
การพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาสู่การพัฒนาความรอบรู้และ
พฤติกรรมสุขภาพอย่างมืออาชีพ 

นางสาวเบญจมาศ  สุรมิตรไมตรี 
ผู้อ านวยการกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   

กระทรวงสาธารณสุข 



ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
Health Literacy 

 
ความหมายของ HED 

HED Standard 

HED to HA 



Health Education  
     กระบวนการจัดโอกาสการเรียนรู้และพฒันาทกัษะ
ด้านสุขภาพรวมถงึปัจจัยอื่นๆเกี่ยวกับสภาวะทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพอันจะน าไปสู่ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การ
ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพและธ ารงพฤตกิรรม
สุขภาพที่ดีของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

นิยามเม่ือ 1 กรกฎาคม 2557 



HED 
HL 

HB 

ความสัมพนัธ์ 



ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(Health literacy) 



 Health Literacy 
HL   อยู่ส่วนใดในระบบระบบสุขภาพ 

HL สะท้อนผลลพัธ์ของการท างานสขุศกึษา เป้าหมายของสขุศกึษา 
HL ช่วยให้ผู้บริโภคบริการเข้าถงึและใช้บริการได้อย่างเหมาะสม 

HL ช่วยสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างผู้ ให้บริการและผู้บริโภค  

HL ช่วยผู้บริโภคจดัการสขุภาพตนเองตามแนวทางการรักษาได้ 
HL ช่วยผู้บริโภคควบคมุและจดัการปัจจยัเสี่ยง เพื่อการธ ารงสขุภาวะ 
 

 



ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)  

ความสามารถในการเข้าถงึข้อมูล ความรู้  
ความเข้าใจเพื่อวิเคราะห์ ประเมินการปฏิบัติและ
จัดการตนเอง รวมทัง้สามารถชีแ้นะเร่ืองสุขภาพ
ส่วนบุคคลครอบครัวและชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดี 

 



ทกัษะเพื่อน าไปสู่การมี 
Health Literacy  

S A M A R T   MODEL 



S = SEARCHING 

การเข้าถงึข้อมูลและบริการสุขภาพ 
 เลือกแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพ รู้วธีิการค้นหาและการใช้

อุปกรณ์ในการค้นหา 
 ค้นหาข้อมูลที่ถูกต้อง 
 สามารถตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งได้ 
 



A = ACKNOWLEDGE 

ความรู้ความเข้าใจ  
 มีความรู้และจ าในเนือ้หาสาระส าคัญด้านสุขภาพ 

 สามารถอธิบายถงึความเข้าใจในประเดน็เนือ้หาสาระ
ด้านสุขภาพในการที่จะน าไปปฏบิตัิ 
 



M = MASS COMMUNICATION 

ทกัษะการส่ือสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญด้านสุขภาพ   

oสามารถส่ือสารข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพด้วยวิธีการ
พดู อ่าน เขียนให้บุคคลอ่ืนเข้าใจ 

oสามารถโน้มน้าวให้บุคคลอ่ืนยอมรับข้อมูลด้าน
สุขภาพ  



A = ANALYSIS 

ทกัษะการตดัสนิใจ 

 ก าหนดทางเลือกและปฏเิสธ/หลีกเลี่ยงหรือเลือกวธีิการปฏบิัติ
เพื่อให้มีสุขภาพด ี

 ใช้เหตุผลหรือวเิคราะห์ผลดี-ผลเสียเพื่อการปฏเิสธ/หลีกเลี่ยง/เลือก
วธีิการปฏบิัต ิ

 สามารถแสดงทางเลือกที่เกดิผลกระทบน้อยต่อตนเองและผู้อ่ืน 

 

 



R = RESERCH 

การรู้เท่าทนัส่ือ 

 สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือของ
ข้อมูลสุขภาพที่ส่ือน าเสนอ 

 สามารถเปรียบเทยีบวิธีการเลือกรับส่ือเพื่อหลีกเล่ียง
ความเส่ียงที่จะเกดิขึน้กับตนเองและผู้อ่ืน 



T = TAKE ACTION  

    

 การจดัการตนเอง  
 สามารถก าหนดเป้าหมายและวางแผนการ

ปฏบิตัสิามารถปฏบิตัติามแผนที่ก าหนดได้ 
 



บทบาทของ Health Literacy ในระบบสุขภาพ  

 ประชาชน/ผู้บริโภค 

 ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ 

 ระบบบริการด้านสุขภาพ 

 ผู้ก าหนดนโยบาย 



 

 คือ แนวทางการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา 
และวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน   
ของสถานบริการสุขภาพทกุระดบั 



4 หมวด 
10 องค์ประกอบ 

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ 
องค์ประกอบ 1, 2, 3 

หมวดที่ 2 กระบวนการด าเนินงาน 
องค์ประกอบ 4, 5, 6, 7 

หมวดที่ 3 กระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการ 

องค์ประกอบ 8, 9 

หมวดที่ 4 ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
องค์ประกอบ 10 

โครงสร้างของมาตรฐานงานสุขศึกษา 



หมวดที่ 1 การบรหิารจดัการองคก์ร 

องคป์ระกอบที่ 1 นโยบายการด าเนินงานสขุศึกษาและ

 พฒันาพฤติกรรมสขุภาพ 

องคป์ระกอบที่ 2 ทรพัยากรการด าเนินงานสขุศึกษาและ

 พฒันาพฤตกิรรมสขุภาพ 

องคป์ระกอบที่ 3 ระบบขอ้มูลสารสนเทศดา้นสขุศึกษา 

                     และพฤตกิรรมสขุภาพ 



• มีนโยบายฯของรพ.เป็นลายลักษณ์อักษร 1.1.1 
• เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาครัฐ และ

ภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา
สาธารณสุขในพ้ืนที่ 

1.1.2 

• เป็นที่รับรู้ของผู้เกี่ยวข้องในรพ.   
ภาครัฐ และภาคประชาชนในพ้ืนที่ 1.1.3 

องค์ 1 นโยบายการด าเนินงานสุขศึกษา 
        และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

1.1 ลักษณะของนโยบายการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 



2.1 บุคลากรที่รับผิดชอบงาน   
สุขศึกษา 

• มีการมอบหมายเป็นลายลักษณ์
อักษร 

• มีวุฒิหรือมีประสบการณ์ด้าน
สุขศึกษา  

• ได้รับการพัฒนาด้าน          
สุขศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

2.2 งบประมาณหรือทรัพยากร 

• ได้รับงบประมาณหรือ
ทรัพยากรจาก รพ. ภาครัฐ 
หรือ ภาคเอกชน  และภาค
ประชาชน ตามกิจกรรมในแผน  



3.1 ฐานข้อมูลด้าน
พฤติกรรมสุขภาพ 

• จ าแนกประเภทข้อมูล
สอดคล้องกับปัญหา 

• -วิธีการรวบรวมข้อมูล
พฤติกรรมที่เชื่อถือ และ
ตรวจสอบได้  

• -ปรับข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
ปีละ 1 คร้ัง  

• -เชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้ง
ใน/นอกรพ. 

3.2 ฐานข้อมูลด้านสื่อ    
สุขศึกษา 

• จ าแนกประเภทข้อมูลสื่อ
สุขศึกษา 

• -มีข้อมูลความต้องการใช้
สื่อสุขศึกษา 

• -มีการประเมินคุณภาพ
สื่อที่ใช้และแจ้งผลการ
ประเมินสื่อ หรือน ามา
ปรับปรุงพัฒนาสื่อ  

• -เผยแพร่ข้อมูลสื่อ 

3.3  ฐานข้อมูลเครือข่าย
สุขศึกษา 

• จ าแนกประเภทข้อมูล
เครือข่าย     

• -ปรับข้อมูลเครือข่ายเป็น
ปัจจุบัน  ปีละ 1 คร้ัง  

• -เชื่อมโยงข้อมูลเครือข่าย
ทั้งใน/นอกรพ. 



หมวดที่ 2  กระบวนการด าเนินงาน 

องคป์ระกอบที่ 4 แผนการด า เ นินงานสุข ศึกษาและพัฒนา

 พฤตกิรรมสขุภาพ 

องคป์ระกอบที่ 5 กจิกรรมสขุศึกษาและพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพ 

องคป์ระกอบที่ 6 การตดิตามสนับสนุนการด าเนินงาน        

                    สขุศึกษาและพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพ 

องคป์ระกอบที่ 7 การประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและ

 พฒันาพฤตกิรรมสขุภาพ  



4.1 มีแผนสุขศึกษาฯบูรณาการใน
แผนงาน/โครงการ ที่เป็นปัญหา

สาธารณสุข 

• มีวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดพฤติกรรม
สุขภาพในแผนงาน/โครงการใน
รพ. และในชุมชน     

4.2 ลักษณะแผนการ
ด าเนินงานสุขศึกษา 

• ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล
พฤติกรรม ,สื่อและเครือข่าย 

• ครอบคลุมการเรียนรู้ การพัฒนา
ทักษะ และพัฒนาปัจจัยแวดล้อม 

• จัดท าโดยการ มีส่วนร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงาน ท่ี
เกี่ยวข้องและประชาชน 

• มีการถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติงาน  



5.1 ลักษณะของการจัดกิจกรรม 

•  5.1.1 มีการจัดกิจกรรมในรพ.และในชุมชนหรือบูรณาการใน
งานบริการที่ก าหนด ตามแผนงาน/โครงการ 

•5.1.2 มีการจัดกิจกรรมที่มุ่งการเรียนรู้   พัฒนาทักษะ  
พัฒนาปัจจัยแวดล้อม 
•5.1.3 มีการจัดกิจกรรมในรพ.และในชุมชนที่ประกอบด้วย
ทีมสหวิชาชีพ หรือ ภาคีเครือข่าย 



 6.1 กระบวนการติดตามสนับสนุนฯ 

• 6.1.1 ติดตามสนับสนุนฯ ตามที่ก าหนดใน
แผนงาน/โครงการ 
• 6.1.2 น าข้อมูลจากการติดตามสนับสนุนฯไปใช้

ปรับปรุงแก้ไขปัญหา 



 7.1 กระบวนการประเมินผลฯ 

• 7.1.1 มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาที่
ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ  เครื่องมือ  ระยะเวลา และ
กลุ่มเป้าหมายตามแผนงานหรือโครงการที่ก าหนด 
• 7.1.2 มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร  
• 7.1.3 น าผลประเมินไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานสุขศึกษา 



หมวดที่ 3 การพฒันาคุณภาพงาน 

องคป์ระกอบที่ 8  การเฝ้าระวงัพฤตกิรรมสขุภาพ 

องคป์ระกอบที่ 9  การวจิยัเกี่ยวกบัสขุศึกษา 

                   และพฤตกิรรมสขุภาพ 



8.1 กระบวนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

• 8.1.1 มีแผนเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงตามปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 
• 8.1.2 มีการสร้าง และหรือพัฒนาและหรือใช้เครื่องมือสนับสนุนให้

เครือข่ายปฐมภูมิทุติยภูมิ ของรพ.  
• 8.1.3 มีการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงและรายงานผลเป็นลายลักษณ์

อักษร  
• 8.1.4 น าผลเฝ้าระวังพฤติกรรมไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงาน สุข

ศึกษา 



9.1 กระบวนการวิจัยฯ 

• 9.1.1 มีการวิจัยสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขหรือเกี่ยวกับ
กระบวนการด าเนินงานสุขศึกษา ปีละ 1 เรื่อง 
• 9.1.2 มีรายงานผลวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษร  



หมวดที่ 4  ผลลพัธก์ารด าเนินงาน 

องคป์ระกอบที่ 10  ผลลพัธก์ารด าเนินงานสขุศึกษา     

                     และพัฒนาพฤตกิรรมสขุภาพ 

 - ผลลพัธด์า้นผูร้บับรกิาร 

           - ผลลพัธด์า้นชมุชน 

           - ผลลพัธด์า้นพฒันาคุณภาพบรกิาร 

 



10.1 ผลลัพธ์ด้าน
ผู้รับบริการ 

• 10.1.1 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายมี
พฤติกรรมสุขภาพใน
ปัญหาสาธารณสุขที่
ส าคัญเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น 

• 10.1.2 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจต่อกระบวนการ 
สุขศึกษาตามแผนงาน/
โครงการ  

10.2 ผลลัพธ์ด้าน
ชุมชน 

• 10.2.1 ระดับ
การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการ
จัดกิจกรรมสุข
ศึกษา 

10.3 ผลลัพธ์ด้าน
พัฒนาคุณภาพบริการ 

• 10.3.1 มีนวัตกรรม
หรือผลงานเด่นที่
ได้รับรางวัลระดับ
จังหวัด หรือเขต 
หรือประเทศ หรือ
ผลงานที่ประสบ
ความส าเร็จในการ
ด าเนินงานด้าน   
สุขศึกษา ปีละ 1 
เรื่อง 



 3. ระบบ
ข้อมูล
สารสน 
เทศ 

4. วางแผน 

5. ด าเนินงาน 

7. ประเมินผล 

6. การติดตาม
สนับสนุน 

2. ทรัพยากร 

1. นโยบาย 

8. เฝ้าระวัง 

9. วิจัย 

10. ผลลัพธ์ 



โรงพยาบาล 

นักสขุศึกษาในโรงพยาบาล 

Patient Care Team (PCT) 

โภชนากร แพทย/์พยาบาล เภสชั นกักายภาพฯ 

รพ.สต. 

อืน่ ๆ 

H.Ed. 

ทางวชิาชีพ 

 

H.Ed. 

ทางวชิาชีพ 

 

H.Ed. 

ทางวชิาชีพ 

 

H.Ed. 

ทางวชิาชีพ 

 

H.Ed. 

ทางวชิาชีพ 

 

HA 

Patient Engagement & Patient Safety 

อาคารสถานที่ เครื่องมือแพทย ์ บริการสขุภาพ  

ครอบครวั/ชุมชน 

       การดูแลต่อเน่ือง 

H.Ed. 

Empowerment 

Health Literacy& Health Behavior 



  HED  to HA 



HA  HED  
  1.น าองค์กร   1.บริหารจดัการ 

        
 
 

  2.ระบบงานส าคญั    2.กระบวนงาน 
       
 
 
 

  3.กระบวนการดแูลผู้ ป่วย   3.กระบวนการพฒันาคณุภาพ 
 
 

องค์ 1  นโยบาย 

องค์ 2 ทรัพยากร 
องค์ 3 ฐานข้อมลู 

องค์ 4 แผนสขุศกึษา 

องค์ 5 กิจกรรม 
องค์ 6 การสนบัสนนุ 

องค์ 7 การประเมินผล 

องค์ 8  เฝ้าระวงั 
องค์ 9  วิจยั 

1.5 



HA  
 (4 ตอน) 

HED   
(4 หมวด) 

 4. Health outcome 
   - เน้นคณุภาพและความ
ปลอดภยั 
    - คณุภาพการรักษา /re-
admit / ตายอย่างมีศกัด์ิศรี 
 

  4.ผลลพัธ์ 
  องค์ 10  
   - ด้านผู้ รับบริการ 
   - ด้านชมุชน 
   - ด้านพฒันาคณุภาพบริการ 



HA  (4 ตอน) การพัฒนาเพิ่มเตมิ 

  1.น าองค์กร   โครงการพฒันาระบบการวดั 
วิเคราะห์ และจดัการความรู้ด้านสขุ
ศกึษา รพ. 
เช่ือมข้อมลูกบั Service plan 

  2.ระบบงานส าคญั    ปรับองค์ 4 เป็นแผนยทุธศาสตร์
PDSA/DALI 

  3.กระบวนการดแูลผู้ ป่วย   การให้ข้อมลูเพ่ือเสริมพลงั 
ขยายขอบเขตงานสขุศกึษาสูก่าร
สง่เสริมเสริมสขุภาพ 

 4. Health outcome พฒันา KPI ให้สนบัสนนุ KPI HA 
115 ตวั 



กองสุขศึกษา    
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   

กระทรวงสาธารณสุข  www.hed.go.th 
โทร  0-2590-1620 Fax 0-2590-1672 


