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คานา
จากสถานการณ์ปัญหาการเกิดโรคที่มีมากในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่แนวโน้ม
สู งขึ้ น เรื่ อยๆ ในการแก้ ไขปั ญหาสุ ข ภาพและการเกิ ดโรคภั ยไข้ เจ็บ ให้ ล ดลงนั้น จาเป็น อย่ างยิ่ งในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง โดยการส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัจจัยภายในตัวบุคคล (ปัจจัยนา) เช่น ความรู้ การรับรู้ ความเข้าใจ และปัจจัยแวดล้อม
(ปั จ จั ย เอื้อ ปั จ จั ย เสริ ม ) อย่ างเหมาะสม ในการพัฒ นาปัจจัยภายในจะต้องปลู กฝั งให้ ประชาชนเกิ ด
“Health Literacy”หรือ”ความรอบรู้ด้านสุขภาพ” ซึ่งหมายถึง ความสามารถและทักษะในการเข้าถึง
ข้อมูลด้านสุขภาพ ความรู้ ความเข้าใจเพื่อวิเคราะห์ ประเมินและจัดการตนเอง รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่อง
สุขภาพแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนได้ การพัฒนา Health Literacy จึงเป็นการสร้างและพัฒนาขีด
ความสามารถในระดับบุคคลและเป็นการธารงรักษาสุขภาพตนเองอย่างยั่งยืน
หนั ง สื อ การเสริ ม สร้ า งและประเมิ น ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพและพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
กลุ่ ม เด็ ก และเยาวชน (อายุ 7-14 ปี) กลุ่ม ประชาชนที่มี อ ายุ 15 ปี ขึ้ น ไป ฉบั บปรั บ ปรุ ง ปี 2561
เป็นแนวทางสาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเครือข่ายสุขภาพทุกระดับ ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อพัฒนายกระดับให้ประชาชนกลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุ 7-14 ปี) และกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้น
ไปมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ดีและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ การเสริมสร้างและพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพครอบคลุมตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
และ 3อ.2ส. และเครื่องมือการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งสามารถ
ใช้เป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพได้
กองสุ ข ศึ ก ษา หวั ง อย่ า งยิ่ ง ว่ า หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข
และเครือข่ายสุขภาพ ใช้ในการดาเนินงานพัฒนายกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุ 7-14 ปี) และกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
จนสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ได้อย่างยั่งยืน

กองสุขศึกษา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
มกราคม 2561
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ส่วนที่ 1
ความรู้เกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข ได้วางเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพประชาชนให้เหมาะสมตามกลุ่ม
วัย จาแนกออกเป็น 5 กลุ่มวัย คือ 1) กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 2) กลุ่มวัยเรียน 3) กลุ่มวัยรุ่น 4) กลุ่มวัย
ทางาน 5) กลุม่ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ดังนั้นการดาเนินงานสุขศึกษา ควรมุ่งเน้น “การสร้างเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพ และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้องและเหมาะสมตามกลุ่มวัย ”
โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านสุขภาพ ควบคู่กับการจัดปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ ซึ่งในการดาเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้กับประชาชน
ในชุมชนนั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและทุกระดับ รวมทั้งต้องเชื่อมโยงและบูรณาการกับ
การพัฒนาตาบลจัดการสุขภาพ ซึ่งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ในการ
ขับเคลื่อน ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนิน งานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ และโรงเรียนสุข
บัญญัติ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาสุขภาพโดยชุมชน/โรงเรียน เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเด็กวัยเรียนและกลุ่มวัย
ทางานมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้องตามเกณฑ์ เพื่อให้ ประชาชนมีทักษะ
สุขภาพที่ดี สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ รวมทั้งชุมขน/ท้องถิ่น /โรงเรียนมีความเข้มแข็ง สามารถ
จัดการปัญหาสุขภาพได้ด้วยตนเอง จนนาไปสู่สุขภาวะ
กองสุขศึกษา เป็นหน่วยงานหลักของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขที่มี
เป้าประสงค์ให้คนไทยทุกคนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง จึงได้นาแนวคิดของความรอบรู้ด้านสุขภาพ มาใช้
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เป็นตัวชี้วัดระดับความสาเร็จในการทางานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ เนื่องจากความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เป็ นเสมือนกุญแจสู่ผ ลลั พธ์ของงานสุขศึกษา( Rootman,2002) หรือกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ซึ่ง ดอน นัทบีม (Nutbeam D.,2000) ได้ชี้ให้เห็นความสาคัญว่า ควรมีการพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ให้เป็นดัชนีที่สามารถสะท้อนและใช้อธิบายความเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ (Outcome) ทางสุขภาพ
ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานสุขศึกษา (health education) และกิจกรรมการสื่อสาร (communication
activities) ทั้งนี้ เนื่องจากการดาเนินงานสุขศึกษาทาให้เกิดการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยตรง
ในปีงบประมาณ 2558 กองสุขศึกษา ได้ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ในประชากร ๒ กลุ่มวัยคือ 1) กลุ่มเด็กวัยเรียน (อายุ 7-14 ปี) ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ จานวนกลุ่มตัวอย่าง 2,500 คน จากโรงเรียนสุขบัญญัติ ในตาบลจัดการ
สุขภาพและ 2) กลุ่มวัยทางาน (อายุ 15-59 ปี) ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ3อ.2ส.
จานวนกลุ่มตัวอย่าง 2,500 คน จากหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ในตาบลจัดการสุขภาพเป้าหมาย
ปี 2558 ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ เขตละ 2 จังหวัด จังหวัดละ 4 โรงเรียน/ 4 หมู่บ้าน ผลการประเมิน
พบว่า กลุ่มเด็กวัยเรียน (อายุ 7-14 ปี )ส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับพอใช้ (ร้อยละ59.94) และ
ระดับดีมาก (ร้อยละ 36.97) มีเพียงส่วนน้อยที่อยู่ในระดับไม่ดี (ร้อยละ 3.09) ส่วนพฤติกรรมสุขภาพตามสุข
บัญญัติแห่งชาติ พบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพในระดับดีมาก (ร้อยละ 45.08) รองลงมา คือระดับพอใช้
( ร้อยละ 36.72) มีเพียงส่วนน้อยที่มีพฤติกรรมสุขภาพในระดับไม่ดี (ร้อยละ 18.20) สาหรับกลุ่มวัยทางาน
ส่วนใหญ่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 47.1) รองลงมาระดับไม่ดี(ร้อยละ 39.7)
สาหรับระดับพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มวัยทางาน พบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับไม่ดี (ร้อย
ละ47.9) รองลงมาระดับพอใช้ (ร้อยละ27.5) ส่วนระดับดีมาก น้อยที่สุด (ร้อยละ24.6)
ซึ่งจากผลประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนส่วนใหญ่มีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ อยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ยั่งยืน
และนาไปสู่การมีสุขภาวะต่อไป ซึ่งหากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพต่า
ย่อมจะส่งผลต่อสภาวะสุขภาพในภาพรวม กล่าวคือ ประชาชนขาดความสามารถในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง จานวนผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังจะเพิ่มขึ้น ทาให้ค่าใช้จ่ ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น จึงต้องมุ่ง
พัฒนาให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในระดับดีมากเพิ่มขึ้น เพื่อการป้องกัน
การเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรังได้อย่างถาวรยั่งยืน
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ให้ไปสู่ความสาเร็จ จนส่งผลให้ประชาชน
สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพและมีการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพไปสู่สุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนต้องเกิดจาก
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการบูรณาการที่สอดรับกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป้าหมาย
คนไทยมีสุขภาพที่ดี
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ความรูเ้ กี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
การพัฒนาและเสริมสร้ างให้ประชาชนมี ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นการสร้างและพัฒนาขีด
ความสามารถระดับบุคคลในการธารงรักษาสุขภาพตนเองอย่างยั่งยืน มีการชี้นาระบบสุขภาพที่สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการของประชาชน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพของตนเองร่วมกับผู้ให้บริการ
และสามารถคาดการณ์ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งกาหนดเป้าประสงค์ในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการโรคเรื้อรังที่กาลังเป็ นปัญหาระดับโลก ดังนั้น หากประชากรส่วนใหญ่
ของประเทศมีระดับ ความรอบรู้ด้านสุ ขภาพต่าย่อมจะส่ งผลต่อสภาวะสุ ขภาพในภาพรวม กล่ าวคือ
ประชาชนขาดความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเอง จานวนผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังจะเพิ่มขึ้น ทาให้
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น ต้องพึ่ งพาบริการทางการแพทย์และยารักษาโรคที่มีราคาแพง
โรงพยาบาลและหน่วยบริการสุขภาพจะต้องมีภาระหนักในด้านการรักษาพยาบาล จนทาให้เกิดข้อจากัดใน
การทางานส่งเสริมสุขภาพและไม่อาจสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการอย่างสมบูรณ์ได้ (WHO,
2009)
ความหมายความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในปัจจุบันมีการใช้คา “ความรอบรู้ด้านสุขภาพ” (Health literacy) ในภาษาไทยที่หลากหลาย
เช่น สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ใช้คาว่า “ความแตกฉานด้านสุขภาพ” สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ ใช้คาว่า “การรู้เท่าทันด้านสุขภาพ” สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาภายใต้การ
สนั บ สนุ น ของส านั กงานกองทุน สนั บ สนุน การสร้างเสริมสุ ขภาพ ใช้ค าว่า “ความฉลาดทางสุขภาวะ”
ส่วนกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ใช้คาว่า “ความรอบรู้ด้านสุขภาพ”
กองสุ ข ศึ ก ษา ให้ ค วามหมายของ“ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพ”(Health
literacy) คื อ
ความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินการปฏิบัติและการ
จัดการตนเอง รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัว และชุมชนเพื่อสุขภาพที่ดี
องค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
คุ ณ ลั ก ษณะส าคั ญ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพ ประกอบด้ ว ย
6 องค์ประกอบหลัก ดังนี้
1. การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ (Access skill) หมายถึง การใช้ความสามารถใน
เลือกแหล่งข้อมูล รู้วิธีการในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตน และตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่ง
จนข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ
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2. ความรู้ ความเข้า ใจ (Cognitive skill) หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติ
3. ทักษะการสื่อสาร (Communication skill) หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารโดยการพูด
อ่าน เขียน รวมทั้งสามารถสื่อสารและโน้มน้าวให้บุคคลอื่นเข้าใจและยอมรับข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
๔. ทักษะการจัดการตนเอง (Self-management skill) หมายถึง ความสามารถในการกาหนด
เป้ า หมาย วางแผน และปฏิ บั ติต ามแผนการปฏิบั ติ พร้อ มทั้ง มีการทบทวนวิธี การปฏิ บัติต ามเป้าหมาย
เพื่อนามาปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
๕. ทักษะการตัดสินใจ (Decision skill) หมายถึง ความสามารถในการกาหนดทางเลือกและปฏิเสธ/
หลีกเลี่ยงหรือเลือกวิธีการปฏิบัติ โดยมีการใช้เหตุผลหรือวิเคราะห์ผลดี -ผลเสียเพื่อการปฏิ เสธ/หลีกเลี่ยง
พร้อมแสดงทางเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง
6. การรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy skill) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้อง
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่สื่อนาเสนอ และสามารถเปรียบเทียบวิธีการเลือกรับสื่อเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งมีการประเมินข้อความสื่อเพื่อชี้แนะแนวทางให้กับชุมชน
และสังคม
ตารางที่ 1 องค์ประกอบและคุณลักษณะสาคัญของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
องค์ประกอบ
1. การเข้าถึงข้อมูล
สุขภาพและ
บริการสุขภาพ

คุณลักษณะสาคัญ
1. เลือกแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพ และบริการสุขภาพ รู้วิธีการค้นหาและการใช้
อุปกรณ์ในการค้นหา
2. ค้นหาข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพที่ถูกต้อง
3. สามารถตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งได้ เพื่อยืนยันความเข้าใจของตนเอง
และได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สาหรับนาไปใช้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
2. ความรู้ ความเข้าใจ 1. มีความรู้และจาในเนื้อหาสาระสาคัญด้านสุขภาพ
2. สามารถอธิบายถึงความเข้าใจในประเด็นเนื้อหาสาระด้านสุขภาพในการที่จะ
นาไปปฏิบัติ
3. สามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบเนื้อหา/แนวทางการปฏิบัติด้านสุขภาพได้อย่างมี
เหตุผล
3. ทักษะการสื่อสาร 1. สามารถสื่อสารข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพด้วยวิธีการพูด อ่าน เขียนให้บุคคลอื่น
เข้าใจ
2. สามารถโน้มน้าวให้บุคคลอื่นยอมรับข้อมูลด้านสุขภาพ
4. ทักษะการจัดการ 1. สามารถกาหนดเป้าหมายและวางแผนการปฏิบัติ
ตนเอง
2. สามารถปฏิบัติตามแผนที่กาหนดได้
3. มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติตนเพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
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องค์ประกอบ
5. ทักษะการ
ตัดสินใจ

คุณลักษณะสาคัญ
1. กาหนดทางเลือกและปฏิเสธ/หลีกเลี่ยงหรือเลือกวิธีการปฏิบัติเพื่อให้มีสุขภาพดี
2. ใช้เหตุผลหรือวิเคราะห์ผลดี-ผลเสียเพื่อการปฏิเสธ/หลีกเลี่ยง/เลือกวิธีการปฏิบัติ
3. สามารถแสดงทางเลือกที่เกิดผลกระทบน้อยต่อตนเองและผู้อื่น

6. การรู้เท่าทันสื่อ

1. ตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลสุขภาพที่สื่อนาเสนอ
2. เปรียบเทียบวิธีการเลือกรับสื่อเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง
และผู้อื่น
3. ประเมินข้อความสื่อเพื่อชี้แนะแนวทางให้กับชุมชนหรือสังคม

ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
คนไทยทุ ก กลุ่ ม วั ย ตองเผชิ ญ กับ ภั ย คุ ก คามจากโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้อ รั ง โดยเฉพาะโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว มีสาเหตุสาคัญจากการมี
พฤติกรรมสุขภาพไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงร่วม 3อ.2ส. (พฤติกรรมออกกาลังกาย อาหาร
อารมณ สูบบุ หรี่ และ สุร า) ซึ่งเป็ นพฤติกรรมสุ ขภาพในการดาเนินชีวิ ตของประชาชนที่เสี่ยงต่อสุขภาพ
โดยมีปัจจัยหลักจากพื้นฐานทางวัฒนธรรม ความเชื่ อ ค่านิยม และปัจจัยล้อมทางสังคมและทางกายภาพ
ซึ่งส่งผลตอคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การกระทาที่มีผลต่อสุขภาพของบุคคล ครอบครัว หรือชุมชน ไม่ว่า
จะในลักษณะที่ทาให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ เช่น ทาให้ตนเอง บุคคลอื่นๆในครอบครัว หรือบุคคลอื่นในชุมชน
เจ็ บ ป่ ว ย บาดเจ็ บ หรื อเสี ย ชี วิต หรื อในลั ก ษณะที่เ ป็นผลดี ต่อสุ ขภาพ เช่ น ท าให้ ตนเอง บุ คคลอื่น ๆใน
ครอบครัว หรือบุคคลอื่นในชุมชนมีสุขภาวะดี ไม่เจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากพฤติกรรม
สุขภาพ
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ การฝึกทักษะ การจัดปัจจัย
แวดล้อมที่เอื้ออานวยให้บุคคลครอบครัวและชุมชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ส่งผลให้มีสุขภาพดี
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจะเกิดขึ้นโดยการพัฒนาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งปัจจัยภายในตัว บุคคล
และปัจจัยภายนอก ได้แก่
กลุ่ม 1 ปัจจัยนา (Predisposing factors) เป็นปัจจัยที่อยู่ภายในตัวบุคคลที่ทาให้บุคคล มีความ
โน้ มเอีย งที่จะกระทาพฤติกรรมสุ ขภาพหรือไม่เพียงใด ประกอบด้ว ย ความรู้ ความเชื่อ เจตคติ ค่านิยม
ความมั่นใจ รวมไปถึงคุณลักษณะของประชากร เช่น เพศ อายุ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
กลุ่ม 2 ปัจจัยเอื้อ (Enabling factors) เป็นกลุ่มปัจจัยที่จาเป็นต้องมีอย่างเหมาะสม จึงจะทาให้
บุคคลเกิดการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพนั้น ได้แก่ ความสะดวก ความเพียงพอ เหมาะสม ระยะทางใกล้/ไกล
ในการไปใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรม ตัวอย่างเช่น ความสะดวกในการเข้าร่วมกลุ่มออกกาลังกาย รูปแบบ
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การเสริมสร้างและประเมินความรอบรู้ดา้ นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 7-14 ปี และกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

การออกกาลังกายเหมาะสมกับวัยและความชอบของบุคคล ถังขยะมีเพียงพอหาง่ายเมื่อต้องการทิ้งขยะ การมี
ร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพในชุมชน
กลุ่ม 3 ปัจจัยเสริม (Reinforcing factors) เป็นกลุ่มปัจจัยที่เกี่ยวกับบุคคลรอบข้าง บุคคลใน
ครอบครั ว ซึ่งอาจสนั บ สนุ น จู งใจและขัดขวางการปฏิบัติตัว ทางด้านสุ ขภาพ ได้แก่ คาชมเชยจากคนใน
ครอบครัว เพื่อน ญาติ การกระตุ้นเตือนจากครู/อาจารย์ กฎระเบียบของหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ

ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพส่งผลต่อสุขภาพของคนไทยอย่างไร
เมื่อบุคคลมีความรอบรู้ด้านสุขภาพน้อย และพฤติกรรมสุขภาพไม่ถูกต้อง ก็จะส่งผลให้ขาดความรู้
ด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพไม่ดี ไม่รู้จักดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรค ไม่ไปตรวจร่างกาย รวมไปถึงการ
ไม่ปฏิบัติตามการรักษาของแพทย์ โดยปัจจัยเหล่านี้ทาให้ล่าช้าในแสวงหาการดูแลตนเองที่เหมาสม สุขภาพ
ทรุ ดโทรม และทาให้ เพิ่ มอัตราการใช้บ ริการฉุ กเฉินและรั กษาในโรงพยาบาล ซึ่งสะท้ อนให้ เห็ นถึ ง
"ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค" ดังนั้น การเสริมสร้างให้บุคคลมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจะส่งผลต่อการปฏิบัติ
ตัวและการจัดการทางสุขภาพ มีการควบคุมสุขภาพ และปรับเปลี่ยนปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดี
ขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ การเสริมสร้างและพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ทั้ง 6 องค์ประกอบและและ
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพจะมี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะและศั ก ยภาพที่ ท าให้ บุ ค คลมี ก ารควบคุ ม สุ ข ภาพและ
ปรับเปลี่ ยนปัจจัย เสี่ยงต่อสุขภาพได้ ซึ่งมีประโยชน์ทั้งต่อบุคคลและต่อชุมชน/สังคมที่ส่งผลให้ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น
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การเสริมสร้างและประเมินความรอบรู้ดา้ นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 7-14 ปี และกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

1)
2)
3)
4)
5)

ประโยชน์ต่อบุคคล
ได้พัฒนาความรู้เพื่อป้องกันความเสี่ยง
มีมาตรฐานต่อการดูแลตนเอง
ได้เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติตน
ภายใต้ความรู้
สร้างแรงจูง ใจให้เกิดความมั่นใจในตนเอง
เพิ่มความทนทานต่อการเผชิญปัญหา

1)
2)
3)
4)

ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม
เพิ่มการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชากร
พัฒนาปัจจัยเพื่อปรับปรุงบรรทัดฐานทางสังคม
และการสื่อสารทางสังคม
เข้าถึงปัจจัยทางสุขภาพที่นาไปสู่การพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจ
เพิ่มขีดความสามารถชุมชน

กรอบการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของคนไทย

พัฒนาองค์ความรู้สุขภาพ

พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายสุขภาพ

พัฒนาเครื่องมือวัด/ประเมิน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ

กระบวนการเสริมสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.สื่อสารและรณรงค์ด้านสุขภาพ
3.จัดปัจจัยเอื้อต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
4.กาหนดมาตรการทางสังคมและ
ข้อตกลงร่วม เพื่อปฏิบัติร่วมกัน
5.เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
6.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ
ความรู้ความเข้าใจ
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการตัดสินใจ
ทักษะการจัดการตนเอง
การรู้เท่าทันสื่อ

มีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกต้อง
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การเสริมสร้างและประเมินความรอบรู้ดา้ นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 7-14 ปี และกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

ส่วนที่ 2
แนวทางการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ กลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุ 7-14 ปี)
เด็กและเยาวชนที่อยู่ในช่วงที่กาลังเจริญเติบโตและมีการเรียนรู้ การดูแลและส่งเสริมสุขภาพให้มี
ความสมบู ร ณ์ จะท าให้ มี ส มรรถภาพในการเรี ย น มี ค วามสามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ และร่ า งกาย
เจริญเติบโตและมีการพัฒนาได้อย่างสมวัย ซึ่งจะทาให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในการทาหน้าที่การงาน ซึ่งใน
ทางตรงข้าม หากไม่ดูแลสุขภาพหรือทากิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ จะทาให้เกิด
การเจ็บป่วย อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ไม่สามารถเรียนได้เท่าที่ควรซึ่งอาจทาให้ สูญเสียโอกาสหลายๆ
อย่าง ทาให้เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และอาจเป็นผลเสียต่อไปในอนาคต
การเจ็ บ ป่ ว ยและการเกิดปั ญหาสุ ขภาพจะน้อยลง หากทุกคนมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้องตาม
สุขบัญญัติ 10 ประการ ซึ่งต้องเริ่มต้นปลูกฝังที่เด็ก เยาวชนให้มีการปฏิ บัติตัวในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง
และปฏิบัติเป็นประจา เพื่อให้เป็นสุขนิสัยเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่
การดาเนินงานดูแลสุขภาพของเด็กวัยเรียนจาเป็นต้องมีการดาเนินงานควบคู่ทั้งในด้านการแก้ปัญหา
สุขภาพเฉพาะประเด็นและการส่งเสริมสุขภาพองค์รวม โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกทักษะและจัดปัจจัย
แวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพ เสริมการเรียนในวิชาสุขศึกษาเพื่อให้เด็กมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม
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การเสริมสร้างและประเมินความรอบรู้ดา้ นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 7-14 ปี และกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

เป้าหมาย/กรอบการดาเนินงาน
จากเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพระดับดีเยี่ยม ได้กาหนดเกณฑ์การประเมิน ความรอบรู้
ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน กลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุ 7-14 ปี) ในสถานศึกษาซึ่งอยู่ใน
หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย คือ ร้อยละ 70 ของกลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุ 7-14 ปี) มีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพในระดับพอใช้ขึ้นไป และร้อยละ 70 ของกลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุ 7-14 ปี) มีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกต้องในระดับพอใช้ขึ้นไป
ซึ่งกลุ่มกลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุ 7-14 ปี) จะมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีพฤติก รรมสุขภาพที่
ถูกต้อง ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ เพื่อป้องกันและลดโรคทั้งที่เป็นโรคติดต่อและไม่ติดต่อได้นั้น จาเป็นต้องได้รับ
พัฒนาและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ โดยการสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้านสุขภาพและจัดปัจจัย
แวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพที่หลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิต เพื่อนาไปสู่การ
บรรลุ เ กณฑ์ ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง แนวทางการเสริ ม สร้ า งความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพและพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ดั ง นี้
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การเสริมสร้างและประเมินความรอบรูด้ ้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเด็กวัยเรียน

กระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้
1. สร้างทีมงาน เพื่อการดาเนินงานด้านสุขภาพ
2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
3. ด่าเนินการวางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติตามแผนอย่างสม่าเสมอ โดยการจัดกิจกรรมและใช้
สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพือพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (Health Literacy) และพฤติกรรมสุขภาพ
ทีถูกต้อง
5. จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
6. ประเมินผลและปรับปรุงการด่าเนินงาน
7. ขยายสู่ครอบครัวและชุมชน

กระบวนการประเมินผล

1
เครืองมือ
2
การเก็บ
3 รวบรวมข้อมูล
ประมวล/
4 วิเคราะห์ผล
สรุปผล
5
ประชากร/
กลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูล
ปรับกิจกรรม

เจ้าหน้าทีสาธารณสุข ครู/อาจารย์ ผู้เกียวข้องร่วมกันปรับ
กิจกรรมเพือแก้ปัญหาในประเด็นทียังปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง

จัดกิจกรรมอย่างต่อเนือง
ที่มา: กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2559

ขั้นตอน

1. ประชาชนวัยเรียน ( 7-14 ปี)
2. ขนาดตัวอย่าง ในการประเมินใช้ขนาดตัวอย่างขั้นตา่ สุด
40 คนต่อโรงเรียน ในกรณีทีมีกลุ่มเป้าหมายไม่ถึงให้เก็บทุกคน
1. แบบประเมินความรอบรู้ดา้ นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ตามสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ
1. เจ้าหน้าทีรพสต.ร่วมกับครู/อาจารย์ในสถานศึกษา
สัมภาษณ์หรือให้กลุ่มตัวอย่างตอบข้อมูลตามแบบประเมิน
2. เก็บก่อนด่าเนินการ (ถ้ามี) และหลังด่าเนินการ
1. วิเคราะห์โดยเจ้าหน้าที
2. สถิติทีใช้ จ่านวน ร้อยละและค่าเฉลีย
3. ใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ (Microsoft Excel)
4. แปลผลจากตารางเกณฑ์ให้คะแนนในคู่มือการปะเมิน
1. สรุปโดยเจ้าหน้าที
2. คืนข้อมูลให้กับหมู่บ้าน และชี้ให้เห็นถึงประเด็น
ทียังปฏิบัติไม่ถูกต้อง
3. น่าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน
4.แปลผล จากตารางเกณฑ์ให้คะแนนในคู่มือการปะเมิน

HL- HB

ระดับไม่ดี
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ระดับดีมาก

ประเมินยกระดับ
หมู่บ้านจัดการ “ระดับดีเยียม”
ฐานข้อมูล HL - HB
 ระดับต่าบล
 ระดับจังหวัด
 ระดับเขต
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แนวทางในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรอบรู้ดา้ นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติในสถานศึกษา

สุขบัญญัติแห่งชาติ เป็นข้อกาหนดในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานที่เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชน
ทั่วไปพึงปฏิบัติในชีวิตประจาวัน เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
และอันตรายต่อสุขภาพ โดยดาเนินการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพขั้นพื้นฐาน ภายใต้การดาเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพในองค์ประกอบที่ 6 เรื่องสุขศึกษาในโรงเรียน เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึก
ทักษะสุขบัญญัติ 10 ประการ เสริมการเรียนในวิชาสุขศึกษา เพื่อให้เด็กมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health
Literacy) และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ ได้แก่
สุขบัญญัติข้อ 1 ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด
สุขบัญญัติข้อ 2 รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง
สุขบัญญัติ ข้อ 3 ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย
สุขบัญญัติข้อ 4 กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด
สีฉูดฉาด
สุขบัญญัติข้อ 5 งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสาส่อนทางเพศ
สุขบัญญัติข้อ 6 สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น
สุขบัญญัติข้อ 7 ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท
สุขบัญญัติข้อ 8 ออกกาลังกายสม่าเสมอและตรวจสุขภาพประจาปี
สุขบัญญัติข้อ 9 ทาจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ
สุขบัญญัติข้อ 10 มีสานึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม
การพัฒ นาและส่งเสริ มให้ เด็กและเยาวชนมีความรอบรู้ด้านสุ ขภาพ(Health Literacy) เรื่อง
สุขบัญญัติ 10 ประการ เป็นการสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในระดับบุคคลในการธารงรักษาสุขภาพ
ตนเองอย่างยั่งยืน มีการชี้นาระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพของตนเองร่วมกับผู้ให้บริการ และสามารถคาดการณ์ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจ
เกิดขึ้นได้ รวมทั้งกาหนดเป้าประสงค์ในการดูแลสุขภาพตนเอง
แนวทางการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
เหมาะสมตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติในสถานศึกษา มีดังนี้
1.1 สร้างทีมงาน เพื่อการดาเนินงานด้านสุขภาพ โดยการ
- ตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีแกนนานักเรียนด้านสุขภาพ และมีการกาหนดบทบาทหน้าที่
- กาหนดนโยบายสุ ขบั ญญัติเป็นนโยบายของสถานศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยเอื้อส าคัญในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่จะสร้างเสริมให้นักเรียนมีการเรียนรู้ และมีการปฏิบัติตัวตามสุขบัญญัติ
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1.2 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล บริบทของโรงเรียน สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความเสี่ยง
ต่อปัญหาสุขภาพของนักเรียน โดยการ
- สารวจข้อมูลความรู้ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy) และพฤติกรรมสุขภาพตาม
สุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียน โดยใช้แบบสอบถาม แบบสารวจ หรือการสังเกต เพื่อประเมินพฤติกรรม
สุขภาพที่ควรปรับปรุงหรือส่งเสริม
- สารวจ สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ
- เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนเพื่อให้ทราบสภาวะสุขภาพของนักเรียนในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพ
1.3 ดาเนินการวางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสุขภาพ รวมทั้งการจัดหา
ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนสาหรับการดาเนินงาน
1.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติตามแผนอย่างสม่าเสมอ โดยการ
จัดกิจกรรมและใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และ
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
ตารางที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ทั้ง 6 องค์ประกอบมีดังนี้
องค์ประกอบ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
1. การเข้าถึง
เพื่อสร้างโอกาสให้เด็ก
1. มีศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพสาหรับเด็กและเยาวชน
ข้อมูลสุขภาพและ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร/
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม
บริการสุขภาพ
ความรู้ด้านสุขภาพ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมกระตุ้น/ส่งเสริมให้เด็ก
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
มาใช้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพ
ขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม 2. หาช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ความรู้ที่เข้าถึงได้ง่าย
พร้อมบริการตลอดเวลา
3. จัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพ
4. ก า ร ร ณ ร ง ค์ ห รื อ จั ด กิ จ ก ร ร ม พิ เ ศ ษ เ นื่ อ ง ใ น
วันสุขบัญญัติแห่งชาติ “วันที่ 28 พฤษภาคม” และการ
จัดกิจกรรมร่วมเนื่องในวันสาคัญต่างๆ
2. ความรู้
เพื่อให้เด็กมีความรู้และ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในหลักสูตรคือการสอนเนื้อหา
ความเข้าใจ
ความเข้าใจอย่างถูกต้องใน สุขบัญญัติ 10 ประการ ในการเรียนการสอนปกติของ
เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพตามสุข
กลุ่มการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการสอน
สุขบัญญัติ
บัญญัติแห่งชาติ
สอดแทรกในวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
แห่งชาติ
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมหลักสูตรเป็นวิชาเสริมใน
ชั่วโมงเรียนพิเศษ หรือ ชั่วโมงกิจกรรมของโรงเรียน เช่น
การเล่านิทาน การสาธิต การแสดงละคร เป็นต้น
3. ฝึกให้นักเรียนมีการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพเป็น
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องค์ประกอบ

3. ทักษะการ
สื่อสารเพื่อเพิ่ม
ความเชี่ยวชาญ

4. ทักษะการ
จัดการตนเอง

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
ประจา เช่น การออกกาลังกายหน้าเสาธงตอนเช้า การให้
นักเรียนแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ให้ล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร โดยให้มีการปฏิบัติทุกวันซึ่งจะเป็น
การปลูกฝังให้มีการปฏิบัติจนติดเป็นนิสัย
1. เพื่อสร้างโอกาสให้เด็ก 1. ส่ ง เสริ ม แกนน านั ก เรี ย นให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรม
ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เกิดการ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดูแล สื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล การจัดให้มีแกน
สุขภาพตาม สุขบัญญัติ นาหรือชมรมจะเป็นการรวมตัวเพื่อให้เกิดกิจกรรมที่ดีต่อ
แห่งชาติ
สุ ข ภาพ เพื่ อ ดู แ ลตนเองเพื่ อ นนั ก เรี ย น รวมไปถึ ง
2. เพื่อให้เด็กมีความ
ครอบครัว ชุมชนด้วย
เข้าใจและความสามารถ 2. สร้างและพัฒนาต้นแบบสุขภาพระดับบุคคล ชุมชน
สื่อสารกับคนอื่นๆ เพื่อให้ เพื่อการสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพ
มีการดูแลสุขภาพตามสุข 3. จัดให้มีการสื่อสาร และรณรงค์ด้านสุขภาพในโรงเรียน
บัญญัติแห่งชาติอย่าง
ชุมชน เพื่อสร้างกระแส และการรับรู้ให้เกิดการมีส่วนร่วม
ถูกต้อง เหมาะสม
ในการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพ
เพื่อให้เด็กมีการวางแผน 1. ส่งเสริมชมรม/กลุ่มในโรงเรียน นาข้อมูลข่าวสาร
และกากับตนเองในการ
ความรู้ด้านสุขภาพ เข้าไปอยู่ในกิจกรรมของชมรม/กลุ่ม
ดูแลสุขภาพตาม
เพือ่ ให้มีการปรึกษาหารือ ช่วยเหลือกันในการดูแล
สุขบัญญัติแห่งชาติ
สุขภาพร่วมกัน
2. จัดโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อเด็กได้
ฝึกปฏิบัติตนเอง เป็นการเพิ่มทักษะและความคิดในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง เช่น โปรแกรม ลดพุง โปรแกรม
ออกกาลังกาย เป็นต้น
3. การทาโครงการด้านส่งเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง โดย
อาจจะจัดทาเป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพโครงการเดียว
โดยมีกิจกรรมต่างๆ ตามประเด็นสุขบัญญัติ หรือ จัดทา
เป็นโครงการเดี่ยว แยกตามประเด็นสุขบัญญัติแต่ละข้อ
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องค์ประกอบ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
5. ทักษะการตัดสินใจ เพื่อให้เด็กมีเหตุผลและ 1. ให้ข้อมูล/เนื้อหาที่ถูกต้องทั้งข้อดีและข้อเสีย เพื่อการ
เลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง สามารถตัดสินใจในการ ตัดสินใจ
ดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง 2. การฝึกทักษะการต่อรอง ทักษะการปฏิเสธในสิ่งที่
เป็นผลเสียต่อสุขภาพ
6. การรู้เท่าทันสื่อ
เพื่อให้เด็กมีข้อมูลและ 1. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้
และสารสนเทศ
สามารถคิด พิจารณา
ที่ถูกต้อง เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลจากการโฆษณา
ข้อมูลจากโฆษณาที่
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อาหารเสริม อาหารลดความอ้วน
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
เครื่องสาอาง
และเลือกแนวทางการ 2. จัดให้มีการเฝ้าระวังข่าวสาร การโฆษณาที่เกี่ยวข้อง
ดูแลสุขภาพได้อย่าง
หรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพและมีการจัดการในกรณีที่
ถูกต้อง
เป็นผลเสียให้ทันสถานการณ์
1.5 จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ทั้งภายในและบริเวณรอบโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้เรื่องการ
ดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตามวัยของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนควรจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้ออานวย
ต่อการเรียนรู้และปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ เช่น มีอ่างล้างมือและอุปกรณ์การล้างมือ มีสถานที่แปรงฟัน
สถานที่ออกกาลังกาย ป้ายกฎจราจร ถังขยะ โดยจัดสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดถู กสุขลักษณะ และการ
ห้ามสิ่งที่ ไม่ถูกต้องต่างๆ เช่น ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามขายอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะตีเส้นทางขึ้น – ลงบันได ไว้ให้
เห็นชัดเจน เป็นต้น
1.6 ประเมินผลและปรับปรุงการดาเนินงาน
โดยการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง
สุขบัญญัติแห่งชาติ ตามแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติ
แห่งชาติ เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมการดาเนินงาน
1.7 ขยายสู่ครอบครัวและชุมชน การเผยแพร่สุขบัญญัติไปสู่ผู้ ปกครองและชุมชนให้มีความเข้าใจ
และเห็นความสาคัญในการดูแลสุขภาพ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น ประชุมชี้แจงผู้ปกครองตามโอกาสที่
เหมาะสม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากโรงเรียนไปสู่บ้าน จัดให้ครู/อาจารย์กับผู้ปกครอง ได้มีโอกาสพบปะซึ่ง
กันและกันตามโอกาสอานวย เป็นต้น
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กิจกรรม

Health Literacy
-

-

ที่มา: กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2559

การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเด็กและเยาวชน
การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เป็นการ
ประเมินผลลัพธ์ของการดาเนินงาน รวมทั้งการพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน ซึ่งจะ
สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลของการดาเนินงาน จากเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพในระดับ
ดีเยี่ยม ได้กาหนดให้มีประเมินผลลัพธ์ ของการดาเนินงานที่เกิดขึ้นกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 2 กลุ่ม
วัย คือ กลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุ 7-14 ปี) ในหมู่บ้าน/ชุมชนของการดาเนินงานที่เกิดกับประชาชน คือ
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1. เกณฑ์การประเมินผลลัพธ์ ประกอบด้วย
1.1 ร้อยละ 70 ของประชาชนกลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุ 7-14 ปี) มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับพอใช้
ขึ้นไป
1.2 ร้อยละ 70 ของประชาชนกลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุ 7-14 ปี) มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในระดับ
พอใช้ขึ้นไป
2. แนวทางการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเด็กและเยาวชน
(อายุ 7-14 ปี)
การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุ 7-14 ปี)
เป็นการประเมินเพื่อให้ทราบถึงระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติ
แห่งชาติ โดยเจ้ าหน้ าที่ส าธารณสุขร่วมกับครู/อาจารย์ ดาเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล กับนักเรียนใน
สถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่หรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหมู่บ้านจัดการสุขภาพเป้าหมาย และนามาบันทึก
ข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ผลและนามาผลในภาพรวมมาสรุปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่กาหนด
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 คาอธิบายความหมายของเกณฑ์
ตารางที่ 3 อธิบายความหมายของเกณฑ์ กลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุ 7-14 ปี)
ประเด็น
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
มีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ

มีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกต้อง

คาอธิบาย
หมายถึง กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 7-14 ปี ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือ
อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหมู่บ้านจัดการสุขภาพเป้าหมายของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
หมายถึง กลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุ 7-14 ปี) มีความสามารถและทักษะในการ
เข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อวิเคราะห์ แปลความหมาย ประเมินข้อมูล
ข่าวสารและบริการทางสุขภาพ ที่ได้รับการถ่ายทอดและเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ทาให้เกิดการจูงใจตนเองให้มีการตัดสินใจเลือกวิถีทางในการดูแลตนเอง จัดการ
สุขภาพตนเองตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อป้องกันและคงรักษาสุข ภาพที่ดี
ของตนเองไว้เสมอ รวมทั้งชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชน ได้
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
หมายถึง กลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุ 7-14 ปี) มีการปฏิบัติตัวเพื่อการดูแลสุขภาพ
ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กาหนด
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ประเด็น

คาอธิบาย

ระดับพอใช้ขึ้นไป

หมายถึง กลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุ 7-14 ปี) มีค่าคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไปจากคะแนนเต็มตาม
เกณฑ์ให้คะแนนที่กาหนด โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 4 ระดับ คือ
ระดับดีมาก คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 80 ( ≥80 % ของคะแนน
เต็ม)
ระดับดี
คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 70-79 (≥70 – < 80%
ของคะแนนเต็ม)
ระดับพอใช้ คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 60-69 (≥60 – < 70%
ของคะแนนเต็ม)
ระดับไม่ดี
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 (<60% ของคะแนนเต็ม)
หมายถึง ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง
สุขบั ญญัติแห่งชาติของกลุ่ ม เป้าหมาย (ตามวิธีการกาหนดขนาดตัว อย่างและสุ่ ม
ตัวอย่างข้อ 2.2) ที่มีคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไปเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 70
ของกลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุ 7-14 ปี) จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

1)
2)
3)
4)
ร้อยละ 70 ของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย

สูตรการคานวณ :
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีผลการประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป X 100
จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน

2.2. เครื่องมือการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับสถาบันพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ได้สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับครู/อาจารย์ในสถานศึกษาใช้ในการ
ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของประชาชนกลุ่มเด็กและ
เยาวชน (อายุ 7-14 ปี) รวมทั้งได้จัดทาแนวทางการประเมิน เพื่อใช้ในการดาเนินการประเมินได้อย่างเป็น
ระบบถูกต้องตามหลักวิชาการ
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2.2.1 ขอบเขตเครื่องมือการประเมิน
ตารางที่ 4 อธิบายของเขตเครื่องมือการประเมินแบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ กลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุ 7-14 ปี)
ขอบเขต
รายละเอียด
สิ่งที่ต้องประเมิน

1. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ
1.1 การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ
1.2 ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ
1.3 การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญทางสุขภาพ
1.4 การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเอง
1.5 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
1.6 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง
2. พฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ มี 10 ประการ คือ
สุขบัญญัติข้อ 1 ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด
สุขบัญญัติข้อ 2

รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง

สุขบัญญัติข้อ 3

ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย

สุขบัญญัติข้อ 4

กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย
และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด

สุขบัญญัติข้อ 5

งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสาส่อนทางเพศ

สุขบัญญัติข้อ 6

สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น

สุขบัญญัติข้อ 7

ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท

สุขบัญญัติข้อ 8

ออกกาลังกายสม่าเสมอและตรวจสุขภาพประจาปี

สุขบัญญัติข้อ 9

ทาจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

สุขบัญญัติข้อ 10 มีสานึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม
เครื่องมือที่ใช้ในการ

แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของ

ประเมิน

กลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุ 7-14 ปี) ประกอบด้วย 5 ตอน จานวน 45 ข้อ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบวัด (5 ข้อ)
ตอนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ (10 ข้อ)
ตอนที่ 3 การเข้าถึงข้อมูล การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเองและรู้เท่าทันสื่อ (15 ข้อ)
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ขอบเขต

รายละเอียด
ตอนที่ 4 : การตัดสินใจเพื่อเสริมสร้างสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ (5 ข้อ)
ตอนที่ 5 : พฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ (10 ข้อ)

ประชากร/กลุ่ม
ตัวอย่าง

วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
ระยะเวลาในการเก็บ
การวิเคราะห์ข้อมูล

- ประชากร คือ ประชาชน กลุ่มเด็กและเยาวชน ในสถานศึกษาอายุ 7-14 ปีในหมู่บ้าน
เป้าหมาย ปี 2561
- กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้จากการกาหนดขนาดตัวอย่างและสุ่ม
ตัวอย่างแบบเป็นระบบตามหลักวิชาการ (รายละเอียดตามวิธีการกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างข้อ 2.2)
ครู /อาจารย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดาเนินการ
- สัมภาษณ์หรือให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินด้วยตนเองตามจานวนกลุ่มตัวอย่าง
- ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ของแบบประเมินหากไม่ครบถ้วนให้เก็บเพิ่ม
ในช่วงไตรมาส 1 – 4
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดาเนินการ
- บันทึกข้อมูล/ประมวล/วิเคราะห์ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- สรุปผลเพื่อนาผล ไปประเมินการยกระดับพัฒนา
- คืนข้อมูลให้กับสถานศึกษาเพื่อปรับแผน/กิจกรรม
- จัดทาฐานข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเด็กวัยเรียน
เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียมการเปลี่ยนแปลงของปีต่อไป

2.2.2 การกาหนดกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
จากข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีหมู่บ้าน 74,965 หมู่บ้าน และจากข้อมูล
สามะโนประชากรแต่ละหมู่บ้านมีประชากรโดยเฉลี่ย 144 ครัวเรือน หรือ 868 คน และสัดส่วนประชากร
เด็กไทยอายุ 7-14 ปีหรือวัยเรียนคิดเป็นร้อยละ 9.84 เมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด ดังนั้น ประชากรเด็ก
นักเรียนอายุ 7-14 ปี โดยเฉลี่ยเท่ากับ 85 คน (โดยเทียบจากข้อมูลโครงสร้างประชากรประเทศไทยร้อยละ
9.84 ของประชากร 65 ล้านคน หารด้วย 74,956 หมู่บ้าน)
2. กลุ่มตัวอย่าง
คือ เด็กและเยาวชน ที่มีอายุ 7-14 ปี ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในชุมชนหรือใกล้เคียงหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ โดยกาหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่า จานวนตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากรเด็กและเยาวชน
อายุ 7-14 ปีใน 1 โรงเรียนเท่ากับ 40 คน เก็บจากนักเรียนชั้น ป.6 (หากไม่พอให้เก็บจากนักเรียนชั้น ป.5)
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2.2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ทาหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลคือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือ ครู/อาจารย์ ที่ได้รับคาชี้แจงและ
คาอธิบายจากบุคลากรสาธารณสุขถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล และวิธีการตอบแบบประเมินเพื่อให้ครบ
ทุกข้อและให้รู้วิธีลงรหัสข้อมูลในตาราง excel ร่วมด้วย
ถ้าผู้ตอบรู้หนังสืออ่านออกเขียนได้ ให้สามารถทาแบบประเมินได้ด้วยตนเอง หรือผู้เก็บรวบ
รวบข้อมูลต้องเป็นผู้อ่านหรือสัมภาษณ์ และให้ผู้ตอบระบุคาตอบให้
2.2.4 วิธีการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิเคราะห์ ควรเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสาธารณสุขตาบล (รพ.สต.)
สถิติที่ใช้ จานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
การใช้โปรแกรมการวิเคราะห์คือ Microsoft Excel หรือ คานวณด้วยสูตรสมการ
การแปลผล พิจารณาจากตารางเกณฑ์ให้คะแนนจาแนกความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
2.3 คู่มือรหัสบันทึกข้อมูล
แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติของกลุ่มเด็กและ
เยาวชน (อายุ 7-14 ปี) ฉบับปรับปรุง ปี 2561

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ให้พิมพ์ชื่อลงในตาราง Microsoft Excel ตามที่ระบุในช่องว่างของแบบประเมิน
ชือ่ นักเรียน
ระบุ.........................................................
กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ระบุ...........................................................
ชื่อโรงเรียน
ระบุ..........................................................
หมู่บ้าน
ระบุ..........................................................
ตาบล
ระบุ..........................................................
อาเภอ
ระบุ...........................................................
จังหวัด
ระบุ..........................................................
ส่วนข้อมูลทั้งหมดใช้การลงรหัสบันทึกข้อมูลในแบบประเมิน โดยใช้การแทนด้วยตัวเลข ดังนี้
1. เพศ (sex)
1.1 ชาย
=
1
1.2 หญิง
=
2
2. อายุ ระบุ.........................................................

3. นักเรียนได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติจากใคร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) คนในครอบครัว (family)
ถ้าเลือก = 1
ไม่เลือก =
0
2) ครูผู้สอน
(teach)
ถ้าเลือก = 1
ไม่เลือก =
0
3) ผู้อานวยการโรงเรียน (direc)
ถ้าเลือก = 1
ไม่เลือก =
0
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4)
5)
6)
7)

ครูพยาบาล/อนามัย (nurse)
ถ้าเลือก = 1
ไม่เลือก =
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (health) ถ้าเลือก = 1
ไม่เลือก =
ศึกษาด้วยตนเอง (self)
ถ้าเลือก = 1
ไม่เลือก =
อื่นๆ ระบุ…………………………………………………………………..

ตอนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
1. ข้อใดเป็นความหมายของสุขบัญญัติแห่งชาติ ? (know1)
ก. ข้อห้ามที่ไม่ควรปฏิบัติเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
ตอบผิดให้
ข. ข้อยกเว้นในการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพกาย จิตและสังคม
ตอบผิดให้
ค. ข้อกาหนดที่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพกายและจิตที่ดี
ตอบผิดให้
ง. ข้อกาหนดที่พึงปฏิบัติสม่าเสมอจนเป็นนิสัยเพื่อสุขภาพที่ดี
ตอบถูกให้
2. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการปฏิบัติที่ดีต่อสุขภาพอนามัยของร่างกาย ? (know2)
ก. สระผมให้สะอาดด้วยแชมพูเพื่อป้องกันไข้หวัด
ตอบผิดให้
ข. การแปรงฟันที่ถูกวิธีเพื่อฟันสะอาดแข็งแรง
ตอบถูกให้
ค. ใส่เสื้อผ้าไม่ซัก เพื่อการประหยัด
อบผิดให้
ง. ล้างมือที่ถูกวิธีมีเจ็ดขั้นตอนทุกครั้งก่อนเข้านอน
ตอบผิดให้
3. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ เพื่อลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในชีวิต ? (know3)
ก. เก็บของใช้ภายในบ้านอย่างมีระเบียบ
ตอบผิดให้
ข. เดินชิดขอบถนนทางขวามือ
ตอบผิดให้
ค. เก็บยา ของมีคม สารมีพิษไว้ใกล้มือ
ตอบถูกให้
ง. ปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กเครื่องไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน
ตอบผิดให้
4. อาหารข้อใดช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของร่างกายเป็นหลัก? (know4)
ก. ผักและผลไม้
ตอบถูกให้
ข. เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน
ตอบผิดให้
ค. ข้าว แป้ง น้าตาล
ตอบผิดให้
ง. เนย นม ขนม
ตอบผิดให้
5. อาหารในข้อใดทาให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ ? (know5)
ก. อาหารจืด ปิ้ง ย่าง เผาสุก
ตอบผิดให้
ข. อาหารหวาน มัน เค็ม
ตอบผิดให้
ค. อาหารรสเข้มข้น ตุ๋น อบ หมัก
ตอบผิดให้
ง. อาหารจืด ต้ม นึ่งสุก
ตอบถูกให้
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6. ข้อใดคือ สาเหตุของการเกิดโรคโดยตรง ? (know6)
ก. สูบบุหรี่ทาให้เป็นโรคหวัดและวัณโรค
ตอบผิดให้
ข. ดื่มสุราทาให้เลือดออกในกระเพาะและตับแข็ง
ตอบถูกให้
ค. มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยทาให้เป็นโรคมะเร็งปากมดลูก
ตอบผิดให้
ง. การติดพนันหรือติดเกม ทาให้เกิดโรคอ้วน
ตอบผิดให้
7. บุตรหลานที่ดี ควรปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ในครอบครัวอย่างไร ? (know7)
ก. ช่วยเหลือท่านแม้ไม่ได้ร้องขอก็ตาม
ตอบถูกให้
ข. ให้ให้ท่านทางานหลายๆ อย่างเพื่อจะได้แข็งแรงและไม่เหงา
ตอบผิดให้
ค. ให้ท่านอยู่ตามลาพังจะได้ไม่ถูกรบกวน
ตอบผิดให้
ง. ทาตามใจสิ่งที่ท่านชอบทุกอย่างเพื่อให้ท่านมีความสุข
ตอบผิดให้
8. ข้อใดคือหลักของการออกกาลังกายที่ถูกต้องที่สุด ? (know8)
ก. ออกกาลังกายเวลาว่างสบายๆ โดยไม่รีบร้อน
ตอบผิดให้
ข. ออกกาลังกายเป็นระยะโดยพักทุก 10 นาที
ตอบผิดให้
ค. ออกกาลังกายให้เหงื่อออก อย่างสม่าเสมอ
ตอบถูกให้
ง. ออกกาลังกายครั้งละนานๆ ให้เหนื่อยที่สุด
ตอบผิดให้
9. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเมื่อเกิดความไม่สบายใจ ? (know9)
ก. ออกกาลังกายจนเหงื่อออก
ตอบผิดให้
ข. เก็บความรู้สึกไว้ในใจ
ตอบถูกให้
ค. นั่งสมาธิ ในที่สงบ
ตอบผิดให้
ง. เล่นดนตรี
ตอบผิดให้
10. คากล่าวในข้อใดที่สะท้อนให้เห็นถึงการมีจิตสานึกต่อส่วนรวม ? (know10)
ก. บ้านเรา แสนสุขใจ
ตอบผิดให้
ข. บ้านคือ วิมานของเรา
ตอบผิดให้
ค. บ้านเมืองเรา เราต้องรักษา
ตอบถูกให้
ง. บ้านของใคร ของใครก็รัก
ตอบผิดให้

=
=
=
=

0
1
0
0

=
=
=
=

1
0
0
0

=
=
=
=

0
0
1
0

=
=
=
=

0
1
0
0

=
=
=
=

0
0
1
0

ตอนที่ 3 การเข้าถึงข้อมูล การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเองและการรู้เท่าทันสื่อ (manage1– manage15)
ความถี่ในการปฏิบัติ
ข้อความ
ทุกครั้ง/ นานๆ ไม่
ประจา
ครั้ง เคย
การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
1. เมื่อนักเรียนต้องการรู้ข้อมูลสุขบัญญัติแห่งชาติ นักเรียนสามารถค้นหาได้ทนั ที
2. นักเรียนพบปัญหากับการสืบค้นข้อมูลการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติจากแหล่ง
ต่างๆ เช่น ได้ไม่ครบถ้วน หรือไม่ทันสมัย ไม่ทันเหตุการณ์
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3

2

1

(1)

(2)

(3)
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ความถี่ในการปฏิบัติ
ทุกครั้ง/ นานๆ ไม่
ประจา
ครั้ง เคย

ข้อความ
3. นักเรียนมีการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสุขบัญญัติแห่งชาติจากหลายแหล่งเพื่อ
ยืนยันความถูกต้อง
การสื่อสารสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
4. นักเรียนอ่านเองหรือฟังคาแนะนาเรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติแล้ว ไม่ค่อยเข้าใจ
5. นักเรียนได้เล่าเรื่องหรือเขียนบอกเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติให้กับคนในครอบครัวหรือเพื่อนๆ ได้
6. นักเรียนมีการสอบถาม พูดคุยกับผู้อื่นถึงการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ
แห่งชาติเพื่อทาความเข้าใจให้ถูกต้องยิ่งขึ้น
การจัดการตนเองตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
7. นักเรียนมีการประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่กินแต่ละมื้อ
8. นักเรียนเล่นกีฬาหรือออกกาลังกายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
9. นักเรียนเตือนตนเองให้ดูแลสุขอนามัยทุกวัน เช่น แปรงฟันเช้า-ก่อนนอน สวมใส่
เสื้อผ้าที่ซักสะอาด ล้างมือด้วยน้าและสบู่ หมั่นเปลี่ยนผ้าปูนอน เป็นต้น
10.นักเรียนเชื่อฟังพ่อแม่ คุณครูที่คอยเตือนให้มีสติ ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ สุรา
ยาเสพติด และการพนัน
11.เมื่อไม่สบายใจ นักเรียนมีวิธลี ดความไม่สบายใจที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ออกกาลัง
กาย เล่นดนตรี นั่งสมาธิ มีอารมณ์ขัน เล่นกีฬา เป็นต้น
12.นักเรียนมีส่วนร่วมปรับสภาพแวดล้อมในบ้าน หรือรอบบ้าน หรือในชุมชน เพื่อ
ป้องกันโรคภัยต่างๆ
การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
13.เมื่อสนใจสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพที่โฆษณาทางโทรทัศน์ นักเรียนจะหาข้อมูล
เพิ่มเติมที่ถูกต้องจากหลายแหล่ง ก่อนตัดสินใจซื้อ
14.เมื่อสนใจสินค้าที่โฆษณาจากป้ายโฆษณาหรือจากเว็บไซต์ นักเรียนจะหาข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือ ก่อนตัดสินใจซื้อ
15.เมื่อเห็นโฆษณาสินค้าในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร นักเรียนจะหาข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือ ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า
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2

1

(1)

(2)

(3)

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1
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ตอนที่ 4 การตัดสินใจเพื่อสุขภาพที่ดตี ามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
1. ขณะที่นักเรียนร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ ในห้องเรียน คุณครูขอให้นักเรียนไปช่วยจัดอาหาร เนื่องในวัน
ประชุม ผู้ปกครอง นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร (choice1)
ก. นักเรียนรีบไปช่วยอาจารย์จัดอาหารทันที เดี๋ยวไม่ทันเพื่อนคนอื่นๆ
=
1
ข. นักเรียนรีบไปล้างมือด้วยน้าและสบู่ ก่อนไปช่วยอาจารย์จัดอาหาร
=
2
ค. นักเรียนบอกให้เพื่อนๆ รู้ถึงข้อดีของการล้างมือ ก่อนไปช่วยอาจารย์จัดอาหาร
=
3
ง. นักเรียนชวนเพื่อนๆ ไปล้างมือด้วยน้าและสบู่ด้วยกัน ก่อนไปช่วยอาจารย์จัดอาหาร
=
4
2. ถ้าในโรงเรียนมีอาหารเช้าขายหลายๆ ชุด นักเรียนจะเลือกกินอาหารชุดใดที่มีประโยชน์มากที่สุด(choice2)
ก. ข้าวเหนียวนึ่ง ไก่ปิ้ง นมเปรี้ยว
=
2
ข. ก๋วยเตี๋ยวไก่น้าใส มะละกอ นมรสจืด
=
4
ค. ข้าวต้มไก่ใส่ไข่ น้าส้มคั้น
=
3
ง. ข้าวเหนียวสังขยา นมรสกล้วย
=
1
3. กรณีเพื่อนนักเรียนชวนไปเล่นเกมหลังเลิกเรียน นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร (choice3)
ก. ไปเล่นสนุกกับเพื่อนก่อนกลับบ้าน
= 1
ข. ไปเล่นสนุกกับเพื่อนก่อน แล้วกลับมาทาการบ้าน
= 2
ค. ปฏิเสธคาชวนของเพื่อน เพราะมีหน้าที่ต้องไปช่วยทางานบ้าน และทาการบ้านให้เสร็จ = 3
ง. ปฏิเสธคาชวนของเพื่อนแล้วบอกเพื่อนถึงข้อเสียของการเล่นเกมและให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน=4
4. กรณีนักเรียนและเพื่อนเล่นกีฬาด้วยกันประจา แล้ววันหนึ่งเพื่อนบอกว่าเลิกเล่นกีฬาอีกแล้ว นักเรียน
ปฏิบัติเช่นไร (choice4)
ก. พูดโน้มน้าวให้เพื่อนเห็นประโยชน์ของการออกกาลังกายเพื่อให้เพื่อนไปเล่นกีฬาต่อด้วยกัน = 4
ข. หยุดเล่นกีฬาไปพร้อมกับเพื่อน แต่พยายามชักชวนให้เพื่อนไปออกกาลังกายต่อด้วยกัน = 2
ค. ไปเล่นกีฬาตามลาพัง แม้ว่าจะไม่มีเพื่อนเล่นกีฬาด้วยก็ตาม
= 3
ง. หยุดเล่นกีฬาไปพร้อมๆกับเพื่อน
= 1
5. เมื่อนักเรียนมีความไม่สบายใจจากปัญหาการเรียน นักเรียนจะเลือกปฏิบัติตนอย่างไร (choice5)
ก. เก็บไว้ในใจคนเดียว
=
1
ข. ปล่อยเฉยๆ ไม่ทาอะไร
=
2
ค. ปรึกษาเพื่อน
=
3
ง. ปรึกษาครูหรือผู้ปกครอง
=
4
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ตอนที่ 5 พฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ (beh1 – beh10)
โปรดทาเครื่องหมายในช่อง  ของแต่ละข้อความที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนในช่วงปัจจุบันนี้
ความถี่ในการปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
ทุกวัน 5-6วัน/ 3-4 วัน/ 1-2วัน/ ไม่ได้
สัปดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์ ปฏิบัติ
1. นักเรียนดูแลความสะอาดครบทุกส่วนทั่วร่างกายของตนเอง
5
4
3
2
1
2. นักเรียนกินอาหารได้ครบทั้ง 5 หมู่ที่มีความหลากหลายชนิด

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

5

4

3

2

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

3. นักเรียนกินผักผลไม้เป็นอาหารว่างแทนการกินขนมขบเคีย้ ว
ที่มีแป้งน้าตาลและ ไขมัน เช่น มันฝรั่งทอด ข้าวเกรียบ คุกกี้
เป็นต้น
4. นักเรียนดื่มน้าอัดลมหรือเครื่องดื่มที่มีรสหวาน
5. นักเรียนวิ่งเล่นหรือออกกาลังกายได้อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน
6. นักเรียนดื่มสุรา หรือสูบบุหรี่ หรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่กาลังสูบ
บุหรี่
7. นักเรียนทาจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส
8. นักเรียนทากิจกรรมพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันใน
ครอบครัว อย่างใกล้ชิด เช่นทางานบ้าน กินข้าว ไปเที่ยว เล่นเกม
เป็นต้น
9. นักเรียนดูแลความปลอดภัยในบ้าน เช่น ปิดสวิทซ์ ถอด
ปลั๊กไฟหลังเลิกใช้ เก็บของเป็นระเบียบ ทิ้งขยะลงถัง ปิดก๊อก
น้า เป็นต้น
10. นักเรียนป้องกันโรคติดต่อด้วยการกินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้
ช้อนกลาง ล้างมือ ปิดปากจมูกเวลาไอจาม นอนพักผ่อนให้พอ
เป็นต้น
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2.4 เกณฑ์ให้คะแนนจาแนกความรอบรูด้ ้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
ของกลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุ 7-14 ปี)
ตารางที่ 5 สรุปคะแนนรวมแต่ละองค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
องค์ประกอบการวัด
ช่วงคะแนน
ระดับ
แปลผล
1.ความรู้ความ
0 - 5 คะแนน หรือ
ไม่ถูกต้อง รู้และเข้าใจในสุขบัญญัติแห่งชาติน้อยมาก
เข้าใจทางสุขภาพ <60% ของคะแนนเต็ม
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดี
6 คะแนน หรือ
(10 ข้อๆละ
ถูกต้องบ้าง รู้และเข้าใจในสุขบัญญัติแห่งชาติถูกต้องเป็นส่วน
≥60 – <70%
1 คะแนน
น้อย ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดี
ของคะแนนเต็ม
เต็ม 10 คะแนน) 7 คะแนน หรือ
ถูกต้อง รู้ และเข้ าใจในสุ ขบั ญญั ติ แห่ งชาติ ถู กต้ องเป็ น
≥70 – <80%
ส่วนมาก เพียงพอต่อการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดี
ของคะแนนเต็ม
8 - 10 คะแนน หรือ
ถูกต้องที่สุด รู้และเข้ าใจในสุ ขบั ญญั ติ แห่ งชาติ อย่ างถู กต้ อง
≥80% ของคะแนนเต็ม
เพี ยงพอต่ อการปฏิ บั ติ ตนเพื่ อสุ ขภาพที่ ดี อย่ าง
ยั่งยืน
0 - 5.39 คะแนน หรือ
ไม่ดี
ยังมีปัญหาในการแสวงหาข้อมูลและบริการสุขภาพ
2.การเข้าถึงข้อมูล
<60% ของคะแนนเต็ม
จากหลายแหล่ ง ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ เพี ย งพอต่ อ การ
สุขภาพ
ตัดสินใจ
(3 ข้อๆละ
5.40 – 6.29 คะแนน
พอใช้
สามารถแสวงหาข้อมูลและบริการสุขภาพได้ บ้าง
3 คะแนน
หรือ ≥60 – <70%
แต่ยังไม่สามารถนามาใช้ตัดสินใจให้ถูกต้องแม่นยา
เต็ม 9 คะแนน)
ของคะแนนเต็ม
ได้
6.30 – 7.19 คะแนน
ดี
สามารถแสวงหาข้อมูลและบริการสุขภาพจากหลาย
หรือ ≥70 – <80%
แหล่งที่น่าเชื่อถือได้ และนามาใช้ตัดสินใจได้
ของคะแนนเต็ม
7.20 – 9 คะแนน
ดีมาก
สามารถแสวงหาข้อมูลและบริการสุขภาพจากหลาย
หรือ ≥ 80%
แหล่ งที่ น่ าเชื่ อถื อได้ มากพอต่ อการตั ดสิ นใจที่
ของคะแนนเต็ม
ถูกต้องแม่นยาได้
0 - 5.39 คะแนน หรือ
ไม่ดี
ยังมีปัญหาในด้านทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน
3.การสื่อสาร
<60% ของคะแนนเต็ม
และการเล่าเรื่อง/โน้มน้าวผู้อื่นให้เข้าใจในการปฏิบัติ
สุขภาพ
ตนเพื่อสุขภาพตนเองได้
(3 ข้อๆละ
5.40 – 6.29 คะแนน
พอใช้
สามารถที่จะฟัง พูด อ่านเขียนเพื่อสื่อสารให้ตนเอง
3 คะแนน
หรือ ≥60 – <70%
และผู้อื่นเข้าใจและยอมรับการปฏิบัติได้บ้างแต่ยังไม่
เต็ม 9 คะแนน)
ของคะแนนเต็ม
เชี่ยวชาญพอ
6.30 – 7.19 คะแนน
ดี
สามารถที่จะฟัง พูด อ่านเขียนเพื่อสื่อสารให้ตนเอง
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ช่วงคะแนน
หรือ ≥70 – <80%
ของคะแนนเต็ม
7.20 – 9 คะแนน
หรือ ≥ 80% ของ
คะแนนเต็ม
0 – 10.79 คะแนน
4.การจัดการ
หรือ <60% ของคะแนน
ตนเอง
เต็ม
( 6 ข้อๆละ
10.80 – 12.59 คะแนน
3 คะแนน
หรือ ≥60 – <70%
เต็ม 18 คะแนน )
ของคะแนนเต็ม
12.60 – 14.39 คะแนน
หรือ ≥70 – <80%
ของคะแนนเต็ม
14.40 – 18 คะแนน
หรือ ≥80% ของคะแนน
เต็ม
0 - 5.39 คะแนน หรือ
5.การรู้เท่าทันสื่อ
<60% ของคะแนนเต็ม
และสารสนเทศ
5.40 – 6.29 คะแนน
(3 ข้อๆละ
หรือ ≥60 – <70%
3คะแนน
ของคะแนนเต็ม
เต็ม 9 คะแนน)
6.30 – 7.19 คะแนน
หรือ ≥70 – <80%
ของคะแนนเต็ม
7.20 – 9 คะแนน
หรือ ≥ 80% ของ
คะแนนเต็ม
0 – 11.99 คะแนน หรือ
6.การตัดสินใจและ
< 60%ของคะแนนเต็ม
เลือกปฏิบัติที่
12.00 – 13.99 คะแนน
ถูกต้อง
หรือ ≥60 – <70% ของ

ระดับ

แปลผล
และผู้อื่นเข้าใจและยอมรับการปฏิบัติได้ดี

ดีมาก

มีความเชี่ยวชาญในด้านการฟัง พูด อ่านเขียนเพื่อ
สื่ อสารให้ ตนเองและผู้ อื่ นเข้าใจและยอมรับการ
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง
มีการจัดการเงื่อนไขต่างๆ ทั้งด้านอารมณ์ ความ
ต้องการภายในตนเองและจัดการสภาพแวดล้อม
ล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อสุขภาพตนเองไม่ค่อยได้
มีการจัดการเงื่อนไขต่างๆ ทั้งด้านอารมณ์ ความ
ต้องการภายในตนเองและจัดการสภาพแวดล้อมที่
เป็นอุปสรรคต่อสุขภาพตนเองได้บ้าง
มีการจัดการเงื่อนไขต่างๆ ทั้งด้านอารมณ์ ความ
ต้องการภายในตนเองและจัดการสภาพแวดล้อมที่
เป็นอุปสรรคต่อสุขภาพตนเองได้เป็นส่วนใหญ่
มีการจัดการเงื่อนไขต่างๆ ทั้งด้านอารมณ์ ความ
ต้องการภายในตนเองและจัดการสภาพแวดล้อม
ล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อสุขภาพตนเองได้เป็นอย่างดี
ยอมรับและเชื่อถือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อโดยแทบ
จะไม่คิดวิเคราะห์หรือตรวจสอบก่อน
ยอมรับและเชื่อถือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อ โดยมี
การวิเคราะห์หรือตรวจสอบข้อมูลก่อนในบางเรื่อง

ไม่ดี

พอใช้

ดี

ดีมาก

ไม่ดี
พอใช้

ดี

ยอมรับและเชื่อถือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อ โดยมี
การวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเป็นส่วนใหญ่

ดีมาก

ยอมรับและเชื่อถือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อที่ผ่านการ
วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องจริง

ไม่ดี

ไม่สนใจสุขภาพตนเอง ทาตามตัวตามสบายโดยไม่
คานึงถึงผลดีผลเสียต่อสุขภาพตนเอง
มีการตัดสินใจที่ถูกต้องโดยให้ความสาคัญต่อการ
ปฏิบัติที่เกิดผลดีเฉพาะต่อสุขภาพของตนเอง

พอใช้
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ช่วงคะแนน
(5 ข้อๆละ
คะแนนเต็ม
4 คะแนน
14.00 – 15.99 คะแนน
เต็ม 20 คะแนน) หรือ ≥70 – <80% ของ
คะแนนเต็ม
16.00 – 20 คะแนน
หรือ ≥80% ของคะแนน
เต็ม

ระดับ

แปลผล

ดี

มี การตั ดสิ นใจที่ ถู กต้ องโดยส่ วนใหญ่ ให้
ความส าคัญต่อการปฏิบัติที่เกิดผลดีต่อสุ ขภาพ
ตนเองและผู้อื่น
มีการตัดสินใจที่ถูกต้องโดยให้ความสาคัญต่อการ
ปฏิบัติที่เกิดผลดีต่อสุขภาพตนเองและผู้อื่นอย่าง
เคร่งครัด

ดีมาก

ตารางที่ 6 สรุปคะแนนรวมขององค์ประกอบความรอบรู้ด้านสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ (องค์ประกอบที่
1-6 ) คะแนนรวมเต็ม 75 คะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับ
แปลผล
ถ้าได้ 0 – 44.99 คะแนน
ไม่ดี เป็นผู้มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติตน
หรือ <60% ของคะแนนเต็ม
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
ถ้าได้ 45.00 – 52.49 คะแนน หรือ พอใช้ เป็นผู้มีระดับความรอบรู้ด้านด้านสุขภาพที่เพียงพอ และอาจจะมี
≥60 – <70% ของคะแนนเต็ม
การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ได้ถูกต้องบ้าง
ถ้าได้ 52.50 – 59.99 คะแนน หรือ
ดี
เป็นผู้มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพดีเพียงพอ และมีการปฏิบัติ
≥70 – <80% ของคะแนนเต็ม
ตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ได้ถูกต้อง
ถ้าได้ 60.00 – 75 คะแนน หรือ
ดีมาก เป็นผู้มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มากเพียงพอและมีการ
≥80% ของคะแนนเต็ม
ปฏิบัติตนตามสุ ขบัญญัติแห่งชาติ ได้ถูกต้องและสม่าเสมอ จน
เป็นสุขนิสัย
ตารางที่ 7 สรุปคะแนนรวมของพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ คะแนนรวมเต็ม 50 คะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับ
แปลผล
ถ้าได้ 0 – 29.99 คะแนน
ไม่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติไม่ถูกต้อง ในหลาย
หรือ <60% ของคะแนนเต็ม
เรื่อง
ถ้าได้ 30.00 – 34.99 คะแนน หรือ พอใช้ มีพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติถูกต้องบ้าง
≥60 – <70% ของคะแนนเต็ม
ถ้าได้ 35.00 – 39.99 คะแนน หรือ ดี มีพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
≥70 – <80% ของคะแนนเต็ม
ถ้าได้ 40.00 – 50 คะแนน หรือ
ดีมาก มีพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติถูกต้อง สม่าเสมอจน
≥80% ของคะแนนเต็ม
เป็นนิสัย
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2.5 วิธีการบันทึกข้อมูลและการแปลผล
จากแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของกลุ่มเด็กและ
เยาวชน (อายุ 7-14 ปี) (Download ได้ที่ www.hed.go.th)


คาชี้แจง
1. การบั น ทึ ก ข้อ มูล ตามแบบประเมิ นความรอบรู้ ด้ านสุ ข ภาพและพฤติก รรมสุ ข ภาพตามสุ ข บัญ ญั ติ
แห่ งชาติกลุ่ มเด็กและเยาวชน (อายุ 7-14 ปี) เป็นการบันทึกผ่านโปรแกรมคอมพิว เตอร์ (Microsoft
Excel) ในไฟล์ชื่อ Program HL-HB anlysis สุขบัญญัติแห่งชาติ.xls
2. รายละเอียดรหัสการบันทึกข้อ แสดงตามคู่มือการลงรหัสบันทึกข้อมูล
3. ส่วนประกอบของ ไฟล์ข้อมูล Program HL-HB anlysis สุขบัญญัติแห่งชาติ.xls
3.1 sheet ที่ 1 (คาอธิบาย) อธิบายการใช้โปรแกรมประเมินผล (ตัวอย่างแสดงตามภาพที่ 1)
3.3 sheet ที่ 2 (บันทึกข้อมูล) สาหรับใช้บันทึกข้อมูลจากการสาหรับตามแบบประเมิน (สามารถ
บันทึก/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ข้อมูลได้) โดยกาหนดให้บันทึกได้สูงสุด 50,000 คน/แบบประเมิน (ตัวอย่าง
แสดงตามภาพที่ 2)
3.4 sheet ที่ 3 (ข้อมูลทั่วไป) สาหรับดูการแปลผลข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วย
เพศ อายุ และ ผู้ที่ถ่ายทอดความรู้เรื่องสุขบัญญั ติแห่งชาติให้กับเด็กและเยาวชน (อายุ 7-14 ปี) (ผู้บันทึก
ข้อมูลไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ เป็นการนาผลจาก sheet ที่ 2 (ตัวอย่างแสดงตามภาพที่ 3)
3.5 sheet ที่ 4 (ผลการประเมิน) สาหรับดูการแปลผลการประเมิน (ผู้บันทึกข้อมูลไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลได้ เป็นการนาผลจาก sheet ที่ 2 มาแปลผลคะแนนและแบ่งระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ทั้งรายด้านและภาพรวม) (ตัวอย่างแสดงตามภาพที่ 4)
3.6 sheet ที่ 5 (ข้อมูลผู้ตอบ) สาหรับดูการข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน (ผู้บันทึกข้อมูลไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลได้ เป็นการนาผลจาก sheet ที่ 2 มาแปลผล) (ตัวอย่างแสดงตามภาพที่ 5)
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Sheet ที่ 1 (คาอธิบาย)

ภาพที่ 1 แสดง sheet ที่ 1 (คาอธิบาย) อธิบายการใช้โปรแกรมประเมินผล

Sheet ที่ 2 (บันทึกข้อมูล)

ภาพที่ 2 แสดง sheet ที่ 2 (บันทึกข้อมูล) สาหรับใช้บันทึกข้อมูลจากการสาหรับตามแบบประเมิน
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Sheet ที่ 3 (ข้อมูลทั่วไป)

ภาพที่ 3 แสดง sheet ที่ 3 (ข้อมูลทั่วไป) สาหรับดูการแปลผลข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

Sheet ที่ 4 (ผลการประเมิน)

ภาพที่ 4 แสดง sheet ที่ 4 (ผลการประเมิน) สาหรับดูการแปลผลการประเมินระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของกลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุ 7-14 ปี)
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Sheet ที่ 5 (ข้อมูลผู้ตอบ)

ภาพที่ 5 แสดง sheet ที่ 5 (ข้อมูลผู้ตอบ) สาหรับดูการข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล
1. ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของการตอบแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของกลุ่มเป้าหมาย
2. ลงรหัสข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุข
บัญญัติแห่งชาติ (ตามรายละเอียดการลงรหัสข้อมูล ในคู่มือการลงรหัสบันทึกข้อมูล)
3. เปิดไฟล์จากโปรแกรม Microsoft Excel (Program HL-HB anlysis สุขบัญญัติแห่งชาติ.xls) ใน
sheet ที่ 2 (บันทึกข้อมูล) เพื่อทาการบันทึกข้อมูล ทั้งนี้ ในการเปิดใช้ไฟล์โปรแกรมครั้งแรกจะไม่ปรากฏ
ข้อมูลใดๆ ใน sheet ผู้บันทึกข้อมูลต้องคีย์/พิมพ์ ข้อมูลตามรหัสข้อมูลที่ได้ลงไว้แล้วตามขั้นตอนที่ 2 โดยแนว
คอลัมน์จะแสดงชื่อตัวแปร/ชื่อข้อคาถาม ส่วนในแนวแถวจะแสดงจานวนผู้ตอบแบบประเมิน (แสดงตามภาพที่
6)
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แนวคอลัมน์ (Colum)

แนวแถว (Row)

ภาพที่ 6 แสดงหน้าต่างสาหรับการบันทึกข้อมูล
1. ทาการบันทึกข้อมูลโดยการคีย์/พิมพ์ ตัวเลขที่เป็นรหัสแทนตัวแปร/ข้อคาถาม ที่กาหนดไว้
ตามคู่มือการลงรหัสบันทึกข้อมูล โดยเริ่มคีย์/พิมพ์ เรียงตามลาดับของตัวแปร/ข้อคาถาม ในแนวคอลัมน์
(แสดงตามภาพที่ 7) ตามละเอียดดังนี้
1.1 การคีย์/พิมพ์ ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน เริ่มจาก เพศ (sex)
อายุ และ ผู้ที่ถ่ายทอดความรู้เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติให้กับ เด็กและเยาวชน (อายุ 7-14 ปี) ได้แก่ ครอบครัว
(family) ครู ผู้ ส อน (teach) ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น (direct) ครู พ ยาบาล/อนามั ย (nurse) เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุข (health) ศึกษาด้วยตนเอง (self) และ อื่นๆระบุ ตามลาดับ (กาหนดให้พิมพ์เป็นตัวเลขตามรหัส
ตัวเลขที่กาหนดไว้ตามคู่มือการลงรหัสบันทึกข้อมูล)
1.2 การคีย์/พิมพ์ ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
เริ่มคีย์/พิมพ์ จากข้อคาถามข้อที่ 1 (know1) - ข้อที่ 10 (know10) ตามลาดับ โดยคีย์/พิมพ์ รหัสเป็นตัวเลข
0 หรือ 1 เท่านั้น กรณี คีย์/พิมพ์ เลข 1 แสดงว่าผู้ตอบแบบประเมินตอบข้อคาถามในข้อนี้ ถูกต้อง และกรณี
คีย์/พิมพ์ เลข 0 แสดงว่าผู้ตอบแบบประเมินตอบข้อคาถามในข้อนี้ไม่ถูกต้อง
1.3 การคีย์/พิมพ์ ข้อมูลตอนที่ 3 การเข้าถึงข้อมูล การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเอง
และการรู้เท่าทันสื่อ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 15 ข้อคาถาม การคีย์/พิมพ์ เริ่มจากข้อคาถามข้อที่ 1
(manage1) - ข้อที่ 15 (manage15) ตามลาดับ (กาหนดให้พิมพ์เป็นตัวเลขตามรหัสตัวเลขที่กาหนดไว้ตาม
คู่มือการลงรหัสบันทึกข้อมูล)
1.4 การคีย์/พิมพ์ ข้อมูลตอนที่ 4 การตัดสินใจเพื่อสุขภาพที่ดีตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 5 ข้อคาถาม การคีย์/พิมพ์ เริ่มจากข้อคาถามข้อที่ 1 (choice1) - ข้อที่ 5
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(choice5) ตามลาดับ (กาหนดให้พิมพ์เป็นตัวเลขตามรหัสตัวเลขที่กาหนดไว้ตามคู่มือการลงรหัสบันทึก
ข้อมูล)
1.5 การคีย์/พิมพ์ ข้อมูลตอนที่ 5 พฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย
ข้อ คาถามจ านวน 10 ข้ อค าถาม การคีย์ / พิม พ์ เริ่ม จากข้อ คาถามข้อ ที่ 1 (beh1) - ข้ อ ที่ 10 (beh10)
ตามลาดับ (กาหนดให้พิมพ์เป็นตัวเลขตามรหัสตัวเลขที่กาหนดไว้ตามคู่มือการลงรหัสบันทึกข้อมูล)

คี ย์ ข้ อ มู ล เรี ย งตามแนวคอลั ม น์
(จากซ้ายไปขวา) เรียงตามลาดับ
ตัวแปร/ข้อคาถาม

ภาพที่ 7 แสดงข้อมูลที่ได้จากการคีย์/พิมพ์
2. การแปลผลการประเมิน : เมื่อบันทึกข้อมูล ครบตามจานวนแบบประเมินทั้งหมดแล้ ว
โปรแกรมทาการแปลผลการประเมินโดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ บันทึกข้อมูล ต้อง คีย์/พิมพ์ ข้อมูลให้ครบตามข้อ
คาถามทุกข้อของแบบประเมิน หาก คีย์/พิมพ์ ไม่ครบ โปรแกรมจะไม่แสดงผลการแปลผลการประเมิน โดย
ผลการประเมินจะแสดงใน sheet ที่ 3 (ข้อมูลทั่วไป) sheet ที่ 4 (ผลการประเมิน) และ sheet ที่ 5 (ข้อมูล
ผู้ตอบ) ของโปรแกรม (ตัวอย่างแสดงตามภาพที่ 8, 9 และ 10)
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ภาพที่ 8 แสดงการแปลผลการประเมิน ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

คะแนนรวมเฉลี่ยราย
องค์ประกอบและโดยรวม

ระดับของ HL และ
พฤติกรรมสุขภาพ

ภาพที่ 9 แสดงการแปลผลการประเมิน ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติของกลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุ 7-14 ปี)
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ภาพที่ 10 แสดงการแปลผลการข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน
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การเสริมสร้างและประเมินความรอบรู้ดา้ นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 7-14 ปี และกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

ส่วนที่ ๓
แนวทางการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ตาม 3อ. 2ส. ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
การด าเนิ น งานเสริ ม สร้ า งความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพและปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของ
ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีพฤติกรรม
สุขภาพตาม 3อ.2ส. โดยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรในหมู่บ้าน/ชุมชน และภาคประชาชน ใน
การขับเคลื่อนและดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งหวัง พัฒนายกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ที่ถูกต้องตามเกณฑ์ คือ พฤติกรรมการกินผัก และผลไม้สด ลดอาหารหวาน มัน
เค็ม พฤติกรรรมการออกกาลั งกาย พฤติกรรมการจัดการความเครียด พฤติกรรมการสู บบุห รี่ และ
พฤติกรรมการดื่มสุรา อันจะส่งผลต่อการดูแลสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน
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เป้าหมาย/กรอบการดาเนินงาน
จากเกณฑ์ ก ารประเมิ น หมู่ บ้ า นจั ด การสุ ข ภาพระดั บ ดี เ ยี่ ย ม ได้ ก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในหมู่บ้าน/ชุมชน คือ ร้อย
ละ 70 ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับพอใช้ขึ้นไป และร้อยละ 70 ของ
ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในระดับพอใช้ขึ้นไป ซึ่งประชาชนที่มีอายุ 15
ปี ขึ้น ไปจะมีค วามรอบรู้ ด้ านสุ ขภาพและมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ ถูก ต้องเพื่อ ป้อ งกัน และลดโรคทั้งที่ เป็ น
โรคติดต่อและไม่ติดต่อได้นั้น จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ โดยการ
สร้างโอกาสการเรียนรู้ด้านสุขภาพและจัดปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพที่หลากหลาย
เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อนาไปสู่การบรรลุเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งแนวทางการเสริมสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ดังนี้
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การเสริมสร้างและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเด็กวัยเรียน และกลุ่มวัยทางาน

การเสริมสร้างและประเมินความรอบรูด้ ้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มวัยท่างาน

กระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้
จัดกิจกรรมเรียนรูด้ ้านสุขภาพ
1. สื่อสารความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อช่องทางต่างๆ และพัฒนาทักษะ
การสื่อสารด้านสุขภาพให้กับประชาชน เพื่อให้เข้าถึงข้อมูล
ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และรู้เท่าทันสื่อ
3.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้มี
ความรู้ เข้าใจ ตัดสินใจและจัดการสุขภาพของตนเอง ครอบครัว
และชุมชนได้ เช่น
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพ
- ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านสุขภาพ
- จัดโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
- ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์ของบุคคลต้นแบบที่ดีด้านสุขภาพ
4.เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองเพื่อจัดการพฤติกรรมเสีย่ ง

จัดปัจจัยแวดล้อมทีเอือ้ ต่อการปรับพฤติกรรม

กระบวนการประเมินผล

1
เครืองมือ
2
การเก็บ
3 รวบรวมข้อมูล
ประมวล/
4 วิเคราะห์ผล
สรุปผล
5
ประชากร/
กลุ่มตัวอย่าง

1. จัดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
2. จัดหาสื่อ/ช่องทางการสื่อสารสุขภาพที่ทันสมัยเข้าถึงได้ง่ายสะดวก
3. มีแหล่งเรียนรู้และสถานที่ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.เฝ้าระวังสื่อสาธารณะเพื่อให้สามารถรูเ้ ท่าทันสื่อ
4.กาหนดมาตรการทางสังคมหรือข้อตกลงร่วมเพื่อถือปฏิบตั ิร่วมกัน
เจ้าหน้าทีรพ.สต.และทีมพัฒนาหมู่บ้านร่วมกัน
ปรับกิจกรรม ปรับกิจกรรมเพือแก้ปัญหาในประเด็นทีประชาชน
ยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง

จัดกิจกรรมอย่างต่อเนือง
ที่มา: กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2559

ข้อมูล

1. ประชาชนวัยทางาน ( 15-59 ปี) กลุ่มเสี่ยงและกลุม่ ปกติ
2. แบบประเมิ
ขนาดตัวอย่นาความรอบรู
ง ในการประเมิ
นใช้
ขนาดตัวอย่ากงขัรรมสุ
้นต่าสุขภาพ
ด
1.
้ด้านสุ
ขภาพและพฤติ
ระดับหมู่บ้านๆ่มละ50
คน และระดั
บตาบลสุ
อยละ
3อ.2ส.ของกลุ
วัยทางานอายุ
15-59ปี
สาหรั่มบร้หมู
่บ้าน50 ของ
หมู่บ้านทั้งหมดในตาบลนั้น หมู่บ้านละ50 คน
จัดการ
สุขภาพ (5 ตอน/30 ข้อ)

ขั้นตอน

1. เจ้าหน้าที่รพสต.ร่วมกับอสม./ทีมพัฒนาหมู่บ้านสัมภาษณ์
หรือให้กลุ่มตัวอย่างตอบข้อมูลตามแบบประเมิน
2. เก็บก่อนดาเนินการ(ถ้ามี) และหลังดาเนินการ
1. วิเคราะห์โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.
2. สถิติที่ใช้ จานวน ร้อยละและค่าเฉลี่ย
3. ใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ (Microsoft Excel)
4.แปลผลจากตารางเกณฑ์ให้คะแนนในคู่มือการปะเมิน
1. สรุปโดยเจ้าหน้าที่รพ.สต.
2. คืนข้อมูลให้กับหมู่บ้าน และชี้ให้เห็นถึงประเด็น
ที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง
3. นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน
4.แปลผล จากตารางเกณฑ์ให้คะแนนในคูม่ ือการปะเมิน

HL- HB

ระดับไม่ดี
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ระดับดีมาก

ประเมินยกระดับ
หมู่บ้านจัดการ
“ระดับดีเยียม”

ต่าบลจัดการ
“ระดับดีมาก”

ฐานข้อมูล HL - HB
 ระดับต่าบล
 ระดับจังหวัด
 ระดับเขต

การเสริมสร้างและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 7-14 ปี และกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

แนวทางการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
1. กระบวนการจัดกิจกรรมทางการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ในการดาเนินงานให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ดีและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องได้นั้น
ต้องมีการดาเนินงานทั้งการจัดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ ควบคู่กับการจัดปัจจัยแวดล้อมในครอบครัว และ
ชุมชนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
1.1. สร้างโอกาสการเรียนรู้ด้านสุขภาพที่หลากหลายรูปแบบและเหมาะสมกับประชาชน
กลุ่มวัยทางาน ซึ่งในการดาเนินให้ประชาชนวัยทางานเกิดการเรียนรู้ด้านสุขภาพอย่างถูกต้อง มีแนวทาง
การดาเนินงาน ดังนี้
1. ด าเนิ น การสื่ อสารความรู้ ด้ านสุ ข ภาพที่ ส อดคล้ อ งกั บข้ อมู ล ความต้ องการของประชาชน
กลุ่มวัยทางานผ่านช่องทางและสื่อท้องถิ่น ซึ่งมีการดาเนินการ ดังนี้
1) ประเมินและวิเคราะห์การรับรู้ ความต้องการข้อมูลข่าวสารของประชาชน/แหล่งข้อมูลใน
ชุมชนด้านสุขภาพ
2) ดาเนินการสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับข้อมูลความต้องการของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางต่างๆเช่น สื่ อบุคคล สื่อท้องถิ่น สื่อมวลชน ประสานและสร้างความร่วมมือ
เครือข่ายสื่อมวลชน สื่อท้องถิ่นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องให้กับประชาชน
3) รณรงค์สร้างกระแสการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง
2. ส่งเสริม พัฒนาทักษะการสื่อสารด้านสุขภาพให้กับประชาชน การเสริมทักษะการสื่อสาร
ด้านสุขภาพ เพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน ด้วยการจัดให้มีกิจกรรมสื่อสารสองทางใน
ชุมชนโดยชุมชน เพื่อให้ได้รับข้อมูลด้านสุขภาพ ผ่านวิธีการที่หลากหลาย เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ ฐานเรียนรู้
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพที่หลากหลายรูปแบบ เช่น
1) จั ดกิจ กรรมเสริมสร้ างความรู้ ความเข้าใจด้านสุ ขภาพในรูปแบบที่ห ลากหลาย เช่น
การบรรยาย การสาธิต การฝึกทักษะ เป็นต้น
2) ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ความเข้าใจ
ด้านสุขภาพอย่างสม่าเสมอ เช่น ชมรมสร้างสุขภาพ/กลุ่มต่างๆ
3) จัดโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้ฝึกปฏิบัติตนเองในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง เช่น โปรแกรมลดพุง งดบุหรี่ สุรา ลดหวาน มัน เค็ม เป็นต้น
๔) ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ของบุคคลต้นแบบ หรือบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านสุขภาพ เช่น เรื่องเล่าจากประสบการณ์ การจัดเวทีประชาคม
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การเสริมสร้างและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 7-14 ปี และกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

4.ประเมินพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง จัดให้มีการประเมินพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง ทุก
เดือนพร้อมทั้งให้ประเมินทางเลือกที่ต้องการในการปฏิบัติตนด้านสุขภาพที่ถูกต้อง
1.2 การจัดปัจจัยแวดล้อมในครอบครัว และชุมชนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งในการดาเนินการจัดปัจจัยแวดล้อม มีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1. จัดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ
ไว้กินเอง เมนูชูสุขภาพ มีร้านค้าขายผักปลอดสารพิษในชุมชน เป็นต้น
2. จัดหาสื่อ/ช่องทางการสื่อสารสุขภาพที่ทันสมัยเข้าถึงได้ง่ายตลอดเวลา โดยจะต้อง
1) ประเมินความต้องการและช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร
2) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับชุมชน ได้แก่สื่อมวลชน สื่อบุคคล
หอกระจายข่าวหมู่บ้าน วิทยุชุมชน มุมนิทรรศการ/ประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมกิจกรรม
3. มีแหล่งเรียนรู้และสถานที่ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ เป็น แกน
หลักเสริมการเรียนรู้ และส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ซึ่งทาให้ประชาชนสนใจ ใฝ่รู้ รักการเรียนรู้
แสวงหาความรู้ และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนด้านสุขภาพได้ ดังนั้นจึงมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพในชุมชนที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็วเช่น
1) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ฐานเรียนรู้สุขภาพชุมชน
2) จัดให้มีสถานที่ให้คาปรึกษาด้านสุขภาพและสายด่วนปรึกษาปัญหา เป็นต้น
4. เฝ้าระวังสื่อสาธารณะเพื่อให้สามารถรู้เท่าทันสื่อโดยการ
1)จัดกิจกรรมเสริมทักษะให้ประชาชนได้ฝึกวิเคราะห์ ในประเด็นการเลือกใช้สื่อที่ถูกต้อง
2) ประเมินเนื้อหาที่จาเป็นและถูกต้อง ฝึกประเมินสื่อ/ข้อความ/เนื้อหาสื่อด้วยตนเอง
3) เฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและเตือนภัยด้านสุขภาพโดยชุมชน
5. กาหนดมาตรการทางสังคมหรือข้อตกลงร่วมเพื่อถือปฏิบัติร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนให้มี
การกาหนดมาตรการในการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
เช่น กินผักหลากหลายสีในปริมาณวันละอย่างน้อย 5 ขีด ลดอาหารหวาน มัน เค็ม เป็นต้น
1.3 วิธีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส.
การเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นการสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคคลในการธารงรักษาสุขภาพตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องกาหนดหรือออกแบบกิจกรรมในการเสริมสร้างและ
พัฒนาให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส. กลุ่มวัยทางาน ดังนี้
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การเสริมสร้างและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 7-14 ปี และกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

ตารางที่ 8 วิธีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส.
พฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์
ตาม 3อ.2ส.
1.พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร

ความสามารถและทักษะ
ที่ต้องการพัฒนา
ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
1.เข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการ
สุขภาพ
1.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
1.1 เลือกแหล่งข้อมูล
เพื่อสุขภาพในการเสริมสร้าง
ตาม 3อ.2ส.ได้
ร่างกาย
1.2 รู้วิธีการค้นหาและการใช้
- กินอาหารหลากหลาย
อุปกรณ์ในการค้นหาสืบค้น
ไม่ซ้าซาก (จาเจ)
1.3 ค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องได้
- กินผักหลากหลายสีและผลไม้
1.4 สามารถตรวจสอบข้อมูลจาก
สด
หลายแหล่งได้ เพื่อยืนยันความ
- กินอาหารไม่หวานจัด
เข้าใจของตนเอง และได้ข้อมูลที่
- กินอาหารที่ไม่มีไขมันสูง
น่าเชื่อถือ
- กินอาหารที่ไม่เค็มจัด
1.2.พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เพื่อปลอดโรค ปลอดภัย
- กินอาหารสุก สะอาด
ปราศจากเชื้อโรคและสารเคมี

กิจกรรมการเรียนรู้

1.ประเมินและวิเคราะห์การรับรู้/ความ
ต้องการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของ
กลุ่มวัยทางาน/แหล่งข้อมูลในชุมชน/ช่อง
ทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
2.ประสานและสร้างความร่วมมือเครือข่าย
สื่อมวลชน สื่อท้องถิน่ ในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพ
3.ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ตาม 3อ.2ส. ที่ถูกต้องผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เช่น
-สื่อมวลชน
-สื่อท้องถิ่น
-ให้ความร็ผา่ นหน่วยเคลื่อนที่
4.รณรงค์สร้างกระแส การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ตาม 3อ.2ส. ที่ถูกต้อง เช่น
- รณรงค์ในวันสาคัญต่างๆ
- จัดมหกรรมสุขภาพ
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การจัดปัจจัยแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- จัดหาสื่อ/ช่องทางการสื่อสารสุขภาพ เช่น
*จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆในชุมชน
* ติดสติกเกอร์ตามร้านค้าให้งดจาหน่ายบุหรี/่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แก่เด็กที่
อายุน้อยกว่า 18 ปี
-จัดทาแหล่งเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพในชุมชนที่ทันสมัย เข้าถึง
ได้ง่าย ตลอดเวลา เช่น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ฐานการเรียนรูต้ ่างๆ

การเสริมสร้างและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 7-14 ปี และกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

พฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์
ตาม 3อ.2ส.
2.พฤติกรรมการออกกาลังกาย
เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กายและสุขภาพ

ความสามารถและทักษะ
ที่ต้องการพัฒนา
ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

2.ความรู้ ความเข้าใจ
ทางสุขภาพ
1.มีความรู้และจาในเนื้อหา
2.1 ออกกาลังกายแบบ แอโรบิ สาระสาคัญตาม 3อ.2ส.
คอย่างน้อย 1 ชนิด
2.สามารถอธิบายถึงความเข้าใจ
2.2 ออกกาลังกายแบบฝึกความ ในประเด็นเนื้อหาสาระตาม 3อ.2ส.
แข็งแรงกลุ่มกล้ามเนื้อหลักทุกส่วน ในการที่จะนาไปปฏิบัตไิ ด้
ของร่างกาย อย่างน้อย 1 ชนิด
3.สามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
2.3 ออกกาลังกายแบบฝึกความ
เนื้อหา/ แนวทางการปฏิบตั ิตาม
ยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ เอ็น
3อ.2ส.ได้อย่างมีเหตุผล
ข้อต่อ ทุกส่วนของร่างกาย อย่าง
น้อย1 ชนิด

3.พฤติกรรมการจัดการ
อารมณ์ความเครียด
3.1 มีวิธีการจัดการความเครียด
ให้กับตนเองอย่างน้อย 1 วิธีทุก
ครั้งเมื่อมีความเครียด

กิจกรรมการเรียนรู้

การจัดปัจจัยแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

1.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่
- มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นที่ศาลาประชาคม
ถูกต้องตาม 3อ.2ส.ในรูปแบบที่ลากหลาย เช่น เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งความรู้
การบรรยาย การสาธิต การฝึกทักษะ การใช้เกม - จัดให้มีสถานที่ให้คาปรึกษาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต/สายด่วนปรึกษา
เป็นต้น
ปัญหาในชุมชน
2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม 3อ.2ส. เช่น
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการ เข้าร่วมชมรม
สร้างเสริมสุขภาพ
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ออกกาลังกาย
3.การจัดอบรมหรือค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ซึ่งเน้น
-ให้ความรูเ้ รื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาม
3อ.2ส.
-การสาธิตและฝึกปฏิบัติ เช่น การจัดเมนูชู
สุขภาพ สาธิตออกกาลังกาย เทคนิคการคิดบวก
- จัดประกวดผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาม
3อ.2ส.
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การเสริมสร้างและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 7-14 ปี และกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

พฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์
ตาม 3อ.2ส.
4.พฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่เพื่อ
สุขภาพ

ความสามารถและทักษะ
ที่ต้องการพัฒนา
ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

4.1.หลีกเลี่ยงการทดลองสูบ
บุหรี่ (กลุ่มไม่เคยสูบ)
4.2.ลดและเลิกการสูบบุหรี่
(กลุ่มที่สูบเป็นประจาและ
เป็นครั้งคราว)

4.3.ไม่สูบบุหรี่ในสถานที่ที่
ก่อให้เกิดความราคาญกับ
บุคคลรอบข้าง

5.พฤติกรรมไม่ดื่มสุราหรือ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อ
สุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรัง
5.1.หลีกเลี่ยงการทดลองดื่มสุรา 3.ทักษะการสื่อสาร เพื่อเพิ่มความ
หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (กลุ่ม เชี่ยวชาญทางสุขภาพ
ไม่ดื่ม)
1.สื่อสารเพื่อให้ได้รับข้อมูลทาง
5.2.ลดและเลิกการดื่มสุรา
สุขภาพ
(กลุ่มดื่มประจาหรือกลุ่มดื่มเป็นครั้ง
คราว)

2.สามารถสื่อสารข้อมูลความรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

การจัดปัจจัยแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

4.ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม 3อ.2ส. เช่น กลุ่ม/
ชมรมออกกาลังกายประเภทต่างๆ
5.จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของบุคคลต้นแบบหรือบุคคลที่
เป็นแบบอย่างที่ดีด้านพฤติกรรม 3อ.2ส. เช่น
จัดตั้งโครงการคนต้นแบบ พร้อมกับให้คนที่มี
ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆของชุมชนเป็น
การถ่ายทอดความรู้ตามภูมิปญ
ั ญาที่มีอยู่
6.ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีการจัดการ
ดูแลให้สมาชิกในครอบครัว มีความรู้ ความ
เข้าใจ เรื่อง การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
และพัฒนาเป็นครอบครัวตัวอย่าง
1.จัดกิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารด้วย
-มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน
วิธีการที่หลากหลาย เช่น
- จัดตั้งกลุ่มและให้มีการเล่าจาก
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เช่น กลุ่มเพื่อนดูแล
เพื่อน ชมรมต่างๆ
- จัดเวทีประชาคมให้ประชาชนได้เข้ามีส่วน
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การเสริมสร้างและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 7-14 ปี และกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

พฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์
ตาม 3อ.2ส.

ความสามารถและทักษะ
ที่ต้องการพัฒนา
ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ด้านสุขภาพด้วยวิธีการพูด อ่าน
เขียนให้บุคคลอื่นเข้าใจ
3.สามารถโน้มน้าวให้บุคคลอืน่
ยอมรับข้อมูลด้านสุขภาพ

กิจกรรมการเรียนรู้

ร่วมในการแสดงความคิดเห็น
2.พัฒนานักการสื่อสารด้านสุขภาพในชุมชน
3.ส่งเสริม พัฒนาให้มีกิจกรรม การสื่อสาร
สองทางในชุมชน เช่น
-ชุมชนนักปฏิบัติ
-ฐานเรียนรู้
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม
เช่น ชมรมต่างๆ
4.ทักษะการจัดการตนเอง
1.จัดโปรแกรมด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้
1.สามารถกาหนดเป้าหมายและ ฝึกปฏิบัตติ นเองในการดูแลสุขภาพของตนเอง
วางแผนการปฏิบตั ิตนด้านสุขภาพ เช่น โปรแกรม ลดพุง งดบุหรี่ สุรา ลดหวานมัน
2.สามารถปฏิบัตติ ามแผนที่
เค็ม เป็นต้น
กาหนดได้
2.ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีการกาหนด
3.มีการทบทวนและปรับเปลี่ยน เป้าหมาย ปฏิทินการปฏิบัติตนตาม3อ.2ส.
วิธีการปฏิบัตติ น เพื่อให้มีพฤติกรรม เช่น ปฏิทินการออกกาลังกายใน 1 สัปดาห์
สุขภาพที่ถูกต้อง
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีการบันทึก
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตนตามแผน/
เป้าหมายที่กาหนด
4.ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีการเฝ้า
ระวังพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองว่า มี
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การจัดปัจจัยแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

1.จัดปัจจัยเอื้อต่อการปฏิบตั ิตนตาม 3อ.2ส.ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน เช่น
-มีลานกีฬา/สถานที/่ อุปกรณ์สาหรับออกกาลังกาย
-มีการปลูกผักปลอดสารพิษไว้กนิ เอง
- มีร้านค้าขายผักปลอดสารพิษในชุมชน
- มีแหล่งปลูกผักรวมของหมู่บ้าน ซึ่งอาจเป็นที่วัดหรือโรงเรียน
หรืออบต. ฯลฯ
2.กาหนดมาตรการในการเสริมสร้างพฤติกรรม 3อ.2ส. ที่ถูกต้อง

การเสริมสร้างและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 7-14 ปี และกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

พฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์
ตาม 3อ.2ส.

ความสามารถและทักษะ
ที่ต้องการพัฒนา
ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

กิจกรรมการเรียนรู้

พฤติกรรมสุขภาพอะไรที่ยังไม่ถูกต้อง จะได้เป็น
การเตือนตนเองให้มีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เพื่อ
การลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยใช้แบบ
“ตนเตือนตนด้วย3อ.2ส.ให้ห่างไกล
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง”
ของกองสุขศึกษา โดยให้ประชาชนมีการสารวจ
การปฏิบัติของตนเอง ซึ่งจะต้องสารวจทุกวันสิ้น
เดือน ว่าในช่วงระยะเวลา 7 วันที่ผ่านมามีการ
ปฏิบัติตนด้านอาหาร ออกกาลังกาย อารมณ์
สูบบุหรี่และดื่มสุรา เป็นอย่างไร(รายละเอียด
แบบตนเตื อ นตนในภาคผนวก) และน าผลใน
ส่ ว นที่ พ ฤติ ก รรมที่ ยั ง ไม่ ถู ก ต้ อ ง มาทบทวน
วิธีการปฏิบัติตน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
ถูกต้องมากขึ้น

5.จัดกิจกรรมประกวดและยกย่อง เชิดชู
เกียรติให้กับบุคคลที่ปฏิบัติตนตาม3อ.2ส.ได้
ถูกต้อง และมีเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลอื่นได้
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การจัดปัจจัยแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน เช่น
-กินผักหลากหลายสีในปริมาณวันละอย่างน้อย 5 ขีด ลดอาหารหวาน มัน เค็ม
เป็นต้น
- ทุกหลังคาเรือน ปลูกผักพื้นบ้าน ใส่อาหารพื้นเมือง
- ปลูกผักทุกหลังคาเรือนๆ ละ 5 ชนิด
- ประกาศให้มีกิจกรรม BIG SPORT DAY ทุกวันสิ้นเดือน
- ให้ประชาชนในชุมชนเข้าวัดทุกวันพระและปฏิบัติธรรมทุกสัปดาห์
- ประชาชนในชุมชนห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธาณะที่หมู่บ้านกาหนด
- ประชาชนในชุมชนต้องไม่ถวายบุหรี่ให้กับพระภิกษุสงฆ์
- กาหนดให้ร้านค้าทุกวันต้องไม่มบี ุหรี่ สุราเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ขายในชุมชน
-ประชาชนในชุมชนต้องงดเหล้าในวันพระและงานศพ
-ห้ามดื่มสุราในวัด โรงเรียน หากฝ่าฝืนปรับ 500 บาท

การเสริมสร้างและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 7-14 ปี และกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

พฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์
ตาม 3อ.2ส.

ความสามารถและทักษะ
ที่ต้องการพัฒนา
ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

กิจกรรมการเรียนรู้

การจัดปัจจัยแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

เช่น ต้นแบบด้านการบริโภคอาหาร ต้นแบบ
ออกกาลังกาย ต้นแบบอารมณ์ดี
ต้นแบบอดบุหรี-่ สุรา เป็นต้น
5.รู้เท่าทันสื่อและ
1.จัดกิจกรรมเสริมทักษะให้ประชาชน
1.มีการจัดทาสื่อและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม 3อ.2ส.ที่ถูกต้องโดยชุมชน
สารสนเทศ
ได้ฝึกวิเคราะห์ ในประเด็น
1.สามารถตรวจสอบความถูกต้อง -การเลือกใช้สื่อที่ถูกต้อง
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลสุขภาพที่ -ประเมินเนื้อหาที่จาเป็นและถูกต้อง
สื่อนาเสนอ
-ประเมินสื่อ/ข้อความ/เนื้อหาสื่อด้วยตนเอง
2.สามารถเปรียบเทียบวิธีการเลือก - แสวงหาข้อมูลเพิม่ เติม ความเห็นเพิ่มเติม และ
รับสื่อเพื่อหลีกเลีย่ งความเสี่ยงที่จะ การตอบสนองไปสูส่ ื่อนั้นๆ
เกิดขึ้น กับตนเองและผู้อื่น
เพื่อการพัฒนาและนาเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง
3.สามารถประเมินข้อความสื่อ เพื่อ - การรู้จักนาข้อมูลไปใช้และเผยแพร่ต่ออย่าง
ชี้แนะแนวทางให้กับชุมชนหรือ
เหมาะสม
สังคม
2.ประสานและสร้างความร่วมมือเครือข่าย
สื่อมวลชน สื่อท้องถิน่ ในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารความรู้ตาม 3อ.2ส. ที่ถูกต้อง
3.เฝ้าระวังข่าวสาร/โฆษณาที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ
4.ประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตาม
3อ.2ส.และนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินแจ้ง
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การเสริมสร้างและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 7-14 ปี และกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

พฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์
ตาม 3อ.2ส.

ความสามารถและทักษะ
ที่ต้องการพัฒนา
ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
6.ทักษะการตัดสินใจ
และเลือกปฏิบัติที่ถกู ต้อง
1.กาหนดทางเลือกและปฏิเสธ/
หลีกเลี่ยงหรือเลือกวิธีการปฏิบัติ
เพื่อให้มีสุขภาพดี
2.ใช้เหตุผลหรือวิเคราะห์ผลดีผลเสียเพื่อการปฏิเสธ/หลีกเลี่ยง/
เลือกวิธีการปฏิบัติ
3.สามารถแสดงทางเลือกที่เกิดผล
กระทบน้อยต่อตนเองและผู้อื่น หรือ
แสดงข้อมูลที่หักล้างความ เข้าใจผิด
ได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมการเรียนรู้

การจัดปัจจัยแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

คืนกลับให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบ
1.จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้ฝึกทักษะ
-จัดหาแหล่งเรียนรู้ด้านการปฏิบัตติ าม 3อ.2ส.
การเจรจาต่อรอง/ปฏิเสธในสิ่งที่เป็นผลเสียต่อ -สร้างบุคคลต้นแบบในชุมชนครอบครอบคลุม 3อ.2ส.
สุขภาพ
2.สร้างโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ทางเลือกที่
เหมาะสมในการปฏิบัติตนตาม 3อ.2ส. เช่น
-การศึกษาดูงาน
-การจัดเวทีแสดงผลงานเด่น/บุคคลดีเด่น
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การเสริมสร้างและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 7-14 ปี และกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

แนวทางการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชนทีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป
การประเมิ น ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพและพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของประชาชนกลุ่ ม เป้ า หมาย
เป็นการประเมินผลลัพธ์ของการดาเนินงานเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ที่เกิดขึ้นกับ
ประชาชนกลุ่ ม เป้ า หมาย ด้ ว ยการประเมิ น ระดั บ ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพและพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลของการดาเนินงานอย่างแท้จริง ซึ่งจากเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพในระดับดีเยี่ยม ได้กาหนดให้มีประเมินผลลัพธ์ ของการดาเนินงานที่เกิดกับ ประชาชนที่มีอายุ 15 ปี
ขึ้นไป ในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพและนา
ผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทางานในหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
1. เกณฑ์การประเมินผลลัพธ์ ประกอบด้วย
1. ร้อยละ 70 ของ อสม. มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในระดับดีขึ้นไป
2. ร้อยละ 70 ของ อสค. มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในระดับพอใช้ขึ้นไป
2. แนวทางการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้น
ไป
การประเมินความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเป็นการ
ประเมินเพื่อให้ทราบระดับ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ครอบคลุมประเด็น 3อ.2ส. โดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับ อสม.และทีมสุขภาพ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชาชนกลุ่มตัวอย่าง
และประมวล วิเคราะห์ผลตามเกณฑ์ แล้วสรุปผลในภาพรวมของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อนามาเทียบเกณฑ์การ
ประเมินที่กาหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 คาอธิบายความหมายของเกณฑ์
ตารางที่ 9 แสดงคาอธิบายความหมายเกณฑ์ประเด็น 3อ.2ส. ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้น
ประเด็น
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย

คาอธิบาย
หมายถึง กลุ่มประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) อสม. 2)
อสค. และ 3) ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านจัดการสุขภาพเป้าหมาย ของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
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การเสริมสร้างและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 7-14 ปี และกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

มีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ

มีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกต้อง
ระดับพอใช้ขึ้นไป

5)
6)
7)
8)
ร้อยละ 70 ของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย

หมายถึง ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีความสามารถและทักษะในการเข้าถึง
ข้อมูลและบริการสุขภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อวิ เคราะห์ ประเมินการปฏิบัติ
และจั ดการตนเอง รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุ ขภาพส่ วนบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชนเพื่อพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ตาม 3อ.2ส.(พฤติกรรมการบริโ ภคอาหาร
การออกกาลังกาย การจัดการความเครียด การสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา) ตามเกณฑ์
ที่กาหนด
หมายถึง ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีการปฏิบัติตัวเพื่อการดูแลสุขภาพตาม
3อ.2ส. (พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกาลังกาย การจัดการความเครียด
การสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา) ได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กาหนด
หมายถึง ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีค่าคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ ตั้งแต่ ≥60 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม ตามเกณฑ์ให้คะแนนที่กาหนด
โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับดีมาก คะแนนเท่ากับ หรือมากกว่าร้อยละ 80 ( ≥80 %ของคะแนนเต็ม)
ระดับดี
คะแนนเท่ากับ หรือมากกว่าร้อยละ 70 – 79
(≥70 – < 80% ของคะแนนเต็ม)
ระดับพอใช้ คะแนนเท่ากับ หรือมากกว่าร้อยละ 60 – 69
(≥60 – < 70% ของคะแนนเต็ม)
ระดับไม่ดี คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 (<60% ของคะแนนเต็ม)
หมายถึ ง ผลการประเมิ น ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพและพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ตาม
3อ.2ส. ของกลุ่มตัวอย่าง (วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากคู่มือการประเมิน) ที่ มีคะแนน
อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไปเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 15 ปี
ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน
สูตรการคานวณ :
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีผลการประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป X 100
จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน
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การเสริมสร้างและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 7-14 ปี และกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

2.2. เครื่องมือการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส.
กองสุ ข ศึกษา กรมสนั บ สนุ น บริก ารสุ ขภาพ ร่ว มกับ สถาบัน พฤติก รรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ได้สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ 3อ.2ส. เพื่อให้เจ้าหน้าที่และทีมพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ใช้ในการประเมินความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป รวมทั้งจัดทาคู่มือการประเมิน เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนิ น การประเมิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การประมวลและการวิ เ คราะห์ ผ ล ให้ มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง เชื่อถือได้
2.2.1. ขอบเขตเครื่องมือการประเมิน
ตารางที่ 10 แสดงขอบเขตเครื่องมือการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส.
ขอบเขต
รายละเอียด
สิ่งที่ต้องประเมิน 1.ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ
(ประเมินอะไรบ้าง) 1. การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ
2. ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ
3. การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญทางสุขภาพ
4. การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง
5. การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
6. การจัดการตนเองเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
2. พฤติกรรมสุขภาพ : ประกอบด้วยพฤติกรรม 3อ.2ส. คือ
1. กินอาหารที่มีไขมันสูง อาหารทอดหรือกะทิ
2. กินอาหารรสเค็มหรือรสหวานจัด หรือเติมน้าปลา/น้าตาลเพิ่ม
3. กินผักและผลไม้สดสะอาดเสมอวันละอย่างน้อยครึ่งกิโลกรัม
4. ควบคุมการกิน โดยทุกมื้อจะคานึงถึงประโยชน์และปริมาณพลังงานของ
อาหารที่ได้รับพอเพียงกับสภาพร่างกายตนเอง
5. การทางานใช้แรงกายหรือเคลื่อนไหวต่อเนื่อง
6. การออกกาลังกายต่อเนื่องจนรู้สึกเหนื่อยอย่างน้อย 5 วันๆ ละ 30 นาที
7. การผ่อนคลายความเครียด
8. การจัดการกับปัญหาของตนเอง
9. การสูบบุหรี่หรือยาเส้น
10. ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
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ขอบเขต

รายละเอียด

เครื่องมือประเมิน

แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของประชาชนที่มี
(ใช้เครื่องมืออะไร) อายุ 15 ปีขึ้นไป ประกอบด้วย 5 ตอน จานวน 30 ข้อ
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบวัด (5 ข้อ)
ตอนที่ 2 : ความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตน (6 ข้อ)
ตอนที่ 3 : การเข้าถึงข้อมูล การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเองและรู้เท่าทันสื่อ(10)
ตอนที่ 4 : การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง (3 ข้อ)
ตอนที่ 5 : พฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส. (6 ข้อ)
ประชากร/กลุ่ม
- ประชากร คือ ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในหมู่บ้านเป้าหมาย ปี 2561
- กลุ่มตัวอย่าง คือ ใช้การกาหนดขนาดตัวอย่างในกรณีที่ทราบจานวนประชากรใน
ตัวอย่าง
หมู่บ้านโดยประมาณ
(ประเมินใคร/
*กลุ่มตัวอย่างระดับหมู่บ้าน: จานวนหมู่บ้านละ 50 คน
จานวนเท่าไร)
*กลุ่มตัวอย่างระดับตาบล: โดยการสุ่ม 50% ของหมู่บ้านทั้งหมด หมู่บ้านละ50 คน
วิธีการเก็บ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ร่วมกับ อสม./ ทีมพัฒนา
รวบรวมข้อมูล
หมู่บ้านดาเนินการ
( ใครเป็นผู้
- สัมภาษณ์หรือให้กลุ่มตัวอย่างตอบข้อมูลตามแบบประเมิน ตามจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ประเมิน/โดยวิธี
- ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ของแบบประเมินหากไม่ครบถ้วนให้เก็บเพิ่ม
ไหน)
ระยะเวลา
- ก่อนดาเนินการ (เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน)
ในการเก็บ
- หลังดาเนินการตามแผนทุกกิจกรรม (เพื่อสะท้อนผลลัพธ์และเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ
(ประเมินเมื่อไร)
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับประชาชน)
การวิเคราะห์
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดาเนินการ
- บันทึกข้อมูล/ประมวล/วิเคราะห์ ใช้โปรแกรมการวิเคราะห์คือ Microsoft Excel
ข้อมูล
หรือ คานวณด้วยสูตรสมการ
(ประมวลผล
- สรุปผล เพื่อนาผลไปประเมินการยกระดับพัฒนา (ตามแบบประเมินหมู่บ้านจัดการ
อย่างไร)
สุขภาพ)
- คืนข้อมูลให้กับหมู่บ้านเพื่อปรับแผน/กิจกรรมการพัฒนา
- จัดทาฐานข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มวัยทางานเพื่อ
เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของปีต่อไป
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2.2.2. การกาหนดกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่างการประเมิน
1.ประชากร
ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในหมู่บ้านเป้าหมาย โดยเฉลี่ยประมาณ 570 คนต่อ 1
หมู่บ้าน (โดยเทียบจากข้อมูลโครงสร้างประชากรประเทศไทยร้อยละ 66.2 ของประชากร 65 ล้านคน หาร
ด้วย 74,956 หมู่บ้าน) แต่ทั้งนี้ประชากรในวัยทางานประมาณ 65 % ไปทางานและอาศัยอยู่ในเมืองหรือนอก
หมู่บ้านตนเอง จึงไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสุขภาพในหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จึงคิดเป็นประชากรวัยทางาน
ที่อาศัยในหมู่บ้านเท่ากับ 570 คูณด้วย 35% เท่ากับโดยประมาณ 200 คน
2.ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
1. การกาหนดขนาดตัวอย่างของหมู่บ้านจัดการสุขภาพ (N= หมู่บ้าน)
ใช้ขนาดตัวอย่างขั้นต่าสุด หมู่บ้านละ 50 คน ในกรณีที่หมู่บ้านใดมีประชากรไม่ถึงให้เก็บ
ข้อมูลทุกคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
2. การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของตาบลจัดการสุขภาพ (N= ตาบล)
ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมของตาบล โดยสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Randomized
Simpling) โดยกาหนดให้กลุ่มคือ หมู่บ้านและกาหนดขนาดตัวอย่างที่ใส่เป็นตัวแทนระดับตาบลคิดเป็น 50%
ของจานวนหมู่บ้านทั้งหมดของตาบลนั้น โดยขนาดตัวอย่างขั้นต่าสุดหมู่บ้านละ 50 คน
2.2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ทาหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลคือ บุคลากรสาธารณสุข หรือ อสม. หรือประชาชนอาสาสมัคร ที่ได้
รับคาชี้แจงและคาอธิบายจากบุคลากรสาธารณสุขถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล และวิธีการตอบแบบ
ประเมินเพื่อให้ครบทุกข้อและให้รู้วิธีลงรหัสข้อมูลในตาราง Microsoft excel ร่วมด้วย
ถ้าผู้ตอบรู้หนังสืออ่านออกเขียนได้ ให้สามารถทาแบบประเมิ นได้ด้วยตนเอง หรือผู้เก็บรวบรวม
ข้อมูลต้องเป็นผู้อ่านหรือสัมภาษณ์ และให้ผู้ตอบระบุคาตอบให้
2.2.4 วิธีการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล
1. ผู้วิเคราะห์ ควรเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.)
2. สถิติที่ใช้ จานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
3. การใช้โปรแกรมการวิเคราะห์คือ Microsoft Excel หรือ คานวณด้วยสูตรสมการ
4. การแปลผล โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์ให้คะแนนจาแนกความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.
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2.3. การลงรหัสบันทึกข้อมูล ในโปรแกรมการวิเคราะห์ Microsoft Excel จากแบบประเมินความรอบรู้
ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ให้พิมพ์ชื่อลงในตาราง Microsoft Excel ตามที่ระบุในช่องว่างของแบบประเมิน
ชุมชน/หมู่บ้าน ระบุ.................................................
ตาบล
ระบุ.................................................
อาเภอ
ระบุ.................................................
จังหวัด
ระบุ.................................................
ส่วนข้อมูลทั้งหมดใช้การลงรหัสบันทึกข้อมูลในแบบประเมิน โดยใช้การแทนด้วยตัวเลข ดังนี้
ประเภทของผู้ตอบแบบประเมิน
1) อสม.
=
1
2) อสค.
=
2
3) ประชาชน
=
3
1. เพศ (sex)
1. ชาย =
1
2. หญิง =
2
2. ปัจจุบันท่านอายุ (old)
1) อายุ 15-25 ปี
=
1
2) อายุ 26-36 ปี
=
2
3) อายุ 37-47 ปี
=
3
4) อายุ 48-59 ปี
=
4
3. ท่านมีสถานภาพสมรสเป็นแบบใด (status)
1. โสด
=
1
2. สมรส/คู่
=
2
3. หมาย/หย่า/แยก
=
3
4. อื่นๆ
ระบุ................................................
4. ท่านจบการศึกษาสูงสุดหรือกาลังศึกษาระดับชั้นใด (edu)
1. ไม่ได้เรียนหนังสือ
=
1
2. ประถมศึกษา
=
2
3. มัธยมศึกษาตอนต้น
=
3
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
=
4
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5. อนุปริญญา/ปวส.
=
5
6. ปริญญาตรีขึ้นไป
=
6
5. ลักษณะงานหลัก (อาชีพ) ที่ทาในชีวิตประจาวันเป็นแบบใด (job)
1. ใช้แรง เช่น ทาไร่ ทานา ทาสวน รับจ้างทั่วไป เป็นต้น
2. ค้าขาย/ทาธุรกิจ
3. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. พนักงานโรงงาน/บริษัท/เอกชน
5. นักเรียน/นักศึกษา
6. อยู่บ้านไม่ได้มีอาชีพ/เป็นแม่บ้าน/ทางานบ้าน
7. อื่นๆ ระบุ........................................

=
=
=
=
=
=

1
2
3
4
5
6

ตอนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจทางสุขภาพที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตนตาม 3อ.2ส.
1. อาหารชนิดใดที่เสี่ยงต่อการทาให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคหัวใจ มากที่สุด (know1)
ก. อาหารที่มีรสเปรี้ยว เผ็ด ขมจัด
ถ้าตอบข้อนี้แสดงว่าตอบผิดให้บันทึก = 0
ข. อาหารที่ใช้ปิ้งย่าง เผา ทอดน้ามันซ้า
ถ้าตอบข้อนี้แสดงว่าตอบผิดให้บันทึก = 0
ค. อาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม
ถ้าตอบข้อนี้แสดงว่าตอบถูกให้บันทึก = 1
ง. อาหารอบแห้ง หมัก ดอง
ถ้าตอบข้อนี้แสดงว่าตอบผิดให้บันทึก = 0
2. การกินผักหลายๆ ชนิดที่มีสีสันแตกต่างกันในปริมาณที่มากพอ จะช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคใดได้
มากที่สุด (know2)
ก. ความดันโลหิตสูง
ถ้าตอบข้อนี้แสดงว่าตอบผิดให้บันทึก = 0
ข. มะเร็ง
ถ้าตอบข้อนี้แสดงว่าตอบถูกให้บันทึก = 1
ค. เบาหวาน
ถ้าตอบข้อนี้แสดงว่าตอบผิดให้บันทึก = 0
ง. ไขมันในเลือดสูง
ถ้าตอบข้อนี้แสดงว่าตอบผิดให้บันทึก = 0
3. การออกกาลังกายอย่างไรถึงจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงได้ (know3)
ก. ออกกาลังกายอย่างหนักแล้วพักดื่มน้าให้มากอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ตอบผิดให้ = 0
ข. ออกกาลังกายอย่างหนักทุกวันต่อเนื่องอย่างน้อยวันละ 60 นาที
ตอบผิดให้ = 0
ค. ออกกาลังด้วยการทางานบ้านทุกวัน อย่างน้อยวันละ30 นาที
ตอบผิดให้ = 0
ง. ออกกาลังกายจนรู้สึกเหนื่อยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที ตอบถูกให้ = 1
4. บุคคลในข้อใด ที่มีการจัดการกับอารมณ์ตนเองได้ดี (know4)
ก. วีระ คิดหาทางแก้ปัญหากับทุกเรื่องได้สาเร็จ
ตอบผิดให้ = 0
ข. ชัยยศ หมั่นระวังตัวไม่ให้มีภัย ศัตรูหรืออุบัติเหตุ
ตอบผิดให้ = 0
ค. นงนุช ตั้งใจทางานขอย่างมีสติด้วยใจที่เป็นสุข
ตอบถูกให้ = 1
ง. น้อยหน่า เข้าวัดฟังธรรมแม้จะไม่อยากเข้าก็ตาม
ตอบผิดให้ = 0
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5. บุคคลในข้อใดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากการสูบบุหรี่สูงที่สุด (know5)
ก. ด.ช.นิด กินข้าวพร้อมกับพ่อที่สูบบุหรี่เกือบทุกมื้อ
ข. นายน้อย สูบบุหรี่ไปคุยไป
ค. นางสาวแดง ลองหัดสูบบุหรี่ ตามคาชวนของเพื่อน
ง. นายชด สูบบุหรี่ทุกครั้งเมื่อมีความเครียด
6. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลกระทบต่อปัญหาใดมากที่สุด (know6)
ก. โรคตับแข็ง ความดันโลหิตสูง อุบัติเหตุ
ข. โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
ค. โรคอ้วน โรคกระเพาะ โรคปอด
ง. โรคมะเร็ง โรคเครียด โรคไตวายเฉียบพลัน

ตอบถูกให้
ตอบผิดให้
ตอบผิดให้
ตอบผิดให้

=
=
=
=

1
0
0
0

ตอบถูกให้
ตอบผิดให้
ตอบผิดให้
ตอบผิดให้

=
=
=
=

1
0
0
0

ตอนที่ 3 การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเองและการรู้เท่าทันสื่อ
ตามหลัก 3อ. 2ส. (manage1 – manage10)
ความถี่ในการปฏิบัติ
ข้อความ
นานๆ ไม่ได้
ทุกครั้ง บ่อยครั้ง บางครั้ง
ครั้ง ปฏิบัติ
การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.
5
4
3
2
1
1.เมื่อต้องการรู้เรื่องข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ ท่านสามารถ
ค้นหาและเลือกแหล่งข้อมูลสุขภาพได้โดยง่าย เช่น ถามผู้รู้ ดูจากสื่อ
อ่านหนังสือ ค้นอินเตอร์เน็ต ได้บ่อยครั้งแค่ไหน
2.ท่านมีการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตาม 3อ.2ส. หรือ
การเข้ารับบริการสุขภาพ จากหลายแหล่ง บ่อยครั้งแค่ไหน เพื่อให้ 5
4
3
2
1
ได้ข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย น่าเชื่อถือ
การสื่อสารสุขภาพตามหลัก3อ.2ส.
3.ท่านอ่านเองหรือฟังคาแนะนาเรื่องการปฏิบัติตนตาม 3อ.2ส.
(1)
(2)
(3) (4)
(5)
จากบุคคลต่างๆ แล้วพบว่า ตนเองไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหานั้น
บ่อยครั้งแค่ไหน
4.ท่านเล่าเรื่อง พูดคุย อ่านหรือเขียนข้อมูลเกี่ยวกับ 3อ.2ส. ให้
ครอบครัว เพื่อนหรือผู้อื่นได้รู้ บ่อยครั้งแค่ไหน
5.ท่านโน้มน้าวให้บุคคลอื่น ยอมรับข้อมูลที่ถูกต้อง หรือแนะนาให้
สามารถปฏิบัติตนตาม 3อ.2ส. ได้บ่อยครั้งแค่ไหน
 59 
ฉบับปรับปรุง ปี 2561

5

4

3

2

1
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3

2
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ความถี่ในการปฏิบัติ
นานๆ
ทุกครั้ง บ่อยครั้ง บางครั้ง
ครั้ง

ข้อความ
การจัดการตนเองตามหลัก 3อ. 2ส.
6.ท่านประเมินปริมาณและคุณค่าอาหารที่กินในแต่ละมื้อพร้อม
วางแผนออกกาลังของตนเองให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ บ่อยครั้ง
แค่ไหน
7. ท่านประเมินสภาวะอารมณ์ของตนเอง ถ้าพบว่าเครียด ท่าน
สามารถจัดการเพื่อลดความเครียดนั้นลงด้วยวิธีที่ดีต่อสุขภาพ
ของท่าน
8.ท่านมีการจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวเองเพื่อให้ท่านปฏิบัติตนใน
การดูแลสุขภาพตนเองตาม 3อ.2ส. ให้ได้มากขึ้น บ่อยครั้งแค่
ไหน
การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศตามหลัก3อ.2ส.
9.เมื่อท่านสนใจในสินค้าที่โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ท่านหาข้อมูลเพิ่ม
จากหลายแหล่งเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ก่อนตัดสินใจซื้อ
บ่อยครั้งแค่ไหน
10.ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมหรือก่อนยอมรับข้อมูล/สินค้า ท่านได้
วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย เพื่อประเมินเนื้อหาโดยไม่เชื่อหรือปฏิบัตติ าม
ทันที บ่อยครั้งแค่ไหน

ไม่ได้
ปฏิบัติ

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

ตอนที่ 4 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องตาม 3อ.2ส.
โปรดทาเครื่องหมาย หรือ × หรือ  ที่ตัวเลือก ก ข ค ง ที่ตรงกับที่ท่านปฏิบัติ/คาดว่าจะปฏิบัติ
1. เมื่อท่านได้รับเชิญไปงานขึ้นบ้านใหม่ที่บ้านเพื่อน แล้วเพื่อนเชื้อเชิญให้กินอาหารหวานมีไขมันสูง
ท่านตัดสินใจทาอย่างไร (choice1)
ก. กินตามคาเชื้อเชิญนั้นทันที เพื่อรักษาความเป็นเพื่อนที่เหนียวแน่น
=
ข. กินตามคาเชื้อเชิญนั้น แต่กินช้าๆ ในปริมาณที่น้อย ๆ
=
ค. ขอบคุณและเตือนเพื่อน พร้อมเลี่ยงไปกินอาหารอื่นที่ดีต่อสุขภาพแทน
=
ง. ขอบคุณและบอกว่าตนเองมีปัญหาทางสุขภาพไม่สามารถกินอาหารดังกล่าวได้
=

1
2
4
3

2. หากท่านและเพื่อนของท่าน ออกกาลังกายด้วยกันเป็นประจา แต่ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งที่เพื่อนบอกว่า
ไม่อยากออกกาลังกายอีกแล้ว ท่านจะปฏิบัติเช่นไร (choice2)
ก. พยายามชักจูงเพื่อนให้ไปออกกาลังกายด้วยกัน โดยชี้ให้เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น =
4
ข. ไปออกกาลังกายต่อตามลาพัง ถ้าหากเบื่อค่อยหยุดตามเพื่อน
=
2
ค. ไปออกกาลังกายตามลาพัง ไม่ว่าจะไม่มีเพื่อนไปออกกาลังกายด้วยก็ตาม
=
3
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ง. หยุดออกกาลังกายไปพร้อมๆ กับเพื่อน
=
3. หากท่านไปงานแต่งงาน แล้วเพื่อนชวนดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ ท่านจะปฏิบัติตนอย่างไร (choice3)
ก. ตอบรับตามคาชวนของเพื่อนทันที เพื่อไม่ให้เสียความเป็นเพื่อนไป
=
ข. ดื่มหรือสูบด้วยบ้างแต่พอเล็กน้อย เพื่อไม่ให้เสียมารยาท
=
ค. ปฏิเสธพร้อมให้เหตุผลถึงความไม่ปลอดภัยต่อตนเองและคนรอบข้าง
=
ง. นั่งเป็นเพื่อนได้โดยไม่ดื่มหรือสูบตามคาชวน เพื่อคอยช่วยเพื่อนเมื่อจาเป็น
=

1
1
2
4
3

ตอนที่ 5 พฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส.
โปรดทาเครื่องหมายในช่อง  ของแต่ละข้อความที่ตรงกับการปฏิบัติของท่านในช่วงปัจจุบันนี้
(beh1 – beh6)
ความถี่ในการปฏิบัติโดยเฉลี่ย/สัปดาห์
ข้อปฏิบัติ
6-7วัน/ 4-5วัน/ 3 วัน/ 1-2วัน/ ไม่ได้
สัปดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์ ปฏิบัติ
1. ท่านมีการควบคุมปริมาณอาหารและควบคุมรสอาหาร
5
4
3
2
1
ไม่ให้หวาน มัน เค็มจัดทุกมื้อ บ่อยแค่ไหน
2. ท่านกินผักและผลไม้สด สะอาดเสมอวันละอย่างน้อย
5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

แง่ดีเสมอ บ่อยแค่ไหน

5

4

3

2

1

5. ท่านสูบ หรือ สูดควันบุหรี่ บ่อยแค่ไหน

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

6. ท่านดื่มสุรา หรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ บ่อยแค่ไหน

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ครึ่งกิโลกรัม บ่อยแค่ไหน
3. ท่านออกกาลังกาย หรือเคลื่อนไหวต่อเนื่องจนรู้สึกเหนื่อย มี
เหงื่อออก บ่อยแค่ไหน
4. ท่านมีการจัดการความเครียดของตนเองด้วยการมองโลก ใน
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2.4 เกณฑ์ให้คะแนนจาแนก ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของประชาชน
ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ตารางที่ 11 สรุปคะแนนรวมแต่ละองค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสุขภาพตาม 3อ.2ส.
องค์ประกอบการวัด
ช่วงคะแนน
ระดับ
แปลผล
1.ความรู้ความ
0 – 3.59 คะแนน หรือ
ไม่ถูกต้อง รู้และเข้าใจใน 3อ.2ส. น้อยมากไม่เพียงพอต่อการ
เข้าใจทางสุขภาพ <60% ของคะแนนเต็ม
ปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดี
3.60 – 4.19 คะแนน หรือ ถูกต้องบ้าง รู้ และเข้ าใจใน 3อ.2ส. ถู กต้ องเป็ นส่ ว นน้ อยไม่
(6 ข้อๆ ละ
≥60 – <70%
1 คะแนน
เพียงพอต่อการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดี
ของคะแนนเต็ม
เต็ม 6 คะแนน)
4.20 – 4.79 คะแนน หรือ ถูกต้อง รู้และเข้าใจใน 3อ.2ส. ถูกต้องเป็นส่วนมากเพียงพอ
≥70 – <80%
ต่อการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดี
ของคะแนนเต็ม
4.80 – 6 คะแนน หรือ
ถูกต้องที่สุด รู้และเข้าใจใน 3อ.2ส. อย่างถูกต้องเพียงพอต่อการ
≥80% ของคะแนนเต็ม
ปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
2.การเข้าถึงข้อมูล 0 - 5.99 คะแนน หรือ
ไม่ดี
ยังมีปัญหาในการแสวงหาข้อมูล บริการสุ ขภาพ
และบริการสุขภาพ <60% ของคะแนนเต็ม
จากหลายแหล่ ง ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ เพี ย งพอต่ อ การ
(2 ข้อๆละ
ตัดสินใจ
5 คะแนน
6.00 – 6.99 คะแนนหรือ
พอใช้ สามารถแสวงหาข้อมูลและบริการสุขภาพได้บ้าง
เต็ม 10 คะแนน) ≥60 – <70%
แต่ ยั ง ไม่ ส ามารถน ามาใช้ ตั ด สิ น ใจให้ ถู ก ต้ อ ง
ของคะแนนเต็ม
แม่นยาได้
7.00 – 7.99 คะแนนหรือ
ดี
สามารถแสวงหาข้ อ มูล และบริ การสุ ข ภาพจาก
≥70 – <80%
หลายแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ และนามาใช้ตัดสินใจ
ของคะแนนเต็ม
ได้
8.00 – 10 คะแนน
ดีมาก สามารถแสวงหาข้ อ มูล และบริ การสุ ข ภาพจาก
หรือ ≥ 80%
หลายแหล่งที่น่าเชื่อถือได้มากพอต่อการตัดสิ นใจ
ของคะแนนเต็ม
ที่ถูกต้อง แม่นยาได้
3.การสื่อสาร
0 – 8.99 คะแนน หรือ
ไม่ดี
ยั ง มี ปั ญ หาในด้ า นทั ก ษะการฟั ง การอ่ า น การ
เขียนและการเล่าเรื่อง/โน้มน้าวผู้อื่นให้เข้าใจใน
สุขภาพ
<60% ของคะแนนเต็ม
การปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพตนเองได้
(3 ข้อๆละ
พอใช้ สามารถที่ จ ะฟั ง พู ด อ่ า นเขี ย นเพื่ อ สื่ อ สารให้
9.00 – 10.49 คะแนน
5 คะแนน
ตนเองและผู้อื่นเข้าใจและยอมรับการปฏิบัติตาม
เต็ม 15 คะแนน ) หรือ ≥60 – <70%
3อ.2ส. ได้บ้างแต่ยังไม่เชี่ยวชาญพอ
ของคะแนนเต็ม
 62 
ฉบับปรับปรุง ปี 2561

การเสริมสร้างและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 7-14 ปี และกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

องค์ประกอบการวัด

ช่วงคะแนน
10.50 – 11.99 คะแนน
หรือ ≥70 – <80%
ของคะแนนเต็ม
12.00 – 15 คะแนน
หรือ ≥ 80% ของคะแนน
เต็ม
0 – 8.99 คะแนน หรือ
<60% ของคะแนนเต็ม

ระดับ
ดี

แปลผล
สามารถที่ จ ะฟั ง พู ด อ่ า นเขี ย นเพื่ อ สื่ อ สารให้
ตนเองและผู้อื่นเข้าใจและยอมรับการปฏิบัติได้ดี

ดีมาก

มีความเชี่ยวชาญในด้านการฟัง พูด อ่านเขียนเพื่อ
สื่อสารให้ตนเองและผู้อื่นเข้าใจและยอมรับการ
ปฏิบัติตาม 3อ.2ส. ของตนเองอย่างถูกต้อง

ไม่ดี

9.00 – 10.49 คะแนน
หรือ ≥60 – <70%
ของคะแนนเต็ม
10.50 – 11.99 คะแนน
หรือ ≥70 – <80%
ของคะแนนเต็ม
12.00 – 15 คะแนน
หรือ ≥ 80% ของคะแนน
เต็ม
5.การรู้เท่าทันสื่อ 0 - 5.99 คะแนน หรือ
และสารสนเทศ
<60% ของคะแนนเต็ม
(2 ข้อๆ ละ
6.00 – 6.99 คะแนนหรือ
5 คะแนน
≥60 – <70%
เต็ม 10 คะแนน) ของคะแนนเต็ม
7.00 – 7.99 คะแนนหรือ
≥70 – <80%
ของคะแนนเต็ม
8.00 – 10 คะแนน
หรือ ≥ 80%
ของคะแนนเต็ม
6.การตัดสินใจและ 0 – 7.19 คะแนน หรือ
เลือกปฏิบัติที่
<60% ของคะแนนเต็ม
ถูกต้อง
7.20 – 8.39 คะแนนหรือ

พอใช้

มีการจัดการเงื่อนไขต่างๆ ทั้งด้านอารมณ์ ความ
ต้องการภายในตนเองและจัดการสภาพแวดล้อม
ล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อสุขภาพตนเองไม่ค่อยได้
มีการจัดการเงื่อนไขต่างๆ ทั้งด้านอารมณ์ ความ
ต้องการภายในตนเองและจัดการสภาพแวดล้อม
ล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อสุขภาพตนเองได้บ้าง

4.การจัดการ
ตนเอง
(3 ข้อๆละ
5 คะแนน
เต็ม 15คะแนน)

ดี

มีการจัดการเงื่อนไขต่างๆ ทั้งด้านอารมณ์ ความ
ต้องการภายในตนเองและจัดการสภาพแวดล้อมที่
เป็นอุปสรรคต่อสุขภาพตนเองได้เป็นส่วนใหญ่

ดีมาก

มีการจัดการเงื่อนไขต่างๆ ทั้งด้านอารมณ์ ความ
ต้องการภายในตนเองและจัดการสภาพแวดล้อม
ที่เป็นอุปสรรคต่อสุขภาพตนเองได้เป็นอย่างดี

ไม่ดี

ยอมรับ และเชื่อถื อข้ อมู ล ที่ เผยแพร่ผ่ านสื่ อ โดย
แทบจะไม่คิดวิเคราะห์หรือตรวจสอบก่อน
ยอมรับและเชื่อถือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อ โดยมี
การวิ เ คราะห์ ห รื อ ตรวจสอบข้ อ มู ล ก่ อ นในบาง
เรื่อง
ยอมรับและเชื่อถือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อ โดยมี
การวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเป็นส่วนใหญ่

พอใช้

ดี

ดีมาก

ยอมรับเชื่อถือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อที่ผ่านการ
วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลก่อนว่าถูกต้องจริง

ไม่ดี

ไม่สนใจสุขภาพตนเอง ทาตามตัวตามสบายโดย
ไม่คานึงถึงผลดีผลเสียต่อสุขภาพตนเอง
มีการตัดสินใจที่ถูกต้องโดยให้ความสาคัญต่อการ

พอใช้
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องค์ประกอบการวัด
ช่วงคะแนน
(3 ข้อๆ ละ
≥60 – <70%
4 คะแนน
ของคะแนนเต็ม
เต็ม 12 คะแนน) 8.40 – 9.59 คะแนนหรือ
≥70 – <80%
ของคะแนนเต็ม
9.60 – 12 คะแนน
หรือ ≥ 80%
ของคะแนนเต็ม

ระดับ

ดี

ดีมาก

แปลผล
ปฏิบัติตาม 3อ.2ส. ที่เกิดผลดีเฉพาะต่อสุขภาพ
ของตนเอง
มี ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ที่ ถู ก ต้ อ ง โ ด ย ส่ ว น ใ ห ญ่ ใ ห้
ความสาคัญต่อการปฏิบัติตาม 3อ.2ส. ที่เกิดผลดี
ต่อสุขภาพตนเองและผู้อื่น
มีการตัดสินใจที่ถูกต้องโดยให้ความสาคัญต่อการ
ปฏิบัติตาม 3อ.2ส. ที่เกิดผลดีต่อสุขภาพตนเอง
และผู้อื่นอย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 12 สรุปคะแนนรวมความรอบรู้ด้านสุขภาพตาม 3อ.2ส. (องค์ประกอบที่ 1 - 6) คะแนนรวมเต็ม 68
คะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับ
แปลผล
ถ้าได้ 0 – 40.79 คะแนน
หรือ <60% ของคะแนนเต็ม
ถ้าได้ 40.80 – 47.59 คะแนน หรือ
≥60 – <70% ของคะแนนเต็ม
ถ้าได้ 47.60 – 54.39 คะแนน หรือ
≥70 – <80% ของคะแนนเต็ม
ถ้าได้ 54.40 – 68 คะแนน หรือ
≥80% ของคะแนนเต็ม

ไม่ดี

เป็นผู้ มีระดับความรอบรู้ด้านสุ ขภาพไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติตน
ตาม 3อ.2ส.
พอใช้ เป็นผู้ มีระดับ ความรอบรู้ด้ านสุ ขภาพที่ เพียงพอและอาจจะมีการ
ปฏิบัติตนตาม 3อ.2ส. ได้ถูกต้องบ้าง
ดี เป็นผู้มีระดับความฉลาดทางสุขภาพดีเพียงพอ และมีการปฏิบัติตน
ตาม 3อ.2ส. ได้ถูกต้อง
ดีมาก เป็นผู้มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มากเพียงพอและมีการปฏิบัติ
ตนตาม 3อ.2ส. ได้ถูกต้องและสม่าเสมอจนเป็นสุขนิสัย

ตารางที่ 13 สรุปคะแนนรวมพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส. คะแนนรวมเต็ม 30 คะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับ
แปลผล
ถ้าได้ 0 – 17.99 คะแนน
ไม่ดี มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองตาม
หรือ <60% ของคะแนนเต็ม
ถูกต้อง
ถ้าได้ 18.00 – 20.99 คะแนน หรือ พอใช้ มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองตาม
≥60 – <70% ของคะแนนเต็ม
ถูกต้องเป็นส่วนน้อย
ถ้าได้ 21.00 – 23.99 คะแนน หรือ
ดี มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองตาม
≥70 – <80% ของคะแนนเต็ม
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
ถ้าได้ 24.00 – 30 คะแนน หรือ
ดีมาก มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองตาม
≥80% ของคะแนนเต็ม
อย่างถูกต้องสม่าเสมอ
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3อ.2ส. ไม่
3อ.2ส. ได้
3อ.2ส. ได้
3อ.2ส. ได้

การเสริมสร้างและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 7-14 ปี และกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

2.5.การลงบันทึกข้อมูลจากแบบประเมินลงในตาราง Microsoft excel ตามคู่มือรหัสลงบันทึกข้อมูล
(Download ได้ที่ www.hed.go.th)
คาชี้แจง
1. การบันทึกข้อมูลตาม แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของประชาชน
ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นการบันทึกผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Excel) ในไฟล์ชื่อ Program
HL-HB anlysis 3อ.2ส.xls
2. รายละเอียดรหัสการบันทึกข้อ แสดงตามคู่มือการรหัสบันทึกข้อมูล
3. ส่วนประกอบของ ไฟล์ข้อมูล Program HL-HB anlysis 3อ.2ส.xls
3.1 sheet ที1่ (คาอธิบาย)อธิบายการใช้โปรแกรมประเมินผล(ตัวอย่างแสดงตามภาพที่ 11)
3.2 sheet ที่ 2 (ประเภทผู้ตอบ) สาหรับใช้บันทึกประเภทของผู้ตอบแบบประเมิน ข้อมูลจากการ
สาหรับตามแบบประเมินฯ (ตัวอย่างแสดงตามภาพที่ 12)
3.3 sheet ที่ 3 (บันทึกข้อมูล) สาหรับใช้บันทึกข้อมูลจากการสาหรับตามแบบประเมินฯ (สามารถ
บัน ทึก/แก้ไข/เปลี่ ยนแปลง ข้อมูล ได้) โดยกาหนดให้บันทึกได้สู งสุ ด 50,000 คน/แบบประเมิน
(ตัวอย่างแสดงตามภาพที่ 13)
3.4 sheet ที่ 4 (ข้อมูลทั่วไป) สาหรับดูการแปลผลข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วย
เพศ ช่วงอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และ ลักษณะงานหลักที่ทาในชีวิตประจาวัน(ผู้บันทึกข้อมูล
ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ เป็นการนาผลจาก sheet ที่ 3 (ตัวอย่างแสดงตามภาพที่ 14)
3.5 sheet ที่ 5 (ผลการประเมิน) สาหรับดูการแปลผลการประเมินฯ (ผู้บันทึกข้อมูลไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลได้ เป็นการนาผลจาก sheet ที่ 3 มาแปลผลคะแนนและแบ่งระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ทั้งรายด้านและภาพรวม) (ตัวอย่างแสดงตามภาพที่ 15)
3.6 sheet ที่ 6 (ข้อมูลผู้ตอบ) สาหรับดูการข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินฯ (ผู้บันทึกข้อมูลไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลได้ เป็นการนาผลจาก sheet ที่ 3 มาแปลผล) (ตัวอย่างแสดงตามภาพที่ 16)
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Sheet ที่ 1 (คาอธิบาย)

ภาพที่ 11 แสดง sheet ที่ 1 (คาอธิบาย) อธิบายการใช้โปรแกรมประเมินผล

Sheet ที่ 2 (ประเภทผูต้ อบ)

ภาพที่ 12 แสดง sheet ที่ 2 (ประเภทผู้ตอบ) สาหรับใช้บันทึกประเภทของผู้ตอบแบบประเมินข้อมูลจาก
การสาหรับตามแบบประเมินฯ
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Sheet ที่ 3 (บันทึกข้อมูล)

ภาพที่ 13 แสดง sheet ที่ 3 (บันทึกข้อมูล) สาหรับใช้บันทึกข้อมูลจากการสาหรับตามแบบประเมิน

Sheet ที่ 4 (ข้อมูลทั่วไป)

ภาพที่ 14 แสดง sheet ที่ 4 (ข้อมูลทั่วไป) สาหรับดูการแปลผลข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
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Sheet ที่ 5 (ผลการประเมิน)

ภาพที่ 15 แสดง sheet ที่ 5 (ผลการประเมิน) สาหรับดูการแปลผลการประเมินระดับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

Sheet ที่ 6 (ข้อมูลผู้ตอบ)

ภาพที่ 16 แสดง sheet ที่ 6 (ข้อมูลผู้ตอบ) สาหรับดูการข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน
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ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล
1. ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของการตอบแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของกลุ่มเป้าหมาย
2. ลงรหัสข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.
(ตามรายละเอียดการลงรหัสข้อมูล ในคู่มือการลงรหัสบันทึกข้อมูล)
3. เปิดไฟล์จากโปรแกรม Microsoft Excel(ไฟล์ชื่อ Program HL-HB anlysis 3อ.2ส.xls)
ใน sheet ที่ 1 จะอธิบายการใช้โปรแกรมประเมินผลเพื่อให้ผู้ใช้โปรแกรมรับทราบ ใน sheet ที่ 2 ผู้บันทึก
ข้อมูลจะต้องเลือกประเภทของผู้ตอบแบบประเมินข้อมูลจากการสาหรับตามแบบประเมินฯ ได้เพียง 1
ประเภทเท่านั้นในการวิเคราะห์ข้อมูล (ตัวอย่างแสดงตามภาพที่ 17)


เลือกประเภทผู้ตอบ

ภาพที่ 17 แสดงหน้าต่างการเลือกประเภทของผู้ตอบแบบประเมิน
3. Sheet ที่ 3 (บันทึกข้อมูล) เพื่อทาการบันทึกข้อมูล ทั้งนี้ ในการเปิดใช้ไฟล์โปรแกรมครั้งแรกจะ
ไม่ปรากฏข้อมูลใดๆ ใน sheet ผู้บันทึกข้อมูลต้อง คีย์/พิมพ์ ข้อมูลตามรหัสข้อมูลที่ได้ลงไว้แล้วตามขั้นตอนที่
2 โดยแนวคอลัมน์จะแสดงชื่อตัวแปร/ชื่อข้อคาถาม ส่วนในแนวแถวจะแสดงจานวนผู้ตอบแบบประเมิน
(แสดงตามภาพที่ 18)
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แนวคอลัมน์ (Colum)

แนวแถว (Row)

ภาพที่ 18 แสดงหน้าต่างสาหรับการบันทึกข้อมูล
1. ทาการบันทึกข้อมูลโดยการคีย์/พิมพ์ ตัวเลขที่เป็นรหัสแทนตัวแปร/ข้อคาถาม ที่กาหนดไว้
ตามคู่มือการลงรหัสบันทึกข้อมูล โดยเริ่มคีย์/พิมพ์ เรียงตามลาดับของตัวแปร/ข้อคาถาม ในแนวคอลัมน์
(แสดงตามภาพที่ 19) ตามละเอียดดังนี้
1.1 การคีย์/พิมพ์ ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน เริ่มจาก เพศ (sex)
อายุ (old) สถานภาพสมรส (status) ระดับการศึกษา (edu) และ ลักษณะงานหลักที่ทาให้ชีวิตประจาวัน
(job) ตามลาดับ (กาหนดให้พิมพ์เป็นตัวเลขตามรหัสตัวเลขที่กาหนดไว้ตามคู่มือการลงรหัสบันทึกข้อมูล)
1.2 การคีย์/พิมพ์ ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตน
ตาม 3อ.2ส. เริ่มคีย์/พิมพ์ จากข้อคาถามข้อที่ 1 (know1) - ข้อที่ 6 (know6) ตามลาดับ โดยคีย์/พิมพ์
รหัสเป็นตัวเลข 0 หรือ 1 เท่านั้น กรณี คีย์/พิมพ์ เลข 1 แสดงว่าผู้ตอบแบบประเมินตอบข้อคาถามในข้อนี้
ถูกต้อง และกรณี คีย์/พิมพ์ เลข 0 แสดงว่าผู้ตอบแบบประเมินตอบข้อคาถามในข้อนี้ไม่ถูกต้อง
1.3 การคีย์/พิมพ์ ข้อมูลตอนที่ 3การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพการ
จัดการตนเองและการรู้เท่าทันสื่อตาม 3อ.2ส. ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 10 ข้อคาถาม การคีย์/พิมพ์
เริ่มจากข้อคาถามข้อที่ 1 (manage1) - ข้อที่ 10 (manage10) ตามลาดับ(กาหนดให้พิมพ์เป็นตัวเลขตาม
รหัสตัวเลขที่กาหนดไว้ตามคู่มือการลงรหัสบันทึกข้อมูล)
1.4 การคี ย์ / พิ ม พ์ ข้ อ มู ล ตอนที่ 4การตั ด สิ น ใจเลื อ กปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก 3อ2
สประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 5 ข้อคาถาม การคีย์/พิมพ์ เริ่มจากข้อคาถามข้อที่ 1 (choice1) - ข้อที่ 5
(choice5) ตามลาดับ(กาหนดให้พิมพ์เป็น ตัวเลขตามรหัสตัวเลขที่กาหนดไว้ตามคู่มือการลงรหัสบันทึก
ข้อมูล)
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1.5 การคีย์/พิมพ์ ข้อมูลตอนที่ 5 พฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส. ประกอบด้วยข้อคาถาม
จ านวน 6 ข้ อ ค าถาม การคี ย์ / พิ ม พ์ เริ่ ม จากข้ อ ค าถามข้ อ ที่ 1 (beh1) - ข้ อ ที่ 5 (beh5) ตามล าดั บ
(กาหนดให้พิมพ์เป็นตัวเลขตามรหัสตัวเลขที่กาหนดไว้ตามคู่มือการลงรหัสบันทึกข้อมูล)

คี ย์ ข้ อ มู ล เรี ย งตามแนวคอลั ม น์
(จากซ้ายไปขวา) เรียงตามลาดับ
ตัวแปร/ข้อคาถาม

ภาพที่ 19 แสดงข้อมูลที่ได้จากการคีย์/พิมพ์
2. การแปลผลการประเมิน : เมื่อบันทึกข้อมูล ครบตามจานวนแบบประเมินทั้งหมดแล้ ว
โปรแกรมทาการแปลผลการประเมินโดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้บันทึกข้อมูลต้อง คีย์/พิมพ์ ข้อมูลให้ครบตามข้ อ
คาถามทุกข้อของแบบประเมิน หาก คีย์/พิมพ์ ไม่ครบ โปรแกรมจะไม่แสดงผลการแปลผลการประเมินโดย
ผลการประเมินจะแสดงใน sheet ที่ 4 (ข้อมูลทั่วไป) sheet ที่ 5 (ผลการประเมิน) และ sheet ที่ 6
(ข้อมูลผู้ตอบ) ของโปรแกรม(ตัวอย่างแสดงตามภาพที่ 20, 21 และ 22)
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ภาพที่ 20 แสดงการแปลผลการประเมิน ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

คะแนนรวมเฉลี่ยราย
องค์ประกอบและโดยรวม

ระดับของ HL และ
พฤติกรรมสุขภาพ

ภาพที่ 21 แสดงการแปลผลการประเมิน ระดับของความรอบรูด้ ้านด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส.
ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
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ภาพที่ 22 แสดงการแปลผลการข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน
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การนาข้อมูลผลการประเมินไปใช้ในการเสริมสร้างความรอบรูด้ ้านสุขภาพและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
จากการสรุปผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จะทาให้
ทราบว่า สถานะความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของตนเองอยู่ในระดับใด ทั้ง 4 ระดับ ซึ่งใน
แต่ละระดับมีแนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้อยู่
ระดับที่ดีขึ้นหรือมีการปฏิบัติที่ยั่งยืน
ตารางที่ 14 แสดงแนวทางการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ผลการประเมิน
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

ระดับไม่ดี

กลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับไม่ดี : เป็นผู้ที่มีระดับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติตนและมีพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส. ยังไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นกลุ่มที่
มี ค วามเสี่ ย งสู ง ต่ อ การป่ ว ยด้ ว ยโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง เช่ น โรคเบาหวาน โรคความดั น โลหิ ต สู ง
โรคมะเร็ง และโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น ดังนั้น เพื่อการป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคดังกล่าว
มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งเร่ ง ด่ ว นที่ จ ะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาเพื่ อ ยกระดั บ ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้ถูกต้องโดย
ระดับบุคคล
1. เริ่มต้นตัดสินใจและสร้างแรงจูงใจที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง ด้วยสิ่งแรงจูงใจ
เหล่านี้ เช่น อยากมีสุขภาพแข็งแรง กลัวมีปัญหาสุขภาพ ผลสาเร็จจะเป็นรางวัลให้กับตนเอง
2. แสวงหาข้อมูล ความรู้ที่ถูกต้องและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม 3อ. 2ส.
3. มีการตั้งเป้าหมาย วางแผนและกระทาพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับตนเอง
4. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
5.ควบคุมตนเองและจัดการเงื่อนไขต่างๆ ทั้งทางด้านอารมณ์ ความต้องการภายในตนเอง และ
จัดการสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อสุขภาพของตนเอง
6.เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองและเปรียบเทียบผลเป็นระยะๆ และปรับปรุงการปฏิบัติ
ของตนเอง
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ผลการประเมิน

ระดับพอใช้

แนวทางการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ระดับชุมชน
1. รณรงค์ ส ร้ า งกระแสให้ เ กิ ด ความตระหนั ก ต่ อ การเสริ ม สร้ า งความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพที่หลากหลายรูปแบบและเหมาะสมกับประชาชนกลุ่มวัย
ทางานอย่างต่อเนื่อง
3. จัดปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพ เช่น จัดหาสื่อ/ ช่องทางการสื่อสารสุขภาพที่
ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย ตลอดเวลา มีแหล่งเรียนรู้และสถานที่ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของชุมชนและคืนข้อมูลให้กับชุมชน
ชี้ให้ เห็ น ถึงประเด็น ที่ยั ง ปฏิบั ติไ ม่ถูก ต้อง พร้ อมเสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาและปรั บเปลี่ ย น
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพเพื่อการแก้ปัญหา
กลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ : เป็นผู้ที่มีระดับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพที่เพียงพอ และอาจจะมีการปฏิบัติตนตาม 3อ.2ส. ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่สม่าเสมอ
ซึ่งการปฏิบัติที่ไม่สม่าเสมอจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้
ดังนั้น เพื่อให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มากเพียงพอและมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการ
ดูแลสุขภาพตนเองตาม 3อ.2ส. ได้อย่างถูกต้องสม่าเสมอและไม่ให้ป่วย จึงจาเป็นที่จะต้องพัฒนา
และปรับเปลี่ยน โดย
ระดับบุคคล
1. ต้องเพิ่มความพยายามในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตนเองให้ถูกต้องตาม 3อ.2ส. มากขึ้น และมีการปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
2. แสวงหาความรู้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือเพิ่มเติมและนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนด้านสุขภาพ
เช่น การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
3. เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของตนเอง มีการวางแผนปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับพฤติ กรรมเสี่ยงให้
ถูกต้องมากขึ้น
ระดับชุมชน
1. ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้กลุ่มคน
ที่ส นใจพัฒ นาตนเองในประเด็นเดียวกันได้รวมกลุ่ มกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดกิจกรรมสร้าง
ประสบการณ์โดยตรง
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดปัจจัยเอื้อต่อการเสริมสร้างความรอบรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อย่างต่อเนื่อง เช่น
- มีแหล่ งเรี ย นรู้ ห รื อ ฐานการเรียนรู้ด้านสุ ขภาพของชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งจัดเก็บและการนา
องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
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ผลการประเมิน

ระดับดี

ระดับดีมาก

แนวทางการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
(Best practice) ที่ประชาชนในชุมชนสามารถนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติได้
-กาหนดและบังคับใช้มาตรการทางสังคมหรือข้อตกลงร่วมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี : เป็นผู้ที่มีระดับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพที่เพียงพอและสามารถดูแลสุขภาพตาม 3อ 2ส ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งต้องปฏิบัติตนอย่าง
สม่าเสมอเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
ระดับบุคคล
1. หาความรู้เพิ่มเติมและปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพอย่างสม่าเสมอ
2. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
3. เป็นตัวอย่างในการดูแลสุขภาพ
ระดับชุมชน
1. จัดกิจกรรมด้านสุขภาพและกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นในชุมชน
2. ส่งเสริมการมีกลุ่ม ชมรมด้านสุขภาพและสนับสนุนการจัด/มีกิจกรรม
3. จัดปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก : เป็นผู้ที่มีระดับความรอบรู้
ด้านสุขภาพที่มากเพียงพอและมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองตาม 3อ.2ส. ได้
อย่างถูกต้องสม่าเสมอ
ดังนั้น จะต้องมีการปฏิบัติตนให้ถูกต้องและสม่าเสมอต่อไป เพื่อการมีสุขภาพที่ดี และต้องไม่
กลายเป็นผู้ป่วยรายใหม่โดย
ระดับบุคคล
1. ปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองตาม 3อ.2ส. ให้ถูกต้องสม่าเสมอ จนกลายเป็นวิถีชีวิต
2. ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน
3. ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีแก่บุคคลอื่นในชุมชน
ระดับชุมชน
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ของบุคคลต้นแบบหรือบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่
ดีด้านพฤติกรรมสุขภาพ เช่น จัดตั้งโครงการคนต้นแบบ พร้อมกับให้คนที่มีความรู้ความสามารถใน
ด้านต่างๆของชุมชน สร้างแหล่งเรียนรู้ตามภูมิปัญญาที่มีอยู่
2. จัดปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก
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ผนวก ก: เครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ กลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุ 7-14 ปี)
ฉบับปรับปรุง ปี 2561
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ผนวก ข. : เครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ตาม 3อ. 2ส. ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ฉบับปรับปรุง ปี 2561
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายยุธทวี ทองโอเอี่ยม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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