศักยภาพของมนุษย์ในการตอบสนองต่อสิ่งท้าท้ายใหม่ ๆ ดังนั้น เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังปี 
ค.ศ. ๒๐๑๕ นอกจากควรมีประเด็นเรื่องการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแล้ว ประเทศไทยควรมีบทบาทน า
และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประเทศอื่นในประเด็นอื่นๆ ดังต่อไปนี้  
  ประเด็นด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและบรรเทาภัยจากเหตุภัยพิบัติ เนื่องจากได้เกิดข้ึนถ่ี
และรุนแรงข้ึน ทาให้การบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องชะงักหรือถดถอยลง ทั้งนี้ ไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤต       
มหาอุทกภัยและสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการนากับประเทศต่าง ๆ  
 3) Reducing inequality and promoting human rights 
 4) Means of implementation 
 และในส่วนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านสุขภาพซึ่งได้ด าเนินงาน
ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการแสดงความมุ่งมัน่ในการด าเนินงานเพื่อบรรลเุปาูหมายหลักที่ ๓ และเปูาหมาย
ย่อยทั้ง ๑๓ เปูาหมายและเปูาหมายย่อยอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยปรับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน 
ให้สอดคล้องกับ SDG พิจารณาแสวงหางบประมาณเพิ่มในการด าเนินงานรองรับการด าเนินงานดังกล่าว         
และเสริมสร้างความเข็มแข็งของระบบรายงานและข้อมูลเพื่อสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ข้อมูลท่ัวไปของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

1.บริการหลัก (Main Service) 
 บริการวิชาการด้านสุขภาพและสาธารณสุข  การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันควบคุมโรค การคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การแพทย์แผนไทย และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

2.วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นองค์การบรหิารจัดการระบบสุขภาพต้นแบบ  สถานบริการได้คุณภาพมาตรฐาน บุคลากรมสีมรรถนะ
และความสุข ประชาชนมีสุขภาวะ 
3.ค่านิยม(Values) 
 มองแต่ดี  ชีวีมีสุข 
4.พันธกิจ(Mission) 

1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของจังหวัด 
2. ประสานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผสมผสานแบบองค์รวม ทั้งการรกัษาพยาบาล  

 ส่งเสรมิสุขภาพ ปูองกันควบคุมโรค ฟื้นฟูสุขภาพและคุ้มครองผูบ้ริโภค 
3. ก ากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานสาธารณสุข 
4. จัดบรกิารสุขภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐานคุ้มครองผูบ้รโิภคด้านสุขภาพ 
5. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสขุภาพ 

5.ความสามารถเฉพาะองค์กร (Core competency) 
 สามัคคี  มีมนุษย์สัมพันธ์  ริเริ่มสร้างสรรค์  จรรโลงวินัย 
6.ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และประชากร 
ประวัติความเป็นมา 

 สิงห์บรุีเปน็เมอืงเก่าแก่เมืองหนึ่ง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนกรุงสุโขทัย ราว พ.ศ.๑๖๕๐ โดยพระเจ้า
ไกรสรราช ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ราว พ.ศ.๒๔๓๗   ได้มีการจัดรปูการปกครองเมืองตามระบบมณฑล
เทศาภิบาล    จึงได้จัดตั้งมณฑลกรุงเก่า  (มณฑลอยุธยา) ข้ึนประกอบด้วยเมือง ๘ เมือง  คือกรุงเก่าพระพุทธบาท
พรหมบรุี     ลพบุรี    สระบรุี     สิงห์บรุี     อ่างทอง และอินทร์บรุี  ใน พ .ศ.๒๔๓๙ ได้มีการยุบเมืองพรหมบุร ี
เมืองอินทร์บรุี   ลงให้เป็นอ าเภอข้ึนกับเมืองสงิหบ์ุรี  ในขณะเดียวกัน ได้ย้ายเมืองสงิหบ์ุรจีากปากบางต้นโพธ์ิ ไป
ตั้งที่ต าบลบางพุทรา อ าเภอเมืองสงิหบ์ุรี อันเป็นที่ตั้งจังหวัดสิงห์บรุีในปจัจบุัน จังหวัดสิงห์บรุีใช้ตราสญัลักษณ์
ประจ าจงัหวัดสงิหบ์ุรเีป็น รปู  "อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจนั"  ใช้อักษร  "สห" เป็นอักษรย่อประจ าจงัหวัด 
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ที่ตั้ง 

จังหวัดสิงห์บรุี   ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุง้ที่  
๑๕ องศา ๐๖ ลบิดา ถึง ๑๔ องศา ๔๓ ลิบดาเหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๐ 
องศา ๑๑ ลิบดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศเหนอืตาม
ถนนสายเอเชีย ๑๔๒ กิโลเมตร   มเีนื้อทีท่ั้งหมดประมาณ  ๘๒๒.๔๗๘  
ตารางกิโลเมตร  หรอื  ๕๑๔,๐๔๙  ไร่   
อาณาเขต 

จังหวัดสิงห์บรุี มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกลเ้คียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และอ าเภอ
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอไชโย อ าเภอโพธ์ิทอง  และอ าเภอ
แสวงหา จงัหวัดอ่างทอง 

 ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอ าเภอบ้านหมี่ และอ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอสรรคบรุีจงัหวัดชัยนาทและอ าเภอเดมิบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุร ี

 

สภาพภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นทีร่าบลุ่มและพื้นทีลู่ก
คลื่นลอนต้ืน ซึง่เกิดจากการทบัถมของตะกอนรมิแม่น้ าเป็นอย่าง
มาก มีแม่น้ าทีส่ าคัญไหลผ่าน ๓ สาย คือ  แม่น้ าเจ้าพระยา 
แม่น้ าน้อย และแม่น้ าลพบรุี นอกจากนี้ยังมลี าน้ าสายอื่นๆ อีก 
คือ ล าแม่ลา ล าการ้อง ล าเชียงราก และโพธ์ิชัย 

 

สภาพภูมิอากาศ     
ลักษณะอากาศ   คล้ายคลึงกบักรุงเทพมหานคร โดยแบง่เป็น  ๓  ฤดู  คือ 

 ฤดูร้อน  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๓๖.๓๐ องศาเซลเซียส 
 ฤดูฝน  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ปรมิาณน้ าฝนเฉลี่ย ๑,๐๔๗.๒๗ มม.ต่อป ี
 ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๗.๑๐ องศาเซลเซียส 
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ทรัพยากรธรรมชาติ 

       ดิน สามารถแบ่งเป็นกลุ่มชุดดินได้ประมาณ  ๗  ชุด ได้แก่   ดินชุดท่าม่วง  ดินชุดสรรพยา  ดินชุด 
ราชบุรี ดินชุดนครปฐม ดินชุดสระบุรี ดินชุดสิงหบ์ุรี และดินชุดโคกกระเทียม  กลุ่มชุดดินที่พบ 
ส่วนมากเป็นดินชุดราชบุรี       ซึ่งลักษณะกลุ่มดินดังกล่าว     เป็นดินที่เหมาะสมในการท านา 
ประมาณร้อยละ ๖๐   และเป็นดินทีเ่หมาะสมในการปลกูพชืไร่ ประมาณรอ้ยละ ๔๐ ของพื้นที ่

ทั้งหมด 

 ทราย เป็นทรายแม่น้ า มีคุณสมบัติเหมาะต่อการใช้ก่อสร้าง 
 ป่าไม้ ไม่มีพื้นที่เป็นปุาสงวน 

เศรษฐกิจ  
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม รอ้ยละ ๘๐ 

 

 

ศาสนา 
ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด  นับถือศาสนาพทุธ   มีวัด  184  วัด ภิกษุ  1,551 รูป  สามเณร   611   รูป   
โบสถ์ครสิต์  ๒  แห่ง  มัสยิด  1  แห่ง 

   

 

 

 

 

 

 

นับถือศาสนาพุทธ     ร้อยละ   ๙8.80            ศาสนาคริสต์   ร้อยละ   0.18      ศาสนาอิสลาม ร้อยละ   
1.02 
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การศึกษา 

           สถานศึกษาในจังหวัดสิงห์บรุี  มีทั้งภาครัฐและเอกชน 
จนถึงระดบัอาชีวศึกษา  และยังมีการศึกษานอกระบบ 
ให้แก่ประชาชนทั่วไป  ( ปีการศึกษา ๒๕๕8 )  
มีจ านวนโรงเรียน  ดังนี้  

      ระดับประถมศึกษา จ านวน          133 แห่ง
  

ระดับมัธยมศึกษา จ านวน            61 แห่ง
  

ระดับอาชีวศึกษา  จ านวน              ๕ แห่ง
  

 มีจ านวนนักเรียน  ดังนี้ 
  ระดับอนบุาล   จ านวน        4,470 คน 
  ระดับ ป.๑ – ป.๖  จ านวน      18,571 คน 
  ระดับ ม.๑ – ม.๓   จ านวน        6,632 คน 
  ระดับ ม.๔ – ม.๖  จ านวน        ๓,526 คน 
การปกครอง 

จังหวัดสิงห์บรุี แบ่งการปกครองออกเป็น ๖ อ าเภอ ๔๓ ต าบล ๓๖๔ หมูบ่้าน ๑ องค์การบรหิารส่วน
จังหวัด   ๓๔ องค์การบริหารส่วนต าบล ๑ เขตการเลอืกตั้ง 2 เทศบาลเมือง และ 6 เทศบาลต าบล  ประกอบด้วย  

1) เทศบาลเมอืงสิงห์บรุ ี  (อ าเภอเมือง) 
2) เทศบาลเมอืงบางระจัน (อ าเภอบางระจัน) 
3)  เทศบาลต าบลบางน้ าเช่ียว (อ าเภอพรหมบุร)ี 

 4)  เทศบาลต าบลอินทรบ์ุร ี (อ าเภออินทร์บรุ)ี 
5)  เทศบาลต าบลปากบาง  (อ าเภอพรหมบุร)ี 

 6)  เทศบาลต าบลโพสงัโฆ  (อ าเภอค่ายบางระจัน) 
7)  เทศบาลต าบลถอนสมอ (อ าเภอท่าช้าง) 

          8)  เทศบาลต าบลทับยา             (อ าเภออินทร์บรุี) 
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7.ระบบก ากบัดูแลองค์กร (Governance System) 
 
 

 นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวัดสงิหบ์ุร ี
 ผชช.ว (รอง 1) 
ผชช.ส (รอง 2) กลุม่งานบรหิารงานทั่วไป กลุ่มงานสง่เสรมิสุขภาพและ

ยาเสพตดิ กลุ่มงานประกนัสุขภาพ กลุม่งานพฒันา
คุณภาพและรปูแบบบริการ  

นวค.ชนพ.(รอง 3) กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  กลุม่งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม งานอุบัตเิหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน 

ผช.นพ.สสจ.คนที่ 1 กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข   
กลุม่งานการแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก    
กลุม่งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  

ผช.นพ.สสจ.คนที่ 2 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  กลุม่งานบรหิารทรัพยากร
บุคคล กลุม่งานสื่อสารองค์กร 

ผช.นพ.สสจ.คนที่ 3 กลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตรส์าธารณสุข 
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8.โครงสร้างเครือข่ายบรกิาร/โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสงิห์บุรี 

คปสอ.เมือง 
(รพ.สิงหบ์ุรี/ 

สสอเมืองสิงห์บุร ี

คปสอ.อินทร์บรุ ี
(รพ.อินทรบ์ุรี/
สสอ.อินทรบ์ุร ี

คปสอ.พรหมบุร ี
(รพ.พรหมบรุี/
สสอ.พรหมบรุี) 

 

 

คปสอ.บางระจัน
(รพ.บางระจัน/ 
สสอ.บางระจัน 

คปสอ.ท่าช้าง 
(รพ.ท่าช้าง/สสอ.

ท่าช้าง) 
 

คปสอ. 
ค่ายบางระจัน 

(รพ.ค่าย
บางระจัน/สสอ.
ค่ายบางระจัน 

รพ.สต.บางมญั 
รพ.สต.ม่วงหมู ่
รพ.สต. 
บางกระบือ 1 
รพ.สต. 
บางกระบือ 2 
รพ.สต.ต้นโพธิ์ 1 
รพ.สต.ต้นโพธิ์ 2 
รพ.สต.หัวไผ ่
รพ.สต.จักรสีห ์
รพ.สต.โพกกรวม 
 
 
 
 

รพ.สต.ท่างาม 
รพ.สต.ทบัยา 
รพ.สต.น้ าตาล 
รพ.สต.ทองเอน 1 
รพ.สต.ทองเอน 1 
รพ.สต.ประศุก 
รพ.สต.ห้วยชนั 1 
รพ.สต.ห้วยชนั 2 
รพ.สต.โพธิ์ชัย 1 
รพ.สต.โพธิ์ชัย 2 
รพ.สต.อินทรบ์ุรี 1 
รพ.สต.อินทรบ์ุรี 2 
รพ.สต.ง้ิวราย 1 
รพ.สต.ง้ิวราย 2 
รพ.สต.ง้ิวราย 3 
รพ.สต.ชีน้้ าร้าย 1 
รพ.สต.ชีน้้ าร้าย 2 
 
 
 
 
 

รพ.สต.โรงช้าง 
รพ.สต.พระงาม 
รพ.สต.หัวปุา 
รพ.สต.บ้านแปูง 
รพ.สต.พรหมบรุ ี
รพ.สต. 
บางน้ าเชี่ยว 
 
 
 
 

สอน.พักทนั 
รพ.สต.สิงห ์
รพ.สต.บ้านจ่า 
รพ.สต.โพชนไก่ 
รพ.สต.ไม้ดัด 
รพ.สต.สระแจง 
 
 
 
 

รพ.สต.โพสังโฆ 
รพ.สต.ท่าข้าม 
รพ.สต.โพทะเล 
รพ.สต.คอทราย 
รพ.สต. 
หนองกระทุ่ม 
 
 
 
 

สอน.พิกุลทอง 
รพ.สต.ถอนสมอ 
รพ.สต.วหิารขาว 
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9.สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environments Analysis) เป็นการประเมิน

หน่วยงานใช้หลักของความพอประมาณในเรื่องของความพอดี  พอเหมาะ ประเมินจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน 
(Weakness) ของหน่วยงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือตัวแบบ ๗ ปัจจัย (McKinney’s ๗  S Model)    
ได้ดังนี ้
     การวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

  ๑.กลยุทธ์ของหน่วยงาน 
(Strategy) 

S1 มียุทธศาสตร์การด าเนินงานที่ชัดเจน W1 ยุทธศาสตร์ขาดการน ามาใช้อย่าง
จริงจัง 

๒.โครงสร้างหน่วยงาน 
(Structure)  

S2 มีโครงสร้างเป็นแบบล าดับชั้น   W2 การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ไม่ชัดเจนมี
บางงานที่ไม่มีเจ้าภาพหลัก 

๓. ระบบการปฏิบัติงาน 
(System)  

s3 การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและ
ท างานเชิงรุก (DM/HT) 
s4 การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ทุกระดับ  
s5 ระบบประเมินบุคคลเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ก.พ.  
s6 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ในสถาน
บริการทุกระดับและจัดตั้ง Datacenter 

w3  การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไม่ครอบคลุม 
ทุกระดับ 
W4 ระบบการจัดการข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ 
Datacenter ไม่สามารถใช้การได้   
W5 กระบวนการนิเทศ ติดตาม ควบคุม 
ก ากับและประเมินผล ไม่ชัดเจน ไม่ต่อเน่ือง 

๔.ลักษณะการท างาน 
รูปแบบการบริหารจัดการ
(Style)  

 

s8 ผู้บริหาร สร้างขวัญและก าลังใจ 
s9 นโยบายในการบริหารจัดการ ชัดเจน เน้น
การสร้างทีมงาน  การจัดบริการเชิงรุก 
s10 สนับสนุน NGO เข้ามามีส่วนร่วม 

W6 การสั่งการช่วงกลางแผน ท าให้การ
ด าเนินงานล่าช้า 

๕.บุคลากร (Staff)  s11 บุคลากรมีความเพียงพอ  
s12 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 
s13 บุคลากรมีความรับผิดชอบ 

W7 การท างานเป็นทีมน้อย  
W8 การท างานเชิงรับมากกว่าเชิงรุก        

๖.ทักษะ ความรู้
ความสามารถหลักของ
บุคลากรในหน่วยงาน (Skill)  

s14 บุคลากร มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

W9 ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่  
W10 ขาดการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ 
AEC 

๗.ค่านิยมร่วม  
 (Shared values)  

 

S15 มีการก าหนดค่านิยมร่วมขององค์กร W11 การท างานแบบ แยกส่วน 
W12 บุคลากรบางส่วนไม่ทราบค่านิยมร่วม
ขององค์กร 
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                      การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) ใช้หลักของความ
พอเหมาะในการบริหารจัดการงานสาธารณสุขซึ่งเราจะมองถึงปัจจัยแวดล้อมภายนอก ที่เกิดข้ึนกับหน่วยงานของ
เรา โดยประเมินโอกาส (Opportunities) และข้อจ ากัดหรืออุปสรรค (Threats) ของหน่วยงาน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ คือ “PEST Analysis”  

การวิเคราะห์ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

๑. ปัจจัยด้าน
การเมืองและ
กฎหมาย/กฎ/
ระเบียบ (Political 
and Legal 
Factors)  

 

O1.นโยบายรัฐบาล ด้านการพัฒนา
สุขภาพประชาชน ครอบคลุมทกุกลุ่มวัย 
O2.พรบ.การสาธารณสุขทีเ่กี่ยวข้อง 
และ พรบ.สง่เสรมิและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
O3.พรบ.ก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2542  

T1.การสัง่การแบบเรง่ด่วน ให้เวลาน้อย ท าให้
ประสิทธิภาพงานลดลง 
T2.ขาดนโยบายการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจัง  
T3.การเปลี่ยนแปลงผูบ้รหิารระดับ ประเทศ 
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
T4.การบริหารจัดการงบประมาณของ สปสช. 
ไม่ครอบคลุมนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

๒. ปัจจัยด้าน
เศรษฐกจิ 
(Economic 
Factors)  

O4.งบประมาณที่ได้รับการสนบัสนุน
เพียงพอและต่อเนื่อง 
O5.จังหวัดสิงห์บรุีเป็นเมืองท่องเที่ยว 
การเข้าสู่ประชาคมอาเช่ียน(AEC)ท าให้
เศรษฐกจิดีข้ึน 

T5.งบประมาณที่ได้รับ มีข้อจ ากัดการใช้  
 

๓. ปัจจัยด้านสังคม
และวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม  
(Socio-Cultural 
Factors) & 
Environments  

O6.เป็นสงัคมเอื้ออาทร ภาคีเครือข่าย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ประชาชน 
O7.ประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแล
สุขภาพมากข้ึน(DM/HT) 

 

T6.พฤติกรรม สุขภาพของประชาชน เสี่ยงตอ่
การเจ็บปุวย 
T7.โครงสร้างประชาชนมีสัดส่วน ผูสู้งอายุ
เพิ่มข้ึน  
T8.ประชาชนบางส่วนไม่ตระหนัก ในการดูแล
สุขภาพตนเอง 
T9.AEC มีผลต่อการเคลื่อนย้ายประชาชนเกิด
ภาระในการดูแลสุขภาพ 

๔. ปัจจัยด้าน
เทคโนโลย ี
(Technology 
Factors)  

O8.มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าถึง
ได้รวดเร็ว มีประสทิธิภาพครอบคลุม 
O9.ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมลู
ข่าวสารได้รวดเร็ว สะดวก 

T10.เทคโนโลยี มีการน าไปใช้และการ
แพร่กระจายสื่อ ที่ไม่เหมาะสม 

5.ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม 
(Environment) 

O10.มีหน่วยบริการสาธารณสุขที่
ครอบคลมุทัง้พื้นที่การจัดบรกิารดูแล
สุขภาพประชาชน  

T11.ประชาชนได้รับความเดอืดร้อนจากมลพิษ
จากโรงงานอุตสาหกรรม 
T12.ประชาชนและเกษตรกร มีความเสี่ยงจาก
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  
T13.แนวโน้มเกิดภัยจากธรรมชาติ ได้แก่ น้ าท่วม  
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การวิเคราะห์สถานะองค์กร แนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์จากปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในและ
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก เป็นการวิเคราะห์ถึงผลกระทบ และโอกาสน่าจะเกิดข้ึน  โดยใช้กระบวนการท า TOWS 
MATRIX การวิเคราะห์ผลกระทบต่อหน่วยงาน และโอกาสที่น่าจะเกิดข้ึน  

 

 

 

 

                     จากการวิเคราะห์สถานะองค์กร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี อยู่ในสถานการณ์ที่ภายใน
หน่วยงานมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน และสิ่งแวดล้อมภายนอกมีสถานะเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค สถานะองค์กร
อยู่ที่ดาวรุ่ง ซึ่งมีความพร้อมที่จะปฏิบตัิการเชิงรุกเพื่อการมสีุขภาพที่ดีของประชาชนโดยรวม  แต่จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environments Analysis) ขององค์กร ในเชิงลึก พบว่า  ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี มีโครงสร้างเป็นแบบล าดับช้ัน องค์กรที่เปรียบเสมือน เครื่องจักร (Organization as Machine) 
โครงสร้างองค์กรมีการแบ่งตามหน้าที่ แตเ่จ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ มักคิดแบบแยกส่วน ท าแต่งานในส่วนของตน ขาด
การถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่  ขาดการท างานเป็นทีม   

10.ปัญหาสุขภาพในพ้ืนท่ี 
แสดงสาเหตกุารปุวย (ผู้ปุวยนอก) ๑๐ อันดับที่ส าคัญ (ตลุาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘) 

ล าดับที ่ กลุ่มโรค จ านวน 
อัตราต่อประชากร

แสนคน 

1 โรคระบบไหลเวียนเลอืด Diseases of the circulatory 
system 

210,292       86,113.60 

 

2 โรคเกี่ยวกบัต่อมไรท้่อ โภชนาการ และเมตะบอลสิึม 
Endocrine nutritional and metabolic diseases 

187,790       76,899.14 

 

3 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก Diseases of the 
digestive system 

109,884       44,996.99 

 

4 โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม Diseases 
of the musculoskeletal system and connective 
tissue 

96,799       39,638.74 

 

5 โรคระบบหายใจ Diseases of the respiratory system 93,508       38,291.09 
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แสดงสาเหตกุารปุวย (ผู้ปุวยใน) ๑๐ อันดับทีส่ าคัญ (ตลุาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘) 

ล าดับที ่ กลุ่มโรค จ านวน 
อัตราต่อประชากร 

แสนคน 

1 ความผิดของต่อมไรท้่ออื่น, การขาดอาหารและความผิดปกติ
เกี่ยวกับเมตะบอลสิึม Other endocrine, nutritional and 
metabolic disorders 

12,048 4,933.60 

 

2 ความดันโลหิตสูง Hypertensive diseases 7,037 2,881.62 

3 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกบั 

ภูมิคุ้มกัน Diseases of the blood and blood forming 
organs and certain disorders involving the immune 
mechanism 

3,966 1,624.06 

 

4 

๕ 

เบาหวาน Diabetes mellitus 

โรคของช่องปากต่อมน้ าลายและกระดูกขากรรไกร, โรคของ
หลอดอาหาร, โรคระบบยอ่ยอาหาร Other diseases of 
the digestive system 

3,880 

3,343 

1,588.84 

1,368.94 

 

 

แสดงจ านวนและอัตราปุวย ด้วยโรคที่ต้องเฝูาระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับ ปี ๒๕58 

             (ณ วันที่  31  ธันวาคม  2558) 

ล าดับที ่ โรค 
จ านวนปุวย-ตาย (ราย) อัตรา/ประชากรแสนคน 

ปุวย ตาย ปุวย ตาย 

๑. อุจจาระร่วง 4,824 ๐ 2,424.01 ๐ 

๒. ไข้ไม่ทราบสาเหต ุ 1,380 ๐ 693.44 ๐ 

๓. ปอดบวม 584 0 293.45 0 

๔. ตาแดง 485 ๐ 243.71 ๐ 

๕. อาหารเป็นพิษ 474 ๐ 238.18 ๐ 
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11.ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ท่ีส าคัญ 
      การเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย 

คุณลักษณะสังคมและเทคโนโลยีทางการแพทย์และเทคโนโยลีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ประชาชนมีอายุที่ยืนยาวข้ึน  อาหารการกินสะดวกสบายข้ึน  การสื่อสารทีเ่ข้าถึงได้ง่าย การคมนาคมสะดวก  ท า
ให้การเกิดโรคและปัญหาสุขภาพเกิดข้ึนได้ในทุกกลุ่มวัย ทัง้โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
จังหวัดสิงห์บรุีเป็นจงัหวัดเกษตรกรรม ประชาชนมีวินัย ทีมงานสุขภาพมีความเช่ียวชาญ มีคุณภาพ 

พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ที่ส าคัญผู้บริหารมีความมุง่มั่น สนบัสนุนทุกปจัจัยในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข 

12.ยุทธศาสตร์องค์กร 
 1.พัฒนาสุขภาพตามกลุม่วัย 
 2.พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานประชาชนเข้าถึงระบบบริการได ้
 3.พัฒนาระบบบริหารจัดระบบบริการอย่างมีธรรมาภิบาล รว่มกับภาคีเครือข่าย 
13.ระบบการปรับปรุง perfoemance  ขององค์กร 

งานเทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมลูข่าวสารเป็นงานดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด รวบรวมข้อมลู ผลงานของหน่วยบริการทุกแหง่ในจงัหวัดสิงห์บรุี  ส านักงานจังหวัดสิงห์บรุีจงึได้ปรบัปรุง
พัฒนา   Data center  และ HDC ข้ึนเพื่อให้ข้อมูลถูกตอ้งมีคุณภาพ ดังนี้ 

1.เพิ่มบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.จัดผูเ้ชียวชาญทางด้านคอมพิวเตอรเ์ทคโนโลยีสารสนเทศจากเครือข่ายเข้ามาปฏิบัติงานในส านักงาน

สาธารณสุขจงัหวัดสิงห์บรุีสปัดาหล์ะ 1 วัน 
3.ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานที่มีข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
ผลการพฒันาที่ภาคภูมิใจ 
1.ผลงานข้อมลู Data center  และ HDC ถูกต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับแนวหน้าระดับประเทศ 
2.เป็นสถานที่ศึกษาดูงานการด าเนินงาน Data center  และ HDC ของหน่วยงานต่างๆ 
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กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 1. ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (12 กันยายน 2557) 
   - การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  

        รัฐบาลจะวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของ
ประชาชน โดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพดังนี้ 

(1) วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความ
เหลื่อมล้ าของคุณภาพบรกิารในแต่ระบบ และบูรณาการข้อมลูระหว่างทกุระบบหลักประกันสุขภาพในการ
บริหารจัดการ 

(2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวยแล้วจึงมารักษาสร้างกลไกจัดการ
สุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงานการกระจายบุคลากรและ
ทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถ่ินและภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุคลากรเพื่อ
จัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้ก ากับดูแลสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนา
ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยส่งเสริมการร่วมลงทุน และการใช้ทรัพยากรและบุคลากร
ร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝุาย 

(3) เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝูาระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าโดยมีเครือข่าย
หน่วยเฝูาระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้นการ
แพร่กระจายได้อย่างพันท่วงที 

(4) ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชิวิตโดยการร่วมมือ
ระหว่างฝุายต่างๆ ในการตรวจจับเพื่อปูองกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ 

(5) ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ าใจนักกีฬา มีวินัย 
ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้ งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันใน
ระดับนานาชาติจนสร้างช่ือเสียงแก่ประเทศชาติ 

(6) ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆในสังคม เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และ
ปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ และปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดใ ห้มี
มาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นที่เป็นปัญหาใหม่ของสังคม 

(7) พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดให้มีบุคลากรและ
เครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ 
โดยเฉพาะในการปูองกันและรักษาโรคที่มีความส าคัญ  

 2. รวบรวม กม. สาธารณสุข 
- พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
- พ.ร.บ. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
- พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
- พ.ร.บ. สสุานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
- พ.ร.บ. ควบคุมอาหาร พ.ศ. 2522 
- พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 
- พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 
- พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ.2523 
- กฎกระทรวงก าหนดส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะในร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดืม่และสถานีบริการ

จ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิงหรอืก๊าซส าหรับยานพหานะ พ.ศ.2555 
- พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
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3. รธน. ชั่วคราวฉบับปจบ.  [รธน.แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557]  
       มาตรา 4 ภายใต้บังคับบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สทิธิเสรีภาพ และความ     
เสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อม
ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนญูนี้  

(4) กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ของ สสจ.สิงห์บุรี 
    -  กฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 
ข้อ 13 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จงัหวัด 
2. ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับสาธารณสุขในเขตพื้นทีจ่ังหวัด 
3. ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จงัหวัด 

เพื่อใหก้ารปฏิบติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ 

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รบัมอบหมาย 

 (5) โครงสร้างระบบก ากับดูแลด้านธรรมาภิบาล 
      หลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบส าคัญ 6 ประการ 

1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปรง่ใส 
4. หลักความมีส่วนร่วม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุ้มค่า 

      หลักธรรมาภิบาลในภาครัฐ ( อ. สุธรรม สง่สริิ ที่ปรึกษาสถาบันสง่เสรมิการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี ) 
1. ยึดมั่นในหลกัของวัตถุประสงค์ในการใหบ้รกิารแกป่ระชาชนหรือผู้มาใช้บริการ 
2. ท างานอย่างมีประสทิธิภาพในหน้าที่และบทบาทของคน 
3. ส่งเสริมค่านิยม ( values ) ขององค์กร และแสดงให้เห็นคุณค่าของธรรมาภิบาลโดยการปฏิบัตหิรอื

พฤติกรรม ( behaviors )  
4. มีการสื่อสารที่ดี การตัดสินใจอย่างโปรง่ใส และมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกมุ 
5. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของส่วนบริหารจัดการอยา่งต่อเนื่องและให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
6. การเข้าถึงประชาชน และต้องรับผิดชอบตอ่การท างานและผลงานอย่างจรงิจงั 
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กฎหมายข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องของส านักงานสาธารณสขุจงัหวัดสิงห์บุรี 
 

ที่ รายละเอียดทีม่อบอ านาจ ค าสั่งที่มอบให้นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัด 

1 เรื่อง มอบอ านาจในการอนุมัติการปฏิบัตงิานนอกเวลา 
ราชการให้แกบุ่คคลผู้ด ารงต าแหน่งในราชการบรหิารส่วน
ภูมิภาค คือ นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดสิงห์บรุี 

ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ 625/2550 ลงวันที่ 27 มีนาคม 
2550  

2 เรื่อง มอบอ านาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงิหบ์ุรี 
ปฏิบัติราชการแทนในการออกค าสัง่ให้แพทย์ เจ้าหน้าที่- 
สาธารณสุขในโรงพยาบาลทกุแหง่หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ประจ าส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสงิหบ์ุรี ทีผ่่านการ
อบรมทางนิติเวชศาสตร์ปฏิบัตหิน้าที่ชันสูตรพลิกศพร่วมกับ
พนักงานสอบสวน 

ค าสั่งจงัหวัดสงิหบ์ุรี ที่1698/2551 
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 

3 เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้นายแพทย-์ 
สาธารณสุขจงัหวัดปฏิบัติราชการแทน 

ค าสั่งจงัหวัดสงิหบ์ุรี ที่ 1943/2551 
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2551 

4 เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บรุีให้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บรุีปฏิบัติราชการแทน
ด้านคด ี

ค าสั่งจงัหวัดสงิหบ์ุรี ที่ 946/2552 
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 

5 เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกบัการประกันภัยรถราชการให้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บรุี ปฏิบัตริาชการแทน 

ค าสั่งจงัหวัดสงิหบ์ุรี ที่ 822/2554 
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2554 

6 เรื่อง การมอบอ านาจในการอนมุัติ การเดินทางไปราชการ 
กาจัดประชุม การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม 
ระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายต่างๆ ( ฉบับที่ 2 ) 

ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 443/2556 
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2556 

7 เรื่อง การมอบอ านาจการด าเนินการเกี่ยวกบัการยื่นค าขอ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติให้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บรุีปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บรุ ี

ค าสั่งจงัหวัดสงิหบ์ุรี ที่ 693/2558 
ลงวันที่ 8 เมษายน 2558 

8 เรื่อง การมอบอ านาจให้นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัด
สิงห์บรุีปฏิบัตริาชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บรุี ใน  
ส่วนที่เกี่ยวกบัวินัยและการรกัษาวินัย การด าเนินการทาง
วินัย การออกราชการ การอุทธรณ์และการรอ้งทกุข์ ของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

ค าสั่งจงัหวัดสงิหบ์ุรี ที่ 1121/2558 
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558 

9 เรื่อง การมอบอ านาจให้นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัด
สิงห์บรุีปฏิบัตริาชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บรุี ใน 
ส่วนที่เกี่ยวกบัความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

ค าสั่งจงัหวัดสงิหบ์ุรี ที่ 1352/2558 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 
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อัตราก าลังบุคลากรของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา (คน) ต าแหน่งอยู่ภายใน
ส านักงาน

สาธารณสุขจงัหวัด 

ช่วยราชการ 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี สูงกว่า 

ปริญญาตร ี
แพทย ์ - - 2 2 - 
ทันตแพทย ์ - - 1 1 - 
เภสัชกร - 4 2 5 1 
พยาบาลวิชาชีพ - 2 1 3 - 
นักวิชาการสาธารณสุข - 16 4 19 1 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน 

2 1 - 3 - 

ลูกจ้างประจ า 6 2 - 7 1 
พนักงานราชการ 3 12 - 15 - 
ลูกจ้างช่ัวคราว 3 6 - 9 - 
พนักงานจ้างเหมาบริการ - 1 - 1 - 

รวม 14 44 10 65 3 
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ความเสี่ยงจากการท างานของบุคลากรในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

ลักษณะงาน สิ่งคุกคามสุขภาพ ผลกระทบต่อสุขภาพ แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- งานพิมพ์เอกสารด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร/์
ถ่ายเอกสาร 

- สิ่งคุกคามทางกายภาพ 
    - แสงสว่าง 
 

 
- ผลต่อสมรรถภาพการ
มองเห็น 

 
- ตรวจประเมินความเข้มของ
แสงสว่าง 
- ตรวจสอบสมรรถภาพการ
มองเห็น (Vision test) ปีละ ๑ 
ครั้ง 

 - สิ่งคุกคามทางชีวภาพ 
    - หนู แมลงสาบ ยุง 
 
    - เช้ือโรคที่ติดมากบั
ธนบัตร 

 
- พาหะน าโรคต่างๆ 
 
- ท าให้เกิดการเจบ็ปุวย 

 
- ด าเนินงานกิจกรรม 5ส. ๓ก.  
อย่างต่อเนื่อง 
- ให้ความรูเกี่ยวกับอันตราย
และวิธีการปูองกันที่ถกูตอ้ง
และเหมาะสม 
- ตรวจสอบระบบการระบาย
อากาศและด าเนินการแกไข 

 - สิ่งคุกคามทางเคม ี
    - ฝุุนผงหมึก 
 
 
    - แสงยูวี 

 
- สารประกอบในผงหมึกอาจ
มีสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งและ
สารทีก่่อใหเ้กิดภูมิแพ ้
- มกัเปน็อันตรายตอ่ตา การ
สัมผัส แสงจ้าเป็นสาเหตุของ
อาการปวด ตาและปวด
ศีรษะ 

 
- จัดวางเครื่องพมิพ์ให้อยู่ใน
ต าแหน่งทีเ่หมาะสมอากาศ
ถ่ายเทสะดวก 
- ให้ความรูเกี่ยวกับอันตราย
และวิธีการปอูงกันทีเ่หมาะสม 

 - สิ่งคุกคามทางการยศาสตร ์
    - ออกแรงยกวัสดุ/สิง่ของ
ที่มีน้ าหนักมาก 
    - ออกแรงยกของด้วย
ท่าทางบิด เอี้ยวตัว  
    - ยืน/น่ังท างานอยกูับที่
ติดตอ่กันนานๆ 
    - โตะ/เก้าอีไ้มเหมาะสม  
    - มีรูปแบบการท างาน
ซ้ าๆ 

 
- เกิดผลต่อระบบกล้ามเนื้อ
และ กระดกู ไดแก ปวดหลัง 
กลา้มเนื้อ และข้อต่อปวด
เกรง็ 

 
- ให้ความรูเกี่ยวกับท่าทางการ
ท างานที่เหมาะสม 

 - อุบัติเหตุจากการท างาน 
    - กระดาษบาด  
    - ลื่นลม้  
    - เดินชนโต๊ะเก้าอี ้
    - อุบัติเหตจุาก
ยานพาหนะ 

 
- ไดรับบาดเจบ็ 
 

 
- เจาหน้าที่ความปลอดภัย
ประจ าหนว่ยงาน เก็บ รายงาน
การเกิดอุบัตเิหตุและร่วม
ปรึกษาหารือใน หน่วยงานเพื่อ
หาแนวทางแกไข ปรับปรงุ 
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ลักษณะงาน สิ่งคุกคามสุขภาพ ผลกระทบต่อสุขภาพ แนวทางการป้องกัน/แก้ไข 
- งานพิมพ์เอกสารด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร/์
ถ่ายเอกสาร (ต่อ) 

- อัคคีภัยและภัยพิบัติ 
    - ไฟฟูาลัดวงจร 

 
- ได้รับการบาดเจ็บ  และ
การสญูเสียทางทรพัย์สิน 

 
- จัดท าแผนปูองกันอัคคีภัย  
และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปูองกันอัคคีภัย  และ
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ อย่าง
น้อย ปีละ ๑ ครั้ง 

 - สิ่งคุกคามทางจิตวิทยา
สังคม 
    - งานเร่งรีบ 
    - ความสัมพันธ์กับผู้ที่มา
ติดตอ่ในเชิงลบหรือขัดแยง้ 

 
 
- ความเครียด  
- สุขภาพจิตเปลี่ยนแปลง 
ประสิทธิ- ภาพการท างาน
ลดลง 

 
 
- อบรมให้ความรกูารท างาน
อยา่งไรใหม้ีความสุข รวมทัง้มี
การจัดมุมพักผอ่น และจัดหา
หนังสือเกีย่วกับสุขภาพจิต ไว
เพื่อใหเ้จาหนา้ที่ไดศึกษา 
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ความเสี่ยงด้านพัสดุ          
ความเสี่ยง แนวทางป้องกันและแก้ไข ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น 

การจดัซื้อ/จ้าง 
1.จัดซื้อพสัดุไม่ตรงกบัความต้องการ 
2.เจ้าหน้าที่มีไมเ่พียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
3.จัดซื้อพสัดุช้าไม่ทันเวลา 
4.จัดซื้อพสัดุไม่เหมาะกับการใช้งาน 
 
 
 
การตรวจรับพัสดุ 
1.พัสดุไม่ถูกต้อง ครบถ้วนได้
คุณภาพ ตามที่ตกลงในเงื่อนไขการ
ซื้อ/จ้าง 
2.ไม่มีการด าเนินการตรวจรับพสัดุ
จริง 
3.คณะกรรมการตรวจรับมี    
ภารกิจมาก 
4.คณะกรรมการไมม่ีความรู้เกี่ยวกับ
รายละเอียดของพัสดุน้ันๆโดยเฉพาะ
เครื่องมือเฉพาะทาง และซับซ้อนใน
การใช้งาน 
การควบคุม/เก็บรักษา 
1. พัสดุไม่ถูกต้องตามบัญชี 
 
 
 
 
การเบิกจ่าย/เก็บข้อมูล 
1. รายการเบิกพสัดุไม่ครบถ้วน 
 

 
1.ด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง ตามระเบียบว่า
ด้วยการพัสด ุ
3.ให้ผู้ใช้พัสดุได้ก าหนดคุณลักษณะของ
พัสดุที่ต้องการใช้ 
2. มีใบบันทึกความต้องจัดซื้อ/จ้างและได้
การอนุมัตจิากผู้มีอ านาจ 
3.จัดซื้อ/จ้างตามแผน ความจ าเป็นเร่งด่วน
ทดแทนอะไหล่ซ่อมแซม 
 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรบัพัสดจุาก
หน่วยงานทึ่รอ้งขอ 
2.แจ้งประสานงานกบัคณะกรรมตรวจรบั
พัสดุและผู้มีความรู้ ช านาญเกี่ยวพัสดุน้ันๆ
ร่วมด าเนินการตรวจรับพัสดุทกุครั้งที่มีการ
ส่งมอบ 
3.ให้คณะกรรมการตระหนัก ท าความ
เข้าใจเห็นความส าคัญในการตรวจรับพัสดุ
ทุกครั้งก่อนสง่มอบ 
 
 
 
1.รับวัสดเุข้าคลัง และ ลงทะเบียนครุภัณฑ ์
2.ลงทะเบียนคุมวัสดุในการรบัเข้าคลงัและ
ส ารวจครุภัณฑ์ประจ าป ี
3.รายงานคงคลังและรายการตรวจรบั-จ่าย
พัสดุประจ าป ี
 
1. มีการยื่นใบเบิกจากหน่วยงานย่อยตาม
คู่มือการเบิกจ่ายพสัดุก่อนรับพสัด ุ
2. จ่ายวัสดุตามใบเบิกให้หน่วยงานย่อย 
3. เก็บเอกสารเพื่อตรวจสอบ 
 

 
1.ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการพสัด ุ
2.ได้รับพสัดุถูกต้อง มีคุณภาพ ตรงตามความ
ต้องการ 
 
 
 
 
 
 
1.ป้องกันการสูญหายของพสัด ุ
2.รู้ต าแหน่งที่อยู่ของพสัดุที่ใช้ในหน่วยงาน 
3.ได้ทราบข้อมลู อัตราการรบัเข้าและส ารอง
ของวัสดุให้พอใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.ป้องกันการสูญหายของพสัด ุ
2.ทราบรายการพัสดทุี่ใช้ในหน่วยงาน 
3.ได้ทราบข้อมลู อัตราการรบัเข้าและส ารอง
ของวัสดุให้พอใช้ 
 
 
1.ทราบข้อมูลอัตราการใช้ของหน่วยงานย่อย 
2.หน่วยงานย่อยได้รบัวัสดุตามต้องการ 
3.มีหลักฐานในการตรวจสอบรายการพสัดุ 
ที่ขอเบกิและด าเนินการตามระบบคงคลัง 
จัดเกบ็เป็นข้อมลูในการส ารองวัสดุในคลงั 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
Standard Operating Procedure : SOP 

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

(รหัส 001/1) 
 

 

 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 
                                    กระทรวงสาธารณสุข 
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ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการเบิกจ่ายเงินราชการ 
 
  

รหัส 001/1 แผ่นท่ี 1/14 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ผู้จัดท า  นางสาวินี  เขียวรี 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นายพิพัฒน์  กว้างนอก) 
หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไป 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่ายเงินราชการในหมวดต่าง ๆ  ให้เป็นไป
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  ประกาศ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง     

2. ขอบเขต 
 การด าเนินการเบิกจ่ายเงินราชการตามล าดับข้ันตอน  วิธีปฏิบัติในการยืมเงินราชการ  การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  ข้ันตอนการตรวจสอบใบส าคัญ  ส าหรับกลุ่มงาน
ต่าง ๆ ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

3. ค านิยาม 
 3.1  ใบส าคัญจ่าย หมายถึง  หลกัฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แกผู่้รบัหรือเอกสารแจ้งหนี้ของ 

            เจ้าหนี้ตามข้อผูกพัน 
 3.2  เงินยืม  หมายถึง  เงินที่ส่วนราชการให้แกบุ่คคลใดบุคคลหนึ่งยมืเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายใน 

            การเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะ 
            จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ 

 3.3  หลักฐานการจ่าย หมายถึง  หลกัฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แกผู่้รบัหรือเจ้าหนี้ตาม 
            ข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว 

 3.4  ระบบ GFMIS หมายถึง  ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
                (Government   Fiscal  Management  Information  System) 
                ซึ่งปฏิบัติโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง  หรอืผ่านช่องทางอื่นที่ 

            กระทรวงการคลงัก าหนดก่อนน าข้อมลูเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 3.5  ระบบบัญชี  หมายถึง  ข้ันตอนของระบบการรวบรวม  การวิเคราะห์  และการรายงาน 

            ข้อมูลทางการเงิน 
 3.6  เงินงบประมาณ หมายถึง  เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ทั้งนีร้วมถึง  เงนิรายได้แผ่นดิน   

            เงินเบิกเกินส่งคืน  และเงินเหลือจ่ายปเีก่าส่งคืน 
 3.7  เงินนอกงบประมาณ หมายถึง  เงินทัง้ปวงที่อยู่ในความรบัผิดชอบของส่วนราชการนอกจาก 
                  เงินงบประมาณรายจ่าย  เงินรายได้แผ่นดิน  เงินเบิกเกินส่งคืน   

            และเงินเหลอืจ่ายปีเก่าส่งคืน 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 28 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการเบิกจ่ายเงินราชการ 
 
  

รหัส 001/1 แผ่นท่ี 2/14 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  (แบบ 7223) 

 4.2  ใบเบิกเงินสวัสดิการการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) 
 5.3  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 4.4  ใบส าคัญรบัเงิน 
 4.5  ใบส าคัญรบัเงินส าหรบัวิทยากร 
 4.6  สัญญาการยืมเงิน 
 4.7  ใบรับรองแทนใบเสรจ็รบัเงิน (แบบ บก.111) 
 4.8  ใบหลักฐานการจ่ายเงินค่าค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 
 5.9  แบบขอเบกิเงินค่าเช่าบ้าน  (แบบ 6006) 
 4.10ใบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

5. เอกสารอ้างอิง 
 5.1  ระเบียบการเบกิจ่ายเงินจากคลงั  การเกบ็รกัษาเงินและการน าเงินส่งคลัง  พ.ศ.2551 
 5.2  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม  การจัดงาน  และการประชุมระหว่าง
ประเทศ  พ.ศ.2549  ฉบับที่ 2  พ.ศ.2552  และฉบับที่ 3  พ.ศ.2555       
 5.3  ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบกิจา่ยค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 
 5.4  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และ (ฉบบัที่ 7)  พ.ศ. 2548 
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553     
 5.5  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2554 
 5.6  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 
 5.7  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรกัษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2555 
 5.8  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 
 5.9  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตร พ.ศ.2551 
และฉบับที่ 2  พ.ศ.2553 
 5.10พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547  ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550  ฉบับที่ 3 พ.ศ.2552  
และฉบับที่ 4  พ.ศ.2556 
 5.11ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกบัการเบกิจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
พ.ศ.2559 และฉบบัที่ 2 พ.ศ.2552 
 5.9  พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 29 
 

ไม่แก้ไข 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการเบิกจ่ายเงินราชการ 
 
  

รหัส 001/1 แผ่นท่ี 3/14 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 6.1  การยืมเงินราชการ 
 

            ผู้รับผิดชอบ                                     ขั้นตอน                            เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไข 

ส่งสัญญายืมเงิน   
พร้อมหลกัฐานประกอบ 

จนท.กลุ่มงานต่างๆ 

 

ลงรับหลักฐานและตรวจสอบ จนท.งานการเงิน 

หน.งานการเงิน 
ตรวจทานความถูกต้อง 

หน.กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
ตรวจทาน 

รอง นพ.สสจ. 
กลั่นกรอง 

นพ.สสจ.อนุมัต ิ

ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 30 
 

ไม่แก้ไข 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการเบิกจ่ายเงินราชการ 
 
  

รหัส 001/1 แผ่นท่ี 4/14 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 6.2  การเบิกจ่ายเงิน 
 

            ผู้รับผิดชอบ                                     ขั้นตอน          เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไข 

 

ส่งหลักฐานการเบิกเงิน   
 

จนท.กลุ่มงานต่างๆ 

 

ลงรับหลักฐานและตรวจสอบ จนท.งานการเงิน 

หน.งานการเงิน 
ตรวจทานความถูกต้อง 

หน.กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
ตรวจทาน 

รอง นพ.สสจ. 
กลั่นกรอง 

นพ.สสจ.อนุมัต ิ

ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 31 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการเบิกจ่ายเงินราชการ 
 
  

รหัส 001/1 แผ่นท่ี 5/14 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 6.3  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS 
 

            ผู้รับผิดชอบ                                     ขั้นตอน    เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐานที่ผ่านการ
อนุมัติแล้ว   

 

จนท.งานการเงิน 

-  ลงทะเบียนคุมงบประมาณ 
-  ออกเลขฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
 

 

จนท.งานการเงิน 

ตรวจทานความถูกต้อง 

เขียนเช็คสั่งจ่ายผูม้ีสทิธิ   
พร้อมเสนอผูม้ีอ านาจลงนาม 

ตรวจสอบการโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคาร 

นพ.สสจ.อนุมัต ิ

-  น าส่งรายการขอเบิกในระบบ GFMIS 
-  พิมพ์รายงานเพื่อขออนุมัติ 

หน.งานการเงิน 
หน.กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

จนท.งานการเงิน 

จนท.งานการเงิน 

จ่ายเงิน 

ทะเบียนคุมเงินประจ างวด 
ทะเบียนคุมฎีกา 

แบบ ขบ 01 , ขบ 02 , 
ขบ 03  

ลงนามในเช็ค 

-  ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค 
-  เช็ค 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 32 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการเบิกจ่ายเงินราชการ 
 
  

รหัส 001/1 แผ่นท่ี 6/14 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 6.4  การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ 
 

            ผู้รับผิดชอบ                                     ขั้นตอน        เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

หลักฐานที่ผ่านการ
อนุมัติแล้ว   

 

จนท.งานการเงิน 

ลงทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
 

 

จนท.งานการเงิน 

เขียนเช็คสั่งจ่ายผูม้ีสทิธิ   
พร้อมเสนอผูม้ีอ านาจลงนาม 

หน.งานการเงิน 
หน.กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

จ่ายเงิน 

ตรวจทานความถูกต้อง 

ลงนามในเช็ค 

-  ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค 
-  เช็ค 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 33 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการเบิกจ่ายเงินราชการ 
 
  

รหัส 001/1 แผ่นท่ี 7/14 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 6.5  การบันทึกบัญชี 
 

            ผู้รับผิดชอบ                                ขั้นตอน    เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง                            

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รับเอกสาร/ 
จ าแนกประเภท 

 
 

งานการเงิน 

วิเคราะห์ 
รายการบัญชี 

 

จัดท าใบส าคัญ 

การลงบัญชี 
 

บันทึกรายการใน 

สมุดบัญชีขั้นต้น 

- สมุดรายวันรับเงิน 

- สมุดรายวันจ่ายเงิน 

- สมุดรายวันทั่วไป 

สมุดบัญชีขั้นปลาย 

(บัญชีแยกประเภททั่วไป) 
 

ทะเบียน/ 

บัญชีย่อยต่าง ๆ 

- ใบส าคัญด้านรับ 

- ใบส าคัญด้านจ่าย 

- ใบส าคัญด้านทัว่ไป 

บันทึกรายการโดยใช้
โปรแกรม GL 

ผ่านรายการอัตโนมัติโดย
โปรแกรม GL 

เจ้าหน้าที่บญัชี 

จัดเกบ็เอกสาร 

ประมวลผล/สรุปยอด 

- งบทดลอง 
- งบแสดงฐานะการเงิน 

- งบแสดงผลการด าเนินงาน 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 34 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการเบิกจ่ายเงินราชการ 
 
  

รหัส 001/1 แผ่นท่ี 8/14 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1    ลงทะเบียนรับเอกสารใบส าคัญ 
 -  การจัดซื้อจัดจ้าง 
 -  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการ 
 -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 -  เงินยืมราชการ 
 -  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
 -  สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 
 -  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
 7.2    ตรวจสอบความถูกต้องของใบส าคัญตามระเบยีบฯ  ก่อนเสนออนุมัติ  ถ้าผิดสง่คืนแก้ไข 
 7.3    เมื่อใบส าคัญผ่านการอนมุัติแล้วลงทะเบียนคุมงบประมาณ 
 7.4    ออกเลขฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
 7.5    น าส่งรายการขอเบิกในระบบ  GFMIS  ตามประเภทของเอกสาร  ขบ.01  ขบ02  ขบ03 
 7.6    พิมพ์รายงานจากระบบ  GFMIS  เพื่อเสนออนุมัติ  โดยผ่านการตรวจทานจากหัวหน้างานการเงิน
และบญัชี  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปก่อน 
 7.7    ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร 
 7.8    เขียนเช็คสั่งจ่ายผู้มสีิทธิรับเงิน  พร้อมทั้งเสนอผู้มอี านาจสั่งจ่ายลงนาม  โดยผ่านการตรวจทาน
จากหัวหน้างานการเงินและบัญชี  หัวหน้ากลุม่งานบรหิารทัว่ไปก่อน 
 7.9    จ่ายเช็คแก่ผู้มีสิทธิรบัเงิน 
 7.10  เจ้าหน้าทีก่ารเงินรวบรวมเอกสารที่จ่ายเงินแล้วส่งใหเ้จ้าหน้าที่บญัชีบันทึกบัญชี 
 7.11  เจ้าหน้าบัญชีรบัเอกสารแล้วจ าแนกประเภท  วิเคราะห์รายการบญัชี  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชี 
 7.12  บันทึกรายการในโปรแกรมระบบบญัชีแยกประเภท GL   
 7.13  ประมวลผลอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งออกรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 35 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการเบิกจ่ายเงินราชการ 
 
  

รหัส 001/1 แผ่นท่ี 9/14 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

แนวทางการส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

1.  ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของโครงการต่างๆ  ภายใน  30  วัน  นับจากด าเนินการแล้วเสร็จ 
2.  ส่งรายงานการเดินทางไปราชการภายใน  7  วันท าการ นับจากวันเดินทางกลับ 
3.  ส่งสัญญายืมเงิน  แยกเป็น 
     3.1  ยืมเงินทดรองราชการ, เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง, เงินรับฝากอื่นๆ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการ  ให้สง่สญัญายืมเงินล่วงหน้า 5 วันท าการ  และจะจ่ายเงินล่วงหน้าให้ไมเ่กิน  3  วันท าการ
ก่อนวันเดินทางไปราชการ 

     3.2  การยืมเงินงบประมาณเพือ่ด าเนินการตามโครงการที่ได้รบัการอนุมัติแล้วใหส้่งสัญญายืมเงิน
ล่วงหน้า 10  วันท าการ  และจะจ่ายเงินล่วงหน้าให้ไมเ่กิน  3  วันท าการก่อนวันจัดกิจรรม 
 

เอกสารประกอบการยืมเงิน 

การยืมเงินไปราชการ 
 1. การเดินทางไปราชการ (ภายในประเทศ) 

    1.1 ส าเนาหนังสืออนมุัติให้เดินทางไปราชการ  
    1.2 ส าเนาใบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
    1.3 สัญญายืมเงิน  2 ฉบับ 

2. การเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 
    2.1  หนังสืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
    2.2 ส าเนาใบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
    2.3 ส าเนาค ารับรองการเบิกค่าเครื่องแตง่ตัว (กรณีมีการยืมเงินค่าเครือ่งแต่งตัว) 
    2.4 ส าเนาบันทึกข้อความอนมุัติค่าใช้จ่ายพร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ   

ต่างประเทศ และหากมกีารเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนมุัติแล้วให้แนบด้วย 
    2.5 การเบิกจ่ายจากงบอื่น ให้แนบส าเนาหนงัสอืตกลงจากส านักงบประมาณ (ยกเว้น งบรายจ่ายอื่น 

รายการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติและงบด าเนินงาน ที่ส านักงบประมาณอนุมัติไว้เพื่อการนี้) 
    2.6 สัญญายืมเงิน  2 ฉบับ 

 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 36 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการเบิกจ่ายเงินราชการ 
 
  

รหัส 001/1 แผ่นท่ี 10/14 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

การยืมเงินไปประชุม/อบรม/สัมมนา 
 1. กรณีเป็นผูจ้ัดประชุม/อบรม/สัมมนา ภายในประเทศ 

    1.1 ส าเนาหนังสืออนมุัติใหจ้ัดประชุม/อบรม/สัมมนา  
    1.2 ส าเนาหนังสืออนมุัติให้เดินทางไปจัดและเข้ารบัการ ประชุม/อบรม/สัมมนา   
    1.3 ส าเนาโครงการและก าหนดการจัดประชุม/อบรม/สมัมนา 
    1.4 ส าเนาหนังสือเชิญวิทยากร และแขกผูม้ีเกียรติ (ถ้ามี) กรณีต้องเบกิค่าใช้จ่าย 
    1.5 ส าเนาค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการตัดสินการประกวด (กรณีเบกิค่าตอบแทนหรอืเงินรางวัล) 
    1.6 ส าเนาใบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
    1.7 ส าเนาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้าม)ี 
    1.8 สัญญายืมเงิน 2 ฉบับ 

2. กรณีเป็นผูเ้ข้าร่วมประชุม/อบรม/สมัมนา ภายในประเทศ 
    2.1 ส าเนาหนังสืออนมุัติให้เดินทางไปราชการ  
    2.2 ส าเนาโครงการและก าหนดการจัดประชุม / อบรม/สัมมนา 
    2.3 ส าเนาใบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

         2.4 สัญญายืมเงิน 2 ฉบับ  

3. ผู้เข้าประชุม/อบรม/สัมมนา เป็นผู้ยืมเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษา ดูงานต่างประเทศ 
    3.1 ส าเนาหนังสืออนมุัติให้เดินทางไปราชการ  
    3.2 ส าเนาโครงการและก าหนดการจัดประชุม/อบรม/สมัมนา 
    3.3 แบบประมาณการยมืเงินเป็นค่าใช้จ่าย  และรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ผูจ้ัดแจง้ (ถ้ามี) 
    3.4 ส าเนาค ารับรองการเบิกค่าเครื่องแตง่ตัว (กรณีถ้ามกีารยืมเงินค่าเครื่องแต่งตัว) 
    3.5 ส าเนาใบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
    3.6 สัญญายืมเงิน 2 ฉบับ 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการเบิกจ่ายเงินราชการ 
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เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
 

1. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 1.1 หนังสืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ  
 1.2 แบบรายงานการเดินทางไปราชการ (กรณีเดินทางไปราชการคนเดียวใช้แบบ 8780 ส่วนที่ 1  
เพียงส่วนเดียว ถ้าไปมากกว่า 1 คน ใช้แบบรายงานแบบ 8780 ส่วนที่ 1 และแบบ 8709 ส่วนที่ 2) 
 1.3 ค่าเช่าที่พักใช้ใบเสรจ็รบัเงนิและใบแจ้งรายการเข้าพัก 
 1.4 ค่าพาหนะเดินทาง  
 -  กรณีใช้รถยนต์ส่วนกลางเบิกค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ให้แนบใบเสร็จรับเงิน (กรณีเติมน้ ามันระหว่าง
ทาง) ใบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3) และใบผ่านทางด่วน (ถ้ามี) 
 -  กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก 111)  และไมส่ามารถเบิก
ค่าผ่านทางด่วนได้ 
 -  กรณีเดินทางโดยรถประจ าทางและรถรับจ้างให้ใช้ใบรบัรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบบก 111) 
 1.5 ใบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 1.6 หนังสือเชิญประชุม/อบรม/สัมมนา  (กรณีเป็นผู้เข้าร่วม)   
 1.7 ส าเนาโครงการและก าหนดการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา  (กรณีเป็นผู้เข้าร่วม) 

2. การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 2.1 บันทึกขออนมุัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 2.2 หลักฐานการมาปฏิบัติงาน ลายมือช่ือผู้ปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี เวลาเริ่มต้น  เวลาสิ้นสุด        

การท างานในแตล่ะวัน (บัญชีลงช่ือปฏิบัติงาน) 
 2.3 หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 
 2.4 หนังสืออนุมัติให้จ่ายเงิน 
 2.5 รายงานผลการปฏิบัตงิานต่อผูม้ีอ านาจอนุมัติทราบ 
 2.6 เอกสารอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
3. การเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน 

     3.1 กรณีจ่ายเป็นเงินสด ให้ใช้ใบเสรจ็รบัเงินและกากบัตรโดยสารเครื่องบิน 
    3.2 กรณีจ่ายค่าบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E – ticket)  ใช้ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง  

(Itinerary Receipt) 
 3.3 เอกสารอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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4. การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ 
     4.1 โครงการหรือหลกัสูตรที่ได้รบัการอนุมัตจิากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
     4.2 หนังสืออนมุัติใหจ้ัดประชุม/ฝกึอบรม/สัมมนา 
     4.3 หนังสืออนุมัติให้เดินทางไปฝึกอบรมและอนมุัติให้เดินทางไปจัดประชุม/ฝึกอบรม/สมัมนา 
 4.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด (กรณีเบกิค่าตอบแทนกรรมการ) 
 4.5 รายงานผลการตัดสินการประกวดต่อผู้มีอ านาจ (กรณีเบิกเงินรางวัล) 
     4.6 รายช่ือผู้เข้ารบัการประชุม/อบรม/สัมมนา   
     4.7 ตารางการอบรม 
     4.8 แบบรายงานการเดินทางของผู้เข้ารับฝึกอบรม (กรณีเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงให้ผูเ้ข้ารับการอบรม) 
     4.9 ใบแจ้งรายการค่าที่พัก/ใบเสรจ็รบัเงินค่าที่พัก  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดืม่ 
     4.10หนังสอือนุมัติใหเ้บกิจ่ายเงิน 
     4.11ใบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
     4.12เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

 5. การเบิกเงินค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม 
     5.1 โครงการหรือหลกัสูตรที่ได้รบัการอนุมัตจิากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
     5.2 หนังสือหรือส าเนาหนังสือเชิญวิทยากร กรณีวิทยากรอื่นมาแทน ให้แนบหลักฐานการมอบหมาย  
       5.3 ใบส าคัญรับเงินค่าวิทยากร ค่าพาหนะ และค่าทีพ่ักวิทยากร (ถ้ามี) 

    5.4 หนังสืออนมุัติให้เบิกจ่ายเงิน  
    5.5 ใบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

     5.6 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้าม)ี 

 6. การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 
 6.1 หนังสืออนุมัติให้จัดประชุม 
 6.2 หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม  

  6.3 ส าเนาค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ กรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการ 
 6.4 หลักฐานการจ่ายเงิน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน 

 6.5 เอกสารรับรองการจัดประชุมและจ านวนผู้เข้าประชุมโดยเจ้าหน้าที่ผูจ้ัดการประชุม 
 6.6 หนังสืออนุมัตเิบิกจ่ายเงิน 
 6.7 ใบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 6.8 เอกสารอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  (ถ้ามี) 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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 7.  การเบิกค่าธรรมเนียมผ่านทาง 
      7.1 ใบรับเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง 
      7.2 ใบขออนุญาตให้ใช้รถส่วนกลาง 
      7.3 หนังสืออนุมัตเิบิกเงิน 
      7.4 ส าเนาใบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      7.5 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

8.  การเบิกค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ทางราชการ (ภาคบังคับตาม พรบ.คุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535) 
 8.1 บันทึกขออนมุัติด าเนินการ 
 8.2 ส าเนาหนงัสอืกรมธรรม์คุ้มครอง 
 8.3 ใบเสร็จรับเงิน 
 8.4 หนังสืออนุมัติให้เบิกเงิน 
 8.5 ใบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 8.6 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

 9.  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
 9.1 ส าเนาค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ 
 9.2 หนังสือเชิญประชุม 
 9.3 หนังสือมอบหมายให้ไปประชุมแทน (กรณีค าสัง่แต่งตั้งโดยต าแหน่งหรือผู้แทน) 
 9.4 หลักฐานการลงช่ือของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่เข้าประชุม 
 9.5 ใบส าคัญรับเงินค่าเบี้ยประชุม  
 9.6 รายงานการประชุม 
 9.7 หนังสืออนุมัตเิบิกจ่ายเงิน 
      9.8 ใบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 10.การเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
 10.1 แบบใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223) 
 10.2 ใบเสรจ็รบัเงิน 
 10.3 ส าเนาหนังสือรบัรองของสถานศึกษาซึ่งก าหนดประเภทและอัตราเงินบ ารงุการศึกษา 
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รหัส 001/1 แผ่นท่ี 14/14 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

 11.การเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรกัษาพยาบาล 
 10.1 แบบใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรกัษาพยาบาล  (แบบ 7131) 
 10.2 ใบเสรจ็รบัเงิน 
 10.3 ใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไม่มจี าหน่ายในสถานพยาบาล 
 10.4 ใบรับรองยานอกบญัชียาหลักแหง่ชาติ (ถ้ามี) 
 10.5 ใบรับรองแพทย ์
 10.6 ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล (กรณีเป็นสถานพยาบาลเอกชน) 
 10.7 ใบอนุญาตตั้งสถานพยาบาล  ใบรับรองแพทย์ผูท้ าการรักษา (ต้องมีข้อความว่าซึ่งหากมิได้รบั
การรกัษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายตอ่ชีวิต)  (กรณีสถานพยาบาลเอกชน) 
  

หมายเหตุ  

1.  กรณีที่เป็นเอกสารส่งใบส าคัญใช้หนี้เงินยืม ให้แนบส าเนาสัญญาเงินยืมด้วย 
2.  กรณีเอกสารการเบิกเงินเป็นส าเนาภาพถ่ายขอให้รบัรองส าเนาถูกตอ้งด้วยทุกฉบับ 
3.  กรณีเอกสารหลกัฐานการขอเบกิเงินเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แปลเป็นภาษาไทยก ากับไว้ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 41 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดหาพสัดุด้วยวิธีตกลงราคา 
 
  

รหัส 001/1 แผ่นท่ี 1/15 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ผู้จัดท า  นางอารมภ์ ขาวจันทร ์
           นางสาวอัจฉรา เปรมปร ี
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นายพิพัฒน์  กว้างนอก) 
หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไป 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพื่อให้ส านักงานสาธารณสุขจัดสิงห์บุรีมีคู่มือการปฏิบัติงานที่มาจากการมีส่วนร่วมของทุก
กลุ่มและน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 1.2  เพื่อให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการจัดหาพัสดุที่ถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 1.3  เพื่อให้การจัดหาพัสดุของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี มีความรวดเร็ว ถูกต้องและ 
มีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานที่จัดท านี้ เป็นวิธีการจัดหาพัสดุเพียงวิธีเดียว จาก 5 วิธี คือ วิธีตกลงราคา
ตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 39 และข้อ 39 วรรคสอง โดยครอบคลุมข้ันตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่การขอความ
เห็นชอบรายงานการจัดหาการด าเนินการจัดหา การวางเบิกในระบบ GFMIS การจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี และ
การจัดเก็บเอกสาร 

3. ค านิยาม 
  3.1 พัสด ุหมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ก าหนดไว้ในหนังสือจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณ หรือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ 
  3.2 การซื้อ หมายถึง การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ 
แต่  ไม่รวมถึงการจัดหารพัสดุในลักษณะการจ้าง 
  3.3 การจ้าง หมายถึง การจ้างท าของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
และการจ้างเหมาบรกิาร แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจา้งของสว่นราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับขน
ในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้าง
ออกแบบและควบคุมงาน การจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
           3.4  การจัดหาพัสดุ หมายถึง การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในรูปของการ
ด าเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดท าของ การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การ
แลกเปลี่ยน การเช่า ซึ่งจะต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ทั้งนี้
ข้ันตอนการจัดหาพัสดุจะต้องด าเนินการดังนี้ 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 42 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดหาพสัดุด้วยวิธีตกลงราคา 
 
  

รหัส 001/1 แผ่นท่ี 2/15 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

  1.  พิจารณาความจ าเป็น/ความต้องการในการใช้งาน 
  2. พิจารณาก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ/รูปแบบ/รายละเอียด 
  3. พิจารณาวิธีการจัดหา 
  4. ด าเนินการจัดหา 
  5. คัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
  6. แจ้ง/ท าความตกลงหรือท าสัญญา 
  7. ควบคุมการปฏิบัติตามสัญญา/ข้อตกลง 
  8. ตรวจรับ 
  9. ลงบัญชี/ทะเบียนและส่งมอบผู้ใช้งาน 
  10. ตรวจสอบความช ารุดบกพร่องในระหว่างรับประกัน 
 3.5  วิธีตกลงราคา ตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 39 หมายถึง การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคา  
ไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง แล้วให้หัวหน้างานพัสดุ
เสนอขอความเห็นชอบจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 
 3.6 วิธีตกลงราคา ตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 39 วรรคสอง หมายถึง การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง    
ซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ในกรณีจ าเป็นและเร่งด่วนที่เกิดข้ึนโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจ
ด าเนินการตามปกติได้ทัน  เช่น ตู้น้ าด่ืมมีน้ ารั่วซึมอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นต้องเรียกช่างมาซ่อมด่วนเพื่อปูองกันมิให้
เกิดไฟช็อต เป็นต้น ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรอืเจา้หน้าที่ผูร้บัผดิชอบในการปฏิบัติราชการนั้น ด าเนินการไปก่อนแล้วรีบ
รายงานขอความเห็นชอบต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี และเมื่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีให้
ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 
 3.7  ผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  หมายถึง ผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้ งจาก   
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีให้ด าเนินการตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ หรืองานจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 43 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดหาพสัดุด้วยวิธีตกลงราคา 
 
  

รหัส 001/1 แผ่นท่ี 3/15 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1  แบบบันทึกแจ้งการจัดหาพสัด ุ
4.2  แบบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง 
4.3  แบบบัญชีรายละเอียดการซื้อ/จ้าง 
4.4  ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงว่าด้วยแนวทางปฏิบตัิงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัด

จ้าง  
พ.ศ. 2559 

4.5  แบบแสดงความบรสิุทธ์ิใจในการจัดซือ้จัดจ้างทกุวิธีของหน่วยงาน 
4.6  แบบค าสั่งแต่ต้ังผู้ตรวจรบัพัสด ุ
4.7  แบบรายงานผลการติดต่อผู้ขาย/ผูร้ับจ้างและขออนุมตัิสั่งซือ้สัง่จ้าง 
4.8  แบบใบตรวจรับพัสด ุ

5. เอกสารอ้างอิง 
 5.1  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม               
 5.2  หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) 1305/8724 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2542 
 5.3 ค าสั่งมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจงัหวัดสิงหบ์ุรี ที่ 2460/2558 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 

2558                 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 44 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดหาพสัดุด้วยวิธีตกลงราคา 
 
  

รหัส 001/1 แผ่นท่ี 4/15 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ผู้รบัผิดชอบ ผังกระบวนการ เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ 

พัสด ุ

 

- บันทึกแจ้งการจัดหาพสัด ุ

งานพัสด ุ
 

 - รายงานขอซือ้/ขอจ้าง 
- บัญชีรายละเอียดการซื้อ/
จ้าง 
- ประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวง  
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง พ.ศ. 2559 
- แบบแสดงความบริสทุธ์ิใจ
ในการจัดซื้อจัดจ้างทกุวิธีของ
หน่วยงาน 

งานพัสด ุ   
- 
 

นพ.สสจ/ผอ.รพ./ายอ าเภอสสอ./ผอ.รพ.สต
ปฏิบัติราชการแทน ผวจ. 

 

 
 
- 

 

งานพัสด ุ
 

 - ค าสั่งแต่ต้ังผู้ตรวจรับพัสด ุ
 
 
 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 

 
 

 
- 
 

หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสด ุ   
- 
 

จัดท าบันทึกแจ้ง

การจัดหาพัสดุ 

อนุมัติ 

NO 

NO 

จัดท ารายงาน           

ขอซื้อขอจ้าง 

เสนอหัวหน้าส่วน
ราชการ(ผวจ.) 

ติดต่อผู้ขาย/ผูร้ับจ้าง
โดยตรงและขออนุมัติ

สั่งซือ้/สั่งจ้าง 

หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสด ุ

กองคลงั 

อนุมัติ 

Yes 

Yes 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 45 
 

 

 

 

 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดหาพสัดุด้วยวิธีตกลงราคา 
 
  

รหัส 001/1 แผ่นท่ี 5/15 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

งานพัสด ุ   
- 

 

งานพัสด ุ   
- 

 
 

ผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการ
ตรวจรบัพสัดุ/งานพัสดุ 

 

 - รายงานผลการติดต่อผู้ขาย/ผู้รบั
จ้างและขออนุมัตสิั่งซือ้สัง่จ้าง 
- ใบตรวจรบัพสัด ุ
 
 

งานพัสด ุ
งานการเงิน 

  
- 

 
 

งานการเงิน   
- 

 
นพ.สสจ/ผอ.รพ./นายอ าเภอ/สสอ./
ผอ.รพ.สต.ปฏิบัติราชการแทน ผวจ. 

  
- 

 
 

งานการเงิน   
- 

 
งานบัญชี  - 

แจ้งผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง/
จัดท า PO 

และสง่ใหเ้จ้าของเรือ่ง 

ตรวจรบัและ
รายงานผลการตรวจ

รับ 

 
ตรวจรบั PO ในระบบ 

GFMIS 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง 

ส่งมอบพสัด ุ

ทราบ/อนุมัต ิ

NO 

Yes 

ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน
ให้เจ้าหนี ้

จัดเกบ็เอกสาร 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 46 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดหาพสัดุด้วยวิธีตกลงราคา 
 
  

รหัส 001/1 แผ่นท่ี 6/15 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
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7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 ล าดับที ่ ผู้รบัผิดชอบ รายละเอียด/วิธีปฏิบัติ 
1 
 
 

เจ้าหน้าที่ทุก
หน่วยงานที่ขอซือ้/
จ้าง 

จัดท าบันทึกแจง้การจัดหาพัสด ุ 
  1. กลุ่มเจ้าของเรื่องจะต้องตั้งเรื่องเพื่อให้งานพสัดุด าเนินการจัดหาพัสดุ
ตามความต้องการ ซึ่งมรีายละเอียดประกอบการตั้งเรื่อง ดังนี ้
     1.1 เหตผุลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง เช่น วัสดุมีไม่เพียงพอ
ส าหรับการใช้งาน หรอืช ารุดจนใช้งานไม่ได้และมีอายุการใช้งานนานแล้ว 
     1.2 รายละเอียดของพสัดุทีจ่ะซื้อหรืองานที่จะจ้าง เช่น ซื้อกระดาษถ่าย
เอกสาร ขนาด A4 จ านวน 500 รีม 
     1.3 วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้าง โดยระบุช่ือโครงการ วงเงิน ประเภทของเงิน 
เช่น โครงการบรหิารจัดการทรัพยากรกองคลัง วงเงิน 5,000.- บาทจ่าย
จากเงินงบประมาณ หมวดค่าวัสด ุผลผลิตที ่2 กิจกรรมหลกัที ่2.2 
    1.4 ก าหนดเวลาที่ต้องใช้พัสด ุหรือใหง้านนั้นแล้วเสรจ็ โดยระบเุป็น
จ านวนวันหรือช่วงเวลาที่ต้องใช้ ไม่น้อยกว่า 15 วัน นับจากวันที่จัดท าเรื่อง 
เช่น ต้องการใช้ภายใน 20 วัน (ประมาณวันที่....) หรือใช้ส าหรบัการประชุม
... ในระหว่างวันที ่...      

2 
 
 

งานพัสด ุ
 
 
 
 
 

ด าเนินการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง และน าเสนอผู้ว่าราชการจงัหวัด(นพ.
สสจ./ผอ.รพ./นอภ./สสอ./ผอ.รพ.สต.ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.สิงห์บรุี) ให้
ความเห็นชอบ โดย 
1. จัดท ารายงานการขอซื้อขอจ้าง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การพสัด ุข้อ 27 ก าหนดให้เจ้าหน้าทีพ่ัสดจุัดท ารายงานเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการให้ความเห็นชอบและแต่งตัง้ผู้ตรวจรบัพสัดุ/คณะกรรมการตรวจรับ
พัสด ุตามรายการดังต่อไปนี ้
1.1 เหตผุลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง(ระบุตามเหตผุลของเจ้าของ
เรื่อง) 
1.2 รายละเอียดของพสัดุทีจ่ะซือ้หรืองานที่จะจ้าง (ระบรุายละเอียดตาม
เอกสารของเจ้าของเรื่อง) 
1.3 ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรอืราคาที่เคยซื้อหรือ
จ้างครัง้หลังสุด ภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ (ค้นหาจากราคา
มาตรฐานส านักงบประมาณ หรอืการซื้อจ้างครัง้สุดท้าย) หรอืราคาใน
ท้องตลาด 
1.4 วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้าง (ระบุวงเงิน โครงการ ประเภทของเงินตาม
รายละเอียดของเจ้าของเรื่อง) 
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ล าดับท่ี ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด/วิธีปฏิบัติ 

  1.5 ก าหนดเวลาที่ต้องใช้พสัดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ (ระบุตามความ
ต้องการของเจ้าของเรื่อง) 
1.6 วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตผุลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น(ระบุ
รายละเอียดตามวิธีซื้อหรือจ้าง โดยพิจารณาจากวงเงินในการจัดหาเช่น การ
ซื้อครั้งหนึ่งในวงเงิน 88,000.- บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
ด าเนินการโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสด ุพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ ข้อ 19 เนื่องจากเปน็การซื้อครั้งหนึ่ง
มีราคาไม่เกิน 100,000.- บาท) 
1.7 การขออนุมัติแต่งตัง้คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง 
(กรณีการจัดหาโดยวิธีตกลงราคา จะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรบัพสัด)ุ ซึ่ง
การแต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี ้
          (1) วงเงินไมเ่กิน 10,000.- บาท แต่งตั้งผู้ตรวจรบัพัสด ุจ านวน 1 
คน 
          (2) วงเงินเกิน 10,000.- บาท แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพสัด ุ
ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้แต่งตั้งจากเจ้าหน้าทีท่ี่มีความรู ้ความช านาญใน
การจัดซื้อหรือจ้างนั้น ๆ โดยให้คณะกรรมการดงักล่าวรายงานผลต่อหัวหน้า
ส่วนราชการอย่างช้าไม่เกิน 5 วันท าการ หรือ 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ขายหรอืผู้
รับจ้างมาส่งมอบพสัดุหรืองานจ้าง 
1.8 ระบุค าสั่งทีผู่้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บรุี ได้มอบอ านาจในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจัดจ้าง 

 
 
 

 1.9 การจัดท ารายงานขอความเห็นชอบโดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินต้ังแต ่
5,000.- บาท ข้ึนไป ด้วยเงินทุกประเภท จะต้องบันทกึข้อมูลลงในระบบ e-
GP ของกรมบญัชีกลางผ่านเว็บไซต ์http://www.gprocurement.go.th(
ลูกบอลที ่1-2) ด้วย 
 

3 
 

งานพัสด ุ น าเสนอหัวหน้าส่วนราชการ(นพ.สสจ./ผอ.รพ./นอภ./สสอ./ผอ.รพ.สต.
ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.สิงห์บรุี)ให้ความเห็นชอบรายงานการขอซื้อขอจ้าง 
 

4 
 
 

นพ.สสจ./ผอ.รพ./
นอภ.ปฏิบัติราชการ
แทน ผวจ.สงิหบ์ุร ี

 

พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการขอซือ้ขอจ้างตามระเบียบพสัดุฯ 
ข้อ 29 หากเห็นชอบ ด าเนินการตามข้อ 5   
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ล าดับท่ี ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด/วิธีปฏิบัติ 

5 งานพัสด ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่พสัดุจัดท าบันทึกขออนุมัติสัง่ซื้อสั่งจ้างพร้อมท าใบสั่ง (ถ้ามี) โดย 
1. การเตรียมการก่อนขออนมุัติสัง่ซื้อสั่งจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดจุะเป็นผู้ติดต่อ 
และตกลงราคากบัผู้ขายหรือผูร้ับจ้างโดยตรง พร้อมขอเอกสารประกอบการ
จัดหา ดังนี้ 
1.1 กรณีเป็นนิติบุคคล ประกอบด้วย 

      1.1.1 ใบเสนอราคา (ระบุรายละเอียดเช่น ที่อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์
โทรสาร รายการขอซือ้หรือจ้าง วงเงิน ก าหนดสง่มอบ ก าหนดยืนราคา 
ก าหนดระยะเวลารับประกัน(กรณีเป็นการจัดหาครุภัณฑ)์เลขที่ วันที่ที่เสนอ
ราคา ลายมือช่ือผูเ้สนอราคา (เจ้าของหรือผู้ได้รบัมอบหมาย)) 
      1.1.2 หนังสอืรบัรองการจดทะเบียนบริษัท (พร้อมวัตถุประสงค์การ
จัดต้ังบริษัท) หนังสอืบริคณห์สนธิ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภพ.20)หรือ
บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี 
      1.1.3 หนังสอืมอบอ านาจ (กรณีทีผู่้มีอ านาจของบริษัทมอบให้ผูอ้ื่น
กระท าการแทน) พร้อมติดอากรแสตมป ์กรณีมอบให้กระท าการแทนเพียง 
1 รายการ เช่น มอบอ านาจใหล้งนามในใบเสนอราคาเท่านัน้ติดอากร
แสตมป ์10.- บาท กรณีมอบให้กระท าการแทนหลายรายการเช่น ลงนามใน
ใบเสนอราคา แก้ไขเอกสาร ต่อรองราคา ลงนามในใบสั่ง/ท าสัญญา ติดอากร
แสตมป ์30.- บาท) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว 
ประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผูร้ับมอบอ านาจ 
1.2 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ประกอบด้วย 
    1.2.1 ใบเสนอราคา (ระบุรายละเอียดเช่น รายการขอซือ้/จ้างวงเงิน 
ก าหนดสง่มอบ ก าหนดยืนราคา ก าหนดระยะเวลารับประกนั(กรณีเป็นการ
จัดหาครุภัณฑ)์ เลขที ่วันที่ที่เสนอราคา ลายมือช่ือผู้เสนอราคา(เจ้าของหรือ
ผู้ได้รับมอบหมาย) 
     1.2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณี
ซื้อ/จ้างจากร้านค้า) บัตรประจ าตัวผูเ้สียภาษี (ถ้ามี) 
2. การขออนุมัตสิั่งซื้อสัง่จ้างจะตอ้งด าเนินการโดยให้อยู่ภายในวงเงินที่ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผูร้ับมอบอ านาจ(นพ.สสจ/ผอ.รพ./นายอ าเภอ/
สสอ./ผอ.รพ.สต.)ให้ความเห็นชอบ เมื่อได้รับเอกสารประกอบการจัดหา
ครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่พสัดจุะต้องด าเนินการจัดท าเอกสารเสนอหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พสัดุอนุมัตสิั่งซือ้หรือจ้าง พร้อมลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี ้
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ล าดับท่ี ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด/วิธีปฏิบัติ 
 
 

 2.1 บันทึกขออนมุัติจัดซือ้หรือจ้าง โดยระบุรายการทีจ่ะซือ้หรือจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซื้อหรือจ้าง ช่ือผู้ขายหรือผูร้ับจ้าง ระบุวงเงิน โครงการประเภทของเงิน ก าหนด
สง่มอบ ก าหนดยืนราคา ทั้งนี ้ตามระเบียบพสัดุข้อ 133 วรรคสอง ก าหนดว่า 
การจัดหาซึง่มีราคาไมเ่กิน 10,000.- บาทหรือในกรณีการซื้อหรือการจ้างซึ่งใช้
วิธีด าเนินการตามข้อ 39 วรรคสองจะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ (ใบสัง่) ไว้ต่อ
กันก็ได ้ซึ่งเจ้าหน้าทีพ่ัสดจุะระบุไว้ในบันทึกขออนุมัติซือ้หรอืจ้างด้วย    
2.2 หนังสือแจง้ผู้ขายหรือผู้รบัจ้างให้มารับใบสัง่ โดยระบุรายละเอียด ดังนี้ 
      2.2.1 หนังสอืมอบอ านาจ (กรณีที่ยงัไม่มีการมอบอ านาจให้มารับใบสัง่) 
พร้อมติดอากรแสตมป ์(กรณีมอบใหก้ระท าการแทนเพียง 1รายการ เช่น มอบ
อ านาจใหล้งนามในใบสัง่เท่านั้น ติดอากรแสตมป ์10.-บาท) พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ของผูม้อบอ านาจ และผู้รบัมอบอ านาจ (กรณีที่ผู้ขายหรอืผู้
รับจ้างยื่นหนงัสอืมอบอ านาจ โดยระบุให้มีการ ลงนามในใบสั่ง พร้อมการเสนอ
ราคาแล้ว ผู้ขายหรอืผูร้ับจ้างไม่ต้องยื่นหนงัสือมอบอ านาจใหม่) 
       2.2.2 อากรแสตมป์ติดต้นฉบับและคู่ฉบบัของใบสั่ง (ใช้เฉพาะกรณีการ
จ้าง) (การคิดค่าอากรแสตมป ์คิดพันละ 1 บาท ของวงเงินค่าจ้าง เช่น วงเงิน 
ค่าจ้าง 87,540.- บาท คิดจาก 87,540 หารด้วย1000 = 87.54 การคิด
จะต้องปัดทศนิยมขึ้น ดังนั้น รายการดังกล่าวอากรแสตมป์ตดิต้นฉบับ  
= 88.- บาท อากรแสตมป ์ติดคู่ฉบับ = 5.- บาท (เป็นอัตรา ตายตัว)) 
  2.3 เอกสารประกอบการจัดท าข้อมลูหลักผู้ขาย (กรณีที่ยงัไม่มีข้อมลูผู้ขาย
หรือผู้รบัจ้างในระบบ GFMIS) 
      2.3.1 กรณีเป็นนิตบิุคคล ประกอบด้วย 
    (1) เอกสารแจง้ช่ือบริษัทเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, ที่อยู,่ โทรศัพท ์
และโทรสาร 
    (2) ส าเนาหนงัสือรับรองจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน(พร้อมวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ัง) หรือใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นสว่น พร้อมรบัรอง
ส าเนาถูกต้อง 
    (3) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ หรอืส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี 
พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
    (4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูม้ีอ านาจลงนามในเอกสาร พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีที่มีการมอบอ านาจให้ลงนามในเอกสาร จะต้องแนบ
หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผูม้อบอ านาจและผู้รบั
มอบอ านาจด้วย) 
   (5) ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายหรือผู้รบัจ้างพรอ้มรบัรองส าเนา
ถูกต้องและให้รบัรองว่าทางราชการสามารถโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ขาย
หรือผู้รบัจ้างได้ 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 50 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดหาพสัดุด้วยวิธีตกลงราคา 
 
  

รหัส 001/1 แผ่นท่ี 10/15 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

 
ล าดับท่ี ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด/วิธีปฏิบัติ 

 
 

    2.3.2 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ประกอบด้วย    
   (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง 
   (2) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์(กรณีซื้อ/จ้างจากร้านค้า)พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
   (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง 
   (4) ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายหรือผู้รบัจ้างพรอ้มรบัรองส าเนา
ถูกต้อง 
ในกรณีที่มีข้อมูลหลกัผู้ขายในระบบ GFMIS แล้ว จะแจ้งใหผู้้ขาย/ผู้รบัจ้างแจง้
เฉพาะข้อมลูบญัชีเงินฝากธนาคาร ** การขออนุมัตสิั่งซื้อหรอืจ้าง โดยวิธีตกลง
ราคา ในวงเงินต้ังแต5่,000.- บาท ข้ึนไป ด้วยเงินทุกประเภท จะต้องบันทึก
ข้อมูลลงในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางผ่านเว็บไซตพ์รอ้มรบัรองส าเนา
ถูกต้องและให้รบัรองว่าทางราชการสามารถโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากได้
http://www.gprocurement.go.thด้วย (ลูกบอลที ่3-4) 
   3. การจัดท าใบสัง่ มีดังนี ้
    3.1 จัดท า (พิมพ)์ ใบสั่ง โดยน าข้อมูลตามรายละเอียดจากใบเสนอราคา, 
เอกสารทีม่ีเนื้อหาสาระส าคัญทีจ่ะเป็นเงื่อนไขหรือข้อผกูพันให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/
ผู้ให้เช่า ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ เช่นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
และบันทกึขออนุมัต ิพิมพ์ใส่ในใบสั่ง(การจัดท าใบสั่งจะจัดท าทั้งหมด 3 ชุด คือ
ฉบับจริง 1 ชุด เพื่อเกบ็ไว้ใน 
เรื่องเดิมส าหรับเบกิจ่าย, ส าเนาคู่ฉบบั 1 ชุด เพื่อมอบให้แกผู่้ขาย/ผู้รบัจ้าง/ผู้ให้
เช่าและส าเนาอีก 1 ชุด จะเกบ็ไว้เป็นหลักฐานที่กลุ่มพสัด)ุ 
    3.2 ส าเนาใบเสนอราคา, เอกสารทีม่ีเนื้อหาสาระส าคัญ,รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ(ถ้ามี) และแคตตาล็อกหรือแบบรูป(ถ้ามี)พรอ้มใส่เลขทีห่น้า เช่น 
เอกสารทัง้หมดม ี13 หน้า ให้ใส ่1/13,2/13...13/13 เพื่อใช้เป็น
เอกสารแนบท้ายใบสั่ง (เป็นส่วนหนึ่งของใบสัง่) 
    3.3 ลงทะเบียนคุมเลขที่ใบสัง่ โดยเรียงตามล าดับของใบสั่ง เช่นใบสั่งเลขที ่
1/2556 ใบสั่งเลขที ่2/2556 เป็นต้น 
  4. การจัดท าบันทกึถึงกลุ่มเจ้าของเรือ่ง (ผู้ตรวจรับพัสด/ุประธานกรรมการ
ตรวจรบัพสัดุ) เพื่อทราบและด าเนินการตรวจรับพสัด ุรวมทัง้จัดท าเอกสารขอ
อนุมัติเบกิจ่ายต่อไป (วัน เวลา ส่งมอบ ผู้ขาย/ผู้รบัจ้างจะแจง้ให้ทราบล่วงหน้า) 
 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 51 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดหาพสัดุด้วยวิธีตกลงราคา 
 
  

รหัส 001/1 แผ่นท่ี 11/15 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

 
ล าดับท่ี ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด/วิธีปฏิบัติ 

6 งานพัสด ุ น าเสนอขออนมุัติสัง่ซื้อสั่งจ้างต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ   พร้อมลงนามใน
หนังสือแจง้ผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง และใบสั่ง (ถ้ามี) โดย 1. ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสารก่อนน าเสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุประกอบด้วย 
           - เลขที่ออกและลายมอืช่ือเจ้าหน้าทีจ่ากกลุ่มพสัดคุรบถ้วนหรอืไม่ 
          - ความถูกต้องของการพิมพ ์เช่น ค าผิด จ านวนเงิน ทั้งตัวเลขและ
ตัวอักษรต้องตรงกัน ถ้าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ด าเนินการแก้ไข3. 
น าเสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดพุิจารณาอนุมัติสัง่ซื้อ/จ้าง พรอ้มลงนามในหนงัสือ
แจ้งผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง บันทึกถงึกลุม่เจ้าของเรื่อง และใบสั่ง (ถ้ามี) 

7 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสด ุ

พิจารณาอนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง พร้อมลงนามในหนังสือแจง้ผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง และใบสั่ง 
(ถ้ามี)(ระเบียบพสัดุฯข้อ 39 วรรคแรก) 

8 งานพัสด ุ แจ้งบริษัท/ห้าง/ร้าน รับใบสั่ง (ถ้ามี) และจัดท า PO (ถ้ามี) และสง่เรื่องให้
เจ้าของเรือ่ง (ผู้ตรวจรับพสัด/ุประธานกรรมการตรวจรบัพสัดุ) ดังนี ้
1. เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบสั่ง โทรศัพท์แจ้งบริษัท/ห้าง/ร้าน ให้มารับใบสั่ง 
2. ผู้มีอ านาจหรือผู้ไดร้ับมอบอ านาจของบริษัท/ห้าง/ร้าน มาลงนามรับใบสัง่
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และเจ้าหน้าที่พสัดุจะใส่วันที่ครบก าหนดของการสง่
มอบในใบสั่ง 
3. น าข้อมูลของการจัดท าใบสั่งมาลงในระบบ e-GP โดยเริม่ตั้งแต่ลูกบอลที ่5 
(จัดท าร่างสัญญา), ลูกบอลที ่6 (ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดท าสัญญา) 
และลกูบอลที ่7 (ข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา) จะได้เลขที่คุมโครงการและเลขที่
คุมสัญญาในระบบ e-GP 
4. สร้างข้อมูลหลกัผู้ขายในระบบ GFMIS 
     4.1 ตรวจสอบข้อมลูหลักผู้ขายว่ามีข้อมลูอยู่ระบบ GFMIS และเป็นผู้ขาย
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงิหบ์ุรหีรือไม่ ด าเนินการเข้าระบบโดยใช้
Transaction Code : MK01 หรือตรวจสอบผ่านเว็บไซต ์
http://gfmisreport.mygfmis.com 
     (1) กรณีพบว่า ยังไม่มีข้อมลูหลักผู้ขายในระบบ GFMIS ให้น าข้อมูลที่ได้รบั
จากผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง สร้างเป็นข้อมลูด้านทั่วไปประกอบด้วย ช่ือ ที่อยู ่เลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี, บัญชีธนาคาร และสร้างข้อมูลด้านองค์กรทางการจัดซื้อ 
ประกอบด้วย สกลุเงิน (THB) เข้าระบบ GFMIS โดยใช้ Transaction Code : 
MK01 เมื่อด าเนินการแล้วเสรจ็ ให้พิมพ ์(Print) ข้อมูลจากระบบ พร้อมลง
ลายมือช่ือของผูส้ร้างและวันทีส่ร้าง 
 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 52 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดหาพสัดุด้วยวิธีตกลงราคา 
 
  

รหัส 001/1 แผ่นท่ี 12/15 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

 
ล าดับท่ี ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด/วิธีปฏิบัติ 

  ทั้งนี ้เมื่อสร้างข้อมลูหลักผู้ขายแล้วเสรจ็ จะได้รหสัผู้ขายเปน็ตัวเลข  10 หลัก 
          - กรณีผู้ขายเป็นนิตบิุคคล รหสัที่ได้จะข้ึนต้นด้วย เลข 
            1XXXXXXXXX 
          - กรณีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา รหสัที่ได้จะข้ึนต้นด้วย เลข 
           9XXXXXXXXX 
          (2) กรณีพบว่า มีข้อมูลหลกัผู้ขายในระบบ GFMIS แล้ว แต่ยัง 
ไม่เป็นผู้ขายของ สสจ.สห. 
          (3) งานพสัดุด าเนินการสร้างผู้ขายในรหสัสสจ.สห. เพื่อใช้ในการ
เบิกจ่ายให้ด าเนินการเข้าระบบโดยใช้Transaction Code : MK01 และพิมพ ์
(Print) 
ข้อมูลจากระบบ พร้อมลงลายมือช่ือของผูส้ร้างและวันทีส่ร้าง  
    4.2 งานพสัดุด าเนินการสร้างผู้ขายในรหสั สสจ.สห. 
    4.3 เจ้าหน้าที่พสัดุน าเอกสารที่ได้ส าเนาเก็บไว้ที่งานพสัดุ จ านวน 1 ชุด เพื่อ
จัดเกบ็เข้าแฟูมข้อมูลหลกัผู้ขาย ต้นฉบับข้อมูลหลกัผู้ขายใหจ้ัดท าบันทึกสง่กลุ่ม
ตรวจสอบระเบียบและใบส าคัญ เพื่อด าเนินการส่งกรมบญัชีกลางอนมุัติผู้ขาย
รายนัน้ ๆ ต่อไป 
   4.4 ด าเนินการการขออนุมัติข้อมลูหลักผู้ขายกบักรมบญัชีกลาง  
         (1) ตรวจสอบเอกสารข้อมลูหลักผู้ขาย เช่น หนังสอืรับรองบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร เป็นต้น ให้ถูกต้องตรงกบัข้อมลูทีส่ร้างในระบบGFMIS 
         (2) จัดท าบันทกึขออนุมัติตามแบบฟอร์มที่กรมบญัชีกลางก าหนด 
         (3) เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ลงนามในหนังสือ
ถึงกรมบัญชีกลาง 
         (4) จัดส่งหนังสือใหก้รมบัญชีกลาง 
  5. งานพัสดจุัดท า PO ในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online โดยน าเลขที่คุม
โครงการและเลขที่คุมสญัญาในระบบ e-GP (ตามข้อ 3) มาใส่เพื่อจะได้ดึงข้อมลู 
(บางส่วน) มาเข้าในระบบ GFMIS และเจ้าหน้าที่พัสดผุู้จัดท า PO จะต้องคีย์
ข้อมูลเพิ่มเตมิ เช่น รหสัเงินงบประมาณ รหสักจิกรรมหลัก แหล่งของเงิน 
รหสัสินค้าและอื่น ๆ โดยผลที่ได้จากการ 
ด าเนินการดังกล่าวคือเลขที ่PO ในระบบ GFMIS เป็นตัวเลข 10 หลกัขึ้นต้น
ด้วย เลข 7XXXXXXXXX 
  6. น าเลขที ่PO ที่ได้จากข้อ 5 มาใส่ในทะเบียนคุมใบสัง่ (เพื่อสะดวกต่อการ
ค้นหา) 

9 ผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง ผู้ขายหรอืผูร้ับจ้าง สง่มอบพสัดุตามสญัญา 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 53 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดหาพสัดุด้วยวิธีตกลงราคา 
 
  

รหัส 001/1 แผ่นท่ี 13/15 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

 
ล าดับท่ี ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด/วิธีปฏิบัติ 

10 เจ้าหน้าที่ทุก 
กลุ่มที่ขอซื้อขอ 
จ้าง/งานพสัด ุ

กลุ่มงานเจ้าของเรื่อง (ผู้ตรวจรบัพสัด/ุประธานกรรมการตรวจรับพสัด)ุตรวจรับ
และรายงานผลการตรวจรับพร้อมขออนุมัติเบิกจ่าย  ดังนี ้
   1. งานพัสดุรบัพสัดุจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
   2. นัดคณะกรรมการตรวจรบั/ผู้ตรวจรบัพสัดุเพื่อด าเนินการตรวจรับพัสดุ 
   3. บันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดหรอืผูร้ับมอบอ านาจ(นพ.สสจ./ผอ.รพ./
นอภ./สสอ./ผอ.รพ.สต.ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.สงิหบ์ุร)ีรบัทราบผลการตรวจ
รับ  รวมทั้งรวบรวมเอกสาร/ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่าย โดย
ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ดังนี ้
     1. บันทึกรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง โดยมีรายละเอียดตามระเบียบพัสด ุ(ข้อ 
27) ดังนี ้
         - เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องจัดซื้อ/จ้าง 
         - รายละเอียดของพสัดุที่ซือ้/จ้าง 
         - ราคาที่เคยซื้อ/จ้าง 
         - วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง 
         - เวลาที่ก าหนดต้องการใช้/งานแล้วเสรจ็ (ต้องตรงกบัก าหนดเวลาครบ
ก าหนดในใบสั่งซือ้/จ้าง) 
         - วิธีจะซื้อ/จ้าง และเหตผุลที่ต้องซื้อ/จ้าง โดยวิธีนั้น 
         - มีรายช่ือและต าแหนง่คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ 
           * วงเงินไมเ่กิน 10,000.- บาท แต่งตั้งกรรมการฯ 1 คน 
           * วงเงินเกิน 10,000.- บาท แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 3 คน 
         - ผู้มีอ านาจอนมุัติเห็นชอบรายงาน และอนมุัติแต่งตัง้กรรมการตรวจรบั
พัสด(ุกรณีวงเงินไม่เกิน 10,000.-บาท อาจท ารายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะ
รายการที่เห็นว่าจ าเป็นก็ได)้ 
    2. บันทึกอนุมัติสัง่ซื้อ/จ้าง  
        - อ้างรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ที่ได้รับอนุมัติเห็นชอบแล้ว 
        - ระบเุจ้าหนี ้ราคาที่ซื้อ/จ้าง แน่นอน ลงนามผู้อนุมัต ิและวันที่อนุมัต ิ
ครบถ้วน ชัดเจน 
        - แจ้งการออกใบสัง่ซื้อ/จ้าง 
(กรณีวงเงินไม่ถึง 10,000.-บาท อาจไม่ต้องออกใบสัง่ซื้อ/จ้าง ก็ได้แล้วแต่กรณี
ตามระเบียบพัสด ุข้อ 133 วรรคสอง) 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 54 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดหาพสัดุด้วยวิธีตกลงราคา 
 
  

รหัส 001/1 แผ่นท่ี 14/15 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

 
ล าดับท่ี ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด/วิธีปฏิบัติ 

    3. ใบสั่งซื้อ/จ้าง หรือ สัญญาซื้อ/จ้าง 
      - มีรายละเอียดสิ่งของ/งาน ที่ซื้อ/จ้าง ครบถ้วน 
      - วันที่ออกใบสัง่ซื้อ/จ้าง ต้องหลังจากวันที่อนุมัต ิ
      - ช่ือเจ้าหนี้ต้องตรงกับที่ขออนุมัต ิ
      - มีวันที่ครบก าหนดการส่งของ/ส่งมอบงาน 
      - มีอัตราการปรับฯ กรณีเกินก าหนดครบถ้วนชัดเจน 
      - มีลายมือช่ือผู้รบัใบสั่ง/ผู้ออกใบสัง่/ผู้สั่ง และเจ้าของกิจการครบถ้วน 
  4. ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี/้ใบส่งมอบงาน 
      - ต้องเป็นต้นฉบับ 
      - รายการและรายละเอียดของทีส่่ง/งานทีส่่ง ต้องตรงกบัรายการและ
รายละเอียดในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
     - ลายมือช่ือของผูม้ีอ านาจ 
     - ลายมือช่ือผู้รบัของข้ันต้น (เจ้าหน้าที่ของงานพัสด/ุกลุม่งานเจ้าของเรื่อง) 
พร้อมลงวันที่ให้ครบถ้วน 
  5. ใบตรวจรับพสัด ุ
      - ต้องมีวันที่ตรวจรับให้ชัดเจน ครบถ้วน และไม่ก่อนวันที่ส่งของ/ส่งงาน   - 
คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุต้องมีช่ือตรงกบัที่แต่งตัง้ไว้ ในรายงานขอซื้อ/ขอ
จ้าง 
        ** ถ้าแต่งตั้ง 3 คน ต้องลงลายมือช่ือให้ครบ 3 คน หรือ 2 ใน 3
กรรมการคนที่ไม่ลงลายมือช่ือ ต้องระบหุมายเหตุด้วยว่าเหตใุด ในช่องลายมอืช่ือ
นั้น เช่น ไปราชการต่างประเทศ ลาพักผ่อน หรือกรรรมการมีความเห็นแย้งตาม
บันทึกที่แนบ 
        ** ประธานกรรมการต้องลงลายมือช่ือทุกครัง้ ขาดไม่ได้ หากมกีารเปลี่ยน
ประธานกรรมการหรอืกรรมการ ต้องมีเอกสารระบุแต่งตั้งใหม่จากผูม้ีอ านาจ 
  6. ตรวจสอบความถูกต้องของงบรายจ่ายและจ านวนเงิน 
  7. ส่งเอกสารที่ตรวจสอบเรียบรอ้ย ให้งานบญัชีเพื่อวางเบกิในระบบ 
GFMIS 

11 งานการเงิน งานการเงินตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนเสนอผู้ว่าราชการจงัหวัดหรือ
ผู้รบัมอบอ านาจ(นพ.สสจ./ผอ.รพ./นอภ./สสอ./ผอ.รพ.สต.ปฏิบัติราชการแทน 
ผวจ.สิงห์บรุี)เพื่อขออนุมัตเิบิกจ่ายเงิน  

 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 55 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดหาพสัดุด้วยวิธีตกลงราคา 
 
  

รหัส 001/1 แผ่นท่ี 15/15 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

 
ล าดับท่ี ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด/วิธีปฏิบัติ 

12 นพ.สสจ./ผอ.รพ./
นอภ./สสอ.ผอ.รพ.
สต.ปฏิบัตริาชการ
แทน ผวจ.สงิหบ์ุร ี

รับทราบผลการตรวจรบัและอนุมัติการเบิกจ่าย 
 
 
 

13 งานพัสด ุ ตรวจรบั PO ในระบบ GFMIS/ลงทะเบียนคุมการรับ-จ่ายพสัด ุ
14 งานการเงิน ด าเนินการเบิกจ่ายเงินใหเ้จ้าหนี ้
15 งานบัญชี บันทึกบัญชีและจัดเก็บเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 56 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การลงทะเบียนรบัหนงัสือ 
 
  

รหัส 001/1 แผ่นท่ี 1/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ผู้จัดท า  นางสาวสุลัดดา  บุญคง 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นายพิพัฒน์  กว้างนอก) 
หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไป 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
     เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสารบรรณเปน็ไปดว้ยความสะดวก รวดเร็ว มีประสทิธิภาพ  

2. ขอบเขต 
    ด าเนินการรบัหนงัสอืหรือเอกสารจากหน่วยงานภายนอก จากไปรษณีย์ และอื่น ๆ ตรวจสอบคัดแยก  
    และส่งให้กลุม่งานทีร่ับผิดชอบด าเนินการ 

3. ค านิยาม  
    หนังสือและเอกสารทีร่ับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ     

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
    หนังสือหรือเอกสารจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานภายนอก 

5. เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 57 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การลงทะเบียนรบัหนงัสือ 
 
  

รหัส 001/1 แผ่นท่ี 2/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

        ผู้รับผิดชอบ                              ขั้นตอน                                          เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 

            งานสารบรรณ                   รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก/ภายใน เอกสารทั่วไป                              หนังสือหรือเอกสารที่เป็น 
                                                          เอกสารลับ จากไปรษณีย์ และอ่ืน ๆ                                         ที่เป็นหลักฐานของทางราชการ 
       
 
           ชั้นความลับ 
                             ตรวจสอบ คัดแยก 
     จัดหมวดหมู่                                     ลงทะเบียนเอกสารลับ 
                    ตามชั้นความลับ  
   
             ลงทะเบียนออกเลขรับ                 
             เอกสารด้วยโปรแกรม   ส่งให้งานนิติการ 
              สารบรรณ ‘ สาสุข 
 
 
                   ส่งให้กลุ่มงาน 
       ที่เก่ียวข้อง 
 
 
                     

   เสร็จสิ้น        

    
 
      
 

 

 

 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 58 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การลงทะเบียนรบัหนงัสือ 
 
  

รหัส 001/1 แผ่นท่ี 3/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     7.1 การรับ-ส่งหนังสือหรือเอกสารจากส่วนราชการ หน่วยงานภายนอก ทั้งหนังสือทางราชการและ 
          เอกสารอื่น ๆ 
     7.2 จัดล าดับความส าคัญและความเรง่ด่วนของหนงัสอืหรือเอกสารเพื่อด าเนินการก่อนหลัง และใหผู้้เปิดซอง 
          ตรวจเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อราชการเจ้าของเรือ่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วจึงด าเนินการต่อ 
     7.3 ประทับตราหนังสือหรือเอกสาร ทีมุ่มบนด้านขวา กรอกรายละเอียด เลขทีร่ับ วันที่ เวลา 
     7.4 ลงทะเบียนรับหนังสือหรอืเอกสารในระบบ โปรแกรมสารบรรณ’สาสุข 
     7.5 จัดแยกหนังสือหรอืเอกสารทีล่งทะเบียนรับแล้ว ส่งให้กลุม่งานทีเ่กี่ยวข้องลงช่ือรับเอกสาร 
     7.6 การลงทะเบียนรับหนังสือราชการลบั  จากส่วนราชการ หน่วยงานภายนอก 
     7.7 ลงทะเบียนเอกสารลบัในทะเบียนเอกสารลับ ส่งใหง้านนิติการลงช่ือรบัเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 59 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การขอใช้รถยนต์ราชการ 
 
  

รหัส 001/1 แผ่นท่ี 1/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ผู้จัดท า  นางจุฑานุช ศรีประทุมรักษ์ 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นายพิพัฒน์  กว้างนอก) 
หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไป 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
     เพื่อใหท้ราบถึงข้ันตอนในการด าเนินการขอใช้รถยนต์ราชการ เพื่อเป็นแนวทางใหเ้จ้าหน้าที่ในส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวัดสิงห์บรุี ได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ขอบเขต 
    ด าเนินการตามค าขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงิหบ์ุรจีนกระทั่งไดร้ับอนมุัติ
จาก   ผู้มีอ านาจอนมุัต ิ

3. ค านิยาม 
     3.1 นพ.สสจ.สห    เป็นผูม้ีอ านาจอนุมัติใช้รถยนต์ราชการนอกเขตจังหวัดสงิหบ์ุรี 
     3.2 รอง นพ.สสจ.สห./ผู้ช่วย นพ.สสจ.สห. เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติใช้รถยนต์ราชการในจังหวัดสงิหบ์ุรี 
     3.3 ผู้ควบคุมรถยนต์  หัวหน้างานยานพาหนะ 
     3.4  พขร   พนักงานขับรถยนต์ผู้ได้รบัมอบหมาย  

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
    4.1  แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
    4.2 บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ/หนังสือเชิญประชุม/อบรม 

5. เอกสารอ้างอิง    
   5.1 ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสงิหบ์ุรี ที่ 201/2559 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
   5.2 ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสงิหบ์ุรี ที่ 201/2559 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  
 

 

 

 

 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 60 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การขอใช้รถยนต์ราชการ 
 
  

รหัส 001/1 แผ่นท่ี 2/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

        ผู้รับผิดชอบ                              ขั้นตอน                                            เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะ                                     ผู้ขอใช้รถยนต์ 
       เขียนรายละเอียด                                              แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ 
      ในแบบฟอร์มขอใช้รถ 
            ลงทะเบียนในสมุดทุมการใช้รถยนต ์
 
 
                                     หน.ยานพาหนะ             ไม่มีรถ/ไม่อนุญาต แจ้งผู้ใช้รถยนต์            บันทึกขออนุมัต ิ
           ตรวจสอบ               ไม่สามารถใหบ้ริการได ้     หนังสือเชิญประชุม      
 
           อนุญาต 
 
        หน.ยานพาหนะ 
                เสนอบันทึกขอใช้รถยนต์ 
 จัดรถยนต์และแจ้ง พขร. 
 
 
 
                                                                             หน.งานธุรการ 
                หน.กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 
 
                นพ.สสจ.สห        รอง นพ.สสจ.สห/ 
                                      ผูอ้นุมัตินอกจังหวัดสิงห์บรุี                                                       ผู้ช่วย นพ.สสจ. 
                                      อนุมัตภิายในจังหวัดสิงห์บรุ ี
 
    

 

 

 

 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 61 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การขอใช้รถยนต์ราชการ 
 
  

รหัส 001/1 แผ่นท่ี 3/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     7.1 ผู้ขอใช้รถยนต์กรอกรายละเอียดข้อมลูลงในแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์พร้อมเอกสารแนบ 
           บันทึกขออนุมัติ/หนังสือเชิญประชุม/อบรม ลงสมดุคุมบันทึกการขอใช้รถยนต ์
     7.2 หัวหน้างานยานพาหนะตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบเอกสารแนบ 
     7.3 หัวหน้างานยานพาหนะตรวจสอบแจง้ผลการพิจารณาให้ผู้ขอใช้รถยนต์  
     7.4 หัวหน้างานยานพาหนะเสนอใบขออนุญาตใช้รถยนต์ผ่านหัวหน้างานธุรการและหัวหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
     7.5 นพ.สสจ. ผู้มีอ านาจในการอนมุัติรถยนต์ราชการนอกเขตจงัหวัดสงิหบ์ุรี 
     7.6 รอง นพ.สสจ.และผู้ช่วย นพ.สสจ. ผู้มีอ านาจอนุมตัิการใช้รถยนต์ราชการภายในจงัหวัดสิงห์บรุี     
 
     
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 62 
 

 

 
 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
Standard Operating Procedure : SOP 

 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

(รหัส 001/2) 
 

 

 

 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 
                                    กระทรวงสาธารณสุข 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 63 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง บรรจุและแต่งตัง้แพทย์  

ทันตแพทย์ และเภสัชกรผู้ท าสัญญาฯ 
 
  

รหัส 001/2 แผ่นท่ี 1/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้จัดท า  นางสาวปาริชาต  ค าวงศ์ 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางสาวยุพิน  ปานเดช) 
หัวหนา้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อเป็นแนวทาง ข้ันตอน วิธีการ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

2. ขอบข่าย 
 คู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้เปน็กระบวนการในการด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

3. ค านิยาม 
 บรรจุ  หมายความว่า  การรับบุคคลที่ไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญด้วยวิธีการสอบแข่งขันหรือ
คัดเลือก โดยเป็นการท าให้มีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

 แต่งตัง้  หมายความว่า  เป็นการสั่งให้ข้าราชการมีอ านาจหน้าที่และรับผิดชอบงานในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง 
และมีสิทธิที่จะได้รับเงินเดือนตามต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 -  

5. เอกสารอ้างอิง  

5.1  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555  เรื่อง  การก าหนดอัตรา   
                เงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  
5.2  หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม        
      2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วง   
      เงินเดือน ประกอบกับประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 
5.3  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
5.4  ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 886/2554 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2554  เรื่อง  มอบอ านาจให้      
    ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านการบริหารงานบุคคล) 
5.5  ค าสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๒๔๖๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘  เรื่อง  การมอบอ านาจของผู้ว่า   
ราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ และหัวหน้าหน่ วยงานในจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทน 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 64 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง บรรจุและแต่งตัง้แพทย์  

ทันตแพทย์ และเภสัชกรผู้ท าสัญญาฯ 
 
  

รหัส 001/2 แผ่นท่ี 2/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

5. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

            ผู้รับผิดชอบ                               ขั้นตอน                                  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

  

 

 

 

  

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สป. จัดสรรต าแหน่ง 
ให้ส่วนราชการ 

ผวจ. สงิหบ์ุรี     
ลงนามค าสั่ง 

  

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

- หนังสือส านักงานปลัดกระทรวง 
  สาธารณสุขแจ้งจัดสรรต าแหน่ง 

- บันทึกข้อความเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด      
  สิงห์บุร ี
 

 
 
 

- หนังสือประทับตรา ถึง สป.สธ /ก.พ. /   
  หน่วยงานในสังกัดที่เก่ียวข้อง 
- ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ฯ 
 

 

บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

 

-  ส่งค าสั่งให้ สป.สธ /ก.พ. 
/หน่วยงานในสังกัดที่

เก่ียวข้อง  
-  ส่งแบบรายงานการ

คัดเลือกให้ ก.พ. 
 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 65 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง บรรจุและแต่งตัง้แพทย์  

ทันตแพทย์ และเภสัชกรผู้ท าสัญญาฯ 
 
  

รหัส 001/2 แผ่นท่ี 3/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 7.1 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งจัดสรรต าแหน่งให้ส่วนราชการ 
 7.2 เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  
 7.3 จัดท าค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 7.4 เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พิจารณาลงนาม 
 7.5 ส่งหนังสือถึงส านักงานปลัดกะทรวงสาธารณสุข/ส านักงาน ก.พ. และหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 66 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  

รหัส 001/2 แผ่นท่ี 1/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้จัดท า  นางวาสนา  สุภาคง            
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางสาวยพุิน  ปานเดช) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อก าหนดข้ันตอน วิธีการ การด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญ
จักรพรรดิมาลาประจ าปี 

2. ขอบเขต 
 คู่มือการเสนอขอเครื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

3. ค านิยาม 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นเครื่องประดับเกียรติยศซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานแก่ผู้กระท าความดีความชอบ เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ  

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
          4.1 แบบฟอร์มการขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา  
          4.2 แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ช้ันต่ ากว่าสายสะพาย 

5. เอกสารอ้างอิง 
 5.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 
 5.2 พระราชกฤษฎีการการปรับเงินเดือนข้ันต่ าข้ันสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554 
 5.3 พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลาพุทธศักราช 2484  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 67 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  

รหัส 001/2 แผ่นท่ี 2/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

            ผู้รับผิดชอบ                               ขั้นตอน                                  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     •เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

 

 

 

 

 

ท าหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อ
จัดท าเรื่องเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา 

ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/

พนักงานราชการ 

 

เสนอผู้มีอ านาจลงนาม
ในเอกสาร/หนังสือแจ้ง 

สป. 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

- บัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ 
- หนังสือน าส่ง สป. 

-ระเบียบส านักนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชฯ 
พ.ศ.2536 
- ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบบัที่ 2)  
พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิ    
  มาลา พ.ศ.2484 

 
- หนังสือน าส่ง สป. พร้อมเอกสาร 

- จัดส่งเอกสารไปยัง ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 68 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  

รหัส 001/2 แผ่นท่ี 3/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 7.1 เจ้าหน้าที่งานบุคคลจัดท าหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานในสังกัด เพื่อจัดท าเรื่องเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจ าปีนั้น ให้กับข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการใน
สังกัดของตน 
 7.2 เจ้าหน้าที่งานบุคคลส ารวจ ตรวจสอบคุณสมบัติให้กับข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ
ในหน่วยงาน ว่าบุคคลใดมีสิทธ์ิได้รับเครื่องราชฯ ช้ันใด ว่าตรงตามระเบียบหรือเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่  
  -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชู
ยิ่งช้างเผือกและเครื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
  -  พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484  
 7.3 เสนอผู้มีอ านาจลงนามในเอกสาร/หนังสือแจ้ง                
 7.4 จัดส่งเอกสารไปยังส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 69 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การลาของข้าราชการ 

  

รหัส 001/2 แผ่นท่ี 1/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้จัดท า  นางสาวภิญญาพัชญ์  บุญคง 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางสาวยุพิน  ปานเดช) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อก าหนดข้ันตอน วิธีการ  เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการลาแต่ละประเภทของเจ้าหน้าที่  

2. ขอบข่าย 
  คู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้เป็นกระบวนการตรวจสอบการลาของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นไป 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ.2555 

3. ค านิยาม 
 การลา คือสิทธิของเจ้าหน้าที่ที่จะได้รับสิทธิการลาในแต่ละปีตามที่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ.2555 ก าหนด 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.1  แบบใบลาปุวย  กิจ  คลอดบุตร 
 4.2  แบบใบลาพักผ่อน 
 4.3  แบบใบลาอุปสมบท 

5.  เอกสารอ้างอิง 
 5.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ.2555 
 5.2 ค าสั่งมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 2460/2558  ลงวันที่  2  ตุลาคม  2558 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 70 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การลาของข้าราชการ 

  

รหัส 001/2 แผ่นท่ี 2/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน   

            ผู้รับผิดชอบ                               ขั้นตอน                                  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ใบลาประเภทตา่งๆ 

         ตรวจสอบความถูกต้อง 

นพ.สสจ.สห / รอง.นพ.

สสจ.สห / หน.กลุม่งาน 

บนัทกึ การลาในระบบ                     

ของ สป. 

-ข- 

 

ไม่ถูกต้อง 
ถกูต้อง 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

- บนัทกึในทะเบียนการลา 

- แบบใบลาแต่ละประเภท 

- แบบใบลาที่ จนท.ยื่นลา 

- ใบลาของ จนท. 
 

 

            บนัทกึข้อมูลการลา 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 71 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การลาของข้าราชการ 

  

รหัส 001/2 แผ่นท่ี 3/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1  เจ้าหน้าที่ยื่นใบลาต่างๆ  ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 7.2 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ท าการตรวจสอบความถูกต้อง 
 7.3 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จะด าเนินการบันทึกข้อมูลการลาของเจ้าหน้าที่ลงใน
ทะเบียนการลาประจ าปีงบประมาณนั้นๆ 
 7.4 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จะเสนอใบลาของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มีอ านาจลงนามอนุญาต
ให้ต่อไป 
 7.5 เมื่อผู้มีอ านาจลงนามได้ลงนามอนุญาตแล้วจะด าเนินการลงในระบบของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขต่อไป 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 72 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 

เข้ารับราชการ 
  

รหัส 001/2 แผ่นท่ี 1/7 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้จัดท า  นางสาวกุลชญา  ทรัพยโ์ฉม 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางสาวยุพิน  ปานเดช) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 

      เพื่อเป็นแนวทาง ข้ันตอน วิธีการ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
2. ขอบเขต 

         คู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้เป็นกระบวนการในการด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

3. ค านิยาม 
         บรรจุ  หมายความว่า  การรับบุคคลที่ไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญด้วยวิธีการสอบแข่งขันหรือ
คัดเลือก โดยเป็นการท าให้มีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 แต่งตั้ง  หมายความว่า  เป็นการสั่งให้ข้าราชการมีอ านาจหน้าที่และรับผิดชอบงานในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง 
และมีสิทธิที่จะได้รับเงินเดือนตามต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง   

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.1  แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ      
 4.2  แบบรายงานตัวเข้ารับราชการ 
 4.3  แบบรายงานการคัดเลือกเพื่อบรรจุบคุคลเข้ารบัราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 73 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 

เข้ารับราชการ 
  

รหัส 001/2 แผ่นท่ี 2/7 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

5. เอกสารอ้างอิง  
       5.1  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐4.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551  เรื่อง  การคัดเลือก  เพื่อ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
       5.2  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 20 ลงวันที่ 17 กันยายน 2558  เรื่อง  วุฒิที่ ก.พ.   
ก าหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2560 
       5.3  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555  เรื่อง  การ ก าหนด
อัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  
       5.4  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/154 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556  เรื่อง  การบรรจุโดยให้
ได้รับเงินเดือนสูงกว่าข้ันต่ าของต าแหน่ง  
       5.5  หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ล งวันที่ 27 สิงหาคม   
2555  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน 
ประกอบกับประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 
       5.6  ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 886/2554 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2554  เรื่อง  มอบอ านาจให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านการบริหารงานบุคคล) 
 5.7  ค าสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๒๔๖๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘  เรื่อง  การมอบอ านาจของผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ และหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 74 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 

เข้ารับราชการ 
  

รหัส 001/2 แผ่นท่ี 3/7 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน   

            ผู้รับผิดชอบ                               ขั้นตอน                                  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สป. จัดสรรต าแหน่ง 
ให้สว่นราชการ 

ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

 

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ 

ผวจ. สิงห์บุรี ลงนาม
ค าสั่งตัง้คณะกรรมการ

คัดเลือกฯ 

 
 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

- หนังสือเชิญประชุม 

- หนังสือส านักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุขแจ้งจัดสรรต าแหน่ง 

- บันทึกข้อความเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 
- ค าสั่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ 

- บันทึกข้อความเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
สิงห์บุรี 
  
 

-  จัดท าประกาศรับสมัครคดัเลือกฯ –  
ตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ –  ตั้ง
คณะกรรมการอ่ืน ๆ  

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 75 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 

เข้ารับราชการ 
  

รหัส 001/2 แผ่นท่ี 4/7 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

 

         ผู้รับผิดชอบ                               ขั้นตอน                                  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 
- หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
- หนังสือถึงนายอ าเภอทุกอ าเภอและผอก.รพ.
ทุกแห่ง ในจังหวัดสิงห์บุรี 

เผยแพร่ประกาศรับสมัครคัดเลือก 

ผวจ. สิงห์บุรี ลงนาม
ประกาศรับสมัคร

คัดเลือกฯ 

จัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเขา้รับ
การคัดเลือกฯ 

 

ผวจ. สิงห์บุรี ลงนาม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
รับการคัดเลือกฯค าสั่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกฯ 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

- แบบใบสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการ 
 

- บันทึกข้อความเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 

รับสมัครคัดเลือก (ก าหนดไม่น้อยกว่า 
5 วันท าการ) 

(ก าหนด 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 76 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 

เข้ารับราชการ 
  

รหัส 001/2 แผ่นท่ี 5/7 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

          ผู้รับผิดชอบ                               ขั้นตอน                                  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินการคัดเลือก โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น 

วิธีสอบสัมภาษณ์/ สอบข้อเขียน/สอบ
ปฏิบัติ 

 

 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ - แบบสัมภาษณ์ (กรณีสอบสัมภาษณ์ 
วิธีเดียว) 

 

- บันทึกข้อความเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
สิงห์บุรี 
  
 

 - บันทึกข้อความเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
สิงห์บุรี 
  
 

 

- แบบรายงานตัวเข้ารับราชการ 
- เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ประกอบการบรรจุ 
 

รายงานตวัเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ 

ผวจ. สิงห์บุรี ลงนาม
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ

การคัดเลือกฯ 

จัดท าประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 
จัดท าค าสัง่บรรจุและแต่งตัง้ผู้ได้รับ

คัดเลือก 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 77 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 

เข้ารับราชการ 
  

รหัส 001/2 แผ่นท่ี 6/7 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

          ผู้รับผิดชอบ                               ขั้นตอน                                  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

-  ส่งค าสัง่ให้ สป.สธ /ก.พ. /
หน่วยงานในสังกัดที่เก่ียวข้อง  
-  ส่งแบบรายงานการคดัเลือก

ให้ ก.พ. 
 

 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 
- หนังสือประทับตรา ถึงสป.สธ /ก.พ. /
หน่วยงานในสังกัดที่เก่ียวข้อง. 
- ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
- แบบรายงานการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคล 
เข้ารับราชการ 

ผวจ. สิงห์บุรี ลงนาม
ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งฯ 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 78 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 

เข้ารับราชการ 
  

รหัส 001/2 แผ่นท่ี 7/7 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 7.1  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งจัดสรรต าแหน่งให้ส่วนราชการ 
 7.2  เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  
 7.3  จัดท าค าสั่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
 7.4  เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ลงนาม 
 7.5  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการคัดเลือก  
 7.6  จัดท ารายงานการประชุม ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
ค าสั่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น กรรมการสอบสัมภาษณ์/กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ/กรรมการรับสมัคร 
 7.7  ส่งร่างประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้ผู้แทน ก.พ. ตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อผู้แทน ก.พ. 
ตรวจสอบแล้ว 
 7.8  เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ลงนาม 
           7.9  เผยแพร่ประกาศรับสมัคร ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และนายอ าเภอทุกอ าเภอ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสิงห์บุรี และลงเว็บไซด์ของส่วนราชการ 
 7.10  รับสมัคร (ก าหนดระยะเวลาการรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ) 
 7.11  ส่งใบสมัครให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ/คุณวุฒิ 
 7.12  จัดท าประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับรับการคัดเลือก 
 7.13  เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ลงนาม 
 7.๑4  ด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ
หลายวิธีก็ได้   
 7.๑5  จัดท าประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ 
 7.16  เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ลงนาม 
 7.๑7  รายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการ 
 7.๑8  จัดท าค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก 
 7.๑9  เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพิจารณาลงนาม 
 7.20  ส่งแบบรายงานการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการให้ส านักงาน ก.พ.  

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 79 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าป ี
  

รหัส 001/2 แผ่นท่ี 1/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้จัดท า  นายภูริต  นุชเอี่ยมปภา 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางสาวยุพิน  ปานเดช) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานวางแผน บริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ 
 1.2 เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 
 เป็นการจัดท าแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดระยะ 1 ปี โดยเน้นการบูรณาการและมีส่วนร่วมใน    
ทุกระดับ 

3. ค านิยาม 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึงแผนระยะ 1 ปี ที่มุ่งด าเนินงานวางแผน บริหาร และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ ที่มีการก าหนดเปูาหมายในการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจนภายใต้กระบวนการมีส่วน
ร่วมจากหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.1 แบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดท าแผน 
 4.2 แบบประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 

5. เอกสารอ้างอิง 
      5.1 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
      5.2 แผนยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

 

 

 

 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 80 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าป ี
  

รหัส 001/2 แผ่นท่ี 2/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

            ผู้รับผิดชอบ                              ขั้นตอน                                  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ผู้รับผิดชอบงาน 

 

 

ผู้รับผิดชอบงาน/คณะกรรมการ                                                               ยุทธศาสตร์ประเทศ/จังหวัด/ 

                                                                                                     หน่วยงาน 

 

 

ผู้รับผิดชอบงาน 

คณะกรรมการ                                                                                  บันทึกขออนุมัติแผนงาน 

 

 

ผู้รับผิดชอบงาน 

คณะกรรมการ                                                                                   

 

ผู้รับผิดชอบงานแบบประเมินผล 

คณะกรรมการ                                                                                  แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 

แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร

ทรัพยากรบคุคล 

รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์

ยทุธศาสตร์ สถานการณ์ 

แนวโน้ม ทิศทางการพฒันา  

แจ้งแผนให้คณะกรรมการ
วางแผนประเมินผลทราบ

และน าไปปฏิบติั 

คก.จดัท าแผน 

เสนอขออนมุติั 
ปรับแก้ 

ติดตาม ประเมินผล 

และสรุปแผนงาน 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 81 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าป ี
  

รหัส 001/2 แผ่นท่ี 3/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลยกร่างแผนปฏิบัติงานประกอบด้วยนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด (หรือผู้ได้รับมอบหมาย) เป็นประธานคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทน รพท./รพช./สสอ./
รพ.สต./ โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเลขานุการ ผู้รับผิดชอบงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 7.2 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของประเทศ/จังหวัด/และหน่วยงาน จัดประชุม
คณะกรรมการเพื่อจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและพิจารณาทิศทาง การวางแผน บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 7.3 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีฉบับร่าง และเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุรีเพื่ออนุมัติแผน หากมีข้อเสนอแนะให้ด าเนินการปรับแก้ให้เรียบร้อย 
 7.4 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีฉบับสมบูรณ์และน าเสนอนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเพื่ออนุมัติแผน 
 7.5 คณะกรรมการโดยฝุายเลขานุการน าเสนอแผนที่ผ่านการอนุมัติแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผลจังหวัด  
 7.6 คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตามแผน 
 7.7 คณะกรรมการด าเนินการติดตามประเมินผลและสรุปแผนงานน าเสนอนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดและน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัด 
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เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
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กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้จัดท า  นางสาวไพรินทร์ สงละเอียด 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางสาวยพุิน  ปานเดช) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อก าหนดข้ันตอน วิธีการ การด าเนินการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 

2. ขอบเขต 
 คู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้เป็นกระบวนการในการด าเนินการ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 

3. ค านิยาม 
 3.1 เอกสารผลงานวิชาการ หมายถึง ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผา่นมาเป็น ผลส าเร็จของงานที่เกิด
จากการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นั้น ซึ่งอาจไม่ จ าเป็นต้องมีการท าผลงานข้ึนใหม่เพื่อใช้
ในการประเมินโดยเฉพาะ โดยให้น าเสนอในรูปแบบของการ  สรุปวิเคราะห์ถึงผลที่ เกิดข้ึน แสดงถึงความรู้ 
ความสามารถ และความช านาญงานของบุคคล สามารถระบุผลส าเร็จของงาน หรือประโยชน์ที่เกิดจากผลงาน
ดังกล่าว  
 3.2 คณะกรรมการประเมินผลงาน หมายถึง คณะกรรมการที่ อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขแต่งตัง้ตามสายงานของต าแหน่งหรือด้านภารกิจที่จะประเมิน มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี มีหน้าที่
ประเมินผลงานวิชาการของผู้ขอประเมินเพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงข้ึน ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ  
 3.3 ผู้ขอรับการประเมิน หมายถึง ผู้ได้รับการคัดเลือกจาก อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  หรือ 
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล (ว10/2557) ที่ อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งและผู้มีอ านาจบรรจุตาม
มาตรา 57 เห็นชอบแล้ว ให้ส่งผลงานวิชาการประเมินตามหัวข้อเรื่องที่ได้เสนอไว้ในข้นตอนการคัดเลือกบุคคล ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.1 แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล 
 4.2 แบบฟอร์มแบบประเมิน 
 4.3 แบบฟอร์มข้อเสนอแนวคิด 
 4.4 แบบฟอร์มผลงานวิชาการ 

5. เอกสารอ้างอิง 
 5.1 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ 
 5.2  หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.033/ว 960 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 
 5.3 ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๘๘๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔  
 5.4 ค าสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๒๔๖๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 83 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
บุคคลเพือ่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

            ผู้รับผิดชอบ                               ขั้นตอน                                  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้เข้ารับการประเมิน 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก/
ชื่อผลงาน 

 

ผู้เข้ารับการประเมินจัดท าเอกสาร   
แบบประเมินผลงานวิชาการ 

คณะกรรการฯพิจารณา
ประเมินผลงานวิชาการ
ของผู้เข้ารับการประเมิน 

แจ้งเวียนค าสั่งให้ สป.สธ /ก.พ. 
/รพช./สสอ. 

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

- แบบประเมินผลงานวิชาการ 
- เอกสารวิชาการ 
- ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานฯ 

- ค าสั่งจ้างลูกจ้าง (กรณีเคยเป็นลูกจ้าง) 
- วุฒิการศึกษา 
- ประวัติ ก.พ. 7 

- บันทึกหนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งประเมิน  
ผลงาน 

- หนังสือประทับตรา ถึงสป.สธ /ก.พ. /รพช./
สสอ. 
- ค าสั่งเล่ือนราชการที่อนุมัติแลว้ 
 

- บันทึกถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
- ค าสั่งเล่ือนข้าราชการ 
 

จัดท าค าสัง่เพ่ือเล่ือนขึ้นให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ     

และระดับช านาญการพิเศษ 

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลฯ 
- แบบประเมินผลงานวิชาการ 
- เอกสารวิชาการ 
- ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานฯ 
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7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1 กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่ง ที่ปรับระดับสูงข้ึน
ได้จากระดับเริ่มต้นของสายงาน (ต าแหน่งเลื่อนไหล) และมีผู้ครองต าแหน่งอยู่แล้ว เช่น ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ หรือช านาญการ ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือช านาญการ เป็นต้น ให้หน่วยงานการ
เจ้าหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ด าเนินการดังนี้ 
  7.1.1 ส ารวจข้อมูลผู้ที่มีคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน 
  7.1.2 แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาระดับกลุ่ม/สถาบัน/ส านัก/จังหวัด หรือเทียบเท่าของผู้นั้น ด าเนินการ
ประเมินคุณลักษณะของบุคคลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด พร้อมทั้งเหตุผลในการประเมินคุณลักษณะดังกล่าว และ
ส่งผลการประเมินให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ 
  7.1.3 แจ้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกตามที่  อ.ก.พ. ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ได้แก่ ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ป ีช่ือผลงานที่จะส่งประเมิน พร้อมทั้งเค้า
โครงเรื่องสัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติและรายช่ือผู้ร่วมจัดท าผลงาน (ถ้ามี) และสรุปข้อเสนอ
แนวความคิด/วิธีการพร้อมระบุช่ือเรื่องที่จะปรับปรุงหรือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพในต าแหน่งที่จะขอรับการ
ประเมินผลงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
  7.1.4 รวบรวมข้อมูลเอกสารประกอบการคัดเลือกของผู้ที่ส่งมาทั้งหมดเสนอผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา 57 เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน  ตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ. ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด และให้ระบุเหตุผลในการพิจารณาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 
 7.1.5 แจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกทราบและให้ส่งผลงานตามที่คณะกรรมการประเมิน ผลงานก าหนด  
  7.1.6 ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกต าแหน่งละ 1 คน โดยประกาศอย่างเปิดเผย และ
ก าหนดให้มีการทักท้วงได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ 
 7.1.7 ผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศด าเนินการจัดท าผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่เป็นเรื่อง
เดียวกับประกาศ /เอกสารวิชาการ /ข้อเสนอแนวคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานฯ 
 7.1.8 คณะกรรมการฯ พิจารณาประเมินเอกสารผลงานวิชาการของผู้ขอรับการประเมิน และตัดสิน
คุณภารพของผลงานที่ส่งปะเมินว่ามีคุณภาพเพียงพอส าหรับต าแหน่งที่ขอประเมินและสมควรให้ผ่านการประเมิน
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงข้ืนหรือไม่  
  7.1.9 จัดท าค าสั่งผู้ขอรับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน เสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  7.1.10 แจ้งเวียนค าสั่งให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ ส านักงาน ก.พ. /รพช./สสอ. 
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รหัส 001/2 แผ่นท่ี 1/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้จัดท า  นางสาวไพรินทร์ สงละเอียด 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางสาวยุพิน  ปานเดช) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อก าหนดข้ันตอน วิธีการ การด าเนินการเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการ
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 

2. ขอบข่าย 
 คู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้เป็นกระบวนการในการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้
ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 

3. ค านิยาม 
 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ หมายถึง การให้บ าเหน็จความดีความชอบตอบแทนให้แก่ข้าราชการ        
ที่ประพฤติตนอยู่ในจรรยา มีระเบียบวินัย และปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพ  และ      
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.1 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

5. เอกสารอ้างอิง 
 5.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 
 5.๒ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๒ 
 5.๓ หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒ / ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ 
 5.4 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 
 5.5 หนังสือส านักงาน ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑ / ว ๒๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
 5.6 หนังสือส านักงาน ก.พ.ด่วนที่สุดที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗  ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 5.7 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
       ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงข้ันสูงหรือใกล้ถึงข้ันสูงของอันดับหรือต าแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไข 
        เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
 5.8 ค าสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๒๔๖๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 86 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 

และการให้ข้าราชการไดร้ับ
ค่าตอบแทนพิเศษ 
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

            ผู้รับผิดชอบ                               ขั้นตอน                                  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิจารณาก าหนดกรอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 

ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและบริหาร
วงเงินเล่ือนเงินเดือน 

แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การเลื่อน/                       
วงเงินงบประมาณที่ใช้เลื่อน 

 

ตรวจสอบแบบประเมิน/ยอดบริหารวงเงินของ 
สสจ./รพช./สสอ. 

จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองฯ        
เพ่ือพิจารณา 

จัดท าค าสัง่เสนอ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณา

ลงนามในค าสั่ง 

ไม่ใช ่

ใช ่

แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนไปยัง 
สป.สธ /ก.พ. /รพช./สสอ. 

 

ไม่ใช ่

ใช ่

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

•เจ้าหน้าที่/การเจ้าหน้าที่ 

- แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

- กรอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 

- กรอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 

- วงเงินงบประมาณในการเลื่อน 

- แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
- วงเงินงบประมาณที่บริหารเรียบร้อยแล้ว 
 

- บันทึกถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
- ค าสั่งเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ 
- ค าสั่งให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 
 

- หนังสือประทับตรา ถึงสป.สธ /ก.พ. /รพช./
สสอ. 
- ค าสั่งเล่ือนเงินเดือนข้าราชการที่อนุมัติแล้ว 
- ค าสั่งให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษที่
อนุมัติแล้ว 
 

- วงเงินงบประมาณที่บริหารเรียบร้อยแล้ว 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 

และการให้ข้าราชการไดร้ับ
ค่าตอบแทนพิเศษ 
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7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1  พิจารณาก าหนดกรอบหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมนิ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 7.2  แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการในสังกัดทราบและจัดประชุมช้ีแจง 
 7.3  จัดท าตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมายรายบุคคลและผู้ประเมินตกลงตัวช้ีวัดกับผู้รับการประเมิน 
 7.4  มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับรองลงไปเป็นผู้ประเมินแทน 
 7.5  ผู้ประเมินแต่ละระดับติดตามและให้ค าปรึกษา 
 7.6  เตรียมฐานข้อมูลโดยจัดท าค าสั่งที่มีผลต่อการบริหารวงเงินให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด  พร้อม
ส่งส าเนาให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 7.๗  บันทึกการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่มีผลต่อการบริหารวงเงินงบประมาณ 
 7.๘  แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลการประเมินของส่วนราชการ 
 7.๙  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
 7.๑๐ รวบรวมผลการประเมินเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๘ 
 7.๑๑ ค านวณวงเงินเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๓ ณ วันที่ ๑ เมษายน / ๑ กันยายน เพื่อจัดสรรให้
หน่วยงานในสังกัดพร้อมทั้งแจ้งให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ เพื่อยืนยันยอดเงิน 
 7.๑๒ ผู้บริหารวงเงินจัดสรรวงเงินให้ส่วนราชการ 
 7.๑๓ ส่วนราชการพิจารณาผลคะแนนและวงเงินเลื่อนเงินเดือน 
 7.๑๔ น าผลการประเมินและผลการเลื่อนเงินเดือนเสนอผู้บังคับบัญชาที่ก ากับดูแล 
 7.๑๕ น าผลการประเมินเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ให้ความเห็น 
 7.๑๖ แจ้งผลการประเมินเป็นรายบุคคล 
 7.๑๗ ประกาศรายช่ือผู้มีผลงานดีเด่นและดีมาก 
 7.๑๘ ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 
 7.๑๙ ออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนและแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนเป็นรายบุคคล 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การเพิ่มค่าจ้างประจ าปีพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
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กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้จัดท า  นางสาวปิยะนุช  น้อยโสภณ 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางสาวยุพิน  ปานเดช) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพื่อใหก้ารเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็น
แนวเดียวกัน    
     1.2 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

2. ขอบเขต 
     เป็นกรอบแนวทางประกอบการด าเนินการเพิม่ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 1 ตุลาคม 
ของทุกปี   

3. ค านิยาม  
     การเพิ่มค่าจ้าง หมายถึง การให้บ าเหน็จความดีความชอบตอบแทนแก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่
ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย และปฏิบัติงานในรอบปีที่แลว้มาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ 
ซึ่งหน่วยบริการจ่ายใหแ้ก่พนักงานกระทรวงสาธารณสขุทั่วไปในการปฏิบัติงานให้กบัส่วนราชการ  

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
     แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

5. เอกสารอ้างอิง 
     5.1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 
     5.2 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 
     5.3 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2557 
     5.4 ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 897/2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เรื่อง มอบหมายให้
ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา 
    5.5 ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 1493/2557 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557 เรื่อง มอบ
อ านาจด าเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข   
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การเพิ่มค่าจ้างประจ าปีพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

          ผู้รับผิดชอบ                                           ขั้นตอน                                        เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

ผู้รับผิดชอบงานเพิ่มค่าจ้างประจ าปี      -  หนังสือส านักงาน 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป                                                                    ปลัดกระทรวง 
                  สาธารณสุข                                                                                                                                    
                                                                                                               แจ้งการเพิ่มค่าจ้างฯ 

                                         

หน่วยงานต้นสังกัด 

                                                                                                             - แบบสรุปการ   
                                                                                                               ประเมินผล     
                                                                                                               การปฏิบัติงานของ     
                                                                                                               พกส. 
         - ค าสั่งเพิ่มค่าจ้าง 

                                    

                                                                                                            - บัญชีผู้ไมอ่ยู่ในเกณฑฯ์ 

                                                                                                               

                                                                     - บัญชีสรุปจ านวน    
                                                                                                               เงินที่ใช้เพิ่มค่าจ้าง     

                                                                                       

                                                                                                            - บันทึกข้อความเสนอ       

ผู้รับผิดชอบงานเพิ่มค่าจ้าง                                                                               นพ.สสจ.สิงห์บุรี 

ประจ าปีพนักงานกระทรวง 
สาธารณสุขทั่วไป                                                                                           - หนังสือประทับตรา                                                                                                   
 สป.สธ./ค าสั่งเพิม่              
 ค่าจ้าง 
                                                                                                                      

                                                                                                          

 

นบัอตัราค่าจ้าง พกส.       

ที่มีคนครองอยู่ 

 

ประเมินผล                                               

การปฏิบติังาน 

จดัท าค าสัง่เพิ่มค่าจ้าง                            

จดัท าบญัชีผู้ ไม่อยู่ในหลกัเกณฑ์การเพิ่มค่าจ้าง 

จดัท าบญัชีสรุปจ านวนเงินที่ใช้เพิ่มค่าจ้าง 

สง่ค าสัง่ให้ สป.สธ./หน่วยงาน

ในสงักัดที่เก่ียวข้อง 

นพ.สสจ.ลงนามในค าสัง่ 
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ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การเพิ่มค่าจ้างประจ าปีพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

รหัส 001/2 แผ่นท่ี 3/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 7.1 นับอัตราค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่มีคนครองอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน ของปีนั้น 
แล้วจัดท าบัญชีรายละเอียดส่งให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                          
 7.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในสังกัด ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการบริการพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557  
           7.3 จัดท าค าสั่งเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และค าสั่งให้พนักงานกระทรวง 
สาธารณสุขทั่วไปได้รับค่าตอบแทนพิเศษ(ถ้ามี)                                                                                                               
 7.4 จัดท าบัญชีผู้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การเพิ่มค่าจ้าง โดยระบุเหตุผลกรณีไม่ได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง 
 7.5 จัดท าบัญชีสรุปจ านวนเงินที่ใช้เพิ่มค่าจ้างในวันที่ 1 ตุลาคม ของปีนั้น 
 7.6 รวบรวมเอกสารตาม ข้อ 3 ถึง ข้อ 5 จ านวน 2 ชุด ส่งให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
Standard Operating Procedure : SOP 

 

กลุ่มงานนิตกิาร 

(รหัส 001/3) 
 

 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

                                    กระทรวงสาธารณสุข 
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ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การด าเนินการทางวินัย 

รหัส 001/3 แผ่นท่ี 1/6 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานนิติการ ผู้จัดท า  นายต่อศักดิ์ ภู่ระหงษ์ 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นายนิติธร ษมาวิมล) 
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจรงิในเบือ้งต้นว่าข้าราชการพลเรอืนผู้ถูกรอ้ง ถูกกล่าวหา หรอืเปน็ที่น่าสงสัยว่า
กระท าความผิดวินัย ได้กระท าผิดวินัยหรือไม่ 
 1.2 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปูองกันมิให้มีการกระท าวินยักระท าผิดวินัยในหน่วยงาน 

2. ขอบเขต 
 เป็นกรอบการด าเนินการทางวินัยตั้งแต่มีการรอ้งเรียน การกล่าวหา หรือถูกสงสัยว่ากระท าความผิดวินัย 
จนกระทั่งถึงกระบวนการลงโทษทางวินัย 

3. ค านิยาม 
 3.1 การด าเนินการทางวินัย หมายถึง การด าเนินการทั้งหลายที่กระท าเป็นพิธีการตามที่กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบงัคับก าหนด เมื่อมีการกล่าวหาข้าราชการพลเรือนในหน่วยงานของรัฐว่ากระท าผิดวินัย ซึ่งได้แก่ การ
ตั้งเรือ่งกล่าวหา การสืบสวนหรือสอบสวน การพจิารณาความผิดและลงโทษ และการด าเนินการต่างๆ ระหว่างการ
สอบสวนพิจารณาความผิด เช่น ให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน การพิจารณาโทษ การก าหนดโทษ 
และการลงโทษ 
 3.2 วินัยข้าราชการ1 หมายถึง กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วางหลกัขึ้นมาเป็นกรอบควบคุมให้ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าที่ และก าหนดแบบแผนความประพฤติของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัตหิน้าทีร่าชการเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย โดยก าหนดให้ข้าราชการวางตัวใหเ้หมาะสม เพือ่ใหบ้รรลเุปูาหมายขององค์กรข้าราชการ เพือ่
ส่งผลอันสูงสุดให้ข้าราชการจัดระเบียบการด าเนินชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน อันเป็นกลไกส าคัญที่จะก่อให้เกิด
ความเจรญิของประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.1 แบบบันทึกถ้อยค า 
 4.2 แบบ ดว.1 
 4.3 แบบ ดว.3 
 4.4 แบบ ดว.4 
 4.5 แบบ ดว.5 
 4.6 แบบ ดว.6  

5. เอกสารอ้างอิง 
 5.1 พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 5.2 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
1
เอกสารความรู้ สดร. ล าดับที่ 14 / ปีงบประมาณ 2554 สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การด าเนินการทางวินัย 
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ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
            ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน                                  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้รบัผิดชอบงานด าเนินการทางวินัย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีมูล 

ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมี
อ านาจสั่งบรรจุพิจารณา

ว่ามีมูลควรกล่าวหา
หรือไม่ 

ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพียงพอแก่การพิจารณาหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

มีมูล 

ผู้บังคับบัญชาสืบสวนเองหรือมอบให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสืบสวนแล้วรายงานผล 

ยุติเร่ือง 

มีการกล่าวหาหรือมี
กรณีเป็นที่สงสัย 

ด าเนนิการในกรณีมีมูลควรกล่าวหาว่า 

กระท าผดิวินยัอย่างไม่ร้ายแรง 

ด าเนนิการในกรณีมีมูลควรกล่าวหาว่า

กระท าผดิวินยัอย่างร้ายแรง 

หนว่ยงานตรวจสอบข้อเทจ็จริง แบบบันทึกถ้อยค า 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การด าเนินการทางวินัย 
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               ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน                                 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้รบัผิดชอบงานด าเนินการทางวินัย 

 

 

   

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ผู้บงัคบับัญชาตามมาตรา 57 ด าเนินการ

สอบสวนด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้หนึ่ง

ผู้ใดเป็นผู้สอบสวน 

แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐาน 

ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐาน 

ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

ให้โอกาสผู้ถกูกลา่วหาได้ชีแ้จงแก้ข้อกลา่วหา 

ให้โอกาสผู้ถกูกลา่วหาได้ชีแ้จงแก้ข้อกลา่วหา 

จดัท ารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็น

ของคณะกรรมการสอบสวนเสนอต่อผู้มีค าสัง่

แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน 

ผู้บงัคบับัญชาซึง่มีอ านาจแต่งตัง้ตามมาตรา 

57 
พิจารณาส านวนการสอบสวน 

มีความผิดวินยัไม่ร้ายแรง ไม่มีความผิดทางวินยั มีความวินยัร้ายแรง 

มี ไม่มี 

ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๗ 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การด าเนินการทางวินัย 
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               ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน                             เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้รบัผิดชอบงานด าเนินการทางวินัย 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

คณะกรรมการสอบสวน 

แจ้งค าสั่ง 

ประชุมวางแนวทางการสอบสวน 

รวบรวมพยานหลักฐาน 

แจ้งข้อกล่าวหาและพยานหลักฐาน ผู้ถูกกล่าวหา 

คณะกรรมการสอบสวน 

ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 

ประชุมพิจารณา ท ารายงานการสอบสวน 

ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอ านาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา 57 

รายงานไปยัง อ.ก.พ. 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๗ 

แบบ ดว.๑ 

แบบ ดว.๔ 

แบบ ดว.๓ 

แบบ ดว.๕ 

แบบ ดว.๖ 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 96 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การด าเนินการทางวินัย 

รหัส 001/3 แผ่นท่ี 5/6 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
7.1 การสบืสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นเมือ่มีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการกระท าผิดวินัย 

  7.1.1 เมื่อมีการร้องเรียน มกีารกล่าวหา หรือเป็นทีส่งสัยว่าข้าราชการพลเรอืนภายใต้บังคับ
บัญชาของตนได้กระท าความผิดวินัย ให้ผูบ้ังคับบัญชารายงานผู้บังคับบญัชาผู้มีอ านาจสัง่บรรจุตามมาตรา 57 
แห่งพระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือนทราบโดยเรว็ โดยท าเป็นหนงัสือ  
  7.1.2 เมื่อผู้บงัคับบญัชาผู้มอี านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ได้รับรายงานแล้ว ให้พิจารณาใน
เบื้องต้นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าความผิดวินัยหรือไม่ 
  7.1.3 ให้ผูบ้ังคับบัญชาผูม้ีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ด าเนินการสืบสวนเองหรือสัง่ให้
ข้าราชการข้าราชการพลเรือนสามญัหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการสบืสวนแล้วรายงานผลมาเพื่อ
ประกอบการพจิารณา 
  7.1.4 ในกรณีทีผู่้บงัคับบญัชาผู้มีอ านาจสัง่บรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาเห็นว่ากรณีมีมลูที่ควร
กล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดกระท าความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ด าเนินการในกรณีมมีูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัยอย่างไมร่้ายแรงตอ่ไป ถ้าพิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรอืนสามัญผู้ใด
กระท าความผิดวินัยร้ายแรง ร้ายแรง ให้ด าเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงต่อไป 
แต่ถ้าพิจารณาเห็นว่ากรณีไม่มีมลูที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรอืนสามญัผู้ใดกระท าความผิดวินัย ให้ยุติเรื่อง
 7.2 การด าเนินการในกรณีมีมลูควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
  7.2.1 ให้ผูบ้ังคับบัญชาผูม้ีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ด าเนินการทางวินัยโดยไม่ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนก็ได้ แต่ต้องด าเนินการตามหมวด 3 แห่งกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 
2556 ให้แล้วเสรจ็ภายใน 45 วันนับแต่วันที่พิจารณาเห็นว่ากรณีมีมลูที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่
ร้ายแรง หรืออาจด าเนินการทางวินัยโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
  7.2.2 ในกรณีที่มกีารด าเนินการทางวินัยโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ผู้บงัคับบญัชาผู้มี
อ านาจสัง่บรรจุตามมาตรา 57 มีค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงข้ึน แล้วแจง้ค าสั่งดงักล่าวใหผู้้
ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมอืช่ือและวันที่รบัทราบไว้เป็นหลักฐาน พรอ้มทัง้มอบส าเนา
ค าสั่งใหผู้้ถูกกล่าวหาไว้ฉบับหนึ่งด้วย หากไม่อาจแจ้งให้ทราบโดยตรงได้ ให้แจ้งเป็นหนงัสอืสง่ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ และให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รบัแจง้เมือ่ครบก าหนด 7 วันนับแต่วันส่งกรณีส่งในประเทศ หรอื
เมื่อครบ 15 วันส่งส าหรบักรณีสง่ไปยังต่างประเทศ 
  7.2.3 ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้กรรมการทราบเป็นรายบุคคล 

 7.2.4 ให้ประธานกรรมการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกภายใน 7 วัน นับ
แต่ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไปยังผู้ถูกกล่าวหาและกรรมการสอบสวน โดยในการประชุมครั้งแรกให้
คณะกรรมการสอบสวนก าหนดประเด็นและวางแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน 

 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 97 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การด าเนินการทางวินัย 

รหัส 001/3 แผ่นท่ี 6/6 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7.2.5 ให้คณะกรรมการด าเนินการดังต่อไปนี ้
          1.) รวบรวมข้อเทจ็จริง ข้อกฎหมาย และพยานหลกัฐานที่เกี่ยวข้อง 
          2.) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานทีส่นับสนุนข้อกล่าวหาใหผู้้ถูกกล่าวหาทราบ 
          3.) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ช้ีแจงแสดงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหา 
          4.) พิจารณาท าความเห็นเกี่ยวกับเรือ่งทีส่อบสวน 
          5.) รายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อผูส้ั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน 
7.2.6 เมื่อผู้สัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนถูกต้องครบถ้วนแล้วให้
พิจารณามีความเห็นเพื่อสั่งการหรือด าเนินการดังตอ่ไปนี้  
 1.) ในกรณีทีผู่้สัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยไม่
ร้ายแรง ใหส้ั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 
 2.) ในกรณีทีผู่้สัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม้ได้กระท าผิดวินัย 
ให้ยุติเรือ่ง 
 3.) ในกรณีทีผู่้สัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย
ร้ายแรง ให้ด าเนินการในกรณีมมีูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผดิวินัยร้ายแรงต่อไป 

 7.3 การด าเนินการในกรณีมีมลูควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  7.3.1 ให้ผูบ้ังคับบัญชาผูม้ีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ด าเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
โดยท าค าสั่งแต่งตัง้เป็นหนงัสือ แล้วแจ้งค าสัง่ดังกล่าวใหผู้้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว และใหผู้้ถูกกล่าวหาลงลายมือ
ช่ือและวันที่รบัทราบไว้เป็นหลกัฐาน พร้อมทั้งมอบส าเนาค าสั่งใหผู้้ถูกกล่าวหาไว้ฉบับหนึ่งด้วย หากไม่อาจแจง้ให้
ทราบโดยตรงได้ ให้แจง้เป็นหนงัสอืสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบั และให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งเมื่อครบ
ก าหนด 7 วันนับแต่วันส่งกรณีส่งในประเทศ หรือเมื่อครบ 15 วันส่งส าหรบักรณีส่งไปยงัต่างประเทศ 
  7.3.2 เมื่อด าเนินการแจ้งค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปยังผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ให้
ด าเนินการตามข้อ 7.2.3 - 7.2.5 ต่อไป 
  7.3.3 เมื่อผู้สัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนถูกต้องครบถ้วนแล้วให้
พิจารณามีความเห็นเพื่อสั่งการหรือด าเนินการดังตอ่ไปนี้  
   1.) ในกรณีทีผู่้สัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยไม่
ร้ายแรง ใหส้ั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 
   2.) ในกรณีทีผู่้สัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม้ได้กระท าผิดวินัย 
ให้ยุติเรือ่ง 
   3.) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยร้ายแรงและไม่
ว่าผู้สั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนจะเห็นด้วยหรือไม่ ใหส้่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. 
กระทรวง เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 98 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การส่งเรื่องให้พนกังานอัยการ

ด าเนินคดีปกครอง 

รหัส 001/3 แผ่นท่ี 1/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานนิติการ ผู้จัดท า  นายต่อศักดิ์ ภู่ระหงษ์ 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นายนิติธร ษมาวิมล) 
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

 เมื่อหน่วยงานของรัฐถูกฟูองเป็นคดีปกครอง เป็นหน้าที่ของหน่วยงานน้ันที่จะต้องด าเนินการท าค าให้การ
แก้ค าฟูอง การที่จะส่งค าให้การไปยังศาลปกครองและการด าเนินการต่างๆ ในช้ันศาลปกครองนั้น จะต้องมีการ
ประสานกับพนักงานอัยการให้ด าเนินคดีแทนหน่วยงานของรัฐ 
1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการแก้ต่างให้แก่หน่วยงานของรัฐในคดีปกครอง 

2. ขอบเขต 
 เป็นการด าเนินงานในข้ันตอนการประสานคดีกับพนกังานอยัการ 

3. ค านิยาม 
 3.1 คดีปกครอง หมายถึง คดีพิพาททีม่ีคู่กรณีฝุายหนึง่เป็นหน่วยงานทางปกครอง 
 3.2 หน่วยงานทางปกครอง หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นและมี
ฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกจิที่ตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรฐั และใหห้มายความรวมถงึหน่วยงานที่ไดร้ับมอบหมายให้ใช้อ านาจปกครองหรือ
ให้ด าเนินกจิการทางปกครอง 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.1 แบบฟอร์มค าให้การ 
 4.2 แบบฟอร์มค าคัดค้านค าให้การ 

5. เอกสารอ้างอิง 
 คู่มือแนวปฏิบัติการส่งเรื่องให้พนกังานอัยการด าเนินคดปีกครอง 

 

 

 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 99 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การส่งเรื่องให้พนกังานอัยการ

ด าเนินคดีปกครอง 

รหัส 001/3 แผ่นท่ี 2/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

               ผู้รับผิดชอบ                                 ขั้นตอน                                  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้รบัผิดชอบงานนิติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าเนาค าฟูองคดีปกครอง 

มีค าขอให้เป็นผู้ด าเนินคดีแทน 

เตรียมจัดท าค าให้การและรวบรวมพยานหลักฐาน 

หน่วยงานของรัฐ 

พนักงานอัยการผู้ด าเนินคดีแทน 

หัวหน้าหน่วยงาน/นิติกรเป็น   
ผู้ประสานคดี 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

มอบหมาย 

ส่งให้ 

ด าเนินการทางคดีแทน
หน่วยงานทั้งหมด 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 100 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การส่งเรื่องให้พนกังานอัยการ

ด าเนินคดีปกครอง 

รหัส 001/3 แผ่นท่ี 3/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1.) เมื่อศาลปกครองกลางส่งส าเนาค าฟูองมายงัหน่วยงาน ให้หน่วยงานน้ันๆ จัดเตรียมท าค าให้การแก้ค า
ฟูอง พร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
        2.) หน่วยงานที่ถูกฟอูงขอใหพ้นักงานอัยการส านักงานคดปีกครอง ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้
ด าเนินคดีแทน โดยให้มีอ านาจท าค าให้การแก้ค าฟูอง ตลอดจนการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ลงช่ือในค า
ร้อง ค าขอ ค าแถลง ค าอุทธรณ์ หรือเอกสารใดทีเ่กี่ยวข้องในคดี รวมทั้งการยื่นเอกสารต่างๆ ต่อศาล และการให้
ถ้อยค าต่อศาล หรือการรบัเอกสารหรือสิ่งอื่นใดแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจนกว่าคดีจะถึงทีสุ่ด 
          3.) ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือนิติกรของหน่วยงานน้ัน เป็นผูป้ระสาน
คดีกับพนักงานอัยการผู้แก้ต่างคดีโดยตรง 
 4.) ผู้ประสานคดีสรปุข้อเท็จจรงิแหง่คดีพร้อมทั้งจัดสง่ใบมอบอ านาจและเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อมอบ
อ านาจให้พนกังานอัยการได้ด าเนินคดีแทน   
 5.) พนักงานอัยการส่งค าให้การให้แก่ศาลปกครอง 
 6.) เมื่อศาลสง่ส าเนาค าให้การแก้ค าฟูองให้แก่ผู้ฟอูงแล้ว ศาลจะส่งส าเนาค าใหก้ารให้แก่ผู้ฟอูงเพื่อใหผู้้
ฟูองคดีสามารถท าค าคัดค้านค าให้การได ้
 7.) ผู้ถูกฟูองท าค าให้การเพิ่มเตมิแก้ค าคัดค้านค าให้การ สง่ให้พนักงานอัยการเพื่อด าเนินการต่อไป 
 8.) รอฟงัค าพิพากษาศาลปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 101 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับความรับ

ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่

รหัส 001/3 แผ่นท่ี 1/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานนิติการ ผู้จัดท า  นายต่อศักดิ์ ภู่ระหงษ์ 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นายนิติธร ษมาวิมล) 
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

 เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดได้กระท าละเมิดข้ึน กล่าวคือ
ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือประชาชน หน่วยงานน้ันมีหน้าที่จะต้องด าเนินการสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงว่า 
การกระท าของเจ้าหน้าที่รฐัผู้นั้นอยู่ในขอบข่ายที่จะต้องด าเนินการตาม พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่หรือไม่ 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจรงิในเบือ้งต้นว่าความเสียหายเกดิจากเจ้าหน้าทีห่รือไม ่
 1.2 เพื่อให้ได้ความว่าการกระท าน้ันเจ้าหน้าทีผู่้กระท าละเมิดหรอืหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัด
อยู่ต้องรบัรบัผิดชอบหรือไม่ และรับผิดชอบเพียงใด 

2. ขอบเขต 
 เป็นการตรวจสอบในเบือ้งต้นว่าเหตุแห่งความเสียหายทีเ่กิดข้ึนเป็นอย่างไร 

3. ค านิยาม 
 3.1 เจ้าหน้าที่1 หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูป้ฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็น
การแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด 
 3.2 หน่วยงานของรฐั หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นและมี
ฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัตหิรอืพระราช
กฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรฐัที่มพีระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรฐัตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 บันทึกข้อความ 

5. เอกสารอ้างอิง 
 5.1 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
 5.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกบัความรับผิดทางละเมิดของ 
 เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

 
1พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 102 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับความรับ

ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่

รหัส 001/3 แผ่นท่ี 2/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
                 ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอน    เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้รบัผิดชอบงานนิติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าหน่วยงาน 

คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

แต่งตั้ง 

หัวหน้าหน่วยงาน
พิจารณา 

ผลการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

รายงาน 

มีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสียหายเกิดจาก
การกระท าของเจ้าหน้าที่ 

ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสียหายเกิดจาก
การกระท าของเจ้าหน้าที่ 

หวัหน้าหน่วยงานตัง้คณะกรรมการ

สอบข้อเท็จจริงทางละเมิด 
รายงานผลการพจิารณา
ให้ปลัดกระทรวงทราบ

และพิจารณาต่อไป 

 

คณะกรรมการฯรายงานผล
การพิจารณาไปยังผู้แต่งตั้ง 

วินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชอบชดใช้         
ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ เป็นจ านวนเท่าใด 

ส่งส านวนให้กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ 

ผู้แต่งตั้งมีค าสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังและแจ้ง
ค าสั่งน้ันให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 

บันทึกข้อความ 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 103 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับความรับ

ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่

รหัส 001/3 แผ่นท่ี 3/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1.) ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจรงิในเบื้องต้นว่าความ
เสียหายเกิดจากสาเหตุใด 
  2.) กรณีทีห่ัวหน้าหน่วยงานได้พจิารณาข้อเท็จจรงิในเบื้องตน้แล้วมีเหตอุันควรเช่ือว่าความ
เสียหายเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ ใหห้ัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจรงิ
ความรับผิดทางละเมิดตามข้อ 8 วรรคหนึง่ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัตเิกี่ยวกบั
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
  3.) กรณีที่กรณีทีห่ัวหน้าหน่วยงานได้พจิารณาข้อเท็จจรงิในเบื้องต้นแล้ว เห็นว่าไม่มเีหตุอันควร
เช่ือว่าความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าทีก่็ไม่ต้องด าเนินการแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริงความรบัผิดทาง
ละเมิด แต่ต้องรายงานผลการพจิารณาให้ปลัดกระทรวงซึ่งเป็นผูบ้ังคับบัญชาหรือก ากบัดูแลหรอืควบคุมการ
ปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวทราบและพจิารณาต่อไป            
                 4.) เมื่อผู้แต่งตั้งไดร้ับผลการพจิารณาของคณะกรรมการแลว้ให้วินิจฉัยสั่งการว่ามีผูร้ับผิดชอบ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจ านวนเท่าใด แต่ไม่ต้องแจ้งให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องทราบ 
                    5.) ให้ผู้แต่งตัง้สง่ส านวนใหก้ระทรวงการคลังตรวจสอบภายใน 7 วันนับแต่วันที่วินิจฉัยสั่งการ 
                     6.) ให้ผู้แต่งตัง้สัง่การให้ตระเตรียมเรื่องให้พร้อมส าหรับการออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ช าระค่า
สินไหมทดแทนหรือฟูองคดีเพื่อมิให้ขาดอายุความ 2 ปีนับแต่วันที่ผู้แต่งตั้งวินิจฉัยสั่งการ    
                   7.) เมื่อได้รบัการแจ้งผลตรวจสอบจากกระทรวงการคลัง ใหผู้้แต่งตั้งมีค าสั่งตามความเห็นของ
กระทรวงการคลงัและแจ้งค าสัง่นั้นใหผู้้ทีเ่กี่ยวข้องทราบ และด าเนินการต่อไป                     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 104 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การเสริมสร้างและพฒันา
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข  

ทุกระดบัใน สสจ. 

รหัส 001/3 แผ่นท่ี 1/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานนิติการ ผู้จัดท า  นายต่อศักดิ์ ภู่ระหงษ์ 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นายนิติธร ษมาวิมล) 
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้มีการด าเนินการสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีวินัย และปูองกันการกระท าผิดวินัย 

2. ขอบเขต 
 เป็นการด าเนินการสร้างเสริมและพฒันาบุคลากรด้านวินัยในรอบระยะเวลา 1 ปี 

3. ค านิยาม 

 วินัยข้าราชการ หมายถึง กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วางหลักขึ้นมาเป็นกรอบควบคุมให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
และก าหนดแบบแผนความประพฤติของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โดยก าหนดให้ข้าราชการวางตัวให้เหมาะสม เพื่อให้บรรลุเปูาหมายขององค์กรข้าราชการ เพื่อ
ส่งผลอันสูงสุดให้ข้าราชการจัดระเบียบการด าเนินชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน อันเป็นกลไกส าคัญที่จะก่อให้เกิด
ความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 - 

5. เอกสารอ้างอิง 
 พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 8๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 105 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การเสริมสร้างและพฒันา
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข  

ทุกระดบัใน สสจ. 

รหัส 001/3 แผ่นท่ี 2/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

                ผู้รับผิดชอบ                           ขั้นตอน                                    เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้รบัผิดชอบงานเสรมิสร้างและ 
พัฒนาบุคคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

ประชุมชี้แจงการด าเนินการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

 

วิเคราะห์ปัญหาทางด้านวินัยและ

ปูองกันการกระท าผิดวินัย 

เรียงล าดับความส าคัญของปัญหา 

จัดท าแผนการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร 

ด าเนินการตามแผน 

ประเมินผลและรายงานสรุปผลการด าเนินการ 

สิน้สดุกระบวนการ 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 106 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การเสริมสร้างและพฒันา
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข  

ทุกระดบัใน สสจ. 

รหัส 001/3 แผ่นท่ี 3/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1.) ประชุมช้ีแจงการด าเนินการ เกี่ยวกบัการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ใหม้ีวินัยและ
ปูองกันการกระท าผิดวินัย 
 2.) แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างและพฒันาบุคลากรของหน่วยงาน ให้มีวินัยและปอูงกันการกระท าผิดวินัย 
 3.) วิเคราะหป์ัญหาทางด้านวินัยและปูองกันการกระท าผิดวินัย เรียงล าดับความส าคัญของปญัหา โดย
จัดท าเป็นรปูแบบตารางวิเคราะห์ข้อมูลและความเสี่ยง 
 4.) จัดท าแผนการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ให้มีวินัยและปูองกันการกระท าผิดวินัย 
ในระยะเวลา 1 ปี 
 5.) ด าเนินการตามแผนการฯ พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานเกีย่วกับการด าเนินการ เช่น โครงการ รายช่ือ
ผู้เข้าร่วมอบรม เอกสารแผ่นพบั ภาพถ่าย เป็นต้น 
 6.) ประเมินผลและรายงานสรปุผลการด าเนินการตามเสรมิสร้างและพฒันาบุคลากรของหน่วยงาน ให้มี
วินัยและปูองกันการกระท าผิดวินัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 107 
 

 

 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

Standard Operating Procedure : SOP 
 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

(รหัส 002) 
 

 

 

 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

                                    กระทรวงสาธารณสุข 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 108 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร ์

รหัส 002 แผ่นท่ี 1/4 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

ผู้จัดท า  นายถาวร  ปานเพ็ชร์ 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางศรสีุดา  วัชรอาภาไพบูลย์) 
หัวหน้ากลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์

สาธารณสุข 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1   เพื่อเป็นกรอบก าหนดทิศทางและเปูาหมายระยะยาวของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงิหบ์ุรี 
 1.2   เพื่อใหส้ามารถใช้ทรัพยากรทีม่ีอยู่แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 
          เป็นการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในระดับจังหวัดระยะ 4-5 ปี โดยเน้นการบูรณาการและการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

3. ค านิยาม 
 3.1  แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนระยะยาว ( 3-5 ปี ) ที่มุ่งแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขที่มีการก าหนด
เปูาหมายในการแก้ปัญหาไว้อย่างชัดเจน ภายใต้กระบวนการบูรณาการและมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วน 
 3.2  วิสัยทัศน์ (Vision) คือ ภาพในอนาคตที่องค์กรต้องการเห็น ต้องการเป็น โดยสิ่งที่อยากเห็น       
อยากเป็นน้ันต้องเกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคม หรือประเทศชาติ วิสัยทัศน์จึงเป็นภาพความส าเร็จที่จะเกิดข้ึน
อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งหน่วยงานสามารถบรรลไุด้ เมื่อมีการพัฒนาองค์กรและมีการด าเนินการเต็มศักยภาพของ ใน
การพิจารณาเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ ขององค์กรนั้น ควรทราบว่าปัจจุบันองค์กรเรามีสถานภาพเป็นอย่างไร ลักษณะ
การด าเนินงานหรือขอบข่ายงานเป็นอย่างไร มีหลักส าคัญในการด าเนินงานลักษณะของระบบและกระบวนการ
บริหาร จัดการ และภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์เมื่อเราทราบค าตอบตามแนวทางดังกล่าวแล้ว เราสามารถน ามากล่าว
รวมเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กร  
 3.3 พันธกิจ (Mission) คือ ภารกิจหลักที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการเพื่อบรรลุ เปูาประสงค์               
และวิสัยทัศน ์ในการก าหนดพันธกิจนั้น องค์กรจะต้องทราบว่าหน้าที่หรือภารกิจหลักตามกฎหมายที่องค์กรต้อง
ด าเนินการคืออะไรและจ าเป็นต้องทราบว่าเปูาประสงค์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนจากการด าเนินงานคืออะไร พันธกิจจึง
เป็นสิ่งที่องค์กรต้องปฏิบัติ (ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย) เพื่อให้บรรลุเปูาประสงค์ และวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 3.4 เปูาประสงค์ (Goal) คือ ขอบข่ายของผลสัมฤทธ์ิหลักที่หน่วยงานต้องการให้เกิดข้ึนแก่ ประชาชน  
สังคม หรือประเทศชาติในอนาคต 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
          4.1  แบบฟอรม์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์

5. เอกสารอ้างอิง  
          5.1  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
          5.2  แผนยุทธศาสตร์จงัหวัดสิงห์บรุ ี
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 109 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร ์

รหัส 002 แผ่นท่ี 2/4 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
สัญลักษณ์ 

                        เริม่ต้น / สิ้นสุด       ด าเนินการ       ตัดสินใจ/พจิารณา       ต่อเนื่อง         ทิศทางการไหล 

ล าดับที่ ขั้นตอน 
ผู้รับผิดชอบงานแผน 

/คณะท างาน 

คณะกรรมการการวางแผน 

และประเมินผล 

รพท./รพช./สสอ./

กลุ่มงาน/ฝ่ายใน สสจ. 

1. แต่งตั้งคณะท างานยกร่างแผน 

 

   

2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการจัดท า

แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 

 

   

3. ก าหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/

ตั ว ชี้ วั ด ผล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ห ลั ก /

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  แ ล ะ จั ด ท า แ ผ น ที่

ยุทธศาสตร์ 

 

  

 

ไม่อนุมัติ/แก้ไขใหม่ 

 

4. น าเสนอแผนยุทธศาสตร์เพื่อขออนุมัติ 

 

 

   

5. ถ่ายทอดแผน/น าไปสู่การปฏิบัติ                         อนุมัติ  

 

 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 110 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร ์

รหัส 002 แผ่นท่ี 3/4 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน    

ข้ันตอน รายละเอียด ระยะเวลา ปัจจัย
ความส าเรจ็ 

จุดควบคุมความ
เสี่ยง 

1.แต่งตั้ง
คณะท างาน 
ยกร่างแผนฯ 

แต่งตั้งคณะท างานยกร่างแผนยุทธ์ ศาสตร์
ประกอบด้วยนายแพทย ์สาธารณสุข
จังหวัด(หรือผู้ไดร้ับ มอบหมาย)เป็น
ประธานคณะท างาน ประกอบด้วย ผู้แทน
รพท./รพช/สสอ/ รพ.สต./หัวหน้ากลุ่มงาน
,ฝุาย ในสสจ./ ผู้แทนองค์กรชมชน  ุ /ภาคี
เครือ ข่าย อาทิ อสม.,ผู้สูงอายุ,เยาวชน 
ฯลฯ ร่วม เป็นคณะท างาน โดยมีหัวหน้า
กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์เป็นเลขานุการ 

7 วัน 1. ผู้บรหิารให ้
ความส าคัญและ 
สนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานอย่าง 
ต่อเนื่อง  
2. ภาคีเครือข่าย 
 ที่มุ่งมั่นและใส่
ใจ การ
ด าเนินงาน 

1.การสรรหา
คณะท างานที่
สนใจและให้
ความส าคัญ
ก ากับการจัดท า
แผน ฯ 
 2.การติดต่อ 
ประสานและให ้
ข้อมูลกบั 
คณะท างาน 

2. วิเคราะห ์
สภาพแวดล้อม
เพื่อการจัดท า
แผน
ยุทธศาสตร ์
ด้านสุขภาพ 

การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม เพื่อ
การก าหนดยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เป็นการ
ประ เมินสถานการณ์และ แนวโน้มต่าง ๆ   
ที่เกี่ยวกบัการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา
สุขภาพมาคาด การณ์และจัดหมวดหมู่ให้
เหมาะสมกบั การก าหนดยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพ โดยในการวิเคราะหจ์ะไมจ่ ากัดอยูท่ี ่
สถานการณ์ด้านโรคภัยไข้เจ็บและ ปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัยของ ประชาชนเท่านั้นแต่
จะต้องวิเคราะห ์สถานการณ์แวดล้อมด้านอื่น 
ๆที่เข้ามา เกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็น
สถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ฯลฯ 

15 วัน 1.ระบบข้อมลูที ่
มีประสิทธิภาพ  
2. ความถูกต้อง 
ของการ 
วิเคราะห์ข้อมูล 

1. คุณภาพของ 
ข้อมูล 
 2. การ
วิเคราะห์ข้อมูล 

3. ก าหนด
วิสัยทัศน์/ 
พันธกิจ/
เปูาประสงค์ /
ตัวช้ีวัดผลงาน
หลัก และ
กลยทธุ  ์/แผน
ที่ยุทธศาสตร 

คณะท างานประชุมร่วมกันเพือ่ก าหนด 
วิสัยทัศน์/พันธกจิ/เปูาประสงค์ / ตัวช้ีวัด
ผลงานหลกั/กลยุทธและแผนที่ยุทธศาสตร์โดย
อาศัยข้อมูลจากการ วิเคราะห์สถาน ภาพของ
หน่วยงาน (จุดแข็ง จุดออ่น โอกาส และ
อุปสรรค : SWOT) และน าเสนอคณะกรรมการ 
วางแผนและประเมินผลของจังหวัดเพือ่ขอ
ค าแนะน าและขอความเหน็ชอบ หาก
คณะกรรมการ ฯ เห็นชอบก็จะ เผยแพร่ให้
หนว่ยงานในสังกัดทราบ 

5 วัน ความมุ่งมั่น/ใส่ใจ
ของคณะท างาน 

ความสอดคล้อง 
ของวิสัยทัศน ์
เปูาประสงค์ 
พันธกิจและ 
กลยุทธ 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 111 
 

 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร ์

รหัส 002 แผ่นท่ี 4/4 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (ต่อ) 

ข้ันตอน รายละเอียด ระยะเวลา ปัจจัย
ความส าเรจ็ 

จุดควบคุมความ
เสี่ยง 

4. น าเสนอ
แผน 
ยุทธศาสตร์
เพื่อขอ 
อนุมัติ 

คณะท างานร่วมกันจัดท ารูปเล่มแผน 
ยุทธศาสตร์เป็นฉบบัร่าง เพื่อเสนอขอ อนุมัติ
ต่อผู้บริหาร (นายแพทย ์สาธารณสุขจงัหวัด )
และที่ประชุม คณะกรรมการวางแผน
ประเมินผล 

7 วัน ความมุ่งมั่น/ 
ใส่ ใจของคณะ 
ท างาน 

การน าเสนอแผน 
ที่สามารถเช่ือม 
โยงให้เห็นภาพ 
ของการ 
แก้ปัญหาที ่
ชัดเจน สมเหต ุ
สมผล 

5. ถ่ายทอด
แผน/ 
น าไปสู่การ
ปฏิบัต ิ

หลงัจากไดร้ับการอนุมัติแล้วคณะท างาน โดย
ฝุายเลขานุการจัด ประชุมเพื่อช้ีแจงแผน
ยุทธศาสตร์และ แนวทางการน าไปสู่การ
ปฏิบัติโดยแจง้ หน่วยงานในสงักัดและภาคี
เครือข่ายที ่เกี่ยวข้องทราบ 

1 วัน การให้ความ 
ส าคัญของผู ้
บรหิารทกุระดบั 
ในการร่วมรับรู ้
และขับเคลื่อน 
แผน 

ความชัดเจนและ 
การน าไปปฏิบัติ 
ได้ของแผน 
ยุทธศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 112 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รหัส 002 แผ่นท่ี 1/5 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

ผู้จัดท า  นายถาวร  ปานเพ็ชร์ 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางศรสีุดา  วัชรอาภาไพบูลย์) 
หัวหน้ากลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์

สาธารณสุข 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
 ๑.1 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  
 1.2 เพื่อก าหนดมาตรฐานงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  
 1.3 เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการพัฒนางานสาธารณสุขทั้งด้าน
บริหารจัดการ บริการและวิชาการ 

2. ขอบเขต 
          งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น ระบบงานที่ถูกออกแบบข้ึนมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดท าสารสนเทศ 
และการสนับสนุนสารสนเทศ ให้แก่ผู้บริหารหรือกลุ่มงานต่าง ๆ ภายในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีและ 
การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก 

3. ค านิยาม 
 3.1 ระบบ (System) หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยระบบฐานข้อมูลระบบ
อินเตอร์เน็ตและระบบอินทราเน็ต  
 3.2 ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง โครงสร้างของการจดัเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันไว้ในที่
เดียวกัน เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาประมวลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ และสามารถใช้ข้อมูล ร่วมกันได ้  
 3.3 ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง การรวมตัวกันของฐานข้อมูลตั้งแต่ ๒ ฐานข้อมูลข้ึน
ไปที่มีความสัมพันธ์กัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และท าให้การบ ารุงรักษาตัว
โปรแกรมง่ายมากขึ้น โดยผ่านระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) 
 3.4 สารสนเทศ (Information) หมายถึง สิ่งที่ได้จากการน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผล  เพื่อ
น ามาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ระบบสารสนเทศ ( Information System) หมายถึง ระบบที่มีการน า
คอมพิวเตอร์มาช่วย ในการรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นสารสนเทศที่ดี่ 
สามารถน าไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็ว และถูกต้อง ซึ่ งประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์, 
ซอฟแวร์, ผู้ใช้ (user),ข้อมูล (data) และข้ันตอน กระบวนการ (procedure)  
 3.5 เทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology) หมายถึง 
เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ การสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล การ
ประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การสื่อสาร ฯลฯ ซึ่งรวมไปถึงการ ให้บริการ การใช้และการดูแลข้อมูล 
 
                  
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 113 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รหัส 002 แผ่นท่ี 2/5 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมยั
และมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 114 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รหัส 002 แผ่นท่ี 3/5 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน    

ข้ันตอน รายละเอียด ระยะเวลา ปัจจัย
ความส าเรจ็ 

จุดควบคุมความ
เสี่ยง 

๑. ส ารวจ
ระบบและ
ความ 
ต้องการของ
ผู้ใช้งานและ 
ประเมินความ
ต้องการ 
ความเป็นไป
ได้ด้านต่างๆ 
พร้อมทั้งเก็บ
ข้อมูล 

ส ารวจเพื่อวางระบบ เครือข่าย เดิน 
สายสญัญาณทาง อิเลคโทรนิคส์หรือ ระบบ
สัญญาณไรส้าย เช่ือมคอมพิวเตอร์และ 
อุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อใช้ สื่อสารข้อมูลใน 
หน่วยงาน 

7 วัน ผู้บริหารให้
ความส าคัญ/
ความ จ าเป็นของ
การมีและใช้
ระบบ ประกาศ
นโยบาย,ติดตาม 

ไม่เข้าใจ/ไม่เห็น 
ความส าคัญ/ไม่
เห็น ความ
จ าเป็นของการ
ใช้ งานระบบ 

๒. วิเคราะห์
ระบบระบ ุ
ความต้องการ
การเช่ือมตอ่ 
ระบบและ
การใช้งาน 
Internet 

วางระบบ LAN ภายในองค์กรเช่ือมต่อ 
เครือข่ายอินเตอรเ์น็ต ภายนอกหน่วยงาน 

7 วัน ตรวจสอบจุด
ให้บรกิารเพื่อ 
ติดตั้งระบบ
เครือข่ายให ้
เหมาะสม 

รวบรวมข้อมูลได้
ไม่ ครอบคลุม/
ไม่ตรงตาม 
ความต้องการ 

๓. ตรวจสอบ
ข้อมูลและ 
ความต้องการ
ต่าง ๆ ว่า 
เพียงพอตอ่
การออกแบบ 
ระบบหรือไม่
กรณีถ้าไม่ 
เพียงพอตอ้ง
เก็บข้อมูล 
เพิ่ม 

น าผลการส ารวจตาม ความต้องการใช้งาน 
เข้าสู่การพัฒนาเข้าสู ่การพิจารณาในที ่
ประชุม กรรมการบรหิาร 

3 วัน เจ้าหน้าที่ระบบ
คอมพิวเตอร ์
ตรวจสอบระบบ
ที่ได้ก าหนดไว้ ให้
สมบรูณ์และไม่
เกิด ข้อผิดพลาด 

ระบบที่ก าหนด
ไว้ไม่สมบูรณ์/
เกิด ข้อผิดพลาด 

 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 115 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รหัส 002 แผ่นท่ี 4/5 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

ข้ันตอน รายละเอียด ระยะเวลา ปัจจัยความส าเร็จ จุดควบคุมความ
เสี่ยง 

๔. ออกแบบ
ระบบ 
ให้บรกิาร 
เครื่อง 
คอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Server) 
เพื่อให้
สอดคล้อง กับ
ความต้องการ
ของผู้ใช้ 

วางระบบเช่ือม เครือข่าย
อินเตอรเ์น็ต กับผู้ใหบ้ริการ ให้ม ี
ความเร็วการรับส่ง ข้อมูลทีเ่หมาะสม
กับ การใช้งาน 

7 วัน เจ้าหน้าที่ระบบ
คอมพิวเตอร ์
ตรวจสอบข้อมลูที่
ออกแบบไว้ เพื่อ
ด าเนินการติดตาม 

ออกแบบ
เครือข่ายไม ่
ครอบคลมุตามที ่
ต้องการ 

๕. ติดตั้งและ
ทดสอบ ระบบ
ตามที่ได้
ออกแบบไว้ 
ตามความ
ต้องการของ 
ผู้ใช้งาน 

ด าเนินการติดตั้งและทดสอบระบบ
การใช้ งานระบบเครือข่าย และการ
ใช้งาน Internet 

1 วัน เจ้าหน้าที่ระบบ
คอมพิวเตอร ์
ตรวจสอบระบบ
ก่อนที่จะ น าไปให้
แต่ละกลุม่งาน
เพื่อให ้กลุ่มงาน
ตรวจสอบ 
ข้อผิดพลาดอกีครั้ง 

ไม่ครอบคลุม/ไม ่
สมบรูณ์ 

๖. น าระบบไป
ใช้ ปฏิบัติงาน
โดยใช้ระบบ 
ใหม่และการ
บ ารุงรักษา 

ผู้ใช้งานใช้งานระบบ เครือข่ายและ
ระบบ Internet ปฏิบัติงานและการ
บ ารุงรักษา ระบบให้เสถียรภาพ 

๗-๑๕ วัน ผู้ใช้งานระบบมี
ความรู้ในการ ใช้
งานระบบและแจง้ 
ข้อผิดพลาดของ
ระบบให ้เจ้าหน้าที่
ระบบคอมพิวเตอร ์

ผู้ใช้งานระบบไม่
ใช้งาน/ ไม่เข้า
ในการใช้งาน 
ระบบ 

๗. น า
ข้อผิดพลาด
ต่างๆมา 
ปรับปรงุการใช้
งานได้โดย ไม่มี
ข้อผิดพลาด 

ผู้ใช้งานแจ้ง ข้อผิดพลาดของระบบ 
แก่เจ้าหน้าที่ระบบ คอมพิวเตอร ์
ตรวจสอบความ ผิดพลาดของระบบ 

๗-๑๕ วัน เจ้าหน้าที่ระบบ
คอมพิวเตอร ์แก้ไข
ข้อผิดพลาดที่
เกิดข้ึน และท าการ
ติดตัง้โปรแกรม 
ระบบฐานข้อมลูเพือ่
การใช้งาน 

การแก้ไข
โปรแกรมยงัไม ่
ครอบคลมุ, 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 116 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รหัส 002 แผ่นท่ี 5/5 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

ข้ันตอน รายละเอียด ระยะเวลา ปัจจัย
ความส าเรจ็ 

จุดควบคุมความ
เสี่ยง 

๘. แจ้งแต่ละ
หน่วยงาน 
ทราบว่า
ระบบ
สามารถใช้
อย่างสมบูรณ์ 

ช้ีแจงผู้ใช้งานระบบใหผู้้ใช้งานได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ 

๗ วัน ประชาสมัพันธ์ให้
รับทราบโดยทั่ว
กัน 

การสือ่สารไม่
ทั่วถึงทั้งองค์กร 

๙. ด าเนินการ
ประเมินผล 
พัฒนาระบบ 

เจ้าหน้าที่ระบบ คอมพิวเตอรป์ระเมินผล
การใช้งานและน ามาพัฒนา ระบบ 

ภายใน 
๖๐ วัน 

ระบบมี
เสถียรภาพและ
ใช้งาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วีธีการติดตาม 
ประเมินผลไมม่ี
คุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 117 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนงานประเมินผล 

รหัส 002 แผ่นท่ี 1/5 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

ผู้จัดท า  นายถาวร  ปานเพ็ชร์ 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางศรสีุดา  วัชรอาภาไพบูลย์) 
หัวหน้ากลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์

สาธารณสุข 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานประเมินผลงานด้านสาธารณสุขของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 
ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและด าเนินการในทิศทางเดียวกัน 

2. ขอบเขต 
           ครอบคลุมการประเมินผลการด าเนินงานสาธารณสุขทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด อ าเภอ  ต าบล ประเมิน
เกี่ยวกับสถานสุขภาพแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติงานประจ าปีการด าเนินงานตามนโยบาย  เร่งรัด รวมทั้งการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุข  จังหวัด ทั้งนี้ตั้งแต่การ
จัดต้ังคณะท างาน การจัดท ากรอบและประเด็น วิธีการก ากับ ติดตาม และประเมินผล ตามภารกิจของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

3. ค านิยาม 
        การประเมินผล  หมายถึง กระบวนการด าเนินงานด้านการควบคุม ก ากับ เพื่อติดตามความก้าวหน้า      
ของงานด้านภารกิจ รวมทั้งประเมนิกระบวนการ และผลลัพธ์ด าเนินงานด้านสาธารณสขุส าเร็จตาม วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้หรือไม่ซึ่งประเมินผลเกี่ยวกับ  ประเมินสถานะสุขภาพ  ประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 
ประเมินผลตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี/โครงการ  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายเร่งรัด 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
          4.1  แบบการนิเทศงาน 

5. เอกสารอ้างอิง  
          5.1  ตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานกระทรวงสาธารณสุข 
          5.2  ตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานตาม MOU 
 

 

 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 118 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนงานประเมินผล 

รหัส 002 แผ่นท่ี 2/5 
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วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนงานประเมินผล 

รหัส 002 แผ่นท่ี 3/5 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน    

ข้ันตอน รายละเอียด ระยะเวลา ปัจจัยความส าเร็จ จุดควบคุม
ความเสี่ยง 

1.จัดต้ัง
คณะท างาน 
ประเมินผล 
 

จัดต้ังคณะท างานนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลโดย 
มีนักวิชาการของกลุ่มงาน 
และตัวแทนคปสอ.ร่วมเป็น 
คณะท างาน 

5 วัน 1.ผู้บริหารเป็น
ประธาน 
คณะท างาน 
2. ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
เป็นคณะท างาน 

 

2.ทบทวน 
วรรณกรรม
ข้อมูล 
และ
แนวทาง
การ 
นิเทศ
ติดตามและ 
ประเมินผล 

- คณะท างนศึกษาและรวบรวมปัญหา
อุปสรรคในการนิเทศติดตามและประเมินผล
ในปีที่ผ่านมา 
- ศึกษากรอบแนวทางการประเมินผล 
:ประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์
:ประเมินผลแผนปฏิบัติงานประจ าป ี
: ประเมินผลการปฏิบัตริาชการประจ าปี 
:ประเมินผลตามนโยบายเรง่รัดประจ าปี 
: ประเมินตามแผนการตรวจราชการ 
: (ส านักนายกรัฐมนตร,ีมหาดไทย,ส านักตรวจ 
กระทรวงสาธารณสุข 
: ก าหนดแนวทาง/กรอบการตรวจราชการ
ภายในจังหวัด อ าเภอต าบล ) 

10 วัน • มีข้อมูลการนเิทศ
และการประเมินผล
ในปีที ่
ผ่านมาอย่างเป็น
ระบบ 
• มีแผนยุทธศาสตร/์ 
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีทีก่ าหนด 
ข้ันตอนการ
ด าเนินงาน 
และผลส าเรจ็ของ
งาน 

แนวทางและ 
วัตถุประสงค์ 
ของการนเิทศ 
ติดตามและ 
ประเมินผลที ่
ชัดเจน 

3.ก าหนด
รูปแบบ 
ค านิยาม 
ขอบเขต 
การ
ประเมินผล 

@ คณะท างานด าเนินการ 
๑.ระดมสมองก าหนดรปูแบบการประเมินผล 
*ประเมินผลตามระยะเวลากอ่น,ระหว่าง 
และหลังด าเนินงาน 
* ประเมินตามกระบวนการปจัจัยน าเข้า 
กระบวนงานผลลพัธ์ 
* ประเมินการบรกิารจัดการ 
*ประเมินตามCIPPModel 
2.ก าหนดตัวช้ีวัดเพื่อการประเมนิผลงานใน
ภาพกว้างทุกระดบัโดยใช้แผนยุทธศาสตร์
สุขภาพ ได้แก่กระบวนการ ผลผลิต 
ผลลัพธ์รวมทั้งตัวช้ีวัดปละเปูาหมายที่
ส่วนกลางเป็นเจา้ภาพ ตัวช้ีวัดของการ 
ตรวจราชการและในค ารบัรองการปฏิบัตริาชการ 

10 วัน ตัวช้ีวัดที่สามารถวัด
ได้ใน 
สิ่งที่ต้องการวัด 
สามารถ 
จัดเกบ็ข้อมลูได้ 

1.มีแผนนิเทศ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 
2.มีการจัดท า 
Template 
ตัวช้ีวัด 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 120 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนงานประเมินผล 

รหัส 002 แผ่นท่ี 4/5 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ)   

ข้ันตอน รายละเอียด ระยะเวลา ปัจจัย
ความส าเรจ็ 

จุดควบคุมความ
เสี่ยง 

4.วาง
แผนการ 
ประเมินผล
ภาพรวม 
และวางแผน 
ประเมินผล
โครงการ 

คณะท างาน 
-ด าเนินการวางแผนติดตามและประเมินผล 
ผู้รบัผิดชอบแผนงาน/โครงการ 
-วางแผนติดตามและประเมินผลแผนงาน/
โครงการ 

3วัน คณะท างานและ 
ผู้รบัผิดชอบ
แผนงาน/ 
โครงการต้องมี
องค์ความรู้เพือ่
การวางแผน
นิเทศ ติดตาม
และ 
ประเมินผล 

ทุกโครงการ 
ต้องมีการ 
วางแผน 
ประเมินผล 
นิเทศกิจกรรม 

5.พิจารณา
จัดท า 
เครื่องมือ
ประเมินผล 

ผู้รบัผิดขอบแผนงาน/โครงการจัดท า
เครื่องมือ 

7 วัน ผู้รบัผิดขอบ
แผนงาน/
โครงการต้องมี
องค์ความรู ้
ในเรื่องการจัดท า
เครื่องมือ 

ผู้รบัผิดขอบ 
แผนงาน/ 
โครงการจัดท า 
เครื่องมือ 
ครอบคลมุ 

6.พิจารณา
เครื่องมือ 
ให้เหมาะสม
กับ
วัตถุประสงค์ 

คณะท างานพิจารณา/ให้ข้อเสนอแนะการใช้
เครื่องมือผู้รบัผิดชอบแผนงาน/ 
โครงการน าเสนอการแก้ไขเครื่องมือ 

2 วัน การมสี่วนร่วม 
แผนการ 
ให้ความร่วมมือ
ของคณะท างาน/
ผู้รบัผิดชอบ 
แผนงาน/
โครงการ 

แนวทางและ 
วัตถุประสงค์ 
ของการนเิทศ 
ติดตาม 
ประเมินผล 

7.
ด าเนินการ
จัดเกบ็ 
รวบรวม
ข้อมูลและ 
น าไป
วิเคราะห ์

ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
-ใช้เครื่องมือด าเนินการจัดเกบ็รวบรวมข้อมลู
ตาม 
กลุ่มเปูาหมายทีก่ าหนดไว้ในการวางแผน
ประเมินผล 
-รวบรวมข้อมลู น าไปวิเคราะห์คณะท างาน 
-น าข้อมูลภาพรวมมาเปรียบเทียบกับตัวข้ีวัด
หรือ 
เปูาหมายในแผนยุทธศาสตร ์

8-9 เดือน 
(หรอืเป็น 
ไตรมาส) 

-การจัดสรรเวลา
ให้เหมาะสมกบั
การจัดเก็บ 
- มีองค์ความรู้ใน
การวิเคราะห์
ข้อมูล 

 

 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 121 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนงานประเมินผล 

รหัส 002 แผ่นท่ี 5/5 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ)   

ข้ันตอน รายละเอียด ระยะเวลา ปัจจัย
ความส าเรจ็ 

จุดควบคุมความ
เสี่ยง 

8.สรปุผล
การ 
ประเมิน
น าเสนอ 
ผู้บริหาร/
จัดท า 
รายงาน/
เผยแพร ่

-คณะท างานพิจารณาผลการประเมินว่า
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ระบปุัจจัยแหง่ความส าเร็จหรอืลม้เหลว 
-กรณีผลการประเมินไม่ชัดเจน ไม่น่าเช่ือถือ 
หรือไม่ตอบวัตถุประสงค์ควรยกเลิกโครงการ
นั้น 
-คณะท างานจัดเวทีน าเสนอ/เผยแพรผ่ลการ 
ประเมินเป็นเอกสาร เวปไซด์ฯลฯ 

10 วัน - การมสี่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง
และทุกฝุายม ี
ความเป็นกลาง 

 

9.ตัดสินใจ 
ทางเลือกที ่
เหมาะสม
ในการ 
บรหิาร
จัดการและ 
ก าหนดเป็น 
นโยบาย 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจารณาผลการ 
ประเมินผล น าไปตัดสินใจทางเลือกที่
เหมาะสม ในการบริหารจัดการและก าหนด 
เป็นนโยบายของจังหวัด 

7 วัน   

 
 
 
 
 

 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 122 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การนิเทศงาน 

รหัส 002 แผ่นท่ี 1/4 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

ผู้จัดท า  นายถาวร  ปานเพ็ชร์ 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางศรสีุดา  วัชรอาภาไพบูลย์) 
หัวหน้ากลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์

สาธารณสุข 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้กระบวนงานนิเทศ ก ากับติดตามงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีเป็นไปในทางเดียวกัน  

2. ขอบเขต 
         ครอบคลุมการด าเนินงานนิเทศ ก ากับ ติดตาม กระบวนการด าเนินงานหรือเนื้องานส าคัญ เน้นการให้
ค าแนะน าแนวทางการด าเนินงานแต่ละกระบวนงานของหน่วยงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ ต าบล  ตั้งแต่การ
เตรียมผู้นิเทศ การจัดท ากรอบประเด็นการนิเทศ วิธีการนิเทศ ตามภารกิจของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ประกอบด้วย  การนิเทศระดับจังหวัดนิเทศ คปสอ.และ การนิเทศระดับจังหวัดนิเทศ รพ.สต 

3. ค านิยาม 
           การนิเทศงานหมายถึงการติดตามผลงาน ช้ีแจงแนวทางในการปฏิบัติเสนอแนะ สังเกตการณ์  กระตุ้น  
และส่งเสริมให้ผู้รับการนิเทศมีความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้มีการปรับปรุงการท างาน 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
          4.1  แบบการนเิทศงาน 

5. เอกสารอ้างอิง  
          5.1  ตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานกระทรวงสาธารณสุข 
          5.2  ตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานตาม MOU 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 123 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การนิเทศงาน 

รหัส 002 แผ่นท่ี 2/4 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานนิเทศงาน 

 

 

 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 124 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การนิเทศงาน 

รหัส 002 แผ่นท่ี 3/4 
ฉบับที่ 1/2559 แกไ้ขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน    

ข้ันตอน รายละเอียด ระยะเวลา ปัจจัยความส าเร็จ จุดควบคุมความ
เสี่ยง 

1.แต่งตั้ง 
คณะท างาน 
นิเทศงาน 

แต่งตั้งคณะท างานนิเทศงาน ระดับจงัหวัด/
อ าเภอ ประกอบด้วย นายแพทย ์
สาธารณสุขจงัหวัด (หรือผู้ที่ ได้รับ
มอบหมาย) เป็น ประธาน คณะท างาน 
ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม งานหรอืผู้แทน/
หัวหน้ากลุ่ม งานพัฒนายุทธศาสตรเ์ป็น 
เลขานุการ หัวหน้างานนเิทศประเมินผล
เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 

7 วัน -ผู้บรหิารให้
ความส าคัญ และ
สนับสนุนการ 
ด าเนินงาน  
-กลุ่มงานมีความ
มุ่งมั่น และมีผู้
แทนที่ม ี
ประสิทธิภาพ 

นโยบาย 

2.ศึกษา
ข้อมูลผล การ
ด าเนินงานใน
ป ีที่ผ่านมา
และแนว 
ทางการนเิทศ 
ติดตามระดับ 
กระทรวง 
เขต จังหวัด 

วิเคราะหผ์ลด าเนินงานในปทีี ่ผ่านมา 
ปัญหาการปฏิบัติงาน ทั้งด้านบรหิารจัดการ
และ วิชาการ รวมทั้งศึกษาแนว ทางการ
นิเทศติดตามงานตาม นโยบายรัฐบาล/
กระทรวง/ เขต/จังหวัด 

15 วัน -ความครบถ้วน 
ถูกต้อง ของการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
ผลงาน และ
ปัญหาการ
ด าเนินงาน 

-คุณภาพ ข้อมูล 
 -ผลการ
ประเมิน 

3.ก าหนด
ขอบเขต 
ประเด็น และ 
ปฏิทินการ
นิเทศ 

-ก าหนดวัตถุประสงค์ของการนิเทศ  
-ก าหนดประเด็นการนิเทศงานตามนโนบาย 
งานตามประเด็นยทุธศาสตร ์งานแก้ไข
ปัญหาพื้นที ่ 
-ก าหนดปฏิทินการนิเทศ จังหวัดนิเทศ
อ าเภอ 2ครั้ง/ แห่ง/ปี ก่อนการรบัตรวจ 
ราชการและนิเทศงานระดบั เขต อ าเภอ
นิเทศต าบล 2 ครั้ง/แห่ง/ป ี

15 วัน -ความชัดเจนของ 
ประเด็นการ
ติดตาม นิเทศ
งานแต่ละระดับ 

 

4.น าเสนอ
กรอบ/ 
รูปแบบการ
นิเทศ 

- ก าหนดกรอบการนเิทศเพือ่ ติดตาม
ความก้าวหน้าของงาน ตามประเด็นในข้อ 
3 

15 วัน รายละเอยีดการ
นิเทศ, เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับ 
ความก้าวหน้า/ผล
การ ด าเนินงานที่
ชัดเจน 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 125 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การนิเทศงาน 

รหัส 002 แผ่นท่ี 4/4 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

ข้ันตอน รายละเอียด ระยะเวลา ปัจจัย
ความส าเรจ็ 

จุดควบคุมความ
เสี่ยง 

5.ประชุม
ช้ีแจงผู ้นิเทศ
งานเพื่อให ้
การนิเทศงาน 
เป็นไปใน
แนวทาง 
เดียวกัน 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการน าเสนอ
รายละเอียด วัตถุประสงค์ประเด็นส าคัญ 
ของการนเิทศ รูปแบบและ แบบรายงานผล
การนิเทศงาน 

1 วัน ผู้นิเทศทุกคน
ศึกษา 
รายละเอียด
ล่วงหน้า เตรียม
ข้อมูลเพื่อพฒันา 
เรียนรู้ในกลุม่ผู้
นิเทศ 

ความเข้าใจ  
ของผู้นิเทศงาน 

6.ด าเนินการ
นิเทศ ตาม
ปฏิทินและ 
ขอบเขตที่
ก าหนด 

- ผู้นิเทศงานด าเนินการนิเทศ ติดตาม
ความก้าวหน้าตามก าหนด 
 - จัดท าเอกสารสรุปผลของผู ้นิเทศเพือ่
เป็นคู่มือการปรบัปรุงแก้ไข 

1 วัน/รอบ ผู้นิเทศมีความ
มุ่งมั่นใน การ
ติดตาม/แนะน า
และสอนงานแก่
ผู้รบัการนเิทศ 

 

7. สรุปผล
การนิเทศ 
น าเสนอ 
ภาพรวมของ 
จังหวัดเพื่อ
การพัฒนา
งาน 
สาธารณสุข
ของจังหวัด 

-จัดประชุมสรปุผลภายใน  ุ 2 สปัดาหห์ลงั
การนิเทศแต่ละรอบ 

1 วัน/รอบ การมสี่วนร่วมใน
การ เสนอความ
คิดเห็น การ
วิเคราะห์
สังเคราะห ์ผล
การนิเทศ เพื่อ
การ พัฒนางาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 126 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การระบาดวิทยา 

รหัส 002 แผ่นท่ี 1/7 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

ผู้จัดท า  นายถาวร  ปานเพ็ชร์ 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางศรสีุดา  วัชรอาภาไพบูลย์) 
หัวหน้ากลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์

สาธารณสุข 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานระบาดวิทยาของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 1.2  เพื่อสนบัสนุนการบริหารจัดการงานระบาดวิทยาและการปูองกันควบคุมโรคใหบ้รรลุตามเปูาหมาย 

2.  ขอบเขต 
 ครอบคลมุการด าเนินงานทางระบาดวิทยา 3 กระบวนงานหลัก ดังนี ้
 2.1  การเฝูาระวังทางระบาดวิทยา (Epidemiological Surveillance) 
 2.2  การสอบสวนทางระบาดวิทยา (Epidemiological Investigation) 
 2.3  การศึกษาทางระบาดวิทยา (Epidemiological Study) 

3.  ค านิยาม 
 3.1  ระบาดวิทยา  หมายถึง  การศึกษาลักษณะการเกิด การกระจายของโรคภัยไข้เจ็บในกลุ่มชน 
ตลอดจนสาเหตุและปัจจัยหรือตัวก าหนดที่ท าให้เกิดและแพร่กระจายของโรคนั้น 
 3.2  การเฝูาระวังทางระบาดวิทยา  หมายถึง  การติดตามสังเกตพินิจพิจารณาลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ของการเกิด การกระจายของโรค และเหตุการณ์หรือปัญหาสาธารณสุข รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
นั้นๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการที่เป็นระบบและมีข้ันตอน ประกอบด้วย การรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ 
แปลผล และกระจายข้อมูลข่าวสารสู่ผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อการวางแผนก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานและการ
ประเมินมาตรการควบคุมปูองกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3  การสอบสวนทางระบาดวิทยา  หมายถึง  การด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเกิดโรค ภัย ไข้ เจ็บ และเหตุการณ์ผิดปกติที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ด้วยวิธีการรวบรวม
ข้อมูลรายละเอียดในทางระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อม และการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ความรู้ที่สามารถ
อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดโรค ภัย ไข้ เจ็บ และเหตุการณ์ผิดปกติน้ันได้ โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์และ
สถิติ ที่มีเหตุผลเช่ือถือและพิสูจน์ได้ 
  3.4  การศึกษาทางระบาดวิทยา  หมายถึง  การด าเนินการจัดให้มีการศึกษาหาสาเหตุ หรือ
ปัจจัยการเกิดการเจ็บปุวย โดยใช้เทคนิคทางระบาดวิทยา  ใช้ในกรณีที่มีการด าเนินการสอบสวนทางระบาดวิทยา
แล้วไม่สามารถระบุสาเหตุหรือปัจจัยได้อย่างชัดแจ้ง เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนแก้ไขในแนวกว้างต่อไป 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
          4.1  แบบรายงาน 506 /โปรแกรม R 506/แบบสอบสวนโรค 

5. เอกสารอ้างอิง  
          5.1  คู่มือประเมินระบบเฝูาระวังโรค 
          5.2  คู่มือ SRRT 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 127 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การระบาดวิทยา 

รหัส 002 แผ่นท่ี 2/7 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานนิเทศงานระบาดวิทยา 

สัญลักษณ์ 

                        เริม่ต้น / สิ้นสุด       ด าเนินการ       ตัดสินใจ/พจิารณา       ต่อเนื่อง         ทิศทางไหล 

ล าดับที ่ ขั้นตอน 

ผู้รับผิดชอบงานงานระบาด

วิทยา 

/คณะท างาน 

หัวหน้ากลุ่มงาน นพ.สสจ./รอง นพ.สสจ. 

1. จัดตั้ง/ทบทวน คณะท างาน    

2. ทบทวนองค์ความรู้ ทฤษฎี และข้อมูลต่างๆ 

รวมทั้งธรรมชาติของการเกิดโรคที่ต้องฝ้า

ระวังทางระบาดวิทยา 

   

3. ก าหนดรูปแบบ นิยาม ขอบเขต  การ

ด าเนินงาน 
   

4. ประสานงาน ด าเนินการ และสนับสนุนการ

ด าเนินงาน 

1)  การเฝ้าระวังโรค 

2)  การสอบสวนโรค 

3)  การศึกษาทางระบาดวิทยา 

   

5. ถ่ายทอดแผน/น าไปสู่การปฏิบัติ    

6. การก ากับ ติดตาม ประเมินและสรุปผล    

7. จัดท ารายงานประจ าปี และเผยแพร่ผลงาน                           

 

 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 128 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การระบาดวิทยา 

รหัส 002 แผ่นท่ี 3/7 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

 6.1  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 

 

 

 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 129 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การระบาดวิทยา 

รหัส 002 แผ่นท่ี 4/7 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

 6.2  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการสอบสวนทางการระบาดวิทยา 

 

 

 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 130 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การระบาดวิทยา 

รหัส 002 แผ่นท่ี 5/7 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

 6.3  ขั้นตอนการปฏิบัติงานศึกษาทางระบาดวิทยา 

 

 

 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 131 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การระบาดวิทยา 

รหัส 002 แผ่นท่ี 6/7 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน    

ข้ันตอน รายละเอียด ระยะเวลา ปัจจัย
ความส าเรจ็ 

จุดควบคุมความ
เสี่ยง 

1.จัดต้ัง/ทบทวน
คณะท างาน 

-  จัดต้ัง/ทบทวน คณะกรรมการและ
คณะท างานระบาดวิทยา 
-  ประชุมคณะท างาน 

1 ครั้ง/ป ี
1 ครั้ง/
เดือน 
 
 

องค์ประกอบ
ครอบคลมุภาคี
เครือข่าย 
ศักยภาพของ
คณะท างาน 

ความสม่ าเสมอ
และต่อเนื่องของ
คณะท างาน 
 

2.  ทบทวนองค์
ความรู้ ทฤษฎี 
และข้อมลูต่างๆ 
รวมทั้งธรรมชาติ
ของการเกิดโรคที่
ต้องเฝูาระวังทาง
ระบาดวิทยา 

-คณะท างานศึกษาและทบทวนองค์
ความรู้ทฤษฎี และข้อมูลต่างๆ รวมทัง้
ธรรมชาติของการเกิดโรคที่ต้องเฝูา
ระวังทางระบาดวิทยา 

ทัน
สถานการณ์ 

 

การจัดการองค์
ความรู้ (KM) 

 

การเผยแพร่
ความรู้ 

 

3. ก าหนด
รูปแบบ นิยาม 
ขอบเขตและแนว
ทางการ
ด าเนินงาน 

-  จัดท าระบบงานและคู่มอืปฏิบัตงิาน
แก่ผู้ปฏิบัตงิานทุกระดับ 

  กระบวนการ
จัดท าโดยความ
เห็นชอบและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย 

 

การถ่ายทอด
และน าสู่การ
ปฏิบัต ิ

 

4.ประสานงาน
ด าเนินการ และ
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน 
 1)  การเฝูาระวัง
โรค 
 2)  การศึกษา
ทางระบาดวิทยา 

-  ประสานงาน ด าเนินการ และ
สนับสนุนการด าเนินงานระบาดวิทยา
ตามขั้นตอนต่างๆ 

ทัน
สถานการณ์ 
 

ประสิทธิภาพของ 
SRRT และ
คณะท างาน 
 

การสือ่สารและ
ควบคุม ก ากับ 
 

5. การพัฒนา
ระบบและ
เครือข่ายงาน
ระบาดวิทยา 

-  ประเมินและพัฒนาระบบการเฝูา
ระวัง (Assessment) 
-  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร/
ทีมงาน 
-  การสนบัสนุนทรัพยากร 
 

 นโยบาย/กลไก
การบริหาร
จัดการ 

 

การประเมินผล
และการบรหิาร
ผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 132 
 

 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การระบาดวิทยา 

รหัส 002 แผ่นท่ี 7/7 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

ข้ันตอน รายละเอียด ระยะเวลา ปัจจัย
ความส าเรจ็ 

จุดควบคุมความ
เสี่ยง 

6.  การก ากับ 
ติดตาม 
ประเมินผลและ
สรปุผล 

-  การรายงานสถานการณ์ทางระบาด
วิทยา 
-  การวิเคราะห์/สงัเคราะหผ์ลการ
ด าเนินงาน 
-  การแก้ไขปัญหา/แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

-  1 ครั้ง/
เดือน 

 
 

-  นโยบาย/กลไก
การบริหาร
จัดการ 

-  การ
ประเมินผลและ
การบริหารผล
การปฏิบัติ
ราชการ 

7.  จัดท า
รายงานประจ าปี 
และเผยแพร่
ผลงาน 

-  สรุปรายงานทางระบาดวิทยา 
-  การวิเคราะห์ สภาพปญัหา ปจัจัย
แห่งความส าเรจ็/ไม่ส าเรจ็ 
-  ข้อเสนอแนะ 
-  การเผยแพรร่ายงานประจ าปี 
 
 

-  1 ครั้ง/ปี 
(แล้วเสรจ็
ภายใน 3 
เดือน หลงั

สิ้นปี) 
 

-  คุณภาพของ
รายงาน 
-  การใช้
ประโยชน ์

-  ความทันเวลา 
(ระยะเวลาใน
การแล้วเสร็จ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 133 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การตอบโต้ฉุกเฉินด้าน

สาธารณสุข 

รหัส 002 แผ่นท่ี 1/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

ผู้จัดท า  นายถาวร  ปานเพ็ชร์ 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางศรสีุดา  วัชรอาภาไพบูลย์) 
หัวหน้ากลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์

สาธารณสุข 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารบรหิารจัดการการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ผ่านระบบบัญชาการสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทันต่อเหตกุารณ์   

2. ขอบเขต 
         เป็นแนวทางปฏิบัติต้ังแตผู่้บญัชาการสถานการณ์ประกาศศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข (War room /EOC) จนกระทั่งสถานการณ์กลบัเข้าสู่ภาวะปกติและปิดศูนย์ปฏิบัตกิารตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (War room /EOC) 

 3. ค านิยาม 
           3.1 การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Public Health Emergency Response) หมายถึง การด าเนินการด้าน
ต่างๆ เพื่อหยุดภาวะฉุกเฉินหรือกูส้ถานการณ์ทีรุ่นแรงให้กลบัสู่ภาวะปกติ ภายในระยะเวลาทีส่ั้นทีสุ่ด ด้วย
มาตรการที่มีการเตรียมพร้อมไว้รบัมืออย่างมปีระสิทธิภาพสงูสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ ปูองกัน ควบคุมและยับยั้ง
ไม่ให้โรคและภัยสุขภาพแพร่กระจายออกไปในวงกว้างและไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคมหรือ
เกิดน้อยทีสุ่ด  

3.2 ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (War room /EOC) หมายถึง ห้องปฏิบัติงานที่
ใช้ส าหรบัระดมความคิดเห็นจากคณะท างาน ชุดต่างๆเพื่อหาแนวทางในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
และสาธารณสุขให้มปีระสิทธิภาพสูงสุดและเป็นสถานทีทีท่ี่ใช้ในการระดมข้อมูลและข่าวสารเพื่อเป็นฐานในการ
ตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นย า 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
          4.1  มาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงานเรื่อง การเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
 4.2  รายงานการประเมินสถานการณ์ 

5. เอกสารอ้างอิง  
          5.1  คู่มือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข  ของส านักงานสาธารณสุขฉุกเฉิน (สธฉ.) 
          5.2  คู่มือศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข(EOC)  ของส านักระบาดวิทยา 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 134 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การตอบโต้ฉุกเฉินด้าน

สาธารณสุข 

รหัส 002 แผ่นท่ี 2/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 135 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การตอบโต้ฉุกเฉินด้าน

สาธารณสุข 

รหัส 002 แผ่นท่ี 3/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน    
7.1 งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ติดตามเฝูาระวังดูแนวโน้มที่จะเกิดภาวะ

ฉุกเฉิน ทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยด าเนินการตามมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการเฝูาระวัง
ปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
 7.2  งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ด าเนินการจัดประชุมประเมินสถานการณ์  
และรายงานสถานการณ์ให้ผู้บริหารพิจารณาสั่งการเปิด War room/EOC  โดยพิจารณาข้อมูลที่ได้รับ เทียบกับ
เกณฑ์การเปิด War room/EOC   ได้แก่ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency) หมายถึง 
เหตุการณ์ที่เป็นโรคและภัยคุกคามสุขภาพ ซึ่งมีลักษณะเข้าได้กับเกณฑ์อย่างน้อย 2 ใน 4 ประการ ดังนี้ 
  1.  ท าให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่มีความรุนแรง (Seriousness of the public health impact)  
  2.  เป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือไม่เคยพบมาก่อน (Unusual or unexpected nature of the event) 
  3.  มีโอกาสที่จะแพร่ไปสู่พื้นที่อื่น (Potential for the event to spread) 
  4.  ต้องจ ากัดการเคลื่อนที่ของผู้คนหรือสินค้า (the risk that restrictions to travel or trade) 

7.3  ผู้บริหาร พิจารณาข้อมูลที่ได้รับเพื่อประกาศภาวะฉุกเฉิน 

 กรณีเข้าข่ายภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ให้ด าเนินการเปิด War room/EOC  โดย
พิจารณาระดับความรุนแรงของโรคและภัยคุกคามสุขภาพ  

 กรณีไม่เข้าข่ายภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ให้ด าเนินงานตามปกติ 
7.4  ผู้บริหาร ประกาศภาวะฉุกเฉิน และแต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
6.5  คณะท างานประสานเชิญคณะท างานชุดต่างๆ ตามค าสั่งเข้าร่วมประชุม และตรวจสอบความพร้อม 

ของทรัพยากร วาระการประชุม  เอกสารประกอบการประชุม  
7.6  คณะท างานประสาน ประสานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก พิจารณาตัดสินใจในการ 

ประสานส่งเรื่องต่อแก่ผู้บัญชาการหรือคณะท างานชุดต่างๆ 
7.8  คณะท างานเฝูาระวังและควบคุมโรค ติดตามประเมินสถานการณ์ โดยรวบรวมข้อมูลสถานการณ์โรค

และภัยคุกคามสุขภาพและความพร้อมของพื้นที่ จังหวัด และใช้เกณฑ์การประเมินความสถานการณ์และความ
พร้อมในพื้นที่ 
 7.9  คณะท างานประสาน รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน จากคณะท างานชุดต่างๆ และรายงานผลใหผู้้
บัญชาการเหตุการณ์ หากสถานการณ์ไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ให้คณะท างานชุดต่างๆ ตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
ต่อไป กรณีสถานการณ์ภาวะปกติ ให้เสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์ปิด War room /EOC 
 

 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 136 
 

 

 
 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
Standard Operating Procedure : SOP 

 

กลุ่มงาน  พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

(รหัส 003/1) 
 

 

 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

                                    กระทรวงสาธารณสุข 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 137 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าปุวยการให้แก่

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) 
ตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมูบ่้าน (อสม.)เชิงรุก จังหวัดสิงห์บรุี 

รหัส 003/1 แผ่นท่ี 1/8 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ
บริการ 

ผู้จัดท า  นางนพวรรณ  จัตุรสั 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางรัตนา  ตรีสาร) 
หัวหน้ากลุ่มงานพฒันาคุณภาพและ

รูปแบบบริการ 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
     1.ส่งเสริมศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  ให้ปฎิบัติงานเชิงรุกในการส่งเสริม
สุขภาพในท้องถ่ินและชุมชน การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ การดุแลผู้ปุวยในโรงพยาบาลและการเฝูาระวังโรคใน
ชุมชน 
     2.การเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) เพื่อสร้างแรงจูงใจหนุนเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเชิงรุก  โดยต้องจัดให้มีค่าปุวยการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ในการช่วยปฎิบัติงาน  โดยจะต้องได้รับค่าปุวยการในอัตราคนละ 600 บาทต่อเดือ 
     3.การพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานเชิงรุกให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไป 

2. ขอบเขต 
     2.1 จัดท าโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)เชิงรกุ  จังหวัดสิงห์บรุี 
    2.2 บันทึกข้อตกลง  การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
     2.3 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจและรบัรองผลการปฏิบัตงิานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน (อสม.) 
     2.4 ค าสั่ง การให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน (อสม.)  ได้รับเงินค่าปุวยการเป็น  รายเดือน    
     2.5 ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-จ่ายเงิน ค่าปุวยการ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน (อสม.) 

3. ค านิยาม 
     อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) (Village Health Volunteer) 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือที่เราเรียกย่อ ๆ ว่า อสม. นั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละต่อประชาชนในหมู่บ้าน กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่ม
ด าเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา อสม. จึงเพิ่มจ านวนมากข้ึนตามล าดับจนครอบคลุมหมู่บา้นในชนบท
และชุมชนเมืองกว่า 8 แสนคน แม้ว่าพลังของ อสม. อาจจะดูเล็กน้อยดั่งเม็ดกรวดเม็ดทรายเมื่อยามกระจายอยู่
ตามหมู่บ้านและชุมชนต่าง ๆ แต่เมื่อมีการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนเป็นชมรมฯ พลังเหล่านี้ก็มีความมั่นคงดั่งภูผา 
พร้อมที่จะต่อสู้และก้าวน าไปสู่การพัฒนาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของภาคประชาชน 
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 ประเภทและจ านวน 
     กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขในงานสาธารณสุขมูลฐานเพียงประเภทเดียว 
คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน (อสม.) ซึ่งหมายถึง บุคคลที่ได้รบัการคัดเลือกจากชาวบ้านในแต่ละกลุม่
บ้านและได้รบัการอบรมตามหลกัสูตรที่กระทรวงสาธารณสขุก าหนด โดยมีบทบาทหน้าทีส่ าคัญในฐานะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย (Change agents) การสื่อข่าวสารสาธารณสุข การแนะน าเผยแพร่
ความรู้ การวางแผน และประสานกจิกรรมพัฒนาสาธารณสขุ ตลอดจนใหบ้ริการสาธารณสุขด้านต่าง ๆ เช่น การ
ส่งเสริมสุขภาพ การเฝูาระวังและปูองกันโรค การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลข้ันต้น โดยใช้ยาและเวชภัณฑ์ตาม
ขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด การส่งต่อผู้ปุวยไปรบับรกิาร การฟื้นฟสูภาพ และจัดกจิกรรมพัฒนา
สุขภาพภาคประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยก าหนดจ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉลี่ย 
ดังนี ้
    พื้นที่ : อสม. 1 คน ต่อ 8 - 15 หลังคาเรือน 
    ในหมู่บ้าน/ชุมชนหนึ่ง ๆ อาจมีจ านวน อสม. ไม่เท่ากันข้ึนอยู่กับจ านวนหลงัคาเรอืนของหมู่บ้าน/ชุมชนน้ัน ๆ 
โดยทั่วไปจะม ีอสม. ประมาณ 10 - 20 คนต่อหมู่บ้าน 
 คุณสมบัติของ อสม.  
..  1) เป็นบุคคลที่ชาวบ้านในระแวกหรือคุ้มยอมรับและเช่ือถือ 
....  2) สมัครใจและเต็มใจช่วยเหลอืชุมชนด้วยความเสียสละ 
....  3) มีเวลาเพียงพอที่จะช่วยเหลือชุมชน (อยู่ประจ าในหมูบ่้าน ไม่ย้ายถ่ินในระยะเวลา 1 - 2 ปี) 
และมีความคล่องตัวในการประสานงาน 
...  .4) อ่านออกเขียนได้ 
...  .5) เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านพัฒนาสุขภาพ และการพฒันาชุมชน 
...  .6) ไม่ควรเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของรัฐ  
 วิธีการคัดเลือก อสม.  
ให้ใช้วิธีการประชาธิปไตยในการคัดเลือกบุคคลเป็น อสม. โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
.... 1) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจัดประชุมกรรมการหมู่บ้าน อสม. ทุกคนในหมู่บ้านและผู้น าอื่น ๆ เพื่อช้ีแจงให้
ทราบถึงบทบาทของ อสม. และจ านวน อสม. มอบหมายให้กรรมการหมู่บ้าน อสม. และผู้น าดังกล่าวเป็น
คณะกรรมการสรรหา อสม. 
.... 2) แบ่งละแวกหรือคุ้มบ้านออกเป็นคุ้มละ 8 - 15 หลังคาเรือน สอบถามหาผู้สมัครใจและมีคุณสมบัติ
ตามที่ก าหนด คัดเลือกเข้ารับการอบรมเป็น อสม. ในกรณีที่มีผู้สมัครเกิน 1 คน ให้คณะผู้ด าเนินการสรรหา อสม. 
จัดประชุมหัวหน้าครอบครัวหรือผู้แทนครอบครัวในละแวกหรือคุ้มนั้น ๆ เพื่อลงมติโดยใช้เสียงส่วนใหญ่คัดเลือก
บุคคลเข้ารับการอบรมเป็น อสม. ประจ าละแวกบ้านหรือคุ้ม 
อนึ่ง การคัดเลือก อสม. สามารถปรับเปลี่ยนได้ หากชุมชนหรือคณะกรรมการหมู่บ้านมีความเห็นเป็นอย่างอื่น แต่
ต้องเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมและมีข้ันตอนที่โปร่งใส 
 การฝึกอบรม อสม. ใหม่ 
 การฝึกอบรมอาสาสมัครใหม่ ในที่นี้หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขที่คัดเลือกเข้ามาใหมม่ีการเปลี่ยนแปลงเจตคติ มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
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 1. วิธีการอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถวางแผนการอบรมได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยควรมี
ทั้งส่วนของการให้ความรู้ทางทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติให้บริการที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลชุมชน รวมทั้งมี
การประเมินผลการอบรมว่าสามารถพัฒนาให้ อสม. ใหม่ทุกคนมีความรู้และสามารถท างานตามบทบาทหน้าที่ที่ 
ก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพ 
 2. เนื้อหาหลักสูตร เนื้อหาความรู้ที่อบรม แบง่เป็น 2 กลุ่มคือ 
  ..2.1 กลุม่ความรู้พื้นฐาน (ภาคบังคับ) ประกอบด้วย วิชาที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานในฐานะ
อาสาสมัครสาธารณสุข โดยเป็นวิชาที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขหลกั ๆ ของประเทศ และการบริหารจัดการเพือ่
ปูองกันและแก้ไขปญัหาสาธารณสุขในชุมชน ได้แก่ 
..........   1) บทบาทหน้าที่ของ อสม. 
.........   .2) สิทธิของ อสม. 
..........   3) การถ่ายทอดความรู้และการเผยแพร่ข่าวสารระดับหมู่บ้าน 
.........   .4) การค้นหา วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของทอ้งถ่ิน 
..........   5) สุขวิทยาส่วนบุคคล 
..........   6) การสง่เสรมิสุขภาพ การเฝูาระวัง และปูองกันปญัหาสาธารณสุข 
..........   7) การวินิจฉัยอาการ การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น 
..........   8) การฟื้นฟสูภาพ 
.........   .9) การส่งต่อผู้ปุวยไปสถานบรกิารสาธารณสุข 
........   10) การจัดกิจกรรม การปฏิบัติงานและการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน ศสมช. 
........   11) การท างานร่วมกบัผู้น าชุมชนและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เพื่อการพัฒนา
งานสาธารณสุขในทอ้งถ่ิน 
  2.2 กลุ่มความรู้เฉพาะ เป็นความรู้ในเรื่องที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ และความรู้ด้าน
นโยบายต่าง ๆ ในการพัฒนางานสาธารณสุขในแต่ละท้องถ่ิน และความรู้ด้านการพัฒนาอื่น ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ
ของประชาชน โดยจังหวัดสามารถปรับปรุงเนื้อหาหลกัสตูรได้ตามความเหมาะสม ซึ่งเนื้อหาอาจแตกต่างกันไปตาม
สภาพปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การขึ้นทะเบียนเป็น อสม.  
 สถานภาพของการเป็น อสม. เกิดข้ึนเมื่อบุคคลนั้นได้รับการคัดเลือก ผ่านการอบรม และได้รับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทั้งกลุ่มความรู้พื้นฐานและกลุ่มความรู้เฉพาะตามที่ก าหนดไว้  จังหวัดจะออก
ประกาศนียบัตรและบัตรประจ าตัวให้ใช้เป็นหลักฐาน โดยรูปแบบ อายุบัตร และสิทธิที่ได้รับเป็นไปตามที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 
 วาระและการพ้นสภาพการเป็น อสม.  
 สถานภาพของการเป็น อสม. เกิดข้ึนเมื่อบุคคลนั้นได้รบัการคัดเลือก ผ่านการอบรม และได้รบัการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทั้งกลุม่ความรู้พื้นฐานและกลุม่ความรู้เฉพาะตามที่ก าหนดไว้ จังหวัดจะออก
ประกาศนียบัตรและบัตรประจ าตัวให้ใช้เป็นหลักฐาน โดยรปูแบบ อายุบัตร และสิทธิที่ได้รบัเป็นไปตามที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 
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 1. วาระ ก าหนดให้มีวาระคราวละ 2 ป ีเมื่อครบวาระแล้วให้พิจารณาต่อบัตรประจ าตัว โดยดูจากผลการ
ด าเนินงาน ร่วมกบัการพิจารณาของประชาชนและองค์กรของหมูบ่้าน (เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ควรที่จะเป็นผู้ถอด
ถอน อสม. ด้วยตนเอง เพราะ อสม. เป็นอาสาสมัครที่เสียสละของประชาชน หากมีความจ าเป็นก็ต้องใช้การ
ประชุมและปรึกษาหารืออย่างเป็นกันเองกบั อสม. ที่มีอยู่ รวมทั้งกรรมการหมูบ่้าน เพื่อปอูงกันความขัดแย้งที่
อาจจะเกิดข้ึน) 
 2. การพ้นสภาพ 
...  .1) พ้นสภาพตามวาระ 
....  2) ตาย 
....  3) ลาออก 
....  4) ย้ายที่อยู ่
....  5) ประชาชนลงมต ิโดยมีคะแนนเสียงเกินกึง่หนึง่ของประชาชนในหมู่บ้าน หรอืคณะกรรมการ
หมู่บ้านมีมติใหพ้้นจากต าแหน่ง เนื่องจากมีความประพฤติเสยีหายอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียประโยชน์ของ
หมู่บ้าน หรือบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที ่
 บทบาทหน้าท่ีของ อสม.  
 อสม. มีบทบาทในการเป็นผู้น าการด าเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change agents) พฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนใน
ชุมชน และมีหน้าที่ แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ช้ีบริการ ประสานงานสาธารณสุข บ าบัดทุกข์ประชาชน  ด ารงตน
เป็นตัวอย่างที่ดี โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้  
 1) เป็นผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุขระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในหมู่บ้าน  นัดหมายเพื่อนบ้านมารับ
บริการสาธารณสุข แจ้งข่าวสารสาธารณสุข เช่น การเกิดโรคติดต่อที่ส าคัญ หรือโรคระบาดในท้องถ่ิน ตลอดจน
ข่าวความเคลื่อนไหวในกิจกรรมสาธารณสุข รับข่าวสารสาธารณสุขแล้ว แจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องถ่ิน
ทราบอย่างรีบด่วนในเรื่องส าคัญ เช่น เรื่องโรคระบาดหรือโรคติดต่อต่าง ๆ รับข่าวสารแล้ว จดบันทึกไว้ในสมุด
บันทึกผลการปฏิบัติงานของ อสม. 
  2) เป็นผู้ให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้านและแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว  ในเรื่องต่าง ๆ 
ได้แก่ การใช้สถานบริการสาธารณสุขและการใช้ยา  การรักษาอนามัยของร่างกาย การให้ภูมิคุ้มกันโรค การ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการจัดหาน้ าสะอาด โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
ประจ าถ่ิน การอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว การดูแลรักษาและปูองกันสขุภาพเหงอืกและฟัน การ
ดูแลและส่งเสริมสุขภาพจิต การปูองกันและควบคุมโรคเอดส์ การปูองกันและควบคุมอุบัติเหตุ อุบัติภัยและโรคไม่
ติดต่อที่ส าคัญ การปูองกันและแก้ไขมลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเป็นภัย  การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุข การจัดหายาจ าเป็นไว้ใช้ในชุมชน  และการส่งเสริมการใช้สมุนไพรและแพทย์แผนไทย ฯลฯ  
.... 3) เป็นผู้ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ได้แก่ การส่งต่อผู้ปุวยและการติดตามดูแลผู้ปุวยที่ได้รับการ
ส่งต่อมาจากสถานบริการ การจ่ายยาเม็ดคุมก าเนิดในรายที่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขได้ตรวจแล้ว  และจ่ายถุงยาง
อนามัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น เกี่ยวกับบาดแผลสด กระดูกหัก  ข้อเคลื่อน ฯลฯ การรักษาพยาบาล
เบื้องต้นตามอาการ 
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 4) หมุนเวียนกันปฏิบัติงานที่ ศสมช. โดยมีกิจกรรมที่ควรด าเนินการ ได้แก่ 
 . - จัดท าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้าน 
  .- ถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมตามปัญหาของชุมชน 
..  - ให้บริการที่จ าเป็นใน 14 กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน 
 5) เฝูาระวังและปูองกันปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน เช่น เฝูาระวังปัญหาโภชนาการโดยการช่ังน้ าหนัก
เด็กและร่วมแก้ไขปัญหาเด็กขาดสารอาหารและขาดธาตุไอโอดีน เฝูาระวังด้านอนามัยแม่และเด็ก โดยการติดตาม
หญิงมีครรภ์ให้มาฝากท้องและตรวจครรภ์ตามก าหนด เฝูาระวังด้านสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยการติดตามให้
มารดาน าเด็กไปรับวัคซีนตามก าหนด และเฝูาระวังเรื่องโรคติดต่อประจ าถ่ิน โดยการก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย 
เป็นต้น 
 6) เป็นผู้น าในการบริหารจัดการวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน  โดยใช้งบประมาณหมวดอุดหนุน
ทั่วไปที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุข หรือจากแหล่งอื่น ๆ  
 7) เป็นแกนน าในการชักชวนเพื่อนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชน และพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยใช้กระบวนการ จปฐ. (ความจ าเป็นพื้นฐาน)  และรวมกลุ่มในการพัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ  
.... 8) ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในหมู่บ้าน โดยเป็นแกนน าในการประสานงานกับ
กลุ่มผู้น าชุมชน และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) กระตุ้นให้มีการวางแผนและด าเนินงานเพื่อพัฒนางาน
สาธารณสุขของหมู่บ้าน 
4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
    - 
5. เอกสารอ้างอิง 
 5.1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าปุวยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) พ.ศ.2552 
     5.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแนวทางและหลกัเกณฑ์การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน (อสม.) โครงการสง่เสรมิอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ปี 2552 
     5.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน พ.ศ.2553 
     5.4 แนวทางปฏิบัติเงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการด าเนินงานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน (อสม.) 
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6. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.   

    ผู้รับผิดชอบ                                        ขั้นตอน                                  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบจ 1.1.โครงการส่งเสริม อสม.เชิงรุก 
จังหวัดสิงห์บุรี ปี25… 
1.2.บันทึกข้อตกลง การขอรับเงิน
อุดหนุน 
1.3.ส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับ-จ่ายเงินฯ 
1.4.ตารางสรุปจ านวน อสม.และ
เงินท่ีได้รับจัดสรร 

 

 
1.เสนอโครงการ ฯ 
2.รับเช็ค  
3.โอนเงินให้ระดับอ าเภอ 
4.รายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. 
WWW.thaiphc.net ทุกเดือน 
 

 

 

สสจ. 1.1.บันทึกอนุมัติโครงการฯ 
1.2.โครงการส่งเสริม อสม.เชิงรุก 
จังหวัดสิงห์บุรี ปี25… 
1.3.บันทึกข้อตกลง การขอรับเงิน
อุดหนุน 
1.4.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
และรับรองผลการปฏิบัติงาน อสม.ฯ 
1.5ค าสั่งการให้ อสม.ได้รับเงินค่าป่วย
การเป็นรายเดือน 
1.6.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับ-จ่าย
เงินฯ 
1.7.ตารางสรุปจ านวน อสม.และเงินท่ี
ได้รับจัดสรร 
1.8.แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน อส
ม.(สสจ.1) 

 

 

สสอ. 
1.จัดท าโครงการ ฯ ระดับอ าเภอ 
2.ดูแลเบิกจ่ายเงินให้แก่ รพ.สต. 
 3.ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
อสม. 
 

 

 

รพ.สต. 
1.แผนปฏิบัติงานรายเดือน 
2.บันทึกการปฏิบัติงาน อสม. 
3.สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนให้
ประธาน อสม. 

1.ใบส าคัญรับเงิน ค่าป่วยการ อสม. 
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
อสม.(สสจ.1) 
 

 

 

อนุมัติโครงการฯ 
สนับสนุนงบประมาณ 
สสจ. 

 

http://www.thaiphc.net/
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7.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 7.1.การแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
  1) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด แจ้งการจัดสรรงบประมาณและแนวทางการ
ด าเนินงานให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่งทราบ 
  2) องค์การบริหารส่วนจังหวัด แจ้งแนวทางการด า เนินการใช้จ่ายงบประมาณให้ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทราบ เพื่อจัดท าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) พร้อม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการฯ 
 7.2 การจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอขอรับงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณา
โครงการ/กิจกรรมที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเสนอขอรับงบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
  1) การเสริมสรา้งขวัญ ก า ลังใจและแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) เพื่อสร้างแรงจูงใจหนุนเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายรัฐบาล
ในการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเชิงรุก โดยต้องจัดให้มีสวัสดิการค่าตอบแทน (ค่าปุวยการ) 
ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในอัตราคนละ 600 บาทต่อเดือน 
  2) การส่งเสริมศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.)ทั่วประเทศให้
ปฏิบัติงานเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพในท้องถ่ินและชุมชน การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุคนพิการ การดูแลผู้ปุวยใน
โรงพยาบาลและการเฝูาระวังโรคในชุมชน 
  3) การพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานเชิงรุกให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไป  
  4) การส่งเสริม สนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)สามารถจัดกิจกรรม
การแก้ไปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขของชุมชน ตลอดจนให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5) การสร้างกระแสการเคลื่อนไหวของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาสุขภาพด้าน
สาธารณสุขของชุมชน 
  6) การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม จะต้องมุ่งผลประโยชน์สูงสุดต่อท้องถ่ินและประชาชน
ในจังหวัด 
 7.3 การอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณและน าเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาอนุมัติให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
ได้รับโครงการ/กิจกรรมจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
  2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เกี่ยวข้อง 
  3) ในการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ระบุเงื่อนไขการอุดหนุน
งบประมาณ โดยให้แบ่งงวดเงินอุดหนุนเป็น 2 งวด งวดที่ 1 ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน และงวดที่ 2 ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 
  
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 144 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าปุวยการให้แก่

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) 
ตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมูบ่้าน (อสม.)เชิงรุก จังหวัดสิงห์บรุี 

รหัส 003/1 แผ่นท่ี 8/8 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

 7.4 การด าเนินงานตามโครงการ 
  1) การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม จะต้องเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
  2) องค์การบริหารสว่นจังหวัด แจ้งส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดให้รายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม พร้อมผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบทุกเดือน 
  3) หากมีเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ส่งคืนงบประมาณพรอ้มดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้แก่องค์การบริหารสว่นจังหวัดและใหง้บประมาณนี้ตกเป็นเงินสะสมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาน างบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวไป
สนับสนุนการด าเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานต่อไป 
 7.5 การติดตามผล 
  1) องค์การบรหิารส่วนจังหวัดด า เนินการตรวจติดตามใหส้ า นักงานสาธารณสุขจังหวัด
ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมและรายงานผลการด าเนินงานและ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณใหส้ านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินทราบทุกเดือน โดยให้รายงานก่อนวันที ่5 
ของเดือนถัดไป 
  2) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด ด าเนนิการตรวจติดตามเร่งรัดให้องค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดพิจารณาด าเนินการอุดหนุนงบประมาณให้กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดไปด าเนินการโครงการฯ 
ดังกล่าว ให้เสรจ็สิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ทราบทุกเดอืน โดยให้รายงานก่อนวันที ่15 ของเดือนถัดไป  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 145 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดท าบัตรประจ าตัว

อาสาสมัคร   
    สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

รหัส 003/1 แผ่นท่ี 1/6 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ
บริการ 

ผู้จัดท า  นางสาวดวงนภา  ฤาษีประสิทธ์ิ 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางรัตนา  ตรีสาร) 
หัวหน้ากลุ่มงานพฒันาคุณภาพและ

รูปแบบบริการ 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1.วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อเป็นหลักฐานการเป็น อสม.ที่ชัดเจน พกติดตัวได้ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน 

1.2 เพื่อแสดงตนขอใช้สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่างๆ เช่น การรักษาพยาบาล การใช้ห้องพิเศษ ฯลฯ 

2.ขอบเขต 
 การจัดท าบัตรอาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เฉพาะ อสม.ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี บัตรมีอายุ 
4 ป ีนับจากวันที่ออกบัตรประจ าตัว 

3.ค านิยาม 
 บัตรประจ าตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมายถึง บัตรที่ใช้เป็นหลักฐาน โดยรูปแบบ 
อายุบัตร และสิทธิที่ได้รับเป็นไปตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขก าหนด ท าให้มีหลักฐานการเป็น อสม.ที่ชัดเจน พกติด
ตัวได้ตลอดเวลา ทั้งในขณะปฏิบัติงานและเพื่อประโยชน์ของ อสม. หลายๆ ประการ  

4.เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.1 ใบสมัครอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 4.2 ค าขอมีบัตรประจ าตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน (อสม.) 
 4.3 แบบใบลาออกจากการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน (อสม.) 

5.เอกสารอ้างอิง 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบัตรประจ าตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 146 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดท าบัตรประจ าตัว

อาสาสมัคร   
    สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

รหัส 003/1 แผ่นท่ี 2/6 
ฉบับที่ 1/2559 แกไ้ขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. ขั้นตอนการจัดท าบัตรประจ าตัวอาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

 6.1 กรณีสมัครเป็น อสม.ใหม ่
   ผู้รับผิดชอบ                                                   ขั้นตอน                                              เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
   

 

 

  

 

แจ้ง สสอ. มารับบัตร 

 

สง่บตัร

ให้ 

รพ.สต 

 

กรอกใบสมัคร 
พร้อมหลักฐาน 

อสม.ใหม่ 

ผู้รับผิดชอบงาน สช.
ของ รพ.สต. 

 

ไม่ครบถ้วน 
 

- ใบสมัคร อสม. ใหม่จ านวน 1 ชุด 
- ส าเนาทะเบียนบ้านจ านวน 1 ฉบับ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      
  จ านวน 1 ฉบับ 
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 
  จ านวน 2 รูป 
- วุฒิการศึกษาสูงสดุ จ านวน 1 ฉบับ 

 

จดัท าหนงัสือสง่พร้อมใบสมคัรและหลกัฐาน 

ตรวจสอบใบสมัคร
และหลักฐานที่แนบ

มาให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

ตรวจสอบใบสมัคร
และหลักฐานที่แนบ

มาให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

รพช./รพท. 

ครบถ้วนถูกต้อง 
 

ผู้รับผิดชอบงาน สช.
ของ รพ.สต. 

ตรวจสอบใบสมัคร
และหลักฐาน 

 

ผู้รับผิดชอบงาน สช.
ของ สสอ. 

ไม่ครบถ้วน 
 

ครบถ้วนถูกต้อง 
 

 

จดัท าหนงัสือสง่พร้อมใบสมคัรและหลกัฐาน 

ครบถ้วนถูกต้อง 
 

ผู้รับผิดชอบงาน สช.
ของ สสอ./รพช./รพท. 

ตรวจสอบใบสมัคร
และหลักฐาน 

 

ผู้รับผดิชอบงาน สช.
ของ สสจ. 

ครบถ้วนถูกต้อง 
 

ไม่ครบถ้วน 
 

 

- จดัท าบตัรประจ าตวั อสม.ใหม่/ขึน้ทะเบียน 

- ท าหนงัสือน าสง่บตัรประจ าตวั อสม.ใหม่ 

- รับบัตรประจ าตัว อสม.ใหม่ 
- ท าหนังสือส่งพร้อมบัตรประจ าตัว อสม. 

- รับบัตรประจ าตัว อสม.ใหม่และแจ้ง อสม.มารับ 
 

ผู้รับผิดชอบงาน สช.
ของ สสจ. 

 

ผู้รับผิดชอบงาน สช.
ของ สสอ. 

 
ผู้รับผิดชอบงาน สช.

ของ รพ.สต 

- บัตรประจ าตัว อสม. 
 

รับบัตรประจ าตัว อสม. 

ไม่ครบถ้วน 
 

อสม. 

รพช./รพท. - รับบัตรประจ าตัว อสม.ใหม่ 
- มอบบัตรประจ าตัวให้แก่ อสม.ใหม่ 

อสม. รับบัตรประจ าตัว อสม. 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 147 
 

 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุร ี

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดท าบัตรประจ าตัว

อาสาสมัคร   
    สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

รหัส 003/1 แผ่นท่ี 3/6 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
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 6.2 กรณี อสม.พ้นสภาพ 
 

   ผู้รับผิดชอบ                                                   ขั้นตอน                                               เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกใบลาออกจากการเป็น 
อสม.พร้อมหลักฐาน อสม. 

ผู้รับผิดชอบงาน สช.
ของ รพ.สต. 

ไม่ครบถ้วน 
 

- ใบลาออกจากการเป็น อสม. 
 จ านวน 1 ฉบับ 
- บัตรประจ าตัว อสม.  
  จ านวน 1 ฉบับ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  จ านวน 1 ฉบับ 
 

 

จดัท าหนงัสือสง่พร้อมใบลาออกและหลกัฐาน 

ตรวจสอบใบลาออก
และหลักฐานที่แนบ
มาให้ถูกต้อง 

ตรวจสอบใบลาออก
และหลักฐานที่แนบ

มาให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

รพช./รพท. 

ครบถ้วนถูกต้อง 
 

ผู้รับผิดชอบงาน สช.
ของรพ.สต. 

ตรวจสอบใบลาออก
และหลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบงาน สช.
ของ สสอ. 

ไม่ครบถ้วน 
 

ครบถ้วนถูกต้อง 
 

 

จดัท าหนงัสือสง่พร้อมใบลาออกและหลกัฐาน 

ไม่ครบถ้วน 
 

ครบถ้วนถูกต้อง 
 

ผู้รับผิดชอบงาน สช.
ของ สสอ./รพช./รพท. 

ตรวจสอบใบลา
ออกและหลักฐาน ผู้รับผิดชอบงาน สช.

ของ สสจ. 

ครบถ้วนถูกต้อง 
 

ไม่ครบถ้วน 
 

ปรับฐานข้อมูลของ อสม. 
ท่ีลาออกจากระบบ 

 

ผู้รับผิดชอบงาน สช.
ของ สสจ. 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 148 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดท าบัตรประจ าตัว

อาสาสมัคร   
    สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

รหัส 003/1 แผ่นท่ี 4/6 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
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 6.3 กรณี อสม.เสียชีวิต 
 

   ผู้รับผิดชอบ                                                   ขั้นตอน                                               เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แจ้งรายช่ือผู้เสียชีวิต 
 และหลักฐาน 

 
ญาติ อสม.หรือ

ผู้เก่ียวข้องกับ อสม. 

ผู้รับผิดชอบงาน สช.
ของ  รพ.สต. 

ไม่ครบถ้วน 
 

- ใบมรณะบัตร จ านวน 1 ฉบับ 
- บัตรประจ าตัว อสม. จ านวน 1 ฉบับ 

 

จดัท าหนงัสือสง่พร้อมหลกัฐาน 

ตรวจสอบหลักฐาน
ที่แนบมาให้ถูกต้อง

ครบถ้วน 

ครบถ้วน 

 

ตรวจสอบหลักฐาน
ที่แนบมาให้ถูกต้อง

ครบถ้วน 

 

รพช./รพท. 

ครบถ้วนถูกต้อง 
 

ผู้รับผิดชอบงาน สช.
ของ  รพ.สต. 

ตรวจสอบหลักฐาน 

 ผู้รับผิดชอบงาน สช.
ของ สสอ. 

ไม่ครบถ้วน 
 

ครบถ้วนถูกต้อง 
 

 

จดัท าหนงัสือสง่พร้อมหลกัฐาน 

ไม่ครบถ้วน 
 

ครบถ้วนถูกต้อง 
 

ผู้รับผิดชอบงาน สช.ของ 
สสอ./รพช./รพท. 

ตรวจสอบ
หลักฐาน 

 

ผู้รับผิดชอบงาน สช.
ของ สสจ. 

ครบถ้วนถูกต้อง 
 

ไม่ครบถ้วน 
 

ผู้รับผิดชอบงาน สช.
ของ สสจ. 

ปรับฐานข้อมูลของ อสม. 
ที่เสียชีวิตจากระบบ 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 149 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดท าบัตรประจ าตัว

อาสาสมัคร   
    สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

รหัส 003/1 แผ่นท่ี 5/6 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
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7.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1 กรณีสมัครเป็น อสม.ใหม ่
        7.1.1 สสอ./รพ.สต. 
   7.1.1 อสม.ใหม่ เตรียมหลักฐานในการสมัคร  กรอกใบสมัครกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่      
โดยกรอกให้ถูกต้องและครบถ้วน 
   7.1.2 รพ.สต. ตรวจสอบใบสมัครและหลักฐาน และจัดท าหนังสือพร้อมเอกสารส่งให้ 
สสอ. ด าเนินการ 
   7.1.3 สสอ. ท าการตรวจสอบใบสมัครและหลักฐานที่แนบมาให้ถูกต้องครบถ้วน และ
จัดท าหนังสือส่งพร้อมหลักฐานให้สสจ.ด าเนินการ 
   7.1.4 สสจ.ท าการตรวจสอบใบสมัครและหลักฐานที่แนบมาให้ถูกต้องครบถ้วนและ
จัดท าบัตรประจ าตัวให้แก่ อสม.ใหม่ พร้อมข้ึนทะเบียนการเป็น อสม.ใหม่ 
   7.1.5 สสจ.จัดท าหนังสือส่งบัตรประจ าตัว อสม.ใหม่ให้ สสอ. ด าเนินการ 
   7.1.6 สสอ. รับบัตรประจ าตัว อสม.ใหม่จาก สสจ.  
   7.1.7 สสอ. จัดท าหนังสือส่งให้ รพ.สต.พร้อมบัตรประจ าตัว อสม. 
   7.1.8 รพ.สต.รับบัตรประจ าตัว อสม.ใหม่ พร้อมแจ้ง อสม.มารับบัตรประจ าตัว 
 

  7.1.2 รพช./รพช. 
   7.1.2.1 อสม.ใหม่ เตรียมหลักฐานในการสมัคร กรอกใบสมัครกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที ่
โดยกรอกให้ถูกต้องและครบถ้วน 
   7.1.2.2 รพช./รพช. ตรวจสอบใบสมัครและหลักฐาน และจัดท าหนงัสอืพร้อมเอกสาร
ส่งให้ สสจ.ด าเนินการ 
   7.1.2.3 สสจ.ท าการตรวจสอบใบสมัครและหลักฐานที่แนบมาให้ถูกต้องครบถ้วนและ
จัดท าบัตรประจ าตัวให้แก่ อสม.ใหม่ พร้อมข้ึนทะเบียนการเป็น อสม.ใหม่ 
   7.1.2.4 สสจ.จัดท าหนังสือส่งบัตรประจ าตัว อสม.ใหม่ให้ รพช./รพช. ด าเนินการ 
   7.1.2.5 รพช./รพช.รบับัตรประจ าตัว อสม.ใหม่ พร้อมแจ้ง อสม.มารับบัตรประจ าตัว 
 
 7.2 กรณี อสม.พ้นสภาพ 
  7.2.1 สสอ./รพ.สต. 
   7.2.1.1 อสม. ที่ต้องการลาออก กรอกใบลาออกกับเจ้าหนา้ที่ในพื้นที่ โดยกรอกให้
ถูกต้องและครบถ้วน 
   7.2.1.2 รพ.สต. ตรวจสอบหลักฐานและจัดท าหนงัสือพร้อมเอกสารส่งให้ สสอ. 
ด าเนินการ 
   7.2.1.3 สสอ. ท าการตรวจสอบใบลาออกและหลักฐานที่แนบมาให้ถูกต้องครบถ้วน 
และจัดท าหนังสือส่งพร้อมหลักฐานให้ สสจ.ด าเนินการ 
   7.2.1.4 สสจ. ท าการตรวจสอบใบลาออกและหลกัฐานที่แนบมาให้ถูกต้องครบถ้วน 
   7.2.1.5 สสจ. ปรบัฐานข้อมลูของ อสม.ทีล่าออกจากระบบ 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดท าบัตรประจ าตัว

อาสาสมัคร   
    สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
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7.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
  7.2.2 รพช./รพช. 
   7.2.2.1 อสม. ที่ต้องการลาออก กรอกใบลาออกกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ โดยกรอกให้
ถูกต้องและครบถ้วน 
   7.2.2.2 รพช./รพช. ตรวจสอบหลักฐานและจัดท าหนังสือพร้อมเอกสารส่งให้ สสจ. 
ด าเนินการ 
   7.2.2.3 สสจ. ท าการตรวจสอบใบลาออกและหลักฐานที่แนบมาให้ถูกต้องครบถ้วน 
   7.2.2.4 สสจ. ปรับฐานข้อมูลของ อสม.ที่ลาออกจากระบบ 
 7.3 กรณี อสม.เสียชีวิต 
  7.3.1 สสอ./รพ.สต 
   7.3.1.1 ญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ อสม. ที่เสียชีวิตแจ้งรายช่ือผู้เสียชีวิตให้เจ้าหน้าที่ใน
พื้นที่ทราบ โดยรวบรวมหลักฐานแล้วส่งให้กับเจ้าหน้าที่  
   7.3.1.2 รพ.สต. ตรวจสอบหลักฐานและจัดท าหนังสือพร้อมเอกสารส่งให้ สสอ. 
ด าเนินการ 
   7.3.1.3 สสอ. ท าการตรวจสอบหลักฐานที่แนบมาให้ถูกต้องครบถ้วน และจัดท า
หนังสือส่งพร้อมหลักฐานให้ สสจ.ด าเนินการ 
   7.3.1.4 สสจ. ท าการตรวจสอบหลักฐานที่แนบมาให้ถูกต้องครบถ้วน 
   7.3.1.5 สสจ. ปรับฐานข้อมูลของ อสม.ที่เสียชีวิตจากระบบ 
 

  7.3.2 รพช./รพช. 
   7.3.2.1 ญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบั อสม. ที่เสียชีวิตแจ้งรายช่ือผู้เสียชีวิตให้เจ้าหน้าที่ใน
พื้นที่ทราบ โดยรวบรวมหลักฐานแล้วส่งให้กบัเจ้าหน้าที่  
   7.3.2.2 รพช./รพช. ตรวจสอบหลกัฐานและจัดท าหนังสือพร้อมเอกสารส่งให้ สสจ. 
ด าเนินการ 
   7.3.2.3 สสจ. ท าการตรวจสอบหลักฐานที่แนบมาให้ถูกต้องครบถ้วน 
   7.3.2.4 สสจ. ปรบัฐานข้อมลูของ อสม.ทีเ่สียชีวิตจากระบบ 
 
หมายเหตุ  
1. กรณี อสม.ใหม่/กรณี อสม.พ้นสภาพ กรุณาย่ืนหนังสือพร้อมหลักฐานให้ สสจ. ภายในวันที่ 15 ของเดือน         
2. กรณี อสม.เสียชีวิต กรุณาย่ืนหนังสือพรอ้มหลักฐานให้ สสจ. ภายใน 15 วัน หลัง อสม.เสียชีวิต 
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กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ
บริการ 

ผู้จัดท า  นางสาวศิริเนตร   สุขดี 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางรัตนา  ตรีสาร) 
หัวหน้ากลุ่มงานพฒันาคุณภาพและ

รูปแบบบริการ 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1.วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การก ากับและประกันคุณภาพงาน                    

ตามเกณฑ์ช้ีวัด  
 1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิให้ตอบสนองความต้องการและความจ าเป็น                

ด้านสุขภาพของประชาชน 

2.ขอบเขต 
 เป็นการจัดแนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการในระดับจงัหวัด ระยะ 1 
ปี โดยใช้การมีส่วนร่วม คปสอ.จ านวน 6 แห่ง รพท.จ านวน 2 แห่ง รพช.จ านวน 4 แห่ง และ รพ.สต. จ านวน 47 
แห่ง  

3.ค านิยาม 
 3.1 บริการปฐมภูมิ หมายถึง หน่วยบริการที่ให้บริการด้านสุขภาพที่มีความเช่ือมโยงกับงานบริการ
สาธารณสุขพื้นฐาน (Basic Health Service) ซึ่งรัฐบาลได้เป็นผู้จัดให้แก่ประชาชนประกอบด้วยการบริการแบบ
ผสมผสาน 4 ด้าน คือ การปูองกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพซึ่งหน่วยงาน
ปฐมภูมิที่ให้บริการในเขตจังหวัดสิงห์บุรีดังกล่าวคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.) โดยที่การ
ด าเนินงานการให้บริการดังกล่าวอยู่ในการดูแลก ากับควบคุมของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ
อ าเภอ (คปสอ.) และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้มีคุณภาพในการให้บริการ  

3.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว หมายถึง การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล               
ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ       
(คปสอ.) และ สสจ.สิงห์บุรี การด าเนินการพัฒนาคุณภาพของ รพ.สต.มีรูปแบบการประเมินผลตามเกณฑ์ตัวช้ีวัด
โดยมีทีมประเมินการพัฒนาคุณภาพของ รพ.สต.ที่แต่งตั้งจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีและน าผลรวม
คะแนนแต่ละตัวช้ีวัดมาคิดคะแนนร้อยละเพื่อแสดงระดับของการพัฒนาคุณภาพการบริการโดยมีการก าหนด
เกณฑ์ร่วมกันว่า รพ.สต.แต่ละแห่งจะต้องผ่านระดับการพัฒนาคุณภาพการบริการ 3 ดาวข้ึนไป (ร้อยละ 70 ข้ึน
ไป)  ซึ่งการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายน้ันจะท าร่วมกับคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ
อ าเภอ (คปสอ.) นั้นๆ โดยมีเกณฑ์ประเมินและเกณฑ์ร้อยละเพื่อการติดดาวคุณภาพภาพการพัฒนา 
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 3.2.1 เกณฑ์ประเมินรพ.สต.ติดดาว มี 8 ตัวช้ีวัด คือ 
เกณฑ์ช้ีวัดที่  1 เกณฑ์ประเมิน รพ.สต. 3 ดี เกณฑ์ประเมิน Healthy work place, 5 ส.                  

คะแนนเต็ม 100 (น้ าหนัก ร้อยละ 10)  
เกณฑ์ช้ีวัดที่ 2 เกณฑ์ประเมิน PCA  หมวดส าคัญ(หมวด 3,6) และประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 

คะแนนเต็ม 100 (น้ าหนัก ร้อยละ 30)  
เกณฑ์ ช้ีวัดที่  3 เกณฑ์การประเมินงานปูองกันควบคุมการติดเ ช้ือใน รพ.สต.คะแนนเต็ม 100         

(น้ าหนัก ร้อยละ 5)  
เกณฑ์ช้ีวัดที่ 4 เกณฑ์ประเมินงานเภสัชกรรม ใน รพ.สต. คะแนนเต็ม 100 (น้ าหนัก ร้อยละ 5)  
เกณฑ์ช้ีวัดที่ 5 เกณฑ์ประเมินงานชันสูตร ใน รพ.สต. คะแนนเต็ม 100 (น้ าหนัก ร้อยละ 5)  
เกณฑ์ ช้ี วัดที่  6 เกณฑ์ประเมินระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนนเต็ม 100                

(น้ าหนัก ร้อยละ 5)  
เกณฑ์ช้ีวัดที่ 7 เกณฑ์ผลลัพธ์งานตาม KPI ที่ส าคัญของกระทรวงสาธารณสุขและเขตสุขภาพที่ 4 คะแนน

เต็ม 100 (น้ าหนัก ร้อยละ 35) 
เกณฑ์ช้ีวัดที่ 8 งานวิจัย Routine to Research (R2R) คะแนนเต็ม 100 (น้ าหนัก ร้อยละ 5)  
 3.2.2 ระดับการพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) มี

เกณฑ์การประเมินเป็นร้อยละของคะแนนรวมทั้งหมด เพื่อการติดดาวคุณภาพการพัฒนา ดังนี้ 
ผลการประเมิน ร้อยละ   70-79   หมายถึง  รพ.สต.ติดดาว 3 ดาว 
ผลการประเมิน ร้อยละ    80-89    หมายถึง  รพ.สต.ติดดาว 4 ดาว 
ผลการประเมิน มากกว่า   ร้อยละ 90 หมายถึง  รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 

3.3 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ติดดาว หมายถึง คณะท างานประเมิน
พัฒนาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ติดดาวระดับอ าเภอ ที่เป็นพี่เลี้ยงในการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการของ รพ.สต.และน าผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.) ในภาพรวมของ รพ.สต. ในความรับผิดชอบทั้งหมดมาคิดเป็นร้อยละเพื่อให้ระดับการ
พัฒนาคุณภาพการบริการในภาพรวมของ คปสอ.โดยมีเปูาหมายของการพัฒนาในระดับ 3 ดาวข้ึนไป (ร้อยละ   
70 ข้ึนไป) โดยมีหมวดของการพัฒนาที่ใช้ในการประเมิน และเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ระดับดาวของการพัฒนาใน
ภาพรวม คปสอ.  

 3.3.1 หมวดของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ รพ.สต.ที่ใช้ในการประเมิน คปสอ.ติดดาว
มี 4 หมวด คือ 

หมวดที่  1 กระบวนการ DHS คะแนนเต็ม 100 (น้ าหนัก ร้อยละ 30)  
หมวดที่  2 ผลงานผ่านเกณฑ์  KPI ส า คัญของกระทรวง /เขต/จังห วัด คะแนนเต็ม 100              

(น้ าหนัก ร้อยละ 35) 
ห มวดที่  3  โ ร งพยาบ าล ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภาพต าบล ผ่ า น เ กณฑ์  5  ด า ว  คะแ นน เ ต็ ม  10 0                           

(น้ าหนัก ร้อยละ 25) 
หมวดที่ 4 นวัตกรรมงานวิจัย หรือ R2R คะแนนเต็ม 100 (น้ าหนัก ร้อยละ 10) 
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 3.3.2 ระดับการพัฒนาคุณภาพการบริการในภาพรวมของ คปสอ.มีเกณฑ์การประเมินเป็นร้อย
ละของคะแนนรวมคุณภาพการบริการของ รพ.สต.ทั้งหมด ดังนี้ 

ร้อยละ   70-79    หมายถึง  คปสอ. ติดดาว 3 ดาว 
ร้อยละ    80-89     หมายถึง  คปสอ. ติดดาว 4 ดาว 
มากกว่า   ร้อยละ 90  หมายถึง  คปสอ. ติดดาว 5 ดาว 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
แบบประเมินและเกณฑ์ที่ใช้มีดังนี้ 
4.1 เกณฑ์ประเมิน รพ.สต. 3 ดี เกณฑ์ประเมิน Healthy work place ,5 ส. 
4.2 เกณฑ์ประเมิน PCA  หมวดส าคัญ  (หมวด 3,6) และประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  
4.3 เกณฑ์ช้ีวัดที่ 3 เกณฑ์การประเมินงานปูองกันควบคุมการติดเช้ือใน รพ.สต.  
4.4 เกณฑ์ช้ีวัดที่ 4 เกณฑ์ประเมินงานเภสัชกรรม ใน รพ.สต.  
4.5 เกณฑ์ช้ีวัดที่ 5 เกณฑ์ประเมินงานชันสูตร ใน รพ.สต.  
4.6 เกณฑ์ช้ีวัดที่ 6 เกณฑ์ประเมินระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.7 เกณฑ์ช้ีวัดที่ 7 เกณฑ์ผลลัพธ์งานตาม KPI ที่ส าคัญของกระทรวงสาธารณสุขและเขตบริการสุขภาพที่ 4  
4.8 เกณฑ์ช้ีวัดที่ 8 งานวิจัย Routine to Research (R2R)  
4.9 เกณฑ์การสรุปร้อยละของคะแนนการประเมินการติดดาวของ รพ.สต. ดังนี้ 

Healthy work place, 5ส  

เกณฑผ์ลลัพธ์ตาม KPI ที่ส าคั  

           

เกณฑ์ PCA   มวด 3,6  

การป้องกันควบคุมการติดเชื้อ     

งานเภสัชกรรม 

งานชันสูตร 

งานข้อมูลข่าวสาร  

5

30

5

5

40

5

5

งานวิจัย  รือ R R 
5

คะแนน 90%ขึ้นไป= 5 ดาว         คะแนน 80-89%     = 4 ดาว        คะแนน 70-79%     = 3 ดาว
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4.10 เกณฑ์การสรุปร้อยละของคะแนนการประเมินการติดดาวของ คปสอ.ติดดาว 

�   .      

1. กระบวนการ DHS 

คะแนน เป นร้อยละ

2. ผลงานผ่านเกณฑ์ KPI 

ส าคั ของกระทรวง /เขต/

จัง วัด คะแนนเป นร้อยละ

3. รพ.สต.ผ่าน

เกณฑ์ 5 ดาว 

คะแนนเป นร้อยละ 

4. นวัตกรรม 

งานวิจัย  รือ R R 

คะแนนเป นร้อยละ

คะแนน 90% ขึ้นไป = 5 ดาว   คะแนน 80-89% = 4 ดาว   คะแนน 70-79% = 3 ดาว

30 35 25 10

X X X X

A+B+C+D
         

100 X =      %            

A                          B                        C                      D

 

5. เอกสารอ้างอิง 
 5.1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี. (2559). การประเมิน รพ.สต.ติดดาว. 
 5.2 http://healthymaynewa.blogspot.com/ การสาธารณสุขข้ันพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 14 กรกฏาคม 2559.
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6.แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติ 
6.1 แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานของ คปสอ./รพสต.ติดดาว 

    ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภาพท่ี 1 แสดงแผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานของ คปสอ./รพสต.ติดดาว 

1.จัดการประชุมทีมผู้บริหารระดับ 
สสจ.และระดับ คปสอ.เพ่ือประกาศ

นโยบาย”รพ.สต.ตดิดาว”  

2.แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด  

 
3.จัดท าแนวทางและเกณฑ์การประเมิน รพ.
สต.ติดดาว  

 4.ประชุมพัฒนาเกณฑ์ประเมินร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 5.ประชุมชี้แจงเกณฑ์
ประเมิน  

 6.อบรมพัฒนาความรู้และทักษะทีมพ่ีเล้ียงและผูต้รวจประเมิน
ระดับจังหวัด / อ าเภอ  

 

7.สสจ.ออกตรวจประเมิน รพ.สต. เลือก 1 
สุ่ม 1 

8.ประชุมคณะกรรมการ ฯ  สรุปผลการตรวจ
ประเมิน  

 

9.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการ
ด าเนินงาน  ประกาศผล และมอบรางวัล  

 

ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มงาน ครบ. 

ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มงาน ครบ. 

-ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มงาน ครบ. 
-
ผู้รับผิดชอบ
 -ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มงาน ครบ. 

-ผู้รับผิดชอบงาน สสอ./รพ.ทุกแห่ง 
 งาน สสอ./รพ.ทุกแห่ง 

 

-ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มงาน ครบ. 
-ผู้รับผิดชอบงาน 
สสจ.
 -ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มงาน ครบ. 

-ผู้รับผิดชอบงาน สสอ./รพ.ทุกแห่ง/รพ.สต.ทุกแห่ง 
 อ./รพ.ทุกแห่ง 

 

-ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มงาน ครบ. 
-ผู้รับผิดชอบงาน สสอ./รพ.ทุกแห่ง/รพ.สต.ทุกแห่ง 
 

เอกสารที่เก่ียวข้อง 

-แบบประมิน รพ.สต.ติดดาว 
-เกณฑ์ประเมนิ รพ.สต. 
ใน 7 ตัวชี้วดั 

คปสอ./รพ.สต.ศึกษาเกณฑ์และประเมินตนเอง
และเตรียมแผนการพัฒนาตนเอง 
และพัฒนาตนเองตามตามเกณฑ์ 

แจ้งผลการตรวจประเมินให้จังหวัด 

แต่งตัง้ทีมพ่ีเล้ียงและคณะกรรมการ
ตรวจประเมินระดับอ าเภอ 

พัฒนาทักษะทีมพ่ีเล้ียงและผู้ตรวจ
ประเมิน 

คปสอ.ประเมินและ 
สรุปผลการประเมิน 

 

วิเคราะห์ส่วนขาด/ จัดท าแผนพัฒนาและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา 

 

รพ.สต. 
น้อยกว่า 3 ดาว -เกณฑ์ประเมินรพ.สต. 

ใน7ตัวชี้วัด 
-เกณฑ์การติดดาวของ 
รพ.สต./คปสอ. 
 

-หนังแต่งแต่งต้ังคณะท างาน
และคณะกรรมการการประเมิน 
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7.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1 จากแผนภาพที่ 1 มีรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 

7.1.1 จัดการประชุมทีมผู้บริหารระดับ สสจ.และระดับ คปสอ.เพื่อประกาศนโยบ าย               
”รพ.สต.ติดดาวและ คปสอ.ติดดาว” ประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัด นายแพทย์(ด้านเวชกรรมปูองกัน)
ระดับเช่ียวชาญ นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ระดับเช่ียวชาญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
พิเศษรักษาการในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลทุกแห่งและสาธารณสุข
อ าเภอทุกแห่ง โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการเป็นผู้จัดการประชุม 
   7.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาหน่วยบริการปฐม
ภูมิและเครือข่ายให้มี คุณภาพมาตรฐานให้มี คุณภาพมาตรฐานโดยใช้เกณฑ์  คปสอ./รพ.สต.ติดดาว                 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและประเมินเพื่อให้รางวัล คปสอ./รพ.สต.ที่มีผลงานดีเด่น 
  7.1.3 จัดท าแนวทางและเกณฑ์การประเมิน คปสอ./รพ.สต.ติดดาว โดยน าเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินจากพื้นที่ที่ได้ด าเนินการมาแล้ว (สสจ.อุทัยธานี)  

7.1.4 ประชุมพัฒนาเกณฑ์ประเมินร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเชิญตัวแทนของพื้นที่ทุกภาค
ส่วนคือระดับส านักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งและรพ.สต.ทุกแห่งร่วมกัน
พัฒนาเกณฑ์ในการประเมิน รพ.สต.ติดดาว เพื่อให้เกิดการยอมรับ เป็นไปได้และตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินโดยมีการแบ่งทีมในการคิดเกณฑ์การประเมินดั้งนี้ 

1. เกณฑ์ประเมิน รพ.สต. 3 ดี เกณฑ์ประเมิน Healthy work place ,5 ส. 
2. เกณฑ์ประเมิน PCA  หมวดส าคัญ  (หมวด 3,6) และประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  
3. เกณฑ์ช้ีวัดที่ 3 เกณฑ์การประเมินงานปูองกันควบคุมการติดเช้ือใน รพ.สต.  
4. เกณฑ์ช้ีวัดที่ 4 เกณฑ์ประเมินงานเภสัชกรรม ใน รพ.สต.  
5. เกณฑ์ช้ีวัดที่ 5 เกณฑ์ประเมินงานชันสูตร ใน รพ.สต.  
6. เกณฑ์ช้ีวัดที่ 6 เกณฑ์ประเมินระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
7. เกณฑ์ช้ีวัดที่ 7 เกณฑ์ผลลัพธ์งานตาม KPI ที่ส าคัญของกระทรวงสาธารณสุขและเขตบริการ

สุขภาพที่ 4  
8. เกณฑ์ช้ีวัดที่ 8 งานวิจัย Routine to Research (R2R) 
7.1.5 ประชุมช้ีแจงเกณฑ์ประเมินในภาพรวมของแต่ละทีมที่จัดการร่วมกันระดมสมอง  
7.1.6 อบรมพัฒนาความรู้และทักษะทีมพี่เลี้ยงและผู้ตรวจประเมินระดับจังหวัด/อ าเภอ  เพื่อ

อธิบายเกณฑ์และหลักเกณฑ์การประเมนิให้เข้าใจตรงกันและมมีาตรฐานเดียวกันในการประเมินโดยมีการจัดทีมลง
ไปในระดับอ าเภอ  

1) แต่งตั้งทีมพี่เลี้ยงและคณะกรรมการตรวจประเมินระดับอ าเภอ  
2) พัฒนาทักษะทีมพี่เลี้ยงและผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประเมินแต่ละด้าน  
3) คปสอ./รพ.สต.ศึกษาเกณฑ์และประเมินตนเองตามเกณฑ์  
4) วิเคราะห์ส่วนขาด/ จัดท าแผนพัฒนาและด าเนินการตามแผนพัฒนาเพื่อให้ผ่าน

เกณฑ์การด าเนินงานในแต่ละตัวช้ีวัดโดยให้ รพ.สต.เครือข่ายผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 3 ดาว  
5) แจ้งผลการตรวจประเมินของทีมระดับอ าเภอให้จังหวัดทราบ  

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 157 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การพัฒนาระบบบรกิารปฐมภูมิ 

รหัส 003/1 แผ่นท่ี 7/7 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7.1.7 ทีมอ าเภอประเมินรับรองคุณภาพระดับอ าเภอ ก่อนสรุปผลประเมินส่งระดับจังหวัดเพื่อ
การสุ่มประเมินระดับจังหวัด 

7.1.8 ออกตรวจประเมิน คปสอ.ทุกอ าเภอ /รพ.สต. โดยมีการเลือก 1 สุ่ม 1 แห่ง 
7.1.9 ประชุมคณะกรรมการ ฯ  สรุปผลการตรวจประเมิน  
7.1.10 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงาน  ประกาศผล และมอบรางวัล  รพ.สต.          

ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ 3 ดาว  4 ดาว และ 5 ดาว 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 158 
 

 
 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
Standard Operating Procedure : SOP 

 

กลุ่มงานควบคมุโรคไม่ตดิต่อ 

(รหัส 003/2) 

 

 

 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

                                    กระทรวงสาธารณสุข 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 159 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง แนวทางการเขียนโครงการ 

รหัส 003/2 แผ่นท่ี 1/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ผู้จัดท า   
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางบงัอรรัตน์ ปิ่นทอง) 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อสร้างความเข้าใจในการเขียนโครงการของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
1.2 เพื่อให้ทราบกระบวนการการเขียนโครงการของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

2. ขอบเขต 
 ครอบคลมุทุกกระบวนการด าเนินงานตามโครงการในปงีบประมาณ  

3. ค านิยาม 
 ปีงบประมาณ  หมายถึง ก าหนดเวลารอบปีที่จะใช้ในการบรหิารงาน โดยให้เริ่มปงีบประมาณตั้งแต่วันที่     
๑ เดือนตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน  

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 - 

5. เอกสารอ้างอิง 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93


คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 160 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง แนวทางการเขียนโครงการ 

รหัส 003/2 แผ่นท่ี 2/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

            ผู้รับผิดชอบ                               ขั้นตอน                                  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะ ์สถานการณ์สภาพปั  าใน

พื้นที่ ร่วมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 

การจัดท าโครงการ 

1. บันทึกข้ออนุมัติจดัท าโครงการ 

2. โครงการ 

 
 
 

 

แผนปฏบิตัิการ
ประจ าปี  

 Action Plan  
 

ประกอบด้วย 
1.  ชื่อโครงการ     
2.  ยุทธศาสตร์     
3.  ลักษณะโครงการ    
4.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ    
5.  ระยะเวลาด าเนินการ    
6.  หลักการและเหตุผล 
7.  วัตถุประสงค์ 
8.  กลุ่มเป้าหมาย 
9.  วิธีด าเนินการ 
10.  พื้นที่ด าเนินการ 
11. งบประมาณ   
12. การประเมินผล 
13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
14.  ผู้จัดท าโครงการ 
15.  ผู้เห็นชอบโครงการ   
16.  ผู้อนุมัติ 

เสนอ 
เพื่อขออนุมัติ 

 

ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 161 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง แนวทางการเขียนโครงการ 

รหัส 003/2 แผ่นท่ี 3/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1 วิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการ  ด าเนินการโดย 
   -   ศึกษาสภาพแวดล้อมเพื่อค้นหาปัญหา 
   -   ก าหนดสภาพแห่งการหมดปัญหา 
   -   ก าหนดแนวทางแก้ไข 
 7.2 การเขียนโครงการ  มีเทคนิค  ดังนี้ 
   -   ก่อนลงมือ  ต้องตั้งค าถามและตอบค าถาม  ๕  W  ๑  H  (what  Where  When  Why  
Who  How)   
   -  ศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ  กรณีที่ต้องน าเสนอโครงการเพื่อการขออนุมัติ 
   -   ลงมือเขียนโครงการ  โดยใช้ภาษาเขียนที่กระชับ  สื่อความหมายได้ชัดเจน  และครบ
ตามส่วนประกอบที่ดีของโครงการ 
   -   ปรึกษาผู้ที่เช่ียวชาญในการเขียนโครงการ  หรือประเมินผลโครงการเพื่อลดปัญหา   
หรืออุปสรรคระหว่างที่ท าการเขียน  น าเสนอ  และติดตามประเมินผลโครงการ 
            3. เสนอผู้บริหารเพื่อขอรับการอนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 162 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การด าเนินงานปูองกันควบคุม

โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสงู 

รหัส 003/2 แผ่นท่ี 1/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ผู้จัดท า  นางบังอรรัตน์ ปิ่นทอง 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางบงัอรรัตน์ ปิ่นทอง) 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานในการควบคุมก ากับการส ารวจความความชุกโดยการคัดกรอง

โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง  
1.2 เพื่อให้ทราบกระบวนการการพัฒนาระบบเฝูาระวังโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง  
1.3 เพื่อให้ทราบกระบวนการการลดความแออัดของผูปุ้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสงูในโรงพยาบาล  

2. ขอบเขต 
 2.1 กระบวนการด าเนินงานปูองกันควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง หน่วยงานทุกระดับ 
 2.2 กระบวนการสนบัสนุนและติดตามประเมินผลการด าเนนิงานปูองกันควบคุมโรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง หน่วยงานทุกระดับ 

3. ค านิยาม 
หน่วยงานทุกระดับหมายถึง ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดบัโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบล  

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 -   

5. เอกสารอ้างอิง  
          5.1 คู่มือการใช้โปรแกรม Chronic Link  
          5.2 คู่มือการด าเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ 
 
 

 

 

 

 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 163 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การด าเนินงานปูองกันควบคุม

โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสงู 

รหัส 003/2 แผ่นท่ี 2/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

            ผู้รับผิดชอบ                               ขั้นตอน                                  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 164 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การด าเนินงานปูองกันควบคุม

โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสงู 

รหัส 003/2 แผ่นท่ี 1/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาระบบการด าเนินงานเฝูาระวัง ควบคุม ปูองกัน โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงของจังหวัด

สิงห์บุรี ได้ถูกก าหนดเป็นนโยบายส าคัญของจังหวัดโดยการน า VICHAI 7 COLORS Model ของนายแพทย์วิชัย 
เทียนถาวร  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  7.1 การคัดกรอง 100% ในประชากร 15 ปีข้ึนไป และแบ่งระดับตามความรุนแรงเป็น 7 สี ได้แก่ ขาว 
เขียวอ่อน เขียวเข้ม เหลือง ส้ม แดง ด า 
  7.2 การลดความแออัด ในโรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลทั่วไป ไปสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   
ให้ได้ร้อยละ 50 โดยจะคัดผูปุ้วยในกลุ่มสเีขียวเข้ม (ควบคุมระดับน้ าตาล/ความดัน อยู่ในระดับปกติ) ส่งต่อให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
  7.3 จัดท ามาตรฐาน การรักษา/การดูแล/การส่งต่อ ประชาชนทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปุวย เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งจงัหวัด 

7.4 มีการแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบโรคไม่ติดต่อ ระดับจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2555 ประกอบด้วย  
7.4.1 คณะท างานโรคไม่ติดต่อ (NCD Board)   
7.4.2 คณะท างานพัฒนาระบบบริการ และติดตาม  ก ากับงานโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงใน

ชุมชน/หน่วยบริการ  
7.4.3 คณะท างานสรุปผลงานโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง มี system manager โรคเรือ้รงั

ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงิหบ์ุรี  
           7.5 จัดท าแนวทางการดูแลประชาชนในกลุ่มต่างๆ โดยทีมสหวิชาชีพ  ประกอบด้วย อายุรแพทย์ แพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว จัดท าแนวทางการดูแลรักษาผู้ปุวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสงูเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งจงัหวัด                                                                                                           
           7.6 โรงพยาบาลแม่ข่ายมีข้อมูลผู้ปุวยแยกระดับความรุนแรง จ าแนกตามพื้นที่ เพื่อเตรียมส่งออกผู้ปุวยที่
อยู่ในโซนสีขาว ไปรักษายังคลินิกเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง รพ.สต.โดยมีแพทย์เป็นที่ปรึกษาในการดูแลมีแพทย์
เวชศาสตร์ออกไปดูแลผู้ปุวยที่ รพ.สต. อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (Fix) 
7.ปรบัระบบยาทั้ง Frist และ Second  line Drugs ให้เป็นชนิดและรูปแบบเดียวกันโดยเน้นยาในบญัชียาหลัก  
และพัฒนาระบบ Fast track 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 165 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การด าเนินงานโรคไตเรื้อรังใน

ผู้ปุวยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 

รหัส 003/2 แผ่นท่ี 1/3 
ฉบับที ่1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ผู้จัดท า  นางสาวกชพรรณ ปิยะชานนท ์
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางบงัอรรัตน์ ปิ่นทอง) 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพื่อให้เกิดความเข้าใจกระบวนการเฝูาระวัง ติดตามและการคัดกรองโรคและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
เกิดโรค เน้นการคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้ปุวย DM, HT 
     1.2 เพื่อสร้างกลไกสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการบริการ และเช่ือมโยงการให้บริการระดับชุมชนกับ
หน่วยบริการในระดับต่างๆมีการให้บริการคลินกิชะลอไตเสื่อม (CKD clinic) และเครือข่ายบริการโรคไตเรื้อรัง 
     1.3 เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขที่ด าเนินงานด้านโรคไตเรื้อรังใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงาน 
     1.4 เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานในการลดโรคไตเรื้อรังให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่ด าเนินงาน              
ด้านโรคไตเรื้อรัง 

2. ขอบเขต 
      เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการโรคไตเรื้อรัง (CKD) ในผู้ปุวยเบาหวานและความดัน โลหิตสูง และ
เช่ือมโยงการให้บริการระดับชุมชนกับหน่วยบริการในระดับต่างๆ    

3. ค านิยาม 
      หน่วยงานทุกระดับ หมายถึง ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
          4.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาไต ระดับจังหวัด 

5. เอกสารอ้างอิง  
 - 
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

            ผู้รับผิดชอบ                               ขั้นตอน                                  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ    แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
                                                        สาขาไต ระดับจังหวัด                                                                                                        
 

   ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

                                         

 

 

                                  

 

                                    
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าเนาค าสัง่แต่งตั้งฯ 

เฝูาระวังติดตาม และคัดกรองโรคไตเรื้อรงัในผูปุ้วย DM/HT 

จัดอบรมพ ฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการจัดบรกิาร
การดูแลผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง(สร้างทมีรกัษ์ไต) 

พัฒนาคุณภาพบริการ มีการให้บริการคลินิกชะลอไตเสื่อม และ
เครือข่ายบริการโรคไตเรื้อรงั 100% ในรพ.ระดับ F2 ข้ึนไป 

การก ากบั ตืดตาม และประเมินผลและมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
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7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1 พัฒนารูปแบบการจัดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic) ตาม “คลองขลุง โมเดล”             
ซึ่งมีการให้บริการ CKD Clinic ในรูปแบบที่มีการดูแลแบบบูรณาการโดย สหสาขาวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานใน         
CKD Clinic และได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง (ทีมรักษ์ไต) 
ครู ก ทีมสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานใน CKD Clinic และพัฒนาระบบบริการใน CKD Clinic ได้ร่วมกันวางแผนในการ
ตรวจ serum creatinine เพื่อหาระดับค่า eGFR ตามสูตร Enzymatic method ใช้ EPI ทุกโรงพยาบาล โดยมี
แผนในการจัดซื้อน้ ายา Enzymatic method ทั้งจังหวัด และปรับราคากลางให้ใกล้เคียงกัน ซึ่งให้บริษัทขายน้ ายา 
และเครื่องตรวจ Lab ท ารหัสของ Lis  ให้ตรงกับรหัสมาตรฐาน 43 แฟูม  
 7.2  ก าหนดเปูาหมายเร่งรัดการคัดกรอง CKD ในผู้ปุวย DM/HT โดยแตกเปูาหมายการคัดกรองเป็นราย
สัปดาห์ และคัดกรองผลงานให้ได้ตามเกณ์ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
 7.3 หน่วยบริการทุกระดับ มีการตรวจสอบกลุ่มเปูาหมายที่เป็นจริง โดย 

7.3.1 แก้แฟูม Person ในเรื่องความซ้ าซ้อนของประชากร (CID)และType Area 1,3 
7.3.2 แก้แฟูม Chronic กรณีผู้ปุวย DM/HT ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต ตามความเป็นจริง โดยให้

เปลี่ยนรหัสโรคเป็น E012 - E142 หรือ I12 และเพิ่มรหัสโรค N181 - N189 หากมีภาวะแทรกซ้อน CKD 
เพื่อตัดกลุ่มเปูาหมายที่มีภาวะแทรกซ้อนออกไป 

7.3.3 แก้ไขการบันทึกผลการตรวจปัสสาวะของแฟูม LABFU ใน LABTEST12 (microalbumin),  
LABTEST14 (macroalbumin) โดยแปลงผลการตรวจเป็นค่า 0,1,2 ก่อนส่งออกข้อมูล 
 7.3.4 ทุกจังหวัดและหน่วยบริการทุกระดับ ตรวจสอบคุณภาพและความสมบูรณ์ของข้อมูล 43 
แฟูม และได้ปรับปรุงให้ถูกต้องเป็นปัจจุบ้นก่อนส่งข้อมูลออกทุกครั้ง 
 7.4 เร่งรัดการค้นหากลุ่มเปูาหมาย และตรวจคัดกรอง CKD เชิงรุก ในหน่วยบริการทุกระดับ            
(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) ให้บรรลุตามเปูาหมาย พร้อมทั้งจัดหาแถบตรวจปัสสาวะ (Urine stip) และน้ ายา
ตรวจ creatinine/eGFR ในเลือด โดยมีการต่อรองราคาร่วมระดับจังหวัด และเร่งด าเนินการจัดซื้อ 
 7.5 ก ากับ ติดตาม ผลการคัดกรอง CKD ทุกสัปดาห์ เพื่อให้ได้ตามเปูาหมายข้างต้น และน าเสนอผลการ
คัดกรอง CKD ต่อที่ประชุมผู้บริหาร ทุกเดือน 
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กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ผู้จัดท า   
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางบงัอรรัตน์ ปิ่นทอง) 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1.วัตถุประสงค์ 
 1.1.เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัตงิานส าหรบับุคลากรที่เข้ามาท างานใหม่รวมทัง้เพื่อใช้ในการประเมินการ
ปฏิบัติงานด้วย 
 1.2.เพื่อเห็นความส าคัญของงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 1.3.เพื่อช่วยใหผู้้ปฏิบัตงิานเกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 1.4.เกิดการพฒันาทักษะในการปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี   
ประสิทธิภาพสามารถปฏิบัตงิานบริการการแพทย์ฉุกเฉินไดอ้ย่างถูกต้อง ตรงตามขั้นตอน 
 1.5.สามารถบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การมสี่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน 
2. ขอบเขต 
 ด้านการบริหารจัดการ  
 2.1.การข้ึนทะเบียนหน่วยปฏิบัตกิาร ชุดปฏิบัติการ รถปฏิบัติการฉุกเฉิน ผู้ปฏิบัตกิารได้แก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้องทุกระดบั 
 2.2.การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน การตัง้เบิกงบประมาณ การอนุมัติจ่ายเงินงบประมาณค่าชดเชย
ปฏิบัติการ รวมทั้งจัดท าฐานข้อมลู ตรวจสอบข้อมูล และจัดท ารายงาน 
 2.3.เสนอผูบ้ังคับบัญชา สง่รายงานผลการด าเนินงานให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.4.การแก้ไขปญัหาร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 ด้านการปฏิบัติงาน 
 2.5.เมือ่เกิดอบุัติเหตุ เจบ็ปุวยฉุกเฉิน ประชาชนเรียกใช้บรกิาร 1669  
 2.6.การรับแจ้งเหตุ การสั่งการ การออกปฏิบัติการฉุกเฉินงานตามการสั่งการ รายงานผลการปฏิบัติงานฯ 
 2.7.การบันทึกข้อมูลในระบบแบบ Real time การตรวจสอบข้อมลูการปฏิบัติงานฯการส่งออกข้อมลูให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.8.การตัง้เบิก การเบิกจ่ายค่าชดเชยการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.9.การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานผลการด าเนินงาน 
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3. ค านิยาม. 
 3.1 มาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical System Standard) : หมายความว่า 

มาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ กพฉ. (คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน) ก าหนดเพื่อให้เป็นหลักว่า ผู้ปุวย
ฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  

 3.2 ลักษณะการท างานของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน : หมายถึงลักษณะการท างานของระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินตามมาตรฐานสากล ที่มีการแบ่งข้ันตอนในการปฏิบัติงานออกเป็นระยะต่างๆ ได้ดังนี้  

  3.2.1. ระยะการพบเหตุเจ็บปุวยฉุกเฉิน (Detection)  
 3.2.2. การแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ (Reporting)  
 3.2.3. การออกปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (Responsive) 
 3.2.4 การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (On Scene Care)  
 3.4.5. การล าเลียงขนย้ายและการดูแลระหว่างน าส่ง (Care in Transit)  
 3.4.6. การน าส่งสถานพยาบาล (Transfer to definitive Care) 

 3.2 การแพทย์ฉุกเฉิน หมายความว่า การปฏิบัติการฉุกเฉิน การศึกษา การฝึกอบรม การค้นคว้า และการ
วิจัยเกี่ยวกับการประเมิน การจัดการ การบ าบัดรักษาผู้ปุวยฉุกเฉิน และการปูองกันการเจ็บปุวยที่เกิดข้ึนฉุกเฉิน 
 3.3 ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ (Emergency Medical Dispatcher) : หมายถึง ศูนย์หรือ หน่วย
ปฏิบัติการที่มีระบบเครือข่ายการสื่อสารและความเหมาะสมของทรัพยากรในพื้นที่ มีหน้าที่รับแจ้งเหตุจาก
ประชาชนโดยตรง รับแจ้งผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินอื่น หรือรับแจ้งเหตุ  ฉุกเฉินจากแหล่งอื่น เกี่ยวกับระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อสื่อสารประสานการช่วยเหลือ แนะน าการช่วยเหลือ เบื้องต้นแก่ผู้ปุวยและหรือผู้พบผู้ปุวย
ฉุกเฉิน สั่งการและก ากับการปฏิบัติการของหน่วยบริการ บันทึกข้อมูลการรับแจ้งเหตุและสั่งการ ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน  
 3.4 การดูแลรักษา ณ จุดเกิดเหตุ : หมายถึง ชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินจะต้องมีการประเมิ น 
สถานการณ์(Scene Size Up) เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมงาน และจะต้องประเมินสภาพผู้ปุวย เจ็บ
(Patient Assessment) เพื่อให้การดูแลรักษาตามความเหมาะสม และให้การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ณ จุด  เกิด
เหตุ โดยมีหลักในการดูแลรักษาว่าจะไม่เสียเวลา ณ จุดเกิดเหตุ นานเกินไปจนเป็นผลเสียต่อผู้ปุวยเจ็บ 
 3.5 ผู้ปุวยฉุกเฉิน หมายความว่า บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการปุวยกะทันหัน ซึ่งเป็นภยันตรายต่อ
การด ารงชีวิตหรือการท างานของอวัยวะส าคัญ จ าเป็นต้องได้รับการประเมิน การจัดการ และบ าบัดรักษาอย่าง
ทันท่วงทีเพื่อปูองกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงข้ึนของการบาดเจ็บหรืออาการปุวยน้ัน 
 3.6 หน่วยปฏิบัติการ หมายความว่า หน่วยงานหรือองค์กรที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 3.7 ชุดปฏิบัติการ หมายความว่า ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ประกอบด้วย บุคลากร รถปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ระบบสื่อสาร  
 3.8 รถปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายความว่า รถที่ใช้ในการออกปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน 
  
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 170 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

รหัส 003/2 แผ่นท่ี 3/11 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

  3.9 อุบัติเหตุ หมายความว่า เหตุการณ์หรืออันตรายที่เกิดข้ึน โดยไม่ได้คาดคิดหรือตั้งใจมาก่อน ซึ่งมีผล
ให้บุคคลรับบาดเจ็บ อันตราย ตาย หรือสูญเสียทรัพย์สิน 
  3.10 ปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายความว่า การปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินนับแต่การรับรู้ถึงภาวะ
เจ็บปุวยฉุกเฉินจนถึงการด าเนินงานให้ผู้ปุวยฉุกเฉินได้รับการบ าบัด รักษาให้พ้นภาวะฉุกเฉินซึ่งรวมถึงการประเมิน 
การจัดการ การประสานงาน การควบคุม ดูแล การติดต่อสื่อสาร การล าเลียงหรือขนส่ง การตรวจวินิจฉัย และการ
บ าบัดรักษาพยาบาลผู้ปุวยฉุกเฉินทั้งนอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาล 
  3.11 ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายความว่า บุ คคลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินตามที่
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินก าหนด 
  3.12 กรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายความว่า กรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.1.แบบบันทึกการรับแจ้งเหตุและสั่งการ แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
 4.2.แบบรายงานผลการด าเนินงานฯ และแบบรายงานอุบัติเหตุแยกรายสถานบริการ 

5. เอกสารอ้างอิง 
 5.1.พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 
 5.2.ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง เกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การแพทย์ฉุกเฉินที่ กพฉ.ก าหนด พ.ศ. 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 171 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

รหัส 003/2 แผ่นท่ี 4/11 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ด้านการบริหารจัดการงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดสิงห์บรุี 
 

ล าดับ
ที่ 

ผังกระบวนการด าเนินงาน ข้ันตอนการท างาน 

1  
 
 
 

-จัดท าแผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ เพือ่เสนอขอ
สนับสนุนงบประมาณจากสพฉ. 
-เสนอแผนงาน/โครงการ ใหส้พฉ.อนุมัติ  
-ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
-จัดท าค าสั่งคณะกรรมการฯที่เกี่ยวข้อง (ด าเนินการแล้ว) 

2.  
 
 

-ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน/การประเมินตาม
ตัวช้ีวัด/การรวบรวมรายงานที่เกี่ยวข้อง/ช่องทางการสง่
รายงาน 

3. 
 
 
 

 
 
 
 

-ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการฯ ได้แก่ 
1.การข้ึนทะเบียน การแจ้งเหตุ การสัง่การ การออก
ปฏิบัติงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน  
2.การบันทึกข้อมลูทีเ่กี่ยวข้องการตั้งเบกิ การเบิกจ่าย 
3.การด าเนินงานตามรายละเอียดของโครงการแต่ละ
โครงการทีจ่ัดท าไว้ 
4.ประสานงาน/พัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ 
5.การสรปุผลการด าเนินงานในแตล่ะโครงการที่แล้วเสร็จ
เสนอผู้บงัคับบัญชาและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

4  
 

-การออกนเิทศติดตาม ประเมินผลในทีมสสจ. 

5.  
 
 
 
 
 

-สรุปผลการด าเนินงาน 
-วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสการพฒันา ในงาน EMS 
-ด าเนินการแก้ไขพัฒนา ปรับปรงุงานฯ 
-เสนอผูบ้รหิาร ส่งรายงานไปยงัหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เช่น 
สพฉ. สธฉ. เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

ผู้ รับผิดชอบงานระดบัจงัหวดั 

จดัประชมุชีแ้จงจนท.ทกุระดบัที่

เกี่ยวข้อง 

การบริหารจดัการ 

ตามแผนงาน/โครงการ 

นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

สรุปผลการด าเนินงาน/แก้ไข 

พฒันา ปรับปรุง 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 172 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

รหัส 003/2 แผ่นท่ี 5/11 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 5.2 ด้านการปฏิบัตงิานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของส านักงานระบบบรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน
จังหวัดสิงห์บรุ ี(สสจ.) 
 

สัญลักษณ์ 
 
 
          เริ่มต้น/สิ้นสุด          ด าเนินการ        ตัดสินใจ/พจิารณา         ต่อเนื่อง        ทิศทางการไหล 
 

   ข้ันตอน ผู้รบัผิดชอบงาน หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มงาน นพ.สสจ. 
1 จัดท าแผนงาน/

โครงการฯ 
    

2. 
 

ขอสนับสนุนงบประมาณ
ด าเนินการฯ 

    

3. ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

    

4. ด าเนินการตามกิจกรรม
ในแผนงาน/โครงการ 

    
 

5. 
 

ติดตาม ควบคุม ก ากับ     

6. การรายงานผลการ
ด าเนินงานฯ 

    

7. รวบรวม สรุปวิเคราะห์ฯ 
 

    

8. จัดท าสรุปรายงาน
น าเสนอผู้บริหารและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับ 

    

 
 
 
 
 
 

 

   

   

 

   



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 173 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

รหัส 003/2 แผ่นท่ี 6/11 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 5.3 ด้านการบันทกึข้อมลูในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของส านักงานระบบบรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน
จังหวัดสิงห์บรุ ี(สสจ.) 
 

ล าดับ
ที่ 

ผังกระบวนการด าเนินงาน ข้ันตอนการท างาน 

1  
 
 
 
 

-จัดประชุมช้ีแจงบทบาทหน้าที่ ส่วนรายละเอียดงานที่ต้อง
ด าเนินการบันทึกข้อมูลให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทุกระดับ
ทราบ 
 

2.  
 
 

-ประชุมช้ีแจงถึงวิธีการบันทกึข้อมลู การส่งออกข้อมลูที่
เกี่ยวข้องถูกต้อง 
-การดึงข้อมลูจากระบบมาใช้ประโยชน ์
-การวิเคราะห์ข้อมูลจากการบันทึกฯ 
-การรายงานข้อมูลให้ส่วนกลางผ่านระบบ Real time 
-สพฉ.พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน  
-สนับสนุนงบประมาณฯ 
-เบิกจ่ายงบประมาณ 

3  
 

-การออกนเิทศติดตาม ประเมินผลในทีมสสจ. 
-การสุ่มประเมินจากการบันทึกข้อมลูในระบบ 
-การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระบบ 

4.  
 
 
 
 
 

-ประมวลผลจากการบันทึกข้อมูลในระดับจังหวัด 
-เรียบเรียง สรปุ จัดท าเอกสาร 
-เสนอ 
-รายงานผล 
-สพฉ.และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณตาม
การบันทึกข้อมลูฯในระบบ 
 

 
 
 

 

 

ผู้ รับผิดชอบการบันทึก

ข้อมลูของสสจ.สิงห์บุรี 

การบริหารจดัการข้อมูลและ

งบประมาณ 

นิเทศ ติดตาม การสุม่ประเมินผล 

สรุปผลการด าเนินงาน/แก้ไข 

พฒันา ปรับปรุง 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 174 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

รหัส 003/2 แผ่นท่ี 7/11 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 5.4 ด้านการออกปฏิบัติการฉุกเฉิน ของรพ./หน่วยปฏิบัติงานทุกระดบัฯ 
 

ล าดับ
ที่ 

ผังกระบวนการด าเนินงาน ข้ันตอนการท างาน 

1  
 
 
 
 

-ประชาชนทุกคนที่มีภาวะการเจบ็ปุวย/บาดเจบ็ฉุกเฉินใน
พื้นที่รบัผิดชอบทั้งในกรณีปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 

2.  
 
 

-โทรศัพท์แจง้เหตุ ขอความช่วยเหลือมาที่ 1669 

3.  
 

-รับแจ้งเหต ุ 
-สั่งการหน่วยปฏิบัติการที่ใกล้ทีสุ่ดออกปฏิบัติงาน 

4.  
 
 

-หลังรับแจ้งเหตุหน่วยปฏิบัติการออกปฏิบัติการภายในเวลา 
1-2 นาที 
-ถึงที่เกิดเหตุภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที 

5.  
 
 
 

-ประเมินสถานการณ์ฯ  
-ประเมินผูปุ้วย/ผู้บาดเจบ็ ประเมิน 
-ให้การดูแลรักษาตามศักยภาพของชุดปฏิบัตกิาร 
-หากเกินขีดความสามารถ ให้เรียกขอความช่วยเหลือจาก
ศูนย์ฯ เพื่อประสานงานต่อไป 

4.  
 
 
 
 
 

-น าส่งผูบ้าดเจ็บยังโรงพยาบาลที่ใกล้ทีสุ่ด  

 

 

 

 

 

 

การเจ็บป่วยเจ็บป่วยฉกุเฉิน

อบุตัิเหตหุมู่ สถานการณ์ฉกุเฉิน

ภยัพิบตั ิ

แจ้งขอความช่วยเหลือ 

ศนูย์รับแจ้งเหตแุละสั่งการระจ าจังหวดั 

น าส่งโรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุด 

หน่วยปฏิบัติการออกปฏิบัติการ 

การดแูลรักษา ณ จุดเกิดเหตุ 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 175 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

รหัส 003/2 แผ่นท่ี 8/11 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 5.5 ด้านการบันทกึข้อมลูการออกปฏิบัติการฉุกเฉิน ของศูนย์รับแจง้เหตุสัง่การ/หน่วยปฏิบัติงานทุก
ระดับฯ 
 

ล าดับ
ที่ 

ผงักระบวนการด าเนินงาน ข้ันตอนการท างาน 

1  
 
 
 
 

- ด าเนินการบันทึกข้อมูลการสั่งการลงในโปรแกรม ITEMS 
ในส่วนของศูนย์รับแจ้งเหตุฯ โดยการสอบถามทางวิทยุ
สื่อสาร โทรศัพท ์

2.  
 

-การรายงานผลการออกปฏิบัตงิานให้ศูนย์รบัแจง้เหตุและสัง่
การทราบข้อมลูเป็นระยะๆ 
-ด าเนินการกรอกรายละเอียดข้อมลูเบื้องต้น ข้อมลูการรักษา
ของผู้ปุวยให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ตามแบบรายงานการ
ปฏิบัติงานแต่ละระดบั 
-ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของการบันทึกข้อมลูฯ 
 

3.  
 
 
 
 
 

- สสจ.รับแบบบันทึก ตรวจสอบ แก้ไข 
- สสจ.บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ให้การรายงานมีความครบถ้วน 
ถูกต้องมากที่สุดและสง่ออกข้อมูลให้ สพฉ.ต่อไป 
แล้วเข้าสู่ระบบ แผนผงัในข้อที่ 5.3 ของสสจ.ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ รับผิดชอบศนูย์รับแจ้งเหตุ

และสั่งการ 

หน่วยปฏิบัติการท่ีออกปฏิบัติงาน 

ส่งแบบบันทึกผลการ

ปฏิบัติงานให้  สสจ. 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 176 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 5.6 ด้านการข้ึนทะเบียนหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ของอปท./มูลนิธิฯ 
 

ล าดับ
ที่ 

ผังกระบวนการด าเนินงาน ข้ันตอนการท างาน 

1  
 
 
 
 

- เผยแพร่ประชาสมัพันธ์การด าเนินงาน EMS ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 

2.  
 
 

-อปท./มลูนิธิฯที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยการกรอก
รายละเอียดลงในแบบในสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งนี้ ต้องมี
ความพร้อมในด้าน  
1.สถานที่ปฏิบัติงาน ระบบวิทยสุื่อสาร โทรศัพท์  
2.ผู้ปฏิบัตงิานทีผ่่านการอบรมหลักสูตร FR อย่างน้อย 10 
คน/ทีม 
3.รถปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างน้อย 1 คัน  

  
 
 

-ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯมายัง สนง.ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินฯ (สสจ.สิงห์บรุี) 

  
 
 

-สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินด าเนินการตรวจสอบ
และบันทกึข้อมลูลงในระบบ ITEMS  

3.  
 
 
 
 
 

-สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตรวจสอบการบันทกึ
ข้อมูล และตอบกลับหน่วยปฏิบัติการ 

 

 

 

 

อปท./มลูนิธิฯท่ีสนใจสมคัร

เข้าร่วมโครงการ EMS  

สมคัรเข้าร่วมโครงการฯ 

ตอบกลับหน่วยปฏิบัติการท่ี

สมคัรเพ่ือยืนยนัการรับสมคัร

ฯ 

ส่งใบสมคัรฯ ให้สนง.ระบบบริการ

การแพทย์ฉุกเฉินฯ 

บันทึกข้อมลูการสมคัรฯในระบบ 

ITEMS 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 177 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
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7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
7.1 ด้านการบริหารจัดการในส่วนของส านักงานระบบบรกิารการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสิงห์บรุี 
 7.1.1 ประสานงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในระดับเขต กระทรวง เพื่อพิจารณาแนวทางการ

ด าเนินงานของแตล่ะปงีบประมาณ 
 7.1.2 ประชุม ช้ีแจง หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อรบัทราบแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน เมื่อที่

ประชุมมีมติเห็นด้วย 
  7.1.3 จัดท าแผนงาน/โครงการ 
  7.1.4 เสนอขออนุมัติแผนงาน/โครงการ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  7.1.5 ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณด าเนินการ 
  7.1.6 ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการฯ ตามผงัข้ันตอนการปฏิบัติงานในข้อ 5.1-5.3 ในด้าน
การปฏิบัตงิานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของส านักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสิงห์บรุี (สสจ.) 
  7.1.7 สรปุผลการด าเนินงาน 
  7.1.8 เสนอผูบ้ังคับบัญชา  
  7.1.9 ส่งรายงานผลการด าเนินงานใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 7.2 ด้านการออกปฏิบัติการฉุกเฉิน 
  7.2.1 เมื่อเกิดเจ็บปุวยฉุกเฉิน 
  7.2.2 เรียก 1669 
  7.2.3 ศูนย์รับแจง้เหตุและสั่งการ ด าเนินการสั่งการไปยังหน่วยปฏิบัติงาน พร้อมกับการ
ด าเนินการบันทึกข้อมูลลงระบบ ITEMS แบบ Real time และสง่ออกข้อมูล 
  7.2.4 หน่วยปฏิบัติการออกปฏิบัติการ 
  7.2.5 รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ  
  7.2.6 ถึงที่เกิดเหตุ ภายในเวลาที่ก าหนด และด าเนินการดแูลรักษา ณ จุดเกิดเหตุ 
  7.2.7 การน าส่งผู้ปุวยฉุกเฉินยังโรงพยาบาลที่ใกล้ทีสุ่ด 
  7.2.8 การรายงาน และการบันทึกข้อมลูของหน่วยฯ 
  7.2.9 การส่งแบบบันทึกข้อมลูให้ สสจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 178 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
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7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 7.3 ด้านการบันทกึข้อมลูในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของส านักงานระบบบรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน
จังหวัดสิงห์บรุ ี(สสจ.) 
  7.3.1 เมื่อรับแบบบันทึกมาจากหน่วยปฏิบัติการ 
  7.3.2 ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล บันทึกข้อมลู ลงในระบบ ITEMS  
  7.3.3 ส่งออกข้อมลูใหส้พฉ.  

7.3.4 สพฉ.พจิารณาความครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จจึงด าเนินการสนับสนุนงบประมาณให้ 
ส านักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสิงห์บรุี  
  7.3.5 ส านักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงิหบ์ุรี ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่
เกี่ยวข้องให้แกห่น่วยปฏิบัติการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 179 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานการปูองกันการจมน้ า 

ในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 

รหัส 003/2 แผ่นท่ี 1/4 
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กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ผู้จัดท า  นางสมใจ มานะกรโกวิท 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางบงัอรรัตน์ ปิ่นทอง) 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1.วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานส าหรบับคุลากรที่เข้ามาท างานใหม่รวมทั้งเพื่อใช้ในการประเมินการ
ปฏิบัติงานด้วย 
 1.2 เพื่อเห็นความส าคัญของงานการปูองกันการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ในพื้นที่ 
 1.3 เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการของการด าเนินงานการปูองกันการจมน้ า
ของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 
 1.4 เกิดการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานการด าเนินงานการปูองกันการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 
และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.5 สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

2. ขอบเขต 
 2.1 ระบบการรายงานการเฝูาระวังเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี จมน้ า การสอบสวนโรค 
 2.2 การส ารวจ ประสานพื้นที่ทีม่ีอุบัตเิหตจุากการจมน้ า 
 2.3 การปูองกันการจมน้ า การจัดการจุดเสี่ยงในพื้นที ่การจดัต้ังทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ในพื้นที่ 
 2.4 มีการด าเนินงานปูองกันการจมน้ าในพื้นที ่
 2.5 การเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 

3. ค านิยาม 
 3.1 เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี หมายความว่า เด็กแรกเกิดถึงเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 15 ป ี

3.2 การเสียชีวิตจากการจมน้ า หมายความว่า การจมน้ าที่เกิดจากอุบัติเหตุ (ยกเว้นที่เกิดจากการใช้
ยานพาหนะ หรือการเดินทางทางน้ า และภัยพิบัติ) 

3.3 ผู้ก่อการดี หมายความว่า ทีมที่มีการด าเนินงานปูองกันการจมน้ าในมาตรการต่างๆ 
3.4 พื้นที่ที่ด าเนินการ หมายความว่า ทีมผู้ก่อการดีจะต้องมีการด าเนินงานปูองกันเด็กจมน้ า อย่าง

น้อยต้องเป็นระดับต าบลข้ึนไป 
3.5 การด าเนินงานปูองกันเด็กจมน้ า หมายความว่า มีการด าเนินงานปูองกันการจมน้ าในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

10 เรื่อง 
  1.มีแผนงาน/โครงการในปีที่ด าเนินการ 
  2.มีการด าเนินงานในรปูแบบสหสาขา 
  3.มีสถานการณ์และข้อมูลเด็กจมน้ า 

 4.มีการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ าเสี่ยง อย่างน้อย 3 แห่ง 
 5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างน้อย 1 แห่ง/ต าบล หรือ 3 แห่ง/อ าเภอ มีการด าเนินการปูองกันเด็ก

จมน้ าใน 3 มาตรการ 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 180 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานการปูองกันการจมน้ า 

ในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 
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   6. สถานบรกิารสาธารณสุขหรือชุมชนหรือโรงเรียน อย่างนอ้ย 3 แห่ง มีการให้ความรู้เกี่ยวกบั
การปูองกันการจมน้ า อย่างน้อยเดอืนละ 1 ครั้ง 

 7. มีการจัด/ผลักดัน/สนับสนุน ให้เกิดการเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ าเพื่อเอาชีวิตรอด 
   8. มีการจัด/ผลักดัน/สนบัสนุน ให้แก ่คนในชุมชนหรือเดก็ได้ฝึกปฏิบัตกิารช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 
จ านวนอย่างน้อยกว่า 10 คน 
   9. มีการจัด/ผลักดัน/สนบัสนุน ให้มีกจิกรรมรณรงค์ปูองกันเด็กจมน้ าในพื้นที่จ านวนปีละ 1 ครั้ง
หรือการสื่อสารประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทีวี วิทยุ สือ่สิง่พมิพ์ หอกระจายข่าว จัดนทิรรศการ จ านวน
อย่างนอ้ย 3 ครั้ง/ป ี

 10. มีการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผลในมาตรการที่ด าเนินงานในพื้นที่ จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.1 แบบรายงานการสอบสวนอบุัติเหตุตกน้ า จมน้ า 
 4.2 แบบใบสมัครทีมผู้ก่อการด ี
 4.3 แบบประเมินฯ  

5. เอกสารอ้างอิง 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 181 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานการปูองกันการจมน้ า 

ในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 

รหัส 003/2 แผ่นท่ี 3/4 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  

สัญลักษณ์ 
 
 
          เริ่มต้น/สิ้นสุด          ด าเนินการ        ตัดสินใจ/พจิารณา         ต่อเนื่อง        ทิศทางการไหล 
 

   ข้ันตอน ผู้รบัผิดชอบงาน หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มงาน นพ.สสจ. 
1 จัดท าแผนงาน/

โครงการฯ 
 

    

2. 
 

ขอสนับสนุนงบประมาณ
ด าเนินการฯ 
 

    

3. ส ารวจ/ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่เสี่ยง 
 

    

4. รับสมัครทีมผู้ก่อการด ี
 
 

    
 

5. 
 

ติดตาม ประเมินผล
ระดับจังหวัด 
 

    

6. การรายงานผลการ 
ด าเนินงานฯ 
 

    

7. ส่งรายงานให้ ศคร.4 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 

 

  

   

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 182 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานการปูองกันการจมน้ า 

ในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 

รหัส 003/2 แผ่นท่ี 4/4 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
7.1.1 ประสานงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในระดับเขต กระทรวง เพื่อพิจารณาแนวทางการด าเนินงานของ

แต่ละปีงบประมาณ 
7.1.2 ประชุม ช้ีแจง หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อรบัทราบแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน  

 7.1.3 จัดท าแผนงาน/โครงการ 
 7.1.4 แจ้ง/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 7.1.5 รับสมัครทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) 
 7.1.6 ติดตามประเมินผล 
 7.1.7 สรปุผลการด าเนินงาน 
 7.1.8 เสนอผูบ้ังคับบัญชา  
 7.1.9 ส่งรายงานผลการด าเนินงานใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 183 
 

 
 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
Standard Operating Procedure : SOP 

 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด 

(รหัส 003/3) 
 

 

 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

                                    กระทรวงสาธารณสุข 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 184 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานอนามัยแม่และเด็ก 

รหัส 003/3 แผ่นท่ี 1/25 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สขุภาพจิต 
และยาเสพติด 

ผู้จัดท า  นางนงลักษณ์  เกตุแก้ว 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางสาวอารีย์  บุญผ่อง) 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

สุขภาพจิต และยาเสพติด 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อให้โรงพยาบาลในสงักัดทุกแหง่มรีะบบการบรกิารอนามัยแม่และเดก็ ที่มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน

งานอนามยัแม่และเดก็ คงสภาพเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแม่และเดก็ระดับทองอย่างยัง่ยืน 
1.2 เพื่อพฒันาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มสี่วนร่วมในการดแูลและเสริมสร้างสตปิัญญาเด็กตัง้แต่อยู่ใน

ครรภ์มารดาในระยะตั้งครรภ์  คลอด หลังคลอดและการดูแลบุตรแรกเกิดถึง 5 ปี ให้มปีระสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 1.3 เพื่อสง่เสรมิ และสนับสนุนการด าเนินงานต าบลนมแม่ เพื่องานอนามัยแม่และเด็กและ ชุมชน/
หมู่บ้านไอโอดีน ให้มีการด าเนินงานอย่างยั่งยืน 

1.4 เพื่อใหเ้ด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ได้รับการดูแลสุขภาพ การส่งเสรมิพฒันาการใหเ้หมาะสมตามวัย    
 1.5 เพื่อสนบัสนุนให้ศูนย์เด็กเลก็ มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เดก็เล็กคุณภาพ    

2. ขอบเขต 
     2.1 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/อสม./แกนน าชุมชน/สมาชิกชมรมแม่และเด็ก/โรงเรียน/ประชาชนทั่วไป 
 2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 2.3 สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง   
          โดยด าเนินการครอบคลุมทั้ง 6 อ าเภอ ดังนี้ 
  วิธีที่ 1  พัฒนาระบบคุณภาพบริการงานอนามัยแม่และเด็ก   
                1.1 ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการฯแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด 
  1.3 สนับสนุนระบบบริการ ANC LR WCC คุณภาพ และส่งเสริมปูองกันและควบคุม

โรคขาดสารไอโอดีนโดยให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่มาฝากครรภ์ได้รับยาเสริมไอโอดีน โฟเลท และเหล็ก หรือกรณี
หญิงตั้งครรภ์ปุวยด้วยโรคธาลัสซีเมีย อาจให้ไอโอดีนเดี่ยวกินวันละ 1 เม็ด ตลอดการตั้งครรภ์    
   1.4 ส่งเสริมการใช้ยาน้ าเสริมธาตุเหล็กแก่เด็กอายุ  6  เดือน -  5  ปี   

1.5  ส่งเสริมการปูองกันโรคธาลัสซีเมียและภาวะปัญญาอ่อนจากภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมน 
1.6  ส่งเสริมสนับสนุนให้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ 
1.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด สามีและครอบครัว มีความรู้ ความเข้าใจ

ในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตด้วยตนเองอย่างเหมาะสม มีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ได้รับการเฝูาระวังภาวะ
โภชนาการ ภาวะขาดธาตุเหล็ก ภาวะขาดสารไอโอดีน 

  1.8 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กกินนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 6 เดือน 
และได้รับนมแม่ควบคู่อาหารตามวัยอย่างเพียงพอ จนอายุ 2 ปี และจัดอาหารตามวัยอย่างมีคุณค่าโดยเน้นการใช้
เกลือเสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน และเฝูาระวัง คุ้มครอง ปกปูอง ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วย
การตลาดอาหารส าหรับทารกเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ( Code นม) 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 185 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานอนามัยแม่และเด็ก 

รหัส 003/3 แผ่นท่ี 2/25 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

1.9 ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้พ่อแม่ใช้หนังสือเล่มแรก Book Start ในการ
ส่งเสริมพฒันาการเด็กต้ังแต่แรกเกิดด้วย DSPM 

  1.10 จัดประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก (MCH) ระดับจังหวัด 4  ครั้ง 
1.11 นเิทศติดตามการด าเนินงาน  

 วิธีที่  2 เสริมสร้างความเข้มแข็งชมรมงานอนามัยแม่และเด็ก/เครือข่ายการด าเนินงานอนามัยแม่
และเด็กและการเสริมสร้างสติปัญญาเด็กไทย 

 2.1 สนับสนุนให้สถานบริการทุกแห่งจัดอบรมให้ความรู้ภาคีเครือข่าย ชมรม/แกนน า 
อสม.เกี่ยวกับงานอนามัยแม่และเด็กและการเสริมสร้างสติปัญญาเด็กไทยประกวดโครงการเด่นหรือนวัตกรรมงานอนามัย
แม่และเด็ก 
     2.2 สนับสนุนให้โรงพยาบาลทกุแห่งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ระหว่างสมาชิกชมรมงานอนามัยแม่และเด็ก       

2.3 จัดต้ังต าบลนมแม่เพื่องานอนามัยแม่และเด็ก 1 ต าบล 
  วิธีที่  3  สร้างกระแสสังคมและการประชาสัมพันธ์ 
   3.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านวิทยุชุมชนท้องถ่ิน/,อสมท.และ
หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินอย่างต่อเนื่อง 

3.2 จัดรณรงค์ในช่วงวันส าคัญต่างๆ ได้แก่ “ สัปดาห์นมแม่โลก ”  
3.3 จัดรณรงค์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

3. ค านิยาม 
3.1 หญิงตั้งครรภ์คลอด หมายถึง  หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดทารกที่เกิดมีชีพ +  เกิดไร้ชีพ โดยบุคลากร 

สาธารณสุขหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ท าคลอดทั้งในและนอกสถานบริการสาธารณสุขที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ 
 3.2 เด็กพัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กแรกเกิด 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่เข้ามารับบริการที่คลินิกเด็กดี
คุณภาพและที่ศูนย์เด็กเล็ก ได้รับการประเมินพัฒนาการโดยผู้ที่ผ่านการอบรมนักส่งเสริมพัฒนาการ  และมี
พัฒนาการสมวัย 
 3.3 มารดาตาย หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ภายใน ๔๒ 
วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรอืการตั้งครรภ์ที่ต าแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงข้ึน 
จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 186 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานอนามัยแม่และเด็ก 
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4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง     

ล าดับที่ รายงาน  การเก็บ ผู้ประสาน เบอร์โทร สถานที่ท างาน 

1 รายงาน ก.2 เก็บทุกเดือน นางสาวกาญจนา  นาสา 086-806-6704 รพ.ค่ายบางระจัน 

  หญิงหลังคลอด ส่งทุกวันจันทร์ นางวรรณภา  เจริญสอน 089-901-8142 รพ.ท่าช้าง 

    

 

นางสุพรรณษา  ศรีไพโรจน์ 081-680-9113 รพ.สิงห์บุรี 

    

 

นางชาญทอง  วันทอง 089-008-9897 รพ.อินทร์บุรี 

    

 

นางธนุกุล  บุญรอด 089-900-1964 รพ.พรหมบุรี 

    

 

นางฉวี  ชื่นเอ่ียม 084-775-9801 รพ.บางระจัน 

2 โลหิตจาง เก็บทุกเดือน นางสาวกาญจนา  นาสา 086-806-6704 รพ.ค่ายบางระจัน 

  รายงานการฝากครรภ์ ส่งทุกวันจันทร์ นางวราภรณ์  อินทสโร 092-392-9315 รพ.ท่าช้าง 

   และหลังคลอด 

 

นางวัลลภา  ทองฟัก 092-263-8240 รพ.สิงห์บุรี 

    

 

นางพรศรี  นุสโร 094.983-5940 รพ.อินทร์บุรี 

    

 

นางธนพร  อินทวารี 094-671-9955 รพ.พรหมบุรี 

    

 

นส.สุภัค  เพ็ชร์นิล 089-801-9760 รพ.บางระจัน 

3 สุขภาพทารกแรกเกิด รายไตรมาส นางสาวกาญจนา  นาสา 086-806-6704 รพ.ค่ายบางระจัน 

    ทุก 3 เดือน นางวรรณภา  เจริญสอน 089-901-8142 รพ.ท่าช้าง 

    

 

นางศศิมา  บุญเลิศ 081-946-4034 รพ.สิงห์บุรี 

    

 

นางชาญทอง  วันทอง 089-008-9897 รพ.อินทร์บุรี 

    

 

นางธนุกุล  บุญรอด 089-900-1964 รพ.พรหมบุรี 

5. เอกสารอ้างอิง 
    ข้อมูลจากเว็บไซด์ กลุม่อนามัยแม่และเดก็ กรมอนามัย  
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1 คลินิกฝากครรภ์ (ANC)   

 1. สถานที่อุปกรณ์และบุคลากรผู้ใหบ้ริการ ข้ันตอนการให้บริการ แยกหญิงตัง้ครรภ์เสี่ยง  
    1.1 ห้องแยกเป็นสัดส่วน  
    1.2 อุปกรณ์ในการให้บริการครบถ้วนและพรอ้มใช้เช่นเครื่องช่ังน้ าหนัก, วัดส่วนสงูเครื่องวัด ความ

ดันแบบปรอท (ใช้ส าหรบัผูท้ี่มีประวัติความดันโลหิตสงู), หูฟัง, สายวัดมดลูกเครื่อง NST, เครื่องอลัตร้าซาวด์ (u/s), 
เป็นต้น  
               1.3 สัดส่วนผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการไม่เกิน 1 : 20 และผู้ให้บริการควรมีความรู้ในเรื่อง
ต่างๆดังนี้ (Key) 

          - ได้รับการตรวจภายใน/ทราบประโยชน์ของการตรวจ - ทราบการติดเช้ือ/ความผิดปกติของ
ช่องทางคลอด) 

  - ได้รับการตรวจอัลตร้าซาวด์/ทราบประโยชน์ของการอลัตรา้ซาวด์หรือไม ่
          - ทราบอายุครรภ์/ความผิดปกติของทารก/ครรภ์แฝด 
          - ได้รับการตรวจ Multiple dipstick  
         - ทราบการติดเช้ือในระบบทางเดินปัสสาวะ 
          - เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เส้นทางลกูรกัและ VC /น้ าหนัก หญิง

ตั้งครรภ์ทีเ่พิ่มข้ึน (weight gain) ที่เหมาะสมระหว่างตั้งครรภ์  
 2. การใหบ้ริการฝากครรภ์ในสถานบรกิาร  
    2.1 ซักประวัติและบันทึกลงในสมุดบันทึกสุขภาพ หรือ ทะเบียนฝากครรภ์ 
    2.2 ตรวจร่างกายทั่วไปช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิตและบันทึกลงในสมุด

บันทึก สุขภาพ หรือ ทะเบียนฝากครรภ์ทุกครั้งที่มาฝากครรภ์ 
    2.3 การตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยสมัครใจและแจ้งผลเลือดแก่หญิงตั้งครรภ์/สามีให้

ค าปรึกษาแนะน า ภาวะซีด (Hct, CBC) การตรวจทางห้องปฏิบัติการเช่น VDRL ,ปัสสาวะ / Albumin / 
Sugar/HBsAg, ธาลัสซีเมีย, เอดส์, blood gr Rh, ตรวจไข่ขาว,น้ าตาลในปัสสาวะ,เป็นต้น พร้อมทั้งบันทึกลงใน
สมุดบันทึกสุขภาพและเวชระเบียน  

    2.4 ประเมินภาวะเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์โดยใช้เกณฑ์เสี่ยงตามสมุดบันทึกสุขภาพแม่
และเด็ก หากพบภาวะเสี่ยงต้องให้บริการตามมาตรฐานการดูแลภาวะเสี่ยง และให้ค าแนะน าเรื่องที่ต้องมาพบ
แพทย์ ตามแนวทางปฏิบัติของกรมอนามัยร่วมกับราชวิลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทยดังนี้  

  - มีคลินิก High risk เพื่อดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง ผู้ให้บริการต้องมีแนว
ทางการดูแล หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงและข้อก าหนดในการส่งต่อฯ  

  - มีแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและการส่งต่อที่ชัดเจน บันทึก
ข้อมูลการส่งต่อ ในทะเบียน Refer /สรุปการติดตาม /ระบบการตอบกลับส าหรับโรงพยาบาล  

  - ได้พบแพทย์ 1 ครั้งในครรภ์ปกติที่รับการส่งต่อ  
  - หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงได้รับการดูแลเพื่อการจัดการความเสี่ยง  

   - มีการแนะน าให้หญิงตั้งครรภ์ทราบถึงช่องทางที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ตลอด 24 
ช่ัวโมงเมื่อพบ 
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ปัญหา (*หมายเหตุ: มอบสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กทีม่ีการบันทึกข้อมูลพรอมอธิบายการใช้สมุดแกผู่้รับบรกิาร) 
  2.5 การใหบ้ริการตามมาตรฐานต่าง ๆดงัไปต่อน้ี  

  - ตรวจ Multiple dipstick ตรวจครัง้แรกที่มาฝากครรภ์  
  - ตรวจภายในตรวจครัง้แรก/ภายในไตรมาสแรก  
  – อัลตร้าซาวด์ต้องมีการยินยอมจากผูร้ับบรกิาร   
  - มาตรฐานการตรวจและประเมินอายุครรภ์  
  - การให้ค าปรึกษาคู่ 2  
  - ประเมินสุขภาพจิตหญิงตัง้ครรภ์จ านวน 3 ครั้ง(หญิงตั้งครรภ์ประเมินตนเอง)  
  - ฉีดวัคซีนบาดทะยักตามมาตรฐาน (dT) และวัคซีนไข้หวัดใหญ ่ 
  - รพ.ใช้วัคซีน dT ในการบรกิารฯ (ตามแนวทางการปฏิบัติจากกรมควบคุมโรค) 
  - หญงิตั้งครรภ์สามารถอธิบายความส าคัญการฉีดวัคซีนบาดทะยักได้  
  - ตรวจเต้านม - หัวนมและให้ค าแนะน าการดูแล  
  - ตรวจสุขภาพช่องปากและรกัษาหรอืสง่ต่อเมื่อพบปัญหา  
  - ได้รับการตรวจช่องปากอย่างน้อย 1 ครั้ง  
  - ได้รับการรักษาหรือส่งตอ่ทุกราย  

** มอบสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กและมีการบันทกึข้อมูลพร้อมอธิบายการใช้สมุดบันทกึสุขภาพแม่และเดก็แก่
ผู้รบับริการ  

  2.6 ให้บรกิารด้านโภชนาการส าหรับหญงิตั้งครรภ์  
  - จ่ายยาเสรมิวิตามิน แร่ธาตุและให้ค าแนะน าแกห่ญิงตัง้ครรภ์  
  - วิตามินเสริมธาตุเหล็ก  
  - Folic acid  

   - ยาเม็ดเสรมิไอโอดีนในหญิงตัง้ครรภ์ตลอดการตัง้ครรภ์และหญิงหลงัคลอดที่ให้
นมบุตร 0 -6 เดือน  

  - แคลเซียมให้ในกรณีเมือ่หญิงตั้งครรภ์เสี่ยง หรือมีข้อบ่งช้ี  
   - ประเมินและทราบภาวะโภชนาการทุกรายทราบแนวโน้มการเพิม่น้ าหนกัเป็น

รายบุคคล  
   - ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารเป็นรายบุคคล (มีการประเมินพฤติกรรม

การบริโภคในสมุดสีชมพูในหญิงตัง้ครรภ์ทกุราย)  
   - แจ้งและอธิบายผลการประเมินทั้งภาวะโภชนาการ แนวโน้มการเพิ่มน้ าหนัก 

และพฤติกรรม การบริโภคอาหาร  
   - ให้ค าแนะน าอาหารหญงิตั้งครรภ์เป็นรายบุคคลตามภาวะโภชนาการและ

พฤติกรรมการบรโิภคอาหาร  
  - แก้ไขปัญหาหญงิตั้งครรภ์ที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ / เกินเกณฑ์ 
  - มีกลยทุธ์/แนวทางการแก้ไขโภชนาการในหญงิตั้งครรภ์ที่ชัดเจน 
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  3. การด าเนินงานเชิงรกุในชุมชน  
        3.1 จัดบรกิารฝากครรภ์เคลือ่นที่ในกลุ่มเปูาหมายที่เข้าถึงยาก  

         3.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ /ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานเชิงรุกในชุมชนเพื่อการแก้ไข
ปัญหาการมา ฝากครรภ์ช้าและการฝากครรภ์ไม่ครบ  
   3.3 มีข้อมูลกลุ่มเปูาหมายคู่สมรสใหม่เพือ่การรณรงค์การเตรียมพร้อมกอ่นการตัง้ครรภ์
ในชุมชน          

  3.4 มีนวัตกรรมแก้ไขปัญหาเพือ่แก้ไขปัญหาสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน  
  3.5 มีระบบการติดตามกลุ่มเปูาหมายโดยใช้กลไกของ อสม.หรือ อื่น ๆในชุมชน  

              4. ข้อมูลและสถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก  
  4.1 มีแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเช่น ANCคุณภาพจากรายงาน 43 แฟูม เกบ็ข้อมลูแล้ว

น ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดผูลส าเร็จของการพัฒนาบรกิารฝากครรภ์ได้แก่  
  - ร้อยละการฝากครรภ์เร็ว และการฝากครรภ์ครบ  
  - ร้อยละภาวะโลหิตจางในหญงิตั้งครรภ์ 
   - ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ทีม่ีภาวะเสี่ยงได้รับการดูแลและส่งต่อ  
  - ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ทีม่ีภาวะโภชนาการไม่ดีได้รับการดูแลแก้ไขและส่งตอ่  
  - อัตราการคลอดกอ่นก าหนด/ BBA /DFIU /Abortion  

          4.2 มีการน าข้อมลูหรือตัวช้ีวัดส าคัญของหน่วยงานมาใช้เฝาูระวังหรือวิเคราะหเ์พื่อ
ปรับปรงุ พัฒนางาน มีการวางแผนเพือ่แก้ไขปรบัปรุง (CQI) ตามปัญหาที่พบอย่าง 
 7.2 ห้องคลอดคุณภาพ (LR)  
ทารกแรกเกิดในห้องคลอด  
มีบรกิารดูแลทารกแรกเกิดในหอ้งคลอดอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน  

 1. การดูแลอุณหภูมิกาย  
    1.1 ควบคุมอุณหภูมิห้องไม่ต่ ากว่า 25 องศาเซลเซียส ติดตัง้เครื่องวัดอุณหภูมหิ้อง

บริเวณทารก นอน และบันทึกอุณหภูมิหอ้งประจ าวัน  
   1.2 ต้องไม่มกีระแสลมจากลมธรรมชาติพัดลมหรือเครือ่งท าความเยน็พัดผ่านต าแหนง่ทีท่ารกนอน           

  1.3 มีแหลง่ให้ความรอ้นแก่ทารก ได้แก่เครื่องให้ความอบอุน่โดยการแผร่ังสีทีส่ามารถ
ให้ความร้อน บริเวณที่ทารกนอนได้ไม่ต่ ากว่า 35 องศาเซลเซียส  
               1.4 ใช้ผ้าที่ท าให้อุ่นรับทารกเช็ดตัวทารกให้แห้ง ทิง้ผ้าที่เปยีก และจัดใหท้ารกนอนบน
ผ้าแห้งที่อุ่น ลดการสญูเสียความร้อนทางศีรษะเช่น สวมหมวก  
               1.5 ท าความสะอาดทารกด้วยน้ าอุ่นในห้องคลอดหรอืห้องผา่ตัดในกรณีที่เด็กที่คลอด
จากมารดาติดเช้ือ HIV และตับอักเสบบ ี 

    1.6 หากมารดารูส้ึกตัวดีและทารกปกติวางทารกบนอกมารดาแล้วใช้ผ้าคลุมตัวทารกให้
มารดาโอบกอด ทารกเนื้อแนบเนื้อทันทหีลงัคลอดและโอบกอดนานอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง  

     1.7 ให้การพยาบาลตามกิจวัตร (routine care) ได้แก่ผูกสายสะดือ หยอดตา เช็ดท า
ความสะอาด วัดตัวใต้แหล่งให้ความรอ้น  

     1.8 วัดและบันทึกอุณหภูมิกายทารกกอ่นออกจากห้องคลอด  
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  1.9 มีอุปกรณ์หรือวิธีการเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ทารกเวลาส่งต่อ เช่น Kangaroo 
mother care, ถุงผ้าบรรจุธัญพืชที่ท าให้อุ่น, ตู้อบเคลื่อนที่  

 2. การดูแลการหายใจ  
     2.1 ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเหลือทารกครบและพร้อมใช้สามารถหยิบใช้ได้สะดวก 

ประกอบด้วย  
1) เครื่องดูดน้ าคัดหลั่งที่สามารถปรับแรงดูดให้อยู่ที่-100 มม.ปรอท (ที่ 100 มม.ปรอท)  
2) ลูกยางแดง (bulb syringe) ที่ไร้เช้ือ  
3) แหล่งออกซิเจนและขวดบรรจุน้ าไร้เช้ือ  
4) ท่อ (tubing) ส าหรับให้ออกซิเจน  
5) หน้ากาก (mask) 2 ขนาด ที่สะอาดหรือไร้เช้ือ (เบอร์ 0และ 1 อย่างละ 1ช้ิน)  
6) Self-Inflating bagขนาด 250 cc ที่สะอาดหรือไร้เช้ือ  
7) Laryngoscope ทั้งตัวเครื่องและ blade ตรง เบอร์ 00, 0, และเบอร์ 1  
8) หลอดท่อลม(endotracheal tube) ขนาด 2.5 ถึง4 อย่างละ2 ช้ิน  
9) ข้อต่อส าหรับดูดข้ีเทาในหลอดลมคอ (meconium aspirator)  
10) สายsuction ขนาดต่างๆ เบอร์ 6, 8, 10  
11) Stethoscope ส าหรับทารก  
12) ยาและสารน้ าที่จ าเป็นในการช่วยกู้ชีพ เช่น adrenaline 1:10,000naloxone, NSS  

(0.9% NSS 100 ml)  
13) เครื่อง Radiant warmer  
14) Transfer incubator ส าหรับส่งต่อทารกแรกคลอด  
15) O2 sat (Neonatal) 4  

    2.2 การปฏิบัติเพื่อดูแลทางเดินหายใจทารก  
1) จัดทารกนอนในท่าล าคอเหยียดเล็กน้อยโดยใช้ผ้าหนุนที่ไหล่ (ท่า Sniffing) หลังทารก 

คลอดทันที (กรณีต้องช่วยฟื้นคืนชีพ)  
2) ดูดน้ าคัดหลั่งในปากแล้วจึงดูดในจมูกด้วยลูกยางแดงเมื่อทารกคลอดแล้วอย่าสอดลูกยาง 

แดงลึก เพราะท าให้เกิดหัวใจเต้นช้า ให้ดูดจมูกข้างละ 1 ครั้ง เพื่อปูองกันทารกคัดจมูก  
3) ประเมินสภาพทารก เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเหมาะสม เช่น  
    - ในกรณีน้ าคร่ ามีขี้เทาปนและทารกหายใจไม่ดีหรือเคลื่อนไหวน้อยหัวใจเต้นช้ากว่า  

100 ครั้ง/นาที ( non vigorous ) ให้ใส่ท่อหลอดลมคอเพื่อดูดข้ีเทาก่อนกระตุ้นทารกให้หายใจ  
                          -  รู้ข้อบ่งช้ีการให้ oxygen free flow กรณีทารกหายใจดี HR > 100 แต่ถ้าทารกยัง
เขียว ให้ oxygen free flow  

    - รู้ข้อบง่ช้ีในการช่วยหายใจด้วยแรงดันบวก  
** กรณีทารกหยุดหายใจ หรือ หายใจเฮือก หรือ HR-100 ครั้งต่อนาทีหรือให้ oxygen free flow มากกว่า 
30 วินาที ถ้าทารกยังเขียวให้ PPV with oxygen 
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 3. การปูองกันการติดเช้ือ  
 3.1 สถานที่ เครื่องมือและอปุกรณ์  
สถานท่ี  

1) ห้องผ่าตัดปราศจากเช้ือมเีครื่องมือผ่าตัดครบถ้วนทัง้การผ่าตัดคลอดทางหนา้ทอ้งและการตดัมดลกู  
2) ห้องคลอดต้องไมม่ีลมจากภายนอกพัดเข้าภายใน  
3) มีสถานทีล่้างมอืและกอ๊กน้ าส าหรับล้างมือตอ้งเปิดปิดโดยไม่ต้องใช้มือ  

อุปกรณ์  
4) มีน้ ายาล้างมือที่ได้มาตรฐานตามระบบ Infectious Control (IC)  

เช่น 1% iodophoreiodine หรือ 4% chlorhexidine scrub  
5) เปลี่ยนขวดน้ ายาฟอกมือตามระบบ IC ของโรงพยาบาล  
6) มีผ้าเช็ดมอืที่ใช้ครั้งเดียวแล้วน าไปท าความสะอาดใหม ่ 
7) มีชุดและอุปกรณ์ท าคลอดปราศจากเช้ือที่พร้อมใช้ ได้แก่  
- กะละมังหรอืถาด ส าหรบัรองรับรก  
- ถ้วย 3 ใบ ส าหรับใส ่ 
เช่น ใบที่ 1 น้ าเกลือ 0.9%NSS ท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธ์ุภายนอก  
     ใบที่ 2 ส าลีกอ้นเล็ก 2 ก้อน ชุบ 0.9%NSS ส าหรบัเช็ดตาทารกแรกเกิด  
     ใบที่ 3 ส าลีกอ้นใหญ่ 3 ก้อน ชุบ 70%แอลกอฮอล์หรอื Triple dye หรือ  
- Povidone-Iodine Solution ส าหรับเช็ดสะดือ" 
- 0.9% NSS ท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธ์ุภายนอก 
- ส าลกี้อนเล็ก 2 ก้อน ชุบ 0.9%NSS ส าหรับเช็ดตาทารกแรกเกิด  
- ส าลกี้อนใหญ่ 3 ก้อน ชุบ 70% แอลกอฮอล์หรือ Triple dye หรือ Betadine  

Solution ส าหรับเช็ดสะดือ 
 - ลูกสบูยางแดง 1 อัน - เชือก หรือยางรัดสายสะดือ 1-2 เส้น  
 - ผ้าก๊อส ส าลผี้า safe perineum 5  
 - ผ้าเช็ดตัว หรือผ้าก๊อส ส าหรับเช็ดตัวทารก  
 - Sponge holding forceps 1 ด้าม ส าหรบัคีบส าลที าความสะอาดภายหลังการ 

ฟอก บรเิวณอวัยวะสืบพันธ์ุภายนอกโดยน้ าสบู่ หรือHibiscrub  
 - กรรไกรตัดฝเีย็บ 1 ด้าม  
 - Long arterial forceps หรอื Kocher clamps 2 ด้ามส าหรับหนบีสายสะดอืก่อนการตัด 
 - กรรไกรตัดสายสะดือ 1 ด้าม  
 - Tooth forceps หรือ Arterial forceps 1 ด้าม ส าหรบัเลื่อนยางรัดสายสะดือ –  

กรรไกรตัดไหม 1 ด้าม     - Needle holder 1 ด้าม 
                                - ผ้าสี่เหลี่ยมปราศจากเช้ือส าหรบัคลุมหน้าท้อง ปูรองก้น ผ้ารองรับทารกและผ้า
สี่เหลี่ยม เจาะกลางอย่างละ 1 ผืน และปลอกขา 1 คู่  
                                 - น้ ายาฆ่าเช้ือ ได้แก่ 70% แอลกอฮอลห์รอื Triple หรือ Povidone  -Iodine Solution 

  - โต๊ะส าหรบัวางเครื่องมือ  
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  3.2 การปฏิบัต ิ 
 - บุคลากรไม่ใสเ่ครื่องประดับขณะปฏิบัติงานและล้างมือก่อนสัมผัสทารกทุกครัง้  
 - ชุดท าความช้ืนออกซิเจนต้องเปลี่ยนขวดและเปลี่ยนน้ าทุกวัน 
 - อุปกรณ์ที่ใช้กับทารกต้องใช้เฉพาะคน และท าให้ไร้เช้ือก่อนใช้ทุกครั้งหากใช้ร่วมกัน 
 - ปูายตาทารกด้วย tetracycline eye ointment 0.5% (Terramycin) 
 - ฉีดวัคซีนตับอักเสบบีให้ฉีด ภายใน 12 ช่ัวโมง  
 - เช็ดสะดือด้วย povidine, 1% triple dye, chlorhexidine 
 - ให้วิตามิน เค ชนิดฉีดแก่ทารกใน 2 ช่ัวโมงหลงัคลอด  

         4. การสง่เสรมิการเลี้ยงลกูด้วยนมแม ่ 
 - ส่งเสริมการให้นมแม่และการสร้างสมัพันธ์ (bonding)  
 - ให้แม่ได้โอบกอดเนื้อแนบเนื้อ หลีกเลี่ยงการแยกทารกยกเว้นกรณีทารกปุวย และแม่ไมรู่้ตัว  

 7.3 ห้องคลอด  
บริการคลอดตามมาตรฐาน  

 1. การประเมินภาวะเสี่ยงโดยใช้ Admission test โดย EFM หรือ Sound provoked fetal 
movement (ตรวจสอบจาก แนวทางปฏิบัติและ CPG และmedical)  

  - เกณฑ์การประเมินและมีการปฏิบัติตามเกณฑ์การอ่าน EFM  
- มีแนวทางการดูแลกลุ่มเสี่ยงตาม admission record และปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐาน  
- มีระบบการประเมินว่าทารกในครรภ์สามารถคลอดได้อย่างปลอดภัยหรอืไม่ (ประเมินเชิง 

กราน และหรือช่องทางคลอด/ส่วนน าของทารกในครรภ์ขนาดของมดลูก รวมถึงการใช้หัตถการในการ ช่วยคลอด
อย่างปลอดภัย)  

 2. แปลผลIntrapartum EFM ตามแบบประเมิน EFM ที่ก าหนด 
 3. บันทึกข้อมลูตามแบบฟอร์มมาตรฐาน admission record (กรมการแพทย์)  
 4. ให้การบริการถูกต้องตาม check list guideline ห้องคลอดคุณภาพ  
 5. การใช้กราฟดูแลการคลอด (Partograph) - ผู้ใหบ้ริการมีความรู้และสามารถใช้กราฟได้อย่าง

ถูกต้อง/ฟังการเต้นของหัวใจทารกเป็นระยะ- มีแนวทางการเฝูาคลอด - ฟังเสียงหัวใจของเด็กว่ามีความผิดปกติ
หรือไม ่ 

 6. มีชุดเครื่องมือกู้ชีพของมารดาทีพ่ร้อมใช้ประกอบด้วย  
   - laryngoscope ทั้งตัวเครือ่งและ blade โค้ง เบอร์ 3  
   - ท่อ endotracheal tube ที่ไร้เช้ือขนาดเหมาะสม ( เบอร ์6-7.5 อย่างละ 2)  
   - ambu bag พร้อม reseviorที่สะอาด/ไรเ้ช้ือหยบิใช้ได้ทันที  
   - mask ขนาดเหมาะสม สะอาด/ไร้เช้ือ  
   - มีแหล่งออกซเิจน สายต่อและขวดน้ าให้ความช้ืน  

  - ข้อต่อ finger-tip หรอื ตัว y และสาย suction  
   - เครื่องดูดสารคัดหลัง่ suction ที่ปรับแรงดูดได้ 120 มม.ปรอท  

  - ยาที่จ าเป็นส าหรับกู้ชีพ (adrenaline, sodium bicarbonate, calcium, NSS) อย่างน้อย 3 vial               
 - Stethoscope  
  - เครื่องวัดออกซิเจน O2 SAT  
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 - ยาจ าเป็นส าหรับห้องคลอดเช่น oxytocin methergincytotecแมกนีเซียมซัลเฟต  
 7. ทีม/บุคลากร สามารถช่วยกู้ชีพมารดาและทารกได้  

 - ตารางจัดทีม /ก าหนดทีมช่วยฟื้นคืนชีพในห้องคลอดไว้อย่างชัดเจน  
 - มีการซักซ้อมความพร้อมของทีมกู้ชีพ เช่น แม่ชัก ภาวะ cardiac arrest คลอดติดไหล่ 

คลอดท่าก้น ภาวะน้ าคร่ ามีขี้เทา  
 8. สามารถท าการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องหรือท าการส่งต่อได้ทันที (ภายใน 30 นาที) สามารถ

ผ่าตัดคลอด ทางหน้าท้องภายใน 30 นาทีส่งต่อผ่านทาง alert line และจะต้องถึงมือแพทย์ที่ c/s เมื่อถึง action 
line  

 9. การปูองกันและรักษาการตกเลือดหลงัคลอด โดยมีแนวทางการปูองกันการตกเลอืดหลงัคลอด  
 - ฉีดยากระตุ้นการหดตัวของมดลูกหลังทารกคลอด ได้แก่ ยา Oxytocin จ านวน 10    

ยูนิต เข้ากล้ามเนื้อหลังทารกคลอด (ภายในไม่เกิน 1 นาที) 7  
 - ตัดสายสะดือทารกหลังคลอด 1 - 3 นาที (ปูองกันภาวะซีดในทารก) หรือ delay  

position ในท่า ที่เหมาะสม 
 - ท าคลอดรกโดยวิธี controlled cord Traction (ถ้าท าได้) หรือท าคลอดรกโดยวิธี  

Modified crede'maneuver และวิธีอื่นๆ ตามมาตรฐาน  
  - หลังจากรกคลอดแล้วจึงท าการนวดคลึงมดลูกทุก 15 นาทีจนครบ 2 ช่ัวโมง 

(ตรวจสอบจาก แนวทางปฏิบัติและ CPG )  
 - มีแนวทางการดูแลภาวะตกเลือดหลังคลอด (CPG) รวมถึงยาที่จ าเป็นวิธีการใช้ยาและ 

ปฏิบัติตาม (oxytocin methergincytotec) 10. มีคลังเลือดที่มีประสิทธิภาพเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง หรือมี
ระบบเครือข่ายในการหาเลือด  

 - ในกรณีไม่มีเลือดควรมีแนวทางการใช้สารทดแทนเลือดอื่นเช่น hemacellเป็นต้น  
 - มีการส ารองเลือดอย่างน้อย  

 10. Unit/blood group ส าหรับโรงพยาบาลศูนย์และอย่างน้อย 5 Unit/blood group 
ส าหรับโรงพยาบาลทั่วไป  

 - มีแนวทางในการหาเลือดจากเครือข่ายมาใช้ได้ภายใน 30 นาที)  
 - มีการส ารองเลือดอย่างน้อย 10 Unit/blood group ส าหรับโรงพยาบาลศูนย์และ

อย่างน้อย 5 Unit/blood group ส าหรับโรงพยาบาลทั่วไป - มีแนวทางในการหาเลือดจากเครือข่ายมาใช้ได้
ภายใน 30 นาที) 

 11. อัตราส่วนแพทย์และพยาบาลต่อผู้คลอดไม่น้อยกว่า 1 : 3  
 12. น าลูกให้แม่โอบกอดเนื้อแนบเนื้อและช่วยเหลือให้ลูกได้ดูดนมแม่โดยดูดนมทันทีภายใน 

ระยะเวลาไม่เกิน 30 นาทีและดูดนาน 1 ช่ัวโมง  
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 13. มีระบบการส่งต่อมารดาที่เกิดภาวะแทรกซ้อนได้อย่างปลอดภัย  
 - มีระบบการส่งต่อและรับปรึกษาจากโรงพยาบาลเครือข่าย 
 - จัดช่องทางสะดวกเพื่อการรักษาโดยสูติแพทย์ (Green Chanal)  

  - มีเกณฑ์การส่งต่อที่ก าหนดโดยโรงพยาบาลแม่ขายของจังหวัดนั้น ๆ เป็นลายลักษณ์
อักษร 14. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น rate of C/S and indication,คลอดติดไหล่, Low birth  
weight, Birth asphyxia, Hypothermia, PPH, PIH, perinatal mortality, maternal death ทุกรายทั้งสาเหตุ
ทางตรง และทางอ้อม, การตายของมารดาที่ refer ไปโรงพยาบาลแม่ข่าย)  
  14. น าข้อมูลจากข้อ 14 มาวิเคราะห์เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการเฝูาระวังเพื่อปรับปรุงพัฒนา
งานหาสาเหตุและวางแผนปรับปรุงแก้ไข (CQI) น าเสนอต่อกรรมการ MCH Board ระดับต่างๆ  

 15. พัฒนาศักยภาพของบุคคลากรเป็นประจ าทุกปีเช่น การฟื้นคืนชีพของมารดาและทารกแรก
เกิด การฝึกอบรมการใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน กราฟการดูแลการคลอดแบบประเมินEFM และ guideline ในห้อง
คลอด อย่างน้อยปีละครั้ง  

 16. ทบทวนการดูแลรักษามารดาที่เสียชีวิตทุกรายเพื่อหาจุดบกพร่องและท าการปรับปรุงแก้ไข 
จุดบกพร่องต่างๆและลงผลสรุปในแบบรายงานการตายของมารดา (CE) ตรวจสอบรายงานการทบทวนการดูแล
รักษา มารดาที่เสียชีวิตทุกรายมีรายงานสรุปข้อบกพร่องและท าการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆและลงผลสรุป 
ในแบบรายงานการตายของมารดา (CE)  
 7.4 ตึกหลังคลอด (PP) 
มารดาหลังคลอด  

1. มีทะเบียน (ช่ือ-สกลุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท)์ ทุกคน  
2. การให้ความรู้และการปฏิบัติของมารดา สาธิตวิธีการบีบน้ านม - การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และวิธีท าให้

น้ านมยังคงมปีรมิาณเพียงพอแม้ว่าแม่และลูกจะต้องแยกจากกัน - การดูแลสุขภาพทารก - การปฏิบัติของมารดา
เช่น การคุมก าเนิด การตรวจหลงัคลอดเป็นต้น  

3. อย่าให้น้ านมผสม หรืออาหารอื่นแก่ทารกแรกคลอดนอกจากนมแม่ เว้นแต่จะมีข้อบง่ช้ีทางการแพทย ์ 
4. มี Rooming-in ให้มารดาและทารกอยู่ในหอ้งเดียวกันตลอด 24 ชม. 
5. สนับสนุนให้ทารกได้ดูดนมมารดาตามทีลู่กต้องการ  
6. อย่าให้ทารกดูดหัวนมยางและหัวนมปลอม หรือ หัวนมหลอก  
7. มีการจัดต้ังคลินิกนมแม่ทีม่ีผูร้ับผิดชอบประจ าอย่างนอ้ย 1 คน เพื่อการติดตามการเลี้ยงลกูด้วยนมแม ่

ให้การปรึกษาช่วยเหลือมารดากรณีที่มปีัญหาการเลี้ยงลูกดว้ยนมแม่และมรีะบบการติดตามสือ่สารกับแม่เพื่อช่วย
ให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างต่อเนือ่งหลงัจากจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล  

8. มีบุคลากรสาธารณสุขเป็นผู้น าในการสง่เสรมิการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Miss = มีสนมแม่) อย่างน้อย 
โรงพยาบาลละ 1 ท่าน  

9. การดูแลแผลผ่าตัดการดูแผลฝีเยบ็ น้ าคาวปลา การขับถ่ายอุจจาระปสัสาวะ ของมารดาหลงัคลอด มี
การประเมินแผลฝเีย็บ/ดูแลแผลผ่าตัดฝีเยบ็น้ าคาวปลาดูแลให้มารดาสามารถถ่ายปสัสาวะเอง ภายใน 4 - 6 
ช่ัวโมงหลงัคลอด  

10. ภาวะโภชนาการของมารดาหลงัคลอดใหม้ารดาได้รบัอาหารครบ 5 หมู่ ให้ธาตเุหลก็เสรมิในระยะหลงัคลอด  
11. ประเมินภาวะเครียดของมารดาหลงัคลอดอย่างน้อย 1 ครั้ง  
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ทารกตึกหลังคลอด  
 1. มีการดูแลทารกแรกเกิดตามมาตรฐานทารกปกต ิ 
   1.1 การดูแลอุณหภูมกิาย  

- การดูแลอุณหภูมิกายวัดอุณหภูมกิายเมือ่มาถึงหอผูปุ้วยหากอุณหภูมิกายต่ ากว่า 36.5  
องศาเซลเซียส ให้แก้ไขและลงบันทึกการพยาบาล บันทึกอณุหภูมิห้องประจ าวัน  

- ให้ทารกนอนในต าแหนง่ที่ไม่มีกระแสลมจากลมธรรมชาติพัดลม หรือเครื่องท าความเยน็พัดผ่าน  
- แต่งกายทารกใหเ้หมาะกับอุณหภูมิในตึกหลงัคลอดในฤดูกาลที่อากาศร้อนไม่หม่ผ้าให้ทารก  

ในฤดกูาลอากาศเย็นใหส้วมหมวก ถุงมือ และถุงเท้าหรือหม่ผ้า ปิดประตูและหน้าต่าง ในตึกหลังคลอด วัดอุณหภูมิ
อย่างน้อยเวรละครั้ง  

    1.2 การดูดนม  
- ต้องมีการสง่เสรมิ rooming in และ feeding on demand โดยจัดสภาพตึกหลงัคลอด ให้ 

เอื้อต่อการสง่เสรมิ  
- สนับสนุนให้ดูดนมจากเต้านมมารดา  
- เมื่อมีความจ าเป็นที่แม่และลูกต้องแยกจากกันควรมีกระบวนการกระตุ้นให้แม่บบีเก็บนมแม่  

และให้นมทารกเมือ่พร้อม 9  
              1.3 การขับถ่าย 

 - การถ่ายปัสสาวะเจ้าหน้าที่ควรทราบว่าทารกแรกเกิด 97 % จะปสัสาวะภายใน 24  
ช่ัวโมง ที่เหลือ 3 % ภายใน 48 ช่ัวโมง 

 - การถ่ายอุจจาระทารกแรกเกิดจะถ่ายข้ีเทาภายใน 24 ช่ัวโมงการเปลี่ยนแปลงของ 
อุจจาระ จาก meconium เป็น transitional stool และ yellow stool  

     1.4 การติดเช้ือตรวจสอบแนวทางการปอูงกันการติดเช้ือ  
ตรวจสอบสถานท่ีและอุปกรณ์  

- มีสถานทีล่้างมือในตึกหลังคลอดส าหรับบุคลากรและมารดา  
- มีน้ ายาฟอกมอืที่เหมาะสมกับสถานที่ขวดบรรจุน้ ายาฟอกมือต้องท าความสะอาด ตาม 

ข้อก าหนดของ IC แต่ละโรงพยาบาล 
  - มีผ้าเช็ดมือที่ใช้ครั้งเดียวแล้วไปท าความสะอาดใหม่  

- ตรวจสอบอปุกรณ์การแพทย์ที่ใช้กับทารก ต้องท าให้ไรเ้ช้ือก่อนใช้ทุกครั้ง  
ตรวจสอบการปฏิบัติ  

- ทารกแรกเกิดต้องไม่อยูป่นกบัผูปุ้วยเด็กและผู้ใหญ่  
- มีข้อปฏิบัตเิกี่ยวกับการล้างมือที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน  
- อุปกรณ์ที่ใช้กับทารกต้องใช้เฉพาะคน 

1.5 มีการดูแลภาวะตัวเหลือง(ตาม AAP guideline , 2004)  
- ตัวเหลอืงภายใน 24 ช่ัวโมงแรกต้องรายงานแพทย์ทันท ี
- ประเมินระดับบิลริูบิน  
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1.6 การดูแลทั่วไป  
- ทารกไดร้ับวัคซีนปอูงกันวัณโรคและตับอักเสบบ ี 
- ทารกแรกเกิดได้รับการคัดกรองภาวะพรอ่งไทรอยด์เมื่ออายุมากกว่า 48 ชม.เจ้าหน้าที ่ 

อธิบายและให้ค าแนะน าแมเ่กี่ยวกบัเหตุผลในการเจาะเลือดและน าทารกมาพบแพทย์ทันที เมื่อไดร้ับแจง้ผลเลือดที่
ผิดปกต ิ 

- ประเมินน้ าหนักทารกทกุวันพร้อมทั้งมีแนวทางการประเมนิและแนวทางแก้ไข  
 ช่ังน้ าหนักเด็กก่อนกลบั (โดยเฉพาะ นน. ลด> 8% ในวันจ าหน่าย) 
 จ านวนครั้งอุจจาระและปสัสาวะสีอจุจาระ (ถ้ายังสีเขียวอยู่ไม่ควร D/C)  
 ประเมินการกินนมและช่วยเหลอืการให้นมแมอ่ย่างถูกตอ้ง  
 กรณีที่จ าหน่ายก่อน 48 ช่ัวโมงควรนัดให้มาเจาะเลอืด TSH  
- ดูแลและส่งต่อทารกแรกเกิดพร้อมมารดาทีม่ีภาวะผิดปกตไิด้อย่างปลอดภัย เก็บข้อมลู/ จ านวน

ของการส่งต่อ/ Flow chart การสง่ต่อ  
2. การเกบ็ข้อมลูวิเคราะห์วางแผน  
  2.1 เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ได้แก่อุณหภูมิกายต่ า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตัวเหลือง การติดเช้ือ ที่สะดือ

โรงเรียนพอ่แมT่SH ข้อมูลการส่งต่อ  
  2.2 มีการน าข้อมูลหรือตัวช้ีวัดส าคัญของหน่วยงานมาใช้เฝูาระวังหรอืวิเคราะห์เพือ่ปรับปรงุ พัฒนางาน

วิเคราะหส์ถานการณ์หาสาเหตุและวางแผนปรบัปรุงแก้ไข (CQI) หรือแนวทางการปฏิบัตบิันทกึ การประชุมและ
น าเสนอต่อกรรมการ MCH Boardระดับต่างๆ  
 7.5 หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต (Neonatal Intensive Care Unit - NICU)  

1. การดูแลทารกใน NICU / หอผู้ปุวยทารกแรกเกิด  
   1.1 การดูแลอุณหภูมกิาย  

1) การบันทึกอุณหภูมทิารกแรกรับ วัดอุณหภูมิกายเมื่อมาถึงหอผู้ปุวยถ้าอุณหภูมิกายต่ ากว่า  
36.5 องศาเซลเซียสให้แก้ไขอย่างถูกต้อง (อุณหภูมิทารกอยู่ในเกณฑ์ 37 + 0.2 องศาเซลเซียส)  

2) ให้ทารกนอนในต าแหน่งที่ไม่มกระแสลมจากลมธรรมชาติพัดลม หรือเครื่องท าความเย็นพัดผ่าน3) 
เมื่อทารกอยู่ในตู้อบต้องเปิดสวิทซ์ (power on) ให้ตู้อบท างาน  
4) สามารถควบคุมอุณหภูมิทารกแรกเกิด 37 + 0.2 องศาเซลเซียส - เมื่อทารกใช้ skin  

servo control mode ปรบัอุณหภูมิครั้งละ 0.1 องศาเซลเซียส - เมื่อทารกใช้ air servo control mode ปรับ
อุณหภูมิครั้งละ 0.2 องศาเซลเซียส  

5) สามารถควบคุมอุณหภูมิหอ้งใหอ้ยู่ที่ 26-28 องศาเซลเซียส  
- ถ้าทารกอยู่ในตู้อบ อุณหภูมิหอ้ง 26 ถึง 27 องศาเซลเซยีส 
- ถ้าทารกอยู่ใน crib อุณหภูมิห้อง 27 ถึง 28 องศาเซลเซยีส  

1.2 การหายใจ  
1) ตรวจสอบวิธีให้การดูแลทารกทีม่ีภาวะหายใจล าบาก ไดแ้ก่  

- การจัดท่านอนใหอ้ยู่ในท่าเป็นกลาง (neutral position) 
- การท าสรีระบ าบัดทรวงอกอย่างถูกตอ้ง (chest physiotherapy) ในกรณี atelectasis เท่านัน้  
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2) การดูดน้ าคัดหลัง่ 
- เครื่องดูดน้ าคัดหลัง่มีแรงดูดไม่เกิน 750 มม. ปรอท  
- ปรบัแรงดูดได้ – 80 ถึง – 100 มม.ปรอท ส าหรับทารก  
- ใช้ finger-tip connector ในการดูดน้ าคัดหลั่ง  
- ไม่หยอดน้ าเกลือนอรม์ัลเข้าท่อลม  

3) การดูแลระดับความอิม่ตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) มีเกณฑ์การเฝูาระวังภาวะ 
ออกซเิจน สูงหรือต่ าเกินไป 

 - มีเครื่อง pulse oximeterเพียงพอโดยใช้ probe ของ Newborn เเท่านั้น 
 - รักษา SpO2 อยู่ระหว่าง 90 – 95 % เมื่อทารกได้รบัออกซิเจน  

4) การใช้ ambu bag  
 - ขนาดของ ambu bag 250 cc ในทารกแรกเกิด 
 - แรงบบี ambu bag ท าใหห้น้าอกขยายเท่าธรรมชาติร่วมกบัการใช้ pressure Gauge 

5) การใช้ ETT  
- เลือกขนาด ETT ที่เหมาะสมกับขนาดตัวทารก  
- ขนาดหลอดดูดเสมหะที่เหมาะสมกบัขนาด ETT  
- ถ้าใช้ guide wire ต้อง sterile  

6) การใช้เครื่องท าความช้ืน (humidifier chamber ) 
- เปิดสวิทช์ให้เครื่องท างาน  
- ระดับน้ าใน humidifier chamber อยู่ในระดบัที่ก าหนด    
- ปรบัอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเมื่อใส่ ETT และปรบัอุณหภูมิ 32 -34 องศา 

เซลเซียส เมื่อไม่ใส่ ETT  
1.3 การให้อาหารทารก 

 1) จัดสถานที่ใหม้ารดานอนอยู่ใน/ใกล้หอผูปุ้วย  
 2) จ านวนเตียงของมารดามีเพียงพอ (จ านวนเตียงมารดา: ทารก อย่างน้อย 1:2)  
 3) มารดามีส่วนร่วมในการดูแลทารกและการให้นมแม ่ 
4) ไม่งดนม ยกเว้น NEC, severe perinatal asphyxia, ปญัหาทางศัลยกรรม  
5) บันทึกจ านวนทารกที่ได้รับนมแม่อย่างเดียว /นมแม่และนมผสม  
6) มีแนวทางในการเพิ่มนมทุกวันอย่างถูกตอ้ง  

1.4 การปูองกันการติดเช้ือ  
1) สถานที่และอุปกรณ์  

- ทารกแรกเกิดตองไม  ้  ่อยู่ปนกับผู้ปุวยเด็กโตหรือผู้ใหญ่ NICU ต้องแยกจาก ICU ทั่วไป  
- หอผู้ปุวยทารกแรกเกิดต้องไม่มลีมจากภายนอกพัดเข้ามาภายใน  
- มีสถานทีล่้างมือใน หอผู้ปุวยทารกแรกเกิด ส าหรบั บุคลากรและ  
- ใช้น้ ายาฟอกมือ iodophore-iodine หรือ 4 % chlorhexidinegluconate 
- ขวดน้ ายาฟอกมือและกระดาษ/ผ้าเช็ดมือวางบนทีสู่งที่น้ ากระเด็นไม่ถงึ  
- มีผ้าเช็ดมือที่ใช้ครั้งเดียวแล้วไปท าความสะอาดใหม่  
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- อุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้กับทารก เช่น stethoscope, ปรอท ต้องใช้เฉพาะคน  
- ไม่มีห้องน้ า ในห้องที่ดูแลผู้ปุวยทารกแรกเกิด 
- ทารกสวมเสื้อของโรงพยาบาล  

2) การปฏิบัต ิ 
- มีข้อปฏิบัตเิกี่ยวกับการล้างมือที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน  
- ชุดท าความช้ืนออกซิเจนต้องเปลี่ยนขวดและเปลี่ยนน้ าทุกวันหรือเป็นระบบปิด 
- มีการดูแลผิวหนังทารกทีเ่หมาะสมเพือ่ลดการติดเช้ือ ได้แก่มีการท าความสะอาด 

สะดือด้วย triple dye หรอื 1% povidine solution หรือ 1% chlorhexidine solution 
- ให้วัคซีนปูองกันไวรัสตบัอักเสบบีภายใน 12 ช่ัวโมงหลังคลอดและวัคซีน BCG  

ก่อนจ าหน่ายและมีแนวทางการให้วัคซีนปูองกันไวรสัตับอกัเสบบีและ BCG  
1.5 การรกัษาเฉพาะโรค 

1) ตรวจสอบการรกัษาภาวะตัวเหลือง  
- มี guideline (AAP, 2004)  
- มีเครือ่งส่องไฟ แสงสีฟูา แผ่นพลาสติกใส ไม่แตก ไม่ขุ่น หลอดไฟติดทุกดวงได ้

มาตรฐาน และมเีพียงพอเมื่อต้องการใช้  
2) จัดให้ทารกอยู่ในสภาพแวดล้อมเหมอืนในครรภ์มารดา (นอนใน Nest)  
3) มีแนวทางการคัดกรองทารก ROP และการส่งต่อ  
4) มีแนวทางการคัดกรองทารก hearing  

2. ข้อมูลและสถานการณ์  
2.1) มีทะเบียนผู้ปุวย ระบุวินิจฉัย (แรกรับ และ ก่อนจ าหนา่ย) และภาวะแทรกซอ้น  
2.2) มีระบบการนัดติดตามทารกที่จ าหน่าย  
2.3) เก็บข้อมูล สถานการณ์ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน ได้แก่ ภาวะอุณหภูมิกาย ต่ า/ สูง, จ านวน  

ทารกที่ไดร้ับนมแม่/ นมผสม  
2.4) วิเคราะหส์ถานการณ์/ข้อมูล หาสาเหตุและวางแผนปรับปรุงแก้ไขปัญหา /CQI/ นวัตกรรม  
2.5) มีการน าเสนอข้อมลู/การแก้ไขปญัหา ตอ่ผูบ้รหิารโรงพยาบาล/ระดับจงัหวัด/ ระดับเขตอย่างน้อยปลีะ 1 

ครั้ง  
 7.6 คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี (WCC)  

1. สถานที่ วัสดุอุปกรณ์และบุคลากรผู้ให้บริการเหมาะสม  
1.1 สถานที่ใหบ้ริการเหมาะสม  

1) ห้องตรวจร่างกาย/คัดกรองสุขภาพเด็ก  
- สถานที่ใหบ้รกิารจัดเป็นสัดส่วนและไม่มกีิจกรรมอื่น 
- ขณะให้บรกิารไมม่ีกิจกรรมอื่นรบกวน  
- ปลอดภัยส าหรับเด็ก (อุบัตเิหตุและการติดเช้ือในเดก็)  
2) มีสถานที่ให้ความรู้พ่อแมผู่้ปกครอง ที่จัดเป็นสัดส่วน  
- ขณะให้ความรู้ไม่มีกจิกรรมอื่นรบกวน 
- ปลอดภัยส าหรับเด็ก (อุบัตเิหตุและการติดเช้ือในเดก็)  
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3) มุมสง่เสรมิสุขภาพเดก็ - มีสถานทีจ่ัดเป็นสัดส่วน  
- ขณะให้บรกิารไมม่ีกิจกิจกรรมอื่นรบกวน  
- สถานที่ปลอดภัยส าหรบัเดก็  
- มีบุคลากร/จิตอาสา/อสม.ให้ค าแนะน าการใช้ประโยชน์จากมุม ฯ  
- มีสื่อแนะน าการใช้ประโยชน์จากมุมฯ อย่างครอบคลุม  

1.2 วัสดุและอปุกรณ์  
1) จัดหาวัสดุอปุกรณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เช่น ของเลน่ หนังสือนทิาน  

หนังสือรปูภาพ เอกสาร แผ่นพบั 
 - มีจ านวนพอเพียงกบัจ านวนเด็กที่รบับริการ 
 - สภาพอุปกรณ์สามารถใช้งานได้อยู่ในสภาพดีและมีความปลอดภัย 
 - มีหลากหลายชนิดเหมาะสมตามกลุ่มอายุ  
 - เปดิโอกาสใหผู้้รบับรกิารสามารถใช้ประโยชนจ์ากอุปกรณ์เช่นยืมหนังสอื/สือ่เพื่อน าไปใช้  
2) มีอุปกรณ์ประเมินการเจริญเติบโตและพฒันาการเด็กปฐมวัยในสภาพดีพรอ้มใช้งาน ครบถ้วน  

ได้ตามมาตรฐาน 
- เครื่องช่ังน้ าหนัก  
 - ชุดประเมินพัฒนาการเดก็  
 - วัดความยาว/ส่วนสูง - วัดรอบศีรษะ  
3) มีแปรงสีฟันและยาสีฟันพร้อมแจกมีการแนะน าเรื่องการท าความสะอาดช่องปาก
ส าหรับเด็ก  

1.3 สัดส่วนผู้ใหบ้รกิาร : ผูร้ับบรกิาร 1 : 10-15 มีและผู้ให้บริการควรมีความรู้ในเรือ่งต่างๆ ดงันี้ (Key) 
  - ความรู้ในเรื่องการตรวจร่างกายเด็กเบื้องต้น (ตรวจหู/ตา)  

 - ความรู้ในเรื่องโภชนาการและการแก้ไขปญัหาโภชนาการ  
 - ความรู้ในพัฒนาการตามวัย วิธีการคัดกรองและการสง่เสริมพฒันาการ  
 - ความรู้ในเรื่องการเฝูาระวังการแพ้วัคซีนและวิธีการช่วยเหลือ  

2. การบริการในคลินิกสุขภาพเด็กดีในสถานบริการผูร้ับบรกิารรบัทราบ  
2.1 ก าหนดวันให้บริการให้เหมาะสม และประชาสัมพันธ์ใหผู้้รบับริการรับทราบ  

1) การใหบ้ริการส าหรับ รพท. /รพศ. อย่างนอ้ย 1 ครั้ง / สัปดาห ์
 2) การให้บริการส าหรบั รพช. อย่างน้อย 2 ครั้ง / เดือน 13  

2.2 มีการใหบ้รกิารต่าง ๆ 
 1) ซักประวัติเด็กต้ังแต่ระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดและหลงัคลอด  
 2) ตรวจร่างกายเด็ก และตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร (การตรวจข้อ2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

ให้เป็นไปตามความสมัครใจและความพรอ้มของหน่วยบริการ)  
 - ตรวจร่างกายทั่วไป  
 - ตรวจภาวะซีด (Hct/Hb) ในเด็กอายุ 6 - 12 เดือน 
 - ควรวัดความดันโลหิต (อายุ 4 ปี)  
 - ควรตรวจการได้ยิน (อายุ 4 ปี)  
 - ควรตรวจวัดสายตา (อายุ 4 ปี)  
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3) การใหบ้ริการโภชนาการในเดก็ทุกคน  
 - ประเมินการเจรญิเติบโตครบทั้ง 3 เกณฑ์ (น้ าหนัก/อายุ,ส่วนสูง./อายุ,น้ าหนัก./ 

ส่วนสูง.)     วัดรอบศีรษะเด็กและแปลผล  
  ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
  บันทึกในสมุดสุขภาพแม่และเด็ก 
 - ประเมินพฤตกิรรมการบริโภคอาหารเด็กทุกคน (ตามสมุดบันทกึสุขภาพแม่และเดก็)      
 - แจ้งและอธิบายผลการประเมิน ตามแนวทางส านักโภชนาการ  
 - จ่ายยาน้ าเสริมธาตุเหลก็แก่เด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปีทุกราย  
  เด็กอายุ 6 เดือนถึงต่ ากว่า 3 ปีให้ธาตุเหลก็3 ml/สัปดาห์)  
  เด็กอายุ 3 - 5 ปีให้ธาตุเหลก็ 7ml/สัปดาห)์  
- ให้ค าแนะน าทางโภชนาการตามภาวการณ์เจริญเติบโตตามแนวทางส านักโภชนาการ 
4) การสง่เสรมิพัฒนาการ 
 - เฝูาระวังและส่งเสริมพฒันาการเด็กทุกรายตามช่วงอายุทีม่ารับบรกิาร 
- คัดกรองพัฒนาการเด็ก อายุ 18, 30 เดือน โดย เจ้าหน้าที่ 
 - ให้การช่วยเหลือเด็กที่มปีัญหาพฒันาการ ตาม Flow chart 
5) การดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก  
- ประเมินความสะอาดของฟัน  
- ฝึกพ่อแม่/ผูเ้ลี้ยงดูเด็กแปรงฟัน  
6) เฝูาระวัง ติดตาม ดูแลต่อเนื่องเด็กกลุม่เสี่ยง  
- เด็กน้ าหนกัน้อยกว่าเกณฑ์ผอม เตี้ย อ้วน และกลุม่เสี่ยง 
- เด็กสงสยัพัฒนาการล่าช้า - LBW  
- เด็กทีม่ีภาวะเสี่ยงต่อโรคธาลสัซเีมียชนิดรุนแรง  
- เด็กทีเ่กิดจากแม่ติดเช้ือ HIV  
- Birth Asphyxia  
- TSH & PKU  
- ดาวน์ซินโดรม 
 - เด็กฟันไม่สะอาด/ฟันมรีอยขาวขุ่น/ฟันผ ุ
- เด็กที่คลอดจากมารดาวัยรุ่น  
- เด็กคลอดก่อนก าหนด  
7) มีการให้วัคซีนปูองกันโรคตามวัยและเฝูาระวังภาวะแทรกซ้อน  
- ระบบการขนส่งการเก็บรักษาอุณหภูมิตามคู่มือกรมควบคุมโรค (ลกูโซ่ความเย็น) 
- มีบันทกึการให้วัคซีนปูองกันโรคตามวัย  
- มีแนวทางการตรวจสอบเลขที่ผลิตวัคซีน 
- เตรียมความพร้อมในการกู้ชีพ เมื่อมสีภาวะจ าเป็น  
- เฝูาระวังอาการข้างเคียง/ภาวะแทรกซ้อน จากการได้รบัวัคซีน  
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- มีมุมหรอืสถานทีส่ าหรับสังเกตผิดปกติอาการหลงัได้รับวัคซีน อย่างน้อย 30 นาที  
  สังเกตอาการ 30 นาทีก่อนกลับบ้าน  
  ระบบติดตามนัด เมื่อเด็กไม่มารบัวัคซีดตามที่ก าหนด  

3 มีบริการเชิงรุก ในชุมชน  
3.1 การจัดบริการเคลื่อนทีห่รอืจัดกจิกรรมสง่เสรมิพัฒนาการนอกสถานที่ หรอื จัดบริการ 

ใน กลุม่เปูาหมายที่เข้าถึงยาก  
3.2 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ /ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานเชิงรุกในชุมชนเพื่อการแก้ไข 

ปัญหา โภชนาการและพฒันาการเด็ก 
3.3 มีนวัตกรรมแก้ไขปัญหาโภชนาการและพัฒนาการเดก็ในชุมชน  
3.4 มีข้อมูลกลุ่มเปูาหมายเด็กทีม่ีภาวะเสี่ยง/ไม่มาตามนัด  
3.5 มีระบบการติดตามกลุ่มเปูาหมายโดยใช้กลไกของ อสม.  

4. มีการส่งต่อข้อมลูสุขภาพเด็กให้ศูนย์เด็กเล็ก, โรงเรียนอนบุาล  
5. ข้อมูลและสถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก  

5.1 มีแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลจากรายงาน43 แฟูม  
5.2 มีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลูเพื่อดูผลส าเรจ็ของคลนิิกเด็กดีคุณภาพได้แก่  
- ร้อยละการได้รับการคัดกรองพฒันาการเด็กและการช่ัง นน./วัดส่วนสูง  
- ร้อยละเด็กที่มีพฒันาการปกติและสงสัยล่าช้า 
- ร้อยละเด็กที่มีพฒันาการไม่สมวัยได้รับการดูแลและสง่ต่อตามขั้นตอน 
 - ร้อยละเดก็ที่ได้รบัวัคซีนครบตามช่วงวัยและการไดร้ับเฝูาระวังภาวะแทรกซอ้นจากการแพ้วัคซีน     
- ร้อยละของเด็กได้รบัการตรวจฟันและเดก็ที่มปีัญหาฟันผุได้รับการสง่ต่อทีเ่หมาะสม 
5.3 มีการน าข้อมลูหรือตัวช้ีวัดส าคัญของหน่วยงานมาใช้เฝูาระวังหรือวิเคราะหเ์พื่อปรบัปรงุพฒันางาน  
- มีการวางแผนเพือ่แก้ไขปรบัปรุง (CQI) ตามปัญหาที่พบอยา่งต่อเนื่อง 

 7.7 โรงเรียนพ่อแม่ (PS)  
การให้ความรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ท่ี ANC & PP & WBC  

1. มีสถานที่ให้ความรู ้- ความเหมาะสมของสถานที่ให้ความรู้โรงเรียนพ่อแม่  
2. มีรูปแบบการให้ความรูเ้ป็นแบบมีส่วนร่วมใน  
3 ข้ันตอนประกอบด้วย - ข้ันน า - ข้ันสอน - ข้ันสรปุ 3. มีอปุกรณ์สื่อการสอน/แผนการสอน  

3.1 สาธิตการจัดโรงเรียนพ่อแม่อย่างน้อย 1 คลินิก  
3.2 มีแผนการสอนครบตามเรือ่งที่ก าหนด อุปกรณ์สื่อการสอน/แผนการสอน ในเรือ่งทีส่อน ดงันี ้ 
ระยะตั้งครรภ์ 5 เรื่องได้แก ่ 
- การใช้สมุดบันทึกสุขภาพ 
- อาหารของแม่เพื่อลกูรกัในครรภ์  
- ดูแลตนเองและเฝูาระวังภาวะแทรกซ้อน 
- นมแม่รกัแท้ที่แม่ให ้
- ทันตสุขภาพแม่เพื่อลกู ระยะหลงัคลอด 4 เรื่องได้แก ่ 
- การปฏิบัติตัวหลงัคลอด 
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- การอาบน้ าทารกการนวดสัมผสัทารก 
- การเล่นและเล่านิทานการสง่เสรมิพัฒนาการ  
- นมแม่...แม่ท าได ้คลินิกเด็กดี 4 เรื่องได้แก ่ 
- นมแม่อย่างยัง่ยืน  
- เริม่อาหารตามวัยลูกรักอย่างถูกวิธี  
- การสร้างวินัยให้ลูกรัก  
- เตรียมลูกนอ้ยสู่โลกกว้าง  

4. มีการประเมินผลหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม ่ 
- ทะเบียนร.ร.พอ่แม่/ ประเมินความรู้หลังให้ความรู้  
- สรปุผลการท ากจิกรรมและการประเมินผลการสอนโรงเรียนพ่อแม่  
- ภาพการด าเนินกจิกรรมการสอนโรงเรียนพ่อแม่  

5. สามีและญาติมสี่วนร่วม  
- ANC  > 50 % 
- PP > 75 %  
- WBC > 50 %  

6. ความรู้หญงิตั้งครรภ์  
ผู้น า (Lead) ผู้บริหาร 

 - ระดับ รพศ./รพท. ผอ.รพ. หรือผู้แทนระดับรองผอ. หรือผู้ช่วย ผอ. ถ้าเป็น  
 - ระดับ รพช. ผอ.หรือผู้แทน(แพทย์) หัวหน้าพยาบาล หรือหัวหน้าเวชปฏิบัติครอบครัว 

หัวหน้างาน  
- ระดับ รพศ. รพท. สูติแพทย์กมุารแพทย์หน.ฝุายการพยาบาล เวชสังคม, 
- ระดับ รพช. หน.ฝุายการพยาบาล หน.ฝุายเวชปฏิบัติครอบครัว  
1. ผู้บริหารเกณฑ์การประเมิน : ผู้บริหารต้องผ่านเกณฑ์ 80% ของท้ังหมด  

1) นโยบาย  
1.1 มีนโยบายในการด าเนินงานและมีคณะกรรมการ /คณะท างานที่มกีารจัดระบบบริการที่ 

ได้มาตรฐาน คุณภาพงานอนามัยแม่และเด็ก(มีนโยบายงานอนามัยแม่และเด็กครอบคลมุในประเด็นการพฒันา 
คุณภาพบริการแม่และเด็กชุมชนมีส่วนร่วมและผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นลายลักษณ์อักษร)  

1.2 แจ้งนโยบายงานอนามัยแม่และเด็กใหบุ้คลากรในหน่วยงานทราบโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  
1.3 มีค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ /คณะท างานเพือ่พฒันางานตามเปูาหมายงานอนามัยแม่และเดก็  
1.4 มีการก าหนดนโยบายงานอนามัยแม่และเด็ก ใน DHS 
1.5 มีการถ่ายทอดแนวทางสู่การปฏิบัตมิีแผนการประชุม รปูภาพ กิจกรรม และสรุป  
1.6 มีกลไกการขับเคลื่อนงาน MCH โดย MCH Board  
1.7 มีการบูรณาการงานอนามัยแม่และเด็ก ใน DHS มีแผนการด าเนินงานอนามยัแม่และเด็ก 1.8 
ไม่มีโปสเตอร์หรือสิ่งอื่นๆทีส่นบสน  ั  ุนการใช้อาหารทดแทนนมแม่  
1.9 มีการจัดระบบบริการคุณภาพแผนกคลินิกฝากครรภ์หอ้งคลอดหลงัคลอดหอผู้ปุวยทารก 

แรก เกิดภาวะวิกฤตคลินิกสง่เสรมิสุขภาพเดก็ด ี- มี Flow chart บรกิารของแผนกต่างๆข้างต้น - มี CPG/
ข้ันตอน/แนวทางการบริการแต่ละแผนกและการน ามาใช้  
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1.10 มีระบบเครือข่ายในการดูแลก ากบัติดตามมารดาและทารกการดูแลหญงิตั้งครรภ์หลัง 
คลอด การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่พฒันาการเด็กจากโรงพยาบาลPCU, รพ.สต., อสม. 

 - มีทะเบียน refer/สรุปการติดตาม /การวิเคราะห์ข้อมลูการสง่ต่อ  
- มีแนวทางแก้ปญัหาและมกีารส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลกบัโรงพยาบาลในทุก 

ระดับ/ PCU รพ.สต. และอสม.  
1.11 จัดให้มสีถานทีส่ าหรับให้นมแม่ทีเ่หมาะสม  

- มีห้องหรือมมุให้นมแม ่ 
- สามารถเข้าถึงได้ง่าย  

1.12 มีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานเช่นการสง่เสรมิการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ Milk code 
การควบคุมปอูงกันโรค การส่งเสริมการเจรญิเตบิโต  
2) การพฒันาศักยภาพบุคลากร  
2.1 มีการพฒันาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปรับปรงุคุณภาพบริการงานอนามัยแม่และเด็ก  

โรงพยาบาลต้องมีแผนพัฒนาบุคคล รปูภาพ กิจกรรม และรายงานผลการสรปุการอบรม แผนและหลักสูตรระดบั
ต่างๆโดยเจ้าหน้าที่ต้องผ่านการอบรมร้อยละ 80 หรืออย่างน้อย ต้องมีการอบรมเรื่อง 17  

- การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 20  ่ ช่ัวโมง  
- การอบรมและการซอ้มช่วยฟื้นคืนชีพทั้งมารดาและทารก (อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง) 2.2 

มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินงานพฒันาอนามัยแม่และเด็กที่ชัดเจน  
2.3 สร้างทีมทีป่รกึษางานอนามัยแม่และเด็กของโรงพยาบาล (อาจไมจ่ าเป็นเป็นทีมแต่ม ี

บุคคล ให้การปรกึษาแต่ละกลุ่มงาน)เช่น  
- ทีมวิชาการหรือทีมแก้ไขปัญหาแม่และเด็ก  
- ทีมเจรจาไกล่เกลี่ย (เป็นทีมให้ค าปรึกษา teenage prenancy, unwanted 

pregnancy, HIV ทีมไกลเ่กลี่ย)  
3) ข้อมูลและสถานการณ์อนามัยแม่และเดก็  

3.1 เก็บข้อมูลและประชุมเพื่อวิเคราะหส์ถานการณ์เกี่ยวกบังานอนามัยแม่และเด็กของ  
โรงพยาบาลมีแบบฟอร์มการเกบ็ข้อมูล (ก1, ก2) และหรืออื่นๆ  เช่นรายงานเฉพาะกจิฯ รายงานสถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก 

 3.2 วิเคราะห์สถานการณ์หาสาเหตุ วางแผนปรับปรงุแก้ไขปัญหาและน าเสนอต่อคณะ  
กรรมการบรหิารโรงพยาบาล/ระดบัจงัหวัด ระดบัเขต อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

2 มีข้อมูลผลลัพธ์เพ่ือการพัฒนา เช่น 
 - รายงานสถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กของโรงพยาบาลพรอ้มทัง้ปจัจัยแห่งความส าเรจ็  

สาเหตุของปญัหาแผนในการแก้ไขปัญหาและแนวทางในการพัฒนาระบบการใหบ้ริการโดยมกีาร เปรียบเทียบ
ข้อมูลย้อนหลงัว่ามีแนวโน้มลดลงหรอืไม่ 

 - ANC ก่อน 12 สัปดาห์ปีกอ่นหน้า 1ปีและ ปีปจัจบุัน 
 - ความครอบคลุมของการให้วัคซีนหญิงตั้งครรภ์และกลุ่มปฐมวัย  
 - Birth Asphyxia 25:1000 LB หรือลดลงร้อยละ 2.5 / ปี (ทารกแรกเกิดขาดออกซเิจน 

ไม่เกิน 25:1,000การเกิดมีชีพ/ลดลง 2.5:ปี)  
 - Low Birth Weight ไม่มากกว่าร้อยละ 7 หรือลดลงร้อยละ 0.5 / ปี(ทารกแรกเกิดม ี

น้ าหนักน้อย กว่า 2,500 กรัมร้อยละ 7 หรือลดลงรอ้ยละ0.5 ต่อปี (จากฐานข้อมูลปีทีผ่่านมา)  
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 - เด็ก 0-5 ปีมสี่วนสงูระดบัดีและรูปร่างสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
 - Exclusive Breast Feeding ( 6 เดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 2.5 / ป)ี 

อัตรา เด็กอายุ 0- 6 เดอืน เลี้ยงลูกด้วยนมแมอ่ย่างเดียว 6 เดือนร้อยละ 50 (under 6 mo) หรอืเพิม่ขึ้นร้อยละ 
2.5 ต่อปี (จากฐานข้อมูลปีทีผ่่านมา) 

 - อัตรามารดาตาย 
 - มีการจ่ายยาเม็ดไอโอดีน โฟเลต และธาตุเหล็ก ในหญิงตั้งครรภ์  
 - มีการจ่ายยาน้ าเสริมธาตุเหลก็ส าหรบัเด็ก 6 เดือน - 5 ป ี- เด็ก0-2 ป ีและ 3-5ป ี

มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (เครื่องมือที่กรวิชาการรบัรอง)ชมรมจิตอาสาแม่และเด็ก (club)  
1. โรงพยาบาลมีชมรมจิตอาสาแม่และเด็ก อย่างน้อย 1 ชมรม  
   1.1 ก่อตั้งมาไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  

1.2 สมาชิกชมรมฯประกอบด้วยหญงิตั้งครรภ์/แม่หลังคลอด/ปูุย่า/พ่อแม่เดก็/ผูสู้งอายุ/อื่นๆ  
  1.3 สมาชิกชมรมทราบบทบาทหน้าที ่ 
2. โรงพยาบาลให้การสนับสนุนชมรมสายใยรักแห่งครอบครวั  
   2.1 มีการอบรมพฒันาสมาชิกชมรม (อย่างน้อยปีละ 1ครั้ง)  
   2.2 มีการสนับสนุนกจิกรรมของชมรมที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยแม่และเด็ก  
3. สมาชิกชมรมมีการพบปะ /แลกเปลี่ยนเรียนรู้ /สื่อสารกนั 
  3.1 มีแผนและกิจกรรมการด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก  
  3.2 มีการพบปะระหว่างสมาชิกอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อ 3 เดอืน  
4. แกนน า/สมาชิกชมรมสายใยรักแหง่ครอบครัวมีการด าเนนิงาน  
  4.1 ค้นหาหญงิตั้งครรภ์ (ทะเบียนหญิงตัง้ครรภ์หญิงหลังคลอด)  
  4.2 ติดตามเยี่ยมบ้านหลงัคลอด(แม่และลูก: บันทึกเยี่ยมตดิตาม)  
  4.3 มีความรู้ทักษะ และสามารถดูแลแม่และเดก็เบื้องต้นได ้ 
  4.4 มีกิจกรรมสง่เสรมิพัฒนาการ โภชนาการ เด็กปฐมวัย  
5. มีการเช่ือมโยงข้อมูลกับสถานการณ์แม่และเด็กระหว่างโรงพยาบาลกบัชมรมงานอนามัยแม่และเดก็ 
 5.1 โรงพยาบาลคืนข้อมลูแม่และเดก็แก่ชมรม  

5.2 ชมรมเช่ือมโยงข้อมลูกลับสู่โรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 206 
 

บันได 10 ขั้นเพ่ือความส าเร็จในการเลีย้งลูกด้วยนมแม ่
 (Ten steps to successful breast feeding) 

 การสนับสนุนให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแมส่ าเร็จ เป็นภารกจิทีบุ่คลากรทางการแพทยม์ีบทบาทส าคัญ  
โดยได้มีการจัดท าบันได 10 ข้ันสู่ความส าเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดังนี ้
บันไดข้ันที่   1  มีนโยบายการเลี้ยงลกูด้วยนมแม่เป็นลายลักษณ์อักษรทีส่ื่อสารกบับุคลากรทางการแพทย์ 
                    และสาธารณสุขทุกคนได้เป็นประจ า  
บันไดข้ันที่   2   ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทกุคนให้มทีักษะที่จะนานโยบายน้ีไปปฏิบัต ิ 
บันไดข้ันที่   3  ช้ีแจงให้หญิงตัง้ครรภ์ทกุคนทราบถึงประโยชน์และวิธีการเลีย้งลูกด้วยนมแม่  
บันไดข้ันที่   4  ช่วยแม่เริ่มใหลู้กด้วยนมแม่ดูดนมภายในครึ่งช่ัวโมงแรกหลังคลอด 
บันไดข้ันที่   5  สอนให้แม่รู้วิธีเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และวิธีท าให้น้ านมคงมีปริมาณพอเพียงแม้ว่าจะต้องแยกจากลูก  
บันไดข้ันที่   6   อย่าให้นมผสมน้ าหรอือาหารอื่นแกเ่ด็กแรกคลอดนอกจากนมแม่เว้นแต่จะมีข้อบ่งช้ีทางการพทย ์ 

บันไดข้ันที่   7   ให้แม่และลูกอยู่ในห้องเดียวกันตลอด 24 ช่ัวโมง  
บันไดข้ันที่   8    สนับสนุนใหลู้กได้ด่ืมนมแม่ตามต้องการ  
บันไดข้ันที่   9  อย่าให้ลูกดูดหัวนมยางและหัวนมปลอม 
บันไดข้ันที่  10  ส่งเสริมใหม้ีการจัดต้ังกลุ่มสนบัสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสง่แม่ไปติดต่อกลุ่มดงักล่าว 

เมื่อออกจากโรงพยาบาล  
บันไดข้ันที่  11  ไม่จ าหน่ายจ่ายแจก นมผง ขวดนมและหัวนมปลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานอนามัยแม่และเด็ก 

รหัส 003/3 แผ่นท่ี 23/25 
ฉบับที่ 1/2559 แกไ้ขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานอนามัยแม่และเด็ก 
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ตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ ตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้อง 

1 อัตราส่วนการตายของมารดา                                        (ไม่เกิน 15:แสนเกิดมีชีพ) 

2 อัตราตายทารก                                                        (ไม่เกิน 15:พันการเกิดมีชีพ) 

3 อัตราตายปริก าเนิด                                                   (ไม่เกิน 9: พันการเกิดทัง้หมด) 

4 อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน                                   (ไม่เกิน25:พันการเกิดมีชีพ) 

5 อัตราทารกแรกเกิดมี น.น น้อยกว่า 2,500 กรัม                (ไม่เกินร้อยละ 7) 

6 อัตราทารกกินนมแม่อย่างเดียว  6  เดือน                         (ร้อยละ  50) 

7 อัตราเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย                           (ร้อยละ  85)  

8 อัตราของมารดาอายุน้อยกว่า  20 ปี คลอดบุตรไม่เกิน         (ร้อยละ  10)  

9 อัตราหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 

จากการเจาะเลือดครัง้แรก                                          (ไม่เกินร้อยละ  18) 

10 สัดส่วนของหญงิตั้งครรภ์ที่มรีะดับไอโอดีนในปสัสาวะต่ ากว่า 150 ไมโครกรัม /ลิตร  

                                                                         (ไม่เกินร้อยละ 50) 

11 อัตราทารกแรกเกิดอายุ 2 วันข้ึนไปได้รับการตรวจ  TSH ใน ซีรั่ม 

มีค่ามากกว่า 11.20 มล.ยูนิต/ลิตร                               (ไม่เกินร้อยละ 3) 

12 อัตราฝากครรภ์ก่อนคลอด 12 สัปดาห์                           ( ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) 

13 อัตราดูแลมารดาหลังคลอดครบ                                     (ไม่น้อยร้อยละ  65)  

14 อัตราดูแลทารกหลงัคลอดครบ                                       (ไม่น้อยร้อยละ  65) 

15 ดูแลก่อนคลอดครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์                              (ม่น้อยกว่าร้อยละ 60 )  

16 ทารกตายได้รบัการแก้ไขโดย MCH  board                        (ร้อยละ  100) 
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ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานอนามัยแม่และเด็ก 
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17 มารดาตายได้รับการแก้ไขโดย MCH  board                       (ร้อยละ  100) 

18 โรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแม่และเดก็                        (ร้อยละ 90) 

19 ร้อยละหญงิตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน                      (ร้อยละ 100) 

20 ร้อยละของภาวะตกเลือดหลังคลอด                                  (ไม่เกินร้อยละ 5) 

21. ร้อยละของบริการ ANC คุณภาพ                                      (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70)  

22. ร้อยละของบริการห้องคลอดคุณภาพ                                 (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70) 

23. ร้อยละของบริการ WCC คุณภาพ                                     (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70) 

24. ร้อยละของ MCH Board ระดับจังหวัดมีกลไกเฝูาระวัง 

และแก้ปญัหาสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก                            (ร้อยละ 100) 

25. อัตราการตายของทารกอายุ≤28 วัน (น้ าหนักแรกเกิด≥500 กรัม)     ( 5 :1,000 ทารกเกิดมีชีพ) 

26. ร้อยละของต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลนมแมเ่พือ่งานอนามัยแม่และเดก็ (ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
40 ) 
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ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและ 
ปูองกันโรคกลุ่มเด็กวัยเรียน 

รหัส 003/3 แผ่นท่ี 1/13 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สขุภาพจิต 
และยาเสพติด 

ผู้จัดท า  นางสาวนฤมล  ลิจุติภูม ิ
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางสาวอารีย์  บุญผ่อง) 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

สุขภาพจิต และยาเสพติด 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคกลุ่มเด็กวัยเรียน 
  1.2 เพื่อก าหนดมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคกลุ่มเด็กวัยเรียน 
  1.3 เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคกลุ่มเด็กวัย
เรียนแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

2. ขอบเขต 
 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน “ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคกลุ่มเด็กวัยเรียน” ฉบับนี้ ครอบคลุม
เนื้อหากระบวนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคกลุ่มเด็กวัยเรียน ทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
กระบวนการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคล และองค์กรต่างๆ ดังนี ้ 

 ๑. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี  

 ๒. องค์กรภาครัฐ:ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 5 โรงเรียนทุกสังกัด และหน่วยงานอื่นๆตามภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 

 ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 ๔. องค์กรชุมชน และประชาชนในชุมชน เช่น อสม. ผู้น าชุมชน สมาคม/ชมรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

และเยาวชน (ส านักงานเหล่ากาชาด  สโมสรโรตารี่ ฯลฯ) 
โดย กลุ่มเปูาหมายที่ให้บริการเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนระดับช้ันอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ทุกสังกัด (เอกชน อปท. สพป. สพม.) กิจกรรมบริการภายใต้สิทธิประโยชน์ด้านการสร้างสุขภาพและปูองกันโรค
(P&P) ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามนโยบายของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

 กิจกรรมหลักที่ด าเนินการประกอบด้วย 
 1 การให้บริการอนามัยโรงเรียน 
 2 การเฝูาระวังภาวะการเจริญเติบโตในเด็กวัยเรียน  
 3 การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 4 การด าเนินงานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้านสุขภาพ 
 5 การเฝูาระวังภาวะสายตาผิดปกติตามโครงการเด็กไทยสายตาดี 
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ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและ 
ปูองกันโรคกลุ่มเด็กวัยเรียน 

รหัส 003/3 แผ่นท่ี 2/13 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

3. ค านิยาม  
 3.1 การส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การกระท าที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลมีสุขภาวะทางกายจิต

ปัญญาและสังคมโดยสนับสนุนพฤติกรรมบุคคลและการจัดการสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคลครอบครัวชุมชนและสังคม 

 3.2 การปูองกันโรค หมายถึง การกระท าหรืองดกระท าบางอย่างเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บปุวยหรือเป็นโรค 
และการปูองกันไม่ให้กลับเป็นซ้ าในกรณีที่หายจากการเจ็บปุวยหรือเป็นโรคแล้ว  แบ่งออกได้เป็น๓ระดับคือการ
ปูองกันก่อนการเกิดโรคหรอืก่อนการเจ็บปุวยการปูองกันโรคในระยะทีเ่กิดโรคหรือเจ็บปุวยข้ึนแล้วและการปูองกัน
โรคและฟื้นฟูสภาพเมื่อหายจากการเจ็บปุวยแล้ว 
        3.3 การเฝูาระวังภาวะการเจริญเติบโตในเด็กวัยเรียน หมายถึง กระบวนการด าเนินงานที่เป็นระบบ
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อเฝูาดูการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของเด็กให้เติบโตเต็มศักยภาพ หากมี
แนวโน้มการเจริญเติบโตไม่ดีจะได้หาทางปอูงกนัก่อนทีจ่ะเข้าสู่กลุม่เสี่ยงต่อการขาดอาหารหรือภาวะอ้วน และถ้ามี
การเจริญเติบโตไม่ดีไม่ว่าจะเป็นปญัหาโภชนาการขาดหรือเกิน จะได้รีบจัดการแก้ไขก่อนที่จะมีความรุนแรงมากข้ึน     
 3.4 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ หมายถึงโรงเรียนที่มีความร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนาพฤติกรรมและ
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ เพื่อการมีสุขภาพดีของทุกคนในโรงเรียน 
 3.5 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้านสุขภาพ หมายถึง การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในโรงเรียนเพื่อให้เด็ก
นักเรียนเกิดความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ ในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

 3.6 สายตาผิดปกติ(Refractive Error) หมายถึง ความผิดปกติที่เกิดจากแสงตกกระทบผ่านกระจกตา
และแก้วตา โดยการรวมแสงไม่พอดีกับความยาวของลูกตาท าให้แสงที่ตกกระทบไม่โฟกั สที่จอประสาทตา จึง
มองเห็นภาพหรือวัตถุไม่ชัดเจน ลักษณะของสายตาผิดปกติ ได้แก่ สายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
           4.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน 
           4.2 แบบแบบส ารวจข้อมูลในการดูแลสุขภาพนักเรียน 
 4.3 แบบรายงานเฝูาระวังภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน 
 4.4 แบบรายงานข้อมูลโรงเรียนที่นักเรียน(5-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ≥ ร้อยละ 10   
 4.5 แบบรายงานผลการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กวัยเรียน 
           4.6 แบบรายงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านสุขภาพ 
 4.7 แบบรายงานการตรวจคัดกรองสุขภาพตาในเด็กวัยเรียน 
           4.8 แบบรายงานและแบบประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
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5. เอกสารอ้างอิง 
          ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย.คู่มือแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรคเด็กวัยเรียนและเยาวชน. 
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : โรงพิมพ์ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ; 2558. 
          ส านักโภชนาการ กรมอนามัย. แนวทางการด าเนินงานเฝูาระวังการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-18 ปี.    
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1. กรุงเทพ : โรงพิมพ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ; 2556. 

ส านักโภชนาการ กรมอนามัย. แนวทางการควบคุมปูองกันภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 1.  
กรุงเทพ : ส านักกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ; 2557. 

ส านักโภชนาการ กรมอนามัย. คู่มือการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ ในเด็กวัยเรียน.  
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : โรงพิมพ์ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ; 2558. 

ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย.คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ.2558. พิมพ์ครั้งที่ 
1.กรุงเทพ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ; 2558. 

ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย.แนวทางการด าเนินงานนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้านสุขภาพ.   
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : โรงพิมพ์นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ; 2558. 
 ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย. คู่มือการตรวจคัดกรองระดับการเห็นในเด็กช้ันอนุบาลและช้ัน
ประถมศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 3(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557). กรุงเทพ : โรงพิมพ์ ส านักงานพระพุทธศาสนา ; 2557. 
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-แบบฟอร์มการเขียน
แผนปฏิบัติการ 
-แบบฟอร์มการเขียน
โครงการ 
-แบบรายงาน/แบบ
ส ารวจและแบบประเมิน
จ านวน 8 แบบ ตาม
รายละเอียดในข้อ 4 
(เอกสารที่เก่ียวข้อง) 
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
  ผู้รับผิดชอบ                                          ขั้นตอน  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คืนข้อมูลให้พ้ืนที่ 

ส่งรายงานสสจ. 

สสจ. 

จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 

รพ./สสอ./รพ.สต. 

จัดท าแผนงาน/โครงการ 
ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 

สสจ. 

จัดท าโครงการ 
ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 

สนับสนุนวิชาการ 

ด าเนินการตามแผน 

ด าเนินการตามแผน 

-จัดท ารายงานตา่งๆ 
-สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
 

นิเทศตดิตามการ
ด าเนินงาน 

จัดเก็บรายงาน 

วิเคราะห์ข้อมูล 
ค้นหา Best Practice 
 

จัดท าแผนปฏิบัติการปีต่อไป 

ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
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7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยรวมของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กวัยเรียน 
7.1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน และแจ้งให้

หน่วยงานในสังกัดทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนงาน/โครงการ ของแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการด าเนินงานงานต่างๆต้องครอบคลุมกิจกรรมหลัก 

7.1.1 การให้บริการอนามัยโรงเรียน 
7.1.2 การเฝูาระวังภาวะการเจริญเติบโตในเด็กวัยเรียน  
7.1.3 การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
7.1.4 การด าเนินงานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้านสุขภาพ 
7.1.5 การเฝูาระวังภาวะสายตาผิดปกติตามโครงการเด็กไทยสายตาดี 

และเพิ่มเติมการด าเนินงานอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนตามบริบทของพื้นที่ 
 7.2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จัดท าโครงการ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัดและ
สนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในเด็กวัยเรียนของหน่วยงานในสังกัด 
 7.3 ด าเนินงานงานตาม แผนงาน/โครงการ ให้ทันกรอบเวลาที่ก าหนด 
 7.4 สนับสนุนด้านวิชาการ สื่อ/เอกสารวิชาการต่างๆ แก่หน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 
 7.5 นิเทศติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด 
 7.6 วิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบรายงาน และการนิเทศติดตามการด าเนินงาน สรุปประเด็นปัญหา
และแนวปฏิบัติที่ดี(Best Pracetice) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีต่อๆไป 
 ส าหรับรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ./สสอ./รพ.สต. ตามกิจกรรมหลัก 
5 กิจกรรม ดังนี้ 
 1.รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานการให้บริการอนามัยโรงเรียน 
  1.1 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับครูส ารวจข้อมูลต่างๆ เช่น จ านวนนักเรียน ปัญหาโรคที่เกิดข้ึน
ในโรงเรียน สภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนด้านต่างๆ 
  1.2 ร่วมประชุมครูวางแผนปฏิบัติงานให้บริการสุขภาพต้ังแต่ต้นปีการศึกษา 
  1.3 แนะน าการใช้แบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองแก่ครูและนักเรียน 
  1.4 แนะน าวิธีการช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง การแปรผล รวมทั้งการวัดสายตา ฯลฯ แก่ครูและ
นักเรียน 
  1.5 ส ารวจข้อมูลการดูแลสุขภาพนักเรียน ส ารวจสุขาภิบาลในโรงเรียน และให้ค าแนะน าตามความเหมาะสม 
   1.6 ให้ภูมิคุ้มกันโรคตามก าหนดระยะเวลาอย่างสม่ าเสมอ 

1.7 ให้สุขศึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มตามสภาพปัญหาที่พบ 
1.8 ตรวจสุขภาพประจ าปีและบันทึกลงในบัตรสุขภาพทุกครั้ง  
1.9 ให้บริการรักษาพยาบาลในรายที่ตรวจพบโรค และติดตามผลการรักษาพร้อมบันทึกในบัตรบันทึกสุขภาพทุกครั้ง 
1.10 ส่งต่อการรักษาตามระบบการสง่ต่อผูปุ้วย กรณีเกินขีดความสามารถของสถานบริการนั้นๆ 

  1.11 จัดท าแบบรายงานผลการปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียนและแบบส ารวจข้อมูลในการดูแล
สุขภาพนักเรียนส่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี และบันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรมHosXP  
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 ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถศึกษารายละเอียดของวิธีการตรวจสุขภาพ การรักษาพยาบาล การ
ส่งเสริมโภชนาการ  การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ การสร้างเสริมสุขภาพจิต การดูแล
สุขภาพช่องปาก การออกก าลังกาย ความปลอดภัยในโรงเรียน การแก้ปัญหาสิ่งเสพติด การปูองกันโรคที่พบบ่อย
ในเด็กวัยเรียน สุขภาพทางเพศ การจัดสุขาภิบาล การพัฒนาแกนน านักเรียนด้านสุขภาพ และรายละเอียด
กิจกรรมบริการภายใต้สิทธิประโยชน์ด้านการสร้างสุขภาพและปูองกันโรค ของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
ส าหรับเด็กวัยเรียนและเยาวชน  ได้ที่หนังสือคู่มือแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรคเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
ปี 2553  
 2.รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานการเฝูาระวังภาวะการเจริญเติบโตในเด็กวัยเรียน 
  2.1 ประเมินการเจริญเติบโตของเด็กโดยการช่ังน้ าหนัก – วัดส่วนสูง และแปลผล ปีการศึกษาละ 
2 ครั้ง เทอม 1 เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  เทอม 2 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 
  2.2 แจ้งผลการประเมินให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองทราบ  

2.3 ร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหา น าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนงาน/โครงการ ในการ 
ด าเนินการส่งเสริมการเจริญเติบโต ปูองกันและแก้ไขปัญหาเด็กขาดสารอาหารและเด็กอ้วน  

-เด็กที่ผอม/เตี้ย อาจเสริมอาหารด้วยนม   ให้ความรู้เรื่องการออกก าลังกาย/การบริโภคอาหารที่ 
เหมาะสม การดูฉลากบริโภคก่อนเลือกซื้ออาหาร การปฏิบัติตนตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ  และส่งเสริมการ
ออกก าลังกายทุกวัน 

-เด็กที่เริ่มอ้วนและอ้วน นอกจากการให้ความรู้เรื่องการออกก าลังกาย/การบริโภคอาหารที่เหมาะสม  
การดูฉลากบริโภคก่อนเลือกซื้ออาหาร การปฏิบัติตนตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ  ส่งเสริมให้มีการออกก าลัง
กายและบันทึกการออกก าลังกายทุกวันทุกวันแล้ว ยังต้องเฝูาระวังในเรื่องของ ความเสี่ยงโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
อีกด้วย 
  นอกจากนี้ควรให้ความรู้ 3 อ. (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์) แก่ผู้ปกครองและมีการติดตาม
เยี่ยมบ้าน เพื่อประสานความร่วมมือผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหา 
  2.4 ติดตามภาวะการเจริญเติบโตและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กขาดสารอาหาร เด็ก
เริ่มอ้วนและอ้วน ส่งต่อเข้ารับค าปรึกษา /รักษากรณีเกินขีดความสามารถของสถานบริการนั้นๆ 
  2.5 จัดส่ง แบบรายงานเฝูาระวังภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน แบบรายงานข้อมูลโรงเรียน
ที่นักเรียน(5-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ≥ ร้อยละ 10  และแบบรายงานผลการด าเนินงานปูองกันและแก้ไข
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กวัยเรียน ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เทอมละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งบันทึก
ข้อมูลการเฝูาระวังภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน ในโปรแกรมHosXP ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา 
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ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสขุสามารถศึกษารายละเอียดของการเฝูาระวังภาวะการเจริญเติบโตในเด็กวัยเรียน 

การปูองกันและแก้ไขภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กวัยเรียน เพิ่มเติมได้จาก  หนังสือแนวทางการด าเนินงานเฝูา
ระวังการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-18 ปี   แนวทางการควบคุมปูองกันภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน คู่มือการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ ในเด็กวัยเรียน.  
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3.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
  การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เกิดจากผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนมีความตระหนักถึง
ความส าคัญของการมีสุขภาพดี และความจ าเป็นในการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตั้งแต่เด็ก รวมทั้งมุ่งมั่น
สร้างให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาความเป็นอยู่อย่างมีสุขภาพดีของทุกคนในชุมชน โดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในระดับต่างๆให้การสนับสนุน ร่วมด าเนินการ และร่วมแก้ไขปัญหา ให้บรรลุเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพที่กรมอนามัยก าหนดไว้ ตามขั้นตอนดังนี้ 

3.1 สร้างความสนับสนุนของชุมชนและท้องถ่ิน โดยผู้บริหารโรงเรียนควรช้ีแจงแก่ ครู นักเรียน  
ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชนและประชาชนในท้องถ่ินเกี่ยวกับความส าคัญและความจ าเป็นในการด าเนินงานสร้างสุขภาพ
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

 3.2 จัดต้ังคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน เพื่อท าหน้าที่ในการร่วมกันค้นหาแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 3.3 จัดต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อท างานร่วมกับโรงเรียนในการเผยแพร่ข่าวสารด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพตลอดจนระดมทรัพยากรในท้องถ่ิน เพื่อสนับสนุนและสร้างความแข็งแกร่งในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

 3.4 วิเคราะห์สถานการณ์ โดยส ารวจสถานการณ์ด้านสุขภาพของโรงเรียนและชุมชนเพื่อ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ เช่น สถานการณ์ปัญหาสุขภาพ สภาพสิ่งแวดล้อมทาง
สังคม ระเบียบ กฎเกณฑ์ รวมทั้งทรัพยากรในชุมชนที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ 

3.5 ก าหนดประเด็นในการด าเนินงาน ในด าเนินการส่งเสริมสุขภาพตามสภาพปัญหา /ความ
ต้องการของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

3.6 จัดท าแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา พร้อมทั้งก าหนดเปูาหมายการด าเนินงาน  
รูปแบบกิจกรรม บทบาทที่เกี่ยวข้อง ตัวช้ีวัดในการติดตามประเมินผล การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนและระบบรายงานให้ชัดเจน 

3.7 ติดตามประเมินผล และติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ประเมินผลการด าเนินงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จ และการปรับแผนงานเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่องในการด าเนินงานเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

 3.8 เมื่อคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ เป็นผลส าเร็จแล้ว แจ้งความจ านงขอรับการประเมินไปยังเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ซึ่งรับผิดชอบโรงเรยีนนั้นๆ เพื่อขอรับการประเมนิรับรองจากทมีประเมินระดับอ าเภอ และทีมประเมนิระดับอ าเภอ
สรุปผลการประเมินส่งให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบแล้วพิจารณารับรองการเป็นโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับต่างๆ (ทองแดง เงิน ทอง) และจัดท าเกียรติบัตรให้ต่อไป  
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3.9 โรงเรียนที่ผ่านการประเมนิรับรองเปน็โรงเรียนสง่เสริมสุขภาพระดับทอง  สามารด าเนินการ 
พัฒนาตนเองต่อเพื่อเข้าสู่การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ซึ่งประกอบด้วย 
3 มาตรฐาน 19 ตัวช้ีวัด โดยหากด าเนินการได้ส าเร็จผ่านการประเมินจากทีมระดับอ าเภอแล้ว ให้แจ้งขอรับการ
ประเมินรับรองมายังส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งผู้ที่สามารถด าเนินการประเมินรบัรองโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร ได้แก่ทีมประเมินระดับจังหวัด และคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรตาม
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสขุ หากโรงเรียนผ่านการประเมินรับรองแล้วจะแจ้งผลไปยังคณะกรรมการประเมินรับรอง
รองจากส่วนกลาง เพื่อพิจารณารับรองและจัดท าเกียรติบัตรให้ต่อไป    
 ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถศึกษารายละเอียดของการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เกณฑ์
มาตรฐาน 10 องค์ประกอบ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  3มาตรฐาน 19 ตัวช้ีวัด แบบรายงานและแบบ
ประเมินต่างๆได้จากหนังสือคู่มือการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ.2558 โดยกระบวนการรับรองการ
เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพรายละเอียดดังแผนผังด้านล่าง 
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 4.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการด าเนินงานลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ด้านสุขภาพ 
การด าเนินงานนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร 

สาธารณสุขทุกระดับ สามารถสนับสนุนหน่วยงานการศึกษาในระดับที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการเวลาเรียน
และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านสุขภาพ เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดความตระหนักรู้ด้านสุขภาพมี
ทักษะสุขภาพและทักษะชีวิต ที่น าไปสู่พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และเติบโตเป็นวัยท างานที่มีคุณภาพ  โดย
มุ่งหวังให้มีการด าเนินงานผ่านเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ (DHS) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล
ดังนี ้
  4.1 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ (DHS) 

  1. สร้างความรู้ความเข้าใจการด าเนินงาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” แก่ผู้ร่วมทีม ได้แก่
โรงพยาบาลชุมชน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และภาคประชาสังคม 

  2. ส่งเสริม สนบัสนุน การน านโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่การปฏิบัติ ระดับ
อ าเภอและก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนระดับอ าเภออย่างชัดเจน 

 3. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
4.2 โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมต าบล (รพ.สต.) 

  1. ศึกษาแนวทางการด าเนินงานนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านสุขภาพ และ
ชุดกิจกรรมสุขภาพจ านวน 46 เรื่อง 

 2. วางแผนและน าเสนอกิจกรรมสุขภาพแก่โรงเรียนเปูาหมาย  เพื่อให้โรงเรียนเลือก
กิจกรรมที่สอดคล้องกับช่วงวัย ตอบสนองความสนใจ ความถนัดและความต้องการของผู้เรียน 

  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านสุขภาพ โดย
ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนทั้งด้านวิชาการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 

 4. ติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกับโรงเรียน เพื่อให้ข้อเสนอแนะส าหรับการ 
พัฒนากิจกรรมสุขภาพ 
   5. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกวันที่ 25 ของเดือน 
  ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถศึกษารายละเอียดของการด าเนินงาน ตัวอย่างการจัดกิจกรรม    
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้านสุขภาพทั้ง 46 กิจกรรม ได้จากหนังสือแนวทางการด าเนินงานนโยบายลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ด้านสุขภาพ และเพจลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้านสุขภาพ จ.สิงห์บุรี ที่หน้าเว็บไซต์สสจ.สิงห์บุรี 
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 5.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการด าเนินงานการเฝ้าระวังภาวะสายตาผิดปกติตามโครงการ 
เด็กไทยสายตาดี 
  การด าเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี เป็นการด าเนินงานเพื่อเฝูาระวังภาวะสายตาผิดปกติใน
เด็กวัยเรียน ซึ่งสามารถน าไปสู่ภาวะตาเลือนรางและภาวะตาบอดได้ ประกอบกับโครงการ VISION 2020 the 
right to sight 2-4 ขององค์การอนามัยโลก ตั้งเปูาหมายเพื่อควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุของสภาวะตาบอดในเด็ก 
เพื่อลดอัตราความชุกของตาบอดในเด็กจากร้อยละ 0.075 เป็น ร้อยละ 0.04 ในปี พ.ศ.2563 นอกจากนี้ภาวะ
สายตาผิดปกติยังส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดประเด็น
สุขภาพเน้นหนักเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพตาและปูองกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น เพื่อลดปัญหาตาบอด
จากภาวะสายตาผิดปกติในเด็กไทย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1.เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขและกาศึกษา ร่วมมือกันด าเนินการตรวจวัดสายตาเด็กวัยเรียนช้ัน
อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ 
  2.เพื่อให้เด็กวัยเรียนช้ันอนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีสายตาผิดปกติ ได้รับการแก้ไข
หรือส่งไปรับการรักษาตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

 โดยมีข้ันตอนการด าเนินงาน(ปีการศึกษา 2559 ด าเนินการเฉพาะช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 เป็นต้นไป ด าเนินการช้ันอนุบาล 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 1) 
  1.บุคลากรสาธารณสุขและการศึกษา ร่วมมือกันด าเนินการตรวจวัดสายตาเด็กนักเรียน ป.1 ใน
โรงเรียนประถมศึกษาทุกแห่ง  

2.สรุปข้อมูลการตรวจวัดสายตา บันทึกข้อมูลในโปรแกรม VISION 2020 
 3.ด าเนินการส่งต่อเพื่อแก้ไข/รักษานักเรียนที่มีสายตาผิดปกติ โดยรพ.สต.ส่งต่อให้แพทย์จาก

รพช.ตรวจยืนยัน ค่าV/A ซึ่งค่าผิดปกติที่ต้องตัดแว่นให้เด็กจะอยู่ที่ 6/18(วัดแบบเมตร)ข้ึนไป หรือ20/40(วัด
แบบฟุต) และส่งต่อรพท.เพื่อวัดแว่น และส่งให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเป็นผู้ด าเนินการตัดแว่น
สายตา ต่อไป 
  4.มอบแว่นแก่เด็กและติดตามทุก 1 ปี  

5.ติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน 
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ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถศึกษารายละเอียดของการเฝูาระวังภาวะสายตาผิดปกติ ได้จากหนังสือคู่มือการ
ตรวจคัดกรองระดับการมองเห็น 
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กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สขุภาพจิต 
และยาเสพติด 

ผู้จัดท า  นางสุภาวดี  ตั้งเจริญ 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางสาวอารีย์  บุญผ่อง) 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

สุขภาพจิต และยาเสพติด 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อใหเ้ด็กทีม่ีพัฒนาการไมส่มวัย ได้รับ การดูแล/กระตุ้นพฒันาการ  
1.2 เพื่อสง่เสรมิเฝูาระวัง IE / EQ เด็กนักเรียนในเดก็นักเรียนช้ัน ป. 1 
1.3 เพื่อปอูงกันการฆ่าตัวตายส าเร็จและการดูแลเฝูาระวังผู้พยายามฆ่าตัว 
1.4 เพื่อพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการดูแลรักษาผู้ปุวยทางจิต และเด็กที่มีความบกพร่องทาง

สติปัญญาออทิสติก 
1.5 เพื่อผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตจากการคัดกรอง ได้รับการ

ดูแลอย่างต่อเนื่อง ระบบเครือข่าย MCATT ระดับอ าเภอดูแลช่วยเหลือกลุ่มผู้ปุวยด้านสุขภาพจิต 
1.6 เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เครือข่ายจังหวัดสิงห์บุรี 

2. ขอบเขต 
 2.1 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/อสม./แกนน าชุมชน/ครูศูนย์เด็กเล็ก/ครูประถมศึกษาที่ 1 
 2.2 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน/ศูนย์เด็กเลก็/โรงเรียน 
 2.3 สถานบรกิารสาธารณสุขทกุแห่ง   

3. ค านิยาม 
 3.1 เด็กพัฒนาการล่าช้า หมายถึง เด็กที่มีการประเมนิพัฒนาการด้วย DSPM ไม่สมวัยได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการ 1 เดือน ประเมินซ้ าด้วย DSPM ไม่ผ่าน 
 3.2 การประเมิน IQ/EQ ในเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 หมายถึง การคัดกรองภาวะบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ เรียนรู้ช้า แอลดี  สมาธิสั้น ออทิสติก  
        3.2.1 โรคสมาธิสั้น (Attention-Deficit Hyperactive Disorder : ADHD) หมายถึง เป็นความ
ผิดปกติของสมอง (neuropsychiatric disorder) ที่ท าให้เด็กมีความบกพร่องของสมาธิและความสามารถในการ
ควบคุม ตัวเอง กลุ่มอาการซน สมาธิสั้น (Attention-Deficit Hyperactive Disorder : ADHD) และปัญหา
พฤติกรรม  (F90 F90.0F 90.1 F 90.9 F 98.8  ) 
       3.2.2 ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disorders: LD) หมายถึง เป็นความผิดปกติใน
การเรียนรู้ในทักษะบางอย่างต่ ากว่าเด็กวัยเดียวกันอย่างชัดเจน โดยทักษะที่บกพร่องนั้นต่ ากว่าระดับเชาวน์ปัญญา
ที่เด็กมีและเรียนรู้ได้ ( F81.0 F81.1 F81.2 F81.3) 
        3.2.3 ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา (Intellectual Disabilities)  หมายถึง เป็นความผิดปกติที่
เกิดข้ึนใน developmental period ส่งผลให้เกิดความบกพร่อง มีข้อจ ากัดด้านสติปัญญาและความสามารถใน
การปรับตัว ใน 3 domains หลัก ได้แก่ The conceptual domain (ความคิด) The social domain (สังคม) 
The practical domain (การกระท า) (F 70-F79) 
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  3.2.4 โรคออทิสติก (Autism Spectrum Disorder) หมายถึง ความผิดปกติของพัฒนาการที่มี
ลักษณะส าคัญคือ มีความผิดปกติของพัฒนาการทางด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมทั้งการสื่อความหมาย        
และพฤติกรรมหรือความสนใจซ้ าๆ (F84.0 F84.2 F84.3 F84.5 F84.8 F84.9) 
 3.3.การฆ่าตัวตายส าเร็จ (completed suicide) หมายถึง การตั้งใจท าร้ายตนเองด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเป็น
ผลให้ตัวเองตาย  ส่วนการพยายามฆ่าตัวตาย (attempted suicide) หมายถึง การท าร้ายตนเองแต่ไม่ตาย 
(X60 –X84) 
 3.4 การเข้าถึงบริการของผู้ปุวยทางจิตและเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก หมายถึง
ผู้ปุวยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และได้รับการดูแลรักษา ได้แก่ กลุ่มความผิดปกติทางจิตและอาการทางจิตที่
เกิดจากโรคทางกาย  F00 - F09 กลุ่มความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สารออกฤทธ์ิต่อจิต
ประสาท F10 - F19 โรคจิตเภท พฤติกรรมแบบโรคจิตเภท และโรคหลงผิด F20 - F29 กลุ่มความผิดปกติทาง
อารมณ์ F30 - F39 ความผิดปกติทางอารมณ์ F30 - F39 โรคซึมเศร้า F32,F33,F34.1, F38,F39  โรค
ประสาท ความผิดปกติที่สัมพันธ์กับความเครียด และโรคโซมาโตฟอร์ม โรควิตกกังวล F40 - F49 ความผิดปกติ
ของพัฒนาการทางจิต F80-F89 ความผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรมที่มักเริ่มต้นในวัยเด็กและวัยรุ่น F90 - 
F98 โรคลมชัก G40 - G41 ผู้ติดสารเสพติด F 10 - F19  
          3.5 MCATT : Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team (ทีมช่วยเหลือเยียวยา
จิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต) ทีม  MCATT หมายถึง ทีมสหวิชาชีพที่ให้การช่วยเหลือทางด้านจิตใจผู้ประสบภาวะ
วิกฤต ได้แก่แพทย์ พยาบาลจิตเวช เภสัชกร นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบ
งานด้านสุขภาพจิต และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  3.5.1 ภาวะวิกฤต หมายถึง ภาวะช่ัวคราวที่เกิดข้ึนเมื่อบุคคลรับรู้ว่ามีสิ่งคุกคามต่อตัวเขา 
ภาพพจน์ของเขา หรือเปูาหมายในชีวิต ท าให้เกิดความสูญเสียหรือความเปลี่ยนแปลง โดยที่วิธีการแก้ปัญหาใน
ลักษณะเดิมๆ ไม่เพียงพอที่จะลดความตึงเครียด บุคคลเสียความสมดุลของชีวิตไป 
  3.5.2 ภัยพิบัติ (Disasters) คือ เหตุการณ์ที่ท าให้เกิดการสูญเสียชีวิต ท าให้เกิดความเสียหาย
อย่างใหญ่หลวง สร้างความยุ่งยากในการด าเนินชีวิตตามปกติของชุมชน หรือของประเทศ  ต้องการความช่วยเหลือ
โดยความร่วมมือจากหน่วยงานจ านวนมาก เพื่อให้กลับฟื้นสู่สภาพปกติ  
                3.5.3 วิกฤตสุขภาพจิตอื่นๆ หมายถึง Individual Crisis  เช่นพยายามฆ่าตัวตา กระโดดตึก    
จับตัวประกัน  กรณีถูก Rap   การตกเป็นเหยื่อกรณีอาชญากรรม Social  crisis เช่น การเกิดอุปาทานหมู่       
กรณีความเช่ือ  ความรุนแรง วิกฤตการเมือง   
              3.6 ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช หมายถึงการให้บริการในรูปของระบบริการสุขภาพ Service 
Plan สาขาจิตเวชจงัหวัดสงิหบ์ุร ี
              3.6.1 คนไร้ที่พึ่ง หมายความว่า บุคคลซึ่งไรท้ี่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแกก่ารยงัชีพ และ
ให้รวมถึงบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากล าบากและไม่อาจพึง่พาบคุคลอื่นได้ ( พรบ.คุ้มครองคนไรท้ี่พึ่ง, ๒๕๕๗) 
              3.6.2 จิตเวชไร้ที่พึง่ หมายถึง ผู้ปุวยจิตเวชที่ไม่ได้รับสิทธิตา่งๆ ฐานะยากจน ญาติหรอืครอบครัว
ไม่ดูแล ถูกทอดทิ้งหรอืละเลย ไม่มีญาติหรือคนดูแล อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและหรือต่อผู้อื่น 
(คณะกรรมการ Service plan ของจงัหวัดสงิหบ์ุร,ี ๒๕๕๙) 
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4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
 4.1 กลุ่มเด็กปฐมวัย  แบบคัดกรองโรคออทิซมึในเด็กอายุ 1-4 ป ี แบบประเมิน TEDA4I 
 4.2 กลุ่มเด็กวัยเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม เรียนรู้ช้า  แอลดี สมาธิสั้น  ออทิสติก แบบประเมินเชาวน์
เล็ก แบบประเมินKUSSI Rating Scales   แบบคัดกรอง สพฐ. แบบประเมินSNAP-IV   แบบส ารวจพฒันาการเด็ก 
(PDDSQ)  แบบประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน  (SDQ)  แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
 4.2 กลุม่วัยรุ่น แบบคัดกรองซึมเศร้า2 Q แบบคัดกรองความเข้มแข็งทางจิตใจ  แบบคัดกรองสมาธิสั้น 
 4.3 กลุ่มวัยท างาน แบบคัดกรองซึมเศร้า 2 Q   9Q แบบคัดกรองความเสี่ยงฆ่าตัวตาย 8Q/AUDIT ASSIST 
 4.4 กลุ่มวัยผู้สงูอายุ แบบคัดกรองซึมเศร้า 2 Q  9Q แบบคัดกรองความเสี่ยงฆ่าตัวตาย 8Q /AUDIT ASSIST 
 4.5 การเข้าถึงบริการสุขภาพจิต   แบบคัดกรองโรคจิต แบบคัดกรองซึมเศร้า แบบคัดกรองออทิซึม 
แบบประเมินคัดกรองตามกลุ่มวัยต่างๆ 
 4.6 ผู้ปุวยภาวะวิกฤต ผู้ใหญ่ แบบค าถาม 4 ข้อ (BS4) แบบประเมินความเครียด กรมสุขภาพจิต ST5 
แบบประเมินซึมเศร้าและความเสี่ยงฆ่าตัวตายDS8 แบบประเมินส าหรับเด็กอายุน้อยกว่า 8 ปี ใช้ PSC-P อายุ    
8 – 13 ปี ใช้ CRIES-13 และ CDI  อายุมากกว่า 13 ปี ใช้ CRIES-13 และ CESD  
 4.7  ระบบบริการสุขภาพจิต  แบบประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช แบบประเมิน
มาตรฐานบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น  แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( service  plan ) สาขาจิตเวช 3 ปี   
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( service  plan ) สาขาจิตเวช  3 ป ีตามเกณฑ์ พบส. กระบวนการจัดการด้าน
สุขภาพ ตามตาราง 6 +1 Building blocksสาขาจิตเวช  แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาระบบ ( service  
plan )สาขาจิตเวช แบบของบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาระบบริการสุขภาพ 3 ปี ( service  plan )
สาขาจิตเวชแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( service  plan )  3 ป ี( service  plan )สาขาจิตเวช 

5. เอกสารอ้างอิง  
 5.1 คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ TEDA4I  สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นครินทร์ กรมสุขภาพจิต 
           5.2 คู่มือเด็กเรียนรู้ช้า  คู่มือเด็กสมาธิสั้น คู่มือเด็กออทิสติก คู่มือเด็กแอลดี ส าหรับครู ส าหรับพ่อแม่
ผู้ปกครอง สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต  
           5.3 คู่มือการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐาน ด้านการอ่านในเด็กปฐมวัย คู่มือการเตรียมความพร้อม
ทักษะพื้นฐาน ด้านคณิตศาสตร์ ในเด็กปฐมวัย  สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต  
          5.4 คู่มือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต  
          5.5 คู่มือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเข้าถึงบริการและการดูแลผู้ปุวยโรคจิต ส าหรับแพทย์ ส าหรับ
พยาบาลนักวิชกาการสาธารณสุข  ส ารับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ส านักบริหารระบบบริการ
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต  
           5.6 คู่มือการบ าบัดความคิดและพฤติกรรมของผู้ปุวยโรคซึมเศร้า คู่มือการบ าบัดด้วยการแก้ปัญหาใน
ผู้ปุวยโรคซึมเศร้า   รพ.พระศรีมหาโพธ์ิ  กรมสุขภาพจิต 
          5.7 คู่มือโรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรคสุรา โรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รพพระศรีมหาโพธ์ิ กรมสุขภาพจิต 
           5.7 คู่มือหลักสูตรส าหรับวิทยากร เรื่องการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัย
พิบัติ ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต  
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 5.8 คู่มือการดูแลผู้มปีัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชส าหรบัแพทย์ ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกลู ภาควิชาจิต
เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรมสุขภาพจิตพ.ศ. 2544 
         5.9 คู่มือการดูแลผูปุ้วยจิตเวชเรื้อรงัในชุมชน 
         5.10 คูมือระบบบริการสุขภา ( service  plan ) สาขาจิตเวช   

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
แนวทางการปฏิบัตงิานสุขภาพจติทุกกลุม่วัย  การช่วยเหลือผูป้ระสบภาวะวิกฤต และการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพจิต 

 
ผู้รบัผิดชอบ ข้ันตอน 

 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
สสจ. 

 
 
 

สสจ. 
 
 
 

รพ.สสอ. รพ.สต. สสจ. 
 
 
 
 

- รพ.สสอ. รพ.สต. 
สสจ. 

 
 
 
 
 
 
 

รพ.สสอ. รพ.สต. สสจ. 
 
 

รพ.สสอ. รพ.สต. สสจ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนงาน/โครงการ 
 
 
คู่มือแนวทางเอกสารต่างๆที่
เก่ียวข้อง 
 
แบบประเมนิต่างๆ 
 
แบบรายงาน 
 
 
 

 

 

จัดท าแผนงาน/โครงการ 

 

ถ่ ยท      รู้ น ท งก ร    น นง น 

สรุปรายงานผลสง่ต่อข้อมูล 

สสอ. รพ.สต.รพ.จัดท าแผนการส่งเสริม
ปูองกันรักษาฟ้ืนฟู 

 

ด าเนินงาน  พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพจิต 

รวบรวมวเิคราะห์ข้อมูลวางแผนพฒันา 

ร่วมวางแผนการด าเนนิงานปีต่อไป                 

สรุปรูปแบบการด าเนินงาน 

ควบคุมก ากับ
ติดตามวางแผน
แก้ไข 

พ่ีเล้ียงดูแลช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหา สนับสนุนวิชาการ 
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7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
             7.1 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสิงหบ์ุรี  จัดท าแผนปฏิบัติการงานสุขภาพจิตทุกกลุม่วัย  การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤต และการพฒันาระบบบริการสุขภาพจิตและประสานหน่วยงานในสงักัดร่วม
ด าเนินงานจัดท าแผนควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อร่วมพฒันางานไปด้วยกันซึ่งการด าเนินงานสุขภาพจิตต้องครอบคลุม
กิจกรรมหลักดังนี ้
                 7.1.1 การคัดกรอง ส่งเสริม รักษา ฟื้นฟ ูช่วยเหลือสุขภาพจิต กลุ่มเด็กปฐมวัย 
                 7.1.2 การคัดกรอง ส่งเสริมรกัษา ฟื้นฟ ูช่วยเหลือสุขภาพจิต กลุ่มเด็กวัยเรียน 
                 7.1.3 การคัดกรอง ส่งเสริม รักษา ฟื้นฟู ช่วยเหลือสุขภาพจิต กลุ่มวัยรุ่น 
                 7.1.4 การคัดกรอง ส่งเสริม รักษา ฟื้นฟ ูช่วยเหลือสุขภาพจิต  กลุ่มวัยท างาน 
                 7.1.5 การคัดกรอง ส่งเสริม รักษา  ฟื้นฟ ู ช่วยเหลือสุขภาพจิต กลุ่มวัยผูสู้งอายุ 
                 7.1.6 การคัดกรอง รักษา สง่เสริมการเข้าถึงบรกิารผู้ปุวยสุขภาพจิตและมกีารดูแลตอ่เนือ่งอย่างเปน็ระบบ 
                 7.1.7 พัฒนาทมีช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤติทางจิตใจและระบบบรกิารทีมช่วยเหลืออย่างตอ่เนือ่ง
สม่ าเสมอ 
                 7.1.8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ภายในจังหวัดให้เข้มแข็งสามารถช่วยเหลือกัน
ภายในจังหวัดและพฒันาไปด้วยกันทัง้จงัหวัดแบบยังยืนต่อเนื่อง สามารถสร้างนวัตกรรมขึ้นเพื่อพฒันางานต่อไป 
และเพิม่เติมตามนโยบายต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา ที่จะเกิดข้ึนตามช่วงเวลา 
          7.2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บรุี จัดท าโครงการเพื่อแก้ไขปญัหาและพัฒนาระบบบริการในระดบั
ต่างๆภายในจังหวัด 
          7.3 ด าเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ โดยการสรา้งทีมทีเ่ข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเปูาหมาย
ไปพร้อมกันทัง้จังหวัด 
          7.4 สนับสนุนด้านวิชาการ สื่อ เอกสารวิชาการ แบบประเมิน พร้อมอุปกรณ์ในการขับเคลือ่นงาน สร้าง
ขวัญก าลังใจซึ่งกันและกันในช่วงปฏิบัติงาน 
         7.5  นิเทศติดตามการด าเนินงานไปพร้อมกับทีมปฏิบัติงานโดยขบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในจงัหวัด
สม่ าเสมอ 
         7.6  วิเคราะห์ข้อมูลจาการเกบ็รวบรวมแบรายงานและการนเิทศงาน สรปุประเด็นปัญหาและแนวปฏิบัตทิี่
ดี (Best  Pracetice) เพื่อใช้พัฒนาภายในจงัหวัดต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 227 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานสุขภาพจิต 

รหัส 003/3 แผ่นท่ี 6/18 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

 ส าหรับรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ ในระดับต่างๆ  ตามกิจกรรม
หลัก 8 กิจกรรม ดังน้ี 
 7.1.1 การคัดกรอง สง่เสรมิ รักษา ฟื้นฟู ช่วยเหลอืสุขภาพจิต กลุ่มเด็กปฐมวัย 
  7.1.1.1 แนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน 
 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 
เจ้าหน้าที่ในรพ.สต./

พยาบาลวิชาชีพ 
 
 
 

- พยาบาล 
 
 
 
 

-  พยาบาล 
 
 
 
 

- แพทย ์
- พยาบาล 

 
 
 

- แพทย ์
- พยาบาล 

 
 
 
 

- แพทย ์
- พยาบาล นัก

กิจกรรมบ าบัด นักสังคม
สังเคราะห ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่สมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.แบบประเมิน DSPM 
2. แบบคัดกรองโรคออทิซึมใน
เด็กอายุ 1-4 ปี   
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
แบบประเมนิ TEDA 4I 

 

 

 

 

 

เด็กประเมินพัฒนาการ 

 

ส  ัย 

สมวยั 

ส่งเสริม 1 เดือน ประเมินซ้ า DSPM 
 

ประเมิน TEDA4I 

ไม่สมวยั 

ประสานสง่ต่อ ร.พ.สงิห์บรีุ พบกุมารแพทย์ วินจิฉยั 

เพ่ือประเมินซ า้และสง่ต่อตามแผนกต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 

นกักายภาพบ าบดั 

กระตุ้นพฒันาการ 

จิตแพทย์ (สมาธิสัน้  ออทิสติก ปัญญาอ่อน  

อารมณ์รุ่นแรง) ใบรับรองแพทย์ขึน้ทะเบียน 

ไ ่ส  ัย 

ไม่สมวยั 

เด็กประเมินคดักรองโรคออทซิมึ 

ผลเกิน 6 ข้อ 

สมวยั 

สง่ข้อมูลกลบัพืน้ท่ีเพ่ือติดตามสง่เสริมประเมิน

ต่อเน่ือง 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 228 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานสุขภาพจิต 

รหัส 003/3 แผ่นท่ี 7/18 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7.1.1.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย 
1. ส ารวจข้อมูลประชากรอายุ 0 – 5 ปี ในเขตรบัผิดชอบ 
2. ด าเนินการประเมินคัดกรองโรคออทซิึม เมื่อพบมีเกิน 6 ข้อ  
3. ส่งต่อ เพือ่รบัการประเมินออทสิติกซ้ าและรบัการวินิจฉัยรักษา  สรุปรายงานผลสสจ. 
4.เมื่อพบเดก็ที่มพีัฒนาการล่าช้าจาการส่งเสริมพฒันาการ ประเมินซ้ าด้วย DSPM  
5.ส่งต่อ รับการประเมิน TEDA 4I ส่งเสรมิพฒันาการและประเมินซ้ า เพื่อรับการรักษาและส่งตอ่ 
6. สรุปรายงานผลการตรวจคัดกรอง การส่งเสริม การรกัษา ฟื้นฟู  ส่งสสจ. 
7. คืนข้อมูลสู่ต าบลด าเนินการติดตามตอ่เนื่อง 
8.สรปุปญัหาอปุสรรคในการด าเนินงาน 
หมายเหตุ  เรื่องพัฒนาการมเีจ้าหน้าทีเ่กี่ยวข้องดังนี้ งานแมแ่ละเด็ก งานวัคซีน งานกายภาพบ าบัด งานสุขภาพจิต 
งานกระตุ้นพัฒนาการ  การมอบหมายเจ้าภาพหลกัในแต่ละช่วงงานแล้วแต่พื้นที่ด าเนินการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 229 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานสุขภาพจิต 

รหัส 003/3 แผ่นท่ี 8/18 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

 7.1.2.การคัดกรอง ส่งเสริมรักษา ฟื้นฟู ช่วยเหลอืสุขภาพจติ กลุ่มเด็กวัยเรียน 

  7.1.2.1 แนวทางการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กวัยเรียน 
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ครู ป. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แพทย์ คร ู

 แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมนิเชาวนเ์ล็ก 
 แบบประเมนิKUSSI Rating 
Scales   
 แบบคัดกรอง สพฐ.  
แบบประเมนิSNAP-IV   
แบบส ารวจพัฒนาการเด็ก 
(PDDSQ) 
แบบประเมนิจุดแข็ง จุดอ่อน  
(SDQ) 
แบบประเมนิความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ) 

 

 

 

 

 

ภาวะบกพร่องทางการเรยีนรู้ (แบบสังเกตพฤติกรรม≥ 6คะแนน )

คะแนน 

ปัญหา
ด้าน
พฤติกรร
ม
อารมณ ์

เพื่อ
พัฒนา
เด็ก 

เด็กนร.ชัน้ป.1 (อยู่กบัครูมาเกิน 2 เดือน) 

เรยีนรู้ช้า                 แอลดี            สมาธิสั้น         ออทิสติก        

แบบคัด
กรอง 
สพฐ. 

แบบคัด
กรอง 
สพฐ. 

 

แบบคัด
กรอง 
สพฐ. 

 

SNAP-IV 

เชาวน์
เล็ก 

KUSSI       
ส่วน 
LD 

KUSSI       
ส่วน 
ADHD 

KUSSI       
ส่วน 
Autism 

PDDSQ 

แบบประเมนิ
จุดแข็ง 
จุดอ่อน  
(SDQ) 

แบบ
ประเมิน
ความ
ฉลาดทาง
อารมณ์ 
(EQ) 

• ท
า
ง
อ
า
ร
ม
ณ์
 
(
E
Q
) 

 

พบจิตแพทยเ์พื่อวินฉิัย รับรองความพิการ 

ปกติ ความเสี่ยงผิกปกติ 

คร/ูผู้ปกครอง  ส่งเสรมิ  การเรียนรู ้ พฤติกรรม 
อามรมณ ์



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 230 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานสุขภาพจิต 

รหัส 003/3 แผ่นท่ี 9/18 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

 7.1.2.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียน 
1. ส ารวจข้อมูลเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 ในโรงเรยีนเขตรับผิดชอบ 
2. ประสานงานครูช้ัน ป. 1 ในการด าเนินการประเมินคัดกรองแบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
3. พบเด็กนกัเรียนที่มปีัญหาออทสิติก  สมาธิสั้น  สง่ต่อ เพือ่รับการประเมินซ้ า และรบัการวินจิฉัยรักษา  สรปุ
รายงานผลสสจ. 
4.ติดตามเด็กนักเรียนที่มีความเสี่ยงด้านการเรียนรูท้างภาษาและคณิตศาสตร์ ประเมินซ้ าในช้ัน ป.3  
5.พบเดก็นักเรียนทีม่ีปัญหา สง่ต่อ ทางด้านIQ รพ. 
6. สรุปรายงานผลการตรวจคัดกรอง การส่งเสริม การรกัษา ฟื้นฟู  ส่งสสจ. 
7. คืนข้อมูลสู่ต าบลด าเนินการติดตามตอ่เนื่อง 
8.สรปุปญัหาอปุสรรคในการด าเนินงาน 
 7.1.3 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัตงิานการคัดกรอง ส่งเสริม รักษา ฟื้นฟู ช่วยเหลือสุขภาพจิต กลุ่มวัยรุ่น 
1.ด าเนินงานควบคู่กับงานอนามัยเจริญพันธ์ุ  
2. คัดกรองสุขภาพจิตวัยรุ่น  บริการให้ค าปรึกษาวัยรุ่นที่มีปญัหา  
3.ส่งต่อ รับรักษาตรวจวินิจฉัยดูแลอย่างต่อเนื่อง 
4. สรุปรายงานผลการตรวจคัดกรอง การส่งเสริม การรกัษา ฟื้นฟู  ส่งสสจ. 
5. คืนข้อมูลสู่ต าบลด าเนินการติดตามตอ่เนื่อง 
6.สรปุปญัหาอปุสรรคในการด าเนินงาน 
 7.1.4 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานการคัดกรอง ส่งเสริม รักษา ฟื้นฟู ช่วยเหลือสุขภาพจิต กลุ่มท างาน 
1.ด าเนินงานควบคู่กับงาน   NCD งานอนามัยสิง่แวดล้อม 
2. คัดกรองสุขภาพจิตวัยท างาน บริการให้ค าปรึกษาท างานที่มีปญัหา  
3.ส่งต่อ รับรักษาตรวจวินิจฉัยดูแลอย่างต่อเนื่อง 
4. สรุปรายงานผลการตรวจคัดกรอง การส่งเสริม การรกัษา ฟื้นฟู  ส่งสสจ. 
5. คืนข้อมูลสู่ต าบลด าเนินการติดตามตอ่เนื่อง 
6.สรปุปญัหาอปุสรรคในการด าเนินงาน 
 7.1.5 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานการคัดกรอง สง่เสรมิ รักษา ฟื้นฟู ช่วยเหลือสุขภาพจิต กลุ่มผูสู้งอาย ุ
1.ด าเนินงานควบคู่กับงานผูสู้งอายุ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม 5 สุข 
2. คัดกรองสุขภาพจิตวัยผูสู้งอายุ บริการให้ค าปรึกษาผูสู้งอายุที่มีปัญหา  
3.ส่งต่อ รับรักษาตรวจวินิจฉัยดูแลอย่างต่อเนื่อง 
4. สรุปรายงานผลการตรวจคัดกรอง การส่งเสริม การรกัษา ฟื้นฟู  ส่งสสจ. 
5. คืนข้อมูลสู่ต าบลด าเนินการติดตามตอ่เนื่อง 
6.สรุปปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
  
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 231 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานสุขภาพจิต 

รหัส 003/3 แผ่นท่ี 10/18 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

 7.1.6 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน การคัดกรอง รกัษา ส่งเสริมการเข้าถึงบรกิารผู้ปุวย
สุขภาพจิตและมีการดูแลต่อเนือ่งอย่างเป็นระบบ 
1. ด าเนินการค านวณหาอัตราคาดการณ์การเข้าถึงบริการของแต่ละโรค 
2. ด าเนินการคัดกรองค้นหาผู้ปุวยเพื่อให้ไดร้ับการรกัษาดูแล 
3.ด าเนินการรักษาดูแลอย่างต่อเนื่อง 
4.สรปุรายงานผล วิเคราะห์ผลงาน และหาแนวทางแก้ไข สง่สสจ. 
5.วางแผนด าเนินงานต่อไป 
 7.1.7 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน พัฒนาทมีช่วยเหลือผูป้ระสบภาวะวิกฤติทางจิตใจและระบบ
บริการทีมช่วยเหลอือย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
1.จัดต้ังทมี MCATT  ระดับจังหวัด  ระดับอ าเภอ ระดบัต าบล 
2. ด าเนินการซอ้มแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3. ด าเนินการติดตามช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤติทางจิตใจอย่างต่อเนื่อง 
4. สรุปผลการด าเนินงาน วางแผนแก้ไข สง่สสจ. 
5. พัฒนาทีมอย่างต่อเนือ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 232 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานสุขภาพจิต 

รหัส 003/3 แผ่นท่ี 11/18 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

 7.1.8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 
7.1.8.1 แนวทางปฏิบัติในการคัดกรองดูแลรักษาผู้ปุวยโรคจิตจังหวัดสงิหบ์ุร ี

 
ผู้รับผิดชอบ    ขั้นตอน     กิจกรรม/เอกสาร 

พยาบาลคัดกรอง         -วัด V/S ประเมินเบื้องต้น 
                            -แบบคัดกรองโรคจิต 2 Q 

พยาบาลจิตเวชรพ.          
  
 

พยาบาลจิตเวชรพ.           -แผ่นพับ/ภาพพลิก 
-ระบบ online  -ใบนัด 
 

แพทย์          -ใบตรวจรักษา 

จนท.ตรวจพิเศษต่างๆ        -ระบบ online 

คลินิกพิเศษ          
   

แพทย์        N    N        -ใบRefer 

พยาบาลจิตเวช               -ระบบ online 

การเงิน               Y 

เภสัชกร        

  

พยาบาล OPD/ER         -ชุด Admit 

 

แพทย์ 
พยาบาลจิตเวช 

พยาบาล OPD/IPD  
 

พยาบาล OPD/IPD         -แผ่นพับ/ภาพพลิก 

พยาบาลจิตเวช         -ใบนัด 

เภสัชกร 
 
 
 

พยาบาลจิตเวชชุมชน        -ทะเบียนติดตามเยี่ยม 

พยาบาล รพ.สต.         -แบบติดตามเยี่ยม 

          
 

พยาบาลจิตเวช         -แบบรายงาน 

พยาบาล รพ.สต. 

ผู้ ป่วยมารับบริการที่ OPD /รพ.สต. 

ประเมินเพิ่ม 

-บนัทกึอาการใน HosXp  -ให้สขุภาพจิตศกึษาตาม

ปัญหาของผู้ ป่วย      -สง่พบแพทย์และออกใบนดั 

 

รับไว้ในรพ. 
ให้ยากลบับ้าน 

สง่ต่อกรณี 

เกินขีด

ความสามารถ/ 

ผู้ ป่วยร้องขอ 

กลบับ้าน 

-ให้ค าแนะน าก่อนกลบับ้าน 

-นดัดอูาการอีก 2 สปัดาห์ และนดัรับยา

ต่อเนื่องทกุเดือน 

สง่ต่อข้อมูล 

-กรณีฉีดยาในพืน้ที่ 

-เพื่อติดตามเย่ียมทกุ 1,3,6,12 ด. 

สง่เข้าตกึผู้ ป่วยใน 

เก็บรวบรวมข้อมูลทุก 3 เดือน 

สง่ ER 
-ฉีดยา/ให้ IV 

แพทย์ตรวจวินิจฉยัและให้การรักษา 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 233 
 

 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานสุขภาพจิต 

รหัส 003/3 แผ่นท่ี 12/18 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

  7.1.8.2 แนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้ปุวยจิตเวชไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงหบ์ุร ี
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
เจ้าหน้าที่ในรพ.สต./

พยาบาลวิชาชีพ 
 
 
 

- พยาบาล 
 
 
 
 

-  พยาบาล 
 
 
 

- แพทย ์
- พยาบาล 

 
 
 
 

- แพทย ์
- พยาบาล 

 
 
 
 

จนท.สังคมสังเคราะห ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** ใบส่งต่อ 
ใบรับรองแพทย์                                                                                               
ใบรับรองความพิการ(ถ้ามี)                                                                                               
บัตรประชาชน 
ทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่รับแจ้งเหตุ 

 
ประสานโรงพยาบาลในพืน้ที ่

สมัครใจรับบริการ 

น าส่ง ร.พ.ในพืน้ที่บริการ ๑๖๖๙ 
เพื่อประเมินสุขภาพกาย /  จิต ให้การรักษาเบื้องต้น 

 

ปัญหาครอบครัวยากจน/ถูกทอดทิ้ง 
ละเลย/ขาดผู้ดูแล/ไม่ได้รับสิทธิต่าง 
ๆ 

ไม่สมัครใจรับบริการ 

ประสานส่งต่อ ร.พ.สิงหบ์ุร ี
เพื่อประเมินซ้ าและออกใบรับรองแพทย ์

แนะน าบริการ/ประสานหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เชน่ ,อบต.,พมจ, เทศบาล ฯลฯ 

เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น 

ประสานส่งต่อศนูย์ไร้ที่พึ่ง,พมจ.เพื่อหาสถาน
รองรับ 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 234 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานสุขภาพจิต 

รหัส 003/3 แผ่นท่ี 13/18 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

  7.1.8.3 แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผูปุ้วยที่เสี่ยงตอ่การฆ่าตัวตายจังหวัดสงิหบ์ุรี 
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 

- พยาบาล 
 คัดกรอง 

 
 
 

- พยาบาล 
 
 
 
 
 

-  แพทย ์
-  พยาบาล 

 
 
 

- แพทย ์
- พยาบาล 

 
 
 
 

- พยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-แฟูมประวัติ 
- แบบคัดกรอง(2Q) 
 
 
 
- แฟูมประวัต ิ
- แบบคัดกรอง 8Q  
 
 
 
 
 
-แฟูมประวัติ 
- แบบคัดกรอง 9Q/8Q 
 
 
 
-แฟูมประวัติ 
- ใบแนะน าเฝูาระวังฆ่าตวั
ตาย 

-  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ป่ ยที   รับบร ก รทุกร ย 

 

ไ ่ ี    

 สี ยง 

ปฎิบตัิตามCPG  ฆา่ตวัตาย /รายงานแพทย์ 

= 0 

 7 

คะแน

น 

 1 ข้อ 

 จ้งผลก ร 

ปร    น 

 

   ปฏ บั      CPG 
ซึ  ศร้  

        /ร ยง น  ทย์ 

 

< 7 

 1

คะแนน 

ประเมิน 9Q และ 8Q กอ่นกลับบ้านทกุราย พรอ้มให้ข้อมูล ผู้ป่วยและญาต ิ

ไ ่ ีทัง้ 2  

ข้ ข้  

ปร    นภ   

ซึ  ศร้  ้ ย 2Q  

 

ประเมินฆ่าตัวตายด้วย 8 Q 

 

ปร    นภ   

ซึ  ศร้  ้ ย 9Q  

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 235 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานสุขภาพจิต 

รหัส 003/3 แผ่นท่ี 14/18 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

 7.1.8.4 แนวทางการระบบ Refer ผู้ปุวยจิตเวชในจังหวัด 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

พยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ใบส่งตัว 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ผู้ป่วยจิตเวช 

รพสต. 
รพช. 
 

แจ้งผู้รับผิดชอบงานลุขภาพ
จิตและจิตเวชของรพ.สต. 

โทร 1669 และ
ประสานพยาบาล   
จิตเวชในรพช. 

ประสานงานสุขภาพจิตและ
จิตเวช 

ER ให้ยาฉีดตามแนวทาง 
ถ้าอาการไม่สงบ 

พยาบาลจิตเวชประสานแผนกจิตเวชรพ.แม่ข่าย 

รพ.แม่ข่ายใหค้ าแนะน าในการดูแลรักษาต่อเนื่อง 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 236 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานสุขภาพจิต 

รหัส 003/3 แผ่นท่ี 15/18 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

 7.1.8.5 แนวทางการระบบ Refer ผู้ปุวยจิตเวชออกนอกจงัหวัด 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

พยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - -ใบส่งตัว 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ผู้ป่วยจิตเวช (รพช./รพสต.) 

โทร 1669 
โทรเรียกต ารวจหรอืกู้ภัย                       
(191/ผูป้ระสานของกู้ภัย
0858308891) 

EMS เตรียมยาฉีด 
- ฉีด Haloperidol 5 mg I.M,  Valium 5 mg I.V Stat 
และเตรยีมยาฉีดอีกอย่างละ 2 หลอด  
(ใบส่งตัว, และตรวจทางกาย , labก่อน ) 
**กรณี พรบ.ไม่ต้องตรวจ lab 

ประสานรพ.สิงห์บุรี แจ้งให้แม่ข่ายทราบ กรณรีพ.ศรีธญัญาไม่
รับ รพ.สิงห์บรุีจะเปน็     ผู้ประสานใหร้พ.ช. 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 237 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานสุขภาพจิต 

รหัส 003/3 แผ่นท่ี 16/18 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

 7.1.8.6 แนวทางการดูแลผูปุ้วยจิตเวชฉุกเฉินที่แผนกฉุกเฉิน 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

ต ารวจ ผู้น าชุมชน  
 
 
 
 
 

พยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 

แพทย ์
 
 
 
 
 

แพทย ์
 
 
 

รถส่งต่อ 

 - แบบ ตจ.1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินแลว้ผูป้่วยมีแนวโน้มก้าวร้าว 
-ผู้ปุวยจิตเวชและหรือผู้ปุวยที่แสดงอาการไมเ่ป็นมิตร   -ผู้ปุวยที่มีประวัติใช้สารเสพติด                          

- มีประวัติก้าวร้าวในครั้งนี ้- ดูไม่สามารถควบคมุตัวเองได้   - มีความเสี่ยงจะหลบหน ี 

 

พยาบาลคนที่ 1 
-ตามรปภ. หรือต ารวจ, ให้ญาติอยู่ด้วย 
-พูดคุยสร้างสัมพนัธภาพกับผู้ปุวยเพื่อลด
ความก้าวร้าว 

พยาบาลคนที่ 2 
-เตรียมยาฉุกเฉิน (halo 5 mg im, valium 5 
mg iv) 
-Counsult แพทย์เวร/จิตแพทยร์พ.แม่ข่าย 
 
 

พรบ.มาตรา 24 
-ขอ Restrain 

-ฉีดยา 

 พรบ.มาตรา27/28 
แพทย์/พยาบาลร่วมประเมนิผู้ปุวยซ้ า (ประเมนิสภาพจิตตามแบบตจ.๑) 

ผู้ปุวยสงบและพร้อม  
เข้ารับการรักษาแบบผู้ปุวยใน  
แพทยพ์ิจารณารบัไว้รักษาเองหรือส่งต่อ
รพ.สิงห์บรุ ี

พรบ.มาตรา29,34 
ผู้ปุวยสงบลงแต่ไม่พร้อมเข้ารักษาแบบผูปุ้วยใน       
ประสานรพ.สิงห์บุรีก่อนส่งต่อ ประเมินทางกาย
และทางจิต 

ส่งต่อรพ.ศรีธัญญา 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 238 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานสุขภาพจิต 

รหัส 003/3 แผ่นท่ี 17/18 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

  7.18.7 แนวทางการส่งต่อผู้ปุวยไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

แพทย์ พยาบาล 
 

จนท.เลป 
 
 
 
 
 

พยาบาล 
 
 
 
 
 

ระบบส่งต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - แบบ ตจ.1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

แพทย์/จิตแพทย์ลงความเห็นว่า Refer ผูป้่วย 

ผลปกติ ผิดปกต/ิมโีรคทางกายร่วมด้วย 

- ตรวจ lab CBC, Bun, Cr, Anti HIV, E’lyte, VDRL,ฤ A-r 
- Chest X-ray 

ด าเนินการส่งตัวตามระบบReferผู้ปุวยออกนอกจังหวัด 

โทรประสาน ER รพ.ศรีธญัญา 
Faxข้อมูลผลlab/ใบส่งตัว/(กรณีพรบ.
ส่งตจ1ด้วย) 
-รอจิตแพทยร์พ.ศรีธญัญา โทรตอบกลับ
ว่า รับAdmit 

ให้การรักษาโรคทางกายจนกว่าผล lab 
และอาการทางกายปกติ 

กรณีส่งผู้ป่วยใช้
พรบ.                    
ไม่ตรวจ Lab หรือ
เท่าที่ด าเนินการได ้



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 239 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานสุขภาพจิต 

รหัส 003/3 แผ่นท่ี 18/18 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

 7.1.8.8 แนวทางการรับผูปุ้วยไว้ดูแลในพื้นที่ 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

ผู้ปุวย 
 

รพช.                                                         
 
 
 
 
 

รพท.                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -ใบส่งตัว 
  -บันทึกข้อความจากแพทย์ 

 

 
 
 
 
 
 

ผู้ป่วยจิตเวชส่งกลับมารบัการรกัษา ในพื้นที ่

(รพช./รพท.) 

ไมม่ียา 

รพช./รพท.ประสานโรงพยาบาลศรี
ธัญญา เพื่อ   จัดยาทางไปรษณีย ์
๑. ประสานจิตเวชชมุชน 
๒. ผู้ปุวยไมม่ีประวัติรักษาที่ศรีธัญญา 
ให้เขียนรายละเอียดเพื่อท าประวัติ
ด้วย 
๓. ผู้ปุวยเก่าและผู้ปุวยใหม ่
๓.๑ เขียนใบส่งตัว 
๓.๒ แบบฟอรม์การติดตาม 

ตรวจสอบเรื่องความพร้อมในการรักษาเรื่อง
ยา 

ประสานโรงพยาบาลแม่ข่าย 

รับการรักษาต่อเนื่อง มียา 

ผู้ปุวยเก่า ผู้ปุวยใหม ่

มียา 

ไมม่ียา 

ประสานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
เครือข่าย 
-เขียนใบส่งตัว 
-แบบฟอรม์การ
ติดตาม 
-หนังสือราชการปะ
หน้า 

ผู้ปุวย/ญาติท าประวัติที่
โรงพยาบาลแม่ข่าย
พร้อมใบส่งตัว พบแพทย์
ในครั้งแรก 

โรงพยาบาลแม่ข่ายจัดยาให้ผู้ปุวย 
เจ้าหน้าที่ รพช.รับยาแทนผู้ปุวย 

ผู้ปุวยรับการรักษา
ต่อเนื่องในพืน้ที ่



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 240 
 

 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพผู้สงูอายุ 

รหัส 003/3 แผ่นท่ี 1/11 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สขุภาพจิต 
และยาเสพติด 

ผู้จัดท า  นายสมพล  พวงจันทร ์
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางสาวอารีย์  บุญผ่อง) 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
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(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อสง่เสรมิใหผู้้สงูอายุมสีุขภาพดีและอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ 

1.2 สามารถค้นพบโรค (กาย/ใจ) ในระยะแรก รักษาถูกต้องทันเวลา และได้รับการฟื้นฟูสภาพอย่างเหมาะสม 
1.3 ส่งเสริมใหผู้สู้งอายุสามารถพึง่พาตนเองได้มากที่สุด โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้จะมีโรคเรื้อรัง 
1.4 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ 
1.5 เพื่อสง่เสรมิใหผู้้สงูอายุ และผู้ดูแลมีความรู้ในการดูแลสขุภาพตนเอง 
1.6 เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ผู้จัดการการดูแล(Care Manager)และผู้ดูแล

ผู้สูงอายุ(Care Giver) มีความรู้และทักษะในการดูแล เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 
และให้การดูแลระยะสุดท้ายเพื่อการจากไปอย่างสมศักดิ์ศรี 

1.7 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

2. ขอบเขต 
 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คือการด าเนินงานที่ท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งในมิติกาย จิต สังคม        
และปัญญา โดยมีเปูาหมายการดูแล คือ เพื่อคงความมีสุขภาพดี, ค้นพบโรค (กาย/ใจ) ในระยะแรก รักษาถูกต้อง
ทันเวลา ฟื้นฟูสภาพอย่างเหมาะสม, สามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้จะมีโรคเรื้อรัง   
และ มีความเป็นอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี เป็นการด าเนินงานที่มีความหลากหลาย มีหลายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องภายใต้บทบาท
การให้บริการของกระทรวงสาธารณสุขคือ ส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคและภัยสุขภาพ การดูแลรักษาพยาบาล 
การฟื้นฟูสุขภาพที่เหมาะสม และ การคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีกิจกรรมหลักๆ ในการด าเนินงานได้แก่ 

 2.1 การส ารวจสภาวะสุขภาพผูสู้งอายุ จะด าเนินการส ารวจ ความสามารถในการดูแลช่วยเหลือ
ตนเอง,การมโีรคของผู้สงูอายุ, พฤติกรรมสุขภาพของผุ้สงูอายุ และ สภาพการอยู่อาศัยของผูสู้งอายุ 

 2.2 การส ารวจชมรมผูสู้งอายุ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เปน็ชมรมผูส้งูอายุคุณภาพ 
 2.3 การส ารวจวัดสง่เสรมิสุขภาพผูสู้งอายุ เพื่อส่งเสริมใหพ้ระและวัด เป็นผู้น าในการสง่เสรมิ

สุขภาพแก่ประชาชน และสร้างสิง่แวดล้อมให้เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ 
 2.4 การติดตามการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่ผูสู้งอายุ ของหน่วยบรกิารสาธารณสุขต่างๆ 
 2.5 การทดสอบสมรรถภาพทางกายผูสู้งอายุ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานบริการสาธารณสุข

ทุกแห่ง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ผูสู้งอายุทีม่ีปญัหาทางกายที่แอบแฝงอย่างเหมาะสม เพื่อชะลอความเสื่อม
ทางกายของผู้สูงอายุไม่ใหเ้ร็วเกินไป อีกทั้งเพื่อเฝูาระวังปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติกจิวัตรประจ าวันของผู้สูงอาย ุทั้งนี้
ด าเนินการค้นหาด้วยโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของกองออกก าลังกาย   

 2.6 การพัฒนาระบบการดูแลผู้สงูอายุทีม่ีภาวะพึ่งพิง เพื่อสนับสนุนใหอ้งค์กรบริหารส่วนทอ้งถ่ิน
มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิง 
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3. ค านิยาม 
 3.1 ผู้สูงอายุหมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป  
 3.2 ผู้สูงอายุทีช่วยเหลือตนเองได้สมบูรณ์ (กลุ่มติดสังคม) คือผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองโดย
สมบูรณ์ในทุกกิจกรรมพื้นฐานในการด ารงชีวิต หรือมีคะแนนประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) มากกว่า 11 คะแนน 
 3.3 ผู้สูงอายุทีช่วยเหลือตนเองได้บ้าง (กลุ่มติดบ้าน) คือผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้าง แต่
ต้องช่วยเหลือเล็กน้อยในกิจกรรมพื้นฐานการด ารงชีวิตต้ังแต่หนึ่งกิจกรรมข้ึนไปโดยไม่มีกิจกรรมที่ต้องช่วยเหลือ
โดยสมบูรณ์ หรือมีคะแนนประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel 
ADL index) 5-11  คะแนน 
 3.4 ผู้สูงอายุทีช่วยเหลือตนเองไม่ได้ (กลุ่มติดเตียง) คือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องได้รับ
ความช่วยเหลืออย่างสมบูรณ์ในกิจกรรมพื้นฐานการด ารงชีวิตตั้งแต่หนึ่งกิจกรรมข้ึนไป หรือมีคะแนนประเมิน
ความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) ต่ ากว่า 5 คะแนน 
 3.5 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง คือ ผู้สูงอายุที่มีคะแนนประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า 11 ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตามความ
ต้องการการบริการด้านสาธารณสุข คือ 
 กลุ่มที่ 1 เคลื่อนไหวได้บ้าง และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่าย แต่ไม่มีความสับสนทางสมอง 
 กลุ่มที่ 2 เหมือนกลุ่มที่ 1 แต่มีความสับสนทางสมอง 
 กลุ่มที่ 3 เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่าย หรือมีอาการเจ็บปุวยรุนแรง 
 กลุ่มที่ 4 เหมื่อนกลุ่มที่ 3 และมีอาการเจ็บปุวยรุนแรง หรืออยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต 
 3.6 กิจกรรมพื้นฐานในการด ารงชีวิต คือ 1.การอาบน้ า, 2.การใส่เสื้อผ้า/แต่งตัว, 3.การเข้าห้องน้ า,           
4.การนั่ง/ลุกจากที่นอน, 5.การอุจจาระ/ปัสสาวะ, 6.การกินอาหาร 
        3.7 สุขภาพ หมายถึง ภาวะที่มีความสุข ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และ ปัญญา 

3.8 คุณภาพชีวิต หมายถึง การมีสุขภาพที่ดี  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความมั่นคงในชีวิต  - 
 3.9 การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง การกระท าที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลมีสุขภาวะทางกายจิต

ปัญญาและสังคมโดยสนับสนุนพฤติกรรมบุคคลและการจัดการสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคลครอบครัวชุมชนและสังคม 

 3.10 การปูองกันโรค หมายถึง การกระท าหรืองดกระท าบางอย่างเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บปุวยหรือเป็นโรค 
และการปูองกันไม่ให้กลับเป็นซ้ าในกรณีที่หายจากการเจ็บปุวยหรือเป็นโรคแล้ว  แบ่งออกได้เป็น๓ระดับคือการ
ปูองกันก่อนการเกิดโรคหรอืก่อนการเจ็บปุวยการปูองกันโรคในระยะทีเ่กิดโรคหรือเจ็บปุวยข้ึนแล้วและการปูองกัน
โรคและฟื้นฟูสภาพเมื่อหายจากการเจ็บปุวยแล้ว 
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 3.11 ระบบการดูแลระยะยาว ( Long-term csre ) คือ การจัดบริการสาธารณสุขและบริการทางสังคม 
เพื่อตอบสนองความต้องการความช่วยเหลือของผู้ที่ประสบภาวะยากล าบาก อันเนื่องมาจากการเจ็บปุวยเรื้อรัง 
อุบัติเหตุ ความพิการต่างๆ ตลอดจนผู้สูงอายุที่ชราภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจ าวัน (ผู้ปุวย หรือ
ผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง หรือติดบ้าน) โดยมีรูปแบบทั้งที่เป็นทางการ (ดูแลโดยบุคลากรสาธารณสุขและสังคม)  
และไม่เป็นทางการ (ดูแลโดยครอบครัว อาสาสมัคร เพื่อน เพื่อนบ้าน) โดยบริการด้านสาธารณสุขมักป็นเรื่องการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ การพยาบาล ในขณะที่ความต้องการบริการด้านสังคมมักมากกว่า และมีทั้งในเรื่องการช่วยเหลือ
ในชีวิตประจ าวัน เช่น อาหารการกิน การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล การขับถ่าย งานบ้าน รวมไปถึงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ เป็นต้น เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด าเนินชีวิตให้เป็นอิสระเท่าที่จะเป็นไปได้ 
โดยอยู่บนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 3.12 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน คือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคน
พิการ หรือศูนย์ที่มีช่ืออย่างอื่น ซึ่งจัดต้ังข้ึนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือที่  “คณะอนุกรรมการสนับสนุน
การจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” เห็นชอบ 
 3.13 “คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” มีหน้าที่
พิจารณาจัดหา ก าหนดอัตราชดเชยค่าบริการ และเห็นชอบให้  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือ
หน่วยบริการ หรือสถานบริการ เข้าร่วมจัดบริการระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง ได้รับ
บริการตามชุดสิทธิประโยชน์และอัตราที่ก าหนด คณะอนุกรรมการฯ มีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
    1.ผู้บริหารสงูสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรอืผูบ้ริหารอื่นที่ได้รบัมอบหมาย  ประธาน
อนุกรรมการ 
    2.ผู้แทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (2 คน)    อนุกรรมการ 
    3.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลของรัฐในพื้นทีห่รือผู้แทน (1คน )   อนุกรรมการ 
    4.สาธารณสุขอ าเภอในพื้นที่หรือผู้แทน (1 คน)     อนุกรรมการ 
    5.หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิของรัฐในพื้นที่ (1 คน)    อนุกรรมการ 
    6.ผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (1 คน)    อนุกรรมการ 
    7.ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สงูอายุทีม่ีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (1 คน)    อนุกรรมการ 
    8.ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ไดร้ับมอบหมาย (1 คน) อนุกรรมการ 
           และเลขานุการ 
4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1 การส ารวจสภาวะสุขภาพ. 
     4.1.1 การส ารวจสภาวะสุขภาพผูสู้งอายุ 

    4.1.2 แบบทะเบียนผูสู้งอายุ 
4.2 การส ารวจชมรมผูสู้งอายุ 
    4.2.1 แบบส ารวจชมรมผู้สงูอายุจังหวัดสิงห์บรุี  
    4.2.3 แบบประเมินชมรมผู้สงูอายุคุณภาพ 
4.3 การส ารวจวัดสง่เสรมิสุขภาพผูสู้งอายุ  
    - เกณฑ์ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ 
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4.4 การติดตามการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่ผูสู้งอายุ ของหน่วยบรกิารสาธารณสุขต่างๆ 
    - แบบรายงานกจิกรรม ส่งเสริมใหผู้สู้งอายุมีความรู้ในการดแูลสุขภาพตนเอง 

 4.5 การทดสอบสมรรถภาพทางกายผูสู้งอายุ  
     4.5.1 ข้อแนะน าการจัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายและการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/
ฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม 

     4.5.2 แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกายผู้สงูอายุ 
     4.5.3 แบบสรปุกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายผู้สงูอายุ  

4.6 การพัฒนาระบบการดูแลผู้สงูอายุทีม่ีภาวะพึ่งพิง 
     4.6.1 รายช่ือผูจ้ัดการการดูแลผูสู้งอายุ 
     4.6.2 รายช่ือผูผ้่านการอบรมผู้ดูแลผู้สงูอายุ 

5. เอกสารอ้างอิง 
 5.1 คู่มือการคัดกรอง / ประเมินผูสู้งอายุ 
 5.2 คู่มือโรค Geriatric Syndrome ในผู้สูงอายุ 
 5.3 คู่มือมาตรฐานและการด าเนินงานคลินิกผู้สงูอายุคุณภาพ 
 5.4 คู่มือการส่งเสริมสุขภาพผู้สงูอายุ ส าหรบับุคลากรสาธารณสุข 
 5.5 คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผูสู้งอายุ หลกัสูตร 70 ช่ัวโมง 
 5.6 คู่มือการดูแลรักษาโรคผูสู้งอายุแบบสหสาขาวิชาชีพ 
 5.7 คู่มือการดูแลรักษาสุขภาพผู้ปุวยระยะสุดท้าย 
 5.8 คู่มือแนวคิด มุมมอง วัดส่งเสริมสุขภาพ 
 5.9 เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการเข้าร่วมจัดระบบ
การดูแลระยะยาวส าหรบัผูสู้งอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ เขต 4 ปี 2559 
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
6.1 การส ารวจสภาวะสุขภาพผูสู้งอายุ  
ด้วยกระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  เปูาหมายคือผู้สูงอายุมีมาตรฐาน

สุขภาพที่พึงประสงค์ มีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดี และผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง รวมทั้งมีระบบ
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างมีคุณภาพด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จึงก าหนดให้หน่วย
บริการสาธารณสุขทุกแห่งเฝูาระวังสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุอยู่เสมอโดยการส ารวจสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุและ
จัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุให้เหมาะสม  มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้  
  6.1.1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี สร้างแบบคัดกรองสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุให้ครอบคลุม
ผู้สูงอายุทั้งที่ช่วยเหลือตนเองได้โดยสมบูรณ์,ได้บ้าง และ ไม่ได้เลย  รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 4 กลุ่มตามความ
ต้องการการบริการด้านสาธารณสุข, มาตรฐานสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ , ตัวช้ีวัดที่ก าหนดในแต่ละ
ปีงบประมาณ และวัตถุประสงค์ที่ต้องการแล้วท าหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการส ารวจสภาวะ
สุขภาพผู้สูงอายุแจ้งให้ทราบ  

 6.1.2 หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ด าเนินการจัดท าทะเบียนผู้สูงอายุจ าแนกตามสภาวะสุขภาพ
เพื่อเก็บไว้ใช้ในการด าเนินงานของหน่วยบริการ และจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุให้เหมาะสม 

 6.1.3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จัดท าภาพรวมของสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัด
สิงห์บุรี 

  - แจ้งให้ภาคีเครือข่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ, การวางแผนและประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของจังหวัด
สิงห์บุรีน าข้อมูลสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี 

  - เปรียบเทียบการมีมาตรฐานสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกราย
พื้นที่ แต่ละปีเพื่อเฝูาระวังสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ และวางแผนพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้เหมาะสม 

  - รายงานในตัวช้ีวัด/ในแบบตรวจราชการ/อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  - น าข้อมูลสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี เป็นตัวประสานขอความร่วมมือในการ

ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุจากภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
6.2 การส ารวจชมรมผูสู้งอายุ  
กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ , สนับสนุนการรวมกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นชมรมผู้สูงอายุและมองเห็นว่าชมรมผู้สูงอายุและเครือข่ายของชมรมผู้สูงอายุ เป็นกุญแจ
ส าคัญที่จะร่วมดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ร่วมผลักดันนโยบายเพื่อน าไปสู่การมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพและ
สุขภาพดี (Healthy Life Expectancy) จึงมุ่งส่งเสริมพัฒนาให้เป็นชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรีจึงก าหนดให้มีการส ารวจชมรมผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาและผลักดันให้เป็นชมรมผู้สูงอายุคุณภาพต่อไป 
โดยมีขั้นตอนปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 6.2.1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี สร้างแบบส ารวจชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี ให้
ครอบคลุมมาตรฐานเกณฑ์ประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ กิจกรรมที่ชมรมผู้สูงอายุท าเป็นประจ า กิจกรรมเชิง
พัฒนา รวมทั้งแนวทางการพัฒนาที่ชมรมผู้สูงอายุต้องการด าเนินงานในปีต่อไป  แล้วท าหนังสือขอความร่วมมือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการส ารวจชมรมผู้สูงอายุแจ้งให้ทราบ และขอความร่วมมือหน่วยงานให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบและร่วมพัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้เป็นชมรมผู้สูงอายุคุณภาพต่อไป 
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 6.2.2 หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ด าเนินการส ารวจชมรมผู้สูงอายุแจ้งให้ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีทราบ และให้การสนับสนุนการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบและร่วม
พัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้เป็นชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 

 6.2.3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จัดท าทะเบียนชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี  
 6.2.4 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เปรียบเทียบกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุในปีต่างๆ 

เพื่อดูพัฒนาการของชมรมผู้สูงอายุที่มีอยู่ และหาแนวทางการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุในภาพรวม เพื่อให้การสนับสนุน
ต่อไป 

6.3 การส ารวจวัดสง่เสรมิสุขภาพผูสู้งอายุ  
กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  และเห็นว่าคนทุกเพศทุกวัยมี

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ อีกทั้งพระภิกษุสามเณรเป็นกลุ่มเปูาหมายพิเศษที่ต้องให้การดูแล
อย่างทั่วถึง จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้วัดทุกแห่งมีการพัฒนาตามแนวทางวัดส่งเสริมสุขภาพ ( วัดที่มีการบริหาร
จัดการในแนวทางพัฒนา 5 ร. คือ 1.สะอาดร่มรื่น, 2.สงบ  ร่มเย็น, 3.สุขภาพร่วมสร้าง, 4.ศิลปะร่วมจิต 
(วิญญาณ)  และ5.ชาวประชา ร่วมพัฒนา) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในวัด และผู้ที่มีกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับวัด จึงได้ก าหนดให้มีการด าเนินงานตามนโยบายมุ่งสู่อ าเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋วมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2556 ซึ่งมีเกณฑ์ก าหนดให้ร้อยละ 30 ของวัดในพื้นที่ดีรับการส่งเสริมพัฒนาเป็นวัดส่งเสริม
สุขภาพและมีการเพิ่มจ านวนข้ึนในแต่ละปี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบ์ุร ีจึงได้ก าหนดให้ มีการส ารวจวัดทุก
แห่งเพื่อพัฒนาและผลักดันให้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพต่อไป โดยมีขั้นตอนปฏิบัติงาน ดังนี้ 

6.3.1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ท าหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการส ารวจวัดส่งเสริมสุขภาพแจ้งให้ทราบ และขอความร่วมมือหน่วยงานให้การสนับสนุนการด าเนินการวัด
ส่งเสริมสุขภาพแก่วัดในพื้นที่รับผิดชอบ 

    6.3.2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงิหบ์ุรี จัดท าทะเบียนวัดส่งเสริมสุขภาพจังหวัดสิงห์บุร ี 
6.4 การติดตามการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่ผูสู้งอายุ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง ก าหนดให้

หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง จัดอบรมหรือด าเนินงานในกิจกรรมใดก็ตามของหน่วยงานที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง และขอความร่วมมือ รายงานผลให้ทราบ 

6.5 การทดสอบสมรรถภาพทางกายผูสู้งอายุ  
ด้วยเปูาหมายการดูแลผู้สูงอายุคือการชะลอความเสื่อมของร่างกายตามวัยไม่ให้เกิดเร็วเกินไป และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี มีระยะเวลาในการดูแลช่วยเหลือตนเองได้นานที่สุด และสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างน้อยตามอัตภาพ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จึงก าหนดให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งด าเนินการเฝูาระวังและฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุอยู่เสมอ โดยก าหนดให้มีกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ เพื่อ
หาความบกพร่องทางกายที่แอบแฝงและจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่พบอย่างเหมาะสม และรายงานผลการด าเนินงานให้ทราบ โดย
มีขั้นตอนการด าเนินงานคือ     

 6.5.1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ขอความร่วมมือหน่วยบริการสาธารณสุขทดสอบ
สมรรถภาพทางกายและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อฟื้นฟูอย่างเหมาะสมรายงานผลให้ทราบ 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพผู้สงูอายุ 

รหัส 003/3 แผ่นท่ี 7/11 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

 6.5.2 หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ด าเนินการ 
  6.5.2.1 ทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยกิจกรรมและเครื่องมือที่ก าหนดบันทึกผลใน 

“แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ” ประเมินผลด้วยโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของกอง
ออกก าลังกายกรมอนามัย”สรุปตาม “แบบสรุปกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ” รายงานผลให้
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีทราบตามล าดับ 

  6.5.2.2 รวมกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพแอบแฝงที่พบแต่ละชนิดเพื่อจัดกิจกรรม
แก้ไขปัญหาตาม “ข้อแนะน าการจัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายและการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/ฟื้นฟู
สมรรถภาพที่เหมาะสม”  

 6.5.3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบ์ุรี รวบรวม “แบบสรุปกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายผู้สูงอายุ ของหน่วยบริการต่างๆ” จัดท า “สมรรถภาพทางกาย/ความพร้อมในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของ
ผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี” เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้เหมาะสม
ต่อไป  

6.6 การพัฒนาระบบการดูแลผู้สงูอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
ด้วยกระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  เปูาหมายคือผู้สูงอายุมีมาตรฐาน

สุขภาพที่พึงประสงค์ มีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดี และผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง รวมทั้งมีระบบ
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างมีคุณภาพด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จึงก าหนดให้หน่วย
บริการสาธารณสุขทุกแหง่เฝูาระวังสภาวะสุขภาพผู้สูงอายอุยู่เสมอโดยการส ารวจสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุและจัดบริการ
สุขภาพผู้สูงอายุให้เหมาะสม  ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี ้ 
  6.6.1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี สร้างแบบคัดกรองสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุให้ครอบคลุม
ผู้สูงอายุทั้งที่ช่วยเหลือตนเองได้โดยสมบูรณ์,ได้บ้าง และ ไม่ได้เลย  รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 4 กลุ่มตามความ
ต้องการการบริการด้านสาธารณสุข, มาตรฐานสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ , ตัวช้ีวัดที่ก าหนดในแต่ละ
ปีงบประมาณ และวัตถุประสงค์ที่ต้องการแล้วท าหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการส ารวจสภาวะ
สุขภาพผู้สูงอายุแจ้งให้ทราบ  
  6.6.2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ประสานงานกับกรมอนามัย จัดการอบรมผู้จัดการ
การดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager), ผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care Giver) ให้ครอบคลุมและได้จ านวนตามความต้องการทั้ง
คุณภาพและปริมาณ 
  6.6.3 จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขโดยทีมหมอครอบครัว 
  6.6.4 ดูแลเพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับบริการตามชุดสิทธิประโยชน ์
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ชุดสิทธิประโยชน์ และอัตราการชดเชยค่าบริการด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายทุีม่ีภาวะพึง่พงิ (เหมาจ่าย/ราย/ปี) 
ประเภทและกิจกรรม
บริการ (ชุดสิทธิ
ประโยชน์) 

ผู้สงูอายุที่มีภาวะพึง่พิง 4 กลุม่ตามความต้องการการบิการด้านสาธารณสุข 
กลุ่มที่ 1 เคลื่อนไหว
ได้บ้าง และอาจมี
ปัญหาการกินหรอื
การขับถ่าย แต่ไม่มี
ความสับสนทางสมอง 

กลุ่มที่ 2 เหมือนกลุม่
ที่ 1 แต่มีความสับสน
ทางสมอง 

กลุ่มที่ 3 เคลื่อนไหว
เองไม่ได้ และอาจมี
ปัญหาการกินหรอื
การขับถ่าย หรอืมี
อาการเจ็บปุวย
รุนแรง 

กลุ่มที่ 4 เหมือนกลุม่ที่ 
3 และมีอาการเจ็บปุวย
รุนแรง หรืออยู่ในระยะ
สุดท้ายของชีวิต 

1.ประเมินก่อน
ให้บรกิารและวาง
แผนการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุข 
(Care Plan) 

ประเมินและวางแผนโดยเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข และหรอื Care manager   
 
1 ครั้ง/ป ี 1 ครั้ง/ป ี 1 ครั้ง/ป ี 1 ครั้ง/ป ี

2.ให้บริการระยะยาว
โดยบุคลากร
สาธารณสุข(ทีมหมอ
ครอบครัว) (กิจกรรม
รูปแบบการให้บริการ 
และความถ่ีการ
ให้บรกิาร ข้ึนอยู่กบั
ปญัหาและสภาพของ
ผู้สงูอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงแตล่ะรายเป็น
ส าคัญ) 

ความถ่ีการให้บริการอย่างน้อย เดือนละ 
1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 
2.1 บริการทีบ่้าน/ชุมชน เพื่อใหบ้ริการแกผู่้สงูอายุฯ ให้ค าแนะน าและฝกึสอนแก่ญาติ/ผู้ดูแล 
ได้แก่ 
2.1.1 การดูแลด้านการพยาบาลเช่น ประเมินสภาวะสุขภาพ ให้ความรู้เรื่องโรคหรือความ
เจ็บปุวย การใหก้ารพยาบาลทั่วไป การให้ค าปรึกษา การปูองกันภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บปุวย/หกล้ม 
การปูองกันภาวะสมองเสื่อม ประเมินและปูองกันภาวะซมึเศร้า บริการสร้างเสริมสุขภาพและ 
ออกก าลงักายทีเ่หมาะสม เป็นต้น 
 การกระตุ้นความรู้ 

ความคิด ความเข้าใจ 
(cognitive 
stimulation) การ
ให้บรกิารพยาบาล
เฉพาะรายตามสภาพ
ความเจ็บปุวยเป็นต้น 

ให้บรกิารพยาบาล 
เฉพาะราย เช่น ปูองกันเฝูาระวังภาวะแทรกซ้อน 
การปูองกันและดูแลแผลกดทับ การให้ออกซเิจน 
การดูแลสายสวนต่างๆ เป็นต้น 
 การดูดเสมหะ การดูแล

เพื่อลดความทรมานจาก
ความเจ็บปวด เป็นต้น 
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ชุดสิทธิประโยชน์ และอัตราการชดเชยค่าบริการด้านสาธารณสุขส าหรับผูสู้งอายุทีม่ีภาวะพึง่พงิ (เหมาจ่าย/ราย/ปี) 
ประเภท
และ
กิจกรรม
บริการ (ชุด
สิทธิ
ประโยชน์) 

ผู้สงูอายุที่มีภาวะพึง่พิง 4 กลุม่ตามความต้องการการบิการด้านสาธารณสุข 
กลุ่มที่ 1 เคลื่อนไหวได้
บ้าง และอาจมปีัญหาการ
กินหรอืการขับถ่าย แต่ไม่
มีความสับสนทางสมอง 

กลุ่มที่ 2 เหมือนกลุม่ที่ 
1 แต่มีความสับสนทาง
สมอง 

กลุ่มที่ 3 เคลื่อนไหวเอง
ไม่ได้ และอาจมปีัญหา
การกินหรือการขับถ่าย 
หรือมีอาการเจ็บปุวย
รุนแรง 

กลุ่มที่ 4 เหมือนกลุม่ที่ 3 
และมีอาการเจ็บปุวยรุนแรง 
หรืออยู่ในระยะสุดท้ายของ
ชีวิต 

 2.1.2 การฟื้นฟสูภาพร่างกาย เช่น การท ากายภาพบ าบัด การท ากจิกรรมบ าบัด การกระตุ้นการกลืน การ
ให้บรกิารการแพทย์แผนไทย/แพทยท์างเลือก การปอูงกันข้อติด/ข้อขัด การปูองกันการหกล้ม/ตกเตียง การฝึก
ผู้ดูแลในการ 
ช่วยเหลือผู้ปุวย ช่วยเหลือผู้ปุวย เคลื่อนย้ายผู้ปุวย เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 
2.1.3 การดูแลด้านโภชนาการ เช่นการประเมินความสามารถในการบดเค้ียว การกลืนและภาวะโภชนาการ เพื่อ
แนะน าส่งเสริมและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการที่เหมาะสมรายบุคคล การแนะน าวางแผนและฝกึสอนการเตรียม
อาหารทั่วไป/อาหารพิเศษ ที่เหมาะสมรายบุคคล 
   เช่นการใหอ้าหารปั่นทาง

สายยาง เป็นต้น 
2.
ให้บรกิาร
ระยะยาว
โดย
บุคลากร
สาธารณสุข
(ทีมหมอ
ครอบครัว) 
(กิจกรรม
รูปแบบ
การ
ให้บรกิาร 
และความถ่ี
การ
ให้บรกิาร 
ข้ึนอยู่กับ
ปัญหาและ
สภาพของ
ผู้สงูอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง

2.1.4 การดูแลด้านเภสัชกรรม เช่นประเมินความจ าเป็นและการใช้ยาที่เหมาะสมกบัผู้ปุวย การปูองกันการใช้ยา
ผิดหรือเกินความจ าเป็น การปูองกันภาวะแทรกซอ้นจากการใช้ยา ให้ค าแนะน า ปรึกษาเรือ่งยา เวชภัณฑ์ และ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีเ่หมาะสมรายบุคคล 
  แนะน าญาติ/ผู้ดูแลในการเตรียมและการให้ยาอย่าง

เหมาะสม 
   การเข้าถึงยาแกป้วดอย่าง

เหมาะสม 
2.1.5 การดูแลสุขภาพด้านอื่นๆตามความจ าเป็น เช่นการดแูลสุขภาพช่องปาก การดูแลด้านสุขภาพจิต เป็นต้น 
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แต่ละราย
เป็นส าคัญ) 
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ชุดสิทธิประโยชน์ และอัตราการชดเชยค่าบริการด้านสาธารณสุขส าหรับผูสู้งอายุทีม่ีภาวะพึ่งพิง (เหมาจ่าย/ราย/ปี) 
ประเภทและกิจกรรม
บริการ (ชุดสิทธิ
ประโยชน์) 

ผู้สงูอายุที่มีภาวะพึง่พิง 4 กลุม่ตามความต้องการการบิการด้านสาธารณสุข 
กลุ่มที่ 1 เคลื่อนไหว
ได้บ้าง และอาจมี
ปัญหาการกินหรอื
การขับถ่าย แต่ไม่มี
ความสับสนทางสมอง 

กลุ่มที่ 2 เหมือนกลุม่
ที่ 1 แต่มีความสับสน
ทางสมอง 

กลุ่มที่ 3 เคลื่อนไหว
เองไม่ได้ และอาจมี
ปัญหาการกินหรอื
การขับถ่าย หรอืมี
อาการเจ็บปุวย
รุนแรง 

กลุ่มที่ 4 เหมื่อนกลุม่ที่ 
3 และมีอาการเจ็บปุวย
รุนแรง หรืออยู่ในระยะ
สุดท้ายของชีวิต 

3.บรกิารดูแลที่บ้าน/
ชุมชน และให้
ค าแนะน าแก่ญาติ
และผู้ดูแล โดยผู้ช่วย
เหลือดูแลผู้สงูอายุ 
(Care giver) หรือ
เครือข่ายสุขภาพอื่นๆ 
หรืออาสาสมัคร หรือ
จิตอาสา (กจิกรรม
รูปแบบการให้บริการ 
และความถ่ีการ
ให้บรกิาร ข้ึนอยู่กบั
ปัญหาและสภาพของ
ผู้สงูอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงแตล่ะรายเป็น
ส าคัญตาม
ค าแนะน า/
มอบหมายของ
บุคลากรวิชาชีพ) 

ความถ่ีของการบริการอย่างน้อย 
เดือนละ 2 ครั้ง สัปดาหล์ะ 1 ครั้ง สัปดาหล์ะ 1 ครั้ง สัปดาหล์ะ 2 ครั้ง 
3.1 การบรีิการสาธารณสุขเบื้องต้น ทั้งด้านการพยาบาล การฟื้นฟู การท ากายภาพบ าบัด การ
ดูแลด้านยา การดูแลโภชนาการ อาจรวมถึงการวัดสญัญาณชีพ การตรวจคัดกรองสุขภาพ การ
ตรวจน้ าตาลในเลือด การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพ เป็นต้น 
  การท าแผล การดูแลสายสวน 
   การให้ออกซเิจน การ

ดูดเสมหะ 
3.2 การดูแลสุขภาพข้ันพื้นฐาน เช่นการดูแลท าความสะอาดร่างกาย การดูแลเรื่องการกินยา 
อาหารการกิน เป็นต้น 
3.3 การจัดการสภาพแวดล้อม/บ้าน เพื่อการฟื้นฟสูภาพ ปอูงกันอบุัติเหตุ และการดูแลระยะ
ยาว/ 
 ผู้ปุวยสมองเสือ่ม ผู้ปุวยนอนติดเตียง ผู้ปุวยนอนติดเตียง/

ระยะสุดท้าย 

 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 250 
 

 
 
 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพผู้สงูอายุ 
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ชุดสิทธิประโยชน์ และอัตราการชดเชยค่าบริการด้านสาธารณสุขส าหรับผูสู้งอายุทีม่ีภาวะพึ่งพิง (เหมาจ่าย/ราย/ปี) 
ประเภทและกิจกรรม
บริการ (ชุดสิทธิ
ประโยชน์) 

ผู้สงูอายุที่มีภาวะพึง่พิง 4 กลุม่ตามความต้องการการบิการด้านสาธารณสุข 
กลุ่มที่ 1 เคลื่อนไหว
ได้บ้าง และอาจมี
ปัญหาการกินหรอื
การขับถ่าย แต่ไม่มี
ความสับสนทางสมอง 

กลุ่มที่ 2 เหมือนกลุม่
ที่ 1 แต่มีความสับสน
ทางสมอง 

กลุ่มที่ 3 เคลื่อนไหว
เองไม่ได้ และอาจมี
ปัญหาการกินหรอื
การขับถ่าย หรอืมี
อาการเจ็บปุวย
รุนแรง 

กลุ่มที่ 4 เหมื่อนกลุม่ที่ 
3 และมีอาการเจ็บปุวย
รุนแรง หรืออยู่ในระยะ
สุดท้ายของชีวิต 

4.จัดหาอปุกรณ์
ทางการแพทย์
(อุปกรณ์ทาง
การแพทย์และ
อุปกรณ์เครื่องช่วย
อาจได้รับจากสิทธิ
บริการอื่นๆ เช่น จาก 
อปท. หรือสถาน
บริการสาธารณสุข 
หรือภาคเอกชน 

จัดหาอปุกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยทีจ่ าเป็นตามสภาพผูท้ี่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 
 เช่นที่นอนลม ชุดออกซิเจน เตียงปรบัระดับ 

 ชุดดูดเสมหะ ของเหลว 

5.ประเมินผลการ
ดูแลและปรบั
แผนการให้บริการ 

โดยเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข และหรือ Care manager อย่างน้อย 
6 เดือน/ครั้ง 3 เดือน/ครั้ง 3 เดือน/ครั้ง 1 เดือน/ครั้ง 

อัตราการชดเชย
ค่าบริการ 
 (เหมาจ่าย/คน/ปี) 

ไม่เกิน 4,000 บาท/
คน/ปี 

3,000-6,000 
บาท/คน/ป ี

4,000-8,000 
บาท/คน/ป ี

5,000-10,000 
บาท/คน/ป ี
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กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สขุภาพจิต 
และยาเสพติด 

ผู้จัดท า  นางสาวอารีย์  บุญผ่อง 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางสาวอารีย์  บุญผ่อง) 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

สุขภาพจิต และยาเสพติด 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

 สืบเนื่องมาจากปัญหายาเสพติดเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย 
ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดเปน็อย่างมาก ทุกหน่วยงานจะต้อง
ช่วยกันด าเนินการให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในระดับพื้นที่  ด าเนินการภายใต้การ
อ านวยการของศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสิงห์บุรี (ศอ.ปส.จ.สห.) และ ศูนย์
ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ (ศป.ปส.อ.)  
 ส าหรับมาตรการด้านบ าบัด ฟื้นฟู จากข้อมูลผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา ของจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2558 
พบว่า ผู้เข้ารับการบ าบัดส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 93.7 )  กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 12-17 ปี (ร้อยละ 
28.12 ) รองลงมา คือ 18-24 ปี (ร้อยละ 26.34 ) และ 25-29 ปี (ร้อยละ 13.84 )  อาชีพที่พบ คือ อาชีพ
รับจ้าง (ร้อยละ 36.16 ) รองลงมา คือ นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 26.79 )  ว่างงาน (ร้อยละ 20.09 )       
และพนักงานโรงงาน (ร้อยละ 5.8 ) สารเสพติดที่ใช้มากที่สุด คือ ยาบ้า (ร้อยละ 82.59  ) รองลงมาคือกัญชา 
(ร้อยละ 16.07 ) และไอซ์ (ร้อยละ 0.45) โดยผู้เสพกัญชาเพิ่มข้ึนอย่างชัดเจน จากร้อยละ 0.99   3.08        
ในปี 2556-2557  เป็นร้อยละ  16.07 ในปี  2558 ผู้ปุวยที่เข้ารับการบ าบัด สามารถบ าบัดครบข้ันตอน ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ปุวยที่บ าบัดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่วนในปี 2558 อัตราการ
บ าบัดครบข้ันตอน  ลดลงเล็กน้อย เหลือร้อยละ 78.8  ผู้ปุวยส่วนใหญ่ได้รับการบ าบัดฟื้นฟูแบบผู้ปุวยนอก ซึ่ง
ต้องใช้เวลาในการบ าบัดรักษานาน ผู้ปุวยบางส่วนไม่สามารถมาบ าบัดได้ตามนัดหมาย และจากการติดตามผู้ผ่าน
การบ าบัด ที่บ าบัดครบข้ันตอนติดตามครบ 1 ปี สรุปผลว่าหยุดยาได้ คิดเป็นร้อยละ  82.18 ส าหรับผู้เสพผู้ติดที่
หยุดเสพต่อเนื่องเปน็ระยะเวลา 3 เดือน หลังการจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษาครบตามก าหนด ผลงานของจังหวัด
สิงห์บุรี อยู่ที่ร้อยละ 96.19 (ที่มา : รายงานบสต. ณ 6 พ.ย. 2558) แต่เมื่อเทียบกับผู้ปุวยที่เข้ารับการบ าบัด
ทั้งหมด สรุปผลว่าหยุดยาได้ คิดเป็นร้อยละ 37.05 ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ ามาก ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการ
บ าบัดรักษา การติดตามดูแลภายหลังการบ าบัดรักษา นับเป็นเรื่องส าคัญ ที่ยังคงต้องมีการพัฒนา และสร้างความรู้ 
ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับมาตรการด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน   
 ตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การน าผู้
ต้องสงสัยเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูฯ ได้ก าหนดข้ึนเพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้มีโอกาสเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูโดยไม่ถือว่า
เป็นความผิดทางกฎหมาย เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเหล่านั้นได้เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูฯโดยเร็วก่อนที่จะก่อให้เกิดปัญหา
ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม   
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แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้เสพ/ผูต้ิดยาเสพติดที่ยินยอมเข้ารบัการบ าบัดฟืน้ฟู ไม่ว่าจะบ าบัดฟืน้ฟู จนครบก าหนดหรือไม่
ครบก าหนด หากยินยอมเข้ารบัการบ าบัดฯ ตามประกาศฉบับนี้เป็นจ านวน ๕ ครั้งแล้ว แต่ยังไม่สามารถเลิกได้และกลับไปใช้ยา
เสพติดอีก ให้น าผู้เสพ/ผูต้ิดยาเสพติดดังกล่าวเข้าสูก่ระบวนการบ าบัดฟื้นฟูในระบบบังคับบ าบดัแบบควบคุมตัวเป็นล าดับต่อไป 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานยาเสพติด 

รหัส 003/3 แผ่นท่ี 2/8 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
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1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 พัฒนาระบบการบ าบัดรกัษาผูเ้สพ/ผู้ติดยาเสพติด  
 1.2 พัฒนาระบบการติดตามดูแลผูผ้่านการบ าบัดรักษา 
 1.3 สร้างเสริมการมสี่วนร่วมของครอบครัว  และชุมชนในการชักจูงผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  ผู้เสพ/ผู้ติด 
สุราและบหุรี่ เข้าสู่การบ าบัดรักษาระบบสมัครใจ  
 1.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการรายงาน 

2. ขอบเขต 
     2.1 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/อสม./ผู้น าชุมชน เช่น ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
 2.2 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 2.3 สถานบรกิารสาธารณสุขทกุแห่ง 
 

 
 
3. การด าเนินงาน โดยด าเนินการครอบคลุมท้ัง 6 อ าเภอ ดังน้ี 

3.1 ด้านระบบบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและการติดตามดูแล 
3.1.1 โรงพยาบาลทุกแห่งจัดต้ังศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟผูู้เสพ/ผู้ติด 

ยาเสพติด และให้บริการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
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 บทบาทหน้าท่ีศูนย์เพ่ือการคัดกรอง 
 ๑) ตรวจสอบประวัติการบ าบัดรักษา 

๒) คัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 

๓) ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ให้ข้อมูลและสร้างแรงจูงใจในการบ าบัดรักษา 
 
๔) พิจารณาและส่งต่อผู้ที่จะเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูฯ ไปยังค่าย“ศูนย์ขวัญแผ่นดิน”หรือ

สถานพยาบาลตามที่ก าหนดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๕) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรอง 

 บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานในการด าเนินงานศูนย์เพ่ือการคัดกรอง 
ฝ่ายปกครอง/สาธารณสุข : ท าหน้าที่ในการตรวจสอบประวัติการบ าบัดรักษาของผู้ทีจ่ะเข้ารับ 
การบ าบัดฟื้นฟูตามประกาศ คสช.ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ซึ่งจะตอ้งไม่เป็นผู้ยินยอมเข้าบ าบัดรกัษาตาม

ประกาศ คสช.ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เกินกว่า ๕ ครั้ง หรือพจิารณาแล้วว่าการสง่ตัวผู้นั้น
เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูฯไมเ่ป็นประโยชน์ หรือผู้ท่ีอยู่ระหว่างการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจในสถานพยาบาล  
(ช่วงบ าบัดรกัษา และช่วงติดตามดูแลต่อเนื่อง) หรือระบบบังคับบ าบัด (ช่วงบ าบัดฟื้นฟู) และลงข้อมลูผลการคัด
กรองในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)  ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลเอกสารส าคัญทีเ่กี่ยวข้องในผู้ที่เข้ารับ
การบ าบัดรักษา ตามประกาศ คสช.ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ลงวันที ่๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

สาธารณสุข : ท าหน้าทีป่ระเมินความเสี่ยงของการถอนพิษยาและการเจ็บปุวยจาก                  
โรคแทรกซ้อนทางกายและจิต และท าการจ าแนกคัดกรองและแยกประเภทตามความรุนแรงของการเสพติดพร้อม
ทั้งให้การช่วยเหลือเบื้องต้น โดยให้ข้อมลูและสร้างแรงจงูใจในการบ าบัด และพิจารณาและส่งต่อผู้ทีจ่ะเข้ารับการ
บ าบัดฟื้นฟูฯ ไปยงัสถานบ าบัดทีเ่หมาะสม แต่ทั้งนี้หากพบว่าผู้ทีจ่ะเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูฯ เป็นนักเรียนทีก่ าลงั
ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาและมีอายุไม่ครบ ๑๘ ปีบริบรูณ์ ให้แจ้งไปยงัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด      
และสถานศึกษาที่นักเรียนคนน้ันก าลงัศึกษาอยู่ 

ทั้งนี้ หากผู้ยินยอมเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูมาถึงศูนย์คัดกรองนอกเวลาราชการ ให้ศูนย์เพื่อการคัด
กรองนัดหมายให้มาคัดกรองในเวลาราชการ   
  3.1.2 คปสอ. ทุกแห่งจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กิจกรรมการบ าบัดดูแลในชุมชนร่วมกับ 
ศป.ปส.อ. ทุกอ าเภอ 
  3.1.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ติดตามดูแล
ผู้ผ่านการบ าบัดรักษาแล้วและรายงานผลรวมทั้งส่งต่อเพื่อการช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิต เป็นการปูองกันการ
กลับไปเสพซ้ า 
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 แนวทางการติดตามดูแลผู้ผ่านการบ าบัดรักษาแล้ว 
1) ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่สมัครใจเข้ารบัการบ าบัดในโรงพยาบาลด้วยตนเองผู้ปุวยยังไมเ่ปิดตัวกบั

ชุมชน ให้หน่วยบ าบัดเป็นผู้ติดตามผลการบ าบัดรักษา  และหากผูปุ้วยว่าต้องการใหห้น่วยงานอื่นดูแลช่วยเหลือ 
จึงส่งต่อหน่วยงานอื่น หน่วยงานสาธารณสุขที่ติดตาม บันทึกการติดตามผลการบ าบัดรักษา (ตามแบบ บสต.5)  
ระยะเวลาการติดตามหลังการบ าบัดรักษาครบข้ันตอน  จ านวน  7 ครั้ง  คือ  ครั้งแรก  2 สัปดาห์ หลังจ าหน่าย  
ครั้งที่ 2 คือ    4  สัปดาห์    2  เดือน   3   เดือน  6  เดือน  9   และ 12  เดือน  ตามล าดับ   หากไม่สามารถ
ติดตามได้ครบ  7  ครั้ง ก็มีก าหนดอย่างน้อยควรติดตามได้  4 ครั้ง  ( คือ ระยะ  2 สัปดาห์   3 เดือน   6 เดือน  
และ 12  เดือน) ในระยะเวลา 1 ปี  

2) ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ที่ผ่านค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและโรงเรียนวิวัฒน์พลเมอืง ฯ ตามประกาศ  
คสช.ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ทกุอ าเภอท าความเข้าใจกับผูปุ้วยและครอบครัวเกี่ยวกับการติดตามดูแล  โดยก าหนดให้
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน เป็นหน่วยงานหลกัในการติดตามดูแล บนัทึกข้อมลูผลการติดตามในระบบสารสนเทศยาเสพติด
จังหวัด (NISPA)   

3.2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีจัดหาชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ เพื่อสนับสนุนให้กับส่วน
ราชการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

3.3 หน่วยงานสาธารณสุขทกุแห่ง ด าเนินการพัฒนาคุณภาพสถานบ าบัด และ พฒันาระบบงานยาเสพติดด้าน
บรหิารจัดการ (พบยส.) ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 

3.4 โรงพยาบาลทุกแห่ง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาลด้านการบ าบัดรักษาและฟื้นฟสูมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด และขอรบัการตรวจประเมินจากสถาบันธัญญารักษ์ 

3.5 ด้านการสร้างเสริมการมสี่วนร่วมของครอบครัว และชุมชนในการชักจูงผู้เสพ/ผู้ติด 
ยาเสพติดเข้าสู่การบ าบัดรักษาระบบสมัครใจ และติดตามดแูลเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 

 3.5.1 คปสอ. ทกุแห่งร่วมกบั ศป.ปส.อ. (ศูนย์ปฏิบัตกิารปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ)      
จัดทีมเยี่ยมบ้านเชิงรกุ และจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทีมงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน      
และคัดกรองค้นหา  ผู้ทีม่ีความเสี่ยงด้านปญัหายาเสพติด  

3.5.2 ทีมเยี่ยมบ้านเชิงรุก  จัดท าทะเบียนจ าแนกกลุม่เปูาหมายด้านยาเสพติด  
3.5.3 คปสอ. ทุกแหง่ ร่วมกับ ศป.ปส.อ. ทุกอ าเภอจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาในกลุม่เสี่ยง         

และกลุ่มทีม่ีปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ และติดตามดูแลต่อเนือ่ง 
3.5.4 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บรุี และ คปสอ. ทุกแห่ง  สนบัสนุนกิจกรรมด้านปูองกัน 

ปัญหายาเสพติด ในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ   และโครงการรณรงค์ปอูงกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติด TO BE NUMBER ONE 
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 แนวทางการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดสิงห์บรุี ก าหนดให้ มีหน่วยงานเจ้าภาพ ในการด าเนนิงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  อย่างชัดเจน 
TO BE NUMBER ONEในชุมชน  โดยส านักงานพฒันาชุมชนจังหวัดสิงห์บรุ ีเป็นเจ้าภาพ  TO BE NUMBER ONE 
ในสถานศึกษา  โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็นเจ้าภาพ  TO BE NUMBER ONE ใน
สถานประกอบการ  โดยส านักงานแรงงานจังหวัดสงิหบ์ุรี เป็นเจ้าภาพ  และส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสงิหบ์ุร ี
เป็นหน่วยสนับสนุน 

3.6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการรายงาน  
3.6.1 หน่วยบ าบัดและติดตาม จัดท าข้อมูลระบบรายงานระบบติดตามและเฝูาระวัง 

ปัญหายาเสพติด (บสต.1-5)  ให้เป็นปัจจุบัน และน าเข้าระบบอินเตอรเ์น็ตอย่างต่อเนื่อง  
3.6.2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บรุี พัฒนาทีมศูนย์ข้อมูลด้าน Demand ระดับ 

อ าเภอ   และระดับจังหวัด โดยเช่ือมโยงทั้งในระบบสมัครใจ  บังคับบ าบัด และระบบต้องโทษ 
3.6.3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บรุี และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง      

ท าหน้าทีเ่ป็นศูนย์กลางในการจัดท าฐานข้อมลูด้าน Demand (การใหบ้รกิารด้านการบ าบัดรักษา และการติดตาม)  

4. ค านิยาม และตัวชี้วัด :  

 ตัวชี้วัดร้อยละของผูปุ้วยยาเสพติดทีห่ยุดเสพต่อเนือ่ง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา   ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 92 หมายถึง จ านวนผู้เสพ ผู้ตดิยาเสพตดิท่ีผ่านการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจ
ของสถานบริการสาธารณสขุ และไดร้ับการจ าหน่ายครบก าหนด และสามารถหยุดเสพต่อเนื่อง เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน  

5. เอกสารอ้างอิง 
    ข้อมูลจากเว็บไซดa์ntidrug.moph.go.th ส านักบรหิารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวง
สาธารณสุข  
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 6.1 ความเช่ือมโยงของการด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 257 
 

 
 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุร ี

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานยาเสพติด 

รหัส 003/3 แผ่นท่ี 7/8 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 6.2 กรอบการด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษาผูเ้สพ/ผู้ติดยาเสพติด จงัหวัดสงิหบ์ุรี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 258 
 

 

 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานยาเสพติด 

รหัส 003/3 แผ่นท่ี 8/8 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 6.3 การด าเนินงานด้านการบ าบัดรกัษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 259 
 

 

 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

Standard Operating Procedure : SOP 

 

กลุ่มงานควบคมุโรคติดตอ่ 

(รหัส 003/4) 

 
 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

                                    กระทรวงสาธารณสุข 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 260 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค 

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

รหัส 003/4 แผ่นท่ี 1/7 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

 

ผู้จัดท า  นายสมควร  เสนลา 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางอุไรศรี ข านุรักษ์) 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อใหเ้จ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบงานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถปฏิบัติงานได้ดังนี้  
 1.1 การบริหารจัดการด้านเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 1.2 การปูองกันการติดเช้ือรายใหม ่
 1.3 ส่งเสริมการเข้าถึง และบรกิารการดูแลรักษา 

2. ขอบเขต 
 ๒.๑ การบริหารจัดการด้านเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประกอบด้วยกระบวนการใน

ด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการผู้ใหป้ฏิบัติงานด้านเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ในพื้นที่ จัดท าแผน
ปูองกันและแก้ไขปญัหาเอดส์ การติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านเอดส์ การเฝูาระวังโรคเอดส์ และ
โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ วิจัยและพฒันา และการพัฒนาเครือข่ายกลุม่ชมรมผู้ติดเช้ือ องค์กรเอกชนในการ
ด าเนินงานด้านเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์  

 ๒.๒ การปูองกันการติดเช้ือรายใหม ่ประกอบด้วย กระบวนการในด้านต่างๆ เพื่อการปูองกันการติดเช้ือเอช
ไอวี วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุม่ประชากรต่างๆ รวมถึงการสนบัสนุนวัสดุ เวชภัณฑ์ เพื่อการ
ปูองกันการติดเช้ือ ได้แก่ กระบวนการบรหิารจัดการวัสดุ เวชภัณฑ์ กระบวนการพฒันาศักยภาพบุคลากร 
กระบวนการรณรงค์เนือ่งในวันส าคัญต่างๆ ได้แก่ วันเอดส์โลก วันวาเลนไทน์ วัน VCT Day เป็นต้น 

 ๒.๓ ส่งเสริมการเข้าถึง และบรกิารการดูแลรักษา ประกอบด้วยกระบวนการในด้านต่างๆ เพื่อสนบัสนุน
การใหบ้ริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลรักษาผู้ติดเช้ือ ผู้ปุวยเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ได้แก่ ด้านการก าหนดมาตรฐานการให้บริการ ด้านการบริการสุขภาพเคลือ่นที่เชิงรุก การจัดท าแนว
ทางการดูแลรกัษา และการติดตามผลการด าเนินงานด้วยโปรแกรม Nap Plus ,PHIMS , HCIS, TBCM, TB data 
HUBเป็นต้น 

3. ค านิยาม 
 ๓.๑ การเฝูาระวังโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ คือ การด าเนินการเฝูาระวังผู้ติดเช้ือและผู้ปุวย

เอดส์ในพื้นที่จงัหวัดสงิหบ์ุรี ด้วยบัตรรายงาน 506/1, 507 ของสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ การ
เฝูาระวังความชุกของการติดเช้ือ HIV และเฝูาระวังพฤติกรรมที่สมัพันธ์ต่อการติดเช้ือเอชไอวีในพื้นที่ในกลุ่ม
ประชากรเปูาหมาย รวมถงึการวิเคราะห์ สถานการณ์แนวโน้มภาพรวมในระดบัจงัหวัด 

 ๓.๒ การบริการสุขภาพ เคลื่อนที่เชิงรุก หมายถึง การให้บรกิารตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และตรวจเลอืดหาการติดเช้ือเอชไอวี แบบบูรณาการทัง้การส่งเสริมสุขภาพและปอูงกันโรคประชาชนกลุ่มเสี่ยงใน
พื้นที่ตามแผนการด าเนินงานด้านเอดส ์วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 261 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค 

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

รหัส 003/4 แผ่นท่ี 2/7 
ฉบับที ่1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๔.๑ แบบฟอร์มการเขียนโครงการเพือ่เสนอของบประมาณ 
 ๔.๒ แบบนิเทศงาน/ผลการปฏิบัตงิาน 
 ๔.๓ บัตรรายงาน ๕๐๖/๑ และ ๕๐๗/๑ 
 ๔.๔. แบบบันทึกข้อมลูรายบุคคลกลุ่มหญงิที่มาฝากครรภ์ และพนักงานบริการ 
 ๔.๕ แบบสอบถาม  นักเรียนม.๕, นักศึกษา ปวช.๒ และพนกังานในสถานประกอบกจิการ   

5. เอกสารอ้างอิง 
 ๕.๑ คู่มือการปฏิบัติงาน ของ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส านักนกั

อนามัย กรุงเทพมหานคร http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000150/km/handbk_aids.pdf 
 ๕.๒ วัยรุ่นรู้ทัน ปูองกันได้...โรคเอดส์ เอดส์...หยุดได้ ถ้าทุกคนร่วมใจหยุดเสี่ยง กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข http://wwwnpo.moph.go.th/aids/aidsinfo.htm 
 ๕.๓ เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 

พอ. https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet4/june22/pub5.htm 
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คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 262 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค 

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

รหัส 003/4 แผ่นท่ี 3/7 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

๖. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๖.๑ การบริหารจัดการด้านเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
 

 

 
ผู้รบัผิดชอบงานเอดส์ วันโรค 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 

 
- แบบฟอร์มการเขียน
โครงการ และแผน
ปฏิบัติงาน 

 
ผู้รบัผิดชอบงานเอดส์ วันโรค 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 
 
 
 

 
- แบบนิเทศงาน/ผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
ผู้รบัผิดชอบงานเอดส์ วันโรค 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
๑. บัตรรายงาน ๕๐๖/๑ 
และ ๕๐๗/๑ 
๒. แบบบันทึกข้อมลู
รายบุคคล 
๓. แบบสอบถาม นักเรียน
ม.๕,ปวช.๒และพนักงาน 

 
ผู้รบัผิดชอบงานเอดส์ วันโรค 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 
 
 
 

 
- แบบฟอร์มการเขียน
โครงการ และแผน
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดุเร่ิมต้น 

จดัท าแผนป้องกนัและแก้ไขปัญหาเอดส์  
วณัโรค และโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ 

ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบติังานฯ ที่ก าหนด  

เฝา้ระวังโรคเอดส์ และ

โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ 

 

๕๐๖/๑ 

BSS 

SSS 

ประสานการด าเนินงานร่วมกบัภาคี

เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 263 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค 

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

รหัส 003/4 แผ่นท่ี 4/7 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

 
๖.๒ การป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ 

ผู้รบัผิดชอบ ข้ันตอน เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
 

 

 
ผู้รบัผิดชอบงานเอดส์ วันโรค 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 

 
- แบบฟอร์มการเขียน
โครงการ และแผน
ปฏิบัติงาน 

 
ผู้รบัผิดชอบงานเอดส์ วันโรค 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 
 
 
 

 
- หนังสือราชการ 

 
 
ผู้รบัผิดชอบงานเอดส์ วันโรค 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
- แบบลงทะเบียนฯ 

 
ผู้รบัผิดชอบงานเอดส์ วันโรค 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 
 
 
 

 
- แบบฟอร์มการเขียน
โครงการ และแผน
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
ผู้รบัผิดชอบงานเอดส์ วันโรค 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 
 

  
 
 
- บันทึกขออนุมัติ
ด าเนินงาน 

 
ผู้รบัผิดชอบงานเอดส์ วันโรค 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 

  
- บันทึกรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

จดุเร่ิมต้น 

ส ารวจความต้องการสือ่, ถงุยางอนามยั และ
งบประมาณส ารวจเยี่ยมแหลง่แพร่ 

จัดสรรสื่อ ถุงยางอนามัย และ งปม.ไปยัง

หน่วยงานที่เก่ียวข้องเหมาะสม 

จัดการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่อง

AIDS, TB STI ทั้งในภาพรวมและพื้นที่ 

ด าเนินการพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน ตามความต้องการและ

เหมาะสมกับบริบท สถานการณ์ 

วางแผน ประสานงาน และด าเนินการ

ป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย 

ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานและการ

จัดสรร งปม. สื่อ และ ถุงยางอนามัย 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 264 
 

 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค 

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

รหัส 003/4 แผ่นท่ี 5/7 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

๖.๓ ส่งเสริมการเข้าถึง และบริการการดแูลรักษา 
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
 

 

 
ผู้รบัผิดชอบงานเอดส์ วันโรค 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 

 
- คู่มือ มาตรฐานการดูแล
รักษาผูปุ้วยเอดส์ วัณโรค 
และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

 
ผู้รบัผิดชอบงานเอดส์ วันโรค 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 
 
 
 

- เอกสารแนวทาง 
การดาเนินงาน 
การดูแลรักษาผู ้
ติดเช้ือเอชไอวี/ 
ผู้ปุวยเอดส ์

ผู้รบัผิดชอบงานเอดส์ วันโรค 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 
 
 
 

- หนังสือราชการ 
 

 
ผู้รบัผิดชอบงานเอดส์ วันโรค 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 
 
 
 

 
- โปรแกรม NAP, TBCM 
และ รง.๕๐๖ 

 
ผู้รบัผิดชอบงานเอดส์ วันโรค 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 

  
- โปรแกรม NAP, TBCM 
และ รง.๕๐๖ 

 
ผู้รบัผิดชอบงานเอดส์ วันโรค 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 

  
- บันทึกรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
- ผู้บริหาร 
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

  
- บันทึกรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 

จดุเร่ิมต้น 

- รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 

- จัดทาแนวทางฯ ตามมาตรฐานกระทรวงสา

ธารณสุ 

ก าหนดแนวทาง และแผนการด าเนินงาน 
พฒันาระบบการดแูลรักษาฯ 

แจ้งแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องทราบ 

และดาเนินการตามแนวทางฯ 

ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยบริการใน
สงักัด 

วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล และรายงานผล
การด าเนินงานการเสนอผู้บริหาร 

น าเสนอผู้บริหาร 

END 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค 

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
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๗. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๗.๑ การบริหารจัดการด้านเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

  ๗.๑.1 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โดยผู้รับผิดชอบงานเอดส์ วันโรค และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ จัดท าแผนปูองกันและ แก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในพื้นที่ ใช้เป็นกรอบในการ
ขออนุมัติงบประมาณ และใช้เป็นแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

  ๗.๑.๒ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีตามแผนปฏิบัติงานฯ ที่ก าหนด  

  ๗.๑.๓ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โดยผู้รับผิดชอบงานเอดส์ วันโรค และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ด าเนินการเฝูาระวังโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประกอบด้วย การเฝูาระวังผู้ติดเช้ือและ
ผู้ปุวยเอดส์ในพื้นที่ ด้วยบัตรรายงานโรค 506/1,507 ของสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนในพื้นที่, การเฝูา
ระวังความชุกของการติดเช้ือ HIV และเฝูาระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์ต่อการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มประชากร
เปูาหมาย รวมถึงการวิเคราะห์ สถานการณ์แนวโน้มภาพรวมและในระดับจังหวัด 

  ๗.๑.๔ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โดยผู้รับผิดชอบงานเอดส์ วันโรค และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐนอกสังกัด และองค์เอกชนที่มีบทบาทด้านการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้เครือข่ายมีบทบาทด าเนินงานด้านเอดส์ วัณโรค  และ
โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ 

 ๗.๒ การปูองกันการติดเช้ือรายใหม่ 
  ๗.๒.๑ การบริหารจัดการวัสดุ ส ารวจความต้องการสื่อ, ถุงยางอนามัย และงบประมาณส ารวจ

เยี่ยมแหล่งแพร่ให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัด 
  ๗.๒.๒ จัดสรรสื่อ ถุงยางอนามัย และ งบประมาณไปยังหน่วยบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องตาม

ความเหมาะสม 
  ๗.๒.๓ จัดการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทั้ง

ในภาพรวมและระดับพื้นที่ 
  ๗.๒.๔ ด าเนินการพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามความต้องการ และเหมาะสม

กับบริบท สถานการณ์ 
  ๗.๒.๕ วางแผน ประสานงาน และด าเนินการปูองกันการติดเช้ือรายใหม่ในแต่ละกลุ่มเปูาหมาย 
  ๗.๒.๖ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและการจัดสรร งบประมาณ สื่อ และ ถุงยางอนามัย 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค 

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
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 ๗.๓ ส่งเสริมการเข้าถึง และบริการการดูแลรักษา 
  ๗.๓.๑ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลทบทวนแนวทาง และตามมาตรฐานการด าเนินงานดูแลรักษาผู้ติด

เช้ือ/ผู้ปุวยเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
  ๗.๓.๒ ก าหนดแนวทาง และแผนการด าเนินงาน พัฒนาระบบการดูแลรักษาฯ โดย 

  - ก าหนดข้ันตอนการดาเนินงานให้มีความเหมาะสม 
  - จัดทาแนวทางการให้ค าปรึกษาและตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี ในในหน่วยบริการ

สาธารณสุข 
  - ประสานหน่วยงานและผู้ปฏิบัตงิานทีเ่กี่ยวข้องในหน่วยบรกิารสาธารณสุข เพื่อวาง

แผนการการด าเนินงาน 
  ๗.๓.๓ แจ้งแนวทางการด าเนินงานใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
  ๗.๓.๔ ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยบริการในสังกัด เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน

ของข้อมูล 
  ๗.๓.๕ วิเคราะหป์ระมวลผลข้อมูล และรายงานผลการด าเนนิงานการเสนอผู้บรหิาร 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
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กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

 

ผู้จัดท า  นายกิตติคุณ  บัวศรีพันธ์ุ 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางอุไรศรี ข านุรักษ์) 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคไข้เลือดออกสามารถปฏิบัติงานได้ดังนี้  
 1.1 พัฒนาระบบเฝูาระวังโรคไข้เลือดออก 
 1.2 พัฒนาระบบการปูองกันโรคไข้เลือดออก 
 1.3 พัฒนาระบบการควบคุมโรคไข้เลือดออกและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
 1.4 พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ปุวยไข้เลือดออก  

2. ขอบเขต 
 ๒.๑ พัฒนาระบบเฝูาระวังโรคไข้เลือดออก ให้มีฐานข้อมูลเพื่อการเฝูาระวังโรคและตรวจจับสถานการณ์

โรคและใช้ข้อมูลเพื่อการประเมินพื้นที่เสี่ยง  
 ๒.๒ พัฒนาระบบการปูองกันโรคโรคไข้เลือดออก โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายของประชาชนและชุมชน (6 ร.) ภายใต้กลไก “อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง” โดย
เน้นการจัดการพาหะนาโรคแบบผสมผสาน IVM รณรงค์และสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือของประชาชน ในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนเพื่อการปูองกันตนเองและร่วมมือในการควบคุมโรค  

 ๒.๓ พัฒนาระบบการควบคุมโรคโรคไข้เลือดออกและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยเน้นประสิทธิภาพ     
ในการควบคุมโรคของทีม SRRT และท้องถ่ิน ด้วยมาตรการควบคุมโรคเร็ว (3-3-1) เพื่อตัดวงจรการแพร่เช้ือ
ปูองกันไม่ให้การระบาดเกิน 2 Generation ภายใต ้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  

 2.4 พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก เพื่อปูองกันการเสียชีวิต มีการสนับสนุนคู่มือ
มาตรฐานการรักษา และจัดระบบแพทย์ที่ปรึกษา และบูรณาการระบบการรักษา แบบสหสาขาวิชาชีพ 

3. ค านิยาม 
 Second Generation หมายถึง ระยะเวลาจาก Index Case ถึง Second Generation ใช้เวลา          

11-27 วัน จะมี Second Generation ได้ตั้งแต่วันที่ 11 เป็นต้นไป อย่างช้าที่สุด วันที่ 27 หรือ 28 หลังพบ 
Index Case ผู้ปุวยทุกรายได้รับการบ าบัดรักษา ยุงที่เป็นพาหะน าเช้ือได้รับการก าจัด ผล คือ Second 
Generation ที่พบ ย่อมเกิดจากยุงที่ได้รับเช้ือจาก Index Case ก่อนการควบคุม ดังนั้นต้องเป็นผู้ปุวยภายใน    
28 วันเท่านั้น Second Generation ที่พบหลัง 28 วัน ย่อมเกิดจาก Index Case ที่ไม่ได้มีการควบคุมทันที
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
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4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
๔.๑ แบบฟอร์มการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ 
๔.๒ แบบรายงานค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย (HI และ CI) ในชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล และศาสนสถาน 
๔.๓ แบบสอบสวนโรคในผู้ปุวยรายแรก (Index case)  

5. เอกสารอ้างอิง 
๕.๑ คู่มือการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกเดงกี ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี 
๕.๒ แผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกันโรคและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด 
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ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

รหัส 003/4 แผ่นท่ี 3/7 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

๖. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๖.๑ พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  

 
 

 
ผู้รับผิดชอบงานควบคุม 
โรคไข้เลือดออก 

 
 
 
 
 

 
- แบบฟอร์ มการ เ ขียน
โครงการ  และแผน
ปฏิบัติงาน 

 
ผู้รับผิดชอบงานควบคุม 
โรคไข้เลือดออก 

 
 
 
 

 
- ข้อมูลการวิเคราะห์ 
สถานการณ์ DHS 
 

 
ผู้รับผิดชอบงานควบคุม 
โรคไข้เลือดออก 

 
 
 
 
 
 
 

 
๑. แบบ รง. HI 
    ในชุมชน 
2. แบบ รง. CI 
    รร.,รพ.วัด 
 

 
ผู้รับผิดชอบงานควบคุม 
โรคไข้เลือดออก 

 
 
 
 

 
- แบบนิเทศงาน/ 
ผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดุเร่ิมต้น 

จดัท าแผนป้องกนัและควบคุม 

โรคไข้เลอืดออก 

ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อ

ตรวจจบัการระบาด 

 

เฝา้ระวังค่าดัชนีลกูน า้ยุงลาย 

(HI และ CI) 

ในชมุชน โรงเรียน 

โรงพยาบาล และศาสนสถาน 

HI ใน

ชุมชน 

CI รร.รพ

,วดั 

 

ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบติังานฯ ที่ก าหนด  

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 270 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

รหัส 003/4 แผ่นท่ี 4/7 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

๖.๒ พัฒนาระบบการป้องกันโรคโรคไข้เลือดออก 
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
 

 

 
 
ผู้รบัผิดชอบงานควบคุม 
โรคไข้เลือดออก 

 
 
 
 
 

 
 
- คู่มือการด าเนินงาน
อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 
 

 
ผู้รบัผิดชอบงานควบคุม 
โรคไข้เลือดออก 

 
 
 
 

 

 
 
ผู้รบัผิดชอบงานควบคุม 
โรคไข้เลือดออก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
- โปสเตอร์,แผ่นพับ 
เอกสาร และสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
ต่าง ๆ 

 
ผู้รบัผิดชอบงานควบคุม 
โรคไข้เลือดออก 

 
 
 
 

 
 
- บันทึกรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดุเร่ิมต้น 

ผลักดันให้เกิดความร่วมมือ 
ของเครือข่ายให้จัดการสิง่แวดล้อม
ไม่ให้เป็นแหลง่เพาะพันธ์ุยุงลาย 
โดยเน้นการจัดการพาหะนาโรค 
แบบผสมผสาน IVM 
(อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง) 
 

สื่อสารประชาสมัพันธ์ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนรู้จักวิธีการ
ปูองกันตนเองและร่วมมือ 
ในการควบคุมโรค 

ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานฯ 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 271 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

รหัส 003/4 แผ่นท่ี 5/7 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

๖.๓ พัฒนาระบบการควบคุมโรคโรคไข้เลือดออกและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
 

ผู้รบัผิดชอบ ข้ันตอน เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
 

 

 
ผู้รบัผิดชอบงานควบคุม 
โรคไข้เลือดออก 

 
 
 
 
 

 
- ค าสั่ง War room 

 
 

 
 
 
 

- แบบสอบสวนโรค 

ผู้รบัผิดชอบงานควบคุม 
โรคไข้เลือดออก 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

ผู้รบัผิดชอบงานควบคุม 
โรคไข้เลือดออก 

  
 
 

 
 

  
 

 
ผู้รบัผิดชอบงานควบคุม 
โรคไข้เลือดออก 

  
- บันทึกรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
 
 

จดุเร่ิมต้น 

ด าเนินการศนูย์ปฏิบติัการตอบโต้ภาวะ

ฉกุเฉิน (War room) 

สอบสวนโรคในผู้ป่วยรายแรก (Index 
case) และควบคมุโรคเพ่ือการตดัวงจร
การแพร่เชือ้อย่างรวดเร็วโดยก าจดั
แหลง่เพาะพนัธุ์ยงุลายร่วมกบัการฉีด
พ่นสารเคมใีนบ้านผู้ป่วยและรอบบ้าน
ผู้ป่วยตามมาตรการ 3-3-1 และ
ด าเนินการพ่นสารเคมีตามมาตรฐานให้
ครอบคลมุรัศม ี100 เมตรจากบ้าน
ผู้ป่วย ภายใน 24 ชัว่โมง โดย
ด าเนินการอย่างน้อย 2 ครัง้ในรอบ 7 
วนั 
จดัอบรมพฒันาศกัยภาพ SRRT ระดบัต าบล 

เพื่อการเฝ้าระวงั ปอ้งกนัควบคุมโรค

ไข้เลอืดออก และด าเนินการตามแนวทางฯ 

วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล และรายงานผล
การด าเนินงานการเสนอผู้บริหาร 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 272 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

รหัส 003/4 แผ่นท่ี 6/7 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

 
๖.4 การพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
 

ผู้รบัผิดชอบ ข้ันตอน เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
 

 

 
ผู้รบัผิดชอบงานควบคุม 
โรคไข้เลือดออก 

 
 
 
 
 

 
- ค าสั่ง War room 

ผู้รบัผิดชอบงานควบคุม 
โรคไข้เลือดออก 
 

 
 
 
 

- แบบสอบสวนโรค 

ผู้รบัผิดชอบงานควบคุม 
โรคไข้เลือดออก 

 
 
 
 

 

 
 
ผู้รบัผิดชอบงานควบคุม 
โรคไข้เลือดออก 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดุเร่ิมต้น 

จดัหาคู่มือและแนวทางการรักษา (CPG) 

ผู้ ป่วยโรคไข้เลอืดออก 

จดัระบบแพทย์ที่ปรึกษาแบบ 

สหสาขาวิชาชีพระดบัจงัหวัด 

ท า Dead Case Conference ผู้ ป่วย

เสยีชีวิตด้วยโรคไข้เลอืดออก 

วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล และรายงานผล
การด าเนินงานการเสนอผู้บริหาร 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 273 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

รหัส 003/4 แผ่นท่ี 7/7 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

๗. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
7.๑ พัฒนาระบบเฝูาระวังโรคไข้เลอืดออก หมายถึง 

      - ติดตามและวิเคราะหส์ถานการณ์เพื่อตรวจจบัการระบาดตามนิยามการเฝ้าระวังโรค  
      - เฝ้าระวังค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย (HI และ CI) ในชุมชน โรงเรยีน โรงพยาบาล และศาสนสถาน 

7.๒ พัฒนาระบบการปูองกันโรคโรคไข้เลือดออก หมายถึง 
      - ผลักดันให้เกิดความร่วมมือของเครอืข่ายให้จัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย 
 โดยเน้นการจัดการพาหะนาโรคแบบผสมผสาน IVM (อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง) 
      - สื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อใหป้ระชาชนรู้จักวิธีการป้องกันตนเองและร่วมมอื 
ในการควบคุมโรค  

7.๓ พัฒนาระบบการควบคุมโรคโรคไข้เลือดออกและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน หมายถึง 
      -ด าเนินการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (War room)  
      -สอบสวนโรคในผูป้่วยรายแรก (Index case) และควบคุมโรคเพื่อการตัดวงจรการแพรเ่ช้ืออย่าง
รวดเร็วโดยกาจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายร่วมกับการฉีดพ่นสารเคมีในบ้านผูป้่วยและรอบบ้านผูป้่วยตามมาตรการ 
3-3-1 และด าเนินการพ่นสารเคมีตามมาตรฐานให้ครอบคลมุรัศมี 100 เมตรจากบ้านผู้ป่วย ภายใน 24 ช่ัวโมง 
โดยด าเนินการอย่างน้อย 2 ครั้งในรอบ 7 วัน  
      -จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ SRRT ระดับต าบล เพื่อการเฝ้าระวัง ปอ้งกันควบคุมโรคไข้เลอืดออก  

7.4 การพัฒนาระบบการดูแลรักษาผูปุ้วยโรคไข้เลือดออก หมายถึง 
      -จัดหาคู่มือและแนวทางการรักษา (CPG) ผู้ป่วยโรคไข้เลอืดออก  
      -จัดระบบแพทยท์ี่ปรึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพระดับจังหวัด  
      -ท า Dead Case Conference ผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลอืดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 274 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การสร้างเสรมิภูมิคุ้มกันโรค 

รหัส 003/4 แผ่นท่ี 1/6 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

 

ผู้จัดท า  นายสมควร  เสนลา 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางอุไรศรี ข านุรักษ์) 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สามารถปฏิบัติงานได้ดังนี้  
 1.1 การบริหารจัดการวัคซีน และระบบลูกโซ่ความเย็น 
 1.2 มาตรฐานคุณภาพการให้บริการวัคซีน 
 1.3 มาตรฐานการบันทึกข้อมูลในแฟูมข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

2. ขอบเขต 
 การควบคุม ก ากับ และติดตามผลการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

ด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี ๒๕๕๘ ประกอบด้วย 
 ๒.๑ การบริหารจัดการวัคซีน และระบบลูกโซ่ความเย็น  
 ๒.๒ มาตรฐานคุณภาพการให้บริการวัคซีน  
 ๒.๓ มาตรฐานการบันทึกข้อมูลในแฟูมข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

3. ค านิยาม 
 ๓.๑ การบริหารจัดการวัคซีน และระบบลูกโซ่ความเย็น มีผู้รับผิดชอบ 2 ระดับ คือ ระดับคลังวัคซีน

อ าเภอมีเภสัชกรของโรงพยาบาลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบ และระดับหน่วยบริการมีหัวหน้าหรือ 
ผู้รับผิดชอบงานของหน่วยบริการได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.) หน่วยบริการในโรงพยาบาลทั้ง
ใน และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งศูนย์การแพทย์ต่างๆเป็นผู้ด าเนินงานบริหารจัดการวัคซีน ตาม
มาตรฐานการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี ๒๕๕๘  

 ๓.๒ มาตรฐานคุณภาพการให้บริการวัคซีน หน่วยบริการที่ให้วัคซีนแก่ประชากรกลุ่มเปูาหมายมีหลาย
หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หน่วยบริการใน
โรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในกระบวนการให้วัคซีนมีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการตาม
มาตรฐานการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี ๒๕๕๘ 

 ๓.๓ มาตรฐานการบันทึกข้อมูลในแฟูมข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กระทรวงสาธารณสุขโดยส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์(สนย.) และส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)ก าหนดให้สถานบริการจัดเก็บ
ข้อมูลการให้บริการตามกิจกรรมสาธารณสุขเป็นรายบุคคล (Individual record)ผ่านฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบ 43แฟูมมาตรฐาน และก าหนดให้มีการส่งฐานข้อมูล ไปรวบรวมที่คลังข้อมูลสุขภาพระดับจังหวัดเพื่อให้
ข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีความครบถ้วนถูกต้องสามารถ น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและประเมนิผล
การด าเนินงานในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยบริการที่ให้วัคซีนแก่ประชากรกลุ่มเปูาหมาย จ าเป็นต้อง
จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตามมาตรฐานฯ 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 275 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การสร้างเสรมิภูมิคุ้มกันโรค 

รหัส 003/4 แผ่นท่ี 2/6 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๔.๑ แบบประเมินการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นในระดับคลังอ าเภอ 
 ๔.๒ แบบประเมินการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในระดับหน่วยบริการ 
 ๔.๓ ใบเบิกวัคซีนของหน่วยบริการ (แบบฟอร์ม ว.3/1) 

5. เอกสารอ้างอิง 
- มาตรฐานการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี ๒๕๕๘ ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค.  

http://utostore.moph.go.th/web/e_reports/news/upload/04/20150211040650.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 276 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การสร้างเสรมิภูมิคุ้มกันโรค 

รหัส 003/4 แผ่นท่ี 3/6 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

๖. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๖.๑ การบริหารจัดการวัคซีน และระบบลูกโซ่ความเย็น 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  

 
 

 
ผู้ รั บผิ ด ชอบง านสร้ า ง เ ส ริ ม
ภูมิคุ้มกันโรค 

 
 
 
 
 

 
- คู่ มื อ  ม าตร ฐ านก า ร
ด า เนิน ง านสร้ า ง เ ส ริ ม
ภูมิคุ้มกันโรค ปี ๒๕๕๘ 

 
ผู้ รั บผิ ด ชอบง านสร้ า ง เ ส ริ ม
ภูมิคุ้มกันโรค 

 
 
 
 

- แผนป ฏิบั ติ ง านสร้ า ง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค 

ผู้ รั บผิ ด ชอบง านสร้ า ง เ ส ริ ม
ภูมิคุ้มกันโรค 

 
 
 
 

- หนังสือราชการ 
 

 
ผู้ รั บผิ ด ชอบง านสร้ า ง เ ส ริ ม
ภูมิคุ้มกันโรค 

 
 
 
 

- แบบประเมินการบริหาร
จัดการวัคซีนและระบบ
ลูกโซ่ความเย็นในระดับ
คลังอ าเภอ 

 
ผู้รับผิดชอบงานเอดส์ วันโรค 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 

  
- บันทึกรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด   

 

 

 

 

จดุเร่ิมต้น 

รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล จัดท าแนวทางฯ ตาม
มาตรฐานฯ ที่ก าหนด 

จดัท าแผนปฏิบติัการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกนั
โรค ประจ าปี 

แจ้งแผนปฏิบติังานฯ ให้หน่วยบริการ
สาธารณสขุในสงักดัทราบ 
และดาเนินการตามแนวทางฯ 

นิเทศติดตามผลด้านการบริหารจัดการวคัซีน 
และลกูโซ่ความเย็น 

น าเสนอผู้บริหาร 

END 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 277 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การสร้างเสรมิภูมิคุ้มกันโรค 

รหัส 003/4 แผ่นท่ี 4/6 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

๖. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
๖.๒ มาตรฐานคุณภาพการให้บริการวัคซีน 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  

 
 

 
ผู้ รั บผิ ด ชอบง านสร้ า ง เ ส ริ ม
ภูมิคุ้มกันโรค 

 
 
 
 
 

 
- คู่ มื อ  ม าตร ฐ านก า ร
ด า เนิน ง านสร้ า ง เ ส ริ ม
ภูมิคุ้มกันโรค ปี ๒๕๕๘ 

 
ผู้ รั บผิ ด ชอบง านสร้ า ง เ ส ริ ม
ภูมิคุ้มกันโรค 

 
 
 
 

- แผนป ฏิบั ติ ง านสร้ า ง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค 

ผู้ รั บผิ ด ชอบง านสร้ า ง เ ส ริ ม
ภูมิคุ้มกันโรค 

 
 
 
 

- หนังสือราชการ 
 

 
ผู้ รั บผิ ด ชอบง านสร้ า ง เ ส ริ ม
ภูมิคุ้มกันโรค 

 
 
 
 

- แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ป ฏิบั ติ ง านส ร้ า ง เ ส ริ ม
ภูมิ คุ้ มกั น โ รคในระดั บ
หน่วยบริการ 

 
ผู้รับผิดชอบงานเอดส์ วันโรค 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 

  
- บันทึกรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด   
 

 

 

 

 

จดุเร่ิมต้น 

รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล จัดท าแนวทางฯ ตาม
มาตรฐานฯ ที่ก าหนด 

จดัท าแผนปฏิบติัการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกนั
โรค ประจ าปี 

แจ้งแผนปฏิบติังานฯ ให้หน่วยบริการ
สาธารณสขุในสงักดัทราบ 
และดาเนินการตามแนวทางฯ 

นิเทศติดตามผลเพื่อประเมินมาตรฐาน
คณุภาพการให้บริการวคัซีน 

น าเสนอผู้บริหาร 

END 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 278 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การสร้างเสรมิภูมิคุ้มกันโรค 

รหัส 003/4 แผ่นท่ี 5/6 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

๖. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ๖.๓ มาตรฐานการบันทึกข้อมูลในแฟูมข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
 

 

 
ผู้ รั บผิ ด ชอบง านสร้ า ง เ ส ริ ม
ภูมิคุ้มกันโรค 

 
 
 
 
 

 
- คู่ มื อ  ม าตร ฐ านก า ร
ด า เนิน ง านสร้ า ง เ ส ริ ม
ภูมิคุ้มกันโรค ปี ๒๕๕๘ 

 
ผู้ รั บผิ ด ชอบง านสร้ า ง เ ส ริ ม
ภูมิคุ้มกันโรค 

 
 
 
 

- แผนป ฏิบั ติ ง านสร้ า ง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค 

ผู้ รั บผิ ด ชอบง านสร้ า ง เ ส ริ ม
ภูมิคุ้มกันโรค 

 
 
 
 

- หนังสือราชการ 
 

 
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบง านสร้ า ง เ ส ริ ม
ภูมิคุ้มกันโรค 

 
 
 
 

- โปรแกรม HDC 

 
ผู้ รั บผิ ด ชอบง านสร้ า ง เ ส ริ ม
ภูมิคุ้มกันโรค 

  
- บันทึกรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดุเร่ิมต้น 

รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล จัดท าแนวทางฯ ตาม
มาตรฐานฯ ที่ก าหนด 

จดัท าแผนปฏิบติัการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกนั
โรค ประจ าปี 

แจ้งแผนปฏิบติังานฯ ให้หน่วยบริการ
สาธารณสขุในสงักดัทราบ 
และดาเนินการตามแนวทางฯ 

ติดตามผลการบนัทกึข้อมูลให้บริการวัคซีน 

และวิเคราะห์สว่นขาด 

น าเสนอผู้บริหาร 

END 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 279 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การสร้างเสรมิภูมิคุ้มกันโรค 

รหัส 003/4 แผ่นท่ี 6/6 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

๗. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๗.1 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โดยผู้รับผิดชอบสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล  จัดท า

แนวทางการด าเนินงานให้บริการวัคซีน มาตรฐานการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 ๗.2 จัดท าแผนปฏิบัติการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจ าปี ส่งให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง

ในสังกัดทราบ 
 ๗.3 หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งด าเนินงานตามมาตรฐานการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

กระทรวงสาธารณสุข ดังนี ้
  ๗.๓.๑ การบริหารจัดการวัคซีน และระบบลูกโซ่ความเย็น นิเทศติดตามผลด้านการบริหาร

จัดการวัคซีน และลูกโซ่ความเย็นคลังวัคซีนอ าเภอ ตามแบบประเมินการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความ
เย็นในระดับคลังอ าเภอ และรวบรวมข้อมูลเสนอผู้บริหาร 

  ๗.๓.๒ มาตรฐานคุณภาพการให้บริการวัคซีน นิเทศติดตามผลเพื่อประเมินมาตรฐานคุณภาพการ
ให้บริการวัคซีนหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัด ตามแบบประเมินการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในระดับ
หน่วยบริการ และรวบรวมข้อมูลเสนอผู้บริหาร 

  ๗.๓.๓ มาตรฐานการบันทึกข้อมูลในแฟูมข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ติดตามติดตามผล
การบันทึกข้อมูลให้บริการวัคซีน และวิเคราะห์ส่วนขาด ทาง HDC วิเคราะห์ส่วนขาด และและรวบรวมข้อมูลเสนอ
ผู้บริหาร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 280 
 

 

 
 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
Standard Operating Procedure : SOP 

 

               กลุม่งานทันตสาธารณสุข 

(รหัส 003/5) 
 

 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

                                    กระทรวงสาธารณสุข 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 281 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง โครงการคลินกิทันตกรรม

คุณภาพ(Quality Dental Clinic)  
ในสถานบรกิารสาธารณสุขภาครัฐ 

รหัส 003/5 แผ่นท่ี 1/4 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
 

ผู้จัดท า  นางมะลิ  ชาญณรงค์ 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางวังจันทร์ กิตติภาดากุล) 
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพื่อเป็นแนวทางให้คลินกิทันตกรรมได้มีคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการทันตกรรมแก่
ผู้บริโภค  
  1.2 เพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองสทิธิแก่ผูม้ารับบริการทันตกรรม 
  1.3 เพื่อพัฒนางานบรกิารทันตกรรม ใหม้ีประสทิธิภาพ มาตรฐาน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

2. ขอบเขต 
 เป็นการด าเนินงานในระดับจังหวัด เพื่อให้คลินิกทันตกรรมในสถานบริการภาครัฐ มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน โดยให้คลินิกทันตกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยความสมัครใจ 

3. ค านิยาม 
            3.1 คลินิกทันตกรรม หมายถึง ให้บริการทางทันตกรรมที่น าทีมทันตแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางหรือ        
ทันตแพทย์ทั่วไป ที่มุ่งเน้นให้ผลการรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้เข้ารับบริการรักษานอกจากบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วต้องใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทั้งด้านวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือทางทันตกรรมที่ทันสมัยรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีช้ันสูงใน
การให้บริการและที่ส าคัญคลินิกทันตกรรมควรให้ความส าคัญกับการบริการที่รวดเร็วและสมบูรณ์แบบ 
            3.2 คุณภาพ หมายถึง สิ่งที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า นั้นมีหมายความว่า หากเราสามารถ
บริการได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า แสดงว่า เรามีบริการที่ดี เช่นเดียวกัน หากเราไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ เขาจะบอกว่าเราบริการไม่ดี 
 3.2 ทันตแพทย์หมายถึงผู้ทีท่ าหน้าที่วางแผนดูแลท าการรกัษาทางทันตกรรม 
           3.3 ผู้ช่วยทันตแพทย์ หมายถึง ผู้ช่วยที่ท าหน้าที่ช่วยเหลือทันตแพทย์ข้างเก้าอี้ 
            3.4 ผู้มารับบริการ  หมายถึง ผู้ที่มารับบริการทางทันตกรรม อาทิ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน จัดฟัน ใส่ฟันเทียม เป็นต้น 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
  4.1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการคลินกิทันตกรรมคุณภาพ (Quality Dental Clinic) ในสถานบรกิารสาธารณสุขภาครฐั  
 4.2 แบบรายช่ือผู้ประสานงานโครงการคลินิกทันตกรรมคณุภาพตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย        
ทางทันตกรรม (Thai Dental Safety Goals & Guidelines 2015) 
 4.3 แบบฟอร์มส่งรายช่ือคณะตรวจเยี่ยมประจ าจังหวัดในโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ (Quality dental clinic) 
 4.4 แบบฟอร์มประเมินตนเอง “แนวทางปฏิบัติเพือ่ความปลอดภัยทางทันตกรรม”Thai dental 
Safety Goals  & Guidelines 2010 
          5. เอกสารอ้างอิง 
  5.1 ข้ันตอนในการด าเนินงานโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ (ทันตแพทยสภา) 
 5.2 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม Thai Dental Safety Goals & Guidelines 
2010 (ทันตแพทยสภา) 
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ผู้รบัผิดชอบงาน
โครงการคลินิก        
ทันตกรรมคุณภาพ สสจ. 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

ผู้รบัผิดชอบงานโครงการ
คลินิกทันตกรรม สสจ./
รพท./รพช. 

ข้ันตอนในการด าเนินงาน 
โครงการคลินิกทันตกรรม
คุณภาพ 

แบบฟอร์มประเมิน
ตนเอง/แนวทาง
ปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยฯ 

ผู้รบัผิดชอบ
งานโครงการ
คลินิก        
ทันตกรรม
คุณภาพ สสจ. 

ผู้รบัผิดชอบงาน
โครงการคลินิก        
ทันตกรรมคุณภาพ 
สสจ./คณะประเมิน 

  ผู้รับผิดชอบงาน    
  โครงการคลินกิ           
ทันตกรรมคุณภาพ 
 สสจ. 

ผลการประเมิน
ตนเอง/แนวทาง
ปฏิบัตเิพื่อความ
ปลอดภัยฯ 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง โครงการคลินกิทันตกรรม

คุณภาพ(Quality Dental Clinic)  
ในสถานบรกิารสาธารณสุขภาครัฐ 

รหัส 003/5 แผ่นท่ี 2/4 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

  6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                  
    ผู้รับผิดชอบ                                               ขั้นตอน                               เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง     
  

                           
                                                            โ                                   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

ผู้รบัผิดชอบโครงการคลินิกทันตกรรม 
รพ.เข้าร่วมประชุมช้ีแจงโครงการคลินิก
ทันตกรรมคุณภาพและแนวทางประเมิน 

 
 

คณะประเมินประจ าจังหวัดประชาสัมพันธ์ ส่ง
เอกสารการประเมินพร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อ

ความปลอดภัยทางทันตกรรม 
ให้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 

 

ผ่าน 
การประเมินไม่น้อยกว่า 80% 

ไม่ผ่าน 
การประเมินน้อยกว่า 80% 

คลิกนิกทันตกรรม 
ปรับปรงุแก้ไขใหผ้่าน 

การประเมิน ไม่น้อยกว่า 80% 

คณะประเมินประจ าจังหวัด ส่งเอกสาร
การประเมินให้คณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมจรรยาบรรณของทันตแพทย ์

คณะประเมินประจ า
จังหวัดออกตรวจประเมิน 

คลินิกทันตกรรมทุก รพ.ประเมิน
ตนเองตามแบบฟอร์ม (Self 

Assessment Report : SAR) 

 

คลินิกทันตกรรม รพ.
สมัครเข้าร่วมโครงการ 
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    ผู้รับผิดชอบงาน    
    โครงการคลินิก             
    ทันตกรรมคุณภาพ     
    สสจ./คณะประเมิน 

ใบประกาศเกียรติคุณ 

    ผู้รับผิดชอบงาน    
    โครงการคลินิก             
    ทันตกรรมคุณภาพ     
    สสจ. 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง โครงการคลินกิทันตกรรม

คุณภาพ(Quality Dental Clinic)  
ในสถานบรกิารสาธารณสุขภาครัฐ 

รหัส 003/5 แผ่นท่ี 3/4 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

  6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ)                                  
ผู้รับผิดชอบ                                              ขั้นตอน                                     เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง     

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทันตแพทยสภาออกใบประกาศ        
เกียรติคุณ มอบแก่คลินิก 

ทันตกรรมทีผ่่านการประเมิน 

คณะประเมินประจ าจังหวัด ส่ง
เอกสารการประเมินให้

คณะอนุกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณของทันตแพทย ์
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง โครงการคลินกิทันตกรรม

คุณภาพ(Quality Dental Clinic)  
ในสถานบรกิารสาธารณสุขภาครัฐ 
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7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 ประชุมทันตแพทย์จากโรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อช้ีแจงโครงการและแนวทางการประเมินตามผล
โครงการ 
 7.2 โรงพยาบาลสมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ (Quality Dental Clinic) ในสถานบริการ
สาธารณสุขภาครัฐ 
 7.3 คณะประเมินโครงการฯประจ าจังหวัด ซึ่งแต่งตั้งโดยทันตแพทยสภา ประชาสัมพันธ์และส่งเอกสาร
การประเมินผลฯ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Thai Dental Safety Goals & 
Guidelines 2010) ที่จัดท าข้ึนโดยคณะอนุกรรมการศึกษาและพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยการให้บริการ
ทันตกรรมให้กับแผนกทันตกรรม โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 
 7.4 ขอความร่วมมือให้หัวหน้าแผนกทันตกรรมที่เข้าร่วมโครงการ  ได้จัดประชุมภายในแผนกเพื่อ
ประเมินตนเองตามเอกสารการประเมินผลฯ และหาแนวทางพัฒนา พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินฯ ไปยังหัวหน้า
คณะประเมินโครงการฯประจ าจังหวัด  
 7.5 คณะประเมินโครงการฯประจ าจังหวัดออกประเมินแผนกทันตกรรมที่เข้าร่วมโครงการเพื่อ  ให้
ตรวจสอบผลการประเมิน ให้ค าแนะน าและหาแนวทางพัฒนา โดย ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตาม “แนวทาง
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม”Thai dental Safety Goals  & Guidelines 2010 อย่างน้อยร้อยละ 
80 หากไม่ผ่านเกณฑ์  ให้แก้ไขปรับปรุง และคณะกรรมการออกประเมินใหม่อีกครั้ง 
 7.6 คณะประเมินโครงการฯประจ าจังหวัดส่งเอกสารการประเมินผลฯภายหลังการตรวจเยี่ยม  ให้กับ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณของทันตแพทย์  ทันตแพทยสภา  
 7.7 ทันตแพทยสภาออกใบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าเป็นแผนกทันตกรรมได้เข้าร่วมพัฒนาใน
โครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ (Quality dental clinic)  
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การรับบริการใสฟ่ันเทียม 
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กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
 

ผู้จัดท า  นางวราวรรณ์  เจรญิพร 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางวังจันทร์ กิตติภาดากุล) 
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพื่อสนับสนุนการให้บริการใส่ฟันเทียมทั้งปากหรือบางส่วน 
    1.2 เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุและสร้างสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ   

2. ขอบเขต 
     2.1 รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้  
         2.1.1 ด าเนินการค้นหาผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันและมีความจ าเป็นต้องได้รับบริการใส่ฟันเทียมทั้ง
ปากหรือบางส่วน 
         2.1.2 ข้ึนทะเบียนและประสานเพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลในเขตรับผิดชอบเพื่อด าเนินการ
ให้บริการใส่ฟันเทียมทั้งปากหรือบางส่วน   
     2.2 โรงพยาบาลทุกแห่ง ในจังหวัดสิงห์บุรี  ดังนี้ 
         2.2.1  ข้ึนทะเบียนเพื่อเข้าคิวให้บริการใส่ฟันเทียมทั้งปากหรือบางส่วน 
         2.2.2  ให้บริการใส่ฟันเทียมทั้งปากหรือบางส่วนแก่ประชาชนทั่วไป ทุกสิทธ์ิการรักษาพยาบาล 
       2.2.3  ลงข้อมูลรายงาน e-claimของกลุ่มประกันสุขภาพ(สิทธ์ิ UC ภายใน 30 วันหลัง
ให้บริการ) 
         2.2.4  รายงานข้อมูลการให้บริการให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบ และลงข้อมูลรายงาน
การรับบริการในเว็บฟันเทียม 
     2.3  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้ 
                   รวบรวมผลการด าเนินงานและประเมินความพึงพอใจการรับบริการใส่ฟันเทียมร้อยละ 10      
ของเปูาหมาย   

3. ค านิยาม 
     3.1  ฟันเทียมทั้งปาก    หมายถึง การให้บริการใส่ฟันเทียมถอดได้ทั้งปากแก่ผู้สูญเสียฟันแท้ทั้งปาก 
    3.2  ฟันเทียมบางส่วน   หมายถึง การให้บริการใส่ฟันเทียมถอดได้บางส่วนแกผู้สูญเสียฟันแท้บางส่วน  

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
     5.1 แบบบันทึกการให้บริการใส่ฟันเทียม( F-ELd02 ) 
     5.2 แบบบันทึกการค้นหา/คัดกรองใส่ฟันเทียม 
     5.3 แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. เอกสารอ้างอิง 
     ข้อมูลจากเว็บไซด์ฟันเทียม 
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วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
            ผู้รับผิดชอบ                                       ขั้นตอน                                เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.สิงห์บุรี  - แผนการด าเนินงาน 
   - หนังสือแจ้ง    

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
รพ.สต./ รพ.                                                                                         
               
                        

 
  

 
   

 
 
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
สสจ.สิงห์บุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าแผนการด าเนินงาน  

ด าเนินกิจกรรม/ค้นหา/คัดกรอง/ข้ึนทะเบียน/
ให้บรกิารใส่ฟันเทียม 

สรปุและรายงานผลการประเมิน
เสนอผู้บงัคับบัญชา  

-แบบบันทกึการค้นหา/คัดกรอง            
/ข้ึนทะเบียนใส่ฟันเทียม             

 

 

   -แบบประเมินความพงึพอใจ  



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 287 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การรับบริการใสฟ่ันเทียม 

รหัส 003/5 แผ่นท่ี 3/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     7.1 จัดท าแผนการด าเนินงาน 
     7.2 จัดท าหนังสือแจ้งเปูาหมายของจังหวัดสิงห์บุรี  
     7.3 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงข้ันตอนการด าเนินงาน 
     7.4 รพ.สต./ค้นหา/คัดกรอง/ข้ึนทะเบียนผู้รับบริการใส่ฟันเทียม 
     7.5 รพ./คัดกรอง/เตรียมสภาวะช่องปาก/ข้ึนทะเบียนผู้รับบริการใส่ฟันเทียม/ให้บริการใส่ฟันเทียม 
    7.6 กลุ่มงานทันตสาธารณสุขประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการใส่ฟันเทียมร้อยละ 10 ของเปูาหมาย 
     7.7 สรุปและรายงานผลการประเมิน เสนอผู้บังคับบัญชา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 288 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การรับบริการรากฟันเทียม 

รหัส 003/5 แผ่นท่ี 1/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
 

ผู้จัดท า  นางวราวรรณ์  เจรญิพร 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางวังจันทร์ กิตติภาดากุล) 
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพื่อสนับสนุนการให้บริการรากฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมทั้งปากและมีปัญหาฟันเทียมล่างหลวม 
     1.2 เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุและสร้างสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ   
2. ขอบเขต 
     2.1 รพ.สต.ในจังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้  
         2.1.1 ด าเนินการค้นหาผู้สูงอายุที่ฟันเทียมทั้งปากและมีปัญหาฟันเทียมล่างหลวม 
         2.1.2 ข้ึนทะเบียนและประสานงานเพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลในเขตรับผิดชอบเพื่อด าเนินการ
ให้บริการฝังรากฟันเทียม  
     2.2 โรงพยาบาลทุกแห่ง ในจังหวัดสิงห์บุรี  ดังนี้ 
         2.2.1  ข้ึนทะเบียนเพื่อเข้าคิวให้บริการฝังรากฟันเทียม 
         2.2.2  ให้บริการฝังรากฟันเทียม ทุกสิทธ์ิการรักษาพยาบาล 
         2.2.3  ลงข้อมูลรายงานในเว็บรากฟันเทียมและรายงานให้ส านักงานสาธารณสุขทราบ 
     2.3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ดังนี ้
         2.3.1 รวบรวมผลการด าเนินงานและประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการฝังรากฟันเทียมร้อยละ 
10 ของเปูาหมาย 
         2.3.2 ประสานสถาบันทันตกรรมเพื่อรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการรากฟันเทียม          

3. ค านิยาม 
     รากฟันเทียม หมายถึง สิ่งที่ท าข้ึนเพื่อทดแทนรากฟันธรรมชาติ ท าด้วยวัสดุที่ร่ายกายอมรับได้ ไม่มีการ
ต่อต้าน เช่น ไททาเนียม โดยผ่าตัดฝังเข้าไปในกระดูกขากรรไกร เพื่อท าหน้าที่เป็นตัวยึดกับฟันเทียมทั้งชนิด     
ถอดได้และติดแน่นจะช่วยให้ให้ฟันเทียม มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
     4.1 แบบบันทึกการให้บริการรากฟันเทียม 
     4.2 แบบบันทึกการค้นหา/คัดกรองรากฟันเทียม 
     4.3 ระเบียบกรมการแพทย์ เรื่องการเบิกค่าตอบแทนทีมผู้ปฏิบัติงาน 
     4.3 แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. เอกสารอ้างอิง 
     ข้อมูลจากเว็บไซด์รากฟันเทียม 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 289 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การรับบริการรากฟันเทียม 

รหัส 003/5 แผ่นท่ี 2/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

 
6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
            ผู้รับผิดชอบ                                       ขั้นตอน                                เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.สิงห์บุรี  - แผนการด าเนินงาน 
   - หนังสือแจง้

   หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
 
 
 
 
 
รพ.สต./ รพ.                                                                                         
               
                        
  - แบบประเมิน  

   
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
สสจ.สิงห์บุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าแผนการด าเนินงาน  

ด าเนินกิจกรรม/ค้นหา/คัดกรอง/ข้ึนทะเบียน/
ให้บรกิารฝังรากฟันเทียม 

สรปุและรายงานผลการประเมิน
เสนอผู้บงัคับบัญชา  

-แบบบันทกึการค้นหา/      
คัดกรอง/ข้ึนทะเบียน 

-แบบประเมินความพงึพอใจ 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 290 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การรับบริการรากฟันเทียม 

รหัส 003/5 แผ่นท่ี 3/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     7.1  จัดท าแผนการด าเนินงาน 
     7.2  ท าหนังสือแจ้งเปูาหมายของจังหวัดสิงห์บุรี 
     7.3  จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงข้ันตอนการด าเนินการฝังรากฟันเทียม  
     7.4  รพ.สต./ค้นหา/คัดกรอง/ข้ึนทะเบียนผู้รับบริการฝังรากฟันเทียมและประสาน ให้ รพ.ในเขต
รับผิดชอบเตรียมสภาวะช่องปากผู้รับบริการฝังรากฟันเทียม 
     7.5  รพ.คัดกรอง/เตรียมสภาวะช่องปากผู้รับบริการฝังรากฟันเทียม/ข้ึนทะเบียนผู้รับบริการฝังรากฟัน
เทียม/ให้บริการฝังรากฟันเทียม 
         7.5.1 ข้ันตอนที่ 1 การฝังรากฟันเทียม (Stage I surgery) 
         7.5.2 ข้ันตอนที่ 2 การติดตามผลการรักษา(Follow up)หลังการฝังรากฟันเทียม 1 สัปดาห์ 
         7.5.3 ข้ันตอนที่ 3 Stage II surgery หลังการฝังรากฟันเทียม 3 เดือน 
         7.5.4 ข้ันตอนที่ 4 Placement of attachment หลัง Stage II surgery 1-2 สัปดาห์ 
         7.5.5 ข้ันตอนที่ 5 Recheck หลังใส่ ball attachment ช่วง 1 เดือนแรก 
         7.5.6 ข้ันตอนที่ 6 Recall ครั้งที่ 1 หลังใส่ ball attachment 6 เดือน 
         7.5.7 ข้ันตอนที่ 7 Recall ครั้งที่ 2 หลังการRecall ครั้งที่ 1  6 เดือน  
     7.6  รพ.สต.รายงานผลการคัดกรองเพื่อข้ึนทะเบียนฝังรากฟันเทียมให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุรีทราบ 
     7.7  รพ.รายงานผลการรับบริการฝังรากฟันเทียมในเว็บไซด์รากฟันเทียมและผลการด าเนินงานให้
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีทราบ เพื่อประสานสถาบันทันตกรรมในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการ
ให้บริการฝังรากฟันเทียม 
    7.8  ข้ันตอนในการพิมพ์เอกสารเพื่อเบิกเงินค่าตอบแทน 

        7.8.1 เข้า www.thairoyalimplant.com 
        7.8.2 เลือก DentIIs 
        7.8.3 กรอก Username……………………………. 
                                Password…………………………….. 
               *เฉพาะรหัสการเงิน* กรณีที่ไม่มีรหัสสามารถโทรขอทางโครงการได้  แล้วกด Login 

              7.8.4 การเงิน 
                      7.8.4.1 ดูยอดค่าตอบแทน 
                      7.8.4.2 พิมพ์เอกสารเพื่อส่งสถาบันทันตกรรมเพื่อขอเบิกเงิน (เลือก4.2) 
                      7.8.4.3 ดูการส่งเช็คจากสถาบันทันตกรรม 
                     ► พิมพ์เอกสาร/กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมส่งมายังสถาบันทันตกรรม 
     7.9   กลุ่มงานทันตสาธาณสุขประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการรากฟันเทียมร้อยละ 10ของเปูาหมาย                   
     7.10 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีสรุปและรายงานผลการประเมิน เสนอผู้บังคับบัญชา  
 

http://www.thairoyalimplant.com/


คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 291 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ

นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 

รหัส 003/5 แผ่นท่ี 1/5 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
 

ผู้จัดท า  นางมะลิ  ชาญณรงค์ 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางวังจันทร์ กิตติภาดากุล) 
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมปอูงกันทันตสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
  1.2 เพื่อก าหนดมาตรฐานงานส่งเสริมปูองกันทันตสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
  1.3 เพื่อพัฒนางานทันตสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
2. ขอบเขต 
 การส่งเสริมปูองกันทันตสขุภาพนักเรยีนในโรงเรยีนประถมศึกษากลุม่เปูาหมายเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ใน
โรงเรียนประถมศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกสังกัด กิจกรรมส่งเสริมปูองกันทันตสุขภาพนั้น สามารถ
ด าเนินการได้   โดย ทันตบุคลากร  บุคลากรสาธารณสุข และครู โดยเน้นกิจกรรม 1) การตรวจสุขภาพช่องปาก
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 2) การแปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 3)การให้ความรู้ด้านทันต
สุขภาพ 4) ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เอื้อต่อการมีสุขภาพช่องปากที่ดี 5) การเคลือบหลุมร่องฟัน ในส่วนของ
การเคลือบหลุมร่องฟันน้ัน ด าเนินการโดยทันตบุคลากรเท่านั้น  

3. ค านิยาม 
 3.1 สุขภาพช่องปากหมายถึง ภาวะที่ปราศจากอาการปวดเรื้อรังในช่องปากและใบหน้า ความผิดปกติ
ในช่องปาก โรคปริทันต์ ฟันผุ และสูญเสียฟัน ปัจจัยเสี่ยงของโรคในช่องปากคือ การรับประทานที่ไม่เหมาะสม สูบ
บุหรี่ บริโภคแอลกอฮอล์ไม่เหมาะสม และไม่ดูแลอนามัยในช่องปาก   

 3.2 การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง การกระท าที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลมีสุขภาวะทางกาย
จิตปัญญาและสังคมโดยสนับสนุนพฤติกรรมบุคคลและการจัดการสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริม
สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคลครอบครัวชุมชนและสังคม 
 3.3 การปูองกันโรค หมายถึง การกระท าหรืองดกระท าบางอย่างเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บปุวยหรือเป็นโรค 
และการปูองกันไม่ให้กลับเป็นซ้ าในกรณีที่หายจากการเจ็บปุวยหรือเป็นโรคแล้ว  แบ่งออกได้เป็น๓ระดับคือการ
ปูองกันก่อนการเกิดโรคหรอืก่อนการเจ็บปุวยการปูองกันโรคในระยะทีเ่กิดโรคหรือเจ็บปุวยข้ึนแล้วและการปูองกัน
โรคและฟื้นฟูสภาพเมื่อหายจากการเจ็บปุวยแล้ว 
        3.4 ทันตสุขภาพ หมายถึง ประสิทธิภาพที่ดีในการท างานของฟัน อวัยวะรอบตัวฟันและอวัยวะที่
เกี่ยวข้องกับการบดเค้ียวรวมทั้งระบบของขากรรไกรและใบหน้า  
     
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 292 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ

นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 

รหัส 003/5 แผ่นท่ี 2/5 
ฉบับที ่1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
           4.1 แบบบันทึกการตรวจฟันตามระบบเฝูาระวังทันตสุขภาพ 
           4.2 แบบรายงานสภาวะทันตสุขภาพ 
           4.3 แบบบันทึกการตรวจฟันโครงการยิม้สดใส เด็กไทยฟันดี 
           4.4 แบบบันทึกการแปรงฟัน 
           4.5 แบบขออนุญาตผู้ปกครองในการให้บริการทันตกรรม  

5. เอกสารอ้างอิง 
           5.1 คู่มือการเฝูาระวังทันตสุขภาพในเด็กประถมศึกษา การด าเนินงานกจิกรรมเฝูาระวังทันตสุขภาพ
ของนักเรียนที่ครทู าได้ 
           5.2 โครงการยิ้มสดใสเดก็ไทยฟันดี  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 293 
 

ผู้รบัผิดชอบงาน               
ทันตสาธารณสุขกลุ่ม    
วัยเรียน สสจ./รพ./สสอ./
รพ.สต. 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ

นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 

รหัส 003/5 แผ่นท่ี 3/5 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

      ผู้รับผิดชอบ                                              ขั้นตอน                              เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง     
 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ทันตบุคลากร/บุคลากร
สาธารณสุข/ครู ร่วมกัน

ด าเนินงานทันตสาธารณสุข 

ตรวจสุขภาพช่องปาก 
- ฟันถาวรผุ เด็ก ป.1-6 
- ภาวะเหงือกอักเสบ 
- หลมุร่องฟัน 

ส ารวจสภาพแวดล้อม 
ในโรงเรียน 

- สถานที่แปรงฟัน 
- แหล่งน้ า 
- ร้านค้าในโรงเรียน 

นักเรียนเข้ารบั
บริการทันตกรรม

ตามนัดหมาย 

จัดอบรม 
ผู้น านักเรียน 

รพ.แม่ข่าย 
และ รพ.สต. 

ผู้บริหารโรงเรียน/
คณะครู/ผู้ปกครอง 

ครูประจ าช้ัน/ครูอนามัย 

ส่งเสริมพฤติกรรม 
การแปรงฟัน 

มีฟันผุ/หลมุร่องฟันลึก/ 
มีปัญหาช่องปากต้องรักษาเร่งด่วน 

ส่งเสริมพฤติกรรมการ
บริโภคที่เอื้อต่อการมี
สุขภาพช่องปากที่ดี 
 

การจัด 
การเรียนรู้
เกี่ยวกับ 

ทันตสุขภาพ
ผสมผสาน 

 

สะท้อนข้อมูล

ข้อมูล 

สะท้อนข้อมูล 

มอบหมายนโยบาย 

วางแผนร่วมกัน 

ตรวจสุขภาพช่องปาก 
- ฟันถาวรผุ เด็ก ป.1-6 
- ภาวะเหงือกอักเสบ 
- หลมุร่องฟัน 

แบบตรวจ
สุขภาพช่องปาก

(ทส.003) 

แบบรายงาน
สภาวะฯ 
(ทส.005) 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 294 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ

นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 

รหัส 003/5 แผ่นท่ี 4/5 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 

 

 

     ไม่เกินขอบเขต   ไม่เกินศักยภาพ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งรักษา/ป้องกัน ต่อที ่
คลินิกทันตกรรม รพ. 

มีทันตาภิบาลใน         
รพ.สต. 

ส่งต่อคลินิกทันตกรรมรพ.สต.
ในเครือข่ายเดียวกัน 

รักษา/ป้องกันทางทันตกรรมทีร่พ.สต. 
-เน้นเคลือบหลุมร่องฟัน ป.1 
-อุดฟันถาวรทุกซี่ ทุกคน 
-เคลือบหลมุร่องฟัน ป.6 
 

ไม่มีทันตาภิบาล 
ใน รพ.สต. 

เกินขอบเขต 

เกินศกัยภาพ 

เอกสาร
ส่งตัว
รักษา
ต่อ 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 295 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ

นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 

รหัส 003/5 แผ่นท่ี 5/5 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     7.1 โรงพยาบาลหรอืโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบล จัดท าแผนการด าเนินงานส่งเสริมปูองกันทันต
สุขภาพประจ าปีและแจง้แผนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
     7.2 ทันตบุคลากร/บุคลากรสาธารณสุข/ครู ร่วมกันด าเนินการตามแผน    
           - การตรวจสุขภาพช่องปาก 
           - ส ารวจสภาพแวดล้อมในโรงเรียน (สถานที่แปรงฟัน,แหล่งน้ า,ร้านค้าในโรงเรียน) 
           - จัดอบรมนักเรียนแกนน า 
          - การจัดการเรียนรูเ้กี่ยวกับทันตสุขภาพผสมผสานไปกบัการเรียนการสอน 
      - ส่งเสรมิพฤติกรรมการแปรงฟัน 
   > จัดสถานที่แปรงฟันทีเ่หมาะสม 
   > จัดท าสถานที่เกบ็แปรงสีฟัน 
   > การจัดเตรียมวัสดุอปุกรณ์แปรงฟัน 
   > การเตรียมความพร้อมของเด็ก ในเรื่องความสะอาดช่องปาก, การแปรงฟันโดย
ผสมผสานไปกบัการเรียนรู้ของเด็ก 
   > ส่งเสริมให้มีการแปรงฟันอย่างสม่ าเสมอทุกวัน 
   > การตรวจความสะอาดช่องปากหลงัแปรงฟัน 
   - ส่งเสรมิพฤติกรรมการบริโภคทีเ่อื้อต่อการมสีุขภาพช่องปากที่ดี 
   > การจัดการเรียนรู้ เรือ่ง “อาหารกบัปญัหาทันตสุขภาพ” 
   > มีการควบคุมการจ าหน่ายอาหาร/ขนม/เครื่องดื่มทีม่ีผลตอ่ทันตสุขภาพในโรงเรียน 
   > มีการจ าหน่ายผลไม้ เครื่องดื่ม นมจืด 
     7.3 ทันตบุคลากร รพ./รพ.สต. น าข้อมลูสภาวะทันตสุขภาพมาตรวจสอบ  วิเคราะห์  พร้อมทัง้จดัท า
แผนการให้บริการส่งเสรมิปอูงกันและรกัษาพร้อมทั้งรายงานใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
     7.4 รพ./รพ.สต. ออกใหบ้รกิารรักษา ส่งเสริมปูองกนั หรือส่งต่อ /นัดหมายเด็กนักเรียนมารบับริการที่
สถานบรกิาร 
     7.5 บันทึกข้อมลูในระบบรายงาน  
     7.6 วิเคราะห์ และประเมินผลสง่ใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

 
 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 296 
 

 

 
 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
Standard Operating Procedure : SOP 

 

กลุ่มงานสื่อสารองคก์ร 

(รหัส 003/6) 
 

 

 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

                                    กระทรวงสาธารณสุข 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 297 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

รหัส 003/6 แผ่นท่ี 1/4 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ผู้จัดท า  นางสาวมาลิน  สตัม 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางสาวอญัชลี ตรีลพ) 
หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อใช้เป็นคู่มอืประกอบการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบงานด้านการสือ่สารและ
ประชาสมัพันธ์ 
 1.2 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารและประชาสมัพันธ์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบข่าย 
              คู่มือการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ของกลุ่มงานสื่อสารองค์กร ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งนี้ ได้ท าการรวบรวมความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สื่อประชาสัมพันธ์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีการก าหนด
ล าดับ ข้ันตอนกระบวนการวางแผนและก าหนดประเด็นเนื้อหาในการผลิตสื่อ การออกแบบจัดท าสื่อ การ
ตรวจสอบความถูกต้อง จนถึงการเผยแพร่แก่กลุ่มเปูาหมาย 

3. ค านิยาม          
 3.1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข (Health information and Public Relations) 

หมายถึง วิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุรี ไปสู่ประชาชนที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบ ซึ่งมีการวางแผนและกระท าต่อเนื่องกันไป ในรูปแบบ          
ของการสื่อสารสองทาง เพื่อโน้มน้าวใจ สร้างศรัทธา และทัศนคติที่ดีต่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี        
อันจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อประชาชนและความร่วมมือต่อการด าเนินงานสาธารณสุข ทั้ง 4 มิติ คือ 
ส่งเสริม ปูองกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพในระยะยาวต่อไป 

 3.2 การประชาสัมพันธ์ภายใน (Internal Health Public Relations) หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อสร้างขวัญก าลังใจและความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี อันได้แก่ กลุ่มข้าราชการ เจ้าหน้าที่
พนักงานของรัฐ ลูกจ้างประจ า-ช่ัวคราว ฯลฯ โดยใช้สื่อบุคคล และสื่อสิ่งพิมพ์ภายในองค์กร เช่น จดหมายเวียน 
แผ่นพับ โปสเตอร์ เสียงตามสาย เป็นต้น 

 3.3 การประชาสัมพันธ์ภายนอก (External Health Public Relations) หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน/องค์กรภายนอกส านักงานสาธารณสุข ในการเผยแพร่
นโยบาย ผลงาน นวัตกรรม เรื่องราวหรือองค์ความรู้ด้านสุขภาพต่างๆ เพื่อให้ประชาชน/องค์กรภายนอกเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการด าเนินงานในภาพรวมของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงิหบ์ุรสีู่สาธารณชน ได้แก่ 
สื่อมวลชน (Mass Media) เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น 
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 3.4 การวางแผน/การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (Planning/Action) หมายถึง ข้ันตอนการตัดสินใจว่า
จะใช้กิจกรรมหรือกลยุทธ์ใดมาใช้ในการด าเนินงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขที่เป็นประเด็นอยู่
หรือแก้ปัญหาที่หน่วยงานเผชิญอยู่ 
 3.5 การสื่อสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการส่งข่าวสารส านักงานสาธารณสุข ไปยัง
กลุ่มเปูาหมาย/กลุ่มผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชักจูงให้ผู้รับข้อมูลข่าวสาร          
มีปฏิกิริยาตอบสนองกลับ ตามค าแนะน าหรือข้อมูลข่าวสารที่เสนอออกไป  

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 - 

5. เอกสารอ้างอิง 

 - 
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

            ผู้รับผิดชอบ                               ขั้นตอน                                  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมข้อมูล 

 

วางแผน 

ก าหนดประเดน็ 

ก าหนดรูปแบบ 

เผยแพร่ 

ผู้ รับผิดชอบงานสือ่สารและประชาสมัพนัธ์ 

 

ประสานเครือข่าย 

เรียบเรียงข้อมูล 

ข้อมูลไม่
ถูกต้อง/ไม่ครบ 

ผลิตเนื้อหาเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

ตรวจสอบ 

เสนอผู้บริหาร ต้องปรับแก ้

ด าเนินการประสาน
เครือข่าย 

ข้อมูลถูกต้อง/ครบ 
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7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
           7.1 กลุ่มงานสื่อสารองค์กร รวบรวมและศึกษาข้อมลูเกี่ยวกบันโยบาย ประเด็นยทุธศาสตร์ ตัวช้ีวัดที่
ส าคัญของรัฐบาล/กระทรวง จังหวัด และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงิหบ์ุรี รวมถึงการศึกษาและหาข้อมลู
เกี่ยวกับความต้องการใช้สือ่ประเภทต่างๆ และวิธีการผลิต งบประมาณที่ได้รบัการจัดสรรเพือ่การประชาสัมพันธ์ 
           7.2 วางแผนประชาสัมพันธ์ โดยการน าข้อมูลในข้อ 7.1 มาวิเคราะห์และวางแผนให้ครอบคลุม 
กลุ่มเปูาหมาย และสอดรับกับงบประมาณ  
           7.3 ก าหนดประเด็นหลักๆ ที่จ าเป็นเร่งด่วนในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยทั้งนี้ต้อง
สั้น กระชับ ได้ใจความ 
           7.4 ก าหนดรูปภาพการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย ข้อความที่จะสื่อสาร ระยะเวลาและ 
ประเภทของกิจกรรม 
           7.5 หากข้อมูลที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์มีความเฉพาะเจาะจง หรือมีรายละเอียดที่ต้องการข้อมูล
เพิ่มเติม ให้ประสานเครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มงาน/หน่วยงาน หรือผู้ที่รับผิดชอบเรื่องที่จะท าการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อขอรายละเอียดข้อมูลน ามาประกอบการด าเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ แต่ถ้าข้อมูลที่มีอยู่
สามารถน ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้ ให้ด าเนินการจัดเรียงได้เลย 
           7.6 น าข้อมูลที่ได้จากการค้นหา หรือข้อมูลที่ได้จากเครือข่ายมาด าเนินการเรียบเรียง ตัดต่อเป็นเนื้อหา
ตามที่ต้องการ 
           7.7 เมื่อจัดเรียงข้อมูลเรียบร้อยแล้วจึงท าการผลิตเนื้อหาเพื่อประชาสัมพันธ์ตามรูปแบบที่ก าหนด 
           7.8 ตรวจสอบความถูกต้อง หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้น าเสนอผู้บริหาร หากไม่ครบถ้วนถูกต้องให้ท า
การแก้ไขแล้วจึงน าเสนอผู้บริหาร 
           7.9 เสนอข้อมูลการประชาสัมพันธ์ต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติหากได้รับการอนุมัติสามารถด าเนินการ
เผยแพร่ออกเผยแพร่ตามช่องทางสื่อที่เหมาะสมกับสื่อได้ แต่หากผู้บริหารให้ปรับแก้ไข ให้ด าเนินการแก้ไข 
ตรวจสอบ และเสนอผู้บริหาร จนได้รับการอนุมัติแล้วจึงด าเนินการเผยแพร่ตามช่องทางสื่อที่เหมาะสมต่อไป 
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กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ผู้จัดท า  นางสาวมาลิน  สตัม 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางสาวอญัชลี ตรีลพ) 
หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบงานด้านการ ผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
 1.2 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและ                
มีประสิทธิภาพ 

2. ขอบข่าย 

       การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือและสื่อกลางในการสื่อสาร
จากองค์กรสู่กลุ่มเปาูหมาย การสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดให้เกิดข้ึนระหว่างองค์กรกับกลุ่มเปูาหมาย ในปัจจุบัน     
สื่อในการประชาสัมพันธ์มีมากมายและหลากหลาย อันเป็นผลเนื่องมาจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของโลก
ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามได้มีการแบ่งสื่อประชาสัมพันธ์โดยพิจารณาตามลักษณะของสื่อ ได้เป็น 6 ประเภท คือ  สื่อ
บุคคล สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่อกิจกรรม และสื่อสมัยใหม่ 

3. ค านิยาม         
 3.1 สื่อบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ สู่บุคคลอื่น สื่อบุคคลจัดได้ว่าเป็น
สื่อที่มีประสิทธิภาพสูงในการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโน้มน้าวจิตใจเนื่องจากติดต่อกับผู้รับสาร
โดยตรงส่วนใหญ่อาศัยการพูดในลักษณะต่างๆ เช่น การสนทนาพบปะพูดคุย การประชุม การสอน การให้
สัมภาษณ์ การโต้วาที การอภิปราย การปาฐกถา และการพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ แต่สื่อบุคคลก็มีข้อจ ากัดคือ ใน
กรณีที่เนื้อหาเป็นเรื่องซับซ้อน การใช้ค าพูดอย่างเดียวอาจไม่สามารถสร้างความเข้าใจได้ทันที และเป็นสื่อที่ไม่
ถาวร ยากแก่การตรวจสอบและอ้างอิงนอกจากจะมีผู้บันทึกคาพูดนั้นๆไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกเสียง
เอาไว้ 
         3.2 สื่อมวลชน หมายถึง สื่อที่สามารถน าสารจากผู้ส่งสารไปสูผู้รับสารซึ่งประกอบดด้วยคนจ านวนมาก
ไดอ้ย่างรวดเร็วภายในเวลาเดียวกันหรือในเวลาที่ใกล้เคียงกัน  
 3.3 สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึง แผ่นใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ จดหมายข่าว วารสาร เอกสารเผยแพร่ 
หนังสือในโอกาสพิเศษ เป็นต้น เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานเป็นผู้ผลิตและเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเปูาหมาย        
ด้วยวัตถุประสงค์ในการผลิตและรูปแบบแตกต่างกันออกไป ปัจจุบันความนิยมในการใช้สื่อประเภทสิ่งพิมพ์       
เพื่อการประชาสัมพันธ์นี้มีอยู่มาก และมีรูปแบบที่หลากหลายออกไปอีกมากมาย เช่น ในรูปปฏิทิน ซึ่งล้วนแต่เป็น
สื่อที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธ์ภาพ มีอายุการใช้งานนาน แต่มีข้อจ ากัดในเรื่องการน าเสนอเนื้อหาซึ่งต้อง
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย เช่น แผ่นพับที่เขียนด้วยภาษาวิชาการ ถ้าส่งไปให้ประชาชนในชนบท อาจจะไม่
สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ต้องการประชาสัมพันธ์ได้เลย 
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 3.4 สื่อโสตทัศน์ หมายถึง สื่อที่ผู้รับสามารถได้ทั้งภาพ และเสียง โดยปกติสื่อโสตทัศน์ แบ่งได้เป็น 2 
ส่วน คือ ส่วนที่เป็นสื่ออุปกรณ์ โดยสื่อวัสดุอาจจะสามารถใช้ได้ด้วยตัวเองโดยตรง เช่น ภาพวาด แบบจ าลอง หรือ     
ของตัวอย่าง หรืออาจต้องนาไปใช้ร่วมกับสื่ออุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องเล่นวีดีทัศน์ เครื่องฉายภาพยนตร์ และ       
เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ในปัจจุบันนี้ คอมพิวเตอร์ได้เข้ ามามีอิทธิพลอย่างมากในการติดต่อสื่อสารและ         
ในงานประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อผสม (Multi-media) ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเพราะ    
เป็นสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี เนื่องจากให้ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ที่สมจริง        
เป็นธรรมชาติ และผู้รับยังสามารถมีส่วนร่วมและตอบสนองต่อสื่อดังกล่าวได้ 
         3.5 สื่อกิจกรรม หมายถึง การจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม การแถลงข่าว การสาธิต การจัดนิทรรศการ    
เป็นต้น สื่อกิจกรรมนี้สามารถปรับปรุงดัดแปลงแก้ไขให้ยืดหยุ่น เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ได้ง่าย         
แต่มีข้อจ ากัดคือ ผู้รับมีจ านวนจ ากัดเฉพาะกลุ่มที่ร่วมกิจกรรมนั้นๆ เท่านั้น 
        3.6. สื่อสมัยใหม่ (Modern Media) สื่อสมัยใหม่ หมายถึงสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Line Facebook เป็น
ต้น เราใช้สื่อสมัยใหม่ในการประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต  

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1 ใบแจ้งจัดหา 

5. เอกสารอ้างอิง 
- 
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

            ผู้รับผิดชอบ                               ขั้นตอน                                  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับการแจ้ง
ประสานให้ผลิตสื่อ 

ก าหนดเนื้อหา/แนวคิด/รูปแบบ 

 
มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

รวบรวมข้อมูล 

ผลิตชิ้นงาน 

ต้องแก้ไข ตรวจสอบความถูกต้อง 

 

เผยแพร่ส่ือ 

ผ่าน 

ผู้ รับผิดชอบงานสือ่สารและประชาสมัพนัธ์ 

 

วางแผน 

ออกแบบชิน้งาน 

ด าเนินการจัดซื้อ/จดัจ้าง 

 

แจ้งงานพัสดุ
ด าเนินการ 

ให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ 

 

ต้องแก้ไข 

ผ่าน 

(ใบแจ้งจดัหา) 
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7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1 กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ได้รับแจ้งประสานจากกลุม่งานต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือให้ด าเนินการผลิต

สื่อ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ  
 7.2 ด าเนินการวางแผนการผลิตช้ินงาน โดยการน าข้อมูลกลุ่มเปูาหมาย งบประมาณ สิ่งที่ต้องการจะ

สื่อสารมาวิเคราะห์เพื่อก าหนดรูปแบบงาน 
 7.3 ก าหนดประเด็นเนื้อหา แนวคิด ให้สั้น กระชับ ได้ใจความส าคัญเหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมายที่

ต้องการสื่อสาร 
 7.4 มอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อแบ่งหน้าที่ในการท างานตามความถนัดของผู้ปฏิบัติงาน 
 7.5 หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการผลิตช้ินงาน ทั้งจากเอกสาร เว็บไซต์ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

น าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลเพื่อผลิตผลงานต่อไป   
 7.6 ออกแบบช้ินงานให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของสื่อ  
 7.7 ผลิตช้ินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มงานต่างๆ  
 7.8 ตรวจสอบความถูกต้อง หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้น าเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง หากไม่ครบถ้วนถูกต้องให้

ท าการแก้ไขแล้วจึงน าเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง               
 7.9 เสนอสื่อที่ผลิตต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา หากผ่านการพิจารณาให้ด าเนินการตามข้ันตอนการ

ผลิตข้ันต่อไป แต่หากผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปรับแก้ไข ให้ด าเนินการแก้ไข ตรวจสอบ และเสนอผู้เกี่ยวข้องจนผ่านการ
พิจารณาแล้วจึงด าเนินการผลิตในข้ันต่อไป 

 7.10 หากต้องด าเนินการจ้างผลิต ให้ประสานงานพัสดุด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป 
 7.11 น าสิ่งที่ผลิตออกเผยแพร่ตามความเหมาะสม 
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กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนามัย 

ผู้จัดท า  น.ส.พรรณวรนันท์ สมประสงค์ 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นายอัครเดช ภักดีรักษ์) 
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิง่แวดล้อม 

และอาชีวอนามัย 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

๑. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การด าเนินงานการตรวจรับรองตลาดสด ตามโครงการ ตลาดสด น่าซื้อ  (Healthy Market)  
เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ  และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ขอบเขต 
 เป็นการด าเนินงานพัฒนาตลาดสดประเภทที่ 1  ให้เป็นไปตามเกณฑ์กฎกระทรวง  เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทางในการพัฒนาตลาดสดให้เป็นสถานที่ที่สะอาด จ าหน่ายอาหารที่ปลอดภัยแก่
ผู้บริโภค 

3. ค านิยาม 
 ตลาดสดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและด าเนินกิจการเป็นการประจ าหรอือย่างน้อย
สัปดาหล์ะ ๑ ครั้ง  และมีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ก 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.1 แบบประเมินตลาดสด น่าซื้อ (ตล.1) 
 4.2 ทะเบียนตลาดประเภทที่ 1 ในพื้นที่ที่รบัผิดชอบ 

5. เอกสารอ้างอิง 
 5.๑ พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 5.2 กฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2552) 
 5.3 คู่มือตลาดสด น่าซื้อ 
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6. แผนผังขั้นตอนการด าเนินงาน 
                 
 
          
  
 
 
 
 
 
 
            
           

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รักษามาตรฐานตลาดสด
น่าซือ้และต่ออายปุา้ยทกุ 

1 ปี 

ตรวจประเมินตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 3 ด้าน 

ประเมนิซ า้ 

กรณี ผ่ น กณฑ์ 

เก็บรวบรวมข้อมลู, 
บันทึกผลการตรวจ, 

และรายงานผลการตรวจ 

มอบเกียรติบัตรและป้าย 

 
ตลาดสด น่าซือ้ 

 

กรณี ไ ่ผ่ น กณฑ์ 

แนะน า ปรับปรุงแก้ไข 

ปฏิเสธการรับรอง 

ตรวจประเมินตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 3 ด้าน 

กรณี ผ่ น กณฑ์ 

เก็บรวบรวมข้อมลู, 
บันทึกผลการตรวจ, 

และรายงานผลการตรวจ 

กรณี ไ ่ผ่ น กณฑ์ 

แนะน า ปรับปรุงแก้ไข 

ประเมนิซ า้ 

มอบเกียรติและป้าย 

 
ตลาดสดน่า ซือ้ 

 

ปฏิเสธการรับรอง 

ก าหนดผู้ รับผิดชอบ 

ส ารวจฐานข้อมูลสถาน

ประกอบการด้านอาหาร 

ตลาดประเภทท่ี 1  

รายใหม ่(ขอรับรองใหม)่ 

ตลาดประเภทท่ี 1 

รายเกา่ (ตรวจตอ่อาย)ุ 

เตรียมอปุกรณ์ 

และแบบฟอร์มท่ี

ใช้ในการตรวจ 

เตรียมอปุกรณ์ 

และแบบฟอร์มท่ี

ใช้ในการตรวจ 

ผู้รับผ  ช บ 

ผู้ รับผิดชอบงานสขุาภิบาล

อาหาร ระดบัจังหวดั, อ าเภอ 

และต าบล 

  กส รที  กี ย ข้ ง 

ทะเบียนตลาดประเภทที่ 1 

ในพืน้ที่ที่รับผิดชอบ 

แบบประเมินตลาดสดน่าซือ้ 

(ตล.1) 

ผู้ รับผิดชอบงานสขุาภิบาล

อาหาร ระดบัอ าเภอ และ

ต าบล 

ผู้ รับผิดชอบงานสขุาภิบาล

อาหาร ระดบัต าบล 

ผู้ รับผิดชอบงานสขุาภิบาล

อาหาร ระดบัจังหวดั, อ าเภอ 

และต าบล 

พรบ.การสาธารณสขุ พ.ศ. 
2535, กฎกระทรวง
สาธารณสขุ ฉบบั ที่ 4 (พ.ศ.
2552),คู่มือตลาดสด น่าซือ้ 
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7. รายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
 7.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

7.1.1 สสจ. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  มอบหมายผู้รับผิดชอบงาน
สุขาภิบาลอาหาร 

7.1.2 สสอ., รพ, รพ.สต.  มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหาร 
 7.2 ส ารวจข้อมูลตลาดประเภทที่ 1  และประชาสัมพันธ์โครงการตลาดสด น่าซื้อ ให้แก่เจ้าของตลาด  
ผู้ขายของในตลาดให้ทราบถึงรายละเอียด วัตถุประสงค์  เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ  และหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ตัดสิน  รับสมัครเข้าร่วมโครงการโดยแยกเป็นตลาดประเภทที่ 1 ที่ขอรับรองใหม่  กับต่ออายุประจ าปี 
 7.3 เตรียมอุปกรณ์และแบบประเมินตลาดสด น่าซื้อ  และชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร 5 ชนิด  
ได้แก่ สารฟอร์มาลิน สารกันรา สารฟอกขาว สารบอแรกซ์ ยาฆ่าแมลง  และสารเร่งเนื้อแดง (เก็บตัวอย่างส่ง
ห้องปฏิบัติการ) ประสานกับสถานประกอบการเพื่อนัดวันเข้าตรวจประเมิน  โดยชุดทดสอบทั้งหมด ทางพื้นที่ต้อง
ท าแผนจัดซื้อเอง  ทางสสจ. มีสนับสนุนให้บางส่วน 
 7.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหารในรพ. และรพ.สต.  ด าเนินการออกตรวจประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 3 ด้าน  (ภาคผนวก ข) คือ 
     7.4.1 ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 
      7.4.2 ด้านความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) 
      7.4.3 ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) 
 7.5 สรุป และรายงานผลการประเมิน  ให้เจ้าของตลาดทราบ  กรณีผ่านเกณฑ์การประเมินให้รายงาน
ผลมายังสสจ. เพื่อขอปูายรับรองและเกียรติบัตรต่อไป  ส่วนกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์  ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขใน
ส่วนที่ต้องปรับปรุง  และเข้าตรวจประเมินซ้ าอีกครั้ง 
 7.6 ผลการประเมิน  ให้แต่ละหน่วยงานเก็บรวบรวมไว้ที่หน่วยงานเอง  และส่งเป็นเอกสาร
อิเลคทรอนิกส์ให้ผู้รับผิดชอบงานอาหารปลอดภัยหรืองานสุขาภิบาลอาหาร  ของสสอ.  แล้วสสอ.  รวบรวมข้อมูล
ทั้งอ าเภอ  ส่งเป็นเอกสารอิเลคทรอนิกส์ให้ผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหาร สสจ. 
 7.7  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหาร สสจ.  แจ้งผลการด าเนินงานให้ศูนย์อนามัยที่ 4 
สระบุรีทราบ  เพื่อขอปูายรับรองและเกียรติบัตร จากส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ าต่อไป 
 7.8 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหาร สสจ.  ร่วมกับหน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ิน  
ด าเนินการตรวจประเมินตลาดที่ได้รับปูายรับรองมาตรฐาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

ภาคผนวก ก 
ตลาดสดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและด าเนินกิจการเป็นการประจ าหรอือย่างน้อย

สัปดาหล์ะ ๑ ครั้ง  และมีลักษณะดงัต่อไปนี ้
1. ตลาดที่ประเภทที่ ๑ ต้องมีเนือ้ที่ตามความเหมาะสม โดยมีส่วนประกอบของสถานที่และสิง่ปลูกสร้าง 

คือ อาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรบัผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ ที่รวบรวมมลูฝอยและที่จอดรถ
ตามที่ก าหนดในส่วนน้ี 

 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 309 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง มาตรฐานการตรวจรบัรองตลาดสด 

ตามโครงการ ตลาดสด น่าซื้อ 
(Healthy Market) 

รหัส 003/7 แผ่นท่ี 4/6 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

2.อาคารสิง่ปลูกสร้างส าหรบัผู้ขายของตอ้งมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี ้
(๑) มีถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมทีางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่นอ้ย

กว่า ๔ เมตรอย่างน้อยหนึ่งทาง 
(๒) ตัวอาคารตลาดท าด้วยวัสดุถาวร มั่นคง แข็งแรง 
(๓) หลงัคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสงูของหลังคาต้องมีความเหมาะสมกบั

การระบายอากาศของตลาดนั้น ๆ 
(๔) พื้นท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ท าความสะอาดง่ายและไม่มีน้ าขัง 
(๕) ฝาผนงัท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ และท าความสะอาดง่าย 
(๖) ประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และสามารถปูองกันสัตว์ต่าง ๆ เข้าไปพลุกพล่านใน

ตลาด 
(๗) ทางเดินภายในอาคารส าหรับผู้ซือ้มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
(๘) มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ ไม่ใหเ้กิดกลิ่นเหม็นอับ 
(๙) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่นอ้ยกว่า ๑๐๐ ลักซ์ เว้นแต่ที่แผงขายสินค้าหรือ

เขียงจ าหน่ายเนื้อสัตว์ต้องมีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์ ทั้งนี้ต้องไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นที่
ท าให้สีของสินค้าเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ 

(๑๐) แผงขายสินค้าเป็นแบบปิดทึบ ท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียงและท าความสะอาด
ง่าย มีพื้นที่แผงไม่น้อยกว่า ๒ ตารางเมตร สงูจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และมีทางเข้าแผงของ
ผู้ขายของกว้างไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร มีที่นั่งส าหรับผู้ขายของไว้โดยเฉพาะอย่างเหมาะสมแยก
ต่างหากจากแผงและสะดวกต่อการเข้าออก 

(๑๑) จัดใหม้ีน้ าประปาอย่างเพียงพอส าหรับล้างสินค้าหรือลา้งมือโดยระบบท่อส าหรับแผงขาย
อาหารสดต้องมีก๊อกน้ าไม่นอ้ยกว่า ๑ ก๊อกน้ าต่อ ๒ แผง และมีการวางท่อในลกัษณะที่ปลอดภัยไม่เกิด
การปนเปื้อนจากน้ าโสโครก ไม่ติดหรอืทับกับทอ่อุจจาระ และต้องจัดใหม้ีที่เก็บส ารองน้ าใหม้ีปริมาณ
เพียงพอและสะดวกต่อการใช้ 

 (๑๒) มีทางระบายน้ าท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ ทางระบายน้ าภายในตลาดต้องเป็นแบบเปิดส่วน
ทางระบายน้ ารอบตลาดต้องเป็นแบบรปูตัวยูและมีตะแกรงปิดที่สามารถเปิดท าความสะอาดได้ง่าย มี
ความลาดเอียงระบายน้ าได้สะดวก มีบ่อดกัมลูฝอย บอ่ดักไขมัน และระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยน้ าทิ้งตอ้งได้
มาตรฐานน้ าทิง้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เว้นแต่จะได้จัดสง่น้ าเสียไปบ าบัดในระบบบ าบัด
น้ าเสียรวมของราชการส่วนทอ้งถ่ินโดยได้เสียค่าบริการตามอัตราของราชการส่วนท้องถ่ินน้ัน 

 (๑๓) ต้องจัดใหม้ีเครื่องดบัเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารติดตั้งไว้ในบริเวณที่เห็น
ได้ง่ายความใน (๑) มิให้ใช้บังคับกบัตลาดที่จัดต้ังข้ึนกอ่นวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงัคับ แต่ให้ปรับปรงุตามที่
เจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนด 
3. ที่ขนถ่ายสินค้าต้องจัดให้มีและอยู่ในบริเวณหนึง่บริเวณใด โดยเฉพาะมีพื้นทีเ่พียงพอส าหรบัการขน

ถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรกัษาความสะอาด 
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4. ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) ตั้งอยู่ในทีเ่หมาะสมนอกตัวอาคารตลาด 
(๒) มีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและปัสสาวะลงสูท่ี่เกบ็กัก ซึ่งจะต้องปูองกันสัตว์และแมลง

พาหะน าโรคได้ และไม่ปนเปื้อนแหล่งน้ าธรรมชาติและน้ าใต้ดินทุกขั้นตอน 
(๓) ห้องส้วมต้องสร้างด้วยวัสดุทนทานและท าความสะอาดงา่ย มีขนาดเนื้อที่ภายในไม่น้อยกว่า 

๐.๐๙ ตารางเมตรต่อหนึ่งที่นัง่ และมีความกว้างภายในไม่น้อยกว่า ๐.๐๙ เมตร ประตูเป็นชนิดเปิดออก
และมผีนังกั้นเพื่อมิให้ประตเูปิดสู่ตลาดโดยตรง 

(๔) ระยะดิง่ระหว่างพื้นถึงส่วนต่ าสุดของคาน หรือเพดาน หรือสิง่อื่นที่ติดกบัคาน หรอืเพดาน
ต้องไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร และมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของพื้นทีห่้องหรือมีพัดลม
ระบายอากาศ 

(๕) พื้นห้องส้วมต้องมีความลาดเอียงไม่น้อยกวา ๑ : ๑๐๐ และมจีุดระบายน้ าทิ้งอยู่ในต าแหน่ง
ต่ าสุดของพื้นห้อง 

(๖) กรณีเป็นโถส้วมชนิดคอห่านต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร 
(๗) มีท่อระบายอุจจาระลงสู่ถังเก็บกัก ซึ่งต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐ 

เซนติเมตรมีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า ๑ : ๑๐ 
(๘) มีท่อระบายก๊าซขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ยกว่า ๒.๕๐ เซนติเมตร สูงเหนอืหลังคาส้วม

หรือสูงจนกลิ่นเหม็นของก๊าซไมร่บกวนผู้อื่น 
(๙) ความเข้มของแสงสว่างในห้องส้วมไม่นอ้ยกว่า ๑๐๐ ลักซ์ 
(๑๐) จัดใหม้ีกระดาษช าระ หรอืน้ าส าหรบัช าระใหเ้พียงพอส าหรับห้องส้วมทุกห้อง รวมทั้งจัดให้

มีการท าความสะอาดเป็นประจ าทุกวัน 
5. จ านวนส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ ต้องจัดให้มี ดังนี ้

(๑) ส้วมต้องมีไม่น้อยกว่า ๖ ที่ ต่อจ านวนแผงไมเ่กิน ๔๐ แผง โดยแยกเป็นส้วมชาย ๒ ที่ส้วม
หญิง ๔ ที่ และให้เพิม่ทั้งส้วมชายและส้วมหญิงอกี ๑ ที่ และ ๒ ที่ ตามล าดับต่อจ านวนแผงทีเ่พิ่มข้ึนทกุ 
๒๕ แผง 

(๒) ที่ถ่ายปสัสาวะชายต้องจัดให้มีไม่นอ้ยกว่าจ านวนส้วมชายและอยู่ในบริเวณเดียวกัน 
(๓) อ่างล้างมือตอ้งจัดให้มีไม่น้อยกว่า ๑ ที่ต่อส้วม ๒ ที่ และที่ถ่ายปัสสาวะ ๒ ที่ 

6. ที่รวบรวมมูลฝอยต้องมลีักษณะเป็นสิง่ปลูกสร้างถาวร หรือเป็นที่พกัมูลฝอยที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เห็นว่าเหมาะสมกบัตลาดนั้น ๆ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรบัปริมาณมลูฝอยในแต่ละวัน มีการปกปิดสามารถ
ปูองกันสัตว์เข้าไปคุ้ยเข่ียได้ ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที่รถเข้าออกได้สะดวก 

7. ที่จอดรถต้องจัดให้มีตามความเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนด 
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ภาคผนวก ข 
มาตรฐานท่ีใช้ในการพิจารณาประเมินรับรองตลาดสด น่าซื้อ 

ด้านท่ี เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับการรับรอง 

ระดับด ี
(***) 

ระดับดีมาก 
(*****) 

1 ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 
ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 8 หมวด ดังนี ้
    1. สุขลักษณะทั่วไปของตลาด 
    2. การจัดการมูลฝอย 
    3. การจัดหาน้ าดื่มน้ าใช้ 
    4. การจัดการน้ าเสีย 
    5. การจัดการสิ่งปฏิกูล 
    6. การปูองกัน ควบคุมสัตว์พาหะน าโรค 
    7. การจัดการบรหิารด้านสิ่งแวดล้อม 
    8. สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ
ในตลาด 

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระดับดี 

ข้อ 1 -17 

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระดับดี 

ข้อ 1 -17  และอีก 
18 ข้อข้ึนไปใน
ระดับดีมาก รวม 
35 – 40 ข้อ 

2. ด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) 
แผงลอยจ าหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสาร
ปนเปือ้นดังนี ้
    1. ตรวจไม่พบสารปนเปื้อน 4 ชนิด คือ ฟอร์มาลิน  สาร
กันรา  สารบอแรกซ์  และสารฟอกขาว 
    2. ยาฆ่าแมลงตรวจพบในเกณฑท์ี่ปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) 
    1. จัดใหม้ีสถานทีจ่ัดบอร์ดให้ความรู้แก่ผูบ้ริโภคในเรื่องที่
เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย  โภชนาการและสุขลกัษณะตลาด 
    2. จัดให้มีจุดทดสอบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 5 ชนิด (ฟอร์มาลิน  สารกันรา  สารบอแรกซ์  สาร
ฟอกขาว  และยาฆ่าแมลง)  และมเีจ้าหน้าทีผ่่านการอบมี
ประจ าจุดทดสอบ 
    3. จัดให้มีเครือ่งช่ังกลางที่ได้มาตรฐานไว้บรกิารผู้บริโภค
ในตลาดสดอย่างนอ้ย 1 จุด  และติดปูายบอกไว้ชัดเจน 
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(Clean Food Good Taste) 

รหัส 003/7 แผ่นท่ี 1/6 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนามัย 

ผู้จัดท า  น.ส.พรรณวรนันท์ สมประสงค์ 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นายอัครเดช ภักดีรักษ์) 
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิง่แวดล้อม 

และอาชีวอนามัย 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

๑. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การด าเนินงานการตรวจสถานประกอบการด้านอาหาร   ตามโครงการ อาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย  (Clean Food Good Taste)  เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ  และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
๒. ขอบเขต 
 เป็นการตรวจสถานประกอบการด้านอาหาร   ได้แก่  ร้านอาหาร  แผงลอยจ าหน่ายอาหาร  โรงอาหาร
ในสถาบัน  และโรงครัวในโรงพยาบาล  เพื่อรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good 
Taste) 
๓. ค านิยาม 
 3.1 เกณฑ์มาตรฐานทางกายภาพ  หมายถึง  เกณฑ์มาตรฐานทางสุขาภิบาลอาหารของสถาน
ประกอบการด้านอาหารตามกลุ่มเปูาหมาย  โดยการใช้การเก็บข้อมูลจากแบบตรวจร้านอาหาร  แบบตรวจแผง
ลอยจ าหน่ายอาหาร  แบบตรวจโรงอาหารในสถาบัน  และแบบตรวจโรงครัวในโรงพยาบาล 
 3.2 เกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพ  หมายถึง  เกณฑ์มาตรฐานทางแบคที เรีย  โดยการตรวจโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียในอาหารและภาชนะอุปกรณ์ที่จ าหน่ายในสถานประกอบการด้านอาหาร  โดยเก็บข้อมูลจากการตรวจ
ตัวอย่างอาหารและภาชนะอุปกรณ์ตรวจทางด้านจุลินทรีย์  (ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อ.๑๓) 

 3.3 สถานประกอบกิจการด้านอาหาร หมายถึง ร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหารทั่วไป แผงลอย
จ าหน่ายอาหาร  ในตลาด โรงอาหารในหน่วยงานต่างๆ สถานที่สะสมอาหาร 

 3.4 สถานที่จ าหน่ายอาหาร หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือ บริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะที่จัด
ไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จ และจ าหน่ายให้แก่ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น
การจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณที่นั่งรับประทานหรือน าไปบริโภคที่อื่นก็ตาม ได้แก่ ร้านอาหาร ภัตตาคาร 
สวนอาหาร ร้านอาหารในส่วนราชการสถานที่ศึกษา เป็นต้น 

 3.5 ร้านจ าหน่ายอาหาร หมายถึง อาคารที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารจนส าเร็จ และ
จ าหน่ายให้แก่ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ซึ่งครอบคลุมถึงภัตตาคาร สวนอาหาร ห้องอาหารในโรงแรม และศูนย์
อาหารบางครั้งอาจใช้ค าว่าร้านอาหาร 

 3.6 โรงอาหาร หมายถึง สถานที่ปรุงประกอบอาหารและให้บริการกับสมาชิกในองค์กร เช่น หน่วยงาน
โรงงาน บริษัท โรงเรียน สถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งมีผู้บริโภคเป็นจ านวนมาก 

 3.7 โรงอาหารของสถาบัน หมายถึง โรงอาหารในสถาบันการศึกษา และโรงอาหารทั่วไป ตามหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น โรงเรียน วิทยาลัย โรงงาน บริษัท ฯลฯ (ยกเว้นโรงครัวของโรงพยาบาล ซึ่งปรุงประกอบอาหารให้กับ
ผู้ปุวย) 
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 3.8 โรงครัวของโรงพยาบาล หมายถึง สถานที่ปรุง ประกอบอาหารให้กบัผูปุ้วยของโรงพยาบาล 
ซึ่งจ าแนกโรงพยาบาลออกเป็น 2 ประเภท คือ โรงพยาบาลชุมชน มีจ านวนเตียงพัก ตั้งแต่ 30 เตียงข้ึนไป 
โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป 

 3.9 แผงลอยจ าหน่ายอาหาร หมายถึง แคร่ แท่น โต๊ะ แผง รถเข็น หรอื พาหนะอื่นใดที่ขายอาหาร 
เครื่องดืม่ น้ าแข็งโดยตั้งประจ าที ่

๔. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1 แบบตรวจร้านอาหาร  ของส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
4.2 แบบตรวจแผงลอยจ าหน่ายอาหาร  ของส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข 
4.3 แบบตรวจโรงอาหารในสถาบัน  ของส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข 
4.4 แบบตรวจโรงครัวในโรงพยาบาล  ของส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข 
4.5 ทะเบียนสถานประกอบการด้านอาหารในพื้นที่  แยกตามประเภท 

5. เอกสารอ้างอิง 
 5.1 พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ.2535 

 5.2 คู่มืออาหารสะอาด รสชาติอรอ่ย 
 5.3 คู่มือข้อก าหนดด้านสุขาภิบาลอาหารส าหรับร้านอาหาร 
 5.4 คู่มือข้อก าหนดด้านสุขาภิบาลอาหารส าหรับแผงลอยจ าหน่ายอาหาร 
 5.5 คู่มือข้อก าหนดด้านสุขาภิบาลอาหารส าหรับโรงอาหารในสถาบัน 
 5.6 คู่มือข้อก าหนดด้านสุขาภิบาลอาหารส าหรับโรงครัวโรงพยาบาล 
 5.7 คู่มือวิชาการสุขาภิบาลอาหาร ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดผู้ รับผิดชอบ 

ส ารวจฐานข้อมูลสถาน

ประกอบการด้านอาหาร 

สถานประกอบการด้านอาหาร

รายใหม ่(ขอรับรองใหม)่ 

สถานประกอบการด้านอาหาร

รายเกา่ (ตรวจตอ่อาย)ุ 

เตรียมอปุกรณ์ 

และแบบฟอร์มท่ี

ใช้ในการตรวจ 

เตรียมอปุกรณ์ 

และแบบฟอร์มท่ี

ใช้ในการตรวจ 

ผู้รับผ  ช บ 

ผู้ รับผิดชอบงานสขุาภิบาล

อาหาร ระดบัจังหวดั, อ าเภอ 

และต าบล 

  กส รที  กี ย ข้ ง 

ทะเบียนสถานประกอบการ 

แยกตามประเภท ในพืน้ที่ 

ที่รับผิดชอบ 

แบบตรวจร้านอาหาร 
แบบตรวจแผงลอยจ าหน่าย
อาหาร 
แบบตรวจโรงอาหารในสถาบนั 

แบบตรวจโรงครัวใน
โรงพยาบาล 

 

ผู้ รับผิดชอบงานสขุาภิบาล

อาหาร ระดบัต าบล 

ตรวจประเมินตาม

เกณฑ์มาตรฐานทาง

กายภาพ และเกณฑ์

มาตรฐานทางชีวภาพ 

กรณี ผ่ น กณฑ์ 

(กายภาพ 100% + ชีวภาพ 90% ขึน้ไป) 
เก็บรวบรวมข้อมลู, 

บนัทกึผลการตรวจ,สรุปผลและ 

รายงานผลการตรวจ 

กรณี ไ ่ผ่ น กณฑ์ 

แนะน า ปรับปรุงแก้ไข 

ปฏิเสธการรับรอง 

ตรวจประเมินตาม

เกณฑ์มาตรฐานทาง

กายภาพ และเกณฑ์

มาตรฐานทางชีวภาพ 
ประเมนิซ า้ 

กรณี ไ ่ผ่ น กณฑ์ 

แนะน า ปรับปรุงแก้ไข 

ปฏิเสธการรับรอง 

กรณี ผ่ น กณฑ์ 

(กายภาพ 100% + ชีวภาพ 90% ขึน้ไป) 
เก็บรวบรวมข้อมลู, 

บนัทกึผลการตรวจ,สรุปผลและ 

รายงานผลการตรวจ 

ประเมนิซ า้ 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 315 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง มาตรฐานการตรวจสถาน

ประกอบการด้านอาหาร 
ตามโครงการ อาหารสะอาด รสชาตอิร่อย 

(Clean Food Good Taste) 

รหัส 003/7 แผ่นท่ี 4/6 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผ  ช บ 

ผู้ รับผิดชอบงานสขุาภิบาล

อาหาร ระดบัจังหวดั, อ าเภอ 

และต าบล 

รักษามาตรฐาน CFGT 

และตอ่อายปุ้ายทุก 1 ปี 

 

มอบป้าย 

Clean Food Good Taste 

 

 

มอบปา้ย 
Clean Food Good Taste 
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7. รายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
 7.1 ก าหนดผูร้ับผิดชอบ 

7.1.1 สสจ. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  มอบหมายผู้รับผิดชอบงาน
สุขาภิบาลอาหาร 

7.1.2 สสอ., รพ, รพ.สต.  มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหาร 
 7.2 ส ารวจฐานข้อมูลสถานประกอบการด้านอาหารประจ าปี  โดย ผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหารใน
ระดับพื้นที่  (รพ., รพ.สต.)  แยกเป็นสถานประกอบการด้านอาหารรายใหม่ (ขอรับรองใหม่)  และสถาน
ประกอบการรายเก่า (ขอต่ออายุ) 
 7.3 เตรียมอุปกรณ์และแบบประเมินตามประเภทของสถานประกอบการด้านอาหาร  และชุดทดสอบ  
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (อ.13)  ประสานกับสถานประกอบการเพื่อนัดวันเข้าตรวจประเมิน   โดยชุดทดสอบโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย (อ.13) ทางพื้นที่ต้องท าแผนจัดซื้อเอง  ทางสสจ. มีสนับสนุนให้บางส่วน 
 7.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหารในรพ. และรพ.สต.  ด าเนินการออกตรวจประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐานทางกายภาพและชีวภาพ 

     7.4.1 มาตรฐานทางกายภาพ ประกอบด้วย 
    1. ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งของทางราชการ ส่วนท้องถ่ิน 
    2. ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของท้องถ่ิน หรือของกรมอนามัย  ได้แก่ 
     - ร้านจ าหน่ายอาหาร มีมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร จ านวน 15 ข้อ 
     - แผงลอยจ าหน่ายอาหาร มีมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร จ านวน 12 ข้อ  
     - โรงอาหารในสถาบัน และโรงครัวโรงพยาบาล  มีมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารจ านวน 30 ข้อ 
      7.4.2 มาตรฐานทางชีวภาพ  ได้แก่  การตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียอย่างง่าย ด้วย ชุดทดสอบ    
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย(อ.13)  จ านวน 10 ตัวอย่าง  ประกอบด้วย 

    - ตัวอย่างอาหาร จ านวน 5 ตัวอย่าง 
- ตัวอย่างภาชนะ จ านวน 3 ตัวอย่าง 
- ตัวอย่างมือผู้สัมผัสอาหาร จ านวน 2 ตัวอย่าง 

  แจ้งผลการตรวจให้ผู้ประกอบการทราบ และแจ้งแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี)  รวมทั้งลงช่ือในบันทึก
การตรวจสถานประกอบการด้านอาหาร ทั้งผูต้รวจ และผู้ประกอบการหรอืผูแ้ทน  โดยการรับรองมาตรฐานอาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย  ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางกายภาพ ร้อยละ 100  และมาตรฐานทางชีวภาพ ต้องไม่พบ
การปนเปื้อน ร้อยละ 90 ข้ึนไป  จึงจะมีสิทธิได้รับปูายรับรอง  ในส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ  ทั้งรายเก่าและ
รายใหม่  ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขตามแนวทางการด าเนินงานสุขาภิบาลอาหาร  และเข้าประเมินซ้ าอีก
ครั้ง 
 7.5 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล  และบันทึกผลการตรวจประเมินทั้งทางกายภาพและทางชีวภาพ  
สรุปผลและรายงานการตรวจแยกเป็นรายเก่า ที่ผ่านเกณฑ์ –ไม่ผ่านเกณฑ์  และรายใหม่ ที่ผ่านเกณฑ์ – ไม่ผ่าน
เกณฑ์  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลร้านอาหาร  แผงลอยจ าหน่ายอาหาร  และผลการประเมิน  ให้แต่ละหน่วยงานเก็บ
รวบรวมไว้ที่หน่วยงานเอง  และส่งเป็นเอกสารอิเลคทรอนิกส์ให้ผู้รับผิดชอบงานอาหารปลอดภัยหรืองาน
สุขาภิบาลอาหาร  ของสสอ.  แล้วสสอ.  รวบรวมข้อมูลทั้งอ าเภอ  ส่งเป็นเอกสารอิเลคทรอนิกสใ์ห้ผูร้บัผดิชอบงาน
สุขาภิบาลอาหาร สสจ. 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 317 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง มาตรฐานการตรวจสถาน

ประกอบการด้านอาหาร 
ตามโครงการ อาหารสะอาด รสชาตอิร่อย 

(Clean Food Good Taste) 
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 7.6 ผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหาร สสจ. รวบรวมผลงานส่งขอรับปูายมาตรฐานจากส่วนกลางและ
รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 7.7 ในกรณีสถานประกอบการด้านอาหารรายใหม่สสจ.จะจัดส่งใบรับรองและปูายมาตรฐาน  ให้ สสอ. 
และรพ. ต่อไป ส่วนสถานประกอบการด้านอาหารรายเก่าจะด าเนินการต่ออายุโดยการติดสติ๊กเกอร์ หรือเขียนวัน
หมดอายุครั้งต่อไป  ที่ปูายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อยที่มีอยู่แล้ว  โดยใบรับรองมาตรฐาน และปูาย
มาตรฐาน  มีอายุครั้งละ 1 ปี ซึ่งสามารถขอต่ออายุเพื่อรักษามาตรฐาน  ในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 7.8 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหาร สสจ.  ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่  ด าเนินการตรวจ
ติดตามประเมินผลสถานประกอบการด้านอาหารที่ได้รับปูายรับรองมาตรฐาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 318 
 

 
 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
Standard Operating Procedure : SOP 

 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

(รหัส 004/1) 
 

 

 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

                                    กระทรวงสาธารณสุข 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การขออนุญาตขายยาแผน
ปัจจุบัน/แผนปจัจบุันบรรจุเสรจ็

ส าหรับสัตว์/ขายยาแผนโบราณ/ผลิต
ยาแผนโบราณ 
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กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

ผู้จัดท า  นางอุสาห์ จันทรวิจิตร 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นายอาคม มีประเสริฐ) 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ

เภสัชสาธารณสุข 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้การพิจารณาออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน/แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์/ขายยาแผน
โบราณ/ผลิตยาแผนโบราณ มีประสิทธิภาพรวดเร็ว และอยู่ในแนวทางเดียวกัน 

2.ขอบเขต 
    เพื่อพิจารณาอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน/แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์/ขายยาแผนโบราณ/ผลิต
ยาแผนโบราณ 

3.ค านิยาม 
    3.1 ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน หมายถึง ใบส าคัญการได้รับอนุญาตให้ขายยาแผนปัจจุบัน ณ 
สถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตเท่านั้น 
    3.2 ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์ หมายถึง ใบส าคัญการได้รับอนุญาตให้ขายยา
แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์ ณ สถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตเท่านั้น 
    3.3 ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ หมายถึง ใบส าคัญการได้รับอนุญาตให้ขายยาแผนโบราณ ณ สถานที่
ที่ระบุในใบอนุญาตเท่านั้น 
    3.4 ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ หมายถึง ใบส าคัญการได้รับอนุญาตให้ผลิตยาแผนโบราณ ณ 
สถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตเท่านั้น 
    3.5 ผู้อนุญาต หมายถึง ผู้มีอ านาจลงนาม 
    3.6 ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ยื่นค าขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน/แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จส าหรับ
สัตว์/ขายยาแผนโบราณ/ผลิตยาแผนโบราณ 
    3.7 เจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต 
4. เอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
     4.1 แบบ ข.ย.1 แบบค าขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 
     4.2 แบบ ข.ย.3 แบบค าขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์ 
     4.3 แบบ ย.บ.1 แบบค าขออนุญาตขายยาแผนโบราณ/ผลิตยาแผนโบราณ 
  4.4 แบบ ข.ย.14 แบบค ารับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ขายยาแผนปัจจุบัน/บรรจุเสร็จส าหรับสัตว์) 
    4.5 แบบ ย.บ.12 แบบค ารับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ขายยาแผนโบราณ/ผลิตยาแผนโบราณ) 
     4.6 รูปถ่ายของผู้ขออนุญาต ขนาด 3 x 4 ซม. 3 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
     4.7 ส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ประกอบการ,ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ,สถานที่ที่ขออนุญาต) 
     4.8 ส าเนาบัตรประชาชน (ผู้ประกอบการ,ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ,เจ้าของสถานที่ที่ให้เช่า) 
               
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 320 
 

 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การขออนุญาตขายยาแผน
ปัจจุบัน/แผนปจัจบุันบรรจุเสรจ็

ส าหรับสัตว์/ขายยาแผนโบราณ/ผลิต
ยาแผนโบราณ 
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 4.9 ใบรับรองแพทย์ของผู้ขออนุญาต ไม่เกิน 3 เดือน  
              (ต้องระบุโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง ได้แก่ โรคเรื้อน,วัณโรคในระยะอันตราย, โรคเท้าช้างในระยะ  
ปรากฏอาการเป็นทีร่ังเกียจแกส่ังคม, โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษอย่างร้ายแรง, โรคพิษสุราเรื้อรัง) 
     4.10 สัญญาระหว่างผู้ขออนุญาตและผู้มหีน้าที่ปฏิบัตกิาร 
     4.11 หลักทรพัย์ (สมุดเงินฝาก / โฉนดที่ดิน) จานวนเงินต้ังแต่10,000 บาทข้ึนไป 
     4.12 ใบทะเบียนพาณิชย์ 
     4.13 แผนที,่ แผนผัง ของสถานที่ที ่

5. เอกสารอ้างอิง 
 5.1 พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การขออนุญาตขายยาแผน
ปัจจุบัน/แผนปจัจบุันบรรจุเสรจ็

ส าหรับสัตว์/ขายยาแผนโบราณ/ผลิต
ยาแผนโบราณ 
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอน     เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้รบัผิดชอบงานใบอนญุาตด้านยา       แบบ ข.ย. ๑ 
          แบบ ข.ย. ๓ 
          แบบ ย.บ. ๑ 
          แบบ ข.ย. ๑๔ 
          แบบ ย.บ. ๑๒   
          

           

 

 

 

        

 

 

 

 

 

        

 

    

 

 

     สรุป รวมระยะเวลาด าเนินการประมาณ  ๑๐  วัน  

 

ครบถ้วน/ถกูต้อง ไม่ครบถ้วน/ไม่ถกูต้อง 

ลงเลขรับหนงัสอืของส านกังานและกลุ่มงาน/

ลงข้อมลูระบบสารสนเทศ 

ชีแ้จง/แนะน า 

ส่งคืนค าขอ 

ขออนุมตัิออกตรวจสถานที ่

ยื่นค าขอพร้อม

เอกสารหลักฐาน 

 

 เจ้าหน้าทีต่รวจสอบ 

ค าขอและเอกสาร 

แก้ไขครบถ้วน                   

ถกูต้อง 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

ท าบนัทกึเสนอผู้อนญุาต ชีแ้จง/แนะน า/แก้ไข 

-ตรวจสอบความถกูต้องในใบอนญุาตที่ลงนาม

แล้ว 

-แจ้งผู้ประกอบการให้มารับใบอนญุาตและช าระ

เงินค่าธรรมเนียม 

ตรวจสอบสถานทีใ่หม่ 

ลงข้อมลูในระบบสารสนเทศ/ 

ทะเบียนคุมใบอนญุาต 

ออกตรวจสอบ

สถานที ่

ช าระเงินค่าธรรมเนียม

และจ่ายใบอนญุาต 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การขออนุญาตขายยาแผน
ปัจจุบัน/แผนปจัจบุันบรรจุเสรจ็

ส าหรับสัตว์/ขายยาแผนโบราณ/ผลิต
ยาแผนโบราณ 
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7.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1 ผู้ประกอบการยื่นค าขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐาน 
 7.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกรอกข้อความในแบบค าขออนุญาต และเอกสารประกอบการพิจารณาว่า
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
  7.2.1 ในกรณีที่ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง : เจ้าหน้าที่จะช้ีแจง และแนะน า พร้อมทั้งคืนแบบค าขอ
อนุญาต และเอกสารทั้งหมดแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง 
            7.2.2 ในกรณีที่ครบถ้วนให้ด าเนินการตามข้อ 3 
 7.3 เจ้าหน้าที่ ลงเลขที่รับค าขอของส านักงานฯ และของกลุ่มงานฯตามล าดับ พร้อมลงข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ 
 7.4 เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกขออนุมัติออกตรวจสถานที่ 
  7.4.1 ในกรณีที่ ไม่ถูกต้อง : เจ้าหน้าที่จะช้ีแจง และแนะน า ให้ผู้ประกอบการด าเนินการแกไ้ขให้
ถูกต้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบสถานที่ใหม่อีกครั้งเพื่อประกอบการพิจารณา 
  7.4.2 ในกรณีที่ถูกต้องให้ด าเนินการตามข้อ6 
 7.5 เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกพร้อมเอกสารใบอนุญาตเสนอผู้อนุญาต 
 7.6 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องในใบอนุญาตที่ลงนามแล้ว และแจ้งผู้ประกอบการให้มารับ
ใบอนุญาต พร้อมช าระค่าธรรมเนียม 
 7.7 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ และทะเบียนคุมใบอนุญาตของกลุ่มงานฯ 
 7.8 เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ให้แก่ผู้ประกอบการ และให้ผู้ประกอบการ          
ลงลายมือช่ือ ในทะเบียนคุมใบอนุญาตเพื่อเป็นหลักฐานการรับใบอนุญาตก่อนจ่ายใบอนุญาต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 323 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การตรวจสอบเฝูาระวัง 

สถานที่ขายยา 

รหัส 004/1 แผ่นท่ี 1/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

ผู้จัดท า  นางอุสาห์ จันทรวิจิตร 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นายอาคม มีประเสริฐ) 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ

เภสัชสาธารณสุข 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้การก าหนดข้ันตอน วิธีการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจติดตามในการตรวจสอบเฝูาระวัง 
    สถานที่ขายยาส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  

2.ขอบเขต 
    คู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้ ประกอบไปด้วย กระบวนการตรวจสอบ เฝูาระวัง การประเมินผล การ 
   สรุปผล และการรายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบเฝูาระวังสถานที่ขายยา 

3.ค านิยาม 
    3.1 สถานที่ขายยา หมายถึง สถานที่ในการขายปลีก ขายส่ง จ าหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยนยาเพื่อ 
ประโยชน์ทางการค้า และให้หมายความรวมถึงการมียาไว้เพื่อขายด้วย 
    3.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 
 3.3 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตาม   
พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 
    3.4 พยานหลักฐานอื่นๆ หมายถึง เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการประกอบการประมวลหลักฐานส าหรับ
การด าเนินคดีตามกฎหมาย เช่น ภาพถ่าย บัญชีแนบท้าย ใบสั่งซื้อยา ใบก ากับภาษี เป็นต้น 
         3.5 ความหมายของค าอื่นที่ใช้ในเอกสารนี้ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 และตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนด 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
     4.1 บันทึกการตรวจสถานที่ขายยา 
    4.2 บันทึกค าให้การ  
    4.3 บันทึกเก็บตัวอย่างยา 
   4.4 บันทึกการยึดยา 
     4.5 บันทึกการอายัดยา 
    4.6 บันทึกการถอนการอายัดยา 
     4.7 แบบประเมินร้านขายยาแผนปัจจุบันตามกฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยา 
แผนปัจจุบนั พ.ศ.2556 (GPP) 

5.เอกสารอ้างอิง 
   5.1 พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
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ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การตรวจสอบเฝูาระวัง 

สถานที่ขายยา 

รหัส 004/1 แผ่นท่ี 2/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

            ผู้รับผิดชอบ   ขั้นตอน    เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
งานตรวจเฝูาระวังสถานที่ขายยา       

แผนการตรวจสอบประจ าป ี
  

หนังสือขออนุญาตไปราช 
แฟูมประวัติผู้ประกอบการ 
บันทึกการตรวจสถานที่ขายยา 
บันทึกค าใหก้าร 
บันทึกการเก็บยึดยา 
บันทึกการถอนการอายัดยา 
แบบประเมิน GPP 
พยานหลกัฐานอื่นๆ 
 
บันทึกการตรวจสถานที่ขายยา 
บันทึกค าใหก้าร 
บันทึกการเก็บตัวอย่างยา 
บันทึกการเก็บยึดยา 
บันทึกการถอนการอายัดยา 
แบบประเมิน GPP 
พยานหลกัฐานอื่นๆ   
 
บันทึกการตรวจสถานที่ขายยา 
บันทึกค าใหก้าร 
บันทึกการเก็บตัวอย่างยา 
บันทึกการเก็บยึดยา 
บันทึกการถอนการอายัดยา 
แบบประเมิน GPP 
พยานหลกัฐานอื่นๆ 
บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจ
สถานที่ขายยา 
 

 
 

เตรียมการตรวจสอบ 

จัดท าบันทึก  รวบรวม

พยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับ

การกระท าความผิด 

(ตรวจสถานที่/ค าให้การ/ยึด/

อายัด) 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

ค าขอและเอกสาร 

จัดท าแผนการตรวจสอบ 

สรุปผลการตรวจและรายงานผล

เสนอผู้บังคับบัญชา 

จัดท าบันทึก การ

ตรวจสถานที่ขายยา 

ไม่พบการกระท า
ความผิด 

พบการกระท า

ความผิด 
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ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การตรวจสอบเฝูาระวัง 

สถานที่ขายยา 

รหัส 004/1 แผ่นท่ี 3/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     7.๑ พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี  โดยก าหนดเปูาหมายที่ต้อง 
           ด าเนินการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
     7.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ศึกษาข้อมูลของสถานที่ขายยาที่จะไปตรวจสอบ เช่น ประวัติการ 
            ได้รับอนุญาต การกระท าความผิด ผลการตรวจครั้งก่อน เป็นต้น และจัดท าอนุมัติเดินทางไปปฏิบัติ    
            ราชการเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการตรวจ 
            สถานที่ขายยา เช่น บันทึกการตรวจสถานที่ขายยา บันทึกค าให้การ บันทึกการเก็บตัวอย่างยา 
            บันทึกการยึดยา บันทึกการอายัดยา บันทึกการถอนการอายัดยา กล้องถ่ายรูป เป็นต้น 
      7.๓  พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบสถานที่ขายยา โดยก่อนเข้าตรวจสอบให้แสดงบัตร 
             ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐ ต่อผู้รับอนุญาตหรือผู้แทนร้านยาและแจ้ง 
             วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ กรณีเมื่อได้รับการร้องขอ 
      7.๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบสถานที่ขายยาในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
    7.๔.๑ เอกสารเช่น ใบอนุญาต, ใบประกอบโรคศิลปะ/ใบรับรอง,บัญชีซื้อยาและบัญชีขายยา 
    7.๔.๒ บุคลากร เช่น ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับอนุญาต และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 

   7.๔.๓  สถานที่และอุปกรณ์ เช่น ปูายแสดงประเภทใบอนุญาต ปูายช่ือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
                       ปูายแสดงเวลาท าการ สถานที่เก็บยาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขายยา 

   7.๔.๔ ผลิตภัณฑ์ เช่น ตรวจสอบเกี่ยวกับฉลาก เอกสารก ากับยา ยาเสื่อมคุณภาพ ยาหมดอายุ  
                      ยาปลอม ยาที่ไม่มีทะเบียนต ารับยา ยาที่ถูกเพิกถอนหรือยกเลิกทะเบียนต ารับยา ยาชุด  
                      ยา ไม่ตรงประเภทใบอนุญาต และผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

    7.๔.๕ สื่อโฆษณา เช่น แผ่นพับ ใบปลิว ปูายโฆษณา 
              7.๔.๖ การปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน เช่น การตรวจซองบรรจุยา การแต่งตัว 
                      ของเภสัชกร การแต่งตัวของพนักงานในร้านยา การอธิบายการใช้ยา และการลงลายมือช่ือ 
                      ในบัญชียา 

 
หมายเหตุ  กรณีตรวจพบความผิดของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครือ่งส าอาง เป็นต้น ให้ปฏิบัติ
ตาม คู่มือข้ันตอนการปฏิบัตงิานทีเ่กี่ยวข้องกบัผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
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ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การขออนุญาตผลิตอาหาร 

รหัส 004/1 แผ่นท่ี 1/6 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

ผู้จดัท า  นางสาวนัยนา ธรรมกรณ์ 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นายอาคม มีประเสริฐ) 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ

เภสัชสาธารณสุข 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นการก าหนดข้ันตอน วิธีการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานการอนุญาตสถานที่ ผลิตอาหารควบคุมเฉพาะ 
อาหารที่ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน อาหารที่ต้องมีฉลาก และอาหารทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

2. ขอบเขต 
 ครอบคลุมการท างานเกี่ยวกับการอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารทั้งการอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และ
สถานที่ผลิตที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ผลิตอาหารควบคุมเฉพาะ อาหารที่ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน อาหารที่ต้องมี
ฉลาก และอาหารทั่วไป 

3. ค านิยาม 
 3.1 สถานที่ผลิตอาหาร หมายถึง สถานที่ ท า ผสม ปรุง แต่ง และหมายความรวมถึงแบ่งบรรจุ ที่ได้รับ
อนุญาต 
 3.2 สถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง สถานที่ ท า ผสม ปรุง แต่ง และหมายความรวมถึง
แบ่งบรรจุ ที่มีการใช้เครื่องจักรมีก าลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้าหรือใช้คนงานต้ังแต่ 7 คนข้ึนไป 
 3.3 สถานที่ผลิตที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง สถานที่ ท า ผสม ปรุง แต่ง และหมายความรวมถึงแบ่ง
บรรจุ ที่มีการใช้เครื่องจักรมีก าลังรวมต่ ากว่า 5 แรงม้าและมีคนงานน้อยกว่า 7 คน 
 3.4 ผู้อนุญาต หมายถึง ผู้มีอ านาจลงนาม 
 3.5 พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึงผู้ซึ่งที่รัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
 3.6 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบตัิหน้าที่ในสว่นที่เกี่ยวข้องกบัการขออนุญาต 
4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.1 แบบค าขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (อ.1)  
 4.2 แบบค าขอรบัสถานทีผ่ลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1) 
 4.3 บันทึกการตรวจสถานทีผ่ลิตอาหาร (แบบ ตส1) 
 4.4 บันทึกการตรวจสถานทีผ่ลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนทิ (แบบ ตส.3) 
 4.5 บันทึกการตรวจสถานทีผ่ลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย (แบบ ตส.9) 
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5. เอกสารอ้างอิง 
 5.1 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
 5.2 ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร 
พ.ศ. 2557  
 5.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544 เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท (ฉบับที่ 3)  
 5.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเ ช้ือด้วยความร้อน               
โดยวิธีพาสเจอไรส์  
 5.5  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การผลิต และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่ปรับกรด  
 5.6 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย 
 5.7 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การผลิต และการเก็บรักษาอาหาร  
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

            ผู้รับผิดชอบ                               ขั้นตอน                                  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

พนักงานเจ้าหน้าที/่เจ้าหน้าที ่ - แบบ อ.1  

 - แบบ สบ.1 

พนักงานเจ้าหน้าที/่เจ้าหน้าที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ย่ืนค าขออนญุาต 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ค าขอ 

ไม่ครบถ้วนถูกต้อง คืนค าขอ 

แก้ไขค าขอ จดัเตรียมเอกสารใหม่ ครบถ้วนถกูต้อง รับค าขอ 

ลงเลขรับหนงัสอืของส านกังาน 

ลงรับค าขอในระบบ

สารสนเทศ 

ขออนมุติัออกตรวจสถานที่ผลติอาหาร 

พนักงานเจ้าหน้าที/่เจ้าหน้าที ่

พนักงานเจ้าหน้าที/่เจ้าหน้าที ่

พนักงานเจ้าหน้าที/่เจ้าหน้าที ่

พนักงานเจ้าหน้าที/่เจ้าหน้าที ่
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 

  - แบบ ตส.1 

   - แบบ ตส.3 

  - แบบ ตส.9 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ผลการตรวจประเมินผ่ นเกณฑ์
มาตรฐาน 

 

แจ้งผู้ประกอบการรับใบอนญุาต 

 

พิมพ์ใบอนญุาตผลติอาหาร 

เสนอลงนาม ใบอนญุาตผลติอาหาร 

ลงนาม 

ตรวจสอบความถูกต้องใน
ใบอนญุาตที่ลงนามแล้ว 

 

ลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ 

 
ผู้ประกอบการรับใบอนุญาต

และลงรายมือช่ือ 

ในใบทะเบียนคมุ 
 

ตรวจสถานที่ผลติ

อาหาร 

ผลการตรวจประเมินไ ่ผ่ นเกณฑ์มาตรฐาน 

แก้ไข ปรับปรุงตามค าแนะน า 

เสนอลงนาม ไม่อนญุาต 

แจ้งผู้ประกอบการ 

พนักงานเจา้หน้าที/่เจ้าหน้าที ่

พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ 

พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ 

นายแพทย์สาธารณสุข/เภสัชกร
ระดับช านาญการขึ้นไป 

พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ 

พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ 

พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ 
ช าระ

ค่าธรรมเนียม 
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7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1 ผู้ประกอบการยื่นค าขออนญุาตพรอ้มเอกสารหลักฐาน ดังนี้  
  7.1.1 แบบค าขออนุญาตผลิตอาหาร (อ.1 หรือ สบ.1) จ านวน 2 ฉบับ 
  7.1.2 กรณีบุคคลธรรมดา : 
    - ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ฉบับ 
    - ส าเนาใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์ 2 ฉบับ 
  7.1.3 กรณีนิติบุคคล : 
    - ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ด าเนินกิจการ 2 ฉบับ (กรณีเป็น
บุคคลต่างด้าวต้องยื่นส าเนาหนังสือเดินทางและส าเนาหนังสืออนุญาตให้ท างานในประเทศไทย (work permit)) 
   - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมลายเซ็นและตราประทับของ
บริษัทจ านวน 2 ฉบับ 
  7.1.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร จ านวน 2 ฉบับ 
  7.1.5 แบบแปลนแผนผังสถานที่ผลิต จ านวน 2 ฉบับ 
  7.1.6 แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาหาร จ านวน 2 ฉบับ 
  7.1.7 รายการเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตภายในสถานที่ผลิตโดยระบุแรงม้าและ
จ านวนคนงาน 
  7.1.8 หนังสือมอบอ านาจ กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มาด้วยตัวเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 
บาท จ านวน 1 ฉบับ 
 7.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกรอกข้อความในแบบค าขออนุญาต และเอกสารประกอบการพิจารณาว่า
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
  7.2.1 กรณีไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง : เจ้าหน้าที่จะช้ีแจง และแนะน าการแก้ไข พร้อมทั้งคืนแบบ
ค าขออนุญาต และเอกสารทั้งหมดแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง 
  7.2.2 กรณีครบถ้วนถูกต้อง : ให้ด าเนินการตามข้อ 6.3 
 7.3 เจ้าหน้าที่ลงเลขที่รับค าขอของส านักงานฯ และของกลุ่มงานฯ ตามล าดับ  
 7.4 เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลรับค าขอในระบบสารสนเทศ 
 7.5 เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกชออนุมัติออกตรวจสถานที่ 
 7.6 เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร (แบบ ตส1) 
หรือ บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (แบบ ตส .3) หรือบันทึกการตรวจสถานที่
ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย (แบบ ตส.9) 
  7.6.1 กรณีผลการตรวจประเมินไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน : เจ้าหน้าที่จะช้ีแจง แนะน าให้
ผู้ประกอบการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และเสนอผลการตรวจประเมินให้นายแพทย์สาธารณสุขทราบ พร้อทั้งท า
หนังสื่อช้ีแจงพร้อมค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขให้ผู้ประกอบการทราบ เมื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้วให้
เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจประเมินสถานที่ใหม่อีกครั้ง 
  7.6.2 กรณีผลการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน : ให้ด าเนินการตามข้อ 6.6 
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 7.7 เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกพร้อมเอกสารใบอนุญาตเสนอผู้อนุญาต 
 7.8 ผู้อนุญาต ลงนาม อนุญาตในใบอนุญาต (กรณีเข้าข่ายโรงงาน) หรือแบบ สบ.1 (กรณีไม่เข้าข้ายโรงงาน) 
 7.9 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องในใบอนุญาตที่ลงนามแล้ว  
 7.10 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศและทะเบียนคุมใบอนุญาตของกลุ่มงานฯ 
 7.11 แจ้งผู้ประกอบการมารับใบอนุญาต  
 7.12 ช าระค่าธรรมเนียม เฉพาะกรณีโรงงานผลิตอาหารโดยเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการ  
 7.13 ผู้ประกอบการรับใบอนุญาตและลงรายมือช่ือในใบทะเบียนคุมใบอนุญาตเพื่อเป็นหลักฐานในการ
รับใบอนุญาต 
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(แบบ สบ.5) 
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กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

ผู้จัดท า  นางสาวนัยนา ธรรมกรณ์ 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นายอาคม มีประเสริฐ) 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ

เภสัชสาธารณสุข 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นการก าหนดข้ันตอน วิธีการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานกระบวนการพิจารณาใบจดทะเบียนอาหาร /แจ้ง
รายละเอียดอาหารให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ขอบเขต 
 ครอบคลุมการท างานเกี่ยวกับการพิจารณาใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร ของอาหาร
ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่ให้ยื่นจดทะเบียนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่ไม่ต้องส่งมอบฉลากให้ตรวจอนุมัติก่อนใช้ และอาหารก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่ต้องแจ้งสูตร
ส่วนประกอบ  

3. ค านิยาม 
 3.1 อาหารก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่ให้ยื่นจดทะเบียนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่ต้องส่งมอบฉลากให้ตรวจอนุมัติก่อนใช้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัล
เยลลี่ และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่ 
 3.2 อาหารก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบ หมายถึง กาแฟ เครื่องดื่มเกลือแร่ 
นมโค นมปรุงแต้ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท 
 3.3 อาหารที่ต้องมีฉลาก หมายถึง ขนมปัง ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท แปูงข้าวกล้อง ผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์ วัตถุแต่งกลิ่นรส วุ้นส าเร็จรูปและขนมเยลลี่ หมากฝรั่งและลูกอม อาหารพร้อมปรุงและอาหารส าเร็จรูป
พร้อมบริโภคทันที 
 3.4 อาหารทั่วไป หมายถึง สัตว์และผลิตภัณฑ์พืชและผลิตภัณฑ์ แปูงและผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงรส 
น้ าตาลเครื่องเทศผลิตภัณฑ์ส าหรับท าอาหารชนิดต่างๆที่ยังไม่พร้อมบริโภค 
 3.5 ผู้อนุญาต หมายถึง ผู้มีอ านาจลงนาม 
 3.6 พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึงผู้ซึ่งที่รัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
 3.7 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.1 แบบฟอร์มใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.5)  

5. เอกสารอ้างอิง 
 5.1 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 333 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การพิจารณาใบจดทะเบียน
อาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร  

(แบบ สบ.5) 
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

            ผู้รับผิดชอบ                               ขั้นตอน                                  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

พนักงานเจ้าหน้าที/่เจ้าหน้าที ่ - แบบ สบ.5 

 
  
 
 
พนักงานเจ้าหน้าที/่เจ้าหน้าที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย่ืนค าขอจดทะเบียน

อาหาร/แจ้งรายละเอียด

อาหาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ค าขอ 

ผู้ประกอบการรับใบอนุญาต
และลงรายมือช่ือ 

ในใบทะเบียนคมุ 
 

ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง  

แก้ไขค าขอ จดัเตรียมเอกสารใหม่ 

ลงเลขรับหนงัสอืของส านกังาน 

เสนอลงนามอนญุาต  

ลงนาม 

ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ สบ.5 ที่ลงนาม 

ลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ 

สง่หนงัสอืแจ้งผู้ประกอบการ สง่หนงัสอืแจ้งผู้ประกอบการ 

ครบถ้วน ถูกต้อง  

คืนค าขอ 

พนักงานเจ้าหน้าที/่เจ้าหน้าที ่

 
พนักงานเจ้าหน้าที/่เจ้าหน้าที ่

 นายแพทย์สาธารณสุข/เภสัชกร
ระดับช านาญการข้ึนไป 

 พนักงานเจ้าหน้าที/่เจ้าหน้าที ่

 
พนักงานเจ้าหน้าที/่เจ้าหน้าที ่

 
พนักงานเจ้าหน้าที/่เจ้าหน้าที ่

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 334 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การพิจารณาใบจดทะเบียน
อาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร  

(แบบ สบ.5) 
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7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1 ผู้ประกอบการยื่นค าขออนญุาตพรอ้มเอกสารหลักฐาน ดังนี้  
  7.1.1 แบบค าขอจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.5) จ านวน 2 ฉบับ 
  7.1.2 ส าเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) หรือส าเนาค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้า
ข่ายโรงงาน (สบ.1) 1 ชุด  
 7.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกรอกข้อความในแบบค าขออนุญาต และเอกสารประกอบการพิจารณาว่า
ครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งประกอบด้วย 
  7.2.1 กรณีไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง: เจ้าหน้าที่จะช้ีแจง และแนะน าการแก้ไข พร้อมทั้งคืนแบบค า
ขออนุญาต และเอกสารทั้งหมดแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง 
  7.2.2 กรณีครบถ้วนถูกต้อง : ให้ด าเนินการตามข้อ 6.3 
 7.3 เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกพร้อมเอกสารเสนอผู้อนุญาต 
 7.4 ผู้อนุญาต ลงนาม อนุญาต 
 7.5 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องแบบ สบ.5 ที่ลงนามแล้ว  
 7.6 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศและทะเบียนคุมใบอนุญาตของกลุ่มงานฯ 
 7.7 แจ้งผู้ประกอบการมารับแบบ สบ.5 
 7.8 ผู้ประกอบการรับใบอนุญาตและลงรายมือช่ือในใบทะเบียนคุมใบอนุญาตเพื่อเป็นหลักฐานในการรับ
ใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 335 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การตรวจเฝูาระวังสถานที่ผลิต

อาหาร 
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กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

ผู้จัดท า  นางสาวนัยนา ธรรมกรณ์ 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นายอาคม มีประเสริฐ) 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ

เภสัชสาธารณสุข 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นการก าหนดข้ันตอน วิธีการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านการตรวจเฝูาระวังสถานที่ผลิตอาหาร             
ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ขอบข่าย 
 ครอบคลุมการท างานเกี่ยวกับการตรวจเฝูาระวังสถานที่ผลิตอาหาร  ครอบคลุมถึงกระบวนการก าหนด
แผนการปฏิบัติงาน กระบวนการตรวจสอบ เฝูาระวัง การประเมินผล การสรุป ผลและการรายงานผลการ
ด าเนินงานตรวจสอบเฝูาระวังสถานที่ผลิตอาหาร 

3. ค านิยาม. 
 3.1 สถานที่ผลิตอาหาร หมายถึง สถานที่ ท า ผสม ปรุง แต่ง และหมายความรวมถึงแบ่งบรรจุ ที่ได้รับ
อนุญาต 
 3.2 ผู้อนุญาต หมายถึง ผู้มีอ านาจลงนาม 
 3.3 พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึงผู้ซึ่งที่รัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
 3.4 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต 
 3.5 พยานหลักฐาน หมายถึง หลักฐานที่ใช้ในการประกอบการประมวลหลักฐานส าหรับการด าเนินคดี
ตามกฏหมาย เช่น เอกสารที่เกี่ยวข้อง ภาพถ่าย และบัญชีแนบท้าย ใบส่งของ เป็นต้น 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.1 บันทึกการตรวจสถานทีผ่ลิตอาหารที่กฏหมายก าหนด 
 4.2 บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร 
 4.3 บันทึกการยึด/อายัดอาหาร 
 4.4 บันทึกการถอนอายัดอาหาร 
 4.5 หนังสือน าสง่ตัวอย่างอาหาร 
 4.6 บนัทึกค าให้การ 
 4.7 คู่มือการปฏิบัติงานการเกบ็ตัวอย่างผลิตภัณฑ ์
 4.8 คู่มือวิธีการปฏิบัติงานการยึด/อายัด 

5.เอกสารอ้างอิง 
 พระราชบัญญัตอิาหาร พ.ศ.2522 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 336 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การตรวจเฝูาระวังสถานที่ผลิต

อาหาร 
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

            ผู้รับผิดชอบ                               ขั้นตอน                                  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

พนักงานเจ้าหน้าที/่เจ้าหน้าที ่ - แผนการด าเนินงานประจ าป ี
 - หนังสอืประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 - หนังสือขออนญุาตไปราชการ 
 - แฟูมประวัติผูป้ระกอบการ 
 - บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร 
 - บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร 
 - บันทึกการยึด/อายัดอาหาร 
 - บันทึกการถอนอายัดอาหาร 
 - บันทึกค าใหก้าร 
 

 - บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร 
 - บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร 
 - บันทึกการยึด/อายัดอาหาร 
 - บันทึกการถอนอายัดอาหาร 
 - บันทึกค าใหก้าร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - บันทึกการเก็บตัวอย่าง 
 - พยานหลกัฐานทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

จัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าป ี

เตรียมการตรวจสอบ 

ตรวจสอบสถานที่
ผลิตอาหาร 

พบการกระท าความผิด ไม่พบการกระท าความผิด 

จัดท าบันทึกการตรวจสถานที่
ผลิตอาหาร 

จัดท าบันทึก รวบรวม 
พยานหลกัฐานที่เกี่ยวข้องกบั

การกระท าความผิด 

พิจารณาเก็บ
ตัวอย่าง 

พนักงานเจ้าหน้าที/่เจ้าหน้าที ่

 

พนักงานเจ้าหน้าที/่เจ้าหน้าที ่

 

พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ 

 

พนักงานเจ้าหน้าที/่เจ้าหน้าที ่
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การตรวจเฝูาระวังสถานที่ผลิต

อาหาร 
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

            ผู้รับผิดชอบ                               ขั้นตอน                                  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
  
 - บันทึกข้อความรายงานผล
 การตรวจสถานทีผ่ลิตอาหาร 
 - ผลการตรวจวิเคราะห ์
 - บันทึกการตรวจสถานที ่
 - บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหาร 
 - บันทึกการยึด/อายัดอาหาร 
 - บันทึกการถอนอายัดอาหาร 
 - บันทึกค าใหก้าร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เก็บและสง่ตัวอย่างตรวจ
วิเคราะห ์

ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 

สรปุผลการตรวจและรายงานผล
เสนอผู้บงัคับบัญชา 

พนักงานเจ้าหน้าที/่เจ้าหน้าที ่

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 338 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การตรวจเฝูาระวังสถานที่ผลิต

อาหาร 
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7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1 พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี โดยก าหนดเปูาหมายที่ต้อง
ด าเนินการตามนโยบายของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 7.2 พนักงานเจ้าหน้าที่/เจา้หน้าที่ศึกษาข้อมูลของสถานที่ผลิตาอาหารที่จะไปตรวจสอบ เช่น ประวัติการ
ได้รับอนุยาต การกระท าความผิด ผลการตรวจครั้งก่อน เป็นต้น จัดท าหนังสืออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการ
เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารและวัสถุออุปกรณ์เกี่ยวกับการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร เช่น 
บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร บันทึกค าให้การ บันทึกการยึดอาหาร บันทึกอายัดอาหาร บันทึกการเก็บ
ตัวอย่างอาหาร และบันทึกการถอนการอายัดอาหาร เป็นต้น 
 7.3 พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร โดยการเข้าตรวขสอบให้แสดงตนต่อผู้รับ
อนุญาตหรือผู้แทนสถานที่ผลิตอาหารและแจ้งวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ กรณีเมื่อได้รับการร้องขอให้แสดง
บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม  พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522  
 7.4 พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารว่ามีการด าเนิการถูกต้องตามกฏหมาย
หรือไม่ เช่น ใบอนุญาต เป็นต้น พร้อมทั้งตรวสจสอบผลิตภัณฑ์และฉลาก ว่ามีการด าเนินการตามกฎหมายหรือไม่ 
  7.4.1 ในกรณีไม่พบการกระท าความผิดให้เขียนบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร 
  7.4.2 ในกรณีพบการกระท าความผิดให้จัดท าบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร และบันทึก
ค าให้การ พร้อมทั้งพิจารณาจัดท าบันทึกที่เกี่ยวข้อง เช่น บันทึกการเก็บตัวอย่าง บันทึกการยึด เป็นต้น 
 7.5 พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการเก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจวิเคราะห์ และ/หรือ เก็บตัวอย่างอาหาร
กรณีที่สงสัยให้ด าเนินการจัดท าหนังสือส่งตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ 
  7.5.1 เก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจวิเคราะห์ และ/หรือเพื่อประกอบการพิจารณา 
   7.5.1.1 กรณีตามแผนการด าเนินการประจ าปี 
   7.5.1.2 กรณีที่สงสัยว่ามีการกระท าความผิดกฎหมาย 
  ให้ ด า เนิ นก ารจั ดท าหนั งสื อส่ ง ตรวจ วิ เ คร าะห์ เพื่ อน าส่ ง ตรวจ วิ เ คร าะห์ที่ ศู นย์ /
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือหน่วยงานห้องปฏิบัติการที่ส านักงานฯ รับรอง และ /หรือเก็บตัวอย่างเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 
  7.5.2 ไม่เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ 
 7.6 พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่จัดท าสรุปผลการตรวจสอบเพื่อรายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อ
ทราบตามล าดับช้ัน 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 339 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การขอจดแจง้รายละเอียดการ

ผลิตเพื่อขายหรือน าเข้าเพื่อขาย
เครื่องส าอางควบคุม 
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กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

ผู้จัดท า  นางสาวนัยนา ธรรมกรณ์ 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นายอาคม มีประเสริฐ) 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ

เภสัชสาธารณสุข 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นการก าหนดข้ันตอน วิธีการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานการขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือ
น าเข้าเพื่อขายเครื่องส าอางควบคุมเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ขอบเขต 
 ครอบคลุมการท างานเกี่ยวกับการพิจารณาการการขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือน าเข้าเพื่อ
ขายเครื่องส าอางควบคุม เริ่มต้นตั้งแต่ข้ันตอนการรับค าขอและเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบและเสนอลงนาม     
พร้อมส่งแบบจดแจ้งให้กับผู้ประกอบการ 

3. ค านิยาม 
 3.1 เครื่องส าอาง หมายถึง วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระท าด้วยวิธี
อื่นใดกับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์ และให้หมายความรวมถึงการใช้กับฟันและเยื่อบุในช่องปากโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกายหรือปกปูอง
ดูแลส่วนต่าง ๆ นั้น ให้อยู่ในสภาพดี และรวมตลอดทั้งเครื่องประทิ่นต่าง ๆ ส าหรับผิวด้ วยแต่ไม่รวมถึง
เครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย 
 3.2 ใบรับจดแจ้ง หมายถึง ใบแสดงรายละเอียดของเครื่องส าอางแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับจดแจ้งออกให้แก่
ผู้จดแจ้ง 
 3.3 ผู้จดแจ้ง หมายถึง ผู้ได้รับใบรับจดแจ้งการผลิตเพื่อขาย การน าเข้าเพื่อขาย หรือการรับจ้างผลิต
เครื่องส าอางตามพระราชบัญญัติน้ี 
 3.4 ผู้รับจดแจ้ง หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยามอบหมาย 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 แบบแจง้รายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือน าเข้าเพื่อขายเครื่องส าอางควบคุม (แบบจ.ค.) 
5. เอกสารอ้างอิง 
 พระราชบัญญัตเิครื่องส าอาง พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 340 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การขอจดแจง้รายละเอียดการ

ผลิตเพื่อขายหรือน าเข้าเพื่อขาย
เครื่องส าอางควบคุม 
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

            ผู้รับผิดชอบ                               ขั้นตอน                                  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 - แบบ จค. 

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ย่ืนแบบจดแจ้งพร้อม

เอกสารหลกัฐาน 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ค าขอ 

แก้ไขค าขอ จดัเตรียมเอกสารใหม่ 

ลงเลขรับหนงัสอืของส านกังาน 

คืนค าขอ 

ครบถ้วน 

พิจารณาความถกูต้องของ
รายละเอียดในแบบแจ้งและ

เอกสารประกอบ 

ไม่ถกูต้อง 

ถกูต้อง 

บันทึกผลการพจิารณาและ

รายละเอียดการแจ้งในระบบ

สารสนเทศฯ 

ไม่ครบถ้วน 

แก้ไขเอกสารค าขอและ

แบบจดแจ้ง หรือสง่

เอกสารเพิ่มเติม 

พนักงานเจ้าหน้าที/่เจ้าหน้าที ่

พนักงานเจ้าหน้าที/่เจ้าหน้าที ่

พนักงานเจ้าหน้าที/่เจ้าหน้าที ่

พนักงานเจ้าหน้าที/่เจ้าหน้าที ่

พนักงานเจ้าหน้าที/่เจ้าหน้าที ่



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 341 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การขอจดแจง้รายละเอียดการ

ผลิตเพื่อขายหรือน าเข้าเพื่อขาย
เครื่องส าอางควบคุม 
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

            ผู้รับผิดชอบ                               ขั้นตอน                                  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 3 วันท าการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จดแจ้งรับแบบจดแจ้งและลง
รายมือชื่อ 

ในใบทะเบียนคมุ 
 

เจ้าหน้าที่ออกเลขที่ใบรับแจง้
และบันทกึลงในแบบแจ้ง 

บนัทกึเสนอผู้อนุญาต 

 สง่หนงัสอืแจ้งผู้ประกอบการ 

ลงนามอนุญาต 

พนักงานเจ้าหน้าที/่เจ้าหน้าที ่

พนักงานเจ้าหน้าที/่เจ้าหน้าที ่

พนักงานเจ้าหน้าที/่เจ้าหน้าที ่

พนักงานเจ้าหน้าที/่เจ้าหน้าที ่



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 342 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การขอจดแจง้รายละเอียดการ

ผลิตเพื่อขายหรือน าเข้าเพื่อขาย
เครื่องส าอางควบคุม 
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7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1 ผู้ประกอบการยื่นค าขออนญุาตพรอ้มเอกสารหลักฐาน ดังนี้  
  7.1.1 แบบแจง้รายละเอียดการผลิตเพือ่ขายหรอืน าเข้าเพือ่ขายเครื่องส าอางควบคุม (แบบจ.ค)
จ านวน 2 ฉบับ 
  7.1.2 กรณีบุคคลธรรมดา : 
    - ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ฉบับ 
    - ส าเนาใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์ 2 ฉบับ 
  7.1.3 กรณีนิติบุคคล : 
    - ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ด าเนินกิจการ 2 ฉบับ (กรณีเป็น
บุคคลต่างด้าวต้องยื่นส าเนาหนังสือเดินทางและส าเนาหนังสืออนุญาตให้ท างานในประเทศไทย (work permit)) 
   - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมลายเซ็นและตราประทับของ
บริษัทจ านวน 2 ฉบับ 
  7.1.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร จ านวน 2 ฉบับ 
  7.1.5 แบบแปลนแผนผังสถานที่ผลิต จ านวน 2 ฉบับ 
   
  7.1.6 แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ผลิต จ านวน 2 ฉบับ 
  7.1.7 หนังสือมอบอ านาจ กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มาด้วยตัวเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 
บาท จ านวน 1 ฉบับ 
  7.1.8 ฉลาก จ านวน 2 ฉบับ 
 7.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกรอกข้อความในแบบค าขออนุญาต และเอกสารประกอบการพิจารณาว่า
ครบถ้วนหรือไม่ 
  7.2.1 กรณีไม่ครบถ้วน: เจ้าหน้าที่จะช้ีแจง และแนะน าการแก้ไข พร้อมทั้งคืนแบบค าขอ
อนุญาต และเอกสารทั้งหมดแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง 
  7.2.2 กรณีครบถ้วนถูกต้อง : ให้ด าเนินการตามข้อ 6.3 
 7.3 เจ้าหน้าที่พิจารณาความถูกต้องของรายละเอียดในแบบแจ้งและเอกสารประกอบ 
  7.3.1 กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง : เจ้าหน้าที่จะช้ีแจง แนะน าให้ผู้ประกอบการด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม 
  7.3.2 กรณีเอกสารถูกต้อง : ให้ด าเนินการตามข้อ 6.4 
 7.4 เจ้าหน้าที่บันทึกผลการพิจารณาและรายละเอียดการแจ้งในระบบสารสนเทศฯ และออกเลขที่ใบรับ
แจ้งและบันทึกลงในแบบแจ้ง 
 7.5 เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกพร้อมเอกสารและแนบใบรับจดแจ้งเสนอผู้อนุญาต 
 7.6 ผู้อนุญาต ลงนาม อนุญาต 
 7.7 แจ้งผู้ประกอบการมารับใบรับแจ้ง  
 7.8 ผู้ประกอบการรบัใบรับแจ้งและลงรายมือช่ือในใบทะเบียนคุมใบรับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานในการรับใบ
รับแจ้ง 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 343 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การขออนุญาตการประกอบ

กิจการและด าเนินการสถานพยาบาล
ประเภทที่ไมร่ับผู้ปุวยไว้ค้างคืน 

(คลินิก) 
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กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

ผู้จัดท า  นายธนวัฒน์ กลัดสอาด 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นายอาคม มีประเสริฐ) 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ

เภสัชสาธารณสุข 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ด าเนินการ
สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน (คลินิก) มีประสิทธิภาพรวดเร็ว และอยู่ในแนวทางเดียวกัน 

2.ขอบเขต 
    เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลประเภท
ที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน (คลินิก) 

3.ค านิยาม 
    3.1 สถานพยาบาล หมายความว่า สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบโรคศิลปะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม 
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม การประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพกายภาพบ าบัด  การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์หรือการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ โดยกระท าเป็นปกติธุระ ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทน
หรือไม่  แต่ไม่รวมถึงสถานที่ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ซึ่งประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ” 
    3.2 คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลที่ไม่ได้รับผู้ปุวยไว้ค้างคืนในสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 14 (2) 
    3.3 ใบอนุญาต หมายถึง ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือใบอนุญาตให้ด าเนินการ
สถานพยาบาล ณ สถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตเท่านั้น    
    3.4 ผู้อนุญาต หมายถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย 
    3.5 ผู้รับอนุญาต หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 
    3.6 ผู้ด าเนินการ หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล 
    3.7 ผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง ผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม การพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ ทันตกรรม เภสัชกรรม กายภาพบ าบัด เทคนิคการแพทย์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
    3.8 พนักงานเจ้าหน้าที่  หมายถึง ผู้ซึ่ งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 344 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การขออนุญาตการประกอบ

กิจการและด าเนินการสถานพยาบาล
ประเภทที่ไมร่ับผู้ปุวยไว้ค้างคืน 

(คลินิก) 
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4. เอกสารแบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 
     4.1 ค าขออนุมัติแผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน (แบบ ส.พ. 1) 
     4.2 แผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน (แบบ ส.พ. 2) 
     4.3 ค าขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ. 5) 
     4.4 หนังสือแสดงเจตจ านงเป็นปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ (แบบ ส.พ. 6) 
     4.5 ค าขอรับใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล / ค าขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ด าเนินการ
สถานพยาบาล (แบบ ส.พ. 18) 
     4.6 รูปถ่ายของผู้ขออนุญาต ขนาด 2.5 x 3 ซม. 3 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
     4.7 รูปถ่ายของผู้ขออนุญาต ขนาด 8 x 13 ซม. 1 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
    4.8 ส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ขอประกอบกิจการ  และผู้ด าเนินการ) 
     4.9 ส าเนาบัตรประชาชน (กรณีมอบอ านาจ) 
     4.10 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/การประกอบโรคศิลปะ 
     4.11 ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอประกอบกิจการ และผู้ด าเนินการ ไม่เกิน 6 เดือน  
 (ต้องระบุโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง ได้แก่ โรคเรื้อน ,วัณโรคในระยะอันตราย, โรคเท้าช้างในระยะปรากฏ
อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม, โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง, โรคพิษสุราเรื้อรัง) 
     4.12 แผนผังในสถานพยาบาล 
     4.13 แผนที่แสดงที่ตั้งสถานพยาบาล     
     4.14 เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ (โฉนดที่ดิน หรือสัญญาเช่า ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน     
            ของผู้ให้เช่า)   
     4.15 ทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานพยาบาล 
     4.16 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงค์  และผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคล      
(กรณีผู้ยื่นค าขอเป็นนิติบุคคล) 
     4.17 หนังสือตอบรับจากหน่วยงาน  ที่ก าจัดขยะติดเช้ือ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     4.18 เอกสาร/หนังสือรับการตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์ ในกรณีที่มีเครื่องเอกซเรย์ 
     4.19 หนังสือประสานงานโรงพยาบาลที่จะส่งต่อและโรงพยาบาลที่จะส่งต่อ 
     4.20 แผนแสดงระบบการควบคุมท าความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในคลินิก 
    4.21 หากมเีครื่องมือพเิศษ  เช่นเครื่องมอืแพทย์  ต้องมเีอกสารรับรองจาก อย. 

5. เอกสารอ้างอิง 
 5.1 พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541และแก้ไขเพิ่มเตมิ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555  
     5.2 กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ทีอ่อกตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การขออนุญาตการประกอบ

กิจการและด าเนินการสถานพยาบาล
ประเภทที่ไมร่ับผู้ปุวยไว้ค้างคืน 

(คลินิก) 
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

          เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

          แบบ ส.พ. ๑ 

          แบบ ส.พ. 2 

          แบบ ส.พ. 5 

          แบบ ส.พ. 6 

          แบบ ส.พ. ๑8   
          

           

 

 

 

 

        

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 สรุป รวมระยะเวลาด าเนินการประมาณ  2๐  วัน  

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

ท าบนัทกึเสนอคณะอนกุรรมการ
เห็นชอบและเสนอผู้อนญุาตลงนาม 

ชีแ้จง/แนะน า/แก้ไข 

-ตรวจสอบความถกูต้องในใบอนญุาตที่ลงนาม

แล้ว 

-แจ้งผู้ รับอนญุาตและผู้ด าเนินการให้มารับ

ใบอนญุาตและช าระเงินค่าธรรมเนียม 

ตรวจสอบสถานทีใ่หม่ 

ลงข้อมลูในระบบสารสนเทศ/ 

ทะเบียนคุมใบอนญุาต 

ออกตรวจสอบสถานที ่

ช าระเงินค่าธรรมเนียม

และจ่ายใบอนญุาต 

 

 

ครบถ้วน/ถกูต้อง ไม่ครบถ้วน/ไม่ถกูต้อง 

ลงเลขรับหนงัสอืของส านกังานและลงข้อมลู

ระบบสารสนเทศ 

ชีแ้จง/แนะน า 

ส่งคืนค าขอ 

ขออนุมตัิออกตรวจสถานที ่

ยื่นค าขอพร้อม

เอกสารหลักฐาน 

 

 เจ้าหน้าทีต่รวจสอบ 

ค าขอและเอกสาร 

แก้ไขครบถ้วน                   

ถกูต้อง 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การขออนุญาตการประกอบ

กิจการและด าเนินการสถานพยาบาล
ประเภทที่ไมร่ับผู้ปุวยไว้ค้างคืน 

(คลินิก) 
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7.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

   7.1 ผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการสถานพยาบาลยื่นค าขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐาน 
   7.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกรอกข้อความในแบบค าขออนุญาต และเอกสารประกอบการพิจารณาว่า 
        ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
       7.2.1 ในกรณีที่ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง : เจ้าหน้าที่จะช้ีแจง และแนะน า พร้อมทั้งคืนแบบค าขอ
อนุญาตและเอกสารทั้งหมดแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง 
       7.2.2 ในกรณีที่ครบถ้วนให้ด าเนินการตามข้อ 6.3 
   7.3 เจ้าหน้าที่ ลงเลขที่รับค าขอของส านักงานฯ พร้อมลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
   7.4 เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกขออนุมัติออกตรวจสถานที่ 
       7.4.1 ในกรณีที่ ไม่ถูกต้อง : เจ้าหน้าที่จะช้ีแจง และแนะน า ให้ผู้ประกอบการด าเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบสถานที่ใหม่อีกครั้งเพื่อประกอบการพิจารณา 
     7.4.2 ในกรณีที่ถูกต้องให้ด าเนินการตามข้อ 6.5 
   7.5 เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกพร้อมเอกสารเสนอคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้
ค้างคืนพิจารณาเห็นชอบการประกอบกิจการสถานพยาบาลและการด าเนินการสถานพยาบาล                                     
   7.6 เสนอผู้อนุญาตลงนามในใบอนุญาตให้ประกอบกิจการและใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล 
   7.7 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องในใบอนุญาตที่ลงนามแล้ว และแจ้งผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการ 
สถานพยาบาลให้มารับใบอนุญาต พร้อมช าระค่าธรรมเนียม 
   7.8 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ และทะเบียนคุมใบอนุญาตของกลุ่มงานฯ 
   7.9 เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ให้แก่ผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการ
สถานพยาบาล และให้ลงลายมือช่ือ ในทะเบียนคุมใบอนุญาตเพื่อเป็นหลักฐานการรับใบอนุญาตก่อนจ่าย
ใบอนุญาต 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การตรวจสอบเฝูาระวัง 

สถานพยาบาลที่ครอบครองหรือ
จ าหน่ายวัตถุเสพติด 
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กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

ผู้จัดท า  นายธนวัฒน์ กลัดสอาด 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นายอาคม มีประเสริฐ) 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ

เภสัชสาธารณสุข 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
     เพื่อเป็นการก าหนดข้ันตอน วิธีการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบสถานพยาบาลที่ครอบครอง
หรือจ าหน่ายวัตถุเสพติด ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  

2. ขอบเขต 
    คู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้ ประกอบด้วย กระบวนการก าหนดแผนการปฏิบัติงาน กระบวนการ
ตรวจสอบ เฝูาระวัง การประเมินผล การสรุปผล และการรายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบสถานพยาบาลที่
ครอบครองหรือจ าหน่ายวัตถุเสพติด 

3. ค านิยาม 
    3.1 สถานพยาบาลที่ครอบครองหรือจ าหน่ายวัตถุเสพติด หมายถึง สถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตให้มีไว้
ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิ ตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 หรือที่
ได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
    3.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ. 2518 และ/หรือ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
    3.3 เจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อ
จิตและประสาท พ.ศ. 2518 และ/หรือ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
    3.4 พยานหลักฐานอื่นๆ หมายถึง เอกสาร หลักฐาน ที่ใช้ประกอบการประมวลหลักฐานส าหรับการ
ด าเนินคดีตามกฎหมาย เช่น ภาพถ่าย บัญชีแนบท้าย ใบก ากับภาษี ใบสั่งซื้อวัตถุเสพติด เป็นต้น 
    3.5 บันทึกการตรวจสถานที่ หมายถึง บันทึกการตรวจสถานที่มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิใน
ประเภท 2, 3 และ 4 และ/หรือบันทึกการตรวจสถานที่จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภทที่ 2  
       3.6 ความหมายของค าอื่นที่ใช้ในเอกสารนี้ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 
2518 พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522และตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนด 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
     4.1 บันทึกการตรวจสถานที่มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 3 4  
    4.2 บันทึกการตรวจสถานที่จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2  
     4.3 บันทึกค าให้การ  
     4.4 บันทึกเก็บตัวอย่างวัตถุเสพติด 
     4.5 บันทึกการยึด/อายัดวัตถุเสพติด 
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 4.6 แฟูมประวัติผู้ประกอบการ เช่น รายงานประจ าเดือน ข้อมูลการซื้อวัตถุเสพติด ข้อมูลใบอนุญาต 
แผนที่ตั้งสถานพยาบาล และประวัติการถูกด าเนินคดี 
     4.7 PN-dex 

5. เอกสารอ้างอิง 
 5.1 พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 
 5.2 พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 

     5.3 พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541  

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ                               ขั้นตอน                           เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
        

- แผนการตรวจสอบประจ าปี 
 
- หนังสือขออนุญาต/อนุมัติไปราชการ 

- แฟูมประวัติผู้ประกอบการ 
- บันทึกการตรวจสถานที่ 
- บันทึกค าให้การ 
- บันทึกการเก็บตัวอย่าง 
- บันทึกการยึด/อายัดวัตถุเสพติด 
- ข้อมูลการสั่งซ้ือวัตถุเสพติด 
- ส าเนาเวชระเบียน/พยานหลักฐาน
อ่ืนๆ 
- กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- เอกสารอ่ืนๆ 
   
   
   
    

 
        
 
 
 
 
 
        
 
    
 
 

ผู้รับผิดชอบงานสถานพยาบาล/
วัตถุออกฤทธ์ิฯ/ยาเสพติดให้โทษ 

เตรียมการตรวจสอบ 

จดัท าบนัทกึรวบรวม พยานหลกัฐานที่

เก่ียวข้องกับการกระท าความผดิ เช่น 

บนัทกึค าให้การ/ บนัทกึยดึ/อายดั 

จัดท าบันทกึการ
ตรวจสถานพยาบาล 

จัดท าแผนการ
ตรวจสอบประจ าป ี

 

 

ตรวจสอบ

สถานพยาบาล 
ไม่พบการ
กระท า
ความผิด 

 

พบการกระท า
ความผิด 

 

สงสยัผลิตภณัฑ์ผดิ

กฎหมาย 

ไม่เก็บ

ตัวอยา่ง 

 

เก็บตวัอยา่งเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์ และ/หรือ
ประกอบการพิจาราณา 

ตรวจสอบ

ผลิตภณัฑ์ 

สรุปผลการตรวจและรายงาน

ผลเสนอผู้บงัคับบญัชา 

 

 

ไม่สงสยัผลติภณัฑ์ผดิ

กฎหมาย 

ส่งตัวอยา่งตรวจวิเคราะห์ทีศู่นย์/
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
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7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    7.๑ พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าทีจ่ัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี  โดยก าหนดเปูาหมายที่ต้อง
ด าเนินการตามนโยบายด้านยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข หรือพจิารณาจากเกณฑ์เสี่ยงของสถานพยาบาลที่
มีประวัติการสั่งซือ้วัตถุเสพติดในปริมาณมาก โดยแบ่งเป็นแผนการตรวจประจ าปงีบประมาณ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าเดือน 
    7.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ เตรียมการตรวจประเมิน ดังนี้  
       7.2.1 ตรวจสอบข้อมลูพื้นฐานของสถานพยาบาล จัดเตรียมอุปกรณ์ และแบบฟอร์มต่างๆ 
ส าหรับการปฏิบัตงิาน ดังนี้ ช่ือสถานที่ ที่ตั้ง ประวัติการไดร้บัอนุญาต 
       * กรณีวัตถุออกฤทธ์ิประเภท 2 และยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 พิจารณาข้อมลูการ
สั่งซือ้ของสถานพยาบาล จาก รายงานการขายวัตถุเสพติดของกลุม่เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยสามารถดึงข้อมูลรายงานได้จากระบบสารสนเทศของ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
   * กรณีวัตถุออกฤทธ์ิประเภท 3 และ 4 พิจารณาข้อมลู จาก รายงานการขาย จาก
บริษัท ผูผ้ลิต ผู้แทนจ าหน่าย โดยสามารถดึงข้อมูลรายงานได้จากระบบสารสนเทศของ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
       7.2.2 จัดเตรียมเอกสาร แบบฟอร์ม และวัสดอุปกรณ์ทีเ่กีย่วข้องกับการตรวจสถานพยาบาล 
เช่น บันทึกการตรวจสถานที่ บันทกึค าให้การ บันทึกการเกบ็ตัวอย่าง บันทึกการยึด/อายัด กล้องถ่ายรปู และ
เอกสาร หรือวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  
   7.๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี ้
       7.3.1 เมื่อถึงสถานพยาบาล ให้แสดงบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อขอเข้าตรวจสอบ 
       7.3.2 ช้ีแจงวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของการมาตรวจสอบให้ผูร้ับอนญุาต หรือผู้แทนทราบ 
ด าเนินการตรวจ จากนั้นบันทึกผลการตรวจประเมิน ในบันทึกการตรวจสถานที่ และ/หรือบันทึกค าให้การตาม
ประเด็นต่างๆ ดังนี ้
   7.3.2.๑ ตรวจสอบการได้รบัใบอนญุาตต่างๆ การแสดงใบอนุญาตในที่เปิดเผย 
   7.3.2.2 ตรวจสอบการได้รบัวัตถุออกฤทธืประเภท 2, 3 และ 4 และ/หรือ ยาเสพติด
ให้โทษในประเภท 2 
   7.3.2.3 ตรวจสอบสถานทีจ่ัดเกบ็ 
   7.3.2.4 ตรวจสอบชนิดของวัตถุเสพติดที่ใช้ในสถานพยาบาล และตรวจสอบปริมาณ
วัตถุเสพติดคงเหลอื ณ วันตรวจ 
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   7.3.2.5 ตรวจสอบความถูกต้องการจัดท าบัญชี และรายงาน ทั้งนี้ส าเนารายงาน     
ต้องเก็บไว้ ณ สถานที่รับอนุญาตตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ดังนี้ กรณียาเสพติดให้โทษ อย่างน้อย 5 ปี 
กรณีวัตถุออกฤทธ์ิ อย่างน้อย 2 ปี นับจากวันที่ลงบัญชี ครั้งสุดท้าย 
   7.3.2.6 ตรวจสอบข้อมูลการรับ-จ่ายวัตถุเสพติดของสถานพยาบาล กรณีวัตถออกฤทธ์ิ
ฯ ตรวจสอบจากบัญชีรับ-จ่าย วัตถุออกฤทธ์ิ (บจ.8) รายงานประจ าเดือน (บจ.9) กรณียาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 2 ตรวจสอบจาก รายงานประจ าเดือน (ยส.6) และสุ่ มรายช่ือคนไข้ไม่น้อยกว่า 5 ราย เพื่อน าไป
เปรียบเทียบกับเวชระเบียน โดยข้อมูลการรับวัตถุเสพติดต้องตรงกันทั้งชนิด วันที่ และจ านวน กรณีที่ตรวจสอบ
พบว่ามีความผิดปกติ ให้ส าเนาเวชระเบียน และให้แพทย์หรือผู้แทนรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น หากผู้รับอนุญาต
หรือผู้แทนไม่ยินยอม ให้บันทึกรายละเอียดลงในบันทึกค าให้การ 
       7.3.3 ตรวจสอบพฤติการณ์ใดๆ ที่อาจน าไปสู่การรั่วไหลของวัตถุเสพติดออกนอกระบบ หรือเข้า
ข่ายการฝุาฝืนกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิต
และประสาท พ.ศ. 2518 กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
       7.3.4 กรณีที่พบเหตุสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ให้ด าเนินการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อ
ประกอบการพิจารณา และ/หรือ ส่งตรวจวิเคราะห์ โดยจัดท าบันทึกการเก็บตัวอย่าง บันทึกค าให้การ หนังสือส่ง
ตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือหน่วยงานห้องปฏิบัติการที่
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยอมรับผลการตรวจวิเคราะห์วัตถุเสพติด 
 7.4 พนักงานเจ้าหน้าที่ สรุปผลการตรวจประเมิน ดังนี้ 
       7.4.๑ สรุปผลการตรวจสอบ โดยข้อมูลในการสรุปผล ประกอบด้วย 
   7.4.1.1 ข้อมูลการได้รับอนุญาต เช่น เลขที่ใบอนุญาต ช่ือผู้รับอนุญาต เวลาเปิดท าการ ฯลฯ 
   7.4.1.2 ความสอดคล้องของ ปริมาณวัตถุเสพติดคงเหลอื ณ วันที่ตรวจเปรียบเทียบกับ
รายงานเดือนล่าสุด  

  7.4.1.3 ผลการตรวจสอบการจัดท า รายงานประจ าเดือน และตรวจสอบการสั่งซื้อวัตถุเสพติด 

   7.4.1.4 ผลการตรวจสอบเวชระเบียนเปรียบเทียบกับรายงานการใช้วัตถุเสพติด ของ
คนไข้ที่สุ่มรายช่ือ โดยสรุปประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ จ านวนคนไข้ที่สุ่มตรวจสอบเวชระเบียน จ านวนเวชระเบียนคนไข้
ที่พบ จ านวนข้อมูลคนไข้ที่มีการรับ-จ่าย ถูกต้องตรงกัน และจ านวนข้อมูลพร้อมรายละเอียดของคนไข้ที่มีการรับ-
จ่าย ที่ไม่ถูกต้อง 
       7.4.2 กรณีที่พบความไม่สอดคล้องของการสั่งซื้อวัตถุเสพติดเปรียบเทียบรายงานการขายของ
ผู้ผลิต/ผู้จ าหน่าย ให้เสนอเรื่องต่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
       7.4.3 กรณีที่พบการกระท าผิดให้รวบรวมพยานหลักฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท า
บันทึกค าให้การ และบันทึกที่เกี่ยวข้อง เช่น บันทึกการเก็บตัวอย่าง บันทึกการยึด/อายัด วัตถุเสพติด เป็นต้น  
    7.5 รายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 351 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การรับและการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

รหัส 004/1 แผ่นท่ี 1/2 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

ผู้จัดท า  นายไชยรัตน์ แย้มศิริ 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นายอาคม มีประเสริฐ) 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ

เภสัชสาธารณสุข 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นการก าหนดข้ันตอน วิธีการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับและจัดการเรื่องร้องเรียนการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุภาพ ส าหรับพนักงานเจา้หน้าที่ เพื่อให้สอดคล้องและเปน็ไปในแนวทางเดียวกัน 

2. ขอบข่าย 
 คู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้ ครอบคลุมถึงกระบวนการก าหนดแผนปฏิบัติงาน กระบวนการ
ตรวจสอบเฝูาระวัง การบังคับใช้กฎหมาย การประเมินผล การสรุปผลและการรายงายผลการด าเนินงานการรับ
และจัดการเรื่องร้องเรียนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

3. ค านิยาม 
 3.1 สสจ. หมายถึง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 3.2 เรื่องร้องเรียนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง เรื่องร้อง เรียนที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนด ที่ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา มอบอ านาจให้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 3.3 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก ากับดูแล 8 
ประเภท ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องส าอาง วัตถุอันตราย วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ยาเสพติด
ให้โทษ และสารระเหย 
 3.4 พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ได้รับมอบหมาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติหรือ
พระราชก าหนด ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา มอบอ านาจให้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 3.5 ช่องทางต่างๆ หมายถึง ช่องทางที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ เช่น โทรศัพท์ 
โทรสาร จดหมาย หนังสือ เว็บไซต์ มาด้วยตนเอง หรืออีเมล์ เป็นต้น 
 3.6 เอกสาร/หลักฐานการรับเรื่องร้องเรียน หมายถึง แบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน หรือเอกสาร 
หลักฐานที่บันทึกรายละเอียดเรื่องร้องเรียน รวมถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนนั้นๆ 
 3.7 ผู้ร้องเรียน หมายถึง ผู้ที่ท าการร้องเรียนเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพน้ันๆ ด้วยช่องทางต่างๆ 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.1 เอกสาร/หลักฐานการรับเรื่องร้องเรียน 
 4.2 รายงานการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
 4.3 หนังสือแจ้งผลการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 4.4 สรุปรายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 

5. เอกสารอ้างอิง 
 - 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 352 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การรับและการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

รหัส 004/1 แผ่นท่ี 2/2 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     ขั้นตอน 

          ผู้รับผิดชอบ             เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 

- พนักงานเจ้าหน้าที่กุล่มงาน                                                                   - เอกสาร/หลักฐานการรับเรื่องร้องเรียน                                                                                                              
  คุ้มครองผู้บริโภคฯ        ( 1 วัน) 
 

 
                                                              
- พนักงานเจ้าหน้าที่กุล่มงาน           - เอกสาร/หลักฐานการรับเรื่องร้องเรียน 
  คุ้มครองผู้บริโภคฯ        ( 1 วัน) 
 
 
 
- หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ           - เอกสาร/หลักฐานการรับเรื่องร้องเรียน 
         ( 5 วัน) 
 
 
- หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ                      - เอกสาร/หลักฐานการรับเรื่องร้องเรียน 
            ( 1 วัน) 
 
 
- พนักงานเจ้าหน้าที่กุล่มงาน                        - เอกสาร/หลักฐานการรับเรื่องร้องเรียน 
   คุ้มครองผู้บริโภคฯ              - รายงานการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
         ( 15 วัน หลังจากได้รับค าสั่ง) 
 
 
- พนักงานเจ้าหน้าที่กุล่มงาน              - รายงานผลการด าเนินการเรื่อง 
  คุ้มครองผู้บริโภคฯ              ร้องเรียน 
                                           - หนังสือราชการแจ้งผลการจัดการ  

        เรื่องร้องเรียน(ผู้ร้องเรียน) 
         ( 5 วัน) 
 
 

สรุป รวมระยะเวลาด าเนินการประมาณ  28  วัน  

 

 

รับเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ผ่านช่องทางต่างๆ 

เสนอนายแพทย์ สสจ.สิงห์บุรี 

พิจารณาสั่งการ 

แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ด าเนินการตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียน 

รายงานผลการตรวจสอบให้
นายแพทย์ สสจ.สิงห์บุรี ทราบ 

และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 

ลงรับหนังสือเพื่อบันทึก
ข้อมูลเรื่องร้องเรียน 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 353 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การตรวจสอบเฝูาระวัง         

การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
บริการสุขภาพ 

รหัส 004/1 แผ่นท่ี 1/4 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

ผู้จัดท า  นายธนวัฒน์ กลัดสอาด 
ผู้ตรวจสอบ  
 

(นายอาคม มีประเสริฐ) 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ

เภสัชสาธารณสุข 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นการก าหนดข้ันตอน วิธีการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
บริการสุขภาพ ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  

2.ขอบข่าย 
 คู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้ ประกอบด้วย กระบวนการก าหนดแผนการปฏิบัติงาน กระบวนการ
ตรวจสอบ เฝูาระวัง การประเมินผล การสรุปผล และการรายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 

3.ค านิยาม 
 3.1 การโฆษณาด้านสุขภาพ หมายถึง การกระท าด้วยวิธีการใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ 
เพื่อประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานพยาบาล 
 3.2 ข้อความ หมายถึงการกระท าให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมาย หรือ 
การกระท าใดๆที่ท าให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้ 
 3.3 การโฆษณายาทางสื่อทั่วไป หมายความรวมถึง การโฆษณายาทางวิทยุกระจายเสียง หรือเคเบิ้ลทีวี 
ซึ่งมีที่ตั้งของสถานีอยู่ในจังหวัด 
 3.4 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก ากับดูแล 8 
ประเภท ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องส าอาง วัตถุอันตราย (ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางการสาธารณสุข) 
วัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ และสารระเหย  
 3.5 สถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามนิยาม พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
 3.6 โฆษณาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพที่ผิดกฎหมาย หมายถึง การโฆษณาที่ฝุาฝืน
กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 3.7 การจัดการ หมายถึง การวิเคราะห์ แยกประเด็นข้อมุลการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย และด าเนินการวิธี
ใดๆ เพื่อไม่ให้เผยแพร่โฆษณาที่ผิดกฎหมาย เช่น การเรียกผู้ประกอบการมาช้ีแจง ปูองปราม สั่งระงับโฆษณา 
เปรียบเทียบปรับ ส่งฟูองศาล และส่งข้อมูลให้ กสทช.เป็นต้น 
 3.8 ผู้อนุญาต หมายถึง ผู้มีอ านาจลงนามค าขออนุญาตโฆษณาตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
 3.9 ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ยื่นค าขออนุญาตโฆษณาพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง   
 3.10 เจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับการขออนุญาต
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
 3.11 พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
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ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การตรวจสอบเฝูาระวัง         

การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
บริการสุขภาพ 
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 3.12 พยานหลกัฐานอื่นๆ หมายถึง เอกสาร หลกัฐาน ที่ใช้ประกอบการประมวลหลักฐานส าหรับการ
ด าเนินคดีตามกฎหมาย เช่น ใบอนุญาตโฆษณา ภาพถ่าย ผังการออกอากาศบญัชีแนบท้าย เป็นต้น 
    3.13 บันทึกการตรวจสถานที่ หมายถึง บันทกึการตรวจสถานที่สถานีวิทยุกระจายสียง 

4. เอกสารแบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 
    4.1 บันทึกการตรวจสถานที่  
   4.2 บันทึกค าให้การ    
    4.3 แบบประเมินการโฆษณายา อาหาร เครื่องส าอาง เครือ่งมือแพทย์ (แบบ ตฆ. 1)  
    4.4 บันทึกการตรวจโฆษณา (แบบ ตฆ. 2) 
    4.5 แบบรายงานการแก้ไขปญัหาโฆษณา (แบบ ตฆ. 3)  
    4.6 แบบรายงานสภาพปัยหาโฆษณา (แบบ ตฆ. 4)  
    4.7 บันทึกการยึดหรืออายัด 

5. เอกสารอ้างอิง 
 5.1 พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541  
     5.2 พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 

  5.3 พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 
 5.4 พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 
 5.5 พ.ร.บ.เครื่องส าอาง พ.ศ.2558 
 5.6 พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 
 5.7 พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 
 5.8 พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การตรวจสอบเฝูาระวัง         

การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
บริการสุขภาพ 
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ผู้รับผิดชอบ     ขั้นตอน    เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง
         แผนการตรวจสอบประจ าป ี

  

 
 หนังสือขออนุญาตไปราชการ 
 แฟูมประวัติผู้ประกอบการ 
 บันทึกการตรวจสถานที ่
 บันทึกค าใหก้าร 
 บันทึกการยึดหรืออายัด 
 
 
  บันทึกการตรวจสถานที ่
  บันทึกค าใหก้าร 
  บันทึกการยึดหรืออายัด 
 
 
 
  บันทึกการตรวจสถานที ่
  บันทึกค าใหก้าร 
  บันทึกการยึดหรืออายัด 
  พยานหลกัฐานอื่นๆ 
  บันทึกข้อความรายงาน
  การตรวจสถานีวิทยุ/
  เคเบิล้ทีวี 
  บันทึกการตรวจสถานที ่
  เอกสารหลักฐานที่
  เกี่ยวข้อง เช่น บันทึก
  ค าให้การ /บันทกึยึดหรือ
  อายัด 

เตรียมการตรวจสอบ 

จัดท าบันทึก  รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง

กับการกระท าความผิด 

(ตรวจสถานที่/ค าให้การ/ยึด/อายัด) 

ตรวจสอบ 

สถานีวิทย/ุเคเบ้ิลทีว ี

จัดท าแผนการตรวจสอบ 

สรุปผลการตรวจ รายงานผลเสนอ

ผู้บังคับบัญชา และด าเนินการตามกฎหมาย 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การตรวจสอบเฝูาระวัง         

การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
บริการสุขภาพ 
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7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    7.๑ พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่จัดท าแผนการตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียง/เคเบิ้ลทีวีประจ าปี  
โดยก าหนดเปูาหมายที่ต้องด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยแบ่งเป็นแผนการตรวจประจ าปี
งบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจ าเดือน 
    7.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ เตรียมการตรวจประเมิน ดังนี้  
       7.2.1 ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของสถานีวิทยุกระจายเสียง/เคเบิ้ลทีวี  จัดเตรียมอุปกรณ์ และ
แบบฟอร์มต่างๆ ส าหรับการปฏิบัติงาน ดังนี้ ช่ือสถานที่ ที่ตั้ง ประวัติการได้รับอนุญาต 
      7.2.2 จัดเตรียมเอกสาร แบบฟอร์ม และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเฝูาระวังและ
บันทึกเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียง/เคเบิ้ลทีวี เช่น วิทยุ เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบประเมินการโฆษณา หรือวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
    7.๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบเมื่อพบการกระท าความผิดเกี่ยวกับการโฆษณา โดยมี
ข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
       7.3.1 เมื่อถึงสถานีวิทยุกระจายเสียง/เคเบิ้ลทีวี ให้แสดงบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อขอเข้า
ตรวจสอบ 
       7.3.2 ช้ีแจงวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของการมาตรวจสอบให้ผู้รับอนุญาต หรือผู้แทนทราบ 
ด าเนินการตรวจ จากนั้นบันทึกผลการตรวจประเมิน ในบันทึกการตรวจสถานที่ และ/หรือบันทึกค าให้การ บันทึก
การยึดหรืออายัด ฯลฯ 
       7.3.3 ตรวจสอบการได้รับใบอนุญาตต่างๆ การแสดงใบอนุญาตในที่เปิดเผย 
    7.4 รายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน 

   7.5 ส่งด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 357 
 

 

 
 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
Standard Operating Procedure : SOP 

 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

(รหัส 004/2) 
 

 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

                                    กระทรวงสาธารณสุข 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การแจ้งการครอบครอง  

และการแจ้งการปลูกกวาวเครือ           
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กลุ่มงานการแพทยแ์ผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก 

ผู้จัดท า  นางฉัตรฎา  บุตรตุ้ม 

ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางนลินลักษณ์  อิ่นค า) 
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์ทางเลือก 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
      เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนมีการจัดเกบ็ข้อมูลและมีการแบ่งปัน
การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 

2. ขอบเขต 
 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กวาวเครือ เป็นสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัยมี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจและกาจจะสูญพันธ์ จึงได้ประกาศให้กวาวเครือ อันได้แก่ กวาวเครือขาวกวาวเครือแดง 
และกวาวเครือด า เป็นสมุนไพรควบคุมทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนมี
ระบบการจัดเก็บข้อมูล และมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสม 
  การแจ้งการครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแลเก็บรักษาหรือขนย้ายกวาวเครือ การแจ้งการปลูก
กวาวเครือ เพื่อการศึกษาวิจัยหรือส่งออก การจ าหน่ายหรือการแปรรูป เพื่อการค้า ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ก าหนดให้ผู้ครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา หรือขน
ย้ายกวาวเครือ และผู้ที่ปลูกกวาวเครือเพื่อการศึกษา หรือส่งออก หรือจ าหน่าย หรือแปรรูปเพื่อการค้า จะต้องแจ้ง
การครอบครองฯ หรือแจ้งการปลูกฯ แล้วแต่กรณี ต่อนายทะเบียน  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย       
และการแพทย์ทางเลือกหรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด ผู้ครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแลเก็บรักษา 
หรือขนย้ายกวาวเครือ ไม่ว่าจะเป็นกวาวเครือที่มีแหล่งที่มาตามธรรมชาติ หรือกวาวเครือที่มีแหล่งที่มาจากการ
เพาะปลูกหากมีจ านวน หรือปริมาณเกินกว่าที่ก าหนด จะต้องแจ้งต่อนายทะเบียน 

ปริมาณกวาวเครือที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียน 

ผู้ครอบครองฯ/ผูป้ลูกฯ 
กวาวเครือขาว กวาวเครือแดง กวาวเครือด า 

น้ าหนักแห้ง น้ าหนักสด น้ าหนักแห้ง น้ าหนักสด น้ าหนักแห้ง น้ าหนักสด 

1. กวาวเครือที่มีแหล่งมาตามธรรมชาติ 

   1.1 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม/เภสัชกรรม 
ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยและ 
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้าน 

> 12 กก. > 120 กก. >8 กก. >80 กก. >4 กก. >40 กก. 

   1.2 หน่วยงาน สาถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย 
ทั้งของรัฐและเอกชน 

> 24 กก. > 240 กก. > 16 กก. > 160 กก. > 8 กก. > 80 กก. 

   1.3 โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ส่งออกหรือน าเข้า > 120 กก. >1,200 กก. > 80 กก. > 800 กก. > 40 กก. > 400 กก. 

   1.4 เกษตรกร ประชาชนทั่วไป > 6 กก. > 60 กก. > 4 กก. > 40 กก. > 2 กก. > 20 กก. 

2. กวาวเครือที่มีแหล่งที่มาจากการเพาะปลูก 

   2.1 ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษาหรือ
ขนย้ายกวาวเครือ 

> 1,200กก. >12,000 กก. > 800 กก. >8,000 กก. > 800 กก. > 4,000 กก. 

3. ผู้ปลูกกวาวเครือเพื่อการศึกษาวิจัยหรือส่งออก 
การจ าหน่ายหรือแปรรูปเพื่อการค้า 

ให้แจ้งเนื้อที่ บริเวณ และปริมาณการปลูก พร้อมด้วยหลักฐานต่อนายทะเบียน 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การแจ้งการครอบครอง  

และการแจ้งการปลูกกวาวเครือ           
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3. ค านิยาม 
 3.1 กวาวเครือ หมายถึง กวาวเครือที่เรียกช่ือตามช่ือท้องถ่ินต่างๆ เช่น เครือเขาปูู ตาลานเครือ       
จานเครือ ตานจอมทอง ทองเครือ โพ้ตะกู โพมือ เถาฮ่อม เบ้งเก่ มะบ้าแมง ยางด า สะบ้าลิง สะบ้าลิงด า หมักบ้า
ลืมด า แฮนเฮาห้อม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง หัว รากใต้ดิน หรือส่วนใด  ส่วนหนึ่งของกวาวเครือด้วย   
แต่ไม่รวมถึงกวาวเครือที่ประกอบเป็นต ารับยาแล้ว 
 3.2 กวาวเครือมี 3 ชนิด 
  3.2.๑ กวาวเครือขาว ตามช่ือพฤกษศาสตร์ว่า Pueraria candollei Graham & Benth. var. 
mirifica(Airy Shaw et Suvatabhandhu) Niyomdham และ Pueraria candollei Graham & Benth. var. 
candollei วงศ์ Leguminosae อนุวงศ์ Papilionoideae 

3.2.๒ กวาวเครือแดง ตามช่ือพฤกษศาสตร์ว่า Butea superba Roxb. วงศ์ Leguminosae 
อนุวงศ์ Papilionoideae 

3.2.๓กวาวเครือด า ตามช่ือพฤกษศาสตร์ว่า Mucuna macrocarpa Wall. วงศ์ Leguminosae 
อนุวงศ์ Papilionoideae 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
     4.1 แบบแจง้การครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา หรือขนย้าย กวาวเครือ(แบบ ภ.ท.3)  
 4.2 แบบแจง้การปลกูกวาวเครือ เพื่อศึกษาวิจัย หรอืสง่ออก การจ าหน่าย  หรือแปรรปู เพื่อการค้า 
(แบบ ภ.ท.4)    
 4.3 บัญชีแสดงรายละเอียด จ านวนหรือปรมิาณการครอบครอง การใช้ประโยชน์ การดูแล     การเก็บ
รักษา หรือการขนย้ายกวาวเครอื (แบบ ภ.ท.5) 
 4.4 การยื่นแบบแจ้ง ให้ยื่นพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี ้
  4.4.1 การแจง้การครอบครองบุคคลธรรมดา 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- แผนที่แสดงที่ตัง้ของแหล่งที่จัดเก็บ/ปลกูสมุนไพร 
- ส าเนาใบประกอบวิชาชีพ (กรณีเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม) 
- ส าเนาใบประกอบโรคศิลปะ (กรณีเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ) 

4.4.2 นิติบุคคล 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- ส าเนาหนังสือรบัรองแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลและผู้มีอ านาจลงช่ือแทน       

นิติบุคคลซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน โดยมีค ารับรองของผูม้ีอ านาจให้ค ารับรองตามกฎหมายไมเ่กินหกเดือนนับวันที่ออก
หนังสือรบัรองนั้น 

- แผนที่แสดงที่ตัง้ของแหล่งที่จัดเก็บ/ปลกูสมุนไพร 
- แผนที่แสดงที่ตัง้ของสถานที่ประกอบกจิการ 

   
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 360 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การแจ้งการครอบครอง  

และการแจ้งการปลูกกวาวเครือ           
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  4.4.3 หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยทั้งของรัฐและเอกชน 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
- แผนที่แสดงที่ตัง้ของแหล่งที่จัดเก็บ/ปลกูสมุนไพร 
- แผนที่แสดงที่ตัง้ของหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย 
กรณีตาม (1) บุคคลธรรมดา (2) นิติบุคคล และ (3) หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา/

สถาบันวิจัยทัง้ของรัฐและเอกชน หากมิได้มาย่ืนแบบแจ้งด้วยตนเอง จะตอ้งน าหนงัสอืมอบอ านาจพร้อมด้วย
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าทีข่องรัฐของผูร้ับมอบอ านาจ มาด้วย 

5. เอกสารอ้างอิง 
 5.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมปิัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 

5.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุมกวาวเครือ พ.ศ. 2549 
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ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การแจ้งการครอบครอง  

และการแจ้งการปลูกกวาวเครือ           
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

            ผู้รับผิดชอบ                                       ขั้นตอน                             เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 

 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
  
  
 

 
 
 
 
 

1. ผู้ครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา หรือ
ขนย้ายกวาวเครือที่มีจ านวนหรือปริมาณเกินกว่าที่
ประกาศก าหนด  
2. ผู้ปลูกกวาวเครือเพือ่การศึกษาวิจัย หรือส่งออก
หรือจ าหน่าย หรือแปรรูปเพือ่การค้า 

1. น าบัญชีแสดงรายละเอียดเสนอต่อนายทะเบียน
ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป ี
2. ท าหนังสือรายงานกรมพัฒนาฯ เพื่อทราบต่อไป 

แจ้งการครอบครองหรือการปลกู 
ต่อนายทะเบียนกลางหรือนาย
ทะเบียนจังหวัด  
 

ภายหลังได้ใบรับแจง้ 
1. แสดงใบรับแจ้งไว้ในที่เปิดเผย 
2. จัดท าบัญชีแสดงรายละเอียดของจ านวนหรือปริมาณการ
ครอบครองการใช้ประโยชน์ การดูแล การเก็บรกัษา หรือการขนย้าย 
3. ปิดปูายแสดงสถานที่เพาะปลกู 

- แบบ ภ.ท.3 
- แบบ ภ.ท 4   
- แบบ ภ.ท 5                                                                                                                                                               
 

ผู้รบัผิดชอบงานคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปญัญาการแพทย์
แผนไทย 

การแจ้งการครอบครองและการแจ้งการปลูกกวาวเครือ        
 

 
     - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน        
          ว่าถูกตอ้งครบถ้วนหรือไม่ 
 

- เอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนเสนอ
นายทะเบียนเพื่อออกใบรับแจ้ง 

- เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนแจ้งให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
-  แก้ไขเอกสารหลกัฐานถูกต้องครบถ้วนเสนอ
นายทะเบียนออกใบรับแจง้ 
หมายเหตุ ไม่แก้ไขเอกสารหลกัฐานถือว่ายังมิได้
แจ้งต่อนายทะเบียน 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การแจ้งการครอบครอง  

และการแจ้งการปลูกกวาวเครือ           
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7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1 ผู้ครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา หรือขนย้ายกวาวเครือที่มีจ านวนหรือปริมาณเกินกว่าที่
ประกาศก าหนด  
 7.2 ผู้ปลูกกวาวเครือเพื่อการศึกษาวิจัย หรือส่งออกหรือจ าหน่าย หรือแปรรูปเพื่อการค้า 
 7.3 แจ้งการครอบครองหรือการปลูกต่อนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด 
 7.4 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม ่
  7.4.1เอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนเสนอนายทะเบียนเพื่อออกใบรับแจ้ง 
  7.4.2 เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนแจ้งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
  7.4.3 แก้ไขเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนเสนอนายทะเบียนออกใบรับแจ้ง 

หมายเหตุ ไม่แก้ไขเอกสารหลักฐานถือว่ายังมิได้แจ้งต่อนายทะเบียน 
 7.5 ภายหลังได้ใบรับแจ้ง 
  7.5.1 แสดงใบรับแจ้งไว้ในที่เปิดเผย 
  7.5.2 จัดท าบัญชีแสดงรายละเอียดของจ านวนหรือปริมาณการครอบครองการใช้ประโยชน์   
การดูแล การเก็บรักษา หรือการขนย้าย 
  7.5.3 ปิดปูายแสดงสถานที่เพาะปลูก 
 7.6. น าบัญชีแสดงรายละเอียดเสนอต่อนายทะเบียนภายใน 60 วันนับแต่วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 
 7.7 ท าหนังสือรายงานกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อทราบต่อไป 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การขออนุญาตใช้ประโยชน์จาก 
ต ารับยาแผนไทยของชาติหรอืต ารา

การแพทย์แผนไทยของชาติ 

รหัส 004/2 แผ่นท่ี 1/4 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานการแพทยแ์ผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก 

ผู้จัดท า  นางฉัตรฎา  บุตรตุ้ม 

ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางนลินลักษณ์  อิ่นค า) 
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์ทางเลือก 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อการด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ 
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 1.2 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการคุ้มครองภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย  

2. ขอบเขต 
 ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขมีอ านาจประกาศก าหนดต ารับยาแผนไทย หรือ ต าราการแพทย์แผนไทยที่มีประโยชน์หรือคุณค่า
ในทางการแพทย์หรือการสาธารณสขุเปน็พิเศษ ให้เป็นต ารับยาแผนไทยของชาติ หรือต าราการแพทย์แผนไทยของ
ชาติได้ ซึ่งที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขอเรื่อง การประกาศ
ก าหนดต าราการแพทย์แผนไทยของชาติและต ารับยาแผนไทยของชาติแล้ว 2 ฉบับ คือ ต าราศิลาจารึกวัดพระเชตุ
พน จ านวน 380 แผ่น (1,061 ต ารับ) เป็นต ารับยาแผนไทยของชาติและต าราการแพทย์แผนไทย จ านวน 8 เล่ม 
(2,252 ต ารับ) ล่าสุดได้ออกประกาศฉบับที่ 3 ก าหนดให้ “ศิลาจารึกวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร” จ านวน 50 
แผ่น  (186 ต ารับ) เป็นต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ และต ารับยา  แผนไทยของชาติตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริม ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยประกาศ วันที่ 30 มีนาคม 2559       
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 เมื่อประกาศเป็นต าราการแพทย์แผนไทยของ
ชาติและต ารายาแผนไทยของชาติ ผู้จะน าไปใช้ต้องขออนุญาตตามมาตรา 19 ซึ่งหากไม่ขออนุญาตจะมีความผิด
ตามมาตรา 78 มีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
 เนื้อหาในต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทย จะกล่าวถึงกระบวนการทางการแพทย์             
ที่เกี่ยวข้อง การตรวจ วินิจฉัย การบ าบัดรักษาหรือปูองกันโรค หรือส่งเสริมฟื้นฟู สุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์               
เช่น ว่าด้วยต าราการนวด ต าราว่าด้วยช่ือยา ช่ือโรค สมุฏฐานโรค รวมทั้งต าราว่าด้วยสรรพคุณยา ช่ือสมุนไพรทั้ง
พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ และธาตุวัตถุ 
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3. ค านิยาม 
 3.1 ต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ  คือ ต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์
แผนไทย ที่มีประโยชน์หรือมีคุณค่าในทางการแพทย์หรือการสาธารณสุขเป็นพิเศษและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขประกาศก าหนดให้เป็น ต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ ดังนั้นหากผู้ใดประสงค์
จะน าต ารับยาแผนไทยของชาติไปขอข้ึนทะเบียนต ารับยาและขออนุญาตผลิตยตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือน าไป
ท าการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงหรอืพัฒนาเปน็ต ารับยาใหม่เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือประสงค์จะท าการศึกษา
วิจัยต าราการแพทย์แผนไทยของชาติเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยข้ึนใหม่ เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในทางการค้าผู้นั้นจะต้องยื่นค าขอรับอนุญาตใช้ประโยชน์ และช าระค่าธรรมเนียมรวมทั้งค่าตอบแทน
ส าหรับการใช้ประโยชน์ดังกล่าว 
 3.2 ต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทยทั่วไป  คือ ต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผน
ไทย ที่มีการใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ก าหนดให้เป็น
ต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทยทั่วไป 
 3.3 ต ารับยาแผนไทยส่วนบุคคล หรือต าราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล  คือบุคคลที่มีสัญชาติไทยและ
มีคุณสมบัติเป็นผู้คิดค้น หรือผู้ปรับปรุงหรือ พัฒนาหรือ ผู้สืบทอด ต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทย 
บุคคลผู้นั้นมีสิทธิ น าต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทยของตน มาขอจดทะเบียนสิทธิเป็นผู้ทรงสิทธิได้ 
และผู้ทรงสิทธิเท่านั้นมีสิทธิในการผลิตยาและใช้ศึกษาวิจัย จ าหน่าย ปรับปรุงหรือพัฒนาต ารับยาแผนไทย        
หรือภูมิปัญญาในต าราการแพทย์แผนไทยทีไ่ด้จดทะเบียนไว้และนุญาติให้บุคคลใช้สิทธิของตน ได้สิทธิในภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยของผู้ทรงสิทธิมีอายุตลอดอายุของผู้ทรงสิทธิ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลา 50 ปี นับแต่วันที่    
ผู้ทรงสิทธิถึงแก่ความตาย 
 3.4 ค าขอ หมายความว่า ค าขอรับอนุญาตใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ
 3.5 ผู้ขอรับอนุญาต หมายความว่า ผู้ยื่นค าขอรับอนุญาตใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทย   ของชาติ
หรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ 
 3.6 ผู้ได้รับอนุญาต หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ 
 3.7 ใบอนุญาต หมายความว่า ใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต ารา
การแพทย์แผนไทยของชาติ 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
     4.1 แบบค าขอรับอนุญาตใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ 
 4.2 ใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทย 

5. เอกสารอ้างอิง 
 5.1 ประกาศก าหนดต าราการแพทย์แผนไทยของชาติและต ารับยาแผนไทยของชาติ (ฉบบัที่ ๑)  ปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
 5.2 ประกาศก าหนดต าราการแพทย์แผนไทยของชาติและต ารับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ ๒) ปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
 5.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การประกาศก าหนดต ารายาการแพทย์แผนไทยของชาติและ
ต ารับยาการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 5.4 ประกาศก าหนดต าราการแพทย์แผนไทยของชาติและต ารับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ ๓) ปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
 5.5 ประกาศก าหนดต าราการแพทย์แผนไทยของชาติและต ารับยาแผนไทยของชาติ (ฉบบัที่ ๔)  ปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   ผู้ขอรับอนุญาตยื่นแบบค าขออนญุาตใช้ประโยชน ์

และช าระค่าธรรมเนียมค าขอ 10 บาท 
 

ส านักคุ้มครองภูมิปญัญาการแพทย์แผนไทย 
/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 

 นายทะเบียนตรวจสอบรายละเอียดค าขอและเอกสาร 
 

 
แจ้งผู้ขออนุญาต เพื่อแก้ไขหรือ
ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน 30 วัน 

ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 

 

 ผู้อนุญาตพจิารณา 10 วนัท าการ 

             ไม่อนุญาต 
  มีหนังสือทางไปรษณีย์แจ้ง
ค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมเหตุผล
ไปยังผู้ขอรับอนญุาตภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่มีค าสั่ง 

 

อนุญาต 

 

 

จัดท าสญัญาการใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของ

ชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ 1 วันท าการ 

- แจ้งผู้ขอรบัอนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียม และท าสัญญา ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ 1 วันท าการ 

- ผู้ขอรับอนุญาตช าระค่าธรรมเนียม ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจง้ 
เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากต ารบัยา แผนไทยของชาติหรอืต ารา

การแพทย์แผนไทยของชาติ 

 

- เจ้าหน้าทีร่ับค าขอและออกใบรับ 60 นาที 
- เจ้าหน้าที่เสนอค าขอต่อผู้อนุญาตที่ครบถ้วนถูกต้อง  
   พร้อมเอกสารหลกัฐาน 22 วันท าการ 
 

ขั้นตอน 
การขออนุญาตใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทย
ของชาติหรือต าราการแพทยแ์ผนไทยของชาติ 

            ผู้รับผิดชอบ 
ผู้รบัผิดชอบงานคุ้มครองและ        
ส่งเสริมภูมิปญัญาการแพทย์แผนไทย 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

- แบบค าอนุญาตใช้
ประโยชนจ์ากต ารบั
ยาแผนไทยของชาติ
หรือต าราการแพทย์
แผนไทยของชาติ                                                             
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7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1 การตรวจสอบเอกสาร 

7.1.1 ผู้ขออนญุาตยื่นแบบค าขอรับอนญุาตใช้ประโยชน์ฯ ต่อเจ้าหน้าที่ และช าระค่าธรรมเนียมค าขอ                                   
7.1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดค าขอและเอกสารหลักฐาน 

        7.1.3 หากถูกตอ้ง เจ้าหน้าที่รบัค าขอและออกใบรับ ใช้เวลา 60 นาที (ค่าธรรมเนียมค าขอ 10 บาท) 
7.2 การพิจารณา 

  7.2.1 เจ้าหน้าที่เสนอค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน  ที่ถูกต้องและครบถ้วนต่อผู้อนุญาต ใช้เวลา     
22 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับค าขอ/เอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน 
 7.3 การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ  

7.3.1 ผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาต และลงนามหนังสือที่เกี่ยวข้อง 10 วันท าการ กรณีไม่อนุญาต      
จะมีหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมเหตุผลไปยัง ผู้ขอรับอนุญาตภายใน      
30 วัน นับแต่วันที่มีค าสั่งดังกล่าว 

7.4 แจ้งผู้ขอรับอนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียม และท าสญัญา 1 วันท าการ ณ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบั  ช าระค่าธรรมเนียมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

7.5 แจ้งผู้ขอรับอนุญาต 
  7.5.1 ผู้ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียม 

7.5.2 เจ้าหน้าที่ออกใบอนญุาตให้ใช้ประโยชน์ฯ 
7.5.3 จัดท าสัญญาการใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทย    

ของชาติ 1 วันท าการ ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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กลุ่มงานการแพทยแ์ผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก 

ผู้จัดท า  นางฉัตรฎา  บุตรตุ้ม 

ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางนลินลักษณ์  อิ่นค า) 
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์ทางเลือก 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
      เพื่อการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้มูลค่าแก่ภูมิปัญญา
ดั้งเดิม โดยเฉพาะภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการคุ้มครองสมุนไพรควบคุมตามประกาศก าหนด ตลอดจน
พื้นที่ที่เป็นถ่ินก าเนิด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุมนไพร  

2. ขอบเขต 
 การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทยจะต้องปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542           
และกฎกระทรวงการขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การสอบสวน และการพิจารณาวินิจฉัย     
และแบบหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ.ศ.2555 
 2.1 คุณสมบัติ 
  2.1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
  2.1.2 เป็นผู้คิดค้นภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
  2.1.3 เป็นผู้ปรับปรุง หรือพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
  2.1.4 เป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

2.2 ประเภทของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
   2.2.1 ต ารับยาแผนไทย 
   2.2.2 ต าราการแพทย์แผนไทย 

2.3. ลักษณะต้องห้าม (ไม่รับจดทะเบียนสทิธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเมื่อนายทะเบียนเห็นว่า) 
   2.3.1 เป็นต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ 
   2.3.2 เป็นต ารับแผนไทยทั่วไปหรือต าราการแพทย์แผนไทยทั่วไป 
   2.3.3 เป็นต ารับแผนไทยส่วนบุคคลที่ปรุงโดยไม่ใช้หลักการแพทย์แผนไทย 
   2.3.4 เป็นต ารับยาแผนไทยส่วนบุคคลที่ปรุงโดยใช้สารสกัด จากพืช สัตว์ หรือจุลชีพ   
ที่มิใช่สารสกัดด้ังเดิมตามธรรมชาติ 
   2.3.5 เป็นต ารับยาแผนไทยส่วนบุคคลที่ปรุงโดยใช้วิธีการแปรรูป ที่มิใช่การแปรรูป
อย่างหยาบ 

2.4 วิธีการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสถานที่ยื่นค าขอจดทะเบียนสิทธิใน
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
   2.4.1 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
   2.4.2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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2.5 แบบค าขอและหลักฐานเอกสาร รายละเอียดที่ต้องกรอกในแบบค าขอ 
   2.5.๑ วันและเวลาที่ยื่นค าขอจดทะเบียน 

2.5.2 ช่ือ เลขประจ าตัวประชาชน อายุ สัญชาติ อาชีพ และที่อยู่ที่ติดต่อได้ของผู้ขอจดทะเบียน  
 2.5.๓ ช่ือ เลขประจ าตัวประชาชน อายุ สัญชาติ อาชีพ และที่อยู่ที่ติดต่อได้ของผู้รับมอบอ านาจ 
 2.5.๔ สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ขอจดทะเบียน 
 2.5.๕ รายละเอียดที่แสดงถึงการคิดค้น การปรับปรุงหรือพัฒนา หรือการสืบทอดภูมิ

ปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ขอจดทะเบียน 
 2.5.๖ บันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย        

ร่วมกันหลายคน ตามมาตรา ๒๕ หรือกรณีผู้ขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย อย่างเดียวกัน
หลายคนโดยไม่ได้มาร่วมกัน ตามมาตรา ๒๖ 

 2.5.๗ รายละเอียด ตามที่ก าหนด 
 2.5.๘ รายละเอียดอื่นๆ ที่ต้องการระบุเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

 2.6 หลักฐานเอกสารประกอบการขอจดทะเบียน (อย่างละ 2 ชุด) 
   2.6.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

 2.6.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 2.6.3 แบบค าขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ภ.ท.7) 
 2.6.๓ หลักฐานเอกสารแสดงรายละเอียดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พร้อมรูปถ่าย         

ภาพสแกน หรือส าเนาหลักฐานแสดงรายละเอียดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย หรือวิธีอื่นๆ ในลักษณะ
เช่นเดียวกัน 

 2.6.๔ ส าเนาหนังสือรับรองแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลและผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือ
แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน โดยมีค ารับรองของผู้มีอ านาจให้ค ารับรองตามกฎหมายไม่เกินหกเดือนนับแต่
วันที่ออกหนังสือรับรอง 

 2.6.5 ตัวอย่างต ารับยาแผนไทยที่ปรุงเสร็จพร้อมส่วนประกอบสิ่งปรุงทั้งหมด 
 2.6.7 ต าราการแพทย์แผนไทย (ฉบับจริง) หรือต้นฉบับ หรือ แนบส าเนาต ารา

การแพทย์แผนไทยที่เช่ือได้ว่าคัดลอกมาจากต้นฉบับจริง 
 2.6.8 หลักฐานเอกสารที่แสดงรายละเอียดในการคิดค้น การปรับปรุงหรือพัฒนา หรือ

สบืทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ถ้ามี) 
 2.6.9 หนังสือมอบอ านาจ 
 2.6.10 ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆที่ราชการออกให้ของผู้รับมอบอ านาจ 
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3. ค านิยาม 
 3.1 ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย หมายความว่า พื้นความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
ได้แก่ กระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัยบ าบัด รักษาหรือปูองกัน หรือส่งเสริมและฟืน้ฟูสุขภาพ
ของมนุษย์หรือสัตว์ การผดุงครรภ์ การนวดไทย และให้หมายถึง การเตรียมการผลิตยา และการประดิษฐ์อุปกรณ์
เครื่องมือทางการแพทย์ ทั้งนี้ โดยอาศัยความรู้หรือต าราที่ได้ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมาภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย ประกอบด้วย 
  3.1.1 ต ารับยาแผนไทยของชาติ หรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ 
  3.1.2 ต ารับยาแผนไทยทั่วไป หรือต าราการแพทย์แผนไทยทั่วไป  
  3.1.3 ต ารับยาแผนไทยส่วนบุคคล หรือต าราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล  
         3.2 ผู้สืบทอดต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทย หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการถ่ายทอด
ต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทยจากผู้คิดค้น ผู้ปรับปรุง หรื อผู้พัฒนาสิ่งดังกล่าวหรือได้เล่าเรียน    
สืบต่อกันมาโดยไม่ทราบผู้คิดค้น ผู้ปรับปรุงหรือผู้พัฒนาสิ่งดังกล่าว หรือผู้ซึ่งได้รับมอบสิ่งดังกล่าวจากบุคคลอื่น 
 3.3 ยาแผนไทย หมายความว่า ยาที่ได้จากสมุนไพรโดยตรงหรือที่ได้จาการผสม ปรุง หรือแปรสภาพ
สมุนไพร และให้หมายความรวมถึงยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา 
  3.4 สารสกัดด้ังเดิม หมายความว่า สารธรรมชาติที่ยังมิได้ปรุงแต่งหรือต่อเติมโมเลกุลตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์จนเกิดเป็นสารใหม่ 
 3.5 ต ารับยาแผนไทย หมายความว่า สูตรซึ่งระบุกรรมวิธีการผลิตและส่วนประกอบสิ่งปรุงที่มียาแผน
ไทยรวมอยู่ด้วยไม่ว่าสิ่งปรุงนั้นจะมีรูปลักษณะใด 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
     แบบค าขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  (ภ.ท.7) 

5. เอกสารอ้างอิง 
 5.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 
 5.2 กฎกระทรวงการขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้อจ ากัดสิทธิ และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จาก
ต ารับยาแผนไทยของชาติ และต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  5.3  กฎกระทรวงประกาศก าหนดต ารับยาแผนไทยของชาติ หรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  5.4  กฎกระทรวงประกาศก าหนดต ารับยาแผนไทยทั่วไป หรือต าราการแพทย์แผนไทยทั่วไป  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 
 
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ผู้ขอจดทะเบียนยื่นแบบค าขอ ภท.7เอกสาร

หลักฐานพร้อมช าระค่าธรรมเนียมค าขอ10 บาท/         

ค าขอ/รายการ 

 
แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอส่งเอกสาร
เพ่ิมเติมภายใน 30 วัน 

ไม่ครบ 

 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน 
ของค าขอและเอกสาร 

 

 
-  ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ตามมาตรา21และมาตรา22 
-  ตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับ 

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
ที่ได้รับสิทธิไปแล้ว 

              -  เสนอคณะท างาน 
22 วันท าการ 

 

ไม่ผ่านคุณสมบัต ิ
มีหนังสือแจ้งค าสั่งยกค าขอ 

จดทะเบียนสทิธิภายใน 30 วัน 
 

ส านักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

/ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 

เจ้าหน้าที่ออกใบรับค าขอ 1  วนัท าการ 

 

ถูกต้อง 

ผ่านหลักเกณฑ์ 

กรณีผู้ยื่นค าขอร่วมกันหลายคน 
สอบสวนข้อเท็จจริง 
จากผู้ยื่นค าขอทุกคน  
(27 วันท าการ) 

 
3. ประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน 
ณ ส านักงานนายทะเบียน และที่ท าการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 44 วันท าการ 

 
1)ผู้ประสงค์ขอคัดค้านให้ด าเนินการ
ภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศ 
2) เมื่อมีการคัดค้าน ให้ผู้ขอจดทะเบียน
สิทธิและผู้คดัค้าน ชีแ้จงหรือแสดง
พยานหลักฐานประกอบการพิจารณาโดย
นายทะเบียนจะแจ้งผลการวินิจฉัยภายใน 
30 วัน นับจากวันที่วินิจฉัยเสร็จสิ้น 
(การวินิจฉัยใช้เวลา 15 วันท าการ) 

กรณีมีผู้คัดค้าน 

4. ตรวจสอบผลการพิจารณา 
และลงนามหนังสือส าคัญการจดทะเบียนสทิธิฯ 

5 วันท าการ 

5. แจ้งผลการพิจารณาให้สิทธิไปยังผู้ขอจด
ทะเบียนสิทธฯิ หรือผู้เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี และ
ให้ผู้ได้รับสิทธิมาช าระธรรมเนียมภายใน 30 วัน 

ไม่ช าระค่าธรรมเนียม 6. ช าระค่าธรรมเนียม 100 บาท 
และรับหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนสทิธิฯ 

1 วันท าการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบงานการจดทะเบียนสิทธิ  
ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

ขัน้  น 

ก รจ ท  บียนส ทธ ในภู  ปัญญ ก ร  ทย์ ผนไทย 

        เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- แบบค าขอจดทะเบียนสิทธิ 

ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
(ภท.7) 
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7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนวิธีการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปั  าการแพทย์ไทย 

7.1 การตรวจสอบเอกสาร 
7.1.1 ผู้ขอจดทะเบียนยื่นแบบค าขอเอกสารหลักฐาน พร้อมช าระค่าธรรมค าขอ 10 บาท 
7.1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของค าขอ และเอกสารหลกัฐาน 
7.1.3 ออกใบรับค าขอ 1 วันท าการ ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 7.2 การพิจารณา 
  7.2.1 ตรวจสอบคุณสมบัตผิู้ยื่นค าขอตามที่กฎหมายก าหนด  

7.2.2 ตรวจสอบความซ้ าซ้อนกบัภูมิปญัญาการแพทย์แผนไทยที่ได้รับสิทธิไปแล้ว 
7.2.3 เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็น 22 วันท าการ ณ ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัด กรณีไม่ผ่านคุณสมบัติ จะมีหนังสือแจ้งค าสั่งยกค าขอจดทะเบียนสิทธิฯไปยังผู้ขอจดทะเบียนสิทธิฯ ภายใน 
30 วัน กรณีมีผู้ยื่นค าขอร่วมกันหลายคน ต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงจากผู้ยื่นค าขอทุกคน ซึ่งจะท าให้ข้ันตอนน้ี
ใช้เวลาเพิ่มข้ึนอีก 27 วันท าการ 
 7.3 การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น 
  7.3.1 ประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนสทิธิฯ ณ ส านักงานนายทะเบียนและทีท่ าการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทกุแห่ง 44 วันท าการ   

7.3.2 ผู้ประสงค์ขอคัดค้านให้ด าเนินการภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศ 
7.3.3 เมื่อมีการคัดค้าน ให้ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิและผู้คัดค้าน ช้ีแจงหรือแสดงพยานหลกัฐาน

ประกอบการพจิารณาโดยนายทะเบียนจะแจ้งผลการวินิจฉัยภายใน 30 วัน นับจากวันที่วินิจฉัยเสรจ็สิ้น 
7.3.4 เมื่อมีการคัดค้าน ตามข้อ 7.3.3 ให้ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิและผู้คัดค้าน ช้ีแจงหรือแสดง

พยานหลักฐานประกอบการพจิารณาโดยนายทะเบียนจะแจง้ผลการวินิจฉัยภายใน 30 วัน นับจากวันที่วินิจฉัยเสรจ็สิ้น   
 7.4 การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
  7.4.1 ตรวจสอบผลการพจิารณาและลงนามหนังสือส าคัญการจดทะเบียนสทิธิฯ 5 วันท าการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 7.5 แจ้งผลการพิจารณาให้สิทธิไปยังผู้ขอจดทะเบียนสิทธิฯ หรือผู้เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และให้ผู้ได้รับ
สิทธิมาช าระธรรมเนียมภายใน 30 วัน ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กรณีมีผู้ คัดค้านต้องช้ีแจงเหตุผล
ประกอบด้วย หากผู้ได้รับสิทธิไม่มาช าระค่าธรรมเนียมในเวลาที่ก าหนด จะยกเลิกค าขอจดทะเบียนฯ 
 7.6 ช าระค่าธรรมเนียมและรับหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิฯ ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิฯ 100 บาท/ค าขอ/รายการ) (รวมระยะเวลา
ด าเนินการ 75 วันท าการ) 
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กลุ่มงานการแพทยแ์ผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก 

ผู้จัดท า  นางฉัตรฎา  บุตรตุ้ม 

ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางนลินลักษณ์  อิ่นค า) 
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์ทางเลือก 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
      1.1 เพื่อให้หมอพื้นบ้านได้รับการรับรองสถานภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานองค์ความรู้       
ภูมิปัญญา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพตามระบบการแพทย์พื้นบ้านไทย 
 1.2 เพื่อด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติหมอพื้นบ้านที่ดี มีคุณธรรมและยังให้การดูแลรักษาจนเป็นที่
ยอมรับของคนในชุมชน โดยการด าเนินงานแบบมีส่วนของประชาชนในหมู่บ้าน หน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอันเป็นภูมิล าเนาของหมอพื้นบ้าน ภายใต้การควบคุมดูแลขอ งนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด 

2. ขอบเขต 
 การประเมินความรู้ความสามารถของหมอพื้นบ้านตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 หลักเกณฑ์           การ
พิจารณาของคณะกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและคณะอนุกรรมการวิชาชีพด้านการแพทย์พื้นบ้านไทย 
 หลักเกณฑ์การคัดกรองหมอพื้นบา้น ตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก
ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2555 

เกณฑ์การคัดกรอง ค าอธิบาย 
๑. มีผู้มารับบริการสม่ าเสมอและต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๑๐ ปี (พิจารณาตามความช านาญของหมอพื้นบ้าน ความถี่
ของการเกิดโรคในพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึง เช่น หมองู หมอกวาดยา 

- ให้การดูแลสุขภาพในชุมชน หรืออยู่ ณ ที่ตั้ง (ไม่เร่ขายยา) 
- ไม่ได้ดาเนินการในรูปแบบสถานพยาบาล 
- มีบันทึกหลักฐานผู้มารับบริการจากหมอพื้นบ้านสม่ าเสมอ 

๒. สืบทอดความรู้จากบรรพบุรุษหรือองค์ความรู้จาก
ท้องถิ่น 

- เป็นการสืบทอดในวิถีวัฒนธรรมชุมชน หรือแบบอัธยาศัย (บรรพบุรุษ, หมอ
พื้นบ้าน, หมอพระ) 
- มีหลักการแพทย์พื้นบ้านดั้งเดิม 

๓. มีความสามารถในการบาบัดรักษาโรค - รู้จักโรค                   - รู้จักยา 
- รู้วิธีการบาบัดรักษาโรค – รู้จักการดูแลสุขภาพและให้คาแนะน า 

๔. ไม่หวงวิชา - มีผู้สืบทอดความรู้ (บุตร, ลูกศิษย์, ผู้ปุวย ฯลฯ) 
- เป็นการถ่ายทอดวิชาด้วยความเมตตา(ไม่ใช่การมอบตัวศิษย์ที่มีค่าธรรมเนียม) 

๕. มีการถ่ายทอดความรู้ - มีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้(ครูภูมิปัญญา, วิทยากร, งานพัฒนาด้าน  
ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน) 

๖. ไม่เรียกร้องค่ารักษามากเกินควร - ไม่ด าเนินการเชิงธุรกิจ หรือเชิงพาณิชย์ 
- ไม่มีการโฆษณาและเรียกเก็บค่ารักษาที่มากเกินควร 

๗. เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน - คนในชุมชนรู้จักในบทบาทของหมอพื้นบ้าน 
๘. มีคุณธรรม - มีเมตตา ช่วยเหลือเก้ือกูลชุมชน 

- ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๓๒ (๓)-(๗) 
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3. ค านิยาม 
 3.1 หมอพื้นบ้าน หมายความว่า บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริม และดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในท้องถ่ินเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์พื้นบ้าน 
ตามวัฒนธรรมของชุมชนสืบทอดกันมานานเป็นที่นิยมยกย่องจากชุมชน โดยได้รับการรับรองจากประชาชน      
ในหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 10 คน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐระดับปฐมภูมิ
ที่ผู้ขอหนังสือรับรองมีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ 
 3.2 หนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน หมายความว่า หนังสือรับรองหมอพื้นบ้านตามระเบียบกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555    
มีอายุเพียง 4 ปี หากครบก าหนดจะต้องด าเนินการต่ออายุหนังสือรับรอง ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด        
ในภูมิล าเนาของหมอพื้นบ้านเท่านั้น ออกโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก              
หรือส านักงานสาธารณสุขในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ  

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
     4.1 แบบค าขอหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน 
 4.2 เอกสารหรือหลกัฐานส าคัญเพื่อแนบแบบค าขอหนังสือรับรอง 
 4.3 รายละเอียดการเป็นหมอพื้นบ้าน 
 4.4 การรบัรองของประชาชนในหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 10 คน 
 4.5 แบบฟอร์มหนังสือรบัรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 4.6 แบบฟอร์มหนังสือรบัรองจากหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ 

5. เอกสารอ้างอิง 
 5.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปญัญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 
 4.2 ระเบียบกรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืกว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอ
พื้นบ้าน พ.ศ.2554 
 5.2 ระเบียบกรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืกว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอ
พื้นบ้าน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2555 
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
            ผู้รับผิดชอบ                                       ขั้นตอน                             เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
                                                                                                                
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
    
 
 
  
 

 
  
 
 
 
 
  
         

  
 
 
 
  
  

  
 

รับแบบค าขอหนังสือรับรองหมอพ้ืนบ้าน

ยื่นค าขอ 

เสนอ นพ.สสจ.เพื่อออกหนงัสอื

รับรองหมอพืน้บ้าน ต่อไป 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของค าขอ และ

เอกสารหลักฐาน 

เสนอน าเรียนนายแพทย์สาธารณสุขสิงห์บุรี 

เจ้าหน้าที่ออกหนงัสอืรับรองหมอพืน้บ้าน 

 ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปญัญาการแพทย์แผนไทย 

การออกหนังสือรับรองหมอพ้ืนบ้าน 
1 แบบค าขอหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน 
2 เอกสารหรือหลักฐานส าคัญ เพื่อแนบ
แบบค าขอหนังสือรับรอง 
3. รายละเอียดการเป็นหมอพื้นบ้าน 
4. การรับรองของประชาชนในหมู่บ้าน  
ไม่น้อยกว่า 10 คน 
5. แบบฟอร์มหนังสือรับรองจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. แบบฟอร์มหนังสือรับรองจากหน่วย
บริการสาธารณสุขของรัฐ 
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7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ภายหลังการพจิารณาและคัดเลอืกหมอพื้นบ้านตามหลักเกณฑ์การคัดกรองแล้วนั้น การด าเนินงานใน

ข้ันตอนต่อไป มีรายละเอียดดังนี ้ 
7.๑ หมอพื้นบ้านหรือผู้ขอเสนอช่ือหมอพื้นบ้าน สามารถขอ “แบบค าขอหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน”    

(ดังภาคผนวก 2) แบบค าขอหนงัสอืรบัรองหมอพื้นบ้าน 
7.๑.๑ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง่ 
7.๑.๒ ส านักการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กระทรวงสาธารณสุข  
7.1.3 download ไฟล์ได้ที่ http://indi.dtam.mop.go.th หรือ facebook ส านักการแพทย์

พื้นบ้านไทย (ดังภาคผนวก 7) เว็บไซต์ส านักการแพทย์พื้นบ้านไทย 
7.๒ ให้หมอพื้นบ้านจัดเตรียมหลักฐาน เอกสาร (ดังภาคผนวก 3) รายละเอียดการเป็นหมอพื้นบ้าน    

และกรอกรายละเอียดให้ครบสมบูรณ์ เพื่อแนบแบบค าขอหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน (ยกเว้นความเห็นของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเป็นบทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเท่านั้น)  

7.๓ ด าเนินการจัดท าหรือขอหนังสือรับรองจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ในภูมิล าเนาของหมอพื้นบ้านเท่านั้น) 
จากทั้ง ๓ ภาคส่วน คือ  

7.๓.๑ การรับรองของประชาชนในหมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน  
7.๓.๒ หนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ดังภาคผนวก 5)  แบบฟอร์มหนังสือ

รับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
6. แบบฟอร์มหนังสือรับรองจากหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ 
7.๓.๓ หนังสือรับรองจากหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ (ดังภาคผนวก 6) แบบฟอร์มหนังสือ

รับรองจากหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ 
7.4 ด าเนินการยื่นเอกสารทั้งหมด ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ในภูมิล าเนา   ของหมอพื้นบ้าน

เท่านั้น ส าหรับหมอพื้นบ้านที่มีภูมิล าเนาในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นเอกสารได้ที่ส านักการแพทย์พื้นบ้าน
ไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 
ในวันและเวลาราชการ  

7.5 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในภูมิล าเนาของหมอพื้นบ้านจะเป็นผู้พิจารณาเอกสารและหลักฐาน  
ของหมอพื้นบ้านทั้งหมด แล้วด าเนินการลงผลการพจิารณาในหลักฐานเอกสารแนบค าขอ และแจ้งผลการพิจารณา
ให้หมอพื้นบ้านทราบ  

7.6 ส าหรับหมอพื้นบ้านที่ผ่านการพิจารณาซึ่งสมควรได้รับการข้ึนทะเบียนและออกหนังสือรับรอง       
ตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าด้วยการออกหนังสือรับรอง หมอพื้นบ้าน    
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ นั้น ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบ์ุรี แจ้งจ านวนกระดาษส าหรับพิมพ์หนังสือรับรอง 
หมอพื้นบ้านมายังส านักการแพทย์พื้นบ้านไทย จากนั้น ส านักการแพทย์พื้นบ้านไทย จะด าเนินจัดส่งกระดาษ   
แบบพิเศษ เพื่อใช้ส าหรับพิมพ์หนังสือรับรอง กลับไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  

7.๗ ท าการพิมพ์หนังสือรับรอง พร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย และเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
เพื่อลงนามต่อไป  
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7.๘ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ถ่ายเอกสารหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านที่ผ่านการลงนามแล้ว
เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน ๑ ชุด พร้อมจัดท าทะเบียนการออกหนังสือรับรอง
หมอพื้นบ้านไว้เป็นการเฉพาะเพื่อใช้ในการตรวจสอบ พร้อมกันนี้ ให้ส าเนาเอกสารหรือสแกนไฟล์หนังสือรับรอง 
ส่งกลับมาที่ ส านักการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข ถนนติวานนท์ นนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือ e-mail : phradorn7@hotmail.com เพื่อเป็นหลักฐานไว้         
ณ  ส่วนกลางด้วย อีก ๑ ชุด (ทั้งนี้ ให้ระบุเลขทะเบียนที่อยู่มุมบนขวาด้านหลังของกระดาษหนังสือรับรอง          
มาด้วย) จากนั้น มอบหนังสือรับรองฉบับจริงแก่หมอพื้นบ้าน  

7.๙ ส านักการแพทย์พื้นบ้านไทย จะด าเนินการลงเลขทะเบียน (ตัวเลขตามมุมบนขวาด้านหลังของ
กระดาษหนังสือรับรอง) เพื่อจัดเก็บข้อมูลหมอพื้นบ้านทั่วประเทศที่ได้รับการออกหนังสือรับรองตามระเบียบ
ดังกล่าวแล้ว  

7.๑๐ หากเกิดความผิดพลาดใดๆ จากการพิมพ์หนังสือรับรอง ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด          
ท าหนังสือขอยกเลิกเลขล าดับเดิมที่ผิดพลาด และขอกระดาษในเลขล าดับใหม่ต่อไป  

7.๑๑ หนังสือรับรองตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าด้วยการออก
หนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ นั้น มีอายุเพียง ๔ ปี หากครบก าหนด หมอพื้นบ้านต้อง
ด าเนินการต่ออายุหนังสือรับรอง  ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในภูมิล าเนาของหมอพื้นบ้านเท่านั้น             
(ดังภาคผนวก 1) ระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยการออกหนังสือรับรอง
หมอพื้นบ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 
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กลุ่มงานการแพทยแ์ผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก 

ผู้จัดท า  นางอรทัย บานช่ืน 

ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางนลินลักษณ์  อิ่นค า) 
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์ทางเลือก 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
      1.1 เพื่อพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการนวดไทย ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
 1.2 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับบรกิารการแพทย์แผนไทยทีม่ีคุณภาพ  มีความปลอดภัย   
      1.3 เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้กบัสถานบรกิารสุขภาพที่ด าเนนิงานสมาธิบ าบัดอย่างต่อเนื่อง 

2. ขอบเขต 
 2.1 องค์ประกอบมาตรฐานการนวดไทย ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้    
   2.1.1 ด้านคุณสมบัติทั่วไปของสถานพยาบาล  
                   2.1.2 ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
                   2.1.3 ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เครือ่งใช้ต่างๆ 
              2.1.4 ด้านการบริการ 
                   2.1.5 ด้านผู้ใหบ้ริการนวดไทย 
                   2.1.6 คุณสมบัติของสถานพยาบาลที่ได้รับการรบัรองระดับดีเยี่ยม 
 2.2 องค์ประกอบมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) ประกอบด้วย  5 ด้าน ดังนี้     
  2.2.1 ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม 
              2.2.2 ด้านบุคลากร 
              2.2.3 ด้านการปฏิบัตงิาน 
                   2.2.4 ด้านการควบคุมคุณภาพ 
                   2.2.5 ด้านการจัดบรกิาร 
  2.3  การด าเนินงานกจิกรรมสมาธิบ าบัดกบักลุม่เปูาหมายหลัก 3 กลุ่ม คือ 
          2.3.1 กลุ่มผูปุ้วยและญาติในสถานบรกิาร  
                   2.3.2 กลุ่มเจ้าหน้าที่ในสถานบรกิาร  
                   2.3.3 กลุ่มประชาชนทั่วไปในเขตรับผิดชอบของสถานบริการทางด้านสุขภาพ  
3. ค านิยาม 
 3.1 การประเมินมาตรฐานการนวดไทย 
   3.1.1  การนวดไทย หมายถึง การท าให้เกิดการขยบักล้ามเนื้อ การเคลือ่นไหวหรือการ
สั่นสะเทือน    ของกล้ามเนื้อ พังผืด เส้นเอ็นที่แข้งเกร็ง ให้คลายตัว โดยวิธีการกด การคลึง การบบี การจับ การ
ดัด การดึง หรือโดยวิธีอื่นตามศาสตร์และศิลปะการนวด 
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  3.1.2 การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  หมายถึง การนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการ 
ปวดเมื่อย ผ่อนคลายความเครียด ซึ่งสามารถด าเนินการได้ในสถานพยาบาลและสถานประกอบการ 
  3.1.3 การนวดเพื่อการรักษา หมายถึง การประกอบโรคศิลปะด้านการนวดไทย หมายถึง     
การตรวจ การรักษา การวินิจฉัย การบ าบัด การปูองกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพ โดยใช้องค์
ความรู้ที่เกี่ยวกับศิลปะการนวดไทย ทั้งนี้ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย/การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ช่วยแพทย์แผนไทยภายใต้การดูแลของผู้ประกอบ
วิชาชีพ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย จะกระท าการประกอบโรคศิลปะได้เฉพาะ ซึ่งต้องด าเนินการใน
สถานพยาบาลเท่านั้น 
   3.1.4 สถานพยาบาล หมายถึง สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะ ซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบโรค
ศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
เวชกรรม  การประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและ     
การผดุงครรภ์ หรือการประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม ทั้งนี้โดยกระท าเป็นปกติ
ธุระ ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ ได้แก่โรงพยาบาล และคลินิก ที่มีการจัดบริการนวดไทย โดยได้รับ
อนุญาตให้เปิดด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้รวมถึงสถานบรกิารสาธารณสุขภาครัฐทุกระดับ 
แต่ไม่รวมถึงสถานที่ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ซึ่งประกอบการ ขายยาโดยเฉพาะ      
  3.1.5 ใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการนวดไทย หมายถึง ใบรับรองมาตรฐาน 
สถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้บรกิารด้านการนวดไทย มี 2 ระดับ คือ ระดับมาตรฐานและระดับดีเยี่ยม 
       3.1.6 ผู้ออกใบรับรอง หมายถึง อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด โดยต าแหน่งเป็นผุ้ลงนามในใบประกาศนียบัตร   

       3.1.7 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานการนวดไทย
สถานพยาบาล  ที่ให้บริการด้านการนวดไทย หรือคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานการนวดไทยประจ า
จังหวัด 

 3.2 การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน (รพ.สส.พท.)   
   3.2.1 การแพทย์แผนไทย  หมายถึง กระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกับ การตรวจวินิจฉัย  
บ าบัด รักษา หรือปูองกันโรค  หรือการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์ การผดุงครรภ์ การนวดไทย 
และให้หมายความรวมถึงการเตรียม การผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐ์อุปกรณ์  และเครื่องมือ ทางการแพทย์ 
ทั้งนี้ โดยอาศัยความรู้หรือต าราที่ได้ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อ (ตามพรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542) 
       3.2.2 การแพทย์ผสมผสาน หมายถึง การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์แผนจีน        
       3.2.3 การแพทย์พื้นบ้านไทย หมายถึง การดูแลสุขภาพกันเองในชุมชนแบบดั้งเดิม จนกลายเป็น    ส่วน
หนึ่งของวิถีชีวิตเกี่ยวกับความเช่ือ พธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และทรัยากรที่แตกต่างกัน ในแต่ละท้องถ่ินและเป็นที่
ยอมรับของชุมชนนั้น 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 379 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การประเมินคุณภาพ          

สถานบรกิารด้านการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก 
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   3.2.4 การแพทย์ทางเลือก หมายถึง การแพทย์ที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจุบัน  การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์อื่นๆ ที่เหลือถือเป็นการแพทย์ทางเลือกหมด  
       3.2.5 การแพทย์แผนจีน หมายถึง การกระท าต่อมนุษย์ที่เกี่ยวกับ การตรวจวินิจฉัย 
การบ าบัดโรค การปูองกันโรค    หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายตามศาสตร์และความรู้แบบแพทย์แผนจีนที่
ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมาหรือตามการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรการแพทย์
แผนจีน ไม่ต่ ากว่า 5 ปี ที่คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะให้การรับรอง 
       3.2.6 โรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
ที่มีการให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน  
  3.3 การด าเนินงานสมาธิบ าบัด 

3.3.1 งานสมาธิบ าบัด หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับทาน ศีล ภาวนา   
       3.3.2 กิจกรรมทาน หมายถึง การท ากิจกรรมที่เป็นการกระท าให้ผู้อื่น เพื่อช่วยขัดเกลา
จิตใจให้เกิดความเสียสละ ลดความโลภ ความโกรธ และความหลง         
       3.3.3 กิจกรรมศีล หมายถึง การท ากิจกรรมหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี
งาม ถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งจะช่วยท าให้สภาพความเป็นอยู่โดยทั่วไปเกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการท ากิจกรรมที่
จะช่วยฝึกความประพฤติทางจริยธรรม ด้วยการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 
       3.3.4 กิจกรรมภาวนา  หมายถึง การท าจิตใจใหส้งบ  การฝึกอบรมจิตใจให้เจรญิงอก
งามข้ึน ด้วยปัญญา  ด้วยคุณธรรม เพื่อความสงบ และความบรสิุทธ์ิผ่องใส    

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.1 แบบแสดงความจ านงขอรับรองมาตรฐานการนวดไทย 
 4.2 แบบประเมินตนเองของสถานพยาบาล  
 4.3 แบบประเมินสถานพยาบาล 
 4.4 แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐานการนวดไทย 
 4.5 แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสรมิและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและ
การแพทยผ์สมผสาน  (รพ.สส.พท.)  (ส าหรับ รพท./รพช.)  
 4.6 แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสรมิและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและ
การแพทยผ์สมผสาน  (รพ.สส.พท.)  (ส าหรับ รพ.สต.) 
 4.7 แบบรายงานผลการด าเนินงานสมาธิบ าบัด 

5. เอกสารอ้างอิง     
 5.1 คู่มือมาตรฐานการนวดไทยในสถานพยาบาลภาครัฐ/เอกชนและสถานบริการ/สถานประกอบการ 
 5.2 คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) 
 5.3 คู่มือมาตรฐานการด าเนินงานสมาธิบ าบัดในสถานบริการสุขภาพ 
     5.4 เกณฑ์การประเมินงานสมาธิบ าบัดในสถานบรกิารสุขภาพ 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 380 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การประเมินคุณภาพ          

สถานบรกิารด้านการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก 
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  6.1 การประเมินมาตรฐานการนวดไทย 
 
            ผู้รับผิดชอบ                                      ขั้นตอน                               เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ผู้รบัผิดชอบงานประเมินมาตรฐาน    - 
การนวดไทย    
      
 

 - แบบแสดงความจ านง 
   ขอรับรองมาตรฐาน 
 - แบบประเมินตนเอง   
   ของสถานพยาบาล 
 - แบบประเมิน 
   สถานพยาบาล 
            
  
  
 - แบบรายงานผลการ 
    ประเมิน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เตรียมการประเมิน 

ออกประเมินสถานบริการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

จัดท าแผนการด าเนินงาน 

 สรุปและรายงานผลการประเมิน
เสนอผู้บงัคับบัญชา  

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 381 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การประเมินคุณภาพ          

สถานบรกิารด้านการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก 
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 6.2 การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนบัสนนุการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
(รพ.สส.พท.)  
            ผู้รับผิดชอบ                                       ขั้นตอน                            เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
  
ผู้รบัผิดชอบงานประเมินมาตรฐาน ฯ                - 
     
  

 

 - แบบบันทึกผลการ    
 ประเมินมาตรฐาน ฯ  

      
     

     
  
  
  
 
 - แบบรายงานผลการ 
   ประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าแผนการด าเนินงาน 

เตรียมการประเมิน 

ด าเนินการประเมิน 

 สรุปและรายงานผลการ
ประเมินเสนอผู้บงัคับบัญชา  

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 382 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การประเมินคุณภาพ          

สถานบรกิารด้านการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก 
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
  6.3 การประเมินสมาธิบ าบัด 
 
            ผู้รับผิดชอบ                                       ขั้นตอน                          เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ผู้รบัผิดชอบงาน การประเมินสมาธิบ าบัด                      -    
             -         
                                                                                                                  
   

   
- เกณฑ์การประเมิน          
  สมาธิบ าบัด                                                                                                               

 
          
   
 
  -  แบบรายงานผล     
    งานสมาธิบ าบัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เตรียมการประเมิน 

 

ด าเนินการประเมิน 

 

จัดท าแผนการด าเนินงาน
meczodkifegobo’ko 

  สรปุและรายงานผล 
การประเมิน 

เสนอผู้บงัคับบัญชา  
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 383 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การประเมินคุณภาพ          

สถานบรกิารด้านการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก 
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7.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1 การประเมินมาตรฐานการนวดไทย 
  7.1.1 จัดท าแผนการด าเนินงาน 
      7.1.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกประเมินมาตรฐานฯ 
        7.1.3 จัดท าหนังสือแจง้พื้นที่ พรอ้มก าหนดวันเวลา ในการประเมิน 
       7.1.4 จัดท าหนังสือขออนุญาตไปราชการ    
  7.1.5 จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการประเมิน 
       7.1.6 เจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมินสถานบริการสาธารณสุขของรัฐที่เปิดให้บริการนวดไทย 
      7.1.7  สรุปและรายงานผลการประเมิน   
 7.2 การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนบัสนนุการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน      
(รพ.สส.พท.) 
  7.2.1 จัดท าแผนการด าเนินงาน  
      7.2.2 จัดท าหนังสือแจง้พื้นที่ พรอ้มก าหนดวันเวลา ในการประเมิน 
      7.2.3 จัดท าหนังสือขออนุญาตไปราชการ  
  7.2.4 จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการประเมิน 
      7.2.5 เจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมินสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  ที่เปิดให้บริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน  
        7.2.6 สรปุและรายงานผลการประเมิน    
 7.3 การด าเนินงานสมาธิบ าบัด 
  7.3.1 จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการคัดเลือกสถานบริการที่ดีเด่นที่สุดงานสมาธิบ าบัด 
      7.3.2 จัดท าแผนการด าเนินงาน 
      7.3.3 จัดท าหนังสือแจง้พื้นที่ พรอ้มก าหนดวันเวลา ในการคัดเลือก 
      7.3.4 จัดท าหนังสือขออนุญาตไปราชการเสนอผูบ้ังคับบัญชาอนุมัติ พร้อมทัง้จัดเตรียมเอกสาร
เกี่ยวกับการคัดเลือก 
      7.3.5 คณะกรรมการคัดเลือกสถานบริการสุขภาพที่ด าเนินงานสมาธิบ าบัด    
      7.3.6 สรปุและรายงานผลการคัดเลือก     
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กลุ่มงานการแพทยแ์ผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก 

ผู้จัดท า  นางฉัตรฎา  บุตรตุ้ม 

ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางนลินลักษณ์  อิ่นค า) 
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์ทางเลือก 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
      ๑.1 ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ           
ตามพระราชบัญญัติ  
 1.๒ ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
 1.๓ ก าหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
ชุมชนและองค์กรเอกชนที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
 1.๔ ให้ความเห็นชอบในการสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม 
 1.๕ พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือของผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี 
 1.๖ วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑแ์ละวิธีการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์การจัดท าทะเบียนภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย การบริหาร การจัดหาผลประโยชน์ และการใช้จ่ายเงินกองทุนและการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
 1.๗ ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 1.๘ ปฏิบัติการอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

2. ขอบเขต 
 2.1 การด าเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ตามกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ.ศ.2546 ข้อ 8 ก าหนดไว้ดังนี้ 
  2.1.1 ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด เรียกโดยย่อว่า กสจ.  ซึ่ง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งในทุกจังหวัด ประกอบด้วย 
   1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
   2. ผู้แทนกลุ่มหมอพื้นบ้าน 
   3. ผู้แทนกลุ่มองค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย 
   4. ผู้แทนกลุ่มนักวิชาการ 
   5. ผู้แทนกลุ่มผู้ผลิตหรือจ าหน่ายยาแผนไทย 
   6. ผู้แทนกลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร 
 กลุ่มละ 1 คน เป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการให้ กสจ. มีหน้าที่ในการคัดเลือกผู้สมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับจังหวัด จากผู้แทน 5 กลุ่มๆ ละ 1 คนและประกาศช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัด โดยปิดประกาศ         
ไว้ที่เปิดเผย ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด แล้วให้ กสจ. แจ้งช่ือผู้ที่ได้รับคัดเลือกพร้อมด้วยแบบเสนอช่ือ     
และประวัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต่อ กส.ตามวันเวลาที่ กส. ก าหนด 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 385 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ         
ในคณะกรรมการคุ้มครองและสง่เสริม

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

รหัส 004/2 แผ่นท่ี 2/6 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

 2.2 คุณสมบัติของบุคคลทีจ่ะได้รบัการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดบัจงัหวัด 
  2.2.1 มีสญัชาติไทย 
  2.2.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปีบรบิูรณ์ ในวันที่ได้รับการเสนอช่ือ 
  2.2.3 ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดอืนประจ ายกเว้น
นักวิชาการ 
  2.2.4 ไม่เป็นข้าราชการการเมอืง ผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง หรือที่ปรึกษาทางการเมือง 
  2.2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.2.6 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรอืคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  2.2.7 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด 
  2.2.8 ไม่เคยรบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจ้ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรบัความผิดที่
กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

3. ค านิยาม 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด หมายถึง  ผู้แทนจากกลุ่มหมอพื้นบ้าน กลุ่มองค์การเอกชนพัฒนา
ด้านการแพทย์แผนไทย กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้ผลิตหรือจ าหน่ายยาแผนไทย กลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร      
ที่รับการคัดเลือกตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ.2546      
และกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุ ณวุฒิ (ฉบับที่  2) พ.ศ.2552              
ตามพระราชบัญญัติคุมครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.1 แบบเสนอช่ือกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทย (แบบ ภ.ท.1) 
 4.2 แบบประวัติผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริม  
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (แบบ ภ.ท.1/1) 

5. เอกสารอ้างอิง 
  5.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 
  5.2 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2546 
  5.3 กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   ขั้นตอน 

การคัดเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด (ก.ส.จ.) 
               ผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองและ        
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งคณะท างานคัดเลือก ก.ส.จ 

คณะท างานประกอบด้วย 

1. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานที่รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไทย ประธานคณะท างาน 

2. เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน                                             คณะท างาน 
3. เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน                                   คณะท างาน 

- ปิดประกาศการคัดเลือกหรือประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีอ่ืนตามความเหมาะสมก่อน       
   ด าเนินการคัดเลือกไม่น้อยกว่า 7 วัน 
- การคัดเลือกจะต้องพิจารณาคุณสมบัติที่กฎกระทรวงก าหนด 
- การคัดเลือกจะต้องกระท าโดยเปิดเผยและเปิดโอกาสให้ผู้แทนกลุ่มต่างๆ ที่    
  เก่ียวข้อง มีสิทธิเสนอชื่อผู้แทนเพื่อรับการคัดเลือก 

คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด (ก.ส.จ.) ประกอบด้วย  

1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด     เป็นประธานกรรมการ 

2. ผู้แทนกลุ่มหมอพื้นบ้าน 1 คน        กรรมการ 
3. ผู้แทนกลุ่มองค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย 1 คน     กรรมการ 

4. ผู้แทนกลุ่มนักวิชาการ 1 คน        กรรมการ 
5. ผู้แทนกลุ่มผู้ผลิตหรือจ าหน่ายยาแผนไทย 1 คน       กรรมการ 

6. ผู้แทนกลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร  1 คน       กรรมการ 

7. เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานสาธารณสุขจังหวัด       กรรมการ 

    ที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้ง 1 คน          คณะท างานและเลขานุการ 

ต่อ 
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเสนอรายชื่อคณะกรรมการการสรร
หากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด (ก.ส.จ.) มายังกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ภายในวันที่ก าหนด 

แดดดเ 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เสนอรายชื่อ 

คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด (ก.ส.จ.) 
ของแต่ละจังหวัดให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนามแต่งตั้ง 
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ขั้นตอน 
การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
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ในคณะกรรมการคุ้มครองและสง่เสริม

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

รหัส 004/2 แผ่นท่ี 5/6 
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

    ผู้รับผิดชอบ                                       เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
   

                                                                                                             
                                                                                                            
    
 
  
 

 
  
 
 
 
 
  
         
  
 
 
 
  
  
  
 

 

 

 

 

 

ก.ส.จ.ตรวจสอบทะเบียนข้อมูลบุคลากร 5 กลุ่ม 
1. กลุ่มหมอพ้ืนบ้าน 
2. กลุ่มองค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย 
3. กลุ่มนักวิชาการ 
4. กลุ่มผู้ผลิตหรือจ าหน่ายยาแผนไทย 
5. กลุม่ผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร 
  
 
 

ก.ส.จ. สง่รายช่ือผู้ได้รับคดัเลือกเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวฒุิระดบัจงัหวดั พร้อมแบบเสนอช่ือ 
ภ.ท.1และแบบประวตัิ ภ.ท.1/1 ของผู้ ท่ีได้รับการ
คดัเลือกให้คณะกรรมการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวฒุิ ก.ส ตามวนัและเวลาท่ีก าหนด 

- ก.ส.จ. จดัสง่แบบเสนอช่ือและแบบประวตัิไปยงับคุคลตามบญัชีรายช่ือผู้มีสิทธิเสนอช่ือ
ของแต่ละกลุม่ 

- ผู้มีสทิธิเสนอช่ือตามแบบเสนอช่ือ ภ.ท.1 และแบบประวตัิ ภ.ท.1/1 ฯ ให้ กสจ. 
- ก.ส.จ. ด าเนนิการตรวจนบัคะแนนและเรียงล าดบัคะแนน แยกบญัชีตามกลุ่มต่างๆ 
แล้วคดัเลือกผู้สมควรได้รับการคดัเลือกเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิระดบัจงัหวดั 

- ปิดประกาศรายช่ือผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิระดบัจงัหวดัไว้ในท่ี
เปิดเผย ณ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

- แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (กสจ.)  พร้อมแบบเสนอชื่อ 
ภ.ท.1 และแบบประวัติ ภ.ท.1/1 ต่อ กส.ภายในเวลาที่ก าหนด  

 

 
- น าทะเบียนข้อมูลบคุลากร 5 กลุม่ มาจดัท าบญัชีรายช่ือผู้มีสิทธิเสนอช่ือ แยกเป็น 5 กลุม่ 

- น าบญัชีรายช่ือ 5 กลุม่ ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั  
- จดัสง่บญัชีรายช่ือให้ ก.ส 

- ก.ส.ตรวจสอบความถูกต้องและน าข้อมูลมาปรับให้ตรงกนั 
- ก.ส. จดัสง่แบบเสนอช่ือ ภ.ท.1 และแบบประวตัิ ภ.ท.1/1 ให้ ก.ส.จ. 

 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

      เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

1. แบบเสนอชื่อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย (แบบ ภ.ท.
1) 
2. แบบประวัติผู้ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย (แบบ ภ.ท.
1/1) 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 389 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ         
ในคณะกรรมการคุ้มครองและสง่เสริม

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
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7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
7.1 ข้ันตอนการคัดเลอืกคณะกรรมการสรรหากรรมการผูท้รงคุณวุฒิระดับจงัหวัด หรือ ก.ส.จ. 
 7.1.1 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประสานแจ้งนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัด ด าเนินการคัดเลือกผู้แทนกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ด้านการแพทย์    
แผนไทย ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัดและแจ้งรายช่ือ   
ไปยังกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 7.1.2 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แต่งตั้งคณะท างานเพื่อท าหน้าที่คัดเลือก ก.ส.จ. 
 7.1.3 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ส่งรายช่ือ ก.ส.จ. ไปยังกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย   

และการแพทย์ทางเลือก ภายในวันที่ก าหนด เพื่อรวบรวมและเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งเป็น ก.ส.จ. 
 7.1.4 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก น าส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด (ก.ส.จ.) พร้อมด้วยปฏิทินก าหนดการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแบบเสนอช่ือ (แบบ ภ.ท.1) และแบบประวัติ (แบบ ภ.ท.1/1) ไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด   
ในฐานะนายทะเบียนจังหวัดและประธาน ก.ส.จ. ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

7.2 วิธีด าเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด 
 7.2.1 ให้ ก.ส.จ. ตรวจสอบทะเบียนข้อมูลบุคคลของกลุ่มต่างๆ 
 7.2.2 ให้นายทะเบียนจังหวัดปิดประกาศรายช่ือข้อมูลบุคคลของกลุ่มต่างๆ ในฐานข้อมูล       

ณ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพื่อตรวจสอบ
หรือเพิ่มเติมรายช่ือและข้อมูลในทะเบียนฯ  ภายในวันที่ก าหนด 

 7.2.3 น าทะเบียนข้อมูลของบุคคลกลุ่มต่างๆ มาจัดท าบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเสนอช่ือ โดยแยก
บัญชีรายช่ือตามกลุ่ม 

 7.2.4 ให้ ก.ส.จ. ด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือก โดยให้ผู้มีสิทธิเสนอช่ือในแต่ละกลุ่ม เสนอช่ือ
หรือคัดเลือกกันเอง 

 7.2.5 ให้ ก.ส.จ. คัดเลือกผู้ได้รับการเสนอช่ือที่มีคะแนนสูงสุด กลุ่มละ 1 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับจังหวัด และประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกในระดับจังหวัด โดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

 7.2.6 ก.ส.จ. ส่งรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด พร้อมแบบเสนอ
ช่ือ (ภ.ท.1) และแบบประวัติ (ภ.ท.1/1) ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ก.ส.) ตามวันและเวลาที่ ก.ส. ก าหนด  

 
 

 

 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 390 
 

 

 
 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
Standard Operating Procedure : SOP 

 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

(รหัส 005) 
 

 

 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

                                    กระทรวงสาธารณสุข 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 391 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การสนับสนุนข้อมลูบริการผูปุ้วย
ในที่เหมาะสมกับขนาดและระดบัของ

หน่วยบริการ 

รหัส 005 แผ่นท่ี 1/4 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ผู้จัดท า  นางสาววิยดา  รอดพ่าย 

ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางชูศรี  สิงหบ์ูรณ์) 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อการรวบรวม/วิเคราะหร์ายงานประเมินผลงานปฏิบัตงิานด้านการรักษาพยาบาลของหน่วยบรกิาร 
      2. เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ ผลการให้บริการผู้รกัษาพยาบาลผู้ปุวยในของโรงพยาบาล 
      3. เพื่อรวบรวม ค่า CMI ของแต่ละระดับสถานบริการสุขภาพตาม Service Plan 

2. ขอบเขต 
      คู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงานฉบบันี้ครอบคลมุการด าเนินการด้านการสนบัสนุนข้อมูลรายงานประเมินผล
งานปฏิบัติงานด้านการรกัษาพยาบาลผูปุ้วยในของหน่วยบรกิารภายในจังหวัดสิงห์บรุี 

3. ค านิยาม 
      3.1 ค่า CMI ( case mixed index)  หมายถึง  ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์เฉลี่ยของผู้ปุวยในทั้งหมด 
      3.2 ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้วรวม (Sum of AdjRW) หมายถึง ผลรวมค่าน้ าหนักสัมพัทธ์           
ที่ปรับค่าแล้ว (AdjRW) ของผู้ปุวยในทุกราย ทุกสิทธ์ิ ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
      3.3 สสจ. หมายถึง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
      3.4 หัวหน้าส่วนราชการ หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นายแพทย์ สสจ. เป็นต้น 
      3.5 หน่วยบริการ  หมายถึง  โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประเภท รพช.
และรพท. ของจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 6 แห่ง ได้แก่  รพท.สิงห์บุรี , รพท.อินทร์บุรี , รพช.บางระจัน ,               
รพช.ค่ายบางระจัน, รพช.พรหมบุรี และรพช.ท่าช้าง      

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.1 แบบประเมินผลการปฏิบัตงิานด้านการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ 
 4.2 แบบค่าดัชนี CMI แยกตามกลุม่วินิจฉัยโรคหลกัและประเภทการรักษา (ไมผ่่าตัด/ผ่าตัด) 

5. เอกสารอ้างอิง  
 5.1 คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบรายงานศูนย์ประสิทธิภาพ ส าหรบัเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล             
โดยส านักบรหิารการสาธารณสุข 
 5.2 รายงานศูนย์ประสิทธิภาพ ทาง http://phdb/moph.go.th 
 
 
 
 

http://phdb/moph.go.th


คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 392 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุร ี

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การสนับสนุนข้อมลูบริการผูปุ้วย
ในที่เหมาะสมกับขนาดและระดบัของ

หน่วยบริการ 

รหัส 005 แผ่นท่ี 2/4 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

            ผู้รับผิดชอบ                               ขั้นตอน                                เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ/ผู้รบัผิดชอบของรพ.     เวชระเบียนของผู้ปุวยใน 

  

 

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ/ผู้รบัผิดชอบของรพ.                                         เวชระเบียนของผู้ปุวยในที่                
      แยกตามสิทธ์ิการรกัษา 

  

 NO                              

  

 

 

                           YES       

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ/ผู้รบัผิดชอบของรพ.     - แบบประเมินผลการ 
      ปฏิบัติงานด้านการ 
      รักษาพยาบาลของหน่วยบรกิาร 
      - แบบค่าดัชนี CMI แยกตาม
      กลุ่มวินิจฉัยโรคหลัก  
  

 

 

 

 

 

การรวบรวมเวช
ระเบียนผู้ปุวยใน

ของ รพ. 

การตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

รวบรวมข้อมูลและสรุปส่ง
กลุ่มงานประกันสุขภาพ   
ทุกเดือน ตามเงื่อนไข 

บันทึกข้อมูลเรียกเก็บ
ค่าบริการทางการแพทย์ใน

โปรแกรม E-Claim 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 393 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การสนับสนุนข้อมลูบริการผูปุ้วย
ในที่เหมาะสมกับขนาดและระดบัของ

หน่วยบริการ 

รหัส 005 แผ่นท่ี 3/4 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

            ผู้รับผิดชอบ                               ขั้นตอน                                  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ     หนังสือราชการ เรื่อง “ส่ง 
     ข้อมูลการประเมินผลการ 
     ปฏิบัติงานด้านการ 
     รักษาพยาบาล ของหน่วย 
     บริการ” 

 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ      - หนังสือราชการ เรือ่ง “การ
      รายงานข้อมลูศักยภาพของการ
      ให้บรกิารรักษาพยาบาลใน
      สถานบรกิารสุขภาพ (CMI)” 
      - แจ้งทาง E-mail ผู้รับผิดชอบ
      ของรพ. 
 

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ/      รายงานศูนย์ประสทิธิภาพ ทาง  
ผู้รบัผิดชอบของรพ.      http://phdb/moph.go.th 
  
 NO 

                                        

                                                                     

                                

     

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ/ผู้รบัผิดชอบของรพ.                                                                    

                                                                    

 

น าเสนอข้อมูลเสนอ
ผู้บริหารระดับรพ. เพื่อ
พัฒนาการให้บริการ  

ก ากับ ติดตามการส่งรายงาน
ข้อมูลค่า CMI ของ รพ.ใน

โปรแกรมระบบรายงานศูนย์
ประสิทธิภาพ 

บันทึกข้อมูลค่าCMI ของรพ. 
รอบ 6/12 เดือน ทาง

โปรแกรมระบบรายงานศูนย์ 

การตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

รวบรวมข้อมูลของทุก รพ.
สรุปผลเสนอนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด.และ

ส่งกลับรพ. 

YES 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 394 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การสนับสนุนข้อมลูบริการผูปุ้วย
ในที่เหมาะสมกับขนาดและระดบัของ

หน่วยบริการ 

รหัส 005 แผ่นท่ี 4/4 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1 โรงพยาบาล บันทึกข้อมลูเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ในโปรแกรม E-Claim ของทุกเดือน 
 7.2 โรงพยาบาล บันทึกข้อมูลค่า CMI ของโรงพยาบาลในโปรแกรมระบบรายงานศูนย์ประสิทธิภาพ   ที่
เว็บไซตส์ านักบริการสาธารณสุข http://Phdb.moph.go.th ปีละ 2 ครั้งคือ รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน 
 7.3 โรงพยาบาล รวบรวมข้อมูล CMI พร้อมส่งให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ ทุกเดือนโดยส่งข้อมูลภายใน 2 
เดือนถัดไป เช่นข้อมูลเดือนตุลาคม 2558 จะต้องส่งให้ภายในวันที่ 5 มกราคม 2559 
 7.4 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ตรวจสอบข้อมูลรายงานการประเมินศักยภาพในการให้บริการ
รักษาพยาบาลผู้ปุวยใน (CMI) และผลการส่งข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ในโปรแกรม E-Claim       
รายเดือนของหน่วยบริการ  สรุปผลและส่งข้อมูลกลับไปยังหน่วยบริการ 
 7.5 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ติดตามการส่งรายงานข้อมูลของโรงพยาบาล ในโปรแกรมระบบรายงาน
ศูนย์ประสิทธิภาพ และในโปรแกรม E-Claim 
 7.6 โรงพยาบาล น าข้อมลูที่ได้รบัจากจังหวัด เสนอผู้บรหิารเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการให้บริการ
ผู้รักษาพยาบาลผู้ปุวยในของโรงพยาบาล 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 395 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การบริหารงานลงทะเบยีนผูม้ีสทิธิ  
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

รหัส 005 แผ่นท่ี 1/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ผู้จัดท า  นางสาววิยดา  รอดพ่าย 

ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางชูศรี  สิงหบ์ูรณ์) 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้เจ้าหน้าที่นายทะเบียนปฏิบัติงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ ในจังหวัดสิงห์บุรี  

2. ขอบเขต 
      คู่มือในการปฏิบัติงานลงทะเบียนได้อย่างมีประสทิธิภาพครอบคลุมของหน่วยบริการภายในจังหวัดสิงห์บุรี 

3. ค านิยาม 
 3.1 สสจ. หมายถึง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 3.2 หัวหน้าส่วนราชการ หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นายแพทย์ สสจ.  
      เป็นต้น 
 3.3 หน่วยทะเบียน หมายถึง หน่วยงานหรือหน่วยบริการทีไ่ด้รับมอบหมายจากส านักงานหลักประกัน 
      สุขภาพแห่งชาติให้ท าหน้าที่รบัแบบค าร้อง ตรวจสอบสทิธิหรือลงทะเบียนผูม้ีสทิธิในระบบ 
      หลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ  

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.1 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 4.2 กฎระเบียบข้อบังคับในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
 4.3 ปัญหาที่พบในงานลงทะเบียน 
 4.4 รูปแบบ/วิธีการ/แนวทาง/คู่มือการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ 
 4.5 หนังสือแจ้งหน่วยงานพร้อมรูปแบบ/วิธีการ/แนวทางปฏิบัติ/คู่มือ 
 4.8 รูปแบบ/วิธีการ/แนวทาง/คู่มือ 
 4.9 บัญชีรายการหน่วยบริการประจ า 
 4.10 ข้อมูลการขอลงทะเบียนผู้มีสิทธิ 
 4.11 ข้อมูลผลการขอลงทะเบียนผู้มีสิทธิ 
 4.12 ข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ 
 4.13 รายงานผลการลงทะเบียน 

5. เอกสารอ้างอิง  
 5.1 คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ 
 5.2 คู่มือการบริหารงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
 5.3 www.nhso.go.th (เว็ปไซต์ สปสช.) 
 

http://www.nhso.go.th/


คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 396 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การบริหารงานลงทะเบยีนผูม้ีสทิธิ  
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

รหัส 005 แผ่นท่ี 2/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน   

            ผู้รับผิดชอบ                                     ขั้นตอน                                  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่/ผู้ รับผิดชอบของสสจ.                    ประกนัสขุภาพ               

            

  

 

เจ้าหน้าที่/ผู้ รับผิดชอบของสสจ.                   ประกนัสขุภาพ               

      

  

                                   

  

                  ข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ 

                                 

                 

 

 

เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบของสสจ.                    ข้อมูลการลงทะเบียนผู้มี
สิทธิ 

 

 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ        รายงานผลการวิเคราะห์การ 

          ลงทะเบียน 

 

 

แจ้งหน่วยบริการ
ด าเนินการลงทะเบียน
ตามที่ก าหนด 

 

ประชุมชี้แจงนายทะเบียน
ระดับหน่วยบริการ 

ท าฐานข้อมูลทะเบียนประชากรทุก
สิทธิ ท่ีผ่านการรับรอง ให้ครบถ้วน
และตรวจ สอบการบริการในต่ละสิทธิ 

ติดตามและออกประเมินระบบงาน
ลงทะเบียนหน่วยบริการทุกแห่ง 

รวบรวมข้อมูลของทุก หน่วย
บริการ สรุปผลเสนอนพ.สสจ.และ

ส่งกลับหน่วยบริการ 

YES 

NO 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 397 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การบริหารงานลงทะเบยีนผูม้ีสทิธิ  
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

รหัส 005 แผ่นท่ี 3/3 
ฉบับท่ี 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7.รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1 หน่วยบริการเป็นผู้ตรวจสอบสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
 7.2 หน่วยบริการเป็นนายทะเบียนหน่วยบริการในการลงทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า 
 7.3 หน่วยบริการเป็นผู้ด าเนินการลงทะเบียนโดยการลงทะเบียนหน้า WEB SITE โดยใช้โปรแกรม 
NHSO UCAuthentication 4.0 
 7.4 จังหวัด เป็นผู้ติดตามการใช้โปรแกรม NHSO UCAuthentication 4.0 ของหน่วยบริการ  
 7.5 จังหวัด ประชุมช้ีแจงนายทะเบียนระดับหน่วยบริการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างการ
ลงทะเบียนของหน่วยบริการ 
 7.6 จังหวัด ท าฐานข้อมูลทะเบียนประชากรทุกสิทธิ ที่ผ่านการรับรอง  ให้ครบถ้วนและตรวจสอบการ
บริการในแต่ละสิทธิ  
 7.7 จังหวัด ติดตามและออกประเมินระบบงานลงทะเบียนหน่วยบริการทุกแห่ง 
 7.8 จังหวัด รวบรวมข้อมูลของทุก หน่วยบริการ สรุปผลเสนอนพ.สสจ.และส่งกลับหน่วยบริการ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 398 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การสนบัสนุนงบค่าบริการทาง

การแพทย์กลุ่มบุคคลทีม่ีปญัหาสถานะ
และสิทธิ 

รหัส 005 แผ่นท่ี 1/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ผู้จัดท า  นางยุภา  พวกอิ่ม 

ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางชูศรี  สิงหบ์ูรณ์) 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นหลักปฏิบัติใหผู้้ทีเ่กี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานด้านงบค่าบริการทางการแพทย์ กลุม่บุคคลที่มี
ปัญหาสถานะและสทิธิให้แก่หน่วยบริการทีเ่กี่ยวข้อง 

2. ขอบเขต 
 คู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงานฉบบันี้ครอบคลมุการด าเนินการด้านการสนบัสนุนงบค่าบริการทางการแพทย์ 
กลุ่มบุคคลทีม่ีปัญหาสถานะและสิทธิ จากกลุ่มประกันสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้กบัหน่วย
บริการในสงักัด เช่น  ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด  หน่วยบริการของรัฐ 

3. ค านิยาม 
 3.1 กลุ่มประกันสุขภาพ  สป.สธ. หมายถึง  กลุ่มประกันสุขภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

3.2 สสจ  หมายถึง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 3.3 หน่วยบริการ  หมายถึง  โรงพยาบาลทุกแห่ง สงักัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้บริการ
รักษาพยาบาลกลุ่มบุคคลที่มปีัญหาสถานะและสทิธิ 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.1. รับหนังสือแจง้การสนบัสนุนงบประมาณ จาก กลุม่ประกันสุขภาพ  สป.สธ. 
 4.2. ตรวจสอบรายละเอียดการสนบัสนุนงบประมาณจากเว็บไซ http://state.cfo.in.th 
 4.3. เสนอหนังสือ แจง้ประสานงานการเงิน สสจ. ตรวจสอบการโอนเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 
 4.4. บันทึกเสนอนายแพทย์ สสจ. อนมุัติงบสนับสนุนแกห่นว่ยบริการ 
 4.5. หนังสือแจง้โอนเงิน แก่หน่วยบริการ และส่งใบเสรจ็รบัเงิน ให้ กลุม่ประกันสุขภาพ สป.สธ. 
 4.6. หนังสือแจง้หน่วยบริการ 
 4.7. ส่งหนังสือ 

5. เอกสารอ้างอิง 
 5.1  คู่มือการใช้งานโปรแกรมประกันสุขภาพบุคคลทีม่ีปญัหาสถานะและสทิธิและการจัดการสถานะและ
สิทธิในบรกิารสาธารณสุข 
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คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 399 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การสนบัสนุนงบค่าบริการทาง

การแพทย์กลุ่มบุคคลทีม่ีปญัหาสถานะ
และสิทธิ 

รหัส 005 แผ่นท่ี 2/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี 
– 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

            ผู้รับผิดชอบ                                 ขั้นตอน                             เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที ่ธุรการ สสจ.   -สสจ.รบัหนังสือการโอนเงินสนับสนุน   -รับหนังสือแจง้การสนับสนุนงบประมาณ  
-ลงเลขรบัหนังสือและส่งหนังสอืให้เจ้าหน้าที ่  จาก กลุ่มประกันสุขภาพ  สป.สธ.  
  สสจ. ผู้รับผิดชอบ 

 
 

 
 
 เจ้าหน้าที ่สสจ. ผู้รบัผิดชอบ   ข้ันตอนตรวจสอบรายละเอียด  -ตรวจสอบรายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณ 

-ตรวจสอบความถูกต้องของยอดประชากร จากเว็บไซ http://state.cfo.in.th 

กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ  
-ตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับการสนับสุนน 

 

 
 

เจ้าหน้าที ่ สสจ. ผู้รบัผิดชอบ เสนอ สสจ.   -เสนอหนังสือ แจ้งประสานงานการเงิน สสจ.  
 -ส าเนาหนังสอื ประสานการเงิน สสจ. ตรวจสอบการโอนเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 

ตรวจสอบและออกใบเสร็จรบัเงิน   
 
 
 

 
เจ้าหน้าที ่ สสจ.  ผู้รบัผิดชอบ เสนอ  สสจ. ขออนุมัติ   -บันทึกเสนอนายแพทย์ สสจ. อนุมัติงบสนับสนุน 

-อนุมัติใช้งบเพื่อโอนให้เแก่หน่วยบรกิาร ให้แก่หน่วยบริการ  

-อนุมัติให้งานการเงิน โอนงบสนับสนุน -หนังสอืแจ้งโอนเงิน แกห่น่วยบริการ และสง่ 
-ลงนามในหนังสือแจง้หน่วยบริการ ใบเสร็จรบัเงินให้ กลุ่มประกันสุขภาพ สป.สธ.

  

     -ลงนามในหนังสือ ส่งใบเสร็จรับให้แก ่    
       กลุ่มประกันสุขภาพ สป.สธ. 
 
 
 
 เจ้าหน้าที ่ สสจ.  ผู้รบัผิดชอบ  -ส าเนาเรื่องทัง้หมดเก็บที่งานผู้รบัผิดชอบ -หนังสอืแจ้งหน่วยบรกิาร 
 
 

 
 เจ้าหน้าที ่ธุรการ สสจ.   การส่งหนังสอื   -ส่งหนังสอื 
     -สแกนหนังสือสง่ เข้าระบบสารบรรณ 

ให้หน่วยบริการ 
-ส่งหนังสอืใบเสรจ็รับเงินให้ กลุ่มประกัน 
สุขภาพ สป.สธ. ทางไปรษณีย์ 
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คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 400 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การสนบัสนุนงบค่าบริการทาง

การแพทย์กลุ่มบุคคลทีม่ีปญัหาสถานะ
และสิทธิ 

รหัส 005 แผ่นท่ี 3/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
7.1.  เจ้าหน้าที่ ธุรการ สสจ. ไดร้ับหนังสือการโอนเงินสนับสนุน จาก กลุ่มประกันสุขภาพ  สป.สธ.   

- ลงเลขรับหนังสือและส่งหนังสือให้เจ้าหน้าที่ สสจ. ผู้รับผิดชอบ 
 7.2.  เจ้าหน้าที่ สสจ. ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดการโอนงบสนับสนุน จากเว็บไซ 
http://state.cfo.in.th 
   - ตรวจสอบความถูกต้องของยอดประชากร กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ  
   - ตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับการสนับสุนน 

7.3.  เจ้าหน้าที่  สสจ. ผู้รับผิดชอบ เสนอหนังสือ แจ้งประสานงานการเงิน สสจ. ตรวจสอบการโอนเงิน
และออกใบเสร็จรับเงิน 

- ส าเนาหนังสือ ประสานการเงิน สสจ.ตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงิน  
7.4.  เจ้าหน้าที่  สสจ. ผู้รับผิดชอบ ท าบันทึกข้อความเสนอนายแพทย์ สสจ. อนุมัติงบสนับสนุนให้แก่ 

หน่วยบริการ และส่งใบเสร็จรับเงินให้ กลุ่มประกันสุขภาพ สป.สธ   
- ขออนุมัติใช้งบประมาณ เพื่อโอนให้เแก่หน่วยบริการ 
- ขออนุมัติให้งานการเงิน ด าเนินการโอนงบสนับสนุน  
- ลงนามในหนังสือแจ้งหน่วยบริการ   

   - ลงนามในหนังสือ ส่งใบเสร็จรับให้แก่  กลุ่มประกันสุขภาพ สป.สธ. 
 7.5.  เจ้าหน้าที่  สสจ.  ผู้รับผิดชอบ  หนังสือแจ้งหน่วยบริการ 
   - ส าเนาเรื่องทั้งหมดเก็บที่งานผู้รับผิดชอบ  
 7.6.  เจ้าหน้าที่ ธุรการ สสจ. ด าเนินการส่งหนังสือ  
   -สแกนหนังสือส่ง เข้าระบบสารบรรณให้หน่วยบริการ 

-ส่งหนังสือใบเสร็จรับเงินให้ กลุ่มประกันสุขภาพ สป.สธ. ทางไปรษณีย์ 
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คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 401 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การด าเนินงานจ่ายเงินช่วยเหลอื

เบื้องต้น ม.41 

รหัส 005 แผ่นท่ี 1/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ผู้จัดท า  นางชูศรี  สิงห์บรูณ์ 

ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางชูศรี  สิงหบ์ูรณ์) 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นหลักปฏิบัติใหผู้้ทีเ่กี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานการด าเนินงานจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41 

2. ขอบเขต 
 คู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงานฉบบันี้ครอบคลมุการด าเนินงานจ่ายเงินช่วยเหลอืเบือ้งต้น ม.41 จาก
ส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้แก่ผูร้ับบรกิารที่ได้รับความเสียหายจากการรกัษาพยาบาล  เป็น
มาตรการที่ด าเนินการตามบทบญัญัติของมาตรา 41 แห่งพระราชบญัญัตหิลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2545 

3. ค านิยาม 
 3.1 สปสช. หมายถึง  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

3.2 สสจ  หมายถึง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
3.3 คณะอนุกรรมการ  หมายถึง  คณะอนุกรรมการพจิารณาวินิจฉัยค าร้องขอรบัเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  
3.4 หน่วยบริการ  หมายถึง  โรงพยาบาลทุกแห่ง สงักัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 3.5 ผู้ยื่นค าร้อง  หมายถึง ประชาชนที่มสีิทธิหลักประกันสขุภาพตามพระราชบญัญัตหิลกัประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 เท่านั้น 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 แบบยื่นค าร้องขอรบัเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 

5. เอกสารอ้างอิง 
 คู่มือการด าเนินงานจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น พิมพ์ครัง้ที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 402 
 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การด าเนินงานจ่ายเงินช่วยเหลอื

เบื้องต้น ม.41 

รหัส 005 แผ่นท่ี 2/3 
ฉบับท่ี 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

            ผู้รับผิดชอบ                                 ขั้นตอน                             เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที ่ธุรการ สสจ.   -สสจ.รบัหนังสือ    -รับหนังสือรอ้งเรียน จาก หน่วยบรกิาร 
-ลงเลขรบัหนังสือและส่งหนังสอืให้เจ้าหน้าที ่   
  สสจ. ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 เจ้าหน้าที ่สสจ. ผู้รบัผิดชอบ  ข้ันตอนตรวจสอบรายละเอียด  -ตรวจสอบเอกสาร  สรุปประวัติการรักษาพยาบาล 

-ตรวจสอบสิทธิของผู้ย่ืนค ารอ้ง   
-ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร  
แบบย่ืนค าร้องเรียน ม.41 

 
 

เจ้าหน้าที ่ สสจ. ผู้รบัผิดชอบ  เสนอ สสจ.    -บันทึกเสนอนายแพทย์ สสจ. 
 -ท าบันทกึแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  

เพื่อทราบ  
   

 
 

เจ้าหน้าที ่ สสจ.  ผู้รบัผิดชอบ เสนอ  สสจ. ขออนุมัติ   -หนังสอืเชิญประชุม แจ้งคณะอนุกรรมการฯ  และ  
-ลงนามในหนังสือเชิญประชุม แจ้ง  สปสช.เขต 4 สระบุร ี
คณะอนุกรรมการฯ 
สปสช.เขต 4 สระบุร ี    

      

 
 
 เจ้าหน้าที ่ สสจ.  ผู้รบัผิดชอบ  เสนอ  สสจ. ขออนุมัติ   -หนังสอืสง่สรปุรายงานการประชุม ให้ 
     -ลงนามในหนังสือส่งสรปุรายงานประชุม คณะอนุกรรมการฯ , ผู้ย่ืนค าร้อง  และ 

แจ้ง มติที่ประชุม แก่ คณะอนุกรรมการฯ  สปสช.เขต 4 สระบุร ี
, ผู้ย่ืนค าร้อง  และสปสช.เขต 4 สระบุร ี
 

      

 
 เจ้าหน้าที ่ธุรการ สสจ.   การส่งหนังสอื   -ส่งหนังสอื 
     -ส่งหนังสอื ให้คณะอนุกรรมการฯ  

ผู้ย่ืนค าร้อง สปสช.เขต 4 สระบรุ ี  
ทางไปรษณีย์ 

 
 
  
 เจ้าหน้าที ่สปสช. เขต 4 สระบุร ี   สปสช. เขต 4 สระบุร ี   -นัดผู้ย่ืนค าร้อง รับเช็ค 

     -มามอบเช็คให้แก่ ผู้ย่ืนค าร้องเรียน 
      
 
 
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP) : 403 
 

 

 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสิงห์บุรี 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การด าเนินงานจ่ายเงินช่วยเหลอื

เบื้องต้น ม.41 

รหัส 005 แผ่นท่ี 3/3 
ฉบับที่ 1/2559 แก้ไขครั้งท่ี - 
วันท่ีอนุมัติ 

 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
7.1.  เจ้าหน้าที่ ธุรการ สสจ. รับหนังสือร้องเรียน จาก หน่วยบริการ 

- ลงเลขรับหนังสือและส่งหนังสือให้เจ้าหน้าที่ สสจ. ผู้รับผิดชอบ 

7.2.  เจ้าหน้าที่ สสจ. ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสาร  สรุปประวัติการรักษาพยาบาล 

- ตรวจสอบสิทธิของผู้ยื่นค าร้อง   
- ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร แบบยื่นค าร้องเรียน ม.41 
- ประสานขอข้อมูลการรักษากับโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 
- ทีมงานผู้รับผิดชอบงาน ม 41 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมcase 

7.3. เจ้าหน้าที่  สสจ. ผู้รับผิดชอบ บันทึกเสนอนายแพทย์ สสจ. 
- ท าบันทึกแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เพื่อทราบ   

7.4. เจ้าหน้าที่  สสจ.  ผู้รับผิดชอบ เสนอหนังสือเชิญประชุม แจ้งคณะอนุกรรมการฯ และสปสช.เขต 4 สระบุรี 
- ลงนามในหนังสือเชิญประชุม แจ้ง คณะอนุกรรมการฯ  และ สปสช.เขต 4 สระบุรี  

7.5.  เจ้าหน้าที่  สสจ.  ผู้รับผิดชอบ เสนอหนังสือส่งสรุปรายงานการประชุม  
  - ลงนามในหนังสือส่งสรุปรายงานประชุม คณะอนุกรรมการฯ ,ผู้ยื่นค าร้อง และ สปสช.เขต 4 สระบุรี  

7.6 เจ้าหน้าที่ ธุรการ สสจ. ส่งหนังสือ 
  - ส่งหนังสือ ให้คณะอนุกรรมการฯ ผู้ยื่นค าร้อง สปสช.เขต 4 สระบุรี  ทางไปรษณีย์ 
 7.7.เจ้าหน้าที่ สปสช. เขต 4 สระบุรี นัดผู้ยื่นค าร้อง รับเช็ค 
  - มามอบเช็คให้แก่ ผู้ยื่นค ารอ้งเรียน 
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กลุ่มงานประกันสุขภาพ ผู้จัดท า  นายทรรศนะ เอมสมบรูณ์ 

ผู้ตรวจสอบ  
 

(นางชูศรี  สิงหบ์ูรณ์) 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

ผู้อนุมัติ 
 

 
(นายปรารถนา ประสงค์ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค์ 
 ระบบรับ-ส่งต่อ (Referral System) ผู้ปุวยเป็นระบบที่มีความส าคัญในการรักษาพยาบาลผู้ปุวยอย่าง
ทั่วถึง (Accessibility) มีความต่อเนื่อง (Continuity) โดยใช้ด าเนินแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive) และ
ผสมผสาน (Integrated) เป็นกลไกส าคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน  
 จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องพัฒนาระบบรับส่งต่อ ให้มีประสิทธิภาพ มีความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อ
กัน ส่งผลให้ประชาชนได้รับการรกัษาที่ดี มีการส่งต่อเพื่อการรักษาในระดับสงูที่เกินศักยภาพ และการวางแผนการ
ส่งกลับเพื่อการดูแลรักษาต่อเนื่องอย่างมีระบบ มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย เกิดความประหยัด ลด
ค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรด้านสุขภาพของหน่วยบริการระดับต่างๆร่วมกัน 

2. ขอบเขต 
 เป็นการพัฒนาเครือข่าย ระบบรับส่งต่อผู้ปุวย ตั้งแต่ ระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล
ทั่วไป ภายในจังหวัด  

3. ค านิยาม 
 3.1 ระบบรับ-ส่งต่อ (Referal System) ผู้ปุวย  หมายถึง การรับและการส่งต่อผู้ปุวยจากสถานบริการ
แห่งหนึ่งไปยังสถานบริการอีกแห่งหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาพยาบาล ทั้งระดับต่ ากว่าไปสู่ระดับสูง และ
จากระดับสูงไปสู่ระดับต่ าเป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยมีหนังสือน าส่งผู้ปุวย  
 3.2 Refer In หมายถึง การรับประสานการส่งต่อผู้ปุวยจากโรงพยาบาลต้นทาง 
 3.3 Refer Out หมายถึง การประสานการส่งต่อผู้ปุวยไปโรงพยาบาลที่ศักยภาพสูงกว่า 
 3.4 Refer Back หมายถึง การประสานการส่งผู้ปุวยกลับเพื่อการรักษาต่อเนื่อง 
 3.5 ศสต. หมายถึง ศูนย์ประสานการรับ-ส่งต่อผู้ปุวย,ระดับจังหวัดได้แก่ รพ.แม่ข่ายของจังหวัด ทั้งนี้ตาม
แนวทางทางการด าเนินงานระบบรับ-ส่งต่อผู้ปุวย กระทรวงสาธารณสุข 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 แบบรายงานตามที่กระทรวงสาธารณสุข/เขตสุขภาพก าหนด 

5. เอกสารอ้างอิง 
 4.1 แนวทางการด าเนินงานระบบรับ-ส่งต่อผู้ปุวย กระทรวงสาธารณสุข 
 4.2 กรอบแนวทางการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ปุวยในเครือข่ายบริการสุขภาพ 
 4.3 คู่มือการ REFER ของจังหวัด  
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ศสต.รพ.ทุกแห่ง 

 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 6.1 ด้านการวางระบบรับ-ส่งต่อ ( Referal System ) ผู้ปุวย 

            ผู้รับผิดชอบ                                  ขั้นตอน                                เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-คณะกรรมการพัฒนา 
ระบบรับสง่ตอ่ผูป้่วยระดับ
จังหวดั 
-คณะกรรมการกวป. 
 

แนวทางการรับ-ส่งต่อ
ผู้ปุวยของจังหวัด 

โรงพยาบาลทุกแห่งด าเนินการ 

ตามแนวทางการรับ-ส่งต่อ ผู้ปุวยของจังหวัด 

1.แนวทางการด าเนินงานระบบส่งต่อ
ผู้ป่วย กระทรวงสาธารณสุข 
2.กรอบแนวทางการพัฒนาระบบส่งต่อ
ผู้ป่วยในเครือข่ายบริการสุขภาพ 
3.คูม่ือการ REFER ของจังหวดั 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 

 

กรณีที่พบปัญหา refer  ระหว่างรพ.ภายในจังหวัดให้
ผอ.รพ.ต้นทางและผอ.รพ.ปลายทางโทรศัพท์หารือ
ร่วมกันโดยยึดประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นหลัก 

หากมีข้อเสนอที่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเชิง
ระบบให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบรับ-ส่งต่อผู้ปุวย ระดับจังหวัดและ
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
ตามล าดับ 
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ผู้รับผดิชอบงาน ระบบรับ-ส่งตอ่ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 

ผู้รับผดิชอบงาน ระบบรับ-ส่งตอ่ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 6.2 ด้านก ากับติดตามข้อมูลและรายงาน 

                   ผู้รับผิดชอบ                            ขั้นตอน                              เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมรายงานจากรพ.ทกุแห่งจัดส่ง

ให้ ส านกังานสาธารณสขุจังหวดั 

วิเคราะห์ข้อมูล 

แบบรายงานตามทีก่ระทรวง
สาธารณสุข/เขตสขุภาพก าหนด 

ผู้รับผดิชอบงาน ระบบ
รับ-ส่งต่อ ศสต.จงัหวดั 

 

การก ากับติดตามโดยสะท้อนข้อมูล 

ในที่ประชุม กวป.หรือแจ้งผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลที่เก่ียวข้อง 
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7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1 ด้านการวางระบบ ( Referal System )  
  7.1.1 ผู้รับผิดชอบงานระบบรับ-ส่งต่อผู้ปุวย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบรับ-ส่งต่อผู้ปุวย ระดับจังหวัด 
  7.1.2 ผู้รับผิดชอบระบบรับ-ส่งต่อผู้ปุวย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด แจ้งแนวทางระบบ
รับส่งต่อผู้ปุวย ของจังหวัด  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือทบทวน 
  7.1.3 หากมีข้อเสนอที่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเชิงระบบให้ผู้รับผิดชอบงานระบบรับ-ส่งต่อ
ผู้ปุวย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ท าหน้าที่เลขานุการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบรับ-ส่งต่อผู้ปุวย 
ระดับจังหวัด  เพื่อพิจารณา และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เพื่อพิจารณาและประกาศ
เป็นนโยบายระดับจังหวัด ตามล าดับ ต่อไป 
 7.2 ด้านก ากับติดตามข้อมูลและรายงาน 
  7.2.1 โรงพยาบาลทุกแห่งจัดท ารายงานตามแบบรายงานตามที่กระทรวงสาธารณสุข/เขต
สุขภาพก าหนด ส่งไปที่ ศูนย์ประสานการรับ-ส่งต่อผู้ปุวย ระดับจังหวัด 

  7.2.2  ศูนย์ประสานการรับ-ส่งต่อผู้ปุวย ระดับจังหวัด รวบรวมรายงานส่งผู้รับผิดชอบงาน
ระบบรับ-ส่งต่อผู้ปุวยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
  7.2.3  ผู้รับผิดชอบงานระบบรับ-ส่งต่อผู้ปุวย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด วิเคราะห์ข้อมูล 
  7.2.4  ผู้รับผิดชอบงานระบบส่งต่อผู้ปุวย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  แจ้งผลการวิเคราะห์
ข้อมูลและก ากับ ติดตาม ในที่ประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 

 

 


