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สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย :  กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)

คำนำ
วัยรุ่นและเยาวชนเป็นกลุ่มประชากรที่กำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่สำคัญ เช่น การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การทำแท้ง ปัญหาโภชนาการ ความรุนแรง และความเครียด
เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่ป้องกันและดูแลได้ และกลวิธีสำคัญประการหนึ่งคือ การส่งเสริมให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึง
และใช้บริการสุขภาพตามความต้องการซึ่งเป็นบทบาทของโรงพยาบาล ดังนั้นกรมอนามัยและกรมควบคุมโรคจึงมีนโยบาย
สนับสนุนให้ สถานบริการมีการจัดบริการสุขภาพที่มีความเป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน Youth Friendly Health Services /
System=YFHS) โดยร่วมกันจัดทำ “มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและแบบประเมินตนเอง”
สำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการใช้เป็นแนวทางในการจัดระบบบริการอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการ
ทั้งภาครัฐและเอกชนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงบริการสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป  
มาตรฐานเล่มนี้สำเร็จลงได้ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณและวิชาการจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ(UNFPA)
รวมทั้งการสนับสนุนและความร่วมมือจากผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์และพยาบาล รวมทั้งนักวิชาการและ
ผูท้ ห่ี ว่ งใยสุขภาพวัยรุน่ จากองค์กรภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์
แห่งประเทศไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)
กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสาธารณสุข
(PATH) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย(สวน.) สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
โรงพยาบาลที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำมาตรฐานเล่มนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ในการนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบคุณ แพทย์หญิงสายพิณ คูสมิทธิ ที่ปรึกษาโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
เขตกรุงเทพมหานคร ท่านได้กรุณาพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องทำให้มาตรฐานเล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ยังมีอีกหลายท่านที่ไม่ได้ถูกเอ่ยนามแต่มีส่วนทำให้เอกสารฉบับนี้เสร็จเรียบร้อย จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

คณะผู้จัดทำ
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คำนิยม
ด้ ว ยสถานการณ์ ปั ญ หาพฤติ ก รรมสุ ข ภาพและการมี เ พศสั ม พั น ธ์ ไ ม่ ป ลอดภั ย ที่ ส่ ง ผลชั ด เจนต่ อ อุ บั ติ ก ารณ์
การตั้งครรภ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ในกลุ่มประชากรวัยรุ่นและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น ผมคิดว่าหน่วยงานของ
กระทรวงสาธารณสุขทุกระดับต้องเป็นหลักและร่วมมือกันอย่างจริงจัง ในส่วนความรับผิดชอบของโรงพยาบาลควรบูรณาการ
ทั้งงานส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การดูแลทางการแพทย์และการฟื้นฟูให้เป็นลักษณะ Youth Friendly Health Services /
System=YFHS) มีความจำเป็นที่โรงพยาบาลต้องปรับระบบบริการให้ทันต่อสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของวัยรุ่นและเยาวชน
ที่ทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น เป็นการปรับระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องตามมิติของคุณภาพบริการที่คำนึงถึง
ความต้องการของวัยรุ่นและเยาวชนเป็นพื้นฐาน
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการ ในทุกกลุ่มภารกิจ ผมจึงเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่ม
ภารกิจด้านพัฒนาสาธารณสุข โดยกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค ได้ร่วมกันจัดทำ “มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและแบบประเมินตนเอง” เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับโรงพยาบาลใช้พัฒนาคุณภาพบริการอีกทั้งได้
จัดทำแผนงาน เป้าหมาย กิจกรรมและโครงการรองรับเพื่อสนับสนุนการขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อ
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ รวมทัง้ การตัง้ ครรภ์ในกลุม่ วัยรุน่ และเยาวชนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล
มากขึ้น ผมจึงหวังว่าโรงพยาบาลจะใช้มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและแบบประเมินตนเอง
เล่มนี้ เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

(นายไพจิตร์ วราชิต)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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คำนิยม
ขณะนี้ปัญหาวัยรุ่น โดยเฉพาะ ปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่นกำลังกลายเป็นปัญหาสังคมที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นทุกวัน สิ่งเหล่านี้ปรากฏชัดทั้งในเชิงข้อมูลตัวเลข และข่าวผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น เด็กผู้หญิงถูกข่มขืนกระทำ
ชำเรา การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจนตั้งครรภ์ การทำแท้ง รวมถึงการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ปัญหา
เหล่านี้มาจากหลายปัจจัย การมีสื่อกระตุ้นอารมณ์เพศ มีสถานเริงรมย์ที่เอื้อให้ประชาชนหมกมุ่นทางเพศเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
สถาบันครอบครัวและศาสนาที่อ่อนแอลง จึงมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง ในบทบาทของราชวิทยาลัย
สูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เร่งดำเนินการทางวิชาการอย่างเต็มที่ โดยบทบาทสำคัญประการหนึ่งคือ การให้คำแนะนำ
รวมทั้งเผยแพร่ให้การศึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชน อันจะมีส่วนช่วยให้สังคมและวัยรุ่นไทยมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหา
เรื่องเพศได้ดีขึ้น
ผมมีความยินดีและขอแสดงความชื่นชมที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันสนับสนุนโรงพยาบาลให้มีการจัดระบบบริการ
สุขภาพสำหรับวัยรุ่นที่เรียกว่า Youth Friendly Health Services/System มีการจัดทำ “มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน” ผมถือว่ามาตรฐานฯนี้ เป็นเครื่องมือช่วยให้โรงพยาบาลปรับปรุงระบบบริการให้มีคุณภาพเพื่อ
มุ่งหวังให้วัยรุ่นที่ควรจะได้รับบริการส่งเสริม ป้องกัน และดูแล สามารถเข้าถึงบริการและได้รับการดูแลตามความต้องการ
มากขึ้น มาตรฐานฯ นี้มีข้อดีหลายประการ มีกิจกรรมทั้งการกำหนดนโยบาย มีแผนปฏิบัติงานที่เน้นกิจกรรมบริการทั้งเชิงรับ
และเชิงรุก มีการระบุการเชื่อมโยงและต่อยอดกับบริการสุขภาพที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ
และไม่ละเลยมิติคุณภาพอื่นๆ ที่มีกล่าวถึงความเป็นมิตรของผู้ให้บริการ ความเป็นส่วนตัวและการเก็บความลับของวัยรุ่นและ
ท้ายที่สุด ผมเชื่อว่าด้วยบริบทที่ต่างกันทั้งขนาดโรงพยาบาล โครงสร้างระบบบริการ จำนวนผู้ให้บริการ และบริบททางสังคม
อื่นๆ รูปแบบบริการสำหรับวัยรุ่นของโรงพยาบาลต่างๆ อาจแตกต่างกัน จึงเป็นข้อดีที่ โรงพยาบาลสามารถออกแบบบริการ
สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนตามสภาพความพร้อมและบริบทของพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม
สุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมวิชาการที่เกี่ยวข้อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
และโรงพยาบาลมีกำลังใจ ร่วมมือกันดำเนินงานและผลักดันให้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีความเป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น
และเยาวชน บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ

			

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์สุวชัย อินทรประเสริฐ
ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ค

คำนิยม
กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเป็นอนาคตของชาติ ที่ต้องได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพอย่างเต็มศักยภาพ รัฐต้องใช้กลวิธี
ที่หลากหลาย เพื่อทำให้ประชากรกลุ่มนี้ในทุกพื้นที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้รับความรู้ คำแนะนำปรึกษา และการดูแลทาง
สังคมและการแพทย์ให้ทันท่วงที ก่อนที่ปัญหาที่มีอยู่จะทวีความรุนแรงจนยากต่อการป้องกันและแก้ไข
การทำให้ประชากรกลุ่มนี้เข้าถึงบริการดังกล่าว โรงพยาบาลมีบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนและสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่
ปรับระบบบริการให้เข้าถึงวัยรุ่นมากขึ้น ในเรื่องนี้ ผมถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้ประยุกต์ใช้แนวคิด
quality assurance มาจัดทำ “มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน” เพื่อเป็นจุดตั้งต้นสำหรับ
โรงพยาบาล ทำให้เห็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพบริการ สามารถใช้เป็นเครื่องมือประเมินตนเอง ทำให้เห็นแนวทางและ
เป้าหมายการปรับปรุงคุณภาพบริการ อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานตามแนวทางในมาตรฐานฯ ดังกล่าว โรงพยาบาล
ควรศึกษารูปแบบตัวอย่างเพื่อเรียนรู้วิธีการเริ่มต้นจากของโรงพยาบาลที่มีประสบการณ์ เพราะการดำเนินงานดังกล่าวอาจต้อง
ใช้ระยะเวลาในการทำงานเพื่อให้เกิด Youth Friendly Health Services / System ที่เป็นรูปธรรม ผมขอให้กำลังใจผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบงาน และผู้เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลที่สนใจ ได้เริ่มต้น เรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และดำเนินงาน ตาม
แนวทางมาตรฐานฯ เพื่อนำไปสู่การที่วัยรุ่นได้รับการพัฒนาสุขภาพอย่างเต็มศักยภาพ
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มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน
ใช้แบบประเมินตนเองและมาตรฐานอย่างไร
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แบบประเมินตนเอง ตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน
รายนามผู้ร่วมให้ความเห็นและจัดทำมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน
เอกสารอ้างอิง
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จ

มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน
ทำเพื่ออะไร
มาตรฐานฯนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เป็นแนวทางการดำเนินงานจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน
2) ใช้เป็นเครื่องมือประเมินตนเองและพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง
3) ใช้สื่อสารกับผู้เยี่ยมสำรวจจากภายนอกให้สามารถวางแผนการสำรวจและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป
ใครได้รับประโยชน์
กลุ่มเป้าหมายของการใช้มาตรฐานฯ คือ วัยรุ่นและเยาวชนอายุ 10 - 24 ปี ทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบ
การศึกษา ชนบทห่างไกล สลัม สถานประกอบการ เพศที่สาม เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส รวมทั้งเด็กพิเศษ
ผู้ใช้มาตรฐานคือใคร
กลุ่มเป้าหมายหลักที่ใช้มาตรฐานฯนี้ คือ ผู้บริหาร ผู้ให้บริการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชนอื่นๆ  
กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ได้แก่ ผู้บริหารและผู้นิเทศจากหน่วยงานสาธารณสุขระดับเขต จังหวัด อำเภอ และตำบล รวมทั้ง
นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป
พัฒนามาอย่างไร
มาตรฐานฯนี้ พัฒนาจากข้อมูลประสบการณ์และบทเรียนเกีย่ วกับการให้บริการสุขภาพแก่วยั ร่นุ และเยาวชนของประเทศไทย
ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการประชุมเพื่อระดมสมองของนักวิชาการ ผู้ให้บริการ ผู้บริหารและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสรุปมาตรฐานฯ ประกอบด้วย องค์ประกอบต่างๆ
4 องค์ประกอบ
องค์ประกอบมีอย่างไรบ้าง
องค์ประกอบที่ 1. การบริหารจัดการ
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายที่มุ่งไปสู่บริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรและมีคุณภาพ
สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน
1.2 มี ค ณะทำงาน/คณะกรรมการเฉพาะที่ รั บ ผิ ด ชอบผลั ก ดั น ขั บ เคลื่ อ นการจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพและอนามั ย
การเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน
1.3 แผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.4 ระบบข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู้
1.5 การสื่อสารภายใน
1.6 การสนับสนุนทรัพยากร
1.7 การกำกับ ติดตาม และประเมินผล

1

องค์ประกอบที่ 2. การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างความต้องการในการใช้บริการ
2.1 ภาคีและเครือข่าย
2.2 การประชาสัมพันธ์
2.3 การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
องค์ประกอบที่ 3. บริการที่ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
3.1 การบริการให้ข้อมูล
3.2 การบริการให้การปรึกษา
3.3 การบริการที่ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู
3.4 การดูแลต่อเนื่องและการส่งต่อ   
องค์ประกอบที่ 4. ระบบบริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อวัยรุ่นและเยาวชน
4.1     ระบบบริการ  
4.2     สถานที่ให้บริการ   
4.3     บุคลากรผู้ให้บริการ
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ใช้แบบประเมินตนเองและมาตรฐานอย่างไร
เนื่องจากแบบประเมินตนเองและมาตรฐานฯนี้ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองในการดำเนินงานจัดบริการสุขภาพ
ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน เป็นแบบประเมินที่ออกแบบให้ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลร่วมใน
การประเมิน โดยเริ่มจาก
1. ผู้บริหาร กลุ่มแกนนำ และผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาแบบประเมิน เพื่อให้เห็นความสำคัญของการจัดการระบบในภาพรวม
และเห็นความจำเป็นของการนำข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆมาเชื่อมโยงกัน
2. ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องประเมินตนเองโดยควรเป็นความร่วมมือของผู้นำและสมาชิกในหน่วยงาน
3. นำข้อมูลจากทุกส่วนมาประมวล เป็นข้อมูลโรงพยาบาลและจากแผนในการปรับปรุงคุณภาพบริการตามประเด็นที่ยัง
ไม่ผ่าน
4. ในกรณีที่โรงพยาบาลประเมินตนเองและคิดว่าบริการมีความครอบคลุมในทุกองค์ประกอบ  โรงพยาบาลควรทำเรื่อง
เสนอส่วนกลางเพื่อขอรับการประเมินต่อไป
การกรอกข้อมูลในแบบประเมินฯ
1. โปรดใส่เครื่องหมาย ในช่อง ผ่าน ไม่แน่ใจ ไม่ผ่าน
การประเมิน มี
หมายถึง มีการปฏิบัติงานอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน
ไม่มี
หมายถึง ไม่มีกิจกรรม หรือ ไม่ได้ปฏิบัติ
ไม่แน่ใจ หมายถึง มีการปฏิบัติบ้าง แต่ไม่สม่ำเสมอ
2. โปรดกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์  ในช่องหลักฐาน หรือสิ่งที่ปรากฏ
2.1 ในกรณีที่ประเมินเกณฑ์ ข้อนั้นในช่อง มี ไม่แน่ใจ ให้ระบุ กิจกรรม/การปฏิบัติ ที่แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลมี
แนวทางอย่างไรในการที่บรรลุเกณฑ์ประเมินข้อนั้น
2.2 ในกรณีที่ประเมินเกณฑ์ข้อนั้นในช่อง ไม่มี ให้ระบุ ศักยภาพ ความสามารถในการดำเนินงาน และ / หรือข้อจำกัด
ที่ไม่สามารถดำเนินการได้  
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มี

ไม่มี

ไม่แน่ใจ

•

•

ผลการประเมินตนเอง
หลักฐาน/สิ่งที่ปรากฏ

1 วิสัยทัศน์ หมายถึง ภาพอนาคต ของโรงพยาบาลซึ่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต้องการให้เกิดขึ้น อาจรวมถึงประชาชน (วัยรุ่นและเยาวชน) และควรเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ในระบบคุณภาพโรงพยาบาล
เช่น HA/HPH
2 พันธกิจ หมายถึง ข้อมูลที่ระบุถึงความมุ่งหมาย หน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งมุ่งมั่นที่จะทำ ที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักขององค์กร
3 คณะทำงาน/คณะกรรมการ หมายถึง คณะทำงาน/กรรมการรวมทั้งตัวแทนจากเยาวชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการมอบหมาย มีการระบุขอบเขตหน้าที่ชัดเจน และปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่กำหนด

1.2 คณะทำงาน / คณะกรรมการ3
โรงพยาบาลมีคณะทำงาน/คณะกรรมการเฉพาะที่รับผิดชอบผลักดันและ
ขับเคลื่อนการจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นและ
เยาวชน โดยมีตัวแทนจากหน่วยบริการ วัยรุ่นและเยาวชนและเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง
เกณฑ์ตัดสิน
1.2.1 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานที่มาจากตัวแทนโรงพยาบาล
หน่วยบริการวัยรุ่นและเยาวชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    

1.1 วิสัยทัศน์1 พันธกิจ2 และนโยบาย
โรงพยาบาลมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายที่มุ่งไปสู่บริการสุขภาพที่เป็น
มิตรและมีคุณภาพ สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน  
เกณฑ์ตัดสิน
1.1.1 มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป็นลายลักษณ์อักษร

มาตรฐาน

องค์ประกอบที่ 1. การบริหารจัดการ

แบบประเมินตนเอง ตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

4

•

หลักฐาน/สิ่งที่ปรากฏ

4 แผนปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม หมายถึง ต้องระบุ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ กลวิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และวิธีการประเมินผล

•

•

ไม่แน่ใจ

1.4 ระบบข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู้
ระบบข้อมูล สารสนเทศ มีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
การนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อปรับปรุงผลงาน มีระบบ
ข้อมูลเยาวชนที่สนับสนุนหรือเอื้อต่อการวางแผน การเฝ้าระวังและการพัฒนา
บริการสุขภาพ สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์ตัดสิน
1.4.1   มีขอ้ มูลทีส่ ำคัญของวัยรุน่ และเยาวชน

ไม่มี

•

มี

ผลการประเมินตนเอง

1.3 แผนปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม4
มีการจัดทำแผนปฏิบัติงาน/โครงการ /กิจกรรม เกี่ยวกับการจัดบริการสุขภาพ
และอนามัยการเจริญพันธุส์ ำหรับวัยรุน่ และเยาวชนอย่างชัดเจนเป็นประจำทุกปี
เกณฑ์ตัดสิน
1.3.1 มีแผนปฏิบัติงานงาน /โครงการ/กิจกรรม ที่มาจากการมีส่วนร่วมของ
วัยรุ่น เยาวชนและเครือข่าย  
1.3.2 มีแผนปฏิบตั งิ าน/โครงการทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรทีค่ รอบคลุมกิจกรรม
การพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการและใช้
บริการ
1.3.3 มีการนำแผนปฏิบัติงาน /โครงการ /กิจกรรมไปปฏิบัติเป็นรูปธรรม

มาตรฐาน

5

•

•

1.4.4 มีกระบวนการจัดการข้อมูลเพือ่ ประเมินผลและการตอบสนองย้อน
กลับมาพัฒนาบริการ

ไม่แน่ใจ

1.4.3 มีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และแสดงผลการดำเนินงาน
และผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม เพือ่ การพัฒนาการอย่างต่อเนือ่ ง

ไม่มี

•

มี

ผลการประเมินตนเอง

1.4.2 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลผูร้ บั บริการทีเ่ ป็นความลับ

• ข้อมูลประชากรวัยรุน่ และเยาวชนในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
• จำนวนหญิงตัง้ ครรภ์อายุตำ่ กว่า 20 ปี/ต่ำกว่า 15 ปี                   
• จำนวนวัยรุน่ และเยาวชนป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  และโรคเอดส์
• จำนวนวัยรุน่ และเยาวชนทีม่ กี ารแท้ง
• จำนวนวัยรุน่ และเยาวชนรับวิธกี ารคุมกำเนิดทีเ่ หมาะสมกับวัย เช่น
  ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาคุมฉุกเฉิน
• ข้อมูลสุขภาพทีส่ ำคัญของวัยรุน่ และเยาวชนในพืน้ ที่ เช่น ข้อมูลภาวะ
  โภชนาการ การเจริญเติบโต สุขภาพจิต และ ทันตสุขภาพ
• ข้อมูลสภาพแวดล้อมและปัจจัยอืน่ ๆ

มาตรฐาน
หลักฐาน/สิ่งที่ปรากฏ

6

มี

ไม่มี

ไม่แน่ใจ

•

•

•

•

•

ผลการประเมินตนเอง
หลักฐาน/สิ่งที่ปรากฏ

5 การสือ่ สารภายใน หมายถึง การนำข้อมูลวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนงาน โครงการ และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในการให้บริการสุขภาพสำหรับวัยรุน่ และเยาวชนผ่านช่องทางต่างๆ ถึงบุคลากรในองค์กร
เช่น การประชุม ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย intranet เอกสารแผ่นพับ ฯลฯ
6 บุคลากร ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่ในคลินิกที่เกี่ยวข้อง งานชันสูตร งานเภสัชกรรม ห้องเอกซเรย์ การเงิน พนักงานทำความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย ฯลฯ

1.5.2 มีการสือ่ สารด้วยช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ /เสียงตามสาย
ในหน่วยงาน / intranet / เอกสารแผ่นพับ ฯลฯ

1.5 การสื่อสารภายใน5
มีการสื่อสาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนงาน โครงการ  และข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสุขภาพสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนให้แก่บุคลากร
ภายในหน่วยบริการ/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง6 ภายในโรงพยาบาลทราบอย่าง
ทั่วถึงและสม่ำเสมอ
เกณฑ์ตัดสิน
1.5.1 มีการประชุมชี้แจง การทำความเข้าใจกับบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน และ
มีรายงานการประชุม

การจัดการความรู้ มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและประสบการณ์
ของผู้ให้บริการ รวมทั้งอาสาสมัคร/แกนนำเยาวชน
เกณฑ์ตัดสิน
1.4.5 มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนจากผู้ให้บริการ อาสาสมัคร
แกนนำวัยรุ่นและเยาวชน และผู้เกี่ยวข้อง
1.4.6 มีการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาบริการสุขภาพที่มีความ
เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน
1.4.7 มีการสรุปบทเรียนเพื่อเผยแพร่แก่ภาคีและเครือข่าย
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง

มาตรฐาน
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•
•
•
•

1.6.3 มีทีมเจ้าหน้าที่/พยาบาล / นักวิชาการรับผิดชอบ

1.6.4 มีวัสดุ เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์7 เพียงพอและเหมาะสมใน
การดำเนินงาน

1.6.5 มีงบประมาณการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานรวมทั้ง
แกนนำวัยรุ่นที่เป็นเครือข่ายในชุมชน

1.6.6 มีการสร้างขวัญ กำลังใจ สร้างแรงจูงใจ8 แก่บุคลากรที่รับผิดชอบ

หลักฐาน/สิ่งที่ปรากฏ

7 วัสดุ เวชภัณฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ หมายถึง วัสดุ เวชภัณฑ์ ครุภณั ฑ์ อุปกรณ์ ทีจ่ ำเป็นต้องใช้ในงานบริการ มีความเพียงพอ มีความพร้อมใช้ มีการระบุวันหมดอายุชัดเจน มีการบำรุงรักษาสม่ำเสมอขณะใช้งาน
ตลอดจนการซ่อมบำรุง
8 การสร้างขวัญ กำลังใจ สร้างแรงจูงใจ หมายถึง การยกย่องชมเชย และให้ผลตอบแทนแก่บุคลากรที่รับผิดชอบที่มีผลงานดี เพื่อให้บุคลากรตระหนักในคุณค่าของตนและเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

•

ไม่แน่ใจ

1.6.2 มีแพทย์เป็นหัวหน้า / ประธานรับผิดชอบ

ไม่มี

•

มี

ผลการประเมินตนเอง

1.6 การสนับสนุนทรัพยากร
มีการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร และวัสดุ เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ สนับสนุน
การจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน
ตามแผนงานโครงการที่กำหนด
เกณฑ์ตัดสิน
1.6.1 มีงบประมาณ/โครงการ และแหล่งที่มา

มาตรฐาน
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•
•

1.7.3 มีการนำปัญหาที่พบมาวิเคราะห์แก้ไขและปรับปรุง

1.7.4 มีการประเมินผล
• กิจกรรมตามแผน/ที่ได้ดำเนินการ
• จำนวนผู้รับบริการรายเดือน ปี จำแนกตามเดือน ปี อายุ เพศ
  และชนิดบริการ
• การเข้าถึงบริการ การใช้บริการ และการประเมินความพึงพอใจ
• ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย วัยรุ่นและเยาวชนในที่ต่างๆ เช่น
  โรงเรียน โรงงาน และชุมชนเป็นต้น
• การประชาสัมพันธ์ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย
1.7.5 มีการรายงานผลต่อผูบ้ ริหาร / คณะกรรมการ / คณะทำงาน / เครือข่าย

•

•

ไม่แน่ใจ

1.7.2 มีการติดตามอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ

ไม่มี

•

มี

ผลการประเมินตนเอง

1.7 การกำกับ ติดตาม และประเมินผล
มีการควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลเพือ่ การพัฒนาระบบการให้บริการ
สุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุส์ ำหรับวัยรุน่ และเยาวชนอย่างชัดเจน รวมทัง้
มีการแก้ปัญหาและพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์ตัดสิน
1.7.1 มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด

มาตรฐาน
หลักฐาน/สิ่งที่ปรากฏ

9

•

หลักฐาน/สิ่งที่ปรากฏ

9 ภาคีและเครือข่าย หมายถึง องค์กรเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ชมรม/กลุ่มผู้ปกครอง ศูนย์เยาวชน กลุ่มแกนนำวัยรุ่นและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน ที่มีวัยรุ่น
และเยาวชนในความดูแล

2.2.2 มีการดำเนินงานตามแผนการประชาสัมพันธ์ และมีกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์

•

2.2 การประชาสัมพันธ์
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริการและข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพในหลาย
ช่องทางให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ครอบครัว ชุมชน เครือข่าย และ
ประชาชนทั่วไป
เกณฑ์ตัดสิน
2.2.1 มีแผนการประชาสัมพันธ์

•

•

•

ไม่แน่ใจ

2.1.4 เครือข่ายมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ1ครั้ง

ไม่มี

•

มี

ผลการประเมินตนเอง

2.1.2 เครือข่ายมีบทบาทเป็นผู้ร่วมในการดำเนินการ และมีผังการประสาน
งาน
  2.1.3 เครือข่ายได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2.1 ภาคีและเครือข่าย9
มีเครือข่ายผู้รับบริการที่ครอบคลุมวัยรุ่นและเยาวชนทุกกลุ่ม  
เกณฑ์ตัดสิน
2.1.1 มีเครือข่ายและทำเนียบเครือข่าย

มาตรฐาน

องค์ประกอบที่ 2. การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างความต้องการในการใช้บริการ

10

หลักฐาน/สิ่งที่ปรากฏ

10 บริการสุขภาพเชิงรุก เป็นบริการเชิงรุกในกลุ่มเป้าหมายทั้งในโรงเรียน/นอกระบบและในชุมชน เป็นบริการที่ออกไปเชื่อมกับกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน ชมรม เช่น การอภิปราย
สัมมนา การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา และทักษะชีวิตการให้การปรึกษา บริการตรวจสุขภาพ ร่วมจัดรณรงค์ จัดนิทรรศการ กิจกรรม to be number one และ Friend corner
11 มีชอ่ งทางเข้าถึงบริการทีไ่ ม่ตอ้ งแสดงตัว สะดวกใจแก่ผรู้ บั บริการ เข้าถึงได้สะดวก หมายถึง บริการให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต การให้บริการนอกเวลาราชการ (ตอนเย็น, วันสุดสัปดาห์)
บริการนอกสถานที่ี

•

2.3.4 มีชอ่ งทางเข้าถึงบริการที่ไม่ตอ้ งแสดงตัว สะดวกใจแก่ผรู้ บั บริการเข้าถึง
ได้สะดวก11 และมีการเก็บและบันทึกข้อมูลผู้รับบริการทั้งที่แสดงตัว
และไม่แสดงตัว

•

•

ไม่แน่ใจ

2.3.3 โรงพยาบาลสนับสนุนให้เกิดรูปแบบ เพื่อนช่วยเพื่อน  ในกลุ่มแกนนำ
วัยรุ่นและเยาวชน มีบทบาทเป็นผู้เชื่อมโยงการทำงานในชุมชน กับ
โรงพยาบาล

ไม่มี

•

มี

ผลการประเมินตนเอง

2.3.2 มีการเข้าร่วมกิจกรรม ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรม /
โครงการของชุมชนและเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

2.3 การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
มีกลไกการดำเนินงาน การเสริมสร้างความร่วมมือ การสนับสนุนจากชุมชน  
พ่อแม่ผปู้ กครองและเครือข่ายเพือ่ พัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพ และการเพิม่
การใช้บริการของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีส่วนร่วมของวัยรุ่นและเยาวชนและภาคี
เครือข่าย
เกณฑ์ตัดสิน
2.3.1 มีการจัดบริการสุขภาพเชิงรุก10 ในชุมชนและเครือข่ายที่สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

มาตรฐาน

11

หลักฐาน/สิ่งที่ปรากฏ

12 มีบริการให้การปรึกษาครอบครัว หมายถึง การให้การปรึกษาโดยมีบุคคลในครอบครัวและวัยรุ่นร่วมด้วย
13 มีบริการให้การปรึกษาการตรวจเลือดด้วยความสมัครใจ หมายถึง การตรวจหาเชือ้ เอชไอวีในเด็ก (อายุตำ่ กว่า 18 ปี) สามารถทำได้ในสถานบริการทีม่ รี ะบบการให้การปรึกษาการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในเด็ก
โดยก่อนการตรวจทุกครั้งต้องมีการให้การปรึกษาก่อนและการให้การปรึกษาหลังการตรวจด้วย การขอความยินยอมจากผู้ปกครองให้เป็นไปตามความประสงค์ของเด็ก และการตรวจและการแจ้งผลการตรวจ
ของเด็กให้อยู่บนหลักการรักษาความลับการสมัครใจยินยอมของผู้รับบริการ ให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่เด็กจะได้รับและไม่เลือกปฏิบัติ (ร่างข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการตรวจหาเชื้อเอชไอวีในเด็ก
พ.ศ. 2552) www.farthai.org

•

3.2.4 มีบริการให้การปรึกษาการตรวจเลือดด้วยความสมัครใจ13 (Voluntary
Counseling and Testing)

•

•

•

•

•

ไม่แน่ใจ

3.2.3 มีบริการให้การปรึกษาครอบครัว12

ไม่มี

•

มี

ผลการประเมินตนเอง

3.2 การบริการให้การปรึกษา
มีการให้การปรึกษารูปแบบต่างๆ ทั้งในและ/หรือนอกเวลาราชการแก่วัยรุ่นและ
เยาวชนรวม ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่มีความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับ
เกณฑ์ตัดสิน
3.2.1 มีบริการให้การปรึกษาด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์อื่นๆ แก่
วัยรุ่น โดยผู้ที่ผ่านการอบรมด้านการให้การปรึกษาวัยรุ่นและเยาวชน
3.2.2 มีบริการให้การปรึกษาแก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง

3.1 การบริการให้ข้อมูล
มีบริการให้ขอ้ มูลความรูเ้ กีย่ วกับสุขภาพวัยรุน่ และเยาวชน ทีถ่ กู ต้องครบถ้วน
ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว ครอบคลุมประเด็นสำคัญของกลุม่ เป้าหมาย ด้วยระบบ
วิธีการ สื่อที่หลากหลายและน่าสนใจ
เกณฑ์ตัดสิน
3.1.1 มีสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชน ที่ถูกต้อง ทันสมัย
ครอบคลุมประเด็นสำคัญของกลุ่มเป้าหมาย
3.1.2 มีช่องทางการให้ความรู้ที่หลากหลาย เช่น แผ่นพับ วิดีโอ การสัมมนา
และอื่นๆ

มาตรฐาน

องค์ประกอบที่ 3. บริการที่ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

12

มี

ไม่มี

ไม่แน่ใจ

•

ผลการประเมินตนเอง

14 การประเมินภาวะโภชนาการ หมายถึง การใช้กราฟการเจริญเติบโตในวัยรุ่นอายุ13-18ปีและคำนวณค่า BMI ใช้ในวัยรุ่น และเยาวชน อายุ 18 ปี ขึ้นไป

3.3 การบริการที่ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู
มีบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาลและฟื้นฟูทั้งทางร่างกาย จิตใจ
อารมณ์และสังคมที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญมีการดำเนินงานแบบเป็นองค์รวม
ผสมผสาน เคารพและปกป้องสิทธิผู้รับบริการ เข้าถึงและใช้บริการได้สะดวก
รวดเร็วและไม่ตีตราทั้งในสถานพยาบาลและในระบบของภาคีเครือข่าย
เกณฑ์ตัดสิน
3.3.1 มีบริการส่งเสริมสุขภาพเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ
และพฤติกรรมเสี่ยง ตามความต้องการของผู้รับบริการและตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ เช่น
• การซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไป
• ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงเละประเมินภาวะโภชนาการ14
• ประเมินภาวะอ้วนโดยการวัดเส้นรอบเอว
• ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการออกกำลังกาย
• การประเมินความเครียด / ภาวะซึมเศร้า
• ประเมินความฉลาดทางอารมณ์
• ประเมินพฤติกรรมเสี่ยง

มาตรฐาน
หลักฐาน/สิ่งที่ปรากฏ

13

หลักฐาน/สิ่งที่ปรากฏ

15 บริการเพื่อการรองรับการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ หมายถึง การให้การปรึกษาที่เหมาะสม มีการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านประกอบการตัดสินใจของผู้รับบริการ การส่งต่อและการดูแลอย่างต่อเนื่องภายหลังการ
ส่งต่อ มีขั้นตอนการส่งต่อที่ชัดเจน ทั้งในและนอกหน่วยงาน โดยเฉพาะการส่งต่อไปยังหน่วยงานด้านสังคมและสวัสดิการ (กรมประชาสงเคราะห์) หน่วยงานวางแผนครอบครัวและหน่วยงานด้านกฎหมาย

•

•

•

• มีบริการยาและอุปกรณ์ป้องกันการตั้งครรภ์ / โรคติดต่อทาง  
  เพศสัมพันธ์ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ถุงยางอนามัยและยาคุมกำเนิด
  ฉุกเฉิน
• มีบริการเพื่อรองรับการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์15

•

•

•

•

ไม่แน่ใจ

• มีการวินิจฉัยเพื่อการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ไม่มี

•

• มีการรักษาโรค/ภาวะผิดปกติตามความต้องการและปัญหาของ
         เยาวชน เช่น สิว ภาวะผิดปกติของประจำเดือน หรือ
  การเปลี่ยนแปลงร่างกายและจิตใจตามการเจริญเติบโต
  และพัฒนาการ ภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะขาดสารอาหารเรื้อรัง  

     

มี

ผลการประเมินตนเอง

• มีบริการสอนการเตรียมตัวก่อนมีบุตร การฝากครรภ์ การคลอด
  และการดูแลหลังคลอด
• มีบริการสอนป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์

3.3.2 มีบริการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์
รวมทั้งการรักษาฟื้นฟู ตามชุดสิทธิประโยชน์
• มีบริการสอนด้านพัฒนาการวัยรุ่นและอบรมเพศศึกษาแก่ครู พ่อแม่
  ผู้ปกครอง
• มีบริการวางแผนครอบครัวและการป้องกันการตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์

มาตรฐาน

14

มี

ไม่มี

ไม่แน่ใจ

•

•

•

•

•

ผลการประเมินตนเอง
หลักฐาน/สิ่งที่ปรากฏ

16 หน่วยบริการสุขภาพ หมายถึง สถานบริการของรัฐ องค์การนอกภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ เช่น สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลที่รับส่งต่อ
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) สมาคมวางแผนครอบครัว
17 องค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน หมายถึง องค์กรเครือข่ายอื่นๆ เช่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน / มูลนิธิต่างๆ ที่คอยให้ความช่วยเหลือเพื่อผู้หญิง เช่น
มูลนิธิเพื่อนหญิงบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรี

3.4.2 มีการทำความเข้าใจ ความร่วมมือ ระบบการการดูแลต่อเนื่อง
การส่งต่อและการประสานงานแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3.4.3 มีการสื่อสารข้อมูลของผู้รับบริการให้แก่หน่วยบริการที่เกี่ยวข้องในการ
ดูแลต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการรักษาความลับของวัยรุ่นและเยาวชน
3.4.4 มีการติดตามผลการดูแลต่อเนื่อง ส่งต่อและนำมาวิเคราะห์เพื่อการ
พัฒนา และมีการแก้ไขปัญหาจากการส่งต่อ
3.4.5 มีการรับ การส่งต่อจากเครือข่ายแกนนำวัยรุ่นและเยาวชนรวมทั้ง
เครือข่ายอื่นๆ

3.4  การดูแลต่อเนื่องและการส่งต่อ
ทีมผู้ให้บริการมีการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือและประสานงานกับ
หน่วยบริการสุขภาพ16 องค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน17 และชุมชน
ในการดูแลต่อเนื่องและการส่งต่อ รวมทั้งการรับการรักษาต่อเนื่องอย่างเป็น
ระบบ  
เกณฑ์ตัดสิน
3.4.1 มีทะเบียนและทำเนียบข้อมูลองค์กรเครือข่ายการดูแลต่อเนือ่ งและส่งต่อ

มาตรฐาน

15

•

4.1.4 มีการประชุม case conference เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการ

•

•

ไม่แน่ใจ

4.1.3 ระบบบริการที่มีการลดขั้นตอนที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของ
ผู้มารับบริการ

ไม่มี

•

มี

ผลการประเมินตนเอง

4.1.2 มีการทำงานเป็นทีม/ทีมสหสาขาวิชาชีพ       

4.1 ระบบบริการ
มีระบบบริการที่เน้นการให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน
มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์ตัดสิน
4.1.1 การจัดบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนของโรงพยาบาลมีความ
ชัดเจน เช่น มีการต้อนรับทักทายและมีกระบวนการสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีกับวัยรุ่นและเยาวชน ดูแลเอาใจใส่ มีการประเมินความพึงพอใจ
หรือมีกล่องรับความคิดเห็น

มาตรฐาน
หลักฐาน/สิ่งที่ปรากฏ

องค์ประกอบที่ 4. ระบบบริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อวัยรุ่นและเยาวชน
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4.3 บุคลากรผู้ให้บริการ
ผูใ้ ห้บริการทีร่ บั ผิดชอบงานนี้ได้รบั การพัฒนาอย่างเหมาะสมและได้รบั การอบรม
ต่อเนื่อง เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการให้บริการที่เป็นมิตรและ
ที่จำเป็นแก่เยาวชนกลุ่มต่างๆ มีทักษะการให้การปรึกษาแบบเสริมสร้างพลัง
(Empowerment Counseling) และมีทัศนคติ/แนวคิดที่ปราศจากอคติและการ
เลือกปฏิบัติต่อเยาวชนกลุ่มต่างๆ
เกณฑ์ตัดสิน
4.3.1 ผู้ให้บริการผ่านการอบรมเพื่อเป็นผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและ.
เยาวชน
4.3.2 ผู้ให้บริการผ่านการอบรม เช่น การให้การปรึกษา การให้การปรึกษา
วัยรุ่นและเยาวชนและการให้การปรึกษาครอบครัว เป็นต้น
4.3.3 ผู้ให้บริการได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านเจตคติ
องค์ความรู้ ทักษะในการให้การปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

4.2 สถานที่ให้บริการ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดึงดูดความสนใจ รวมทั้งการจัดระเบียบ
การให้บริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ให้เป็นที่ประทับใจ
ของวัยรุ่นและเยาวชน  
เกณฑ์ตัดสิน
4.2.1 มีสถานบริการที่สะอาด เป็นสัดส่วน สะดวก ง่าย ครอบคลุม ไม่จำกัด
สถานที่เฉพาะ
4.2.2 มีสถานทีท่ ป่ี ลอดภัย จัดพืน้ ทีส่ ำหรับรอรับบริการและให้การปรึกษาแยก
เป็นสัดส่วนเพื่อความเป็น ส่วนตัว มีตารางเวลาให้บริการและประเภท
ของบริการแสดงไว้ชัดเจน

มาตรฐาน
มี

ไม่มี

ไม่แน่ใจ

•

•

•

•

•

ผลการประเมินตนเอง
หลักฐาน/สิ่งที่ปรากฏ
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รายนามผู้ให้ความเห็นและจัดทำมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน
นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง                   
นายแพทย์ชัยยศ คุณานุสนธิ์
นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ
นางจินตนา ศรีวงษา
นายแพทย์เฉลิมชัย ชูเมือง

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)
รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
และองค์กรมหาชน
องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสาธารณสุข (PATH)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และยาสูบ กรมควบคุมโรค
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.)
โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

นายแพทย์วัชระ พุ่มประดิษฐ์
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์
นางอุษา พึ่งธรรม
นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
แพทย์หญิงอังคณา เจริญวัฒนาโชคชัย
แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์
นายแพทย์สมยศ กิตติมั่นคง
นางจิราภรณ์ ยาชมภู
นางนุชนารถ แก้วดำเกิง
นางจิตรา อ่อนน้อม
นางพรรณี ทิพย์ธราดล
นางสุประภา จักษุตุลย์
ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล
รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์
นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์
นางสาวศิริวรรณ วชิรวงศ์
นางสุประภา ถนอมวัฒนันต์
นายแพทย์สมชาย ศรีเปลียนจันทร์
นายแพทย์ ไพบูลย์ อัศวธนบดี
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รายนามผู้ให้ความเห็นและจัดทำมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (ต่อ)
นางทิพย์จันทร์ ภูคำวงศ์
นางสมศรี นวรัตน์
นางลดาวัลย์ เรืองอร่าม
นางประมวล ตรียกุล
นางสาวกฤษณา จงส่งเสริม
นายศิริพงศ์ อริยสุนทร
แพทย์หญิงมยุรี ไกรศรินทร์
นางสาวอุทัยวรรณ โคกตาทอง
นางวัลลี ม่วงสวนขวัญ
นายแพทย์สุรพันธ์ แสงสว่าง
แพทย์หญิงสายพิณ คูสมิทธิ                  
แพทย์หญิงเพ็ญศรี กระหม่อมทอง
นางจารุวรรณ จงวนิช
นางกุลพร สุขุมาลย์ตระกูล
นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล
นางสุมาลี เพิ่มแพงพันธุ์
นางยุพา พูนขำ
นางสาวจารีรัตน์ ชูตระกูล
นางกอบกุล ไพศาลอัชพงษ์
นางประกายดาว พรหมประพัฒน์
นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง
นางสาวบุษกร แสงแก้ว

โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
โรงพยาบาลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
โรงพยาบาลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่
กองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สปสช.
รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กรมอนามัย
สำนักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
สำนักโภชนาการ กรมอนามัย
สำนักโภชนาการ กรมอนามัย
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

รายนามผู้รวบรวมและเรียบเรียง
นางสุมาลี เพิ่มแพงพันธุ์
นางประกายดาว พรหมประพัฒน์
นางยุพา พูนขำ
นางสาวจารีรัตน์ ชูตระกูล
นางกอบกุล ไพศาลอัชพงษ์
นางสาวบุษกร แสงแก้ว

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
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