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(พ.ศ.2561-2580)

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
พฤศจิกายน 2562

เรื่อง

สารบัญ

สวนที่ 1 ขอมูลสถานการณดานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
1.1 สถานการณความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
1.2 สถานการณการดําเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
สวนที่ 2 กรอบแนวคิดและแนวทางการดําเนินงานสุขศึกษา เพื่อเสริมสราง
ความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ประจําปงบประมาณ 2563
2.1 แนวคิดและความเชื่อมโยงการดําเนินงานสุขศึกษากับยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข และยุทธศาสตรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2.2 เปาหมายการดําเนินงานสุขศึกษาเพื่อเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ ประจําปงบประมาณ 2563
2.3 แนวทางการดําเนินงานสุขศึกษาเพื่อเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ ประจําปงบประมาณ 2563
2.3.1 บทบาทและกิจกรรมของภาคีเครือขายงานสุขศึกษา
2.3.2 แผนการดําเนินงานสุขศึกษาเพื่อเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ
สวนที่ 3 แนวทางการติดตามกํากับ และการรายงานผลการดําเนินงานสุขศึกษา
เพื่อเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓
3.1 แนวทางการติดตามกํากับการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา ปงบประมาณ 2563
3.2 การรายงานและแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาฯ
สําหรับศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพ (ศบส.) ปงบประมาณ 2563

หนา

1 - 12
2
6
13 - 36
13
15
18
18
26

37 - 48
37
39

สวนที่ 4 เครื่องมือการประเมินคุณภาพงานสุขศึกษา
49 - 55
4.1 เครื่องมือประเมินการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ/
โรงเรียนสงเสริมสุขบัญญัติแหงชาติ (โปรแกรม Health Gate)
50
4.2 เครื่องมือประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ดานสุขศึกษา สําหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล(รพ.สต.) ปงบประมาณ 2563 52

สารบัญ
เรื่อง
ภาคผนวก
ก
ข
ค
ง
จ
ฉ
ช
ซ
ฌ

ข้อมูลเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 1-12 ปีงบประมาณ 2563
รายชื่อผู้สนับสนุนงานสุขศึกษา ของกองสุขศึกษา
ทาเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
แบบประเมินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา
สาหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
แบบประเมินการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
แบบประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
แบบประเมิน HL.&HB. ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
แบบประเมิน HL.&HB. สาหรับกลุ่มวัยทางาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รายชื่อองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานสุขศึกษา
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำนสุขศึกษำและพฤติกรรมสุขภำพ
การดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เป็นกระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการ
เรียนรู้ ด้านสุขภาพ มีทักษะสุ ขภาพ และสามารถจัดการปัจจัยแวดล้อม เพื่อให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ
(Health Literacy) และพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) ที่ถูกต้อง เหมาะสม หรือกล่าวได้ว่า สุขศึกษาเป็น
กระบวนงานที่ส่งเสริ มให้ป ระชาชนมีศักยภาพ สามารถดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวในการส่งเสริม
ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิต ซึ่ง มีเป้าหมายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี
(พ.ศ.2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (ด้าน
สาธารณสุข) ที่กาหนดยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 4 ด้าน (4 Excellence)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในระดับเขตและจังหวัดทา
การส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพประชาชนและแกนนาชุมชนในพื้นที่ดาเนิน งานสุขศึกษา
เพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 จนถึงปัจ จุบั น ซึ่ งได้มุ่งเน้ นดาเนิ นการให้ เกิดผลลั พธ์ทางสุ ขภาพในประชาชน 2 กลุ่ม วัย คือ กลุ่มเด็ก
วัย เรี ย น(อายุ 7-14ปี ) กลุ่ มวัย ท างาน และอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจ าหมู่บ้าน ในรูป แบบการพัฒ นาคื อ
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติสาหรับกลุ่มวัยเรียน และหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในตาบลจัดการสุขภาพสาหรับกลุ่มวัยทางานและอาสาสมัครสาธารณสุข โดยมีสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ทั้ง รพศ./รพท./
รพช. และ รพ.สต./PCU ทาหน้าที่สนับสนุนและเชื่อมโยงการดาเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพร่วมกับพื้นที่รับผิดชอบด้วยการพัฒนาคุณภาพงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษาในระบบ
บริ การสุ ขภาพ และมีส านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเป็นผู้ส นับสนุน การดาเนินงานของพื้ นที่และประสานงาน
ระหว่ า งส่ ว นกลางกั บ พื้ น ที่ เ ป้ า หมาย ส่ ว นกรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพท าหน้ า ที่ ใ นการพั ฒ นาระบบงาน/
องค์ความรู้ สุ ขศึกษา และสนั บ สนุ น ทางวิช าการ ได้แก่ เครื่องมือ การประเมิน คู่มือ/แนวทางการดาเนินงาน
เนื้อหา/องค์ความรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านสุขภาพ และการนิเทศ เยี่ยมเสริมพลัง รวมทั้งการประเมินผล
ลัพธ์โดยภาพรวม และรวบรวมเป็นฐานข้อมูลสถานการณ์ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพระดับประเทศ โดยมี
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ (ศบส.) 12 แห่ง เป็นหน่วยงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่อยู่ในส่วนภูมิภาค
ทาหน้ าที่ ส่งเสริ ม สนั บสนุ น ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานสุขศึกษาในระดับเขต จังหวัด และพื้นที่
เป้าหมาย
ข้อมูลสถานการณ์ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ จาแนกออกเป็น 2 ส่วนคือ
1. สถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
2. สถานการณ์การดาเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา
1. สถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้วางเป้าหมายการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
และพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) ในกลุ่มหลั ก 2 กลุ่มวัยคือ (1)วัยเรียน และ(2)กลุ่มวัยทางาน/
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เพื่อให้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว โดยใช้กลยุทธ์
การยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพ ทั้งใน

2
ระบบบริการสุขภาพ ระบบสุขภาพภาคประชาชน และระบบการศึกษา ควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้ อต่อ
การมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามเกณฑ์ดังนี้
(1) กลุ่มวัยเรียน เน้นพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ
(2) กลุ่มวัยทางาน เน้น พฤติกรรม 3อ.2ส. และประเด็นตามนโยบายเร่งด่วนของประเทศ ได้แก่ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การป้องกันวัณโรค เป็นต้น
การดาเนินงานใช้กลวิธีส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมให้เครือข่ายมีการดาเนินงานตามกระบวนการสุขศึกษา
เพื่อยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเป้าหมายให้ถูกต้อง จนสามารถพึ่งตนเองด้าน
สุขภาพได้ ชุมชนท้องถิ่น มีความเข้มแข็งสามารถจัดการปั ญหาสุขภาพได้ด้วยตนเองจนนาไปสู่สุขภาวะ ทั้งนี้ได้เริ่ม
ดาเนินงานมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มีการประเมินผลลัพธ์การดาเนินงาน
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งปรากฏผล
จาแนกตามกลุ่มเป้าหมายดังนี้
1.1 สถานการณ์การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยเรียน
จากการส่งเสริมให้โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสดาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติที่ผ่านมา ปรากฏผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy :
HL.) และพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior : HB.) ดังนี้
1.1.1 สถานการณ์ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มวัยเรียน
ตั้งแต่ปี 2557-2561
ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy : HL.) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2561
พบว่า ในแต่ละปี ประชาชนกลุ่มวัยเรียน(อายุ 7-18 ปี)เป้าหมายส่วนใหญ่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพตาม
หลักสุขบัญญัติแห่งชาติอยู่ในระดับพอใช้ -ดี คือ ในปี 2557-2561 กลุ่มวัยเรียนเป้าหมายมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพอยู่ในระดับพอใช้-ดี คิดเป็นร้อยละ 86.48 59.94 63.20 69.38 และ57.88 ตามลาดับ ส่วนในระดับ
ดีมากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคือ คิดเป็นร้อยละ 5.25 36.97 31.80 23.17 และ38.35 ตามลาดับ ดังแผนภูมิที่ 1
แผนภูมิที่ 1 ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนกลุ่มวัยเรียน ตั้งแต่ปี 2557-2561
ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มวัยเรียน ตั้งแต่ปี 2557-2561
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3
ส่วนผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2560 พบว่า
ในแต่ล ะปี ประชาชนกลุ่มวัยเรีย น (อายุ 7-18 ปี )เป้าหมายส่ว นใหญ่มี ระดับพฤติกรรมสุ ขภาพตามแนวทาง
สุขบัญญัติแห่งชาติ อยู่ในระดับพอใช้-ดี คือ ร้อยละ 74.61 36.72 64.70 56.64 และ43.54 ตามลาดับ ส่วน
ปีงบประมาณ 2561 พบว่า ประชาชนกลุ่มวัยเรียนส่วนใหญ่ มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติ
แห่งชาติอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 51.42 รองลงมาคือ ระดับพอใช้-ดี คิดเป็นร้อยละ 43.54 ดังแผนภูมิ
ที่ 2
แผนภูมิที่ 2 ระดับพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติของกลุ่มวัยเรียน ตั้งแต่ปี 2557- 2561
ระดับพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติของกลุม่ วัยเรียน
ตั้งแต่ปี 2557 - 2561
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1.1.2 สถานการณ์ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มวัยเรียน
ปี 2562
จากการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy : HL) ของประชาชนกลุ่มวัยเรียน
อายุ 7–14 ปีที่อยู่ในพื้นที่ป้าหมายปี 2562 พบว่า ส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับพอใช้ คิดเป็น
ร้อยละ 33.83 รองลงมาคือ ระดับดี ดีมาก และไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 28.96 19.63 และ17.58 ตามลาดับ
ดังแผนภูมิที่ 3
แผนภูมิที่ 3 ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างวัยเรียน(อายุ7-14ปี) ในสถานศึกษา ปี 2562
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4
ส่วนผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior : HB) ในปี 2562 พบว่า ประชาชน
กลุ่มวัยเรียน(อายุ 7-18 ปี)เป้าหมายส่วนใหญ่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ อยู่ใน
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 48.58 รองลงมาคือ ระดับพอใช้ ดี และไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 28.46 16.50 และ
6.46 ตามลาดับ ดังแผนภูมิที่ 4
แผนภูมิที่ 4 ระดับพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติของกลุ่มตัวอย่างวัยเรียน(อายุ 7-14 ปี)
ในสถานศึกษา ปี 2562
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เมื่อพิจารณารายเขตสุขภาพ พบว่า
1.ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
จากผลการประเมินในปี 2562 พบว่า พื้นที่เป้าหมายในเขตสุขภาพที่ประชาชนกลุ่มวัยเรียน
มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับดีมาก มากที่สุดคือ เขตสุขภาพที่ 11 คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมาคือ
เขตสุขภาพที่ 5 8 6 1 และ4 คิดเป็นร้อยละ 27.5 23.0 22.0 21.5 และ21.0 ตามลาดับ ส่วนพื้นที่เขต
สุขภาพที่ประชาชนกลุ่มวัยเรียนมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพตั้งแต่ระดับพอใช้-ดีมาก มากที่สุดคือ เขตสุขภาพที่
11 คิดเป็ น ร้ อยละ 96.0 รองลงมาคือ เขตสุ ข ภาพที่ 1 6 และ5 คิด เป็น ร้อยละ 90.0 90.0 และ89.0
ตามลาดับ ส่วนพื้นที่เขตสุขภาพที่ประชาชนกลุ่มวัยเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับไม่ดี มากที่สุดคือ เขต
สุขภาพที่ 10 คิดเป็นร้อยละ 33.5 ดังแผนภูมิที่ 5
2.ระดับพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ
จากผลการประเมินในปี 2562 พบว่า พื้นที่เป้าหมายในเขตสุขภาพที่มีประชาชนกลุ่มวัย
เรียนมีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติในระดับดีมาก มากที่สุดคือ เขตสุ ขภาพที่ 11
รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 6 1 และ4 คิดเป็นร้อยละ 61.5 56.0 และ56.0 ตามลาดับ ส่วนพื้นที่เขตสุขภาพที่
ประชาชนกลุ่มวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติในระดับไม่ดี มากที่สุด คือ เขตสุขภาพที่
10 คิดเป็นร้อยละ 11.5 ดังแผนภูมิที่ 6

5
แผนภูมิที่ 5 ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มวัยเรียน ปี 2562 จาแนกรายเขตสุขภาพ
ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มวัยเรียน ปี 2562 จาแนกรายเขตสุขภาพ
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พอใช้
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แผนภูมิที่ 6 ระดับพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติของกลุ่มวัยเรียน
ปี 2562 จาแนกตามเขตสุขภาพ
ระดับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของกลุม่ วัยเรียน ปี 2562
จาแนกตามเขต

ร้อยละ
100%
90%

35

80%
70%

56

53.5

60%

30%
20%
10%
0%

61.5

15
25.5
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1.2 สถานการณ์การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทางาน
จากการส่งเสริมให้ชุมชนดาเนินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในระหว่างปี 2557-2561
เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนกลุ่มวัยทางานและกลุ่มแกนนาสุขภาพ (อาสาสมัครสาธารณสุข) มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. และได้ทาการประเมินผลลัพธ์การดาเนินงาน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) ในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งปรากฏผล
จาแนกตามกลุ่มเป้าหมายดังนี้
1.2.1 สถานการณ์ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มวัยทางาน ตั้งแต่
ปี 2557-2561
ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มวัยทางาน ในปี 2557-2561 พบว่า ในแต่ละปี ประชาชน
กลุ่มวัยทางานส่วนใหญ่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับพอใช้ -ดี (ซึ่งเป็นความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ยังไม่
สามารถส่งผลให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ยั่งยืนได้ ) คิดเป็นร้อยละ 39.00 47.10 45.50 50.73 และ71.18
ตามลาดับ และมีส่ วนน้อยที่อยู่ในระดับดีมาก (ซึ่งเป็นระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ส ามารถส่ งผลต่อ การมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ยั่งยืนได้) คิดเป็นร้อยละ 1.60 13.20 5.50 7.33 และ18.88 ตามลาดับ ดังแผนภูมิที่ 7
แผนภูมิที่ 7 ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มวัยทางาน ตั้งแต่ปี 2557-2561
ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มวัยทางาน ตั้งแต่ปี 2557-2561
ร้อยละ
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พอใช้-ดี
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ดีมาก
ปี 2560

ระดับ

ปี 2561

สาหรับผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior : HB) พบว่า
*ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2560 ประชาชนกลุ่มวัยทางาน(อายุ 15-59ปี) ส่วนใหญ่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามประเด็น 3อ.2ส. อยู่ในระดับไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 52.70 47.90 และ 56.70 ตามลาดับ รองลงมา
คือ ระดับพอใช้-ดี คิดเป็นร้อยละ 40.90 27.50 และ 38.10 ตามลาดับ
*ในปี 2560 พบว่ า ประชาชนกลุ่ ม วัยท างานส่ ว นใหญ่มีร ะดั บพอใช้ -ดี คิ ดเป็นร้ อยละ 50.25
รองลงมา อยู่ในระดับไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 36.33
*ส่วนในปี 2561 พบว่า ประชาชนกลุ่มวัยทางานส่วนใหญ่มีระดับพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ 49.19 รองลงมาคือ ระดับ พอใช้-ดี คิดเป็นร้อยละ 44.98 และมีส่วนน้อยที่อยู่ในระดับไม่ดี
ร้อยละ 9.94 รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 8 และเมื่อพิจารณาจาแนกรายกลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่มอาสาสมัคร-
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สาธารณสุขประจาหมู่บ้านส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 38.18 รองลงมาคือ
ระดับพอใช้ ดีมาก และไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 32.63 19.43 และ9.77 ตามลาดับ และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพถูกต้องในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 49.51 รองลงมาคือ ระดับดี
พอใช้ และไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 29.79 14.95 และ5.76 ตามลาดับ ส่วนกลุ่มอาสาสมัค รประจาครอบครัว
พบว่า ส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 38.96 รองลงมาคือ ระดับพอใช้ ดีมาก และ
ไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 33.75 16.67 และ10.63 ตามลาดับ และส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในระดับดี
มาก คิดเป็นร้อยละ 47.92 รองลงมาคือ ระดับดี พอใช้ และไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 28.02 17.92 และ6.15
ตามลาดับ ดังแผนภูมิที่ 9
แผนภูมิที่ 8 ระดับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.ของกลุ่มวัยทางาน ตั้งแต่ปี 2557-2561
ร้อยละ

60
50

ระดับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.ของกลุ่มวัยทางาน ตั้งแต่ปี 2557-2561
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พอใช้

ปี 2557
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ดีมาก

ปี 2560

ระดับ

ปี 2561

แผนภูมิที่ 9 ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มวัยทางาน ปี2561
จาแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มวัยทางาน ปี 2561
จาแนกตามเป้าหมาย
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1.2.2 สถานการณ์ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ปี 2562
ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.) ในปี พ.ศ. 2562
พบว่า ส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 52.33 รองลงมาคือ ระดับดี พอใช้ และ
ไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 34.69 10.73 และ2.25 ตามลาดับ ดังแผนภูมิที่ 10
สาหรั บผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.)ในปี พ.ศ.
2562 ได้มุ่งเน้น 5 ประเด็นพฤติกรรม ได้แก่ การบริโภคอาหาร การออกกาลังกาย การไม่สูบบุหรี่ การป้องกันวัณโรค
และการใช้ยาสมเหตุสมผล พบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพถูกต้องในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมา
คือ ระดับดี พอใช้ และไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 26.65 6.40 และ0.29 ตามลาดับ ดังแผนภูมิที่ 11
เมื่อพิจารณารายเขต ปรากฏผลว่า
*ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ พบว่า พื้นที่เขตสุขภาพที่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
(อสม.)มีความรอบรู้ด้านสุขภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป มากที่สุดคือ เขตสุขภาพที่ 7 คิดเป็นร้อยละ 96.0 รองลงมาคือ
เขตสุ ขภาพที่ 9 5 และ1 คิดเป็ นร้ อยละ 94.75 94.50 และ93.25 ส่ วนพื้นที่ เขตสุ ขภาพที่กลุ่ มอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับไม่ดี มากที่สุดคือ เขตสุขภาพที่ 8 และ12 คิดเป็นร้อยละ
3.75 เท่ากัน ดังตารางที่ 12
*ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า พื้นที่เขตสุขภาพที่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.)
มีพฤติกรรมสุขภาพถูกต้องผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป มากที่สุดคือ เขตสุขภาพที่ 7 คิดเป็นร้อยละ 98.75 รองลงมาคือ
เขตสุ ขภาพที่ 5 1 11 และ8 คิ ดเป็ นร้ อยละ 97.50 96.75 96.50 และ96.00 ส่ วนพื้ นที่ เขตสุ ขภาพที่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.)มีพฤติกรรมสุขภาพในระดับไม่ดี มากที่สุดคือ เขตสุ ขภาพที่ 3 และ7
คิดเป็นร้อยละ 1.25 เท่ากัน ดังตารางที่ 13
แผนภูมิที่ 10 ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.)
ปี 2562
ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.) ปี 2562
ร้อยละ
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แผนภูมิที่ 11 ระดับพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
ปี 2562

ร้อยละ
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ระดับพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ปี 2562
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ระดับ

แผนภูมิที่ 12 ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในกลุ่มแกนนาสุขภาพ (อสม.) ปี 2562
จาแนกรายเขตสุขภาพ
ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในกลุ่มแกนนาสุขภาพ (อสม.) ปี 2562
จาแนกรายเขตสุขภาพ
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แผนภูมิที่ 13 ระดับพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มแกนนาสุขภาพ (อสม) ปี 2562
จาแนกรายเขตสุขภาพ
ระดับพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มแกนนาสุขภาพ (อสม) ปี 2562
จาแนกรายเขตสุขภาพ

ร้อยละ
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2.สถานการณ์การดาเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา
2.1.1 สถานการณ์การดาเนินงานพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษา ปี 2555-2560
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้พัฒนาดาเนินงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลตามมาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพด้านสุ ข ศึกษาในสถานบริ การสุ ขภาพภาครัฐ มาอย่างต่อเนื่อ งมาตั้งแต่ปีง บประมาณ 2555 โดยเริ่ ม
ดาเนินการพัฒนาในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ จานวน 100 แห่ง
มีเป้าหมายการผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ร้อยละ 60 และได้ขยายความครอบคลุมใน
การพัฒนาในโรงพยาบาลทุกระดับ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
จานวน 896 แห่ง ในปีงบประมาณ 2560 และในปีงบประมาณ 2562 มีโรงพยาบาลที่พัฒนาคุณภาพผ่าน
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด(ตั้งแต่ระดับพัฒนาขึ้นไป) จานวน 885 แห่ง คิดเป็นร้อยละ98.77 ซึ่งมีแนวโน้ม
ของโรงพยาบาลที่มีบริการด้านสุขภาพที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น ดังแสดงในแผนภาพที่ 14
สาหรั บการดาเนินงานพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพ ด้านสุ ขศึกษา ในปีงบประมาณ 2560 –
2562 เน้นการยกระดับพัฒนาคุณภาพบริการด้านสุขศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ
2562 มีโรงพยาบาลที่มีการพัฒนางานอยู่ในระดับคุณภาพ 525 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.59 ระดับพัฒนา 360
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.18 และระดับพื้นฐาน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.23 ดังแสดงในแผนภาพที่ 15 และ 16
เมื่อพิจารณาผลการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษา ปีงบประมาณ 2562 รายเขตสุขภาพ พบว่า พื้นที่เขตสุขภาพที่มีสัดส่วนโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพมากที่สุดคือ เขตสุขภาพที่ 5 มี
โรงพยาบาลผ่ านเกณฑ์คุ ณภาพจ านวน 63 แห่ งจากโรงพยาบาลทั้ง หมด 66 แห่ ง คิด เป็นร้ อยละ 95.45
รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่8 และ4 คิดเป็นร้อยละ 83.33 และ79.45 ตามลาดับ ดังแสดงในแผนภาพที่16-17
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แผนภูมทิ ี่ 14 แสดงผลการดาเนินงานพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2555 – 2562
ผลการดาเนินงานพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2555 - 2562
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เป้าหมาย
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ปีงบประมาณ
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แผนภูมิที่ 15 ผลการยกระดับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ปีงบประมาณ 2555 – 2562
ผลการยกระดับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ปีงบประมาณ 2560 - 2562
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12
แผนภูมิที่ 16 ผลการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษา ปีงบประมาณ 2562
จาแนกรายเขตสุขภาพ
ผลการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา
ปีงบประมาณ 2562 จาแนกรายเขตสุขภาพ
จานวน
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12 เขตสุขภาพ

แผนภูมิที่ 17 ค่าร้อยละผลการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษา ปีงบประมาณ 2562
จาแนกรายเขตสุขภาพ
ค่าร้อยละผลการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษาของสถานบริการสุขภาพ
ปีงบประมาณ 2562 จาแนกรายเขตสุขภาพ
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1.14

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12

ส่วนที่ 2
กรอบแนวคิดและแนวทำงกำรดำเนินงำนสุขศึกษำ
เพื่อเสริมสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพและพฤติกรรมสุขภำพ
ประจำปีงบประมำณ 2563
2.1 แนวคิดและความเชื่อมโยงการดาเนินงานสุขศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
และยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้กาหนดเป็นยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศไทย
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ย่อยได้แก่ 1)พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2)เสริมสร้างคนไทยให้มีสุขภาวะที่ ดี
3)การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาสุขภาพของประชาชน และกระทรวงสาธารณสุขได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ใน 4 ด้านหรือ 4 Excellence โดยมี 2 ด้านที่มีความสอดรับกับการดาเนินงานสุขศึกษา ได้แก่ 1)ด้านส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ ๒)ด้านบริการเป็นเลิศ
จากแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้วางแนวทางการ
ด าเนิ น งานเพื่ อ รองรั บ แผนการพั ฒ นาสุ ข ภาพของประเทศและแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงสาธารณสุ ข
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้กาหนดเป้าประสงค์หลัก 2 ประการคือ 1)สถานบริการสุขภาพภาครัฐ -เอกชน
และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน ให้บริการด้วยความปลอดภัย และมียุทธศาสตร์หลักคือ
การพัฒนากลไก ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา กากับ ติดตาม และตรวจสอบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ซึ่งสอดรับ
กับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขในด้านบริการเป็นเลิศ และ2)ประชาชนแลชุมชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้
มียุทธศาสตร์หลักคือ พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของประชาชน และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน
ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขในด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
สาหรับการดาเนินงานสุขศึกษาเพื่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ มี
ความสัมพันธ์กับทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ เนื่องจากเป็นการดาเนินงานพัฒนาบริการในสถานบริการสุขภาพควบคู่กับการ
ส่ ง เสริ ม การมีส่ ว นร่ ว มในการจั ดการสุ ข ภาพของประชาชน และภาคี เครื อข่ า ยภาคประชาชน เพื่อ ส่ งผลให้
ประชาชนมีทักษะสุขภาพและมีความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองได้ ซึ่งเป็นกระบวนการดาเนินงานเชิงรุก
ตามแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพคือ การมุ่งจัดการพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพ
ตามประชาชนกลุ่ มเป้าหมาย ด้วยการส่ งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน ควบคู่กับการ
จัดบริการสุขภาพและปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ ดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 แผนผังความเชื่อมโยงการดาเนินงานสุขศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๓. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

เป้าหมายกระทรวง
สาธารณสุข

เป้าประสงค์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
งานสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ
ปี ๒๕๖๓

๓.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและ
การเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ

๒. ด้านบริการเป็นเลิศ

ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้และชุมชน
จัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน

ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพ
ปลอดภัย และสมประโยชน์

พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาภาคประชาชนโดย
การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน
และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากลและ
พัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
I.ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้และชุมชนจัดการ
สุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน

II.สถานบริการสุขภาพภาครัฐมีการดาเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่มีคุณภาพ

14

ยุทธศาสตร์
4 Excellence

๓.๕ เสริมสร้างคนไทยให้มีสุขภาวะที่ดี

15
2.2 เป้าหมายการดาเนินงานสุขศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ประจาปีงบประมาณ 2563
2.2.1 เป้าประสงค์ ผลผลิต และผลลัพธ์ การดาเนินงานสุขศึกษาเพื่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ
เป้าประสงค์งานสุขศึกษา

1.ประชาชนทุกคน
สามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ และชุมชน
จัดการสุขภาพเพื่อการ
พึ่งตนเองด้านสุขภาพได้
อย่างยั่งยืน

ผลผลิต

ในชุมชน : ทุกตาบลในตาบลจัดการ
คุณภาพชีวิต
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล(รพ.สต.)
ทุกแห่งมีการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานงาน
สุ ข ศึ ก ษาตั้ ง แต่ ระดั บ พั ฒ นาขึ้ น ไป และไม่ น้ อ ย
กว่าร้อยละ 20 ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ
2.มี โ รงเรี ย นประถมศึ ก ษาที่ พั ฒ นาผ่ า นเกณฑ์
ตั้งแต่ระดับดีมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
และอยู่ในระดับพัฒนาไม่เกินร้อยละ 30
3.มี ห มู่ บ้ า นปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่
พัฒนาผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับดีมากขึ้นไป ไม่น้อย
กว่ าร้ อยละ 20 และอยู่ ในระดั บพั ฒ นาไม่เ กิ น
ร้อยละ 30
3.มีต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับอาเภอ
ทุกอาเภอๆละ 2 ชุมชน
โดยเกณฑ์ในแต่ละชุมชนประกอบด้วย
3.1 รพ.สต.ผ่านเกณฑ์มาตรฐานงานสุขศึกษา
ระดับคุณภาพ
3.2 หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ระดับดีเยี่ยม อย่างน้อย 1 หมู่บ้าน
3.3 โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
ระดับดีเยี่ยม อย่างน้อย 1 โรงเรียน
4.มีต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับจังหวัด
ทุกจังหวัดๆละอย่างน้อย 1 อาเภอต้นแบบ
2.สถานบริการสุขภาพ ในสถานบริการสุขภาพ : รพศ./รพท./รพช.
ภาครัฐมีการ
ทุกแห่ง (896 แห่ง)
ดาเนินงาน สุขศึกษา รพศ./รพท./รพช. ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม พั ฒ นา
และพัฒนาพฤติกรรม ติดตามกากับคุณภาพงานมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพ
สุขภาพด้านสุขศึกษา ทุกแห่ง

ผลลัพธ์

มุ่งเน้น : ประชาชนกลุ่มวัยเรียน
และกลุ่มวัยทางาน
1.ประชาชนกลุ่มวัยเรียน
-ร้อยละ50 ของประชาชน
กลุ่มวัยเรียนมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
-ร้อยละ50 ของประชาชน
กลุ่มวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
2.ประชาชนกลุ่มวัยทางาน
-ร้อยละ50 ของประชาชน
กลุ่มวัยทางานมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพ
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
-ร้อยละ50 ของประชาชน
กลุ่มวัยทางานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

-รพศ./รพท/รพช.ผ่านเกณฑ์
ตั้ ง แต่ ร ะดั บ พั ฒ นาขึ้ น ไป
ร้อยละ 100
-รพศ./รพท/รพช.ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ ร้อยละ 80
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2.2.2 พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และพื้นที่เป้าหมายการดาเนินงานสุขศึกษาเพื่อการเสริมสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มเป้าหมาย

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์/เกณฑ์

พื้นที่เป้าหมาย
ปี 2563

1.วัยเรียน
(เด็กและเยาวชน
อายุ 7-14ปี)

1.สุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ
2.พฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วน (มุ่งเน้นในกลุ่มอายุ 12-14ปี) ได้แก่
2.1 การบริโภคอาหารลดหวาน มัน เค็ม และเครื่องดื่มที่ผสมน้าตาล
2.2 กินผักและผลไม้สด อย่างน้อยวัยละครึ่งกิโลกรัม
2.3 การออกกาลังกายหรือกิจกรรมทางกาย ทุกวันๆละอย่างน้อย
60 นาที
พฤติกรรมการป้องกันโรคไม่ติดต่อ และปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ
ได้แก่
1.พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
1.1 กินผักและผลไม้สด อย่างน้อยวันละครึ่งกิโลกรัม
1.2 ลดการกินอาหารหวาน มัน เค็ม
1.3 ลดการกินผลไม้ที่มีนาตาลสู
้
ง หรือให้พลังงานสูง
1.4 กินอาหารสุก สะอาด
2.พฤติกรรมการออกกาลังกาย
2.1 มีกิจกรรมทางกาย หรือออกกาลังกายระดับปานกลาง
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5วันๆละอย่างน้อย 30นาที หรือรวมแล้ว
ไม่น้อยกว่า 150 นาทีต่อสัปดาห์
3.พฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่
3.1 ไม่สูบ ไม่ลองสูบบุหรี่/ยาสูบ
3.2 เลิกสูบบุหรี่/ยาสูบ
4.พฤติกรรมการจัดการความเครียดทางอารมณ์
5.พฤติกรรมการ ลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
6.พฤติกรรมการป้องกันวัณโรค
6.1 ใช้ผ้าปิดปาก จมูก เวลาไอ จาม และระวังเสมหะ
6.2 สวมหน้า กากอนามัยไปในที่ ชุม ชนแออั ด หรือ สถานที่ อากาศ
ถ่ายเทไม่สะดวก
6.3 ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้ง ก่อนกินอาหาร หลังการขับถ่าย หลังการ
หยิบจับของสาธารณะ
7.พฤติกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
7.1 อ่านฉลากยาให้เข้าใจทุกครั้ง ก่อนตัดสินใจใช้ยา
7.2 การใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย (ถูกคน ถูกเวลา ถูกวิธี)

โรงเรียน
ระดับประถมศึกษา
และโรงเรี ย นขยาย
โอกาสทุกแห่ง

2.วัยทางาน
(อายุ15-60ปี)

ดังแผนภาพที่ 2

ทุ ก หมู่ บ้ า นใน 76
จังหวัด

แผนภาพที่ 2 เป้าหมายการดาเนินงานสุขศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เป้าประสงค์ :

ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนกลุม่ เป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ(HL.)และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์(HB.)ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

กลุ่มเป้าหมาย :

เด็ก – เยาวชน (๗-๑๔ ปี)
สุขบัญญัติแห่งชาติ

พฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ :

รร.ประถมศึกษา

พื้นที่เป้าหมาย :

วัยทางาน(๑๕–๖๐ ปี)

กินอาหาร/ออกกาลังกาย

๓อ.๒ส./การป้องกัน TB /RDU

รพ.สต.

รร.ขยายโอกาส

ประชาชนกลุ่มป่วย และกลุ่มไม่ป่วย
ได้รับบริการสุขศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐาน และสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้

หมู่บ้าน
รพศ./รพท./รพช. ทุกแห่ง (896 แห่ง)

๗๖ จังหวัด /๗,๒๕๕ ตาบล /๗5,032 หมู่บ้าน
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ทุกตาบล/
76 จังหวัด

ต้นแบบชุมชน
รอบรู้ด้านสุขภาพ

1.ระดับอาเภอ
*ทุกอาเภอๆละ 2 ชุมชน
2.ระดับจังหวัด
*ทุกจังหวัดๆละ 1
อาเภอต้นแบบ

โรงเรียนส่งเสริม
สุขบัญญัติฯ

รพ.สต
คุณภาพ

1 ตาบล
หมูบ่ ้าน
โรงเรียน
ส่งเสริม
ปรับเปลี่ยนฯ
สุ
ข
บั
ญญัติฯ
ดีเยีย่ ม
ดีเยี่ยม

1.ทุกแห่งพัฒนาตามมาตรฐาน
งานสุขศึกษา ผ่านเกณฑ์ระดับ
ตั้งแต่ระดับพัฒนาขึ้นไป
2.ร้อยละ20 ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ

รพ.สต.
คุณภาพ
ระบบบริการสุขภาพ
ชุมชน

ผลผลิต :

ยุวอสม./อสม.

4.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20ของโรงเรียน
ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติผ่านเกณฑ์ตั้งแต่
ระดับดีมากขึ้นไป และมีระดับพัฒนา
ไม่เกินร้อยละ 30

หมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมฯ

3.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20ของหมูบ่ ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผ่านเกณฑ์
ตั้งแต่ระดับดีมากขึ้นไป และมีระดับพัฒนา
ไม่เกินร้อยละ 30

รพศ./รพท./รพช.
*ผ่านระดับพัฒนาขึ้นไปร้อยละ
๑๐๐
*พัฒนายกระดับคุณภาพงาน
สุขศึกษาในระดับคุณภาพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
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2.3 แนวทางดาเนินงานสุขศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแลพฤติกรรมสุขภาพ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
แนวทางการด าเนิ น งานสุ ข ศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพและพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็ น การดาเนิน งานมุ่งเน้นส่ งเสริมการพัฒ นายกระดับงานสุ ขศึกษาให้ มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องและสอดรับกัน ทั้ง ระบบสุขภาพในชุมชนและสถานบริการสุขภาพ ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมกับภาคี
เครือข่ายทุกระดับในการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบ เพื่อก่อให้เกิดเป้าประสงค์ร่วมกันคือ “ประชาชนมีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อการดูแลสุขภาพและพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ นาไปสู่การมี
สุขภาวะ”
2.3.1 บทบาทและกิจกรรมของภาคีเครือข่ายงานสุขศึกษา
การกาหนดแนวทางการดาเนินงานและบทบาทของเครือข่ายงานสุขศึกษาในแต่ละระดับไว้ดังนี้
หน่วยงาน
๑.กองสุขศึกษา

บทบาท

กิจกรรมปี ๒๕๖๓

I.ด้านชุมชน
๑.พัฒนาองค์ความรู้ ๑.พัฒนาและสนับสนุน คู่มือ แนวทาง สื่อ ด้านสุขศึกษาเพื่อการ
สื่อ และเครื่องมือ
เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ด้านสุขศึกษาเพื่อการ ๒.พัฒนาและสนับสนุนเครื่องมือการประเมิน
เสริมสร้างความรอบรู้
๒.๑ HL.&HB. ๒.๒ การพัฒนากระบวนงานสุขศึกษา
ด้านสุขภาพและ
๓.จัดทาหลักสูตรพัฒนาเครือข่ายงานสุขศึกษาระดับเขต/จังหวัด
พฤติกรรมสุขภาพ
4.จัดทาหลักสูตรพัฒนายุวอสม.และอสม.เพื่อส่งเสริม HL.&HB.
๒.ส่งเสริม พัฒนา และ ๑.ถ่ายทอดแนวทางการดาเนินงานสุขศึกษาเพื่อการเสริมสร้าง
เพิ่มศักยภาพการมี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ส่วนร่วมของภาคี
๒.พัฒนาทีมพี่เลี้ยงของกองสุขศึกษาในการสนับสนุนด้าน
เครือข่ายด้านสุขศึกษา วิชาการให้กับ ศบส. (รายชื่อตามภาคผนวก)
๓.พัฒนาทีมขับเคลื่อนงานสุขศึกษาระดับเขต/จังหวัด
๓.นิเทศ ติดตาม และ ๑.นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา
ประเมินผล ระดับกรม ของ ศบส.
และประเทศ
๒.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการดาเนินงาน
ของ ศบส.
๓.ประเมินผลการขับเคลื่อนงานสุขศึกษา ระดับกรม/ประเทศ
II.ด้านคุณภาพสถานบริการสุขภาพ
๔.ส่งเสริมการพัฒนา ๑.สนับสนุนองค์ความรู้ คู่มือ แนวทางการดาเนินงานสุขศึกษา
ติดตามกากับคุณภาพ ในโรงพยาบาล
งานตามมาตรฐาน
๒.พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเยี่ยมประเมินคุณภาพงานด้าน
ระบบบริการสุขภาพ สุขศึกษา
ด้านสุขศึกษา
๓.พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบพัฒนาคุณภาพงานระดับเขต
๔.ร่วมเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา
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หน่วยงาน
๒.ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพ

บทบาท
กิจกรรมปี ๒๕๖๓
๑.สร้างทีมและ
I.ด้านชุมชน
ขับเคลื่อนงานสุขศึกษา ๑.แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการพัฒนางานสุขศึกษาฯ
(ศบส.ที่ ๑-๑๒)
ระดับเขต
ระดับเขต
และ ศูนย์พัฒนาการ
๒.วิเคราะห์สถานการณ์งานสุขศึกษาและวางแผนงาน/โครงการ
สาธารณสุขมูลฐาน
ขับเคลื่อนงานสุขศึกษาเพื่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้าน
(ศสม. 5แห่ง)
สุขภาพ
๓.ประชุมคณะทางานฯเพื่อติดตามและประเมินผลการ
ขับเคลื่อนงานสุขศึกษาฯเป็นระยะ อย่างน้อยรายไตรมาส
๒.ส่งเสริม สนับสนุน ๑.ถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจแนวทางการดาเนินงาน
นิเทศ เยี่ยมเสริมพลัง สุขศึกษาฯ ให้แก่เครือข่ายระดับจังหวัด
ติดตาม และ
๒.พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาระดับจังหวัด
ประเมินผล การ
อาเภอ ตาบล (สสจ./สสอ./รพ.สต./หมู่บ้าน/โรงเรียน)
ดาเนินงานสุขศึกษา
๓.ส่งเสริม สนับสนุน ให้พื้นที่เป้าหมายมีการประเมินตนเองและ
เพื่อการเสริมสร้าง
พัฒนายกระดับชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ตามแนวทางที่กาหนด
ความรอบรู้ด้าน
๓.นิเทศ เยี่ยมเสริมพลังผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาระดับจังหวัด
สุขภาพและพฤติกรรม- ๔.ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานฯ ระดับจังหวัด
สุขภาพ ระดับจังหวัด
๓.ส่งเสริมการพัฒนา ๑.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบด้าน
พื้นที่ต้นแบบด้าน
สุขศึกษา (หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ/โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติฯ/
สุขศึกษา ระดับเขต
ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ)
II.ด้านคุณภาพสถานบริการสุขภาพ
๔.ส่งเสริม เยี่ยมเสริม ๑.วิเคราะห์สถานการณ์ และจัดทาแผนยกระดับคุณภาพงาน
พลัง และเยี่ยมประเมิน ระดับเขต
การพัฒนาคุณภาพงาน ๒.เยี่ยมเสริมพลังการยกระดับคุณภาพงานตามมาตรฐานงาน
ตามมาตรฐานระบบ
สุขศึกษาในจังหวัด
บริการสุขภาพด้าน
๓.เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษาใน
สุขศึกษา
สถานบริการสุขภาพ (วางแผนเยี่ยมประเมิน/ลงเยี่ยมประเมิน/
รับรองผลเยี่ยมประเมินระดับเขต/รายงานผลการเยี่ยมต่อกรม)
๕.ติดตาม ประเมินผล ๑.ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานสุขศึกษาและการ
และรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษาระดับเขต
ขับเคลื่อนงานสุขศึกษา ๒.สรุปและจัดทารายงานเสนอ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและ
ตามตัวชี้วัดระดับเขต กองสุขศึกษา ตามระบบรายงาน รอบ ๖ เดือน และ ๑๐ เดือน
ต่อกรม สบส. และ
(แบบรายงาน ส.๑ ส.๒ และ ส.๓)
กองสุขศึกษา
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I.ด้านชุมชน

๑.สร้างทีมขับเคลื่อนงาน
สุขศึกษา ระดับจังหวัด/
อาเภอ

๑.แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนงานสุขศึกษาฯระดับจังหวัด/อาเภอ
๒.วิเคราะห์สถานการณ์ และวางแผนงาน/โครงการขับเคลื่อน
งานสุขศึกษาฯ ระดับจังหวัด/อาเภอ
๓.ประชุมคณะทางานฯเพื่อการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อน
งานสุขศึกษาฯเป็นระยะ อย่างน้อยรายไตรมาส
๒.ส่งเสริม สนับสนุน และ ๑.ถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจแนวทางการดาเนินงานและเกณฑ์การ
พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ ประเมินผลงานสุขศึกษาฯ แก่ผรู้ ับผิดชอบงาน
งานสุขศึกษา ระดับอาเภอ สุขศึกษาและเครือข่าย ระดับอาเภอ และตาบล/พืน้ ที่เป้าหมาย
และตาบล(พืน้ ที่เป้าหมาย) ๒.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขศึกษา ระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล/
(บูรณาการกับงานสนับสนุน พื้นที่เป้าหมาย(รพ.สต./หมู่บา้ น/โรงเรียน)
สุขภาพภาคประชาชน)
3.อบรมพัฒนายุวอสม.และอสม.เพื่อการส่งเสริม HL.&HB. ตาม
หลักสูตรกองสุขศึกษา
4.ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย
๓.นิเทศ ติดตาม และเยี่ยม ๑.นิเทศ เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการดาเนินงานสุขศึกษาเพื่อพัฒนา
เสริมพลังการดาเนินงาน
ชุมชนรอบรู้ดา้ นสุขภาพ
สุขศึกษา แก่ผู้รับผิดชอบ
งานสุขศึกษาระดับอาเภอ
ตาบล/ชุมชนพืน้ ที่เป้าหมาย
(รพ.สต./หมู่บ้าน/โรงเรียน)
๔.ส่งเสริม พัฒนาพื้นที่
ต้นแบบด้านสุขศึกษาระดับ
อาเภอ และจังหวัด
๕.ประเมินผล และรายงาน
ผลการขับเคลื่อนงาน
สุขศึกษาระดับจังหวัด
ตามระบบของกรม สบส.

๑.ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาต้นแบบชุมชนรอบรู้ดา้ นสุขภาพ
๒.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบด้าน
สุขศึกษา ระดับอาเภอ และจังหวัด (ตามเกณฑ์ที่กาหนด)
๑.ติดตามและประเมินผลดาเนินงานสุขศึกษาในพื้นที่
(ก่อนและหลังดาเนินการ: เดือนม.ค. และ ก.ค. 63)
๑.๑ ติดตาม ตรวจสอบและรับรองผลการประเมินตนเองของพื้นที่
เป้าหมายตามโปรแกรมประเมินการพัฒนาในเว็ปไซด์
กองสุขศึกษา
๑.๒ การประเมิน HL.&HB.ของพื้นที่
๒.สรุปผล และรายงานผลตามระบบการรายงานของกรม สบส.
II.ด้านคุณภาพสถานบริการสุขภาพ
๑.ส่งเสริม สนับสนุน และ ๑.ถ่านทอดและสร้างความเข้าใจ แนวทางการพัฒนายกระดับคุณภาพ
พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ งานตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา
งานสุขศึกษาของสถาน๒.พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและเครือข่ายรพศ./รพท./
บริการสุขภาพ
รพช.
๓.ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับสถานบริการสุขภาพเป้าหมาย
(วิทยากร/ให้คาปรึกษา/สนับสนุนแนวทาง/สื่อ ฯลฯ)
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๑.สร้างทีมงาน
และขับเคลื่อน
งานสุขศึกษาฯ
ระดับตาบล

๑.สร้างทีม/คณะทางานขับเคลื่อนงานสุขศึกษาฯระดับตาบล
ประกอบด้วย รพ.สต.(ผูบ้ ริหาร ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและทีมหมอครอบครัว)
แกนนาหมู่บา้ น(ผู้นาชุมชนและ อสม.) แกนนาโรงเรียน(ครูพี่เลี้ยงและยุวอสม.)
และองค์กรเครือข่ายภาครัฐ/เอกชนในพืน้ ที่ที่เกี่ยวข้อง
๒.วิเคราะห์สถานการณ์งานสุขศึกษา และวางแผนการพัฒนาในพื้นที่ระดับตาบล
๓.ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสุขภาพระดับตาบล

*รพ.สต./
*หมู่บ้าน/
*โรงเรียน
ประถมศึกษา ๒.ดาเนินการ

๑.กาหนดกลุ่มเป้าหมาย/ชุมชนพื้นที่เป้าหมายการส่งเสริมพัฒนา
พัฒนางาน
(ใน ๑ ชุมชน ประกอบด้วย รพ.สต. โรงเรียนประถมศึกษา และหมู่บ้าน)
สุขศึกษาเพื่อ ๒.ถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจกับแนวทางการพัฒนางานสุขศึกษาในพื้นที่
การเสริมสร้าง เป้าหมาย
ความรอบรู้
๓.ส่งเสริม สนับสนุนให้พื้นที่เป้าหมายมีการพัฒนางานสุขศึกษาฯ ตามแนวทางที่
ด้านสุขภาพ
กาหนด โดยมีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาเพื่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรม และพฤติกรรมสุขภาพ มุ่งให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะสุขภาพตาม
สุขภาพใน
องค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสุขภาพ และจัดการปัจจัยแวดล้อมที่เอือ้ ต่อ
พื้นที่เป้าหมาย การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ อย่างเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ในแต่ละพืน้ ที่
๓.๑ กิจกรรมใน รพ.สต.
มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มีขั้นตอนดังนี้
(1)พัฒนาทีม โดยแต่งตั้งคณะทางาน/ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา และศึกษา
แนวทางการพัฒนาคุณภาพงานตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา
สาหรับ รพ.สต.
(2)ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ โดยการประเมินตนเองก่อนดาเนินการ
ประกอบด้วย
(2.1)ประเมินการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาตามมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพด้านสุขศึกษาของรพ.สต. (ประเมินตนเองตามโปรแกรมในเว็ปไซด์
กองสุขศึกษา)
(2.2)ประเมินข้อมูลสถานการณ์ด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้
ด้านสุขภาพ และปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยง ที่เป็นปัญหาสาคัญของพื้นที่
(โปรแกรมประเมินHL.&HB. บนGoogle From )
(3)วางแผนงาน/โครงการสุขศึกษาที่สอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่และ
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพงานของ รพ.สต. โดยการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านและ
โรงเรียนเป้าหมายการเสริมสร้างHL.&HB.ในพื้นที่ ตามกระบวนการยกระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา สาหรับรพ.สต.
(4)พัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา ทั้งในสถานบริการสุขภาพและชุมชนที่
รับผิดชอบ โดยส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดาเนินการจัดกิจกรรมสุขศึกษาเพื่อ
การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในโรงเรียนและ
หมู่บ้าน ตามแผนที่กาหนด
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(5)ประเมินผลการดาเนินงานพัฒนา หลังดาเนินการ โดยใช้เครื่องมือของ
กองสุขศึกษาบนเว็ปไซด์หรือบน Google From ทั้ง 2 ด้าน
(5.1)กระบวนการ(พิจารณาสถานบริการสุขภาพพัฒนาตามมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา) โดยมีเป้าหมาย
-ทุกแห่งพัฒนาผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับพัฒนาขึ้นไป และยกระดับเป็น
ระดับคุณภาพร้อยละ 20 เพื่อร่วมพัฒนา “ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ระดับอาเภอ”
(5.2)ผลลัพธ์ ได้แก่ HL.&HB.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มป่วยและ
กลุ่มไม่ป่วย โดยในกลุ่มไม่ป่วยให้ประเมินร่วมกับหมู่บ้านและโรงเรียน
เป้าหมาย
(6)ดาเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพประชาชน พร้อมแจ้งเตือน
ทั้งกลุ่มป่วยและกลุ่มไม่ป่วย
(7)พัฒนานวัตกรรม ต้นแบบ และผลงานเด่นด้านสุขศึกษา
๓.๒ กิจกรรมในโรงเรียน (อย่างน้อยตาบลละ ๑ แห่ง)
(1)สร้างทีมงานในโรงเรียน โดยพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงและแกนนา
นักเรียนให้เป็น “ยุวอสม.” ตามแนวทางที่กาหนด
(2)โรงเรียนศึกษาข้อมูลสถานการณ์ด้านสุขศึกษา โดยการประเมิน
ตนเอง ก่อนดาเนินการ ประกอบด้วย
(2.1)ประเมินการพัฒนาระบวนการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติ
แห่งชาติ (ประเมินตนเองตามโปรแกรม Health Gate ในเว็ปไซด์
กองสุขศึกษา)
(2.2)ประเมินข้อมูลสถานการณ์ด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ และปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยง ที่เป็นปัญหาสาคัญ
ของนักเรียน (โปรแกรมประเมิน HL&HB. บนGoogle From )
(3)วางแผนและพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาโรงเรียนส่งเสริม
สุขบัญญัติแห่งชาติ ๗ ขั้นตอน โดยมีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาที่สอดคล้อง
กับปัญหาของนักเรียน
(4) ประเมินผลการดาเนินงานพัฒนา หลังดาเนินการ (ใช้เครื่องมือของ
กองสุขศึกษา) ทั้ง 2 ด้านคือ
(4.1)กระบวนการตามเกณฑ์พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติฯ) โดยมี
เป้าหมายทุกแห่งผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับดีมากขึ้นไป และไม่น้อยกว่าร้อยละ
20 ยกระดับเป็นระดับดีเยี่ยม เพื่อร่วมพัฒนา “ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้าน
สุขภาพระดับอาเภอ”
(4.2)ผลลัพธ์ : ประเมิน HL.&HB.นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยมี
เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีHL.&HB.
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
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หน่วยงาน
พื้นที่
เป้าหมาย
ระดับตาบล
*รพ.สต./
*หมู่บ้าน/
*โรงเรียน
ประถมศึกษา

บทบาท

กิจกรรมปี ๒๕๖๓
๓.๓ กิจกรรมในหมู่บ้าน (อย่างน้อย ๑ หมู่บ้าน/ตาบล)
(1)พัฒนาทีมในหมู่บ้าน โดยแต่งตั้งทีมพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ และ
พัฒนาศักยภาพทีมและ อสม.ให้เป็นผู้นาการส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ตามแนวทางที่กาหนด
(2)ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ด้านสุขศึกษาของหมู่บ้าน โดยการประเมิน
ตนเอง ก่อนดาเนินการ ประกอบด้วย
(2.1)ประเมินกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ (ประเมินตนเองตามโปรแกรม Health Gate ในเว็ปไซด์
กองสุขศึกษา)
(2.2)ประเมินข้อมูลสถานการณ์ด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ และปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยง ที่เป็นปัญหาสาคัญ
ของประชาชน (โปรแกรมประเมิน HL&HB. บน Google From )
(3)วางแผนและดาเนินการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางการพัฒนา
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ๗ ขั้นตอน โดยมีการจัดกิจกรรม
สุขศึกษาที่สอดคล้องกับปัญหาและสาเหตุของปัญหาชุมชน
(4) ประเมินผลการดาเนินงานพัฒนา หลังดาเนินการ (ใช้เครื่องมือของ
กองสุขศึกษา) ทั้ง 2 ด้านคือ
(4.1)กระบวนการตามเกณฑ์พัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ โดยมีเป้าหมายทุกแห่งผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับดีมากขึ้นไป และ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ยกระดับเป็นระดับดีเยี่ยม เพื่อร่วมพัฒนา “ต้นแบบ
ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพระดับอาเภอ”
(4.2)ผลลัพธ์ : ประเมิน HL.&HB.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยมี
เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีHL.&HB.
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
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หน่วยงาน
บทบาท
พื้นที่
๓.ติดตาม
เป้าหมาย และ
ระดับตาบล ประเมินผล
*รพ.สต./
*หมู่บ้าน/
*โรงเรียน
ประถมศึกษา

สถานบริการ
สุขภาพ
(รพศ./
รพท./รพช.)

๑.พัฒนา
ยกระดับ
คุณภาพงาน
ตาม
มาตรฐาน
ระบบบริการ
สุขภาพ

กิจกรรมปี ๒๕๖๓
๑.ติดตาม และเยี่ยมเสริมพลังแกนนาเครือข่ายสุขภาพของพื้นที่เป้าหมาย
๒.คณะทางานระดับตาบล ประเมินผลการดาเนินงาน (ใช้เครื่องมือประเมิน
ของกองสุขศึกษาบนเว็ปไซด์) ดังนี้
๒.๑ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา
สาหรับ รพ.สต. ตั้งแต่ระดับพัฒนาขึ้นไป และยกระดับเป็นระดับคุณภาพ
เพื่อร่วมพัฒนาต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ อาเภอละ 2แห่ง (20%)
๒.๒ โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับดีมาก
ขึ้นไป อย่างน้อย ๑ แห่ง/ตาบล และยกระดับเป็นระดับดีเยี่ยม เพื่อร่วม
พัฒนาต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ อาเภอละ 2โรงเรียน (20%)
๒.๓ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับดีมาก
ขึ้นไป อย่างน้อย ๑ หมู่บ้าน/ตาบล และยกระดับเป็นระดับดีเยี่ยม เพื่อร่วม
พัฒนาต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ อาเภอละ 2หมู่บ้าน (20%)
2.4 ประเมินผลลัพธ์ในกลุ่มวัยเรียนและกลุ่มวัยทางานในพื้นที่เป้าหมาย
โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ๕๐ของกลุ่มเป้าหมายมีHL.&HB.ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
๑.จัดตั้งและพัฒนาทีม/คณะทางานพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาของ
โรงพยาบาล (แบบมีส่วนร่วมกับสหวิชาชีพและเครือข่าย)
๒.ประเมินการพัฒนาตนเอง ในระบบ HS4 ก่อน-หลังดาเนินการ
-ทุกแห่งผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับพัฒนาขึ้นไป และผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๓.วิเคราะห์และวางแผนการพัฒนายกระดับคุณภาพงานสุขศึกษา
๔.ดาเนินงานพัฒนายกระดับตามแผนที่กาหนด โดยมีแผนการดาเนิน
กิจกรรมสุขศึกษา ให้แก่ประชาชนทั้งกลุ่มป่วย และกลุ่มไม่ป่วยที่อยู่ในพื้นที่
ชุมชนรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับการแก้ปัญหาสุขภาพของพื้นที่
๕.มีการดาเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
๖.มีการพัฒนานวัตกรรม หรืองานวิจัยด้านสุขศึกษา
๗.ประเมินผลลัพธ์(HL.&HB.)ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง ๒
กลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดโดยสรุปตามแผนภาพที่ ๓

แผนภาพที่ ๓ แนวทางการดาเนินงานสุขศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
*วัยเรียน

สุขบัญญัติแห่งชาติ

เกณฑ์ใน ๑ ตาบล
*รพ.สต.คุณภาพ
*หมู่บ้านดีเยี่ยม
*ร.ร.สบช.ดีเยี่ยม

มาตรฐานงานสุขศึกษา

3.ไม่น้อยกว่าร้อยละ
20ของหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพผ่านเกณฑ์
ตั้งแต่ระดับดีมากขึ้น
ไป และมีระดับพัฒนา
ไม่เกินร้อยละ 30

โรงเรียน
ส่งเสริม
สุขบัญญัติ
ฯ

ยุวอสม./อสม.

ศสม.

II.สถานบริการ
สุขภาพมีการ
ดาเนินงาน
สุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพที่มี
คุณภาพ

หมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมฯ

4.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20ของโรงเรียนส่งเสริม
สุขบัญญัติแห่งชาติผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับดีมากขึ้นไป
และมีระดับพัฒนาไม่เกินร้อยละ 30

สนับสนุน
องค์ความรู้

I.ประชาชน
ทุกคน
สามารถดูแล
สุขภาพ
ตนเองได้ และ
ชุมชนจัดการ
สุขภาพได้

ศบส.
1-12

กองสุขศึกษา

สร้าง/พัฒนาทีมงานสุขศึกษา
ระดับจังหวัด/อาเภอ/ตาบล

สถานบริการสุขภาพ
(รพศ./รพท./รพช.)

จัดทาแผนการขับเคลื่อนงาน
สุขศึกษาระดับจังหวัด/อาเภอ

*มีการดาเนินงาน
สุขศึกษาได้มาตรฐาน
ตั้งแต่ระดับพัฒนาขึ้นไป
๘๙๖ แห่ง
*ได้มาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ตาบลจัดการสุขภาพ ๗,๒๕๕ ตาบล/ ๗๖ จังหวัด

ส่งเสริม สนับสนุน
กลุ่มเป้าหมายให้มี HL.&HB.
ที่ถูกต้องตามเกณฑ์

พัฒนาศักยภาพ
ผู้รับผิดชอบงาน
สุขศึกษาระดับจังหวัด

ตรวจเยี่ยมประเมิน
มาตรฐานงาน
สุขศึกษาในพื้นที่

ส่งเสริมการพัฒนาและคัดเลือกพื้นที่
ต้นแบบระดับอาเภอ/จังหวัด ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงาน
สุขศึกษาในพื้นที่
ส่งเสริมยกระดับสถานบริการสุขภาพ
ให้ได้มาตรฐานงานสุขศึกษา
พื้นที่ต้นแบบระดับอาเภอ/จังหวัด

นิเทศ ติดตาม
ประเมินผล
ในพื้นที่

ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
ระดับจังหวัด/เขต
และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต

*พัฒนาและส่งเสริม องค์ความรู้ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ และเครื่องมือการประเมิน
2.4
ขขศึศึกกษาและพฤติ
กรรมสุ
ภาพ ปีอข่งาบประมาณ
*จัดทแผนการด
าหลักสูตรพัฒาเนิ
นาเครืนองานสุ
ข่ายงานสุ
ษา และดาเนินการพั
ฒนาศักขยภาพเครื
ยระดับเขตและจั๒๕๖๓
งหวัด
*นิเทศ ติดตาม เยีย่ มเสริมพลังระดับเขต

ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ รับรอง และประเมินผล
การดาเนินงานสุขศึกษาในพื้นที่

*ประเมินผล และจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ระดับประเทศ
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ระบบบริการสุขภาพ
ชุมชน

รพ.สต.
คุณภาพ

๓อ.๒ส./TB./RDU.

สสจ./สสอ.

*ทุกอาเภอๆละ ๒
ชุมชน
*ทุกจังหวัดๆละ
๑ อาเภอต้นแบบ

ต้นแบบชุมชน
รอบรู้ด้าน
สุขภาพ

1.ทุกแห่งพัฒนา
ตามมาตรฐานงาน
สุขศึกษา ผ่าน
เกณฑ์ระดับตั้งแต่
ระดับพัฒนา
2.ร้อยละ20 ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ

*วัยทางาน

๒.3.2 แผนการดาเนินงานสุขศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ จาแนกออกเป็น ๒ เป้าประสงค์ดังนี้
กระบวนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วยกิจกรรมหลักและระยะเวลาดาเนินการดังนี้
ไตรมาส 1
กองสุขศึกษา

1.พัฒนาองค์ความรู้ คู่มือ แนวทาง
หลักสูตรและเครื่องมือ
2.พัฒนาศักยภาพระดับเขต/จังหวัด

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

3.นิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลัง ระดับเขต
4.ติดตามรายงานความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน ระดับเขต

6. กิจกรรมรณรงค์สขุ บัญญัติ
แห่งชาติ
7.สนับสนุนความรู้ด้าน
สุขภาพผ่านระบบดิจิทลั และ
คลังความรู้ กระทรวง
สาธารณสุข

8.ติดตามความก้าวหน้า รอบ10เดือน
ระดับเขต
9.ประเมินผลระดับประเทศ
10.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิดชูเกียรติ

5.สนับสนุนความรู้ด้านสุขภาพผ่านระบบ
ดิจิทัลและคลังความรู้ กระทรวงสาธารณสุข

ศบส.ที่ 1-12

พื้นที่เป้าหมาย
*รพ.สต./หมู่บ้าน/โรงเรียน
*รพศ./รพท./รพช.

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
ขับเคลื่อนงานสุขศึกษา ระดับเขต
และคณะกรรมการเยี่ยมประเมิน
มาตรฐาน
2.วางแผนการขับเคลื่อนงานสุขศึกษา

2.ส่งเสริมสนับการดาเนินงานสุขศึกษา
ระดับจังหวัดและพื้นที่เป้าหมาย
3.ติดตามและรายงานความก้าวหน้า
รอบ6เดือน (แบบรายงาน ส.1 และ ส.2)

4.นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง
พื้นที่เป้าหมาย
5.เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ
6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้ระดับเขต/
คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบระดับเขต

7.นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง พื้นที่
เป้าหมาย
8.เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
9.ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
รอบ 10 เดือน ระดับเขต (แบบรายงาน ส.3)

1.แต่งตั้งคณะทางาน ระดับจังหวัด/
อาเภอ
2.จัดทาแผนการขับเคลื่อนงาน
สุขศึกษา และกาหนดพื้นที่เป้าหมาย

3.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับอาเภอ/
พื้นที่เป้าหมาย
4.ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานใน
พื้นที่เป้าหมายให้ดาเนินการตามแนวทาง

5.นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริม
พลัง พื้นที่เป้าหมาย
6.คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ
ระดับอาเภอ/ระดับจังหวัด

7. ตรวจสอบ รับรองผล ประเมินการพัฒนา
งานสุขศึกษาของพื้นที่เป้าหมายและพื้นที่
ต้นแบบ สรุปผล/ถอดบทเรียนและรายงาน
ผลการดาเนินงานต่อ ศบส.

1.ศึกษาแนวทางการพัฒนา

2.พัฒนาทีมในพื้นที่เป้าหมาย
3.ประเมินตนเอง และวางแผนการพัฒนา
ตามแนวทางที่กาหนด
4.ดาเนินการพัฒนาตามแผนที่กาหนด

5.ประเมินผลการพัฒนา
หลังดาเนินการ

โดยมีแผนการดาเนินงาน จาแนกตามเป้าประสงค์ 2 เป้าประสงค์ ดังนี้
I.ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้และชุมชนจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน
II.สถานบริการสุขภาพภาครัฐมีการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่มีคุณภาพ
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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สสจ./สสอ
ทุกจังหวัด/ทุกอาเภอ

ไตรมาส 4

I.ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้และชุมชนจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน
ผู้ดาเนินการ
*กองสุขศึกษา

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

4.นิเทศ เยี่ยมเสริมพลัง
ระดับเขต/จังหวัด
ครั้งที่ 1
(12เขตๆละ1ครั้ง)

6.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การส่งเสริม พัฒนาต้นแบบ
ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ
ระดับเขต/จังหวัด

7.ติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินงานสุขศึกษาระดับเขต

5.ติดตามความก้าวหน้า
ในการดาเนินงานสุขศึกษา
ระดับเขต
รอบ 6 เดือนแรก

8.เวทีเรียนรู้และถอด
ประสบการณ์การดาเนินงาน
ระหว่างเขต และจังหวัด
ปี 2563
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1.พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
1.1 จัดทาแนวทางและคู่มือการดาเนินงานสุขศึกษา สาหรับเจ้าหน้าที่และ
เครือข่ายงานสุขศึกษา ระดับเขต/จังหวัด ปีงบประมาณ 2563
1.2 พัฒนาระบบการส่งเสริม สนับสนุน ติดตามกากับ การดาเนินงานสุขศึกษา
1.3 พัฒนาระบบและเกณฑ์การคัดเลือกต้นแบบงานสุขศึกษา (ต้นแบบหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ/ต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ/ต้นแบบ
ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ)
1.๔ ประชุมชี้แจงแนวทางและพัฒนาศักยภาพแกนนาเครือข่ายระดับเขต/จังหวัด
2.พัฒนาและสนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่เครือข่าย
2.1 พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนางานสุขศึกษา ปี2563 สาหรับ
ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาระดับเขต/จังหวัด
2.2 พัฒนาแนวทางการพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ(หมู่บ้าน/โรงเรียน/รพ.สต.)
2.3 พัฒนาคู่มือการยกระดับคุณภาพงานสุขศึกษา สาหรับ รพ.สต.
2.4 รวมกลวิธีการเสริมสร้างHL.&HB. สาหรับกลุ่มวัยทางาน/กลุ่มผู้สูงอายุ
2.5 คู่มือการจัดกิจกรรม(โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อเสริมสร้างHL.)
ประเด็น: 2อ./2ส./ป้องกันTB/RDU/สุขบัญญัติ

กิจกรรม
ไตรมาส ๒

ผู้ดาเนินการ

ไตรมาส ๑

กิจกรรม
ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

3.พัฒนาและสนับสนุนเครื่องมือการประเมิน (บน website กองสุขศึกษา :
www.hed.go.th)

ผลผลิตที่ได้ :
(หลักฐาน)

9.จัดเวทีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
เครือข่ายและพื้นที่ที่มีผลงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
ดีเด่น

1.ได้ต้นแบบชุมชนรอบรู้
ด้านสุขภาพ ระดับอาเภอ
ทุกอาเภอๆละ 2 ชุมชน

1.ได้ผลการดาเนินงานสุขศึกษา
ระดับเขต/ประเทศ
2.ได้ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ระดับจังหวัด และเขต
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3.1 โปรแกรมประเมินการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ(ระบบ
Health Gate)
3.2 โปรแกรมประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
(ระบบHealth Gate)
3.3 เครื่องมือการประเมินHL.&HB. ประเด็น สุขบัญญัติ/โรคอ้วน/
2ส.+TB+RDU /3อ.2ส.
3.4 พัฒนาเครื่องมือประเมินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพด้านสุขศึกษา สาหรับ รพ.สต.
1.ได้แนวทางการดาเนินงานสุขศึกษาฯ
1.ได้ข้อมูลความก้าวหน้าใน
๒.ระบบการติดตามและการรายงานผลงานสุขศึกษา
การดาเนินงานสุขศึกษา
สาหรับ ศบส.เขต/จังหวัด
รอบ 6 เดือนแรก
๓.องค์ความรู้ 9 เรื่อง
๔.เครื่องมือประเมินด้านสุขศึกษา 4 เรื่อง

ไตรมาส ๔

ผู้ดาเนินการ
*ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพ

ที่ 1-๑๒
(ศบส.)

กิจกรรม
ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

1.แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสุขศึกษา และ
จัดทาแผนการขับเคลื่อนงานสุขศึกษา ปี 2563
ระดับเขต
2.จัดตั้งและประชุมพัฒนาศักยภาพทีมขับเคลื่อนงาน
สุขศึกษา ระดับเขต/จังหวัด

ศูนย์พัฒนาการ
สาธารณสุขมูลฐาน
5 แห่ง

ผลผลิตที่ได้ :
(หลักฐาน)

๔.ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงาน
สุขศึกษา ระดับจังหวัด รอบ 6 เดือนแรก และ
จัดทารายงานกรม ตามแบบรายงาน ส.1 และ
ส.๒
ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการในพื้นที่

ไตรมาส ๔

๕.ติดตาม และประเมินผลการ ๖.แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือก
พัฒนาต้นแบบชุมชน
ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ
เสริมสร้าง HL. ระดับจังหวัด ระดับเขต (หรือประกวด)
8.ติดตาม และประเมินผลการ
ขับเคลื่อนงานสุขศึกษาระดับ
จังหวัด และสรุปจัดทารายงานกรม
ตามแบบรายงาน ส.๓

1.แผนการขับเคลื่อนงานสุขศึกษา ปี2563 ระดับเขต 1.สรุปผลการประเมินตนเองของพื้นที่เป้าหมาย 1.สรุปผลประเมินการพัฒนา 2.ผลการคัดเลือกต้นแบบชุมชน
2.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสุขศึกษา การขับเคลื่อนงานสุขศึกษา
ต้นแบบชุมชนเสริมสร้าง HL. เสริมสร้าง HL.ระดับเขต
ระดับเขต
ระยะก่อนดาเนินการ
ระดับจังหวัด
3.ผลการขับเคลื่อนงานสุขศึกษา
3.คาสั่งแต่งตั้งทีมขับเคลื่อนงานสุขศึกษาระดับจังหวัด 2.รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน
ปี๒๕๖๓ ระดับเขต (แบบรายงาน
4.รายชื่อพื้นที่เป้าหมายการยกระดับชุมชนรอบรู้ด้าน สุขศึกษาระดับเขต/จังหวัด รอบ 6 เดือนแรก
ส.๓)
สุขภาพ (ทุกตาบล)
(แบบรายงาน ส.๑ และ ส.๒)
1.แนวทางและคู่มือการดาเนินงานสุขศึกษา สาหรับเจ้าหน้าที่และเครือข่ายงานสุขศึกษา ระดับเขต/จังหวัด ปีงบประมาณ 2563
2.ระบบและเกณฑ์การคัดเลือกต้นแบบงานสุขศึกษา (ต้นแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ/ต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ/ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ)
3.อบรมตามหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนางานสุขศึกษา ปี2563 สาหรับผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาระดับเขต และจังหวัด
๔ แบบรายงานผลการขับเคลื่อนงานสุขศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (แบบรายงาน ส.๑ ส.๒ และ ส.๓)
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สิ่งสนับสนุน :

3.ส่งเสริม สนับสนุน เยี่ยมเสริมพลังการ
ขับเคลื่อนงานสุขศึกษา ระดับจังหวัด

ไตรมาส ๓

ผู้ดาเนินการ
*สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
(สสจ.)

กิจกรรม
ไตรมาส ๑

4.ส่งเสริม สนับสนุน และเยี่ยมเสริมพลัง การขับเคลื่อนงานสุขศึกษา ระดับอาเภอ

2.ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับ
อาเภอ

5.ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานสุขศึกษา
ระดับอาเภอ รอบ 6 เดือนแรก และส่งข้อมูลกลับ
ศบส. ตามแบบรายงาน ส.๒

ไตรมาส ๔
6.ส่งเสริม ติดตามและรับรองผลการประเมินการพัฒนา
ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ และการคัดเลือกต้นแบบชุมชน
รอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับอาเภอ โดยใช้โปรแกรมประเมิน
ทางเว็ปไซด์กองสุขศึกษา (เดือนกรกฎาคม 2563)
7.แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกต้นแบบงานสุขศึกษา
ระดับจังหวัด (หรือประกวด) (เดือนกรกฎาคม 2563)
8.ติดตาม และสรุปประเมินผลการขับเคลื่อนงาน สุขศึกษา
ระดับจังหวัด และสรุปรายงานส่งข้อมูลให้ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพเขต (ศบส.เขต) และกองสุขศึกษา
ตามแบบรายงาน ส.๓
(ส่งภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563)
1.สรุปผลประเมินการพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ
ระดับอาเภอ/จังหวัด
2.ผลการคัดเลือกต้นแบบงานสุขศึกษาระดับจังหวัด
3.สรุปผลการขับเคลื่อนงานสุขศึกษา ปี๒๕๖๓ ระดับ
จังหวัด (แบบรายงาน ส.๓)

1.คาสั่งคณะทางาน และแผนขับเคลื่อน
1.สรุปผลการประเมินตนเองของพื้นที่เป้าหมายการ
งานสุขศึกษา ปี 2563 ระดับจังหวัด
ขับเคลื่อนงานสุขศึกษา ระยะก่อนดาเนินการ
(แบบรายงาน ส.1)
2.รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสุขศึกษา
2.รายชื่อทีมพี่เลี้ยงระดับอาเภอ
ระดับเขต/จังหวัด รอบ 6 เดือนแรก
3.รายชื่อพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา
(แบบรายงาน ส.๒)
ยกระดับเป็นต้นแบบ
1.แนวทางและคู่มือการดาเนินงานสุขศึกษา สาหรับเจ้าหน้าที่และเครือข่ายงานสุขศึกษา ระดับเขต/จังหวัด ปีงบประมาณ 2563
2.ระบบและเกณฑ์การคัดเลือกต้นแบบงานสุขศึกษา (ต้นแบบหมู่บา้ นปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ/ต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ/ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ)
3.อบรมตามหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนางานสุขศึกษา ปี2563 สาหรับผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาระดับจังหวัด/อาเภอ
4.องค์ความรู/้ สื่อ ด้านสุขศึกษาเพื่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่
4.1 แนวทางการพัฒนาชุมชนรอบรู้ดา้ นสุขภาพ (หมูบ่ ้าน/โรงเรียน/รพ.สต.) 4.2 คู่มือการยกระดับคุณภาพงานสุขศึกษา สาหรับ รพ.สต.
4.3 รวมกลวิธีการเสริมสร้างHL.&HB. สาหรับกลุ่มวัยทางาน/กลุ่มผู้สูงอายุ
4.4 คู่มือการจัดกิจกรรม(โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อเสริมสร้างHL.) ประเด็น: 2อ./2ส./ป้องกันTB/RDU/สุขบัญญัติ
5.เครื่องมือการประเมิน (บนเว็ปไซด์กองสุขศึกษา www.hed.go.th) ได้แก่
5.1 โปรแกรมประเมินการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ(ระบบHealth Gate)
5.2 โปรแกรมประเมินการพัฒนาหมูบ่ ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ(ระบบHealth Gate)
5.3 เครื่องมือการประเมินHL.&HB. ในประเด็น สุขบัญญัติ/โรคอ้วน/2ส.+TB+RDU /3อ.2ส.
5.4 เครื่องมือประเมินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา สาหรับ รพ.สต.
๕.๕ แบบรายงานผลการขับเคลื่อนงานสุขศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (แบบรายงาน ส.๑ ส.๒ และ ส.๓)
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สิ่งสนับสนุน :

ไตรมาส ๓

1.แต่งตั้งคณะทางานและจัดทาแผน
ขับเคลื่อนงานสุขศึกษา ปี 2563
ระดับจังหวัด

3.กาหนดพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ พื้นที่
พัฒนาเป็นชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ และ
พื้นที่ที่พัฒนายกระดับเป็นต้นแบบ
ผลผลิตที่ได้ :
(หลักฐาน)

ไตรมาส ๒

ผู้ดาเนินการ
*สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ
(สสอ.)

ผลผลิตที่ได้ :
(หลักฐาน)

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

1.จัดตั้งและพัฒนาทีมขับเคลื่อนงานสุขศึกษาระดับตาบล เพื่อ
ชี้แจงสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม

4.ส่งเสริม สนับสนุน และเยี่ยมเสริมพลัง
การขับเคลื่อนงานสุขศึกษา ระดับตาบล/
พื้นที่เป้าหมาย

8.ติดตาม ตรวจสอบผลการประเมินผล
การพัฒนางานของพื้นที่และรายงานผล
การขับเคลื่อนงานสุขศึกษาในพื้นที่ระดับ
ตาบล และระดับอาเภอ ให้แก่ สสจ.

๒.จัดทาฐานข้อมูล และคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ พื้นที่
ส่งเสริมพัฒนา และพื้นที่ยกระดับเป็นชุมชนรอบรู้
ด้านสุขภาพ

5.ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงาน
สุขศึกษา ระดับอาเภอ รอบ 6 เดือนแรก
และส่งข้อมูลกลับ สสจ.
(ส่งภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563)

6.ส่งเสริม ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับ
ตาบล โดยใช้โปรแกรมประเมิน
บนเว็ปไซด์กองสุขศึกษา
7.แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือก
ต้นแบบงานสุขศึกษาระดับอาเภอ
(หรือประกวด)
(เดือนมิถุนายน 2563)

๓.วางแผนการพัฒนาและขับเคลื่อนงานสุขศึกษาร่วมกับตาบล/
พื้นที่เป้าหมาย (พื้นที่ส่งเสริมพัฒนาทุกตาบล และพื้นที่
ยกระดับเป็นต้นแบบอย่างน้อยอาเภอละ ๒ ชุมชน)
1.แผนขับเคลื่อนงานสุขศึกษา ปี 2563 ระดับอาเภอ
1.สรุปผลการประเมินตนเองของพื้นที่
1.สรุปผลประเมินการพัฒนาชุมชน
3.รายงานผลการดาเนินงานสุขศึกษา
2.รายชื่อพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา และยกระดับเป็นต้นแบบ
เป้าหมายการขับเคลื่อนงานสุขศึกษา
เสริมสร้าง HL.ระดับตาบล/อาเภอ
ระดับอาเภอ (แบบรายงาน ส.3)
ระยะก่อนดาเนินการ
2.ผลการคัดเลือกต้นแบบ
2.รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน
งานสุขศึกษา ระดับอาเภอ
สุขศึกษาระดับอาเภอ รอบ 6 เดือนแรก
(แบบรายงาน ส.๒)
1.แนวทางและคู่มือการดาเนินงานสุขศึกษา สาหรับเจ้าหน้าที่และเครือข่ายงานสุขศึกษา ระดับเขต/จังหวัด/อาเภอ ปีงบประมาณ 2563
2.ระบบและเกณฑ์การคัดเลือกต้นแบบงานสุขศึกษา (ต้นแบบหมู่บา้ นปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ/ต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ/ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ)
3.องค์ความรู/้ สื่อ ด้านสุขศึกษาเพื่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่
3.1 แนวทางการพัฒนาชุมชนรอบรู้ดา้ นสุขภาพ(หมู่บา้ น/โรงเรียน/รพ.สต.) 3.2 คู่มือการยกระดับคุณภาพงานสุขศึกษา สาหรับ รพ.สต.
3.3 รวมกลวิธีการเสริมสร้างHL.&HB. สาหรับกลุ่มวัยทางาน/กลุ่มผู้สูงอายุ 3.4 คู่มือการจัดกิจกรรม(โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อเสริมสร้างHL.) ประเด็น: 2อ./2ส./ป้องกันTB/RDU/สุขบัญญัติ
4.เครื่องมือการประเมิน (บนเว็ปไซด์กองสุขศึกษา : www.hed.go.th) ได้แก่
4.1 โปรแกรมประเมินการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ(ในระบบHealth Gate)
4.2 โปรแกรมประเมินการพัฒนาหมูบ่ ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ(ในระบบHealth Gate)
4.3 เครื่องมือการประเมินHL.&HB. ประเด็น สุขบัญญัติ/โรคอ้วน/2ส.+TB+RDU /3อ.2ส.
4.๔ เครื่องมือประเมินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา สาหรับ รพ.สต.
๔.๕ แบบรายงานผลการขับเคลื่อนงานสุขศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (แบบรายงาน ส.๑ ส.๒ และ ส.๓)
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สิ่งสนับสนุน :

กิจกรรม

ผู้ดาเนินการ
*พื้นที่เป้าหมาย
การพัฒนา
(๑)รพ.สต.
(๒)หมู่บ้าน
(๓)โรงเรียน
ประถมศึกษา/
ขยายโอกาส

สิ่งสนับสนุน :

ไตรมาส ๑
1.กาหนดพื้นที่เป้าหมายการส่งเสริมพัฒนา และพื้นที่
พัฒนายกระดับเป็นต้นแบบ ร่วมกับ สสอ./สสจ.
2.ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ปัญหาสุขภาพ และความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ/พฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนใน
พื้นที่เป้าหมาย
(ประเมิน HL.&HB.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ก่อนดาเนินการ)

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

5.ดาเนินกิจกรรมพัฒนายกระดับ ตามแผนที่กาหนด
6.ประเมินความก้าวหน้าในการดาเนิน
กิจกรรมตามแผน และรายงานผล
รอบ 6 เดือนแรก ให้แก่ สสอ. ทราบ
(ส่งภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563)

๙.รวบรวม จัดเก็บเป็น
ฐานข้อมูลของพื้นที่ เพือ่
7.ประเมินผลการดาเนินงานสุขศึกษาของพื้นที่เป้าหมาย นาไปใช้วางแผนพัฒนาต่อไป
(ประเมินหลังดาเนินการ)
-ประเมินHL.&HB. ใช้เครื่องมือประเมินของกอง
สุขศึกษา บน Google From
-ประเมินระดับการพัฒนางานสุขศึกษา โดยใช้
โปรแกรมประเมินบนเว็ปไซด์กองสุขศึกษา
www//hed.go.th
(เดือนมิถุนายน 2563)
8.สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน สสอ./สสจ.
ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563

3.ประเมินระดับการพัฒนางานสุขศึกษาของพื้นที่
ก่อนดาเนินการ (ตามโปรแกรมประเมินตนเอง)
4.วางแผนปฏิบัตกิ ารพัฒนางานสุขศึกษาสู่ชุมชนรอบ
รู้ด้านสุขภาพของแต่ละพื้นที่ ตามที่กาหนดในแนวทาง
ที่เกี่ยวข้อง
1.แผน/โครงการพัฒนางานสุขศึกษาระดับตาบลและ 1.สรุปผลการประเมินตนเองของพื้นที่
1.รายงานสรุปผลประเมินการพัฒนาต้นแบบชุมชน
พื้นที่เป้าหมาย
เป้าหมายการพัฒนางานสุขศึกษา
เสริมสร้าง HL.ระดับตาบล
ระยะก่อนดาเนินการ
2.รายงานสรุปผลการประเมินตนเองของพื้นที่เป้าหมาย
2.รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน
การพัฒนางานสุขศึกษา
สุขศึกษาระดับตาบล รอบ 6 เดือนแรก
ระยะหลังดาเนินการ
1.องค์ความรู/้ สื่อ ด้านสุขศึกษาเพื่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ (บนเว็ปไซด์กองสุขศึกษา : www.hed.go.th) ได้แก่
1.1 พัฒนาแนวทางการพัฒนาชุมชนเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ(หมู่บา้ น/โรงเรียน/รพ.สต.) 1.2 คู่มือการยกระดับคุณภาพงานสุขศึกษา สาหรับ รพ.สต.
1.3 รวมกลวิธีการเสริมสร้างHL.&HB. สาหรับกลุ่มวัยทางาน/กลุ่มผู้สูงอายุ 1.4 คู่มือการจัดกิจกรรม(โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อเสริมสร้างHL.) ประเด็น: 2อ./2ส./ป้องกันTB/RDU/สุขบัญญัติ
2.เครื่องมือการประเมิน (บนเว็ปไซด์กองสุขศึกษา : www.hed.go.th) ได้แก่
2.1 โปรแกรมประเมินการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ (ระบบHealth Gate ในเว็ปไซด์กองสุขศึกษา)
2.2 โปรแกรมประเมินการพัฒนาหมูบ่ ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (ระบบHealth Gate ในเว็ปไซด์กองสุขศึกษา)
2.3 เครื่องมือการประเมินHL.&HB. ประเด็น สุขบัญญัติ/โรคอ้วน/2ส.+TB+RDU /3อ.2ส. บน Google From
2.4 เครื่องมือประเมินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา สาหรับ รพ.สต.
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ผลผลิตที่ได้ :
(หลักฐาน)

กิจกรรม

II.สถานบริการสุขภาพภาครัฐมีการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่มีคุณภาพ
ผู้ดาเนินการ
กองสุขศึกษา

1.ถ่ายทอดเป้าหมาย แนวทางการดาเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาในสถานบริการสุขภาพ
ลงสู่ระดับเขต
2.จัดทาคู่มือ แนวทางการดาเนินงานสุขศึกษาในสถานบริการ
(เป็นชุดการเรียนรู้สาหรับ รพ. 3 เล่ม 1)กระบวนการบริการ
สุขศึกษาเพื่อสร้างHL. 2)แนวทางการพัฒนาคุณภาพงาน
สุขศึกษาและHL.ในรพ. 3) tool kits)
3. พัฒนาระบบ กลไกการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 1)จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมประเมิน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 2)พัฒนาศักยภาพกรรมการเยี่ยม
ประเมินฯ(ร่วมกับกรม ฯ)
4.พัฒนาองค์ความรู้ แนวทางการพัฒนางานสุขศึกษา
ในสถานบริการสุขภาพ ปี 63
(๑)การดาเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา
ตามมาตรา 5 พรบ.สถานประกอบการ ปี พ.ศ. 2559
(๒)แนวทางการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มป่วย(โปรแกรมสุขศึกษา)

1.อบรม พัฒนาขีดความสามารถ
ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาระดับเขต
จังหวัด อาเภอ
2.สนับสนุนองค์ความรู้ คู่มือ
แนวทางการดาเนินงาน

1.ชุดการเรียนรู้สาหรับ รพ. 3 เล่ม ได้แก่
(1)กระบวนการบริการสุขศึกษาเพื่อสร้างHL.
(2)แนวทางการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและHL.ในรพ.
(3)tool kits)
2.คณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ด้านสุขศึกษา
3.องค์ความรู้ 2 เรื่อง

1.ผลการดาเนินงาน 6 เดือนแรก
2.แผนการส่งเสริมและแผนการเยี่ยม
ประเมินมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ติดตาม กากับ เสริมพลัง
สนับสนุนการดาเนินงาน
ของเขต

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการ
ดาเนินงาน
4. ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน
(12เดือนแรก) ตามแบบรายงาน ส.๓

3. นิเทศเสริมพลังระดับเขต
(12เขต)
4. ติดตามความก้าวหน้าการ
ดาเนินงาน (6 เดือนแรก)
ตามแบบรายงาน ส.๒
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ผลผลิต :
(หลักฐาน)

ไตรมาส 1

กิจกรรม
ไตรมาส 2

ผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ

ผู้ดาเนินการ
ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพเขต
(ศบส.เขต)
เขต 1-12

ไตรมาส 1

กิจกรรม
ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

1.ถ่ายทอดเป้าหมาย แนวทางการดาเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาในสถานบริการสุขภาพ ลงสู่
ระดับจังหวัด
2. ศึกษา วิเคราะห์ความเสี่ยงในการดาเนินงานจากปีที่ผ่าน
มาเพื่อจัดทาแผนการพัฒนายกระดับคุณภาพงาน
สุขศึกษาในสถานบริการสุขภาพ (แผนส่งเสริม)

๕.จัดทาแผนการเยี่ยมฯร่วมกับพื้นที่
เป้าหมาย

๙.ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
และรับรองผลการเยี่ยมประเมิน

๖.เยี่ยม เสริมพลังเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาใน
โรงพยาบาล

๑๐. รายงานผลการดาเนินงาน
(12เดือน) ตามแบบรายงาน ส.๓

3. คัดเลือกคณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพด้านสุขศึกษาระดับเขต

๗.รายงานผลการดาเนินงานในพื้นที่
(6เดือน) ตามแบบรายงาน ส.๒

๘.ติดตามและเยี่ยมประเมิน
การพัฒนาคุณภาพงานฯ

4. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด
โรงพยาบาล

สิ่งสนับสนุน

1.คณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา
2.แผนการพัฒนายกระดับคุณภาพงานสุขศึกษาในสถานบริการสุขภาพ (แผนส่งเสริม/เป้าหมายการส่งเสริม)
ชุดการเรียนรู้สาหรับ รพ. 3 เล่ม
(1)กระบวนการบริการสุขศึกษาเพื่อสร้างHL.
(2)แนวทางการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและHL.ในรพ.
(3) tool kits
(๔)โปรแกรมประเมิน HS4

1.รายงานผลการดาเนินงาน 6 เดือน
ตามแบบรายงาน ส.๒
2.แผนการส่งเสริมและแผนการเยี่ยม
ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

1.รายงานผลการดาเนินงาน 12
เดือน ตามแบบรายงาน ส.๓
2.ผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ
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ผลผลิต :
(หลักฐาน)

ผู้ดาเนินการ

ไตรมาส 1

สานักงาน
1.จัดตั้งคณะทางานขับเคลื่อนงานสุขศึกษาในสถานพยาบาล
สาธารณสุขจังหวัด ระดับจังหวัด (มี สสอ.ร่วมด้วยในส่วนของ รพ.สต.)

ผลผลิต :
(หลักฐาน)
สิ่งสนับสนุน

1.ประสาน สนับสนุนการเยี่ยมเสริมพลังเพื่อ
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาใน
โรงพยาบาล
2.ติดตามกากับการดาเนินงานในพื้นที่

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4
ติดตามและคืนข้อมูลสรุปผล
การดาเนินงานและรับรองผล
การเยี่ยมประเมินให้กับพื้นที่

ผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ

35

2. ประชุมชี้แจง ถ่ายทอดเป้าหมาย แนวทางการดาเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาในสถานบริการสุขภาพ
1.คณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ด้านสุขศึกษา
2.แผนการพัฒนายกระดับคุณภาพงานสุขศึกษาในสถานบริการสุขภาพ (แผนส่งเสริม/เป้าหมายการส่งเสริม)
ชุดการเรียนรู้สาหรับ รพ. 3 เล่ม
(1)กระบวนการบริการสุขศึกษาเพื่อสร้างHL.
(2)แนวทางการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและHL. ใน รพ.
(3) tool kits
(๔)โปรแกรมประเมิน HS4

กิจกรรม
ไตรมาส 2

ผู้ดาเนินการ
โรงพยาบาล
(รพศ./รพท./
รพช.)

ผลผลิต :
(หลักฐาน)

1.ทบทวน/แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนงานสุขศึกษาของ
โรงพยาบาล

ดาเนินกิจกรรมตามแผน

2.ศึกษา ทาความเข้าใจข้อกาหนดตามมาตรฐานและวิเคราะห์ผล ทบทวน ประเมินตนเองเป็นระยะ
การดาเนินงานจากปีที่ผ่านมาเพื่อจัดทาแผนการพัฒนายกระดับ
คุณภาพงานสุขศึกษาในสถานบริการสุขภาพ
2. จัดทาแผนการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
1.คณะทางาน/กรรมการ ขับเคลื่อนงานสุขศึกษาของ
ผลการประเมินตนเอง
โรงพยาบาล
3.แผนการดาเนินงานสุขศึกษาในสถานบริการสุขภาพ
ชุดการเรียนรู้สาหรับ รพ. 3 เล่ม
(1)กระบวนการบริการสุขศึกษาเพื่อสร้างHL.
(2)แนวทางการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและHL.ในรพ.
(3) tool kits
(๔)โปรแกรมประเมิน HS4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ประเมินและสรุปผลการ
ดาเนินงาน ในระบบ HS4

ติดตามและคืนข้อมูลสรุปผล
การดาเนินงานและรับรองผล
การเยี่ยมประเมินให้กับ
คณะทางาน

ผลการประเมินตนเองในการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
ระบบริการสุขภาพของ
โรงพยาบาล ปี2563

ผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ
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สิ่งสนับสนุน

ไตรมาส 1

กิจกรรม
ไตรมาส 2

ส่วนที่ ๓
แนวทางการติดตามกากับ และการรายงานผลการดาเนินงานสุขศึกษา
เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ 2563
การติดตามและการรายงานผลการดาเนินงานสุขศึกษาเพื่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ มีเป้าประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลและประเมินผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมอบหมายให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทาหน้าที่ติดตาม และรวบรวมผลการดาเนินงานใน
พื้นที่รับผิดชอบ และกองสุขศึกษาเป็นผู้ดาเนินการวิเคราะห์ และหาข้อปรับปรุงกลวิธีให้มีประสิทธิภาพเสนอต่อ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพงานและระบบการขับเคลื่อน ทั้งทางด้านบริการสาธารณสุข
และด้านสุขภาพประชาชนให้มีคุณภาพต่อไป
3.1 แนวทางการติดตามกากับการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา ปีงบประมาณ 2563
แนวทางการติ ด ตามก ากั บ การด าเนิ น งานสุ ข ศึ ก ษาฉบั บ นี้ นั บ เป็ น กลวิ ธี ห นึ่ ง ที่ ที ม พี่ เ ลี้ ย งจาก
กองสุขศึกษาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร ชี้แจงสร้างความเข้าใจกรอบ/แนวทางการดาเนินงานสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ เสริมพลัง ติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค พร้อมให้คาปรึกษา แนะนาแนวทางการ
ดาเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ทั้ง 12 แห่ง ให้สามารถดาเนินงานขับเคลื่อนงานสุขศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของ
กระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค์การติดตามกากับ
1) เพื่อสร้างความเข้าใจในกรอบ/แนวทางการดาเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพในทิศทาง
เดียวกัน
2) เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่
กาหนดเพื่อนามาปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
3) เพื่อเสริมพลังให้กับผู้ปฏิบัติงานงานสุขศึกษาของสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
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รูปแบบ ประเด็นการติดตาม กากับการดาเนินงานสุขศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ไตรมาส 1 - 2
รูปแบบ/ กองสุขศึกษาจัดประชุมเสริมพลัง และทีมพี่เลี้ยงกองสุขศึกษา นิเทศ ติดตาม ณ ศูนย์สนับสนุน
วิธีการ บริการสุขภาพ 12 แห่ง (หรือร่วมกับทีมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) และ
การประสานผ่านระบบสื่อสาร
ประเด็น

ผล

1. สร้างความเข้าใจกรอบ/แนวทางการดาเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพของ
กองสุขศึกษา กับผู้บริหาร/ผู้รบั ผิดชอบ
2. ศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดาเนินงานสุขศึกษาของสบส.เขต โดยพิจารณาจาก
* ผลการดาเนินงานสุขศึกษา ของปีที่ผ่านมา ( มาตรฐาน/HL/HB )
* ระบบ/กลไก การบริการจัดการและการขับเคลื่อนงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
(เช่น คณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนางานสุขศึกษาระดับเขต)
* แผนงาน/โครงการ ส่งเสริม พัฒนาการดาเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2563
(การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยเรียนและ
กลุ่มวัยทางาน/ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา/การถ่ายทอดแนวทางสู่
การปฏิบัติ)
3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสริมพลังเพื่อการพัฒนาที่มีคุณภาพ
1. ทีมงานของ ศบส. มีความเข้าใจ กรอบ/แนวทาง
2. มีระบบ/กลไกการบริหารจัดการงานสุขศึกษา
3. มีแผน/แนวทางการดาเนินงานที่สอดคล้องกับกองสุขศึกษา

ไตรมาส 2 - 3
รูปแบบ/
วิธีการ
ประเด็น

ผล

ทีมพี่เลี้ยงกองสุขศึกษา นิเทศ ติดตาม ณ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ หรือกองสุขศึกษาจัด
ประชุมติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการดาเนินงาน และการประสานผ่าน
ระบบสื่อสาร
1. ผลการดาเนินงานส่งเสริม พัฒนาการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
2. ผลการดาเนินงานส่งเสริม พัฒนา มาตรฐานสุขศึกษาในสถานบริการสุขภาพ
* การถ่ายทอดแนวทาง/การขับเคลื่อนงาน
* การพัฒนาศักยภาพผูร้ ับผิดชอบงานในพื้นที่เป้าหมาย
* การสนับสนุนวิชาการ คูม่ ือ แนวทาง
* มีการติดตาม/ การเยี่ยมประเมิน ฯลฯ
3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. เครือข่ายสสจ./สสอ/รพ/รพ.สต./แกนนาสุขภาพได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ
2. เครือข่ายได้รับการเสริมพลัง สนับสนุนการดาเนินงาน
3. เครือข่ายมีการดาเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
แก่ประชาชนในพื้นที่
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3.2 การรายงานและแบบรายงานผลการดําเนินงานสุขศึกษา สําหรับศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพ (ศบส.)
ปงบประมาณ 2563
การรายงานผลการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สําหรับศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต (ศบส.) มีรูปแบบการรายงาน ดังนี้
1) แบบรายงานผลการสงเสริม พัฒนาการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
(รายเดือน จากระบบ Smart ของกรมฯ)
2) แบบสรุปผลการสงเสริม พัฒนาการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
- รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค.62 - มี.ค.63) จากแบบรายงาน ส.1 และ ส.2
สงกองสุขศึกษาภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563
- รอบ 10 เดือน (ต.ค.62 – ก.ค.63) จากแบบรายงาน ส.3
สงกองสุ ขศึ กษาภายในวัน ที่ 25 กรกฎาคม 2563 สรุป ผลการดําเนิน งานสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ
- ผลการดําเนินงานเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา จากโปรแกรม Hs4
- ผลการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษาของ รพ.สต. จากโปรแกรมประเมิน
ตนเองทางเว็บไซด ตามแบบ มสต.1 และ มสต.2
- ผลการดําเนินงานหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯและโรงเรียนสุขบัญญัติแหงชาติ
ทางโปรแกรมประเมินตนเองทางเว็บไซด (Health Gate)
- การประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ จาก Google From และ
การสุมประเมิน
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แบบรายงานเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ปีงบประมาณ 2563
เขต

(ส.1)

(ขอความร่วมมือ ศบส.ทุกแห่ง : โปรดส่งรายงานให้แก่กองสุขศึกษา ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563)
สานักงานสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์/
จังหวัด
e-mail address

1.จังหวัด

1. ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
2.

2.จังหวัด

1.
2.

3.จังหวัด

4.จังหวัด

5.จังหวัด

6.จังหวัด

7.จังหวัด

8.จังหวัด

โทร.
e-mail:
โทร.
e-mail:
โทร.
e-mail:
โทร.
e-mail:
โทร.
e-mail:
โทร.
e-mail:
โทร.
e-mail:
โทร.
e-mail:
โทร.
e-mail:
โทร.
e-mail:
โทร.
e-mail:
โทร.
e-mail:
โทร.
e-mail:
โทร.
e-mail:
โทร.
e-mail:
โทร.
e-mail:
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(ส.2)
แบบรายงานผลการส่งเสริม พัฒนาการดาเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที.่ .......... ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก
(ขอความร่วมมือ ศบส.ทุกแห่ง : โปรดส่งรายงานให้แก่กองสุขศึกษา ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563)

1. การแต่งตั้งคาสั่งคณะทางานขับเคลื่อนการพัฒนางานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพระดับเขต.......
 ไม่มี

 มี (แนบคาสั่งคณะทางานฯ)

2. มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมพัฒนาการดาเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพของ ศบส.
 ไม่มี
 มี (ระบุชื่อโครงการ/แนบโครงการ)
2.1 ชื่อโครงการ ...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.2 ชื่อโครงการ ...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการดาเนินงานพัฒนาการดาเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ(ในกรณีที่มีการ
ดาเนินงานให้แนบหลักฐานทุกกิจกรรม)
กิจกรรม
 มีการพัฒนาศักยภาพให้กับเครือข่ายระดับ
จังหวัด/อาเภอ/ตาบล/แกนนา
 มีการสนับสนุนคู่มือ แนวทาง องค์ความรู้
ให้กับเครือข่ายระดับจังหวัด/อาเภอ/ตาบล/
แกนนา
 มีการนิเทศ ติดตามกากับการดาเนินงาน
เครือข่ายระดับจังหวัด/อาเภอ/ตาบล/แกนนา
 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต
 มีการจัดประกวดต้นแบบงานสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพระดับเขต (หมู่บ้าน/โรงเรียน/
โรงพยาบาล ฯลฯ)
 มีการประเมินผลการดาเนินงานระดับเขต
 อื่นๆ...........................

กลุ่มเป้าหมาย

ผลงาน/แนบหลักฐาน

4.ความก้าวหน้าของการดาเนินงานส่งเสริมพัฒนางานสุขศึกษาเพื่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของจังหวัด
การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ (แห่ง)

ลาดับ

จังหวัด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

จานวน
ตาบล
ทั้งหมด

จานวน รพ.สต.
(แห่ง)

มีการ
จัดทา
แผนงาน/
โครงการ
เสริมสร้าง
HL.&HB.

มีการพัฒนา
ศักยภาพ
เครือข่ายใน
พื้นที่
เป้าหมาย

มีการ
สนับสนุนองค์
ความรู้ คู่มือ
แนวทาง
เพื่อสนับสนุน
การ
ดาเนินงานใน
พื้นที่

มีการ
นิเทศ
ติดตาม
กากับการ
ดาเนิน
งานใน
พื้นที่

มีการพัฒนา
ต้นแบบ
ระดับอาเภอ
และจังหวัด

100

20

100

100

20

มีการ
ประเมินผล
การดาเนิน
งาน

การจัดกิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา
(แห่ง)
มีการพัฒนา
ศักยภาพ
ให้กับ
เครือข่าย รพ.

มีการ
สนับสนุน
คู่มือ
แนวทาง
องค์ความรู้

มีการเยี่ยม
เสริมพลัง

จานวน รพ.
(แห่ง)

มีการ
จัดทา
แผนงาน/
โครงการ

ร่วมเยี่ยม
ประเมิน
ยกระดับ
คุณภาพใน
รพ.

20

20

20

20

15

15

ตัวอย่าง

1

ก.

1.ส่งเสริม HL.ใน
ชุมชน

100

100

100
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รวม

5. ปัญหา/อุปสรรค ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...............
6. ข้อเสนอแนะ ........................................................................................................................................................................................................................................ .....
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ..............
ลงชื่อ.............................................................. ผู้รายงาน
ตาแหน่ง..........................................................
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน......................................
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(ส.3)
แบบรายงานผลการส่งเสริม พัฒนาการดาเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที.่ .......... ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนหลัง
(ขอความร่วมมือ ศบส.ทุกแห่ง : โปรดส่งรายงานให้แก่กองสุขศึกษา ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563)

1.พื้นที่เป้าหมายดาเนินงานสุขศึกษาเพื่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ปีงบประมาณ 2563
1.1 จานวนจังหวัด ................. แห่ง ได้แก่ .............................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
1.2 จานวนอาเภอทั้งหมด ................. แห่ง
จานวนตาบลทั้งหมด ................. แห่ง
1.2.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล(รพ.สต.) เป้าหมายปี 2563 จานวน ............. แห่ง
1.2.2 โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ เป้าหมายปี 2563
จานวน ............. แห่ง
จานวน ยุวอสม.ที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางส่งเสริมสุขบัญญัติฯรวม ............. คน
1.2.3 หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เป้าหมายปี 2563
จานวน ............. แห่ง
จานวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางส่งเสริมHL.&HB. จานวน ............. คน
1.3 สถานบริการสุขภาพ (รพศ./รพท./รพช.)ทั้งหมด จานวน........... แห่ง จาแนกเป็น
*รพศ..................... แห่ง
*รพท. .................... แห่ง
*รพช..................... แห่ง
*รพร. .................... แห่ง
2.สรุปผลการส่งเสริมการดาเนินงานสุขศึกษาเพื่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ปีงบประมาณ 2563
2.1 ผลการพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ (ประกอบด้วยการพัฒนา 3 ด้าน)
2.1.1 ด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ชื่อจังหวัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
รวมทั้งเขต

จานวน ผลการประเมินการพัฒนาตามมาตรฐานระบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา สาหรับ รพ.สต.
ระดับพื้นฐาน
ระดับพัฒนา
ระดับคุณภาพ
รพ.สต.
ร้อยละ
จานวน(แห่ง)
ร้อยละ
จานวน(แห่ง)
ร้อยละ
เป้าหมาย จานวน(แห่ง)
(แห่ง)
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2.1.2 ด้านการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ (ดูและตรวจสอบข้อมูลได้ที่โปรแกรม
Health Gate)
ชื่อจังหวัด

จานวน
โรงเรียน
เป้าหมาย
(แห่ง)

ผลการประเมินการพัฒนาตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
ระดับพัฒนา
จานวน
ร้อยละ
(แห่ง)

ระดับดี
จานวน ร้อยละ
(แห่ง)

ระดับดีมาก
จานวน ร้อยละ
(แห่ง)

ระดับดีเยี่ยม
จานวน
ร้อยละ
(แห่ง)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
รวมทั้งเขต

2.1.3 ด้านการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (ดูและตรวจสอบข้อมูลได้ที่โปรแกรม
Health Gate)
ชื่อจังหวัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
รวมทั้งเขต

จานวน
หมู่บ้าน
เป้าหมาย
(แห่ง)

ผลการประเมินการพัฒนาตามแนวทางหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ระดับพัฒนา
จานวน(แห่ง) ร้อยละ

ระดับดี
จานวน ร้อยละ
(แห่ง)

ระดับดีมาก
จานวน ร้อยละ
(แห่ง)

ระดับดีเยี่ยม
จานวน
ร้อยละ
(แห่ง)
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2.2 ด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสถานบริการสุขภาพ (ดูและตรวจสอบข้อมูลได้ที่โปรแกรมHS4)
ชื่อจังหวัด

ระดับสถาน
บริการสุขภาพ

1.

รพศ.
รพท.
รพช.
รพร.

2.

รพศ.
รพท.
รพช.
รพร.

รวม

รวม
3.

รพศ.
รพท.
รพช.
รพร.
รวม

4.

รพศ.
รพท.
รพช.
รพร.

5.

รพศ.
รพท.
รพช.
รพร.

รวม

รวม
6.

รพศ.
รพท.
รพช.
รพร.

7.

รพศ.
รพท.
รพช.
รพร.

รวม

รวม
8.

รพศ.
รพท.
รพช.
รพร.
รวม

รวมทั้งเขต

จานวน
ผลการตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา
โรงพยาบาล
ระดับพื้นฐาน
ระดับพัฒนา
ระดับคุณภาพ
เป้าหมาย (แห่ง) จานวน(แห่ง) ร้อยละ จานวน(แห่ง) ร้อยละ จานวน(แห่ง)
ร้อยละ
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3.ต้นแบบด้านสุขศึกษา (ประสานงาน สสจ.เพื่อรวบรวมผลงาน) (หมายเหตุ: รายละเอียดใช้ไฟล์แนบได้)
3.1 ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ
3.1.1 ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพระดับอาเภอ (อาเภอละ 2 ชุมชน)
จังหวัด
1.

ชื่ออาเภอ
1.
2.
3.
4.

2.

1.
2.
3.
4.

3.

1.
2.
3.
4.

รวมทั้งเขต

ผลการคัดเลือก
ชื่อชุมชนต้นแบบ
ชื่อ รพ.สต.
ชื่อโรงเรียน
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
1.1
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
1.1
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

ชื่อหมู่บ้าน
1.1
1.2

1.1

1.1
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3.1.2 ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพระดับจังหวัด (จังหวัดละ 1 ชุมชน)
ชื่อจังหวัด
อาเภอ
1……………

ชื่ออาเภอ.............
ผู้ประสานงาน.......
เบอร์โทร...............

ผลการคัดเลือก
ชื่อชุมชนต้นแบบ
รพ.สต.
ชื่อชุมชน.....................
ผู้ประสานงาน.............
เบอร์โทร.....................

ชื่อรพ.สต............
ที่ตั้ง....................
ผู้ประสานงาน.......
เบอร์โทร...............

โรงเรียน

หมู่บ้าน

ชื่อโรงเรียน............
ที่ตงั้ ....................
ผู้ประสานงาน.......
เบอร์โทร...............

ชื่อหมู่บ้าน............
ที่ตั้ง....................
ผู้ประสานงาน.......
เบอร์โทร...............

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3.1.3 ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขต (เขตละ 1 ชุมชน)
ชื่อจังหวัด
ชื่อชุมชนต้นแบบ
1.ชื่อจังหวัด....
ผู้ประสานงาน.......
เบอร์โทร...............

ชื่อชุมชน..........
ผู้ประสานงาน.......
เบอร์โทร............

ผลการคัดเลือก
รพ.สต.
โรงเรียน
ชื่อรพ.สต............
ที่ตั้ง....................
ผู้ประสานงาน.......
เบอร์โทร...............

ชื่อโรงเรียน............
ที่ตั้ง....................
ผู้ประสานงาน.......
เบอร์โทร...............

หมู่บ้าน
ชื่อหมู่บ้าน............
ที่ตั้ง....................
ผู้ประสานงาน.......
เบอร์โทร...............
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3.2 ต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ หรือต้นแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ระดับเขต ปีงบประมาณ 2563
รายชื่อ จานวนพื้นที่เข้า
ประเภท

ร่วมคัดเลือก
(แห่ง/จังหวัด)

1.ต้นแบบ
โรงเรียนส่งเสริม
สุขบัญญัติ
แห่งชาติ
2.ต้นแบบหมู่บ้าน
ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพ

........... แห่ง
........... จังหวัด

อันดับที่ 1

ผลการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบระดับเขต
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3

ระบุชื่อโรงเรียน
ระบุชื่อโรงเรียน
ที่อยู่ และผู้ประสานงาน

อันดับที่ 4

ระบุชื่อโรงเรียน

ระบุชื่อโรงเรียน

ระบุชื่อหมู่บ้าน

ระบุชื่อหมู่บ้าน

.................................
........... แห่ง
........... จังหวัด

ระบุชื่อหมู่บ้าน
ระบุชื่อหมู่บ้าน
ที่อยู่ และผู้ประสานงาน

.................................

หมายเหตุ : พื้นที่ที่เป็นต้นแบบระดับเขต โปรดแนบเอกสารผลการดาเนินงานพัฒนาฯ

จานวนเอกสารของต้นแบบที่แนบทั้งหมด.......................เล่ม
4.ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพระดับเขต (ดูผลจากการประเมินบน Google
From หรือสุ่มประเมินโดยใช้เครื่องมือบนเว็ปไซด์กองสุขศึกษา)
ผลการประเมิน
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มนักเรียน

ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL.)
ไม่ดี พอใช้
ดี
ดีมาก

ระดับพฤติกรรมสุขภาพ (HB.)
ไม่ดี พอใช้
ดี
ดีมาก

กลุ่มวัยทางาน
4.ปัญหา/อุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
5.ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................... ผู้รายงาน
ตาแหน่ง.................................................
วันที่.......................................................

ส่วนที่ 4
เครื่องมือการประเมินคุณภาพงานสุขศึกษาเพื่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563
ในปีงบประมาณ 2563 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้พัฒนาระบบและ
เครื่องมือการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาเพื่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพขึ้นมาใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายงานสุขศึกษา ได้แก่ ศบส. สสจ. สสอ. รพศ./รพท./รพช.
รพ.สต.และพื้นที่ชุมชนเป้าหมายปีงบประมาณ 2563 ใช้ในการประเมิ นตนเอง เพื่อนาไปวางแผนปรับปรุง และ
ประเมิ น ผลความส าเร็ จ ในการพั ฒ นาของพื้น ที่ โดยเครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ที่ใ ช้ ใ นการพั ฒ นางานสุ ข ศึ กษาเพื่อ การ
เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2563 ได้แก่
1.เครื่องมือประเมินระดับการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนส่งเสริม
สุขบัญญัติแห่งชาติ (Health Gate บนเว็ปไซด์กองสุขศึกษา www.hed.go.th)
2.เครื่องมือการประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพงานตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้าน
สุขศึกษา สาหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล(รพ.สต.) (บนเว็ปไซด์กองสุขศึกษา)
3.เครื่องมือการประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพงานตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้าน
สุขศึกษา สาหรับ รพศ./รพท./รพช. ตามโปรแกรม HS4 ของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
4.เครื่ องมือประเมิน ความรอบรู้ด้านสุขภาพ(HL.) และพฤติกรรมสุขภาพ(HB.) บนเว็ปไซด์
กองสุขศึกษา
วิธีการใช้งานเครื่องมือข้างต้นให้มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนางานสุขศึกษาให้สัมฤทธิ์ผล พื้นที่
เป้าหมายควรใช้เครื่องมือดังกล่าว 2 ระยะคือ
1.ระยะก่อนดาเนินการ เพื่อศึกษาข้อมูล และค้นหาสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม แล้วนาไปใช้วาง
แผนการพัฒนางานสุขศึกษาฯต่อไป ควรดาเนินการในไตรมาสที่ 1 ของทุกปี
2.ระยะหลังดาเนินการ เพื่อประเมินผลการดาเนินงานหลังจากดาเนินโครงการ/กิจกรรม ควร
ดาเนินการในไตรมาสที่ 3-4 ของทุกปี
สาหรับบทนี้ กองสุขศึกษาจะขอกล่าวถึงวิธีการใช้งานเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นใหม่และจาเป็นต่อการ
ใช้งานในปีนี้ จานวน 2 เรื่องดังนี้
1.เครื่องมือประเมินระดับการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนส่งเสริม
สุขบัญญัติแห่งชาติ
2.เครื่ อ งมื อ การประเมิ น ระดั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพงานตามมาตรฐานระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ
ด้านสุขศึกษา สาหรับ รพ.สต.
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1.เครื่องมือการประเมินหมู่บ้านปรับเปลี่ยน และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
โปรแกรมประเมินระดับการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนและโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ สาหรับเจ้าหน้าที่
หน่วยบริการสุขภาพในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ใช้ประเมินตนเองเพื่อให้ทราบส่วนขาด
ของการดาเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนและโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ อันจะนาไปสู่การพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
โปรแกรมนี้สามารถประเมินตนเองได้ทุกช่วงเวลา ถึงแม้จะยังไม่สิ้นสุดการดาเนินงาน โปรแกรมจะเก็บ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหลังจากที่บันทึกแต่ละครั้ง เมื่อเข้ามาใช้งานครั้งต่อไป ก็สามารถป้อนข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้
เวลาที่ควรประเมินเพื่อสรุปสถานะของหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติฯ คือ
ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็ปไซด์กองสุขศึกษา
เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยบริการสุขภาพ เข้าเว็ปไซด์
กองสุขศึกษา www.hed.go.th คลิกไอคอนที่มีชื่อ
ว่า โปรแกรมประเมินหมู่บ้านและโรงเรียน ซึ่งอยู่
ด้านซ้ายของหน้าจอเว็ปไซด์กองสุขศึกษา

ขั้นตอนที่ 2 Login code รหัสหน่วยบริการ 9 หลัก
คลิกเข้ำสู่โปรแกรมประเมินหมู่บ้ำนและโรงเรียนดัวย
รหัสของสถำนบริกำร 9 หลัก

ขั้นตอนที่ 3 เลือกหมู่บ้านและโรงเรียนจากฐานข้อมูลกลาง
เลือกหมู่บ้ำนและโรงเรียนที่รับผิดชอบจำกฐำนข้อมูล
กลำง และจด Login code ของหมู่บ้ำนและโรงเรียน
เพื่อเข้ำสู่โปรแกรมกำรประเมินฯ
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ขั้นตอนที่ 4 เข้าสู่โปรแกรมประเมิน
กลับสู่หน้าหลัก login code ด้วยรหัสของหมู่บ้าน
และโรงเรียน และประเมินผลการดาเนินงานตาม
ความเป็นจริง โปรแกรมจะประเมินโดยอัตโนมัติว่า
หมู่บ้านและโรงเรียนอยู่ระดับใด

ขั้นตอนที่ 5 ดูรายงานผลการพัฒนา
กลับสู่หน้าหลัก login code คลิกรายงานผลการ
พัฒนา คลิกเลือกว่าจะดูผลของหมู่บ้านหรือโรงเรียน
แล้วจะพบผลการพัฒนารายเขต คลิกแต่ละเขตก็จะ
พบรายจังหวัด

รายงานผลการพัฒนา

หมายเหตุ หากหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหรือโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ไม่สามารถเข้าระบบประเมิน
ได้ เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลยังไม่ได้เลือกจากฐานข้อมูลกลาง ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่รับผิดชอบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียน เพื่อให้เลือกเข้าสู่
ระบบจึงจะสามารถประเมินได้
*สำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิธีกำรใช้งำนโปรแกรม
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2.เครื่องมือการประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพงานตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา
สาหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล(รพ.สต.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา สาหรับ รพ.สต.
*แนวคิด หลักการ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา หมายถึง ข้อกาหนดระบบคุณภาพที่จาเป็น (Essential
Reguirements) สาหรับการทางานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้การดาเนินงานสุขศึกษาในสถาน
บริการสุขภาพมีการบริหารจัดการที่ดี มีการจัดกระบวนการสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอย่างเป็นระบบ
ถูกต้องตามหลักวิชาการและเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทุกมาตรฐาน เป็น แนวทางการพัฒนา
คุณภาพ มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลและต่อเนื่องไปถึงชุมชน เนื้อหาในมาตรฐานครอบคลุมใน
เรื่องปัจจัยนาเข้า ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,
2561.)
มาตรฐานระบบบริ การสุ ขภาพด้า นสุ ข ศึก ษา ส าหรั บ รพ.สต. เป็ นเกณฑ์ม าตรฐานที่ กองสุ ข ศึก ษา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ 2562 และเริ่มดาเนินการใช้ในปีงบประมาณ 2563
ซึ่งได้ท าการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง มาจากเกณฑ์ม าตรฐานงานสุ ขศึ กษา ส าหรับ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพต าบล
ฉบับปีพ.ศ.2555 โดยมีแนวคิดในการพัฒนาคือ เน้นการจัดบริการสุขศึกษาประกอบด้วย กระบวนการเรียนรู้
ด้านสุ ขภาพ ฝึกทักษะสุขภาพ และจั ดสภาพแวดล้ อมอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ ทันสมัย สามารถปฏิบัติได้
ตอบสนองต่ อ ปั ญ หาสุ ข ภาพของประชาชนกลุ่ ม เป้ า หมาย สอดรั บ กั บ แนวทางการปฏิ รู ป ระบบสาธารณสุ ข
บูรณาการกับเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Awards : PCA) เกณฑ์พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลติดดาว(รพ.สต.ติดดาว) มีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้าน
สุขศึกษา สาหรับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ตอบสนองต่อปัญหาสุ ขภาพและความ
ต้องการของประชาชน โดยใช้กระบวนการพัฒ นามาตรฐานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
หน่วยงานด้านวิชาการ ด้านบริหาร ด้านปฏิบัติการ และตัวแทนภาคประชาชน
*ผลสัมฤทธิ์ของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา
1.ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy : HL.) ที่เพียงพอต่อการดูแลสุขภาพตนเอง
ครอบครัว และชุมชน
2.ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior : HB.) ที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวิถีชีวิต
3.ประชาชนมีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น เช่น รอบเอว ค่าBMI ค่าความดันโลหิต ระดับน้าตาลในเลือด อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ เป็นต้น
4.ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรค และลดอัตราผู้ป่วยรายใหม่
5.ชุมชน สังคม มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและจัดการสุขภาพชุมชนได้
*องค์ประกอบของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา สาหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ประกอบด้วย ๓ หมวด ๒๓ เกณฑ์ ดังนี้
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ มี 1 เกณฑ์คือ
1.บุคลากรดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา มี 18 เกณฑ์ จาแนกตามกลุ่มเป้าหมายคือ
1.กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
2.กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มป่วย เพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว
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หมวดที่ 3 ผลลัพธการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ มี 4 เกณฑคือ
1.พฤติกรรมสุขภาพ หรือความรอบรูดานสุขภาพ หรือพฤติกรรมจัดการสุขภาพตนเอง
2.ภาวะสุขภาพ
3.นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองคความรู
4.ความพึงพอใจตอกระบวนงานสุขศึกษา
* เกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา สําหรับ รพ.สต.
หมวดที่
เกณฑ
๑.การบริหารจัดการ ๑.มีบุคลากรดําเนินงานสุขศึกษาและไดรับการพัฒนาศักยภาพดานพฤติกรรม
สุขภาพและความรอบรูดานสุขภาพ(ในปที่ผานมาจนถึงปปจจุบัน) (ในรอบ1ป)
๒.กระบวนงาน
I. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุมไมปวยเพื่อการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน
สุขศึกษา
๒.มีขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ(Health Behavior : HB) และหรือ ขอมูลความ
รอบรูดานสุขภาพ(Health Literacy : HL) ที่สอดคลองกับปญหาสาธารณสุขที่
สําคัญ (5อันดับแรก อยางนอย 1 เรื่อง) และมีการวิเคราะหปจจัยสาเหตุของ
พฤติกรรมสุขภาพ
๓.มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรม
สุขศึกษาที่มีวัตถุประสงคหรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคลองกับปญหา
สาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
๔.มีการออกแบบกิจกรรมและใชสื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่
สอดคลองกับปจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและปญหา ความตองการ
และวิถีชีวิตของกลุมเปาหมาย
๕.แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรม
สุขศึกษา จัดทําโดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเครือขายตัวแทนภาคประชาชน
๖.มีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพที่ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ ระยะเวลา กลุมเปาหมาย และเครื่องมือ
ที่เหมาะสม
๗.มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ
แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาครบตามแผนที่กําหนด และการดําเนินกิจกรรม
ใชการมีสวนรวมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพ หนวยงานที่
เกี่ยวของ และตัวแทนภาคประชาชน
๘.มีการสนับสนุน เสริมพลังใหกับภาคี เครือขายสุขภาพ ในการดําเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๙. มีการประเมินผลและรายงานผลเปนลายลักษณอักษร
๑๐.มีการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพและนําผลการเฝาระวังไปใชในการปรับ
กิจกรรมในแผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
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หมวดที่

เกณฑ์
II. กระบวนการสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อสร้างเสริมการจัดการตนเอง
ในผู้ป่วยและครอบครัว
๑๑.มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(Health Behavior : HB) และหรือ ข้อมูลความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy : HL) ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่
สาคัญและมีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ
๑๒.มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรม
สุขศึกษาที่มีวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหา
สาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.
๑๓.มีการออกแบบกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัจจัย
สาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ และปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมาย
๑๔.แผนงาน หรือ โครงการ หรือโปรแกรม สุขศึกษาหรือ แผนการจัดกิจกรรม
สุขศึกษา จัดทาโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ
ผู้ป่วยและผู้ดูแล และเครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน
๑๕.มีแนวทางการประเมินผลการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพที่ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย และเครื่องมือ
ที่เหมาะสม
๑๖.มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ
แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาครบตามแผนที่กาหนด และการจัดกิจกรรมใช้
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วยและผู้ดูแล
๑๗.มีการสนับสนุน เยี่ยมเสริมพลังให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแล แกนนาสุขภาพภาคประชาชน ในการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๑๘.มีการสนับสนุนเยี่ยมเสริมพลังให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแล แกนนาสุขภาพภาคประชาชน ในการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๑๙.มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุพฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายวิธีการ
และเครื่องมือ ระยะเวลา
๓. ผลลัพธ์การ
๒๐.กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพ(HB) หรือ
ดาเนินงานสุขศึกษา ความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ในปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญเปลี่ยนแปลงไปในทาง
และพัฒนาพฤติกรรม- ที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น
สุขภาพ
๒๑.กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษา มีสภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น
๒๒.มีการจัดการองค์ความรู้ เช่น CQI R2R นวัตกรรม งานวิจัย หรือ ต้นแบบ
หรือผลงานเด่นที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 1 เรื่อง ภายใน 3 ปี ภายใต้ปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ
5 ปัญหา และนาไปใช้ประโยชน์
๒๓.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษาตาม
แผนงานโครงการ
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2.2 โปรแกรมการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา สาหรับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล (รพ.สต.)
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม : เพื่อใช้ประเมินการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ
การใช้ประโยชน์ :
1.ประเมินตนเองก่อนดาเนินการ เพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) มีข้อมูลการ
ดาเนินงานและสิ่งที่ต้องปรับปรุง เพื่อนาไปวางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพงานสุขศึกษาต่อไป ควรดาเนินการ
ภายในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
2.ประเมินตนเองหลังดาเนินการ เพื่อประเมินผลการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล ควรดาเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ
ขั้นตอนการใช้โปรแกรมประเมิน :
1.ขั้นเตรียมการ: เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษาสาหรับ รพ.สต. และคู่มือการยกระดับ
คุณภาพงานสุขศึกษาสาหรับ รพ.สต.
2.ขั้นประเมินตนเอง : โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพของรพ.สต.
ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
2.1 เข้าเว็ปไซด์กองสุขศึกษา www.hed.go.th แล้วคลิกไอคอนชื่อ “แนวทาง องค์ความรู้และ
งานวิจัย”
2.2 เลือกหัวข้อ “มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา สาหรับ รพ.สต.”
2.3 เลือกหัวข้อ “โปรแกรมประเมินการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา สาหรับ รพ.สต.” แล้ว
ดาวน์โหลด
2.4 ดาเนินการกรอกข้อมูลและให้คะแนนรายข้อที่ทาได้ ตามแบบฟอร์ม มสต.๑ จนครบทุกข้อ
(ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานประกอบผลงาน)
2.5 เมื่อให้คะแนนครบทุกข้อ โปรแกรมจะแสดงผลคะแนน และระดับคุณภาพ ของรพ.สต. ให้ทาการ
บันทึกผล “save”
2.6 ทาการพิมพ์ “Print” ผลการประเมินของรพ.สต. ส่ง สสอ./สสจ. ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี
เพื่อตรวจสอบและรับรองผลต่อไป

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก : ขอมูลเครือขายผูรับผิดชอบงานสุขศึกษา
ของศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 – 12 ปงบประมาณ 2563
ลําดับ
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
เบอรโทรศัพท / e-mail address
ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 เชียงใหม
1 นายกําพล ใหลมา
08 1960 6260
รักษาการผูอํานวยการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
2 นางสาววาสนา สิทธิกัน
08 2182 0768
aoy_076@hotmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
3 นางสาวกุลชา กุณาฝน
09 5246 6196
kulachakunafan@gmail.com
พนักงานราชการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 พิษณุโลก
1 นายดิเรก สุวรรณประทีป
08 1398 7448
Direk_55555@hotmail.com
ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2
2 นายนฤดล อวมสุข
08 7843 3656
Naruedon72@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
3 นางสาวอรพินท ครุฑจับนาค
08 9098 2782
Orapin_kudjabnak2011@hotmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
4 นางสาวไพลิน เปรมสุโข
08 9432 9937
Phailin.rainny@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
5 นางสาวนาตยา สุดจอย
08 7314 4184
nattaya3630@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

57
ลําดับ
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 นครสวรรค
1 นายทรงยศ ศรีทองคง
ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3
2 นายธีปนกรณ ศุภกิจโยธิน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมงานคุณภาพมาตรฐานการบริการ
3 นางสาวศิริพร งงงวย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
4 นางสาววิไลวรรณ ภูศรีเทศ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 นนทบุรี
1 นายประวิตร สัพพะเลข
ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4
2 นายพิพัฒนพล พินิจดี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
3 นางสาวสุดารัตน เหมรินี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
4 นางสาวนาถยา ขุนแกว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ
ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ราชบุรี
1 นายศรีสกุล แสงประเสริฐ
ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
2 นายภานุวัฒน พิทักษธรรมกุล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
3 นายพนมพันธ จันทรสูง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

เบอรโทรศัพท / e-mail address
09 3130 1755
dagron2549@gmail.com
08 9707 4766
terapanakorn@gmail.com
08 5734 0470
5019siri@gmail.com
08 9439 8630
phoosrithat@hotmail.com
08 1826 2436
Vit1964@windowslive.com
08 1799 2401
Pi_padtz@hotmail.com
09 5514 5317
u5208077@gmail.com
09 5619 8461
Nattaya_09090529@hotmail.com
08 1736 0343
srisakul50@hotmail.com
06 1236 7797
dekthai_noo@hotmail.com
09 2297 4588
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ชลบุรี
1 นายบุญชัย พุทธนิมิตกุล
ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6
2 นายจรุญ ไตรวุฒิ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
3 นางสาวปุณยานุช ขันทะเนตร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
4 นางสาวเพ็ญวิภา แกวพิภพ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 ขอนแกน
1 นายบุญเพ็ง ยอดบุญมา
ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7
2 นายถวิล เลิกชัยภูมิ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
3 นายสิรวิชญ วิชญธีรากุล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมงานคุณภาพมาตรฐานการบริการ
4 นางสาวณัฐธิดา สุวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 อุดรธานี
1 นายวิมล ยาทองไชย
ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8
2 นายคมสันต แรงจบ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
3 นางสาวรัตนากร ยิงลํา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
4 นายนิพนธ แสนสีคํามวน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมงานคุณภาพมาตรฐานการบริการ

เบอรโทรศัพท / e-mail address
08 2328 9178
bnimit1@gmail.com
09 5889 4651
Jroon.triwoot@gmail.com
08 7936 0831
Cassiopeia-101@hotmail.com
08 3326 3562
Sky_fahhh@hotmail.com
09 8754 2505
hs4nq@hotmail.com
08 1369 3000
thawinha@gmail.com
09 3465 1491
Sirawich48@gmail.com
06 4829 5174
Puinatthida2535@gmail.com
08 9942 4734
wim.yath@gmail.com
08 2300 9953 / 062998 8245
jjj-jack@hotmail.com
08 7293 9113
janeenaj024@gmail.com
08 9573 2563
tumtam_narak@hotmail.com
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
5 นายทรงเดช ยศจํารัส
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา
1 นายสมศักดิ์ ศรีสุวรรณ
รักษาการผูอํานวยการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9
2 นางสาวกัญจนา เขงดี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
3 นางสาวมนัสสิริ ขอเหล็กกลาง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี
1 นายสัมพันธ มุณีรัตน
ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
2 นางสาววันวิสาข วงศพิทักษ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมงานคุณภาพมาตรฐานการบริการ
3 นางสาววิไล มีทองขาว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 สุราษฎรธานี
1 นายวันชัย มั่นสัมฤทธิ์
ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11
2 นางสาวทิพวัลย ชูประเสริฐ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
3 นางสาวพลอยไพลิน จันทรมณี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 สงขลา
1 นายสุวิทย บุญวิชัย
ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12
2 นางสาวอนุสรา เจะสัน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมงานคุณภาพมาตรฐานการบริการ

เบอรโทรศัพท / e-mail address
06 4142 9198
Songdet_yo@yahoo.com
09 3321 0077
Somsak-50-@hotmail.com
09 5959 3502
Kanja092@gmail.com
06 3114 7696
Bonus-rakjung-yuk@hotmail.com
0 4525 5259
sampun_5@hotmail.com
08 3147 2438
wanwisa_b.benz@hotmail.com
08 5313 2868
wilai.pakking9@gmail.com
08 1737 0152
wanchai375@gmail.com
08 9598 3164
Tippychu1@gmail.com
08 7200 9006
Rainbow.p_za@hotmail.com
08 1748 3768
Suwuit2504_@hotmail.com
08 9969 5223
chesun.anussara@gmail.com

60

ภาคผนวก ข : รายชื่อสนับสนุนการดาเนินงานสุขศึกษา กองสุขศึกษา ปีงบประมาณ 2563
สบส. เขต
1 : เชียงใหม่

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง
นางสาวมะลิ ไพฑูรย์เนรมิต
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
2 : พิษณุโลก
นางสุภัชญา ยศประกอบ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
3 : นครสวรรค์
นางรุ่งกาญจน์ รณหงษา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
4 : นนทบุรี
นางกรวิกา คตอินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
5 : ราชบุรี
นายชัยภูมิ ชุมภู
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
6 : ชลบุรี
ดร.กันยารัตน์ กุยสุวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
7 : ขอนแก่น
นางนาตยา เกรียงชัยพฤกษ์
นักวิชาการเผยแพร่ชานาญการพิเศษ
8 : อุดรธานี
นางปิยะฉัตร ปาลานุสรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
9 : นครราชสีมา นางสาวยุวลักษณ์ นราโชติกา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
10: อุบลราชธานี นางศุภัคนิจ วิษณุพงษ์พร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
11: สุราษฎร์ธานี ดร.ธัญชนก ขุมทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
12 : สงขลา
นางพิศมัย สุขอมรรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

โทรศัพท์/Email
08 5484 8612
malipai@live.com
08 6047 7260
Iamsupatchaya@gmail.com
08 5730 0550
Rungkarn21@gmail.com
08 7586 6006
Kornwika_title@hotmail.com
08 5842 3722
cphum0384@gmail.com
08 1902 5619
kpoope@gmail.com
08 6338 7792
Nathaya47@hotmail.com
08 6891 0213
pipalanusorn@gmail.com
09 9283 0083
anna.bma@hotmail.com
08 1899 6964
Supakanit.wis@gmail.com
08 4659 1624
Thanchanok139@gmail.com
08 6335 5676
sookpis@gmail.com
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ภาคผนวก ค : ทําเนียบผูเชี่ยวชาญ (วิทยากร) ดานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ชื่อ สกุล / ตําแหนง

ที่อยูติดตอ/โทร/email

ดานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
1.รศ.ดร.ประสิทธิ์ ลีระพันธ
เลขที่ 441 ซอยจรัญสนิทวงศ 57
-นักวิชาการอิสระ
บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
-อดีตอาจารย
โทร: 081 936 9378
คณะสาธารณสุขศาสตร
email:
มหาวิทยาลัยมหิดล
p_leerapan@hotmail.com

ประสบการณ/
ความเชี่ยวชาญ

- การวิจัยเชิงคุณภาพ
- พฤติกรรมสุขภาพการ
สงเสริมและการปองกันโรค
- งานอนมันชุมชนชุมชน
- การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
- การสรางเสริมสุขภาพ
- การวิจัย
-ประเมินผลโครงการสุขภาพ
2.รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- การพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษา
อาจารย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และการพัฒนาพฤติกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
เลขที่ 9/9 หมูที่ 9 ตําบลบางพูด
สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- การวางแผนงานโครงการ
11120
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
บานเลขที่ 88/78 หมูที่ 5 ตําบล
สุขภาพ
บานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
- การจัดการความรูดาน
นนทบุรี 11120
สุขศึกษา
โทร: 08 1624 3098,
- การเสริมพลังชุมชนเพื่อการ
0 2504 8031-3
สรางเสริมสุขภาพ
email:pensirinapa@gmail.com - การพัฒนามาตรฐานการ
ดําเนินงานสุขศึกษาในสถาน
บริการสาธารณสุข
- การวิจัยดานสุขศึกษาและการ
สงเสริมสุขภาพ
3.ศ.ดร.เอมอัชฌา
เลขที่ 18/35 หมูบานซีรีน- สุขศึกษาในโรงเรียน
วัฒนบุรานนท
กัลปพฤกษ ถ.กัลปพฤกษ เขตบางแค - การจัดการเรียนการสอน
อาจารยพิเศษนักวิชาการอิสระ กทม. 10160
- การเสวนา
อดีตอาจารยคณะครุศาสตร
โทร: 08 1658 0731
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
email:aimutchaw@gmail.com
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ชื่อ สกุล / ตําแหนง
4.นาวาโทดร.บุญเรือง
เกิดอรุณเดช
-ผูอํานวยการศูนย
ประสานงานเครือขายวิจัย
ภาครัฐ
-รองผูอํานวยการศูนยวิจัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5.ดร.อนันต มาลารัตน
หัวหนาภาควิชาสุขศึกษา

6.รศ.ดร.อังศินันท
อินทรคําแหง
รองศาสตราจารย

ที่อยูติดตอ/โทร/email

ประสบการณ/
ความเชี่ยวชาญ
เลขที่ 119 ซอยประชาอุทิศ 33 - การจัดทําแผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัด
แยก 23 ต.บางมด อ.ทุงครุ
หลัก
กทม.10140
- การควบคุมกํากับ ติดตาม และ
เลขที่ 229/6 หมูที่ 4
ประเมินผล
ถนนประชาอุทิศ 33 แขวงบาง - การรวบรวมและการบริหาร
มด เขตทุงครุ กทม. 10140
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดาน
โทร:08 9554 8881,
สุขภาพ
08 1899 6151
email: high_it@hotmail.com
ภาควิชาสุขศึกษา
- การวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
ประสานมิตร
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โทร: 02 649 5000 ตอ
สุขภาพ
15426
- การออกแบบแผนงานโครงการ
มือถือ 09 8269 2018
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
email:
- ดานสุขศึกษา
anan_ilc1@yahoo.com
- การวิเคราะหตนทุนในระดับสถานี
อนามัย
- การศึกษาพฤติกรรมการเจ็บปวย
ของประชาชนในเขตชนบท
-การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการจัดการเครือขาย
ชุมชนดานสุขภาพ
- การพัฒนาตัวชี้วัดความสุขแบบ
พอเพียงของคนในชุมชนจังหวัด
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
- การประยุกตทฤษฎีเพื่อใชในการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ถ.สุขุมวิท23 เขตวัฒนา กทม. - 3 Self, Promise
10110
- การพัฒนาเครื่องมือความรอบรู
โทร: 0 2649 5000 ตอ
ดานสุขภาพ (HL)
17624
โทรสาร 0 2262 0809
E-mail: ungsinun@swu.ac.th
ungsinun@gmail.com

ชื่อ สกุล / ตําแหนง

63
ที่อยูติดตอ/โทร/email

ประสบการณ/
ความเชี่ยวชาญ
7.ผศ.ดร.กรัณฑรัตน
ภาควิชาพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร - สุขศึกษาในโรงเรียน
บุญชวยธนาสิทธิ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 50
- การประยุกตทฤษฎีทาง
ถ.งามวงศวาน ต.ลาดยาว
ผูชวยศาสตราจารย
พฤติกรรมศาสตร
เขตจตุจักร กทม. 10900
- การออกแบบกิจกรรมการ
โทร: 0 2579 7149
เรียนรู
email: jinda99@yahoo.com
- การประเมินผลสุขศึกษา
8.รศ.ดร.ชะนวนทอง
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรม
- สุขศึกษาในโรงพยาบาล
ธนสุกาญจน
ศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร
- พฤติกรรมศาสตรและ
รองศาสตราจารย
มหาวิทยาลัยมหิดล
การสงเสริมสุขภาพ
คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. - ความรอบรูดานสุขภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
( Health Literacy)
10400
- การพัฒนาคุณภาพงาน
โทร: 0 2354 8543
email:
สุขศึกษาบูรณาการมาตรฐาน
Chanuantong.tan@mahidol.ac. HA
th
สถาบันรับรองคุณภาพ
9.น.พ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล
-มาตรฐานโรงพยาบาลและ
อดีต ผูอํานวยการสถาบันรับรอง สถานพยาบาล(องคการมหาชน)
บริการสุขภาพ
คุณภาพสถานพยาบาล(องคการ 88/39 อาคารสุขภาพแหงชาติ
-การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ชั้น 5 กระทรวงสาธารณสุข ซ.6
มหาชน)
-การบริหารความเสี่ยง
ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี
-การเปนผูเยี่ยมสํารวจภายนอก
11000
-Advanced HA
โทร: 0 2832 9400
-SPA in Action
10.พ.ญ.ปยะวรรณ
ลิ้มปญญาเลิศ
รองผูอํานวยการสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล
(องคการมหาชน)

สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล(องคการมหาชน)
88/39 อาคารสุขภาพแหงชาติ
ชั้น 5 กระทรวงสาธารณสุข ซ.6
ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000
โทร: 0 2832 9400

-มาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ
-การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
-การบริหารความเสี่ยง
-การเปนผูเยี่ยมสํารวจภายนอก
-ความปลอดภัยผูปวยและ
บุคลากร(2 P Safety )
-Advanced HA
-SPA in Action
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ชื่อ สกุล / ตําแหนง

ที่อยูติดตอ/โทร/email

ประสบการณ/
ความเชี่ยวชาญ
-ระบาดวิทยาวัฒนธรรม
-การวิเคราะหแบบแผนความ
เสี่ยงพฤติกรรมรวมและการ
ออกแบบhealth
interventions
-มิติสังคมวัฒนธรรมกับความ
เสี่ยงสุขภาพ
-วัฒนธรรมสุขภาพทองถิ่น
-แผนที่เดินดิน

11.น.พ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย
ผูอํานวยการสํานักวิจัยสังคมและ
สุขภาพ

สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชั้น 3
อาคารคลังพัสดุ ซ.สาธารณสุข 6
กระทรวงสาธารรณสุข ถ.ติวานนท
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร: 0 2590 2375,
0 2590 1352 ,
เลขา 08 9815 4929

12.รศ.ดร.มณีรัตน ธีระวัฒน
รองศาสตราจารย
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
10400
โทร: 0 2354 8543

- สุขศึกษาและการสงเสริม
สุขภาพในโรงพยาบาลและใน
ชุมชน
- พฤติกรรมสุขภาพและ
สุขศึกษาที่เกี่ยวของกับ
โรคติดตอและโรคไมติดตอ
- การสงเสริมสุขภาพที่
เกี่ยวของกับโรคไมติดตอเรื้อรัง

13.ผศ.ดร.ขวัญเมือง แกวดําเกิง
หัวหนาภาควิชาสุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1
ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
10400
โทร: 0 2354 8543
email:kmkaeo@gmail.com

- องคกรสุขภาวะ
- ความรอบรูดานสุขภาพ
- พฤติกรรมสุขภาพ
- การสงเสริมสุขภาพ
- การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ
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ชื่อ สกุล / ตําแหนง

ที่อยูติดตอ/โทร/email

ประสบการณ/
ความเชี่ยวชาญ

คณะภาษาศาสตรและการสื่อสาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(นิดา)
118 ม.3 ถ.เสรีไทย ต.คลองจั่น
อ.บางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทร: 08 4659 8819
email: compol@outlook.com

- เทคนิคการสื่อสารสุขภาพ
- การประยุกตทฤษฎีการสื่อสาร
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ
- การรูเทาทันสื่อ
- การสํารวจสื่อสุขภาพ

16.รศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา
รองศาสตราจารย
อาจารยประจํา
ภาควิชาการประชาสัมพันธ
คณะนิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาควิชาการประชาสัมพันธ
คณะนิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
email: smith.b@chula.ac.th

- การประชาสัมพันธ
- การใชสื่อสมัยใหมเพื่อการ
ประชาสัมพันธ
- การออกแบบสื่อสมัยใหม
- การผลิตสื่อ
- การสื่อสารดวยภาพ

17.ดร.สุวิทย บึงบัว

ศูนยพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาดวย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพ
10300
โทร: 08 9813 6033
email:suwit_bu@hotmail.com

ดานสื่อสารสุขภาพ/สื่อ
15.ผศ.ดร.กําพล แสวงบุญสถิต
อาจารยประจํา
คณะภาษาและการสื่อสาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)

รองผูอํานวยการศูนยพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดวย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

18.นายอานนท มีศรี
สือ่ สารมวลชน
นายกสมาคมสื่อชุมชนภาคใต
นครศรีธรรมราช

- การออกแบบกราฟก&
มัลติมีเดีย(graphic &
multimedia)
- การออกแบบคอรสแวร
(Courseware)สําหรับ
คอมพิวเตอร
- การฝกอบรมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร(Information and
Communication
Technology)
- การจัดการศึกษาทางไกล
- Application สําหรับการเรียน
การสอน
สมาคมสื่อชุมชนภาคใตนครศรีธรรมราช - งานสื่อสารมวลชน ดานวิทยุ
556/475 หมู 5 ต.ปากพูน อ.เมือง โทรทัศน
จ.นครศรีธรรมราช
- วิทยากรใหความรูดานการรูเทา
โทร: 08 0626 7805
ทันสื่อ
email:for_my_mine@hotmail.com - การจัดการองคความรู
- ดานวิศวกรรม
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19.นายนพรัตน อินทรทิม
นักนิเทศศิลป

ที่อยูติดตอ/โทร/email

ประสบการณ/
ความเชี่ยวชาญ
ศูนยสื่อสารสาธารณะ
- โปรแกรมกราฟก ระดับพื้นฐาน ถึง
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แอดวานซ
โทร: 09 8460 7827
- การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ เพื่อ
email:
social media ของหนวยงานในสังกัด
nopparat.i@anamai.mail.go.th กระทรวงสาธารณสุข
- การทําอินโฟกราฟกฉบับมือใหม
- เทคนิคการถายภาพนิ่งและวิดีโอให
โดนใจ

20.ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี
อาจารยคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

21.ผศ.ดร.ประศักดิ์
หอมสนิท

email: hprasak@chula.ac.th

ขาราชการบํานาญ
อดีตหัวหนาภาควิชาโสตทัศนศึกษา
คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- การออกแบบและพัฒนาระบบศูนย
การเรียนรู
- การออกแบบและพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน
- การฝกอบรม
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับ
การศึกษาในสังคมสารสนเทศ (ระดับ
ดุษฎีบัณฑิต) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- วิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
มนุษย (ระดับมหาบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- การจัดการความรู การสราง
วัฒนธรรมองคกร การถอด Tacit
Knowledge
- การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน
- การออกแบบและจัดทําหลักสูตร
การประเมินโครงการฝกอบรม การ
บริหารงานฝกอบรม
-วิทยากรผูบรรยาย การพัฒนา
บุคลิกภาพการสอน การนําเสนอ
ผลงานที่มีประสิทธิภาพ
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ที่อยูติดตอ/โทร/email

22.รศ.ดร.อรจรีย ณ ตะกั่วทุง

ฝายวิจัย

รองอธิการบดี ฝายวิจัย

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
โทร/email:
nonjaree@chula.ac.th

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

23.ผศ.ดร.ฐัศแกว ศรีสด
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
เลขที่ 172 ถนนอิสรภาพ
แขวงวัดกัลยาณ เขต ธนบุรี กทม.
10600
โทร: 08 9145 7728
Email:srisod@hotmail.com

ประสบการณ/
ความเชี่ยวชาญ
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับ
การศึกษาในสังคมสารสนเทศ
- การจัดการความรูในการศึกษา
- เทคโนโลยีการศึกษาในการฝกอบรม
- การจัดการความรู การสราง
วัฒนธรรมองคกร การถอด
Tacit Knowledge
- การวางแผนยุทธศาสตร การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน
- การออกแบบและจัดทําหลักสูตร การ
ประเมินโครงการฝกอบรม การ
บริหารงานฝกอบรม
- การนําเสนอผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ
- คอมพิวเตอรกราฟกส
- โปรแกรมคอมพิวเตอรควบคุมระบบ
- ระบบสื่อสารขอมูล
- ปญญาประดิษฐ
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรชั้นสูง
- ระบบปฏิบัติการ
- โครงสรางขอมูล
- ระบบการจัดการฐานขอมูล
- การประยุกตใชคอมพิวเตอรกราฟก
- โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 3
- การวิเคราะหและออกแบบระบบ
- ฐานขอมูลเบื้องตน
- เทคโนโลยีเชิงวัตถุ
- การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
- Advanced SQL
- HCI
- การออกแบบแบบมีปฏิสัมพันธ
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ที่อยูติดตอ/โทร/email

24.รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
คณบดี คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยสยาม

คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยสยาม
38 มหาวิทยาลัยสยาม
ถ. เพชรเกษม บางหวา
ภาษีเจริญ กทม. 10160
โทร: 08 9205 9727
Email : Com2@siam.edu
นักวิชาการอิสระ
โทร. 08 1827 8652
Email :
Burapa13@hotmail.com

25.รศ.ดร.กิตติ กันภัย

25.ผศ.(พิเศษ)ดร.เนตร หงษไกรเลิศ สถาบันพัฒนาสุขภาพ
รองผูอํานวยการ
อาเซียน
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ/
ความเชี่ยวชาญ
- การสื่อสารมวลชน
- การจัดทําแผนแมบทการสื่อสาร
สาธารณะ

-การรณรงคและการสื่อสารสุขภาพ
-การจัดทํายุทธศาสตรการรณรงคและ
การสื่อสารสุขภาพ
-การวิจัยดานการสื่อสาร
-การรูเทาทันสื่อ
-การสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
- การศึกษาทางไกล
-โสตทัศนูปกรณในงานพิพิธภัณฑ
- การพัฒนาและการประยุกตการใชสื่อ
สําหรับการสอนและการฝกอบรม
-โทรทัศนศึกษาทางการแพทย
- เครื่องมือและสื่อการนําเสนอ
- ความรูเกี่ยวกับเครื่องฉายและเครื่อง
เสียง
- โทรทัศนศกึ ษา
- เทคนิคการนําเสนอโดยใชสื่ออยางมี
ประสิทธิภาพ
- เทคนิคการนําเสนอผลงานวิจัย
- การเขียนบทเพื่อการผลิตสื่อ

ภาคผนวก ง :
มสต.๑

สาหรับ รพ.สต. ประเมินตนเอง

แบบประเมินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา สาหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
๑.ชื่อ รพ.สต. .......................................................................... รหัส สถานบริการ................................ ที่อยู่เลขที่ .................... ตาบล....................................................
อาเภอ....................................................... จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์.......................... โทร.........................................................................................
๒.ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
๒.๑ ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................ ตาแหน่ง........................................................................................
โทร.....................................................................................
อีเมล์......................................................................................................................................................
๓.จานวนหมู่บ้านในพื้นที่.................. แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา...................... แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา................... แห่ง
4.ชื่อพื้นที่เป้าหมายปีงบประมาณ 2563
ชื่อโรงเรียน.................................................................
ชื่อหมู่บ้าน...........................................................................

การพัฒนาตามมาตรฐาน : ปีงบประมาณ......๒๕๖๓.......

ช่วงการประเมิน

I.ก่อนดาเนินการ

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา

II.หลังดาเนินการ

คะแนนที่ได้

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ
๑.มีบุคลากรดาเนินงานสุขศึกษาและได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ (ในรอบ1ปี)
0 คะแนน

ไม่มีผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาหรือทีมงาน หรือคณะกรรมการ ในปีที่ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน

มีผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา หรือทีมงาน หรือคณะกรรมการ (เป็นลายลักษณ์อักษร)
0.5 คะแนน แต่ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ/ส่งเสริมสุขภาพ
ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
1 คะแนน

มีผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา หรือทีมงาน หรือคณะกรรมการ (เป็นลายลักษณ์อักษร)
และได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ/ส่งเสริมสุขภาพ ในรอบ 1 ปีทผี่ ่านมา

เอกสารหรือหลักฐานผลงาน
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เกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา

คะแนนที่ได้

เอกสารหรือหลักฐานผลงาน

หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา
I. กระบวนการสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
๒.มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior : HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy : HL) ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุข
ที่สาคัญของพื้นที่ 5 อันดับแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง และมีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ
ไม่มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ(HL)
0 คะแนน
ในกลุ่มไม่ป่วย
มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL)
0.5 คะแนน
ในกลุ่มไม่ป่วย แต่ไม่ได้วิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ
มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL)
1 คะแนน และมีการวิเคราะห์เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนการดาเนินงานสุขศึกษา
(กาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม)
๓.มีแผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือแผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับ
ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน

ไม่มแี ผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือแผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา
มีแผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือแผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา
แต่ไม่มีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 2
มีแผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือแผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา
และมีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทีส่ อดคล้องกับข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 2
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คะแนนที่ได้

เอกสารหรือหลักฐานผลงาน

๔.การออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ และปัญหา ความต้องการ และวิถีชีวิต
ของกลุ่มเป้าหมาย
ไม่มกี ารออกแบบกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (การเรียนรู้ การพัฒนา
0 คะแนน
ทักษะ และการจัดปัจจัยแวดล้อม) ที่ใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ
มีการออกแบบกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุ
0.5 คะแนน
ของพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 2
มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ใช้ข้อมูล
1 คะแนน
ปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 2
๕.แผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือแผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทาโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือทีมสหวิชาชีพ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน
ไม่มีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนงาน
0 คะแนน
หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือแผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา
การจัดทาแผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือแผนการจัด
0.5 คะแนน กิจกรรม สุขศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษา หรือ
ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง***
การจัดทาแผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือแผนการจัด
1 คะแนน กิจกรรมสุขศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน
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๖.มีแนวทางการประเมินผลการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย
และเครื่องมือที่เหมาะสม
0 คะแนน

ไม่มแี นวทางการประเมินผลงาน
มีแนวทางการประเมินผลการดาเนินงานสุขศึกษา ที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ/
0.5 คะแนน
ระยะเวลา/กลุ่มเป้าหมาย
มีแนวทางการประเมินผลการดาเนินงานสุขศึกษา ที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ/
1 คะแนน
ระยะเวลา/กลุ่มเป้าหมาย และเครื่องมือที่เหมาะสม
๗.มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือแผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ครบตามแผนที่กาหนด และการดาเนินกิจกรรมใช้
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน

การจัดกิจกรรมไม่ครบตามแผนที่กาหนด
มีการจัดกิจกรรมครบตามแผนที่กาหนด และการจัดกิจกรรมใช้การส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือทีมสหวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการจัดกิจกรรมครบตามแผน และการจัดกิจกรรมใช้มีการส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน
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๘.มีการสนับสนุนเสริมพลังให้กับภาคีเครือข่ายสุขภาพในการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
0 คะแนน
0.5 คะแนน

ไม่มกี ารสนับสนุนเสริมพลังให้กับภาคีเครือข่าย
มีการสนับสนุนเสริมพลังให้กับภาคีเครือข่ายสุขภาพภาครัฐ

1 คะแนน

มีการสนับสนุนเสริมพลังให้แก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาครัฐ
และแกนนาสุขภาพภาคประชาชน
๙.มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน

ไม่มีการประเมินผล
มีผลการประเมินในระดับปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรสุขภาพ (เช่น วัดความรู้
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ฯลฯ)
มีผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามวัตถุประสงค์เมื่อสิ้นสุดโครงการ

๑๐.มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและนาผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน

ไม่มกี ารเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
มีแผนหรือแนวทาง วิธีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
สอดคล้องตามแผน
มีการเฝ้าระวังและนาผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
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II. กระบวนการสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อสร้างเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว
๑๑.มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior : HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy : HL) ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ
ของพื้นที่ 5 อันดับแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง และมีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ
ไม่มขี ้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL)
0 คะแนน
ในกลุ่มป่วย
มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL)
0.5 คะแนน
ในกลุ่มป่วย แต่ไม่ได้วิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ
มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL)
1 คะแนน ในกลุ่มป่วย และมีการวิเคราะห์เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนการดาเนินงานสุขศึกษา
(กาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม)
๑๒.มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาที่มีวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับ
ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน

ไม่มแี ผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือแผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา
มีแผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือแผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา
แต่ไม่มีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพในข้อ 11
มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา
และมีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพในข้อ 11
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๑๓.มีการออกแบบกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคลองกับปจจัยสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ และปญหา ความตองการและวิถีชีวิตของกลุมเปาหมาย
0 คะแนน ไมมกี ารออกแบบกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (การเรียนรู
การพัฒนาทักษะ และการจัดปจจัยแวดลอม) ที่ใชขอมูลปจจัยสาเหตุของพฤติกรรม
0.5 คะแนน มีการออกแบบกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ใชขอมูลปจจัยสาเหตุของ
พฤติกรรมที่สอดคลองกับขอมูลการวิเคราะหในขอ 12
1 คะแนน มีการออกแบบกิจกรรมและใชสื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ใชขอมูลปจจัย
สาเหตุของพฤติกรรมที่สอดคลองกับขอมูลการวิเคราะหในขอ 12
๑๔.แผนงาน หรือ โครงการ หรือโปรแกรม สุขศึกษาหรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทําโดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ
ผูปวยและผูดูแล และเครือขายตัวแทนภาคประชาชน
ไมมีสวนรวมจากภาคีเครือขายหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนงาน หรือ
0 คะแนน
โครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือแผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา
การจัดทําแผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือแผนการจัดกิจกรรม
0.5 คะแนน
สุขศึกษา โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสุขศึกษา หรือทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวของ
การจัดทําแผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือแผนการจัดกิจกรรม
1 คะแนน สุขศึกษา โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสุขศึกษา หรือ ทีมสหวิชาชีพ
ผูปวยและผูดูแล และภาคประชาชน
๑๕.มีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ ระยะเวลา กลุมเปาหมาย
และเครื่องมือที่เหมาะสม
0 คะแนน ไมมแี นวทางการประเมินผลงาน
0.5 คะแนน มีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษา ที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ระยะเวลา/
กลุมเปาหมาย
1 คะแนน มีแนวทางการประเมินผลงานสุขศึกษา ที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ระยะเวลา/กลุมเปาหมาย
และเครื่องมือที่เหมาะสม
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๑๖.มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา หรือแผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ครบตามแผนที่กาหนด และการจัดกิจกรรม
ใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษา หรือทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วยและผู้ดูแล
0 คะแนน

จัดกิจกรรมสุขศึกษา ไม่ครบตามแผน

0.5 คะแนน

มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ครบตามแผน และการจัดกิจกรรมสุขศึกษา
ใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
1 คะแนน มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ครบตามแผน และการจัดกิจกรรมสุขศึกษา
ใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือทีมสหวิชาชีพ และผู้ป่วยและผู้ดูแล
๑๗.มีการสนับสนุนเสริมพลังให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแล แกนนาสุขภาพภาคประชาชน ในการดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
0 คะแนน

ไม่มกี ารสนับสนุนเสริมพลังให้กับภาคีเครือข่าย

0.5 คะแนน

มีการสนับสนุนเสริมพลังให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแล

1 คะแนน

มีการสนับสนุนเสริมพลังให้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล แกนนาสุขภาพภาคประชาชน

๑๘.มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน

ไม่มกี ารประเมินผล
มีผลการประเมินระดับปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ
มีผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามวัตถุประสงค์เมื่อสิ้นสุดโครงการ
และรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร
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๑๙.มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ที่ระบุ พฤติกรรมสุขภาพเป้าหมาย วิธีการ ระยะเวลา และเครื่องมือ
0 คะแนน

ไม่มกี ารเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
มีแผนหรือแนวทาง วิธีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
0.5 คะแนน
สอดคล้องตามแผน
มีการเฝ้าระวัง และนาผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ
1 คะแนน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
หมวดที่ 3 ผลลัพธ์การดาเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๒๐.กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพ(HB) หรือความรอบรู้ด้านสุขภาพ(HL) ในปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น
ไม่สามารถแสดง ผลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) หรือความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ(HL)
0 คะแนน
ที่เปลี่ยนไปได้
สามารถแสดงผลเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ(HB) หรือความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ(HL)
0.5 คะแนน
ที่เปลี่ยนไปของกลุ่มเป้าหมาย ได้ 1 กลุ่ม (กลุ่มไม่ป่วย หรือกลุ่มป่วย)
สามารถแสดงผลเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ(HB) หรือความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ(HL)
1 คะแนน
ของกลุ่มเป้าหมาย ได้ทั้ง 2 กลุ่ม (กลุ่มไม่ป่วย และกลุ่มป่วย)
๒๑.กลุ่มเป้าหมาย ที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษามีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น
0 คะแนน ไม่สามารถแสดงผลภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนไปได้
สามารถแสดงผลเปรียบเทียบภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนไปได้ของกลุ่มเป้าหมาย ได้ 1 กลุ่ม
0.5 คะแนน
(กลุ่มไม่ป่วย หรือกลุ่มป่วย)
สามารถแสดงผลเปรียบเทียบภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนไปได้ของกลุ่มเป้าหมาย ได้ทั้ง 2 กลุ่ม
1 คะแนน
(กลุ่มไม่ป่วยและกลุ่มป่วย)
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เกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา

คะแนนที่ได้

เอกสารหรือหลักฐานผลงาน

๒๒.มีการจัดการองค์ความรู้ เช่น CQI R2R นวัตกรรม งานวิจัย หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่น ที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 1 เรื่อง ภายใน 3 ปี ภายใต้ปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ 5 ปัญหา และนาไปใช้ประโยชน์
0 คะแนน ไม่มี
0.5 คะแนน
1 คะแนน

มี CQI R2R นวัตกรรม งานวิจัย หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่น
มี CQI R2R นวัตกรรม งานวิจัย หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่นและนาไปใช้ประโยชน์

๒๓.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษาตามแผนงานโครงการ
0 คะแนน ไม่มกี ารสารวจความพึงพอใจ
0.5 คะแนน
1 คะแนน

มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อบริการสุขศึกษา น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อบริการสุขศึกษามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80
รวมคะแนนที่ได้

สูตรคานวณ : ค่าร้อยละที่ได้ = (ค่าคะแนนที่ได้ x ๑๐๐)/๒๓
ค่าร้อยละที่ได้
สรุปผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา
ระดับพื้นฐาน (น้อยว่าร้อยละ๖๐)
ระดับพัฒนา (ร้อยละ๖๐-น้อยกว่าร้อยละ๘๐)
ลงชื่อ ................................................................................................... ผู้ประเมิน
(.................................................................................................)
ตาแหน่ง...............................................................................................

ระดับคุณภาพ (ตั้งแต่ร้อยละ๘๐ขึ้นไป

สาหรับการประเมินหลังดาเนินการ ขอให้ทาง สสอ.เป็นผู้ตรวจและรับรองผลการประเมิน
ลงชื่อ ................................................................................ ผู้รับรองผลการประเมิน
(..............................................................................)
ตาแหน่ง ............................................................................
วัน/เดือน/ปี ......................................................................

สำหรับ ผู้รับผิดชอบงำนสุขศึกษำและพฤติกรรมสุขภำพ ของ สสจ.

มสต.๒

แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา
สาหรับ รพ.สต. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
จังหวัด.........................................................
จานวนอาเภอทั้งหมด .............................. แห่ง
ชื่ออาเภอ
๑...............................................
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

จานวน รพ.สต.
ทั้งหมด (แห่ง)

จานวน รพ.สต.ทั้งหมด .............................. แห่ง
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (แห่ง/ร้อยละ)
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ไม่ได้
พื้นฐาน พัฒนา คุณภาพ ดาเนินการ
(จานวน) (จานวน) (จานวน) (จานวน)
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

-2ชื่ออาเภอ

จานวน รพ.สต.
ทั้งหมด (แห่ง)

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (แห่ง/ร้อยละ)
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ไม่ได้
พื้นฐาน พัฒนา คุณภาพ ดาเนินการ

๑๓.
๑๔.
๑๕.

รวมทั้งสิ้น

ลงชื่อ............................................. ผู้รายงาน ลงชื่อ................................................. ผู้รับรองผล
(...............................................)
(................................................)
ตาแหน่ง ...............................................
ตาแหน่ง ............................................
วันที่ .....................................................
วันที่ ...................................................
หมายเหตุ : ๑.ผู้รับรองผล คือ ผู้ที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย ทั้งนี้ควรดารงตาแหน่งตั้งแต่
หัวหน้ากลุ่มงานขึ้นไป ที่มีหน้าที่ดูแลกากับงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ของ สสจ.
๒.โปรดส่งกลับ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ (ศบส.) ภายในวันที่ 2๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เพื่อรวบรวมส่งกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๓.ข้อมูลของท่านมีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาระบบงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ภำคผนวก จ :

แบบประเมินการพัฒนาโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2563
คาชี้แจง:
เป็นการวัดเพื่อจัดระดับการพัฒนาโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ในการดาเนินงานจัดการ
ด้านสุขภาพ เพื่อจะส่งผลให้เด็กนักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง มีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย
ด้ ว ยโรคที่ ป้ อ งกั น ได้ โดยการปฏิ บั ติ ต นให้ ถู ก ต้ อ งตามแนวทางสุ ข บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ 10 ประการ
เป็นเกณฑ์สุขภาพพื้นฐานในการดูแลตนเอง ซึ่งจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้
1. ระดับการพัฒนาโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ จาแนกเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย
ระดับ 1 : ระดับพัฒนา
ระดับ 2 : ระดับดี
ระดับ 3 : ระดับดีมาก
ระดับ 4 : ระดับดีเยี่ยม
2. ระยะเวลาในการประเมิน ดาเนินการประเมินโรงเรียนละ 1 ชุด ปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง
3. แบบประเมินการพัฒนาโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2563 ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
ส่วนที่ 2 เกณฑ์ประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
๔. สรุปผลการประเมินรายโรงเรียน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
1. ชื่อโรงเรียน...............................ตาบล.........................อาเภอ...........................จังหวัด.........................
2. จานวนนักเรียน ชาย......................คน หญิง...........................คน รวม.........................คน
3. ชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่ดูแล............................................ ตาบล....................................
ชื่อ/สกุลเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ...........................................ตาแหน่ง.....................................................
โทรศัพท์/มือถือ................................................email….......………………………….…………………………….
4. ชื่อครู/อาจารย์ที่รับผิดชอบ...............................................ตาแหน่ง........................................................
โทรศัพท์/มือถือ..................................................email…………………..…………………………………………….
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ส่วนที่ 2 เกณฑ์ประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
ระดับ
การพัฒนา

สาระสาคัญของการประเมิน

ระดับ 1 :
ระดับพัฒนา

1. มีนโยบายเรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ
2. มีคณะกรรมการ/คณะทางาน
3. มีข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน
(ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพัฒนา ครบทุกข้อ)
4. มีแผนงาน/โครงการ การสร้างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมตาม
สุขบัญญัติแห่งชาติ
5. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนงาน/โครงการ
6. มีการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เอื้อต่อการสร้างเสริม
และปลูกฝังพฤติกรรมตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
7. มีกลุ่มชมรมหรือแกนนานักเรียนด้านสุขภาพ
(ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี ครบทุกข้อ)
8. นักเรียนต้นแบบด้านพฤติกรรมสุขภาพ
9. มี แ ละใช้ น วั ต กรรมที่ ส่ ง ผลต่ อ การสร้ า งเสริ ม และปลู ก ฝั ง
พฤติกรรมตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
10.ร้ อยละ 50 ของนั กเรี ยนกลุ่ มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้าน
สุ ขภาพตามสุ ขบั ญญัติแห่ งชาติตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากเดิม
11.ร้อยละ 50 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพ
ตาม สุ ข บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ดี ขึ้ น ไป หรื อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากเดิม
(ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก ครบทุกข้อ)
13. นักเรียนมีสภาวะสุขภาพดีขึ้น เช่น น้าหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์และอนามัยส่วนบุคคล
14. มีการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการดูแลสุขภาพตาม
สุขบัญญัติแห่งชาติ

ระดับ 2 :
ระดับดี

ระดับ 3 :
ระดับดีมาก

ระดับ 4 :
ระดับดีเยี่ยม

ผลการ
ประเมิน
มี ไม่มี

หลักฐาน

ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินรายโรงเรียน
 ผ่านระดับพัฒนา  ผ่านระดับดี

 ผ่านระดับดีมาก

(ลงชื่อ)............................................ ผู้ประเมิน (ครูแกนนาพัฒนา)
(............................................)
ตาแหน่ง......................................................
วันที่ ............./........................./................

 ผ่านระดับดีเยี่ยม

(ลงชื่อ) ผู้รับรอง ................................. (จนท.รพ.สต.)
(.................................................)
ตาแหน่ง..........................................................
วันที่ ............../............................./.................

ภำคผนวก ฉ :

แบบการประเมิน
การพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2563
คาชี้แจง: การประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2563
เป็นการวัดเพื่อจัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้านในการจัดการด้านสุขภาพเพื่อการมีความรอบรู้
ด้านสุ ขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ซึ่งจะส่ งผลให้ ประชาชนในชุมชนมีสุ ขภาพที่แข็งแรง
ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ โดยการปฏิบัติตนให้ถูกต้องด้วย 7 ประเด็นคือ พฤติกรรม 3อ.2ส.
“การออกกาลังกาย สม่าเสมอสัปดาห์ละอย่างน้อย 3-5 วันๆ ละอย่างน้อย 30 นาที ร่วมกับการกิน
อาหาร การกินผัก ผลไม้สดวันละอย่างน้อยครึ่งกิโลกรัมขึ้นไป หรือกินผักครึ่งหนึ่ง อย่างอื่นครึ่งหนึ่ง
ลดอาหารหวานมันเค็ม และการจัดการอารมณ์ความเครียด การไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุรา” ซึ่งจะลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไร้เชื้อเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
ได้ รวมทั้งพฤติกรรมการป้องกันวัณโรค และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
1. ระดับการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จาแนกเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย
ระดับ 1 : ระดับพัฒนา
ระดับ 2 : ระดับดี
ระดับ 3 : ระดับดีมาก
ระดับ 4 : ระดับดีเยี่ยม
2. ระยะเวลาในการประเมิน: ดาเนินการประเมินหมู่บ้านละ 1 ชุด ปีละ 1 ครั้ง
3. แบบประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ ประกอบด้วย 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
ส่วนที่ 2 เกณฑ์ประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ 4 ระดับ
ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินรายหมู่บ้าน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
1. ชื่อหมู่บ้าน ......................................ตาบล.................................. อาเภอ.......................จังหวัด...................
2.จานวนครัวเรือน........ครัวเรือน จานวนประชากรทั้งหมด..........คน จาแนกเป็นชาย..........คน หญิง.......คน
3.จานวน อสม. ………………….คน อสค. ………………….คน
4.ชื่อ/สกุลของแกนนาหลัก……................……………………………..โทร……………………………………………………..
5.ชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่ดูแล………………......…………………….....ตาบล...................................
6.ชื่อ/สกุลของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ……………………………...……………….ตาแหน่ง………..………………………..
โทร……………………………........…………………..email………………......………………………………………………………
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ส่วนที่ 2 เกณฑ์ประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ
ระดับ
การพัฒนา
ระดับ 1 :
ระดับ
พัฒนา

ระดับ 2 :
ระดับดี

ระดับ 3 :
ระดับ
ดีมาก

เกณฑ์

สาระสาคัญของการประเมิน

1. ทีมพัฒนา
1. มีทีมพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ ซึ่งอาจเป็นกรรมการที่มีอยู่
หมู่บ้านปรับเปลี่ยน แล้ ว หรื อ จั ด ตั้ ง ใหม่ (จ านวนมากหรื อ น้ อ ย ขึ้ น อยู่ กั บ ความ
พฤติกรรม ลดโรคฯ เหมาะสมของแต่ ล ะหมู่ บ้ า น) โดยมี ก ารแบ่ ง หน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบอย่างชัดเจน
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างทีมพัฒนาฯ ใน
รูปแบบที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
เช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน ฯลฯ
2. ข้อมูลความรอบ 3. มีข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพและ/หรือพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
รู้ด้านสุขภาพและ สุ ข ภาพของประชาชนเป้ า หมายในชุ ม ชน/หมู่ บ้ า น เช่ น
พฤติกรรมสุขภาพ พฤติก รรมกิ นผัก ผลไม้น้อยกว่าเกณฑ์ กิ นหวาน มัน เค็ม ไม่
ออกกาลังกาย ฯลฯ
3. การมีส่วนร่วม 4. มีภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ
(ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพัฒนา ครบทุกข้อ)
4. แผนงาน/
5. มีแผนงาน/โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและ/
โครงการ
หรื อ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพตามปั ญ หาสุ ข ภาพที่
ปรับเปลี่ยน
สาคัญของชุมชน/หมู่บ้าน โดยใช้ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพ และ/หรือพฤติกรรมเสี่ยง และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
และประชาชน
5. การจัดกิจกรรม 6. มีก ารจัดกิ จ กรรมการเรีย นรู้และสื่อ สารสุขภาพในชุมชน/
การเรียนรู้และจัด หมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและ/หรือการ
ปัจจัยเอื้อต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแผนงาน/โครงการ
ปรับเปลี่ยน
7. มี ก ารจั ด สภาพแวดล้ อ มในชุ ม ชน/หมู่ บ้ า น เพื่ อ เอื้ อ ต่ อ
พฤติกรรมสุขภาพ เสริ มสร้า งความรอบรู้ด้ านสุข ภาพและ/หรือ การปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เช่น ลานออกกาลังกาย ศูนย์
เรียนรู้สุขภาพ ชมรมสร้างสุขภาพ ฯลฯ
8. มี ม าตรการหรื อ ข้ อ ตกลงร่ ว มของชุ ม ชน/หมู่ บ้ า น เพื่ อ
เสริ มสร้า งความรอบรู้ด้ านสุข ภาพและ/หรือ การปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมสุขภาพ
(ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพัฒนาและระดับดี ครบทุกข้อ)
6. การเฝ้าระวัง
9. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพตามปัญหาสุขภาพที่สาคัญ
พฤติกรรมสุขภาพ ของชุมชน/หมู่บ้าน
7. นวัตกรรมและ 10. มีและใช้นวัตกรรมที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างความรอบรู้
ต้นแบบการ
ด้านสุขภาพและ/หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ปรับเปลี่ยน
11. มีบุคคลต้นแบบหรือครัวเรือนต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพ
8. การประเมิน
12. ร้อยละ 50 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้
ความรอบรู้ด้าน
ด้านสุขภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป หรือมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
สุขภาพและ
จากเดิม
พฤติกรรมสุขภาพ 13.ร้อยละ 50 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป หรือมีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นจากเดิม

ผลการ
ประเมิน
มี
ไม่มี

หลักฐาน

3
ระดับ
การพัฒนา
ระดับ 4 :
ระดับดี
เยี่ยม

เกณฑ์

สาระสาคัญของการประเมิน

ผลการ
ประเมิน
มี ไม่มี

หลักฐาน

(ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพัฒนา ระดับดี และระดับดีมาก ครบทุกข้อ)
9. สภาวะสุขภาพ
ของประชาชนดีขึ้น

14. เป็นแหล่งศึกษาดูงานและขยายผลสู่พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนอื่น
ให้มีการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
15. ประชาชนมีสภาวะสุขภาพดีขึ้น ได้แก่ ค่า BMI รอบเอว
ระดับน้าตาลในเลือด/ ความดันโลหิต
16. จานวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย ของหมู่บ้านลดลง

ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินรายหมู่บ้าน
 ผ่านระดับพัฒนา

 ผ่านระดับดี

 ผ่านระดับดีมาก

 ผ่านระดับดีเยี่ยม

(ลงชื่อ) ผู้ประเมิน .......................................... (แกนนาพัฒนา) (ลงชื่อ) ผู้รับรอง ........................................ (จนท.รพสต.)
(..................................................)
(.........................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
ตาแหน่ง................................................................
วันที่ ............./................................../................
วันที่ ................/................................/.................

ภาคผนวก ช :

ภาคผนวก ซ :

ภาคผนวก ฌ :

-๒-

คณะทำงำน
แนวทำงกำรดำเนินงำนสุขศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพและพฤติกรรมสุขภำพ
ประจำปีงบประมำณ 2563
ที่ปรึกษำ :
1.นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์
2.นางพิศมัย สุขอมรรัตน์

ผู้อานวยการกองสุขศึกษา
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและคุณภาพงานสุขศึกษา

คณะทำงำน : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1.นางสาวมะลิ
ไพฑูรย์เนรมิต นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
2.นายยุทธพงษ์
ขวัญชื้น
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
3.นางรุ่งกาญจน์
รณหงษา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
4.นางสาวธัญชนก
ขุมทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
5.นายยุธทวี
ทองโอเอี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ออกแบบปกโดย :
นายพิภพ
วิทยศิลป์

นายช่างศิลป์ชานาญงาน

