
ประสบการณ์ด าเนนิงานHLO
หน่วยบรกิารสขุภาพ

ดร.มกุดา ส านวนกลาง

ผูจ้ัดการชดุโครงการพัฒนาบรกิารสง่เสรมิสขุภาพและองคก์ร
นวตักรรมเสรมิสรา้งความฉลาดรูส้ขุภาพประชากรเขตเมอืง

31พฤษภาคม 2561 





-รู ้แตไ่มท า ไมม่ี
เวลา ไมว่า่ง ท างาน 
ฯลฯ

สอนไปเถอะ 
กลับมา ซดี
เหมอืนเดมิ



โครงการพัฒนาบรกิารสง่เสรมิสขุภาพและองคก์รนวตักรรมเสรมิสรา้ง
ความฉลาดรูส้ขุภาพประชากรเขตเมอืง (กทม.)
(Innovative Health literate service model and organization )

ระยะเวลา 2 ป่ี 16มนีาคม 2560- 15 มนีาคม 2562

เจา้ภาพ

เจา้มอื เจา้ของ

Innovative HL Program



• งบด าเนนิ
โครงการ 
17 ลา้น
บาท

• ลงนาม
ขอ้ตกลง 
สสส.

16 ม.ีค.60

(I)

• แบบบันทกึ
สขุภาพ/FF

• เครือ่งมอืประเมนิ
ความฉลาดรูแ้ละ
องคก์ร

• MOU ความรว่มมอื
• โครงการพัฒนา HL

• เรยีนรู ้
กลุม่เป้าหมาย

• พัฒนา
ศักยภาพ
เจา้หนา้ทีภ่าคี

• พัฒนาสือ่
องคก์ร/เรยีนรู ้

15 ม.ิย.60

(P)

(B)

• แบบส ารวจ
• ฐานขอ้มลู

องคก์ร/ปชช.รอบ
รูส้ขุภาพ (กอ่น
ด าเนนิการ)

• หลักสตูรการ
พัฒนาศักยภาพ
เจา้หนา้ที+่
เครอืขา่ย

• กลไก/เครอืขา่ย
การท างาน

• ส ารวจ
สถานการณ์
กลไก รปูแบบ
บรกิาร day 
care เด็ก/ผส.

• เวทขีบัเคลือ่น
งาน/วชิาการ

15 ก.ย.60

(P)

(A)

• ฐานขอ้มลู day 
care เด็ก/ผส.

• บทเรยีนการ
ด าเนนิงาน

• YFHS
• มมุร.ร.พอ่แม ่ที่

สนง.เขต/สถาน
ประกอบการ/
wedding studio

• รวบรวมและ
วเิคราะหข์อ้มลู

15 ม.ีค. 61(12ด.)

• RH tools kit
• Tools kit กระตุน้

สมอง
• แบบประเมนิ day 

care (เด็ก/ผส.)
• มาตรฐาน day 

care (เด็ก/ผส.)

• คูม่อื/แนวทาง 
การด าเนนิงาน
สง่เสรมิ HL

• กลไกและการ
จัดการบรกิาร   
สง่ผูด้แูล ไปดแูล
ผส.ทีบ่า้น

(R)

(R)

• เยีย่มประเมนิ 
day care (เด็ก/
ผส.)

• ถอดบทเรยีน
• เวทขียายผล

15 ก.ย.61(18ด.)

(A)

• ฐานขอ้มลู
องคก์ร/ปชช. 
รอบรูส้ขุภาพ
(หลังด าเนนิการ

• ตน้แบบบรกิาร
สง่เสรมิสขุภาพ 5
กลุม่วยั 5
setting

• ประเมนิองคก์ร/ปชช. 
ความรอบรูส้ขุภาพ

15 ม.ีค. 62

BKK-HL Roadmap
2560-2562 กจิกรรม

ผลลพัธ์

มหานคร
รอบรู ้
สขุภาพ

HL Citizen
HLO

รว่มรับรู ้แบง่ปัน ขับเคลือ่นตาม
PIRAB



สถาบนัรอบรูด้า้น
สุขภาพ (HLO)



4. กรงุเทพมหานคร สงัคมทีเ่ท่าเทยีม มคีุณภาพชวีตืทีด่ ี

Health Literate Society

สทิธิ คณุภาพชวีติเทา่เทยีม/ยตุธิรรม

ปัจจัยก าหนดสขุภาพ

ศนูยเ์ด็กเล็ก/
ศนูยผ์ูส้งูอายุ

ม ศรปีทมุ/ ม เกษตร/รร 
สารวทิยา/ประชาภบิาล

รพ ศนูยอ์นามัย
ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ

ชมุชน :LPN สถานประกอบการ

FHL

IHL

CHL

เรยีนรูเ้ป็น
เรยีนรูใ้หม่
เรยีนรูเ้พ ิม่ 
ตอ่ยอด

2.ผลลพัธข์องบุคคล

3.ระบบในองคก์ร 7-10 อยา่ง



กลุม่คนตามLCAและองคก์รเป้าหมายของโครงการ 
เป้าหมาย จ านวน settings

ผูส้งูอายุ > 300          ชมรมผูส้งูอายขุองสถาบนัฯ และ

สมาพันธโ์ซนตะวนัออก

ศนูยด์แูลผูส้งูอายกุลางวนั

วยัท างาน >1000    -NXP

-]ลมุพนิคีอนโด รามอนิทรา

วยัรุน่ – วยัเรยีน >500          รร.ประชาภบิาล

รร.สารวทิยา,

ม.ศรปีทมุ, 

ม.เกษตร

วยัเด็ก  3 – 5 ปี

0 – 2 ปี

>500

>500            

คลนิกิของศนูยฯ์, รร.พอ่แม,่ 

คลนิกิอบอุน่บางเขน 

ศนูยเ์ด็กเล็กทกุสงักดั

สตรแีตง่งานแตย่งัไม่

มลีกู

>200 คู ่        สนง.เขต บางเขน ดอนเมอืง และ

wedding studio



grandtourองคก์ร โดยผูเ้ชีย่วชาญ
รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์

• มวีัฒนธรรมการท างานแบบ specialized/expert

• มขีองด ีแตข่ายไมอ่อก (โรงเรยีนพอ่แม)่

• มกีารพัฒนาความรูเ้กดิขึน้ตลอดเวลา แตย่งัไม่
ถงึempowermentและมสีือ่มากมาย

• เป็นHLOทีผู่รั้บบรกิารรู ้แตย่ังไมส่ง่เสรมิระดบัที่
สงูขึน้

• การสือ่สารถงึรพ.แบบสง่ตอ่รุน่ตอ่รุน่ รุน่แมม่ารุน่
ลกูใชบ้รกิาร

เป็นHLH ทีแ่ตกตา่งจากรพ.ทั่วๆไป



1.การน าองคก์รเป็น
-นโยบาย/งบ/CB/สว่นรว่มออกแบบ
/Role model/HL team-office

สถาบนัรอบรูด้า้นสขุภาพ

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

3.Health literate Media
- Tailor key message

4.Health literate
environment design
-แผนที ่
-ป้ายบรกิาร
(pictogram)

Health literate People (client)
-Self management  
- Group management 

นายแพทยเ์กษม เวชสทุธานนท์

ผูอ้ านวยการสถาบนัพฒันาสขุภาวะเขตเมอืง

กรมอนามยั 



การประเมนิตนเองในการเป็นองคก์รความรอบรูด้า้น
สขุภาพ 45 ขอ้ 3 หมวด เพือ่ด าเนนิงานจดัท า
แผนพฒันาหนว่ยงาน  

คน้พบตนเองวา่
หมวดที๑่ ผูน้ าองคก์รนัน้มรีอ้ยละ 
๓๓ แตย่งัไมไ่ดแ้ปลงสูก่ารปฏบิตั ิ
หมวดที๒่ ดา้นบคุลากรผูใ้หบ้รกิาร
ผูป่้วยโดยตรงนัน้ มรีอ้ยละ ๓๓ ที่
สว่นใหญเ่ป็นเรือ่งการใหส้ขุศกึษา 
และ
หมวดที ่๓ สิง่แวดลอ้มภายใน
องคก์ร มเีพยีงรอ้ยละ ๒๑ โดยเป็น
เรือ่งการสือ่สารเพือ่ประชาสมัพันธ์
หน่วยงานในการใหบ้รกิาร แมม้กี็มี
นอ้ยไมม่ปีระสทิธภิาพในขณะทีส่ือ่
ดา้นความรูนั้น้ก็มมีากเกนิไป 



กลยทุธ์

4S 
สสม.

Smart 

Society

พฒันาคณุภาพชวีติระดบั
เขต 

(พชข.)

สรา้งคณุคา่
ก าลงัคน

ตอ่ตา้นการทจุรติ 

Smart 

Team

- บรูณาการการท างาน
รว่มกนัของทกุภาคสว่น
- ตน้แบบดา้นสง่เสรมิ
สขุภาพ
- ตน้แบบดา้นองคก์รรอบรู ้
ดา้นสขุภาพ

Smart 

People

ลดข ัน้ตอน

ตรวจสอบ
ถว่งดลุ

Smart Office

นโยบายขบัเคลือ่นงานสถาบนัพฒันาสขุภาวะเขตเมอืง ประจ าปี 
2561

มุง่ม ัน่เป็น “องคก์รคณุภาพ คูค่ณุธรรม”
ปฏริปูระบบงานสูอ่งคก์รทีม่สีมรรถนะสงูและมธีรรมาภบิาล



การพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ที่
(Health literate staff)

Shift จาก KAP โมเดล 
ไปสูก่ารเรยีนรูเ้ขา้ถงึบรบิท 
ความตอ้งการของ
กลุม่เป้าหมายและ

การเรยีนรูร้ะหวา่ง
คนท างานระหวา่งกลุม่วัยที่
จะเชือ่มโยงใหเ้ห็น
พัฒนาการจากรุน่สูรุ่น่ได ้

จาก doer เป็น driver



โครงสรา้งเนือ้หา หลกัสตูร
เร ือ่งที ่1 การเรยีนรูอ้งคก์รของผูเ้รยีนและผูเ้รยีน 
รวม 3 ชัว่โมง
เรือ่งที2่  รูจั้กองคก์รและตนเอง และสรา้งสมัพันธภาพ 
รวม 7 ชัว่โมง
เร ือ่งที3่ การสง่เสรมิความรอบรูด้า้นสขุภาพตามV-shape
และลกูเตา๋ รวม 9 ชัว่โมง
เร ือ่งที ่4 เรยีนรูก้ลุม่คนและองคก์รเป้าหมาย แผนที่
เครือ่งมอืปรับวธิคีดิและการท างานจากคดิใหเ้ป็นตาม
ความสนใจ รวม 13 ชัว่โมง
รปูแบบ study tour  ตรวจเยีย่ม  สมัภาษณ ์ ตรวจสอบ
ทนุ เลา่เรือ่ง และเตมิทฤษฎ ีหลักการ รว่มกบัการฝึก
ปฏบิตัดิว้ยตนเองและCoachรายบคุคลและรายกลุม่  



ปรบัสิง่แวดลอ้มหนว่ยงานใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลู และบรกิาร
อยา่งตอ่เนือ่งทกุชอ่งทาง



ปรับสิง่แวดลอ้ม(ตอ่) :ผังบรกิารดว้ยpictogram



สือ่ สอดคลอ้งกบับรบิทของผูร้บับรกิาร และทบทวนความเขา้ใจ
ของผูร้บับรกิารทกุคร ัง้ทีร่บับรกิาร





Exercise studio

จดุตดัสนิใจ (V4) กรณีคลนิกิ3อ : Supermarket จ าลอง ครวั

สาธติ และ Exercise studio



ปรับบรกิารคลนิกิ

• เรยีนรูแ้ละเขา้ถงึกลุม่เป้าหมาย

• พัฒนาtailor key message

• flow บรกิารพรอ้ม key message แตล่ะขัน้ตอน
และscript(ภาษาปาก)

• ใชเ้ทคนคิ teach back

• ใชค้ าถามกระตุน้ใหค้ดิและถามหมอ

• Ask me 3  เป็น Ask me 4







-ชือ่อะไร ถกูตอ้งไหม

-ค่าใชจ้่ายกี่อย่าง ประกอบดว้ย

อะไรบา้ง คา่หมอ (ใชภ้าษาปาก) 

ค่ายา ค่าตรวจ ค่าเอ็ก  รวมแลว้

เป็นเงนิเทา่ไหร่

-คณุมสีทิธเิบกิ จา่ยดว้ยสทิธใิด

ยืน่ใบเสร็จแลว้ บอกว่า ใบเสร็จนี้

เบกิได ้และไมด่งึใบรับรองออก

-เวลาไปยืน่หอ้งยา ใหย้ืน่ใหค้รบ

ทัง้ 3 ใบ 

ช าระเงนิ

ดว้ยกระบวนการตวัV 2-4

-เรยีนรูว้่าเป็นค่าใชจ้่ายและ

ยาของตนเอง ตามสิทธ ิ

และคา่ใชจ้า่ยเพิม่อะไรบา้ง

เป็นจุดตัดสนิการใชย้าที่

ถกูตอ้งตอ้งเรยีนรู ้เป็นยา

ตนเอง ยาอะไรบา้ง และ

ใชอ้ย่างไรใหเ้กิดผลต่อ

ลกูและตนเอง

ประเมนิกอ่นกลบับา้นดว้ย ASK me 3

รูว้า่วันนีเ้ป็นอะไร/จะท าอะไรอยา่งไร /ท าไม

รับยา

ดว้ยกระบวนการตวัV 2-5

จดุ Exit จะdisplayใหรู้ต้นเองวา่
เมอืเดนิออกจากโรงพยาบาลไป
แลว้ ฉันรูแ้ลว้วา่ เป็นอะไร ตอ้งท า
อะไร อยา่งไร และท าใมตอ้งท า 
ตามโมเดล V-shape

โรงเรยีนพอ่แม(่เรยีนรูร้ว่มกนั 

เสรมิพลงั จากประสบการณ์

จรงิ)

ดว้ยกระบวนการตวัV 2-5
-เป็นจดุตดัสนิใจวา่จะดแูล

ตนเองไดอ้ยา่งถกูตอ้งอยา่งไร  

-ทราบวันนัด



(2) บรกิารดว้ยกระบวนการสรา้งความรอบรูใ้นระดบักลุม่

-กระบวนการ เพิม่ระดบัความรอบรูด้า้น
สขุภาพเนน้ลกัษณะปฎสิมัพันธ ์
(Interactive Health literacy) 

-เป็นการด าเนนิงานโดยสมาชกิ เพือ่
สมาชกิ เป็นกลุม่ประมาณ 10 คน และ
มเีจา้หนา้ทีส่นับสนุน เตมิขอ้มลูที่
จ าเป็น ใหเ้กดิการเรยีนรู ้การปฏบิัตจิรงิ

-กลุม่เผชญิโรคเบาหวาน ความดนั
โลหติสงู กลุม่แมท่ีม่ภีาวะซดีระยะ
ตัง้ครรภ ์กลุม่พอ่แมท่ีล่กูมพี ฒนาการ
ลา่ชา้ เป็นตน้ 
- Line group นมแม ่ เบาหวาน คู่
สมรส LPN settings



สือ่นวตกรรม มแีบบประเมนิทกุกลุม่วัย
มtีailor key message



ปฏบิตักิารสรา้งเสรมิความรอบรูด้า้นสขุภาพ
คนกรงุในตกึสงู: กรณีอาคารชุดลมุพนีี

1.องคก์รรอบรูด้า้นสขุภาพ: บรษิทั 

2.HLO ชุมชนแนวต ัง้รอบรูด้า้นสขุภาพตน้แบบลมุพนิ ีคอนโด
ทาวน ์รามอนิทรา 

องคก์รรว่มขบัเคลือ่นHL



HLO:โรงเรยีนสง่เสรมิความรอบรูด้า้นสขุภาพ

โดยการน าของนางสรุรัีตน ์สะสนุทร รองผูอ้ านวยการกลุม่
บรหิารทวัไป โรงเรยีน และพญ.วยิดา บญุเลือ่ง สสม.  

HLS เนน้การพัฒนาโรงเรยีนใหม้สี ิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่เด็ก ตัง้แตร่ะดบันโยบาย 
วสิยัทัศน ์การบรหิาร  หลกัสตูร ครผููส้อน และผูป้ระกอบการรา้นอาหาร ฯลฯ ทีจ่ะสรา้ง
เด็กใหเ้ป็นเด็กทีร่อบรูด้า้นสขุภาพ(Health literate student )



บทเรยีนการท างานHL 1ปี

• ทมีที ่in ใชH้L ตอบโจทยก์ารท างาน คอืการ
ท างานหนา้งาน คลนิกิตา่งๆ และท างานอยา่งมี
ความสขุ ภมูใิจ เชน่ คลนิกิเด็ก และหอ้งยา จน
บอกตนเองวา่เป็นหอ้งยารอบรูด้า้นสขุภาพ

• วธิกีารท างานทีเ่ขา้ถงึ เขา้ใจ คยุขอ้มลูกนั จน
ตดัสนิใจวา่ตอ้งวเิคราะหข์อ้มลูนักเรยีนใหม่

• การเรยีนรูก้ลุม่เป้าหมายจ าเป็นมากกวา่กระโจน
เขา้สูก่ารท ากจิกรรม

• ปรับจาก โรคเป็น good health model approach

• ตอ้งการCoach เกาะตดิ เพือ่ถกูทศิ ถกูทาง
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