
 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการสขุภาพ ด้านสุขศึกษา 
 

 มาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธบิาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

องค์ประกอบที่  1   นโยบายการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
1.1 ลักษณะของนโยบายการด าเนินงานสุขศกึษาและลักษณะของนโยบายการด าเนินงานสุขศึกษาและพฒันา
พฤตกิรรมฯ 
1.1.1  มีนโยบายการด าเนินงานสุขศึกษา และพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาลและกลุ่มงานสุขศึกษา 
เป็นลายลักษณ์อักษร   

ไม่สามารถ
แสดงหลักฐาน 

มีนโยบาย 
สุขศึกษา/
พฤติกรรมของ
งานสุขศึกษา 

มีนโยบายสุข
ศึกษา/พฤติกรรม
บูรณาการอยู่ใน
นโยบายสร้าง
เสริมสุขภาพของ
ของโรงพยาบาล 

1.1.2  นโยบายการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพเกิดจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาสาธารณสุขในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

ไม่สามารถ
แสดงหลักฐาน 

ภาพหรือรายช่ือผู้
ร่วมจัดท า
นโยบาย ท่ีมี
เฉพาะบุคลากรใน 
รพ. 

ภาพหรือรายช่ือ   
ผู้ร่วมจัดท า
นโยบาย ท่ีมีท้ัง 
คณะกรรมการใน
รพ.และภาครัฐ 
ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน 

1.1.3  นโยบายเป็นท่ีรับรู้ของผู้เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล
และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ี
เกี่ยวข้องกับปัญหาสาธารณสุขในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

ไม่สามารถ
แสดงหลักฐาน 

หนังสือแจ้งเวียน
เฉพาะในใน รพ. 

1) หนังสือแจ้ง
เวียนไปยัง
หน่วยงานนอก 
รพ.                  
หรือ 
2) สอบถามจากผู้
ท่ีเกี่ยวข้อง 

องคป์ระกอบที ่ 2   ทรัพยากรการด าเนินงานสุขศกึษาและพัฒนาพฤตกิรรมสุขภาพ 
 2.1 บคุลากรที่รบัผิดชอบงานสุขศกึษา และ พฒันาพฤตกิรรมสุขภาพ 
 2.1.1  มีบุคลากรด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพตามกรอบอัตราก าลังหรือมีการก าหนด 
หรือมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเป็นลายลักษณ์อักษร 

ไม่เพียงพอไม่
สอดคล้องกับ
ปริมาณงาน 

ไม่เพียงพอแต่
สามารถบริหาร
จัดการได้ 

อัตรก าลัง/ทีมผู้
ให้บริการเพียงพอ 

 2.1.2  บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานสุขศึกษา ตามกรอบ
อั ต ร า ก า ลั ง มี คุณวุฒิ ท า ง ด้ า นสุ ข ศึ กษ า  ห รื อ  มี
ประสบการณ์การด าเนินงานสุขศึกษา 

ไม่สามารถ
แสดงหลักฐาน 

อย่างน้อย 1คน ท่ี
มีวุฒิบัตร/เกียรติ
บัตรด้านอื่น และ 
มีประสบการณ์
ด้านสุขศึกษาไม่
น้อยกว่า 6 เดือน 

อย่างน้อย 1 คน 
มีวุฒิบัตร/เกียรติ
บัตรด้านสุขศึกษา 

 



 

องคป์ระกอบของมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธบิาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

 2.1.3  บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานสุขศึกษา ได้รับการ
พัฒนาโดยการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือพัฒนา
ทักษะด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

ไม่สามารถแสดง
หลักฐาน 

อย่างน้อย 1 คน 
ได้รับการอบรมฯ 
ในปีท่ีผ่านมา
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

มากกว่า 1 คน 
ได้รับการอบรมฯ 
ในปีท่ีผ่านมา 

 2.2 งบประมาณหรือทรพัยากรเพือ่การด าเนนิงานสุขศึกษาและพฤติกรรมฯ 
2.2.1  ได้รับงบประมาณและ/หรือทรัพยากรเพื่อการ
ด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตาม
กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในแผน/โครงการจากโรงพยาบาล 
หรือภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องหรือ ภาคเอกชน หรือ ภาค
ประชาชน 

ไม่สามารถแสดง
หลักฐาน 

งบประมาณได้มา
จาก CUP 

งบประมาณ
ได้มาจากองค์กร
นอกหน่วยงาน 

องค์ประกอบที่ 3  ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการด าเนินงานและสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ    
 3.1 ฐานข้อมูลด้านพฤตกิรรมสุขภาพ 
 3.1.1  มีการจ าแนกประเภทข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพท่ี
สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 
(ปี 2559 ระบุโรคไม่ติดต่อเรื้อรังท่ีส าคัญ 5 อันดับแรก) 

ไม่สามารถแสดง
ข้อมูลพฤติกรรม
สุขภาพ หรือ HL  

มีข้อมูลเพียงกลุ่ม
ใดกลุ่มหน่ึง เช่น 
1) กลุ่มป่วย เร่ือง 
HL หรือ การ
จัดการตนเอง 
เช่น พฤติกรรม
การกินยา 3อ.2ส.   
หรือ 
2)กลุ่มเสี่ยงเร่ือง
HL หรือ
พฤติกรรม 3อ.2ส. 

ปีปัจจุบันมี
ข้อมูลHL หรือ
พฤติกรรม ท้ัง
กลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มป่วย (อย่าง
น้อย 1 
พฤติกรรม) 

3.1.2  มีวิธีการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ  
ท่ีเช่ือถือและตรวจสอบได้ 

ไม่สามารถแสดง
หลักฐาน 

เครื่องมือท่ีใช้/
วิธีการเก็บข้อมูล
ยังไม่ถูกต้องตาม

หลักวิชาการ 

เครื่องมือท่ีใช้/
วิธีการเก็บข้อมูล
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

3.1.3  มีการปรับข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพให้เป็นปัจจุบัน 
ปีละ 1 ครั้ง 

ไม่สามารถแสดง
ข้อมูลปี 58 และ 

59 ได้ 

มีข้อมูลปี ท่ีผ่าน
มา (ป5ี8) 

มีข้อมูล
เทียบเคียงปี 58-
59 

3.1.4  มีการเช่ือมโยงข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ กับ
เครือข่ายท้ังในและนอกโรงพยาบาล 

ไม่สามารถแสดง
หลักฐาน 

มีการใช้ประโยชน์
ข้อมูลร่วมกับ
เครือข่ายใน รพ. 

มีการใช้
ประโยชน์ข้อมูล
ร่วมกับเครือข่าย
ในและนอก รพ.
(อาจเป็นข้อมูลปี 
58 หรือ 59 ) 



 

 

องคป์ระกอบของมาตรฐานระบบบรกิาร
สุขภาพด้านสุขศกึษา 

ค าอธบิาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

 3.2 ฐานข้อมูลด้านสือ่สุขศกึษา 
 3.2.1  มีการจ าแนกประเภทข้อมูลสื่อสุขศึกษา ทะเบียนสื่อไม่

จ าแนกประเภท 
ทะเบียนสื่อ
จ าแนกตาม
ประเภทหรือตาม
ปัญหา แต่ ไม่
สามารถแสดง
จ านวนท่ีรับ/จ่าย/
ยอดคงเหลือ
ปัจจุบัน 

ทะเบียนสื่อ
จ าแนกตาม
ประเภทหรือ
ตามปัญหา และ
สามารถแสดง
จ านวนท่ีรับ/
จ่าย/ยอด
คงเหลือปัจจุบัน 

 3.2.2  มี ข้อมูลความต้องการใ ช้สื่ อสุขศึกษาของ
หน่วยงานหรือกลุ่มเป้าหมาย 

ไม่สามารถแสดง
หลักฐาน 

มีผลส ารวจความ
ต้องการ แต่ ไม่ได้
น าไปใช้ประโยชน์
ในการผลิตสื่อ 

มีผลส ารวจความ
ต้องการ และ 
น าไปใช้
ประโยชน์ในการ
ผลิตสื่อ 

3.2.3  มีการประเมินคุณภาพสื่อท่ีใช้และแจ้งผลการ
ประเมินให้หน่วยงานท่ีผลิตสื่อ หรืน าผลท่ีประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาสื่อท่ีผลิตเอง 

ไม่สามารถแสดง
หลักฐาน 

มีผลประเมินสื่อ 
แต่ ไม่ได้น าไปใช้
ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงสื่อ 

มีผลประเมินสื่อ 
และ น าไปใช้
ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงสื่อ 

3.2.4  มีการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสุขศึกษาของหน่วยงาน
ให้กับผู้เกี่ยวข้อง 

ไม่สามารถแสดง
หลักฐาน 

มีทะเบียนสื่อท่ีใช้
สนับสนุน 

มีทะเบียนสื่อท่ี
แจ้งเวียนให้กับ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ฐานข้อมูลด้านเครือข่ายการด าเนนิงานสุขศกึษาและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 
3.3.1  มีการจ าแนกประเภทข้อมูลเครือข่ายการ

ด าเนินงานสุขศึกษา 
ไม่สามารถแสดง
หลักฐาน 

มีท าเนียบ
เครือข่ายท่ีมีอยู่ใน 
รพ. 

มีท าเนียบ
เครือข่ายท่ีมีอยู่
ท้ังใน รพ.และ
นอก รพ. 

3.3.2  มีการปรับข้อมูลเครือข่ายการด าเนินงาน      
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้เป็นปัจจุบัน      
ปีละ 1 ครั้ง 

ไม่มีท าเนียบเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

มีท าเนียบ
เครือข่าย 
ปี 2558 แต่ไม่ได้
ปรับปรุง 

มีการปรับปรุง
ท าเนียบ
เครือข่ายให้เป็น
ปัจจุบัน 

3.3.3  มีการเช่ือมโยงข้อมูลเครือข่ายการด าเนินงาน  
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท้ังในและนอก
โรงพยาบาล 

ไม่สามารถแสดง
หลักฐาน 

มีท าเนียบ
เครือข่าย   ปี 
2558 

มีท าเนียบ
เครือข่ายปี 
2559 

 
 
 



 

องคป์ระกอบของมาตรฐานระบบบรกิาร
สุขภาพด้านสุขศกึษา 

ค าอธบิาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

องคป์ระกอบที ่ 4 แผนการด าเนินงานสุขศกึษาและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 
4.1 การมีแผนการด าเนนิงานสุขศึกษาและพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพบูรณาการอยู่ในแผนงาน/โครงการแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุข 
4.1.1  มีวัตถุประสงค์หรือตัวช้ีวัดพฤติกรรม

สุขภาพเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในแผนงาน / 
โครงการท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้น ท่ี
รับผิดชอบของโรงพยาบาลท้ังในโรงพยาบาล
และในชุมชน 

ไม่สามารถแสดง
หลักฐาน 

มีวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมระบุอยู่ใน
แผนอย่างใดอย่าง
หน่ึง        
1) ในแผนการ
ให้บริการสุขศึกษาใน
คลินิกที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาท่ีก าหนด หรือ            
  2) ในแผนการดูแล
ผู้ป่วยต่อเน่ืองจาก 
รพ.ไปท่ีบ้าน  หรือ 
3) ในโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพใน
ชุมชนท่ีมีอัตราป่วย
สูงด้วยโรคไร้เช้ือ
เร้ือรังท่ีก าหนด 

มึวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมระบุอยู่ใน
แผน/โครงการครบ
ท้ัง 3 อย่าง คือ       
1) แผนการ
ให้บริการสุขศึกษา
ในคลินิกที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาที่ก าหนด         
2)แผนการดูแล
ผู้ป่วยต่อเน่ืองจาก 
รพ.ไปท่ีบ้าน  
3) โครงการส่งเสรมิ
สุขภาพในชุมชนท่ีมี
อัตราป่วยสูงด้วยโรค
ไร้เช้ือเรื้อรังท่ี
ก าหนด  

 4.2 ลักษณะของแผนการด าเนนิงานสุขศกึษาและพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพ 
 4.2.1 แผนงาน/ โครงการ /กิ จ กรรมการ
ด า เนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพถูกจัดท าโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล
พฤติกรรมสุขภาพสื่อสุขศึกษาและเครือข่ายการ
ด าเนินงานสุขศึกษา 

ไม่สามารถแสดง
หลักฐาน 

วัตถุประสงค์ของ
แผน/โครงการไม่
สอดคล้องกับข้อมูล
ใน อป.3  

วัตถุประสงค์ของ
แผน/โครงการ
สอดคล้องกับข้อมูล
ใน อป.3  

 4.2.2  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพครอบคลุมการ
เรียนรู้ด้านสุขภาพการพัฒนาทักษะและการ
พัฒนาปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้อ ต่อการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องตามตัวช้ีวัด 

ไม่สามารถแสดง
หลักฐาน 

แผนการให้บริการสุข
ศึกษาหรือโครงการได้
ก าหนดกิจกรรม
พัฒนาด้านใดด้าน
หน่ึง คือ  
1)กิจกรรมการเรียนรู้ 
2)พัฒนาทักษะ หรือ 
3) พัฒนาปัจจัย
แวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 

แผนการให้บริการ
สุขศึกษาหรือ
โครงการได้ก าหนด
กิจกรรมพัฒนาด้าน 
ครบท้ัง 3 ด้าน คือ  
1) กิจกรรมการเรียนรู ้
2)พัฒนาทักษะ และ 
3) พัฒนาปัจจัย
แวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ 
พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 

 
 



 

องคป์ระกอบของมาตรฐานระบบบรกิาร
สุขภาพด้านสุขศกึษา 

ค าอธบิาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

 4.2.3  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาล
จัดท าโดยการมีส่วนร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และภาคประชาชน 

ไม่สามารถแสดง
หลักฐาน 

แผนการให้บริการ 
สุขศึกษาหรือ
แผนการดูแลผู้ป่วย 
และโครงการส่งเสริม
สุขภาพในชุมชน ได้
จัดท าโดยการมีส่วน
ร่วมของสหสาขา
วิชาชีพ 

แผนการให้บริการ  
สุขศึกษาหรือแผนการ
ดูแลผู้ป่วย และ
โครงการส่งเสริม
สุขภาพในชุมชน ได้
จัดท าโดยการมีส่วน
ร่วมของสหสาขา
วิชาชีพ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และภาคประชาชน 

 4.2.4  แผนงาน/โครงการสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพมีการถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

ไม่สามารถแสดง
หลักฐาน 

แผนงาน/โครงการ
สุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพมี
การถ่ายทอดแบบ
การสื่อสารทางเดียว 

แผนงาน/โครงการ 
สุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพมี
การถ่ายทอดแบบ 
การสื่อสาร 2 ทาง 

องคป์ระกอบที ่ 5   กิจกรรมสุขศกึษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 5.1 ลักษณะของการจดักิจกรรมสุขศกึษาและพัฒนาพฤตกิรรมสุขภาพ 
 5.1.1  มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมฯ ท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน 
และหรือบูรณาการอยู่ในบริการสุขภาพตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนงาน/ โครงการ 

ไม่สามารถแสดง
หลักฐาน 

มีบริการสุขศึกษา
อย่างใดอย่างหน่ึง 
เช่น 
1) ในโรงพยาบาล
บูรณาการอยู่ในคลินิก
บริการต่างๆ หรือมี
คลินิกพฤติกรรม 
2) ในชุมชน มี
กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ  

มีบริการสุขศึกษาครบ
ท้ัง 2 อย่าง คือ 
1) ในโรงพยาบาลมี
คลินิกพฤติกรรม และ 
2) มีกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพในชุมชน 

5.1.2  มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพท่ีมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ การ
พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นและเกิดการพัฒนาปัจจัย
แวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาพฤติกรรมตาม
ตัวช้ีวัด            

ไม่สามารถแสดง
หลักฐาน 

บริการสุขศึกษา
ด าเนินการเพียงด้าน
ใดด้านหน่ึง เช่น  
1) พัฒนาการเรียนรู้ 
2) พัฒนาทักษะหรือ 
3) พัฒนาปัจจัย
แวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 

บริการสุขศึกษา
ด าเนินการครบท้ัง 3 
ด้าน คือ  
1) พัฒนาการเรียนรู้
2) พัฒนาทักษะหรือ 
3) พัฒนาปัจจัย
แวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
พัฒนาพฤติกรรม 

 
 



 

องคป์ระกอบของมาตรฐานระบบบรกิาร
สุขภาพด้านสุขศกึษา 

ค าอธบิาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

5.1.3 มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพท้ังในโรงพยาบาลและใน
ชุมชนท่ีประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพหรือภาคี
เครือข่ายตามแผนงานโครงการท่ีต้ังไว้ 

ไม่สามารถแสดง
หลักฐาน 

บริการสุขศึกษาท่ีจัด
ข้ึนด าเนินงานโดยสห
วิชาชีพใน
โรงพยาบาล  

บริการสุขศึกษาท่ีจัด
ข้ึนด าเนินงานโดย  
สหวิชาชีพใน
โรงพยาบาล และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในชุมชน 

องค์ประกอบที่  6   การติดตามสนับสนุนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
6.1 กระบวนการตดิตามสนบัสนุนการด าเนนิงานสขุศึกษาและพฒันาพฤติกรรม  

6.1.1  มีการติดตามสนับสนุนให้การด าเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ 
(กิจกรรมเสริมพลังอ านาจ ได้แก่ ให้ค าปรึกษา 
สอนงาน ช่ืนชม ให้ก าลังใจ รางวัล เป็นต้น) 

ไม่มีการติดตาม มีการติดตาม
สนับสนุนเพื่อเสริม
พลังอ านาจให้แก่ภาคี
เครือข่ายสุขภาพ ใน
โรงพยาบาล หรือ ใน
ชุมชนอย่างใดอย่าง
หน่ึง  

มีการติดตาม
สนับสนุนเพื่อเสริม
พลังอ านาจให้แก่ภาคี
เครือข่ายสุขภาพ ใน
โรงพยาบาล และ ใน
ชุมชน 

6.1.2  มีการน าข้อมูลจากการติดตามสนับสนุน
การด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา 

 
ไม่ม ี

มีข้อมูลจากการ
ติดตามสนับสนุนการ
ด าเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ แต่ไม่ได้
น าไปใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไขปัญหา 

มีการน าข้อมูลจาก
การติดตามสนับสนุน
ไปใช้ในการปรับปรุง
แก้ไขปัญหา 

องคป์ระกอบที ่ 7   การประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 
 7.1 กระบวนการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพฒันาพฤตกิรรมฯ 
 7.1.1  มีแนวทางการประเมินผลการ
ด า เนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ ท่ีระบุ ตั ว ช้ี วั ดพฤติกรรมสุ ขภาพ 
เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย ตาม
แผนงานหรือโครงการท่ีก าหนด 
(ซึ่งสอดคล้องกับ องค์ประกอบท่ี 4) 

ไม่ม ี มีแนวทางการประเมิน 
ผลงานสุขศึกษาท่ีระบุ 
ตัวช้ีวัดพฤติกรรม/ 
เครื่องมือ/ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมาย ตาม
แผนหรือโครงการท่ี
ก าหนด 

มีเครื่องมอืประเมินผล    
HL หรือ พฤติกรรมท่ี
ระบุตามตัวช้ีวัดใน
แผน/โครงการ 

 7.1.2   มีการประเมินผลและรายงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
 

 
ไม่ม ี

มีการประเมินผลใน
กลุ่มป่วย (ใน รพ.)
หรือ ในกลุ่มเสี่ยง 
(ในชุมชน) อย่างใด
อย่างหน่ึง 

มีการประเมินผลท้ัง
ในกลุ่มป่วย (ใน รพ.) 
และ ในกลุ่มเสี่ยง (ใน
ชุมชน)  



 

 

องคป์ระกอบของมาตรฐานระบบบรกิาร
สุขภาพด้านสุขศกึษา 

ค าอธบิาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

องคป์ระกอบที ่ 7   การประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 
7.1.3  ผลการประเมินการด าเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพถูกน า ไปใ ช้
ปรับปรุงการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาล 
 

ไม่ม ี มีรายงานข้อมูลเป็น
ลายลักษณ์อักษรแต่
ไม่มีการน าข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ 

มีการน าข้อมูลการ
ประเมินผลไปใช้
ประโยชน์ในปีต่อไป 

องคป์ระกอบที ่ 8   การเฝ้าระวังพฤตกิรรมสุขภาพ 
 8.1 กระบวนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ    
 8.1.1  มีแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ท่ี
เป็นพฤติกรรมเสี่ยงตามปัญหาสาธารณสุขท่ี
ส าคัญ 

ไม่ม ี มีแผนเฝ้าระวังอย่าง
น้อย 1 พฤติกรรม 

มีแผนเฝ้าระวังอย่าง
น้อย 2 พฤติกรรมท่ี
สอดคล้องกับปัญหา 

 8.1.2  มีการสร้างหรือพัฒนาหรือใช้เครื่องมือ
เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพให้
เครือข่ายบริการระดับปฐมภูมิ/ทุติยภูมิของ
โรงพยาบาล 

ไม่ม ี มีเครื่องมือ/วิธีการ
เก็บข้อมูล/การ
วิเคราะห์ข้อมูล 

มีการสนับสนุนให้
เครือข่ายบริการ
ระดับปฐมภูมิ/ทุติย
ภูมิของโรงพยาบาล
เฝ้าระวังพฤติกรรม
สุขภาพ 

8.1.3  มีการด าเนินงานแก้ไขพฤติกรรมสุขภาพ
ท่ีเป็นพฤติกรรมเสี่ยงและรายงานผลการเฝ้า
ระวังเป็นลายลักษณ์อักษร 

ไม่ม ี มีการด าเนินงานเฝ้า
ระวังอย่างน้อย 1 
พฤติกรรมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแต่ไม่ได้
การน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ 

มีการด าเนินงานและ
น าข้อมูลเฝ้าระวังไป
ใช้ประโยชน์ในการ
แก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง 

8.1.4  ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพถูก
น าไปใช้ในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 

ไม่ม ี มีรายงานข้อมูลท่ีได้
จากการเฝา้ระวังเป็น
ลายลักษณ์อักษรแต่
ไม่มีการน าข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ อย่าง
น้อย 1 พฤติกรรม 

มีการด าเนินงานแก้ไข
พฤติกรรมสุขภาพท่ี
เป็นพฤติกรรมเสี่ยง
และรายงานผลการ
เฝ้าระวังเป็นลาย
ลักษณ์อักษร อย่าง
น้อย 1 พฤติกรรม 
 

 
 
 
 
 
 



 

องคป์ระกอบของมาตรฐานระบบบรกิาร 
สุขภาพ ด้านสุขศึกษา 

ค าอธบิาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

องคป์ระกอบที ่ 9   การวิจัยที่เกี่ยวกบัสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
9.1 กระบวนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขศกึษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
9.1.1  มีการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพท่ี
สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของโรงพยาบาล หรือ
เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพปีละ 1 เรื่อง (เช่น Case study, 
R2R, มีวัตถุประสงค์ด้านพฤติกรรมหรือHLท่ีสอดคล้อง
กับปัญหาใน 5 อันดับของ รพ./ประชากรท่ีศึกษาอยู่ใน
พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ และด าเนินการโดยบุคลากรใน
หน่วยงาน) 

ปีท่ีผ่านมาไม่มี มีในปีท่ีผ่านมา มีในปีท่ีผ่านมา
และ ก าลัง
ด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือมีในปี
ปัจจุบัน 

9.1.2  มีรายงานผลการวิจัยด้านสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพเป็นลายลักษณ์อักษร 

ไม่สามารถแสดง
หลักฐาน 

ปี 59 มี
เครื่องมือ ใน
การเก็บข้อมูล  

ปึ 59 มีการ
วิเคราะห์ข้อมูล
และมีรายงานการ
วิจัย 

องคป์ระกอบที ่ 10   ผลลพัธก์ารด าเนินงานสุขศกึษาและพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพ 
 10.1 ผลลพัธด์้านผู้รบับรกิาร 
 10.1.1  ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพ
ในปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ี
ถูกต้องเพิ่มข้ึน  (สอดคล้องกับ อป.ท่ี 4) 

ไม่สามารถแสดง
หลักฐาน 

ร้อยละใน
ภาพรวมดีข้ึน
น้อยกว่า 10
อย่างน้อย 1 
พฤติกรรม 

ร้อยละใน
ภาพรวมดีข้ึน
ต้ังแต่ 10 ข้ึนไป 
อย่างน้อย 1 
พฤติกรรม 

 10.1.2  ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ต่อ
กระบวนการสุขศึกษาตามแผนงานโครงการ 

ไม่มีการส ารวจ
ความพึงพอใจ 

มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
บริการสุขศึกษา 
ในปี ปัจจุบัน 
น้อยกว่า 80 % 

มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
บริการสุขศึกษา 
ในปี ท่ีปัจจุบัน 
80 %  ข้ึนไป 

 10.2 ผลลัพธ์ด้านชุมชน    
 10.2.1  ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
กิจกรรมสุขศึกษาเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (มี
ส่วนร่วม 5 ระดับ คือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบ) 

ด าเนินการเอง ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงา
ในระดับ 1-3  

ชุมชนมีส่วนร่วม
ครบต้ังแต่ระดับ 4 
ข้ึนไป 

 10.3 ผลลัพธ์ด้านพัฒนาคุณภาพบริการ    
 10.3.1  มีนวตกรรมหรือผลงานเด่นท่ีได้รับรางวัลใน
ระดับจังหวัดหรือระดับเขตหรือประเทศ หรือผลงาน
เด่นท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพปีละ 1 เร่ือง 

ไม่มี ปีท่ีผ่านมามี
นวตักรรมหรือ
ผลงานเด่นและ
น ามาต่อยอดใน
ปีปัจจุบัน 

มีนวตักรรมหรือ
ผลงานเด่นท่ีได้รับ
รางวัลในระดับ
จังหวัดหรือระดับ
เขตหรือประเทศ 

หมายเหตุ   :  เกณฑ์ข้อท่ีท าแถบทึบ เป็นเกณฑ์ส าคัญท่ีควรด าเนินงานให้ผ่าน 


