
 

สรปุผลการด าเนินงานสขุภาพภาคประชาชนและพฒันาพฤติกรรมสภุาพปี2562 

กล ุม่งานพฒันาคณุภาพและรปูแบบบรกิาร 

           ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสตลู 



กระบวนการพัฒนางานแบบบูรณาการ 
งานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพปี 2562 

งานสขุภาพภาคประชาชนและพฒันาพฤติกรรมสภุาพ 

กิจกรรมพัฒนางาน อสม. 
1.การเสริมสรา้งศักยภาพการดแูลสขุภาพตนเองและ

ครอบครวั 

2.การพฒันาศักยภาพ อสม. 4.0 

3.การขบัเคลื่อนโครงการ3ลา้น3ปี เลิกบหุร่ีทัว่ไทย เทิด

ไทอ้งคร์าชนั 

กิจกรรมพัฒนางานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุภาพ 
1.การพัฒนางานมาตรฐานสุขศึกษาในโรงพยาบาล 
2. การพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด
โรคมะเร็ง ความดัน หัวใจและหลอดเลือด  
3.การพัฒนาโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ 
 

กิจกรรมพัฒนางาน ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 







กิจกรรมพัฒนางาน อสม. 

1.การเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครวั 
2.การพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 
3.การขับเคลื่อนโครงการ3ล้าน3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องคร์าชัน 



1.การเสริมสรา้งศกัยภาพการดแูลสขุภาพตนเองและครอบครวั(อสค.) 

จ านวน ครัวเรือน ทั้งหมด จังหวัดสตูล 102,329 ครัวเรือน 

ข้อมูลการบันทึกอาสาสมัครประจ าครอบครัว ณ. วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 

CKD LTC NCDs ท ัง้หมด CKD LTC NCDs ท ัง้หมด CKD LTC NCDs ท ัง้หมด CKD LTC NCDs ท ัง้หมด CKD LTC NCDs ท ัง้หมด

เมอืงสตลู 17 11 31 59 135 215 643 904 73 77 549 690 51 46 209 242 276 350 1432 1896

ควนโดน 7 9 6 18 14 31 11 50 4 93 226 318 8 131 282 420 34 265 525 808

ควนกาหลง 1 14 0 15 37 11 84 132 9 96 125 231 42 70 235 260 89 191 444 638

ทา่แพ 11 0 7 18 197 1 2 200 8 26 170 204 15 15 466 496 231 42 647 920

ละงู 3 8 14 25 74 76 239 351 83 464 264 761 49 55 245 249 211 604 764 1391

ทุง่หวา้ 3 9 6 18 58 49 130 237 71 39 99 209 10 101 332 440 142 199 572 910

มะนัง 1 4 0 5 23 70 44 137 53 71 88 211 47 57 525 653 124 205 659 1011

รวมท ัง้หมดใน

จงัหวดัสตลู
43 55 64 158 538 453 1153 2011 301 866 1521 2624 222 475 2294 2760 1107 1856 5043 7574

พืน้ที่
เฉพาะปี 2559 เฉพาะปี 2560 เฉพาะปี 2561 เฉพาะปี 2562 รวมทกุปี



ขั้นตอนการด าเนินงานอาสาสมคัรประจ าครอบครัว (อสค.) 

1. คดัเลอืกผู้ทีจ่ะมาเป็น อสค.  
 

 

2. เรียนรู้ ฝึกปฏิบัต ิ

4. เรียนรู้ต่อเน่ือง  
 

 

3. ปฐมนิเทศ 
สร้างเครือข่าย 

ญาติ/ผู้ดูแลจากครอบครัว 
CKD,LTC, NCDs                            

หรือเพือ่นบ้านกรณทีีอ่ยู่คนเดยีว 

ทีร่พ. หรือทีร่พ.สต.หรือทีบ้่าน 

 

รพ.สต. /รพ. 
รู้จักและเป็นเครือข่าย อสม.  

มอบประกาศนียบัตร บตัรอสค.
และขึน้ทะเบยีน อสค. 

รร.อสม./รร.ผู้สูงอายุ 

Application/ส่ือออนไลน์/
คู่มอื  

 www.thaiphc.net http://fv.phc.hss.moph.go.th/osk/  

http://www.thaiphc.net/


เกณฑ์การประเมินครอบครัวที่มีศักยภาพ 

  
ล าดับ 

  
กิจกรรม 

เกณฑ์การ
พิจารณา 

  
หมายเหตุ 

ท า ไม่ท า 

1 คุมอาหาร อย่างเป็นรูปธรรม เช่น กินแบบลดหวาน 
ลดมัน ลดเค็ม ดื่มน  าเปล่า  

    อย่างน้อยต้อง
ท าได้ 4 ข้อ ใน 
6 ข้อ ถือว่าผ่าน
เกณฑ ์

2 ดูแลการกินยา ให้ตรงเวลา และไปพบแพทย์ตามนัด      

3 ออกก าลังกาย เช่น ออกก าลังกายด้วยยางยืด       

4 บ ารุงรักษาจิตใจ : ลดภาวะความเครียด     

5 การดูแลสุขภาพช่องปาก      

6 จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม     



 

2.การพฒันาศักยภาพ อสม. 4.0 

 เป้าหมายการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2562 

 เป้าหมาย จ านวน  1,467 คน 

           ผลงาน  จ านวน 1,216 คน ( 82.89 % ) 



เป้าหมายการพัฒนา อสม. สู่ อสม. 4.0 
ปี 62 :    1,467คน  30% ของอสม.ทั้งหมด 

เป้าหมาย ปี 2562 
• จ านวน 1,467คน 
•  (ร้อยละ 30 ของ อสม. ทั งหมด) 
ตัวชี้วัดผลงาน 
• 1. ร้อยละ 70 (1,027 คน) ของ อสม. กลุ่มเปา้หมาย  

มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
• ผลงาน 1,004 คน ร้อยละ 97.76 
• 2. ร้อยละ 35 (440 คน) ของ อสม. ที่มีความรูเ้รื่องการปฐม

พยาบาลเบื องต้น มีความรู้และทักษะการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 
การใช้เครื่องเออีด ี(CPR/AED) และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ในชุมชน 

• ผลงาน 932 คน ร้อยละ 211.8 
• ไม่ซ้ าคนเดิมปีที่ผ่านมา 

ความรู้ในการจัดอบรม 
1. Digital Skill 
2. Health Literacy 
    - การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
    - การป้องกันวัณโรคในชุมชน (TB) 
    - การชวนคนเลิกบุหรี่ (3 ล้าน 3 ปี) 
    - การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (LTC) 
3. Change Agent  
   - อสม. นักจัดการสุขภาพ 
   - เป็นทีมในต าบลจัดการสุขภาพ 
4. จิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
   - การปฐมพยาบาลเบื องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ 
 



รายงานผล อสม. ไดร้ับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0  
ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสตูล 

อ าเภอ 
อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR นักจัดการสุขภาพ 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองสตูล 347 347 100 243 347 142.86 85 343 403.46 221 221 100 
ควนโดน 100 100 100 70 100 142.86 25 100 408.16 100 100 100 
ควนกาหลง 206 201 97.57 144 201 139.39 50 162 320.98 194 194 100 
ท่าแพ 139 139 100 97 139 142.86 34 139 408.16 139 139 100 
ละง ู 180 180 100 126 26 20.63 44 26 58.96 122 122 100 
ทุ่งหว้า 149 149 100 104 149 142.86 37 120 328.72 149 149 100 
มะนัง 100 100 100 70 42 60 25 42 171.43 100 100 100 

รวม 1,221 1,216 99.59 855 1,004 117.47 299 932 311.55 1025 1025 100  

http://thaiphc.net/new/osmfour/tambon?year=2562&district=9101
http://thaiphc.net/new/osmfour/tambon?year=2562&district=9102
http://thaiphc.net/new/osmfour/tambon?year=2562&district=9103
http://thaiphc.net/new/osmfour/tambon?year=2562&district=9104
http://thaiphc.net/new/osmfour/tambon?year=2562&district=9105
http://thaiphc.net/new/osmfour/tambon?year=2562&district=9106
http://thaiphc.net/new/osmfour/tambon?year=2562&district=9107


รายงานผล โปรแกรมส ารวจการมสีมารท์โฟน การแอดไลน์ Smart อสม. 
และโหลดแอป Smart อสม. ส าหรบั อสม. ระดับอ าเภอ. จังหวัดสตูล 

อ าเภอ 
จ านวน อสม. ไม่มี Smartphone 

เพิ่ม Line @Smart 
อสม. แล้ว 

โหลด แอป Smart 
อสม แล้ว 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

เมืองสตูล 1,772 249 585 537 
ควนโดน 428 52 256 325 
ควนกาหลง 697 71 118 123 
ท่าแพ 486 122 183 187 
ละง ู 1,027 42 84 99 
ทุ่งหว้า 447 64 354 312 
มะนัง 279 41 206 188 

รวม 5,136 641 1,786 1,771 

http://thaiphc.net/new/osm_withdraw/tambon?year=2562&district=9101
http://thaiphc.net/new/osm_withdraw/tambon?year=2562&district=9102
http://thaiphc.net/new/osm_withdraw/tambon?year=2562&district=9103
http://thaiphc.net/new/osm_withdraw/tambon?year=2562&district=9104
http://thaiphc.net/new/osm_withdraw/tambon?year=2562&district=9105
http://thaiphc.net/new/osm_withdraw/tambon?year=2562&district=9106
http://thaiphc.net/new/osm_withdraw/tambon?year=2562&district=9107


อสม. ส ารวจจ านวน อสม. ที่สูบ/ไม่สูบบุหรี่ ในพื้นที ่

อสม. ทีสู่บบุหรี่ ( 270/5.18 %) อสม. ที่ไม่สูบบุหรี ่
( 4,814/92.35%) 

อสม.1 คน ชักชวนคนให้เลิกสูบบุหรี่จ านวน3คน เป้าหมาย15,639 คน  
( 13,793/88.2 % )  

รายงานผลการด าเนินงานในแบบ อสม. 1 (ใช้ใบสมคัรเข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปีฯ ได)้ 

อสม.ติดตาม และ จนท. สื่อสาร ให้ค าแนะน า ให้สามารถเลิกบุหรี่จนส าเร็จ  (3 คน/0.06 %) 

 จนท. บันทึกข้อมูลแบบ อสม. 1 ลงในระบบ 43 แฟ้ม (Special pp) 

สิ่งสนับสนุน 
- แบบรายงาน อสม. 1 
- http://www.quitforking.com 
- Application Smart อสม. 
- คู่มือการบันทึกข้อมูลการบ าบัดผู้เสพติดบุหรี่

และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระบบ 43 แฟ้ม  
       (Special pp) 
- แนวทางการด าเนินงานชักชวนและช่วยเลิกบุหรี่  
จากสื่อต่างๆ 

ต.ค. 61 

ต.ค. 61 

ต.ค. 61 – 
พ.ค. 62 

ภายในวันที่ 20 
ของทุกเดือน 

ทุกเดือน 

3.การขบัเคลื่อนโครงการ3ลา้น3ปี เลิกบหุร่ีทัว่ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั 

รอบ9เดือน 



 จังหวัด อสม. 
(ค่าป่วยการและ 

รอสิทธ)ิ 

เป้าหมาย

โครงการฯ 
(อสม.*3) 

ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 

ผู้เข้าร่วม

โครงการฯ 

ร้อยละ ผู้เลิกสูบบุหรี่

ได้ 6 เดือน 

ร้อยละ 

สตูล 5,213 15,639 13,793 88.2 3 0.06 

สถานการณ์เลกิสูบบุหร่ีฯ ปัจจุบัน ปี 2562 



ภาพกิจกรรมพัฒนางาน อสม.  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ปี 2562 



ภาพกิจกรรมพัฒนางาน อสม.  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ปี 2562 



ภาพกิจกรรมพัฒนางาน อสม.  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ปี 2562 



 การพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ไปสู่  
“ชุมชนสร้างสุข”  

กลไกด ำเนินงำนสนับสนุนกำรขับเคลื่อนงำนของ พชอ.  

 
 



 
แนวทางการด าเนินงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 

 

พชอ. 

ต าบลจัดการคุณภาพชวีิต 

ชุมชนสร้างสุข 

ต าบลจัดการสุขภาพ 

(เป้าหมาย) 36 ต าบล 
น าร่อง 2 ต าบล 

(ต้นทุน) 

FL DL HL 

7 อ าเภอ 

36 ต าบล 



ประเด็น พชอ. จังหวัดสตูล 

หน่วยบริการ ประเด็น 

อ าเภอเมือง 1.สิ่งแวดล้อม ขยะ 
2. อาหารปลอดภยั 

อ าเภอละงู 1.ไข้เลือดออก 
2.อบุตัิเหตแุละเด็กจมน า้ 
3. เบาหวาน ความดนั 
4.น า้มนัทอดซ า้ 

อ าเภอควนกาหลง 1.อาหารปลอดภยั  
2.ครอบครัวอบอุ่นชมุชนน่าอยู่ 

อ าเภอควนโดน 1.สิ่งแวดล้อม ขยะ 
2.ยาเสพติด 

อ าเภอท่าแพ 1.การดูแลผู้ป่วยติดเตียง 
2. สิ่งแวดล้อม ขยะ 

อ าเภอทุ่งหว้า 1.สิ่งแวดล้อม ขยะ 
2. อาหารปลอดภยั  

อ าเภอมะนัง 1.อาหารปลอดภยั  
2.กลุ่มเปราะบางทางสงัคม 



การขับเคลื่อนต าบลจัดการคุณภาพชีวิต “ชุมชนสร้างสุข”ป2ี562 

1. พฒันาทีมวทิยากร ครู ข. อสม.4.0  ช้ีแจงแนวทางและร่วมวางแผนขบัเคลือ่นงาน ปี 2562  
2. ช้ีแจงแนวทางการขบัเคลือ่นงาน พชอ.  เพือ่การพึง่ตนเองด้านสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการ พชอ. 
    ใน 7 อ าเภอ อ าเภอละ 3คน  
3.  สนับสนุนการพฒันาพืน้ที่ต้นแบบการพฒันาต าบลจัดการคุณภาพชีวติ สู่ “ชุมชนสร้างสุข”  2ต าบล 
4. ติดตามเยีย่มเสริมพลงัและประชุมเครือข่าย อสม. และติดตามประเมนิผลการพฒันา 
5. ประชุมปฏิบตัิการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างพืน้ทีแ่ละสรุปผลการด าเนินงาน  

Small success 

รอบ 3 เดือน 
มีการถ่ายทอดให้ต าบลจัดการสุขภาพ /

เข้าร่วม “พฒันาต ำบลจัดกำร
คุณภำพชีวิต”  

สู่เป้าหมาย “ชุมชนสร้างสุข” 

รอบ 6 เดือน 
“พฒันาต าบลจัดการคุณภาพชีวติ”  

น าประเด็น พชอ. / ต าบล สู่การปฏิบัติ 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 

 

รอบ 9 เดือน 
“ชุมชนสร้างสุข”  

เช่ือมโยง พชอ.น าร่อง 2 แห่ง 
“ต าบลจัดการคุณภาพชีวติ”  

สู่การปฏิบัติผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 

รอบ 12 เดือน 
“ชุมชนสร้างสุข”  

เช่ือมโยง  พชอ.น าร่อง 2 แห่ง 
“ต าบลจัดการคุณภาพชีวติ” 

สู่การปฏิบัติผ่านเกณฑ์ร้อยละ .... 



1. จัดท าแผนบูรณาการ/ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา เพื่อใหค้รู ก พฒันา ครู ข  
อสม. อสค. ฯลฯ เพื่อใหทุ้กระดับมีกระบวนการขับเคลื่อนต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
เพื่อชุมชนสร้างสุข”สุขกาย สุขใจ สุขเงิน”  

2. พัฒนากลไกขับเคลื่อน/ทีมพี่เลี้ยงฯ ระดับอ าเภอ ต าบล และ ชมรม อสม. ด้วย
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ทัง้ระดับจังหวัด  อ าเภอ 
และต าบล 

3. ส่งเสริมสนับสนุนใช้เกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต  เพื่อหาส่วนขาด และพัฒนาฯ 
4. สนับสนุนวิชาการและงบประมาณ(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 
5. การนิเทศติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน  
6. ประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อคดัเลือกจัดระดับการพัฒนาฯ รายงานผล 

การด าเนินงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด 



การด าเนินงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ระดับต าบล 



 ภาพกิจกรรมการพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ไปสู่  
“ชุมชนสรา้งสุข”  



 ภาพกิจกรรมการพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ไปสู่  
“ชุมชนสรา้งสุข”  



 
กิจกรรมพัฒนางานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุภาพ 

 

• 1.การพัฒนางานมาตรฐานสุขศึกษาในโรงพยาบาล 

• 2. การพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง ความดัน หัวใจและ
หลอดเลือด  

• 3.การพัฒนาโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาต ิ

 



                     เป้าหมาย : การด าเนนิงานสุขศึกษา   ปี  2562 
              ** ประชาชน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ  ** 

           ทุกต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
 มีหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ ระดับดีมาก 

ขึน้ไป อย่างน้อย1แห่ง/ต าบล 
 มโีรงเรียนสุขบญัญัติ ระดบัดมีากขึน้ไป 
     อย่างน้อย 1 แห่ง/ต าบล 
 รพ.สต. มกีารพฒันาคุณภาพงานสุขศึกษา

ระดบั 1 

            สถานบริการสุขภาพ 
* รพศ./รพท./รพช. มกีารพฒันาคุณภาพงานสุข
ศึกษาตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุข
ศึกษา 

ยกระดบั :  
 * อสม. มี HL&  HB ระดับดีขึน้ไป ร้อยละ75(เน้น
พฤติกรรมกินผัก ออกก าลังกาย ไม่สูบบุหร่ี TB 
RDU)  
 * นักเรียน ม ีHL&  HB ตามสุขบญัญตัิแห่งชาติ 
ระดบัพอใช้ขึน้ไป ร้อยละ 75 
 

 ยกระดบั:  
•  รพศ./รพท./รพช.ผ่านเกณฑ์ระดบัพฒันาขึน้ไป 
•  รพศ./รพท./รพช.ผ่านเกณฑ์ระดบัคุณภาพ  
      ร้อยละ 35 



 
แนวทางการพัฒนางานสุขศกึษาและพัฒนาพฤติกรรมสุภาพ 

ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสตูล 
 
 

มปป.2หมู่บา้น/อ าเภอ 
2 รร./ อ าเภอ 

กลุ่มเสี่ยงมีสภาวะ
สุขภาพด ี

รพ.สต. 

(เป้าหมาย)รพ.ผ่านมาตรฐาน
ระดับคุณภาพ 7 รพ. 

FL DL HL 

7 รพ. 

14 หมู่บ้าน 
14 รร.  

มาตรฐานสขุศึกษา 
ในโรงพยาบาล 

นักเรียน ม ีHL&  HB ตามสุขบญัญตัิ
แห่งชาติ ระดับพอใช้ข้ึนไปร้อยละ75 

•อสม. มี HL&  HB ระดับดขีึ นไป  
•ร้อยละ75 

ผ่าน มฐ.สุขศึกษา 
เกณฑ์ระดับพัฒนาขึ้นไป 

ผ่าน มฐ.สุขศึกษา 
เกณฑ์ระดับพฒันาและ 

ระดับคุณภาพ ร้อยละ 35 

บูรณาการเกณฑ ์
มฐสุขศึกษา 

รพ.สค.ตดาวหมวด 2,5 



แผนการด าเนินงานทางการพัฒนางานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสภุาพส านกังานสาธารณสุขจังหวัดสตลู ปี 2562 

ล าดับ

ที ่
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562 หมายเหตุ 

พื นที่ด าเนินการ ตค  พย  ธค.  มค  กพ  มีค  เมย  พค  มิย  กค สค กย  

1 ประชุมชี แจงแนวทางการพัฒนางานสุขศึกษาและพัฒนา

พฤติกรรมสุภาพส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ผู้รับผิดชอบ

งานสุขศึกษาระดับ รพ. สสอ.  

7 รพ 

7 สสอ 

2 ประชุมชี แจงเกณฑ์รับการประเมิน ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา

ระดับ รพ. สสอ.และ 

รพ สต  ทีเกี่ยวข้อง 

7 รพ 7 สสอ 

14 รพ.สต. 

3 อบรมให้ความรู้การด าเนินการตามมาตรฐานสุขศึกษา ให้กับ

ผู้รับผิดชอบกลุ่มไมป่วยและกลุ่มป่วย ระดับ รพ. สสอ. และรพ 

สต  ทีเกี่ยวข้อง (ตามประเด็นปัญหาสุขภาพของคปสอ.) 

7 รพ 7 สสอ 

14 รพ.สต. 

4 เยี่ยมเสริมพลัง การด าเนินงานเพ่ือรับการประเมินมาตรฐานงาน

สุขศึกษาบูรณาการหมูบ้านปรับเปลี่ยน และโรงรียนสุขบัญญัติ 

ครั งที่1 

7 คปสอ. 

5 เยี่ยมเสริมพลัง การด าเนินงานเพ่ือรับการประเมินมาตรฐานงาน

สุขศึกษาบูรณาการหมูบ้านปรับเปลี่ยน และโรงรียนสุขบัญญัติ 

ครั งที่2 

7 คปสอ. 

6 ให้ค าปรึกษาการด าเนินงานผ่าน ระบบออนไลน์ 7 คปสอ. 

7 รพ.รับการประเมินจาก สบส 12 7 รพ 

8 ประชุมสรุปข้อมูลพฤติกรรมภาพรวมระดับจังหวัด 7 รพ 7 สสอ 

9 สรุปผลการรับการประเมิน 

10 สรุปผลการด าเนินงาน 



เคร่ืองมือในการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมสุขภาพ 
กลุม่ประชาชนทัว่ไป กลุม่เด็กวยัเรียน กลุม่ผู้ ป่วยเบาหวาน ความดนั 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพและ 
พฤตกิรรมสุขภาพ ตาม 3อ.2ส.  

แบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของโรค
ความดนัโลหติสูง โรคเบาหวาน  

ความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤตกิรรมสุขภาพของนกัเรียน 



 
ภาพกิจกรรมการพัฒนางานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุภาพ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ปี 2562 
 



 
ภาพกิจกรรมการพัฒนางานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุภาพ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ปี 2562 
 




