การเปลีย่ นแปลง จากปี 61
ระดับคะแนนรายเกณฑ์

ปี 60 : 0 -1 - 2
ปี 61 : 0-0.5-1

ผลการประเมิน : คะแนนเต็ม 20 คะแนน
คะแนนที่ได้...........คะแนน x 100 = ........%
20

การเปรียบเทียม เกณฑ์ 41 เกณฑ์ กับ 20 เกณฑ์
10 องค์ ประกอบ 41 เกณฑ์
สาหรับโรงพยาบาล ประเมินตนเอง เพื่อใช้ เป็ น
แนวทางในการวิเคราะห์ ส่วนขาด และกาหนด
แนวทางในการพัฒนา (เน้ นกระบวนการพัฒนา)
ซึ่งอาจประเมินอย่ างน้ อยปี ละ 2 ครั้ง ซึ่ง
ประเมินโดยคณะกรรมการของรพ.

10 องค์ ประกอบ 20 เกณฑ์ สาคัญ
สาหรับผู้เยีย่ มประเมินฯระดับเขต เพื่อใช้ เป็ น
เครื่ องมือ ในการตามรอยการพัฒนาคุณภาพของ
กระบวนการพัฒนาของโรงพยาบาล (เน้ นผลลัพธ์ ) ซึ่ง
ประเมินโดยคณะกรรมการเยีย่ มประเมินระดับเขต
อย่ างน้ อยปี ละ 1 ปี
** ทีเ่ พิม่
* การประเมินตนเอง
* CQI (การพัฒนาอย่ างต่ อเนื่อง)

มาตรฐานงานสุขศึกษา

1. ผู้รับบริการ
2. ชุมชน
3. คุณภาพบริการ
1.HL/HB
2.สื่ อ
3. เครื อข่ าย

เกณฑ์ มาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพ
คาอธิบาย เอกสารหรื อหลักฐานพิจารณาในการประเมิน
ด้ านสุ ขศึกษา
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ระดับพืน้ ฐาน มีเป้ าหมายของงาน ทบทวนปัญหา/ความเสี่ ยงการให้ บริการ และการดูแลสถานที่และสภาพแวดล้ อมหามาตรการและดาเนินการ
ต่ อเนื่อง เพื่อจัดการความเสี่ ยงในการดาเนินงานสุ ขศึกษา

1. มีการประเมินความเสี่ ยง(ตามมาตรฐาน
งานสุ ขศึกษา 10 องค์ ประกอบ) และมี
มาตรการ/แนวทาง/แผนการปรับปรุง
คุณภาพ

มีการประเมิน
ตนเอง แต่ ไม่ มผี ล
การวิเคราะห์ ความ
เสี่ ยง

มีการประเมิน
ตนเอง และมีผล
การวิเคราะห์ ความ
เสี่ ยง

มีการประเมิน
ตนเองและมีผลการ
วิเคราะห์ ความ
เสี่ ยงรวมทั้งมี
มาตรการหรื อ
แนวทางหรื อ
แผนการปรับปรุ ง
คุณภาพ

 รพ. ต้ องระบุ 5 ปัญหาสุ ขภาพของคปสอ. ในปี ปัจจุบัน
 รพ. เป้าหมาย ต้ องประเมินตนเองในโปรแกรมฯ ก่อนคณะกรรมการลงเยีย่ ม หรื อตามที่เขตกาหนด
หลักฐาน
 รพ.มีวเิ คราะห์ /สรุปความเสี่ยงจากการประเมินตนเองรายองค์ประกอบผ่าน -ไม่ ผ่าน
เกณฑ์ 1
 รพ. กาหนดแนวทาง/มาตรการ ในการแก้ไข พัฒนา ในเกณฑ์ ที่ยงั ไม่ ผ่าน
(คะแนน0-0.5)
1. ผลประเมินตนเอง
2.แบบสรุปผลการประเมินตนเองรายข้อ
ตารา สด ผ การ ิ ครา
ทผานการปร ม ผ ดยร บบ
ัต นมัติ
ปร กรม ั สร สินการบันทก ้ มู

จานวน

ผ่ าน

41 เกณฑ์

จานวน

ไม่ ผ่าน
ร้ อยละ

จานวน

3. แผน/แนวทางจัดการความเสี่ยง
ระบุเกณฑ์ ทไี่ ม่ ผ่าน
องค์ ที่ 1
เกณฑ์
เกณฑ์ .....

แนวทางปรับปรุง

ร้ อยละ

เกณฑ์ มาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพด้ านสุ ข
คาอธิบาย เอกสารหรื อหลักฐานพิจารณาในการประเมิน
ศึกษา
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ระดับพืน้ ฐาน มีเป้ าหมายของงาน ทบทวนปัญหา/ความเสี่ ยงการให้ บริการ และการดูแลสถานที่และสภาพแวดล้ อมหามาตรการและดาเนินการ
ต่ อเนื่อง เพื่อจัดการความเสี่ ยงในการดาเนินงานสุ ขศึกษา

2. มีนโยบายการดาเนินงานสุ ขศึกษาและ ไม่ มนี โยบายด้ านสุ ข
พัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ เป็ นลายลักษณ์ ศึกษา หรื อส่ งเสริม
อักษร (ไม่ เกิน 5 ปี )
สุ ขภาพของ
โรงพยาบาล

มีนโยบายด้ านสุ ข
ศึกษาหรื อส่ งเสริม
สุ ขภาพของ
โรงพยาบาลที่
กาหนดโดย
โรงพยาบาล

มีนโยบายด้ านสุ ข
ศึกษา หรื อส่ งเสริม
สุ ขภาพของ
โรงพยาบาลทีเ่ กิด
จากการมีส่วนร่ วม
ของเครื อข่ าย

ห ลั ก ฐ า น
เกณฑ์ 2

1. เอกสาร/ภาพนโยบายของ รพ.หรื อ ของ CUP
2. เอกสารแสดงกระบวนการร่ างนโยบาย เช่ น รายงานการประชุ ม/ภาพถ่ าย
การมีส่วนร่ วม (คาสั่ ง / รายชื่ อ/หนังสื อเชิญการประชุ ม/
3. หนังสื อเวียน/เอกสารประกาศนโยบาย

กณฑมาตรฐานร บบบริการสุ ภาพด้านสุ
คา ธิบาย กสาร รื ักฐานพิ ารณาในการปร มิน
ศกษา
0 ค นน
0.5 ค นน
1 ค นน
ร ดับพืนฐาน ม ป้า มาย าน ทบท นปัญ า/ค าม สย การใ ้บริการ การดู สถานท สภาพ ด ้ ม
ามาตรการ ดา นินการต นื พื ัดการค าม สย ในการดา นิน านสุ ศกษา

3. มีบุคลากรดาเนินงานสุ ข
ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุ ขภาพ (ในปี ที่ผ่านมาจนถึงปี
ปัจจุบัน)

มีผู้รับผิดชอบ
หรื อทีมงาน
ไม่ ได้ รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ

มีผู้รับผิดชอบ
หรื อทีมงาน
ได้ รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ 1
คน

มีผู้รับผิดชอบ
หรื อทีมงาน
ได้ รับการพัฒนา
ศักยภาพ 2 คน
ขึน้ ไป

ห ลั ก ฐ า น
เกณฑ์ 3

1. คาสั่ ง คกก./คาสั่ งมอบหมายงาน/ ผังองค์ กรทีร่ ะบุผ้ รู ับผิดชอบ
2. บันทึกประวัติ HRD /ใบประกาศนียบัตร (ถ้ ารพศ./รพท.ต้ อง
แสดงวุฒิการศึกษา)
ชื่ อ-สกุล
1.
2.

หลักสู ตร

ระยะเวลา/สถานที่

หน่ วยงานจัด

เกณฑ์ มาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพด้ านสุ ข
ศึกษา

คาอธิบาย เอกสารหรื อหลักฐานพิจารณาในการประเมิน

0 คะแนน
0.5 คะแนน
ระดับพืน้ ฐาน มีเป้ าหมายของงาน ทบทวนปัญหา/ความเสี่ ยงการให้ บริการและการดูแลสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อม
หามาตรการและดาเนินการต่ อเนื่อง เพื่อจัดการความเสี่ ยงในการดาเนินงานสุ ขศึกษา

4.ได้ รับงบประมาณและ/หรื อทรัพยากร ไม่ ได้ รับ
เพื่อการดาเนินงานสุ ขศึกษาและพัฒนา งบประมาณใน
พฤติกรรมสุ ขภาพตามกิจกรรมที่
การดาเนินงาน
กาหนดไว้ ในแผน/โครงการ

1 คะแนน

ได้ รับงบประมาณ ได้ รับงบประมาณทั้ง
จากโรงพยาบาล จาก รพ. และ จาก
องค์ กรนอก
หน่ วยงาน

หลักฐาน
เกณฑ์ 4

1. ดูจากแผนงาน/โครงการ ในการแก้ไขปัญหาสุ ขภาพ 5 ปัญหา เทีบ่ ูรณาการ/การมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน ทั้ง
ด้ านงบประมาณ/วัสดุอปุ กรณ์ ทีเ่ อือ้ ต่ อการดาเนินแผนงาน/โครงการเชิงรุก ในกลุ่มป่ วย ในรพ.และกลุ่มไม่ ป่วยใน
ชุมชน
2. ใน1 แผนงาน/โครงการ อาจได้ รับงบประมาณจากหลายแหล่งได้

โครงการ

กลุ่มเป้ าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด
เสี่ ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง

ประชาชนที่มีความเสี่ ยง
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสู งใน
ชุมชน

65,700
(งบ UC)

เวชปฏิบตั ิ
ครอบครัวและ
ชุมชน

โครงการส่ งเสริ มพฤติกรรมการดูแล
สุ ขภาพของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสู ง เพื่อลดความเสี่ ยง
ในการเกิดภาวะแทรกซ้อน

กลุ่มป่ วยในคลินิก
DPAC Plus NCD, CKD Clinic

3,500
(งบ UC)

สุ ขศึกษา

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด
เสี่ ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง ด้วย 3อ
2ส 1ฟ

กลุ่มเสี่ ยงโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังใน
ชุมชน

25,500
(เทศบาล)

เวชปฏิบตั ิ
ครอบครัวและ
ชุมชน

กณฑมาตรฐานร บบบริการสุ ภาพ
คา ธิบาย กสาร รื ักฐานพิ ารณาในการปร มิน
ด้านสุ ศกษา
0 ค นน
0.5 ค นน
1 ค นน
ร ดับพัฒนา มการ ชื ม ย การบริ ารค าม สย การปร กันคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพ ยา ต นื
น้นผู้รับบริการ ป็นศูนยก า

5. มี ฐ านข้ อ มู ล ความรอบรู้ ทางสุ ข ภาพ ไม่ มฐี านข้ อมูล
(HL) พฤติกรรมสุ ขภาพ(HB) ที่สอดคล้ อง HL หรื อ HB
กับปัญหาสาธารณสุ ขทีส่ าคัญ
(ข้ อ มู ล จากการประเมิ น ผลในปี ที่ ผ่ า นมา
หรื อ ข้ อมู ล ก่ อนการด าเนิ นงานในปี
ปัจจุบนั )

มีฐานข้ อมูล HLหรื อ
HB ดังต่ อไปนี้
อย่ างใดอย่ างหนึ่ง
1) ฐานข้ อมูล HL
หรื อHB ในกลุ่มป่ วย
2) ฐานข้ อมูล HL
หรื อHB ในกลุ่มเสี่ ยง/
กลุ่มปกติในชุ มชน
(วัยทางานและวัย
เรียน)

มีฐานข้ อมูล HL
หรื อHB ครอบคลุม
ทั้ง2กลุ่ม
1) ฐานข้ อมูล HL
หรื อHB ในกลุ่ม
ป่ วย และ
2) ฐานข้ อมูล HL
หรื อHB ในกลุ่ม
เสี่ ยง/กลุ่มปกติใน
ชุ มชน (วัยทางาน
และวัยเรียน)
** เพิม่ สภาวะ
สุ ขภาพ)



หลักฐาน
เกณฑ์ 5




ฐานข้ อมูลพฤติกรรมฯจากปัญหา สธ 5 ปัญหา ปี ทีผ่ ่ านมา 3 ปี ย้ อนหลังและหรื อปี ปัจจุบัน ( ก่ อน
ดาเนินการ)
ปัญหา สธ.ต้ องกาหนดโดย คป.สอ. หรื อ มาจากการประชาคม
ฐานข้ อมูลอยู่ในรู ปแบบเอกสาร/ Fileที่สามารถเห็นแนวโน้ มของพฤติกรรมฯและสภาวะสุ ขภาพ
และเปรียบเทียมการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมฯ ของกลุ่มเป้ าหมายได้ (องค์ 10)

ผลปี ………
ปัญหาสุ ขภาพ

พฤติกรรมเสี่ยง

HL

HB

ภาวะสุ ขภาพ

เกณฑ์ มาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพด้ าน
สุ ขศึกษา

คาอธิบาย เอกสารหรื อหลักฐานพิจารณาในการประเมิน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ระดับพัฒนา มีการเชื่ อมโยงการบริหารความเสี่ ยง การประกันคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพอย่ างต่ อเนื่อง
เน้ นผู้รับบริการเป็ นศู นย์ กลาง

6. มีฐานข้ อมูลสื่ อสุ ขศึกษา

ไม่ มฐี านข้ อมูล มีฐานข้ อมูลสื่ อสุ ข
สื่ อสุ ขศึกษา ศึกษา จาแนกตาม
ประเภทหรื อตาม
ปัญหา

มีฐานข้ อมูลสื่ อสุ ข
ศึกษาจาแนกตาม
ประเภทหรื อตาม
ปัญหา และ มีผล
สารวจความ
ต้ องการหรื อมีผล
ประเมินการใช้ สื่อ





หลักฐาน
เกณฑ์ 6

ฐานข้อมูลสื่ อ/เอกสาร/คู่มือ จาก 5ปัญหาสุ ขภาพที่ผลิตเองหรื อจากแหล่งอื่นก็ได้
มีการจาแนกสื่ อตามประเภท/ปัญหาสุ ขภาพ หรื ออื่นๆที่สะดวกต่อการใช้งาน และเผยแพร่
มีการสารวจความต้องการด้านสื่ อ/ประเมินคุณภาพของสื่ อและนามาปรับปรุ งให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย

ประเภทสื่ อ /ปัญหาสุ ขภาพ
1.
2.

ชื่ อสื่ อ

จานวน

แหล่งเผยแพร่ สื่อ

ลายเซ็น

เกณฑ์ มาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพ
ด้ านสุ ขศึกษา

คาอธิบาย เอกสารหรื อหลักฐานพิจารณาในการประเมิน

0 คะแนน
0.5 คะแนน
ระดับพัฒนา มีการเชื่ อมโยงการบริหารความเสี่ ยง การประกันคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพอย่ างต่ อเนื่อง
เน้ นผู้รับบริการเป็ นศู นย์ กลาง

7. มีฐานข้ อมูลเครื อข่ ายการดาเนินงาน ไม่ มฐี านข้ อมูล
สุ ขศึกษา
เครื อข่ าย
(เป็ นเครื อข่ ายร่ วมในการจัดกิจกรรมใน
ปี ปัจจุบนั )

มีฐานข้ อมูล
เครื อข่ ายทีม่ อี ยู่ใน
โรงพยาบาลหรื อใน
ชุ มชนอย่ างใดอย่ าง
หนึ่ง

1 คะแนน

มีฐานข้ อมูล
เครื อข่ ายทีม่ อี ยู่ใน
โรงพยาบาลและ
ในชุ มชน
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ฐานข้อมูลเครื อข่ายฯลฯ แสดงในรู ปเอกสาร/File หรื อรู ปแบบอื่นที่สะดวกใช้ในการเชื่อมประสาน
เครื อข่าย
เครื อข่ายเป็ นบุคคล(ต้นแบบ/จิตอาสาฯลฯ)กลุ่มบุคคล/ชมรม/หน่วยงาน/องค์กรเพื่อเข้ามาส่ วนร่ วมใน
การแก้ปัญหา 5 ปัญหา

ประเภทเครื อข่ าย

ชื่ อ-สกุล

ที่อยู่

โทรฯ /Mail

ปี …….

1.

รายชื่ อเครื อข่ ายการดาเนินงานมาตรฐานสุ ขศึกษา เขตบริการสุ ขภาพที่ 6 ปี 2560

LINE GROUP

ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
น.ส.จิรารัตน์ จารูญ
1.
1.

นายบรรจบ

1.

นางภัทรภรณ์ ภูศิริเทศ

1.

นางสาวญาดารัตน์ ฤา
ชา
นางจันทรจิรา ทอง
ดารา

1.

แจ่มจ้ า

เบอร์
โทรศัพท์
รพ.บ้ านสร้ าง จ.
081ปราจีนบุรี
7615806
รพ.สองพี่น้อง จ.จันทบุรี 0890099223
089รพ.บ้ านบึง จ.ชลบุรี
1779479
รพ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ ว 0852877757
094รพ.พานทอง จ.ชลบุรี
4483335
หน่ วยงาน

e-mail
Jirarat.jum@hotmail.c
om
Thomgake8081@hotmail.co.th
Gift_su52@hotmail.c
om
papanmgSK@hotmail
.com
PCU_PANTONG@h
otmail.cp,
OAUS2001@gmail.co
m

เกณฑ์ มาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพด้ านสุ ข
ศึกษา

คาอธิบาย เอกสารหรื อหลักฐานพิจารณาในการประเมิน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน

ระดับพัฒนา มีการเชื่ อมโยงการบริหารความเสี่ ยง การประกันคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพอย่ างต่ อเนื่อง
เน้ นผู้รับบริการเป็ นศู นย์ กลาง

8. มีแผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ หรื อ
ตั ว ชี้ วั ด พฤติ ก รรมสุ ขภาพที่ เ ป็ นปั ญ หา
ส า ธ า ร ณ สุ ข ใ น พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
โรงพยาบาล

ไม่ แสดง
หลักฐาน
หรื อไม่ มี
วัตถุประสงค์
หรื อตัวชี้วดั
พฤติกรรม
สุ ขภาพ

มีวตั ถุประสงค์ เชิง
พฤติกรรมระบุอยู่ใน
แผน อย่ างน้ อย 1
แผนงาน/โครงการใน
1 ปัญหาทีด่ าเนินการ
ในโรงพยาบาล หรื อ
ในชุ มชน

มีวตั ถุประสงค์ เชิง
พฤติกรรมระบุอยู่
ในแผน อย่ างน้ อย
1 แผนงาน/
โครงการใน 1
ปัญหาทีด่ าเนินการ
เชื่ อมโยงและ
สอดคล้ องทั้งใน
โรงพยาบาลและใน
ชุ มชน
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แผนงานโครงการระบุวัตถุประสงค์ หรื อตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมสุ ขภาพ ได้ จากผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมเสี่ ยง
(องค์ 4)/ปัจจัยเสี่ ยง(องค์ 5) ของ 5 ปัญหาสุ ขภาพ ทีเ่ ชื่ อมโยงกลุ่มป่ วยในโรงพยาบาลและกลุ่มไม่ ป่วยในชุมชน
 ผู้เยี่ยมให้ คาแนะนาในการแก้ ไข 5 ปัญหา แต่ การให้ คะแนนให้ ภายใต้ 1 ปัญหาที่มีการดาเนินงานครอบคลุมทุก
กระบวนการ
1. ดูหลักการเหตุผล ได้ ใช้ ข้อมูลมาจาก องค์ 3
2. ดูวตั ถุประสงค์หรื อตัวชี้วดั มีการวัด HL/HB/สภาวะสุ ขภาพ
โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลด
เสี่ ยงลดโรค
ไม่ติดต่อ
เรื้ อรัง

-เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมี
ความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
เพิ่มมากขึ้น
-เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมี
พฤติกรรมสุ ขภาพ3อ 2ส ที่
ถูกต้อง เพิ่มมากขึ้น
-เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมี
BMI /รอบเอว/ค่าความดัน
โลหิตลดลง

ตัวชี้วดั

กลุ่มเป้ าหมาย

-กลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู ้ดา้ น
- กลุ่มเสี่ ยง
สุ ขภาพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
DM/HT ในชุมชน
-กลุ่มเป้าหมายมีการปรับเปลี่ยน
- กลุ่มป่ วยในรพ. (สี เขียวเข้ม/
พฤติกรรมสุ ขภาพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ เหลือง)
80
-กลุ่มเป้าหมายมีBMI /รอบเอว/ค่า
ความดันโลหิตลดลง เพิ่มขึ้นร้อยละ
10

เกณฑ์ มาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพ
ด้ านสุ ขศึกษา

คาอธิบาย เอกสารหรื อหลักฐานพิจารณาในการประเมิน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ระดับพัฒนา มีการเชื่ อมโยงการบริหารความเสี่ ยง การประกันคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพอย่ างต่ อเนื่อง
เน้ นผู้รับบริการเป็ นศู นย์ กลาง

9. มี ก ารจั ด กิ จ กรรมสุ ขศึ ก ษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพที่มุ่งให้ เกิด
การเรี ยนรู้ การพัฒนาทักษะที่จาเป็ น
และเกิด การพัฒ นาปั จ จั ยแวดล้ อ มที่
เอื้อต่ อ การพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
ที่สอดคล้ องกับการพัฒนาพฤติกรรม
ตามตัวชี้วดั (ภายใต้ 5ปัญหาสุ ขภาพ)

มีบริการสุ ขศึกษา
หรื อ กิจกรรมสุ ข
ศึกษาทีด่ าเนินการใน
โรงพยาบาล หรื อ ใน
ชุ มชน ครอบคลุม
การพัฒนาด้ านใด
ด้ านหนึ่ง คือ
1) พัฒนาการเรียนรู้
2) พัฒนาทักษะ
3) พัฒนาปัจจัย
แวดล้ อมทีเ่ อื้อต่ อการ
พัฒนาพฤติกรรม
สุ ขภาพ

มีบริการสุ ขศึกษา
หรื อ กิจกรรมสุ ข
ศึกษาทีด่ าเนินการใน
โรงพยาบาล หรื อ ใน
ชุ มชน ครอบคลุม
การพัฒนาครบ 3
ด้ าน ได้ แก่
1) พัฒนาการเรียนรู้
2) พัฒนาทักษะ
3) พัฒนาปัจจัย
แวดล้ อมทีเ่ อื้อต่ อการ
พัฒนาพฤติกรรม
สุ ขภาพ

มีบริการสุ ขศึกษา
หรื อ กิจกรรมสุ ข
ศึกษาที่ดาเนินการ
ในโรงพยาบาล และ
ในชุมชน
ครอบคลุมการ
พัฒนาครบ 3 ด้ าน
ได้ แก่
1) พัฒนาการเรียนรู้
2) พัฒนาทักษะ
3) พัฒนาปัจจัย
แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่ อ
การพัฒนา
พฤติกรรมสุ ขภาพ

หลักฐาน
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โครงการ
1.
2.

* มุ่งกิจกรรมที่ให้ เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะที่จาเป็ นและการจัดปัจจัยที่เอื้อ ทั้งกายภาพ/สังคม ทั้งในกลุ่ม
ป่ วย/ไม่ ป่วยในชุมชน โดยเป็ นกิจกรรมยึดกลุ่มเป้ าหมายเป็ นศู นย์ กลาง/เปิ ดโอกาสให้ เครื อข่ ายเข้ ามามีส่วนร่ วม
*ในกรณีในชุมชน ถ้ ามีการพัฒนาม.ปรับเปลีย่ นฯ และโรงเรียนสุ ขบัญญัติ ถือได้ ว่ามีกจิ กรรมครบทั้ง 3 ด้ าน

วัตถุประสงค์

กิจกรม 3 ด้ าน

ผู้รับผิดชอบ (รายกิจกรรม)

เกณฑ์ มาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพ
คาอธิบาย เอกสารหรื อหลักฐานพิจารณาในการประเมิน
ด้ านสุ ขศึกษา
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ระดับพัฒนา มีการเชื่ อมโยงการบริหารความเสี่ ยง การประกันคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพอย่ างต่ อเนื่อง
เน้ นผู้รับบริการเป็ นศู นย์ กลาง

10. มี ก า ร ติ ดต า ม สนั บสนุ น ให้ ก า ร
ดาเนินงานสุ ขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุ ขภาพให้ เป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
แผนงาน/โครงการ

ไม่ มกี ารติดตาม
สนับสนุนให้
การดาเนินงาน
สุ ขศึกษาและ
พัฒนา
พฤติกรรม
สุ ขภาพ

มีการติดตาม
สนับสนุนเพื่อเสริม
พลังอานาจให้ แก่
ภาคีเครื อข่ าย
สุ ขภาพใน
โรงพยาบาล หรื อ ใน
ชุ มชน

มีการติดตาม
สนับสนุนเพื่อ
เสริมพลังอานาจ
ให้ แก่ ภาคีเครื อข่ าย
สุ ขภาพใน
โรงพยาบาล และ
ในชุ มชน

หลักฐาน
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ประเด็นการ
ติดตาม

 จากเกณฑ์ มาตรฐานระบบบริการระดับพัฒนาเน้ นผู้ป่วยเป็ นศู นย์ การ ดังนั้น จึงทาให้ การออกแบบกิจกรรม
สุ ขศึกษาจาเป็ นต้ องเปิ ดโอกาสให้ ผู้ป่วย ญาติ เข้ ามามีส่วนร่ มในทุกกระบวนงาน ซึ่งผู้ทเี่ ข้ ามามีส่วนร่ วมนีอ้ าจ
เป็ นบุคคล กลุ่มบุคคล เช่ น ผู้ป่วยทีป่ ระสบความสาเร็จในการดูแลตนเอง จิตอาสา ชมรมผู้ป่วย ฯลฯ
 เป็ นการติดตามสนับสนุนทาในกลุ่มแกนนา ภาคี เครื อข่ ายทีร่ ่ วมดาเนินงานในแผนงาน/โครงการ โดยการติด
ตามนั้นสามารถเสริมพลังอานาจได้ ซึ่งกิจกรรมการติดตามสนับสนุน ได้ แก่ ให้ คาปรึกษา สอนงาน ชื่ นชม ให้
กาลังใจ รางวัล เป็ นต้ น
 แผนการติดตามกิจกรรมตามโครงการ /สรุปรายงาน/ ภาพถ่ ายกิจกรรม

ระยะเวลา

ทีม/ผู้ตดิ ตาม

ผู้รับการติดตาม

ผล

ปัญหา/
ข้ อเสนอแนะ

กลุ่มงานเวชกรรมสั งคม
ร่ วมกับเทศบาลเมืองสระแก้ว ทีมสหสาขาวิชาชีพ
ดาเนินการ ให้ คาปรึกษาแนะนา
แก่ผู้นาชุมชน และ อสม.

เกณฑ์ มาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพ
ด้ านสุ ขศึกษา

คาอธิบาย เอกสารหรื อหลักฐานพิจารณาในการประเมิน
0 คะแนน

0.5 คะแนน

1 คะแนน

ระดับพัฒนา มีการเชื่ อมโยงการบริหารความเสี่ ยง การประกันคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพอย่ างต่ อเนื่อง
เน้ นผู้รับบริการเป็ นศู นย์ กลาง

11. มี แ น ว ท า ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ไม่ มแี นว
ดาเนินงานสุ ขศึ กษาและพัฒนาพฤติกรรม ทางการ
สุ ข ภาพที่ ร ะบุ ตั ว ชี้ วั ด พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ประเมินผลงาน
เครื่ องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้ าหมาย ตาม
แผนงานหรื อโครงการทีก่ าหนด
(ซึ่งสอดคล้ องกับ องค์ ประกอบที่ 4)

มีแนวทางการ
ประเมิน ผลงานสุ ข
ศึกษาทีร่ ะบุ ตัวชี้วดั
พฤติกรรม/
เครื่ องมือ/ระยะเวลา/
กลุ่มเป้ าหมาย ใน
แผนหรื อโครงการใน
โรงพยาบาลหรื อใน
ชุ มชน

มีแนวทางการ
ประเมิน ผลงานสุ ข
ศึกษาทีร่ ะบุ ตัวชี้วดั
พฤติกรรม/
เครื่ องมือ/
ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมาย ใน
แผนหรื อโครงการ
ทั้งในโรงพยาบาล
และในชุ มชน
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โครงการ

มีแผน/แนวทางการประเมินที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ตัวชี้วดั ที่ระบุไว้ใน
โครงการจากองค์4
ที่วดั ความสาเร็จของโครงการ (การเปลี่ยนแปลง HL/HB/สภาวะสุ ขภาพ)

สิ่ งทีป่ ระเมิน (จาก
วัตถุประสงค์ โครงการ

ตัวชี้วดั

เครื่ องมือ

กลุ่มตัวอย่ าง/
พืน้ ที่

ระยะเวลา

ผู้ประเมิน

1.
2.
แบบวัดความรู้แจ้ งแตกฉานด้ านสุขภาพ
สาหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
คาชี้ แจง:แบบวัดความรู้แจ้งแตกฉานด้านสุขภาพ สาหรับผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิ ต
สูงประกอบด้วย 9 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 ความต้องการความช่วยเหลือด้านข้อมูลสุขภาพ(2 ข้อ)
ตอนที่ 3 การอ่านศัพท์พ้นื ฐาน(66 ข้อ)
ตอนที่ 4 ความสามารถในการอ่านและเข้าใจตัวเลข
ตอนที่ 5 ความสามารถในการเข้าถึง หรื อแสวงหาข้อมูลสุขภาพ (5 ข้อ)
ตอนที่ 6 ความรู้ ความเข้าใจ(36 ข้อ)
ตอบทั้งผูท้ ี่เป็ นทั้งโรคเบาหวานและ/หรื อความดันโลหิ ตสูง(14 ข้อ)
ตอบเฉพาะผูท้ ี่เป็ นโรคเบาหวาน(16 ข้อ)
ตอบเฉพาะผูท้ ี่เป็ นโรคความดันโลหิ ตสูง(6 ข้อ)
ตอนที่ 7 การปฏิบตั ิในกรณี ถูกถามปั ญหาต่างๆ(17 ข้อ)
ตอนที่ 8 การตัดสิ นใจที่ถูกต้องในการปฏิบตั ิในอนาคต หรื อเงื่อนไขการใช้ชีวิต(11 ข้อ)
ตอนที่ 9 การปฏิบตั ิพฤติกรรม (8 ข้อ)

เกณฑ์ มาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพ
คาอธิบาย เอกสารหรื อหลักฐานพิจารณาในการประเมิน
ด้ านสุ ขศึกษา
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ระดับพัฒนา มีการเชื่ อมโยงการบริหารความเสี่ ยง การประกันคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพอย่ างต่ อเนื่อง
เน้ นผู้รับบริการเป็ นศู นย์ กลาง

12. มีการประเมินผลและรายงานเป็ นลาย ไ ม่ มี ก า ร มีผลการประเมินใน
ลักษณ์ อกั ษร
ประเมินผล
โรงพยาบาล(กลุ่ม
ป่ วย)หรื อในชุ มชน
(กลุ่มเสี่ ยง)

มีผลการประเมิน
ทั้งในโรงพยาบาล
(กลุ่มป่ วย)และใน
ชุ มชน(กลุ่มเสี่ ยง)

หลักฐาน
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สรุ ปผลการประเมิน/แนวทางการพัฒนาในปี ถัดไป
ผลการเปลี่ยนแปลงหลัง–ก่อนการเปลี่ยนแปลง
HL/HB/สภาวะสุ ขภาพ(องค์10)
 **** ส่ งผลการประเมินภายหลังได้ ***

5
4
3

3.48

3.76
3.32

3.72

พฤติกรรมสุ ขภาพ 3อ2ส รายด้ าน
4.7
4.44
กลุ่มป่ วยโรคเบาหวาน
3.96
3.28

3.66

2.52

2
1
0

2560 (Pre)

2560 (Post)

4.62 4.64

เกณฑ์ มาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพ
คาอธิบาย เอกสารหรื อหลักฐานพิจารณาในการประเมิน
ด้ านสุ ขศึกษา
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ระดับพัฒนา มีการเชื่ อมโยงการบริหารความเสี่ ยง การประกันคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพอย่ างต่ อเนื่อง
เน้ นผู้รับบริการเป็ นศู นย์ กลาง

13. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพที่ระบุ ไ ม่ มี ก า ร เ ฝ้ า มี ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง มี ผ ลการเฝ้ า ระวั ง
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพเป้ า หมาย วิธี ก ารและ ระวังพฤติกรรม พฤติกรรมสุ ขภาพ และน าข้ อ มู ล จาก
เครื่ องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย สุ ขภาพ
การเฝ้ า ระวัง ไปใช้
ใ น ก า ร ป รั บ
กิ จ ก ร ร ม ใ น
แผนงาน/โครงการ
ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พฤติกรรมสุ ขภาพ

•

มีแนวทาง/ดาเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ อย่ างน้ อย 1 พฤติกรรมจากโครงการ อาจใน รพ. หรื อ
ในชุมชน โดย จนท.เฝ้าระวังพฤติกรรมเองหรื อ กลุ่มเป้ าหมายเฝ้าระวังฯด้ วยตนเอง ซึ่งจนท. ต้ องนา
ข้ อมูลมาสรุปในภาพรวม
* สรุป/รายงานผลเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพนาไปใช้ ปรับกิจกรรม (องค์ 5)

หลักฐาน
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แนวทางการเฝ้าระวังฯ
พฤติกรรมเสี่ ยง

วัตถุประสงค์

เครื่ องมือ

ผลการปรับกิจกรรม
กิจกรรมก่อนเฝ้าระวังฯ

กิจกรรมหลังเฝ้าระวังฯ

กลุ่ม
ตัวอย่ าง/พืน้ ที่

ระยะเวลา

ผู้เฝ้าระวัง

ผลการเฝ้าระวังฯ

เกณฑ์ มาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพ
ด้ านสุ ขศึกษา

คาอธิบาย เอกสารหรื อหลักฐานพิจารณาในการประเมิน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
ระดับพัฒนา มีการเชื่ อมโยงการบริหารความเสี่ ยง การประกันคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพอย่ างต่ อเนื่อง
เน้ นผู้รับบริการเป็ นศู นย์ กลาง

14. มีการวิจัยด้ านสุ ขศึกษาและพฤติกรรม
สุ ขภาพ ที่สอดคล้ องกับปัญหาสาธารณสุ ข
ของโรงพยาบาล และเกี่ยวกับกระบวนการ
ดาเนินงานสุ ขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุ ขภาพ อย่ างน้ อย 1 เรื่ อง

ไม่ มกี ารวิจัย
ด้ านสุ ขศึกษา
และพฤติกรรม
สุ ขภาพ

มีโครงร่ างงานวิจัย
ด้ านสุ ขศึกษาและ
พฤติกรรมสุ ขภาพที่
สอดคล้ องกับ 1ใน5
ปัญหาสาธารณสุ ข
ของหน่ วยงานหรื อ
พืน้ ที่
(บทที่ 1-3)

1 คะแนน

มีรายงานการวิจัย
ด้ านสุ ขศึกษาและ
พฤติกรรมสุ ขภาพ
ทีส่ อดคล้ องกับ 1
ใน5ปัญหา
สาธารณสุ ขของ
หน่ วยงานหรื อ
พืน้ ที่ ( บทที1่ -5)

หลักฐาน
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•

เป็ นวิจัยด้ านสุ ขศึกษาและพฤติกรรมสุ ขภาพเช่ น RtoR,/Case Study ก็ได้ จาก 5 ปัญหาสุ ขภาพ ถ้ าวิจัย
ต่ อยอดจากปี ทีผ่ ่ านมาต้ องอยู่ระหว่ างกระบวนการไม่ ใช่ อยู่ระหว่ างการเขียนรายงาน
• เป็ นงานวิจัยในรพ.หรื อในชุมชนโดยทีมรพ.หรื อทีมคปสอ. ไม่ ใช่ วทิ ยานิพนธ์ ของนักศึกษา
 เอกสารงานวิจัยเป็ นเอกสารงานวิจับ /เขียนแบบรายงานวิจัยสาหรั บการเผยแพร่ /บทความวิจัย ที่
ครอบคลุม 5 บท
 **** ส่ งผลการประเมินภายหลังได้ ***

เกณฑ์ มาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพ
ด้ านสุ ขศึกษา

คาอธิบาย เอกสารหรื อหลักฐานพิจารณาในการประเมิน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน

ระดับพัฒนา มีการเชื่ อมโยงการบริหารความเสี่ ยง การประกันคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพอย่ างต่ อเนื่อง
เน้ นผู้รับบริการเป็ นศู นย์ กลาง

15. ร้ อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจ ต่ อกระบวนการสุ ขศึกษาตาม
แผนงาน/โครงการ

ไม่ มกี ารสารวจ ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ความพึงพอใจต่ อ
บริการสุ ขศึกษา
น้ อยกว่ า 80 %

มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่ อ
บริการสุ ขศึกษา
80 % ขึน้ ไป

•

หลักฐาน
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เครื่ องมือ

เป็ นการประเมินความพึงพอใจต่ อบริการสุ ขศึกษา ในขณะจัดกิจกรรม (ดาเนินการองค์ 5) หรื อสิ้นสุ ด
โครงการ (พร้ อมประเมินองค์ 7) ในปี ปัจจุบัน
* ประเมินกับกลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ข้ าร่ วมกิจกรรม/โครงการของกลุ่มป่ วย ในรพ. หรื อกลุ่มในชุมชน โดยใช้ เครื่ องมือที่
มีอยู่แล้ว/สร้ างเอง
* สรุป/รายงานผลความพึงพอใจต่ อบริการสุ ขศึกษา
ประเด็น

ร้ อยละ

การเรี ยนรู ้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ในการดูแลสุ ขภาพ

86.54

การได้ฝึกทักษะหรื อฝึ กปฏิบตั ิวธิ ีการดูแลสุ ขภาพ

80.77

ความน่าสนใจของกิจกรรมและสื่ อการเรี ยนรู ้ดา้ นสุ ขภาพ

82.69

ความรู ้และทักษะที่ได้รับสอดคล้องกับความต้องการ

84.62

การมีส่วนร่ วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุ ขภาพกับคนอื่นๆในกลุ่มหรื อ
เจ้าหน้าที่จดั กิจกรรม

82.69

แรงจูงใจในการดูแลสุ ขภาพเพิ่มขึ้นภายหลังเข้าร่ วมกิจกรรมสุ ขศึกษา

84.62

ความรู ้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่จดั กิจกรรมสุ ขศึกษา

80.77

ประโยชน์ที่ได้รับคุม้ ค่ากับเวลาที่เสี ยไปในการร่ วมกิจกรรม

88.46

รวม

83.89

เกณฑ์ มาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพ
ด้ านสุ ขศึกษา

คาอธิบาย เอกสารหรื อหลักฐานพิจารณาในการประเมิน
0 คะแนน

0.5 คะแนน

1 คะแนน

ระดับพัฒนา มีการเชื่ อมโยงการบริหารความเสี่ ยง การประกันคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพอย่ างต่ อเนื่อง
เน้ นผู้รับบริการเป็ นศู นย์ กลาง

16. ระดับการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการ เจ้ าหน้ าที่
ชุ มชนมีส่วนร่ วมใน ชุ มชนมีส่วนร่ วม
จัดกิจกรรมสุ ขศึกษาเพื่อการพัฒนา
ดาเนินการเอง การดาเนินงานใน ครบตั้งแต่ ระดับ 4
พฤติกรรมสุ ขภาพ
ระดับ 1-3
ขึน้ ไป

*

เป็ นเครื อข่ ายในชุมชนทั้งบุคคล หรื อกลุ่มบุคคล องค์ กรในชุมชน(จากองค์ -3.3) มามีส่วนร่ วมโครงการ/
กิจกรรม (องค์ 5)
* ระดับการมีส่วนร่ วม 5 ระดับ คือ การรับรู้ ข้อมูลข่ าวสาร ร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมดาเนินงาน และร่ วม
ตรวจสอบ

หลักฐาน
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รายการ

การมีส่วนร่ วมของชุมชน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับการมีส่วนร่ วม

การให้ ข้อมูล

ร่ วมคิด

ร่ วมตัดสิ นใจ

ร่ วมทา

ร่ วมตรวจสอบ

อบต.

√

√

√

√

อสม.

√

√

√

√

√

กลุ่มออกกาลังกาย

√

√

√

√

√

กลุ่มจิตอาสา

√

√

√

√

√

เกณฑ์ มาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพ
คาอธิบาย เอกสารหรื อหลักฐานพิจารณาในการประเมิน
ด้ านสุ ขศึกษา
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ระดับคุณภาพ ปฏิบัติตามมาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพครบถ้ วน มีรูปธรรมของการพัฒนาทีช่ ัดเจน เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในองค์ กร

17.ร้ อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ ทาง ไม่ สามารถ
สุ ขภาพ(HL)หรื อพฤติกรรมสุ ขภาพ (HB)ในปัญหา แสดง
สาธารณสุ ข ทีส่ าคัญเปลีย่ นแปลงไปในทางทีถ่ ูกต้ อง หลักฐาน
(ไม่ มผี ล)
เพิม่ ขึน้ (สอดคล้ องกับ อป.ที่ 4)

ร้ อยละของกลุ่ม ร้ อยละของกลุ่ม
เป้าหมายมี HL เป้าหมาย มี HL
หรื อ HB ไม่ ดขี นึ้ หรื อ HB ดีขนึ้
(สามารถอธิบาย
ประเด็น ข้ อจากัด
ได้ )

* เป็ นการเปรียบเทียบผลการเปลีย่ นแปลง HL หรื อ HB ของกลุ่มป่ วยในรพ.และหรื อกลุ่มไม่ ป่วยในชุมชน
(เปรียบเทียบจากองค์ 3.1 กับผลการประเมินองค์ 7)
**** ส่ งผลการประเมินภายหลังได้ ***

หลักฐาน
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พฤติกรรมเสี่ ยง

กลุ่มเป้ าหมาย

ผลก่อน( ร้ อยละ)

ผลหลัง( ร้ อยละ)

เพิม่ ขึน้ /ลดลง

1.
85

ผลการประเมินความรอบรู้ ด้านสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพ 3อ2ส
กลุ่มป่ วยโรคเบาหวาน

80

75
70

77.12
71.77 71.12

80.2
73.59 73.47

65
ความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวม

2559

2560 (Pre)

พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ2ส

2560 (Post)

เกณฑ์ มาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพ
คาอธิบาย เอกสารหรื อหลักฐานพิจารณาในการประเมิน
ด้ านสุ ขศึกษา
0 คะแนน
0..5 คะแนน
1 คะแนน
ระดับคุณภาพ ปฏิบัติตามมาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพครบถ้ วน มีรูปธรรมของการพัฒนาทีช่ ัดเจน เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในองค์ กร

18. ร้ อยละของกลุ่มเป้าหมายทีผ่ ่ านกระบวนการสุ ข ไม่ สามารถ ร้ อยละของกลุ่ม
ศึกษาส่ งผลต่ อภาวะสุ ขภาพดีขนึ้
แสดงหลักฐาน เป้าหมายทีผ่ ่ าน
(ไม่ มผี ล)
กระบวนการสุ ข
ศึกษามีภาวะ
สุ ขภาพไม่ ดขี นึ้ (ต่า
กว่ าเป้าหมายที่รพ.
กาหนด_สามารถ
อธิบายประเด็น
ข้ อจากัดได้ )

ร้ อยละของกลุ่ม
เป้าหมายมีภาวะ
สุ ขภาพดีขนึ้
(เป็ นไปตาม
เป้าหมายที่ รพ.
กาหนด)

* เป็ นการเปรียบเทียบผลการเปลีย่ นแปลง สภาวะสุขภาพ หรื อ ของกลุ่มป่ วยใน

หลักฐาน
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ป่ วยในชุ มชน (เปรี ยบเทียบจากองค์ 3.1 กับผลการประเมินองค์ 7) * กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ ยง : รอบเอว BMI
,FBS, BP
*กลุ่มป่ วย :ผู้ป่วยรายใหม่ ภาวะแทรกซ้ อนลดลง อัตราRe-admission ในโรคเรื้อรัง
**** ส่ งผลการประเมินภายหลังได้ ***

ผู้ป่วยความดันโลหิตสู งสามารถควบคุมความดันให้ อยู่ใน
เกณฑ์ ปกติ

ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับนา้ ตาลใน
เลือดให้ อยู่ในเกณฑ์ ปกติ

56

60
40

รพ.และหรื อกลุ่มไม่

24

20

44
10

48.4

60
40

23.69

20
0

0

ค่า FBS
2560 (Pre)

ค่า HbA1C
2560 (Post)

ค่าความดันโลหิต <140/90
2560 (Pre)

2560 (Post)

เกณฑ์ มาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพ
คาอธิบาย เอกสารหรื อหลักฐานพิจารณาในการประเมิน
ด้ านสุ ขศึกษา
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ระดับคุณภาพ ปฏิบัติตามมาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพครบถ้ วน มีรูปธรรมของการพัฒนาทีช่ ัดเจน เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในองค์ กร

19. มีนวัตกรรม หรื อ ต้ นแบบ หรื อผลงานเด่ นที่ ไม่ มี
ประสบความสาเร็จในการดาเนินงานสุ ขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพปี ละ 1 เรื่ อง ภายใต้ ปัญหา
สาธารณสุ ขทีส่ าคัญ

มีและใช้นวัตกรรม มีและใช้
ในการดาเนินงาน นวัตกรรมในการ
สุขศึกษา
ดาเนินงานสุข
ศึกษารวมทั้งมีผล
การประเมินการ
ใช้นวัตกรรม

หลักฐาน
เกณฑ์ 19

 เป็ นนวัตกรรม หรื อ ต้ นแบบ หรื อผลงานเด่ น ระดับกระบวนการ หรื อ ผลลัพธ์ ทีต่ ่ อยอดใน
ปี ปัจจุบัน สอดคล้อง 5 ปัญหาสุ ขภาพ
 เอกสาร ภาพถ่ าย รางวัล/ใบประกาศฯ ทีได้ ระดับอาเภอขึน้ ไป
 เอกสาร การเขียนนวัตกรรม ประกอบด้ วย 3 ส่ วน ส่ วนที1่ ความเป็ นมา/ปัญหาทีท่ า
นวัตกรรม ส่ วนที2่ กระบวนการพัฒนา/ใช้ นวัตกรรม ส่ วนที3่ ผลการใช้ นวัตกรรม ( ความ
พึงพอใจ/ผลการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม/สภาวะสุ ขภาพ)

“บัตรคาอาหารโซนสี พิชิตใจ พิชิตโรค”

เพื่อให้ ผู้ป่วยและญาติ สามารถนาความรู้ ไปใช้ ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่
เหมาะสมกับภาวะสุ ขภาพได้ อย่ างถูกต้ อง

ผลประเมินความพึงพอใจ

ร้ อยละ 92 มีความพึงพอใจในระดับดีมาก
ร้ อยละ 8 มีความพึงพอใจในระดับดี

ผลลัพธ์ ด้านพฤติกรรมสุ ขภาพ

ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารลดหวาน มัน เค็ม
ร้ อยละ 87
ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการรับประทานผักและผลไม้ สด ร้ อยละ 90

เกณฑ์ มาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพ
คาอธิบาย เอกสารหรื อหลักฐานพิจารณาในการประเมิน
ด้ านสุ ขศึกษา
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ระดับคุณภาพ ปฏิบัติตามมาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพครบถ้ วน มีรูปธรรมของการพัฒนาทีช่ ัดเจน เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในองค์ กร

20. มีการพัฒนาคุณภาพงานสุ ขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุ ขภาพอย่ างต่ อเนื่อง (Continuous
Quality Improvement : CQI ) ปี ละ 1 เรื่ อง

ไม่ มี

มีการพัฒนาคุณภาพ มีการพัฒนา
งานสุ ขศึกษาและ คุณภาพงานสุ ข
พัฒนาพฤติกรรม ศึกษาและพัฒนา
สุ ขภาพ อย่ าง
พฤติกรรมสุ ขภาพ
ต่ อเนื่อง (CQI)
อย่ างต่ อเนื่อง
(CQI) และมีผลการ
พัฒนา

หลักฐาน
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CQI เป็ นการพัฒนางานทีท่ าให้ มคี ุณภาพอย่ างต่ อเนื่อง โดยดาเนินการพัฒนา แล้วประเมิน นาผลประเมินมา
ปรับปรุง/พัฒนาต่ อยอด (PDCA)
ความแตกต่ างระหว่ าง CQI และ R2R คือ
 CQI มีการทบทวนวรรณกรรมน้ อยกว่ า ไม่ ต้องใช้ ระเบียบวิธีวจิ ัยก็ได้ การเก็บข้ อมูลจะมีความน่ าเชื่ อถือ
น้ อยกว่ า แต่ มคี วามรวดเร็วในการแก้ปัญหาเฉพาะ
 R2R ต้ องผ่ านคณะกรรมการวิจัย,ต้ องใช้ ระเบียบวิธีวจิ ัย, มีการทบทวนวรรณกรรมมากว่ า,ต้ องพิสูจน์ ให้ ได้
หลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถลงวารสารทีร่ ับตีพมิ พ์มปี ระโยชน์ เชิงวิชาชีพ มีการรับรองทางจริยธรรม

ผลการประเมิน : คะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนนทีไ่ ด้ ...................คะแนน x 100 / 20
สรุปผลการเยีย่ มประเมินมาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพด้ านสุ ขศึกษา
 ระดับพืน้ ฐาน
 ระดับพัฒนา
 ระดับคุณภาพ

เยีย่ มประเมินวันที.่ ..................เดือน.............................พ.ศ..............................
คณะกรรมการเยีย่ มประเมินมาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพ ด้ านสุ ขศึกษาสบส. เขต ..............
ลงชื่ อ.................................................................
(..............................................................................) ผู้เยีย่ มประเมิน

มฐ.1_ด้านสุขศึกษา

แบบบันทึกการเยีย่ มประเมินมาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพ ด้ านสุ ขศึกษา
โรงพยาบาล...........................อาเภอ.....................จังหวัด.........................
สิ่ งทีพ่ บเห็น …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผลงานเด่ น
…………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………….………………………
โอกาสพัฒนา

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
(……………………………………………………)
กรรมการเยี่ยมประเมินด้านสุขศึกษา

( ตังอย่ าง)แบบประเด็นหลักการเยีย่ มประเมินมาตรฐานสุ ขศึกษา เขต6 จ.ชลบุรี
สถานบริการ…………………………………………………….อาเภอ……………………………………… จังหวัด……………………………….
ปัญหาสุ ขภาพของCUP ( 5 อันดับ ของปี 2560 ) : 1…………………….2……………………
3.…………………….4………………………………..5………………….
ผลการประเมิน 4 หมวด
หมวด
หมวด1: การบริหารจัดการ
(องค์ 1, 2, 3)
ประกอบด้ วย : นโยบาย
เกีย่ วกับพฤติกรรมสุ ขภาพ
(เข็มทิศที่ม่ งุ )/ทรัพยากรใน
การขับเคลื่อน(คน/เงิน/ของ) /
ข้ อมูล(พฤติกรรมเสี่ ยง)
จุดเน้ น : มีฐานข้ อมูล
พฤติกรรมเสี่ ยงของปัญหา
สุ ขภาพ อย่ างน้ อย1 ปัญหา ทั้ง
กลุ่มป่ วย.&กลุ่มเสี่ ยง (จากปี
59)

สภาพการดาเนินงาน (ข้ อค้ นพบ)
1.มีนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่เป็ นปัจจุบนั ที่เน้น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรื อการสร้าง
สุ ขภาพ ได้มาโดยวิธี…….การมีส่วนร่ วมของ
ทีมสหสาขาในรพ.และภาคีเครื อข่ายนอก
รพ…….
2.มีคาสัง่ คณะกรรมการสุ ขศึกษา ในภาพของ
CUP/มอบหมายผูร้ ับผิดชอบอย่างชัดเจน/
ทีมงานผ่านการอบรมHB (ผังโครงสร้าง/รพ
ศ.รพท.มีกลุ่มสุ ขศึกษา/กรอบอัตรากาลัง 4-5
คน/มีวฒ
ุ ิสุขศึกษา) /ได้รับงบฯในการ
ดาเนินงานจากใน-นอกรพ……………
3. มีฐานข้อมูลที่จาเป็ นที่ใช้ในการออกแบบ
โครงการ/กิจกรรมดาเนินงานทั้งข้อมูลสื่ อ/
เครื อข่าย/พฤติกรรมเสี่ ยงโดยจัดทาเป็ นฐานที่
เป็ นระบบในรู ปแบบ………….

ความเสี่ ยง ที่เกิดขึน้ (ส่ วนขาด)
1.นโยบาย/ยุทธศาสตร์ไม่เป็ น
ปัจจุบนั
2.ภาคีเครื อข่ายนอกรพ.ยังไม่มี
ส่ วนร่ วมในการกาหนดนโยบาย
ที่กาหนดขึ้น/ยังไม่มีการสื่ อสาร
สร้างการรับรู ้ให้กบั ผูเ้ กี่ยวข้อง
3.ทีมงานไม่เคย ได้รับการอมรม
(อย่างน้อย 1คน/ปี )
4. ไม่ได้รับงบฯในการ
ดาเนินงานจากภาคีเครื อข่าย
นอกรพ
5.ยังไม่มีฐานข้อมูลพฤติกรรม
เสี่ ยง ของกลุ่มป่ วยในรพ./กลุ่ม
เสี่ ยงในชุมชน ที่เป็ นระบบ

แนวทางจัดการความเสี่ ยง (โอกาสพัฒนา)
1.ควรสร้างการมีส่วนร่ วมและเชื่อมโยงภาคีเครื อข่ายนอกรพ.
ที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุ ขภาพเข้ามากาหนด
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ในภาพของCUP และมีการสื่ อสารสู่ การ
ปฏิบตั ิที่หลากหลายช่องทาง เพื่อสร้างแนวร่ วมในการ
ดาเนินงาน/การสนับสนุนทรัพยากร
2. ควรมีการพัฒนาเสริ มทักษะให้ทีมงานด้านพฤติกรรม
สุ ขภาพอย่างน้อยปี ละ1 8oเพื่อให้ดาเนินงานมีคุณภาพสามารถ
จัดการกับพฤติกรรมเสี่ ยงของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็ น
รู ปธรรม และยัง่ ยืน
3. ควรมีการจัดทาฐานข้อมูลพฤติกรรมเสี่ ยงของกลุ่มป่ วยใน
รพ./กลุ่มเสี่ ยงในชุมชนที่เป็ นระบบเพื่อนามาประกอบในการ
ออกแบบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุ ขภาพ และนามาเปรี ยบเทียบดูผลการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุ ขภาพ โดยใช้เครื่ องมือที่มีความเชื่อถือได้

