แนวทางการเยี่ยมประเมิน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

บทที่ 1
แนวคิด หลักการ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ หมายถึง สิ่งที่กาหนดขึ้นเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงาน และ
วัดความสาเร็จของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ในการพัฒนาคุณภาพ ครอบคลุมประเด็นสาคัญของคุณภาพ
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ระบบงานด้านวิศวกรรมการแพทย์ และกระบวนการดาเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งเป็นระบบบริการสุขภาพที่รัฐพึงจัดให้แก่ประชาชน และดาเนินการอย่างมี
คุณภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และชุมชน
สถานบริการสุขภาพภาครัฐ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฯ ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง สถานบริการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ครอบคลุมสถานบริการสุขภาพภาครัฐทุกแห่งในประเทศ
โดยเริ่มจาก 100 แห่ง ในปี 2555 ขยายความครอบคลุมเพิ่มปีละ 125 แห่ง ปี 2558 มีจานวนสถาน
บริการสุขภาพภาครัฐกลุ่มเป้าหมายจานวน 475 แห่ง ดังตาราง
ปีงบประมาณ
จานวนสถานบริการเป้าหมาย(แห่ง)
ผลการดาเนินงาน
2555
100
64
2556
225
144
2557
350
237
2558
475
เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ หมายถึง เกณฑ์ที่กาหนดขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินงาน
และวัดความสาเร็จของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จาแนกเป็น 3 ด้าน
ดังนี้
1. มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม หมายถึง คุณภาพทางกายภาพของสถาน
บริการสุขภาพภาครัฐ ประกอบด้วยตาแหน่งที่ตั้งของอาคาร มีความเชื่อมโยงระหว่างอาคาร เป็น
ระเบียบ เหมาะสมต่อการใช้งาน รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมต่อการใช้อาคาร
สถานที่ เป็นไปตามข้อกาหนด/กฎหมาย อาคารอื่นที่เกี่ยวข้องหรือมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนดไว้
ตลอดจนความปลอดภัยของการใช้อาคารสถานที่และการสัญจรระหว่างอาคาร การดูแล บารุงรักษา
อาคารและสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปให้อยู่สภาพที่พร้อมใช้งาน โดยพิจารณาจากส่วนประกอบ ดังนี้
ส่วนที่ ๑ โครงสร้างตาแหน่งที่ตั้งทางกายภาพและสภาพแวดล้อม
ส่วนที่ ๒ การจัดการด้านความปลอดภัย
ส่วนที่ ๓ การบารุงรักษาอาคารและสภาพแวดล้อม

2. มาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ หมายถึง มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานวิศวกรรมด้าน
ต่างๆ ในโรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานและวัดผลสาเร็จของงานด้านวิศวกรรมการแพทย์ใน
สถานบริการสุขภาพ ประกอบด้วย
๑) กระบวนการจัดระบบดูแลรักษาเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข
๒) กระบวนการบารุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข
๓) กระบวนการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
๔) กระบวนการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
๓. มาตรฐานงานสุขศึกษาหมายถึง สิ่งที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินงาน และวัดความสาเร็จของงาน
สุขศึกษาของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ประกอบด้วย ๔ หมวด
10 องค์ประกอบ ดังนี้
หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กร
หมวดที่ ๒ กระบวนการดาเนินงาน
หมวดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพงาน
หมวดที่ ๔ ผลลัพธ์การดาเนินงาน

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ หมายถึง สถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และมีการประเมินผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ด้าน
ดังนี้
1. มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม : แบ่งระดับการประเมินเป็น 3 ระดับ คือ
1.1 ระดับที่ 1 จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
1.2 ระดับที่ 2 จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75
1.3 ระดับที่ 3 จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2558 การประเมินสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน
อาคารและสภาพแวดล้อม จะประเมินผ่านเกณฑ์ในระดับที่ 1
2. มาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์: แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง สถานบริการสุขภาพภาครัฐมีการดาเนินงานตามมาตรฐานวิศวกรรม
การแพทย์ คิดค่าเฉลี่ยที่ 1 องค์ประกอบ คือ กระบวนการบารุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข
เท่ากับ 2.51 – 3.50
ระดับ 2 หมายถึง สถานบริการสุขภาพภาครัฐมีการดาเนินงานตามมาตรฐานวิศวกรรม
การแพทย์คิดค่าเฉลี่ยที่ 2 องค์ประกอบ คือ กระบวนการบารุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข
กระบวนการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ เท่ากับ 2.51 – 3.50
ระดับ 3 หมายถึง สถานบริการสุขภาพภาครัฐมีการดาเนินงานตามมาตรฐานวิศวกรรม
การแพทย์คิดค่าเฉลี่ยที่ 3 องค์ประกอบ คือ กระบวนการบารุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข

กระบวนการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ กระบวนการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล เท่ากับ
2.51 – 3.50
ระดับ 4 หมายถึง สถานบริการสุขภาพภาครัฐมีการดาเนินงานตามมาตรฐานวิศวกรรม
การแพทย์คิดค่าเฉลี่ยทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ กระบวนการบารุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข
กระบวนการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ กระบวนการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
กระบวนการจัดระบบดูแลรักษาเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข เท่ากับ 3.51 – 4.50
ระดับ 5 หมายถึง สถานบริการสุขภาพภาครัฐมีการดาเนินงานตามมาตรฐานวิศวกรรม
การแพทย์คิดค่าเฉลี่ยทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ กระบวนการบารุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข
กระบวนการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ กระบวนการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
กระบวนการจัดระบบดูแลรักษาเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข เท่ากับ 4.51 – 5.00
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2558 การประเมินสถานบริการสุขภาพภาครัฐจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน
วิศวกรรมการแพทย์อย่างน้อยระดับ 3
3. มาตรฐานงานสุขศึกษา: ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินที่เป็นเกณฑ์สาคัญในองค์ประกอบที่ 3, 4, 5 , 7
จานวน 16 เกณฑ์ จาก 22 เกณฑ์
ในปีงบประมาณ 2558 ต้องผ่านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา
รายละเอียดตามตาราง

อย่างน้อยขั้นที่ 1 ดัง

มาตรฐาน / เกณฑ์การประเมิน ด้านสุขศึกษา

2.3 ด้านสุขศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศด้าน
การดาเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ

3.1 ฐานข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพ
3.1.1 มีการจาแนกประเภทข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหา
สาธารณสุขที่สาคัญ
3.1.2 มีวิธีการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่เชื่อถือและตรวจสอบได้
3.1.3 มีการปรับข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพให้เป็นปัจจุบันปีละ 1 ครั้ง
3.1.4 มีการเชื่อมโยงข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ กับเครือข่ายทั้งในและนอก
โรงพยาบาล
3.2 ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา
3.2.1 มีการจาแนกประเภทข้อมูลสื่อสุขศึกษา
3.2.2 มีข้อมูลความต้องการใช้สื่อสุขศึกษาของหน่วยงาน หรือ
กลุ่มเป้าหมาย
3.2.3 มีการประเมินคุณภาพสื่อที่ใช้ และแจ้งผลการประเมินให้หน่วยที่ผลิตสื่อ
หรือนาผลประเมินมาปรับปรุง พัฒนาสื่อที่ผลิตเอง
3.2.4 มีการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสุขศึกษาของหน่วยงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผลการประเมิน
ขั้นที 1 ขั้นที 2 ขั้นที 3
ร้อยละ
60

ร้อยละ
75

ร้อยละ
90



























3.3 ฐานข้อมูลด้านเครือข่ายการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ
3.3.1 มีการจาแนกประเภทข้อมูลเครือข่าย การดาเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
3.3.2 มีการปรับข้อมูลเครือข่ายการดาเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้เป็นปัจจุบันปีละ 1 ครั้ง
3.3.3 มีการเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายการดาเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพทั้งในและนอกโรงพยาบาล
มาตรฐาน/ เกณฑ์การประเมินด้านสุขศึกษา

2.3 ด้านสุขศึกษา
องค์ประกอบที่ 4
แผนการดาเนินงานสุข
ศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ

2.3 ด้านสุขศึกษา
องค์ประกอบที่ 5
กิจกรรมสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ

4.1 การมีแผนการดาเนินงานสุขศึกษาฯ บูรณาการอยู่ในแผนงาน/โครงการ
ที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
4.1.1 มีวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่
ในแผนงาน/โครงการที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบของ
โรงพยาบาล ทั้งในและนอกโรงพยาบาล
4.2 ลักษณะของแผนการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
4.2.1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ ถูกจัดทาโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ
สื่อสุขศึกษาและเครือข่ายการดาเนินงานสุขศึกษา
4.2.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ ครอบคลุมการเรียนรูด้ ้านสุขภาพ การพัฒนาทักษะ
และการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ที่สอดคล้องตามตัวชี้วัด
4.2.3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาลจัดทาโดยการมีส่วนร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน
4.2.4 แผนงาน/โครงการสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพมีการ
ถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5.1 ลักษณะของการจัดกิจกรรม สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
5.1.1 มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในและนอก
โรงพยาบาล หรือบูรณาการอยู่ในงานบริการสุขภาพ ตามที่กาหนดไว้ใน
แผนงาน หรือโครงการ
5.1.2 มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ มุ่งให้เกิด
การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะที่จาเป็น และเกิดการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่












ผลการประเมิน
ขั้นที 1 ขั้นที 2 ขั้นที 3
ร้อยละ
60

ร้อยละ
75

ร้อยละ
90









































เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาพฤติกรรม
ตามตัวชี้วัด
5.1.3 มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพทั้งใน
โรงพยาบาลและในชุมชน ที่ประกอบ ด้วยทีมสหวิชาชีพ หรือภาคีเครือข่าย
ครบตามแผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้

ตัวชี้วัด
2.3 ด้านสุขศึกษา
องค์ประกอบที่ 7
การประเมินผลการ
ดาเนินงานสุข
ศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ

มาตรฐาน/เกณฑ์การประเมินด้านสุขศึกษา
เกณฑ์
7.1 กระบวนการประเมินผลการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ
7.1.1 มีแนวทางการประเมินผลการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ ที่ระบุถึงตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และ
กลุ่มเป้าหมาย ตามแผนงานหรือโครงการที่กาหนด
7.1.2 มีการประเมินผลและรายงานผลการประเมินการดาเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร
7.1.3 ผลการประเมินการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ถูก
นาไปใช้ปรับปรุงการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของ
โรงพยาบาล





ผลการประเมิน
ขั้นที 1 ขั้นที 2 ขั้นที 3
ร้อยละ
60

ร้อยละ
75

ร้อยละ
90














บทที่ 2
แนวทางการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา
สาหรับสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1. ทีมผู้เยี่ยมประเมิน เป็นคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต เพื่อทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและควบคุมกากับการดาเนินงานตามมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพด้านสุขศึกษา ที่ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา ตามหลักสูครที่กองสุขศึกษาจัด
ขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้ง และให้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและจัดทาแผนการตรวจเยี่ยมติดตามผลการ
ดาเนินงาน
2. ช่วงเวลาในการเยี่ยมประเมิน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน
3. ขั้นตอนในการเยี่ยมประเมิน
ขั้นเตรียมการก่อนเยี่ยมประเมิน
1.) วิเคราะห์แบบประเมินตนเองของสถานบริการสุขภาพเป้าหมาย ตามรายละเอียดแบบประเมิน
ตนเอง (มาตรฐานงานสุขศึกษาใช้การประเมิน ตนเองผ่าน website กองสุขศึกษา)
2.) วางแผนการเยี่ยมประเมิน เพื่อให้คาแนะนา / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ตามบริบท หรือส่วนขาด
หรือโอกาสพัฒนาของสถานบริการสุขภาพเป้าหมาย
ขั้นดาเนินการ
1.) ประสานสถานบริการสุขภาพเป้าหมาย เพื่อแจ้งแผนการเยี่ยมประเมินล่วงหน้า อย่างน้อย 2
สัปดาห์
2.) ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมประเมิน
3.) กาหนดระยะเวลาในการเยี่ยมประเมิน ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง/สถานบริการสุขภาพ
4.) ผู้รับการเยี่ยมประเมิน ประกอบด้วย
4.1 ผู้รับผิดชอบงานด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
4.2 ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ทางานเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
5.) สถานบริการสุขภาพนาเสนอกระบวนงานและผลการดาเนินงานด้านสุขศึกษาของปี 2558
ไม่เกิน 20 นาที ในประเด็น ดังนี้
5.1.1 ปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ 5 อันดับซึ่งผ่านการจัดลาดับความสาคัญของปัญหาด้วย
ขนาด ความรุนแรง ความยากง่ายและความตระหนักแล้ว
5.1.2 พฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ
5.1.3 โครงการ/กิจกรรม/ผลการดาเนินงานของโครงการที่ดาเนินการเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตามปัญหาสาธารณสุข ซึ่งได้ดาเนินการครอบคลุมทั้งในสถาน
บริการสุขภาพและในชุมชน
5.1.4 โครงการพัฒนาและผลิตสื่อ
5.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขศึกษา

5.1.6 โครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร
5.1.7 ผลงานเด่น(best practice) ที่เกิดจากการดาเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
5.1.8 ความต้องการสนับสนุนการดาเนินงานด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจาก
ส่วนกลาง
6) สถานบริการสุขภาพอภิปราย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ให้ข้อเสนอแนะการดาเนินงานมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ
7) ทีมผู้เยี่ยมประเมิน เยี่ยมชมพื้นที่ดาเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของสถานบริการ
สุขภาพ
ขั้นสรุปผล
1.) สรุปผลการเยี่ยมประเมินแก่หน่วยบริการตามแบบประเมิน
2.) รายงานผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพแก่หน่วยบริการด้วยวาจา
และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยบริการ เพื่อการพัฒนา
3.) หน่วยบริการลงนามในเอกสารเพื่อรับทราบผลการเยี่ยมประเมิน
แนวคาถามในการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (ด้านมาตรฐานงานสุขศึกษา)
คาถามเพื่อตรวจสอบ
1. สถานบริการเคยทา
มาตรฐานงานสุขศึกษา
หรือไม่ ?

คาตอบ
สิ่งที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
เคย
- ขอรับรองโดยองค์กรภายนอกหรือไม่
- ผ่านการรับรองโดยองค์กรภายนอก
จานวนกี่ครั้ง ? เมื่อไหร่ ?
- กาลังเตรียมการขอรับการรับรองโดย
องค์กรภายนอก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา
- ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานงานสุขศึกษา
เพื่อแสดงความต่อเนื่องของการดาเนินงาน (ทุกปี)
- เอกสารที่เตรียมรับการตรวจประเมินเพื่อรับรอง
มาตรฐานงานสุขศึกษา ทั้ง 10 องค์ประกอบ
- ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานงานสุขศึกษา
- ผ่านการรับรองโดยทีมประเมินระดับ - เอกสารมาตรฐานงานสุขศึกษาทั้ง 10 องค์ประกอบ
เขต / จังหวัด
- ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานงานสุขศึกษา
ไม่เคย / โรงพยาบาลได้ทางานที่เกี่ยวข้องกับการ * ตรวจสอบ และเชื่อมโยงการทางานด้านปรับเปลี่ยน
ไม่ทา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่
พฤติกรรมสุขภาพตามกระบวนการดาเนินงานของ
สอดคล้องกับโรคที่เป็นปัญหาสาคัญของ สถานบริการ เข้ากับกระบวนการของมาตรฐานงาน
โรงพยาบาลหรือไม่
สุขศึกษาสอดคล้องตามองค์ประกอบที่ 3, 4, 5 และ
7 โดยใช้แนวคาถามเพื่อตรวจสอบรายตัวชี้วัด

ตัวอย่างคาถามเพื่อการตรวจสอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องรายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
คาถามเพื่อตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบที่ 3 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
3.1 ฐานข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพ
3.1.1 มีการจาแนกประเภท - โรงพยาบาลมีข้อมูลปัญหา
- ข้อมูลที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสาคัญของหน่วยงานที่มาจาก
ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ
สาธารณสุขสาคัญคือปัญหา
บันทึกการให้บริการ เช่น * ผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน, ระบาดวิทยา/
ที่สอดคล้องกับปัญหา
อะไร มีวิธีการคัดเลือกปัญหา
รง. 506, ข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขของ
สาธารณสุขสาคัญ
สาคัญอย่างไร
สปสช.ฯลฯ
- โรงพยาบาลได้วิเคราะห์
- ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับโรคที่เป็นปัญหา ตาม

พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยใน บริบทของโรงพยาบาล จาแนกเป็นรายพฤติกรรม เช่น การออก
กลุ่มโรคที่สาคัญของโรงพยาบาล กาลังกาย, การรับประทานอาหาร, การจัดการด้านอารมณ์, การ
หรือไม่, อย่างไร
รับประทานยา
การมาพบแพทย์ตามนัด, คุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ ฯลฯ
3.1.2 มีวิธีการรวบรวมข้อมูล - เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา
- โปรแกรมการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพของ
พฤติกรรมเสี่ยงอย่างไร โดยใคร/ หน่วยงานระดับกรม / กอง / สานัก ต่างๆ
พฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มงานไหนหรือวิธีใด
- ระเบียนและรายงานผลการให้บริการในคลินิกของหน่วยงาน
ที่เชื่อถือและตรวจสอบได้
-ข้อมูลที่รวบรวมพฤติกรรมเสี่ยง - ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพมีความถูกต้อง สามารถนาไปใช้
มีการจัดระดับความปลอดภัยใน ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของหน่วยงานได้
การเข้าถึง อย่างไร
- ระบบจัดเก็บข้อมูลมีการจัดการด้านความปลอดภัย หรือกาหนด
เงื่อนไขการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
3.1.3 มีการปรับข้อมูล
- หน่วยงานมีวิธีการปรับข้อมูล - ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพปัจจุบัน/เทียบกับข้อมูลพฤติกรรมเดิม
พฤติกรรมสุขภาพให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องแสดงช่วงเวลา/
พฤติกรรมสุขภาพ ให้เป็น
ด้วยวิธีใด
กลุ่มเป้าหมายที่จัดเก็บข้อมูล
ปัจจุบัน ปีละ 1 ครั้ง
3.1.4 มีการเชื่อมโยงข้อมูล - ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของ - เอกสารหรือแบบรายงานที่แสดงว่ามีการใช้ข้อมูลพฤติกรรม
หน่วยงานมีการแลกเปลี่ยน/ ส่ง สุขภาพร่วมกับเครือข่าย เช่น มีการนาข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงของ
พฤติกรรมสุขภาพ กับ
ต่อกับเครือข่ายหรือไม่/อย่างไร กลุ่มผู้ป่วยไปจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
เครือข่ายทั้งในและนอก
จากโรค หรือจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันโรคในกลุ่มประชาชน
โรงพยาบาล
ทั่วไป
3.2 ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา
3.2.1 มีการจาแนกประเภท หน่วยงานมีสื่อสุขศึกษาหรือไม่ o ประเภทของสื่อสุขศึกษาสามารถแบ่งตามลักษณะของสื่อ ดังนี้
ข้อมูลสื่อสุขศึกษา
จาแนกประเภทของสื่ออย่างไร - สื่อบุคคล เช่น อสม., ผู้นาชุมชน, ปราชญ์ชาวบ้าน, ผู้นาศาสนา,
จัดเก็บอย่างไร
ศิลปินท้องถิ่น อื่นๆ
- สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โปสเตอร์, ใบปลิว, แผ่นพับ, เอกสารประกอบ
คาแนะนา, จดหมายข่าว, ภาพพลิก จุลสาร วารสาร บทความด้าน
สุขภาพอื่นๆ
- สื่อมวลชนในพื้นที่ เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียง เคเบิ้ลทีวี, วิทยุ
ชุมชน, หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
- สื่ออิเลกทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสื่อเฉพาะกิจที่ผลิตออกมา เช่น เทป
บันทึกเสียง วีดีทัศน์ ภาพยนตร์สั้น เป็นต้น
- สื่อพื้นบ้าน อาจเป็นสื่อบุคคลหรืออุปกรณ์ หรือการแสดง หรือ
กิจกรรม เช่น ลิเก, หมอลา, พิธีกรรมต่างๆ ตะลุง, ประเพณี
- สื่อกิจกรรมเช่นนิทรรศการ, การจัดประกวด, ขบวนแห่, การ
ตัวชี้วัด

3.2.2 มีข้อมูลความต้อง การ
ใช้สื่อสุขศึกษาของหน่วยงาน
หรือกลุ่มเป้าหมาย
3.2.3 มีการประเมินคุณภาพ

คาถามเพื่อตรวจสอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานมีข้อมูลความต้องการ
ใช้สื่อสุขศึกษาของกลุ่ม/ฝ่าย
ต่างๆหรือของกลุ่มเป้าหมาย
อื่นๆ หรือไม่ อย่างไร
หน่วยงานเคยประเมินคุณภาพ

สนทนากลุ่ม
การจัดเก็บข้อมูลสื่อสุขศึกษา อาจรวบรวมในรูปแบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สมุดทะเบียน หรือรูปแบบอื่นๆ
- แบบแสดงความต้องการใช้สื่อของหน่วยงานที่ใช้งานอยู่จริง อาจ
เป็นเอกสารหรือโปรแกรมเฉพาะที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นมาใช้เอง
- หนังสือขอรับการสนับสนุน/ขออนุเคราะห์สื่อ/เอกสารด้าน
สุขภาพจากหน่วยงานต่างๆ
- แบบประเมินคุณภาพของสื่อ อาจเป็นแบบสัมภาษณ์

สื่อที่ใช้ และแจ้งผลการประเมิน ของสื่อต่างๆที่หน่วยงานอื่นส่ง
ให้หน่วยที่ผลิตสื่อ หรือนาผล มาให้หรือที่ผลิตขึ้นมาเองหรือไม่
ประเมินมาปรับปรุง พัฒนาสื่อ ประเมินอย่างไร
ที่ผลิตเอง

แบบสอบถามหรือรูปแบบอื่นๆ แล้วนามาปรับปรุงเพื่อพัฒนา
คุณภาพ
- สื่อที่ผลิตเพื่อเผยแพร่ภายในหน่วยงาน ได้รับความสนใจหรือ
ได้รับการร้องขอให้ผลิตเพิ่ม หรือเอกสารที่เผยแพร่หมดจากชั้น
วางอย่างรวดเร็ว
3.2.4 มีการเผยแพร่ข้อมูลสื่อ หน่วยงานเผยแพร่สื่อสุขศึกษา - หน่วยงานอาจมีการเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่างๆ ตามบริบทของ
สุขศึกษาของหน่วยงานให้กับผู้ ให้กับผู้ที่สนใจหรือผู้เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน เช่น แจ้งเป็นหนังสือเวียน เผยแพร่ผ่านระบบ
ที่เกี่ยวข้อง
อย่างไร
อินทราเน็ต, เผยแพร่ผ่าน website
3.3 ฐานข้อมูลด้านเครือข่ายการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
3.3.1 มีการจาแนกประเภท ฐานข้อมูลด้านเครือข่ายที่มีอยู่ ฐานข้อมูลเครือข่าย คือ ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่ร่วม
ดาเนินงานด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ อาจจัดเก็บ
ข้อมูลเครือข่ายการดาเนินงาน ของหน่วยงาน ได้จาแนก
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม ประเภทเพื่อความสะดวกในการ ในรูปแบบโปรแกรมเฉพาะ หรือเอกสาร ซึ่งควรมีการแสดงข้อมูล
ติดต่อประสานงานอย่างไร
ประเภทของเครือข่าย เช่น ชมรมสร้างสุขภาพ วิทยุชุมชน ศิลปิน
สุขภาพ
พื้นบ้าน, สถานที่ติดต่อ, เบอร์โทรศัพท์
3.3.2 มีการปรับข้อมูลเครือ ข่าข้ยอมูลเครือข่ายการดาเนินงาน - ข้อมูลเครือข่ายที่ใช้งานจริงอยู่ในปัจจุบันของหน่วยงาน ที่อาจ
จัดเก็บในรูปแบบไฟล์อิเลคทรอนิค เอกสาร หรือรูปแบบอื่นๆ ซึ่ง
การดาเนินงานสุขศึกษา
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สุขภาพของหน่วยงานมีการปรับ สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว
ให้เป็นปัจจุบันปีละ 1 ครั้ง
ปรุงเพื่อให้เป็นปัจจุบันอย่างไร
3.3.3 มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลเครือข่ายการดาเนินงาน การใช้ข้อมูลเครือข่ายร่วมกัน เช่น ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของ
ข้อมูลเครือข่ายการดาเนิน
สุขศึกษาฯหน่วยงาน มีการเชื่อม ผู้ป่วย ที่ถูกส่งจากโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ถึง
งานสุขศึกษาและพัฒนา
โยงหรือใช้งานร่วมกับหน่วยงาน โรงพยาบาลชุมชนและรพ.สตเพื่อติดตามการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เหมาะสม อาจเป็นการเชื่อมโยงผ่านระบบรายงานที่
พฤติกรรมสุขภาพทั้งใน
อื่นๆ หรือไม่ อย่างไร
จังหวัดพัฒนาขึ้น การส่งต่อผ่านรูปแบบแฟ้มเอกสาร หรือรูปแบบ
และนอกโรงพยาบาล
อื่นๆ
องค์ประกอบที่ 4 แผนการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
4.1 การมีแผนการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ บูรณาการอยู่ในแผนงาน/โครงการที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
4.1.1 มีวัตถุประสงค์หรือ
- หน่วยงานได้จัดทาแผนงาน
- แผนยุทธศาสตร์ /แผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม ของ
ตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพเป็น หรือโครงการที่แก้ปัญหา
หน่วยงาน ที่แสดงวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดเพื่อปรับเปลี่ยน
ลายลักษณ์อักษรอยู่ใน
สาธารณสุขสาคัญอย่างไร
พฤติกรรมสุขภาพสอดคล้องกับโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสาคัญ
แผนงาน/โครงการฯ
- การจัดทาแผนงาน/โครงการฯ ของหน่วยงาน
ได้กาหนดตัวชี้วัดด้านพฤติกรรม - แผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม ที่มีการพัฒนาศักยภาพ
สุขภาพไว้อย่างไร
บุคลากรให้สามารถดาเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชนสอดคล้องกับโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสาคัญของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
คาถามเพื่อตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.2 ลักษณะของแผนการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
4.2.1 แผนงาน/โครงการ/
-แผนงานหรือโครงการที่
- ดูแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ ที่หน่วยงานจัดทาเพื่อแก้ไขปัญหา
แก้ปัญหาสาธารณสุขสาคัญของ สาธารณสุขสาคัญของพื้นที่ มีข้อมูลสนับสนุนจากไหน สอดคล้องกับ
กิจกรรมการดาเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม หน่วยงานใช้ข้อมูลอะไรบ้างมา ฐานข้อมูลที่นาเสนอในตัวชี้วัดที่ 3.1 และ 3.2 หรือไม่
สนับสนุนกระบวนการจัดทา
สุขภาพ ถูกจัดทาโดยใช้ข้อมูล
แผน
จากฐานข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ
สื่อสุขศึกษาและเครือข่ายการ

ดาเนินงานสุขศึกษา
4.2.2 แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมฯ ครอบคลุมการ
เรียนรู้ด้านสุขภาพ การ
พัฒนาทักษะ และการพัฒนา
ปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
4.2.3 แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมการดาเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ของโรงพยาบาล จัดทาโดยการ
มีส่วนร่วมฯ
4.2.4 แผนงาน/โครงการสุข
ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพมีการถ่ายทอดให้
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

- กิจกรรมของหน่วยงานตาม
แผนงานหรือโครงการที่กาหนด
ไว้ มีกระบวนการดาเนินการ
อย่างไร

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
สาคัญของหน่วยงาน จัดทาโดย
ใคร หรือกลุ่มงานใด

- ดูแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ ที่หน่วยงานกาหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขสาคัญของพื้นที่ ต้องครอบคลุมกิจกรรม 3 ด้าน
คือ *การเรียนรู้ด้านสุขภาพ/ความรู้เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็น
*การพัฒนาทักษะที่จาเป็นในการดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคนั้นๆ
*การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ของผู้ป่วย
- ดูแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ ที่หน่วยงานกาหนดขึ้นเพื่อแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขสาคัญของพื้นที่ จัดทาโดยการมีส่วนร่วมของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น กลุ่มงานต่างๆในโรงพยาบาล, เครือข่าย
รพ.สต.ในพื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานวิชาการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม - เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายทอดแผนงานโครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ของหน่วยงาน หรือของกลุ่มงาน/บุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบงานหลัก
สาคัญของหน่วยงาน ได้
ในโครงการนั้นๆ
ถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องอย่างไร
องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
5.1 ลักษณะของการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
5.1.1 มีการจัดกิจกรรมสุข
- กิจกรรมที่จัดขึ้นตามแผนงาน/ - กระบวนการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการของหน่วยงานที่
ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
โครงการ ได้ดาเนินการในพื้นที่ สอดคล้องกับตัวชี้วัด 4.1.1
สุขภาพในและนอก
ใดบ้าง
โรงพยาบาลหรือบูรณาการอยู่
ในงานบริการสุขภาพ ตามที่
กาหนดไว้ในแผนงาน หรือ
โครงการ
5.1.2 มีการจัดกิจกรรมสุข
- กิจกรรมที่จัดขึ้นตามแผนงาน/ - เอกสาร/ ภาพกิจกรรม กระบวนการจัดกิจกรรมตามแผนงาน
โครงการครอบคลุมกระบวนการ โครงการของหน่วยงาน ที่ สอดคล้องตามตัวชี้วัด 4.1.1 ซึ่งต้อง
ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพที่ มุ่งให้เกิดการเรียนรู้ ดาเนินการทั้ง 3 ด้านหรือไม่
ครอบคลุมกิจกรรม 3 ด้าน
(ตามตัวชี้วัด 4.1.1)
การพัฒนาทักษะที่จาเป็น
คือ *การเรียนรู้ด้านสุขภาพ/ความรู้เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็น
และเกิดการพัฒนาปัจจัย
*การพัฒนาทักษะที่จาเป็นในการดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคนั้นๆ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
*การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ตัวชี้วัด
คาถามเพื่อตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
พฤติกรรมสุขภาพ ที่
ของผู้ป่วย
สอดคล้องกับการพัฒนา
พฤติกรรมตามตัวชี้วัด
5.1.3 มีการจัดกิจกรรมสุข
- กระบวนการจัดกิจกรรมตาม เอกสาร หรือภาพถ่าย ที่แสดงกระบวนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา
แผนงาน/โครงการ ดาเนินการ และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยการมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพ
ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
หรือภาคีเครือข่าย ตามแผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้
สุขภาพทั้งในโรงพยาบาลและ โดยใครหรือกลุ่มงานไหน,
มีใครมาร่วมดาเนินการหรือไม่

ในชุมชน ที่ประกอบ ด้วย
ทีมสหวิชาชีพ หรือภาคี
เครือข่าย ครบตามแผนงาน/
โครงการที่ตั้งไว้
องค์ประกอบที่ 7 การประเมินผลการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 7.1 กระบวนการประเมินผลการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
7.1.1 มีแนวทางการ
- แผนงานโครงการที่จัดทาขึ้นมี - ดูแผนงานโครงการที่หน่วยงานจัดทาขึ้นว่าได้มีการประเมินผล
แนวทางการประเมินผลอย่างไร การดาเนินงานที่ระบุถึงตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพหรือไม่ และควร
ประเมินผลการดาเนินงาน
จะสอดคล้องกับ ตัวชี้วัดที่ 4.1, 4.2 และ 5.1
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพที่ระบุถึง ตัวชี้วัด
พฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ
ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย
ตามแผนงานหรือโครงการที่
กาหนด
7.1.2 มีการประเมินผลและ - แผนงานโครงการที่ประเมินผล - ดูแผนงานโครงการที่หน่วยงานกาหนดว่าต้องประเมินผลการ
แล้ว เป็นอย่างไร
ดาเนินงานที่ระบุถึงตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ และผลการประเมิน
รายงานผลการประเมินการ
เป็นอย่างไร ซึ่งควรจะสอดคล้องกับ ตัวชี้วัดที่ 4.1 4.2 และ 5.1
ดาเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของ
โรงพยาบาลเป็นลายลักษณ์
อักษร
7.1.3 ผลการประเมินการ
- หน่วยงานวางแผนที่จะใช้ผล - การพูดคุย/ซักถาม หรือ ร่างแผนงานโครงการในปีต่อไปที่
การประเมินด้านพฤติกรรม
วางแผนจะใช้ข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพจากโครงการที่ผ่านมา
ดาเนินงานสุขศึกษาและ
สุขภาพจากโครงการที่ผ่านมา
ไปดาเนินการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขสาคัญของพื้นที่
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
หรือไม่, ใช้อย่างไร
ถูกนาไปใช้ปรับปรุงการ
ดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพของ
โรงพยาบาล

บทที่ 3
แนวทางผู้รับการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (ด้านสุขศึกษา)
สถานบริการสุขภาพเป้าหมายการดาเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ควรมีการวิเคราะห์
กระบวนการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ภายใต้ข้อมูลการดาเนินงานที่สอดคล้องกับ
บริบทของปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และชุมชน โดย
วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับทีมสหสาขาที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการ
ประกอบด้วย
1. สถานการณ์ปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของพื้นที่ ที่ผ่านการจัดลาดับตามขนาด ความรุนแรง ความยาก
ง่ายและความตระหนักแล้ว
โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป จานวน 5 ปัญหา
โรงพยาบาลชุมชน จานวน 4 ปัญหา
2. วิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของพื้นที่ โดย
วิเคราะห์พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 พฤติกรรม : 1 ปัญหาสาธารณสุข
3. รวบรวมแผนงาน / โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามปัญหาสาธารณสุข
ที่สาคัญ และได้ดาเนินการในปีงบประมาณนั้นๆ ครอบคลุมแผนงาน/โครงการ ดังนี้
- แผนงาน/โครงการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หรือสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
- แผนงาน/โครงการที่ดาเนินการโดยทีมสหสาขาภายในโรงพยาบาล เพื่อปรับเปลียน
พฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัญหาของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น คลินิกพิเศษต่างๆ
หอผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว ฯลฯ
- แผนงาน/โครงการของกลุ่มงานสุขศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
- การผลิตสื่อรณรงค์ด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขสาคัญ
- การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
4. ประชุมทีมสหสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการดาเนินงานแบบบูรณาการในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของผู้รบั บริการ สอดคล้องกับบริบทของพืน้ ที่ ตามปัญหาสาธารณสุขสาคัญ และ
บันทึกผลการดาเนินงานตามกระบวนการ ผ่านโปรแกรมประเมินตนเองตามมาตรฐานงานสุขศึกษา
ทางเวปไซด์ www.hed.go.th (รายละเอียดในบทที่ 5) ภายในเดือนมิถุนายน
5. รับการเยี่ยมประเมินจากทีมผู้เยี่ยมประเมินของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใช้เวลาประมาณ 3
ชั่วโมงต่อสถานบริการ ตามขัน้ ตอนดังนี้
5.1 สถานบริการสุขภาพนาเสนอกระบวนการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาสาคัญ เกี่ยวข้องกับ
งานสุขศึกษา 10 นาที
5.2 แสดงหลักฐานการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่ได้นาเสนอในข้อ 5.1
5.3 อภิปราย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ให้ข้อเสนอแนะการดาเนินงานมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ
5.4 ทีมผู้เยี่ยมประเมิน เยี่ยมชมพื้นที่ดาเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของสถานบริการ
สุขภาพ
6. รับฟังการสรุปผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขจากผู้เยี่ยมประเมิน
7. รับทราบผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษาจากทีมผู้เยี่ยมประเมิน

บทที่ 4
การสรุปและรายงานผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา
การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษา ตามภารกิจของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพในการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภคในระบบบริการสุขภาพ เป็นการช่วยสะท้อนผลการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของผลลัพธ์และผลผลิต ตลอดจนกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ทาให้ผู้รับผิดชอบแต่
ละระดับของสถานบริการ สุขภาพ ได้รับทราบผลความก้าวหน้า ตลอดจนดาเนินการปรับปรุง แก้ไข ตาม
แนวทางที่เหมาะสมกับบริบท ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสถานบริการ สุขภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทั้ง
ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และชุมชน สอดคล้องกับแนวคิด Safety Hospital ของสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล(องค์การมหาชน) การรายงานผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ แบ่งออกเป็น
2 ส่วน ดังนี้
1. การแจ้งผลการเยี่ยมประเมินแก่สถานบริการสุขภาพ
1.1 การแจ้งผลด้วยวาจาหลังการเยี่ยมประเมิน
ผู้เยี่ยมประเมินวิเคราะห์ผลการดาเนินงานจากสถานที่ปฏิบัติงานจริง และเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงหรือแก้ไขตามบริบท
1.2 สรุปผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษา และให้หน่วยบริการลงนาม
รับทราบในเอกสาร
1.3 การแจ้งผลการเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลเป้าหมายของสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต โดย
แจ้งเป็นรายจังหวัด/เขต โดยคณะกรรมการซึ่งทาหน้าที่เยี่ยมประเมินสถานบริการ ลงนามโดยผู้อานวยการ
สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต

บทที่ 5
เครื่องมือในการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา
1. โปรแกรมประเมินตนเองตามมาตรฐานงานสุขศึกษา ทางเว็บไซต์กองสุขศึกษา http://www.hed.go.th
โดยให้สถานบริการสุขภาพประเมินตนเองก่อนการเยี่ยมประเมินของคณะกรรมการอย่างน้อย 2 สัปดาห์
(ประมาณเดือนมิถุนายน) ตามกระบวนการและขั้นตอนในการใช้โปรแกรมประเมินตนเอง ดังนี้
1.1 สถานบริการสุขภาพ
เข้าสู่ระบบโดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์กองสุขศึกษา www.hed.go.th
1.2 เลือกช่องทางการใช้งานเว็บไซต์
กรณีเลือกช่องทางเข้าสู่เว็บไซด์ใหม่ ให้เลือก เมนู “คุณภาพงานสุขศึกษา”
เข้าเวบไ ตก งสุขศึกษา http://www.hed.go.th

กรณีเลื ก
เข้าสูเวบไ ดใ ม
เลื ก ุณภาพ
งานสุขศึกษา

กรณีเลือกช่องทางเข้าสู่เว็บไซด์เดิมให้เลือก เมนู “มาตรฐานงานสุขศึกษา”
เข้าเวบไ ตก งสุขศึกษา http://www.hed.go.th

กรณีเลื ก
เข้าสูเวบไ ดเดิม
เลื ก มาตรฐานงานสุขศึกษา

1.3 เข้าสู่หน้าหลัก มาตรฐานงานสุขศึกษา กองสุขศึกษา เลือก “ประเมินตนเองตามมาตรฐาน ”
จากเมนูหลัก โดยเลือก ประเมินตนเองตามระดับสถานบริการสุขภาพเป้าหมาย
เลื กประเมินตนเ ง ตามระดับสถานบริการ

เลื กประเมินตนเ งตามมาตรฐาน

1.4 สถานบริการเข้าสู่กระบวนการประเมินตนเอง โดย log in ด้วยการบันทึกเลขรหัสประจาหน่วย
บริการแต่ละหน่วย (5 หลัก) ในช่อง username และช่อง password เลือกปีงบประมาณ
ทีต่ อ้ งการประเมินตนเอง แล้วจึงเริม่ บันทึกผลการดาเนินงานรายองค์ประกอบ จนครบทัง้ 10
องค์ประกอบ ตามมาตรฐานงานสุขศึกษา ทัง้ นี้ ในแต่ละองค์ประกอบ ต้องทาให้ครบทุกเกณฑ์
โดยใส่หลักฐาน หรือข้อมูลยืนยัน หรือ เลือกไฟล์แนบ เมื่อครบทุกเกณฑ์แล้วกดปุ่ม บันทึก ระบบ
จึงจะประมวลผลในแต่ละองค์ประกอบนั้นๆ

นวยบริการ บันทึกข้ มูล
ร ัส นวยบริการสุขภาพ 5 ลัก
Password ใ ้ร ัส นวยบริการสุขภาพ 5 ลัก
เลื กปงบประมาณที่ต้ งการประเมิน
กดปุม ข ประเมินตนเ ง

เข้าสูกระบวนการประเมิน ตาม ง ประก บที่ โดย า เลื กทาทีละ ง ประก บ รื า ทาทัง มด แตต้ งทาใ ้ รบ
ทุกเกณ ในแตละ ง ประก บ ก นการบันทึก
บันทึกใ ้ รบทุกเกณ
ใส ลักฐาน รื ข้ มูลยืนยัน
รื เลื กไ ลแนบ เมื่ รบ
ทุกเกณ แล้วกดปุม บันทึก

1.5 เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นทุกองค์ประกอบแล้ว เลือก “ส่งแบบประเมินตนเอง” แล้วยืนยันการส่ง
แบบประเมิน ระบบจะประมวลผลโดยอัตโนมัติว่ามีองค์ประกอบใดผ่านเกณฑ์ และภาพรวมผล
การประเมินตนเองตามมาตรฐานงานสุขศึกษาของสถานบริการสุขภาพเป้าหมายอยู่ในระดับใด
ตารางแสดงผลการวิเ ราะ ที่ผานการประมวลผลโดย
ระบบ ัตโนมัติข งโปรแกรม ลังเสร สินการบันทึกข้ มูล

แบบสรุปผลการประเมินภาพรวม แสดงระดับการประเมิน
ข งสถานบริการสุขภาพวา ยูในระดับใด

2. แบบสรุปผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพแจ้งจังหวัด
เมื่อเสร็จสิ้นการเยี่ยม ประเมิน สถานบริการสุขภาพ ให้สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ส่งแบบ
สรุปผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ให้กับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นรายสถาน
บริการ / จังหวัด เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพสถานบริการของจังหวัด และรายงานความก้าวหน้า
ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามแบบประเมินคุณภาพงาน (ภาคผนวก)

ภาคผนวก

ผังขอบเขตการดาเนินงานสุขศึกษาของสถานบริการสุขภาพ
โรงพยาบาล
ปัญหาสุขภาพที่สาคัญของโรงพยาบาล
กระบวนงานสุขศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมข ง รพ. ภายใต้ HA
ผู้รับผิด บงานสุขศึกษาและ PCT
การดาเนินงานใน รพ.

กลุ่มงานสุขศึกษา

ตอนที่ 3 กระบวนการดูแล pt
3.5 การให้ข้อมูลและเสริมพลังฯ
ให้กับ ผู้รับบริการ/ผู้ให้บริการ และ
เครือข่าย

การดาเนินงานในชุมชน

สุขศึกษาตามสายวิชาชีพ เช่น ward คลินิก
เฉพาะ เภสัช โภชนากร
ตอนที่ 3 กระบวนการดูแล pt
- ตั้งแต่ 3.1 -3.6
- แต่ 3.5 การให้ข้อมูลและเสริมพลังฯ
ให้กับ ผู้รับบริการ
ตอนที- ่4 ผลการดาเนินงาน
- 4.1 ผลด้านการดูแลผู้ป่วย

เวชกรรมสังคม : อาชีว/ NCD /PCU/ รพ.สต.ฯลฯ

ตอนที่ 2 ระบบงานสาคัญของ รพ.
2.8 การเฝ้าระวังโรคและภัยคุกคาม
2.9 การทางานกับชุมชน
ตอนที่ 3 กระบวนการดูแล pt
- ตั้งแต่ 3.1 -3.6 แต่ 3.5 การให้ข้อมูลและ
เสริมพลังฯ ให้กับ ผู้รับบริการ
ตอนที4่ ผลการดาเนินงาน
- 4.1 ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

ค.พัฒนาศักยภาพด้านสุขศึกษาแก่ผู้ให้
บริการ/เครือข่าย
ค.พัฒนาสื่อ
ค.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่

แหล่งข้อมูล Discharge
plane

ผู้ปวยสามารถ วบ ุม า วามดัน/ นาตาลในเลื ด

เกณฑ์ และ แบบประเมินตามมาตรฐานงานสุขศึกษา
องค์ที่ 3,4,5,6,7,10
แหล่งข้อมูล รายงานการดาเนินโครงการ

ัตราการเกิดผู้ปวยรายใ มลดลง

ลดการ RE Admitt

จิตอาสาใน รพ. และ จิตอาสาในชุมชน

แนวทางการให้สุขศึกษาในการวางแผนจาหน่ายผู้ป่วย
1. มีการกาหนดแนวทางปฏิบัติ ข้อบ่งชี้ การให้สุขศึกษาในการวางแผนจาหน่าย โดยการมีส่วนร่วมของ
สหสาขาวิชาชีพ
2.มีการประเมินปัญหา/ความต้องการ/ความสามารถ /ความถนัด และความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้ป่วย
ผู้ดูแล/ครอบครัว ตามความจาเป็นตั้งแต่เริ่มแรก และประเมินซ้าเป็นระยะในช่วงที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลใน
โรงพยาบาล เพื่อวางแผนและกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงในทุกขั้นตอนของการดูแล เกี่ยวกับ
2.1 ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของโรค ปัญหาสุขภาพ และการดูแลตนเองเมื่อกลับบ้าน
2.2 ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ วิถีชีวิต/บริบทของผู้ป่วย และการปฏิบัติตาม
แผนการรักษาและการดูแลตนเองเมื่อจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล
2.3 ทักษะในการปฏิบัติตามแผนการรักษาและการดูแลตนเองเมื่อจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล
3.มีการให้สุขศึกษาตามแผนจาหน่าย โดยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ที่เชื่อมโยงกับ
แผนการดูแลระหว่างอยู่ในโรงพยาบาลและการดูแลต่อเนื่องในชุมชน เพื่อเสริมพลังผู้ป่วย/ครอบครัวให้มี
ศักยภาพในการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิต ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
4.มีการประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการนาข้อมูลที่ได้รับไปปฏิบัติของผู้ป่วย/ผู้ดูแล
และครอบครัว
5.มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพกระบวนการให้สุขศึกษาในการวางแผนจาหน่าย โดยการมีส่วน
ร่วมของสหสาขาวิชาชีพ ผู้ป่วย/ผู้ดูแล/ชุมชน และภาคีเครือข่าย
แหล่งอ้างอิง
1. มฐ.HA กระบวนการดูแลผู้ป่วย:การวางแผนจาหน่าย P.143 ,การให้ข้อมูลและเสริมพลังฯ p.154-155
2. มฐ.อ.ชะนวนทอง p.10-13
3. สุรีย์ ธรรมิกบวร,การวางแผนจาหน่าย:การปรับกระบวนทัศน์
4. สวรส.การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล:การจัดการ
ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง,2553

