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“ทําไมการสรา้งเสรมิสขุภาพประชากรทีผ่า่นมาดว้ยโครงการ 
กจิกรรม และการสือ่สารหลากหลายรปูแบบนัน้ ยังไมเ่พยีงพอ
ตอ่ในการสรา้งเสรมิสขุภาพประชากรจนเกดิผลลพัทด์า้น
สขุภาพทีพ่งึประสงคไ์ด.้ โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู 
มะเร็ง หวัใจลว้นมแีนวโนม้เพิม่ขึน้” 



“....การรณรงคป์รบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ มี
การปกัธงแดง แตช่าวบา้นก็ยงัไม่
รูส้กึ มพีฤตกิรรมยงัไมค่อ่ยปรบัเปลีย่น แตจ่ะทํา
เพือ่พบหมอ ทําเฉพาะ2-3 วนัแรกกอ่น
มาพบหมอเพือ่จะไดก้รนีการด์ แตก่ลบัไปก็
เหมอืนเดมิ เราก็เลยตอ้งเนน้ทีจ่ํานวนในการจดั 
เพราะมนัเป็นนโยบาย ไมรู่ว้า่เป็นความจาํเป็น
ของใคร ระหวา่งเจา้หนา้ที ่หรอืชาวบา้น...”

“...แรกๆ จะใหค้วามรว่มมอื แตผ่า่นไป
พฤตกิรรมก็เหมอืนเดมิ ไมส่ามารถเปลีย่น
        พฤตกิรรมได ้….ไมค่อ่ยเห็น
ความสําคญัของการปรับเปลีย่น
พฤตกิรรม…”
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เปลีย่นพฤตกิรรม
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6 บอกตอ่

ตดัสนิใจ

เขา้ถงึ

เขา้ใจ

โตต้อบ ซกัถาม 
แลกเปลีย่น

กระบวนการเปลีย่นแปลงภายในตวับคุคล
เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้

**

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



องคก์รสว่นทอ้งถิน่อืน่ ๆ 
(สํานักงานสถติชิพีในพืน้ที)่

คณะกรรมการสขุภาพเขต

คณะกรรมการสขุภาพจังหวัด

คณะกรรมการสขุภาพระดบัอําเภอ

- ปัญหาสขุภาพในพืน้ที่
- วเิคราะหป์ัญหา
- ปัจจัยทีเ่ป็นสาเหตุ
- วธิกีารแกป้ัญหา

ประชาชนในพืน้ทีก่ลุม่ตา่ง ๆ 
- เขา้ถงึขอ้มลู
- เขา้ใจปัญหา
- วเิคราะหป์ัญหา
- วธิกีารแกป้ัญหาทีเ่หมาะสม

- ลดการเจ็บป่วย
- ลดการเขา้รักษาพยาบาล
โดยไมจ่ําเป็น

- ลดคา่ใชจ้า่ยดา้นสขุภาพ
- คณุภาพของชวีติและ
สิง่แวดลอ้มดขีึน้

Evidence - Based

สือ่สาร

Health Literate Communities 
                                     เสนอโดย รศ.พญ.พรพนัธ ์บณุยรตัพนัธ*์

* ประธานกมธ.สาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม สปท.



HLกจิกรรม /โครงการ  
ส่งเสริมสุขภาพ

ผลลพัธ์ที่นําไปสู่
การสร้างสขุภาพ

ผลลพัธ์
สขุภาพ

การสื่อสาร

การพฒันาศกัยภาพ

การพฒันาชมุชน

การพฒันาองค์กร

ระดบัพืน้ฐาน

ระดบัสื่อสาร
ปฏิสมัพนัธ์

ระดบั
วิจารณญาน

การตดัสนิใจด้านสขุภาพ

การปฏิบตัิด้านสขุภาพ

การผลกัดนั
บอกตอ่สขุภาพ

พลงัอํานาจด้านสขุภาพ

สถานะสขุภาพ

คา่ใช้จา่ย
สขุภาพ

นโยบาย

การทาํงานของ
ผู้ให้บริการ ปัจจัยกาํหนดสุขภาพ

สถานการณ์ และบริบท



วสิยัทศันส์ถาบนัพฒันาสขุภาวะเขตเมอืง
เป็นสถาบนัช ัน้นําวจิยัและนวตักรรม 

สูก่ารเป็นเมอืงสขุภาพด ีภายในปี 2563
บทบาทหนา้ที ่

ผลกัดนันโยบายสาธารณะ เพือ่ปกป้องสขุภาวะของประชาชนในเขตเมอืง 
โดยครอบคลมุประชากรเคลือ่นยา้ย แรงงานตา่งดา้ว

ดาํเนนิการตามกฎหมายทีก่รมอนามยัรบัผดิชอบ รวมท ัง้ผลกัดนั กาํกบัและ
ตดิตามการปฏบิตังิานของหนว่ยงาน ตามมาตรการทางกฎหมายสาธารณสขุ
และกฎหมายอืน่ๆทีเ่ก ีย่วขอ้ง

พฒันาองคค์วามรูห้รอืเทคโนโลยกีารสง่เสรมิสขุภาวะและสรา้งสมดลุอนามยั
สิง่แวดลอ้มและถา่ยทอดเป็นแนวทางการปฏบิตังิานหรอืหลกัสตูร ใหแ้ก่
หนว่ยงานภาครฐั เอกชน และประชาชน

พฒันารปูแบบการวจิยัและนวตักรรมการสง่เสรมิสขุภาวะและสรา้งสมดลุ
อนามยัสิง่แวดลอ้มทีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติเขตเมอืงในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร
ใหเ้ป็นองคก์รตน้แบบดา้นสขุภาพและขยายผลไปสูก่ารปฏบิตัใินพืน้ทีเ่ขต
เมอืงจงัหวดัอืน่ๆ



โครงการพฒันาบรกิารสง่เสรมิสขุภาพและองคก์ร
นวตักรรมเสรมิสรา้งความฉลาดรูส้ขุภาพทกุกลุม่
วยัในเขตเมอืง (กทม.) 
โดยความรว่มมอืระหวา่ง
กรมอนามยั (สถาบนัพฒันาสขุภาวะเขตเมอืง)
กรงุเทพมหานคร(สํานกัอนามยั)และ
สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ(สสส.)
ประจาํปี งบประมาณ 2560-2562



ประเมนิ วเิคราะหอ์งคก์รประกาศนโยบายเมือ่วันที ่9 มคี 60

กําหนดทมีและโครงการHL

พัฒนาเจา้หนา้ทีร่อบรูส้ขุภาพรวม 21 ครัง้

วางแผนประเมนิ Implementation science research 

รว่มมอืกบัสงัคมดว้ยเครอืขา่ยประชารัฐ 24 หน่วยงาน

เตรยีมระบบบรกิารHLH
 สค-กย 60
-วเิคราะหร์ะบบบรกิาร (เนน้
good health &wellness 
approach
-ปรับสิง่แวดลอ้ม/CB
-บรกิารสง่เสรมิความรอบรู ้
สขุภาพ

HLO Hlworkplace-
HLschool/university/HLcommunity/

HLchild-OA day care Health literate parent/student/monk/worker/people 

Health literate society& Smart Thai citizen 

Urban Health Literacy



Health Literate Hospital

สถาบนัพฒันาสขุภาวะเขตเมอืง

โรงพยาบาลรอบรูด้า้นสขุภาพ(HLH)

1.การนําองคก์รเป็นHLH
-นโยบาย/งบ/CB/สว่นรว่ม
ออกแบบ/Role model/HL 
team-office/EB project/

2.Health literate staff
-tailor made model/A2IM/ 
2 way communication skill 

3.Health literate 
Media
- tailor made media

4.Health literate
environment 
design
-แผนที ่ป้าย
บรกิาร/key message 
K/ จติอาสาบรกิาร

5.Health literate 
People (client)

-Self management  
- Group management 

Health Literate Hospital



ตวัอยา่งการพฒันางาน องคก์รรอบรูด้า้นสขุภาพ 
สถาบนัพฒันาสขุภาวะเขตเมอืง

1. ประกาศนโยบายและสือ่สารภายในองคก์ร เนน้จดุยนื
และเป้าหมายทีช่ดัเจน ขององคก์ร 



ตวัอยา่งการพฒันางาน องคก์รรอบรูด้า้นสขุภาพ 
สถาบนัพฒันาสขุภาวะเขตเมอืง

2. ตอ้งกาํหนดนยิามและคณุลกัษณะขององคก์ร
    แหง่ความรอบรูด้า้นสขุภาพเพือ่สรา้งความเขา้ใจ  
    ตรงกนั และองคก์รอยูจ่ดุไหนและตอ้งทาํอะไรตอ่ 
    ทาํอยา่งไรจงึจะไปใหถ้งึเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้



3. การประเมนิตนเองในการเป็นองคก์รความรอบรู ้
ดา้นสขุภาพ 45 ขอ้ เพือ่ดาํเนนิงานจดัทาํแผนพฒันา
หนว่ยงาน  



ตวัอยา่งการพฒันางาน องคก์รรอบรูด้า้นสขุภาพ 
สถาบนัพฒันาสขุภาวะเขตเมอืง

4.พฒันา Key message ทีแ่สดงเป็นอตัลกัษณท์ีส่ ือ่
ใหก้บัผูร้บับรกิารเขา้ใจ และเขา้ถงึไดง้า่ย
5.พฒันาสือ่ทีเ่นน้การพฒันาดา้นความคดิ รูเ้ทา่ทนัสือ่ 
(Media Literacy Education) สง่เสรมิความรู ้ความ
เขา้ใจและทกัษะไดอ้ยา่งมเีหตมุผีล



5.ปรบัสิง่แวดลอ้มหนว่ยงานใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลู พรอ้ม
เผยแพรป่ระชาสมัพนัธข์อ้มลูทีส่ ือ่สารแบบงา่ยๆ สาํหรบัผูม้ารบั
บรกิารอยา่งตอ่เนือ่งทกุชอ่งทาง

ตวัอยา่งการพฒันางาน องคก์รรอบรูด้า้นสขุภาพ 
สถาบนัพฒันาสขุภาวะเขตเมอืง



6. ปรบักระบวนการในการบรกิารใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูและทกัษะดา้น
สขุภาพ โดยเนน้ผลติสือ่ สอดคลอ้งกบับรบิทของผูร้บับรกิาร และ
ทบทวนความเขา้ใจของผูร้บับรกิารทกุคร ัง้ทีร่บับรกิาร

ตวัอยา่งการพฒันางาน องคก์รรอบรูด้า้นสขุภาพ 
สถาบนัพฒันาสขุภาวะเขตเมอืง



SMART Technology
เชือ่มโยงเขา้ถงึงา่ย เพือ่การมสีว่นรว่ม 

Smart Care 

1
8
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ตวัชีว้ดัสาํคญัของแตล่ะองคป์ระกอบหลกัการเป็นองคก์รความรอบรูด้า้นสขุภาพ มี ไมม่ ี
1. มวีสิยัทศัน ์พนัธกจิ ทีจ่ะสง่เสรมิองคก์รรอบรูด้า้นสขุภาพทีใ่หแ้กผู่ร้บับรกิาร 

โดยการผลกัดนัใหบ้รรจไุวใ้นแผนยทุธศาสตรข์ององคก์าร
85 15

2.  จดัสรรงบประมาณและอตัรากําลงัสนบัสนุนในการสง่เสรมิองคก์รรอบรูด้า้นสขุภาพ 
ในระบบบรกิาร

90 10

3. มนีโยบายเพือ่พฒันาโครงการทีส่ง่เสรมิความแตกฉานดา้นสุขภาพ ใหแ้ก่
ผูร้บับรกิาร

91 9

4. มแีนวทางการประเมนิองคก์ารวา่เป็นองคก์ารสง่เสรมิความแตกฉานดา้นสขุภาพ
ใหก้บัประชาชน

75 25

5.มกีารออกแบบระบบบรกิารและสิง่แวดลอ้มทีง่า่ย ตอ่การสง่เสรมิความแตกฉาน
ดา้นสขุภาพ ในระบบบรกิาร

74 26

6.บรรจุประเด็นความแตกฉานดา้นสุขภาพ เขา้ไวใ้นแผนงานดา้นความปลอดภยั
ขององคก์าร

70 30

7.มกีารต ัง้เป้าหมายในการฝึกอบรมบุคลากรทุกระดบั ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ
แนวคดิดา้นการสง่เสรมิความแตกฉานดา้นสขุภาพใหแ้กผู่ร้บับรกิาร

80 20

8.มรีะบบการรบัขอ้รอ้งเรยีน เสนอแนะ ในประเด็นความแตกฉานดา้นสุขภาพ เพือ่
เป็นขอ้มลูในการปรบัปรงุระบบงาน

73 27

9.สรา้งวฒันธรรมการชว่ยเหลอืผูร้บับรกิาร ในการเขา้ถงึและเขา้ใจขอ้มูลสุขภาพ ใน
บคุลากรทกุระดบัและทกุหนว่ยบรกิาร

82 18

ผูน้ําองคก์ร



บคุลากรผูใ้หบ้รกิารผูป้่วยโดยตรง 
ตวัชีว้ดัสาํคญัของแตล่ะองคป์ระกอบหลกัการเป็นองคก์รความรอบรูด้า้นสขุภาพ มี ไมม่ ี

1.ไดร้บัการอบรม เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสําคญัของการส่งเสรมิความแตกฉานดา้น
สขุภาพใหแ้กผู่ร้บับรกิาร

71 29

2.สามารถใหข้อ้มูลสุขภาพ ช่วยเหลอืผูร้บับรกิารในการกรอกขอ้มูลต่างๆในระบบ
บรกิาร รวมถงึการบอกทางเสน้ทางการรบับรกิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

74 26

3.สามารถระบุพฤตกิรรมของผูร้บับรกิาร ทีต่อ้งการความช่วยเหลอื ดา้นความ
ตอ้งการในขอ้มลูตา่งๆได้

70 30

4.มวีฒันธรรมในการสอบถามความตอ้งการขอ้มลูของผูร้บับรกิารเสมอ 80 20
5.ใหข้อ้มูลสุขภาพแก่ผูร้บับรกิารดว้ยคําง่ายๆ ทีใ่ชใ้นชวีติประจําวนัทีบุ่คคลท ัว่ไป
สามารถเขา้ใจได ้โดยไมใ่ชศ้พัทเ์ฉพาะวชิาชพี

90 10

6.ใหข้อ้มลูสขุภาพแกผู่ร้บับรกิารแตล่ะคร ัง้ไมเ่กนิ 3 ประเด็นสําคญั 78 22
7.ใช ้รปูภาพ โมเดล และอืน่ๆ ประกอบคําอธบิายเพือ่เพิม่ความเขา้ใจและสง่เสรมิการ
ซกัถามของผูร้บับรกิาร

65 35

8.มกีารทบทวนความเขา้ใจของผูร้บับรกิารภายหลงัการใหข้อ้มลูทกุคร ัง้ 
โยใหผู้ร้บับรกิารพดูทวนความเขา้ใจ

70 30

9.กระตุน้ใหผู้ร้บับรกิารถามในสิง่ทีต่อ้งการ ทกุคร ัง้ทีใ่หบ้รกิาร 80 20
10.ใชค้าํถามปลายเปิดในการทบทวนความเขา้ใจของผูร้บับรกิาร 73 27
11.ใหแ้ผน่พบัหรอืสือ่เอกสารตา่งๆแกผู่ร้บับรกิาร โดยมกีารเนน้ประเด็นสาํคญัที่
เหมาะสมกบัผูร้บับรกิาร

82 18

12.สามารถบอกเสน้ทางแกผู่ร้บับรกิาร โดยบอกถงึจดุสงัเกตทีส่าํคญั 71 29



สิง่แวดลอ้มภายในองคก์ร 
ตวัชีว้ดัสาํคญัของแตล่ะองคป์ระกอบหลกัการเป็นองคก์รความรอบรูด้า้นสขุภาพ

มี ไมม่ ี

1.มกีจิกรรมใหผู้ร้บับรกิารมสีว่นรว่มในการประเมนิ ป้าย สญัลกัษณ์ และสือ่
ตา่งๆ วา่มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ยหรอืไม่

74 26

2.มปี้ายชือ่โรงพยาบาลหรอืองคก์รทีอ่ยู่ภายนอก ทีส่ามารถมองเห็นได้
ชดัเจน

92 8

3.มปี้ายสญัญาณทางเขา้โรงพยาบาลหรอืองคก์ร ทีส่ามารถมองเห็นได ้จาก
ถนน

90 10

4.มปี้ายสญัญาณ 'ทางเขา้' และ 'ทางออก' ชดัเจน เป็นภาษาไทย 95 5
5.มแีผนทีโ่รงพยาบาลหรอืองคก์ร บอกทกุตาํแหนง่ทีต่ ัง้ของทกุหนว่ยบรกิาร 
บรเิวณลอ๊บบี้

85 15

6.ในแผนทีบ่อกว่าขณะนีผู้ร้บับรกิาร อยู่ตรงจุดไหนของโรงพยาบาลหรอื
องคก์ร

96 4

7.มแีผน่พบัแผนที ่จดัใหก้บัผูร้บับรกิารทีต่อ้งการ 92 8
8.มโีตะ๊และเจา้หนา้ทีป่ระชาสมัพนัธบ์รเิวณลอ๊บบี้ 90 10
9.มปี้ายชือ่หนว่ยบรกิารตา่งๆมขีนาดใหญเ่พยีงพอทีจ่ะมองเห็นชดัเจน 95 5
10.มปี้ายชือ่หนว่ยบรกิารเป็นภาษาไทย 85 15
11.ทกุหนว่ยบรกิาร มสีญัลกัษณท์างเขา้ชดัเจน 96 4
12.รหสัสบีนฝาผนงัหรอืสบีอกทางบนพืน้ ใชส้ที ีเ่หมอืนกนัท ัว่ท ัง้องคก์ร 95 5
13.สญัลกัษณท์ีใ่ช ้เป็นสญัลกัษณส์ากล 85 15
14.สือ่ส ิง่พมิพท์ีใ่ชใ้หบ้รกิาร เนน้และสรปุใจความสําคญั 92 8



สิง่แวดลอ้มภายในองคก์ร 

ตวัชีว้ดัสาํคญัของแตล่ะองคป์ระกอบหลกัการเป็นองคก์รความรอบรูด้า้นสขุภาพ มี ไมม่ ี
15.ขอ้มูลทีใ่หผู้ร้บับรกิารในสือ่ส ิง่พมิพ ์แผน่พบั เอกสาร แบง่เป็นหมวดหมู่
และมคีวามหมายชดัเจน

90 10

16.ข้อมูลที่ให้ผู ้รบับร ิการในสื่อส ิ่งพิมพ์ แผ่นพบั เอกสารเป็นคําหรือ
ประโยชนท์ีส่ ัน้ งา่ย ไดใ้จความ

75 25

17.ขอ้มูลทีใ่หผู้ร้บับรกิารในสือ่ส ิง่พมิพ ์แผ่นพบั เอกสารถา้ใชภ้าษาทาง
การแพทย ์ตอ้งยกตวัอยา่งประกอบ

85 15

18.ภาษาทีใ่ชใ้นสือ่ส ิง่พมิพ ์แผน่พบั เอกสาร ผูท้ ีม่กีารศกึษาตํา่กวา่ประถม 
สามารถอา่นออกและเขา้ใจได้

45 45

19.แต่ละหวัขอ้ในสือ่ส ิง่พมิพ ์แผ่นพบั เอกสาร แสดงถงึเร ือ่งราวทีอ่ยู่ใน
หวัขอ้น ัน้ๆ

76 24

20.การออกแบบสือ่ส ิง่พมิพ ์แผ่นพบั เอกสาร สามารถอ่านแบบผ่านๆได้
เขา้ใจ

93 7

21.สือ่ส ิง่พมิพใ์ชส้แีละแบบตวัอกัษรทีง่า่ยตอ่การอา่น 87 13
22.สือ่ส ิง่พมิพ ์แผน่พบั เอกสารใชต้วัอกัษรมขีนาด 16 ขึน้ไป 73 27
23.สือ่ส ิง่พมิพ ์แผน่พบั เอกสาร ใชส้กีระดาษกบัตวัอกัษรตดักนั 82 18
24.รปูภาพทีใ่ชส้ ือ่ส ิง่พมิพ ์แผน่พบั เอกสาร ไมเ่ป็นภาพการต์นูหรอืรปูภาพ
ทีน่า่รงัเกยีจ

71 29


