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บริการสุขภาพ เพื่อใหเกิดการพฒันางานตอไป  
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การสงมอบงานบริการที่ดี มีคุณภาพ ใหสงัคมและประชาชนตอไป 
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บทท่ี 1 
 

ความหมายและความสําคัญของการทํางานสุขศึกษาในโรงพยาบาล 
 

  ในมุมมองของคนทั่วไปมกัจะติดภาพ คําวา “สุขศึกษา” เปนเรื่องที่มุงเนน “การสอนความรู
หรือจัดกจิกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ” เปนหลัก แททีจ่รงิแลว “สุขศึกษา” เปนกระบวนการจัดประสบการณเรียนรู
ใหกับบุคคล เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพไปในทางที่ถูกตอง  (สมจิตต สุพรรณทัสน)         
ซึ่งสุขศึกษาไดมีวิวัฒนาการของการสาธารณสุขแนวใหม ทําใหแนวคิดงานสุขศึกษาไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ 
กลาวคือ งานสุขศึกษาไดมีการขยายขอบเขตออกมาครอบคลุมการสงเสรมิสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น การสงเสริม
สุขภาพไดรวมสุขศึกษาเขาไวในการทํางาน โดยเนนใหกระบวนการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นๆ สมบูรณข้ึน 
โดยการคํานึงถึงความสอดคลองกบัสภาพการณดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่มีอทิธิพลตอปจเจกบุคคล 
กลุมบุคคล หรือองคกรตางๆ ที่มีอยูในบรบิททางสงัคมดวย เพื่อใหเกิดผลตอการสรางเสริมสุขภาพและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (ชะนวนทอง ธนสุกาญจน, 2557) 
 
1.1 ความหมาย 
 
                สุขศึกษาในโรงพยาบาล หมายถึง  กิจกรรมที่นักสุขศึกษาทําขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่วิชาชีพ
ตางๆ ในโรงพยาบาลสามารถจัดกจิกรรมสรางเรียนรูและทําใหผูปวย เขาใจ รูแจง แตกฉานในการดูแลตนเอง 
จัดการตนเองไดอยางเหมาะสมกบัสถานะสุขภาพของตนเอง (ชะนวนทอง ธนสุกาญจน, 2557) 
               สุขศึกษาสําหรับผูปวยและญาติ   เปนการจัดกจิกรรมการเรียนรูทีเ่หมาะสมกบัองครวมของ
ผูปวยแตละราย เพื่อใหผูนั้นตัดสินใจจัดการตนเองได และสงผลดีตอคุณภาพชีวิตในแตละสภาวะสุขภาพเมื่อ
เจ็บปวย  
                การทํางานสุขศึกษาในโรงพยาบาล จําเปนตองตอบสนองสิทธิผูปวยในเรื่องเกี่ยวกับการ
ไดรับขอมลูขาวสารและการตัดสินใจหลังจากไดรับขอมูลขาวสาร เชน การเซ็นใบยินยอมเพือ่การรักษา หรอื
การตัดสินใจเปลี่ยนพฤติกรรมหรือวิถีชีวิต หลังจากไดรับและเรียนรูจากขอมูลขาวสารทีเ่จาหนาทีจ่ัดใหอยาง
เขาใจและประยุกตไดเหมาะสมกบับริบท 
 

นักสุขศึกษาในโรงพยาบาลที่มีคุณภาพตองทํางานดวยความรูทีเ่กี่ยวกับเรือ่ง ดังตอไปนี ้
  1. ความรูที่ถูกตองตามหลกัวิชาชีพและมาตรฐานโรงพยาบาล ตลอดจนรับผิดชอบในการทํา
หนาที่เพือ่ประโยชนสุขของผูปวยและญาตอิยางดีทีสุ่ด  
  2. ความรูความเขาใจในเรื่องสทิธิผูปวยเปนอยางดี โดยเฉพาะสิทธิทีจ่ะไดรบัทราบขอมลู
อยางเพียงพอ และเขาใจชัดเจนจากผูประกอบวิชาชีพดานสขุภาพ เพื่อใหผูปวยสามารถเลอืกตัดสินใจในการ
ยินยอมใหผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพปฏิบัติตอตน ประเด็นการใหขอมลูกอนรบัการรักษาเปนความ
รับผิดชอบสําคัญของเจาหนาที่ผูที่จะปฏิบัติตอรางกาย เนือ้ตัวผูปวย แมจะเปนการทําไปดวยเจตนาดีก็ตาม 
ทั้งนี้ เพราะมรีัฐธรรมนูญกําหนดไว (ชะนวนทอง ธนสุกาญจน, 2557) 
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1.2   ความสําคัญ 
 1.2.1 ความสําคัญของงานสุขศึกษา 

  “ความรูดานสุขศึกษา คือ ความเขาใจคน กับสังคม”นับตั้งแตเริม่ ศตวรรษที่ 21  เปนที่
ยอมรบัในระดบัสากลแลววา ประชาชนและสงัคมมีความตองการบริการสุขศึกษาสําหรับผูปวยและครอบครัว
เพิ่มขึ้นอยางมาก  ในขณะที่ทั่วโลกตองเผชิญปญหาโรคไมตดิตอเรื้อรัง หรือโรควิถีชีวิต เชน โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเรง็  เปนปญหาสุขภาพสําคัญระดับประเทศและ
ระดับโลกซึ่งทวีความรุนแรงขึ้น อันมสีหปจจัย ( Multi – Factors) ที่เปนสาเหตุ เชน ความเจริญทางดาน
เทคโนโลยีและสภาพแวดลอม มผีลตอวิถีชีวิตและกอใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม ทําใหอัตราปวย   
อัตราตาย ภาวะแทรกซอน และความพกิารจากโรคเรือ้รงัดังกลาวเพิ่มขึ้น ดังปรากฏขอมลูกลุมวินจิฉัยโรครวม 
(Diagnostic Related Group: DRGs) และการบริหารจัดการการดูแล มีความยุงยาก ซับซอนมากขึ้น สงผล
ตอภาระคาใชจายดานการรกัษาพยาบาลของภาครัฐเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง  
  จากการศกึษาเกี่ยวกับการควบคุมตนทุนคาใชจายในการรักษาพยาบาลของประเทศ
สหรัฐอเมรกิา แสดงใหเห็นวาการใหบริการสุขศึกษาแกผูปวยที่มีคุณภาพ สงผลใหประหยัดคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลไดอยางมีนัยสําคัญ    ผูปวยและครอบครัวที่ไดรับการจัดการเรียนรูที่ดี จะทําใหผูปวยมีความรู 
ความเขาใจ มีทักษะในการจัดการตนเองใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีภาวะแทรกซอน
ลดลง รวมทั้งการเขารับบรกิารทีห่องฉุกเฉินหรือคลินิกลดลง ซึ่งผูกําหนดนโยบายดานสุขภาพ ตางตระหนักดี
ถึงปญหาดังกลาว เพื่อลดคาใชจายในการดูแลสุขภาพของประเทศ ซึ่งนับวันมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนือ่ง   
องคการการบริหารจัดการการดูแล ( Managed Care Organization) ไดทําการศึกษาโดยมหีลกัฐานเชิง
ประจักษที่แสดงถึงคาใชจายทีม่ีประสทิธิภาพ เกี่ยวกับตนทนุประสิทธิผล (Cost - Effectiveness) ของ
โปรแกรมการจัดการเรียนรูเฉพาะกลุมผูปวยโรคเรื้อรัง   ดังนี้ 
  ๏ การใหสุขศึกษากลุมผูปวยโรคหอบหืด  สามารถลดการใชบริการหองฉุกเฉิน และการนอน
ในโรงพยาบาล โดยมีตนทุนคาบรกิารสุขศึกษา คิดเปน 37 เหรียญสหรัฐ /ราย ประหยัดคาใชจายได 217 
เหรียญสหรัฐ /ราย สงผลใหอัตราสวนตนทุนตอผลประโยชน (Cost Benefit Ratio) เทากับ 1: 5.8 
 
  ๏ การใหสุขศึกษาโรคหอบหืดในเด็ก สามารถลดการใชบรกิารหองฉุกเฉินตอป จาก 7.4 ครั้ง  
เหลือ  1.9 ครั้ง/ราย  โดยมีตนทุนคาบริการสุขศึกษา คิดเปน 180 เหรียญสหรฐั/ราย ประหยัดคาใชจายได 
687 เหรียญสหรัฐ   สงผลใหเปนอัตราสวนตนทุนตอผลประโยชน (Cost Benefit Ratio) เทากบั 1: 3.8 
 
  ๏ การใหบริการปรึกษา (Counseling) การดูแลกอนคลอด/โภชนาการ และการเลกิสบูบหุรี่
ในหญิงตัง้ครรภ  สามารถลดอัตราการคลอดกอนกําหนดจาก รอยละ 6.9 เหลือ รอยละ 1.7  โดยมีตนทุน
คาบริการปรึกษา คิดเปน 93 เหรียญสหรฐั /ราย   ประหยัดคาใชจายได 183 เหรียญสหรัฐ  สงผลให
อัตราสวนตนทุนตอผลประโยชน (Cost Benefit Ratio)  เทากับ  1: 2 
  ๏ การใหสุขศึกษาผูปวยโรคเบาหวานที่ปฏิบัตงิานในแผนกการสาธารณสุข สามารถลดการ
นอนรักษาในโรงพยาบาลไดรอยละ 44  โดยมีตนทุนคาบรกิารสุขศึกษา คิดเปน 150 เหรียญสหรฐั ประหยัด
คาใชจายได  442 เหรียญสหรฐั /ราย  สงผลใหเปนอัตราสวนตนทุนตอผลประโยชน (Cost Benefit Ratio) 
เทากับ 1: 2.9 
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  ๏ การใหสุขศึกษาผูปวยที่มอีาการปวดเรือ้รงัในคลินิก แผนกผูปวยนอก สามารถลดการมาใช
บริการคลินิก รอยละ 36  โดยมีตนทุนคาบริการสุขศึกษา คิดเปน 101 เหรียญสหรัฐ ประหยัดคาใชจายได  
312 เหรียญสหรัฐ /ราย  สงผลใหอัตราสวนตนทุนตอผลประโยชน (Cost Benefit Ratio) เทากับ 1: 3.1 

  การทํางานสุขศึกษาในโรงพยาบาลขณะนี้บรูณาการอยูในบริการรักษาพยาบาลและบริการ
สงเสริมสุขภาพตั้งแตวัยกอนเกิด (ANC) จนถึง วัยสูงอายุ รวมถึงวาระสุดทายของชีวิต ดังนั้น การทํางาน     
สุขศึกษาในโรงพยาบาลตองเนนผูปวยเปนศูนยกลาง และสามารถทําใหเกิดการเรียนรูตอเนื่องในชุมชน  
อธิบายไดดังนี้ เมื่อมกีารจําหนายผูปวยกลับสูชุมชน นักสุขศึกษาจะตองเปนผูประสานเครอืขาย ใชผูปวยเปน
สื่อบุคคลในการสรางการเรียนรูใหกับครอบครัวและชุมชน เพราะผูปวยไมวากลุมอายุใดเมื่อเขารบัการรักษา
จากโรงพยาบาลแลวกลบับานกจ็ะเปนการสงตอสือ่บุคคลแหงการเรียนรูกลบัไปดวย เชน ผูปวยเด็กโรค
ไขเลือดออกเมื่อกลบับาน ตัวผูปวยและญาตจิะสามารถกลับไปชวยดูแลชุมชน ดวยการไปบอกใหชุมชนมีการ
จัดการสิ่งแวดลอม การสังเกตอาการที่ควรระวังเปนอยางไร ซึ่งเปนการสงตอขอมลูสูภาคีเครอืขายในชุมชน 
โดยนักสุขศึกษา  ที่มีบทบาทสําคัญ ตอการพัฒนาศักยภาพใหประชาชนใหมีความสามารถในการจัดการตนเอง
ไดสอดคลองกับวิถีชีวิต และมีความรอบรูดานสุขภาพ  (Health Literacy) 

  การสงเสรมิสุขภาพในโรงพยาบาลในกลุมเด็ก เริม่ไดต้ังแตแรกคลอด (ANC)/ Well Baby 
Clinic ถือเปนการสงเสรมิสุขภาพตามกลุมวัยทีจ่ะตองมีการประสานและสงตอไปยังชุมชน คือ ศูนยเด็กเล็ก 
หรือโรงเรียนอนุบาล ดังนั้น ตองมีการสงตอขอมลูเหลานี้ไปยังภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในชุมชน เพื่อการดูแลที่
ตอเนื่อง 

  สรปุไดวา ความตองการบริการสุขศึกษาตามกลุมวัย มีความสําคัญและจําเปนอยางยิง่ เพื่อให
การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน มีการพฒันาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็ง พรอมรบัการเปลี่ยนแปลง
โลกในยุคศตวรรษที่ 21  ถึงแมวาคนไทยไดรับการพฒันาทกุชวงวัย แตยังมีปญหาดานสตปิญญา คุณภาพ
การศึกษา และมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ  ผลการพัฒนาตามชวงวัย (สํานักโรคไมติดตอ, 2556)   พบวา 
  - กลุมวัยเด็ก : ระดับเชาวปญญามีคาเฉลี่ยลดลง   มีภาวะโภชนาการเกินและโรคอวนจาก
พฤติกรรมการบรโิภคที่ไมเหมาะสม คาดวาอีก 10 ป ขางหนา 1 ใน 5 ของเด็กปฐมวัยจะเปนโรคอวน 
  - กลุมเด็กวัยเรียน : มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวารอยละ 50.0 มาตรฐานความสามารถ
ของผูเรียนในเรื่องการคิดวิเคราะห สงัเคราะห มีวิจารณญาณ และคิดสรางสรรคคอนขางต่ํา ปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุนเพิ่มสูงขึ้น  
  - กลุมวัยทํางาน: ในกลุมอายุ 25-59 ป ที่เปนวัยใชกําลังแรงงานยังขาดการออกกําลังกาย 
  - กลุมวัยสูงอายุ : ผูสูงอายเุจบ็ปวยดวยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น โดยพบวา รอยละ 31.7 ปวยเปน
โรคความดันโลหิตสงู รองลงมาคือ เบาหวาน รอยละ 13.3 และหัวใจรอยละ 7.0 

  จากสถานการณปญหาสุขภาพตามกลุมวัยดังกลาว  บริการสุขศึกษาและการพัฒนาความ
รอบรูดานสุขภาพของประชาชนทุกกลุมวัยจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อลดขอจํากัดหรืออปุสรรคของการ
เรียนรู  โดยเฉพาะในกลุมประชากรที่ดอยความสามารถในการเรียนรู เชนบุคคลที่อานหนงัสอืไมออก เขียน
หนังสือไมได หรือพูดไมได เรียนหนงัสอืนอย คนชรา คนอพยพยายถิ่น รวมถึงกลุมประชาชนที่มีความรอบรู
ดานสุขภาพต่ํา เชน ผูปวยที่ไมมาตามนัด หลงลืมงาย คนข้ีอาย คนที่ไมชอบถาม  อีกทั้งกลุมประชาชนทั่วไปที่
ยังไมสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองใหมสีุขภาพดี  และที่สําคัญก็คือ กลุมบุคคลกรดานสุขภาพทีอ่าจละเลยการ
เอาใจใสในการสื่อสารทีม่ีคุณภาพกับผูรับบรกิาร อันจะสงผลกระทบตอประสทิธิผลการใหบริการ เชน ผูปวย
ไมเขาใจคําแนะนําที่แพทยอธบิาย (กองสุขศึกษา, 2554) Makaryus ,Friedman (2005) ไดทําการศึกษา
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พบวาผูปวยทีจ่ําหนายออกจากโรงพยาบาลแลวมีความเขาใจผิดทีพ่บบอย ดังนี้ รอยละ 41 ที่สามารถบอกการ
วินิจฉัยโรคของแพทยหลังการจําหนาย รอยละ 37 สามารถบอกจุดประสงคของยาทัง้หมดที่ไดรับการรักษา  
และ รอยละ 14 สามารถบอกผลขางเคียงที่พบบอยของยาทีไ่ดรับ  ประเด็นปญหาดังกลาวลวนเปนความเสี่ยง
ของบรกิารสุขศึกษา 

  ในปงบประมาณ 2558 กองสุขศึกษาไดประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพในประชากร 2 กลุมวัย คือ 1) กลุมเดก็วัยเรียน (อายุ 7 -14 ป) โดยประเมินความรอบรูดานสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ และ 2) กลุมวัยทํางาน (อายุ 15-59 ป) ประเมินความรอบรูดาน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. พบวา กลุมเดก็วัยเรยีน (อายุ 7-14 ป ) สวนใหญมีความรอบรูดาน
สุขภาพในระดับพอใช (รอยละ59.94) และระดับดีมาก (รอยละ 36.97) มีเพียงสวนนอยทีร่ะดับไมดี (รอยละ
3.09 ) สวนพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ พบวา สวนใหญมีพฤติกรรมสุขภาพในระดับดีมาก   
(รอยละ 45.08) รองลงมา คือ ระดับพอใช (รอยละ 36.72) มีเพียงสวนนอยทีม่ีพฤติกรรมสุขภาพในระดับไมดี 
(รอยละ 18.20)  สําหรบักลุมวัยทํางาน สวนใหญมรีะดบัความรอบรูดานสุขภาพอยูในระดับพอใช (รอยละ 
47.1) รองลงมาระดับไมดี (รอยละ 39.7) สําหรับพฤตกิรรมสุขภาพของกลุมวัยทํางาน พบวา สวนใหญมี
พฤติกรรมสุขภาพระดับไมดี (รอยละ 47.9) รองลงมาระดับพอใช ( รอยละ 27.5) สวนระดบัดีมาก นอยทีสุ่ด  
(รอยละ 24.6) 

   ในป 2558  มีผลการวิจัยทีส่ามารถใชเปนฐานขอมูลเปรียบเทียบประสิทธิผลในการทํางาน
สุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพของเจาหนาทีส่าธารณสุข จําแนกตามเขตบริการสุขภาพ เขต 1-12  โดย      
กองสุขศึกษารวมมือกบัมหาวิทยาลัยมหิดล ทําการสํารวจความรูแจงแตกฉานดานสุขภาพ (Health Literacy) 
ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสงู (ชะนวนทอง ธนสุกาญจน,นรีมาลย นลีะไพจิตร, 2558)  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสํารวจระดบัความรูแจงแตกฉานดานสุขภาพ (Health Literacy) ของผูปวยโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสงูที่มรีะดับผลเลือดและ/หรือคาความดันโลหิต แตกตางกันตามการจําแนกดวยระบบ
ปงปองจราจร 7 สี  ของทุกจงัหวัดในทกุเขตบริการสุขภาพ โดยเนนกลุมผูปวยที่มรีะดับสีเขียวแก เหลอืง แดง 
สม ดํา ผลการศึกษา พบวา  
  - กลุมเปาหมาย 12 เขตสุขภาพ ในภาพรวม มีระดับความรูแจงแตกฉานอยูในระดับรูจัก 
(<70 %) ทั้งกลุมปวย (สีเขียวเขม) และกลุมปวยระดบั 1 -3 และปวยรุนแรง (สเีหลือง สม แดง ดํา)  คิดเปน 
รอยละ 89.3  มีเพียงรอยละ 10.7 เทานั้น ที่มรีะดับการรูแจง ( ≥ 75 %)  
  - สวนความแตกฉาน โดยการประเมินจากการทําพฤติกรรมทั้ง 5 พฤติกรรมอยางนอย 3 วัน
ตอสัปดาห ยังมจีํานวนนอยรอยละ 19.1 สวนใหญประมาณรอยละ 80  มีการปฏิบัตินอยกวา 3 วันตอสัปดาห 
หรือทําไมครบ 5 พฤติกรรม 
 
 1.2.2 ความสําคัญของการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษาบูรณาการ
HA 
  HA : เปนการรับรองการทํางานของหนวยงาน ครอบคลุมตั้งแตการตั้งเปาหมายของ
หนวยงาน ที่สอดคลองกับบริบทขององคกรและพื้นที่รบัผิดชอบ และจัดทํากระบวนการในการพฒันาที่
ครอบคลมุ เหตผุลในการพฒันา กิจกรรมการพัฒนา และทมีงานทีร่วมทํา ตลอดจนผลลพัธของการพัฒนาผู
เยี่ยมสํารวจทําหนาทีเ่รียนรูกระบวนการและผลลัพธการพฒันา ทบทวนวาการพฒันานั้นๆ ตอบสนองตอ
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เปาหมาย นโยบายปญหาของประเทศ และของหนวยงาน ใชหลักการดําเนินการทีเ่นนผูปวยเปนศูนยกลาง 
เพื่อการประกาศเกียรติคุณใหกบับุคคลากรของหนวยงานนัน้ๆใหสงัคมไดรบัทราบ 
  การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา : เยี่ยมเพื่อประเมินรบัรอง
กระบวนการทํางานวา โรงพยาบาลมกีารทํางานสุขศึกษาทีม่คีุณภาพ สามารถสงมอบบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพ ปลอดภัยแกผูรบับริการ โดยผูเยี่ยมประเมินทําหนาที่ 2 บทบาท คือ ผูกํากบั ดูแล (Regulator) และ 
ผูใหคําปรึกษา (Consultant) การกํากับติดตาม ในที่นี้คือ กาํกับกระบวนการทํางานดานเทคนิควิธี และ ดาน
การบริหารจัดการคุณภาพงาน 

ตารางที่ 1 ความสอดคลองระหวางการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษากับมาตรฐาน  
    HA 
 

ประเด็น HA มาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพดานสุขศึกษา 
ความหมาย การพัฒนาและรับรองคุณภาพของ

โรงพยาบาล  ม ี3 ขั้นตอน คือ 
1.พัฒนาคุณภาพ 
2.ประเมินคุณภาพ 
3.รับรองคุณภาพ 

การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ดานสุขศึกษา  
1.รวมเรียนรูและประเมินกระบวนการทํางาน 
2.เสริมพลงัและนําเสนอโอกาสในพฒันาตอยอด 
3.รับรองคุณภาพกระบวนงาน 

ประโยชน สําหรับผูปวย ความเสี่ยงตอการประสบ
ความสญูเสยีหรือภาวะแทรกซอนลดลง 
คุณภาพการดูแลรักษาดีขึ้นเปนการพิทักษ
สิทธิผูปวย 
สําหรับเจาหนาที่ ความเสี่ยงตอการเจ็บปวย
ตอการทํางานลดลง ความเขาใจผดิระหวาง
ผูปวยกับเจาหนาที่ลดลง สิ่งแวดลอมในการ
ทํางานดีขึ้น เจาหนาที่ไดเรียนรูและพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง 
สําหรับ รพ. เปนองคกรแหงการเรยีนรู 

สําหรับผูปวย การมีสวนรวมในการตัดสินใจทัง้ดาน
การรักษา และ การสรางสขุภาพของตนเอง
ครอบครัว 
ความเสีย่งตอการเกดิภาวะแทรกซอนหรือความ
พิการ หรือการสูญเสียอื่นๆลดลง  
การพิทักษสิทธิผูปวยและความเทาเทยีมในการใช
บริการสุขภาพของผูปวย ครอบครัว เพิ่มขึ้น 
สําหรับเจาหนาที่  
การเรียนรูและพฒันาระบบการทํางานสุขศึกษาใน
โรงพยาบาลอยางตอเน่ือง มีพลงัอํานาจและ
ความสุขในการพฒันาบริการสขุศึกษาและ
นวัตกรรมเพื่อผูปวย ญาต ิและ เจาหนาที่
ผูเกี่ยวของ 
ความเสีย่งตอการเจ็บปวยตอการทํางานลดลง 
ความเขาใจผิดระหวางผูปวยกับเจาหนาที่ลดลง 
สิ่งแวดลอมในการทํางานดขีึ้น  
สําหรับ รพ. ลดความแออัด/ลดคาใชจายเกิด
วัฒนธรรมการเรียนรูรวมกัน ระหวางผูญาต ิและ 
เจาหนาที ่
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ประเด็น HA มาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพดานสุขศึกษา 
เปาหมาย 1. กระตุน 

2. สรางความรบัผิดชอบตอสงัคม 
3. การใหขอมูลขาวสารเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของผูบริโภค 
4. สรางสงัคมแหงการเรียนรู 

1. กระตุน / เสริมพลัง 
2. สรางการมีสวนรวม 
3. การใหขอมูลขาวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ของผูปวย และครอบครัว 
4. ผูปวยสามารถจัดการตนเองได 

กรอบ
มาตรฐาน 

มุงเนนท่ีการประเมินระบบงาน มุงเนนท่ีการประเมินกระบวนการทํางาน 

การพัฒนา
คุณภาพ 

บริหารความเสี่ยงและพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง 

บริหารความเสี่ยงและพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง 

การประเมิน
คุณภาพ 

1. Self Assessment 
2. External Survey 
     - ประเมินความพรอมของ รพ. 
     - ประเมินเพื่อพิจารณารับรอง 
     - ประเมินหลงัการรับรอง 

1. Self Assessment 
2. Departmental Empowering Survey  
(เยีย่มสํารวจแบบเสริมพลังอํานาจ) 
     - ประเมินเทียบกับเกณฑการปฏิบตัิงานตาม
หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based 
Practice) 

การรับรอง
คุณภาพ 

รับรองวาโรงพยาบาลมีการจดัระบบงานที่ด ี รับรองวา งานสุขศึกษา มีกระบวนการทํางาน  
สุขศึกษาในโรงพยาบาลที่ดสีอดคลองกับหลัก
วิชาการดานพฤติกรรมและสงัคมศาสตรเนน
รูปแบบพหุระดับหรือนิเวศน วิทยาในการทํางาน
สาธารณสุขและการเปลีย่นพฤติกรรม 

 

1.3 ระบบการเยี่ยมประเมินแบบเสริมพลังอํานาจ (HSS Department Empowering Survey) 
1.3.1 ความหมาย  

  ระบบการเยี่ยมประเมินแบบเสริมพลังอํานาจ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (HSS 
Department Empowering Survey) หมายถึง การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ              
ที่คณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ ทําใหบุคคลที่
ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) รวมทั้ง ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเองวามี
ความสามารถเพียงพอ (Self-efficacy) ที่จะทํางานนั้นสําเรจ็  ซึ่งมีข้ันตอนในการเยี่ยมประเมิน 3 ขั้นตอน คือ   
1) โรงพยาบาลสงขอมลูการดําเนินงานของโรงพยาบาล (Unit Profile) 2) รวมเรียนรูและเสริมพลังและ
นําเสนอโอกาสในพัฒนาตอยอด 3) รับรองคุณภาพกระบวนงาน Minimun Requirment 

        ดังนั้น กระบวนการเยี่ยมสํารวจมาตรฐานระบบบรกิารดานสุขศึกษาเพื่อเสริมพลังอํานาจ   
จึงหมายถึง วิธีการทีผู่เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสขุภาพฯ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
กระบวนการทํางานภายในบุคคลหรือกลุมบุคคล ในที่นี้ หมายถึง ผูเกี่ยวของกบัการดําเนินงานสุขศึกษาใน
โรงพยาบาลสามารถเขาใจและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของตนเองได ดวยการกระทําที่เปนการสนับสนุน
ในสิ่งทีเ่ปนเหตปุจจัย สภาวการณหรือวิธีการตางๆ ที่ชวยใหบุคคลหรือกลุมบุคคลนั้น ไดพัฒนาความสามารถ
ในการทํางานใหเพิม่มากขึ้น อยางริเริ่มสรางสรรคและตระหนักถึงคุณคาของตนเอง โดยอาศัยหลักการและ
จริยธรรมทางสงัคม เรื่องการแบงปนการรวมแรงรวมใจกันทาํงาน การมีความสมัพันธที่ดีตอกัน และการมีสวน
รวมอยางภาคภูมิใจจะเห็นไดวาการเสรมิพลงัการทํางานมีความหมายทัง้ที่เปนกระบวนการ (Process) และ
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ผลลัพธ (Outcome) ซึ่งเกี่ยวของกบัปฏิสมัพันธระหวางบุคคลและระหวางบุคคลกบัสิง่แวดลอมโดยมีการ
แสดงพฤติกรรมอยางสรางสรรคทางบวก 

 

 1.3.2 แนวคิดระบบการยี่ยมประเมินแบบเสริมพลังอํานาจ 

แผนภูมิท่ี 1 ระบบการยี่ยมประเมินแบบเสริมพลังอํานาจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1.3.3 จุดเนนในการเยี่ยมประเมินแบบเสริมพลัง(HSS Department Empowering Survey) 

  จุดท่ี 1:จุดบรกิารผูปวยนอก (OPD) : ตรวจทาน Flow และ กิจกรรมสุขศึกษาของแตละจุด
บริการที่ดําเนินการโดยวิชาชีพตาง ๆ 

  จุดท่ี 2 :คลินิกพฤติกรรม : ตรวจทานกระบวนการทํางานสขุศึกษา และ โครงการสุขศึกษา 
ตามรูปแบบนเิวศวิทยาเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึง่เนนการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไดผลดี
จะตองจัดอยางนอย 3 ระดับ และไมเกิน 5 ระดับ คือ 
   1.  ระดับบุคคล ไดแก ความรู การรับรู ความเชื่อ ทัศนคติ เปนตน 
   2.  ระดับครอบครัว/กลุมเพื่อน ไดแก ระหวางผูปวยกับครอบครัวและระหวางผูปวย
กับเพื่อน เปนตน 
   3.  ระดับชุมชนและเครือขายตาง ๆ ในชุมชน 
   4.  ระดับองคกร ตาง ๆ ไดแก บาน วัด โรงเรียน เปนตน 
   5.  ระดับสังคม เชน ตําบล อําเภอ จังหวัด ประเทศ  ซึ่งในสังคมจะประกอบดวย 
นโยบาย ประเพณี วัฒนธรรม อาชีพ เปนตน 

งานสุขศึกษา 

คลินิกพิเศษ 

1.OPD 

2. OPD 
คลินิกทั่วไป 

2. คลินิกพฤติกรรม 

3. เวชกรรม/ปฐมภูมิ/HHC/DHS 

4. IPD 

3. OPD 

สูติ ศัลย อายุร 
กรรม 

กุมารเวช
ศาสตร 

กระดูก 
และขอ 

ทํางานรวมกับ Patient Care Team 

5. หนวยสนับสนุนการบริการ 

Lab X-ray หอง
ยา 

แพทย
แผน
ไทย 

โภชน
การ 

ซักฟอก 

6. บริหาร 

7. งานสุขศึกษา 

4. OPD 
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  จุดท่ี 3:เวชกรรมสังคม/หนวยปฐมภูมิ/Home Health Care (HHC) : ตรวจทาน
กระบวนงานงานสุขศึกษา เนนจุดบริการใน รพ.สต. และปฐมภูมิ พรอมทั้งเนนการเสริมพลังอํานาจและ
ขับเคลื่อนชุมชน การเยี่ยมบาน และ DHS   
  จุดท่ี 4:หอผูปวยใน (IPD): ตรวจทานการสนับสนุนงานสุขศึกษาที่ระบุในแผนจําหนาย 
(Discharge Plan) หรือ โครงการพเิศษที่หอผูปวยจัดทําขึ้น 

  จุดท่ี 5 :หนวยสนบัสนุน: ตรวจทานโครงการพิเศษที่ไดรับการสนบัสนุนการทํางาน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

  จุดท่ี 6 :บรหิาร : ตรวจทาน นโยบาย แผนพฒันาในโรงพยาบาล และโครงการพเิศษดานการ
ดูแลบุคลากร และ ความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

  จุดท่ี 7 : กลุมงานสุขศึกษา:  ผูเยี่ยมประเมินควรดําเนินงาน ดังนี้ 
   1. ทบทวน Service Profile ดูเปาหมาย และทบทวนบริการที่กลุมงานระบุไว และ
หาความสัมพันธกับขอมูล Hospital Profile เพื่อดูความสอดคลอง 
   2. ทบทวนการระบุความเสี่ยง และ การทํางานโดยใหขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ 
   3. ทบทวนผลลัพธในการทํางานที่เกิดขึ้นกับผูปวยและญาติ เจาหนาที่ในมิติความ
ครอบคลุมและความถูกตองทางวิชาการของการเขาใจกลุมเปาหมาย การจัดกิจกรรมการเรียนรู การประเมิน
ผลลัพธดานพฤติกรรม ครอบครัว สังคม ตลอดจน การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อรองรับการสงตอผูปวยและการ
ดูแลตอเนื่องทั้งดานการเจ็บปวยและการสรางเสริมสุขภาพ 
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บทท่ี 2 
 

การทํางานสุขศึกษาในโรงพยาบาลบูรณาการมาตรฐาน 
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation : HA) 

 

2.1  แนวคิด หลักการ และเปาหมายของมาตรฐาน HA 

  มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation : HA)  คือ  การพัฒนา
และรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล บนพื้นฐานแนวคิดหลกัการ คือเนนใหโรงพยาบาลทบทวนประเมินตนเองแลว
จะนําไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ ตอไปนี ้

1) ความคาดหวังของผูรับบริการ ความพึงพอใจ และสิ่งที่ตองการใหปรับปรุง 
2) ความรู/มาตรฐานทางวิชาชีพ  สิ่งที่ทําอยู สอดคลองกับมาตรฐาน ความรูที่นาเชื่อถือ 
3) ผลลัพธที่ควรจะเปน คือ ระดับที่โรงพยาบาลสวนใหญสามารถทําได เชน การติดเชื้อใน

โรงพยาบาลไมควรเกิน รอยละ 5 เปนตน 

   ขอกําหนดในมาตรฐาน HA ที่เปนขอกําหนดใหญ ๆ เชน การพัฒนาคน การดูแลสิง่แวดลอม
และความปลอดภัย ระบบขอมลูขาวสาร ระบบการดูแลผูปวย การดูแลมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 
 

2.2 องคประกอบของมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพ (Hospital Accreditation : HA) 
  แบงเปน  4 ตอน  ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ภาพรวมของการบริหารองคกร                                                                     
   1.1 การนํา (LED)                                                                                
   1.2 การบรหิารเชิงกลยุทธ 
   1.3 การมุงเนนผูปวย / ผูรับผลงาน (PCF)    
   1.4 การวัด วิเคราะห และจัดการความรู   (MAK)                                             
   1.5 การมุงเนนทรพัยากรบุคคล    (HRF)                                                                       
   1.6 การจัดกระบวนการ  (PCM)  

 ตอนที่ 2  ระบบงานสําคัญของโรงพยาบาล                                                               
   2.1 การบรหิารความเสี่ยง ความปลอดภัย และ คุณภาพ (RSQ)    
   2.2 การกํากับดูแลดานวิชาชีพ (PFG)  
                    2.3 สิ่งแวดลอมในการดูแลผูปวย (ENV)     
                    2.4 การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC)   
   2.5 ระบบเวชระเบียน (MRS)                                                                         
        2.6 ระบบการจัดการดานยา (MMS)          
                    2.7 การตรวจทดสอบการประกอบวินิจฉัยโรค และบรกิารทีเ่กี่ยวของ (DIN)      
   2.8 การเฝาระวังโรคและภัยคุกคาม (DHS)                                                 
   2.9 การทํางานกบัชุมชน (COM)                
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 ตอนที่ 3  กระบวนการดูแลผูปวย    
                    3.1  การเขาถึงและเขารับบริการ (ACN)    
                    3.2  การประเมินผูปวย (ASM)    
                    3.3  การวางแผน  (PLN)                                                                                    
     3.4  การดูแลผูปวย (PCD)                                                                          
        3.5  การใหขอมูลและเสรมิพลงัแกผูปวยและครอบครวั (IMP)  
        3.6  การดูแลผูปวยตอเนื่อง (COC) 

 ตอนที่ 4  ผลการดําเนินงานขององคกร    
                    4.1  ผลดานการดูแลผูปวย (PCR)     
   4.2  ผลดานการมุงเนนของผูปวยและผูรบัผลงานอื่น (CFR) 
   4.3  ผลดานการเงิน  (FNR)           
   4.4  ผลดานทรัพยากรบุคคล (HRR)   
   4.5  ผลดานระบบงานและกระบวนงานสําคัญ (SPR)    
                    4.6  ผลดานการนํา (LDR)    
                    4.7  ผลดานการสงเสริมสุขภาพ (HPR) 
 
แผนภูมิท่ี 2มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพ (Hospital Accreditation : HA) 

มาตรฐาน

ความเสี�ยง ความปลอดภยั คณุภาพ
การกาํกบัดแูลวิชาชีพ
สิ�งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย
การป้องกนัการติดเชื�อ
ระบบเวชระเบียน
ระบบจดัการด้านยา
การตรวจทดสอบ
การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ
การทาํงานกบัชุมชน
กระบวนการดูแลผู้ป่วย

การเข้าถึงและเข้ารบับริการ
การประเมินผู้ป่วย
การวางแผน
การดูแลผู้ป่วย
การให้ข้อมูลและเสริมพลงั
การดูแลต่อเนื�อง

ด้านการดูแลผู้ป่วย
ด้านการมุ่งเน้นผู้รบัผลงาน
ด้านการเงิน
ด้านทรพัยากรบุคคล
ด้านระบบและกระบวนการสําคญั
ด้านการนํา
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

การนํา

การวางแผน
กลยุทธ์

การมุ่งเน้นผู้ป่วย
และสิทธิผู้ป่วย

การวดั วิเคราะห์ และจดัการความรู้

การจดัการ
กระบวนการ

การมุ่งเน้น
ทรพัยากรบุคคล

ผลการ
ดาํเนินงาน

ตอนที� III
กระบวนการดแูลผู้ป่วย

ตอนที� II ระบบงานสําคญัของ รพ.

ตอนที� IV ผลการดาํเนินงาน

ตอนที� I ภาพรวมของการบริหารองค์กร

ทาํความเข้าใจ จับประเด็นสาํคัญ

 
 

2.3  เปาหมายมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation : HA) 
   คือ เพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบระบบงานที่เหมาะสม และใชประเมินเพื่อหาโอกาส
พัฒนา หวังผลวา การสงเสริมใหระบบบริการสุขภาพเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง อยางมีคุณภาพ 
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ปลอดภัย และผลลัพธสุขภาพที่ดี จะตองเริม่จากบรกิารสุขภาพในโรงพยาบาลและบรูณาการเขากับแนวคิด
การสรางเสริมสุขภาพเขาสูชุมชน 

   มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation : HA)   สวนใหญเนน
กิจกรรมบริการที่มีคุณภาพในโรงพยาบาล โดยมุงที่คุณภาพในการดูแลสุขภาพโดยใชผูรบับริการเปนศูนยกลาง 
การเคารพในสทิธิผูปวย การทํางานเปนทมีสหสาขาวิชาชีพ และการพัฒนาอยางตอเนื่อง   

 

2.4  เปาหมายงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลบูรณาการมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) 
 เปาหมายงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลบูรณาการมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ(HA)เปน
กระบวนการในการดูแลผูปวย/ผูรับบรกิารใหมีคุณภาพและความปลอดภัย คือ 
   1. ผูปวยยอมรับการเจ็บปวย/การรักษา  (Patient Engagement) 
   2. ผูปวยไมเสี่ยงตอการ Re-admissionเพราะสามารถทําพฤติกรรมที่สําคญัและ
จําเปนได (Patient Safety) 
  ดังนั้น จึงไดมีการยกระดับมาตรฐานงานสุขศึกษาสูมาตรฐานสากล โดยกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพไดบูรณาการมาตรฐานงานสุขศึกษา เขาเปนสวนหนึง่ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) 
ในประเด็น ดังนี้ 

  ตอนที่ II ระบบงานสําคัญของโรงพยาบาล บทบาทหลกัอยูในตอนที่ II-9 การทํางานกบั
ชุมชน (COM) มีบทบาทสําคัญคือ การจัดบริการสรางเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน (Health Promotion for 
the Community) และการเสรมิพลงัชุมชน (Community  Empowerment)   

  ตอนที่ III  กระบวนการดูแลผูปวย มีบทบาทสําคัญคือตอนที่ III-5  การใหขอมลู  และการ
เสริมพลังแกผูปวย/ครอบครัว (IMP) และการดูแลตอเนื่อง (COC) เปาประสงคของการบูรณาการบริการสุข
ศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพกับมาตรฐาน HA จึงเปนประเดน็ที่ทาทายวาจะทําอยางไรใหเกิดการบูรณาการ
การดูแลรักษาและการใหบริการสุขศึกษามีความครบถวนสมบูรณในการจัดใหผูปวย ครอบครัว มีการเรียนรู /
มีทักษะในการจัดการตนเอง ผูปวยและญาตสิามารถทําตามแผนการรักษา และแผนการสรางสุขภาพไดดวย
ตนเอง อีกทัง้ไดรบัการสนับสนุนจากครอบครัว ชุมชน สังคม เกิดการมีสวนรวมในการพฒันาคุณภาพอยาง
ตอเนื่องจนกระทัง่การบรกิารสุขศึกษากลายเปนสิ่งสําคัญเทยีบเทากบัการดูแลรักษาผูปวย (JACHO,2007) 
หรืออาจกลาวไดวาการดูแลรกัษาและบริการสุขศึกษาไมสามารถแยกออกจากกันได ผูปวยจึงตองมกีารกําหนด
เปาหมายทีส่อดคลองกบัแผนการรกัษาของแพทย  โดยเปาหมายงานสุขศึกษา มีดังนี ้

  1. เพิ่มความสามารถในการจัดการตนเองของผูปวยและญาติ 
  2. อัตราการกลับมารักษาซ้ําโดยไมไดวางแผนในแผนกผูปวยใน ภายใน 28 วันหลังการ
จําหนายครัง้กอน ลดลง 
  3. อัตราผูปวยไดรบัคําแนะนํา/ปรึกษาในการปฏิบัติตัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกตองเพิม่ขึ้น 
  4. ผูรับบรกิารมพีฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองและมีพฤติกรรมการจัดการตนเอง 
  5. ภาวะแทรกซอนของโรคลดลง 
สามารถสรปุเปนกรอบแนวคิดไดดังนี ้
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แผนภูมิท่ี 3  กรอบแนวคิดเปาหมายงานสุขศึกษาบรูณาการมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ (HA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 กระบวนงานสุขศึกษาภายใตมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพ  (HA) 

  กระบวนงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลภายใตมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) มี
กระบวนงาน 3 กระบวนงานดังไดกลาวแลว คือ 
  1. ตอนที่ II ระบบงานสําคัญของโรงพยาบาล บทบาทหลักอยูใน 
             1.1 ตอนที่ II-9.1  การทํางานกับชุมชน (COM) มีบทบาทสําคัญคือ การจัดบริการ
สรางเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน (Health Promotion for the Community)   
             1.2 ตอนที่ II-9.2 การเสริมพลังชุมชน (Community Empowerment) 

กระบวนการดแูลผูปวย 
 

1.สงเสริมการพัฒนากระบวนการดูแลผูปวยดาน
สุขศึกษาใหมีคุณภาพและความปลอดภัย 

2.ยกระดับมาตรฐานกระบวนการดูแลผูปวยดาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสูระดับ
สากล 
 

 

HED +HA 

ความรวมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
งานสุขศึกษา 

1. มีจํานวนเครือขายความรวมมือที่รวมสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติ
กรมสุขภาพเพิ่มขึ้น 
2.  มีขอตกลง หรือ แนวทางปฏิบัติในการสราง
ความรวมมือกับสรพ./หนวยงานที่เกี่ยวของในการ
ขับเคลื่อนนโยบายดาน 
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสูการปฏิบัติ 

การเยี่ยมประเมินที่มีคุณคา 
กระบวนการเยี่ยมประเมินมาตรฐานงาน  
สุขศึกษาทําใหงานสขุศึกษาเกดิ
กระบวนการพัฒนาองคความรู / 
 มีนวัตกรรม 
 

กระบวนการดแูลผูปวย/ผูรับบริการ 
1. สงเสริมการพัฒนากระบวนการดูแลผูปวยดาน

สุขศึกษาใหมีคุณภาพและความปลอดภัย 
2. ยกระดับมาตรฐานกระบวนการดูแลผูปวยดาน

สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสู
มาตรฐานสากล 

ผูรับบริการ 
1.เพิ่มความสามารถในการจัดการตนเองของผูปวย
และญาติ 
2. อัตรากลับมารักษาซ้ําโดยที่ไมไดวางแผนใน
แผนกผูปวยในภายใน 28 วันหลังการจําหนายครั้ง
กอนลดลง 
3. อัตราผูปวยไดรับคําแนะนํา/ปรึกษาในการปฏิบัติ
ตัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง
เพิ่มขึ้น 
4.ผูรับบริการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองและมี
พฤติกรรมการจัดการตนเองเพิ่มขึ้น 
5.ภาวะแทรกซอนของโรคลดลง 
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  2. ตอนที่ III  กระบวนการดูแลผูปวย มีบทบาทสําคัญคือ ตอนที่ III-5  การใหขอมูล  และ
การเสริมพลังแกผูปวย/ครอบครัว (IMP) และการดูแลตอเนื่อง (COC) 
  สามารถสรุปความเชื่อมโยงของกระบวนงานหลักทั้ง 3 กระบวนงานไดดังรายละเอียด ดังนี ้
 

แผนภูมิท่ี 4 ความเชื่อมโยงของกระบวนงานการทํางานสุขศึกษาในโรงพยาบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.5.1 กระบวนการทํางานสุขศึกษา: การจัดบริการดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวย/ญาติตอเน่ืองใน
ครอบครัว และชุมชนเพื่อสรางเสริมสขุภาพคนในชุมชน 
  1. เปาหมาย: ผูปวย ญาติ และประชาชนในชุมชน มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ 
  2. แนวคิดทฤษฏีที่ใชในกระบวนการ ผูเยี่ยมประเมินควรใหความสําคัญในเรื่อง การ
วางแผนการจําหนาย (Discharge Plan) และระบบสงตอทฤษฏีที่เกี่ยวของ เชน ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดาน
สุขภาพ ,ทฤษฎีการสื่อสาร,ทฤษฏีการแพรกระจายนวัตกรรม ,แนวคิดการสรางสุขภาพโดยใชกลยทุธการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการรักษา 

1.การประเมินผูปวยแบบองครวม 
ในพหุระดับและพหุปจจัย 

ไดขอมูลผูปวยระดับ 
- บุคคล  (Intrapersonal ) 

- ครอบครัวและกลุมเพื่อน (Interpersonal) 
- ชุมชน ( Community) 

วิเคราะหแผนการรักษาที่เชื่อมโยงกับ 
Clinical Practice Guidelines 

ไดขอมูลแบบองครวมที่เนน 
ปจจัยพหุระดบัและ 

ความพรอมในการเรียนรู 

กําหนดเนื้อหาและเปาหมาย(การเรียนรู และ การดูแลจัดการตนเอง) กลยุทธ 
และวิธีการ/เทคนิควิธีการปรับเปลีย่นพฤติกรรมและเปลีย่นปจจยักําหนดสุขภาพ 

กรณีโรคเรื้อรัง 
  - ระดับ intrapersonal 
  - ระดับ interpersonal 
  - ระดับ community 

D/C Plan 
และ 

การสงตอ 

แผนการทํางานชุมชนและการพัฒนาภาคี
เพื่อเสริมสรางพลังอํานาจทั้งผูปวย 

ครอบครัวและชุมชน 

ประเมินการรูแจง แตกฉาน และผลลัพธสขุภาพ 

กรณีเฉียบพลัน 
  - ระดับintrapersonal 
  - ระดับ interpersonal 
  - ระดับ community 

 

ผูปวย 
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จัดบรกิารแบบองครวมและตอเนือ่ง,แนวคิดการทํางานกบัชุมชนและการขบัเคลื่อนชุมชน,แนวคิดเรื่องสทิธิ
มนุษยชน สิทธิผูปวย สิทธิเดก็ สิทธผิูพิการ และสทิธิสตรี  เปนตน 
  3. พื้นที่เยี่ยมประเมิน ไดแกจุดที่ 3 เวชกรรมสังคม/ปฐมภมูิ และจุดที่ 4 IPDและจุดที่ 7 
งานสุขศึกษา 
  4. กระบวนงานสุขศึกษา: การจัดบริการดูแลปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวย/ญาติตอเนื่องใน
ครอบครัว และชุมชนเพื่อสรางเสริมสุขภาพคนในชุมชนมีดังนี้  
  4.1 ทีมผูใหบริการกําหนดชุมชนตามแผนการจําหนายผูปวยในพื้นที่ที่พบการเจ็บปวยจํานวน
มาก  
  4.2 ทีมผูใหบริการและเครือขายในชุมชนเลือกกลยุทธและกิจกรรมสุขศึกษาเพื่อสนับสนุน
การปรับเปลี่ยนและสิ่งแวดลอมที่บานและชุมชน  
  4.3 ทีมผูใหบริการใชเครื่องมือตางๆในการเลือกกลยุทธและกิจกรรมสุขศึกษาไดอยาง  
เหมาะสมโดยการมีสวนรวม 
  4.4 ทีมผูใหบริการติดตามประเมินผลและปรับปรุงบริการสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพใน
ชุมชน 

4.1 ทีมผูใหบริการกําหนดชุมชนตามแผนการจําหนายผูปวยในพื้นที่ท่ีพบการเจ็บปวย 
จํานวนมาก 
    4.1.1 กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ ทีมผูใหบริการ/เครือขายในชุมชน รวมกันกําหนดชุมชนที่
รับผิดชอบตามแผนจําหนายผูปวยในพื้นที่พบการเจ็บปวยจํานวนมาก และทําความเขาใจบริบทของชุมชนที่
รับผิดชอบ โดยดําเนินการ ดังนี้  
   1) ประเมินความตองการดานสุขภาพของชุมชนที่รับผิดชอบ ไดแก การคนหา
มุมมองของผูปวยตอสภาวะการเจ็บปวย ปจจัยกําหนดสุขภาพที่ทําใหเกิดการเจ็บปวย และการใชบริการ การ
ประเมินเพื่อจําแนกระดับความรอบรูดานสุขภาพ ทําความเขาใจบริบทของผูปวย ครอบครัว ชุมชน 
   2) วิเคราะหสถานะสุขภาพของผูปวย/ญาติ ครอบครัวและชุมชน เพื่อนํามากําหนด
กลุมเปาหมาย  ครอบคลุม กลุมที่มีสุขภาพดี กลุมที่มีความเสี่ยงสูง หรือดอยโอกาส กลุมที่มีปญหาสุขภาพ  
   3) คนหา/วิเคราะหปญหาพฤติกรรม /ปจจัยที่เปนสาเหตุของพฤติกรรม 
                       4) วิเคราะหขอมูลปจจัยพหุระดับ ไดแก ขอมูลระดับบุคคล ระดับกลุมบุคคล ระดับ
ชุมชน ของกลุมเปาหมายผูปวย/ญาติ ครอบครัวและชุมชนรวมทั้งทุนทางสังคม ทุนมนุษย ทรัพยากร 
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ขอมูลพื้นฐานคุณลักษณะประชากร บริบทชุมชน และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
เรียนรูดานสุขภาพ การรับรูขอมูลขาวสารดานสุขภาพ เครือขายสุขภาพชุมชน เพื่อนํามาวิเคราะหระดับความ
เขมแข็ง/ศักยภาพของชุมชนและใชกําหนดแผนการดูแลสนับสนุนการเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวยตอเนื่องจาก
โรงพยาบาลถึงบาน  
                      5) ออกแบบและวางแผนการดูแลสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวยตอเนื่อง
จากโรงพยาบาลถึงบาน แผนประกอบดวยเปาหมาย/วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ผลลัพธและตัวชี้วัดดาน
พฤติกรรมและ/หรือความรอบรูดานสุขภาพของกลุมเปาหมายในชุมชน  รวมทั้งระดับการมีสวนรวมของชุมชน  
                      6) นําเสนอเวทีประชาคมและเครือขายในชุมชน รวมหาแนวทาง แนวรวมในการ
วางแผนและออกแบบการจัดบิการสุขศึกษา 
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   4.1.2 ผลลัพธการดําเนินงาน 
     1) สรุปความตองการของชุมชนที่รับผิดชอบ กลุมเปาหมาย ผลการวิเคราะหปญหา
พฤติกรรม/ระดับความรอบรูดานสุขภาพที่สอดคลองกับปญหาสุขภาพของชุมชน  แผนการดูแลสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวยตอเนื่องจากโรงพยาบาลถึงบาน 
     2) แผนการดูแลสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวยตอเนื่องจากโรงพยาบาลถึงบาน 

4.2 ทีมผูใหบริการและเครือขายในชุมชนเลือกกลยุทธและกิจกรรมสุขศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการปรับเปลี่ยนและสิ่งแวดลอมท่ีบานและชุมชน  

    4.2.1 กิจกรรมที่ควรดําเนินการ ทีมผูใหบริการและเครือขายในชุมชนเลือกกลยุทธและ
กิจกรรมสุขศึกษาเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนและสิ่งแวดลอมที่บานและชุมชน  โดยใหชุมชนรวมตรวจสอบ
การรับรูชุมชน และกลุมคน 

      1) ใชขอมูลความเขมแข็งและความตองการ ศักยภาพของชุมชนเพื่อใชประโยชนในการ
กําหนดกลยุทธทางสุขศึกษาและการขับเคลื่อนชุมชน 

      2) นําขอมูลปจจัยที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมเสี่ยงของกลุมเปาหมาย มากําหนดกิจกรรม
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่เปนไปได กิจกรรมตัวอยางที่ควรดําเนินการ มีดังนี้  

   ๏ กระบวนการเยี่ยมบานของทีมหมอครอบครัว 

   ๏ การสราง Peer for   Progress โดย อสม. หรือผูปวยกันเอง 

   ๏ กระบวนการสรางกระแสให เกิดการรับรูและรวมรับผิดชอบในการดูแล                               
ผูปวย ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอม และสรางสุขภาชุมชน 

   ๏ กระบวนการขับ เคลื่ อน ผลั กดันนโยบายสาธารณะและปรั บ เปลี่ ยน                      
วัฒนธรรมชุมชน 

    ๏ กิจกรรมการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย สื่อมวลชน และผูกําหนดนโยบาย 

    4.2.2. ผลลัพธการดําเนินงาน 

      สรุปผลการวิเคราะหระดับความเขมแข็งของชุมชน กลยุทธ/กิจกรรมสุขศึกษาที่ชุมชน
เลือกเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนและสิ่งแวดลอมที่บานและชุมชน 

  4.3 ทีมผูใหบริการใชเครื่องมือตางๆในการเลือกกลยุทธและกิจกรรมสุขศึกษาไดอยาง
เหมาะสมโดยการมีสวนรวม 

  หลักการ 
  1) สามารถเลือกใชเครื่องมือตางๆสําหรับเลือกกลยุทธและกิจกรรมสุขศึกษาไดอยาง
เหมาะสม เชน SRM กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น 
  2) สรางการมีสวนรวมใหผูปวย ครอบครัว ชุมชน ในการเลือกกิจกรรมสุขศึกษาที่เหมาะสม
และสอดคลองกับปญหาพฤติกรรม การรักษาพฤติกรรมสุขภาพ วิถีชีวิต และบริบททางสังคม สิ่งแวดลอม 
  3) จัดบริการสุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพสําหรับชุมชนโดยความรวมมือกับองคกรและผู
ใหบริการอื่นๆ/เครือขายในชุมชน 
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4.3.1 กิจกรรมที่ควรดําเนินการ 

1) ทีมผูใหบริการจัดบริการสุขศึกษา พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะสุขภาพ สําหรับชุมชนตาม
แผนที่กําหนด 

2) ทีมผูใหบริการทบทวนขอมูลสถานการณการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคลอง
กับปญหาสุขภาพสําคัญของชุมชน  เพื่อเปนขอมูลในการประเมินรูปแบบการจัดบริการ  สุขศึกษา 

3) ทีมผูใหบริการแสวงหาความรวมมือกับองคกรเครือขายในชุมชน ในการจัดบริการสุข
ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสําหรับชุมชน ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น กองทุนสรางเสริมสุขภาพ
ตําบล   จิตอาสา แกนนําสุขภาพ (อสม. แกนนําเยาวชน ฯลฯ) ชมรมสรางสุขภาพ ผูนําชุมชน/ผูนําศาสนา 
เปนตน 

4) ทีมผูใหบริการทบทวนการจัดบริการสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพสําหรับชุมชน 
ไดแก รูปแบบบริการสุขศึกษา ระดับการมีสวนรวมขององคกรเครือขายภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชน 
ครอบคลุมเหมาะสมสอดคลองตามแผนที่กําหนด ไดแก 

   ๏ การใหคําปรึกษา 

         ๏ การจัดกระบวนการกลุม 

          ๏ การจัดกลุมผูปวยชวยเหลือตนเอง 

          ๏ การจัดกลุมชวยเหลือทางสังคม 

          ๏ การพัฒนาทักษะชีวิต  ทักษะสุขภาพ 

   ๏ กระบวนการเยี่ยมบานของทีมหมอครอบครัว 

   ๏ การทําประชาคมเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนใหเกิดการพัฒนากติกา คานิยม 
วัฒนธรรมที่เอื้อตอการสรางสุขภาพ 

               ๏ การจัดบริการสงเสริมสุขภาพ 

   ๏ กระบวนการสรางกระแสใหเกิดการรับรูและรวมรับผิดชอบในการดูแลผูปวย
ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอม และสรางสุขภาพชุมชน 

   ๏ กระบวนการขับเคลื่อน ผลักดันนโยบายสาธารณะและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
ชุมชน 

   ๏ กิจกรรมการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย สื่อมวลชน และผูกําหนดนโยบาย    

                   ๏ การใชขอเสนอขององคกรระหวางประเทศ เชน Best Buys ที่องคการอนามัยโลก
ไดเสนอใหนําไปใชในการทํางานเปลี่ยนพฤติกรรม   โดยเปนรูปแบบที่คํานึงถึงตนทุนและการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                             

    4.3.2 ผลลัพธการดําเนินงาน 

  ความครอบคลุมกลุมเปาหมายในการจัดบริการสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ และระดับ
การมีสวนรวมขององคกรเครือขายภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชน 
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  4.4 ทีมผูใหบริการติดตามประเมินผลและปรับปรุงบริการสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ในชุมชน 

4.4.1 กิจกรรมที่ควรดําเนินการ 

1) ทีมผูใหบริการจัดทําการประเมินผลและวัดผลกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู มี
ความรอบรูดานสุขภาพในการจัดการตนเอง การใชบริการ การจัดปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

2) ทีมผูใหบริการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู/ถอดบทเรียนผลการเรียนรู กระบวนการ ผล
การดําเนินงานเพื่อใชในการปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงาน  

3) ทีมผูใหบริการนําสิ่งที่ไดจากการทบทวนประเมินผลมาจัดลําดับความสําคัญ สือ่สารแก
ชุมชนที่มีสวนรวม เพื่อรวมกันพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสุขศึกษาในชุมชนอยางตอเนื่อง 

4) จัดรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีหลักฐานเชิงประจักษทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ  

5) ติดตามผลผลและความกาวหนาของการใหบริการ สงตอในรายที่ยังมีปญหา หรือตอง
ไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง 

    4.4.2 ผลลัพธการดําเนินงาน 

     รายงานผลการประเมินผลโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน เชน พฤติกรรม
สุขภาพและหรือระดับความรอบรูดานสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป นวัตกรรมชุมชน บุคคลตนแบบ ชุมชนตนแบบ 
การมีสวนรวมของชุมชน ความพึงพอใจตอบริการสุขศึกษา เปนตน 

คําจํากัดความ 

  ทีมผูใหบริการ หมายถึง คณะกรรมการสุขศึกษาหรือคณะทํางานที่เกี่ยวของกับการบริการ
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาลที่ประกอบดวยสหสาขาวิชาชีพ และหรือผูที่เกี่ยวของ 

  บริการสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพหมายถึงการจัดกระบวนการสุขศึกษา และพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ เพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมหรือลดปจจัยเสี่ยงของผูรับบริการในสถานพยาบาลและชุมชน 
โดยการคนหามุมมองของผูปวยตอสภาวะการเจ็บปวยและกาํหนดปจจัยสุขภาพที่ทําใหผูปวยมาใชบริการ และ
เลือกกิจกรรมสุขศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับปญหาพฤติกรรมสุขภาพและวิถีชีวิต เพื่อใหเกิดการเรียนรู 
พัฒนาทักษะ และปจจัยแวดลอมทีเ่กี่ยวของ เพื่อสงเสริมสุขภาพ ปองกัน และควบคุมโรค บําบัดรักษา และ
ฟนฟูสุขภาพ รวมทัง้วัดผลกระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรูดานสุขภาพ ทั้งในเชิงปรมิาณและคุณภาพ 
ติดตามผลและความกาวหนาของการดําเนินการ และสงตอในรายที่ยังมีปญหาและตองไดรบัการดูแลอยาง
ตอเนื่อง 

  การขับเคลื่อนชุมชน (Community Mobilization) หมายถึง กระบวนการเรียนรูชุมชน
โดยมีเปาหมายเพื่อการคนหาทุนมนุษยที่เปนที่ยอมรับของคนในชุมชน เปนผูมีจิตสาธารณะ ซึ่งเปนพลังในการ
ขับเคลื่อนชุมชนตอไป 
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แผนภูมิที่ 5  กรอบแนวคดิในการจัดบริการดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวย/ญาติตอเนื่องในครอบครัวและชุมชนเพื่อสรางเสริมสุขภาพคนในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดชุมชนตามการแผนจําหนายผูปวยในพื้นที่ที่พบการเจ็บปวยจํานวนมาก 

แผนการดูแลสนับสนุนการเปลีย่นพฤติกรรม
ผูปวยตอเนื่องจากโรงพยาบาลถึงบาน 

หลังจําหนาย 

นําเสนอเวทีประชาคม และ

เครือขา่ยในชมุชน 

วิเคราะหขอมูลปจจัยพหุระดับ(intrapersonal interpersonal Com. Network) 
โดยใชแนวคดิทุนมนุษย ทุนสงัคมในแตละพื้นที ่

1 
ผูใหบริการ และ เครือขายในชุมชนเลือก

กลยุทธและกิจกรรมสุขศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการเปลี่ยนพฤติกรรมและ

สิ่งแวดลอมที่บานและชุมชน  
 

2 

รวมมือกับองคกรและผูใหบริการอื่นๆ/ เครือขายในชุมชน จัดบริการสุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ 

3 

4 

ตัวอยางกิจกรรม 
กระบวนการเยี่ยมบานของทีมหมอครอบครัว 
การสรางPeer for Progress โดย อสม.หรือ ผูปวยกันเอง 
กระบวนการสรางกระแสใหเกิดการรับรูและรวมรับผิดชอบในการ
ดูแลผป.ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอม และสรางสุขภาพชุมชน 
กระบวนการขับเคลื่อนผลักดันนโยบายสาธารณะและปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมชุมชน 
กิจกรรมการทํางานรวมกับภาคี เครือขาย สื่อมวลชน และผูกําหนด
นโยบาย 

 

ใช้ เครื�องมือต่างๆ เช่น SRM กองทนุหลกัประกนัสขุภาพระดบัท้องถิ�น 

ประเมินผลลพัธ์การทําพฤติกรรมและผลลพัธ์สุขภาพ 

18  
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2.5.2 กระบวนการทํางานสุขศึกษา : การเสริมพลังชมุชน 

  1. เปาหมาย: ความเสี่ยงลดลงชุมชนมีระบบการดูแลตอเนือ่งที่รองรบัผูปวยทีส่งมาจาก
โรงพยาบาลจนเกิดเปนชุมชนเกิดการยอมรับ/ปรบัเปลี่ยน/เรียนรู/อยูได 
  2. แนวคิดทฤษฎีที่ใช  เชน  ทฤษฏีความเชื่อใน-นอกอํานาจตน ความเชื่อในความสามารถ
ของตนเอง ทฤษฎีการอธิบายพฤติกรรม ทฤษฎีการสื่อสาร  ทฤษฎีแรงสนบัสนุนทางสงัคม ทฤษฎีเครือขายทาง
สังคม ทฤษฎีการสรางเสรมิพลงัอํานาจ 
  3. พื้นที่เยี่ยมประเมิน: ครอบคลุมทกุจุดบริการในโรงพยาบาล 
  4. กระบวนการทํางานสุขศึกษา: การเสรมิพลงัชุมชน มีดังนี้  

4.1 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน การสรางเครือขาย จิตอาสา เครือขายการ

เรียนรู 

4.2 องคกรมีสวนรวมในการชี้แนะและสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพดวย

การสรางความสัมพันธ รวมมือกับผูเกี่ยวของ และแลกเปลี่ยนสารสนเทศอยางตอเนื่อง 

4.3 องคกรรวมมือกับชุมชน สงเสริมความสามารถของกลุมตางๆ ในชุมชนเพื่อ

ดําเนินการแกปญหาที่ชุมชนใหความสําคัญ 

4.4 องคกรรวมมือกับชุมชน สงเสริมพฤติกรรมและทักษะสวนบุคคล (ครอบคลุม

การจัดการเรียนรูพัฒนาทักษะ และจัดปจจัยแวดลอม) ซึ่งมีผลตอสุขภาพของแตละคน 

4.5 องคกรรวมมือกับชุมชน สงเสริมใหมีจัดปจจัยแวดลอมในชุมชนที่เอื้อตอการมี

พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง 

4.6 องคกรรวมมือกับชุมชนสงเสริมใหมีบริการชวยเหลือทางสังคม และสราง

สิ่งแวดลอมทางสังคมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี 
 

4.1 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน การสรางเครือขาย จิตอาสา เครือขายการเรียนรู 
4.1.1 กิจกรรมที่ควรดําเนินการ 

1) ทีมผูใหบริการพัฒนาและเพิ่มความสามารถของชุมชน โดยรวมกลุมเพื่อการเรียนรู 
การพัฒนาและขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตและสิ่งแวดลอม ปรับปรุงสุขภาพ และความเปนอยูที่ดี 
ปลอดภัยของชุมชน  โดย - การคนหาทุนมนุษย ทุนสังคม 
   - การจัดตั้งองคกรชุมชน ( Community  Organization : CO) 
   - การพัฒนาชุมชน (Community Development : CD) 
   - การเสริมสรางพลังชุมชน ( Community Empowerment : CE) 
   - การสรางยุติธรรมชุมชน (Community Justice : CJ)  ในมิติการเคารพสิทธิใน
การเขาถึงบริการ หรือเอื้อใหเกิดการเคารพสิทธิในการใชบริการ การเขาถึงทรัพยากรในชุมชน และการรวม
สรางสังคมใหปลอดภัย 
    2) ผูบริหารและทีมผูใหบริการทบทวนบทบาทการสนับสนุนการดําเนินงานและการจัดทํา
แผนพัฒนาศักยภาพของสมาชิกเครือขาย การสื่อสารภายในเครือขาย การมีปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน 
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     3) ทีมผูใหบริการเปดโอกาสใหเครือขายเขามามีสวนรวมในการจัดตั้งองคกรและชุมชน 
(Community Organization) ทบทวนเปาหมาย วัตถุประสงค กิจกรรมที่ดําเนินการ ปญหาอุปสรรค แบบ
หุนสวนทางสุขภาพ  

ผลลัพธการดําเนินงาน 

  ฐานขอมูลเครือขายที่เปนปจจุบัน ผลการพัฒนาศักยภาพเครือขายที่สอดคลองกับแผนการ
พัฒนาศักยภาพ การมีสวนรวมของสมาชิกเครือขาย  

 4.2 องคกรมีสวนรวมในการชี้แนะและสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพดวยการสราง
ความสัมพันธ รวมมือกับผูเกี่ยวของ และแลกเปลี่ยนสารสนเทศอยางตอเน่ือง 

  4.2.1 กิจกรรมที่ควรดําเนินการ 

                       1) ทีมผูใหบริการและเครือขายสุขภาพรวมจัดกระบวนการสุขศึกษาเพื่อสรางความสัมพันธ
ใหเกิดความไววางใจ สรางการยอมรับ ใหความรวมมือ ความคิดริเริ่มสรางสรรค/กลาแสดงออก ระดมความ
คิดเห็นเพื่อหาขอสรุปรวมกันของกลุมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ  

    2) ทีมผูใหบริการและเครือขายสุขภาพรวมกันวิเคราะหชุมชน วิเคราะหเครือขายทางสังคม 
แรงสนับสนุนทางสังคม และแหลงของแรงสนับสนุนทางสังคม ชองทางการสื่อสาร รวมทั้งประเด็นสําคัญของ
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน ประกอบการชี้แนะการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 

    3) ทีมผูใหบริการและเครือขายสุขภาพมีสวนรวมในการจัดทําประชาสังคมเพื่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของชุมชนในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

  4.2.2 ผลลัพธการดําเนินงาน  มีขอกําหนด/กฎระเบียบหรือมาตรการดานการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพของชุมชน  

 4.3 องคกรรวมมือกับชุมชน สงเสริมความสามารถของกลุมตางๆ ในชุมชนเพื่อดําเนินการ
แกปญหาที่ชุมชนใหความสําคัญ 

  4.3.1 กิจกรรมดําเนินงาน 

    1) ทีมผูใหบริการและเครือขายสุขภาพทบทวนวิเคราะหเครือขายตางๆ ที่มีในชุมชน เพื่อ
จําแนกบทบาทกลุมตางๆ ที่มีชุมชน เพื่อวางกลยุทธในการแกปญหาของชุมชน  

    2) ทีมผูใหบริการและเครือขายสุขภาพในการสงเสริมความสามารถของกลุมตางๆ ที่
วิเคราะหได เพื่อแกปญหาของชุมชน 

  4.3.2 ผลลัพธการดําเนินงาน มีฐานขอมูลกลุม เครือขายที่เปนแกนหลักในการดําเนินงานที่
ผลตอความสําเร็จในการแกปญหาชุมชน 

 4.4 องคกรรวมมือกับชุมชน สงเสริมพฤติกรรมและทักษะสวนบุคคล (ครอบคลุมการจัดการ
เรียนรูพัฒนาทักษะ และจัดปจจัยแวดลอม) ซึ่งมีผลตอสุขภาพของแตละคน 
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4.4.1 กิจกรรมดําเนินงาน 

    1) ทีมผูใหบริการและเครือขายสุขภาพจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในเครือขาย และระหวาง
เครือขายอื่นๆ เพื่อการถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

    2) ทีมผูใหบริการและเครือขายสุขภาพมีการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู ความรู /ทักษะ 
และ ทรัพยากรที่จําเปน เพื่อเสริมสรางความสามารถของชุมชนในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 
อันจะนําไปสูความเปนอยูที่ดีของชุมชน 

    3) ทีมผูใหบริการประเมินผลการสนับสนุนสงเสริมพฤติกรรมและทักษะสวนบุคคลรวมกับ
ชุมชนและประเมินแนวโนมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชนในภาพรวมที่เปลี่ยนแปลงไป 

    4) ทีมผูใหบริการและเครือขายสุขภาพมีการรวบรวมสิ่งดีๆ ความสําเร็จ บทเรียนที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินงานของเครือขายตางๆ 

  4.4.2. ผลลัพธการดําเนินงาน มีฐานขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ และหรือ ระดับความรอบรู
ดานสุขภาพของประชาชน แสดงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมสุขภาพ 

 4.5 องคกรรวมมือกับชุมชน สงเสริมใหมีจัดปจจัยแวดลอมในชุมชนที่เอื้อตอการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกตอง 

  4.5.1. กิจกรรมดําเนินงาน 

    1) ทีมผูใหบริการและเครือขายสุขภาพทบทวน วิเคราะหสถานการณและบริบทของพื้นที่ที่
มีความตระหนักในปญหา และมีความพรอมในการที่จะพัฒนาสูการเปนพื้นที่ตนแบบพื้นที่การจัดปจจัย
แวดลอมในชุมชนที่เอื้อตอการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง 

    2) ทีมผูใหบริการและเครือขายสุขภาพสงเสริมใหชุมชนจัดรณรงคดานสุขภาพ และ
กิจกรรมตามเหตุการณพิเศษ (Event) ใหเขาถึงกลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิดการรับรู สนใจ ตระหนัก เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการจัดปจจัยแวดลอมในชุมชนที่เอื้อตอการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง 

    3) ทีมผูใหบริการและเครือขายสุขภาพเสริมพลังใหชุมชนมีการพัฒนาศูนยการเรียนรูดาน
สุขภาพหรือชุมชนตนแบบดานตางๆ ที่สงผลตอการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพประชาชนในชุมชน 

    4) ทีมผูใหบริการและเครือขายสุขภาพรวมกับชุมชน องคกรที่เกี่ยวของประเมินผลการ
สงเสริมใหมีการจัดปจจัยแวดลอมในชุมชนที่เอื้อตอการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง 

  4.5.2 ผลลัพธการดําเนินงาน มีพื้นที่ตนแบบการจัดปจจัยแวดลอมในชุมชนที่เอื้อตอการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง หรือมีศูนยการเรียนรูดานสุขภาพ 

 4.6 องคกรรวมมือกับชุมชนสงเสริมใหมีบริการชวยเหลือทางสังคมและสรางสิ่งแวดลอมทาง
สังคมที่เอ้ือตอการมีสุขภาพดี 

  4.6.1 กิจกรรมดําเนินงาน 

    1) ทีมผูใหบริการรวมกับชุมชนทบทวนขอมูลสถานการณของผูตองการความชวยเหลือทาง
สังคม เพื่อเอื้อตอการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง 
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    2) ทีมผูใหบริการและเครือขายสุขภาพสงเสริมใหชุมชนมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญ
ประโยชน กิจกรรมเพื่อสังคม/สาธารณะ/กลุมผูชวยเหลือตนเอง/กลุมเพื่อนเพื่อเพื่อน เอื้อตอการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกตอง และการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี 

    3) ทีมผูใหบริการและเครือขายสุขภาพสงเสริมใหชุมชนจัดกิจกรรมประกวด/แขงขัน/เชิดชู
เกียรติ เพื่อการพัฒนา 

    4) ทีมผูใหบริการและเครือขายสุขภาพจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธ ความตื่นตัว 
กระตือรือรนความสามัคคี แกสมาชิก  

    5) ทีมผูใหบริการและเครือขายสุขภาพสงเสริมใหชุมชนมีการประเมินผลการสงเสริมและ
บริการทางสังคมของชุมชน 

    6) ทีมผูใหบริการและเครือขายสุขภาพสงเสริมใหชุมชนมีการเผยแพรผลงานเดนของ
บุคคล/กลุม/พื้นที่ตนแบบ สูสาธารณะ 

  4.6.2 ผลลัพธการดําเนินงาน  มีบุคคลตนแบบ มีจิตอาสาในชุมชน มีกลุมผูชวยเหลือ
ตนเอง/กลุมเพื่อนเพื่อเพื่อน มีแหลงแรงสนับสนุนทางสังคม ซึ่งดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

คําจํากัดความ 

 องคกรทํางานเปนคูพันธมิตรกับชุมชน หมายถึง การมีสวนรวมใน 5 ระดับ คือ รวมใหขอมูลขาวสาร 
รวมคิด รวมตัดสินใจ  รวมทํา และรวมตรวจสอบเปนเจาของ 
 สงเสริมความสามารถของชุมชน  เปนการวิเคราะหบทบาทของเครือขายที่มีอยูในชุมชน เพื่อเปน
ขอมูลสําหรับกําหนดบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ใหสอดคลองกบัที่
เปนอยูจริง  
 พฤติกรรมและทักษะสวนบุคคลที่สําคัญ ไดแก พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองของประชาชนที่สอดคลอง
กับปญหาสุขภาพอันดับตนๆ ของชุนชน 
 สิ่งแวดลอมทางกายภาพในชุมชนที่เอ้ือตอการมีสุขภาพดี ไดแก ปจจัยเอื้อและปจจัยเสริมที่สงผล
ตอการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง ไดแก สภาพแวดลอมทางกายภาพ วัสดุ-อุปกรณ สถานที่ ขอมูลขาวสาร 
นโยบาย/มาตรการทางสังคม กลุมบุคคล ชมรม วัฒนธรรม/ประเพณี ที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพ 
 สิ่งแวดลอมทางสังคมที่เอ้ือตอการมีสุขภาพดี ไดแก ปจจัยที่สงผลตอความเจ็บปวย ไดแกการเขาถึง
บริการสุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยง สิ่งแวดลอมที่เสี่ยง  
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แผนภูมิท่ี 6  กรอบแนวคิดในการจัดบริการเสริมพลังชมุชน (Community Empowerment) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ความเสี่ยงลดลง(ชุมชนเกิดความยอมรบั/
ปรับเปลี่ยน/เรียนรู/อยูได) 

สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 

การสรางเครือขาย จิตอาสา  
เครือขายการเรียนรู การเปนคูพันธมิตร 

    สนับสนุนการเรียนรูเพื่อการมีสุขภาพดี
ในชุมชน 

องคกรรวมมือกับชุมชน 

สงเสริมความเชื่อม่ันใน
ความสามารถของชุมชน 

สงเสริมพฤติกรรมและทักษะ
สุขภาพสวนบุคคล 

สรางการขบัเคลื่อนการดูแล
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

บริการชวยเหลือทางสงัคม 
สิ่งแวดลอมทางสงัคม 

    เฝาระวังปญหาสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพและพฤติกรรมคน 

1 

2 

3 4 

5 6 

7 
ผลักดันขอกําหนด/มาตรการทาง
สังคมของชุมชนที่เอ้ือตอการสราง

เสริมสุขภาพ 

8 

23 
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2.5.3 กระบวนการทํางานสุขศึกษา :  การใหขอมูลและเสริมพลังแกผูปวย/ครอบครัว 

 1. เปาหมาย: ผูปวย/ครอบครัวมีพฤติกรรมที่ถูกตอง มีความรอบรูดานสุขภาพที่สามารถดูแลจัดการ
ตนเอง/ ครอบครัว/ชุมชนได 
 2. แนวคิดทฤษฎี ที่ใช Stage of Change , Self Management , Counseling Technique, 
Ecological Model , Health Believe Model , Empowerment, ทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีการศกึษาผูใหญ 
ทฤษฎีการสื่อสาร ฯลฯ 
 3. พื้นที่ประเมิน คลินิกทั่วไป และเฉพาะทางในโรงพยาบาล 
 4. กระบวนการทํางานสุขศึกษา :  การใหขอมลูและเสริมพลังแกผูปวย/ครอบครัวมีดงันี ้

  4.1 ทีมผูใหบรกิารประเมินผูปวยเพือ่วางแผนและกําหนดกจิกรรมการเรียนรู. การประเมิน
ครอบคลมุปญหา/ ความตองการของผูปวย, ขีดความสามารถ, ภาวะทางดานอารมณจิตใจ, ความพรอมในการ
เรียนรูและดูแลตนเอง 

  4.2 ทีมผูใหบรกิารใหขอมูลที่จําเปนและชวยเหลือใหเกิดการเรียนรูสําหรับการดูแลตนเอง
และการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เอื้อตอการมสีุขภาพดีแกผูปวยและครอบครัวอยางเหมาะสมกับปญหา มีความ
ชัดเจนและเขาใจงาย มีการประเมินการรบัรูความเขาใจและความสามารถในการนําขอมูลที่ไดรับไปปฏิบัต ิ

  4.3 ทีมผูใหบรกิารใหความชวยเหลือทางดานอารมณจิตใจและคําปรึกษาที่เหมาะสมแกผูปวย
และครอบครัว 

  4.4 ผูใหบริการและผูปวย / ครอบครัวรวมกันกําหนดกลยทุธการดูแลตนเองทีเ่หมาะสม
สําหรับผูปวย รวมทัง้ติดตามปญหาอปุสรรคในการดูแลตนเองอยางตอเนื่อง 

  4.5 ทีมผูใหบรกิารจัดกิจกรรมเสริมทกัษะที่จําเปนใหแกผูปวย/ครอบครัวและสรางความมั่นใจ
วาผูปวย /ครอบครัวสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง 
   
 4.1 ทีมผูใหบริการประเมินผูปวยเพื่อวางแผนและกําหนดกิจกรรมการเรียนรูการประเมิน
ครอบคลุมปญหา/ ความตองการของผูปวย ขีดความสามารถ ภาวะทางดานอารมณจิตใจ  ความพรอมใน
การเรียนรูและดูแลตนเอง 

  4.1.1 กิจกรรมดําเนินงาน 

    1) ทีมผูใหบริการทบทวนวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ประวัติการเจ็บปวย พฤติกรรมเสี่ยง 
ปจจัยทางครอบครัว/สังคม  

    2) ประเมินปญหาความตองการ/ความกังวลใจของผูปวย/ครอบครัว ขีดความสามารถ 
ภาวะทางอารมณ จิตใจ  

    3) ประเมินความพรอมในการเรียนรู /การสนับสนุนครอบครัว เครือขายการกําหนดปจจัย
สุขภาพที่ทําใหผูปวยมาใชบริการ ขอจํากัดดานรางกาย/จิตใจ/อุปสรรคการใชภาษา/ประเพณีวัฒนธรรมทีช่อบ 

    4) ทีมผูใหบริการสรางสัมพันธภาพและตกลงบริการสุขศึกษากับผูปวยและครอบครัว เพื่อ
สรางความคุนเคยใหเกิดความไววางใจในการใหบริการ มีการแจงขั้นตอน วัตถุประสงค ระยะเวลาในการ
ดําเนินกิจกรรม และรักษาความลับ 
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    5) ทีมผูใหบริการคนหามุมมองของผูปวยและครอบครัวตอสภาวะการเจ็บปวย เชน ความ
กลัว ความวิตกกังวล มีแนวความคิดที่ผิดสงผลกระทบตอการดูแลสุขภาพ  และปจจัยกําหนดสุขภาพที่ทําให
เกิดการเจ็บปวยและการใชบริการ คนหาปญหาพฤติกรรม ประเมินระดับความรอบรูดานสุขภาพ  ทําความ
เขาใจบริบทของผูรับบริการและครอบครัว 

    6) ทีมผูใหบริการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู วางแผนและกําหนดขอมูล/ขาวสาร/ความรู
ที่จําเปนตอการดูแลตนเองของผูปวย 

  4.1.2 ผลลัพธการดําเนินงาน 

    1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูปวยและครอบครัว มีความชัดเจน แสดงถึงการ
กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม พฤติกรรมเปาหมายครอบคลุมความตองการ ความกังวลของผูปวยการ
พัฒนาการเรียนรู พัฒนาทักษะ และการจัดปจจัยแวดลอม 

     2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแสดงถึงการพิจารณา ขอมูลจําเปนของผูปวยและ
ครอบครัวรวมในการวางแผน เชน อายุ ระดับการศึกษา ภาษาที่ชอบ/ภาษาที่คุนเคย ระดับความรอบรูดาน
สุขภาพทางสุขภาพ อุปสรรคดานอารมณ ขอจํากัดดานรางกาย การรับรู ความตองการการเรียนรูในสิ่งที่ชอบ 
ความพรอมในการเรียนรู  การสรางการมีสวนรวมของผูปวยและครอบครัวในการวางแผน 
 
 4.2  ทีมผูใหบริการใหขอมูลที่จําเปนและชวยเหลือใหเกิดการเรียนรูสําหรับการดูแลตนเองและ
การมีพฤติกรรมสุขภาพที่เอ้ือตอการมีสุขภาพดีแกผูปวยและครอบครัวอยางเหมาะสมกับปญหา มีความ
ชัดเจนและเขาใจงาย มีการประเมินการรับรูความเขาใจและความสามารถในการนําขอมูลที่ไดรับไปปฏิบัติ 

  4.2.1 กิจกรรมดําเนินงาน 

    1) ทีมผูใหบริการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อและชองทางที่เหมาะสมกับแตละ
กลุมเปาหมาย และตองคํานึงถึงความสามารถ/ทกัษะ/ความพรอมในการเรียนรู/วฒันธรรม ความเชื่อ ศาสนา 
ฯลฯ ของผูปวยและครอบครัวทีเ่กี่ยวของกบัการเจ็บปวยและวิถีชีวิต ใหมั่นใจวาผูปวยสามารถดูแลตนเองขณะ
อยูในโรงพยาบาลและหลงัจําหนาย  

    2) ทีมผูใหบริการควรคํานงึถึงปริมาณขอมลูที่ใหไมควรมากเกินความจําของผูปวย วิธีหรือ
รูปแบบในการใหขอมลู การสื่อสารผูปวยควรเปนผูกําหนดเอง เชน จังหวะและหรือความเร็วของความสมารถ
ในการเรียนรูของกลุมเปาหมายไมเร็ว/ชาเกินไป 

    3) ทีมผูใหบริการทบทวนการผลิตสื่อและวิธีการสือ่สารที่ตองสอดคลองระหวางเนื้อหา 
ภาพ และเสียง และลดเนื้อหาที่ซ้ําซอนลง และกระบวนการผลิตตองมสีวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสีย (ทีม
สุขภาพ ผูปวย ครอบครัว) 

    4) ทีมผูใหบริการใหขอมลูแหลงสนับสนุนในชุมชนและโปรแกรมการเรียนรูอยางตอเนือ่งที่
ผูปวย/ครอบครัวควรไดรับ 

    5) ทีมผูใหบริการมีการประเมินและการประเมินซ้ํา เกี่ยวกบั การรบัรูความเขาใจและ
ความสามารถในการนําขอมูลที่ไดรับไปปฏิบัติ เปนระยะๆ ในทุกขั้นตอนของการดูแล 

  4.2.2 ผลลัพธการดําเนินงาน  สื่อที่ใชประกอบการเรียนรูแตละกลุมเปาหมาย 
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 4.3  ทีมผูใหบริการใหความชวยเหลือทางดานอารมณจิตใจและคําปรึกษาที่เหมาะสมแกผูปวย
และครอบครัว 

  4.3.1 กิจกรรมดําเนินงาน 

    1) ทีมผูใหบริการมีการประเมินระดบัความเครียด ความวิตกกังวล และสาเหตุของ
ความเครียดจากการเจ็บปวยหรือวิกฤติทีผู่ปวยตองเผชิญ  

    2) ทีมผูใหบริการทําความเขาใจผูปวยและครอบครัว โดยการมองแบบองครวม คือ การ
มองความสมดุลของกายใจ สงัคม เศรษฐกิจและจิตวิญญาณ การมองสภาวะโรค ความตอเนื่องของการดูแล
จากโรงพยาบาลสูบาน ชุมชน และที่ทํางาน 

    3) ทีมผูใหบริการใชเทคนิคการใหคําปรกึษาแบบเนนแรงจงู หรือการใหคําปรึกษาแบสั้นๆ 
เพื่อผอนคลายความเครียด สามารถเผชิญปญหาและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิม่ประสิทธิผลในการ
จัดการตนเอง 

    4) ทีมผูใหบริการทบทวนการออกแบบกิจกรรมในการสรางทักษะการจัดการความเครียดที่
เนื่องจากความเจ็บปวย และการจัดหาแหลงสนบัสนุนหรอืพฒันาความเชื่อมั่นในตนเองของผูปวย เพื่อลด
ระดับความเครียดระยะสั้นนั้นได ดวยกิจกรรมการใหขอมลูและสรางพลังอํานาจ 

    5) ทีมผูใหบริการใชเทคนิค/วิธีการที่เหมาะสมในการเสริมแรงจงูใจ เสรมิพลังอํานาจ เพิ่ม
ความมั่นใจในการจัดการตนเอง 

  4.3.2 ผลลัพธการดําเนินงาน  ผลการประเมินบริการใหคําปรึกษา 

 4.4 ทีมผูใหบริการและผูปวย / ครอบครัวรวมกันกําหนดกลยุทธการดแูลตนเองที่เหมาะสม
สําหรับผูปวย รวมทั้งติดตามปญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองอยางตอเน่ือง 

4.4.1 กิจกรรมดําเนินงาน 

    1) ทีมผูใหบริการใชกระบวนการจัดการเรียนรูและการเสรมิพลงัผูปวยที่ประยุกตแนวคิด
พฤติกรรมศาสตร การจัดการเรียนรู การสรางพลงัอํานาจ และ การสื่อสารมาใชรวมกัน เกิดเปนรปูแบบหรือ
โมเดลในการใหบริการที่เนนการมสีวนรวมและผูปวยเปนศูนยกลางแบบองครวมกระบวนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผูปวยและญาติ ทําความเขาใจผูปวยและครอบครวั โดยการมองแบบองครวม  

    2) ผูใหบริการสรางการมสีวนรวมของผูปวย ครอบครัว ในการตัดสินใจดูแลรักษาสามารถ
ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ /การดูแลรักษาตนเองได 

    3) ผูใหบริการ มีการบันทกึขอมลูการใหบริการสุขศึกษาของแตละวิชาชีพในเวชระเบียนที่
เชื่อมโยงการดูแลตอเนื่องใชประโยชนขอมูลรวมกัน(ขอมูลสาํคัญที่ควรบันทกึในการใหบริการสุขศึกษาผูปวย
และญาติ เชน ความตองการการเรียนรูของผูปวย ความชอบ /ความถนัดในการเรียนรู/ความพรอมในการ
เรียนรู ความรูที่ผูปวยมีอยูในปจจบุัน/อปุสรรคในการเรียนรู /การจัดการดูแลสุขภาพ วัตถุประสงคและ
เปาหมายการเรียนรูวิธีการ/เทคนิคที่ใชกับผูปวยและญาติในการจัดการเรียนรู  ปฏิกิริยาการตอบสนองของ
ผูปวยและญาติการประเมินผลการเรียนรูและการนําไปปฏิบตัิ) 
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  4.4.2 ผลลัพธการดําเนินงาน  รูปแบบ/โมเดลการในใหบริการสุขศึกษารายกลุม รายบุคคล 

 4.5ทีมผูใหบริการจัดกิจกรรมเสริมทักษะที่จําเปนใหแกผูปวย/ครอบครัวและสรางความมั่นใจวา
ผูปวย/ครอบครัวสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง 

4.5.1 กิจกรรมดําเนินงาน 
    ผูใหบริการเตรียมผูปวยในการตัดสินใจโดยใชขอมูลกระตุนการมสีวนรวม เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูที่สอดคลองกับบรบิทของผูปวยเอง จนทําใหสามารถตัดสินใจทีจ่ะจัดการการเจ็บปวยและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดมากข้ึน 

  4.5.2  ผลลัพธการดําเนินงาน   

  ผลการประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเอง ความรูแจงแตกฉานดานสุขภาพ ความสามารถใน
การดูแลตนเองกอนจําหนาย  และแผนการจําหนายผูปวยเชื่อมโยงการดูแลจากโรงพยาบาล บาน และชุมชน  
 
 4.6 ทีมผูใหบริการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูและการเสริมพลังผูปวย/ 
ครอบครัว 

  4.6.1 กิจกรรมดําเนินงาน 

    ผูใหบริการมีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยสอดแทรกอยูในกระบวนการ
เรียนรูและการเสริมพลังผูปวยและครอบครัว  

  4.6.2 ผลลัพธการดําเนินงาน  R2R , CQI 

  
คําจํากัดความ 
 การเสริมพลังอํานาจ เปนกระบวนการสื่อสารและสรางกระบวนการเรียนรู เนนการปฏิสัมพันธกัน
ระหวางผูปวยและเจาหนาที่ เปนการหยบิยื่นอํานาจในการตัดสินใจใหกับผูปวย จนทําใหผูปวยสามารถจัดการ
ตนเองและสิง่แวดลอมได ผูปวยรูสึกวาตนเองทําได 
 ผลลัพธของการใหขอมูล ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเสี่ยง และความรูแจงแตกฉาน
ดานสุขภาพ ทําใหผูปวยมีวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหถูกตองไดทั้งในขณะที่ยงัมีโรคและในสภาพแวดลอม
ที่บาน 
 กระบวนการใหขอมูล ควรเปนไปอยางเปดกวางและยืดหยุนยอมรบัความเชื่อคานิยมระดบัการรู
หนังสือภาษาความสามารถทางรางกายของผูปวยและครอบครัว 
 การชวยเหลือดานอารมณจิตใจ เริ่มตนดวยบรรยากาศทีเ่ปนกันเองและเปนมิตรในแตละพื้นที่บริการ
ของโรงพยาบาล, มีการประเมินความเครียดเนื่องมาจากการเจ็บปวยหรือวิกฤติทีผู่ปวยตองเผชิญและ
ชวยเหลือใหสามารถจัดการกบัปญหาไดดวยวิธีการเชิงบวก 
 การกําหนดกลยุทธการดแูลตนเองสําหรับผูปวย ควรดําเนินการควบคูกับการกระตุนผูปวยใหมี
ความรับผิดชอบตอสุขภาพของตนโดยชวยสรางความเขาใจในบทบาทขจัดอปุสรรคที่ขัดขวางการทําหนาที่
สอนพฤติกรรมเชิงบวกและอธิบายผลที่ตามมาหากไมสามารถทําหนาที่ดังกลาว 
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แผนภูมิ 7 กรอบแนวคดิในการจัดบริการใหขอมูลและเสริมพลังแกผูปวย / ครอบครัว (Information and Empowerment for Patients / Families) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูปวย/ครอบครัว 
มีพฤติกรรมที่ถูกตอง มีความรูแจง
แตกฉานดานสุขภาพทีส่ามารถดูแล
จัดการตนเอง/ครอบครัว/ชุมชนได 

 

  

ประเมิน วางแผน
กิจกรรม 

การเรียนรู 

1 

ปญหา 
ความตองการ 

2 
ใหขอมูลชวยเหลือ 

การเรียนรู 
ประเมิน 
การรับรู 

     ใหความชวยเหลือ   
  ดานอารมณ จิตใจ 

ใหคําปรึกษา 

กําหนดกลยุทธการ
ดูแลจัดการตนเอง 

เสริมทักษะ 

ติดตามปญหา 
อุปสรรค 

3 

4 

5 

ความสามารถ 
ความถนัด 

ความพรอมใน
การเรียนรู 

อารมณ จิตใจ 

6 
ปรับปรุง ประเมิน 

28 
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2.6  ผลลัพธการทํางานสุขศึกษา 

 ผลลัพธการทํางานสุขศึกษาสามารถจําแนกเปนระดับได ดังนี ้

ตารางท่ี 2  ผลลัพธการทาํงานสุขศึกษา 

ระดับผลลัพธ ผลลัพธการทํางานสุขศึกษา ดัชนี/เกณฑ 
 

ระดับบุคคล 
 

1.ความรอบรูดานสุขภาพ 
2.พฤติกรรมการจัดการตนเองที่ถูกตอง
ในเรื่อง ดังนี้ 
   - พฤติกรรมการกินยา 
  -พฤติกรรมการไปพบแพทยตามนัด 
  -พฤติกรรมการออกกําลังกาย 
  -พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
3. คาของความดันโลหิต 
หรือระดับน้ําตาลในเลือด 
 

 

1. รอยละของผูปวยและญาติ และประชาชนในชุมชนที่มีระดับ
ความรอบรูดานสุขภาพตามเกณฑที่กําหนด 
2.รอยละของผูปวยที่มีพฤติกรรมการจัดการตนเองที่ถูกตอง 
(การกินยา /การไปพบแพทยตามนัด/การออกกําลังกาย/การ
บริโภคอาหารที่ถูกตอง/สามารถควบคุมคาความดันโลหิตอยูใน
เกณฑปกติ/สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอยูในเกณฑ
ปกติ) 
3. รอยละของประชาชนในชุมชนที่มีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ  

 

ระดับ
ครอบครัว/
กลุมเพื่อน 

 

1. การมีสวนรวมในการจัดสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพและทางสังคมที่เอื้อตอการ
มีพฤติกรรมที่ถูกตองของผูปวย 
2. มีสวนรวมในการดูแลใหแรงสนับสนุน
ทางสังคม เชน ใหกําลังใจ คอยเตือน  
เปนตน 
3. การเรียนรูในการปองกันตนเองไมให
ปวยเปนโรคนั้น ๆ เชน พบวาครอบครัว
ที่มีผูปวยเบาหวาน คนในบานจะปวย
เปนเบาหวานเมื่ออายุมากขึ้น 
 

 

1. จํานวนครัวเรือนของผูปวยที่ใหการสนับสนุนใหผูปวยมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกตองในเร่ือง การกินยา การมาพบ
แพทยตามนัด การบริโภคอาหาร การออกกําลังกายที่ถูกตอง 
2.จํานวนครัวเรือนที่มีปจจัยแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่
เหมาะสมกับโรคที่เปน 

 

ระดับชุมชน 
 

1. การมีสวนรวมของชุมชนในการจัด
สิ่งแวดลอมทางกายภาพและทางสังคมที่
เอื้อตอการมีพฤติกรรมที่ถูกตองของ
ผูปวย 
2. ชุมชนมีกลไกชวยเหลือผูมีขอจํากัดใน
การเรียนรู เชน ผูสูงอายุ ผูพิการ 
3.ชุมชนมีระบบการดูแลกรณีฉุกเฉิน 
 

  
- ขอตกลงของชุมชน เชน ธรรมนูญสุขภาพ มาตรการชุมชน กฎ
ของชุมชน เปนตน 
 - จํานวนบุคคลตนแบบ/จิตอาสา 
 - จํานวนศูนยเรียนรูดานสุขภาพ  
 - จํานวนพื้นที่ตนแบบ 
 - จํานวนนวัตกรรมดานสุขภาพ 
 - จํานวนกิจกรรมเสริมสรางทักษะในชุมชน  
 - อัตราการเพิ่มของผูปวยรายใหมไมเกินรอยละ....ตอป 
 - อัตราการเกิดภาวะแทรกซอน  
 - ระดับความพึงพอใจตองานบริการสุขศึกษา 
 - มีศูนยชวยเหลือผูปวยในชุมชน (คน ขอมูล เครื่องมือ อุปกรณ
ตาง ๆ) 
 - ชุมชนมีสามารถใชงานระบบ EMS ไดถูกตอง 
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2.7 หลักฐานเชิงประจักษที่แสดงใหเห็นผลลัพธความสําเร็จในการดําเนินงานสุขศึกษา 

  2.7.1 แผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชนที่สอดคลองกบัปญหา
สุขภาพที่สําคัญ  ที่ระบุ ชุมชนเปาหมาย กลุมเปาหมายในการจัดบริการสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  ผล
การวิเคราะหพฤติกรรมเสี่ยง/ระดับความรอบรูดานสุขภาพที่สอดคลองกบัปญหาสุขภาพของชุมชนศักยภาพ 
ความตองการและความเขมแข็งของชุมชนกลยุทธทางสุขศึกษา 

  2.7.2 สรุปและรายงานผลการประเมินผลโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน 
เชน  

   ๏ ความสามารถในการดูแลตนเองกอนจําหนาย  และแผนการจําหนายผูปวย
เชื่อมโยงการดูแลจากโรงพยาบาล บาน และชุมชน 
   ๏ พฤติกรรมสุขภาพและหรือระดบัความรูแจงแตกฉานดานสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง
ไป จํานวนครัวเรือนที่มีปจจัยแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เหมาะสมกบัโรคที่เปน 
    ๏ นวัตกรรมชุมชน /บุคคลตนแบบ/พื้นที่ตนแบบการจัดปจจัยแวดลอมในชุมชนที่
เอื้อตอการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองหรือมีศูนยการเรียนรูดานสุขภาพ  
    ๏ การมีสวนรวมของชุมชน มีศูนยชวยเหลอืผูปวยในชุมชน (คน ขอมูล เครื่องมือ
อุปกรณตาง ๆชุมชนมีสามารถใชงานระบบ EMS ไดถูกตองมีจิตอาสาในชุมชน มีกลุมผูชวยเหลือตนเอง/กลุม
เพื่อนเพื่อเพือ่น มีแหลงแรงสนบัสนุนทางสังคม ซึง่ดําเนินกจิกรรมอยางตอเนือ่ง 
   ๏ ความพึงพอใจตอบริการสุขศึกษา ฯลฯ  
  2.7.3 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ 
   ๏ ฐานขอมูลเครอืขายที่เปนปจจบุันทีเ่ปนแกนหลกัในการดาํเนินงานทีผ่ลตอ
ความสําเรจ็ในการแกปญหาชุมชน 
   ๏ ผลการพัฒนาศักยภาพเครือขายทีส่อดคลองกบัแผนการพัฒนาศักยภาพ  
   ๏ ขอตกลงของชุมชนกฎระเบียบ หรือมาตรการดานการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ
ของชุมชน  
   ๏ มีฐานขอมูลที่แสดงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสขุภาพ และหรือ ระดับ
ความรอบรูดานสุขภาพของประชาชน  
   ๏ มีสื่อที่ใชประกอบการเรียนรูแตละกลุมเปาหมาย ที่เนื้อหาสาระขอมูลขาวสารที่
ใหกับผูปวยและครอบครัวสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของผูปวย  
   ๏ มีการประเมินผลบริการใหคําปรึกษา 
   ๏ มีการพัฒนาคุณภาพงานอยางตอเนือ่ง เชน R2R , CQI 
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บทที่ 3  
แนวทางการการเยี่ยมประเมนิมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา 

 
3.1 ขั้นตอนการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานสุขศึกษา 

 

7 ขั้นตอนการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา 

กอนการเยี่ยมประเมิน  1. สถานบริการสุขภาพประเมินตนเองผานทางเว็บไซดกองสุขศึกษา 

ระหวางการเยีย่มประเมิน  2. สถานบริการสุขภาพนําเสนอ power point การดําเนินงานสุขศึกษา 
และ แลกเปลี่ยนเรียนรู  

3. สถานบริการสุขภาพนําคณะกรรมการฯ เยี่ยมหนวยงานตามรอย
คุณภาพการดําเนินงาน  

4. สรุปสิ่งที่พบเห็นจากการเยี่ยม ฯ 

5. ลงนามรับทราบตามแบบรายงานการเยี่ยมประเมิน  

หลังการเยี่ยมประเมิน  6. สบส.เขต ประชุมรับรองผล  

7. สบส.เขตแจงผลผานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด  
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แนวคิด/หลักการ : กัลยาณมิตร/สอนงาน ประยุกตจาก รูปแบบของ สรพ. 

 เครื่องมือ/เกณฑ  

1.1 ระบบการจัดการคุณภาพและ
ความปลอดภัยดานอาคาร 
สิ่ ง แวดลอมและเครื่ องมื อ
แพทยในโรงพยาบาล   
 

1.2 ระบบงานสุขศึกษา 

2.ผูเย่ียมประเมินฯ 
 

1.คณะกรรมการเยีย่มประเมิน
ระดับเขต ทีมละ 5-7 คน /ทีม 
  
2. คณะกรรมการฯ 1 ทีม 
เยี่ยมประเมินหนวยบริการ  

3. ขั้นตอนการเย่ียมประเมิน 
ระยะเวลา 

ไตรมาสที่ 1 
- เขตประชุมชี้แจง มฐ. แกผูรับผิดชอบงาน 
- จัดทําแผนและแจงแผน/แนวทางการเยี่ยมแก

สถานบริการ 
     ไตรมาสที่ 2-3 ดําเนินการเยี่ยม                          

ไตรมาสที่ 3-4 รายงานผล                                                        
ประเด็นการเย่ียม                                                   
กระบวนงานที่มีคุณภาพ / ผลการดําเนินงานตาม
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ นวัตกรรม Best 
Practice/โอกาสพัฒนาของสถานบริการ                   
กระบวนการเย่ียม 

 1. ใช Concept KM. แบบกัลยาณมิตร  
Empowerment Survey 

      2. สถานบริการมีการประเมินตนเอง                         
3.คณะกรรมการลงเยี่ยม  
ผูรับการเยี่ยมประเมิน 

 1. ผูบริหารสถานบริการสุขภาพ  ทีมผูรับผิดชอบ  
         และ ผูที่เกี่ยวของ                                                        

2. รพ.สต.เครือขาย 
      3. ภาค ีเครือขายสุขภาพ 

 รายงานสรุปการตรวจเยี่ยม                                                         
1. สรุปการตรวจเยี่ยมเบื้องตนตอผูรับการเยี่ยมในที่   
    ประชุมในวันเยี่ยมประเมิน               
2. แจงผลผาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สําเนา    
   ผูอํานวยการโรงพยาบาลภายใน 30 วัน หลังการ 
  ประชุมรับรองผล 

กรอบการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการ

4. ประเมินความพึงพอใจ 
 

   5. ปรับปรุงคุณภาพการเยี่ยม
ประเมิน 
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รายละเอียดขั้นตอนการเยี่ยมประเมนิ 

(ต้ังแตอยูในหองประชมุเย่ียมชมหนวยงานสังเกตการณ  

และกลบัมาสรปุในหองประชุมอกีครั้ง) 

แนวคําถาม 

กอนการเยี่ยมประเมิน 

            ทีม  PCT , NCD Clinic และหนวยงานที่
เกี่ยวของ รวมกันดําเนินการประเมินตนเองและ
ทบทวนกระบวนงานสําคัญของบริการสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และหรือ การพฒันาความ
รอบรูหรือการรูแจงแตกฉานทางสุขภาพ (Health 
Literacy) บริการสุขศึกษาในแนวทางการปฏบิัติใน
การดูแลผูปวยเรื้อรัง การดูแลจัดการตนเองของผูปวย
โรคเรื้อรงัที่มารับบรกิารใน NCD Clinic และหรือ 
คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ประเมินตนเองและ
ทบทวนกระบวนงาน ประเมินตนเองตามมาตรฐาน
งานสุขศึกษา เพื่อหาสวนขาด และ โอกาสพัฒนา
กระบวนการสุขศึกษาตามมาตรฐานงานสุขศึกษา โดย
สามารถประเมินตนเองผานเว็บไซตกองสุขศึกษา  
http://www.hed.go.th  

            ทั้งนี้การทบทวนและประเมินตนเอง ควร
ดําเนินการใหแลวเสรจ็อยางนอย 1 สัปดาหกอนการ
เยี่ยมประเมินโดยใชขอมูลการดําเนินงานดูแลผูปวย
โรคเรื้อรงั ปปจจบุัน และอาจใชขอมลูปกอนหนา รวม
ดวย 

คณะกรรมการยี่ยมประเมินฯ  

   ศึกษาขอมูลจากการประเมินตนเอง รวมกับผลการ

เยี่ยมประเมินเมื่อปที่ผานมา (กรณเีปนรายเกา) และ

เตรียมการสอบถามเพิ่มเติมในประเด็น ความเสี่ยงใน

บริการสุขศึกษา   

 

 

ระหวางการเยีย่มประเมิน 

1. สถานบริการสุขภาพนําเสนอขอมูล ดังนี้ 

1.1 ขอมูลทั่วไปของโรงพยาบาล  ไดแก นโยบาย

ดานการสงเสรมิสุขภาพ โครงสราง อัตรากําลัง 

คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการสงเสริม

สุขภาพของโรงพยาบาล ปญหาสาธารณสุข 5 

อันดับแรก ขอมลูพฤติกรรมเสี่ยงสําคัญของ

กลุมโรคเรื้อรัง  ผลลัพธการดูแลรักษาที่

เกี่ยวของกบัผูปวยโรคเรื้อรัง เชน Re-

Admission rate , Complication 

 

 
 
ตรวจสอบจาก นโยบาย วา มีประเด็น “การพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพ/การดําเนินงานสุขศึกษา/การ
สงเสริมสุขภาพที่เกี่ยวของกับปญหาโรคไมติดตอ
เรื้อรังหรือไม พรอมทั้ง สังเกตวาผูบริหารให
ความสําคัญและใหการสนับสนุนงานสุขศึกษา
มากนอยเพียงใด (อป.1)  

ตรวจสอบหรือสอบถามเพิ่มเติม : การมสีวนรวมใน
การจัดทํานโยบาย ของบุคลากรในโรงพยาบาล
แบบ     สหสาขาวิชาชีพ และ ภาคีเครือขายที่
เปนภาครัฐและภาคประชาชน  
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รายละเอียดขั้นตอนการเยี่ยมประเมนิ 

(ต้ังแตอยูในหองประชมุเย่ียมชมหนวยงานสังเกตการณ  

และกลบัมาสรปุในหองประชุมอกีครั้ง) 

แนวคําถาม 

 ตรวจสอบหรือสอบถาม : ผูรับผิดชอบงานสุขศึกษามี
ใครบาง และมีความมุงมั่นตอการดําเนินงานสุข
ศึกษาอยางไร และเพียงพอตอการดําเนินงาน
หรือไม พรอมทั้งขอดูหลักฐาน 

1. คําสั่งคณะกรรมการสุขศึกษาของโรงพยาบาลที่มี

ทั้งสหสาขาวิชาชีพ ภาครัฐ และ ภาคประชาชน  

2. แผนผังโครงสรางงานสุขศึกษาของโรงพยาบาล 

หรือ 

3. ในจํานวนผูรับผิดชอบงานสุขศึกษาอยางนอย 1 

คนมีวุฒิการศึกษา/ใบเกียรติบัตรดานสุขศึกษา/

ดานสาธารณสุข/พยาบาลเวชปฏิบัติ/ชุมชน 

4.  ในจํานวนผูรับผิดชอบงานสุขศึกษาอยางนอย 1 

คน/ป ไดรับการพัฒนาศักยภาพ เชน การเขารับ

การอบรม/ประชุมที่ใชกระบวนการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพในการแกปญหาจากองคกรใดๆ 

ก็ได ที่สามารถแสดงหลักฐาน เชน ใบเซ็นชื่อเขา

อบรม รูปถาย ฯลฯ 

(อป.2) 

1.2 ผลลัพธการบริการสุขศึกษา    เชน 

 ขอมูลพฤติกรรมการจัดการตนเองในโรค

เรื้อรัง เชน พฤติกรรม 3อ. 2ส.   

 ขอมูลความรอบรูหรือการรูแจงแตกฉานทาง

สุขภาพของผูปวย HT/DM  (เนนในกลุมที่ไม

สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตหรือน้ําตาลใน

เลือดได) 

 ขอมูลผลการจั ดการตนเองของผู ป วย 

HT/DM  ที่ไดรับบริการสุขศึกษา เชน รอยละของ

ผูปวยเบาหวานที่ไดรับบริการสุขศึกษามีระดับ

น้ําตาลในเลือดอยูในเกณฑดี (FBS 70-130 mg.%) 

 Best Practice หรือ นวัตกรรมการ

 
สอบถามและอางอิงหลักฐาน : (อป.3.1) 
 
ขั้นที่ 1 สอบถามวิธีการไดมาซึ่งขอมูลวามีความ
นาเชื่อถือหรือไม เชน มุมมองของผูรับบริการ 
ครอบครัว ความคาดหวัง/ความตองการ 
 
ขั้นที่ 2 สอบถามวาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงมี

อะไรบาง กรอบแนวคิดที่ ใชในการวิเคราะห  
นําไปกําหนดเปนกิจกรรมหลักในการแกปญหา
อะไรบาง 
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สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเรื้อรัง หรือผูปวย 

HT/DM ตนแบบในการจัดการตนเอง 

1.3  ขอมูลบริการสุขศึกษา 

 ขอมูลการจัดบริการสุขศึกษาในโรงพยาบาล 

เปนขอมูลการใหบริการสุขศึกษาที่ดําเนินการในตึก

ผูปวยนอกและตึกที่มีบริการผูปวยฉุกเฉิน (ในป

ตอไปจะขยายขอบเขตการเยี่ยมประเมินในบริการ

แผนกผูปวยในเพิ่มปละอยางนอย 1 ตึก) เนนการ

บริการในคลินิก ไดแก  NCD Clinic , DPAC , 

คลินิกพฤติกรรมสุขภาพ  

 ขอมู ลการจั ดบริ ก ารดู แลปรั บ เปลี่ ย น

พฤติกรรมผูปวยและญาติตอเนื่องในครอบครัวและ

ชุมชน  ไดแก เวชกรรมสังคม/เวชศาสตรครอบครัว 

เนนประเด็นการเยี่ยมบาน (Home Health Care) 

โดย PCT   รพ.สต. อสม. หมอครอบครัว 

 ขอมูลการจัดบริการสงเสริมสุขภาพในชุมชน

ที่มีอัตราปวยดวยโรคเรื้อรังสูง ไดแก เวชกรรม

สังคม/เวชศาสตรครอบครัวและกลุมงานสุขศึกษา 

 ขอมูลแนวทางการประเมินผลลัพธของ

บริการสุขศึกษาในปงบประมาณ 2559 และผลการ

ประเมิน (ถามี) 
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ขั้นตอนการเยี่ยมประเมิน  
(ตั้งแตอยูในหองประชุม เยี่ยมชมหนวยงาน 
สังเกตการณและกลับมาสรุปในหองประชุมอีก

ครั้ง) 

แนวคําถาม 

2. คณะกรรมการเยี่ยมประเมินฯ ตามรอย
คณุภาพบรกิารสุขศกึษา ทีโ่รงพยาบาลจัดให
ผูปวย ญาติ และชุมชน ในสวนตาง ๆ ตามที่
ปรากฏในขอ 1 เนนการตามรอยใน 3 กลุม ดงันี้ 
(1) กลุมที่ไมสามารถควบคุมระดับความดันโลหิต

หรือน้ําตาลในเลือดได  
(2) กลุมที่ไมสามารถจัดการตนเองได  
(3) กลุมที่เปนตนแบบ และหาขอมูลเพิ่มเติมใน

ประเด็นดังนี้ 
1. การวิเคราะหขอมูล เพื่อนํามาออกแบบ

บริการสุขศึกษา ครอบคลุมพหุระดับ หรือไม  

ไดแก องคประกอบระดับบคุคล (Intrapersonal 
Factors)  องคประกอบระหวางบุคคล
(Interpersonal Factors)  เชน ครอบครัว/กลุม
เพื่อน  องคประกอบระดับชุมชน (Community 
Factors) 
2. การออกแบบบริการสุขศึกษาที่สอดคลองกับ

แนวคิด ดังนี้ 

       1) ทีมผู ใหบริการประเมินผูปวยดวยกรอบ

แนวคิดที่ เนนองครวม ยึดผูปวยเปนศูนยกลาง อัน

เกี่ยวของกับการเจ็บปวยและการทํา หรือ ไมทํา

พฤติกรรม 

2) ทีมผูใหบริการนําผลการวิเคราะหปญหา และ

ปจจัยกําหนดการเจ็บปวย และพฤติกรรมมาเชื่อมโยง

กับแผนการรักษาและการดูแลของทีมสุขภาพอื่นๆ 

3) ทีมผูใหบริการสรางแผนการจัดการเรียนรู

เพื่อใหผูปวยและญาติ เกิดเปลี่ยนพฤติกรรมดาน

อารมณ จิตใจ(ยอมรับ) มีทักษะการจัดการตนเอง

(ปรับเปลี่ยน) และทําตามแผนการรักษาจนเกิดการรู

แจงแตกฉานขึ้น(เรียนรู)  การทําหนาที่การสื่อสาร 

ปฏิสัมพันธ (สื่อสาร โตตอบ ถามคําถามเจาหนาที่ได

ดวย) และ ขั้นการใชวิจารณญาณในชีวิตอนาคต( อยู

ได)  

ตรวจสอบหรือสอบถามเพิ่มเติม  
: สอบถามถึงทฤษฎี/แนวคิดที่ใชในการออกแบบกิจกรรม  
เชน     stage of changes, self management, Health 
literacy, Empowerment, Social-Ecological model 
,Chronic Care Model 
: สอบถามวา 

1 หลังจากทํากิจกรรมแลวเกิด Empowerment ในผูให/

ผูรับบริการ/เครือขายสุขภาพอยางไร เชน เกิดแกนนํา /

จิตอาสา/คณะกรรมการตางๆ 

2 สอบถามวาภาคีเครือขายมีสวนรวมอยางไร 

3 มีสื่อที่ใชในการดําเนินงานอะไรบาง สื่อดังกลาวมีการ

วิเคราะหเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายอยางไร และมี

การประเมินการรับรูสื่อหรือไม 

4 มีการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม หรือ โครงการสุข

ศึกษาหรือไม  

มีการนิเทศติดตามสนับสนุนเครือขายในการทํางานอยางไร 
(นิเทศบูรณาการ  หรือ นิเทศแยกสวน) 
   แนวคิดงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลมี 3 ลักษณะ คือ 
1.บริการสุขศึกษาในโรงพยาบาล อาจเปนสขุศึกษารายบุคคล
หรือรายกลุม ที่มแีผนใหบริการชดัเจน  
2. บริการสุขศึกษาที่เชื่อมจากโรงพยาบาลไปสูชุมชน อาจเปน
การเยี่ยมบาน เขาคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
3. กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพในชุมชน เชน หมูบาน
ปรับเปลีย่น ฯลฯ 
 

 การบริการสุขศึกษาในโรงพยาบาล (อป.4,5) 

ตรวจสอบและสอบถามเพิ่มเติม  
: ขอดูแผนภูมิกระบวนงาน หรือ แผนการดูแลผูปวยหรือ 
แนวทางปฏิบัติในคลินิก  
: วิธี การวิ เคราะหขอมูลเพื่อออกแบบบริการสุขศึ กษา
รายบุคคลและรายกลุม  
ตัวอยางการประเมินการเรียนรู (Learning Assessment) ของ
ผูปวย/ครอบครัวทําอยางไร สิ่งที่ตองคํานึงถึงและพิจารณาใน
การประเมินการเรียนรูคืออะไร เพื่อตอบสนองการเรียนรูของ
ผูปวยและครอบครัว  
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ขั้นตอนการเยี่ยมประเมิน  
(ตั้งแตอยูในหองประชุม เยี่ยมชมหนวยงาน 
สังเกตการณและกลับมาสรุปในหองประชุมอีก

ครั้ง) 

แนวคําถาม 

   จะมั่นใจและทราบไดอยางไรวาผูปวยและครอบครัว 

ไดรับการบริการสุขศึกษา/ไดรับขอมูลไปแลว สามารถ

นําไปปฏิบตัิ ดูแลจดัการตนเองได 

4) ทีมผูใหบริการจัดทําแผนสนับสนุนการเปลี่ยน

พฤติกรรม แบบพหุระดับ 

(1) กรณีโรคเรื้อรัง 

(2) กรณีโรคเฉียบพลัน 

5) ทีมผูใหบริการมีแผนการเสริมพลังอํานาจ

ผูป วยและญาติที่ เนนการใหทาง เลือกในการ

ตั้งเปาหมาย การตัดสินใจ และ/หรือ การสนับสนุน

ดวยการเรียนรูจากการกระทํา การดูตัวแบบ หรือ

การเปนตนแบบใหผูอ่ืน 

6) ทีมผูใหบริการประเมินและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรูและเสริมพลัง โดยเนนการรูแจ ง 

แตกฉาน ของผูปวยและญาติ 

 

 

 

 

: รูปแบบการใหบริการสุขศึกษาในคลินิก 
: ผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูปวยเปนอยางไร รวมทั้งคนหาบุคคล
ตนแบบที่ประสบความสําเร็จและตัวอยางที่ไมสําเร็จ 

2) บริการสุขศึกษาที่เชื่อมตอลงไปในชุมชน (อป.4,5) 

ตรวจสอบและสอบถามเพิ่มเติม  
: ขอดูแผนการสงตอผูปวยเพื่อการดูแลตอเน่ืองในชุมชน  
: ทีมเครือขายสุขภาพใน รพ. และในชุมชน ที่เขามามีสวน

รวมมีใครบาง 
: วิธีการและผลความสําเร็จ (อป.8) รวมทั้งคนหาบุคคล

ตนแบบที่ประสบความสําเร็จและตัวอยางที่ไมสําเร็จ 
3) กิจกรรมสงเสริมสุขภาพในชุมชน  (อป.4,5) 

ตรวจสอบและสอบถามเพิ่มเติม  
: วิธีการกําหนดชุมชนเปาหมาย 
: ขอดูแผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชนวามี
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมหรือไม 
: มีความรวมมือกับองคกรและผูใหบริการอื่นๆ/ เครือขายใน
ชุมชนหรือไม อยางไร (อป.3.2) 
: มีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในชุมชน ดังตอไปน้ี หรือไม 

1. การสรางกลุมเพื่อนชวยเพื่อน โดย อสม.หรือ ผูปวย

กันเอง  (อป.10.3 นวัตกรรม) 

2. กระบวนการสรางกระแสใหเกิดการรับรูและรวม

รับผิดชอบในการดูแลผป.ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอม และสราง

สุขภาพชุมชน (อป.10.2 การมีสวนรวม) 

3. กระบวนการขับเคลื่อนผลักดันนโยบายสาธารณะ

และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมชุมชน (อป.10.2 การมีสวนรวม) 

4. กิจกรรมการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย สื่อมวลชน 

และผูกําหนดนโยบาย (อป.3.2 และ10.2 การมีสวนรวม) 

5. ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถิ่น (อป.2) 

: แนวทางการประเมินผลการดําเนินงานในชุมชน/ผลการ
ดําเนินงาน (ถามี) เปนอยางไร (อป.7) 
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ขั้นตอนการเยี่ยมประเมิน  
(ตั้งแตอยูในหองประชุม เยี่ยมชมหนวยงาน สงัเกตการณ

และกลับมาสรุปในหองประชุมอีกครั้ง) 
แนวคําถาม 

 

 

หมายเหต ุ 

1. ในกรณีที่เปนสถานบริการสุขภาพรายเกา หรือ ไดรับการรับรองมาตรฐาน HA แลว  ใหนําเสนอผลการ
ดําเนินงานที่พัฒนาตอเน่ืองจากปที่ผานมา หรือ ผลงาน CQI  

2. การขอยกระดับคุณภาพงานสุขศึกษา สถานบริการสุขภาพสามารถประเมินตนเองพรอมแนบ  หลักฐาน
เพิ่มเติมผานโปรแกรมทางเว็บไซตกองสุขศึกษา http://www.hed.go.th  ภายในเดือนสิงหาคม  และ 
ตองแจง สบส. เขตรับทราบเปนลายลักษณอักษร 

3. หลักฐานสําหรับการสงผลงานตามตัวชี้วัด   

1) แบบรายงานการเยี่ยมประเมิน (มีลายเซ็นผูเยี่ยม และ ผูรับการเยี่ยม) 
2) แบบสรุปผลการเยี่ยม (แจงนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด)  

 

 

 
 

7.  แนวทางในการประเมินผลลัพธบริการสขุศึกษา 

ปงบประมาณ 2559 และผลลัพธ (ถามี) 

8.Best Practice หรือ นวัตกรรมการสงเสริม

พฤติกรรมสุขภาพ 

9. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ตอเนื่อง: การพัฒนา

งานท่ีตอยอดจากปที่ผานมาเปนอยางไร 

10. บันทึกอุบัติการณขอผิดพลาดที่ เกิดจากการ

ใหบริการสุขศึกษา (ถามี) เพื่อตรวจสอบการพัฒนา 

และ ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ 

 

3. คณะกรรมการเยี่ยมประเมินฯ สรุปผลการ

เยี่ยมประเมิน 

 

 
 
 
ตรวจสอบและถามขอมูลเพ่ิมเติมในประเด็น 
: งานวิจัย  R2R  Case Study  (อป.9) 
: ตนแบบ  เชน บุคคลตนแบบ พื้นที่ตนแบบ ศูนยการเรยีนรู

ตนแบบ (อป.10) 
: ผลงานเดน/นวตักรรม 
: อุบัติการณขอผดิพลาดทีเ่กิดจากการใหบริการสุขศึกษา นําไปสู

การพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง  
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3.2 เกณฑการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานสุขศึกษา 
 

ระดับ เกณฑ หลักฐาน 

1 ระดับพื้นฐาน เนนการมีเปาหมายของงาน ทบทวน
ปญหา/ความเสี่ยงการใหบริการและการดูแลสถานที่
และสภาพแวดลอม หามาตรการและดําเนินการ
ตอเนื่องตองไมมีความเสี่ยงดานโครงสราง กายภาพ 
และมีกําลังคนที่ชัดเจน  ซึ่งสถานบรกิารสุขภาพเองตอง
มีการประเมินองคกรตนเองครบทุกระบบ และไดรับการ
เยี่ยมประเมิน โดยคณะกรรมการจากสํานักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต  มีผลการประเมิน
ขอกําหนดพื้นฐานตามเกณฑ ในแตละดานครบถวน  

1. รูปญหา สธ. 5 ปญหา /รูพฤติกรรม
เสี่ยง/ รูปจจัยของพฤติกรรมเสี่ยง  (มี
ฐานขอมูล) 
2. รูตัวตนของตนเอง  (นโยบาย/
งบประมาณ/คน/เครือขาย ) 
3. รูวิธีการจัดการปญหา  (จุดเดน/ดอย/
ศักยภาพตนเอง) 
4. มีการประเมินตนเอง (ผาน
องคประกอบที่ 1 2 3 ดานบริหาร
จัดการ )  

2  ระดับพฒันา มีการเชื่อมโยง การบรหิารความเสี่ยง การ
ประกันคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพอยางตอเนื่อง
เขาดวยกันในทุกระดบั เนนการนําขอมูลวิชาการ และ
มาตรฐานในแตละดานมาสูการปฏิบัติ มกีารติดตาม 
บริการทีเ่นนผูรับบริการเปนศูนยกลาง อยางเปน
รูปธรรม ซึง่สถานบริการสุขภาพมีการประเมินองคกร
ตนเองครบทุกดานและไดรบัการเยี่ยมประเมิน โดย
คณะกรรมการจากสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต  
มีผลการประเมินขอกําหนดพื้นฐานตามเกณฑ ในแตละ
ดานไมต่ํากวา รอยละ 60  

1. แผนงาน/โครงการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรม 
2. มีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง การ
ออกแบบแผนงาน/โครงการตอง เกิด
จากการมีสวนรวมของผูรบับริการ 
3. มีการพฒันาคุณภาพงานและประกัน
คุณภาพงานอยางตอเนื่อง (CQI R2R 
Case stady ดานพฤติกรรมฯลฯ _ องค 
4-9)  

 

3  ระดับคุณภาพ ปฏิบัติตามมาตรฐานระบบบรกิาร
สุขภาพครบถวน  มีรูปธรรมของการพัฒนาที่ชัดเจน 
จนเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในองคกร  ซึ่งสถานบรกิาร
สุขภาพมีการประเมินองคกรตนเองครบทุกดานและ
ไดรับการเยี่ยมประเมิน โดยคณะกรรมการจาก
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต  มีผลการ
ประเมินขอกําหนดพื้นฐานตามเกณฑ ในแตละดานไม
ต่ํากวา รอยละ 80  

1.มีผลลัพธการดําเนินงาน (อุบัติการณ
ลดลง/ HB HLดีข้ึน /นวัตกรรม ฯลฯ) 
2. มีการดําเนินงานตอเนื่อง สามารถ
แสดงขอมลูยอนหลงั 3ปขึ้นไป 
(CQI ดานพฤติกรรม ฯลฯ)  
 

 


