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ด้านที่ 3
ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก 

14/06/63

เป็นการก าหนดข้อแนะน าและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าหรือจัดสร้างโครงสร้างทางกายภาพของ อาคารและสภาพแวดล้อมให้มี
องค์ประกอบที่เหมาะสมครบถ้วนต่อการใช้งาน ทั้งส่วนตัวอาคารและระบบ ประกอบอาคาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรและผู้ปุ่วย ให้
ใช้ได้กับโรงพยาบาลทุกประเภทและทุกขนาด ประกอบด้วย 7 งาน

งานสถาปัตยกรรม งานมัณฑนศิลป

งานภูมทิัศน์ งานโครงสร้าง

งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปาและสุขาภิบาล

งานระบบเครื่องกล
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มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านที่ 8 
ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ



◉ สุขศึกษา (Health Education)

กระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะด้านสุขภาพ ให้บุคคลสามารถ
เข้าถึงข้อมูล คิด วิเคราะห์ ประมวล
ความรู้น าไปใช้ในการดูแลและส่งเสริม
สุขภาพ(ความรอบรู้ด้านสุขภาพ) และ
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

◉ เจตนารมณ์มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพด้านสุขศึกษา

ประชาชนได้รับข้อมูล ความรู้ด้าน
สุขภาพที่ถูกต้องและการฝึกทักษะ    
ที่จ าเป็น เพียงพอต่อการพัฒนาความ
รอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
สามารถจัดการสุขภาพตนเอง 
ครอบครัวและชุมชนได้



• มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพที่
ส าคัญและจ าเป็นต่อการมี
สุขภาพที่ดีได้
• ยอมรับการเจ็บป่วย/
ยอมรับการรักษา 
•ลดภาวะแทรกซ้อน

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

เป้าหมาย

• มีการเรียนรู้และพัฒนา
บริการสุขศึกษาใน
โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
• มีความมั่นใจในการ
ให้บริการ

• ลดความแออัด
• ลดค่าใช้จ่ายการรักษา
• เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างประชาชน 
ผู้ป่วย/ญาติ และ เจ้าหน้าที่



กระบวนงานสุขศึกษา

สนับสนุนการด าเนินงาน

ข้อมูล
พฤติกรรมสุขภาพ

วางแผนและ
ออกแบบกิจกรรม

จัดกิจกรรมและ
เฝ้าระวัง

ประเมินผล การมีส่วนร่วม
เครือข่าย

วิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุ



ข้อก าหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ

1. นโยบายด้านสุขศึกษาหรือสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล

นโยบายต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล และเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

2. บุคลากรด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

บุคลากรมีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีแผนการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง



ข้อก าหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา

หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา 
I.      กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

II.     กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว

1. ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) 

 มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ที่สอดคล้อง
กับปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ เพื่อน ามาวางแผนการด าเนินงานสุขศึกษา 

 มีข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ และ
น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานสุขศึกษา 



ข้อก าหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา

2. แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
 แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์หรือตัวช้ีวัดพฤติกรรม

สุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล

 มีการออกแบบกิจกรรมและเลือกใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม
สุขภาพและปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย 

 แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท าโดยการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน

 มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ 
เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย



ข้อก าหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา

3. การจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ 
แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา

 มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรม      
สุขศึกษาครบตามแผนที่ก าหนด  และการด าเนินกิจกรรมใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษา
หรือ ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน

 มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี เครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ในการด าเนินงาน      
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ



ข้อก าหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา

4. การประเมินผล

มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร  การประเมินกิจกรรม/กระบวนการ ระหว่าง
ด าเนินโครงการ หรือ ประเมินตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีตั้งไว้เมื่อสิ้นสุดโครงการ

5. การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ และน าผลการเฝ้าระวังไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้ในการสื่อสาร
ความเสี่ยงด้านพฤติกรรม ใช้ประโยชน์ในการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือใช้ในการปรับกิจกรรม 
ในแผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เป็นต้น



ข้อก าหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา

หมวดที่ 3  ผลลัพธ์การด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

1.   กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือ    
ความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ในปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ถูกต้องเพิ่มขึ้น 

2.   กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย) ที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษา
มีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น

3. มีนวัตกรรมหรืองานวิจัย หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่นที่ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

4.  ความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษาตามแผนงานโครงการ



มาตรฐานด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2563



กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ

พรบ.สถานพยาบาลมาตรา 5

“มาตรา ๕ พระราชบญัญตัินีม้ิให้ใช้บงัคบัแก่
สถานพยาบาลซึง่ดําเนินการโดยกระทรวง  ทบวง
กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  
สถาบนัการศกึษาของรัฐ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลอ่ืนซึง่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด สถานพยาบาลท่ีได้รับ
ยกเว้นตามวรรคหนึง่  ต้องมีลกัษณะของ
สถานพยาบาลและมาตรฐาน ตามหลกัเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  เว้นแต่ 
สถานพยาบาลท่ีผ่านการรับรองคณุภาพจาก
หน่วยงานซึง่ผู้อนญุาตกําหนด เพ่ือประโยชน์แห่ง
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสขุภาพ  ให้
รัฐมนตรีโดยคําแนะนํา ของคณะกรรมการแจ้งให้
สถานพยาบาลตามวรรคหนึง่ซึง่ไม่ปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข ตามวรรคสอง  
ดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด”

สํานกัสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ข้อ 5 ให้สถานพยาบาลมีลกัษณะโดยทัว่ไป  และลกัษณะการให้บริการ  ดงัต่อไปนี ้  
(1) มีความปลอดภยั  มีความสะดวก  และเหมาะสมต่อผู้ให้บริการและผู้ รับบริการ  

ในการ ประกอบวิชาชีพตามประเภทและสาขานัน้ ๆ 
(2) ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยควบคมุอาคาร
(3) ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ
(4) ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการผงัเมือง 
(5) ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมและรักษาคณุภาพ

สิง่แวดล้อม 
(6) ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(7) ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิว่าด้วยการรักษาความมัน่คงปลอดภยั

ไซเบอร์



หมวดท่ี 1 ด้านการบริหารจดัการ
หมวดท่ี 2 ด้านบริการสขุภาพ
หมวดท่ี 3 ด้านอาคาร สถานท่ี และสิ่งอํานวย
ความสะดวก
หมวดท่ี 4 ด้านสิ่งแวดล้อม
หมวดท่ี 5 ด้านความปลอดภยั
หมวดท่ี 6 ด้านเคร่ืองมือ อปุกรณ์ ทาง
การแพทย์และสาธารณสขุ
หมวดท่ี 7 ด้านระบบสนบัสนนุการบริการท่ี
สําคญั
หมวดท่ี 8 ด้านสขุศกึษาและพฤติกรรม
สขุภาพ
หมวดท่ี 9 ด้านการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอร์

กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ

1.พรบ.สถานพยาบาลมาตรา 5
2.ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ

สํานกัสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ

กองกฏหมาย

ด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยั
ไซเบอร์

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ

รพ ภาครัฐ

รพ เอกชน/คลีนิก

ควบคมุกํากบั
มาตรฐาน

ปรับปรุง
ประกาศ
กระทรวง

มาตรฐาน
กฏหมาย

R
e

g
u

la
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r
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e
ra

to
r



แนวทางการด าเนินงานส าหรับ โรงพยาบาลในก ากับ ตามมาตรฐาน
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

1 ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานต้องด าเนนิการตามเกณฑ์ที่ก าหนด

2 ท าแบบประเมินออนไลน์ผ่านระบบ HS4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

3 รับทราบผลการตรวจประเมิน

4 ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้ได้ตามที่เกณฑ์การประเมินก าหนด



1. โครงสร้างและบทบาท ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. การจัดการความเส่ียงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. การจัดการความม่ันคงปลอดภยัในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. การจัดการห้อง Data Center





ล าดับ โรงพยาบาล Pass 1 Pass 2 (สุขศึกษา) หมายเหตุ

1 สตูล 3002-12 3001-12

2 มะนัง 3004-12 3003-12

3 ควนโดน 3005-12 3006-12

4 ควนกาหลง 3008-12 3007-12

5 ละงู 3011-12 3012-12

6 ท่าแพ 3010-12 3009-12

7 ทุ่งหว้า 3014-12 3013-12

Pass Word จังหวัดสตูล ในการเข้าประเมินตนเอง โปรแกรม HS4 




