


งานบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย

งานเฝ้าระวังเตือนภัยด้านระบบสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

งานเสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ

งานส่งเสริม สนับสนุนกลไก รูปแบบ การด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งนิเทศ 
ก ากับ ติดตามและประเมินผล

งานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ ด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านสุขภาพภาคประชาชน

งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



นายก าพล ใหลมา
ผอ.ศบส.1

นายวีระศักดิ์ โสมโยธี
รอง ผอ.ศบส.1(ด้านวิชาการ)

นายสุวิจักขณ์ พรานฟาน
รก.หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชนฯ

น.ส.กุลชา กุณาฝั้น
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายวรัญญู วงค์อรยสกุล
ต าแหน่ง พัฒนาวิชาการ



น.ส.กุลชา กุณาฝั้น

นายวรัญญู วงค์อรยสกุล

นายสุวิจักขณ์ พรานฟาน
- รักษาการหัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ

- งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
- งานมารตฐานระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล(ด้านสุขศึกษา)

- งานสุขสุขภาพภาคประชาชน
- งานธุรการ



ล้านนา 1
เชียงใหม่ ล าพูน แม่ฮ่องสอน

ล้านนา 2
ล าปาง แพร่ น่าน

ล้านนา 3
เชียงราย พะเยา

ข้อมูลทั่วไป
จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน รพ.สต. โรงเรียน อสม.

เชียงใหม่ 25 204 2,067 268 881 34,721

ล าพูน 8 51 577 71 231 10,880

แม่ฮ่องสอน 7 45 415 71 362 4,419

ล าปาง 13 100 972 141 389 18,847

แพร่ 8 78 708 119 247 12,122

น่าน 15 99 893 121 368 11,430

เชียงราย 18 124 1,764 214 568 24,959

พะเยา 9 68 806 95 211 15,021

รวม 103 769 8,202 1,100 3,257 132,399





ตวัช้ีวดังานสุขภาพภาคประชาชน

โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งงานสุขภาพภาคประชาชน                       

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ตวัช้ีวดังานสุขศึกษา

• ร้อยละของประชาชนและชุมชนกลุ่มเป้าหมายมศีักยภาพในการจัดการสุขภาพ
ตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

- ชุมชนเป้าหมายมีการด าเนินงานจัดการสุขภาพตามแนวทางการพัฒนาชุมชน
รอบรู้ด่านสุขภาพ ร้อยละ 80
- ประชาชนแกนน าสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 80
- ชุมชนเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ร้อยละ 75
- ประชาชนแกนน าสุขภาพกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพ      
ร้อยละ 75

• ร้อยละ 75 ของหมู่บ้านและโรงเรียนมีการด าเนินงาน HL/HB (ประเมิน Health 
Gate)

• ร้อยละ 75 ของ รพ.สต.มีการด าเนินงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษา
ในระดับพัฒนาขึ้นไป 
• ร้อยละของโรงพยาบาลภาครัฐ ผ่านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา 

ระดับพัฒนา ร้อยละ 80

• ร้อยละผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี 

- มีการอบรม อสม.หมอประจ าบ้านตามเป้าหมาย ร้อยละ 100
-อสม.กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจหมอคนที่ 1 ร้อยละ 75
- ครอบครับมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 75
- ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ร้อยละ 75

• ระดับความส าเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน ให้ อสม.ใช้แอปพลิเคชัน“สมาร์ท อสม.”
- อสม.กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม” ร้อยละ 40
- ผู้ใช้แอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม” ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 50

• ต าบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ร้อยละ 75
• จ านวนผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน 10,000 คน
• อสม.บัดดี้ ติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจบ าบัดอย่างต่อเนื่อง โดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชน ร้อยละ 50

โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ                            

งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ                                                      

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565



Tertiary 
Care

Secondary Care

Primary Care

ต าบล

หมู่บ้าน ชุมชน

ครอบครัว

บุคคล

อสค.

Health Literacy
Self  Care/Self Management

รพศ.
รพท.

รพช.
สสอ.

รพ.สต.

สุขภาพภาคประชาชน/การสาธารณสุขมูลฐาน

บริการระดับต้นที่ประชาชน ชุมชน ครอบครัว
และท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้

PP&P Excellent

serviceExcellent

อสม.



กรอบการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม

เป้าประสงค์ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) และพฤติกรรมสุขภาพ (HB) ที่พึงประสงค์

เป้าหมาย สุขศึกษาในชุมชน สุขศึกษาในสถานพยาบาล

กลุ่มเป้าหมาย วัยเด็ก/เยาวชน (7-14ป)ี วัยท างาน (15-60ปี)

ร.ร.สุขบัญญัติ+โรคอุบัติใหม่ 3อ.2ส+โรคอุบัติใหม่กระบวนการ

พื้นที่ ร.ร.ประถม/มัธยม

ชุมชนรอบรู้
ด้านสุขภาพ

หมู่บ้าน/ชุมชน

รพ.สต.

ผลผลิต/ผลลัพธ์

รพ.สต.คุณภาพ

ร.ร.ส่งเสริม
สุขบัญญัติ

หมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

อสม.ยุว อสม.

ผู้ป่วยได้รับบริการสุขศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
และสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้

รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.

รพ.สต.
ได้มาตรฐาน
สุขศึกษา

รพศ./
รพท./รพช.       
ได้มาตรฐาน
สุขศึกษา

เครือข่าย
สถานบริการ

สุขภาพ
จัดการโรค

การเฝ้าระวัง
พฤติกรรม

การสื่อสาร
สุขภาพ

การจัดการเรียนรู้
และปัจจัยแวดล้อม



กรอบการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน

ฃฃ

ระดับต าบล
ระดับชุมชนระดับครอบครัว ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต

769 ต าบล
8,202 หมู่บ้าน

อสม. 
อสค. 

ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย
- กลุ่ม 607
- ผู้ป่วยโควิด-19/กลุ่มเสี่ยงสูง

ผลลัพธ์
- ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแล
สุขภาพ
- ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี



• เป้าหมาย 8,202 คน
• ผลงาน 8,950 คน
• อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ 8,812 คน 

(98.46%)











กิจกรรมการด าเนินงาน

การประชุมชี้แจงนโยบาย งบประมาณ และแนวทางการด าเนิน งานร่วมกับภาคีเครือข่าย



กิจกรรมการด าเนินงาน

การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจ าบ้าน /Smart อสม. /การใช้ ATK



กิจกรรมการด าเนินงาน

การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับ อสม. ในการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและควบคุมโรคโควิด-19



กิจกรรมการด าเนินงาน

การส่งเสริม สนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงานของ อสม.

ระดับจังหวัด
ระดับเขต
ระดับภาค

ระดับ
ภาค

ระดับชาติ



กิจกรรมการด าเนินงาน
การพัฒนาศักยภาพแกนน าและขับเคลื่อนงานสุขศึกษา (รพ.สต. 
หมู่บ้าน และโรงเรียน)

การคัดเลือกพื้นท่ีต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพและต าบลจัดการ
คุณภาพชีวิต พร้อมลงพื้นที่ถอดบทเรียนและเชิดชูเกียรติ



ชนะเลิศต้นแบบชมุชนรอบรู้
ด้านสุขภาพระดับเขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดพะเยา

ต้นแบบโรงเรียนสขุบญัญติัแห่งชาติ : โรงเรยีนบา้นหวัทุง่  ต.ทุง่ผาสกุ  อ.เชยีงค า จ.พะเยา
นวตักรรม / ผลงานเด่น :การพฒันาเป็นยุวอสม.และการด าเนินโครงการพฒันาความรอบรูด้า้นสุขภาพ 
ปัจจยัความส าเรจ็ :การมสีว่นรว่มของเดก็ (ยุวอสม./แกนน านกัเรยีน) ในการขบัเคลื่อนรว่มรว่มกบั คร ู
ผูป้กครอง เครอืคา่ยภาครฐัและทอ้งถิน่ ในต าบลทุง่ผาสขุ

ต้นแบบหมู่บา้นปรบัเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพ : บา้นไรแ่สนสุข หมูท่ี ่4 ต.ทุง่ผาสุก  อ.เชยีงค า จ.พะเยา
นวตักรรม / ผลงานเด่น : 1. ผงชรูสรมิรัว้  
ปัจจยัความส าเรจ็ :การมสี่วนร่วมของคนในหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหา และการแลกเปลี่ยนขอ้มูลการ
ด าเนินงานผา่นกลุ่มไลน์ การประชุมประจ าเดอืน

ต้นแบบชมุชนรอบรู้ด้าน: เครอืขา่ยสุขภาพ รพ.สต.ทุง่ผาสกุ อ.เชยีงค า จ.พะเยา
นวตักรรม / ผลงานเด่น : ตนเตอืนตน ไมต่อ้งใหใ้ครเตอืน
ส่ิงท่ีท าให้ประสบความส าเรจ็ : การด าเนินตามกระบวนการสุขศกึษาในชุมชน 7 ขัน้ตอน มกีารจดัตัง้ทมี
และแบ่งหน้าทีใ่นการขบัเคลื่อนอย่างชดัเจน การวเิคราะห์ขอ้มูลปัญหาสุขภาพในชุมชนส าหรบัท าแผนใน
การแกไ้ขปัญหา มนีวตักรรมในการใหสุ้ขศกึษาในผูป่้วย NCD ใหเ้กดิการรบัรู ้ตระหนกั การปรบัเปลีย่น



ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน
นวัตกรรม / ผลงานเด่น : บันได 11 ขั้น สู่ความส าเร็จ
ปัจจัยความส าเร็จ :

T=การสร้างทีมแบบกระจายอ านาจ 11หมู่บ้าน ให้
เป็น 43 ชุมชน เพื่อให้ครอบคลุมในการบริหารจัดการ

P=จัดท าแผนโดยใช้บันได 11 ขั้น สู่ความส าเร็จ ใน
การก าหนดกิจกรรม และแนวทางการด าเนินงาน

A=มีการขับ เคลื่ อนกิจกรรม ติดตามผลมการ
ด าเนินงานใน 43 ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม

R=กิจกรรมมีการสรุปผลลัพธ์ ปัญหาสุขภาพได้รับ
การแก้ไข สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้กับต าบลอื่นๆ ใน
อ าเภอป่าซาง



กิจกรรมการด าเนินงาน

การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิต การสร้างชุมชนสร้างสุข





จบการน าเสนอ


