


ระดับคะแนนรายเกณฑ์  

 ปี 61 : 0-0.5-1 

 ปี 60 :  0 -1 - 2  

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

การเปลีย่นแปลง   จากปี 61 



การเปรียบเทียม เกณฑ์  41 เกณฑ์  กบั 20 เกณฑ์  

     10 องค์ประกอบ 41 เกณฑ์     10 องค์ประกอบ 20 เกณฑ์ส าคญั 

 ส าหรับโรงพยาบาล ประเมนิตนเอง  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการวเิคราะห์ส่วนขาด  และก าหนด
แนวทางในการพฒันา (เน้นกระบวนการพฒันา)
ซ่ึงอาจประเมนิอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง  ซ่ึง
ประเมนิโดยคณะกรรมการของรพ. 
 

ส าหรับผู้เยีย่มประเมนิฯระดบัเขต   เพ่ือใช้เป็น
เคร่ืองมือ ในการตามรอยการพฒันาคุณภาพของ
กระบวนการพฒันาของโรงพยาบาล (เน้นผลลพัธ์) ซ่ึง
ประเมนิโดยคณะกรรมการเยีย่มประเมนิระดบัเขต 
อย่างน้อยปีละ 1 ปี 
 ** ทีเ่พิม่  
          * การประเมนิตนเอง  
          * CQI (การพฒันาอย่างต่อเน่ือง)    



มาตรฐานงานสุขศึกษา 

1.HL/HB   
 2.ส่ือ  
3. เครือข่าย     

1. ผู้รับบริการ  
 2. ชุมชน 
 3. คุณภาพบริการ 





เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการประเมนิ 
0 คะแนน 0.5 คะแนน 1  คะแนน 

ระดับพืน้ฐาน มเีป้าหมายของงาน  ทบทวนปัญหา/ความเส่ียงการให้บริการ และการดูแลสถานที่และสภาพแวดล้อมหามาตรการและด าเนินการ
ต่อเน่ือง เพ่ือจัดการความเส่ียงในการด าเนินงานสุขศึกษา 

 
1.  มกีารประเมนิความเส่ียง(ตามมาตรฐาน
งานสุขศึกษา 10 องค์ประกอบ) และมี
มาตรการ/แนวทาง/แผนการปรับปรุง
คุณภาพ  

 
มกีารประเมนิ
ตนเอง แต่ไม่มผีล
การวเิคราะห์ความ
เส่ียง 

 
มกีารประเมนิ
ตนเอง และมผีล
การวเิคราะห์ความ
เส่ียง 

 
มกีารประเมนิ
ตนเองและมผีลการ
วเิคราะห์ความ
เส่ียงรวมทั้งมี
มาตรการหรือ
แนวทางหรือ
แผนการปรับปรุง
คุณภาพ 



1. ผลประเมินตนเอง  2.แบบสรุปผลการประเมินตนเองรายข้อ  

  

ตารา  สด ผ การ ิ ครา     ท  ผ านการปร ม  ผ  ดยร บบ
 ัต นมัติ    ปร กรม  ั  สร  สิ นการบันท ก ้ มู 

  

3. แผน/แนวทางจัดการความเสี่ยง 

จ านวน ผ่าน ไม่ผ่าน 

41 เกณฑ์ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระบุเกณฑ์ทีไ่ม่ผ่าน แนวทางปรับปรุง 

องค์ที ่1 

เกณฑ์ 

เกณฑ์..... 

  รพ. ต้องระบุ 5 ปัญหาสุขภาพของคปสอ. ในปีปัจจุบัน 
  รพ. เป้าหมาย ต้องประเมินตนเองในโปรแกรมฯ  ก่อนคณะกรรมการลงเยีย่ม หรือตามที่เขตก าหนด 
  รพ.มีวเิคราะห์/สรุปความเส่ียงจากการประเมินตนเองรายองค์ประกอบผ่าน -ไม่ผ่าน 
  รพ. ก าหนดแนวทาง/มาตรการ ในการแก้ไข พฒันา ในเกณฑ์ที่ยงัไม่ผ่าน 
        (คะแนน0-0.5) 

หลกัฐาน 
เกณฑ์ 1 



เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุข
ศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการประเมนิ 
0 คะแนน 0.5 คะแนน 1   คะแนน 

ระดับพืน้ฐาน มเีป้าหมายของงาน  ทบทวนปัญหา/ความเส่ียงการให้บริการ และการดูแลสถานที่และสภาพแวดล้อมหามาตรการและด าเนินการ
ต่อเน่ือง เพ่ือจัดการความเส่ียงในการด าเนินงานสุขศึกษา 

2.  มนีโยบายการด าเนินงานสุขศึกษาและ
พฒันาพฤติกรรมสุขภาพ เป็นลายลกัษณ์
อกัษร   (ไม่เกนิ 5 ปี) 

ไม่มนีโยบายด้านสุข
ศึกษา หรือส่งเสริม
สุขภาพของ 
โรงพยาบาล 

มนีโยบายด้านสุข
ศึกษาหรือส่งเสริม
สุขภาพของ
โรงพยาบาลที่
ก าหนดโดย
โรงพยาบาล 

มนีโยบายด้านสุข
ศึกษา หรือส่งเสริม
สุขภาพของ 
โรงพยาบาลทีเ่กดิ
จากการมส่ีวนร่วม
ของเครือข่าย 



  

  

 1. เอกสาร/ภาพนโยบายของ รพ.หรือ ของ  CUP      
  2. เอกสารแสดงกระบวนการร่างนโยบาย เช่น  รายงานการประชุม/ภาพถ่าย 
การมส่ีวนร่วม    (ค าส่ัง / รายช่ือ/หนังสือเชิญการประชุม/ 
     3. หนังสือเวยีน/เอกสารประกาศนโยบาย    

ห ลั ก ฐ า น
เกณฑ์  2 



 กณฑ มาตรฐานร บบบริการส ุภาพด้านสุ 
ศ กษา 

ค า ธิบาย   กสาร รื   ักฐานพิ ารณาในการปร  มิน 
0 ค  นน 0.5 ค  นน 1 ค  นน 

ร ดับพื นฐาน ม  ป้า มาย    าน ทบท นปัญ า/ค าม ส  ย การใ ้บริการ   การดู  สถานท     สภาพ  ด ้ ม     
                 ามาตรการ   ด า นินการต   นื     พื   ัดการค าม ส  ย ในการด า นิน านสุ ศ กษา 

3. มีบุคลากรด าเนินงานสุข
ศึกษาและพฒันาพฤติกรรม
สุขภาพ (ในปีที่ผ่านมาจนถึงปี
ปัจจุบัน) 

มีผู้รับผดิชอบ
หรือทีมงาน 
ไม่ได้รับการ
พฒันา
ศักยภาพ  

มีผู้รับผดิชอบ
หรือทีมงาน 
ได้รับการ
พฒันา
ศักยภาพ 1 
คน 
 
 

มีผู้รับผดิชอบ
หรือทีมงาน 
ได้รับการพฒันา
ศักยภาพ  2 คน
ขึน้ไป 

 
 
 
 



  

  

  

ห ลั ก ฐ า น
เกณฑ์  3 

 1. ค าส่ัง คกก./ค าส่ังมอบหมายงาน/ ผงัองค์กรทีร่ะบุผู้รับผดิชอบ 
  2. บันทึกประวตัิ HRD /ใบประกาศนียบัตร  (ถ้ารพศ./รพท.ต้อง
แสดงวุฒิการศึกษา)   

 ช่ือ-สกลุ  หลกัสูตร  ระยะเวลา/สถานที ่  หน่วยงานจัด 

1. 

2. 



เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุข
ศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการประเมนิ 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 
ระดับพืน้ฐาน มเีป้าหมายของงาน ทบทวนปัญหา/ความเส่ียงการให้บริการและการดูแลสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม     
                หามาตรการและด าเนินการต่อเน่ือง เพ่ือจัดการความเส่ียงในการด าเนินงานสุขศึกษา 

 
4.ได้รับงบประมาณและ/หรือทรัพยากร
เพ่ือการด าเนินงานสุขศึกษาและพฒันา
พฤติกรรมสุขภาพตามกจิกรรมที่
ก าหนดไว้ในแผน/โครงการ 

 
ไม่ได้รับ
งบประมาณใน
การด าเนินงาน 

 
ได้รับงบประมาณ
จากโรงพยาบาล 

 
ได้รับงบประมาณทั้ง
จาก รพ. และ จาก
องค์กรนอก
หน่วยงาน 



  

  

  

หลกัฐาน 
เกณฑ์  4 

 1. ดูจากแผนงาน/โครงการ ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ 5  ปัญหา เทีบู่รณาการ/การมส่ีวนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้ง
ด้านงบประมาณ/วสัดุอปุกรณ์ ทีเ่อือ้ต่อการด าเนินแผนงาน/โครงการเชิงรุก ในกลุ่มป่วย ในรพ.และกลุ่มไม่ป่วยใน
ชุมชน   
2.  ใน1 แผนงาน/โครงการ อาจได้รับงบประมาณจากหลายแหล่งได้ 

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมลด
เส่ียงลดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

ประชาชนท่ีมีความเส่ียง
โรคเบาหวาน/ความดนัโลหิตสูงใน

ชุมชน 

65,700 
(งบ UC) 

 

เวชปฏิบติั
ครอบครัวและ
ชุมชน 

โครงการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของผูป่้วยโรคเบาหวาน/
ความดนัโลหิตสูง เพื่อลดความเส่ียง
ในการเกิดภาวะแทรกซอ้น 

กลุ่มป่วยในคลินิก  
DPAC Plus NCD, CKD Clinic 

3,500  
(งบ UC) 

สุขศึกษา 

โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมลด
เส่ียง ลดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ดว้ย 3อ 
2ส 1ฟ  

กลุ่มเส่ียงโรคไม่ติดต่อเร้ือรังใน
ชุมชน 

25,500  
(เทศบาล) 

เวชปฏิบติั
ครอบครัวและ
ชุมชน 
 



  กณฑ มาตรฐานร บบบริการส ุภาพ 
ด้านสุ ศ กษา 

ค า ธิบาย   กสาร รื   ักฐานพิ ารณาในการปร  มิน 
0 ค  นน 0.5 ค  นน 1 ค  นน 

ร ดับพัฒนา  ม การ ชื  ม ย การบริ ารค าม ส  ย  การปร กันคุณภาพ    การพัฒนาคุณภาพ ย า ต   นื      
                   น้นผู้รับบริการ ป็นศูนย ก า  

5. มีฐานข้อมูลความรอบรู้ทางสุขภาพ 
(HL) พฤติกรรมสุขภาพ(HB) ที่สอดคล้อง
กบัปัญหาสาธารณสุขทีส่ าคญั 
(ข้อมูลจากการประเมินผลในปีที่ผ่านมา 
ห รือ  ข้ อ มูล ก่ อนการด า เ นินง าน ใน ปี
ปัจจุบนั) 

ไม่มฐีานข้อมูล 
HL หรือ HB 

มฐีานข้อมูล HLหรือ
HB ดงัต่อไปนี ้ 
อย่างใดอย่างหน่ึง 
1) ฐานข้อมูล HL
หรือHB ในกลุ่มป่วย  
2) ฐานข้อมูล HL
หรือHB ในกลุ่มเส่ียง/
กลุ่มปกติในชุมชน 
(วยัท างานและวยั
เรียน) 

มฐีานข้อมูล HL 
หรือHB ครอบคลุม
ทั้ง2กลุ่ม 
1) ฐานข้อมูล HL
หรือHB ในกลุ่ม
ป่วย  และ 
2) ฐานข้อมูล HL
หรือHB ในกลุ่ม
เส่ียง/กลุ่มปกตใิน
ชุมชน (วยัท างาน
และวยัเรียน) 
 ** เพิม่สภาวะ
สุขภาพ) 



  

  

  

หลกัฐาน 
เกณฑ์  5 

 ฐานข้อมูลพฤติกรรมฯจากปัญหา สธ 5 ปัญหา ปีทีผ่่านมา 3 ปีย้อนหลงัและหรือปีปัจจุบัน ( ก่อน
ด าเนินการ) 

 ปัญหา สธ.ต้องก าหนดโดย คป.สอ. หรือ มาจากการประชาคม 
 ฐานข้อมูลอยู่ในรูปแบบเอกสาร/ Fileที่สามารถเห็นแนวโน้มของพฤติกรรมฯและสภาวะสุขภาพ

และเปรียบเทยีมการเปลีย่นแปลงของพฤติกรรมฯ ของกลุ่มเป้าหมายได้ (องค์ 10) 

 
ปัญหาสุขภาพ 

 
พฤตกิรรมเส่ียง 

ผลปี ……… 

HL HB ภาวะสุขภาพ 



 เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้าน
สุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการประเมนิ 
0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

ระดับพฒันา    มกีารเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียง การประกนัคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง   
                  เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

6. มฐีานข้อมูลส่ือสุขศึกษา ไม่มฐีานข้อมูล 
ส่ือสุขศึกษา 

มฐีานข้อมูลส่ือสุข
ศึกษา จ าแนกตาม
ประเภทหรือตาม
ปัญหา  

มฐีานข้อมูลส่ือสุข
ศึกษาจ าแนกตาม
ประเภทหรือตาม
ปัญหา และ มผีล
ส ารวจความ
ต้องการหรือมผีล
ประเมนิการใช้ส่ือ 

 



  

  

  

หลกัฐาน 
เกณฑ์  6 

 ฐานขอ้มูลส่ือ/เอกสาร/คู่มือ จาก 5ปัญหาสุขภาพท่ีผลิตเองหรือจากแหล่งอ่ืนกไ็ด ้ 
 มีการจ าแนกส่ือตามประเภท/ปัญหาสุขภาพ หรืออ่ืนๆท่ีสะดวกต่อการใชง้าน และเผยแพร่ 
 มีการส ารวจความตอ้งการดา้นส่ือ/ประเมินคุณภาพของส่ือและน ามาปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบั

กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทส่ือ /ปัญหาสุขภาพ  ช่ือส่ือ   จ านวน  แหล่งเผยแพร่ส่ือ   ลายเซ็น 

1. 

2. 



 เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการประเมนิ 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

ระดับพฒันา    มกีารเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียง การประกนัคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง   
                  เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

7. มีฐานข้อมูลเครือข่ายการด าเนินงาน
สุขศึกษา 
(เป็นเครือข่ายร่วมในการจัดกิจกรรมใน
ปีปัจจุบนั) 
 

ไม่มฐีานข้อมูล
เครือข่าย 
 

มฐีานข้อมูล
เครือข่ายทีม่อียู่ใน
โรงพยาบาลหรือใน
ชุมชนอย่างใดอย่าง
หน่ึง 

มฐีานข้อมูล
เครือข่ายทีม่อียู่ใน
โรงพยาบาลและ
ในชุมชน  
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 ฐานขอ้มูลเครือข่ายฯลฯ แสดงในรูปเอกสาร/File หรือรูปแบบอ่ืนท่ีสะดวกใชใ้นการเช่ือมประสาน
เครือข่าย 

 เครือข่ายเป็นบุคคล(ตน้แบบ/จิตอาสาฯลฯ)กลุ่มบุคคล/ชมรม/หน่วยงาน/องคก์รเพื่อเขา้มาส่วนร่วมใน
การแกปั้ญหา 5 ปัญหา 

   ประเภทเครือข่าย  ช่ือ-สกลุ     ที่อยู่  โทรฯ /Mail    ปี……. 

1. 

LINE GROUP ล าดับ

ที่ 

ช่ือ-สกุล หน่วยงาน เบอร์

โทรศัพท์ 

e-mail 

1.   น.ส.จิรารัตน์   จ ารูญ รพ.บ้านสร้าง  จ.
ปราจีนบรีุ 

081-
7615806 

Jirarat.jum@hotmail.c

om 

1.   นายบรรจบ      แจม่จ้า รพ.สองพ่ีน้อง จ.จนัทบรีุ  089-
0099223 

Thomgake-

8081@hotmail.co.th 

1.   นางภทัรภรณ์  ภศูิริเทศ รพ.บ้านบงึ จ.ชลบรีุ 089-
1779479 

Gift_su52@hotmail.c

om 

1.   นางสาวญาดารัตน์  ฤา
ชา 

รพ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 085-
2877757 

papanmgSK@hotmail

.com 

1.   นางจนัทรจิรา   ทอง
ดารา 

รพ.พานทอง จ.ชลบรีุ 094-
4483335 

PCU_PANTONG@h

otmail.cp, 

OAUS2001@gmail.co

m 

รายช่ือเครือข่ายการด าเนินงานมาตรฐานสุขศึกษา เขตบริการสุขภาพที ่6 ปี 2560 

mailto:PCU_PANTONG@hotmail.cp
mailto:PCU_PANTONG@hotmail.cp


เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุข
ศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการประเมนิ 
0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

ระดับพฒันา    มกีารเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียง การประกนัคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง   
                  เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

8. มีแผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์หรือ
ตัว ช้ีวัดพฤติกรรมสุขภาพที่ เ ป็นปัญหา
ส า ธ า รณ สุข ใน พื้ นที่ รั บ ผิ ด ช อบขอ ง
โรงพยาบาล  

ไม่แสดง
หลกัฐาน 
หรือไม่มี
วตัถุประสงค์
หรือตัวช้ีวดั
พฤติกรรม
สุขภาพ 

มวีตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมระบุอยู่ใน
แผน อย่างน้อย 1 
แผนงาน/โครงการใน 
1 ปัญหาทีด่ าเนินการ
ในโรงพยาบาล หรือ 
ในชุมชน  
  

มวีตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมระบุอยู่
ในแผน อย่างน้อย 
1 แผนงาน/
โครงการใน 1 
ปัญหาทีด่ าเนินการ
เช่ือมโยงและ
สอดคล้องทั้งใน
โรงพยาบาลและใน
ชุมชน  
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 แผนงานโครงการระบุวัตถุประสงค์หรือตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรมสุขภาพ ได้จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมเส่ียง 
(องค์4)/ปัจจัยเส่ียง(องค์5) ของ 5 ปัญหาสุขภาพ ทีเ่ช่ือมโยงกลุ่มป่วยในโรงพยาบาลและกลุ่มไม่ป่วยในชุมชน  

 ผู้เยี่ยมให้ค าแนะน าในการแก้ไข 5 ปัญหา แต่การให้คะแนนให้ภายใต้ 1 ปัญหาที่มีการด าเนินงานครอบคลุมทุก
กระบวนการ 

          1. ดูหลกัการเหตุผล ได้ใช้ข้อมูลมาจาก องค์ 3 
          2. ดูวตัถุประสงค์หรือตัวช้ีวดั มกีารวดั HL/HB/สภาวะสุขภาพ 

 
 

โครงการ วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดั กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมลด
เส่ียงลดโรค
ไม่ติดต่อ
เร้ือรัง 

-เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายมี
ความรอบรู้ดา้นสุขภาพ
เพิ่มมากข้ึน 
-เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายมี
พฤติกรรมสุขภาพ3อ 2ส ท่ี
ถูกตอ้ง เพิ่มมากข้ึน 
-เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายมี
BMI  /รอบเอว/ค่าความดนั
โลหิตลดลง 

-กลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ดา้น
สุขภาพไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
-กลุ่มเป้าหมายมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
80 
-กลุ่มเป้าหมายมีBMI  /รอบเอว/ค่า
ความดนัโลหิตลดลง เพิ่มข้ึนร้อยละ 
10 

- กลุ่มเส่ียง  
DM/HT ในชุมชน 

- กลุ่มป่วยในรพ. (สีเขียวเขม้/
เหลือง) 



เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการประเมนิ 
0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

ระดับพฒันา    มกีารเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียง การประกนัคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง   
                  เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

9 . มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่มุ่งให้เกิด
การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะที่จ าเป็น
และเกิดการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่
เอื้อต่อ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาพฤติกรรม
ตามตัวช้ีวดั  (ภายใต้5ปัญหาสุขภาพ) 
  

มบีริการสุขศึกษา
หรือ กจิกรรมสุข
ศึกษาทีด่ าเนินการใน
โรงพยาบาล หรือ ใน
ชุมชน ครอบคลุม
การพฒันาด้านใด
ด้านหน่ึง คือ   
1) พฒันาการเรียนรู้  
2) พฒันาทกัษะ 
3) พฒันาปัจจัย
แวดล้อมทีเ่อื้อต่อการ
พฒันาพฤติกรรม
สุขภาพ  
  

มบีริการสุขศึกษา
หรือ กจิกรรมสุข
ศึกษาทีด่ าเนินการใน
โรงพยาบาล หรือ ใน
ชุมชน ครอบคลุม
การพฒันาครบ 3 
ด้าน ได้แก่   
1) พฒันาการเรียนรู้  
2) พฒันาทกัษะ 
3) พฒันาปัจจัย
แวดล้อมทีเ่อื้อต่อการ
พฒันาพฤติกรรม
สุขภาพ  

มีบริการสุขศึกษา
หรือ กจิกรรมสุข
ศึกษาที่ด าเนินการ
ในโรงพยาบาล และ 
ในชุมชน 
ครอบคลมุการ
พฒันาครบ 3 ด้าน  
ได้แก่ 
1) พฒันาการเรียนรู้  
2) พฒันาทักษะ 
3) พฒันาปัจจัย
แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อ
การพฒันา
พฤติกรรมสุขภาพ  
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 * มุ่งกจิกรรมที่ให้เกดิการเรียนรู้ การพฒันาทักษะที่จ าเป็นและการจัดปัจจัยที่เอื้อ ทั้งกายภาพ/สังคม ทั้งในกลุ่ม
ป่วย/ไม่ป่วยในชุมชน โดยเป็นกจิกรรมยดึกลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง/เปิดโอกาสให้เครือข่ายเข้ามามส่ีวนร่วม 
 *ในกรณใีนชุมชน ถ้ามกีารพฒันาม.ปรับเปลีย่นฯ และโรงเรียนสุขบัญญัติ ถือได้ว่ามกีจิกรรมครบทั้ง 3 ด้าน 

โครงการ วตัถุประสงค์ กจิกรม 3 ด้าน ผู้รับผดิชอบ (รายกจิกรรม) 

1. 

2. 



 เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการประเมนิ 
0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

ระดับพฒันา    มกีารเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียง การประกนัคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง   
                  เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

 
1 0 . มี ก า รติ ดต ามส นับส นุน ใ ห้ ก า ร
ด าเนินงานสุขศึกษาและพฒันาพฤติกรรม
สุขภาพให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนงาน/โครงการ 

 
ไม่มกีารติดตาม
สนับสนุนให้
การด าเนินงาน
สุขศึกษาและ
พฒันา
พฤติกรรม
สุขภาพ 

 
มกีารติดตาม
สนับสนุนเพ่ือเสริม
พลงัอ านาจให้แก่
ภาคเีครือข่าย
สุขภาพใน
โรงพยาบาล หรือ ใน
ชุมชน  

 
มกีารติดตาม
สนับสนุนเพ่ือ
เสริมพลงัอ านาจ
ให้แก่ภาคเีครือข่าย
สุขภาพใน
โรงพยาบาล และ 
ในชุมชน 
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 จากเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการระดับพฒันาเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์การ ดังน้ัน จึงท าให้การออกแบบกจิกรรม
สุขศึกษาจ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้ผู้ป่วย ญาติ เข้ามามส่ีวนร่มในทุกกระบวนงาน ซ่ึงผู้ทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วมนีอ้าจ
เป็นบุคคล กลุ่มบุคคล เช่น ผู้ป่วยทีป่ระสบความส าเร็จในการดูแลตนเอง จิตอาสา ชมรมผู้ป่วย ฯลฯ 

  เป็นการติดตามสนับสนุนท าในกลุ่มแกนน า ภาค ีเครือข่ายทีร่่วมด าเนินงานในแผนงาน/โครงการ  โดยการติด
ตามน้ันสามารถเสริมพลงัอ านาจได้ ซ่ึงกจิกรรมการติดตามสนับสนุน ได้แก่ ให้ค าปรึกษา สอนงาน ช่ืนชม ให้
ก าลงัใจ รางวลั เป็นต้น 

  แผนการติดตามกจิกรรมตามโครงการ /สรุปรายงาน/ ภาพถ่ายกจิกรรม  

 ประเดน็การ
ตดิตาม 

ระยะเวลา 
 

 ทีม/ผู้ตดิตาม  ผู้รับการตดิตาม   ผล  ปัญหา/
ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
ร่วมกบัเทศบาลเมืองสระแก้ว ทมีสหสาขาวชิาชีพ 

ด าเนินการ ให้ค าปรึกษาแนะน า 
แก่ผู้น าชุมชน และ อสม. 



 เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการประเมนิ 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

ระดับพฒันา    มกีารเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียง การประกนัคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง   
                  เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

11. มี แ น ว ท า ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพที่ระบุตัวช้ีวัดพฤติกรรมสุขภาพ 
เคร่ืองมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย ตาม
แผนงานหรือโครงการทีก่ าหนด 
(ซ่ึงสอดคล้องกบั องค์ประกอบที ่4) 

ไม่มแีนว
ทางการ
ประเมนิผลงาน 

มแีนวทางการ
ประเมนิ ผลงานสุข
ศึกษาทีร่ะบุ ตัวช้ีวดั
พฤติกรรม/ 
เคร่ืองมือ/ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมาย ใน
แผนหรือโครงการใน
โรงพยาบาลหรือใน
ชุมชน 

มแีนวทางการ
ประเมนิ ผลงานสุข
ศึกษาทีร่ะบุ ตัวช้ีวดั
พฤติกรรม/ 
เคร่ืองมือ/
ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมาย ใน
แผนหรือโครงการ
ทั้งในโรงพยาบาล
และในชุมชน 
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มีแผน/แนวทางการประเมินท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค/์ตวัช้ีวดัท่ีระบุไวใ้น     
โครงการจากองค4์       
ท่ีวดัความส าเร็จของโครงการ (การเปล่ียนแปลง HL/HB/สภาวะสุขภาพ) 

 โครงการ  ส่ิงทีป่ระเมนิ (จาก
วตัถุประสงค์โครงการ 

  ตัวช้ีวดั  เคร่ืองมือ   กลุ่มตัวอย่าง/
พืน้ที ่

  ระยะเวลา  ผู้ประเมนิ 

1. 

2. 

แบบวัดความรู้แจ้งแตกฉานด้านสุขภาพ  
ส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 

ค าช้ีแจง:แบบวดัความรู้แจง้แตกฉานดา้นสุขภาพ ส าหรับผูป่้วยโรคเบาหวาน และความดนัโลหิต
สูงประกอบดว้ย 9 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ตอนท่ี 2 ความตอ้งการความช่วยเหลือดา้นขอ้มูลสุขภาพ(2 ขอ้) 
ตอนท่ี 3 การอ่านศพัทพ้ื์นฐาน(66 ขอ้) 
ตอนท่ี 4 ความสามารถในการอ่านและเขา้ใจตวัเลข   
ตอนท่ี 5 ความสามารถในการเขา้ถึง หรือแสวงหาขอ้มูลสุขภาพ (5 ขอ้) 
ตอนท่ี 6 ความรู้ ความเขา้ใจ(36 ขอ้) 

ตอบทั้งผูท่ี้เป็นทั้งโรคเบาหวานและ/หรือความดนัโลหิตสูง(14 ขอ้) 
ตอบเฉพาะผูท่ี้เป็นโรคเบาหวาน(16 ขอ้) 
ตอบเฉพาะผูท่ี้เป็นโรคความดนัโลหิตสูง(6 ขอ้) 

ตอนท่ี 7 การปฏิบติัในกรณีถูกถามปัญหาต่างๆ(17 ขอ้) 
ตอนท่ี 8 การตดัสินใจท่ีถูกตอ้งในการปฏิบติัในอนาคต หรือเง่ือนไขการใชชี้วิต(11 ขอ้) 
ตอนท่ี 9 การปฏิบติัพฤติกรรม (8 ขอ้) 



 เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการประเมนิ 
0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

ระดับพฒันา    มกีารเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียง การประกนัคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง   
                  เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

 
12. มีการประเมินผลและรายงานเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

 
ไ ม่ มี ก า ร
ประเมนิผล 
 

 
มผีลการประเมนิใน
โรงพยาบาล(กลุ่ม
ป่วย)หรือในชุมชน
(กลุ่มเส่ียง)  
 

 
มผีลการประเมนิ
ทั้งในโรงพยาบาล
(กลุ่มป่วย)และใน
ชุมชน(กลุ่มเส่ียง)  
 

 



  

  

  

หลกัฐาน 
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3.48 3.32 

2.52 

3.66 

4.44 
4.62 

3.76 3.72 

3.28 

3.96 

4.7 4.64 

0

1

2

3

4

5 พฤตกิรรมสุขภาพ 3อ2ส รายด้าน 
กลุ่มป่วยโรคเบาหวาน 

2560 (Pre) 2560 (Post)

สรุปผลการประเมิน/แนวทางการพฒันาในปีถดัไป   
ผลการเปล่ียนแปลงหลงั–ก่อนการเปล่ียนแปลง 
HL/HB/สภาวะสุขภาพ(องค1์0) 
 **** ส่งผลการประเมนิภายหลงัได้*** 



 เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการประเมนิ 
0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

ระดับพฒันา    มกีารเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียง การประกนัคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง   
                  เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

13. มกีารเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุ
พฤติกรรมสุขภาพเป้าหมาย วิธีการและ
เคร่ืองมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย  

ไ ม่ มี ก า ร เ ฝ้ า
ระวงัพฤติกรรม
สุขภาพ 

มี ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง
พฤติกรรมสุขภาพ  

มีผลการเฝ้าระวัง
และน าข้อมูลจาก
การเฝ้าระวังไปใช้
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
พฤติกรรมสุขภาพ 
 



  

  

  

หลกัฐาน 
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• มแีนวทาง/ด าเนินการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ อย่างน้อย 1 พฤติกรรมจากโครงการ อาจใน รพ. หรือ
ในชุมชน  โดย จนท.เฝ้าระวงัพฤติกรรมเองหรือ กลุ่มเป้าหมายเฝ้าระวงัฯด้วยตนเอง ซ่ึงจนท. ต้องน า
ข้อมูลมาสรุปในภาพรวม 

 * สรุป/รายงานผลเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพน าไปใช้ปรับกจิกรรม (องค์5) 

พฤติกรรมเส่ียง วตัถุประสงค์  เคร่ืองมือ   กลุ่ม
ตัวอย่าง/พืน้ที ่

  ระยะเวลา  ผู้เฝ้าระวงั   ผลการเฝ้าระวงัฯ 

 กจิกรรมก่อนเฝ้าระวงัฯ  กจิกรรมหลงัเฝ้าระวงัฯ 

ผลการปรับกจิกรรม  

แนวทางการเฝ้าระวงัฯ 



 เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการประเมนิ 
0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

ระดับพฒันา    มกีารเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียง การประกนัคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง   
                  เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

14. มีการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุข
ของโรงพยาบาล และเกี่ยวกับกระบวนการ
ด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ  อย่างน้อย 1 เร่ือง 
 

ไม่มกีารวจิัย
ด้านสุขศึกษา
และพฤติกรรม
สุขภาพ 

มโีครงร่างงานวจิัย
ด้านสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพที่
สอดคล้องกบั 1ใน5
ปัญหาสาธารณสุข
ของหน่วยงานหรือ
พืน้ที ่
(บทที ่1-3)  

มรีายงานการวจิัย
ด้านสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ
ทีส่อดคล้องกบั 1
ใน5ปัญหา
สาธารณสุขของ
หน่วยงานหรือ
พืน้ที ่( บทที1่-5) 



  

  

  

หลกัฐาน 
เกณฑ์  14 • เป็นวจิัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพเช่น RtoR,/Case Study กไ็ด้ จาก 5 ปัญหาสุขภาพ ถ้าวิจัย

ต่อยอดจากปีทีผ่่านมาต้องอยู่ระหว่างกระบวนการไม่ใช่อยู่ระหว่างการเขยีนรายงาน 
• เป็นงานวจิัยในรพ.หรือในชุมชนโดยทมีรพ.หรือทมีคปสอ. ไม่ใช่วทิยานิพนธ์ของนักศึกษา 
   เอกสารงานวิจัยเป็นเอกสารงานวิจับ/เขียนแบบรายงานวิจัยส าหรับการเผยแพร่/บทความวิจัย ที่

ครอบคลมุ 5 บท   
   **** ส่งผลการประเมนิภายหลงัได้*** 



 เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการประเมิน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 
ระดับพฒันา    มกีารเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียง การประกนัคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง   
                  เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

 
15. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมคีวามพงึ
พอใจ ต่อกระบวนการสุขศึกษาตาม
แผนงาน/โครงการ 
 

 
ไม่มกีารส ารวจ
ความพงึพอใจ 

 
ผลการประเมนิ
ความพงึพอใจต่อ
บริการสุขศึกษา 
น้อยกว่า 80 % 

 
มผีลการประเมนิ
ความพงึพอใจต่อ
บริการสุขศึกษา 
80 %  ขึน้ไป 



  

  

  

หลกัฐาน 
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ประเด็น ร้อยละ  

การเรียนรู้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนใ์นการดูแลสุขภาพ 86.54 

การไดฝึ้กทกัษะหรือฝึกปฏิบติัวธีิการดูแลสุขภาพ 80.77 

ความน่าสนใจของกิจกรรมและส่ือการเรียนรู้ดา้นสุขภาพ 82.69 

ความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 84.62 

การมีส่วนร่วมพูดคุยแลกเปล่ียนขอ้มูลดา้นสุขภาพกบัคนอ่ืนๆในกลุ่มหรือ
เจา้หนา้ท่ีจดักิจกรรม 

82.69 

แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพเพิ่มข้ึนภายหลงัเขา้ร่วมกิจกรรมสุขศึกษา 84.62 

ความรู้ความสามารถของเจา้หนา้ท่ีท่ีจดักิจกรรมสุขศึกษา 80.77 

ประโยชนท่ี์ไดรั้บคุม้ค่ากบัเวลาท่ีเสียไปในการร่วมกิจกรรม 88.46 

รวม 83.89 

• เป็นการประเมนิความพงึพอใจต่อบริการสุขศึกษา ในขณะจัดกจิกรรม (ด าเนินการองค์5) หรือส้ินสุด
โครงการ (พร้อมประเมนิองค์7) ในปีปัจจุบัน 

 * ประเมนิกบักลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม/โครงการของกลุ่มป่วย ในรพ. หรือกลุ่มในชุมชน โดยใช้เคร่ืองมือที่
มอียู่แล้ว/สร้างเอง 
 * สรุป/รายงานผลความพงึพอใจต่อบริการสุขศึกษา  

เคร่ืองมือ 



 เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการประเมนิ 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

ระดับพฒันา    มกีารเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียง การประกนัคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง   
                  เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

 
16. ระดบัการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการ
จัดกจิกรรมสุขศึกษาเพ่ือการพฒันา
พฤติกรรมสุขภาพ  

 
เจ้าหน้าที่
ด าเนินการเอง 
 

 
ชุมชนมส่ีวนร่วมใน
การด าเนินงานใน
ระดบั 1-3 

 
ชุมชนมส่ีวนร่วม
ครบตั้งแต่ระดบั 4 
ขึน้ไป 



  

  

  

หลกัฐาน 
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*  เป็นเครือข่ายในชุมชนทั้งบุคคล หรือกลุ่มบุคคล องค์กรในชุมชน(จากองค์-3.3) มามส่ีวนร่วมโครงการ/
กจิกรรม (องค์5)  
* ระดับการมส่ีวนร่วม 5 ระดับ คือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมคดิ ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินงาน และร่วม
ตรวจสอบ 

รายการ 
การมส่ีวนร่วมของชุมชน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับการมส่ีวนร่วม การให้ข้อมูล ร่วมคดิ ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ 

อบต. √ √ √ √ 

อสม. √ √ √ √ √ 

กลุ่มออกก าลงักาย √ √ √ √ √ 

กลุ่มจิตอาสา √ √ √ √ √ 



 เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการประเมนิ 
0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

 ระดับคุณภาพ    ปฏบัิติตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพครบถ้วน มรูีปธรรมของการพฒันาทีชั่ดเจน เกดิวฒันธรรมคุณภาพในองค์กร   

 
   17.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมคีวามรอบรู้ทาง
สุขภาพ(HL)หรือพฤติกรรมสุขภาพ (HB)ในปัญหา
สาธารณสุข ทีส่ าคญัเปลีย่นแปลงไปในทางทีถู่กต้อง
เพิม่ขึน้ (สอดคล้องกบั อป.ที ่4) 

 

ไม่สามารถ
แสดง
หลกัฐาน 
(ไม่มผีล) 

 

ร้อยละของกลุ่ม 
เป้าหมายม ีHL 
หรือ HB ไม่ดขีึน้ 
(สามารถอธิบาย
ประเดน็ ข้อจ ากดั
ได้) 

 

ร้อยละของกลุ่ม 
เป้าหมาย ม ีHL 
หรือ HB ดขีึน้ 



  

  

  

หลกัฐาน 
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*  เป็นการเปรียบเทยีบผลการเปลีย่นแปลง HL หรือ HB ของกลุ่มป่วยในรพ.และหรือกลุ่มไม่ป่วยในชุมชน 
(เปรียบเทยีบจากองค์3.1  กบัผลการประเมนิองค์ 7)  
 **** ส่งผลการประเมนิภายหลงัได้*** 

71.77 
73.59 

71.12 
73.47 

77.12 
80.2 

65

70

75

80

85

ความรอบรู้ด้านสขุภาพโดยรวม พฤติกรรมสขุภาพตามหลกั 3อ2ส 

ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ2ส  
กลุ่มป่วยโรคเบาหวาน 

2559 2560 (Pre) 2560 (Post)

พฤติกรรมเส่ียง   กลุ่มเป้าหมาย    ผลก่อน( ร้อยละ)   ผลหลงั( ร้อยละ) 
 

 เพิม่ขึน้/ลดลง 

1. 



 เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการประเมนิ 
0 คะแนน 0..5 คะแนน 1 คะแนน 

  ระดับคุณภาพ    ปฏบัิติตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพครบถ้วน มรูีปธรรมของการพฒันาทีชั่ดเจน เกดิวฒันธรรมคุณภาพในองค์กร   

    18. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทีผ่่านกระบวนการสุข
ศึกษาส่งผลต่อภาวะสุขภาพดขีึน้ 

ไม่สามารถ
แสดงหลกัฐาน 
(ไม่มผีล) 
 

ร้อยละของกลุ่ม 
เป้าหมายทีผ่่าน
กระบวนการสุข
ศึกษามภีาวะ
สุขภาพไม่ดขีึน้ (ต ่า
กว่าเป้าหมายที่รพ.
ก าหนด_สามารถ
อธิบายประเดน็ 
ข้อจ ากดัได้) 

ร้อยละของกลุ่ม 
เป้าหมายมภีาวะ
สุขภาพดขีึน้ 
(เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ รพ.
ก าหนด) 
  
  



  

  

  

หลกัฐาน 
เกณฑ์  18 
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ค่าความดนัโลหิต <140/90 

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดนัให้อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ 

2560 (Pre) 2560 (Post)
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ค่า FBS ค่า HbA1C 

ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน า้ตาลใน
เลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

2560 (Pre) 2560 (Post)

 * เป็นการเปรียบเทยีบผลการเปลีย่นแปลง สภาวะสุขภาพ หรือ ของกลุ่มป่วยใน           รพ.และหรือกลุ่มไม่

ป่วยในชุมชน (เปรียบเทียบจากองค์3.1  กบัผลการประเมินองค์ 7) * กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง : รอบเอว BMI 
,FBS, BP  
          *กลุ่มป่วย :ผู้ป่วยรายใหม่ ภาวะแทรกซ้อนลดลง อตัราRe-admission ในโรคเร้ือรัง 
 **** ส่งผลการประเมนิภายหลงัได้*** 



 เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการประเมนิ 
0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

  ระดับคุณภาพ    ปฏบัิติตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพครบถ้วน มรูีปธรรมของการพฒันาทีชั่ดเจน เกดิวฒันธรรมคุณภาพในองค์กร   

 
   19. มนีวตักรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่นที่
ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานสุขศึกษาและ
พฒันาพฤติกรรมสุขภาพปีละ 1 เร่ือง ภายใต้ปัญหา
สาธารณสุขทีส่ าคญั 
 

   
   ไม่ม ี

มีและใช้นวัตกรรม
ในการด าเนินงาน
สุขศึกษา 

มีและใช้
นวัตกรรมในการ
ด าเนินงานสุข
ศึกษารวมท้ังมีผล
การประเมินการ
ใช้นวัตกรรม 
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 เป็นนวตักรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่น ระดับกระบวนการ หรือ ผลลพัธ์ ทีต่่อยอดใน
ปีปัจจุบัน สอดคล้อง 5 ปัญหาสุขภาพ 

 เอกสาร ภาพถ่าย รางวลั/ใบประกาศฯ ทไีด้ระดับอ าเภอขึน้ไป 
 เอกสาร การเขยีนนวตักรรม  ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที1่ ความเป็นมา/ปัญหาทีท่ า

นวตักรรม  ส่วนที2่ กระบวนการพฒันา/ใช้นวตักรรม ส่วนที3่ ผลการใช้นวตักรรม ( ความ

พงึพอใจ/ผลการเปลีย่นแปลงพฤติกรรม/สภาวะสุขภาพ) 

“บตัรค าอาหารโซนสี พชิิตใจ พชิิตโรค” 
เพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่

เหมาะสมกบัภาวะสุขภาพได้อย่างถูกต้อง 

ผลลพัธ์ด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
ผลประเมนิความพงึพอใจ 

ร้อยละ 92 มีความพงึพอใจในระดบัดมีาก  
ร้อยละ 8 มีความพงึพอใจในระดบัด ี

ผู้ป่วยมพีฤตกิรรมการรับประทานอาหารลดหวาน มัน เคม็ 
ร้อยละ 87 

ผู้ป่วยมพีฤตกิรรมการรับประทานผกัและผลไม้สด  ร้อยละ 90  



 เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการประเมนิ 
0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

  ระดับคุณภาพ    ปฏบัิติตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพครบถ้วน มรูีปธรรมของการพฒันาทีชั่ดเจน เกดิวฒันธรรมคุณภาพในองค์กร   

   
  20. มกีารพฒันาคุณภาพงานสุขศึกษาและพฒันา
พฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเน่ือง (Continuous 
Quality Improvement : CQI ) ปีละ 1 เร่ือง  
    

   
  ไม่ม ี
  
  
  

 
มกีารพฒันาคุณภาพ
งานสุขศึกษาและ
พฒันาพฤติกรรม
สุขภาพ อย่าง
ต่อเน่ือง (CQI) 

 
มกีารพฒันา
คุณภาพงานสุข
ศึกษาและพฒันา
พฤติกรรมสุขภาพ 
อย่างต่อเน่ือง 
(CQI) และมผีลการ
พฒันา 



  

  

  

หลกัฐาน 
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 CQI  เป็นการพฒันางานทีท่ าให้มคุีณภาพอย่างต่อเน่ือง โดยด าเนินการพฒันา แล้วประเมนิ น าผลประเมนิมา
ปรับปรุง/พฒันาต่อยอด (PDCA) 
ความแตกต่างระหว่าง CQI และ R2R คือ  
  CQI มกีารทบทวนวรรณกรรมน้อยกว่า ไม่ต้องใช้ระเบียบวธีิวจิัยกไ็ด้ การเกบ็ข้อมูลจะมคีวามน่าเช่ือถือ
น้อยกว่า แต่มคีวามรวดเร็วในการแก้ปัญหาเฉพาะ  
 R2R ต้องผ่านคณะกรรมการวจิัย,ต้องใช้ระเบียบวธิีวจิัย, มกีารทบทวนวรรณกรรมมากว่า,ต้องพสูิจน์ให้ได้
หลกัฐานเชิงประจักษ์ สามารถลงวารสารทีรั่บตีพมิพ์มปีระโยชน์เชิงวชิาชีพ มกีารรับรองทางจริยธรรม  



            ผลการประเมนิ : คะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนนทีไ่ด้...................คะแนน x  100   /   20   

           สรุปผลการเยีย่มประเมนิมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา  
                           ระดบัพืน้ฐาน            ระดบัพฒันา            ระดบัคุณภาพ                  

          เยีย่มประเมนิวนัที.่..................เดือน.............................พ.ศ.............................. 
   คณะกรรมการเยีย่มประเมนิมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษาสบส. เขต .............. 

   ลงช่ือ.................................................................    
                              (..............................................................................) ผู้เยีย่มประเมนิ 



มฐ.1_ด้านสุขศึกษา 

    …………………………………………………………………      
      (……………………………………………………) 

กรรมการเยี่ยมประเมินด้านสุขศึกษา 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 แบบบนัทกึการเยีย่มประเมนิมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษา 
โรงพยาบาล...........................อ าเภอ.....................จังหวดั.........................  
 
ส่ิงทีพ่บเห็น …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลงานเด่น 
…………………………………….…………………………………………………… 
 ………………………………………………………….……………………… 
โอกาสพฒันา 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  
 
 
 
 

 



หมวด สภาพการด าเนินงาน (ข้อค้นพบ) ความเส่ียง ที่เกดิขึน้ (ส่วนขาด) แนวทางจดัการความเส่ียง  (โอกาสพฒันา) 
หมวด1: การบริหารจดัการ 
(องค์ 1, 2, 3) 
 ประกอบด้วย : นโยบาย
เกีย่วกบัพฤตกิรรมสุขภาพ
(เข็มทิศที่มุ่ง)/ทรัพยากรใน
การขับเคล่ือน(คน/เงนิ/ของ) /
ข้อมูล(พฤตกิรรมเส่ียง) 
จุดเน้น : มฐีานข้อมูล
พฤตกิรรมเส่ียงของปัญหา
สุขภาพ อย่างน้อย1 ปัญหา ทั้ง
กลุ่มป่วย.&กลุ่มเส่ียง (จากปี
59) 
  
  
  

1.มีนโยบาย/ยทุธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจุบนั ท่ีเนน้ 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือการสร้าง
สุขภาพ ไดม้าโดยวิธี…….การมีส่วนร่วมของ
ทีมสหสาขาในรพ.และภาคีเครือข่ายนอก
รพ……. 
2.มีค าสัง่คณะกรรมการสุขศึกษา ในภาพของ
CUP/มอบหมายผูรั้บผิดชอบอยา่งชดัเจน/
ทีมงานผา่นการอบรมHB (ผงัโครงสร้าง/รพ
ศ.รพท.มีกลุ่มสุขศึกษา/กรอบอตัราก าลงั 4-5 
คน/มีวฒิุสุขศึกษา) /ไดรั้บงบฯในการ
ด าเนินงานจากใน-นอกรพ…………… 
3. มีฐานขอ้มูลท่ีจ าเป็นท่ีใชใ้นการออกแบบ
โครงการ/กิจกรรมด าเนินงานทั้งขอ้มูลส่ือ/
เครือข่าย/พฤติกรรมเส่ียงโดยจดัท าเป็นฐานท่ี
เป็นระบบในรูปแบบ…………. 
  

1.นโยบาย/ยทุธศาสตร์ไม่เป็น
ปัจจุบนั 
2.ภาคีเครือข่ายนอกรพ.ยงัไม่มี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
ท่ีก าหนดข้ึน/ยงัไม่มีการส่ือสาร
สร้างการรับรู้ใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้ง  
3.ทีมงานไม่เคย ไดรั้บการอมรม
(อยา่งนอ้ย 1คน/ปี) 
4. ไม่ไดรั้บงบฯในการ
ด าเนินงานจากภาคีเครือข่าย
นอกรพ 
5.ยงัไม่มีฐานขอ้มูลพฤติกรรม
เส่ียง ของกลุ่มป่วยในรพ./กลุ่ม
เส่ียงในชุมชน ท่ีเป็นระบบ  

1.ควรสร้างการมีส่วนร่วมและเช่ือมโยงภาคีเครือข่ายนอกรพ.
ท่ีหลากหลายท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาสุขภาพเขา้มาก าหนด
นโยบาย/ยทุธศาสตร์ในภาพของCUP และมีการส่ือสารสู่การ
ปฏิบติัท่ีหลากหลายช่องทาง เพ่ือสร้างแนวร่วมในการ
ด าเนินงาน/การสนบัสนุนทรัพยากร 
2. ควรมีการพฒันาเสริมทกัษะใหที้มงานดา้นพฤติกรรม
สุขภาพอยา่งนอ้ยปีละ1 8oเพ่ือใหด้ าเนินงานมีคุณภาพสามารถ
จดัการกบัพฤติกรรมเส่ียงของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งเป็น
รูปธรรม และยัง่ยืน 
3. ควรมีการจดัท าฐานขอ้มูลพฤติกรรมเส่ียงของกลุ่มป่วยใน
รพ./กลุ่มเส่ียงในชุมชนท่ีเป็นระบบเพ่ือน ามาประกอบในการ
ออกแบบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ และน ามาเปรียบเทียบดูผลการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพ โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีมีความเช่ือถือได ้

( ตังอย่าง)แบบประเด็นหลกัการเยีย่มประเมนิมาตรฐานสุขศึกษา เขต6 จ.ชลบุรี 
สถานบริการ…………………………………………………….อ าเภอ……………………………………… จังหวดั………………………………. 
         ปัญหาสุขภาพของCUP ( 5 อนัดบั ของปี2560 )  :   1…………………….2……………………                
                                                                                                  3.…………………….4………………………………..5…………………. 

ผลการประเมนิ 4 หมวด 




