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พัฒนาหลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพเชี่ยวชาญ
สาหรับบุคลากรสาธารณสุข

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

เสนอ กรมอนามัย
โดย สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑

รายงานขั้นต้น
(Inception Report)
 แนวทางการดาเนินงาน
 แผนการดาเนินงาน

๒

โครงการ
การพัฒนาหลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพเชี่ยวชาญสาหรับบุคลากรสาธารณสุข
๑. หลักการและเหตุผล
สุขภาพถือเป็น รากฐานที่สาคัญของการดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข การที่ประชาชนในประเทศมี
สุขภาพอนามัยที่สมบู รณ์ทั้งทางร่ างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและสามารถ
ประกอบกิ จ การงานได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ ท าให้ ป ระเทศชาติ เ จริ ญ รุ่ ง เรื อ ง การขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการพัฒนาประเทศจึงจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังจะเห็นได้จากเป้าหมาย
การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) มุ่งเน้นการการพัฒนา
ศักยภาพของคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการปฏิ รูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ อันจะนาไปสู่ การบรรลุ วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ของประเทศ (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๙)
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กระทรวงสาธารณสุขจึงได้นามากาหนดเป็นยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านการสาธารณสุข ตามนโยบายการปฏิรูปประเทศไทยของรัฐบาล เพื่อรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิต สภาพการทางานและความเป็นอยู่ของประชาชน การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย ที่กาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเคลื่อนย้ายของประชากร ปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพที่เชื่อมโยงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของเมือง การแข่งขันทางการตลาดที่เข้มข้นขึ้น รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิกาศและสิ่งแวดล้อม จึงทาให้ประชาชนมีความเสี่ยงต่อการได้สัมผัสปัจจัยเสี่ยงทั้ง
ด้านกายภาพและสังคม รวมถึงการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง จึงส่งผลให้เกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อเรื้อรัง
โรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้า การบาดเจ็บจากการจราจร ภาวะทุพพลภาพการจากประกอบอาชีพ และโรคจาก
สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษมากขึ้น (ชลธิชา แกวอนุชิต, ๒๕๕๖)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้เน้นให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุคเศรษฐกิจคุณค่า ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข
ได้นาระบบการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณค่า (Value Based Health Care) มาใช้ในการดาเนินการในการดูแล
สุขภาพของประชาชน โดยได้ร่ว มกันกาหนดวิสัยทัศน์ว่า “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสั งคมเพื่อ
ประชาชนสุขภาพดี” มีเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน โดยพัฒนาความ
เป็นเลิศ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (P&P Excellence) ๒) ระบบบริการ (Service
Excellence) ๓) การพัฒ นาคน (People Excellence) และ ๔) ระบบบริห ารจัดการ (Governance
Excellence) โดยทุกอย่างต้องมุ่งเป้าหมายไปที่ประชาชน ให้คุณค่าผู้ป่วยด้วยการ “เข้าใจ เข้าถึง และพึ่งได้”
ภายใต้การดาเนินงานร่วมกันตามค่านิยมองค์กรของกระทรวงสาธารณสุข MOPH : Mastery ความเป็นนาย
ตนเอง Originality สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ People centered approach ยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ Humility อ่อนน้อมถ่อมตน จากนโยบายดังกล่าวได้นาไปสู่การปฏิบัติภายใต้
ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ โดยมีประเด็นที่เป็นภารกิจหลักของกรมอนามัย คือ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน
๓

โรค (P&P Excellence) การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย โดยให้ความสาคัญอย่างยิ่งในเด็กปฐมวัย และ
ผู้สูงอายุ (Long Term Care) รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อตามยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (สานักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๙)
เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเป็นรูปธรรมและนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากร
ด้านสาธารณสุข และผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ เช่น พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข ให้มีความเชี่ยวชาญ
เป็นมืออาชีพ และมีศักยภาพในการประสานความร่วมมือของทีมสหวิชาชีพ เพื่อร่วมขับเคลื่อนบริการปฐมภูมิให้มี
คุณภาพมีประสิทธิภาพและนาไปสู่การดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย ทุกครอบครัว ทุกชุมชน จึงมีความจาเป็น
อย่างยิ่ง ประกอบกับบุคลากรกลุ่มนี้ เป็นกลุ่ มที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชนโดยตรง มีการกระจาย
อัตรากาลัง ในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกระดับของการให้บริการสุขภาพ ทั้งในระดับปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ นอกจากนี้การสร้างเสริมสุขภาพเป็นวิธีการหนึ่งของการพัฒนาระบบสุขภาพที่ต้องอาศัยระบบ
อภิบาล โดยเน้นการประสานในแนวราบ จากองค์กรนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ การมีส่วนร่วม
จากภาคประชาชน และระบบสนับสนุนย่อยของระบบสุขภาพในการขับเคลื่อน ซึ่งแต่เดิมได้วางบทบาทไว้เป็น
เพียงผู้ให้บริการ ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน จึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะต้องเพิ่มต้นทุนและพัฒนา
บุคลากรด้านสาธารณสุข ให้มีความรู้และทักษะขั้นสูงในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาทักษะด้าน
การเป็นผู้นา การเป็นสื่อกลาง การสนับสนุนชี้แนะเชิงนโยบาย สนับสนุนเชิงเทคนิคการพัฒนาแนวคิด บทบาท
ของนักสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค รวมไปถึงการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
งานวิจัย ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับ ประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อให้ สามารถขับเคลื่ อนองค์กร ให้ มี
ความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมรองรับการทางาน ที่ซับซ้อนขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติต่อไป (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ,๒๕๕๙)
การสร้างนักส่งเสริมสุขภาพที่มีสมรรถนะพอเพียง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ประเทศ
และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมีความรู้และสมรรถนะที่พอเพียงกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาคนแต่ละช่วงวัย โดยเฉพาะในกลุ่มนักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งจะช่วยต่อยอดในการ
พัฒนาคนในแต่ละช่วงวัยด้วยวิธีการส่งเสริมสุขภาพ
๒.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมตามหลักสูตรแล้ว ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีขีดความสามารถในเรื่องต่อไปนี้
๑ . มีความรู้ ทักษะ และสามารถประยุกต์ใช้ กระบวนการส่งเสริม สุขภาพเพื่อให้ประชาชนและ
เครือข่ายสุขภาพเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมและปรับปรุงสุขภาพของตนเองในการบรรลุซึ่งสุขภาวะอันสมบูรณ์
ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม
๒. มีความรู้ ทักษะ และสามารถดาเนิน การป้องกันการเกิดโรคหรือลดอัตราการเกิดโรคให้อยู่ใน
ระดับที่ไม่มีปัญหา ควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคโดยการเสริมสร้างสุขภาพให้สมบูรณ์ การมีสุขวิทยาที่
ดีทั้งบุคคลและชุมชน ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และดาเนินการค้นหาและรักษากรณีเกิดโรค
๔

๓. มีความรู้ ทักษะ และสามารถดาเนินการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
๔. มีความรู้ ทักษะ และสามารถดูแลรักษาคนที่เจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้กลับคืนสู่ภาวะ
ปกติ หรือไม่ให้เกิดความรุนแรงของโรค ความพิการ หรือเสียชีวิต
๕ . มีความรู้ ทักษะ และสามารถดาเนินงานจัดกิจกรรมที่มุ่งศึกษาหาความรู้ แนวทางพัฒ นา
กระบวนการทางานส่งเสริมสุขภาพ และเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคคล องค์กร ให้มีคุณภาพ สู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ เกิดผลสัมฤทธิ์กับประชาชน
๖. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ
๓. กลุ่มเนื้อหาในหลักสูตรการฝึกอบรม
การฝึกอบรมนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น ๔๘๐ ชั่วโมง (๔ เดือน) โดยจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๖ กลุ่ม ดังต่อไปนี้
กลุ่มเนื้อหาที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพ (เวลา ๑๒๐ ชั่วโมง)
๑.๑ สาระสาคัญ
๑) การส่งเสริมสุขภาพและนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ
๒) การจัดการระบบข้อมูลสุขภาพ
๓) การวิเคราะห์ปัจจัยสุขภาพ และการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพที่สัมพันธ์กับปัญหา
สาธารณสุข สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
๔) ทฤษฎีและเทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
และปัจจัยทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
๕) แนวคิดหลักการ/ กระบวนการวางแผนงานการส่งเสริมสุขภาพ
๖) การออกแบบจัดกิจกรรม/ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อสร้างเสริม/ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม
๑.๒ วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
๑) บรรยายประกอบสื่อและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒) กิจกรรมกลุ่ม
๓) สถานการณ์สมมติ
๔) การนาเสนอผลงานกลุ่มและรายบุคคล
๕) การทาโครงการ
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑) ทดสอบก่อน – หลังเรียน
๒) การสังเกตการมีส่วนร่วม
๓) การนาเสนอผลงานและรายงานกลุ่มและบุคคล
๔) รายงานโครงการ
กลุ่มเนื้อหาที่ ๒ : การป้องกันและควบคุมโรค (เวลา ๗๒ ชั่วโมง)
๒.๑ สาระสาคัญ
๕

๑) หลักการป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การระงับกระบวนการดาเนินของ
โรค การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและการระบาดของโรคไปยังบุคคลอื่นในชุมชน
๒) วิธีการวัดทางระบาดวิทยาในการเกิดและกระจายของโรคและภัยสุขภาพในชุมชน
๓) หลักการและวิธีการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และการวิเคราะห์สถานการณ์โรค
และภัยสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวัง
๔) การสอบสวนและการดาเนินการควบคุมโรคร่วมกับชุมชน และ ทีม SRRT
๕) การรายงานการสอบสวนการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ และการสื่อสารความ
เสี่ยงแก่ชุมชน
๒.๒ วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
๑) บรรยายและแลกเปลี่ยนแบบมีส่วนร่วมจากประสบการณ์ตรงของผู้เข้ารับการอบรม
๒) ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์จริงของพื้นที่
๓) ฝึกปฏิบัติกลุ่มเพื่อออกแบบการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรค
๔) การนาเสนอผลการทางาน
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๑) สังเกตการมีส่วนร่วมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนในห้องบรรยาย
๒) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ระบาดวิทยา
๓) ผลการออกแบบระบบการเฝ้าระวังโรค
๔) การเขียนรายงานการสอบสวนโรค
กลุ่มเนื้อหาที่ ๓ : อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (เวลา ๗๒ ชั่วโมง)
๓.๑ สาระสาคัญ
๑) การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในชุมชน
๒) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อ
สุขภาพของประชาชนในชุมชน
๓.๒ วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
๑) การบรรยาย อภิปรายด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในชุมชน
๒) การทากิจกรรมกลุ่มในสถานการณ์จาลองวิเคราะห์ตัวชี้วัดและประเมินด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในชุมชน
๓) การฝึกปฏิบัติการเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และแปรผล
๔) การศึกษาดูงาน
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๑) การทาแบบทดสอบก่อน-หลัง
๒) รายงานผลการทากิจกรรมกลุ่ม
๓) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
กลุ่มเนื้อหาที่ ๔ : การดูแลผู้ป่วยทางร่างกายและจิตใจ (เวลา ๗๒ ชั่วโมง)
๖

๔.๑ สาระสาคัญ
๑) การตรวจคัดกรองและประเมินภาวะ/โรคหรือปัญหาสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจที่
เป็นปัญหาสาคัญของประเทศ ในประชาชนตามกลุ่มวัย
๒) การออกแบบระบบการสร้างเสริมสุขภาพด้านร่างการและจิตใจแบบองค์รวมสาหรับ
ประชาชนกลุ่มป่วยด้วยโรคเรื้อรัง (กลุ่มโรคเมตาบอลิก) ในชุมชน (การดูแลและการติดตามต่อเนื่องที่บ้านและ
ชุมชน ระบบส่งต่อ)
๓) แนวทางการประเมินผลลัพธ์การดูแลสุขภาพของประชาชนที่เจ็บป่วย
๔.๒ วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
๑) การบรรยาย อภิปราย
๒) การทากิจกรรมกลุ่ม สังเคราะห์ประเด็นจากการสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ ใน
ประเด็นที่มอบหมาย และอภิปราย
๓) การทาโครงการและรายกรณีศึกษาที่มอบหมาย
๔) การศึกษาดูงาน พื้นที่ตัวอย่างที่มีการจัดระบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง
และการดูแลต่อเนื่องทั้ง(ทางกายและจิตใจ) (Primary Care Cluster)
๔.๓ วิธีการประเมินผล
๑) การทดสอบ
๒) การนาเสนอด้วยวาจา
๓) รายงานผลงานที่มอบหมาย
๔) การมีส่วนร่วมในการทางานและการเรียน
กลุ่มเนื้อหาที่ ๕ : การส่งเสริมวิชาการ (เวลา ๗๒ ชั่วโมง)
๕.๑ สาระสาคัญ
๑) หลักการวิจัย และการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจา
๒) การพัฒนารูปแบบหรือนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพ
๓) หลักการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้านสุขภาพ
๔) การนิเทศงานผสมผสานตามแนวทางแผนสุขภาพจังหวัดและอาเภอ
๗) เทคนิคการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่โดยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
๕.๒ วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
๑) บรรยายและแลกเปลี่ยนแบบมีส่วนร่วม
๒) ฝึกปฏิบัติทาวิจัยเพื่อพัฒนางานประจา และสังเคราะห์ผลการวิจัยและเสนอแนว
ทางการใช้ประโยชน์สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
๓) ฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้และการจัดการเรียนรู้ด้านสุขภาพ
๔) ออกแบบหรือพัฒนานวัตกรรมสุขภาพการส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
๕) ฝึกปฏิบัติเทคนิคการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่โดยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
๗

๕.๓ วิธีการประเมินผล
๑) สังเกตการมีส่วนร่วมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนในห้องบรรยาย
๒) รายงานวิจัย
๓) ผลการฝึกปฏิบัติ
๔) รายงานการศึกษา
กลุ่มเนื้อหาที่ ๖ : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านส่งเสริม
สุขภาพ (เวลา ๗๒ ชั่วโมง)
๖.๑ สาระสาคัญ
๑) การใช้เทคโนโลยี/สื่อเพื่อการสื่อสารด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
๒) การสื่อสารความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Health literacy)
๓) เทคนิคการพูดเพื่อนาเสนอข้อมูลและการโน้มน้าวจูงใจ
๔) การพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน
๕) การทางานเป็นทีมและการประสานงานเพื่อสร้างบริการสุขภาพ
๖) การชี้นาหรือผลักดันนโยบายสุขภาพไปสู่การปฏิบัติ
๗) เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและประชาชน
๘) การบริการด้วยหัวใจการเป็นมนุษย์
๙) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบสุขภาพ
๖.๒ วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
๑) การบรรยายประกอบสื่อและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒) กิจกรรมกลุ่ม
๓) การนาเสนอผลงานกลุ่มและรายบุคคล
๔) ฝึกปฏิบัติการพูด และการผลิตสื่อด้าน IT
๖.๓ วิธีการประเมินผล
๑) ทดสอบก่อน – หลังการเรียน
๒) การสังเกตการมีส่วนร่วม
๓) การนาเสนอผลงานและรายงานกลุ่มและบุคคล
๓) ผลการฝึกปฏิบัติรายบุคคล
๔) รายงานกลุ่มและรายบุคคล
๓. วิทยากร
๓.๑ อาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๒ วิทยากรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
๓.๓ วิทยากรพี่เลี้ยงในพื้นที่ปฏิบัติงาน
๓.๔ วิทยากรพิเศษจากสถาบันและองค์กรต่างๆ
๘

๔. คุณสมบัติและจานวนของผู้รับการอบรม
รุ่นละ ๓๐-๔๐ คน เป็นผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งและหน่วยงาน ดังนี้
๔.๑ นักวิชาการสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่ปฏิบัติงานใน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน
๔.๒ นักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสานักงานสาธารณสุขอาเภอและ รพ.สต.
๔.๓ นักวิชาการสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานในส่วนสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล
และ อบต.)
๕. การประเมินผลและการติดตามผล
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาหรือหน่วยเรียนรู้
๕.๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ
๕.๓ ประเมินผลงานวิชาการและนวัตกรรม
๖. เกณฑ์ผ่านการฝึกอบรม
๖.๑ เข้าอบรมโดยใช้เวลาไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
๖.๒ ผลการประเมินได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้
๑) การเข้าเรียน การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ การปฏิบัติตามกติกา/ข้อตกลง บทบาท มนุษย์
สัมพันธ์ ภาวะผู้นา/ผู้ตาม ร้อยละ ๓๐
๒) งานบุคคล ร้อยละ ๒๐
๓) งานกลุม่ ร้อยละ ๓๐
๔) สอบข้อเขียน ร้อยละ ๒๐
.
๙. วันและเวลาของการฝึกอบรม
๔ เดือน (๔๘๐ ชั่วโมง)
๑๐. สถานที่ของการฝึกอบรม
๑๐.๑ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขศาสตร์
๑๐.๒ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๐.๓ พื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน
๑๑.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑๑.๑ ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์วิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
๑๑.๒ ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตดีขึ้น
๙

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑๒.๑ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขศาสตร์
๑๒.๒ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๓. โครงสร้างหน่วยการเรียนการสอน
๑๓.๑ กลุ่มเนื้อหาและระยะเวลาการอบรม
รายวิชา

ระยะเวลา (ชั่วโมง)

ผู้รับผิดชอบหลัก

การส่งเสริมสุขภาพ

๑๒๐

รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล

การป้องกันและควบคุมโรค

๗๒

ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

๗๒

อ.ดร.ธวัช เพชรไทย

การดูแลผู้ป่วยทางร่างกายและจิตใจ

๗๒

รศ.ดร.สุนีย์ ละกาปั่น

การส่งเสริมวิชาการ

๗๒

ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักวิชาการสาธารณสุขที่

๗๒

รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล

ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ
๑๓.๒ โครงสร้างหน่วยการเรียนการสอน (๑๖ สัปดาห์ : ๔๘๐ ชั่วโมง)
จากสาระในหลักสูตร ๖ กลุ่มเนือ้ หา ได้บูรณาการสู่หน่วยการเรียนการสอนเป็น ๑๖ หน่วย โดยแต่ละหน่วยมี
ความเชื่อมโยงกัน ประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ตามด้วยการฝึกปฏิติในชัน้ เรียน การฝึกปฏิบัติในชุมชน และนาเสนอ
ผลการฝึกปฏิบัติด้วยวาจาและรายงาน และเนื่องด้วยหลักสูตรนีเ้ ป็นหลักสูตรสาหรับผู้ปฏิบัติงาน จึงให้ความสาคัญกับการ
ฝึกปฏิบัติ ทัง้ ในชัน้ เรียนและในชุมชน ดังนี้

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

ผู้รับผิดชอบหลัก

๑ ระบบสุขภาพและปัจจัยกาหนดสุขภาพ

๑๕

ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม

๒ การส่งเสริมสุขภาพ

๓๐

รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล

๓ การป้องกันและควบคุมโรค

๑๕

ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม

๔ อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

๑๕

อ.ดร.ธวัช เพชรไทย

๕ บริการสุขภาพและการดูแลผู้ป่วย

๑๕

รศ.ดร.สุนีย์ ละกาปั่น

๖ การพัฒนาสุขภาพชุมชน

๓๐

ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ

๗ การวิจัยในการพัฒนาสุขภาพชุมชน

๑๕

รศ.ดร.สุนีย์ ละกาปั่น

๘ การประเมินสุขภาพชุมชน

๓๐

ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
๑๐

หน่วย

ชื่อหน่วย

ที่

๙ การระบุและการจัดลาดับความสาคัญของปัญหา

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

ผู้รับผิดชอบหลัก

๑๕

ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ

๑๐ การวิเคราะห์สาเหตุ และการวางแผน

๑๕

ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม

๑๑ การดาเนินการตามแผนงานโครงการ

๑๕

รศ.ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์

๑๒ การควบคุมกากับ ประเมินผล และเฝ้าระวัง

๑๕

ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม

๑๓ การถ่ายทอด สื่อสาร และนิเทศงาน

๓๐

รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล

๑๔ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพชุมชนและสร้างเสริม

๑๘๐

ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ

๑๕ การนาเสนอ และเขียนรายงาน

๓๐

อ.ดร.ณิชชาภัทร ขันสาคร

๑๖ การสังเคราะห์การเรียนรู้

๑๕

ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ

และความจาเป็นด้านสุขภาพ

สุขภาพ

๑๓.๓ รายละเอียดโครงสร้างหน่วยการเรียนการสอน
หน่วยที่

ชื่อหน่วย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบหลัก

(ชั่วโมง)
๑ ระบบสุขภาพและปัจจัยกาหนดสุขภาพ

๑๕

ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม

๓๐

รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล

๑.๑ แนวคิด และกรอบระบบสุขภาพที่พึงประสงค์
๑.๒ กลไกการขับเคลื่อนระบบสุขภาพในประเทศไทย
๑.๓ แนวคิดปัจจัยกาหนดสุขภาพ
๑.๔ ปัจจัยสังคมกาหนดสุขภาพ
๒ การส่งเสริมสุขภาพ
๒.๑ แนวคิด ความเป็นมาและความสาคัญ
๒.๒ ปัญหาสาธารณสุข/พฤติกรรมสุขภาพ/ปัจจัยกาหนด
๒.๓ การจัดทาแผนงาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพ
๒.๔ ทฤษฎีและเทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และปัจจัย
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมตามกลุม่ เป้าหมาย
๒.๕ การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง/
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการระดับบุคคล
๑๑

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบหลัก

(ชั่วโมง)
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
๓ การป้องกันและควบคุมโรค

๑๕

ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม

๑๕

อ.ดร.ธวัช เพชรไทย

๑๕

รศ.ดร.สุนีย์ ละกาปั่น

๓.๑ ธรรมชาติการเกิดโรคและวิทยาการระบาด
๓.๒ หลักการป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
๓.๓ วิธีการวัดทางระบาดวิทยาในการเกิดและกระจายของ

โรคและภัยสุขภาพในชุมชน
๓.๔ หลักการและวิธีการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
๓.๕ การสอบสวนและการดาเนินการควบคุมโรคร่วมกับ

ชุมชน และ ทีม SRRT
๔ อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
๔.๑ ความสาคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพของ

ประชาชนและโรคที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยใน
ชุมชน
๔.๒ แนวทางประเมินสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

และอาชีวอนามัยในชุมชน
๔.๓ กรอบแนวคิดการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน

อย่างยั่งยืน
๔.๔ แนวทางการจัดการอาชีวอนามัยในชุมชน
๕ บริการสุขภาพและการดูแลผู้ป่วย
๕.๑ สถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เป็นอันดับสาคัญของประเทศ :กรณีโรคเรื้อรังด้านร่างกายและจิตใจ
๕.๒ การประเมินปัญหาสุขภาพ การคัดกรอง การจัดกลุ่มความ
เสี่ยง และแนวทางการดูแลที่เหมาะสมต่อเนื่อง
๕.๓ รูปแบบการดูแลผู้ป่วยด้านร่างกายและจิตใจในชุมชน

๑๒

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบหลัก

(ชั่วโมง)
๕.๔ แนวทางการประเมินผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วย
๖ การพัฒนาสุขภาพชุมชน

๓๐

ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ

๑๕

รศ.ดร.สุนีย์ ละกาปั่น

๓๐

ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ

๑๕

ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ

๖.๑ การพัฒนาสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน
๖.๒ ชุมชนและกระบวนการชุมชน
๖.๓ กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
๖.๔ ทักษะที่จาเป็นในการทางานในชุมชน
๗ การวิจัยในการพัฒนาสุขภาพชุมชน
๗.๑ การกาหนดปัญหาการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจา
และประเด็นการทบทวนเอกสารและวรรณกรรม
๗.๒ รูปแบบการวิจยั
๗.๓ เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
๗.๔ สถิติวิเคราะห์ที่ควรรู้ และการอ่านผล
๗.๕ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ และประเด็นทาง
จริยธรรมการวิจัย
๘ การประเมินสุขภาพชุมชน
๘.๑ กระบวนการประเมินสุขภาพชุมชน
๘.๒ กรอบแนวคิดในการประเมินสุขภาพชุมชน
๘.๓ เครื่องชี้วัดในการประเมินสุขภาพชุมชน
๘.๔ ข้อมูล แหล่งข้อมูล และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

การประเมินสุขภาพชุมชน
๘.๕ เครื่องมือในการประเมินสุขภาพชุมชน
๘.๖ สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการระบุสถานการณ์สุขภาพ

ชุมชน
๙ การระบุและการจัดลาดับความสาคัญของปัญหา

และความจาเป็นด้านสุขภาพ
๑๓

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบหลัก

(ชั่วโมง)
๙.๑ การกรองปัญหาและความจาเป็นด้านสุขภาพ
๙.๒ การสังเคราะห์และระบุปัญหา
๙.๓ การจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
๑๐ การวิเคราะห์สาเหตุและการวางแผน

๑๕

ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม

๑๕

รศ.ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์

๑๕

ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม

๓๐

รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล

๑๐.๑ การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
๑๐.๒ การวางแผนงานโครงการแก้ปัญหาและส่งเสริมสุขภาพ
๑๐.๓ การจัดทาแผนงานโครงการและการเขียนโครงการ
๑๑ การดาเนินการตามแผนงานโครงการ
๑๑. กระบวนการและขั้นตอนการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
๑
๑๑. การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการส่งเสริม
๒ สุขภาพ
๑๑. ปัญหาอุปสรรคจากการดาเนินงาน
๓
๑๒ การควบคุมกากับ ประเมินผล และเฝ้าระวัง
๑๒.๑ การควบคุมกากับและประเมินผลโครงการ
๑๒.๒ การวางแผนควบคุมกากับและการประเมินผลแผนงาน

โครงการ
๑๒.๓ ระบบการเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน
๑๓ การถ่ายทอด สื่อสาร และนิเทศงาน
๑๓. การใช้เทคโนโลยี/สื่อเพื่อการสื่อสารด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับ
๑ กลุ่มเป้าหมาย
๑๓. ความแตกฉานด้านสุขภาพ
๒
๑๓. เทคนิคการพูดเพื่อนาเสนอข้อมูลและการโน้มน้าวจิตใจ
๓
๑๓. การชี้นาหรือผลักดันนโยบายสุขภาพไปสู่การปฏิบตั ิ
๔
๑๔

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบหลัก

(ชั่วโมง)
๑๓. การนิเทศงานผสมผสานตามแนวทางแผนสุขภาพจังหวัดและ
๕ อาเภอ

ฝึกปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพชุมชนและสร้างเสริม

๑๘๐

สุขภาพ

๑๔

ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
คณาจารย์
ครูพี่เลี้ยง

๑๔.๑ ฝึกปฏิบัติการประเมินสุขภาพชุมชน
๑๔.๒ ฝึกปฏิบัติการระบุและการจัดลาดับความสาคัญของ

ปัญหาและความจาเป็นด้านสุขภาพ
๑๔.๓ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สาเหตุ และการวางแผน
๑๔.๔ ฝึกปฏิบัติการดาเนินการตามแผนงานโครงการ (การ

สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การ
ดูแลผู้ป่วย การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอ
นามัย)
๑๔.๕ ฝึกปฏิบัติการควบคุมกากับ ประเมินผล และเฝ้าระวัง
๑๕ การนาเสนอและเขียนรายงาน

๓๐

อ.ดร.ณิชชาภัทร ขันสาคร

๑๕

ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ

๑๕. การนาเสนอด้วยวาจา
๑
๑๕. การเขียนรายงาน
๒
๑๕. การเผยแพร่ผลงาน
๓
๑๖ การสังเคราะห์การเรียนรู้

คณาจารย์
๑๖. การส่งเสริมสุขภาพ
๑
๑๖. การป้องกันและควบคุมโรค
๒
๑๖. อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
๓
๑๕

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบหลัก

(ชั่วโมง)
๑๖. การดูแลผู้ป่วยทางร่างกายและจิตใจ
๔
๑๖. การส่งเสริมวิชาการ
๕
๑๖. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักวิชาการสาธารณสุขที่
๖ ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ

ทั้งนี้ สถานที่เรี ยนคือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ส่วนพื ้นที่ฝึกปฏิบตั งิ านคือพื ้นที่รับผิดชอบของผู้เข้ าอบรม หรื อพื ้นที่ที่กรมอนามัยประสานความ
ร่วมมือ

๑๖

๑๓.๔ รายละเอียดหน่วยการเรียนการสอน (๑๖ หน่วย)

หน่วยการเรียนการสอน
หลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพเชี่ยวชาญสาหรับบุคลากรสาธารณสุข
****
หน่วยที่
ชื่อหน่วย
ผู้รับผิดชอบหน่วย
ผู้สอน

๑
ระบบสุขภาพและปัจจัยกาหนดสุขภาพ
ผศ.ดร.ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม
๑. ผศ.ดร.ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม
๒. อาจารย์พิเศษ

วัตถุประสงค์:
หลังจากจบหน่วยนี้แล้ว ผู้เรียนมีความสามารถในเรื่องต่อไปนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๑. อธิบายแนวคิด หลักการและกรอบระบบสุขภาพที่พึงประสงค์
๒. สังเคราะห์สาระสาคัญกลไกการขับเคลื่อนระบบสุขภาพในประเทศไทย
๓. อธิบายปัจจัยกาหนดสุขภาพ
๔. อธิบายปัจจัยสังคมกาหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health)
ตารางสอน:
เวลา
หัวข้อ/เนื้อหา
(ชั่วโมง)
๓
แนวคิดและกรอบระบบสุขภาพที่พึง
ประสงค์

๖

วิธีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้
-บรรยายประกอบสื่อ
-กิจกรรมกลุ่ม
-ระดมความคิดแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

- ข้อเสนอขององค์การอนามัยโลก และนานา
ประเทศ ระดับสากล
- แนวคิดและกรอบระบบสุขภาพภายใต้นโยบาย
สุขภาพของประเทศไทย
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพในประเทศไทย
-บรรยายประกอบสื่อ
-โครงสร้างและองค์ประกอบระบบสุขภาพของ
-ชมวีดีทัศน์
ประเทศไทย
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้
-บทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ในระบบสุขภาพ
-ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีด้านสาธารณสุข
-ประเด็นการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน
-กลไกการขับเคลื่อนระบบสุขภาพในประเทศไทย
- ระบบสุขภาพอาเภอ (District Health System:

สื่อที่ใช้
- PowerPoint file
- กระดาษปรูฟและปากกา
- กระดานบอร์ด

- PowerPoint file
- วีดีทัศน์

๑๗

เวลา
(ชั่วโมง)

หัวข้อ/เนื้อหา

วิธีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้

สื่อที่ใช้

DHS)
๓

ปัจจัยกาหนดสุขภาพ
- แนวคิดและโมเดลปัจจัยกาหนดสุขภาพ
- องค์ประกอบของปัจจัยกาหนดสุขภาพ
- กรอบความสัมพันธ์ปัจจัยกาหนดสุขภาพ

๓

ปัจจัยสังคมกาหนดสุขภาพ (Social
Determinants of Health)
-แนวคิดปัจจัยสังคมกาหนดสุขภาพ
-องค์ประกอบของปัจจัยสังคมกาหนดสุขภาพ
-ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องของปัจจัยสังคมกาหนด
สุขภาพในระบบสุขภาพ

สรุปหน่วยการเรียนรู้

-บรรยายประกอบสื่อ
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้

- PowerPoint file

-บรรยายประกอบสื่อ
-ชมวีดีทัศน์
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้

- PowerPoint file
- วีดีทัศน์

-กิจกรรมกลุ่ม
-ระดมความคิดแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

- กระดาษปรูฟและปากกา
- กระดานบอร์ด

สรุปอุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่ต้องการใช้:
๑. คอมพิวเตอร์ และLCD
๒. กระดาษพรูฟ
๓. ปากกาเคมี ปากกาเขียนไวท์บอร์ด
๔. บอร์ดพร้อมที่หนีบ
งานมอบหมาย:
๑. สังเคราะห์ระบบสุขภาพชุมชนกรณีศึกษา จากกการชมวีดีทัศน์
๒. วิเคราะห์ปัจจัยกาหนดสุขภาพกรณีศึกษา จากกการชมวีดีทัศน์
ใบงานที่ ๑
จากการชมวีดีทัศน์กรณีการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน ให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็น
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน
ใบงานที่ ๒
จากการชมวีดีทัศน์กรณีสถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น ให้วิเคราะห์สรุปปัจจัยกาหนดสุขภาพของ
สถานการณ์ปัญหาดังกล่าว โดยเขียนออกมาเป็นแผนภาพ เช่น Mind Map
๑๘

หน่วยการเรียนการสอน
หลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพเชี่ยวชาญสาหรับบุคลากรสาธารณสุข
****
หน่วยที่
ชื่อหน่วย
ผู้รับผิดชอบหน่วย
ผู้สอน

๒
การส่งเสริมสุขภาพ
รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล และคณะ
๑. รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล
๒. รศ.ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
๓. คณาจารย์จากภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
๔. อาจารย์พิเศษ

วัตถุประสงค์:
หลังจากจบหน่วยนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในเรื่องต่อไปนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๑. อธิบายแนวคิดและความสาคัญของการส่งเสริมสุขภาพในงานสาธารณสุข
๒. ยกตัวอย่างปัญหาสุขภาพที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ
๓. อธิบายขั้นตอนการใช้ PRECEDE - PROCEED
๔. วิเคราะห์ปัจจัยกาหนดพฤติกรรมสุขภาพที่สัมพันธ์กับปัญหาสาธารณสุข สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
๕. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
๖. ออกแบบโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ใช้ทฤษฎีและวิธีการทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพในการส่งเสริม
หรือแก้ปัญหาสุขภาพ
ตารางสอน:
เวลา
(ชั่วโมง)

หัวข้อ/เนื้อหา

วิธีการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้

สื่อที่ใช้

ความเป็นมาและความสาคัญของการส่งเสริม ๑.บรรยายประกอบการซักถาม
สุขภาพ
- นโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพของ
ต่างประเทศและประเทศไทย
- แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐
และการส่งเสริมสุขภาพในปัจจุบันและอนาคต
- แนวคิดหลักการ/กระบวนการวางแผนงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
ปัญหาสาธารณสุข/พฤติกรรมสุขภาพ/ปัจจัย
๑.ซักถามความรูเ้ ดิม
กาหนด
๒.อภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น

๑.PowerPoint

๔ ชม. แนวคิด ความเป็นมาและความสาคัญ
-

๖

๑.PowerPoint
๒.ใบงานที่ ๑
๑๙

เวลา
(ชั่วโมง)

หัวข้อ/เนื้อหา
-

-

๔

๑๐

๕

๑

ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาสาธารณสุขกับ
พฤติกรรมสุขภาพ
การวิเคราะห์ปัจจัยกาหนดพฤติกรรมสุขภาพที่
สัมพันธ์กับปัญหาสาธารณสุข สังคม
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์

การจัดทาแผนงาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพ
- ขั้นตอนการจัดทาแผนงาน/โครงการสุขศึกษา
ที่สัมพันธ์กับการเขียนแผนงาน/
โครงการสุขศึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
- ฝึกปฏิบัติการจัดทาโครงการเป็นรายกลุม่
ทฤษฎีและเทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมตาม
กลุ่มเป้าหมาย
- ทฤษฎีและเทคนิคการจัดประสบการณ์การ
เรียนรูร้ ะดับบุคคล
- ทฤษฎีและเทคนิคการจัดประสบการณ์การ
เรียนรูร้ ะดับระหว่างบุคคล
- ทฤษฎีและเทคนิคการจัดประสบการณ์การ
เรียนรูร้ ะดับสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ทฤษฎีและเทคนิคการจัดประสบการณ์การ
เรียนรูร้ ะดับชุมชน และนโยบาย
การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้าง/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
ผู้รับบริการระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม
- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์เป็นรายกลุม่

สรุปหน่วยการเรียนรู้

วิธีการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้

สื่อที่ใช้

๓.แบ่งกลุ่มศึกษา PRECEDE ๓.ใบงานที่ ๒
PROCEED
๔.ส่งตัวแทนนาเสนอผลการศึกษา
จากข้อ ๓ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
๕.แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัจจัยกาหนด
พฤติกรรมสุขภาพที่สมั พันธ์กับ
ปัญหาสาธารณสุข ฯ.
๖.นาเสนอผลการวิเคราะห์
๑.บรรยายประกอบการซักถาม
๒.แบ่งกลุ่มจัดทาโครงการ
๓. ส่งตัวแทนนาเสนอ

๑.ซักถามความรูเ้ ดิม แลกเปลีย่ น
การดาเนินงานโครงการทีไ่ ด้ใช้
ทฤษฎี เทคนิค ข้อจากัด ปัญหา
อุปสรรค
๒.บรรยายประกอบการซักถาม

๑.โครงการที่ผ่านการ
ดาเนินงาน
๒.PowerPoint

๑.นาผลการวิเคราะห์ปัจจัยกาหนด ๑.ใบงานที่ ๒
พฤติกรรมสุขภาพที่สมั พันธ์กับ
ปัญหาสาธารณสุข ฯ.จากการฝึก
ปฏิบัติรายกลุม่ มาออกแบบโครงการ
๒. นาเสนอผลงานจากข้อ ๑
๑.ผู้เข้าอบรมและผู้สอนแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและสรุปผลร่วมกัน

๒๐

สรุปอุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่ต้องการใช้:
๑. คอมพิวเตอร์/LCD
๒. ใบงาน
๓. ใบสถานการณ์กรณีศึกษา
งานมอบหมายก่อนเข้าอบรมหน่วยที่ ๒
๑. ให้ผู้เข้าอบรมเตรียมเลือกปัญหาสุขภาพที่สาคัญในพื้นที่มาคนละ ๑ ปัญหาพร้อมทั้งข้อมูลสถิติ ตัวเลขที่
สนับสนุนปัญหาสุขภาพนั้น
๒. เตรียมหาข้อมูลจากงานวิจัยที่มีการวิเคราะห์ปัจจัยกาหนดปัญหาสุขภาพจากข้อ ๑ และปัจจัยกาหนด
พฤติกรรมสุขภาพ
๓. เตรียมแผนงาน/โครงการที่ได้ดาเนินการในพื้นที่คนมาคนละ ๑ เรื่อง
งานมอบหมาย:
๑. รายงานการวิเคราะห์ปัจจัยกาหนดพฤติกรรมสุขภาพที่สัมพันธ์กับปัญหาสาธารณสุข สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม
๒. รายงานการออกแบบโครงการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของผู้รับบริการระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ใบงานที่ ๑
- ให้กลุ่มของท่านศึกษาแนวคิด PRECEDE – PROCEED Model ของ Lawrence et al หน้า ๔๐๘ –
๔๑๗ (Glanz , Rimer and Viswanath , Health Behavior and Health Education :Theory , Research ,
and Practice , Fourth Ed.,๒๐๐๘)
- ส่งตัวแทนนาเสนอกลุ่มละ ๑๕ นาที
ใบงานที่ ๒
ให้กลุ่มพิจารณาเลือกปัญหาสุขภาพที่สาคัญในพื้นที่ (จากการมอบหมายงานในข้อ ๑ ) มากลุ่มละ ๑
ปัญหาจากนั้นให้ดาเนินการดังนี้
- วิเคราะห์ปัจจัยกาหนดพฤติกรรมสุขภาพที่สัมพันธ์กับปัญหาสาธารณสุข สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
โดยมี evidence based (จากการมอบหมายงานในข้อ ๒)
- ส่งตัวแทนนาเสนอกลุ่มละ ๑๕ นาที
- หลังจากได้ feedback แล้วให้กลุ่มออกแบบโครงการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง/
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมรวมทั้งการประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการนี้ และส่งตัวแทนนาเสนอกลุ่มละ ๒๐ นาที
๑๔. ตารางการเรียนการสอน (๑๖ หน่วย)
๒๑

จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นหลายช่วงได้ตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ตามบริบททั้งของ
ผู้เรียน ผู้จัด วิทยากร และระบบการเรียนการสอน ดังนี้
ช่วงที่ ๑ แนวคิด ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน
รวมทั้งสิ้น ๒๕๕ ชั่วโมง อาจแบ่งระยะเวลาในการฝึกออกเป็น ๑๓ ช่วงตามหน่วยการเรียนรู้
หรือหรือน้อยกว่า ได้ตามความเป็นไปได้และความเหมาะสม
ช่วงที่ ๒ การฝึกปฏิบัติในชุมชน
รวมทั้งสิ้น ๑๘๐ ชั่วโมง อาจแบ่งการฝึกปฏิบัติงานออกเป็น ๓ ช่วง ดังนี้
๑) ระยะแรก การประเมินสุขภาพชุมชน จน ถึง การเขียนแผนงานโครงการ ใช้เวลา ๗๘ ชัว่ โมง
๒) ระยะที่ ๒ ปฏิบัติการดาเนินการตามแผนงานโครงการ (การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน
และควบคุมโรค การดูแลผู้ป่วย การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย) และการ
ควบคุมกากับการดาเนินงาน ใช้เวลา ๗๒ ชัว่ โมง
๓) ระยะที่ ๓ ประเมินผล และเฝ้าระวัง ใช้เวลา ๓๐ ชั่วโมง
ช่วงที่ ๓ การนาเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาและรายงาน
รวมทัง้ สิ้น ๓๐ ชั่วโมง
ช่วงที่ ๔ การสังเคราะห์การเรียนรู้
รวมทั้งสิ้น ๑๕ ชั่วโมง

๒๒

หน่วยการเรียนการสอน
หลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพเชี่ยวชาญสาหรับบุคลากรสาธารณสุข
****
หน่วยที่
ชื่อหน่วย
ผู้รับผิดชอบหน่วย
ผูสอน

๓
การป้องกันและควบคุมโรค
ผศ.ดร.ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม
๑. ผศ.ดร.ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม
๒. ผศ.ดร.สุคนธา ศิริ
๓. รศ.ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล
๔. อาจารย์พิเศษ

วัตถุประสงค์:
หลังจากจบหน่วยนี้แล้ว ผู้เรียนมีความสามารถในเรื่องต่อไปนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๑. อธิบายแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติการเกิดโรคและวิทยาการระบาด
๒. อธิบายหลักการป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
๓. เลือกใช้และคานวณการวัดทางระบาดวิทยาในการเกิดและกระจายของโรคและภัยสุขภาพในชุมชน
๔. อธิบายหลักการและวิธีการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
๕. อธิบายและออกแบบการสอบสวนและการดาเนินการควบคุมโรค
ตารางสอน:
เวลา
หัวข้อ/เนื้อหา
(ชั่วโมง)
๓
ธรรมชาติการเกิดโรคและวิทยาการระบาด
-แนวคิดและหลักวิทยาการระบาด
-แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติการเกิดโรค
-องค์ประกอบของการเกิดโรคและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบ
ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างร่างกายมนุษย์กับสิ่งก่อโรค

๓

หลักการป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
-ระดับการป้องกันของโรคและภัยสุขภาพ

วิธีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้

สื่อที่ใช้

-บรรยายประกอบสื่อ
-ชมวีดีทัศน์
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้

- PowerPoint file
- วีดีทัศน์

-บรรยายประกอบสื่อ
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้

- PowerPoint file

-บรรยายประกอบสื่อ

- PowerPoint file

-หลักการที่สาคัญของการป้องกันควบคุมโรคจาแนกตาม
ลักษณะการติดต่อและกลวิธีการควบคุมโรค
-การป้องกันและควบคุมโรคระหว่างประเทศ
๓

วิธีการวัดทางระบาดวิทยาในการเกิดและกระจาย

๒๓

เวลา
(ชั่วโมง)

หัวข้อ/เนื้อหา

วิธีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้

สื่อที่ใช้

-แบบฝึกหัดคานวณ
ของโรคและภัยสุขภาพในชุมชน
-การศึกษากระจายของโรคและภัยสุขภาพในชุมชน
-การวัดการเกิดโรคทางระบาดวิทยา
-รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา
๓

๓

หลักการและวิธีการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
-หลักการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
-องค์ประกอบของการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
-ขั้นตอนหรือกิจกรรมในการเฝ้าระวังทางระบาด
วิทยา
การสอบสวนและการดาเนินการควบคุมโรคร่วมกับ
ชุมชน และ ทีม SRRT
-ชนิดการสอบสวนทางระบาดวิทยา
-ขั้นตอนการสอบสวนโรค (Steps of
Investigation)
-แนวทางและประสบการณ์ในการควบคุมและ
ป้องกัน (โรคติดต่อ, โรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม

-บรรยายประกอบสื่อ
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้

- PowerPoint file

-บรรยายประกอบสื่อ
--แลกเปลี่ยนเรียนรู้

- PowerPoint file
- แบบฟอร์มรายงาน
ทางระบาดวิทยา
- แบบฟอร์มการ
สอบสวนเฉพาะราย

-กิจกรรมกลุ่ม
-ระดมความคิดแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

- กระดาษปรูฟและ
ปากกา
- กระดานบอร์ด

-การสื่อสารการระบาด
-การดาเนินงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว

(SRRT)
สรุปหน่วยการเรียนรู้

สรุปอุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่ต้องการใช้:
๑. คอมพิวเตอร์ และLCD
๒. วีดีทัศน์
๓. แบบฟอร์มรายงานทางระบาดวิทยา
๔. แบบฟอร์มการสอบสวนเฉพาะราย

๒๔

งานมอบหมาย:
๑. วิเคราะห์ประเด็นระบาดวิทยาจากวีดีทัศน์เรื่อง Outbreak
๒. แบบฝึกหัดวิธีการวัดทางระบาดวิทยา
๓. แบบฝึกหัดการสอบสวนโรค

ใบงานที่ ๑
จากการชมวีดีทัศน์เรื่อง “Outbreak”
๑. ธรรมชาติของการเกิดโรคในเรื่องนี้เป็นอย่างไร?
๒. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพของชุมชนในเรื่องนี้ โดยเขียนออกมาเป็นแผนภาพ เช่น
Mind Map
๓. เจ้าหน้าที่ในเรื่องนี้ใช้มาตรการอะไรบ้างในการแก้ปัญหา
ใบงานที่ ๒
จากสถานการณ์ข้อมูลสุขภาพในชุมชนแห่งหนึ่ง จงคานวณเครื่องชี้วัดทางระบาดวิทยา
ใบงานที่ ๓
จากสถานการณ์ข้อมูลการเกิดการระบาดของโรค จงแสดงวิธีการสอบสวนโรคดังกล่าว สรุปผลการ
สอบสวนโรค และเขียนรายงานการสอบสวนโรค

๒๕

หน่วยการเรียนการสอน
หลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพเชี่ยวชาญสาหรับบุคลากรสาธารณสุข
****
หน่วยที่
ชื่อหน่วย
ผู้รับผิดชอบหน่วย
ผู้สอน

๔
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
อ.ดร.ธวัช เพชรไทย
๑. อ.ดร.ธวัช เพชรไทย
๒. อ.ดร.วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล
๓. อาจารย์พิเศษ

วัตถุประสงค์:
หลังจากจบหน่วยนี้แล้ว นักศึกษามีความสามารถในเรื่องต่อไปนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๑. อธิบายความสัมพันธ์ของคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเกิดโรคในชุมชน
๒. อธิบายโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพในชุมชน
๓. ประยุกต์ใช้ความรู้และเทคนิคในการวางแผนจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในชุมชน
๔. ออกแบบกระบวนการประเมินสภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของชุมชน
ตารางสอน:
เวลา
หัวข้อ/เนื้อหา
(ชั่วโมง)
๓
ความสาคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อ
สุขภาพของประชาชนและโรคที่เกี่ยวข้องกับ
งานอาชีวอนามัยในชุมชน
- องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
- ลักษณะทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของ
สิ่งแวดล้อม
-โรคที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและงานอาชีวอนามัยใน
ชุมชน

๓

แนวทางประเมินสถานการณ์ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในชุมชน
- ตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
-ตัวชี้วัดด้านอาชีวอนามัยในชุมชน
- การประเมินสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวะอนามัยในชุมชน

วิธีการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้

สื่อที่ใช้

- การบรรยาย
- กรณีศึกษาโรคที่เกิดจาก
สิ่งแวดล้อมและงานอาชีวอนา
มัยในชุมชน
-กิจกรรมกลุ่ม ครั้งที่๑
วิเคราะห์ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับโรคในชุมชน

- Power point
- ตัวอย่างการเกิดโรค
ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม
และอาชีวะอนามัยใน
ชุมชน

- การบรรยาย
- กรณีศึกษา
-กิจกรรมกลุ่ม ครั้งที่๒
ออกแบบตัวชี้วัดและ
กระบวนการประเมิน
สถานการณ์ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย
ของชุมชน

- power point
- ตัวอย่างชุมชนพร้อม
ข้อมูลพื้นฐาน

๒๖

เวลา
(ชั่วโมง)

หัวข้อ/เนื้อหา

๓

กรอบแนวคิดการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนอย่างยั่งยืน

วิธีการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้
-การบรรยาย

สื่อที่ใช้
- Power point

- มลพิษสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน
- หลักการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- หลักการและแนวคิดของ เมืองน่าอยู่ (Healthy city)
๓

แนวทางการจัดการอาชีวอนามัยในชุมชน
- โรคจากการทางานและการยศาสตร์
- การควบคุมป้องโรคจากการทางานและการยศาสตร์

๓

การนาเสนอรายงานกลุ่มและตอบข้อซักถามและ
สรุปหน่วยการเรียนรู้

- การบรรยาย
-power point
- กรณีศึกษาการป้องกันโรคจาก
การทางานและการยศาสตร์
-การนาเสนอรายงานกิจกรรม
กลุ่ม ครั้งที่๒
- การบรรยายสรุป
- การตอบข้อซักถาม

- Power point

สรุปอุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่ต้องการใช้:
๑. เครื่อง LCD
๒. คอมพิวเตอร์
งานมอบหมาย:
๑. กิจกรรมกลุ่มครั้งที๑่ วิเคราะห์ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมทีเ่ กี่ยวข้องกับโรคในชุมชน
งานที่มอบหมาย
- ระบุสาเหตุการเกิดโรค
- อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมกับการเกิดโรค
๒. กิจกรรมกลุ่มครั้งที่ ๒ ออกแบบตัวชี้วัดและกระบวนการประเมินสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย
ของชุมชน
งานที่มอบหมาย
- ระบุตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัยของชุมชน
- ระบุแนวทางการประเมินสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัยโดยใช้ตัวชี้วัดที่กาหนด
- การนาเสนอรายงานกิจกรรมกลุ่ม

๒๗

หน่วยการเรียนการสอน
หลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพเชี่ยวชาญสาหรับบุคลากรสาธารณสุข
****
หน่วยที่
ชื่อหน่วย
ผู้รับผิดชอบหน่วย
ผู้สอน

๕
การดูแลผู้ป่วยทางร่างกายและจิตใจ
รศ.ดร.สุนีย์ ละกาปัน่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รศ.ดร.สุนีย์ ละกาปั่น
ผศ.ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ
รศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา
ทีมอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

อาจารย์พิเศษ

วัตถุประสงค์:
หลังจากจบหน่วยนี้แล้ว นักศึกษามีความสามารถในเรื่องต่อไปนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๑. ระบุประเด็นปัญหาสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจที่เป็นปัญหาเรื้อรังในพื้นที่
๒. ระบุแนวทางในการคัดกรองและกาหนดกลุ่มเป้าหมายตามลาดับปัญหาสุขภาพ
๓. อธิบายหลักการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ที่เป็นประเด็นสุขภาพของ
พื้นที่
๔. อธิบายแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาจากโรคเรื้อรังทางด้านร่างกายและจิตใจในพื้นที่จากหลักบาน
เชิงประจักษ์
๕. กาหนดแผนการดูแลผู้ป่วยที่เลือกสรรโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
๖. กาหนดผลลัพธ์จากการดูแลสุขภาพกายและใจในผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย
ตารางสอน:
เวลา
(ชั่วโมง)
๓

๓

หัวข้อ/เนื้อหา

สถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เป็นอันดับสาคัญของ
ประเทศ กรณีโรคเรื้อรังด้านร่างกายและจิตใจ:- โรคเบาหวาน
- โรคความดันโลหิตสูง
- โรคหัวใจและหลอดเลือด
- โรคหลอดเลือดสมอง
- ภาวะเครียดและภาวะซึมเศร้า
การประเมินปัญหาสุขภาพ การคัดกรอง การจัดกลุ่ม
ความเสีย่ ง และแนวทางการดูแลที่เหมาะสมต่อเนื่อง

วิธีการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้

สื่อที่ใช้

- บรรยาย
- เอกสาร
ประกอบการ
- กิจกรรมกลุม่ ย่อย ช่วยกัน
บรรยาย
สืบค้นจากแหล่งข้อมูล และ
ระดมสมอง
- ใบงานที่ ๕.๑
- นาเสนองานกลุม่ เพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกัน
- บรรยาย
- มอบหมายสืบค้นเครื่องมือ

- เอกสาร
ประกอบการสอน
๒๘

เวลา
(ชั่วโมง)

๖

๓

หัวข้อ/เนื้อหา

วิธีการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้

- แนวทางการคัดกรอง เครื่องมือการคัดกรอง
เกณฑ์การจัดกลุ่มตามความเสีย่ ง
- แนวทางการดูแลผู้ป่วยตามผลการคัดกรองตาม
ความเสีย่ ง เพื่อวางแผนการดูแลทีเ่ หมาะสม
ตามระดับความเสีย่ ง
รูปแบบการดูแลผู้ป่วยด้านร่างกายและจิตใจใน
ชุมชน
- หลักการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
- แนวทางการดูแลจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน

คัดกรองภาวะสุขภาพที่
เกี่ยวข้องกับโรคที่กาหนด
- นาเสนอเพื่อการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกัน
- อภิปรายแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยตามกลุ่มความเสี่ยง

แนวทางการประเมินผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วย
- การประเมินการเปลีย่ นแปลงด้านสุขภาพกาย
ใจ
- การประเมินการเปลีย่ นแปลงด้านพฤติกรรม
สุขภาพ
- การประเมินทักษะ ความสามารถของผู้ดูแลใน
ครอบครัว

- บรรยาย
- กระบวนการกลุ่มย่อยเพื่อ
ระดมสมอง ในประเด็นที่
กาหนด
- นาเสนอต่อกลุ่มใหญ่ เพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สื่อที่ใช้
- ใบงานที่ ๕.๒

- -บรรยาย
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- มอบหมายประเด็นให้
สืบค้นหลักฐานเชิง
- ใบงานที่ ๕.๓
ประจักษ์
- นาเสนอเพื่อการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกัน
- สรุปประเด็นสาคัญที่ได้จาก
การเรียนรู้
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- ประเด็นที่
กาหนดให้ทางาน
กลุ่มย่อย เพิ่มเติม
ประเด็นการ
ประเมินผลลัพธ์

สรุปอุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่ต้องการใช้:
๑. คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ internet เพื่อการสืบค้น
๒. เอกสารประกอบการเรียน
งานมอบหมาย:
๑. การสืบค้นเอกสารงานวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ์
๒. การทาโครงงานวางแผนการดูแลผูป้ ่วยในปัญหาสุขภาพที่เลือกสรร
๓. การนาเสนอและอภิปรายกลุ่ม

๒๙

ใบงานที่ ๑
ให้ แบ่งกลุม่ ย่อย ๕ -๖ กลุม่
๑. ส่งตัวแทนกลุม่ มาจับสลากเลือกประเด็นโรคเรื อ้ รังที่ผ้ สู อนกาหนดรายการโรคไว้ ( โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะเครี ยดและซึมเศร้ า )
๒. ให้ แต่ละกลุม่ ช่วยกันสืบค้ นจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ และระดมความคิดเพื่อตอบคาถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรค
เรื อ้ รังที่เป็ นปั ญหา ในประเด็นโรคที่กลุม่ เลือก
- สถานการณ์ของโรค ในปั จจุบน
ั (ประชากรกลุม่ ใด เพศ วัย อาชีพ )
- แนวโน้ มของปั ญหา
- ความรุ นแรงของปั ญหา ผลกระทบต่อผู้ป่วยร่ างกาย จิตใจ ต่อครอบครัว ต่อเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับชาติ
๓. สรุปคาตอบที่ได้ จากกิจกรรมการทางานกลุม่ เพื่อนาเสนอต่อกลุม่ ใหญ่ เพื่อการอภิปรายแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ร่วมกัน
ใบงานที่ ๒
ให้ แบ่งกลุม่ ย่อย ๕ -๖ กลุม่
๑. ส่งตัวแทนกลุม่ มาจับสลากเลือก ประเด็นในการค้ นหาเครื่ องมือในการคัดกรองความเสีย่ งประเด็นโรคเรื อ้ รังที่ผ้ สู อน
กาหนดรายการโรคไว้ ( โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
ภาวะเครี ยดและซึมเศร้ า )
๒. ให้ แต่ละกลุม่ ช่วยกันสืบค้ นจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ และระดมความคิดเพือ่ ตอบคาถามเกี่ยวกับเครื่องมือคัดกรองโรค
เรื อ้ รังที่เป็ นปั ญหา ในประเด็นโรคที่กลุม่ เลือก เครื่ องมือคัดกรอง วิธีการนาไปใช้ เกณฑ์การตัดสินใจ )
๓. สรุปคาตอบที่ได้ จากกิจกรรมการทางานกลุม่ เพื่อนาเสนอต่อกลุม่ ใหญ่ เพื่อการอภิปรายแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ร่วมกัน
๔. ระดมความคิดการกาหนดหลักการดูแลกลุม่ เสีย่ ง และกลุม่ ป่ วย ในบริ บทชุมชน
ใบงานที่ ๓
ให้ แบ่งกลุม่ ย่อย ๕ -๖ กลุม่
๑. ส่งตัวแทนกลุม่ มาจับสลากเลือก ประเด็นปั ญหาสุขภาพที่พบมากในชุมชน ( โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรค
ไตเรื อ้ รัง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะเครี ยดและซึมเศร้ า )
๒. ให้ แต่ละกลุม่ ช่วยกันสืบค้ นงานวิจยั (หลักฐานเชิงประจักษ์ ) จากฐานข้ อมูลที่เชื่อถือได้ วิเคราะห์ประเด็นสาคัญจาก
งานวิจยั ทีเ่ ลือกตามเกณฑ์คดั เข้ า ตามข้ อกาหนด
๓. สรุปแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเรือ้ รังที่กาหนด จากผลการศึกษาทีส่ รุปได้ บนพื ้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์
๔. เสนอโครงงานแนวทางการดูแลผู้ป่วยในโรคทีก่ าหนด โดยใช้ แนวทางที่ได้ จากหลักฐานเชิงประจักษ์
๕. นาเสนอเพื่อการเรี ยนรู้ร่วมกัน และสรุปเป็ นรายงาน

๓๐

หน่วยการเรียนการสอน
หลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพเชี่ยวชาญสาหรับบุคลากรสาธารณสุข
****
หน่วยที่
ชื่อหน่วย
ผู้รับผิดชอบหน่วย
ผู้สอน

๖
การพัฒนาสุขภาพชุมชน
ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
๑. ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
๒. อ.กิตติพงศ์ พลเสน
๓. อาจารย์พิเศษ

วัตถุประสงค์:
หลังจากจบหน่วยนี้แล้ว ผู้เรียนมีความสามารถในเรื่องต่อไปนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๑. อธิบายหลักการและกระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน
๒. อธิบายหลักการและมีทักษะในกระบวนการชุมชน
๓. อธิบายหลักการและมีทักษะกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
๔. อธิบายหลักการและมีทักษะที่จาเป็นในการทางานในชุมชน
ตารางสอน:

เวลา
(ชั่วโมง)
๙

หัวข้อ/เนื้อหา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน
-ความหมายและสาระสาคัญ
-กระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน

๓

ชุมชนและกระบวนการชุมชน
-ความหมาย องค์ประกอบของชุมชน
-โครงสร้างและรูปแบบของชุมชน
-กระบวนการทางานในชุมชน

๙

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
-ความสาคัญและหลักการ
-กระบวนการและเทคนิค

๖

ทักษะที่จาเป็นในการทางานในชุมชน
-การทางานเป็นทีม
-ภาวะผู้นา
-การสร้างและการพัฒนาเครือข่าย

วิธีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้

สื่อที่ใช้

-บรรยาย
-ระดมความคิด
-กิจกรรมกลุ่ม

-PowerPoint
-ใบงาน ที่ ๑
-อุปกรณ์ทากิจกรรมกลุ่ม

-บรรยาย
-ระดมความคิด
-กิจกรรมกลุ่ม

-PowerPoint
-ใบงาน ที่ ๒
-อุปกรณ์ทากิจกรรมกลุ่ม

-บรรยาย
-ระดมความคิด
-กิจกรรมกลุ่ม

-PowerPoint
-ใบงาน ที่ ๓
-อุปกรณ์ทากิจกรรมกลุ่ม

-บรรยาย
-ระดมความคิด
-กิจกรรมกลุ่ม

-PowerPoint
-ใบงาน ที่ ๔
-อุปกรณ์ทากิจกรรมกลุ่ม

๓๑

เวลา
(ชั่วโมง)
๓

หัวข้อ/เนื้อหา
-การเป็นวิทยากรกระบวนการ
สรุปหน่วยการเรียนรู้

วิธีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้
-บรรยาย
-ระดมความคิด
-กิจกรรมกลุ่ม

สื่อที่ใช้

-PowerPoint
-อุปกรณ์ทากิจกรรมกลุ่ม

สรุปอุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่ต้องการใช้:
๑. คอมพิวเตอร์ และ LCD
๒. อุปกรณ์การทากิจกรรมกลุ่ม (กระดาษพรูฟ ปากกาเคมี บอร์ดพร้อมที่หนีบ กาว กรรไกร)
งานมอบหมาย:
๑. สังเคราะห์สาระสาคัญในกระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน
๒. สรุปทักษะที่จาเป็นในการทางานในชุมชน
ใบงานที่ ๑
เมื่อนักสาธารณสุขคนหนึ่งได้รับมอบหมายให้พัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชนแห่งหนึ่ง เขาจะ
ดาเนินการอย่างไร
การดาเนินงานข้างต้นมีความยั่งยืนหรือไม่ เพราะสาเหตุใด
ปัจจัยที่ทาให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนมีอะไรบ้างและอย่างไร
ใบงานที่ ๒
เมื่อเข้าไปในชุมชนแห่งหนึ่ง ท่านพบเห็นอะไรบ้าง และสิ่งนั้นสะท้อนถึงเรื่องใด
ใบงานที่ ๓
จะส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพอย่างไร
ใบงานที่ ๔
ทักษะที่จาเป็นในการทางานในชุมชนมีอะไรบ้างและอย่างไร

๓๒

หน่วยการเรียนการสอน
หลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพเชี่ยวชาญสาหรับบุคลากรสาธารณสุข
****
หน่วยที่
ชื่อหน่วย
ผู้รับผิดชอบหน่วย
ผู้สอน

๗
การวิจัยในการพัฒนาสุขภาพชุมชน
รศ.ดร.สุนีย์ ละกาปัน่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รศ.ดร.สุนีย์ ละกาปั่น
รศ.ดร.สุรินธร กลัมพากร
รศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา
ทีมอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

อาจารย์พิเศษ

วัตถุประสงค์:
หลังจากจบหน่วยนี้แล้ว นักศึกษามีความสามารถในเรื่องต่อไปนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๑. อธิบายการกาหนดปัญหาการวิจัยจากงานประจา
๒. กาหนดประเด็นและวิธีการทบทวนเอกสารวรรณกรรม
๓. อธิบายหลักการกาหนดเครื่องมือวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
๔. อธิบายการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย
๕. อธิบายแนวทางการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
๖. อธิบายประเด็นทางจริยธรรมการวิจัย
ตารางสอน:
เวลา
(ชั่วโมง)

หัวข้อ/เนื้อหา

วิธีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้

สื่อที่ใช้

๓

การกาหนดปัญหาการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจา
และประเด็นการทบทวนเอกสารและวรรณกรรม

- -บรรยาย
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- แบ่งกลุ่มย่อยตาม
ลักษณะงานประจา
- ใบงาน ที่ ๗.๑
เพื่อระดมสมอง
- คอมพิวเตอร์ที่
เชื่อมต่ออินเตอรเน็ท
- กาหนดประเด็นและฝึก
การสืบค้นเอกสาร
วรรณกรรม
- ฝึกทักษะการสรุป
ประเด็นการสืบค้น

๓

รูปแบบการวิจยั
- รูปแบบการวิจยั เชิงสารวจ รูปแบบวิจัยกึ่ง

- บรรยาย
- กิจกรรมงานกลุ่มย่อย

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
๓๓

เวลา
(ชั่วโมง)

๓

หัวข้อ/เนื้อหา
ทดลอง
- ประชากรเป้าหมาย และกลุ่มตัวอย่าง
- การคานวณขนาดตัวอย่าง
เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
- การเลือกหรือออกแบบเครื่องมือการวิจัย
- คุณภาพของเครื่องมือการวิจัยและ
วิธีดาเนินการ

วิธีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้
เพื่อออกแบบการวิจัย
ตามประเด็นทีเ่ ลือก

สื่อที่ใช้
- ใบงาน ที่ ๗.๒

- บรรยาย
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- กิจกรรมงานกลุ่มย่อย
เพื่อกาหนดเครื่องมือ - ใบงาน ที่ ๗.๓
การวิจัยที่สอดคล้องกับ
รูปแบบกรวิจัย
- ฝึกทักษะการวิเคราะห์
คุณภาพของเครื่องมือ

๓

สถิติวิเคราะห์ที่ควรรู้ และการอ่านผล
- สถิติพรรณนา
- สถิติวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
- สถิติเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ข้อมูลกลุม่
ข้อมูลต่อเนื่อง-

๓

การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ และประเด็น - บรรยาย
ทางจริยธรรมการวิจัย
- กิจกรรมกลุ่มฝึกวาง
แนวทางการเขียน
รายงานการวิจยั
- ระดมสมองประเด็น
จริยธรรมการวิจัยที่
นักวิจัยต้องระวัง

- บรรยาย
- ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูป

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมวิเคราะห์
ทางสถิติ สาเร็จรูป
- ตัวอย่างข้อมูลการ
วิจัยเพื่อใช้ในการฝึก
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- คู่มือจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์
- ตัวอย่างงานตีพิมพ์
ผลงานวิจัย

สรุปอุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่ต้องการใช้:
๑. คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่าย
๒. สถานการณ์ตัวอย่างทีกาหนด
งานมอบหมาย:
๑.
๒.
๓.
๔.

วิเคราะห์งานประจาเพื่อค้นหาปัญหาการวิจัย
ฝึกทบทวนเอกสารงานวิจยั แลวรรณกรรม
ทบทวนเครื่องมือการวิจัย และการการวิเคราะห์คุณภาพ
ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
๓๔

ใบงานที่ ๑
๑. ให้ แบ่งกลุม่ ย่อยตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ กลุม่ ละ ๕-๖ คน
๒. ระดมความคิด ทบทวนประเด็นปั ญหาที่พบจากการทางานประจาในระบบการให้ บริ การสาธารณสุข
๓. จัดลาดับความสาคัญเพื่อเลือกประเด็นที่สงสัย เพื่อกาหนดประเด็นสาหรับทบทวนเอกสาร วรรณกรรม ที่เกี่ยวข้ อง
๔. ฝึ กทักษะการสืบค้ นเอกสารวรรณกรรม และการสรุปประเด็นที่พบ
๕. นาเสนอเป็ นรายงานการสืบค้ นเอกสาร วรรณกรรม
ใบงานที่ ๒
๑. ให้ แบ่งกลุม่ ย่อยตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ กลุม่ ละ ๕-๖ คน
๒. ระดมความคิด โดยใช้ ปัญหาการวิจยั ที่ได้ จากใบงานที่ ๗.๑ มาวางแผนกาหนดรูปแบบการวิจยั การกาหนดประชากร
เป้าหมาย การกาหนดตัวอย่าง การคานวณขนาดตัวอย่าง และการชักตัวอย่าง
ใบงานที่ ๓
๑. ให้ แบ่งกลุม่ ย่อย ๕ -๖ กลุม่
๒. ระดมความคิด ในการกาหนดเครื่ องมือการวิจยั ที่สอดคล้ องกับรูปแบบการวิจยั การกาหนดเครื่องมือวัดตัวแปรที่
ศึกษา
๓. ให้ วางแผนการพัฒนาคุณภาพของเครื่ องมือ ความตรงตามเนื ้อหา ความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือวัดแต่ละชุด

๓๕

หน่วยการเรียนการสอน
หลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพเชี่ยวชาญสาหรับบุคลากรสาธารณสุข
****
หน่วยที่
ชื่อหน่วย
ผู้รับผิดชอบหน่วย
ผูสอน

๘
การประเมินสุขภาพชุมชน
ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
๑. ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
๒. อ.ดร.นพ.ประศักดิ์ สันติภาพ
๓. อาจารย์พิเศษ

วัตถุประสงค์:
หลังจากจบหน่วยนี้แล้ว ผู้เรียนมีความสามารถในเรื่องต่อไปนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๑. อธิบายกระบวนการประเมินสุขภาพชุมชน
๒. สร้างกรอบแนวคิดในการประเมินสุขภาพชุมชน
๓. ระบุเครื่องชี้วัดในการประเมินสุขภาพชุมชน
๔. ระบุรายการข้อมูล แหล่งข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และประเภทเครื่องมือในการประเมินสุขภาพ
ชุมชน
๕. สร้างเครื่องมือในการประเมินสุขภาพชุมชน
๖. อธิบายหลักการและแนวทางการใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการระบุสถานการณ์สุขภาพชุมชน
๗. นาเข้าข้อมูลและสร้างแผนที่ นาเสนอสถานการณ์สุขภาพชุมชนด้วยแผนที่ และแปลความหมาย
ตารางสอน:

เวลา
(ชั่วโมง)
๒

หัวข้อ/เนื้อหา
กระบวนการประเมินสุขภาพชุมชน
-ความหมาย
-ความสาคัญ
-ขั้นตอน

๖

กรอบแนวคิดในการประเมินสุขภาพ
ชุมชน
-แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้อง
-ชุมชนที่พึงปรารถนา (วิสัยทัศน์ องค์ประกอบ
ประเด็นย่อย)

๖

เครื่องชี้วัดในการประเมินสุขภาพชุมชน
-ความหมาย

วิธีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้

สื่อที่ใช้

-บรรยาย
-ระดมความคิด

-PowerPoint

-บรรยาย
-ระดมความคิด
-กิจกรรมกลุ่ม

-PowerPoint
-ใบงาน ที่ ๑
-อุปกรณ์ทากิจกรรมกลุ่ม

-บรรยาย
-ระดมความคิด

-PowerPoint
-ใบงาน ที่ ๒
๓๖

เวลา
(ชั่วโมง)

หัวข้อ/เนื้อหา

วิธีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้

-คุณสมบัติเครื่องชี้วัดที่ดี
-กิจกรรมกลุ่ม
-ประเภท ขอบเขต ระดับของเครื่องชี้วัด
๙

๙

-รูปแบบเครื่องชี้วัด
ข้อมูล แหล่งข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และเครื่องมือในการประเมิน
สุขภาพชุมชน
-แหล่งข้อมูล
-วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
-เครื่องมือในการประเมินสุขภาพชุมชน
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการระบุ
สถานการณ์สุขภาพชุมชน
-การสร้างแผนที่
-การเชื่อมต่อและนาเสนอข้อมูลบนแผนที่

๒

สรุปหน่วยการเรียนรู้

สื่อที่ใช้
-อุปกรณ์ทากิจกรรมกลุ่ม

-บรรยาย
-ระดมความคิด
-กิจกรรมกลุ่ม

-PowerPoint
-ใบงาน ที่ ๓
-อุปกรณ์ทากิจกรรมกลุ่ม

-บรรยาย
-ฝึกปฏิบัติ
-กิจกรรมกลุ่ม

-PowerPoint
-อุปกรณ์ทาแผนที่ (GPS,
Computer, Software)
-ใบงาน ที่ ๔
-อุปกรณ์ทากิจกรรมกลุ่ม
-PowerPoint

-ระดมความคิด
-อภิปราย
-สังเคราะห์และสรุป

สรุปอุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่ต้องการใช้:
๑. คอมพิวเตอร์ และ LCD
๒. อุปกรณ์การทากิจกรรมกลุ่ม (กระดาษพรูฟ ปากกาเคมี บอร์ดพร้อมที่หนีบ กาว
กรรไกร)
๓. GPS
งานมอบหมาย:
๑. กรอบแนวคิดในการประเมินสุขภาพชุมชน (Mind map องค์ประกอบหลัก และประเด็นย่อย) และ
แนวคิดที่ใช้
๒. ตารางเครื่องชี้วัด รายการข้อมูล แหล่งข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเภทเครื่องมือ
๓. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
๔. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเชิงปริมาณและคุณภาพ
๕. แผนที่กายภาพและแสดงข้อมูลทั่วไปพร้อมแปลความหมาย
๖. แผนที่แสดงสถานการณ์สุขภาพและปัจจัยกาหนดสุขภาพพร้อมแปลความหมาย
๓๗

ใบงาน ที่ ๑
๑. แบ่งกลุ่ม ระดมความคิดภาพชุมชนที่พึงปรารถนา (ในอนาคต ๕- ๑๐ ปีข้างหน้า อยากเห็นชุมชนเป็น
อย่างไร อยากเห็นคนในชุมชนเป็นอย่างไร)
๒. ค้นหาภาพจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือวาดภาพเพื่อสร้างภาพดังกล่าว
๓. นาเสนอ และเขียนลงใน Mind map
๔. สังเคราะห์ องค์ประกอบหลัก และประเด็นย่อย
๕. สร้างวิสัยทัศน์จากองค์ประกอบหลัก
ใบงาน ที่ ๒
๑. จากวิสัยทัศน์ องค์ประกอบหลัก และประเด็นย่อย ให้ระบุเครื่องชี้วัดทั้งระดับ บุคคล ครัวเรือน ลุ
ชุมชน โดยให้ครอบคลุมทั้งเครื่องชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
๒. จากข้อ ๑ ให้ระบุนิยาม และรูปแบบเครื่องชี้วัด
ใบงาน ที่ ๓
จากข้อ ๒ ให้ระบุ
๑. รายการข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม
๒. แหล่งข้อมูล
๓. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
๔. ประเภทเครื่องมือในการประเมินสุขภาพชุมชน
ใบงาน ที่ ๔
๑. สร้างแผนที่กายภาพและแผนที่ทรัพยากร
๒. จัดทาฐานข้อมูลสุขภาพ
๓. นาเสนอข้อมูลสุขภาพบนแผนที่ พร้อมทั้งแปลความหมาย

๓๘

หน่วยการเรียนการสอน
หลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพเชี่ยวชาญสาหรับบุคลากรสาธารณสุข
****
หน่วยที่
ชื่อหน่วย
ผู้รับผิดชอบหน่วย
ผูสอน

๙
การระบุและการจัดลาดับความสาคัญของปัญหาและความจาเป็นด้านสุขภาพ
ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
๑. ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
๒. อ.ดร.ณิชชาภัทร ขันสาคร
๓. อาจารย์พิเศษ

วัตถุประสงค์:
หลังจากจบหน่วยนี้แล้ว ผู้เรียนมีความสามารถในเรื่องต่อไปนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๑. กรองปัญหาและความจาเป็นด้านสุขภาพ
๒. สังเคราะห์และระบุปัญหา
๓. จัดลาดับความสาคัญของปัญหา
ตารางสอน:

เวลา
(ชั่วโมง)
๕

หัวข้อ/เนื้อหา
การกรองปัญหาและความจาเป็นด้าน
สุขภาพ
-การวิเคราะห์ นาเสนอ และแปลความหมาย
-การระบุช่องว่างระหว่างสิ่งควรเป็นกับสิ่งที่
เป็นอยู่

๔

สังเคราะห์และระบุปัญหา
-สังเคราะห์
-เชื่อมโยงหรือแสดงความสัมพันธ์ของ

วิธีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้

สื่อที่ใช้

-บรรยาย
-ระดมความคิด
-กิจกรรมกลุ่ม

-PowerPoint
-ใบงาน ที่ ๑ และสถานการณ์
ปัญหา)
-อุปกรณ์ทากิจกรรมกลุ่ม

-บรรยาย
-ระดมความคิด
-กิจกรรมกลุ่ม

-PowerPoint
-ใบงาน ที่ ๒
-อุปกรณ์ทากิจกรรมกลุ่ม

-บรรยาย
-ระดมความคิด
-กิจกรรมกลุ่ม

-PowerPoint
-ใบงาน ที่ ๓
-อุปกรณ์ทากิจกรรมกลุ่ม

ปัญหา
-ระบุปัญหาที่จะแก้ไข
๕

การจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
-ความสาคัญของจัดลาดับความสาคัญของ
ปัญหา
-วิธีการจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
-เทคนิคและข้อพึงระวังในการจัดลาดับ
ความสาคัญของปัญหา

๓๙

เวลา
(ชั่วโมง)
๑

หัวข้อ/เนื้อหา
สรุปหน่วยการเรียนรู้

วิธีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้
-ระดมความคิด
-สรุป

สื่อที่ใช้
-PowerPoint

สรุปอุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่ต้องการใช้:
๑. คอมพิวเตอร์ และ LCD
๒. อุปกรณ์การทากิจกรรมกลุ่ม (กระดาษพรูฟ ปากกาเคมี บอร์ดพร้อมที่หนีบ กาว กรรไกร)
งานมอบหมาย:
๑. สถานการณ์ชุมชนเชิงระบบ
๒. รายการปัญหา
๓. ลาดับความสาคัญของปัญหา
ใบงานที่ ๑ (ร่วมกับสถานการณ์สุขภาพและปัจจัยกาหนดสุขภาพในชุมชนแห่งหนึ่ง)
๑. จากสถานการณ์ที่ให้ ประเด็นสุขภาพที่เป็นปัญหาหรือควรแก้ไข พิจารณาจากอะไร
๒. สังเคราะห์เกณฑ์การกรองปัญหา
ใบงานที่ ๒
๑. จากข้อ ๑ ให้สังเคราะห์ปัญหา ลงบนบัตรคา
๒. จัดวางบัตรคาให้เชื่อมโยงหรือแสดงความสัมพันธ์ของปัญหาข้างต้น ด้วยกลุ่มอาการชุมชน (Community
syndrome) หรือแผนที่ปัญหา (Problem map)
๓. ระบุปัญหาที่จะแก้ไข
ใบงานที่ ๓
จากข้อ ๒
๑. จัดลาดับความสาคัญของปัญหา
๒. อธิบายวิธีการและเทคนิคที่ใช้

๔๐

หน่วยการเรียนการสอน
หลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพเชี่ยวชาญสาหรับบุคลากรสาธารณสุข
****
หน่วยที่
ชื่อหน่วย
ผู้รับผิดชอบหน่วย
ผูสอน

๑๐
การวิเคราะห์สาเหตุ และการวางแผน
ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม
๑. ผศ.ดร.ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม
๒. อาจารย์พิเศษ

วัตถุประสงค์:
หลังจากจบหน่วยนี้แล้ว ผู้เรียนมีความสามารถในเรื่องต่อไปนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๑. อธิบายการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสุขภาพ
๒. อธิบายแนวคิดและดาเนินการจัดทาแผนงานโครงการแก้ปัญหาและส่งเสริมสุขภาพ
๓. เขียนโครงการแก้ปัญหาและส่งเสริมสุขภาพ
ตารางสอน:
เวลา
หัวข้อ/เนื้อหา
(ชั่วโมง)
๖
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
-ความสาคัญของการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
-ขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
-เทคนิคในการวิเคราะห์สาเหตุที่เหมาะสม
(แผนภูมิปญ
ั หา, แผนภูมติ ้นไม้, โยงใยสาเหตุ (web of
Causation)

๖

การวางแผนงานโครงการแก้ปัญหาและส่งเสริม
สุขภาพ
-แนวคิดและหลักการในการจัดทาแผนงานโครงการสุขภาพ
-การนาความรูจ้ ากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหามาใช้ใน
การวางแผน
-ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนและการประเมินผล ตาม
แบบจาลองการประเมิน CIPP
-การประยุกต์แนวคิดของการจัดทาแผนแบบ Logical
Model

๓

การจัดทาแผนงานโครงการและการเขียนโครงการ
-หลักการเขียนแผนงาน/โครงการสุขภาพ
-รูปแบบการเขียนโครงการ

วิธีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้

สื่อที่ใช้

-บรรยายประกอบสื่อ
-กิจกรรมกลุ่ม
-ระดมความคิดแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

- PowerPoint file
- กระดาษปรูฟและ
ปากกา
- กระดานบอร์ด

-บรรยายประกอบสื่อ
-กิจกรรมกลุ่ม
-ระดมความคิดแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

- PowerPoint file
- กระดาษปรูฟและ
ปากกา
- กระดานบอร์ด

-บรรยายประกอบสื่อ
-ฝึกปฏิบัตเิ ขียนโครงการ
-ระดมความคิดแลกเปลี่ยน

- PowerPoint file
- ตัวอย่างแบบฟอร์ม
การเขียนโครงการ
๔๑

เวลา
(ชั่วโมง)

หัวข้อ/เนื้อหา
- แบบบรรยาย
- แบบ Logical Framework

สรุปหน่วยการเรียนรู้

วิธีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้

สื่อที่ใช้

เรียนรู้
-กิจกรรมกลุ่ม
-ระดมความคิดแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

- กระดาษปรูฟและ
ปากกา
- กระดานบอร์ด

สรุปอุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่ต้องการใช้:
๑. คอมพิวเตอร์ และLCD
๒. กระดาษพรูฟ
๓. ปากกาเคมี ปากกาเขียนไวท์บอร์ด
๔. บอร์ดพร้อมที่หนีบ
งานมอบหมาย:
๑. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสุขภาพ
๒. แนวทางการจัดทาแผนงานโครงการแก้ปัญหาและส่งเสริมสุขภาพ
ใบงานที่ ๑
จากข้อมูลสถานการณ์ด้านต่างๆของชุมชน ให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์และนาเสนอสาเหตุของปัญหาที่สาคัญ
ของชุมชนนี้ โดยเลือกใช้เทคนิคในการวิเคราะห์สาเหตุที่เหมาะสม
ใบงานที่ ๒
จากการผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ให้แต่ละกลุ่มวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แบบฟอร์มที่กาหนดให้
เขียนแผนงาน และโครงการ

๔๒

แผนงาน......................................................................................................................
ระยะเวลาดาเนินการ
สถานการณ์ปัญหา
(เขียนสรุปสถานการณ์
โรคความดันโลหิตสูง
ของชุมชนรวมทั้งปัจจัย
ที่เป็นสาเหตุเชิง
พรรณา)

เป้าประสงค์ (Goal)

วัตถุประสงค์ (Purpose)

กลยุทธ์

โครงการ

๔๓

ชื่อโครงการ...................................................................................................
สาระสาคัญโดยสรุป
เป้าประสงค์ (Goal)

ดัชนีชีวัดความสาเร็จ

แหล่งข้อมูลและวิธีการตรวจสอบ

เงื่อนไขบ่งชี้ความสาเร็จ

วัตถุประสงค์ (Purpose)

ผลผลิต (Output)

กิจกรรม

๔๔

หน่วยการเรียนการสอน
หลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพเชี่ยวชาญสาหรับบุคลากรสาธารณสุข
****
หน่วยที่
ชื่อหน่วย
ผู้รับผิดชอบหน่วย
ผู้สอน

๑๑
การดาเนินการตามแผนงานโครงการ
รศ.ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
๑. รศ.ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
๒. อาจารย์พิเศษ

วัตถุประสงค์:
หลังจากจบหน่วยนี้แล้ว ผู้เรียนมีความสามารถในเรื่องต่อไปนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๑. อธิบายกระบวนการและขั้นตอนการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
๒. ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการส่งเสริมสุขภาพ
๓. บริหารจัดการและการกากับแผนงานโครงการ
๔. อธิบายปัญหาอุปสรรคจากการดาเนินงาน
ตารางสอน:
เวลา
(ชั่วโมง)
๖

๖

๓

หัวข้อ/เนื้อหา

วิธีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้

กระบวนการและขั้นตอนการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ - ซักถามความรู้เดิม
- การบริหารจัดการและการกากับแผนงานโครงการ แลกเปลีย่ นการดาเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ
- บรรยายประกอบการ
ซักถาม
การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ
- บรรยายประกอบการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ซักถาม
- พิจารณาสิ่งที่จะประเมิน
- กาหนดวิธีการวัดการประเมิน
- วางรูปแบบการประเมิน
- ควบคุมการวัดเพื่อให้ผลที่ได้จากการวัดมีความตรง
(Evaluation validity)
- วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวัดและการแปลผลทีไ่ ด้จากการ
วิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรคจากการดาเนินงาน
- พูดคุยแลกเปลี่ยนความ

สื่อที่ใช้
- PowerPoint

- PowerPoint-

- PowerPoint๔๕

เวลา
(ชั่วโมง)

หัวข้อ/เนื้อหา
- ปัญหา อุปสรรคจากการดาเนินงานในพื้นที่
- ปัญหา อุปสรรคจากการนาแนวคิดเชิงวิชาการไปปรับใช้
สรุปหน่วยการเรียนรู้

วิธีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้

สื่อที่ใช้

คิดเห็น
- ผู้เข้าอบรมและผู้สอน
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และสรุปผลร่วมกัน

- PowerPoint-

สรุปอุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่ต้องการใช้:
๑. คอมพิวเตอร์ และLCD
งานมอบหมาย:
รายงานการออกแบบโครงการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของผู้รับบริการระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม เป็นรายบุคคล

๔๖

หน่วยการเรียนการสอน
หลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพเชี่ยวชาญสาหรับบุคลากรสาธารณสุข
****
หน่วยที่
ชื่อหน่วย
ผู้รับผิดชอบหน่วย
ผูสอน

๑๒
การควบคุมกากับ ประเมินผล และเฝ้าระวัง
ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม
๑. ผศ.ดร.ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม
๒. อาจารย์พิเศษ

วัตถุประสงค์:
หลังจากจบหน่วยนี้แล้ว ผู้เรียนมีความสามารถในเรื่องต่อไปนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๑. อธิบายหลักการควบคุมกากับและประเมินผลโครงการ
๒. ออกแบบการควบคุมกากับและประเมินผลแผนงานโครงการแก้ปัญหาและส่งเสริมสุขภาพ
๓. อธิบายแนวคิดและวางแผนในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน
ตารางสอน:

เวลา
(ชั่วโมง)
๓

หัวข้อ/เนื้อหา
การควบคุมกากับและประเมินผลโครงการ
-แนวคิด หลักการในการกาหนดแนวทางการประเมินผล
แผนงาน/โครงการสุขภาพ
-รูปแบบการประเมินแผนงาน/โครงการ
-การประเมินเพื่อการพัฒนา (Developmental
evaluation - DE)

๖

การวางแผนควบคุมกากับและการประเมินผล
แผนงานโครงการ
-รูปแบบการประเมินผล
-การออกแบบการควบคุมกากับ และการประเมินผล
-การกาหนดดัชนีการประเมินโครงการ
-การเขียนรายงานประเมินผล

๖

ระบบการเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน
-หลักการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน
-ระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
-การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพชุมชน

วิธีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้

สื่อที่ใช้

-บรรยายประกอบสื่อ
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้

- PowerPoint file

-บรรยายประกอบสื่อ
-กิจกรรมกลุ่มออกแบบการ
ประเมินโครงการ
-ระดมความคิดแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

- PowerPoint file
- กระดาษปรูฟและ
ปากกา
- กระดานบอร์ด

-บรรยายประกอบสื่อ
- PowerPoint file
--ระดมความคิดแลกเปลี่ยน - กระดาษปรูฟและ
กรณีศึกษา
ปากกา
- กระดานบอร์ด

๔๗

เวลา
(ชั่วโมง)

หัวข้อ/เนื้อหา
สรุปหน่วยการเรียนรู้

วิธีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้

สื่อที่ใช้

-กิจกรรมกลุ่ม
-ระดมความคิดแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

- กระดาษปรูฟและ
ปากกา
- กระดานบอร์ด

สรุปอุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่ต้องการใช้:
๑. คอมพิวเตอร์ และLCD
๒. กระดาษพรูฟ
๓. ปากกาเคมี ปากกาเขียนไวท์บอร์ด
๔. บอร์ดพร้อมที่หนีบ
๕. คอมพิวเตอร์ และLCD
งานมอบหมาย:
๑. ออกแบบการควบคุมกากับและประเมินผลแผนงานโครงการแก้ปัญหาและส่งเสริมสุขภาพ
๒. รายงานการสืบค้นและวิพากย์กรณีตัวอย่างระบบเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน
ใบงานที่ ๑
จากวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้แบบฟอร์มที่กาหนดให้เขียนแผนงานและโครงการในหน่วยที่ ๑๐ ให้แต่
ละกลุ่มออกแบบการควบคุมกากับและประเมินผลแผนงานโครงการตามความเหมาะสม
ใบงานที่ ๒
ให้สืบค้นและวิพากย์กรณีตัวอย่างระบบเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน

๔๘

หน่วยการเรียนการสอน
หลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพเชี่ยวชาญสาหรับบุคลากรสาธารณสุข
****
หน่วยที่
ชื่อหน่วย
ผู้รับผิดชอบหน่วย
ผู้สอน

๑๓
การถ่ายทอด สื่อสาร และนิเทศงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลินี สมภพเจริญ และคณะ
๑. ผศ.ดร.มลินี สมภพเจริญ
๒. รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
๓. รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล
๔. ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกลุ ชัย
๕. คณาจารย์จากภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
๖. อาจารย์พิเศษ

วัตถุประสงค์:
หลังจากจบหน่วยนี้แล้ว นักศึกษามีความสามารถในเรื่องต่อไปนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๑. อธิบายแนวคิดและความสาคัญของการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพในยุคปัจจุบัน
๒. ออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารด้านสุขภาพ
๓. พูดโน้มน้าวจิตใจประกอบการใช้สื่อเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
๔. วิจารณ์สื่อที่ให้ความรู้ความเข้าใจและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนาสู่การปรับปรุงสื่อนั้น
ตารางสอน:
เวลา
(ชั่วโมง)

๑๐

๖

หัวข้อ/เนื้อหา
การใช้เทคโนโลยี/สื่อเพื่อการสื่อสารด้านสุขภาพที่
เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย
- ประเภทของเทคโนโลยี/สื่อที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย
- การออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- การออกแบบเนื้อหาตามแนวคิดเชิง
- ทฤษฎี
- ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมและออกแบบสื่อ
ความแตกฉานด้านสุขภาพ
- ความหมาย /ความสาคัญต่อกระบวนการสุข
ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
- ความเชื่อมโยงระหว่างความแตกฉานด้านสุขภาพ

วิธีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้

สื่อที่ใช้

๑.บรรยายประกอบ
PowerPoint
๒.ฝึกปฏิบัตริ ายบุคคล

๑. PowerPoint
๒. ใบงานที่ ๑

๑.บรรยายประกอบ
PowerPoint
๒.อภิปรายซักถาม
๓.วิจารณ์สื่อที่ให้ความรู้ของ

๑.PowerPoint
๒.สื่อของหน่วยงาน
ของผู้เข้าอบรม
๓.โครงการส่งเสริม
๔๙

เวลา
(ชั่วโมง)

หัวข้อ/เนื้อหา
พฤติกรรมสุขภาพ สุขศึกษา ส่งเสริมสุขภาพ
การพัฒนาความแตกฉานด้านสุขภาพ
การนาไปใช้เพื่อสื่อสารความรู้ความเข้าใจกับ
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ

๑๐

๒

๒

วิธีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้

หน่วยงาน
๓.แบ่งกลุ่มโดยนาโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพที่กลุ่ม
ออกแบบไว้จากหน่วยที่ ๒ มา
ปรับเนื้อหา / วิธีการที่ใช้จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้าง/ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพของ
ผู้รับบริการระดับบุคคล
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
๔.นาแสนอผลงานกลุ่ม
เทคนิคการพูดเพื่อนาเสนอข้อมูลและการโน้มน้าวใจ ๑.บรรยายประกอบ
- ศิลปะการพูดในที่ชุมชน หลักการ
PowerPoint
- หลักการพูดโน้มน้าวจิตใจ
๒.ฝึกปฏิบัติการพูดเป็น
- ฝึกปฏิบัติการพูดโน้มน้าวใจเพื่อปรับเปลีย่ น
รายบุคคล คนละ ๒ เรื่อง
พฤติกรรมสุขภาพรายบุคคล
การชี้นาหรือผลักดันนโยบายสุขภาพไปสู่การปฏิบัติ ๑.บรรยายประกอบ
- หลักการ แนวทางการผลักดันนโยบายสุขภาพ
PowerPoint
- ตัวอย่างการผลักดันนโยบายสุขภาพที่ประสบ
๒.อภิปรายซักถาม
ความสาเร็จ
การนิเทศงานผสมผสานตามแนวทางแผนสุขภาพ ๑.บรรยายประกอบ
จังหวัดและอาเภอ
PowerPoint
-หลักการนิเทศงานและการนิเทศผสมผสาน
๒.อภิปรายซักถาม
-กระบวนการนิเทศงานและการนิเทศผสมผสาน
๑.ผู้เข้าอบรมและผู้สอน
สรุปหน่วยการเรียนรู้
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ
สรุปผลร่วมกัน

สื่อที่ใช้
สุขภาพที่กลุม่
ออกแบบไว้จากหน่วย
ที่ ๒

๑. ใบงานที่ ๒
๒. ใบงานที่ ๓

PowerPoint

PowerPoint

PowerPoint

สรุปอุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่ต้องการใช้:
๑. คอมพิวเตอร์/LCD
๒. กล้องวิดิโอ
๓. ใบงาน

๕๐

งานมอบหมาย:
๑. ให้แต่ละคนเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมาเพื่อใช้ในการเรียนและทางานตามที่มอบหมาย
๒. เตรียมสื่อที่ใช้เพื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพของหน่วยงานมาคนละ ๓ ชิ้น เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ เวปไซด์
๓. เตรียมบทพูดแนะนาหน่วยงานและบทพูดโน้มน้าวใจ ๑ เรื่อง
๔. ออกแบบสื่อที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คนละ ๑ ชิ้น
ใบงานที่ ๑
ให้แต่ละคนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่เรียนออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ให้ความรู้เรื่องปัญหาสุขภาพ
ตามที่กลุ่มเลือกไว้จากหน่วยที่ ๒
ใบงานที่ ๒
ให้ท่านเขียนบทพูดแนะนาหน่วยงานของท่านและออกมาพูดตามบทพูดนั้นใช้เวลา ๕ นาที
ใบงานที่ ๓
ให้ท่านเขียนบทพูดโน้มน้าวใจเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย(เลือกกลุ่มเอง)ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่
สัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพ ใช้เวลา ๑๕ นาที

๕๑

หน่วยการเรียนการสอน
หลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพเชี่ยวชาญสาหรับบุคลากรสาธารณสุข
****
หน่วยที่
ชื่อหน่วย
ผู้รับผิดชอบหน่วย
ผูสอน

๑๔
ฝึกปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพชุมชนและสร้างเสริมสุขภาพ
ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
๑. ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
๒. คณาจารย์
๓. ครูพี่เลี้ยงในพื้นที่

วัตถุประสงค์:
หลังจากจบหน่วยนี้แล้ว ผู้เรียนมีความสามารถในเรื่องต่อไปนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๑. ปฏิบัติการประเมินสุขภาพชุมชน
๒. ปฏิบัติการระบุและการจัดลาดับความสาคัญของปัญหาและความจาเป็นด้านสุขภาพ
๓. ปฏิบัติการวิเคราะห์สาเหตุ และการวางแผน
๔. ปฏิบัติการดาเนินการตามแผนงานโครงการ (การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การดูแล
ผู้ป่วย การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย)
๕. ปฏิบัติการควบคุมกากับ ประเมินผล และเฝ้าระวัง
ตารางสอน:

เวลา
(ชั่วโมง)

หัวข้อ/เนื้อหา

๓๐

ปฏิบัติการประเมินสุขภาพชุมชน

๑๘

ปฏิบัติการระบุและการจัดลาดับ
ความสาคัญของปัญหาและความจาเป็น
ด้านสุขภาพ
ปฏิบัติการวิเคราะห์สาเหตุ และการ
วางแผน

๑๘

๙๐

ปฏิบัติการดาเนินการตามแผนงาน
โครงการ (การสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันและควบคุมโรค การดูแลผู้ป่วย

วิธีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้

สื่อที่ใช้

-ฝึกปฏิบัติ
-Coaching
-Supervise
-ฝึกปฏิบัติ
-Coaching
-Supervise

-อุปกรณ์การฝึกปฏิบตั ิ
-งานมอบหมาย

-ฝึกปฏิบัติ
-Coaching
-Supervise
-ฝึกปฏิบัติ
-Coaching
-Supervise

-อุปกรณ์การฝึกปฏิบตั ิ
-งานมอบหมาย

-อุปกรณ์การฝึกปฏิบตั ิ
-งานมอบหมาย

-อุปกรณ์การฝึกปฏิบตั ิ
-งานมอบหมาย

๕๒

เวลา
(ชั่วโมง)

๑๘

๖

หัวข้อ/เนื้อหา

วิธีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้

สื่อที่ใช้

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอ
นามัย)
ปฏิบัติการควบคุมกากับ ประเมินผล และ -ฝึกปฏิบัติ
-Coaching
เฝ้าระวัง

-อุปกรณ์การฝึกปฏิบตั ิ
-งานมอบหมาย

สรุปหน่วยการเรียนรู้

PowerPoint

-Supervise
-ระดมความคิด
-อภิปราย
-สรุป

สรุปอุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่ต้องการใช้:
๑. คอมพิวเตอร์ และ LCD
๒. อุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ (กระดาษพรูฟ ปากกาเคมี บอร์ดพร้อมที่หนีบ กาว กรรไกร)
๓. วัสดุและอุปกรณ์การดาเนินการแก้ปัญหาและสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่
๔. พาหนะ
งานมอบหมาย:
๑. รายงานการประเมินสุขภาพชุมชน
๒. รายงานการระบุและการจัดลาดับความสาคัญของปัญหาและความจาเป็นด้านสุขภาพ
๓. รายงานการวิเคราะห์สาเหตุ และการวางแผน
๔. รายงานการดาเนินการตามแผนงานโครงการ (การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การ
ดูแลผู้ป่วย การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย)
๕. รายงานการควบคุมกากับ ประเมินผล และเฝ้าระวัง

๕๓

หน่วยการเรียนการสอน
หลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพเชี่ยวชาญสาหรับบุคลากรสาธารณสุข
****
หน่วยที่
ชื่อหน่วย
ผู้รับผิดชอบหน่วย
ผู้สอน

๑๕
การนาเสนอและเขียนรายงาน
อ.ดร.ณิชชาภัทร ขันสาคร
๑. อ.ดร.ณิชชาภัทร ขันสาคร
๒. คณาจารย์
๓. อาจารย์พิเศษ

วัตถุประสงค์:
หลังจากจบหน่วยนี้แล้ว ผู้เรียนมีความสามารถในเรื่องต่อไปนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๑. การนาเสนอด้วยวาจา
๒. การเขียนรายงาน
๓. การเผยแพร่ผลงาน
ตารางสอน:
เวลา
(ชั่วโมง)
๙

หัวข้อ/เนื้อหา

- บรรยาย
- นาเสนอตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบตั ิ

- Powerpoint

- บรรยาย
- นาเสนอตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติ

- Powerpoint
- ตัวอย่างรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์
- ตัวอย่างวิทยานิพนธ์

- บรรยาย/สาธิต

- Powerpoint

- เทคนิค วิธีการนาเสนอ
การเขียนรายงาน
- ความหมายของรายงานการวิจัย
- ความสาคัญของรายงานการวิจัย
- องค์ประกอบของรายงานการวิจัย

๘

สื่อที่ใช้ (แนบใบงาน
หรือกรณีศึกษาไว้ท้าย
หน่วยด้วย)

การนาเสนอด้วยวาจา
- ความหมายและขั้นตอนการนาเสนอ
- การเตรียมข้อมูล
- การจัดเตรียมเอกสารและสื่อ

๑๒

วิธีการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้

- กระบวนการเขียนรายงานการวิจัย
- หลักการเขียนรายงานการวิจัย
- การประเมินงานวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
- จุดมุ่งหมายการเผยแพร่ผลงานวิจัย

๕๔

๑

- วิธีการเผยแพร่ผลงานวิจยั
- การเผยแพร่ผลงานวิจัยโดย Infographic

- นาเสนอตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติ

สรุปหน่วยการเรียนรู้

-นาเสนอและอภิปราย
-สังเคราะห์การเรี ยนรู้

- ตัวอย่างรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์
- ตัวอย่างบทความวิจัย
- ตัวอย่าง Infographic,
โปสเตอร์วิจัย
- Powerpoint

สรุปอุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่ต้องการใช้:
๑. คอมพิวเตอร์ และLCD
งานมอบหมาย:
๑. การนาเสนอด้วยวาจา : การจัดทาสื่อ นาเสนอผลการวิจัย
๒. การเขียนรายงาน : รายงานวิจัย
๓. การเผยแพร่ผลงาน : การจัดทาบทความวิจัย สื่อเผยแพร่ Infographic, โปสเตอร์
ใบงานที่ ๑ การนาเสนอด้วยวาจา
๑. เลือกบทความวิจัยที่สนใจ
๒. เตรียมการนาเสนอบทความวิจัยด้วยวาจา โดยใช้สื่อ Powerpoint
๓. นาเสนอครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในเวลา ๑๕ นาที ตอบคาถาม ๕ นาที
ใบงานที่ ๒ การเขียนรายงาน
๑. เขียนรายงานการวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
ชื่อเรื่องวิจัย (วิธีการ/ตัวแปร/ประชากร/บริบท)
บทคัดย่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ความยาว ๑ หน้า)
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา (ความยาว ๒-๓ หน้า บรรยายสถานการณ์ปัญหาการ
วิจัย)
๑.๒ คาถามการวิจัย
๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย (วัตถุประสงค์ทั่วไป วัตถุประสงค์เฉพาะ)
๑.๔ สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี ในกรณีมีการทดสอบทางสถิติ)
๑.๕ คานิยามศัพท์เฉพาะ
๑.๖ ขอบเขตการวิจัย (ประชากร ตัวแปร พื้นที่วิจัย ระยะเวลา)
๑.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย (ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร)
๕๕

บทที่ ๒ ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง)
บทที่ ๓ วิธีดาเนินการวิจัย (บรรยายขั้นตอนในการหาคาตอบของปัญหาการวิจัย)
๓.๑ รูปแบบการวิจัย (ประเภทการวิจัย)
๓.๒ ประชากรและตัวอย่าง (ผู้เข้าร่วมวิจัย/ให้ข้อมูล)
๓.๓ เครื่องมือและการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ (ชื่อเครื่องมือ ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ)
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล (เขียนเป็นข้อตามขั้นตอนการวิจัย)
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล (วิธีการวิเคราะห์ สถิติ วิธีการนาเสนอ)
๓.๖ จริยธรรมการวิจัย
บทที่ ๔ ผลการศึกษา (นาเสนอผลการวิจัยอย่างละเอียดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ตาราง
แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ รูปภาพ)
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
๕.๑ สรุปผลการศึกษา
๕.๒ อภิปรายผล
๕.๓ ข้อเสนอแนะ (การนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ การทาวิจัยครั้งต่อไป)
บรรณานุกรม (รูปแบบ Vancouver style)
ใบงานที่ ๓ การเผยแพร่ผลงาน
๑. เตรียมต้นฉบับงานวิจัย/บทความ
๒. ความยาวเรื่องไม่เกิน ๑๕ หน้า รวมทั้งตาราง รูป เอกสารอ้างอิง บทคัดย่อ และคาสาคัญ
๓. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ใน ๑ หน้า มีความยาวไม่เกิน ๒๕๐ คา
๔. ลาดับเรื่อง ดังนี้ ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ บทนา วิธีดาเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย ข้อจากัดของการวิจัย อภิปรายและสรุป
เอกสารอ้างอิง

๕๖

หน่วยการเรียนการสอน
หลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพเชี่ยวชาญสาหรับบุคลากรสาธารณสุข
****
หน่วยที่
ชื่อหน่วย
ผู้รับผิดชอบหน่วย
ผูสอน

๑๖
การสังเคราะห์การเรียนรู้
ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
๑. ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
๒. คณาจารย์

วัตถุประสงค์:
หลังจากจบหน่วยนี้แล้ว ผู้เรียนมีความสามารถในเรื่องต่อไปนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๑. สังเคราะห์การเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
๒. สังเคราะห์การเรียนรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรค
๓. สังเคราะห์การเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
๔. สังเคราะห์การเรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยทางร่างกายและจิตใจ
๕. สังเคราะห์การเรียนรู้ด้านการส่งเสริมวิชาการ
๖. สังเคราะห์การเรียนรู้ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านส่งเสริม
สุขภาพ
ตารางสอน:
เวลา
(ชั่วโมง)
๓

หัวข้อ/เนื้อหา

สังเคราะห์การเรียนรู้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ
-

๓

สังเคราะห์การเรียนรู้ด้านการป้องกันและ
ควบคุมโรค
-

๓

สังเคราะห์การเรียนรู้ด้านอนามัย

วิธีการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้

สื่อที่ใช้

-กิจกรรมกลุ่ม
-นาเสนอ
-อภิปราย
-สรุป

-อุปกรณ์ทากิจกรรมกลุ่มและ
นาเสนอ
-PowerPoint

-กิจกรรมกลุ่ม
-นาเสนอ
-อภิปราย
-สรุป

-อุปกรณ์ทากิจกรรมกลุ่มและ
นาเสนอ
-PowerPoint

-กิจกรรมกลุ่ม

-อุปกรณ์ทากิจกรรมกลุ่มและ
๕๗

เวลา
(ชั่วโมง)

หัวข้อ/เนื้อหา

สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
๓

สังเคราะห์การเรียนรู้ด้านการส่งเสริม
วิชาการ

๓

สังเคราะห์การเรียนรู้ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักวิชาการสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ

วิธีการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้

สื่อที่ใช้

-นาเสนอ
-อภิปราย
-สรุป

นาเสนอ
-PowerPoint

-กิจกรรมกลุ่ม
-นาเสนอ
-อภิปราย
-สรุป
-กิจกรรมกลุ่ม
-นาเสนอ
-อภิปราย
-สรุป

-อุปกรณ์ทากิจกรรมกลุ่มและ
นาเสนอ
-PowerPoint
-อุปกรณ์ทากิจกรรมกลุ่มและ
นาเสนอ
-PowerPoint

สรุปอุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่ต้องการใช้:
๑. คอมพิวเตอร์ และLCD
๒. อุปกรณ์การทากิจกรรมกลุ่ม (กระดาษพรูฟ ปากกาเคมี บอร์ดพร้อมที่หนีบ กาว กรรไกร)
งานมอบหมาย:
๑. การนาเสนอด้วยวาจาการสังเคราะห์การเรียนรู้
๒. รายงานการสังเคราะห์การเรียนรู้

๕๘

