แบบวิเคราะห์ผลการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา
มาตรฐานงานสุขศึกษาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
10 องค์ประกอบ ปีงบประมาณ 2559
ก่อน-ระหว่างการลงตรวจสอบประเมินฯ

ส่วนที่ 1
ปรับปรุงเมื่อ 27 ก.พ.2559

1. ชื่อรพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน…......................….………………อาเภอ……….........….……จังหวัด…...…....….……
ชื่อผู้ประสานงานจังหวัด.................................................ตาแหน่ง...................................โทร........................
2. ทีมตรวจสอบ
1 ………………………………......................………………………………… โทร........................................................
2 ………………………………......................………………………………… โทร........................................................
3 ………………………………......................………………………………… โทร........................................................
3. วันที่ตรวจสอบ…...……/…….....……/…….......…
4. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน...…...................................………………….…….…………............................................
ที่ตั้ง..................…….........................….…… … ตาบล……........…………… อาเภอ…………………จังหวัด…………………
ผู้อานวยการ รพ.สต ชื่อ……………......................................……………….………………………..…………..…….....……....
ผู้รับผิดชอบหลักของงานสุขศึกษาชื่อ…………………………………………………………ตาแหน่ง.....................................
โทรศัพท์ …………............………………อีเมล์ …………………………………………….....….…………………...........................
บุคลากรในหน่วยงาน มีจานวน ……... คน ได้แก่
1. ชื่อ-สกุล………………………...............……………………….ตาแหน่ง...........................................……………….
2. ชื่อ-สกุล………………………...............……………………….ตาแหน่ง...........................................……………….
3. ชื่อ-สกุล………………………...............……………………….ตาแหน่ง...........................................……………….
4. ชื่อ-สกุล………………………...............……………………….ตาแหน่ง...........................................……………….
5. ชื่อ-สกุล………………………...............……………………….ตาแหน่ง...........................................……………….
พื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต. ..………......….… ชุมชน/หมู่บ้าน หลังคาเรือน จานวน…….........………หลังคาเรือน
มีประชากร จานวน………...........………..คน คือ หญิง…………..............……….…คน ชาย………….......……….…คน
5. ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ (ที่เป็นความรับผิดชอบของ รพ.สต.) 5 อันดับแรก
1) …………………………………………………………………………………………................................................
2) …………………………………………………………………………………………................................................
3) …………………………………………………………………………………………................................................
4) …………………………………………………………………………………………................................................
5) ………………………………………………………………………………………….................................................
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6. ผลการพัฒนาคุณภาพระบบงานสุขศึกษาตามมาตรฐานงานสุขศึกษา
องค์ประกอบที่ 1 นโยบายการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด/เกณฑ์
หลักฐานหรือเอกสารที่พบ
1
2
0
1.1 ลักษณะของนโยบายการดาเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
1.1.1 มีนโยบายการดาเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเป็นลายลักษณ์
อักษร

กรุณาบันทึกลงในช่องวาง หรือขีด หน้าข้อความ
ที่มีเครื่องหมาย 1.1.1 มีนโยบายฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
ว.ด.ป. ที่ประกาศ................................................................
ผู้ลงนาม.............................................................................
รูปแบบที่พบ คาสั่ง
ป้ายปิดประกาศ
อื่นๆ ระบุ......................................................................

1.1.2 นโยบายการดาเนินงานสุขศึกษาและ

1.1.2 หน่วยงาน/ผู้มีส่วนร่วม กาหนดนโยบาย
- ภาครัฐ ได้แก่ ......................................................................
..............................................................................................
หลักฐานอ้างอิง คือ.............................................................
..............................................................................................
- ภาคประชาชน ได้แก่...........................................................
..............................................................................................
หลักฐานอ้างอิง คือ............................................................
..............................................................................................

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ และตัวแทน
ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสาธารณสุขใน
พื้นที่รับผิดชอบ

(หลักฐานอ้างอิง เช่น รายงานการประชุม / หนังสือเชิญ /รูปถ่าย
ประกอบคาบรรยาย)

1.1.3 นโยบายเป็นที่รับรู้ของผูเ้ กี่ยวข้องใน
สถานบริการสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ
และภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
สาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ

ผลการประเมินในตัวชี้วัดนี้
 ผ่าน  ไม่ผ่าน

1.1.3 มีการเผยแพร่นโยบายฯ
โดยมีหนังสือแจ้งฯ เลขที่ ...................................................
ลงวันที่................................................................................
หน่วยงานที่รับรู้การแจ้งนโยบายฯ มีดังนี้
- หน่วยคู่สัญญา ได้แก่…………….…………..……………............
หลักฐานอ้างอิง คือ……………………………………………….......
………………………………………………………………………………......
- หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่………………………………………..........
…………………………………………………………………………………...
หลักฐานอ้างอิง คือ...............................................................
...............................................................................................
- ตัวแทนภาคประชาชน ได้แก่...............................................
..............................................................................................
หลักฐานอ้างอิง คือ..............................................................
...............................................................................................

คะแนน

คะแนนที่ได้ x 100 =
6

%

3
องค์ประกอบที่ 2 ทรัพยากรการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ตัวชี้วัด/เกณฑ์

ผลการประเมิน
1
2
0

2.1 บุคลากรที่รับผิดชอบงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2.1.1 มีการกาหนด หรือมอบหมายบุคลากร

หลักฐานหรือข้อมูลที่พบ

2.1.1 บุคลากรทีไ่ ด้รับมอบหมาย.......................................คน
ตามคาสั่งเลขที่ …………………………………………….......………..
ลงวันที่.................................................................................

รับผิดชอบงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ เป็นลายลักษณ์อักษร
2.1.2 บุคลากรที่รับผิดชอบงานสุขศึกษา

2.1.2 เคยได้รับการพัฒนา/อบรม/ประชุม/สัมมนาเรื่อง

ได้รับการพัฒนาโดยการฝึกอบรม ประชุม

(แยกเป็นรายบุคคล)

1.ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………
เรื่องที่อบรม……………………………………………………………….
วันเดือนปีที่จัด……………………………………………………………..
หน่วยงานที่จัด....…………………………………………………………
2.ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………
เรื่องที่อบรม……………………………………………………………….
วันเดือนปีที่จัด……………………………………………………………..
หน่วยงานที่จัด....…………………………………………………………

สัมมนา หรือพัฒนาทักษะด้านสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ผลการประเมินในตัวชี้วัดนี้
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
2.2 งบประมาณหรือทรัพยากรเพื่อ
การดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
2.2.1 ได้รับงบประมาณ และ/หรือทรัพยากร
เพื่อการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ (เฉพาะโครงการที่แก้ปัญหา
สาธารณสุขที่ได้จัดลาดับความสาคัญ) ตาม
กิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนงาน/โครงการจาก

คะแนน

คะแนนที่ได้ x 100 =
4

%

2.2.1 งบประมาณ และ/หรือทรัพยากร
- จากCUP ได้แก่โครงการ.....................................................
……………………………………………………....………………………….
คิดเป็นจานวนเงิน..........................................................บาท
หรือจากหน่วยงานอื่น ระบุ...................................................
โครงการ……………………………………………………………………..
คิดเป็นจานวนเงิน..........................................................บาท

หน่วยคู่สัญญาบริการปฐมภูมิ(CUP)
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน
และ/หรือ ภาคประชาชน

ผลการประเมินในตัวชี้วัดนี้
 ผ่าน  ไม่ผ่าน

คะแนนที่ได้ x 100 =
คะแนน
2

%

4
องค์ประกอบที่ 3 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ตัวชี้วัด/เกณฑ์

ผลการประเมิน
1
2
0

หลักฐานหรือข้อมูลที่พบ

3.1 ฐานข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพ
3.1.1 มีการจาแนกประเภทข้อมูลกลุ่ม
พฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหา
สาธารณสุขทีส่ าคัญ

3.1.1 มีฐานข้อมูลกลุ่มพฤติกรรมสุขภาพ..................เรื่อง
ได้แก่
1.) กลุ่มพฤติกรรมสุขภาพ……………………………………………
ของกลุ่มเป้าหมาย………………………………………….....….....
2.) กลุ่มพฤติกรรมสุขภาพ……………………………………………..
ของกลุ่มเป้าหมาย……………………………………...……….......
3.) กลุ่มพฤติกรรมสุขภาพ…………………………….………………
ของกลุ่มเป้าหมาย…………………………………………….........

3.1.2 มีวิธีการรวบรวมข้อมูลกลุ่มพฤติกรรม
สุขภาพที่เชื่อถือและตรวจสอบได้

3.1.2 ระบุ วิธีการและเครื่องมือรวบรวมข้อมูลกลุ่ม
พฤติกรรม สุขภาพ (โดยแจกแจงในแต่ละกลุ่มพฤติกรรม)
1. กลุม่ พฤติกรรม…………………………………………………………
1.) กลุ่มเป้าหมาย…………………............................................
2.) วิธีการรวบรวมข้อมูล......................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3.) เครื่องมือ……………..........................................................
2. กลุม่ พฤติกรรม…………………………………………………………
1.) กลุ่มเป้าหมาย…………………............................................
2.) วิธีการรวบรวมข้อมูล......................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3.) เครื่องมือ……………..........................................................
3. กลุม่ พฤติกรรม…………………………………………………………
1.) กลุ่มเป้าหมาย…………………............................................
2.) วิธีการรวบรวมข้อมูล......................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
3.) เครื่องมือ……………..........................................................

5
องค์ประกอบที่ 3 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (ต่อ)
ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด/เกณฑ์
หลักฐานหรือข้อมูลที่พบ
1
2
0
3.1.3 มีการปรับข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพให้เป็น
ปัจจุบัน ปีละ 1 ครั้ง

3.1.3 มีการปรับข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพให้เป็นปัจจุบัน
วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล…………………………………………..
และ....................................................................................

3.1.4 มีการเชื่อมโยงข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพกับ
เครือข่ายทั้งในสถานบริการสุขภาพและ ใน
ชุมชน

3.1.4 มีวิธีการเชื่อมโยง ดังนี้
- หน่วยงานในรพ.สต./ศสช. คือ.......……………………………….
………………………………………………………………………………....
- หน่วยงานนอกรพ.สต./ศสช. คือ………………………………….
………………………………………………………………………………………

ผลการประเมินในตัวชี้วัดนี้
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ตัวชี้วัด/เกณฑ์

คะแนน
ผลการประเมิน
1
2
0

คะแนนที่ได้ x 100 =
8

%

หลักฐานหรือข้อมูลที่พบ

3.2 ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา
3.2.1 มีการจาแนกประเภทข้อมูล
สื่อสุขศึกษา

3.2.1 มีฐานข้อมูลสื่อ จานวน..............ประเภท ได้แก่
1).........................................................................................
2)..........................................................................................
3) ........................................................................................
4) ........................................................................................
5) ........................................................................................
6)………………………………………………………………………………

3.2.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสุขศึกษา
ของหน่วยงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.2.2 มีการเผยแพร่โดยวิธีการ.............................................
กลุ่มเป้าหมาย……………………………………………………………..
เอกสารอ้างอิง ได้แก่
- ทะเบียนการจ่ายสื่อ (คนไข้ในรพ.สต /ชุมชน)
- หนังสือตอบรับการได้สื่อ
- บันทึกการเบิกสื่อ ระบุวัตถุประสงค์การนาไปใช้

ผลการประเมินในตัวชี้วัดนี้
 ผ่าน  ไม่ผ่าน

คะแนนที่ได้ x 100 =
คะแนน
4

%

6
องค์ประกอบที่ 3 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (ต่อ)
ตัวชี้วัด/เกณฑ์
3.3 ฐานข้อมูลด้านเครือข่ายการ
ดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
3.3.1 มีการจาแนกประเภทข้อมูล
เครือข่ายการดาเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ

ผลการประเมิน
1
2
0

หลักฐานหรือข้อมูลที่พบ

3.3.1
มีฐานข้อมูลภาครัฐ จานวน ..........ประเภท ได้แก่
1).........................................................................................
2)..........................................................................................
3) ........................................................................................
มีฐานข้อมูลภาคประชาชน จานวน ..........ประเภท ได้แก่
1).........................................................................................
2)..........................................................................................
3) ........................................................................................

3.3.2 มีการปรับข้อมูลเครือข่าย
การดาเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ให้เป็นปัจจุบัน ปีละ 1 ครั้ง

3.3.2 มีการปรับข้อมูลเครือข่ายให้เป็นปัจจุบัน
วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล……………………………………………..
และ.......................................................................................

3.3.3 มีการเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่าย
การดาเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ทั้งในและนอกสถานบริการ
สาธารณสุข

3.3.3 มีวิธีการเชื่อมโยง ดังนี้
- หน่วยงานในรพ.สตคือ……………………………………………
…………………………………………………………………………….
- หน่วยงานนอกรพ.สต คือ................................................................
........................................................................................

ผลการประเมินในตัวชี้วัดนี้
 ผ่าน  ไม่ผ่าน

คะแนนที่ได้ x 100 =
คะแนน
6

%

7
องค์ประกอบที่ 4 แผนการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด/เกณฑ์
หลักฐานหรือข้อมูลที่พบ
2 1 0
4.1 การมีแผนการดาเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
บูรณาการอยู่ในแผนงาน/โครงการ
ที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
4.1.1 มีวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม
จานวน ................ ปัญหาสาธารณสุข ได้แก่
4.1.1 มีวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดพฤติกรรม
1)……………………………………………………………………………..
สุขภาพ เป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ใน
2)………………………………………………………………………………
แผนงาน/โครงการที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งในและนอกสถาน
3)………………………………………………………………………………
บริการสาธารณสุข
4)………………………………………………………………………
5)………………………………………………………………………………

ผลการประเมินในตัวชี้วัดนี้
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
4.2 ลักษณะของแผนการดาเนินงานสุข
ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
4.2.1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการ
ดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ ถูกจัดทาโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล
พฤติกรรมสุขภาพ สื่อสุขศึกษา และ
เครือข่ายการดาเนินงานสุขศึกษา

คะแนนที่ได้ x 100 =
คะแนน
2

%

4.2.1 มีการใช้ฐานข้อมูล จานวน …………….. ฐาน
พฤติกรรมสุขภาพ
สื่อสุขศึกษา
เครือข่ายการดาเนินงานสุขศึกษา
มีครบ 3 ฐานข้อมูล
มีจานวน 2 ฐานข้อมูล
มีจานวน 1 ฐานข้อมูล
(หมายเหตุ : ให้สอบถามจากผู้รับการประเมินว่า ได้ใช้ฐานข้อมูล
เหล่านี้ประกอบการทาแผนหรือไม่)

ในกรณีที่เขียนไม่ถูกต้องหรือมีฐานข้อมูลไม่ครบให้แก้ไขให้
ถูกต้อง 1 โครงการ

4.2.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการ
ดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ ครอบคลุมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ
การพัฒนาทักษะและการพัฒนาปัจจัย
แวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ ที่สอดคล้องตามตัวชี้วดั

4.2.2 มีแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม จานวน …………. ด้าน
การเรียนรู้ด้านสุขภาพ
การพัฒนาทักษะ
การพัฒนาปัจจัยแวดล้อม
มีครบ 3 ด้าน
มีจานวน 2 ด้าน
มีจานวน 1 ด้าน
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องค์ประกอบที่ 4 แผนการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ(ต่อ)
ตัวชี้วัด/เกณฑ์

ผลการประเมิน
2 1 0

4.2.3 การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่
1) ............................................................................
2) ............................................................................
3) ............................................................................
ภาคประชาชน หรือ ภาคเอกชน (ถ้ามี) ได้แก่
1) ............................................................................
2) ............................................................................
3) ............................................................................

4.2.3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การ
ดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพของสถานบริการสาธารณสุข จัดทา
ขึ้นโดยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน

ผลการประเมินในตัวชี้วัดนี้
 ผ่าน  ไม่ผ่าน

หลักฐานหรือข้อมูลที่พบ

คะแนนที่ได้ x 100 =
คะแนน
6

%

องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ตัวชี้วัด/เกณฑ์

ผลการประเมิน
2 1 0

หลักฐานหรือข้อมูลที่พบ

5.1 ลักษณะของการจัดกิจกรรมสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
5.1.1 มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพในและนอกโรงพยาบาล
และ/หรือ บูรณาการอยู่ในงานบริการสุขภาพ
ตามที่กาหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ

5.1.1 มีการจัดกิจกรรมทัง้ ในสถานบริการ และในชุมชน
ครบ 3 แผนงาน ตามแผนงาน/โครงการ/ปัญหา
สาธารณสุข ได้แก่
1) ............................................................................
2) ............................................................................
3) ............................................................................
จานวน 2 แผนงาน ตามแผนงาน/โครงการ/ปัญหา
สาธารณสุข ได้แก่
1) ............................................................................
2) ..........................................................................
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องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ(ต่อ)
ตัวชี้วัด/เกณฑ์
5.1.2 มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่มุ่งให้
เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ
ที่จาเป็น และเกิดการพัฒนาปัจจัย
แวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพที่สอดคล้องกับการพัฒนา
พฤติกรรมตามตัวชี้วัด

ผลการประเมิน
2 1 0

หลักฐานหรือข้อมูลที่พบ
5.1.2 มีการจัดกิจกรรมฯ ดังนี้
ครบ 3 ด้าน ได้แก่ กิจกรรม
1) ............................................................................
2) ............................................................................
3) ............................................................................
จานวน 2 ด้าน ได้แก่ กิจกรรม
1) ............................................................................
2) ............................................................................
(หมายเหตุ : ให้พิจารณาจานวนด้านของการพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ เช่น หากมี 1 โครงการ แต่เกิดการพัฒนาครบ 3 ด้าน
ได้ 2 คะแนน)

5.1.3 มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ทั้งในสถานบริการสาธารณสุข และ
ในชุมชนที่ประกอบด้วย
ทีมสหวิชาชีพ และ/หรือภาคี
เครือข่าย ครบตามแผนงาน/
โครงการที่ตั้งไว้

ผลการประเมินในตัวชี้วัดนี้
 ผ่าน  ไม่ผ่าน

5.1.3 มีกิจกรรมทั้งในสถานบริการสาธารณสุข และในชุมชน
โดยมีทีมสหวิชาชีพ และ/หรือภาคีเครือข่าย มีดังนี้
ครบ 3 แผนงาน/โครงการ ได้แก่ กิจกรรม
1) ............................................................................
2) ............................................................................
3) ............................................................................
จานวน 2 แผนงาน/โครงการ ได้แก่ กิจกรรม
1) ............................................................................
2) ............................................................................

คะแนนที่ได้ x 100 =
คะแนน
6

%
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องค์ประกอบที่ 6 การติดตามสนับสนุนการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ตัวชี้วัด/เกณฑ์
6.1 กระบวนการติดตามสนับสนุน
การดาเนินงานสุขศึกษา และ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
6.1.1มีการติดตามสนับสนุนการดาเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้
เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในแผนงาน หรือ
โครงการ

ผลการประเมิน
1
2
0

หลักฐานหรือ
ข้อมูลที่พบ

6.1.1 มีการติดตามสนับสนุนการดาเนินงานสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ
ครบ 3 แผนงาน/โครงการ ได้แก่
1) ............................................................................
2) ............................................................................
3) ............................................................................
จานวน 1-2 แผนงาน/โครงการ ได้แก่
1) ............................................................................
2) ............................................................................

6.1.2 มีการนาข้อมูลจากการติดตาม
สนับสนุนการดาเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ไปใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหา

ผลการประเมินในตัวชี้วัดนี้
 ผ่าน  ไม่ผ่าน

1.1.2 นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
ปรับปรุงและจัดทารายงานการดาเนินงาน ได้แก่
(แผนงาน/โครงการ/ปัญหา)
1) ............................................................................
2) ............................................................................
หลักฐานประกอบ
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
ปรับปรุง แต่ไม่ได้จัดทารายงานการดาเนินงาน
ได้แก่ (แผนงาน/โครงการ/ปัญหา)
1) ............................................................................
2) ............................................................................
หลักฐานประกอบ
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

คะแนนที่ได้ x 100 =
คะแนน
4

%
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องค์ประกอบที่ 7

การประเมินผลการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ตัวชี้วัด/เกณฑ์
7.1 กระบวนการประเมินผลการ
ดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
7.1.1 มีแนวทางการประเมินผลการ
ดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพที่ระบุถึงตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม
สุขภาพ เครือ่ งมือ ระยะเวลา และกลุ่ม
เป้าหมาย ตามแผนงานหรือโครงการที่
กาหนด

ผลการประเมิน
1
2
0

หลักฐานหรือ
ข้อมูลที่พบ

7.1.1 มีแนวทางการประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
ที่ประกอบด้วย
1) ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมสุขภาพ
2) เครื่องมือ (แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์)
3) ระยะเวลา
4) กลุ่มเป้าหมาย
ครบตามประเด็น จานวน 3 แผนงาน/โครงการ
ได้แก่
1) ............................................................................
2) ............................................................................
3) ............................................................................
จานวน 1-2 แผนงาน/โครงการ
ได้แก่
1) ............................................................................
2) ............................................................................

7.1.2 มีการประเมินผลและรายงานผลการ
ประเมินการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพของสถานบริการ
สาธารณสุข เป็นลายลักษณ์อักษร

7.1.2 มีการประเมินผลและรายงาน
ครบตามประเด็น จานวน 3 แผนงาน/โครงการ
ได้แก่
หลักฐานอ้างอิง …………………………………………..
............................................................................
............................................................................
............................................................................
จานวน 1- 2 แผนงาน/โครงการ/ ได้แก่
หลักฐานอ้างอิง …………………………………………..
............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
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องค์ประกอบที่ 7 การประเมินผลการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (ต่อ)
ตัวชี้วัด/เกณฑ์

7.1.3 ผลการประเมินการดาเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ถูกนาไปใช้ปรับปรุงการดาเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของสถาน
บริการสาธารณสุข

ผลการประเมิน
1
2
0

หลักฐานหรือ
ข้อมูลที่พบ
7.1.3
มีการนาผลการประเมินไป ปรับปรุง และ ปรับแผนการ
จัดกิจกรรม และ การประเมินผล ในการทาแผนปีต่อไป
หลักฐานอ้างอิง
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
มีการนาผลการประเมินไป ปรับปรุง หรือ ปรับแผนการ
จัดกิจกรรม หรือ การประเมินผล ในการทาแผนปีต่อไป
หลักฐานอ้างอิง
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

ผลการประเมินในตัวชี้วัดนี้
 ผ่าน  ไม่ผ่าน

คะแนนที่ได้ x 100 =
คะแนน
6

%
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องค์ประกอบที่ 8 การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
ตัวชี้วัด/เกณฑ์
8.1 กระบวนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
8.1.1 มีแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ที่
เป็นพฤติกรรมเสี่ยงตามปัญหาสาธารณสุขที่
สาคัญ

ผลการประเมิน
2 1 0

หลักฐานหรือข้อมูลที่พบ

8.1.1 มีแผนการเฝ้าระวัง...........กลุ่มพฤติกรรม ซึ่งระบุ
ขั้นตอน
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาพฤติกรรม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม(ประเด็นพฤติกรรม)
วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการรวบรวมข้อมูล …………………………………………………
………………………………………………………………………………..
ระยะเวลาที่ใช้ …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
จานวนกลุ่มเป้าหมาย …………………………………………………
การกาหนดพื้นที…่ ………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
ผู้รวบรวม …………………………………………………………………
(เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)

8.1.2 มีการดาเนินงานและรายงานผลการเฝ้า
ระวังพฤติกรรมสุขภาพเป็นลายลักษณ์อักษร

8.1.2 มีการดาเนินงาน จานวน.....................กลุม่ พฤติกรรม
มีการรายงานผล จานวน ………………………..กลุ่มพฤติกรรม
หลักฐานอ้างอิง ได้แก่............................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

8.1.3 ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพถูก
นาไปใช้ในการดาเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

8.1.3 ข้อมูลที่นาไปใช้ในปีต่อไป มี.................กลุ่มพฤติกรรม
1) กลุ่มพฤติกรรม................................................................
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
หลักฐานอ้างอิง ...................................................................
2) กลุ่มพฤติกรรม.................................................................
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
หลักฐานอ้างอิง....................................................................

หมายเหตุ : ให้พิจารณา 2 กลุ่มพฤติกรรม อาจจะ
เป็นปัญหาเพียง 1 ปัญหาเดียว หรือ 2 ปัญหาก็ได้

ผลการประเมินในตัวชี้วัดนี้
 ผ่าน  ไม่ผ่าน

คะแนนที่ได้ x 100 =
คะแนน
6

%

14
องค์ประกอบที่ 9 การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ตัวชี้วัด/เกณฑ์
9.1 กระบวนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุข
ศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
9.1.1 มีการวิจัยด้านสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหา
สาธารณสุขของสถานบริการสาธารณสุข
หรือเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

9.1.2 มีรายงานผลและเผยแพร่ผลการวิจัย
ด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
เป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการประเมินในตัวชี้วัดนี้
 ผ่าน  ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน
2
1 0

หลักฐานหรือ
ข้อมูลทีพ่ บ

9.1.1 มีการวิจัยเรื่อง.............................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
ครบตามกรอบการวิจัย (อย่างน้อย 8-10 หน้า) ประกอบด้วย
.........1)พฤติกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
.........2)วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
.........3)ประชากร /ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
.........4)ประเภทการวิจัย / เครื่องมือที่ใช้
.........5)การวิเคราะห์ขอ้ มูล
.........6)สรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
9.1.2
มีรายงานผลการวิจัยเรื่อง..........................................
..............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
ไม่มีรายงานผลการวิจัย
วิธีการเผยแพร่รายงานผลการวิจัย.......................................
.............................................................................................
............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................
หลักฐานอ้างอิง....................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................

คะแนนที่ได้ x 100 =
คะแนน
4

%

15
องค์ประกอบที่ 10 ผลลัพธ์การดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ตัวชี้วัด/เกณฑ์

ผลการประเมิน
2
1 0

10.1 ผลลัพธ์ด้านผู้รับบริการ
10.1.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี
พฤติกรรมสุขภาพในปัญหาสาธารณสุขที่
สาคัญเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด/เกณฑ์
10.1.2 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษา ตาม
แผนงาน/โครงการ

ผลการประเมินในตัวชี้วัดนี้
 ผ่าน  ไม่ผ่าน

หลักฐานหรือ
ข้อมูลที่พบ
10.1.1 การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพ
1.) กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหา กลุ่มพฤติกรรม……………….............
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
จานวน...............คน มีพฤติกรรมถูกต้องเพิ่มขึ้น....................คน
(ปัจจุบัน ร้อยละ...................เดิมร้อยละ....................)
2.) กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหากลุ่มพฤติกรรม………………...........
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
จานวน...............คน มีพฤติกรรมถูกต้องเพิ่มขึ้น....................คน
(ปัจจุบัน ร้อยละ...................เดิมร้อยละ....................)

ผลการประเมิน
2
1
0

หลักฐานหรือ
ข้อมูลที่พบ
10.1.2 กลุ่มเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ……………...........
.........................................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
ของกลุ่ม/ฝ่าย/แผนก..........................................................
………………………………………………………………………………..
จานวน............................คน
มีความพึงพอใจ..............คน
คิดเป็นร้อยละ................จากจานวนคนทั้งหมด
วันเดือนปีทสี่ ารวจ...............................................................

คะแนนที่ได้ x 100 =
คะแนน
4

%
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องค์ประกอบที่ 10 ผลลัพธ์การดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (ต่อ)
ตัวชี้วัด/เกณฑ์
10.2 ผลลัพธ์ด้านชุมชน
10.2.1 ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดกิจกรรมสุขศึกษาเพื่อการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ

หมายเหตุ
1 คะแนน หมายถึง มีระดับความร่วมมือ ถึง
ระดับที่ 3
2 คะแนน หมายถึง มีระดับความร่วมมือ ถึง
ระดับที่ 4

ผลการประเมินในตัวชี้วัดนี้
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
10.3 ผลลัพธ์ด้านพัฒนาคุณภาพบริการ
10.3.1 มีนวัตกรรม หรือผลงานเด่น หรือ
ผลงานที่ประสบความสาเร็จในการ
ดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ ปีละ 1 เรื่อง
หมายเหตุ :
นวัตกรรม หมายถึง เป็นลักษณะความคิดใหม่ ซึ่งไม่มี
ใครทา หรือ เป็นสิ่งที่ผู้อื่นทาแต่มีการต่อยอดพัฒนา
ผลงานดีเด่น หมายถึง ผลงานปีที่ผ่านมา ที่ไม่ใช่
โครงการทั่วไป (โครงการนอกเหนือวัตถุประสงค์)

ผลการประเมินในตัวชี้วัดนี้
 ผ่าน  ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน
2
1
0

หลักฐานหรือ
ข้อมูลที่พบ
10.2.1 ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน/ ผู้ใช้บริการ
1) ร่วมแสดงความคิดเห็น
2) ร่วมวางแผน
3) ร่วมดาเนินการ
4) ร่วมประเมินผลการจัดกิจกรรม
5) ร่วมตรวจสอบ
หลักฐานอ้างอิง ...............................................................
บันทึกการประชุม ...........................................................
ภาพถ่าย………………………………………………………………….
หรืออื่นๆ ระบุ....................................................................
……………………………………………………………………………….

คะแนนที่ได้ x 100 =
คะแนน
2

%

10.3.1 ระดับผลงาน
นวัตกรรม ชื่อ................................................................
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
ผลงานเด่น ชื่อ..............................................................
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
ผลงานที่ประสบความสาเร็จ
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
แนวทางการเขียน นวัตกรรม ผลงานเด่น หรือ ผลงานทีป่ ระสบ
ความสาเร็จ มีรายละเอียดดังนี้
1) ชื่อเรื่อง
2) หลักการและเหตุผล
3) เป้าหมาย /จานวน คน
4) วัตถุประสงค์
5) วิธีการดาเนินการ
6) ผลการดาเนินงาน
7) แนวทางการพัฒนาให้ต่อเนื่องยั่งยืน
ข้อที่ 1 – 7 ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ ถ้ามีรูปภาพเพิ่มอีก 1 หน้า
และ บันทึกข้อมูลลงในแผ่น CD 1 แผ่น

คะแนนที่ได้ x 100
คะแนน
2

%
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7. จุดเด่นของการดาเนินงานสุขศึกษาของ รพ.สต
7.1 ……………………………………………………………………………………………….......................................
7.2 .............................................................................................................................. .....................
7.3 ...................................................................................................................................................
7.4 ............................................................................................................................. ......................
7.5 ………………………………………………………………………………………..................................................
8. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ต่อเนื่อง
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
สรุปผลการตรวจสอบ(เลขาทีมตรวจฯเป็นผู้เช็ค)
คณะอนุกรรมการตรวจสอบประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา
ผ่าน
ไม่ผ่าน เพราะ………………..………………..………………..…
(ลงชื่อ)………………..………………..…………
(..............................................)
(ลงชื่อ)………………..………………..……….
(………........…….…....………………)
(ลงชื่อ)………………..…………………………
(………………...........………………..)
วันเดือนปีที่ตรวจประเมิน ……………….........

