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แบบประเมินตนเอง เพ่ือการรับรองคุณภาพ (Accreditation)  
สุขศาลาพระราชทานทั่วประเทศ 

1. ขอมูลท่ัวไป 

 1.1 สถานพยาบาล สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานเลตองคุ 

 1.2 อําเภอ อุมผาง      จังหวัด ตาก 

 1.3 สภาพทางภูมิศาสตร เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม (อธิบายพอสังเขป) 

• ท่ีตั้งของสุขศาลาพระราชทานมีลักษณะอยางไร เชน ติดถนนใหญ แมน้ํา ติดปา เสนทาง
คมนาคมสัญจร 

หมูท่ี 10 ตําบลแมจัน อําเภอ อุมผาง จังหวัดตาก ตั้งอยูบนท่ีราบเชิงเขาติดแมน้ําสุริยะ จ.กาญจนบุรี 
อ.สังขละบุรี มีเสนทางลักษณะลูกลังรถยนตเขาถึง เปนหลักระยะทาง ทางรถยนต120 กิโลเมตรจากตัว
อําเภอ อุมผาง ใชเวลา 5 ชั่วโมงในชวงหนาแลง ถาเปนชวงหนาฝนจะประเมินคาดไมได ในการเดินทาง
ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีวัฒนธรรมพิเศษ ชาวบานนับถือ ลักธิฤาษี หางจากชายแดนไทย-เมียนมาร 4 กิโลเมตร 
ชองทางเดินบานกุยเลอเติ่ง  

• สภาพเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม 

ประชาชนมีฐานะยากจนถึงปานกลางเปนชาวไทยภูเขาเผาปกาเกอะญอ สวนใหญนับถือลักธิฤาษี  
90 เปอรเซ็นต ศาสนาคริสตรอยละ 10 เปอรเซ็นต ประเพณีท่ีสําคัญในชุมชนคือ วันสงกรานตและวัน
เขาพรรษา-ออกพรรษา 

1.4 ขอมูลจํานวนประชากรในบริเวณท่ีสุขศาลาพระราชทานตั้งอยู (เพศ, กลุมอายุ) 

ใหบริการในกลุมเด็กนักเรียนและประชาชนในพ้ืนท่ี มีประชากรท้ังหมด 438 ครัวเรือน ชาย 798 คน 
หญิง 754 คน รวม 1,552 คน  

จํานวนประชากรแยกตามชวงอายุ ( ป ) 
ลําดับ ชวงอายุ ( ป ) ชาย หญิง รวม 

1 อายุนอยกวา 1 ป 4 10 14 
2 อายุ 1 ป 9 6 15 
3 อายุ 2 ป 10 8 18 
4 อายุ 3 ป 21 16 37 
5 อายุ 4 ป 16 14 30 
6 อายุ 5 ป 17 17 34 
7 อายุ 6 ป 12 20 32 
8 อายุ 7 ป 18 16 34 
9 อายุ 8 ป 17 23 40 

10 อายุ 9 ป 25 28 53 
11 อายุ 10 ป 20 14 34 
12 อายุ 11 ป 20 30 50 
13 อายุ 12 ป 20 17 37 
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14 อายุ 13 ป 21 20 41 
15 อายุ 14 ป 24 18 42 
16 อายุ 15 ป 21 20 41 
17 อายุ 16 ป 19 23 42 
18 อายุ 17 ป 16 17 33 
19 อายุ 18 ป 19 13 32 
20 อายุ 19 ป 18 28 46 
21 อายุ 20 ป 17 16 33 
22 อายุ 21 ป 17 16 33 
23 อายุ 22 ป 14 17 31 
24 อายุ 23 ป 12 8 20 
25 อายุ 24 ป 13 12 25 
26 อายุ 25 ป 19 13 32 
27 อายุ 26 ป 16 13 29 
28 อายุ 27 ป 15 10 25 
29 อายุ 28 ป 11 7 18 
30 อายุ 29 ป 7 13 30 
31 อายุ 30 ป 17 13 30 
32 อายุ 31 ป 10 8 18 
33 อายุ 32 ป 9 11 20 
34 อายุ 33 ป 13 5 18 
35 อายุ 34 ป 9 13 25 
36 อายุ 35 ป 11 10 22 
37 อายุ 36 ป 11 10 21 
38 อายุ 37 ป 14 7 21 
39 อายุ 38 ป 7 13 20 
40 อายุ 39 ป 12 17 29 
41 อายุ 40 ป 10 10 20 
42 อายุ 41 ป 7 8 15 
43 อายุ 42 ป 13 8 21 
44 อายุ 43 ป 8 5 13 
45 อายุ 44 ป 10 7 17 
46 อายุ 45 ป 9 4 13 
47 อายุ 46 ป 3 6 9 
48 อายุ 47 ป 7 4 11 
49 อายุ 48 ป 8 8 18 
50 อายุ 49 ป 2 4 6 
51 อายุ 50 ป 4 5 9 
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52 อายุ 51 ป 4 5 9 
53 อายุ 52 ป 3 5 8 
54 อายุ 53 ป 6 2 8 
55 อายุ 54 ป 2 2 4 
56 อายุ 55 ป 1 8 9 
57 อายุ 56 ป 7 5 12 
58 อายุ 57 ป 5 5 10 
59 อายุ 58 ป 5 1 6 
60 อายุ 59 ป 10 3 13 
61 อายุ 60 ป 6 6 12 
62 อายุ 61 ป 2 8 10 
63 อายุ 62 ป 6 3 9 
64 อายุ 63 ป 4 6 10 
65 อายุ 64 ป 3 3 6 
66 อายุ 65 ป 5 0 5 
67 อายุ 66 ป 4 3 7 
68 อายุ 67 ป 3 2 5 
69 อายุ 68 ป 3 0 3 
70 อายุ 69 ป 6 3 9 
71 อายุ 70 ป 4 1 5 
72 อายุ 71 ป 4 4 8 
73 อายุ 72 ป 2 2 4 
74 อายุ 73 ป 2 2 4 
75 อายุ 74 ป 4 2 6 
76 อายุ 75 ป 2 2 4 
77 อายุ 76 ป 0 0 0 
78 อายุ 77 ป 4 1 5 
79 อายุ 78 ป 0 1 1 
80 อายุ 79 ป 2 1 3 
81 อายุ 80 ป 1 0 1 
82 อายุ 81 ป 0 0 0 
83 อายุ 82 ป 0 0 0 
84 อายุ 83 ป 0 0 0 
85 อายุ 84 ป 0 0 0 
86 อายุ 85 ป 0 0 0 
87 อายุ 86 ป 0 0 0 
88 อายุ 87 ป 0 0 0 
89 อายุ 88 ป 0 0 0 
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90 อายุ 89 ป 0 1 1 
91 อายุ 90 ป 0 0 0 

92 อายุ 91 ป 0 0 0 
93 อายุ 92 ป 0 0 0 
94 อายุ 93 ป 0 0 0 
95 อายุ 94 ป 1 0 1 

รวม 798 754 1,552 
 

1.5 สถานการณปญหาสุขภาพอนามัยในโรงเรียน ตชด. และในหมูบานท่ีสุขศาลาพระราชทานตั้งอยู 

ปญหาสุขภาพของนักเรียนและชุมชนสวนใหญจะเปนโรคตามฤดูกาล เชน ระบบทางเดินหายใจ (ปอดอักเสบ 
หวัด ไขมาลาเรีย ในชวงฤดูฝน ระบบทางเดินอาหารในชวงฤดูแลงและอุบัติเหตุจากการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน เชนมีดบาด รถจักรยายนต สวนในเด็กนักเรียนท่ีพบมากคือ โรคเหา และโรคผิวหนัง 

1.6 การชวยเหลือและสนับสนุนจาก รพ.สต. และ รพ.ชุมชน ท่ีเปนพ่ีเล้ียงของสุขศาลาพระราชทาน 

1) ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานในสุขศาลาฯ  
2) สนับสนนุยา-เวชภัณฑและอุปกรณการแพทย  
3) ออกหนวยแพทยเคลื่อนท่ีทุกๆ 1 เดือนใหกับชุมชน  
4) ประสานการปฏิบัติงานโรงพยาบาลอุมผางในการสงตอผูปวย  
5) สนับสนุนองคความรูดานวิชาการ  
6) รวมวางแผนและติดตามการดําเนินงานสุขศาลาพระราชทานฯในพ้ืนท่ี  
7) พัฒนาศักยภาพครูพยาบาลและเจาหนาท่ีสุขศาลาในการใหบริการ 
 

2.   จุดเดนหรือผลงานเดนสุขศาลาพระราชทานในการดูแลรักษานักเรียนและประชาชนในพ้ืนท่ี 

• ใหเขียนแบบเรียงความ หรือตาราง บรรยายถึงจุดเดนของสุขศาลาพระราชทานในการดูแล 
นักเรียนและประชาชน 

- มีการใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง หากมีกรณีฉุกเฉิน 
    - มีเครือขายในการรักษาพยาบาลและสงตออยางมีประสิทธิภาพ 

 

3. สรุปขอมูลสําคัญของหนวยงาน (Unit Profile) 

 3.1 วิสัยทัศน 

สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานเลตองคุ ท่ีพ่ึงดานสุขภาพของนักเรียนและ
ประชาชนอยางมี คุณภาพพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูของชุมชน 

 3.2 พันธกิจ 

1. จัดอาการสถานท่ี สภาพแวดลอม และอุปกรณเครื่องมือใหสะอาด เพียงพอพรอมใช 
2. จัดใหบริการผสมผสานครบท้ัง 4 ดานแบบองครวม และการสงตอผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีสุขศาลาฯใหมีองคความรูทักษะ และเจตคติท่ีดีอยางตอเนื่อง 
4. สนับสนุนภาคีเครือขายตางๆใหมีพัฒนาศูนยการเรียนรูและระบบสารสนเทศสูชุมชน 
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 3.3 เปาหมาย 

– นักเรียนและประชาชนสามารถเขาถึงบริการสุขภาพเบื้องตนไดอยางท่ัวถึง 
– นักเรียนและประชาชนไดรับขอมูลขาวสารความรูดานสุขภาพท่ีถูกตอง  เพ่ือการดูแลสุขภาพของ
ครอบครัวตนเองและชุมชน ครูพยาบาลและเจาหนาท่ีสุขศาลาไดรับการพัฒนาศักยภาพตนเองเพ่ือ
นํามาใชในการรักษาพยาบาลใหกับนักเรียนและประชาชนในพ้ืนท่ี 

 3.4 ขอบเขตการบริการ 

 – พ้ืนท่ีรับผิดชอบ หมูบานเลตองคุ จํานวน 1 หมูบาน/6กลุมบานบาน หมูบาน/คุมบาน 
 – บริการอะไรบาง : 

การตรวจรักษาเบื้องตน,การปฐมพยาบาล,การวางแผนครอบครัว,เยี่ยมผูปวยหลังคลอด,เยี่ยมผูปวยสง
ตอ,แจกยาสามัญประจําบาน ติดตามพัฒนาการเด็กแรกเกิด-3 ขวบ 

 3.5 ผลงานการปฏิบัติงาน (การรักษา การสงตอ การใหความรูสุขภาพ การเย่ียมบาน) 

– ใหบริการการรักษาพยาบาลเบื้องตนในรายท่ีวินิจฉัยโรคได      
– สามารถทําแผล,เย็บแผลท่ีอาการไมหนักและจายยาได  
– หากมีกรณีท่ีไมสามารถวินิจฉัยโรคไดหรือบาดเจ็บอาการหนักก็จะทําการสงตอผูปวยไปรับการรักษาตอ
ยังโรงพยาบาลอุมผาง  
– มีการเยี่ยมบานใหคําแนะนําในการปฏิบัติตน เชนเยี่ยมหลังคลอด,ผูปวยสงตอกลับมาพักฟนท่ีบาน 
– มีการแนะนําใหมาฝากครรภท่ีสุขศาลาและใหคําแนะนําการปฏิบัติตนระหวางตั้งครรภ 

3.5.1 ดานการรักษา ในปงบประมาณ 2564 ตั้งแต ต.ค. 63 - ก.ย 64   
มีผูมาใชบริการดานการรักษา  แยกตามอาการโรค ดังนี้  
      - ระบบทางเดนิหายใจ  จํานวน  815  ครั้ง  
      - ระบบทางเดินอาหาร   จํานวน 464  ครั้ง  
      - ระบบกลามเนื้อ   จํานวน  171  ครั้ง 
      - ระบบ หูตา คอ จมูก จํานวน 133  ครั้ง  
      - ระบบผิวหนัง   จํานวน 104  ครั้ง  
      - ระบบทําแผล   จํานวน 74  ครั้ง  
      - คุมกําเนิด/วางแผนครอบครัว   จํานวน 133  ครั้ง 
      - ฝากครรภ   จํานวน 51  ราย 

3.5.2 การสงตอ  
      – สงตอผูปวย   จํานวน 68  ครั้ง   

3.5.3 การใหความรูสุขภาพ 
      – ใหความรูสุขภาพนักเรียน   จํานวน 2  ครั้ง 
      – ใหความรูเรื่องสุขภาพประชาชน   จํานวน 2  ครั้ง  

3.5.4 การเยี่ยมบาน   
       - เยี่ยมบาน   จํานวน 12  ครั้ง 
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 3.6 กิจกรรมในเรื่องการสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรค เปนรูปแบบอยางไร เนื้อหาอะไรบาง 

3.6.1 โรคเหาในนักเรียน  ครูพยาบาล,จนท.สุขศาลา รวมกับคณะครูหมักเหาใหนักเรียนและใหความรูใน
การดูแลความสะอาดของรางกายและเสื้อผา  ตรวจสุขภาพนักเรียน 

3.6.2 โรคผิวหนัง ครูพยาบาลเจาหนาท่ีประจําสุขศาลาและคณะครูใหความรูเก่ียวกับโรคผิวหนัง และ
วิธีการดูแลความสะอาดของรางกาย เชน 

ตัดเล็บใหสั้น  เสื้อผาไมควรใสซํ้ากันหลังจากทํากิจกรรมทุกชนิดแลวใหอาบน้ําใหสะอาด 

 3.6.3.โรคมาลาเรีย คณะครู อสม.ผูนําชุมชนรวมกับกรมควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงรณรงคใหความรู
เรื่องโรคมาลาเรียและการปองกันโรค  

3.6.4 การปองกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) -แนะนําใหความรูเก่ียวกับการปองกันตนเอง
จากเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) เชนการลางมือ 7 ข้ันตอน   

การสวมใสหนากากอนามัย การถอดหนากากอนามัยท้ิงท่ีถูกวิธี  

คัดกรองนักเรียนกอนเขาโรงเรียนทุกวันทําการ  
- ตั้งจุดคัดกรอง – ลางมือดวยสบูเหลว  -ลางมือเจลแอลกอฮอล  -วัดอุณหภูมิรางกาย 

3.7 อัตรากําลังของหนวยงาน (ระบุ ช่ือ สกุล ตําแหนง ของแตละบุคคล ระบุความรับผิดชอบหลัก/ 
รอง หรือรวม/ part time - full time คุณวุฒิ - ระบุท้ังวุฒิการศึกษา/ การอบรมเฉพาะทาง/ การ
อบรมท่ีเกี่ยวของ และระบุป พ.ศ.ท่ีจบหรืออบรมมา) 

 
ช่ือ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ/ประสบการณทํางาน ความรับผิดชอบ 

1. ส.ต.อ.จตุพงษ 
วิไลบรรเจิดกร 

ครูใหญรร.ตชด. 
บานเลตองคุ 

ปริญญาตรี ครูใหญรร.ตชด.บานเลตองคุ 
 

2. จ.ส.ต.ศรราม  
เยี่ยมคุณธรรม 

ครูพยาบาล         
 

ปริญญาตรี/ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
เอกภาษาไทย 

ครูพยาบาล         
 

3. นางสาวชลธิชา 
คีรบีุปผา 

ลูกจาง ม.ปลาย เจาหนาท่ีสุขศาลาฯ 

4. นางสาวลําดวน 
เมตตาเวชรักษา 

พว.ปฏิบัติการ ปริญญาตรี/หลักสูตร 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

พยาบาลประจําสุขศาลา 

5. นางสาว อรชร 
คีรีการะเกด 

พนักงานผู 
ชวยเหลือคนไข 

ม.ปลาย เจาหนาท่ีสุขศาลาฯ 

6. นางสาว ม่ือดาดา 
คีรีการะเกด 

พนักงานผู 
ชวยเหลือคนไข 

ม.ปลาย เจาหนาท่ีสุขศาลาฯ 

7. นาย ไชโย  
ไมมีนามสกุล 

พนักงานบริการ ม.ปลาย เจาหนาท่ีสุขศาลาฯ 

8. นาย สุริยะ 
เมตตาเวชรักษา 

พนักงานบริการ ปริญญาตรี/หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตร 

พขร.ประจําสุขศาลาฯ 

 



แบบ ยร.01 

4. ตัวอยางกิจกรรมพัฒนาคุณภาพในการปรับปรุงกระบวนการทํางานดูแลผูปวย 
 

ปญหาท่ีพบ การปรับปรุงผลลัพธท่ีเกิดข้ึน 
1.ผูปวยไมสามารถปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของ
เจาหนาท่ีสุขศาลาฯได  

1.ใหตัวแทนบานละคนท่ีสามารถอาน เขียนไดมาเขารวม
กิจกรรมและกลับไปดูแลผูปวย จนทําใหผูปวยปฏิบัติ
คําแนะนําได 

 2.ผูปวยซ้ือยามารับประทานเอง 2.ใหคําแนะขอเสียของการซ้ือยามารับประทานเอง ผูปวย
ปฏิบัติตาม 

 

5. ยกตัวอยางเหตุการณหรือส่ิงท่ีไดชวยเหลือคนไขท่ีเปนความภาคภูมิใจของสุขศาลาพระราชทาน  
โดยบรรยายเหตุการณส่ิงท่ีไดทํา และผลลัพธเปนอยางไร (ไมเกิน 1 หนากระดาษ) 

 ทุกครั้งท่ีสุขศาลามีการสงตอผูปวย แลวผูปวยปลอดภัยทําใหเรารูสึกภูมิใจ ท่ีเราไดเปนสวนหนึ่งทําให
ประชาชนปลอดภัย 

-กรณี Case ผูปวยเมาเห็ดพิษหมู  

เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา10.30 มีครอบครัว นายจอยะวา ไมมีนามสกุล 1 ครอบครัวไดมาตาม
เจาหนาท่ีสุขศาลาใหไปดูอาการคนไขท่ีบาน จํานวนท้ังหมด 4 ราย ดวยอาการเมาคลั่ง ดิ้น น้ําลายฟูปาก ซึม 

จากการซักประวัติเบื้องตน พบวา ตอนเชานองสาวประกอบอาหาร ดวยตมเห็ดข้ีควายรับประทานเปนอาหาร
เชา ผานไปประมาณ 1 ชม. 

1. ดช. ก. มีอาการเมาคลั่ง ดิ้น น้ําลายฟูปาก เห็นภาพหลอน 

2. ดช. ข อาย ุ2 ขวบ มีอาการ ชัก ซึม ไมเลน ไมกินนม 

3. นส.นอมึแบล มีอาการ ซึม สับสน ปวดศีรษะ 

4. นาง นอบี้แบะ  มีอาการ ซึม สับสน  

สุขศาลาเลตองคุไดไปเคลื่อนยายผูปวยจากบานผูปวยมายังสุขศาลาฯเม่ือจนท.ประเมินอาการซักประวัติใหการ
พยาบาลเบื้องตนเรียบรอยแลว รีบ Consult.ไปยังรพ.อุมผาง จากนั้นแพทยไดสั่ง Order case เด็ก อายุ2 ป 
การรักษา เปน Valum 2 mg iv prn ,on 5% DN/2 1,000 ml rate 25 mi/hr วันนั้นเปนวันท่ีพ่ี จนท.
ผูชายได Off เวรเหลือแคจนท.ผูหญิงจึงไดไปตามุคุณครูผูชายรร.ตชดบานเลตองคุมาชวยจับคนไขเพราะคนไข
คนแรกมีอาการคอนขางรุนแรง ดิ้นไปมา เห็นภาพหลอนตองใชแรงผูชายในการชวยจับคนไข จากนั้นจึงขอรถ
โรงพยาบาลอุมผางออกมารับคนไขครึ่งทาง 11.30น.ทางสุขศาลาเวลาไดเคลื่อนยายคนไขไปยังรพ.อุมผาง พอ
เจอกับรถโรงพยาบาล Case เด็กอายุ2 ขวบท่ีมีอาการชัก ซึม แพทยไดใสทอชวยหายใจ และสงคนไขท้ัง4 คน
ไปถึงรพ.อุมผางไดปลอดภัย 

ถาหากเราตัดสินใจลาชาไมสงตอผูปวยไปยังโรงพยาบาลอาจถึงชีวิต 

 

 

 



แบบ ยร.01 

 

 

 

 

 

 

-กรณีCase ทองแฝด+สายสะดือยอย(prolapse cord) 

เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคมพ.ศ.2563   เวลา0.9.00น. นาย ตานอ (สามีคนทอง) มาตามเจาหนาท่ีสุขศาลาฯ
ใหไปดูภรรยาท่ีบานดวยอาการปวดทองคลอด เจาหนาท่ีเดินทางไปดูคนทองท่ีบาน กําลังจะตรวจภายใน
เพ่ือประเมินการคลอด ปรากฏวามีสายสะดือเด็กยื่นออกมาทางชองคลอด จึงรีบเคลื่อนยายคนทองจาก
บานมาท่ีสุขศาลาฯ ซักประวัติ+ประเมินอาการเบื้องตนคนทองเพ่ือเตรียม Consult ไปยังรพ.อุมผาง คน
ทอง Case นี้ไมเคยมีฝากทอง ไมเคยไดรับการอัลตราซาวด จึงรีบเตรียมเครื่องอัลตราซาวดเพ่ือดูวาทารก
อยูในทาหัว หรือทากน ถาหากเปนทาหัวทารกสามารถคลอดเองไดแตตองเฝาระวังคลอดติดขัดไดเพราะ
สายสะดืออยูต่ํากวาตัวทารก พออัลตราซาวดแลวมีทารกอยูในครรภถึง 2 คน จึงรีบปรึกษาแพทยท่ีรพ.อุม
ผาง เพ่ือใหการพยาบาลเบื้องตนและขอเจาหนาท่ี รพ.อุมผางมารับชวงตอครึ่งทาง หลังจากนั้น แพทยได
สั่ง การรักษา เปน on 5%dn/2 1,000 ml iv rate 80 cc/ml ใหเจาหนาท่ีเอามือดันสายสะดือและ
ศีรษะเด็กเอาไวหามดึงมือออกเด็ดขาด จนกวาจะเจอรถรพ.ท่ีมารับชวงตอ หลังจากนั้นไดเคลื่อนยายคน
ทองออกจากสุขศาลาฯไปถึง หมูบานนุโพไดเจอกับรถ.รพ.อุมผางเลยเปาถายคนทองไปยังรถรพ.อุมผางเม่ือ
ถึงรพ.แพทยได Sat เปน Case Emergency เพ่ือเอาทารกออกโดยเร็วท่ีสุด จากนั้นการผาตัดก็ผานไป
ดวยดี ปลอดภัยท้ังแมและลูก  

 ถาเราตัดสินใจลาชาหรือไมสงตอผูปวยไปยังโรงพยาบาลผูปวยอาจถึงชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินตนเอง 



แบบ ยร.01 

แบบประเมินตนเองเพ่ือการรับรองคุณภาพ (Accreditation) 

สุขศาลาพระราชทานทั่วประเทศ 

หนวยงาน  :   สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานเลตองคุ           
 

เกณฑการประเมินมาตรฐานการรักษาพยาบาล และบริการสุขภาพในสุขศาลาพระราชทาน 
ขอชี้แจง  1  =  ม ีการเตรียมการ และวางแผนแนวทางในการปฏิบัต ิ

  2  =  ม ีการปฏิบัตติามแผนและแนวทางท่ีวางไวบางสวน แตยังไมครบถวน 

  3  =  ม ีการปฏิบัตติามแผนและแนวทางท่ีวางไวอยางครบถวน  

 4  =  ม ีการปฏิบัตติามแผนและแนวทางท่ีวางไวอยางครบถวน พรอมท้ังมีการปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ  

 5  =  ม ีการปฏิบัตติามแผนและแนวทางท่ีวางไวครบถวนสมบูรณ มีนวัตกรรม และสามารถนําไปพัฒนาตอยอดได 

หมวดท่ี 1 วัตถุประสงคของหนวยงาน การจัดโครงสรางหนวยงาน 

ประเด็นท่ีประเมิน 
คะแนนที่
หนวยงาน

ประเมินตนเอง 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการใหคะแนน 

รายการ รายละเอียด 

1.1 มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ขอบเขตบริการ เปาหมาย และ
วัตถุประสงคของหนวยงานเปนลายลักษณอักษร 
- มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ขอบเขตบริการ เปาหมาย และ

วัตถุประสงคของหนวยงานเปนลายลักษณอักษร ท่ีมีความเปนไปได 
- มีการสื่อสารใหเจาหนาท่ีในหนวยงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

รับทราบ มีความเขาใจ และปฏิบัติ 
- เจาหนาท่ีและผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน  

พันธกิจ ขอบเขตบริการ เปาหมาย และวัตถุประสงค และทราบบทบาท
ของตนเองในการทําใหบรรลุตามเปาหมายของหนวยงาน 

 
 

4 วิสัยทัศน 
 

 
 
 

พันธกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานเลตองคุ ท่ีพ่ึงดานสุขภาพของนักเรียนและประชาชน
อยางมี คุณภาพพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู
ของชุมชน 
 
1.จัดอาการสถานท่ี สภาพแวดลอม และอุปกรณ
เครื่องมือใหสะอาด เพียงพอพรอมใช 
2. จัดใหบริการผสมผสานครบท้ัง 4 ดานแบบองครวม 
และการสงตอผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ 
3.พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีสุขศาลาฯใหมีองคความรู
ทักษะ และเจตคติท่ีดีอยางตอเนื่อง 
4.สนับสนุนภาคีเครือขายตางๆใหมีพัฒนาศูนยการเรียนรู
และระบบสารสนเทศสูชุมชน 



แบบ ยร.01 

ประเด็นท่ีประเมิน 
คะแนนที่
หนวยงาน

ประเมินตนเอง 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการใหคะแนน 

รายการ รายละเอียด 

1.2 มีการจัดโครงสรางหนวยงานท่ีเอ้ือตอการใหบริการ 
- มีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรในโครงสราง 
- มีแนวทางในการรายงานเหตุการณและแกไขปญหา ตามสายบังคับ

บัญชาตามโครงสรางของหนวยงาน ท้ังยามปกติและยามฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ขอบเขตบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การใหบริการในสุข
ศาลาพระราชทานฯ 

-ใหบริการในกลุมเด็กนักเรียนประชาชนในพ้ืนท่ี และนอก
พ้ืนท่ีสุขศาลาพระราชทานฯบานเลตองคุ หมู 10 
รับผิดชอบ 1 หมูบาน (6กลุมบาน) จํานวน 290 หลังคา
เรือน  
ชาย 798 คน  หญิง 754  คน    รวม 1,552     คน 
 
เปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงาน 
1.นักเรียนและประชาชนสามารถเขาถึงบริการสุขภาพได 
2.นักเรียนและประชาชนไดรับขอมูลขาวสารความรูดาน
สุภาพท่ีถูกตอง   
เพ่ือการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
 
 
1.การรักษาพยาบาลนกัเรียนและประชาชน 
2.งานปองกันควบคุมและเฝาระวังโรค 
3.เฝาระวังโภชนาการในเด็กถึง 0-72 เดือน 
4.การวางแผนครอบครัว  อนามัยแมและเด็ก 
5.งานสงเสริมภูมิคุมกันโรค(วัคซีนเด็ก) 
6.ใหบริการเชิงรุก ( เยี่ยมบาน ) 
7.การใหสุขศึกษาและประชาสัมพันธ 

 

. 



แบบ ยร.01 

หมวดท่ี 2 การจัดอัตรากําลังและการพัฒนาบุคลากร 

ประเด็นท่ีประเมิน 
คะแนนที่
หนวยงาน

ประเมินตนเอง 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการใหคะแนน 

รายการ รายละเอียด 

2.1 มีการจัดอัตรากําลังเพ่ือใหบริการไดอยางเพียงพอเหมาะสม 
- มีเจาหนาท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน กรณีมีเจาหนาท่ีซ่ึง

มีคุณสมบัติไมครบถวน จะตองปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลของผูมี
ใบประกอบวิชาชีพ 

- มีการจัดอัตรากําลังเจาหนาท่ีใหพรอมใหบริการในกรณีฉุกเฉิน 
- มีแกนนํานักเรียน/อสม./จิตอาสามาชวยปฏิบัติงานสมํ่าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 บุคลากรประจําสุข 
ศาลา มีจํานวน 7 คน 
ดังนี้ 

1. จ.ส.ต.ศรราม เยี่ยมคณุธรรม     ตําแหนง ครูพยาบาล 
หนางานท่ีไดรับผิดชอบงาน ประสานงาน-ราชการ, สุขศึกษาและ
ประชาสมัพันธ งาน อนามัยโรงเรยีน งานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

2. นางสาว ลําดวน เมตตาเวชรักษา    ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพ 
หนาท่ีรับผดิชอบงาน  งานรักษาพยาบาลท่ัวไป งานอนามัยแม
และเด็ก งานเบิกจายยา และ เวชภัณฑ งานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

3. นางสาว ชลธิชา  คีรีบุปผา     ตําแหนง  เจาหนาท่ีสุขศาลา 
หนาท่ีรับผดิชอบงาน งานสงเสริมปองกัน, งานขอมูล ขาวสาร 
งานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

4. นางสาว มื่อดาดา  คีรีการะเกด     ตําแหนง ผูชวยเหลือคนไข 
หนาท่ีรับผดิชอบงาน  งานวางแผนครอบครัว, งานอ่ืนๆท่ีไดรับ
มอบหมาย 

5. นาย ไชโย     ตําแหนง  พนักงานบริการ 
หนาท่ีรับผดิชอบงาน  งานสงตอผูปวย, งานควบคุมโรคติดตอ งาน
อ่ืนๆท่ีไดรบัมอบหมาย 

6. นางสาว อรชร  คีรีการะเกด     ตําแหนง  ผูชวยเหลือคนไข 
หนาท่ีรับผดิชอบงาน  1.เบิกจายยาและเวชภัณฑ งาน ( NCD ) 
ผูปวยความดันเบาหวาน งานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

7.  นาย  สุรยิะ  เมตตาเวชรกัษา     ตําแหนง  พนักงานบริการ 
หนาท่ีรับผดิชอบงาน  ขับรถพยาบาล รับ – สงผูปวยโดยสามารถ
ใหบริการไดตลอด 24 ช่ังโมง งานอ่ืนๆท่ีไดรบัมอบหมาย 
 

 



แบบ ยร.01 

ประเด็นท่ีประเมิน 
คะแนนที่
หนวยงาน

ประเมินตนเอง 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการใหคะแนน 
รายการ รายละเอียด 

2.2 มีการเตรียมความพรอมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และทักษะใน
การใหบริการดานสุขภาพและการจัดการอยางมีคุณภาพ 
- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอยางสมํ่าเสมอ 
- มีแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือเตรียมความพรอมของบุคลากรใหมีความรู 

ความสามารถ และทักษะในการใหบริการดานสุขภาพอยางมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 บุคลากรมีการเตรียม
ความพรอม 
มีความรู  และทักษะ 

-สงบุคลากรฝกอบรมหลักสูตรผูชวยพยาบาล 
(โรงพยาบาลตํารวจ) 
 
-จัดการอบรมฟนฟูความรูใหกับบุคลากร  ปละ  1  ครั้ง  
(โรงพยาบาลอุมผาง) 
 
-นิเทศและติดตามการดําเนินงานของบุคลากรปละ  1 
ครั้ง (คณะกรรมการสุขศาลาอําเภออุมผาง 

 



แบบ ยร.01 

หมวดท่ี 3 กระบวนการและข้ันตอนปฏิบัติงาน 

ประเด็นท่ีประเมิน 
คะแนนที่
หนวยงาน

ประเมินตนเอง 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการใหคะแนน 
รายการ รายละเอียด 

3.1 มีคูมือกระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติงานครอบคลุมขอบเขตการ
ใหบริการเปนลายลักษณอักษร 
- มีการจัดทําคูมือกระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติงาน ครอบคลุม

ขอบเขตการบริการและประเด็นสําคัญเปนลายลักษณอักษร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4 -คูมือของ นพ. สุรเกียรติ  
อาชานุภาพ 
ตารางการตรวจรักษาโรค
ท่ัวไป 1,2 
 
-ตารางการจายยารักษา
ผูปวยมาลาเรีย 
 
-ตารางการบริหารยาฉีด  
-โปสเตอรสุขภาพ 
( ความรูเรื่องโรคตางๆ ) 

 

 



แบบ ยร.01 

 

ประเด็นท่ีประเมิน 
คะแนนที่
หนวยงาน

ประเมินตนเอง 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการใหคะแนน 
รายการ รายละเอียด 

3.2 เจาหนาท่ีใชคูมือกระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติงานเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
- เจาหนาท่ี รับทราบ เขาใจ และมีการใชคูมือกระบวนการ/ข้ันตอน/

วิธีการปฏิบัติงานเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

4   

 

ประเด็นท่ีประเมิน 
คะแนนที่
หนวยงาน

ประเมินตนเอง 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการใหคะแนน 
รายการ รายละเอียด 

3.3 มีระบบ/ข้ันตอน/วิธีการบันทึกผลและการจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
- มีการบันทึกผลและการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ

และสามารถสืบคนได 
- มีการบันทึกผลการปฏิบัติและวิธีการแกไขปรับปรุง 
 

3   

 

ประเด็นท่ีประเมิน 
คะแนนที่
หนวยงาน

ประเมินตนเอง 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการใหคะแนน 
รายการ รายละเอียด 

3.4 มีการติดตามผลจากการปฏิบัติตามคูมือ/ข้ันตอน 
       - มีการประเมินเพ่ือทบทวนการใชคูมือกระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีการ

ปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 
 

4   

 

 



แบบ ยร.01 

หมวดท่ี 4 ยา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือแพทย อาคารและสภาพแวดลอม 

ประเด็นท่ีประเมิน 
คะแนนที่
หนวยงาน

ประเมินตนเอง 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการใหคะแนน 
รายการ รายละเอียด 

4.1 มียา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือแพทย และอ่ืนๆ ในการ
ใหบริการดานสุขภาพอยางเพียงพอ และเหมาะสมกับการใหบริการดาน
สุขภาพ 

 
 
 
 
 

4 ยาและเวชภัณฑ วัสดุ 
อุปกรณ เครื่องมือ 
อาคาร และสิ่งแวดลอม
ในการดูแลผูปวย 
 
 

-มีเครื่องมือ อุปกรณ ท่ีจําเปนและเพียงพอสําหรับการ
ใหบริการ 
 
-จัดทําทะเบียนวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณการแพทย 
 
-เครื่องมืออุปกรณทางการแพทย 
เพียงพอตอการใหบริการ 

 
 

ประเด็นท่ีประเมิน 
คะแนนที่
หนวยงาน

ประเมินตนเอง 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการใหคะแนน 
รายการ รายละเอียด 

4.2 มีระบบสนับสนุนและการสํารองยา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
แพทย และอ่ืนๆ และระบบบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือแพทย และอ่ืนๆ 
ใหพรอมใชงานตลอดเวลา 
- มีระบบการบริหารยาและเวชภณัฑ 
- มีระบบการตรวจสอบ และบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุให

พรอมท่ีจะใชงานไดตลอดเวลา 
 
 

4 มีระบบสํารอง 
ตรวจสอบ บํารุงรักษา 
เครื่องมืออุปกรณ และ
วัสดุใหพรอมใชงาน 
 

-มีระบบสํารองไฟ โซลาเซลลและพลังงานน้ํา 
ไดรับการสนับสนุนยา และ เวชภัณฑ 
จาก กก. ตชด.ท่ี 34 และ รพ. อุมผาง 
 
-ไดรับการสนับสนุนยา และเวชภัณฑในการซอนแซม
บํารุงปรับปรุง อาคารสถานท่ีใ 
หนวยงานตางๆ 

 

  



แบบ ยร.01 

 

ประเด็นท่ีประเมิน 
คะแนนที่
หนวยงาน

ประเมินตนเอง 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการใหคะแนน 
รายการ รายละเอียด 

4.3 อาคารและสภาพแวดลอมมีความแข็งแรงม่ันคง มีความปลอดภัยตอผู
ใหบริการและผูรับบริการ และเอ้ือตอการใหบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุข และการมีสุขภาพด ี
- สถานท่ีตั้งสุขศาลาพระราชทานมีความเหมาะสม สะดวกตอการเขาถึง

บริการ มีการจัดแบงพ้ืนท่ีภายในใหเหมาะสมสําหรับการใหบริการ 
- มีแนวทางและวิธีการจัดการขยะสิ่งปฏิกูล และการจัดการสิ่งแวดลอม 
 

3   

 

หมวดท่ี 5 กระบวนการรักษาพยาบาล การดูแลผูปวย และใหบริการดานสุขภาพ 

ประเด็นท่ีประเมิน 
คะแนนที่
หนวยงาน

ประเมินตนเอง 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการใหคะแนน 
รายการ รายละเอียด 

5.1 มีกระบวนการใหบริการดานสุขภาพครบทุกมิติ ท้ังดานการ
รักษาพยาบาลเบื้องตน การปฐมพยาบาลเบื้องตน การสงตอผูปวย การ
ฟนฟูสมรรถภาพ การสงเสริมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรคท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด เปนคูมือข้ันตอนท่ีชัดเจน และเจาหนาท่ี
ใชเปนแนวทางในการใหบริการอยางถูกตอง 
- มีข้ันตอนการประเมินอาการ การรักษาพยาบาลเบื้องตน การปฐม

พยาบาลเบื้องตน และการสงตอผูปวย การติดตาม ประเมิน
ผลการรักษาพยาบาล ดูแลผูปวย มีการบริหารความเสี่ยงทางดานการ
รักษา ดูแลผูปวย และความเสี่ยงท่ัวไป 

- ใหบริการรักษาพยาบาล ดูแลผูปวย และบริการดานสุขภาพตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด 

3 ระบบสื่อสารเพ่ือใช
สําหรับการ
รักษาพยาบาลทางไกล 
 
กระบวนการ
รักษาพยาบาลการดูแล
ผูปวย และใหบริการ
ดานสุขภาพ 
 
 
 

-ติดตอสื่อสาร และ ปรึกษาแพทย 
-โทรศัพทดาวเทียม 
-วิทยุสื่อสาร 
-อินเตอรเน็ตไดแก Faeebook , LINE กลุม ConsuIt 
 
 

 
 



แบบ ยร.01 

ประเด็นท่ีประเมิน 
คะแนนที่
หนวยงาน

ประเมินตนเอง 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการใหคะแนน 
รายการ รายละเอียด 

5.2 มีการติดตามประเมินผลการรักษาพยาบาล การสงตอผูปวย การ
สงเสริมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรค 

 
 

4 วิธีการสงตอในปจจุบัน 
 

-รถพยาบาลฉุกเฉิน 
-Skydoctor 

 

ประเด็นท่ีประเมิน 
คะแนนที่
หนวยงาน

ประเมินตนเอง 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการใหคะแนน 
รายการ รายละเอียด 

5.3 มีการบันทึกประวัติการรักษาพยาบาล และการใหบริการดานสุขภาพ
อยางถูกตอง ครบถวน 
- มีการบันทึกขอมูลท่ีจําเปนในการรักษาพยาบาล ดูแลผูปวย และการใหบริการ

สาธารณสุขอยางถูกตองครบถวน 

 
 

4   

 

ประเด็นท่ีประเมิน 
คะแนนที่
หนวยงาน

ประเมินตนเอง 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการใหคะแนน 
รายการ รายละเอียด 

5.4 มีการทบทวนประเมินผลและพัฒนากระบวนการใหการรักษาพยาบาล
เบื้องตน การปฐมพยาบาลเบื้องตน การสงตอผูปวย การฟนฟูสมรรถภาพ 
การสงเสริมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรค 

 

4   

 

 



แบบ ยร.01 

หมวดท่ี 6 กระบวนการสรางเสริมสุขภาพโดยการมีสวนรวม 

ประเด็นท่ีประเมิน 
คะแนนที่
หนวยงาน

ประเมินตนเอง 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการใหคะแนน 
รายการ รายละเอียด 

6.1 การสงเสริมการเรียนรู และพัฒนาทักษะสุขภาพ 
- มีศูนยเรียนรูดานสุขภาพ 
- มีกิจกรรมเรียนรูสุขภาพท้ังในโรงเรียนและชุมชน 
- มีตัวอยางการมีทักษะสุขภาพท่ีถูกตอง 
 

3   

 

ประเด็นท่ีประเมิน 
คะแนนที่
หนวยงาน

ประเมินตนเอง 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการใหคะแนน 
รายการ รายละเอียด 

6.2 การจัดการปญหาสุขภาพในชุมชน 
- มีการเฝาระวังและคนหาปญหาสุขภาพชุมชน 
- มีการวางแผนจัดการแกไขปญหาสุขภาพ 
- มีการประเมินผลการแกไขปญหาสุขภาพ 
 

3 การเฝาระวังปญหา
สุขภาพในชุมชน 
 

-มีการจัดประชุมบุคลากรสุขศาลา และ อสม. ทุกวันท่ี 8 
ของเดือน 
-มีการจัดตารางเวร ของ อสม. และบุคลากรสุขศาลา, 
ชรบ, รวมดวยผูชวย  ผูใหญบาน,และขาราชการ ตําตรวจ
(ตชด.) ในการเฝาระวังและคัดกรองโรคโควิด 19ใหกับ
บุคคลเขาออกในชุมชน 
 

 



แบบ ยร.01 

แบบสรุปการประเมินตนเองเพ่ือประกอบการรับรองคุณภาพ (Accreditation) 

สุขศาลาพระราชทานทั่วประเทศ 
 

สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนบานเลตองคุ 

 

เกณฑมาตรฐานการรักษาพยาบาล และบริการสุขภาพในสุขศาลาพระราชทาน คาคะแนน 
คะแนนจากผู

ประเมิน 
หมวดท่ี 1 วัตถุประสงคของหนวยงาน การจัดโครงสรางหนวยงาน  

1.1 มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ขอบเขตบริการ เปาหมาย และวัตถุประสงคของหนวยงานเปนลาย
ลักษณอักษร 

4  

1.2 มีการจัดโครงสรางหนวยงานท่ีเอ้ือตอการใหบริการ 4  
หมวดท่ี 2 การจัดอัตรากําลังและการพัฒนาบุคลากร  

2.1 มีการจัดอัตรากําลังเพ่ือใหบริการไดอยางเพียงพอเหมาะสม 3  
2.2 มีการเตรียมความพรอมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการใหบริการดานสุขภาพและ
การจัดการอยางมีคุณภาพ 

4  

หมวดท่ี 3 กระบวนการและข้ันตอนปฏิบัติงาน  
3.1 มีคูมือกระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติงานครอบคลุมขอบเขตการใหบริการเปนลายลักษณอักษร 4  
3.2 เจาหนาท่ีใชคูมือกระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติงานเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 4  
3.3 มีระบบ/ข้ันตอน/วิธีการบันทึกผลและการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 3  
3.4 มีการติดตามผลจากการปฏิบัติตามคูมือ/ข้ันตอน 4  

หมวดท่ี 4 ยา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือแพทย อาคารและสภาพแวดลอม  
4.1 มียา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือแพทย และอ่ืนๆ ในการใหบริการดานสุขภาพอยางเพียงพอ และ
เหมาะสมกับการใหบริการดานสุขภาพ 

4  

4.2 มีระบบสนับสนุนและการสํารองยา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือแพทย และอ่ืนๆ และระบบ
บํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือแพทย และอ่ืนๆ ใหพรอมใชงานตลอดเวลา 

4  

4.3 อาคารและสภาพแวดลอมมีความแข็งแรงม่ันคง มีความปลอดภัยตอผูใหบริการและผูรับบริการ และเอ้ือ
ตอการใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุข และการมีสุขภาพดี 

3  



แบบ ยร.01 

เกณฑมาตรฐานการรักษาพยาบาล และบรกิารสุขภาพในสุขศาลาพระราชทาน คาคะแนน 
คะแนนจากผู

ประเมิน 
หมวดท่ี 5 กระบวนการรักษาพยาบาล การดูแลผูปวย และใหบริการดานสุขภาพ  

5.1 มีกระบวนการใหบริการดานสุขภาพครบทุกมิติ ท้ังดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน การปฐมพยาบาล
เบื้องตน การสงตอผูปวย การฟนฟูสมรรถภาพ การสงเสริมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรคท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด เปนคูมือข้ันตอนท่ีชัดเจน และเจาหนาท่ีใชเปนแนวทางในการใหบริการอยางถูกตอง 

3  

5.2 มีการติดตามประเมินผลการรักษาพยาบาล การสงตอผูปวย การสงเสริมสุขภาพ และการปองกัน
ควบคุมโรค 

4  

5.3 มีการบันทึกประวัติการรักษาพยาบาล และการใหบริการดานสุขภาพอยางถูกตอง ครบถวน 4  
5.4 มีการทบทวนประเมินผลและพัฒนากระบวนการใหการรักษาพยาบาลเบื้องตน การปฐมพยาบาล
เบื้องตน การสงตอผูปวย การฟนฟูสมรรถภาพ การสงเสริมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรค 

4  

หมวดท่ี 6 กระบวนการสรางเสริมสุขภาพโดยการมีสวนรวม  
6.1 การสงเสริมการเรียนรู และพัฒนาทักษะสุขภาพ 3  
6.2 การจัดการปญหาสุขภาพในชุมชน 3  

 คะแนนรวมท้ังหมด 62  

 คะแนนเฉล่ียท้ังหมด 3.65  

 

 

ลงชื่อ ............................................................... ผูประเมิน 

    (นางสาวลําดวน  เมตตาเวชรักษา) 
ตําแหนง พยาบาลประจําสุขศาลาพระราชทาน รร.ตชด.บานเลตองคุ 

                31 มกราคม 2565 

 

 

ลงชื่อ...............................................................คณะทํางานตรวจเยี่ยมสํารวจ 

       (..................................................................) 

ตําแหนง............................................................................................. 

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