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สวนที่ 1 : บทนำ
1.1 แนวคิดหลักการ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2560 บัญญัติหนาที่ของรัฐ
ไว ใ นมาตรา 55 ไว ว า รั ฐ ต อ งดำเนิ น การให ป ระชาชนได รั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ มี
ประสิทธิ ภ าพอย างทั่ ว ถึง เสริมสรางให ป ระชาชนมี ความรูพื้น ฐานเกี่ ยวกับ การสงเสริ ม
สุขภาพและการปองกันโรค และสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาภูมิปญญาดานแพทย
แผนไทยให เกิด ประโยชน สู งสุ ด บริการสาธารณสุ ขตามวรรคหนึ่ง ตองครอบคลุ มการ
สงเสริมสุขภาพ การควบคุม และปองกันโรคการรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพดวย
รัฐ ต องพั ฒ นาการบริ การสาธารณสุ ขให มีคุ ณ ภาพและมี ม าตรฐานสู งขึ้ น อย า งต อเนื่ อ ง
นอกจากนี้ พระราชบั ญ ญั ติ ส ถานพยาบาล (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2559 ให ย กเลิ กมาตรา 5
“พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกสถานพยาบาลซึ่งดำเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หนวยงานอื่นของรัฐ
สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลอื่ น ซึ่ ง รั ฐ มนตรี ป ระกาศกำหนด โดยระบุ ใ ห
สถานพยาบาลที่ ไดรับ การยกเวน ต องมีลั กษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด” กระทรวงสาธารณสุข จึงไดมี
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ซึ่งได รับ การยกเวน ไมตองอยู ในบั งคั บตามกฎหมายวาด วยสถานพยาบาล ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ระบุใหสถานพยาบาลที่ไดรับการยกเวนไม
ตองอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล จัดใหมีมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ดังตอไปนี้ (ก) ดานบริหารจัดการ (ข) ดานบริการสุขภาพ (ค) ดานอาคาร สถานที่ และ
สิ่งอำนวยความสะดวก (ง) ดานสิ่งแวดลอม (จ) ดานความปลอดภั ย (ฉ) ดานเครื่องมื อ
อุ ป กรณ ท างการแพทย แ ละสาธารณสุ ข (ช) ด า นระบบสนั บ สนุ น บริ ก ารที่ ส ำคั ญ
(ซ) ดานสุขศึ กษาและพฤติ กรรมสุขภาพ และ (ฌ) ด านการรักษาความมั่น คงปลอดภั ย
ไซเบอร โดยรายละเอียดเกี่ยวกับ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ให เปนไปตามที่อธิบ ดี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประกาศกำหนด
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนองคกรหลักคุมครองผูบริโภคดานระบบบริการ
สุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน มีภารกิจเกี่ยวกับ การสนับ สนุนหนวยบริการ
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สุ ข ภาพทุ ก ระดั บ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการดู แ ลสุ ข ภาพของประชาชน จึ งมี ป ระกาศ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของ
สถานพยาบาลประเภทที่ รับ ผูป วยไวคางคืนโดยมี เจตนารมย เพื่ อให ส ถานพยาบาลได
พัฒนางานบริการดานสาธารณสุขใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยใชขอกำหนดที่ไดระบุไว
ในมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ในการปฏิบัติใหสถานพยาบาลมีความปลอดภัย สะดวก
และการบริการเปนไปตามมาตรฐาน สงผลถึงประชาชนมีความมั่นใจในการเขารับบริการ
สุขภาพ ทั้งดานความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ ความพรอมใชของเครื่องมือ อุปกรณ
การแพทย ส ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพในสถานบริ ก ารสุ ข ภาพภาครั ฐ
เพื่อตอบสนองตอผลลัพธที่พึงประสงค ในการคุมครองผูบริโภค ทั้งนี้ไดดำเนินการพัฒนา
คุณภาพสถานบริการสุขภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ตั้งแตป พ.ศ. 2559 จนถึง
ปจจุบัน โดยมุงเนนพัฒนาในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลประเภทรับผูปวยไวคางคืน
ของภาครัฐทุกสังกัดทัว่ ประเทศ
ดั งนั้ น เพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพ เป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถานพยาบาล
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกำหนดลักษณะของ
สถานพยาบาล และมาตรฐานซึ่งไดรับการยกเวนไมตองอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล กองสุขศึกษา จึงไดพัฒ นาเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดาน
สุ ขศึ ก ษา เพื่ อใช เป น เครื่อ งมื อในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพงานสุ ขศึ กษาของสถานพยาบาล
โดยเนื้ อ หาในมาตรฐานครอบคลุ ม ในเรื่ อ งป จ จั ย นำเข า ทรั พ ยากรและสิ่ ง สนั บ สนุ น
กระบวนการ ผลผลิ ต และผลลั พ ธ สอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ
(Service Plan) ดานเนื้อหา กระบวนการ มุงเนนการสรางเสริมสุขภาพใน 2 กลุมหลัก
คือ 1) กระบวนงานสุขศึกษาในกลุมไมปวยเพื่อการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน และ 2)
กระบวนงานสุขศึกษาในกลุมปวยเพื่อสงเสริมการจัดการตนเองในผูปวยและครอบครัว
เพื่ อ ให เกิ ด การพั ฒ นาพฤติ กรรมสุ ขภาพ (Health Behavior: HB) หรื อ ความรอบรู ด าน
สุขภาพ (Health Literacy : HL) หรือ พฤติกรรมการจั ดการสุ ขภาพตนเองนำไปสู การมี
ภาวะสุขภาพที่ดีของประชาชน
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1.2 ความหมายของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
สุขศึกษา (Health Education) หมายถึง กระบวนการจัดโอกาสการเรียนรูและ
พัฒนาทักษะดานสุขภาพ สรางเสริมความสามารถของบุคคล รวมถึงปจจัยอื่น ๆ เกี่ยวกับ
สภาวะทางเศรษฐกิ จ สั งคม สิ่ งแวดล อม ที่ มี ผ ลกระทบต อ สุ ข ภาพ อั น จะนำไปสู ก าร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และธำรงสุขภาพที่ดีของบุคคล ครอบครัว และชุมชนได
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ หมายถึง เกณฑที่กำหนดขึ้นเปนกรอบแนวทาง
ในการดำเนินงานและ วัดความสำเร็จของโรงพยาบาลภาครัฐในการจัดการคุณภาพบริการ
รวมทั้ ง พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ประกอบด ว ยด า นบริ ห ารจั ด การและบริ ก าร ด า นอาคาร
อแพทย
ดานวิ
วกรรมและข
อมูลในสถานพยาบาล
และดาและ
นสุข
สิ่งแวดล
แวดลออมมดดานเครื
า นเครื่องมื
่ อ งมื
อ แพทย
ด าศนวิ
ศ วกรรมและข
อ มู ล ในสถานพยาบาล
ศึดากนสุ
ษาขซึศึ่ งกเป
การสุกขารสุ
ภาพที
่ รั ฐ พึ ง่รจััฐดพึให
กปแระชาชน
และส
งมอบบริ
ก ารที
ษานซึระบบบริ
่งเปนระบบบริ
ขภาพที
งจัดแให
กประชาชน
และส
งมอบบริ
การที่ มี่
คุมีณ
คุณภาพ
ภาพเปเปนนทีที่ไว่ไวววางใจของประชาชนและสั
างใจของประชาชนและสังงคม
คม เพืเพื่อ่อคุคุมมครองผู
ครองผูบบริโภคดานระบบบริการ
สุขภาพเอื้อใหเกิดความปลอดภัย สวัสดิภาพของผูรับบริการ ผูใหบริการ ผูมาเยือนชุมชน
และสิ่งแวดลอม (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2561.)
มาตรฐานระบบบริ ก ารสุ ข ภาพด า นสุ ข ศึ ก ษา หมายถึ ง ข อ กำหนดระบบ
คุ ณ ภาพที่ จ ำเป น (Essential Requirements) สำหรับ การทำงานสุขศึกษาและพั ฒ นา
พฤติกรรมสุขภาพ
หารจั
ดการที
่ดี ่ดมีี
ภาพ เพื
เพื่อ่อให
ใหกการดำเนิ
ารดำเนินนงานสุ
งานสุขขศึศึกกษาในโรงพยาบาลมี
ษาในโรงพยาบาลมีการบริ
การบริ
หารจั
ดการที
มีการจั
การจัดดกระบวนงานสุ
กระบวนงานสุขขศึศึกกษาและพั
ษาและพัฒฒนาพฤติ
นาพฤติกกรรมสุ
รรมสุขขภาพอย
ภาพอยาางเป
งเปนระบบ ครอบคลุมใน
เรื่องปจจัยนำเขา ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ ถูกตอง
ตามหลั กกวิวิชชาการและเชื
องกัอ งกั
บ มาตรฐานที
่ เกี่ย่ เวข
งทุอกงทุ
มาตรฐาน
เป น
ตามหลั
าการและเชื่ อ่ ถืออถืได
อ ไดสอดคล
สอดคล
บ มาตรฐานที
กี่ ยอวข
ก มาตรฐาน
แนวทางการพั
ฒนาคุฒณนาคุ
ภาพมุ
เนนการสร
งเสริมสุาขงเสริ
ภาพทั
อเนื่องไป
เป
น แนวทางการพั
ณงภาพมุ
 งเน นาการสร
ม สุ้งขในโรงพยาบาลและต
ภาพทั้ งในโรงพยาบาลและ
ตถึงอชุเนืม่อชนงไปถึงชุมชน
1.3 ผลลัพธมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
1. ประชาชนมี
ประชาชนมีคความรอบรู
วามรอบรูดดาานสุนสุขขภาพ
ภาพ(Health
(HealthLiteracy:
Litheracy:
พียงพอต
HL)HL)
ที่เพีทีย่เงพอต
อการอ
การดู
ขภาพตนเอง
ครอบครั
วและชุ
ดูแลสุแขลสุ
ภาพตนเอง
ครอบครั
วและชุ
มชนมชน
2. ประชาชนมีพฤติ
HB) ทีที่ถ่ถูกูกตอง เหมาะสม
ฤติกกรรมสุ
รรมสุขขภาพ(Health
ภาพ(HealthBehaveior
Behavior :: HB)
กับวิถีชีวิต
3. ประชาชนมี ภ าวะสุ ข ภาพที่ ดี ขึ้ น เช น รอบเอว ค า BMI ค าความดั น โลหิ ต
ระดับน้ำตาลในเลือด อยูในเกณฑปกติ เปนตน
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4. ลดการเกิดภาวะแทรกซอน และ ลดจำนวนผูปวยรายใหม
5. ชุมชน สังคม มีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
ในการจัดการสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของคนในชุมชน
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สวนที่ 2 : มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานที่ 8 ดานสุขศึกษา
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา เป น เครื่องมื อสำหรับ การพั ฒ นา
คุณภาพงานดานสุขศึกษาของโรงพยาบาลที่เชื่อมโยงไปถึงชุมชน เปนขอกำหนดระบบ
คุ ณ ภาพที่ จ ำเป น (Essential Requirements) สำหรับ การทำงานสุขศึกษาและพั ฒ นา
พฤติกรรมสุขภาพ เพื่อใหการดำเนินงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลมีการบริหารจัดการที่ดี มี
การจัดกระบวนงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอยางเปนระบบ ครอบคลุมใน
เรื่องปจจัยนำเขา ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ โดยมี
เปาหมายเพื่อใหประชาชนไดรับขอมูล ความรูดานสุขภาพที่ถูกตองและการฝกทักษะที่
จำเป น เพี ยงพอต อการพั ฒ นาความรอบรูด านสุขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพ สามารถ
จัดการสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชนได
2.1 โครงสรางมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลทุกแหง เปนหนวยงานที่ใหบริการดานสุขภาพที่
ครอบคลุมทั้งมิติการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการ
ฟนฟูสุขภาพ โดยงานสุขศึกษาเปนกระบวนงานที่ตองดำเนินการในทุก ๆ มิติ ของการดูแล
สุขภาพเพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถดูแลสุขภาพของตนเองไดอยางเหมาะสม
การจัดบริการสุขภาพดานสุขศึกษาจะแบงเปน 2 สวน คือ
1. การบริการเชิงรุกดวยการทำงานรวมกับชุมชนและภาคประชาชน มุงสงเสริม
ให ป ระชาชนกลุ ม ปกติ มี ก ารส งเสริ ม สุ ข ภาพตนเองให ดี อ ยู เสมอ และกลุ ม เสี่ ย งมี ก าร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคภัยสุขภาพ
2. การบริการเชิงรับดวยการมีสวนรวมของผูปวยและญาติหรือผูดูแล มุงสงเสริม
ใหกลุมปวยไดรับการดูแลรักษาที่เหมาะสมและสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได
โดยงานสุ ข ศึ ก ษาและพั ฒ นาพฤติ ก รรมสุ ข ภาพเป น กระบวนการที่ ท ำให
โรงพยาบาลบรรลุภารกิจดังกลาว โดยใชมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษาเปน
กรอบ แนวทางในการดำเนินงาน
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โครงสรางมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา แบงเปน 3 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ
 นโยบายดานสุขศึกษา หรือสงเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล
 บุคลากรดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา
 กระบวนงานสุขศึกษาในกลุมไมปวยเพื่อการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน
 กระบวนงานสุขศึกษาในกลุมปวยเพื่อสงเสริมการจัดการตนเองในผูปวยและ
ครอบครัว
หมวดที่ 3 ผลลัพธการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 พฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือ ความรอบรูดานสุขภาพ (HL) หรือ พฤติกรรม
การจัดการสุขภาพตนเอง
 ภาวะสุขภาพ
 นวั ต กรรม หรื อ ต น แบบ หรื อ ผลงานเด น ที่ ป ระสบความสำเร็ จ ในการ
ดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 ความพึงพอใจตอกระบวนการสุขศึกษา
2.2 ขอกำหนดและเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ
ขอกำหนดที่ 1 นโยบายดานสุขศึกษาหรือสรางเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล
เกณฑ นโยบายตองสอดคลองกับเปาหมายและวิสัยทัศนของโรงพยาบาล และเกิด
จากการมีสวนรวมของเครือขายที่เกี่ยวของ
คำอธิบายเกณฑ นโยบายการดำเนินงานสุขศึกษาจะสะทอนถึงเปาหมาย ทิศทาง
และแนวทางการปฏิบัติของหนวยงาน ซึ่งสามารถใชคำสำคัญอื่น ๆ ที่บงบอกถึงการให
ความสำคัญกับการสงเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เชน นโยบายการสงเสริม
สุขภาพ หรือ อาจกำหนดเปนระเบียบ ขอปฏิบัติ หรือแผนงาน ฯลฯ ของหนวยงาน โดย
นโยบายนั้น ๆ ตองสอดคลองเปาหมายและวิสัยทัศนของโรงพยาบาล และเกิดจากการมี
ส ว นร ว มของเครื อ ข า ยที่ เกี่ ย วข อ ง ซึ่ งการที่ บุ ค ลากรเข า ใจในทิ ศ ทาง นโยบายของ
หนวยงานจะทำใหผูปฏิบัติงานในหนวยงานมีความเขาใจเปาหมาย แนวปฏิบัติ ขอบเขต
และทิศทางการดำเนินงานรวมกัน
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ขอกำหนดที่ 2 บุคลากรดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
เกณฑ บุคลากรมีคุณวุฒิ และประสบการณที่เหมาะสม เพียงพอ และมีแผนการ
พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
คำอธิ บ ายเกณฑ บุ ค ลากรดำเนิ น งานสุ ข ศึ ก ษาและพั ฒ นาพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
จะตองมีคุณวุฒิและประสบการณท่ีเหมาะสม และมีจำนวนเพียงพอกับภาระงานสุขศึกษา
ของหน วยงาน โดยในโรงพยาบาลที่ มีโครงสรางงานสุ ขศึ กษา จะดูบุ คลากรตามกรอบ
อัตรากำลัง กรณีที่โรงพยาบาลไมมีโครงสรางงานสุขศึกษา อาจมอบหมายงานในรูปแบบ
ของคณะกรรมการสุขศึ กษา หรือ คณะทำงานที่เกี่ย วของกับ การบริการสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาล ที่ป ระกอบไปดวยสหวิชาชี พ และหรือ เครือข ายที่
เกี่ยวของ และตองมีแผนการพัฒนาบุคลากรในเรื่องสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ หรือ
ในประเด็นที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง
หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา จะแบงเปน 2 กระบวนงาน
1. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุมไมปวยเพื่อการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน
2. กระบวนงานสุ ขศึ กษาในกลุ ม ป ว ยเพื่อสงเสริมการจัดการตนเองในผูปว ยและ
ครอบครัว
โดยทั้ง 2 กระบวนงานตองเปนไปตามขอกำหนดและเกณฑมาตรฐาน ดังนี้
ขอกำหนดที่ 3 ขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior :HB) และหรือ ขอมูล
ความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy : HL) ประกอบดวยเกณฑการประเมิน 2 ขอ
ดังนี้
เกณฑ 1 ข อมู ล พฤติ กรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ขอมูล ความรอบรูดานสุขภาพ
(HL) ที่สอดคลองกับปญหาสาธารณสุขที่สำคัญตามภารกิจของโรงพยาบาล
คำอธิบายเกณฑ หนวยงานตองมีขอมูลปญหาสุขภาพของกลุมเปาหมายที่ตองเรง
แกไข หรือปญหาสาธารณสุขที่สำคัญตามภารกิจ และวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพที่เปน
สาเหตุของปญหาสุขภาพนั้น เพื่อใหไดขอมูลไปใชในการวางแผน กำหนดวัตถุประสงค
ของการดำเนินงานสุขศึกษา
เกณฑ 2 การวิเคราะหปจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคลองกับปญหาสุขภาพ
ที่สำคัญตามภารกิจของโรงพยาบาล
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คำอธิบายเกณฑ หนวยงานตองมีการวิเคราะหปจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพที่
สอดคลองกับ ปญหาสุขภาพของกลุมเปาหมายที่ตองเรงแกไข หรือปญหาสาธารณสุขที่
สำคัญตามภารกิจ และนำขอมูลมาใชในการวางแผน ออกแบบวิธีการดำเนินงานสุขศึกษา
หรือกำหนดการเรียนรูที่จำเปนสอดคลองกับปจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ
โดยสวนใหญ พฤติ กรรมมีส าเหตุจ ากป จ จัยภายในและภายนอกตัวบุ คคล
ไดแก
- ปจจัยนำ (Predisposing factors) เปนปจจัยพื้นฐานและกอใหเกิดแรงจูงใจ
ในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ไดแก ความรู ความเชื่อ เจตคติ คานิยม การรับรู
- ปจจัยเอื้อ (Enabling factors) หมายถึง สิ่งทีเ่ ปนแหลงทรัพยากรที่จำเปนหรือ
อำนวยความสะดวกในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล รวมทั้งทักษะที่จะชวยใหบุคคลสามารถ
แสดงพฤติกรรมนั้นๆได
- ปจจัยเสริม (Reinforcing factors) หมายถึง สิ่งที่บุคคลจะไดรับหรือคาดวา
จะไดรับจากบุคคลอื่น อันเปนผลจากการกระทำของตนเอง สิ่งที่บุคคลจะไดรับอาจเปน
รางวัลที่เปนสิ่งของ คำชมเชย การยอมรับ การลงโทษ การไมยอมรับการกระทำนั้นๆ หรือ
อาจเปนกฎระเบียบที่บังคับ ควบคุมใหบุคคลนั้น ๆ ปฏิบัติตามก็ได
ขอกำหนดที่ 4 แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบดวยเกณฑการประเมิน 4
ขอ ดังนี้
เกณฑ 1 แผนงาน หรื อ โครงการ หรือ โปรแกรมสุ ข ศึ ก ษา หรือ แผนการจั ด
กิจกรรมมีวัตถุประสงคหรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคลองกับปญหาสาธารณสุขใน
พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล
คำอธิบายเกณฑ การวางแผนการดำเนินงานสุขศึกษาของหนวยงาน อาจเรียก
แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา เนน
ที่ ก ารกำหนดวั ต ถุ ป ระสงค ห รื อ ตั ว ชี้ วั ด พฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ส อดคล อ งกั บ ป ญ หาของ
กลุ มเป าหมาย การเขี ย นวั ตถุ ป ระสงค จ ะต องสอดคลอ งกับ ปญ หาสุขภาพ สาเหตุ ของ
ปญหา และปจจัยของสาเหตุของปญหาสุขภาพ
เกณฑ 2 มีการออกแบบกิจกรรมและเลือกใชสื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ที่สอดคลองกับปจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและปญหา ความตองการและวิถีชีวิตของ
กลุมเปาหมาย
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คำอธิ บ ายเกณฑ การออกแบบกลวิธี และกิ จ กรรมและการเลื อ กใช สื่ อ ในการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การวิ เคราะห ห าป จ จั ย สาเหตุ ข อง
พฤติ กรรมสุขภาพ เช น ถาพบวาการขาดความรูเป น สาเหตุ ของพฤติ กรรมสุขภาพที่ ไม
ถูกตอง กิจกรรมสุขศึกษาอาจใชวิธีการสอน การแจกเอกสารความรูใหอาน ถาพบวาเกิดจาก
ขาดทักษะที่จำเปน กิจกรรมสุขศึกษาตองเนนที่การฝกฝนทักษะ เปนตน
การจั ด กิ จ กรรมสุ ข ศึ ก ษาและพั ฒ นาพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ เป น กระบวนการจั ด
ประสบการณการเรียนรูที่มุงให ประชาชน ผูปวยและครอบครัว เกิดความตระหนัก เกิด
ความสนใจ รับรู และมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของตนเองดวยความสมัครใจ อันจะ
นำไปสูการมีสุขภาพที่ดี ทั้งรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม โดยกิจกรรมสุขศึกษาที่จัดขึ้น
ตองสอดคลองกับปญหาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ตองการปรับเปลี่ยน รวมทั้งตรง
กับ ความต องการของกลุมเปาหมาย ทั้ งนี้ ต องผ านกระบวนการคน หาป ญ หา วิเคราะห
สาเหตุของปญหา วิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพและปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ
เกณฑ 3 แผนงาน หรื อ โครงการ หรือ โปรแกรมสุ ข ศึ ก ษา หรือ แผนการจั ด
กิจกรรมสุขศึกษา จัดทำโดยการมีส วนรวมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิช าชีพ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเครือขายตัวแทนภาคประชาชน
คำอธิบายเกณฑ การมีสวนรวมของเครือขายที่เกี่ยวของจะทำใหเกิดการบริการ
หรื อกิ จ กรรมที่ ตอบสนองต อ ความจำเป น ของผูรับ บริการ หรือกลุ มเป าหมายได อยาง
แทจริงและทำใหเกิดการใชทรัพยากรตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
การมี ส ว นร ว มในการวางแผนการดำเนิ น งานสุ ข ศึ ก ษาและพั ฒ นาพฤติ ก รรม
สุ ข ภาพในกลุ ม ไม ป ว ยในชุ ม ชน มุ ง เน น ให เกิ ด การมี ส ว นร ว มของที ม สหวิ ช าชี พ ของ
โรงพยาบาล เครือขายแกนนำในชุมชน รวมถึงเครือขายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
เอกชน
การมี ส ว นร ว มในการวางแผนการดำเนิ น งานสุ ข ศึ ก ษาและพั ฒ นาพฤติ ก รรม
สุขภาพในกลุ มปวยในโรงพยาบาล มุ งเนน ใหเกิดการมีสวนรวมของที มสหวิชาชี พของ
โรงพยาบาล ผูปวยและครอบครัว เครือขายแกนนำ/ชมรมตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ใน
ชุมชนที่เกี่ยวของเมื่อผูปวยตองกลับไปอยูบาน/ชุมชน
เกณฑ 4 มีแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพที่ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุมเปาหมาย
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เกณฑ 4 มีแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพที่ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุมเปาหมาย
คำอธิบายเกณฑ การวางแผนหรือการทำแนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน
เป น สว นหนึ่งของการวางแผนงานสุขศึ กษา หนว ยงานตองกำหนดแผน/แนวทางการ
ประเมินแผนงานโครงการในหัวขอสำคัญ ดังนี้ กำหนดสิ่งที่ตองการประเมิน โดยขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมินโดยเฉพาะการนำผลการประเมินไปใช ตัวชี้วัด เกณฑการ
ประเมิน เครื่องมือที่จะใชในการประเมินกลุมเปาหมาย วิธีการประเมิน หรือวิธีการเก็บ
ขอมูล และระบุระยะเวลาการประเมิน
ขอกำหนดที
อ โปรแกรมสุ
กำหนดที่ ่ 55 การจั
การจัดดกิกิจจกรรมตามแผนงาน
กรรมตามแผนงานหรืหรือ อโครงการ
โครงการหรืหรื
อ โปรแกรมข
อ แผนการจั
กิจกรรมสุ
ประกอบด
วยเกณฑ
การประเมิ
ศึสุขกศึษากษา
หรือหรืแผนการจั
ดกิดจกรรมสุ
ขศึกขศึษากษา
ประกอบด
วยเกณฑ
การประเมิ
น น2 ข2อขดัองนีดั้ งนี้
เกณฑ 1 มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา
หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาครบตามแผนที่กำหนด และการดำเนินกิจกรรมใชการ
มี ส วนร วมของคณะกรรมการสุ ขศึ กษาหรื อ ทีมสหวิช าชีพ หนวยงานที่เกี่ย วของ และ
ตัวแทนภาคประชาชน
คำอธิบายเกณฑ หนวยงานมีการดำเนินการ จัดกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ ฯ
ที่กำหนดไว โดยการมีสวนรวมของเครือขายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการเรียนรูและการ
ดูแลสุขภาพของกลุมเปาหมาย เชน กลุมไมปวยในชุมชน การดำเนินงาน/จัดกิจกรรมตาม
แผน ตองอาศัยการมีสวนรวมของ เจาหนาที่ แกนนำภาคประชาชน แกนนำนักเรียน หรือ
เครือขายที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนในชุมชน กลุมปวยในโรงพยาบาล เนนการมี
สวนรวมของสหวิชาชีพใน โรงพยาบาล ผูปวยและครอบครัว รวมถึง แกนนำชุมชน อสม.
และหรือชมรมตาง ๆที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพเมื่อผูปวยกลับไปอยูบาน
เกณฑ 2 มี การสนั บ สนุ น เสริม พลั งให กั บ ภาคี เครือ ขาย แกนนำสุข ภาพภาค
ประชาชน ในการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
คำอธิบายเกณฑ การสนับสนุน เสริมพลังใหกับภาคี เครือขาย แกนนำสุขภาพ
ภาคประชาชน ในการดำเนิ น งานสุ ข ศึ ก ษาและพั ฒ นาพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ หมายถึ ง
กระบวนการเรีย นรูร ว มกั น ระหว างเจ า หน าที่ แ ละเครือขายผู รว มดำเนิน งาน โดยการ
สนับสนุนดานองคความรูเชิงวิชาการในการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะการแกไขปญหาและ
เสริมพลังใหกับภาคี เครือขาย เพื่อลดสวนขาดของการปฏิบัติงาน
ข อ กำหนดที่ 6 การประเมิ น ผลและรายงานผลการดำเนิ น งานสุ ข ศึ ก ษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ
เกณฑ มีการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานเปนลายลักษณอักษร
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คำอธิบายเกณฑ หนวยงานตองมีการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
เปนลายลักษณอักษร เมื่อสิ้นสุดโครงการวาบรรลุตามเปาประสงคหรือวัตถุประสงคหลัก
ของโครงการหรือไม มีความเปลี่ยนแปลงมากนอย เพียงใด ดวยรูปแบบที่เหมาะสม
การประเมิ น ผลที่ เกิ ด จากการดำเนิ น งาน เป น การประเมิ น ผลที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ
กลุมเปาหมายหรือผูรับบริการ แบงเปน 3 ระดับ คือ
1) การประเมินผลผลิต เปนการประเมินผลที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม
โครงการโดยตรง สวนใหญจะเกี่ยวของกับการประเมินผลที่เกิดจากกิจกรรมโครงการดาน
ป จ จั ย นำ เช น ความรู ความเชื่ อ ทั ก ษะ ป จ จั ย เอื้ อ และป จ จั ย เสริ ม ที่ เป น สาเหตุ ข อง
พฤติกรรมสุขภาพ และสาเหตุที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ จึงเปนการประเมิน
ความสำเร็จตามวัตถุประสงคเฉพาะ
2) การประเมิ น ผลลั พ ธ ข องโครงการ การประเมิ น ความสำเร็ จ ตาม
วัตถุประสงคทั่วไป คือการพัฒนาหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
3) การประเมินผลกระทบของโครงการ เปนการประเมินความสำเร็จตาม
เปาประสงคของแผนงาน ซึ่งโดยทั่วไปจะกำหนดเปนผลที่คาดวาจะไดรับจากการดำเนินงาน
โครงการ ไดแก ภาวะสุขภาพ หรือความเสี่ยงดานสุขภาพ
หมวดที่ 3 ผลลัพธการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ขอกำหนดที่ 7 ผลลัพธดานพฤติกรรมสุขภาพ
เกณฑ กลุมเปาหมายที่ผานกระบวนการสุขศึกษา มีพฤติกรรมสุขภาพ (HB)
หรือความรอบรูทางสุขภาพ(HL) ในปญหาสาธารณสุขที่สำคัญเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่
ดีขึ้น
คำอธิบายเกณฑ หนวยงานตองสามารถแสดงผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ หรือ ความรอบรูดานสุขภาพ ที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นของกลุมเปาหมาย
ที่ผานกระบวนการสุขศึกษาได
ขอกำหนดที่ 8 ผลลัพธดานสุขภาพ
เกณฑ กลุมเปาหมายที่ผานกระบวนการสุขศึกษามีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น
คำอธิ บ ายเกณฑ หน ว ยงานต อ งสามารถแสดงผลเปรี ย บเที ย บภาวะที่
เปลี่ยนแปลงไปขึ
้นของกลุ
ขศึกษาได ขศึกษาได
นแปลงไปในทิ
ศทางทีม่ดเปขี าึ้นหมายที
ของกลุ่ผมาเปนกระบวนการสุ
าหมายที่ผานกระบวนการสุ
ขอกำหนดที่ 9 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพงาน/นวั ตกรรม ประกอบด ว ยเกณฑ ก าร
ประเมิน 2 ขอ ดังนี้
เกณฑ 1 การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ
คำอธิ บ ายเกณฑ หน ว ยงานมี ก ารเฝ า ระวั ง พฤติ ก รรมสุ ข ภาพและนำผลการ
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คำอธิ บ ายเกณฑ หน ว ยงานต อ งสามารถแสดงผลเปรี ย บเที ย บภาวะที่
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดขี ึ้นของกลุมเปาหมายที่ผานกระบวนการสุขศึกษาได
ขอกำหนดที่ 9 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพงาน/นวั ตกรรม ประกอบด ว ยเกณฑ ก าร
ประเมิน 2 ขอ ดังนี้
เกณฑ 1 การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ
ขภาพ
ละนำผลการเฝา
คำอธิบายเกณฑ
ายเกณฑ หน
หนววยงานมี
ยงานมีกการเฝ
ารเฝาระวั
า ระวังพฤติ
ง พฤติกรรมสุ
ก รรมสุ
ข ภาพและนำผลการ
ระวั
งไปใช
ประโยชน
เชนเชใชนในการสื
่อสารความเสี
่ยงด่ยางด
นพฤติ
กรรมกรรม
ใชปใช
ระโยชน
ในการ
เฝาระวั
งไปใช
ประโยชน
ใชในการสื
่อสารความเสี
านพฤติ
ประโยชน
ใน
จัการจั
ด ทำข
อ เสนอแนะเชิ
ง นโยบาย
อ ใชอใช
ในการปรั
ด ทำข
อ เสนอแนะเชิ
งนโยบายหรืหรื
ในการปรับบกิกิจจกรรมในแผนงาน/โครงการ
กรรมในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เปนตน
การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการศึกษาและวิเคราะหที่เฝา
ติดตามพฤติกรรมสุขภาพ ที่เปนสาเหตุหรือปจจัยสำคัญของปญหาสุขภาพอยางตอเนื่อง
และเปนระบบ เพื่อประโยชนสำหรับการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ใหทันกับสถานการณของปญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป โดยวัตถุประสงคของ
การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ มีดังนี้
1) เพื่อทราบพฤติกรรมสุขภาพที่เปนตัวกำหนดปญหาสาธารณสุข
2) เพื่อ ทราบแนวโน ม ของพฤติ ก รรมสุ ข ภาพและป จ จั ย ของพฤติ ก รรม
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของปญหาสาธารณสุข
ขอมูลที่ไดจากการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพเปนประโยชน ดังนี้
1) ระดั บ สั ง คม ชุ ม ชน และประชาชน ได ท ราบสถานการณ ข อ มู ล ทาง
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เพื่อนำไปสูการแจงเตือน และกำหนดมาตรการสุขภาพ
ในชุมชน
2) ระดับปฏิบัติการ ใชในการวางแผนดำเนินงานสุขศึกษา หรือใชประเมินผล
การดำเนินงานสุขศึกษา และสื่อสารเตือนภัยสุขภาพ
3) ระดับนโยบาย เปนประโยชนในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตรการ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สามารถนำขอมูลมาใชแจงเตือนภัยสุขภาพในระดับประเทศ
เกณฑ 2 งานวิ จั ย หรื อ นวั ต กรรม หรื อ ต น แบบ หรื อ ผลงานเด น ที่ ป ระสบ
ความสำเร็จในการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
คำอธิบายเกณฑ หนวยงานตองมีการสงเสริมพัฒนา งานวิจัย นวัตกรรม ตนแบบ
หรือผลงานเดนดานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
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การวิจัยในงานสุขศึกษา หมายถึง กระบวนการศึกษาหาความรูอยางมีระเบียบ
แบบแผน เพื่อใหไดขอคนพบที่แทจริงที่นำไปประยุกตใชในการดำเนินงานสุขศึกษาเพื่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายเพื่อการมีสุขภาพดี
นวั ต กรรม หมายถึ ง สิ่ งประดิ ษ ฐ เครื่ อ งมื อ หรื อ กระบวนการ หรื อ วิ ธี ก าร
สุขศึกษาใหม ๆ ที่ยังไมเคยมีใชมากอน หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู
แลว ใหทันสมัยและใชไดผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใชจะชวยใหการทำงานนั้นไดผลดี
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม ทั้งยังชวย ประหยัดเวลาและแรงงานไดดวย
ต น แบบ ผลงานเดน หมายถึ ง ผลงาน หรื อวิธี การ หรื อแนวความคิ ดในการ
ดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ที่หนวยงานใชในการปฏิบัติงานแลวสงผลให
ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานสุขศึกษา
ขอกำหนดที่ 10 ความพึงพอใจของผูรับบริการ
เกณฑ ความพึงพอใจตอกระบวนการสุขศึกษาตามแผนงานโครงการ
คำอธิ บ ายเกณฑ มี ก ารประเมิ น และแสดงผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจใน
กระบวนงานสุขศึกษา ของผูรับบริการ
ความพึ งพอใจของผู รั บ บริ การ เป น ป จ จั ย สำคั ญ ที่ บ อกถึ งผลสำเร็ จ ของการ
ดำเนินงานสุขศึกษา แสดงถึงประสิทธิภาพของหนวยงานในการดำเนินกิจกรรม แผนงาน
โครงการนั้ น ๆ ว าสามารถตอบสนองความต องการ และช วยแก ไข ผ อนคลายป ญ หา
สุขภาพของผูรับบริการนั้น และสะทอนวาหนวยงานไดสงมอบบริการที่มีคุณภาพ เปนที่
ไววางใจของประชาชนและสังคม
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2.3 เกณฑ ก ารประเมิ น และการให ค ะแนน (Scoring Guideline) มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพดานสุขศึกษา
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ
1. นโยบายดานสุขศึกษาหรือสรางเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล
0 คะแนน
ไม ส ามารถแสดงนโยบายดานสุขศึ กษาหรือสรางเสริมสุขภาพของ
โรงพยาบาลได
0.5 คะแนน มีนโยบายดานสุขศึกษา หรือ สรางเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลที่
สอดคลองกับเปาหมายและวิสัยทัศนของโรงพยาบาล
1 คะแนน
มีนโยบายดานสุขศึกษา หรือ สรางเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลที่
สอดคลองกับเปาหมายและวิสัยทัศนของโรงพยาบาล และเกิดจาก
การมีสวนรวมของเครือขายที่เกี่ยวของ
2. บุคลากรดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
0 คะแนน
ไม มี ก ารกำหนดบุ ค ลากรในการดำเนิ น งานสุ ข ศึ ก ษาและพั ฒ นา
พฤติกรรมสุขภาพ
0.5 คะแนน มีการกำหนดบุคลากร/คณะทำงาน/คณะกรรมการในการดำเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
1 คะแนน
มีการกำหนดบุคลากร/คณะทำงาน/คณะกรรมการในการดำเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และบุคลากรไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ
หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา
I.กระบวนการสุขศึกษาในกลุมไมปวยเพื่อการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน
3. ขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ขอมูลความรอบรูดานสุขภาพ( HL) ที่สอดคลอง
กับปญหาสุขภาพที่สำคัญตามภารกิจของโรงพยาบาล
0 คะแนน
ไม มีขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) และหรือ ขอมูลความรอบรูดาน
สุขภาพ ( HL) ในกลุมไมปวย
0.5 คะแนน มี ข อ มู ล พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ (HB) และหรื อ ข อ มู ล ความรอบรู ด า น
สุขภาพ (HL) ในกลุมไมปวย
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1 คะแนน

มี ข อ มู ล พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ (HB) และหรื อ ข อ มู ล ความรอบรู ด า น
สุขภาพ (HL) และนำไปใชในการวางแผนการดำเนิ น งานสุ ขศึ กษา
(กำหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม)
4. การวิเคราะหปจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคลองกับปญหาสุขภาพที่สำคัญตาม
ภารกิจของโรงพยาบาล
0 คะแนน
ไมมีการวิเคราะหปจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ
0.5 คะแนน มีการวิเคราะหปจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ
1 คะแนน
มีการวิเคราะหปจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ และนำไปใชในการวาง
แผนการดำเนินงานสุขศึกษา (ออกแบบกิจกรรม)
5. แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาที่
มีวัตถุประสงคหรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่ สอดคลองกับป ญหาสุขภาพที่สำคัญตาม
ภารกิจของโรงพยาบาล
0 คะแนน
ไมมีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการ
จัดกิจกรรมสุขศึกษา
0.5 คะแนน มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา แตไมมีวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่สอดคลองกับ
ขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ
1 คะแนน
มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึ กษา และมี วัตถุ ประสงค เชิงพฤติกรรมที่สอดคล องกั บ
ขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ
6. การออกแบบกิจกรรมและใชสื่ อการปรับ เปลี่ย นพฤติกรรมสุขภาพ ที่ สอดคลองกั บ
ปจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและปญหา ความตองการและวิถีชีวิตของกลุมเปาหมาย
0 คะแนน
ไม มี ก ารออกแบบกิ จ กรรมและใช สื่ อ ที่ ใ ช ข อ มู ล ป จ จั ย สาเหตุ
พฤติกรรม
0.5 คะแนน มีการออกแบบกิจกรรมการปรับ เปลี่ยนพฤติ กรรมสุ ขภาพ โดยใช
ขอมูลปจจัยสาเหตุพฤติกรรมจากการวิเคราะห
1 คะแนน
มีการออกแบบกิจกรรมและใชสื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
โดยใชขอมูลปจจัยสาเหตุพฤติกรรม จากการวิเคราะห
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7. แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือแผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา
จัดทำโดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสุขศึกษา/ทีมสหวิชาชีพ หนวยงานที่เกี่ยวของ
และเครือขายตัวแทนภาคประชาชน
0 คะแนน
แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัด
กิจกรรม สุขศึกษา จัดทำโดยผูรับผิดชอบงาน
0.5 คะแนน แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัด
กิ จ กรรม สุ ข ศึ ก ษา จั ด ทำโดยการมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการ
สุขศึกษาหรือทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวของ
1 คะแนน
แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัด
กิ จ กรรมสุ ข ศึ ก ษา จั ด ทำโดยการมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการ
สุขศึกษา/ทีมสหวิชาชีพ และหนวยงานที่เกี่ยวของ และหรือเครือขาย
ตัวแทนภาคประชาชน
8. แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
0 คะแนน
ไมมีแนวทางการประเมินผลงาน
0.5 คะแนน มีแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษาที่ระบุ ตัวชี้วัด
พฤติกรรม/ระยะเวลา /กลุมเปาหมาย
1 คะแนน
มีแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษา ที่ระบุ ตัวชี้วัด
พฤติกรรม/ระยะเวลา /กลุมเปาหมายและ เครื่องมือ
9. การจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา
0 คะแนน
มีการจัดกิจกรรมไมครบตามแผน
0.5 คะแนน มีการจัดกิ จกรรมครบตามแผนและการจัดกิจ กรรมใชการสวนรวม
ของคณะกรรมการสุ ข ศึ ก ษา/ที ม สหวิ ช าชี พ และ หน ว ยงานที่
เกี่ยวของ หรือตัวแทนภาคประชาชน
1 คะแนน
มีการจัดกิจกรรมครบตามแผนและการจัดกิจกรรมใชมีการสวนรวม
ของคณะกรรมการสุ ข ศึ ก ษา/ที ม สหวิ ช าชี พ และหน ว ยงานที่
เกี่ยวของ และตัวแทนภาคประชาชน
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10. การสนับสนุน เสริมพลังใหกับภาคี เครือขาย แกนนำสุขภาพภาคประชาชน ในการ
ดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
0 คะแนน
ไมมีการสนับสนุนเสริมพลังใหกับภาคีเครือขาย
0.5 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังใหกับภาคีเครือขายสุขภาพที่เปนเจาหนาที่
สาธารณสุข หรือ แกนนำสุขภาพภาคประชาชน
1 คะแนน
มีการสนับสนุน เสริมพลังใหแกภาคีเครือขายสุขภาพที่เปนเจาหนาที่
สาธารณสุข และ แกนนำสุขภาพภาคประชาชน
11. การประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน
0 คะแนน
ไมมีการประเมินและรายงานผล
0.5 คะแนน มีผลการประเมินในระดับปจจัยสาเหตุพฤติกรรม เชน ความรู
ทัศนคติ ทักษะสุขภาพที่เกี่ยวของ เปนตน
1 คะแนน
มีผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามวัตถุประสงคเมื่อสิ้นสุดโครงการ
II. กระบวนการสุขศึกษาในกลุมปวยเพื่อสงเสริมการจัดการตนเองในผูปวยและญาติ
12. ข อ มู ล พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ(HB) และหรื อ ข อ มู ล ความรอบรู ด า นสุ ข ภาพ (HL) ที่
สอดคลองกับปญหาสุขภาพที่สำคัญของผูปวย
0 คะแนน
ไม มีขอมู ล พฤติ กรรมสุ ขภาพ(HB) และหรือ ขอมูล ความรอบรูดาน
สุขภาพ (HL) ของผูปวย
0.5 คะแนน มี ข อ มู ล พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ(HB) และหรื อ ข อ มู ล ความรอบรู ด า น
สุขภาพ (HL) ของผูปวย
1 คะแนน
มี ข อ มู ล พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ(HB)และหรื อ ข อ มู ล ความรอบรู ด า น
สุขภาพ(HL) และนำไปใชในการวางแผนการดำเนินงานสุขศึกษาใน
การกำหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
13. การวิเคราะหปจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคลองกับปญหาสุขภาพที่สำคัญ
ของผูปวย
0 คะแนน
ไมมีการวิเคราะหปจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ
0.5 คะแนน มีการวิเคราะหปจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ
1 คะแนน
มีการวิเคราะหปจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ และนำไปใชในการวาง
แผนการดำเนินงานสุขศึกษาในการออกแบบกิจกรรม
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14. แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาที่
มีวัตถุป ระสงคห รือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคลองกับปญหาสุขภาพที่สำคัญ ของ
ผูปวย
0 คะแนน
ไมมีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการ
จัดกิจกรรมสุขศึกษา
0.5 คะแนน มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษาแตไมมีวัตถุประสงค เชิงพฤติกรรมที่สอดคลองกับ
ขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ
1 คะแนน
มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัด
กิจ กรรมสุขศึ กษาและมีวัต ถุ ป ระสงค เชิงพฤติกรรมที่ สอดคลองกั บ
ขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ
15. การออกแบบกิจกรรมและใชสื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคลองกับ
ปจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและปญหา ความตองการและวิถีชีวิตของผูปวยและญาติ
0 คะแนน
ไม มี ก ารออกแบบกิ จ กรรมและใช สื่ อ ที่ ใ ช ข อ มู ล ป จ จั ย สาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ
0.5 คะแนน มีการออกแบบกิจกรรมการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ใชขอมูล
ปจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพจากการวิเคราะห
1 คะแนน
มีการออกแบบกิจกรรมและใชสื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ใชขอมูลปจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ จากการวิเคราะห
16. แผนงาน หรือ โครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษาหรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา
จัดทำโดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ ผูปวยและญาติ
0 คะแนน
แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา จัดทำโดยผูรับผิดชอบงาน
0.5 คะแนน แผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรม
สุขศึกษา จัดทำโดยการมี สวนรวมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือ
ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวของ
1 คะแนน
แผนงาน หรื อ โครงการ หรื อโปรแกรมสุ ขศึ กษา หรื อ แผนการจั ด
กิ จ กรรมสุ ข ศึ ก ษา จั ด ทำโดยการมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการ
สุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ และ ผูปวยและญาติ
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17. แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
0 คะแนน
ไมมีแนวทางการประเมินผลงาน
0.5 คะแนน มี แ นวทางการประเมิ น ผลการดำเนิ น งานสุ ข ศึ ก ษาที่ ร ะบุ ตั ว ชี้ วั ด
พฤติกรรม/ระยะ เวลา/กลุมเปาหมาย
1 คะแนน
มี แนวทางการประเมิ น ผลงานสุขศึ กษาที่ร ะบุ ตั วชี้ วัด พฤติก รรม/
ระยะเวลา/กลุม เปาหมาย และ เครื่องมือ
18. การจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการ
จัดกิจกรรมสุขศึกษา
0 คะแนน
มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ไมครบตามแผน
0.5 คะแนน มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ครบตามแผนและการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ใชการ
มีสวนรวมของคณะกรรมการหรือ ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวของ
1 คะแนน
มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาครบตามแผน และการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ใชการมี
สวนรวมของคณะกรรมการ ทีมสหวิชาชีพ และผูปวยและญาติ
19. การสนั บ สนุ น เสริมพลั งให กับ ภาคี เครือข าย ผูป วยและญาติ แกนนำสุ ขภาพภาค
ประชาชน ในการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
0 คะแนน
ไมมีการสนับสนุนเสริมพลังใหกับภาคีเครือขาย
0.5 คะแนน มีการสนับ สนุ น เสริมพลังใหกับที มสหวิชาชีพ ภาคีเครือข ายที่เป น
เจาหนาที่สาธารณสุข
1 คะแนน
มีการสนับ สนุ น เสริมพลังใหกับที มสหวิชาชีพ ภาคีเครือข ายที่เปน
เจาหนาที่สาธารณสุขและผูปวยและญาติ หรือ แกนนำสุขภาพภาค
ประชาชน
20. การประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน
0 คะแนน
ไมมีการประเมินและรายงานผล
0.5 คะแนน มีผลการประเมินระดับปจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ เชน ความรู
ความเชื่อในความสามารถของตน ทักษะสุขภาพที่เกี่ยวของ เปนตน
1 คะแนน
มีผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามวัตถุประสงคเมื่อสิ้นสุด
โครงการ
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หมวดที่ 3 ผลลัพธการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
21. กลุมเปาหมายที่ผานกระบวนการสุขศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู
ทางสุขภาพ (HL) ในปญหาสุขภาพที่สำคัญเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
0 คะแนน
ไม ส ามารถแสดงผลพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ (HB) หรื อ ความรอบรู ท าง
สุขภาพ (HL) ที่เปลี่ยนไปได
0.5 คะแนน สามารถแสดงผลเปรีย บเที ย บสาเหตุ พฤติ กรรมสุ ขภาพ (HB) หรื อ
ความรอบรู ท างสุ ข ภาพ (HL) ที่ เ ปลี่ ย นไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น ของ
กลุมเปาหมาย ไดอยางนอย 1 กลุม (กลุมไมปวย หรือกลุมปวย)
1 คะแนน
สามารถแสดงผลเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบ
รูท างสุ ขภาพ (HL)ที่ เปลี่ ย นไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้น ของกลุ ม เป าหมาย
ไดทั้ง 2 กลุม (กลุมไมปวยและกลุมปวย)
22. กลุมเปาหมายที่ผานกระบวนการสุขศึกษามีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น
0 คะแนน
ไมสามารถแสดงผลภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนไปได
0.5 คะแนน สามารถแสดงผลเปรี ย บเที ย บภาวะสุ ข ภาพที่ เ ปลี่ ย นไปของ
กลุมเปาหมาย ไดอยางนอย 1 กลุม (กลุมไมปวย หรือกลุมปวย)
1 คะแนน
สามารถแสดงผลเปรียบเทียบภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี
ขึ้นของกลุมเป าหมาย ไดอยางน อย 1 กลุ ม (กลุมไมป วย หรือกลุ ม
ปวย)
23. การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ
0 คะแนน
ไมมีการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ
0.5 คะแนน มีแผนหรือแนวทาง วิธีการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในพฤติกรรมที่
เป น ป ญ หาสุ ข ภาพสำคั ญ สอดคล อ งตามแผนและภารกิ จ ของ
โรงพยาบาล
1 คะแนน
มีการเฝ าระวังและนำ ผลการเฝาระวังไปใชในการปรับ กิจกรรมใน
แผนงาน โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หรือ สื่อสารความเสี่ยง
ดานพฤติกรรม/จัดทำขอเสนอเชิงนโยบาย ตามภารกิจของโรงพยาบาล
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24. งานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ ตนแบบ หรือ ผลงานเดนที่ประสบความสำเร็จในการ
ดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
0 คะแนน
ไมมีงานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ ตนแบบ หรือ ผลงานเดนที่ประสบ
ความสำเร็จในการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
0.5 คะแนน มีงานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ ตนแบบ หรือ ผลงานเดนที่ประสบ
ความสำเร็จในการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
อยางนอยปละ 1 เรื่อง
1 คะแนน
มีงานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ ตนแบบ หรือ ผลงานเดนที่ประสบ
ความสำเร็จในการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
และ มีการเผยแพรสูสาธารณะอยางนอยปละ 1 เรื่อง
25. ความพึงพอใจตอกระบวนการสุขศึกษาตามแผนงานโครงการ
0 คะแนน
ไมมีการสำรวจความพึงพอใจ
0.5 คะแนน ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจต อกระบวนการสุ ขศึ ก ษา น อยกว า
รอยละ80
1 คะแนน
มีผลการประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการสุขศึกษา รอยละ 80
ขึ้นไป
การประเมินระดับการพัฒนาตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานสุขศึกษา
1. ระดั บ การพั ฒ นาตามมาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพดานสุ ขศึ กษา จำแนก
ออกเปน 3 ระดับดังนี้
ระดับพื้นฐาน = มีคาคะแนนต่ำกวารอยละ 60
ระดับพัฒนา = มีคาคะแนนระหวางรอยละ 60 – นอยกวารอยละ 85
ระดับคุณภาพ = มีคาคะแนนตั้งแตรอยละ 85 ขึ้นไป
2. การประเมินระดับการพัฒนา มีขั้นตอนดังนี้
2.1 รวบรวมและคำนวณคารอยละของคะแนนที่ไดจากการประเมินตามเกณฑ
มาตรฐานฯ โดยเกณฑการใหคะแนนมีทั้งหมด 25 ขอๆละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 25
คะแนน
สูตรคำนวณ : คารอยละที่ได = (คะแนนที่ได x 100)/25
2.2 นำคารอยละที่ไดมาประเมินเทียบระดับการพัฒนาตามชวงคะแนนขางตน
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สวนที่ 3 : แนวทางการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดาน
สุขศึกษา หนวยงานควรทำความเขาใจ เปาหมาย ทิศทาง นโยบายขององคกร และทำ
ความเขาใจขอกำหนด เกณฑ มาตรฐาน และเกณฑการประเมินมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพดานสุขศึกษา กอนเขาสูขั้นตอนการพัฒนา
การพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา ใชกระบวนการ 7 ขั้นตอนการพัฒ นาคุณภาพ
งานสุขศึกษาตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา ดังนี้
1. สรางทีมงานพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา
2. ศึ ก ษาข อ มู ล และประเมิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพงานสุ ข ศึ ก ษาระยะก อ น
ดำเนินการ
3. วางแผนงาน/โครงการสุขศึกษา
4. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานตามแผนที่กำหนด
5. เฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
6. สงเสริม พัฒนา งานวิจัย นวัตกรรม ตนแบบ และผลงานเดนดานสุขศึกษา
7. การประเมินผล ระยะหลังดำเนินการ
1. สรางทีมงานพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา
ทีมงานพั ฒ นาคุณ ภาพงานสุ ขศึ กษา นอกจากผู บริห าร และผูรับ ผิ ดชอบงาน
สุขศึกษาแลว ควรประกอบดวยทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการดำเนิน งานรวมถึงภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เชน ผูแทนคณะกรรมการพัฒ นาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ผูแทน
คณะกรรมการหมูบาน อาสาสมัครสาธารณสุข ผูแทนสถานศึกษา ตัวแทนผูมารับบริการ
และ/หรือญาติ ผูแทนหนวยงานสนับสนุนวิชาการในพื้นที่ ชมรม/มูลนิธิดานสุขภาพใน
พื้นที่ เปนตน ซึ่งภาคีเครือขายเหลานี้เปนผูมีบทบาทรวมคิดวางแผน รวมดำเนินการ และ
รวมติดตามประเมินผล ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาของโรงพยาบาลตอไป
รวมทั้ งสนั บ สนุ น ทรัพ ยากรต า ง ๆ ในการพั ฒ นางาน ดั งนั้ น จึ งควรจั ด ทำคำสั่ งแต งตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาของหนวยงาน เพื่อใหภาคี เครือขายเขาใจใน
ทิศทาง บทบาทการเปนทีมงานพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา
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2. ประเมินการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาดวยตนเอง ระยะกอนดำเนินการ
โรงพยาบาล ทำการประเมินตนเองในระยะกอนดำเนินการ ใน 2 สวนคือ
1. ประเมินการพัฒ นาคุณภาพงานสุขศึกษาตามเกณฑมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพดานสุขศึกษา เพื่อรับรูสวนขาดตามเกณฑมาตรฐานที่จะตองปรับปรุง ซึ่งจะตอง
นำไปวางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพงานของโรงพยาบาล โดยบู ร ณาการในกระบวนการ
ดำเนินการแผนงาน/โครงการสุขศึกษาตอไป
2. ศึกษา และประเมินสถานการณดานสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
และผูมารับบริการ เพื่อนำไปกำหนดเปาหมายเชิงผลลัพธของแผนงาน/โครงการสุขศึกษา
ตอไป
3. วางแผนงาน/โครงการสุขศึกษา
ผูรับผิดชอบงานสุขศึกษาและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา รวมกับ
วางแผนงาน/โครงการสุขศึกษา ตามขั้นตอนดังนี้
3.1 การวิเคราะห ปญ หาสุขภาพ ขั้ น ตอนนี้ มีวั ตถุ ป ระสงค เพื่ อรวบรวมข อมู ล
เกี่ ย วกั บ ป ญ หาสุ ขภาพ เพื่ อ นำไปสู การตั ด สิ น ใจวางแผน/ออกแบบวิ ธี ก ารดำเนิ น งาน
สุขศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้
1) การวิเคราะหปญหาสุขภาพ โดยใชขอมูลสถานะสุขภาพที่ไดจากรายงาน
การเจ็บปวย อัตราตาย การสำรวจ คนหา หรือการประชุม เพื่อวิเคราะหปญหาสุขภาพ
สำคัญของพื้นที่นั้นๆ
2) การจัดลำดับความสำคัญของปญหา เปนการคัดเลือกปญหาที่มีความสำคัญ
และจำเปนเรงดวนเพื่อใหความสำคัญตอปญหานั้น ๆ ในการจัดสรรทรัพยากร การควบคุม
กำกับ และการสนับสนุนติดตามการดำเนินงาน ในการจัดลำดับความสำคัญของปญหา
จะใชวิธีการตกลงรวมกัน ที่ จ ะรว มมือแกไขป ญ หา โดยการพิ จ ารณาจากเกณฑ ความ
รุนแรงของปญหา ขนาดของปญหา ความยาก-งายในการแกปญหา
3) เลือกปญหาที่มีความสำคัญเรงดวนและสอดคลองกับปญหาของชุมชน หรือ
สอดคล องกั บ ป ญ หาสุ ข ภาพที่ ส ำคั ญ ตามภารกิ จ ของโรงพยาบาล มาแก ไข ทั้ งนี้ ควร
ดำเนินการทั้งกลุมปวยและกลุมไมปวย เพื่อเปนการดำเนินการครอบคลุมบริการสุขภาพ
ทั้ง 4 ดาน คือ การสงเสริม ปองกัน รักษาและฟนฟู
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3.2 การวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพและปจจัยสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยง
1) วิเคราะหพฤติกรรมเสี่ยงที่เปนสาเหตุของปญหาสุขภาพ เปนการระบุวา
ปญหาสุขภาพนั้ น มีสาเหตุมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตอง หรือมีพฤติกรรม
เสี่ยงในเรื่องใด ทั้งนี้สาเหตุสวนใหญมักมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวของมากกวาหนึ่ง
พฤติกรรม ในการวิเคราะหพฤติกรรมจึงตองระบุพฤติกรรมที่สำคัญและมีความสัมพันธ
ใกลชิดกับการเกิดปญหาสุขภาพใหครอบคลุม ซึ่งตองอาศัยขอมูลจากการสังเกต สอบถาม
การสั ม ภาษณ และการศึ ก ษาวิ จั ย มาประกอบ เพื่ อ เลื อ กพฤติ ก รรมหลั ก ที่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงไดและมีผลตอปญหาสุขภาพ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
(1) ทบทวนพฤติกรรมที่เปนสาเหตุของปญหาสุขภาพ วาปญหาสุขภาพ
นั้นมี สาเหตุมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ ไมถูกตอง หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องใด
และพฤติกรรมที่เปนสาเหตุของปญหานั้ น เป นพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุมประชากรใด
เช น ป ญหาผูป วยเบาหวานที่ ไม สามารถควบคุมระดับน้ ำตาลในเลือดได ส วนใหญ เกิ ดจาก
พฤติกรรมการรักษาพยาบาลที่ไมถูกตอง เชน การไมไปตรวจตามนัด การรับประทานยาหรือ
ฉีดยาไมตรงตามแผนการรักษา การไมควบคุมอาหารประเภทแปงและน้ำตาล ขาดการออก
กำลังกาย เปนตน
(2) เมื่ อ ทราบพฤติ ก รรมที่ เป น สาเหตุ ข องป ญ หาแล ว ให จั ด ลำดั บ
ความสำคัญ ของพฤติกรรมวาพฤติกรรมนั้นเกิดกับกลุมเปาหมายมากนอยเพียงใด และ
พฤติกรรมดังกลาวมีผลตอภาวะเสี่ยงทางสุขภาพหรือภาวะสุขภาพเพียงใด
(3) วิเคราะหวาพฤติกรรมตาง ๆ ที่เรียงลำดับความสำคัญไวนั้น แต
ละพฤติกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดงายหรือยากเพียงใด เปนการพิจารณาโอกาสหรือ
ความเปนไปไดที่กลุมเปาหมายจะปรับเปลี่ยน
(4) เลือกพฤติกรรมเป าหมายที่ตองการปรับเปลี่ ยน โดยพิ จารณาจาก
พฤติกรรมที่เห็นวามีความสำคัญมากและสามารถเปลี่ยนแปลงไดงายกอน และพฤติกรรมที่มี
ความสำคั ญมากแต เปลี่ยนแปลงไดยาก รองลงไปตามลำดั บแลวกำหนดเป นพฤติกรรมที่พึง
ประสงค (ซึ่งในสวนนี้ในการเขียนแผนงานสุขศึกษาจะถูกนำไปใชในการเขียนวัตถุประสงค)
2) วิเคราะหปจจัยสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
เรียนรูของประชาชนกลุมเปาหมาย การที่จะแกไขพฤติกรรมสุขภาพไดสำเร็จจำเปนตอง
ทราบปจจัยสาเหตุของพฤติกรรมดังกลาวของประชากรเปาหมาย เพื่อที่จะนำมาใชในการ
ออกแบบกิ จ กรรม หรื อ กำหนดการเรี ย นรู ที่ จ ำเป น สอดคล อ งกั บ ป จ จั ย สาเหตุ ข อง
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พฤติ ก รรมและธรรมชาติ ข องประชากรเป าหมาย จึ งจะส งผลให เกิ ด การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพที่เปนวัตถุประสงคของการดำเนินงานสุขศึกษา
Green & Kreuter (2005) ที่อธิบายวาพฤติกรรมมีสาเหตุจากปจจัยภายใน
และภายนอกตัวบุคคล ไดแก
(1) ปจจัยนำ (Predisposing Factors) หมายถึง ปจจัยพื้นฐานและ
กอให เกิ ด แรงจู งใจในการแสดงพฤติ กรรมของบุ คคล ได แ ก ความรู ความเชื่ อ เจตคติ
คานิยม การรับรู เชน การรับรูขอมูล ความรูของประชาชนจากสื่อใดบาง และรวมไปถึง
ป จ จั ย ดานคุ ณลั กษณะของประชากรหรื อป จจัยส วนบุ คคลและสถานะภาพทางสั งคมและ
เศรษฐกิจ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ระดับการศึกษา ศาสนา เปนตน
(2) ปจจัยเอื้อ (Enabling Factors) หมายถึง สิ่งที่เปนแหลงทรัพยากรที่
จำเป นหรืออำนวยความสะดวกในการแสดงพฤติ กรรมของบุ คคล รวมทั้ งทั กษะที่จะชวยให
บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ไดดวย และความสามารถที่จะใชแหลงทรัพยากรตางๆ ซึ่งมี
สวนเกี่ยวของกับราคา ระยะทาง เวลา นอกจากนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือ การหาไดงาย (Available)
ความสามารถในการเขาถึงได (Accessibility) ของสิ่งที่จำเปนในการแสดงพฤติกรรมหรือชวยให
การแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ เปนไปไดงาย
(3) ป จ จั ย เสริ ม (Reinforcing Factors) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ บุ ค คลจะ
ไดรับหรือคาดวาจะไดรับจากบุคคลอื่น อันเปนผลจากการกระทำของตนเอง สิ่งที่บุคคลจะ
ไดรับอาจเปนรางวัลที่เปนสิ่งของ คำชมเชย การยอมรับ การลงโทษ การไมยอมรับการ
กระทำนั้นๆ หรืออาจเปนกฎระเบียบที่บังคับ ควบคุมใหบุคคลนั้น ๆ ปฏิบัติตามก็ได ซึ่งสิ่ง
เหลานี้บุคคลจะไดรับจากบุคคลอื่นที่มีอิทธิพลตอตนเอง เชน พอแม ญาติ เพื่อน แพทย
ผูบังคับบัญชา เปนตน และอิทธิพลของบุคคลตาง ๆ นี้ก็จะแตกตางกันไปตามพฤติกรรม
ของบุคคลและสถานการณ โดยอาจจะชวยสนับสนุนหรือยับยั้งการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ
ก็ได
3.3 การวางแผนงาน/โครงการสุขศึกษา
การวางแผนการดำเนินงานสุขศึกษาของหนวยงาน อาจเรียกแผนงาน หรือ
โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา เนนที่การกำหนด
วัตถุประสงคหรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคลองกับปญหาของกลุมเปาหมาย และ
การออกแบบกิจกรรม
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1) วัตถุประสงคของแผนงานโครงการ เปนขอความแสดงความคาดหวังที่
ต อ งการให เกิ ด ขึ้ น หลั งจากดำเนิ น กิ จ กรรมตามโครงการที่ มี ลั ก ษณะเป น รู ป ธรรมใน
ระยะเวลาที่กำหนด การเขียนวัตถุประสงคเปนการนำขอมูลจากการวิเคราะหปจจัยที่เปน
สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมที่เปนสาเหตุของปญหาสุขภาพ การเขียนวัตถุประสงคจะตอง
สอดคลองกับปญหาสุขภาพ พฤติกรรมที่เปนสาเหตุของปญหา และปจจัยของสาเหตุของ
พฤติกรรมเสี่ยงนั้น ๆ
2) การออกแบบกิจกรรม
(1) การออกแบบกิจกรรมสุขศึกษาตองสอดคลองกับปจจัยสาเหตุของ
พฤติกรรมเสี่ยง และสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยรูปแบบของกิจกรรมและสื่อที่
ใชตองเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ประกอบดวย กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมการพัฒนา
ทั ก ษะ และ การจั ด ป จ จั ย แวดล อ มทั้ งทางกายภาพ และทางสั งคม ตัว อย างกิ จ กรรม
สุขศึกษา สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจาก เว็ปไซตกองสุขศึกษา www.hed.go.th
(2) การออกแบบ หรือ เลือกใชสื่อที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย เชน
ใชขนาดตัวอักษรและสีที่เหมาะสม ใชภาษาเขาใจงาย สื่อตองใชภาพมากกวาตัวหนังสือ
ใชการนำเสนอเรื่องราว ประสบการณจริงของกลุมเปาหมาย สื่อทองถิ่น หรือการใชเกมส
สื่อโซเชียลมีเดียตาง ๆ ในกลุมเด็ก เปนตน
3) การเขียนแผนงาน โครงการสุขศึกษา ควรมี 9 องคประกอบ ดังนี้
(1) ชื่อแผนงาน โครงการ
(2) หลักการและเหตุผล
(3) วัตถุประสงค (วัตถุประสงคทั่วไป และวัตถุประสงคเฉพาะ)
(4) กลุมเปาหมาย
(5) กิจกรรมสุขศึกษา
(6) ระยะเวลาดำเนินงาน
(7) งบประมาณ
(8) ผลที่คาดวาจะไดรับ ระบุถึงผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับโครงการ
(9) การควบคุ ม กำกั บ และแนวทางการประเมิ น ผล หรื อ แผน
ประเมิ น ผลแผนงาน/โครงการสุ ข ศึ ก ษา ที่ ส อดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข องแผนนั้ น ๆ

4. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานตามแผนที่กำหนด
4.1 มี การจัดกิ จกรรมสุ ขศึ กษาตามแผนที่กำหนด ประกอบด วย กิจ กรรมการ
เรียนรู กิจกรรมการพัฒนาทักษะสุขภาพ และการพัฒนาปจจัยแวดลอม
ประกอบดวย ตัวชี้วัด วิธีการ ระยะเวลา และเครื่องมือที่ใชในการประเมิน โดยสามารถ
4.2 มีการควบคุมกำกับใหการดำเนินงานเปนไปตามแผนที่กำหนด
เขียนในรูปแบบตาง ๆ เชน Gantt Chart เปนตน
4.3 มี การติ ดตาม ควบคุ มกำกับ และเสริมพลังแก ทีมงานและเครือขายที่รว ม
ดำเนิ น งานทั้ งในกลุม ไม ป ว ย และ กลุ ม ป ว ย เปน ระยะ เพื่ อนำผลมาปรับ ปรุงระหวาง
4. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานตามแผนที่กำหนด
ดำเนินการโครงการประเมินผลการดำเนินงานเปนระยะ
4.1 มี การจัดกิ จกรรมสุ ขศึ กษาตามแผนที่กำหนด ประกอบด วย กิจ กรรมการ
เรียนรู กิจกรรมการพัฒนาทักษะสุขภาพ และการพัฒนาปจจัยแวดลอม
4.2 มีการควบคุมกำกับใหการดำเนินงานเปนไปตามแผนที่กำหนด
4.3 มี การติ ดตาม ควบคุ มกำกับ และเสริมพลังแกทีมงานและเครือขายที่รว ม
ดำเนิ น งานทั้ งในกลุ ม ไม ป ว ย และ กลุ ม ป ว ย เปน ระยะ เพื่ อนำผลมาปรับ ปรุงระหวาง
ดำเนินการโครงการประเมินผลการดำเนินงานเปนระยะ
5.การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ
การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการศึกษาและวิเคราะหที่เฝา
ติดตามพฤติกรรมสุขภาพ ที่เปนสาเหตุหรือปจจัยสำคัญของปญหาสุขภาพอยางตอเนื่อง
และเปนระบบ เพื่อประโยชนสำหรับการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ใหทันกับสถานการณของปญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป
กระบวนการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบดวย การจัดทำแผนการเฝา
5.การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ
ระวังพฤติกรรมสุขภาพ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการแปลผลการ
การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการศึกษาและวิเคราะหที่เฝา
เฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ
ติดตามพฤติกรรมสุขภาพ ที่เปนสาเหตุหรือปจจัยสำคัญของปญหาสุขภาพอยางตอเนื่อง
และเปนระบบ
เพืด่อทำแผนการเฝ
ประโยชนสำหรั
บการดำเนิ
นงานสุ
ขศึกษาและพั
ฒนาพฤติ
ขภาพา
1) การจั
าระวั
งพฤติกรรมสุ
ขภาพ
เปนขั้นตอนที
่สำคัญกรรมสุ
ของการเฝ
ใหทงันพฤติ
กับสถานการณ
ของป
ระวั
กรรมสุขภาพ
ดังญนีหาสุ
้ ขภาพที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป
กระบวนการเฝ
าระวังพฤติ
ขภาพาระวัประกอบด
วย ขการจั
(1) การกำหนดป
ญหาทีกรรมสุ
่ตองการเฝ
งพฤติกรรมสุ
ภาพดทำแผนการเฝา
ระวังพฤติกรรมสุ
ภาพ การเก็บวชีรวบรวมข
มูลในการเฝ
การวิเคราะห
(2) ขการกำหนดตั
้วัดสำหรับอใช
าระวัง ขอมูล และการแปลผลการ
เฝาระวังพฤติก(3)
รรมสุ
ขภาพ ปแบบและวิธีการเฝาระวัง
การกำหนดรู
(4) การกำหนดพื้นที่สำหรับการเฝาระวัง
1) การจัดทำแผนการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ เปนขั้นตอนที่สำคัญของการเฝา
(5) การกำหนดตัวอยางและขนาดตัวอยางในการเฝาระวัง
ระวังพฤติกรรมสุขภาพ ดังนี้
(6) การกำหนดชวงเวลาและความถี่สำหรับการเฝาระวัง
(1) การกำหนดปญหาที่ตองการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ
(7) การกำหนดตัวบุคคลที่จะดำเนินการเฝาระวัง
(2) การกำหนดตัวชี้วัดสำหรับใชในการเฝาระวัง
2) การเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการเฝาระวัง ขึ้นอยู
(3) การกำหนดรูปแบบและวิธีการเฝาระวัง
กับลักษณะของขอมูลที่ใชในการเฝาระวัง โดยมีวิธีการดังนี้
(1) ถา เป น พฤติ กรรมที่ เป น การปฏิ บัติ ห รือการกระทำ หรือการไมป ฏิ บัติ
หรื อไม กระทำ และสามารถสั งเกตได ใช การสังเกต แตถาไมส ามารถสังเกตได ก็ใชการ
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(7) การกำหนดตัวบุคคลที่จะดำเนินการเฝาระวัง
2) การเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการเฝาระวัง ขึ้นอยู
กับลักษณะของขอมูลที่ใชในการเฝาระวัง โดยมีวิธีการดังนี้
(1) ถา เป น พฤติ กรรมที่ เป น การปฏิ บัติ ห รือการกระทำ หรือการไมป ฏิ บัติ
หรื อไม กระทำ และสามารถสั งเกตได ใช การสังเกต แตถาไมส ามารถสังเกตได ก็ใชการ
สอบถาม หรือการสัมภาษณ
(2) ถาเปนพฤติกรรมสุขภาพที่เปนเจตคติที่แสดงถึงพฤติกรรมสุขภาพที่จะ
กระทำหรือไมกระทำ ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ ใชการสอบถามหรือการสัมภาษณ
(3) ถาเปนการใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่มีอยูแลวในระเบียน
หรือรายงานตาง ๆ ซึ่งเปนขอมูลที่เปนปจจุบัน ใชการบันทึกขอมูล
3) การวิเคราะหขอมูล เปนการจัดกระทำขอมูล ในเชิงตัวเลข โดยใชระเบียบวิธี
ทางสถิ ติ อ ย า งง า ย ๆ เพื่ อ วิ เคราะห ห าจำนวน และค า ร อ ยละ ของกลุ ม ตั ว อย า งที่ มี
พฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงตอการทำใหเกิดปญหาสุขภาพ
4) การแปลผลขอมูล การแปลผลขอมูลการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ เปนการ
แปลความหมายของขอมูลที่ไดทำการวิเคราะหแลว ประกอบดวยประเด็นสำคัญๆ ดังนี้
- ขอมูลที่ได คืออะไร และหมายความวาอยางไร
- ขอมูลที่ไดแสดงใหเห็นอะไร มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ผิดปกติ หรือ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
- ข อมู ลที่ ไดเกี่ย วพัน กับ เหตุป จจัย อะไรบ าง มีความสัมพั นธกับป ญ หา
หรือสงผลตอปญหาสุขภาพอยางไร
5) การใชประโยชนจากผลการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ ดังนี้
(1) ใชในการกำหนดกิจ กรรมสุขศึ กษา เชน พิจารณาวาพื้นที่ไหน หรือกลุม
บุคคลใด มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง ที่ควรวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพื้นที่ หรือกลุมบุคคลนั้น
เปนลำดับตน
(2) ใชในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การเปรียบเทียบ
ผลการเฝ า ระวั ง ในกลุ ม เป า หมายเดิ ม ในช ว งเวลาที่ ต า งกั น เช น ก อ นและหลั ง การ
ดำเนิ น งานสุขศึ กษา เพื่ อดู วาพฤติ กรรมเสี่ ย ง เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค
(กำกับ) หรือเปลี่ยนแปลงไปตามเกณฑ/ตัวชี้วัด (ประเมินผล) ซึ่งจะนำไปสูการทบทวน
กิจกรรม/กระบวนการดำเนินงานตอไป
(3) ใชในการสื่อสารเตือนภัย โดยนำผลการเฝาระวังในประเด็นที่สำคัญ ไป
แจงเตือนภัย ใหประชาชนเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สื่อสารสราง
กระแสสังคม หากปญหาพฤติกรรมสุขภาพนั้นทำใหเกิดผลกระทบเปนวงกวาง จะทำให
เกิดการกำหนดนโยบาย ระดมทรัพยากร บุคลากรในการปองกันและแกไขปญหาตอไป
6.สงเสริม พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม ตนแบบ และผลงานเดนดานสุขศึกษา

กระแสสังคม หากปญหาพฤติกรรมสุขภาพนั้นทำใหเกิดผลกระทบเปนวงกวาง จะทำให
เกิดการกำหนดนโยบาย ระดมทรัพยากร บุคลากรในการปองกันและแกไขปญหาตอไป
6.สงเสริม พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม ตนแบบ และผลงานเดนดานสุขศึกษา
การสงเสริม พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม ตนแบบ และผลงานเดนดานสุขศึกษา
และพฤติกรรมสุขภาพ เปนการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา โดยประยุกตใชหลักการทำ
วิ จั ย โดยประโยชน ข องงานวิ จั ย นวั ต กรรม ต น แบบ และผลงานเด น ด า นสุ ข ศึ ก ษา
สามารถนำมาใชในการปรับปรุงกลวิธี/กระบวนการในแผนงาน/โครงการสุขศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. การประเมินผล ระยะหลังดำเนินการ
การประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษา หมายถึง กระบวนการรวบรวม และ
วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อตรวจสอบความสำเร็จของโครงการสุขศึกษา ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดี การประเมินผลระยะหลังดำเนินการ
จำแนกออกเปน 2 สวนคือ
1) ประเมิ น ผลการดำเนิ น งานโครงการสุ ข ศึ ก ษา ประกอบด ว ย 3 ขั้ น ตอน
สำคัญ คือ
(1) กำหนดสิ่งที่จะประเมินตามเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการที่
ไดกำหนดไว
(2) การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
การรวบรวมขอมู ลในการประเมิน ผลการดำเนิ น งานสุขศึกษา มี วิธี
และขั้นตอนที่คลายคลึงกับการรวบรวมขอมูลในการดำเนินงานวิจัย แตกตางกันที่กลุม
ตัวอยางที่ใชตองเปนตัวแทนของกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรมตามโครงการ
การวิ เคราะห ข อ มู ล ข อ มู ล ที่ ร วบรวมได ต อ งนำมาวิ เ คราะห เพื่ อ
ประมวลผลตามลักษณะของขอมูล เชน ถาเปนขอมูลเชิงปริมาณจะใชการแจกแจงความถี่
โดยการคำนวณเปนอัตรา อัตราสวน สัดสวน รอยละ เปนตน สวนขอมูลเชิงคุณภาพ จะ
นำมาประมวลผลและนำเสนอในลักษณะเชิงพรรณนาตามประเด็นที่ไดรวบรวม ซึ่งการใช
สถิติใดนั้นขึ้นอยูกับเกณฑการประเมินที่เปนเปาหมายตามวัตถุประสงคของโครงการ
(3) การสรุปผลและให ขอเสนอแนะ การสรุป และให ขอเสนอแนะ เป น
ขั้นตอนของการนำผลที่ไดจากการวิเคราะหมาสรุป และ เปรียบเทียบกับเกณฑที่กำหนด
พรอมใหขอเสนอแนะเพื่อการนำผลการประเมินไปใช
2) ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดาน
สุขศึกษา โดยสามารถใชแบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษาตาม
ภาคผนวก หรือ ประเมิ น ในระบบประเมิ น มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (โปรแกรม
HS4) https://hs4.hss.moph.go.th/
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(3) การสรุปผลและให ขอเสนอแนะ การสรุป และให ขอเสนอแนะ เป น
30 ขั้นตอนของการนำผลที่ไดจากการวิเคราะหมาสรุป และ เปรียบเทียบกับเกณฑที่กำหนด
พรอมใหขอเสนอแนะเพื่อการนำผลการประเมินไปใช
2) ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดาน
สุขศึกษา โดยสามารถใชแบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษาตาม
ภาคผนวก หรือ ประเมิ น ในระบบประเมิ น มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (โปรแกรม
HS4) https://hs4.hss.moph.go.th/

. สรางทีมงานพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา
2. ศึ ก ษาข อ มู ล และประเมิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพงานสุ ข ศึ ก ษาระยะก อ น
ดำเนินการ
3. วางแผนงาน/โครงการสุขศึกษา
4. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานตามแผนที่กำหนด
5. การประเมินผล ระยะหลังดำเนินการ
6. เฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
7. สงเสริม พัฒนา งานวิจัย นวัตกรรม ตนแบบ และผลงานเดนดานสุขศึกษา
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ภาคผนวก ก
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่รวมพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
ที่ปรึกษา
1. นางสาวมะลิ
2. นางพิศมัย
3. รศ.ดร.นิตยา
คณะทำงานกองสุขศึกษา
1. นายยุทธพงษ
2. นางรุงกาญจน
3. นางสาวธัญชนก
4. นางศุภัคนิจ
5. นางสาววิภาวิน
6. นางสาวดวงนภา
7. นางศิริวรรณ
8. นางสุภัชญา
9. นางสาวกันยารัตน
10. นางสาวยุวลักษณ
11. นางกรวิกา
12. นางสาววิระยา
13. นายวันเฉลิม
14. นายธนากร
15. นางสาวธนัชพร

ไพฑูรยเนรมิต
สุขอมรรัตน
เพ็ญศิรินภา

ขวัญชื้น
รณหงษา
ขุมทอง
วิษณุพงษพร
โมสูงเนิน
ปานเพชร
ตึกขาว
ยศประกอบ
กุยสุวรรณ
นราโชติกา
คตอินทร
ทัพเจริญ
รัตพร
วรัมพร
มังกรแกว

ผูอำนวยการกองสุขศึกษา
นักวิชาการอิสระ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ดานสงเสริมพัฒนา) (รก.)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการเผยแพรชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการเผยแพรชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการเผยแพรชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (รก.)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (รก.)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

15. นางสาววิระยา ทัพเจริญ
16. นายวันเฉลิม รัตพร
17. นายธนากร วรัมพร
18. นางสาวธนัชพร มังกรแกว
เครือขายสถานพยาบาล
1. นางสมจิตต สุขสง
2. นางจันทนงค อินทรสุข

3. นางกรชนก พรชัยภูมิ

4. นางลัดดาวัล ฟองค
5. นางอรุณี เลิศล้ำ
6. นางสาวพรรณภา แสงสอง
7. นางสาวสุภาภรณ ไมหอม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลสงฆ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร
เพื่อผูสูงอายุ จังหวัดชลบุรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร
เพื่อผูสูงอายุ จังหวัดชลบุรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สถาบันกัลยาณราชนครินทร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ศูนยอนามัยที่ 3
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ นครสวรรค

33

34

ภาคผนวก ข
แบบประเมินระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
แบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ดานที่ 8 ดานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ชื่อสถานพยาบาล..................................................................................
ลำ
ดับ

หัวขอการประเมิน

มีบาง มี
ไมมี
สวน ครบ
(0)
(0.5) (1)

การบริหารจัดการ
1
น โยบ ายด า น สุ ข ศึ ก ษ าห รื อ สร า งเสริ ม สุ ข ภ าพ ของ
โรงพยาบาล
2
บุคลากรดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
กระบวนงานสุขศึกษาในกลุมไมปวยเพื่อการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน
3 ขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ขอมูลความรอบรู
ดานสุขภาพ( HL) ที่สอดคลองกับปญหาสุขภาพที่สำคัญตาม
ภารกิจของโรงพยาบาล
4 การวิเคราะหปจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคลองกับ
ปญหาสุขภาพที่สำคัญตามภารกิจของโรงพยาบาล
5 แผนงาน หรื อ โครงการ หรื อ โปรแกรมสุ ข ศึ ก ษา หรื อ
แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาที่มีวัตถุประสงคหรือตัวชี้วัด
พฤติ กรรมสุ ข ภาพที่ ส อดคล องกั บ ป ญ หาสุ ขภาพที่ ส ำคั ญ
ตามภารกิจของโรงพยาบาล
6 การออกแบบกิจกรรมและใชสื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ที่สอดคลองกับปจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและ
ปญหาความตองการและวิถีชีวิตของกลุมเปาหมาย
7 แผนงาน หรื อ โครงการ หรื อ โปรแกรมสุ ข ศึ ก ษา หรื อ
แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาจัดทำโดยการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสุ ข ศึ ก ษา/ที ม สหวิ ช าชี พ หน ว ยงานที่
เกี่ยวของ และเครือขายตัวแทนภาคประชาชน

หมาย
เหตุ
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มีบาง มี
ไมมี
สวน ครบ
(0)
(0.5) (1)

แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
9 การจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรม
สุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา
10 การสนับสนุน เสริมพลังใหกับภาคีเครือขาย แกนนำสุขภาพ
ภาคประชาชน ในการดำเนิ น งานสุ ข ศึ ก ษาและพั ฒ นา
พฤติกรรมสุขภาพ
11 การประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน
กระบวนการสุขศึกษาในกลุมปวยเพื่อสงเสริมการจัดการตนเองในผูปวยและญาติ
12 ขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ขอมูลความรอบรู
ดานสุขภาพ( HL) ที่สอดคลองกับปญหาสุขภาพที่สำคัญของ
ผูปวย
13 มีการวิเคราะหปจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคลอง
กับปญหาสุขภาพที่สำคัญของผูปวย
14 แผนงาน หรื อ โครงการ หรื อ โปรแกรมสุ ข ศึ ก ษา หรื อ
แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาที่มีวัตถุประสงคหรือตัวชี้วัด
พฤติกรรมสุขภาพที่สอดคลองกับปญหาสุขภาพที่สำคัญของ
ผูปวย
15 การออกแบบกิจกรรมและใชสื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ที่สอดคลองกับปจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและ
ปญหา ความตองการและวิถีชีวิตของผูปวยและญาติ
16 แผนงาน หรื อ โครงการ หรื อ โปรแกรมสุ ข ศึ ก ษาหรื อ
แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทำโดยการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ ผูปวยและญาติ
17 แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
18 การจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรม
สุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา

หมาย
เหตุ
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19 การสนับสนุน เสริมพลังใหกับภาคีเครือขาย ผูปวยและญาติ
แกนนำสุขภาพภาคประชาชน ในการดำเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
20 มีการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน
ผลลัพธการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
21 กลุ ม เป า หมายที่ ผ า นกระบวนการสุ ข ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรม
สุขภาพ (HB) หรือความรอบรูทางสุขภาพ (HL) ในปญ หา
สุขภาพที่สำคัญเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
22 กลุมเปาหมายที่ผานกระบวนการสุขศึกษามีภาวะสุขภาพ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
23 การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ
24 งานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ ตน แบบ หรือผลงานเดนที่
ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒ นา
พฤติกรรมสุขภาพ
25 ความพึ ง พอใจต อ กระบวนการสุ ข ศึ ก ษาตามแผนงาน
โครงการ
รวม

มีบาง มี
ไมมี
สวน ครบ
(0)
(0.5) (1)
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พระราชบัญญัติ

สถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๙

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นปีที่ ๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ส ถานพยาบาล (ฉบั บ ที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๙”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า “สถานพยาบาล” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบ
โรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
วิ ช าชี พ เวชกรรม การประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ช าชี พ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม
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การประกอบวิ ช าชี พ กายภาพบํ าบั ดตามกฎหมายว่ าด้ วยวิ ชาชี พกายภาพบํ าบั ด การประกอบวิ ชาชี พ
เทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
และการประกอบวิ ชาชี พการแพทย์ แ ผนไทยประยุก ต์ ต ามกฎหมายว่ าด้ ว ยวิ ช าชีพ การแพทย์ แ ผนไทย
หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ทั้งนี้ โดยกระทํา
เป็นปกติธุระไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่”
มาตรา ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในบทนิ ย ามคํ า ว่ า “ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ” ในมาตรา ๔
แห่ ง พระราชบั ญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบั ญญั ติ สถานพยาบาล
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ” หมายความว่ า ผู้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้หมายความรวมถึงบุคคลตามมาตรา ๓๑ แห่งกฎหมายว่าด้วย
การประกอบโรคศิลปะ”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า “ผู้อนุญาต” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““ผู้อนุญาต” หมายความว่า อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพมอบหมาย”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่สถานพยาบาลซึ่งดําเนินการโดยกระทรวง
ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ
สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลอื่นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนด
สถานพยาบาลที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องมีลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ เว้นแต่
สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานซึ่งผู้อนุญาตกําหนด
เพื่อประโยชน์แห่งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการแจ้งให้สถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งซึ่งไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ตามวรรคสอง ดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสถานพยาบาล” ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เป็ นกรมทุ กกรมในสั งกั ด กระทรวงสาธารณสุข ผู้ แ ทนกระทรวงกลาโหม ผู้แ ทนกระทรวงมหาดไทย
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้แทนสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ประกอบโรคศิลปะโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะจํานวนสองคน
และผู้ประกอบวิชาชีพโดยคําแนะนําของสภาวิชาชีพ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเพื่อควบคุมการประกอบ
วิชาชี พนั้น จํานวนหกคน ได้ แก่ ผู้แทนแพทยสภา ผู้ แทนสภาการพยาบาล ผู้แทนสภาเภสัช กรรม
ผู้แทนทันตแพทยสภา สภาวิชาชีพละหนึ่งคน และผู้แทนสภาวิชาชีพอื่นเลือกกันเองจํานวนสองคน ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจํานวนห้าคนซึ่งในจํานวนนี้จะต้องแต่งตั้งจากผู้ดําเนินการสองคน คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งคน ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งคน และผู้แทน
องค์กรเอกชนที่ดําเนินกิจกรรมทางด้านคุ้มครองผู้บริโภคหนึ่งคน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ให้ ร องอธิ บ ดี ซึ่ ง อธิ บ ดี ก รมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพมอบหมายเป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร
และผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทน
และให้ ก รรมการซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง แทนอยู่ ใ นตํ า แหน่ง เท่ า กั บ วาระที่ เ หลื อ อยู่ ข องกรรมการซึ่ ง ตนแทน
แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งก็ได้ ในการนี้ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีหน้าที่ให้คําปรึกษา ให้ความเห็น และให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรี
หรือผู้อนุญาตในเรื่องดังต่อไปนี้
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(๑) การออกกฎกระทรวงหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) การอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล การดําเนินการสถานพยาบาล การปิด
สถานพยาบาล หรือการเพิกถอนใบอนุญาต
(๓) การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการของสถานพยาบาล
(๔) การควบคุมหรือการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดําเนินการสถานพยาบาล
(๕) การกําหนดลักษณะและมาตรฐาน หรือการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่ได้รับยกเว้น
ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และการแจ้งให้ดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขสถานพยาบาลดังกล่าว
(๖) การกําหนดผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อ
ที่ต้องเฝ้าระวังหรือโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ซึ่ งผู้ป่ว ยจําเป็น ต้อ งได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุ กเฉิ นจากสถานพยาบาล
และการกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินการในกรณีเช่นว่านั้น
(๗) เรื่องอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีหรือผู้อนุญาตมอบหมาย”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๑๔/๑ สถานพยาบาลอาจจัดให้มีการศึกษา การฝึกอบรม การวิจัยทางการแพทย์
และสาธารณสุ ข หรื อ การประสานความร่ว มมือ กั บหน่ว ยงานของรั ฐ รั ฐวิ ส าหกิจ หรือ องค์ ก รเอกชน
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“(๑) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ แต่บุคคลเช่นว่านี้จะได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการตามประเภทใด
หรือสถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์ใด ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๒ ผู้รับอนุญาตต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ ณ สถานพยาบาลนั้น
(๑) ชื่อสถานพยาบาล
(๒) รายการเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล
(๓) อั ต ราค่ า รั ก ษาพยาบาล ค่ า ยาและเวชภั ณ ฑ์ ค่ า บริ ก ารทางการแพทย์ ค่ า บริ ก ารอื่ น
และสิทธิของผู้ป่วยที่สถานพยาบาลต้องแสดงตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง
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การแสดงรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๓ รั ฐ มนตรี โ ดยคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการมี อํ า นาจประกาศกํ า หนดชนิ ด
หรือประเภทของการรักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ การบริการทางการแพทย์ หรือการบริการอื่น
ของสถานพยาบาล และสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา ๓๒ (๓)
ผู้รับอนุญาตจะเรียกเก็บหรือยินยอมให้มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์
ค่าบริการทางการแพทย์ หรือค่าบริการอื่นเกินอัตราที่ได้แสดงไว้มิได้ และต้องให้บริการแก่ผู้ป่วยตามสิทธิ
ที่ได้แสดงไว้”
มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๓๓/๑ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตราย
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งผู้ป่วยจําเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาล
ตามมาตรา ๓๖”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๔ ให้ผู้ดําเนินการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมและดูแลมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลประกอบวิชาชีพผิดไปจากสาขา
ชั้น หรือแผน ที่ผู้รับอนุญาตได้แจ้งไว้ในการขอรับใบอนุญาต หรือมิให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทําการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล
(๒) ควบคุมและดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การประกอบวิชาชีพของตน
(๓) ควบคุมและดูแลมิให้มีการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเกินจํานวนเตียงตามที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต
เว้นแต่กรณีฉุกเฉินซึ่งหากไม่รับไว้อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย
(๔) ควบคุมและดูแลสถานพยาบาลให้สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และมีลักษณะอันเหมาะสม
แก่การใช้เป็นสถานพยาบาล”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๓๖ ผู้รั บ อนุ ญ าตและผู้ ดํ า เนิ น การของสถานพยาบาลต้ อ งควบคุ ม และดู แ ลให้ มี
การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยตามมาตรา ๓๓/๑ ซึ่งอยู่ในสภาพอันตรายและจําเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาล
โดยฉุกเฉิน เพื่อให้พ้นจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและตามประเภทของสถานพยาบาลนั้น ๆ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สถานพยาบาลมีหน้าที่ระดมทรัพยากร
และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยาหรือดําเนินการตามความเหมาะสมและความจําเป็น
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
เมื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้ามีความจําเป็นต้องส่งต่อหรือผู้ป่วย
มีความประสงค์จะไปรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลอื่น ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการต้องจัดการ
ให้มีการจัดส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๘ ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใด ๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ของสถานพยาบาล นอกจากชื่อและที่ตั้งของสถานพยาบาลตามที่ปรากฏในใบอนุญาต ต้องได้รับอนุมัติ
ข้อความ เสียง หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณาหรือประกาศจากผู้อนุญาต ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข และค่าใช้จ่ายที่ผู้อนุญาตประกาศกําหนด
การโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใด ๆ ซึ่งชื่อ ที่ตั้ง หรือกิจการของสถานพยาบาล หรือคุณวุฒิ
หรือความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล เพื่อชักชวนให้มีผู้มาขอรับบริการจากสถานพยาบาล
โดยใช้ข้อความ เสียง หรือภาพอันเป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความจริง หรือน่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสาระสําคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาล จะกระทํามิได้
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับตามวรรคหนึ่งให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
จํา คุ ก ไม่ เกิ น ห้าปี หรื อ ปรับ ไม่ เกิน หนึ่ ง แสนบาท หรือ ทั้ ง จํ าทั้ ง ปรั บ และศาลจะสั่ ง ริ บ บรรดาสิ่ ง ของ
ที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้”
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๖๒ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
และให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนับแต่วันที่ฝ่าฝืนคําสั่งที่ให้ระงับการโฆษณาหรือประกาศ ทั้งนี้
จนกว่าจะระงับการโฆษณาหรือประกาศดังกล่าว
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนับแต่วันที่ฝ่าฝืนคําสั่งที่ให้ระงับการโฆษณา
หรือประกาศ ทั้งนี้ จนกว่าจะระงับการโฆษณาหรือประกาศดังกล่าว”
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๔ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับ
ความผิดนั้น ๆ ด้วย”
มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๕ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานกรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้แทน
สํานักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ และให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแต่งตั้งข้าราชการของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ และอีกไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ อัยการจังหวัด
และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการ และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการ
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ และอีกไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ”
มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการสถานพยาบาลซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ คงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บงั คับ
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มาตรา ๒๔ ให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการซึ่งโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใด ๆ เกี่ยวกับ
สถานพยาบาลอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ต้องขออนุมัติการโฆษณาหรือการประกาศต่อ
ผู้อนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นคําขออนุมัติแล้ว
ให้ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งจากผู้อนุญาต
มาตรา ๒๕ บรรดากฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดําเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ
ดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๒๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สถานพยาบาลที่ให้บริการแก่ประชาชน
มีทั้งสถานพยาบาลซึ่งดําเนินการโดยภาครัฐและสถานพยาบาลที่ดําเนินการโดยภาคเอกชน แต่กฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลไม่ใช้บังคับกับสถานพยาบาลซึ่งดําเนินการโดยภาครัฐ จึงควรแก้ไขให้สถานพยาบาลซึ่งดําเนินการ
โดยภาครัฐต้องมีลักษณะและมาตรฐานตามที่กําหนด หรือผ่านการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่กําหนด
แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการสถานพยาบาลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดที่ผู้รับอนุญาต
ต้องแสดงในสถานพยาบาล และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดําเนินการของสถานพยาบาลสําหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับ
การรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาสถานพยาบาล บทกําหนดโทษ
และองค์ประกอบของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การกาหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รบั
การยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(ฉบับที่ 2)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการสถานพยาบาล จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกาหนดลักษณะ
ของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(ฉบับที่ 2)”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น (3) ในข้ อ 6 แห่ ง ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
เรื่ อ ง การก าหนดลัก ษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รั บการยกเว้นไม่ ต้องอยู่ ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
“(3) จัดให้มีมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดังต่อไปนี้
(ก) ด้านการบริหารจัดการ
(ข) ด้านการบริการสุขภาพ
(ค) ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก
(ง) ด้านสิ่งแวดล้อม
(จ) ด้านความปลอดภัย
(ฉ) ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
(ช) ด้านระบบสนับสนุนบริการที่สาคัญ
(ซ) ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
(ฌ) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง ในข้อ 6 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่ อ ง การก าหนดลัก ษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รั บการยกเว้นไม่ ต้องอยู่ ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
“รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ มาตรฐานระบบบริ ก ารสุ ข ภาพตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามที่
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประกาศกาหนด”
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ข้อ 5 สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ซึ่งดาเนินการโดยกระทรวง ทบวง
กรม องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ สถาบั น การศึ ก ษาของรั ฐ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ
สภากาชาดไทย ต้ อ งด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามประกาศนี้ ภ ายในหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศฉบั บ นี้
มีผลใช้บังคับ
ประกาศณ วันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖2
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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เอกสารแนบท้าย
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ด้ว ยกรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ก าหนดมาตรฐานระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกาหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
การกาหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล (ฉบั บ ที่ 2) โดยมี เ จตนารมณ์ เ พื่ อ ให้ ส ถานพยาบาล ได้ พั ฒ นางานบริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข
ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ข้อกาหนดที่ได้ ระบุไว้ในมาตรฐานระบบบริการสุขภาพฉบับนี้ในการใช้ปฏิบัติ
เพื่อให้ผู้รับบริการและประชาชนมีความมั่นใจว่า หากเข้ามารับบริการยังสถานพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ จากกรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข จะได้ รั บ ความสะดวกสบาย
จากการรั บบริ ก าร ภายใต้ ส ถานที่ ที่ ส ะอาดเป็ น ระเบี ย บ เป็น มิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม มีสิ่ ง อ านวยความสะดวก
และระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือ
และอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ระบบงานด้ า นวิ ศ วกรรมและความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ที่ เ พี ย งพอ พร้ อ มใช้
มีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยา เชื่อถือได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คานิยาม
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (Health Service System Standard) หมายความถึง เกณฑ์ที่
กาหนดขึ้นเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานและวัดความสาเร็จของสถานพยาบาล ในการจัดการคุณภาพ
รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วย ด้านบริหารจัดการและบริการ ด้านอาคารสิ่งแวดล้อม ด้านเครื่องมือแพทย์
ด้านวิศวกรรมและข้อมูล ในสถานพยาบาล และด้านการดาเนินงานสุขศึกษาที่ เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งเป็น
ระบบบริการสุขภาพที่จัดให้แก่ประชาชนและส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนและสังคม
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพเอื้อให้เกิดความปลอดภัย สวัสดิภาพของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ
ผู้มาเยือน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
การประเมินตนเอง (Self-assessment) หมายความถึง การดาเนินการวิเคราะห์สถานะหรือสภาวะของ
สถานพยาบาลว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดหรือไม่
การบริ การ (Service) หมายความถึ ง การให้ ความช่ ว ยเหลื อหรื อการด าเนิ น การที่ดี เ พื่อ ประโยชน์
ของผู้อื่น
การส่งเสริม (Promote) หมายความถึง การให้การสนับสนุนความช่วยเหลือในกิจกรรมของมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่มีความเป็นไปได้อย่างเป็น
รูปธรรม
การเยี่ยมประเมิน (Assessment visit) หมายความถึง การลงติดตามเพื่อวัดผลการดาเนินงานของ
สถานพยาบาลควบคู่ไปกับการให้คาแนะนา ชี้ แนะ เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถนาไปดาเนินการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ข้อกาหนด และมีการให้ค่าคะแนนความสาเร็จที่เกิดขึ้นจริง ณ ตอนนั้น
การเยี่ยมส่งเสริม (Visiting promotion) หมายความถึง การลงติดตามการดาเนินงานที่ไม่มี การวัดผล
การดาเนินงาน เน้นการให้องค์ความรู้ คาแนะนา ชี้แนะ เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถนาไปดาเนินการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ข้อกาหนด

-2การพัฒนา (Development) หมายความถึง การทาให้ดีกว่าเดิม การปรับปรุง การเปลี่ยนจากระดับ
หนึ่ง ไปสู่ระดับหนึ่งที่ดีกว่า
การเสริ ม พลั ง (Empowerment) หมายความถึ ง กระบวนการอธิ บ ายเชิ ง ลุ่ มลึ ก ที่ ส ร้ างโอกาส
ให้ผู้ใช้บริการสามารถตอบสนองความต้องการจาเป็นของเขาและหน่วยงานได้อย่างเป็นจริง เป็นกระบวนการ
ที่ต้องเน้นผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางในการดาเนินงาน การแสดงถึงการยอมรับและชื่นชม การส่งเสริม การพัฒนา
และเสริมสร้างความสามารถของบุคคลในการตอบสนองความต้องการของตนเองและแก้ปัญหาด้วยตนเองและ
ไม่ใช้วิธีการสาเร็จรูปที่กาหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่นในตนเองและรู้สึกว่าตนเองมีอานาจสามารถ
ควบคุมความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตของตนเองได้
ความปลอดภัย (Safety) หมายความถึง สถานพยาบาลหรือพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมถึงระบบงานต่าง ๆ
เครื่องมืออุปกรณ์ และการทางานที่ต้องได้รับการดูแล ควบคุมไม่ให้เกิดอันตราย ไม่อยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ หรือไม่มีเชื้อโรค โดยจะไม่ก่อให้เกิดสิ่งต่างๆ เช่น การเสียชีวิต บาดเจ็บ เสียสุขภาพอนามัยและเสียทรัพย์
เป็นต้น
ความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber security) หมายความถึง ความสามารถที่จะปกปูองระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย จากการโจมตี
ระบบสนับสนุน (Supporting system) หมายความถึง ระบบงานด้านวิศวกรรม หรือ สิ่งอานวยความ
สะดวกหรือเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่ ป็นส่วนที่ส่งเสริมความสะดวกสบาย ปลอดภัยและช่วยเอื้อประโยชน์ต่อการ
ทางานหรือการบริการรักษาพยาบาล
สุขศึกษา (Health Education) หมายความถึง กระบวนการจัดโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้าน
สุขภาพสร้างเสริมความสามารถของบุคคล รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ อันจะนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและธารงพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของบุค คล
ครอบครัวและชุมชน
พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior : HB) หมายความถึง การปฏิบัติหรือการแสดงออกของบุคคล
ในการกระท าหรื องดเว้ น การกระท าในสิ่ ง ที่มีผ ลต่อ สุ ข ภาพ ซึ่ง มีผ ลมาจากความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ และ
การปฏิบัติทางสุขภาพที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม
ศูนย์เครื่องมือแพทย์ (Medical device center) หมายความถึง หน่วยงานภายในของสถานพยาบาล
ที่ทาหน้าที่บริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์แบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในสถานพยาบาล
โดยมีการการวางแผน การร่วมจัดหา การจัดการฐานข้อมู ล การควบคุมกากับมาตรฐาน การจัดการให้มีความ
พร้ อมใช้ การซ่อมแซม การบารุ งรั กษา การสอบเทียบ การทวนสอบ การฝึ กอบรม การประเมิ น ความเสี่ ย ง
การประเมินเทคโนโลยี การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และจาหน่ายพัสดุ เป็นต้น
สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายความถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต
ทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและสิ่งที่เป็นนามธรรม สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นปัจจัยในการ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา หมายความถึง ข้อกาหนดระบบคุณภาพที่จาเป็น
(Essential Requirements) สาหรับการทางานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้การดาเนิน การ
ของงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลมีการบริห ารจั ดการที่ดี มีการจัดกระบวนงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพอย่างเป็นระบบ ถู กต้องตามหลักวิชาการและเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทุกมาตรฐาน
เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลและต่อเนื่องไปถึงชุมชนด้วย
สถานบริ ก ารสุ ข ภาพ หมายความถึ ง พื้ น ที่ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพด้ า นสาธารณสุ ข ภาครั ฐ
ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ
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-3โรงพยาบาลขนาดใหญ่ หมายความถึง สถานบริการสุขภาพขนาดใหญ่ มีจานวนเตียงผู้ปุวยให้บริการ
จานวน 500 เตียงขึ้นไป
โรงพยาบาลขนาดกลาง หมายความถึง สถานบริการสุขภาพประจาจังหวัด มีจานวนเตียงผู้ปุวยให้บริการ
จานวน 150 – 500 เตียง
โรงพยาบาลขนาดเล็ก หมายความถึง สถานบริการสุขภาพระดับอาเภอที่ได้รับการยกระดับขึ้นพิเศษ
มีจานวนเตียงผู้ปุวยให้บริการจานวน 1 - 149 เตียง
องค์ประกอบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
มาตรฐานนี้ใช้สาหรับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและการประเมินสถานพยาบาล ซึ่งสามารถใช้ได้กั บ
สถานพยาบาลทุกระดับ โดยเนื้อหาในมาตรฐานครอบคลุมใน 9 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
ด้านที่ 2 ด้านการบริการสุขภาพ
ด้านที่ 3 ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านที่ 5 ด้านความปลอดภัย
ด้านที่ 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ด้านที่ 7 ด้านระบบสนับสนุนบริการที่สาคัญ
ด้านที่ 8 ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ด้านที่ 9 ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
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ด้านการบริหารจัดการ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กาหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการสถานพยาบาลตามมาตรฐานสถานพยาบาลภายใต้กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล โดยเน้นการประเมิน
ผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารภายใต้ ก ารบริ ห ารจั ด การระบบบริ ก ารสุ ข ภาพที่ มี คุ ณ ภาพของ
สถานพยาบาล ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมที่ผู้ ประเมินสามารถเทียบเคียงกิจกรรมที่สถานพยาบาลดาเนินการ
อยู่จริงได้ในแบบประเมิน ดังนี้
1. นโยบายการจัดการคุณภาพ
1.1 การสื่อสารจากผู้นา
ผู้ บริห ารทุกระดับ ทาหน้าที่เป็นตัว แทนการเปลี่ ยนแปลงและการสื่ อสารมุ่งผลสั ม ฤทธิ์ โดยการริเริ่ ม
ผลั กดัน ให้ ความรู้ สนับสนุน ปลู กฝังค่านิยม และการพัฒ นาทักษะการทางาน เพื่อการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง
การสร้างคุณค่าและการตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการด้วยวิธีการบริหารจัดการที่ทันสมัย
เป็นที่ยอมรับในองค์กรโดยอาจการนาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเครื่องมือทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใช้
ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการทางานให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง รวมไปถึงการทาหน้าที่ในแก้ไข
ปั ญ หาอุ ป สรรคทั้ ง ในระดั บ นโยบายและระดั บ การปฏิ บั ติ ที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาสถานพยาบาลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ซึ่งอาจประเมินได้ในรูปแบบหรือลักษณะของกิจกรรมการกาหนดเปูาหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ในการบริหารสถานพยาบาล กระบวนการธรรมาภิบาลในการบริหารสถานพยาบาล การจัดการด้านคุณภาพ
โดยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดับในองค์กร การรับฟังและตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้รับบริการ
หรือชุมชน รวมทัง้ การทบทวนแผนการและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
1.2 การมีส่วนร่วมของบุคลากร
โดยบุคลากรทุกระดับ มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาเปูาหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานของ
องค์กรและการจัดการด้านคุณภาพในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง มีการสื่อสารแบบ 360 องศาที่ทั่วถึงในองค์กร
เพื่อให้การจัดการด้านคุณภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การพัฒนา
บุคลากรเป็นไปอย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของสถานพยาบาล
1.3 การมีส่วนร่วมของชุมชน/ผู้รับบริการ
สถานพยาบาลมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือผู้รับบริการ ในการเสนอนโยบาย กิจกรรม
การสื่อสาร ข้อแนะนา ข้อร้องเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการในสถานพยาบาล
ทั้งนี้ อาจสังเกตการมีส่วนร่วมของชุมชน /ผู้รับบริการ/ในการพัฒนาคุณภาพ ในด้านต่างๆ เช่น
1.3.1 ปัจจัยด้านหน่วยบริการ เช่น การเปิดโอกาสให้ชุมชน/ผู้รับบริการ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของสถานพยาบาล เสนอความเห็น ข้อเสนอแนะ ด้านนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพระบบบริการอย่างเป็น
รูปธรรม รวมทั้งการสื่อสารผ่านช่องทางใดๆ ที่เชื่อถือได้ เช่น ผ่านผู้นาชุมชน หรือ อาสาสมัครสาธารณสุข
1.3.2 ปัจจัยด้านชุมชน/ผู้รับบริการ สามารถนาเสนอความต้องการบริการสุขภาพและความพึงพอใจ
ในบริการ ความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของสถานพยาบาล มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการด้านคุณภาพ มีระบบ
ในการรักษาสิทธิของผู้ปุวย มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมของสถานพยาบาลทั้งในหรือนอกสถานพยาบาล
1.3.3 ปั จจั ยด้ านความสั ม พัน ธ์ ระหว่ างชุม ชนและโรงพยาบาล เช่ น สถานพยาบาลมี โ ครงการหรื อ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน/ผู้รับบริการ ในกิจกรรมต่างๆ ของสถานพยาบาล การรักษาสิทธิผู้ปุวย การจัด
กิจกรรมในชุมชน การดูแลต่อเนื่องในชุมชน
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-52. กระบวนการคุณภาพ คือ กระบวนการที่สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการเมื่อมารับบริการจะได้รับ
บริการที่ดี ถูกต้อง ทันเวลาและมีมาตรฐาน ประกอบด้วยแนวทางการประเมินใน 2 มิติสาคัญ ที่ให้ความสาคัญ
ต่อการทาให้มาตรฐานเข้าไปอยู่ในชีวิตประจาวันของการให้บริการในโรงพยาบาล คือ 1) คุณภาพบริการและ
ระบบสนับสนุนบริการ และ 2) คุณภาพการบริหารสถานพยาบาล
2.1 คุณภาพบริการและระบบสนับสนุนบริการ ประกอบด้วย
2.1.1 กระบวนการดูแลผู้ป่วย โดยประเมินจากการให้บริการ ณ จุดบริการ ดังนี้
• การเข้าถึงและเข้ารับบริการ (Access & Entry) กล่าวคือ ทีมผู้ให้บริการสร้างความมั่นใจว่า
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการที่จาเป็นได้ง่าย กระบวนการรับผู้ปุวยเหมาะกับปัญหาสุขภาพ/ความต้องการของ
ผู้ปุวยทันเวลา มีการประสานงานที่ดีภายใต้ระบบและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
• การประเมินผู้ปุวย (Patient Assessment) โดยการประเมินในระหว่างกระบวนการว่าผู้ปุวย
ทุกรายได้รับการประเมินความต้องการและปัญหาสุขภาพอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเหมาะสม
• การวางแผนการดูแลผู้ปุวย (Planning of Care) ทีมผู้ให้บริการมีการจัดทาแผนการดูแลผู้ปุวย
ที่มีการประสานกันอย่างดีและมีเปูาหมายที่ชัดเจนสอดคล้องกับปัญหา/ความต้องการด้านสุขภาพของผู้ปุวย
• การวางแผนจาหน่าย (Discharge Planning) มีระบบการวางแผนจาหน่ายผู้ปุวยเพื่อให้ผู้ปุวย
หรือญาติและครอบครัว สามารถดูแลตนเองหรือได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ
หลังจากจาหน่ายจากโรงพยาบาล
2.1.2 ผลลัพธ์จากการดูแลผู้ป่วย โดยสังเกตหรือประเมินจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ปุวย ดังต่อไปนี้
• การดูแลทั่วไป (General Care Delivery) ทีมผู้ให้บริการสร้างความมั่นใจว่าจะให้การดู แลผู้ปุวย
อย่างทันท่วงที ปลอดภัย เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ปุวยเกิดความสุขสบาย
หรือทุกข์ทรมานน้อยที่สุด รวมทั้งญาติได้รับคาอธิบายกระบวนการรักษาพยาบาลที่จาเป็น
• การดูแลผู้ปุวยและการให้บริการที่มีความเสี่ยงสูง (Care of High-Risk Patients and Provision
of High-Risk Services) ทีมผู้ให้บริการสร้างความมั่นใจว่าจะให้การดูแลผู้ปุวยที่มีความเสี่ยงสู งและให้บริการที่มี
ความเสี่ยงสูงอย่างทันท่วงที ปลอดภัยเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งการรับและส่งต่อผู้ปุวยที่มี
มาตรฐาน
• ผู้ปุวยได้รับบริการครบถ้วนตามกระบวนการรับไว้รั กษาและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ เช่น
การให้ การพยาบาล การดูแลโภชนาการ การให้ยาตามแผนการรักษา การได้รับ รังสี วินิ จฉัยตามความจาเป็ น
การให้ยาระงับความรู้สึกตามแผนการรักษา การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการให้สุขศึกษาเพื่อการ
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เป็นต้น
• การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ ปุวย/ครอบครัว (Information and Empowerment for
Patients/Families) โดยทีมผู้ ให้บ ริการให้ ข้อมูลเกี่ย วกับ สภาวะสุ ขภาพแก่ผู้ ปุว ย/ครอบครัว และจั ด กิจกรรม
ที่วางแผนไว้เพื่อเสริมพลังผู้ปุวย/ครอบครัว ให้มีความสามารถและรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้ง
เชื่อมโยงการสร้างเสริมสุขภาพเข้าในทุกขัน้ ตอนของการดูแล
2.1.3 ภาพลักษณ์คุณภาพบริการของสถานพยาบาล โดยสังเกตหรือประเมินจากการให้บริการ เช่น
• แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจผู้ รั บ บริ ก าร ที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการ
ที่จาเป็นและประสบการณ์ด้านสุขภาพ (Need & Experience of Patients) มาตรฐานผู้ให้บริการตามวิชาชีพ
ความปลอดภัยในสถานพยาบาล รวมทั้งการจัดการด้านสุขอนามัยและความเสี่ยงด้านสุขภาพ
• การดูแลต่อเนื่อง (Continuity of Care) ทีมผู้ให้บริการสร้างความร่วมมือและประสานงาน
เพื่อให้มีการติดตามและดูแลผู้ปุวยต่อเนื่องที่ให้ผลดี สร้างความประทับใจแก่ผู้ปุวยและครอบครัว

-6• สถานพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางคุณภาพระบบบริการที่ครบวงจรที่ควรมีอยู่ตั้งแต่กระบวนการ
แรกรับ (Accept) การเข้าถึงการรักษาพยาบาล (Access) การดูแลที่เหมาะสมกับสภาพอาการ (Appropriate)
สมรรถนะของผู้ให้บริการ (Competency) ความต่อเนื่องของการดูแลในสถานพยาบาล (Continuity) บริการ
ที่ครอบคลุมอาการความเจ็บปุวย (Coverage) ประสิทธิภาพของกระบวนการดูแลรักษา (Effective) ประสิทธิผล
ที่เกิดขึ้นกับอาการเจ็บปุวย (Efficient) การได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (Equity) การเคารพในสิทธิมนุษยชน
(Humanize Responsive) ความปลอดภัย (Safety) และการจัดการที่เหมาะสมกับเวลา (Timelines)
2.1.4 สวัสดิการผู้ป่วยและบุคลากร เช่น
• ผู้ปุวยได้รับการดูแลที่ครอบคลุมตามสิ ทธิการรักษาพยาบาล รวมทั้งได้รับการคุ้มครองสิ ทธิ
ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
• ผู้ปุวยและญาติได้รับการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการหรือกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพองค์รวม
ในระหว่างเข้ารับการรักษาพยาบาล (ถ้ามี)
• บุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสถานพยาบาล
โดยมีระบบการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้รับบริการสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ การพัฒนาระบบบริการ
ของสถานพยาบาลได้อย่างเปิดเผย ทั้งกระดานแสดงความคิดเห็น กล่องรับความคิดเห็น และ/หรือ ช่องทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
2.2 คุณ ภาพการบริ ห ารสถานพยาบาล โดยสั งเกตหรือ ประเมิน ระบบการบริห ารสถานพยาบาล
ดังต่อไปนี้
2.2.1 การบริหารความเสี่ยง ได้แก่
1) สถานพยาบาลมีระบบการประเมินคุณภาพการดูแลผู้ปุวย เช่น มีการทบทวนสภาวะและประวัติ
การรักษาของผู้ปุวยจากเวชระเบียน
2) สถานพยาบาลมีการติดตามดูแลผู้ปุวยที่ต้องเข้ารับการรักษาแบบค้างคืนอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด
(Bedside Review)
3) สถานพยาบาลมีระบบการดักจับปัญหาและพัฒนาแนวทางแก้ไขปูองกันการเกิดปัญหาซ้า รวมทั้ง
มีแนวทางการโต้ตอบปัญหาหรือภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ
4) สถานพยาบาลมีแนวทางปฏิบัติ (Guideline of Practice) ในการจัดการปัญหาหรือภาวะฉุกเฉิน
ทางการดูแลรักษาพยาบาลที่ผู้ให้บริการสามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.2 การกากับดูแ ลด้า นวิชาชี พ คือ สถานพยาบาลมีแ นวทางการดู แลผู้ ปุว ยเฉพาะโรค (Proxy
Disease) ที่สามารถบ่งชี้ถึงคุณภาพการดูแลผู้ปุวยในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
2.2.3 การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ได้แก่
1) สถานพยาบาลมี ร ะบบหรื อ วิ ธี ก ารควบคุ ม และปู อ งกั น การติ ด เชื้ อ ตามมาตรฐานสากล
ทั่วทั้งสถานพยาบาล
2) บุ ค ลากรของสถานพยาบาลได้ รั บ การพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะการ ควบคุ ม และปู อ งกั น
การติดเชื้อตามมาตรฐานสากล
2.2.4 ระบบเวชระเบียน ได้แก่
1) มีระบบการจัดการเวชระเบียนที่เป็นมาตรฐาน
2) กาหนดนโยบายการเข้าถึงข้อมูลผู้ปุวย การรักษาความลับผู้ปุวย
2.2.5 สิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลและในการดูแลผู้ป่วย ได้แก่
1) สถานพยาบาลมีการสร้าง พัฒนา หรือปรับปรุงภูมิทัศน์หรือสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับ
ทั้งผู้ปุวย ญาติ รวมทั้งบุคลากรผู้ให้บริการ
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-72) สถานพยาบาลมีระบบหรือวิธีการปูองกันอันตรายที่อาจมาถึงผู้ปุวยหรือบุคลากรผู้ให้บริการ
3) สถานพยาบาลมีระบบเชื่อมโยงและ/หรือวิธีการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่มีหน้าที่ดูแล
ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
4) สถานพยาบาลมีนโยบายส่งเสริมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ รวมทั้งระบบบริการที่เป็นมิตร
(friendly service) สาหรับผู้ปุวยและญาติ
2.2.6 ระบบบริหารจัดการยา ได้แก่
1) สถานพยาบาลมีระบบบริหารจัดการยาที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2) สถานพยาบาลมีแนวทางปฏิบัติการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Reasonable Drug Use ; RDU) ทั่วทั้ง
องค์กรที่เชื่อมโยงถึงระดับชุมชนและครัวเรือน
2.2.7 การตรวจทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่
1) สถานพยาบาลมีระบบห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยโรคที่เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2) สถานพยาบาลมีแนวทางปฏิบัติการสื่อสาร ให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปุวยหรือญาติ
เกี่ยวกับการตรวจทดสอบเพื่อวินิจฉัยโรค
3) สถานพยาบาลมีร ะบบปฏิบัติการรายงานผลการตรวจทดสอบเพื่อวินิจ ฉัยโรคที่อานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ปุวยหรือญาติไม่ต้องนาหรือถือเอกสารไปพบแพทย์ด้วยตนเอง
4) สถานพยาบาลมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานการตรวจทดสอบเพื่อวินิจฉัยโรค
2.2.8 การเฝ้าระวังโรค ได้แก่
1) สถานพยาบาลมี ร ะบบหรื อ กลไกเฝู า ระวั ง ภั ย หรื อ ความเสี่ ย งด้ า นสุ ข ภาพที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ในสถานพยาบาล
2) สถานพยาบาลมี ร ะบบหรื อ กลไกเฝู า ระวั ง โรคในลั ก ษณะที่ เ ป็ น การท างานร่ ว มกั บ ชุ ม ชน
ที่เป็นไปตามมาตรฐานระบาดวิทยา
3) สถานพยาบาลมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างระบบเตือนภัยสุขภาพของชุมชน
2.2.9 การทางานกับชุมชน เช่น
1) มีผู้แทนของสถานพยาบาลในระบบการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ หรือ นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ (พชอ.)
2) มีระบบการทางานสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขนักจัดการสุขภาพชุมชน
3) สถานพยาบาลมีกระบวนการทางานร่วมกับชุมชนในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิอย่างเป็นมิตร
ที่สอดคล้องตามภูมิปัญญาและวิถีถิ่น
4) สถานพยาบาลมีระบบหรือกลไกสนับสนุนการทางานของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมทั้ง พนักงาน
สาธารณสุขต่างด้าว ตลอดจนการทางานร่วมกับองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ (NGO) ที่มีภารกิจด้านสุขภาพ (ถ้ามี)
5) สถานพยาบาลมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ในชุมชน
6) สถานพยาบาลมีการดาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์หรือสอดแทรกความรู้ด้านสุขภาพ หรือจัดบริการ
ตรวจสุขภาพประชาชน โดยการเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรมชุมชน
3. ผลลั พ ธ์ ข องการจั ด การคุ ณ ภาพ โดยสั ง เกตหรื อ ประเมิ น ผลลั พ ธ์ ข องการจั ด การคุ ณ ภาพของ
สถานพยาบาล ดังต่อไปนี้
3.1 ความพึงพอใจและความมั่นใจของผู้รับบริการ/ประชาชน เช่น
3.1.1 สถานพยาบาลมีการแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ สถานพยาบาล
ทั้งในภาพรวมและรายจุดบริการ

-83.1.2 สถานพยาบาลมีการรายงานผลการปรับปรุงตามคาแนะนาผู้รับบริการ
3.1.3 สถานพยาบาลสื่อสารหรือแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
คุณภาพบริการของสถานพยาบาล
3.1.4 สถานพยาบาลมีแนวทางการเสริมสร้างความมั่นใจของผู้รับบริการและประชาชน เช่น มีการ
จั ด ท าแผนผั ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะสาขา มี ก ารซ้ อ มแผนอั ค คี ภั ย ประจ าปี มี ก ารสื่ อ สารความปลอดภั ย ผู้ ปุ ว ย
ในสถานพยาบาล มีการแสดงสื่อสัญลักษณ์ให้ผู้รับบริการเข้าใจและสามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้อย่าง
ถูกต้อง มีการแจ้งให้ทราบถึงระบบการร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับบริการที่เป็นมิตรหรือเป็นธรรม รวมทั้งมีวิธีการย้า
เตือนความเชื่อมั่นในมาตรฐานที่สถานพยาบาลได้รับการรับรอง เป็นต้น
3.2 ความสุข ของบุค ลากรในสถานพยาบาล สถานพยาบาลคานึง ถึงการพัฒ นาคุ ณภาพบุ คลากร
คุณภาพชีวิตการทางาน และความเป็นอยู่ เช่น
3.2.1 สถานพยาบาลมีนโยบายเสริมสร้างความสุขและความพึงพอใจในการทางานของบุคลากร
ที่สอดคล้องกับความจาเป็นด้านการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
3.2.2 สถานพยาบาลมีระบบการสื่อสารภายในที่สนับสนุนให้บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลได้อย่างเปิดเผย ทั้งกระดานแสดงความคิดเห็น กล่องรับความคิดเห็น และ/หรือ
ช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3.2.3 สถานพยาบาลมีนโยบายการเสริมสร้างที่ทางานสุขภาพดี (Healthy Workplace)
3.2.4 สถานพยาบาลมีกระบวนการเสริมแรงการทางานและวัดประเมินความสุขในการทางานของ
บุคลากร (Happinometer) หรือ เครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิตการทางานอื่นๆ (ถ้ามี)
3.3 ชื่อเสียงของสถานพยาบาล สถานพยาบาลให้ความสาคัญต่อการสร้างและธารงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี
ของคุณภาพบริการ รวมทั้งระบบบริหารจัดการที่ส่งเสริมขีดความสามารถและความทันสมัยของการให้บริการ
ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่รับผิดชอบดูแล โดยอาจเข้าสู่กระบวนการประกวดคุณภาพบริ การ สร้างหรือพัฒนา
รูปแบบบริการใหม่ๆ เข้าร่วมในกิจกรรมเครือข่ายต่างๆของชุมชน รวมทั้งมีการประเมินติดตามภาพลักษณ์และ
ชื่ อ เสี ย งของสถานพยาบาลจากการเปลี่ ย นแปลงจ านวนผู้ รั บ บริ ก ารที่ ขึ้ น ทะเบี ย นสถานพยาบาลตามสิ ท ธิ
หลักประกันสุขภาพ ซึ่งสถานพยาบาลสามารถแสดงรางวัลคุณภาพมาตรฐานที่สถานพยาบาลได้รับ คาชื่นชมหรือ
กิ ต ติ ก รรมประกาศต่ า งๆ ความร่ ว มมื อ อย่ า งเข้ ม แข็ ง จากชุ ม ชน หรื อ น าเสนอภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ที่ ป รากฏใน
สื่อสารมวลชนต่างๆ ต่อประชาชนผู้มารับบริการและต่อสาธารณะชน
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-9ด้านที่ 2
ด้านการบริการสุขภาพ

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกาหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล มีทั้งหมด 3 ฉบับ เนื้อหาในประกาศฯ ได้ระบุ
รายละเอียดลักษณะและมาตรฐานของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน ดังนี้
1. ให้ ส ถานพยาบาลต้องมีความปลอดภัย มีความสะดวก และเหมาะสมต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ในการประกอบวิชาชีพตามประเภทและสาขานั้นๆ
2. สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน ต้องได้มาตรฐานดังต่อไปนี้
2.1 จัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ตามแต่ละแผนก หรือประเภทการให้บริการตาม
หมวด 2 แห่งกฎกระทรวงกาหนดชนิดและจานวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จาเป็น
ประจาสถานพยาบาล พ.ศ. 2558
2.2 ผู้ ป ระกอบวิ ช าชีพ หรือ ผู้ ป ระกอบโรคศิล ปะต้ องได้ ม าตรฐานการประกอบวิ ช าชี พหรื อ
การประกอบโรคศิลปะที่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพกาหนดหรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
2.3 จัดให้มีมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดังต่อไปนี้
(ก) ด้านการบริหารจัดการ
(ข) ด้านการบริการสุขภาพ
(ค) ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก
(ง) ด้านสิ่งแวดล้อม
(จ) ด้านความปลอดภัย
(ฉ) ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
(ช) ด้านระบบสนับสนุนบริการที่สาคัญ
(ซ) ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
(ฌ) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
3. สถานพยาบาลประเภทที่รับ ผู้ปุว ยไว้ ค้างคืน ประเภททั่ว ไป ได้แก่ ส ถานพยาบาลที่ ให้บริการด้าน
การรักษาพยาบาลแก่ผู้ปุวยด้วยโรคทั่วไป มิได้จากัดเฉพาะโรคใดโรคหนึ่ง โดยต้องประกอบด้วยหน่วยบริการและ
ระบบสนับสนุนการให้บริการดังต่อไปนี้
3.1 แผนกเวชระเบียน
3.2 แผนกผู้ปุวยนอก
3.3 แผนกผู้ปุวยใน
3.4 แผนกผู้ปุวยฉุกเฉิน
3.5 แผนกเภสัชกรรม
3.6 ระบบรับส่งผู้ปุวยฉุกเฉิน
3.7 ระบบควบคุมการติดเชื้อ
3.8 ระบบไฟฟูาสารอง
3.9 ระบบน้าสารอง
3.10 จัดให้มีบริการชันสูตร
3.11 จัดให้มีบริการรังสีวิทยา
3.12 แผนกบริการ หรือหน่วยบริการ หรือระบบสนับสนุนการให้บริการอื่น

- 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้จัดทาเกณฑ์มาตรฐานตามแนวทางและข้อกาหนดที่ระบุไว้ในประกาศ
ที่เกี่ ยวข้ อง โดยทาการประเมิน มาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่รับ ผู้ ปุว ยไว้ ค้า งคืน แยกตามประเภทของ
สถานพยาบาล โดยสถานพยาบาลแต่ละประเภทจะมีรายละเอียดของมาตรฐานดังต่อไปนี้
1. โรงพยาบาลทั่วไป
1.1 โรงพยาบาลต้องจัดให้มีผู้ ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิล ปะในสถานพยาบาล เครื่องมือ
เครื่ อ งใช้ ยาและเวชภั ณ ฑ์ ทั่ ว ไปที่ จ าเป็ น ประจ าหน่ ว ยบริ ก ารและระบบสนั บ สนุ น การให้ บ ริ ก ารในจ านวน
ที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้
1.1.1 จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ได้มาตรฐานการประกอบวิชาชีพหรือ
การประกอบโรคศิลปะทีส่ ภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพกาหนดหรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
1.1.2 มีเครื่องมือ เครื่องใช้ทั่วไปในแต่ละหน่วยบริการ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ อ่างฟอกมือชนิด
ไม่ใช้มือมือเปิดปิดน้า ภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไป และภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
1.1.3 เครื่องมือเครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์ ที่ต้องจัดให้มีในแต่ละหน่วยบริการต้องเหมาะสมกับ
ลักษณะการให้บริการ
1.1.4 มีรถเข็นนอนและรถเข็นนั่งสาหรับเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
1.2 แผนกเวชระเบียน จัดให้มี ตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียน ที่มั่นคง ปลอดภัย เวชระเบียนจัด
ให้เป็นระเบียบ สามารถค้นหาได้ง่าย หากมีการเก็บเวชระเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และจัดให้มีระบบข้อมูล
สารองเพื่อปูองกันข้อมูลสูญหาย
1.3 แผนกผู้ปุวยนอก จัดให้มี
1.3.1 ชุดตรวจโรคทั่วไป และชุดตรวจโรคเฉพาะทาง
1.3.2 ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ
1.3.3 เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
1.3.4 เครื่องชั่งน้าหนัก และที่วัดส่วนสูงของร่างกาย
1.4 แผนกผู้ปุวยใน จัดให้มี
1.4.1 อุปกรณ์ประจาหน่วยบริการ ได้แก่ ชุด อุป กรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่ว ยฟื้น คืน ชีพ
ชุดทาแผลฉีดยา ชุดให้ยาผู้ปุวย ตู้เก็บเวชภัณฑ์ที่เหมาะสม และชุดตรวจร่างกายเบื้องต้น
1.4.2 อุปกรณ์ประจาเตียงและห้องผู้ปุวย ได้แก่ เตียงที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ เครื่องดูด
เสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ และมีระบบเรียกพยาบาล
1.5 แผนกผู้ปุวยฉุกเฉิน จัดให้มี
1.5.1 ชุดตรวจโรคทั่วไป
1.5.2 ชุดอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ
1.5.3 เครื่องกระตุกหัวใจ
1.5.4 เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
1.5.5 ชุดใส่ท่อหายใจและช่วยหายใจ
1.5.6 ชุดและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล เช่น การดามกระดูกเบื้องต้น ชุดห้ามเลือด ชุดล้าง
สารพิษ และชุดล้างท้อง
1.5.7 ชุดรักษาฉุกเฉิน เช่น ชุดเจาะปอด ชุดเจาะคอ ชุดให้น้าเกลือโดยทางผ่าเส้นเลือดและโคม
ไฟส่องเฉพาะที่
1.5.8 อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้า
1.5.9 ระบบไฟฟูาสารองและแสงสว่างสารอง

59

60
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1.6 แผนกเภสัชกรรม จัดให้มี
1.6.1 ตู้เย็นสาหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อื่น หรือตู้ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิพร้อมเทอร์โมมิเตอร์
วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
1.6.2 กรณีที่มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิ ตและประสาทหรือยาเสพติดให้โ ทษ ให้มีสถานที่ห รือตู้เก็บ
ที่มีกุญแจปิดและเปิดอย่างมีประสิทธิภาพ
1.6.3 อุปกรณ์การนับเม็ดยาอย่างน้อย 2 ชุด
1.6.4 ตู้หรือชั้นเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อื่น
1.7 แผนกกายภาพบาบัด จัดให้มี
1.7.1 เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบาบัด เช่น โกนิโอ
มิเตอร์ สายวัดความยาว เครื่องวัดความดัน หูฟัง
1.7.2 เครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการท ากายภาพบ าบั ด รวมถึ ง เครื่ อ งมื อ ไฟฟู า และ
อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
1.8 แผนกเทคนิคการแพทย์ จัดให้มี
1.8.1 เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและน้ายาตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
ของประเภทการตรวจวิเคราะห์ที่ให้บริการ
1.8.2 ตู้เย็นสาหรับเก็บรักษาสิ่งตัวอย่างและน้ายาสาหรับการตรวจวิเคราะห์
1.9 แผนกรังสีวิทยา จัดให้มี
1.9.1 อุปกรณ์วัดและปูองกันอันตรายจากรังสี
1.9.2 เครื่องเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์
1.9.3 ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างน้อย 1 ชุด
1.9.4 เครื่องล้างฟิล์ม
1.9.5 ตู้อ่านฟิล์มหรืออุปกรณ์อ่านฟิล์มระบบดิจิทัล
1.9.6 เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
1.9.7 ระบบไฟสัญญาณเตือนขณะเครื่องเอกซเรย์ทางาน
1.10 แผนกผ่าตัด จัดให้มี
1.10.1 เตียงและโคมไฟผ่าตัดแบบมาตรฐานใช้ในการผ่าตัดทุกห้องที่ใช้งานผ่าตัด
1.10.2 เครื่องดมยาสลบที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์และระบบแก๊สทางการแพทย์ซึ่งมีสัญญาณ
เตือนอันตรายทุกห้องที่มีการใช้งาน
1.10.3 ถังออกซิเจนและเครื่องดูดเสมหะสารองพร้อมใช้งาน
1.10.4 ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพทุกห้อง
1.10.5 เครื่องมือผ่าตัดที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์และเพียงพอสาหรับการผ่าตัดตามสาขาโรค
1.10.6 อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้า
1.10.7 ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสาหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า
1.10.8 ระบบไฟฟูาและแสงสว่างสารอง
1.11 แผนกสูติกรรม จัดให้มี
1.11.1 เตียงทาคลอดและโคมไฟ
1.11.2 เตียงรอคลอดอย่างน้อยหนึ่งเตียงต่อเตียงทาคลอดหนึ่งเตียง
1.11.3 เตียงทารกแรกเกิด
1.11.4 ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพทุกห้อง
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1.11.5 ระบบแก๊สทางการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะ และอุปกรณ์ช่วยหายใจ
1.11.6 เครื่องมือทาคลอดจานวนที่เพียงพอและได้มาตรฐานทางการแพทย์
1.11.7 เครื่องตรวจสัญญาณชีพทารกในครรภ์
1.11.8 อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้า
1.11.9 อ่างอาบน้าทารก
1.11.10 เครื่องชั่งน้าหนักทารกแรกเกิด
1.12 ระบบรถรับส่งผู้ปุวยฉุกเฉิน ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากสานักงานตารวจแห่งชาติ และจัดให้มี
1.12.1 ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้าเงินติดตั้งบนหลังคารถ
1.12.2 เปลเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
1.12.3 เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
1.12.4 ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพประจารถ
1.12.5 ชุดห้ามเลือด เย็บแผลและทาแผล
1.13 ระบบควบคุมการติดเชื้อ จัดให้มี
1.13.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทาความสะอาด
1.13.2 อ่างและบริเวณที่เพียงพอสาหรับล้างและเตรียมเครื่องมือ
1.13.3 หม้อต้ม หม้อนึ่ง หรือหม้อนึ่งอบความดัน หรือระบบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สที่มีประสิทธิภาพใน
การฆ่าเชื้อ
1.13.4 ตู้ที่มิดชิดสาหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้งาน
1.13.5 ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสาหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า
1.13.6 อุปกรณ์สาหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการปราศจากเชื้อ
1.13.7 รถเข็นรับส่งสิ่งของสะอาด
1.13.8 รถเข็นรับส่งสิ่งของใช้แล้ว
1.14 ระบบบาบัดน้าเสียต้องจัดให้มีมาตรฐานที่กาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
1.15 ระบบฟูาสารองต้องจัดให้มีเครื่องกาเนิดไฟฟูามีกาลังเพียงพอสาหรับอุปกรณ์ที่จาเป็นและติดตั้งไฟ
แสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จาเป็น
1.16 ระบบน้าสารองต้องจัดให้มีที่กักเก็บน้าสารองขนาดที่เพียงพอสาหรับการใช้ที่จาเป็น
1.17 หอผู้ปุวยหนัก จัดให้มี
1.17.1 หน่วยปฏิบัติการพยาบาล
1.17.2 ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่ว ยฟื้น คืน ชีพ อย่า งน้อย 1 ชุด และเพิ่มขึ้น 1 ชุด
ทุกๆ 5 เตียง
1.17.3 เครื่องตรวจสอบการเต้นของหัวใจอย่างน้อย 1 เครื่องต่อ 2 เตียง
1.17.4 เครื่องช่วยหายใจอย่างน้อย 1 เครื่อง และเพิ่มขึ้น 1 เครื่องทุกๆ 3 เตียง
1.17.5 เครื่องกระตุกหัวใจ
1.17.6 เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจครบทุกเตียง
1.17.7 เตียงนอนแบบมาตรฐาน ซึ่งปรับศีรษะและปลายเท้าสูงต่าได้
1.17.8 ระบบเรียกพยาบาลประจาเตียงผู้ปุวย
1.18 ห้องให้การรักษา จัดให้มีเตียง อุปกรณ์ทาแผล ฉีดยา ใส่เฝือก ให้เลือด และให้น้าเกลือ
1.19 ห้องผ่าตัดเล็ก จัดให้มีเตียงและโคมไฟผ่าตัด ชุดเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป ตู้เก็บอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ
ระบบไฟฟูาและแสงสว่างสารอง
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- 13 1.20 ห้องตรวจภายในและขูดมดลูก จัดให้มี
1.20.1 ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างน้อย 1 ชุด
1.20.2 เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
1.20.3 โคมไฟหรืออุปกรณ์แสงสว่างเพื่อการตรวจภายใน
1.20.4 เตียงสาหรับใช้ตรวจภายในและใช้ขูดมดลูก
1.20.5 ชุดตรวจภายในและชุดขูดมดลูกที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์
1.20.6 อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้า
1.21 ห้องทารกหลังคลอด จัดให้มี
1.21.1 เตียงทารกหลังคลอด และตู้อบทารกคลอดก่อนกาหนด
1.21.2 เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
1.21.3 อ่างอาบน้าทารก
1.21.4 เครื่องรักษาทารกตัวเหลืองด้วยแสง
1.22 ห้องทันตกรรม จัดให้มี
1.22.1 ยูนิตทาฟัน ประกอบด้ ว ยระบบให้ แสงสว่าง ระบบเครื่ องกรอฟัน ระบบดู ดน้ าลาย
ระบบน้าบ้วนปาก และเก้าอี้คนไข้
1.22.2 เก้าอี้ทันตแพทย์และเก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์
1.22.3 เครื่องเอกซเรย์ฟันที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์
1.22.4 หม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ
1.22.5 ชุดตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ชุดศัลยกรรมช่องปาก ชุดรักษาคลองรากฟัน ชุดรักษาโรค
เหงือก ชุดทันตกรรมประดิษฐ์ เครื่องขูดหินน้าลาย และเครื่องมืออุปกรณ์อื่นตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
1.23 ห้องไตเทียม จัดให้มีเครื่องล้างไต เครื่องผลิตน้าสาหรับล้างไต ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ และเครื่องกระตุกหัวใจประจาโรงพยาบาล
ที่สามารถนามาใช้ได้โดยสะดวก
1.24 ห้องซักฟอก จัดให้มี อุปกรณ์ซักรีด อุปกรณ์ซักฟอกผ้าติดเชื้อ ตู้เก็บเสื้อผ้า และอุปกรณ์ปูองกันการ
ติดเชื้อต่อผู้ปฏิบัติงาน
1.25 ห้องโภชนาการ จัดให้มี
1.25.1 โต๊ะเตรียมอาหารที่สะอาด
1.25.2 อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาหารและจัดส่งอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
1.25.3 อุปกรณ์ระบายอากาศ เครื่องดูดควัน และอุปกรณ์ปูองกันแมลงและสัตว์รบกวน
1.25.4 ตู้เก็บอาหารที่สะอาดและมิดชิด
1.25.5 เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
1.26 ห้องพักศพที่ให้บริการเก็บศพตั้งแต่ 24 ชั่วโมงขึ้นไปต้องจัดให้มี ตู้เย็นสาหรับเก็บศพ และรถเข็น
ศพ
1.27 ยานพาหนะสาหรับให้บริการนอกโรงพยาบาล ต้องมีมาตรฐานดังนี้
1.27.1 รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ต้องมีเครื่องเอกซเรย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยพร้อมอุปกรณ์ปูองกัน
อันตรายจากรังสีที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
1.27.2 รถทันตกรรมที่ได้มาตรฐานตามที่กาหนด
1.27.3 รถปฏิบัติการชันสูตรที่ได้มาตรฐานตามที่กาหนด

- 14 2. โรงพยาบาลประเภทเฉพาะทาง
2.1 โรงพยาบาลทันตกรรม
2.1.1 โรงพยาบาลต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะในสถานพยาบาล เครื่องมือ
เครื่ องใช้ ยาและเวชภั ณฑ์ ทั่ว ไปที่จ าเป็ น ประจ าหน่ว ยบริก ารและระบบสนับ สนุ นการให้ บริ การในจ านวนที่
เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้
1) จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ได้มาตรฐานการประกอบวิชาชีพหรือการ
ประกอบโรคศิลปะที่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิวชาชีพกาหนดหรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
2) มีเครื่องมือ เครื่องใช้ทั่วไปในแต่ละหน่วยบริการ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้
มือเปิดปิดน้า ภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไป และภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
3) เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ ที่ต้องจัดให้มีในแต่ละหน่วยบริการต้องเหมาะสมกับ
ลักษณะการให้บริการ
4) มีรถเข็นนอนและรถเข็นนั่งสาหรับเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
2.1.2 แผนกเวชระเบียน จัดให้มีตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์ เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง ปลอดภัย เวชระเบียน
สามารถค้นหาได้ง่าย หากมีการเก็บเวชระเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์และจัดให้มีร ะบบข้อมูลสารองเพื่อปูองกัน
ข้อมูลสูญหาย
2.1.3 แผนกผู้ปุวยนอก จัดให้มี
1) ยูนิตทาฟัน ประกอบด้วยระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบดูดน้าลาย ระบบน้า
บ้วนปาก และเก้าอี้คนไข้
2) เก้าอี้ทันตแพทย์และเก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์
3) เครื่องเอกซเรย์ฟันที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์
4) หม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ
5) ชุดตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ชุดศัลยกรรมช่องปาก ชุดรักษาคลองรากฟัน ชุดรักษาโรคเหงือก
ชุดทันตกรรมประดิษฐ์ เครื่องขูดหินน้าลาย และเครื่องมืออุปกรณ์อื่นตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
2.1.4 แผนกผู้ปุวยใน จัดให้มี
1) อุปกรณ์ประจาหน่วยบริการ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ ชุดให้ยา
ผู้ปุวย และตู้เก็บเวชภัณฑ์
2) อุปกรณ์ประจาเตียงและห้องผู้ปุวย ได้แก่ เตียงที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะ
ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ และ มีระบบเรียกพยาบาล
2.1.5 แผนกเภสัชกรรม จัดให้มี
1) ตู้เย็นสาหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อื่น หรือตู้ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิพร้อมเทอร์โมมิเตอร์วัด
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
2) กรณีที่มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ ให้มีสถานที่หรื อตู้เก็บที่มี
กุญแจปิดและเปิดอย่างมีประสิทธิภาพ
3) อุปกรณ์การนับเม็ดยาอย่างน้อย 2 ชุด
4) ตู้หรือชั้นเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อื่น
2.1.6 แผนกรังสีวิทยา จัดให้มี
1) อุปกรณ์วัดและปูองกันอันตรายจากรังสี
2) เครื่องเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์
3) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างน้อย 1 ชุด

63

64

- 15 4) เครื่องล้างฟิล์ม
5) ตู้อ่านฟิล์มหรืออุปกรณ์อ่านฟิล์มระบบดิจิทัล
6) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
7) ระบบไฟสัญญาณเตือนขณะเครื่องเอกซเรย์ทางาน
2.1.7 แผนกผ่าตัด จัดให้มี
1) เตียงและโคมไฟผ่าตัดแบบมาตรฐานใช้ในการผ่าตัดทุกห้องที่ใช้งานผ่าตัด
2) เครื่องดมยาสลบที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์และระบบแก๊สทางการแพทย์ซึ่งมีสัญญาณเตือน
อันตรายทุกห้องที่ขออนุญาตใช้งาน
3) ถังออกซิเจนและเครื่องดูดเสมหะสารองพร้อมใช้งาน
4) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพทุกห้อง
5) เครื่องมือผ่าตัดที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์และเพียงพอสาหรับการผ่าตัดตามสาขาโรค
6) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้า
7) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสาหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า
8) ระบบไฟฟูาและแสงสว่างสารอง
2.1.8 ระบบรถรับส่งผู้ปุวยฉุกเฉิน ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากสานักงานตารวจแห่งชาติ และจัดให้มี
1) ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้าเงินติดตั้งบนหลังคารถ
2) เปลเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
3) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
4) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพประจารถ
5) ชุดห้ามเลือด เย็บแผลและทาแผล
2.1.9 ระบบควบคุมการติดเชื้อ จัดให้มี
1) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทาความสะอาด
2) อ่างและบริเวณที่เพียงพอสาหรับล้างและเตรียมเครื่องมือ
3) หม้อต้ม หม้อนึ่ง หรือหม้อนึ่งอบความดัน หรือระบบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สที่มีประสิทธิภาพในการ
ฆ่าเชื้อ
4) ตู้ที่มิดชิดสาหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้งาน
5) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสาหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า
6) อุปกรณ์สาหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการปราศจากเชื้อ
7) รถเข็นรับส่งสิ่งของสะอาด
8) รถเข็นรับส่งสิ่งของใช้แล้ว
2.1.10 ระบบบาบัดน้าเสียต้องจัดให้มีมาตรฐานที่กาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
2.1.11 ระบบฟูาสารองต้องจัดให้มีเครื่องกาเนิดไฟฟูามีกาลังเพียงพอสาหรับอุปกรณ์ที่จาเป็นและติดตั้ง
ไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จาเป็น
2.1.12 ระบบน้าสารองต้องจัดให้มีที่กักเก็บน้าสารองขนาดที่เพียงพอสาหรับการใช้ที่จาเป็น
2.2 โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2.2.1 โรงพยาบาลต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะในสถานพยาบาล เครื่องมือ
เครื่ อ งใช้ ยาและเวชภั ณ ฑ์ ทั่ ว ไปที่ จ าเป็ น ประจ าหน่ ว ยบริ ก ารและระบบสนั บ สนุ น การให้ บ ริ ก ารในจ านวน
ที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้

- 16 1) จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ได้มาตรฐานการประกอบวิชาชีพหรือการ
ประกอบโรคศิลปะที่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิวชาชีพกาหนดหรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
2) มีเครื่องมือ เครื่องใช้ทั่วไปในแต่ละหน่วยบริการ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้
มือเปิดปิดน้า ภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไป และภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
3) เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ ที่ต้องจัดให้มีในแต่ละหน่วยบริการต้องเหมาะสมกับ
ลักษณะการให้บริการ
4) มีรถเข็นนอนและรถเข็นนั่งสาหรับเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
2.2.2 แผนกเวชระเบียน จัดให้มีตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์ เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง ปลอดภัย เวชระเบียน
สามารถค้นหาได้ง่าย หากมีการเก็บเวชระเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และจัดให้มีระบบข้อมูลสารองเพื่อปูองกัน
ข้อมูลสูญหาย
2.2.3 แผนกผู้ปุวยนอก จัดให้มี
1) ชุดตรวจโรคทั่วไปและชุดให้การรักษาทั่วไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
2) ชุดตรวจครรภ์ ชุดทาคลอด ชุดตรวจหลังคลอด และเครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก
3) เตียงตรวจครรภ์
4) ยาและเวชภัณฑ์อื่นที่จาเป็น โดยมีจานวนรายการและปริมาณที่เพียงพอตามมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพ
5) ตู้เย็นสาหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อื่น
6) อุปกรณ์การนับเม็ดยาอย่างน้อย 2 ชุด
2.2.4 แผนกผู้ปุวยใน จัดให้มี
1) อุปกรณ์ประจาหน่วยบริการ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ ชุดให้
ยาผู้ปุวย และตู้เก็บเวชภัณฑ์
2) อุปกรณ์ประจาเตียงและห้องผู้ปุวย ได้แก่ เตียงที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ เครื่องดูด
เสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ และ มีระบบเรียกพยาบาล
2.2.5 แผนกสูติกรรม จัดให้มี
1) เตียงรอคลอดอย่างน้อยหนึ่งเตียงต่อเตียงทาคลอดหนึ่งเตียง
2) เตียงทาคลอดและโคมไฟ
3) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
4) เครื่องมือทาคลอดจานวนที่เพียงพอและได้มาตรฐานทางการแพทย์
5) เครื่องตรวจครรภ์
6) เตียงทารกแรกเกิด
7) อ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้า
8) อุปกรณ์สาหรับอาบน้าทารก
9) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพที่นามาใช้โดยสะดวก
10) เครื่องตรวจสัญญาณชีพทารกในครรภ์
2.2.6 ระบบรถรับส่งผู้ปุวยฉุกเฉิน ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากสานักงานตารวจแห่งชาติ และจัดให้มี
1) ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้าเงินติดตั้งบนหลังคารถ
2) เปลเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
3) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
4) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพประจารถ
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5) ชุดห้ามเลือด เย็บแผลและทาแผล
2.2.7 ระบบควบคุมการติดเชื้อ จัดให้มี
1) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทาความสะอาด
2) อ่างและบริเวณที่เพียงพอสาหรับล้างและเตรียมเครื่องมือ
3) หม้อต้ม หม้อนึ่ง หรือหม้อนึ่งอบความดัน หรือระบบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สที่มีประสิทธิภาพในการ

4) ตู้ที่มิดชิดสาหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้งาน
5) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสาหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า
6) อุปกรณ์สาหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการปราศจากเชื้อ
7) รถเข็นรับส่งสิ่งของสะอาด
8) รถเข็นรับส่งสิ่งของใช้แล้ว
2.2.8 ระบบบาบัดน้าเสียต้องจัดให้มีมาตรฐานที่กาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
2.2.9 ระบบฟูาสารองต้องจัดให้มีเครื่องกาเนิดไฟฟูามีกาลังเพียงพอสาหรับอุปกรณ์ที่จาเป็นและติดตั้งไฟ
แสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จาเป็น
2.2.10 ระบบน้าสารองต้องจัดให้มีที่กักเก็บน้าสารองขนาดที่เพียงพอสาหรับการใช้ที่จาเป็น
2.3 โรงพยาบาลกายภาพบาบัด
2.3.1 โรงพยาบาลต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะในสถานพยาบาล เครื่องมือ
เครื่ องใช้ ยาและเวชภั ณฑ์ ทั่ว ไปที่จ าเป็น ประจ าหน่ว ยบริก ารและระบบสนับ สนุ นการให้ บริ การในจ านวนที่
เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้
1) จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ ได้มาตรฐานการประกอบวิชาชีพหรือ
การประกอบโรคศิลปะที่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิวชาชีพกาหนดหรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
2) มีเครื่องมือ เครื่องใช้ทั่วไปในแต่ละหน่วยบริการ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้
มือเปิดปิดน้า ภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไป และภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
3) เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ ที่ต้องจัดให้มีในแต่ละหน่วยบริการต้องเหมาะสมกับ
ลักษณะการให้บริการ
4) มีรถเข็นนอนและรถเข็นนั่งสาหรับเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
2.3.2 แผนกเวชระเบียน จัดให้มีตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์ เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง ปลอดภัย เวชระเบียน
สามารถค้นหาได้ง่าย หากมีการเก็บเวชระเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และจัดให้มีระบบข้อมูลสารองเพื่อปูองกัน
ข้อมูลสูญหาย
2.3.3 แผนกผู้ปุวยนอก จัดให้มี
1) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบาบัด เช่น โกนิโอ
มิเตอร์ สายวัดความยาว เครื่องวัดความดัน และหูฟัง
2) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทากายภาพบาบัด รวมถึงเครื่องมือไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
2.3.4 แผนกผู้ปุวยใน จัดให้มี
1) อุปกรณ์ประจาหน่วยบริการ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ ชุดให้
ยาผู้ปุวย และตู้เก็บเวชภัณฑ์ที่เหมาะสม
2) อุปกรณ์ประจาเตียงและห้องผู้ปุวย ได้แก่ เตียงที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะ
ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ และมีระบบเรียกพยาบาล
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2.3.5 ระบบรถรับส่งผู้ปุวยฉุกเฉิน ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากสานักงานตารวจแห่งชาติ และจัดให้มี
1) ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้าเงินติดตั้งบนหลังคารถ
2) เปลเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
3) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
4) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพประจารถ
5) ชุดห้ามเลือด เย็บแผลและทาแผล
2.3.6 ระบบควบคุมการติดเชื้อ จัดให้มี
1) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทาความสะอาด
2) อ่างและบริเวณที่เพียงพอสาหรับล้างและเตรียมเครื่องมือ
3) หม้อต้ม หม้อนึ่ง หรือหม้อนึ่งอบความดัน หรือระบบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สที่มีประสิทธิภาพในการ

4) ตู้ที่มิดชิดสาหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้งาน
5) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสาหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า
6) อุปกรณ์สาหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการปราศจากเชื้อ
7) รถเข็นรับส่งสิ่งของสะอาด
8) รถเข็นรับส่งสิ่งของใช้แล้ว
2.3.7 ระบบบาบัดน้าเสียต้องจัดให้มีมาตรฐานที่กาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
2.3.8 ระบบฟูาสารองต้องจัดให้มีเครื่องกาเนิดไฟฟูามีกาลังเพียงพอสาหรับอุปกรณ์ที่จาเป็นและติดตั้งไฟ
แสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จาเป็น
2.3.9 ระบบน้าสารองต้องจัดให้มีที่กักเก็บน้าสารองขนาดที่เพียงพอสาหรับการใช้ที่จาเป็น
2.4 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
2.4.1 โรงพยาบาลต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะในสถานพยาบาล เครื่องมือ
เครื่ อ งใช้ ยาและเวชภั ณ ฑ์ ทั่ ว ไปที่ จ าเป็ น ประจ าหน่ ว ยบริ ก ารและระบบสนั บ สนุ น การให้ บ ริ ก ารในจ านวน
ที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้
1) จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ได้มาตรฐานการประกอบวิชาชีพหรือ
การประกอบโรคศิลปะที่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพกาหนดหรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
2) มีเครื่องมือ เครื่องใช้ทั่วไปในแต่ละหน่วยบริการ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้
มือเปิดปิดน้า ภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไป และภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
3) เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ ที่ต้องจัดให้มีในแต่ละหน่วยบริการต้องเหมาะสมกับ
ลักษณะการให้บริการ
4) มีรถเข็นนอนและรถเข็นนั่งสาหรับเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
2.4.2 แผนกเวชระเบียน จัดให้มีตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง ปลอดภัย เวชระเบียน
สามารถค้นหาได้ง่าย หากมีการเก็บเวชระเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และจัดให้มีระบบข้อมูลสารองเพื่อปูองกัน
ข้อมูลสูญหาย
2.4.3 แผนกผู้ปุวยนอก จัดให้มี
1) เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
2) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์การนวดไทย
3) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์การอบและประคบสมุนไพรไทย
4) เครื่องดูดเสมหะ
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5) ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
6) เครื่องชั่งน้าหนัก และที่วัดส่วนสูงของร่างกาย
2.4.4 แผนกผู้ปุวยใน จัดให้มี
1) อุปกรณ์ประจาหน่วยบริการ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ ชุดให้ยาผู้ปุวย และตู้เก็ บ
เวชภัณฑ์ที่เหมาะสม
2) อุปกรณ์ประจาเตียงและห้องผู้ปุวย ได้แก่ เตียงที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะ
ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
2.4.5 แผนกเภสัชกรรมไทย จัดให้มี
1) ตู้เก็บยาแผนไทย
2) เครื่องชั่ง ตวง วัดยา
3) อุปกรณ์ต้มยา ในกรณีที่มีบริการยาต้ม
2.4.6 แผนกการผดุงครรภ์ไทย จัดให้มี
1) เตียงตรวจครรภ์
2) ยาแผนไทยที่ใช้สาหรับการผดุงครรภ์ไทย
3) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์การผดุงครรภ์ไทยตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
2.4.7 แผนกการนวดไทย จัดให้มี
1) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์การนวดไทย
2) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์การอบและประคบสมุนไพรไทย
2.4.8 ระบบรถรับส่งผู้ปุวยฉุกเฉิน ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากสานักงานตารวจแห่งชาติ และจัดให้มี
1) ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้าเงินติดตั้งบนหลังคารถ
2) เปลเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
3) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
4) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ประจารถ
2.4.9 ระบบควบคุมการติดเชื้อ จัดให้มี
1) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทาความสะอาด
2) อ่างและบริเวณที่เพียงพอสาหรับล้างและเตรียมเครื่องมือ
3) หม้อต้ม หม้อนึ่ง หรือหม้อนึ่งอบความดัน หรือระบบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สที่มีประสิทธิภาพในการ
ฆ่าเชื้อ
4) ตู้ที่มิดชิดสาหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้งาน
5) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสาหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า
6) อุปกรณ์สาหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการปราศจากเชื้อ
7) รถเข็นรับส่งสิ่งของสะอาด
8) รถเข็นรับส่งสิ่งของใช้แล้ว
2.4.10 ระบบบาบัดน้าเสียต้องจัดให้มีมาตรฐานที่กาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
2.4.11 ระบบฟูาสารองต้องจัดให้มีเครื่องกาเนิดไฟฟูามีกาลังเพียงพอสาหรับอุปกรณ์ที่จาเป็นและติดตั้ง
ไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จาเป็น
2.4.12 ระบบน้าสารองต้องจัดให้มีที่กักเก็บน้าสารองขนาดที่เพียงพอสาหรับการใช้ที่จาเป็น

- 20 2.5 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์
2.5.1 โรงพยาบาลต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะในสถานพยาบาล เครื่องมือ
เครื่ อ งใช้ ยาและเวชภั ณ ฑ์ ทั่ ว ไปที่ จ าเป็ น ประจ าหน่ ว ยบริ ก ารและระบบสนั บ สนุ น การให้ บ ริ ก ารในจ านวน
ที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้
1) จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ได้มาตรฐานการประกอบวิชาชีพหรือ
การประกอบโรคศิลปะที่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิวชาชีพกาหนดหรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
2) มีเครื่องมือ เครื่องใช้ทั่วไปในแต่ละหน่วยบริการ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้
มือเปิดปิดน้า ภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไป และภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
3) เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ ที่ต้องจัดให้ มีในแต่ละหน่วยบริการต้องเหมาะสมกับ
ลักษณะการให้บริการ
4) มีรถเข็นนอนและรถเข็นนั่งสาหรับเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
2.5.2 แผนกเวชระเบียน จัดให้มีตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง ปลอดภัย เวชระเบียน
สามารถค้นหาได้ง่าย หากมีการเก็บเวชระเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และจัดให้มีระบบข้อมูลสารองเพื่อปูองกัน
ข้อมูลสูญหาย
2.5.3 แผนกผู้ปุวยนอก จัดให้มี
1) เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
2) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
3) เครื่องชั่งน้าหนัก และที่วัดส่วนสูงของร่างกาย
2.5.4 แผนกผู้ปุวยใน จัดให้มี
1) อุปกรณ์ประจาหน่วยบริการ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ ชุดทาแผล ชุดให้ยาผู้ปุวย
ตู้เก็บเวชภัณฑ์ที่เหมาะสม และชุดตรวจร่างกายเบื้องต้น
2) อุปกรณ์ประจาเตียงและห้องผู้ปุวย ได้แก่ เตียงที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะ
ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
2.5.5 แผนกเภสัชกรรมไทย จัดให้มี
1) ตู้เก็บยาแผนไทย
2) เครื่องชั่ง ตวง วัดยา และอุปกรณ์การนับเม็ดยา
3) อุปกรณ์ต้มยา ในกรณีที่มีบริการยาต้ม
2.5.6 แผนกการผดุงครรภ์ไทย จัดให้มี
1) เตียงตรวจครรภ์
2) ยาแผนไทยที่ใช้สาหรับการผดุงครรภ์ไทยประยุกต์
3) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์การผดุงครรภ์ไทยประยุกต์ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
2.5.7 แผนกหัตถเวชกรรมไทย จัดให้มี
1) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์การนวดไทยแบบราชสานัก
2) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์การอบและประคบสมุนไพร
2.5.8 ระบบรถรับส่งผู้ปุวยฉุกเฉิน ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากสานักงานตารวจแห่งชาติ และจัดให้มี
1) ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้าเงินติดตั้งบนหลังคารถ
2) เปลเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
3) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
4) ชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ประจารถ
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ฆ่าเชื้อ

2.5.9 ระบบควบคุมการติดเชื้อ จัดให้มี
1) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทาความสะอาด
2) อ่างและบริเวณที่เพียงพอสาหรับล้างและเตรียมเครื่องมือ
3) หม้อต้ม หม้อนึ่ง หรือหม้อนึ่งอบความดัน หรือระบบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สที่มีประสิทธิภาพในการ

4) ตู้ที่มิดชิดสาหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแล้ว และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้งาน
5) ตู้เสื้อผ้าและบริเวณสาหรับเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า
6) อุปกรณ์สาหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการปราศจากเชื้อ
7) รถเข็นรับส่งสิ่งของสะอาด
8) รถเข็นรับส่งสิ่งของใช้แล้ว
2.5.10 ระบบบาบัดน้าเสียต้องจัดให้มีมาตรฐานที่กาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
2.5.11 ระบบฟูาสารองต้องจัดให้มีเครื่องกาเนิดไฟฟูามีกาลังเพียงพอสาหรับอุปกรณ์ที่จาเป็นและติดตั้ง
ไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จาเป็น
2.5.12 ระบบน้าสารองต้องจัดให้มีที่กักเก็บน้าสารองขนาดที่เพียงพอสาหรับการใช้ที่จาเป็น

- 22 ด้านที่ 3
ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก
อาคาร สถานที่ และสิ่ งอานวยความสะดวกเป็ น ข้อ กาหนดข้อแนะน าแนวทางปฏิ บัติ และมาตรฐาน
งานด้ า นวิ ศ วกรรม สถาปั ต ยกรรมในโรงพยาบาล การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การทางวิ ศวกรรมอย่ างสร้ างสรรค์
เพื่อการออกแบบ พัฒนาปูองกันปรั บปรุงและการแก้ ไขงานด้านวิศวกรรมสถาปั ต ยกรรมในโรงพยาบาลให้ เกิ ด
ความปลอดภัยภายในและภายนอกโรงพยาบาล
หมวดงานสถาปัตยกรรม
1. แผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาล
1.1 มีแผนแม่บท (แผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้านอาคารและสภาพแวดล้อม)
1.2 มีผังบริเวณของโรงพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน
2. ทางเข้า-ออกของโรงพยาบาล
2.1 ทางเข้า - ออกหลักของโรงพยาบาล มีการแบ่งช่องทางสัญจรสาหรับยานพาหนะและผู้สัญจร
ทางเท้าอย่างชัดเจน
2.2 ทางเข้า - ออกหลั กของโรงพยาบาล สาหรับช่องทางเดินรถทางเดียว มี ความกว้างไม่น้อยกว่า
3.50 เมตร หรือ
2.3 ทางเข้า - ออกหลักของโรงพยาบาล สาหรับช่องทางเดินรถสองทาง เดินรถสวนทาง มีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 6.0 เมตร
3. ส่วนบริการของโรงพยาบาล
3.1 เข้าถึงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้สะดวกรวดเร็ว
3.2 สะอาดเรียบร้อยปลอดภัยและอานวยความสะดวก
3.3 มีสถานที่ให้บริการเป็นสัดส่วนและได้มาตรฐาน
3.4 มีบริเวณพักรอของผู้รับบริการที่เพียงพอ
3.5 มีสถานที่เอื้ออานวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้เสื่อมสมรรถภาพทางกาย
3.6 ห้องผ่าตัดเล็ก มีขนาดพื้นที่ห้องผ่าตัดเล็กมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ตารางเมตร โดยส่วนที่แคบสุด
ไม่น้อยกว่า 3.0 เมตร
3.7 ห้องผ่าตัดเล็ก มีความสูงของห้องผ่าตัดเล็กต้องไม่น้อยกว่า 2.60 เมตรแต่ในกรณีที่ความสูง
ไม่ถึง ๒.๖0 เมตร มีการตกแต่งทาฝูาให้ต่าลงมา ต้องมีความสูงที่วัดจากพื้นห้องถึงฝูาไม่ต่ากว่า ๒.๔๕ เมตร และ
มีพัดลมดูดอากาศหรือระบบการระบายอากาศที่เหมาะสม
3.8 ห้องผ่าตัดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ห้องผ่าตัดใหญ่ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตรและความ
สูงไม่ต่ากวา ๓.0 เมตร
3.9 ห้องผ่าตัดใหญ่มีพื้นที่ใช้สอย (แผนกผ่าตัด) ประกอบด้วย Staff Area, บริเวณรับคนไข้,
Transfer Area, บริเวณฟอกมือเจ้าหน้าที่, Operation Rooms และ Recovery Rooms เป็นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนด
3.10 การแพทย์ฉุก เฉิน และการส่ งต่ อ มีส ถานที่ให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ ฉุกเฉิน ที่ ได้ม าตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
3.11 จิตเวช มีสถานที่ให้ บริการคานึงถึงความเป็นส่วนตัว และ/หรือความปลอดภัย และเอื้อต่อ
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิตของผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ
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- 23 3.12 เวชระเบียน จัดแบ่งเป็นสัดส่วนไม่เสี่ยงต่ออันตรายจากสัตว์หรือปัจจัยทางกายภาพ และมี
พื้นที่เพียงพอที่จะเก็บเวชระเบียนได้อย่างน้อย 5 ปี
4. ป้ายนาทาง ป้ายจราจร ป้ายชื่อโรงพยาบาลและป้ายชื่ออาคาร
4.1 มีปูายนาทางบอกทิศทางและระยะทางสู่โรงพยาบาล ติดตั้งอยู่บนถนนสาธารณะสายหลั ก
สายรอง และทางแยกในระยะที่เหมาะสม
4.2 มีปูายจราจรภายในโรงพยาบาล ติดตั้งในตาแหน่งที่เหมาะสมสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
4.3 มีปูายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่างๆ มองเห็นได้ชัดเจนพร้อมระบบไฟส่องสว่างที่เหมาะสม
4.4 มีปูายชื่อโรงพยาบาล ปูายชื่ออาคารที่เป็นหน่วยบริการสาคัญได้แก่ แผนกฉุกเฉิน แผนกผู้ปุวย
นอก เป็นต้น ติดตั้งอยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวันและมีไฟส่องสว่างในเวลา
กลางคืน
5. ถนนภายในโรงพยาบาล
5.1 พื้นผิวเรียบและไม่มีน้าขัง
5.2 บริเวณจุดตัดถนนมีปูายบอกทางชัดเจนและปราศจากสิ่งบดบังสายตา
6. ทางเดินเท้า
6.1 แบ่งขอบเขตของทางเดินเท้าออกจากเส้นทางจราจรของยานพาหนะอย่างชัดเจน
6.2 มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ตลอดเส้นทาง
6.3 ในจุดที่เป็นทางข้ามถนนและมีความต่างระดับ จะต้องทาทางลาดเอียงให้สามารถนาเก้าอี้มีล้อ
(Wheelchair) ผ่านได้โดยสะดวก รวมทั้งต้องจัดให้มีปูายเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะว่าเป็นทางข้ามสาหรับผู้เดินเท้า
7. ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารสาหรับผู้ป่วย
7.1 มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารในทุกหน่วยบริการของโรงพยาบาล
7.2 มีความกว้างประมาณ ๒.๕o เมตร เพื่อสะดวกต่อการเข็นเปลนอนผู้ปุวยสวนกันได้และไม่มีสิ่ง
กีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร
7.3 ติดตั้งราวกันตก สูงประมาณ ๑.๑o เมตร
7.4 ติดตั้งราวจับสูงประมาณ 0.80เมตร
7.5 มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ปูองกันแดดและฝนตลอดแนว
8. ทางลาด สาหรับผู้ป่วย
8.1 กรณีที่ระดับพื้นอาคารมีความต่างระดับกันมากกว่า ๒ เซนติเมตร จะต้องทาทางลาดเพื่อ
อานวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ
8.2 มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕o เมตร ความลาดชัน ๑ : ๑๒ สามารถเข็นเก้าอี้มีล้อหรือเปลนอน
ผู้ปุวยได้สะดวกและปลอดภัย
8.3 ติดตั้งราวกันตก สูงประมาณ ๑.๑0 เมตร
8.4 ติดตั้งราวจับ สูงประมาณ 0.80เมตร
8.5 ทางลาดภายนอกต้องมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ปูองกันแดดและฝนตลอดแนว
8.6 ห้องหรือแผนกที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ปุวยตั้งแต่ที่ชั้น 2 ขึ้นไป ต้องจัดให้มีทางลาดหรือลิฟต์
(BED LIFT)
9. ที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์
9.1 แยกพื้นที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ออกจากแนวทางวิ่งของรถ รวมทั้งแสดงเครื่องหมาย
ทิศทางอย่างชัดเจน
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ชัดเจน
ผู้ปุวย

9.2 มีที่จอดรถสาหรับผู้พิการอยู่ใกล้ทางเข้าอาคารผู้ปุวยนอกและมีปูายหรือเครื่องหมายแสดงอย่าง
10. บริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยหน้าอาคาร
10.1 มีความกว้างของถนนพอที่รถยนต์คันอื่น สามารถขับผ่านไปได้ขณะที่มีรถยนต์จอดรับ - ส่ง

10.2 ระดับพื้นของบริเวณรับ - ส่งผู้ปุวยต้องอยู่ในระดับเดียวกับพื้นถนน ถ้าเป็นพื้นต่างระดับต้อง
มีทางลาดที่เหมาะสม
10.3 มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถปูองกันแดดและฝน
11. ห้องน้า - ส้วม สาหรับผู้รับบริการ
11.1 มีห้องน้า - ส้วม สาหรับผู้พิการ - ผู้สูงอายุ
11.2 มีราวพยุงตัวติดตั้งในตาแหน่งที่เหมาะสม
11.3 มีห้องน้าสาหรับเด็กเล็กเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
12. บันไดหนีไฟ
12.1 มีความกว้างของบันไดและชานพักที่สะดวกต่อการใช้งานและไม่มีสิ่งกีดขวาง
12.2 มีตัวเลขระบุชั้นอยู่ภายในตัวบันไดที่มองเห็นได้ชัดเจน
หมวดงานมัณฑนศิลป์
13. งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคาร
13.1 อ่างล้างมือสาหรับแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ ไม่ควรใช้ปะปนกับอ่างเทสิ่ง สกปรกหรือล้างวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆและก๊อกน้าควรใช้ก๊อกน้าชนิดไม่ใช้มือสัมผัส (ก๊อกน้าชนิดก้านปัดด้วยข้อศอกหรือเป็นแบบเซนเซอร์)
13.2 เคาน์เตอร์สาหรับพยาบาลเฝูาระวังสังเกตการณ์ TOP เคาน์เตอร์ระดับบนไม่ควรสูงเกินกว่า
90 เซนติเมตร จากระดับพื้นห้อง เพื่อไม่ให้บังสายตาในขณะเฝูาดูผู้ปุวย
13.3 ห้องตรวจของแพทย์ มีอ่างล้างมือสาหรับ แพทย์ และเจ้า หน้า ที่ อย่างน้อย 2 ห้องตรวจ
ต่อ 1 อ่าง
13.4 เตียงผู้ ปุว ยควรมีม่า นกั้นระหว่างเตียงผู้ปุวยเพื่อบังสายตาระหว่างการรักษาและเพื่อความ
เป็นส่วนตัวของผู้ปุวย
13.5 มีปูายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกบริการ ในตาแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
13.6 แผนกผู้ปุวยใน บริเวณตั้งเตี ยงผู้ปุวย ควรมีระยะระหว่างเตียง ไม่น้อยกว่า 1 เมตร และ
สามารถนาเปลเข็นเข้าเทียบเตียงผู้ปุวยได้โดยสะดวก
13.7 ห้องผ่าตัด ควรมีอ่างฟอกมือติดกับห้องผ่าตัดอย่างน้อย 2 อ่างต่อ 1 ห้องผ่าตัดและก๊อกน้า
ควรใช้ก๊อกน้าชนิดไม่ใช้มือสัมผัส เช่น ก๊อกน้าแบบใช้เข่าดันเปิด - ปิดน้าหรือแบบเซนเซอร์
13.8 แผนกเภสัช กรรม มีตู้หรือชั้ นเก็บยา เวชภัณฑ์ ที่เป็นสัดส่ว นและมีตู้แยกเก็บยาเสพติด
ให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ที่มีกุญแจปิดอย่างมีประสิทธิภาพ
13.9 แผนกเภสัชกรรม มีสถานที่และโต๊ะสาหรับเตรียมยา – ผสมยา แยกเป็นสัดส่วนจากที่จัดยา
13.10 มีห้องจ่ายยา และจัดแบ่งพื้น ที่ ใช้สอยอย่างเหมาะสม (บริเวณจ่ายยา/ให้คาแนะนาผู้ปุวย/
เก็บรักษายา/ผสมยาสาหรับผู้ปุวยเฉพาะราย)
13.11 มีตู้/ชั้นเก็บยาหรือเวชภัณฑ์ที่เพียงพอและเหมาะสม
13.12 มีสถานที่ให้คาปรึกษาแนะนาด้านยาที่เป็นสัดส่วน
13.13 กรณี มีการเตรียมยาส าหรับผู้ ปุวยเฉพาะราย ในโรงพยาบาล ให้มีสถานที่สาหรับผู้ ปุว ย
เฉพาะราย

73

74
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13.15 มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสาหรับผู้ปุวยเป็นสัดส่วนและมิดชิด
13.16 การตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาในระบบทางเดินอาหารต้องมีห้องสุขาติดกับห้องตรวจ
13.17 มีปูายสัญลักษณ์แสดงเขตรังสีรักษาและไฟสัญญาณแสดงขณะใช้งานเครื่องกาเนิดรังสี
13.18 แผนกผู้ปุวยหนัก บริเวณตั้งเตียงผู้ปุวย ควรมีระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร
เพื่อให้สามารถวางอุปกรณ์ช่วยชีวิตและสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
13.19 แผนกไตเทีย ม มีส ถานที่และเฟอร์นิ เจอร์ สาหรับ พักคอยของญาติผู้ปุ ว ย โดยแยกเป็ น
สัดส่วนต่างหากจากบริเวณส่วนของผู้ปุวย
13.20 แผนกไตเทียมบริเวณตั้งเตียงผู้ปุวยมีระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1.10 เมตรและ
ความกว้างของทางเดินระหว่างปลายเตียงของสองฝากเตียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร
13.21 ห้องฟอกไตเทียมมีขนาดของห้องบริการฟอกเลือดที่สัมพันธ์กับจานวนเตียงและอุปกรณ์
และพื้น ที่ ใ ช้ส อยเหมาะสมในการปฏิบั ติงานที่ไ ด้มาตรฐานโดยมีพื้น ที่ ไ ม่ต่ากว่ าสี่ ตารางเมตรต่อหนึ่ งจุ ดบริการ
โดยส่วนที่แคบที่สุดไม่น้อยกว่า ๑.๘ เมตรเพื่อให้มีพื้นที่สามารถช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยฉุกเฉินได้โดยสะดวก
13.22 มีพื้นที่เตรียมน้าบริสุทธิ์ พื้นที่ล้างตัวกรองแผนกบริการเทคนิคการแพทย์
13.23 มีสถานที่เก็บสิ่งส่งตรวจเหมาะสม สะดวกต่อผู้รับบริการ
13.24 มีสถานที่ปฏิบัติเหมาะสมปลอดภัยมีการแยกพื้นทีปฏิบัติการเฉพาะเช่นงานธนาคารเลือด
งานจุลชีววิทยาคลินิก เป็นต้น
13.25 มีการเก็บรักษาวัตถุหรือสารเคมีและสารไวไฟโดยจัดไว้เป็นหมวดหมู่มีปูายและฉลากแสดง
ถูกต้องครบถ้วน
13.26 แผนกบริการแพทย์แผนไทย ห้องอบไอน้าสมุนไพรรวมต้องแยกห้องให้บริการชาย – หญิง
หรือถ้าไม่สามารถแยกได้ต้องบริหารจัดการเวลาการให้บริการแก่ผู้รับบริการชาย - หญิงได้อย่างเหมาะสม
13.27 แผนกบริการแพทย์แผนไทยห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า (ถ้ามี) ต้องมีขนาดตามเกณฑ์มาตรฐานโดย
แยกห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าชาย – หญิง แต่หากไม่สามารถแยกได้ต้องบริหารจัดการเวลาการใช้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของ
ผู้รับบริการชาย - หญิงได้อย่างเหมาะสม
13.28 แผนกบริการการแพทย์แผนจีน เตียงสาหรับนวดหรือฝังเข็มมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า
0.70 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร ความสูงไม่ต่ากว่า 0.70 เมตรและระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อย
กว่า ๑ เมตร
13.29 แผนกบริการการแพทย์แผนจีนเตียงต้องมีลักษณะมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานการประกอบ
โรคศิลปะสาขาแพทย์แผนจีนกาหนด
หมวดงานภูมิทัศน์
14. ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
14.1 บริเวณพักผ่อน มีพื้นที่รองรับเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ มีความร่มรื่น สวยงาม สงบ มีอากาศ
ถ่ายเทที่ดี และเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละวัยทั้งเด็กและผู้สูงอายุ
14.2 พื้นที่ระหว่างอาคาร มีการจัดภูมิทัศน์ ใช้พรรณไม้ที่ดูแลรักษาง่ายหรือใช้วัสดุตกแต่งพื้นผิว
ซึมน้า (Porous Pavement)
14.3 มีการจัดทาแผนปฏิบัติการ เช่น แผนการดูแลรักษาพืชพรรณไม้ แผนการแก้ไขน้าท่วมขัง
บริเวณถนน - ทางเดินเท้าแผนการดูแลรักษาความสะอาดไม่ให้มีเศษขยะแผนการจัดให้มีถังขยะเพียงพอ เป็นต้น
หมวดงานโครงสร้าง
15. โครงสร้างอาคาร (ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร)
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15.2 มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสภาพอาคารพร้อมมีรายงานผลต่อหัวหน้า
หน่วยงานหรือผู้บริหารโรงพยาบาล
15.3 มีการตรวจสอบอาคารตามที่กฎหมายกาหนด
หมวดงานระบบไฟฟ้า
16.ระบบไฟฟ้ากาลัง
16.1 มีแผนผังระบบไฟฟูากาลัง
16.2 แนวการปักเสาพาดสายไฟฟูาเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
16.3 บริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูาแบบตั้งพื้น และนั่งร้านต้องมีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานและมีการ
ปูองกันอันตรายจากไฟฟูามีพื้นที่เพียงพอต่อการซ่อมบารุงและรถซ่อมบารุงสามารถเข้าถึงได้ มีปูายแจ้งเตือนระวัง
อันตรายไฟฟูาแรงสูง
16.4 สายไฟฟูามีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายและมีความสูงจากผิวจราจรหรือ
ทางเดินที่เหมาะสมโดยไม่กีดขวางและไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลทั่วไป
16.5 มีกระแสไฟฟูาจ่ายให้กับอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้รับบริการอย่างเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง
16.6 มีการติดตั้งแผงจ่ายไฟฟูาหลัก (ตู้ MDB) อยู่ในห้องที่ทาด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง มีที่ว่างเพื่อ
ปฏิบัติงานสามารถเข้าตรวจสอบและซ่อมบารุงได้สะดวก มีปูายแจ้งเตือนระวังอันตรายจากไฟฟูา
16.7 ตู้สวิทช์ตัดตอน (PANEL BOARD) มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานสามารถเข้าตรวจสอบได้ง่ายและอยู่
ในสภาพที่ยึดติดแน่นมั่นคงแข็งแรง
16.8 มีระบบการต่อลงดินของหม้อแปลงไฟฟูาและแผงจ่ายไฟฟูาหลัก(ตู้ MDB)
16.9 มีระบบการต่อลงดินของแหล่งจ่ายไฟฟูาแยกต่างหาก เช่น เครื่องกาเนิดไฟฟูาสารองฉุกเฉิน
การติดตั้งต้องให้สอดคล้องกับ ATS 3P หรือ ATS 4P
16.10 การต่อลงดินในพื้นที่ที่ไม่มีการใช้เครื่องมืออุป กรณ์ไฟฟูา (กลุ่ม 0) และพื้นที่ที่มีการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟูา (กลุ่ม 1) สายดินติดตั้งต้องเป็นแบบแยก (TN–S)
16.11 การต่อ ลงดิน ในพื้น ที่ที่มีก ารใช้เ ครื่อ งมือ อุป กรณ์ไ ฟฟูา (กลุ่ม 2)(ยกเว้นกลุ่ม 1) เช่น
บริเวณห้องผ่าตัด,ห้อง ICU ฯลฯ ซึ่งการจ่ายไฟฟูาที่ไม่ต่อเนื่องสามารถก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ สายดินติด
ติดตั้งเป็นแบบแยกออกจากระบบ (IT)
17. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
17.1 ภายนอกอาคารมีการติดตั้งเสาไฟฟูาแสงสว่าง หรือดวงโคมที่ให้ความสว่างในเวลากลางคืน
ได้อย่างพอเพียง สภาพของเสาไฟฟูาและดวงโคมมีการติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย
17.2 ภายในอาคารมีค่าความเข้มของแสงสว่างพอเพียงและเหมาะสมต่อพื้นที่ใช้งาน
17.3 ภายนอกอาคารมีอุปกรณ์ปูองกัน การใช้กระแสไฟฟูาเกินและปูองกันอันตรายจากกระแสไฟฟูารั่ว
18. ระบบไฟฟ้าสารองฉุกเฉิน
18.1 มีร ะบบไฟฟูาสารองฉุกเฉิน ในการทางานของเครื่องกาเนิดไฟฟูา ต้องสามารถจ่ายไฟใช้งาน
ภายใน 10 วินาที ภายหลังระบบไฟฟูากาลังหลักหยุดทางาน
18.2 เครื่องกาเนิดไฟฟูาสารองต้องอยู่ในที่มิดชิด โดยอาจอยู่ภายในอาคารหลักหรืออยู่เป็นอาคาร
แยกต่างหาก มีการปูองกันแรงสั่นสะเทือนและเสียงจากเครื่อง มีประตูทางเข้าออกสะดวกและกว้างเพียงพอต่อ
การเคลื่อนย้ายหรือซ่อมบารุง โดยมีระยะห่างโดยรอบจากเครื่องกับผนังไม่น้อยกว่า 1 เมตร
18.3 มีก ารทดสอบการทางานของเครื่องกาเนิดไฟฟูาสารองเป็นประจาและมีน้ามันสารองสาหรับ
การเดินเครื่องอย่างเพียงพอไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง
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- 27 18.4 ภายในอาคารที่ติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟูา สารองต้องมีการระบายอากาศที่ดีและสะอาดมีแสง
สว่างเพียงพอในการตรวจสอบการทางานของเครื่อง
18.5 ต้องมีรางระบายน้าภายในห้องเครื่องในตาแหน่งที่เหมาะสมหรือรอบแท่น เครื่อ งสาหรับ
การระบายน้าเวลาที่ทาความสะอาดพื้น
18.6 เครื่องกาเนิดไฟฟูาต้องมี ขนาดกาลังที่เหมาะสมและเพียงพอสามารถจ่ายกระแสไฟฟูา สารอง
ให้กับดวงโคมและอุปกรณ์การแพทย์ที่จาเป็นในแผนกอุบัติเหตุ ห้องผ่าตัดหอผู้ปุวยหนัก ห้องคลอดและธนาคาร
เลือดเป็นอย่างน้อย
18.7 มีเครื่องสารองไฟฟูาฉุกเฉิน (UPS) จ่ายให้กับ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สาคัญสาหรับวงจร
ช่วยชีวิตซึ่งไม่สามารถหยุดได้ มีการใช้อย่างต่อเนื่องเพียงพอและเหมาะสม โดยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
18.8 บั น ไดทางหนี ไฟทางสัญจรห้องเครื่ องและหน่ ว ยบริ การอื่น ๆ ต้องมีร ะบบไฟฟูาแสงสว่าง
ฉุกเฉินซึ่งใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพิ่มเติมตามความเหมาะสมตามมาตรฐานระบบไฟฟูาแสงสว่างฉุกเฉินและ
โคมไฟปูายทางออกฉุกเฉินของ วสท.
- การให้แสงสว่างเพื่อการหนีไฟเพื่อให้เห็นทางหนีไฟชัดเจนปลอดภัยและเพื่อให้เห็นอุปกรณ์แจ้ง
เหตุด้วยมือและอุปกรณ์ผจญเพลิงที่ติดตั้งได้ชัดเจนการให้แสงสว่างเพื่อการหนีไฟไม่ได้มีไว้เพื่อให้แสงสว่างเฉพาะ
เมื่อระบบจ่ายไฟฟูาปกติทั้งระบบล้มเหลวแต่เพียงอย่างเดียวแต่มีไว้ให้แสงสว่างเมื่อมีความล้มเหลวของการจ่ายไฟ
ในพื้นที่นั้นๆ ด้วยช่วงเวลาการส่องสว่างเพื่อการหนีไฟต้องไม่น้อยกว่า 180 นาทีและช่วงเวลาการส่องสว่างสารอง
ที่ไม่ใช้สาหรับหนีไฟต้องไม่น้อยกว่า 120 นาที
- การให้ แสงสว่างฉุกเฉิน ต้องมีแหล่งจ่ ายไฟอิส ระที่ไม่ขึ้นกับ แหล่ งจ่ ายไฟแสงสว่างปกติและ
ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องกาเนิดไฟฟูาเป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับโคมไฟฟูาฉุกเฉินและต้องใช้วงจรไฟฟูาจากวงจรไฟฟูาแสง
สว่างของในพื้นที่นั้นๆ การติดตั้งดวงโคมไฟฟูาฉุกเฉินต้องติดตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2 เมตรโดยวัดจากพื้นถึง
ด้านล่างของโคมกรณีติดตั้งต่ากว่า 2 เมตรจะต้องไม่กีดขวางเส้นทางหนีไฟ
- การเดินสายไฟฟูาสาหรับโคมไฟต่อพ่วง และมีแหล่งจ่ายไฟส่วนกลางวงจรไฟฟูาที่จ่ายให้กับโคม
ไฟฟูาฉุกเฉินจะต้องแยกอิสระจากอุปกรณ์ไฟฟูาอื่นๆ และสายไฟฟูาที่ใช้จะต้องเป็นสายทนไฟติดตั้งในช่องเดินสาย
- โคมไฟฟูา ปู า ยทางออกฉุก เฉิน รายละเอีย ดคุณ สมบัติ และการติดตั้งให้ยึด ถือ เป็น ไปตาม
มาตรฐานระบบไฟฟูาแสงสวางฉุกเฉินและโคมไฟฟูาปูายทางออกฉุกเฉินของ วสท. ระยะห่างระหว่างปูายสาหรับ
สัญลักษณ์ที่มีความสูง 10 เซนติเมตรต้องมีระยะไม่เกิน 24 เมตรและให้ติดตั้งเพิ่มเติมด้านบนที่จุดทางเลี้ยว
ทางแยกและเหนือประตูทางออกสุดท้ายด้วย
- ควรติดตั้งปูายทางออกด้านล่างเป็นปูายเสริมโดยขอบล่างของปูายสูงจากพื้น 15 - 20
เซนติเมตรและขอบของปูายอยู่ห่างจากขอบประตูไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตรเป็นปูายเครื่องหมายบอกทางเรือง
แสง (Photoluminescent Escape Sign) สามารถสะสมแสงรอบตัวและเรืองแสงได้ โดยไม่พึ่งพาไฟฟูาโดยติดตั้ง
ทุกตาแหน่งประตูเส้นทางหนีไฟทุกทางแยกทางเลี้ยวและแนวเส้นทางหนีไฟทุกระยะ 24 เมตร

รูปแบบสัญลักษณ์โคมไฟฟูาปูายทางออกฉุกเฉิน
18.9 ระบบนาทางเรืองแสงเพื่อการอพยพหนีภัย (ถ้ามี) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการอพยพหนีภัย
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด

- 28 19. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
19.1 มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในทุก ชั้น ของอาคาร ประกอบด้วยอุปกรณ์ส่ง สัญ ญาณ
ที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณ ให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง โดยการควบคุมด้วยมือหรือด้วย
ระบบอัตโนมัติ ในตาแหน่งที่เหมาะสม เช่น โถงพักรอ ห้องพักผู้ปุวย ห้องทางาน เป็นต้น
20. ระบบป้องกันการเข้า-ออก
20.1 มีการติดตั้งระบบปูองกันการเข้าออก เพื่อปูองกันการเข้าถึงในสถานที่เฉพาะที่ต้องการความ
ปลอดภัย
20.2 มีระบบหรือวิธีการรักษาความปลอดภัยของพยาบาลใน nurse station
21. ระบบป้องกันแรงดันและกระแสเกิน
21.1 มีการติดตั้งอุปกรณ์ปูองกันแรงดัน และกระแสเกินที่แผงจ่ายไฟฟูาหลัก (ตู้ MDB) เพื่อปูองกัน
แรงดันและกระแสไฟเกินทีเ่ กิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ฟูาผ่า, สวิทซ์ชิ่ง, การลัดวงจร เป็นต้น
หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล
22. ระบบประปา
22.1 มีแผนผังประปา
22.2 มีระบบจ่ายน้าที่สะอาดไม่ปนเปื้ อนสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีการรั่วซึมและมีแรงดัน
เพียงพอต่อการใช้งาน
22.3 มีการสารองน้าประปา
22.4 ถังเก็บน้าสารองต้องมีฝาถังปิดมิดชิด มีกุญแจล็อค ปูองกันสัตว์ แมลงและคนตกลงไปในถัง
22.5 ระบบสารองน้าประปาจะต้องไม่รั่วซึมและติดตั้งในสถานที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
ต่อคุณภาพน้าประปา เช่น ระดับฝาถังเก็บน้าใต้ดินต้องสูงกว่าระดับรางระบายน้าฝนทั่วไปโดยสารองน้าไว้ใช้ได้
อย่างน้อย 2 วัน
22.6 มีระบบการทาน้าบริสุทธิ์ที่ได้มาตรฐาน (WaterTreatmentSystem) เช่น ReverseOsmosis,
Deionizer) พร้อมเกณฑ์การทาความสะอาดระบบน้าและควบคุมคุณภาพของน้าบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา
23. ระบบระบายน้าและระบบสุขาภิบาล
23.1 มีผังระบบระบายน้าและระบบสุขาภิบาล
23.2 มีระบบระบายน้าฝนจากอาคารสู่แหล่งระบายน้าสาธารณะ
23.3 มีการแยกประเภทท่อต่างๆ
23.4 มีระบบสุขาภิบาลสาหรับห้องปฏิบัติการ
หมวดงานระบบเครื่องกล
24. ลิฟต์
24.1 มีการแยกประเภทของลิฟต์ตามการใช้ งาน ได้แก่ ลิฟต์โดยสาร, ลิฟต์ขนของ, ลิฟต์สาหรับ
พนักงานดับเพลิง
24.2 มีขนาดและจานวนเพียงพอต่อการใช้งาน
24.3 บริเวณโถงหน้าลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ ต้องมีพื้นที่สามารถเข็นเปลนอนสวนกันได้
24.4 กาหนดให้มีลิฟต์สาหรับผู้พิการและทุพพลภาพสามารถใช้งานได้
24.5 บริเวณโถงหน้าลิฟต์และภายในห้องโดยสาร ต้องสะอาดมีระบบระบายอากาศและแสงสว่าง
ภายในห้องโดยสารที่เหมาะสม
24.6 กรณีไฟฟูาดับ จัดให้มีระบบ ARD (Automatic Rescue Device) เพื่อให้ลิฟต์สามารถ
เคลื่อนไปเทียบยังชั้นที่ใกล้ที่สุดและประตูลิฟต์จะต้องเปิดออกทันที

77

78

- 29 -

25. ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ
25.1 พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร และพื้นที่ปฏิบัติงาน ต้องมีอากาศที่สะอาดจากภายนอกเติมเข้าสู่พื้นที่บริการ/
ปฏิบัติงาน ให้ได้อัตราการถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม ทั้งโดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล
25.2 มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศในบริเวณห้องตรวจ
25.3 มีระบบควบคุมการติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน
25.4 ห้องตรวจผู้ปุวยที่แสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศ ต้องมีการควบคุมแรงดันอากาศ

- 30 ด้านที่ 4
ด้านสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม เป็นข้อกาหนดข้อแนะนาและแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล การประยุกต์ใช้
หลั ก การทางวิ ศวกรรมอย่ างสร้ างสรรค์ เพื่ อการออกแบบ พั ฒ นา ปู องกั น และปรั บ ปรุ งแก้ ไข สิ่ งแวดล้ อม
ในโรงพยาบาลให้เกิดความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงพยาบาล
1. การกาหนดนโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม
1.1 มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน
1.2 มีการกาหนดโครงสร้างและอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม
1.3 เจ้ าหน้ าที่ผู้ รั บผิ ดชอบได้รั บ การอบรม การพัฒ นา ความรู้ ตามหน้ าที่ที่รั บ ผิดชอบ เพื่อการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อองค์กร และชุมชนโดยรอบ
1.4 มี แ นวทางการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ มาตรการ ตามนโยบายในการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในสถานพยาบาล
1.5 มีการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม
1.6 มีการดาเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
1.7 การเฝูาติดตามและวัดผลในกิจกรรมซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.8 มีการดาเนินการแก้ไขและปูองกันจากกิจกรรมซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.9 มีการตรวจติดตามประสิทธิผลของการแก้ไขและการปูองกันด้านสิ่งแวดล้อม
2. การจัดการมูลฝอย (มูลฝอยทั่วไป, มูลฝอยติดเชื้อ, ของเสียอันตราย)
2.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย
2.2 มีคู่มือกาหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
2.3 ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคู่มือที่กาหนด พร้อมจด
บันทึกผลการปฏิบัติงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
2.4 มีระบบการคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด ตามประเภทของมูลฝอย
2.5 มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม ภาชนะมีความคงทน และเหมาะสม
2.6 มีแผนการและวิธีการเก็บขนเคลื่อนย้ายมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
2.7 มีสถานที่พักมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
2.8 มูล ฝอยติดเชื้อ ต้อ งเก็บกักไว้ไม่เกิน 7 วัน หากมีการเก็บกักมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน 7 วัน ที่พัก
รวมมูลฝอยติดเชื้อ ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ากว่านั้นได้
2.9 มี ก ารก าจั ด มู ล ฝอย (มู ล ฝอยทั่ ว ไป,มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ,วั ส ดุ แ ละกากของเสี ย อั น ตราย) ที่ ถู ก
สุขลักษณะหรือเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.10 มีบัญชีรายการของวัสดุและของเสียอันตรายที่มีในโรงพยาบาล
2.11 มีข้อปฏิบัติและดาเนินการในการจัดเก็บวัสดุและของเสียอันตรายอย่างปลอดภัย
3. การจัดการน้าเสีย
3.1 มี ก ารบริ ห ารจั ดการปริ ม าณน้ าทิ้ ง ของสถานพยาบาลให้ เกิ ด ความเพี ย งพอ ปลอดภัย กั บ
ความสามารถของระบบบาบัดน้าเสีย
3.2 มีผู้รับผิดชอบในการดูแลระบบบาบัดน้าเสียที่ผ่านการอบรมและมีเอกสารแสดงการมอบหมาย
หน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร
3.3 มีคู่มือกาหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ตามชนิดของระบบบาบัดน้าเสีย
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- 31 3.4 ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานและมีการปฏิบัติตามคู่มือที่กาหนด พร้อมจดบันทึก
ผลการปฏิบัติงาน
3.5 มีผู้ควบคุมระบบบาบัดน้าเสียและได้รับการอบรมหลักสูตรการควบคุมระบบบาบัดน้าเสีย และ
มีการทบทวนอย่างน้อย 2 ปีครั้ง
3.6 มีแผนผังแสดงกระบวนการทางานของระบบบาบัดน้าเสียที่เป็นปัจจุบัน
3.7 มีอุปกรณ์เบื้องต้นที่จาเป็นในการดูแล ควบคุม ระบบบาบัดน้าเสีย
3.8 มีการจัดทาเอกสารกากับเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบระบบบาบัดน้าเสียทุกเครื่อง (ขนาด
ชนิด อายุการใช้งานวิธีการใช้งาน ประวัติการซ่อม)
3.9 มีการตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้งทุกๆ ๓ เดือน ตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.10 มีการตรวจสอบการทางานของระบบบาบัดน้าเสีย พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบประจาวัน
3.11 มี ก ารบั น ทึ ก และรายงานผลการท างานของระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ตามมาตรา 80 แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
3.12 มีแผนงานการซ่อมบารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
4. การจัดการน้าอุปโภค-บริโภค
4.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบน้าอุปโภคและบริโภค
4.2 มีคู่มือกาหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
4.3 ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานและมีการปฏิบัติตามคู่มือที่กาหนด พร้อมจด
บันทึกผลการปฏิบัติงาน
4.4 มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าอุปโภค บริโภคตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
4.5 มีก ารตรวจวัดค่าคลอรีนคงเหลือในน้าประปาประจาวัน และตรวจหาค่าเชื้อโรคประจาเดือน
พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบ
4.6 มีการจดบันทึกข้อมูลการใช้น้าประจาวัน
4.7 มีแผนและการดาเนินการระบบการดูแลรักษาถังพักน้าหรือถังสารองน้า อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
4.8 มีการสารองน้าอุปโภคให้เพียงพอในสภาวะฉุกเฉิน อย่างน้อย ๓ วัน
5. การจัดการระบบส่องสว่าง
มีการตรวจวัดแสงสว่างในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
6. การจัดการมลพิษทางเสียง
6.1 มีก ารกาหนดมาตรการและวิธีการปูองกันการควบคุมมลพิษทางเสียง เช่น ห้องเครื่อง ห้องอัด
อากาศพื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น
6.2 มีการตรวจวัดเสียงในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เช่น ห้องเครื่อง ห้องอัดอากาศ พื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น
7. การควบคุมมลพิษทางอากาศ
มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อ ยปีละ
1 ครั้ง
8. การลดปริมาณของเสีย
มีแผนดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานและติดตามผล เพื่อลดการเกิดของเสีย
9. การจัดการด้านพลังงาน
มีแผนและการดาเนินงานในการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน

- 32 ด้านที่ 5
ด้านความปลอดภัย
ความปลอดภัย เป็นข้อกาหนดข้อแนะนาและแนวทางการปฏิบัติ ในการกระทาหรือสภาพการทางาน
ซึ่ง ต้องปราศจากเหตุอันจะทาให้ เกิดการประสบอันตราย การเจ็ บ ปุ ว ยหรื อความเดือดร้ อนร าคาญ อัน เนื่ อ ง
จากการทางานหรือเกี่ยวกับการทางานในโรงพยาบาลให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง
1. การจัดการด้านความปลอดภัย
1.1 จั ดให้ มี น โยบายด้ านความปลอดภัย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท างานของ
โรงพยาบาล
1.2 จัดให้มีผู้รับผิดชอบหรือคณะทางานที่ทาหน้าที่รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล
1.3 จัดให้มีแผนงาน งบประมาณ การติดตามประเมินผล รายงานผลการทบทวนการดาเนินงานด้าน
ความปลอดภัยประจาปี
2. กฎ ระเบียบ มาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทางาน
2.1 จัดให้มีกฎ ระเบียบ มาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทางานเหมาะสมกับ
บริบทของโรงพยาบาล
2.2 จัดทามาตรการหรือแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตามปัจจัยเสี่ยงของโรงพยาบาล
2.3 มีวิธีการควบคุม กากับ ติดตามประเมินผล การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ มาตรฐานหรือคู่มือ
ความปลอดภัยในการทางาน มาตรการหรือแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1
ครั้งอย่างต่อเนื่อง
3. การอบรมบุคลากร
3.1 มีการอบรมหรือให้ ความรู้บุคลากรทุกระดับ ตามช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสมและทั่ว ถึง
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ คู่มือความปลอดภัยในการทางานของโรงพยาบาล และมีการทบทวนความรู้ตามระยะเวลา
ที่เหมาะสม
3.2 มีการฝึกอบรมให้ความรู้เฉพาะด้านของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานในระบบวิศวกรรม
ที่มีความเสี่ยงสูงหรือลักษณะงานอื่นที่มีความเสี่ยงตามบริบทของโรงพยาบาล โดยวิธี on the job training หรือ
ส่งอบรมภายนอกและมีการติดตามประเมินผลและทบทวนความรู้อย่างต่อเนื่อง
4. สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทางานตามปัจจัยเสี่ยงของบุคลากร
4.1 จัดให้มีการตรวจวัดหรือประเมินสภาพแวดล้อมในการทางานตามปัจจัยเสี่ยงของบุคลากร อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
4.2 จัดให้มีการตรวจสุขภาพของบุคลากรที่ทางานเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4.3 มี ก ารตรวจสอบ ประเมิ น ค้ น หาความเสี่ ย งในระบบวิ ศ วกรรมที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง อย่ า ง
น้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง
4.4 มีแผนการตรวจสอบ ทดสอบ และบารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ในระบบวิศวกรรมที่มี
ความเสี่ยงสูงตามกาหนด อย่างต่อเนื่อง
4.5 มีแนวปฏิบัติฉุกเฉินเมื่อระบบทางด้านวิศวกรรมความเสี่ยงสูง อาทิ เช่น ระบบไฟฟูา ระบบก๊าซ
ทางการแพทย์ ระบบสุขาภิบาลหรือระบบอื่นตามบริบทของโรงพยาบาล ไม่สามารถใช้งานได้
5. การจัดการแบบแปลนแผนผังงานระบบวิศวกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (ระบบไฟฟูา ระบบก๊าซทาง
การแพทย์ ระบบสุขาภิบาล ระบบบาบัดน้าเสีย ระบบปูองกันอัคคีภัย ระบบปรับและระบายอากาศแบบรวมศูนย์
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- 33 ในพื้น ที่ทั่ว ไป ระบบปรับและระบายอากาศในพื้นที่ ที่มีก ารควบคุม ความดันบวกหรื อลบ ระบบไอน้ า ระบบ
เคลื่อนย้ายและขนส่ง และระบบสื่อสาร)
5.1 มีแบบแปลนแผนผังหรือรายละเอียดข้อมูลของระบบทางวิศวกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
5.2 มีระบบการจัดเก็บ ทบทวน แบบแปลนแผนผังหรือรายละเอียดข้อมูลของระบบทางวิศวกรรม
ที่มคี วามเสี่ยงสูง
6. การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบทางวิศวกรรมของห้องที่ให้บริการทางการแพทย์ที่สาคัญ
6.1 มีการตรวจสอบและการทดสอบระบบการทางานโดยผู้รับผิดชอบ
6.2 มีการตรวจสอบ ทดสอบ ทวนสอบตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
7. คุณภาพของระบบไฟฟ้า
7.1 มีระบบตรวจติดตาม เฝูาระวัง ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟูา ในระบบไฟฟูา
หลักและระบบไฟฟูาสารองให้เพียงพอ พร้อมใช้ ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
7.2 มีการจัดระดับความสาคัญการจ่ายโหลด มีแผนผัง หรือรายละเอียดข้อมูลของระบบการจ่าย
ไฟฟูาสารอง
7.3 มีการทดสอบ ตรวจสอบการทางานของระบบจ่ายไฟฟูาสารองให้พร้อมใช้
7.4 มีการทดสอบ ตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (Transfer switch)
8. การจัดการระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
8.1 มี น โยบายความปลอดภั ย ด้ า นการจั ด การปู อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ
คณะทางานในการจัดการระบบปูองกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล
8.2 มี การประเมิน สถานภาพการจั ดการปู อ งกัน และระงั บ อั คคีภั ยและทบทวนตามระยะเวลา
ทีเ่ หมาะสม
8.3 มีกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงด้านอัคคีภัย
8.4 มีคู่มือระบบการปูองกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล
8.5 มีแผนปูองกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล
8.6 มีการจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟที่สอดคล้องกับกฎหมาย
8.7 มีการตรวจสอบ ทดสอบ บารุงรักษาระบบปูองกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
8.8 ความพร้อมของเส้นทางหนีไฟ
8.9 จัดเตรียมพื้นที่ หรือกาหนดจุดปลอดภัยในพื้นที่รักษาพยาบาลที่ผู้ ปุวยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้สะดวก
8.10 จัดเตรียมพื้นที่จุดรวมพลภายนอกอาคารขณะเกิดอัคคีภัย
9. ระบบก๊าซทางการแพทย์
9.1 มีมาตรการรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อให้ระบบก๊าซทางการแพทย์สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง
9.2 มีการดูแลรักษา ซ่อมบารุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
9.3 มีการทดสอบ ตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนของระบบก๊าซทางการแพทย์
9.4 มีปูายคาเตือนหรือสัญลักษณ์หรือตัวบ่งชี้ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ไว้ที่บริเวณห้องหรือสถานที่
เก็บหรือติดตั้งท่อบรรจุ ถังบรรจุ ห้องระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ แนวเส้ นท่อและบริเวณลิ้นควบคุมประจาชั้ น
หรือพื้นที่

- 34 10. พื้นที่กาเนิดรังสี
10.1 กาหนดหรือบ่งชี้บริเวณพื้นที่ที่มีรังสี มีเครื่องหมาย ปูายเตือนอันตรายจากรังสี สัญญาณเตือน
ภัยทีส่ อดคล้องกับกฎหมายหรือมาตรฐาน ติดแสดงให้เห็นโดยชัดเจน
10.2 มีปูายสัญลักษณ์ ปูายเตือนภัยตามแบบมาตรฐานในบริเวณพื้นที่กาเนิดรังสี
10.3 มีเอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัยของรังสีจากหน่วยงานรับผิดชอบ
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- 35 ด้านที่ 6
ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
หลักเกณฑ์ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขนี้เป็นข้อกาหนด ข้อแนะนาและแนวทาง
ปฏิบัติ ด้านเครื่องมือแพทย์ ในโรงพยาบาลเป็ นวิธีการเลื อก การใช้ การดูแลชิ้น ส่ ว นหรือกลไกตามระยะเวลา
การใช้งานให้ อ ยู่ในสภาพสมบู ร ณ์พร้ อ มใช้ง านและความปลอดภั ย และมีการบ ารุ งรั กษาเครื่ องมื อแพทย์ ที่ใ ช้
ในโรงพยาบาลเพื่อสร้ างความมั่นใจว่าโรงพยาบาลมีเครื่ องมือแพทย์และอุป กรณ์ทางการแพทย์ พร้อมใช้งาน
ปลอดภัยและเชื่อถือได้
1. การจัดหาและติดตั้งของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
1.1 เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ที่ ใ ช้ ง านในโรงพยาบาลต้ อ งได้ รั บ รอง
มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และไม่เคยถูกแจ้งเตือนและเรียกคืนผลิตภัณฑ์
(Alerts and Recalls) โดยที่ผู้ผลิตหรือผู้นาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551
1.2 การติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของผู้ผลิ ต
และต้องได้รับการทดสอบและตรวจสอบเครื่องมือก่อนการตรวจรับ เพื่อตรวจสอบสมบูรณ์พร้อมในการทางาน
ของเครื่องและความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบสนับสนุนของโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย
1.3 ต้องมีการขออนุญาตติดตั้งและใช้งานเครื่องมือ หากมีข้อกฎหมายกาหนดไว้
1.4 ต้องจัดทาทะเบียนประวัติหรือฐานข้อมูลประวัติเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ที่เป็นปัจจุบัน และมีการประเมินระดับความเสี่ยงของเครื่องมือที่ต้องการการบารุงรักษา
2. การใช้งานและบารุงรักษาตามรอบเวลาของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
2.1 ผู้ ใช้งานและผู้ที่มีส่ว นเกี่ย วข้องกับการดูแลบ ารุ งรักษาตามรอบเวลาของเครื่องมืออุปกรณ์
ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขต้องผ่านกระบวนการอบรมการใช้งานและบารุงรักษาจากผู้ผ ลิตหรื อจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์
2.2 มีการตรวจสอบและบารุงรักษาตามรอบเวลาครอบคลุมทุกเครื่องมือที่ต้องการการบารุงรักษา
รวมถึงเครื่องมือบริจาคตามแผนและรอบระยะเวลา ตามข้อกาหนดของผู้ผลิตเครื่องมื ออุปกรณ์ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข หรือตามมาตรฐานของวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือตามประกาศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2.3 ผู้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบและบารุงรักษาตามรอบเวลาของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
และสาธารณสุข ต้องมีประสบการณ์หรือคุณวุฒิที่เหมาะสมตามมาตรฐานของวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือตามประกาศ
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3. ผลการตรวจสอบและบ ารุ ง รั ก ษาตามรอบเวลาของเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข
3.1 การบารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ต้องครอบคลุมการทดสอบ
หรือสอบเทียบประสิทธิภาพการทางาน การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟูา การทดสอบทางกายภาพภายนอก
และฟังก์ชันการทางาน และการบารุงรักษาตามรอบเวลา
3.2 การบ่ ง ชี้ ส ถานะบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข อย่ า งชั ด เจน
เป็นปัจจุบันและสืบค้นหาผลการตรวจสอบย้อนหลังได้
3.3 วิ ธี ก ารบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนด
ของผู้ผลิต หรือตามมาตรฐานของวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือตามประกาศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

- 36 3.4 เครื่องมือมาตรฐานในงานบารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขมีความ
เหมาะสมเป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของผู้ ผ ลิ ต หรื อ ตามมาตรฐานของวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ตามประกาศ
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเครื่องมือมาตรฐานต้องสามารถสอบกลับผลการวัดได้
4. การซ่อมบารุงหรือการบารุงรักษาเชิงแก้ไขของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
4.1 มีห น่ ว ยงานที่รั บ ผิ ดชอบการซ่อมบ ารุ งหรือการบ ารุงรักษาเชิงแก้ไขของเครื่อ งมืออุปกรณ์
ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ชัดเจนในโรงพยาบาล
4.2 ผู้ ป ฏิบั ติ งานซ่อมบ ารุ งหรื อการบ ารุ งรักษาเชิงแก้ไขต้องผ่ านกระบวนการอบรมจากผู้ ผ ลิ ต
หรือจาหน่ายผลิ ตภัณ ฑ์ และต้องมีป ระสบการณ์หรื อคุณวุฒิ ที่เหมาะสมตามมาตรฐานของวิช าชีพที่เกี่ยวข้อง
หรือตามประกาศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4.3 ต้องทาการตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมทั้งปรับเทียบเครื่องมือใหม่ หลังจาก
ซ่อมบารุงหรือการบารุงรักษาเชิงแก้ไขแล้วเสร็จ
4.4 ผลการซ่อมบารุงหรือการบารุงรักษาเชิงแก้ไข ต้องประกอบไปด้วยคาอธิบายปัญหาและอาการ
ทีเ่ กิดขึ้นของเครื่องมือ หมายเลขอะไหล่ที่ทาการเปลี่ยน ผู้ปฏิบัติงานซ่อมบารุงและแผนก หรือ หน่วยงานที่แจ้ง
การซ่อมบารุงเป็นอย่างน้อย
5. การยกเลิกการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
5.1 มีหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจยกเลิกการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
โดยประเมินจากเครื่องมือแพทย์มีประวัติและค่าใช้จ่ายในการซ่อมที่ไม่คุ้มค่าเป็นอย่างน้อย
5.2 เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ถูกยกเลิกการใช้งานต้องนาออกจากพื้นที่ใช้
บริการทางการแพทย์และบ่งขี้สถานะการยกเลิกการใช้
5.3 เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ถูกยกเลิกต้องปรับปรุงสถานะลงในทะเบียน
ประวัติหรือฐานข้อมูลประวัติ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากมีข้อกฎหมายกาหนดไว้
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ด้านที่ 7
ด้านระบบสนับสนุนบริการที่สาคัญ
ระบบสนับสนุนบริการที่สาคัญ เป็นระบบวิศวกรรมที่ให้การสนับสนุนงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ของสถานพยาบาล ให้ ส ามารถด าเนิ น การได้อย่ างต่ อเนื่ อง โดยมีก ารบริห ารจัด การ ตรวจสอบ บารุงรั กษา
ให้ระบบพร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยและอานวยความสะดวกในการรับบริการของประชาชน
1. ระบบเรียกพยาบาล
1. มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบเรียกพยาบาล
2. มีคู่มอื การใช้งานของระบบเรียกพยาบาล
3. มีแผนผังระบบเรียกพยาบาลที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบเรียกพยาบาล
4. มีการตรวจสอบระบบเรียกพยาบาล ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
5. มีระบบจ่ายไฟฟูาสารอง
6. มีแผนและประวัติการบารุงรักษา
7. มีอุปกรณ์สาหรับเรียกพยาบาลที่หัวเตียงผู้ปุวย ในห้องน้าผู้ปุวย และห้องน้าคนพิการ
2. ระบบวิทยุคมนาคม
1. มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบวิทยุคมนาคม
2. มีคู่มือการใช้งานระบบวิทยุคมนาคม
3. มีแผนผังโครงข่ายวิทยุคมนาคมที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบวิทยุคมนาคม
4. มีการตรวจสอบระบบวิทยุคมนาคม ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
5. มีระบบจ่ายไฟฟูาสารอง
6. มีแผนและประวัติการบารุงรักษา
7. ผู้ใช้งานวิทยุคมนาคมต้องมีบัตรประจาตัวผู้ใช้และบัตรประจาตัวเครื่องวิทยุคมนาคม
8. การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
3. ระบบโทรศัพท์
1. มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบโทรศัพท์
2. มีคู่มือการใช้งานระบบโทรศัพท์
3. มีแผนผังระบบโทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์
4. มีการตรวจสอบระบบโทรศัพท์ ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
5. มีระบบจ่ายไฟฟูาสารอง
6. มีแผนและประวัติการบารุงรักษา
4. ระบบเสียงประกาศ
1. มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบเสียงประกาศ
2. มีคู่มือการใช้งานระบบเสียงประกาศ
3. มีแผนผังระบบเสียงประกาศที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบเสียงประกาศ
4. มีการตรวจสอบระบบเสียงประกาศ ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
5. มีระบบจ่ายไฟฟูาสารอง
6. มีแผนและประวัติการบารุงรักษา
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1. มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
2. มีคู่มือการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
3. มีแผนผังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
4. มีการตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
5. มีระบบจ่ายไฟฟูาสารอง
6. มีแผนและประวัติการบารุงรักษา
7. มีห้องควบคุมหลักและมีระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล
6.ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
1. มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
2. มีคู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
3. มีแผนผังระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
4. มีการตรวจสอบระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
5. มีระบบจ่ายไฟฟูาสารอง
6. มีแผนและประวัติการบารุงรักษา
7. มีระเบียบวิธีปฏิบัติการเข้าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
7.ระบบโทรทัศน์ภายใน
1. มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบโทรทัศน์ภายใน
2. มีคู่มือการใช้งานระบบโทรทัศน์ภายใน
3. มีแผนผังระบบโทรทัศน์ภายในที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบโทรทัศน์ภายใน
4. มีการตรวจสอบระบบโทรทัศน์ภายใน ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
5. มีระบบจ่ายไฟฟูาสารอง
6. มีแผนและประวัติการบารุงรักษา
8.ระบบวิศวกรรมในรถพยาบาล
1. มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบวิศวกรรมในรถพยาบาล
2. มีคู่มือการใช้งานรถพยาบาล เครื่องมือและอุปกรณ์ในรถพยาบาล
3. เป็นรถพยาบาล ตามกฎหมายและมาตรฐานกาหนด
4. มีการตรวจสอบระบบวิศวกรรมในรถพยาบาล ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
5. มีแผนและประวัติการบารุงรักษา
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- 39 ด้านที่ 8
ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

ประชาชนได้รับข้อมูล ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องและการฝึกทักษะที่จาเป็น เพียงพอต่อการพัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ สามารถจัดการสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านที่ 8 ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ เป็นเครื่องมือสาหรับการพัฒนา
คุณภาพงานด้านสุขศึกษาของโรงพยาบาลที่เชื่อมโยงไปถึงชุมชน เนื้อหาในมาตรฐานครอบคลุมในเรื่องปัจจัย
นาเข้า ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(Service Plan) ด้านเนื้อหา กระบวนการ จะมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพใน 2 กลุ่มหลัก คือ 1) กระบวนงานสุขศึกษา
ในกลุ่มไม่ปุวยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน และ 2) กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มปุวยเพื่อส่งเสริมการจัดการ
ตนเองในผู้ปุวยและครอบครัว โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior : HB) หรือ ความรอบรู้
ด้านสุขภาพ (Health Litheracy : HL) หรือ พฤติกรรมการจัดการสุขภาพตนเองนาไปสู่การมีภาวะสุขภาพที่ดีของประชาชน
ผลลัพธ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา
1. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Litheracy : HL) ที่เพียงพอต่อการดูแลสุขภาพตนเอง
ครอบครัวและชุมชน
2. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behaveior : HB) ที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวิถีชีวิต
3. ประชาชนมีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น เช่น รอบเอว ค่า BMI ค่าความดันโลหิต ระดับน้าตาลในเลือด อยู่ในเกณฑ์ปกติ
เป็นต้น
4. ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน และลดจานวนผู้ปุวยรายใหม่
5. ชุมชน สังคม มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการจัดการสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน
โครงสร้างมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา แบ่งเป็น 3 หมวด
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ
1.1 นโยบายด้านสุขศึกษา หรือส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล
1.2 บุคลากรดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา
2.1 กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ปุวยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
2.2 กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มปุวยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ปุวยและญาติ
หมวดที่ 3 ผลลัพธ์การดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
3.1 พฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) หรือพฤติกรรมการจัดการสุขภาพตนเอง
3.2 ภาวะสุขภาพ
3.3 นวัตกรรม หรือต้นแบบ หรือผลงานเด่นที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
3.4 ความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษา
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ข้อกาหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ
1.1 นโยบายด้านสุขศึกษาหรือสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล
นโยบายต้องสอดคล้องกับเปูาหมายและวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล และเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
1.2 บุคลากรดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ในโรงพยาบาลที่มีโ ครงสร้างงานสุขศึก ษาจะดูบุคลากรตามกรอบอัตรากาลัง กรณีที่โรงพยาบาลไม่มี
โครงสร้างงานสุขศึกษา อาจมอบหมายงานในรูปแบบของคณะกรรมการสุขศึกษา หรือคณะทางานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริการสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาลที่ประกอบด้วยสหวิชาชีพ และหรือผู้เกี่ยวข้อง และมีแผน
การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา
2.1 กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ปุวยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
2.2 กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มปุวยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ปุวยและญาติ
2.2.1 ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) และหรือข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL)
2.2.1.1 ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) และหรือข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) ที่สอดคล้องกับ
ปัญหาสุขภาพที่สาคัญ เพื่อนามาวางแผนการดาเนินงานสุขศึกษา
2.2.1.2 ข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพที่สาคัญ มีการนาข้อมูล
ไปใช้ในการวางแผนการดาเนินงานสุขศึกษา
2.2.2. แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
2.2.2.1 แผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือแผนการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ หรือ
ตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพที่สาคัญของโรงพยาบาล
2.2.2.2 การออกแบบกิจกรรมและเลือกใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับ
ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของกลุ่มเปูาหมาย
2.2.2.3 แผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือแผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทาโดย
การมี ส่ ว นร่ว มของคณะกรรมการสุ ข ศึก ษา ทีม สหวิ ช าชีพ หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อ ง และเครื อ ข่า ยตั ว แทนภาค
ประชาชน/ผู้ปุวยและญาติ
2.2.2.4 แนวทางการประเมินผลการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุตัวชี้วัด
พฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเปูาหมาย
2.2.3 การจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือแผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา
2.2.3.1 การจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือแผนการจัดกิจกรรม
สุขศึกษาครบตามแผนที่กาหนด และการดาเนินกิจกรรมใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือทีมสหวิชาชีพ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน/ผู้ปุวยและญาติ
2.2.3.2 การสนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี เครือข่าย แกนนาสุ ขภาพภาคประชาชน/ผู้ปุวยและญาติ
ในการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2.2.4 การประเมินและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร การประเมินกิจกรรม/กระบวนการ ระหว่าง
ดาเนินโครงการ หรือประเมินตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว้เมื่อสิ้นสุดโครงการ
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หมวดที่ 3 ผลลัพธ์การดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
3.1 กลุ่มเปูาหมายที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ (HL)
ในปัญหาสุขภาพที่สาคัญเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
3.2 กลุ่มเปูาหมายที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษามีภาวะสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
3.3 การเฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพ และนาผลการเฝูาระวังไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้ในการปรับกิจกรรมใน
แผนงาน/โครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ หรื อ ใช้ ใ นการสื่ อ สารความเสี่ ย งด้ า นพฤติ ก รรม/จั ด ท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามภารกิจของโรงพยาบาล
3.4 งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือต้นแบบ หรือผลงานเด่นที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพภายใต้ปัญหาสุขภาพที่สาคัญ ตามภารกิจของโรงพยาบาล
3.5 ความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษาตามแผนงานโครงการ

- 42 ด้านที่ ๙
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ตามที่ พระราชบัญญัติว่าด้ว ยการกระทาความผิดเกี่ย วกับ คอมพิว เตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบั ญญัติ
การรั กษาความมั่น คงปลอดภัย ไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชบั ญญัติคุ้ม ครองข้อมูล ส่ ว นบุ คคล พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบั ญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิ กส์ พ.ศ.๒๕๔๔ รวมทั้งระเบีย บกระทรวงสาธารณสุ ข ว่าด้ว ย
การคุ้มครองและจัดการข้อมู ลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ.๒๕๖๑ และที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลกระทบต่อประชาชน
โดยตรงจากการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพ
สถานพยาบาลควรต้องมีการกาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ ระบบการจัดการและกาหนดขั้นตอนในการ
นาไปปฏิบัติ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นความสาเร็จตามเกณฑ์ที่กาหนด ให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง มีการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย มีความ
เชื่อถือได้และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง สามารถปูองกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้องและการคุกคามจากภัยต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย เชื่อมั่นในการเข้าใช้
บริ การในระบบบริ การสุ ขภาพ จ าเป็ นต้องมีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในระดั บสู งเพื่อคุ้มครองประชาชนหรื อ
ประโยชน์ที่สาคัญของประเทศ
1. โครงสร้างและบทบาท ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 มีการจัดทีมดูแลระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลประกอบด้วยผูบ้ ริหารและฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 มีการจัดทาแผนแม่บทหรือแผนพัฒนาของโรงพยาบาลโดยมีการกาหนดเปูาหมายและแนวทางการ
พัฒนาและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศไว้อย่างชัดเจน
1.3 มีนโยบายและแผนการปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล
1.4 มีการจัดโครงสร้างและอัตรากาลังของหน่วยงานสารสนเทศของโรงพยาบาลที่เหมาะสม
1.5 มีการกาหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่จาเป็นสอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศหรือ
มาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานรหัสข้อมูล มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานความปลอดภัย และ
ความลับของผู้ปุวย มาตรฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานทางกายภาพและสภาพแวดล้อม
2. การจัดการความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 มีกระบวนการประเมินและให้คะแนนความเสี่ยงของระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝุาย
2.2 มีแผนจัดการความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกาหนดกลยุทธ์โครงการ ระยะเวลาดาเนิ นการ
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
2.3 มีการดาเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง
2.4 มีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินการจัดการความเสี่ยง และวิเคราะห์ผลการประเมิน จัดทาเป็นรายงาน
2.5 มีการนาผลการประเมินการดาเนินการจัดการความเสี่ยงมาปรับแผนการจัดการความเสี่ยงให้ดีขึ้น
3. การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 มีการจัดทานโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบ IT
3.2 มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบดูแลรักษาผู้ ปุ ว ยในช่วงเวลาปั จ จุ บั น
เท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลผู้ปุวยรายนั้นได้
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- 43 3.3 มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่ปูองกันความลับผู้ปุวยมิให้รั่วไหลทุกช่องทาง รวมทั้งช่องทาง Social
Media ทุกด้าน
3.4 มีการประชาสัมพันธ์นโยบายและระเบียบปฏิบัติให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ
3.5 มีการตรวจสอบว่าบุคลากรได้รับทราบ เข้าใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคง
ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
3.6 มีการประเมิน ผลการปฏิบั ติตามระเบียบปฏิบัติและนาผลการประเมินมาปรับกระบวนการบังคับใช้
ระเบียบปฏิบัติต่อไป
4. การจัดการศักยภาพของทรัพยากรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและ Gap Analysis ของทรัพยากรด้าน Hardware, Software,
Network, บุคลากร
4.2 มีการจัดทาแผนเพิ่มหรือจัดการศักยภาพของทรัพยากร ด้าน Hardware, Software, Network
4.3 มีการกาหนดสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ที่จาเป็น (Functional Competency) ของบุคลากรด้าน
IT ทุกคน ประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ และจัดทาแผนเพิ่มสมรรถนะรายบุคคล
4.4 มีการดาเนิ น การตามแผนเพิ่ มสมรรถนะและศักยภาพ (Hardware, software, network) และ
มีการประเมิน วิเคราะห์ผลการดาเนินตามแผน
4.5 มีการนาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแผนเพิ่มศักยภาพให้ดีขึ้น
5. การจัดการห้อง Data Center
5.1 มีการจัดการ Data Center ของโรงพยาบาลให้มีความมั่นคงปลอดภัย
5.2 ห้อง สถานที่ และสิ่งแวดล้อมต้องจัดให้มีความปลอดภัยจากบุคคลภายนอก
5.3 มีระบบปูองกันอัคคีภัย ได้แก่ ระบบตรวจจับควัน ระบบเตือนภัย เครื่องดับเพลิงและระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ
5.4 มีระบบปูองกันความเสียหายของข้อมูลและระบบ ซึ่งรวมถึง ระบบไฟฟูาสารอง (UPS) ระบบ RAID,
Redundant Power supply, Redundant Server
5.5 มี การวิเ คราะห์ ค วามเหมาะสม มาตรฐาน ความเสี่ ย งและความคุ้ มค่ า ในการเลื อ กใช้ อุ ปกรณ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ห้อง Data Center
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