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รายงานการเยี่ยมสารวจสุขศาลาพระราชทาน
สุขศาลาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสุขศาลาพระราชทาน
ข้อมูลทั่วไปของสุขศาลาพระราชทาน
สถานที่ตั้งโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านโปุงลึก69 ม.2 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
พิกัด NQ 413349 พื้นที่ 25 ไร่
บ้านโปุงลึกตั้งอยู่กลางหุบเขาในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ไม่มีไฟฟูาใช้ ปัจจุบันใช้ โซล่ า เซลล์
เส้นทางคมนาคม ทุรกันดารมาก ช่วงฤดูฝนปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี รถยนต์ขับเคลื่อน 2
ล้อ ไม่สามารถเดินทางเข้า-ออกได้ เส้นทางบางช่ว ง ไหล่ทางเป็นเหวลึก หากไม่ชานาญเส้นทาง อาจเกิดอุบัติเหตุได้ เมื่อ
ฝนตกหนักถนนบางช่วงจะถูกกระแสน้าตัดขาดต้องเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ หรือใช้เรือหางยาวทวนขึ้ นล าน้ าแก่ ง
กระจาน หรือแม่น้าเพชรบุรี ซึ่งมีระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดิ นทางประมาณ 3 ชั่ ว โมง และ
ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันแก้ไขปรับปรุงสภาพเส้นทางตามขีดความสามารถ
ประชากร 2 หมู่บ้านรวม 302 .ครัวเรือน ชาย 705 คน หญิง 593 คน รวม 1,298 คน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านบางกลอย มีประชากร 158 ครัวเรือน ชาย 434 คน หญิง 326 คน รวม 760 คน
หมู่ที่ / บ้านโปุงลึก มีประชากร 144 ครัวเรือน ชาย 271 คน หญิง 267 คน รวม 434 คน
พื้นที่ทากินเฉลี่ย ……..ไร่ ต่อครัวเรือน อาชีพหลัก คือ รับจ้างและประกอบอาชีพทาไร่ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ด้านสาธารณูปโภค ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟูาด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๕ กิโ ลวั ต ต์
จากสานักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ส่วนน้าใช้ได้จากแม่น้าเพชรบุรี
ด้านการสาธารณสุข สถานีอนามัยที่อยู่ใกล้ที่สุดคือ สถานีอนามัยห้วยแม่เพรียง ระยะทาง 61 กิโลเมตร
โครงการสุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านโปุงลึก ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรั ต ราชสุ ด า ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ให้การบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน และนักเรี ย น ซึ่ งได้ ด าเนิ นการมาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.2549
โดยมีครูพยาบาลของโรงเรียน ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลสนาม และหลักสูตรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่ บ้ า น (อสม.) ที่ ผ่ า นการอบรมตาม
หลักสูตรมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและอบรมเพิ่ ม เติ ม ให้ มี ส มรรถนะด้ า นการช่ ว ยปฏิ บั ติ ง านในสุ ข ศาลา
พระราชทาน มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จานวน 10 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการฝึ ก อบรม
และคณะครูฝึกส่วนกลางจาก มูลนิธิพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ได้รับการจัดสรรพนั ก งานปฏิ บั ติ ง านประจ า ที่ สุ ข
ศาลาพระราชทานโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้ า นโปุ ง ลึ ก 1 อั ต รา และได้ รับ การฝึ ก อบรมทบทวนความรู้ ที่
โรงพยาบาลแก่งกระจาน และสถานีอนามัยห้วยแม่เพรียง
การคมนาคม : เส้นทางคมนาคมทุ รกั นดารมาก รถยนต์ เ ข้ า ได้ ช่ ว งฤดู แ ล้ ง ห้ ว งปลายเดื อ นกั นยายนถึ ง
กลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี รถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ ไม่สามารถเดินทางเข้า-ออกได้ เส้นทางบางช่วงไหล่ ท างเป็ น
เหวลึก หากไม่ชานาญเส้นทาง อาจเกิดอุบัติเหตุได้ กระจานหรือแม่น้าเพชรบุรีซึ่งมีระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ใช้
เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
หมู่บ้านบางกลอย เป็นหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นมาตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๕๔๗ เดิมนั้น
หมู่บ้านบางกลอย ตั้งอยู่หมู่ 7 ต.สองพี่น้อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ระยะทางห่างจากที่ว่าการอาเภอท่ายางประมาณ ๘๕
กิโลเมตร เริ่มแรกก่อตั้ง มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 25 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ดั้งเดิมมาตั้งแต่บรรพ
บุรุษ เป็นร้อยกว่าปี ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากระหร่าง (ปาเกอญอ) นับถือศาสนาพุทธ,ไหว้พระจันทร์,กินข้าว
ห่อ,กินไก่ ๆลฯ คาว่า"บางกลอย"มาจากสภาพปุาที่ มีความอุดมสมบูรณ์ หลากหลายไปด้วยพันธุ์ไม้นานาพรรณ
โดยเฉพาะกลอยมีจานวนมาก ราษฎรบ้านใดผลิตข้าวไม่เพียงพอก็จะกินกลอยแทนข้าวเพื่อประทังความหิว อีกทั้งยังมี
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แม่น้าสายสาคัญที่ราษฎรใช้ในการอุปโภคบริโภค จึงเป็นที่มาของคาว่า "คลีลอ"เป็นภาษากระหร่าง (ปาเกอญอ) ซึ่ง
แปลว่า แม่น้าสายที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยกลอย หรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่าแม่น้าบางกลอยนั่นเอง สภาพภูมิประเทศ
หมู่บ้านบางกลอย ตั้งอยู่ริมแม่น้าบางกลอย อยู่ในปุาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานปัจจุบัน มีทิวเขาสลับชับซ้อน มีสภาพ
เป็นปุาดิบชื้น และเป็นปุาต้นน้าเพชรบุรีที่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งพรรณไม้และสัตว์ปุา ซึ่งประชากร
ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านบาง กลอย อาศัยแม่น้าบางกลอย ในการอุปโภคและบริโภคประชากรทั้งหมด ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและหาของปุา ปัจจุบันบ้านบางกลอย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่ง
ได้ย้ายลงมาอยู่ในพื้นที่บ้านโปุงลึกปัจจุบัน เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๕ อยู่ริมแม่น้าเพชรบุรีฝั่งขวา สาเหตุที่ย้ายลงมาเพราะการ
คมนาคมไม่สะดวก บ้านเรือนอยู่กระจัดกระจาย การกากับ ควบคุมดูแลลาบากหน่วยงานราชการเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือลาบาก และที่สาคัญคือ เป็นการปูองกันการบุกรุกทาลาย ทรัพยากรปุาไม้ที่มี ความอุดมสมบูรณ์ สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปย่อรายงาน
ก. สถานการณ์/บทสรุปภาพรวมของสุขศาลาพระราชทาน
1. มีบุคลากรในการปฏิบัติงานในสุขศาลาพระราชทานอย่างพอเพียง แต่ยังไม่มีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน
2. มีการพัฒนาบุคลากรรอบรมพัฒนาทบทวนความรู้อยู่เป็นระยะๆ เป็นประจา
3. มีทักษะในการใช้คู่มือในการรักษาได้อย่างเป็นระบบและตรวจสอบย้อนหลังได้
4. มีระบบยา และเวชภัณฑ์อย่างเป็นระบบครบถ้วน เวชภัณฑ์อย่างเพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
5. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบหมวดหมู่อย่างชัดเจนจากบันทึกผลงาน
6. การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันรักษาโดยการค้นหาปัญหา ร่วมจัดกิจกรรม โดยการมีส่วนร่วมของชุ ม ชน และ
ภาคีเครือข่าย
ข. การพัฒนาคุณภาพ
สิ่งที่น่าชื่นชม
หมวดที่ 1 วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน การจัดโครงสร้างหน่วยงาน
การมีส่วนร่วมของชุมชน กับสุขศาลาในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ทาให้ชาวบ้านและนักเรียนสามารถ สื บ ค้ น
ข้อมูลได้
หมวดที่ 2 การจัดอัตรากาลังและการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรในการให้บริการในสุขศาลามีเพียงพอ มีเจ้าหน้าที่เพี ย งพอและเหมาะสมกั บ การปฏิ บั ติ ง าน บุ ค ลกรมี
คุณสมบัติครบถ้วน ปฏิบัติงานภายใต้การกากับดูแลของผู้มีใบประกอบวิชาชีพ มีบุคลากรที่ ได้รับการจ้างเป็นพนั ก งาน
ราชการของกระทรวงสาธารณสุขมาร่วมปฏิบัติติงาน มีการจัดอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมให้บริการทั้งในในกรณี ป กติ
และมีภาวะฉุกเฉิน มีแกนนานักเรียน/อสม./จิตอาสามาช่วยปฏิบัติงานสม่าเสมอ
กองก ากั บ ตชดที่ 1 4 และ คปสอ .แก่ ง กระจาน มี การเตรี ย มความพร้ อ มพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ และทักษะใ นการให้บริการด้านสุขภาพและการจัดการอย่างมีคุณภาพ และ มีแผนพัฒนาบุคลากร เพื่ อ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพ
หมวดที่ 3 กระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดาเนินงานชัดเจน ทั้งการรักษา และการส่งต่อ รวมถึงมีการติดตามผลการรักษา
หมวดที่ 4 ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ อาคารและสภาพแวดล้อม
- มีการทาการเบิก จ่าย และคงเหลือของยาเวชภัณฑ์ อย่างเป็นระบบมีการบันทึก เป็นรายลักษณ์อักษร
- มีการตรวจสอบความพร้อม การใช้งานขอเครื่องมือทุกปี
- มีคู่มือ การรักษาที่ชัดเจน โดยทบทวนข้อมูลจากคู่มือ นพ สุรเกียรติ
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- มีการกาจัดขยะติดเชื้อได้ดี
- มีการติดตามผลการส่งต่อผู้ปุวย
การจัดอัตรากาลังเพื่อให้บริการได้อย่างเพียงพอเหมาะสม
หมวดที่ 6 กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วม
มีการส่งเสริมการจัดการสุขภาพชุมชน มีการสร้างคให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในชุมชน
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
หมวดที่ 1 วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน การจัดโครงสร้างหน่วยงาน
หมวดที่ 3 กระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติงาน
หมวดที่ 6 กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วม
หมวดที่ 1 , หมวดที่ 3 และหมวดที่ 6 ไม่มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
หมวดที่ 2 การจัดอัตรากาลังและการพัฒนาบุคลากร
ส่งเสริมให้มีการแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนยิ่งขี้น โดยทาเป็นลายลักษณ์อักษร
หมวดที่ 4 ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ อาคารและสภาพแวดล้อม
ปรับปรุงในเรื่องของแสงสว่างในห้องคลังยา
หมวดที่ 5 กระบวนการรักษาพยาบาล การดูแลผู้ปุวย และให้บริการด้านสุขภาพ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การอบรมให้ความรู้ด้านการเย็บแผล จ่ายยา ส่งเสริมประเด็น ในเรื่ อ งความ
เสี่ยง การลงข้อมูลในการรับบริการให้ชัดเจน ทบทวนความครบถ้วน ของผู้รับบริการ
ข้อเสนอต่อคณะกรรมการรับรอง
ลงชื่อ...............................................................คณะทางานตรวจเยีย่ มสารวจ
(นางอัจจ์สุภา รอบคอบ)
ตาแหน่ง........นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ช านาญการ.............................
.............../.............../...............

รายงานการเยี่ยมสารวจสุขศาลาพระราชทาน

แบบ ยร.02

รายงานการเยี่ยมสารวจสุขศาลาพระราชทาน
สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการรักษาพยาบาล และบริการสุขภาพในสุขศาลาพระราชทาน
ข้อชี้แจง

1
2
3
4
5
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มี การเตรียมการ และวางแผนแนวทางในการปฏิบัติ
มี การปฏิบัติตามแผนและแนวทางที่วางไว้บางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน
มี การปฏิบัติตามแผนและแนวทางที่วางไว้อย่างครบถ้วน
มี การปฏิบัติตามแผนและแนวทางที่วางไว้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
มี การปฏิบัติตามแผนและแนวทางที่วางไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ มีนวัตกรรม และสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดได้

สิ่งที่พบจากการเยี่ยมสารวจ
หมวด
เกณฑ์คุณภาพ
1 วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน การจัดโครงสร้างองค์กร
1.1 มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขอบเขตบริการ
เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเป็นลายลักษณ์
อักษร
- มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขอบเขตบริการ
เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเป็นลายลักษณ์
อักษร ที่มีความเป็นไปได้
- มีการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ มีความเข้าใจ และปฏิบัติ
- เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขอบเขตบริการ เปูาหมาย และ
วัตถุประสงค์ และทราบบทบาทของตนเองในการทาให้
บรรลุตามเปูาหมายของหน่วยงาน
1.2 มีการจัดโครงสร้างหน่วยงานที่เอื้อต่อการให้บริการ

สิ่งที่พบ / สิ่งที่ชื่นชม

ข้อเสนอแนะ / คาแนะนา

มีการกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขอบเขตบริการ เปูาหมาย และ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เป็นลายลักษณ์อักษร เจ้าหน้าที่สุข
ศาลาพระราชทานโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านโปุงลึกมี
ส่วนร่วมในการกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขอบเขตบริการ
เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ มีการสื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่ ใน
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านโปุงลึก ชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ เข้าใจ และทราบถึงบทบาทของ
ตนเองที่จะทาให้หน่วยงานบรรลุเปูาหมายตามที่กาหนด

มีการจัดโครงสร้างหน่วยงานที่เอื้อต่อการให้บริการ และการ

ควรกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

รายงานการเยี่ยมสารวจสุขศาลาพระราชทาน

แบบ ยร.02

หมวด

2

เกณฑ์คุณภาพ
- มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
ในโครงสร้าง
- มีแนวทางในการรายงานเหตุการณ์และแก้ไข
ปัญหา ตามสายบังคับบัญชาตามโครงสร้างของหน่วยงาน
ทั้งยามปกติและยามฉุกเฉิน
การจัดอัตรากาลังและการพัฒนาบุคลากร
2.1 มีการจัดอัตรากาลังเพื่อให้บริการได้อย่างเพียงพอ
เหมาะสม
- มีเจ้าหน้าที่เพียงพอและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน กรณีมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
จะต้องปฏิบัติงานภายใต้การกากับดูแลของผู้มีใบ
ประกอบวิชาชีพ
- มีการจัดอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมให้บริการใน
กรณีฉุกเฉิน
- มีแกนนานักเรียน/อสม./จิตอาสามาช่วยปฏิบัติงาน
สม่าเสมอ

สิ่งที่พบ / สิ่งที่ชื่นชม
ข้อเสนอแนะ / คาแนะนา
บริหารจัดการ รวมถึงมีกลไกการกาหนดแนวทางปฏิบัติงาน การ ของบุคลากรตาม
สื่อสารและการแก้ปัญหา และมีระบบการเตรียมความพร้อมมี โครงสร้าง.sh=yfg0o
การรายงานทั้งในยามปกติและฉุกเฉิน

มีบุคลากรเพื่อให้บริการด้านสุขภาพได้อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม อัตรากาลังเจ้าหน้าที่เพียงพอและมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับการให้บริการด้านสุขภาพ บุคลากรได้รับการอบรม
มีคุณวุฒิความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุชอย่างเสมาเสมอ มี
แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และทักษะ
ในการให้บริการสุขภาพ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างสม่าเสมอ มีแกนนานักเรียน/อสม./จิตอาสามาช่วย
ปฏิบัติงานในสุขศาลาอย่างสม่าเสมอ มีการประสานงานกับ
หน่วยงานสาธารณสุขทั้ง รพ./สสอ.แก่งกระจาน รพสต.ห้วยแม่
เพรียง และ กก.ตชด ที่ 14เพื่อให้บริการได้อย่างเพียงพอ
เหมาะสมกับบริบทพื้นที่
2.2 มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความรู้
มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และ
ความสามารถ และทักษะในการให้บริการด้านสุขภาพ
ทักษะในการให้บริการด้านสุขภาพและการจัดการอย่างมี
และการจัดการอย่างมีคุณภาพ
คุณภาพ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง
- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง สม่าเสมอ มีแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมของ
สม่าเสมอ
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการให้บริการ
- มีแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมของ ด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพภายใต้การกากับของ กก.ตชด ที่ 14
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ
และรพ./สสอ.แก่งกระจาน รพสต.ห้วยแม่เพรียง
ให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพ

รายงานการเยี่ยมสารวจสุขศาลาพระราชทาน

แบบ ยร.02

หมวด
เกณฑ์คุณภาพ
3 กระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติงาน
3.1 มีคู่มือกระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงาน
ครอบคลุมขอบเขตการให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร
- มีการจัดทาคู่มือกระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติงาน ครอบคลุมขอบเขตการบริการและประเด็น
สาคัญเป็นลายลักษณ์อักษร
3.2 เจ้าหน้าที่ใช้คู่มือกระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติงานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
- เจ้าหน้าที่ รับทราบ เข้าใจ และมีการใช้คู่มือ
กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงานเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน
3.3 มีระบบ/ขั้นตอน/วิธีการบันทึกผลและการจัดทา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
- มีการบันทึกผลและการจัดทารายงานผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและสามารถสืบค้นได้
- มีการบันทึกผลการปฏิบัติและวิธกี ารแก้ไขปรับปรุง

4

สิ่งที่พบ / สิ่งที่ชื่นชม

ข้อเสนอแนะ / คาแนะนา

มีคู่มือกระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงานครอบคลุม
ขอบเขตการให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร

เจ้าหน้าที่ มีและใช้คู่มือกระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติงานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
มีระบบ/ขั้นตอน/วิธีการบันทึกผลและการจัดทารายงานผล
การปฏิบัติงานที่เป็นระบบและสามารถสืบค้นได้ ทั้งการบันทึก
การบันทึกประวัติการรักษาพยาบาล เป็นลายลักษณ์อักษาใน
สมุดบันทึกประจาวัน และการบันทึกผ่านระบบ IT ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนสัญญาน Inter net จากภาคเอกขน AIS

3.4 มีการติดตามผลจากการปฏิบัติตามคู่มือ/ขั้นตอน
มีการติดตามผลจากการปฏิบัติตามคู่มือ/ขั้นตอน มีการ
- มีการประเมินเพื่อทบทวนการใช้คู่มือกระบวนการ/ ประเมินเพื่อทบทวนการใช้คู่มือกระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการ
ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ อาคารและสภาพแวดล้อม
4.1 มียา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ และ
มียา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ และอื่นๆ ในการ คลังยาควรมีแสงสว่างอย่าง
อื่นๆ ในการให้บริการด้านสุขภาพอย่างเพียงพอ และ
ให้บริการด้านสุขภาพอย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับการ
เพียงพอ เพื่อปูองกันความเสี่ยง
เหมาะสมกับการให้บริการด้านสุขภาพ
ให้บริการด้านสุขภาพ
4.2 มีระบบสนับสนุนและการสารองยา เวชภัณฑ์ วัสดุ
มีระบบสนับสนุนและการสารองยา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์

รายงานการเยี่ยมสารวจสุขศาลาพระราชทาน

แบบ ยร.02

หมวด

5

เกณฑ์คุณภาพ
สิ่งที่พบ / สิ่งที่ชื่นชม
อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ และอื่นๆ และระบบบารุงรักษา เครื่องมือแพทย์ และอื่นๆ และระบบบารุงรักษาอุปกรณ์
อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ และอื่นๆ ให้พร้อมใช้งาน
เครื่องมือแพทย์ และอื่นๆ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
ตลอดเวลา
- มีระบบการบริหารยาและเวชภัณฑ์
- มีระบบการตรวจสอบ และบารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ์ และวัสดุให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา
4.3 อาคารและสภาพแวดล้อมมีความแข็งแรงมั่นคง มี
อาคารและสภาพแวดล้อมมีความแข็งแรงมั่นคง มีความ
ความปลอดภัยต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ และเอื้อต่อ ปลอดภัยต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ และเอื้อต่อการให้บริการ
การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และการมี ทางการแพทย์และสาธารณสุข และการมีสุขภาพดี
สุขภาพดี
มีและใช้แนวทางและวิธีการจัดการขยะสิ่งปฏิกูล และการ
- สถานที่ตั้งสุขศาลาพระราชทานมีความเหมาะสม จัดการสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม ขยะติดเชื้อนาส่งต่อ รพสต.
สะดวกต่อการเข้าถึงบริการ มีการจัดแบ่งพื้นที่ภายในให้ ห้วยแม่เพรียง เพื่อการกาจัดที่ถูกต้องตามาตรฐาน
เหมาะสมสาหรับการให้บริการ
- มีแนวทางและวิธีการจัดการขยะสิ่งปฏิกลู และการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
กระบวนการรักษาพยาบาล การดูแลผู้ป่วย และให้บริการด้านสุขภาพ
5.1 มีกระบวนการให้บริการด้านสุขภาพครบทุกมิติ ทั้ง
มีกระบวนการให้บริการด้านสุขภาพครบทุกมิติ ทั้งด้านการ
ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การปฐมพยาบาล
รักษาพยาบาลเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การส่งต่อ
เบื้องต้น การส่งต่อผู้ปุวย การฟื้นฟูสมรรถภาพ การ
ผู้ปุวย การฟื้นฟูสมรรถภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการปูองกัน
ส่งเสริมสุขภาพ และการปูองกันควบคุมโรคที่มีคุณภาพ ควบคุมโรคที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด เป็นคู่มือขั้นตอน
ตามมาตรฐานที่กาหนด เป็นคู่มือขั้นตอนที่ชัดเจน และ ที่ชัดเจน และเจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการให้บริการอย่าง
เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการให้บริการอย่างถูกต้อง
ถูกต้อง มีและใช้ตาราการตรวจรักษาโรคทั่วไป ของ สุรเกียรติ
- มีขั้นตอนการประเมินอาการ การรักษาพยาบาล
อาชานานุภาพ
เบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการส่งต่อผู้ปุวย
การติดตาม ประเมินผลการรักษาพยาบาล ดูแลผู้ปุวย มี

ข้อเสนอแนะ / คาแนะนา

มีการก่อสร้างอาคารที่ทาการแห่ง
ใหม่ แต่พบปัญหา เรื่องการ
ก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานทาให้ ยัง
ไม่สามารถใช้ทาการได้
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สิ่งที่พบ / สิ่งที่ชื่นชม
การบริหารความเสี่ยงทางด้านการรักษา ดูแลผู้ปุวย และ
ความเสี่ยงทั่วไป
- ให้บริการรักษาพยาบาล ดูแลผู้ปุวย และบริการ
ด้านสุขภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
5.2 มีการติดตามประเมินผลการรักษาพยาบาล การส่ง
มีการติดตามประเมินผลการรักษาพยาบาล การส่งต่อผู้ปุวย
ต่อผู้ปุวย การส่งเสริมสุขภาพ และการปูองกันควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการปูองกันควบคุมโรค และมีการบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษา
5.3 มีการบันทึกประวัติการรักษาพยาบาล และการ
มีการบันทึกประวัติการรักษาพยาบาล และการให้บริการ
ให้บริการด้านสุขภาพอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ด้านสุขภาพอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเป็นลายลักษณ์อักษร
- มีการบันทึกข้อมูลที่จาเป็นในการรักษาพยาบาล
ดูแลผู้ปุวย และการให้บริการสาธารณสุขอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
5.4 มีการทบทวนประเมินผลและพัฒนากระบวนการให้
มีการทบทวนประเมินผลและพัฒนากระบวนการให้การ
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
รักษาพยาบาลเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การส่งต่ อ
การส่งต่อผู้ปุวย การฟื้นฟูสมรรถภาพ การส่งเสริมสุขภาพ ผู้ปุวย การฟื้นฟูสมรรถภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการปูองกัน
และการปูองกันควบคุมโรค
ควบคุมโรค อย่างสม่าเสมอ
กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วม
6.1 การส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะสุขภาพ
- มีศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพ
- มีกิจกรรมเรียนรู้สุขภาพทั้งในโรงเรียนและชุมชน
- มีตัวอย่างการมีทักษะสุขภาพที่ถกู ต้อง

ข้อเสนอแนะ / คาแนะนา

มีการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะสุขภาพ มีศูนย์
เรียนรู้ด้านสุขภาพ มีกิจกรรมเรียนรู้สุขภาพทั้งในโรงเรียนและ
ชุมชน มีตัวอย่างการมีทักษะสุขภาพที่ถูกต้อง
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6.2 การจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน
- มีการเฝูาระวังและค้นหาปัญหาสุขภาพชุมชน
- มีการวางแผนจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
- มีการประเมินผลการแก้ไขปัญหาสุขภาพ

สิ่งที่พบ / สิ่งที่ชื่นชม
การจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน มีการเฝูาระวังและค้นหา
ปัญหาสุขภาพชุมชน มีการวางแผนจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
และมีการประเมินผลการแก้ไขปัญหาสุขภาพ

ข้อเสนอแนะ / คาแนะนา
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