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Item 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา 

  
รพศ./
รพท. รพช. 

        II กระบวนการสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อสร้างเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว     
12 มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ที่สอดคล้องกับ 5 ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ ของ คป.สอ. √ √ 
  0  ไม่มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ ( HL)     
  0.5  มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ ( HL)     

  
1  

มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB)และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ(HL)  และ น าไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานสุขศึกษา 
(ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม)     

13 มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ √ √ 

  0  ไม่มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ     
  0.5  มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ     
  1  มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ และน าไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานสุขศึกษา (ออกแบบกิจกรรม)     

14 
มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาที่มีวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่
สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล 

√ √ 

  0  ไม่มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา     

  
0.5  

มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาแต่ไม่มีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 13     

  
1  

มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและมีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับ ข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 13     
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Item 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา 

  
รพศ./
รพท. รพช. 

        I.            กระบวนการสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อสร้างเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว     

15 
มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและปัญหา ความ
ต้องการและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย 

√ √ 

  0  ไม่มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อ ที่ใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม     

  
0.5  

มีการออกแบบกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมที่สอดคล้องกับข้อมูลการ
วิเคราะห์ในข้อ 14     

  
1  

มีการออกแบบกิจกรรม  เลือกใช้สื่อและช่องทางที่เหมาะสมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ใช้มูลปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 14     

16 
แผนงาน หรือ โครงการ หรือโปรแกรม สุขศึกษาหรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท าโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุข
ศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน 

√ √ 

  0  แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท าโดยผู้รับผิดชอบงาน     

  
0.5  

แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท าโดยการมีส่วนร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพที่เก่ียวข้อง     

  
1  

แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท าโดยการมีส่วนร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศึกษา  ทีมสหวิชาชีพและ ผู้ป่วย/ครอบครัว     

17 
  มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ   ระยะเวลา 
และกลุ่มเป้าหมาย 

√ √ 

  0    ไม่มีแนวทางการประเมินผลงาน     

  
0.5  

  มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ ระยะเวลา/ 
  กลุ่มเป้าหมาย     

  
1  

  มีแนวทางการประเมินผลงานสุขศึกษาที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ระยะเวลา/กลุ่มเป้าหมาย และ     
  เครื่องมือ     
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Item 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา 

  
รพศ./
รพท. รพช. 

18 
  มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาครบตามแผนที่ก าหนดและ
การจัดกิจกรรมใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วยและครอบครัว 

√ √ 

  0    มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ไม่ครบตามแผน     

  
0.5  

  มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ครบตามแผนและการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ใช้การมีส่วนร่วมของ 
  คณะกรรมการสุขศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพที่เก่ียวข้อง     

  
1  

  มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ครบตามแผนและการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ใช้การมีส่วนร่วมของ 
  คณะกรรมการสุขศึกษา  ทีมสหวิชาชีพ  และผู้ป่วย/ครอบครัว     

19   มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคีเครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ √ √ 

  0    ไม่มีการสนับสนุนเสริมพลังให้กับภาคีเครือข่าย   
  0.5    มีการสนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคีเครือข่ายที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   
  1    มีการสนับสนุน เสริมพลังให้แก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพ แกนน าสุขภาพภาคประชาชน   

20   มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร √ √ 

  0    ไม่มีการประเมินผล   
  0.5    มีผลการประเมินระดับปัจจัยและหรือระดับภาวะสุขภาพ   
  1    มีผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามวัตถุประสงค์เมื่อสิ้นสุดโครงการ   

21   มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุพฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายวิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา  √ √ 

  0    ไม่มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ   
  0.5   มีแผนหรือแนวทาง วิธีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในพฤติกรรมที่เป็นปัญหาสอดคล้องตามแผน     
  1    มีการเฝ้าระวังและน า ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ     
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Item 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา 

  
รพศ./
รพท. รพช. 

23/22 
   กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ในปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีถูกต้องเพ่ิมขึ้น  

√ √ 

  0    ไม่สามารถแสดง ผลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ที่เปลี่ยนไปได้     

  
0.5  

   สามารถพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ที่เปลี่ยนไปของกลุ่มเป้าแสดงผลเปรียบเทียบหมาย ได้ 1 กลุ่ม  
(กลุ่มไม่ป่วย หรือกลุ่มป่วย)     

  
1  

  สามารถแสดงผลเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ของกลุ่มเป้าหมายได้ทั้ง2 กลุ่ม (กลุ่มไม่
ป่วย และกลุ่มป่วย)     

24/23   กลุ่มเป้าหมาย ที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษามีภาวะสุขภาพที่ดีข้ึน √ √ 

  0    ไม่สามารถแสดงผลภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนไปได้     

  
0.5  

  สามารถแสดงผลเปรียบเทียบภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนไปได้ของกลุ่มเป้าหมาย ได้ 1 กลุ่ม  
  (กลุ่มไม่ป่วย หรือกลุ่มป่วย)     

  
1  

  สามารถแสดงผลเปรียบเทียบภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนไปได้ของกลุ่มเป้าหมาย ได้ทั้ง 2 กลุ่ม  
   (กลุ่มไม่ป่วยและกลุ่มป่วย)     

26//25    ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ต่อกระบวนการสุขศึกษาตามแผนงานโครงการ √ √ 

  0    ไม่มีการส ารวจความพึงพอใจ     
  0.5    ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบริการสุขศึกษา น้อยกว่าร้อยละ 80     
  1    มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อบริการสุขศึกษามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80     

 
 

                                                                                                   รวมจ านวนเกณฑ์ 26 25 
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