
 
 
 

แนวทางการด าเนินงานพัฒนามาตรฐานระบบบริการ 
ด้านสุขศึกษาในโรงพยาบาล   

ปีงบประมาณ  2561 
จังหวัดสตูล 

 
 
                                                    



มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

 

มาตรฐาน
ระบบบริการ
สุขภาพ 

ด้านระบบการจัดการคุณภาพและ
ความปลอดภัยด้านอาคาร 

ส่ิงแวดล้อม และเคร่ืองมือแพทย์ใน
โรงพยาบาล 

ด้านสุขศึกษา 



ผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศกึษา 
ปีงบประมาณ 2560 จ านวน  110 แห่ง (แต่ภาพรวม 135 แห่ง)  
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ระดับพื้นฐาน 

ระดับพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 
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ผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษาใน
โรงพยาบาล(จังหวัดสตูล)  ปีงบประมาณ  2560 
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ระดบัการพัฒณา 

ระดบัการพฒัณา 

1 ระดับพื้นฐาน     2 ระดับพัฒนา   3ระดับคุณภาพ 



เป้าหมายการรับรอง มาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา 
ในโรงพยาบาล(จังหวัดสตูล)  ปีงบประมาณ  2561 

3 3 3 3 3 3 3 

ระดบัการพัฒณา 

ระดบัการพฒัณา 

1 ระดับพื้นฐาน     2 ระดับพัฒนา   3ระดับคุณภาพ 



 
 
 

แนวทางการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในต าบลจัดการ  

ปีงบประมาณ  2561 
 
 
                                                    

Info graphic 



อสม. มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และพฤติกรรม
สุขภาพ (Health Behavior) ที่ถูกต้อง ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70 

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

7 

อสค. มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และพฤติกรรม
สุขภาพ (Health Behavior) ที่ถูกต้อง ระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ 70 

เด็ก/เยาวชน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และพฤติกรรม
สุขภาพ (Health Behavior) ที่ถูกต้อง ระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ 70 
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ผลผลิต ระดับพื้นที่ 
1) ระดับต าบล :  ทุกต าบล 

 มี  มป. ระดับดี ขึน้ไป อย่าง
น้อย 1 แห่ง รวม 7,255 แห่ง 

 มโีรงเรียนสุขบัญญัตแิห่งชาต ิ
ระดับดี ขึน้ไป อย่างน้อย     1 
แห่ง รวม  7,255 แห่ง 

 รพ.สต.ทีรั่บผดิชอบ  มป / รร   
ผลการประเมินตนเองใน
โปรแกรมมาตรฐานงาน      สุข
ศึกษา อยู่ใน  ระดบั 1 

2) ระดับอ าเภอ :  ทุก
อ าเภอมี มป.อย่าง
น้อย 1 แห่งและ มี รร.
อย่างน้อย 1 แห่ง 
ระดับดีเยี่ยม เพ่ือเป็น
พื้นที่ต้นแบบของ
อ าเภอ 

3) ระดบัจังหวดั/เขต:  
   จ านวน  รพสต. (เท่ากบั
จ านวนต าบล) ได้รับการ
สนับสนุนการด าเนินงาน 
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ผลลพัธ์  ระดบับุคคล 
1) วยัท างาน      
 - อสม.มี HL HB  3อ. 2ส. ทีถู่กต้อง ระดับดี ขึน้ไป ร้อยละ 70 
 - อสค.มี HL HB  ทีถู่กต้อง ตามหลกั 3อ. 2ส. ระดับพอใช้ ขึน้ไป ร้อยละ 70 
2) เด็กและเยาวชนมี  HL HB  ตามสุขบัญญตัิแห่งชาติทีถู่กต้อง ระดับพอใช้   ขึ้ น
ไป ร้อยละ 70 
ระดับดีมาก ร้อยละ 80 ขึน้ไป 
ระดับด ี อยู่ระหว่างร้อยละ 70  แต่น้อยกว่า 80 
ระดับพอใช้ อยู่ระหว่างร้อยละ 60  แต่น้อยกว่า 70 
ระดับไม่ด ี น้อยกว่าร้อยละ 60 



ส่ิงทีจ่ะ
ประเมนิ 

ตัวช้ีวดั/
เกณฑ์ 

เคร่ืองมือ การเกบ็ข้อมูล/กลุ่มตัวอย่าง/การวเิคราะห์ 

HL HB 
3อ.2ส. 

ร้อยละ 70 
ของ  
* อสม. อย่าง
น้อยอยู่ใน
ระดับ ดี 
  
* อสค. อย่าง
น้อยอยู่ใน
ระดับพอใช้ 

แบบประเมนิ 
HL HB 3อ.2
ส. ของกลุ่ม
15  ปีขึน้ไป
ฉบับปรับปรุง 
 ปี  61 บน 
เวบ็ไซด์ 
กองสุขศึกษา 
และ สบส.1-
12 

ระดับต าบล: ทุก ต าบลๆ ละ 1 รพ.สตๆ ละ 1 หมู่บา้นปรับเปล่ียน 1 โรงเรียนสุขบญัญติัแห่งชาติ  
(เกบ็หลงัด าเนินงาน    หากไม่มีขอ้มูลเปรียบเทียบใหเ้กบ็ก่อนด าเนินงานดว้ย)  

1. ม.ปป. เกบ็ อสม.ทุกคน/ อสค.ทุกคน รวมกนัจ านวน 50 คน หากไม่พอใหเ้กบ็เพิ่มจาก
กลุ่มวยัท างาน   ส าหรับใน รร.สบช. เกบ็ นร. ป.6 40 คน หากไม่พอเกบ็เพิ่มจาก ป.5  

บนัทึกขอ้มูลลงในโปรแกรมส าเร็จรูป (ปรับปรุง ปี 61) ดาวนโ์หลดไดจ้ากเวบ็ไซด ์กอง ส. และ 
สบส.1-12   คร้ังที่ 1 วันที่ 15 มีค 61  คร้ังที่ 2 วันที่ 30 มิย.61  

2.   โปรแกรมจะวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติร้อยละ จ าแนกดงัน้ี 
-  ขอ้มูลจาก ม.ปป. ใหว้เิคราะห์จ  าแนกเป็นภาพรวม  และรายกลุ่มอสม./อสค./ และ ราย

กลุ่มวยัท างาน  
- ขอ้มูลนกัเรียน จะวเิคราะห์เป็นภาพรวมเดก็/เยาวชน 7-14 ปี 

ระดับอ าเภอ 
              สามารถด าเนินการ โดยรวบรวมขอ้มูล HL HB  จากทุกต าบลแลว้วเิคราะห์ขอ้มูลใน
ภาพรวมของอ าเภอ เพื่อเป็นฐานขอ้มูลระดบัอ าเภอ 
ระดับจังหวดั    
                สามารถด าเนินการได ้โดยรวบรวมขอ้มูล HL HB จากทุกอ าเภอแลว้วเิคราะห์ขอ้มูลใน
ภาพรวมของจงัหวดั เพื่อเป็นฐานขอ้มูล HL HB ระดบัจงัหวดั  หรือ ใชว้ธีิการสุ่มประเมิน 

(***ระดับประเทศและเขต: ใช้เคร่ืองมือฉบบัเตม็ ประเมินโดยกองสุขศึกษา เขตละ 2 จังหวดั ใช้
สถิติร้อยละ วิเคราะห์HL HB ภาพรวมและจ าแนกรายองค์ประกอบ*****) 

2. HL HB 
พฤติกรรม
สุขภาพตาม
สุขบัญญัติ
แห่งชาติ 

ร้อยละ 70 
ของกลุ่มเด็ก/
เยาวชนอย่าง
น้อยอยู่ใน
ระดับพอใช้ 
  

แบบประเมิน
ฯ ฉบับ
ปรับปรุง ปี 
61 บนเว็บ
ไซด์  กอง ส.
และ สบส.  
1-12 




