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ปี 2562 สถาบนัพฒันาสขุภาวะเขตเมอืง 
มุง่ม ัน่ขอรบัรางวลั UNPSA 2019 เร ือ่ง องคก์รรอบรูเ้พือ่สขุภาพทีด่ขีองประชาชนเขตเมอืง
ประเภท 3 การพฒันาประสทิธภิาพและความรบัผดิชอบในหนว่ยงานภาครฐั



ประเด็นปฏริปูดา้นสาธารณสขุ

1. ความเป็นเอกภาพของระบบสขุภาพ

2. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดา้น

สขุภาพ

3. ระบบบรกิารปฐมภมูิ

4. ความรอบรูด้า้นสขุภาพ

5. ความยัง่ยนืและเพยีงพอดา้นการเงนิ

การคลงัสขุภาพ

ทีม่า ประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่ปฎริูปกลไกการด าเนนิงานของกระทรวงสาธารณสขุ ปีงบประมาณ 2561
โดย นพ.เสร ีตูจ้นิดา ประธานกรรมการปฏริูปประเทศดา้นสาธารณสขุ

6. ก าลงัคนสขุภาพ

7. การแพทยแ์ผนไทยและสมนุไพรไทย

เพือ่เศรษฐกจิ

8. ระบบการแพทยฉุ์กเฉนิ

9. การสง่เสรมิสขุภาพ การป้องกนัโรค

10. การคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ





เปลีย่นพฤตกิรรม
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6 บอกตอ่

ตดัสนิใจ

เขา้ถงึ

เขา้ใจ

โตต้อบ ซกัถาม 
แลกเปลีย่น

กระบวนการเปลีย่นแปลงภายในตวั
บคุคลเพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้

**

**

By นพ.วชริะ เพ็งจนัทร์
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ 
25 ม.ค.60 Health Literacy

**



บง่ถงึความรูแ้ละทกัษะของคนในการเขา้ถงึขอ้มลู ท าความเขา้ใจ
และใชข้อ้มลูสขุภาพเพือ่ด ารงชวีติประจ าวนัพืน้ฐาน

การทีส่ามารถจดัการกบัสถานการณต์า่งๆ รอบตวัทีป่ระสบพบเจอ
และสามารถสือ่สาร หรอืมปีฏสิมัพนัธก์บัคนอืน่ได้

มคีวามสามารถในการวเิคราะหส์ถานการณป์ญัหาทีพ่บและเขา้ใจ
ปจัจยัแวดลอ้มทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนสามารถวางแผนจดัการควบคมุ ป้องกนั
หรอืแกไ้ขปญัหาน ัน้ๆได้

ระดบัของ Health Literacy แบง่เป็น 3 ระดบั







Self Management
Peer Group Approach

ชุมชนเกดิการจดัการสขุภาพดว้ยตวัเอง
 สือ่ ขอ้มลู องคค์วามรู ้ของแต่

ละคลนิกิ tailored key 
message *อยูร่ะหวา่ง
ด าเนนิการ

 66 key message(ภาพ) ใน
รปูแบบ Big Book

 ปรบัปรงุแผนทีบ่รกิาร (You 
are here)

 ป้ายคลนิกิ(เป็นรปูภาพ)
 รพ.รอบรูส้ขุภาพ

 มกีารประกาศนโยบายทีช่ดัเจน
ในการด าเนนิงานองคก์รรอบรู ้
สขุภาพ

 เปิดตวัโครงการ  มอบนโยบาย
วนัที ่ 9 มนีาคม 2560

 มรีะบบการก ากบั ตดิตาม                    
รายงานผลประจ าเดอืน

ผลการด าเนนิงาน สถาบนัรอบรูส้ขุภาพ

 Capacity Building
 การใช ้V Shape
 ใหบ้รกิารตาม Flow , Script 

,KM
 การสือ่สาร ดว้ยเทคนคิ Teach 

back , Ask me 3
 หลกัสตูรพฒันาศกัยภาพ

เจา้หนา้ที่

 Social Media approach
 การใช ้Line ในการสง่เสรมิ

ความรอบรูส้ขุภาพและการ
ตดิตามผล

 พฒันาสือ่ คลปิวดีโีอสง่เสรมิ
ความรอบรูใ้นกลุม่เป้าหมาย

ประชาชนในเขตเมอืงสขุภาพดี
มคีวามสขุ



วทิยาลยัพฒันาคณุภาพชวีติ

สถานศกึษา เปิดสอนวชิาชพีเฉพาะอยา่ง โดยมุง่หวงัใหเ้กดิผลลพัธ์

ของการพฒันาคณุภาพชวีติใหก้บัผูเ้รยีน



สถานประกอบการภาครฐั 

 ประกาศนโยบาย ส านักงานเขตลาดพรา้วไรพ้งุ โดย ผอ.ส านักงานเขต

 ประชมุพัฒนาศักยภาพแกนน าสขุภาพ

 เยีย่มเสรมิพลัง

 แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ส านกังานเขตลาดพรา้ว ยานนาวา คนันายาว



ส านกังานเขตยานนาวา กจิกรรมโครงการยานนาวาสดใสใสใ่จสขุภาพ

• ประกาศนโยบายโดย ผอ.เขต

• ใหค้วามรูผ้า่นการประชมุ/เสยีงตามสาย/บอรด์

• ตดิตามน ้าหนักทกุ 1 เดอืน

•ทมีน าเยีย่มตดิตามทกุฝ่าย

• จดัอาหารวา่งเพือ่สขุภาพในการประชมุ

• จดักจิกรรมออกก าลงักาย เชน่ แอโรบกิ ฟตุบอล ฟตุซอล
ชมรมวิง่

• สรา้งสิง่แวดลอ้มใหม้กีจืกรรมทางกายเพิม่ขึน้ เชน่ รณรงคใ์ห ้
เดนิขึน้ลงบนัไดแทนการใชล้ฟิท์

• ผอ.เขต/ผูช้ว่ยผอ.เขต/หวัหนา้ฝ่ายท าเป็นตวัอยา่ง



ผลการด าเนนิงาน
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ร้อยละ

กิโลกรัม

ร้อยละของน ำ้หนักที่เปล่ียนแปลงเม่ือสิน้สุดโครงกำร

ชำย 46

หญิง 54

15-29 ปี
10%

30-44 ปี
43%

45-59 ปี
48%

เพิม่ข ึน้ลดลง

จ านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการฯทัง้สิน้ 63 คน น ้าหนักลดลง 52 คน (รอ้ยละ 82.5)



ส านกังานเขตคนันายาว
กจิกรรม

• ประกาศนโยบายโดย ผอ.เขต

• ใหค้วามรูผ้า่นการประชมุ/เสยีงตามสาย/บอรด์

• จดัมมุใหป้ระเมนิตนเอง (ชัง่น ้าหนัก/วัดรอบเอว

• เยีย่มเสรมิพลงั/ตดิตามน ้าหนัก รอบเอวทกุ 1 เดอืน

• จดัอาหารวา่งเพือ่สขุภาพในการประชมุ

• จดักจิกรรมออกก าลงักาย เชน่ แอโรบกิ พัฒนาหอ้งฟิตเนส

• สรา้งสิง่แวดลอ้มใหม้กีจืกรรมทางกายเพิม่ขึน้ เชน่ รณรงคใ์ห ้
เดนิขึน้ลงบนัไดแทนการใชล้ฟิท์



ผลการด าเนนิงาน

ชำย
26.7
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ร้อยละ

กิโลกรัม

ร้อยละของน ำ้หนักที่เปล่ียนแปลงเม่ือสิน้สุดโครงกำร

จ านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการฯทัง้สิน้ 52 คน น ้าหนักลดลง 31 คน (รอ้ยละ 59.6)

เพิม่ข ึน้ลดลง



สถานประกอบการภาคเอกชน 

 ตรวจสขุภาพเบือ้งตน้และการประเมนิตนเอง

 ประชมุพัฒนาศกัยภาพกลุม่ปกตแิละกลุม่เสีย่ง

บรษิทั มลิลค์อน สตลี จ ากดั
โรงแรมศวิาเทล บรษิทัเหล็กแผน่รดีเย็นไทย จ ากดั



สถานประกอบการรอบรูส้ขุภาพ : บรษิทั NXP 

• พฒันาเป็นสถานประกอบการรอบรูส้ขุภาพ (HLO)

• สรา้งจติอาสาฟิตเนสสง่เสรมิการออกก าลงักาย



ชุมชนรอบรูส้ขูภาพ : ลมุพนิ ีคอนโดทาวน์ รามอนิทรา

• พฒันาเป็นชุมชนรอบรูส้ขุภาพ (HLO)

• พฒันารปูแบบ/สือ่ประชาสมัพนัธเ์สรมิสรา้งความรอบรูส้ขุภาพ

• ถอดบทเรยีน



พฒันาแกนน าสขุภาพรว่มกบักรมสง่เสรมิอตุสาหกรรมใน
โครงการ SHAP (Happy Workplate)

โรงแรมศวิาเทล



บรษิทั มลิลค์อน สตลี จ ากดั(มหาชน)



หจก.ฟีเนส ฟลาวเวอร์ แมนนูแฟ๊คเจอรเ์รอร ์



ขอบคณุครบั

Download เอกสาร
Website  

http://mwi.anamai.moph.go.th

สถาบนัพฒันาสขุภาวะเขตเมอืง

กรมอนามยั

หรอื QR Code


