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คํานํา
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีบทบาทภารกิจในการสงเสริม พัฒนา
กํ า กั บ ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ จากสถานบริ ก ารสุ ข ภาพภาครั ฐ ให มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน และ
ประชาชนมีความรู ทักษะที่จําเปนสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชนได โดย
ใชกลยุทธการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนเขาดวยกัน ทั้งในระบบสาธารณสุข และหนวยงานตางๆ
ทุกภาคสวน และมีเปาหมายสําคัญที่เกี่ยวของคือการสรางเสริมสุขภาพและควบคุมปจจัยเสี่ยง
ของพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการสรางสุขภาพและปองกันโรคใหแกประชาชน
ในปงบประมาณ 2559 กองสุขศึกษาไดมุงเนนการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพในกลุมวัยเรียนและวัยทํางาน โดยนํากระบวนการทางสุขศึกษามาเปน
กลวิธีในการแกปญหา เนื่องจากกระบวนการทางสุขศึกษาคือกระบวนการจัดการเรียนรู และการ
สื่อสารสุขภาพควบคูกับการจัดปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการเกิดพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก ระบบ
บริการสุขภาพ ระบบสุขภาพชุมชน เพื่อใหประชาชนเกิดความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกตอง ลดความเสี่ยงตอการเจ็บปวย และสามารถเลือกใชการบริการสุขภาพไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสม และมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนไดอยางสมดุล
ยั่งยืน และเปนสุข บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รายงานประจํ า ป 2559 กองสุ ข ศึ ก ษา จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ แสดงให เ ห็ น ถึ ง ผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญดานสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อการเสริมสรางความรอบรู
ดานสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ ในปงบประมาณ 2559 ของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุน
บริการสุ ขภาพ ซึ่ งผลงานที่สํ าเร็จลุลวงไดนี้ เกิดจากความรวมมือในการดําเนิน งานของภาคี
เครือขายงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพทั้งในระดับจังหวัด เขต รวมทั้งสถาบันการศึกษา
และกรมต า งๆ ในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น ทางวิ ช าการ ในโอกาสนี้
กองสุขศึกษา จึงขอขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทาน และหนวยงานที่เกี่ยวของทุกหนวยงาน
และหวั งว ารายงานประจํ าป ฉ บั บ นี้ จ ะเกิ ด ประโยชน กั บ ท าน เพื่ อ นํ า มาปรับ ปรุง พัฒ นาการ
ดําเนินงานของกองสุขศึกษาในโอกาสตอไป

กองสุขศึกษา
กุมภาพันธ 2560
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นโยบายรัฐบาล

พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี

ประกอบดวย 11 ขอ คือ
1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
4. การศึกษาและเรียนรูการทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพภาคประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซี่ยน
8. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและ
พัฒนา และนวตกรรม
9. รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับ
การใชประโยชนอยางมั่นคง
10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(ที่มา: คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติบัญญัตแิ หงชาติ
เมื่อวันศุกร ที่ 12 กันยายน 2557)

นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวของกับงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ขอที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพภาคประชาชน
ขอที่ 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลวจึงมารักษา สราง
กลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูที่สวนกลาง ปรับปรุงระบบการจางงาน การกระจาย
บุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถิ่นและใหภาคเอกชนสามารถเขามามีสวนรวมในการ
จางบุคลากร เพื่อจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเปนผูกํากับดูแลสนับสนุนความรวมมือระหวางรัฐและเอกชน
ในการพั ฒ นาระบบริ การทางการแพทย และสาธารณสุข โดยสงเสริมการรวมลงทุ นและการใช ทรัพยากร
และบุคลากรรวมกัน โดยมีขอตกลงที่รัดกุมและเปนประโยชนตอทุกฝาย
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นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ขอ 3 พัฒนาการสงเสริม
สุข ภาพและการป อ งกั น โรคให
ประชาชนทุกกลุมวัยเพื่อปองกัน
ค ว า ม เ สี่ ย งต อ สุ ข ภ า พแ ล ะ
คุ ม ครองผู บ ริ โ ภค ด ว ยความ
รวมมือและเชื่อมโยงของทุกภาค
สว น โดยให ค นไทยมี โอกาสได
รวมคิด รวมนํา รวมทํา และรวม
รับผิดชอบดวย เปนการอภิบาล
แบบเครือขาย เอื้ออํานวยระบบ
สุขภาพแหงชาติ เชื่อมประสาน
ทุกภาคสวนเขาดวยกัน
คานิยม
ซื่อสัตย
สามัคคี
มีความรับผิดชอบ
ตรวจสอบไดโปรงใส
มุงในสัมฤทธิ์ของงาน
กลาหาญทําสิ่งที่ถูกตอง
แนวทางการดําเนินงาน
1. กําหนดคานิยมรวมกันเพื่อ
ปฏิบัติมุงสูเ ปาหมายคือใหคน
ไทยมีสุขภาพดี ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
2. สนองนโยบายสาธารณสุข
ของรัฐบาล
3. สานตอนโยบายและโครงการ
ในอดีตและปจจุบันที่ดีมี
ประโยชน
4. สรางสามัคคีเพื่อใหบุคลากร
โดยสวนรวมมีความสุขเหมือน
ชื่อกระทรวง

ศาสตราจารยคลินิก เกียรติคุณ นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร
1. ใหความสําคัญสูงสุดตอการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวทาง
พระราชดําริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุ
วงศทุกพระองค และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
2. บูรณาการองคประกอบและบทบาทเขตสุขภาพระหวางสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหการดูแลสุขภาพ
คนไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในทุกระดับและทุกมิติ
3. พัฒนาการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคใหประชาชนทุก
กลุ ม วั ย เพื่ อ ป อ งกั น ความเสี่ ย งต อ สุ ข ภาพและคุ ม ครองผู บ ริ โภค ด ว ยความ
รวมมือและเชื่อมโยงของทุกภาคสวน โดยใหคนไทยมีโอกาสได รวมคิด รวมนํา
รวมทํา และรวมรับผิดชอบดวย เปนการอภิบาลแบบเครือขาย เอื้ออํานวย
ระบบสุขภาพแหงชาติ
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนวยงานทุกระดับทั้งการ
บริหารการเงินการคลัง การบริหารกําลังคน และการบริหารขอมูลสุขภาพเพื่อ
สนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูปประเทศเพื่อใหพลเมืองไทยมีสุขภาพ
แข็งแรง
5. ใหความสําคัญในการพัฒนากําลังคนดานสาธารณสุขทั้งความรู
ทักษะ การผลิต การใช การสรางขวั ญกําลังใจภายใตก ารเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน
6. วิจัยและพัฒนาเพื่อสงเสริมภูมิปญญาไทยและสมุนไพรไทยใหมี
คุณภาพครบวงจรและเกิดผลดีตอเศรษฐกิจไทย
7. เรงรัดปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ ใหเอื้อตอการ
ปฏิบัติงานสาธารณสุข เพื่อประสิทธิผลที่ดีตอสุขภาวะของประชาชน
8. สนับสนุนกลไกการทํางานสาธารณสุขใหเปนไปเพื่อสงเสริมการ
สรางความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก
(ที่มา: คํานโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวของกับ
กระทรวงสาธารณสุข สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
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นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทยโสภณ เมฆธน
นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม: (1) มุงเนนการลดปจจัยเสี่ยงที่เปนปญหาตอ
สุขภาพและสิ่ งแวดลอม (2) มุงสรางความเข มแข็งของชุมชนในการดูแลสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม ใหเอื้อตอการมีสุขภาพดี และสรางความผาสุกในสังคมไทย
นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย: มุงมั่นพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
เพื่อตอบสนองความตองการ สรางความศรัทธา และความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ และผูมี
สวนไดสวนเสีย
นโยบายดานองคกร: สงเสริม มุงมั่นใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เปนองคกรคุณธรรม
นโยบายดานผูปฏิบัติงาน: (1) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
โปรงใส เปนธรรม (2) สงเสริมความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลาการ
แนวทางการบริหารงาน
หลักการทํางาน 3ส.
ความสําเร็จ
ความสุข
สรางสิ่งดี ดวยองคประกอบ 3 I คือ Information Innovation Integration
เปาหมายหลัก :
ประชาชนสุขภาพดี ลดอัตราปวยและลดอัตราตาย โดยยึด 3 ยุทธศาสตร เนน
สงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย พัฒนาระบบบริการ ระบบบริหารจัดการ
(ที่มา: การประชุมมอบนโยบายการดําเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ. 2559)
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นโยบายอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นาวาอากาศตรี นายแพทยบุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน

การดําเนินงานป 2559 ใหมุงเนนการตอบสนองตอผลลัพธที่พึง
ประสงค คือ
1. ประชาชนไดรับการคุมครองผูบริโภคดานระบบบริการ
สุ ข ภาพจากสถานบริ ก ารสุ ข ภาพภาครั ฐ เอกชน สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย
2. ประชาชนรั บ รู แ ละเข า ใจความรู แ ละทั ก ษะที่ จํ า เป น
สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน
3. องคกรภาคประชาชนอาสาสมัครสาธารณสุข และองคกร
ภาคเอกชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพชุมชนและสามารถ
พึ่งตนเองดานสุขภาพได
4. มีนวตกรรมและเทคโนโลยีดานบริการสุขภาพที่สามารถ
นําไปใชประโยชนไดและยกระดับองคกรสูความเปนเลิศในการ
เป น ผู ค วบคุ ม กํ า กั บ (Regulat0r) คุ ณ ภาพมาตรฐานเพื่ อ การ
คุมครองผูบริโภคตอไป

ที่มา: การประชุมมอบนโยบายการดําเนินงาน กรมสนับสนุนริการสุขภาพ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559)
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นโยบายผูอํานวยการกองสุขศึกษา

นางสาวเบญจมาศ สุรมิตรไมตรี
แนวทางการดํ า เนิน งานของกองสุขศึกษาในปงบประมาณ 2559 จึ งมุงพั ฒ นาให บุ คลากร
มีสมรรถนะสูง เพื่อการขับเคลื่อนเปน “ผูควบคุมกํากับคุณภาพงานสุขศึกษาอยางมืออาชีพ”
ควบคูกับ “การมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพและความเปนขาราชการ/พนักงานของรัฐ” ซึ่งมี
ประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เปนผูตื่นรู มีการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง เทาทันตอสถานการณแวดลอมปจจุบัน
2. เร ง ดํ า เนิ น การควบคุ ม กํ า กั บ การดํ า เนิ น งานสุ ข ศึ ก ษาและพั ฒ นาพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
ใหเปนไปตามมาตรฐาน ครอบคลุมทั้งระบบบริการสาธรณสุข ชุมชนและสถานศึกษา รวมทั้ง
ขยาย/ยกระดับ ภาคี เ ครื อขา ยความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพประชาชนใหมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
3. มุงพัฒนาและสรางสรรคผลงาน องคความรู มาตรฐาน และนวตกรรมดานสุขศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยยึดประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติเปนที่ตั้ง เปนที่ยอมรับของสังคมและ
นําไปสูการปฏิบัติไดจริง
4. สงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งวินัยขาราชการ/พนักงานราชการ ใหบุคลากร
ทุกระดับ โดยนอมนําพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในวันขาราชการ
พลเรือนประจําป 2557 มาเปนหลักในการพัฒนาชีวิตราชการ กลาวโดยสรุปคือ ตองตั้งใจ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละ ถูกตอง เที่ยงตรง มีผลตอประเทศชาติและประชาชน
5. ยกระดับคุณภาพบริหารจัดการของกองสุขศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน โดยมุงพัฒนา
และขับเคลื่อนระบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศและการบริห ารทั่ว ไปภายในหนวยงานให มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อสนั บสนุนการเป น
องคกรที่มีสมรรถนะสูงและยึดหลักธรรมาภิบาลเปนสําคัญ
(ที่มา: กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนวทางการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2559)
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองสุขศึกษาตองมีบทบาท
สําคัญดานการควบคุมกํากับคุณภาพงานสุขศึกษาในระบบ
บริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน รวมทั้งการ
คุมครองผูบริโ ภคดานการสื่อ สารสุขภาพ โดยมีเปาหมาย
สําคัญคือการคุม ครองระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษาใหมี
คุณภาพ และยกระดับกองสุขศึกษาใหเปนองคกรชี้นําสังคม
ดานความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให
ประชาชนไดรับการเสริมสรางทักษะสุขภาพและมีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสมตามกลุมวัย เพิ่มขีดความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง และสามารถพึ่งตนเองดานสุขภาพได
อยางเทาทันกับสภาวการณ นําไปสูสังคมสุขภาวะตอไป
เบญจมาศ สุรมิตรไมตรี
ผูอํานวยการกองสุขศึกษา

12 รายงานประจําป 2559
ANNUAL REPORT 2016

รายงานประจําป 2559 13
ANNUAL REPORT 2016

ที่ตั้ง
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/44 ซอยสาธารณสุข 8 ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 7
หมู 4 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท 02 – 193 – 7000 ตอ 18730
โทรสาร 02 – 149 - 5650
Email hed.div.001@hss.mail.go.th
เว็บไซต www.hed.go.th

อํานาจหนาที่
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ป พ.ศ. 2552 โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. พั ฒ นาระบบ หลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารประกั น และควบคุ ม กํ า กั บ คุ ณ ภาพงานสุ ข ศึ ก ษาและพั ฒ นา
พฤติกรรมสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ
2. วิจัย พัฒนาองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ
3. เสริมสราง พัฒนาศักยภาพประชาชนและภาคีเครือขายในการพิทักษสิทธิดานระบบบริการสุขภาพ
4. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตรการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพระดับชาติ
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วิสัยทัศน พันธกิจ
วิสัยทัศน (Vision) : ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง

พันธกิจ (Mission) :
1. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานสุขศึกษา
2. พัฒนาระบบ หลักเกณฑ มาตรฐาน วิธีการประกันคุณภาพ
3. ควบคุม กํากับ รับรอง คุณภาพ มาตรฐาน สุขศึกษา (Regulator)
4. พัฒนารูปแบบ กลไกการเฝาระวัง เตือนภัยดานพฤติกรรมสุขภาพ (Surveillance System)
5. พัฒนารูปแบบ สื่อ และกระบวนการสุขศึกษา (Model Development)
6. ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีสุขศึกษา (Research &
Development/Model Development/Technology Transfer)
7. ประเมินเทคโนโลยีดานสุขศึกษา (Technology Assessment)
8. ประเมินผลการดําเนินงานดานสุขศึกษาในภาพรวมของประเทศ (Monitoring &
Evaluation)
9. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย

รายงานประจําป 2559 15
ANNUAL REPORT 2016

เปาประสงค
เปาประสงคหลัก (Goal) : ประชาชนกลุมเปาหมายมีความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกตอง
เปาหมาย :
1. ประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป)
2. ประชาชนกลุมเปาหมายมีความรอบรูดานสุขภาพตามเกณฑที่กําหนดเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป)
เปาประสงครอง (Sub-goal):
1. ประชาชนกลุมเปาหมายมีความรอบรูดานสุขภาพ
2. ชุมชน/ สถานศึกษามีการจัดการปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการปลูกฝงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได
อยางเหมาะสมกับปญหา
3. สถานบริการสุขภาพภาครัฐมีคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา
4. ภาคีเครือขายงานสุขศึกษาระดับเขตและระดับจังหวัดมีการดําเนินงานเสริมสรางความรอบรูและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพอยางมีคุณภาพ
5. มีเครือขายงานสุขศึกษามีการสนับสนุนและขับเคลื่อนการควบคุมกํากับ และประกันคุณภาพงานสุขศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพ
6. เครือขายงานสุขศึกษามีความเขมแข็งในการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
7. มีองคความรูและนวัตกรรมดานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพที่มีคุณภาพ ทันสมัย และมีการนําไป
ประยุกตใช
8. มีระบบ กลไก การควบคุมกํากับ และประกันคุณภาพงานสุขศึกษาที่สังคมยอมรับ
9. มีระบบและชองทางการประเมินสภาวะ เฝาระวังและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพระดับประเทศอยางเปน
ระบบ และทันตอสถานการณ
10. มีกลไกการขับเคลื่อนนโยบาย/ ยุทธศาสตรดานสุขศึกษาที่มีการนําไปสูการปฏิบัติ
11. กองสุขศึกษามีระบบการบริหารจัดการภายในหนวยงาน มีคลังขอมูลและระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งบุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถสนับสนุนภารกิจและขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ของหนวยงาน
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คานิยมกองสุขศึกษา (CORE-VALUE)
บุคลากรกองสุขศึกษาไดรวมกันกําหนดคานิยมขององคกร โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการดําเนินงาน
ของบุคลากรที่จะสงผลตอการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของกองสุขศึกษา

“HEALTHY”

Heart At Work
Ethical
Always Alert
Life-Time Learning
Teamwork
High Standard
For Your Great Health

ตราสัญลักษณกองสุขศึกษา

=
=
=
=
=
=
=

ใสใจทุมเทกับงาน
มีคุณธรรม จริยธรรม
ตื่นตัวตลอดเวลา
เรียนรูตลอดชีวิต
ทํางานเปนทีม
เปนแบบอยางที่ดีของสังคม
เพื่อสุขภาพที่ดีของสาธารณชน
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ผูบริหารกองสุขศึกษา/ อัตรากําลังคน
ผูบริหารกองสุขศึกษา

อัตรากําลังคนกองสุขศึกษา
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โครงสรางและบทบาทภารกิจของกลุมงานในสังกัดกองสุขศึกษา

พัฒนาระบบการบริหาร
องคการ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และขับเคลื่อนการ
เสริมสรางวัฒนธรรมองคการ
บริหารงบประมาณและ
เงินสนับสนุนจากองคกรอื่น
ควบคุมกํากับใหดําเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการให
ถูกตองตามระเบียบราชการ
 วิเคราะห สรรหา จัดซื้อ/
จัดจาง และควบคุมการใช
พัสดุใหเปนไปตามระเบียบ
พัสดุตามวิธีการทางพัสดุ
บริหารจัดการ การศึกษา
ดูงานและฝกงานของ
หนวยงาน/องคกรทั้งในและ
ตางประเทศใหมี
ประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
ไดรับมอบหมาย

สรางและพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตรดานสุขศึกษา
ระดับประเทศ รวมทั้งพัฒนากลไก
และขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตรดานสุขศึกษาเพื่อการ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพประชาชน
สราง และประสานความรวมมือ
เชิงนโยบายและยุทธศาสตรดานสุข
ศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ
ศึกษาวิจัย และพัฒนาองคความรู
ดานนโยบายและยุทธศาสตรสุขศึกษา
และพฤติกรรมสุขภาพ
พัฒนาฐานขอมูล องคความรูและ
นวัตกรรมดานนโยบายและ
ยุทธศาสตร เพื่อการบริหารจัดการ
และสนับสนุนการดําเนินงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย

สรางและพัฒนาระบบกลไก
ความรวมมือเชิงนโยบาย เชิง
วิชาการ การพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพในระดับเขต กับ
หนวยงานที่เกี่ยวของภายใน/
ภายนอกกระทรวง
ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค
ความรู นวัตกรรม และประเมิน
เทคโนโลยีดานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให
เหมาะสมกับพื้นที่
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ภาคีเครือขายสุขศึกษา
นิเทศ ติดตามกํากับและ
ประเมินผลการดําเนินงานใน
ระดับเขต
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย

พัฒนาระบบ กลไกความรวมมือ
กับหนวยงาน ภาคีเครือขายที่
เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
ประเทศในการขับเคลื่อนการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพกลุมวัยทํางาน
และผูสูงอายุ
วิจัย พัฒนาและประเมินองค
ความรู นวตกรรมและเทคโนโลยี
ดานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ
พัฒนาระบบการจัดการความรู
ดานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพกลุมวัยทํางานและผูสูงอายุ
ประเมินความรอบรูดานสุขภาพ
กลุมวัยทํางานและผูสูงอายุ
ระดับประเทศ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย

พัฒนาระบบ กลไกความรวมมือ
กับหนวยงาน ภาคีเครือขายที่
เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
ประเทศในการขับเคลื่อนการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพกลุมวัยเด็ก
วิจัย พัฒนาและประเมินองค
ความรู นวตกรรมและเทคโนโลยี
ดานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ
พัฒนาระบบการจัดการความรู
ดานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพกลุมวัยเด็ก
ประเมินความรอบรูดานสุขภาพ
กลุมวัยเด็กระดับประเทศ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย

สรางและพัฒนาระบบกลไก
ความรวมมือเชิงนโยบาย เชิง
วิชาการ พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพในระดับเขต กับ
หนวยงานภายในกระทรวงและ
ภายนอกกระทรวง
ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค
ความรู นวัตกรรมและประเมิน
เทคโนโลยีดานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ภาคีเครือขายสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพระดับ
เขต
งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

สรางและพัฒนาระบบกลไก
ความรวมมือที่เกี่ยวของกับการจัด
แหลงการเรียนรูสุขภาพ เทคโนโลยี
สื่อสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร รวมทั้งการเฝาระวัง
พฤติกรรมสุขภาพและเฝาระวัง
ขอมูลขาวสารดานสุขภาพ
พัฒนาองคความรูและประเมิน
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับแหลงการ
เรียนรูสุขภาพ
พัฒนาระบบคลังคลังความรู
สุขภาพ
ผลิตสื่อและนําเสนอนวตกรรม
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย
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งบประมาณทางการเงิน
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กรอบการดําเนินงานกองสุขศึกษา ประจําปงบประมาณ 2559
เปาประสงค
กอง :

ประชาชนกลุมเปาหมายมีความรอบรูดานสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง
1. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองเพิ่มขึ้น (รอยละ 5)
2. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายมีความรอบรูดานสุขภาพตามเกณฑที่กําหนดเพิ่มขึ้น (รอยละ 5)
พื้นที่เปาหมาย : พื้นที่ชุมชนและโรงเรียนในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่เปนตําบลจัดการสุขภาพในป 2559 (จํานวน 3,630 ตําบล)
เปาหมายการ 1. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ 2. ประชาชนกลุม เปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่
3. ผลงานวิจัยดานสนับสนุนบริการสุขภาพทีส่ ามารถนํา
ใหบริการกรม : เพื่อสุขภาพและผูประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ถูกตองและชุมชนมีการจัดการระบบสุขภาพที่เขมแข็ง ไปใชประโยชนในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและ
ระบบสุขภาพภาคประชาชน
ผลผลิตกรม:
ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถาน ผลผลิตที่ 2 : ภาคีเครือขายมีความเขมแข็งในการ
ผลผลิตที่ 3 : การวิจัยและพัฒนาดานการสนับสนุน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ และผูประกอบโรคศิลปะ ไดรับการ จัดการสุขภาพดานระบบบริการสุขภาพและระบบ
บริการสุขภาพ
สงเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กํากับ มีมาตรฐานตามที่
สุขภาพภาคประชาชน
กฎหมายกําหนด และยกระดับคุณภาพบริการสูสากล
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลักที่ 2 สงเสริม สนับสนุน พัฒนา
กิจกรรมหลักที่ 2 สงเสริม พัฒนา สนับสนุน อสม.
กิจกรรมหลัก 1 บูรณาการพัฒนา กิจกรรมหลักที่ 1 วิจัยและพัฒนา
ควบคุมกํากับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
ภาคีเครือขายสุขภาพภาคประชาชนกลุมเปาหมาย
ดานสุขภาพ
ดานการสนับสนุนบริการสุขภาพ
ภาคเอกชน สถานประกอบการเพือ่ สุขภาพ ผู
ในการเสริมสรางความรอบรูดา นสุขภาพและพัฒนา
ประกอบโรคศิลปะ และเครือขายระบบบริการ พฤติกรรมสุขภาพและการจัดการระบบสุขภาพชุมชน
สุขภาพ
โครงการ :
1. การจัดหา
1. โครงการพัฒนา
1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษามหาวชิราลงกรณ:หมูบานปรับเปลีย่ น
1. โครงการพัฒนารูปแบบการเสริมสราง
ชอฟตแวรลิขสิทธิ์
ระบบการบริหาร
พฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันดลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
พฤติกรรมสุขภาพในกลุม เสี่ยงโรคความดัน
และเครื่องคอม
องคกร กองสุขศึกษา
2. โครงการสื่อสารและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
โลหิตสูงดวยกระบวนการจัดการความรู
พิวเตอรทดแทน
ปงบประมาณ 2559
3. โครงการสุขศึกษาในพื้นที่สูง
2. โครงการพัฒนาวิถีชีวิตสุขภาพของ
2.การพัฒนาเวปไซต 2. บริหารจัดการ
4. บริหารจัดการองคกร
นักเรียนตามสุขบัญญัติแหงชาติ
กองสุขศึกษา
องคกร
5. บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนแผนงาน/วิชาการกองสุขศึกษา (สนับสนุนนโยบาย)
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ผลผลิตที่ 1:
ตัวชี้วัดผลผลิต:
กิจกรรมหลัก:
ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก:
โครงการ:

สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู
ประกอบโรคศิลปะ ไดรับการสงเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุมกํากับ มีมาตรฐาน
ตามที่กฎหมายกําหนด และยกระดับคุณภาพบริการสูสากล
จํานวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ไดรับการควบคุมกํากับคุณภาพตามมาตรฐาน
งานสุขศึกษา (เปาหมาย 600 แหง)
สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กํากับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
จํานวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
งานสุขศึกษา (เปาหมาย 600 แหง)
1. โครงการบูรณาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ยุทธศาสตรกองสุขศึกษา
ยุทธศาสตร ที่ 2 สรางและพัฒนามาตรฐานการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพใหเอื้อตอ
การนําไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร ที่ 4 ยกระดับการนํามาตรฐานไปประยุกตและควบคุมดูแลกฎเกณฑ
การนํามาตรฐานไปปฏิบัติใหเกิดผล
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ผลผลิตที่ 2:
ตัวชี้วัดผลผลิต:
กิจกรรมหลัก:
ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก:

โครงการ:

ภาคีเครือขายมีความเขมแข็งในการจัดการสุขภาพดานระบบบริการสุขภาพและ
ระบบสุขภาพภาคประชาชน
รอยละของภาคีเครือขายมีการดําเนินงานเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุมเปาหมาย (เปาหมาย รอยละ 70)
สงเสริม พัฒนา สนับสนุน อสม. ภาคีเครือขายสุขภาพภาคประชาชนกลุมเปาหมาย
ในการเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการจัดการ
ระบบสุขภาพชุมชน
1 จํานวนภาคีเครือขายตําบลจัดการสุขภาพ ไดรับการสงเสริมสนับสนุนองคความรู
และแนวทางการดําเนินงานดานความรอบรูดานสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชน
2. จํานวนภาคีเครือขายที่ไดรับการสงเสริม พัฒนา และสนับสนุนใหมีการ
ดําเนินงานพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชนกลุมเปาหมาย (เปาหมาย 304 หมูบาน)
3. รอยละของภาคีเครือขายมีการดําเนินงานเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุมเปาหมาย (เปาหมาย รอยละ 70)
1. เฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษามหาวชิราลงกรณ: หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
2. โครงการสื่อสารและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
3. โครงการงานสุขศึกษาในพื้นที่สูง
4. บริหารจัดการองคกร 2
5. บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนแผนงาน/วิชาการกองสุขศึกษา (สนับสนุนนโยบาย)

ยุทธศาสตรกองสุขศึกษา
ทธศาสตรที่ ที2่ 1สรพัางและพั
ฒนาคุณฒภาพการจั
ดการความรู
ดานพฤติ
กรรมสุ
ขภาพใหเอื้อตอ
ยุทยุธศาสตร
นามาตรฐานการพั
ฒนาพฤติ
กรรมสุ
ขภาพให
ทันาสมั
ยตอบเนืัต่อิใหงเกิและไปสู
ารปฏิ
การนํ
ไปปฏิ
ดผลสัมกฤทธิ
์ บัติไดจริง
ทธศาสตรที่ 4ที่ ยกระดั
3 เพิ่มศับกการนํ
ยภาพการถ
ายทอดความรู
างเครื
ายในการนํา
ยุทยุธศาสตร
ามาตรฐานไปประยุ
กต และสร
และควบคุ
มดูอแขลกฎเกณฑ
หลัากมาตรฐานไปปฏิ
การไปขยายผลให
การนํ
บัตคิใรอบคลุ
หเกิดผลมและตอเนื่อง
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ผลผลิตที่ 3:
ตัวชี้วัดผลผลิต:
กิจกรรมหลัก:
ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก:
โครงการ:

การวิจัยและพัฒนาดานการสนับสนุนบริการสุขภาพ
จํานวนผลงานวิจัยดานสนับสนุนบริการสุขภาพ
วิจัยและพัฒนาดานการสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผลงานวิจัยดานสนับสนุนบริการสุขภาพ จํานวน 2 เรื่อง
1. การพัฒนาวิถีชีวิตสุขภาพของนักเรียนตามสุขบัญญัติแหงชาติ
2. การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคความดัน
โลหิตสูงดวยกระบวนการจัดการความรู

ยุทธศาสตรกองสุขศึกษา
ยุทธศาสตร ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการถายทอดความรู และสรางเครือขายในการนํา
หลักการไปขยายผลใหครอบคลุมและตอเนื่อง

ผลผลิตที่ 4:
โครงการ:

การพัฒนาบุคลากร
1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารองคกร ปงบประมาณ 2559
2. บริหารจัดการองคกร 1

ยุทธศาสตรกองสุขศึกษา
ยุทธศาสตร ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการความรูดานพฤติกรรมสุขภาพให
ทันสมัยตอเนื่อง และไปสูการปฏิบัติไดจริง
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เปาหมายและกลยุทธการดําเนินงานสุขศึกษา ปงบประมาณ 2559
สู “ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง”
ในปงบประมาณ 2559 กองสุขศึกษา เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข มีบทบาท
สําคัญ ในการคุมครองผูบริโภคดานระบบบริการสุขภาพของสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ปลอดภัย และประชาชนไดรับรู และเขาใจมีความรูทักษะที่จําเปน สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว
และชุมชนได ดวยความรวมมือของทุกภาคสวน โดยใหคนไทยมีโอกาสรวมคิด รวมทํา และรวมรับผิดชอบ มี
การเชื่อมประสานทุกภาคสวนเขาดวยกัน และมีเปาหมายสําคัญที่เกี่ยวของคือการสรางเสริมสุขภาพ และ
ปองกันปจจัยเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงนําไปสูการเจ็บปวย ดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง เชน โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด มุงเนนประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนอยางเปนรูปธรรมและมีความ
เสมอภาค มีสวนรวมจากทุกภาคสวนอยางกวางขวางเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย จึงจําเปนตอง
บริหารจัดการทางสาธารณสุขใหมีความทันสมัย และสอดคลองกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปไดกําหนดวิสัยทัศน
(Vision) “ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง” ดวยกระบวนการสรางความรอบรูดานสุขภาพและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนใหสามารถดูแลตนเองได เพื่อบรรลุเปาหมายภายใตผลผลิตหลัก 4 ดาน คือ
(1) ดานการควบคุมกํากับคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา (2) การเสริมสรางความรอบรู
ดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามกลุมวัย (3) การวิจัยสนับสนุนบริการสุขภาพ และ (4) การพัฒนา
องคกรและบุคลากร ดังนี้
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและควบคุมกํากับคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
มุงเนนการพัฒนากระบวนการ และเกณฑมาตรฐานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพเพื่อใชในการเสริมสรางและ
ควบคุมกํากับการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา เพื่อประโยชนตอการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ และพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพนําไปปฏิบัติไดจริง โดยมุงเนนการสงเสริมพัฒนาคุณภาพงานงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล
ศูนยโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 613 แหง โดยการสงเสริมแนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐานงาน
สุขศึกษาแกสถานบริการระดับปฐมภูมิ (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล) มีการดําเนินงานพัฒนาความ
รอบรูดานสุขภาพแกประชาชนกลุมเปาหมายวัยทํางานและวัยเรียน มีความรอบรู และมีพฤติกรรมสุขภาพแบบ
บูรณาการหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ กลุมวัยทํางานดําเนินงานตามหลัก 3อ.2ส. จํานวน 304
หมูบาน และและกลุมวัยเรียนดําเนินงานตามแนวทางสุขบัญญัติแหงชาติ จํานวน 304 โรงเรียน
ผลผลิตที่ 2 : ภาคีเครือขายมีความเขมเข็งในการจัดการดานระบบบริการสุขภาพและสุขภาพ
ภาคประชาชน มีการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามกลุมวัยมุงเนนการสงเสริมภาคี
เครือขายใหมีศักยภาพในการดําเนินงานเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกลุมวัย
เรียนและกลุมวัยทํางาน เพื่อสรางเครือขายในการนําหลักการไปขยายผลใหครอบคลุมและตอเนื่อง โดยการ
พัฒนาและยกระดับเครือขายสุขศึกษาใหมีความเขมแข็ง และพัฒนากลไกความรวมมือกับภาคีเครือขายในการ
เสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ รวมทั้ง
พัฒนาการสื่อสารและสรางแรงจูงใจใหกับภาคีเครือขายอยางตอเนื่อง และประเมินสภาวะเฝาระวัง และเตือน
ภัยดานความรอบรูดานสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 เขต
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่ตําบลจัดการสุขภาพ ระดับ
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ดีขึ้นไป ไดรับการสงเสริมแนวทางการพัฒนาตนแบบตามกระบวนการหมูบานปรับเปลี่ยนลดโรคพฤติกรรมลด
โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงเรียนสุขบัญญัติอยางนอยจังหวัดละ 4 แหง
จํานวน 304 แหง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคโรคมะเร็ง โรค
ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรงเรียนสุขบัญญัติตนแบบ ไดรับการพัฒนาใหเปนพื้นที่
เรี ย นรู ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพระดั บ ประเทศ 76 แห ง ส ง เสริ ม สนับ สนุ น การพั ฒ นาหมู บ า น
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ในพื้นที่ตําบลจัดการสุขภาพครอบคลุมทุกหมูบาน 74,965 แหง ทุกตําบล
7,255 แหง โดยบูรณาการหมูบานจัดการสุขภาพ
ผลผลิตที่ 3 : การวิจัยและพัฒนาดานการสนับสนุนบริการสุขภาพ สงเสริมสนับสนุน การวิจัยและ
นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาดานสนับสนุนบริการสุขภาพ จํานวน 2 เรื่อง คือ (1) การพัฒนาวิถี
ชีวิตสุขภาพของนักเรียนตามสุขบัญญัติ และ (2) การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพในกลุม
เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงดวยกระบวนการจัดการความรู
ผลผลิตที่ 4 : การพัฒนาองคกรและบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนวยงาน
ทุกระดับทั้งดานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรของหนวยงานดานการเงินการคลัง ดานการบริหาร
กําลังคน โดยในปงบประมาณ 2559 ไดใหความสําคัญตอการพัฒนากําลังคนใหมีความรู และทักษะ โดยมีการ
จัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองสุขศึกษา (IDP) แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถบุคคลากร และพัฒ นาระบบบริหารจัดการภายในองค กรไปสูการบริหารจัดการที่เปนเลิ ศ
สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล และแนวทางการบริหารบานเมืองที่ดี โดยดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครั ฐของกองสุขศึกษา จัด ทําระบบบริห ารความเสี่ย ง พัฒ นาระบบคลังขอมูล เพื่ อการบริห ารเชิง
ยุทธศาสตรและพัฒนาระบบการบริหารเชิงยุทธศาสตรใหมีประสิทธิผล ในการเปนผูควบคุมกํากับคุณภาพงาน
สุขศึกษาและเทคโนโลยี สารสนเทศ พร อมในการขับ เคลื่อนยุทธศาสตร รวมทั้งเสริมสรางจัดกิจกรรมการ
เสริมสรางคานิยมองคกร และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกรอยางตอเนื่อง การสรางขวัญกําลังใจภายใต
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน
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ผลผลิตที่ 1

สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ไดรับการ
สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กํากับ
มีมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดาน
สุขศึกษา
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การพัฒนาและควบคุมกํากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานและวัดความสําเร็จของ
สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ในการจัดการคุณภาพ รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบดวย 2 ดาน คือ
ด า นอาคาร สิ่ ง แวดล อ มและเครื่ อ งมื อ แพทย ใ นโรงพยาบาล และด า นการดํ า เนิ น งานสุ ข ศึ ก ษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งเปนระบบบริการสุขภาพที่รัฐพึงจัดใหแกประชาชน และสงมอบบริการที่มีคุณภาพ
เปนที่ไววางใจของประชาชนและสังคม เพื่อคุมครองผูบริโภคดานระบบบริการสุขภาพเอื้อใหเกิดความ
ปลอดภัย สวัสดิภาพของผูรับบริการ ผูใหบริการ และชุมชน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา หมายถึง เกณฑที่กําหนดขึ้นเปนกรอบแนวทาง
ในการดําเนินงานและวัดความสําเร็จ ของงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในโรงพยาบาลอยาง
เปนระบบ ครอบคลุมการบริหารจัดการองคกร สนับสนุนใหเกิดกระบวนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ใหไดผลลัพธการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
กองสุขศึกษา ตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพระบบงานใหไดมาตรฐาน เพื่อ
สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานสุ ข ศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของหน ว ยงานในส ว นภู มิ ภ าคให มี
ประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ตอประชาชนอยางเปนรูปธรรม บรรลุเปาหมายใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงคและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยในปงบประมาณ 2559 ไดดําเนินการพัฒนาระบบการควบคุมกํากับ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานสุขศึกษา และ พัฒนาศักยภาพผูเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ เพื่อใหผูเยี่ยมประเมิน ฯ มีความเขาใจแนวคิดการทํางานสุขศึกษาในโรงพยาบาลไปในทิศทางที่
ถูกตอง รวมทั้งสามารถคิดวิเคราะห เชิงระบบการทํางานสุขศึกษารวมกับสหสาขาวิชาชีพ สามารถคนหา
ประเด็นสําคัญและใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามหลักวิชาการ เปน
การกระตุนใหสถานบริการสุขภาพมีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังไดพัฒนา แนวทางการ
ทํางานสุขศึกษาในโรงพยาบาล (Health Education: HEd.) บูรณาการมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ (Hospital Accreditation : HA) รวมกับชมรมนักสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข โดยมี ผศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน
ภาควิ ช าสุ ขศึ กษาและพฤติ ก รรมศาสตร คณะสาธารณสุ ขศาสตร มหาวิ ทยาลั ย มหิด ล และอาจารย
ดร.นรีมาลย นีละไพจิตร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี เปนที่
ปรึกษา เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงานสุขศึกษาที่เนนผูปวยเปนศูนยกลาง โดยบูรณาการในทุกมิติ
ของสุ ขภาพ มุงหวังใหผูป วยมี ความรอบรูดานสุขภาพ สามารถจัดการสุขภาพตนเอง ครอบครัว และ
เชื่อมโยงไปสูชุมชนเมื่อผูปวยออกจาโรงพยาบาลกลับไปอยูบานได
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ประชุมชี้แจงทําความเขาใจกระบวนการสงเสริม
พั ฒ นาตรวจประเมิ น มาตรฐานแบบบู ร ณาการ
ให กั บ ผู รั บ ผิ ด ชอบงานมาตรฐานระบบบริ ก าร
สุ ข ภาพ (ด า นสุ ขศึ กษา) สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัด สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตทั้ง
12 เขต และสถานบริ ก ารสุ ข ภาพภาครั ฐ
เป า หมาย จํ า นวน 613 แห ง มี ก ารส ง เสริ ม
สนับสนุน ควบคุมกํากับ ใหสถานบริ การสุขภาพ
ภาครัฐสามารถดําเนินการในการจัดการคุณภาพ
ม า ต ร ฐ า น ต า ม ร ะ บ บ บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ ใ ห มี
ประสิทธิภาพ และเปนไปตามแนวทางที่กําหนด
พร อ มรั บ ตรวจประเมิ น มาตรฐานระบบบริ ก าร
สุขภาพผานเกณฑ

ประชุมพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพดาน
สุ ข ศึ ก ษาในโรงพยาบาลบู ร ณาการมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพเข าสูมาตรฐาน
(HA)
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อบรมผูเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ดานสุขศึกษาระดับเขต และระดับจังหวัด
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เวทีเสวนา เรื่องพัฒนาแนวทางการดําเนินงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล (Health Education: HEd.)
บูรณาการการมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation: HA)

ตารางที่ 1 สรุปสถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุมเปาหมายผานเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ดานสุขศึกษา จําแนกรายเขต ปงบประมาณ 2559
สบส. เขต เปาหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานผานเกณฑ คิดเปนรอยละ
1
62
61
98.39
2
36
32
88.88
3
41
37
90.24
4
47
45
95.74
5
46
46
100
6
54
30
55.56
7
47
47
100
8
58
54
93.10
9
60
60
100
10
50
41
82.00
11
50
46
92.00
12
62
60
96.77
รวม
613
559
91.19
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ผลการดําเนินงานพัฒนาและควบคุมกํากับคุณภาพมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
1. สถานบริ การสุขภาพภาครัฐกลุมเปาหมาย 600 แหง
ได รั บ การส ง เสริ ม มาตรฐานระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ
ดานสุขศึกษา 613 แหง คิดเปนรอยละ 102.17
2. สถานบริการสุขภาพภาครัฐเปาหมาย 600 แหง ไดรับ
การควบคุ ม กํ า กั บ ตามมาตรฐานระบบบริ ก ารสุ ขภาพ
ด า นสุ ข ศึ ก ษา จํ า นวน 613 แห ง คิ ด เป น ร อ ยละ
102.17
3. สถานบริ การสุขภาพภาครัฐ กลุมเปาหมายที่ไดรับ การ
ควบคุมกํากับผานเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ดานสุขศึกษา 559 แหง คิดเปนรอยละ 91.19
4. รอยละของคณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพไดรับการพัฒนาศักยภาพ คิดเปนรอยละ
92.25
5. รอยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุมเปาหมายมี
ความพึ ง พอใจในการเยี่ ย มประเมิ น มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ คิดเปนรอยละ 89.05

รายงานประจําป 2559 33
ANNUAL REPORT 2016

ผลผลิตที่ 2

ภาคี เครื อข ายมี ความเข มแข็ งในการ
เสริม สรา งความรอบรูดา นสุข ภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพประชาชน
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1) โครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษามหา
วชิราลงกรณ: หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด

กองสุขศึกษาดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ
57 พรรษามหาวชิราลงกรณ: หมูบานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
และหลอดเลื อ ด มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชน
ตนแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกั นโรคไม
ติดตอที่สําคัญ ไดแก โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจและหลอดเลือด ใหครอบคลุมหมูบานและมี
การดํ า เนิ น งานอย า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง ศาสตราจารย ค ลิ นิ ก
เกี ย รติ คุ ณ นายแพทย ป ย ะสกล สกลสั ต ยาทร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ไดมอบนโยบาย
ในการเรงรัดขยายหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค
ฯ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษามหาวชิรา
ลงกรณ: หมูบานปรับเปลี่ยนลดโรคมะเร็ง โรคความดัน
โลหิ ตสู ง โรคหัว ใจและหลอดเลื อด ใหครอบคลุ มทุ ก
หมูบานทั่วประเทศ โดย อสม. เปนกลไกขับเคลื่อนที่สําคัญ และอาศัยความรวมมือภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร
ดานสุขภาพ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคประชาชน เนนหลัก 3อ. 2ส. ไดแก อ.อาหาร ตองมีสถานที่
แหลงเรียนรูการเลือกบริโภคอาหารที่ถูกตอง กินผัก และผลไมสดอยางนอยวันละครึ่งกิโลกรัมทุกวันการปลูก
ผักปลอดสารพิษในหมูบาน อ.ออกกําลังกาย มีการออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วันๆ ละอยางนอย
30 นาที ตองมีพื้นที่ใหคนในหมูบานออกกําลังกายรวมกัน อ.อารมณ ปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงบวก จัดกิจกรรม
คลายเครียดในชุมชน สวน 2 ส. คือ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่และดื่มสุรา โดยบูรณาการความรวมมือจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภาคประชาชน องคกรเอกชนสาธารณประโยชน องคกรดาน
สุขภาพในพื้นที่ เพิ่มความเขมแข็งในการปองกันโรคอยางยั่งยืนของประชาชน จะทําใหสุขภาพประชาชนดีขึ้น
ลดปวย ลดโรค และลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล
กระบวนการดํ าเนิ นงานหมูบ านปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ดั งนี้ (1) มีการจัดตั้งคณะทํางาน
หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ระดับหมูบาน ระดับตําบล และระดับอําเภอ (2) มีขอมูลพื้นฐานของ
หมูบานปรับเปลี่ยน ขอมูลทางดานสถานะสุขภาพ และขอมูลดานพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. และขอมูลปจจัย
เอื้อ เช น มีลานกีฬาออกกําลั งกาย/อุปกรณ แปลงปลูกผัก/มีแหลงน้ํา/มาตรการ/กฎระเบียบของหมูบาน
(3) จัดทําแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เชน สรางการเรียนรูแบบมีสวนรวม เวทีประชาคม (4) มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู เชน การสื่อสาร สรางการรับรู ความตระหนัก (5) เฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงของ
ประชาชน เปนการติดตามสถานการณแนวโนมพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง
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(6) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณรวมกันและศึกษาดูงานเปนการเพิ่มทักษะในการพัฒนาหมูบาน
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ กรรม (7) ประเมิ น การพั ฒ นาหมู บ า นครอบคลุ ม 4 ด า น คื อ ด านบริห ารจั ด การ ด า น
กระบวนการดําเนินงาน ดานผลผลิตและผลลัพธ และดานผลกระทบ
ผลการดําเนินงาน
ถ า ยทอดแนวทางการดํ า เนิ น งานสุ ข ศึ ก ษาและพั ฒ นา
ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานหมูบาน
พฤติกรรมสุขภาพในการจัดประชุมกรมสนับสนุนบริการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ
สุ ข ภาพเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายการคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค
เครือขายระดับเขต และระดับจังหวัด
ดานระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
คอนเวนชั่ น กรุ ง เทพฯ ได ส นั บ สนุ น คู มื อ แนวทางการ
ดําเนินงานสุขศึกษา หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ
แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ
ใหแกผูเ ขาประชุมที่มาจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวั ด
76 จังหวัด โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแหง
และสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 เขต เพื่อใช
เปนแนวทางในการสงเสริมพัฒนาพื้นที่ตนแบบของจังหวัด
และสงเสริมใหภาคีเครือขายในสวนกลาง และสวนภูมิภาค
มีสวนรวมในการขับเคลื่อน และแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้ง
นําผลการดําเนินงานหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ
ไปประยุกตใชในพื้นที่ โดยมีการพัฒนาพื้นที่ตนแบบในการ
เสริ ม สร า งให ป ระชาชนมี ค วามรอบรู ด า นสุ ข ภาพและ
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ถู ก ต อ งตามหลั ก 3อ.2ส. ได แ ก
พฤติกรรมการกินอาหารที่ถูกตองและเหมาะสม (การกิน
ผักและผลไมสดอยางนอยวันละครึ่งกิโลกรัม หรือกินผั ก
ครึ่งหนึ่งอยางอื่นครึ่งหนึ่ง การออกกําลังกายที่ถูกตองตาม
เกณฑ (ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3-5 วันๆ ละ
อยางนอย 30 นาที) การจัดการความเครียด และลด ละ
เลิ กการสู บ บุ ห รี่ และดื่ มสุ ร า เพื่ อสร างสุ ขภาวะที่ดีใหกับ
ประชาชน

จัดอบรมหลักสูตรนักปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดโรคฯ
วันที่ 19-22 เมษายน 2559 ณ
โรงแรมเพชรรัตน การเดน
จังหวัดรอยเอ็ด
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การดําเนินงานหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิต
สูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ในการพัฒนาเชิงคุณภาพ เพื่อเปนตนแบบระดับจังหวัด

รวม 304 หมูบาน (76 จังหวัด)
1) บูรณาการความรวมมือของเครือขายในสวนกลาง และสวนภูมิภาคใน
การดําเนินงานหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ อยางตอเนื่อง
2) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค
ฯ ใหกับเครือขายระดับเขตและระดับจังหวัด
3) พัฒนาศักยภาพ และถายทอดแนวทางการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดโรคฯ เครือขายระดับเขตและระดับจังหวัด
4) สนับสนุนคูมือ แนวทางการดําเนินงานหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรคฯ แกสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพระดับเขต 12 เขต สํานักงานสาธารณสุข
จั ง หวั ด 76 จั ง หวั ด โรงพยาบาลศู น ย โรงพยาบาลทั่ ว ไป โรงพยาบาลชุ ม ชน และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
5) สรางแรงจูงใจในการพัฒนาหมูบานโดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประกวดหมูบานที่มีผลงานดีเดนระดับจังหวัด

ผลการดําเนินงาน : พัฒนาตนแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
1) มีการพัฒนาตนแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับจังหวัด
และระดับเขต 12 เขต
2) มีบุคคลตนแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. จํานวน
76 จังหวัด
3) มีผลงานเดน/ นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่
76 จังหวัด
4) มี แ หล ง เรี ย นรู ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมในหมู บ า น/ ชุ ม ชน
76 จังหวัด
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ผลงานเดนที่สงผลตอความสําเร็จของการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด
โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด “นวัตกรรมที่เกิดจาก
การพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ”
 นวัตกรรมการนวดเทาเพื่อใหเลือดไหลเวียนและผอนคลาย
 นวัตกรรม “บัตรรักษ ตองสะกิด พิชิตเสี่ยง พิชิตโรค” โดยการจัดกลุม
เสี่ยงเปน 6 ประเภท โดยใชสื่อสัญลักษณ รูปดาว ในการบงบอกถึงความ
เสี่ยง เพื่อเปนการแกปญหาและติดตามเฝาระวังสุขภาพประชาชน
 นวัตกรรมจักรยานออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โดยนําจักรยานเกาเหลือใช
งานเพื่อความประหยัด
 นวั ต กรรมจั กรวาลพิ ชิต โรค โดยจั ดทํา เปน สื่อ การสอน 3 มิติ เพื่ อให
ความรูตามหลัก 3อ.2ส.
 นวัตกรรมมโนราเอ็กเซอรไซส โดยประยุกตการรํามโนราที่เปนวัฒนธรรม
วิถีชีวิตทองถิ่น มาเปนทาการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพกับทุกกลุมอายุ
เปนการเผยแพรวัฒนธรรมไทยดวย
 นวั ตกรรมป องกัน นิ้ ว ล็อค โดยเครื่องยืดเหยีย ดนิ้ว มือ เพื่อปองกัน โรค
เหน็บชา สะดวกในการใชและวัสดุหาไดในทองถิ่น

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

จังหวัด
ลําปาง

ชื่อหมูบาน
บ า นแม ฮ าว หมู ที่ 3 ตํ า บลห า งฉั ต ร
อําเภอหางฉัตร
สุโขทัย
บานหนาวัดลาย หมูที่ 2 ตําบลทุงหลวง
อําเภอคีรีมาศ
นครสวรรค บ า นห ว ยโรง หมู ที่ 4 ตํ าบลบึ ง ปลาทู
อําเภอบรรพตพิสัย
สระบุรี
บา นโคกโพธิ์ หมูที่ 1 ตําบลดงตะงาว
อําเภอดอนพุด
เพชรบุรี
บา นหนองศาลา หมูที่ 1 ตําบลหนอง
ศาลา อําเภอชะอํา
ปราจีนบุรี
บานฟากหวย หมูที่ 5 ตําบลโนนหอม
อําเภอเมือง
กาฬสินธุ
บานหนองใหญ หมูที่ 7 ตําบลลําปาว
อําเภอเมือง
สกลนคร
บ า นบึ ง โนใน หมู ที่ 5 ตํ า บลโคกสี
อําเภอสวางแดนดิน
สุรินทร
บ า นหนองปรื อ หมู ที่ 3 ตํ า บลตานี
อําเภอปราสาท
ยโสธร
บานหนองเลิง หมูที่ 3 ตําบลแคนนอย
อําเภอคําเขื่อนแกว
สุราษฎรธานี บ า นวั ง ศิ ล าดิ เ รกสาร หมู ที่ 3 ตํ า บล
เพิ่มพูนทรัพย อําเภอบานนาสาร
พัทลุง
บ า นโคกโพธิ์ หมู ที่ 10 ตํ า บลท า แค
อําเภอเมือง

ผลการประกวดหมูบานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
ปงบประมาณ 2558
ชนะเลิศระดับเขต
จํานวน 12 หมูบาน
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2) การเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามกลุมวัย 2 กลุมวัย
2.1 การเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแหงชาติกลุมเด็ก
วัยเรียนอายุ 7-14 ป ในสถานศึกษา
ในปงบประมาณ 2559 กองสุขศึกษา ดําเนินงานโดยใชกลยุทธการพัฒนาเสริมสรางความรอบรูดาน
สุข ภาพและพฤติ ก รรมสุ ข ภาพตามแนวทางสุ ข บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ภายใต ก ารดํ า เนิ น งานโรงเรี ย นส ง เสริ ม
พฤติกรรมสุขภาพ เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและฝกทักษะสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติ 10 ประการ
เสริมการเรียนในวิชาสุขศึกษา และชวง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เพื่อใหเด็กมีความรอบรูดานสุขภาพและมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองตามแนวทางสุขบัญญัติแหงชาติ โดยสงเสริมใหเด็กและเยาวชน ไดเรียนรู กระตุน
เตือนใหเกิดความตระหนัก และใหความสําคัญใสใจในการดูแลสุขภาพในเรื่องตางๆ สงผลใหเด็กมีความรอบรู
ดานสุขภาพ (Health Literacy) และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองเหมาะสม ซึ่งเปนการสรางและพัฒนาขีด
ความสามารถ ในการเขาถึง เขาใจ และประเมินขาวสารดานสุขภาพที่ไดรับการถายทอด และเรียนรู ซึ่งทําใหมี
การตัดสินใจเลือกวิธีในการดูแลตนเองและจัดการสุขภาพของตนเองเพื่อปองกันโรค และรักษาสุขภาพที่ดีของ
ตนเองไวไดอยางยั่งยืน มีการดําเนินงาน ดังนี้
1. ประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางการดํ า เนิ น งาน
เสริ ม สร า งความรอบรู ด า นสุ ข ภาพและพฤติ ก รรม
สุขภาพใหแกเครือขายระดับเขต และระดับจังหวัด
2. สนั บ สนุน คู มือการจัดกิ จ กรรมการเรีย นรู
สุขบัญญัติแหงชาติ (ชั้นประถมปที่ 1–3) และคูมือการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูสุขบัญญัติแหงชาติ (ชั้นประถมป
ที่ 4–6)

3. เสริมสรางศักยภาพเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และครูอนามัยโรงเรียนและครู
สอนพละศึกษา เพื่อดําเนินงานเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพแกเด็กนักเรียน
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พัฒนาศักยภาพแกนนําใหมีความรู เรื่องสุขบัญญัติแหงชาติ

กิจกรรมออกกําลังกาย / ชมรมกีฬา
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นวัตกรรมการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพของเด็กนักเรียน
ในสถานศึกษา

การประกวด
โรงเรียนสงเสริมสุขบัญญัติแหงชาติ
วันที่ 27–29 กรกฎาคม 2559
ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการ และ
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร แจงวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร
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ตารางที่ 2 ผลการประกวดโรงเรียนสงเสริมสุขบัญญัติแหงชาติ ระดับยอดเยี่ยม ปงบประมาณ 2559
ภาค
โรงเรียน
จังหวัด
เหนือ
โรงเรียนบานคลองเตย
กําแพงเพชร
กลาง
โรงเรียนวัดบางเกลือ (ประชารัฐบํารุง)
ฉะเชิงเทรา
ตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนชุมชนบานหนองคู (อินทรประชาคาร)
ยโสธร
ใต
โรงเรียนบานทาปากแหวง
พังงา

ตารางที่ 3 ผลการประกวดโรงเรียนสงเสริมสุขบัญญัติแหงชาติ ระดับดีมาก ปงบประมาณ 2559
ภาค
โรงเรียน
จังหวัด
เหนือ
โรงเรียนบานศรีสุพรรณ
ลําพูน
กลาง
โรงเรียนวัดจันทร
นนทบุรี
ตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนมิ่งมงคล
อํานาจเจริญ
ใต
โรงเรียนบานหนองสองพี่นอง
ตรัง

รายงานประจําป 2559 43
ANNUAL REPORT 2016

ตารางที่ 4 ผลการประกวดโรงเรียนสงเสริมสุขบัญญัติแหงชาติ ระดับดี ปงบประมาณ 2559
ภาค
ชื่อโรงเรียน
จังหวัด
เหนือ
โรงเรียนบานธาตุขิงแกง
พะเยา
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
เชียงใหม
โรงเรียนชุมชนบานแมฮาว
ลําปาง
โรงเรียนบานวังชาง
แพร
โรงเรียนบานศาลาลาย
เพชรบูรณ
โรงเรียนวัดบางไซ
นครสวรรค
โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา
อุตรดิตถ
โรงเรียนบานถืมตอง
นาน
กลาง
โรงเรียนบานมะเดื่อ
ระยอง
โรงเรียนบานไทรงาม
จันทบุรี
โรงเรียนบานสระพระ
เพชรบุรี
โรงเรียนวัดดาปานดานิมิต มิตรภาพที่ 142
กาญจนบุรี
โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ
ลพบุรี
โรงเรียนบานหลักเมตร (พริ้งมากราษฎรอนุสรณ)
นครปฐม
โรงเรียนวัดบานกลวย
สระบุรี
โรงเรียนวัดทุงตะลุมพุก
ปราจีนบุรี
ตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนชุมชนบานชุมชาง
หนองคาย
โรงเรียนบานหมูมน
รอยเอ็ด
โรงเรียนบานโคกจําเริญ
สุรินทร
โรงเรียนบานฉิมพลีวิทยา
ชัยภูมิ
โรงเรียนบานหินโงมโนนสรางไพ
สกลนคร
โรงเรียนบานหนองแวงทาวัด
ขอนแกน
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
กาฬสินธุ
โรงเรียนบานถาวรนาอุดม
นครพนม
ใต
โรงเรียนวัดพระบาท
นครศรีธรรมราช
โรงเรียนบานบอทราย
พัทลุง
โรงเรียนบานปายาง
สงขลา
โรงเรียนบานปาเตะ
สตูล
โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก
นราธิวาส
โรงเรียนบานบางคู
ภูเก็ต
โรงเรียนบานกระจูด
ปตตานี
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ผลการประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัตแิ หงชาติ
กลุมเด็กวัยเรียนอายุ 7-14 ป ในสถานศึกษา
แผนภู มิ ที่ 1 ร อ ยละของกลุ ม เด็ ก วั ย เรี ย น จํ า แนกตามระดั บ ความรอบรู ด า นสุ ข ภาพ
(Health Literacy) ตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ ในกลุมเด็กวัยเรียนอายุ 7-14 ป ใน
สถานศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
70.00

63.20

60.00
50.00
40.00

เกณฑคะแนน
ดีมาก
= 98 - 123 คะแนน
พอใช
= 75 - 97 คะแนน
ไมเพียงพอ = 0 - 74 คะแนน

31.80

30.00
20.00
10.00
0.00

5.10
ไมเพียงพอ

พอใช

ระดับ

ดีมาก

ที่มา: กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2559

70.00

แผนภูมิที่ 2 รอ ยละของกลุมเด็กวัยเรียน จํ าแนกตามระดั บพฤติก รรมสุข ภาพ (Health
Behavior) ตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ ในกลุมเด็กวัยเรียนอายุ 7-14 ป ในสถานศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
64.70

เกณฑคะแนน
ดีมาก
= 64 - 80 คะแนน
พอใช
= 49 - 63 คะแนน
ไมเพียงพอ = 0 - 48 คะแนน

60.00
50.00
40.00

31.90

30.00
20.00
10.00
0.00

3.40
ไมเพียงพอ

พอใช

ดีมาก

ระดับ

ที่มา: กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2559
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แผนภูมิที่ 3 รอยละของกลุมเด็กวัยเรียน จําแนกตามระดับความรอบรูดานสุขภาตามแนวทาง
สุขบัญญัติแหงชาติ และองคประกอบ* ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
องคประกอบที่ 6

9.60

องคประกอบที่ 5

42.50

48.00

26.20

องคประกอบที่ 4 4.50
องคประกอบที่ 3

48.00
32.80
50.90

18.00

องคประกอบที่ 1

20%

11.90

31.80
40%

พอใช

25.50

70.10

29.30
0%

ไมดีพอ

62.70

23.60

องคประกอบที่ 2

25.80

ดีมาก

38.90
60%

80%

100%

ที่มา: กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2559

*องคประกอบที่ 1 ความรูความเขาใจทางสุขภาพ องคประกอบที่ 2 การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ องคประกอบที่ 3 การสื่อสารเพิ่มความ
เชี่ยวชาญทางสุขภาพ องคประกอบที่ 4 การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเอง องคประกอบที่ 5 การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ องคประกอบ
ที่ 6 การตัดสินและเลือกปฏิบัติที่ถูกตอง

สรุปผลการดําเนินงานเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติในกลุมเด็กวัยเรียน อายุ 7-14 ป ในสถานศึกษา
เปาหมาย ปงบประมาณ 2559
 เด็กวัยเรียนอายุ 7-14 ป กลุม เปาหมาย

- มีพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior : HB) ตามแนวทางสุขบัญญัติแหงชาติ
ผานเกณฑตั้งแตระดับพอใชขึ้นไป คิดเปนรอยละ 96.6
- มีความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy : HL) ตามแนวทางสุขบัญญัติ
แหงชาติผานเกณฑตั้งแตระดับพอใชขึ้นไป คิดเปนรอยละ 95.0
 ภาคีเครือขายมีการดําเนินงานเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ จํานวน 380 แหง จําแนกเปน
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 แหง
- โรงเรียนเปาหมาย 304 แหง
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อ.อาหาร

อ.ออก
กําลังกาย
อ.อารมณ
3อ.2ส.

ส.ไมสูบ
บุหรี่

ส.ลดดื่ม
สุรา

2.2 การเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. ประชาชนกลุมวัย
ทํางานอายุ 15-59 ป
กองสุขศึกษา มีการดําเนินงานเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ของประชาชนกลุมวัย
ทํางานอายุ 15-59 ป เพื่อใหบรรลุเปาหมายไดใชกลไกการบูรณาการการขับเคลื่อนทั้งในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค โดยบูรณาการเปาหมาย มาตรการ และแนวทางของกรมวิชาการและขับเคลื่อนสูการปฏิบัติในระดับ
เขต ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล ในพื้นที่เปาหมายการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ ที่เชื่อมโยง
กับเครือขายระบบสุขภาพระดับอําเภอ (District Health System : DHS) เพื่อใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพของประชาชนกลุมวัยทํางานอายุ 15-59 ปมีความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกตองเพิ่มขึ้น กองสุขศึกษาไดใชรูปแบบการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งตองอาศัยทุกภาคสวน เชื่อมโยงการทํางานรวมกัน ประชาชนมีบทบาท
สําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เปาหมายสุดทาย คือประชาชนกลุมวัย
ทํางานอายุ 15-59 ปมีความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) และมีพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.
ที่ถูกตองตามเกณฑ สามารถพึ่งตนเองดานสุขภาพได รวมทั้งชุมชนและทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถจัดการ
ปญหาสุขภาพไดดวยตนเอง ในปงบประมาณ 2559 กองสุขศึกษามีการดําเนินงานดังนี้
 ประชุ ม เครื อ ข า ยสํ า นั ก งานสนั บ สนุ น บริ ก าร
สุ ข ภาพเขต 12 เขต และสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัด 76 จังหวัด เพื่อชี้แจงถายทอดนโยบายและ
แนวทางการดํ า เนิ น งานเสริ ม สร า งความรอบรู ดา น
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. ของ
ประชาชนกลุมวัยทํางานอายุ 15-59 ป
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 พัฒนาศักยภาพนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ตามหลัก 3อ.2ส. ในระดับเขตและระดับจังหวัด ใน
ประชาชนกลุมวัยทํางานอายุ 15-59 ป

 สนั บ สนุ น สื่ อ คู มื อ แนวทางการดํ า เนิ น งาน
เสริมสรางความรอบรูและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก
3อ.2ส. เครือขายระดับเขตและระดับจังหวัด

 เสริมสรางศักยภาพเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล และแกนนําเพื่อดําเนินงานเสริมสราง
ความรอบรู ดา นสุ ขภาพและพฤติ กรรมสุ ขภาพตาม
หลัก 3อ.2ส. ในพื้นที่เปาหมายหมูบานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดโรคฯ

48 รายงานประจําป 2559
ANNUAL REPORT 2016
 พื้นที่เปาหมายประชาชนกลุมวัยทํางานอายุ 1559 ป ในหมูบ า นปรั บ เปลี่ ย นมี การดํ า เนิ น กิจ กรรม
เสริ ม สร า งความรอบรู ด า นสุ ข ภาพและพฤติ ก รรม
สุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. (การบริโภคอาหารหลัก 5
หมู และกินผักอยางนอยวันละครึ่งกิโลกรัม และลด
อาหารหวานมั น เค็ ม การออกกํ า ลั ง กายอย า งน อ ย
สัปดาหละ 3 วันๆ ละอยางนอย 30 นาที เหมาะสม
ตามกลุ มวั ย การจั ด การทางด านอารมณ แจ มใสอยู
เสมอ งดบุ ห รี่ สุ ร า และสารเสพติ ด ) โดยมี ก าร
ดําเนินการดังนี้
สรุป 7 ขั้นตอนการดําเนินงานหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ และกลวิธีการดําเนินงานของพื้นที่
1. การสรางทีมแกนนําพัฒนาหมูบานในระดับหมูบาน ระดับตําบล และระดับอําเภอ
2. ศึกษาขอมูลพื้นฐานของหมูบานฯ และขอมูลพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.
3. การวางแผนการดําเนินงานหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. ในชุมชน เชน การออกกําลัง
กายสัปดาหละยางนอย 3 วันๆละอยางนอย 30 นาที การปลูกผักปลอดสารพิษ และการรับประทาน
ผักอยางนอยครึ่งกิโลตอวัน เปนตน
5. เฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. เรื่องอาหาร ออกกําลังกาย อารมณ ลดการสูบบุหรี่ และ
การดื่มสุรา
6. เวทีแลกเปลี่ย นเรียนรูของพื้นที่หมู บานปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมสุ ขภาพตามหลั ก 3อ.2ส. ในระดั บ
อําเภอ และระดับจังหวัด และระดับเขต
7. การประเมินผลสําเร็จการดําเนินงานหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ
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ผลการประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.
ของประชาชนกลุมวัยทํางานอายุ 15 – 59 ป
ในหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
แผนภูมิที่ 4 รอยละของประชาชนกลุมวัยทํางานอายุ 15-59 ป ในพื้นที่เปาหมาย
จําแนกตามระดับความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) ตามหลัก 3อ.2ส.
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
60.00
50.00

49.00

45.50

เกณฑคะแนน
ดีมาก
= 91.20 - 114 คะแนน
พอใช
= 68.40 - 91.19 คะแนน
ไมเพียงพอ = 0 - 68.39 คะแนน

40.00
30.00
20.00
5.50

10.00
0.00
ไมเพียงพอ

พอใช

ดีมาก

ระดับ

ที่มา: กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2559

แผนภูมิ ที่ 5 รอ ยละของประชาชนกลุ มวั ยทํา งานอายุ 15-59 ป ในพื้ นที่ เป าหมาย
จําแนกตามพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) ตามหลัก 3อ.2ส. ปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
เกณฑคะแนน
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ที่มา: กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2559
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แผนภูมิที่ 6 รอยละของประชาชนกลุมวัยทํางานอายุ 15-59 ป ในพื้นที่เปาหมาย จําแนกตาม
ระดับความรอบรูดานสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. และรายองคประกอบ* ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ดีมาก

11.10
32.20

60%

80%

100%

ที่มา: กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2559

*องคประกอบที่ 1 ความรูความเขาใจทางสุขภาพ องคประกอบที่ 2 การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ องคประกอบที่ 3 การสื่อสารเพิ่มความ
เชี่ยวชาญทางสุขภาพ องคประกอบที่ 4 การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเอง องคประกอบที่ 5 การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ องคประกอบ
ที่ 6 การตัดสินและเลือกปฏิบัติที่ถูกตอง

สรุปผลการดําเนินงานเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก
3อ.2ส. ของประชาชนกลุมวัยทํางาน อายุ 15-59 ป ปงบประมาณ 2559
1. ประชาชนกลุมวัยทํางานอายุ 15-59 ป ในพื้นที่เปาหมาย

- มีพฤติกรรมสุขภาพ (HB) ตามหลัก 3อ.2ส. ตามเกณฑที่กําหนด คิดเปนรอยละ 43.3
- มีความรอบรูดานสุขภาพ (HL) ตามหลัก 3อ.2ส. ตามเกณฑที่กําหนด คิดเปนรอยละ 52.6
- มีความรูดานสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. ตามเกณฑที่กําหนด คิดเปนรอยละ 70.7
2. ภาคีเครือขายมีการดําเนินงานเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก
3อ.2ส. จํานวน 76 จั งหวั ด และ 304 หมู บ าน (เป าหมาย 380 เครือข าย) คิ ด เป น ร อยละ
100.00 จําแนกเปน
- สํานักงานสารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด
- เครือขายหมูบานเปาหมาย 304 เครือขาย
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ผลการดําเนินงานการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด
1. ด า นบุ ค คล สามารถดู แ ลสุ ข ภาพของตนเองได ด ว ยการมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ถู ก ต อ งมี ก าร
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการกิ น ผั ก และผลไม ส ดวั น ละอย า งน อ ยครึ่ ง กิ โ ลกรั ม ออกกํ า ลั ง กาย
สม่ํ า เสมอสั ป ดาห ละอย า งนอย 3-5 วัน ๆ ละอยางนอย 30 นาที ขึ้น ไป มีวิธีการผอนคลาย
ความเครียด ตลอดจนการลด ละ เลิกสูบบุหรี่และดื่มสุรา ทําใหมีสุขภาพดี ลดคาใชจายดานการ
รักษาสุขภาพของตนเอง มีการดูแลสุขภาพตนเองไดดีขึ้น
2. ดานครอบครัว ลดคาใชจายของครอบครัวเมื่อสมาชิกในครอบครัว มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง
ไมเจ็บปวยดวยโรคที่สามารถปองกันได ครอบครัวก็ไมตองจายคาใชจายในการรักษาพยาบาล
สรางรายไดใหแกครอบครัว เมื่อสมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงไมเจ็บปวย ก็สงผลทําให
ทํางานไดเต็มที่ ผลการทํางานไดดี มีความมั่นคงในอาชีพ ไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการที่ดี
เปนการสรางรายไดใหแกครอบครัวไดอยางตอเนื่อง ซึ่งกอใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ
3. ดานชุมชน ทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง คือพึ่งตนเองดานสุขภาพได เกิดชุมชนแหงการเรียนรูที่
สามารถจัดการ และแกปญหาสุขภาพไดโดยชุมชนดวยทั้ง 7 ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา
หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ทําใหสมาชิกในชุมชนเกิดการเรียนรู และมีศักยภาพใน
การจัดการปญหาได
4. ดานระบบบริการสุขภาพ สามารถลดโรคที่สามารถปองกันได ลดตนทุนการใหบริการดานการ
รักษาของโรงพยาบาล และลดการเกิดผูปวยรายใหม ลดความรุนแรงของโรคและลดโอกาสเสี่ยง
ในการเกิดโรคแทรกซอน อันสงใหจํานวนผูรับบริการในโรงพยาบาลลดนอยลง สามารถลดความ
แออัดของโรงพยาบาลได และลดโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่และดื่มสุราได เปนตน
5. ดานประเทศชาติ ทําใหประเทศชาติลดงบประมาณคาใชจายดานการรักษาพยาบาลของประเทศ
ลงได คื อลดค า ใช จา ยภาครั ฐ ในการจัดสวัส ดิการรักษาโรคไมติดตอเรื้อรังและโรคที่ส ามารถ
ปองกันได เชน โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคที่เกิดจากการสูบ
บุหรี่และการดื่มสุรา เปนตน และทีมกําลังคนที่มีคุณภาพใหแกประเทศ

“ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
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3) การสื่อสารสุขภาพเพื่อเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
3.1 การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ กองสุขศึกษา ไดดําเนินการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพ
ของประชาชนวัยทํางาน อายุ 15-59 จํานวน 2,023 คน ครอบคลุม 12 เขตบริการสุขภาพ ระหวางเดือน
มิถุนายน – กรกฎาคม 2559 โดยใชแบบสอบถามเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ โดยดําเนินการสํารวจพฤติกรรม
เสี่ยงดานการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย อารมณ อุบัติเหตุ สุขอนามัยสวนบุคคล สูบบุหรี่ และดื่มสุรา ใน
ภาพรวมประเทศ เพื่อเปนขอมูลในการแจงเตือนภัยแกประชาชน

ประชุมพัฒนาเครื่องมือการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพในกลุม
ประชาชนอายุ 15-59 ป โดยประชุมผูเชี่ยวชาญ อาจารยดาน
สุ ข ศึ ก ษาและพั ฒ นาพฤติ ก รรมสุ ข ภาพจากมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง
ภาครัฐและภาคเอกชน นักวิชาการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

พฤติกรรมเสี่ยงดานการบริโภค
อาหาร การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา
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ตารางที่ 5 ผลการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนวัยทํางานอายุ 15-59 ป จํานวน 2,023 คน
ครอบคลุม 12 เขตบริการสุขภาพ ระหวางเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2559
พฤติกรรมสุขภาพ
รอยละ
1. พฤติกรรมการออกกําลังกาย ประชาชนสวนใหญไมออกกําลังกาย และออกกําลังกายไม
68.90
ผ า นเกณฑ (มี ก ารออกกํ าลั งกายน อยกว า สัป ดาห ล ะอย า งน อย 3-5 วั น ๆ ละอย า งน อ ย
30 นาที)
2. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
2.1 กินผักและผลไมนอยกวา 5 กํามือตอวันหรืออยางนอยครึ่งกิโลกรัมตอวัน
84.90
2.2 เติมน้ําตาลเพิ่มในอาหารเมื่อทานกวยเตี๋ยว ผัดไทย ราดหนาทุกครั้ง และบอยครั้ง
46.20
2.3 ดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลทุกวันและเกือบทุกวัน
29.00
2.4 เติมน้ําปลา เกลือ ซอสตางๆ ในอาหารแตละมือทุกครั้งและบอยครั้ง
39.80
2.5 กินอาหารที่มีไขมันสูง เชน ขาวมันไก ขาวขาหมู เนื้อที่ติดมันทุกครั้งและบอยครั้ง
31.40
2.6 กินอาหารหมักดองเกลือหรืออาหารกึ่งสําเร็จรูปทุกวันและเกือบทุกวัน
11.20
3. พฤติ กรรมทางดานอารมณ ใน 1 สัปดาหประชาชนคิด มากหรื อกังวลใจจนทํ าใหนอน
21.90
ไมหลับ
4. พฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนงวงนอนหรือพักผอนไมเพียงพอ
38.10
แลวขับรถยนตหรือจักรยานยนต
5. พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขอนามัย
5.1 ประชาชนดื่มน้ําไมถึง 8 แกวตอวัน
60.00
5.2 พฤติกรรมการดูทีวีจอคอมพิวเตอร สมารทโฟนในที่แสงนอยทําเปนประจําและทําเปน
33.70
สวนมาก
5.3 ไมเคยลางมือดวยสบูกอนกินอาหารเลย และลางบางครั้ง
45.90
ที่มา: กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรทรวงสาธารณสุข, 2559
ผลการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. ในกลุมประชาชนวัยทํางานอายุ 15-59 ป พบวา
ประชาชนไมออกกําลังกาย และออกกําลังกายไมผานเกณฑ (มีการออกกําลังกายนอยกวาสัปดาหละอยางนอย
3-5 วันๆ ละอยางนอย 30 นาที) คิดเปนรอยละ 68.90 กินผักและผลไมนอยกวา 5 กํามือตอวันหรืออยาง
นอยครึ่งกิโลกรัมตอวัน คิดเปนรอยละ 84.90 เติมน้ําตาลเพิ่มในอาหารเมื่อทานกวยเตี๋ยว ผัดไทย ราดหนาทุก
ครั้ง และบอยครั้ง คิดเปนรอยละ 39.80 พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขอนามัย ประชาชนดื่มน้ําไมถึง 8 แกวตอวัน
คิดเปนรอยละ 60.00 ไมเคยลางมือดวยสบูกอนกินอาหารเลย และลางบางครั้ง คิดเปนรอยละ 45.90
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3.2 การเฝาระวังขอมูลขาวสารดานสุขภาพทางสื่อสาธารณะ กองสุขศึกษา มีการเฝาระวังขอมูล
ขาวสารดานสุขภาพทางสื่อสาธารณะ เปนการเฝามอง เฝาฟง ตรวจสอบการนําเสนอขอมูลขาวสารความรูดาน
สุขภาพทางสื่อสาธารณะ โดยเนนสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร อินเตอรเน็ต และสื่อสังคมออนไลน
โดยทุกคนตองมีสวนรวมในการกระตุนใหสื่อมวลชนหรือสื่อบุคคลที่เกี่ยวของในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ความรูดานสุขภาพทางสื่อสาธารณะ เพื่อใหนําเสนอขอมูลขาวสารดานสุขภาพที่เปนประโยชน และประชาชน
รูเทาทันสื่อ สามารถคัดกรองขอมูลขาวสารความรูดานสุขภาพที่เกิดโทษ
และประโยชนแกตนเอง ครอบครัว และชุมชนได และนําผลที่ไดจากการ
ประชุมผูทรงคุณวุฒิและเครือขายดาน
เฝาระวังมาทําการเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพที่มีกระทบตอสุขภาพ และ
การสื่อสารจัดทําเครื่องมือการเฝาระวัง
นําผลมาพัฒนาระบบเฝาระวังขอมู ลขาวสารดานสุขภาพ และกําหนด
ข อ มู ล ข า วสารด า นสุ ข ภาพทางสื่ อ
กรอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตรและกลไกการดําเนินงานการคุมครอง
สาธารณะ
ผู บ ริ โ ภคด า นข อ มู ล ข า วสารสุ ข ภาพให เ กิ ด ผลสู ก ารปฏิ บั ติ อ ย า งเป น
รูปธรรมตอไป

การเฝาระวังขอมูลขาวสารความรูดานสุขภาพผานสื่อในประเทศไทย 4 สื่อ คือ หนังสือพิมพ นิตยสาร
โทรทัศน และสื่อสังคมออนไลน (ประกอบดวยเว็บไซต เฟซบุค และอินสตราแกรม) ระหวางเดือนมิถุนายน –
สิงหาคม 2559 จํานวนทั้งสิ้น 9,537 ชิ้นงาน ทําใหทราบการนําเสนอขอมูลขาวสารดานสุขภาพ ดังนี้
ตารางที่ 6 ผลการเฝาระวังขอมูลขาวสารความรูดานสุขภาพผานสื่อในประเทศไทย เมื่อเดือนมิถุนายนสิงหาคม 2559
จํานวน ขอมูลที่นําเสนอเพื่อการ ขอมูลที่นําเสนอเพื่อการ
สื่อ
(ชิ้นงาน)
โฆษณา (รอยละ)
ใหความรู (รอยละ)
โทรทัศน
6, 590
98.00
2.00
นิตยสาร
1, 326
44.90
55.10
หนังสือพิมพ
322
34.47
65.33
สังคมออนไลน (เว็บไซต)
546
19.96
80.04
สังคมออนไลน (เฟสบุค)
484
11.57
88.43
สังคมออนไลน (อินสตราแกรม)
269
99.26
0.74
ที่มา: กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2559
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สรุปผลการดําเนินงานเฝาระวังขอมูลขาวสารดานสุขภาพทางสื่อสาธารณะ พบวา ขอมูลที่เสนอเพื่อโฆษณา
สวนใหญเผยแพรทางสื่อสังคมออนไลน (อินสตราแกรม) คิดเปนรอยละ 99.27 รองลงมาคือ สื่อโทรทัศน คิด
เปนรอยละ 98.00 และนิตยสาร คิดเปนรอยละ 44.90 สวนขอมูลที่เสนอเพื่อการใหความรูคิดเปนรอยละ
55.10

3.3 พัฒนาชองทางการสื่อสาร

- ชองทางการสื่อสารสําหรับเครือขาย
 วารสารสุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพ เพื่อเปนสื่อใน
การสื่ อ สาร และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู วิ ช าการและการ
ดําเนินงานระหวางเครือขายสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ทั่ว ประเทศ มุ งเน น เผยแพร บ ทความ ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการดานสุขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การ
สื่อสารสุขภาพตลอดจนความรูดานสุขภาพทั่วไป เปดโอกาส
ให นั ก วิ ช าการ นั ก ปฏิ บั ติ ด า นสุ ข ศึ ก ษาและการพั ฒ นา
พฤติ กรรมสุ ขภาพได แลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็น เพื่อใหเกิ ด
แรงจู งใจในการเขี ย นบทความวิ ช าการ งานวิจัย เพื่อพิม พ
เผยแพร ซึ่ งจะก อให เ กิ ดประโยชน ในการพัฒ นางาน โดย
ดําเนินการปละ 2 ฉบับ ออกเผยแพรเปนราย 6 เดือน
 ไลน เ ครื อ ข า ยสุ ข ศึ ก ษา เป น ช อ งทางในการสื่ อ สาร
ระหว า งส ว นกลางกั บ เครื อ ข า ยงานสุ ข ศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ
อยางเทาทันตอสถานการณ มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ดํา เนิ น งาน การขอข อ มู ล การใหคําปรึกษา
และแจงขาวระหวางเครือขาย
- ชองทางการสื่อสารสําหรับประชาชน
 คลังความรู สุขภาพ มุ งเน น พั ฒ นาคลังความรู
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข โดยกองสุขศึ กษา
เป นศู นย กลางขอมูล ขาวสารสุขภาพ (Centre of
health excellent) ทํ า หน า ที่ พัฒ นาองค ความรู
รวบรวมองค ค วามรู จ ากทุ ก กรมกองต า งๆ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ จัดระบบใหประชาชนเขาถึงได
ง า ย และมี ก ารพั ฒ นาระบบการบริ ก ารด า นข อ มู ล
ขาวสารความรูดานสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน ผาน
ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อให
เกิ ด การเชื่ อมโยงข อ มู ล ข า วสารความรู ดา นสุข ภาพ
ระหว า งหน ว ยงานต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง มี ก ารพั ฒ นา
คุณภาพขอมูลความรูสุขภาพ โดยความรวมมือของสห
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วิชาชีพผูเชี่ยวชาญดานการแพทยและสาธารณสุขให
ขอมูล ที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระดานสุขภาพที่จํ าเป น
และเพี ย งพอต อ การนํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นการดู แ ล
สุขภาพที่ ถูกต อง น า เชื่ อถื อ และทั นต อสถานการณ
เพื่ อ บริ ก ารให แ ก ห น ว ยงานต า งๆ และประชาชน
นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมในกลุมเด็กในชวงปดภาค
เรียนเพื่อใหเด็กไดเรียนรูดานสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ และฝกทักษะการ
เปนนักสื่อสารสุขภาพ
 การใหบริการขอมูลขาวสารทางอินเตอรเน็ต ได
นํ า ข อ มู ล ความรู ก ารดํ า เนิ น งานต า งๆ ของกองสุ ข
ศึ ก ษาจั ด แสดงไว บ นเว็ บ ไซต ก องสุ ข ศึ ก ษา เพื่ อ ให
ประชาชนสามารถเข า ทํ า การสื บ ค น ได ต ลอด 24
ชั่วโมง เชน ขอมูลการดําเนินงานตามภารกิจของกอง
สุ ข ศึ ก ษา เอกสารความรู คู มื อ แนวทางการ
ดํ า เนิ น งานต า งๆ ความรอบรู ด า นสุ ข ภาพและ
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ข อ มู ล หมู บ า นปรั บ เปลี่ ย น
พฤติ ก รรม ลดโรคมะเร็ ง โรคความดั น โลหิ ต สู ง
โรคหั วใจและหลอดเลื อด ขอมูล สุ ขบั ญญั ติแหงชาติ
และข อ มู ล มาตรฐานระบบบริ ก ารสุ ข ภาพด า นสุ ข
ศึ ก ษา บทความรู ด า นสุ ข ภาพ และข อ มู ล ข า วสาร
ความรูดานสุขภาพ
 ศูนยการเรียนรูกองสุขศึกษา เปนแหลงเรียนรู
และศึกษาดูงานของนักศึกษามหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน และหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
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ผลผลิตที่ 3
การวิจัยดานสุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ
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ในปงบประมาณ 2559 กองสุขศึกษาดําเนินงานวิจัยและพัฒนาดานสนับสนุนบริการสุขภาพที่สอดคลอง
กับแผนงานโดยดําเนินโครงการวิจัยจํานวน 2 เรื่องคือ
1. โครงการพัฒนารูปแบบการเสริมสรางพฤติกรรม
สุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
ดวยกระบวนการจัดการความรู

ดําเนินการทดลองรู ปแบบการเสริมสรางพฤติกรรม
สุ ข ภาพในกลุ ม เสี่ ย งโรคความดั น โลหิ ต สู ง ในพื้ น ที่
2 จังหวัด ไดแก จังหวัดลําพูน และจังหวัดตรัง โดย
พื้นที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชรูปแบบฯ และมี
การประชุ ม รั บ รองรู ป แบบโดยผู เ ชี่ ย วชาญ และ
อาจารยจากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
และนั ก วิ ช าการจากกรม กองต า งๆ ในกระทรวง
สาธารณสุข
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารจั ด ทํ า แนวทางการเสริ ม สร า ง
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพด ว ยกระบวนการจั ด การความรู
สํ า หรั บ กลุ ม เสี่ ย งโรคความดั น โลหิ ต สู ง ในภาค
เกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม เพื่อนําไปเผยแพร
แก สํ า นั ก งานสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพเขต และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมทั้งหนวยงานบริการ
สาธารณสุขในสวนภูมิภาคเพื่อใชในการดําเนิน งาน
เ ส ริ ม ส ร า ง พ ฤ ติ ก ร ร ม สุ ข ภ า พ แ ก ป ร ะ ช า ช น
กลุมเปาหมายตอไป
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2. โครงการพัฒนารูปแบบวิถีชีวิตสุขภาพของนักเรียนตามสุขบัญญัติแหงชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
รูปแบบวิถีชีวิตสุขภาพนักเรียนระดับประถมศึกษา ดําเนินการในพื้นที่เปาหมายวิจัย 4 โรงเรียน/4 ภาค ดังนี้
(1) ภาคเหนือ โรงเรียนหนองสะเฮง จังหวัดนครสวรรค (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบานพระบาท
นาหงส จังหวัดหนองคาย (3) ภาคกลาง โรงเรียนวัดเขาสําเภอทอง จังหวัดระยอง และ (4) ภาคใต โรงเรียน
บานหนองบัว จังหวัดตรัง กลุมตัวอยางที่ใชวิจัยคือ ผูอํานวยการโรงเรียน ครู ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล นักวิชาการสาธารณสุข ผูปกครอง จํานวน 30-40 คน และนักเรียน จํานวน 30-40 คน เก็บ
รวบรวมขอมูลเชิงปริมาณดวยแบบสอบถาม และเชิงคุณภาพดวยแบบสัมภาษณ มีการถอดบทเรียนการพัฒนา
วิถีชีวิตและสุขภาพของนักเรียนตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ เกิดขึ้นจากความรวมมือของภาคีเครือขายสุขภาพ
ไดแก ครอบครัว เพื่อน ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โดยดําเนินกิจกรรมการสงเสริม
ความรอบรูดานสุขภาพ เสริมทักษะ การจัดปจจัยแวดลอม และความรวมมือดานสุขภาพจากภาคีเครือขาย
โดยมีครู นักเรียน ตัวแทนผูปกครองจาก 4 โรงเรียนเขารวม มีผูเชี่ยวชาญดานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
และนักวิชาการสุขศึกษา จากกองสุขศึกษา จัดทําแนวทางการพัฒนาวิถีชีวิตสุขภาพของนักเรียนตามหลัก
สุขบัญญัติแหงชาติ เพื่อประกอบการดําเนินงานตามรูปแบบที่ศึกษาวิจัย มีการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพตาม
สุขบัญญัติแหงชาติ 10 องคประกอบ โดยมีกิจกรรมดังนี้
1) ประชุ มชี้แจงรูป แบบการพัฒ นาวิถีชี วิ ตสุขภาพ
นักเรียนตามสุขบัญญัติแหงชาติ

2) ประชุ มกํ า หนดแนวทางการพั ฒ นารู ป แบบการ
ดํ า เนิ น งานพั ฒ นาพฤติ ก รรมสุ ข ภาพนั ก เรี ย นตาม
แนวทางสุขบัญญัติแหงชาติ
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3) สั ม ภาษณ ผู บ ริ ห าร ครู ปกครอง และนั ก เรี ย น
เกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานของนักเรียนในโรงเรียน
ตามแนวทางสุขบัญญัติแหงชาติ

4) เด็กนักเรียนมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน เชน
- กิจกรรมใหความรูหนาเสาธง และเสียงตามสายในโรงเรียน

- กิจกรรมการออกกําลังกาย และกิจกรรมการบริโภคอาหาร
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- กิจกรรมการลางมือกอนรับประทานอาหาร และแปรงฟนของนักเรียน
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ผลผลิตที่ 4
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
และการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู

รายงานประจําป 2559 63
ANNUAL REPORT 2016

การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู กองสุขศึกษา ไดเห็นความสําคัญของการพัฒนาองคกรอยาง

ตอเนื่อง โดยมุงเนนการขับเคลื่อนนโยบาย การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรภายในองคกร และการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลากรกองสุขศึกษาใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และบริหารจัดการใหเปนไปตาม
เปาหมาย รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรใหมีศักยภาพในการขับเคลื่อนองคกรไปสูวิสัยทัศนเปาหมาย และแผน
ยุทธศาสตรของกองสุขศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้

1. การขับเคลื่อนเชิงนโยบายดานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ในปงบประมาณ 2559

เปนปแหงการปฏิรูปและวางรากฐานระบบสาธารณสุขของประเทศ กองสุขศึกษาจึงไดทําการศึกษา
พัฒนา และขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตรดานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ใหเปนเปาหมายสําคัญตอ
การพัฒนาประทศในอนาคต โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้

1.1 พัฒนาแผนยุทธศาสตรสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปงบประมาณ 2560-2569
เป น แผนที่ พั ฒ นาขึ้ น จากการมี ส ว นร ว มของทุ ก ภาคส ว นทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เพื่อมุงหวังใหเปนยุทธศาสตรการดําเนินงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประเทศ
เพื่อลดปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ เนนพัฒนาคนใหสามารถพึ่งตนเองไดและสังคม
มีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพประชาชน ลักษณะแผนเปนแบบบูรณาการทุกภาคสวน ซึ่งได
ดํา เนิ นการแล ว เสร็ จ และได เสนอตอกระทรวงสาธารณสุขเห็น ชอบในการบูร ณาการเขากับ
การพัฒนาของแตละหนวยงาน

1.2 นโยบายการปฏิ รู ป ความรอบรู แ ละการสื่ อ สารสุ ข ภาพ กองสุ ข ศึ ก ษาได ร ว มกั บ คณะ
อนุกรรมาธิการนโยบายสาธารณะในคณะกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาการปฏิรูป
แห งชาติ ในการพั ฒนา (ร าง) นโยบายปฏิรูปความรอบรูและการสื่อสารสุขภาพ เพื่อเสนอ
เป น นโยบายการปฏิ รู ป ของประเทศ และได ทํ า การเสนอต อ คณะรั ฐ มนตรี จ นได รั บ ความ
เห็ น ชอบประกาศให เ รื่ อ ง “การปฏิ รู ป ความรอบรู ด า นสุ ข ภาพและการสื่ อ สารสุ ข ภาพ”
เปนนโยบายการพัฒนาในแผนปฏิรูปประเทศ
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1.3 การประสานความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศ กองสุขศึกษาไดดําเนินการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ทางวิ ช าการในประเด็น เรื่องความรอบรูดานสุขภาพ กับ มหาวิทยาลัย นิวเซาทเวลส
และมหาวิ ทยาลั ย ซิ ด นี ย ประเทศออสเตรเลี ย เมื่ อวัน ที่ 1-5 สิ งหาคม 2559 ซึ่ ง ผลการ
ดําเนินงานทําใหเครือขายวิชาการระหวางประเทศ 1 เครือขาย
ดร.นพ.ภาณุ วั ต น ปานเกตุ รองอธิ บ ดี ก รมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ นํ า ที ม พร อ มคณะจาก
กองสุขศึกษา ศึกษาดูงานความรอบรูดานสุขภาพ ณ เมืองซิดนี่ ประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัย
นิวเซาทเวลส และมหาวิทยาลัยซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย ระหวางวันที่ 1–5 สิงหาคม 2559
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2. การขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตรขององคกร มีการพัฒนาระบบงานองคกรดังนี้
2.1 จัดทําแผนปฏิบัติการกองสุขศึกษา
และแปลงแผนสูการปฏิบัติ

2.2 จัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการ
กองสุขศึกษา ระดับกลุมงาน

2.3 ประชุมถายทอดระบบการติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบัติการกองสุขศึกษา
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3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

3.1 อบรมการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร
บริหารจัดการองคกรกองสุขศึกษา

3.2 การจัดการความรูภายในองคกร
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สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้ของกองสุขศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
รหัสตัวชี้วัด
กรม สบส.
KB 3
KB 10

KB 11

KB 18
KB 19

KB 23

KB 26

KB 27

ตัวชี้วัด

ขอมูล
ป 2558
รอยละ 87.79

รอยละของสถานบริการสุขภาพ
(417/475)
ภาครัฐกลุมเปาหมายผานเกณฑ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
จํานวนสถานบริการสุขภาพ
417 แหง
(เป
า
หมาย 475 แหง)
ภาครัฐที่ไดรับการควบคุมกํากับ
คุณภาพตามมาตรฐานงานสุข
ศึกษา
จํานวนสถานบริการสุขภาพ
475 แหง
(เป
า
หมาย 475 แหง)
ภาครัฐไดรับการควบคุมกํากับ
ตามมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ
รอยละของประชาชน
รอยละ 21.34
(วัยเด็ก 26.06
กลุมเปาหมายมีพฤติกรรม
วัยทํางาน 16.62)
สุขภาพที่ถูกตองเพิ่มขึ้น
รอยละของประชาชน
รอยละ 9.74
(วัยเด็ก 10.25
กลุมเปาหมายมีความรอบรูดาน
วัยทํางาน 9.22)
สุขภาพตามเกณฑที่กําหนด
เพิ่มขึ้น
รอยละของภาคีเครือขายมีการ
รอยละ 100
ดําเนินงานเสริมสรางความรอบ
รูดานสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชน
กลุมเปาหมาย
จํานวนองคความรูและ
ผลงานวิจัยดานสนับสนุนบริการ
สุขภาพที่เผยแพรใหหนวยงาน
ตางๆ ไปใชประโยชน
จํานวนผลงานวิจัยดาน
3 เรือ่ ง
สนับสนุนบริการสุขภาพ

เปาหมาย
ป 2559
รอยละ 60

ผลการดําเนินงาน
ป 2559
รอยละ 91.19

600 แหง

613 แหง

600 แหง

613 แหง

เพิ่มขึ้น
รอยละ 5

รอยละ 18.55

เพิ่มขึ้น
รอยละ 5

รอยละ 18.65

รอยละ 70

รอยละ 100

7 เรื่อง

7 เรื่อง

3 เรื่อง

3 เรื่อง

(559/613)

(วัยเด็ก 31.90
วัยทํางาน 5.20)
(วัยเด็ก 31.80
วัยทํางาน 5.50)
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ที่ปรึกษา
คณะผูจัดทํา

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผูอํานวยการกองสุขศึกษา
นางสาวมะลิ ไพฑูรยเนรมิต
นางสาวดวงนภา ปานเพ็ชร
นางทิพยภาวรรณ หวังสมบูรณศิริ
นางสาวยุวลักษณ นราโชติกา
นางกรวิกา คตอินทร
นายยุธทวี ทองโอเอี่ยม

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
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แหลงขอมูล:

กลุมยุทธศาสตรสุขศึกษา
กลุมคุณภาพสุขศึกษา
กลุมพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางานและผูสูงอายุ
กลุมพฤติกรรมสุขภาพเด็กและเยาวชน
กลุมอุทยานการเรียนรูสุขภาพ
กลุมสงเสริมสุขศึกษา
กลุมบริหารทั่วไป

