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บทท่ี 1 

ความหมายและความสําคัญของการทํางานสุขศึกษาในโรงพยาบาล 

 

  ในมุมมองของคนท่ัวไปมักจะติดภาพ คําว5า “สุขศึกษา” เป,นเรื่องท่ีมุ5งเน�น “การสอนความรู�
หรือจัดกิจกรรมเก่ียวกับสุขภาพ” เป,นหลัก แท�ท่ีจริงแล�ว “สุขศึกษา” เป,นกระบวนการจัดประสบการณ3เรียนรู�
ให�กับบุคคล เพ่ือให�เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพไปในทางท่ีถูกต�อง  (สมจิตต3 สุพรรณทัสน3)         
ซ่ึงสุขศึกษาได�มีวิวัฒนาการของการสาธารณสุขแนวใหม5 ทําให�แนวคิดงานสุขศึกษาได�เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
กล5าวคือ งานสุขศึกษาได�มีการขยายขอบเขตออกมาครอบคลุมการส5งเสริมสุขภาพมากข้ึน ดังนั้น การส5งเสริม
สุขภาพได�รวมสุขศึกษาเข�าไว�ในการทํางาน โดยเน�นให�กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นๆ สมบูรณ3ข้ึน 
โดยการคํานึงถึงความสอดคล�องกับสภาพการณ3ด�านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ท่ีมีอิทธิพลต5อปfจเจกบุคคล 
กลุ5มบุคคล หรือองค3กรต5างๆ ท่ีมีอยู5ในบริบททางสังคมด�วย เพ่ือให�เกิดผลต5อการสร�างเสริมสุขภาพและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (ชะนวนทอง ธนสุกาญจน3, 2557) 
 

1.1 ความหมาย 
 

 สุขศึกษาในโรงพยาบาล หมายถึง  กิจกรรมท่ีนักสุขศึกษาทําข้ึน เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีวิชาชีพต5างๆ ใน
โรงพยาบาลสามารถจัดกิจกรรมสร�างเรียนรู�และทําให�ผู�ป\วย เข�าใจ รู�แจ�ง แตกฉานในการดูแลตนเอง จัดการ
ตนเองได�อย5างเหมาะสมกับสถานะสุขภาพของตนเอง (ชะนวนทอง ธนสุกาญจน3, 2557) 
 สุขศึกษาสําหรับผู�ปEวยและญาติ   เป,นการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีเหมาะสมกับองค3รวมของผู�ป\วยแต5
ละราย เพ่ือให�ผู�นั้นตัดสินใจจัดการตนเองได� และส5งผลดีต5อคุณภาพชีวิตในแต5ละสภาวะสุขภาพเม่ือเจ็บป\วย  
 การทํางานสุขศึกษาในโรงพยาบาล จําเป,นต�องตอบสนองสิทธิผู�ป\วยในเรื่องเก่ียวกับการได�รับข�อมูล
ข5าวสารและการตัดสินใจหลังจากได�รับข�อมูลข5าวสาร เช5น การเซ็นใบยินยอมเพ่ือการรักษา หรือการตัดสินใจ
เปลี่ยนพฤติกรรมหรือวิถีชีวิต หลังจากได�รับและเรียนรู�จากข�อมูลข5าวสารท่ีเจ�าหน�าท่ีจัดให�อย5างเข�าใจและ
ประยุกต3ได�เหมาะสมกับบริบท 
 

นักสุขศึกษาในโรงพยาบาลท่ีมีคุณภาพต�องทํางานด�วยความรู�ท่ีเก่ียวกับเรื่อง ดังต5อไปนี้ 
  1. ความรู�ท่ีถูกต�องตามหลักวิชาชีพและมาตรฐานโรงพยาบาล ตลอดจนรับผิดชอบในการทํา
หน�าท่ีเพ่ือประโยชน3สุขของผู�ป\วยและญาติอย5างดีท่ีสุด  
  2. ความรู�ความเข�าใจในเรื่องสิทธิผู�ป\วยเป,นอย5างดี โดยเฉพาะสิทธิท่ีจะได�รับทราบข�อมูล
อย5างเพียงพอ และเข�าใจชัดเจนจากผู�ประกอบวิชาชีพด�านสุขภาพ เพ่ือให�ผู�ป\วยสามารถเลือกตัดสินใจในการ
ยินยอมให�ผู�ประกอบวิชาชีพด�านสุขภาพปฏิบัติต5อตน ประเด็นการให�ข�อมูลก5อนรับการรักษาเป,นความ
รับผิดชอบสําคัญของเจ�าหน�าท่ีผู�ท่ีจะปฏิบัติต5อร5างกาย เนื้อตัวผู�ป\วย แม�จะเป,นการทําไปด�วยเจตนาดีก็ตาม 
ท้ังนี้ เพราะมีรัฐธรรมนูญกําหนดไว� (ชะนวนทอง ธนสุกาญจน3, 2557) 
 

1.2   ความสําคัญ 

 1.2.1 ความสําคัญของงานสุขศึกษา 
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  “ความรู�ด�านสุขศึกษา คือ ความเข�าใจคน กับสังคม”นับต้ังแต5เริ่ม ศตวรรษท่ี 21  เป,นท่ี
ยอมรับในระดับสากลแล�วว5า ประชาชนและสังคมมีความต�องการบริการสุขศึกษาสําหรับผู�ป\วยและครอบครัว
เพ่ิมข้ึนอย5างมาก  ในขณะท่ีท่ัวโลกต�องเผชิญปfญหาโรคไม5ติดต5อเรื้อรัง หรือโรควิถีชีวิต เช5น โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง  เป,นปfญหาสุขภาพสําคัญระดับประเทศและ
ระดับโลกซ่ึงทวีความรุนแรงข้ึน อันมีสหปfจจัย ( Multi – Factors) ท่ีเป,นสาเหตุ เช5น ความเจริญทางด�าน
เทคโนโลยีและสภาพแวดล�อม มีผลต5อวิถีชีวิตและก5อให�เกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม5เหมาะสม ทําให�อัตราป\วย   
อัตราตาย ภาวะแทรกซ�อน และความพิการจากโรคเรื้อรังดังกล5าวเพ่ิมข้ึน ดังปรากฏข�อมูลกลุ5มวินิจฉัยโรคร5วม 
(Diagnostic Related Group: DRGs) และการบริหารจัดการการดูแล มีความยุ5งยาก ซับซ�อนมากข้ึน ส5งผล
ต5อภาระค5าใช�จ5ายด�านการรักษาพยาบาลของภาครัฐเพ่ิมข้ึนอย5างรวดเร็วและต5อเนื่อง  
  จากการศึกษาเก่ียวกับการควบคุมต�นทุนค5าใช�จ5ายในการรักษาพยาบาลของประเทศ
สหรัฐอเมริกา แสดงให�เห็นว5าการให�บริการสุขศึกษาแก5ผู�ป\วยท่ีมีคุณภาพ ส5งผลให�ประหยัดค5าใช�จ5ายในการ
รักษาพยาบาลได�อย5างมีนัยสําคัญ    ผู�ป\วยและครอบครัวท่ีได�รับการจัดการเรียนรู�ท่ีดี จะทําให�ผู�ป\วยมีความรู� 
ความเข�าใจ มีทักษะในการจัดการตนเองให�มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต�อง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีภาวะแทรกซ�อน
ลดลง รวมท้ังการเข�ารับบริการท่ีห�องฉุกเฉินหรือคลินิกลดลง ซ่ึงผู�กําหนดนโยบายด�านสุขภาพ ต5างตระหนักดี
ถึงปfญหาดังกล5าว เพ่ือลดค5าใช�จ5ายในการดูแลสุขภาพของประเทศ ซ่ึงนับวันมีแนวโน�มเพ่ิมสูงข้ึนอย5างต5อเนื่อง   
องค3การการบริหารจัดการการดูแล ( Managed Care Organization) ได�ทําการศึกษาโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ3ท่ีแสดงถึงค5าใช�จ5ายท่ีมีประสิทธิภาพ เก่ียวกับต�นทุนประสิทธิผล (Cost - Effectiveness) ของ
โปรแกรมการจัดการเรียนรู�เฉพาะกลุ5มผู�ป\วยโรคเรื้อรัง   ดังนี้ 
  ๏ การให�สุขศึกษากลุ5มผู�ป\วยโรคหอบหืด  สามารถลดการใช�บริการห�องฉุกเฉิน และการนอน
ในโรงพยาบาล โดยมีต�นทุนค5าบริการสุขศึกษา คิดเป,น 37 เหรียญสหรัฐ /ราย ประหยัดค5าใช�จ5ายได� 217 
เหรียญสหรัฐ /ราย ส5งผลให�อัตราส5วนต�นทุนต5อผลประโยชน3 (Cost Benefit Ratio) เท5ากับ 1: 5.8 
  ๏ การให�สุขศึกษาโรคหอบหืดในเด็ก สามารถลดการใช�บริการห�องฉุกเฉินต5อปw จาก 7.4 ครั้ง  
เหลือ  1.9 ครั้ง/ราย  โดยมีต�นทุนค5าบริการสุขศึกษา คิดเป,น 180 เหรียญสหรัฐ/ราย ประหยัดค5าใช�จ5ายได� 
687 เหรียญสหรัฐ   ส5งผลให�เป,นอัตราส5วนต�นทุนต5อผลประโยชน3 (Cost Benefit Ratio) เท5ากับ 1: 3.8 
  ๏ การให�บริการปรึกษา (Counseling) การดูแลก5อนคลอด/โภชนาการ และการเลิกสูบบุหรี่
ในหญิงต้ังครรภ3  สามารถลดอัตราการคลอดก5อนกําหนดจาก ร�อยละ 6.9 เหลือ ร�อยละ 1.7  โดยมีต�นทุน
ค5าบริการปรึกษา คิดเป,น 93 เหรียญสหรัฐ /ราย   ประหยดัค5าใช�จ5ายได� 183 เหรียญสหรัฐ  ส5งผลให�
อัตราส5วนต�นทุนต5อผลประโยชน3 (Cost Benefit Ratio)  เท5ากับ  1: 2 
  ๏ การให�สุขศึกษาผู�ป\วยโรคเบาหวานท่ีปฏิบัติงานในแผนกการสาธารณสุข สามารถลดการ
นอนรักษาในโรงพยาบาลได�ร�อยละ 44  โดยมีต�นทุนค5าบริการสุขศึกษา คิดเป,น 150 เหรียญสหรัฐ ประหยัด
ค5าใช�จ5ายได�  442 เหรียญสหรัฐ /ราย  ส5งผลให�เป,นอัตราส5วนต�นทุนต5อผลประโยชน3 (Cost Benefit Ratio) 
เท5ากับ 1: 2.9 
  ๏ การให�สุขศึกษาผู�ป\วยท่ีมีอาการปวดเรื้อรังในคลินิก แผนกผู�ป\วยนอก สามารถลดการมาใช�
บริการคลินิก ร�อยละ 36  โดยมีต�นทุนค5าบริการสุขศึกษา คิดเป,น 101 เหรียญสหรัฐ ประหยัดค5าใช�จ5ายได�  
312 เหรียญสหรัฐ /ราย  ส5งผลให�อัตราส5วนต�นทุนต5อผลประโยชน3 (Cost Benefit Ratio) เท5ากับ 1: 3.1 

  การทํางานสุขศึกษาในโรงพยาบาลขณะนี้บูรณาการอยู5ในบริการรักษาพยาบาลและบริการ
ส5งเสริมสุขภาพต้ังแต5วัยก5อนเกิด (ANC) จนถึง วัยสูงอายุ รวมถึงวาระสุดท�ายของชีวิต ดังนั้น การทํางาน     
สุขศึกษาในโรงพยาบาลต�องเน�นผู�ป\วยเป,นศูนย3กลาง และสามารถทําให�เกิดการเรียนรู�ต5อเนื่องในชุมชน  
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อธิบายได�ดังนี้ เม่ือมีการจําหน5ายผู�ป\วยกลับสู5ชุมชน นักสุขศึกษาจะต�องเป,นผู�ประสานเครือข5าย ใช�ผู�ป\วยเป,น
สื่อบุคคลในการสร�างการเรียนรู�ให�กับครอบครัวและชุมชน เพราะผู�ป\วยไม5ว5ากลุ5มอายุใดเม่ือเข�ารับการรักษา
จากโรงพยาบาลแล�วกลับบ�านก็จะเป,นการส5งต5อสื่อบุคคลแห5งการเรียนรู�กลับไปด�วยเช5น ผู�ป\วยเด็กโรค
ไข�เลือดออกเม่ือกลับบ�าน ตัวผู�ป\วยและญาติจะสามารถกลับไปช5วยดูแลชุมชน ด�วยการไปบอกให�ชุมชนมีการ
จัดการสิ่งแวดล�อม การสังเกตอาการท่ีควรระวังเป,นอย5างไร ซ่ึงเป,นการส5งต5อข�อมูลสู5ภาคีเครือข5ายในชุมชน 
โดยนักสุขศึกษา  ท่ีมีบทบาทสําคัญ ต5อการพัฒนาศักยภาพให�ประชาชนให�มีความสามารถในการจัดการตนเอง
ได�สอดคล�องกับวิถีชีวิต และมีความรอบรู�ด�านสุขภาพ  (Health Literacy) 

  การส5งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลในกลุ5มเด็ก เริ่มได�ต้ังแต5แรกคลอด (ANC)/ Well Baby 
Clinic ถือเป,นการส5งเสริมสุขภาพตามกลุ5มวัยท่ีจะต�องมีการประสานและส5งต5อไปยังชุมชน คือ ศูนย3เด็กเล็ก 
หรือโรงเรียนอนุบาล ดังนั้น ต�องมีการส5งต5อข�อมูลเหล5านี้ไปยังภาคีเครือข5ายท่ีเก่ียวข�องในชุมชน เพ่ือการดูแลท่ี
ต5อเนื่อง 

  สรุปได�ว5า ความต�องการบริการสุขศึกษาตามกลุ5มวัย มีความสําคัญและจําเป,นอย5างยิ่ง เพ่ือให�
การพัฒนาประเทศสู5ความสมดุลและยั่งยืน มีการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย3ให�เข�มแข็ง พร�อมรับการเปลี่ยนแปลง
โลกในยุคศตวรรษท่ี 21  ถึงแม�ว5าคนไทยได�รับการพัฒนาทุกช5วงวัย แต5ยังมีปfญหาด�านสติปfญญา คุณภาพ
การศึกษา และมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ  ผลการพัฒนาตามช5วงวัย (สํานักโรคไม5ติดต5อ, 2556)   พบว5า 
  - กลุ5มวัยเด็ก : ระดับเชาว3ปfญญามีค5าเฉลี่ยลดลง   มีภาวะโภชนาการเกินและโรคอ�วนจาก
พฤติกรรมการบริโภคท่ีไม5เหมาะสม คาดว5าอีก 10 ปw ข�างหน�า 1 ใน 5 ของเด็กปฐมวัยจะเป,นโรคอ�วน 
  - กลุ5มเด็กวัยเรียน : มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากว5าร�อยละ 50.0 มาตรฐานความสามารถ
ของผู�เรียนในเรื่องการคิดวิเคราะห3 สังเคราะห3 มีวิจารณญาณ และคิดสร�างสรรค3ค5อนข�างตํ่า ปfญหาการ
ต้ังครรภ3ในวัยรุ5นเพ่ิมสูงข้ึน  
  - กลุ5มวัยทํางาน: ในกลุ5มอายุ 25-59 ปw ท่ีเป,นวัยใช�กําลังแรงงานยังขาดการออกกําลังกาย 
  - กลุ5มวัยสูงอายุ : ผู�สูงอายุเจ็บป\วยด�วยโรคเรื้อรังเพ่ิมข้ึน โดยพบว5า ร�อยละ 31.7 ป\วยเป,น
โรคความดันโลหิตสูง รองลงมาคือ เบาหวาน ร�อยละ 13.3 และหัวใจร�อยละ 7.0 

  จากสถานการณ3ปfญหาสุขภาพตามกลุ5มวัยดังกล5าว  บริการสุขศึกษาและการพัฒนาความ
รอบรู�ด�านสุขภาพของประชาชนทุกกลุ5มวัยจึงมีความจําเป,นอย5างยิ่ง เพ่ือลดข�อจํากัดหรืออุปสรรคของการ
เรียนรู�  โดยเฉพาะในกลุ5มประชากรท่ีด�อยความสามารถในการเรียนรู� เช5นบุคคลท่ีอ5านหนังสือไม5ออก เขียน
หนังสือไม5ได� หรือพูดไม5ได� เรียนหนังสือน�อย คนชรา คนอพยพย�ายถ่ิน รวมถึงกลุ5มประชาชนท่ีมีความรอบรู�
ด�านสุขภาพตํ่า เช5น ผู�ป\วยท่ีไม5มาตามนัด หลงลืมง5าย คนข้ีอาย คนท่ีไม5ชอบถาม  อีกท้ังกลุ5มประชาชนท่ัวไปท่ี
ยังไม5สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองให�มีสุขภาพดี  และท่ีสําคัญก็คือ กลุ5มบุคคลกรด�านสุขภาพท่ีอาจละเลยการ
เอาใจใส5ในการสื่อสารท่ีมีคุณภาพกับผู�รับบริการ อันจะส5งผลกระทบต5อประสิทธิผลการให�บริการ เช5น ผู�ป\วย
ไม5เข�าใจคําแนะนําท่ีแพทย3อธิบาย (กองสุขศึกษา, 2554)Makaryus ,Friedman (2005) ได�ทําการศึกษาพบว5า
ผู�ป\วยท่ีจําหน5ายออกจากโรงพยาบาลแล�วมีความเข�าใจผิดท่ีพบบ5อย ดังนี้ ร�อยละ 41 ท่ีสามารถบอกการ
วินิจฉัยโรคของแพทย3หลังการจําหน5าย ร�อยละ 37 สามารถบอกจุดประสงค3ของยาท้ังหมดท่ีได�รับการรักษา  
และ ร�อยละ 14 สามารถบอกผลข�างเคียงท่ีพบบ5อยของยาท่ีได�รับ  ประเด็นปfญหาดังกล5าวล�วนเป,นความเสี่ยง
ของบริการสุขศึกษา 

  ในปwงบประมาณ 2558 กองสุขศึกษาได�ประเมินความรอบรู�ด�านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพในประชากร 2กลุ5มวัย คือ 1) กลุ5มเด็กวัยเรียน (อายุ 7 -14 ปw) โดยประเมินความรอบรู�ด�านสุขภาพ
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และพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห5งชาติ และ 2) กลุ5มวัยทํางาน (อายุ 15-59 ปw) ประเมินความรอบรู�ด�าน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. พบว5า กลุ5มเด็กวัยเรียน (อายุ 7-14 ปw ) ส5วนใหญ5มีความรอบรู�ด�าน
สุขภาพในระดับพอใช� (ร�อยละ59.94) และระดับดีมาก (ร�อยละ 36.97) มีเพียงส5วนน�อยท่ีระดับไม5ดี (ร�อยละ
3.09 ) ส5วนพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห5งชาติ พบว5า ส5วนใหญ5มีพฤติกรรมสุขภาพในระดับดีมาก(ร�อย
ละ 45.08) รองลงมา คือ ระดับพอใช� (ร�อยละ 36.72) มีเพียงส5วนน�อยท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพในระดับไม5ดี (ร�อย
ละ 18.20)  สําหรับกลุ5มวัยทํางาน ส5วนใหญ5มีระดับความรอบรู�ด�านสุขภาพอยู5ในระดับพอใช� (ร�อยละ 47.1) 
รองลงมาระดับไม5ดี (ร�อยละ 39.7) สําหรับพฤติกรรมสุขภาพของกลุ5มวัยทํางาน พบว5า ส5วนใหญ5มีพฤติกรรม
สุขภาพระดับไม5ดี (ร�อยละ 47.9) รองลงมาระดับพอใช� ( ร�อยละ 27.5) ส5วนระดับดีมาก น�อยท่ีสุด  (ร�อยละ 
24.6) 

  ในปw 2558 มีผลการวิจัยท่ีสามารถใช�เป,นฐานข�อมูลเปรียบเทียบประสิทธิผลในการทํางานสุข
ศึกษาและส5งเสริมสุขภาพของเจ�าหน�าท่ีสาธารณสุข จําแนกตามเขตบริการสุขภาพ เขต 1-12 โดยกองสุข
ศึกษาร5วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลทําการสํารวจความรู�แจ�งแตกฉานด�านสุขภาพ (Health Literacy) ผู�ป\วย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (ชะนวนทอง ธนสุกาญจน3,นรีมาลย3 นีละไพจิตร, 2558)  โดยมี
วัตถุประสงค3เพ่ือสํารวจระดับความรู�แจ�งแตกฉานด�านสุขภาพ (Health Literacy) ของผู�ป\วยโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงท่ีมีระดับผลเลือดและ/หรือค5าความดันโลหิต แตกต5างกันตามการจําแนกด�วยระบบ
ป�งปองจราจร 7 สี  ของทุกจังหวัดในทุกเขตบริการสุขภาพ โดยเน�นกลุ5มผู�ป\วยท่ีมีระดับสีเขียวแก5 เหลือง แดง 
ส�ม ดํา ผลการศึกษา พบว5า  
  - กลุ5มเปSาหมาย 12 เขตสุขภาพ ในภาพรวม มีระดับความรู�แจ�งแตกฉานอยู5ในระดับรู�จัก 
(<70 %) ท้ังกลุ5มป\วย (สีเขียวเข�ม) และกลุ5มป\วยระดับ 1 -3 และป\วยรุนแรง (สีเหลือง ส�ม แดง ดํา)  คิดเป,น 
ร�อยละ 89.3  มีเพียงร�อยละ 10.7 เท5านั้น ท่ีมีระดับการรู�แจ�ง ( ≥ 75 %)  
  - ส5วนความแตกฉาน โดยการประเมินจากการทําพฤติกรรมท้ัง 5 พฤติกรรมอย5างน�อย 3 วัน
ต5อสัปดาห3 ยังมีจํานวนน�อยร�อยละ 19.1 ส5วนใหญ5ประมาณร�อยละ 80  มีการปฏิบัติน�อยกว5า 3 วันต5อสัปดาห3 
หรือทําไม5ครบ 5 พฤติกรรม 
 
 1.2.2 ความสําคัญของการเย่ียมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด�านสุขศึกษาบูรณาการ
HA 
  HA :เป,นการรับรองการทํางานของหน5วยงาน ครอบคลุมต้ังแต5การต้ังเปSาหมายของหน5วยงาน 
ท่ีสอดคล�องกับบริบทขององค3กรและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และจัดทํากระบวนการในการพัฒนาท่ีครอบคลุม เหตุผล
ในการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนา และทีมงานท่ีร5วมทํา ตลอดจนผลลัพธ3ของการพัฒนาผู�เยี่ยมสํารวจทําหน�าท่ี
เรียนรู�กระบวนการและผลลัพธ3การพัฒนา ทบทวนว5าการพัฒนานั้นๆ ตอบสนองต5อเปSาหมาย นโยบายปfญหา
ของประเทศ และของหน5วยงาน ใช�หลักการดําเนินการท่ีเน�นผู�ป\วยเป,นศูนย3กลาง เพ่ือการประกาศเกียรติคุณ
ให�กับบุคคลากรของหน5วยงานนั้นๆให�สังคมได�รับทราบ 
  การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด�านสุขศึกษา : เยี่ยมเพ่ือประเมินรับรอง
กระบวนการทํางานว5า โรงพยาบาลมีการทํางานสุขศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถส5งมอบบริการสุขภาพท่ีมี
คุณภาพ ปลอดภัยแก5ผู�รับบริการ โดยผู�เยี่ยมประเมินทําหน�าท่ี 2 บทบาท คือ ผู�กํากับ ดูแล (Regulator) และ 
ผู�ให�คําปรึกษา(Consultant) การกํากับติดตาม ในท่ีนี้คือ กํากับกระบวนการทํางานด�านเทคนิควิธี และ ด�าน
การบริหารจัดการคุณภาพงาน 
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ตารางท่ี 1 ความสอดคล�องระหว5างการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด�านสุขศึกษากับมาตรฐาน  
 HA 
 

ประเด็น HA มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด�านสุขศึกษา 
ความหมาย การพัฒนาและรับรองคุณภาพของ

โรงพยาบาล  มี 3 ข้ันตอน คือ 
1.พัฒนาคุณภาพ 
2.ประเมินคุณภาพ 
3.รับรองคุณภาพ 

การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ด�านสุขศึกษา  
1.ร5วมเรียนรู�และประเมินกระบวนการทํางาน 
2.เสริมพลังและนาํเสนอโอกาสในพัฒนาต5อยอด 
3.รับรองคุณภาพกระบวนงาน 

ประโยชน3 สําหรับผู�ป\วย ความเสี่ยงต5อการประสบ
ความสูญเสียหรือภาวะแทรกซ�อนลดลง 
คุณภาพการดูแลรักษาดีข้ึนเป,นการพิทักษ3
สิทธิผู�ป\วย 
สําหรับเจ�าหน�าที่ ความเสี่ยงต5อการเจ็บป\วย
ต5อการทํางานลดลง ความเข�าใจผิดระหว5าง
ผู�ป\วยกับเจ�าหน�าทีล่ดลง สิ่งแวดล�อมในการ
ทํางานดีข้ึน เจ�าหน�าทีไ่ด�เรียนรู�และพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง 
สําหรับ รพ. เป,นองค3กรแห5งการเรียนรู� 

สําหรับผู�ป\วย การมีส5วนร5วมในการตัดสินใจทั้งด�าน
การรักษา และ การสร�างสุขภาพของตนเอง
ครอบครัว 
ความเสี่ยงต5อการเกิดภาวะแทรกซ�อนหรือความ
พิการ หรือการสูญเสียอ่ืนๆลดลง  
การพิทักษ3สิทธิผู�ป\วยและความเท5าเทียมในการใช�
บริการสุขภาพของผู�ป\วย ครอบครัว เพิ่มข้ึน 
สําหรับเจ�าหน�าที่  
การเรียนรู�และพัฒนาระบบการทํางานสุขศึกษาใน
โรงพยาบาลอย5างต5อเนื่อง มีพลงัอํานาจและ
ความสุขในการพัฒนาบริการสุขศึกษาและ
นวัตกรรมเพื่อผู�ป\วย ญาติ และ เจ�าหน�าที่
ผู�เก่ียวข�อง 
ความเสี่ยงต5อการเจ็บป\วยต5อการทํางานลดลง 
ความเข�าใจผิดระหว5างผู�ป\วยกับเจ�าหน�าที่ลดลง 
สิ่งแวดล�อมในการทาํงานดีข้ึน  
สําหรับ รพ. ลดความแออัด/ลดค5าใช�จ5ายเกิด
วัฒนธรรมการเรียนรู�ร5วมกัน ระหว5างผู�ญาติ และ 
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เจ�าหน�าที ่
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ประเด็น HA มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด�านสุขศึกษา 
เปSาหมาย 1. กระตุ�น 

2. สร�างความรับผดิชอบต5อสงัคม 
3. การให�ข�อมูลข5าวสารเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของผู�บริโภค 
4. สร�างสังคมแห5งการเรียนรู� 

1. กระตุ�น / เสริมพลัง 
2. สร�างการมีส5วนร5วม 
3. การให�ข�อมูลข5าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ของผู�ป\วยและครอบครัว 
4. ผู�ป\วยสามารถจัดการตนเองได� 

กรอบ
มาตรฐาน 

มุ5งเน�นที่การประเมินระบบงาน มุ5งเน�นที่การประเมินกระบวนการทํางาน 

การพัฒนา
คุณภาพ 

บริหารความเสี่ยงและพัฒนาคุณภาพอย5าง
ต5อเนื่อง 

บริหารความเสี่ยงและพัฒนาคุณภาพอย5าง
ต5อเนื่อง 

การประเมิน
คุณภาพ 

1. Self Assessment 
2. External Survey 
     - ประเมินความพร�อมของ รพ. 
     - ประเมินเพื่อพิจารณารับรอง 
     - ประเมินหลังการรับรอง 

1. Self Assessment 
2. Departmental Empowering Survey  
(เยี่ยมสํารวจแบบเสริมพลังอํานาจ) 
     - ประเมินเทียบกับเกณฑ3การปฏิบัติงานตาม
หลักฐานเชิงประจักษ3(Evidence Based 
Practice) 

การรับรอง
คุณภาพ 

รับรองว5าโรงพยาบาลมีการจัดระบบงานที่ด ี รับรองว5า งานสุขศึกษามีกระบวนการทํางานสุข
ศึกษาในโรงพยาบาลที่ดสีอดคล�องกับหลัก
วิชาการด�านพฤติกรรมและสงัคมศาสตร3เน�น
รูปแบบพหุระดบัหรือนิเวศน3 วิทยาในการทาํงาน
สาธารณสุขและการเปลี่ยนพฤตกิรรม 

 

1.3ระบบการเย่ียมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพแบบเสริมพลังอํานาจ (HSS 

EmpoweringSurvey) 
 1.3.1 ความหมาย 
  ระบบการเยี่ยมประเมินแบบเสริมพลังอํานาจ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (HSS 
Empowering Survey : โดย HSS ย5อมาจาก Department ofHealth Service Support) หมายถึง การ
เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ีคณะกรรมการเยี่ยมประเมิน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทําให�บุคคลท่ีปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจภายใน
(Intrinsic motivation) รวมท้ัง ทําให�เกิดความเชื่อม่ันในตนเองว5ามีความสามารถเพียงพอ (Self-efficacy) ท่ี
จะทํางานนั้นสําเร็จซ่ึงมีข้ันตอนในการเยี่ยมประเมิน 3 ข้ันตอน คือ   1) โรงพยาบาลส5งข�อมูลการดําเนินงาน
ของโรงพยาบาล (Unit Profile) 2) ร5วมเรียนรู�และเสริมพลังและนําเสนอโอกาสในพัฒนาต5อยอด 3) รับรอง
คุณภาพกระบวนงาน MinimumRequirement 

  ดังนั้น กระบวนการเยี่ยมสํารวจมาตรฐานระบบบริการด�านสุขศึกษาเพ่ือเสริมพลังอํานาจ   
จึงหมายถึง วิธีการท่ีผู�เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพฯ ทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
กระบวนการทํางานภายในบุคคลหรือกลุ5มบุคคล ในท่ีนี้ หมายถึง ผู�เก่ียวข�องกับการดําเนินงานสุขศึกษาใน
โรงพยาบาลสามารถเข�าใจและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของตนเองได� ด�วยการกระทําท่ีเป,นการสนับสนุน
ในสิ่งท่ีเป,นเหตุปfจจัย สภาวการณ3หรือวิธีการต5างๆ ท่ีช5วยให�บุคคลหรือกลุ5มบุคคลนั้น ได�พัฒนาความสามารถ
ในการทํางานให�เพ่ิมมากข้ึน อย5างริเริ่มสร�างสรรค3และตระหนักถึงคุณค5าของตนเอง โดยอาศัยหลักการและ
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จริยธรรมทางสังคม เรื่องการแบ5งปfนการร5วมแรงร5วมใจกันทํางาน การมีความสัมพันธ3ท่ีดีต5อกัน และการมีส5วน
ร5วมอย5างภาคภูมิใจจะเห็นได�ว5าการเสริมพลังการทํางานมีความหมายท้ังท่ีเป,นกระบวนการ (Process) และ
ผลลัพธ3 (Outcome)ซ่ึงเก่ียวข�องกับปฏิสัมพันธ3ระหว5างบุคคลและระหว5างบุคคลกับสิ่งแวดล�อมโดยมีการแสดง
พฤติกรรมอย5างสร�างสรรค3ทางบวก 

 

 1.3.2 แนวคิดระบบการย่ียมประเมินแบบเสริมพลังอํานาจ 

แผนภูมิท่ี 1 ผังการยี่ยมประเมินแบบเสริมพลังอํานาจ ในจุดบริการต5าง ๆของโรงพยาบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 1.3.3 จุดเน�นในการเย่ียมประเมินแบบเสริมพลัง(HSS Empowering Survey ) 

  จุดท่ี 1:จุดบริการผู�ป\วยนอก (OPD) : ตรวจทาน Flow และ กิจกรรมสุขศึกษาของแต5ละจุด
บริการท่ีดําเนินการโดยวิชาชีพต5าง ๆ 

  จุดท่ี 2 :คลินิกพฤติกรรม : ตรวจทานกระบวนการทํางานสุขศึกษา และ โครงการสุขศึกษา 
ตามรูปแบบนิเวศวิทยาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงเน�นการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีได�ผลดี
จะต�องจัดอย5างน�อย 3 ระดับ และไม5เกิน 5 ระดับ คือ 
   1.  ระดับบุคคล ได�แก5 ความรู� การรับรู� ความเชื่อ ทัศนคติ เป,นต�น 
   2.  ระดับครอบครัว/กลุ5มเพ่ือน ได�แก5 ระหว5างผู�ป\วยกับครอบครัวและระหว5างผู�ป\วย
กับเพ่ือน เป,นต�น 
   3.  ระดับชุมชนและเครือข5ายต5าง ๆ ในชุมชน 
   4.  ระดับองค3กร ต5าง ๆ ได�แก5 บ�าน วัด โรงเรียน เป,นต�น 
   5.  ระดับสังคม เช5น ตําบล อําเภอ จังหวัด ประเทศ  ซ่ึงในสังคมจะประกอบด�วย 
นโยบาย ประเพณี วัฒนธรรม อาชีพ เป,นต�น 

งานสุขศึกษา 

คลินิกพิเศษ 

1.OPD 

2. OPD 
คลินิกท่ัวไป 

2. คลินิกพฤติกรรม 

3. เวชกรรม/ปฐมภูม/ิHHC/DHS 

4. IPD 

3. OPD 

สูต ิ ศัลย3 อายุร 
กรรม 

กุมารเวช
ศาสตร3 

กระดูก 
และข�อ 

ทํางานร5วมกับ Patient Care Team 

5. หน5วยสนับสนุนการบริการ 

Lab X-ray ห�อง
ยา 

แพทย3
แผน
ไทย 

โภชน
การ 

ซักฟอก 

6. บริหาร 

7. งานสุขศึกษา 
4. OPD 



9 
 

  จุดท่ี 3:เวชกรรมสังคม/หน5วยปฐมภูมิ/Home Health Care (HHC) : ตรวจทาน
กระบวนงานงานสุขศึกษา เน�นจุดบริการใน รพ.สต. และปฐมภูมิ พร�อมท้ังเน�นการเสริมพลังอํานาจและ
ขับเคลื่อนชุมชน การเยี่ยมบ�าน และ DHS   
  จุดท่ี 4:หอผู�ป\วยใน (IPD):ตรวจทานการสนับสนุนงานสุขศึกษาท่ีระบุในแผนจําหน5าย 
(Discharge Plan) หรือ โครงการพิเศษท่ีหอผู�ป\วยจัดทําข้ึน 

  จุดท่ี 5 :หน5วยสนับสนุน: ตรวจทานโครงการพิเศษท่ีได�รับการสนับสนุนการทํางาน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

  จุดท่ี 6:บริหาร : ตรวจทาน นโยบาย แผนพัฒนาในโรงพยาบาล และโครงการพิเศษด�านการ
ดูแลบุคลากร และ ความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

  จุดท่ี 7 : กลุ5มงานสุขศึกษา:  ผู�เยี่ยมประเมินควรดําเนินงาน ดังนี้ 
   1. ทบทวน Service Profile ดูเปSาหมาย และทบทวนบริการท่ีกลุ5มงานระบุไว� และ
หาความสัมพันธ3กับข�อมูล Hospital Profile เพ่ือดูความสอดคล�อง 
   2. ทบทวนการระบุความเสี่ยง และ การทํางานโดยให�ข�อมูลหลักฐานเชิงประจักษ3 
   3. ทบทวนผลลัพธ3ในการทํางานท่ีเกิดข้ึนกับผู�ป\วยและญาติ เจ�าหน�าท่ีในมิติความ
ครอบคลุมและความถูกต�องทางวิชาการของการเข�าใจกลุ5มเปSาหมาย การจัดกิจกรรมการเรียนรู� การประเมิน
ผลลัพธ3ด�านพฤติกรรม ครอบครัว สังคม ตลอดจน การขับเคลื่อนชุมชนเพ่ือรองรับการส5งต5อผู�ป\วยและการ
ดูแลต5อเนื่องท้ังด�านการเจ็บป\วยและการสร�างเสริมสุขภาพ 

 
 
 
 
 

บทท่ี 2 

การทํางานสุขศึกษาในโรงพยาบาลบูรณาการมาตรฐาน 

โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation : HA) 

 

2.1  แนวคิด หลักการ และเปTาหมายของมาตรฐาน HA 

  มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation : HA)  คือ  การพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาลบนพ้ืนฐานแนวคิดหลักการ คือเน�นให�โรงพยาบาลทบทวนประเมินตนเองแล�ว
จะนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ3 ต5อไปนี้ 

1) ความคาดหวังของผู�รับบริการ ความพึงพอใจ และสิ่งท่ีต�องการให�ปรับปรุง 
2) ความรู�/มาตรฐานทางวิชาชีพ  สิ่งท่ีทําอยู5 สอดคล�องกับมาตรฐาน ความรู�ท่ีน5าเชื่อถือ 
3) ผลลัพธ3ท่ีควรจะเป,น คือ ระดับท่ีโรงพยาบาลส5วนใหญ5สามารถทําได� เช5น การติดเชื้อใน

โรงพยาบาลไม5ควรเกิน ร�อยละ 5 เป,นต�น 
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   ข�อกําหนดในมาตรฐาน HA ท่ีเป,นข�อกําหนดใหญ5 ๆ เช5น การพัฒนาคน การดูแลสิ่งแวดล�อม
และความปลอดภัย ระบบข�อมูลข5าวสาร ระบบการดูแลผู�ป\วย การดูแลมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

2.2 องคUประกอบของมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation : HA) 
  แบ5งเป,น  4 ตอน  ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ภาพรวมของการบริหารองคUกร                                                                     
   (1.1) การนํา (LED)                                                                                
   (1.2) การบริหารเชิงกลยุทธ3 
   (1.3) การมุ5งเน�นผู�ป\วย / ผู�รับผลงาน (PCF)    
   (1.4)การวัด วิเคราะห3 และจัดการความรู�   (MAK)                                             
  (1.5) การมุ5งเน�นทรัพยากรบุคคล    (HRF)                                                                       
   (1.6) การจัดกระบวนการ  (PCM)  

 ตอนท่ี 2  ระบบงานสําคัญของโรงพยาบาล                                                               
   (2.1) การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และ คุณภาพ (RSQ)    
   (2.2) การกํากับดูแลด�านวิชาชีพ (PFG)  
   (2.3) สิ่งแวดล�อมในการดูแลผู�ป\วย (ENV)     
   (2.4) การปSองกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC)   
   (2.5) ระบบเวชระเบียน (MRS)                                                                         
   (2.6) ระบบการจัดการด�านยา (MMS)          
   (2.7) การตรวจทดสอบการประกอบวินิจฉัยโรค และบริการท่ีเก่ียวข�อง (DIN)      
   (2.8) การเฝSาระวังโรคและภัยคุกคาม (DHS)                                                 
   (2.9) การทํางานกับชุมชน (COM) 

 ตอนท่ี 3  กระบวนการดูแลผู�ปEวย    
   (3.1)การเข�าถึงและเข�ารับบริการ (ACN)    
   (3.2)การประเมินผู�ป\วย (ASM)    
   (3.3)การวางแผน  (PLN)                                                                                    
   (3.4)  การดูแลผู�ป\วย (PCD)                                                                          
  (3.5)  การให�ข�อมูลและเสริมพลังแก�ผู�ปEวยและครอบครัว (IMP)  
   (3.6)การดูแลผู�ป\วยต5อเนื่อง (COC) 

 ตอนท่ี 4  ผลการดําเนินงานขององคUกร    
   (4.1)ผลด�านการดูแลผู�ป\วย (PCR)     
   (4.2)ผลด�านการมุ5งเน�นของผู�ป\วยและผู�รับผลงานอ่ืน (CFR) 
   (4.3)ผลด�านการเงิน  (FNR)           
   (4.4)  ผลด�านทรัพยากรบุคคล (HRR)   
   (4.5)ผลด�านระบบงานและกระบวนงานสําคัญ (SPR)    
   (4.6)ผลด�านการนํา (LDR)    
   (4.7)ผลด�านการส5งเสริมสุขภาพ (HPR) 
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แผนภูมิท่ี 2มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation : HA) 

 
 

2.3  เปTาหมายมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation : HA) 
   เปSาหมายมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation : HA)คือ เพ่ือ
ใช�เป,นแนวทางในการออกแบบระบบงานท่ีเหมาะสม และใช�ประเมินเพ่ือหาโอกาสพัฒนา หวังผลว5า การ
ส5งเสริมให�ระบบบริการสุขภาพเกิดการพัฒนาคุณภาพอย5างต5อเนื่อง อย5างมีคุณภาพ ปลอดภัย และผลลัพธ3
สุขภาพท่ีดี จะต�องเริ่มจากบริการสุขภาพในโรงพยาบาลและบูรณาการเข�ากับแนวคิดการสร�างเสริมสุขภาพเข�า
สู5ชุมชน 
   มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation : HA)   ส5วนใหญ5เน�น
กิจกรรมบริการท่ีมีคุณภาพในโรงพยาบาล โดยมุ5งท่ีคุณภาพในการดูแลสุขภาพโดยใช�ผู�รับบริการเป,นศูนย3กลาง 
การเคารพในสิทธิผู�ป\วย การทํางานเป,นทีมสหสาขาวิชาชีพ และการพัฒนาอย5างต5อเนื่อง   
 

2.4  เปTาหมายงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลบูรณาการมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA)

  เปSาหมายงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลบูรณาการมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
(HA)เป,นกระบวนการในการดูแลผู�ป\วย/ผู�รับบริการให�มีคุณภาพและความปลอดภยั คือ 

   1. ผู�ป\วยยอมรับการเจ็บป\วย/การรักษา  (Patient Engagement) 
   2. ผู�ป\วยไม5เสี่ยงต5อการ Re-admissionเพราะสามารถทําพฤติกรรมท่ีสําคัญและ
จําเป,นได�(Patient Safety) 
  ดังนั้น จึงได�มีการยกระดับมาตรฐานงานสุขศึกษาสู5มาตรฐานสากล โดยกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพได�บูรณาการมาตรฐานงานสุขศึกษา เข�าเป,นส5วนหนึ่งในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 
(HA)ในประเด็น ดังนี้ 
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  ตอนท่ี II ระบบงานสําคัญของโรงพยาบาล บทบาทหลักอยู5ในตอนท่ี II-9 การทํางานกับ
ชุมชน (COM) มีบทบาทสําคัญคือ การจัดบริการสร�างเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน (Health Promotion for 
the Community) และการเสริมพลังชุมชน (Community  Empowerment)   

  ตอนท่ี III  กระบวนการดูแลผู�ป\วย มีบทบาทสําคัญคือตอนท่ี III-5  การให�ข�อมูล  และการ
เสริมพลังแก5ผู�ป\วย/ครอบครัว (IMP) และการดูแลต5อเนื่อง (COC) เปSาประสงค3ของการบูรณาการบริการสุข
ศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพกับมาตรฐาน HA จึงเป,นประเด็นท่ีท�าทายว5าจะทําอย5างไรให�เกิดการบูรณาการ
การดูแลรักษาและการให�บริการสุขศึกษามีความครบถ�วนสมบูรณ3ในการจัดให�ผู�ป\วย ครอบครัว มีการเรียนรู� /
มีทักษะในการจัดการตนเอง ผู�ป\วยและญาติสามารถทําตามแผนการรักษา และแผนการสร�างสุขภาพได�ด�วย
ตนเอง อีกท้ังได�รับการสนับสนุนจากครอบครัว ชุมชน สังคม เกิดการมีส5วนร5วมในการพัฒนาคุณภาพอย5าง
ต5อเนื่องจนกระท่ังการบริการสุขศึกษากลายเป,นสิ่งสําคัญเทียบเท5ากับการดูแลรักษาผู�ป\วย (JACHO,2007) 
หรืออาจกล5าวได�ว5าการดูแลรักษาและบริการสุขศึกษาไม5สามารถแยกออกจากกันได� ผู�ป\วยจึงต�องมีการกําหนด
เปSาหมายท่ีสอดคล�องกับแผนการรักษาของแพทย3 โดยเปSาหมายงานสุขศึกษา มีดังนี้ 

  1.เพ่ิมความสามารถในการจัดการตนเองของผู�ป\วยและญาติ 
  2.อัตราการกลับมารักษาซํ้าโดยไม5ได�วางแผนในแผนกผู�ป\วยใน ภายใน 28 วันหลังการ
จําหน5ายครั้งก5อน ลดลง 
  3.อัตราผู�ป\วยได�รับคําแนะนํา/ปรึกษาในการปฏิบัติตัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ี
ถูกต�องเพ่ิมข้ึน 
  4. ผู�รับบริการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต�องและมีพฤติกรรมการจัดการตนเอง 
  5. ภาวะแทรกซ�อนของโรคลดลง 
สามารถสรุปเป,นกรอบแนวคิดได�ดังนี้ 
 
แผนภูมิท่ี 3  กรอบแนวคิดเปSาหมายงานสุขศึกษาบูรณาการมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กระบวนการดูแลผู�ปEวย 
 
1.ส5งเสรมิการพัฒนากระบวนการดูแลผู�ป\วยด�าน
สุขศึกษาให�มีคณุภาพและความปลอดภัย 

2.ยกระดับมาตรฐานกระบวนการดูแลผู�ป\วยด�าน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสู5ระดับ
สากล 
 

 

HED +HA 

ความร�วมมือเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
งานสุขศึกษา 

1. มีจํานวนเครือข5ายความร5วมมือท่ีร5วมสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติ
กรมสุขภาพเพ่ิมข้ึน 
2.  มีข�อตกลง หรือ แนวทางปฏิบัติในการสร�าง

การเย่ียมประเมินที่มีคุณค�า 
กระบวนการเยี่ยมประเมินมาตรฐานงานสุข
ศึกษาทําให�งานสุขศึกษาเกิด
กระบวนการพฒันาองค3ความรู�/ 
 มีนวัตกรรม 
 

กระบวนการดูแลผู�ปEวย/ผู�รับบริการ 
1. ส5งเสริมการพัฒนากระบวนการดูแลผู�ป\วยด�าน

สุขศึกษาให�มีคณุภาพและความปลอดภัย 
2. ยกระดับมาตรฐานกระบวนการดแูลผู�ป\วยด�าน

สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสู5
มาตรฐานสากล 

ผู�รับบริการ 
1.เพ่ิมความสามารถในการจัดการตนเองของผู�ป\วย
และญาต ิ
2. อัตรากลับมารักษาซํ้าโดยท่ีไม5ได�วางแผนใน
แผนกผู�ป\วยในภายใน 28 วันหลังการจําหน5ายครั้ง
ก5อนลดลง 
3. อัตราผู�ป\วยได�รับคําแนะนํา/ปรกึษาในการปฏิบัติ
ตัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต�อง
เพ่ิมข้ึน 
4.ผู�รับบริการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต�องและมี
พฤติกรรมการจัดการตนเองเพ่ิมข้ึน 
5.ภาวะแทรกซ�อนของโรคลดลง 
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2.5 กระบวนงานสุขศึกษาภายใต�มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ  (HA) 

  กระบวนงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลภายใต�มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) มี
กระบวนงาน 3 กระบวนงานดังได�กล5าวแล�ว คือ 
  1. ตอนท่ี II ระบบงานสําคัญของโรงพยาบาล บทบาทหลักอยู5ใน 
   1.1 ตอนท่ี II-9.1  การทํางานกับชุมชน (COM) มีบทบาทสําคัญคือ การจัดบริการ
สร�างเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน (Health Promotion for the Community)   
   1.2 ตอนท่ี II-9.2 การเสริมพลังชุมชน (Community Empowerment) 
  2. ตอนท่ี III  กระบวนการดูแลผู�ปEวย มีบทบาทสําคัญคือ ตอนท่ี III-5  การให�ข�อมูล  และ
การเสริมพลังแก5ผู�ป\วย/ครอบครัว (IMP) และการดูแลต5อเนื่อง (COC) 
สามารถสรุปความเชื่อมโยงของกระบวนงานหลักท้ัง 3 กระบวนงานได�ดังรายละเอียด ดังนี้ 
 

แผนภูมิท่ี 4ความเชื่อมโยงของกระบวนงานการทํางานสุขศึกษาในโรงพยาบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการรักษา 

1.การประเมินผู�ป\วยแบบองค3รวม 
ในพหุระดับและพหุปfจจัย 

ได�ข�อมลูผู�ป\วยระดบั 
- บุคคล  (Intrapersonal ) 
- ครอบครัวและกลุ5มเพ่ือน (Interpersonal) 
- ชุมชน ( Community) 

วิเคราะห3แผนการรักษาท่ีเช่ือมโยงกับ 
Clinical Practice Guidelines 

ได�ข�อมูลแบบองค3รวมที่เน�น 
ปfจจัยพหุระดับและ 

ความพร�อมในการเรียนรู� 

กําหนดเนื้อหาและเปSาหมาย(การเรียนรู� และ การดูแลจัดการตนเอง) กลยุทธ3 
และวิธีการ/เทคนิควิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเปลี่ยนปfจจัยกําหนดสุขภาพ 

กรณีโรคเร้ือรัง 
  - ระดับ intrapersonal 
  - ระดับ interpersonal 
  - ระดับcommunity 

D/C Plan 
และ 

การส5งต5อ 

แผนการทํางานชุมชนและการพัฒนาภาคี
เพ่ือเสรมิสร�างพลังอํานาจท้ังผู�ป\วย 

ครอบครัวและชุมชน 

กรณีเฉียบพลัน 
  - ระดับintrapersonal 
  - ระดับ interpersonal 
  - ระดับ community 

 

ผู�ป\วย 
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 2.5.1 กระบวนการทํางานสุขศึกษา: การจัดบริการดูแลปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู�ปEวย/ญาติต�อเนื่อง
ในครอบครัว และชุมชนเพ่ือสร�างเสริมสุขภาพคนในชุมชน 
  1. เปTาหมาย: ผู�ป\วย ญาติ และประชาชนในชุมชน มีพฤติกรรมการส5งเสริมสุขภาพ 
  2. แนวคิดทฤษฏีท่ีใช�ในกระบวนการ ผู�เยี่ยมประเมินควรให�ความสําคัญในเรื่อง การ
วางแผนการจําหน5าย (Discharge Plan) และระบบส5งต5อทฤษฏีท่ีเก่ียวข�อง เช5น ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด�าน
สุขภาพ ,ทฤษฎีการสื่อสาร,ทฤษฏีการแพร5กระจายนวัตกรรม ,แนวคิดการสร�างสุขภาพโดยใช�กลยุทธ3การ
จัดบริการแบบองค3รวมและต5อเนื่อง,แนวคิดการทํางานกับชุมชนและการขับเคลื่อนชุมชน,แนวคิดเรื่องสิทธิ
มนุษยชน สิทธิผู�ป\วย สิทธิเด็ก สิทธิผู�พิการ และสิทธิสตรี  เป,นต�น 
  3. พ้ืนท่ีเย่ียมประเมิน ได�แก5จุดท่ี 3 เวชกรรมสังคม/ปฐมภูมิ และจุดท่ี 4 IPDและจุดท่ี 7 
งานสุขศึกษา 
  4.กระบวนงานสุขศึกษา: การจัดบริการดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู�ป\วย/ญาติต5อเนื่องใน
ครอบครัว และชุมชนเพ่ือสร�างเสริมสุขภาพคนในชุมชนมีดังนี้  
  4.1 ทีมผู�ให�บริการกําหนดชุมชนตามแผนการจําหน5ายผู�ป\วยในพ้ืนท่ีท่ีพบการเจ็บป\วยจํานวน
มาก  
  4.2 ทีมผู�ให�บริการและเครือข5ายในชุมชนเลือกกลยุทธ3และกิจกรรมสุขศึกษาเพ่ือสนับสนุน
การปรับเปลี่ยนและสิ่งแวดล�อมท่ีบ�านและชุมชน  
  4.3 ทีมผู�ให�บริการใช�เครื่องมือต5างๆในการเลือกกลยุทธ3และกิจกรรมสุขศึกษาได�อย5าง  
เหมาะสมโดยการมีส5วนร5วม 
  4.4 ทีมผู�ให�บริการติดตามประเมินผลและปรับปรุงบริการสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพใน
ชุมชน 

4.1 ทีมผู�ให�บริการกําหนดชุมชนตามแผนการจําหน�ายผู�ปEวยในพ้ืนท่ีท่ีพบการเจ็บปEวย 
จํานวนมาก 
   4.1.1 กิจกรรมท่ีควรดําเนินการทีมผู�ให�บริการ/เครือข5ายในชุมชน ร5วมกันกําหนด
ชุมชนท่ีรับผิดชอบตามแผนจําหน5ายผู�ป\วยในพ้ืนท่ีพบการเจ็บป\วยจํานวนมาก และทําความเข�าใจบริบทของ
ชุมชนท่ีรับผิดชอบ โดยดําเนินการ ดังนี้  
   1) ประเมินความต�องการด�านสุขภาพของชุมชนท่ีรับผิดชอบ ได�แก5 การค�นหา
มุมมองของผู�ป\วยต5อสภาวะการเจ็บป\วย ปfจจัยกําหนดสุขภาพท่ีทําให�เกิดการเจ็บป\วย และการใช�บริการ การ
ประเมินเพ่ือจําแนกระดับความรอบรู�ด�านสุขภาพ ทําความเข�าใจบริบทของผู�ป\วย ครอบครัว ชุมชน 
   2) วิเคราะห3สถานะสุขภาพของผู�ป\วย/ญาติ ครอบครัวและชุมชน เพ่ือนํามากําหนด
กลุ5มเปSาหมาย  ครอบคลุม กลุ5มท่ีมีสุขภาพดี กลุ5มท่ีมีความเสี่ยงสูง หรือด�อยโอกาส กลุ5มท่ีมีปfญหาสุขภาพ  
   3) ค�นหา/วิเคราะห3ปfญหาพฤติกรรม /ปfจจัยท่ีเป,นสาเหตุของพฤติกรรม 
   4) วิเคราะห3ข�อมูลปfจจัยพหุระดับ ได�แก5 ข�อมูลระดับบุคคล ระดับกลุ5มบุคคล ระดับ
ชุมชน ของกลุ5มเปSาหมายผู�ป\วย/ญาติ ครอบครัวและชุมชนรวมท้ังทุนทางสังคม ทุนมนุษย3 ทรัพยากร 
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ข�อมูลพ้ืนฐานคุณลักษณะประชากร บริบทชุมชน และปfจจัยท่ีมีอิทธิพลต5อการ

ประเมินการรู�แจ�ง แตกฉาน และผลลพัธ3สุขภาพ 
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เรียนรู�ด�านสุขภาพ การรับรู�ข�อมูลข5าวสารด�านสุขภาพ เครือข5ายสุขภาพชุมชน เพ่ือนํามาวิเคราะห3ระดับความ
เข�มแข็ง/ศักยภาพของชุมชนและใช�กําหนดแผนการดูแลสนับสนุนการเปลี่ยนพฤติกรรมผู�ป\วยต5อเนื่องจาก
โรงพยาบาลถึงบ�าน  
   5) ออกแบบและวางแผนการดูแลสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู�ป\วยต5อเนื่อง
จากโรงพยาบาลถึงบ�าน แผนประกอบด�วยเปSาหมาย/วัตถุประสงค3เชิงพฤติกรรม ผลลัพธ3และตัวชี้วัดด�าน
พฤติกรรมและ/หรือความรอบรู�ด�านสุขภาพของกลุ5มเปSาหมายในชุมชน  รวมท้ังระดับการมีส5วนร5วมของชุมชน  
   6) นําเสนอเวทีประชาคมและเครือข5ายในชุมชน ร5วมหาแนวทาง แนวร5วมในการ
วางแผนและออกแบบการจัดบิการสุขศึกษา 
   4.1.2 ผลลัพธUการดําเนินงาน 
   1) สรุปความต�องการของชุมชนท่ีรับผิดชอบ กลุ5มเปSาหมาย ผลการวิเคราะห3ปfญหา
พฤติกรรม/ระดับความรอบรู�ด�านสุขภาพท่ีสอดคล�องกับปfญหาสุขภาพของชุมชน  แผนการดูแลสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู�ป\วยต5อเนื่องจากโรงพยาบาลถึงบ�าน 
   2) แผนการดูแลสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู�ป\วยต5อเนื่องจากโรงพยาบาล
ถึงบ�าน 

4.2 ทีมผู�ให�บริการและเครือข�ายในชุมชนเลือกกลยุทธUและกิจกรรมสุขศึกษาเพ่ือ
สนับสนุนการปรับเปล่ียนและส่ิงแวดล�อมท่ีบ�านและชุมชน  

   4.2.1 กิจกรรมท่ีควรดําเนินการทีมผู�ให�บริการและเครือข5ายในชุมชนเลือกกลยุทธ3
และกิจกรรมสุขศึกษาเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนและสิ่งแวดล�อมท่ีบ�านและชุมชน  โดยให�ชุมชนร5วม
ตรวจสอบการรับรู�ชุมชน และกลุ5มคน 

   1) ใช�ข�อมูลความเข�มแข็งและความต�องการ ศักยภาพของชุมชนเพ่ือใช�ประโยชน3ใน
การกําหนดกลยุทธ3ทางสุขศึกษาและการขับเคลื่อนชุมชน 

   2) นําข�อมูลปfจจัยท่ีเป,นตัวกําหนดพฤติกรรมเสี่ยงของกลุ5มเปSาหมาย มากําหนด
กิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป,นไปได� กิจกรรมตัวอย5างท่ีควรดําเนินการ มีดังนี้  

   ๏ กระบวนการเยี่ยมบ�านของทีมหมอครอบครัว 

   ๏ การสร�าง Peer for   Progress โดย อสม. หรือผู�ป\วยกันเอง 

   ๏ กระบวนการสร�างกระแสให�เ กิดการรับรู�และร5วมรับผิดชอบในการดูแล                               
ผู�ป\วย ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล�อม และสร�างสุขภาชุมชน 

   ๏  กระบวนการ ขับ เคลื่ อน  ผลัก ดันนโยบายสาธารณะและปรับ เปลี่ ยน                                        
วัฒนธรรมชุมชน 

   ๏ กิจกรรมการทํางานร5วมกับภาคีเครือข5าย สื่อมวลชน และผู�กําหนดนโยบาย 

    4.2.2. ผลลัพธUการดําเนินงาน 

   สรุปผลการวิเคราะห3ระดับความเข�มแข็งของชุมชน กลยุทธ3/กิจกรรมสุขศึกษาท่ี
ชุมชนเลือกเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนและสิ่งแวดล�อมท่ีบ�านและชุมชน 
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  4.3 ทีมผู�ให�บริการใช�เครื่องมือต�างๆในการเลือกกลยุทธUและกิจกรรมสุขศึกษาได�อย�าง
เหมาะสมโดยการมีส�วนร�วม 

  หลักการ 
  1) สามารถเลือกใช�เครื่องมือต5างๆสําหรับเลือกกลยุทธ3และกิจกรรมสุขศึกษาได�อย5าง
เหมาะสม เช5น SRM กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท�องถ่ิน 
  2) สร�างการมีส5วนร5วมให�ผู�ป\วย ครอบครัว ชุมชน ในการเลือกกิจกรรมสุขศึกษาท่ีเหมาะสม
และสอดคล�องกับปfญหาพฤติกรรม การรักษาพฤติกรรมสุขภาพ วิถีชีวิต และบริบททางสังคม สิ่งแวดล�อม 
  3) จัดบริการสุขศึกษาและส5งเสริมสุขภาพสําหรับชุมชนโดยความร5วมมือกับองค3กรและผู�
ให�บริการอ่ืนๆ/เครือข5ายในชุมชน 

4.3.1 กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

1) ทีมผู�ให�บริการจัดบริการสุขศึกษา พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะสุขภาพ สําหรับชุมชนตาม
แผนท่ีกําหนด 

2) ทีมผู�ให�บริการทบทวนข�อมูลสถานการณ3การเฝSาระวังพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล�อง
กับปfญหาสุขภาพสําคัญของชุมชน  เพ่ือเป,นข�อมูลในการประเมินรูปแบบการจัดบริการ  สุขศึกษา 

3) ทีมผู�ให�บริการแสวงหาความร5วมมือกับองค3กรเครือข5ายในชุมชน ในการจัดบริการสุข
ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสําหรับชุมชน ได�แก5 องค3กรปกครองส5วนท�องถ่ิน กองทุนสร�างเสริมสุขภาพ
ตําบล   จิตอาสา แกนนําสุขภาพ (อสม. แกนนําเยาวชน ฯลฯ) ชมรมสร�างสุขภาพ ผู�นําชุมชน/ผู�นําศาสนา 
เป,นต�น 

4) ทีมผู�ให�บริการทบทวนการจัดบริการสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพสําหรับชุมชน 
ได�แก5 รูปแบบบริการสุขศึกษา ระดับการมีส5วนร5วมขององค3กรเครือข5ายภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชน 
ครอบคลุมเหมาะสมสอดคล�องตามแผนท่ีกําหนด ได�แก5 

   ๏ การให�คําปรึกษา 

   ๏ การจัดกระบวนการกลุ5ม 

   ๏ การจัดกลุ5มผู�ป\วยช5วยเหลือตนเอง 

   ๏ การจัดกลุ5มช5วยเหลือทางสังคม 

   ๏ การพัฒนาทักษะชีวิต  ทักษะสุขภาพ 

   ๏ กระบวนการเยี่ยมบ�านของทีมหมอครอบครัว 

   ๏ การทําประชาคมเพ่ือการขับเคลื่อนชุมชนให�เกิดการพัฒนากติกา ค5านิยม 
วัฒนธรรมท่ีเอ้ือต5อการสร�างสุขภาพ 

   ๏ การจัดบริการส5งเสริมสุขภาพ 

   ๏ กระบวนการสร�างกระแสให�เกิดการรับรู�และร5วมรับผิดชอบในการดูแลผู�ป\วย
ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล�อม และสร�างสุขภาพชุมชน 



17 
 

   ๏ กระบวนการขับเคลื่อน ผลักดันนโยบายสาธารณะและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
ชุมชน 

   ๏ กิจกรรมการทํางานร5วมกับภาคีเครือข5าย สื่อมวลชน และผู�กําหนดนโยบาย    

   ๏ การใช�ข�อเสนอขององค3กรระหว5างประเทศ เช5น Best Buys ท่ีองค3การอนามัยโลก
ได�เสนอให�นําไปใช�ในการทํางานเปลี่ยนพฤติกรรม   โดยเป,นรูปแบบท่ีคํานึงถึงต�นทุนและการใช�ทรัพยากร
อย5างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                             

   4.3.2 ผลลัพธUการดําเนินงาน 

   ความครอบคลุมกลุ5มเปSาหมายในการจัดบริการสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ และ
ระดับการมีส5วนร5วมขององค3กรเครือข5ายภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชน 

  4.4 ทีมผู�ให�บริการติดตามประเมินผลและปรับปรุงบริการสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ในชุมชน 

4.4.1 กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

1) ทีมผู�ให�บริการจัดทําการประเมินผลและวัดผลกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู� มีความรอบรู�ด�านสุขภาพในการจัดการตนเอง การใช�บริการ การจัดปfจจัยแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2) ทีมผู� ให�บริการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู� /ถอดบทเรียนผลการเรียนรู� 
กระบวนการ ผลการดําเนินงานเพ่ือใช�ในการปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงาน  

3) ทีมผู�ให�บริการนําสิ่งท่ีได�จากการทบทวนประเมินผลมาจัดลําดับความสําคัญ 
สื่อสารแก5ชุมชนท่ีมีส5วนร5วม เพ่ือร5วมกันพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสุขศึกษาในชุมชนอย5างต5อเนื่อง 

4) จัดรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษ3ท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  

5) ติดตามผลผลและความก�าวหน�าของการให�บริการ ส5งต5อในรายท่ียังมีปfญหา 
หรือต�องได�รับการดูแลอย5างต5อเนื่อง 

   4.4.2 ผลลัพธUการดําเนินงาน 

   รายงานผลการประเมินผลโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน เช5น 
พฤติกรรมสุขภาพและหรือระดับความรอบรู�ด�านสุขภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป นวัตกรรมชุมชน บุคคลต�นแบบ 
ชุมชนต�นแบบ การมีส5วนร5วมของชุมชน ความพึงพอใจต5อบริการสุขศึกษา เป,นต�น 

คําจํากัดความ 

  ทีมผู�ให�บริการ หมายถึง คณะกรรมการสุขศึกษาหรือคณะทํางานท่ีเก่ียวข�องกับการบริการ
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาลท่ีประกอบด�วยสหสาขาวิชาชีพ และหรือผู�ท่ีเก่ียวข�อง 

  บริการสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพหมายถึงการจัดกระบวนการสุขศึกษา และพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือลดปfจจัยเสี่ยงของผู�รับบริการในสถานพยาบาลและชุมชน 
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โดยการค�นหามุมมองของผู�ป\วยต5อสภาวะการเจ็บป\วยและกําหนดปfจจัยสุขภาพท่ีทําให�ผู�ป\วยมาใช�บริการ และ
เลือกกิจกรรมสุขศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคล�องกับปfญหาพฤติกรรมสุขภาพและวิถีชีวิต เพ่ือให�เกิดการเรียนรู� 
พัฒนาทักษะ และปfจจัยแวดล�อมท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือส5งเสริมสุขภาพ ปSองกัน และควบคุมโรค บําบัดรักษา และ
ฟ��นฟูสุขภาพ รวมท้ังวัดผลกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ด�านสุขภาพ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ติดตามผลและความก�าวหน�าของการดําเนินการ และส5งต5อในรายท่ียังมีปfญหาและต�องได�รับการดูแลอย5าง
ต5อเนื่อง 

  การขับเคล่ือนชุมชน (Community Mobilization) หมายถึง กระบวนการเรียนรู�ชุมชน
โดยมีเปSาหมายเพ่ือการค�นหาทุนมนุษย3ท่ีเป,นท่ียอมรับของคนในชุมชน เป,นผู�มีจิตสาธารณะ ซ่ึงเป,นพลังในการ
ขับเคลื่อนชุมชนต5อไป 
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แผนภูมิที่ 5  กรอบแนวคิดในการจัดบริการดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู�ปEวย/ญาติต�อเนื่องในครอบครัวและชุมชนเพื่อสร�างเสริมสขุภาพคนในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดชุมชนตามการแผนจําหน5ายผู�ป\วยในพื้นทีท่ี่พบการเจ็บป\วยจํานวนมาก 

แผนการดูแลสนับสนนุการเปลีย่นพฤติกรรม
ผู�ป\วยต5อเนื่องจากโรงพยาบาลถึงบ�าน 

หลังจําหน5าย 

นําเสนอเวทปีระชาคม และ
เครือข5ายในชุมชน 

วิเคราะห3ข�อมูลปfจจัยพหุระดับ(intrapersonal interpersonal Com. Network) 
โดยใช�แนวคิดทุนมนุษย3 ทนุสังคมในแต5ละพื้นที ่

1 
ผู�ให�บริการ และ เครือข5ายในชุมชนเลือก

กลยุทธ3และกิจกรรมสุขศึกษาเพื่อ
สนับสนนุการเปลี่ยนพฤติกรรมและ

สิ่งแวดล�อมที่บ�านและชุมชน  
 

2 

ร5วมมือกับองค3กรและผู�ให�บริการอื่นๆ/ เครือข5ายในชุมชน จัดบริการสุขศึกษาและส5งเสริมสุขภาพ 

3 

4 

ตัวอย5างกิจกรรม 
กระบวนการเยี่ยมบ�านของทีมหมอครอบครัว 
การสร�างPeer for Progress โดย อสม.หรือ ผู�ป\วยกันเอง 
กระบวนการสร�างกระแสให�เกิดการรับรู�และร5วมรับผิดชอบในการ
ดูแลผป.ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล�อม และสร�างสุขภาพชุมชน 
กระบวนการขับเคลื่อนผลักดันนโยบายสาธารณะและปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมชุมชน 
กิจกรรมการทํางานร5วมกบัภาคี เครือข5าย สื่อมวลชน และผู�กําหนด
นโยบาย 

 
ใช� เครื่องมือต5างๆ เช5น SRM กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท�องถิ่น 

ประเมินผลลัพธ3การทาํพฤติกรรมและผลลัพธ3สุขภาพ 

20 
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 2.5.2 กระบวนการทํางานสุขศึกษา : การเสริมพลังชุมชน 
  1. เปTาหมาย: ความเสี่ยงลดลงชุมชนมีระบบการดูแลต5อเนื่องท่ีรองรับผู�ป\วยท่ีส5งมาจาก
โรงพยาบาลจนเกิดเป,นชุมชนเกิดการยอมรับ/ปรับเปลี่ยน/เรียนรู�/อยู5ได� 
  2. แนวคิดทฤษฎีท่ีใช�  เช5น  ทฤษฏีความเชื่อใน-นอกอํานาจตน ความเชื่อในความสามารถ
ของตนเอง ทฤษฎีการอธิบายพฤติกรรม ทฤษฎีการสื่อสาร  ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม ทฤษฎีเครือข5ายทาง
สังคม ทฤษฎีการสร�างเสริมพลังอํานาจ 
  3. พ้ืนท่ีเย่ียมประเมิน:ครอบคลุมทุกจุดบริการในโรงพยาบาล 
  4.กระบวนการทํางานสุขศึกษา: การเสริมพลังชุมชน มีดังนี้  

4.1 ส5งเสริมการมีส5วนร5วมของชุมชน การสร�างเครือข5าย จิตอาสา เครือข5ายการ
เรียนรู� 

4.2 องค3กรมีส5วนร5วมในการชี้แนะและสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพด�วย
การสร�างความสัมพันธ3 ร5วมมือกับผู�เก่ียวข�อง และแลกเปลี่ยนสารสนเทศอย5างต5อเนื่อง 

4.3 องค3กรร5วมมือกับชุมชน ส5งเสริมความสามารถของกลุ5มต5างๆ ในชุมชนเพ่ือ
ดําเนินการแก�ปfญหาท่ีชุมชนให�ความสําคัญ 

4.4 องค3กรร5วมมือกับชุมชน ส5งเสริมพฤติกรรมและทักษะส5วนบุคคล (ครอบคลุม
การจัดการเรียนรู�พัฒนาทักษะ และจัดปfจจัยแวดล�อม) ซ่ึงมีผลต5อสุขภาพของแต5ละคน 

4.5 องค3กรร5วมมือกับชุมชน ส5งเสริมให�มีจัดปfจจัยแวดล�อมในชุมชนท่ีเอ้ือต5อการมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต�อง 

4.6 องค3กรร5วมมือกับชุมชนส5งเสริมให�มีบริการช5วยเหลือทางสังคม และสร�าง
สิ่งแวดล�อมทางสังคมท่ีเอ้ือต5อการมีสุขภาพดี 
 

4.1 ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของชุมชน การสร�างเครือข�าย จิตอาสา เครือข�ายการเรียนรู� 
4.1.1 กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

1) ทีมผู�ให�บริการพัฒนาและเพ่ิมความสามารถของชุมชน โดยรวมกลุ5มเพ่ือการเรียนรู� 
การพัฒนาและขับเคลื่อนเพ่ือเปลี่ยนแปลงชีวิตและสิ่งแวดล�อม ปรับปรุงสุขภาพ และความเป,นอยู5 ท่ีดี 
ปลอดภัยของชุมชน  โดย - การค�นหาทุนมนุษย3 ทุนสังคม 
   - การจัดต้ังองค3กรชุมชน ( Community  Organization : CO) 
   - การพัฒนาชุมชน (Community Development : CD) 
   - การเสริมสร�างพลังชุมชน ( Community Empowerment : CE) 
   - การสร�างยุติธรรมชุมชน (Community Justice : CJ)  ในมิติการเคารพสิทธิใน
การเข�าถึงบริการ หรือเอ้ือให�เกิดการเคารพสิทธิในการใช�บริการ การเข�าถึงทรัพยากรในชุมชน และการร5วม
สร�างสังคมให�ปลอดภัย 
    2) ผู�บริหารและทีมผู�ให�บริการทบทวนบทบาทการสนับสนุนการดําเนินงานและการจัดทํา
แผนพัฒนาศักยภาพของสมาชิกเครือข5าย การสื่อสารภายในเครือข5าย การมีปฏิสัมพันธ3เชิงแลกเปลี่ยน 
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     3) ทีมผู�ให�บริการเป�ดโอกาสให�เครือข5ายเข�ามามีส5วนร5วมในการจัดต้ังองค3กรและชุมชน 
(Community Organization) ทบทวนเปSาหมาย วัตถุประสงค3 กิจกรรมท่ีดําเนินการ ปfญหาอุปสรรค แบบ
หุ�นส5วนทางสุขภาพ  

  4.1.2 ผลลัพธUการดําเนินงาน 

  ฐานข�อมูลเครือข5ายท่ีเป,นปfจจุบัน ผลการพัฒนาศักยภาพเครือข5ายท่ีสอดคล�องกับแผนการ
พัฒนาศักยภาพ การมีส5วนร5วมของสมาชิกเครือข5าย  

 4.2 องคUกรมีส�วนร�วมในการช้ีแนะและสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพด�วยการสร�าง
ความสัมพันธU ร�วมมือกับผู�เก่ียวข�อง และแลกเปล่ียนสารสนเทศอย�างต�อเนื่อง 

  4.2.1 กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 

  1) ทีมผู�ให�บริการและเครือข5ายสุขภาพร5วมจัดกระบวนการสุขศึกษาเพ่ือสร�างความสัมพันธ3ให�
เกิดความไว�วางใจ สร�างการยอมรับ ให�ความร5วมมือ ความคิดริเริ่มสร�างสรรค3/กล�าแสดงออก ระดมความ
คิดเห็นเพ่ือหาข�อสรุปร5วมกันของกลุ5มในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ  

    2) ทีมผู�ให�บริการและเครือข5ายสุขภาพร5วมกันวิเคราะห3ชุมชน วิเคราะห3เครือข5ายทางสังคม 
แรงสนับสนุนทางสังคม และแหล5งของแรงสนับสนุนทางสังคม ช5องทางการสื่อสาร รวมท้ังประเด็นสําคัญของ
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน ประกอบการชี้แนะการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 

    3) ทีมผู�ให�บริการและเครือข5ายสุขภาพมีส5วนร5วมในการจัดทําประชาสังคมเพ่ือการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของชุมชนในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

  4.2.2 ผลลัพธUการดําเนินงานมีข�อกําหนด/กฎระเบียบหรือมาตรการด�านการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพของชุมชน  

 4.3 องคUกรร�วมมือกับชุมชน ส�งเสริมความสามารถของกลุ�มต�างๆ ในชุมชนเพ่ือดําเนินการ
แก�ปlญหาท่ีชุมชนให�ความสําคัญ 

  4.3.1 กิจกรรมดําเนินงาน 

    1) ทีมผู�ให�บริการและเครือข5ายสุขภาพทบทวนวิเคราะห3เครือข5ายต5างๆ ท่ีมีในชุมชน เพ่ือ
จําแนกบทบาทกลุ5มต5างๆ ท่ีมีชุมชน เพ่ือวางกลยุทธ3ในการแก�ปfญหาของชุมชน  

    2)ทีมผู�ให�บริการและเครือข5ายสุขภาพในการส5งเสริมความสามารถของกลุ5มต5างๆ ท่ี
วิเคราะห3ได� เพ่ือแก�ปfญหาของชุมชน 

  4.3.2 ผลลัพธUการดําเนินงานมีฐานข�อมูลกลุ5ม เครือข5ายท่ีเป,นแกนหลักในการดําเนินงานท่ี
ผลต5อความสําเร็จในการแก�ปfญหาชุมชน 

 4.4 องคUกรร�วมมือกับชุมชน ส�งเสริมพฤติกรรมและทักษะส�วนบุคคล (ครอบคลุมการจัดการ
เรียนรู�พัฒนาทักษะ และจัดปlจจัยแวดล�อม) ซ่ึงมีผลต�อสุขภาพของแต�ละคน 

4.4.1 กิจกรรมดําเนินงาน 
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    1) ทีมผู�ให�บริการและเครือข5ายสุขภาพจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในเครือข5าย และระหว5าง
เครือข5ายอ่ืนๆ เพ่ือการถ5ายทอดความรู�และแลกเปลี่ยนเรียนรู�เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

    2) ทีมผู�ให�บริการและเครือข5ายสุขภาพมีการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู� ความรู� /ทักษะ 
และ ทรัพยากรท่ีจําเป,น เพ่ือเสริมสร�างความสามารถของชุมชนในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 
อันจะนําไปสู5ความเป,นอยู5ท่ีดีของชุมชน 

    3) ทีมผู�ให�บริการประเมินผลการสนับสนุนส5งเสริมพฤติกรรมและทักษะส5วนบุคคลร5วมกับ
ชุมชนและประเมินแนวโน�มพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชนในภาพรวมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

    4) ทีมผู�ให�บริการและเครือข5ายสุขภาพมีการรวบรวมสิ่งดีๆ ความสําเร็จ บทเรียนท่ีเกิดข้ึน
จากการดําเนินงานของเครือข5ายต5างๆ 

  4.4.2. ผลลัพธUการดําเนินงานมีฐานข�อมูลพฤติกรรมสุขภาพ และหรือ ระดับความรอบรู�
ด�านสุขภาพของประชาชน แสดงแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงด�านพฤติกรรมสุขภาพ 

 4.5 องคUกรร�วมมือกับชุมชน ส�งเสริมให�มีจัดปlจจัยแวดล�อมในชุมชนท่ีเอ้ือต�อการมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกต�อง 

  4.5.1. กิจกรรมดําเนินงาน 

    1) ทีมผู�ให�บริการและเครือข5ายสุขภาพทบทวน วิเคราะห3สถานการณ3และบริบทของพ้ืนท่ีท่ี
มีความตระหนักในปfญหา และมีความพร�อมในการท่ีจะพัฒนาสู5การเป,นพ้ืนท่ีต�นแบบพ้ืนท่ีการจัดปfจจัย
แวดล�อมในชุมชนท่ีเอ้ือต5อการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต�อง 

    2) ทีมผู�ให�บริการและเครือข5ายสุขภาพส5งเสริมให�ชุมชนจัดรณรงค3ด�านสุขภาพ และ
กิจกรรมตามเหตุการณ3พิเศษ (Event) ให�เข�าถึงกลุ5มเปSาหมาย เพ่ือให�เกิดการรับรู� สนใจ ตระหนัก เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการจัดปfจจัยแวดล�อมในชุมชนท่ีเอ้ือต5อการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต�อง 

    3) ทีมผู�ให�บริการและเครือข5ายสุขภาพเสริมพลังให�ชุมชนมีการพัฒนาศูนย3การเรียนรู�ด�าน
สุขภาพหรือชุมชนต�นแบบด�านต5างๆ ท่ีส5งผลต5อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพประชาชนในชุมชน 

    4) ทีมผู�ให�บริการและเครือข5ายสุขภาพร5วมกับชุมชน องค3กรท่ีเก่ียวข�องประเมินผลการ
ส5งเสริมให�มีการจัดปfจจัยแวดล�อมในชุมชนท่ีเอ้ือต5อการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต�อง 

  4.5.2 ผลลัพธUการดําเนินงาน มีพ้ืนท่ีต�นแบบการจัดปfจจัยแวดล�อมในชุมชนท่ีเอ้ือต5อการมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต�องหรือมีศูนย3การเรียนรู�ด�านสุขภาพ 

 4.6 องคUกรร�วมมือกับชุมชนส�งเสริมให�มีบริการช�วยเหลือทางสังคมและสร�างส่ิงแวดล�อมทาง
สังคมท่ีเอ้ือต�อการมีสุขภาพดี 

  4.6.1 กิจกรรมดําเนินงาน 

    1) ทีมผู�ให�บริการร5วมกับชุมชนทบทวนข�อมูลสถานการณ3ของผู�ต�องการความช5วยเหลือทาง
สังคม เพ่ือเอ้ือต5อการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต�อง 
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    2) ทีมผู�ให�บริการและเครือข5ายสุขภาพส5งเสริมให�ชุมชนมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญ
ประโยชน3 กิจกรรมเพ่ือสังคม/สาธารณะ/กลุ5มผู�ช5วยเหลือตนเอง/กลุ5มเพ่ือนเพ่ือเพ่ือน เอ้ือต5อการมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกต�อง และการสร�างสิ่งแวดล�อมทางสังคมท่ีเอ้ือต5อการมีสุขภาพดี 

    3) ทีมผู�ให�บริการและเครือข5ายสุขภาพส5งเสริมให�ชุมชนจัดกิจกรรมประกวด/แข5งขัน/เชิดชู
เกียรติ เพ่ือการพัฒนา 

    4) ทีมผู�ให�บริการและเครือข5ายสุขภาพจัดกิจกรรมสร�างความสัมพันธ3 ความต่ืนตัว 
กระตือรือร�นความสามัคคี แก5สมาชิก  

    5) ทีมผู�ให�บริการและเครือข5ายสุขภาพส5งเสริมให�ชุมชนมีการประเมินผลการส5งเสริมและ
บริการทางสังคมของชุมชน 

    6) ทีมผู�ให�บริการและเครือข5ายสุขภาพส5งเสริมให�ชุมชนมีการเผยแพร5ผลงานเด5นของ
บุคคล/กลุ5ม/พ้ืนท่ีต�นแบบ สู5สาธารณะ 

  4.6.2 ผลลัพธUการดําเนินงานมีบุคคลต�นแบบ มีจิตอาสาในชุมชน มีกลุ5มผู�ช5วยเหลือตนเอง/
กลุ5มเพ่ือนเพ่ือเพ่ือน มีแหล5งแรงสนับสนุนทางสังคม ซ่ึงดําเนินกิจกรรมอย5างต5อเนื่อง 

คําจํากัดความ 

 องคUกรทํางานเปnนคู�พันธมิตรกับชุมชน หมายถึง การมีส5วนร5วมใน 5 ระดับ คือ ร5วมให�ข�อมูลข5าวสาร 
ร5วมคิด ร5วมตัดสินใจ  ร5วมทํา และร5วมตรวจสอบเป,นเจ�าของ 
 ส�งเสริมความสามารถของชุมชน  เป,นการวิเคราะห3บทบาทของเครือข5ายท่ีมีอยู5ในชุมชน เพ่ือเป,น
ข�อมูลสําหรับกําหนดบทบาทหน�าท่ีในการดําเนินงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ให�สอดคล�องกับท่ี
เป,นอยู5จริง  
 พฤติกรรมและทักษะส�วนบุคคลท่ีสําคัญ ได�แก5 พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต�องของประชาชนท่ีสอดคล�อง
กับปfญหาสุขภาพอันดับต�นๆ ของชุนชน 
 ส่ิงแวดล�อมทางกายภาพในชุมชนท่ีเอ้ือต�อการมีสุขภาพดี ได�แก5 ปfจจัยเอ้ือและปfจจัยเสริมท่ีส5งผล
ต5อการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต�อง ได�แก5 สภาพแวดล�อมทางกายภาพ วัสดุ-อุปกรณ3 สถานท่ี ข�อมูลข5าวสาร 
นโยบาย/มาตรการทางสังคม กลุ5มบุคคล ชมรม วัฒนธรรม/ประเพณี ท่ีส5งผลต5อพฤติกรรมสุขภาพ 
 ส่ิงแวดล�อมทางสังคมท่ีเอ้ือต�อการมีสุขภาพดี ได�แก� ปfจจัยท่ีส5งผลต5อความเจ็บป\วย ได�แก5การเข�าถึง
บริการสุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยง สิ่งแวดล�อมท่ีเสี่ยง 
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แผนภูมิที่ 6  กรอบแนวคิดในการจัดบริการเสริมพลังชุมชน (Community Empowerment) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความเสี่ยงลดลง(ชุมชนเกิดความยอมรับ/
ปรับเปลี่ยน/เรียนรู�/อยู5ได�) 

ส5งเสริมการมีส5วนร5วมของชุมชน 

การสร�างเครือข5าย จิตอาสา  
เครือข5ายการเรยีนรู� การเป,นคู5พันธมิตร 

สนับสนุนการเรยีนรู�เพื่อการมสีุขภาพดีใน
ชุมชน 

องคUกรร�วมมือกับชุมชน 

ส5งเสริมความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของชุมชน 

ส5งเสริมพฤติกรรมและทักษะ
สุขภาพส5วนบุคคล 

สร�างการขับเคลื่อนการดูแล
สิ่งแวดล�อมทางกายภาพ 

บริการช5วยเหลือทางสังคม 
สิ่งแวดล�อมทางสังคม 

เฝSาระวังปfญหาสิ่งแวดล�อมทาง
กายภาพและพฤติกรรมคน 

1 

2 

3 4 

5 6 

7 
ผลักดันข�อกําหนด/มาตรการทาง
สังคมของชุมชนที่เอื้อต5อการสร�าง

เสริมสุขภาพ 

8 

26 
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2.5.3 กระบวนการทํางานสุขศึกษา :  การให�ข�อมูลและเสริมพลังแก�ผู�ปEวย/ครอบครัว 

 1. เปTาหมาย: ผู�ป\วย/ครอบครัวมีพฤติกรรมท่ีถูกต�อง มีความรอบรู�ด�านสุขภาพท่ีสามารถดูแลจัดการ
ตนเอง/ ครอบครัว/ชุมชนได� 
 2. แนวคิดทฤษฎี ท่ีใช� Stage of Change , Self Management , Counseling Technique, 
Ecological Model , Health Believe Model , Empowerment, ทฤษฎีการเรียนรู� ทฤษฎีการศึกษาผู�ใหญ5 
ทฤษฎีการสื่อสาร ฯลฯ 
 3. พ้ืนท่ีประเมินคลินิกท่ัวไป และเฉพาะทางในโรงพยาบาล 
 4. กระบวนการทํางานสุขศึกษา :  การให�ข�อมูลและเสริมพลังแก5ผู�ป\วย/ครอบครัวมีดังนี้ 

  4.1 ทีมผู�ให�บริการประเมินผู�ป\วยเพ่ือวางแผนและกําหนดกิจกรรมการเรียนรู�. การประเมิน
ครอบคลุมปfญหา/ ความต�องการของผู�ป\วย, ขีดความสามารถ, ภาวะทางด�านอารมณ3จิตใจ, ความพร�อมในการ
เรียนรู�และดูแลตนเอง 

  4.2 ทีมผู�ให�บริการให�ข�อมูลท่ีจําเป,นและช5วยเหลือให�เกิดการเรียนรู�สําหรับการดูแลตนเอง
และการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเอ้ือต5อการมีสุขภาพดีแก5ผู�ป\วยและครอบครัวอย5างเหมาะสมกับปfญหา มีความ
ชัดเจนและเข�าใจง5าย มีการประเมินการรับรู�ความเข�าใจและความสามารถในการนําข�อมูลท่ีได�รับไปปฏิบัติ 

  4.3 ทีมผู�ให�บริการให�ความช5วยเหลือทางด�านอารมณ3จิตใจและคําปรึกษาท่ีเหมาะสมแก5ผู�ป\วย
และครอบครัว 

  4.4 ผู�ให�บริการและผู�ป\วย / ครอบครัวร5วมกันกําหนดกลยุทธ3การดูแลตนเองท่ีเหมาะสม
สําหรับผู�ป\วยรวมท้ังติดตามปfญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองอย5างต5อเนื่อง 

  4.5 ทีมผู�ให�บริการจัดกิจกรรมเสริมทักษะท่ีจําเป,นให�แก5ผู�ป\วย/ครอบครัวและสร�างความม่ันใจ
ว5าผู�ป\วย /ครอบครัวสามารถปฏิบัติได�ด�วยตนเอง 
   
 4.1 ทีมผู�ให�บริการประเมินผู�ปEวยเพ่ือวางแผนและกําหนดกิจกรรมการเรียนรู�การประเมิน
ครอบคลุมปlญหา/ ความต�องการของผู�ปEวยขีดความสามารถภาวะทางด�านอารมณUจิตใจความพร�อมใน
การเรียนรู�และดูแลตนเอง 

  4.1.1 กิจกรรมดําเนินงาน 

    1) ทีมผู�ให�บริการทบทวนวิเคราะห3ข�อมูลส5วนบุคคล ประวัติการเจ็บป\วย พฤติกรรมเสี่ยง 
ปfจจัยทางครอบครัว/สังคม  

    2) ประเมินปfญหาความต�องการ/ความกังวลใจของผู�ป\วย/ครอบครัว ขีดความสามารถ 
ภาวะทางอารมณ3 จิตใจ  

    3) ประเมินความพร�อมในการเรียนรู� /การสนับสนุนครอบครัว เครือข5ายการกําหนดปfจจัย
สุขภาพท่ีทําให�ผู�ป\วยมาใช�บริการ ข�อจํากัดด�านร5างกาย/จิตใจ/อุปสรรคการใช�ภาษา/ประเพณีวัฒนธรรมท่ีชอบ 

    4) ทีมผู�ให�บริการสร�างสัมพันธภาพและตกลงบริการสุขศึกษากับผู�ป\วยและครอบครัว เพ่ือ
สร�างความคุ�นเคยให�เกิดความไว�วางใจในการให�บริการ มีการแจ�งข้ันตอน วัตถุประสงค3 ระยะเวลาในการ
ดําเนินกิจกรรม และรักษาความลับ 
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    5) ทีมผู�ให�บริการค�นหามุมมองของผู�ป\วยและครอบครัวต5อสภาวะการเจ็บป\วย เช5น ความ
กลัว ความวิตกกังวล มีแนวความคิดท่ีผิดส5งผลกระทบต5อการดูแลสุขภาพ  และปfจจัยกําหนดสุขภาพท่ีทําให�
เกิดการเจ็บป\วยและการใช�บริการ ค�นหาปfญหาพฤติกรรม ประเมินระดับความรอบรู�ด�านสุขภาพ  ทําความ
เข�าใจบริบทของผู�รับบริการและครอบครัว 

    6) ทีมผู�ให�บริการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู� วางแผนและกําหนดข�อมูล/ข5าวสาร/ความรู�
ท่ีจําเป,นต5อการดูแลตนเองของผู�ป\วย 

  4.1.2 ผลลัพธUการดําเนินงาน 

    1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู�สําหรับผู�ป\วยและครอบครัว มีความชัดเจน แสดงถึงการ
กําหนดวัตถุประสงค3เชิงพฤติกรรม พฤติกรรมเปSาหมายครอบคลุมความต�องการ ความกังวลของผู�ป\วยการ
พัฒนาการเรียนรู� พัฒนาทักษะ และการจัดปfจจัยแวดล�อม 

    2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู� ได�แสดงถึงการพิจารณา ข�อมูลจําเป,นของผู�ป\วยและ
ครอบครัวร5วมในการวางแผน เช5น อายุ ระดับการศึกษา ภาษาท่ีชอบ/ภาษาท่ีคุ�นเคย ระดับความรอบรู�ด�าน
สุขภาพทางสุขภาพ อุปสรรคด�านอารมณ3 ข�อจํากัดด�านร5างกาย การรับรู� ความต�องการการเรียนรู�ในสิ่งท่ีชอบ 
ความพร�อมในการเรียนรู�  การสร�างการมีส5วนร5วมของผู�ป\วยและครอบครัวในการวางแผน 
 
 4.2  ทีมผู�ให�บริการให�ข�อมูลท่ีจําเปnนและช�วยเหลือให�เกิดการเรียนรู�สําหรับการดูแลตนเองและ
การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเอ้ือต�อการมีสุขภาพดีแก�ผู�ปEวยและครอบครัวอย�างเหมาะสมกับปlญหา มีความ
ชัดเจนและเข�าใจง�าย มีการประเมินการรับรู�ความเข�าใจและความสามารถในการนําข�อมูลท่ีได�รับไปปฏิบัติ 

  4.2.1 กิจกรรมดําเนินงาน 

    1) ทีมผู�ให�บริการจัดกระบวนการเรียนรู�โดยใช�สื่อและช5องทางท่ีเหมาะสมกับแต5ละ
กลุ5มเปSาหมาย และต�องคํานึงถึงความสามารถ/ทักษะ/ความพร�อมในการเรียนรู�/วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา 
ฯลฯ ของผู�ป\วยและครอบครัวท่ีเก่ียวข�องกับการเจ็บป\วยและวิถีชีวิต ให�ม่ันใจว5าผู�ป\วยสามารถดูแลตนเองขณะ
อยู5ในโรงพยาบาลและหลังจําหน5าย  

    2) ทีมผู�ให�บริการควรคํานึงถึงปริมาณข�อมูลท่ีให�ไม5ควรมากเกินความจําของผู�ป\วย วิธีหรือ
รูปแบบในการให�ข�อมูล การสื่อสารผู�ป\วยควรเป,นผู�กําหนดเอง เช5น จังหวะและหรือความเร็วของความสมารถ
ในการเรียนรู�ของกลุ5มเปSาหมายไม5เร็ว/ช�าเกินไป 

    3) ทีมผู�ให�บริการทบทวนการผลิตสื่อและวิธีการสื่อสารท่ีต�องสอดคล�องระหว5างเนื้อหา 
ภาพ และเสียง และลดเนื้อหาท่ีซํ้าซ�อนลง และกระบวนการผลิตต�องมีส5วนร5วมจากผู�มีส5วนได�ส5วนเสีย (ทีม
สุขภาพ ผู�ป\วย ครอบครัว) 

    4) ทีมผู�ให�บริการให�ข�อมูลแหล5งสนับสนุนในชุมชนและโปรแกรมการเรียนรู�อย5างต5อเนื่องท่ี
ผู�ป\วย/ครอบครัวควรได�รับ 

    5) ทีมผู�ให�บริการมีการประเมินและการประเมินซํ้า เก่ียวกับ การรับรู�ความเข�าใจและ
ความสามารถในการนําข�อมูลท่ีได�รับไปปฏิบัติ เป,นระยะๆ ในทุกข้ันตอนของการดูแล 

  4.2.2 ผลลัพธUการดําเนินงานสื่อท่ีใช�ประกอบการเรียนรู�แต5ละกลุ5มเปSาหมาย 
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 4.3  ทีมผู�ให�บริการให�ความช�วยเหลือทางด�านอารมณUจิตใจและคําปรึกษาท่ีเหมาะสมแก�ผู�ปEวย
และครอบครัว 

  4.3.1 กิจกรรมดําเนินงาน 

    1) ทีมผู�ให�บริการมีการประเมินระดับความเครียด ความวิตกกังวล และสาเหตุของ
ความเครียดจากการเจ็บป\วยหรือวิกฤติท่ีผู�ป\วยต�องเผชิญ  

    2) ทีมผู�ให�บริการทําความเข�าใจผู�ป\วยและครอบครัว โดยการมองแบบองค3รวม คือ การ
มองความสมดุลของกายใจ สังคม เศรษฐกิจและจิตวิญญาณ การมองสภาวะโรค ความต5อเนื่องของการดูแล
จากโรงพยาบาลสู5บ�าน ชุมชน และท่ีทํางาน 

    3) ทีมผู�ให�บริการใช�เทคนิคการให�คําปรึกษาแบบเน�นแรงจูง หรือการให�คําปรึกษาแบสั้นๆ 
เพ่ือผ5อนคลายความเครียด สามารถเผชิญปfญหาและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการ
จัดการตนเอง 

    4) ทีมผู�ให�บริการทบทวนการออกแบบกิจกรรมในการสร�างทักษะการจัดการความเครียดท่ี
เนื่องจากความเจ็บป\วย และการจัดหาแหล5งสนับสนุนหรือพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเองของผู�ป\วย เพ่ือลด
ระดับความเครียดระยะสั้นนั้นได� ด�วยกิจกรรมการให�ข�อมูลและสร�างพลังอํานาจ 

    5) ทีมผู�ให�บริการใช�เทคนิค/วิธีการท่ีเหมาะสมในการเสริมแรงจูงใจ เสริมพลังอํานาจ เพ่ิม
ความม่ันใจในการจัดการตนเอง 

  4.3.2 ผลลัพธUการดําเนินงานผลการประเมินบริการให�คําปรึกษา 

 4.4 ทีมผู�ให�บริการและผู�ปEวย / ครอบครัวร�วมกันกําหนดกลยุทธUการดูแลตนเองท่ีเหมาะสม
สําหรับผู�ปEวยรวมท้ังติดตามปlญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองอย�างต�อเนื่อง 

4.4.1 กิจกรรมดําเนินงาน 

    1) ทีมผู�ให�บริการใช�กระบวนการจัดการเรียนรู�และการเสริมพลังผู�ป\วยท่ีประยุกต3แนวคิด
พฤติกรรมศาสตร3 การจัดการเรียนรู� การสร�างพลังอํานาจ และ การสื่อสารมาใช�ร5วมกัน เกิดเป,นรูปแบบหรือ
โมเดลในการให�บริการท่ีเน�นการมีส5วนร5วมและผู�ป\วยเป,นศูนย3กลางแบบองค3รวมกระบวนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู�ป\วยและญาติ ทําความเข�าใจผู�ป\วยและครอบครัว โดยการมองแบบองค3รวม  

    2) ผู�ให�บริการสร�างการมีส5วนร5วมของผู�ป\วย ครอบครัว ในการตัดสินใจดูแลรักษาสามารถ
ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ /การดูแลรักษาตนเองได� 

    3) ผู�ให�บริการ มีการบันทึกข�อมูลการให�บริการสุขศึกษาของแต5ละวิชาชีพในเวชระเบียนท่ี
เชื่อมโยงการดูแลต5อเนื่องใช�ประโยชน3ข�อมูลร5วมกัน(ข�อมูลสําคัญท่ีควรบันทึกในการให�บริการสุขศึกษาผู�ป\วย
และญาติ เช5น ความต�องการการเรียนรู�ของผู�ป\วย ความชอบ /ความถนัดในการเรียนรู�/ความพร�อมในการ
เรียนรู� ความรู�ท่ีผู�ป\วยมีอยู5ในปfจจุบัน/อุปสรรคในการเรียนรู� /การจัดการดูแลสุขภาพ วัตถุประสงค3และ
เปSาหมายการเรียนรู�วิธีการ/เทคนิคท่ีใช�กับผู�ป\วยและญาติในการจัดการเรียนรู�  ปฏิกิริยาการตอบสนองของ
ผู�ป\วยและญาติการประเมินผลการเรียนรู�และการนําไปปฏิบัติ) 
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  4.4.2 ผลลัพธUการดําเนินงานรูปแบบ/โมเดลการในให�บริการสุขศึกษารายกลุ5ม รายบุคคล 

 4.5ทีมผู�ให�บริการจัดกิจกรรมเสริมทักษะท่ีจําเปnนให�แก�ผู�ปEวย/ครอบครัวและสร�างความม่ันใจว�า
ผู�ปEวย/ครอบครัวสามารถปฏิบัติได�ด�วยตนเอง 

4.5.1 กิจกรรมดําเนินงาน 
  ผู�ให�บริการเตรียมผู�ป\วยในการตัดสินใจโดยใช�ข�อมูลกระตุ�นการมีส5วนร5วม เพ่ือให�เกิดการ
เรียนรู�ท่ีสอดคล�องกับบริบทของผู�ป\วยเอง จนทําให�สามารถตัดสินใจท่ีจะจัดการการเจ็บป\วยและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได�มากข้ึน 

  4.5.2  ผลลัพธUการดําเนินงาน 

  ผลการประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเอง ความรู�แจ�งแตกฉานด�านสุขภาพ ความสามารถใน
การดูแลตนเองก5อนจําหน5าย  และแผนการจําหน5ายผู�ป\วยเชื่อมโยงการดูแลจากโรงพยาบาล บ�าน และชุมชน  
 
 4.6 ทีมผู�ให�บริการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู�และการเสริมพลังผู�ปEวย/ 
ครอบครัว 

  4.6.1 กิจกรรมดําเนินงาน 

  ผู�ให�บริการมีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพอย5างต5อเนื่อง โดยสอดแทรกอยู5ในกระบวนการ
เรียนรู�และการเสริมพลังผู�ป\วยและครอบครัว  

  4.6.2 ผลลัพธUการดําเนินงานR2R , CQI 

  
คําจํากัดความ 
 การเสริมพลังอํานาจ เป,นกระบวนการสื่อสารและสร�างกระบวนการเรียนรู� เน�นการปฏิสัมพันธ3กัน
ระหว5างผู�ป\วยและเจ�าหน�าท่ี เป,นการหยิบยื่นอํานาจในการตัดสินใจให�กับผู�ป\วย จนทําให�ผู�ป\วยสามารถจัดการ
ตนเองและสิ่งแวดล�อมได� ผู�ป\วยรู�สึกว5าตนเองทําได� 
 ผลลัพธUของการให�ข�อมูล ทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเสี่ยง และความรู�แจ�งแตกฉาน
ด�านสุขภาพ ทําให�ผู�ป\วยมีวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให�ถูกต�องได�ท้ังในขณะท่ียังมีโรคและในสภาพแวดล�อม
ท่ีบ�าน 
 กระบวนการให�ข�อมูล ควรเป,นไปอย5างเป�ดกว�างและยืดหยุ5นยอมรับความเชื่อค5านิยมระดับการรู�
หนังสือภาษาความสามารถทางร5างกายของผู�ป\วยและครอบครัว 
 การช�วยเหลือด�านอารมณUจิตใจ เริ่มต�นด�วยบรรยากาศท่ีเป,นกันเองและเป,นมิตรในแต5ละพ้ืนท่ีบริการ
ของโรงพยาบาล, มีการประเมินความเครียดเนื่องมาจากการเจ็บป\วยหรือวิกฤติท่ีผู�ป\วยต�องเผชิญและ
ช5วยเหลือให�สามารถจัดการกับปfญหาได�ด�วยวิธีการเชิงบวก 
 การกําหนดกลยุทธUการดูแลตนเองสําหรับผู�ปEวย ควรดําเนินการควบคู5กับการกระตุ�นผู�ป\วยให�มี
ความรับผิดชอบต5อสุขภาพของตนโดยช5วยสร�างความเข�าใจในบทบาทขจัดอุปสรรคท่ีขัดขวางการทําหน�าท่ี
สอนพฤติกรรมเชิงบวกและอธิบายผลท่ีตามมาหากไม5สามารถทําหน�าท่ีดังกล5าว 
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แผนภูมิ 7 กรอบแนวคิดในการจัดบริการให�ข�อมูลและเสริมพลังแก�ผู�ปEวย / ครอบครัว (Information and Empowerment for Patients / Families) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู�ป\วย/ครอบครัว 
มีพฤติกรรมที่ถูกต�อง มีความรู�แจ�ง
แตกฉานด�านสุขภาพที่สามารถดูแล
จัดการตนเอง/ครอบครัว/ชุมชนได� 

 

  

ประเมิน วางแผน
กิจกรรม 

การเรยีนรู� 

1 

ปfญหา 
ความต�องการ 

2 
ให�ข�อมูลช5วยเหลือ 

การเรยีนรู� 
ประเมิน 
การรับรู� 

ให�ความช5วยเหลือ 
ด�านอารมณ3 จิตใจ ให�

คําปรึกษา 
กําหนดกลยุทธ3การดูแล

จัดการตนเอง 

เสรมิทักษะ 

ติดตามปfญหา 
อุปสรรค 

3 

4 

5 

ความสามารถ 
ความถนัด 

ความพร�อมใน
การเรียนรู� 

อารมณ3 จิตใจ 

6 
ปรับปรุง ประเมิน 
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2.6  ผลลัพธUการทํางานสุขศึกษา 

 ผลลัพธ3การทํางานสุขศึกษาสามารถจําแนกเป,นระดับได� ดังนี้ 

 ตารางท่ี 2  ผลลัพธ3การทํางานสุขศึกษา 
ระดับผลลัพธU ผลลัพธUการทํางานสุขศึกษา ดัชนี/เกณฑU 
 
ระดับบุคคล 

 
1.ความรอบรู�ด�านสุขภาพ 
2.พฤติกรรมการจัดการตนเองท่ีถูกต�องใน
เร่ือง ดังนี ้
   - พฤติกรรมการกนิยา 
  -พฤติกรรมการไปพบแพทย3ตามนัด 
  -พฤติกรรมการออกกําลังกาย 
  -พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
3. ค5าของความดันโลหิต 
หรือระดับน้ําตาลในเลือด 
 

 
1. ร�อยละของผู�ป\วยและญาติ และประชาชนในชุมชนท่ีมี
ระดับความรอบรู�ด�านสุขภาพตามเกณฑ3ทีก่ําหนด 
2.ร�อยละของผู�ป\วยท่ีมีพฤติกรรมการจัดการตนเองท่ีถกูต�อง 
(การกินยา /การไปพบแพทย3ตามนัด/การออกกําลังกาย/การ
บริโภคอาหารท่ีถูกต�อง/สามารถควบคุมค5าความดันโลหิตอยู5
ในเกณฑ3ปกติ/สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอยู5ใน
เกณฑ3ปกติ) 
3. ร�อยละของประชาชนในชุมชนท่ีมีพฤติกรรมส5งเสริมสุขภาพ  

 
ระดับ
ครอบครัว/
กลุ5มเพ่ือน 

 
1. การมีส5วนร5วมในการจัดส่ิงแวดล�อมทาง
กายภาพและทางสังคมท่ีเอื้อต5อการมี
พฤติกรรมท่ีถูกต�องของผู�ป\วย 
2. มีส5วนร5วมในการดูแลให�แรงสนับสนุนทาง
สังคม เช5นให�กําลังใจ คอยเตือน เป,นต�น 
3. การเรียนรู�ในการปSองกันตนเองไม5ให�ป\วย
เป,นโรคนั้น ๆ เช5น พบว5าครอบครัวท่ีมีผู�ป\วย
เบาหวาน คนในบ�านจะป\วยเป,นเบาหวาน
เม่ืออายุมากขึ้น 
 

 
1. จํานวนครัวเรือนของผู�ป\วยท่ีให�การสนับสนนุให�ผู�ป\วยมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีถกูต�องในเร่ือง การกนิยา การมา
พบแพทย3ตามนัด การบริโภคอาหาร การออกกําลังกายท่ี
ถูกต�อง 
2.จํานวนครัวเรือนท่ีมีปfจจัยแวดล�อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เหมาะสมกับโรคท่ีเป,น 
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ระดับผลลัพธU ผลลัพธUการทํางานสุขศึกษา ดัชนี/เกณฑU 
 
ระดับชุมชน 

 
1. การมีส5วนร5วมของชุมชนในการจัด
ส่ิงแวดล�อมทางกายภาพและทางสังคมท่ีเอือ้
ต5อการมีพฤติกรรมท่ีถูกต�องของผู�ป\วย 
2. ชุมชนมีกลไกช5วยเหลือผู�มีข�อจํากัดในการ
เรียนรู� เช5น ผู�สูงอายุ ผู�พิการ 
3.ชุมชนมีระบบการดูแลกรณฉีุกเฉิน 
 

 
- ข�อตกลงของชุมชน เช5น ธรรมนูญสุขภาพ มาตรการชุมชน 
กฎของชุมชน เป,นต�น 
 - จํานวนบุคคลต�นแบบ/จิตอาสา 
 - จํานวนศูนย3เรียนรู�ด�านสุขภาพ  
 - จํานวนพ้ืนท่ีต�นแบบ 
 - จํานวนนวัตกรรมด�านสุขภาพ 
 - จํานวนกิจกรรมเสริมสร�างทักษะในชุมชน  
 - อัตราการเพ่ิมของผู�ป\วยรายใหม5ไม5เกินร�อยละ....ต5อปw 
 - อัตราการเกิดภาวะแทรกซ�อน  
 - ระดับความพึงพอใจต5องานบริการสุขศึกษา 
 - มีศูนย3ช5วยเหลือผู�ป\วยในชุมชน (คน ข�อมูล เคร่ืองมือ 
อุปกรณ3ต5าง ๆ) 
 - ชุมชนมีสามารถใช�งานระบบ EMS ได�ถูกต�อง 
 

 

 2.7 หลักฐานเชิงประจกัษUท่ีแสดงให�เห็นผลลัพธUความสําเร็จในการดําเนินงานสุขศกึษา 

  2.7.1 แผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชนท่ีสอดคล�องกับปfญหาสุขภาพท่ี
สําคัญ  ท่ีระบุ ชุมชนเปSาหมาย กลุ5มเปSาหมายในการจัดบริการสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  ผลการวิเคราะห3
พฤติกรรมเสี่ยง/ระดับความรอบรู�ด�านสุขภาพท่ีสอดคล�องกับปfญหาสุขภาพของชุมชนศักยภาพ ความต�องการและ
ความเข�มแข็งของชุมชนกลยุทธ3ทางสุขศึกษา 

  2.7.2 สรุปและรายงานผลการประเมินผลโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน เช5น  

   ๏ความสามารถในการดูแลตนเองก5อนจําหน5าย  และแผนการจําหน5ายผู�ป\วยเชื่อมโยงการ
ดูแลจากโรงพยาบาล บ�าน และชุมชน 
   ๏ พฤติกรรมสุขภาพและหรือระดับความรู�แจ�งแตกฉานด�านสุขภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
จํานวนครัวเรือนท่ีมีปfจจัยแวดล�อมทางกายภาพและสังคมท่ีเหมาะสมกับโรคท่ีเป,น 
    ๏ นวัตกรรมชุมชน /บุคคลต�นแบบ/พ้ืนท่ีต�นแบบการจัดปfจจัยแวดล�อมในชุมชนท่ีเอ้ือต5อ
การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต�องหรือมีศูนย3การเรียนรู�ด�านสุขภาพ  
    ๏การมีส5วนร5วมของชุมชน มีศูนย3ช5วยเหลือผู�ป\วยในชุมชน (คน ข�อมูล เครื่องมืออุปกรณ3
ต5าง ๆชุมชนมีสามารถใช�งานระบบ EMS ได�ถูกต�องมีจิตอาสาในชุมชน มีกลุ5มผู�ช5วยเหลือตนเอง/กลุ5มเพ่ือนเพ่ือเพ่ือน 
มีแหล5งแรงสนับสนุนทางสังคม ซ่ึงดําเนินกิจกรรมอย5างต5อเนื่อง 
   ๏ความพึงพอใจต5อบริการสุขศึกษา ฯลฯ  
   
  2.7.3 ปlจจัยท่ีส�งผลต�อความสําเร็จ 
   ๏ฐานข�อมูลเครือข5ายท่ีเป,นปfจจุบันท่ีเป,นแกนหลักในการดําเนินงานท่ีผลต5อความสําเร็จ
ในการแก�ปfญหาชุมชน 
   ๏ผลการพัฒนาศักยภาพเครือข5ายท่ีสอดคล�องกับแผนการพัฒนาศักยภาพ  
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   ๏ข�อตกลงของชุมชนกฎระเบียบ หรือมาตรการด�านการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของ
ชุมชน  
   ๏มีฐานข�อมูลท่ีแสดงแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ และหรือ ระดับความ
รอบรู�ด�านสุขภาพของประชาชน  
   ๏ มีสื่อท่ีใช�ประกอบการเรียนรู�แต5ละกลุ5มเปSาหมาย ท่ีเนื้อหาสาระข�อมูลข5าวสารท่ีให�กับ
ผู�ป\วยและครอบครัวสอดคล�องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของผู�ป\วย  
   ๏ มีการประเมินผลบริการให�คําปรึกษา 
   ๏มีการพัฒนาคุณภาพงานอย5างต5อเนื่อง เช5น R2R , CQI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 

แนวทางการการเย่ียมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด>านสุขศึกษา 

 

3.1 ข้ันตอนการเย่ียมประเมนิมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด�านสุขศึกษา 

ข้ันตอนการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด�านสุขศึกษา 

ก5อนการเยี่ยมประเมิน  1. สถานบริการสุขภาพประเมินตนเองผ5านทางเว็บไซด3กองสุขศึกษาและ
ส5งข�อมูลการดําเนินงานของโรงพยาบาล  (Unit Profile) ให� สบส. 
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เขต 

ระหว5างการเยี่ยมประเมิน 2. ร5วมเรียนรู�และเสริมพลังและนําเสนอโอกาสในพัฒนาต5อยอด 

2.1 สถานบริการสุขภาพนําเสนอ power pointการดําเนิน 

งานสุขศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู� 

2.2 สถานบริการสุขภาพนําคณะกรรมการฯ เยี่ยมหน5วยงานตามรอย
คุณภาพการดําเนินงาน 

2.3 สรุปสิ่งท่ีพบเห็นจากการเยี่ยมฯ 

หลังการเยี่ยมประเมิน 3. รับรองคุณภาพกระบวนงาน Minimum Requirement 

3.1 สบส.เขต ประชุมรับรองผล 

3.2 สบส.เขตแจ�งผลผ5านนายแพทย3สาธารณสุขจังหวัด 

หมายเหตุ : มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด�านสุขศึกษา สามารถส5งเอกสาร หลักฐาน เพ่ิมเติมได�ภายใน 31 
สิงหาคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด/หลักการ : กัลยาณมิตร/สอนงาน ประยุกต@จาก รูปแบบของ สรพ. 

 เคร่ืองมือ/เกณฑU 
1.1 ระบบการจัดการคุณภาพและ

ความปลอดภัยด�านอาคาร 
สิ่ ง แวดล� อมและเค ร่ือง มือ
แพทย3ในโรงพยาบาล   

1.2 ระบบงานสุขศึกษา 

2.ผู�เย่ียมประเมินฯ 
1.คณะกรรมการเยี่ยมประเมิน
ระดับเขต ทีมละ 5-7 คน /ทีม 
 

3. ขัน้ตอนการเย่ียมประเมิน 
ระยะเวลา 

ไตรมาสท่ี 1 
- เขตประชุมช้ีแจง มฐ. แก5ผู�รับผิดชอบงาน 
- จัดทําแผนและแจ�งแผน/แนวทางการเยี่ยมแก5

สถานบริการ 
     ไตรมาสท่ี 2-3 ดําเนินการเยี่ยม                          

กรอบการเย่ียมประเมินมาตรฐานระบบบริการ
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 จากแผนภูมิกรอบการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการท่ีแตกต5างจากปw 2559 มี 2 เรื่อง คือ 
1. ประเด็นการเยี่ยม ฯ จากเดิม เยี่ยมประเมินเพียงปfญหา NCD จํานวน 1 ปfญหา  ในปw 2560 เพ่ิมเป,น 5 

ปfญหา แต5การดูเชิงคุณภาพเพ่ือให�คะแนน จะดําเนินการเพียง 1 ปfญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญ ตามท่ีโรงพยาบาลระบุ 
2. ในข้ันตอนการแจ�งรายละเอียดในท่ีประชุมหลังเยี่ยม ปw 2559 มีการลงลายมือชื่อ 2 ฝ\าย ใน แบบ มฐ.1 

และ สําเนาให�โรงพยาบาล  ในปw 2560 ปรับเป,น มีการบันทึกรายละเอียดใน มฐ.1 เพ่ือเป,นหลักฐานประกอบการ
พิจารณารับรองของ สบส. เขต  แต5ไม5ต�องให�โรงพยาบาลลงลายมือ และ ไม5สําเนาให�โรงพยาบาล 

3.2 เคร่ืองมือและเกณฑUประเมนิมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด�านสุขศกึษา 

ใช� มาตรฐานงานสุขศึกษา 10 องค3 41 เกณฑ3 เช5นเดิม แต5 นํามาใช�ใน 2 ลักษณะ คือ 
1) สําหรับโรงพยาบาลใช�ประเมินตนเองใช� 41 เกณฑ3 โดยต�องประเมินตนเองผ5านโปรแกรมการ

ประเมินตนเองตามมาตรฐานงานสุขศึกษาจากเว็บไซด3กองสุขศึกษา(http://www.hed.go.th/hed/)โดยขอบเขตใน
การประเมินตนเองของ รพ. มีหลัก ดังนี้ 

(1) ปfญหาสาธารณสุข  5 ปfญหาท่ีสําคัญ  
(2) ดําเนินการท้ัง 10 องค3ประกอบ 

ท้ังนี้โรงพยาบาลต�องมีการวิเคราะห3ความเสี่ยงรวมท้ังมีมาตรการหรือแนวทางหรือแผนการปรับปรุงคุณภาพซ่ึงแนว
ทางแก�ไขอาจมีมาตรการเดียวแต5สามารถแก�ได�ทุกเรื่องก็ได� เช5น ไม5ผ5าน 3 องค3ประกอบ คือ องค3ประกอบท่ี 4 
โครงการไม5มีตัวชี้วัดพฤติกรรม /องค3ประกอบท่ี 7 ประเมินผล และ องค3ประกอบท่ี 8 เฝSาระวัง จึงได�จัดทําแผนการ
ประชุมปฏิบัติการข้ึนเป,นต�น 

 

2) สําหรับผู�เย่ียม ฯ ใช�เกณฑ3การประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มาเป,นกรอบในการกําหนด
ตัวชี้วัดและเกณฑ3มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด�านสุขศึกษา ซ่ึงกําหนดไว� 20 เกณฑ3สําคัญรายละเอียดดังตาราง 
ท่ี 3 และ 4 

 

ตารางท่ี 3แสดงเกณฑ3การประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด�านสุขศึกษา 
เกณฑ3มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เกณฑ�มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด�านสุขศึกษา 

ระดับพ้ืนฐาน 
เน�นการมีเปTาหมายของงานทบทวนปlญหา/ความเสี่ยงการ
ให�บริการ และการดูแลสถานที่และสภาพแวดล�อม หา
มาตรการและดําเนินการต�อเน่ือง เพื่อจัดการความเสี่ยงด�าน
โครงสร�าง กายภาพ และมีกําลังคนที่ชัดเจน  ซ่ึงสถานบริการ
สุขภาพเองต�องมีการประเมินองคUกรตนเอง ครบทั้ง 2 ด�าน 
และได�รับการเยี่ยมประเมิน โดยคณะกรรมการจากสํานักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต  มีผลการประเมินข�อกําหนด
พื้นฐานตามเกณฑ3 ในแต5ละด�านครบถ�วน 

1 ผลการประเมินตนเอง10 องค3ประกอบ ปwปfจจุบนั (ปfญหา 
สาธารณสุขที่สาํคัญ 5 ปfญหา) 

- ความเสี่ยงที่ได�จากการประเมินตนเอง 
- มาตรการ/แนวทาง/แผนการปรับปรุงคุณภาพ 2 ราย

เก5า : การปรับปรุงคุณภาพตามข�อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯในปwที่ผ5านมา 

2 ปfจจัยที่ส5งผลต5อความสําเร็จ/ความพร�อมของหน5วยงานใน
การจัดการความเสี่ยง (นโยบาย/งบประมาณ/คน/ปfญหาการ
บริหารจัดการจากปwก5อนและการจัดการปfญหา) 

เกณฑ3มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เกณฑ�มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด�านสุขศึกษา 

ระดับพัฒนา 
มีการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพ และ
การพัฒนาคุณภาพอย�างต�อเน่ืองเข�าด�วยกันในทุกระดับ เน�น
การนําข�อมูลวิชาการ และมาตรฐานในแต5ละด�านมาสู5การปฏิบัติ 
มีการติดตาม บริการที่เน�นผู�รับบริการเปnนศูนยUกลาง อย5างเป,น

1.กระบวนการสุขศึกษาที่มีคุณภาพและถูกต�องตามหลัก
วิชาการ(องค33-9) 
2. การมีส5วนร5วม(องค310) 

- สหสาขาวชิาชีพ 
- ผู�รับบริการ/ชุมชน 
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รูปธรรม ซ่ึงสถานบริการสุขภาพมีการประเมินองค3กรตนเองครบ
ทุกด�านและได�รับการเยี่ยมประเมิน โดยคณะกรรมการจาก
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต  มีผลการประเมิน
ข�อกําหนดพื้นฐานตามเกณฑ3 ที่กําหนด 
 

3.เน�นผู�รับบริการเป,นศูนย3กลาง: ความพึงพอใจของผู�รับบริการ
(ปw59)เพื่อนํามาวางแผนงาน กิจกรรม 
 
 

ระดับคุณภาพ  
ปฏิบัติตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพครบถ�วน มี
รูปธรรมของการพัฒนาที่ชัดเจนจนเกิดวัฒนธรรมคุณภาพใน
องคUกร  ซ่ึงสถานบริการสุขภาพมีการประเมินองค3กรตนเอง
ครบทุกด�านและได�รับการเยี่ยมประเมิน โดยคณะกรรมการจาก
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต  มีผลการประเมิน
ข�อกําหนดพื้นฐานตามเกณฑ3 ในแต5ละด�านไม5ต่ํากว5า ที่กําหนด 

1. ผลลัพธ3/ผลกระทบ การดําเนินงานสุขศึกษา  
-HB และหรือ HLเพิ่มข้ึน 
- อัตราป\วย ภาวะแทรกซ�อน ลดลง 
- อัตราการกลับมารักษาซํ้าลดลง  
2. รูปธรรมของการพัฒนา : มีต�นแบบ นวัตกรรม เวที/รางวัล
คุณภาพ/ ผลงานคุณภาพภายในและนอกองค3กร 
3. วัฒนธรรมคุณภาพในองค3กร : มีการทํา CQI และรายงาน
การพัฒนาคุณภาพที่ต5อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายเกณฑUการเย่ียมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด�านสุขศึกษา 
 เกณฑUมาตรฐานระบบบริการสขุภาพ 

ด�านสุขศึกษา 
คําอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 
1.  มีการประเมินความเสี่ยง(ตามมาตรฐานงานสุข
ศึกษา 10 องค3ประกอบ) และมีมาตรการ/แนวทาง/
แผนการปรับปรุงคุณภาพ 

มีการประเมินตนเอง
แต5ไม5มีผลการ
วิเคราะห3ความเสี่ยง 

มีการประเมินตนเอง 
และมีผลการวิเคราะห3
ความเสี่ยง 

มีการประเมินตนเอง
และมีผลการวิเคราะห3
ความเสี่ยงรวมทั้งมี
มาตรการหรือแนวทาง
หรือแผนการปรับปรุง
คุณภาพ 

 หมายเหตุ  :  ข�อ 1 คะแนนต�องไม5เป,น 0 
2. มีนโยบายการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ เป,นลายลักษณ3อักษร 

ไม5มีนโยบายด�าน 
สุขศึกษา หรือส5งเสริม

มีนโยบายด�านสุขศึกษา 
หรือส5งเสริมสุขภาพ

มีนโยบายด�านสุขศึกษา 
หรือส5งเสริมสุขภาพของ 
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สุขภาพของ 
โรงพยาบาล 

ของโรงพยาบาลที่
กําหนดโดยโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลที่เกิดจาก
การมีส5วนร5วมของ
เครือข5าย 

3. มีบุคลากรดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ (ในปwที่ผ5านมาจนถึงปwปfจจุบัน) 

ผู�รับผิดชอบหรือ
ทีมงาน ไม5ได�รับการ
พัฒนาศักยภาพ  

ผู�รับผิดชอบหรือทีมงาน 
ได�รับการพัฒนา
ศักยภาพ 1 คน 

ผู�รับผิดชอบหรือทีมงาน 
ได�รับการพัฒนา
ศักยภาพ  2 คนข้ึนไป 

4.ได� รับงบประมาณและ/หรือทรัพยากรเพื่อการ
ดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตาม
กิจกรรมที่กําหนดไว�ในแผน/โครงการ 
 

ไม5ได�รับงบประมาณใน
การดําเนินงาน 

ได�รับงบประมาณจาก
โรงพยาบาล 

ได�รับงบประมาณจาก
องค3กรนอกหน5วยงาน 

5. มีฐานข�อมูลความรอบรู�ทางสุขภาพ(HL) พฤติกรรม
สุขภาพ(HB) ที่สอดคล�องกับปfญหาสาธารณสุขที่สําคัญ 
 
(ข�อมูลจากการประเมินผลในปwที่ผ5านมา หรือ ข�อมูล
ก5อนการดําเนินงานในปwปfจจุบัน) 

ไม5มีฐานข�อมูล HL 
หรือ HB 

มีฐานข�อมูล HLหรือHB 
ดังต5อไปนี้ อย5างใด
อย5างหนึ่ง 
-ฐานข�อมูล HLหรือHB 
ในกลุ5มป\วย 
-ฐานข�อมูล HLหรือHB
ในกลุ5มเสี่ยง/กลุ5มปกติ
ในชุมชน (วัยทาํงาน
และวัยเรียน) 

มีฐานข�อมูล HL หรือ
HB ครอบคลุมทั้ง 2
กลุ5ม 
-ฐานข�อมูล HLหรือHB 
ในกลุ5มป\วยและ 
-ฐานข�อมูล HLหรือHB
ในกลุ5มเสี่ยง/กลุ5มปกติ
ในชุมชน (วัยทาํงาน
และวัยเรียน) 
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 เกณฑUมาตรฐานระบบบริการสขุภาพ 
ด�านสุขศึกษา 

คําอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

6. มีฐานข�อมูลสื่อสุขศึกษา ไม5มีฐานข�อมูลสื่อ 
สุขศึกษา 

มีฐานข�อมูลสื่อสุขศึกษา 
จําแนกตามประเภทหรือ
ตามปfญหา  

มี ฐ า น ข� อ มู ล สื่ อ สุ ข
ศึ ก ษ า จํ า แ น ก ต า ม
ป ร ะ เ ภ ท ห รื อ ต า ม
ปf ญ ห า  แ ล ะ มี ผ ล
สํารวจความต�องการ
หรือมีผลประเมินการ
ใช�สื่อ 

 
7. มีฐานข�อมูลเครือข5ายการดําเนินงานสุขศึกษา 
(เป,นเครือข5ายร5วมในการจัดกิจกรรมในปwปfจจุบัน) 

 
ไม5มีฐานข�อมูล
เครือข5าย 

 
มีฐานข�อมูลเครือข5ายที่มี
อยู5ในโรงพยาบาลหรือใน
ชุมชนอย5างใดอย5างหนึง่ 

 
มีฐานข�อมูลเครือข5ายที่
มีอยู5ในโรงพยาบาล
และในชุมชน  
 

 
8.มีแผนงาน/ โครงการที่มีวัตถุประสงค3หรือตัวชี้วัด
พฤติกรรมสุขภาพที่เป,นปfญหาสาธารณสุขในพื้นที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาล 
*แผนงานโครงการที่ มีวัตถุประสงค3 หรือ ตัวชี้วัด
พฤติกรรมสุ ขภาพ หมายถึ งแผนยุทธศาสตร3 / 
แผนปฏิบัติการ/โครงการดําเนินงานด�านสุขศึกษา/
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า พ ฤ ติ ก ร ร ม สุ ข ภ า พ ที่  แ ส ด ง
วัตถุประสงค3 หรือตัวชี้วัดพฤติกรรม กลุ5มกิจกรรมที่มี
ความสัมพันธ3เก่ียวข�องกัน(โรงพยาบาลเสนอ 5 ปfญหา 
ผู�เยี่ยมให�คําแนะนําในการแก�ไข 5 ปfญหา การให�
คะแนน ให�ภาย ใต�  1ปfญหาที่ มี กา รดํ า เนิ น งาน
ครอบคลุมทุกกระบวนการ) 
 

 
ไม5แสดงหลักฐาน
หรือไม5มี
วัตถุประสงค3หรือ
ตัวชี้วัดพฤติกรรม
สุขภาพ 

 
มีวัตถุประสงค3เชิง
พฤติกรรมระบุอยู5ในแผน 
อย5างน�อย 1 แผนงาน/
โครงการใน 1 ปfญหาที่
ดําเนินการในโรงพยาบาล 
หรือ ในชุมชน 
 

 
มีวัตถุประสงค3เชิง
พฤติกรรมระบุอยู5ใน
แผน อย5างน�อย 1 
แผนงาน/โครงการใน 
1 ปfญหาที่ดําเนนิการ
เชื่อมโยงและ
สอดคล�องทั้งใน
โรงพยาบาลและใน
ชุมชน 
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 เกณฑUมาตรฐานระบบบริการสขุภาพ 
ด�านสุขศึกษา 

คําอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

9.มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพที่ มุ5งให�เกิดการเรียนรู� การพัฒนาทักษะที่
จําเป,นและเกิดการพัฒนาปfจจัยแวดล�อมที่เอ้ือต5อ การ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล�องกับการพัฒนา
พฤติกรรมตามตัวชี้วัด  (ภายใต� 5ปfญหาสาธารณสุข) 
 
*ในกรณี มีการดํา เนินงาน ม.ป รับ เปลี่ ยน และ 
โรงพยาบาลสุขบัญญัติ ถือได�ว5ามีกิจกรรมครบทั้ง 3 
ด�าน ในชุมชน ซ่ึงจะต�องเพิ่มกิจกรรมใน รพ.ที่
ครอบคลุมทั้ง 3 ด�าน 

มีบริการสุขศึกษาหรือ 
กิจกรรมสุขศึกษาที่
ดําเนินการใน
โรงพยาบาล หรือ ใน
ชุมชน ครอบคลุมการ
พัฒนาด�านใดด�านหนึ่ง 
คือ   
1) พัฒนาการเรียนรู�  
2) พัฒนาทักษะ 
3) พัฒนาปfจจัย
แวดล�อมที่เอ้ือต5อการ
พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 

มีบริการสุขศึกษาหรือ 
กิจกรรมสุขศึกษาที่
ดําเนินการใน
โรงพยาบาล หรือ ใน
ชุมชน ครอบคลุมการ
พัฒนาครบ 3 ด�าน 
ได�แก5   
1) พัฒนาการเรียนรู�  
2) พัฒนาทักษะ 
3) พัฒนาปfจจัย
แวดล�อมที่เอ้ือต5อการ
พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 

มีบริการสุขศึกษาหรือ 
กิจกรรมสุขศึกษาที่
ดําเนินการใน
โรงพยาบาล และ ใน
ชุมชน ครอบคลุมการ
พัฒนาครบ 3 ด�าน  
ได�แก5 
1) พัฒนาการเรียนรู�  
2) พัฒนาทักษะ 
3) พัฒนาปfจจัย
แวดล�อมที่เอ้ือต5อการ
พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 

10.มีการติดตามสนับสนุนให�การดําเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให�เป,นไปตามที่กําหนดไว�
ในแผนงาน/โครงการ 
*การติดตามสนับสนุนทํา ในกลุ5 มแกนนํ า  ภา คี 
เครือข5ายที่ร5วมดําเนินงานในแผนงาน/โครงการ  
หมายถึง กิจกรรมเสริมพลังอํานาจ ได�แก5 ให�คําปรึกษา 
สอนงาน ชื่นชม ให�กําลังใจ รางวัล เป,นต�น  หลักฐาน : 
แผนการนิเทศ รายงานการนิเทศติดตาม คําแนะนํา  
โครงการ กิจกรรมสนับสนุนความเข�มแข็งของแกนนํา
แกนนํา ภาคี เครือข5ายที่ร5วมดําเนินงาน บุคคล
ต�นแบบ จิตอาสา 

ไม5มีการติดตาม
สนับสนนุให�การ
ดําเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 

มีการติดตามสนับสนุน
เพื่อเสริมพลังอํานาจ
ให�แก5ภา คี เค รือข5 าย
สุขภาพในโรงพยาบาล 
หรือ ในชุมชน  

มีการติดตามสนับสนุน
เพื่อเสริมพลังอํานาจ
ให�แก5ภา คี เค รือข5าย
สุขภาพในโรงพยาบาล 
และ ในชุมชน 

11.มีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรม
สุขภาพ เคร่ืองมือ ระยะเวลา และกลุ5มเปSาหมาย ตาม
แผนงานหรือโครงการที่กําหนด 
(ซ่ึงสอดคล�องกับ องค3ประกอบที่ 4) 

ไม5มีแนวทางการ
ประเมินผลงาน 

มีแนวทางการ
ประเมินผลงานสุขศึกษา
ที่ระบุ ตัวชี้วัด
พฤติกรรม/ เคร่ืองมือ/
ระยะเวลา/
กลุ5มเปSาหมาย ในแผน
หรือโครงการใน
โรงพยาบาลหรือใน
ชุมชน 

มีแนวทางการ
ประเมินผลงานสุขศึกษา
ที่ระบุ ตัวชี้วัด
พฤติกรรม/ เคร่ืองมือ/
ระยะเวลา/
กลุ5มเปSาหมาย ในแผน
หรือโครงการทั้งใน
โรงพยาบาลและใน
ชุมชน 

 เกณฑUมาตรฐานระบบบริการสขุภาพ 
ด�านสุขศึกษา 

คําอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

12.มีการประเมินผลและรายงานเป,นลายลักษณ3อักษร 
 

ไม5มีการประเมินผล มี ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ใ น
โรงพยาบาล(กลุ5มป\วย)หรือ
ในชุมชน(กลุ5มเสี่ยง)  

มีผลการประเมินท้ังใน
โรงพยาบาล(กลุ5มป\วย)
และใน ชุมชน (กลุ5 ม
เสี่ยง)  
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13.  มีการเฝSาระวังพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุพฤติกรรม
สุขภาพเปSาหมายวิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา และ
กลุ5มเปSาหมาย  

ไม5 มี การ เฝS าระ วั ง
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีการเฝSาระวังพฤติกรรม
สุขภาพ 

มี ผลการเฝSาระวังและ
นําข�อมูลจากการเฝSา
ระวังไปใช�ในการปรับ
กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

14.มีการวิจัยด�านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพที่
สอดคล�องกับปfญหาสาธารณสุขของโรงพยาบาล และ
เก่ียวกับกระบวนการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ  อย5างน�อย 1 เร่ือง 
(เป,นงานวิจัยปwปfจจุบัน หรือ เป,นงานวิจัยที่ต5อยอดใน
ปwที่ผ5านมา)   

ไม5มีการวิจัยด�านสุข
ศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ 

มีโครงร5างงานวิจัยด�านสุข
ศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ท่ีสอดคล�องกับ 1ใน5ปfญหา
สาธารณสุขของหน5วยงาน
หรือพ้ืนท่ี 

(บทท่ี 1-3) 
 

มีรายงานการวิจัยด�าน
สุ ข ศึ ก ษ า แ ล ะ
พฤติกรรมสุขภาพท่ี
สอดคล�องกับ 1ใน5
ปfญหาสาธารณสุขของ
หน5วยงานหรือพ้ืนท่ี 

15.ร�อยละของกลุ5มเปSาหมายมีความพึงพอใจ ต5อ
กระบวนการสุขศึกษาตามแผนงานโครงการ 
(ในปwปfจจุบัน ความพึงพอใจของกลุ5มเปSาหมายไหนก็
ได�ต5อบริการสุขศึกษาที่ได�รับ) 

ไม5มีการสํารวจความ
พึงพอใจ 

ผลการประ เมินความพึง
พอใจต5อบริการสุขศึกษา 
น�อยกว5า 80 % 

มีผลการประเมินความ
พึงพอใจต5อบริการสุข
ศึกษา 80 %  ข้ึนไป 

16. ระดับการมีส5วนร5วมของชุมชนในการจัดกิจกรรม
สุขศึกษาเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
*การมีส5วนร5วม : เป�ดโอกาสให�บุคคล หรือกลุ5มบุคคล
ในชุมชน(ประชาชน ผู�ป\วย ญาติ เครือข5ายต5าง ๆ) เข�า
มามีส5วนร5วมในการจัดกิจกรรมการดําเนินงานสุข
ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
*ระดับการมีส5วนร5วม 5 ระดับ คือ การรับรู�ข�อมูล
ข5าวสาร ร5วมคิด ร5วมตัดสินใจ ร5วมดําเนินงาน และ
ร5วมตรวจสอบ 

เจ�าหน�าท่ีดําเนินการ
เอง 

ชุมชนมี ส5 วนร5 วม ในกา ร
ดําเนินงานในระดับ 1-3  

ชุมชนมีส5วนร5วมครบ
ตั้งแต5ระดับ 4 ข้ึนไป 

17. ร�อยละของกลุ5มเปSาหมายมีความรอบรู�ทางสุขภาพ
(HL)หรือพฤติกรรมสุขภาพ (HB)ในปfญหาสาธารณสุข
ที่สําคัญเปลี่ยนแปลงไปในทางทีถู่กต�องเพิ่มข้ึน 
(สอดคล�องกับ อป.ที่ 4) 

ไม5สามารถแสดง
หลักฐาน 

ร�อยละของกลุ5มเปSาหมาย
มีHL หรือ HB ไม5ดีข้ึน
(สามารถอธิบายประเด็น 
ข�อจํากัดได�) 

ร�อยละของ
กลุ5มเปSาหมายมีHL 
หรือ HB ดีข้ึน 

 เกณฑUมาตรฐานระบบบริการสขุภาพ 
ด�านสุขศึกษา 

คําอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

18. ร�อยละของกลุ5มเปSาหมายที่ผ5านกระบวนการ 
สุขศึกษาส5งผลต5อภาวะสุขภาพที่ดีข้ึน 
*กลุ5มปกติ กลุ5มเสี่ยง : รอบเอว BMI ,FBS, BP  
*กลุ5มป\วย :ผู�ป\วยรายใหม5 ภาวะแทรกซ�อนลดลง อัตรา
Re-admission ในโรคเร้ือรังลดลง ฯลฯในปfญหา
สาธารณสุขที่สาํคัญ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ถูกต�องเพิ่มข้ึน 
(วัดเฉพาะกลุ5มเปSาหมายที่มีการลงกิจกรรมสุขศึกษา
เท5านั้น ที่สอดคล�องกับ อป.ที่ 4) 

ไม5สามารถแสดง
หลักฐาน 

ร�อยละของ
กลุ5มเปSาหมายทีผ่5าน
กระบวนการสุขศึกษา
มีภาวะสุขภาพไม5ดีข้ึน 
(ต่ํากว5าเปSาหมายที่รพ.
กําหนด_สามารถ
อธิบายประเดน็ 
ข�อจํากัดได�) 

ร�อยละของ
กลุ5มเปSาหมายมี
ภาวะสุขภาพดีข้ึน 
(เป,นไปตาม
เปSาหมายที่ รพ.
กําหนด) 
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19. มีนวัตกรรม หรือ ต�นแบบ หรือผลงานเด5นทีป่ระสบ
ความสําเร็จในการดาํเนินงานสขุศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพปwละ 1เร่ือง ภายใต�ปfญหาสาธารณสุข
ที่สําคัญ 
*ดูได�จาก เอกสาร ภาพถ5าย รางวัล/ประกาศฯ  

ไม5มี ปwที่ผ5านมามีนวัตกรรม
หรือผลงานเด5นและ
นํามาต5อยอดในปw
ปfจจุบนั 

มีนวัตกรรมหรือ
ผลงานเด5นทีไ่ด�รับ
รางวัล หรือ เชิดชู
เกียรติ 

20. มีการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและพฒันา
พฤติกรรมสุขภาพอย5างต5อเนื่อง (Continuous Quality 
Improvement : CQI: การพัฒนาคุณภาพอย5าง
ต5อเนื่อง) ปwละ 1 เร่ือง  
*CQIที่สะท�อนกระบวนการพัฒนาวฒันธรรมการเรียนรู� 
:การแลกเปลี่ยนเรียนรู�(ความรู�จากการปฏิบัติจริง) การ
วิเคราะห3 การทบทวนการทํากิจกรรมคุณภาพเป,นวิถี
ชีวิตปกตปิระจํา  การเรียนรู�ด�วยการตามรอยคุณภาพ 
ตรวจสอบการบรรลุเปSาหมายของหน5วยงาน ทีมงาน 
รพ. ประเมินระบบงานในภาพใหญ5ของทั้ง รพ. 
ตรวจสอบระบบการนาํมาตรฐานสู5การปฏิบัติ  

ไม5มี 
 
 
 

มีการพัฒนาคุณภาพ
งานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ อย5างต5อเนื่อง 
(CQI) 

มีการพัฒนาคุณภาพ
งานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ อย5าง
ต5อเนื่อง (CQI)และมี
ผลการพัฒนา 

เกณฑ3ทั้งหมด  20 ข�อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
สูตรคํานวณ         ร�อยละ  =  (คะแนนที่ได� x100)/40 
ช5วงคะแนน 

ระดับพื้นฐาน      :   ต่ํากว5า ร�อยละ 60 
ระดับพัฒนา       :ร�อยละ 60   -  น�อยกว5า ร�อยละ85 
ระดับคุณภาพ     : ตั้งแต5 ร�อยละ85 ข้ึนไป 

ผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด�านสุขศึกษา  
�ระดับพื้นฐาน      �ระดับพฒันา �ระดับคุณภาพ    

เยี่ยมประเมินวันที่...................เดือน.............................พ.ศ.............................. 

คณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด�านสุขศึกษา  สบส. เขต.................... 

ลงชื่อ.................................................................    

(..............................................................................) ผู�เยี่ยมประเมิน 

 

3.3 การคิดคะแนนเพื่อกําหนดระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดําเนินการ ดังน้ี 

1) มาตรฐานระบบบริการสุขภาพรายด�าน ใช� การคิดคะแนนแบบ อัตราร�อยละ 
 

 
ตัวอย5างการคิดค5าคะแนนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด�านสุขศึกษา 
   คะแนนท่ีได�จากการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด�านสุขศึกษา30 คะแนน  

สูตรคํานวณ    ร�อยละ    =   (คะแนนท่ีได�ในระดับท่ีประเมิน x 100)/คะแนนเต็มในระดับท่ีประเมิน 
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จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน  คิดเป,นร�อยละ  =30 x 100= 75 
40 
นําค5าคะแนน(ร�อยละ) ท่ีได� เทียบกับช5วงคะแนน 

ระดับพ้ืนฐาน     :   ตํ่ากว5า ร�อยละ 60 
ระดับพัฒนา      :ร�อยละ 60   -  น�อยกว5า ร�อยละ85 
ระดับคุณภาพ    : ต้ังแต5 ร�อยละ85 ข้ึนไป 

ผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด�านสุขศึกษา อยู�ในระดับพัฒนา      
2) มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ภาพรวม ใช�การคิดคะแนนแบบถ5วงน้ําหนักรายละเอียดดังตารางท่ี  

ซ่ึงในปwท่ีผ5านมาการกําหนดระดับในภาพรวมใช�วิธีการกําหนดจากด�านท่ีอยู5ในระดับท่ีต่ํากว5าในปw 2560 เพ่ือสร�าง
ขวัญและกําลังใจให�กับโรงพยาบาล จะพิจารณา 2 กรณีดังนี้ 

(1) กรณีคะแนนรายด�านต้ังแต5 1.1 /1.2/ 1.3/ 1.4 /1.5/ 1.6/ 1.7 มีอย5างน�อยด�านใดด�านหนึ่งต่ํา
กว�าร�อยละ 60 ไม5ต�องคํานวณภาพรวม สามารถสรุปได�เลยว5าโรงพยาบาลนั้น อยู5ระดับพ้ืนฐาน 

(2) กรณีท้ัง 7 ด�านได�คะแนนรายด�านของทุกด�านมากกว�าหรือเท�ากับร�อยละ 60 ให�ใช�วิธีการถ5วง
น้ําหนัก 

 
 
 
 

ตารางท่ี   แสดงค5าน้ําหนักจําแนกตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพรายด�าน 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ น้ําหนัก(W) 
ด�านท่ี 1 ระบบจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล 10 
ด�านท่ี 2 ระบบงานอาคารและสภาพแวดล�อมในโรงพยาบาล 15 
ด�านท่ี 3 ระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 10 
ด�านท่ี 4 ระบบสิ่งแวดล�อมในโรงพยาบาล 10 
ด�านท่ี 5 ระบบงานสื่อสารในโรงพยาบาล 10 
ด�านท่ี 6 ระบบงานเครื่องมือแพทย3ในโรงพยาบาล 15 
ด�านท่ี 7 ระบบงานสุขศึกษา 30 

 
 
 
 
 
 
ตัวอย5างการคิดค5าคะแนนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโดยวิธีถ5วงน้ําหนัก 
 

สูตรคํานวน 
ค5าเฉลี่ยคะแนนรวม = (คะแนนท่ีได�ค5าด�านท่ี1x น้ําหนักด�านท่ี1)+ (คะแนนท่ีได�ค5าด�านท่ี2x น้ําหนัก
ด�านที2)+... (คะแนนท่ีได�ค5าด�านท่ี7x น้ําหนักด�านท่ี7)/ผลรวมของน้ําหนักท้ัง7ด�าน   
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ด�าน คะแนน 
ท่ีได� 
(X) 

น้ําหนัก 
(W) 

คะแนน 
หลังถ5วง
น้ําหนัก 
(X*W) 

ด�านท่ี 1 ระบบจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล 65 0.1 6.5 

ด�านท่ี 2 ระบบงานอาคารและสภาพแวดล�อมในโรงพยาบาล 70 0.15 10.5 

ด�านท่ี 3 ระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 82 0.1 8.2 

ด�านท่ี 4 ระบบสิ่งแวดล�อมในโรงพยาบาล 74 0.1 7.4 

ด�านท่ี 5 ระบบงานสื่อสารในโรงพยาบาล 66 0.1 6.6 

ด�านท่ี 6 ระบบงานเครื่องมือแพทย3ในโรงพยาบาล 90 0.15 13.5 

ด�านท่ี 7 ระบบงานสุขศึกษา 75 0.3 22.5 

ผลรวมค5าคะแนน 75.2 

 
นําผลรวมค5าคะแนน(ร�อยละ) ท่ีได� เทียบกับช5วงคะแนน 

ระดับพ้ืนฐาน     :   ตํ่ากว5า ร�อยละ 60 
ระดับพัฒนา      :ร�อยละ 60   -  น�อยกว5า ร�อยละ85 
ระดับคุณภาพ    : ต้ังแต5 ร�อยละ85 ข้ึนไป 

ผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ อยู�ในระดับพัฒนา      
 
หมายเหตุ:  

1. คะแนนรายด�านของทุกด�านต�องมากกว5าหรือเท5ากับ 60 
2. หากโรงพยาบาลได�ระดับคุณภาพ และมีค5าคะแนนรายด�านไม5ต่ํากว5าร�อยละ85 ทุกด�าน สามารถแสดงความ

จํานงค3ขอให�กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมารับรองมาตรฐานฐานระบบบริการสุขภาพ ผ5าน สํานักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 

3.4 การแจ�งผลการเย่ียมประเมนิมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

3.4.1 วิธีการแจ�งผล 
1) คณะกรรมการเยี่ยมประเมิน ฯ แจ�งผลสรุปสิ่งท่ีพบเห็นจากการตรวจเยี่ยมเบ้ืองตนต5อโรงพยาบาล

ในท่ีประชุมในวันเยี่ยมประเมิน  ในปw 2559 มีการแจ�งผลการเยี่ยม ฯ เป,นลายลักษณ3อักษร ตามแบบ มฐ.1 โดยให�ผู�
เยี่ยม และผู�รับการเยี่ยม ลงลายมือชื่อไว�เป,นหลักฐานในปw 2560 ปรับให�ผู�เยี่ยม ฯ แจ�งสิ่งท่ีพบเห็นจากการเยี่ยมโดย
สรุปด�วยวาจาในท่ีประชุม และบันทึกสิ่งท่ีพบเห็นลงในแบบ มฐ.1 และลงลายมือชื่อผู�เยี่ยม ฯ ฝ\ายเดียว เพ่ือใช�เป,น
หลักฐานประกอบการพิจารณารับรองผล โดยไม5ต�องสําเนาให�โรงพยาบาล 
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2) สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต แจ�งผลการประเมินของโรงพยาบาลผ5านสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สําเนาถึงผู�อํานวยการโรงพยาบาลภายใน 30 วัน หลังการประชุมรับรองผลการแจ�งผลจะไม5แจ�ง
ค5าคะแนนท่ีได� แต5ให�แจ�งเป,นระดับของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพว5า โรงพยาบาลอยู5ในระดับพ้ืนฐาน  หรือ 
ระดับพัฒนา หรือ ระดับคุณภาพ 

 
3.4.2 แบบรายงาน 
  1) แบบบันทึกสิ่งท่ีพบเห็นสําหรับผู�เยี่ยม ฯ   แบบ มฐ.1 
  2) แบบแจ�งผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ   แบบ มฐ.2 

 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกการเย่ียมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด�าน.................................................................................................. 

โรงพยาบาล...........................................อําเภอ....................................จังหวัด......................... 
ส่ิงท่ีพบเห็น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลงานเด�น 
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..……
………………………………………………………………………………………………………… 
โอกาสพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………… 
(……………………………………………………) 

กรรมการเยี่ยมประเมิน ด�าน........... 

มฐ.1 
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แบบสรุปผลการเย่ียมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพรายจังหวัด 
จังหวัด........................................ 

 
ลํา 
ดับ 
ที่ 

 
รหัส 
รพ. 

 
ชื่อ รพ. 

ผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด�านอาคารฯ
และเคร่ืองมือ

แพทย3 

ด�าน 
สุขศึกษา 

ภาพรวม  
มฐ.ระบบริการ 

 
ผลงานเด5น 

 
โอกาสพัฒนา 

1. 11111 โรงพยาบาล
.............. 

ระดับ....  ระดับ....  ระดับ....    

2.        

3.        

4.        

5.        

 
............................................................... 

(...........................................................) 
                        ผู�อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต.........จังหวัด................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่เยี่ยมประเมิน……………………………………  

………………………………………………………………… 
(……………………………………………………) 

หัวหน�าทีมเยี่ยมประเมินฯ. 

มฐ.2 
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ภาคผนวก 
แบบฟอร3มการให�คะแนนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด�านสุขศึกษา 

สําหรับผู�เยี่ยมประเมิน ฯ 
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แบบฟอร3มการให�คะแนนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด�านสุขศึกษา 
โรงพยาบาล.....................................................................อําเภอ.....................................................จังหวัด.............................................................. 

 มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด�านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 
1.  มีการประเมินความเสี่ยงและมีมาตรการ/แนวทาง/แผนการปรับปรุงคุณภาพ   ( * ข�อ 1 คะแนนต�องไม5เป,น 0) 
0 คะแนน มีการประเมินตนเอง แต5ไม5มีผลการวิเคราะห3ความเสี่ยง   

................................................................................

................................................................................

................................................................................ 

1 คะแนน มีการประเมินตนเอง และมีผลการวิเคราะห3ความเสี่ยง 

2 คะแนน มีการประเมินตนเองและมีผลการวิเคราะห3ความเสี่ยงรวมทั้งมีมาตรการหรือแนวทางหรือ
แผนการปรับปรุงคุณภาพ 

2. มีนโยบายการดําเนินงานสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาลและกลุ5มงานสุขศึกษา เป,นลายลักษณ3อักษร   

0 คะแนน ไม5มีนโยบายด�านสุขศึกษา หรือส5งเสริมสุขภาพของ โรงพยาบาล   

................................................................................

................................................................................ 
1 คะแนน มีนโยบายด�านสุขศึกษา หรือส5งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลที่กําหนดโดยโรงพยาบาล 

2 คะแนน มีนโยบายด�านสุขศึกษา หรือส5งเสริมสุขภาพของ โรงพยาบาลที่เกิดจากการมีส5วนร5วมของ
เครือข5าย 

3. มีบุคลากรดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ(ในปwที่ผ5านมาจนถึงปwปfจจุบัน) 

0 คะแนน ผู�รับผิดชอบหรือทีมงาน ไม5ได�รับการพัฒนาศักยภาพ   

................................................................................

................................................................................

................................................................................ 

1 คะแนน ผู�รับผิดชอบหรือทีมงาน ได�รับการพัฒนาศักยภาพ 1 คน 

2 คะแนน ผู�รับผิดชอบหรือทีมงาน ได�รับการพัฒนาศักยภาพ  2 คนขึ้นไป 
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 มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด�านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 
4. ได�รับงบประมาณและ/หรือทรัพยากรเพื่อการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามกิจกรรมที่กําหนดไว�ในแผน/โครงการ 

0 คะแนน ไม5ได�รับงบประมาณในการดําเนินงาน   

................................................................................

................................................................................

................................................................................ 

1 คะแนน ได�รับงบประมาณจากโรงพยาบาล 

2 คะแนน ได�รับงบประมาณจากองค3กรนอกหน5วยงาน 

5. มีฐานข�อมูลความรอบรู�ทางสุขภาพ (HL) พฤติกรรมสุขภาพ(HB) ที่สอดคล�องกับปfญหาสาธารณสุขที่สําคัญ 

0 คะแนน ไม5มีฐานข�อมูล HL หรือ HB   

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................ 

................................................................................ 

1 คะแนน มีฐานข�อมูล HLหรือHB ดังต5อไปนี้ อย5างใดอย5างหนึ่ง 
-ฐานข�อมูล HLหรือHB ในกลุ5มป\วย  
-ฐานข�อมูล HLหรือHB ในกลุ5มเสี่ยง/กลุ5มปกติในชุมชน (วัยทํางานและวัยเรียน) 

2 คะแนน มีฐานข�อมูล HL หรือHB ครอบคลุมทั้ง 2กลุ5ม 
-ฐานข�อมูล HLหรือHB ในกลุ5มป\วย และ 
-ฐานข�อมูล HLหรือHB ในกลุ5มเสี่ยง/กลุ5มปกติในชุมชน (วัยทํางานและวัยเรียน) 

6. มีฐานข�อมูลสื่อสุขศึกษา 

0 คะแนน ไม5มีฐานข�อมูลสื่อสุขศึกษา   

................................................................................

................................................................................

................................................................................ 

1 คะแนน มีฐานข�อมูลสื่อสุขศึกษา จําแนกตามประเภทหรือตามปfญหา  
2 คะแนน มีฐานข�อมูลสื่อสุขศึกษาจําแนกตามประเภทหรือตามปfญหา และ มีผลสํารวจความต�องการ

หรือมีผลประเมินการใช�สื่อ 

 
 

 มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด�านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 
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7. มีฐานข�อมูลเครือข5ายการดําเนินงานสุขศึกษา 
0 คะแนน ไม5มีฐานข�อมูลเครือข�าย   

................................................................................

................................................................................

................................................................................ 

1 คะแนน มีฐานข�อมูลเครือข5ายที่มีอยู5ใน รพ.หรือในชุมชนอย5างใดอย5างหนึ่ง 

2 คะแนน มีฐานข�อมูลเครือข5ายที่มีอยู5ในโรงพยาบาลและในชุมชน  

8. มีแผนงาน/ โครงการที่มีวัตถุประสงค3หรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่เป,นปfญหาสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล  

0 คะแนน ไม5แสดงหลักฐานหรือไม5มีวัตถุประสงค3หรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ   

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................  

1 คะแนน มีวัตถุประสงค3เชิงพฤติกรรมระบุอยู5ในแผน อย5างน�อย 1 แผนงาน/โครงการใน 1 ปfญหาที่
ดําเนินการในโรงพยาบาล หรือ ในชุมชน 

2 คะแนน มีวัตถุประสงค3เชิงพฤติกรรมระบุอยู5ในแผน อย5างน�อย 1 แผนงาน/โครงการใน 1 ปfญหาที่
ดําเนินการเชื่อมโยงและสอดคล�องทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน  
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 มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด�านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 
9. มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่มุ5งให�เกิดการเรียนรู� การพัฒนาทักษะที่จําเป,นและเกิดการพัฒนาปfจจัยแวดล�อมที่เอื้อต5อ การพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพที่สอดคล�องกับการพัฒนาพฤติกรรมตามตัวชี้วัด  (ภายใต� 5ปfญหาสาธารณสุข) 

0 คะแนน มีบริการสุขศึกษาหรือ กิจกรรมสุขศึกษาที่ดําเนินการในโรงพยาบาล หรือ ในชุมชน ครอบคลุม
การพัฒนาด�านใดด�านหนึ่ง คือ  1) พัฒนาการเรียนรู� 2) พัฒนาทักษะ3) พัฒนาปfจจัยแวดล�อม
ที่เอื้อต5อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

  

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................  

................................................................................

................................................................................

................................................................................ 

1 คะแนน มีบริการสุขศึกษาหรือ กิจกรรมสุขศึกษาที่ดําเนินการในโรงพยาบาล หรือ ในชุมชน ครอบคลุม
การพัฒนาครบ 3 ด�าน ได�แก5  1) พัฒนาการเรียนรู� 2) พัฒนาทักษะ3) พัฒนาปfจจัยแวดล�อมที่
เอื้อต5อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

2 คะแนน มีบริการสุขศึกษาหรือ กิจกรรมสุขศึกษาที่ดําเนินการในโรงพยาบาล และ ในชุมชน ครอบคลุม
การพัฒนาครบ 3 ด�าน ได�แก51) พัฒนาการเรียนรู� 2) พัฒนาทักษะ3) พัฒนาปfจจัยแวดล�อมที่
เอื้อต5อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

10. มีการติดตามสนับสนุนให�การดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให�เป,นไปตามที่กําหนดไว�ในแผนงาน/โครงการ 

0 คะแนน ไม5มีการติดตามสนับสนุนให�การดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ   

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................ 

................................................................................ 

1 คะแนน มีการติดตามสนับสนุนเพื่อเสริมพลังอํานาจให�แก5ภาคีเครือข5ายสุขภาพในโรงพยาบาล หรือ 
 ในชุมชน 

2 คะแนน มีการติดตามสนับสนุนเพื่อเสริมพลังอํานาจให�แก5ภาคีเครือข5ายสุขภาพในโรงพยาบาล และ 
ในชุมชน 
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 มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด�านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 
11. มีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ5มเปSาหมาย ตามแผนงาน
หรือโครงการที่กําหนด(ซึ่งสอดคล�องกับ องค3ประกอบที่ 4) 

0 คะแนน ไม5มีแนวทางการประเมินผลงาน   

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................  

1 คะแนน มีแนวทางการประเมิน ผลงานสุขศึกษาที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ เครื่องมือ/ระยะเวลา/
กลุ5มเปSาหมาย ในแผนหรือโครงการในโรงพยาบาลหรือในชุมชน 

2 คะแนน มีแนวทางการประเมิน ผลงานสุขศึกษาที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ เครื่องมือ/ระยะเวลา/
กลุ5มเปSาหมาย ในแผนหรือโครงการทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน 

12. มีการประเมินผลและรายงานเป,นลายลักษณ3อักษร 

0 คะแนน ไม5มีการประเมินผล   

................................................................................

................................................................................

................................................................................ 

1 คะแนน มีผลการประเมินในโรงพยาบาล(กลุ5มป\วย)หรือในชุมชน(กลุ5มเสี่ยง) 

2 คะแนน มีผลการประเมินทั้งในโรงพยาบาล(กลุ5มป\วย)และในชุมชน(กลุ5มเสี่ยง) 

13.  มีการเฝSาระวังพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุพฤติกรรมสุขภาพเปSาหมาย วิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ5มเปSาหมาย 

0 คะแนน ไม5มีการเฝSาระวังพฤติกรรมสุขภาพ   

................................................................................

................................................................................

................................................................................ 

1 คะแนน มีการเฝSาระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

2 คะแนน มี ผลการเฝSาระวังและนําข�อมูลจากการเฝSาระวังไปใช�ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
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 มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด�านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 
14. มีการวิจัยด�านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล�องกับปfญหาสาธารณสุขของโรงพยาบาล และเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ  อย5างน�อย 1 เรื่อง(เป,นงานวิจัยปwปfจจุบัน หรือ เป,นงานวิจัยที่ต5อยอดในปwที่ผ5านมา)   

0 คะแนน ไม5มีการวิจัยด�านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ   

................................................................................

................................................................................

................................................................................ 

1 คะแนน มีโครงร5างงานวิจัยด�านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล�องกับ 1ใน5ปfญหาสาธารณสุข
ของหน5วยงานหรือพื้นที่(บทที่ 1-3) 

2 คะแนน มีรายงานการวิจัยด�านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล�องกับ 1ใน5ปfญหาสาธารณสุข
ของหน5วยงานหรือพื้นที่ 

15. ร�อยละของกลุ5มเปSาหมายมีความพึงพอใจ ต5อกระบวนการสุขศึกษาตามแผนงานโครงการ 

0 คะแนน ไม5มีการสํารวจความพึงพอใจ   

................................................................................

................................................................................

................................................................................ 

1 คะแนน ผลการประเมินความพึงพอใจต5อบริการสุขศึกษา น�อยกว5า 80 % 

2 คะแนน มีผลการประเมินความพึงพอใจต5อบริการสุขศึกษา 80 %  ขึ้นไป 

16.  ระดับการมีส5วนร5วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมสุขศึกษาเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

0 คะแนน เจ�าหน�าที่ดําเนินการเอง   

................................................................................

................................................................................

................................................................................ 

1 คะแนน ชุมชนมีส5วนร5วมในการดําเนินงานในระดับ 1-3 

2 คะแนน ชุมชนมีส5วนร5วมครบตั้งแต5ระดับ 4 ขึ้นไป 
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 มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด�านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 
17. ร�อยละของกลุ5มเปSาหมายมีความรอบรู�ทางสุขภาพ(HL)หรือพฤติกรรมสุขภาพ (HB)ในปfญหาสาธารณสุข ที่สําคัญเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต�องเพิ่มขึ้น (สอดคล�องกับ 
องค3ประกอบที่ 4) 
0 คะแนน ไม5สามารถแสดงหลักฐาน   

................................................................................

................................................................................ 

................................................................................ 

1 คะแนน ร�อยละของกลุ5ม เปSาหมายมี HL หรือ HB ไม5ดีขึ้น(สามารถอธิบายประเด็น ข�อจํากัดได�) 

2 คะแนน ร�อยละของกลุ5ม เปSาหมาย มี HL หรือ HB ดีขึ้น 

18. ร�อยละของกลุ5มเปSาหมายที่ผ5านกระบวนการสุขศึกษาส5งผลต5อภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น 

0 คะแนน ไม5สามารถแสดงหลักฐาน   

................................................................................

................................................................................ 

................................................................................ 

1 คะแนน ร�อยละของกลุ5ม เปSาหมายที่ผ5านกระบวนการสุขศึกษามีภาวะสุขภาพไม5ดีขึ้น 
(ต่ํากว5าเปSาหมายที่รพ.กําหนด_สามารถอธิบายประเด็น ข�อจํากัดได�) 

2 คะแนน ร�อยละของกลุ5ม เปSาหมายมีภาวะสุขภาพดีขึ้น(เป,นไปตามเปSาหมายที่ รพ.กําหนด) 

19. มีนวัตกรรม หรือ ต�นแบบ หรือผลงานเด5นที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพปwละ 1เรื่อง ภายใต�ปfญหาสาธารณสุขที่สําคัญ 

0 คะแนน ไม5มีนวัตกรรม หรือ ต�นแบบ หรือผลงานเด5นด�านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 

  

................................................................................

................................................................................ 

................................................................................

................................................................................ 

1 คะแนน ปwที่ผ5านมามีนวัตกรรมหรือผลงานเด5นและนํามาต5อยอดในปwปfจจุบัน 
 

2 คะแนน มีนวัตกรรมหรือผลงานเด5นที่ได�รับรางวัลหรือ เชิดชูเกียรติ 
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 มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด�านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 
20. มีการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอย5างต5อเนื่อง (Continuous Quality Improvement : CQI) ปwละ 1 เรื่อง  

0 คะแนน ไม5มี   

................................................................................

................................................................................

................................................................................ 

1 คะแนน มีการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ อย5างต5อเนื่อง (CQI)  

2 คะแนน มีการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ อย5างต5อเนื่อง (CQI) และมีผล
การพัฒนา 

 

เกณฑ3ทั้งหมด  20 ข�อ   คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
สูตรคํานวณ         ร�อยละ  =  (คะแนนที่ได� x 40)/100 
ช5วงคะแนน 

ระดับพื้นฐาน      :   ต่ํากว5า ร�อยละ 60 
ระดับพัฒนา       :ร�อยละ 60   -  น�อยกว5า ร�อยละ85 
ระดับคุณภาพ     : ตั้งแต5 ร�อยละ85 ขึ้นไป 
 

สรุปผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด�านสุขศึกษา  
�ระดับพื้นฐาน          �ระดับพัฒนา  �ระดับคุณภาพ    

เยี่ยมประเมินวันที่...................เดือน.............................พ.ศ.............................. 

คณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด�านสุขศึกษา  สบส. เขต.................... 

ลงชื่อ.................................................................   

(..............................................................................) ผู�เยี่ยมประเมิน 
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