รายงานผลการประเมินตนเอง (self Assessment Report)

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการเปนองคกรรอบรูดานสุขภาพ (HLO)
ชื่อหนวยงานผูจัดทํารายงาน สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ชื่อ-สกุลผูจัดทํารายงาน นายประโมทย เสพสุข โทรศัพท 0 2590 4258
1) ขอมูลผลการดําเนินงานตามเกณฑการใหคะแนน :
5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561-กุมภาพันธ 2562) (หนวยงานสายวิชาการสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม ศูนยอนามัย และพื้นที่เฉพาะ)
ระดับ

รายละเอียดการประเมิน

1

Assessment : มีระบบบริหารจัดการขอมูลและการวิเคราะห ปญหา
การประเมินองคกรรอบรูดานสุขภาพ (self-assessment)
- ดําเนินการทบทวน และวิเคราะหสถานการณการปฎิบัติงานสูการเปนองคกรรอบรู
สุขภาพ (ดวยเครื่องมือ HLO Screening) ฉบับออนไลนดวยโปรแกรม google form ที่
ทาง สขรส. จัดทําให *** แบบสํารวจ ชุดที่ 1 สถานการณองคกรรอบรูดานสุขภาพ
เบื้องตน (HLO Assessment) ครั้งที่ 1 **** ดูจากผลการประเมินออนไลน

2

Advocacy & Intervention : มีขอเสนอเชิงนโยบายและมาตรการที่มีประสิทธิภาพ
รองรับการแกปญหา (ประเมินและใหคะแนนโดยคณะ กก.ประเมินผลของกรม)
การพัฒนาองคกรรอบรูดานสุขภาพ

(0.25)
2.1 การสนับสนุนจากผูนําทุกระดับ (Leadership)
- ผูนําทุกระดับสนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาการบริการขององคกร
ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีความงายในการเขาถึง เขาใจ และนําไปใชประโยชน
*** แบบสํารวจชุด ที่ 2 การสนับสนุนของผูนําทุกระดับในหนวยงาน (บุคลากรภายใน
หนวยงานเปนผูประเมิน) ****

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
1
1

ลําดับที่/ ชื่อไฟลหลักฐาน

1

0.25

จัดทําแบบสํารวจวามเห็นตอการสนับสนุนของผูนําองคกรการเขารวมการอบรมเกี่ยวกับความรอบรูดานสุขภาพและการ
สื่อสารสุขภาพและการเขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdljq3OltJnJrID_gVC_DG2bjUkaDwvBeDOxmQhl9O_tcCzg/viewform

ตัวชี้วัดที่2.5 HLO

รายงานผลการประเมินตนเอง (self Assessment Report)

2.2 องคกรดําเนินกิจกรรมพัฒนาองคกรรอบรูดานสุขภาพ โดยใชผลการ
วิเคราะหมาปรับใชในการออกแบบ วางแผน และดําเนินการ (Intervention)
(0.25)

0.25

2.3 บุคลากรในองคกรไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด ผานการ
ฝกอบรมแนวคิดและทักษะการยกระดับความรอบรูดานสุขภาพใหกับผูรับบริการ
(0.50)
building) (Capacity

0.5

จากการวิเคราะหแบบประเมินองคกร HLO โดยผูตอบแบบสอบถามของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 72 คน พบวา 1. บุคลากรมีความ
พรอมที่จะทําใหทุกคนในหนวยงานที่มีความเสี่ยงดานสุขภาพไดรับขอมูล ความรู และทักษะที่จําเปนในการดูแลสุขภาพของตนเองอยางทั่วถึง
ในระดับเฉลี่ย 7.19 (เต็ม 10) 2.บุคลากรสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมคิดวาสุขภาพของตัวเองอยูในระดับเฉลี่ย 6.9 (เต็ม 10) ในจํานวนนี้มี 39
คน (รอยละ 54.2) ดื่มเครื่องดื่มรสหวาน เชน กาแฟเย็น นมเย็น เบเกอรี่ เคก น้ําอัดลมบอย 2-5 วันตอสัปดาห ดื่มนอยกวา 2 วันตอสัปดาห
17 คน (รอยละ 23.7) และดื่ม 6 วันขึ้นไป 16 คน (รอยละ 22.22) สวนการมีกิจกรรมทางกายรวมกันอยางนอย 30 นาทีตอวัน ในจํานวนนี้มี
กิจกรรมทางกายนอยกวา 10 วันตอเดือน จํานวนถึง 54 คน (รอยละ 75) มีกิจกรรมทางกาย 10-20 วันตอเดือน 12 คน (รอยละ 16.7) และ
มากกวา 20 วันตอเดือน 6 คน (รอยละ 8.3) 3.เรื่องที่บุคลากรสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมอยากใหมีการพัฒนามากที่สุดดังนี้ 1) สภาพแวดลอม
ขององคกรที่งายในการเขาถึงและใชประโยชน (38 คน หรือ รอยละ 27.7) 2) ความสามารถในการบริการ/พัฒนางานของเจาหนาที่ (33 คน
หรือ รอยละ 24.1) 3) งบประมาณสนับสนุน (25 คน หรือ รอยละ 18.25) 4) สื่อเผยแพรที่งายตอการเขาถึง เขาใจ และนําไปใชประโยชน
(22 คน หรือ รอยละ 16.06) 5) ผูนําองคกร (21 คน หรือ รอยละ 15.33) จากผลการตอบแบบประเมิน จึงไดนํามาวิเคราะหเพื่อจัดทํา
โครงการครงการเสริมสรางความรูและทักษะการปฏิบัติงาน เรื่องความรอบรูดานสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนสูการเปนองคกรรอบรูดานสุขภาพ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม (https://drive.google.com/open?id=1EbcAXtsgIFkTxVNAEe1-w2sALq8hobAc) และกําหนดกิจกรรมในการ
ขับเคลื่อนองคกรรอบรูดานสุขภาพภายใตโครงการดังกลาว ดังนี้ 1) ดานสภาพแวดลอม มีการกําหนดกิจกรรมสรางสิ่งแวดลอมในที่ทํางาน
ไดแก GREEN OFFICE และ 5ส. 2) ดานความสามารถในการใหบริการ ใหมีการเขารวมอบรมออนไลนในทักษะที่สําคัญและจําเปนในการ
พัฒนาตนเองเพื่อการทํางานและใหบริการ 3) ดานการสื่อสาร มีการจัดอบรมการสื่อสารใหแกบุคลากรของสํานักฯ และการผลิตสื่อเผยแพร
ตามชองทางตางๆ 4) ดานการพัฒนาความรอบรูสุขภาพของบุคลากร มีการจัดอบรมเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน การออกกําลังกาย
และอารมณ เพื่อใหบุคลากรมีพฤติกรรมที่ถูกตองและเปนการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพของตัวเอง ดังนั้น โครงการนี้จึงคาดหวังวาจะเปน
การพัฒนาบุคลากรใหมีความรอบรูดานสุขภาพ สุขภาพแข็งแรง พฤติกรรมถูกตอง กอเกิดเปนประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้น รวมทั้งพัฒนา
ตนเองทั้งดานการสื่อสาร และมีทักษะและความรูที่จําเปนตอการพัฒนาการทํางานและการใหบริการที่สอดรับกับความตองการของลูกคา
นําไปสูการพัฒนาองคกรเปนองคกรรอบรูดานสุขภาพตอไป
จากผลการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 50 คน (รอยละ 66.67) (ขอมูล ณ วันที่ 18 ก.พ.62) พบวา
1. มีผูที่
เขารวมฝกอบรมฯ เรื่อง "สื่อสารอยางไรใหปง ในโลกยุคใหม" จํานวน 26 คน (รอยละ 34.67) และเขารวมการฝกอบรมเรื่องอื่นๆ เชน การ
ฝกอบรมฯ จัดโดย สขรส. ศูนยสื่อสารสาธารณะ สํานักผูสูงอายุ เปนตน จํานวน 8 คน (รอยละ 10.67) เขารวมแตไมระบุหัวขอ 5 คน
(รอยละ 6.67) ไมไดเขารวม 10 คน (รอยละ 13.33) จําไมได 1 คน (รอยละ 1.33) และเนื้อหาไมเขาขายการอบรมเพื่อพัฒนา HL 2 คน
(รอยละ 2.67)
การพัฒนาเรื่องการสื่อสารอยางไรใหปงฯ เปนการพัฒนาการจัดทําสื่อที่เหมาะสมกับลูกคา กลุมเปาหมาย และ
ผูรับบริการ ไดแก ประชาชนทั้ง 5 กลุมวัย รวมทั้งการสื่อสารกับบุคลากรในและนอกหนวยงาน เชน นักวิชาการสาธารณสุข อสม. เปนตน
รวมทั้งการเรียนรูเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค การออกกําลังกาย และการดูแลสุขภาพของตัวเอง และนําไปบอกตอลูกคาแต
ละกลุมไดอยางถูกตองดวย

ตัวชี้วัดที่2.5 HLO

รายงานผลการประเมินตนเอง (self Assessment Report)

3

Implementation : การขับเคลื่อนมาตรการ
องคกรดําเนินการจัดทําสื่อ/ชุดขอมูลความรูเกี่ยวกับสุขภาพ และงานบริการหลักของ
องคกร
3.1 ชุดสื่อที่มีความงายตอการเขาถึง เขาใจ และนําไปใชอยางถูกตองและปลอดภัย
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย อยางนอย 2 ชิ้นงาน (easy to understand)

1

0.25

1. สื่อวิดีโอโมชั่นกราฟฟค เรื่อง โรงเรียนสิ่งแวดลอมปลอดภัย เด็กไทยสุขอนามัยดี ใชสําหรับกลุมวัยเรียน อายุ 6-14 ป ไดมีการผลิต
ออกมาจํานวน 1000 ชุด ในระหวางเดือน ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 นําไปเผยแพรใหกับโรงเรียน และเผยแพรผานชองทางตางๆ
เชน youtube เฟสบุค และเว็ปไซตเพื่อดาวนโหลดนําไปใชประโยชน
2.สื่อคูมือ สําหรับกลุมผูดูแลผูสูงอายุ
และผูสูงอายุ เรื่อง การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง ใชสําหรับกลุมเปาหมายวัยทํางานและวัยผูสูงอายุ ไดแก
นักวิชาการดานสาธารณสุข Care Manager/Care Giver ผูดูแลผูสูงอายุ นักบริบาลชุมชน ผูสูงอายุ ไดมีการผลิตออกมาจํานวน 15,000
เลม นําไปเผยแพรใหกับศูนยอนามัย สสจ. สสอ. งานนิทรรศการ ลงพื้นที่ชุมชน และมีขอผานทางโทรศัพท และเผยแพรผานชอง
ทางผานเว็ปไซตเพื่อดาวนโหลดสําหรับนําไปใชประโยชน

0.25

1. โรงเรียนสิ่งแวดลอมปลอดภัย เด็กไทยสุชอนามัยดี https://www.youtube.com/watch?v=Mnw8X_11LDo และ
http://env.anamai.moph.go.th/main.php?filename=home2016
2.การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง https://www.youtube.com/watch?v=
8cZHYEOT52E และ http://env.anamai.moph.go.th/mobile_list.php?cid=67
ชองทางการสื่อสารภายใน คือ Anamai Media ซึ่งตองผานการรับรอง "สา'สุข ชัวร"
Facebook ของกรมอนามัย สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม สวนการสื่อสารสูภายนอกคือ การสื่อสารผานชองทาง Youtube
วิทยุ โทรทัศน เปนตน

(0.50)
3.2 นําชุดสื่อไปเผยแพรกับกลุมเปาหมาย อยางนอย 2 ชองทาง
(0.50) (easy to access)

4

Output Good Outcome
เจาหนาที่ขององคกรไมนอยกวารอยละ 50 เขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ อยางนอย 1
กิจกรรม ภายใน หรือภายนอกกรมอนามัย (Health promoting activities)
*** สขรส.จะทําการตรวจสอบขอมูลความถูกตองในการจัดกิจกรรมและการเขารวม
กิจกรรม โดยวิธีการสุมตรวจเช็ครอยละ 10 ของเจาหนาที่ แตละหนวยงานในสังกัดกรม
อนามัย ***

1

1

บุคลากรของสํานักฯ เขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพที่จัดขึ้นภายในกรมอนามัย เชน งานกีฬาสีของกรมอนามัย /
กิจกรรม 10 weeks โดยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพของกรมอนามัย / FIT & FUN ชวนกันเดิน จัดโดยกรมอนามัย
/ Grand Openning สายรองดนัยฯ เปนตน (รายละเอียดหลักฐานมาจากผลการตอบแบบสอบถามของ สขรส.)

5

Best Good Outcome
เจาหนาที่ขององคกไมนอยกวารอยละ 75 เขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ อยางนอย 1
กิจกรรม ภายใน หรือภายนอกกรมอนามัย (Health promoting activities)
*** สขรส.จะทําการตรวจสอบขอมูลความถูกตองในการจัดกิจกรรมและการเขารวม
กิจกรรม โดยวิธีการสุมตรวจเช็ครอยละ 10 ของเจาหนาที่แตละหนวยงานในสังกัดกรม
อนามัย ***

1

1

บุคลากรของสํานักฯ เขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพที่จัดขึ้นภายในกรมอนามัย เชน งานกีฬาสีของกรมอนามัย /
กิจกรรม 10 weeks โดยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพของกรมอนามัย / FIT & FUN ชวนกันเดิน จัดโดยกรมอนามัย
/ Grand Openning สายรองดนัยฯ เปนตน (รายละเอียดหลักฐานมาจากผลการตอบแบบสอบถามของ สขรส.)

5

5

คะแนนที่ได

2) ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน
1. การสนับสนุนและการใหความสําคัญจากผูบริหาร
2. การทํางานของทีม HLO และการใหความรวมมือของบุคลากรทุกคนของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
3) ปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินงาน
1. ขอจํากัดเรื่องภารกิจงานของบุคลากรแตละคน ทําใหอาจไมสามารถเขารวมการอบรมหรือกิจกรรมสงเสริมสุขภาพได
4) หลักฐานอางอิง (ใหระบุชื่อเอกสาร/หลักฐานอางอิง และนําเอกสาร/หลักฐานนั้น Upload ในระบบ DOC 4.0)
1) แบบสํารวจ โดย สขรส. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdljq3OltJnJrID_-gVC_DG2bjUkaDwvBeDOxmQhl9O_tcCzg/viewform
ตัวชี้วัดที่2.5 HLO

รายงานผลการประเมินตนเอง (self Assessment Report)

2) สื่อเรื่องโรงเรียนสิ่งแวดลอมปลอดภัย เด็กไทยสุขอนามัยดี https://www.youtube.com/watch?v=Mnw8X_11LDo และ http://env.anamai.moph.go.th/main.php?filename=home2016
3) สื่อเรื่องการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง https://www.youtube.com/watch?v=8cZHYEOT52E และ http://env.anamai.moph.go.th/mobile_list.php?cid=67
4) โครงการเสริมสรางความรูและทักษะการปฏิบัติงาน เรื่องความรอบรูดานสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนสูการเปนองคกรรอบรูดานสุขภาพ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม https://drive.google.com/open?id=1EbcAXtsgIFkTxVNAEe1-w2sALq8hobAc
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