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ช่ือหนวยงาน สำนักทันตสาธารณสุข   
ช่ือตัวช้ีวัด รอยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 25-59 ปที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุดาน

สุขภาพ โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค รอยละ 40  
หนวยงานท่ีรับการ
ประเมิน  

สำนักสงเสริมสุขภาพ   

คำนิยาม -วัยทำงาน หมายถึง ประชาชนอายุ 25 ป 0 เดือน 1 วัน ถึง 59 ป 11 เดือน 29 วัน  
ที่ไดรับการสุมกลุมตัวอยางโดยเจาหนาที่สาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุข ไดแก 
รพศ./ รพช./ รพท. และ รพ.สต  
- พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค หมายถึง การกระทำ การปฏิบัติ และการแสดงออกท่ี
กอใหเกิดผลดีตอสุขภาพของตนเอง ไดแก  
• การกินผักวันละ 5 ทัพพี ตั้งแต 4 วันตอสัปดาห  
• การมีกิจกรรมทางกายจนรูสึกเหนื่อยกวาปกติ มากกวาหรือเทากับ 150 นาทีตอสัปดาห  
• การนอนวันละ 7-9 ชั่วโมง ตั้งแต 3 วันตอสัปดาห  
• การแปรงฟนกอนนอนดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรดนานอยางนอย 2 นาที ทุกวัน  

วิธีการจัดเก็บขอมูล เก็บรวบรวมโดยการทำแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานผาน mobile 
application H4U  

แหลงขอมูล application H4U 
รายการขอมูล 1 (ถามี) A = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 25-59 ป ท่ีทำแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพวัย

ทำงานผาน application H4U และมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 
รายการขอมูล 2 (ถามี) B = จำนวนประชากรวยัทำงานอายุ 25-59 ป ท่ีทำแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพวัย

ทำงานผาน application H4U ท้ังหมด 
สูตรคำนวณตัวช้ีวัด (ถา
มี) 

รอยละของประชาชนวัยทำงานท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล รอบท่ี 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564) 
รอบท่ี 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564) 

เกณฑการประเมิน : 
รอบท่ี 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ 2564)  
ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแน

น 
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

1 Assessment 
1.1 มีขอมูล สถานการณปญหาสุขภาพ และพฤติกรรม
สุขภาพท่ีเก่ียวของ 
1.2 รวบรวมความรูเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ท่ีสงผลตอภาวะสุขภาพในกลุมประชาชนวัยทำงาน 
จากการทบทวนเอกสารผลงานวิชาการ งานวิจัยท้ังใน
และตางประเทศ 
1.3 วิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคใน
ประชาชนวัยทำงาน  

1 1. รายงานการรวบรวมขอมูล 
สถานการณ ปญหาสุขภาพในสถาน
ประกอบการท่ีถูกตอง เปนปจจุบัน และ
เชื่อถือได (0.2) 
2. รายงานการทบทวนผลงานวิชาการ
งานวิจัยท้ังในและตางประเทศท่ี
เก่ียวของกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ และการสงเสริมสุขภาพใน
ประชาชนวัยทำงาน (0.2) 
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3. รายงานผลการวิเคราะหพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงคในประชาชนวัย
ทำงาน (ขอมูลปงบประมาณพ.ศ. 2562-
2563) (0.3) 
4. มีขอเสนอแนะ/แกไข ท่ีนำไปสูการ
กำหนดนโยบาย มาตรการ และความรูท่ี
จำเปนสำหรับประชาชนหรือผูรับบริการ 
(0.3) 

2 Advocacy/ Intervention  
2.1แตงตั้งคณะทำงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทำงานกลุมท่ี 3 กลุมวัย
ทำงาน 
2.2 จัดทำขอเสนอเชิงนโยบายระดับประเทศ/เขต 
2.3 กำหนดมาตรการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงคในประชาชนวัยทำงานท่ีสอดคลองกับขอมูล
และความรู 

1 1.คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรปูระบบบริหารและวิธีการ
ทำงานกลุมท่ี 3 กลุมวัยทำงาน (0.2) 

2. รายงานแจงผลการตรวจสุขภาพ/ผล
การประเมินสุขภาพจากการรายงาย
ขอมูลฯ Application H4U คืนใหกับ
ประชาชน เพ่ือใหเกิดการรับรูและ
ตระหนักใหเกิดการรับรูถึงพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค/ไมพึงประสงค 
นำไปสูการดำเนินงาน 10 Packages 
เพ่ือใหเกิดการปรับเปลี่ยนดานสุข
ภาวะ 

 (0.4) 
3. มีแนวทางการแกไขพฤติกรรมสุขภาพ

ท่ีพึงประสงค/ไมพึงประสงค โดยใช 
10 Packages (0.4) 

3 Management and Governance 
3.1ถายทอด/สื่อสารนโยบายและมาตรการสงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพประชาชนวัยทำงานแกหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 
3.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพ่ือใหประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 
3.3 ขับเคลื่อนประเด็นความรูท่ีจำเปนสำหรับ
ประชาชน เพ่ือมุงสูการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค 
3.4 กำกับติตดตามการดำเนินงานตามแผนงาน 

1 1.รายงานการถายทอด/สื่อสารนโยบาย
และมาตรการสงเสริมพฤติกรรม
สุขภาพประชาชนวัยทำงานแกศูนย
อนามัย สสจ. และภาคีเครือขาย 
(0.25) 

2. แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
แผนสรางความรอบรูดานสุขภาวะการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเพ่ือ
คุณภาพชีวิตท่ีดีประชากรวัยทำงานกับ
ภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ใน
หนวยงานท่ีรวม MOU (0.25) 

3. รายงานการเผยแพรองคความรู โดย
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศผานชองทาง 
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ออนไลน (ติดตามผานระบบH4U) 
(0.25) 

4. มีรายงานการติดตามการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯทุกเดือน และนำ
ข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันท่ี 
10 ของเดือนถัดไป (0.25) 

4 Output ผลผลิต 
1. มีผลผลิตครบตามจำนวนขอเสนอเชิงนโยบายและ
มาตรการการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 
2. มีผลผลิตการขับเคลื่อนประเด็นความรูท่ีจำเปน
สำหรับประชาชน 

1 1. รายงานผลผลิตการขับเคลื่อนงาน
ตามแผนงาน เพ่ือสงเสริมพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค รอยละของวัย
ทำงานอายุ 25-59 ปท่ีมีการ
เตรียมการเพ่ือสูงอายุดานสุขภาพโดย
การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 
(0.5) 

2. รายงานจำนวนประชาชนไดท่ีไดรับ
การสรางความรอบรูดานสุขภาพ เพ่ือ
มุงสูการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค (0.5) 

5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด 
1.รอบ 5 เดือนแรก : จำนวนประชาชนไดท่ีไดรับการ
สรางความรอบรูดานสุขภาพ เพ่ือมุงสูการมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค 
2. รอบ 5 เดือนหลัง : รอยละของประชาชนวัยทำงาน
อายุ 25 59 ปท่ีมีการเตรียมการเพ่ือยามสูงอายุดาน
สุขภาพ โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค รอย
ละ 30 
คาคะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
รอยละ  22 24 26 28 30  

1 1.รายงานจำนวนประชาชนไดท่ีไดรับ
การสรางความรอบรูดานสุขภาพ เพ่ือมุง
สูการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 
2. ขอมูลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพท่ี
พึงประสงค จากผลการประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู และ
ปจจัยแวดลอมท่ีสงผลตอสุขภาพวัย
ทำงาน (application H4U) 

 คะแนนรวม 5  
เกณฑการประเมิน : 
รอบท่ี 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564) 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

1.1 มีขอมูล สถานการณปญหาสุขภาพ และ
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเก่ียวของ 
1.2 รวบรวมความรูเก่ียวกับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมท่ีสงผลตอภาวะสุขภาพในกลุม
ประชาชนวัยทำงาน จากการทบทวนเอกสาร
ผลงานวิชาการ งานวิจัยท้ังในและตางประเทศ 

1 1. รายงานการรวบรวมขอมูล 
สถานการณ ปญหาสุขภาพในสถาน
ประกอบการท่ีถูกตอง เปนปจจุบัน 
และเชื่อถือได (0.2) 
2. รายงานการทบทวนผลงาน
วิชาการงานวิจัยท้ังในและ
ตางประเทศท่ีเก่ียวของกับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และ
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1.3 วิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคใน
ประชาชนวัยทำงาน  

การสงเสริมสุขภาพในประชาชนวัย
ทำงาน (0.2) 
3. รายงานผลการวิเคราะห
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคใน
ประชาชนวัยทำงาน (ขอมูล
ปงบประมาณพ.ศ. 2562-2563) 
(0.3) 
4. มีขอเสนอแนะ/แกไข ท่ีนำไปสู
การกำหนดนโยบาย มาตรการ และ
ความรูท่ีจำเปนสำหรับประชาชน
หรือผูรับบริการ (0.3) 

2 Advocacy/ Intervention  
2.2 กำหนดประเด็นความรูท่ีใหแกผูมีสวนไดสวน
เสีย เพ่ือการขับเคลื่อนงาน 
2.2 กำหนดมาตรการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ี
พึงประสงคในประชาชนวัยทำงานท่ีสอดคลองกับ
ขอมูลและความรู 

1 1. รายงานมาตรการสงเสริมพฤติกรรม
พึงประสงคกลุมวัยทำงาน (0.5) 
2. รายงานประเด็นความรูเก่ียวกับการ

พฤติกรรมพึงประสงคกลุมวัย
ทำงาน (0.5) 

  
 

3 Management and Governance 
3.1ถายทอด/สื่อสารนโยบายและมาตรการ
สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพประชาชนวัยทำงานแก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
3.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพ่ือใหประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 
3.3 ขับเคลื่อนประเด็นความรูท่ีจำเปนสำหรับ
ประชาชน เพ่ือมุงสูการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค 
3.4 กำกับติตตามการดำเนินงานตามแผนงาน 

1 1.รายงานการขับเคลื ่อนงานตาม
แผน (0.5) 
-จัดเตรียมทำสมุดคู มือสุขภาพวัย
ทำงาน 
- พัฒนาคูมือสมุดสุขภาพวัยทำงาน 
- ถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบสมุด
สุขภาพวัยทำงาน 
- นิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนา
สมุดสุขภาพวัยทำงาน 4 ภาค 
2. มีรายงานการติดตามการ

ดำเนินงาน ภายในวันท่ี 10 ของ
เดือนถัดไป (0.5) 

4 Output ผลผลิต 
1. มีผลผลิตครบตามจำนวนขอเสนอเชิงนโยบาย
และมาตรการการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 
2. มีผลผลิตการขับเคลื่อนประเด็นความรูท่ีจำเปน
สำหรับประชาชน 

1 รายงานผลผล ิตการข ับ เคล ื ่ อน
กิจกรรม/การถายทอดความรู  เพ่ือ
ส งเสร ิมพฤต ิกรรมส ุขภาพท ี ่ พึ ง
ประสงค  
- ทำสมุดคูมือสุขภาพวัยทำงาน 
(0.33) 
- กระจายสมุดคู มือสุขภาพวัย
ทำงานท่ัวประเทศ (0.33) 



แบบฟอรมการจัดทำรายละเอยีดตัวชี้วดั (KPI Template)  

ตามคำรับรองการปฏบิัติราชการของหนวยงานในสังกัดกรมอนามยั ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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- ผลการน ิ เทศต ิ ดตามการ
ดำเนินงานพัฒนาความรอบรู 
(0.34) 

5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด 
1.รอบ 5 เดือนแรก : จำนวนประชาชนไดท่ีไดรับ
การสรางความรอบรูดานสุขภาพ เพ่ือมุงสูการมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 
2. รอบ 5 เดือนหลัง : รอยละของประชาชนวัย
ทำงานอายุ 25 59 ปท่ีมีการเตรียมการเพ่ือยาม
สูงอายุดานสุขภาพ โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ี
พึงประสงค รอยละ 40 
คาคะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
รอยละ  32 34 36 38 40  

1 รอยละของประชาชนวัยทำงาน
อายุ 25-59 ป ที่มีการเตรียมการ
เพื่อยามสูงอายุดานสุขภาพ โดย
การม ีพฤต ิกรรมส ุขภาพท ี ่ พึง
ประสงครอยละ 40 (1) 
 

 
 คะแนนรวม 5   

เง่ือนไข :  (ถามี) 
เอกสารสนับสนุน :  คูมือการเก็บขอมูลฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู และปจจัยแวดลอมท่ีสงผลตอ

สุขภาพวัยทำงาน 2563 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน (ขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 ป) 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

ประชาชนวัยทำงานอายุ 
25-59 มีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค 

รอยละ  
- 

*25.27 36.52 

*ในป 2562 มีการเก็บขอมูลตามกลุมอายุ ไดแก วัยทำงานตอนตน (15-29 ป), วัยทำงานตอนกลาง (30-44 ป) และวัย
ทำงานตอนปลาย (45-59 ป) ดังนั้น ขอมูลผลการดำเนินงานท่ีใกลเคียงท่ีสุดคือ ขอมูลอายุ 30-59 ปท่ีมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค  
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 
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