
การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
จ.สงขลา  ปีงบประมาณ 2564

นายณรงค์ ด้วงปาน
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา



สถานการณ์
ความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ 

ตามประเด็นเน้น ปีงบประมาณ 2564
• การเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากพฤติกรรมแนวโน้มสูงข้ึน
• ระดับความรอบรูแ้ละพฤติกรรมสุขภาพ จ.สงขลา ปี 2561 – 2563
แนวโน้ม ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับด-ีดีมาก เพิ่มขึ้น 

ระดับพฤติกรรมสุขภาพ ระดับดี-ดีมาก เพิ่มขึ้น
(หมายถึง มีความรอบรู้ฯ เพียงพอต่อการปฏิบัติ เพื่อมีสุขภาพที่ดี ได้ถูกต้อง ) 

ท้ังนี้ จังหวัด ต้องยกระดับให้ประชาชนส่วนใหญ่ มีความรอบรู้ฯ ระดับดี และระดับดีมาก 
เพ่ิมมากข้ึน  เพ่ือให้มีความรอบรู้ฯ มากเพียงพอต่อการปฏิบัติเพ่ือมีสุขภาพที่ดีได้ถูกต้อง
และยั่งยืนจนเช่ียวชาญ



ระดบัความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy )
ของประชาชนในพ้ืนทีต้่นแบบหมู่บ้านปรับเปลีย่นพฤตกิรรมฯ  ของ จ.สงขลา

ปี 2561-2563
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ระดบัพฤตกิรรมด้านสุขภาพ ( HB : Health Behavior )
ของประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพฯ ของ จ.สงขลา 

ปี 2561-2563



สถานการณ์ความรอบรู้ฯ 
ที่เกีย่วข้องกบัประเด็นเน้น ปี 2564 

โรคโควิด-19
• * ยังมีการแพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลก  ประเทศไทยยังพบผู้ป่วยเพ่ิมข้ึน 

* การคาดการณ์ อาจจะการแพร่ระบาดในระลอกที่ 2
* ประเทศไทยชายแดนติดต่อกับหลายประเทศและเป็นศูนย์กลางการขนส่งสาธารณะ 
* จ.สงขลา มีเขตติดต่อกับพ้ืนที่ชายแดนที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคฯ 

• กระทรวงสาธารณสุข เน้นมาตรการตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่(New Normal) ที่ต้อง
สร้างการรับรู้และให้เกิดการปฏิบัติที่ต่อเน่ือง

ผู้สูงอายุ 
• มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและมีความเส่ียงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง อุบัติเหต ุและภาวะจิตใจ  

• ผู้สูงอายุ จ.สงขลา มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (การออกก าลังกาย, การดื่มน้ า,การรับประทานผัก, 
การสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) ร้อยละ 47.1



1.ส่งเสริมองค์กรความรอบรู้ด้านสุขภาพ
1.1 หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบรอบรู้สุขภาพ (เน้นกลุ่มวัยท างาน/ผู้สูงอายุ)
1.2 โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ (เน้นกลุ่มวัยเรียน)
1.3 องค์กรต้นแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพ (รพ.สต., รพ./ ชมรม/โรงเรียน

ผู้สูงอายุ/ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต )  

มาตรการ/กลวิธี  
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ จ.สงขลา  ปี 2564

บูรณาการเชิงพ้ืนท่ี และกระบวนการ กับพ้ืนท่ีต้นแบบ ตามประเด็นเน้น
ยุทธศาสตร์ ปี 2564 ได้แก่   ต ำบลจัดกำรคุณภำพชีวิต  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ระดับอ ำเภอ(พชอ.) และกำรขับเคลื่อนพื้นที่/องค์กรต้นแบบต่ำงๆ



ประชาชนมีสุขภาพดี

ประชาชนกลุ่มไม่ป่วย(กลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง) 
มีความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง มี

การจัดการตนเองที่ถูกต้อง เหมาะสม

ผู้ป่วย มีความรอบรู้และ
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
มีการจัดการตนเองที่ถูกต้อง เหมาะสม

โรงพยาบาล และ รพ.สต. 
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรอบรู้ฯ และพฤติกรรมสุขภาพ 
โดยพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

(ด้านสุขศึกษา)

มาตรการตาม ข้อ 1.3



2.ส่งเสริมการส่ือสารสร้างความรอบรู้ฯท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคลังข้อมูลข่าวสารความรอบรู้ด้ำนสุขภำพในระดับ

จังหวัดและอ ำเภอที่มีประสิทธิภำพ (ครบตำม 9 ประเด็นเน้น และเข้ำถึงได้ง่ำย)

2.2 ส่งเสริมการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรอบรู้ฯระดับ
เครือข่ายบริการที่ต่อเนื่อง -มีประสิทธิภาพ
- มีช่องทางหลักในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องในระดับเครือข่ายบริการ

สาธารณสุขอ าเภอฯ

- มีการสื่อสารผ่านช่องทาง/รูปแบบที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ และเน้นการใช้สื่อ
สังคม( Social Media) 



2.3  พัฒนาศักยภาพบุคลากร/ เครือข่ายส่ือมวลชน และ
เครือข่ายส่ือชุมชน /  ส่ือแกนน า 
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในด้านการสื่อสารสร้างความรอบรู้ฯ

2.4  ส่งเสริมเวทีค้นหาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ส่ือบุคคล /
ส่ือชุมชนต้นแบบการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ   
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างนวัตกรรมด้านการสื่อสาร
สร้างความรอบรู้ฯ ของหน่วยงาน/องค์กรภาคีเครือข่ายสุขภาพ



3. ส่งเสริมเครือข่ายการจัดการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
- สร้างความร่วมมือในการจัดการความรอบรู้ด้านสุขภาพตามประเด็นเน้น

ยุทธศาสตร์/ ประเด็นเร่งด่วนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย
- ส่งเสริมพัฒนาต้นแบบเครือข่ายการจัดการความรอบรู้ด้านสุขภาพใน
ระดับพ้ืนท่ี(จ.สงขลา พัฒนาน าร่อง 2 ต าบล) 



KPI ความรอบรู้ด้านสุขภาพ จ.สงขลา ปี 2564

❖ กลุ่มเสี่ยง DM HT ที่เข้ารับการปรับเปลีย่นฯมีพฤติกรรมดีข้ึน    
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ  50 (ในรอบ 6 เดือน) 
❖ มีการจัดการคลังความรู้ดา้นสุขภาพที่มปีระสิทธิภาพ 

( เน้นNCD และ COVID-19 , สุขภาพผู้สูงวัย / ครอบคลุมประเด็น
เน้น 3 ปลอด 3 ลด 3 เพิ่ม และเข้าถึงง่าย ) 
❖ มีแผนบูรณาการความรอบรูฯ้ ระดับอ าเภอ  ร้อยละ 100  

(เน้น NCD,COVID-19,สุขภาพผู้สูงอายุ)

KPI รอง

KPI หลัก
:  อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤตกิรรมสุขภาพ
ระดับดีข้ึนไป  ร้อยละ  70
-ประเด็น NCD ,New Normal COVID-19 และสุขภาพผู้สูงวัย



KPI ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
จ.สงขลา   ปี 2564

❖ เครือข่ายบริการสาธารณสุขอ าเภอฯ  มีช่องทางหลัก
ในการสื่อสารสร้างความรอบรู้อย่างมีประสิทธิภาพ      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  (ความต่อเนื่อง/สอดคล้องบริบท/
เนื้อหาความรู้ตามประเด็นเน้นฯ)

❖มีต้นแบบบคุคล / องค์กร/ชุมชน ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ระดับอ าเภออย่างน้อย 1 ประเภท/อ าเภอ ,
ระดับจังหวัด 1 ประเภท/จังหวัด

KPI รอง



มาตรการ/กลวิธีส าคัญ
ที่ใช้ในการการด าเนินงานสร้างความรอบรูฯ้

* สร้างความร่วมมือ (Collaboration)
* ส่งเสริม  พัฒนา  การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพตามวิถีชุมชน

การมีและใช้ประโยชน์คลังข้อมูลด้านสุขภาพ  ครอบคลุมประเด็นเน้น
จังหวัด (9 ประเด็นตามนโยบาย ฯ  “ 3 ปลอด 3 ลด 3 เพ่ิม”   
และเน้นสร้างความรอบรู้ฯ เฉพาะประเด็น NCD ( 3 อ 2 ส),New 
Normal(COVID-19)  และสุขภาพผู้สูงวัย) 

* สื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 

*  ส่งเสริม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสื่อสาร  วิชาการ นวัตกรรม 
ด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

* ส่งเสริมเครือข่ายในการจัดการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ



เป้าหมายการด าเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2564
เป้าหมาย  3 เดือน เป้าหมาย  6 เดือน เป้าหมาย  9 เดือน เป้าหมาย  12 เดือน

* มีกำรวิเครำะห์ประเด็นปัจจัย
เสี่ยงควำม รอบรู้และพฤติกรรม
ด้ำนสุขภำพ สอดคล้องกับ
ประเด็นปัญหำจุดเน้นฯ
*  มีกำรก ำหนดรูปแบบและพท.
ด ำเนินงำนสร้ำงควำมรอบรู้ฯ
* มีแผนบูรณำกำรเสริมสร้ำง
ควำมรอบรู้ฯตำมประเด็นเน้น
จังหวัด  (ระดับจังหวัด,อ ำเภอ)
*บุคลำกรและเครือข่ำยฯ ได้รับ
กำรพัฒนำศักยภำพกำรสร้ำง
ควำมรอบรู้ฯ 
*กลุ่มเป้ำหมำยตำมประเด็นเน้น
ได้รับกำรเสริมสร้ำงควำมรอบรูฯ้
ตำมแนวทำงของภำรกิจงำนใน
ประเด็นเน้นที่เกี่ยวข้อง

*มี คทง.พัฒนำระบบข้อมูลด้ำน
ควำมรอบรู้ฯ ตำมประเด็นเน้น 
(บูรณำกำรฯ)
*มีคลังข้อมูล ในกำรเสริมสร้ำง
ควำมรอบรู้ฯ ตำมประเด็นเน้น
*มีกำรสื่อสำรและใช้ช่องทำงกำร
สื่อสำรช่องทำงหลักสร้ำงควำม
รอบรู้ฯ 
*สถำนบริกำรฯจัดบริกำร
เสริมสร้ำงควำมรอบรู้ฯตำมภำรกิจ
งำนในประเด็นเน้น
*มีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ในกำรจัดกำรควำมรอบรู้ฯตำม
ประเด็นเน้นยุทธศำสตร์/ เร่งด่วน
*พัฒนำระบบบริกำรตำมเกณฑ์
มำตรฐำนของแต่ละภำรกิจงำนที่
เกี่ยวข้อง
*ส่งเสริมกระบวนกำรเสริมสร้ำง
ควำมรอบรู้ฯ ผ่ำนเครือข่ำยระดับ
พ้ืนที่/กำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำน
ภำคีเครือข่ำยฯ

*ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
กระบวนกำรเสริมสร้ำงควำม
รอบรู้ฯ  ผ่ำนคณะท ำงำน ฯ 
ระดับอ ำเภอ/จังหวัด
*ติดตำมกลุ่มเป้ำหมำยในกำรรับ
บริกำรเสริมสร้ำงควำมรอบรู้ฯ
ตำมประเด็นเน้น  ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนของภำรกิจงำนที่
เกี่ยวข้อง
*ติดตำมประเมินกำรมีและใช้
คลังข้อมูลควำมรอบรู้ด้ำน
สุขภำพ /กำรใช้ช่องทำงหลักใน
กำรสื่อสำรสร้ำงควำมรอบรู้ฯ 

*มีรำยงำนผลกำรส ำรวจควำม
รอบรู้และ พฤติกรรมสุขภำพใน
กลุ่มโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง,วิถีชีวิต
ใหม่(New  Normal) โรคโควิด-
19 และสุขภำพผู้สงูอำยุ
* มีต้นแบบบุคคล/  องค์กร  
และชุมชน  ควำมรอบรู้ด้ำน
สุขภำพ และพฤติกรรม สุขภำพ 
ระดับอ ำเภอ/จังหวัด
* ประเมินควำมพึงพอใจต่อกำร
พัฒนำระบบข้อมูลด้ำนควำม
รอบรู้ด้ำนสุขภำพ/กำรรับ
ข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงหลักในกำร
สร้ำงควำมรอบรู้ฯระดับอ ำเภอ/
จังหวัด
* มีเครือข่ำยกำรต้นแบบจัดกำร
สร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ
ระดับอ ำเภอ



การก ากับ  ติดตามงาน และประเมินผล
1. นิเทศงานผสมผสาน คปสอ. / นิเทศงานเฉพาะกิจ 
2. ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามประเด็นจุดเน้น  

(รายงาน Songkhla  DATA  CENTER)
3. รายงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ 2ส  ในกลุ่มเสี่ยง DM/HT

(รายงาน Songkhla  DATA  CENTER)
4. รายงานการประเมินตนเองของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ(ด้านสุขศึกษา )
5. รายงานการพัฒนาคลังข้อมูลระดับอ าเภอ/จังหวัด ในการสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพ ตามประเด็นเน้นฯ ( NCD COVID-19 และสุขภาพผู้สูงวัย)
6. การส ารวจ/แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพตามประเด็นเน้น
ยุทธศาสตร์จังหวัด



จบการน าเสนอ


