
แบบ ยร.02 

รายงานการเยี่ยมสํารวจสุขศาลาพระราชทาน 

สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของสุขศาลาพระราชทาน 
ขอมูลทั่วไปของสุขศาลาพระราชทาน 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 สรุปยอรายงาน 
ก. สถานการณ/บทสรุปภาพรวมของสุขศาลาพระราชทาน 
 
 
 
 
 
 
 
ข. การพัฒนาคุณภาพ 
สิ่งที่นาช่ืนชม 
 หมวดที่ 1  วัตถุประสงคของหนวยงาน การจัดโครงสรางหนวยงาน 

 
 
 

 หมวดที่ 2  การจัดอัตรากําลังและการพัฒนาบุคลากร 
 
 
 

 หมวดที่ 3  กระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติงาน 
 
 
 

 หมวดที่ 4  ยา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือแพทย อาคารและสภาพแวดลอม 
 
 

 
 

รายงานการเยี่ยมสํารวจสุขศาลาพระราชทาน 



แบบ ยร.02 

 หมวดที่ 5  กระบวนการรักษาพยาบาล การดูแลผูปวย และใหบริการดานสุขภาพ 
 
 
 
 

 หมวดที่ 6  กระบวนการสรางเสริมสุขภาพโดยการมีสวนรวม 
 
 
 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
 หมวดที่ 1  วัตถุประสงคของหนวยงาน การจัดโครงสรางหนวยงาน 

 
 
 
 

 หมวดที่ 2  การจัดอัตรากําลังและการพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 

 หมวดที่ 3  กระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 หมวดที่ 4  ยา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือแพทย อาคารและสภาพแวดลอม 
 
 
 
 

 หมวดที่ 5  กระบวนการรักษาพยาบาล การดูแลผูปวย และใหบริการดานสุขภาพ 
 
 
 
 

 หมวดที่ 6  กระบวนการสรางเสริมสุขภาพโดยการมีสวนรวม 
 
 

รายงานการเยี่ยมสํารวจสุขศาลาพระราชทาน 



แบบ ยร.02 

ขอเสนอตอคณะกรรมการรับรองคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ 1. ...............................................................คณะตรวจเยี่ยมสํารวจ 

ลงชื่อ 2. ...............................................................คณะตรวจเยี่ยมสํารวจ 

ลงชื่อ 3. ...............................................................คณะตรวจเยี่ยมสํารวจ 

                .............../......................./.............. 

รายงานการเยี่ยมสํารวจสุขศาลาพระราชทาน 



แบบ ยร.02 

รายงานการเยี่ยมสํารวจสุขศาลาพระราชทาน 

สุขศาลาพระราชทาน 
 
เกณฑการประเมินมาตรฐานการรักษาพยาบาล และบริการสุขภาพในสุขศาลาพระราชทาน 
ขอช้ีแจง  1  =  มี การเตรียมการ และวางแผนแนวทางในการปฏิบติั 

  2  =  มี การปฏิบัติตามแผนและแนวทางทีว่างไวบางสวน แตยังไมครบถวน 

  3  =  มี การปฏิบัติตามแผนและแนวทางทีว่างไวอยางครบถวน  

 4  =  มี การปฏิบัติตามแผนและแนวทางทีว่างไวอยางครบถวน พรอมทั้งมีการปรับปรงุแกไขใหสมบูรณ  

 5  =  มี การปฏิบัติตามแผนและแนวทางทีว่างไวครบถวนสมบรูณ มีนวัตกรรม และสามารถนําไปพัฒนาตอยอดได 

สิ่งที่พบจากการเยี่ยมสํารวจ 
หมวด เกณฑคุณภาพ สิ่งที่พบ / สิ่งที่ช่ืนชม (Evidence) ขอเสนอแนะ (Recommendation) คะแนน 

1 วัตถุประสงคของหนวยงาน การจัดโครงสรางองคกร  
1.1 มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ขอบเขตบริการ 
เปาหมาย และวัตถุประสงคของหนวยงานเปนลายลกัษณ
อักษร 
 - มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ขอบเขตบริการ 
เปาหมาย และวัตถุประสงคของหนวยงานเปนลายลกัษณ
อักษร ที่มีความเปนไปได 
 - มีการสื่อสารใหเจาหนาที่ในหนวยงานและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของรับทราบ มีความเขาใจ และปฏิบัติ 
 - เจาหนาที่และผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ขอบเขตบริการ เปาหมาย และ
วัตถุประสงค และทราบบทบาทของตนเองในการทําให
บรรลุตามเปาหมายของหนวยงาน 
 

   

รายงานการเยี่ยมสํารวจสุขศาลาพระราชทาน 



แบบ ยร.02 

หมวด เกณฑคุณภาพ สิ่งที่พบ / สิ่งที่ช่ืนชม (Evidence) ขอเสนอแนะ (Recommendation) คะแนน 

1.2 มีการจัดโครงสรางหนวยงานที่เอื้อตอการใหบริการ 
 - มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรใน
โครงสราง 
 - มีแนวทางในการรายงานเหตุการณและแกไขปญหา 
ตามสายบังคับบัญชาตามโครงสรางของหนวยงาน ทั้งยาม
ปกติและยามฉุกเฉิน 

   

2 การจัดอัตรากําลังและการพัฒนาบุคลากร  
2.1 มีการจัดอัตรากําลังเพื่อใหบริการไดอยางเพียงพอ
เหมาะสม 
 - มีเจาหนาที่เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัตงิาน 
กรณีมีเจาหนาที่ซึ่งมีคุณสมบัติไมครบถวน จะตอง
ปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลของผูมีใบประกอบวิชาชีพ 
 - มีการจัดอัตรากําลังเจาหนาที่ใหพรอมใหบริการใน
กรณีฉุกเฉิน 
 - มีแกนนํานักเรียน/อสม./จิตอาสามาชวยปฏิบัติงาน
สม่ําเสมอ 
 

   

2.2 มีการเตรียมความพรอมบุคลากรใหมีความรู 
ความสามารถ และทักษะในการใหบริการดานสุขภาพและ
การจัดการอยางมีคุณภาพ 
 - มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยาง
สม่ําเสมอ 
 - มีแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพรอมของ
บุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการ
ใหบริการดานสุขภาพอยางมีคุณภาพ 

   

รายงานการเยี่ยมสํารวจสุขศาลาพระราชทาน 



แบบ ยร.02 

หมวด เกณฑคุณภาพ สิ่งที่พบ / สิ่งที่ช่ืนชม (Evidence) ขอเสนอแนะ (Recommendation) คะแนน 

3 กระบวนการและข้ันตอนปฏิบัติงาน  
3.1 มีคูมือกระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงาน
ครอบคลุมขอบเขตการใหบริการเปนลายลักษณอักษร 
 - มีการจัดทําคูมือกระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติงาน ครอบคลุมขอบเขตการบริการและประเด็น
สําคัญเปนลายลักษณอักษร 
 

   

3.2 เจาหนาที่ใชคูมือกระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติงานเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
 - เจาหนาที่ รับทราบ เขาใจ และมีการใชคูมือ
กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงานเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 
 
 

   

3.3 มีระบบ/ขั้นตอน/วิธีการบันทึกผลและการจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 - มีการบันทึกผลและการจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบและสามารถสืบคนได 
 - มีการบันทึกผลการปฏิบัติและวิธกีารแกไขปรับปรุง 
 
 
 

   

3.4 มีการติดตามผลจากการปฏิบัติตามคูมือ/ขั้นตอน 
 - มีการประเมินเพื่อทบทวนการใชคูมือกระบวนการ/
ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

   

รายงานการเยี่ยมสํารวจสุขศาลาพระราชทาน 



แบบ ยร.02 

หมวด เกณฑคุณภาพ สิ่งที่พบ / สิ่งที่ช่ืนชม (Evidence) ขอเสนอแนะ (Recommendation) คะแนน 

4 ยา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือแพทย อาคารและสภาพแวดลอม  
4.1 มียา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือแพทย และ
อื่นๆ ในการใหบริการดานสุขภาพอยางเพียงพอ และ
เหมาะสมกับการใหบริการดานสุขภาพ 
 

   

4.2 มีระบบสนับสนุนและการสํารองยา เวชภัณฑ วัสดุ 
อุปกรณ เคร่ืองมือแพทย และอื่นๆ และระบบบํารุงรักษา
อุปกรณ เคร่ืองมือแพทย และอื่นๆ ใหพรอมใชงาน
ตลอดเวลา 
 - มีระบบการบริหารยาและเวชภัณฑ 
 - มีระบบการตรวจสอบ และบํารุงรักษาเคร่ืองมือ 
อุปกรณ และวัสดุใหพรอมที่จะใชงานไดตลอดเวลา 
 

   

4.3 อาคารและสภาพแวดลอมมีความแข็งแรงมั่นคง มี
ความปลอดภัยตอผูใหบริการและผูรับบริการ และเอื้อตอ
การใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุข และการมี
สุขภาพดี 
 - สถานที่ตั้งสุขศาลาพระราชทานมีความเหมาะสม 
สะดวกตอการเขาถึงบริการ มีการจัดแบงพื้นที่ภายในให
เหมาะสมสําหรับการใหบริการ 
 - มีแนวทางและวิธีการจัดการขยะสิ่งปฏิกลู และการ
จัดการสิ่งแวดลอม 
 
 
 

   

รายงานการเยี่ยมสํารวจสุขศาลาพระราชทาน 



แบบ ยร.02 

หมวด เกณฑคุณภาพ สิ่งที่พบ / สิ่งที่ช่ืนชม (Evidence) ขอเสนอแนะ (Recommendation) คะแนน 

5 กระบวนการรักษาพยาบาล การดูแลผูปวย และใหบริการดานสุขภาพ  
 5.1 มีกระบวนการใหบริการดานสุขภาพครบทุกมิติ ทั้ง

ดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
การสงตอผูปวย การฟนฟูสมรรถภาพ การสงเสริมสุขภาพ 
และการปองกันควบคุมโรคที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนด เปนคูมือขั้นตอนที่ชัดเจน และเจาหนาที่ใชเปน
แนวทางในการใหบริการอยางถูกตอง 
 - มีขั้นตอนการประเมินอาการ การรักษาพยาบาล
เบื้องตน การปฐมพยาบาลเบื้องตน และการสงตอผูปวย 
การติดตาม ประเมินผลการรักษาพยาบาล ดูแลผูปวย มี
การบริหารความเสี่ยงทางดานการรักษา ดูแลผูปวย และ
ความเสี่ยงทั่วไป 
 - ใหบริการรักษาพยาบาล ดูแลผูปวย และบริการดาน
สุขภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 
 
 

   

 5.2 มีการติดตามประเมินผลการรักษาพยาบาล การสงตอ
ผูปวย การสงเสริมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรค 
 

   

5.3 มีการบันทึกประวัติการรักษาพยาบาล และการ
ใหบริการดานสุขภาพอยางถูกตอง ครบถวน 
 - มีการบันทึกขอมูลที่จําเปนในการรักษาพยาบาล 
ดูแลผูปวย และการใหบริการสาธารณสุขอยางถูกตอง
ครบถวน 
 

   

รายงานการเยี่ยมสํารวจสุขศาลาพระราชทาน 



แบบ ยร.02 

หมวด เกณฑคุณภาพ สิ่งที่พบ / สิ่งที่ช่ืนชม (Evidence) ขอเสนอแนะ (Recommendation) คะแนน 

5.4 มีการทบทวนประเมินผลและพัฒนากระบวนการให
การรักษาพยาบาลเบื้องตน การปฐมพยาบาลเบื้องตน การ
สงตอผูปวย การฟนฟูสมรรถภาพ การสงเสริมสุขภาพ และ
การปองกันควบคุมโรค 
 
 

   

6 กระบวนการสรางเสริมสุขภาพโดยการมีสวนรวมของชุมชน  
6.1 การสงเสริมการเรียนรู และพัฒนาทักษะสุขภาพ 
 - มีศูนยเรียนรูดานสุขภาพ 
 - มีกิจกรรมเรียนรูสุขภาพทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
 - มีตัวอยางการมีทักษะสุขภาพที่ถกูตอง 
 
 
 

   

6.2 การจัดการปญหาสุขภาพในชุมชน 
 - มีการเฝาระวังและคนหาปญหาสุขภาพชุมชน 
 - มีการวางแผนจัดการแกไขปญหาสุขภาพ 
 - มีการประเมินผลการแกไขปญหาสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 

   

 

รายงานการเยี่ยมสํารวจสุขศาลาพระราชทาน 


