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ค ำอธิบำยกำรประเมนิตัวช้ีวัดและเกณฑ์มำตรฐำนงำนสุขศึกษำ 
โรงพยำบำลศนูย์ / โรงพยำบำลทั่วไป 
องคป์ระกอบที่ 1      นโยบำยกำรด ำเนนิงำนสุขศกึษำและพัฒนำพฤตกิรรมสุขภำพ 

ตัวชี้วัด 1.1 ลักษณะของนโยบำยกำรด ำเนนิงำนสุขศกึษำและพฒันำพฤตกิรรมสุขภำพ 

เกณฑ์ 1.1.1 มีนโยบำยกำรด ำเนนิงำนสุขศึกษำและพฒันำพฤติกรรมสุขภำพของโรงพยำบำลเปน็
ลำยลักษณ์อกัษร 

2 คะแนน มีนโยบายการด าเนินงานสุขศึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาล เป็น 

ลำยลักษณ์อกัษร 

1 คะแนน ไม่มีนโยบายการด าเนินงานสุขศึกษาฯ ของโรงพยาบาล  แต่มีนโยบายด้านการส่งเสริม
สุขภาพเป็นลายลักษณ์อักษร  

0 คะแนน ไม่มีนโยบายการด าเนินงานสุขศึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  และ ไม่มีนโยบายการ
ส่งเสริมสุขภาพเป็นลายลักษณ์อักษร 

เกณฑ์ 1.1.2 นโยบำยกำรด ำเนนิงำนสุขศกึษำและพัฒนำพฤตกิรรมสุขภำพเกิดจำกกำรมีส่วนร่วม
ของหน่วยงำนภำครัฐ และ ตัวแทนประชำชนทีเ่กีย่วข้องกับปญัหำสำธำรณสุขในพื้นที่
รับผดิชอบ   

2 คะแนน นโยบายการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ   เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ทีมสหวิชาชีพ และตัวแทนประชาชน  

1 คะแนน นโยบายการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ   เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ทีมสหวิชาชีพ และ กลุ่มงานสุขศึกษา  

0 คะแนน กลุ่มงานสุขศึกษาด าเนินการ โดยไม่มีหน่วยงานอื่นร่วมก าหนดนโยบายการด าเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  

เกณฑ์ 1.1.3 นโยบายเป็นท่ีรับรู้ของผู้เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล  หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนท่ี
เกี่ยวข้องกับปัญหาสาธารณสุขในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

2 คะแนน ผู้เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐในท้องถ่ิน และตัวแทนประชาชนท่ีเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาสาธารณสุขของท้องถ่ินรับรู้นโยบายการด าเนินงานสุขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ เช่น การติดประกาศ หรือหนังสือแจ้งเวียนฯลฯ 

1 คะแนน ผู้เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล หรือหน่วยงานภาครัฐในท้องถ่ิน หรือภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาสาธารณสุขในท้องถ่ิน รับรู้นโยบายการด าเนินงานสุขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 

0 คะแนน ผู้เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐในท้องถ่ิน และตัวแทนประชาชนไม่รับรู้
นโยบายการด าเนินงานสุขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
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องคป์ระกอบที่ 2      ทรัพยำกรกำรด ำเนนิงำนสุขศกึษำและพัฒนำพฤตกิรรมสุขภำพ 

ตัวชี้วัด 2.1 บุคลำกรทีร่ับผดิชอบงำนสุขศกึษำและพัฒนำพฤตกิรรมสุขภำพ 

เกณฑ์ 2.1.1 มีบุคลากรด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามกรอบอัตราก าลัง  หรือมี 
การก าหนดหรือมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

2 คะแนน มีการก าหนดบุคลากรให้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพครบตามจ านวนใน
กรอบอัตราก าลัง 

1 คะแนน มีการก าหนดบุคลากรให้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในโรงพยาบาล
ศูนย์อย่างน้อย 3 คน    ในโรงพยาบาลท่ัวไปอย่างน้อย 2  คน 

0 คะแนน มีการก าหนดบุคลากรให้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพใน   โรงพยาบาล
ศูนย์อย่างน้อย 1-2 คน  ในโรงพยาบาลท่ัวไป 1 คน หรือโรงพยาบาลไม่มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาลงตามกรอบอัตราก าลัง 

เกณฑ์ 2.1.2 บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานสุขศึกษาตามกรอบอัตราก าลังมีคุณวุฒิทางด้านสุขศึกษา หรือมี
ประสบการณ์การด าเนินงานสุขศึกษา 

2 คะแนน บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานสุขศึกษาในกรอบอัตราก าลังมีคุณวุฒิด้านสุขศึกษาอย่างน้อย  1 
คน 

1 คะแนน บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานสุขศึกษาในกรอบอัตราก าลังไม่มีคุณวุฒิทางสุขศึกษา แต่ได้รับการ
ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในหลักสูตรด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

0 คะแนน บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานสุขศึกษาในกรอบอัตราก าลังไม่มีคุณวุฒิทางสุขศึกษาและไม่ได้รับการ
ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฯในหลักสูตรด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

เกณฑ์ 2.1.3 บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานสุขศึกษาตามกรอบอัตราก าลัง ได้รบักำรพัฒนำโดยการฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนา  หรือ พัฒนาทักษะด้านสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอย่างน้อยปี
ละ 1ครั้ง 

2 คะแนน ในปีท่ีประเมิน บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานสุขศึกษาได้รับการพัฒนาโดยการประชุม อบรม 
สัมมนาหรือร่วมด าเนินงานด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอย่างน้อย 1 ครั้ง 

1 คะแนน ย้อนหลังจากปีทีป่ระเมิน 1 ปี บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานสุขศึกษาได้รับการพัฒนาโดยการ
ประชุม  อบรม สัมมนา หรือร่วมด าเนินงานด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
อย่างน้อย 1 ครั้ง                      

0 คะแนน ย้อนหลังจากปีท่ีประเมิน 1 ปี บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานสุขศึกษาไม่ได้รับการพัฒนา
ทางด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

 

 



 

3 
 

ตัวชี้วัด 2.2 งบประมำณหรือทรพัยำกรเพื่อกำรด ำเนินงำนสุขศกึษำและพัฒนำพฤตกิรรมสุขภำพ 

เกณฑ์ 2.2.1 ได้รับงบประมาณและ/หรือทรัพยากรเพื่อการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ตามกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในแผนงาน/โครงการจากโรงพยาบาล  หน่วยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวข้อง หรือ ภาคเอกชน หรือ ภาคประชาชน 

2 คะแนน แผนงาน/โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรจากโรงพยาบาล  และ/หรือ 
จากหน่วยงานภาครัฐอื่น และ/หรือ ภาคประชาชน เพื่อใช้ในการด าเนินงานด้านสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

1 คะแนน แผนงาน/โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรจากโรงพยาบาล  หรือจาก
หน่วยงานภาครัฐอื่น หรือ ภาคประชาชน เพื่อใช้ในการด าเนินงานด้านสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

0 คะแนน แผนงาน/โครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรเพื่อการด าเนินงานสุข
ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดยตรง แต่ใช้งบบูรณการกับแผนงาน/โครงการอื่น 

 

องคป์ระกอบที่ 3      ระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรด ำเนนิงำนสุขศกึษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ 

ตัวชี้วัด 3.1 ฐำนข้อมูลด้ำนพฤติกรรมสุขภำพ 

เกณฑ์ 3.1.1 มีการจ าแนกประเภทข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 

2 คะแนน มีการจ าแนกประเภทข้อมูล พฤติกรรมสุขภาพ ท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 
5 พฤตกิรรม 

1 คะแนน มีการจ าแนกประเภทข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ3-
4 พฤตกิรรม 

0 คะแนน มีการจ าแนกประเภทข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 1-
2 พฤตกิรรม  หรือ ไม่มีการจ าแนกประเภทข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับปัญหา
สาธารณสุขท่ีส าคัญ 

เกณฑ์ 3.1.2 มีวิธีการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพท่ีเช่ือถือและตรวจสอบได้ 

2 คะแนน มีวิธีการรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพท่ีเช่ือถือและตรวจสอบได้  5 พฤติกรรมท่ี
สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 

1 คะแนน มีวิธีการรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพท่ีเช่ือถือและตรวจสอบได้ 3-4 พฤติกรรมท่ี
สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ             

0 คะแนน มีการรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพ แต่ไม่มีความน่าเช่ือถือและตรวจสอบไม่ได้ 
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เกณฑ์ 3.1.3 มีการปรับข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพให้เป็นปัจจุบัน ปีละ 1  ครั้ง 

2 คะแนน ปีท่ีประเมินมีการปรับข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพหรือข้อมูลพฤติกรรมท่ีส าคัญให้เป็นปัจจุบัน 5 
พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขส าคัญ  

1 คะแนน ปีท่ีประเมินมีการปรับข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพหรือข้อมูลพฤติกรรมท่ีส าคัญให้เป็นปัจจุบัน 
ไม่น้อยกว่า 3 – 4 พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขส าคัญ  

0 คะแนน ในปีท่ีประเมิน มีการปรับข้อมูลพฤติกรรมน้อยกว่า 3 พฤติกรรม หรือไม่มีการปรับข้อมูล
พฤติกรรมสุขภาพ 

เกณฑ์ 3.1.4 มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพกับเครือข่ายท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน 

2 คะแนน มีการเช่ือมโยงข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพท่ีส าคัญไปใช้ในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพกับเครือข่าย ท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน 

1 คะแนน มีการเช่ือมโยงข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพท่ีส าคัญไปใช้ในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพกับเครือข่ายใน หรือ นอกโรงพยาบาล อย่างใดอย่างหน่ึง 

0 คะแนน ไม่มีการเช่ือมโยงข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพท่ีส าคัญไปใช้ในการด าเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ตัวชี้วัด 3.2 ฐำนข้อมูลด้ำนสื่อสุขศึกษำ 

เกณฑ์ 3.2.1 มีการจ าแนกประเภทข้อมูลสื่อสุขศึกษา 

2 คะแนน มีการจ าแนกข้อมูลสื่อสุขศึกษาตามประเภทของสื่อหรือตามปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญและมี
การปรับข้อมูลสื่อให้เป็นปัจจุบัน 

1 คะแนน มีข้อมูลสื่อสุขศึกษาแต่ไม่ได้จ าแนกประเภทสื่อ 

0 คะแนน ไม่มีข้อมูลสื่อสุขศึกษา 

เกณฑ์ 3.2.2 มีข้อมูลความต้องการใช้สื่อสุขศึกษาของหน่วยงานหรือกลุ่มเป้าหมาย 

2 คะแนน มีข้อมูลความต้องการใช้สื่อสุขศึกษาของกลุ่มเป้าหมายท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน เช่น
ข้อมูลจากการส ารวจ การประชุม การระดมสมองหาความต้องการใช้สื่อ 

1 คะแนน มีข้อมูลความต้องการใช้สื่อสุขศึกษาของกลุ่มเป้าหมายใน หรือ นอกโรงพยาบาลอย่างใด     
อย่างหน่ึง 

0 คะแนน ไม่มีข้อมูลความต้องการใช้สื่อสุขศึกษาของหน่วยงานหรือกลุ่มเป้าหมาย 
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เกณฑ์ 3.2.3 มีการประเมินคุณภาพสื่อท่ีใช้ และแจ้งผลการประเมินให้หน่วยท่ีผลิตสื่อ  หรือน าผลประเมิน
มาปรับปรุงพัฒนาสื่อท่ีผลิตเอง 

2 คะแนน มีการประเมินคุณภาพสื่อท่ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น และแจ้งผลการประเมินให้
หน่วยท่ีผลิตสื่อ และ/หรือ มีการประเมินสื่อท่ีผลิตเองแล้วน าผลไปปรับปรุง รวมอย่างน้อย 3 
สื่อ 

1 คะแนน มีการน าข้อมูลผลการประเมินสื่อสุขศึกษาในหรือนอกโรงพยาบาลอย่างใดอย่างหน่ึง มาใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนาสื่ออย่างน้อย 2 สื่อ 

0 คะแนน ไม่มีการน าข้อมูลผลการประเมินสื่อสุขศึกษามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาสื่อ 

เกณฑ์ 3.2.4 มีการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสุขศึกษาของหน่วยงานให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

2 คะแนน มีการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสุขศึกษาของโรงพยาบาลให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในและนอก
โรงพยาบาล 

1 คะแนน มีการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสุขศึกษาของโรงพยาบาลให้กับหน่วยงานทีเกี่ยวข้องในหรือนอก
โรงพยาบาล อย่างใดอย่างหน่ึง 

0 คะแนน ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสุขศึกษา 

ตัวชี้วัด 3.3 ฐำนข้อมูลด้ำนเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ  

เกณฑ์ 3.3.1 มีการจ าแนกประเภทข้อมูลเครือข่ายการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

2 คะแนน มีการจ าแนกประเภทข้อมูลเครือข่ายการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตาม
ประเภท เครือข่ายภาครัฐ และภาคประชาชน  

1 คะแนน มีการจ าแนกประเภทข้อมูลเครือข่ายการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตาม
ประเภทเครือข่ายภาครัฐ หรือ ภาคประชาชน อย่างใดอย่างหน่ึง 

0 คะแนน มีข้อมูลเครือข่ายด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  แต่ไม่มีการจ าแนกประเภทข้อมูล 
เกณฑ์ 3.3.2 มีการปรับข้อมูลเครือข่ายการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้เป็น

ปัจจุบัน ปีละ 1 ครั้ง 

2 คะแนน ในปีท่ีประเมินมีการปรับข้อมูลด้านเครือข่ายการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพครบ 2 ประเภท คือ ภาครัฐและภาคประชาชน 

1 คะแนน ในปีท่ีประเมินมีการปรับข้อมูลด้านเครือข่ายการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพของภาครัฐ หรือ ภาคประชาชน อย่างใดอย่างหน่ึง 

0 คะแนน ไม่มีการปรับข้อมูลเครือข่ายการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
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เกณฑ์ 3.3.3 มีการเช่ือมโยงข้อมูลเครือข่ายการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท้ังใน
โรงพยาบาลและในชุมชน 

2 คะแนน มีการเช่ือมโยงข้อมูลเครือข่ายการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท้ังภายใน
โรงพยาบาล และภายนอกโรงพยาบาล 

1 คะแนน มีการเช่ือมโยงข้อมูลเครือข่ายการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ   ภายใน
โรงพยาบาล หรือภายนอกโรงพยาบาล  อย่างใดอย่างหน่ึง 

0 คะแนน ไม่มีการเช่ือมโยงข้อมูลเครือข่ายการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 

องคป์ระกอบที่ 4      แผนกำรด ำเนนิงำนสุขศึกษำและพฒันำพฤติกรรมสุขภำพ 

ตัวชี้วัด 4.1 กำรมีแผนกำรด ำเนินงำนสุขศกึษำและพฒันำพฤตกิรรมสุขภำพ บรูณำกำรอยู่ใน
แผนงำน/โครงกำรที่เป็นปญัหำสำธำรณสุข 

เกณฑ์ 4.1.1 มีวัตถุประสงค์หรือตัวช้ีวัดพฤติกรรมสุขภาพเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในแผนงาน/ โครงการ
ท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล ท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน   

2 คะแนน มีวัตถุประสงค์หรือตัวช้ีวัดด้านพฤติกรรมสุขภาพเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในแผนงาน/โครงการ
ท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขส าคัญของโรงพยาบาล ท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน   อย่างน้อย  5 
ปัญหา 

1 คะแนน มีวัตถุประสงค์หรือตัวช้ีวัดด้านพฤติกรรมสุขภาพเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่แผนงาน/ 
โครงการท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขส าคัญท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน  3 - 4 ปัญหา 

0 คะแนน ไม่มีวัตถุประสงค์หรือตัวช้ีวัดด้านพฤติกรรมสุขภาพ เป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในแผนงาน/
โครงการท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชนหรือมีตัวช้ีวัดด้านพฤติกรรม
สุขภาพอยู่ในแผนงาน/โครงการ  น้อยกว่า 3 ปัญหา 

 

ตัวชี้วัด 4.2 ลักษณะของแผนกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ 

เกณฑ์ 4.2.1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพถูกจัดท า
โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ  สื่อสุขศึกษาและเครือข่ายการด าเนินงาน    
สุขศึกษา    

2 คะแนน มีการน าข้อมูลจากฐานข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ฐานข้อมูลสื่อสุขศึกษา และฐานข้อมูล
เครือข่ายการด าเนินงานสุขศึกษา ครบท้ัง 3  ฐาน มาใช้ประกอบในการจัดท าแผนงาน/
โครงการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

1 คะแนน มีการน าข้อมูลจากฐานข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ และ ข้อมูลสื่อสุขศึกษา หรือข้อมูลเครือข่าย
การด าเนินงานสุขศึกษา รวมแล้ว 2  ฐานมาใช้ประกอบในการจัดท าแผนงาน/โครงการ
ด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

0 คะแนน ไม่มีการน าข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพหรือข้อมูลสื่อสุขศึกษา หรือข้อมูลเครือข่ายการด าเนินงาน
สุขศึกษาข้อมูลใดข้อมูลหน่ึง หรือน าข้อมูลน้อยกว่า 2 ฐานมาใช้ประกอบในการจัดท า
แผนงาน/โครงการ 
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เกณฑ์ 4.2.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ครอบคลุมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ  การพัฒนาทักษะและการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีสอดคล้องตามตัวช้ีวัด    

2 คะแนน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ครอบคลุมกำรเรียนรู้ด้านสุขภาพ การพัฒนาทักษะ และการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องตามตัวช้ีวัด ครบท้ัง 3 ด้าน  

1 คะแนน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพมีการ
เรียนรู้ด้านสุขภาพ และ/หรือ การพัฒนาทักษะ และ/หรือ การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีสอดคล้องตามตัวช้ีวัด จ านวน 2 ด้าน  

0 คะแนน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพมีการ
เรียนรู้ด้านสุขภาพ หรือด้านการพัฒนาทักษะ หรือด้านการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมท่ีสอดคล้อง
ตามตัวช้ีวัด ด้านใดด้านหน่ึง  

 

เกณฑ์ 4.2.3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของ
โรงพยาบาลจัดท าโดยการมีส่วนร่วมกับทีมสหวิชาชีพ  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และภาค
ประชาชน 

2 คะแนน แผนงาน/โครงการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในโรงพยาบาลถูกจัดท า
ข้ึนโดยการมีส่วนร่วมท้ังทีมสหวิชาชีพ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือภาคประชาชน 

1 คะแนน แผนงาน/โครงการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในโรงพยาบาลถูกจัดท า
ข้ึนโดยการมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  หรือภาคประชาชน 
อย่างใดอย่างหน่ึง 

0 คะแนน แผนงาน/โครงการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในโรงพยาบาล ถูกจัดท า
ข้ึนโดยบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยไม่มีส่วนร่วมกับทีมสหวิชาชีพ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือ ภาคประชาชน 

เกณฑ์ 4.2.4 แผนงาน/โครงการสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ มีการถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 คะแนน ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในโรงพยาบาลและหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ได้รับการ
ถ่ายทอดแผนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

1 คะแนน ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง เฉพาะในโรงพยาบาล ได้รับการถ่ายทอดแผนการด าเนินงาน      
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

0 คะแนน ไม่มีการถ่ายทอดแผนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สู่ผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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องคป์ระกอบที่ 5      กิจกรรมสุขศกึษำและพฒันำพฤตกิรรมสุขภำพ 

ตัวชี้วัด 5.1 ลักษณะของกำรจัดกิจกรรมสุขศกึษำและพฒันำพฤติกรรมสุขภำพ 

เกณฑ์ 5.1.1 มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในและนอกโรงพยาบาล     และ/
หรือ บูรณาการอยู่ในงานบริการสุขภาพ ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ 

2 คะแนน มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ หรือ บูรณาการอยู่ในงานบริการของ
โรงพยาบาล ท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน ครบตามท่ีก าหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ 5 
แผนงาน/โครงการ หรือ 5 ปัญหาสาธารณสุข 

1 คะแนน มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ หรือบูรณาการอยู่ ในงานบริการของ
โรงพยาบาล ท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ  3-4 
แผนงาน/โครงการ หรือ 3-4 ปัญหาสาธารณสุข 

0 คะแนน มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ หรือบูรณาการอยู่ ในงานบริการของ
โรงพยาบาล ท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนงาน/โครงการน้อยกว่า  
3 แผนงาน/โครงการ หรือ 3 ปัญหาสาธารณสุข 

เกณฑ์ 5.1.2 มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีมุ่งให้เกิดการเรียนรู้  การพัฒนา
ทักษะท่ีจ าเป็น และเกิดการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนาพฤติกรรมตามตัวช้ีวัด 

2 คะแนน มีกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีมุ่งให้เกิดการเรียนรู้  การพัฒนาทักษะท่ี
จ าเป็น และเกิดการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ครบท้ัง  3  
ด้าน 

1 คะแนน มีกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีมุ่งให้เกิดการเรียนรู้  และ/หรือ การพัฒนา
ทักษะท่ีจ าเป็น และ/หรือการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
จ านวน 2  ด้าน       

0 คะแนน มีกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ด้านสุขภาพ หรือการ
พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น หรือ มีการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
เพียงด้านใดด้านหน่ึง 
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เกณฑ์ 5.1.3 มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท้ังในโรงพยาบาล และในชุมชน ท่ี
ประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพ หรือภาคีเครือข่าย ครบตามแผนงาน/โครงการท่ีต้ังไว้   

2 คะแนน มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  ท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชนท่ี
ประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ หรือ ภาคีเครือข่าย ครบ 5 โครงการหรือปัญหา 
สาธารณสุข 

1 คะแนน มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน  ท่ี
ประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ หรือภาคีเครือข่าย 3-4 โครงการหรือปัญหาสาธารณสุข 

0 คะแนน มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน  ท่ี
ประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ หรือภาคีเครือข่าย น้อยกว่า 3 โครงการหรือปัญหา 
สาธารณสุข 

 

องคป์ระกอบที่ 6      กำรตดิตำมสนับสนนุกำรด ำเนินงำนสุขศกึษำและพฒันำพฤตกิรรมสุขภำพ 

ตัวชี้วัด 6.1 กระบวนกำรติดตำมสนบัสนนุกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำ และพฒันำพฤตกิรรมสุขภำพ 

เกณฑ์ 6.1.1 มีการติดตามสนับสนุนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดไว้ ในแผนงาน หรือโครงการ 

2 คะแนน มีการติดตามสนับสนุนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดไว้ ในแผนงานหรือโครงการ 5 ปัญหาสาธารณสุขหรือโครงการ 

1 คะแนน มีการติดตามสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานและเครือข่ายให้ด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพในโครงการท่ีเป็นปัญหาสาธารณสขุท่ีส าคัญ 3 - 4 ปัญหาสาธารณสุข         
หรือโครงการ 

0 คะแนน มีการติดตามสนับสนุนฯน้อยกว่า 3 ปัญหาสาธารณสขุหรือ โครงการ หรือ ไม่มีการติดตาม
สนับสนุนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและ
เครือข่ายตามท่ีก าหนด 

เกณฑ์ 6.1.2 มีการน าข้อมูลจากการติดตามสนับสนุนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา 

2 คะแนน ผลการติดตามสนับสนุนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพถูกน าไปใช้ใน
การปรับปรุงการด าเนินงาน และจัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

1 คะแนน ผลการติดตามสนับสนุนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ถูกน าไปใช้
ในการปรับปรุงการด าเนินงาน แต่ไม่ได้จัดท ารายงานเสนอผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

0 คะแนน ไม่มีการน าผลการติดตามสนับสนุนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพไป
ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน และไม่ได้จัดท ารายงานเสนอผู้บริหารหรือ
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
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องคป์ระกอบที่ 7      กำรประเมินผลกำรด ำเนนิงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤตกิรรมสุขภำพ 

ตัวชี้วัด 7.1 กระบวนกำรประเมินผลกำรด ำเนนิงำนสุขศกึษำและพฒันำพฤติกรรมสุขภำพ 

 

เกณฑ์ 7.1.1 มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีระบุถึง
ตัวช้ีวัดพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย ตามแผนงานหรือ
โครงการท่ีก าหนด 

2 คะแนน มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงาน ครบตามประเด็น จ านวน 5  แผนงาน/โครงการ
หรือปัญหาสาธารณสุข 

1 คะแนน มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงาน 3 – 4 แผนงาน/โครงการหรือปัญหาสาธารณสุข 

0 คะแนน มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานน้อยกว่า 3 แผนงาน/โครงการหรือปัญหา
สาธารณสุข 

 

เกณฑ์ 7.1.2 มีการประเมินผลและรายงานผลการประเมินการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพของโรงพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร   

2 คะแนน มีการประเมินผลและรายงานผลการประเมินการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ ตามแนวทางการประเมินผลท่ีก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ครบตาม   
5  แผนงาน/โครงการหรือปัญหาสาธารณสุข 

1 คะแนน มีการประเมินผลและรายงานผลการประเมินการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ ตามแนวทางการประเมินผลท่ีก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร 3 - 4  
แผนงาน/โครงการหรือปัญหาสาธารณสุข 

0 คะแนน มีการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางการ
ประเมินผลท่ีก าหนด น้อยกว่า 3 แผนงาน/โครงการหรือปัญหาสาธารณสุข หรือ ไม่มีการ
ประเมินผล 

 

เกณฑ์ 7.1.3 ผลการประเมินการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ถูกน าไปใช้ปรับปรุง
การด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาล 

2 คะแนน มีการน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
เพื่อการปรับแผนการจัดกิจกรรมและการประเมินผล  ในการท าแผนปีถัดไป 

1 คะแนน มีการน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
เพื่อการปรับแผนการจัดกิจกรรม หรือ การประเมินผล อย่างใดอย่างหน่ึง ในปีถัดไป  

0 คะแนน ไม่มีการน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ ในปีถัดไป 
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องคป์ระกอบที่ 8     กำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมสุขภำพ 

 

ตัวชี้วัด 8.1 กระบวนกำรเฝ้ำระวังพฤตกิรรมสุขภำพ 

 

เกณฑ์ 8.1.1 มีแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นพฤติกรรมเสี่ยงตามปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 

2 คะแนน มีแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพครบตามองค์ประกอบ ได้แก่ วัตถุประสงค์ ขอบเขต 
ระยะเวลา วิธีการ เครื่องมือ การวิเคราะห์ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงตามปัญหา 
สาธารณสุขส าคัญ อย่างน้อย 2  พฤติกรรม   

1 คะแนน มีแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพครบตามองค์ประกอบ ท่ีพฤติกรรมเสี่ยงตามปัญหา
สาธารณสุขส าคัญ  1  พฤติกรรม 

0 คะแนน ไม่มีแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นพฤติกรรมเสี่ยงตามปัญหาสาธารณสุขส าคัญ 
หรือมีแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพแต่ไม่ครบตามองค์ประกอบ 

 

เกณฑ์ 8.1.2 มีการสร้าง และ/หรือพัฒนา และ/หรือใช้เครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังพฤติกรรม
สุขภาพ ให้เครือข่ายระดับปฐมภูมิ/ทุติยภูมิของโรงพยาบาล  

2 คะแนน มีการสร้างและ/หรือพัฒนาและ/หรือใช้เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังพฤติกรรม
สุขภาพให้เครือข่ายบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิของ โรงพยาบาลอย่างน้อย 2  
พฤติกรรม 

1 คะแนน มีการสร้างและ/หรือพัฒนาและ/หรือใช้เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังพฤติกรรม
สุขภาพให้เครือข่ายบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิของ โรงพยาบาลอย่างน้อย 1  
พฤติกรรม 

0 คะแนน ไม่มีการสร้างและ/หรือพัฒนาและ/หรือใช้เครื่องมือการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

เกณฑ์ 8.1.3 มีการด าเนินการแก้ไขพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นพฤติกรรมเสี่ยง และรายงานผลการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพเป็นลายลักษณ์อักษร 

2 คะแนน มีการด าเนินการแก้ไขพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นพฤติกรรมเสี่ยงตามท่ีก าหนดในแผน อย่าง
น้อย 2 พฤติกรรม 

1 คะแนน มีการด าเนินการแก้ไขพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นพฤติกรรมเสี่ยงตามท่ีก าหนดในแผน อย่าง
น้อย 1 พฤตกิรรม หรือมีการด าเนินงานตามท่ีก าหนดในแผนแต่ไม่ได้จัดท ารายงานผลการ
เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพเป็นลายลักษณ์อักษร   

0 คะแนน ไม่มีการด าเนินการแก้ไขพฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นพฤติกรรมเสี่ยง 
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เกณฑ์ 8.1.4 ผลการเฝา้ระวังพฤติกรรมสุขภาพ ถูกน าไปใช้ในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 

2 คะแนน มีการน าผลการเฝา้ระวังพฤติกรรมสุขภาพไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงท่ีพบ
ระหว่างปีท่ีด าเนินการ อย่างน้อย  2 พฤติกรรม   

1 คะแนน มีการน าผลการเฝา้ระวังพฤติกรรมสุขภาพไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงท่ีพบ
ระหว่างปีท่ีด าเนินการ อย่างน้อย 1 พฤตกิรรม 

0 คะแนน ไม่มีการน าผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงท่ีพบ 
ระหว่างปีท่ีด าเนินการ 

 

องคป์ระกอบที่ 9     กำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัสุขศึกษำและพฤติกรรมสุขภำพ 

 

ตัวชี้วัด 9.1 กระบวนกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัสุขศึกษำและพฤติกรรมสุขภำพ 
 

เกณฑ์ 9.1.1 มีการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของ
โรงพยาบาล หรือ เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปีละ 
1 เร่ือง 

2 คะแนน ในปีท่ีประเมินมีการด าเนินการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับปัญหา
สาธารณสุขของโรงพยาบาล หรือ เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ ครบ ๕ ประเด็น ตามกรอบการวิจัย ปีละ 1 เร่ือง(ตามแนวทางการเขียน
ผลงานวิจัยท่ีแบ่งเป็นสาระ ๕ บท ) 

1 คะแนน ในปีท่ีประเมินมีการด าเนินการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับปัญหา
สาธารณสุขของโรงพยาบาล หรือ เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ ไม่ครบ ๕ ประเด็นตามกรอบการวิจัย แต่สามารถระบุปัญหาและ
วัตถุประสงค์การวิจัยรวมท้ังวิธีการเก็บหรือรวบรวมข้อมูลได้ชัดเจน 

0 คะแนน ไม่มีการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ หรือมีการวิจัยแต่ไม่สามารถระบุปัญหาและ
วัตถุประสงค์การวิจัยได้ชัดเจน  

 

เกณฑ์ 9.1.2 มีรายงานผลการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพเป็นลายลักษณ์อักษร 

2 คะแนน มีการจัดท ารายงานผลการวจิัยด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพครบถ้วน ถูกต้องตาม
กรอบการวิจัย 5 ประเด็น 

1 คะแนน มีการรายงานผลการวิจัยด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  แต่ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง
ตามกรอบการวิจัย 5 ประเด็น 



 

13 
 

0 คะแนน ไม่มีการจัดท ารายงานผลการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 

 

องคป์ระกอบที่ 10     ผลลพัธก์ำรด ำเนนิงำนสุขศกึษำและพัฒนำพฤตกิรรมสุขภำพ 

 

ตัวชี้วัด 10.1 ผลลพัธด์้ำนผู้รบับรกิำร 

 

เกณฑ์ 10.1.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพในปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีถูกต้องเพิ่มข้ึน 

2 คะแนน ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีปัญหาด้านพฤติกรรมซึ่งก าหนดในแผนงาน/โครงการ     
มีพฤติกรรมสุขภาพ อย่างน้อย 2 กลุ่มพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีถูกต้องเพิ่มข้ึน จาก
เดิม อย่างน้อยร้อยละ 10 

1 คะแนน ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีปัญหาด้านพฤติกรรมซึ่งก าหนดในแผนงาน/โครงการ     

มีพฤติกรรมสุขภาพ อย่างน้อย 2 กลุ่มพฤติกรรม  เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีถูกต้องเพิ่มข้ึน จาก
เดิม น้อยกว่าร้อยละ 10 

0 คะแนน ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีปัญหาด้านพฤติกรรมซึ่งก าหนดในแผนงาน/โครงการ     

ไม่มีพฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีถูกต้องเพิ่มข้ึนจากเดิม 

 

เกณฑ์ 10.1.2 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษา ตามแผนงาน/โครงการ  

2 คะแนน ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีปัญหาด้านพฤติกรรมซึ่งก าหนดในแผนงาน/โครงการ    มี
ความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษาตามแผนงาน/โครงการ อย่างน้อย 1 แผนงาน/
โครงการ 

1 คะแนน ร้อยละ  50-79 ของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีปัญหาด้านพฤติกรรมซึ่งก าหนดในแผนงาน/โครงการ    
มีความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษา ตามแผนงาน/โครงการ อย่างน้อย 1 แผนงาน/
โครงการ 

0 คะแนน น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีปัญหาด้านพฤติกรรมซึ่งก าหนดในแผนงาน/
โครงการ    มีความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษาตามแผนงาน/โครงการ อย่างน้อย 1 
แผนงาน/โครงการ หรือ ไม่มีผลการส ารวจความพึงพอใจ 

 

ตัวชี้วัด 10.2 ผลลพัธด์้ำนชุมชน 

 

เกณฑ์ 10.2.1 ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมสุขศึกษาเพื่อการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 

2 คะแนน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสุขศึกษาเพื่อการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพอย่างน้อย 4 
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ระดับ(จากส่วนร่วม ๕ระดับ) ต้ังแต่ระดับ 1.การให้ข้อมูลข่าวสาร 2.ร่วมคิด 3.ร่วม
ตัดสินใจ  4.ร่วมท า  5.ร่วมตรวจสอบเป็นเจ้าของ 

1 คะแนน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสุขศึกษาเพื่อการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพอย่างน้อย 3 
ระดับ ต้ังแต่ระดับ 1.การให้ข้อมูลข่าวสาร 2.ร่วมคิด 3.ร่วมตัดสินใจ  4.ร่วมท า 5.ร่วม
ตรวจสอบเป็นเจ้าของ 

0 คะแนน ชุมชนมีระดับการมีส่วนร่วมน้อยกว่า  3 ระดับ หรือชุมชนไม่มีส่วนร่วมใดเลยในการจัด
กิจกรรมสุขศึกษาเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

 

ตัวชี้วัด 10.3 ผลลพัธด์้ำนพฒันำคุณภำพบรกิำร 

เกณฑ์ 10.3.1 มีนวัตกรรมหรือผลงานเด่นท่ีได้รับรางวัลในระดับจังหวัดหรือเขตหรือประเทศ หรือผลงาน
ท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปีละ 1 เร่ือง 

2 คะแนน มีนวัตกรรมหรือผลงานเด่นท่ีได้รับรางวัลในระดับจังหวัดหรือเขตหรือประเทศ ในการ
ด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ   ปีละ 1  เร่ือง   

1 คะแนน มีผลงานท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปี
ละ 1  เร่ือง 

0 คะแนน ไม่มีผลงานท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


