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1 การพัฒนายกระดับสู่ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ

ก ำหนดรำยช่ือเป้ำหมำย  (รพ.สต./มป.และ รร ในพ้ืนท่ีเดียวกัน) 4 แห่ง/อ ำเภอ
ช้ีแจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนพัฒนำยกระดับสู่ชุมชนรอบรู้ด้ำนสุขภำพแก่พ้ืนท่ี
ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำชุมชนรอบรู้ด้ำนสุขภำพ ระดับต ำบล

1.1 การพัฒนารพ.สต.ตามมาตรฐานด้านสุขศึกษา สู่ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ  (23 เกณฑ์)

1.พัฒนำทีมงำนสุขศึกษำ
แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนมำตรฐำนสุขศึกษำระดับ รพ.สต.
2 ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา (HL.&HB. ของประชาชนกลุ่มไม่ป่วย และกลุ่มป่วย  ระยะก่อนด าเนินการ)
ก ำหนดปัญหำสุขภำพในพ้ืนท่ี จ ำนวน 1 ปัญหำ (โรค NCD)
เก็บข้อมูลควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพและพฤติกรรมสุขภำพ กลุ่มไม่ป่วยและกลุ่มป่วย โดย
1.) กลุ่มวัยเรียน เก็บในเด็กวัยเรียน (7-14 ปี)  จ ำนวน 40 ชุด (เก็บนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4-6 
หรือมัธยมศึกษำตอนต้น (ถ้ำมี)) ในกรณีท่ีนักเรียนไม่ถึงให้เก็บข้อมูลทุกคนท่ีเป็นกลุ่มเป้ำหมำย
2) กลุ่มประชำชน (กลุ่มเส่ียง)
ชุดท่ี 1 อสม.เก็บข้อมูลตนเอง 
ชุดท่ี 2 อสม. เก็บข้อมูลประชำชนในครัวเรือนท่ีรับผิดชอบ *กรณีพ้ืนท่ีใดไม่ได้คีย์ข้อมูลในคร้ังท่ี 2/63 ให้ใช้
ข้อมูล คร้ังท่ี 1 ปี 2564

3) กลุ่มประชำชน (กลุ่มป่วย) เจ้ำหน้ำท่ี รพ.สต.เก็บในกลุ่มผู้ป่วยท่ี รพ.สต. ดูแล (สุ่มอย่ำงน้อยร้อยละ 10)
3. วำงแผนงำน/โครงกำรพัฒนำ HL.&HB. ท้ัง 2 กลุ่มเป้ำหมำย   (ไม่ป่วย และกลุ่มป่วย) ปัญหำ NCD

4. ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพตำมแผนท่ีก ำหนด และให้เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของทีมสหวิชำชีพ
5. เฝ้ำระวังพฤติกรรมเส่ียงของประชำชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  (เฝ้ำระวังอย่ำงน้อย 1 พฤติกรรม)

6..ส่งเสริม พัฒนำ นวัตกรรม ต้นแบบ ผลงำนเด่นด้ำนสุขศึกษำ (ภำยใต้ปัญหำสำธำรณสุขท่ีก ำหนด) ปัญหำ NCD

7.ติดตำม สนับสนุน ประเมินผล ระยะหลังด ำเนินกำร
8.ประเมินตนเองตำมมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพด้ำนสุขศึกษำ ในระบบ Health Gate ระยะก่อน-หลัง
ด ำเนินกำร
9.สสจ.ตรวจสอบ/รับรองผลในระบบ และแจ้งสรุปผลของจังหวัดส่ง ศบส.และกองสุขศึกษำ ตำมแบบ มสต.2

1.2 การยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ 
1. สร้ำงทีมงำน (ครูและยุว อสม.) เพ่ือกำรด ำเนินงำนด้ำนสุขภำพ

แต่งต้ังคณะท ำงำนด้ำนสุขภำพจำกทุกภำคส่วน เช่น ครู แกนน ำนักเรียนด้ำนสุขภำพ (ยุวอสม.) เป็นต้น

2.ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล
ส ำรวจข้อมูลควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ กลุ่มวัยเรียน เก็บในเด็กวัยเรียน (7-14 ปี)  จ ำนวน 40 ชุด (เก็บนักเรียน
ในระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4-6 หรือมัธยมศึกษำตอนต้น (ถ้ำมี)) ในกรณีท่ีนักเรียนไม่ถึงให้เก็บข้อมูลทุกคนท่ี
เป็นกลุ่มเป้ำหมำย *กรณีพ้ืนท่ีใดไม่ได้คีย์ข้อมูลในคร้ังท่ี 2/63 ให้ใช้ข้อมูล คร้ังท่ี 1 ปี 2564

3.ด ำเนินกำรวำงแผนและออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับพฤติกรรมสุขภำพและปัจจัยท่ีเป็น
สำเหตุของพฤติกรรม

แผนปฏิบัติการงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2564  จังหวัดสตูล

กิจกรรม ล าดับ ระยะเวลา
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4.  จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้ำนสุขภำพ และกำรใช้ส่ือท่ีเหมำะสม ตำมสุขบัญญัติแห่งชำติ
5.จัดสภำพแวดล้อมของโรงเรียนเอ้ือต่อกำรปฏิบัติตำมสุขบัญญัติแห่งชำติ  
6. ประเมินผลและปรับปรุง กำรด ำเนินงำน
ประเมินควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพและพฤติกรรมสุขภำพ รอบท่ี 2
7. ขยำยสู่ครอบครัวและชุมชน (เช่ือมโยงหมู่บ้ำนปรับเปล่ียนพฤติกรรมฯ)
8.ประเมินหมู่บ้ำนปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพ ในระบบ Health Gate ระยะก่อน-หลังด ำเนินกำร
1.3 การด าเนินงานยุว อสม..ในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติ
1. คัดเลือกแกนน ำนักเรียนอย่ำงน้อย 10 คน ต่อโรงเรียน 
2 พัฒนำศักยภำพแกนน ำนักเรียนตำมแนวทำงยุว อสม. .ในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติ
3. รวบรวมรำยช่ือยุวอสม. ส่ง สสจ.
4. รวบรวมรำยช่ือและผลงำน ยุวอสม. ตำมแบบฟอร์ม ส่ง สสจ. (แบบฟอร์มกองสุขศึกษำ www.hed.go.th)
5. กรมสบส.จัดท ำใบประกำศ ยุวอสม.
1.4 การยกระดับหมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ...สู่...ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ
1. สร้ำงและพัฒนำทีมแกนน ำหมู่บ้ำนปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
2 มีและใช้ข้อมูลพ้ืนฐำนหมู่บ้ำนและพฤติกรรมสุขภำพของประชำชน
มีข้อมูลปัญหำสุขภำพ และควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ และกลุ่มประชำชน (กลุ่มเส่ียง)
ชุดท่ี 1 อสม.เก็บข้อมูลตนเอง 
ชุดท่ี 2 อสม. เก็บข้อมูลประชำชนในครัวเรือนท่ีรับผิดชอบ
 - กลุ่มประชำชน (กลุ่มป่วย) เจ้ำหน้ำท่ี รพ.สต.เก็บในกลุ่มผู้ป่วยท่ี รพ.สต. ดูแล (สุ่มอย่ำงน้อยร้อยละ 10)
3 เข้ำใจปัญหำและวำงแผนปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพ  
มีแผนกำรพัฒนำหมู่บ้ำน กิจกรรมกำรสร้ำงเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพ
4 จัดกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพของประชำชน
5. เฝ้ำระวังพฤติกรรมสุขภำพ 
6.สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยสุขภำพ
7. ประเมินผลส ำเร็จและกำรถอดบทเรียน
8.ประเมินหมู่บ้ำนปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพ  ในระบบ Health Gate ระยะก่อน-หลังด ำเนินกำร

1.2 นิเทศ ติดตาม เย่ียมเสริมพลัง พ้ืนท่ี
1.3 คัดเลือกพ้ืนท่ีต้นแบบระดับจังหวัดเพ่ือประเมินในระดับเขต

 *อ าเภอละงู คัดเลือก 1 รพ.สต./หมู่บ้าน/โรงเรียน
1.4 ตรวจสอบ รับรองผล ประเมินการพัฒนางานสุขศึกษา ของพ้ืนท่ีเป้าหมายและพ้ืนท่ีต้นแบบ สรุปผล/ ถอด

บทเรียน และรายงานผลการด าเนินงานต่อ ศบส. (แบบรายงาน ส.3 และ ระบบ Health Gate)

2 การด าเนินงานมาตรฐานสุขศึกษาในโรงพยาบาล
1.ประชุมช้ีแจงมำตรฐำนแก่ผู้รับผิดชอบงำน
2.พัฒนำทีมงำนสุขศึกษำ
แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนมำตรฐำนสุขศึกษำระดับรพ.
2 ศึกษำ วิเครำะห์ปัญหำพฤติกรรมสุขภำพ หรือ HL.&HB. ของประชำชนกลุ่มไม่ป่วย และกลุ่มป่วย  ระยะก่อน
ด ำเนินกำร)
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3. วำงแผนงำน/โครงกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพ ท้ัง 2 กลุ่มเป้ำหมำย   (ไม่ป่วย และกลุ่มป่วย)
4. ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพตำมแผนท่ีก ำหนด และให้เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของทีมสหวิชำชีพ
5. เฝ้ำระวังพฤติกรรมสุขภำพ
6..ส่งเสริม พัฒนำ นวัตกรรม ต้นแบบ ผลงำนเด่นด้ำนสุขศึกษำ (ภำยใต้ปัญหำสำธำรณสุขท่ีก ำหนด)
7.ติดตำม สนับสนุน ประเมินผล หลังด ำเนินกำร (ในโครงกำรท่ีด ำเนินกำร)

8.ประเมินตนเองตำมมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพด้ำนสุขศึกษำ ในระบบ HS4

9.สสจ.ตรวจสอบ  ในระบบ HS4 

10 คณะกรรมกำรระดับเขตลงเย่ียมประเมิน

11.เขต แจ้งผลกำรเย่ียมประเมิน
หมำยเหตุ  ไตรมำส 1 แต่งต้ังคณะท ำงำน วำงแผนงำน
               ไตรมำส 2  พัฒนำศักยภำพ ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
               ไตรมำส 3  นิเทศ ติดตำม เย่ียมเสริมพลัง คัดเลือกพ้ืนท่ีต้นแบบ
               ไตรมำส 4 ตรวจสอบ รับรองผล ถอดบทเรียน ผลงำนเด่น รำยงำนผล
ผู้ประสานงาน  นางสาวอนุสรา เจ๊ะสัน  โทร 063-0810293


