
 โรงพยาบาลท าอย่างไรให้ผ่าน 
มาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา 

 ปิยมาภรณ์  แจ่มศรี 
ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสตูล 



1.  ท าความเข้าใจใน ข้อก าหนดและเกณฑ์มาตรฐาน 

2. สร้างทีมงาน 
ทุกหน่วย + เครือข่าย 
และ ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการท างานมาตรฐาน 

3. ด าเนินงานตามกระบวนงานสุขศึกษา 
      3.1  วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ 
      3.2  วเิคราะห์พฤติกรรมและปัจจัย 
      3.3  ท าแผนและออกแบบกิจกรรม 
      3.4  ด าเนินงานและควบคุมก ากับ 
      3.5 ประเมินผล 

4. การทบทวนคุณภาพงาน : ประเมินตนเองHS4 เพื่อหาโอกาสพัฒนา 

5. รับการเยี่ยมประเมิน 



กระบวนการ แนวทางการด าเนินงาน 

 
เคร่ืองมือมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ปี 2562      

มี 28 เกณฑ์   โดย 
 รพศ/ท. 26 ข้อ (เพิ่ม วิจัย ) 
 รพช.  25  ข้อ 
    ผู้เยี่ยมและ รพ.ใช้เหมือนกัน 

 

1.  
ท าความ
เข้าใจ 

ข้อก าหนด
และเกณฑ์ 



หมวดท่ี 1 การบริหารจัดการ 
การทบทวนคุณภาพงานโดยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
นโยบายด้านสุขศึกษา หรือส่งเสริมสุขภาพของ โรงพยาบาลท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
บุคลากรด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

หมวดท่ี 2 กระบวนงานสุขศึกษา 
กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 

หมวดท่ี 3 ผลลัพธ์การด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
(HB) หรือ  (HL) หรือ พฤติกรรมการจัดการสุขภาพตนเอง 
 ภาวะสุขภาพ 

    นวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่น 

    ความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษา 

โครงสร้างมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ปี 2562 แบ่งเป็น 3 หมวด ดังนี้ 



กระบวนการ แนวทางการด าเนินงาน 

 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน HEDจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง คกก. 

Hed ที่มีผู้แทนจาก หน่วยบริการที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 5 ปัญหาทั้ง กลุ่ม

ปกติและกลุ่มป่วย  ซึ่งประกอบด้วย 

 ทีมผู้ดูแล (PCT) 

  หน่วยบริการปฐมภูมิ  

 เครือข่ายสุขภาพ (อปท. ภาครัฐ เอกชน ประชาชน)  

 ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการท างานมาตรฐาน 

2.  
สร้าง

ทีมงาน 



กระบวนการ แนวทางการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
3.1  วิเคราะห์ปัญหาสขุภาพ 
3.2  วิเคราะห์พฤติกรรมและปัจจยั  3.3  
ท าแผนและออกแบบกิจกรรม 
3.4  ด าเนินงานและควบคมุก ากบั 
3.5 ประเมินผล 

ผู้ ท่ีรับผิดชอบงานสขุศกึษาจดัประชมุ คกก. เพ่ือท าความเข้าใจ
ปัญหา โดย 

3.1 การวิเคราะห์ปัญหาสขุภาพ 
หลกัการ 
• การวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือระบสุถานการณ์ปัญหา
สขุภาพ/ความเสี่ยงด้านสขุภาพของชมุชน/ ครอบครัว/
บคุคล การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 

• การเลือกปัญหาท่ีส าคญัเร่งดว่นมาแก้ไข 
แนวทางปฏิบตัิ :   ก าหนดโดย คป.สอ./CUP 

3. 
ด าเนินงาน

ตาม 
กระ 

บวนงาน 



PROCEED 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                            4.17                 PRECEDE – PROCEED Model         . .2005  
 

                                               :  Green , &  Krueter (2005)   
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Phase 8  
Outcome Evaluation 

        7 
                   

 

Phase 7 
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Phase 2 
Epidemiological, Behavioral, and Environmental Assessment   

 

        
       

8 

1. ก าหนดพื้นที่เป้าหมายและ
กลุม่เป้าหมาย 
2. ก าหนดเป้าประสงค์ของโครงการ 

ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ด้านสุข
ศึกษา/วัตถุประสงค์ท่ัวไป 

1. ก าหนดกลวิธี/กิจกรรม ที่ใช้แนวคิดทฤษฏี
ต่างๆ เช่น HBM/Empowerment/ Social 
Support/HL/การมีส่วนร่วม/หมอเขียว
ประยุกต ์
2. ก าหนดเป็นวตัถปุระสงค์เฉพาะ 



กระบวนการ แนวทางการด าเนินงาน 

 

 

 

 
 

3.1  วิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพ 
3.2  วิเคราะห์พฤติกรรม
และปัจจัย   
3.3  ท าแผนและออกแบบ
กิจกรรม 
3.4  ด าเนินงานและ
ควบคุมก ากับ 
3.5 ประเมินผล 

                       
3.2. การวิเคราะห์พฤตกิรรมสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ 

หลักการ 
• ระบุพฤติกรรมส าคัญทีเ่ป็นสาเหตุของปญัหา จ าแนกตาม   กลุ่มป่วย กลุ่มเสีย่ง และกลุ่มปกติ (น าไปสู่การ

ก าหนดพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นวัตถุประสงค์ของโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) 
• วิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมดังกล่าว (อิงตามทฤษฎี หรือจากการค้นหาจากกลุ่มเป้าหมาย) 
• วิเคราะห์ปัจจัยทีม่ีอิทธพิลต่อการเรียนรู้ของกลุม่เป้าหมาย 
 
แนวทางปฏิบัต ิ  
  กลุ่มป่วย ทั้งในโรงพยาบาลและป่วยในชุมชนอาจจะใช้ข้อมูลจากแบบบันทึกพฤติกรรมการดูแลตนเองที่
คลินิกต่างๆ ใช้ซักประวัติ ซึ่งต้องมีการสรุปภาพรวม “ร้อยละ....ของพฤติกรรมรายข้อ” 
  กลุ่มไม่ป่วย (กลุ่มเสีย่ง/กลุ่มปกต)ิ ที่อยู่ในชุมชน ซ่ึงมีจ านวนมาก สามารถใช้วิธีการสุ่มส ารวจ สนทนา
กลุ่ม ฯลฯ 
 
 

3. 
ด าเนิน 
งานตาม

กระ 
บวนงาน 



กระบวนการ แนวทางการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 
 

3.1  วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ 
3.2  วิเคราะห์พฤติกรรมและปัจจัย   
3.3  ท าแผนและออกแบบกิจกรรม 
3.4  ด าเนินงานและควบคุมก ากับ 
3.5 ประเมินผล 

ตัวอย่าง การจัดล าดับของพฤติกรรมเสี่ยง จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

และก าหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ซึ่งเป็นพฤติกรรมด้านบวก เช่น 

•  พฤติกรรมเสี่ยงดื่มเครื่องดื่มนมเปรี้ยว ชา กาแฟ เครื่องดื่มที่ผสม

ครีมเทียมมีรสหวาน ก าหนดเป็นพฤติกรรมทีพึงประสงค์เชิงบวก 

คือ การดื่มนมจืด หรือ น้ าเปล่า  

• พฤติกรรมการกินอาหารหวาน/เค็ม ก าหนดเป็นพฤติกรรมบวก

คือการไม่เติมเครื่องปรุงรสเพิ่มในจานอาหาร เป็นต้น 

3. 
ด าเนนิ 
งาน 

ตามกระ 
บวนงาน 



กระบวนการ แนวทางการด าเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 
3.1  วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ 
3.2  วิเคราะห์พฤติกรรมและปัจจัย 
3.3  ท าแผนและออกแบบกิจกรรม 
3.4  ด าเนินงานและควบคุมก ากับ 
3.5 ประเมินผล 

 

3.3 การวางแผน/ออกแบบกิจกรรม 
หลักการ 
•  น าข้อมูลพฤติกรรมส าคญั ไปก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม 
 

• การวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพที่เปน็ปัญหา จะน าไปสู่การออกแบบ
กิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ต้องครอบคลุมการพฒันาทักษะและการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่
จ าเป็น 

3. 
ด าเนนิ 
งาน 

ตามกระ 
บวนงาน 



กระบวนการ แนวทางการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 
3.1  วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ 
3.2  วิเคราะห์พฤติกรรมและ
ปัจจัย   
3.3  ท าแผนและออกแบบ
กิจกรรม 
3.4  ด าเนินงานและควบคุมก ากับ 
3.5 ประเมินผล 

 

 
1. แผนยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของโรงพยาบาลที่มีพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์(พฤติกรรมเป้าหมาย)ถูกก าหนดเป็นวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด ข้อหนึ่ง
ในหลายๆ ข้อ 

2. โครงการสุขศึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงรุก 
3. โปรแกรมสุขศึกษา  (งาน Routine) ที่หน่วยบริการด าเนินงาน มี Flow 

กระบวนงาน 
4. โครงการของ คกก. HED เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของทีม PCT ได้แก่ 

การสนับสนุนวิชาการ การพัฒนาศักยภาพทีมงาน การเสริมพลังเครือข่าย
ชุมชน เวทีวิชาการ การเชิดชูเกียรติ การเฝ้าระวังพฤติกรรม  การ
ประเมินผลภาพรวม ฯลฯ  

3. 
ด าเนนิ 
งานตาม

กระ 
บวนงาน 

แนวทางการปฏิบัติ  การเขียนแผน  มี 4 ระดับ 



กระบวนการ แนวทางการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 
3.1  วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ 

3.2  วิเคราะห์พฤติกรรมและปัจจัย  3.3  ท า

แผนและออกแบบกิจกรรม 

3.4  ด าเนินงานและควบคุมก ากับ 

3.5 ประเมินผล 

 

 
1. เจ้าหน้าที่จะใช้ทฤษฎีการสนับสนนุทางสังคม: social support theory 

(ข้อมูล, วัสดุอุปกรณ์, ขวัญ ก าลังใจ, การสนับสนนุดา้นการประเมนิผล)  
2. ใช้แนวคิด empowerment ในกลุ่มเป้าหมาย 
3.  รูปแบบกิจกรรม เน้นกิจกรรมฝึกทักษะมากกว่าการให้ความรู้ เช่น กิจกรรม

การสาธิต กระบวนการกลุ่ม บทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง (ต้องการให้เกิด 
HL) 

4. การออกแบบสื่อ: การออกแบบสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ใช้ขนาด
ตัวอักษรและสีที่เหมาะสม ใช้ภาษาที่เขา้ใจง่าย สื่อที่ใช้ภาพมากกว่าตัวหนังสือ 
น าเสนอเรื่องราว ประสบการณ์จริงของกลุ่มเป้าหมาย(สื่อทอ้งถิ่น) 
 
 

3. 
ด าเนนิ 
งานตาม

กระ 
บวนงาน 

  ว       ฏ บ ต          บบ        



ประเภทของพฤติกรรมในการให้การสนับสนุนทางสังคม เป็น 4 ประเภท คือ 

 1. Emotional Support คือ การสนับสนุนทางอารมณ์ เช่น การให้ความพอใจ การ
ยอมรับนับถือ การแสดงถึงความห่วงใย 

 2. Appraisal Support คือ การสนับสนุนด้านการให้การประเมินผล เช่น การให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (Feed Back) การเห็นพ้องหรือให้รับรอง (Affirmation) ผลการปฏิบัติ หรือการบอกให้
ทราบผลถึงผลดี ท่ีผู้รับได้ปฏิบัติพฤติกรรมน้ัน 

 3. Information Support คือ การให้การสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น การให้
ค าแนะน า (Suggestion) การตักเตือน การให้ค าปรึกษา (Advice) และการให้ข่าวสารรูปแบบ
ต่างๆ  

 4. Instrumental Support คือ การให้การสนับสนุนทางด้านเครื่องมือ เช่น แรงงาน 
เงิน เวลา เป็นต้น 



กระบวนการ แนวทางการด าเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 
3.1  วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ 

3.2  วิเคราะห์พฤติกรรมและปัจจัย   

3.3  ท าแผนและออกแบบกิจกรรม 

3.4  ด าเนินงานและควบคุมก ากับ 

3.5 ประเมินผล 

 

    
 

หลักการ 

 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะและพัฒนาปัจจัยแวดล้อม  การ
สื่อสาร ตามแผนที่ได้วางไว ้

  มีการควบคุมก ากับให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน 

 การประเมินผลกิจกรรมการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้ง
ต่อไปให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 

 

3. 
ด าเนนิ 
งานตาม

กระ 
บวนงาน 

3.4 การด าเนินงานและการควบคุมก ากบั 



กระบวนการ แนวทางการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
3.1  วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ 

3.2  วิเคราะห์พฤติกรรมและปัจจัย  

3.3  ท าแผนและออกแบบกิจกรรม 

3.4  ด าเนนิงานและควบคุมก ากับ 

3.5 ประเมินผล 

    
แนวทางปฏิบัติ 
  3.4.1  จัดกิจกรรมที่ประกอบด้วยกิจกรรมเสริมความรู้ ทักษะ และจัดปัจจัย
แวดล้อมดังนี้  
       ทีม PCT  จัดกิจกรรมสุขศึกษาในหน่วยบริการต่างๆ  : จ าแนกตาม  กลุ่มเป้าหมายที่
แต่ละหน่วยบริการรับผิดชอบ เนน้ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดเ้สยี เพือ่สร้างความเข้มแข็ง 
 กิจกรรมในกลุ่มป่วยทั้งในโรงพยาบาล และ กลุ่มป่วยในชุมชน เน้นการให้ข้อมูลและ
เสริมพลังแกผู่้ป่วย/ครอบครัวให้สามารถจัดการตนเองได้ถูกต้องโดย ตอบสนองความต้องการ
และสอดคลอ้งกับวิถีชีวิตของผู้ป่วย(Tailor made Health Education) 
      กิจกรรมในกลุ่มไม่ป่วยในชุมชน เพือ่ใหม้ีพฤติกรรมส่งเสริมสขุภาพ : โมเดล เช่น มป.
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม และ  รร.สุขบัญญัติแห่งชาติ 

3. 
ด าเนิน 
งานตาม

กระ 
บวนงาน 

3.4 การด าเนินงานและการควบคุมก ากบั 



กระบวนการ แนวทางการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
3.1  วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ 

3.2  วิเคราะห์พฤติกรรมและปัจจัย  

3.3  ท าแผนและออกแบบกิจกรรม 

3.4  ด าเนนิงานและควบคุมก ากับ 

3.5 ประเมินผล 

  
 3.4.2 ติดตาม/ควบคุมก ากับ/เสริมพลังแก่ทีมงาน และ 
เครือข่ายทั้งใน รพ. และ ในชุมชน ใน 2 ประเด็น 
- ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการ 
- ในกลุ่มเครือข่ายสุขภาพทั้งใน รพ. และ ในชุมชน เพื่อเสริมพลัง
อ านาจ 
 

3. 
ด าเนิน 
งานตาม

กระ 
บวนงาน 



กระบวนการ แนวทางการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
3.1  วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ 

3.2  วิเคราะห์พฤติกรรมและปัจจัย  

3.3  ท าแผนและออกแบบกิจกรรม 

3.4  ด าเนนิงานและควบคุมก ากับ 

3.5 ประเมินผล 
 

3.5 การประเมินผลการพฒันาพฤติกรรม 
หลักการ 

•  การวัดและให้ค่าของผลการด าเนินงานสุขศึกษาว่าเป็นไปตามที่
คาดหวังหรือไม่ (เกณฑ์ หรือเป้าหมาย) มากน้อยเพียงใด 

• การประเมินผลโครงการ ให้น าวัตถุประสงค์โครงการมาก าหนด
เป็นตัวชี้วัดและระบุวิธีการวัด 

  

3. 
ด าเนิน 
งานตาม

กระ 
บวนงาน 



                    ตัวชี้วัดในการประเมินผลสุขศึกษา  
ปญัหาสาธารณสขุ ตัวชี้วัดผลกระทบ  

ตัวชี้วัดพฤติกรรม  

ปัจจัยสาเหตุ
ของพฤติกรรม 

กิจกรรมสุขศกึษา 

พฤติกรรมทีเ่ป็น
สาเหตุของปญัหา 

ปัจจัยน าเข้า 

ตัวชี้วัดปัจจัย
พฤติกรรม  

ตัวชี้วัด
กิจกรรม/
กระบวนการ  

ตัวชี้วัดปัจจัยน าเข้า 

อัตราป่วย อัตราตาย 
อัตราภาวะแทรกซ้อน  

ร้อยละของพฤติกรรม  

ร้อยละของผู้มีความรู้ 
ทัศนคติ ความเชื่อ  
ทักษะ ความต้ังใจ/
วางแผน 

จ านวนคน/กลุ่ม/ครั้ง            
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม/จัด
กิจกรรม รูปแบบกิจกรรม   

เงิน สื่อ คนที่ใช้                      
ในการจัดกิจกรรม  



กระบวนการ แนวทางการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

3.1  วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ 

3.2  วิเคราะห์พฤติกรรมและปัจจัย  

3.3  ท าแผนและออกแบบกิจกรรม 

3.4  ด าเนนิงานและควบคุมก ากับ 

3.5 ประเมินผล 
 

แนวทางปฏิบัต ิ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเป้าหมายตามวัตถปุระสงค์โครงการ /
ประเมินการมีส่วนร่วม /ความพึงพอใจ 
 กลุ่มป่วยในโรงพยาบาล และ กลุ่มป่วยในชุมชน สามารถสรุปภาพรวมของ

พฤติกรรมรายขอ้จากแบบบันทึกขอ้มลูพฤติกรรม เพื่อสะท้อนกระบวนการ
จัดกิจกรรมสุขศึกษาว่าประสบผลส าเรจ็อย่างไร 

      กลุ่มไม่ป่วยในชุมชน ใช้การสุ่มประเมิน  
 ให้น าผลลพัธ์พฤติกรรมสุขภาพไปเชือ่มโยงกับผลลัพธ์ทางสขุภาพ (Health 

Outcome) ที่เป็นเป้าหมายของโรงพยาบาลแตล่ะป ี

3. 
ด าเนนิ 
งานตาม

กระ 
บวนงาน 



กระบวนการ แนวทางการด าเนินงาน 

 
•  ประเมินคุณภาพงานสุขศึกษา ผ่าน โปรแกรมสารสนเทศ คือ HS4 

โดย log in ที่ IP Address 164.115.27.219 เพื่อวิเคราะห์ผล
การด าเนินงาน หาโอกาสพัฒนา รวมทั้งก าหนดแนวทางในการพัฒนาใน  

        ปีต่อไป  
• สรุปและจัดท ารายงาน แผนพัฒนา  ควรมีการประเมินตนเองอีกครั้ง

ให้ครอบคลุมถึงผลลัพธ์การด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ และ
จัดท า รายงานสรุปผลการด าเนินงานสุขศึกษา พร้อมแนบไฟล์รายงาน
สรุป ฯ ในข้อแรกของหมวดผลลัพธ์ (รพศ./รพท.ข้อที่ 23 ,  รพช. ข้อที่ 
22) 

4. 
การ

ทบทวน
คุณภาพ

งาน 



 โ บ    ฐ.  บ . ค ( ค      / ผู้  บผ ดช บ) 

 ล     ว   

 ้  ูล ฤต            

ว  ค   ห์         หต  

ว   ผ  ล     บบ        

  ด       / ฝ้   ว   
   บ       ด          

       ผล 

วจิัย 
ผลความรอบรู้/
พฤตกิรรม ภาวะสุขภาพ 

นวัตกรรม/ผลงานเด่น ความพงึพอใจ 

 ล   ไ    ว  

 ้  ูล ฤต            

ว  ค   ห์         หต  

ว   ผ  ล     บบ        

  ด       / ฝ้   ว   

   บ       ด          

       ผล 

       ว 
  ว  

 บ ว /       
ต     (HS4) 

  ญห   ธ  ณ    

    / ค        

ห วด    1
   บ  ห  
  ด    

ห วด    2 
   บว     

ห วด    3 
ผลล  ธ์ 

13-22 

1-2 

3-12 

23-28 



แนวทางการเขียนสรุปผลการด าเนินงานสุขศึกษา  
1.  ข้อมูลท่ีส าคัญของหน่วยงาน   

2.  ปัญหาสุขภาพของ คป.สอ. 5 ปัญหาในอันดับต้นๆ โดยคัดเลือกปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญ      
จ านวน 1 ปัญหา 

3.  ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ หรือ พฤติกรรมเสี่ยงในปีปัจจุบันของกลุ่มป่วยและ กลุ่มไม่ป่วย 
ในปัญหาที่เลือกมา และน ามาวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยง 

4. แผนงานโครงการท้ังกลุ่มป่วย และ กลุ่มไม่ป่วย (ท่ีระบุวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดพฤติกรรม)/ 
กิจกรรมการด าเนินงาน/การเฝ้าระวัง/ผลการด าเนินงาน/นวัตกรรม/พื้นท่ีต้นแบบ/บุคคลต้นแบบ 

5. โครงร่างหรือบทคัดย่องานวิจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพ 

6. สรุปผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตนเอง/ผลวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการประเมินตนเอง 
พร้อมท้ังแนวทาง แผนการพัฒนาคุณภาพงานท่ีจะท าต่อไป 



 5.  
การเตรียมรับการเยี่ยมประเมิน 



หลักการ 
 ขอบเขตการด าเนนิงานสุขศกึษาของ รพ. หมายถึง การด าเนินงานสขุ

ศึกษาเพือ่แก้ไขปัญหาสขุภาพใน คป.สอ.หรือ CUP 

 ประชาชน/ผู้รบับริการของ รพ.หมายถงึ ประชาชนที่อยู่ในพืน้ที่อ าเภอหรือ 
CUP 

 รพ. ประเมินตนเอง ใน HS4 ก่อนการเยี่ยมประเมิน 1 สัปดาห์ โดยใช้
ข้อมูลการด าเนินงานสขุศึกษาและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 

    1 ปัญหา ทีส่อดคล้องกับ 5 ปญัหาในอันดบัตน้ๆ เปน็ข้อมูลปีปจัจุบัน 

 

 



หลักการ 

 รพ.สต. อย่างน้อย 2 แหง่ มาร่วมให้ข้อมูลทีด่ าเนนิการในชุมชน   คือ   

 – รพ.สต.ที่มีอตัราความชกุสูง(เพื่อใหส้อดคล้องกับ 3.5 และ 2.9) 

 - รพ.สต.ที่มคีวามเข็มแขง็  เพื่อเป็นต้นแบบ  

 

 

 



ก่อนการเยี่ยม  สบ.ประเมินตนเองผ่านโปรแกรม HS4 โดย log in ท่ี IP Address 164.115.27.219 และแนบไฟล์ข้อมูลการด าเนินงาน (Unit 
Profile) 

ระหว่างการ
เยี่ยม 

   ผู้รับการเยี่ยม ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร ผู้เกี่ยวข้องท้ังใน รพ. และ เครือข่ายจากชมุชน ไดแ้ก ่ทมี PCT/PCC/ 
รพ.สต.เครือข่ายอย่างน้อย 2 แห่ง  คือ รพ.สต. ทีม่ีอัตราความชกุสูง (เพื่อเชื่อมโยงต่อการลดอตัราการเกดิผู้ปว่ยรายใหม ่และ รพ.สต. 
พ้ืนที่ตน้แบบ)  บคุคลตน้แบบ   เครือขา่ยสุขภาพที่ร่วมจัดกิจกรรมสขุศกึษา 

      สบ.น าเสนอ power point  การด าเนินงานสขุศกึษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

     สบ.น าคณะกรรมการฯ เยี่ยมหน่วยงานตามรอยคุณภาพการด าเนนิงาน  ไดแ้ก่ 

 คณะกรรมการเยี่ยมฯ สรุปสิ่งที่พบเห็นจากการเยี่ยมฯ ลงใน มฐ.1.2 และส่งผลให้ สบส.เขตบันทึกในโปรแกรม HS4 

ขั้นตอนการเยี่ยมประเมิน   (เหมือนเดิม) 



หลังการเยี่ยม
ประเมนิ 

   คณะกรรมการรับรองของ สบส.เขต ประชุมรับรองผลภายใน 30 สค. 62 

    สบส. เขต บนัทกึผลในโปรแกรม HS4  

     สบส.เขตแจ้งผลผ่านนายแพทย์สาธารณสขุจังหวดั 

ขั้นตอนการเยี่ยมประเมิน   (เหมือนเดิม) 

ปี 62 ให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติมได้ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 



PPT. น าเสนอข้อมูล มีประเด็นดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล   ได้แก่ นโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ โครงสร้าง 
อัตราก าลัง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล 
 2. ปัญหาสาธารณสุข 5 อันดับแรก 
    3. ข้อมลู HL HB (กลุ่มเสี่ยง เขียวอ่อน  กลุ่มปกติ ขาว กลุ่มป่วย HT/DM    เน้น สีเหลือง)  
    4. น าเสนอโดยสรุป แผนยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ 

โรงพยาบาล โครงการเชิงรุก และหรือโปรแกรมสุขศึกษา และหรือ ข้อมูล 

การจัดบริการสุขศึกษา (งานปกต)ิ โครงการของคณะกรรมการสุขศึกษา 

เพียง 1 ปัญหา  



PW น าเสนอข้อมูล  (ต่อ) 
 

5.  ผลลัพธ์ของการด าเนินงานสุขศึกษา 
6.  Best Practice บุคคลต้นแบบ พืน้ที่ต้นแบบ  
7.  ผลการประเมินตนเอง/ความเสี่ยงและแผนการพัฒนา  
 
 
 
 



น าคณะกรรมการเยี่ยมประเมิน ตามรอยคณุภาพบรกิารสุขศกึษา ทีห่น่วยบริการต่างๆ 

ประเด็นตามรอย  
 แผนยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม รพ./โครงการเชิงรุก/โปรแกรมสุขศึกษาที่คลินิก 

หรือ ผังกระบวนงาน ( Flowchart) ที่แสดงข้ันตอนกระบวนงานสุขศึกษา 
 โครงการสนับสนุนเครือข่ายของกลุ่มงานสุขศึกษา/คณะกรรมการ 
      สุขศึกษาโรงพยาบาล 
สถานท่ี 
   คลินิกพฤติกรรม (กรณีเป็น รพศ/รพท) 
  กลุ่มงานสุขศึกษา/คกก.สุขศึกษา :  จัดท าเอกสารสรุปการด าเนินงาน 
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