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กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 



พ.ศ. 2560 
 

เกณฑ�การประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด�านสุขศึกษา 

 
เกณฑ� หลักฐาน / สิง่ที่จะต�องด ู

ระดับพ้ืนฐาน 
เน�นการมีเป%าหมายของงานทบทวนป*ญหา/ความเสี่ยงการ
ให�บริการ และการดูแลสถานที่และสภาพแวดล�อม หา
มาตรการและดําเนินการต4อเน่ือง เพื่อจัดการความเสี่ยงด�าน
โครงสร�าง กายภาพ และมีกําลังคนที่ชัดเจน  ซ่ึงสถานบริการ
สุขภาพเองต�องมีการประเมินองค�กรตนเอง ครบทั้ง 2 ด�าน 
และได�รับการเยี่ยมประเมิน โดยคณะกรรมการจากสํานักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต  มีผลการประเมินข�อกําหนด
พื้นฐานตามเกณฑ� ในแต3ละด�านครบถ�วน 

1 ผลการประเมินตนเอง10 องค�ประกอบ ป6ป7จจุบนั (ป7ญหา 
สาธารณสุขที่สาํคัญ 5 ป7ญหา) 

- ความเสี่ยงที่ได�จากการประเมินตนเอง 
- มาตรการ/แนวทาง/แผนการปรับปรุงคุณภาพ 2 ราย

เก3า : การปรับปรุงคุณภาพตามข�อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯในป6ที่ผ3านมา 

2 ป7จจัยที่ส3งผลต3อความสําเร็จ/ความพร�อมของหน3วยงานใน
การจัดการความเสี่ยง (นโยบาย/งบประมาณ/คน/ป7ญหาการ
บริหารจัดการจากป6ก3อนและการจัดการป7ญหา) 
 

ระดับพัฒนา 
มีการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพ และ
การพัฒนาคุณภาพอย4างต4อเน่ืองเข�าด�วยกันในทุกระดับ เน�น
การนําข�อมูลวิชาการ และมาตรฐานในแต3ละด�านมาสู3การปฏิบัติ 
มีการติดตาม บริการที่เน�นผู�รับบริการเป:นศูนย�กลาง อย3างเปBน
รูปธรรม ซ่ึงสถานบริการสุขภาพมีการประเมินองค�กรตนเองครบ
ทุกด�านและได�รับการเยี่ยมประเมิน โดยคณะกรรมการจาก
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต  มีผลการประเมิน
ข�อกําหนดพื้นฐานตามเกณฑ� ที่กําหนด 
 

1.กระบวนการสุขศึกษาที่มีคุณภาพและถูกต�องตามหลัก
วิชาการ(องค�3-9) 
2. การมีส3วนร3วม(องค�10) 

- สหสาขาวชิาชีพ 
- ผู�รับบริการ/ชุมชน 

3.เน�นผู�รับบริการเปBนศูนย�กลาง: ความพึงพอใจของผู�รับบริการ
(ป659)เพื่อนํามาวางแผนงาน กิจกรรม 
 
 

ระดับคุณภาพ  
ปฏิบัติตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพครบถ�วน มี
รูปธรรมของการพัฒนาที่ชัดเจนจนเกิดวัฒนธรรมคุณภาพใน
องค�กร  ซ่ึงสถานบริการสุขภาพมีการประเมินองค�กรตนเอง
ครบทุกด�านและได�รับการเยี่ยมประเมิน โดยคณะกรรมการจาก
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต  มีผลการประเมิน
ข�อกําหนดพื้นฐานตามเกณฑ� ในแต3ละด�านไม3ต่ํากว3า ที่กําหนด 

1. ผลลัพธ�/ผลกระทบ การดําเนินงานสุขศึกษา  
-HB และหรือ HLเพิ่มข้ึน 
- อัตราปKวย ภาวะแทรกซ�อน ลดลง 
- อัตราการกลับมารักษาซํ้าลดลง  
2. รูปธรรมของการพัฒนา : มีต�นแบบ นวัตกรรม เวที/รางวัล
คุณภาพ/ ผลงานคุณภาพภายในและนอกองค�กร 
3. วัฒนธรรมคุณภาพในองค�กร : มีการทํา CQI และรายงาน
การพัฒนาคุณภาพที่ต3อเนื่อง 
 

 

 

 
 



เกณฑ�การให�คะแนนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด�านสุขศึกษา 
โรงพยาบาล............................................................อําเภอ.................................จังหวัด......................................... 
 

 เกณฑ�มาตรฐานระบบบริการสขุภาพ 
ด�านสุขศึกษา 

คําอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  มีการประเมินความเสี่ยง(ตามมาตรฐานงานสุข
ศึกษา 10องค�ประกอบ) และมีมาตรการ/แนวทาง/
แผนการปรับปรุงคุณภาพ 

มีการประเมินตนเอง
แต3ไม3มีผลการ
วิเคราะห�ความเสี่ยง 

มีการประเมินตนเอง 
และมีผลการวิเคราะห�
ความเสี่ยง 

มีการประเมินตนเอง
และมีผลการวิเคราะห�
ความเสี่ยงรวมทั้งมี
มาตรการหรือแนวทาง
หรือแผนการปรับปรุง
คุณภาพ 

 หมายเหตุ  :  ข�อ 1 คะแนนต�องไม3เปBน 0 
2. มีนโยบายการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ เปBนลายลักษณ�อักษร 

ไม3มีนโยบายด�าน 
สุขศึกษา หรือส3งเสริม
สุขภาพของ 
โรงพยาบาล 

มีนโยบายด�านสุขศึกษา 
หรือส3งเสริมสุขภาพ
ของโรงพยาบาลที่
กําหนดโดยโรงพยาบาล 

มีนโยบายด�านสุขศึกษา 
หรือส3งเสริมสุขภาพของ 
โรงพยาบาลที่เกิดจาก
การมีส3วนร3วมของ
เครือข3าย 

3. มีบุคลากรดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ (ในป6ที่ผ3านมาจนถึงป6ป7จจุบัน) 

ผู�รับผิดชอบหรือ
ทีมงาน ไม3ได�รับการ
พัฒนาศักยภาพ  

ผู�รับผิดชอบหรือทีมงาน 
ได�รับการพัฒนา
ศักยภาพ 1 คน 

ผู�รับผิดชอบหรือทีมงาน 
ได�รับการพัฒนา
ศักยภาพ  2 คนข้ึนไป 

4.ได� รับงบประมาณและ/หรือทรัพยากรเพื่อการ
ดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตาม
กิจกรรมที่กําหนดไว�ในแผน/โครงการ 
 

ไม3ได�รับงบประมาณใน
การดําเนินงาน 

ได�รับงบประมาณจาก
โรงพยาบาล 

ได�รับงบประมาณจาก
องค�กรนอกหน3วยงาน 

5. มีฐานข�อมูลความรอบรู�ทางสุขภาพ(HL) พฤติกรรม
สุขภาพ(HB) ที่สอดคล�องกับป7ญหาสาธารณสุขที่สําคัญ 
 
(ข�อมูลจากการประเมินผลในป6ที่ผ3านมา หรือ ข�อมูล
ก3อนการดําเนินงานในป6ป7จจุบัน) 

ไม3มีฐานข�อมูล HL 
หรือ HB 

มีฐานข�อมูล HLหรือHB 
ดังต3อไปนี้ อย3างใด
อย3างหนึ่ง 
-ฐานข�อมูล HLหรือHB 
ในกลุ3มปKวย 
-ฐานข�อมูล HLหรือHB
ในกลุ3มเสี่ยง/กลุ3มปกติ
ในชุมชน (วัยทาํงาน
และวัยเรียน) 

มีฐานข�อมูล HL หรือ
HB ครอบคลุมทั้ง 2
กลุ3ม 
-ฐานข�อมูล HLหรือHB 
ในกลุ3มปKวยและ 
-ฐานข�อมูล HLหรือHB
ในกลุ3มเสี่ยง/กลุ3มปกติ
ในชุมชน (วัยทาํงาน
และวัยเรียน) 

  



 เกณฑ�มาตรฐานระบบบริการสขุภาพ 
ด�านสุขศึกษา 

คําอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

6. มีฐานข�อมูลสื่อสุขศึกษา ไม3มีฐานข�อมูลสื่อ 
สุขศึกษา 

มีฐานข�อมูลสื่อสุขศึกษา 
จําแนกตามประเภทหรือ
ตามป7ญหา  

มี ฐ า น ข� อ มู ล สื่ อ สุ ข
ศึ ก ษ า จํ า แ น ก ต า ม
ป ร ะ เ ภ ท ห รื อ ต า ม
ป7 ญ ห า  แ ล ะ มี ผ ล
สํารวจความต�องการ
หรือมีผลประเมินการ
ใช�สื่อ 

 
7. มีฐานข�อมูลเครือข3ายการดําเนินงานสุขศึกษา 
(เปBนเครือข3ายร3วมในการจัดกิจกรรมในป6ป7จจุบัน) 

 
ไม3มีฐานข�อมูล
เครือข3าย 

 
มีฐานข�อมูลเครือข3ายที่มี
อยู3ในโรงพยาบาลหรือใน
ชุมชนอย3างใดอย3างหนึง่ 

 
มีฐานข�อมูลเครือข3ายที่
มีอยู3ในโรงพยาบาล
และในชุมชน  
 

 
8.มีแผนงาน/ โครงการที่มีวัตถุประสงค�หรือตัวชี้วัด
พฤติกรรมสุขภาพที่เปBนป7ญหาสาธารณสุขในพื้นที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาล 
*แผนงานโครงการที่ มีวัตถุประสงค� หรือ ตัวชี้วัด
พฤติกรรมสุ ขภาพ หมายถึ งแผนยุทธศาสตร� / 
แผนปฏิบัติการ/โครงการดําเนินงานด�านสุขศึกษา/
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า พ ฤ ติ ก ร ร ม สุ ข ภ า พ ที่  แ ส ด ง
วัตถุประสงค� หรือตัวชี้วัดพฤติกรรม กลุ3มกิจกรรมที่มี
ความสัมพันธ�เก่ียวข�องกัน(โรงพยาบาลเสนอ 5 ป7ญหา 
ผู�เยี่ยมให�คําแนะนําในการแก�ไข 5 ป7ญหา การให�
คะแนน ให�ภาย ใต�  1ป7ญหาที่ มี กา รดํ า เนิ น งาน
ครอบคลุมทุกกระบวนการ) 
 

 
ไม3แสดงหลักฐาน
หรือไม3มี
วัตถุประสงค�หรือ
ตัวชี้วัดพฤติกรรม
สุขภาพ 

 
มีวัตถุประสงค�เชิง
พฤติกรรมระบุอยู3ในแผน 
อย3างน�อย 1 แผนงาน/
โครงการใน 1 ป7ญหาที่
ดําเนินการในโรงพยาบาล 
หรือ ในชุมชน 
 

 
มีวัตถุประสงค�เชิง
พฤติกรรมระบุอยู3ใน
แผน อย3างน�อย 1 
แผนงาน/โครงการใน 
1 ป7ญหาที่ดําเนนิการ
เชื่อมโยงและ
สอดคล�องทั้งใน
โรงพยาบาลและใน
ชุมชน 
 
 

  



 เกณฑ�มาตรฐานระบบบริการสขุภาพ 
ด�านสุขศึกษา 

คําอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

9.มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพที่ มุ3งให�เกิดการเรียนรู� การพัฒนาทักษะที่
จําเปBนและเกิดการพัฒนาป7จจัยแวดล�อมที่เอ้ือต3อ การ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล�องกับการพัฒนา
พฤติกรรมตามตัวชี้วัด  (ภายใต� 5ป7ญหาสาธารณสุข) 
 
*ในกรณี มีการดํา เนินงาน ม.ป รับ เปลี่ ยน และ 
โรงพยาบาลสุขบัญญัติ ถือได�ว3ามีกิจกรรมครบทั้ง 3 
ด�าน ในชุมชน ซ่ึงจะต�องเพิ่มกิจกรรมใน รพ.ที่
ครอบคลุมทั้ง 3 ด�าน 

มีบริการสุขศึกษาหรือ 
กิจกรรมสุขศึกษาที่
ดําเนินการใน
โรงพยาบาล หรือ ใน
ชุมชน ครอบคลุมการ
พัฒนาด�านใดด�านหนึ่ง 
คือ   
1) พัฒนาการเรียนรู�  
2) พัฒนาทักษะ 
3) พัฒนาป7จจัย
แวดล�อมที่เอ้ือต3อการ
พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 

มีบริการสุขศึกษาหรือ 
กิจกรรมสุขศึกษาที่
ดําเนินการใน
โรงพยาบาล หรือ ใน
ชุมชน ครอบคลุมการ
พัฒนาครบ 3 ด�าน 
ได�แก3   
1) พัฒนาการเรียนรู�  
2) พัฒนาทักษะ 
3) พัฒนาป7จจัย
แวดล�อมที่เอ้ือต3อการ
พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 

มีบริการสุขศึกษาหรือ 
กิจกรรมสุขศึกษาที่
ดําเนินการใน
โรงพยาบาล และ ใน
ชุมชน ครอบคลุมการ
พัฒนาครบ 3 ด�าน  
ได�แก3 
1) พัฒนาการเรียนรู�  
2) พัฒนาทักษะ 
3) พัฒนาป7จจัย
แวดล�อมที่เอ้ือต3อการ
พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 

10.มีการติดตามสนับสนุนให�การดําเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให�เปBนไปตามที่กําหนดไว�
ในแผนงาน/โครงการ 
*การติดตามสนับสนุนทํา ในกลุ3 มแกนนํ า  ภา คี 
เครือข3ายที่ร3วมดําเนินงานในแผนงาน/โครงการ  
หมายถึง กิจกรรมเสริมพลังอํานาจ ได�แก3 ให�คําปรึกษา 
สอนงาน ชื่นชม ให�กําลังใจ รางวัล เปBนต�น  หลักฐาน : 
แผนการนิเทศ รายงานการนิเทศติดตาม คําแนะนํา  
โครงการ กิจกรรมสนับสนุนความเข�มแข็งของแกนนํา
แกนนํา ภาคี เครือข3ายที่ร3วมดําเนินงาน บุคคล
ต�นแบบ จิตอาสา 

ไม3มีการติดตาม
สนับสนนุให�การ
ดําเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 

มีการติดตามสนับสนุน
เพื่อเสริมพลังอํานาจ
ให�แก3ภา คี เค รือข3 าย
สุขภาพในโรงพยาบาล 
หรือ ในชุมชน  

มีการติดตามสนับสนุน
เพื่อเสริมพลังอํานาจ
ให�แก3ภา คี เค รือข3าย
สุขภาพในโรงพยาบาล 
และ ในชุมชน 

11.มีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรม
สุขภาพ เคร่ืองมือ ระยะเวลา และกลุ3มเปVาหมาย ตาม
แผนงานหรือโครงการที่กําหนด 
(ซ่ึงสอดคล�องกับ องค�ประกอบที่ 4) 

ไม3มีแนวทางการ
ประเมินผลงาน 

มีแนวทางการ
ประเมินผลงานสุขศึกษา
ที่ระบุ ตัวชี้วัด
พฤติกรรม/ เคร่ืองมือ/
ระยะเวลา/
กลุ3มเปVาหมาย ในแผน
หรือโครงการใน
โรงพยาบาลหรือใน
ชุมชน 

มีแนวทางการ
ประเมินผลงานสุขศึกษา
ที่ระบุ ตัวชี้วัด
พฤติกรรม/ เคร่ืองมือ/
ระยะเวลา/
กลุ3มเปVาหมาย ในแผน
หรือโครงการทั้งใน
โรงพยาบาลและใน
ชุมชน 

 เกณฑ�มาตรฐานระบบบริการสขุภาพ 
ด�านสุขศึกษา 

คําอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

12.มีการประเมินผลและรายงานเปBนลายลักษณ�อักษร 
 

ไม3มีการประเมินผล มี ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ใ น
โรงพยาบาล(กลุ3มปKวย)
หรือในชุมชน(กลุ3มเสี่ยง)  

มีผลการประเมิน ท้ังใน
โรงพยาบาล(กลุ3มปKวย)
และในชุมชน(กลุ3มเสี่ยง)  

13.  มีการเฝVาระวังพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุพฤติกรรม
สุขภาพเปVาหมายวิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา และ

ไ ม3 มี ก า ร เ ฝV า ร ะ วั ง
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีการเฝVาระวังพฤติกรรม
สุขภาพ 

มี ผลการเฝVาระวังและนํา
ข�อมูลจากการเฝVาระวังไป



กลุ3มเปVาหมาย  ใช�ในการปรับกิจกรรมใน
แ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร
ปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 

14.มีการวิจัยด�านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพที่
สอดคล�องกับป7ญหาสาธารณสุขของโรงพยาบาล และ
เก่ียวกับกระบวนการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ  อย3างน�อย 1 เร่ือง 
(เปBนงานวิจัยป6ป7จจุบัน หรือ เปBนงานวิจัยที่ต3อยอดใน
ป6ที่ผ3านมา)   

ไม3มีการวิจัยด�านสุข
ศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ 

มีโครงร3างงานวิจัยด�านสุข
ศึ ก ษ า แ ล ะ พ ฤ ติ ก ร ร ม
สุขภาพท่ีสอดคล�องกับ 1
ใน5ป7ญหาสาธารณสุขของ
หน3วยงานหรือพ้ืนท่ี 

(บทท่ี 1-3) 
 

มีรายงานการวิจัยด�านสุข
ศึ ก ษ า แ ล ะ พ ฤ ติ ก ร ร ม
สุขภาพท่ีสอดคล�องกับ 1
ใน5ป7ญหาสาธารณสุขของ
หน3วยงานหรือพ้ืนท่ี 

15.ร�อยละของกลุ3มเปVาหมายมีความพึงพอใจ ต3อ
กระบวนการสุขศึกษาตามแผนงานโครงการ 
(ในป6ป7จจุบัน ความพึงพอใจของกลุ3มเปVาหมายไหนก็
ได�ต3อบริการสุขศึกษาที่ได�รับ) 

ไม3มีการสํารวจความ
พึงพอใจ 

ผลการประเมินความพึง
พอใจต3อบริการสุขศึกษา 
น�อยกว3า 80 % 

มีผลการประเมินความพึง
พอใจต3อบริการสุขศึกษา 
80 %  ข้ึนไป 

16. ระดับการมีส3วนร3วมของชุมชนในการจัดกิจกรรม
สุขศึกษาเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
*การมีส3วนร3วม : เปYดโอกาสให�บุคคล หรือกลุ3มบุคคล
ในชุมชน(ประชาชน ผู�ปKวย ญาติ เครือข3ายต3าง ๆ) เข�า
มามีส3วนร3วมในการจัดกิจกรรมการดําเนินงานสุข
ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
*ระดับการมีส3วนร3วม 5 ระดับ คือ การรับรู�ข�อมูล
ข3าวสาร ร3วมคิด ร3วมตัดสินใจ ร3วมดําเนินงาน และ
ร3วมตรวจสอบ 

เจ�าหน�าท่ีดําเนินการ
เอง 

ชุมชนมีส3วนร3วมในการ
ดําเนินงานในระดับ 1-3  

ชุมชนมีส3วนร3วมครบตั้งแต3
ระดับ 4 ข้ึนไป 

17. ร�อยละของกลุ3มเปVาหมายมีความรอบรู�ทางสุขภาพ
(HL)หรือพฤติกรรมสุขภาพ (HB)ในป7ญหาสาธารณสุข
ที่สําคัญเปลี่ยนแปลงไปในทางทีถู่กต�องเพิ่มข้ึน 
(สอดคล�องกับ อป.ที่ 4) 

ไม3สามารถแสดง
หลักฐาน 

ร�อยละของ
กลุ3มเปVาหมายมีHL หรือ 
HB ไม3ดีข้ึน(สามารถ
อธิบายประเดน็ 
ข�อจํากัดได�) 

ร�อยละของ
กลุ3มเปVาหมายมีHL หรือ 
HB ดีข้ึน 

 เกณฑ�มาตรฐานระบบบริการสขุภาพ 
ด�านสุขศึกษา 

คําอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

18. ร�อยละของกลุ3มเปVาหมายที่ผ3านกระบวนการ 
สุขศึกษาส3งผลต3อภาวะสุขภาพที่ดีข้ึน 
*กลุ3มปกติ กลุ3มเสี่ยง : รอบเอว BMI ,FBS, BP  
*กลุ3มปKวย :ผู�ปKวยรายใหม3 ภาวะแทรกซ�อนลดลง อัตรา
Re-admission ในโรคเร้ือรังลดลง ฯลฯในป7ญหา
สาธารณสุขที่สาํคัญ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ถูกต�องเพิ่มข้ึน 
(วัดเฉพาะกลุ3มเปVาหมายที่มีการลงกิจกรรมสุขศึกษา
เท3านั้น ที่สอดคล�องกับ อป.ที่ 4) 

ไม3สามารถแสดง
หลักฐาน 

ร�อยละของ
กลุ3มเปVาหมายทีผ่3าน
กระบวนการสุขศึกษา
มีภาวะสุขภาพไม3ดีข้ึน 

(ต่ํากว3าเปVาหมายที่รพ.
กําหนด_สามารถ
อธิบายประเดน็ 
ข�อจํากัดได�) 

ร�อยละของ
กลุ3มเปVาหมายมีภาวะ
สุขภาพดีข้ึน 
(เปBนไปตามเปVาหมายที่ 
รพ.กําหนด) 
 

 

19. มีนวัตกรรม หรือ ต�นแบบ หรือผลงานเด3นทีป่ระสบ
ความสําเร็จในการดาํเนินงานสขุศึกษาและพัฒนา

ไม3มี ป6ที่ผ3านมามีนวัตกรรม
หรือผลงานเด3นและ

มีนวัตกรรมหรือผลงาน
เด3นที่ได�รับรางวัล หรือ 



พฤติกรรมสุขภาพป6ละ 1เร่ือง ภายใต�ป7ญหาสาธารณสุข
ที่สําคัญ 
*ดูได�จาก เอกสาร ภาพถ3าย รางวัล/ประกาศฯ  

นํามาต3อยอดในป6
ป7จจุบนั 

เชิดชูเกียรติ 

20. มีการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและพฒันา
พฤติกรรมสุขภาพอย3างต3อเนื่อง (Continuous Quality 
Improvement : CQI: การพัฒนาคุณภาพอย3าง
ต3อเนื่อง) ป6ละ 1 เร่ือง  
*CQIที่สะท�อนกระบวนการพัฒนาวฒันธรรมการเรียนรู� 
:การแลกเปลี่ยนเรียนรู�(ความรู�จากการปฏิบัติจริง) การ
วิเคราะห� การทบทวนการทํากิจกรรมคุณภาพเปBนวิถี
ชีวิตปกตปิระจํา  การเรียนรู�ด�วยการตามรอยคุณภาพ 
ตรวจสอบการบรรลุเปVาหมายของหน3วยงาน ทีมงาน 
รพ. ประเมินระบบงานในภาพใหญ3ของทั้ง รพ. 
ตรวจสอบระบบการนาํมาตรฐานสู3การปฏิบัติ  

ไม3มี 
 
 
 

มีการพัฒนาคุณภาพ
งานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ อย3างต3อเนื่อง 
(CQI) 

มีการพัฒนาคุณภาพงาน
สุขศึกษาและพฒันา
พฤติกรรมสุขภาพ อย3าง
ต3อเนื่อง (CQI)และมีผล
การพัฒนา 

เกณฑ�ทั้งหมด  20 ข�อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
สูตรคํานวณ ร�อยละ  =  (คะแนนที่ได� x100)/40 
ช3วงคะแนน 

ระดับพื้นฐาน      :   ต่ํากว3า ร�อยละ 60 
ระดับพัฒนา       :ร�อยละ 60   -  น�อยกว3า ร�อยละ85 
ระดับคุณภาพ     : ตั้งแต3 ร�อยละ85 ข้ึนไป 

ผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด�านสุขศึกษา  
�ระดับพื้นฐาน      �ระดับพฒันา �ระดับคุณภาพ    

เยี่ยมประเมินวันที่...................เดือน.............................พ.ศ.............................. 

คณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด�านสุขศึกษา  สบส. เขต.................... 

ลงชื่อ.................................................................    

(..............................................................................) ผู�เยี่ยมประเมิน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


