เอกสารแนบ Template กลาง
ปรับปรุงเมื่อ 6 ตุลาคม 2564
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
คูมือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ชื่อตัวชี้วัด
วัยเรียนวัยรุน
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริม
สุขภาพกลุมวัยเรียนวัยรุน (การประเมินและรับรองโรงพยาบาลตาม
มาตรฐานบริการสุขภาพที่เปนมิตรสำหรับวัยรุนและเยาวชน ฉบับ พ.ศ.
2563 ผานโปรแกรม YFHS APPLICATION)
1. วัตถุประสงค (Objectives)
1) เพื่อเปนแนวปฏิบัติสำหรับสถานบริการสุขภาพทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดบริ ก าร
YFHS คุณภาพ
2) เพื่อเปนการพัฒนาและเสริมพลังสำหรับผูรับผิดชอบงานและผูนิเทศงานระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับ
พื้นที่ในการเยี่ยมเสริมพลัง ในการติดตามและประเมินผล
3) เพื ่ อ ให เ กิ ด กระบว นก ารสำคั ญ เชิ ง คุ ณ ภ าพใ นก ารให บ ริ ก ารสุ ข ภ าพใ นวั ย รุ  นและเย าว ช น
ภายใต พ.ร.บ. การปองกันการตั้งครรภในวัยรุนและเยาวชน
2. ขอบเขต (Scope)
โปรแกรม YFHS Application จั ด ทำขึ ้นโดยสำนั กอนามั ยการเจริ ญ พั นธุ  กรมอนามั ย ซึ ่ ง ไดรับ
งบประมาณสนั บ สนุ นจากองค ก ารทุ น เพื ่ อ เด็ ก สหประชาชาติ (UNICEF) การจั ด ทำโปรแกรม YFHS
Application เพื่อเปนฐานขอมูลออนไลนในการประเมินตนเองการประเมิน รับรองโรงพยาบาลตามมารตฐ าน
บริการสุขภาพที่เปนมิต รสำหรับวัย รุนและเยาวชน ฉบับ พ.ศ.2563 สำหรับโรงพยาบาลทุกระดับ บริ ก าร
สาธารณสุขทุกสังกัดองคประกอบของโปรแกรม YFHS Application
การบันทึกคะแนนการประเมินตนเอง และบันทึกคะแนนของผูเยี่ยมประเมิน หลังการเยี่ยมประเมิ น
โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เปนมิตรสำหรับวัยรุนและเยาวชน ฉบับ พ.ศ.2563 โดยการบันทึก
คะแนนในโปรแกรม YFHS แบบ เพื่อคำนวณคาน้ ำหนักคะแนนและเป นฐานขอ มูลการดำเนิ นง านบริ การ
สุขภาพที่เปนมิตรสำหรับวัยรุนและเยาวชน โดยโปรแกรมจะแสดงผลระดับคุณภาพของการจัดบริการสุขภาพ
ที่เปนมิตรสำหรับวัยรุนและเยาวชน
องคประกอบของโปรแกรม YFHS Application
โปรแกรม YFHS Application ประกอบดวยโปรแกรมยอย 4 โปรแกรม ดังนี้
1. โปรแกรมการประเมินตนเองตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ พ.ศ.2563 สำหรับโรงพยาบาล และ
ศูนยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ
2. โปรแกรมการประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ พ.ศ.2563
3. โปรแกรมฐานขอมูลที่สำคัญของวัยรุนและเยาวชน
4. โปรแกรมการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการที่คลินิกวัยรุน/คลินิกที่เกี่ยวของ
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ผูใชงานโปรแกรมและบทบาทหนาที่
การใชงานโปรแกรม YFHS Application มีผูที่เกี่ยวของในการใชงานโปรแกรม คือ ผูจัดการระบบ
(Administrator) หรือ “แอดมิน”และผูใชงานระบบ (User) ดังนี้
1. ผูจัดการระบบระดับสวนกลาง (Admin สวนกลาง)
ไดแก นักวิชาการสาธารณสุขและนักวิช าการคอมพิ วเตอร ของสำนักอนามัยการเจริ ญพั นธุ ก รม
อนามัย
บทบาทหนาที่
- ดูแลและจัดการระบบปฏิบัติการของโปรแกรม YFHS Application
- แกไขปญหาเกี่ยวกับ ฮารดแวร ซอฟแวรที่เกิดขึ้นของการใชงานโปรแกรมฯ
- ประสานงานกับคณะกรรมการฯ และเครือขายผูใชระบบ
- ดูแลควบคุมทะเบียนผูใชงาน (User) โปรแกรม YFHS Application ทั้งหมด
- จัดการฐานขอมูลระบบออนไลนในภาพรวมประเทศ
- ยืนยันผลการประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ พ.ศ.2563
ในระบบออนไลน และออกหนังสือรับรองผลอยางเปนทางการ พรอมจัดทำเกียรติบัตรรับรอง
2. ผูจัดการระบบระดับเขตสุขภาพ (Admin เขตสุขภาพ)
ไดแก ผูรับผิดชอบงาน YFHS ของศูนยอนามัย 12 เขตสุขภาพ และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
บทบาทหนาที่
- ดูแลและจัดการระบบของโปรแกรม YFHS Application ในระดับเขตสุขภาพ
- ประสานงานกับเครือขายผูใชระบบของจังหวัดและโรงพยาบาล
- ดูแลควบคุมทะเบียนผูใชงาน (User) โปรแกรม YFHS Application ของเขตสุขภาพ
- จัดการฐานขอมูลระบบออนไลนในระดับเขตสุขภาพ
- ยืนยันผลการประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ พ.ศ.2563 ในระบบออนไลนไป
ยังแอดมินสวนกลาง
3. ผูใชงานระบบระดับคณะกรรมการกรมอนามัย (User คณะกรรมการกรมอนามัย)
ไดแก ผูบริหารกรมอนามัย ผูบริหารสำนักอนามัยการเจริญพันธุ ที่ปรึกษาสำนักอนามัยการเจริญพัน ธุ
และคณะกรรมการเยี่ยมประเมินฯ ระดับกรมอนามัย
บทบาทหนาที่
- ประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ พ.ศ.2563
- ใหขอเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHSฉบับ พ.ศ.2563
- สามารถใชประโยชนจากฐานขอมูลออนไลนในภาพรวมประเทศ
4. ผูใชงานระบบระดับจังหวัด (User จังหวัด)
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ไดแก ผูรับผิดชอบงานพัฒนาสุขภาพวัยรุนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
บทบาทหนาที่
- สนับสนุนและเปนพี่เลี้ยงใหกับโรงพยาบาล/ศู นยบ ริก ารสาธารณสุขในการประเมิ นต นเองต าม
มาตรฐาน YFHS ฉบับ พ.ศ.2563 ในโปรแกรมออนไลน
- ตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวน ของขอมูลการประเมินตนเองและหลักฐานของโรงพยาบาล
ในโปรแกรมออนไลน
- สามารถใชประโยชนจากฐานขอมูลออนไลนในระดับจังหวัด
- ยืนยันผลการประเมินของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ พ.ศ.2563 ในระบบออนไลนไปยัง
แอดมินเขตสุขภาพ
5. ผู  ใ ช ง านระบบระดับ โรงพยาบาล/ศูนยบ ริ การสาธารณสุข (User โรงพยาบาล/ศูน ยบริ การ
สาธารณสุข)
ไดแก ผูรับผิดชอบงาน YFHS และผูที่เกี่ยวของในการลงขอมูลโปรแกรม YFHS Application ของ
โรงพยาบาล/ศูนยบริการสาธารณสุข
บทบาทหนาที่
- ประเมินตนเองตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ พ.ศ.2563 พรอมบันทึกขอมูลหลักฐานในระบบออนไลน
ใหครบถวน
- บันทึกขอมูลสำคัญของโรงพยาบาล
- สนับสนุนใหผูรับบริการที่คลินิกวัยรุน/คลินิกที่เกี่ยวของ ประเมินความพึงพอใจการรับบริการ
- ยืนยันผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ พ.ศ.2563 ในระบบออนไลนไปยังผูใชง าน
user จังหวัด
3. คำจำกัดความ (Definition)
สัญลักษณที่ใชในโปรแกรม YFHS Application และคำอธิบาย
“Hospital Profile” หมายถึง ขอมูลสำคัญของโรงพยาบาล/ศูนยบริการสาธารณสุข ประกอบดวย
ขอมูลทั่วไป ลักษณะสำคัญขององคกร และ ขอมูลสถานการณปญหาของโรงพยาบาล
“G1 – G5” หมายถึง เกณฑองคประกอบที่ 1 – 5 ตามมาตรฐานบริการสุขภาพ ที่เปนมิตรสำหรับ
วัยรุนและเยาวชน ฉบับ พ.ศ.2563
“0 , 0.5 , 1” หมายถึง คะแนนแตละขอเกณฑตามตัวชี้วัดของมาตรฐานบริการสุขภาพ ที่เปนมิตร
สำหรับวัยรุนและเยาวชน ฉบับ พ.ศ.2563
“คำอธิบายหลักฐาน” หมายถึง ศึกษาขอมูลคำอธิบายหลักฐานที่ตองแนบในแตละขอเกณฑ
“แนบหลักฐาน” หมายถึง แนบหลักฐานประกอบการใหคะแนนแตละขอเกณฑ
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“SAVE ขอความและไฟลแนบ” หมายถึง บันทึกไฟลหรือขอความหลักฐานที่อับโหลด
“กรอกขอมูล” หมายถึง กรอกขอมูลตัวเลขหลักฐานตามตารางที่กำหนด ในแตละ ขอเกณฑ
มาตรฐานบริการสุขภาพที่เปนมิตรสำหรับวัยรุนและ เยาวชน ฉบับ พ.ศ.2563
“ปงบประมาณ” หมายถึง ปงบประมาณที่ตองการกรอกขอมูลตัวเลขหลักฐานตามตาราง ที่กำหนด
“submit” หมายถึง ประมวลผลคะแนนแตละองคประกอบ
“รพ. ยืนยันขอมูล” หมายถึง โรงพยาบาลยืนยันผลการประเมินตนเองสงไปยัง คณะกรรมการฯ
ระดับจังหวัด
“รายงาน” หมายถึง รายงานผลการประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ พ.ศ.2563
“แสดง submit” หมายถึง เปดการแสดงผล วันที่ เวลา คะแนนรวมทุกองคประกอบ และ ระดับ
คะแนน ที่โรงพยาบาลยืนยันผลการประเมินตนเอง
“ไมแสดง submit” หมายถึง ปดการแสดงผล วันที่ เวลา คะแนนรวมทุกองคประกอบ และ ระดับ
คะแนน ที่โรงพยาบาลยืนยันผลการประเมินตนเอง
“คกก.ผูเยี่ยมฯ/วันที่” หมายถึง การกรอกขอมูลคณะกรรมการผูเยี่ยมฯ คณะกรรมการพิจารณา
รับรอง และวันที่เยี่ยมประเมินฯ
“ความเห็น/ขอเสนอแนะของ คกก.” หมายถึง เสนอแนะขอชื่นชมและโอกาสพัฒนาจากการประเมิน
รับรองฯ ในแตละองคประกอบ
“บันทึก (SAVE)” หมายถึง บันทึกเสนอแนะขอชื่นชมและโอกาสพัฒนาจากการประเมิน รับรองฯ
“Print รายงานผล” หมายถึง ดาวนโหลดและพิมพรายงานผลการเยี่ยมประเมินฯ รายองคประกอบ
(ขอชื่นชม/ โอกาสพัฒนา/ผลคะแนน) จากคณะกรรมการผูเยี่ยมฯ และคณะกรรมการพิจารณารับรอง
“สสจ. ยืนยันขอมูล” หมายถึง คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ยืนยันผลการประเมินรับรองของ
โรงพยาบาล สงไปยังคณะกรรมการฯ ระดับเขตสุขภาพ
“เขตฯ ยืนยันขอมูล” หมายถึง คณะกรรมการฯ ระดับเขตสุขภาพ ยืนยันผลการประเมินรับรอง ของ
โรงพยาบาล สงไปยังคณะกรรมการฯ สวนกลาง กรมอนามัย
“สรุปผลการประเมิน” หมายถึง สรุปผลการประเมินระดับการพัฒนาแตละระดับ ในภาพรวมของ
เขตสุขภาพที่รับผิดชอบ
“ลงทะเบียน USER” หมายถึง ลงทะเบียนผูใชงานโปรแกรม (User) หรือเปลี่ยนรหัส Login code
“คน” หมายถึง คนหาพื้นที่ที่ตองการลงทะเบียนผูใชงานโปรแกรม (User) หรือ เปลี่ยนรหัส Login
code
“สอพ. ยืนยันขอมูล” หมายถึง คณะกรรมการฯ สวนกลาง ยืนยันผลการประเมินรับรองของ
โรงพยาบาล

4

เอกสารแนบ Template กลาง
ปรับปรุงเมื่อ 6 ตุลาคม 2564
“QR Code ประเมินความพึงพอใจ” หมายถึง โรงพยาบาลพิมพQR Code แบบประเมินความพึง
พอใจของ ผูรับบริการคลินิกวัยรุน/คลินิกที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูรับบริการ สแกนตอบความพึงพอใจของการมา
รับบริการ
4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)
ลำดับ
ผังกระบวนการ
รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
1

2

3

โรงพยาบาล

พัฒนาตนเองตาม
มาตรฐาน YFHS

เขาสูเว็บไซดสำนัก
อนามัยการเจริญพันธุ
คลิก YFHS
Application

เอกสารที่
เกี่ยวของ
คูมือ มาตรฐานบริการ
สุขภาพที่เปนมิตร
สำหรับวัยรุนและ
เยาวชน ฉบับ พ.ศ.
2563

รพ.มีรหัสเพื่อ login
code เขาสูโปรแกรม

กรอกรหัส login code

4
ประเมินตนเอง

1.ปุม G1-G3 (ให
คะแนนทุกขอ
องคประกอบที่ 1-5)
2.กดปุมแนบหลักฐาน
(แนบไฟล/ขอความ/
กรอกตัวเลข)
3.กดปุมsubmit
(ประมวลคะแนนแต
ละองคประกอบ 1-5)

5

ลำดับ
5

ผังกระบวนการ

ผาน

รายละเอียดงาน

เอกสารแนบ Template กลาง
ปรับปรุงเมื่อ 6 ตุลาคม 2564
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
เอกสารที่
เกี่ยวของ

ไมผาน

6
สสจ.ประเมิน

สสจ.พิจารณาขอมูล /
ใหคะแนนและแสดง
ความคิดเห็นครบถวน

สสจ.

1. กดปุมเลือก รพ.ที่
ตองพิจารณา
2. พิจารณา Hospital
profileของ รพ.
3.กดปุมG1-G5(
พิจารณาคะแนนและ
หลักฐานและให
คะแนนคบทุกขอ)
4.กดปุมsubmit
ประมวลผลคะแนนแต
ละองคประกอบที่1-5
5.กดปุมความเห็น/
ขอเสนอแนะของ
คกก.และกดปุมบันทึก
6.สสจ. กดปุมยืนยัน
ขอมูล (เพื่อสงออกไป
ยังศอ.) และ ศอ.กด
ยืนยันขอมูลไปยัง
สวนกลาง

ศอ.

7
ผาน

ไมผาน

8
ศูนยอนามัย
ประเมิน

6

ลำดับ
9

ผังกระบวนการ
ผาน

รายละเอียดงาน

เอกสารแนบ Template กลาง
ปรับปรุงเมื่อ 6 ตุลาคม 2564
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
เอกสารที่
เกี่ยวของ

ไมผาน

สอพ.

10
ยืนยันขอมูลไปยัง สอพ.

สอพ.

11
สอพ.ตรวจสอบขอมูล

สอพ.

12
รับโล / เกียรติบัตร

สัญลักษณที่ใช
จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ เชน การตรวจสอบ การอนุมัติ
แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมตอระหวางขั้นตอน
6. ภาคผนวก (ถามี)
1. โปรแกรม http://rh.anamai.moph.go.th/main.php?filename=index เพื่อคนหาโปรแกรม YFHS Application
2. คูมือ มาตรฐานบริการสุขภาพที่เปนมิตรสำหรับวัยรุนและเยาวชน ฉบับ พ.ศ.2563

7

