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ชมุชนสขุภาพดี 

Healthy Community 

ทิศทางของประเทศไทย TH 4.0 

ในบทบาทของศิริราช ผนวกกับ 

เมืองสขุภาพดี   Healthy Cit ies  



การเช่ือมโยงเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

เพ่ือขบัเคล่ือนประเทศไทยไปส ูเ่ป้าหมาย 

ในมหาวิทยาลยัและสถาบนัวิจยั 
มาพฒันา 

ใหต้รงจดุ 

ใชพ้ลงัประชารฐั  พฒันาตนเอง  

พ่ึงพาตวัเอง 

พ่ึงพากนัเอง 

และ  รวมกนัเป็นกล ุม่...อยา่งมีพลงั 



การเปลี่ ยนแปลงของพ้ืน ท่ี . . .   

ท่ี มีแนวโน้มความเ ป็นเ มืองเ พ่ิม ข้ึน  

รองรับอนาคตท่ีมีความเป็นสังคมเมือง  

ลักษณะส าคัญของ  “ความ เ ป็น เ มือง ”  

ความซับซ้อน  

ความหลากหลายของประชากร  

บริบท   

ทักษะการแก้ปัญหา  

มี สินทรัพย์และ ปัญหาท่ี เ ป็นเอกลักษณ์   



Impact of  

Demographic Change 

The Beginning of  

Aging Society 



พฒันาระบบ Public Health Care Thailand 4.0ดา้นสาธารณสขุ 

Confidentiality of 

ระบบสารสนเทศ รพ.  

ให้ความส าคัญกับ  . . .  (Hospital Information System, HIS) 

การรกัษาความลบั ขอ้มลู 

การเช่ือมโยงฐานขอ้มลู 

Database link 

information 



                      บางกอกน้อยโมเดล 
เจ้าหน้า ท่ี  ค ณ ะแพทย ศ า สตร์ศิ ริ ร า ชพย าบา ล   เ ป็ น ผู้ป ร ะส าน ง าน  

 

ป ร ะช า ช น / ชุม ช น  โ ร ง เ รี ย น / อ งค์ กร ภาครัฐ / เ อกชน  

       “ พ้ืนท่ี”  เ ป็นฐานสร้าง  

“ชุมชนต้นแบบสุขภาวะเขตเมือง”  ดา้นเศรษฐศาสตร ์

ดา้นสขุภาพ 

ความปลอดภยั 

ดา้นสิ่ งแวดลอ้มและภยัพิบติั  

ดา้นสงัคม 

โครงการพฒันาระบบดแูลและสรา้งเสริมสขุภาพชมุชนผ่านระบบฐานขอ้มูลสขุภาพ  (ศิริราชสานสองวยั : บางกอกนอ้ยโมเดล) 



A Medical School 
การศึกษา  

การวิจัย  
การบริการ  

การดแูลสังคม  

การร่วมเป็นส่วนหน่ึง

ของสังคม  “HIS”และ“TH 4.0”  

 เ ป็นตัวแปร  

Siriraj is “Beyond a Medical School”  

โดย  



สร้างกรอบ  

ท่ีสอดคล้องกับนโยบายระดับประ เทศ  

ก าหนดนโยบาย เ ป้าหมาย  

              และวางแผนการด า เ นินงาน  

การด าเนินงาน 



ดา้นการพฒันาแบบสอบถาม  

    จดัท าค าอธิบายค าถามในแบบสอบถาม 

โครงการฯ ไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจยัในคน 

 เม่ือ 27 ธนัวาคม 2559 

ไดร้บัการสนบัสนนุ  

 จากภาควิชา/หน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ  

                                                                    และ องคก์รภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้ง 



เครือข่ายภายนอกที่เข้าร่วมด าเนินการออกแบบแบบข้อค าถาม 



การส ารวจชมุชน และทดสอบแบบสอบถาม 



-   รอ้ยละของชมุชนท่ีเขา้รว่มโครงการฯ 

                              34 ชมุชน จาก 42 ชมุชน  ในเขตบางกอกนอ้ย 

BANGKOK NOI community 

 

- รอ้ยละของโรงเรยีนท่ีเขา้รว่มโครงการฯ 

27 โรงเรยีน จาก 41 โรงเรยีน ในเขตบางกอกนอ้ย 

เครือข่ายองคก์รการศึกษา 

SCHOOLS IN BANGKOKNOI 

65%  

เครอืขา่ยชมุชนเขตบางกอกนอ้ย 

80 %  



ดา้นพฒันาแอพพลิเคชนัตน้แบบ...บนเว็บเบส  

Interface Design 



ดา้นพฒันาแอพพลิเคชนัตน้แบบ... บนมือถือ 

(ทดลอง ระบบ Android) สามารถ Download ท่ี Google play : Bangkoknoi Model 

Interface Design 



แผนการด าเนินงานต่อไป 
แผนงานสร้างเครือข่ายเพื่อการจัดการระบบฐานข้อมูลประชากร 

2560 
การด าเนินงาน   เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

วางแผนประชาสัมพันธ์โครงการฯเชิงรุก เพ่ือการลงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ 

ทดสอบระบบ Application และ Web based   

ออกแบบ หลักสูตรอบรม อาสาสมัคร (รวบรวมข้อมูลและจัดท าเนื้อหาการอบรม) 

อบรม และ Work Shop อาสาสมัคร 

การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 

วางแผนการลงพื้นที่ชุมชน  

วางแผนประสานงาน การเก็บข้อมูลจากชุมชนและองค์กรภาครัฐ และสถานศึกษา
ในพ้ืนที่ 

ลงเก็บพื้นที่ข้อมูลในชุมชน *กลุ่มเด็กมัธยมปลาย องค์กรภาครัฐที่อยู่ในเขตพื้นที่
บางกอกน้อย ผู้อยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่บางกอกน้อย (กลุ่มผู้สูงอายุ) 



 แผนปฏิบติัการกิจกรรมประชาสมัพนัธแ์ละ 

รวบรวมผลการด าเนินงานเพ่ือเผยแพร ่

ด าเนินการวางแผนและจดัท าสื่อประชาสมัพนัธเ์ชิงรกุ  

เก็บขอ้มลูสขุภาพรายบคุคลได ้

กล ุม่เป้าหมาย 

ของประชากรในเขตบางกอกนอ้ย 60 % 

ดาวนโ์หลดแอพพลิเคชัน่ 

โดยสมคัรใจตามสื่ออิเล็คทรอนิคส ์ 



 แผนปฏิบัติการกิจกรรมประชาสัมพันธ์และ 
รวบรวมผลการด าเนินงานเพื่อเผยแพร่ 

ด าเนินการวางแผนและจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (infographic) 

ผลิตสื่อโสตทัศน์ อาทิ วีดิทัศน์ (VDO Presentation)  

การจัดท าแผนรณรงค์ประชาสมัพันธ์ 

การจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพนัธ์โครงการฯ 

การจัดเก็บข้อมูลและการรายงานผลการด าเนินการ 



แผนการด าเนินงานต่อไป 

รวบรวมข้อมูลและจัดท าเนื้อหา
การอบรม ตามกลุ่มการเข้าถึง

ข้อมูล วางแผนอบรม  
ผู้ลงพื้นทีเ่ก็บขอ้มูล 

วางแผนการลงพื้นที่ชุมชน  
วางแผนประสานงาน การเก็บข้อมูลจาก
ชุมชนและองค์กรภาครัฐ และสถานศึกษา

ในพื้นที่ 



แผนการด าเนินงานต่อไป 
แผนงานสร้างเครือข่ายเพื่อการจัดการระบบฐานข้อมูลประชากร 

                    Work shop 


