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ประวัติวิทยากร
บทบาทหนา้ท่ี   : ที่ปรึกษากองสรา้งความรอบรูแ้ละสื่อสารสขุาาพ กรมอนามยั

: รับปรึกษาการวิจยั  วิทยากรดา้นสง่เสริมสขุาาพคนทกุชว่งวัย 

: สนบัสนนุใหเ้กิดการพฒันาและขบัเคลื่อนใหเ้กิดขอ้เสนอเชงิ

นโยบายและมาตรการการสง่เสริมสขุาาพประชากรทกุกลุม่วัย 

: นกัพฒันาและออกแบบระบบพฒันาเด็กปฐมวัย วยัเรียน

: นกัวิจยัการสง่เสริมสขุาาพ สรา้งความรอบรูค้นทกุชว่งวยั

ผลงานวิจยั        : ปัจจยัที่มอิีทธิพลตอ่พฒันาการเด็กปฐมวัยไทย ครั้งท่ี 6

พ.ศ. 2560 (2561)

: โครงการดแูลสตรีตัง้ครราแ์นวใหมต่ามขอแนะน า 

องคก์ารอนามยัโลก(2555).

: ระบบการสง่เสริมพฒันาการและการเรียนรูข้อง

เด็กปฐมวยัแบบบรูณาการตามแนวปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (2563)

:ระบบการดแูลและป้องกนัาาวะซึมเศรา้ในมารดาเพ่ือ

ลกูรกัพฒันาการสมวยัในขวบปีแรก (2563)

: ระบบการเตรียมความพรอ้มในการเปิดเรียนและ

มาตรการป้องกนั การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ในสถานศึกษาของไทย (2564)

mailto:jin_pattana@hotmail.com


ข้อเสนอต่อการพัฒนาความรอบรู้ ด้านสขุภาพแผนปฏิบัติราชการการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและ
แผนเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขาภาวะที่ดี

กรอบการน าเสนอ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ
ส่งเสริมสุขภาพ พ .ศ .2564-2570

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตรท์ี ่3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สถานการณ์พัฒนาคนและความรอบรู้ด้านสุขภาพ
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BY: JINTANA   PATTANAPONGTHORN



วตัถปุระสงคก์ารประชมุ

1.เพ่ือรว่มคิด รว่มวางแผน รว่มปฏิบติัการพฒันาแผนปฏิบติั 

ราชการส่งเสริมสขุภาพ พ .ศ.2564-2570

2. เพ่ือสรา้งความเขา้ใจ แลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอ ขอ้ตกลง

รว่มกนัในการพฒันาแผนปฏิบติัราชการสง่เสรมิสขุภาพ

พ.ศ.2564-2570

สิ่งท่ีไดร้บัจากการประชมุ  

: แผนปฏิบติัราชการแผนปฏิบติัราชการ

ส่งเสริมสขุภาพ พ.ศ.2564-2570

BY: JINTANA   PATTANAPONGTHORN



ปัจจยัที่สง่ผลคณุาาพชวิีต “คน”

BY: JINTANA   PATTANAPONGTHORN



ที่มา: สาาพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมฯ,กพ.2564



ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กระทรวงสาธารณสขุเป็นเจา้ภาพ

กระทรวงสาธารณสขุเป็นเจา้ภาพ
ช่วงการตัง้ครรภ/์เดก็ปฐมวยั





ท่ีมา:  ราชกิจจานเุบกษา.เลม ๑๓๘ ตอนพเิศษ ๔๔ ง. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบัปรบัปรุง). ๒๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๔

แผนปฏิรูปด้านสาธารณสุข 
(ฉบับปรับปรุง)

เจ้าภาพ กรมอนามัย

เจ้าภาพ กรม. สบส.

เจ้าภาพ สป.

เจ้าภาพ สป.

เจ้าภาพ กรมคร.

ร้อยละ ๗๐



ที่มา: สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม.(2564)





เจา้าาพ

กรมอนามยั
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ที่ ม า :จิ นตนา   พัฒนพงศ์ ธ รและวั นวิ ส าห์   แก้ งแข็ งขั น . (2561 ) .การ ศึกษาปั จจั ยที่ มี ผลต่ อพัฒนาการ เด็ กปฐมวั ย ไทย  ครั้ งที่ 6
พ .ศ .2560  :  กลุ่ มสนั บสนุ นวิ ช าการและการวิ จั ย  ส านั กส่ ง เ ส ริ มสุ ขภาพ  กรมอนามั ย . ( เ อกสารอั ดส า เนา )

พฒันาการเด็กปฐมวยั ส ารวจครั้งท่ี 6 พ.ศ.2560 จ  าแนกตามกลุม่ยายุ

หมายเหต ุ:คดักรยงดว้ย DENVER II ผูค้ดักรยงผ่านการยบรม ม.มหิดล

คดักรยงดว้ย DENVER II ผูค้ดักรยงผ่านการยบรม ม.มหิดล
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ที่ ม า :จิ นตนา   พัฒนพงศ์ ธ รและวั นวิ ส าห์   แก้ งแข็ งขั น . (2561 ) .การ ศึกษาปั จจั ยที่ มี ผลต่ อพัฒนาการ เด็ กปฐมวั ย ไทย  ครั้ งที่ 6
พ .ศ .2560  :  กลุ่ มสนั บสนุ นวิ ช าการและการวิ จั ย  ส านั กส่ ง เ ส ริ มสุ ขภาพ  กรมอนามั ย . ( เ อกสารอั ดส า เนา )

คดักรยงดว้ย DENVER II ผูค้ดักรยงผ่านการยบรม ม.มหิดล





ทีม่า:กรมสขุภาพจติ(2561)













ที่มา:ผศ.(พิเศษ) นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช.(2564)



ที่มา:ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.สภาวะสังคม ไตรมาสที่2/2564.



การมองเป้าหมาย
เดียวกัน



การมองเป้าหมาย
เดียวกัน



















ประกอบดว้ย 5 แผนงานยอ่ย
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1 แผนระดับ
3 จ.13

ดชันีความก้าวหน้าของการ พฒันาคนดา้นสุขภาพ



V03 เครื่องมือและ
กลไกขับเคลื่อน

กรมอนามัยรับผิดชอบ



สิ่งที่ส าคัญมากของการ
ท าแผนฯ จ.13.1

คือ

เป้าหมาย : ประชาชนมีความรอบร ูด้า้นสขุภาวะ สามารถดแูลสขุภาพ มีพฤติกรรมสขุภาพ

พึงประสงค ์สามารถป้องกนัและลดโรคท่ีป้องกนัได ้เกิดเป็นสงัคมบ่มเพาะ จิตส านึกการมี

สขุภาพดีสงูข้ึน

ตวัช้ีวดั : อตัราความรอบร ูส้ขุภาพประชากรไทยอาย ุ15 ปีข้ึนไป  รอ้ยละ 70 (ปี 2565)

: พฤติกรรมสขุภาพอนัพึงประสงค ์ประชากรทกุช่วงวยั รอ้ยละ 50 ( ปี 2565)

จ.13.1 แผนปฏิบติัการแผนยอ่ยท่ี 13.1 การสรา้งความรอบร ูด้า้นสขุ

ภาวะและการป้องกนัปัจจยัเส่ียง ท่ีคกุคามสขุภาวะปี 2565 – 2570



ที่มา:ผศ.(พิเศษ) นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช.(2564)



ที่มา:ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.สภาวะสังคม ไตรมาสที่2/2564.



สถานการณ์ความรอบรูด้า้นสขุภาพ





ที่มา:ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.สภาวะสังคม ไตรมาสที่2/2564.



ที่มา:ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.สภาวะสังคม ไตรมาสที่2/2564.



ที่มา:ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.สภาวะสังคม ไตรมาสที่2/2564.



วัยสูงอายุขาดการ
เตรียมตวัดา้น

พฤติกรรมสุขภาพ
วัยท างานมีความรู้

และพฤติกรรม
สุขภาพน้อย

ครอบครัวมีความรู้
และส่งเสริม

พัฒนาการเด็กต่ า
(สภาพัฒน,์2562)

-แม่ไม่รู้ความเสี่ยงและ
จัดการความเสี่ยงไมไ่ด้
-สถานบริการไม่ไดใ้ห้
HL อย่างมีคุณภาพ

(สภาการศึกษา,2563)

วัยเรียน วัยรุ่น
ขาดความรูแ้ละ
ทักษะสุขภาพ 
ทักษะชีวิตน้อย

อายุ 15-19 ปี
-แม่วยัรุน่ตัง้ครรภซ์ ำ้ 
รอ้ยละ 14 .09 %
-แม่วยัรุน่คมุก ำเนิดที่

เหมำะสม 68.62 %
อตัรำคลอดแม่วยัรุน่

22.35ตอ่1,000
(HDC.สค.63)

• คนไทย 2 ใน 10 คนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจ ากัด
• คนไทย 6 ใน10 คน ไม่สามารถปรับพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
• ทักษะที่ต้องเร่งพัฒนาคือ การเข้าถึงและทบทวน ซักถาม

สถานการณ์ความรอบรู้
ด้านสุขภาพคนทุกกลุ่มวัย

- ผูสู้งอำยุมพีฤตกิรรม
พึง่ประสงค ์รอ้ยละ 52

- ผูสู้งอำยุมฟัีนแทใ้ช้ง้ำน
รอ้ยละ 60.37

(HDC.สค.63)

- ฝำกครรภเ์รว็กอ่น 12 สปัดำห ์รอ้ยละ83.97(1)
- หญงิตัง้ครรภร์บัรูค้วำมเสีย่ง รอ้ยละ 80.20(1)
- หญงิตัง้ครรภไ์ดร้บัวติำมนิ 3 ตวั รอ้ยละ

75.80 (1)
- หญงิตัง้ครรภไ์ดต้รวจสขุภำพ้อ่งปำก 
รอ้ยละ 65.20 (1)

- เขำ้รบัควำมรูโ้รงเรยีนพอ่ แม่ ANCทุกคร ัง้  
รอ้ยละ 22.2 (2)

- เขำ้รบับรกิำรโรงเรยีนพอ่แม่ WCC ทุกคร ัง้
รอ้ยละ 6.5  (2)

(1=HDC.สค.63, 2= รำยงำนส ำรวจพฒันำกำรเด็ก
ปฐมวยั ปี 2560)

อายุ 6-14 ปี
- ไดร้บัยำเสรมิธำตเุหล็กรอ้ยละ 32.39
- ไดร้บักำรคดักรองสำยตำรอ้ยละ 59.1
- เด็กนร.ท ำควำมสะอำด/แปรงฟัน
รอ้ยละ 94.9

- เด็กนร.มกีจิกรรมทำงกำย 60 นำทตีอ่วนั 

เป็น เวลำหำ้วนัตอ่หน่ึงอำทติย ์รอ้ยละ 20
- เด็กนร.ดืม่น ำ้อดัลมเป็นประจ ำ รอ้ยละ 56.1

( HDC.สค.63,ส านกัสง่เสรมิฯ )

เด็ก0-5 ปี

- พฤตกิรรรมเลีย้งดลูกูของครอบครวั       

(เลำ่นิทำน รอ้ยละ 59.9, เลน่กบัเด็ก รอ้ยละ
83.7, เลน่มอืถอื ดทูวี ีรอ้ยละ 78.90, )
ใช้ส้ือ่อเิล็กทรอนิกสใ์ชนกำรเลน่กบัเด็ก 

รอ้ยละ 64.30)
- เขำ้รบับรกิำร คดักรอง ประเมนิพฒันำกำร

รอ้ยละ 80
- เด็กไดก้นิอำหำรเ้ำ้ รอ้ยละ 49.7
- ไดร้บัยำเสรมิธำตเุหล็กรอ้ยละ 38.20
- เลีย้งลกูดว้ยนมแม่อยำ่เดยีวหกเดอืน 
รอ้ยละ 14

- เด็กมปัีญหำสขุภำพ้อ่งปำก รอ้ยละ 31.60
- แม่อำ่นสมุดสี้ มพ ูรอ้ยละ 60,บนัทกึขอ้มูล
ใชนสมุด รอ้ยละ 27.5

(รำยงำนส ำรวจพฒันำกำรเด็กปฐมวยั ปี 2560)

อายุ 18-59 ปี

BMI ปกต ิ:  48.47     %
รอบเอวปกต ิ:  54..25   %
พฤตกิรรมพึง่ประสงค ์ : 20.69 %
ออกก ำลงักำยi30นำทแีละ 5วนั
ใชนสปัดำห ์: 25.44  %
นอนมำกว่ำ7้ม. :  67.25  %
(HDC.สค.63, กำรส ำรวจฯ)

ประชาชนสุขภาพดี
LE=75 ปี

HALE=85ปี



วัยผู้สูงอายุวัยท างาน6-14 ปี

เสน้ทำง้วีติกำรเกดิโรค NCD คนไทย

อ้วน : 12.51 %
เตี้ย : 8 %
สูงดีสมส่วน :
65.42  %

BMI ปกติ ( 18-59 ปี) : 47.90 %
รอบเอวปกติ(30-44ปี) : 50.67 %
น้้ำหนักเกินและอ้วน (19-29 ปี

: 28.97 %

STROKE
STEMI
CKD

พฤติกรรมพึ่งประสงค์
: 30.44 %

0-5 ปี

อ้วน :10.62 %
เตี้ย : 12.60 %
LBW : 9.4 %
สูงดีสมส่วน :
63.08 % ที่มา: DOH dash board,25 มีค.2564





กรอบแนวคิดการพฒันาความรอบรู ้ด้า้นสุุขภาพ ไดพ้ฒันาและตีพิมพเ์ผยแพร่ใน

รายงานช่่ือ Health Literacy: A Prescription to End Confusion ของ Institute of 

Medicine’s ในปี ค.ศ. 2004 ซ่่ึงเนน้วา่

“ความรอบรู ้ด้า้นสุุขภาพเกิดจากปัจจยัสงัคม วฒันธรรม ครอบครวั ชุมุชน ปัจจยั

ดา้นการจดัการศึกษาและปัจจยั ดา้นการจดับัริการการแพทยแ์ละสาธารณสุุข”

ที่มา: ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ.กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความรอบรู้(HEALTH LITERACY).ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

WHO:ข้อเสนอต่อการพัฒนาความรอบรู้ ด้านสขุภาพ 



ข้อเสนอการพัฒนาความรอบรู้ ด้านสขุภาพของ WHO

1.อ่านออกเขียนได้

ส่งผลต่อสงัคม

(รายไดสู้ง ไดง้านท าสูง ส่วน

ร่วมกิจกรรมสูงและความ

เป็นอยู่ดีกว่า)

3.HLต ่าส่งผล

เกดิช่วงว่าความเหล่ือมล า้ 

ความเสมอภาคมากขึ้น 

ระดับการศึกษาสงูส่งผล

ให้HLสงูตามไปด้วย

4.สร้างทกัษะให้

เกดิHL

เป็นกระบวนการ

สะสมที่จะต้องพัฒนา

ไปตลอดชีวิต

5.ความสามารถHL

แตกต่างตามบริบท 

วัฒนธรรฒ ขอบเขตพ้ืนที่ ขึ้นกบั

ปัจจัย ความสามารถสื่อสาร 

ความรู้  วัฒนธรรม ลักษณะรtบบ

บริการสาธารณสขุ สิ่งอ านวยต่อ

การเข้าถงึ เข้าใจ และใช้ข้อมูล 

การใช้ภาษาที่ยากส่งผลต่อHL

6.HLต า่ส่งผลต่อ

ต้นทุนค่ารักษาที่สงูขึ้น ข้อเสนอ HL 
(Ilona Kickbusch,  
Jurgen M. Pelikan, 

Franklin Apfel & Agis D. 
Tsouros, 2013)

2.กลุ่มHLต ่าสมัพันธ 

กบั ส่งเสริมสขุภาพตนเองและ

ค้นหาความเสี่ยงต ่า,มีพฤตกิรรม

เสี่ยงสงู อบัุติเหตุสงู ประเมิน

สขุภาพตนเองน้อย

ที่มา: ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ.กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความรอบรู้(HEALTH LITERACY).ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ



ที่มา: ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ.กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความรอบรู้(HEALTH LITERACY).ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ



ที่มา: ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ.กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความรอบรู้(HEALTH LITERACY).ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ



Don Nutbeam (2000, 2008) ศาสตราจารย คณะสาธารณสขุศาสตร  และเวชศาสตร ชุมชน 

มหาวิทยาลัยซิดนีย  ประเทศออสเตรเลีย และที่ปรึกษาองค การอนามัยโลก ได้จ าแนก

ความรอบรู้ ด้านสขุภาพไว้ 3 ระดับ (ชะนวนทอง ธนสกุาญจน , 2560)

สมรรถนะในการอ่าน

และเขียนพือ่ใหส้ามารถ

เขา้ใจเนื้ อหาดา้นสุขภาพ

สมรรถนะในการใชค้วามรูแ้ละ

การสือ่สาร เพือ่ใหส้ามารถ มี

ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ 

เป็นการรูเ้ท่าทนัทางปัญญา 

(cognitive literacy) และ 

ทกัษะทางสงัคม (social skill) 

สมรรถนะในการประเมินขอ้มูล

สารสนเทศ ดา้นสุขภาพทีม่ีอยู่

เพือ่ใหส้ามารถตดัสินใจและ

เลือกปฏิิบติัในการสรา้งเสริม 

และรกัษาสุขภาพของตนเอง

ใหค้งดีอย่างต่อเนือ่ง

ที่มา: ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ.กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความรอบรู้(HEALTH LITERACY).ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ







ความรอบรูด้า้นสุขภาพคอือะไร?

ควำมสำมำรถหรอืทกัษะของบุคคล
ใชนกำรเขำ้ถงึ เขำ้ใชจขอ้มูลสขุภำพ โตต้อบ

ซกัถำม จนสำมำรถประเมนิ ตดัสนิใชจ ปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรม เลอืกรบับรกิำรเพือ่กำรจดักำร

สขุภำพตนเองไดอ้ยำ่งเหมำะสม และสำมำรถบอก
ตอ่ผูอ้ืน่ได ้

ทีม่า: กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข, 2560

บรรยำยพเิศษโดย นพ.ว้ริะ เพ็งจนัทร ์อธบิดกีรมอนำมยั นำยกสมำคม THLA วนัที่ 29 มถินุำยน 2561 ณ โรงแรมมริำเคลิฯ กรงุเทพมหำนคร



ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง กระบวนการทาง
ปัญญา และทักษะทางสังคมที่ก่อเกิด แรงจูงใจและ
ความสามารถของปัจเจกบุคคลที่จะเข้าถึง เข้าใจ
และใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจที่
เหมาะสม และก่อเกิดสุขภาวะ (WHO, 1998) 









อาสารอบรู้สขุภาพ



50

สรา้งความรยบรูใ้หส้ถานประกยบการ/

กิจการ/กิจกรรม ผ่านการประเมินตาม

มาตรการ TSC Plus รย้ยละ 90

ยตัราความรยบรูด้า้นสุขภาพรย้ยละ 70





กรอบการขบัเคลือ่นความรอบรูด้า้นสขุภาพ

การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ที่คุกคามสุขภาวะคนไทย ปี พ.ศ. 2565-2570



ประชาชน สุขภาพดี
LE 85 ปี

HALE 75 ปี

ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
ดูแลความเสี่ยงด้วยตนเอง
SAVE MOM,ปรับพฤติกรรม

โดยนักสื่อสารมืออาชีพ

เตรียมพร้อมก่อนครองคู่
ดูแลตนเองด้วยIT

,ปรับพฤติกรรมโดย
นักสื่อสารมืออาชีพ

เติบโต พัฒนาการสมวัย
พ่อแม่รอบรู้เลี้ยงดูลูก

,ปรับพฤติกรรมเลี้ยงดูลูก
โดยนักสื่อสารมืออาชีพ

แข็งแรง สมองดี  มีทักษะชีวิต สุขภาพ
และสังคม เฝ้าระวังสุขภาพIตนเองIT

,เป็นอาสารอบรู้สุขภาพประจ าโรงเรียน 
ครอบครัว โรงงาน

หุ่นดี  มีทักษะชีวิตและสังคม
เฝ้าระวังสุขภาพIตนเองIT,

เป็นอาสารอบรู้สุขภาพประจ า
โรงเรียน ครอบครัว โรงงาน

เฝ้าระวังจัดการพฤติกรรมสุขภาพ
ด้วยตนเอง ,ปรับพฤติกรรมสุขภาพ

โดยนักสื่อสารมืออาชีพ

แข็งแรง สมองดี 
เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงวัย
ปรับพฤติกรรมสุขภาพ
โดยนักสื่อสารมืออาชีพ

อ าเภอรอบรู้สุขภาพ
พัฒนาคลินิกเตรียมพร้อม

ก่อนครองคู่

สถานบริการสาธารณสุขรอบรู้สุขภาพ  พัฒนาคลินิกรอบรู้สุขภาพแม่และเด็ก
(ANC ห้องคลอด หลังคลอด WCC) ศูนย์เด็กเล็กรอบรู้เลี้ยงดูเด็ก
ชมรมครอบครัวรอบรู้เลี้ยงดูลูก อาสาครอบครัวรอบรู้เลี้ยงดูลูก

สถานศึกษารอบรู้สุขภาพ ครูสื่อสารรอบรู้มืออาชีพ
คลินิกหุ่นดี สมองดี สุขภาพดี ชมรมวัยเรียนวัยรุ่นรอบรู้สุขภาพ

ผู้พิทักษ์นักเรียนรอบรู้สุขภาพ

องค์กรรอบรู้สุขภาพ
สถานประกอบการรอบรู้สุขภาพ 

คลินิกวัยท างานสุขภาพดี
ชมรมคนท างานรอบรู้สุขภาพ

ผู้พิทักษ์วัยท างานรอบรู้สุขภาพ

อ าเภอรอบบรู้สุขภาพ
ชมรมผู้สูงวัยรอบรู้สุขภาพ 

คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี
ผู้พิทักษ์ผู้สูงวัยรอบรู้สุขภาพ

กลไกการขับเคลื่อนจังหวัด : คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กและเยวชนระดับจังหวัด , คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
ประเทศ : คณะกรรมการสร้างความรอบรู้ประชากรทุกช่วงวัย (ยกร่าง)

กรอบการขับเคลื่อน : จ.13.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการป้องกันและควบคุม

ปัจจัยเสี่ยง ที่คุกคามสุขภาวะคนไทย ปี พ.ศ. 2565-2570

By Jintana Pattanapongthorn



House Model การสร้างความรอบรู้ด้านสขุภาพ ปี 2565









บทบาทของ สสจ. และส่ิงสนับสนุน







ตัวอย่างองค์กรต้นแบบสร้างความรอบรู้
ระบบการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยแบบบรูณาการ

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายถึง    การพัฒนาระบบการจัดบริการสรา้งความรอบรู้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยองค์รวม ใน 4 หน่วยงานหลัก  
(1) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   (2) ครอบครัว    (3) สถานบรกิารสาธารณสุข  

(4) หน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดบัต าบล

:  โรงเรียนและศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จัดประสบการณ์การเรียนรูเ้นน้เด็กเป็นศูนยก์ลางของการเรยีนรู้ระดับบุคล ตามคู่มือแผนการเรียนการสอน
เลี้ยงดูลูก“ตามค าสอนพ่อ” ด้านสุขภาพ 8 คุณธรรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีประสิทธิผล 

: ครอบครัว โดย พ่อ-แม่ หรือผู้ปกครอง : อบรม บ่มเพาะใช้คู่มือครอบครัวต้นแบบ  “เลี้ยงดูลูกตามค าสอนพ่อ”คุณธรรม 8 ประการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสอน อบรม บ่มเพาะเด็กปฐมวัยอย่างมคีุณภาพ

: สถานบริการสาธารณสุข :   องค์กรการจัดบริการด้านสร้างความรอบรู้เลี้งดูลูกและการจัดบริการสุขภาพตามสทิธฺิประโยชน์พื้นฐาน
ที่พึ่งได้รับ อย่างมีคุณภาพ 

:องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล หรือ อบต. มีการจัดท าแผนพัฒนาเด็ก การสนับสนนุงบประมาณเพื่อสง่เสริมการเจริญเติบโต
องค์กรรอบรู้                    และพัฒนาการเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้การเรียน การสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนยก์ลางกาi

เรียนรู ้ การสนับสนนุวัสดุการศึกษาอยา่งเพียงพอเชน่ เกมส์การศึกษา ของเล่น พื้นที่เล่นหรือสนามเด็กเลน่ 
การพัฒนาครูพี่เลี้ยงเด็ก

ท่ีมา: จินตนา   พัฒนพงศ์ธรและคณะ  (2563) .ระบบการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง .

คน(แผนย่อย11.2)+กระบวนการ (แผนย่ยอ13.1)



องคืกรสนับสนุน
การส่งเสริมพัฒนาการ

และการรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

จัดบริการามสิทธิประโยชน์
มารดาช่วงตั้งครรภ์เด็กปฐมวัย

อย่างมีคุณภาพ

การอบรม บ่มเพาะของครอบครัวรอ 
รู้เลี้ยงดูลูกตาม “ค าสอนพ่อ”

ระบบการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยแบบบูรณาการ

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครอบครัวต้นแบบฯ

การจัดการประสบการณ์
การเรียนรู้เด็กปฐมวัย
อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ีมา: จินตนา   พัฒนพงศ์ธรและคณะ  (2563) .ระบบการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง .

การเปรียบเทียบ ก่อน-หลังด าเนินงาน
พัฒนาการสมวัยเด็ก3-5 ปี

พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก การปฏิบัติตามคุณธรรม 8ประการกับ
พัฒนาการสมวัยเด็กปฐมวัย

ก่อน
ร้อยละ 50.50
สูงดีไม่สมส่วน
ร้อยละ 24

หลัง
ร้อยละ 65.40
สูงดีไม่สมส่วน
ร้อยละ  18

ค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเรียนรู้ของ
เด็ก ก่อน-หลังใช้คู่มือมีความแตกต่าง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.000

- มีการปกฏิบัติด้วยตนเองโดยไม่ชี้น า
- ค่าคะแนนการปฏิบัติตาม8คุณธรรม

มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการสมวัย
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.022



โปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของบุคคลากรในหน่วยงาน

ที่มา: กชกร  สมมัง.(2564).โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

คน(แผนย่อย11.4)+กระบวนการ (แผนย่ยอ13.1)



ที่มา: กชกร  สมมัง.(2564).โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี



สิ่งที่คาดหวัง
เพิ่ม HL เพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี

ครูสื่อสารรอบรู้มืออาชีพ 
คลินิกหุ่นดี สมองดี สุขภาพดี

ชมรมวัยเรียนวัยรุ่นรอบรู้สุขภาพ
อาสารอบรู้สุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น

สถานประกอบการรอบรู้สุขภาพ คลินิก
วัยท างานสุขภาพดี ชมรมคนท างานรอบ
รู้สุขภาพ อาสารอบรู้สุขภาพวัยท างาน 

ชมรมผู้สูงวัยรอบรู้สุขภาพ คลินิกผู้สูงวัย
สุขภาพดี 

อาสารอบรู้สุขภาพผู้สูงวัย

เตรียมพร้อมก่อนครองคู่
ดูแลตนเองด้วย IT

ดูแลความเสี่ยงด้วย
ตนเอง

ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย

SAVE MOM

แข็งแรง สมองดี 
มีทักษะชีวิต&สุขภาพ&สังคม

เฝ้าระวังสุขภาพ
ตนเอง

เฝ้าระวังสุขภาพตนเอง
หุ่นดี มีทักษะชีวิตและสังคม

เติบโต พัฒนาการสมวัย
พ่อแม่รอบรู้เลี้ยงลูก

เฝ้าระวังจัดการ
พฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง

แข็งแรง สมอง
ดีเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

อ าเภอ
รอบรู้สุขภาพ

สถานศึกษา
รอบรู้สุขภาพ

คลินิกเตรียมพร้อมก่อนครองคู่
คลินิกรอบรู้สุขภาพแม่&เด็ก (ANC LR PP WCC) 

ศูนย์เด็กเล็กรอบรู้ ชมรมครอบครัวรอบรู้เลี้ยงดูลูก อาสารอบรู้เลี้ยงดูลูก

ที่มา: Jintana Pattanapongthorn

กลไกการขับเคลื่อนจังหวัด: คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด / คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

กลไกการขับเคลื่อนประเทศ: คกก.สร้างความรอบรู้ประชากรทุกช่วงวัย (ยกร่าง)

คน(แผนย่อย11.2)+กระบวนการ (แผนย่ยอ13.1)





ข้อเสนอต่อการพัฒนาความรอบรู้ ด้านสขุภาพ

การสนทนากลุ่ม

กติกา

03

BY: JINTANA   PATTANAPONGTHORN

1. ใช้เวลาในการสนทนากลุ่ม 30 นาที
2. ท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ใช้เวลาใน

การแสดงความคิดเห็น ท่านละไม่เกิน 5 นาที
ขอให้แจ้งผู้ประสานงาน  คุณวิมล  บ้านพรวน 
ก่อนการสนทนา

3. ท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นไม่ควรเสนอ
ประเด็นที่ซ้ าซ้อนกัน

4. ให้เสนอประเด็นที่จะแสดงความคิดเห็น
ครั้งละ 1 ท่าน

5. ขออนุญาตบันทึกภาพและเสียงในการน าเสนอ
6. สรุปผลในภาพรวม จะไม่ปรากฏชื่อสถานที่

ปฏิบัติงานของผู้แสดงความคิดเหน็



ข้อเสนอต่อการพัฒนาความรอบรู้ ด้านสขุภาพ

ประเด็นการสนทนากลุ่ม

01

03

กลุ่มแม่และเด็กปฐมวัย
ประเด็นการพัฒนา นโยบาย เป้าหมาย  มาตรการ 

กิจกรรมส าคัญควรเป็นอย่างไร

กลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น
ประเด็นการพัฒนา นโยบาย เป้าหมาย  มาตรการ 

กิจกรรมส าคัญควรเป็นอย่างไร

BY: JINTANA   PATTANAPONGTHORN



ข้อเสนอต่อการพัฒนาความรอบรู้ ด้านสขุภาพ

ประเด็นการสนทนากลุ่ม

04

01

02

03

กลุ่มอนามัยวัยท างาน
ประเด็นการพัฒนา นโยบาย เป้าหมาย  มาตรการ 

กิจกรรมส าคัญควรเป็นอย่างไร

กลุ่มอนามัยวัยผู้สูงอายุ
ประเด็นการพัฒนา นโยบาย เป้าหมาย  มาตรการ 

กิจกรรมส าคัญควรเป็นอย่างไร

BY: JINTANA   PATTANAPONGTHORN




