กรอบแนวทางการดําเนินงาน
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ปี 2560
โดย กองสุ ขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ
ตุลาคม 2559

ส่ วนที่ 1
นโยบาย และทศทางของรฐบาลและกระทรวงสาธารณสุ
และทิศทางของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสขข
ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการดําเนินงานสุ ขศึกษาและพฤติกรรมสุ ขภาพ

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ยุุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนุ มนุษุ ย์
เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะ และความรู้
ความสามารถที่จะเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ

เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีการเรียนรู้ อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวติ *

เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีพฤติกรรม
เสี่ยงทางสุขภาพทีล่ ดลงและมี
คุคณภาพชี
ณภาพชวตทดขน
วติ ทีด่ ีขนึ้ *

แนวทางการพัฒนา
• ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะสมอง และทักษะ
ทางสังั คมทีีเ่ หมาะสม
• พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
มีทักษะการทํางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
• สงเสรมแรงงานใหมความรู
ส่งเสริมแรงงานให้มีความร้และทั
ละทกษะในการ
กษะในการ ประกอบอาชี
ประกอบอาชพพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดงาน
• พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุให้มีโอกาส เข้าสู่ตลาดงาน
เพิ่มขึน้
เพมขน
• การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรม ที่เหมาะสมกับสังคม
สูงวัย

แนวทางการพัฒนา
• ขยายผลความร่วมมือระหว่าง
สถาบันั การศึึกษา ภาคเอกชน และ
ผู้เชี่ยวชาญในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
• สงเสรมระบบทวภาคหรอสหกจศกษา
ส่งเสริมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา
• พัฒนาคุณภาพครู
• พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
• สงเสรมการสรางเครอขายระหวางบาน
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างบ้าน
วัด โรงเรียนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน

แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ด้ว้ ยตนเอง
• พัฒนารูปแบบการออกกําลังกาย
และโภชนาการ
• ควบคุ
ควบคมการส่
มการสงเสรมการตลาดใน
งเสริมการตลาดใน
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
• สร้างกลไกในการจัดทํานโยบาย
สาธารณะที่ตอ้ งคํานึงถึงผลกระทบ
สาธารณะทตองคานงถงผลกระทบ
ต่อสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําใน
สังคม
• เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพืน้ ฐฐานทางสังคมของภาครัฐทัง้
ด้านการศึกษา สาธารณสุข การคุ้มครองทางสังคม และ
กระบวนการยุตธิ รรม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
•เพิมปร
ม่ ประสิสทธภ
ธิภาพการบริ
รบรหารจั
รจดการและการให้
ร ล รใ บร
บริการของภาครั
รขอ ภ รฐฐ
•ลดข้อร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับการอํานวยความยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค

ร่างรัฐธรรมนูญ
ู แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติ พ.ศ.2559
หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ
มาตรา 54 เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
มาตรา 55 ประชาชนไดรบบรการสาธารณสุ
ประชาชนได้รับบริการสาธารณสขที
ขทมประสทธภาพอยางทวถง
่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริ
เสรมสรางใหประชาชนม
มสร้างให้ประชาชนมี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
มาตรา 63 มีมาตรการและกลไก ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุุจริตและประพฤติ
ฤ มิชอบ
มาตรา 69 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะวิทยาการแขนงต่าง ๆ ให้เกิด
ความรู้ การพัฒนา และนวัตกรรม
หมวดที่ 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ
มาตรา 71 สรางเสรมสุ
สร้างเสริมสขภาพเพื
ขภาพเพอใหประชาชนมสุ
่อให้ประชาชนมีสขภาพที
ขภาพทแขงแรงและมจตใจเขมแขง
่แข็งแรงและมีจติ ใจเข้มแข็ง
มาตรา 76 พัฒนาระบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ด้านที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.4 เตรียี มความพรอมเขาสู
้ ้ ส่ ังคมผูส้ ูงอายุ
ด้านที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.4 พฒนาคนทุ
พัฒนาคนทกช่
กชวงวยโดยสงเสรมการเรยนรู
วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนร้ตลอดชี
ลอดชวต
วิต
ด้านที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ
5.3 ประสานการทํางานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม
เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ดานท
้ ี่ 8 การพฒนาและการสงเสรมการใชประโยชนจากวทยาศาสตร
ั
ส่ ส ิ ใ ้ป โ ์ ิ ศ ส ์ เทคโนโลย
โ โ ี การวจยและ
ิั
พัฒนา และนวัตกรรม
8.1 สนบสนุ
สนับสนนการเพิ
นการเพมคาใชจายในการวจยแล
่มค่าใช้จา่ ยในการวิจัยและพัพฒนาของปร
ฒนาของประเทศ
เทศ
ด้านที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร่างกรอบทิศทางแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฯ
ยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถสูง และ มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ 3. การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และคุณภาพชีวิตของประชากรตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศาสตร์์ 4. การคุ้มครอง จัดการโรค
โ และภัยคุกคามสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ 5. การสร้างพันธมิตรทางด้านสุขภาพ
ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตร 6.
6 การวจย
การวิจัย พฒนา
พัฒนา ลงทุ
ลงทนด้
นดานผลตภณฑ
านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลย
เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ 7. การปฏิรูประบบบริหารจัดการและการอภิบาลระบบสุขภาพที่มั่นคงและยั่งยืน

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
(ตุลาคม 2559 ถึง พ.ศ. 2579)
พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ
อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ
ที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

Mastery

MoPH

i i lit
Originality

People centered approach

Humility

เป้าหมาย

ประเทศไทย 4.0

กรอบแนวคิด

นโยบายรัฐบาล

ระบบสุขภาพยั่งยืน

เจ้าหน้าทีม่ ีความสุข

ประชาชนสุขภาพดี

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
และการปฏิรูปประเทศไทย
ด้านสาธารณสุข

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)

Road map แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (4 Phase)
ปฏิรูประบบ

Phase 1 (2560-2564)

สร้างความเข้มแข็ง
Phase 2 (2565-2569)

สู่ความยั่งยืน
Phase 3 (2570-2574)

การบูรณาการ (Integrated) องค์รวมและผสมผสาน
(Holistic & Comprehensive)
การมีส่วนร่วมของพหุภาคี (Multisectoral)
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป็ป็น 1 ใน
ใ 3 ของเอเชียี
Phase 4 (2575-2579)

1. การพฒนาระบบการแพทยปฐมภู
การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภมิม *
4 Excellence Strategies
1 พฒนาคุ
ั
ไ กกลุ่มวยั *
1.
ณภาพชีวี ิตคนไทยทุ
2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ *
(16 แผนงาน 48 โครงการ)
2. การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ *
Service 3. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
3. ความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง *
Excellence 4. ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ/เขตเศรษฐกิจพิเศษ
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม *
P&P
1. การวางแผนความต้องการอัตรากําลัง
Excellence
1. ระบบข้อ้ มูลสารสนเทศด้า้ นสุขภาพ *
2. การผลิตและพัฒนากําลังคน
2. ระบบหลักประกันสุขภาพ
People 3. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ *
3. ความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์และการคุ้มครองผู้บริโภค Governance
Excellence
4. การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนและภาคประชาสังคม
Excellence
4. ระบบธรรมาภิบาล
5 พ.ค. 2559
ด้านสุขภาพ *

ปัญหาสุขภาพคนไทยในปัจจุบัน

กลุ่มเด็กวัยเรียน (7– 14 ปี)

สถานการณ์
สุสขภาพ
ขภาพ
กลุ่มเด็กวัยเรียน

•ประเทศไทยในกลุ่มเด็กไทยอายุต่ํากว่า 15 ปี อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําต่อประชากรแสนคน
(ปี พ.ศ. 2548 – 2557) อยูู่ในช่วง 6.8 - 11.5 และมีจํานวนการเสียชีวิต เฉลี่ยปีละ 1,177 คน
อัตราป่วยตาย (Case Fatality Rate) จากการจมน้ํา เท่ากับร้อยละ 37.2
•เด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน โดยมีการชั่งน้ําหนัก -วัดส่วนสูงเด็กนักเรียน จํานวน
2,089,440 คน พบเด็
พบเดกทมภาว
กที่มีภาวะเริ
เรมอวนแล
่มอ้วนและอ้อวน
วน จานวน
จํานวน 206,214 คน คิคดเปนรอยล
ดเป็นร้อยละ 9.9
(ข้อมูลจากผลการตรวจราชการรอบที่ 2 ปี 2558)

สถานการณ
สถานการณ์
พฤติกรรม
สุุขภาพ(HB)

HB ตามแนวทางสุขบัญ
ั ญััติ : ระดับั ดีีมาก ร้้อยละ 34.85
(ปี ๒๕๕๘)
ระดับพอใช้ ร้อยละ 42.87 ระดับไม่ดีพอ ร้อยละ 22.27
มีประเด็นพฤติกรรมที่ยังไม่ถูกต้อง ได้แก่ การกินขนมขบเคีย้ วที่มีแป้ง น้ําตาล และไขมันสูง การดื่ม
น้ํา้ อัดลมและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน และการเล่นหรือทํากิจกรรมบริเวณริมถนน ริมแม่น้ําลําคลอง

ระดับความรอบ
ุ
ร้ดู ้านสขภาพ
(HL)

HL: ตามแนวทางสุขบัญ
ั ญััติ : ระดับั ดีีมาก ร้้อยละ 12.16
(ปี ๒๕๕๘)
ระดับพอใช้ ร้อยละ 67.01 ระดับไม่ดีพอ ร้อยละ 20.83
เด็กวัยเรียนมีทักษะการสื่อสารและการจัดการเงื่อนไขสุขภาพของตนเองในระดับต่ํา มีความรู้ความ
เข้าใจทางสุขภาพและการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพในระดับปานกลาง และมีความรู้เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศ รวมทั้งทักษะการตัดสินใจในระดับสูง

ปัญหาสุขภาพคนไทยในปัจจุบัน

กลุ่มวัยทํางาน (15 – 59 ปี)

สถานการณ์
สุขภาพ
กลุ่มวัยทํางาน

ประชากรวัยทํางานป่วยและตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น โดยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (2554 –
2557) อัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อ (NCD) ที่สําคัญ พบว่าอัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
ใน ทุกกลุ่มอายุ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2554 - 2557 เท่ากับ 22.47 23.45
26.91 และ 27.83 ตามลําดับ(ข้อมูลของสํานักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข)

สถานการณ์
พฤติกรรม
พฤตกรรม
สุขภาพ(HB)

HB ตามหลัก 3อ.2ส ระดับดีมาก ร้อยละ 6.4
ระดับพอใช้ ร้อยละ 40.9 ระดับไม่ดีพอ ร้อยละ 52.7
มีประเด็นพฤติ
ฤ กรรมที่ยังไม่ถูกต้อง คือเรื่องพฤติ
ฤ กรรมการบริโภค (การกินอาหารที่มีไขมันสููง อาหาร
ทอดหรือกะทิ กินผักและผลไม้สด อาหารรสเค็มหรือรสหวานจัด หรือเติมน้ําปลา/น้ําตาล
เพิ่ม) พฤติกรรมการออกกําลังกายและด้านอารมณ์ (ความเครียด/วิตกกังวล/หงุดหงิด)

ระดับความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ
(HL)

HL: ตามหลัก 3อ.2ส. : ระดับดีมาก ร้อยละ 1.6
ระดับพอใช้ ร้อยละ 39.0 ระดับไม่ดีพอ ร้อยละ 59.4
ป ช ช ส่ ใ ่ ี
ประชาชนสวนใหญจะมความรอบรู
้ด้านสุสขภาพไมดพอ
ไ ่ ี โดยเฉพาะในองคประกอบทกษะการสอสาร
โ
ใ ์ป
ั
สื่ ส
เรื่องสุขภาพ ซึ่งจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพของตนเอง และการดูแล
สุขภาพครอบครัว/ชุมชน รองลงมาคือเรื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการด้านสุขภาพ ยังมี
ปัญหาในการแสวงหาข้
ใ
้อมูลและบริการสุขภาพจากแหล่งทีี่น่าเชือื่ ถือื เพีียงพอต่อการตัดสินใใจ ซึึง่
ส่งผลต่อการจัดการตนเอง

ปัญหาสุขภาพคนไทยในปัจจุบัน กลุ่มผู้ปว่ ยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
สถานการ
ณ์์สุขภาพ
ผูป้ ่วย DM
/HT

อัตราการป่วยด้วยโรค NCD ภาพรวมยังมีเพิ่มขึ้น กองสุขศึกษา ศึกษาความรอบรู้ด้าน
สุสขภาพและพฤติ
ขภาพและพฤตกรรมสุ
กรรมสขภาพ
ขภาพ ของผู
ของผ้รบบบรการ
ั บริการ NCD คลนก
คลินิก รพสต.76
รพสต 76 จงหวด
จังหวัด
(3,676 คน) ด้วยเครื่องมือการประเมินความรอบรู้เรื่องโรค การสื่อสาร การตัดสินใจ
ปฏิฏบัติการใช้ยา การดแลสขภาพ
ู ุ
การฟื้นฟู
(เป็นผู้ป่วยเบาหวาน ร้อยละ 21.7 ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 54.9)

สถานการณ์
พฤติกรรม
สุขภาพ(HB)

HB

ระดบความ
ระดั
บความ
รอบรูด้ ้าน
สุขภาพ (HL))

ระดับั พฤติิกรรมสุขภาพดีีมาก ร้้อยละ 19.1
ระดับพฤติกรรมสุขภาพไม่ดีพอ-พอใช้ ร้อยละ 90.9
มีประเด็นพฤติ
ฤ กรรมที่ยังไม่ถูกต้อง คือการออกกําลังกาย และการเลือกหรือควบคุมุ อาหาร

HL:

: ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพดีมาก ร้อยละ 10.7
ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่ดีพอ-พอใช้ร้อยละ 89.3
กลุม่ ผูป้ ่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มีความรอบรู้ที่ไม่ดีพอเรื่อง
ความร้ ความเขาใจ
ความรู
ความเข้าใจ และการปฏิ
และการปฏบตตน
บัติตน โดยมี
โดยมความตองการความชวยเหลอดานขอมู
ความต้องการความช่วยเหลือด้านข้อมลล 30.1
30 1

แนวคิดการดําเนินงานด้ านสุ ขศึกษาและพฤติกรรมสุ ขภาพ ปี 2560
ลดอัตราการป่วยด้วยโรคทีเ่ ป็นปัญหา
สําคัญของกลุ่มวัย

ป น็ ปัญหาสํํ าคัญ
ประเด็
ั ของกลุ่ มวัยั หลักั ในการดํ
ใ
าํ เนิินงาน
เด็กวัยเรียน
(อายุ 5-14 ปี )
ปัญหาเด็กอ้วน

ประชาชนทุกคนทุกกลุมวยสามารถดู
ประชาชนทกคนทกกล่
วัยสามารถดแล
แล
สุขภาพตนเองได้
ประชาชนที่สามารถดููแลสุุขภาพตนเอง
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตาม
Health Indicators ของกลุ่มวัย และ
พฤติ
ฤ กรรมสุขุ ภาพจําเป็นทีพ่ ึงประสงค์
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ ตามเกณฑ์ที่กําหนด

วัยทํางาน
(15-59 ปี )
โรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
อุุบัติเหตุุ

วัยสู งอายุ
Long
Term
Care

สามารถดแลตนเองและมี
สามารถดู
แลตนเองและมพฤตกรรมทจาเปนตามแนวทาง
พฤติกรรมที่จําเป็นตามแนวทาง
สุขบัญญัตแิ ห่งชาติ
HL/HB เนนสุ
เน้ นสขบั
ขบญญต
ญญัติ
แห่ งชาติ
ข้ อ 4. กินอาหาร
ข้ อ 8. ออกกําลังกาย

HL/HB 3อ.2ส
สุ ขบัญญัตแิ ห่ งชาติ
ข้ อ 4. กินอาหาร
ข้ อ 5 เรื่ อง บุุหรี่ สุุ รา
ข้ อ 8 ออกกําลังกาย
ข้ อ 7. ป้องกันอุบัตภิ ยั
ข้ อ 9 จิตใจ

HL/HB ของผูู้สู งอายุุ/ผูู้ดูแล
เน้ น
*การสร้ างเสริมสุ ขภาพ
*การเลือกใช้ บริการสุ ขภาพ

ส่ วนที่ 2
กรอบแนวทางการดําเนินงานสุ ขศึกษาและ
พฤติกรรมสุ ขภาพ ปี งบประมาณ 2560

กรอบการดําเนินงานสุ ขศึกษาและพฤติกรรมสุ ขภาพ ปี งบประมาณ 2560
เป้ าประสงค์
เป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมาย
หลัก
พื้นที่ดาํ เนินการ

ประชาชนมีความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสมตามกลุ่มวัย
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของประชาชนกลุ
ไมนอยกวารอยละ
ของประชาชนกล่มเปาหมายมความรอบรู
เป้ าหมายมีความรอบร้ดานสุ
า้ นสขภาพและพฤติ
ขภาพและพฤตกรรมสุ
กรรมสขภาพ
ขภาพ
ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด (ในระดับพอใช้ข้ ึนไป)
กลุ่มเด็กวัยเรี ยน
เน้น้ ประเด็น็ สุ ขบัญญัติแห่งชาติ

กลุ่มวัยทํางาน
เน้น้ ประเด็น็ 3อ.2ส.

ตําบลจัดการสุ ขภาพระดับดีมากปี 59 ที่จะพัฒนาเป็ นระดับดีเยีย่ มปี 60 ซึ่ งเป็ น
เครื อข่ายของ รพศ./รพท./รพช. จานวน
เครอขายของ
จํานวน 878 พนท
พื้นที่ (1อาเภอ
(1อําเภอ : 1ตาบล
1ตําบล : 1พนท)
1พื้นที่)
*1พื้นที่ = 1รพ.สต./1หมู่บา้ น/1โรงเรี ยน)

ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตร

ตัวชี้วดั /
เป้ าหมาย

1.สงเสรมพฒนา
1.ส่
งเสริมพัฒนา ตดตามกากบคุ
ติดตามกํากับคณภาพ
ณภาพ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา
1.1 รพศ. รพท. รพช.ทุกแห่งได้รับการ
ส่่ งเสริิ มคุณภาพมาตรฐานระบบริิ การ
สุ ขภาพ(ด้านสุขศึกษา) / 896 แห่ง
1.2 รพศ. รพท. รพช.ผ่านเกณ์มาตรฐาน
ระบบริ การสุุ ขภาพ(ด้านสุุ ขศึกษา) /
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60

2.สงเสรมพฒนาและเพมศกยภาพการมสวนรวมของ
2.ส่
งเสริมพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนและภาคีเครือข่ ายในการจัดการสุ ขภาพ
2.1 ภาคีเครือข่ าย(รพ.สต.) ในพืน้ ทีต่ าํ บลจัดการ
สุ ขภาพเปป้ าหมาย ไได้้ รับการส่่ งเสริิมการดํําเนิินงาน
เสริมสร้ างความรอบรู้ด้านสุ ขภาพและพฤติกรรม
สุ ขภาพ /จํานวน 878 เครือข่ าย
2.2 ภาคีเครือข่ ายเป้าหมายมีการดําเนินกิจกรรม
เสริมสร้ างความรอบรู้ด้านสุ ขภาพและพฤติกรรม
สุ ขภาพ/ ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 70

กลุ่มผูส้ ูงอายุ
เน้นประเด็น การส่
เนนประเดน
การสงเสรม
งเสริ ม
สุ ขภาพ และการใช้บริ การ
พื้นที่เป้ าหมาย
Long Term Care
บูรณาการกับการพัฒนา อสม.

3.สงเสรมพฒนาองค
3.ส่
งเสริมพัฒนาองค์
ความรู้ นวัตกรรม
พืน้ ทีต่ ้ นแบบการ
ป ับเปลี
ปรั
ป ยี่ นพฤติกิ รรม
สุ ขภาพ
*ระดับเขต 12 พืน้ ที่
*ระดับประเทศ

กรอบการดําเนินงานสุ ขศึกษาและพฤติกรรมสุ ขภาพ ปี งบประมาณ 2560 (ต่ อ)
ยุทธศาสตร์์

1.ส่งเสริมพัฒนา ติดตามกํากับคุณภาพงานสุขศึกษา ระบบบริการสุขภาพ

ระยะเวลา

หน่วยงานรับผิดชอบ

ไตรมาส 1

กองสุ ขศึกษา

1.จัดทําคู่มือแนวทางการดําเนินงานมาตรฐานระบบบริ การสุ ขภาพ
ด้านสุ ขศึกษา
2.พัฒนาทีมพี่เลี่ยง
3.จัดทําคําสัง่ และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานฯ
4.พัฒนากลไกการรับรองคุณภาพงาน

1.ได้ทีมพี่เลี้ยงการส่ งเสริ ม
คุณภาพงาน 12 เขต
2.ได้คณะกรรมการประเมิน
ั
คุณภาพระดบเขตฯ
12 เขตและ
76 จังหวัด

ไตรมาส 2-3

สนง.สบส.เขต

1.ชี้แจงสถานบริ การสุ ขภาพเป้ าหมายในการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานระบบบริ การสุขภาพ (ม.ค. 60)
2 ส่ งเสริ มสถานบริ การสขภาพเป้
2.สงเสรมสถานบรการสุ
ขภาพเปาหมายประเมนตนเอง
าหมายประเมินตนเอง (ม.ค.
(ม ค 60)
3.นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพงาน

ส่ วนภูมภิ าค

1.สถานบริ การสุ ขภาพเป้ าหมายประเมินตนเอง ก่อนดําเนินการ
(ม.ค. 60)
2.สถานบริ การสุ ขภาพพัฒนาคุณภาพงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานฯ

3.สถานบริ การสุ ขภาพ
เป้ าหมาย 896แห่งมีการ
ประเมินตนเอง ก่อน
4.สถานบริ การสุ ขภาพ
เป้ าหมายมีการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพงานฯ

ไตรมาส 4

สนง.สบส.เขตและ
สนง
สบส.เขตและ
คณะกรรมการฯ

กลวิธี

รพศ. รพท. รพช.มี
คุณภาพมาตรฐานฯ

11.ตรวจประเมนสถานบรการสุ
ตรวจประเมินสถานบริ การสขภาพเป้
ขภาพเปาหมาย
าหมาย (ก.ค.
(ก ค - ส.ค.
ส ค 60)
2.ประชุมรับรองผล และรายงานผลต่อส่ วนกลาง (ก.ย.60)

ผลผลิต

5.ได้สถานบริ การสุ ขภาพ
เป้ าหมาย ที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน
ระบบบริ การสุ ขภาพด้านสุขศึกษา

กรอบการดําเนินงานสุ ขศึกษาและพฤติกรรมสุ ขภาพ ปี งบประมาณ 2560 (ต่ อ)
ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตร

2 ่ ิ ั
2.สงเสรมพฒนาและเพมศกยภาพการมสวนรวมของประชาชนและภาคเครอขายในการจดการสุ
ิ่ ั
ี่ ่
ป
ี ื ่ ใ
ั
ขภาพ

ระยะเวลา

หน่วยงานรับผิดชอบ

ไ
ไตรมาส
1

กองสุ ขศกษา
ึ

ไตรมาส 2-3

สนง.สบส.เขต

ส่ วนภูมภิ าค

กองสุ ขศึึกษา
ไตรมาส 4

กองสุ ขศึกษา

กลวิธี
11.จดทาชุ
ั ํ ดแนวทางการดาเนนงานและชุ
ํ ิ
ดการเรยนรู
ี ้เสรมสรางความรอบรู
สิ ส้
้
ด้านสุ ขภาพ
2.ประชุมชี้แจงและพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับเขต (ธ.ค. 59)
3.พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลระดับเขต จังหวัด
1.พัฒนาเครื อข่ายการเสริ มสร้างความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพฯ ระดับจังหวัดและ
พื้นที่เป้ าหมาย (สสอ. 896 แห่ง และตัวแทน รพ.สต.จังหวัดละ 4แห่ง) (ม.ค.60)
2.นิเทศติดตามการดําเนินงานระดับจังหวัดและพื้นที่เป้ าหมาย อย่างน้อย 2
ครั้ง (มี.ค. และ มิ.ย. 60)
1.กําหนดพื้นที่เป้ าหมายในการพัฒนา ครอบคลุมทุกอําเภอ 1อําเภอ : 1พื้นที่
(ประกอบด้วย รพ.สต. หมู่บา้ น และโรงเรี ยน) เลือกในพื้นที่ตาํ บลจัดการ
สุ ขภาพระดับดีมากปี 59ที่จะพัฒนาเป็ นระดับดีเยีย่ มในปี 60
2.จังหวัดทําแผนการพัฒนาพื้นที่เป้ าหมาย ตามแนวทางที่กาํ หนด
3.ส่ งเสริ ม สนับสนุนพื้นที่เป้ าหมายดําเนินการตามแผนฯจังหวัด
นิเทศติดตามการดําเนินงานระดับเขต อย่างน้อย 2 ครั้ง (เม.ย. และ ก.ค. 60)
1.สุ่ มเก็บข้อมูลประเมินผลการดําเนินงานเสริ มสร้างความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพ
ในพื้นที่ (ส.ค.
ในพนท
(ส ค 60)
2.ติดตามรายงานผลการดําเนินงานของภาคีเครื อข่าย ระดับเขต จังหวัด ตาม
แบบฟอร์มที่กาํ หนด (ส.ค. 60)

ประชาชนมี
HL &HB
HL.&HB.
ผลผลิต

11.ไดทมพเลยงการสงเสรมความรอบรู
ได้ทีมพี่เลี้ยงการส่ งเสริ มความรอบร้
ด้านสุ ขภาพ 12 เขต
2.แนวทางและชุดการเรี ยนรู้
22.ไดพนทเปาหมายป
ได้พ้ืนที่เป้ าหมายปี 60 จานวน
จํานวน 878
พื้นที่/76จังหวัด
3.พื้นที่เป้ าหมาย (รพ.สต. หมู่บา้ น และ
โรงเรี ยน) มีการดําเนินงานเสริ มสร้าง
ความรอบร้และพฤตกรรมสุ
ความรอบรู
ละพฤติกรรมสขภาพ
ขภาพ
ให้แก่ประชาชนตามแนวทางที่กาํ หนด
เกณฑ์ : ได้แก่ รพ.สต.ประเมิน
ตนเองในโปรแกรมผ่านระดับ 2 ,
ผลประเมินหม่บาานระดบดเยยม
ผลประเมนหมู
้ นระดับดีเยีย่ ม และ
โรงเรี ยนระดับดีเยีย่ ม
4.ได้รายงานความก้าวหน้าการ
ดําเนินงาน ในพื้นที่เป้ าหมาย
ทั้งระดับจังหวัด และระดั
ทงระดบจงหวด
และระดบเขต
บเขต
ตาม ไตรมาสที่ 2 และ 3
5.ได้ผลการประเมินความรอบรู้ดา้ น
สุุ ขภาพและพฤติ
ฤ กรรมสุุ ขภาพ 2 กลุุ่มวัย
6.ได้ผลการดําเนิ นงานเชิงกระบวนการ
ระดับเขตและจังหวัด

กรอบการดําเนินงานสุ ขศึกษาและพฤติกรรมสุ ขภาพ ปี งบประมาณ 2560 (ต่ อ)
ยุยทธศาสตร์
ทธศาสตร
ระยะเวลา

หน่วยงานรับผิดชอบ

ไตรมาส 1

กองสุ ขศึกษา

ไตรมาส 22-33

สนง.สบส.เขต

ส่่ วนภูมภิ าค

ไตรมาส 4

พืพนทตนแบบหมู
้ นเฉลิมพระเกียรติ ๕๗ พรรษามหาวชรา
พรรษามหาวชิรา
้นที่ตน้ แบบหม่บาานเฉลมพระเกยรต
ลงกรณ :หมู่บา้ นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ

3 ส่ งเสริมพัฒนาองค์ ความร้ นวตกรรม
3.สงเสรมพฒนาองคความรู
นวัตกรรม

กองสุ ขศึกษา
กรม สบส.

กลวิธี
1.จัดทําเกณฑ์และแนวทางการประกวด ระดับจังหวัด เขต และประเทศ
2.ชี้แจงเกณฑ์และแนวทางการประกวดฯ เพื่อทูลเกล้าถวายเป็ นหมู่บา้ นเฉลิมพระเกียรติ
๕๗ พรรษา มหาวชิราลงกรณ: หมู่บา้ นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ (ธ.ค.59) บูรณา
การกับการประชุมชี้ แจงระดับเขต
1.ชี้แจงแนวทางการประกวดระดับเขต ให้แก่ สสจ. บูรณาการกับการชี้แจงระดับ
จังหวัด
2.แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดระดับเขต (มีผแู้ ทนจังหวัดร่ วม)
3.จัดเวทีแลกเปลี่ยนและประกวดพื้นที่ตน้ แบบของปี 59 ระดับเขตๆละ 1 แห่ง เพื่อส่ ง
เข้าประกวดในระดับประเทศ (พ.ค.60)

ผลผลิต
1.ได้เกณฑ์และแนวทางการ
ประกวดต้นแบบการเสริ มสร้าง
ความรอบร้ดานสุ
ความรอบรู
า้ นสขภาพ
ขภาพ ระดบ
ระดับ
จังหวัด เขต และประเทศ
2.ได้พ้นื ที่ตน้ แบบระดับจังหวัด
3ได้พ้นื ที่ตน้ แบบระดับเขต 12
พื้นที่

1.สสจ.ประชาสัมพันธ์์การประกวดให้แ้ ก่พ้ืนที่เป้้ าหมาย (พื้นที่เป้้ าหมายคือตําบลที่มี
การดําเนินงานพัฒนารพ.สต. โรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขบัญญัติ และหมู่บา้ นปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุ ขภาพตามแนวทางที่กาํ หนดในปี 2559)
2.สสจ. จัดเวทีแลกเปลี่ยนและประกวดหรื อคัดเลือกพื้นที่ตน้ แบบปี 2559 ระดับ
จังหวัดๆละ1หมู่บา้ น/1โรงเรี ยน เพือื่ ส่ งเข้า้ ประกวดระดับเขต (มี.ค. 60)

1.จัดเวทีแลกเปลี่ยน และประกวดพื้นที่ตน้ แบบ ระดับประเทศ (ก.ค.60)

4.ได้พ้นื ที่ตน้ แบบระดับประเทศ

