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แนวคิดและความเป็นมา 

1. ความส าคัญด้านคุณภาพและระบบมาตรฐานงานของสถานบริการสาธารณสุข  

2. จัดท าและพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาในสถานบริการสาธารณสุข 
   สถานศึกษา ชุมชน และสื่อมวลชน โดยกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข 
   ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2546 (ค.ศ.2002-2003) 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสุขด าเนินการ 
    ตามมาตรฐานงานสุขศึกษา ปี พ.ศ. 2547- ปัจจุบัน (ค.ศ.2004-present) 

3. ศึกษาวิจัยน าร่องการใช้มาตรฐานงานสุขศึกษาในสถานบริการสาธารณสุข 
    ปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ.2003) 
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5.  ด าเนินการตรวจประเมินและประกาศรับรองสถานบริการสาธารณสุข 
     โดยสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปี พ.ศ.2551 (2008) มีหน่วยงานที่ได้รับ 
     การรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา รวม 35 จังหวัด 418 แห่ง 
     จ าแนกเป็น โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 10 แห่ง 
                   โรงพยาบาลชุมชน 46 แห่ง 
                   สถานีอนามัย/ ศูนย์สุขภาพชุมชน 362 แห่ง  

6. ปรับปรุงมาตรฐานงานสุขศึกษา องค์ประกอบ และเกณฑ์การประเมิน 
    ปัจจุบันมี 10 องค์ประกอบ ปี พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012) 

7. ปัจจุบันมีการพัฒนามาตรฐานเชิงบูรณาการระดับเขตสาธารณสุข 
    และตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานบริการสาธารณสุข 
    โดยสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  
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   หมวด 1  การบริหารจัดการองค์กร  

   หมวด 2  กระบวนการด าเนินงานสุขศึกษา 

มาตรฐานงานสุขศึกษา  
    Health Education Accreditation: H.Ed.A. 

   หมวด 3  การพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา 

   หมวด 4  ผลลัพธ์ของการด าเนินงานสุขศึกษา 
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   มาตรฐานงานสุขศึกษา (กองสุขศึกษา และสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา, 2555) 
    1. นโยบายการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
    2. ทรัพยากรการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
    3. ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
    4. แผนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
    5. กิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
    6. การติดตามสนับสนุนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
    7. การประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
    8. การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 
    9. การวิจัยที่เก่ียวกับสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
   10. ผลลัพธ์การด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
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มาตรฐานงานสุขศึกษา  
4 หมวด 10 องค์ประกอบ 16 ตัวชี้วัด 
 
1. เกณฑ์ รพศ./รพท. 50 ข้อ   
2. เกณฑ์ รพช. 49 ข้อ  
3. เกณฑ์ รพ.สต./ สอ. 39 ข้อ  
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1. สถานบริการสาธารณสุข 
   แสดงความจ านงขอการรับรองฯ 

8. ประกาศผลการประเมินและ 
    รับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา   

2. ประเมินตนเอง และส่งข้อมูลให ้
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 

3. คณะกรรมการระดับจังหวัด  
    ตรวจสอบผลการประเมินตนเอง 

4. สสจ. รวบรวมรายชื่อสถานบริการฯ 
    ที่ขอการรับรอง ส่งสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  

5. สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  
    จัดทีมประเมิน และฝึกอบรมฯ  

6. ทีมประเมินลงพื้นที่รับฟัง 
    และตรวจสอบข้อมูล      

7. ประชุมคณะกรรมการฯ  
    พิจารณาประเมินและรับรอง 
    มาตรฐานงานสุขศึกษา  
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กิจกรรม Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec 

1.หน่วยงานแจ้งความจ านง 

2.ประเมินตนเองและส่งข้อมูล 

3.คณะกรรมการระดับจังหวัด 
   ตรวจสอบผลการประเมิน 

4.สสจ.รวบรวมรายชื่อส่ง 

5. สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
    ฝึกอบรมทีมประเมิน 

6.ทีมประเมินลงพื้นที ่

7.บอร์ดพิจารณาให้การรับรอง 

8.ประกาศผล มอบใบรับรอง การประชุมวิชาการระดับชาติ 



การประเมินรับรอง 
มาตรฐานงานสุขศึกษา 
Re-accreditation 

2 5 6 1 



การคิดคะแนนการประเมิน 
มาตรฐานงานสุขศึกษา 
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แหล่งค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม 

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  www.hepa.or.th  
กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข  www.hed.go.th 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  www.hss.moph.go.th 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   www.ph.mahidol.ac.th 
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Sharing & 
Questions 
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