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1. มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

 

มาตรฐาน
ระบบบริการ
สุขภาพ 

ด้านระบบการจัดการคุณภาพและ
ความปลอดภัยด้านอาคาร 

ส่ิงแวดล้อม และเคร่ืองมือแพทย์ใน
โรงพยาบาล 

ด้านสุขศึกษา 



1.1 การเยีย่มประเมนิแบบเสริมพลงัอ านาจ  
(HSS  Empowering Survey) 

หมายถงึ         การเยีย่มประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพที ่   

     คณะกรรมการเยีย่มประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของ 

     กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (Department of Health Service  

     Support) ท าให้บุคคลทีป่ฏบิัตงิานเกดิแรงจูงใจภายใน (Intrinsic  

     motivation) รวมทั้ง ท าให้เกดิความเช่ือมั่นในตนเองว่ามี  

     ความสามารถเพยีงพอ (Self-efficacy) ทีจ่ะท างานน้ันส าเร็จ  
 



1.2 วตัถุประสงค์การเยีย่มประเมนิ 
 

 เพ่ือยืนยนั ช่ืนชม แลกเปลีย่นเรียนรู้ สะท้อนกลบัข้อมูล และให้
ข้อเสนอแนะ แบบเสริมพลงั หาโอกาสพฒันาแก่หน่วยงานทีไ่ด้รับการ
เยีย่มประเมิน ให้เกดิการต่อยอดในพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

 

เพ่ือให้โรงพยาบาล มีการทบทวน ประเมินตนเอง และหาโอกาสพฒันา 
เป็นการส่งเสริมความพร้อมส าหรับการเยี่ยมประเมินจากองค์กร
ภายนอก และการรับรองคุณภาพจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข 



1.3 ขั้นตอนการเยีย่ม เหมือนเดมิ 
กรอบการเยีย่มประเมนิมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

แนวคดิ/หลกัการ : กลัยาณมิตร /สอนงาน 

1.เคร่ืองมือ/เกณฑ์ 2 ด้าน 
1.1 ระบบการจดัการคุณภาพและความปลอดภยั 
ดา้นอาคารส่ิงแวดลอ้มและเคร่ืองมือแพทยใ์น
โรงพยาบาล 
1.2 ระบบงานสุขศึกษา 

2.ผู้เยีย่มประเมินฯ 
คณะกรรมการเยีย่มประเมินระดบัเขต 

ทีมละ 5-7 คน 
 
 

ระยะเวลา 
ไตรมาส 1  :  
ประชุมช้ีแจง /จดัท าแผน 
ไตรมาส 2-3 :  
ด าเนินการเยีย่มประเมิน 
ไตรมาส 3-4 :  
รายงานผล 
   

ประเด็นการเยีย่ม ฯ 
-การบริหารจดัการ 
กระบวนงานท่ีมีคุณภาพ 
-ผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐาน  
-นวตักรรม/Best Practice 
-โอกาสพฒันาของสถาน
บริการสุขภาพ 

 กระบวนการเยีย่ม ฯ 
1.รพ.มีการประเมินตนเอง 
2.คณะกรรมการฯลงเยีย่ม 
3.Concept KM / 
Empowering Survey 
กลัยาณมิตร 
 
 

 ผู้รับการเยีย่ม ฯ 
1. ผูบ้ริหาร รพ./ทีม จนท.
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. รพ.สต.เครือข่าย 
3. ภาคี เครือข่ายสุขภาพ 
 
 
 

สรุปการเยีย่ม ฯ 
1. สรุปการตรวจเยีย่ม
เบ้ืองตน้ต่อผูรั้บการเยีย่ม 
ในท่ีประชุม 
2. แจง้ผลผา่น สสจ./ส าเนา 
ถึง ผอ.รพ. ภายใน 30 วนั 
หลงัการประชุมรับรองผล                                             

ประเมินความพงึพอใจ 

ปรับปรุงคุณภาพการ
เยีย่มประเมิน 



ก่อนการ
เยีย่มฯ 

สบ.ประเมินตนเองผ่านโปรแกรมของกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ คือ HS4 โดย 
log in ที่ IP Address 164.115.27.219 และแนบไฟลข์อ้มูลการด าเนินงาน (Unit 
Profile) 

ระหวา่งการ
เยีย่ม 

  ผูรั้บการเยีย่ม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งใน รพ. และ เครือข่ายจากชุมชน 
  สบ.เตรียมหลกัฐานไวท่ี้มุมหอ้ง (เอกสาร/นวตักรรม/โล่/ใบรับรอง ฯลฯ)  

  สบ.น าเสนอ power pointการด าเนินงาน และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

  สบ.น าคณะกรรมการฯ เยีย่มหน่วยงานตามรอยคุณภาพการด าเนินงาน 

 คกก.เยีย่ม สรุปส่ิงท่ีพบเห็นจากการเยีย่มฯ 
หลงัการ
เยีย่ม
ประเมิน 

  รับรองคุณภาพกระบวนงาน Minimum Requirement 

  คณะกรรมการรับรองของ สบส.เขต ประชุมรับรองผลภายใน 15 สค. 61 

   สบส.เขตแจง้ผลผา่นนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั 

ขั้นตอนการเยีย่มประเมิน   (เหมือนเดิมแต่เปลีย่นสถานทีป่ระเมินตนเอง) 
 



1.4  ผลงาน 
1.4.1 การด าเนินงานพฒันามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 55-60  

(ปี 2560 ไม่ผ่าน 135 แห่ง) 
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1.4.2  ผลงาน ปี 2560 จ าแนกรายเขต 



1.5.3 ผลการเยีย่มประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษา 
ปีงบประมาณ 2560 จ านวน  110 แห่ง (แต่ภาพรวม 135 แห่ง)  

9 

12 

19 

16 

10 

7 

21 

5 

55 

16 

35 

39 

39 

35 

5 

34 

53 

58 

31 

53 

38 

19 

32 

27 

22 

65 

44 

32 

6 

27 

10 

-10 10 30 50 70 90 110

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

ระดับพื้นฐาน 

ระดับพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 

จ านวนรพ. (แห่ง) 

เขต 

4 

7 



1.5  ความถี่ของการเยีย่มปี 61 
พืน้ฐาน พฒันา คุณภาพ 

จ านวนคร้ัง 2 1 
คร้ังที่ 1  ไตรมาส 2 

(ส่งเสริม) 
ไตรมาส 2 
(ส่งเสริม) 

คร้ังที่ 2  ไตรมาส 3  
เยีย่มประเมิน 

ประเมินตนเอง ก่อนเยีย่มคร้ังที่ 2 
และ ภายใน กค.61 

ภายใน กค.61 ภายใน กค.61 
และ 

Service Profile 



2. มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ด้านสุขศึกษา 



HA 

2.1 Hed to HA  



 
2.1 Hed to HA  

 ตอนที่ II-9.1  การท างานกับชุมชน (COM) มีบทบาทส าคัญคือ การ
จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพส าหรับชุมชน (Health Promotion for the 
Community)  

  

ตอนที่ II-9.2 การเสริมพลงัชุมชน (Community  Empowerment) 

 

ตอนที่ III  กระบวนการดูแลผู้ป่วย มีบทบาทส าคญัคือ ตอนที ่III-5  การให้
ข้อมูล  และการเสริมพลงัแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว (IMP) 



2.2 เกณฑ์ระดบั 
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

(ด้านสุขศึกษา) 
 



 
2.5.1 ระดบัพืน้ฐาน 

 

เกณฑ์ตาม HA เกณฑ์ตามสุขศึกษา 
   
เนน้การมีเป้าหมายของงาน  ทบทวนปัญหา/
ความเส่ียงการให้บริการ และการดูแลสถานท่ี
และสภาพแวดลอ้ม หามาตรการและ
ด าเนินการต่อเน่ือง เพื่อจดัการความเส่ียงดา้น
โครงสร้าง กายภาพ และมีก าลงัคนท่ีชดัเจน 
ซ่ึงสถานบริการสุขภาพเองตอ้งมีการประเมนิ
องค์กรตนเอง ครบทั้ง 2 ด้านและไดรั้บการ
เยีย่มประเมินโดยคณะกรรมการ จาก
ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพเขต มีผล
การประเมินขอ้ก าหนดพ้ืนฐานตามเกณฑ ์ใน
แต่ละดา้นครบถว้น  

 1. ผลการประเมินตนเอง 10 องคป์ระกอบ ปี
ปัจจุบนั (ปัญหา สธ. 5 ปัญหา) 
      - ความเส่ียงส าคัญ/ความต้องการส าคัญ/
ประเดน็ส าคัญ 
      - มาตรการ/แนวทาง/แผนการปรับปรุง
คุณภาพ  
      - กรณีรายเก่า : การปรับปรุงคุณภาพตาม
ขอ้เสนอแนะของ  คกก.ฯในปีท่ีผา่นมา 
2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ความพร้อม
ของหน่วยงานในการจัดการความเ ส่ียง 
(นโยบาย/งบประมาณ/คน/ปัญหาการบริหาร
จัดการจากปีก่อนและการจัดการปัญหา) 



 
 

2.5.2 ระดบัพฒันา   
 
 

เกณฑ์ตาม HA เกณฑ์ตามสุขศึกษา 
มีการเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียง การ
ประกนัคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพ
อยา่งต่อเน่ืองเข้าด้วยกนัในทุกระดบั เน้น
การน าข้อมูลวชิาการ และมาตรฐานในแต่
ละด้านมาสู่การปฏิบัต ิมีการติดตาม 
บริการท่ีเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
อยา่งเป็นรูปธรรม ซ่ึงสถานบริการ
สุขภาพมีการประเมินองคก์รตนเองครบ
ทุกดา้นและไดรั้บการเยีย่มประเมิน โดย
คณะกรรมการจากส านกังานสนบัสนุน
บริการสุขภาพเขต  มีผลการประเมิน
ขอ้ก าหนดพ้ืนฐานตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

 
 1. กระบวนการสุขศึกษาท่ีมีคุณภาพและ
ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 
  
2. การมีส่วนร่วม  
      - สหสาขาวิชาชีพ 
      - ผูรั้บบริการ/ชุมชน 

 
 3. เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง : ผลการ
ประเมินในผูรั้บบริการเพื่อน ามาวางแผนงาน 
กิจกรรม 
  
 



 
 

2.5.3 ระดบัคุณภาพ  
 
 

เกณฑ์ตาม HA เกณฑ์ตามสุขศึกษา 
ปฏิบติัตามมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพครบถว้น  
มีรูปธรรมของการพฒันาทีชั่ดเจน จน
เกดิวฒันธรรมคุณภาพในองค์กร  ซ่ึง
สถานบริการสุขภาพมีการประเมิน
องคก์รตนเองครบทุกดา้นและไดรั้บ
การเยีย่มประเมิน โดยคณะกรรมการ
จากส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ
เขต  มีผลการประเมินขอ้ก าหนด
พื้นฐานตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

1. ผลลพัธ์การด าเนินงานสุขศึกษา  
       - HB และ หรือ HLเพิ่มข้ึน 
       - อตัราป่วย ภาวะแทรกซอ้น ลดลง 
       - อตัราการกลบัมารักษาซ ้าลดลง  
2. รูปธรรมของการพฒันา : มีตน้แบบ 
นวตักรรม เวที/รางวลัคุณภาพ/ ผลงาน
คุณภาพภายในและนอกองคก์ร 
3. วฒันธรรมคุณภาพในองค์กร : มีการ
ท า CQI 



การเปรียบเทียม เกณฑ์  41 เกณฑ์  กบั 20 เกณฑ์  

     10 องค์ประกอบ 41 เกณฑ์     10 องค์ประกอบ 20 เกณฑ์ส าคญั 

 ส าหรับโรงพยาบาล ประเมนิตนเอง  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการวเิคราะห์ส่วนขาด  และก าหนด
แนวทางในการพฒันา (เน้นกระบวนการพฒันา)
ซ่ึงอาจประเมนิอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง  ซ่ึง
ประเมนิโดยคณะกรรมการของรพ. 
 

ส าหรับผู้เยีย่มประเมนิฯระดบัเขต   เพ่ือใช้เป็น
เคร่ืองมือ ในการตามรอยการพฒันาคุณภาพของ
กระบวนการพฒันาของโรงพยาบาล (เน้นผลลพัธ์) ซ่ึง
ประเมนิโดยคณะกรรมการเยีย่มประเมนิระดบัเขต 
อย่างน้อยปีละ 1 ปี 
 ** ทีเ่พิม่  
          * การประเมนิตนเอง  
          * CQI (การพฒันาอย่างต่อเน่ือง)    



1. แบบประเมินตนเอง  

ตัว  ่าง ารแสดง ผล ารประเ  นตนเ ง 

2. แบบสรุปผลการประเมินตนเอง รายข้อ  

  
ตารางแสดงผล ารว เคราะห   ท  ผ่าน ารประ วลผลโด ระบบ
 ัตโน ัต ข งโปรแ ร หลังเสร จส ้น ารบันท  ข   ูล

  

3. แผน/แนวทางจัดการความเสี่ยง 



4 หมวด 
10 องค์ประกอบ 

หมวดที่ 1 การบริหารจดัการ 
องค์ประกอบ 1, 2, 3 

หมวดที่ 2 กระบวนการด าเนินงาน 
องค์ประกอบ 4, 5, 6, 7 

หมวดที ่3 กระบวนการพฒันาคุณภาพบริการ 
องค์ประกอบ 8, 9 

หมวดที่ 4 ผลลพัธ์การด าเนินงาน 
องค์ประกอบ 10 

2.3 เคร่ืองมือมาตรฐานงานสุขศึกษา 





    ใช้ตัวช้ีวดัเดยีวกนั แต่เกณฑ์แตกต่าง 
       ตามระดบัสถานบริการสุขภาพ 

 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัว่ไป  41 เกณฑ์  

โรงพยาบาลชุมชน                            41 เกณฑ์  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  36  เกณฑ์  



เคร่ืองมือมาตรฐานสุขศึกษา 

  เคร่ืองมือและเกณฑ์ประเมิน ฯ ส าหรับ
โรงพยาบาล      41 เกณฑ์ 
โปรแกรมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (Health Service 

Support Standard System : HS4) ทีเ่วบ็ไซด์ 164.115.27.219 
 เคร่ืองมือและเกณฑ์ประเมิน ฯ ส าหรับผู้เยีย่ม  
     20 เกณฑ์ 



1.1.2 1.1.1 

 

องค์ 1 นโยบายการด าเนินงานสุขศึกษาและพฒันา 
พฤตกิรรมสุขภาพมีนโยบายฯของรพ.เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 1.1 ลกัษณะของนโยบายฯ 

1.1.3 
มนีโยบายฯ
ของรพ.
เป็นลาย
ลกัษณ์
อกัษร 

เกดิจากการ  
มีส่วนร่วมของ
ภาครัฐและ 

ภาคประชาชนที่
เกีย่วข้องกบัปัญหา
สาธารณสุขในพืน้ที ่

เป็นทีรั่บรู้ของ
ผู้เกีย่วข้องใน
รพ.ภาครัฐและ
ภาคประชาชน

ในพืน้ที ่



องค์ 2  ทรัพยากรการด าเนินงานสุขศึกษาฯ 

2.1 บุคลากรท่ีรับผดิชอบงานสุขศึกษา 

• มีการมอบหมายเป็นลายลักษณ์
อักษร 

• มีวุฒิหรือมีประสบการณ์ด้านสุข
ศึกษา  

• ได้รับการพัฒนาด้านสุขศึกษาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  

2.2 งบประมาณ 
หรือทรัพยากร 

• ได้รับงบประมาณหรือ
ทรัพยากรจาก รพ. 
ภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน  
และภาคประชาชน ตาม
กจิกรรมในแผน  



องค์ 3 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการด าเนินงานฯ 

3.1 ฐานข้อมูล                          
ด้านพฤติกรรมสุขภาพ 

• จ าแนกประเภทข้อมูล
สอดคล้องกบัปัญหา (ทั้ง
กลุ่ม ป /มป) 

• -วธีิการรวบรวมข้อมูล
พฤติกรรมทีเ่ช่ือถือ และ
ตรวจสอบได้  

• -ปรับข้อมูลเป็นปัจจุบนั 
ปีละ 1 คร้ัง  

• -เช่ือมโยงกบัเครือข่ายทั้ง
ใน/นอกรพ. 

3.2 ฐานข้อมูล                    
ด้านส่ือสุขศึกษา 

• จ าแนกประเภทข้อมูลส่ือ
สุขศึกษา  (ส่ือ 5 ปัญหา) 

• -มข้ีอมูลความต้องการใช้
ส่ือสุขศึกษา 

• -มกีารประเมนิคุณภาพ
ส่ือทีใ่ช้และแจ้งผลการ
ประเมนิส่ือ หรือน ามา
ปรับปรุงพฒันาส่ือ  

• -เผยแพร่ข้อมูลส่ือ 

3.3  ฐานข้อมูล                      
เครือข่ายสุขศึกษา 

• จ าแนกประเภทข้อมูล
เครือข่าย    (ท าเนียบ
เครือข่ายในแผนงาน/
โครงการ) 

• -ปรับข้อมูลเครือข่าย               
เป็นปัจจุบนั  ปีละ 1 คร้ัง  

• -เช่ือมโยงข้อมูลเครือข่าย
ทั้งใน/นอกรพ. 



องค์ 4 แผนการด าเนินงานสุขศึกษาฯ 
4.1   แผนสุขศ  ษา บูรณา าร

ในแผนงาน/โครง าร ท  เป็น
ปัญหาสาธารณสุข 

•   วัตถุประสงค /ตัวช ้วัด
พฤต  รร สุขภาพในแผนงาน/
โครง ารในรพ. และในชุ ชน     

4.2 ลั ษณะแผน าร
ด าเน นงานสขุศ  ษา 

• ใช ข   ูลจา ฐานข   ูล
พฤต  รร ,สื  และเครื ข่า  

• คร บคลุ  ารเร  นรู   ารพัฒนา
ทั ษะ และพัฒนาปัจจั แวดล    

• จัดท าโด  าร  ส่วนร่ว  ับ
ท  สหว ชาช พจา หน่ว งานท  
เ    วข  งและประชาชน 

•    ารถ่า ท ดสูผู่ ปฏ บัต งาน  



องค์ 5   กจิกรรมสุขศึกษาฯ 
5.1 ลกัษณะของการจัดกจิกรรม 

•5.1.1    มีการจัดกจิกรรมในรพ.และในชุมชนหรือบูรณาการในงาน   
 บริการที่ก าหนด ตามแผนงาน/โครงการ 
•5.1.2    มกีารจัดกจิกรรมทีมุ่่งการเรียนรู้  พฒันาทกัษะ 
• พฒันาปัจจัยแวดล้อม 
•5.1.3     มีการจัดกจิกรรมในรพ.และในชุมชนทีป่ระกอบด้วย 
• ทีมสหวชิาชีพ หรือ ภาคเีครือข่าย 



องค์ 6 การติดตามสนับสนุนงานสุขศึกษาฯ 

 6.1 กระบวนการตดิตามสนับสนุนฯ 

• 6.1.1 ตดิตามสนับสนุนฯ ตามทีก่ าหนดในแผนงาน/
 โครงการ (เสริมพลงัเครือข่าย) 
• 6.1.2 น าข้อมูลจากการตดิตามสนับสนุนฯไปใช้
ปรับปรุงแก้ไขปัญหา 



 งค  7  ารประเ  นผล ารด าเน นงานสุขศ  ษา 

 7.1 กระบวนการประเมนิผลฯ 

• 7.1.1 มแีนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาทีร่ะบุตวัช้ีวดั
พฤตกิรรมสุขภาพ  เคร่ืองมือ  ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมายตาม
แผนงานหรือโครงการทีก่ าหนด 
• 7.1.2 มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

• 7.1.3 น าผลประเมินไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานสุขศึกษา 



 งค  8  ารเฝ้าระวังพฤต  รร สุขภาพ 

8.1 กระบวนการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมสุขภาพ 

• 8.1.1 มีแผนเฝ้าระวงัพฤตกิรรมเส่ียงตามปัญหาสาธารณสุขทีส่ าคญั 
• 8.1.2 มีการสร้าง และหรือพฒันาและหรือใช้เคร่ืองมือสนับสนุนให้
เครือข่ายปฐมภูมิทุตยิภูมิ ของรพ.  

• 8.1.3 มีการแก้ไขพฤติกรรมเส่ียงและรายงานผลเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

• 8.1.4 น าผลเฝ้าระวงัพฤตกิรรมไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงาน                     
สุขศึกษา 



  องค์ 9 วจัิยทีเ่กีย่วกบัสุขศึกษาฯ 

9.1 กระบวนการวจิัยฯ 

• 9.1.1    ารว จั สุขศ  ษาและพฤต  รร สุขภาพ
ท  ส ดคล  ง ับปัญหาสาธารณสุขหรื เ    ว ับ
 ระบวน ารด าเน นงานสุขศ  ษา ปีละ 1 เรื  ง 
• 9.1.2   รา งานผลว จั เป็นลา ลั ษณ  ั ษร 
(โครงร่าง หรื เครื  ง ื ) 



   ขอบเขตวิจัยด้านสุขศึกษา 
ประเภท  R2R/ case study ฯลฯ 
วัตถุประสงค์ พฤติกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในปปีัจจุบนั 
กลุ่มตัวอย่าง   เป็นกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ (UC) 
พื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบ   (คป.สอ.) 
ผู้ด าเนินการวิจัยเป็นบุคลากรในหน่วยงาน  
ระยะเวลาในการวิจัย ปีปัจจุบัน หรือ ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา  
(คือ ปีที่ผ่านมาหากเก็บข้อมูลเสร็จแล้ว อยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์ 
ถือว่าวิจัยสิ้นสุดแล้ว หากได้รับอนุมัติเมื่อปีที่ผ่านมา และอยู่
ระหว่างการเตรียมการวิจัย โดยปีนี้ยังคงมี Intervention  ถือว่า 
เป็นวิจัยที่สามารถน ามาส่งในปีปัจจุบนัได้) 

 

 



  องค์ 10 ผลลพัธ์การด าเนินงานฯ 

10.1 ผลลัพธ ด าน
ผู รับบร  าร 

• 10.1.1 ร   ละข ง
 ลุ่ เป้าห า   
พฤต  รร สุขภาพใน
ปัญหาสาธารณสุขท  
ส าคัญเปล   นแปลงไป
ในทางท  ถู ต  งเพ   ข ้น 

• 10.1.2 ร   ละข ง
 ลุ่ เป้าห า   ควา พ ง
พ ใจต่  ระบวน ารสุข
ศ  ษาตา แผนงาน/
โครง าร  

10.2 ผลลัพธ ด าน
ชุ ชน 

• 10.2.1 ระดับ าร
  ส่วนร่ว ข ง
ชุ ชนใน ารจัด
  จ รร สุขศ  ษา 

10.3 ผลลัพธ ด าน
พัฒนาคุณภาพบร  าร 

• 10.3.1   นวัต รร 
หรื ผลงานเด่นท  
ได รับรางวัลระดับ
จังหวัด หรื เขต 
หรื ประเทศ หรื 
ผลงานท  ประสบ
ควา ส าเร จใน าร
ด าเน นงานด านสุข
ศ  ษา ปีละ 1 เรื  ง 






