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คํานํา 
 

  กรมอนามัย และ กรมควบคุมโรค เปนหนวยงานสําคัญท่ีมีบทบาทในการ สงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค  ซ่ึงเปนกลยุทธสําคัญในการดําเนินงานสาธารณสุข เปนการดําเนินงานเชิงรุกท่ีมุงเนนการสรางเสริม
ความเขมแข็งของประชาชน บุคลากรสาธารณสุข และผูรับบริการในการมีสุขภาพดี  มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  และ
เหมาะสมตามบริบท  ในพื้นท่ี  และกลุมอายุของประชาชน  มีการดูแล  เฝาระวัง  และปองกันตนเอง  จากภัย
สุขภาพตางๆ ท้ังท่ีเกิดโดยพฤติกรรมส่ิงแวดลอม และอุบัติภัยตางๆ เพื่อลดปญหาการปวย และการตายของ
ประชาชน 
   

  ดังนั้น การสงเสริมสุขภาพ และการควบคุมปองกันโรค จึงเปนกลยุทธการดําเนินงานสาธารณสุข 
ท่ีจะตองดําเนินการควบคูกัน ท่ีมุงสูเปาหมายเดียวกัน คือ “คน” การบูรณาการงานท่ีอยูภายใตภารกิจของหนวยงาน 
2 กรมวิชาการ ท่ีมุงเนนเปาหมายเดียวกัน เปนความสําคัญเพื่อใหเกิดการบูรณาการงานท้ังในระดับสวนกลาง และ
สวนพ้ืนท่ี ท้ังในดานนโยบาย และการปฏิบัติ โดยเร่ิมตน จาก “กรณีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ” ซ่ึงเปนเปาหมาย 
Setting Approach จะเปนบทเรียนท่ีจะนําไปสูการบูรณาการ การลดข้ันตอน และสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ของงานสาธารณสุขในเชิงรุกสูสุขภาพของประชาชน 
 

      ทีมงานบูรณาการ  กรมอนามัย  และ  กรมควบคุมโรค 
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แนวทางการประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
ตามมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพฉบับบูรณาการระหวางกรมอนามัยกับกรมควบคุมโรค 

 

องคประกอบท่ี 1    การนําองคกร และ การบริหาร 
1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญา นโยบายท่ีแสดงความมุงม่ันตอการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
 1.1.1 มีวิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญา และนโยบายท่ีแสดงความมุงม่ันตอการพัฒนาโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ เปนลายลักษณอักษร 
 1.1.2 มีการถายทอดและสรางความเขาใจ แกบุคลากรของโรงพยาบาลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนา
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
 1.1.3 มีการส่ือสารประชาสัมพันธสมํ่าเสมออยางตอเนื่องใหแกบุคลากรของโรงพยาบาล 
ผูรับบริการ และประชาชนท่ัวไปรับรูเกี่ยวกับนโยบายโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ และบริการสงเสริม
สุขภาพ 
 1.1.4 มีกลไกเอ้ือใหบุคลากรของโรงพยาบาลมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ 
 1.1.5 มีกลไกเอ้ือใหชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 
 

1.2 โครงสราง และผูรับผิดชอบท่ีชัดเจนในการดําเนินการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
 1.2.1 มีคณะกรรมการ ทีมงาน แกนนํา รับผิดชอบเพื่อทําหนาท่ีตางๆรวมท้ังมีการมอบหนาท่ีความ
รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
 1.2.2 มีการจัดการใหมีโครงสรางภายในที่เอ้ือตอการปฏิบัติงานท่ีเปนระบบ 
 1.2.3 มีกลไกในการเช่ือมโยง ประสานความรวมมือ และขอมูลขาวสารกับคณะกรรมการ หรือ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 1.2.4 ทีมงานมีความรู ความเขาใจ และทักษะการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ 
 

1.3 การจัดทําแผนงาน / แผนปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับการดําเนินงาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
 1.3.1 มีแผนงานหลักและแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจน ครอบคลุมองคประกอบโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ (ผูใหบริการ ผูรับบริการ ชุมชน และส่ิงแวดลอมในโรงพยาบาล) 
 1.3.2  มีแผนปฏิบัติการที่เกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรที่เกี่ยวของในโรงพยาบาล ตั้งแตการ
วิเคราะหปญหา ความตองการ และจัดลําดับความสําคัญ 
 1.3.3 มีการถายทอดและสรางความเขาใจบทบาท หนาท่ี ขอบเขตความรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติ
การแกเจาหนาท่ีทุกระดับ 
 1.3.4 มีแนวทางในการประสานงาน ตามแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจน 
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1.4 กลไก การดูแล กํากับ และติดตามประเมินผลการบริหารงานท่ีสงเสริมสุขภาพ 
 1.4.1 มีการปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว 
 1.4.2 มีการคนหาปญหาโดยกระบวนการรับฟงเสียงสะทอน จากบุคลากรของโรงพยาบาล 
ผูรับบริการและชุมชน ดวยรูปแบบตางๆ 
 1.4.3 มีการสงปญหาท่ีรับจากเสียงสะทอนจากบุคลากรของโรงพยาบาล ผูรับบริการ และชุมชน ดวย
รูปแบบตางๆ 
 1.4.4 มีการแกไขปญหารวมกันในปญหาท่ีไมสามารถแกไขโดยหนวยงานเดียว 
 1.4.5 มีการติดตามผล การแกไขปญหา 
 1.4.6 มีการรายงานผลการประเมินตอผูบริการ/คณะกรรมการบริหาร 

1.4.7 มีการนําขอมูลท่ีไดมาดําเนินการแกไข ปรับปรุง พรอมประกาศใหสาธารณชนไดรับทราบ 
 

1.5 วัฒนธรรมองคกรเหมาะสมตอการดําเนินงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
 1.5.1 มีการรับรูกฎระเบียบ แนวทางการปฏิบัติท่ีเอ้ือตอการสงเสริมสุขภาพรวมกัน 
  1.5.2 มีทักษะการทํางานเปนทีม มีการยอมรับผูอ่ืน (พิจารณาจากกิจกรรมวามีการทํางานเปนทีม/
บุคคล) 
  1.5.3 มีการสอดแทรกกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในทุกระบบงานประจํา (เปนประเด็นสําคัญท่ีแสดง
ถึงการมีวัฒนธรรมองคกรท่ีสอดแทรกอยูทุกหนวยงาน) 
  1.5.4 บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานเปนแบบอยางดานสงเสริมสุขภาพ (มีความเปนไปไดของการมี
วัฒนธรรมองคกร) 

1.5.5 บุคลากรทุกระดับมีจิตวิญญาณของการสงเสริมสุขภาพ 
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องคประกอบท่ี 2 การบริหารทรัพยากรและการพัฒนาทรัพยากร 
2.1 การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 

2.1.1 มีงบประมาณเพียงพอสําหรับกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาล/
ผูรับบริการ/ครอบครัว/ญาติ ประชาชนในชุมชน และการจัดการส่ิงแวดลอมในโรงพยาบาล 

2.1.2 มีแผนการใชงบประมาณ 
2.1.3 มีการใชงบประมาณตามแผน 
2.1.4 มีระบบการตรวจสอบและติดตามการใชงบประมาณ(เปนประเด็นสําคัญท่ีตองพิจารณาอยาง

หนึ่ง) 
  

2.2 การจัดสรรวัสดุ อุปกรณ เพื่อการสงเสริมสุขภาพ 
2.2.1 มีวัสดุ อุปกรณ เพยีงพอสําหรับกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพของบุคลากร/ผูรับบริการ/

ครอบครัว/ญาติ และประชาชนในชุมชน   
2.2.2 มีการใชวัสดุดําเนินการสงเสริมสุขภาพสําหรับกิจกรรมสงเสริมสุขภาพของบุคลากรใน

โรงพยาบาล/ผูรับบริการ/ครอบครัว/ญาติ และประชาชน ในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ  
2.2.3 วัสดุอุปกรณท่ีใชในโรงพยาบาลควรคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ (เปนประเด็นสําคัญ ท้ังใน

เชิงคุณภาพ และผลลัพธ) 
 

2.3 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสงเสริมสุขภาพ 
2.3.1 มีการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนนิงานอยางมีประสิทธิภาพ 
2.3.2 มีเวทีนําเสนอนวัตกรรมกระบวนการสงเสริมสุขภาพ(เปนประเด็นสําคัญท่ีตองพิจารณา โดย

พิจารณาถึงการนําเสนอเวทีท้ังในและนอกโรงพยาบาลรวมไปถึงการไดรับเชิญเปนวิทยากร หรือ มีผูมา
ศึกษาดูงานท่ีโรงพยาบาล) 

 

2.4  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการสงเสริมสุขภาพ 
2.4.1 มีกิจกรรมการสรางแนวคิด ความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และแนวทางการปฏิบัตเิกีย่วกบั

การสงเสริมสุขภาพสําหรับบุคลากรในโรงพยาบาลทุกระดับ 
2.4.2 มีการฝกอบรมและจัดกิจกรรมเรียนรู รวมท้ังกระบวนการสรางพลังอํานาจ การจัดการความรู 

การพัฒนานโยบายสาธารณะ และการบริหารจัดการดานการสงเสริมสุขภาพ เพ่ือพัฒนาทีมงาน และพัฒนา
คุณภาพของงานสงเสริมสุขภาพ(เปนประเด็นสําคัญท่ีตองพิจารณา โดยพิจารณาถึงความครอบคลุมในแตละ
กลุมงาน และ/หรือ การเรียนรูเปนรายบุคคล) 

2.4.3 มีการประเมินศักยภาพในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ และความรับผิดชอบเปนระยะ ๆ  
2.4.4 มีการสรางขวัญ กําลังใจ สําหรับบุคลากรในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ 
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องคประกอบท่ี 3 การจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดําเนินงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
3.1 โครงสรางทางกายภาพ 

3.1.1 โครงสรางดานกายภาพและส่ิงแวดลอมเปนไปตามขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวของกับโครงสรางอาคารและส่ิงแวดลอม 
 

3.2 การจัดการดานกายภาพ 
 3.2.1 ผานเกณฑการประเมินขอใดขอหนึ่งดังนี ้
           -    ตามขอกําหนดของการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) บทท่ี 5 การบริหาร
ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย  หรือ มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ขอ 11.3.3 ส่ิงแวดลอมเพ่ือ
การสงเสริมสุขภาพและการพิทักษส่ิงแวดลอม (ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ป) 

หรือ -   ผานการรับรองตามมาตรฐานสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน ไมต่ํากวาระดับเงิน   
หรือ - ผานการรับรองคุณภาพ ISO 14000  (ถายังไมมีขอ 3.2.1 แตมีความเปนไปไดใหถือเปน

ผลประโยชนของทางโรงพยาบาล โดยพิจารณา จากความเปนจริง  โดยมีหลักฐาน/ขอมูลแสดง และถาผาน
เกณฑขอใดขอหนึ่งในขอ 3.2.1 ใหแสดงหลักฐาน /รายงานการสํารวจท่ียังไมขาดอายุการรับรอง) 

3.2.2  โรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหร่ีตาม พรบ. คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 และ
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ตาม พรบ. ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

1) มีเคร่ืองหมายปลอดบุหร่ี และมีขอความ “หามสูบบุหร่ี” ฝาฝนมีโทษปรับ 2,000 บาท ณ 
- บริเวณ ทางเขา – ออก ของโรงพยาบาล 
- ในอาคารหรือส่ิงกอสราง เชน ในหองน้ํา หองประชุม หองสมุด ลิฟต 
- ในท่ีกลางแจง ไดแก สวนหยอม สนามเด็กเลน ลานจอดรถ 
2) มีเคร่ืองหมายเขตปลอดบุหร่ีในยานพาหนะสวนกลาง 
3) ไมมีการขาย จําหนาย จายแจก เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในรานคาท่ีตั้งอยูในเขตโรงพยาบาล 

 3.2.3  โรงพยาบาลเปนพื้นท่ีท่ีมีการปองกันโรคไขเลือดออก ใหมีการสํารวจและกําจัดลูกน้ํายุงลาย
พาหะนําโรคไขเลือดออก 
 3.2.4  สวมในโรงพยาบาลผานเกณฑมาตรฐาน HAS 
 3.2.5  โรงพยาบาลมีระบบปองกัน / ระงับอัคคีภัย และมีการซอมแผน 
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3.3 การจัดการส่ิงแวดลอมทางสังคม 
3.3.1 มีบรรยากาศของการตอนรับและบริการท่ีเปนมิตร 
3.3.2 มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูรับบริการและผูมาติดตอ ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดจากการแสดงความ

คิดเห็น การสํารวจ 
3.3.3 มีกิจกรรมท่ีสนับสนุนการมีสวนรวม และบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน 

 

3.4 การจัดการส่ิงแวดลอมท่ีกระตุนใหมีการสงเสริมสุขภาพ 
3.4.1 มีการจัดสถานที่เอ้ือตอการเรียนรูและพัฒนาทักษะของบุคลากร/ผูรับบริการ/ครอบครัว และ

ประชาชน เชน สถานท่ีพักผอน สถานท่ีออกกําลังกาย สถานท่ีเอ้ือตอการเล้ียงลูกดวยนมแม สถานท่ีให
ความรู หรือฝกทักษะ เปนตน  

3.4.2 มีการจัดสถานท่ี/รานคาท่ีใหบริการสินคาผลิตภัณฑสุขภาพ/อาหารสุขภาพ และไมจําหนาย
ผลิตภัณฑและอาหารท่ีไมสงเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะแอลกอฮอล ยาสูบ และสารเสพติด 
  

องคประกอบท่ี 4 การสงเสริมสุขภาพ สําหรับบุคลากรของโรงพยาบาล 
4.1 กฎระเบียบขอตกลงท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาล 

4.1.1 มีการกําหนดกฎระเบียบ ขอตกลงท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ
บุคลากรโรงพยาบาล 

4.1.2 มีการส่ือสารใหบุคลากรทุกคนทราบในบทบาทหนาท่ีตามขอบเขตท่ีตนตองทํา เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมาย 

4.1.3 มีกลไก/มาตรการสงเสริมใหบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ ขอตกลง ท่ี
กําหนดรวมกัน 
 

4.2 มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ และประเมินความเส่ียงของบุคลากร 
 4.2.1 การตรวจสุขภาพและการประเมินพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตและสภาพการ
ทํางาน 
  4.2.1.1 การตรวจสุขภาพและประเมินพฤติกรรมสุขภาพกอนประจําการ 
  4.2.1.2 กําหนดตรวจสุขภาพและประเมินพฤติกรรมสุขภาพประจําป 
  4.2.1.3 การประเมินผลความเครียดของบุคลากร ประจําป 
  4.2.1.4 การประเมินสุขภาพบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับสภาพ/สภาวะของงาน 
(กอนเขาทํางาน หรือ เม่ือปวย/เปล่ียนงาน) 
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4.2.2 การประเมินความเส่ียง 
การตรวจประเมินความเส่ียงในการทํางานเบ้ืองตน (ตามแบบประเมินความเส่ียงของ

สุขภาพ และสภาพแวดลอมในการทํางานในโรงพยาบาลแบบ RAHO1) หรือแบบประเมินความเส่ียงทาง
สุขภาพอ่ืนๆ ไดแก 

1) การตรวจสมรรถภาพทางปอด 
2) การตรวจการไดยิน 
3) การตรวจการมองเห็น 
4.2.3 มาตรการในการปองกัน และการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (ตามแนวทางการ

ดําเนินงาน ขอ 4  แบบ RAHO1) 
4.2.4 ใหมีการรายงานผลตาม RAHO6 

 

4.3 กิจกรรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ และผลการเรียนรูเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพ 
4.3.1 มีการสํารวจขอมูลความตองการของบุคลากรดานการสงเสริมสุขภาพ 
4.3.2 มีกระบวนการฝกอบรม เรียนรู เพื่อพัฒนาคานิยม เพิ่มพูนทักษะ เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ

อยางเหมาะสมและตอเนื่อง 
4.3.3 มีกิจกรรมดานสรางความตระหนัก / การสรางแรงจูงใจในบทบาทของการเปนแบบอยางท่ีดี

ดานสุขภาพ 
4.3.4 มีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพกาย จิต สังคม สําหรับบุคลากรที่ตอบสนอง / สอดคลองกับปญหา

สุขภาพและ / หรือความตองการของบุคลากร 
4.3.5 ทีมผูบริหาร / ผูนํา เขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ และแสดงบทบาทชัดเจน 
4.3.6 มีการประเมินผลกิจกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีจัดข้ึน และรับฟงความคิดเห็นเพื่อพัฒนา  

 

4.4 ระบบขอมูลสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรของโรงพยาบาลและการใชประโยชน 
4.4.1 มีระบบเก็บขอมูลการเจ็บปวย พฤติกรรมสุขภาพอยางตอเนื่อง เพื่อศึกษาแนวโนมของปญหา

และกําหนดแนวทางปองกนั 
4.4.2 ระบบการจัดเก็บขอมูลการเจ็บปวย พฤติกรรมสุขภาพตองมีการเกบ็ และรวบรวมขอมูลตาม

แบบรายงานการประเมินความเส่ียงในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล (RAHO6) 
4.4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปดานสุขภาพเสนอตอผูบริหารระดับสูง 
   
 

 

 

 



 7

องคประกอบท่ี 5 การสงเสริมสุขภาพสําหรับผูรับบริการ ครอบครัว และญาติท่ีมารับบริการโรงพยาบาล 
5.1 การปรับระบบบริการของโรงพยาบาล 

5.1.1 โครงสรางการจัดบริการสงเสริมสุขภาพ ขององคกรมีความชัดเจน 
5.1.2  การใหบริการสงเสริมสุขภาพ มีการทํางานรวมกนัเปนทีม สหสาขาวิชาชีพ 

 

5.2 ระบบขอมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผูรับบริการ 
5.2.1 การเก็บขอมูลสุขภาพและพฤติกรรมของผูรับริการ 
5.2.2 ระบบเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพของผูรับบริการ ครอบครัว และญาติ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ การ

นําไปใชประโยชนรวมกับชุมชนและภาคีเครือขาย 
5.2.3 การประเมินกระบวนการ และผลลัพธของการดําเนินกิจกรรมโครงการ เพื่อการพัฒนาตอเนื่อง 

 

5.3 ระบบขอมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผูรับบริการ 
5.3.1 กระบวนการในการกําหนดกลุมเปาหมาย เพื่อจัดกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพตามสภาพปญหา

ของผูรับบริการแบบองครวม เชน กลุมผูรับบริการ กลุมญาติ / ครอบครัว กลุมท่ี มีความเส่ียง กลุมท่ีมีสุขภาพ
ดี เปนตน 

5.3.2 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ สําหรับผูปวย 
5.3.3 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ สําหรับญาติและครอบครัว 
5.3.4 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ สําหรับผูรับบริการกลุมเส่ียง 
5.3.5 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ สําหรับกลุมท่ีมีสุขภาพดี 

 

5.4  การใหบริการขอมูลขาวสารดานสุขภาพ 
5.4.1 เปนแหลงขอมูลขาวสารดานสุขภาพ 
5.4.2 ใหบริการขอมูลขาวสารในรูปแบบตาง ๆ ในการใหความรู ใหบริการ ใหคําปรึกษา ตลอดจน

เผยแพรประชาสัมพันธ  
 

องคประกอบ ท่ี 6 การสงเสริมสุขภาพในชมุชน 
6.1 การสงเสริมสุขภาพในชมุชนโดยโรงพยาบาลและเครือขาย 

6.1.1 มีกลไกใหชุมชนไดมีสถานท่ีท่ีเหมาะสมเพื่อการสงเสริมสุขภาพ 
6.1.2 มีกลไกรับฟงความคิดเห็นและความคาดหวังตอบริการสงเสริมสุขภาพของชุมชน 
6.1.3 โรงพยาบาลจัดบริการสงเสริมสุขภาพอยางตอเนื่องในชุมชนท่ีสอดคลองกับปญหา และความ

ตองการของชุมชน 
6.1.4 โรงพยาบาลรวมกับเครือขายในการจัดบริการอยางตอเนื่องในชุมชนใหสอดคลองกับปญหา

และความตองการของชุมชน 
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6.1.5 โรงพยาบาลรวมกับเครือขายและชุมชนในการจัดบริการอยางตอเนื่องในชุมชน ใหสอดคลอง
กับปญหาและความตองการของชุมชน 
  

6.2 การสรางเสริมชุมชนใหเขมแข็ง 
6.2.1 ชุมชนมีขอมูลสุขภาพ ขอมูลสิทธิและหนาท่ี และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ  
6.2.2 ชุมชนมีการรวมตัวกันเพ่ือแกไขปญหาสุขภาพ  เชน การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ยาสูบ

สารเสพติด และการกําจัดปองกันลูกน้ํายุงลาย  
6.2.3 มีกลไกสนับสนุนการสรางเครือขายภายในและภายนอกของชุมชน 
6.2.4 ชุมชนมีการพัฒนาดานสุขภาพอยางตอเนื่อง 
6.2.5 ชุมชน องคกรปกครองทองถ่ิน ภาคธุรกิจ และภาคสวนตางๆ มีบทบาทในการรวมสนับสนุน

การสงเสริมสุขภาพ 
 

องคประกอบ ท่ี 7 ผลลัพธของกระบวนการสงเสริมสุขภาพ 
7. 1 พฤติกรรมและสภาวะสุขภาพเจาหนาท่ี 

7.1.1 พฤติกรรมสุขภาพ 
    - การบริโภคอาหาร 
    - การออกกําลังกาย 
 - การดูแลสุขภาพชองปาก 
 - การลางมือ 
 - การเล้ียงลูกดวยนมแม 
 - การตรวจเตานมดวยตนเอง 
 - การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
 - การหลีกเล่ียงส่ิงเสพติด (เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ยาสูบ สารเสพติด) 
    - การใชอุปกรณปองกันท่ีจําเปนในการทํางาน 
 - การปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน 
 - การปองกันอุบัติเหตุจราจร 

- การดูแลส่ิงแวดลอมสถานท่ีทํางาน  
- การดูแลส่ิงแวดลอมบานพัก 

     

(ขอสังเกต การประเมินในขอนี้ ผูประเมินตองพิจารณาจากขอมูลสถิติ ตัวช้ีวัดตาง ๆ และ/หรือการ
ประเมินท่ีโรงพยาบาลไดมีการกําหนดไว รวมถึงการพิจารณาจากพฤติกรรมสุขภาพท่ีสําคัญ และสอดคลอง
กับปญหาของชุมชน ลักษณะ และโรคท่ีเกิดข้ึน รวมไปถึงนโยบายสรางเสริมสุขภาพในระดับชาติ และระดับ
ชุมชนนั้น ๆ ) 
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7.1.2 สภาวะสุขภาพ 
       - การปวยลดลง 
        - ภาวะเครียดระดับปกติเพิ่มข้ึน 
 

7.2 พฤติกรรมและสภาวะสุขภาพของผูรับบริการ 
7.2.1 พฤติกรรมสุขภาพ 

       - พฤติกรรมเส่ียง/พฤติกรรมท่ีมีผลเสียตอสุขภาพลดลง 
7.2.2  สภาวะสุขภาพ 

       - การปวยซํ้าลดลง 
       - การลดภาวะแทรกซอนในโรคเร้ือรังลดลง 

(ขอสังเกต เปนการพิจารณาผลลัพธของการดําเนินงานท่ีสามารถลดปญหาสุขภาพของผูมารับ
บริการท่ีโรงพยาบาล และชุมชน) 
 

7.3 พฤติกรรมและสภาวะสุขภาพของชุมชน 
7.3.1 พฤติกรรมสุขภาพ 

      - อัตราหรือสัดสวนประชากรท่ีมีวิถีชีวิตท่ีเอ้ือตอสุขภาพดีเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะพิจารณาได(จากการสํารวจ 
และตัวช้ีวัดท่ีไดมีการกําหนดไว) 

7.3.2 สภาวะสุขภาพ 
       - ความชุกของภาวะผิดปกติและโรคทางกายท่ีเปนปญหาของชุมชนลดลง เชน โรคไขเลือดออก โรค
จากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ยาสูบ ภาวะทุพโภชนาการ การต้ังครรภในวัยรุน โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ  เปนตน 
        - ภาวะเครียดระดับปกติเพิ่มข้ึน 

(ขอสังเกต เปนการพิจารณาผลลัพธของการดําเนินงานเพื่อลดปญหาสุขภาพท่ีสําคัญของชุมชน) 
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