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แบบวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานงานสุขศึกษา (ประเมินซ ้า) 
(Health Education Standard Criteria for Re-accreditation)  

ปีงบประมาณ 2561 

 

1. ชื่อโรงพยาบาล ...............................................................   จังหวัด .................................... 
2. ชื่อผู้ประสานงาน ............................................................   ต าแหน่ง .................................   โทรศัพท ์.......................    
3. ทีมตรวจประเมิน ประกอบด้วย   
     1) ชื่อ.....................................   โทรศัพท ์..................   2) ชื่อ.....................................   โทรศัพท ์..................   3) ชื่อ.....................................   โทรศัพท์ ..................    
4. วันเดือนปีตรวจประเมิน ........... /......................... /2561 
5. ข้อมูลทั่วไป 

5.1 สถานทีต้ั่งเลขที่ .................   หมู่ที่ ........  ต าบล.........................   อ าเภอ............................  จังหวัด...................................   
5.2 ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ชื่อ .......................................................   
5.3 ผู้รับผิดชอบหลักงานสุขศึกษาชื่อ .................................................  ต าแหน่ง ........................................  โทรศัพท์ ........................  อีเมล์ ..........................................   
5.4 บุคลากร  มีจ านวน ........ คน ได้แก่  1) ชื่อ-สกุล ...................................  ต าแหน่ง .........................  2) ชื่อ-สกุล ...................................  ต าแหนง่ .........................   
5.5 พ้ืนที่รับผิดชอบ มีจ านวน  ............  ชุมชน/หมู่บ้าน   จ านวน  .............  หลังคาเรือน 
5.6 ประชากร มีจ านวน  ......................  คน  หญิง  ...............  คน  ชาย  ................  คน 

5.7 ปัญหาสาธารณสุข  5  อันดับแรก (ล าดับโรค/ ปัญหาสุขภาพ) 
1) ................................................................................... ........              4) ...........................................................................................   
2) ...........................................................................................              5) ...........................................................................................    
3) ...........................................................................................   

Reac_ส่วนที่ 2 
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6. บันทึกการให้คะแนน ตามเกณฑ์การตรวจประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาซ ้า  
 

เกณฑ์การตรวจประเมิน คะแนน ข้อมูลเชิงประจักษ์ การตรวจสอบหลักฐานอ้างอิง 
1) ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา 
(ช่วงระหว่างเดือน ต.ค.57-ต.ค.60 หรือ 59-60) 

1-3 ตัวอย่างข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น บุคคลอ้างอิงยืนยัน
ด้วยค าพูด บุคคลที่อ้างอิงถึงกล่าวยืนยัน เป็นต้น 

ตัวอย่างหลักฐานอ้างอิง เช่น ค าสัง่แต่งตั้ง ภาพถ่าย 
บันทึกการปฏิบัติงาน หนังสือเชิญ เป็นต้น 
 (ใช้ประกอบในกรณีที่ไมม่ีข้อมูลเชิงประจักษ์) 

[  ] 1 คะแนน หมายถงึ สาธารณสุขอ าเภอหรือ  
ผอ.รพช. รพท. รพศ. รับรู้การด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพงานสุขศึกษา 
[  ] 2 คะแนน หมายถึง สาธารณสุขอ าเภอหรือ  
ผอ.รพช. รพท. รพศ. รับรู้และให้การสนับสนุน 
การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา 
[  ] 3 คะแนน หมายถึง สาธารณสุขอ าเภอหรือ 
ผอ.รพช. รพท. รพศ. รับรู้และให้การสนับสนุน  
รวมทั้งมีการสร้างขวัญและก าลังใจในการผลักดัน
การพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา 
 
 
 

ผลคะแนน 
ที่ประเมิน 

 
 
 

ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 
ได้แก่ ........................................................... 
ต าแหน่ง ...................................................... 
 
ชื่อบุคคลและข้อมูลที่ยืนยัน มีดังนี้  
1) ………………………………………………………. 
................................................................. ... 
2) ............................................................... 
.................................................................... 
3) ............................................................... 
................................................................. ... 
 

เอกสารที่ตรวจสอบ ได้แก่  
1) ………………………………………………………. 
2) ............................................................... 
 
ภาพถ่าย หรือ ppt. ที่ตรวจสอบ ได้แก่  
1) ………………………………………………………. 
2) ............................................................... 
 
หลักฐานอื่นๆ ที่ตรวจสอบ ได้แก่  
1) ………………………………………………………. 
2) ............................................................... 
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เกณฑ์การตรวจประเมิน คะแนน ข้อมูลเชิงประจักษ์ การตรวจสอบหลักฐานอ้างอิง 
2) การแก้ปัญหาพฤติกรรมตามปัญหาสาธารณสุข 
ของพื นที่ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านการประเมิน 
(ช่วงระหว่างเดือน ต.ค.57-ต.ค.58 หรือ 57-60) 

1-3 
 

ตัวอย่างข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น การระบุกจิกรรม 
ที่ได้มีการปรับปรุง ระบุพื้นท่ี-พฤตกิรรมเป้าหมาย 
การมีบุคคลยืนยัน เป็นต้น 

ตัวอย่างข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น เอกสารโครงการ 
แผนปฏิบัติงานประจ าปี รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ภาพถ่าย หรือ ppt. น าเสนอผลงาน เป็นต้น 

[  ] 1 คะแนน หมายถงึ มีการปรับกิจกรรม 
สุขศึกษา หรือมีการขยายพ้ืนที่เป้าหมาย  
(1 ประเด็น ) 
[  ] 2 คะแนน หมายถึง มีการปรับกิจกรรม 
สุขศึกษา และหรือมีการขยายพ้ืนที่เป้าหมาย และ
หรือกลุ่มเป้าหมาย และหรือพฤติกรรมเป้าหมาย 
(2 ประเด็น) 
[  ] 3 คะแนน หมายถึง มีการปรับกิจกรรม 
สุขศึกษา และหรือมีการขยายพ้ืนที่เป้าหมาย 
 และหรือกลุ่มเป้าหมาย และหรือพฤติกรรม
เป้าหมาย  (3 ประเด็น) 
 
 
 

ผลคะแนน 
ที่ประเมิน 

 

ชื่อบุคคลและข้อมูลที่ยืนยัน มีดังนี้  
1) ………………………………………………………. 
.................................................................... 
2) ............................................................... 
.................................................................... 
3) ............................................................... 
.................................................................... 

ตัวอย่างเช่น 

-เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. แจ้งว่ามีการปรับกิจกรรม 
สุขศึกษา และมีการขยายพื้นท่ีเป้าหมาย 
ในโครงการต่อไปนี ้
1) โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก   
2) โครงการตรวจหามะเร็งปากมดลูก  
   (ตามเอกสารแนบท้ายหน้า ....) 

 

เอกสารที่ตรวจสอบ ได้แก่  
1) ………………………………………………………. 
2) ............................................................... 
 
ภาพถ่าย หรือ ppt. ที่ตรวจสอบ ได้แก่  
1) ………………………………………………………. 
2) ............................................................... 
 
หลักฐานอื่นๆ ที่ตรวจสอบ ได้แก่  
1) ………………………………………………………. 
2) ............................................................... 
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เกณฑ์การตรวจประเมิน คะแนน ข้อมูลเชิงประจักษ์ การตรวจสอบหลักฐานอ้างอิง 
3) จ้านวนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง 
หรือพฤติกรรมที่ถูกต้องเพิ่มขึ นจากเดิม ในปีท่ี 
ตรวจประเมิน (เปรียบเทียบปี 2559-2560) 

1-3 
 

ตัวอย่างข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น การแสดงข้อมูล 
จากระบบฐานข้อมลู ไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์
แฟ้มเอกสารโครงการ ที่สามารถเปรียบเทียบผล 
ตามเกณฑไ์ด้ เป็นต้น 

ตัวอย่างข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น รายงานผล 
การปฏิบัติงาน หรือ ppt. น าเสนอผลงาน 
รายงานผลการวิจยั ผลการส ารวจข้อมูล เป็นต้น 

[  ] 1 คะแนน หมายถึง มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น 
ร้อยละ 5.00-7.49  (จ านวน 2 พฤติกรรม) 
[  ] 2 คะแนน หมายถึง มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น 
ร้อยละ 7.50-9.99 (จ านวน 2 พฤติกรรม) 
[  ] 3 คะแนน หมายถึง มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น 
อย่างน้อยร้อยละ 10* (จ านวน 2 พฤติกรรม) 
 
หมายเหต ุ
การก าหนดพฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายที่ต้องการให้เกดิ 
การเปลีย่นแปลง ร้อยละ 10 อ้างอิงตามตัวช้ีวัดที่ KB18 
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งก าหนดเกณฑ์ขัน้ต่ าของการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายไว้ท่ีรอ้ยละ 10 

ผลคะแนน 
ที่ประเมิน 

 

ชื่อบุคคลและข้อมูลที่ยืนยัน มีดังนี้  
1) ………………………………………………………. 
.................................................................... 
2) ............................................................... 
.................................................................... 
 

ตัวอย่างเช่น 
-เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. ระบุถึงรายงานผลการส ารวจว่า 
 กลุ่มเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมสุขภาพ ดังนี ้
1) พฤติกรรมการออกก าลังกายเพิม่ขึ้น 
   โดย ปี 2559 มีร้อยละ ….  ปี 2560 มรี้อยละ ….. 
   หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ….. 
2) พฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานดีขึ้น 
    (ไม่กินหวาน) 
   โดย ปี 2559 มีร้อยละ ….  ปี 2560 มรี้อยละ ….. 
   หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ ….. 
 

เอกสารที่ตรวจสอบ ได้แก่  
1) ………………………………………………………. 
2) ............................................................... 
 
ภาพถ่าย หรือ ppt. ที่ตรวจสอบ ได้แก่  
1) ………………………………………………………. 
2) ............................................................... 
 
หลักฐานอื่นๆ ที่ตรวจสอบ ได้แก่  
1) ………………………………………………………. 
2) ............................................................... 
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-ตัวอย่าง- 
ตารางเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายในพื นที่รับผิดชอบ 
ของโรงพยาบาล ................................................ จังหวัด .......................... 

 
ผลการเปรียบเทียบข้อมูลจากการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ อย่างน้อย 2 พฤติกรรม ตามเกณฑ์ข้อ 3 

       ระหว่างก่อนการด าเนินงานโครงการ และเม่ือสิ้นสุดโครงการ (ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานปี 2559 และ ปี 2560) 

 

ปี พ.ศ. พื นที่เป้าหมาย 

 
จ้านวนประชากร 
ในพื นที่เป้าหมาย 

(คน) 

(1) พฤติกรรมออกก้าลังกาย (2) พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
จ้านวนผู้ที่มีพฤติกรรม 
ออกก้าลังกายถกูต้อง 

(คน) 

ร้อยละของผู้ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ออกก้าลังกาย 

จ้านวนผู้ที่มีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารถูกต้อง 

(คน) 

ร้อยละของผู้ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

การบริโภคอาหาร 
2559 หมู่ที่ 1, 2, 3 300 30 10.00 30 10.00 

2560 
หมู่ที่ 1, 2, 3 

และ หมู่ที่ 4, 5 
800 200 25.00 100 12.50 

สรุปผลต่างระหว่างปี 2559 กับ ปี 2560  เพิ่มขึ้น 170 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.00 เพิ่มขึ้น 70 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.50 

หมายเหต ุ
1. ข้อมูลที่น ามาใช้อ้างอิง ต้องระบุแหล่งข้อมูลให้ชัดเจน เช่น การส ารวจ ระบบฐานข้อมูล ผลการวิจยั เป็นต้น  
2. แหล่งข้อมูล ตามข้อ 1 มีรายละเอียด อาทิ ระบุวิธีการได้มาของข้อมูล ประชากร/กลุม่ตัวอย่าง จ านวนที่มีการส ารวจ ช่วงเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมลู ช่ือผู้รับผิดชอบข้อมูล ฯลฯ  
3. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ประชาชนท่ีถูกระบุไว้ว่าคือกลุม่เป้าหมายในการด าเนินงานโครงการแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพท่ีก าหนด ซึ่งรวมทั้งกลุ่มเสี่ยง และ/หรือกลุม่ป่วย  
    (อาจเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิม หรอืกลุ่มเป้าหมายใหม่ท่ีเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายกลุ่มเป้าหมาย และการขยายพื้นท่ีด าเนินงานโครงการ) 
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เกณฑ์การตรวจประเมิน คะแนน ข้อมูลเชิงประจักษ์ การตรวจสอบหลักฐานอ้างอิง 
4) อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
เรื อรัง หรือจ้านวนผู้ป่วยที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงฯ 
ในปีท่ีตรวจประเมิน (เปรียบเทียบปี 2559-2560) 

1-3 
 

ตัวอย่างข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น การแสดงข้อมูล 
จากระบบฐานข้อมลู ไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์
แฟ้มเอกสารโครงการ ที่สามารถเปรียบเทียบผล 
ตามเกณฑไ์ด้ เป็นต้น 

ตัวอย่างข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น รายงานโรค 
รายงานผลการปฏิบัติงาน หรือ ppt. น าเสนอ
ผลงาน รายงานผลการวิจัย ผลการส ารวจข้อมูล 
เป็นต้น 

[  ] 1 คะแนน หมายถึง ไม่เพ่ิมข้ึน 
[  ] 2 คะแนน หมายถึง ลดลงร้อยละ 0.1 - 1.0 
[  ] 3 คะแนน หมายถึง ลดลงมากกว่าร้อยละ 1.1 
 
 
 

ผลคะแนน 
ที่ประเมิน 

 

ชื่อบุคคลและข้อมูลที่ยืนยัน มีดังนี้  
1) ………………………………………………………. 
.................................................................... 
2) ............................................................... 
.................................................................... 

 

ตัวอย่างเช่น 
 เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. ระบตุัวเลขท่ีมกีารรายงานดังนี้ 
-อัตราการเกดิภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรค  
  ........................................... ลดลง ร้อยละ ……..… 
 โดย ปี 2559 มีร้อยละ …… ปี 2560 มีร้อยละ …...    
-จ านวนผู้ป่วยที่เกิดจากการมีพฤตกิรรมเสี่ยงฯ  
  ........................................... ลดลง ร้อยละ ……..… 
 โดย ปี 2559 มีร้อยละ ..…. ปี 2560 มีร้อยละ …... 
    
 

เอกสารที่ตรวจสอบ ได้แก่  
1) ………………………………………………………. 
2) ............................................................... 
 
ภาพถ่าย หรือ ppt. ที่ตรวจสอบ ได้แก่  
1) ………………………………………………………. 
2) ............................................................... 
 
หลักฐานอื่นๆ ที่ตรวจสอบ ได้แก่  
1) ………………………………………………………. 
2) ............................................................... 
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7. สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา 

คะแนนที่ได้มีดังนี้    รวม  ………....  คะแนน  
 

      ผ่าน (8-12 คะแนน)     
 
      ไม่ผ่าน (0-7 คะแนน)  เนือ่งจาก ………………….…… 
 
 
     (ลงชื่อ)                                          กรรมการ  
                                          ( .................................................. ) 
     (ลงชื่อ)                                          กรรมการ  
                                          ( .................................................. ) 
     (ลงชื่อ)                                          กรรมการ  
                                          ( .................................................. ) 
 
               วันเดือนปีทีต่รวจประเมิน …… /……… / …….. 

 


