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มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศกึษาส าหรบัโรงพยาบาล 
 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา
แบบบูรณาการในทุกมิติของการด าเนินงานสาธารณสุข ท้ังในด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  
การรักษาพยาบาล  และการฟื้นฟูสภาพ  อนัจะท าให้การด าเนินงานสาธารณสุขในภาพรวมเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม  บรรลุเป้าหมายให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
โดยมุ่งหวังให ้

1. ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานสุขศึกษา  และพัฒนาพฤติกรรม 
สุขภาพให้บรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพ  รวมท้ังลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรค

ท่ีป้องกันได้และโรคท่ีเจ็บป่วยบ่อย 
2. เป็นการประกันคุณภาพของบริการด้านการเรียนรู ้ และการส่ือสารด้านสุขภาพตามสิทธิของ

ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และ สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพ   
ถ้วนหน้า 
 
 ประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษา  

1. ประโยชน์ของหน่วยงาน / องค์กร 
สถานบริการสุขภาพ  สามารถด าเนินงานสร้างสุขภาพของประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีรับ ผิดชอบได้

อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  จะส่งผลในการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของโรคท่ีสามารถ
ป้องกันได้  และลดความรุนแรงของโรค 

2. ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน 
เจ้าหน้าท่ีและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ  มีแนวทางการด าเนินงานบริการสุขภาพท่ีเน้นการพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยมีนโยบายปัจจัยน าเข้า  และกระบวนการ
ด าเนินงานสุขศึกษาท่ีผสมผสานบริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและซ่อมสุขภาพ  ท าให้เกิดระบบการบริหาร
จัดการท่ีดีและมีคุณภาพ 

3. ประโยชน์ต่อประชาชน 
ประชาชนได้รับการจัดการเรียนรู้  และข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อ

ความจ าเป็นในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  รวมท้ังการพัฒนาทักษะด้านสุขภาพที่จ าเป็นในการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน 
 

โครงสร้างของมาตรฐานงานสุขศึกษา 
จ าแนกเป็น  4  หมวด 10  องค์ประกอบ 16 ตัวช้ีวัด 41 เกณฑ์ของโรงพยาบาลศูนย์/ 

โรงพยาบาลท่ัวไป  และโรงพยาบาลชุมชน  ดังนี้ 
 หมวดที่  1  การบริหารจัดการองค์กร  ประกอบด้วย 
 องค์ประกอบท่ี  1 นโยบายการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 องค์ประกอบท่ี  2 ทรัพยากรการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 องค์ประกอบท่ี  3 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม 
 
 หมวดที่  2  กระบวนการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 องค์ประกอบท่ี  4 แผนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
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 องค์ประกอบท่ี  5 กิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 องค์ประกอบท่ี   6 การติดตามสนับสนุนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 องค์ประกอบท่ี  7 การประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 
 หมวดที่  3  กระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการ  ประกอบด้วย 
 องค์ประกอบท่ี  8 การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 
 องค์ประกอบท่ี  9 การวิจัยท่ีเกี่ยวกับสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
 
 หมวดที่  4   ผลลัพธ์การด าเนินการ  ประกอบด้วย 
 องค์ประกอบท่ี  10 ผลลัพธ์การด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 
องค์ประกอบที่  1     นโยบายการด าเนินงานสขุศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
ตัวชี้วัด 1.1  ลักษณะของนโยบายการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
เกณฑ์ 
1.1.1 มีนโยบายการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาลเป็นลายลักษณ์

อักษร 
1.1.2 นโยบายการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเกิดจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน

ภาครัฐ และ ตัวแทนภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาสาธารณสุขในพื้นท่ีรับผิดชอบ   
1.1.3 นโยบายเป็นที่รับรู้ของผู้เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้องกับ

ปัญหาสาธารณสุขในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
นิยามศัพท์ 

สุขศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านสุขภาพ รวมถึงปัจจัย
อืน่ๆ เกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ อันจะน าไปสู่การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การปฏิบัติหรือแสดงออกของบุคคล ในการกระท าหรืองดเว้นการ
กระท าในส่ิงท่ีมีผลต่อสุขภาพ โดยต้ังใจหรือไม่ต้ังใจก็ตาม ซึ่งมีผลมาจากความรู้ ความเข้าใจ เจตคติและ
การปฏิบัติทางสุขภาพที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม   

มาตรฐานงานสุขศึกษา หมายถึง ส่ิงท่ีก าหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานและวัด
ความส าเร็จของงานสุขศึกษา จ าแนกเป็น 3 ระดับ คือ โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาล
ชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ศูนย์สุขภาพชุมชน  ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ 16 
ตัวชี้วัด 41 เกณฑ์ของโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลท่ัวไป, 41 เกณฑ์ของโรงพยาบาลชุมชน และ  36
เกณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ศูนย์สุขภาพชุมชน  

องค์ประกอบ หมายถึง สาระส าคัญของเนื้อหามาตรฐานงานสุขศึกษา 
ตัวชี้วัด หมายถึง ลักษณะท่ีบ่งบอกสภาพหรือคุณสมบัติของงาน ตามองค์ประกอบ 
เกณฑ์ หมายถึง ระดับปริมาณหรือคุณภาพของงานท่ีก าหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นตัวเทียบเคียง ในการ

ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
ผู้เก่ียวข้องในโรงพยาบาล  หมายถึง บุคลากรตัวแทนของโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลท่ัวไป ท่ี

ร่วมรับรู้ รับทราบ หรือมีส่วนร่วมสนับสนุนในการด าเนินงานสุขศึกษาของโรงพยาบาล เช่น หัวหน้ากลุ่ม
การพยาบาล  หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ ผู้แทนจากกลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ ทีมสหสาขาวิชาชีพ (นับรวมต้ังแต่ 2 
วิชาชีพขึ้นไป)  
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ภาคเอกชนในทอ้งถ่ิน หมายถึง หน่วยงานในระดับจังหวัด อ าเภอหรือต าบลท่ีไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐ 
เช่น บริษัท ห้างร้าน องค์กรธุรกิจ ศาสนสถาน มูลนิธิ องค์การการกุศลต่างๆ เป็นต้น 

ภาคประชาชน หมายถึง ผู้ที่เป็นตัวแทนของประชาชนในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล หรือหมู่บ้าน 
เช่น ประชาชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มชมรมต่างๆ เป็นต้น 
 หน่วยงานภาครัฐในท้องถ่ิน  หมายถึง  หน่วยงานในระดับจังหวัด  อ าเภอ หรือต าบล ท่ีเป็น
องค์กรภาครัฐ  ได้แก่ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาบันการศึกษา เป็นต้น 
 
องค์ประกอบที่ 2  ทรัพยากรการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
ตัวชี้วัด 2.1  บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
เกณฑ์ 
2.1.1 มีบุคลากรด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามกรอบอัตราก าลัง หรือมีการก าหนด 
หรือมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เป็นลายลักษณ์อักษร 
2.1.2 บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานสุขศึกษาตามกรอบอัตราก าลัง มีคุณวุฒิทางด้านสุขศึกษา หรือ มี
ประสบการณ์การด าเนินงานสุขศึกษา 
2.1.3 บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานสุขศึกษาตามกรอบอัตราก าลัง ได้รับการพัฒนาโดยการฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา หรือพัฒนาทักษะด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ตัวชี้วัด 2.2 งบประมาณหรือทรัพยากรเพื่อการด าเนินงานสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร 
ท่ีรับผิดชอบงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
เกณฑ์ 
2.2.1 ได้รับงบประมาณและ/หรือทรัพยากร เพื่อการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตาม
กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในแผนงาน/โครงการจากโรงพยาบาล หรือหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง หรือ     
ภาคเอกชนหรือ ภาคประชาชน 
นิยามศัพท์ 

ทรัพยากรการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง บุคลากร งบประมาณ 
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ท่ีใช้ในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
 
องค์ประกอบที่ 3  ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 

ตัวชี้วัด 3.1  ฐานข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
 
เกณฑ์ 

1.1.1 มีการจ าแนกประเภทข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 
1.1.2 มีวิธีการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพท่ีเช่ือถือและตรวจสอบได้ 
1.1.3 มีการปรับข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพให้เปน็ปัจจุบัน ปีละ 1  ครั้ง 
1.1.4 มีการเช่ือมโยงข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพกับเครือข่ายท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน 

ตัวชี้วัด 3.2  ฐานข้อมูลด้านเครือข่ายการด าเนินงานสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
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เกณฑ์ 
3.2.1 มีการจ าแนกประเภทข้อมูลส่ือสุขศึกษา 
3.2.2  มีข้อมูลความต้องการใช้ส่ือสุขศึกษาของหน่วยงานหรือกลุ่มเป้าหมาย 
3.2.3  มีการประเมินคุณภาพส่ือท่ีใช้และแจ้งผลการประเมินให้หน่วยท่ีผลิตส่ือ หรือน าผลประเมินมา

ปรับปรุงพัฒนาส่ือท่ีผลิตเอง 
3.2.4 มีการเผยแพร่ข้อมูลส่ือสุขศึกษาของหน่วยงานให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัด 3.3  ฐานข้อมูลด้านส่ือสุขศึกษา  
เกณฑ์ 

3.3.1  มีการจ าแนกประเภทข้อมูลเครือข่ายการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
3.3.2 มีการปรับข้อมูลเครือข่ายการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้เป็น

ปัจจุบัน      ปีละ 1 ครั้ง 
3.3.3 มีการเช่ือมโยงข้อมูลเครือข่ายการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท้ังใน

โรงพยาบาลและในชุมชน 
นิยามศัพท์ 

ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ ท่ีเป็นกลุ่มของสัญลักษณ์แทนปริมาณ หรือการกระท าต่างๆ 
อาจเป็นตัวเลข ตัวหนังสือ รูปภาพ แผนภูมิ เอกสารของทางราชการ ภาพและเสียง ตลอดจนข่าวสารที่ยัง
ไม่ผ่านการวิเคราะห์หรือการประมวลผล ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ เช่น คะแนนพฤติกรรม            
ช่ือกลุ่มเป้าหมาย  เพศ  อายุ เป็นต้น 

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลท่ีได้รับการประมวลผลหรือผ่านการจัดกระท าด้วยวิธีการต่างๆ ให้มี
ความหมาย แล้วน าเสนอในรูปแบบต่างๆ  ให้ผู้สนใจน าไปใช้ประโยชน์ได้ หรือใช้สนับสนุนการตัดสินใจ 
อาจใช้วิธีง่ายๆ  เช่น   ค่าเฉล่ีย  ผลการวิจัย เป็นต้น 

ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศด้าน    
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาลท่ีถูกจัดอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยข้อมูล 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1.) ข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ 
- พฤติกรรมสุขภาพที่จ าแนกประเภทตามกลุ่มอายุในพื้นท่ี เช่น พฤติกรรมการบริภคอาหาร 

การออกก าลังกาย การสูบบุหรี่ ความเครียด พฤติกรรมทางเพศ เป็นต้น 
- ประชาชนกลุ่มเส่ียงในพื้นท่ี จ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ 
- พื้นท่ีเส่ียง จ าแนกตามลักษณะการกระจายและความรุนแรงของพฤติกรรมสุขภาพ 

2.) ข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา เป็นข้อมูลด้านส่ือและโสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการด าเนินงานด้านสุข
ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์(แผ่นพับ แผ่น
ปลิว โปสเตอร์หนังสือ คู่มือ) ส่ืออิเลคทรอนิกส์ (วิทยุ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ เคเบิลทีวี ทีวี
ดาวเทียม อินเทอร์เน็ต)ส่ือท้องถิ่น และส่ือพื้นบ้าน 

3.) ข้อมูลด้านเครือข่ายการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เป็นข้อมูลเครือข่ายท่ี
มีการจ าแนกเป็นบุคคล คณะบุคคล หน่วยงานต่างๆ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
ส่ือมวลชน ศิลปินพื้นบ้าน ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาล 
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ หมายถึง ข้อมูลท่ีมีการจัดเก็บ หรือรวบรวมอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบ

หรืออ้างอิงแหล่งท่ีมาได้ เช่น Family Folder ระเบียน รายงาน การส ารวจแบบเร่งด่วน การเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ 
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ข้อมูลถูกน าไปใช้ในการด าเนนิงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง ข้อมูลจาก
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาล ท่ีถูกน ามาใช้ในการวางแผน 
การก าหนดกลวิธีหรือกิจกรรม การควบคุมก ากับและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 

องค์ประกอบที่ 4  แผนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
ตัวชี้วัด 4.1  การมีแผนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพบูรณาการอยู่ในแผนงาน/
โครงการท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุข  
เกณฑ์ 

4.1.1 มีวัตถุประสงค์หรือตัวช้ีวัดพฤติกรรมสุขภาพเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในแผนงาน/ โครงการ
ท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล  ท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน   
 
ตัวชี้วัด 4.2  ลักษณะของแผนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
เกณฑ์ 
4.2.๑ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพถูกจัดท าโดยใช้
ข้อมูลจากฐานข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ  ส่ือสุขศึกษา และเครือข่ายการด าเนินงานสุขศึกษา    
4.2.๒ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ครอบคลุมการ
เรียนรู้ด้านสุขภาพ การพัฒนาทักษะและการพฒันาปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ี
สอดคล้องตามตัวช้ีวัด    
4.2.๓ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาล 
จัดท าโดยการมีส่วนร่วมกับทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และภาคประชาชน 
4.2.๔ แผนงาน/โครงการสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพมีการถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง  
นิยามศัพท์ 

แผนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง แผนท่ีมีความครอบคลุมท้ัง
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและโครงการด าเนินงานด้านสุขศึกษาหรือโครงการพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 

แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนหลักท่ีบอกกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานขององค์กร
หรือหน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบแผนปฏิบัติงานในการด าเนินการหรือแก้ไขปัญหาในภาพรวม 

แผนงาน หมายถึง กลุ่มของงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความสอดคล้อง เช่ือมโยงกัน 
เป็นส่ิงท่ีต้องท าเพื่อให้เกิดผลส าเร็จของโครงการ ซึ่งบอกถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีต้องท า 

โครงการสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง กลุ่มกิจกรรมท่ีมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกัน ในการด าเนินงานสุขศึกษา ท่ีมุ่งให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของ
กลุ่มเป้าหมาย มีการก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับพฤติกรรม ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม เครื่องมือ ระยะเวลา
เริ่มต้นและส้ินสุด กลุ่มเป้าหมายตามปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ และสาระส าคัญต่างๆท่ีเป็นรายละเอียด
ของโครงการ ซึ่งแตกต่างไปจากงานประจ า 
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องค์ประกอบที่ 5  กิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
ตัวชี้วัด 5.1   ลักษณะของการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
เกณฑ์ 
5.1.1 มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในและนอกโรงพยาบาล และ/หรือ บูรณา

การอยู่ในงานบริการสุขภาพตามท่ีก าหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ  
5.1.๒  มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่มุ่งให้เกิดการเรียนรู้  การพัฒนาทักษะท่ี

จ าเป็นและเกิดการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาพฤติกรรมตามตัวชี้วัด 

5.1.๓ มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชนท่ีประกอบ 
ด้วยทีมสหวิชาชีพ หรือภาคีเครือข่าย ครบตามแผนงาน/โครงการท่ีต้ังไว้   

นิยามศัพท์ 
 การจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง  กระบวนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีมุ่งให้ผู้ป่วย  ญาติและประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบเกิดความตระหนัก  เกิดความสนใจ  รับรู้
และมีการเปล่ียนแปลงการปฏิบัติของตนเองด้วยความสมัครใจ  เพื่อน าไปสู่การมีสุขภาพดี ท้ังร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม  โดยกิจกรรมสุขศึกษาท่ีจัดขึ้นต้องสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ  และพฤติกรรมสุขภาพท่ี
ต้องการปรับเปล่ียน   รวมท้ังตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  ท้ังนี้ต้องผ่านกระบวนการค้นหาปัญหา  
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา วิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพและวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพมาก่อน
แล้ว 
 กิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่มุ่งให้เกิดการเรียนรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง   
กิจกรรมท่ีจะท าให้กลุ่มเป้าหมายในชุมชน ท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรม และหรือในโรงพยาบาล
(ผู้ป่วยและญาติท่ีมารับบริการ)  มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ อันเป็นผลมาจากประสบการณ์ท่ี
ได้มาจากการท าจริง  การฝึกหัดหรือการดูแบบอย่างโดยเกิดการเปล่ียนแปลง  3  ด้าน คือ 

1) การเรียนรู้ทางปัญญา  (cognitive Domain)  เป็นการเปล่ียนแปลงด้านความรู้  ความจ า  
ความเข้าใจ  ความคิด  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การประเมินค่าและการน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์
อื่นๆ ได้  เช่น  การบรรยาย  การใช้แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง  การจัดนิทรรศการ 

2) การเรียนรู้ด้านอารมณ์  ความคิด  จิตใจ (Affective Domain)  เป็นการเปล่ียนแปลง
ด้านจิตใจหรืออารมณ์หรือความรู้สึก  ได้แก่  การเกิดความพอใจ  เกิดเจตคติ  ค่านิยม  ความภูมิใจความศรัทธา  
ซาบซึ้ง  เห็นคุณค่า  เช่น  บริการให้ค าปรึกษา การอภิปรายกลุ่ม  การศึกษาดูงาน   

3) การเรียนรู้ด้านการปฏิบัติ(Psychomotor Domain) เป็นการเปล่ียนแปลงในด้านการปฏิบัติ       
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหรือกระท าได้อย่างถูกต้อง เช่น  การฝึกวิธีปรุงอาหารส าหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค  การฝึก
ออกก าลังกายแบบต่าง ๆ 
 กิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นในการ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  หมายถึง  กระบวนการเพิ่มความสามารถให้กับประชาชนในชุมชน ตาม
กลุ่มเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรม  หรือประชาชนท่ีมารับบริการในโรงพยาบาล(ผู้ป่วยและ
ญาติ)    โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลตนเองตามความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของบุคคลหรือตาม
ปัญหาสุขภาพ  เช่น  การจัดโปรแกรมงดสูบบุหรี่  การฝึกสมาธิเพื่อการปรับอารมณ์หรือคลายเครียด 
  



 

7 
 

 กิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่มุ่งให้มีการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การสร้างปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยทางบวกและป้องกันไม่ให้มีปัจจัยท่ี
เอื้ออ านวยทางลบ   ตลอดจนสร้างปัจจัยแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้ออ านวยและสนับสนุนจูงใจในการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ  ท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน 
   
ตัวอย่างกิจกรรมในการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมในชุมชน  เช่น 

 จัดให้มีสถานท่ีส าหรับออกก าลังกายและอุปกรณ์ประกอบการออกก าลังกายท่ีเหมาะสม 
 การจัดบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกช่วงนอกเวลาราชการ 
 สนับสนุนให้มีการจัดกลุ่มหรือชมรมออกก าลังกายเพื่อสุขภาพในชุมชน 
 การก าหนดเป็นกฎระเบียบพร้อมท้ังควบคุมตรวจสอบให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่  ไม่

ขายน้ าอัดลม  อาหารผสมสี ฯลฯ 
  ตัวอย่างกิจกรรมในการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมในโรงพยาบาล  เช่น 

 การจัดให้มีชมรมในการบ าบัดรักษาโรค(Self Help Group) เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็ง  
โรคเบาหวาน 

 การจัดให้มีร้านจ าหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
และส่ิงแวดล้อม การจัดให้มีร้านจ าหน่ายผักปลอดสารพิษ 

 การจัดให้มีท่ีล้างมือ 
 การจัดมุมสาธิตการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารส าหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค 
 จัดให้มีสถานท่ีส าหรับออกก าลังกาย และอุปกรณ์ประกอบออกก าลังกายท่ีเหมาะสม 
 บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลเป็นแบบอย่างท่ีดีทางด้านสุขภาพ  เช่น ไม่สูบบุหรี่  ไม่ด่ืม

สุรา  ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร  เป็นต้น 
 
องค์ประกอบที่ 6  การติดตามสนับสนุนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
ตัวชี้วัด 6.1   กระบวนการติดตามสนับสนุนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
เกณฑ์ 
6.1.1  มีการติดตามสนับสนุนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้เป็นไปตามท่ีก าหนด

ไว้ในแผนงาน/โครงการ  
6.1.๒  มีการน าข้อมูลจากการติดตามสนับสนุนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ไป
ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา  
นิยามศัพท์ 
การติดตามสนับสนุนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  หมายถึง  กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน  เพื่อพัฒนา ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนด้านองค์ความรู้ในเชิงวิชาการในการปฏิบัติงาน 
ระหว่างผู้ให้การสนับสนุนหรือผู้นิเทศ และผู้ปฏิบัติงานหรือเครือข่าย เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนองค์
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสุขศึกษา  พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสุข
ศึกษา  เพื่อลดส่วนขาดของการปฏิบัติงาน โดยการจัดให้มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้การด าเนินงานรูปแบบอื่นๆ 
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องค์ประกอบที่  7  การประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
ตัวชี้วัด 7.1   กระบวนการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
เกณฑ์ 
7.1.1 มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีระบุถึงตัวชี้วัด
พฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย ตามแผนงานหรือโครงการท่ีก าหนด 
7.1.2 มีการประเมินผลและรายงานผลการประเมินการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพของโรงพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร   
7.1.3 ผลการประเมินการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพถูกน าไปใช้ปรับปรุงการ
ด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาล 
นิยามศัพท์ 
การประเมินผล  หมายถึง  กระบวนการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ท่ีระบุถึงตัวชี้วัดเชิง
พฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย ตามปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ เพื่อใช้วัดผล
ความก้าวหน้า  ความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
ด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม เช่น การประเมินโครงการเบ้ืองต้น(Preliminary Evaluation),การประเมินการ
ปฏิบัติงานระหว่างด าเนินโครงการ, การประเมินเมื่อส้ินสุดโครงการ (Summative Evaluation), การ
ประเมินประสิทธิภาพของโครงการ (Effective evaluation) ตามหลักการประเมินผล  
 
องค์ประกอบที่ 8  การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 
ตัวชี้วัด 8.1   กระบวนการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ 
เกณฑ์ 
8.1.1  มีแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นพฤติกรรมเส่ียง ตามปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 
8.1.2 มีการสร้าง และ/หรือพฒันา และ/หรือใช้เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพให้
เครือข่ายบริการระดับปฐมภูมิ/ทุติยภูมิของโรงพยาบาล  
8.1.3 มีการด าเนินการแก้ไขพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นพฤติกรรมเส่ียงและรายงานผลการเฝ้าระวังพฤติกรรม
สุขภาพเป็นลายลักษณ์อักษร 
8.1.4 ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ถูกน าไปใช้ในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
นิยามศัพท์ 
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ  หมายถึง  ระบบและกลไกการด าเนินงานสาธารณสุขเชิงรุก ในการ
ติดตามสถานการณ์พฤติกรรมเส่ียงอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ท าให้ทราบแนวโน้มและ/หรือการกระจาย
พฤติกรรมสุขภาพของประชากรเป้าหมาย เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพให้ทันกับสถานการณ์ของปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นหรือเปล่ียนแปลงไป โดยมีกระบวนการ 
3 ข้ันตอน คือ  

1. การจัดท าแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน 
1.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาพฤติกรรม เพื่อก าหนดประเด็นปัญหาท่ีต้องการเฝ้าระวัง 
1.2 การก าหนดพฤติกรรมและตัวชี้วัดส าหรับใช้ในการเฝ้าระวัง โดยพิจารณา 

จัดล าดับความส าคัญของปัญหาพฤติกรรม 
ก าหนดตัวชี้วัดส าหรับพฤติกรรมสุขภาพท่ีต้องเฝ้าระวัง 
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1.3 การก าหนดรูปแบบและวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังโดยพิจารณาจาก 
ตัวชี้วัดท่ีใช้ส าหรับการเฝ้าระวัง 

          ขอบเขตของการเฝ้าระวัง 
         ระยะเวลาท่ีใช้ส าหรับการเฝ้าระวัง 

1.4 การก าหนดพื้นท่ี 
1.5 การก าหนดช่วงเวลาและความถี่ส าหรับการเฝ้าระวัง 
1.6 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและขนาดตัวอย่างในการเฝ้าระวัง 
1.7 การก าหนดตัวบุคคลท่ีด าเนินการเฝ้าระวัง 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 
  3. การวิเคราะห์ข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาตามท่ี

ก าหนด 
 

องค์ประกอบที่  9     การวิจัยที่เก่ียวข้องกับสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
ตัวชี้วัด 9.1   กระบวนการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
เกณฑ์ 
9.1.1 มีการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของโรงพยาบาล 
หรือเกี่ยวกับกระบวนการ  ด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปีละ 1 เรื่อง 
9.1.2  มีรายงานผลการวิจัยด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเป็นลายลักษณ์อักษร 
นิยามศัพท์ 
 กิจกรรมการวิจัย  หมายถึง  กิจกรรมการด าเนินงานท่ีมีการก าหนดประเด็นปัญหาการด าเนินงาน
หรือความต้องการองค์ความรู้ใหม่  หรือความรู้เพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ  โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ท่ีเป็นระบบ และ ครบตามระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วย 1)ปัญหาพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับปัญหา
สาธารณสุขในพื้นท่ีและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 2) แนวคิด หลักการและทฤษฎีท่ีใช้  3) วิธีการเก็บ
ข้อมูล ประชากรกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 4) การวิเคราะห์ข้อมูล 5) 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ รวมท้ังผลการวิจัยท่ีได้ถูกน าไปใช้ในการพัฒนางานสุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ 
 

 การมีส่วนร่วม หมายถึง  การร่วมมือ หรือเปิดโอกาสให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลในชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดยการให้ / รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์สรุปความคิดเห็น การตัดสินใจวางแผนปฏิบัติ ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน ร่วมปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ สรุปประเมินผล และการน าผลไปใช้เพื่อปรับปรุง แก้ไข 
เปล่ียนแปลง ท่ีน าไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 ระดับการมีส่วนร่วม จ าแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

1. ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร(to inform) ร่วมให้/รับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือรับรู้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน
ชุมชน 

2. ระดับการให้ค าปรึกษาหารือ หรือการรับฟังความคิดเห็น(to consult) ร่วมคิด วางแผน หา
รูปแบบ แนวทาง วิธีการ / กิจกรรมในการด าเนินงาน 

3. ระดับการเข้าไปเก่ียวข้อง(to involve) ร่วมตัดสินใจ สรุปความคิดเห็น ก าหนดวิธีการจัด
กิจกรรม การใช้ทรัพยากร 
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4. ระดับความร่วมมือ(to collaborate) ร่วมท า ร่วมด าเนินการ ร่วมจัดกิจกรรมสุขศึกษาหรือ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของตนเอง ของกลุ่ม และ
ของชุมชน 

5. ระดับการมอบอ านาจการตัดสินใจ (to empower) ร่วมตรวจสอบหรือร่วมติดตาม ประเมินผล
การจัดกิจกรรมในการด าเนินงาน 

 
องค์ประกอบที่  10    ผลลัพธ์การด าเนินงานสขุศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
ตัวชี้วัด 10.1   ผลลัพธ์ด้านผู้รับ บริการ 
เกณฑ์ 
10.1.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพในปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ เปล่ียนแปลงไปในทางท่ี
ถูกต้องเพิ่มข้ึน 
10.1.2 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษาตามแผนงาน/โครงการ  
ตัวชี้วัด 10.2   ผลลัพธ์ด้านชุมชน 
เกณฑ์ 
10.2.1 ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมสุขศึกษาเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
ตัวชี้วัด 10.3   ผลลัพธ์ด้านพัฒนาคุณภาพบริการ 
เกณฑ์ 
10.3.1 มีนวัตกรรมหรือผลงานเด่นท่ีได้รับรางวลัในระดับจังหวัดหรือระดับเขตหรือประเทศ  หรือผลงาน

ท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปีละ 1 เรื่อง 
 
 
นิยามศัพท์ 

พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การปฏิบัติหรือแสดงออกของบุคคลในการกระท าหรืองดเว้นการ
กระท าในส่ิงท่ีมีผลต่อสุขภาพ ประเมินในลักษณะของกลุ่มพฤติกรรมสุขภาพ เช่น กลุ่มพฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร ซึ่งหมายรวมถึง พฤติกรรมการกินอาหารรสหวาน มัน เค็ม , การกินอาหารไม่เป็นเวลา, 
การกินอาหารปิ้งย่าง, พฤติกรรมการกินจุบจิบ ฯลฯ  
 BEST PRACTICE หมายถึง แนวคิด กระบวนการการด าเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ที่
ได้ผลดี เป็นแบบอย่างท่ีดี ส่งผลให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะหรือการพัฒนาให้เกิดปัจจัย
เอื้อต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีขึ้น เป็นผลส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพงาน สุขศึกษาตามมาตรฐาน
งานสุขศึกษา  สามารถน าไปเป็นแบบอย่างในการด าเนินงานให้กับสถานบริการอื่นได้ 
 

 นวัตกรรม หมายถึง กระบวนการด าเนินงาน หรือวิธีการสุขศึกษาใหม่ๆ ท่ีเกิดจากแนวคิดใน
รูปแบบใหม่ ท่ีมีความชัดเจนท้ังด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และเกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนา
คุณภาพงานสุขศึกษาตามมาตรฐานงานสุขศึกษา 
 

 ผลงานเด่น หมายถึง ผลงาน/วิธีการหรือแนวความคิดในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพของสถานบริการสุขภาพนั้นๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานแล้วส่งผลให้ประสบความส าเร็จ ใน
การพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาตามมาตรฐานงานสุขศึกษา     
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