
 
       กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 

 

1. การบังคับโดยมาตรการต่างๆ      ถูกบังคับเพื่อเปลี่ยน 

 

 

2. การเรียนรู้    สมัครใจเปลี่ยนด้วยตนเอง 

 

 

 



 

 



2. การวางแผนเพื่อการเรียนรู ้      การสุขศึกษา 

 2.1 ตอ้งมีขอ้มูลของปัญหาคืออะไร 

 2.2 ตอ้งมีขอ้มูลสาเหตขุองปัญหา 

 2.3 ตอ้งมีแผนงานว่าจะท าอะไร 

  2.3.1 เป้าหมายที่ตอ้งการคือใคร 

  2.3.2 วตัถุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรมที่ตอ้งการ

เปลี่ยนคืออะไร มากนอ้ยแค่ไหน 

  2.3.3 ตอ้งมีวิธีการท่ีท าใหก้ารเรียนรูเ้กิดข้ึน 

  2.3.4 ตอ้งมีวิธีการวดัไดว่้าการเรียนรูเ้กิดข้ึน

หรือไม่ มากนอ้ยเทา่ใด 

 

 







มาตรฐานงานสุขศึกษา       



งานสุขศึกษา 

บริการสุขภาพ 

• บริการสุขภาพต้องได้มาตรฐานตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐  

• ยุทธศาตร์ที๔่ ในแผนพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ ๑๑  

•   ภารกิจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 



เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา 

   ประชาชนได้รับบริการสุขศึกษาท่ีได้มาตรฐาน 

   ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

    พึงพอใจต่อคุณภาพบริการสุขศึกษา 



มาตรฐานงานสุขศึกษา 

คือ    แนวทางการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา    
       และวัดความส าเร็จของการด าเนนิงานของ  
       สถานบริการสุขภาพทุกระดับ 



มาตรฐานงานสุขศึกษา  ปี 2555 

  4 หมวด  10 องค์ประกอบ 16 ตัวชี้วัด 
   

41 เกณฑ์  โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 
41 เกณฑ์  โรงพยาบาลชุมชน 
36 เกณฑ์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 



หมวดท่ี 1 การบริหารจัดการองค์กร 

องค์ประกอบที่ 1  นโยบายการด าเนินงานสุขศึกษา
       และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

องค์ประกอบที่ 3 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขศึกษา 
     และพฤติกรรมสุขภาพ 

องค์ประกอบที่ 2  ทรัพยากรการด าเนินงานสุขศึกษา   
       และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 



หมวดที่ 2  กระบวนการด าเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 4 แผนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา  
     พฤติกรรมสุขภาพ 
  
องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

องค์ประกอบที่ 6 การติดตามสนับสนุนการด าเนินงานสุขศึกษา 
 และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
  
 
องค์ประกอบที่ 7  การประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษา 
  และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  



หมวดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพงาน 

องค์ประกอบที่ 8  การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 
องค์ประกอบที่ 9  การวิจัยเกี่ยวกับสุขศึกษาและ      
                        พฤติกรรมสุขภาพ 

หมวดที่ 4  ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 10  ผลลัพธ์การด าเนินงานสุขศึกษา    
         และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 



 3. ระบบ
ข้อมูล
สารสน 
เทศ 

4. วางแผน 

5. ด าเนินงาน 

7. ประเมินผล 

6. การติดตาม
สนับสนุน 

2. ทรัพยากร 

1. นโยบาย 

8. เฝ้าระวัง 

9. วิจัย 

10. ผลลัพธ ์



องค์ 1 นโยบายการด าเนินงานสุขศึกษาฯ 

1.1 ลักษณะของนโยบาย 
- มีนโยบายฯของรพ.เป็นลายลักษณ์อักษร 

- เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาครัฐ และภาคประชาชน 

   ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาสาธารณสุขในพื้นที ่

- เป็นท่ีรับรู้ของผู้เกี่ยวข้องในรพ. ภาครัฐและภาคประชาชน 

 



องค์ 2 ทรัพยากรการด าเนินงานสุขศึกษาฯ 

2.1 บุคลากรที่รับผิดชอบงานสุขศึกษา 
-  มีบุคลากรตามกรอบอัตราก าลัง หรือมีการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 

- มีวุฒิด้านสุขศึกษา 1 คน  หรือมีประสบการณ์สุขศึกษา 1 ปี 

- ได้รับการพัฒนาด้านสุขศึกษาปีละ 1 ครั้ง  

 2.2 งบประมาณหรือทรัพยากรสุขศึกษา 
- ได้รับจากรพ. ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน ตามกิจกรรมในแผน  

 



องค์ 3 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการด าเนินงานฯ 

3.1 ฐานข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
  -จ าแนกประเภทขอ้มูลพฤติกรรมสุขภาพ     
  -วิธีการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมที่เชื่อถอื และตรวจสอบได้  
  -ปรับข้อมูลเป็นปัจจุบัน   
  -เชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งใน/นอกรพ. 

3.2 ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา 
-จ าแนกประเภทขอ้มูลสื่อสุขศึกษา 
-มีข้อมูลความต้องการใช้สื่อสุขศึกษา  
-มีการประเมินคุณภาพสื่อที่ใช้และแจ้งผลการประเมินสื่อหรือน ามาปรับปรุงพฒันา 
-เผยแพร่ข้อมูลสื่อให้เข้าถึงและน าไปใช้ได้ 

 



องค์ 3 ระบบข้อมูลสารสนเทศ(ต่อ) 

3.3  ฐานข้อมูลเครือข่ายสุขศึกษา 

-จ าแนกประเภทข้อมูลเครือข่าย     

-ปรับข้อมูลเครือข่ายเป็นปัจจุบัน    

-เชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายทั้งใน/นอกรพ. 

 



4.1 มีแผนสุขศึกษาฯบูรณาการในแผนงาน/โครงการสธ. 
 - มีวัตถุประสงค/์ตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพในแผนงาน/   
      โครงการในรพ. และในชุมชน    

4.2 ลักษณะแผนการด าเนนิงานสุขศึกษา 
 -  ใช้ข้อมูลจาก 3 ฐานพฤติกรรม –สื่อ-เครือข่าย 
-  ครอบคลุมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ ปัจจัยแวดล้อม 
-  มีส่วนร่วมทีมสหวิชาชีพ หน่วยงาน และปชช. 
-  มีการถ่ายทอดผู้ปฏิบัติงาน  

     

องค์ 4 แผนการด าเนินงานสุขศึกษาฯ 



 5.1 ลักษณะของการจัดกิจกรรม 

-มีการจัดกิจกรรมในรพ.และในชุมชนบูรณาการงานบริการ
ตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนด 

-มีการจัดกิจกรรมที่มุ่งการเรียนรู้การพัฒนาทักษะและการ
พัฒนาปัจจัยแวดล้อม 

-มีการจัดกิจกรรมในรพ./ชุมชนที่ประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพ
และภาคีเครือข่าย 

         

องค์ 5   กิจกรรมสุขศึกษาฯ 



6.1 กระบวนการติดตามสนับสนุนฯ 

   -ติดตามสนับสนุนตามท่ีก าหนดในแผน/โครงการ 

   -น าข้อมูลจากการติดตามสนับสนุนฯไปใช้ปรับปรุงแก้ไข    

    ปัญหา 
   

องค์ 6 การติดตามสนับสนุนงานสุขศกึษาฯ 



7.1 กระบวนการประเมินผลฯ 
  -  มีกรอบ/แนวทางประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาทีร่ะบ ุ  

    ตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ  เครื่องมือ  ระยะเวลา และ   

    กลุ่มเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการทีก่ าหนด 

   -  มีการประเมินผล+รายงานผลเปน็ลายลักษณอ์ักษร  

   -  น าผลประเมินไปใช้ปรบัปรุงการด าเนนิงานสขุศึกษาของรพ. 
 

องค์ 7 การประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาฯ 



8.1 กระบวนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

 - มีแผนเฝ้าระวังพฤติกรรมในปัญหาสธ. ท่ีส าคัญ 

 - สร้าง/พัฒนา/ใช้เครื่องมือให้เครือข่ายปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ ของรพ.  

 - มีการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง+รายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร  

 - น าผลเฝ้าระวังพฤติกรรมไปใช้ปรับปรุงการด าเนิน 

   งานสุขศึกษา 

องค์ 8 การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 



9.1 กระบวนการวิจัยฯ 

 - มีการวิจัยสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับ    
ปัญหาสธ. หรือเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานสุขศึกษา    
ปีละ 1 เรื่อง  

 - มีรายงานผลวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษร  

        

 

องค์ 9 วิจัยที่เกี่ยวกับสุขศึกษาฯ 



10.1 ผลลัพธ์ด้านผูร้ับบริการ 

  - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมพีฤตกิรรมสุขภาพในปัญหาสธ.ที่  

       ส าคัญถูกต้องเพิม่ขึ้น 

  - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพงึพอใจตอ่กระบวนการ 

     สุขศึกษาตามแผนงาน/โครงการ 

                   

องค์ 10 ผลลัพธ์การด าเนินงานสุขศกึษาฯ 



10.2 ผลลัพธ์ด้านชุมชน 

 ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

10.3 ผลลัพธ์ด้านพัฒนาคุณภาพบริการ 

 มีนวัตกรรม/ผลงานเด่น/ผลงานที่ประสบความส าเร็จ 

 ด้านสุขศึกษา ปีละ 1 เร่ือง 

องค์ 10 ผลลัพธ์การด าเนินงานสุขศกึษาฯ 



เป้าหมายการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษา  
    ปี 2556 

  1. รพศ. รพท.ทุกแห่ง 95  แห่ง 
  2. รพร. 20 แห่ง 
  3. รพ.ชุมชน 105 แห่ง 
 

   มีผลประเมินตนเองอย่างน้อยอยู่ใน 
   ระดับ  1 พอใช้ (ผ่านองค์ 2-4-5-7) 



แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนมาตรฐานงานสุขศึกษา
ปีงบประมาณ  2556 

1. พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาในสสจ. 

2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ รพ.สต. 

3. พัฒนายกระดับสถานบริการสุขภาพเข้าสู่มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพด้านสุขศึกษา     225 แห่ง 

4. พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาในระดับ
จังหวัด 

    

 



6. การตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา 

5. สนับสนุนองค์ความรู้เพื่อเข้าสู่ระบบการประเมินรับรอง
มาตรฐานงานสุขศึกษา 

 

6.1  ประเมินตนเอง   ตรวจประเมินภายในจังหวัด  
       โดยคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด 
 
6.2  ตรวจประเมินจากองค์กรภายนอก โดย สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 


