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แก้ไขครั้งที่

วัน เดือน ปี
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1. วัตถุประสงค์
คู่มือ กระบวนงานพัฒนารูปแบบกลไกการเฝ้าระวัง เตือนภัยด้านพฤติกรรมสุขภาพ (Surveillance
System) เล่มนี้ จัดท้าขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการด้าเนินงานพัฒนารูปแบบกลไกการเฝ้าระวัง เตือนภัยด้าน
พฤติกรรมสุขภาพ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินงานพัฒนารูปแบบกลไก
การเฝ้าระวัง เตือนภัยด้านพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้การด้าเนินงานมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยกระบวนงานกระบวนงานพัฒนารูปแบบกลไกการเฝ้าระวัง เตือนภัยด้านพฤติกรรมสุขภาพ
(Surveillance System) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทบทวนสถานการณ์สุขภาพ จัดล้าดับและระบุปญญหาที่ส้าคัญ ก้าหนดปญญหาสาธารณสุข ที่ต้องการ
เฝ้าระวัง
2. วางแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
2.1 ก้าหนดพฤติกรรมสุขภาพ ที่ต้องเฝ้าระวัง
2.2 ก้าหนดตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่ต้องการเฝ้าระวัง
2.3 ก้าหนดรูปแบบและวิธีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพสามารถด้าเนินการได้หลายรูปแบบ การเลือกใช้รูปแบบโดย
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือใช้รูปแบบผสมนั้น ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมสุขภาพที่ต้องการเฝ้าระวังและปญญหาสาธารณสุขที่ถูก
ก้าหนดโดยพฤติกรรมสุขภาพ โดยจ้าแนกรูปแบบของการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพตามวิธีการได้ 5 รูปแบบ ดังนี้
1) การส้ารวจเร่งด่วน (Rapid survey) โดยการสัมภาษณ์หรือการทดแบบสอบถาม
2) การท้าการสังเกต (Observation) โดยการเฝ้าติดตามสังเกตพฤติกรรม และปญจจัยของ
พฤติกรรมสุขภาพตลอดเวลาหรือเป็นระยะๆแล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นการสังเกตจากภายนอก
3) การเข้าไปเป็นสมาชิกของครอบครัว ชุมชนและสังคม (Membership involvement) เป็น
การสังเกตอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการสังเกตจากภายใน และเป็นไปตามบริบทของบุคคลที่อาศัยอยู่ในครอบครัว กลุ่ม ชุมชน
หรือสังคมที่ต้องการเฝ้าระวัง
4) การท้าแผนที่พฤติกรรม (Behavioral mapping) โดยการจดบันทึกข้อมูลที่ได้พบเห็นจาก
บุคคล ครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุถึงพื้นที่และช่วงเวลา แล้วน้ามาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาการ
กระจายขอบเขต และกลไกทางพฤติกรรม และความสัมพันธ์ของพฤติกรรมสุขภาพกับปญจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5) การใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการใช้ข้อมูลจากบุคคล และเอกสารที่มีอยู่
แล้วในลักษณะของข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลในระบบรายงาน
2.4 ก้าหนดพื้นที่ส้าหรับเฝ้าระวัง
2.5 การก้าหนดช่วงเวลาส้าหรับการเฝ้าระวัง
2.6 การก้าหนดตัวบุคคลที่ด้าเนินการเฝ้าระวัง
3.ด้าเนินการ
3.1 จัดท้าเครื่องมือเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
3.2 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
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3.4 การแปลผลข้อมูล
3.5 จัดท้ารายงานเผยแพร่
1) รายงานฉบับผู้บริหาร
2) รายงานผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
3) รายงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4.ประเมินผล
4.1 ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์และองค์ประกอบ
4.2 ความคุ้มค่า
4.3 คุณภาพของระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

เรื่อง กระบวนงานพัฒนารูปแบบกลไกการเฝ้าระวัง เตือนภัยด้าน

คู่มือการปฏิบัติงาน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

พฤติกรรมสุขภาพ (Surveillance System)
เอกสารเลขที่ SP - HSS-Hed-M - 03
วันที่บังคับใช้ 8 สิงหาคม 2560

แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับที่ 01
หน้า 4
ของ 8

2. ผังกระบวนงาน กระบวนงานพัฒนารูปแบบกลไกการเฝ้าระวัง เตือนภัยด้านพฤติกรรมสุขภาพ (Surveillance System)
มาตรฐาน
ข้อกาหนดของ
ลาดับ
กระบวนงาน
เวลา(วัน.)
กระบวนการ
5 วัน 1.ทบทวนสถานการณ์
ศึกษำสถำนกำรณ์สขุ ภำพ
สุขภาพ
2.จัดล้าดับและระบุ
1
ปญญหาที่ส้าคัญ

ผู้รับผิด
ชอบ
เจ้าหน้าที่
2 คน

จัด ลำดับและ
ระบุปญ
ั หำทีส่ ำคัญ

2 วัน
วำงแผนเฝ้ำระวัง

2

ด ำเนินกำร

45 วัน

ประเมินผล

15 วัน

3

4

1. ก้าหนดพฤติกรรม เจ้าหน้าที่
สุขภาพที่ต้องเฝ้าระวัง
5 คน
2. ก้าหนดตัวชี้วัด
3. ก้าหนดรูปแบบและ
วิธีการ
4. ก้าหนดพื้นที่
5. ก้าหนดช่วงเวลา
6. ก้าหนดตัวบุคคลที่
ด้าเนินการเฝ้าระวัง
1 จัดท้าเครื่องมือเฝ้า
เจ้าหน้าที่
ระวังพฤติกรรมสุขภาพ
5 คน
2 จัดเก็บรวบรวมข้อมูล
3 วิเคราะห์ข้อมูล
4 แปลผลข้อมูล
5 จัดท้ารายงานเผยแพร่
1. ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ เจ้าหน้าที่
และองค์ประกอบ
3 คน
2. ความคุ้มค่า
3. คุณภาพของระบบเฝ้า
ระวังพฤติกรรมสุขภาพ

รวม

ประมาณ
60 วัน

3. ขอบเขต
กระบวนงานพัฒนารูปแบบกลไกการเฝ้าระวัง เตือนภัยด้านพฤติกรรมสุขภาพ (Surveillance System)
เริ่มจาก
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1. ทบทวนสถานการณ์สุขภาพ จัดล้าดับและระบุปญญหาที่ส้าคัญ ก้าหนดปญญหาสาธารณสุข ที่ต้องการ
เฝ้าระวัง
2. วางแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
2.1 ก้าหนดพฤติกรรมสุขภาพ ที่ต้องเฝ้าระวัง
2.2 ก้าหนดตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่ต้องการเฝ้าระวัง
2.3 ก้าหนดรูปแบบและวิธีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
2.4 ก้าหนดพื้นที่ส้าหรับเฝ้าระวัง
2.5 การก้าหนดช่วงเวลาส้าหรับการเฝ้าระวัง
2.6 การก้าหนดตัวบุคคลที่ด้าเนินการเฝ้าระวัง
3.ด้าเนินการ
3.1 จัดท้าเครื่องมือเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
3.2 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.4 การแปลผลข้อมูล
3.5 จัดท้ารายงานเผยแพร่
1) รายงานฉบับผู้บริหาร
2) รายงานผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
3) รายงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4.ประเมินผล
4.1 ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์และองค์ประกอบ
4.2 ความคุ้มค่า
4.3 คุณภาพของระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
4. ความรับผิดชอบ
1) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีหน้าที่
1 เป็นที่ปรึกษา ให้นโยบายในการพัฒนาองค์ความรู้/ระบบ/กลไกและการควบคุมก้ากับในการพัฒนา
รูปแบบกลไกการเฝ้าระวัง เตือนภัยด้านพฤติกรรมสุขภาพ
2. ลงนามเห็นชอบในพัฒนาองค์ความรู้/ระบบ/กลไกและการควบคุมก้ากับการพัฒนารูปแบบกลไกการเฝ้า
ระวัง เตือนภัยด้านพฤติกรรมสุขภาพและอนุมัติให้ประกาศใช้คู่มือ
2) ผู้อ้านวยการกองสุขศึกษา มีหน้าที่
อ้านวยการ และควบคุมก้ากับการด้าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน / โครงการ
.
3) หัวหน้ากลุ่มอุทยานการเรียนรู้สุขภาพ มีหน้าที่
เป็นผู้รับผิดชอบด้าเนินงาน ควบคุม ก้ากับ ติดตามการด้าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ
4) เจ้าหน้าที่ในกลุ่มอุทยานการเรียนรู้สุขภาพ มีหน้าที่
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เป็นผู้รับผิดชอบการด้าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ และด้าเนินกิจกรรมตามขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ
กลไกการเฝ้าระวัง เตือนภัยด้านพฤติกรรมสุขภาพ (Surveillance System)
5) เจ้าหน้าที่ในกองสุขศึกษา มีหน้าที่
ร่วมเป็นคณะกรรมการควบคุมก้ากับและสนับสนุนการปฏิบัติงานการพัฒนารูปแบบกลไกการเฝ้าระวัง
เตือนภัยด้านพฤติกรรมสุขภาพ
5. คาจากัดความ
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการแปลผลข้อมูลทางพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ที่มีการด้าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งการน้าความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผน การจัดท้ามาตรการ และการประเมินผลมาตรการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมสุขภาพ
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) เจ้าหน้าที่ในกลุ่มอุทยานการเรียนรู้สุขภาพ ทบทวนสถานการณ์ในปีที่ผ่านมา และย้อนหลัง 5 ปี
ได้แก่ ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายกรม/กระทรวง พร้อมทั้ง สรุปประเด็นทิศทางที่จะท้าต่อไป
จัดล้าดับและระบุปญญหาที่ส้าคัญ ก้าหนดปญญหาสาธารณสุข ที่ต้องการเฝ้าระวัง ให้ครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้/ระบบ/
กลไกและการพัฒนารูปแบบกลไกการเฝ้าระวัง เตือนภัยด้านพฤติกรรมสุขภาพ
2) เจ้าหน้าที่ในกลุ่มอุทยานการเรียนรู้สุขภาพประชุมจัดท้าแผนการพัฒนาองค์ความรู้/ระบบ/กลไกและ
2.1 ก้าหนดพฤติกรรมสุขภาพ ที่ต้องเฝ้าระวัง
2.2 ก้าหนดตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่ต้องการเฝ้าระวัง
2.3 ก้าหนดรูปแบบและวิธีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
2.4 ก้าหนดพื้นที่ส้าหรับเฝ้าระวัง
2.5 การก้าหนดช่วงเวลาส้าหรับการเฝ้าระวัง
2.6 การก้าหนดตัวบุคคลที่ด้าเนินการเฝ้าระวังและเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติแผน
3) เจ้าหน้าที่ในกลุ่มอุทยานการเรียนรู้สุขภาพ ประชุมมอบหมายบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
จัดท้าตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติการรายบุคคล
3.1 จัดท้าเครื่องมือเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
3.2 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.4 การแปลผลข้อมูล
3.5 จัดท้ารายงานเผยแพร่
1) รายงานฉบับผู้บริหาร
2) รายงานผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
3) รายงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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4) เจ้าหน้าที่ในกลุ่มอุทยานการเรียนรู้สุขภาพ ด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติ และ ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประเมินผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์และองค์ประกอบ
ประเมินความคุ้มค่า และประเมินคุณภาพของระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
5) เจ้าหน้าที่ในกลุ่มอุทยานการเรียนรู้สุขภาพ สรุปผลการด้าเนินงาน และรายงานตามระบบรายงาน
ที่ก้าหนดเดือนละ 1 ครั้ง /3,6,9 เดือนครั้ง และรายงานผลการด้าเนินงานพร้อมจัดท้าเอกสารรายงานเป็น electronic
file เมื่อสิ้นปี
7. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
7.1 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค้าสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
7.1.1 R-HSS-M-003.05.01 รั ฐ ธรรมนู ญ ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบั บ ปี พ.ศ. 2550
7.1.2 R-HSS-M-003.05.02 มาตรฐานโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพ(ฉบับกาญจนาภิเษก)
7.1.3 R-HSS-M-003.05.04 มาตรฐานงานสุขศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล พ.ศ. 2552
7.1.4 แนวทางการด้าเนินงานสุขศึกษาของส้านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ปี 2558
7.2 เอกสารอ้างอิงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.2.1 TEMPLATE และตัวชี้วัดกองสุขศึกษาปี 2558
8. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร
8.1 การจัดเก็บ
ชื่อเอกสาร
รหัสเอกสาร
1.สถานการณ์สุขภาพ
2.แนวทางการเฝ้าระวังพฤติกรรม
สุขภาพ
3.รายงานการเฝ้าระวังพฤติกรรม
สุขภาพ
4.การประเมินผลการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ

สถานที่เก็บ
กลุ่มอุทยานการ
เรียนรู้สุขภาพ
กลุ่มอุทยานการ
เรียนรู้สุขภาพ
กลุ่มอุทยานการ
เรียนรู้สุขภาพ
กลุ่มอุทยานการ
เรียนรู้สุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ในกลุ่มอุทยาน
การเรียนรู้สุขภาพ
เจ้าหน้าที่ในกลุ่มอุทยาน
การเรียนรู้สุขภาพ
เจ้าหน้าที่ในกลุ่มอุทยาน
การเรียนรู้สุขภาพ
เจ้าหน้าที่ในกลุ่มอุทยาน
การเรียนรู้สุขภาพ

8.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง
เอกสารเลขที่ 1 - 4 เจ้าหน้าที่ ทุกระดับของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ขอเข้าถึงเอกสาร
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ระยะเวลา
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
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9. ระบบการติดตามและประเมินผล
9.1 ตัวชี้วัด
9.1.1 ร้อยละของความส้าเร็จในการด้าเนินงานตามขั้นตอนของคู่มือปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง
9.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่กองสุขศึกษา
9.2 เกณฑ์การวัด
9.2.1 ร้อยละ 80 ของความส้าเร็จในการด้าเนินงานตามขั้นตอนของคู่มือปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง
9.2.2 ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่กองสุขศึกษา
9.3 กลวิธีในการติดตามประเมินผล
9.3.1. กลวิธีเข้าถึงตัวชี้วัดข้อ 9.1.1 จากการติดตามควบคุมก้ากับกิจกรรม งบประมาณ จากระบบการ
รายงาน SMART ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
9.3.1 กลวิธีเข้าถึงตัวชี้วัดข้อ 9.1.1 จากการประชุมสรุปผลการด้าเนินงานในกลุ่มผู้รับผิดชอบ
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