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โดยนายแพทยเ์กษม เวชสทุธานนท ์
ผูอ้ํานวยการสถาบนัพฒันาสขุภาวะเขตเมอืง 

23 มถินุายน 2560  



 

 
ยทุธศาสตรก์ารขบัเคลือ่น Health Literacy 1 

โครงการพฒันาบรกิารสง่เสรมิสขุภาพและองคก์รนวตักรรมเสรมิสรา้ง
ความฉลาดรูส้ขุภาพทกุกลุม่วยัในเขตเมอืง 

3 

ความหมายของคาํวา่ Health Literacy 2 

4 

2 

4 ข ัน้ตอนการพฒันาองคก์รรอบรูด้า้นสขุภาพ 
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THAILAND 
4.0 

MoPH 4.0 

PP 
Excellence 

4.0 

Value Based Economy Innovation 
เศรษฐกจิขบัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม  

Value Based Healthcare 
สขุภาพขบัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม  

Value Based Health 
Promotion/Prevention/Protection 

ขบัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม  

Future Scenarios 

5 



6 MoPH 4.0 

MoPH 4.0 
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Disruptive Health  

PPP Model 
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การขบัเคลือ่นงาน 
ตามกลยทุธท์ ีส่ําคญัของแผน PP Excellence  

PIRAB 
Health  
Literacy 

Life Course  
Approach 

Bangkok  
Charter 

WHO 

EU 

PP 
Excellence 

partner 

Invest 

Regulate 

Advocate 

Build  
Capacity 

เสรมิ 

ซอ่ม 

สรา้ง 
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The Bangkok Charter for Health Promotion 
in a Globalized World  

กฎบตัรกรงุเทพ : กลยทุธเ์พือ่การสง่เสรมิสขุภาพ 
ในยคุโลกาภวิฒัน ์2005 (พ.ศ. 2548)  

 

P 

 Partnership 
กลไกประชารฐั 
สรา้งพนัธมติร 
ดา้นสขุภาพ 

I 

Investment 
การลงทนุ 

Regulation  
ควบคมุออกกฎหมาย 
ยทุธศาสตรต์อ่เนือ่ง 

R 
Advocacy 
การชีนํ้า 

สรา้งกระแส 

A 

B Building Capacity 
การสรา้งศกัยภาพ 



4. Equity – ความเหลือ่มลํา้สง่ผลตอ่สขุภาพ 
มากกวา่พนัธกุรรม 
และการตดัสนิใจสว่นบคุคล 

11 

LCA ประกอบดว้ย 4 มติ ิ

2. Timing  Health Trajectory  
     เสน้ทางหรอืถนนชวีติและสขุภาพมชีว่งทีส่ําคญั

และไวตอ่การรบัผลกระทบตอ่สขุภาพ 

3. Environment รวมถงึ community 
environment ท ัง้ Biologic ,Physical and 
social มผีลมากตอ่การสรา้งเสรมิสขุภาพ 

1.Timeline : “today’s experiences and 
exposures  influence  tomorrow health” 



โครงสรา้งหน่วยงานและศักยภาพบคุลากร  
(Organization Structure & Personal Competency)  

เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร (ICT)  

ทนุทางสงัคม 
(Social Capital)  

ความรูแ้ละการสือ่สาร
สขุภาพเป็นวาระแหง่ชาต ิ

การผลติสนิคา้ และการบรกิาร 
(Products & Services )  

หน่วยรับผดิชอบ กํากบัตดิตาม สือ่ทีม่ปึระสทิธภิาพและ
ตอบโตส้ือ่ทีไ่มถ่กูตอ้ง  

การวจิัยและพัฒนา และนวตักรรม (Research & 
Development & Innovation)  

ประเมนิความรอบรูด้า้น
สขุภาพของประชาชน

และองคก์ร 

สว่นราชการ (Government)  เอกชน (Private)  

ภาคสว่นสขุภาพ  
(Health Sectors)  

ไมใ่ชภ่าคสว่นสขุภาพ  
(Non-Health Sectors)  

มุง่ผลกําไร 
(Profit)  

ไมมุ่ง่ผลกําไร 
(Non-Profit)  

ประชาชนมคีวามรอบ
รูด้า้นสขุภาพ  

ชมุชนรอบรูด้า้น
สขุภาพ  

องคก์รรอบรูด้า้น
สขุภาพ 

ความรอบรูด้า้นสขุภาพ (Health Literacy)  

องคก์รรอบรูด้า้นสขุภาพ (Health Literate Organization)  

           (รา่ง) ความรอบรูด้า้นสขุภาพของสงัคมไทยในปี 2569 (Health Literate Thai Society in the year 2026 ) 

สงัคมไทย เป็นสงัคมรอบรูด้า้นสุขภาพ  ภายในปี 2569  
(Health Literate Thai Society in 2026 ) 
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การขบัเคลือ่นความรอบรูด้า้นสขุภาพตามขอ้เสนอ วปิ 3ฝ่าย 2ฝ่าย 

1.ยกระดบัการปฏริูปความรอบรูด้า้นตา่ง ๆ ของประชาชนเป็นวาระ
แหง่ชาต ิ(National Agenda)  
 
2.จดัต ัง้คณะกรรมการสรา้งเสรมิความรอบรู ้และสือ่สารสขุภาพแหง่ชาต ิ 
 
3. กําหนดใหก้ารพฒันาความรอบรูด้า้นสขุภาพของประชาชน อยูใ่น
ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 
 
7. สนบัสนุนการศกึษาวจิยั และจดัใหม้ ีCenter of Excellence ดา้น
สขุภาพและความรอบรูด้า้นสขุภาพ  
 
8. จดัใหม้รีายการโทรทศันด์า้นสขุภาพเป็นประจํา และมกีารบรหิารจดัการ
เพือ่ตอบโตข้อ้มูลทีผ่ดิพลาดและเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพไดท้นัทว่งท ี
 
9. พฒันากระบวนการผลติสือ่ดา้นสขุภาพและชอ่งทางเผยแพรข่อ้มูลดา้น
สขุภาพสูป่ระชาชนอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
 
10. จดัใหม้กีารสํารวจความรอบรูด้า้นสขุภาพในกลุม่ประชาชนกลุม่ตา่งๆ 
ท ัง้ประเทศ ทกุ 3 หรอื 5 ปี 
 
11. พฒันาการเขา้ถงึบรกิาร ยาท ัง้ในสว่นของฤทธิย์าราคายาและวธิใีชย้า 
โดยใชเ้ทคโนโลย ีและ เภสชักร Hotline 
 
12. พฒันาการเขา้ถงึบรกิารและขอ้มูลสขุภาพ โดยการ telemedicine 
และ on call 
 

6.สนบัสนนุและขยายความครอบคลมุใหป้ระชาชนสามารถรู ้
หนงัสอืใหม้ากทีส่ดุ (Literacy)  

4.จดัการใหส้ถาบนัการศกึษา สถานบรกิารสขุภาพ สถานทีท่าํงาน
และโรงงานตา่ง ๆ เป็นองคก์รแหง่ความรอบรูด้า้นสขุภาพ 
5. พฒันาชมุชน/ทอ้งถิน่ เป็นชมุชนรอบรูด้า้นสขุภาพ  

13.พฒันาการใช ้M-Health และ E-health 
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29/05/60  

กระทรวงสาธารณสขุ กาํหนดกลยทุธ ์
Health Literacy  

ในแผนพฒันาสขุภาพแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 
(พ.ศ.2560 – 2564)  

By Dr.Wachira DoH 

เป้าประสงค ์
ประชาชน ชุมชน 
ทอ้งถิน่ ภาคี
เครอืขา่ย มคีวาม
รอบรูด้า้นสขุภาพ
เพิม่มากขึน้สง่ผล
ใหก้ารเจ็บป่วย
และตายจากโรคที่
ป้องกนัไดล้ดลง 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสขุภาพ 
เป้าหมายและตวัชีว้ดั 

กรมอนามยั 
ยทุธศาสตรท์ ี ่1 
เรง่การเสรมิสรา้ง
สขุภาพคนไทย
เชงิรกุ  

ระดบัความรอบรู ้
ดา้นสขุภาพของ
คนไทย  
(เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 5) 

เลขานุการ 
ผลกัดนัและ
ประสานงาน 
การดาํเนนิงาน
ระดบักระทรวง 
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By Dr.Wachira DoH 

Health Literacy (ความรอบรูด้า้นสขุภาพ) 
คอื “ความรอบรูแ้ละความสามารถดา้นสขุภาพของบคุคลใน
การทีจ่ะกลัน่กรอง ประเมนิ และตดัสนิใจ ทีจ่ะปรับเปลีย่น 
พฤตกิรรม เลอืกใชบ้รกิาร และผลติภณัฑส์ขุภาพไดอ้ยา่ง

เหมาะสม” 

กระบวนการความสําเร็จ 
“ตอ้งสนับสนุนใหป้ระชาชน เขา้ถงึ เขา้ใจ ขอ้มลู ความรู ้และ
การจัดบรกิารสขุภาพ ระดบัพืน้ฐานทีจํ่าเป็นไดง้า่ย เมือ่เขา
ตอ้งการ นําไปสูก่ารซกัถาม ประเมนิ ตดัสนิใจ เลอืกรับ ปรับ

ใชไ้ดผ้ลแลว้บอกตอ่ได”้ 

คาํนยิาม Health Literacy* 

*จากมตทิีป่ระชุม Wednesday Meeting (WM)  
โดยผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสขุ 8 ก.พ.2560 





เปลีย่นพฤตกิรรม 

1 

2 

3 

4 

5 

6 บอกตอ่ 

ตดัสนิใจ 

เขา้ถงึ 

เขา้ใจ 

โตต้อบ ซกัถาม  
แลกเปลีย่น 

กระบวนการเปลีย่นแปลงภายในตวับคุคล
เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้

** 

** 
By นพ .วช ริะ เพ็งจนัทร  ์
กรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสขุ  
25 ม.ค.60 Health Literacy 



- การมสีว่นรว่ม 
และการมอบ 
พลงัอํานาจประชาชน  

สงั
ค

ม
แล

ะป
จัจ

ยั
แว

ด
ลอ้

ม
 

บรบิท 

บคุคล 
ระดบับคุคล ระดบัประชากร 

- การใชบ้รกิารและ 
คา่ใชจ้า่ยดา้นสขุภาพ 

- พฤตกิรรมและ 
ผลลพัธด์า้นสขุภาพ 

- ความเป็นธรรม 
และความย ัง่ยนื 

เขา้ถงึ เขา้ใจ 

ความรู ้
สมรรถนะ 
แรงจงูใจ 

ปรบัใช ้
บอกตอ่ 

ประเมนิ
ตดัสนิใจ 

การ
จดับรกิาร
สขุภาพ 

การ 
ป้องกนั 
โรค 

การ 
สง่เสรมิ
สขุภาพ  

การ 
เลอืกรบั 
ผลติภณัฑ์
สขุภาพ 

เสน้ทางชวีติ(Life Course Approach) 

Access 

Apply 
Appraise 

Understand 

02/06/60  

1
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โครงการพฒันาบรกิารสง่เสรมิสขุภาพและองคก์ร
นวตักรรมเสรมิสรา้งความฉลาดรูส้ขุภาพทกุกลุม่
วยัในเขตเมอืง (กทม.)  

โดยความรว่มมอืระหวา่ง 
กรมอนามยั (สถาบนัพฒันาสขุภาวะเขตเมอืง) 
กรงุเทพมหานคร(สํานกัอนามยั)และ 
สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ(สสส.) 
ประจําปี งบประมาณ 2560-2562 



Health Literate  Organization(HLO) 

Health Literate care Model 



บคุคล 

ครอบครวั เพือ่น
ฝงู เครอืขา่ย  

 

ระบบ
การศกึษา 

 
ระบบบรกิาร

สขุภาพ 

สถานทีท่าํงาน 

รฐับาล 

องคก์รตา่ง ๆ
นกัวชิาการ 

สือ่สาร 
มวลชน 

ปจัจยัสว่นบคุคล 
- การศกึษา 
- ความเชือ่ วฒันธรรม 
- บรบิทและโครงสรา้ง 
ทางสงัคมและเทคโนโลย ี
- รายได ้ฐานะทางสงัคม 
- ลกัษณะสว่นบคุคล 
- การสนบัสนนุทางสงัคม 

ฯลฯ 

ระบบและกลไกตา่ง ๆ  
- นโยบายรฐั 
- โครงการตา่ง ๆ  
- การสือ่สาร 
- ผูใ้หบ้รกิาร 
- วธิกีารใหบ้รกิาร 

ปจัเจกบคุคล 
 

ความรอบรู ้
ดา้นสขุภาพ 

 
บรบิทดา้นสขุภาพ สงัคม 

วฒันธรรม 

ผลลพัธ ์
- การตดัสนิใจดา้น
สขุภาพ 
- พฤตกิรรมสขุภาพ 
- พลงัอํานาจดา้นสขุภาพ   
ของแตล่ะบคุคล 
(Empowerment) 
- สถานะสขุภาพ 
- คา่ใชจ้า่ยดา้นสขุภาพ 

 



กรอบการทาํงานสาธารณสขุทีใ่ชเ้ป็นพืน้ฐานในการพฒันา
สงัคมรอบรูส้ขุภาพ คอื กรอบนเิวศวทิยาหรอื พหรุะดบั 

SOURCE: The Future of the Public's Health (IOM 2003). Kristine Gebbie, Linda Rosenstock, and Lyla M. Hernandez, Editors, Committee on Educating Public Health 
Professionals for the 21st Century Who Will Keep the Public Healthy? Educating Public Health Professionals for the 21st Century320 pages, (2003)  

Health Literate City 

โรงเรียน โรงพยาบาล สถานประกอบการ วัด และ อื่นๆ 



 กรงุเทพมหานคร HLS   
สงัคมทีเ่ทา่เทยีม มคีุณภาพชวีติทีด่ ี

 
สทิธ ิ คณุภาพชวีติ เทา่เทยีม/ยตุธิรรม 

ปัจจยักําหนดสขุภาพ 

โรงงานทอผ้า ศนูย์เดก็เล็ก/ 
 ครอบครัว 

ม ศรีปทมุ/ 
 ม เกษตร 

รพ ศนูย์อนามยั 
ศนูย์บริการสาธารณสขุ 

สถานท่ีราชการ 

สถานประกอบการ 

FHL 

IHL 

CHL 

เรียนรู้เป็น 

เรียนรู้ใหม่ 

เรียนรู้เพิ่ม ต่อยอด 

2. ผลลพัธข์องบุคคล 

3. ระบบในองคก์ร 7-10 อย่าง 





ความหมายของคาํวา่ ความรอบรูด้า้นสขุภาพ  
(Health literacy) 

 กลุม่เป้าหมาย นยิามทีใ่ช ้

เจา้หนา้ที ่ "ทักษะทางปัญญาและสงัคม ซึง่เป็นตวักําหนดแรงจงูใจและความสามารถของ
ปัจเจกในการแสวงหา ทําความเขา้ใจ และการใชข้อ้มลูเพือ่สง่เสรมิและธํารงไว ้
ซ ึง่การมสีขุภาพด ี"  
( WHO,1998; Nutbeam, 2000) 

สถาน
ประกอบการ 

"ความสามารถในการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนนิชวีติประจําวันในบรบิทตา่งๆ เชน่ที่
บา้น ทีทํ่างาน ทีส่ถานบรกิารสาธารณสขุ อนัเป็นยทุธศาสตรสํ์าคญัในการเสรมิ
พลงัอํานาจ เพิม่ความสามารถในการควบคมุสภาวะสขุภาพ การแสวงหาขอ้มลู 
และ ความสามารถในการรับผดิชอบตนเอง “ (Kickbusch, Wait &Maag ,2005) 

สถานศกึษา "ความสามารถในการทําความเขา้ใจ ตคีวาม ความหมายของขอ้มลูดา้นสขุภาพ
จากขอ้มลูทีเ่ป็นตวัหนังสอื คําพดู หรอื ระบบดจิติลัจนเกดิแรงจงูใจในการรับ 
หรอื ปฏเิสธ การกระทําทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพได"้ (Adams et al.,2009) 
"ความรูแ้ละทักษะทีจํ่าเป็นตอ่การทําความเขา้ใจ และ การใชข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัประเด็นสขุภาพเชน่ สารเสพตดิ การป้องกนัโรค การรักษา การป้องกนั
อบุตัเิหต ุการปฐมพยาบาล ภาวะวกิฤต  
และการมสีขุภาพด ี“ (Australian Bureau of Statistics ,2008) 

ผูส้งูอาย ุ "ระดบัความสามารถของบคุคลในการอา่น ทําความเขา้ใจขอ้มลูจากเอกสาร
สิง่พมิพ ์ระบแุละตคีวามขอ้มลูทีนํ่าเสนอในรปูกราฟ ภาพ  ตารางและ ตวัเลข 
เพือ่ใชป้ระกอบการตัดสนิใจทีเ่กีย่วขอ้งกับสขุภาพและการรักษาโรคไดอ้ยา่ง
เหมาะสม "  



กจิกรรมการสรา้ง HL  
กลุม่เป้าหมาย กจิกรรม 

เจา้หนา้ที ่ ฝึกทักษะ  
การสรา้งการเรยีนรู ้แรงจงูใจ  ตามบรบิท ของกลุม่เป้าหมาย 
(Tailor made health education) 
การสรา้งการมสีว่นรว่ม เครอืขา่ย ชมรม และ กระแส 
การสือ่สารสขุภาพ ดว้ยสือ่ การพัฒนา หรอื เลอืกใชส้ือ่ 

สถาน
ประกอบการ 

การประเมนิตนเองตาม Healthy Workplace, วถิชีวีติสว่นบคุคล 
และวถิชีวีติการทํางาน 
การทํากจิกรรม CSR ภายในองคก์ร เพือ่สรา้งสขุภาพ ป้องกนั
อบุตัเิหต ุการบาดเจ็บจากการทํางาน 

สถานศกึษา การขบัเคลือ่นทัง้องคก์รดว้ยนโยบาย 
การพัฒนาทักษะสว่นบคุคล 
การพัฒนาเครอืขา่ยนักศกึษา เพือ่ป้องกนัโรคและสรา้งเสรมิ
สขุภาพ 

ผูส้งูอาย ุ การใชบ้รกิารในโรงพยาบาล ไดถ้กูตอ้ง 
การจัดการตนเองเพือ่ควบคมุโรคและสรา้งสขุภาพ 
การเขา้กลุม่เรยีนรูเ้พือ่ควบคมุโรคและสรา้งสขุภาพ 



เป้าหมายการพฒันาองคก์รรอบรูด้า้นสขุภาพ 

เพือ่สรา้งความตระหนกัในความสําคญัของสขุภาพ
ใหก้บั คนในหนว่ยงาน และ ผูม้ารบับรกิารจาก
หนว่ยงาน การทาํใหค้นในหนว่ยงาน รอบรูว้า่  
 วธิกีารทํางานของตน หรอื หนว่ยงานของตน สง่ผล

ตอ่สขุภาพของตนเองในดา้นใดบา้ง 
 วธิกีารทํางานของตน หรอื หนว่ยงานของตน ชว่ย

ใหผู้ร้บับรกิาร หรอื สงัคมโดยรวม มสีขุภาพดี
อยา่งไรบา้ง 



กอ่นจะเป็น HLO...ตอ้งรูจ้กัตวัเองกอ่น 

ทบทวนตวัเอง วเิคราะหห์นว่ยงานตวัเอง (วสิยัทศัน ์พนัธกจิ 
บทบาทหนา้ทีก่ลุม่งาน ตา่งๆ  บทบาท ภารกจิสําคญั / 
กลุม่เป้าหมายคอืใคร กลุม่เป้าหมายภายใน และภายนอก)  
เพือ่ดวูา่หนว่ยงานของเรามตีน้ทนุอะไรบา้งตามแบบประเมนิ 



คน้หาทนุมนษุยท์ ีสํ่าคญัของหนว่ยงาน 
พดูใหค้นอืน่เขา้ใจไดง้า่ยโดยใชภ้าษาบา้นๆ 

คนสาํคญัของหนว่ยงาน 
เพือ่ใหเ้ป็นผูถ้า่ยทอดภาษาชาวบา้น

ใหค้นในองคก์ร 
ทดลองโดยใหเ้ป็นผูเ้ลา่เร ือ่งงาน 

 



แบบประเมนิคณุลกัษณะองคก์รเพือ่การเป็นองคก์รรอบรู ้ดา้นสขุภาพ 10 ขอ้ 
ใหห้วัหนา้กลุม่ทําเป็นตวัแทนกลุม่ 

ขอ้คาํถาม ม ี มแีตย่งั
ไม่

ชดัเจน 

ไมม่เีลย 

1.  ผู ้นํามีการเน้นความสําคญัของการสร้างความรอบรู ้ให้กบั
ผูร้บับรกิารและบุคลากรขององคก์รโดยมกีารระบุในนโยบาย พนัธกจิ 
โครงสรา้ง และแผนปฏบิตักิารขององคก์ร 

  

2. การดําเนนิการขององคก์รมกีารบูรณาการแนวคดิเรือ่งการสรา้ง
ความ รอบรูด้า้นสุขภาพในการวางแผน ประเมนิผล และการพฒันา
คณุภาพเพือ่ใหเ้ป็นองคก์รทีป่ลอดภยั 
 

  

3. บคุลากรขององคก์รไดร้บัการพฒันาวธิกีารทํางาน ตามแนวคดิการ
สรา้งความรอบรูด้า้นสขุภาพ และสามารถกํากบั ตดิตาม เฝ้าระวงัการ
บรรลรุะดบัการรอบรูด้า้นสขุภาพของตนเองและกลุม่เป้าหมายทีต่นเอง
รบัผดิชอบได ้
 

  

4. ขอ้มลูสขุภาพองคก์รมคีวามหลากหลาย ชดัเจน สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการ และความสามารถในการเรยีนรูข้องผูร้บับรกิาร ตลอด
ตนไม่เกดิการตตีรา หรือกดีกนัผูร้บับรกิาร โดยกฎ กตกิา วธิ ีการ
ปฏบิตั ิและวฒันธรรมขององคก์ร 

  



แบบประเมนิคณุลกัษณะองคก์รเพือ่การเป็นองคก์รรอบรู ้ดา้นสขุภาพ 10 ขอ้ 
ใหห้วัหนา้กลุม่ทําเป็นตวัแทนกลุม่ 

ขอ้คาํถาม ม ี มแีตย่งั
ไม่

ชดัเจน 

ไมม่เีลย 

5. องคก์รใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู ้รบับร ิการในการ
ออกแบบและระบชุอ่งทางการสือ่สารขอ้มูล ทําใหข้อ้มูลทีเ่ผยแพรจ่าก
องคก์รมคีณุสมบตั ิเขา้ถงึกลุม่เป้าหมายทกุกลุม่ เขา้ใจไดง้า่ย ชว่ยให้
ตดัสนิใจ และนําขอ้มลูไปใชไ้ด ้

  

6. รูปแบบ วธิีการ ช่องทางทีใ่ช้ในการใหข้อ้มูลขององคก์รเอือ้ให้
ผูร้บับรกิารเขา้ถงึเขา้ใจขอ้มูลไดอ้ยา่งงา่ยดาย และนําขอ้มูลน ัน้ๆไป
ใชไ้ดจ้รงิ และสามารถสือ่สาร บอกตอ่ประสบการณ์ ความสําเร็จจาก
การใชข้อ้มลูน ัน้ๆใหก้บัครอบครวั ชุมชนและสงัคมของตนเองตอ่ไปได ้

  

7. การสื่อสารสุขภาพสู่สงัคม เพื่อสร้างกระแสขององคก์รมีการ
ออกแบบและเผยแพรข่อ้มูลทีเ่นน้หลกั ความงา่ยตอ่การเขา้ถงึ เขา้ใจ 
และนําไปใชไ้ดจ้รงิ 

  

8. ประเด็นทีส่ ือ่สารในสงัคม ในเครอืข่าย และในผูร้บับรกิารมคีวาม
ถูกตอ้ง ชดัเจน สอดคลอ้งกนั เนน้ยํา้กรณีความเสีย่ง และเชือ่มโยงสู่
เป้าหมายการมสีขุภาพด ี

  

9. ประเด็นทีส่ ือ่สารมคีวามชดัเจน เนน้ยํา้ สทิธ ิความรบัผดิชอบต่อ
ตนเองและสงัคม 

  
10. การสือ่สารสขุภาพองคก์ร มรีะบบตรวจสอบ ประเมนิผลลพัธข์อง
การสือ่สาร ทีจ่ดัทาํข ึน้ทกุรปูแบบ ในทกุจดุ ทกุหนว่ยงานขององคก์ร 

  



ใหบ้คุลากรทกุคนเขา้สํารวจแบบประเมนิตนเอง
ในการเป็นองคก์รรอบรูด้า้นสขุภาพ 45 ขอ้ 
เพือ่ดาํเนนิงานจดัทาํแผนพฒันาหนว่ยงาน   

ตวัอยา่งเชน่….  
1. ตอ้งกําหนดนยิามและคุณลกัษณะขององคก์รแห่งความรอบรู ้
ดา้นสขุภาพเพือ่สรา้งความเขา้ใจตรงกนั และองคก์รอยูจ่ดุไหนและ
ตอ้งทาํอะไรตอ่ ทาํอยา่งไรจงึจะไปใหถ้งึเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้
2. ควรมีการเผยแพร่ประชาสมัพนัธข์ ้อมูลที่ส ื่อสารแบบง่ายๆ
สําหรบัผูม้ารบับรกิารอยา่งตอ่เนือ่งทกุชอ่งทาง 
3. หนว่ยงานตอ้งม ีKey message ทีแ่สดงเป็นอตัลกัษณ์ทีส่ ือ่
ใหก้บัผูร้บับรกิารเขา้ใจ และเขา้ถงึไดง้า่ย 
4. หนว่ยงานตอ้งรูจ้ดุยนืและเป้าหมายทีช่ดัเจน ตอ้งเป็นผูนํ้า… 



กรณีใหค้วามรูด้า้นกฎหมาย 
กรณีศกึษา 



กาํหนดแผนงานการดาํเนนิงาน HLO  
ของหนว่ยงาน 

กจิกรรม ระยะเวลา 

1. สรา้งทมีงาน (ไมเ่ป็นทางการ) 
        - แกนนํา HLO ประจาํกลุม่ 

1-2 ม.ิย. 60 

2. สํารวจขอ้มลูแบบประเมนิ 45 ขอ้ 
และ 10 ขอ้ ในหนว่ยงาน  

     และวเิคราะหแ์บบประเมนิ 

6 – 8 ม.ิย.60 

3. จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้การ
พฒันาองคก์รรอบรูด้า้นสขุภาพ 

12 ม.ิย. 60 

4. จดัทาํแผนการพฒันาองคก์ร 
HLO และดาํเนนิการตามแผน  

ม.ิย. – ก.ค.60 

6. ตดิตามประเมนิผล ก.ค. - ส.ค.60 

ตวัอยา่ง 
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