
NAKHONSRI MODEL 
( MODULE ที่ ๕ IC+ENV )  

การขับเคลื่อนรูปแบบการพัฒนาสถานบริการระดับปฐมภูมิ 

    
 
 
 
 
 
 

By แพทยห์ญิงจริญญา แสงจันทร์ และทีมงานENV สมัครใจ 



เมื่องานของเราคือชุมชน ที่เราต้องท าอยู่แล้ว 
แต่งาน OPD เราก็ต้องท า.... 
• เราต้องมีผู้รับผิดชอบงาน         ...งานหลัก 

                                          ...งานกลุ่มวัย 

                                          ...งานเป็นทีม  

การก าหนดจุดบริการให้สัมพันธ์กับคน ได้อย่างไร 
พื้นที่ที่เราอยู่ จะพัฒนาการเข้าถึงได้อย่างไร  

เพราะ รพ.สต.เราอยู่ในชุมชน ....จริงมั้ย 

          .........นครศรีโมเดล คือ ค าตอบในการรับประเมินงานทุกมาตรฐาน..... 

“สร้าง OPD ให้น่าอยู่ ผู้ให้บริการเป็นกันเอง คนท างานมีความสุข สุขภาพของคน  

อยู่ในมือของเรา ร่วมสร้างคนไทยให้แข็งแรงกันเถอะ ด้ายการจัดบริการดี มีคุณภาพ ” 

 



ภายใต้เกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาวปี ๒๕๖๑  

NAKHONSRI MODEL 

ENV MODULE: การเข้าถึงระบบบริการที่ดี มีการจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการจัดบริการตามหลัก ๕ ส /ดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการ   



รพ.สต. มีการจัดการ
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 
ด าเนินการตามมาตรฐาน 5 ส. 



                    
                     
                  

สร้างการ
เรียนรู้ 
ยุคใหม่ 

สู่  
รพ.สต.
ต้นแบบ 

โมดูลที่ ๕  



มีอะไรในรพ.สต. แต่นี้.....ต่อไป  

ไม่ใช่สิ่งของ ไม่ใช่สิ่งอื่นใด 

แต่คือ ชีวิตคนอนามัย 
การเข้าถึงบริการ : เชิงรับ /เชิงรุก  
 



เรามาตอบโจทย์ ....การเข้าถึง 

• เชิงรับ : การสื่อสารงานบริการผ่านเวที
ประชุม อบต./อสม. 

•  เชิงรุก : ป้ายต่างๆ เช่นป้ายบอกทาง  



การประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย ใบนัด ช่องทางด่วน ถือเป็นหนึ่งในการเข้าถึงบริการทีง่่าย สะดวก  

การส่ือสารผ่าน 
สื่อบุคคล กระจาย
ข่าวสาร สื่ออื่นๆ 
รวมถึงเวทีในพื้นที่  

การเข้าถึง : เชิงรับ  



อย่างน้อย มารพ.สต.ก็เหมือน
มาบ้านเอง  
“นั่งพักได้” 



การเข้าถึงเชิงรุก ๑. ป้ายสถานบริการ  
การขออนุเคราะห์ในการจัดท าป้ายแนะน าสถานที่ราชการ  
มีขั้นตอนดังนี้  
๑. ก าหนดพิกัดสถานที่ เพื่อก าหนดสังเขปแสดงเส้นทางใน

การขออนุญาต 
๒. น าพิกัดดังกล่าวไปหารายละเอียดการจัดท าราคาป้ายจาก

กรมทางหลวงนครศรธีรรมราช ( งานอ านวยความ
ปลอดภัย จัดท ารวมกันหลายๆจุดเพื่อความสะดวกในการ
พิจารณาหาคนจัดจ้างติดตั้ง)  

๓. ขออนุญาตจากหมวดการทางแต่ละพื้นที่เพื่อขอติดตั้ง  
๔. จัดหางบประมาณรองรับ ประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท ต่อ  
        ๑ สถานบริการ  

ป้ายมาตรฐานโดยการรับรองของกรมทางหลวง 
นครศรีธรรมราช  



ป้ายบอกทาง ควรติดสองข้างทางห่างจากสถานพยาบาลเป้าหมาย ในระยะ ๕๐๐ เมตร 
( ต้นไม้ไม่ควรปิดบังป้าย) 



ก่ีกม.ถึงรพ.สต. 



ป้ายรพ.สต.ต้องเห็นชัดเจน ไม่มีต้นไม้กีดขวาง 



การจัดการสภาพแวดล้อมนอกอาคาร(ด้านนอก-ด้านหน้า)  

     ตัวอักษรชัดเจน ไม่มีต้นไม้กีดขวาง( อาจยกสูงได้ ) 

     รั้วรอบขอบชิด / มั่นคงหรือแนวธรรมชาติก็ได้  





รั้ว รอบ ขอบชิด  



• ช่วยกันลดอุณหภูมิโลกให้ได้ ๑-๒ องศาในระยะเวลา ๕ปีนี้ 

• ด้วยการปลูกต้นไม ้



ทางเข้า ...ทางออก / ทางเข้า-ออก/ระเบียบจราจร  

ประตู เข้าออกเข้าทางขวา ออกทางซ้าย( มี ๒ ทาง) 
หรือ  ตีเส้นจราจร ๒ ทาง เห็นชัดๆ ( ทางเดียว)  
สี     เส้นจราจร สีสากล ชัดเจน  
    

อาจเพิ่มเติม ต่อยอด : มีระบบการป้องกันมลพิษเช่นเสียง ฝุ่น ควันไฟ ระบบระบายน้ า อย่างไร 
และมีกิจกรรมที่ต้องจัดท าการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ ( พ.ศ.๒๕๓๕) 

โคมไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน และมีแสงสว่างเพียงพอ อย่างน้อย 20 – 50 ลักซ ์ 



ทางเข้าออก-ทางเดียว  



ทางเข้า-ทางออก-แบบสองทาง  



การใช้สี สากล  
เห็นชัดเจน 



การจัดการสภาพแวดล้อมนอกอาคาร 

จุดจอดรถ รับ/ส่ง ผู้พิการ /อุบัติเหตุฉุกเฉิน  





พื้นที่การให้บริการภายนอกอาคาร  
 - มีป้ายแสดงพื้นที่จอดรถ เห็นชัดเจน 
 o ที่ส าหรับผู้รับบริการภาวะทุพพลภาพ  
         หญิงตั้งครรภ์ คนชรา 
 o ที่ฉุกเฉิน-อุบัติเหตุ จุดจอดรถรับส่งผู้ป่วย     
         พื้นที่  ≥ ๒.๔๐ ม. X ๖.๐๐ ม. 
 o จุดจอดรถผู้พิการ ≥ ๓.๓๐ ม. X ๖.๔๐ ม. 



กรณีพื้นที่แคบ  

จอดส่ง
เท่านั้น 



กรณีพื้นที่กว้าง  



ที่จอดรถ 



ที่จอดรถ 



การจัดการสภาพแวดล้อมนอกอาคาร(ด้านหน้า-ข้าง)  

การจัดการให้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ถูกต้อง
เหมาะสม เอื้อต่อการมี
สุขภาพดี เริ่มจากการปฏิบัติที่
ถูกต้องจากบุคลากร ในสถาน
บริการ จะท าให้เกิดการขยาย
ผลต่อไปยังที่บ้าน ชุมชน และ
สังคมได้อย่างยั่งยืน 

ลดภาวะโลกร้อน 



จุดล้างตัว  



จุดพักผ่อนของญาติหรือผู้รอรับ 



GREENING ZONE  





การจัดแต่งภูมิทัศน์ ประดับด้วยต้นไม้ดูดมลพิษ 



อาคาร / ที่พักขยะติดเชื้อ/การระบายน้ า 



ที่พักขยะติดเชื้อ / การเก็บขน/ ระยะเวลาการมา
รับขยะไปท าลาย/ระบบบันทึกข้อมูลขยะติดเชื้อ  

๑. แบบแปลนที่ สสจ.นศ๑/๖๑ราคา ๔๐,๘๐๐ บาท 



รพ.สต. พัฒนาส้วม 
ให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย 

(HAS) 



รายละเอียดตามมาตรฐานคู่มือ (เพื่อการพัฒนาส้วมมาตรฐาน) 
ตัวอย่างที่ดีในการจัดสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัคนพิการและคนทุกวัยฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒  



ระบบสญัญาณเตือน  



จุดเทสารคัดหลั่ง 



การจัดการสภาพแวดล้อมนอกอาคาร( ด้านหลัง)  

                                         
 
การแบ่งพ้ืนที่นอกอาคาร เป็นเขตพ้ืนที่สีเขียว ต้นไม้ดูดมลพิษ ,ผักพ้ืนบ้าน ,สมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน ฯลฯ  

จุดพักมูลฝอย/จุดซักล้าง  



HAS รพ.สต 



รายละเอียดตามมาตรฐานคู่มือ (เพื่อการพัฒนาส้วมมาตรฐาน) 
ตัวอย่างที่ดีในการจัดสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัคนพิการและคนทุกวัยฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒  





ระบบสญัญาณเตือน  



อ่างล้างมือ  



บทสรุปการจัดการห้องน้ าในจังหวัดนครศรีธรรมราช  

กรณีมี ๒ ห้อง  

ห้องน้ าชาย/พิการ 
ห้องน้ าหญิง/พิการ 

จัดให้มีเครื่องอ านวยความสะดวก
ตามหลักกฏหมายส าหรับผู้พิการ 
ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์ และ
ประชาชนทั่วไปอย่างน้อย ๑ ที่
และมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและ
คนชรา  ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวย
ความสะดวกในอาคารส าหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา
พ.ศ. ๒๕๔๘ 



- ห้องน้ าเจ้าหน้าที่  
-  ห้องน้ าหญิง  
-  ห้องน้ าชาย 
- ห้องน้ า ๓ กลุ่มวัย  
( ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หญิงมีครรภ์)   

สภาพความต้องการ  

สภาพความเป็นจริง  

-  ห้องน้ าหญิง  
-  ห้องน้ าชาย 
 

จ าเป็นที่จะต้องประยุกต์ให้ผ่านมาตรฐาน 
ห้องน้ าหญิง /พิการ  
ห้องน้ าชาย/พิการ 





ส้วม ๓ กลุ่มวัย  



ภาพประกอบ( ความสะอาด )  

อ่างล้างมือ ก๊อกน้ า กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก  
อยู่ในสภาพดีและใชง้านได้ 

สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ 

กลิ่นหอมจากใบเตย ผ้าเช็ดมือ  

กระดาษช าระควรเป็นแบบย่อยสลายได้  



ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 



ท าความสะอาดพื้น,กลิ่นในห้องน้ า   
ช่วยในการย่อยสลาย ปฎิกูล ขยะเปียก เป็นต้น  

 
 





วิเคราะห์จากภาพ  

เราเข้าใจภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อ เพียงไหน  



ภาพประกอบการจัดการขยะติดเชื้อจากรพ.สต.สู่รพ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การคัดแยกขยะติดเชื้อจากแหล่งก าเนิด 



การแยกวัสดุมีคม-ไม่มีคม 



ลดพลาสติกจากการท างาน 
เปลี่ยนการนึ่งตามระบบ 
ต้นทุนเท่ากัน 
แต่ไม่ต้องเป็นขยะ.....ดีกว่ามั้ย  



การจัดการขยะ ๔ ประเภท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รพ.สต. มีการจัดการ
สภาพแวดล้อมภายใน 

สถานที่ท างาน ด าเนินการ 
ตามมาตรการ 5 ส. 



รพ.สต. มีการจัดระบบน้ าอุปโภค 
บริโภค เพียงพอในการให้บริการ  



อนามัยเปล่ียนโฉมไปในภาพรพ.สต. 



ร่วมพัฒนาพลิกโฉม.....สถานีอนามัยในภาพ รพ.สต.กันเถอะ  



Start up ลงพื้นที่เรียนรู้การท างาน
พัฒนาโมดูลแห่งแรก  

เปิดมุมมองของคณะท างาน  
IC + ENV MODULE 

@ NALAE SICHON NAKHONSRI  

จากชุมพร โมเดล 



“สวัสดคี่ะ/ครับ ........................”  
( ทักทายและพร้อมให้บริการ )  



จุดคัดกรอง: อุปกรณ์การตรวจแยกโรค มีเครื่องมือที่
สอดคล้องกับการให้บริการผู้ป่วย : Mask เจล ล้างมือ ถุง
มือ ปรอทวัดไข้ ไฟฉาย ไม้กดลิ้น เครื่องวัดความดันโลหิต 
ใบ OPD card แบบชั่วคราว ถังขยะติดเชื้อขนาดเล็กใช้เท้า
เหยียบเพ่ือเปิด(ตามหลัก IC) 

( หยิบออกใช้รายวัน ใช้เสร็จเก็บกลับ) 

 
 

(เน้นการใช้ค าถามสั้นเพ่ือแยกโรคเช่น TB ,มือ เท้า ปาก ,ผิวหนัง 
 ก่อนส่งเข้าตรวจหรือส่งต่อ ) 

ทักทาย ต้อนรับ เช็คสิทธ์ิ  
ไอเกิน ๒ สัปดาห์ ไอเป็นเลือด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่   



จุดแยกโรค 

•       มุมปอดโปร่ง 

 
 

(เน้นการใช้ค าถามสั้นเพือ่แยกโรคเช่น 
 TB ,มือ เท้า ปาก ,ผิวหนัง 

 ก่อนส่งเข้าตรวจหรอืส่งต่อ ) 



จุดคัดกรอง: อุปกรณ์การตรวจแยกโรค มีเครื่องมือที่
สอดคล้องกับการให้บริการผู้ป่วย  
Mask  
เจล ล้างมือ 
ถุงมือ  
ปรอทวัดไข ้
ไฟฉาย 
ไม้กดลิ้น (พร้อมอุปกรณ์วางใส่ที่สะอาด) 
เครื่องวัดความดันโลหิต 
 ใบ OPD card แบบชั่วคราว 
 ถังขยะติดเชื้อขนาดเล็กใช้เท้าเหยียบเพื่อเปิด 
(ตามหลัก IC) 

( หยิบออกใช้รายวัน ใช้เสร็จเก็บกลับ) 



พื้นที่รอตรวจ/ด้านหน้า  

จุดชั่งน้ าหนัก –วัดส่วนสูง-วัดความยาวเด็ก-ทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมไว้จุดเดียว  

เปลี่ยนเป็นน้ าธรรมดา 

ตรวจคุณภาพน้ า(อ๑๑) 

ด้านหน้า จัดให้โล่ง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน และเปิดพื้นที่ให้อากาศถ่ายเทสะดวก 



ตารางการปฏิบัติงานของบุคลากรที่อยู่ ณ ปัจจุบัน 
ที ่ ชื่อ-สกุล                                   รูป ต าแหน่ง การปฏิบัติราชการ เหตุผลเพราะ  ..... 

๑. 

๒. 

๓ 
 

 

๔  
 

๕ 
 

๖ 

อยู่ / ไม่อยู่  

อยู่ / ไม่อยู่  

อยู่ / ไม่อยู่  

อยู่ / ไม่อยู่  

อยู่ / ไม่อยู่  

อยู่ / ไม่อยู่  

เรียงชื่อ ตามล าดับ น าโดยผู้อ านวยการ/ บุคลากรตามสายงาน พยาบาล/นวก.สส./และสาย
งานอื่นที่มีจริง ณ ปีนั้น  



ติดตรงมุมประตู 
ที่สามารถเห็นได้

ตลอด อยู่ใน
ระดับสายตา  



ตารางการให้บริการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.............................................อ าเภอ...............จังหวัดนครศรีธรรมราช  

วัน เวลา เวลา
พัก 

เวลา 

๐๘.๓๐น.-๑๒.๐๐น.  

๑๒
.๐

๐-
๑๓

.๐
๐น

.  

๑๓.๐๐น.-๑๖.๓๐น. 

วันจันทร์-ศุกร์   ตรวจรักษาโรค/อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ตรวจรักษาโรค/อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 

วันจันทร์ แพทย์แผนไทย/กายภาพบ าบัด  เยี่ยมบ้าน/บริการในชุมชน 
 

วันอังคาร คลินิกสุขภาพเด็กดี เยี่ยมบ้าน / บริการในชุมชน 

วันพุธ คลินิกโรคเรื้อรัง เยี่ยมบ้าน / บริการในชุมชน 

วันพฤหัสบดี คลินิกฝากครรภ์ เยี่ยมบ้าน/บริการในชุมชน 

วันศุกร์ อนามัยโรงเรียน อนามัยโรงเรียน 

เบอร์โทร.รพ.สต............................................................................................................ 
เบอร์โทร.ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลแม่ข่าย................................................................................. 
ฉุกเฉิน 1669 





ภาพประกอบตารางการให้บริการ 

ติดมุมประตูที่สามารถเห็นได้ตลอด และระดับสายตา  



 
การจัดห้องที่ ๑. ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  

  
ห้องแรก 

ที่บอกให้เห็น 
ความแตกต่าง 

จาก 
สถานีอนามัย 
เปลี่ยนเป็น 

“โรงพยาบาล” 

       ประตู ควรเป็นแบบslide  และต้องสามารถเข็นรถได้สะดวก 



 

ประตู SLIDE  



จัดวางอุปกรณ์ตามหลัก IC 

  

โซนสะอาด 

โซนปนเปื้อน 

โซนสกปรก 







เตียง เป็นแบบมีล้อ สามารถให้การช่วยเหลือไดร้อบด้าน  

ถ้าห้องกว้างควรมี ๒ เตียง คือ  
เตียง ท าหัตถการและ 
เตียง observe 
-ขนาดเตียงที่ได้มาตรฐานเท่ากับ  
 (๖๐*๒๐๐*๘๐ ซม.)                           )  







CPG โรคที่เจอบ่อย ***โรคหรืออาการที่รุนแรงเช่นAnaphylaxis   
         ***แนวทางปฏิบัติเมื่อถูกเข็มต า 





รถ EMERGENCY รถท าหัตถการ  

ABCD 

รถ EMERGENCY  

รถท าหัตถการ  







 
การจัดห้องต่างๆ / ๒. ห้องตรวจ 

        
    : โต๊ะ ๑ ตัว 
    : เก้าอี้ ๒ ตัว  
    : ชุดเครื่องมือที่ผ่านการcalibration  
    : สมุดREFER  
    : คู่มือ consult 
    : ถังขยะแยกเป็นขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ  
    : เตียงผู้ป่วย 
    : เครื่องคอมพิวเตอร์  
 
  
 
 
 
 
 

หากห้อง 
ไม่พอสามารถ
น าตู้ยาส าหรับ
จัดและจ่ายให้
ในห้องได้เลย 

ปรับเปลี่ยนห้อง
เป็นห้องตรวจ
และรักษาโรค  









จัดแบ่งยา เป็น WEEKLY DOSE  
เพื่อการส่งมอบยาอย่างมีคุณภาพ

ถึงมือผู้ป่วยจริงๆ 
อาจจัดเก็บเป็นลิ้นชกั ที่มิดชิด 

ผู้ป่วยไม่เห็นยา รักษายาได้อย่าง
มีคุณภาพ  

“ยากแก่การเข้าถึง”  





 
การจัดห้องต่างๆ/ ๓. ห้องส่งเสริมสุขภาพ  

   บูรณาการ : ห้องตรวจครรภ์/ ห้องปฏิบัติการ /
คลินิกเบาหวาน ความดัน/ห้องให้วัคซีนเด็ก 

ชุดเครื่องมือ 
ตามกิจกรรมในแต่ละคลินิก เท่านั้น  

          



ท าได้หลายงานในห้องเดียว เพียงจัดวันไม่ซ้ ากัน 



 
การจัดห้องต่างๆ/ ๔. ห้องตรวจพัฒนาการ  

   

โต๊ะญี่ป่น ๑ ตัว นั่งพื้น / อุปกรณ์
ในการตรวจรวมชุดไม่ต้องแยก

กล่อง เพราะของเล่นชิ้นเดียว อาจ
ตรวจหลายพัฒนาการได้  



มุมสังเกตอาการ ๓๐ นาที  



มุมสังเกตอาการ ๓๐ นาที  

พื้น ปลอดภัย /ของเล่นควรท าจาก
พลาสติก คุณภาพ  

ล้างท าความสะอาดได้ง่าย 
ไม่ควร เป็นตุ๊กตานุ่มๆ  

( หมักหมมเชื้อโรคได้ง่าย) 



 
การจัดห้องต่างๆ / ๕.ห้องยา 

   



ส าหรับยา DOTS 

ห้ามน าไปไว้ตรงมุมที่ท าDOTS  

เก็บยาไว้ในห้องยา เป็น 

WEEKLY DOSEเช่นกัน  



กุญแจ สองชั้น ยากต่อการเข้าถึง/ผู้รักษากุญแจสองคน 



การจัดห้องต่างๆ / ๖. ห้องทันตกรรม 

แขวนอุปกรณ์ 







การจัดห้องต่างๆ / ๗.ห้องท างานเจ้าหน้าที่  

ห้องผู้อ านวยการ 
ชื่อ-นามสกุล  
ต าแหน่ง 
การปฏิบัติราชการ อยู่ /ไม่อยู่  



การเข้าถึงชั้น
ความลับ  

ระบบข้อมูลของ
สถานบริการ  

( ระบบSERVER) 



Back office  

การป้องกันอัคคีภัย 

Spot map 
 - DHF 
 - TB 
 - HHC: ติดเตียง 
 - กลุ่มเสี่ยงอื่นๆระบุ....... 
   อาทิ พัฒนาการช้า  

 ๕ ส เอกสาร  
 - ตามหลักงานสารบรรณ 



การจัดห้องต่างๆ / ๘.ห้องประชุม 



การจัดห้องต่างๆ /๙.ห้องแผนไทย 



นครศรีธรรมราช โมเดล 
ENV MODULE 

  

หมอเชื่อมั่น 
คนนคร ....ตีโจทย์แตก  



-แบบประเมินตนเองของกรมอนามัย 
- แบบประเมินอาชีวอนามัยของกรมควบคุมโรค 

ตามหนังสือที่นศ.๐๐๓๒.๐๑๑/ว๘๘ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓   



QR.code 
รายละเอียดในการ

ท างานอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

และงานอาชีวอนามัย 
ปี ๒๕๖๓ 



รับฟังข้อเสนอแนะ ก่อนลงหน้างานจริง 


