ผลการขับเคลื่อนหลักสูตรความรอบรูด้ ้านสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง ( เมษายน 2563 - กันยายน 2563 )

กลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย

สถานการณ์การพัฒนาหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ปัจจุบันการสาธารณสุขไทยให้ความสำคัญกับความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนมากขึ้น ดังจะเห็นได้
จากเป้าประสงค์ในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ข้อที่ 1 กำหนดไว้ว่า “ประชาชน
ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้การเจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกัน
ได้ลดลง” รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนการขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน เพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน พันธกิจของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คือ ทำหน้าที่ในการ
สังเคราะห์ใช้ความรู้และดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือและกำกับดูแลให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน
เพื่อเป็นการส่งเสริมสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุขและผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับแผนการ
ขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ( Health Literacy ) ปี 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขต
เมือง ได้ดำเนินการถ่ายทอดหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ ณ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสงขลา และจังหวัด
ระยอง จำนวน 4 หลักสูตร ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ศูนย์อนามัยที่ 6
ชลบุรี และศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้แก่ หลักสูตรสร้างความรอบรู้สร้างลูกคุณภาพในพรีเมี่ยมคลินิกแม่และเด็ก
หลักสูตรมิติใหม่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ หลักสูตรอบรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อลดการใช้ยา
ในผู้ป่วย NCDS และหลักสูตรการพัฒนาชมรมผู้สูง อายุรอบรู้สุขภาพ รวมทั้งมีหลักสูตรที่อยู่ ระหว่างการผลิต
พัฒนาและทดลองใช้ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสถานประกอบการรอบรู้สุขภาพ หุ่นดี สุขภาพดี ทดลอง
หลักสูตรกับบุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และหลักสูตรผู้ประกอบการรอบรู้สุขาภิบาลอาหาร ทดลอง
หลักสูตรกับพนักงานบริษัท เอฟ.บี.ที. จำกัด สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ได้ประสานงานกับศูนย์อนามัยใน
ภูมิภาคเพื่อดำเนินการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในรูปแบบของโครงการ จำนวน 3
โครงการ ได้แก่ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ศูนย์
อนามัยที่ 12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ศูนย์
อนามัยที่ 6 ชลบุรี รุ่น 1 และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับบุค ลากร
สาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี รุ่น 2
บุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขและผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
ประชาชนเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับบุคคล ส่งเสริมบริบทของสิ่งแวดล้อมง่ายต่อการเข้าถึง เข้าใจ ข้อมูล
ข่าวสารด้านสุขภาพที่จะไปสนับสนุนให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมให้เกิดการสร้างพลังและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในชุมชน รวมถึงบุคลากรในระบบสุขภาพด้วย ความรอบรู้ด้านสุขภาพส่งผลต่อผลลัพธ์ด้าน
สุขภาพ เมื่อบุคคลมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจะมีศักยภาพในการดูแลตนเองได้ รวมทั้งยังจะช่วยแนะนำสิ่งที่ถูกต้อง
ให้กับบุคคลใกล้ชิด ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ด้วย ความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องพัฒนาอยู่

เสมอ เพราะสภาวะโรคภัยไข้เจ็บมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นบุคลากรสาธารณสุขควรส่งเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึง เข้าใจ และใช้ข้อมูลด้านสุขภาพในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
แผนปฏิบัติงานการขับเคลื่อนหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
กิจกรรม
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน รอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง ( เมษายน
2563 - กันยายน 2563 )
- ประสานงานกับกลุ่มงานผู้พัฒนาหลักสูตร
- ประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับการถ่ายทอดและทดลองหลักสูตร
- จัดเตรียมเอกสารสำหรับการดำเนินงานต่าง ๆ
-พัฒนาและถ่ายทอดหลักสูตรสร้างความรอบรู้สร้างลูกคุณภาพในพ
รีเมี่ยมคลินิกแม่และเด็ก
-พัฒนาและถ่ายทอดหลักสูตรมิติใหม่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
-พัฒนาและถ่ายทอดหลักสูตรอบรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเพื่อลดการใช้ยาในผู้ป่วย NCDS
-พัฒนาและถ่ายทอดหลักสูตรการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุรอบรู้สุขภาพ
-พัฒนาและทดลองใช้หลักสูตรสถานประกอบการรอบรู้สุขภาพ หุ่นดี
สุขภาพดี
-พัฒนาและทดลองใช้หลักสูตรผู้ประกอบการรอบรู้สุขาภิบาลอาหาร
-สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนหลักสูตรความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ

เดือน / ปี 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ ของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 ( เมษายน 2563 - กันยายน 2563 ) มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
หลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาและมีการถ่ายทอดหลักสูตรให้แก่หน่วยงานอื่น
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ศูนย์
อนามัยที่ 12 ยะลา ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2563 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1.1 หลักสูตรอบรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพือ่ ลดการใช้ยาในผูป้ ่วย NCDS
จากข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง จำนวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 95.7 และเป็นเพศชาย จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ส่วนมากตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน
18 คน คิดเป็นร้อยละ 78.3 รองลงมาคือตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13 มี
ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 87 และระดับปริญญาโท จำนวน 3
คน คิดเป็นร้อยละ 13
ด้านการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 73.9 เข้าใจเนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
78.26 ระยะเวลาในการประชุม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 78.26 รูปแบบและวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 73.9 ความเหมาะสมของหัวข้อวิชา อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 69.57 ความเข้าใจในแต่ละหัวข้อวิชา อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 65.22 การนำไปใช้ประโยชน์ได้
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 65.22 ความเหมาะสมของวิธีการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 73.9 ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อยู่ในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.17 คุณภาพของเอกสารประกอบการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 78.26 จำนวนผู้ฝึกอบรมเหมาะสมกับหัวข้อการสอนหรือกิจกรรมที่ใช้ อยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 65.22 และการอำนวยความสะดวก/บริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำหลักสูตร อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 73.9

ภาพกิจกรรม

1.2 หลักสูตรการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุรอบรู้สุขภาพ
จากข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นเพศหญิง จำนวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 ส่วนมากตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 รองลงมาคือตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี จำนวน
9 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 รองลงมา ระดับปริญญาโท จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6
ด้านการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 78.57 เข้าใจเนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
78.57 ระยะเวลาในการประชุม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 78.57 รูปแบบและวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 64.29 ความเหมาะสมของหัวข้อวิชา อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 71.43 ความเข้าใจในแต่ละหัวข้อวิชา อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 71.43 การนำไปใช้ประโยชน์ได้
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 64.29 ความเหมาะสมของวิธีการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 57.14 ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 57.14 คุณภาพของเอกสารประกอบการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 50 จำนวนผู้ฝึกอบรมเหมาะสมกับหัวข้อการสอนหรือกิจกรรมที่ใช้ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
50 และการอำนวยความสะดวก/บริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำหลักสูตร อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
71.43
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2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ศูนย์
อนามัยที่ 6 ชลบุรี รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2563 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
2.1 หลักสูตรสร้างความรอบรู้สร้างลูกคุณภาพในพรีเมี่ยมคลินิกแม่และเด็ก
จากข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง จำนวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.8 และเป็นเพศชาย จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 ส่วนมากตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 7
คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 รองลงมาคือตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 มีระดับ
การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 72.7 และระดับปริญญาโท จำนวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.7
ด้านการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 54.55 เข้าใจเนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
63.64 ระยะเวลาในการประชุม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 63.64 รูปแบบและวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 63.64 ความเหมาะสมของหัวข้อวิชา อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 54.55 ความเข้าใจในแต่ละหัวข้อวิชา อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 54.55 การนำไปใช้ประโยชน์ได้
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 45.45 ความเหมาะสมของวิธีการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 54.55 ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 63.64 คุณภาพของเอกสารประกอบการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 63.64 จำนวนผู้ฝึกอบรมเหมาะสมกับหัวข้อการสอนหรือกิจกรรมที่ใช้ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 63.64 และการอำนวยความสะดวก/บริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำหลักสูตร อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
45.45
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2.2 หลักสูตรมิติใหม่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
จากข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง จำนวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 90 และเป็นเพศชาย จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนมากตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 7
คน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 มีระดับ
การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 และระดับปริญญาโท จำนวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 10
ด้านการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 70 เข้าใจเนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 50
ระยะเวลาในการประชุม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 60 รูปแบบและวิธีการประชุมเชิง ปฏิบัติการมีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70 ความเหมาะสมของหัวข้อวิชา อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 60
ความเข้าใจในแต่ละหัวข้อวิชา อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70 การนำไปใช้ประโยชน์ได้ อยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 60 ความเหมาะสมของวิธีการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
70 ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 60
คุณภาพของเอกสารประกอบการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบั ติการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70 จำนวนผู้
ฝึกอบรมเหมาะสมกับหัวข้อการสอนหรือกิจกรรมที่ใช้ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70 และการอำนวยความ
สะดวก/บริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำหลักสูตร อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70
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3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ศูนย์
อนามัยที่ 6 ชลบุรี รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2563 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
3.1 หลักสูตรอบรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพือ่ ลดการใช้ยาในผูป้ ่วย NCDS
จากข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นเพศหญิง จำนวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ส่วนมากตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาคือตำแหน่งเภสัชกร
และนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี
จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 และระดับปริญญาโท จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5
ด้านการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 50 เข้าใจเนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
62.5 ระยะเวลาในการประชุม อยู่ในระดับมากที่สุ ด คิดเป็นร้อยละ 62.5 รูปแบบและวิธีการประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 50 ความเหมาะสมของหัวข้อวิชา อยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 ความเข้าใจในแต่ละหัวข้อวิชา อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 การนำไปใช้
ประโยชน์ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.5 ความเหมาะสมของวิธีการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม เชิง
ปฏิบัติการ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 คุณภาพของเอกสารประกอบการฝึกอบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 จำนวนผู้ฝึกอบรมเหมาะสมกับหัวข้อการสอนหรือกิจกรรมที่
ใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 และการอำนวยความสะดวก/บริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำหลักสูตร
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50
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3.2 หลักสูตรการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุรอบรู้สุขภาพ
จากข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นเพศหญิง จำนวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ส่วนมากตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมาคือตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี จำนวน 7 คน
คิดเป็นร้อยละ 77.8 และระดับปริญญาโท จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2
ด้านการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 77.78 เข้าใจเนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
66.67 ระยะเวลาในการประชุม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 55.56 รูปแบบและวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 77.78 ความเหมาะสมของหัวข้อวิชา อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 55.56 ความเข้าใจในแต่ละหัวข้อวิชา อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 66.67 การนำไปใช้ประโยชน์ได้
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 66.67 ความเหมาะสมของวิธีการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 66.67 ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 66.67 คุณภาพของเอกสารประกอบการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 55.56 จำนวนผู้ฝึกอบรมเหมาะสมกับหัวข้อการสอนหรือกิจกรรมที่ใช้ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 66.67 และการอำนวยความสะดวก/บริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำหลักสูตร อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 55.56
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หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการผลิต พัฒนาและทดลองใช้
1. หลักสูตรสถานประกอบการรอบรู้สุขภาพ หุ่นดี สุขภาพดี
ดำเนินการเมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมทับทิม สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

2. หลักสูตรผู้ประกอบการรอบรู้สุขาภิบาลอาหาร
ดำเนินการเมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2563 ณ บริษัท เอฟ.บี.ที. จำกัด

ผลการประสานงานขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
การประสานงานขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปีง บประมาณ 2563 รอบที่ 2
( เมษายน 2563 - กันยายน 2563 ) มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองได้ดำเนินการพัฒนาหลักสู ตรความรอบรู้ด ้านสุ ขภาพทั้ง หมดจำนวน 6
หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

กลุ่มงาน

1. หลักสูตรสร้างความรอบ -กลุ่มงานพัฒนาสุข
รู้สร้างลูกคุณภาพในพ
ภาวะสตรี เด็กปฐมวัย
รีเมี่ยมคลินิกแม่และเด็ก
และครอบครัว
2. หลักสูตรมิติใหม่โรงเรียน -กลุ่มงานพัฒนาสุข
รอบรู้ด้านสุขภาพ
ภาวะวัยเรียน วัยรุน่
และสถานศึกษา
3. หลักสูตรอบรมการสร้าง -กลุ่มงานคลินิกพัฒนา
เสริมความรอบรู้ด้าน
รูปแบบและนวัตกรรม
สุขภาพเพื่อลดการใช้ยาใน บริการสุขภาวะ
ผู้ป่วย NCDS
-กลุ่มงานเภสัชกรรม
ชุมชน
4. หลักสูตรการพัฒนา
กลุ่มงานพัฒนาสุข
ชมรมผู้สูงอายุรอบรู้สุขภาพ ภาวะผู้สูงอายุ
5. หลักสูตรสถาน
ประกอบการรอบรู้สุขภาพ
หุ่นดี สุขภาพดี
6. หลักสูตรผู้ประกอบการ
รอบรู้สุขาภิบาลอาหาร

กลุ่มงานพัฒนาสุข
ภาวะวัยทำงานและ
สถานที่ทำงาน
กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม

สถานะหลักสูตร

หน่วยงานที่ได้รับการ
ถ่ายทอด/ทดลองหลักสูตร
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
และมีการถ่ายทอดหลักสูตร ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ให้แก่หน่วยงานอื่น
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา
และมีการถ่ายทอดหลักสูตร
ให้แก่หน่วยงานอื่น
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา
และมีการถ่ายทอดหลักสูตร
ให้แก่หน่วยงานอื่น

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา
และมีการถ่ายทอดหลักสูตร
ให้แก่หน่วยงานอื่น
หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการ
ผลิต พัฒนาและทดลองใช้

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขต
เมือง

หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการ
ผลิต พัฒนาและทดลองใช้
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ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ผลการประสานงานขับเคลื่อนหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ศูนย์อนามัย
ที่ 12 ยะลา
- ประสานงานทางโทรศัพท์กับนางสาววนิดา สุขขี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่
12 ยะลา สรุปว่า ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จะดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรความ
รอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง
ประชุมโรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เห็นว่าบุคลากรในสถาบัน
พัฒนาสุขภาวะเขตเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ จึงขอเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

- ประสานงานทางโทรศัพท์กับนางสาววนิดา สุขขี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่
12 ยะลา สรุปว่า ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประสานขอรายชื่อบุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองที่
จะเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
- ประสานงานทางไลน์กับนางสาววนิดา สุขขี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 12
ยะลา สรุปว่า ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประสานขอกำหนดการรายละเอียดกิจกรรมในหลักสูตรความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ จำนวน 2 หลักสูตร คือ คือ หลักสูตรอบรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อลด
การใช้ยาในผู้ป่วย NCDS และหลักสูตรการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุรอบรู้สุขภาพ เพื่อใช้ประกอบโครงการ
และจัดทำวาระการประชุม
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ศูนย์อนามัย
ที่ 6 ชลบุรี รุ่น 1
- ประสานงานทางโทรศัพท์กับ นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี สรุปว่า ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี จะดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
หลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่น 1 และรุ่น 2 ระหว่างวันที่ 17 - 19
สิงหาคม 2563 และวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อำเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี เห็นว่าบุคลากรในสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ จึงขอเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
- ประสานงานทางโทรศัพท์กับ นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี สรุปว่า ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ประสานขอรายชื่อบุคลากรสถาบันพัฒนาสุข
ภาวะเขตเมืองที่จะเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทั้ง 2 รุ่น จำนวน 4 หลักสูตร เพื่อ
นำไปประการเขียนโครงการ และคำนวณค่าใช้จ่ายในโครงการ
- ประสานงานทางโทรศัพท์กับ นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี สรุปว่า ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ประสานขอกำหนดการรายละเอียดกิจกรรมใน
หลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสร้างความรอบรู้สร้างลูกคุณภาพในพ
รีเมี่ยมคลินิกแม่และเด็ก และหลักสูตรมิติใหม่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อใช้ประกอบโครงการ และ
จัดทำวาระการประชุม
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ศูนย์อนามัย
ที่ 6 ชลบุรี รุ่น 2
- ประสานงานทางโทรศัพท์กับ นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี สรุปว่า ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ประสานขอกำหนดการรายละเอียดกิจกรรมใน

หลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรอบรมการสร้างเสริมความรอบรู้ดา้ น
สุขภาพเพื่อลดการใช้ยาในผู้ป่วย NCDS และหลักสูตรการพัฒนาชมรมผู้สูง อายุรอบรู้สุขภาพเพื่อใช้
ประกอบโครงการ และจัดทำวาระการประชุม
4. จัดประชุมเพื่อ เตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ
สำหรับบุคลากรสาธารณสุขวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- ประสานงานภายในเพื่อนำเสนอหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ แนวทางการถ่ายทอดหลักสูตร วิธีการ
นำเสนอ โดยมีนายแพทย์เกษม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็น ผู้ให้คำแนะนำและให้
ข้อเสนอแนะ
ภาพกิจกรรม

5. ประสานงานหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการผลิต พัฒนาและทดลองใช้ จำนวน 2 หลักสูตร เพื่อดำเนินการ
ทดลองใช้หลักสูตร สำหรับการถ่ายทอดในปีงบประมาณ 2564 ได้แก่
5.1 หลักสูตรสถานประกอบการรอบรู้สุขภาพ หุ่นดี สุขภาพดี ดำเนินการเมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมทับทิม สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
5.2 หลักสูตรผู้ประกอบการรอบรู้สุขาภิบาลอาหาร ดำเนินการเมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2563 ณ
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หลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขับเคลื่อน
หลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข ทุก
หลักสูตรดำเนินการสำเร็จ มีการเผยแพร่และพัฒนาทดลองใช้หลักสูตร ดังนี้

1.หลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาและมีการถ่ายทอดหลักสูตรให้แก่หน่วยงานอื่น จำนวน 4
หลักสูตร ได้แก่
ชื่อหลักสูตร
1. หลักสูตรสร้างความรอบรู้สร้างลูกคุณภาพในพรีเมี่ยมคลินิกแม่
และเด็ก

2. หลักสูตรมิติใหม่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
3. หลักสูตรอบรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อลดการ
ใช้ยาในผู้ป่วย NCDS
4. หลักสูตรการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุรอบรู้สุขภาพ

กลุ่มงาน
-กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว
-กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการ
สุขภาพสตรี
-กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการ
สุขภาพเด็กดี
-กลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยงลูกนมแม่และบริการ
เด็กปฐมวัย
-กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุน่ และสถานศึกษา
-กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุข
ภาวะ
-กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน
-กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ
-ดร.กานดาวสี มาลีวงษ์

2. หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการผลิต พัฒนาและทดลองใช้ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
ชื่อหลักสูตร
1. หลักสูตรสถานประกอบการรอบรู้สุขภาพ หุ่นดี สุขภาพดี
2. หลักสูตรผู้ประกอบการรอบรู้สุขาภิบาลอาหาร

กลุ่มงาน
-กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน
-กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

