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HLO คืออะไร!!!!



5 พ.ค. 60...
เวทเีรียนรู้ครัง้แรก



ค าถามพาเงบิ!!!

ท าไมต้องมีกองนี ้??

หน่วยงานนีต่้างกับหน่วยงานอื่นอย่างไร ??

กลุ่มต่างๆที่มีในองค์กร ท าอะไร มีไว้เพื่ออะไร ??

ลูกค้าส าคัญคือใคร  เรารับผิดชอบใครบ้าง ??

กองนีท้ าอะไร ??

กองนี ้ใช้เคร่ืองมืออะไรในการท างาน ??



ป้าอรุณ ลูกจ้างประจ า 

ในหน่วยงาน ใครพูดรู้เร่ืองที่สุด
พูดให้คนอ่ืนเข้าใจ 

ที่ไม่ใช่ภาษาวิชาการว่ากองเราท าอะไร

พีอ่รุณ 
ลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพิมพ์ ส 3







วิเคราะห์องค์กร       

พนัธกิจ
บทบาทหน้าท่ี
โครงสร้าง 
บคุลากร 



ประเดน็ค้นพบท่ีท้าทาย

กองฯ เป็นหน่วยงานวิชาการที่ผลิตพัฒนาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี รูปแบบ แนวทาง มาตรฐาน ฯลฯ และพัฒนา
ศกัยภาพภาคีเครือข่าย

“ความรอบรู้ด้านสุขภาพ” ไม่ปรากฏอยู่ในพันธกิจ 
บทบาทหน้าที่ และโครงสร้างของหน่วยงาน

บคุลากรเป็น Gen Y ถึงร้อยละ 51 และร้อยละ 43 ของ
บคุลากร มีระยะเวลาการปฏิบตัิงานในหน่วยงาน น้อยกว่า 5 ปี  



ปัจจบุนั

HLO
เคร่ืองมือ

????
ช่องวา่ง



แบบประเมินตนเองในการเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสขุภาพ  

ผู้น าองค์กร
• วิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย HLO 
• การบริหารจดัการ (คน เงิน)
• การพฒันาบคุลากร 
• การสร้างวฒันธรรมองค์กร
• การออกแบบระบบบริการ

Check List 45 ข้อ

บคุลากรผู้ให้บริการ
• การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะการให้บริการ

ข้อมลู การสื่อสาร วฒันธรรม

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
• สื่อต่างๆ ท่ีใช้ในการให้ข้อมลู
• สญัญลกัษณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้

ข้อมลูแก่ผู้ รับบริการ

โดย รศ. ดร. ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์

แบบสอบถาม Online
(Google Form)



• ท่านคดิว่าหน่วยงานของท่าน ควรให้ข้อมูลสุขภาพแก่ผู้รับบริการด้วยค า
ง่ายๆ ที่ใช้ในชีวติประจ าวัน ที่บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ โดยไม่ใช้ศัพท์เฉพาะ
วชิาชีพหรือไม่

ตวัอย่างข้อค าถาม (45 ข้อ)

* เพิ่มให้มีข้อเสนอแนะเป็นค าถามปลายเปิด

ท่านเหน็ด้วยหรือไม่ ที่ ส่ือสิ่งพมิพ์ควรใช้สีและแบบตัวอักษรที่ง่าย
ต่อการอ่าน

ท่านเหน็ด้วยหรือไม่ หากข้อมูลที่ ผู้รับบริการในส่ือสิ่งพมิพ์ แผ่นพับ 
เอกสาร เป็นค าหรือประโยชน์ที่สัน้ ง่าย ได้



ข้อค้นพบจากค าถาม 45 ข้อ

100% ของเจ้าหน้าที่ตอบ
แบบสอบถาม และสามารถ
เก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จภายใน
วันเดียว

ผลส ารวจพบว่า เจ้าหน้าที่
ร้อยละ 50 ให้ความส าคัญกับ
ข้อมูลสุขภาพที่ควรใช้ภาษา
ที่เข้าใจง่าย และประชาชน
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย



ข้อเสนอแนะจากการประเมินตนเอง

• ให้มีคณะท างานเพื่อกลไกในการขับเคล่ือนเพื่อไปสู่ความส าเร็จ
• ควรก าหนดนิยามและคุณลักษณะขององค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อสร้าง

ความเข้าใจให้ตรงกันว่า ตอนนีอ้งค์กรของเราอยู่ จุดไหนและต้องท ายังไงให้ไปถงึ
คุณลักษณะที่ต้องการ

• ก าหนดเป้าหมาย แผนระยะสัน้ และระยะยาว
• มีกจิกรรมที่หลากหลายที่ให้บุคลากรในกองสามารถเข้าถงึความรอบรู้ด้านสุขภาพ
• ควรมี key message ของหน่วยงานที่เป็นสัญลักษณ์แสดงความเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ที่เข้าใจง่ายและชัดเจน
• บทบาทภารกจิกองประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพยังไม่ชัดเจน ต้องหาจุดส าคัญ (KEY 

MASSAGE) ที่องค์กรต้องท าที่องค์กรอื่นไม่มี แล้ววิเคราะห์องค์กรใหม่  ปรับบทบาท
ใหม่ จัดโครงสร้างองค์กร แล้วหาขอบเขตความรอบรู้สุขภาพในภารกจิงาน 

• อยากให้องค์กรท าความเข้าใจในงาน และรูปแบบที่จะให้บริการประชาชน เพื่อการเป็น
องค์กรที่รอบรู้ด้านสุขภาพ

• ความยากง่ายในการส่ือสารควรขึน้กับกลุ่มเป้าหมาย



ข้อมลูที่ได้จากการ
วิเคราะห์

ระดมความ
คิดเห็นร่วมกนั

กลยทุธ์
การขบัเคลื่อน

กระบวนการ

P P

P P

4P



P1 = POLICY

มุ่งมั่น ให้ความส าคัญ
การรอบรู้ด้านสุขภาพ
(Oriented and Focused)



P2 = PERSONNEL
บุคลากร

มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
(Health Literate Personnel)



P3 = PROCESS

สนับสนุนและต่อเน่ือง
(Support and Continuous)



P4 = PUBLIC

ผู้รับบริการ
เป็นศูนย์กลาง
(Public centered)



กลยุทธ์การด าเนินงานเป็นองค์กร HLO
กองประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพ

Policy

Personnel

Process

Public

นโยบายมุ่งม่ัน ให้ความส าคัญ
การรอบรู้ด้านสุขภาพ

บุคลากรรอบรู้ด้านสุขภาพ

กระบวนการสนับสนุน ต่อเน่ือง

ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

ระบบสารสนเทศ   การวิจัยและพัฒนา  กระบวนการเรียนรู้

KPI1
KPI2
KPI3
KPI1
KPI2
KPI3
KPI1
KPI2
KPI3
KPI1
KPI2
KPI3





แนวทางการด าเนินงาน HLO 
กลยุทธ์ KPI กิจกรรม

Policy • มีแผนปฏิบัตกิารเพื่อขับเคล่ือน 
HLO ปี 2561

• จัดท าแผนปฏิบัตกิารขับเคล่ือน HLO ปี 
2561

• ตดิตาม ประเมินผล การบรรลุ HLO

Personnel • มีแนวทางลักษณะที่พงึประสงค์
ของบุคลากรรอบรู้ด้านสุขภาพ

• ส ารวจทักษะการส่ือสารและการรับรู้
ด้านสุขภาพของบุคลากร

• จัดท าแนวทางการพัฒนาลักษณะที่พงึ
ประสงค์ของบุคลากรรอบรู้ด้านสุขภาพ

Process • มีแนวทางการสร้างชุมชน HLO
• ใช้แนวทาง/มาตรฐานการจัดท าส่ือ

ในระบบการจัดท าส่ือของกองฯ
• Message ข้อมูล ความรู้ และทักษะ

พืน้ฐานด้านสุขภาพตามประเดน็
เส่ียง

• พัฒนาแนวทางการสร้างชุมชน HLO
• จัดท าแนวทาง/มาตรฐานการจัดท าส่ือใน

ระบบการจัดท าส่ือของกอง
• มีกระบวนการและด าเนินการจัดท า Key 

Message ตามประเดน็เส่ียงด้านสุขภาพ

Public • มีระบบสารสนเทศผู้รับบริการ • วิเคราะห์ผู้รับบริการ และสารสนเทศที่
จ าเป็นส าหรับการส่ือสาร



ความก้าวหน้าการด าเนินงาน HLO
กองประเมินผลกระทบตอ่สขุภาพ



• พฒันาเคร่ืองมือประเมินคณุภาพสื่อของหน่วยงาน โดยประยกุต์ PEMAT 
(Patient Education Materials Assessment Tools) 

- สื่อประเภทสื่อสิง่พิมพ์ (Printable materials)
- สื่อภาพและเสียง (Audiovisual materials)



การประเมินคณุภาพสื่อ ประกอบด้วย 2 สว่น

ความสามารถในการน าไปปฏิบตัิ 
(Actionability)

- การจ าแนกขัน้ตอนการปฏิบตัิ
- การอธิบายวิธีการในการน าไปปฏิบตัิ
- แสดงเคร่ืองมือช่วยในการปฏิบตัิให้ง่าย
ขึน้

ความง่ายตอ่ความเข้าใจ 
(Understandability)

- เนือ้หาสาระ
- - รูปแบบภาษา
- - โครงสร้างภาษา
- - การออกแบบและการจดัวาง
- - การใช้สื่อช่วยในการมองเหน็

คณุลกัษณะของการเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสขุภาพ



พัฒนาหลักสูตรส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุข โดยบูรณาการความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ ในการดแูลป้องกันความเส่ียงต่อสุขภาพของ
ประชาชนจากภาวะหมอกควัน ในพืน้ที่จังหวัดล าพูน



ส ารวจข้อมลูทกัษะการสื่อสารและความรอบรู้ด้านสขุภาพของบคุลากร



การขับเคล่ือนเพื่อพฒันาสู่ HLO…

ประเมนิ
ตนเอง

วเิคราะห์

วางแผนด าเนินการ

ก ากับ
ตดิตาม และ
เสริมพลัง วงจร PDCA



สรุปบทเรียน

▸บริบทขององค์กรเป็นพืน้ฐานในการ
ขบัเคลื่อน HLO

30

▸การมีสว่นร่วมของบคุลากรในองค์กรเป็น
ปัจจยัแห่งความส าเร็จ 

▸ข้อมลูและสารสนเทศเป็นสว่นส าคญัตอ่การ
การวางกลยทุธ์และก าหนดทิศทาง

▸แนวคิดเชิงระบบจะช่วยให้เกิดการพฒันายกระดบัอยา่ง
ตอ่เน่ือง เพื่อน าไปสูก่ารเป็นองค์กรรอบรู้สขุภาพ




