มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
(ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒)

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คำนำ
สืบเน�องจากเปาหมายของแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ กำหนดเปาประสงค

ในการพัฒนาคนใหมีความสามารถพึ่งตนเองดานสุขภาพได และแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ดานสาธารณสุขไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการสูความเปนเลิศ ซึ่งรวมถึง
ระบบบริการสุขภาพทุกระดับตองมีการพัฒนาคุณภาพบริการใหไดมาตรฐานสูความเปนเลิศ
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนหน�วยงานที่มีภารกิจในการสงเสริมสนับสนุน
สถานบริการสุขภาพภาครัฐทุกระดับใหมกี ารพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา และสงเสริมสนับสนุน
ใหประชาชนเกิดการเรียนรู และมีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค สงผลใหประชาชนพึง่ ตนเองได
และไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมใิ หสามารถยกระดับการบริการ
ดานสุขศึกษาแกประชาชน เพ�อใหประชาชนสามารถพึ่งตนเองดานสุขภาพได ในระดับหนึ่ง
จึงทำการพัฒนา “มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบล” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ�อให โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
ใชเปนแนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพบริการดานสุขศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน
ทั้งในงานสงเสริม ปองกันโรค รักษาและฟนฟูสภาพ ใหแกประชาชนตอไป โดยเกณฑตาม
มาตรฐานฉบับนี้พัฒนาจากมาตรฐานงานสุขศึกษา ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๕๕ และให
ความสำคัญกับการบูรณาการ เช�อมโยง และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพกับมาตรฐานงานอ�นๆ
ที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลดำเนินการอยูในปจจุบัน เชน เกณฑคุณภาพเครือขาย
บริการปฐมภูมิ (Primary Care Awards : PCA) เกณฑพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สำหรับโรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน เปนตน
สำหรับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบล ฉบับนี้เริ่มทดลองใช ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งในเอกสารฉบับนี้จะกลาวถึง
แนวคิดหลักการ ตัวชีว้ ดั มาตรฐาน และการประเมินตามเกณฑมาตรฐานฯดานสุขศึกษา และ
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หวังเปนอยางยิง่ วามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ฉบับนีจ้ ะเปนแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพบริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เปนไปตามเปาประสงคของประเทศตอไป

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
มกราคม ๒๕๖๓

สารบัญ
สวนที่ ๑ : บทนำ
๑.๑ แนวคิดหลักการ
๑.๒ ความหมายของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
๑.๓ ผลลัพธของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา

๑-๒
๑
๒
๒

สวนที่ ๒ : มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบล (ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒)
๒.๑ โครงสรางมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
(ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒)
๒.๒ เกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
(ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒)
๒.๓ นิยามศัพท ในมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษาสำหรับ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล

๓-๗
๓
๕
๗

สวนที่ ๓ : การประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
๙ - ๑๖
สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒)
๓.๑ เกณฑการใหคะแนน (Scoring Guideline)
๙
๓.๒ การประเมินระดับการพัฒนาตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา ๑๗
สวนที่ ๔ : แนวทางการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพดานสุขศึกษา

๑๙ – ๒๕

เอกสารอางอิง
๒๖
ภาคผนวก
ก รายช�อผูทรงคุณวุฒิที่รวมพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพดาน
๒๗ - ๒๘
สุขศึกษาสำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒
ข แบบประเมินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
๒๙ - ๓๖
ดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล

สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่ 1 โครงสรางมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒
แผนภาพที่ 2 ๗ ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาตามมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับ รพ.สต.
แผนภาพที่ 3 ตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการสุขศึกษา

๔
๑๙
๒๕

สวนที่ ๑ : บทนำ
๑.๑ แนวคิดหลักการ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๕๕ ไดกำหนดให “รัฐตองดำเนินการให
ประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง เสริมสรางใหประชาชนมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค และสงเสริมสนับสนุนใหมกี ารพัฒนาภูมปิ ญ
 ญาดานแพทยแผนไทยใหเกิด
ประโยชนสูงสุด บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค
การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพดวย รัฐตองพัฒนาการบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้น
อยางตอเน�อง” นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหยกเลิกมาตรา ๕ “พระราชบัญญัตนิ ้ี
มิให ใชบังคับแกสถานพยาบาลซึ่งดำเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษาของรัฐ หน�วยงานอ�นของรัฐ สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลอ�นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนด
โดยระบุใหสถานพยาบาลที่ ไดรับการยกเวน ตองมีลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเง�อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด”
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน สงผลใหสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตองมีการพัฒนาการบริการใหมี
มาตรฐานอยูเสมอ เพ�อใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงไดวางยุทธศาสตรพัฒนาสูความ
เปนเลิศ ซึ่ง ๑ ใน ๔ ระบบคือ ระบบบริการสุขภาพ (Service Excellence) โดยกำหนดให โรงพยาบาลทุกแหงพัฒนา
ตามเกณฑมาตรฐาน ไดแก มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation : HA) มาตรฐานสุขภาพ
อำเภอ (District Health System Standards : DHS) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลพัฒนาตามเกณฑคุณภาพ
เครือขายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Awards : PCA) และมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จากแนวนโยบายดังกลาว
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา ซึ่งเปนหน�วยงานที่ทำหนาที่ในการคุมครองประชาชนดานบริการสุขภาพ
โดยการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุมกำกับสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมาย
กำหนดและยกระดับบริการสูสากล ซึ่งงานสุขศึกษาเปนสวนหนึ่งที่มีความสำคัญตอการบริการของสถานบริการสุขภาพ
ทุกระดับ ทัง้ มิตกิ ารสรางเสริมสุขภาพ ปองกัน รักษาโรคและฟน ฟูสขุ ภาพ ดังนัน้ จึงไดทำการพัฒนาเกณฑมาตรฐานงาน
สุขศึกษาสำหรับสถานบริการสุขภาพทุกระดับขึน้ โดยเริม่ ทำการพัฒนาเกณฑมาตรฐานงานสุขศึกษาสำหรับโรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน แลวเสร็จในรูปแบบ “มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา” ที่ได ใช
กรอบแนวคิดเช�อมโยงกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation : HA) มาตรฐานสุขภาพ
อำเภอ (District Health System Standards : DHS) และบูรณาการการพัฒนาแบบองครวมทีค่ รอบคลุมการคุม ครอง
ทั้งดานอาคารสิ่งแวดลอมและเคร�องมือแพทย และงานสุขศึกษา
ดังนั้น เพ�อใหสถานบริการสุขภาพทุกระดับมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและ
เช�อมโยงกันทั้งระบบบริการสุขภาพตั้งแตระดับปฐมภูมิถึงตติยภูมิ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา จึงได
ทำการพัฒนาเกณฑมาตรฐานงานสุขศึกษาสำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ขึ้น เพ�อมุงหวังใหเปน
แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการดานสุขศึกษาใหแกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล กลาวคือ ใหมกี ารจัดกระบวนการ
เสริมสรางและจัดการเรียนรูดานสุขภาพอยางเปนระบบ มีคุณภาพและเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย สงผลใหประชาชนมี
ความรอบรูด า นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพทีถ่ กู ตอง สามารถดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนไดอยางเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณแวดลอม นำไปสูการมีสุขภาพดีและสามารถพึ่งตนเองดานสุขภาพได

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒)

๐๑

การพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ไดดำเนินการในป
งบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีแนวคิดหลักการพัฒนาคือ เนนใหบริการอยางมีคุณภาพ ทันสมัย สามารถปฏิบัติได สอดรับ
กับแนวทางการปฏิรูประบบสาธารณสุข บูรณาการกับเกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Awards :
PCA) เกณฑพฒ
ั นาคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) เช�อมโยงกับมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน และตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ดวยกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้งหน�วยงานดานวิชาการ ดานบริหาร ดานปฏิบัติการ
และตัวแทนภาคประชาชน ในกระบวนการพัฒนา และเริ่มทดลองใช ในปงบประมาณ ๒๕๖๓
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา เปนมาตรฐานที่เนนการพัฒนาทั้งกระบวนการและผลลัพธอยางเปน
ระบบ ประกอบดวย ๓ หมวดคือ
หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการ
หมวดที่ ๒ กระบวนงานสุขศึกษา
หมวดที่ ๓ ผลลัพธการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

๑.๒ ความหมายของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
สุขศึกษา (Health Education) หมายถึง กระบวนการจัดโอกาสการเรียนรูแ ละพัฒนาทักษะดานสุขภาพ สรางเสริม
ความสามารถของบุคคล รวมถึงปจจัยอ�นๆ เกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
อันจะนำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และธำรงสุขภาพที่ดีของบุคคล ครอบครัว และชุมชนได
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ หมายถึง เกณฑทก่ี ำหนดขึน้ เปนกรอบแนวทางในการดำเนินงานและ วัดความสำเร็จ
ของโรงพยาบาลภาครัฐในการจัดการคุณภาพบริการ รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบดวย ดานอาคารสิ่งแวดลอมและ
เคร�องมือแพทย ในโรงพยาบาล และดานการดำเนินงานสุขศึกษาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งเปนระบบบริการ
สุขภาพที่รัฐพึงจัดใหแกประชาชน และสงมอบบริการที่มีคุณภาพ เปนที่ไววางใจของประชาชนและสังคม เพ�อคุมครอง
ผูบริโภคดานระบบบริการสุขภาพเอื้อใหเกิดความปลอดภัย สวัสดิภาพของผูรับบริการ ผู ใหบริการ ผูมาเยือนชุมชนและ
สิ่งแวดลอม (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, ๒๕๖๑.)
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา หมายถึง ขอกำหนดระบบคุณภาพทีจ่ ำเปน (Essential Requirements)
สำหรับการทำงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพ�อใหการดำเนินงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบลมีการบริหารจัดการที่ดี มีการจัดกระบวนงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอยางเปนระบบ ครอบคลุมใน
เร�องปจจัยนำเขา ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ ถูกตองตามหลักวิชาการและเช�อถือได
สอดคลองกับมาตรฐานทีเ่ กีย่ วของทุกมาตรฐาน เปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพมุง เนนการสรางเสริมสุขภาพทัง้ ในโรงพยาบาล
และตอเน�องไปถึงชุมชน
๑.๓ ผลลัพธมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
๑. ประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy : HL.) ที่เพียงพอตอการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว
และชุมชน
๒. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior : HB.) ที่ถูกตอง เหมาะสมกับวิถีชีวิต
๓. ประชาชนมีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น เชน รอบเอว คา BMI คาความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือดอยูในเกณฑปกติ
๔. ลดการเกิดภาวะแทรกซอน และลดจำนวนผูปวยรายใหม
๕. ชุมชน สังคม มีสวนรวมในการสงเสริมและจัดการสุขภาพชุมชนได

๐๒
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สวนที่ ๒ : มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒)
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา เปนขอกำหนดระบบคุณภาพที่จำเปน (Essential Requirements)
สำหรับการทำงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพ�อใหการดำเนินงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลมีการบริหารจัดการ
ที่ดี มีการจัดกระบวนการสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอยางเปนระบบถูกตองตามหลักวิชาการและเช�อถือได
สอดคลองกับมาตรฐานที่เกี่ยวของทุกมาตรฐาน เปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพ มุงเนนการสรางเสริมสุขภาพทั้งใน
โรงพยาบาลและตอเน�องไปถึงชุมชน เนื้อหาในมาตรฐานครอบคลุมในเร�องปจจัยนำเขา ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน
กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ

๒.๑ โครงสรางมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับ รพ.สต. ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เปนหน�วยบริการระดับปฐมภูมิที่ใกลชิดกับประชาชนและชุมชนมากที่สุด
เปนหน�วยงานที่ใหบริการครอบคลุมทั้งมิติการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟู
สุขภาพ โดยมุงใหประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองไดอยางเหมาะสม ซึ่งมีการจัดบริการสุขภาพทั้ง ๒ สวนคือ
(๑) การบริการเชิงรุกดวยการทำงานรวมกับชุมชนและภาคประชาชน มุงสงเสริมใหประชาชนกลุมปกติมีการสงเสริม
สุขภาพตนเองใหดีอยูเสมอ และกลุมเสี่ยงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคภัยสุขภาพ
(๒) การบริการเชิงรับดวยการมีสวนรวมของผูปวยและญาติหรือผูดูแล มุงสงเสริมใหกลุมปวยไดรับการดูแลรักษาที่
เหมาะสมและสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได โดยงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเปนกระบวนการที่ทำให
รพ.สต.บรรลุภารกิจดังกลาว ดังนั้น นโยบายหลักขอหนึ่งของ รพ.สต. คือ “การพัฒนางานสุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพในระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพมาตรฐาน”
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ประกอบดวย ๓ หมวด ๒๓
เกณฑ ดังนี้
หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการ มี ๑ เกณฑ
๑. บุคลากรดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
หมวดที่ ๒ กระบวนงานสุขศึกษา มี ๑๘ เกณฑ จำแนกตามกลุมเปาหมายคือ
๑. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุมไมปวย เพ�อการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน
๒. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุมปวย เพ�อสงเสริมการจัดการตนเองในผูปวยและครอบครัว
หมวดที่ ๓ ผลลัพธการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ มี ๔ เกณฑ
๑. พฤติกรรมสุขภาพ หรือความรอบรูดานสุขภาพ หรือพฤติกรรมจัดการสุขภาพตนเอง
๒. ภาวะสุขภาพ
๓. นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองคความรู
๔. ความพึงพอใจตอกระบวนงานสุขศึกษา

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒)

๐๓

แผนภาพที่ ๑ โครงสรางมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒
หมวดที่ ๒
กระบวนงานสุขศึกษา
หมวดที่ ๑
การบริหารจัดการ
๑. การจัดสรร และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดำเนิน
งานสุขศึกษา
(*มีนโยบายที่เกี่ยวของกับ
สงเสริมพัฒนางานสุขศึกษา
และพฤติกรรมสุขภาพ โดย
บูรณาการในนโยบายของ
หน�วยงาน)

ชุมชน/หมูบาน/สถานศึกษา

๐๔

I. กระบวนงานใน
กลุมไมปวย เพ�อ
การสรางเสริมสุข
ภาพในชุมชน
*ขอมูล HL&HB.
*การวางแผน
สุขศึกษา
*การจัดกิจกรรม
ตามแผน
*การสนับสนุนเสริม
พลังเครือขาย
*การประเมินผล
*การเฝาระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ

II. กระบวนงาน
ในกลุมปวย เพ�อ
เสริมสรางการ
จัดการตัวเอง
*ขอมูล HL&HB.
*การวางแผน
สุขศึกษา
*การจัดกิจกรรม
ตามแผน
*การสนับสนุนเสริม
พลังเครือขาย
*การประเมินผล
*การเฝาระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ

พชอ.
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CUP

หมวดที่ ๓
ผลลัพธการดำเนินงาน
สุขศึกษา
*พฤติกรรมสุขภาพ (HB)
หรือความรอบรูดาน
สุขภาพ (HL)
*นวัตกรรม งานวิจัย
การจัดการองคความรู
*ความพึงพอใจตอกระบวน
งานสุขศึกษา

ประชาชนทุกกลุมวัย
- มีสุขภาพดี
- พึ่งตนเองดานสุขภาพ

๒.๒ เกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับ รพ.สต. ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒
หมวดที่

เกณฑ

๑. การบริหาร
จัดการ
๒. กระบวนงาน
สุขศึกษา

๑. มีบุคลากรดำเนินงานสุขศึกษาและไดรับการพัฒนาศักยภาพดานพฤติกรรมสุขภาพ
และความรอบรูดานสุขภาพ (ในปที่ผานมาจนถึงปปจจุบัน) (ในรอบ ๑ ป)
I. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุมไมปวย เพ�อการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน
๒. มีขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) และหรือ ขอมูลความรอบรูดานสุขภาพ (HL) ที่
สอดคลองกับปญหาสาธารณสุขที่สำคัญ (๕ อันดับแรก อยางนอย ๑ เร�อง) และมี
การวิเคราะหปจจัยสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ
๓. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือแผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา
ที่มีวัตถุประสงคหรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคลองกับปญหาสาธารณสุขในพื้นที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
๔. มีการออกแบบกิจกรรมและใชส�อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคลองกับ
ปจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและปญหา ความตองการ และวิถีชีวิตของกลุมเปาหมาย
๕. แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา
จัดทำโดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน�วยงานที่เกี่ยวของ
และเครือขายตัวแทนภาคประชาชน
๖. มีแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่
ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ ระยะเวลา กลุมเปาหมาย และเคร�องมือที่เหมาะสม
๗. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการ
จัดกิจกรรมสุขศึกษาครบตามแผนที่กำหนด และการดำเนินกิจกรรมใชการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพ หน�วยงานที่เกี่ยวของ และตัวแทน
ภาคประชาชน
๘. มีการสนับสนุน เสริมพลังใหกับภาคี เครือขายสุขภาพ ในการดำเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๙. มีการประเมินผลและรายงานผลเปนลายลักษณอักษร
๑๐. มีการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพและนำผลการเฝาระวังไปใช ในการปรับกิจกรรม
ในแผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒)

๐๕

หมวดที่

เกณฑ
II. กระบวนการสุขศึกษาในกลุมปวย เพ�อสรางเสริมการจัดการตนเองในผูปวย
และครอบครัว
๑๑. มีขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) และหรือ ขอมูลความรอบรูดานสุขภาพ (HL) ที่
สอดคลองกับปญหาสาธารณสุขที่สำคัญ (๕ อันดับแรก อยางนอย ๑ เร�อง) และมีการ
วิเคราะหปจจัยสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ
๑๒. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือแผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา
ที่มีวัตถุประสงคหรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคลองกับปญหาสาธารณสุขในพื้นที่
รับผิดชอบของ รพ.สต.
๑๓. มีการออกแบบกิจกรรมและใชส�อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคลองกับ
ปจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและปญหา ความตองการและวิถีชีวิตของกลุมเปาหมาย
๑๔. แผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือแผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา
จัดทำโดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ ผูปวยและผูดูแล
และเครือขายตัวแทนภาคประชาชน
๑๕. มีแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ ระยะเวลา กลุมเปาหมาย และเคร�องมือที่เหมาะสม
๑๖. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการ
จัดกิจกรรมสุขศึกษาครบตามแผนที่กำหนด และการจัดกิจกรรมใชการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสุขศึกษาหรือทีมสหวิชาชีพ ผูปวยและผูดูแล
๑๗. มีการสนับสนุน เสริมพลังใหกับผูปวยและผูดูแล แกนนำสุขภาพภาคประชาชน
ในการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๑๘. มีการประเมินผล และรายงานผลเปนลายลักษณอักษร
๑๙. มีการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพและนำผลการเฝาระวังไปใช ในการปรับกิจกรรม
ในแผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

๐๖

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หมวดที่

เกณฑ

๓. ผลลัพธการ
ดำเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนา
พฤติกรรม-สุขภาพ

๒๐.กลุมเปาหมายที่ผานกระบวนการสุขศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือ
ความรอบรูทางสุขภาพ (HL) ในปญหาสาธารณสุขที่สำคัญเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางที่ถูกตองเพิ่มขึ้น
๒๑. กลุมเปาหมายที่ผานกระบวนการสุขศึกษา มีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น
๒๒. มีการจัดการองคความรู เชน CQI R2R นวัตกรรม งานวิจัย หรือ ตนแบบ หรือ
ผลงานเดนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ ๑ เร�อง ภายใน ๓ ป ภายใตปญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ๕ ปญหา และนำ
ไปใชประโยชน
๒๓. กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอกระบวนการสุขศึกษาตามแผนงานโครงการ

๒.๓ นิยามศัพท ในมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษาสำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
เกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา หมายถึง ขอกำหนดที่ในการพัฒนาใหเปนไปตามมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
การสนับสนุนเสริมพลัง หมายถึง กระบวนการสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานหรือกลุมเปาหมายเกิดความตระหนัก
มีความเช�อมั่น และสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช ในการปรับปรุงและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น กิจกรรมสนับสนุนเสริมพลัง ไดแก การนิเทศงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ�อเสริมสรางความรู
และทักษะ การใหรางวัล การเชิดชูเกียรติ เปนตน
ภาคีเครือขายสุขภาพ หมายถึง หน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน
ดานสุขภาพของประชาชน ไดแก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ โรงพยาบาล อบจ./อบต. ศึกษานิเทศกเขต เกษตร
ตำบล บริษัท/หาง/รานผลิตภัณฑสุขภาพ สมาคม เปนตน
แกนนำสุขภาพภาคประชาชน หมายถึง ตัวแทนประชาชน ไดแก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ผู ใหญบาน
กำนัน ปราชญชาวบาน เปนตน
เครือขายตัวแทนภาคประชาชน หมายถึง กลุม หรือหน�วยงานในพืน้ ทีซ่ ง่ึ จัดตัง้ โดยประชาชน ไดแก คณะกรรมการ
หมูบาน ชมรม เปนตน
กิจกรรมสุขศึกษา หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู การพัฒนาทักษะสุขภาพ และการจัดปจจัยแวดลอมทั้งดานกายภาพ
และสังคม เพ�อเอื้อตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒)

๐๗

สวนที่ ๓ : การประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (ฉบับปพทุ ธศักราช ๒๕๖๒)
๓.๑ เกณฑการใหคะแนน (Scoring Guideline)
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ประกอบดวย ๓ หมวด
๒๓ เกณฑ โดยแตละเกณฑมีรายละเอียดการใหคาคะแนนดังนี้

เกณฑการใหคะแนนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการ

ลำดับ
๑

มีบุคลากรดำเนินงานสุขศึกษาและไดรับการพัฒนาศักยภาพดานพฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู
ดานสุขภาพ (ในปที่ผานมาจนถึงปปจจุบัน) (ในรอบ ๑ ป)
๐ คะแนน
๐.๕ คะแนน
๑ คะแนน

ไมมีผูรับผิดชอบงานสุขศึกษา หรือ ทีมงาน หรือ คณะกรรมการในปที่ผานมา
จนถึงปปจจุบัน
มีผูรับผิดชอบงานสุขศึกษา หรือ ทีมงาน หรือ คณะกรรมการ (เปนลายลักษณ
อักษร) แตไมไดรับการพัฒนาศักยภาพ (ดานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ/
สงเสริมสุขภาพ) ในปที่ผานมาจนถึงปปจจุบัน
มีผูรับผิดชอบงานสุขศึกษา หรือ ทีมงาน หรือ คณะกรรมการ (เปนลายลักษณ
อักษร) และไดรับการพัฒนาศักยภาพ (ดานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ/
สงเสริมสุขภาพ) ในปที่ผานมาจนถึงปปจจุบัน

หมวดที่ ๒ กระบวนงานสุขศึกษา
I. กระบวนการสุขศึกษาในกลุมไมปวยเพ�อการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน
๒

มีขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) และหรือ ขอมูลความรอบรูดานสุขภาพ (HL) ที่สอดคลองกับ
ปญหาสาธารณสุขที่สำคัญ (๕ อันดับแรก อยางนอย ๑ เร�อง) และมีการวิเคราะหปจจัยสาเหตุ
ของพฤติกรรมสุขภาพ
๐ คะแนน

ไมมีขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) และหรือ ขอมูลความรอบรูดานสุขภาพ
(HL) ในกลุมไมปวย

๐.๕ คะแนน

มีขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) และหรือ ขอมูลความรอบรูดานสุขภาพ (HL)
ในกลุมไมปวย แตไมไดวิเคราะหปจจัยสาเหตุพฤติกรรม

๑ คะแนน

มีขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) และหรือ ขอมูลความรอบรูดานสุขภาพ (HL)
ในกลุมไมปวย และมีการวิเคราะหเพ�อนำไปใชในการวางแผนการดำเนินงาน
สุขศึกษา (กำหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม)

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒)

๐๙

ลำดับ
๓

๔

๕

เกณฑการใหคะแนนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาที่มีวัตถุ
ประสงคหรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคลองกับปญหาสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
ไมมีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัด
๐ คะแนน
กิจกรรมสุขศึกษา
มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรม
๐.๕ คะแนน
สุขศึกษาแตไมมีวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่สอดคลองกับขอมูลพฤติกรรม
ในขอ ๒
มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรม
๑ คะแนน
สุขศึกษาและมีวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่สอดคลองกับขอมูลพฤติกรรม
ในขอ ๒
มีการออกแบบกิจกรรมและใชส�อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคลองกับปจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพและปญหา ความตองการ และวิถีชีวิตของกลุมเปาหมาย
๐ คะแนน

ไมมีการออกแบบกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (การเรียนรู การพัฒนา
ทักษะ และการจัดปจจัยแวดลอม) ที่ใชขอมูลปจจัยสาเหตุพฤติกรรมในขอ ๒

๐.๕ คะแนน

มีการออกแบบกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ใชขอมูลปจจัย
สาเหตุ พฤติกรรมที่สอดคลองกับขอมูลการวิเคราะห ในขอ ๒

๑ คะแนน

มีการออกแบบกิจกรรมและใชส�อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ใชขอมูล
ปจจัยสาเหตุพฤติกรรมที่สอดคลองกับขอมูลการวิเคราะห ในขอ ๒

แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทำโดย
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน�วยงานที่เกี่ยวของ และเครือขาย
ตัวแทนภาคประชาชน
แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรม
๐ คะแนน
สุขศึกษา จัดทำโดยผูรับผิดชอบงาน
๐.๕ คะแนน
๑ คะแนน

๑๐

แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรม
สุขศึกษา จัดทำโดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสุขศึกษา หรือ ทีม
สหวิชาชีพที่เกี่ยวของ
แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรม
สุขศึกษา จัดทำโดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ
หน�วยงานที่เกี่ยวของ และเครือขายตัวแทนภาคประชาชน

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ
๖

๗

๘

เกณฑการใหคะแนนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
มีแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ที่ระบุตัวชี้วัด
พฤติกรรมสุขภาพ ระยะเวลา กลุมเปาหมาย และเคร�องมือที่เหมาะสม
๐ คะแนน

ไมมีแนวทางการประเมินผลงาน

๐.๕ คะแนน

มีแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษาที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/
ระยะเวลา/กลุมเปาหมาย

๑ คะแนน

มีแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษาที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/
ระยะเวลา/กลุมเปาหมาย และเคร�องมือที่เหมาะสม

มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรม
สุขศึกษาครบตามแผนที่กำหนด และการดำเนินกิจกรรมใชการมีสวนรวมของคณะกรรมการสุขศึกษา
หรือทีมสหวิชาชีพ หน�วยงานที่เกี่ยวของ และตัวแทนภาคประชาชน
๐ คะแนน

จัดกิจกรรมไมครบตามแผน

๐.๕ คะแนน

มีการจัดกิจกรรมครบตามแผนและการจัดกิจกรรมใชการสวนรวมของ
คณะกรรมการสุขศึกษาหรือทีมสหวิชาชีพ หน�วยงานที่เกี่ยวของ

มีการจัดกิจกรรมครบตามแผนและการจัดกิจกรรมใชมีการสวนรวมของ
๑ คะแนน
คณะกรรมการสุขศึกษาหรือทีมสหวิชาชีพ หน�วยงานที่เกี่ยวของ และ
เครือขายตัวแทนภาคประชาชน
มีการสนับสนุน เสริมพลังใหกับภาคีเครือขายสุขภาพในการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
๐ คะแนน

ไมมีการสนับสนุนเสริมพลังใหกับภาคีเครือขาย

๐.๕ คะแนน

มีการสนับสนุน เสริมพลังใหกับภาคีเครือขายสุขภาพภาครัฐ

๑ คะแนน

มีการสนับสนุน เสริมพลังใหแกภาคีเครือขายสุขภาพภาครัฐ รวมกับภาค
ประชาชน และ/หรือภาคเอกชน

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒)

๑๑

ลำดับ
๙

๑๐

เกณฑการใหคะแนนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
มีการประเมินผลและรายงานผลเปนลายลักษณอักษร
๐ คะแนน

ไมมีการประเมินผล

๐.๕ คะแนน

มีผลการประเมินในระดับปจจัยสาเหตุของพฤติกรรม (เชน วัดความรู
ความรอบรูดานสุขภาพ ฯลฯ)

๑ คะแนน

มีผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามวัตถุประสงคเม�อสิ้นสุดโครงการ
และรายงานผลเปนลายลักษณอักษร

มีการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพและนำผลการเฝาระวังไปใช ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
๐ คะแนน

ไมมีการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ

๐.๕ คะแนน

มีแผนหรือแนวทาง วิธีการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในพฤติกรรมที่เปน
ปญหาสอดคลองตามแผน

๑ คะแนน

มีการเฝาระวังและนำผลการเฝาระวังไปใช ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/
โครงการสุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

II. กระบวนการสุขศึกษาในกลุมปวยเพ�อสรางเสริมการจัดการตนเองในผูปวยและครอบครัว
๑๑

๑๒

มีขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) และหรือ ขอมูลความรอบรูดานสุขภาพ (HL) ที่สอดคลองกับ
ปญหาสาธารณสุขที่สำคัญ (๕ อันดับแรก อยางนอย ๑ เร�อง) และมีการวิเคราะหปจจัยสาเหตุ
ของพฤติกรรมสุขภาพ
ไมมีขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) และหรือ ขอมูลความรอบรูดานสุขภาพ
๐ คะแนน
(HL) ในกลุมปวย
๐.๕ คะแนน

มีขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) และหรือ ขอมูลความรอบรูดานสุขภาพ (HL)
ในกลุมปวย แตไมไดวิเคราะหปจจัยสาเหตุพฤติกรรม

๑ คะแนน

มีขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) และหรือ ขอมูลความรอบรูดานสุขภาพ (HL)
ในกลุมปวย และมีการวิเคราะหเพ�อนำไปใชในการวางแผนการดำเนินงาน
สุขศึกษา (กำหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม)

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ
๑๒

เกณฑการใหคะแนนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาที่มีวัตถุประสงค
หรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคลองกับปญหาสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.
๐ คะแนน

ไมมีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการ
จัดกิจกรรมสุขศึกษา

มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรม
สุขศึกษา แตไมมีวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่สอดคลองกับขอมูลพฤติกรรม
ในขอ ๑๑
มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรม
๑ คะแนน
สุขศึกษาและมีวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่สอดคลองกับขอมูลพฤติกรรม
ในขอ ๑๑
มีการออกแบบกิจกรรมและใชส�อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคลองกับปจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพและปญหา ความตองการและวิถีชีวิตของกลุมเปาหมาย
๐.๕ คะแนน

๑๓

๑๔

๐ คะแนน

ไมมีการออกแบบกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (การเรียนรู
การพัฒนาทักษะ และการจัดปจจัยแวดลอม) ที่ใชขอมูลปจจัยสาเหตุพฤติกรรม

๐.๕ คะแนน

มีการออกแบบกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ใชมูลปจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมที่สอดคลองกับขอมูลการวิเคราะห ในขอ ๑๑

๑ คะแนน

มีการออกแบบกิจกรรมและใชส�อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ใชขอมูล
ปจจัยสาเหตุพฤติกรรมที่สอดคลองกับขอมูลการวิเคราะห ในขอ ๑๑

แผนงาน หรือ โครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษาหรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทำโดย
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ ผูปวยและผูดูแล และเครือขายตัวแทน
ภาคประชาชน
แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรม
๐ คะแนน
สุขศึกษา จัดทำโดยผูรับผิดชอบงาน
๐.๕ คะแนน
๑ คะแนน

แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรม
สุขศึกษา จัดทำโดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือทีม
สหวิชาชีพที่เกี่ยวของ
แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรม
สุขศึกษา จัดทำโดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ
ผูปวยและผูดูแล และภาคประชาชน

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒)

๑๓

ลำดับ
๑๕

๑๖

๑๗

๑๔

เกณฑการใหคะแนนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
มีแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ ระยะเวลา กลุมเปาหมาย และเคร�องมือที่เหมาะสม
๐ คะแนน

ไมมีแนวทางการประเมินผลงาน

๐.๕ คะแนน

มีแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษาที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/
ระยะเวลา/กลุมเปาหมาย

๑ คะแนน

มีแนวทางการประเมินผลงานสุขศึกษาที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ระยะเวลา/
กลุมเปาหมาย และเคร�องมือที่เหมาะสม

มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรม
สุขศึกษาครบตามแผนทีก่ ำหนด และการจัดกิจกรรมใชการมีสว นรวมของคณะกรรมการสุขศึกษา
หรือทีมสหวิชาชีพ ผูปวยและผูดูแล
๐ คะแนน

จัดกิจกรรมสุขศึกษา ไมครบตามแผน

๐.๕ คะแนน

มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ครบตามแผนและการจัดกิจกรรมสุขศึกษา
ใชการมีสวนรวมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวของ

๑ คะแนน

มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ครบตามแผนและการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ใชการมี
สวนรวมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ และผูปวยและผูดูแล

มีการสนับสนุน เสริมพลังใหกับผูปวยและผูดูแล แกนนำสุขภาพภาคประชาชน ในการดำเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๐ คะแนน

ไมมีการสนับสนุน เสริมพลังใหกับผูปวยและผูดูแล

๐.๕ คะแนน

มีการสนับสนุน เสริมพลังใหกับผูปวยและผูดูแล

๑ คะแนน

มีการสนับสนุน เสริมพลังใหแกผูปวยและผูดูแล แกนนำสุขภาพภาค
ประชาชน

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ
๑๘

๑๙

๒๐

เกณฑการใหคะแนนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
มีการประเมินผลและรายงานผลเปนลายลักษณอักษร
๐ คะแนน

ไมมีการประเมินผล

๐.๕ คะแนน

มีผลการประเมินระดับปจจัยสาเหตุของพฤติกรรม

๑ คะแนน

มีผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามวัตถุประสงคเม�อสิ้นสุดโครงการ
และรายงานผลเปนลายลักษณอักษร

มีการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ และนำผลการเฝาระวังไปใช ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
๐ คะแนน

ไมมีการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ

๐.๕ คะแนน

มีแผนหรือแนวทาง วิธีการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในพฤติกรรมที่เปน
ปญหาสอดคลองตามแผน

๑ คะแนน

มีการเฝาระวังและนำผลการเฝาระวังไปใชในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/
โครงการสุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

กลุมเปาหมายที่ผานกระบวนการสุขศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรูทางสุขภาพ
(HL) ในปญหาสาธารณสุขที่สำคัญเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกตองเพิ่มขึ้น
๐ คะแนน
๐.๕ คะแนน
๑ คะแนน

ไมสามารถแสดงผลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรูทางสุขภาพ
(HL) ที่เปลี่ยนไปได
สามารถแสดงผลเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู
ทางสุขภาพ (HL) ที่เปลี่ยนไปของกลุมเปาหมาย ได ๑ กลุม (กลุมไมปวย
หรือกลุมปวย)
สามารถแสดงผลเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรูทาง
สุขภาพ (HL) ของกลุมเปาหมาย ไดทั้ง ๒ กลุม (กลุมไมปวย และกลุมปวย)

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒)

๑๕

ลำดับ
๒๑

๒๒

๒๓

๑๖

เกณฑการใหคะแนนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
กลุมเปาหมาย ที่ผานกระบวนการสุขศึกษามีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น
๐ คะแนน

ไมสามารถแสดงผลภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนไปได

๐.๕ คะแนน

สามารถแสดงผลเปรียบเทียบภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนไปไดของกลุมเปาหมาย
ได ๑ กลุม (กลุมไมปวย หรือกลุมปวย)

๑ คะแนน

สามารถแสดงผลเปรียบเทียบภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนไปไดของกลุมเปาหมาย
ไดทั้ง ๒ กลุม (กลุมไมปวยและกลุมปวย)

มีการจัดการองคความรู เชน CQI R๒R นวัตกรรม งานวิจัย หรือ ตนแบบ หรือผลงานเดนที่
ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ๑ เร�อง ภายใน ๓ ป
ภายใตปญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ๕ ปญหา และนำไปใชประโยชน
๐ คะแนน

ไมมี

๐.๕ คะแนน

มี CQI R๒R นวัตกรรม งานวิจัย หรือ ตนแบบ หรือผลงานเดน

๑ คะแนน

มี CQI R2R นวัตกรรม งานวิจัย หรือ ตนแบบ หรือผลงานเดนและนำไป
ใชประโยชน

รอยละของกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอกระบวนการสุขศึกษาตามแผนงานโครงการ
๐ คะแนน

ไมมีการสำรวจความพึงพอใจ

๐.๕ คะแนน

มีผลการประเมินความพึงพอใจตอบริการสุขศึกษา นอยกวารอยละ ๘๐

๑ คะแนน

มีผลการประเมินความพึงพอใจตอบริการสุขศึกษามากกวาหรือเทากับ
รอยละ ๘๐

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๒ การประเมินระดับการพัฒนาตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
๑. ระดับการพัฒนาตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
จำแนกออกเปน ๓ ระดับดังนี้

*ระดับคุณภาพ
มีคะแนนตั้งแต รอยละ ๘๐ เปนตนไป

*ระดับพัฒนา

มีคะแนนระหวาง รอยละ ๖๐-นอยกวา รอยละ ๘๐

*ระดับพื้นฐาน

มีคะแนนต่ำกวา รอยละ ๖๐
๒. การประเมินระดับการพัฒนา มีขั้นตอนดังนี้
๒.๑ รวบรวมและคำนวณคารอยละของคะแนนที่ไดจากการประเมินตามเกณฑมาตรฐานฯ
โดยเกณฑการใหคะแนนมีทั้งหมด ๒๓ ขอๆ ละ ๑ คะแนน รวมคะแนนเต็ม ๒๓ คะแนน

สูตรคำนวณ
คารอยละที่ ได = (คะแนนที่ ได x ๑๐๐)/๒๓
๒.๒ นำคารอยละที่ไดมาประเมินเทียบระดับการพัฒนา ตามชวงคะแนนขางตน

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒)

๑๗

สวนที่ ๔ : แนวทางการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตำบล
การพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบล (รพ.สต.) จะแบงเปน ๒ ระยะคือ
*ระยะเตรียมการ : โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลควรมีการเตรียมการกอนดำเนินการพัฒนาดังนี้
๑. ผูบริหาร รพ.สต.ควรกำหนดใหการสงเสริมพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชน เปนนโยบายของ รพ.สต. และมอบหมายผูรับผิดชอบงานสุขศึกษา
๒. ทำความเขาใจขอกำหนด เกณฑมาตรฐาน และเกณฑการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
กอนเขาสูขั้นตอนการพัฒนา
*ระยะพัฒนาคุณภาพงาน โดยใชกระบวนการ “๗ ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาตามมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับ รพ.สต.” ดังนี้
๑. สรางทีมงานพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา
๒. ศึกษาขอมูลและประเมินการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา ระยะกอนดำเนินการ
๓. วางแผนงาน/โครงการสุขศึกษา
๔. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานตามแผนที่กำหนด
๕. การประเมินผล ระยะหลังดำเนินการ
๖. เฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
๗. สงเสริม พัฒนา นวัตกรรม ตนแบบ และผลงานเดนดานสุขศึกษา

แผนภาพที่ ๒ ๗ ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาตามมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับ รพ.สต.
*เจาหนาที่ รพ.สต.
*ภาคีเครือขายในหมูบาน
โรงเรียน

๒. ประเมินสถานการณ
กอนดำเนินการ

*การพัฒนาตามเกณฑมาตรฐาน
สุขศึกษา
*ปญหาสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ
ความรอบรูดานสุขภาพ

๓. วางแผนงาน/
โครงการ

๑. สรางทีม

I. กลุมไมปวย
II. กลุมปวย

การมีสวนรวม
ภาคีเครือขาย
*การพัฒนาตาม
เกณฑ
*ผลลัพธ

๔. ดำเนินการ
ตามแผน

๗. การประเมิน
ผล

*กิจกรรมการเรียนรู
*ฝกทักษะสุขภาพ
*จัดปจจัยแวดลอม

พัฒนายกระดับคุณภาพ

๖. พัฒนานวัตกรรม
ตนแบบดานสุขศึกษา

๕. เฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒)

๑๙

โดยมีรายละเอียดแตละขั้นตอนดังนี้
๑. สรางทีมงานพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา
ผูรับผิดชอบงานสุขศึกษาของ รพ.สต. จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาของ รพ.สต.
ซึ่งประกอบดวย
(๑) ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล และผูแทนหน�วยบริการในรพ.สต.
(๒) ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในพื้นที่รับผิดชอบ ไดแก ผูแทนแมขายบริการ(CUP) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
แกนนำชุมชนในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ เชน ผูแ ทนคณะกรรมการหมูบ า น อาสาสมัครสาธารณสุข ผูแ ทนสถานศึกษา ตัวแทน
ผูมารับบริการและ/หรือญาติ เปนตน ซึ่งภาคีเครือขายเหลานี้เปนผูมีบทบาทรวมคิดวางแผน รวมดำเนินการ และรวม
ติดตามประเมินผล ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาของ รพ.สต.
(๓) ผูรับผิดชอบงานสุขศึกษาของ รพ.สต. เปนเลขานุการ
นอกจากนี้ อาจมีภาคีเครือขายสนับสนุนการพัฒนา ไดแก หน�วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทีอ่ ยูในพืน้ ที่ ซึง่ จะทำ
หนาที่ใหการสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ ในกระบวนการพัฒนางานของ รพ.สต.
๒. ประเมินการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาดวยตนเอง ระยะกอนดำเนินการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทำการประเมินตนเองในระยะกอนดำเนินการ ใน ๒ สวนคือ
(๑) ประเมินการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาตามเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดาน สุขศึกษา (ตามแบบ
มสต.๑) เพ�อรับรูส ว นขาดตามเกณฑมาตรฐานทีจ่ ะตองปรับปรุง ซึง่ จะตองนำไปวางแผนพัฒนาคุณภาพงานของ รพ.สต.
โดยบูรณาการในกระบวนการดำเนินการแผนงาน/โครงการสุขศึกษาตอไป
(๒) ศึกษา และประเมินสถานการณดา นสุขภาพของประชาชนในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบและผูม ารับบริการ เพ�อนำไปกำหนด
เปาหมายเชิงผลลัพธของแผนงาน/โครงการสุขศึกษาตอไป
๓. วางแผนงาน/โครงการสุขศึกษา
ผูรับผิดชอบงานสุขศึกษาและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา รวมกับวางแผนงาน/โครงการสุขศึกษา
ตามขั้นตอนดังนี้
๓.๑ การวิเคราะหปญหาสุขภาพ

๒๐

หลักการ

วิธีการปฏิบัติ

๑. การวิเคราะหขอมูลเพ�อระบุสถานการณปญหาสุขภาพ หรือ
ความเสี่ยงดานสุขภาพของประชาชนกลุมวัยตางๆ ในชุมชน
แลวนำมาจัดลำดับความสำคัญของปญหา ซึ่งในการจัดลำดับ
ความสำคัญของปญหาอาจจะใชเกณฑ ในการประเมินคา เชน
ความรุนแรงของปญหา ขนาดของปญหา ความยาก-งายใน
การแกปญหา เปนตน
๒. เลือกปญหาที่มีความสำคัญเรงดวนและสอดคลองกับปญหา
ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และระดับตำบล
(พชอ./พชต.) มาแกไข

๑. นำขอมูลปญหาสาธารณสุขที่สำคัญ
ของพื้นที่
๒. พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของ
ปญหา ๕ลำดับ และคัดเลือกปญหาที่จะ
นำมาแกไข จำแนก กลุมเปาหมายคือ
กลุมปวยและกลุมไมปวย
ทั้งนี้ ใน ๑ ปญหา ควรดำเนินการ
ทั้งกลุมปวยและกลุมไมปวย เพ�อเปนการ
ดำเนินการครอบคลุมทั้ง ๔ ดานคือ การ
สงเสริม ปองกัน รักษาและฟนฟู
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๓.๒ การวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพและปจจัยสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยง

หลักการ

วิธีการปฏิบัติ

๑. วิเคราะหพฤติกรรมเสี่ยงที่เปนสาเหตุของปญหาสุขภาพ
และกำหนดเปนพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค จำแนกตาม
ประชาชนกลุมเปาหมายคือ กลุมปวย และกลุมไมปวย (กลุม
เสี่ยงและกลุมปกติ) ซึ่งพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคนี้จะ
เปนวัตถุประสงคของโครงการสุขศึกษาหรือโครงการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
๒. วิเคราะหปจจัยสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชน
กลุมเปาหมาย และวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเรียนรู
ของกลุมเปาหมายเพ�อเปนขอมูลในการออกแบบกิจกรรมตอไป

๑. นำประเด็นปญหาสุขภาพที่กำหนด
จำแนกตามกลุมเปาหมายคือ กลุมไมปวย
และกลุมปวย
๒. ในแตละกลุมเปาหมาย นำมาวิเคราะห
หาพฤติกรรมเสี่ยงที่เปนสาเหตุของปญหา
แหลงขอมูลที่นำมาใช ในการวิเคราะห
ไดแก
*สำหรับกลุมปวย อาจใชขอมูลจากแบบ
บันทึกพฤติกรรมการดูแลตนเองที่คลินิก
ตางๆ ใชซักประวัติ ซึ่งตองมีการวิเคราะห
สรุปภาพรวม
*สำหรับกลุม ไมปว ย (กลุม เสีย่ ง/กลุม ปกติ) ที่
อยูในชุมชน (หมูบาน สถานศึกษา) สามารถ
ใชวิธีการ สุมสำรวจ สนทนากลุม ขอมูล
สุขภาพชุมชน เปนตน
๓. นำขอมูลพฤติกรรมเสี่ยงจำแนกตาม
กลุมเปาหมาย และกำหนดพฤติกรรมที่พึง
ประสงคซึ่งเปนพฤติกรรมดานบวกตอการ
มีสุขภาพดี เชน
- พฤติกรรมเสี่ยงคือ กินอาหารรสจัด
ไมออกกำลังกาย ด�มสุรา เปนตน
- พฤติกรรมที่พึงประสงคคือ กินผัก
ผลไมสดอยางนอยวันละครึ่งกิโลกรัม
ไมเติมเคร�องปรุงรสเพิ่มในอาหาร
เปนตน
๔. วิเคราะหและกำหนดปจจัยสาเหตุของ
พฤติกรรมเสี่ยง/พฤติกรรมที่พึงประสงค
ประกอบดวย
(๔.๑) ปจจัยภายในตัวบุคคล เชน ความรู
ทัศนคติ เปนตน
(๔.๒) ปจจัยแวดลอมทางกายภาพ เชน
สิ่งของ สถานที่ เปนตน
(๔.๓) ปจจัยแวดลอมทางสังคม เชน
มาตรการทางสังคม กฎระเบียบ กระแส
สังคม กลุมเพ�อน เปนตน
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๓.๓ การวางแผนงาน/โครงการสุขศึกษา

๒๒

หลักการ

วิธีการปฏิบัติ

๑. แผนงาน/โครงการสุขศึกษา อาจมีรูปแบบตางๆ เชน
- แผนงานของ รพ.สต. ที่มีกิจกรรมสุขศึกษาและการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอยู
- โครงการสุขศึกษา
- โปรแกรม/แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา
๒. แผนงาน/โครงการสุขศึกษา จัดทำใหครอบคลุม ทั้ง ๒
กลุมเปาหมายคือ กลุมปวย และกลุมไมปวย (กลุมเสี่ยงและ
กลุมปกติ) โดย
- โครงการสำหรับกลุมไมปวย ควรบูรณาการกับการดำเนิน
การพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และ
โรงเรียนสงเสริมสุขบัญญัติแหงชาติ
- โครงการสำหรับกลุมปวย ควรสอดคลองกับ CUP
๓. นำขอมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค ไปกำหนดเปน
วัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการสุขศึกษาหรือโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
๔. นำผลการวิเคราะหปจจัยสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงหรือ
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคไปออกแบบกิจกรรมสุขศึกษา
๕. กิจกรรมสุขศึกษา ประกอบดวย กิจกรรมการเรียนรู การฝก
ทักษะ และการพัฒนาปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค

๑. ใหนำขอมูลที่วิเคราะหได ในขอ ๓.๒
ของแตละกลุมเปาหมายมาวางแผนงาน/
โครงการ
๒. นำพฤติกรรมที่พึงประสงคมากำหนด
เปนวัตถุประสงคของโครงการสุขศึกษา
๓. ออกแบบกิจกรรมสุขศึกษา โดยตอง
สอดคลองกับผลการวิเคราะหปจจัยสาเหตุ
ของพฤติกรรมเสี่ยงหรือพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงคของแตละกลุมเปาหมาย ซึ่ง
กิจกรรมสุขศึกษา ประกอบดวย กิจกรรม
การเรียนรู (เสริมสรางความรู) การฝกทักษะ
สุขภาพ และการพัฒนาปจจัยแวดลอม
(ทั้งทางกายภาพ และทางสังคม)
๔. การออกแบบกิจกรรมสุขศึกษาและส�อ
ที่ใช ตองสอดคลองกับปจจัยสาเหตุของ
พฤติกรรมตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวและ
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ประกอบดวย
กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมการพัฒนา
ทักษะ และการจัดปจจัยแวดลอม
(ทั้งดานกายภาพและสังคม)
*ตัวอยางกิจกรรมสุขศึกษาสามารถศึกษาได
จากเวปไซดกองสุขศึกษา www.hed.go.th
๕. กำหนดแผนประเมินผลแผนงาน/โครงการ
สุขศึกษา ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนนั้นๆ ประกอบดวย ตัวชี้วัด วิธีการ
ระยะเวลา และเคร�องมือที่ใช ในการ
ประเมิน
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๓.๔ การเขียนแผนงานโครงการสุขศึกษา

หลักการ

วิธีการปฏิบัติ

๑. การเขียนแผนงานโครงการสุขศึกษา ตองสอดคลองกับ
ขอมูลผลการวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพและปจจัยสาเหตุ
ของพฤติกรรมเสี่ยง
๒. การเขียนแผนงาน/โครงการสุขศึกษา ควรมี ๙ องค
ประกอบดังนี้
(๑) ช�อแผนงาน/โครงการ
(๒) หลักการและเหตุผล
(๓) วัตถุประสงค (วัตถุประสงคทั่วไป และเฉพาะ)
(๔) กลุมเปาหมาย
(๕) กิจกรรมสุขศึกษา
(๖) ระยะเวลาดำเนินงาน
(๗) งบประมาณ
(๘) ผลที่คาดวาจะไดรับ (ระบุถึงผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรงจากโครงการ และผลกระทบอ�นๆ ที่เกิดขึ้นกับโครงการ)
(๙) การควบคุมกำกับ และการประเมินผล (เขียนในรูปตางๆ
เชน Gant Chart, Pert เปนตน)

๑. นำขอมูลผลการวิเคราะหและออกแบบ ที่
ไดจากขอ ๓.๒ และ ๓.๓ มาเขียนแผนงาน/
โครงการสุขศึกษา/แผนกิจกรรมสุขศึกษา
๑.๑ สำหรับกลุม ไมปว ย ควรบูรณาการกับ
แผนพัฒนาสุขภาพตำบล และเช�อมโยง
กับหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
และโรงเรียนสงเสริมสุขบัญญัติแหงชาติ
ในพื้นที่รับผิดชอบ
๑.๒ สำหรับกลุมปวย ควรสอดคลอง
กับแผนของ CUP
๒. การเขียนแผนงาน/โครงการสุขศึกษา
ควรประกอบไปดวย ๙ ประเด็น และ
สอดคลองกับผลการวิเคราะหที่ไดจากขอ
๓.๒ และ ๓.๓
๓. ดำเนินการขออนุมัติโครงการ

๔. ดำเนินการตามแผน

หลักการ

วิธีการปฏิบัติ

๑. มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาตามแผนที่กำหนด ประกอบดวย
กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมการพัฒนาทักษะสุขภาพ และ
การพัฒนาปจจัยแวดลอม
๒. มีการควบคุมกำกับใหการดำเนินงานเปนไปตามแผนที่
กำหนด
๓. มีการประเมินผลกิจกรรมดำเนินงาน เพ�อการปรับปรุง
ใหเหมาะสมเปนระยะๆ

๑. จัดกิจกรรมสุขศึกษา ประกอบดวย กิจกรรม
การเรียนรู (เสริมสรางความรู) กิจกรรม
การพัฒนาทักษะสุขภาพ และการพัฒนา
ปจจัยแวดลอม ทั้งในหน�วยบริการ และ
ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ เนนการมีสวนรวม
ของภาคีเครือขาย
*กิจกรรมในกลุมปวยทั้งที่มารับบริการ
ที่หน�วยบริการและกลุมปวยในชุมชน
เนนการใหขอมูลและเสริมพลังแกผูปวย/
ครอบครัวใหสามารถจัดการสุขภาพตนเอง
ไดอยางถูกตอง ตอบสนองความตองการ
และสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูปวย
*กิจกรรมในกลุมไมปวยในชุมชน เนน
กิจกรรมพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพเพ�อการเสริมสราง
สุขภาพ เชน การพัฒนาหมูบ า นปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพ การพัฒนาโรงเรียน
สงเสริมสุขบัญญัติแหงชาติ เปนตน
๒. ติดตาม ควบคุมกำกับ และเสริมพลัง
แกทีมงานและเครือขายที่รวมดำเนินงาน
ทั้งใน รพ.สต. และชุมชน (หมูบาน
สถานศึกษา) เปนระยะ เพ�อนำผลมา
ปรับปรุงระหวางดำเนินการโครงการ
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๒๓

๕. การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ

หลักการ

วิธีการปฏิบัติ

๑. การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior
Surveillance) หมายถึง การรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล
และแปลผลขอมูล ตามประเด็นของดัชนีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ตองการเฝาระวังของกลุมเปาหมายในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
๒. การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพเปนกระบวนการรับรู
สถานการณเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของประชากรกลุม
เปาหมายอยางเปนระบบและตอเน�อง
๓. กระบวนการเฝาระวัง แบงเปน 6 กระบวนงานยอยคือ
(1) คนหาปรากฏการณเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ ที่มี
ความสัมพันธกับปญหาสุขภาพ
(2) การตรวจสอบความสัมพันธกับปญหาสุขภาพ และ
กำหนดพฤติกรรมเปาหมายการเฝาระวัง
(3) วางแผนและจัดเก็บรวบรวมขอมูล
(4) วิเคราะหและตีความ
(5) เผยแพรขอมูล เพ�อการตอบสนองตอสถานการณ
พฤติกรรมสุขภาพแกกลุมเปาหมาย
(6) ทบทวน โดยการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
และติดตามสถานการณอยางตอเน�อง

๑. กำหนดพฤติกรรมที่ตองการเฝาระวัง
โดยเปนพฤติกรรมเสี่ยงสูงหรือมีความ
สำคัญมากตอปญหาสุขภาพเปาหมาย
จำแนกตามกลุมเปาหมาย
๒. วางแผนการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ
จำแนกตามกลุม เปาหมาย โดยระบุ พฤติกรรม
สุขภาพเปาหมาย วิธีการ ระยะเวลา และ
เคร�องมือ
๓. ดำเนินการเฝาระวังตามแผน เปนระยะๆ
๔. วิเคราะห และสรุป แนวโนมสถานการณ
ดานพฤติกรรมสุขภาพ
๕. นำเสนอขอมูล เพ�อนำมาวางแผนปรับปรุง
และแกปญหาใหมีประสิทธิภาพตอไป

๖. สงเสริม พัฒนา นวัตกรรม ตนแบบ และผลงานเดนดานสุขศึกษา

๒๔

หลักการ

วิธีการปฏิบัติ

๑. การสงเสริม พัฒนา นวัตกรรม ตนแบบ และผลงานเดน
ดานสุขภาพ เปนการศึกษาพัฒนารูปแบบ กระบวนการ กลวิธี
หรือตนแบบ ทางดานสุขศึกษาและพฤติกรรม-สุขภาพ
๒. กระบวนการสงเสริม พัฒนา เปนการประยุกต ใชหลักการ
ทำวิจัย
๓. การใชประโยชนของ นวัตกรรม ตนแบบ และผลงานเดน
ดานสุขศึกษา เพ�อนำมาใช ในการปรับปรุงกลวิธี/กระบวนการ
ในแผนงาน/โครงการสุขศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๑. กำหนดประเด็นเร�องที่จะศึกษาพัฒนา
ทั้งนี้ตองสอดคลองกับแผนงาน/โครงการ
สุขศึกษาและภายใตปญหาสาธารณสุขที่
สำคัญ ๕ ปญหา
๒. วางแผนการศึกษาพัฒนา โดยประยุกต
หลักการวิจัยมาใช
๓. ดำเนินการตามแผน
๔. วิเคราะห สรุป และเผยแพรผลงาน
เพ�อนำไปใชปรับปรุงการดำเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพตอไป

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๗. การประเมินผล ระยะหลังดำเนินการ

หลักการ

วิธีการปฏิบัติ

๑. การประเมินผล ระยะหลังดำเนินการ จำแนกออกเปน ๑. ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงาน
ประกอบดวย ๒ สวนคือ
๒ สวนคือ
๑.๑ ดำเนินการประเมินผลโครงการ
(๑) ประเมินผลโครงการสุขศึกษา โดยนำวัตถุประสงคของ
โครงการมากำหนดเปนตัวชี้วัดและระบุวิธีการวัด
สุขศึกษาทั้ง ๒ กลุมเปาหมาย ตาม
(๒) ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
แผนการประเมินผล เพ�อดูผลสัมฤทธิ์
ระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา (มสต.๑)
ตามวัตถุประสงคของโครงการในแต
๒. การประเมินผล เพ�อใหหน�วยงานทราบผลสัมฤทธิ์ของการ
ละป ประกอบดวย พฤติกรรมเปาหมาย
ดำเนินงานโครงการและการพัฒนาคุณภาพบริการ เพ�อนำไป
ความรอบรูด า นสุขภาพและปจจัยสาเหตุ
พิจารณาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ของพฤติกรรม ความพึงพอใจตอกระบวน
การสุขศึกษา และผลลัพธทางสุขภาพ
(Health Outcome) หรือภาวะสุขภาพ
๑.๒ การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
งานสุขศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพดานสุขศึกษา ในระยะหลัง
ดำเนินการโครงการ ตามแบบประเมิน
ตนเอง มสต.๑ แลวนำขอกำหนดที่ยัง
ไมผานนำไปปรับปรุงในปตอไป
๒. ดำเนินการสรุป จัดทำรายงาน และ
ถอดบทเรียน เพ�อวางแผนปรับปรุงตอไป

แผนภาพที่ ๓ ตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการสุขศึกษา
ปญหาสาธารณสุข

ตัวชี้วัดผลกระทบ

อัตราปวย อัตราตาย
อัตราภาวะแทรกซอน

พฤติกรรมที่เปนเหตุ
ของปญหาสาธารณสุข

ตัวชี้วัดพฤติกรรม

รอยละของพฤติกรรมสุขภาพ

ปจจัยสาเหตุของพฤติกรรม

ตัวชี้วัดปจจัยพฤติกรรม

รอยละของผูมีความรู/ทัศนคติ/
ความเช�อ/ทักษะ/ฯลฯ

กิจกรรมสุขศึกษา

ตัวชี้วัดกิจกรรม/กระบวนการ

จำนวนคน/กลุม/ครั้งที่เขารวม
กิจกรรม/กิจกรรมที่จัด

ปจจัยนำเขา

ตัวชี้วัดปจจัยนำเขา

คน เงิน ส�อ และสิ่งสนับสนุน
ที่ใช ในการจัดกิจกรรม

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒)

๒๕
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๒๕๖๓. โรงพิมพกองสุขศึกษา, นนทบุรี. ๒๕๖๒.
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. แนวทางการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและพัฒนาความรอบรูดาน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในโรงพยาบาล. โรงพิมพกองสุขศึกษา, นนทบุรี. ๒๕๖๒.
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. มาตรฐานงานสุขศึกษาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ศูนยสุขภาพ
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สำนักสนับสนุนระบบสุขศึกษาปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ป ๒๕๖๒. ๒๕๖๑.

๒๖

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาคผนวก ก.

รายชื1อผูทรงคุณวุฒิที่รวมใพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษาสำหรับ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒
กระทรวงสาธารณสุข
*สวนกลาง
๑. นายแพทยภัทรพล จึงสมเจตไพศาล
๒. นายชาญยุทธ
พรหมประพัฒน
๓. นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย
๔. นางวิมลศรี
๕. นางสาวมะลิ
๖. นายชัยภูมิ
๗. นางฉันทพิชญา
๘. นางนาตยา
๙. นางศุภัคนิจ
๑๐. นางรุงกาญจน
๑๑. นางสาวกันยารัตน
๑๒. นางพิณญาดา
๑๓. นางสาวธัญชนก
๑๔. นางสาวยุวลักษณ
๑๕. นางกรวิกา
๑๖. นายวันเฉลิม

อุทัยพัฒนาชีพ
ไพฑูรยเนรมิต
ชมภู
โพธิสาจันทร
เกรียงชัยพฤกษ
วิษณุพงษพร
รณหงษา
กุยสุวรรณ
อำภัยฤทธิ์
ขุมทอง
นราโชติกา
คตอินทร
รัตพร

*สวนภูมิภาค
๑. นายมานิตย

ไชยพะยวน

๒. นายวิเศษ

ศรีเวียงธวัช

๓. นางพรทิพย

เอกสุวีรพงษ

๔. นางปานกมล

ชินธเนศ

๕. นายธนาวุฒิ

รัตนชัย

ผูชวยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผูอำนวยการกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รองผูอำนวยการสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิ
และคลินิกหมอครอบครัว
(รก.) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
กองสุขศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
กองสุขศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
กองสุขศึกษา
นักวิชาการเผยแพรชำนาญการพิเศษ
กองสุขศึกษา
นักวิชาการเผยแพรชำนาญการพิเศษ
กองสุขศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กองสุขศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กองสุขศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กองสุขศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กองสุขศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กองสุขศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กองสุขศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กองสุขศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กองสุขศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานขัวกาย จังหวัดสกลนคร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานยางอุง จังหวัดสุราษฎรธานี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำ จังหวัดสุราษฎรธานี

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒)

๒๗

๖. นางศศิธร

อัธยาศัย

๗. นางจันทิพย

วิมลไพบูลย

๘. นางเฉลิมชนม

ศิริวิบูรณ

๙. นายวิศณุพงษ

เอ็นเมืองเหล็ก

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทาตูม จังหวัดสระบุรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานหวยไซ จังหวัดลำพูน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลประตูปา จังหวัดลำพูน

ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
๑. ศาสตราจารย ดร.สมจิตต
๒. ศาสตราจารย ดร.เอมอัชฌา
๓. รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี
๔. รองศาสตราจารย ดร.นิตยา

สุพรรณทัสน
วัฒนบุรานนท
รอดจากภัย
เพ็ญศิรินภา

๕. รองศาสตราจารย ดร.สุปรียา
ตันสกุล
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญเมือง แกวดำเกิง

๒๘

นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
นายกสมาคมสุขศึกษาแหงประเทศไทย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารยประจำ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรรมการวิชาการ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
หัวหนาภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาคผนวก ข.

แบบประเมินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
สำหรับ รพ.สต.ประเมินตนเอง

มสต.๑

แบบประเมินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
๑. ช�อ รพ.สต. ................................................................................................... รหัส สถานบริการ.................................................................
ที่อยูเลขที่ ............................... ตำบล............................................... อำเภอ.......................................... จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย. ............................... โทร.........................................................................................................
๒. ผูรับผิดชอบงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
๒.๑ ช�อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................ ตำแหน�ง.............................................
โทร..................................................................................................... อีเมล...................................................................................................
๓. จำนวนหมูบานในพื้นที.่ ................. แหง โรงเรียนประถมศึกษา...................... แหง โรงเรียนมัธยมศึกษา................... แหง
๔. ช�อพื้นที่เปาหมายปงบประมาณ ๒๕๖๓ ช�อโรงเรียน..................................................... ช�อหมูบาน...............................................
การพัฒนาตามมาตรฐาน : ปงบประมาณ......๒๕๖๓....... ชวงการประเมิน

I.กอนดำเนินการ

II.หลังดำเนินการ

เกณฑการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา คะแนนที่ ได เอกสารหรือหลักฐานผลงาน
หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการ
๑. มีบุคลากรดำเนินงานสุขศึกษาและไดรับการพัฒนาศักยภาพดานพฤติกรรมสุขภาพและความรอบรูดานสุขภาพ
(ในรอบ ๑ ป)
ไมมีผูรับผิดชอบงานสุขศึกษา หรือทีมงาน หรือ
๐ คะแนน
คณะกรรมการ ในปที่ผานมาจนถึงปปจจุบัน
มีผรู บั ผิดชอบงานสุขศึกษา หรือทีมงาน หรือคณะกรรมการ
๐.๕ คะแนน (เปนลายลักษณอักษร) แตไมไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ดานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ/สงเสริมสุขภาพ
ในรอบ ๑ ปที่ผานมา
มีผรู บั ผิดชอบงานสุขศึกษา หรือทีมงาน หรือคณะกรรมการ
๑ คะแนน (เปนลายลักษณอักษร) และไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ดานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ/สงเสริมสุขภาพ
ในรอบ ๑ ปที่ผานมา

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒)

๒๙

เกณฑการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา คะแนนที่ ได เอกสารหรือหลักฐานผลงาน
หมวดที่ ๒ กระบวนงานสุขศึกษา
I. กระบวนการสุขศึกษาในกลุมไมปวยเพ�อการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน
๒. มีขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior : HB) และหรือ ขอมูลความรอบรูดานสุขภาพ (Health
Literacy : HL) ที่สอดคลองกับปญหาสาธารณสุขที่สำคัญของพื้นที่ ๕ อันดับแรก อยางนอย ๑ เร�อง และ
มีการวิเคราะหปจจัยสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ
ไมมีขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) และหรือ ขอมูลความ
๐ คะแนน
รอบรูดานสุขภาพ (HL) ในกลุมไมปวย
มีขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) และหรือ ขอมูลความ
๐.๕ คะแนน รอบรูดานสุขภาพ (HL) ในกลุมไมปวย แตไมไดวิเคราะห
ปจจัยสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ
มีขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) และหรือ ขอมูลความ
๑ คะแนน รอบรูดานสุขภาพ (HL) และมีการวิเคราะหเพ�อนำไป
ใชในการวางแผนการดำเนินงานสุขศึกษา (กำหนดวัตถุ
ประสงคเชิงพฤติกรรม)
๓. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือแผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ที่มีวัตถุประสงคหรือ
ตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคลองกับปญหาสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบล
๐ คะแนน ไมมีแผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา
หรือแผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา
มีแผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือ
๐.๕ คะแนน แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา แตไมมีวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมที่สอดคลองกับขอมูลพฤติกรรมในขอ ๒
มีแผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือ
๑ คะแนน แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา และมีวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมที่สอดคลองกับขอมูลพฤติกรรมในขอ ๒
๔. การออกแบบกิจกรรมและใชส�อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคลองกับปจจัยสาเหตุของพฤติกรรม
สุขภาพ และปญหา ความตองการ และวิถีชีวิตของกลุมเปาหมาย
ไมมีการออกแบบกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๐ คะแนน สุขภาพ (การเรียนรู การพัฒนาทักษะ และการจัดปจจัย
แวดลอม) ที่ใชขอมูลปจจัยสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ
มีการออกแบบกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
๐.๕ คะแนน ที่ใชขอมูลปจจัยสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคลอง
กับขอมูลการวิเคราะห ในขอ ๒
มีการออกแบบกิจกรรมและใชส�อการปรับเปลี่ยน
๑ คะแนน พฤติกรรมสุขภาพ ที่ใชขอมูลปจจัยสาเหตุของพฤติกรรม
สุขภาพที่สอดคลองกับขอมูลการวิเคราะห ในขอ ๒

๓๐
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เกณฑการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา คะแนนที่ ได เอกสารหรือหลักฐานผลงาน
๕. แผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือแผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทำโดยการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสุขศึกษาหรือทีมสหวิชาชีพ หน�วยงานที่เกี่ยวของ และเครือขายตัวแทนภาคประชาชน
๐ คะแนน แผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือ
แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทำโดยผูรับผิดชอบงาน
แผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือ
๐.๕ คะแนน แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทำโดยการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสุขศึกษา หรือ ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวของ
แผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือ
๑ คะแนน แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทำโดยการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน�วยงาน
ที่เกี่ยวของ และเครือขายตัวแทนภาคประชาชน
๖. มีแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม
สุขภาพ ระยะเวลากลุมเปาหมาย และเคร�องมือที่เหมาะสม
๐ คะแนน ไมมีแนวทางการประเมินผลงาน
๐.๕ คะแนน

มีแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษา ที่
ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ/ระยะเวลา/กลุมเปาหมาย

มีแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษา ที่
๑ คะแนน ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ/ระยะเวลา/กลุมเปาหมาย
และเคร�องมือที่เหมาะสม
๗. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือแผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา
ครบตามแผนที่กำหนด และการดำเนินกิจกรรมใชการมีสวนรวมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือทีมสหวิชาชีพ
หน�วยงานที่เกี่ยวของ และเครือขายตัวแทนภาคประชาชน
๐ คะแนน การจัดกิจกรรมไมครบตามแผนที่กำหนด
มีการจัดกิจกรรมครบตามแผนที่กำหนด และการจัด
๐.๕ คะแนน กิจกรรมใชการสวนรวมของคณะกรรมการสุขศึกษา
หรือทีมสหวิชาชีพ และหน�วยงานที่เกี่ยวของ
มีการจัดกิจกรรมครบตามแผน และการจัดกิจกรรม
๑ คะแนน ใชมีการสวนรวมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือทีม
สหวิชาชีพ หน�วยงานที่เกี่ยวของ และเครือขายตัวแทน
ภาคประชาชน

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒)

๓๑

เกณฑการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา คะแนนที่ ได เอกสารหรือหลักฐานผลงาน
๘. มีการสนับสนุน เสริมพลังใหกับภาคีเครือขายสุขภาพในการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๐ คะแนน ไมมีการสนับสนุน เสริมพลังใหกับภาคีเครือขาย
มีการสนับสนุน เสริมพลังใหกับภาคีเครือขายสุขภาพ
๐.๕ คะแนน ภาครัฐ
๑ คะแนน

มีการสนับสนุน เสริมพลังใหแกภาคีเครือขายสุขภาพ
ภาครัฐ รวมกับภาคประชาชน และ/หรือภาคเอกชน

๙. มีการประเมินผลและรายงานผลเปนลายลักษณอักษร
๐ คะแนน ไมมีการประเมินผล
มีผลการประเมินในระดับปจจัยสาเหตุของพฤติกรรม
๐.๕ คะแนน สุขภาพ (เชน วัดความรู ความรอบรูดานสุขภาพ ฯลฯ)
และหรือระดับภาวะสุขภาพ (เชน BMI ลด)
มีผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามวัตถุประสงคเม�อ
๑ คะแนน
สิ้นสุดโครงการ และรายงานผลเปนลายลักษณอักษร
๑๐. มีการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ และนำผลการเฝาระวังไปใช ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
๐ คะแนน ไมมีการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ
มีแผนหรือแนวทาง วิธีการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ
๐.๕ คะแนน ในพฤติกรรมที่เปนปญหา สอดคลองตามแผน
มีการเฝาระวังและนำผลการเฝาระวังไปใช ในการปรับ
๑ คะแนน กิจกรรมในแผนงาน/โครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
II. กระบวนการสุขศึกษาในกลุมปวยเพ�อสรางเสริมการจัดการตนเองในผูปวยและครอบครัว
๑๑. มีขอ มูลพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior : HB) และหรือ ขอมูลความรอบรูด า นสุขภาพ (Health Literacy :
HL) ที่สอดคลองกับปญหาสาธารณสุขที่สำคัญและมีการวิเคราะหปจจัยสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ
ไมมีขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) และหรือ ขอมูล
๐ คะแนน ความรอบรูดานสุขภาพ (HL) ในกลุมปวย
มีขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) และหรือ ขอมูลความ
๐.๕ คะแนน รอบรูดานสุขภาพ (HL) ในกลุมปวย แตไมไดวิเคราะห
ปจจัยสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ
มีขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) และหรือ ขอมูลความ
๑ คะแนน รอบรูดานสุขภาพ (HL) ในกลุมปวย และมีการวิเคราะห
เพ�อนำไปใชในการวางแผนการดำเนินงานสุขศึกษา
(กำหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม)

๓๒

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เกณฑการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา คะแนนที่ ได เอกสารหรือหลักฐานผลงาน
๑๒. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาที่มีวัตถุประสงค
หรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคลองกับปญหาสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบล
๐ คะแนน ไมมีแผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา
หรือแผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา
มีแผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือ
๐.๕ คะแนน แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา แตไมมีวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมทีส่ อดคลองกับขอมูลพฤติกรรมสุขภาพในขอ ๑๑
มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ
๑ คะแนน แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา และมีวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมทีส่ อดคลองกับขอมูลพฤติกรรมสุขภาพในขอ ๑๑
๑๓. มีการออกแบบกิจกรรมและใชส�อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคลองกับปจจัยสาเหตุของ
พฤติกรรมสุขภาพ และปญหา ความตองการและวิถีชีวิตของกลุมเปาหมาย
ไมมีการออกแบบกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๐ คะแนน สุขภาพ (การเรียนรู การพัฒนาทักษะ และการจัดปจจัย
แวดลอม) ที่ใชขอมูลปจจัยสาเหตุของพฤติกรรม
มีการออกแบบกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
๐.๕ คะแนน ที่ใชขอมูลปจจัยสาเหตุของ พฤติกรรมที่สอดคลองกับ
ขอมูลการวิเคราะห ในขอ ๑๑
มีการออกแบบกิจกรรมและใชส�อการปรับเปลี่ยน
๑ คะแนน พฤติกรรมสุขภาพที่ใชขอมูลปจจัยสาเหตุของพฤติกรรม
ที่สอดคลองกับขอมูลการวิเคราะห ในขอ ๑๑
๑๔. แผนงาน หรือ โครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษาหรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทำโดยการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ ผูปวยและผูดูแล และเครือขายตัวแทนภาคประชาชน
แผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือแผน
๐ คะแนน การจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทำโดยผูรับผิดชอบงาน
แผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือ
๐.๕ คะแนน แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทำโดยการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสุขศึกษา หรือทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวของ
แผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือ
๑ คะแนน แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทำโดยการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสุขศึกษา หรือ ทีมสหวิชาชีพ ผูปวย
และผูดูแล และภาคประชาชน

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒)

๓๓

เกณฑการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา คะแนนที่ ได เอกสารหรือหลักฐานผลงาน
๑๕. มีแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม
สุขภาพ ระยะเวลา กลุมเปาหมาย และเคร�องมือที่เหมาะสม
๐ คะแนน ไมมีแนวทางการประเมินผลงาน
มีแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษา
๐.๕ คะแนน ที่ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรม/ระยะเวลา/ กลุมเปาหมาย
มีแนวทางการประเมินผลงานสุขศึกษา ที่ระบุตัวชี้วัด
๑ คะแนน พฤติกรรม/ระยะเวลา/กลุมเปาหมาย และเคร�องมือ
ที่เหมาะสม
๑๖. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือแผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา
ครบตามแผนที่กำหนด และการจัดกิจกรรมใชการมีสวนรวมของคณะกรรมการสุขศึกษา หรือทีมสหวิชาชีพ
ผูปวยและผูดูแล
๐ คะแนน จัดกิจกรรมสุขศึกษา ไมครบตามแผน
มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ครบตามแผน และการจัด
๐.๕ คะแนน กิจกรรมสุขศึกษา ใชการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สุขศึกษาหรือทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวของ
มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ครบตามแผน และการจัด
๑ คะแนน กิจกรรมสุขศึกษา ใชการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ และผูปวยและผูดูแล
๑๗. มีการสนับสนุน เสริมพลังใหกับผูปวยและผูดูแล แกนนำสุขภาพภาคประชาชน ในการดำเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๐ คะแนน ไมมีการสนับสนุน เสริมพลังใหกับภาคีเครือขาย
๐.๕ คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังใหกับผูปวยและผูดูแล
๑ คะแนน

มีการสนับสนุน เสริมพลังใหแกผูปวยและผูดูแล
แกนนำสุขภาพภาคประชาชน

๑๘. มีการประเมินผลและรายงานผลเปนลายลักษณอักษร
๐ คะแนน ไมมีการประเมินผล
๐.๕ คะแนน มีผลการประเมินระดับปจจัยสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ
มีผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามวัตถุประสงค
๑ คะแนน เม�อสิ้นสุดโครงการ และรายงานผลเปนลายลักษณอักษร

๓๔

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เกณฑการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา คะแนนที่ ได เอกสารหรือหลักฐานผลงาน
๑๙. มีการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ และนำผลการเฝาระวังไปใช ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
๐ คะแนน ไมมีการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ
๐.๕ คะแนน

มีแผนหรือแนวทาง วิธีการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ
ในพฤติกรรมที่เปนปญหา สอดคลองตามแผน

๑ คะแนน

มีการเฝาระวัง และนำผลการเฝาระวังไปใชในการปรับ
กิจกรรมในแผนงาน/โครงการ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
หมวดที่ ๓ ผลลัพธการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

๒๐. กลุมเปาหมายที่ผานกระบวนการสุขศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรูดานสุขภาพ (HL)
ในปญหาสาธารณสุขที่สำคัญเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกตองเพิ่มขึ้น
ไมสามารถแสดงผลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความ
๐ คะแนน รอบรูดานสุขภาพ (HL) ที่เปลี่ยนไปได
สามารถแสดงผลเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ (HB)
๐.๕ คะแนน หรือความรอบรูดานสุขภาพ (HL) ที่เปลี่ยนไปของกลุม
เปาหมาย ได ๑ กลุม (กลุมไมปวย หรือกลุมปวย)
สามารถแสดงผลเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ (HB)
๑ คะแนน หรือความรอบรูดานสุขภาพ (HL) ของกลุมเปาหมาย
ไดทั้ง ๒ กลุม (กลุมไมปวย และกลุมปวย)
๒๑. กลุมเปาหมาย ที่ผานกระบวนการสุขศึกษามีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น
๐ คะแนน ไมสามารถแสดงผลภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนไปได
สามารถแสดงผลเปรียบเทียบภาวะสุขภาพทีเ่ ปลีย่ นไปได
๐.๕ คะแนน ของกลุม เปาหมาย ได ๑ กลุม (กลุม ไมปว ย หรือกลุม ปวย)
สามารถแสดงผลเปรียบเทียบภาวะสุขภาพทีเ่ ปลีย่ นไปได
๑ คะแนน ของกลุม เปาหมาย ไดทง้ั ๒ กลุม (กลุม ไมปว ยและกลุม ปวย)

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒)

๓๕

เกณฑการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา คะแนนที่ ได เอกสารหรือหลักฐานผลงาน
๒๒. มีการจัดการองคความรู เชน CQI R๒R นวัตกรรม งานวิจัย หรือ ตนแบบ หรือผลงานเดน ที่ประสบ
ความสำเร็จในการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ๑ เร�อง ภายใน ๓ ป ภายใตปญหา
สาธารณสุขที่สำคัญ ๕ ปญหาและนำไปใชประโยชน
๐ คะแนน ไมมี
๐.๕ คะแนน มี CQI R๒R นวัตกรรม งานวิจัย หรือ ตนแบบ หรือ
ผลงานเดน
๑ คะแนน

มี CQI R๒R นวัตกรรม งานวิจัย หรือ ตนแบบ หรือ
ผลงานเดนและนำไปใชประโยชน

๒๓. รอยละของกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอกระบวนการสุขศึกษาตามแผนงานโครงการ
๐ คะแนน ไมมีการสำรวจความพึงพอใจ
มีผลการประเมินความพึงพอใจตอบริการสุขศึกษา
๐.๕ คะแนน นอยกวารอยละ ๘๐
มีผลการประเมินความพึงพอใจตอบริการสุขศึกษา
๑ คะแนน มากกวาหรือเทากับรอยละ ๘๐
รวมคะแนนที่ ได
สูตรคำนวณ :
คารอยละที่ ได = (คาคะแนนที่ ได x ๑๐๐)/๒๓

คารอยละที่ ได

สรุปผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
ระดับพื้นฐาน (นอยวารอยละ ๖๐)

ระดับพัฒนา (รอยละ ๖๐-นอยกวารอยละ ๘๐)

ระดับคุณภาพ (ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป)

ลงช�อ ............................................................... ผูประเมิน
(...............................................................)
ตำแหน�ง...............................................................................

๓๖

สำหรับการประเมินหลังดำเนินการ
ขอใหทาง สสอ.เปนผูตรวจและรับรองผลการประเมิน
ลงช�อ ..................................................... ผูรับรองประเมิน
(.....................................................)
ตำแหน�ง.................................................................................

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒
จัดพิมพและเผยแพรโดย
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
พิมพที่ : บริษัท จัน ชนา จำกัด
๘๙/๒๓๒ หมูที่ ๓ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ๑๑๑๓๐
จำนวนที่พิมพ : ๑๖,๐๐๐ เลม

คณะทำงาน
ที่ปรึกษา
๑. นายชาญยุทธ
พรหมประพัฒน
๒. รองศาสตราจารย ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา

ผูอำนวยการกองสุขศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คณะทำงาน : กลุมวิชาการและพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา กองสุขศึกษา
๑. นางสาวมะลิ
๒. นางรุงกาญจน
๓. นางสาวธัญชนก
๔. นางกรวิกา

ไพฑูรยเนรมิต
รณหงษา
ขุมทอง
คตอินทร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒)

๓๗

MEMO บันทึก

๓๘

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อา

จ

อ

พ

พฤ

ศ

ส

แบบประเมินเลมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ดานสุขศึกษา สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
(ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๖๒)

