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บทคัดยอ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนามาตรฐาน ตัวชีว้ ดั และเกณฑการประเมินการดำเนินงานศูนยดแู ล
โควิดโดยชุมชน โดยมีขนั้ ตอนการวิจยั 3 ขัน้ ตอน ขัน้ ทีห่ นึง่ การพัฒนารางมาตรฐาน และตัวชีว้ ดั สำหรับการประเมิน
ศูนยดูแลโควิดโดยชุมชน โดยการทบทวนเกณฑ/มาตรฐานที่มีอยู ดำเนินการประชุมแบบมีสวนรวมของผูมี
สวนไดสวนเสียเพื่อใชในจังหวัดตาก ขั้นที่สอง การประเมินมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/เกณฑที่กำหนดเหลานี้โดยวิธี
วิจารณญาณของผเู ชีย่ วชาญ ขัน้ ที่ 3 การประเมินมาตรฐาน ตัวชีว้ ดั และเกณฑขนั้ สุดทายสำหรับศูนยดแู ลโควิด
โดยชุมชน 18 แหงในจังหวัดตาก
ผลการศึกษาพบวา มาตรฐาน ตัวชีว้ ดั และเกณฑการประเมินการดำเนินงานศูนยดแู ลโควิดโดยชุมชน
มี 3 องคประกอบ 68 ตัวชี้วัด โดยองคประกอบโครงสรางมี 5 ดาน 25 ตัวชี้วัด องคประกอบกระบวนการมี
5 ดาน 36 ตัวชี้วัด องคประกอบผลลัพธมี 3 ดาน 7 ตัวชี้วัด ผลการตรวจสอบมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑ
การประเมินดวยการสอบถามผูทรงคุณวุฒิ พบวา ดานความถูกตอง ความเหมาะสม และความเปนประโยชน
อยใู นระดับมากทีส่ ดุ และดานความเปนไปได อยใู นระดับมาก ผลการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานศูนยดแู ล
โควิดโดยชุมชน รวม 18 แหง พบวา 13 แหง (รอยละ 72.2) มีคะแนนประเมินรวมรอยละ 60.0-69.9 โดย 2 แหง
(รอยละ 11.1) มีคะแนนรวมรอยละ 70.0-79.9 อีก 2 แหง (รอยละ 11.1) มีคะแนนรอยละ 80.0 ขึน้ ไป และ 1 แหง
(รอยละ 5.6) มีคะแนนรอยละ 90.0 ขึ้นไป ผลการวิจัยชี้ใหเห็นถึงชองวางในการปรับปรุงศูนยโควิดโดยชุมชน
เพื่อใหไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพในจังหวัด
คำสำคัญ: เกณฑ โควิด-19 ตัวชีว้ ดั คุณภาพการดูแลสุขภาพ มาตรฐานการดูแล
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Development of the standards, indicators, and criteria for evaluation of the
Community COVID Care Center
Kittiphat Iemrod1, * Ph.D., Supaporn Banyati2 M.P.H., Somruedee Apima3 B.Sc., Thitiporn Jatupornpipat2 M.N.S.

ABSTRACT
This study aimed to develop the standards, indicators, and criteria for the evaluation of the
Community COVID Care Center. The study had three processes. Firstly, the development of the draft
of standards and indicators for the evaluation of the Community COVID Care Center by reviewing the
existing standards/criteria, conducting participatory action approaches for establishing the standards/
indicators/criteria among stakeholders for use in Tak Province. Secondly, the evaluation of these established
standards/indicators/criteria by expert judgment approaches. Thirdly, the evaluation of the final standards,
indicators, and criteria for 18 Community COVID Care Centers in Tak Province.
The indicators for Community COVID Care Center standards that were developed consisted of
68 indicators, of which 25 were for evaluating the structure of COVID Care Center, 36 for evaluating the
process of COVID Care Center, and 7 for evaluating the outcome. The opinion of evaluators was at the
highest level for the accuracy, appropriateness, and utility of the standards and at a high level for the
feasibility. Of 18 Community COVID Care Centers evaluated in the province, 13 (72.2%) had percentage
of evaluation scores of 60.0-69.9, 2 (11.1%) had 70.0-79.9, 2 (11.1%) had ≥ 80.0 and 1 (5.6%)
had ≥ 90.0. These findings indicated room for improvement of Community COVID Care Center to achieve
efficient services in the province.
Keywords: Criteria, COVID-19, Healthcare quality indicators, Standard of care
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บทนำ
องค ก ารอนามั ย โลกได ป ระกาศการระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เปนภาวะฉุกเฉิน
ทางดานสาธารณสุขเพือ่ เปนมาตรการปองกัน ในขณะที่
โควิด-19 แพรกระจายไปทัว่ โลก การขาดแคลนทรัพยากร
ทางการแพทยไดกลายเปนปญหาในหลายประเทศ
เชน เตียงในโรงพยาบาล หอผปู ว ยหนัก และเครือ่ งชวย
หายใจ จึ ง เป น อุ ป สรรคในการดู แ ลและรั ก ษาผู ป ว ย
ใหทวั่ ถึง (Emanuel, Persad, Upshur, Thome, Parker,
Glickman et al., 2020; Truog, Mitchell, Daley, 2020;
Ji, Ma, Peppelenbosch, Pan, 2020; Grasselli,
Pesenti, Cecconi, 2020) รัฐบาลของหลายประเทศ
ไดกำหนดใหมมี าตรการในการแยกกักกัน และแยกโรค
เพื่ อ ป อ งกั น การแพร ก ระจายของโรค (Rehman &
Ahmad, 2020) รัฐบาลเกาหลีใตไดกำหนดมาตรการ
ในการแยกและติดตามผปู ว ยโรคโควิด-19 ทีไ่ มมอี าการ
หรือแสดงอาการเพียงเล็กนอย ใหเขารักษาในศูนย
แยกรั ก ษาโรคในชุ ม ชน (Community Treatment
Centers: CTCs) เพื่ อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของมาตรการ
ลดจำนวนผู ป ว ยและการเสี ย ชี วิ ต นอกโรงพยาบาล
ศูนยแยกรักษาโรคในชุมชน (CTCs) จึงเปนทางเลือก
ทีป่ ลอดภัยสำหรับการแพทย (Choi, Kim, Kim, Nam,
& Sohn, 2020) อินเดียมีการจัดตั้งศูนยกักกันโรค
ทีช่ อื่ วา COVID Care Center (CCC) ในการรับแยก
ผูปวยและการเฝาติดตามผูปวยที่ไมมีอาการ/ไมแสดง
อาการ (Krishnasamy, Natarajan, Ramachandran,
Thangaraj, Etherajan, Rengarajan et al., 2021)
ศูนยดูแลโควิดโดยชุมชน (Community COVID
care center: CCC) หรื อ ศู น ย พั ก คอย หรื อ ศู น ย
แยกกักในชุมชน (Community Isolation: CI) ในประเทศ
ไทยเกิดจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด19 ที่รุนแรงมากขึ้น จนทำใหเตียงในโรงพยาบาลนั้น
มีไมเพียงพอตอการรองรับผปู ว ยรายใหมๆ วัตถุประสงค
ของการจัดตัง้ ศูนยดแู ลโควิดโดยชุมชน หรือศูนยแยกกัก
ในชุมชน เพือ่ ลดความแออัดของโรงพยาบาล กลมุ ผปู ว ย
ที่ จ ะได รั บ การดู แ ลในศู น ย ดู แ ลโควิ ด โดยชุ ม ชน คื อ
กลุมผูปวยที่ไมมีอาการ (กลุมสีเขียว) หรือรับผูปวย
ที่อาการดีขึ้น (Step down) จากโรงพยาบาล หรือ
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โรงพยาบาลสนาม ทัง้ นีใ้ นการประเมินความเสีย่ งผปู ว ย
แยกอาการและสงตอผปู ว ยเขารักษาตามสี ดังนี้ สีเขียว
คือ ผปู ว ยอาการไมมาก หรือไมมอี าการ หรืออาการนอย
โดยใหพักรักษาที่โรงพยาบาลสนาม หรือฮอสพิเทล
สีเหลือง คือ ผูปวยที่มีอาการไมรุนแรง แตมีอาการ
เหนือ่ ยหอบ หายใจเร็ว มีปจ จัยเสีย่ งอาการรุนแรงหรือ
โรครวม สงตอโรงพยาบาลที่ดูแลตามระดับอาการได
สวนสีแดง คือ กลมุ ผปู ว ยทีม่ อี าการหอบเหนือ่ ย หายใจ
ลำบาก เอกซเรยพบปอดอักเสบรุนแรง มีภาวะปอดบวม
ความอิ่มตัวของเลือดนอยกวารอยละ 96.0 หรือมีการ
ลดลงของออกซิเจนมากกวา รอยละ 3.0 หลังออกแรง
ของคาทีว่ ดั ไดในครัง้ แรกทีอ่ อกแรง สงตอโรงพยาบาล
ที่ดูแลตามระดับอาการได (Department of Medical
service, 2021; Department of Health, 2021; Thai
Health Promotion Foundation, 2021; The Healthcare
Accreditation Institute (Public Organization), 2021)
เชนเดียวกับศูนยควบคุมและปองกันโรคแหงเกาหลี
(The Korea Centers for Disease Control and
Prevention: KCDC) ก็ไดจำแนกการประเมินของผปู ว ย
โควิด-19 เปน 4 ระดับคือ รุนแรงมาก รุนแรง ไมรนุ แรง
และไมมอี าการ (Kang, Lee, Jung, Kim, Cho, & Kim,
2020)
ผูวาราชการจังหวัดตากมีนโยบายใหทุกตำบลใน
จังหวัด ตองมีการดำเนินการจัดตั้งศูนยดูแลโควิดโดย
ชุมชน หรือนโยบาย 1 ตำบลมี 1 ศูนยดแู ลโควิดโดยชุมชน
ทั้ ง นี้ ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย ดู แ ลโควิ ด โดยชุ ม ชน ต อ งมี ก าร
ขออนุญาตใชสถานทีจ่ ากเจาของสถานที่ ผานมติประชาคม
ของชุมชน และผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โรคติดตอของจังหวัด (Tak Provincial Communicable
Disease Committee, 2021) จังหวัดตากมีศนู ยดแู ลโค
วิดโดยชุมชน จำนวนทั้งหมด 76 แหง โดยตั้งอยูใน
โรงเรียนมากทีส่ ดุ 30 แหง (รอยละ 39.5) ตัง้ อยทู วี่ ดั
19 แหง (รอยละ 25.0) อืน่ ๆ เชน ศูนยแสดงสินคาชุมชน
โรงยิมเนเซียม สนามกีฬา หอประชุมที่วาการอำเภอ
ฯลฯ รวม 18 แหง (รอยละ 23.7) และใชพื้นที่ใน
องคการบริหารสวนตำบล 9 แหง (รอยละ 11.8) โดยมี
ความครอบคลุมของศูนยดูแลโควิดโดยชุมชนในทุก
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อำเภอ โดยอำเภอเมืองตาก มี 11 แหง บานตาก 7 แหง
สามเงา 4 แหง วังเจา 4 แหง แมสอด 12 แหง แมระมาด
4 แหง ทาสองยาง 8 แหง พบพระ 10 แหง และอมุ ผาง
16 แหง (Tak Provincial Communicable Disease
Committee, 2021)
มาตรฐานและตัวชี้วัดเปนตัวกำหนดที่ใชอธิบาย
เพือ่ วัดผลความเปลีย่ นแปลง บงชีถ้ งึ สถานภาพ ใชวดั
เพื่อประเมินผลความสำเร็จ ประเมินความกาวหนา
ของผลการดำเนินงานขององคกร มาตรฐานจึงตอง
ประกอบดวยองคประกอบยอย ตัวชีว้ ดั และเกณฑบง ชี้
ถึงความสำเร็จของการดำเนินงาน มาตรฐานจึงเปน
ตัวกำกับ ควบคุมผลทีเ่ กิดขึน้ (Khamhom, Phothawin,
Weerachantachart, Muangkliang, 2007) ดังนั้น
มาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑจึงมีความสัมพันธและ
เชือ่ มโยงกัน กลาวคือ เกณฑทดี่ จี ะตองบงชี้ วัดไดจริง
มีมาตรฐาน เปนทีย่ อมรับเมือ่ นำไปใช มาตรฐานทีด่ จี ะ
ใชเปนเกณฑในการตัดสินการใหคณ
ุ คากับสิง่ ทีต่ อ งการ
จะวัดได อยางไรก็ตาม การดำเนินงานศูนยดูแลโควิด
โดยชุมชนในจังหวัดตากนัน้ เปนเรือ่ งใหม รวมทัง้ เกณฑ/
มาตรฐานทีต่ อ งการจัดทำการดำเนินงานศูนยดแู ลโควิด
โดยชุมชนนั้นยังไมชัดเจน อีกทั้งยังไมสอดคลองกับ
บริบทในพื้นที่ จึงควรมีการจัดทำตัวชี้วัดและเกณฑ
การประเมิน ตัวชี้วัดใชบงบอกสถานภาพและสะทอน
ลั ก ษณะของทรั พ ยากร การดำเนิ น งานหรื อ ผลการ
ดำเนินงาน ตัวชี้วัดเปนสิ่งที่มีความผูกพันกับเกณฑ
ซึ่ ง ใช เ ป น ตั ว ตั ด สิ น ความสำเร็ จ หรื อ คุ ณ ค า ของการ
ดำเนินงานทีไ่ ดรบั (Kanjanawasee, 2009) และเกณฑ
การประเมินเปนระดับที่ใชในการตัดสินความสำเร็จ
ของการดำเนินงานตามตัวชีว้ ดั ทีก่ ำหนด (Vongvanich,
2001) ดังนัน้ ผวู จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะ พัฒนามาตรฐาน
ตัวชี้วัด และเกณฑการประเมินการดำเนินงานศูนย
ดูแลโควิดโดยชุมชน เพือ่ ใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของไดนำ
ไปใชในการดำเนินงานศูนยดูแลโควิดโดยชุมชนใหมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน รวมทั้งเปนเปาหมายในการ
พัฒนาศูนยดูแลโควิดโดยชุมชนตอไป
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วัตถุประสงคการวิจยั
1. เพื่อพัฒนามาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑการ
ประเมิ น การดำเนิ น งานศู น ย ดู แ ลโควิ ด โดยชุ ม ชน
ในจังหวัดตาก
2. เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน ตัวชีว้ ดั และ
เกณฑ ก ารประเมิ น การดำเนิ น งานศู น ย ดู แ ลโควิ ด
โดยชุมชนในจังหวัดตาก
3. เพื่อประเมินมาตรฐานการดำเนินงานศูนยดูแล
โควิดโดยชุมชนในจังหวัดตาก

ระเบียบวิธวี จิ ยั
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนรูปแบบการวิจยั และพัฒนา ซึง่ ได
รั บ การรั บ รองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย
ในมนุ ษ ย สำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ตาก เลขที่
014/2564 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยมีขนั้ ตอน
การดำเนินงานวิจยั 3 ขัน้ ตอน ประกอบดวย
ขัน้ ตอนที่ 1 การสรางมาตรฐาน ตัวชีว้ ดั และเกณฑ
การประเมินการดำเนินงานศูนยดูแลโควิดโดยชุมชน
ในจังหวัดตาก มีวธิ ดี ำเนินการดังนี้
1.1 การทบทวนเกณฑ / มาตรฐานที่ ต อ งการ
จัดทำ โดยการศึกษาเชิงเอกสาร ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
1.2 การประชุมระดมสมองของผมู สี ว นไดสว นเสีย
ทุ ก ระดั บ เพื่ อ พั ฒ นามาตรฐาน ตั ว ชี้ วั ด และเกณฑ
การประเมินการดำเนินงานศูนยดูแลโควิดโดยชุมชน
ในจังหวัดตาก มีวธิ ดี ำเนินการดังนี้
กอนที่จะดำเนินการประชุมระดมสมอง เพื่อสราง
มาตรฐาน ตัวชีว้ ดั และเกณฑการประเมินการดำเนินงาน
ศู น ย ดู แ ลโควิ ด โดยชุ ม ชน ในจั ง หวั ด ตาก ผู วิ จั ย ได
นำเสนอผลของการทบทวนเกณฑ/มาตรฐานทีต่ อ งการ
จัดทำหรือทบทวนโดยการศึกษาเชิงเอกสาร ที่ไดจาก
ขั้นตอนที่ 1.1 ใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกระดับเพื่อ
นำไปเปนขอมูลนำเขาเพื่อยกราง การสรางมาตรฐาน
ตัวชี้วัด และเกณฑการประเมินการดำเนินงานศูนย
ดูแลโควิดโดยชุมชน ในจังหวัดตาก หลังจากนั้นไดให
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ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ทุ ก ระดั บ ระดมสมองและแสดง
ความคิดเห็น โดยไดประยุกตแนวคิดของโดนาบีเดียล
โมเดล (Donabedian, 2003) ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้
1) ดานโครงสราง ประกอบดวย ทรัพยากร การมีสว นรวม
ระบบการสนับสนุน และการสือ่ สารและประชาสัมพันธ
2) ดานกระบวนการ ประกอบดวย การปฏิบตั งิ านของ
บุคลากร การปองกันควบคุมการติดเชือ้ การดูแลรักษา
ผูปวยและการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 3) ดานผลลัพธ
ประกอบดวย ผลการดำเนินงานรวมกันของหนวยงาน
ผลความมีสว นรวมและความรวมมือของหนวยงาน และ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ มาเปนแนวทางในการ
รวบรวมขอมูลตามตัวชี้วัด เพื่อหามติรวมกันในการ
ยกรางมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑการประเมินการ
ดำเนินงานศูนยดูแลโควิดโดยชุมชน ในจังหวัดตาก
ซึง่ เปนการประชุมออนไลนผา น ระบบการประชุมทางไกล
ผานวีดโี อ (Video conference) ทัง้ หมด 4 ครัง้ ครัง้ ที่ 1
เมือ่ วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ครัง้ ที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม
2564 ครัง้ ที่ 3 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ครัง้ ที่ 4 วันที่ 1
กันยายน 2564
กลมุ เปาหมายในการเขารวมประชุมคือ ผมู สี ว นได
สวนเสียทุกระดับ เพือ่ ระดมสมองในการยกรางมาตรฐาน
ตัวชี้วัด และเกณฑการประเมินการดำเนินงานศูนย
ดูแลโควิดโดยชุมชน ในจังหวัดตาก ใชวิธีแบบเจาะจง
จากตั ว แทนกลุ ม ผู ป ฏิ บั ติ ง านในระดั บ สำนั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล องคการ
บริหารสวนตำบล ในจังหวัดตาก ที่มีการดำเนินงาน
ศูนยดแู ลโควิดโดยชุมชน ครัง้ ที่ 1 รวม 20 คน ครัง้ ที่ 2
รวม 20 คน ครัง้ ที่ 3 รวม 20 คน ครัง้ ที่ 4 รวม 18 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั เปนแบบบันทึกการประชุม
จั ด ทำมาตรฐาน ตั ว ชี้ วั ด และเกณฑ ก ารประเมิ น
การดำเนินงานศูนยดูแลโควิดโดยชุมชนในจังหวัดตาก
แบบมีสวนรวม
การวิเคราะหขอ มูล ใชการสังเคราะหขอ มูลเชิงเนือ้ หา
โดยนำขอมูลที่ไดทั้งหมดมาสังเคราะหเปนภาพรวม
ของมาตรฐาน ตัวชีว้ ดั และเกณฑการประเมินการดำเนิน
งานศู น ย ดู แ ลโควิ ด โดยชุ ม ชน ในจั ง หวั ด ตาก และ
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นำขอมูลทีว่ เิ คราะหไดทงั้ หมดมาเขียนรายงานการวิจยั
เชิงพรรณนา
ขัน้ ตอนที่ 2 การตรวจสอบมาตรฐาน ตัวชีว้ ดั และ
เกณฑ ก ารประเมิ น การดำเนิ น งานศู น ย ดู แ ลโควิ ด
โดยชุมชนในจังหวัดตาก โดยนํามาตรฐานและตัวชี้วัด
ที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาทำการพัฒนาตรวจสอบโดย
ดำเนินการดังนี้
การตรวจสอบมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑการ
ประเมินการดำเนินงานศูนยดูแลโควิดโดยชุมชน ใน
จังหวัดตาก ดวยการสอบถามผทู รงคุณวุฒิ จำนวน 11 คน
ประกอบดวยผบู ริหารของจังหวัดทีร่ บั ผิดชอบศูนยดแู ล
โควิดโดยชุมชน 1 คน ผบู ริหารของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด 1 คน นักวิชาการอิสระที่มีความเชี่ยวชาญใน
เรื่องการวัดและประเมินผล 1 คน ผูรับผิดชอบงาน
ศูนยดแู ลโควิดโดยชุมชน ระดับจังหวัด 1 คน ตัวแทน
ผอู ำนวยการโรงพยาบาลในจังหวัดตาก 1 คน ตัวแทน
สาธารณสุขอำเภอในจังหวัดตาก 1 คน ผูรับผิดชอบ
ศูนยดแู ลโควิดโดยชุมชน ขององคการบริหารสวนตำบล
1 คน แพทยเวชศาสตรครอบครัว 1 คน พยาบาลชุมชน
1 คน พยาบาลควบคุมการติดเชือ้ 1 คน และนักวิชาการ
สาธารณสุขทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบล 1 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั เปนแบบประเมิน จำนวน
1 ฉบับ คือ แบบประเมินมาตรฐาน ตัวชีว้ ดั และเกณฑ
การประเมินการดำเนินงานศูนยดูแลโควิดโดยชุมชน
ในจังหวัดตาก ซึ่งมี 3 ตอน คือตอนที่ 1 เปนคำถาม
เกีย่ วกับสภาพทัว่ ไปของผตู อบแบบประเมิน มีลกั ษณะ
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2
เป น คำถามเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ด า นความถู ก ต อ ง
ดานความเหมาะสม ดานความเปนไปได และดานความ
เปนประโยชนของมาตรฐาน ตัวชีว้ ดั และเกณฑการประเมิน
การดำเนินงานศูนยดแู ลโควิดโดยชุมชน ในจังหวัดตาก
ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
scale) 5 ระดับ และตอนที่ 3 เปนขอเสนอแนะเพิม่ เติม
เก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบประเมินทีผ่ ทู รงคุณวุฒิ
ตอบด ว ยตนเองผ า นระบบอิ เ ลกทรอนิ ก ส วิ เ คราะห
ขอมูลใชการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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แล ว นำไปเปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ ด า นความถู ก ต อ ง
ดานความเหมาะสม ดานความเปนไปได และดานความ
เป น ประโยชน กั บ เกณฑ ก ารแปลความหมายของ
คาเฉลีย่ ทีค่ ำนวณได 5 ระดับ ดังนี้ คาเฉลีย่ 4.51-5.00
หมายถึง ระดับมากทีส่ ดุ คาเฉลีย่ 3.51-4.50 หมายถึง
ระดับมาก คาเฉลีย่ 2.51-3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง
คาเฉลีย่ 1.51-2.50 หมายถึง ระดับนอย คาเฉลีย่ 1.00-1.50
หมายถึ ง ระดั บ น อ ยที่ สุ ด เกณฑ ใ นการตั ด สิ น คื อ
คาเฉลีย่ ≥ 3.51 แสดงวาเกณฑนั้นมีความเหมาะสม
(Srisa-ard, 2011)
ขัน้ ตอนที่ 3 การประเมินมาตรฐานการดำเนินงาน
ศูนยดแู ลโควิดโดยชุมชนในจังหวัดตาก ตามองคประกอบ
และตัวชี้วัดที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
เปนการศึกษาเชิงพรรณนา โดยเปนการประเมิน
มาตรฐานการดำเนินงานศูนยดูแลโควิดโดยชุมชนใน
จังหวัดตาก จำนวน 18 แหง ในจังหวัดตาก ซึง่ คัดเลือกจากศูนย
ดูแลโควิดโดยชุมชนที่มีจำนวนผูปวยมากที่สุดในแตละ
อำเภอๆ ละ 2 แหง โดยการสอบถามและการพิจารณา
หลักฐานเชิงประจักษ จากคณะทำงานทีร่ ว มรับผิดชอบ
ดู แ ลในศู น ย ดู แ ลโควิ ด โดยชุ ม ชน ซึ่ ง ประกอบด ว ย
นายกองคการบริหารสวนตำบล ผนู ำชุมชน เจาหนาที่
สาธารณสุข อาสาสมัคร รวมถึงเจาหนาที่ของทองถิ่น
ทีร่ บั ผิดชอบในแตละองคประกอบและตัวชีว้ ดั เครือ่ งมือ
ทีใ่ ชในการศึกษาเปนแบบประเมินมาตรฐานการดำเนิน
งานศูนยดูแลโควิดโดยชุมชนในจังหวัดตาก ที่ผูวิจัย
สรางขึน้ จากขัน้ ตอนที่ 2 ซึง่ ประกอบดวย 3 องคประกอบ
และ 68 ตัวชี้วัด แตละตัวชี้วัดมี 1 คะแนน ลักษณะ
การประเมิน คือ ผาน และไมผาน โดยประเมินผาน
ได 1 คะแนน และไมผา นได 0 คะแนน โดยคารอยละ
ของการประเมินองคประกอบดานโครงสราง รอยละ
40.0 ดานกระบวนการ รอยละ 40.0 ดานผลลัพธ
รอยละ 20.0 การเก็บรวบรวมขอมูลประเมินโดยทีม
ผูประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งไดผาน
การอบรมแนวทางการประเมินมาตรฐานการดำเนินงาน
ศู น ย ดู แ ลโควิ ด โดยชุ ม ชนให มี ค วามเข า ใจตรงกั น
โดยผูรับผิดชอบงานศูนยดูแลโควิดโดยชุมชนทั้งหมด
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ไดรับการประสานงานและชี้แจงลวงหนา ใหทราบถึง
เกณฑการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานศูนยดูแล
โควิดโดยชุมชนโดยตรวจสอบความถูกตองและความ
ครบถ ว นของข อ มู ล หลั ง การรวบรวมแบบประเมิ น
วิเคราะหขอมูล และนำเสนอเปนคาความถี่ โดยศูนย
ดูแลโควิดโดยชุมชนทีไ่ ดคะแนนรวมรอยละ 60.0-69.9
จะได ระดับ 3 ดาว คะแนนรวมรอยละ 70.0-79.9 จะได
ระดับ 4 ดาว คะแนนรอยละ 80.0 ขึน้ ไป (คะแนนแตละ
หมวด ≥ รอยละ 80.0 และคะแนนรวม ≥ รอยละ 80.0)
จะได ระดับ 5 ดาว และคะแนนรอยละ 90.0 ขึ้นไป
(คะแนนแตละหมวด ≥ รอยละ 90.0 และคะแนนรวม
≥ รอยละ 90.0) จะได ระดับ 5 ดาว plus

ผลการวิจยั
ผลการพัฒนามาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑการ
ประเมินการดำเนินงานศูนยดูแลโควิดโดยชุมชนใน
จังหวัดตาก มีทงั้ หมด 3 องคประกอบ ไดแก
องคประกอบโครงสรางมี 5 ดาน สถานที่จัดตั้ง
ศูนยแยกกักตัวในชุมชน 13 ตัวชีว้ ดั การมีสว นรวมของ
ชุ ม ชนและเครื อ ข า ย 2 ตั ว ชี้ วั ด วั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละ
เวชภัณฑที่จำเปน สำหรับเจาหนาที่และผูปฏิบัติงาน
4 ตัวชี้วัด การขนสง การสนับสนุน และการจัดการ
ดานสาธารณูปโภค 4 ตัวชีว้ ดั การจัดระบบการสือ่ สาร
ความเสีย่ งและประชาสัมพันธ 2 ตัวชีว้ ดั องคประกอบ
กระบวนการ มี 5 ดาน การปฏิบตั งิ านของบุคลากร และ
การกำกับติดตาม 3 ตัวชี้วัด การปองกันควบคุมการ
ติดเชือ้ และการแพรกระจายเชือ้ 4 ตัวชีว้ ดั การดูแลรักษา
ผปู ว ย 9 ตัวชีว้ ดั การติดตามการรักษาดวยยาสมุนไพร
5 ตั ว ชี้ วั ด การสุ ข าภิ บ าลสิ่ ง แวดล อ ม 15 ตั ว ชี้ วั ด
องคประกอบผลลัพธ มี 3 ดาน ผลการดำเนินงานรวมกัน
ของหนวยงาน/เครือขายทีเ่ กีย่ วของของศูนยแยกกักตัว
ในชุมชน 3 ตัวชีว้ ดั การประเมินผลความมีสว นรวมและ
ความรวมมือของหนวยงาน/เครือขายที่เกี่ยวของของ
ศูนยแยกกักตัวในชุมชน 3 ตัวชีว้ ดั การประเมินความ
พึงพอใจผรู บั บริการ 1 ตัวชีว้ ดั (ตาราง 1)
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ตาราง 1 มาตรฐาน ตัวชีว้ ดั การดำเนินงานศูนยดแู ลโควิดโดยชุมชนในจังหวัดตาก
องคประกอบ/ตัวชีว้ ดั
ดานโครงสราง
1. สถานทีจ่ ดั ตัง้
ศูนยดูแลโควิด
โดยชุมชน

รายการดำเนินงาน

1.1 การจัดตัง้ ศูนยมรี ะยะหางจากชุมชน และพืน้ ทีเ่ สีย่ งอุทกภัยดินโคลนถลม สถานที่
ควรหางจากอาคารขางเคียง อยางนอย 10 เมตร
1.2 สถานที่ควรไดรับการยินยอมจากเจาของสถานที่ และผานมติการประชาคมของ
หมูบาน/ชุมชน
1.3 มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางดานสาธารณูปโภคที่จําเปน เชน ระบบติดตอสื่อสาร
ไฟฟา ประปา และระบบอินเตอรเน็ต
1.4 มีระบบรักษาความปลอดภัย อัคคีภัย และปองกันการกอเหตุราย หากเปนไปได
ควรมีระบบกลองวงจรปด
1.5 การเตรียมความพรอมกอนเปดดำเนินการ มีการดำเนินการควบคุม สัตว และแมลง
นำโรค เชน พนหมอกควัน จัดการสิง่ แวดลอมรอบๆ ศูนยดแู ลโควิดโดยชุมชน
1.6 มีการจัดผปู ว ยเขาตามผังเตียงทีก่ ำหนดรายละเอียด การดำเนินการอาจจัดแบงโซน
ใหชดั เจน (แยกโซน ชาย-หญิง ตามบริบท)
1.7 มีการแยกระดับผปู ว ย โดยกำหนดโซนผปู ว ย Antigen test kit (ATK) แยกออกจาก
โซนผปู ว ย RT-PCR และผปู ว ยทีอ่ าการดีขนึ้ (Step Down) จาก รพ. หรือ รพ.สนาม
1.8 ระยะระหวางเตียงผูปวยควรหางกันไมนอยกวา 1 เมตร เพื่อปองกันการแพรเชื้อ
ผานการไอจามหรือฝอยละออง (Droplet) ทีจ่ ะตกลงพืน้ ที่ 91 ซม.ทัง้ นีอ้ าจพิจารณา
ปรับเปลี่ยนไดตามความจําเปนและเหมาะสมของแตละพื้นที่
1.9 มีการแยกพื้นที่ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และมีการคำนึงเสนทางการเขา-ออก
ของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
1.10 สภาพแวดล อ มในส ว นของการระบายอากาศ เป น ไปตามหลั ก เกณฑ ข องกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
1.11 มีรั้ว หรือระบบปองกันในการหลบหนี หรือการเขาออกของบุคคลภายนอกได
(เชน เวรยาม หรือกุญแจคลอง หรือกลองวงจรปด)
1.12 มีระบบติดตอสื่อสารสำหรับรองขอความชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน
1.13 มีการเตรียมการระบบสำรองดานสาธารณูปโภคตางๆ ไวในกรณีฉุกเฉิน เชน
ไฟฟาดับ น้ำประปาไมไหล
2. ดานการมีสว นรวม 2.1 กำหนดหนวยงาน/ทีมงาน/คณะทำงานที่เกี่ยวของในการขับเคลื่อนงานทางสังคม
ของชุมชน
และการมีสว นรวมของชุมชนและเครือขายหรือการทำงานเปนกลมุ ทีร่ ว มรับผิดชอบ
เครือขายดูแล
ในศูนยดแู ลโควิดโดยชุมชน เชน มีคำสัง่ การแตงตัง้ คณะทำงาน/ทีมงาน มีการประชุม
ชีแ้ จงบทบาทหนาทีข่ องแตละหนวยงาน มีการกำหนดแนวทางการปฏิบตั ขิ องแตละ
ทีม/หนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 จัดทำแผนขับเคลือ่ นทางสังคมหรือการมีสว นรวมของชุมชนรวมอยกู บั แผนดำเนินงาน
ของศูนยแยกกักตัวในชุมชน เชน มีขอ มูลพืน้ ฐานทางสังคมของชุมชนทีส่ มั พันธกบั
ความเสีย่ งโรค มีการจัดทำแผนหรือแนวทางการสรางการมีสว นรวมในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉินรวมกันของหนวยงาน/เครือขายทีเ่ กีย่ วของ มีการเผยแพรประชาสัมพันธ
แผนการดำเนินงานใหกับเครือขายไดรับทราบ
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ตาราง 1 มาตรฐาน ตัวชีว้ ดั การดำเนินงานศูนยดแู ลโควิดโดยชุมชนในจังหวัดตาก (ตอ)
องคประกอบ/ตัวชีว้ ดั
3. วัสดุอปุ กรณและ
เวชภัณฑที่จำเปน
สำหรับ จนท.
ผูปฏิบัติงานในศูนย
ดูแลโควิดโดยชุมชน
4. การขนสง
การสนับสนุน
และการจัดการดาน
สาธารณูปโภค
5. การจัดระบบ
การสื่อสาร
ความเสี่ยงและ
ประชาสัมพันธ
ดานกระบวนการ
6. การปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรและ
การกำกับติดตาม

7. การปองกัน
ควบคุมการติดเชื้อ
และการแพร
กระจายเชื้อ

รายการดำเนินงาน

3.1 มีอุปกรณปองกันสวนบุคคลเพียงพอตอการใชงานบุคคล (ชุดปองกัน PPE
ตามความเสีย่ ง: level C, D (ถุงมือ หนากาก N95 หนากากอนามัยทางการแพทย)
หมวกคลุมผม เสือ้ กาวน เฟซซิลด และถุงหมุ ขา (Leg cover))
3.2 ชุดกาวนสำหรับการทำงาน ใหเปลี่ยนเขาปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง
3.3 แอลกอฮอล (สำหรับทำความสะอาดมือ)
3.4 ยาและเวชภัณฑ (ปริมาณและประเภทตามความจําเปน และเหมาะสม)
4.1 ระบบการสงตอผูปวย เชน จัดการซอมแผนเคลื่อนยายผูปวยในกรณีที่ผูปวยมี
อาการทรุดลง
4.2 ระบบรับผปู ว ยจาก รพ. และ รพ.สนาม
4.3 มีทพี่ กั บุคลากร โภชนาการ เครือ่ งปน ไฟ เครือ่ งกรองน้ำ ประปาสนาม ฯลฯ
4.4 บริหารจัดการใหผรู บั บริการไดรบั อาหารครบถวน/พอเพียง 3 มือ้ อยางมีคณ
ุ ภาพ
5.1 มีการประชาสัมพันธให ผปู ว ย ญาติ รวมถึงประชาชนในพืน้ ทีโ่ ดยรอบเขาใจตัง้ แต
กอนจัดตัง้ ศูนยดแู ลโควิดโดยชุมชน และในระหวางการระบาด เพือ่ ไมใหเกิดการ
ตราหนา (Stigma)
5.2 มีการใหความรเู กีย่ วกับโรคระบาดกับ ผปู ว ย ญาติ และชุมชน อยางตอเนือ่ ง
6.1 มีการกำหนดแนวทางปฏิบตั หิ รือขัน้ ตอนการทำงาน/จัดทำเอกสารปฏิบตั งิ าน (Work
instruction)
6.2 เจาหนาที่ อาสาสมัคร รวมถึงเจาหนาทีข่ องทองถิน่ ทีไ่ ปปฏิบตั งิ านตอง ไดรบั การ
ปฐมนิเทศกอนการปฏิบัติงาน
6.3 เจาหนาที่ อาสาสมัคร รวมถึงเจาหนาทีข่ องทองถิน่ ทีไ่ ปปฏิบตั งิ านใน ศูนยดแู ลโควิด
โดยชุมชนตองไดรับวัคซีนตามเกณฑกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนด
7.1 เจาหนาทีท่ ไี่ ปปฏิบตั งิ านในศูนยดแู ลโควิดโดยชุมชน ตองผานการฝกซอมการสวมถอดชุดปองกันตัว PPE Cover all หนากากอนามัย N95 และอุปกรณปอ งกันการ
ติดเชื้อสวนบุคคลอยางถูกตอง เหมาะสม
7.2 ทีมบุคลากรทางการแพทยทกุ คน ทุกระดับ ตองเขาใจหลักการพืน้ ฐานของระบบการ
ปองกันการติดเชือ้ ในสถานพยาบาล มีการทำความเขาใจ หลักการพืน้ ฐานของการ
ปองกันและควบคุมการติดเชื้อ (Infection prevention and control) กับบุคลากร
ผูเกี่ยวของทุกระดับ ทุกหนวยงาน และใหยึดหลักการปองกันโรคตามมาตรการ
D-M-H-T-T อยางเครงครัด
7.3 ผปู ว ยทุกคนปฏิบตั ติ ามมาตรการ D-M-H-T-T อยางเครงครัดโดยสวมหนากากอนามัย
ตลอดเวลาขณะอยใู นศูนยดแู ลโควิดโดยชุมชน ยกเวนขณะรับประทานอาหาร ดืม่ น้ำ
และแปรงฟน
7.4 มีการกำหนดเสนทางสำหรับเจาหนาที่ การขนยายอุปกรณ อาหาร และผปู ว ย และ
มีปายที่ชัดเจนตามมาตรฐาน
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ตาราง 1 มาตรฐาน ตัวชีว้ ดั การดำเนินงานศูนยดแู ลโควิดโดยชุมชนในจังหวัดตาก (ตอ)
องคประกอบ/ตัวชีว้ ดั

รายการดำเนินงาน

8. การดูแลรักษาผปู ว ย 8.1 มีการแบงประเภท เพือ่ รับผปู ว ย COVID-19 เพือ่ แยกกักตัวในชุมชน
8.1.1 เปนผปู ว ย COVID-19 ทีร่ กั ษาดีขนึ้ ระยะหนึง่ (วันที่ 8 ขึน้ ไป) และเปนผตู ดิ เชือ้
หรือผปู ว ยยืนยัน COVID-19 ทีไ่ มมอี าการหรือมีอาการเล็กนอย หรือ
8.1.2 เปนผปู ว ยยืนยัน COVID-19 ในชุมชนเปนผปู ว ยใหม ทีม่ ผี ลการตรวจยืนยัน
วาติดเชือ้ COVID-19 ดวยวิธี RT-PCR
8.1.3 เปนผตู ดิ เชือ้ เขาขาย (Probable case) ผทู มี่ ผี ลตรวจ Antigen test kit (ATK)
ตอเชือ้ ไวรัส SARS-CoV-2 ใหผลบวก ทัง้ ผทู มี่ อี าการและไมแสดงอาการ (ควรทำ
PCR ซ้ำ กอนรับเขารักษา เนือ่ งจากมีผลบวกลวง (False positive)
8.2 ผปู ว ยควรไดรบั การประเมินประวัตกิ ารใชสารเสพติด กอนเขาศูนยดแู ลโควิดโดยชุมชน
ทุกราย
8.3 ผูปวยที่อาการดีขึ้น (Step down) และเขารับการดูแลรักษาตอในศูนยดูแลโควิด
โดยชุมชน จะตองผานการประเมินการคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมการแพทย
มาแลวและมีการเฝาสังเกตอาการคนไข โดยมีการตรวจวัดและบันทึกสัญญาณชีพ
(Vital sign) วันละ 2 ครัง้ (เชา-บาย)
8.4 กรณีผปู ว ยทีไ่ ดรบั การยืนยันดวยวิธี RT-PCR และมีกลมุ อาการสีเขียว หรือเปน
ผตู ดิ เชือ้ เขาขาย (Probable case) ผทู มี่ ผี ลตรวจ Antigen test kit (ATK) เขารับ
การดูแลรักษาในศูนยดแู ลโควิดโดยชุมชน มีการเฝาสังเกตอาการคนไข โดยมีการ
ตรวจวัดและบันทึกสัญญาณชีพ (Vital sign) รวมทัง้ วัดความเขมขนของออกซิเจน
(Oxygen saturation) วันละ 2 ครัง้ (เชา-บาย)
8.5 ผปู ว ยทุกรายตองลงชือ่ ในเอกสารยินยอมเขารับการดูแลแบบศูนยดแู ลโควิดโดยชุมชน
8.6 มีการชีแ้ จงทำความเขาใจ/ขอตกลงในการปฏิบตั ติ วั ขณะอยู ศูนยดแู ลโควิดโดยชุมชน
8.7 มีชอ งทางในการติดตอ แพทยหรือพยาบาล ตลอด 24 ชม. วันละ 1-2 ครัง้ ผานชองทาง
การแพทยทางไกล (Telemedicine), ไลน (Line), โทรศัพท (Telephone)
8.8 ผปู ว ยทีเ่ ขารับการรักษาไดรบั การประเมินความเครียดผาน Mental health check in
ในวันแรกรับ และวันที่ 7 ของการรักษา โดยทีมนักจิตวิทยา
8.9 มีการจัดตัง้ ระบบติดตามอาการผปู ว ยไดตลอด 24 ชัว่ โมง/มีระบบประสานงานนำสงผปู ว ย
ไปยังโรงพยาบาลหากผูปวยมีอาการแยลง
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9. การติดตาม
การรักษาดวย
ยาสมุนไพร
โดยทีมแพทย
แผนไทย

9.1 มีเจาหนาที่ เปนผรู บั ผิดชอบการจายยาฟาทะลายโจรอยางชัดเจน
9.2 เจาหนาทีม่ คี วามรเู รือ่ งยาฟาทะลายโจร โดยทราบขนาดยา (Andrographolide
180 mg/day นาน 5 วัน) ทราบรูปแบบยา (สมุนไพรบดผง/สารสกัด Andrographolide)
ทราบขอจำกัด ขอหามใช (หามใชผทู แี่ พฟา ทะลายโจร/หญิงตัง้ ครรภ/หญิงใหนมบุตร)
ทราบขอควรระวังการใชยาฟาทะลายโจรรวมกับยาอื่นๆ (ยากันเลือดเปนลิ่ม/ยาลด
ความดันเลือด) รวมทัง้ ทราบอาการขางเคียงของยาฟาทะลายโจร เชน คลืน่ ไส อาเจียน
ปวดทอง/แสบทอง ถายเหลว ทองผูก ทองอืด ใจสั่น หนามืด วิงเวียน มือเทาชา
ผื่นแดง ลมพิษ คัน เหนื่อยหอบ/หายใจลำบาก หนาบวม/ริมฝปากบวม/ลิ้นบวม/
เปลือกตาบวม อืน่ ๆ
9.3 มีใบยินยอมดวยความสมัครใจของผูปวยในการใชยาฟาทะลายโจร
9.4 มีการติดตามประเมินอาการผปู ว ย เพือ่ ดูความรวมมือในการรับประทานยาฟาทะลายโจร
ทุกวัน
9.5 มีระบบการเบิกจายยาและการเก็บรักษายาฟาทะลายโจร

10. การสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมสำหรับ
ศูนยแยกกักตัว
ในชุมชนสะอาด

10.1 ดานการจัดการสวม และหองอาบน้ำ
10.1.1 ความสะอาด (Healthy: H) ประกอบดวย พืน้ ผนัง เพดาน โถสวม
ทีก่ ดโถสวม โถปสสาวะ สะอาด ไมมคี ราบสกปรก อยใู นสภาพดีใชงานได/น้ำใช
เพียงพอ และไมมลี กู น้ำยุงลาย/ภาชนะอุปกรณสะอาด อยใู นสภาพดี ใชงานได ไมมี
คราบสกปรก/มีสบูลางมือ/มีการระบายอากาศดี และไมมีกลิ่นเหม็น/จัดใหมีการ
ทำความสะอาดบริเวณจุดเสี่ยงในหองน้ำหองสวม ดวยผาชุบน้ำยาฟอกขาว 0.1%
(เชน น้ำยาฟอกขาวความเขมขน 6% ผสมน้ำ 1:50) หรือแอลกอฮอล 70% หรือ
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด
10.1.2 ความเพียงพอ (Accessibility: A) ประกอบดวย หองอาบน้ำ และหองสวม
มีเพียงพอ (1 หอง: จำนวนผปู ว ย 10 คน แยกชาย-หญิง หองอาบน้ำ และหองสวม)
และสำหรับผปู ว ย ATK แยกออกจาก RT-PCR
10.1.3 ความปลอดภัย (Safety: S) ประกอบดวย ที่จับเปด-ปด และที่ล็อคดานใน
สะอาดอยใู นสภาพดี ใชงานได พืน้ หองสวมแหง แสงสวางเพียงพอ สามารถมองเห็น
ไดทั่วบริเวณ
10.2 การจัดการสิง่ ปฏิกลู
10.2.1 การจัดการขยะติดเชือ้ เปนไปตามเกณฑมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชือ้
ตามแนวทางการพัฒนา รพ.สต. ติดดาว ป 2564 ไดแก บรรจุในถุงแดงหรือภาชนะ
ทีม่ พี นื้ หรือผนังทึบ มีฝาปดมิดชิด ปองกันการรัว่ ไหลของเหลวภายในได และมีระบบ
ปองกันการตกหลนในระหวางการเคลือ่ นยาย ดานขางมีขอ ความวา "ภาชนะ รวบรวม
มูลฝอยติดเชือ้ หามเปด หามนำไปใชในกิจการอืน่ "
10.2.2 ระบบเก็บกักสิ่งปฏิกูลของสวมตองเปนระบบปด สามารถเก็บกักอุจจาระ
ไดนานอยางนอย 22 วัน
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10.2.3 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิน่ ไมมรี ะบบกำจัดสิง่ ปฏิกลู ฝงกลบในหลุมขยะ
โดยการเติมปูนขาวเพือ่ ฆาเชือ้ คาความเปนกรด-ดางมากกวา 12 (> pH 12) โดยใช
ปูนขาว 1 กิโลกรัม ผสมในสิง่ ปฏิกลู 1 ลูกบาศกเมตร
10.2.4 มีอุปกรณสวมใสที่ถูกสุขลักษณะทุกครั้งที่ทำความสะอาดและฆาเชื้อเพื่อ
ปองกันเชื้อโรคหรือสารเคมีที่ใชทำความสะอาด
10.2.5 มีระบบคัดแยกขยะทัว่ ไป ขยะติดเชือ้ ขยะเปยก รวมทัง้ การกำจัดขยะเปยก
10.2.6 สงเสริมใหมีการการลดปริมาณขยะดวยการใชภาชนะใสอาหารแทนการใช
อาหารกลอง หรือตามบริบทของพื้นที่
10.3 ดานการจัดการน้ำเสีย
10.3.1 ระบบบำบัดน้ำเสีย
10.3.1.1 กรณีไมมรี ะบบบำบัดน้ำเสีย ดำเนินการรวบรวมน้ำเสียจากแหลงกำเนิดตางๆ
เชน ทีอ่ าบน้ำ จุดซักลาง หองสวม เปนตน และบำบัดน้ำเสียโดยการติดตัง้ ระบบ
บำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ On-site มีการฆาเชือ้ ดวยการเติมคลอรีน โดยมีระยะเวลา
สัมผัสคลอรีนไมนอยกวา 30 นาที มีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ
ไมนอ ยกวา 1.0 ppm. กอนปลอยลงสบู อ ซึมหรือรางระบายน้ำโดยบอซึมตองอยหู า ง
จากแหลงน้ำไมนอ ยกวา 30 เมตร ผปู ฏิบตั งิ านตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ
ในน้ำทิง้ ทุกวัน วันละ 2 ครัง้ ใหมคี า ไมต่ำกวา 1.0 ppm.
10.3.1.2 กรณีมีระบบบำบัดน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสียแยกเปนสัดสวน บริเวณ
ระบบฯมีความสะอาดเรียบรอยไมมนี ้ำขังนอง ไมมกี ลิน่ เหม็น มีการระบายอากาศดี
มีแสงสวางและอุณหภูมิเหมาะสม เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานในการดูแลรักษา
ตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณไดสะดวกและปลอดภัย ระบบการฆาเชื้อโรคในน้ำทิ้ง
ทีผ่ า นการบำบัด แลว หากใหคลอรีนตองมีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ
ไมนอ ยกวา 1.0 ppm. โดยมีระยะเวลาสัมผัสไมนอ ยกวา 30 นาที กรณีใชระบบอืน่
เชนยูวี โอโซน ตองเปดใชงานตลอดเวลา
1) น้ำเสียที่เกิดจากทุกกิจกรรมในศูนยแยกกักตัวในชุมชนตองเขาสูระบบ
บำบัดน้ำเสีย
2) มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ สามารถทำงานไดสมบูรณและมี
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียได รอยละของปริมาณน้ำใช
3) ระบบทอรวบรวมน้ำเสียตองไมใหมีการรั่วซึม
4) น้ำทิ้งที่ผานการบำบัดแลว ตองผานการฆาเชื้อกอนปลอยทิ้งสูภายนอก
(ก) กรณีใชคลอรีนในระบบฆาเชือ้ บริเวณถังคลอรีนตองไมโดนแสงแดด อากาศถายเท
ไดสะดวก การเตรียมคลอรีนควรใชใหหมดภายใน 1 วัน บอสัมผัสคลอรีนสำหรับ
ฆาเชือ้ ตองมีระยะเวลากักเก็บมากกวา 30 นาที และทำการตรวจปริมาณคลอรีนให
มีคา ไมต่ำกวา 1.0 ppm. ทีบ่ ริเวณจุดระบายน้ำทิง้ สภู ายนอกอยางนอยวันละ 2 ครัง้
เชาและเย็น
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10.3.2 ผปู ฏิบตั งิ านตองมีความรเู รือ่ งการปฏิบตั งิ านและการปองกันการติดเชือ้ /ในการ
ปฏิบัติงานทุกครั้งตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
10.4 การจัดการน้ำสะอาด
10.4.1 ใหมีผูรับผิดชอบดูแลอยางนอย 1 คน มีความรูในเรื่องการปฏิบัติงาน และ
การปองกันการติดเชื้อ
10.4.2 จัดใหมีน้ำสะอาดใหพรอมใชและเพียงพออยางนอย 200 ลิตร/คน/วัน และ
มีแผนการสำรองน้ำในกรณีเหตุฉุกเฉิน
10.4.3 น้ำสำหรับอุปโภค เชน น้ำประปา น้ำบาดาล ตองใส สะอาดไมมตี ะกอน และ
มีการฆาเชื้อดวยคลอรีน และตรวจวัดคลอรีนอิสระคงเหลือไมนอยกวา 0.5 ppm.
10.4.4 ทำความสะอาดถังเก็บสำรองน้ำอยางสม่ำเสมอและเติมคลอรีนเพื่อฆา
เชื้อโรค
3 ดานผลลัพธ
11. ผลการดำเนินงาน
รวมกันของหนวยงาน/
เครือขายที่เกี่ยวของ
ของศูนยแยกกักตัว
ในชุมชน
12 มีการประเมินผล
ความมีสว นรวมและ
ความรวมมือของ
หนวยงาน/เครือขาย
ที่เกี่ยวของของศูนย
แยกกักตัวในชุมชน
13. การประเมิน
ความพึงพอใจ
ผูรับบริการ

11.1 มีรายงานบันทึกการดำเนินงานของทีมงาน/หนวยงานภาคีเครือขายทีเ่ กีย่ วของ
11.2 มีการประชุมสรุปบทเรียนจากการทำงานเปนระยะเพือ่ ทบทวนบทบาทหนาที่
และสรุปผลการปฏิบัติงานรวมกัน
11.3 มีรายงานสรุปผลใหกบั ผบู ริหารของแตละหนวยงานทราบเพือ่ นำไปสปู รับแผน
และพัฒนางานรวมกัน
12.1 มีการกำหนดชองทางการรับฟงความคิดเห็นระหวางหนวยงานและชุมชน
12.2 มีรายงานสรุปผลใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ
12.3 มีการสือ่ สารประชาสัมพันธผลการดำเนินงานและขอมูลทีส่ ามารถเผยแพรได
ใหกับชุมชนไดรับรูอยางตอเนื่อง

13. มีการประเมินความพึงพอใจผรู บั บริการ

หมายเหตุ: RT-PCR = Reverse transcription - polymerase chain reaction, PPE = Personal protective
equipment, D-M-H-T-T = Distancing - Mask wearing - Hand wash - Testing - Thai Cha na, SARS-CoV2 = severe acute respiratory syndrome-Coronavirus-2
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ในสวนของเกณฑการใหคะแนนการดำเนินงาน
ศู น ย ดู แ ลโควิ ด โดยชุ ม ชนในจั ง หวั ด ตากที่ มี ทั้ ง หมด
3 องคประกอบ ไดแก โครงสรางมี จำนวน 25 ขอ 25
คะแนน กระบวนการมี จำนวน 36 ขอ 36 คะแนน และ
ผลลัพธมจี ำนวน 7 ขอ 7 คะแนน โดยกำหนดสัดสวน

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565

การใหคะแนนตามความสำคัญในดานโครงสราง และ
กระบวนการ เทากัน คือ รอยละ 40.0 เนื่องจากการ
ดำเนิ น งานของศู น ย แ ยกกั ก ตั ว ในชุ ม ชนอยู ใ นระยะ
เริ่มตน จึงเนนในสวนของโครงสราง และกระบวนการ
สวนดานผลลัพธ รอยละ 20.0 (ตาราง 2)

ตาราง 2 น้ำหนักและคะแนนมาตรฐานการจัดตัง้ ศูนยดแู ลโควิดโดยชุมชน ในจังหวัดตาก
คะแนนตาม
การประเมิน

คารอยละของ
การประเมิน*

ดานโครงสราง
1. สถานที่จัดตั้งศูนยแยกกักตัวในชุมชน
2. การมีสวนรวมของชุมชนและเครือขาย
3. วัสดุอุปกรณและเวชภัณฑที่จำเปน สำหรับเหนาที่และผูปฏิบัติงาน
4. การขนสง การสนับสนุน และการจัดการดานสาธารณูปโภค
5. การจัดระบบการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ

25
13
2
4
4
2

40.0
16.0
8.0
8.0
4.0
4.0

ดานกระบวนการ
6. การปฏิบัติงานของบุคลากร และการกำกับติดตาม
7. การปองกันควบคุมการติดเชื้อและการแพรกระจายเชื้อ
8. การดูแลรักษาผูปวย
9. การติดตามการรักษาดวยยาสมุนไพร
10. การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
10.1 การจัดการสวม และหองอาบน้ำ (3)
10.2 การจัดการสิง่ ปฏิกลู (6)
10.3 การจัดการน้ำเสีย (2)
10.4 การจัดการน้ำสะอาด (4)

36
3
4
9
5
15

40.0
4.0
8.0
14.0
2.0
12.0

ดานผลลัพธ
11. ผลการดำเนินงานรวมกันของหนวยงาน / เครือขายทีเ่ กีย่ วของ
12. การประเมินผลความมีสวนรวมและความรวมมือของหนวยงาน/
เครือขายที่เกี่ยวของ
13. มีการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ

7
3

20.0
6.0

3
1

8.0
6.0

68

100.0

มาตรฐานการจัดตั้ง ศูนยดูแลโควิดโดยชุมชนในจังหวัดตาก

คะแนนรวม
*ไดคำนวณจากคะแนนเปนคารอยละของการประเมินตามความสำคัญของตัวชี้วัด
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ผลการตรวจสอบมาตรฐาน ตัวชีว้ ดั และเกณฑการ
ประเมินการดำเนินงานศูนยดูแลโควิดโดยชุมชนใน
จังหวัดตาก พบวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 4 ดาน
เท า กั บ 4.53 คะแนน อยูในระดับมากที่สุด โดยดาน

ความเหมาะสมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงสุดเทากับ 4.69
คะแนนรองลงมา คือดานความเปนประโยชน เทากับ
4.57 คะแนน ดานความถูกตอง เทากับ 4.52 คะแนน และ
ดานความเปนไปได เทากับ 4.45 คะแนน (ตาราง 3)

ตาราง 3 ผลการตรวจสอบมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑการประเมินการดำเนินงานศูนยดูแลโควิดโดยชุมชน
ในจังหวัดตาก
โครงสราง
ดาน

ความ
ถูกตอง
ความ
เหมาะสม
ความ
เปนไปได
ความเปน
ประโยชน

Mean ± S.D.

กระบวนการ

ผลลัพธ

รวม

การ Mean ± S.D. การ Mean ± S.D. การ Mean ± S.D. การ
แปลผล
แปลผล
แปลผล
แปลผล

4.40 ± 0.58

มาก

4.76 ± 0.19 มากทีส่ ดุ 4.33 ± 0.47 ระดับมาก 4.52 ± 0.25 มากทีส่ ดุ

4.63 ± 0.32

มาก

4.74 ± 0.42 มากทีส่ ดุ 4.72 ± 0.35 ระดับมาก 4.69 ± 0.23 มากทีส่ ดุ

4.41 ± 0.43

มาก

4.58 ± 0.28 มากทีส่ ดุ 4.30 ± 0.37

มาก

4.45 ± 0.31

4.61 ± 0.28 มากทีส่ ดุ 4.60 ± 0.26 มากทีส่ ดุ 4.45 ± 0.42

มาก

4.57 ± 0.17 มากทีส่ ดุ

รวมทัง้ 4 ดาน

สวนผลการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานศูนย
ดูแลโควิดโดยชุมชนในจังหวัดตาก พบวา อยูในระดับ
3 ดาว จำนวน 13 แหง (รอยละ 72.2) อยูในระดับ
4 และ 5 ดาว จำนวน 2 แหง เทากัน (รอยละ 11.1) และ
อยใู นระดับ 5 ดาว plus 1 แหง (รอยละ 5.6) (ตาราง 4)
หากพิจารณาในรายองคประกอบ พบวาดานกระบวนการ

มาก

4.53 ± 0.29 มากทีส่ ดุ

โดยเฉพาะ ตัวชีว้ ดั ยอย เรือ่ งการจัดการสิง่ ปฏิกลู ยังพบ
ปญหาของการจัดการขยะติดเชื้อเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชือ้ รวมทัง้ ระบบคัดแยก
ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ ขยะเปยก รวมทั้งการกำจัด
ขยะเปยก พบวาสวนใหญยังปฏิบัติไมถูกตอง
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ตาราง 4 ผลการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานศูนยดแู ลโควิดโดยชุมชนในจังหวัดตาก
อำเภอ

ผลการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานศูนยดูแลโควิดโดยชุมชน
ระดับ 3 ดาว

เมืองตาก
สามเงา
บานตาก
วังเจา
แมสอด
แมระมาด
ทาสองยาง
พบพระ
อุมผาง

1
1
1
2
2
2

รวม

13 (72.2)

ระดับ 4 ดาว

ระดับ 5 ดาว

1
1

1

ระดับ 5 ดาว plus

2
2
1
1

2 (11.1)

2 (11.1)

1(5.6)

สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการพัฒนามาตรฐาน ตัวชี้วัด และ
เกณฑ ก ารประเมิ น การดำเนิ น งานศู น ย ดู แ ลโควิ ด
โดยชุมชน ในจังหวัดตาก พัฒนาขึน้ จากการมีสว นรวม
ทุกภาคสวน โดยทีผ่ วู จิ ยั ไดเริม่ จากการทบทวนเกณฑ/
มาตรฐานที่ตองการจัดทำ โดยการศึกษาเชิงเอกสาร
หลังจากนั้น ผูวิจัยไดนำขอมูลดังกลาวมาเปนขอมูล
พืน้ ฐาน เพือ่ ใหผมู สี ว นไดสว นเสียทุกระดับใชเปนขอมูล
ในการประชุมระดมสมองและไดประยุกตแนวคิดของ
โดนาบีเดียลโมเดล (Donabedian, 2003) มาเปน
แนวทางในการรวบรวมขอมูลตามตัวชี้วัด เพื่อหามติ
รวมกันในการยกรางมาตรฐาน ตัวชีว้ ดั และเกณฑการ
ประเมิ น ฯ ให มี ค วามสอดคล อ งกั บ แนวคิ ด การดู แ ล
สุขภาพและระบบสุขภาพองครวม (Holistic health
care) ที่ ค รอบคลุ ม แนวคิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ในดานสุขภาพ ซึง่ บุคลากรตองมีสว นรวมและมีความรู
เกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพดวย (Tupho, 2014)
นอกจากมีการตรวจสอบมาตรฐาน ตัวชี้วัด และ
เกณฑการประเมินฯ ดวยการสอบถามจากผทู รงคุณวุฒิ
และใหขอ เสนอแนะแลว ยังไดมกี ารนำมาตรฐาน ตัวชีว้ ดั
และเกณฑการประเมินฯ ไปใชประเมินจริงในพื้นที่
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ซึ่ ง มาตรฐาน ตั ว ชี้ วั ด และเกณฑ ก ารประเมิ น การ
ดำเนิ น งานศู น ย ดู แ ลโควิ ด โดยชุ ม ชนในจั ง หวั ด ตาก
ที่พัฒนาขึ้นนี้ มีทั้งหมด 3 องคประกอบ 68 ตัวชี้วัด
องคประกอบโครงสราง มี 5 ดาน 25 ตัวชีว้ ดั องคประกอบ
กระบวนการ มี 5 ดาน 36 ตัวชีว้ ดั องคประกอบผลลัพธ
มี 3 ดาน 7 ตัวชีว้ ดั
เมือ่ เปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวชีว้ ดั และเกณฑการ
ประเมิ น การดำเนิ น งานศู น ย ดู แ ลโควิ ด โดยชุ ม ชน
ในจังหวัดตากทีผ่ วู จิ ยั พัฒนาขึน้ มาตรฐานดานกระบวนการ
ตัวชีว้ ดั การปฏิบตั งิ านของบุคลากร และการกำกับติดตาม
การปองกันควบคุมการติดเชือ้ และการแพรกระจายเชือ้
การดู แ ลรั ก ษาผู ป ว ย การติ ด ตามการรั ก ษาด ว ยยา
สมุนไพร การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม รวมทั้งมาตรฐาน
ในสวนของดานโครงสราง การมีสว นรวมของชุมชนและ
เครือขายวัสดุอุปกรณและเวชภัณฑที่จำเปน สำหรับ
เจาหนาทีแ่ ละผปู ฏิบตั งิ าน การขนสง การสนับสนุน และ
การจัดการดานสาธารณูปโภค สอดคลองกับการศึกษา
ของ Choi et al. (2020) ทีไ่ ดกำหนดวา เมือ่ เจาหนาที่
ที่ตองปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีการปนเปอน จะตองสวม
อุปกรณปองกันสวนบุคคล รวมทั้งเครื่องชวยหายใจ
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หนากากอนามัยทางการแพทยชนิด N95 ถุงมือ แวนตา
และหมวกคลุมดวย อีกทั้งพบวาในศูนยแยกรักษาโรค
ในชุมชนรัฐบาลทองถิ่นไดใหความรวมมือในการสนับ
สนุนดานการบริหารจัดการ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ
ทางการแพทยและอาหาร นอกจากนีม้ าตรฐาน ตัวชีว้ ดั
และเกณฑการประเมินการดำเนินงานศูนยดูแลโควิด
โดยชุมชน ในจังหวัดตากที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ยังเปน
แนวทางเดียวกันกับ แนวทางการจัดตัง้ ศูนยแยกกักตัว
ในชุมชน กรณีการระบาดโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
ของกรมอนามัย (Department of Health, 2021)
ในประเด็นการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
อยางไรก็ตามในสวนของมาตรฐานดานผลลัพธ
ที่ ป ระกอบไปด ว ยผลการดำเนิ น งานร ว มกั น ของ
หนวยงาน/เครือขายที่เกี่ยวของ การประเมินผลความ
มีสวนรวมและความรวมมือของหนวยงาน/เครือขาย
ที่เกี่ยวของ มีการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ
ที่ ผู วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น นั้ น จึ ง เป น จุ ด เด น ของมาตรฐาน
ตัวชีว้ ดั และเกณฑการประเมินการดำเนินงานศูนยดแู ล
โควิดโดยชุมชนทีจ่ ะแสดงใหเห็นผลลัพธของการดำเนิน
งาน ทีจ่ ะชวยทำใหผเู กีย่ วของไดเห็นภาพในการทำงาน
ซึ่งยังไมพบในงานของ Choi et al. (2020) และของ
แนวทางการจัดตั้งศูนยแยกกักตัวในชุมชน กรณีการ
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมอนามัย
(Department of Health, 2021)
การประเมินมาตรฐานการดำเนินงานศูนยดแู ลโควิด
โดยชุมชนในจังหวัดตาก ตามองคประกอบและตัวชีว้ ดั
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ผูวิจัยประเมินจากศูนยดูแลโควิด
โดยชุมชนที่มีจำนวนผูปวยมากที่สุดในแตละอำเภอๆ
ละ 2 แหง โดยทีมผปู ระเมินจากสำนักงานสาธารณสุข
จั ง หวั ด ซึ่ ง ได ผ า นการอบรมแนวทางการประเมิ น
มาตรฐานแลว ผลการประเมินมาตรฐานการดำเนินงาน
ศูนยดแู ลโควิดโดยชุมชนในจังหวัดตาก สวนใหญพบวา
อยใู นระดับ 3 ดาว มากทีส่ ดุ ดังนัน้ จึงควรพัฒนาศักยภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานเพือ่ เพิม่ ความเชือ่ มัน่ ในการเขารับ
การบริการจากผูปวยและประชาชนในบริเวณโดยรอบ
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นอกจากนีย้ งั พบวา การจัดการสิง่ ปฏิกลู รวมทัง้ ระบบ
คั ด แยกขยะทั่ ว ไปในการดำเนิ น งานศู น ย ดู แ ลโควิ ด
โดยชุมชน นั้นยังปฏิบัติไมถูกตอง สอดคลองกับการ
ปองกันโควิด-19 ในมุมมองดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ประกอบดวย 4 สวนหลัก ไดแก การสรางความตระหนัก
ดานสุขวิทยาสวนบุคคลของประชาชนและผูประกอบ
การ การจัดการขยะในสวนของการคัดแยกขยะและการ
จัดการขยะทีม่ คี วามเสีย่ งเปนขยะติดเชือ้ การสุขาภิบาล
อาคารและสถานประกอบการในสวนของการระบาย
อากาศ การเลือกใชสารเคมีทำความสะอาดและฆาเชือ้
บริเวณจุดเสีย่ งหรือพืน้ ทีท่ ใี่ ชรว มกัน และการกำกับดูแล
ของหนวยงานภาครัฐในดานการสุขาภิบาลและความ
ปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งดานการสุขาภิบาลตลาด
ดังนัน้ หากทุกภาคสวนรวมมือกันอยางจริงจัง เพือ่ มงุ เนน
ในการกำหนดมาตรฐาน ปรับปรุง และพัฒนาในสวนที่
เกีย่ วของดังกลาวนี้ จะเปนประโยชนตอ การปองกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจของมนุษย
ที่ อ าจเป น ป ญ หาทวี ค วามรุ น แรงขึ้ น (Chamchoi,
Bulsathaporn, Bunyagidj, 2021) ขอมูลที่นำเสนอนี้
สรุปไดวา มาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑการประเมิน
การดำเนินงานศูนยดแู ลโควิดโดยชุมชน ในจังหวัดตาก
ทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้ ประกอบดวย ทัง้ หมด 3 องคประกอบ
68 ตัวชีว้ ดั องคประกอบโครงสราง มี 5 ดาน 25 ตัวชีว้ ดั
องคประกอบกระบวนการ มี 5 ดาน 36 ตัวชีว้ ดั และ
องคประกอบผลลัพธ มี 3 ดาน 7 ตัวชีว้ ดั ผลการตรวจ
สอบมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑการประเมิน อยูใน
ระดับมากทีส่ ดุ ผลการประเมินมาตรฐานการดำเนินงาน
ศูนยดแู ลโควิดโดยชุมชนในจังหวัดตาก อยใู นระดับ 3 ดาว
รอยละ 72.2 ระดับ 4 และ5 ดาว เทากัน รอยละ 11.1
และระดับ 5 ดาว plus รอยละ 5.6 ซึง่ ผเู กีย่ วของสามารถ
ใชขอ มูลเหลานีป้ ระกอบการปรับปรุงการจัดบริการ และ
การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนยดูแลโควิดโดย
ชุมชนที่ไดมาตรฐาน จะชวยใหการดำเนินงานควบคุม
โควิด-19 มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

33

วารสารสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
1. จังหวัดตากควรนำมาตรฐาน ตัวชีว้ ดั และเกณฑ
การประเมินการดำเนินงานศูนยดูแลโควิดโดยชุมชน
ในจังหวัดตาก ไปจัดทำเปนคูมือฯ เพื่อใหผูเกี่ยวของ
ใชเปนแนวทางในการดำเนินงานใหมีคุณภาพและเปน
ไปตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว
2. ควรมี ก ารสร า งแรงจู ง ใจในการดำเนิ น การ
ตามมาตรการตางๆ เพือ่ ใหการดำเนินการตามตัวชีว้ ดั
ประสบความสำเร็จ เชน งบประมาณ เงินรางวัล องค
ความรู เทคโนโลยีตา งๆ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมี ศึ ก ษาการประเมิ น ผล ติ ด ตาม ภายหลั ง
นำมาตรฐาน ตัวชีว้ ดั และเกณฑการประเมินฯ ไปใช

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ นายพงศรตั น ภิรมยรตั น ผวู า ราชการ
จั ง หวั ด ตาก นายแพทย วิ ท ยา พลสี ล า นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดตาก ทีไ่ ดใหการสนับสนุนการดำเนิน
งาน อาจารยนายแพทยวิทยา สวัสดิวุฒิพงศ ที่กรุณา
ใหขอเสนอแนะในรายผลการศึกษาครั้งนี้ ตลอดจน
ผูที่เกี่ยวของในโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล และองคการ
บริหารสวนตำบลของจังหวัดตาก
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