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บทที่ 1
บทนํา
การดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เปนการสงเสริมใหประชาชนเกิดความรอบรู
ดานสุขภาพซึ่งจะสงผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพราะสาเหตุหลักของปญหาสุขภาพทั้งโรคติดตอ
และโรคไม ติ ด ต อ ส ว นใหญ มี ส าเหตุ ม าจากพฤติ ก รรมเสี่ ย ง โดยมี เ ป า หมายหลั ก ที่ สํ า คั ญ เพื่ อ ให ค นไทย
มีความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว
ในการดําเนินงานให ประสบความสําเร็จและบรรลุตามเปาหมายตองเกิดจากความร วมมื อของภาคี
เครื อข ายทุ กภาคส วน ทั้ งภาครั ฐและภาคประชาชน ซึ่งการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพได แบงการ
ดําเนินงานออกเปน 2 สวนที่สําคัญ คือ (1) การดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพในสถานบริการสุขภาพ
(2) การดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน ซึ่งไดมีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2557 จนถึง
ปจจุบัน
ผลการดําเนินงานสุขศึกษาเพื่อสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ผานมา
1.1 สถานการณความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดวางเปาหมายในการเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy)
และพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) ในกลุมวัยทํางาน และกลุมวัยเรียนเพื่อใหมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและครอบครัว โดยใช กลยุทธการยกระดับความรอบรูดานสุขภาพดวยกระบวนการเรียนรูดานสุขภาพ
แบบมีสวนรวมของเครือขายสุขภาพ ทั้งในระบบบริการสุขภาพ ระบบชุมชน และระบบการศึกษา ควบคูกับการ
จัดการสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีความรอบรูดานสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองตามเกณฑ 2 กลุมเปาหมาย
คือ (1) กลุมวัยทํางาน เนน พฤติกรรม 3อ.2ส. และ (2) กลุมวัยเรียนตามแนวทาง สุขบัญญัติแหงชาติ การดําเนินงาน
สงเสริมสนับสนุนใหเครือขายมีการดําเนินงานยกระดับความรอบรู ดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
เปาหมายใหถูกตองจนสามารถพึ่งตนเองดานสุขภาพไดรวมทั้ง ชุมชนทองถิ่น มีความเขมแข็งสามารถจัดการปญหา
สุขภาพไดดวยตนเองจนนํา ไปสูสุขภาวะ จากการดําเนินงาน ดังกลาว โดยเริ่มดําเนินงานมาตั้งแตป 2557 - 2561
และในป 2562 กลุมวัยทํางาน เนนสงเสริมกลุมแกนนําสุขภาพ (อาสาสมัครสาธารณสุข) ซึ่งไดมีการประเมินผลลัพธ
การดําเนินงาน โดยเก็บรวบรวมขอมูลความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) และพฤติกรรมสุขภาพ
ในกลุมเปาหมายดังกลาว ป 2557- 2560 สวนใหญอยูในระดับพอใช-ดี คือเปนความรอบรูดานสุขภาพที่ยังไมสามารถ
สงผลใหมีพฤติ กรรมสุ ขภาพที่ ยั่งยื นได และมีสวนนอยที่อยูในระดับดีมากซึ่งเปนระดับความรอบรูดานสุขภาพ
ที่ สามารถส งผล ต อพฤติ กรรมสุ ขภาพที่ ยั่ งยื นได แตในป 2561สวนใหญ ความรอบรูระดั บพอใช -ดี รองลงมา
ระดับดีมาก เนื่องจากเปนปที่มีการสงเสริมพัฒนาเนนที่กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข และ อาสาสมัครประจําครอบครัว
ซึ่ งเป นกลุ มแกนนํ าด านสุ ขภาพ ทํ าให ผลของระดั บความรอบรู ด านสุ ขภาพและพฤติ กรรมสุ ขภาพ รายละเอี ยด
ดังแผนภาพ
1.1.1 สถานการณระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของกลุมวัยทํางาน ตั้งแตป 2557-2561
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ระดับความรอบรูดานสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. ของกลุมวัยทํางาน ป 2557-2561
ร80
อยละ
70
59.40
60
49.00
50
39.70 41.94
40
30
20
9.94
10
0

71.18
50.73
47.10
45.50
39.00

13.20
1.60

ไมดี
ป 2557

พอใช-ดี
ป 2558

ป 2559

18.88
5.50 7.33

ดีมาก
ป 2560

ป 2561

ผลการประเมินความรอบรูดานสุขภาพ(Health Literacy) ตั้งแตป พ.ศ.2557-2560 พบวาระดับ
ความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนกลุมวัยทํางาน (อายุ 15-59 ป) ประเด็น 3อ.2ส. สวนใหญอยูในระดับ
พอใช -ดี รองลงมาระดับไมดี สวนในป 2561 พบวาระดับความรอบรูดานสุขภาพสวนใหญอยูในระดับ
พอใช-ดี และมีแนวโนมในระดับดีมาก
ระดับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.ของกลุมวัยทํางาน ป 2557-2561
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ผลการประเมิ น พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ (Health
Behavior) ตั้ ง แต ป พ.ศ.2557-2560 พบว า
ระดับความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนกลุมวัยทํางาน (อายุ 15-59 ป) ประเด็น 3อ.2ส. สวนใหญอยูใน
ระดั บไมดี รองลงมาระดับพอใช -ดี สว นป 2560-2561 พฤติกรรมสุขภาพมีแนวโนมอยูในระดับที่ดีขึ้น
ป 2560 สวนใหญอยูในระดับพอใช-ดีและรองลงมาอยูในระดับไมดี สวนในป 2561 พบวาระดับพฤติกรรมสุขภาพ
สวนใหญอยูในระดับดีมาก และพอใช-ดี และมีสวนนอยที่อยูในระดับไมดี
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1.1.2 สถานการณระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของกลุมวัยเรียน ตั้งแตป 2557-2561
ระดับความรอบรูดานสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติของกลุมวัยเรียน ป 2557-2561
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ผลการประเมินความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) ตั้งแตป พ.ศ.2557-2561 พบวาระดับ
ความรอบรู ด า นสุ ข ภาพของประชาชนกลุ ม วั ย เรี ย น(อายุ 7-18 ป ) ประเด็ น ตามหลั ก สุ ข บัญ ญั ติ แห ง ชาติ
สวนใหญอยูในระดับพอใช-ดี และมีแนวโนมในอยูระดับดีมาก
ระดับพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัตแิ หงชาติของกลุมวัยเรียน
ร80อยละ
70
60
50
40
30
18.20 21.27
20
5.04
4.33
10
3.40
0
ไมดี
ป 2557

ป 2558

74.61

64.70
56.64

36.72

43.54

45.08
21.06

พอใช-ดี
ป 2559

51.42

31.90
22.09

ดีมาก
ป 2560

ป 2561

ผลการประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพ (Health Behavior) ตั้งแตป พ.ศ.2557-2560 พบวาระดั บ
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุมวัยเรียน (อายุ 7-18 ป) ประเด็นตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ สวนใหญ
อยูในระดับพอใช-ดี และมีแนวโนมสูระดับดีมาก และ 2561 มีระดับพฤติกรรมสุขภาพแนวโนมอยูในระดับ
ที่ดีขึ้น สวนใหญอยูในระดับดีมาก
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1.1.3 สถานการณระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส.
ของอาสาสมัครสาธารณสุข และอาสาสมัครประจําครอบครัว ป 2561
ระดับความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) และพฤติกรรมสุขภาพของแกนนําสุขภาพ
ในกลุ มวั ยทํ างาน (อาสาสมั ครสาธารณสุข และอาสาสมัครประจําครอบครัว ) ตามแนวทาง 3อ.2ส.พบวา
ภาพรวมกลุมวัยทํางานมีความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) ตามแนวทาง 3อ.2ส. อยูในระดับดี
และมีระดับพฤติกรรมสุขภาพ(Health Behavior) ตามแนวทาง 3อ.2ส. อยูในระดับดีมาก โดยกลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) มีความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy)อยูในระดับดี และมีระดับพฤติกรรมสุขภาพ
ตามแนวทาง 3อ.2ส. อยู ใ นระดั บ ดี ม าก กลุ มอาสาสมั ครสาธารณสุ ข (อสม.) มี ค วามรอบรู ด า นสุ ข ภาพ
(Health Literacy) อยูในระดับดี และมีระดับพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. อยูในระดับดีมาก
ระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของกลุมวัยทํางานภาพรวม ป 2561
HL

HB

60
รอยละ
49.19

50
40

38.33

32.85

29.44

30
20
10

9.94

0

18.88

15.54
5.83

ไมดี

พอใช

ดี

ดีมาก

ระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพกลุมวัยทํางาน
ป 2561 แยกตามกลุม อสม.และอสค.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

19.43

16.67

38.18

38.96

32.63

33.75

49.51

47.92

ดีมาก
29.79

28.02

9.77

10.63

14.95
5.76

17.92

HL (อสม)

HL (อสค)

HB (อสม)

HB(อสค)

6.15

ดี
พอใช
ไมดี
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1.1.4 สถานการณระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส.
ของอาสาสมัครสาธารณสุข และอาสาสมัครประจําครอบครัว ป 2561 จําแนกราย สบส.เขต
ระดับความรอบรูดานสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ของกลุมวัยทํางาน
ป 2561จําแนกราย สบส.เขต
100%
90%
80%
70%

19.75
36

23.25

38

22

17.5
43.25

35

60%

38.75

30%

0%

24

26.5
30.75

12

10.5

42.25

37.75

20.5
46.25

45

26.75

36.25

30.5

31.25

34

24.5

49.5

36.25

21.25

29.75

ดีมาก

23.5
5.5

12

6.75

18.25
4

5.25

46.25
27

27

20%
10%

20.5

39.25

50%
40%

10.75

14.5

15.5

พอใช
ไมดี

21

6.25

ดี

5

2.75

54.75

56.25

ระดับพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ของกลุมวัยทํางาน
ป 2561จําแนกราย สบส.เขต
100%
90%

47.00

52.50

45.00

54.50

41.50

30.75

67.50

42.50

47.00

51.00

80%
70%

33.25

60%
50%

31.25

40%

31.00

30.25
28.00

10%

25.00

0%

15.50
6.25

15.50
4.00

ดีมาก
25.75

25.50

30%
20%

37.00

17.00
7.75

20.25

22.25
13.50

15.50
4.50

7.25

11.00

8.50
1.75

7.00

14.75
12.50

28.00

ดี
29.75

31.25

พอใช
ไมดี

15.00
6.00

13.75
1.75

12.25
0.25
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1.1.5 สถานการณระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของกลุมวัยเรียน ป 2561
ระดับความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) และพฤติกรรมสุขภาพของกลุมวัยเรียนตาม
แนวทางสุขบัญญัติแหงชาติ พบวา ภาพรวมกลุมวัยเรียนมีความรอบรูดานสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ
อยูในระดับดีมาก และมีพฤติกรรมสุขภาพของกลุมวัยเรียนตามแนวทางสุขบัญญัติแหงชาติ อยูในระดับดีมาก
ระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติของกลุมวัยเรียน ภาพรวม ป 2561

รอยละ
100

HL

50
3.77 5.04

0

36.69 30.06

21.1913.48

ไมดี

พอใช

HB

51.42
38.35

ดี

ดีมาก

ระดับความรอบรูดานสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติของกลุมวัยเรียน
ป 2561 จําแนกราย สบส.เขต
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

42.25
63.75
35.25
27
7.5
1.75

18.75
3.75

51.25

36.75

58.5
38.5
21.75
3

26.75

22.5
36.5

22.75
34.75

53.5

37.5
10.25
1

21.5

27

16.5
3

26.75

36.75

56

42.25

ดี

43.25
28.75

46.25

10
2.75

5.5

32.25

35.25

8.75

7.25

26
5

34.75
17.75
2.25

ดีมาก

9
0.25

พอใช
ไมดี

ระดับพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัตแิ หงชาติของกลุมวัยเรียน
ป 2561จําแนกราย สบส.เขต
100%
90%

70.75

54.25

60.5

48.75

53.75

50

39.75

42.5

25.25

45

61

65.5

80%
70%

40.5

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

24.25
21
5.75
2.5

16.25
5.25

34.25
29.5
8.25
1.75

29.5
28

33.25
22.75

13
4

12.25
6

12.25
4.5

8

29

19
9.5

ดีมาก
ดี

35.5
29.5

22.75
11.5

14.75
4.75

8.5
1

26.5
6.25
1.75

พอใช
ไมดี
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1.2 สถานการณการดําเนินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
การวัดความสําเร็จของงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพไดใชมาตรฐานงานสุขศึกษา
เปนกรอบในการประเมินกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดดําเนินการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ดานสุขศึกษา ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐมาอยางตอเนื่องมาตั้งแต ปงบประมาณ 2555 โดยเริ่มดําเนินการ
พัฒนาในโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ จํานวน 100 แหง และไดขยาย
ความครอบคลุมในการพัฒนาในโรงพยาบาลทุกระดับ ครบทุกแหง จํานวน 896 แหง ในปงบประมาณ 2560
ดังแสดงในแผนภาพ
สถานการณการดําเนินงานพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา ป 2555-2560

1.2.1 สถานการณการดําเนินงานพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ป 2560-2561
การดํา เนิน งานป 2561 เปน การดําเนิน งานเพื่อสงเสริมการดําเนิน งานตามมาตรฐานระบบ
บริก ารสุขภาพใน รพศ./รพท./รพช. จํ านวน 896 แหง โดยเนนการพัฒนายกระดับสถานบริการสุขภาพที่ อยู
ในระดับพื้นฐานใหมีการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพผานเกณฑระดับพัฒนาขึ้นไป ผลการประเมิน
พบวา สถานบริการสุขภาพที่เปนเปาหมาย 135 แหง มีการพัฒนาคุณภาพยกระดับเขาสูระดับพัฒนาขึ้นไป
จํ า นวน 101 แหง คิด เปน รอ ยละ 74.82 และในภาพรวมของการเยี ่ย มประเมิน สถานบริก ารสุข ภาพ
ทั้ง 896 แหง พบวา อยูใ นระดับ พื้น ฐาน 34 แหง คิด เปน รอ ยละ 3.8 ระดับ พัฒ นา 591 แหง คิด เปน
รอยละ 65.96 ระดับคุณภาพ 271 แหง คิดเปนรอยละ 30.24

8

ผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ป 2560 -2561
700ง)
จํานวน รพ.(แห

612 591

600
500
400

ป 2560

271

300
200

135

100

ป 2561

149
34

0

ระดับพื้นฐาน

ระดับพัฒนา

ระดับคุณภาพ

ผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จําแนกรายเขต ป 2561
จํ120
านวน รพ.(แหง)
100

8

80
13

60
40

92

20
0

15
29

2

3

10

1

41

44
36
1

22
0

7

66
44
3

3

32

23

54
3

ระดับคุณภาพ

11

32

34
53

43

8

ระดับพื้นฐาน

59
47

46

1

0
10

ระดับพัฒนา
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1.2.2 สถานการณการดําเนินงานพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา ป 2560-2561
การดํา เนิน งานเพื ่อ สง เสริม การดํา เนิน งานตามมาตรฐานระบบบริก ารสุขภาพดานสุขศึกษา
ใน รพศ./รพท./รพช. จํ านวน 896 แห ง โดยเน นการพั ฒนายกระดั บสถานบริ การสุ ขภาพ ผลการประเมิน
ภาพรวมของการเยี่ย มประเมิน สถานพยาบาลทั้ง 896 แหง พบวา อยูในระดับ พื้น ฐาน 28 แหง คิดเปน
รอยละ 3.13 ระดับพัฒนา 369 แหง คิดเปนรอยละ 41.18 ระดับคุณภาพ 499 แหง คิดเปนรอยละ 55.69
ผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา ป 2560-2561
จํ600
านวน รพ.(แหง)
499

500
400

369

331

300

191

200
100

2560

59

28

2561

0

ระดับพื้นฐาน

ระดับพัฒนา

ระดับคุณภาพ

ผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานสุขศึกษา
จําแนกรายเขต ป 2561
จํา120
นวน รพ.(แหง)
100
80

38
43

60
40

12

62

28

41

20

17
0

2

48

2

1

22
1

52

14

55

12
6

46

26

69

42

40

ระดับคุณภาพ
ระดับพัฒนา
ระดับพื้นฐาน

28
3

17
2

43

44

31

3

1

7

38
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บทที่ 2
แนวทางการดํา เนิ น งานสุ ข ศึ ก ษาและพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ป ง บประมาณ 2562
2.1 ความเชื่อมโยงของงานสุขศึกษา กับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข
และยุทธศาสตรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) มีวิสัยทัศน คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยื น
เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน ประกอบดวย
6 ยุทธศาสตร ไดแก 1) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3) ยุทธศาสตรชาติดานพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารกิจการภาครัฐ ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพของประชาชน คือ ยุทธศาสตรชาติที่ 3 ดานพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ขอ 3.2 พัฒนา
ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ขอ 3.5 เสริมสรางคนไทยใหมีสุขภาวะที่ดี และ 3.6 การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การพัฒนาและการเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประกอบดวย
วิสัยทัศน : เปนองคกรหลักดานสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ : พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อยางมีสวนรวมและยั่งยืน
เปาหมาย : ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
ยุทธศาสตร 4 Excellence ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ
(Promotion, Prevention, Protection Excellence)
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดมีการปรับยุทธศาสตร โครงสราง และระบบงาน เพื่อใหสอดคลองดังนี้
รางแผนยุทธศาสตร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (แผนปฏิรูประบบ) ป พ.ศ. 2562-2566 ดังนี้
1. วิสัยทัศนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ “เปนองคกรหลักในการสนับสนุนระบบบริการสุขภาพให
มีคุณภาพ และ พัฒนาการมีสวนรวมของภาคประชาชนสูการจัดการสุขภาพอยางยั่งยืน”
2. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
(1) สถานพยาบาลภาครัฐ-เอกชน และ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพไมต่ํากวามาตรฐาน
ที่กําหนด และ ใหบริการดวยความปลอดภัย
(2) ประชาชนดูแลสุขภาพ และ ภาคีเครือขายภาคประชาชน มีการจัดการสุขภาพอยางยั่งยืน
3. พันธกิจ ประกอบดวย กลุมพันธกิจหลักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ กลุมพันธกิจหลักสรางการ
มีสวนรวม ของภาคีเครือขายภาคประชาชนสูการจัดการสุขภาพ และ กลุมพันธกิจสนับสนุนพันธกิจหลัก
4. อัตลักษณกรม มี 2 ภาพ คือ ผูพิทักษสิทธิประชาชนใหเขาถึงสถานบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และ
ผูจัดการสุขภาพของประชาชน
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5. ยุทธศาสตร มี 3 ยุทธศาสตร คือ
(1) พัฒนากลไก สงเสริม สนับสนุน พัฒนา กํากับ ติดตาม และ ตรวจสอบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
(2) พัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการสุขภาพของประชาชน และ ภาคีเครือขายภาคประชาชน
(3) พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดเปาประสงค
1. พัฒนากลไก สงเสริม สนับสนุน พัฒนา
สถานพยาบาลภาครัฐ-เอกชน 1.1 รอยละของ
กํากับ ติดตาม และ ตรวจสอบมาตรฐาน
และ สถานประกอบการเพื่อ สถานพยาบาล และ
ระบบบริการสุขภาพ
สุขภาพมีคุณภาพไมต่ํากวา
สถานประกอบการสุขภาพ
มาตรฐาน และ ใหบริการดวย ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
แผนงาน 1.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนา
ความปลอดภัย
ใหเกิดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ที่กําหนด
แผนงาน 1.2 กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
1.2 รอยละของ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
สถานพยาบาล และ
สถานประกอบการ
แผนงาน 1.3 รับรองมาตรฐานระบบบริการ
เพื่อสุขภาพ ที่ไมปฏิบัติ
สุขภาพ เชน หนวยงานเอกชนที่มีสิทธิ
ตามกฎหมาย
รับรองมาตรฐานที่กรมกําหนด
แผนงาน 1.4 ตรววจสอบ ออกใบอนุญาต
ดําเนินการสถานพยาบาล หรือ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
แผนงาน 1.5 ติดตาม เฝาระวัง ตรวจสอบการ
กระทําฝาผืนกฎหมาย
แผนงาน 1.6 พัฒนามาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ เชน อาคาร สภาพแวดลอม
วิศวกรรมการแพทย สุขศึกษา
แผนงาน 1.7 พัฒนากฎหมายสนับสนุนการ
ดําเนินงาน
แผนงาน 1.8 พัฒนาศูนยขอมูลกลางและ
เชื่อมโยงฐานขอมูลกับหนวยงานอื่นๆ ที่ใช
ฐานขอมูลลักษณะเดียวกัน ในงานทะเบียน
สถานพยาบาลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
2. พัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการ
ประชาชนและชุมชนพึ่งพา
2.1 รอยละของประชาชน
มีความรอบรูดานสุขภาพ
สุขภาพของประชาชนและภาคีเครือขายภาค ตนเองดานสุขภาพได
และมีพฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชน
แผนงาน 2.1 พัฒนารูปแบบการเรียนรูและ
ที่ถูกตอง
การสื่อสารสุขภาพตามกลุมวัย
2.2 รอยละของชุมชนหรือ
หมูบานที่มีการจัดการ
แผนงาน 2.2 พัฒนาระบบฐานขอมูล และ
สุขภาพตามเกณฑที่กําหนด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการสุขภาพ
แผนงาน 2.3 พัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองและ
ผูใกลชิด

12
ยุทธศาสตร
แผนงาน 2.4 พัฒนาการมีสวนรวมของภาคี
เครือขายภาคประชาชนในการจัดการสุขภาพ
แผนงาน 2.5 พัฒนาเกณฑมาตรฐานการ
จัดการสุขภาพ
แผนงาน 2.6 พัฒนากลไกขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรสรางการมีสวนรวมของประชาชน
และ ภาคเครือขายภาคประชาชน
แผนงาน 2.7 สงเสริมความเขมแข็ง
สาธารณสุขปฐมภูมิ
แผนงาน 2.8 สงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดานสุขภาพ

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

3. พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและเพิ่ม องคกรมีขีดสมรรถนะสูง และ
ศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
บริหารจัดการดวยหลัก
ธรรมาภิบาล
แผนงาน 3.1 การสรางนวัตกรรม และ
การบริหารจัดการความรู สนับสนุนระบบ
บริการสุขภาพ การมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน และ การบริหารองคกร
แผนงาน 3.2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ในระบบบริการสุขภาพ การมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน และ การบริหารองคกร
แผนงาน 3.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สนับสนุนพันธกิจ
แผนงาน 3.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องคกรสนับสนุนพันธกิจ และ สอดคลองกับ
กรอบดําเนินงานที่เกี่ยวของ
แผนงาน 3.5 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป

ตัวชี้วัดเปาประสงค

3.1 ระดับการบรรลุ
วิสัยทัศนของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
3.2 ระดับความโปรงใสของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3.3 ระดับความผูกพันของ
บุคลากร และ คานิยมรวม
ที่แสดงออก
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งานสุขศึกษาเปนงานสําคัญในการพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการสุขภาพของประชาชน และ
ภาคีเครือขายภาคประชาชน เพื่อสงผลใหประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง
เหมาะสม ประชาชนและชุ มชนดู แ ลสุ ขภาพตนเอง ซึ่ง หั ว ใจสํ า คัญ ของการทํ างานหรือ ใหบ ริก ารสํ าหรั บ
ประชาชนตามแนวคิดการสงเสริมสุขภาพ คือมุงเนนที่มีการดําเนินงานเชิงรุก เขาหาประชาชนและชุมชนเพื่อ
การสรางสุ ขภาพ รวมทั้ งมุ งจั ดการพฤติ กรรมเสี่ย งและปจ จัย เสี่ย งที่เปน ตน เหตุของปญหาสุขภาพ ดังนั้น
การจัดการเพื่อสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของชุมชนใหสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวไดดวย
การปลูกฝงพฤติกรรมสุขภาพในเด็กและเยาวชน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหถูกตองในผูใหญ จึงเปน
ภารกิ จ หลั กพื้น ฐาน ซึ่งต องมี ความเข าใจเกี่ย วกับ แนวคิด ทฤษฎีดานพฤติกรรมศาสตร การวางแผนงาน/
โครงการที่สอดคลองกับสภาพปญหาและกลุมเปาหมายในบริบทของพื้นที่ แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู
และป จ จั ย แวดล อมที่ เ อื้ อ ต อการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ กรรมสุ ข ภาพ แนวทางการสื่ อ สารเพื่อ การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพ ตลอดจนการประเมินผลและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาการดําเนินงานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อนําแนวคิดดังกลาวมาใชในการดําเนินงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอยาง
เป น ระบบ และส ง ผลให ป ระชาชน มี สุ ข ภาพดี บ นวิ ถี ชี วิต เศรษฐกิ จ พอเพี ย งสอดรั บ ตามยุท ธศาสตร ช าติ
ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข และยุทธศาสตรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โดยกองสุขศึกษาไดกําหนดวิสัยทัศน และยุทธศาสตรการดําเนินงานไวดังนี้
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2.2 เปาหมาย กิจกรรม การสนับสนุนการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ป 2562
2.2.1 เปาหมายการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
1) เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ
ผลผลิต
ผลลัพธ
ในสถานบริการสุขภาพ
ยกระดับ
รพศ./รพท./รพช. ไดรับการสงเสริมพัฒนา ติดตาม
รพศ./รพท./รพช.ผานเกณฑระดับพัฒนาขึ้นไป
กํากับคุณภาพงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
รพศ./รพท./รพช.ผานเกณฑระดับคุณภาพ
ดานสุขศึกษา
รอยละ 35
ในชุมชน : ทุกตําบลจัดการคุณภาพชีวิต
1) ประชาชนกลุมวัยทํางาน
- อสม.มีความรอบรูดานสุขภาพ และพฤติกรรม
บูรณาการสรางการมีสวนรวมภาคประชาชน
สุขภาพที่ถูกตอง ระดับดี ขึ้นไป รอยละ75
รวมกับกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
 มีหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ ระดับดีมาก (เนนพฤติกรรมกินผัก ออกกําลังกาย ไมสูบบุหรี่ TB
RDU)
ขึ้นไป อยางนอย1แหง/ตําบล
 มีโรงเรียนสุขบัญญัติ ระดับดีมากขึ้นไป
2) เด็กและเยาวชนมีความรอบรูดานสุขภาพ และ
อยางนอย 1 แหง/ตําบล
พฤติกรรมสุขภาพ ตามสุขบัญญัติแหงชาติที่ถูกตอง
 รพ.สต. มีการดําเนินงานตามมาตรฐานงาน
ระดับ พอใช ขึ้นไป รอยละ 75
สุขศึกษา อยางนอยอยูในระดับ 1
(ผลการประเมินตนเองในโปรแกรมมาตรฐาน
งาน สุขศึกษา ของกองสุขศึกษา)
2) เปาหมายพฤติกรรมสุขภาพในการพัฒนาตามกลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมาย
พฤติกรรมเปาหมาย
1.กลุมเด็กและเยาวชน สุขบัญญัติแหงชาติ
2.กลุม อสม.และ
1.พฤติกรรมการบริโภค
ประชาชน
อาหาร
กลุมวัยทํางาน

เกณฑพฤติกรรมสุขภาพ

10 ขอ
1.1 กินผักและผลไมสด อยางนอยวันละครึ่งกิโลกรัม
1.2 ลดการกินอาหารหวาน มัน เค็ม
1.3 ลดการกินผลไมที่มนี ้ําตาลสูง หรือใหพลังงานสูง
1.4 กินอาหารสุก สะอาด
2.พฤติกรรมการออก
2.1 มีกิจกรรมทางกาย หรือออกกําลังกายระดับปานกลาง
กําลังกาย
อยางนอยสัปดาหละ5 วันๆละอยางนอย 30 นาที
หรือรวมแลวไมนอยกวา 150 นาทีตอสัปดาห
3.พฤติกรรมการไมสูบ 3.1 ไมสูบ ไมลองสูบบุหรี่/ยาสูบ
บุหรี่
3.2 เลิกสูบบุหรี่/ยาสูบ
4.พฤติกรรมการปองกัน 4.1 ใชผาปดปาก จมูก เวลาไอ จาม และระวังเสมหะ
วัณโรค
4.2 สวมหนากากอนามัยไปในทีช่ ุมชนแออัด
หรือสถานที่อากาศถายเทไมสะดวก
4.3 ลางมือดวยสบูทุกครั้ง กอนกินอาหาร
หลังการหยิบจับของสาธารณะ
5.พฤติกรรมการใชยา
5.1 อานฉลากยาใหเขาใจทุกครั้ง กอนตัดสินใจใชยา
อยางสมเหตุสมผล
5.2 การใชยาอยางถูกตองและปลอดภัย
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2.2.2 แนวทางการสงเสริม สนับสนุน ของกองสุขศึกษา
กระบวนการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายในระดับภูมิภาค
1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการและขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ
2. การสงเสริมพัฒนา ติดตามกํากับคุณภาพงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
3. สงเสริม พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการมีสวนรวมของประชาชนและภาคีเครือขายในการจัดการสุขภาพ
4.นิเทศติดตาม กํากับ และการประเมินผลสําเร็จการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด ระดับกรม และประเทศ
กระบวนงาน
1. พัฒนาระบบกลไกการ
บริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนสูการปฏิบตั ิ

1.
2.
3.

4.

กิจกรรม
ถายทอดแนวทางการดําเนินงานสุขศึกษาเพื่อพัฒนา
ความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
แตงตั้งทีมพี่เลี้ยงของกองสุขศึกษาในการสนับสนุนวิชาการ
ใหกับเขต (รายชื่อตามภาคผนวก )
พัฒนาองคความรูการดําเนินงานสุขศึกษาใน
สถานบริการสุขภาพและชุมชน
- แนวทางการพัฒนามาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพดานสุขศึกษา (SPA Inaction)
- หลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรม
- แนวทางการยกระดับหมูบา น/โรงเรียน
- โปรแกรมสุขศึกษา
พัฒนาเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
ของ รพศ.รพท.และรพช.
สนับสนุนองคความรู คูมือ แนวทางการดําเนินงาน
สุขศึกษาในโรงพยาบาล
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเยี่ยมประเมินคุณภาพดานสุขศึกษา
พัฒนาศักยภาพ ผูรบั ผิดชอบงานสุขศึกษาระดับเขต ระดับจังหวัด
รวมเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา

2. สงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพดาน
สุขศึกษา

1.

3. สงเสริม สนับสนุนการ
ดําเนินงานเสริมสราง
ความรอบรูดานสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ
(สรางการมีสว นรวมของ
ประชาชน)

1. สนับสนุน คูมือ แนวทางการดําเนินงานสุขศึกษา
- หลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรม
- แนวทางยกระดับหมูบา น/โรงเรียน
- เครื่องมือประเมิน HL HB
2. สนับสนุนชุดความรู อสม./อสค.
- การดูแลสุขภาพในชีวิตประจําวัน
- การดูแลผูสูงอายุ
- การเลิกบุหรี่ วัณโรค การใชยาที่ถูกตอง
- 3อ 2ส
ฯลฯ
3. สนับสนุนสื่อสําหรับการดําเนินงานรูปแบบตางๆ
- ตนแบบสื่อทางเว็บไซดกองสุขศึกษาทางคลังความรูสุขภาพ
4. เผยแพรสื่อระบบดิจิทัล
5. พัฒนาระบบการเฝาระวังและเตือนภัยสุขภาพ

2.
3.
4.

ระยะเวลา
ไตรมาส 1-2

ไตรมาส 1 -2

ไตรมาส 1 -2
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กระบวนงาน
4. นิเทศติดตาม กํากับ
และการประเมินผล

กิจกรรม
1. นิเทศ ติดตาม เสริมพลังกับผูร ับผิดชอบสบส.เขต
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและติดตามความกาวหนา ปญหา
อุปสรรค การดําเนินงานของเขต
3. ประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ
อสม. นักเรียน
4. จัดทําขอเสนอเชิงกลยุทธเสนอผูบริหาร
เพื่อกําหนดเปนทิศทางในการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ไตรมาส 3-4

เอกสารองคความรูท ี่จัดพิมพสนับสนุนการดําเนินงาน
1. แนวทางการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ในโรงพยาบาล” สนับสนุน สบส.เขต, พนส., สสจ., รพศ./รท./รพช.
2. แนวทางการดําเนินงานยกระดับหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนสงเสริม
สุขบัญญัติแหงชาติสูตําบลจัดการคุณภาพชีวิต สนับสนุน สบส.เขต, พนส., สสจ.,รพ.สต.ทุกแหง
3. โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ ตามหลัก 2อ.(อาหาร ออกกําลังกาย)
สนับสนุน สบส.เขต, พนส., สสจ.
4. โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ ตามหลัก 2ส.(สูบบุหรี่ ดื่มสุราหรือ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล) สนับสนุน สบส.เขต, พนส., สสจ.
5. โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพตามหลักสุบัญญัติแหงชาติ สนับสนุน
สบส.เขต, พนส., สสจ.
เอกสารเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินงาน ศึกษาทางเว็บไซดกองสุขศึกษา http://www.hed.go.th/
2.2.3 แนวทางการสงเสริม สนับสนุน ของสถาบันพัฒนานวัตกรรมระบบบริการสุขภาพ
กระบวนการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของภาคีเครือขายระดับเขต/จังหวัด/แกนนํา
1 .พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบงานสุขศึกษาและงานสุขภาพภาคประชาชน
2. สนับสนุนการดําเนินงานในพื้นที่เปาหมาย
กระบวนงาน
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
(ผูรับผิดชอบงานสุขศึกษา
และงานสุขภาพภาค
ประชาชน)

2. สนับสนุนการดําเนินงาน

กิจกรรม
1. รวมพัฒนาหลักสูตรการสรางการมีสวนรวม
ภาคประชาชน (การดําเนินงานในพื้นที่และ
การเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ)
2. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการเสริมสรางความรอบรู
ดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
แกเครือขายการดําเนินงานระดับเขต จังหวัด
1. สนับสนุนการดําเนินงานในพื้นที่เปาหมาย
(วิทยากร/ใหคําปรึกษา/นวัตกรรม)

ระยะเวลา
ไตรมาส 1

ไตรมาส 1 - 3
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2.2.4 แนวทางการสงเสริม พัฒนาของสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต
กระบวนการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของภาคีเครือขายระดับเขต/จังหวัด
1. สรางทีม/ขับเคลื่อนงานสุขศึกษาระดับเขต
2. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบงานสุขศึกษา
3. นิเทศ ติดตาม กํากับและเยี่ยมเสริมพลังคุณภาพการดําเนินงานสุขศึกษา
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
5.ประเมินผลสําเร็จการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด ระดับเขต
กระบวนงาน
1. สรางทีม/ขับเคลื่อนงาน
สุขศึกษาระดับเขต

กิจกรรม
1. แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนางาน
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพระดับเขต
1. วิเคราะหสถานการณงานสุขศึกษาและวางแผน/
โครงการงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ระดับเขต
2. ประชุมคณะทํางานวางแผนการขับเคลื่อน
งานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

2. สงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพ
ผูรับผิดชอบงานสุขศึกษา

1. ถายทอดและทําความเขาใจแนวทางการพัฒนามาตรฐาน ไตรมาส 1-2
ระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา และการสรางเสริม
ความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
2. พัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบงานสุขศึกษาระดับ จังหวัด
อําเภอ ตําบล (สสจ./ สสอ./รพ.สต./ แกนนําหมูบาน โรงเรียน)
และเครือขาย สถานบริการสุขภาพ
3. สงเสริม สนับสนุน ยกระดับคุณภาพงานสุขศึกษา
(สนับสนุนวิทยากร/ใหคําปรึกษา/แนวทาง/สื่อ ฯลฯ)
* สงเสริม สนับสนุน ใหสถานบริการสุขภาพ-เปาหมาย
มีการพัฒนายกระดับคุณภาพตามเกณฑ
* สงเสริม สนับสนุน มีการพัฒนายกระดับหมูบาน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ/โรงเรียนสุขบัญญัติ
(บูรณาการสรางการมีสวนรวมภาคประชาชน
รวมกับผูรับผิดชอบงานสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน)
1. เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ไตรมาส 3
ดานสุขศึกษาในสถานบริการสุขภาพ
โดยคณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระดับเขต
(วางแผนการเยี่ยม/ลงเยี่ยมประเมิน/รับรองผลเยี่ยม
ระดับเขต/รายงานผลการเยี่ยม)
2. นิเทศ เสริมพลังการดําเนินงานสุขศึกษาของจังหวัด

3. นิเทศ ติดตาม
เยี่ยมเสริมพลังคุณภาพ
การดําเนินงานสุขศึกษา
และพฤติกรรมสุขภาพ

ระยะเวลา
ไตรมาส 1
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กระบวนงาน
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู

5. ประเมินผลสําเร็จการ
ดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด
ระดับเขต

กิจกรรม
1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและประกวดพื้นที่ตนแบบ
(ชุมชนตนแบบ ไดแก หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ/
ร.ร.สุขบัญญัติฯ/นวัตกรรมระดับเขต/โรงพยาบาล
ตนแบบ)
* หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ/ร.ร.สุขบัญญัติฯ
ระดับดีเยี่ยมเปนตัวแทนของจังหวัดเขารวมประกวด

ระยะเวลา
ไตรมาส 3

1.ประเมินผลสําเร็จการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด ระดับเขต
2.ประชุมสรุปผล/ถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู
การดําเนินงาน ระดับเขต
3.จัดทําขอเสนอเชิงกลยุทธเสนอผูบริหารเพื่อกําหนด
เปนทิศทางในการดําเนินงานระดับเขต

ไตรมาส 4

2.2.5.

แนวทางการสงเสริม พัฒนา ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/อําเภอ
กระบวนการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของภาคีเครือขายระดับอําเภอ/ตําบล
1. สรางทีม/ขับเคลื่อนงานสุขศึกษาระดับ ระดับจังหวัด/อําเภอ
2. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบงานสุขศึกษาของสถานบริการสุขภาพ
3. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบงาน สุขศึกษาระดับอําเภอและตําบล
4.นิเทศ ติดตาม กํากับและเยี่ยมเสริมพลังคุณภาพการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
5. ประเมินผลสําเร็จการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ระดับจังหวัด/อําเภอ

กระบวนงาน
1. สรางทีม/
ขับเคลื่อนงาน
สุขศึกษาระดับ
จังหวัด/อําเภอ

กิจกรรม
1. แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนางานสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพระดับจังหวัด/อําเภอ
2. วิเคราะหสถานการณงานสุขศึกษาและวางแผน/โครงการ
3.ประชุมคณะทํางานวางแผนการขับเคลื่อนงาน
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ระดับจังหวัด/อําเภอ

2. สงเสริม สนับสนุน
และพัฒนาศักยภาพ
ผูรับผิดชอบงาน
สุขศึกษาของ
สถานบริการสุขภาพ

1. ถายทอดและทําความเขาใจ แนวทางการดําเนินงาน
สุขศึกษาทั้งมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
และการสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
2.พั ฒ นาศั กยภาพผูรับ ผิดชอบงานสุขศึกษาและเครือขาย
รพศ./รพท./รพช.
3. สงเสริม สนับสนุน ยกระดับสถานบริการสุขภาพเปาหมาย
(วิทยากร/ใหคําปรึกษา/แนวทาง/สื่อฯลฯ)

ระยะเวลา
ไตรมาส 1-2

ไตรมาส 1-3
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กระบวนงาน
3. สงเสริม สนับสนุน
และพัฒนาศักยภาพ
ผูรับผิดชอบงาน
สุขศึกษาระดับอําเภอ
และตําบล
(บูรณาการตําบล
จัดการคุณภาพชีวิต
รวมกับผูรับผิดชอบ
งานสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน)

กิจกรรม
1. ชี้แจงและทําความเขาใจแนวทางการดําเนินงานสุขศึกษา
และพฤติกรรมสุขภาพ และเกณฑการประเมิน
(แบบประเมินตามภาคผนวก)
2. พัฒนาศักยภาพเครือขายสุขศึกษา ระดับจังหวัด อําเภอ
ตําบล (สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต./แกนนําหมูบาน/
แกนนําโรงเรียน)
3. สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานในพื้นที่เปาหมาย
(วิทยากร/ใหคําปรึกษา/คูมือแนวทาง/สื่อฯลฯ)
* สงเสริม สนับสนุน มีการพัฒนายกระดับคุณภาพหมูบาน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ/โรงเรียนสุขบัญญัติ
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและประกวดพื้นที่ตนแบบ
(ชุมชนตนแบบ ไดแก หมูบานปรับเปลี่ยนฯ
โรงเรียนสุขบัญญัติแหงชาติ โดยใหมีหมูบานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมฯระดับดีเยี่ยมอยางนอย 1 แหง และ
มีโรงเรียนสุขบัญญัติระดับดีเยี่ยม อยางนอย 1 แหง
เพื่อเปนพื้นที่ตนแบบของอําเภอ/จังหวัด)

ระยะเวลา
ไตรมาส 1-3

4. นิเทศ ติดตาม
กํากับและเยี่ยมเสริม
พลังคุณภาพการ
ดําเนินงานสุขศึกษา
และพฤติกรรม
สุขภาพ

1. ประสานและรวมเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพดานงานสุขศึกษาในสถานบริการสุขภาพ
(รพศ./รพท./รพช.) รวมกับคณะกรรมการเยี่ยมประเมิน
มาตรฐานฯระดับเขต
2. นิเทศ ติดตาม เสริมพลัง การพัฒนางานสุขศึกษาของ สสอ. /รพ.สต.
/หมูบานปรับเปลีย่ นพฤติกรรมฯ/โรงเรียนสุขบัญญัติฯ เปาหมาย

ไตรมาส 3

5. ประเมินผลสําเร็จ
การดําเนินงาน ตาม
ตัวชี้วัด ระดับจังหวัด
/อําเภอ

1.ประเมินผลสําเร็จการดําเนินงานระดับจังหวัด/อําเภอ โดย
ใชขอมูลการประเมินของพื้นที่เปาหมาย
2.ประชุมสรุปผล/ถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินงาน
3. จัดทําขอเสนอเชิงกลยุทธเสนอผูบริหารเพื่อกําหนดเปน
ทิศทางในการดําเนินงาน

ไตรมาส 4
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2.2.6 แนวทางการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพของระดับตําบล
(บูรณาการกับตําบลจัดการคุณภาพชีวิต)
กระบวนการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของภาคีเครือขายระดับตําบล
1. สรางทีม/ขับเคลื่อนงานสุขศึกษาระดับตําบล
2. ดําเนินการสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่
3. ติดตามและประเมินผลสําเร็จการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ระดับตําบล
กระบวนงาน
1. สรางทีม/
ขับเคลื่อนงาน
สุขศึกษาระดับ
ตําบล

กิจกรรม
1. สรางทีมคณะทํางาน ในการดําเนินงานสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ ระดับตําบล
2. วิเคราะหส ถานการณงานสุขศึกษาและวางแผน/โครงการ
เสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพระดับตําบล
3. ประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายสุขภาพระดับตําบล

ระยะเวลา
ไตรมาส 1-2

2. ดําเนินการสราง
เสริมความรอบรู
ดานสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ
ในพื้นที่

1 .กําหนดเปาหมาย/พื้นที่ดําเนินการ

ไตรมาส 2-3

2. ชี้แจงและถายทอดแนวทางการพัฒนาเสริมสรางความรอบรู
ดานสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
3. สงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนาพื้นที่เปาหมายในตําบลจัดการ
สุขภาพ โดยการใหมีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพมุงใหเกิดการเรียนรู การพัฒนาทักษะที่จําเปน
และเกิดการพัฒนาปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ
3.1. กิจกรรมใน รพ.สต.
- มุงเนนการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค
- จัดกิจกรรมการเรียนรูและจัดปจจัยแวดลอม
- ใหขอมูลเพื่อเสริมพลังแกประชาชนกลุมเปาหมาย
กลุมเสี่ยงอสม./อสค.แกนนําชุมชน แกนนําในโรงเรียน
- สงเสริม สนับสนุนและรวมดําเนินการพัฒนาความรอบรู
ดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในหมูบาน
และโรงเรียน
- พัฒนาตนแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับบุคคลครอบครัว
- พัฒนานวัตกรรมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- สงเสริมใหชุมชนมีการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ
(รายละเอียดตามเอกสารมาตรฐานงานสุขศึกษาโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล พ.ศ.2555)
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กระบวนงาน

3. ติดตาม และ
ประเมินผล

กิจกรรม

3.2 กิจกรรมในชุมชน
- พัฒนาหมูบานอยางนอย 1 หมูบาน ใหเปนหมูบาน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ระดับดีมาก โดยใชกลยุทธ 7
ขั้นตอน มาประยุกตใชกับปญหาสุขภาพ
(รายละเอียดตามเอกสารแนวทางการยกระดับหมูบาน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯสูตําบลจัดการคุณภาพชีวิต)
- พัฒนาโรงเรียน อยางนอย 1 แหง ใหเปนโรงเรียนสุขบัญญัติ
ระดับดีมาก (รายละเอียดตามเอกสารแนวทางยกระดับ
โรงเรียนสุขบัญญัติแหงชาติ
1. ติดตามและเสริมพลังกับเครือขายแกนนําสุขภาพ
2. ประเมินการพัฒนา
2.1 หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯระดับดีมากขึ้นไป
โรงเรียนสุขบัญญัติระดับดีมากขึ้นไป อยางนอย 1 แหง/
ตําบล
(โดยใชแบบประเมินการพัฒนาหมูบาน/โรงเรียนของ
กองสุขศึกษา ฉบับปรับปรุง 2561) (โดยใชแบบประเมินการ
พัฒนาหมูบาน/โรงเรียนของกองสุขศึกษา ฉบับปรับปรุง
2561) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
2.2 รพ.สต. มีการดําเนินงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษา
(โดยใชโปรแกรมประเมินทางเว็บไซดกองสุขศึกษา)
3. ประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
(อสม.) และนักเรียน ในพื้นที่เปาหมาย
4. จั ด ทํ า /พั ฒ นาฐานข อ มู ล ความรอบรู ด า นสุ ข ภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพระดับตําบล

ระยะเวลา

ไตรมาส 3-4

 การดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพในตําบลจัดการคุณภาพชีวิต
การดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพในตําบลจัดการคุณภาพชีวิต เนนการดําเนินงาน
สุขศึกษาในกลุมที่ยังไมปวยเพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพ เปาหมายคือเพื่อลดอัตราการเกิดผูปวยรายใหม กลยุทธ
มุงเนนและพัฒนา กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข กลุมอาสาสมัครประจําครอบครัว กลุมนักเรียน กลุมผูนําชุมชน
และกลุมตางๆ ใหมีความรอบรูดานสุขภาพ เพื่อนําไปสูการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง โดยใหประชาชนใน
ชุมชนเขามามีสวนรวม และเปนศูนยกลางในการดําเนินงาน โดยอาศัยกระบวนการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยน
พฤติ กรรมสุ ขภาพ และกระบวนการพั ฒ นาโรงเรีย นสุขบัญ ญัติแหงชาติ ในพื้น ที่ตําบลจัดการคุณภาพชีวิต
ตามกรอบการดําเนินงานดังนี้
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การดําเนินงานสุ ขศึกษาและพฤติกรรมสุ ขภาพในตําบลจัดการคุณภาพชี วติ

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ (ร้ อยละ 75)

กระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมฯ

กลุ่มเด็กและเยาวชน เน้น สุขบัญญัติแห่งชาติ
เกณฑ์ผา่ น : ระดับพอใช้ข้ ึนไป
กลุ่มวัยทํางาน(อสม.ทุกคนและปชช.อายุ 15-59ปี )
6ประเด็น: กินอาหารเน้นผักผลไม้/ ออกกําลังกาย /
ไม่สูบบุหรี่ /TB/RDU
เกณฑ์ผา่ น: ระดับดีข้ ึนไป
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนส่ งเสริมสุ ขบัญญัตฯิ

1.มีทีมพัฒนาหมู่บา้ นฯ
2.มีขอ้ มูล HL.& HB.
3.มีแผนพัฒนา HL.&HB.
ใน 6ประเด็น
4.มีกิจกรรมการเรี ยนรู ้และ
จัดปัจจัยแวดล้อมตามแผน
5.มีการเฝ้ าระวังพฤติกรรม
สุ ขภาพ
6.มีตน้ แบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม/นวัตกรรม
8.มีการประเมิน HL.&HB.
ของวัยทํางาน(อสม.)

หมู่บ้าน
ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม
ั ี

โรงเรียนส่ งเสริม
สุ ขบัญญัตฯิ
ระดับดีมาก

รพ.สต.
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน H.ed
ระดับ 1

ทุกตําบลๆละ 1หมูบ่ า้ น 1โรงเรี ยน
ตําบลจัดการคุณภาพชีวติ (7,255 ตําบล)

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และทีมครู ก., ครู ข.
กําหนดพื้นที่เปาหมาย และดําเนินการสงเสริมตามแนวทาง

พนส. 5 แหง
อบรมพัฒนาศักยภาพเครือขาย

1.มีคณะทํางานสุ ขภาพของโรงเรี ยน
2.มีขอ้ มูลสุ ขภาพ HL.&HB.ของนักเรี ยน
3.มีแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เรื่ อง
สุ ขบัญญัติแห่งชาติ
4.มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
สุ ขบัญญัติฯ
5.มีการประเมิน HL.& HB.ตาม สุ ขบัญญัติฯ
ของนักเรี ยนกลุ่มเป้ าหมาย

กระบวนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
งานสุ ขศึกษา
1.มีระบบข้อมูลด้านสุ ขศึกษาและพฤติกรรม
สุ ขภาพของชุมชน(หมู่บา้ น/โรงเรี ยน)
2.มีแผนการดําเนินงาน H.ed เพื่อพัฒนา
HL.& HB.
(เชื่อมโยงหมู่บา้ น/โรงเรี ยนในพื้นที่รับผิดชอบ)
3.มีกิจกรรมสุ ขศึกษาเพื่อพัฒนาHL.&HB.
(ร่ วมกับหมู่บา้ น/โรงเรี ยน)
4.มีการประเมินผลการดําเนินงานพัฒนา
HL.&HB.ของกลุ่มเด็กและเยาวชน และวัยทํางาน
ที่เป็ น อสม. ในพื้นที่เป้ าหมาย

สนง.สบส. 12 เขต
สงเสริม สนับสนุน ติดตามกํากับ ประเมินผล

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
*พัฒนาองคความรู /เครื่องมือ
*สงเสริมการพัฒนาพื้นที่ตนแบบ

*พัฒนาระบบสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานเครือขายระดับเขต
*พัฒนาระบบการติดตาม
*ประเมินผล HL.&HB.
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 การประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในตําบล

1.เก็บขอมูลความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
1.) กลุมประชาชนในพื้นที่ โดยการสุมตัวอยาง จากประชาชนกลุมเปาหมาย
อยางนอย 50 คน ตอหมูบาน
(1) จาก อสม.ทุกคนของหมูบาน
(2) จากประชาชนวัยทํางาน 15 – 59 ป
2) กลุมนักเรียนในโรงเรียนเปาหมาย อยางนอย 40 คน ตอโรงเรียน โดยมีเกณฑการคัดเลือกดังนี้
(1) เปนโรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือขยายโอกาส ในหมูบานเปาหมายหรือ
ใกลเคียงที่อยูในความรับผิดชอบของ รพ.สต.เดียวกัน
(2) เก็บขอมูลกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หากไมพอเก็บเพิ่มในชั้น ป.5 ป.4 ม.1-ม.3
ตามลําดับ
2. บันทึกและวิเคราะหขอมูลไดจากโปรแกรมสําเร็จรูป (ปรับปรุงป 61) ของกองสุขศึกษา

 การประกวดหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและ โรงเรียนสุขบัญญัติแหงฃาติ
1. การประกวดพื้นที่ตนแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประจําป 2562 เปนการประกวด
2 ประเภท คือ โรงเรียนสงเสริมสุขบัญญัติแหงชาติ และหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่มีผลการ
พัฒนาในระดับดีเยี่ยม ในป 2562
2. ขั้นตอนการประกวด เปนการประกวดในระะดับจังหวัด และระดับเขต โดยจัดเวทีนําเสนอผล
การพัฒนาเพื่อประกวด และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน หรือลงคัดเลือกในพื้นที่ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม
โดยกรรมการที่แตงตั้ง พรอมสรุปผลการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสงเสริมสุขบัญญัติแหงชาติ และหมูบาน
ตนแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
3. เกณฑ การประกวดหมู บานปรับ เปลี่ย นพฤติกรรมสุ ขภาพและ โรงเรีย นสุขบัญญัติแหง ชาติ
มีเกณฑการประกวด 4 ดาน คือ 1)ดานการบริหารจัดการ 2)ดานกระบวนการดําเนินงาน 3)ดานผลผลิต/
ผลลั พธ 4)ด านผลกระทบดา นสุ ขภาพ (เน น การมีพฤติกรรมสุขภาพ.การบริโภคอาหาร(เนนผักผลไมสด)
การออกกําลังกาย การไมสูบบุหรี่ การปองกันวัณโรค การใชยาสมเหตุผล ที่ถูกตอง สงผลใหประชาชน
กลุมเปาหมายในหมูบานมีภาวะสุขภาพดีขึ้น หรือลดอัตราการเกิดโรค)
4. สงผลและรายชื่อโรงเรียนตนแบบสงเสริมสุขบัญญัติแหงชาติ (ชนะเลิศ) หมูบานตนแบบ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (ชนะเลิศ) ระดับจังหวัด จํานวน 1 โรงเรียน 1 หมูบาน ตามใบสมัครตามแบบ
สบช.1 และมป.1 พรอมเอกสารผลงานพัฒนาโรงเรียน และหมูบาน ตามประเด็น 4 ดาน ไปยังสํานักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต
5. การมอบโลรางวัลใหกับโรงเรียนตนแบบสงเสริมสุขบัญญัติแหงชาติ (ชนะเลิศ) หมูบานตนแบบ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (ชนะเลิศ) ระดับเขต โดยสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต และกองสุขศึกษา
(รายละเอียดในแนวทางการประกวดหมูบานตนแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนตนแบบสงเสริม
สุขบัญญัติแหงชาติ)
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2.3 ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาของสถานบริการสุขภาพ
ดํ า เนิ น งานพั ฒนาคุ ณ ภาพงานสุ ข ศึ ก ษาของสถานบริ การสุ ข ภาพ เน น การดํ า เนิ น งานสุ ขศึ ก ษา
ในกลุมที่ปวยและญาติในสถานบริการภาครัฐ ที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ดานสุ ขศึ กษา เพื่ อใหผู ปวยและญาติ มี ความรอบรู ดานสุ ขภาพ เพื่อนํ าไปสู การมี พฤติ กรรมการจั ดการตนเอง
ที่ถูกตอง ซึ่ งในป 2562 ได มีการปรับมาตรฐานระบบบริ การสุขภาพดานสุ ขศึ กษา ประกอบดวย 3 หมวด คื อ
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา และ หมวดที่ 3 ผลลัพธการดําเนินงานสุขศึกษา
และพั ฒนาพฤติ กรรมสุ ขภาพ โดยมี การจํ าแนกเกณฑ การประเมิ น คื อ โรงพยาบาลศู นย /โรงพยาบาลทั่ วไป
มีเกณฑ จํานวน 26 เกณฑ และโรงพยาบาลชุมชน มีเกณฑ จํานวน 25 เกณฑ ตามกรอบการดําเนินงานดังนี้
การพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาในสถานบริการภาครัฐ
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ
 การทบทวนคุณภาพงานโดยการประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน
 นโยบายดานสุขศึกษาหรือสงเสริมสุขภาพของ
โรงพยาบาลที่เกิดจากการมีสวนรวมของเครือขาย
 บุคลากรดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา
 กระบวนงานสุขศึกษาในกลุมไมปวยเพื่อการสรางเสริม
สุขภาพในชุมชน
 กระบวนงานสุขศึกษาในกลุมปวยเพื่อสงเสริมการจัดการ
ตนเองในผูปวยและครอบครัว
หมวดที่ 3 ผลลัพธการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
 (HB) หรือ (HL) หรือพฤติกรรมการจัดการสุขภาพตนเอง
 นวัตกรรมหรือตนแบบ หรือผลงานเดน
 ความพึงพอใจตอกระบวนการสุขศึกษา

กลวิธีการพัฒนา HL&HB
: เวชกรรมฯ/คลินิกพฤติกรรมสุขศึกษา/PCU/รพ.สต.
การพัฒนาหมูบาน/โรงเรียนสบช. สําหรับกลุมไมปวยในชุมชน
: เวชกรรมฯ/สุขศึกษา/ PCU/รพ.สต.
การพัฒนา HL&HB ในโรงพยาบาลและตอเนื่องไปในชุมชน
สําหรับกลุมผูปวย/ญาติ
เปาหมาย
1. ผูปวยและญาติมีความรูและพฤติกรรมการจัดการตนเอง
2. ประชาชนกลุมไมปวยมี HL &HB
ประชาชนกลุมเปาหมายมีสภาวะสุขภาพดีขึ้น

แนวทางการดําเนินงานตามคุณภาพงานสุขศึกษาของโรงพยาบาล มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ทําความเขาใจในขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน
ขั้นที่ 2 สรางทีมงาน : ทีม PCT เครือขาย และ ผูที่มีประสบการณดานการทํางานมาตรฐาน
ขั้นที่ 3 ดําเนินงานตามกระบวนงานสุขศึกษาที่มีคุณภาพ
3.1 วิเคราะหปญหาสุขภาพ โดย คป.สอ.
3.2 วิเคราะหพฤติกรรม/ปจจัยที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมเสี่ยงและปจจัยการเรียนรู
3.3 ทํ า แผนและออกแบบกิ จ กรรม ครอบคลุ ม ตั้ ง แต แผนยุ ทธศาสตร โครงการเชิ ง รุ ก
งานปกติในหนวยบริการ และแนวทางการสนับสนุนจากคณะกรรมการพัฒนางานสุขศึกษาของโรงพยาบาล
สําหรับกิจกรรมในกลุมปวยในโรงพยาบาล และในชุมชน เนนการใหขอมูลและเสริมพลังแกผูปวย/ครอบครัวให
สามารถจัดการตนเองไดถูกตอง สวนกิจกรรมในกลุมไมปวยในชุมชน เพื่อใหมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ :
เชน โมเดลหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และโรงเรียนสุขบัญญัติแหงชาติ
3.4 ดําเนินงานและควบคุมกํากับ
3.5 ประเมินผล
ขั้นที่ 4 การทบทวนคุณภาพงาน : ประเมินตนเอง HS4 เพื่อวิเคราะหผล/ หาโอกาสพัฒนา
ขั้นที่ 5 รับการเยี่ยมประเมิน
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2.4 แนวทางการติดตามกํากับและการรายงานผลการดําเนินงาน
แนวทางการติดตามและการรายงานผลการดําเนินงาน เปนแนวทางของการศึกษาขอมูลและการ
ประเมินผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะนําไป วิเคราะห หาขอปรับปรุงกลวิธี
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการพัฒนาคุณภาพงานและระบบการขับเคลื่อนทั้งทางดานบริการสาธารณสุขและ
ดานสุขภาพประชาชนตอไป
2.4.1 แนวทางการกํากับติดตาม
การติดตามเสริมพลัง เปนการที่ทีมพี่เลี้ยงของกองสุขศึกษา ชี้แจงสรางความเขาใจในกรอบ/
แนวทางการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ติดตามความกาวหนาปญหา อุปสรรค พรอมให
คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า แนวทางการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพเขต ทั้ ง 12 เขต
ใหสอดคลองและครอบคลุมแนวทางของกองสุขศึกษา ซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จตามเปาหมายและตัวชี้วัด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
1 วัตถุประสงคการติดตามกํากับ
1) เพื่อเสริมพลังใหกับผูปฏิบัติงานดานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพของสํานักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต
2) เพื่อสรางความเขาใจในกรอบ/แนวทางการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพให
เปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งระดับกรมและเขต
3) เพื่อติดตามความกาวหนาและปญหาอุปสรรคการดําเนินงานตามระยะเวลาและ
เปาหมายที่กําหนด เพื่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นําไปปรับปรุงการดําเนินงานตอไป
2.ขอบเขตการติดตาม กํากับ
การดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การดําเนินงานสงเสริมการพัฒนา
งานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ จําแนกออกเปน 2 ดาน คือ
1) การดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ (พื้นที่เปาหมาย
การพัฒนา คือ รพศ. รพท. รพช/รพร. จํานวน 896 แหง
2) การดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพในตําบลจัดการคุณภาพชีวิต (พื้นที่
เปาหมายการพัฒนา คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงเรียนสงเสริมสุขบัญญัติแหงชาติ และ
หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ใน 7,255 ตําบล)
3. กลุมเปาหมาย : ผูรบั ผิดชอบงานสุขศึกษา (กลุมคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพและ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ) ของสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 เขต
4. รูปแบบ ประเด็นการติดตาม กํากับการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
1) ติดตาม สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต เขตละ 1 รอบ โดยทีมของ
กองสุขศึกษา ในไตรมาส 1 - 2
2) ประชุมติดตามความกาวหนาและปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน ในไตรมาส 2 – 3
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดขอมูลการดําเนินงานเพื่อนํามาปรับปรุงแผนปฏิบัติการและใชประกอบการกํากับ ควบคุม
และเรงรัดการดําเนินงาน ใหมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของ แผนงาน/โครงการ
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ไตรมาส 1 - 2
รูปแบบ/ ทีมพี่เลี้ยงกองสุขศึกษาลง ติดตาม ณ สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต12 เขต
วิธีการ
เขตละ 1 ครั้ง ๆ ละ1 วัน
ประเด็น
1. สรางความเขาใจกรอบ/แนวทางการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ของกองสุขศึกษา กับผูบริหาร/ผูรับผิดชอบ
2. ศึกษาและวิเคราะหความเสี่ยงในการดําเนินงานสุขศึกษาของสบส.เขต โดย พิจารณาจาก
* ผลการดําเนินงานสุขศึกษา ของปที่ผานมา ( มาตรฐาน/HL/HB )
* ระบบ/กลไก การบริการจัดการและการขับเคลื่อนงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
(เชน คณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนางานสุขศึกษาระดับเขต)
* แผนงาน/โครงการ สงเสริม พัฒนาการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ป 2562
(บูรณาการในตําบลจัดการคุณภาพชีวิต/ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา /
การถายทอดแนวทาง สูการปฏิบัติ)
3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เสริมพลังเพื่อการพัฒนาที่มีคุณภาพ
ผล
1. ทีมงานของสบส.เขต มีความเขาใจ กรอบ/แนวทาง
2. มีระบบ/กลไกการบริหารจัดการงานสุขศึกษา
3. มีแนวทางการดําเนินงานที่สอดคลองกับกองสุขศึกษา
หลักฐาน 1. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ
2. แผน/โครงการ
3. ฐานขอมูลเครือขาย (สสจ./รพ.ฯลฯ)
ไตรมาส 2 - 3
รูปแบบ/ กองสุขศึกษาจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ติดตามความกาวหนาและปญหาอุปสรรค
วิธีการ การดําเนินงาน
ประเด็น 1. แลกเปลี่ยนเรียนรูก ารดําเนินงานสงเสริม พัฒนาการเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพในตําบลจัดการสุขภาพ
2. แลกเปลี่ยนเรียนรูก ารดําเนินงานสงเสริม พัฒนา มาตรฐานสุขศึกษาในสถานบริการสุขภาพ
3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ผล
1. เครือขายสสจ./สสอ/รพ/รพ.สต./แกนนําสุขภาพไดรับการสงเสริมและ พัฒนาศักยภาพ
2. เครือขายไดรับการเสริมพลังในการดําเนินงาน
3. มีแนวทางการดําเนินงานที่สอดคลองกับกองสุขศึกษา
หลักฐาน 1. แผนการนิเทศ/เยี่ยมประเมิน
หลักฐาน 1. ผลการประกวด (รายชื่อ)
2. สรุปผลการดําเนินเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ( แบบฟอรม)
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2.4.2 การรายงานผลการดําเนินงาน
ดําเนินการติดตามและการรายงานผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ 2562 จํานวน 2 ครั้ง
จําแนกราย 6 เดือน คือ
ครั้งที่

ประเด็นการรายงาน

1
(รอบ 6 เดือนแรก:
ต.ค.61 - มี.ค.62)

1. ขอมูลเครือขายผูรับผิดชอบงานสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ป 2562

แบบฟอรมที่ใช

1. (ส.1) แบบรายงานขอมูล
เครือขายผูรับผิดชอบงาน
สุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดป 2562
2. แผนงานโครงการสงเสริมพัฒนาการดําเนินงาน
2. (ส.2) แบบรายงานผล
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพของสํานักงาน
การสงเสริม พัฒนาการ
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ประจําป2562
ดําเนินงานสุขศึกษาและ
3. กิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการดําเนินงานสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ
รอบ 6 เดือนแรก
(พรอมแนบหลักฐาน)
4. ความกาวหนาของการดําเนินงาน สงเสริม
พัฒนาการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพของจังหวัด
2
1. พื้นที่เปาหมายดําเนินงานสุขศึกษาและ
3. (ส.3) แบบรายงานผล
(รอบ 6 เดือนหลัง : พฤติกรรมสุขภาพ ป2562
การสงเสริมสนับสนุน
เม.ย. 62–ก.ย.62) 2. สรุปผลการดําเนินงานสงเสริมการดําเนินงานฯ
เครือขายการดําเนินงาน
ประกอบดวย
สุขศึกษาและพฤติกรรม
2.1 ผลการตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา สุขภาพ รอบ 6 เดือนหลัง
(พรอมแนบหลักฐาน)
ในสถานบริการสุขภาพ
2.2 ผลการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพในตําบลจัดการคุณภาพชีวิต
(เปาหมายผานตั้งแตระดับดีมากขึ้นไป)
2.3 ผลการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขบัญญัติ
แหงชาติในตําบลจัดการคุณภาพชีวิต(เปาหมายผาน
ตั้งแตระดับดีมากขึ้นไป)
2.4 ผลการพัฒนามาตรฐานสุขศึกษา รพ.สต.
ในตําบลจัดการคุณภาพชีวิต (เปาหมายผานตั้งแต
ระดับ1 พอใชขึ้นไป)
2.5 ผลการประเมิน HLแลHB ในตําบลจัดการ
คุณภาพชีวิต - กลุมเด็กและเยาวชน
- กลุมอสม. (วัยทํางาน)
2.6 พื้นที่ตนแบบระดับเขตปงบประมาณ 2562
- ตนแบบโรงเรียนสงเสริมสุขบัญญัติแหงชาติ
(ผลการประกวดผานเกณฑระดับดีเยี่ยม)
- ตนแบบหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
(ผลการประกวดผานเกณฑระดับดีเยี่ยม)

กําหนดสงให
กองสุขศึกษา
ภายใน
วันที่ 25 มี.ค.62

ภายใน
วันที่ 25 ก.ค.62
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2.3.3 แบบฟอรมรายงานในป 2562 ประกอบดวย 3 แบบ
1) (ส.1) แบบรายงานขอมูลเครือขายผูรับผิดชอบงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ปงบประมาณ 2562 (ไตรมาสแรก)
2) (ส.2) แบบรายงานผลการสงเสริม พัฒนาการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต...........ปงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค.61- มี.ค.62)
3) (ส.3) แบบรายงานผลการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น เครื อ ข า ยการดํ า เนิ น งานสุ ข ศึ ก ษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต.........ปงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือนหลัง
(เม.ย.62-ก.ย.62)
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แบบรายงานขอมูลเครือขายผูรับผิดชอบงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ปงบประมาณ 2562
เขต

จังหวัด

เขต.... 1.จังหวัด

2.จังหวัด

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
1 ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
2.
1.
2.

3.จังหวัด

1.
2.

4.จังหวัด

1.
2.

5.จังหวัด

1.
2.

6.จังหวัด

1.
2.

7.จังหวัด

1.
2.

8.จังหวัด

1.
2.

โทร
e-mail :
โทร
e-mail :
โทร
e-mail :
โทร
e-mail :
โทร
e-mail :
โทร
e-mail :
โทร
e-mail :
โทร
e-mail :
โทร
e-mail :
โทร
e-mail :
โทร
e-mail :
โทร
e-mail :
โทร
e-mail :
โทร
e-mail :
โทร
e-mail :
โทร
e-mail :

(ส.1)

เบอรโทรศัพท /
e-mail address
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( ส.2 )
แบบรายงานผลการสงเสริม พัฒนาการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ของสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต........... ปงบประมาณ 2562
รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค.61- มี.ค.62)
1. การแตงตั้งคําสั่งคณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนางานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพระดับเขต.......
แบบรายงานผลการสงเสริม พัฒนาการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ของสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต........... ปงบประมาณ 2562
รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค.61- มี.ค.62)
 ไมมี

 มี (แนบคําสั่งคณะทํางานฯ)

2. มีแผนงาน/โครงการสงเสริมพัฒนาการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพของสํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพเขต ป2562
 ไมมี
 มี (ระบุชื่อโครงการ/แนบโครงการ)
2.1 ชื่อโครงการ..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2.2 ชื่อโครงการ..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3. กิจกรรมการสงเสริม พัฒนาการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ (ในกรณีที่มีการดําเนินงานให
แนบหลักฐานทุกกิจกรรม)
กิจกรรม
 มีการพัฒนาศักยภาพใหกับเครือขายที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานระดับจังหวัด/
อําเภอ/ตําบล/แกนนํา ฯลฯ
 มีการสนับสนุนคูมือ แนวทาง องคความรู
ใหกับเครือขายระดับจังหวัด/อําเภอ/ตําบล/
แกนนํา
 มีการนิเทศ ติดตามกํากับการดําเนินงาน
เครือขายระดับจังหวัด/อําเภอ/ตําบล/แกนนํา
 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูตนแบบ
ระดับเขต
 มีการประเมินผลการดําเนินงานระดับเขต
 อื่นๆ...........................

กลุมเปาหมาย

ผลงาน/แนบหลักฐาน
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4.ความกาวหนาของการดําเนินงานสงเสริมพัฒนาการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพของจังหวัด

300

มีการประเมินผลการดําเนินงานระดับจังหวัด

30

มีการพัฒนาตนแบระดับระดับจังหวัด

50

มีการนิเทศ ติดตามกํากับการดําเนินงาน
ระดับพื้นที่

45

มีการสนับสนุนคูมือ แนวทาง องคความรูเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานใหกับพื้นที่

50

กิจกรรมสงเสริมความรอบรูและพฤติกรรมในตําบล
จัดการคุณภาพชีวิต (แหง)
มีการพัฒนาศักยภาพใหกบั เครือขายที่
เกี่ยวของระดับพื้นที่

50

จํานวน
รพ.สต.
(แหง)

มีการจัดทําแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาความรอบรูฯ

รวมเยี่ยมประเมินเพิ่มยกระดับใหสูงขึ้น

50

มีการเประสานและเยียมเสริมพลัง

A

มีการสนับสนุนคูมือ แนวทาง องคความรู

ตัว
อยาง
1

ชื่อ
จํานวน
โครงการ/
รพ.
กิจกรรม (แหง)

มีการพัฒนาศักยภาพใหกบั เครือขาย รพ.

จังหวัด

มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ

ลํา
ดับที่

กิจกรรมสงเสริมมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพดานสุขศึกษา (แหง)

10

-

300

10

10

-

รวม
5. ปญหา/อุปสรรค
...................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
6. ขอเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ผูรายงาน..............................................
ตําแหนง...............................................
วันที่......................................................
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(ส.3)
แบบรายงานผลการสงเสริมสนับสนุนเครือขายการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ..........ปงบประมาณ 2562
รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย.62-ก.ย.62)
1. พื้นที่เปาหมายดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ป2562
 จํานวนจังหวัด………………………แหง ไดแก จังหวัด………………………………………………………………
 สถานบริการสุขภาพทัง้ หมด จํานวน.............แหง จําแนกเปน
 รพศ. .............แหง
 รพท..............แหง
 รพช. .............แหง
 รพร...............แหง
 ตําบลจัดการคุณภาพชีวิต
เปาหมาย ป 62 จํานวน..............ตําบล
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
เปาหมาย ป 62 จํานวน..............แหง
 หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
เปาหมาย ป 62 จํานวน..............หมูบาน
 โรงเรียนสงเสริมสุขบัญญัติแหงชาติ เปาหมาย ป 62 จํานวน..............โรงเรียน
2. สรุปผลการสงเสริมการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ปงบประมาณ 2562
2.1 ผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา จํานวน..........แหง (จากโปรแกรมมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ Hs4)
ระดับ
สถานบริการ
สุขภาพ
1................
รพศ
รพท.
รพช.
รพร.
รวม
2................. รพศ
รพท.
รพช.
รพร.
รวม
3................. รพศ
รพท.
รพช.
รพร.
รวม
4................
รพศ
รพท.
รพช.
รพร.
รวม
รวมทั้งเขต
ชื่อจังหวัด

จํานวน
เปาหมาย
(แหง)

ผลการตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา
ระดับพื้นฐาน
ระดับพัฒนา
ระดับคุณภาพ
จํานวน (แหง) รอยละ จํานวน (แหง) รอยละ จํานวน (แหง) รอยละ
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2.2 ผลการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในตําบลจัดการคุณภาพชีวิตจํานวน.....แหง(จากแบบ
ประเมินหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ) จําแนกรายจังหวัด ดังนี้
ชื่อจังหวัด

เปาหมาย
ทั้งหมด
(แหง)

1....................

ผลประเมินหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ
ระดับพัฒนา
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีเยี่ยม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
(แหง)
(แหง)
(แหง)
(แหง)

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

2.3 ผลการพัฒนาโรงเรียนสุขบัญญัติแหงชาติ ในตําบลจัดการคุณภาพชีวิต จํานวน..........แหง
(จากแบบประเมินการพัฒนาโรงเรียนสุขบัญญัติแหงชาติ) จําแนกรายจังหวัด ดังนี้
ชื่อจังหวัด
1......................
2.......................
3.......................
4.....................
5.....................
6.....................
7.....................
8.....................
รวมทั้งเขต

เปาหมาย
ทั้งหมด
(แหง)

ระดับพัฒนา
จํานวน รอยละ
(แหง)

ผลประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติแหงชาติ
ระดับดี
ระดับดีมาก
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
(แหง)
(แหง)

ระดับดีเยี่ยม
จํานวน รอยละ
(แหง)
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2.4 ผลการพัฒนามาตรฐานสุขศึกษา รพ.สต. ในตําบลจัดการคุณภาพชีวิต จํานวน.........แหง
(จากโปรแกรมประเมินตนเองผานเว็บไซตกองสุขศึกษา http://www.hed.go.th)จําแนกรายจังหวัดดังนี้
เปาหมาย
ทั้งหมด
(แหง)

ชื่อจังหวัด
1....................................

ผลประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ระดับ1พอใช
ระดับ2ดี
ระดับ3ดีมาก
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
(แหง)
(แหง)
(แหง)

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

2.5 มีผลการประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของเขต (แสดงผลลัพธของการสงเสริมพัฒนา)
(จากแบบประเมินความรอบรูและพฤติกรรมสุขภาพกลุมนักเรียน และกลุม อสม. ป2562 ดาวนโหลดแบบประเมิน
ไดจาก เว็บไซตกองสุขศึกษา http://www.hed.go.th)
ผลการประเมิน
กลุมเปาหมาย

กลุมนักเรียน
กลุม อสม.(วัยทํางาน)

ระดับความรอบรูดานสุขภาพ (HL)

ไมดี

พอใช

ดี

ดีมาก

ระดับพฤติกรรมสุขภาพ (HB)
ไมดี

พอใช

ดี

ดีมาก
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2.6 พื้นที่ตนแบบระดับเขต ปงบประมาณ 2562 (ผลการประกวดระดับเขต)
รายชื่อ
ประแภท

1. โรงเรียนตนแบบ
สงเสริมสุขบัญญัติ
แหงชาติ
2. หมูบานตนแบบ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ

จํานวนพื้นที่ที่
รวมประกวด
(แหง/จังหวัด)

ผลการประกวดพื้นที่ตนแบบระดับเขต
อันดับที่1

อันดับที่2

อันดับที่3

อันดับที่4

....... แหง
......จังหวัด

ระบุชื่อโรงเรียน ระบุชื่อโรงเรียน ระบุชื่อโรงเรียน ระบุชื่อโรงเรียน
และที่อยู.......... และที่อยู.......... และที่อยู........... และที่อยู...........

....... แหง
......จังหวัด

ระบุชื่อหมูบาน ระบุชื่อหมูบาน
และที่อยู........... และที่อยู………….

ระบุชื่อหมูบาน
และที่อยู…………..

ระบุชื่อหมูบาน
และที่อยู...........

หมายเหตุ: พื้นที่ที่เปนตนแบบระดับเขตทั้ง 2 ประเภท โปรดแนบเอกสารผลการดําเนินงานพัฒนาฯ รวม
จํานวน......เลม
3. ปญหา/อุปสรรค
...................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
4. ขอเสนอแนะ
..................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

ผูรายงาน..............................................
ตําแหนง...............................................
วันที่......................................................
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
ภาคผนวก ค.
ภาคผนวก ง.
ภาคผนวก จ.
ภาคผนวก ฉ

ขอมูลเครือขายผูรับผิดชอบงานสุขศึกษา สบส.เขต 1-12 ปงบประมาณ 2562
รายชื่อผูสนับสนุนงานสุขศึกษา ของกองสุขศึกษา
ทําเนียบผูเชี่ยวชาญ (วิทยากร) ดานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
แบบประเมินการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ
แบบประเมินการพัฒนาโรงเรียนสุขบัญญัติแหงชาติ
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานงานสุขศึกษา
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ภาคผนวก ก: ขอมูลเครือขายผูรับผิดชอบงานสุขศึกษา

ของสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 – 12 ปงบประมาณ 2562

ลําดับ
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม
1
นายถาวร ขาวแสง
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1

เบอรโทรศัพท / e-mail address
โทร 08 1764 1131
e-mail : twon@windowslive.com

2

นายศุภชัย กันทาใจ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

โทร 06 1265 0666
e-mail : n_sup@hotmail.com

3

นางสาววาสนา สิทธิกัน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

โทร 08 2182 0768
e-mail : aoy_076@hotmail.com

4

นางสาวกุลชา กุณาฝน
พนักงานราชการ

โทร 09 5246 6196
e-mail : kulachakunafan@gmail.com

สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 พิษณุโลก
1
นายดิเรก สุวรรณประทีป
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต2

โทร 08 1398 7448
e-mail :Direk_55555@hotmail.com

2

นายนฤดล อวมสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

โทร 08 7843 3656
e-mail : naruedon72@gmail.com

3.

นางสาวพัชราภรณ บดีรัฐ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

โทร 06 2310 4487
e-mail : sbs.phis@gmail.com

3.

นางสาวอรพินท ครุฑจับนาค
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมงานคุมครองผูบ ริโภคดานบริการสุขภาพ

โทร 06 2310 4487
e-mail : sbs.phis@gmail.com

4.

นางสาวนาตยา สุดจอย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

โทร 08 7314 4184
e-mail : nattaya3630@gmail.com

5.

นางวาวไพลิน เปรมสุโข
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ

โทร 08 9432 9937
e-mail : phailin.rainny@gmail.com
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 3 นครสวรรค
1
นายทรงยศ ศรีทองคง
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต3
2

นายธีรปนกรณ ศุภกิจโยธิน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ

สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 นนทบุรี
1
นายศุภชัย สิงโห
รก.ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต4

เบอรโทรศัพท / e-mail address
โทร 09 3130 1755
e-mail : dagron2549@gmail.com
โทร 08 9707 4766
e-mail : terapanakorn@gmail.com

โทร 09 7128 9660
e-mail : pop_supper@yahoo.co.th

2

นายพิพฒ
ั นพล พินจิ ดี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

08 1799 2401
e-mail : Pi_padtz@hotmail.com

3

นางสาวสุดารัตน เหมรินี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมงานคุมครองผูบ ริโภคดานบริการสุขภาพ

โทร 09 5514 5317
e-mail : u5208077@gmail.com

4.

นางสาวนาถยา ขุนแกว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ

โทร 09 5619 8461
e-mail
:Nattaya_09090529@hotmail.com

สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 ราชบุรี
1
นายศรีสกุล แสงประเสริฐ
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5

โทร 08 1736 0343
e-mail : srisakul50@hotmail.com

2

นายมงคล ปยปญญา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

โทร 09 2256 0880
e-mail : mpiyapunya@gmail.com

3

นายภานุวฒ
ั น พิทักษธรรมกุล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

โทร 06 1236 7797
e-mail : dekthai_noo@hotmail.com
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 ชลบุรี
1
นายบุญชัย พุทธนิมิตกุล
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6

เบอรโทรศัพท / e-mail address
โทร 08 2328 9178
e-mail : bnimit1@gmail.com

2

นายจรุญ ไตรวุฒิ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

โทร 09 5889 4651
e-mail : Jroon.triwoot@gmail.com

3

นางสาวปุณยานุช ขันทะเนตร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

โทร 08 7936 0831
e-mail :Cassiopeia-101@hotmail.com

4

นางสาวเพ็ญวิภา แกวพิภพ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

โทร 08 3326 3562
e-mail :Sky_fahhh@hotmail.com

สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7 ขอนแกน
1
นายบุญเพ็ง ยอดบุญมา
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7

โทร09 8754 2505
e-mail : hs4nq@hotmail.com

2

นายสิรวิชญ วิชญธีรากุล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

โทร09 3465 1491
e-mail : Sirawich48@gmail.com

3

นายถวิล เลิกชัยภูมิ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

โทร08 1369 3000
e-mail : thawinha@gmail.com

4

นางนพวรรณ วิชญธีรากุล
นักวิชาการสาธาณสุขชํานาญการ
กลุมงานคุณภาพมาตรฐานการบริการ

โทร06 3412 3554
e-mail : noppawan.im@gmail.com

5

นางสาวณัฐธิดา สุวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

โทร06 4829 5174
e-mail :puinatthida2535@gmail.com
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8 อุดรธานี
1
นายวิมล ยาทองไชย
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8

เบอรโทรศัพท / e-mail address
โทร 08 9942 4734
e-mail : wim.yath@gmail.com

2

นายนิพนธ แสนสีคาํ มวน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมคุณภาพมาตรฐานการบริการ

โทร 08 9573 2563
e-mail : tumtam_narak@hotmail.com

3

นายคมสันต แรงจบ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

โทร 0823009953 /0629988245
e-mail : jjj-jack@hotmail.com

4

นางสาวรัตนากร ยิงลํา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
นายทรงเดช ยศจํารัส
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

โทร 08 7293 9113
e-mail : janeenaj024@gmail.com

5

สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา
1
นายสมมารถ ชัยวงษ
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9

โทร 06 4142 9198
e-mail : Songdet_yo@yahoo.com

โทร 093-320-8008
e-mail : sommart2554@hotmail.com

2

นายสมภพ อาจชนะศึก
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

โทร 09 3321 0011
e-mail : Sompop1968@gmail.com

3

นางสาวกัญจนา เขงดี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

โทร 095 9593502
e-mail : phchss9nma@gmail.com

สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี
1
นายสัมพันธ มุณีรัตน
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10

โทร 04 525 5259
e-mail : sampun_5@hotmail.com

2

นางสาววันวิสาข วงศพิทักษ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมงานคุณภาพมาตรฐานการบริการ

โทร 083147 2438
e-mail :
wanwisa_b.benz@hotmail.com

3

นางสาววิไล มีทองขาว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

โทร 08 5313 2868
e-mail : wilai.pakking9@gmail.com
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 สุราษฎรธานี
1
นายวันชัย มัน่ สัมฤทธิ์
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11
2

นางสาวทิพวัลย ชูประเสริฐ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

3

นางสาวพลอยไพลิน จันทรมณี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนฯ
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 สงขลา
1
นายสุวิทย บุญวิชัย
รักษาการผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 12 จังหวัดสงขลา

เบอรโทรศัพท / e-mail address
โทร 08 1737 0152
e-mail : wanchai375@gmail.com
โทร 08 9598 3164
e-mail :tippychu1@gmail.com
โทร 08 7200 9006
e-mail : Rainbow.p_za@hotmail.com
โทร 08 1748 3768
e-mail : suwit2504_@hotmail.com

2

นางสาวอนุสรา เจะสัน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

โทร 08 9969 5223
e-mail : chesun.anussara@gmail.com

3

นางสาวจุฑามาศ ขวัญแกว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ

โทร 08 0701 3963
e-mail : jedsri2@hotmail.com
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ภาคผนวก ข : รายชื่อสนับสนุนการดําเนินงานสุขศึกษา ปงบประมาณ 2562
สบส. เขต
1: เชียงใหม

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
นางสาวมะลิ ไพฑูรยเนรมิต
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

โทรศัพท/Email
08 5484 8612
malipai@live.com

2 : พิษณุโลก

นางสุภัชญา ยศประกอบ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

08 6047 7260
Iamsupatchaya@gmail.com

3 :นครสวรรค

นางรุงกาญจน รณหงษา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

08 5730 0550
Rungkarn21@gmail.com

4 :นนทบุรี

นางสาวมนทกานติ ตระกูลดิษฐ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

08 1939 1545
Nutch.happy@gmail.com

5 :ราชบุรี

นายชัยภูมิ ชุมภู
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

08 5842 3722
cphum0384@gmail.com

6 :ชลบุรี

ดร.กันยารัตน กุยสุวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

08 1902 5619
kpoope@gmail.com

7 :ขอนแกน

นางนาตยา เกรียงชัยพฤกษ
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ

08 6338 7792 Nathaya47@hotmail.com

8 :อุดรธานี

นางฉันทพิชญา โพธิสาจันทร
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ

06 1695 3586
Poti297@gmail.com

9 :นครราชสีมา

นางสาวทิวาพร กลมกลอม
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ

08 5484 8615
Tiwa1958@gmail.com

10:อุบลราชธานี

นางศุภัคนิจ วิษณุพงษพร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

08 1899 6964
Supakanit.wis@gmail.com

11: สุราษฎรธานี

นางวิมลศรี อุทัยพัฒนาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

08 5484 8611
Pom2502@Gmail.com

12 : สงขลา

นางพิศมัย สุขอมรรัตน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

08 6335 5676
sookpis@gmail.com
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ภาคผนวก ค : ทําเนียบผูเชี่ยวชาญ (วิทยากร) ดานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ชื่อ สกุล / ตําแหนง
ดานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
1.รศ.ดร.ประสิทธิ์ ลีระพันธ
รองศาสตราจารย
นักวิชาการอิสระ
อดีตอาจารย
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

2.รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
รองศาสตราจารย
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ที่อยูติดตอ/โทร/email
เลขที่ 441 ซอยจรัญสนิทวงศ 57
บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร: 081 936 9378
email: p_leerapan@hotmail.com

- สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่ 9/9 หมูที่ 9 ตําบลบางพูด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
บานเลขที่ 88/78 หมูที่ 5 ตําบลบานใหม
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร: 08 1624 3098,
0 2504 8031-3
email:pensirinapa@gmail.com

3.ศ.ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท
อาจารยพิเศษนักวิชาการอิสระ
อดีตอาจารยคณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เลขที่ 18/35 หมูบานซีรนี -กัลปพฤกษ
ถ.กัลปพฤกษ เขตบางแค กทม. 10160
โทร: 081658 0731
email: aimutcha.w@chula.ac.th.
aimutchaw@gmail.com

ประสบการณ/
ความเชี่ยวชาญ
- การวิจัยเชิงคุณภาพ
- พฤติกรรมสุขภาพการสงเสริม
และการปองกันโรค
- งานอนามัยชุมชน
- การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
- การสรางเสริมสุขภาพ
- การวิจัย-ประเมินผลโครงการ
สุขภาพ
- การพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาและ
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
- การวางแผนงานโครงการ
สุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
- การจัดการความรู
ดานสุขศึกษา
- การเสริมพลังชุมชนเพื่อการ
สรางเสริมสุขภาพ
- การพัฒนามาตรฐานการ
ดําเนินงานสุขศึกษาใน
สถานบริการสาธารณสุข
- การวิจัยดานสุขศึกษาและ
การสงเสริมสุขภาพ
- สุขศึกษาในโรงเรียน
- การจัดการเรียนการสอน
- การเสวนา
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ชื่อ สกุล / ตําแหนง

ที่อยูติดตอ/โทร/email

4.นาวาโทดร.บุญเรือง เกิดอรุณเดช
ผูอํานวยการศูนยประสานงาน
เครือขายวิจัยภาครัฐ
รองผูอํานวยการศูนยวจิ ัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 119 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก
23 ต.บางมด อ.ทุงครุ กทม.10140
เลขที่ 229/6 หมูที่ 4 ถนนประชา
อุทิศ 33 แขวงบางมด เขตทุงครุ
กทม. 10140
โทร:0895548881, 0818996151
email: high_it@hotmail.com

5.ดร.อนันต มาลารัตน
อาจารย

ภาควิชาสุขศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ
ประสานมิตร
โทร: 026495000 ตอ 15426
มือถือ0982692018
email: anan_ilc1@yahoo.com

6.รศ.ดร.อังศินันท อินทรคําแหง
รองศาสตราจารย

ประสบการณ/
ความเชี่ยวชาญ
- การจัดทําแผนยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดหลัก
- การควบคุมกํากับ ติดตาม
และประเมินผล
- การรวบรวมและการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานสุขภาพ

- การวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ
- การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
- การออกแบบแผนงานโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
- ดานสุขศึกษา
- การวิเคราะหตนทุนใน
ระดับสถานีอนามัย
- การศึกษาพฤติกรรมการเจ็บปวย
ของประชาชนในเขตชนบท
- การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของปจจัยทีส่ งผลตอ
ความสําเร็จในการจัดการ
เครือขายชุมชนดานสุขภาพ
- การพัฒนาตัวชี้วดั ความสุขแบบ
พอเพียงของคนในชุมชนจังหวัด

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
- การประยุกตทฤษฎีเพื่อใชในการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ถ.สุขุมวิท23 เขตวัฒนา กทม.10110 - 3 Self, Promise
- การพัฒนาเครื่องมือ
โทร: 0 2649 5000 ตอ17624
ความรอบรูดานสุขภาพ (HL)
โทรสาร 0 2262 0809
E-mail: ungsinun@swu.ac.th
ungsinun@gmail.com
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ชื่อ สกุล / ตําแหนง
7.ผศ.ดร.กรัณฑรัตน บุญชวยธนาสิทธิ์
ผูชวยศาสตราจารย

8.รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน
รองศาสตราจารย
คณะบดี คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยูติดตอ/โทร/email

ประสบการณ/
ความเชี่ยวชาญ
ภาควิชาพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร - สุขศึกษาในโรงเรียน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 50
- การประยุกตทฤษฎีทาง
ถ.งามวงศวาน ต.ลาดยาว เขตจตุจักร พฤติกรรมศาสตร
กทม. 10900
- การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
โทร: 0 2579 7149
- การประเมินผลสุขศึกษา
email: jinda99@yahoo.com
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
10400
โทร: 0 2354 8543
email:

- สุขศึกษาในโรงพยาบาล
- พฤติกรรมศาสตรและ
การสงเสริมสุขภาพ
- ความรอบรูดานสุขภาพ
( Health Literacy)
- การพัฒนาคุณภาพ
งานสุขศึกษาบูรณาการ
มาตรฐาน HA

9.น.พ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล
อดีต ผูอํานวยการสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล
(องคการมหาชน)

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

-มาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ
-การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
-การบริหารความเสี่ยง
-การเปนผูเยี่ยมสํารวจภายนอก
-Advanced HA
-SPA in Action

10.พ.ญ.ปยะวรรณ ลิ้มปญญาเลิศ
รองผูอํานวยการสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล
(องคการมหาชน)

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

-มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ
-การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
-การบริหารความเสี่ยง
-การเปนผูเยี่ยมสํารวจภายนอก
-ความปลอดภัยผูป วยและบุคลากร(2
P Safety )
-Advanced HA
-SPA in Action

Chanuantong.tan@mahidol.ac.th
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ที่อยูติดตอ/โทร/email

ประสบการณ/
ความเชี่ยวชาญ
-ระบาดวิทยาวัฒนธรรม
-การวิเคราะหแบบแผน
ความเสี่ยงพฤติกรรมรวม
และการออกแบบ
health interventions
-มิติสังคมวัฒนธรรมกับ
ความเสี่ยงสุขภาพ
-วัฒนธรรมสุขภาพทองถิ่น
-แผนที่เดินดิน

11.น.พ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย
ผูอํานวยการสํานักวิจัยสังคมและ
สุขภาพ

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

12.รศ.ดร.มณีรัตน ธีระวัฒน
รองศาสตราจารย
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

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

- สุขศึกษาและการสงเสริม
สุขภาพในโรงพยาบาลและ
ในชุมชน
- พฤติกรรมสุขภาพและ
สุขศึกษาที่เกี่ยวของกับ
โรคติดตอและโรคไมติดตอ
- การสงเสริมสุขภาพที่เกี่ยวของ
กับโรคไมติดตอเรื้อรัง

13.ผศ.ดร.ขวัญเมือง แกวดําเกิง
ผูชวยศาสตราจารย
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

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

- องคกรสุขภาวะ
- ความรอบรูดานสุขภาพ
- พฤติกรรมสุขภาพ
- การสงเสริมสุขภาพ
- การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ

14.ดร.ดวงกมล ภูนวล
กลุมงานสุขศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลอุตรดิตถ
หัวหนากลุมงานสุขศึกษา
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ
โรงพยาบาลอุตรดิตถ
โทร : 08 9272 8868

-การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพผูปวย
เบาหวาน แบบบูรณาการ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ
แบบพหุระดับ
-การนํามาตรฐานงานสุขศึกษา
สูการปฏิบัติ
- การสงเสริมสุขภาพผูส ูงอายุ
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ที่อยูติดตอ/โทร/email

ดานสื่อสารสุขภาพ/สื่อ
15.ผศ. ดร. กําพล แสวงบุญสถิต
ผูชวยศาสตราจารยคณะภาษาและ
การสื่อสาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(นิดา)

คณะภาษาศาสตรและการสื่อสาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
118 ม.3 ถ.เสรีไทย ต.คลองจั่น
อ.บางกะป กรุงเทพฯ 10240

16.ผศ. ดร. สมิทธิ์ บุญชุติมา
ผูชวยศาสตราจารย ประจําภาควิชา
การประชาสัมพันธ
คณะนิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โทร: 08 4659 8819
email: compol@outlook.com
ภาควิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
email: smith.b@chula.ac.th
โทร : .081 646 9343

ประสบการณ/
ความเชี่ยวชาญ
- เทคนิคการสื่อสารสุขภาพ
- การประยุกตทฤษฎีการ
สื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
- การรูเทาทันสื่อ
- การสํารวจสื่อสุขภาพ
- การประชาสัมพันธ
- การใชสื่อสมัยใหมเพื่อการ
ประชาสัมพันธ
- การออกแบบสื่อสมัยใหม
- การผลิตสื่อ
- การสื่อสารดวยภาพ

17.ดร.สุวิทย บึงบัว

ศูนยพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาดวย
- การออกแบบกราฟก&
รองผูอํานวยการศูนยพฒ
ั นาคุณภาพ เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล อาคารรัชมัง มัลติมีเดีย(graphic &
การศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษา คลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ ถนน multimedia)
ราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 - การออกแบบคอรสแวร
ทางไกล
(Courseware)สําหรับ
โทร: 08 9813 6033
คอมพิวเตอร
email:suwit_bu@hotmail.com
- การฝกอบรมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร(Information and
Communication
Technology)
- การจัดการศึกษาทางไกล
- Application สําหรับการ
เรียนการสอน
18.นายอานนท มีศรี
สื่อสารมวลชน
นายกสมาคมสื่อชุมชนภาคใต
นครศรีธรรมราช

สมาคมสื่อชุมชนภาคใตนครศรีธรรมราช
556/475 หมู 5 ต.ปากพูน อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
โทร: 08 0626 7805
email:for_my_mine@hotmail.com

- งานสื่อสารมวลชน ดานวิทยุ
โทรทัศน
- วิทยากรใหความรูดานการ
รูเทาทันสื่อ
- การจัดการองคความรู
- ดานวิศวกรรม
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ชื่อ สกุล / ตําแหนง
19.นายนพรัตน อินทรทิม
นักนิเทศศิลป

ที่อยูติดตอ/โทร/email
ศูนยสื่อสารสาธารณะ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โทร: 09 8460 7827
email:
nopparat.i@anamai.mail.go.th

20.ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี
อาจารยคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

21.ผศ.ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท
email: hprasak@chula.ac.th
ขาราชการบํานาญ
อดีตหัวหนาภาควิชาโสตทัศนศึกษา
คณะครุาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณ/
ความเชี่ยวชาญ
- โปรแกรมกราฟก ระดับพื้นฐาน
ถึง แอดวานซ
- การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ
เพื่อ social media ของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
- การทําอินโฟกราฟกฉบับมือใหม
- เทคนิคการถายภาพนิง่ และวิดโี อ
ใหโดนใจ
- การออกแบบและพัฒนาระบบศูนย
การเรียนรู
- การออกแบบและพัฒนาสื่อ การ
เรียนการสอน
- การฝกอบรม
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับ
การศึกษาในสังคมสารสนเทศ
(ระดับดุษฎีบัณฑิต)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- วิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนามนุษย
(ระดับมหาบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- การจัดการความรู
การสรางวัฒนธรรมองคกร
การถอด Tacit Knowledge
- การวางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การจัดทําคูมือปฏิบัตงิ าน
- การออกแบบและจัดทําหลักสูตร
การประเมินโครงการฝกอบรม
การบริหารงานฝกอบรม
- วิทยากรผูบรรยาย
การพัฒนาบุคลิกภาพการสอน
การนําเสนอผลงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
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22.รศ.ดร.อรจรีย ณ ตะกั่วทุง
รองอธิการบดี ฝายวิจัย
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

23.ผศ.ดร.ฐัศแกว ศรีสด
ผูชวยศาสตราจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

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

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

ประสบการณ/
ความเชี่ยวชาญ
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับ
การศึกษาในสังคมสารสนเทศ
- การจัดการความรูในการศึกษา
- เทคโนโลยีการศึกษา
ในการฝกอบรม
- การจัดการความรู
การสรางวัฒนธรรมองคกร
การถอด Tacit Knowledge
- การวางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การจัดทําคูมือปฏิบัตงิ าน
- การออกแบบและจัดทําหลักสูตร
การประเมินโครงการฝกอบรม
การบริหารงานฝกอบรม
- การนําเสนอผลงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
- คอมพิวเตอรกราฟกส
- โปรแกรมคอมพิวเตอร
ควบคุมระบบ
- ระบบสื่อสารขอมูล
- ปญญาประดิษฐ
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
ชั้นสูง
- ระบบปฏิบัติการ
- โครงสรางขอมูล
- ระบบการจัดการฐานขอมูล
- การประยุกตใชคอมพิวเตอรกราฟก
- โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 3
- การวิเคราะหและออกแบบระบบ
- ฐานขอมูลเบื้องตน
- เทคโนโลยีเชิงวัตถุ
- การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
- Advanced SQL
- HCI
- การออกแบบแบบมีปฏิสัมพันธ
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ที่อยูติดตอ/โทร/email

ประสบการณ/
ความเชี่ยวชาญ
- การสื่อสารมวลชน
- การจัดทําแผนแมบทการสื่อสาร
สาธารณะ

24.รศ.ดร. ศิริชัย ศิริกายะ
คณบดี คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยสยาม

คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
สยาม 38 มหาวิทยาลัยสยาม
ถ. เพชรเกษม บางหวา
ภาษีเจริญ กทม. 10160
โทร/email: 08 9205 9727
Com2@siam.edu

25.รศ.ดร.กิตติ กันภัย

นักวิชาการอิสระ
โทร. 08 1827 8652
Email :
Burapa13@hotmail.com

-การรณรงคและการสื่อสารสุขภาพ
-การจัดทํายุทธศาสตรการรณรงคและ
การสื่อสารสุขภาพ
-การวิจัยดานการสื่อสาร
-การรูเทาทันสื่อ
-การสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ

25.ผศ.(พิเศษ)ดร.เนตร หงษไกรเลิศ
รองผูอํานวยการสถาบันพัฒนา
สุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล

- การศึกษาทางไกล
-โสตทัศนูปกรณในงานพิพิธภัณฑ
- การพัฒนาและการประยุกตการใชสื่อ
สําหรับการสอนและการฝกอบรม
-โทรทัศนศึกษาทางการแพทย
- เครื่องมือและสื่อการนําเสนอ
- ความรูเกี่ยวกับเครื่องฉายและเครื่อง
เสียง
- โทรทัศนศึกษา
- เทคนิคการนําเสนอโดยใชสื่ออยางมี
ประสิทธิภาพ
- เทคนิคการนําเสนอผลงานวิจยั
- การเขียนบทเพื่อการผลิตสื่อ
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ภาคผนวก ง : แบบประเมินการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
แบบประเมินการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ฉบับปรับปรุงป 2562
คําชี้แจง: การประเมินการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ฉบับปรับปรุง ป 2562
เปนการวัดระดับการพัฒนาของหมูบาน/ชุมชนในการจัดการดานสุขภาพใหประชาชนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกตอง เพื่อการปรับปรุงกลวิธีในการสงเสริม สนับสนุนที่เหมาะสมกับศักยภาพและความตองการของ
หมูบาน/ชุมชน ซึ่งจะสงผลใหประชาชนในชุมชนนั้นมีสุขภาพแข็งแรง ไมเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันได โดยการ
ปฎิบัติตนใหถูกตอง ดวยพฤติกรรมสุขภาพในประเด็นตอไปนี้
1.การออกกําลังกาย สม่ําเสมอ สัปดาหละอยางนอย 5 วันๆละอยางนอย 30 นาที
2.การกินอาหาร เนนการกินผัก ผลไมสดวันละอยางนอยครึ่งกิโลกรัมขึ้นไป หรือกินผักครึ่งหนึ่ง
อยางอื่นครึ่งหนึ่ง ลดอาหารหวานมันเค็ม
3.ไมสูบบุหรี่
4.การปองกันวัณโรค
5.การใชยาสมเหตุสมผล
1 .ระดับการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จําแนกเปน 4 ระดับ ประกอบดวย
ระดับ 1 : ระดับพัฒนา
ระดับ 2 : ระดับดี
ระดับ 3 : ระดับดีมาก
ระดับ 4 : ระดับดีเยี่ยม
2.ระยะเวลาในการประเมิน : ดําเนินการประเมินหมูบานละ 1 ชุด ปละ 1 ครั้ง
3.แบบประเมินการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบดวย 4 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของหมูบาน
สวนที่ 2 เกณฑประเมินการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
สวนที่ 3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการพัฒนา
สวนที่ 4 สรุปผลการประเมินรายหมูบาน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของหมูบาน
1.ชื่อหมูบาน ..................................ตําบล........................................... อําเภอ.......................จังหวัด...........................
2.จํานวนครัวเรือน….…ครัวเรือน จํานวนประชากรทั้งหมด..................คน จําแนกเปนชาย..........คน หญิง.........คน
๓.จํานวน อสม. ………………….คน อสค. ………………….คน
4.ชื่อ-สกุลของแกนนํา................................................... โทร........................................
5.ชื่อโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่ดูแล………………......…………………….....ตําบล...............................................
6.ชื่อ-สกุลของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ ...................................................... ตําแหนง...................................................
โทร……………………………........…………………..email………………......………………………………………………………………
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สวนที่ 2 เกณฑประเมินการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ระดับ
การพัฒนา
ระดับ 1 :
ระดับ
พัฒนา

ระดับ 2 :
ระดับดี

เกณฑ

สาระสําคัญของการประเมิน

1. ทีมพัฒนา
หมูบาน
ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม
สุขภาพ

1. มีทีมพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนฯ ซึ่งอาจเปนกรรมการที่มีอยูแลว
หรือจัดตั้งใหม (จํานวนมากหรือนอย ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของ
แตละหมูบาน) โดยมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน
2. มีก ารแลกเปลี่ ยนเรีย นรู ประสบการณร ะหวางทีม พัฒนาฯ ใน
รูปแบบที่หลากหลาย ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละพื้นที่ เชน
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การศึกษาดูงาน ฯลฯ

2. ขอมูลความ 3. มีขอมูลความรอบรูดานสุขภาพและ/หรือพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ
รอบรูดาน
ของประชาชนเป า หมายในชุ ม ชน/หมู บ า น เช น พฤติ ก รรมกิ น ผั ก
สุขภาพและ ผลไมนอยกวาเกณฑ กินหวาน มัน เค็ม ไมออกกําลังกาย ฯลฯ
พฤติกรรม
สุขภาพ
3. การมีสวน 4. มีภาคีเครือขายภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนมีสวนรวมใน
รวมของภาคี การพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนฯ
เครือขาย
(ผานเกณฑการประเมินในระดับพัฒนา ครบทุกขอ)
4. แผนงาน/ 5. มีแผนงาน/โครงการเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและ/หรือ
โครงการ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามปญหาสุขภาพที่สําคัญของ
ปรับเปลีย่ น
ชุ ม ชน/หมู บ า น โดยใช ข อ มู ล ความรอบรู ด า นสุ ข ภาพและ/หรื อ
พฤติกรรม
พฤติกรรมเสี่ยง และการมีสวนรวมของภาคีเครือขายและประชาชน
สุขภาพ
5. การจัด
6. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูและสื่อสารสุขภาพในชุมชน/หมูบาน
กิจกรรมการ เพื่อเสริมสรา งความรอบรูด านสุขภาพและ/หรือการปรับ เปลี่ย น
เรียนรูและจัด พฤติกรรมสุขภาพตามแผนงาน/โครงการ
ปจจัยเอื้อตอ
การปรับเปลี่ยน 7. มีการจัดสภาพแวดลอมในชุมชน/หมูบาน เพื่อเอื้อตอเสริมสราง
ความรอบรูดานสุขภาพและ/หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรม
ของประชาชน เชน ลานออกกําลังกาย ศูนยเรียนรูสุขภาพ ชมรม
สุขภาพ
สรางสุขภาพ ฯลฯ
8. มีมาตรการหรือขอตกลงรวมของชุมชน/หมูบาน เพื่อเสริมสราง
ความรอบรูดานสุขภาพและ/หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ผลการ
ประเมิน
มี ไมมี

หลักฐาน
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ระดับ
การพัฒนา
ระดับ 3 :
ระดับดีมาก

ระดับ 4 :
ระดับดี
เยี่ยม

เกณฑ

สาระสําคัญของการประเมิน

(ผานเกณฑการประเมินในระดับพัฒนาและระดับดี ครบทุกขอ)
6. การเฝา
9. มีการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพตามปญหาสุขภาพที่สําคัญของ
ระวัง
ชุมชน/หมูบาน
พฤติกรรม
สุขภาพ
7. นวัตกรรม 10. มีและใชนวัตกรรมที่สงผลตอการเสริมสรางความรอบรูด าน
และตนแบบ สุขภาพและ/หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
การ
11. มีบุคคลตนแบบหรือครัวเรือนตนแบบพฤติกรรมสุขภาพ
ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม
สุขภาพ
8. การ
12. รอยละ 75 ของประชาชนกลุมเปาหมายมีความรอบรูด าน
ประเมินความ สุขภาพระดับดีขึ้นไป หรือมีการเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้นจากเดิม
รอบรูดาน
13. รอยละ 75 ของประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่
สุขภาพและ ถูกตองระดับดีขึ้นไป หรือมีการเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้นจากเดิม
พฤติกรรม
สุขภาพ
(ผานเกณฑการประเมินในระดับพัฒนา ระดับดี และระดับดีมาก ครบทุกขอ)
9. สภาวะ
14. เปนแหลงศึกษาดูงานและขยายผลสูพื้นที่หมูบาน/ชุมชนอื่นใหมี
สุขภาพของ
การพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชนดี
15. ประชาชนมีสภาวะสุขภาพดีขนึ้ ไดแก คา BMI รอบเอว ระดับ
ขึ้น
น้ําตาลในเลือด/ ความดันโลหิต
16. จํานวนประชาชนกลุม เสี่ยง/กลุมปวย ของหมูบานลดลง

ผลการ
ประเมิน
มี ไมมี

หลักฐาน
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สวนที่ 3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการพัฒนา
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
สวนที่ 4 สรุปผลการประเมินรายหมูบาน
 ผานระดับพัฒนา

 ผานระดับดี

(ลงชื่อ).................................................. ผูประเมิน(แกนนําพัฒนา)
(...............................................)
ตําแหนง .............................................
วันที่ .........../...................../..........

 ผานระดับดีมาก

 ผานระดับดีเยี่ยม

(ลงชื่อ)........................................... ผูรับรอง(จนท.รพ.สต.)
(..............................................)
ตําแหนง ............................................
วันที่ .........../…………..……./………
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ภาคผนวก จ : แบบประเมินการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขบัญญัติแหงชาติ

แบบประเมินการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขบัญญัติแหงชาติ (ฉบับปรับปรุง ป 2562)
คําชี้แจง:

เปนการวัดเพื่อจัดระดับการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขบัญญัติแหงชาติ ในการดําเนินงานจัดการดาน
สุขภาพ เพื่อจะสงผลใหเด็กนักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง มีสุขภาพที่แข็งแรง ไมเจ็บปวยดวยโรคที่
ปองกันได โดยการปฏิบัติตนใหถูกตองตามแนวทางสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ เปนเกณฑสุขภาพพื้นฐาน
ในการดูแลตนเอง ซึ่งจะลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆ ได
1. ระดับการพัฒนาโรงเรียนสุขบัญญัติแหงชาติ จําแนกเปน 4 ระดับ ประกอบดวย
ระดับ 1 : ระดับพัฒนา
ระดับ 2 : ระดับดี
ระดับ 3 : ระดับดีมาก
ระดับ 4 : ระดับดีเยี่ยม
2. ระยะเวลาในการประเมิน ดําเนินการประเมินโรงเรียนละ 1 ชุด ปละอยางนอย 1 ครั้ง
3. แบบประเมินการพัฒนาโรงเรียนสุขบัญญัติแหงชาติ ฉบับปรังปรุง ป 2562ประกอบดวย 3 สวน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของโรงเรียน
สวนที่ 2 เกณฑประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติแหงชาติ
สวนที่ 3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการพัฒนา
4. สรุปผลการประเมินรายโรงเรียน

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของโรงเรียน
1.ชื่อโรงเรียน .............................................. ตําบล................................ อําเภอ....................... จังหวัด....................
2.จํานวนนักเรียน ชาย.............คน หญิง............คน รวม............ คน
3.ชื่อโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่ดูแล.........................................ตําบล .........................................................
ชื่อ-สกุลเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ................................................................. ตําแหนง.............................................
โทรศัพท................................................มือถือ/email….......………………………………………………………………………..
4.ชื่อครู/อาจารยผูรับผิดชอบ.................................................. ตําแหนง...............................................................
โทรศัพท..................................................มือถือ/email………………..…………………………………………………………….
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สวนที่ 2 เกณฑประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติแหงชาติ
ระดับ
การพัฒนา

สาระสําคัญของการประเมิน

ระดับ 1 :
ระดับพัฒนา

1. มีนโยบายเรื่องสุขบัญญัติแหงชาติ
2. มีคณะกรรมการ/คณะทํางาน
3. มีขอมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน
(ผานเกณฑการประเมินในระดับพัฒนา ครบทุกขอ)
4. มี แผนงาน/โครงการ การสร างเสริ มและปลู กฝ งพฤติ ก รรมตาม
สุขบัญญัติแหงชาติ
5. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนงาน/โครงการ
6. มีการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนที่เอื้อตอการสรางเสริมและ
ปลูกฝงพฤติกรรมตามสุขบัญญัติแหงชาติ
7. มีกลุมชมรมหรือแกนนํานักเรียนดานสุขภาพ
(ผานเกณฑการประเมินในระดับดี ครบทุกขอ)
8. นักเรียนตนแบบดานพฤติกรรมสุขภาพ
9. มีและใชนวัตกรรมที่สงผลตอการสรางเสริมและปลูกฝงพฤติกรรม
ตามสุขบัญญัติแหงชาติ
10. รอยละ 75 ของนักเรียนกลุมเปาหมายมีความรอบรูดานสุขภาพตามสุข
บัญญัติแหงชาติระดับพอใชขึ้นไป หรือมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากเดิม
11.ร อ ยละ 75 ของนั ก เรี ย นกลุ ม เป า หมายมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่
ถูกตองระดับพอใชขึ้นไป หรือมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากเดิม
(ผานเกณฑการประเมินในระดับดีมาก ครบทุกขอ)
13. นักเรียนมีสภาวะสุขภาพดีขึ้น เชน น้ําหนัก สวนสูง ตามเกณฑ
และอนามัยสวนบุคคล
14. มีการสรางการมีสวนรวมกับชุมชนในการดูแลสุขภาพตามสุข
บัญญัติแหงชาติ

ระดับ 2 :
ระดับดี

ระดับ 3 :
ระดับดีมาก

ระดับ 4 :
ระดับดีเยี่ยม

ผลการ
ประเมิน
มี ไมมี

หลักฐาน
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สวนที่ 3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการพัฒนา
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
สวนที่ 4 สรุปผลการประเมินรายโรงเรียน
 ผานระดับพัฒนา  ผานระดับดี

 ผานระดับดีมาก

(ลงชื่อ) ..............................................ผูประเมิน(ครูแกนนําพัฒนา)
(จนท.รพ.สต.)
(.............................................)
ตําแหนง .............................................
วันที่ .........../...................../..........

 ผานระดับดีเยี่ยม

(ลงชื่อ) ................................................. ผูรับรอง
(...............................................)
ตําแหนง ................................................
วันที่ .........../......................../..........

61

ภาคผนวก ฉ : แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานงานสุขศึกษา

มส.๑

แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานงานสุขศึกษา ฉบับปรับปรุง
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/ศูนยสุขภาพชุมชน
ชื่อ รพ.สต./ศูนยสุขภาพชุมชน................................ ตําบล........................ อําเภอ........................ จังหวัด................
องคประกอบที่ ๑ นโยบายการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ตัวชี้วัด/เกณฑ
๑.๑ ลักษณะของนโยบายการดําเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๑.๑.๑ มีนโยบายการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพของสถานบริการสาธารณสุข
เปนลายลักษณอักษร
๑.๑.๒ นโยบายการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพเกิดจากการมีสวนรวมของ
หนวยงานภาครัฐ และตัวแทนภาคประชาชนที่
เกี่ยวของกับปญหาสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ
๑.๑.๓ นโยบายเปนที่รับรูของผูเกี่ยวของในสถาน
บริการสาธารณสุข หนวยงานภาครัฐและภาค
ประชาชนที่เกี่ยวของกับปญหาสาธารณสุขใน
พื้นที่รับผิดชอบ

ผลการประเมิน
๒ ๑ ๐

หลักฐานหรือ
ขอมูลยืนยัน

หมายเหตุ

๑.๑.๑
๑.๑.๒

1.1.3

องคประกอบที่ ๒ ทรัพยากรการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ตัวชี้วัด/เกณฑ
๒.๑ บุคลากรที่รับผิดชอบงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
๒.๑.๑ มีการกําหนดหรือมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบ
งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเปน
ลายลักษณอักษร
๒.๑.๒ บุคลากรที่รับผิดชอบงานสุขศึกษาไดรับการ
พัฒนาโดยการฝกอบรม ประชุมสัมมนา หรือ
พัฒนาทักษะดานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพอยางนอยปละ ๑ ครั้ง

ผลการประเมิน
๒ ๑ ๐

หลักฐานหรือ
ขอมูลยืนยัน
๒.๑.๑
๒.๑.๒

หมายเหตุ
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ตัวชี้วัด/เกณฑ
๒.๒ งบประมาณหรือทรัพยากรเพื่อการดําเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๒.๒.๑ ไดรับงบประมาณและหรือทรัพยากรเพื่อการ
ดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ตามกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนงาน/โครงการ
จากหนวยคูสัญญาบริการปฐมภูมิ (CUP)
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ และภาคประชาชน

ผลการประเมิน
๒ ๑ ๐

หลักฐานหรือ
ขอมูลยืนยัน

มส.1
หมายเหตุ

๒.๒.๑

องคประกอบที่ ๓ ระบบขอมูลสารสนเทศดานการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ตัวชี้วัด/เกณฑ
๓.๑ ฐานขอมูลดานพฤติกรรมสุขภาพ
๓.๑.๑ มีการจําแนกประเภทขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ
ที่สอดคลองกับปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ
๓.๑.๒ มีวธิ ีการรวบรวมขอมูลพฤติกรรมสุขภาพที่
นาเชื่อถือและตรวจสอบได
๓.๑.๓ มีการปรับปรุงขอมูลพฤติกรรมสุขภาพใหเปน
ปจจุบัน ปละ ๑ ครั้ง
๓.๑.๔ มีการเชื่อมโยงขอมูลพฤติกรรมสุขภาพกับเครือขาย
ทั้งในสถานบริการสาธารณสุขและในชุมชน
๓.๒ ฐานขอมูลดานสื่อสุขศึกษา
๓.๒.๑ มีการจําแนกประเภทขอมูลสื่อสุขศึกษา
๓.๒.๒ มีการเผยแพรขอมูลสื่อสุขศึกษาของหนวยงาน
ใหกับผูที่เกี่ยวของ
๓.๓ ฐานขอมูลดานเครือขายการดําเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๓.๓.๑ มีการจําแนกประเภทขอมูลเครือขายการ
ดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๓.๓.๒ มีการปรับปรุงขอมูลเครือขายการดําเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพใหเปนปจจุบัน ปละ1ครั้ง
๓.๓.๓ มีการเชื่อมโยงขอมูลการดําเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งในสถานบริการ
สาธารณสุขและในชุมชน

ผลการประเมิน
๒ ๑ ๐

หลักฐานหรือ
ขอมูลยืนยัน
๓.๑.๑
๓.๑.๒
๓.๑.๓
๓.๑.๔
๓.๒.๑
๓.๒.๒

๓.๓.๑
๓.๓.๒
๓.๓.๓

หมายเหตุ
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องคประกอบที่ ๔ แผนการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ตัวชี้วัด/เกณฑ
๔.๑ การมีแผนการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ บูรณาการอยูในแผนงาน/
โครงการที่เปนปญหาสาธารณสุข
๔.๑.๑ มีวัตถุประสงค หรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ
เปนลายลักษณอักษรอยูในแผนงาน/โครงการที่
เปนปญหาสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งใน
สถานบริการสาธารณสุขและในชุมชน
๔.๒ ลักษณะของแผนการดําเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๔.๒.๑ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดําเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพถูกจัดทํา
โดยใชขอมูลจากฐานขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ
สื่อสุขศึกษา และเครือขายการดําเนินงานสุขศึกษา
๔.๒.๒ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดําเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ครอบคลุม
การเรียนรูดานสุขภาพ การพัฒนาทักษะ และการ
พัฒนาปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพที่สอดคลองตามตัวชี้วัด
๔.๒.๓ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดําเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของ
สถานบริการสาธารณสุขจัดทําขึ้นโยการมีสวน
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และภาคประชาชน

ผลการประเมิน
๒
๑
๐

หลักฐานหรือ
ขอมูลยืนยัน

๔.๑.๑

๔.๒.๑

๔.๒.๒

๔.๒.๓

หมายเหตุ
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องคประกอบที่ ๕ กิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ตัวชี้วัด/เกณฑ
๕.๑ ลักษณะของการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
๕.๑.๑ มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขและในชุมชน
และหรือบูรณาการอยูในงานบริการสุขภาพ ตามที่
กําหนดไวในแผนงาน/โครงการ
๕.๑.๒ มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพที่มุงใหเกิดการเรียนรู การพัฒนาทักษะที่
จําเปน และเกิดการพัฒนาปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอ
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคลองกับการ
พัฒนาพฤติกรรมตามตัวชี้วัด
๕.๑.๓ มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ ทั้งในสถานบริการสาธารณสุข และใน
ชุมชน ที่ประกอบดวยภาคีเครือขาย ครบตาม
แผนงาน/โครงการที่ตั้งไว

ผลการประเมิน
๒
๑
๐

หลักฐานหรือ
ขอมูลยืนยัน

หมายเหตุ

๕.๑.๑

๕.๑.๒

๕.๑.๓

องคประกอบที่ ๖ การติดตามสนับสนุนการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ตัวชี้วัด/เกณฑ
๖.๑ กระบวนการติดตามสนับสนุนการดําเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๖.๑.๑ มีการติดตามสนับสนุนการดําเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในแผนงาน หรือโครงการ
๖.๑.๒ มีการนําขอมูลจากการติดตามสนับสนุนการ
ดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ไปใชในการปรับปรุง แกไขปญหา

ผลการประเมิน
๒
๑
๐

หลักฐานหรือ
ขอมูลยืนยัน
๖.๑.๑
๖.๑.๒

หมายเหตุ

องคประกอบที่ ๗ การประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ตัวชี้วัด/เกณฑ
๗.๑ กระบวนการประเมินผลการดําเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๗.๑.๑ มีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุถึง ตัวชี้วัด
พฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และ
กลุมเปาหมาย ตามแผนงาน หรือโครงการที่
กําหนด
๗.๑.๒ มีการประเมินผลและรายงานผลการประเมินการ
ดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ของสถานบริการสาธารณสุขเปนลายลักษณอักษร
๗.๑.๓ ผลการประเมินการดําเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ถูกนําไปใชปรับปรุงการ
ดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ของสถานบริการสาธารณสุข

ผลการประเมิน
๒
๑
๐

หลักฐานหรือ
ขอมูลยืนยัน
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๗.๑.๑

๗.๑.๒
๗.๑.๓

องคประกอบที่ ๘ การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ
ตัวชี้วัด/เกณฑ
๘.๑ กระบวนการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ
๘.๑.๑ มีแผนการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพที่เปน
พฤติกรรมเสี่ยงตามปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ
๘.๑.๒ มีการดําเนินการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง และ
รายงานผลการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพเปน
ลายลักษณอักษร
๘.๑.๓ ผลการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ ถูกนําไปใชใน
การดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ

ผลการประเมิน
๒
๑
๐

หลักฐานหรือ
ขอมูลยืนยัน
๘.๑.๑
๘.๑.๒
๘.๑.๓

หมายเหตุ

66

มส.๑

องคประกอบที่ ๙ การวิจัยที่เกี่ยวกับสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ตัวชี้วัด/เกณฑ
๙.๑ กระบวนการวิจัยที่เกี่ยวของกับสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ
๙.๑.๑ มีการวิจัยดานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพที่
สอดคลองกับปญหาสาธารณสุขของสถานบริการ
สาธารณสุขหรือเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๙.๑.๒ มีรายงานผลและมีผลการวิจัยดานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเปนลายลักษณอักษร

ผลการประเมิน
๒
๑
๐

หลักฐานหรือ
ขอมูลยืนยัน
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๙.๑.๑

๙.๑.๒

องคประกอบที่ ๑๐ ผลลัพธการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ตัวชี้วัด/เกณฑ
๑๐.๑ ผลลัพธดานผูรับบริการ
๑๐.๑.๑ รอยละของกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพ
ในปญหาสาธารณสุขที่สําคัญเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ถูกตองเพิ่มขึ้น
๑๐.๑.๒ รอยละของกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอ
กระบวนการสุขศึกษา
๑๐.๒ ผลลัพธดานชุมชน
๑๐.๒.๑ ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดกิจกรรม
สุขศึกษาเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๑๐.๓ ผลลัพธดานพัฒนาคุณภาพบริการ
๑๐.๓.๑ มีนวัตกรรม หรือผลงานเดนที่ไดรับรางวัลใน
ระดับจังหวัดหรือเขตหรือประเทศ หรือผลงานที่
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปละ ๑ เรื่อง

ผลการประเมิน
๒
๑
๐

หลักฐานหรือ
ขอมูลยืนยัน
๑๐.๑.๑
๑๐.๑.๒
๑๐.๒.๑
๑๐.๓.๑

หมายเหตุ
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แบบวิเคราะหการประเมินตนเองตามมาตรฐานงานสุขศึกษา ฉบับปรับปรุง
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ศูนยสุขภาพชุมชน
องคประกอบ/ตัวชี้วัด
๑.นโยบายการดําเนินงานสุข
ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ
๑.๑ ลักษณะของนโยบาย
ดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
๒.ทรัพยากรการดําเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ
๒.๑ บุคลากรที่รับผิดชอบงานสุข
ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๒.๒ งบประมาณหรือทรัพยากร
เพื่อการดําเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๓.การพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศ ดานการดําเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ
๓.๑ ฐานขอมูลดานพฤติกรรมสุขภาพ
๓.๒ ฐานขอมูลดานสื่อ
สุขศึกษา
๓.๓ ฐานขอมูลดานเครือขายการ
ดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
๔.แผนการดําเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๔.๑ การมีแผนการดําเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ บูรณาการอยูในแผนงาน/
โครงการที่เปนปญหาสาธารณสุข
๔.๒ ลักษณะของแผนการ
ดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรม สุขภาพ

คะแนน
ที่ได

การคํานวณ

เกณฑผาน

คะแนนทีไ่ ด x๑๐๐ = %
๖

๖๖.๖๖ %

คะแนนทีไ่ ด x๑๐๐ = %
๔
คะแนนทีไ่ ด x๑๐๐ = %
๒

๗๕ %

คะแนนทีไ่ ด x๑๐๐ = %
๘
คะแนนทีไ่ ด x๑๐๐ = %
๔
คะแนนทีไ่ ด x๑๐๐ = %
๖

๗๕ %

คะแนนทีไ่ ด x๑๐๐ = %
๒

๕๐ %

คะแนนทีไ่ ด x๑๐๐ = %
๖

๖๖.๖๖ %

๕๐ %

๗๕ %
๖๖.๖๖ %
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ผาน
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มส.๒
องคประกอบ/ตัวชี้วัด

๕.กิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
๕.๑ ลักษณะของการจัดกิจกรรม
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ
๖.การติดตามสนับสนุนการ
ดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรม สุขภาพ
๖.๑ กระบวนการติดตามสนับสนุน
การดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
๗.การประเมินผลการดําเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ
๗.๑ กระบวนการประเมินผลการ
ดําเนินงานสุขศึกษาและ พัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
๘.การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ
๘.๑ กระบวนการเฝาระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ
๙.การวิจัยที่เกี่ยวกับสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ
๙.๑ การวิจัยที่เกี่ยวกับสุขศึกษา
และพฤติกรรมสุขภาพ
๑๐.ผลลัพธการดําเนินงานสุข
ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ
๑๐.๑ ผลลัพธดานผูรับบริการ
๑๐.๒ ผลลัพธดานชุมชน
๑๐.๓ ผลลัพธดานพัฒนาคุณภาพ
บริการ

คะแนน
ที่ได

การคํานวณ

เกณฑผาน

คะแนนทีไ่ ด x๑๐๐ = %
๖

๖๖.๖๖ %

คะแนนทีไ่ ด x๑๐๐ = %
๔

๗๕ %

คะแนนทีไ่ ด x๑๐๐ = %
๖

๖๖.๖๖ %

คะแนนทีไ่ ด x๑๐๐ = %
๖

๖๖.๖๖ %

คะแนนทีไ่ ด x๑๐๐ = %
๔

๗๕ %

คะแนนทีไ่ ด x๑๐๐ = %
๔
คะแนนทีไ่ ด x๑๐๐ = %
๒
คะแนนทีไ่ ด x๑๐๐ = %
๒

๗๕ %
๕๐ %
๕๐ %

ผลลัพธ
ผาน
ไมผาน
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มส.๒
หมายเหตุ : ๑)การผานแตละองคประกอบ ตองผานทุกตัวชี้วัดและทุกเกณฑ โดยในแตละเกณฑ
ตองไมมีผลการประเมินเปน ๐ คะแนน และคารอยละแตละตัวชี้วัดมีคาเทากับ
หรือสูงกวาเกณฑที่กําหนด จึงจะถือวาผานองคประกอบนั้น
๒)ระดับผลการประเมินตนเอง แบงเปน ๓ ระดับคือ
ระดับ ๑ (พอใช)
ผานองคประกอบที่ ๓, ๔, ๕, ๗
ระดับ ๒ (ดี)
ผานองคประกอบที่ ๑ ถึง ๗
ระดับ ๓ (ดีมาก)
ผานทั้ง ๑๐ องคประกอบ

70

