ปรับปรุงเมื่อ 16 มี.ค.2559

Reac_ส่วนที่ 2

แบบวิเคราะห์ผลการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา
มาตรฐานงานสุขศึกษาของ โรงพยาบาล..................
รับรองต่อเนื่องรอบสอง ปีงบประมาณ 2558
(หากมีส่วนที่หนึ่งแล้ว ไม่ต้องบันทึกหน้านี้)
1. ชื่อ โรงพยาบาล .................................
ชื่อผู้ประสานงาน ....
ตําแหน่ง .....
โทร .....
2. ทีมตรวจสอบ
1) .....
โทร .....
2) .....
โทร .....
3) .....
โทร .....
3. วันที่ตรวจสอบ .....
4. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ โรงพยาบาล .................................
ที่ตั้งหมู่ที่ .....
ตําบล.....
อําเภอ.....
จังหวัด.....
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ชื่อ .....
ผู้รับผิดชอบหลักของงานสุขศึกษาชื่อ .....
ตําแหน่ง .....
โทรศัพท์ .....
อีเมล์ .....
บุคลากร มีจํานวน ..... คน ได้แก่
1) ชื่อ-สกุล .....
ตําแหน่ง .....
2) ชื่อ-สกุล .....
ตําแหน่ง .....
พื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต. .....
ชุมชน/หมู่บ้าน
หลังคาเรือน จํานวน ..... หลังคาเรือน
มีประชากร จํานวน ..... คน คือ หญิง ..... คน ชาย ..... คน
ปัญหาสาธารณสุข 5 อันดับแรก (ลําดับโรค/ อัตราป่วยด้วยโรค/ ปัญหาสุขภาพจากเวทีประชาคม)
1) .....
2) .....
3) .....
4) .....
5) .....
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5. เกณฑ์การตรวจประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ต่อเนื่องรอบที่ 2
(Health Education Standard Criteria for Re-accreditation)
เกณฑ์การตรวจประเมิน
1) ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา

คะแนน

หลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

1 คะแนน หมายถึง สาธารณสุขอําเภอหรือ ผอ.รพช.
รพท รพศ. รับรู้การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพงาน
สุขศึกษา
2 คะแนน หมายถึง สาธารณสุขอําเภอหรือ ผอ.รพช.
รพท. รพศ. รับรู้และให้การสนับสนุนการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา
3 คะแนน หมายถึง สาธารณสุขอําเภอหรือ ผอ.รพช.
รพท. รพศ. รับรู้และให้การสนับสนุน รวมทั้งมีการ
สร้างขวัญและกําลังใจในการผลักดันการพัฒนา
คุณภาพงานสุขศึกษา
2) การแก้ปัญหาพฤติกรรมตามปัญหาสาธารณสุข
ของพื้นที่ต่อเนื่องจากปีทผี่ า่ นการประเมิน

ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
ได้แก่ สสอ.เมือง นาย....
และ ผอ.รพ.สต. นาย.....
รับรู้และส่งเสริมการขอรับรองมาตรฐาน
งานสุขศึกษาและส่งเสริมการพัฒนา
เพื่อยกระดับคุณภาพงาน

1 คะแนน หมายถึง มีการปรับกิจกรรมสุขศึกษา
หรือมีการขยายพื้นที่เป้าหมาย (1 ประเด็น )
2 คะแนน หมายถึง มีการปรับกิจกรรมสุขศึกษา
และหรือมีการขยายพื้นที่เป้าหมาย และหรือ
กลุ่มเป้าหมาย และหรือพฤติกรรมเป้าหมาย
(2 ประเด็น)
3 คะแนน หมายถึง มีการปรับกิจกรรมสุขศึกษา
และหรือมีการขยายพื้นที่เป้าหมาย และหรือ
กลุ่มเป้าหมาย และหรือพฤติกรรมเป้าหมาย
(3 ประเด็น)

มีการปรับกิจกรรมสุขศึกษา และ/หรือ
มีการขยายพื้นที่เป้าหมายในโครงการ
ต่อไปนี้
1) โครงการ…………….
พื้นที่เดิม ได้แก่…………….
พื้นที่ใหม่ ได้แก่…………….

(ตามเอกสารแนบท้ายหน้า ....)

2) โครงการ................
พื้นที่เดิม ได้แก่…………….
พื้นที่ใหม่ ได้แก่…………….
(ตามเอกสารแนบท้าย หน้า ....)
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3) จํานวนกลุม่ เป้าหมายมีพฤติกรรมเสีย่ งลดลง
หรือพฤติกรรมที่ถูกต้องเพิม่ ขึ้นจากเดิม
ในปีที่ตรวจประเมิน
1 คะแนน หมายถึง มีการเปลี่ยนแปลงดีขนึ้
ร้อยละ 5.00 – 7.49 (จํานวนทั้ง 2 พฤติกรรม)
2 คะแนน หมายถึง มีการเปลี่ยนแปลงดีขนึ้
ร้อยละ 7.50 -9.99 (จํานวนทั้ง 2 พฤติกรรม)
3 คะแนน หมายถึง มีการเปลี่ยนแปลงดีขนึ้
ร้อยละ 10 ขึน้ ไป (จํานวนทั้ง 2 พฤติกรรม)

กลุ่มเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพ ดังนี้
1) พฤติกรรม..........................................
เปลี่ยนแปลงดีขึ้นร้อยละ …………………
2) พฤติกรรม ........................................
เปลี่ยนแปลงดีขึ้นร้อยละ …………………
หมายเหตุ : หาก 2 พฤติกรรม มีร้อยละการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ต่างระดับการให้คะแนน ให้ใช้ระดับ
คะแนนที่ต่ํากว่า เช่น ผลต่าง พฤติกรรมที่ 1 ร้อยละ
5 ผลต่างพฤติกรรมที่ 2 ร้อยละ 12 ให้คิดคะแนน
เท่ากับ 1 คะแนน

(กําหนดเกณฑ์ขั้นต่ําของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ร้อยละ 5 ใช้ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด KB18
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2558 )

แสดงผลการเปรียบเทียบข้อมูลจากการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ อย่างน้อย 2 พฤติกรรม
ระหว่างก่อนการดําเนินงานโครงการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ รายละเอียดดังตาราง

ตารางเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในพื้นทีร่ ับผิดชอบ
1. พฤติกรรม ………………………………………………………………………..
ปี พ.ศ.

พื้นที่

จํานวนประชากร

จํานวนผู้ที่มีพฤติกรรม

จํานวนผู้ที่มีพฤติกรรม

ร้อยละของ

หมู่บ้าน

ในพื้นที่เป้าหมาย

เป้าหมายก่อนดําเนิน

เป้าหมายหลังดําเนิน

โครงการ (Pre-test)

โครงการ (Post-test)

พฤติกรรม

เป้าหมาย

ที่มีการเปลี่ยนแปลง

2557
2558

2. พฤติกรรม …………………………………………………………………………
ปี พ.ศ.

พื้นที่

จํานวนประชากร

จํานวนผู้ที่มีพฤติกรรม

จํานวนผู้ที่มีพฤติกรรม

ร้อยละของ

หมู่บ้าน

ในพื้นที่เป้าหมาย

เป้าหมายก่อนดําเนิน

เป้าหมายหลังดําเนิน

โครงการ (Pre-test)

โครงการ (Post-test)

พฤติกรรม

เป้าหมาย

ที่มีการเปลี่ยนแปลง

2557
2558

หมายเหตุ : ให้คิดคะแนน จากร้อยละของพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในปี 2558
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4) อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในกลุม่ โรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง หรือจํานวนผู้ป่วยทีเ่ กิดจากพฤติกรรมเสี่ยงฯ
ในปีที่ตรวจประเมิน
1 คะแนน หมายถึง ไม่เพิ่มขึ้น
2 คะแนน หมายถึง ลดลงร้อยละ 0.1 - 1.0
3 คะแนน หมายถึง ลดลงมากกว่าร้อยละ 1.1 หรือ
ไม่พบผู้มีภาวะแทรกซ้อนในผูป้ ่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
หมายเหตุ : ขอให้แสดงข้อมูลรายงานผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนใน
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากระบบฐานข้อมูล JHCIS หรือ HosXP

แสดงข้อมูลจํานวนกลุ่มป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อน (เปรียบเทียบปี 2557- 2558)
หรือจํานวนผูป้ ่วย (รายใหม่) โรคติดต่อที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงฯ (เปรียบเทียบปี 2557- 2558)
คํานวณเป็นร้อยละ รายละเอียดดังตาราง
ตารางแสดงการเกิดโรคแทรกซ้อนของผู้ป่วย................................ ในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ. .......................
จํานวนผู้ป่วย
จํานวน
ลดลง
จํานวนประชากร
จํานวนผู้ป่วย
ที่มีภาวะแทรกซ้อน
ที่ลดลง
ร้อยละ
ปี
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
2557
2558
ตารางแสดงการเกิดกลุ่มพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ป่วยในโรค……..................... ในพืน้ ที่รับผิดชอบของ รพ. ........................
จํานวนผู้ป่วยที่มี
จํานวนผู้ป่วยที่มีกลุ่ม
เพิ่มขึ้นหรือลดลง
โรค…….………………….
กลุ่มพฤติกรรม
พฤติกรรมเสี่ยง
ที่มีกลุ่มพฤติกรรมเสี่ยง
เสี่ยง พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
N
%
(ใช้ 1 กลุ่มพฤติกรรม)
(คน)
(คน)

ตัวอย่างเช่น โรคเบาหวาน

กลุ่มพฤติกรรมเสี่ยงคือ 1) กินอาหารไม่ถูกต้อง
2) การไม่ออกกําลังกายที่เหมาะสม
3) การบริหารความเครียดที่ไม่ถูกต้อง
โรคอุจจาระร่วง กลุ่มพฤติกรรมเสี่ยงคือ 1) กินอาหารไม่ถูกต้อง
2) การดื่มน้ําที่ไม่สะอาด
3) การไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
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รวมคะแนน 4 เกณฑ์ (เต็ม 12 คะแนน) =………………….คะแนน
สรุปคะแนนทีไ่ ด้
 ผ่าน (8-12 คะแนน)
 ไม่ผ่าน (0-7 คะแนน) เพราะ………………..………………..…………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ)
(

กรรมการ
)

(ลงชื่อ)
(

กรรมการ
)

(ลงชื่อ)
(

กรรมการ
)

วันเดือนปีที่ตรวจประเมิน …… /……… / ……..
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