กิิตติิกรรมประกาศ
การเปลี่่ � ย นแปลงพฤติิ ก รรมของประชาชนนั้้ � น จำำ � เป็็ น ต้้ อ งเปลี่่ � ย นแปลงในระดั ั บ วิิ จ ารณญาณ
หรืือสุุขภาวะทางปััญญา ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในสุุขภาวะ ๔ มิิติิ (กาย ใจ สัังคม ปััญญา) ศููนย์์เรีียนรู้้�สุุขภาวะ สำำ�นัักงาน
กองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ จึึงได้้จััดทำ�ำ โครงการสัังเคราะห์์ข้้อมููลกระบวนการเรีียนรู้้ที่่� สร้้
� างความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพ (Health Literacy) โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อรวบรวมแนวคิิด ทฤษฎีีต่่างๆ ในการสร้้างกระบวนการ
เรีียนรู้้�ที่่�สร้้างความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพจากบุุคคล หน่่วยงาน/องค์์กรต่่างๆ ทั้้�งภายในประเทศและต่่างประเทศ
แล้้วนำำ�มาวิิเคราะห์์ จััดระบบและสัังเคราะห์์ออกมาเป็็นแนวคิิด/ทฤษฎีีและกระบวนการ/ลำำ�ดัับขั้้�นในการสร้้าง
ความรอบรู้้�ทางสุุขภาพ (Health Literacy) และจััดทำำ�เป็็นสื่่�อต้้นแบบในการเผยแพร่่แนวคิิดกระบวนการ
เรีียนรู้้ที่่� สร้้
� างความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพแก่่สาธารณชนต่่อไป องค์์ความรู้้�จากการศึึกษาในครั้้�งนี้้�ส่่วนหนึ่่�งเกิิดจาก
การมีีส่่วนร่่วมในการระดมความคิิดเห็็น แลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ ความรู้้�จากนัักวิิชาการ นัักจััดกระบวนการ
และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเสริิมสร้้างความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ ซึ่่ง� ทุุกภาคส่่วนได้เ้ ล็็งเห็็นความสำำ�คัญ
ั ของการ
พััฒนาองค์์ความรู้้�เรื่่�องความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพของประเทศไทยอย่่างเป็็นระบบ มีีความก้้าวหน้้าทั้้�งด้้านวิิชาการ
และด้้านการพััฒนานโยบายที่่�นำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิได้้อย่่างแท้้จริิง ซึ่่�งการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญนั้้�นสััมพัันธ์์เชื่่�อมโยง
กัันทั้้ง� ระบบใหญ่่ของสัังคม ตั้้�งแต่่ระดัับนโยบายชาติิ ระดัับองค์์กรรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ ระดัับชุุมชนรอบรู้้�สุุขภาพ
จนไปถึึงระดัับครอบครััวและตััวประชาชนที่่�ต้้องมีีความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพเพื่่�อการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมทาง
สุุขภาพที่่�พึึงประสงค์์
	บััดนี้้� โครงการสัังเคราะห์์ข้้อมููลกระบวนการเรีียนรู้้ที่่� สร้้
� างความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพสำำ�เร็็จได้ด้้ ว้ ยดีี ในการนี้้�
คณะผู้้จั� ดทำ
ั �จึึ
ำ งขอขอบพระคุุณ ดร.ณััฐพัันธุ์์� ศุุภกา ผู้้อำ� �ำ นวยการสำำ�นักั พััฒนาภาคีีสัมพั
ั นั ธ์์และวิิเทศสััมพันั ธ์์ สสส.
ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.ขวััญเมืือง แก้้วดำำ�เกิิง หััวหน้้าภาควิิชาสุุขศึึกษาและพฤติิกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
ที่่� ใ ห้้เกีี ย รติิ ม าเป็็ น ที่่� ปรึึ กษาโครงการด้ ้ า นวิิ ช าการ คณะนัั ก วิิ ช าการผู้้� ทรงคุุณวุุฒิิ ซึ่่�งประกอบด้้วย
รองศาสตราจารย์์ ดร.บุุญยง เกี่่�ยวการค้้า อดีีตผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน มหาวิิทยาลััยมหิิดล,
รองศาสตราจารย์์ ดร.ยุุวดีี รอดจากภััย คณบดีีคณะสาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบููรพา และรองศาสตราจารย์์
ดร.สุุรีย์ี ์ จัันทรโมลีี ผู้้อำ� �ำ นวยการหลัักสููตรปรัชั ญาดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิต สาขาวิิชาสาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเวสเทิิร์์น
ผู้้� แ ทนจากองค์์ ก รและหน่่ ว ยงานที่่� ขั ั บ เคลื่่� อ นการสร้้างเสริิ ม ความรอบรู้้� ด้ ้ า นสุุ ข ภาพ ซึ่่ � ง ประกอบด้้ ว ย
นายแพทย์์เกษม เวชสุุธานนท์์ ผู้้อำ� �ำ นวยการสถาบัันพััฒนาสุุขภาวะเขตเมืือง กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข,
คุุณวิิมล โรมา ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นักั โครงการขัับเคลื่่อ� นกรมอนามััย 4.0 เพื่่�อความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพของประชาชน
กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข, คุุณนิิรันั ตา ศรีีบุญ
ุ ทิิพย์์ หััวหน้้ากลุ่่�มพััฒนาวิิชาการและเทคโนโลยีีการสื่่�อสาร
สำำ�นัักสื่่�อสารความเสี่่�ยงและพััฒนาพฤติิกรรมสุุขภาพ กรมควบคุุมโรค กระทรวงสาธารณสุุข และคณะครูู
โรงเรีียนสารวิิทยาตลอดจนนัักจััดกระบวนการที่่�มีปร
ี ะสบการณ์์ในด้้านนี้้� ซึ่่ง� ประกอบด้้วย ดร.มุุกดา สำำ�นวนกลาง
จากกรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข, คุุณวรุุฒม์์ นิิมิิตยนต์์ นัักกระบวนการกลุ่่�ม Deschooling Game
และคุุณแสงจัันทร์์ เมธาตระกููล ผู้้�จััดการโครงการ มููลนิิธิิแพธทููเฮลท์์ P2H
องค์์ความรู้้�ที่่�ได้้จััดทำำ�เป็็นสื่่�อต้้นแบบในการเผยแพร่่แนวคิิดกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�สร้้างความรอบรู้้�ด้้าน
สุุขภาพนี้้� มีีกลุ่่�มเป้้าหมายผู้้�ใช้้ประโยชน์์ที่่�สำำ�คััญ คืือ ผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง กระบวนกร บุุคลากรของหน่่วยงาน
หรืือองค์์กรต่่างๆ ในระบบสุุขภาพ ภาคีีเครืือข่่ายของ สสส. และประชาชนทั่่ว� ไปที่่�สนใจ คณะผู้้จั� ดทำ
ั �ำ หวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่า
สื่่�อต้้นแบบนี้้�จะเป็็นเครื่่�องมืือที่่�สำำ�คััญในการเชื่่�อมโยงผู้้�คนและองค์์กรมาพััฒนา และขัับเคลื่่�อนงานสร้้างเสริิม
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพจนเกิิดผลการเปลี่่�ยนแปลงของบุุคคล องค์์กร และสัังคมอย่่างเป็็นรููปธรรม
สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.)
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ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
(Health Literacy)

1
รายงานผลการศึึกษาการสัังเคราะห์์ข้้อมููลกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�สร้า้ งความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ

1.1 ความเป็็นมาและความสำำ�คััญ
ของความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
	คำำ�ว่า่ “ความรู้้�รอบด้า้ นสุุขภาพ (Health Literacy)”
ปรากฏขึ้้�นครั้้ง� แรก ในปีี ค.ศ. 1974 โดยศาสตราจารย์์
Simonds SK ซึ่่ง� เป็็นนัักวิิชาการอาวุุโสด้้านสุุขศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััย Michigan ประเทศสหรััฐอเมริิกา ซึ่่�งได้้
เสนอแนวคิิดนี้้ใ� นการประชุุมวิชิ าการด้้านสาธารณสุุขว่่า
การทำำ�งานสุุขศึึกษามีีกรอบการทำำ�งานไม่่ใช่่เฉพาะการ
ให้้ข้้อมููลข่่าวสารด้า้ นต่่างๆ ผ่่านการพููดคุยุ แบบตััวต่่อตััว
หรืือสื่่�อมวลชน เพื่่�อให้้ประชาชนมีีสุุขภาพดีี แต่่ต้้องมีี
การทำำ � งานในการผลัั ก ดัั น นโยบายสัั ง คมร่่ ว มด้้ ว ย
ดัังนั้้�น เป้้าหมายของการทำำ�งานเพื่่�อให้้ประชาชนมีี
สุุขภาพดีี คืือ การทำำ�ให้้เกิิดความรู้้�รอบด้้านสุุขภาพ
โดยขอให้้มีีการกำำ�หนดมาตรฐานสิ่่�งที่่�ประชาชนควรรู้้�
โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่เด็็กในโรงเรีียนเป็็นต้้นไป การพััฒนาใน
ลำำ �ดั ั บ ต่่ อ มาของประเทศสหรัั ฐ อเมริิ ก า ระหว่่ า งปีี
ค.ศ. 1978-1985 คืื อ การเน้้นไปที่่� ผู้้ � ป่ ่ ว ยในระบบ
โรงพยาบาลเพื่่�อให้้ผู้้�ป่ว่ ยได้้เข้้าใจการเจ็็บป่่วยและวิิธีกี าร
ปฏิิบััติิตััวที่่�จำำ�เป็็นผ่่านกิิจกรรมของแพทย์์ พยาบาล
ทั้้�งที่่�เป็็นเอกสาร และสื่่�อต่่างๆ ที่่�ใช้้ในโรงพยาบาล การ
พััฒนาแนวคิิดความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพจึึงได้้ขยายวงไป
สู่่�บุุคลากรด้้านอื่่�นๆ ในสัังคม ทั้้�งในระบบการศึึกษา
ระบบศาลยุุติิธรรม และประชาชนทุุกภาคส่่วนที่่�ให้้
ความสำำ�คััญกัับการเข้้าใจข้้อมููล และสามารถนำำ�ข้้อมููล
ไปใช้้ในการตััดสิินใจในชีีวิิตได้้

	สำำ�หรัับงานศึึกษาเรื่่อ� งความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ
ในประเทศไทยช่่วงเริ่่ม� แรกนั้้น� มีีนักั วิิชาการด้้านสาธารณ
สุุขศาสตร์์ทำำ�การศึึกษาค้้นคว้้าแนวคิิดนี้้�เอาไว้้ โดย
รศ. ดร.ชะนวนทอง ธนสุุกาญจน์์ คณะสาธารณสุุขศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยมหิิดล (2561) ได้้นำำ�เสนอบทความวิิชา
การชิ้้�นสำำ�คัญ
ั เรื่่อ� ง “บทเรีียนการพััฒนาความรอบรู้้ด้� า้ น
สุุขภาพจากนานาชาติิสู่่�แผนการพััฒนาของประเทศไทย
(Health Literacy: Lessons Learned from International
Experience to the Thailand Context)”
อยู่่�ในวารสารสาธารณสุุขศาสตร์์ ปีีที่่� 48 ฉบัับที่่� 1
(มกราคม-เมษายน 2561) โดยได้้กล่่าวถึึงพััฒนาการ
แนวคิิดความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพไว้้ ดัังนี้้�
กรอบแนวคิิดการพััฒนาความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ
ได้้พััฒนาและตีีพิิมพ์์เผยแพร่่ในรายงานชื่่�อ Health
Literacy: A Prescription to End Confusion ของ
Institute of Medicine’s ในปีี ค.ศ. 2004 ซึ่่�งเน้้นว่่า
ความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพเกิิดจากปััจจััยสัังคม วััฒนธรรม
ครอบครััว ชุุมชน ปััจจััยด้า้ นการจััดการศึึกษาและปััจจััย
ด้า้ นการจััดบริิการการแพทย์์และสาธารณสุุข จากกรอบ
แนวคิิดนี้้ทำ� �ำ ให้้กลุ่่�มองค์์กรต่่างๆ ทำำ�การพััฒนาเครื่่อ� งมืือ
เทคนิิควิิธีมี ากมายเพื่่�อช่่วยพััฒนาความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ
แต่่เทคนิิคเครื่่อ� งมืือเหล่่านั้้น� ยัังจำำ�กัดั อยู่่�ในระบบโรงพยาบาล
และเป็็นการมุ่่�งเป้้าหมายไปที่่�การอ่่านออก เขีียนได้้
เป็็นส่่วนใหญ่่ จนกระทั่่ง� ปีี ค.ศ. 2010 Dr. Howard K. Ko
รััฐมนตรีีสาธารณสุุขของประเทศสหรััฐอเมริิกา ได้เ้ สนอ
ให้้เป็็นวาระแห่่งชาติิและมีีแผนการขัับเคลื่่อ� นระดัับชาติิ
เกิิดขึ้้�นร่่วมกัับการปฏิิรููประบบสาธารณสุุข
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	สำำ�หรัับการพััฒนาในประเทศอื่่�นๆ เช่่น ออสเตรเลีีย จีีน ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั คืือ กลุ่่�มสหภาพยุุโรปที่่�มีมุี มม
ุ องพััฒนา
ต่่อเนื่่�องจากประเทศสหรััฐอเมริิกา และนำำ�เสนอผลการพััฒนาที่่�ผ่า่ นมา 15 ปีี ในรููปแบบหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ใน
ปีี ค.ศ. 2013 ในรายงานเรื่่�อง Health Literacy: The Solid Fact ขององค์์การอนามััยโลกภููมิิภาคยุุโรป
จุุดเน้้นที่่�สำำ�คััญ คืือ การพััฒนาในทุุกภาคส่่วนของสัังคม การมีีระบบวััดและประเมิินผลที่่�ครอบคลุุมทุุก
มิิติิของการทำำ�ให้้ประชาชนมีีสุุขภาพดีี กรอบแนวคิิดของสหภาพยุุโรปเป็็นมุุมมองที่่�มีีความครอบคลุุมทุุก
ภาคส่่วนมากขึ้้น� จึึงได้้รัับการตอบรัับมาพััฒนาต่่อในภููมิภิ าคเอเชีีย ซึ่่ง� มีีการรวมตััวกัันเป็็น Asia Health Literacy
Association
1.2 แนวคิิดเรื่่�องความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
1.2.1 ความหมายของความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
การประชุุมส่่งเสริิมสุุขภาพโลกครั้้�งที่่� 7 เมื่่�อ 26-30 ตุุลาคม 2552 ณ กรุุงไนโรบีี ประเทศเคนยา
องค์์การอนามััยโลก (World Health Organization-WHO) ได้้ประกาศให้้ประเทศสมาชิิกให้้ความสำำ�คััญ
กัับการพััฒนาให้้ประชาชนมีีความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ (Health Literacy-HL) ซึ่่�ง WHO (1998) ได้้ให้้
ความหมายว่่า “เป็็นทัักษะทางปััญญาและทัักษะทางสัังคมของบุุคคล ที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดแรงจููงใจและสมรรถนะ
ที่่�จะเข้้าถึึง เข้้าใจและใช้้ข้้อมููลข่่าวสารและบริิการสุุขภาพเพื่่�อส่่งเสริิมและบำำ�รุงุ รัักษาสุุขภาพตนเองให้้คง
ดีีอยู่่�เสมอ”
Institute of
Medicine:
ได้้ให้้ความหมายความรอบรู้้�
IOM (2004)
ด้้านสุุขภาพว่่าหมายถึึง ระดัับ
ความสามารถของแต่่ละบุุคคลในการ
เข้้าถึึง มีีวิธีิ กี ารและทำำ�ความเข้้าใจในข้้อมููล
ข่่าวสารและบริิการทางสุุขภาพพื้้�นฐาน
ที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อการตััดสิินใจทางสุุขภาพที่่�
เหมาะสม แต่่นอกเหนืือไปจากความ
สามารถของแต่่ละบุุคคล ความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพยัังขึ้้�นอยู่่�กัับทัักษะ ความ
พึึงพอใจและความคาดหวัังของข้้อมููล
ข่่าวสารทางสุุขภาพและผู้้�ให้้บริิการด้า้ น
สุุขภาพ เช่่น แพทย์์ พยาบาล ผู้้�บริิหาร
ผู้้�ดููแลเยี่่�ยมบ้้าน สื่่�อสารมวลชน และ
ปััจจััยอื่่�น เป็็นต้้น

Kwan,
Frankish & ได้้ให้้ความหมายความรอบรู้้�
Rootman
ด้า้ นสุุขภาพว่่าหมายถึึง ระดัับ
(2006)
	ที่่� ปร ะชาชนสามารถเข้้าถึึง
เข้้าใจ ประเมิิน และสื่่�อสารข้้อมููลทาง
สุุขภาพได้้ตรงกัับความต้้องการในบริิบท
ที่่�แตกต่่างกัันด้้านสุุขภาพเพื่่�อส่่งเสริิม
และคงรัักษาสุุขภาพที่่�ดีีตลอดชีีวิิต
Kickbusch
(2006)

ได้้ให้้ความหมายความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพว่่าหมายถึึง การกระทำำ�ที่่�
เป็็นพลวััตและมีีพลัังจููงใจตนเอง และ
เป็็นทัักษะชีีวิตที่่
ิ สำ� �คั
ำ ญ
ั ในการเข้้าสู่่�สัังคม
สมััยใหม่่ได้้ และเป็็นทางเลืือกในชีีวิิต
ประจำำ�วัันที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อสุุขภาพและ
ความสุุขใจ
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Nutbeam
(2008)

Rootman
(2009)

Edwards,
Wood,
ได้้ให้้ความหมายความรอบรู้้�
Davies &
ด้้านสุุขภาพว่่าหมายถึึง การที่่�
Edwards
ได้้รัับการถ่่ายทอด และผู้้�มีี
(2012)
ส่่ว นร่่ว มสร้้างให้้เกิิดความ
สามารถเหล่่านี้้�ก็็จะกลายเป็็นผู้้�มีีความ
รอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในการจััดการภาวะ
เงื่่�อนไขทางสุุขภาพของเขา ให้้สามารถ
เข้้าถึึงและเกาะติิดกับั ข้้อมููลข่่าวสารและ
บริิการ มีีการปรึึกษาหารืือกัับผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ
ด้้านสุุขภาพและเจรจาต่่อรองเพื่่�อให้้เข้้า
ถึึงการรัักษาได้้อย่่างเหมาะสม และมีี
การเปลี่่�ยนแปลงในความสามารถเหล่่า
นี้้�ระหว่่างสมาชิิกในกลุ่่�มสุุขภาพ บางคน
มีีความรู้้�และทัักษะในการจััดการตนเอง
ดีี แต่่บางคนมีีการแสวงหาข้้อมููลน้้อย
และมีีการสื่่�อสารเพื่่อ� ปรึึกษาหารืือกัันน้้อย

HLS-EU
Consortium
(2012)

ได้้ให้้ความหมายความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพว่่าหมายถึึง ทัักษะทางปััญญา
และทางสัังคมที่่�ชี้้�นำำ�ก่่อให้้เกิิดแรงจููง
ใจและความสามารถของแต่่ละบุุคคล
ช่่วยให้้เข้้าถึึง เข้้าใจและใช้้ข้้อมููลข่่าวสาร
ในวิิถีีทางเพื่่�อการส่่งเสริิมและคงรัักษา
สุุขภาพที่่�ดีีของตนเองอย่่างต่่อเนื่่�อง

ได้้ให้้ความหมายความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพว่่าหมายถึึง ทัักษะที่่ค� รอบคลุุม
ถึึงความจำำ�เป็็นเพื่่�อการค้้นหา เพื่่�อการ
ประเมิินและการบููรณาการข้้อมููลข่่าวสาร
ทางสุุขภาพที่่มี� คี วามหลากหลายของบริิบท
และยัังช่่วยในด้้านการเรีียนรู้้คำ� �ศั
ำ พั ท์์ทาง
สุุขภาพและวััฒนธรรมของระบบสุุขภาพ
นั้้�นๆ อีีกด้้วย

ได้้ให้้ความหมายความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพว่่าหมายถึึง การรู้้�
หนัังสืือที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความรู้้�ที่่�จำำ�เป็็น
แรงจููงใจ และสมรรถนะในการเข้้าถึึง
เข้้าใจ ประเมิิ น และการประยุุ ก ต์์ ใ ช้้
ข้้อมููลข่่าวสารทางสุุขภาพเพื่่อ� การตััดสินิ ใจ
ในชีีวิตปร
ิ ะจำำ�วันั ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดููแล
สุุขภาพ การป้้องกัันโรคและการส่่งเสริิม
สุุขภาพเพื่่�อการคงอยู่่�ในการดููแลสุุขภาพ
ตนเอง และมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีตลอดไป
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สำำ�หรัับนิิยามที่่�ใช้้ในประเทศไทยนั้้�น ในระยะแรกๆ ในแวดวงวิิชาการด้า้ นสุุขภาพได้ใ้ ช้้คำำ�เรีียกภาษาไทยของ
คำำ�ว่่า “Health Literacy” อยู่่�หลายคำำ� ดัังนี้้�
ความแตกฉาน

เป็็นคำำ�นิยิ ามที่่�สถาบัันวิิจัยั ระบบสาธารณสุุข (สวรส., 2541) ใช้้เรีียก
โดยแปลความหมายจากนิิยามขององค์์การอนามััยโลก (1998) คืือ ทัักษะต่่างๆ
ทางการรัับรู้้�และทางสัังคม ซึ่่�งเป็็นตััวกำำ�หนดแรงจููงใจและความสามารถของปััจเจกบุุคคลในการที่่�จะเข้้าถึึง
เข้้าใจ และใช้้ข้้อมููลในวิิธีีการต่่างๆ เพื่่�อส่่งเสริิมและบำำ�รุุงรัักษาสุุขภาพของตนเองให้้ดีีอยู่่�เสมอ

ด้้ า นสุุ ข ภาพ

การรู้้ � เ ท่่ า ทัั น

เป็็นคำำ�ที่่ส� อดรัับกัับการดำำ�เนิินงานด้้านการสื่่�อสาร ซึ่่ง� มีีการพััฒนาและ
ดำำ�เนิินงานเรื่่อ� งการรู้้�เท่่าทัันสื่่อ� (Media Literacy) ในแผนงานสื่่อ� สาร สร้้างสุุขภาวะ
ของเยาวชน สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.)

ด้้ า นสุุ ข ภาพ

ความฉลาด

เป็็นคำำ�ที่่�ใช้้ในแวดวงการศึึกษา โดยมููลนิิธิิเพื่่�อพััฒนาการศึึกษาไทย
สำำ�นักั งานเลขาธิิการสภาการศึึกษา ภายใต้้การสนัับสนุุนของสำำ�นักั งานกองทุุนสนัับสนุุน
การสร้้างเสริิมสุุขภาพ (2535) โดย ศาสตราจารย์์สุมุ น อมรวิิวัฒ
ั น์์ เสนอแนวคิิดว่า่ “ความฉลาดทางสุุขภาวะ”
คืือ ความเป็็นสุุขอย่่างฉลาด เกิิดขึ้้�นได้้โดยวิิธีีเรีียนรู้้�ที่่�จะดำำ�เนิินไปตลอดชีีวิิต ได้้แก่่ การเรีียนเพื่่�อรู้้�
(Learning to learn) หรืือการฝึึกฝนให้้รู้้�วิิธีีที่่�จะเข้้าใจ การเรีียนรู้้�เพื่่�อปฏิิบััติิได้้จริิง (Learning to do)
หรืือการสร้้างสรรค์์สิ่่ง� ต่่างๆ ที่่แ� วดล้้อม การเรีียนรู้้เ� พื่่�อที่่จ� ะอยู่่�ร่ว่ มกััน (Learning to live together) หรืือการ
มีีส่่วนร่่วมและร่่วมมืือกัับผู้้�อื่่�นในกิิจกรรมทางสัังคม และการเรีียนรู้้�เพื่่�อชีีวิิต (Learning to be) หรืือ
การมีีสติิปัญ
ั ญาไหวพริิบในการเข้้าใจโลกรอบตััว มีีความรู้้�สึึกนึึกคิิดและจิินตนาการที่่�จำ�ำ เป็็น ประพฤติิตนด้้วยความ
รัับผิิดชอบและเป็็นธรรม ซึ่่�งองค์์การการศึึกษา วิิทยาศาสตร์์และวััฒนธรรมสหประชาชาติิ (UNESCO)
ได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับวิิธีีเรีียนรู้้� 4 แบบนี้้�ว่่า “เสาหลัักของการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�”

ทางสุุ ข ภาวะ

ความฉลาด

ทางสุุ ข ภาวะ

เป็็นคำำ�ที่่กำ� �ำ หนดขึ้้�นใช้้ในโครงการศึึกษาและพััฒนาองค์์ความรู้้�เรื่่อ� ง Health
Literacy เพื่่�อสร้้างเสริิมภูมิู ปัิ ญ
ั ญาและการเรีียนรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ ของกองสุุขศึึกษา
กรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ กระทรวงสาธารณสุุข (2554)

ความรอบรู้้ �

	กำำ � หนดขึ้้� นโดยคณะผู้้� บ ริิ ห ารของกระทรวงสาธารณสุุ ข (2560)
ให้้ความหมายว่่า คืือ “ความรอบรู้้แ� ละความสามารถด้้านสุุขภาพ ของบุุคคลในการ
ที่่�จะกลั่่น� กรองประเมิินและตััดสินิ ใจที่่�จะปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม เลืือกใช้้บริิการและผลิิตภัณ
ั ฑ์์สุขุ ภาพได้อ้ ย่่าง
เหมาะสม”

ทางสุุ ข ภาวะ
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1.2.2 องค์์ประกอบของความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ
องค์์ประกอบของความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพที่่�มีีการนำำ�
มาใช้้พััฒนาและเผยแพร่่ของประเทศสหรััฐอเมริิกา
ประเทศแคนาดา กลุ่่�มประเทศยุุโรป และประเทศในเอเชีีย
เพื่่�อเป็็นแนวทางสำำ�หรัับการนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ ดัังนี้้�

1. องค์์ ประกอบการพััฒนาความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
ของประชาชนในประเทศสหรััฐอเมริิกา
การสำำ�รวจระดัับความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพของประชาชนในประเทศสหรััฐ
อเมริิกา ตามโครงการ The Healthy People 2010 (U.S. Department of
Health and Human Services, 2000) ได้้กำำ�หนดองค์์ประกอบของความ
รอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ ประกอบด้้วย (1) ความสามารถในการได้้รับั (the capacity
to obtain) (2) ความสามารถในการจััดการ (process) และ (3)
ความสามารถในการทำำ�ความเข้้าใจ (understand) เกี่่ย� วกัับข้้อมููลสุุขภาพ
พื้้�นฐานและบริิการที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการตััดสิินใจ (NAAL, 2006)
2) องค์์ประกอบความรอบรู้้ด้
� า้ นสุุขภาพของชาวแคนาดา
ศููนย์์ระบบข้้อมููลวิิจััยทางการศึึกษาของชาวแคนาดา หรืือ The Canadian
Education Research Information System (CERIS) ได้เ้ ผยแพร่่องค์์ประกอบ
ของความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพสำำ�หรัับชาวแคนาดา 6 ด้้าน ประกอบด้้วย
(1) ทัักษะการนัับจำำ�นวน (quantitative) (2) การรู้้�อย่่างมีีเหตุุผล (scientific
literacy) (3) การรู้้�เทคโนโลยีี (technological literacy) (4) การรู้้�วัฒ
ั นธรรม
(cultural literacy) (5) การรู้้�เท่่าทัันสื่่�อ (media literacy) และ (6)
การรู้้�ทางคอมพิิวเตอร์์ (computer literacy) (Begoray & Kwan, 2011)
และการพัั ฒ นาแบบ e-Health Literacy Scales (eHEALS) เพื่่�อศึึกษา
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในกลุ่่�มเยาวชน อายุุ 13-24 ปีี ที่่�ใช้้สื่่�ออิินเทอร์์เน็็ต
ในประเทศแคนาดา (Norman & Skinner, 2006) กำำ�หนดองค์์ประกอบ
5 ด้้าน คืือ (1) ความรู้้� (knowledge) (2) ความสะดวก (comfort) (3)
การรัับรู้้�ทัักษะในการค้้นหา (perceived skills at finding) (4) การประเมิิน
(evaluating) และ (5) การนำำ�ข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ไปใช้้ (applying)

6
รายงานผลการศึึกษาการสัังเคราะห์์ข้้อมููลกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�สร้้างความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ

3) องค์์ประกอบการพััฒนาความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพของ
ประชาชนในกลุ่่�มประเทศยุุโรป
กลุ่่�มประเทศยุุโรป 8 ประเทศ ได้้แก่่ ออสเตรีีย บััลแกเรีีย เยอรมนีี กรีีซ ไอร์์แลนด์์
เนเธอร์์แลนด์์ โปแลนด์์ และสเปน ได้้มีีการสำำ�รวจระดัับความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ
ของประชาชนตามโครงการ The European Health Literacy Survey (HLS-EU)
ระหว่่างปีี ค.ศ. 2009-2012 กำำ�หนดองค์์ประกอบของความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ ได้้แก่่
(1) การรู้้ห� นัังสืือ (literacy) (2) ความรู้้� (knowledge) (3) แรงจููงใจ (motivation) (4)
สมรรถนะในการเข้้าถึึง (competences to access) (5) ทำำ�ความเข้้าใจ (understand)
(6) ประเมิิน (appraise) และ (7) นำำ�ไปใช้้ (apply) ข้้อมููลสำำ�หรัับการตััดสินิ ใจเรื่่อ� ง
สุุขภาพในชีีวิตปร
ิ ะจำำ�วันั ทั้้ง� การดููแลสุุขภาพ ป้้องกัันโรค และส่่งเสริิมสุุขภาพเพื่่อ� บำำ�รุงุ
หรืือปรัับปรุุงคุุณภาพชีีวิติ (Sorensen et al., 2012; Storms et al., 2017)
4) องค์์ ป ระกอบการพัั ฒ นาความรอบรู้้ � ด้ ้ า นสุุ ข ภาพ
ของกองสุุขศึึกษา
กองสุุขศึึกษา กรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ กระทรวงสาธารณสุุข (2554) ได้้จัดั
ทำำ�โครงการศึึกษาและพััฒนาองค์์ความรู้้�เรื่่อ� ง Health Literacy เพื่่�อสร้้างเสริิม
ภููมิปัิ ญ
ั ญาและการเรีียนรู้้ด้� า้ นสุุขภาพสำำ�หรัับประชาชน ในปีี พ.ศ. 2553-2554
กำำ�หนดคุุณลัักษณะพื้้�นฐานที่่�จำ�ำ เป็็นต้้องพััฒนาเพื่่�อเพิ่่�มความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ
สำำ�หรัับประชาชนทั่่ว� ไป ในการเตรีียมความพร้้อมและเผชิิญความเปลี่่�ยนแปลงของ
โลกสมััยใหม่่ สามารถปรัับตััวเพื่่อ� ให้้มีีพฤติิกรรมสุุขภาพที่่ถู� กู ต้้อง และดููแลสุุขภาพ
ได้้อย่่างเหมาะสม ภายใต้้นิิยามที่่�กำ�ำ หนดไว้้ว่า่ “ความสามารถและทัักษะในการเข้้าถึึง
ข้้อมููล ความรู้้�ความเข้้าใจ เพื่่�อวิิเคราะห์์ ประเมิินการปฏิิบัติั ิ และจััดการตนเอง
รวมทั้้�งสามารถชี้้�แนะเรื่่อ� งสุุขภาพส่่วนบุุคคล ครอบครััว และชุุมชน เพื่่อ� สุุขภาพที่่ดี� ”ี
กำำ�หนดองค์์ประกอบสำำ�คััญ 6 ด้้าน
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1.2.3 การจำำ�แนกระดัับความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
Don Nutbeam (2000, 2008) ศาสตราจารย์์คณะสาธารณสุุขศาสตร์์
และเวชศาสตร์์ ชุ ุ ม ชน มหาวิิ ท ยาลัั ย ซิิ ดนี ี ย์ ์ ประเทศออสเตรเลีี ย
และที่่�ปรึึกษาองค์์การอนามััยโลก ได้้จำำ�แนกความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพไว้้ 3
ระดัับ (ชะนวนทอง ธนสุุกาญจน์์, 2560) ดัังนี้้�

ความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพระดัับพื้้น� ฐาน ได้แ้ ก่่ สมรรถนะในการอ่่านและเขีียน เพื่่อ� ให้้สามารถ
เข้้าใจถึึงเนื้้�อหาสาระด้้านสุุขภาพ จััดเป็็นทัักษะพื้้�นฐานด้้านการอ่่านและเขีียนที่่�จำำ�เป็็น
สำำ�หรัับบริิบทด้้านสุุขภาพ เช่่น การอ่่านใบยิินยอม (consent form) ฉลากยา (medical label)
การเขีียนข้้อมููล การดููแลสุุขภาพ การทำำ�ความเข้้าใจต่่อรููปแบบการให้้ข้้อมููลทั้้�งข้้อความ
เขีียนและวาจาจากแพทย์์ พยาบาล เภสััชกร รวมทั้้�งการปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ� เช่่น
การรัับประทานยา กำำ�หนดการนััดหมาย เป็็นต้้น
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพขั้้�นการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ร่่วมกััน ได้้แก่่ สมรรถนะในการใช้้ความรู้้�
และการสื่่�อสาร เพื่่�อให้้สามารถมีีส่ว่ นร่่วมในการดููแลสุุขภาพ เป็็นการรู้้�เท่่าทัันทางปััญญา
(cognitive literacy) และทัักษะทางสัังคม (social skill) ที่่�ทำำ�ให้้สามารถมีีส่่วนร่่วมใน
การดููแลสุุขภาพของตนเอง เช่่น การรู้้�จักั ซัักถามผู้้�รู้้� การถ่่ายทอดอารมณ์์ ความรู้้�ที่่ต� นเอง
มีีให้้ผู้้�อื่่�นได้้เข้้าใจ เพื่่�อนำำ�มาสู่่�การเพิ่่�มพููนความสามารถทางสุุขภาพมากขึ้้�น

ความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพขั้้น� วิิจารณญาณ ได้้แก่่ สมรรถนะในการประเมิินข้้อมููลสารสนเทศ
ด้้านสุุขภาพที่่�มีีอยู่่� เพื่่�อให้้สามารถตััดสิินใจและเลืือกปฏิิบััติิในการสร้้างเสริิมและรัักษา
สุุขภาพของตนเองให้้คงดีีอย่่างต่่อเนื่่�อง
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1.2.4 การประเมิินความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
เครื่่อ� งมืือประเมิินความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพที่่�ถูกู พััฒนาขึ้้น�
มีีวัตั ถุุประสงค์์การใช้้งานที่่แ� ตกต่่างกััน สามารถจำำ�แนกได้้
2 ประเภท คืือ (1) แบบประเมิินระดัับบุุคคล และ (2)
แบบประเมิินระดัับประเทศ มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
1 แบบประเมิินระดัับบุุคคล
1) The Rapid Estimate of Adult Literacy in
Medicine (REALM) เป็็ น แบบวัั ดที่่ � พั ั ฒ นาขึ้้� น เพื่่� อ
ใช้้วิินิิจฉััยและระบุุตััวผู้้�ป่่วยที่่�มีีระดัับความรอบรู้้�ด้้าน
สุุ ข ภาพต่ำำ � � (Davis, Crouch, Wills & Abdehou, 1991)
ใช้้ประเมิิ น ทัั ก ษะการอ่่ า นและความเข้้าใจเกี่่� ย วกัั บ
ศััพท์์ทางการแพทย์์ โดยการคััดเลืือกคำำ�ศัพั ท์์ที่่เ� กี่่�ยวข้้อง
กัับการแพทย์์ การรัักษา สื่่�อการสอนด้้านสุุขศึึกษา
ฉลากยาต่่างๆ โดยคำำ�ศัพั ท์์เหล่่านั้้�นเป็็นคำำ�ศัพั ท์์ที่่ผู้้� ป่� ว่ ย
จำำ�เป็็นต้้องทราบเพื่่�อใช้้ในการรัักษาและการปฏิิบััติิตััว
เพื่่�อรัักษาสุุขภาพของตนเอง โดยมีีตััวชี้้�วััด 2 ด้้าน คืือ
ทัักษะการอ่่าน (การจดจำำ�คำำ� หรืือเข้้าใจในการอ่่าน
และการคิิดคำ�ำ นวณ) และทัักษะอื่่น� ที่่�จำ�ำ เป็็น เช่่น ความรู้้�
ทางวััฒนธรรมและความคิิด การฟััง การคิิดคำำ�นวณ
การพููด การเขีียนและการอ่่าน

3) Test of Functional Health Literacy in
Adults (TOFHLA) คืือ แบบวััดที่่ใ� ช้้วััดความเข้้าใจในการ
อ่่าน ความเข้้าใจข้้อมููลข่่าวสารและความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
การคำำ�นวณ (Sharif & Blank, 2009) เป็็นแบบวััดที่่ถู� กู
นำำ�มาใช้้วััดความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในเด็็กและเยาวชน
รวมไปถึึงผู้้�ใหญ่่ แบบวััดนี้้�มีีทั้้�งหมด 67 ข้้อ เป็็นการ
วััดความสามารถในการอ่่านและความเข้้าใจตััวเลข 17 ข้้อ
วััดความเข้้าใจการอ่่านที่่�ใช้้ในการวััดความสามารถของ
ผู้้ป่� ว่ ยเกี่่ย� วกัับการดููแลสุุขภาพ 50 ข้้อ
4) Functional Communication and Critical
Health Literacy Scales (FCCHL) แบบประเมิินระดัับ
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพขั้้�นพื้้�นฐาน การสื่่�อสารและการ
มีีวิิจารณญาณ ใช้้วััดระดัับความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพของ
ผู้้ป่� ว่ ยโรคเบาหวานตามแนวคิิดของ Nutbeam (Ishikawa,
Takeuchi & Yano, 2008) แบบวััดนี้้�แบ่่งความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพเป็็น 3 ระดัับ คืือ ขั้้�นพื้้�นฐาน ในขอบเขตที่่�
ผู้้ป่� ว่ ยมีีประสบการณ์์ในการอ่่านคำำ�แนะนำำ� หรืือแผ่่นพัับ
จากโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่่�วไป ขั้้�นการมีี
ปฏิิสััมพัันธ์์ เป็็นข้้อคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับการสื่่�อสารข้้อมููล
ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับโรคเบาหวานตั้้�งแต่่ผู้้ป่� ว่ ยได้้รัับการวิินิจิ ฉััย
โรค ขั้้�นวิิพากษ์์ เป็็นข้้อคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับการที่่�ผู้้�ป่่วย
วิิเคราะห์์และใช้้ข้้อมููลในการตััดสิ ินใจเพื่่�อการดููแล
สุุขภาพตนเอง

2) Medical Achievement Reading Test
(MART) เป็็นแบบทดสอบการอ่่านศััพท์์ทางการแพทย์์
(Hanson-Drivers, 1997 cited in Mancuso JM.,
2009) มีีความคล้้ายคลึึงกัับ REALM ตรงที่่�เป็็นการ
ประเมิินการอ่่านศััพท์์ทางการแพทย์์ แบบวััดนี้้�ให้้ความ
สำำ�คััญกัับสาเหตุุของการที่่�ไม่่สามารถอ่่านได้้ เช่่น
คำำ�ที่่�ใช้้ในทางการแพทย์์ หรืือคำำ�ที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�เห็็นใน
ใบสั่่�งยา/แผ่่นพัับ การศึึกษาของผู้้�ป่่วย ตััวอัักษรที่่�พิิมพ์์
ด้้วยตััวอัักษรขนาดเล็็กและการพิิมพ์์บนกระดาษที่่�มััน
วาว ทำำ�ให้้อ่่านได้้ยากซึ่่�งเป็็นผลทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยต้้องคาดเดา
ในคำำ�ที่่�ไม่่สามารถอ่่านได้้
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2 แบบประเมิินระดัับประเทศ
The European Health Literacy Survey: HLS-EU การประเมิินความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพของ
ประชาชนในกลุ่่�มประเทศยุุโรป ศึึกษาใน 8 ประเทศ ได้้แก่่ ออสเตรีีย บััลแกเรีีย เยอรมนีี กรีีซ ไอร์์แลนด์์
เนเธอร์์แลนด์์ โปแลนด์์ และสเปน ดำำ�เนิินการระหว่่างปีี ค.ศ. 2009-2012 นิิยามที่่�ใช้้กำำ�หนดองค์์ประกอบ
ในการประเมิินคืือ “การรู้้�หนัังสืือ ความรู้้�ที่่�จำำ�เป็็น แรงจููงใจ และสมรรถนะในการเข้้าถึึง เข้้าใจ ประเมิิน และ
ประยุุกต์์ใช้้ข้้อมููลสุุขภาพของบุุคคล สำำ�หรัับการตััดสิินใจเรื่่�องสุุขภาพในชีีวิิตประจำำ�วััน ทั้้�งการดููแลสุุขภาพ
ป้้องกัันโรค และส่่งเสริิมสุุขภาพ เพื่่�อบำำ�รุงุ หรืือปรัับปรุุงคุุณภาพชีีวิติ ” (Sorensen et al., 2012; Pelikanetal.,
2014)
	ประเด็็นการประเมิินจำำ�แนกเป็็น 3 มิิติิ คืือ (1) ด้้านการดููแลสุุขภาพ (Health Care) จำำ�นวน
16 หััวข้้อ (2) การป้้องกัันโรค (Diseases Prevention) จำำ�นวน 15 หััวข้้อ และ (3) การส่่งเสริิมสุุขภาพ
(health promotion) จำำ�นวน 16 หััวข้้อ ออกแบบครอบคลุุมนิยิ ามที่่�กำ�ำ หนดขึ้้�น ประกอบด้ว้ ย (1) เข้้าถึึงข้้อมููล
(finding health information: FHI) จำำ�นวน 13 หััวข้้อ (2) เข้้าใจ (Understanding Health Information: UHI)
จำำ�นวน 11 หััวข้้อ (3) ประเมิินและตััดสิินใจ (Judging Health Information: JHI) จำำ�นวน 12 หััวข้้อ และ
(4) นำำ�ไปใช้้ (applying health information: AHI) จำำ�นวน 11 หััวข้้อ
The eHealth Literacy Scale (eHEALS) แบบวััดระดัับความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
เป็็นแบบวััดที่่�ผู้้�ทำำ�แบบวััดประเมิินตนเอง (Self-Report) (Norman & Skinner, 2006) โดย eHEALS มีี
การออกแบบเพื่่�อประเมิินทัักษะการรัับรู้้ข� องบุุคคลในการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อสุุขภาพ และเพื่่�อช่่วยใน
การกำำ � หนดความเหมาะสมระหว่่ า งโปรแกรม eHEALS กัั บ บุุ ค คล วัั ด จาก 6 ด้ ้ า น คืื อ วัั ฒ นธรรม
(Traditional) ข้้อมููลข่่าวสาร (Information) สุุขภาพ (Health) คอมพิิวเตอร์์ (Computer) สื่่�อ (Media)
และการรู้้�เรื่่�องทางวิิทยาศาสตร์์ (Scientific Literacy)
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1.2.5 ข้้อเสนอขององค์์การอนามััยโลก
ข้้อเสนอต่่อการพััฒนาความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ จากรายงาน
การศึึกษาเรื่่�อง Health Literacy: The Solid Fact
ขององค์์การอนามััยโลกภููมิภิ าคยุุโรป (Ilona Kickbusch, Jurgen
M. Pelikan, Franklin Apfel & Agis D. Tsouros, 2013)
นำำ�เสนอสาระสำำ�คัญ
ั ไว้้ว่่า ความรอบรู้้ด้
� า้ นสุุขภาพ คืือ
หััวใจของปััจจััยกํําหนดสุุขภาพและความรอบรู้้ด้
� า้ น
สุุขภาพ เป็็นตัวั ทํํานายสถานะสุุขภาพที่่ดีีกว่
�
า่ รายได้้
การมีีงานทํํา ระบบการศึึกษา เชื้้อ
� ชาติิ จึึงให้้แนวทาง
การพััฒนาไว้้ ดัังนี้้�

1) การอ่่านออกเขีียนได้้ของประชาชนส่่งผลดีีต่่อสัังคม ผู้้�ที่่�อ่่านออกเขีียนได้้จะมีีรายได้้สููงกว่่า
มีีโอกาสได้้งานทํํามากกว่่า มีีส่่วนร่่วมต่่อกิิจกรรมของสัังคม และมีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีกว่่า
2) กลุ่่�มที่่�ความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพตํ่่�า โดยวััดจากการอ่่านออกเขีียนได้้ จะสััมพันั ธ์์กับั การมีีส่ว่ นร่่วม
ในการส่่งเสริิมสุุขภาพตนเอง และกิิจกรรมการค้้นหาความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรค มีีพฤติิกรรมเสี่่�ยงสููงกว่่า เกิิด
อุุบััติิเหตุุจากการทํํางานสููงกว่่า ในกรณีีที่่�เป็็นโรคไม่่ติิดต่่อ ได้้แก่่ เบาหวาน ความดัันโลหิิตสููง จะดููแลตนเอง
และการประเมิินสถานะสุุขภาพด้้วยตนเอง (self-assessed health status) ได้้ดีีน้้อยกว่่ากลุ่่�มรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพ ต้้องเข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาล และมีีอััตราการเข้้ารัักษาซ้ำำ��ที่่�สููงกว่่า
3) ความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพตํ่่า� จะส่่งผลต่่อความเหลื่่อ� มล้ำำ�� ทางสัังคม และในสัังคมที่่�มีคี วามไม่่เสมอภาค
ทางสัังคมสููงจะยิ่่�งขยายช่่องว่่างความเหลื่่�อมล้ำำ��ให้้มากขึ้้�น โดยกลุ่่�มที่่�ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพตํ่่�า ได้้แก่่
คนที่่�การศึึกษาตํ่่�า ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�อพยพย้้ายถิ่่�นและยากลํําบาก เนื่่�องจากมีีข้้อจํํากััดด้้านการอ่่านออกเขีียนได้้
เป็็นตััวที่่�ส่่งผลต่่อสุุขภาพ หรืือเป็็นข้้อจํํากััดด้้านความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ ระดัับการศึึกษาที่่�สููงจะส่่งผลให้้
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพสููงตามไปด้้วย
4) การสร้้างทัักษะและความสามารถให้้เกิิดความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพเป็็นกระบวนการสะสมที่่�จะต้้อง
พััฒนาสมรรถนะไปตลอดทุุกช่่วงวััยของชีีวิิต
5) ความสามารถในด้้านความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพนั้้�นแตกต่่างตามบริิบท วััฒนธรรม และขอบเขต
พื้้�นที่่�ดำำ�เนิินการ (setting) โดยขึ้้�นกัับปััจจััยส่่วนบุุคคลและระบบ ซึ่่�งปััจจััยต่่างๆ ได้้แก่่ ปััจจััยในเรื่่�องความ
สามารถในการสื่่�อสาร ความรู้้� ในเรื่่อ� งสุุขภาพ วััฒนธรรม และลัักษณะเฉพาะของระบบสาธารณสุุขและระบบ
ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง หรืือพื้้�นที่่ต่� า่ งๆ ที่่จ� ะเอื้้อ� อํํานวยต่่อการเข้้าถึึง เข้้าใจ และใช้้ข้้อมููลข่่าวสาร ในพื้้�นที่่ที่่� ร� ะบบสาธารณสุุข
ใช้้ภาษาที่่�ยากต่่อความเข้้าใจของประชาชน จะส่่งผลต่่อความรอบรู้้�ของประชาชน
6) ความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพที่่�ตํ่่า� จะส่่งผลให้้ต้้นทุุนค่่ารัักษาที่่�สูงู ขึ้้น� ความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพตํ่่�าส่่งผล
ต่่อต้้นทุุนการรัักษาที่่�สููงขึ้้�น
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7) ประเด็็นที่่�จะต้้องดํําเนิินการ มีีดัังนี้้�
7.1) การดํําเนิินการ Health Literacy ต้้องทํําในระดัับรััฐบาลและทั่่ว� ทั้้ง� สัังคม เรื่่อ� งความรอบรู้้� ด้้านสุุขภาพ
ไม่่ใช่่เป็็นเรื่่�องของภาคส่่วนสุุขภาพเท่่านั้้�น แต่่ทุุกภาคส่่วนต้้องร่่วมมืือกัันทํํา โดยต้้องเน้้นในด้้านความ
รอบรู้้�ในเรื่่�องพื้้�นฐานประจํําวััน
7.2) ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (stakeholder) ที่่�สํําคััญในการทํําเรื่่�องความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
7.3) พััฒนาการสื่่�อสารโดยใช้้ภาษาพื้้�นฐานที่่�สื่่�อสารให้้ผู้้�อ่่านและผู้้�ฟัังที่่�เป็็นกลุ่่�มเป้้าหมายต่่างๆ
เข้้าใจโดยคํํานึึงถึึงความแตกต่่างของอายุุ เพศ วััฒนธรรม รวมถึึงการแปลเป็็นหลายภาษา เพื่่�อให้้กลุ่่�มต่่าง
เชื้้�อชาติิได้้เข้้าใจและเป็็นข้้อมููลที่่�มีีความถููกต้้อง
7.4) ลงทุุนในเรื่่อ� งของการประเมิินเพื่่�อวััดผลเกี่่ย� วกัับความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ หรืือวััดความเป็็นมิิตร	
ต่่อความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพรวมถึึงการวิิจัยั เพื่่�อหาวิิธีกี ารที่่�จะพััฒนาให้้ประชาชน หรืือองค์์กรมีีความรอบรู้้ด้� า้ น
สุุขภาพ

1.3 การพััฒนาเรื่่�องความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพในประเทศไทย

1.3.1 แผนการปฏิิรููปความรอบรู้้แ� ละการสื่่อ� สาร
ด้้านสุุขภาพ
	สภาขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููปประเทศ ได้้ให้้ความเห็็น
ชอบข้้อเสนอของคณะกรรมาธิิการขัับเคลื่่อ� นการปฏิิรูปปร
ู ะเทศ
ด้้านสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม เรื่่�องการปฏิิรููปความรอบรู้้�
และการสื่่�อสารสุุขภาพ เมื่่�อวัันที่่� 11 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2559
ปััจจััยสู่่�ความสำำ�เร็็จของการปฏิิรูปู ความรอบรู้้แ� ละการสื่่�อสาร
สุุขภาพ คืือ การพััฒนาความสามารถของประชาชนให้้มีีความ
สามารถในการดููแลสุุขภาพตนเอง ครอบครััวและชุุมชนได้้
โดยการสร้้างเสริิมให้้ประชาชนมีีความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
(Health Literacy) (ชะนวนทอง ธนสุุกาญจน์์ , 2561) ซึ่่�ง
ตรงกัับข้้อเสนอขององค์์การอนามััยโลกที่่ก� ล่่าวว่่า “การพััฒนา
และการส่่งเสริิมให้้ประชาชนมีีความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพเป็็น
การสร้้างและพััฒนาขีีดความสามารถในระดัับบุุคคลในการ
ธำำ�รงรัักษาสุุขภาพตนเองอย่่างยั่่ง� ยืืน มีีการชี้้�นำ�ร
ำ ะบบสุุขภาพ
ที่่�สอดคล้้องกัับปััญหาและความต้้องการของประชาชน มีีการ
แลกเปลี่่�ยนข้้อมููลสุุขภาพของตนเองร่่วมกัับผู้้�ให้้บริิการ และ
สามารถคาดการณ์์ความเสี่่�ยงด้้านสุุขภาพที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้
รวมทั้้�งกำำ�หนดเป้้าประสงค์์ในการดููแลสุุขภาพตนเอง โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�ง การจััดการโรคเรื้้�อรัังที่่�กำำ�ลัังเป็็นปััญหาระดัับโลก”
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ดัังนั้้�น เพื่่�อการพััฒนาด้้านสุุขภาพของประเทศไทยให้้เท่่าเทีียมกัับนานาประเทศ จึึงมีีความจำำ�เป็็นในการบููรณาการและ
ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการส่่งเสริิมให้้ประชาชนมีีความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ โดยมีีการยกระดัับความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ ควบคู่่�
กัับการปฏิิรูปร
ู ะบบการสื่่�อสารด้้านสุุขภาพของประเทศไทยให้้เอื้้อ� ต่่อการมีีความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ และเพื่่�อให้้ประเทศไทย
มีีทิิศทางการดำำ�เนิินงานอย่่างชััดเจน มีีความเป็็นเอกภาพ จึึงจำำ�เป็็นต้้องกำำ�หนดให้้มีี “นโยบายการปฏิิรููปความรอบ
รู้้�และการสื่่�อสารสุุขภาพแห่่งชาติิ และจััดตั้้�งคณะกรรมการสร้้างเสริิมความรอบรู้้�และการสื่่�อสารสุุขภาพแห่่งชาติิ”
และยุุทธศาสตร์์ในการปฏิิรููป เพื่่�อให้้เกิิดสัังคมแห่่งความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพขึ้้�นในประเทศไทย อัันจะนำำ�ไปสู่่�ผลลััพธ์์ที่่�
ประชาชนไทยมีีสุุขภาวะสมบููรณ์์ในทุุกมิิติิต่่อไป
นายพานิิชย์์ เจริิญเผ่่า คณะกรรมการปฏิิรููปประเทศด้้านสุุขภาพ กล่่าวว่่า “ปััจจุุบัันสัังคมมีีความซัับซ้้อน
ประชาชนกำำ�ลัังถููกโถมกระหน่ำำ��ด้้วยข้้อมููลข่่าวสารด้้านสุุขภาพ ทั้้�งที่่�ถููกและไม่่ถููก อีีกทั้้�งกำำ�ลัังเผชิิญกัับระบบสุุขภาพ
ที่่มี� คี วามซัับซ้้อน การส่่งเสริิมให้้ประชาชนมีีความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพเป็็นตััวแปรสำำ�คัญ
ั ในการสร้้างสัังคมรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ
ในบริิบทต่่างๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นที่่�ประชาชนอาศััยอยู่่� หรืือประกอบอาชีีพต่่างๆ ไปยัังภาคส่่วนต่่างๆ ที่่�นอกเหนืือจากด้้าน
สุุขภาพที่่มี� ผี ลต่่อปััจจััยกำำ�หนดสุุขภาพ เช่่น ภาคสัังคม เศรษฐกิิจ การศึึกษา เพื่่�อทำำ�ให้้สิ่่�งแวดล้้อมง่่ายต่่อการเข้้าถึึง เข้้าใจ
ข้้อมููลข่่าวสารด้า้ นสุุขภาพที่่�จะไปสนัับสนุุนให้้มีีสุขุ ภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่ดี� ี การขัับเคลื่่อ� นสัังคมไทยรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ
ต้้องอาศััยการผสานพลัังภาคีีจากหลากหลายภาคส่่วน อัันจะส่่งผลต่่อการยกระดัับความรอบรู้้�ของประชาชน
ตามที่่�ระบุุในแผนพััฒนาสุุขภาพ ฉบัับที่่� 12 ที่่�กำำ�หนดเป้้าหมายให้้ประชาชนไทยมีีความรอบรู้้�สุุขภาพระดัับดีีเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 25 การที่่�ประชาชนมีีความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพที่่�เพีียงพอ ประกอบกัับสัังคมไทยเป็็นสัังคมรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพนั้้�น
เป็็นปััจจััยที่่�สำำ�คััญในการบรรลุุเป้้าหมายที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs) ในเป้้าหมายหลัักที่่� 3 คืือ การมีีสุุขภาวะในการดำำ�รงชีีวิิต
และส่่งเสริิมความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของทุุกคนในทุุกช่่วงอายุุ และเป้้าหมายหลัักที่่� 10 ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��”

13
รายงานผลการศึึกษาการสัังเคราะห์์ข้้อมููลกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�สร้า้ งความรอบรู้้�ด้านสุ
้
ุขภาพ

จากความเห็็นชอบของสภาขัับเคลื่่�อน ผ่่านกลไกการผลัักดัันนโยบายสู่่�การปฏิิบััติิของกระทรวงสาธารณสุุข
รััฐมนตรีีกระทรวงสาธารณสุุขได้้มีีการมอบหมายให้้กรมอนามััยเป็็นแกนหลัักในการขัับเคลื่่�อน จััดทำำ�โครงสร้้าง
ประสานงานกัับหน่่วยงานทั้้�งภาครััฐ เอกชน และประชารััฐ จััดทำ�ำ แผนยุุทธศาสตร์์ในการสร้้างเสริิมสุุขภาพป้้องกัันโรค
และปกป้้องสุุขภาพของประชาชน กิิจกรรมการสร้้างความเข้้าใจ การจััดทำ�ำ แผนแบบบููรณาการทั้้�งภายในและภายนอก
กระทรวงได้้เกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นรููปธรรม สภาขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููปแห่่งชาติิได้้มีีการกำำ�กัับติิดตามและเสนอให้้
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพบรรจุุในแผนการปฏิิรููปประเทศ เป็็น 1 ใน 10 ประเด็็น การปฏิิรููปประเทศด้้านสาธารณสุุข
ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา วัันที่่� 6 เมษายน พ.ศ. 2561

กระทรวงสาธารณสุุข

กำำ�หนดเรื่่�อง ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในยุุทธศาสตร์์ 20 ปีี

กรมอนามััย

วางแผนการขัับเคลื่่�อนความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ 10 ปีี (พ.ศ. 2560-2569)

พัันธกิิจและยุุทธศาสตร์์ของ สสส.
ที่่�สนัับสนุุนสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
พัันธกิิจของ สสส. คืือ “จุุดประกาย กระตุ้้�น สานและเสริิมพลัังบุุคคล
และองค์์กรทุุกภาคส่่วน ให้้มีีขีีดความสามารถและสร้้างสรรค์์ระบบสัังคมที่่�เอื้้�อต่่อ
การมีีสุุขภาวะ
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ยุุทธศาสตร์์หลััก: สานสามพลััง
ยุุทธศาสตร์์ “สานสามพลััง” ประกอบด้้วย พลัังทางปััญญา พลัังทางสัังคม และพลัังนโยบาย เป็็นยุุทธศาสตร์์

หลัักสํําหรัับขัับเคลื่่�อนการเปลี่่�ยนแปลงและแก้้ไขปััญหาสุุขภาวะที่่�ยากและสํําคััญในสัังคมไทยอย่่างสร้้างสรรค์์ที่่�
กองทุุนได้้ใช้้อย่่างได้้ผลตลอดมา กองทุุนยัังคงใช้้ยุุทธศาสตร์์นี้้�เป็็นยุุทธศาสตร์์หลัักต่่อไป โดยกองทุุนเป็็นกลไกที่่�ช่่วย
สร้้างความเข้้มแข็็ง และสนัับสนุุนให้้เกิิดความเชื่่�อมโยงของ “พลััง” ทั้้�งสาม
ยุุทธศาสตร์์เฉพาะ
1) พััฒนาขีีดความสามารถของบุุคคลและองค์์กร ให้้เท่่าทัันพลวััตของปััจจััยต่่างๆ ที่่�กระทบต่่อสุุขภาพ รวมทั้้�งให้้มีีขีีด
ความสามารถในการทำำ�งานเชิิงรุุก ทั้้�งที่่�เป็็นงานเฉพาะด้้านและการบููรณาการเชื่่�อมโยงข้้ามภาคส่่วน (รััฐ วิิชาการ
เอกชน ประชาสัังคม องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ชุุมชน ฯลฯ) ข้้ามประเด็็น และข้้ามพรมแดนในการสร้้างเสริิม
สุุขภาพในระดัับภููมิิภาคและระดัับโลก
2) พััฒนานวััตกรรมการสร้้างเสริิมสุุขภาพและนวััตกรรมทางสัังคม เพื่่�อให้้มีีกลไกและวิิธีกี ารใหม่่ๆ ในการตอบสนอง
ต่่อปััญหาใหม่่ๆ และต่่อความต้้องการของภาคส่่วนต่่างๆ ที่่�หลากหลาย ทั้้�งนวััตกรรมด้้านมาตรการ ปฏิิบััติิการ
และกิิจการสัังคม
3) เสริิมสร้้างศัักยภาพของชุุมชนและท้้องถิ่่�น สนัับสนุุนกิิจกรรมเพื่่�อการพััฒนา ความเข้้มแข็็งเชิิงระบบและการมีี
ส่่วนร่่วมของชุุมชนและท้้องถิ่่�น อัันรวมถึึงผู้้�นํํากลุ่่�มองค์์กรชุุมชนทั้้�งในเชิิงพื้้�นที่่� และในลัักษณะอื่่�นๆ
4) พััฒนาระบบและกลไกทางสัังคมที่่�เอื้้�อต่่อการสร้้างสุุขภาวะ ซึ่่�งรวมถึึงระบบและกลไกนโยบาย กฎหมาย
และกลไกทางสัังคมอื่่�นๆ ที่่�เอื้้�อต่่อการสร้้างเสริิมสุุขภาพ โดยเฉพาะให้้เอื้้�อต่่อการลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ด้้านสุุขภาวะ
5) พััฒนาระบบการเรีียนรู้้�และสื่่�อสารสาธารณะ โดยเน้้นการพััฒนาศัักยภาพในด้้านการจััดการความรู้้� ข้้อมููล
การสื่่�อสารและเทคโนโลยีีสารสนเทศ ทั้้�งในองค์์กร สสส. เองและภาคีีทั้้�งหมด ให้้เหมาะกัับบริิบทการสื่่�อสารใหม่่
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ตามพัันธกิิจและยุุทธศาสตร์์ของ สสส. มีีความสอดคล้้องเชื่่�อมโยงกัับการสร้้างเสริิม
ความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ (Health Literacy) สสส. จึึงได้้มีีส่ว่ นร่่วมในการพััฒนาและ
ขัับเคลื่่�อนนโยบายสาธารณะว่่าด้้วยการสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ โดยร่่วม
เป็็นกลไกระดัับชาติิ ได้แ้ ก่่ คณะกรรมการข่่าวสารสุุขภาพ และสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ
ครั้้�งที่่� 11 มีีมติิที่่�ประชุุมว่่าด้้วยเรื่่�อง การขัับเคลื่่�อนการรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ (Health
Literacy) เพื่่�อป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาโรค NCDs
บทบาทและการขัับเคลื่่�อน Health Literacy ของ สสส.
	ที่่�ผ่่านมา สสส. มีีองค์์ความรู้้�ด้้านสุุขภาพอยู่่�แล้้วระดัับหนึ่่�ง ซึ่่�งครอบคลุุมสุุขภาวะในมิิติิกว้้าง อาทิิ ประเด็็น
บุุหรี่่�, เหล้้า, ผู้้�สููงอายุุ, เด็็ก ฯ ประเด็็นเหล่่านี้้�มีีการสอดแทรกและสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพอยู่่�ด้้วยซึ่่�งเป็็น
งานที่่�สำำ�นัักต่่างๆ ร่่วมกัันดำำ�เนิินการ นอกจากนี้้�ศููนย์์เรีียนรู้้�สุุขภาวะ สสส. ยัังมีีบทบาทในการนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้มาจาก
สำำ�นัักต่่างๆ ขยายไปสู่่�ประชาชนกลุ่่�มเป้้าหมายต่่างๆ และยกระดัับสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง (Change Agent)
ทำำ�ให้้ต้้องสร้้างกลไกการขยายผล ต้้องมีีวิิทยากร กระบวนการ สื่่�อต้้นแบบ และหน่่วยดููแลด้้านการสื่่�อสารกัับสัังคม
ดัังนั้้�น สสส. จึึงกำำ�หนด “วาระกลาง” ขององค์์กรในการพััฒนางานสร้้างเสริิมความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ (Health Literacy)
แบบบููรณาการ ทุุกสำำ�นัักมีีส่่วนร่่วมในการสร้้างสรรค์์สื่่�อด้้านสุุขภาพที่่�ถููกต้้องให้้กัับสัังคมจนนำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลง
พฤติิกรรมทางสุุขภาพที่่�พึึงประสงค์์ ทั้้�งนี้้�วาระกลางในการขัับเคลื่่�อน Health Literacy ของ สสส. มีียุุทธศาสตร์์
การทำำ�งาน 4 ข้้อ คืือ
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2
การพััฒนานโยบายและ การสนัับสนุุนข้้อมููลความ
กลไกระดัับชาติิด้้านการ รอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพในระดัับ
สร้้างเสริิมความรอบรู้้ด้� า้ น ชาติิ
สุุขภาพ

เป้้าหมาย

สัังคมไทย
เป็็นสัังคมแห่่ง
ความรอบรู้้�ด้านสุ
้
ุขภาพ
Health Literate Society
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ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3
การสร้้างต้้นแบบรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพทั้้ง� ใน เชิิงพื้้น� ที่่�
ประชากรประเด็็นต้้นแบบ

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4
พััฒนาศัักยภาพและสร้้าง
เครืือข่่ายเป็็นองค์์กรรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพ

โดยผลลััพธ์์ที่่�พึึงประสงค์์
ในการปฏิิรููปความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
1. เพื่่�อให้้ประชาชนไทยทุุกคนมีีทัักษะการ
เข้้าถึึง และประมวลข้้อมููลสุุขภาพเพื่่�อใช้้
ประกอบการตััดสินิ ใจในการดููแลสุุขภาพ
2. เพื่่�อให้้สัังคมไทยเป็็นสัังคมรอบรู้้�สุุขภาพ
3. เพื่่�อให้้ประเทศไทยมีีระบบสาธารณสุุข
การศึึกษา สวััสดิกิ าร สัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม
ที่่�เอื้้�อให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึงข้้อมููล
เข้้าใจ ประเมิินและปรัับใช้้ข้้อมููลและบริิการ
ต่่างๆ ในสัังคมเพื่่�อตััดสิินใจดููแลสุุขภาพ
ของตนเองและครอบครััวได้อ้ ย่่างเหมาะสม
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กลไกการขัับเคลื่่�อน ได้้แก่่

1.

การสื่่�อสาร

2.
การพััฒนาศัักยภาพบุุคลากร

Communication

Capacity Building

3.
การสร้้างความผููกพััน

4.
การเรีียนรู้้�แบบเสริิมพลััง

Engagement

Empowerment
ตััวชี้้�วััด ได้้แก่่

1) ปริิมาณข้้อมููลสุุขภาพที่่�เป็็นเท็็จและถููกเผยแพร่่มีีน้้อยลง
2) ประชาชนมีีความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพมากขึ้้�น
3) พฤติิกรรมสุุขภาพที่่�พึึงประสงค์์ในประชาชนทุุกกลุ่่�มวััยเพิ่่�มขึ้้�น
4) ประชาชนมีีอััตราการเจ็็บป่่วยลดลง
5) ประเทศไทยมีีค่่าใช้้จ่่ายสุุขภาพด้้านการรัักษาพยาบาลลดลง
การปฏิิรููปความรอบรู้้�และการสื่่�อสารด้้านสุุขภาพที่่�สำ�คั
ำ ัญ
คณะกรรมาธิิการขัับเคลื่่อ� นการปฏิิรูปู ด้้านสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม สภาการขัับเคลื่่อ� นการปฏิิรูปปร
ู ะเทศ
(2559) กำำ�หนดแผนการปฏิิรููปความรอบรู้้�และการสื่่�อสารด้้านสุุขภาพ ประกอบด้้วย
1. ยกระดัับการปฏิิรููปความรอบรู้้�ด้้านต่่างๆ ของประชาชนเป็็นวาระแห่่งชาติิ (National Agenda)
2. จััดตั้้�งคณะกรรมการสร้้างเสริิมความรอบรู้้� และสื่่�อสารสุุขภาพแห่่งชาติิ
3. กำำ�หนดให้้มีีการพััฒนาความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพของประชาชน อยู่่�ในยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี อยู่่�ในแผนพััฒนาเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิและแผนพััฒนาด้้านสาธารณสุุข
4. จััดการให้้สถาบัันการศึึกษาทุุกระดัับและสถานบริิการสุุขภาพ สถานที่่ทำ� �ำ งานและโรงงานต่่างๆ เป็็นองค์์กรแห่่งความ
รอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ (Health Literate Organization)
5. พััฒนาชุุมชน/ท้้องถิ่่�นเป็็นชุุมชนรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ (Health Literate Communities)
6. สนัับสนุุนและขยายความครอบคลุุมให้้ประชาชนสามารถรู้้�หนัังสืือให้้มากที่่�สุุด (Literacy)
7. สนัับสนุุนการศึึกษาวิิจััยและจััดให้้มีี Center of Excellence ด้้านสุุขภาพและความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
8. จััดให้้มีีรายการโทรทััศน์์ด้้านสุุขภาพเป็็นประจำำ� และมีีการบริิหารจััดการเพื่่�อตอบโต้้ข้้อมููลที่่�ผิิดพลาดและเป็็น
อัันตรายต่่อสุุขภาพได้้ทัันท่่วงทีี
9. พััฒนากระบวนการผลิิตสื่่�อด้้านสุุขภาพและช่่องทางเผยแพร่่ข้้อมููล
10. จััดให้้มีีการสำำ�รวจในกลุ่่�มประชาชนกลุ่่�มต่่างๆ หรืือทั้้�งประเทศในเรื่่�องต่่อไปนี้้� ทุุก 3 หรืือ 5 ปีี
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กรอบแนวคิิดการปฏิิรูปู ความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพใน
ครั้้�งนี้้� จำำ�เป็็นต้้องจััดทำำ�กลไกการขัับเคลื่่�อนระดัับประเทศ
เพื่่�อให้้เกิิดการปรัับวิิธีีการทำำ�งาน และปรัับวิิธีีการประเมิิน
ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดกัับประชาชนคนไทยด้้านข้้อมููลสุุขภาพ และ
การสื่่อ� สารเพื่่อ� การปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรมประชาชนทุุกระดัับ
ทั้้� งในครอบครัั ว ชุุ ม ชน และสถานที่่� ทำ ำ � งาน โดยการมีี
หน่่วยงานหลัักจััดทำ�ำ กลไกให้้เกิิดการบููรณาการทุุกหน่่วยงาน
ทุุกองค์์กร ทุุกภาคส่่วน ทั้้ง� ที่่เ� กี่่ย� วข้้องและไม่่เกี่่ย� วข้้องกัับด้้าน
สุุขภาพ ทั้้�งภาครััฐและเอกชน เพื่่�อมุ่่�งเน้้นให้้สัังคมไทยเป็็น
สัังคมที่่�รอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ (Health Literate Societies) คืือ
สัังคมที่่�ประชาชนทุุกคนสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารสุุขภาพ
ที่่�ถููกต้้อง และสามารถนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้เป็็นอย่่างดีี
จากกรอบแนวคิิดนำำ�มาสู่่�การปฏิิบััติิ โดยมีีขั้้�นตอนและผู้้�รัับผิิดชอบดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�
2) จััดตั้้ง� คณะกรรมการสร้้างเสริิมความรอบรู้้�
1) ประกาศการปฏิิรูปู ความรอบรู้้ข� องประชาชน
เป็็นวาระแห่่งชาติิ (National Agenda) จากความจำำ�เป็็น และสื่่�อสารสุุข ภาพแห่่งชาติิ โดยมีีรััฐมนตรีีว่ ่าการ
เร่่งด่่วนที่่ร� ะดัับความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพที่่ต่ำ� ��ำ ของประชาชน กระทรวงสาธารณสุุขเป็็นประธาน และคณะกรรมการ
นำำ�ไปสู่่�พฤติิกรรมเสี่่�ยงด้า้ นสุุขภาพและโรคเรื้้อ� รัังที่่�มีค่ี า่ นี้้ค� วรเชื่่อ� มโยงกัับคณะกรรมการนโยบายสุุขภาพแห่่งชาติิ
ใช้้จ่่ายในการรัักษาพยาบาลเพิ่่�มมากขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง (National Health Policy Board) ซึ่่�งมีีนายกรััฐมนตรีี
นำำ�ไปสู่่�ค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาพยาบาลทั้้ง� ภาครััฐ ครััวเรืือน เป็็นประธาน เพื่่�อข้้อเสนอของคณะกรรมการชุุดนี้้�จะ
และส่่วนบุุคคลที่่�เพิ่่�มสููงอย่่างต่่อเนื่่�อง จึึงมีีความจำำ�เป็็น ได้้นำำ�สู่่�การบููรณาการการดำำ�เนิินการจากทุุกกระทรวง
ที่่� รั ั ฐ บาลควรจะยกระดัับ การปฏิิรููปความรอบรู้้�ของ และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างมีีประสิิทธิิภาพต่่อไป
ประชาชนเป็็นวาระแห่่งชาติิ (National Agenda) คณะกรรมการสร้้างเสริิมความรอบรู้้� และการสื่่�อสาร
และเพื่่�อความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง และยั่่�งยืืนของประเทศ เป็็น ด้้านสุุขภาพ ซึ่่�งมีีรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข
เวลาที่่�จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งในการปฏิิรููปให้้ประชาชนไทย เป็็นประธาน และมีีกรรมการ คืือ หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
มีีความรอบรู้้แ� ตกฉาน เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การคิิดวิเิ คราะห์์และ กัั บ สุุ ข ภาพ ทั้้� ง ภายในและภายนอกกระทรวงฯ มีี
ตััดสิินใจที่่�ถููกต้้องได้้อย่่างน้้อยใน 2 เรื่่�องด้้วยกััน คืือ อธิิบดีีกรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพเป็็นเลขานุุการ และ
ความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ และความรอบรู้้ด้� า้ นการเงิิน ทั้้ง� นี้้� ผู้้�อำ�ำ นวยการกองสุุขศึึกษา กรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ
เพื่่อ� ให้้วาระแห่่งชาติิด้า้ นการปฏิิรูปู ความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ เป็็นผู้้ช่� ว่ ยเลขานุุการคณะกรรมการมีีบทบาทหน้้าที่่� ดัังนี้้�
- จััดทำ�ข้้
ำ อเสนอเชิิงนโยบายด้า้ นความรอบรู้้แ� ละ
ของประชาชนไทยมีีประสิิทธิิผลมากยิ่่�งขึ้้�น รััฐบาลควร
มีีนโยบายในการสร้้างเสริิมสุุขภาพที่่ชั� ดั เจน โดยคำำ�นึึงถึึง สื่่�อสารสุุขภาพ
- บููรณาการสหวิิชาชีีพ เพื่่�อจััดการสื่่�อสาร
ปััจจััยทางสัังคมสิ่่�งแวดล้้อม ที่่�ส่่งผลกระทบถึึงสุุขภาพ
สุุ
ข
ภาพ
มุ่่�
งเน้้นการสร้้างเสริิมความรอบรู้้�เพื่่�อสุุขภาวะ
โดยระบุุให้้ “ทุุกนโยบายใส่่ใจสุุขภาพ” (Health in all
Policies) และบรรจุุการพััฒนาความรอบรู้้แ� ละการสื่่�อสาร ที่่�ดีีแก่่ประชาชนในทุุกกลุ่่�มวััยและสถานการณ์์
- ติิดตามกำำ�กัับกระบวนการขัับเคลื่่�อนความ
ด้้านสุุขภาพอยู่่�ในยุุทธศาสตร์์ชาติิ และแผนพััฒนาเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิ รวมทั้้�งแผนพััฒนาสาธารณสุุขด้้วย รอบรู้้�และสื่่�อสารสุุขภาพ
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- ส่่งเสริิมพััฒนาองค์์ความรู้้� นวััตกรรม และ
การวิิจััยพััฒนาด้้านการสื่่อ� สารสุุขภาพ โดยประสานกัับ
หน่่วยงานต่่างๆ เช่่น มหาวิิทยาลััย สภาคณะกรรมการ
นโยบายวิิจััย และนวััตกรรมแห่่งชาติิ ฯลฯ
- เป็็นศููนย์์กลางจััดการความรู้้�ด้า้ นสุุขภาพที่่ถู� กู
ต้้องแก่่ประชาชน และแก้้ไขข้้อมููลสุุขภาพที่่�ผิิดพลาด
หรืือหลอกลวงให้้ทัันต่่อสถานการณ์์
- ประเมิินผลด้้านสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้าน
สุุขภาพโดยวััดจากพฤติิกรรมสุุขภาพ ความรอบรู้้�ด้้าน
สุุขภาพ และการเจ็็บป่่วยของประชาชนเป็็นระยะ อาจจะ
ทุุก 3 หรืือ 5 ปีี
3) พััฒนาให้้ทุุกองค์์กรในสัังคมไทยเป็็นองค์์กรแห่่ง
ความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ (Health Literate Organization)
นอกจากการจััดตั้้�งคณะกรรมการระดัับชาติิแล้้ว ควรมีี
การพััฒนาระบบ องค์์กรที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ต่่างๆ เพื่่�อให้้เป็็นองค์์กร
แห่่งความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ (Health Literate Organization)
ด้้วยที่่�สำำ�คััญ คืือ สถานศึึกษาในทุุกระดัับหน่่วยบริิการ
สุุขภาพต่่างๆ สถานที่่�ทำำ�งาน โรงงาน
3.1) ลัักษณะองค์์กรส่่งเสริิมความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ
(Health Literate Organization: HLO) ผู้้�นำำ�องค์์กร
ส่่งเสริิมสนัับสนุุนให้้องค์์กรเป็็นองค์์กรแห่่งความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพ โดยใส่่แนวคิิดด้้านการส่่งเสริิมนี้้�ไว้้ในแผน
ขององค์์กร มีีการจััดสรรงบประมาณ และส่่งเสริิมให้้บุุคลากร
เข้้าใจในนโยบายและนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิ ตลอดจนมีีการ
วางแผน ประเมิินผล และพััฒนาระบบบริิการ เพื่่อ� ส่่งเสริิม
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพแก่่ผู้้�รัับบริิการอย่่างต่่อเนื่่�อง
ดัังนี้้�
- มีีวิสัิ ยั ทััศน์์ พัันธกิิจ ที่่จ� ะส่่งเสริิมความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพ โดยบรรจุุไว้้ในแผนยุุทธศาสตร์์ขององค์์กร
- มีี ก ารจัั ดสรร งบประมาณสนัั บ สนุุ น
รวมทั้้ง� อััตรากำำ�ลััง
- มีีนโยบายชััดเจนที่่�จะพััฒนาโครงการต่่างๆ
ที่่ส่� ง่ เสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
- มีีการออกแบบบริิการและสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�ง่า่ ย
ต่่อการส่่งเสริิมความรอบรู้้�
- บรรจุุประเด็็นความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพไว้้ใน
แผนงานด้้านความปลอดภััยขององค์์กร

- มีีการตั้้�งเป้้าหมายในการฝึึกอบรมบุุคลากร
ทุุกระดัับให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจแนวคิิดด้า้ นการส่่งเสริิม
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพให้้แก่่ผู้้�รัับบริิการ
- มีีระบบรัับข้้อร้้องเรีียน เสนอแนะ ในประเด็็น
ความแตกฉานด้้านสุุขภาพเพื่่อ� เป็็นข้้อมููลในการปรัับปรุุงงาน
- สร้้างวััฒนธรรมการช่่วยเหลืือผู้้�รัับบริิการ
ในการเข้้าถึึงและเข้้าใจข้้อมููลสุุขภาพให้้บุุคลากรทุุกระดัับ
และทุุกหน่่วยบริิการ
3.2) องค์์กรสำำ�คัญ
ั ที่่ค� วรปรัับอย่่างเร่่งด่่วนให้้
เป็็นองค์์กรรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ (HLO) คืือ
- สถานศึึกษาในทุุกระดัับตั้้�งแต่่ประถมศึึกษา
จนถึึงอุุดมศึึกษา
- สถานบริิการสุุขภาพ โรงพยาบาลระดัับต่่างๆ
- โรงงานต่่างๆ (เน้้นเรื่่อ� งความปลอดภััยและ
อนามััยส่่วนบุุคคล)
3.3) ผู้้�รัับผิิดชอบดำำ�เนิินการหลััก
- กระทรวงศึึกษาธิิการ
- กระทรวงสาธารณสุุข
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
4) พััฒนาทุุกชุุมชนให้้เป็็นชุุมชนที่่�รอบรู้้ด้� า้ น
สุุขภาพ (Health Literate community) ชุุมชนในข้้อนี้้�
หมายถึึง ในระดัับจัังหวััด อำำ�เภอ และตำำ�บล ซึ่่�งใน
ปััจจุุบัันแนวโน้้มในด้้านการบริิหารจััดการ ไม่่ว่่าจะเป็็น
ด้า้ นสุุขภาพ หรืือบริิหารราชการแผ่่นดิิน บริิหารการปกครอง
ท้้องถิ่่�น ก็็จะมุ่่�งเน้้นให้้ท้้องถิ่่�นมีีความสามารถในการ
แก้้ปััญหาของท้้องถิ่่�นเอง โดยกระบวนการมีีส่่วนร่่วม
ของทุุกภาคส่่วนในพื้้�นที่่�ทั้้�งภาครััฐและเอกชน โดยรููป
แบบจะเป็็นคณะกรรมการด้้านต่่างๆ ในพื้้�นที่่� เช่่น
คณะกรรมการเขตสุุขภาพ (Regional Health Board)
คณะกรรมการสร้้างเสริิมสุุขภาพและป้้องกัันโรคจัังหวััด
คณะกรรมการสุุขภาพอำำ�เภอ (District Health Board)
ฯลฯ กระบวนการในการพััฒนาความรู้้�ด้้านสุุขภาพของ
ประชาชนควรเริ่่มต้้
� นในพื้้�นที่่� โดยคณะกรรมการประจำำ�
พื้้�นที่่�เหล่่านั้้�นสามารถศึึกษาและค้้นพบปััญหาสุุขภาพใน
พื้้� น ที่่� มีี ก ารวิิ เ คราะห์์ ปั ั ญ หาและวิิ ธี ี ก ารแก้้ปัั ญ หา
โดยใช้้วิิชาการและเหตุุผลเชิิงประจัักษ์์ (Evidence-based)
จากนั้้น� ก็็ถ่า่ ยทอดลงไปยัังประชาชนในพื้้น� ที่่� โดยกระบวนการ
และช่่องทางต่่างๆ
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ที่่�มีีอยู่่�ในพื้้�นที่่�นั้้�น เช่่น โทรทััศน์์ วิิทยุุท้้องถิ่่�น หนัังสืือพิิมพ์์ Social media บุุคลากรด้้านสาธารณสุุขในพื้้�นที่่� เช่่น
นัักสุุขศึึกษา อาสาสมััครสาธารณสุุข แพทย์์ พยาบาล รวมทั้้�งสื่่�อต่่างๆ และกระบวนการกลุ่่�ม และใช้้กระบวนการ
กลุ่่�มเพื่่�อให้้เกิิดความร่่วมมืือในการแก้้ปััญหาทั้้�งหมด วิิธีกี ารเช่่นนี้้�จะนำำ�มาซึ่่ง� การแก้้ปััญหาในท้้องถิ่่น� โดยประชาชน
มีีส่่วนร่่วม และมีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับกระบวนการในการแก้้ปััญหาและเพิ่่�มความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
5) ส่่งเสริิมงานวิิจััยพััฒนาและวิิจััยประเมิิน
ผลเพื่่�อการสร้้างนวััตกรรมที่่�จะส่่งเสริิมให้้สัังคมไทยเป็็น
สัังคมรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ และการใช้้วิิชาการผลการวิิจััย
ในการทำำ�งานของหน่่วยงาน (Evidence-based Practice)
การที่่�จะดำำ�เนิินการให้้ประชาชนได้้รับั ความรู้้� ความเข้้าใจ
จนสามารถคิิดวิิเคราะห์์เลืือกกระทำำ�สิ่่�งที่่�เกิิดผลดีีต่่อ
สุุ ข ภาพของตนเองและครอบครัั วได้ ้ จำำ �ต้้ องอาศัั ย
องค์์ประกอบด้้านวิิชาการที่่�สำำ�คััญ ดัังต่่อไปนี้้�
5.1) การรู้้�หนัังสืือ (Literacy) ของประชาชน
ถ้้าประชาชนไม่่รู้้ห� นัังสืือการสร้้างความรอบรู้้ท� างสุุขภาพ
ก็็ทำำ�ได้้ยาก ถึึงแม้้ว่่าในพื้้�นที่่�ที่่�บุุคลากรด้้านสาธารณสุุข
มีีความสามารถใช้้การบอกเล่่าให้้เข้้าใจได้้ แต่่ก็็ยากจะ
เผยแพร่่ในวงกว้้าง ดัังนั้้�น จึึงจำำ�เป็็นที่่�รััฐจะต้้องดำำ�เนิิน
การทุุกวิิถีีทางให้้ประชาชนรู้้�หนัังสืือ โดยช่่องทางของ
Adult Education หรืือการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
5.2) การศึึกษาวิิจัยั ต่่างๆ เพื่่�อเป็็นข้้อมููลสำำ�คัญ
ั
นำำ�ไปใช้้ในกระบวนการเพื่่�อการเรีียนรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ เช่่น
ข้้อมููลด้า้ นการเกิิดโรค ปััจจััยที่่เ� ป็็นสาเหตุุ และ Intervention
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการจััดการกัับปััจจััยที่่�เป็็นสาเหตุุใน
บริิบทของสัังคมไทยและในพื้้�นที่่ต่� า่ งๆ ของประเทศควรมีี
ศููนย์์รวบรวมข้้อมููลจากการวิิจัยั เหล่่านี้้�ทั้้ง� ในประเทศไทย
และต่่างประเทศ เพื่่�อเป็็นแหล่่งข้้อมููลในการค้้นคว้้า
การวิิจััยต่่อยอด หรืือใช้้ประกอบการพััฒนาแนวทางใน
การดำำ�เนิินงานสร้้างความรอบรู้้� หรืือสื่่อ� สารในพื้้�นที่่ต่� า่ งๆ
ในการนี้้� สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
(สสส.) กองสุุขศึึกษา สำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุุข อาจพััฒนาความร่่วมมืือ
เพื่่�อเป็็น Center of excellence ในเรื่่�องนี้้�ได้้ ในระดัับ
จัังหวััดควรมีีศูนู ย์์ข้้อมููลสถิิติชีิ พี และการเจ็็บป่่วยการตาย
เพื่่�อใช้้เป็็นข้้อมููลพื้้�นฐานสำำ�หรัับการศึึกษาปััญหาสุุขภาพ
ที่่�สำำ�คััญในพื้้�นที่่�
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5.3) บุุคลากรและองค์์ความรู้้�ที่่ค� วรพััฒนาให้้
เกิิดขึ้้น� เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการเพื่่�อการรอบรู้้ด้� า้ น
สุุขภาพ
- บุุคลากร: นัักสุุขศึึกษา นัักพฤติิกรรมศาสตร์์
ผู้้ชำ� �ำ นาญการสื่่�อสารด้า้ นสุุขภาพ นัักวิิจัยั ทางระบาดวิิทยา
นัักสถิิติิ เศรษฐศาสตร์์สาธารณสุุข ฯลฯ
- องค์์ความรู้้�: ด้้านการบููรณาการเพื่่�อการนำำ�
ไปสู่่�การปฏิิบััติิที่่�มีีประสิิทธิิภาพ (Integration and
Implementation Sciences)
- ด้้านพฤติิกรรมศาสตร์์และการเปลี่่�ยนแปลง
พฤติิกรรม
- เทคนิิคการสื่่�อสารด้้านสุุขภาพ ฯลฯ
6) ปรัับเน้้นการจััดทำำ�และกลไกการเผยแพร่่
ข้้อมููลข่่าวสารด้้านสุุขภาพควรประกอบด้้วย ข้้อมููล หลัักการ
ที่่�สำำ�คััญ 2 ประการ คืือ
- ข้้อมููลเรื่่อ� งโรค/ปััญหาสุุขภาพที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั สาเหตุุ
ของปััญหาหรืือปััจจััยเสี่่ย� ง วิิธีกี ารหรืือพฤติิกรรมสุุขภาพ
เพื่่�อลดการเกิิดโรคและสร้้างเสริิมสุุขภาพ รวมทั้้�งสร้้าง
สิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อสุุขภาวะ
- การตอบโต้้แก้้ไขข้้อมููลข่่าวสารผิิดๆ เกี่่ย� วกัับ
สุุขภาพ เช่่น การใช้้ยา การบริิโภคอาหาร เครื่่�องดื่่�ม
เพื่่�อสุุขภาพ ฯลฯ
7) ช่่องทางการเผยแพร่่:
- ควรมีีผังั รายการประจำำ�ด้้านสุุขภาพบรรจุุใน
สถานีีโทรทััศน์ข์ องรััฐเพื่่�อให้้ทั้้�งข้้อมููลรัับฟัังความคิิดเห็็น
ของประชาชน ตอบคำำ�ถาม และตอบโต้้ข้้อมููลที่่�ผิดิ พลาด
ได้้ทัันท่่วงทีี
- ช่่องทางอื่่น� ๆ เช่่น วิิทยุุท้้องถิ่่น� หนัังสืือพิิมพ์์
หอกระจายข่่าวในพื้้�นที่่�
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1.3.2 มติิสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 11
	สมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 11 พ.ศ. 2561 ซึ่่�งภาคีียุุทธศาสตร์์หลััก
ได้แ้ ก่่ สำำ�นักั งานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ (สปสช.) สำำ�นักั งานกองทุุนสนัับสนุุน
การสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) สถาบัันวิิจัยั ระบบสาธารณสุุข (สวรส.) กรมอนามััย
กระทรวงสาธารณสุุ ข และสำำ �นั ั ก งานคณะกรรมการสุุ ข ภาพแห่่ ง ชาติิ (สช.)
มีีความมุ่่�งหมายที่่�จะขัับเคลื่่�อนสัังคมไทยให้้ประชากรในประเทศมีีความรอบรู้้�ด้้าน
สุุขภาพ ห่่างไกลปััญหาโรคไม่่ติดต่
ิ อ่ โดยการพััฒนาระบบจััดการและเผยแพร่่ข้้อมููล
ข่่าวสารสุุขภาพ ส่่งเสริิมการประกอบกิิจการที่่�รัับผิิดชอบต่่อสัังคม พััฒนาชุุดสิิทธิิ
ประโยชน์์หลัักด้้านสุุขภาพ และขัับเคลื่่อ� นนโยบายเสริิมสร้้างความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ
ผ่่านกลไกและกองทุุนทั้้�งระดัับประเทศและพื้้�นที่่� รวมทั้้�งส่่งเสริิมสนับั สนุุนการวิิจัยั
ระบบสุุขภาพเพื่่�อป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อในทุุกระดัับ
การพิิจารณาตามระเบีียบวาระในกระบวนการสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้ง� ที่่� 11
พ.ศ. 2561 ได้้มีีมติิเรื่่�อง ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ เพื่่�อป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาโรค
ไม่่ติิดต่่อ มีีรายละเอีียดดัังนี้้�

ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพเพื่่�อป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาโรคไม่่ติดต่
ิ ่อ
(Health Literacy for NCDs Prevention and Management)

นโยบายสาธารณะนี้้� มุ่่�งที่่�จะขัับเคลื่่�อนสัังคมไทย
ให้้ประชากรในประเทศมีีความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
ห่่างไกลปััญหาโรคไม่่ติดต่
ิ ่อ โดยดำำ�เนิินการพััฒนา
ระบบจััดการและเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารสุุขภาพ
ส่่งเสริิมการประกอบกิิจการที่่รั
� ับผิิดชอบต่่อสัังคม
พััฒนาชุุดสิท
ิ ธิิประโยชน์์หลัักด้้านสุุขภาพและขัับเคลื่่อ
� น
นโยบายเสริิมสร้้างความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพผ่่านกลไก
และกองทุุนทั้้�งระดัับประเทศและพื้้�นที่่�
และส่่งเสริิมสนัับสนุุนการวิิจััยระบบสุุขภาพ
เพื่่อ
� ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาโรคไม่่ติดต่
ิ อ
่ ในทุุกระดัับ
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สมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิครั้้�งที่่� 11
ได้้พิิจารณารายงานเรื่่�อง ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ เพื่่�อป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อ

รัับทราบว่่า ปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อเป็็นปััญหาสำำ�คััญที่่�ส่่งผลกระทบทั้้�งต่่อตััวบุุคคล ครอบครััว ชุุมชน
องค์์กรและสัังคม ทั้้�งในด้้านสุุขภาพ ผลิิตภาพ และเศรษฐกิิจโดยรวมของประเทศ

ตระหนัักว่่า จำำ�เป็็นต้้องมีีการส่่งเสริิมพััฒนาความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพให้้กัับประชาชนคนไทย เพื่่�อป้้องกััน
และแก้้ไขปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อ

ชื่่น� ชม การดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐและเอกชนที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ซึ่่ง� ได้้ให้้ความสำำ�คัญั ต่่อการจััดการควบคุุม ป้้องกััน
และแก้้ไขปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อ รวมถึึงการพััฒนากลไกสนัับสนุุนและส่่งเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพให้้แก่่
ประชาชนชาวไทยอีีกด้้วย

กัังวลว่่า ภาวะปััจจุุบันั ที่่พ� บข้้อมููลข่่าวสารด้้านสุุขภาพในสาธารณะที่่ห� ลากหลาย รวมถึึงมีีการเจืือปนและบิิดเบืือน
ของข้้อมููลที่่ไ� ม่่ถูกู ต้้องในสััดส่ว่ นที่่สู� งู ขึ้้น� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การสื่่�อสารผ่่านเครืือข่่ายสัังคม จนมีีผลต่่อพฤติิกรรมใน
การจััดการด้้านสุุขภาพในชีีวิิตประจำำ�วัันของประชาชน และส่่งผลต่่อปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อเพิ่่�มมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ

รัับทราบและกัังวลว่่า การเติิบโตของธุุรกิจิ อุุตสาหกรรมร่่วมกัับการโฆษณาประชาสััมพันั ธ์์นั้้น� มีีอิทิ ธิิพลต่่อ
ผู้้�บริิโภคและพฤติิกรรมในการใช้้ชีีวิิตของประชาชนในสัังคม หากไม่่มีีกลไกความร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วน
ในสัังคมที่่�เกี่่�ยวข้้องช่่วยกัันเสริิมสร้้างความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพให้้แก่่ประชาชน และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ในกลุ่่�มผู้้�ประกอบกิิจการธุุรกิิจอุุตสาหกรรม อาจทำำ�ให้้ปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อรุุนแรงขึ้้�นจนยากที่่�จะควบคุุมใน
ระยะยาว และส่่งผลกระทบต่่อทุุกคนในอนาคต

กัังวลว่่า ในอดีีตถึึงปััจจุุบัันมัักพบปััญหาเกี่่�ยวกัับการนำำ�นโยบายจากส่่วนกลางไปสู่่�การปฏิิบััติิในพื้้�นที่่� อาทิิ
ปััญหาความเข้้าใจที่่�คลาดเคลื่่อ� น หรืือกระบวนการทำำ�งานที่่�ได้้รัับการสั่่�งการให้้ไปปฏิิบัติั นั้้ิ น� ไม่่สอดคล้้องต่่อ
สถานการณ์์จริิงในแต่่ละพื้้�นที่่� จึึงอาจส่่งผลให้้การขัับเคลื่่�อนงานขาดประสิิทธิิภาพจนไม่่สามารถบรรลุุวััตถุุ
ประสงค์์ตามที่่�คาดหวััง นอกจากนี้้� ในการดำำ�เนิินการด้้านสาธารณสุุขยัังประสบปััญหาความหลากหลายใน
รููปแบบการบริิหารจััดการงบประมาณของหน่่วยงานภาครััฐต่่างๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
สร้้างเสริิมสุุขภาพ ควบคุุมและป้้องกัันโรค ที่่ยั� งั มีีความแตกต่่างกัันระหว่่างกองทุุนหลัักด้้านสุุขภาพ ทั้้ง� กองทุุน
หลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ กองทุุนประกัันสัังคม งบประมาณสวััสดิกิ ารด้้านการรัักษาพยาบาลข้้าราชการ
ของกรมบััญชีีกลาง และกองทุุนรัักษาพยาบาลองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ซึ่่ง� ส่่งผลกระทบต่่อประสิิทธิิภาพ
การดำำ�เนิินงานของบุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้อง

เห็็นว่่า มีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�ทุุกภาคส่่วนในสัังคมจะร่่วมกัันในการจััดการควบคุุม ป้้องกัันและ
แก้้ไขปัั ญ หาโรคไม่่ ติิดต่ ่อ โดยมุ่่�งเน้้นให้้เกิิดการเสริิมสร้้างความรอบรู้้�ด้้านสุุข ภาพแก่่คนในสัังคม
ให้้สามารถค้้นหาข้้อมููลที่่�ต้้องการ เข้้าถึึงแหล่่งข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็น ตรวจสอบและทำำ�ความเข้้าใจข้้อมููลที่่�ได้้รัับมา
และประพฤติิปฏิิบััติิโดยใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลด้้านสุุขภาพได้้อย่่างถููกต้้องเหมาะสมกัับสถานการณ์์ความ
จำำ�เป็็น
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จึึงมีีมติิดัังต่่อไปนี้้�
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ขอให้้กระทรวงสาธารณสุุข โดยกรมควบคุุมโรค ร่่วมกัับสำำ�นักั งานกองทุุน
สนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) เป็็นแกนหลัักในการประสานความร่่วม
มืือกัับภาคีีเครืือข่่ายทุุกภาคส่่วน ทั้้�งในระดัับชาติิและระดัับพื้้�นที่่� เพื่่�อพััฒนาระบบ
จััดการและเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารด้้านสุุขภาพ เพื่่�อป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาโรคไม่่
ติิดต่อ่ โดยการพััฒนาเครืือข่่ายและกลไกสนัับสนุุน เฝ้้าระวััง รวมถึึงการพััฒนา บัังคัับ
ใช้้กฎหมายและระเบีี ย บที่่� เ กี่่� ย วข้้อง เพื่่� อให้้เกิิ ด การสร้้างและเผยแพร่่ ข้้อมููล
ข่่าวสารด้้านสุุขภาพ เพื่่�อป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อที่่�ถููกต้้องได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพและเข้้าถึึงได้้ง่า่ ย โดยคำำ�นึึงถึึงทุุกกลุ่่�มวััย รวมทั้้�งกลุ่่�มผู้้�พิกิ าร ผู้้สู� งู อายุุ
และกลุ่่�มเปราะบาง พร้้อมกัับพััฒนาระบบการจััดการแก้้ไขปััญหาและรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียน
โดยมีีแผนงานและตััวชี้้�วัดั เพื่่�อใช้้ในการติิดตามประเมิินผล ไปพร้้อมกัับการพััฒนา
เครื่่�องมืือวััดสำำ�หรัับหน่่วยงานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อใช้้ดำำ�เนิินการในทุุกระดัับ
ขอให้้กระทรวงการคลััง กระทรวงพาณิิชย์์ และภาคเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เป็็นหลัักร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายทุุกภาคส่่วน ทั้้�งในระดัับชาติิและระดัับพื้้�นที่่� พััฒนา
แนวทางสนัับสนุุนให้้เกิิดการประกอบกิิจการที่่�ช่่วยลดความเสี่่�ยงต่่อโรคไม่่ติิดต่่อ
โดยใช้้ทั้้ง� กลไกภาษีี กลไกการเงิินการคลััง และอื่่น� ๆ รวมถึึงการสนัับสนุุนผู้้ปร
� ะกอบการ
ในการสร้้างผลิิตภัณ
ั ฑ์์สินิ ค้้า/บริิการที่่�สะท้้อนคุุณค่่าที่่ส่� ง่ ผลดีีและคุ้้ม� ครองผู้้บ� ริิโภค
ขอให้้กระทรวงสาธารณสุุข โดยกรมอนามััย เป็็นหลัักร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่าย
ทุุกภาคส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ทั้้ง� ในระดัับชาติิและระดัับพื้้น� ที่่� ขัับเคลื่่อ� นนโยบายเสริิมสร้้างความ
รอบรู้้�ด้้านสุุขภาพผ่่านกลไกคณะกรรมการนโยบายพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับพื้้�นที่่�
และทีีมหมอครอบครััว ร่่วมกัับคณะกรรมการกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพระดัับท้้องถิ่่น�
หรืือพื้้น� ที่่� และกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพกรุุงเทพมหานคร เพื่่อ� ให้้เกิิดการพััฒนาความ
รอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ ทั้้ง� ระดัับบุุคคลทุุกกลุ่่�มวััย รวมทั้้�งกลุ่่�มผู้้สู� งู อายุุ ผู้้พิ� กิ าร กลุ่่�มเปราะบาง
ครอบครััว ชุุมชน องค์์กร และสัังคม ที่่�มีอิี ทิ ธิิพลต่่อพฤติิกรรมของประชาชนในการ
ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาโรคไม่่ติดต่
ิ อ่ ทุุกกลุ่่�มวััย
ขอให้้กระทรวงสาธารณสุุข โดยสำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข
และสำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ เป็็นหน่่วยงานหลัักร่่วมกัับสำำ�นัักงาน
ประกัันสัังคม กรมบััญชีีกลาง กระทรวงการคลััง และกองทุุนรัักษาพยาบาลองค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น ดำำ�เนิินการพััฒนาชุุดสิทิ ธิิประโยชน์์หลัักในด้า้ นสร้้างเสริิมสุุขภาพและ
ป้้องกัันโรคสำำ�หรัับทุุกกองทุุน ที่่�ครอบคลุุมถึึงผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการต่่างๆ ในสัังคม
ของทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ที่่�ช่ว่ ยในการพััฒนาขีีด
ความสามารถของประชาชนในการดููแลสุุขภาพตนเอง และ/หรืือเสริิมสร้้างความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพ ในการจััดการควบคุุม ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาโรคไม่่ติดต่
ิ อ่ พร้้อมกัับดำำ�เนิิน
การทบทวนกฎหมายและกำำ�หนดแนวทางการบููรณาการรููปแบบการเบิิกจ่่ายงบประมาณ
จากแต่่ละกองทุุนให้้สอดคล้้องกััน
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ขอให้้สถาบัันวิิจัยั ระบบสาธารณสุุขร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายทุุกภาคส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
ทั้้ง� ในระดัับชาติิและระดัับพื้้น� ที่่� วางแผนการศึึกษาวิิจัยั ระบบสุุขภาพเกี่่ย� วกัับโรคไม่่ติดต่
ิ อ่
พััฒนานโยบาย นวััตกรรม เครื่่อ� งมืือ ชุุดความรู้้�และการประเมิินผลเกี่่ย� วกัับความรอบรู้้�
ด้า้ นสุุขภาพเพื่่อ� ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาโรคไม่่ติดต่
ิ อ่ และสนัับสนุุนให้้มีีการนำำ�ผลการ
วิิจัยั ไปสู่่�การปฏิิบัติั ิ
ขอให้้เลขาธิิการคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ รายงานความก้้าวหน้้าแก่่
สมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ

1.3.3 การพััฒนาและสร้้างองค์์ความรู้้�เรื่่�องความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพ
หน่่วยงาน/สถาบัันการศึึกษา และนัักวิิชาการในประเทศไทย
อยู่่�ระหว่่างการพััฒนาองค์์ความรู้้�เกี่่ย� วกัับความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ
โดยมีีการดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�

1

หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องได้้มีีการจััดทำ�ำ โครงการศึึกษาวิิจัยั นำำ�ร่อ่ ง เช่่น
โครงการรู้้�เท่่าทัันสื่่อ� ของสำำ�นักั งานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิม
สุุขภาพ (สสส.) ในปีีงบประมาณ 2552-2555 โครงการศึึกษา
และพััฒนาองค์์ความรู้้�เรื่่อ� ง Health Literacy เพื่่อ� สร้้างเสริิมภูมิู ปัิ ญ
ั ญา
และการเรีียนรู้้�ด้้านสุุขภาพสำำ�หรัับประชาชนในปีีงบประมาณ
2553-2554 ของกองสุุขศึึกษา กรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุุข, โครงการพััฒนาความฉลาดทางสุุขภาวะ
ของเด็็ก เยาวชน และครอบครััว ด้้วยพลัังเครืือข่่ายการศึึกษาของ
มููลนิิธิเิ พื่่�อพััฒนาการศึึกษาไทย ในปีีงบประมาณ 2553-2555
และโครงการวิิจัยั ในกลุ่่�มผู้้�ที่่มี� ข้้ี อจำำ�กัดั ในการเรีียนรู้้ข� องสถาบัันวิิจัยั
ระบบสาธารณสุุข ในปีีงบประมาณ 2554-2555 การศึึกษา
นำำ�ร่อ่ งในพื้้น� ที่่อำ� �ำ เภอนาดีี จัังหวััดปราจีีนบุุรีี ของกรมควบคุุมโรค
กระทรวงสาธารณสุุข ในปีีงบประมาณ 2560-2562 และการศึึกษา
นำำ�ร่อ่ งในหน่่วยงานสถาบัันพััฒนาสุุขภาวะเขตเมืืองของกรมอนามััย
กระทรวงสาธารณสุุข ในปีีงบประมาณ 2561-2562
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สถาบัันการศึึกษาต่่างๆ มีีการกำำ�หนดหััวข้้อสำำ�หรัับการเรีียนการสอนในระดัับบััณฑิิตศึึกษา
ส่่งเสริิมให้้นิิสิิต/นัักศึึกษาทำำ�วิิทยานิิพนธ์์ การประกาศตััวเป็็น Health Literate Faculty
ของคณะสาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล และมีีการจััดประชุุมวิิชาการสาธารณสุุข
แห่่ ง ชาติิ ครั้้� ง ที่่� 16 เรื่่� อ ง “ความรอบรู้้� สุ ุ ข ภาพเพื่่� อ เป้้ า หมายการพัั ฒ นา ที่่� ยั่่ � ง ยืื น :
มติิการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์” (Health Literacy for Sustainable Development Goal:
Human Resource Development) ระหว่่างวัันที่่� 30 พฤษภาคม ถึึง 1 มิิถุุนายน 2561 ณ
คณะสาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล รวมทั้้�งการศึึกษาวิิจัยั ในพื้้�นที่่นำ� �ร่
ำ อ่ งอำำ�เภอสููงเนิิน
จัังหวััดนครราชสีีมา ในปีีงบประมาณ 2562
การจััดตั้้�งสำำ�นัักงานโครงการขัับเคลื่่�อนกรมอนามััย 4.0 เพื่่�อความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพของ
ประชาชน กรมอนามัั ย กระทรวงสาธารณสุุ ข (2560) เผยแพร่่ ปร ะเด็็ น สื่่� อ สารหลัั ก
(Key Message) ชุุดเอกสารความรู้้�และสื่่�อออนไลน์์ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ แนวทางการ
พััฒนาความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ ด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงกระบวนการตามโมเดล V-shape
และแนวทางการพััฒนาองค์์กรของระบบในสัังคมตามแนวคิิดองค์์กรรอบรู้้�สุุขภาพ (Health
Literate Organization)

25
รายงานผลการศึึกษาการสัังเคราะห์์ข้้อมููลกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�สร้า้ งความรอบรู้้�ด้านสุ
้
ุขภาพ

	ทั้้�งนี้้� กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข ได้้ร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายจััดประชุุมวิิชาการส่่งเสริิมความรู้้�ด้้าน
สุุขภาพไทย หััวข้้อ “การขัับเคลื่่�อนสัังคมไทยรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ” เมื่่�อวัันที่่� 23-26 กัันยายน 2561 ณ โรงแรม
ปริ๊๊�นพาเลซ มหานาค กรุุงเทพมหานคร เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้ปร
� ะสบการณ์์ที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ
ร่่วมกัับสร้้างกระแสให้้สัังคมตระหนัักและมีีส่่วนร่่วมในการขัับเคลื่่�อนความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ การรู้้�เท่่าทััน หรืือ
มีีความแตกฉานด้้านสุุขภาพสู่่�ประชาชนอย่่างยั่่�งยืืนในยุุค Thailand 4.0

4

การสำำ�รวจความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพของประชาชนไทย
ดำำ�เนิินการโดยคณะสาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
ร่่วมกัับกรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข (2560) โดย
การสนัับสนุุนของสำำ�นัักงานส่่งเสริิมการวิิจััยระบบ
สาธารณสุุข, สวรส.) และมีีการกำำ�หนดให้้มีีการติิดตาม
ประเมิินผลด้้วยระเบีียบวิิธีแี บบ Implementation Sciences
คืือ การวิิจัยั ประเมิินกระบวนการนำำ�นโยบายไปปฏิิบัติั ิ
และมีีการพััฒนาชุุดสิทิ ธิิประโยชน์์กระบวนการส่่งเสริิม
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ และต้้นทุุนการบริิการในชุุด
สิิทธิิประโยชน์์นี้้�
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5

6
7
8

การประเมิินความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพและพฤติิกรรมสุุขภาพ สำำ�หรัับกลุ่่�มเด็็กและเยาวชน
(อายุุ 7-14 ปีี) และกลุ่่�มประชาชนอายุุ 15 ปีีขึ้้น� ไป ของกองสุุขศึึกษา กรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุุข (2561)

หนัังสืือเรื่่�องความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ: การวััดและการประเมิิน เขีียนโดย รองศาสตราจารย์์
ดร.อัังศิินัันท์์ อิินทรกำำ�แหง สถาบัันวิิจััยพฤติิกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ

หนัังสืือเรื่่�องความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ: ขั้้�นพื้้�นฐาน ปฏิิสััมพัันธ์์ และวิิจารณญาณ เขีียนโดย
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ขวััญเมืือง แก้้วดำำ�เกิิง คณะสาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
หนัังสืือเรื่่�องการส่่งเสริิมสุุขภาพและความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ เขีียนโดย รองศาสตราจารย์์
ดร.ยุุวดีี รอดจากภััย คณะสาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบููรพา
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บทที่่�

2

การสร้้างเสริิมความรอบรู้้�

ด้้านสุุขภาพ

29
รายงานผลการศึึกษาการสัังเคราะห์์ข้้อมููลกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�สร้า้ งความรอบรู้้�ด้านสุ
้
ุขภาพ

องค์์ความรู้้�ในการออกแบบกระบวนการเรีียนรู้้ที่่� สร้้
� างเสริิมความ
รอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ เป็็นส่่วนที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อการบรรลุุความ
สำำ�เร็็จของการนำำ�แนวคิิดเรื่่อ� งความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพมาใช้้ในการ
พััฒนางานด้้านสุุขภาพของประเทศ นัักวิิชาการทั่่�วโลกต่่างกำำ�ลััง
ศึึกษาและพััฒนาเพื่่�อสร้้างองค์์ความรู้้�ในการประยุุกต์์ใช้้ศาสตร์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการพััฒนาเพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมาย
ดัังนั้้�น การนำำ�เสนอส่่วนนี้้�จึึงได้้นำำ�องค์์ความรู้้�ที่่�มีีการพััฒนาขึ้้�น
มาเรีียบเรีียงสำำ�หรัับการประยุุกต์์ใช้้ในการพััฒนาสื่่อ� และนวััตกรรม
เพื่่�อสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ ดัังนี้้�

2.1 หลัักการสำำ�คััญของ

ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ

แนวคิิดเรื่่อ� งความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ มีีการนำำ�เสนอเป็็นหลัักการสำำ�คัญ
ั เพื่่�อให้้ง่่ายต่่อการสร้้างความ
เข้้าใจของบุุคลากร และการนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการออกแบบกระบวนการการพััฒนาสื่่�อและนวััตกรรมเพื่่�อ
สร้้างเสริิมความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพต่่อไป ซึ่่ง� ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.ขวััญเมืือง แก้้วดำำ�เกิิง คณะสาธารณสุุขศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยมหิิดล ได้้เรีียบเรีียงองค์์ความรู้้�เรื่่�องความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพไว้้ในหนัังสืือความรอบรู้้�ด้้าน
สุุขภาพ: เข้้าถึึง เข้้าใจและการนำำ�ไปใช้้ (2561) แบ่่งเป็็น 3 ส่่วน จำำ�นวน 9 บท ประกอบด้้วย
ส่่ ว นที่่� ห นึ่่ � ง พัั ฒ นาการ องค์์ ปร ะกอบ และการประเมิิ น ได้้ ก ล่่ า วถึึงความเป็็ น มาและความสำำ �คั ั ญ
นิิยามและความหมาย พััฒนาการ กรอบแนวคิิด องค์์ประกอบ แนวคิิดการประเมิิน เครื่่อ� งมืือประเมิินระดัับบุุคคล
และเครื่่�องมืือประเมิินระดัับประเทศ ส่่วนที่่�สอง การสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพระดัับบุุคคล ได้้
กล่่าวถึึงกระบวนการสุุขศึึกษาและส่่งเสริิมสุุขภาพ กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ต้้องเพิ่่�มความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ แนวทาง
การสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ หลัักการและทฤษฎีีการเรีียนรู้้� หลัักการและทฤษฎีีการสื่่�อสาร
การเสริิมพลัังการเรีียนรู้้� Fotonovela Technique, Teach-back Technique, Show-me, Chunk & Check
Methods, Checklists & scorecards, Ask Me 3, Shame-free และการใช้้คำำ�ถามเพื่่�อสร้้างการเรีียนรู้้�
ส่่วนที่่�สาม การสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพระดัับองค์์กร ได้้กล่่าวถึึงแนวคิิดการพััฒนาองค์์กรรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพ คุุณลัักษณะและเครื่่�องมืือพััฒนาองค์์กรรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ แนวคิิดการพััฒนาองค์์กรสุุขภาวะ
กระบวนการ เครื่่�องมืือพััฒนา และการสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในองค์์กรสุุขภาวะ และส่่วนที่่�สี่่�
แนวโน้้มการพัั ฒ นาและบทสรุุ ปส่ ่ ง ท้้าย ได้้ ก ล่่ า วถึึงแนวโน้้มการวิิ จั ั ย เพื่่� อ พัั ฒ นาและสร้้างองค์์ ค วามรู้้�
แนวโน้้มการกำำ�หนดนโยบายความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ แนวโน้้มการขัับเคลื่่�อนกระบวนการ บทเรีียนที่่�ได้้เรีียนรู้้�
ข้้อเสนอสำำ�หรัับประเทศไทย และประมวลสาระสำำ�คััญส่่งท้้าย
หนัังสืือเรื่่�อง ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ ขั้้�นพื้้�นฐาน ปฏิิสััมพัันธ์์ วิิจารณญาณ (2562) จำำ�นวน 9 บท
ประกอบด้้วย
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บทที่่� 1 แนวคิิ ด ความรอบรู้้� ด้ ้ า นสุุ ข ภาพ

บทที่่� 2 หลัักการของความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ

บทที่่� 3 ระดัับของความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ

บทที่่� 4 การสร้้างเสริิ ม ความรอบรู้้� ด้ ้ า น

บทที่่� 5 การสร้้างเสริิมความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ

บทที่่� 6 ขั้้�นวิิจารณญาณ ได้้กล่่าวถึึงความ

ได้ ้ ก ล่่ า วถึึงแนวคิิ ด ความสำำ �คั ั ญ
และความหมาย

ได้ก้ ล่่าวถึึงความเป็็นมา การนำำ�มาใช้้
และประโยชน์์ของการจำำ�แนกระดัับ

ขั้้น� ปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์ ได้้กล่่าวถึึงความสามารถ
และทัักษะขั้้�นปฏิิสััมพัันธ์์ แนวทาง
การสร้้างเสริิม กลวิิธีี และเทคนิิค
การพััฒนา

ได้ก้ ล่่าวถึึงหลัักการพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับ
ข้้อมูู ล จุุ ด เน้้น กระบวนการ และ
การประเมิิน

สุุ ข ภาพขั้้� น พื้้� น ฐาน ได้ ้ ก ล่่ า วถึึง
ความสามารถและทัักษะขั้้น� พื้้�นฐาน
แนวทางการสร้้างเสริิ ม กลวิิ ธี ี
และเทคนิิคการพััฒนา
การสร้้างเสริิมความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ

สามารถและทัักษะขั้้�นวิิจารณญาณ
แนวทางการสร้้างเสริิ ม กลวิิ ธี ี
และเทคนิิคการพััฒนา

บทที่่� 7 พััฒนาปััญญาของมนุุษย์์ ได้ก้ ล่่าวถึึง

ความรอบรู้้� ด้ ้ า นสุุ ข ภาพกัั บ การ

บทที่่� 8 Happy Workplace ได้ ้ ก ล่่ า วถึึง

Health Literate Organization &

กรอบแนวคิิด แนวทางการพััฒนา
ผลของการพััฒนา

เป้้าหมาย คุุณลัักษณะ เครื่่�องมืือ
ประเมิิน และกระบวนการพััฒนา

บทที่่� 9 และบทที่่� 9 บทสรุุปส่่งท้้าย ได้้
กล่่าวถึึงบทเรีียนที่่�ได้้เรีียนรู้้� และ
ข้้อเสนอสำำ�หรัับการพััฒนา

ดัังนั้้�น จึึงได้้นำำ�หลัักการสำำ�คัญ
ั ของความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ
(ขวััญเมืือง แก้้วดำำ�เกิิง, 2562) ซึ่่�งได้้ถููกเรีียบเรีียงและ
สรุุปไว้้เป็็นแนวทางสำำ�หรัับการใช้้ประโยชน์์จากแนวคิิดนี้้�
ให้้กว้้างขวางและเกิิดผลตามเจตนารมณ์์และเป้้าหมาย
การพััฒนา อัันจะช่่วยให้้การทำำ�งานมีีทิิศทางที่่�ชััดเจน
ถููกต้้อง มั่่�นคงอยู่่�บนหลัักการที่่�เชื่่อ� มโยงมาจากทฤษฎีีการ
เรีียนรู้้� ทฤษฎีีทางพฤติิกรรมศาสตร์์ ทฤษฎีีการสื่่�อสาร
และอื่่�นๆ เพื่่�อก่่อให้้เกิิดการพััฒนาองค์์ความรู้้�นี้้�ให้้ลึึกซึ้้�ง
มากยิ่่�งขึ้้�น โดยนำำ�เสนอไว้้เป็็นแนวทางในการประยุุกต์์ใช้้
แนวคิิดเรื่่อ� งความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ ประกอบด้้วย

(1) หลัักการพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับข้้อมููล
(2) หลัักการพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับจุุดเน้้น
(3) หลัักการพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับกระบวนการ
(4) หลัักการพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับการประเมิิน
สรุุปเฉพาะหลัักการ ดัังนี้้�
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หลัักการพื้้�นฐานเกี่่ย
� วกัับข้้อมููล
หลัักการที่่� 1 ข้้อมููลสุุขภาพเป็็นปััจจััยกำำ�หนดสุุขภาพที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ของประชาชนทุุกกลุ่่�มวััยในยุุคสัังคมข้้อมููลข่่าวสาร
และเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
หลัักการที่่� 2 ลัักษณะของข้้อมููลสุุขภาพ สำำ�หรัับบุุคลากรทางการแพทย์์ และประชาชนกลุ่่�มเป้้าหมายมีีความ
แตกต่่างกััน
หลัักการพื้้�นฐานเกี่่ย
� วกัับจุุดเน้้น
หลัักการที่่� 3 ความรู้้�เป็็นเพีียงส่่วนหนึ่่�งของความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
หลัักการที่่� 4 ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ เน้้นการพััฒนาความสามารถและทัักษะ
หลัักการที่่� 5 องค์์ประกอบสำำ�คัญ
ั ของความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพที่่�ต้้องพััฒนา ประกอบด้ว้ ย เข้้าถึึง เข้้าใจ ไต่่ถาม
ตััดสิินใจ และนำำ�ไปใช้้
หลัักการที่่� 6 ความแตกต่่างระหว่่างความสามารถ-ทัักษะ
หลัักการพื้้�นฐานเกี่่ย
� วกัับกระบวนการ
หลัักการที่่� 7 สื่่�อและระบบข้้อมููลเพื่่�อสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพต้้องมีีการออกแบบที่่�ดีี
หลัักการที่่� 8 สร้้างสััญลัักษณ์์เพื่่�อการทำำ�งานสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
หลัักการที่่� 9 ความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ ต้้องการการพััฒนาทั้้ง� 3 ระดัับ คืือ ขั้้น� พื้้น� ฐาน ขั้้น� ปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์ ขั้้น� วิิจารณญาณ
หลัักการที่่� 10 การสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ ต้้องมีีการออกแบบเชิิงกระบวนการ
หลัักการที่่� 11 การสร้้างเสริิมความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ ต้้องเน้้นกลวิิธีกี ารฝึึกฝนทัักษะที่่�นำ�ำ ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลง
พฤติิกรรมเป้้าหมาย
หลัักการที่่� 12 การพััฒนาความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ มีี 2 แนวทาง คืือ พััฒนาเฉพาะองค์์ประกอบ และพััฒนา
ตามลำำ�ดัับขั้้�นทุุกองค์์ประกอบ
หลัักการที่่� 13 สื่่�อที่่�ผลิิตขึ้้�น หรืือนำำ�มาใช้้จะต้้องมั่่�นใจในคุุณภาพ
หลัักการที่่� 14 กระบวนการสร้้างเสริิมความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ จำำ�เป็็นจะต้้องพััฒนาทั้้�งด้้านความสามารถ-ทัักษะ
ของบุุคคล และปััจจััยเชิิงระบบ (นโยบาย-สภาพแวดล้้อม) จึึงจะสามารถพััฒนาให้้บุุคคลเป้้าหมาย
มีีความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ และพััฒนาหน่่วยงานให้้เป็็นองค์์กรรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพได้้
หลัักการพื้้�นฐานเกี่่ย
� วกัับการประเมิิน
หลัักการที่่� 15 จำำ�แนกกลุ่่�มเป้้าหมายให้้รู้้�ระดัับความแตกต่่าง เพื่่�อใช้้จััดกลุ่่�มเป้้าหมายในการสร้้างเสริิมความ
รอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
หลัักการที่่� 16 โครงการอบรมสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพจะต้้องกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์เชิิงพฤติิกรรม
และเน้้นที่่ค� วามสามารถและทัักษะของบุุคคล
หลัักการที่่� 17 การประเมิินความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ ต้้องออกแบบการวััดทักั ษะสำำ�คัญ
ั ที่่�นำ�ำ ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลง
พฤติิกรรมเป้้าหมาย มากกว่่าวััดความรู้้�
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2.2 การสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพระดัับบุุคคล
การสร้้างเสริิมความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ เป็็นการเรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิติ (Lifelong
Learning) โดยยึึดถืือเป็็นเป้้าหมายของการพััฒนานัับตั้้�งแต่่การปฏิิสนธิิ การดููแล
แม่่ ร ะหว่่ า งการตั้้� ง ครรภ์์ การดูู แ ลแม่่ แ รกคลอด การพัั ฒ นาในช่่ ว งวัั ย ทารก
วััยเด็็ก วััยเรีียน วััยรุ่่�น วััยทำำ�งาน วััยสููงอายุุ และวััยชรา ชีีวิิตแต่่ละช่่วงวััยต้้องการ
การสร้้างเสริิมความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพเฉพาะประเด็็นตามความจำำ�เป็็นที่่�แตกต่่างกััน
กระบวนการสุุขศึึกษาและส่่งเสริิมสุุขภาพ จึึงมีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อพััฒนาการ
ดัังกล่่าว ในการสร้้างเสริิมความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพให้้เกิิดขึ้้น� ถึึงระดัับที่่เ� พีียงพอต่่อการ
ใช้้ชีีวิติ และการดููแลสุุขภาพ ทั้้ง� นี้้� การส่่งเสริิมสุุขภาพ สุุขศึึกษา และความรอบรู้้ด้� า้ น
สุุขภาพมีีความเกี่่ย� วข้้องสััมพันั ธ์์กันั อย่่างมีีความหมายตามเอกสารเผยแพร่่ล่า่ สุุดของ
องค์์การอนามััยโลก (WHO, Regional Office for the Eastern Mediterranean,
Kickbusch et al., 2013) ซึ่่�งอธิิบายเกี่่�ยวกัับกระบวนการสุุขศึึกษาว่่าทำำ�ให้้เกิิดผล
ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงระดัับความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ และการพััฒนาพฤติิกรรมสุุขภาพ
สู่่�ผลลััพธ์์ปลายทาง คืือ ประชาชนมีีสุุขภาพที่่�ดีีด้้วยการดููแลตนเองได้้
กระบวนการสุุขศึึกษาและส่่งเสริิมสุุขภาพจึึงมีีความสำำ�คัญ
ั และมีีบทบาท
ต่่อการพััฒนาเพื่่�อการสร้้างเสริิมความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ โดยการดำำ�เนิินงานในแต่่ละ
ขั้้น� ตอนที่่�มีคุี ุณภาพมาตรฐานจะทำำ�ให้้เกิิดผลลััพธ์์ดัังกล่่าว (ขวััญเมืือง แก้้วดำำ�เกิิง,
2561) อธิิบายโดยย่่อได้้ดัังนี้้�

ผลลััพธ์์การมีีสุุขภาพดีี
เป็็นเป้้าหมายที่่�ถููกกำำ�หนดไว้้ด้้วยปััจจััยชุุดหนึ่่�ง
ซึ่่ง� แตกต่่างกัันไป เช่่น บริิบทพื้้น� ที่่ก� ารศึึกษา รายได้้
สภาพแวดล้้อม เป็็นต้้น เรีียกว่่า ปััจจััยกำำ�หนด
สุุขภาพ (Determinants of Health) อัันถืือได้้ว่่า
เป็็นข้้อมููลสำำ�คััญที่่�จะถููกนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในการ
ออกแบบ หรืือวางแผนงานด้า้ นการส่่งเสริิมสุุขภาพ
และกระบวนการสุุขศึึกษา
กระบวนการนโยบาย
สาธารณะด้้านสุุขภาพ

อาศััยการวิิเคราะห์์สภาวะเสี่่ย� ง (Risk Conditions)
หรืือเงื่่�อนไขที่่�เป็็นภััยคุุกคามต่่อสุุขภาพ
มีีการดำำ�เนิินการป้้องกััน แก้้ไข หรืือปรัับปรุุงด้้วย
การสร้้างกฎระเบีียบและข้้อตกลง
(Rules & Regulations) สิ่่ง� เอื้้อ� อำำ�นวยและบริิการ
(Facilities & Services)ร่่วมกัับการสนัับสนุุน
ทางสัังคม (Social Supports) และการปลุุกเร้้า
สัังคมให้้ตื่่�นตััว (Incentives) เพื่่�อขัับเคลื่่�อน
ประเด็็นนโยบายด้้านสุุขภาพในชุุมชนและสัังคม

การส่่งเสริิมสุุขภาพ
ดำำ�เนิินการโดยอาศััยกระบวนการ
สุุขศึึกษา (Health Education)
ในการเปลี่่�ยนแปลงศัักยภาพของบุุคคล ร่่วมกัับ
การใช้้กระบวนการนโยบายสาธารณะด้า้ นสุุขภาพ
(Healthy Public Policies) ซึ่่ง� สนัับสนุุนให้้เกิิดการ
พััฒนาปััจจััยสภาวะแวดล้้อมให้้เอื้้�อต่่อการพััฒนา
พฤติิกรรมสุุขภาพและการมีีสุุขภาพดีี

กระบวนการสุุขศึึกษา
ดำำ�เนิินการโดยอาศััยการวิิเคราะห์์ปััจจััยเสี่่�ยง
(Risk Factors) เพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลงความสามารถ
ของบุุคคล (Individual Capacities)
ด้้วยการสร้้างความตระหนัักรู้้� (Consciousnness-raising) ให้้การศึึกษาและการเรีียนรู้้�
(Education) สร้้างแรงจููงใจ (Motivation)
และสร้้างทัักษะ (Skill-building) ที่่�จำำ�เป็็น ซึ่่�งวิิธีี
การอาจใช้้กลวิิธีีสุุขศึึกษารายบุุคคล กลุ่่�ม ชุุมชน
สัังคม หรืือการผสมผสานตามยุุทธศาสตร์์ที่่กำ� �ำ หนดขึ้้�น

รายงานผลการศึึกษาการสัังเคราะห์์ข้้อมููลกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�สร้า้ งความรอบรู้้�ด้านสุ
้
ุขภาพ

33

“กระบวนการสุุขศึึกษา”
ที่่�ดำำ�เนิินการร่่วมกัับ

“กระบวนการนโยบาย
สาธารณะด้้านสุุขภาพ”

จะนำำ�ไปสู่่�การยกระดัับความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ (Health Literacy)
ซึ่่�งเป็็นขั้้�นที่่�บุุคคลมีีทั้้�งความรู้้�และความเชื่่�อ (Knowledge & Beliefs)
ที่่ถู� กู ต้้อง มีีความสามารถในการปฏิิบัติั ตัิ วั (Practices Capacity) มีีการรัับรู้้�
ความสามารถตนเอง (Self-efficacy) รวมทั้้�งเกิิดพลัังอำำ�นาจของชุุมชน ผลัักดััน
จนนำำ�ไปสู่่�ผลลััพธ์์เป้้าหมายร่่วมกัันในขั้้�นต้้น คืือ พฤติิกรรมสุุขภาพ
หรืือการปฏิิบััติิตััว (Health Behaviour & Practices) ที่่�ถููกต้้อง
เกิิดผลลััพธ์์ทางสุุขภาพที่่�ดีี และลดความไม่่เท่่าเทีียมกัันทางสุุขภาพ
(Health Outcomes & Reduced Inequities) เพราะทุุกคนมีีความสามารถ
ที่่�จะดููแลตนเองได้้

กระบวนการสุุขศึึกษาจึึงมุ่่�งเน้้นในเชิิงกระบวนการที่่�เข้้มข้้นในด้้านการสร้้างเสริิมความสามารถของบุุคคล
ซึ่่�งมีีสาเหตุุของปััจจััยเกี่่�ยวโยงกัับความสามารถพื้้�นฐานของบุุคคล คืือ ทัักษะทางการรัับรู้้� (อาทิิ ฟััง พููด อ่่าน เขีียน
ฯลฯ) ในแต่่ละช่่วงวััย ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดข้้อจำำ�กััดในการเข้้าถึึง (Access) ข้้อมููลด้้านสุุขภาพ หรืือขาดความสามารถใน
การคััดกรองข้้อมููลที่่�ถููกต้้องได้้จนเกิิดความเข้้าใจผิิด (Miss-Understand) หรืือไม่่เข้้าใจข้้อมููลที่่�ได้้รัับมา ดัังนั้้�น
จึึงไม่่ได้้ใช้้ข้้อมููลชุุดนั้้น� หรืือตััดสินิ ใจใช้้ข้้อมููล (Use Information) ตามแรงโฆษณาด้้วยความหลงผิิด นำำ�ไปสู่่�พฤติิกรรม
ที่่�ส่่งผลเสีียหายต่่อสุุขภาพของตนเอง
การเพิ่่�มความสามารถของบุุคคลดัังกล่่าว Don Nutbeam (2000) ได้้เสนอแนวทางการพััฒนาให้้เกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลง 3 ระดัับ คืือ ระดัับที่่�หนึ่่�ง ความสามารถพื้้�นฐานของบุุคคล (Functional Literacy) ระดัับที่่�สอง
ความสามารถในการตรวจทาน/ตรวจสอบด้้วยการแลกเปลี่่�ยนกัับบุุคคลอื่่�น หรืือขั้้�นการมีีปฏิิสััมพัันธ์์/การสื่่�อสาร
(Interactive/Communicative Literacy) และระดัับที่่�สาม การคิิดเชิิงวิิเคราะห์์เพื่่�อเปรีียบเทีียบความเป็็นไปได้้ด้้วย
เหตุุด้้วยผล หรืือขั้้�นวิิจารณญาณ (Critical Literacy) ซึ่่�งแนวคิิดเรื่่�อง Health Literacy ให้้ความสำำ�คััญอย่่างมาก
ในการพััฒนาจนเกิิดทัักษะ (Skills) ทั้้�งสามระดัับ
การสร้้างเสริิมความสามารถของบุุคคลจะต้้องมีีการกำำ�หนดสมรรถนะที่่จำ� �ำ เป็็นให้้สอดคล้้องกัับบริิบทพื้้�นที่่แ� ละ
สัังคม โดยเฉพาะสมรรถนะ หรืือความสามารถด้้านสุุขภาพ และ “สุุขศึึกษา” เป็็นกระบวนการสำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ ในการเพิ่่�ม
ความสามารถของบุุคคลให้้มีีระดัับความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพที่่�เพีียงพอ หรืือกล่่าวอีีกนััยหนึ่่ง� ว่่า “ความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ”
จะเกิิดขึ้้น� ได้้ก็็ด้ว้ ยกระบวนการสุุขศึึกษาที่่�มีปร
ี ะสิิทธิิภาพ ดัังบทความของ Rootman (2002) ที่่�กล่่าวว่่า ความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพเป็็นเสมืือนกุุญแจที่่�ไขไปสู่่�ผลลััพธ์์ของงานสุุขศึึกษา และ Nutbeam (2000) ได้้กล่่าวไว้้ก่่อนหน้้าว่่า ควรใช้้
ความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพเป็็นดััชนีีสะท้้อนผลลััพธ์์ของกระบวนการสุุขศึึกษา และใช้้อธิิบายการเปลี่่�ยนแปลงของผลลััพธ์์
ทางสุุขภาพ (Health Outcomes) เพราะการดำำ�เนิินงานสุุขศึึกษาทำำ�ให้้เกิิดการพััฒนาความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพโดยตรง
และความรอบรู้้� ด้้านสุุขภาพเป็็นปััจจััยสำำ�คัญ
ั ที่่�ส่ง่ ผลให้้ประชาชนเกิิดพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�เหมาะสมอย่่างยั่่ง� ยืืน (คณะ
กรรมาธิิการขัับเคลื่่อ� นการปฏิิรูปปร
ู ะเทศด้า้ นสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม สภาขัับเคลื่่อ� นการปฏิิรูปปร
ู ะเทศ, 2559)
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แผนภาพที่่� 1 แสดงความสััมพัันธ์์ระหว่่างการส่่งเสริิมสุุขภาพ สุุขศึึกษา และความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
ที่่�มา: ขวััญเมืือง แก้้วดำำ�เกิิง (2561) ดััดแปลงจาก Kickbusch และคณะ (2013)

กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ต้้องเพิ่่�มความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ (ขวััญเมืือง แก้้วดำำ�เกิิง, 2561) มีีดัังนี้้�
1) กลุ่่�มประชาชนที่่�ด้้อยความสามารถในการเรีียนรู้้� เป็็นบุุคคลที่่�อ่่านหนัังสืือไม่่ออก พููดไม่่ได้้ มีีข้้อจำำ�กััด
ด้้านการใช้้ภาษาและการสื่่�อสาร รวมทั้้�งกลุ่่�มคนชายขอบ และคนที่่�อยู่่�ในภาวะพึ่่�งพิิง
2) กลุ่่�มประชาชนที่่�มีีความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพต่ำำ�� เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีข้้อจำำ�กััดในการเรีียนรู้้� ขาดความตระหนััก
เอาใจใส่่ในการเรีียนรู้้� ทำำ�ให้้ดููแลสุุขภาพไม่่ถููกต้้อง
3) กลุ่่�มประชาชนทั่่ว� ไป เป็็นบุุคคลทุุกกลุ่่�มวััยที่่มี� คี วามสามารถและสร้้างโอกาสในการเรีียนรู้้ไ� ด้้ด้ว้ ยตนเอง
แต่่ยังั ไม่่สามารถเปลี่่�ยนแปลงตนเองเพื่่�อให้้มีีสุขุ ภาพดีี โดยเฉพาะในเรื่่อ� งพฤติิกรรมเสี่่ย� งที่่�สามารถปรัับเปลี่่�ยนได้้ เช่่น
สููบบุุหรี่่� ดื่่�มเหล้้า เครีียด ระงัับอารมณ์์รุุนแรงไม่่ได้้ เมาแล้้วขัับ กิินตามใจปาก เป็็นต้้น ทำำ�ให้้เจ็็บป่่วยได้้
4) กลุ่่�มบุุคลากรด้้านสุุขภาพ มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการปฏิิบัติั งิ านด้้านการส่่งเสริิมสุุขภาพ การป้้องกัันการควบคุุมโรค
และการรัักษาพยาบาล
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2.2.1 กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�สร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�สร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพระดัับบุุคคล
(ขวััญเมืือง แก้้วดำำ�เกิิง, 2561) มีีดัังนี้้�

1

2

การสร้้างระบบที่่�ช่่วยเพิ่่�มอััตราการอ่่านหนัังสืือของประชาชน

ประเทศทั่่�วโลกล้้วนตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการส่่งเสริิมให้้ประชาชนอ่่าน
ออกเขีียนได้้หรืือรู้้�หนัังสืือ และใช้้อััตราการรู้้�หนัังสืือ (Literacy Rate) ของ
ประชาชนเป็็นดััชนีีสะท้้อนถึึงคุุณภาพและศัักยภาพในการพััฒนาประเทศชาติิ
ระบบที่่�ช่่วยให้้ประชาชนอ่่านหนัังสืือมากขึ้้�น อาทิิ การทำำ�ให้้หนัังสืือคุุณภาพ
ดีีหาได้้ง่่ายในราคาที่่�ประชาชนทุุกระดัับสามารถซื้้�อหาได้้ การส่่งเสริิมผู้้�ผลิิต
และผู้้จั� ดทำ
ั �ข้้
ำ อมููลสุุขภาพในด้้านต่่างๆ โดยใช้้แรงจููงใจด้้านภาษีี การประเมิินค่่า
ความนิิยม (Rating) เพื่่�อจำำ�แนกกลุ่่�มผู้้�อ่่าน การประชาสััมพัันธ์์หนัังสืือที่่�มีี
ประโยชน์์ รวมทั้้�งการพััฒนาศููนย์์การเรีียนรู้้ที่่� สร้้
� างโอกาสให้้ประชาชนใช้้เป็็น
ช่่องทางและแหล่่งฝึึกฝนการอ่่านและการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับตนเอง ครอบครััว
และชุุมชน

การสร้้างองค์์ความรู้้�และเพิ่่�มการเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารด้้านสุุขภาพ

โลกทุุกวัันนี้้�มีีข้้อมููลข่่าวสารและองค์์ความรู้้�ด้้านสุุขภาพจำำ�นวนมากในทุุกหน
ทุุกแห่่ง โดยเฉพาะในโลกสัังคมออนไลน์์ จึึงมีีความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องจััดให้้มีี
แหล่่งข้้อมููลสุุขภาพที่่�ถูกู ต้้องและเชื่่อ� ถืือได้้มากยิ่่�งขึ้้น� โดยทำำ�ให้้ประชาชนทุุก
กลุ่่�มวััยสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลและองค์์ความรู้้�ที่่�ถููกต้้อง มีีความทัันสมััยได้้ง่่าย
และสะดวก เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์กัับตนเองและเผยแพร่่ไปสู่่�บุุคคลใกล้้ชิิด
หรืือบุุคคลในเครืือข่่าย โดยเฉพาะข้้อมููลความรู้้�ตามกระแสข่่าวที่่�ประชาชน
กำำ�ลังั ให้้ความสนใจ เพื่่�อป้้องกัันการเข้้าใจผิิดหรืือหลงเชื่่อ� โดยจััดช่อ่ งทางการ
เผยแพร่่ที่่ห� ลากหลาย ทั้้�งการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศสุุขภาพ (eHealth) การ
สื่่�อสารผ่่านโทรศััพท์์มืือถืือและอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่� (mHealth) แอปพลิิเคชั่่น�
สุุขภาพในระบบออนไลน์์ สื่่อ� บุุคคล และสื่่อ� สารมวลชนอื่่�นๆ นอกจากนี้้� ควร
สนัับสนุุนการศึึกษาวิิจััยในประเด็็นเร่่งด่่วนและจััดให้้มีีเวทีีแลกเปลี่่�ยนการ
ดำำ�เนิินงานและงานวิิจััยระหว่่างหน่่วยงาน
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พััฒนากลไกและกระบวนการตรวจสอบข้้อมููลข่่าวสาร ความรู้้�
และบริิการด้้านสุุขภาพ

มีีการสร้้างความร่่วมมืือแบบภาคีีเครืือข่่ายกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง สถาบััน
และโรงพยาบาลเอกชน สื่่�อมวลชน อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน
(อสม.) และภาคประชาชน เพื่่�อการเฝ้้าระวััง ตรวจสอบข้้อมููลข่่าวสารความรู้้�
ที่่ไ� ม่่ถูกู ต้้องและเป็็นภััยกัับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่่�มที่่มี� คี วามรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพต่ำำ��
มีีการชี้้�แจงและให้้ความรู้้�ที่่ถู� กู ต้้องกัับสาธารณชนอย่่างทัันท่่วงทีี เพื่่�อระงัับยัับยั้้ง�
สิ่่�งที่่�ไม่่ถููกต้้องเสีียตั้้�งแต่่ต้้น รวมทั้้�งมีีการพััฒนาระบบแจ้้งเตืือนสถานการณ์์
และแหล่่งที่่�มาของข้้อมููลสุุขภาพที่่�ไม่่ถูกู ต้้อง ไม่่ตรงกัับความเป็็นจริิง ประกาศ
ไว้้ในบััญชีีดำำ�แสดงให้้ประชาชนได้้รัับรู้้� ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องใช้้กฎหมายที่่�มีีอยู่่�แล้้ว
มาใช้้บัังคัับและจััดทำ�ำ กฎหมายใหม่่ในส่่วนที่่�ยังั ไม่่ครอบคลุุม โดยทำำ�ให้้ผู้้�ผลิิต
และเผยแพร่่ข้้อมููลมีีความระมััดระวััง รัักษามาตรฐานคุุณภาพของข้้อมููลข่่าวสาร
ความรู้้� และมีีจริิยธรรมในการเผยแพร่่ให้้มากขึ้้�น

การออกแบบและตรวจสอบคุุณภาพสื่่�อ

สื่่�อในการดำำ�เนิินงานด้้านสุุขภาพมีีทั้้ง� สื่่�อบุุคคล สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ สื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
หรืือมััลติิมีีเดีีย และสื่่�อสาธารณะ การออกแบบสื่่�อเพื่่�อผลิิตและเผยแพร่่
ควรใช้้หลัักการออกแบบที่่�เหมาะสมกัับคุุณลัักษณะของกลุ่่�มเป้้าหมาย เช่่น
คำำ�นึึงถึึงขนาดตััวอัักษรและสีีที่่�เหมาะสม การเว้้นให้้มีีพื้้�นที่่�ว่่างบ้้าง การใช้้
แผนภาพหรืือภาพถ่่ายประกอบการสื่่�อความรู้้�ความเข้้าใจ ใช้้ข้้อความสั้้�น
ใช้้ภาษาที่่�เข้้าใจง่่าย ให้้ข้้อมููลที่่�ใช้้ประกอบการตััดสิินใจ ระบุุชื่่�อหน่่วยงาน
และขอบเขตพื้้�นที่่�เผยแพร่่ให้้ชััดเจน เป็็นต้้น

เพิ่่�มการใช้้ข้้อมููลข่่าวสารความรู้้�ด้้านสุุขภาพให้้เกิิดพลััง

การสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ เป็็นวิิถีีทางหนึ่่�งในการเพิ่่�มพลัังให้้กัับ
ประชาชนในการตััดสินิ ใจเลืือกใช้้ข้้อมููลและปฏิิบัติั ติ นอย่่างถููกต้้อง รวมทั้้�ง การ
ควบคุุมปััจจััยที่่�ส่ง่ ผลเสีียต่่อสุุขภาพและชีีวิติ ความเป็็นอยู่่� ทำำ�ให้้บุุคลากรทาง
การแพทย์์และสาธารณสุุขทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและมีีคุุณภาพมาก
ยิ่่�งขึ้้�น ดัังนั้้�น หากประชาชนสามารถแสวงหาความรู้้�มาเพิ่่�มพููนทัักษะและ
ความสามารถให้้สููงขึ้้น� และแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้อ� ย่่างต่่อเนื่่อ� งก่่อให้้เกิิดพลัังภายใน
กลุ่่�ม จะสามารถต้้านทานหรืือควบคุุมอิทิ ธิิพลจากสิ่่�งเร้้าซึ่่ง� เป็็นปััจจััยเสี่่�ยงต่่อ
สุุขภาพในบริิบทที่่�ตนเองอาศััยอยู่่�ได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
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6

การใช้้กลวิิธีีสุุขศึึกษา

การจััดโอกาสในการสร้้างการเรีียนรู้้�เพื่่�อเพิ่่�มความสามารถของบุุคคลและ
กลุ่่�มบุุคลากรด้้านสุุขภาพ อาทิิ แพทย์์ พยาบาล บุุคลากรสาธารณสุุข อสม.
ครููสุุขศึึกษา ครููอนามััยโรงเรีียน ฯลฯ สามารถกระทำำ�ได้้ด้้วยวิิธีีการต่่างๆ
ได้้แก่่ การพููดให้้ช้้าลง การสื่่�อสารสองทาง หลีีกเลี่่ย� งคำำ�ศัพั ท์์เฉพาะ (jargons)
เพิ่่�มเทคนิิคการใช้้ภาพเพื่่�อสื่่�อความหมาย (fotonovela technique) ซึ่่�งต้้อง
อาศััยเทคนิิคการถ่่ายภาพที่่�ดีด้ี ว้ ย, ใช้้เทคนิิค show-me, วิิธีตร
ี วจตามรายการ
(chunk & check methods) (Brach et al., 2012) การสร้้างบรรยากาศ
ให้้เกิิ ด ความกล้้าที่่� จ ะถาม (shame-free) (Rudd, 2013, 2015)
และการใช้้เทคนิิคสอนกลัับ (teach-back technique) เช่่น Ask Me 3
(Bryan, 2007) เป็็นต้้น

2.2.2 กลวิิธีีสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพระดัับบุุคคล
กลวิิธีสร้้
ี างเสริิมความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพของบุุคคลตามที่่�องค์์การอนามััย
โลกได้้เผยแพร่่ เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาด้้านการสื่่�อสารในระบบบริิการ
สุุขภาพระหว่่างบุุคลากรทางการแพทย์์กัับผู้้�ป่่วย ประกอบด้้วย

fotonovela
technique

เทคนิิ ค การใช้้ ภ าพ

teach-back
technique

เทคนิิ ค การสอนกลัั บ

showme

การแสดงเพื่่ � อ ให้้ ต รวจสอบ

chunk &

check methods วิิ ธีีก ารตรวจสอบตามรายการ
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checklists &
scorecards

Ask Me 3
shamefree

เครื่่ � อ งมืือตรวจสอบ
และบัั นทึ ึ ก คะแนน
การใช้้ คำ ำ � ถาม
สำำ �คั ั ญ 3 ข้้ อ
การสร้้างบรรยากาศให้้เกิิดความ
กล้้าที่่�จะถาม
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Fotonovela Technique
เทคนิิคการใช้้ภาพ (fotonovela technique) มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ลัักษณะ เป็็นการใช้้สื่่�อที่่�เน้้นภาพประกอบเรื่่�องราว มีีการออกแบบอย่่างดีี สร้้างเป็็นเรื่่�องราว
มีีคำำ�บรรยายประกอบเพีียงเล็็กน้้อย ใช้้เป็็นสื่่�อประกอบการสอนให้้ความรู้้�

วััตถุุประสงค์์ เพื่่�อสร้้างการเรีียนรู้้ใ� นกลุ่่�มผู้้�ที่่มี� ข้้ี อจำำ�กัดั ด้้านความสามารถในการเรีียนรู้้� โดยจะเรีียนรู้้�
ได้้ดีีเมื่่�อได้้เห็็นภาพเหตุุการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปััญหาสุุขภาพที่่�ตนเองกำำ�ลัังเผชิิญอยู่่�ไปพร้้อมกัับการ
นำำ�เสนอข้้อมููลและความรู้้�ในการปฏิิบััติิตััว

Teach-back Technique

เทคนิิคการสอนกลัับ (teach-back technique หรืือ teach-back method) มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ลัักษณะ เป็็นกลวิิธีีในการตรวจสอบ (checking) การให้้ข้้อมููลความรู้้�ในเรื่่�องที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับผู้้�รัับ
บริิการ เช่่น การใช้้ยา ข้้อปฏิิบััติิก่่อนรัับการผ่่าตััด การดููแลสุุขภาพ เป็็นต้้น เทคนิิคนี้้�ใช้้ได้้ใน
ทุุกกลุ่่�มเป้้าหมาย แต่่มุ่่�งเน้้นเป็็นพิิเศษในกลุ่่�มที่่�ขาดสมาธิิและขาดความตั้้�งใจในการรัับฟัังข้้อมููล
ความรู้้�และแนวทางการปฏิิบััติิตััวที่่�มีีการจััดบริิการไว้้ให้้
วััตถุุประสงค์์ ใช้้เพื่่�อตรวจสอบประสิิทธิิภาพในการสื่่�อสาร
หรืือ ถ่่ายทอด หรืือให้้ข้้อมููลในเรื่่�องที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับผู้้�รัับ
บริิการ เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าผู้้�รัับบริิการได้้รัับข้้อมููลและความรู้้�
ที่่�ครบถ้้วนและมีีความเข้้าใจตามนั้้�นดีีแล้้วหรืือไม่่สำำ�หรัับ
การนำำ�ไปปฏิิบััติิ
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Show-me
การแสดงเพื่่�อให้้ตรวจสอบ (show-me) มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ลัักษณะ เป็็นกลวิิธีใี นการตรวจสอบ (checking) การให้้ข้้อมููลความรู้้�เช่่นเดีียวกัับเทคนิิคการสอน
กลัับ (teach-back technique หรืือ teach-back method) และสามารถใช้้ร่่วมกัันได้้ เพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับวิิธีีการหรืือขั้้�นตอนการปฏิิบััติิตััวที่่�ต้้องการให้้มีีการกระทำำ�
ที่่�ถููกต้้องอย่่างเคร่่งครััด
วััตถุุประสงค์์ ใช้้เพื่่�อตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่า ผู้้�รัับบริิการมีีความเข้้า
ใจเกี่่�ยวกัับข้้อมููลและความรู้้�ที่่�ได้้รัับอย่่างดีีแล้้ว โดยเฉพาะวิิธีีการ
และขั้้�นตอนในการปฏิิบััติิตััวสำำ�คััญที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อปััญหา
สุุขภาพที่่�กำำ�ลัังเผชิิญอยู่่�โดยตรง

Chunk & Check Methods
วิิธีีการตรวจสอบตามรายการ (chunk & check methods) มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ลัักษณะ เป็็นกลวิิธีใี นการตรวจสอบ (checking) การให้้ข้้อมููลและความรู้้�วิธีิ กี ารหนึ่่ง� คำำ�ว่า่ chunk
หมายถึึง การเลืือกวิิธีีการ และ check คืือ การตรวจสอบตามรายการที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างชััดเจน
เป็็นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการตรวจสอบทั้้�งในด้้านการได้้รัับข้้อมููล เอกสารความรู้้� ข้้อปฏิิบััติิตััว
ที่่�สำำ�คััญและมีีความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องการให้้มีีการกระทำำ�ที่่�ถููกต้้องอย่่างเคร่่งครััด โดยมีีจำำ�นวนข้้อของ
รายการแตกต่่างกัันไปตามเป้้าหมายทางสุุขภาพหรืือวััตถุุประสงค์์ที่่�กำำ�หนด กลวิิธีีนี้้�เป็็นการสร้้าง
แนวทางการปฏิิ บั ั ติ ิ ง านเชิิ ง ระบบของบุุ ค ลากรทุุ ก คนและทุุ ก หน่่ ว ยให้้มีี ม าตรฐานเดีี ย วกัั น
ถืือเป็็นนวััตกรรมที่่�มีีต้้นทุุนต่ำำ�� สามารถออกแบบและพััฒนาปรัับปรุุงให้้ดีีขึ้้�นได้้อยู่่�เสมอ
วััตถุุประสงค์์ ใช้้เพื่่�อตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่า ผู้้�รัับบริิการมีี
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับข้้อมููลและความรู้้�ที่่�ได้้รัับอย่่างดีีแล้้ว
สามารถปฏิิบััติิตััวตามวิิธีีการและขั้้�นตอนได้้อย่่างถููกต้้อง
รวมทั้้�งใช้้ตรวจสอบการได้้รัับเอกสาร และสิ่่�งจำำ�เป็็นอื่่�นๆ
ว่่าครบถ้้วนแล้้วหรืือไม่่ การตรวจสอบดัังกล่่าวอาจนำำ�ไป
สู่่�การเข้้าใจความสััมพัันธ์์หรืือสิ่่�งที่่�เชื่่�อมโยงของหััวข้้อ
รายการที่่�จะต้้องปฏิิบััติิได้้ด้้วย
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Checklists & Scorecards
เครื่่�องมืือตรวจสอบและบัันทึึกคะแนน (checklists & scorecards) มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ลัักษณะ เป็็นเครื่่อ� งมืือที่่พั� ฒ
ั นาขึ้้น� ในการบริิหารธุุรกิจิ เพื่่อ� เพิ่่มคุ
� ณ
ุ ภาพงาน ตามรููปแบบ The Balanced
Scorecard ของ Robert Kaplan (2010) บางครั้้�งมีีการออกแบบเพื่่�อแยกออกเป็็นสองส่่วนคืือ
ส่่วนตรวจสอบ (checklists) และส่่วนบัันทึึกคะแนน (scorecards) ส่่วนที่่�แตกต่่างคืือการบัันทึึก
และรวมคะแนน (score) ซึ่่ง� ทำำ�ให้้เกิิดความหมายในการแปลผลข้้อมููลที่่�มีกี ารบัันทึึกในเชิิงปริิมาณ
เป็็นเครื่่�องมืือที่่�นำำ�มาออกแบบให้้ง่่ายต่่อการใช้้งานโดย Nolan & Berwick (2006) ในกลุ่่�ม
ผู้้�ป่่วยโรคเบาหวานที่่�มารัักษาตััวในโรงพยาบาล และมีีการปรัับปรุุงเพื่่�อใช้้กัับผู้้�ป่่วยโรคอื่่�นๆ
ในชื่่�อเรีียกต่่างกััน เช่่น My Life Check, Health Improvement Card, Take Care-7 เป็็นต้้น
(American Heart Association, 2013; Ratzen et al., 2013) ต่่อมา มีีการพััฒนาแนวคิิดการ
รายงานสถานะสุุขภาพเชิิงตััวเลข และพฤติิกรรมสุุขภาพกัับเทคโนโลยีี เรีียกว่่า Digital Health
Scorecard ทำำ�ให้้สามารถนำำ�ข้้อมููลที่่�มีีการบัันทึึกไว้้มาทำำ�การวิิเคราะห์์และประมวลผลในภาพรวม
ได้้ (Ratzen et al., 2013)

วััตถุุประสงค์์ เพื่่�อให้้ผู้้�ป่่วยตรวจสอบปััจจััยเสี่่�ยง (risk factors)
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปััญหาสุุขภาพของตนเอง

Ask Me 3
การใช้้คำำ�ถามสำำ�คััญ 3 ข้้อ (Ask Me 3) มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ลัักษณะ เป็็นกลวิิธีีที่่�ส่่งเสริิมให้้ผู้้�รัับบริิการใส่่ใจต่่อปััญหาสุุขภาพและข้้อมููลข่่าวสารความรู้้�ที่่�ได้้รัับ
เพื่่�อเตืือนตนเองให้้มีีสติิอยู่่�ตลอดเวลาในระหว่่างขั้้�นตอนการรัับบริิการ โดยแนะนำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยหรืือผู้้�
รัับบริิการใช้้คำำ�ถามหลััก 3 ข้้อ ทุุกครั้้�งที่่�มีีการพููดคุุยกัับบุุคลากร เทคนิิค Ask Me 3 จึึงสามารถ
นำำ�มาใช้้ได้้กัับทุุกกลุ่่�มเป้้าหมาย และสามารถพััฒนาเชิิงระบบด้ว้ ยการมีีนโยบายจากผู้้�บริิหาร เพื่่�อ
กำำ�หนดขั้้�นตอนและแนวทางปฏิิบัติั ทั้้ิ ง� ส่่วนของบุุคลากรและผู้้รั� บั บริิการ อัันจะนำำ�ไปสู่่�พััฒนาการด้้าน
วััฒนธรรมการให้้บริิการและการใช้้บริิการในระบบสุุขภาพ

42

วััตถุุประสงค์์ เพื่่�อให้้ผู้้�รับั บริิการทบทวนปััญหาสุุขภาพของตนเอง และ
มีีสติิต่่อการได้้รัับข้้อมููลเพื่่�อสร้้างความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องในระหว่่าง
ขั้้น� ตอนการรัับบริิการ สำำ�หรัับการนำำ�ไปใช้้ในการปฏิิบัติั ตัิ วั เพื่่อ� ให้้สามารถ
ดููแลสุุขภาพตามแนวปฏิิบััติิที่่�ถููกต้้องได้้ และใช้้คำำ�ถามสำำ�คััญ 3 ข้้อ
เป็็นเครื่่�องมืือสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพให้้กัับตนเอง
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Shame-free
การจััดบรรยากาศที่่�ลดความอาย มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
บรรยากาศในบริิเวณจุุดบริิการเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ที่่�ส่ง่ เสริิมให้้ผู้้�รับั บริิการเกิิดความรู้้�สึึกผ่่อนคลายและมีี
ความกล้้าที่่�จะใส่่ใจรัับรู้้ข้้� อมููลข่่าวสารความรู้้� บรรยากาศที่่�มีคี วามอบอุ่่�นและเป็็นกัันเองย่่อมจะสร้้าง
แรงจููงใจในการสอบถามเพื่่�อทบทวนปััญหาสุุขภาพของตนเอง และคลายข้้อสงสััยที่่�จะนำำ�ไปปฏิิบััติิ
ให้้ถููกต้้องตามคำำ�แนะนำำ�ของบุุคลากรทางการแพทย์์
	พื้้�นที่่�ที่่มี� บี รรยากาศการให้้บริิการที่่�เป็็นมิิตร (shame-free zone) จึึงต้้องออกแบบสภาพ
แวดล้้อมให้้มีีบรรยากาศในการใช้้คำำ�ถาม มีีแนวทางดัังนี้้� (1) บริิเวณที่่�มีพื้้ี น� ที่่�ไม่่คับั แคบเกิินไป (2)
แสงสว่่างพอเหมาะ (3) มีีเสีียงรบกวนน้้อย (4) ระยะการนั่่�งไม่่ใกล้้หรืือห่่างเกิินไป (5) ขนาดของ
โต๊๊ะและเก้้าอี้้�มีีความเหมาะสม (6) ตกแต่่งห้้องด้้วยภาพที่่�เป็็นสื่่�อให้้ความรู้้� และ (7) ผู้้�ให้้บริิการ
มีีมนุุษยสััมพัันธ์์และมีีอััธยาศััยไมตรีีที่่�ดีี

การใช้้คำำ�ถามเพื่่�อสร้้างการเรีียนรู้้�
จุุดประสงค์์ของการใช้้คำำ�ถามเพื่่�อสร้้างการเรีียนรู้้� มีีดัังนี้้�
1) ใช้้สำำ�รวจพื้้�นความรู้้�และประสบการณ์์เดิิมของกลุ่่�มเป้้าหมาย เนื่่�องจากคำำ�ตอบที่่�ได้้รัับจะนำำ�ไปสู่่�การออก
แบบแผนการสอนหรืือปรัับแผนการสอนที่่�จััดเตรีียมไว้้
2) ใช้้กระตุ้้�นสร้้างความสนใจและสร้้างการมีีส่ว่ นร่่วมในกิิจกรรมทุุกขั้้น� ตอน ได้แ้ ก่่ การนำำ�เข้้าสู่่�เนื้้�อหา การ
อธิิบายเนื้้�อหาหรืือชี้้�ประเด็็นสำำ�คัญ
ั ให้้ต้้องใส่่ใจ และสรุุปทบทวนเพื่่�อให้้จดจำำ�และนึึกขึ้้น� ได้้เมื่่�อถึึงเวลาจะต้้องใช้้เนื้้�อหา
ความรู้้�ดัังกล่่าว
3) ใช้้ฝึึกความสามารถในการคิิดหรืือทัักษะการคิิด ฝึึกคิิดค้้นหาคำำ�ตอบ หาเหตุุผล และฝึึกการหาความรู้้�
ด้้วยการใช้้คำำ�ถาม ซึ่่�งเป็็นความสนใจของตนเอง อัันเป็็นการปลููกฝัังนิิสััยใฝ่่รู้้�
4) ทำำ�ให้้เกิิดการตรวจสอบความถููกต้้องของข้้อมููล จากการยืืนยัันหรืือคำำ�ตอบที่่ไ� ด้้จากหลากหลายบุุคคลและ
หลายมุุมมอง
5) ช่่วยทำำ�ให้้เกิิดความพยายามในการค้้นคว้้าหาความรู้้�เพิ่่�มเติิมหรืือความรู้้�ใหม่่ เพื่่�อนำำ�มาใช้้ในการ
นำำ �เสนอ การตอบคำำ�ถาม หรืือการอภิิปรายแลกเปลี่่�ยน
6) ใช้้ทบทวนเนื้้�อหาสาระสำำ�คััญและสรุุปบทเรีียนให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความเข้้าใจตรงกััน
7) ใช้้ประเมิินผลการเรีียนรู้้�ของบุุคคล และประเมิินการจััดกิิจกรรมสุุขศึึกษา

กระบวนการใช้้คำำ�ถามเพื่่�อสร้้างการเรีียนรู้้�

1

วางแผนการใช้้คำำ�ถาม

2

จััดเตรีียมคำำ�ถาม

มีีขั้้�นตอนดัังนี้้�

3

วิิธีีการใช้้คำำ�ถาม

4

สรุุปและประเมิินผล
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2.2.3 เครื่่�องมืือประเมิินความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ

การพััฒนาแบบประเมิินความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพในประเทศไทย
ระหว่่างปีี พ.ศ. 2556–2559 (อัังศิินันั ท์์ อิินทรกำำ�แหง,
2560) มีีดัังนี้้�
1) แบบวััด HL เกี่่ย� วกัับโรคอ้้วนของนัักเรีียนไทย
ระดัับมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 มีี 4 องค์์ประกอบ ของกองสุุขศึึกษา
กรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ กระทรวงสาธารณสุุข ปีี 2554
2) แบบวััด HL สำำ�หรัับเด็็กและเยาวชนไทยที่่มี� ี
ภาวะน้ำ�� ำ หนัักเกิิน (Health Literacy Scale for Thai Childhood
Overweight) มีี 35 ข้้อ ของกองสุุขศึึกษา กรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ กระทรวงสาธารณสุุข ร่่วมกัับ
สถาบัันวิิจััยพฤติิกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ ปีี 2557
3) แบบวััด HL เพื่่�อป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ก่่อนวััยอัันควรสำำ�หรัับสตรีีไทยวััยรุ่่�นอายุุ 15-21 ปีี (Health
Literac Scale for Unwanted Pregnancy Prevention of Thai Female Adolescents) มีี 38 ข้้อ
ของกองสุุขศึึกษา กรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ กระทรวงสาธารณสุุข ร่่วมกัับ สถาบัันวิิจััยพฤติิกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ ปีี 2557
4) แบบวััดความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพตามหลัักหลัักสุุขบััญญััติิแห่่งชาติิสำำ�หรัับเด็็กและวััยรุ่่�นอายุุ 7-14 ปีี
ซึ่่ง� มีีทั้้ง� ฉบัับยาว 44 ข้้อ และฉบัับสั้้น� 30 ข้้อ ของกองสุุขศึึกษา กรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ กระทรวงสาธารณสุุข
ร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ ในปีี 2558 และฉบัับปรัับปรุุง ปีี 2561
5) เครื่่�องมืือวััดความรู้้�แจ้้งแตกฉานด้้านสุุขภาพ (Health Literacy) สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยโรคเบาหวานและ
ความดัันโลหิิตสููง มีีข้้อคำำ�ถาม 145 ข้้อ ของกองสุุขศึึกษา กรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ กระทรวงสาธารณสุุข
ร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยมหิิดล ปีี 2558
6) แบบวััด ABCDE–HL Scale of Thai Adults ตามหลััก 3อ 2ส สำำ�หรัับกลุ่่�มเสี่่�ยงโรคเบาหวานและ
ความดัันโลหิิตสููง ซึ่่�งมีีทั้้�งฉบัับยาว 36 ข้้อ และฉบัับสั้้�น 19 ข้้อ ของกองสุุขศึึกษา กรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุุข ร่่วมกัับ มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ ในปีีงบประมาณ 2556 (Intarakamhang &
Kwanchuen, 2016; กองสุุขศึึกษา กรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ ร่่วมกัับสถาบัันวิิจััยพฤติิกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ, 2557) โดยใช้้การวิิเคราะห์์องค์์ประกอบเชิิงยืืนยััน (Confirmatory factor analysis-CFA)
และการวิิเคราะห์์โมเดลโครงสร้้างเชิิงสาเหตุุ (Structural Equation Model-SEM) เริ่่�มต้้นจากการสัังเคราะห์์
นิิยามและเครื่่�องมืือวััดความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในต่่างประเทศที่่�เผยแพร่่บทความวิิจััยฉบัับเต็็มในฐาน PubMed
และ Science Direct ตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 1996–2013 จำำ�นวน 29 เรื่่�องทำำ�ให้้ได้้องค์์ประกอบการวััด 6 ด้้านจาก 3
ระดัับตามนิิยามของ Nutbeam (2008) และ Edward, Wood, Davies & Edwards (2012) คืือ ระดัับพื้้�นฐาน (1)
ความรู้้�และความเข้้าใจทางสุุขภาพ (needed health knowledge and understanding) (2) การเข้้าถึึงข้้อมููลและบริิการ
(accessing with information and service) ระดัับปฏิิสััมพัันธ์์ (3) การสื่่�อสารเพิ่่�มความเชี่่�ยวชาญ (communiccating for added professionals) (4) การจััดการเงื่่อ� นไขทางสุุขภาพตนเอง (managing their health condition)
ระดัับวิิจารณญาน (5) การรู้้�เท่่าทัันสื่่�อสารสนเทศ (getting media and information literacy) และ (6) การ
ตััดสิินใจเลืือกปฏิิบััติิที่่�ถููกต้้อง (making appropriate health decision to good practice) และนำำ�แบบสอบถาม
ไปตรวจสอบกัับกลุ่่�มตััวอย่่าง 13 จัังหวััดรวม 4,401 คน ผลการวิิเคราะห์์พบว่่า แบบวััดความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
มีีคุุณภาพอยู่่�ในระดัับดีี ดัังตาราง
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การศึึกษาเรื่่อ� ง การสร้้างและพััฒนาเครื่่อ� งมืือความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพของคนไทย ในปีี 2560 ได้้พััฒนา
เครื่่�องมืือวััดและประเมิินระดัับความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพของคนไทย (Thailand Health Literacy Scales)”
ซึ่่ง� พััฒนาขึ้้น� จาก Literacy HEALTH Literacy Questionnaire (HLQ) (Osborne et al., 2013) ผลการวิิเคราะห์์
องค์์ประกอบเชิิงยืืนยััน พบว่่า องค์์ประกอบทั้้�ง 5 ด้้านสามารถเป็็นองค์์ประกอบการวััดของความรอบรู้้�ด้้าน
สุุขภาพได้้อยู่่�ในระดัับดีี ดัังตาราง
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2.3 การสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
ระดัับองค์์กรและชุุมชน

2.3.1 องค์์กรรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
องค์์กรรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ เป็็นกระบวนการจััดการสถานที่่� พื้้�นที่่�อย่่างเป็็นระบบ ด้้วยการใส่่ใจ
เรื่่�องข้้อมููลสุุขภาพ การสร้้างความเข้้าใจ และใช้้ข้้อมููลเพื่่�อส่่งเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพของบุุคคลทั้้�งภาย
ในองค์์กร และผู้้�มาใช้้บริิการ เพื่่�อทำำ�ให้้เกิิดการปฏิิบััติิตััวอย่่างถููกต้้องในด้้านสุุขภาพและการดำำ�เนิินชีีวิิต
องค์์กรแห่่งความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพสามารถดำำ�เนิินงานได้้หลากหลายพื้้�นที่่� เช่่น สถานศึึกษา สถานประกอบการ
ตลาด สถานบริิการสาธารณสุุข โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล สื่่�อมวลชน การสื่่�อสาร
และอื่่น� ๆ เพื่่�อประเมิิน ปรัับปรุุง และพััฒนาตามองค์์ประกอบหลัักของการสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
อาทิิ การเข้้าถึึงข้้อมููลสำำ�คััญ ทำำ�ความเข้้าใจ และนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ ฯลฯ อัันจะทำำ�ให้้เกิิดสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อ
ต่่อการพััฒนาการเรีียนรู้้�ทั้้�งด้้านสุุขภาพและการทำำ�กิิจกรรมในชีีวิิตประจำำ�วัันด้้านอื่่�นๆ ให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อ
ประชาชนหรืือผู้้�ที่่�ใช้้ชีีวิิตอยู่่�ในสถานที่่�ดัังกล่่าว
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2.3.2 แบบประเมิินองค์์กรรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
องค์์การอนามััยโลก ได้้เสนอคุุณลัักษณะ 10 ประการ ขององค์์กรแห่่งความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ (Brachet al.,
2012; Pelikan & Dietscher, 2014) ดัังนี้้� (1) ผู้้�นำำ�ต้้องส่่งเสริิม (leadership promotes) (2) มีีแผน ประเมิิน
และพััฒนา (plans, evaluates & improves) (3) จััดเตรีียมองค์์กร (prepares workforce) (4) ใส่่ใจผู้้�รัับบริิการ
(includes consumers) (5) รู้้�ความต้้องการผู้้�รัับบริิการ (meets everyone’s needs) (6) มั่่�นใจระบบการเข้้าถึึง
(ensures easy access) (7) สื่่�อสารอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (communicates effectively) (8) ออกแบบสื่่�อให้้ง่่าย
ต่่อความเข้้าใจและปฏิิบััติิตาม (designs easy-to-use materials) (9) รู้้�ว่่ากลุ่่�มใดมีีความเสี่่�ยงสููง (targets high
risk) และ (10) อธิิบายชััดเจนเรื่่�องบริิการและค่่าใช้้จ่่าย (explains coverage & costs) ซึ่่�งมีีการเผยแพร่่แบบ
ประเมิินองค์์กรรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพด้้วยตนเอง และแบบประเมิินโรงพยาบาลรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ (The Health literate
health care organization 10 item questionnaire: HLHO-10)
กรมอนามััย (2561) ได้้เผยแพร่่แบบประเมิินองค์์กรรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ มีี 10
คุุณลัักษณะดัังนี้้�
1) ผู้้�บริิหารองค์์กรกำำ�หนดนโยบาย
พัันธกิิจ โครงสร้้าง และแผนปฏิิบััติิการขององค์์กรให้้
บุุคลากรขององค์์กรสร้้างความรอบรู้้ใ� ห้้กัับผู้้�รับั บริิการ
และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

6) องค์์กรออกแบบและเผยแพร่่ข้้อมููล
สุุขภาพสู่่�สัังคม โดยเน้้นการเข้้าถึึง และเข้้าใจง่่าย
สามารถนำำ�ไปใช้้ได้้จริิง

2) องค์์กรบููรณาการเรื่่�องความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพในการวางแผน ประเมิินผล และพััฒนา
ให้้เป็็นองค์์กรที่่�มีีคุุณภาพ

7) องค์์กรมีีช่่องทางให้้ผู้้�รัับบริิการ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการออกแบบและ
ระบุุช่่องทางการสื่่�อสารข้้อมููลที่่�เข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมาย
เข้้าใจได้้ง่่าย รวมถึึงช่่วยตััดสิินใจ สามารถนำำ�ไปใช้้
และบอกต่่อได้้

3) บุุคลากรขององค์์กรได้้รับ
ั การพััฒนา
วิิธีีการทำำ�งานตามแนวคิิดการสร้้างความรอบรู้้�ด้้าน
สุุขภาพ

8) รููปแบบ วิิธีีการ และช่่องทาง
ที่่�ใช้้ในการสื่่�อสารข้้อมููลขององค์์กรเอื้้�อให้้ผู้้�รัับบริิการ
เข้้าถึึง เข้้าใจง่่าย และนำำ�ไปใช้้ได้้จริิง จนสามารถสื่่�อสาร
บอกต่่ อ ประสบการณ์์ ใ ห้้กัั บ ครอบครัั ว ชุุ ม ชน
และสัังคมของตนเองต่่อไปได้้

4) บุุคลากรได้้รัับการพััฒนา
ด้ ้ า นความรอบรู้้� ด้ ้ า นสุุ ข ภาพแล้้วสามารถกำำ �กั ั บ
ติิดตาม เฝ้้าระวััง เพื่่�อยกระดัับความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ
ของตนเองและกลุ่่�มเป้้าหมาย (ที่่�ตนเองรัับผิิดชอบได้้)

9) ประเด็็นที่่�สื่่�อสารสู่่�ผู้้�รัับบริิการ
ผู้้�รัับบริิการ เครืือข่่าย และสัังคม มีีความถููกต้้อง
ชััดเจน ทัันสมััย มีีการเน้้นย้ำำ��กรณีีความเสี่่�ยงและ
สิิทธิิของผู้้�รัับบริิการ

5) ข้้อมููลสุุขภาพขององค์์กร
มีีความหลากหลาย สามารถสนองตอบความต้้องการ
และความสามารถในการเรีียนรู้้�ของผู้้�รัับบริิการและผู้้�
มีีส่่วนได้้เสีีย

10) องค์์กรมีีระบบตรวจสอบ
และประเมิินผลลััพธ์์ของการสื่่�อสารข้้อมููลสุุขภาพ
ครอบคลุุมในทุุกกลุ่่�มวััยในทุุกหน่่วยงานย่่อยขององค์์กร

ทั้้�งนี้้� แบบประเมิินยัังอยู่่�ในช่่วงของการพััฒนา ระดัับการวััด และวิิธีีการใช้้ในการดำำ�เนิินงานจริิง
กัับองค์์กรที่่�มีีความหลากหลายและมีีคุุณลัักษณะที่่�แตกต่่างกััน
รายงานผลการศึึกษาการสัังเคราะห์์ข้้อมููลกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�สร้า้ งความรอบรู้้�ด้านสุ
้
ุขภาพ
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2.4 แนวคิิดและทฤษฎีีที่่�ใช้้ในการพััฒนา
2.4.1 โมเดลข้้อมููลข่่าวสาร การจููงใจ และทัักษะทางพฤติิกรรม
(Information-Motivation-Behavioral Skills Model:IMB)

ซึ่่�งเป็็นรููปแบบการให้้ข้้อมููลข่่าวสาร การสร้้างแรงจููงใจ และการพััฒนา
ทัักษะ พััฒนาขึ้้�นโดย วิิลเลี่่�ยม ฟิิชเชอร์์ และเจฟเฟอร์์รี่่� ฟิิชเชอร์์ ในปีี
ค.ศ. 1992 โดยมีีแนวคิิดหลัักว่่าข้้อมููลสุุขภาพ การจููงใจ และทัักษะทาง
พฤติิกรรมเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�กำำ�หนดพฤติิกรรมสุุขภาพ

Information-motivation-behavioral skills (IMB) model. Note. Reprinted
from Social Psychological Foundations of Health and Illness (p.86),
by W. A. Fisher, J. D. Fisher and J. Harman, 2003. Maiden, MA :
Blackwell. Copyright 2009 by Blackwell Publishing. Reprinte with Permission
ที่่�มา: Fisher และคณะ (2003)
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2.4.2 พฤติิกรรมสารสนเทศ (Information Behavior)
พฤติิกรรมสารสนเทศ (information behavior)
เริ่่มมี
� ศึึี กษามาตั้้�งแต่่ ค.ศ. 1948 เป็็นต้้นมาโดยเริ่่ม� จาก
การศึึกษาความต้้องการสารสนเทศของผู้้ใ� ช้้ (information
need) แหล่่งของสารสนเทศ (information source)
การใช้้สารสนเทศ (information use) ลัักษณะ และ
พฤติิกรรมของผู้้�ใช้้ โดยเฉพาะพฤติิกรรมในการแสวงหา
สารสนเทศ (information seeking behavior)
และพฤติิกรรมการค้้นหาสารสนเทศ (information
search behavior) เนื่่�องจากความต้้องการสารสนเทศ
ของแต่่ละบุุคคลนั้้�นนำำ�ไปสู่่�พฤติิกรรมที่่�แตกต่่างกััน
	นิิยามความหมาย “พฤติิกรรมสารสนเทศ”
มีีนักั คิิดให้้คำำ�นิยิ ามไว้้หลากหลาย อาทิิเช่่น มาชิิ โอนิิ นีี
กล่่าวไว้้ว่่า พฤติิกรรมสารสนเทศ คืือ “กระบวนการที่่�
มนุุษย์์มีีความตั้้�งใจในการแสวงหาข้้อมููลเพื่่�อเพิ่่�มเติิม
และเปลี่่�ยนแปลงความรู้้�ของตนเอง” เพ็็ตตี้้ก� รููว์แ์ ละคณะ
ได้้ให้้ความหมายไว้้ว่่า “การศึึกษาถึึงวิิธีกี ารที่่�คนเราสนอง
ความต้้องการ แสวงหา และใช้้ข้้อมููลในบริิบทที่่แ� ตกต่่างกััน
รวมทั้้�งในการทำำ�งานและการใช้้ชีีวิตปร
ิ ะจำำ�วันั ด้ว้ ย” เบสท์์
และคณะได้้กล่่าวไว้้ในสารานุุกรมของบรรณารัักษศาสตร์์
และสารสนเทศศาสตร์์ว่่า “พฤติิกรรมสารสนเทศ หรืือ
information behavior เป็็นคำำ�ที่่ใ� ช้้เพื่่�ออธิิบายหลากหลาย
วิิธีีในการที่่�มนุุษย์์มีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับข้้อมููล โดยเฉพาะ
อย่่ า งยิ่่� ง วิิ ธี ี ก ารที่่� มนุ ุ ษ ย์์ แ สวงหาและใช้้ประโยชน์์
จากข้้อมููล” แต่่โดยสรุุปแล้้วนิิยามความหมายที่่�สามารถ
อธิิบายได้้อย่่างชััดเจน มีีดัังนี้้�
พฤติิกรรมสารสนเทศ (information behavior)
หมายถึึง พฤติิกรรมทั้้�งหมดของบุุคคลหนึ่่ง� ซึ่่ง� เชื่่อ� มโยง
บุุคคลผู้้นั้้� น� ให้้เข้้าถึึงแหล่่งสารสนเทศต่่างๆ โดยใช้้ช่่องทาง
ในการเผยแพร่่จากสื่่อ� ต่่างๆ และการได้้มาซึ่่ง� สารสนเทศ
ที่่�ต้้องการ ประกอบด้้วย 2 ส่่วน คืือ พฤติิกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศและพฤติิกรรมการค้้นหาสารสนเทศ

พฤติิกรรมการแสวงหาสารสนเทศ (information
seeking behavior) หมายถึึง วิิธีกี าร กิิจกรรมหรืือปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์
ที่่�บุุคคลกระทำำ�เพื่่�อแสวงหาสารสนเทศในการตอบสนอง
ความต้้องการของตนเองอย่่างมีีจุดมุ่่�
ุ งหมาย
พฤติิกรรมการค้้นหาสารสนเทศ (information
search behavior) หมายถึึง พฤติิกรรมย่่อยที่่�ผู้้�ค้้นหา
สารสนเทศมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับระบบสารสนเทศ การใช้้
ความคิิดสติิปัญ
ั ญาความรู้้�ในการสืืบค้้นสารสนเทศ การใช้้
อุุปกรณ์์ การใช้้ตรรกะและการตััดสินิ ใจเลืือกสารสนเทศ
จากนิิยามความหมายข้้างต้้นทั้้�ง 3 คำำ�มีคี วาม
สััมพัันธ์์กััน คืือ พฤติิกรรมการแสวงหาสารสนเทศและ
พฤติิกรรมการค้้นหาสารสนเทศเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของพฤติิกรรม
สารสนเทศ ดัังนั้้�นพฤติิกรรมของมนุุษย์์ที่่�แสดงออกมา
ทั้้�งหมดในการตอบสนองความต้้องการข้้อมููล ข่่าวสาร
และสารสนเทศ เพื่่�อการปฏิิบััติิงาน ความบัันเทิิง
การเรีียนการสอน หรืือการดำำ�รงชีีวิิตประจำำ�วััน ฯลฯ
ล้้วนเรีี ย กว่่ า “พฤติิ ก รรมสารสนเทศของมนุุ ษ ย์์ ”
(human information behavior) ทั้้�งสิ้้�น
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2.4.3 ทฤษฎีีลำำ�ดัับขั้้�นการเปลี่่�ยนแปลง (Stage of Change Theory)

ทฤษฎีีลำำ�ดัับขั้้�นของการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม (The stages of change model) พััฒนาขึ้้�นโดย James
Prochaska & Carlo Diclemente ในปลายปีี ค.ศ. 1970 และต้้นปีี ค.ศ. 1980 แห่่งมหาวิิทยาลััย Rhode Island
ในขณะที่่�ทำ�ำ การศึึกษาพฤติิกรรมของกลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ยซึ่่ง� อยู่่�ในระหว่่างการเลิิกบุุหรี่่� ทฤษฎีีมีอี งค์์ประกอบหลัักอยู่่� 3 ส่่วน
คืือ ขั้้�นตอนการเปลี่่�ยนแปลง (stages of change) กระบวนการเปลี่่�ยนแปลง (processes of change)
และความสมดุุลของการตััดสิินใจ (decisional balance)

1

ขั้้�นตอนการเปลี่่�ยนแปลง (Stages of Change) แบ่่งออกเป็็น 6 ขั้้�นตอน คืือ
ขั้้�นเมิินเฉย/
(pre-contemplate) มองยัังไงก็็ยังั ไม่่เห็็นวี่่แ� ววว่่าจะเอาจริิง อย่่างน้้อย
ไม่่ตระหนัักรู้้�
ก็็ยัังไม่่เอาจริิงใน 6 เดืือนข้้างหน้้านี้้� คนมัักจะติิดอยู่่�ที่่�ขั้้�นนี้้�นาน ส่่วนใหญ่่

2

ขั้้�นลัังเลใจ/
ตระหนัักรู้้�

3

ขั้้�นเตรีียมการ/
(preparation) ตั้้�งใจเอาจริิงแน่่นอน วางแผนเป็็นเรื่่อ� งเป็็นราวแล้้ว
ตััดสิินใจทำำ�
ประมาณว่่าไม่่เกิินหนึ่่�งเดืือนข้้างหน้้าคงได้้ลงมืือทำำ�จริิง และใน 6 เดืือน

เป็็นเพราะได้้รับั ข้้อมููลไม่่ครบถ้้วนถ่่องแท้้ อีีกส่่วนหนึ่่ง� เป็็นเพราะเคยลองมาแล้้ว
ไม่่สำำ�เร็็จเลยไม่่เชื่่�อว่่าตนเองจะทำำ�ได้้ เรีียกว่่ามีีวิิกฤติิความเชื่่�อถืือตนเอง
จึึงใช้้วิิธีีหัันหลัังให้้ ไม่่สนใจ ไม่่ทำำ�
(contemplate) สนใจที่่�จะทำำ�แล้้ว แต่่ยังั รั้้ง� รออยู่่�บ้้าง ประมาณว่่าใน
6 เดืือนข้้างหน้้านี้้�คงจะได้้ลงมืือทำำ�แน่่นอน

ข้้างหน้้านี้้�คงจะได้้ลงมืือทำำ�แน่่นอน

4

ขั้้�นลงมืือทำำ�

5

ขั้้�นกระทำำ�ต่่อเนื่่�อง พยายามทำำ�อยู่่� มีีความเสี่่ย� งจะกลัับไปใช้้นิิสัยั เดิิมอยู่่�เหมืือนกััน แต่่ก็็พยายาม

6

ขั้้�นคงไว้้ซึ่่�ง
พฤติิกรรม

(action) คืือ ลงมืือทำำ�ไปแล้้ว แต่่ยัังต่่อเนื่่�องมาได้้ไม่่เกิิน 6 เดืือน
(maintenance) ทำำ�ได้้แล้้ว ต่่อเนื่่อ� งเกิิน 6 เดืือน แต่่ยังั ไม่่เกิิน 5 ปีี ยััง

ที่่�จะไม่่กลัับไป

(termination) เป็็นการเปลี่่�ยนพฤติิกรรมได้้แน่่นอนแล้้ว ไม่่กลัับ
ไปทำำ�แบบเก่่าอีีกเด็็ดขาด
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กระบวนการช่่วยเปลี่่�ยนแปลง (Process of Change) มีี 10 วิิธีี ได้้แก่่

1

ปลููกจิิตสำำ�นึึก (conscious raising)

เป็็นการใช้้วิิธีีต่่างๆ บอกให้้รู้้�ผลเสีียของการ
ไม่่เปลี่่�ยน และผลดีีของการเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
เช่่น การให้้การศึึกษา อธิิบาย ตีีความหมายให้้ฟััง
บอกให้้รู้้�ตรงๆ หรืือรณรงค์์ผ่่านสื่่�อต่่างๆ

2

ใช้้การเล่่นละคร (dramatic relief)

เพื่่�อกระตุ้้�นหรืือผลัักดัันจิิตใจอารมณ์์
ให้้เกิิดความอยากเปลี่่�ยนแปลง เช่่น
การให้้ลองเล่่นเป็็นคนอื่่�นดูู (role play) ให้้สามีี
และภรรยาลองเล่่นละครสลัับบทบาทกััน เพื่่�อ
สะท้้อนความความรู้้�สึึกต่่อพฤติิกรรมเสี่่�ยงต่่อ
สุุขภาพของกัันและกััน การใช้้ตััวละครโฆษณา
แสดงความรู้้�สึึกผิิดหรืือเสีียใจที่่�ไม่่ได้้เปลี่่�ยน
พฤติิกรรม เป็็นต้้น

3

การใคร่่ครวญผลต่่อตนเอง
(self-reevaluation)

6

การปลดปล่่อยสัังคม
(social liberation) คืือ อาศััยความรู้้�สึึกว่่า

เป็็นการปลดปล่่อยจากการถููกกดขี่่�เอาเปรีียบ
ทางสัังคมมาเป็็นตััวสร้้างความมุ่่�งมั่่น� ในการเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมสุุขภาพ เช่่น โครงการส่่งเสริิม
สุุขภาพชนกลุ่่�มน้้อย เป็็นต้้น

7

ให้้เรีียนรู้้�สิ่่�งตรงกัันข้้าม
(counter condition) เช่่น ให้้เรีียนรู้้�การ

สนองตอบแบบผ่่อนคลายเพื่่�อแก้้ปััญหา เครีียด
ให้้เรีียนรู้้�การเป็็นคนกล้้าพููดกล้้าแสดงออกเพื่่�อ
แก้้ปััญหาการทนแรงกดดัันจากเพื่่�อนชวน
ไม่่ได้้ เป็็นต้้น

8

บัังคัับให้้ทำำ�สิ่่�งที่่�ดีีกว่่าทางอ้้อม
(stimulus control) เช่่น สร้้างที่่�จอดรถให้้
ห่่างที่่�ทำำ�งาน เพื่่�อบัังคัับให้้ต้้องเดิิน
ติิดตั้้�งงานศิิลปกรรมไว้้ข้้างบัันได
เพื่่�อชัักจููงให้้ขึ้้�นลงบัันได เป็็นต้้น

เช่่น จิินตนาการว่่าถ้้าเอาแต่่นอนโซฟาดููทีวีี ภี าพ
ของตนเองต่่อไปจะเป็็นอย่่างไร ถ้้าขยัันขัันแข็็ง
ออกกำำ�ลัังกายทุุกวัันภาพของตนจะเป็็นอย่่างไร

4

การใคร่่ครวญผลต่่อสัังคมรอบข้้าง
(social reevaluation) เช่่น นึึกต่่อไปว่่าถ้้า
ตนเองดื่่�มแอลกอฮอล์์จััด ต่่อไปลููกๆ
จะเป็็นอย่่างไร เป็็นต้้น

5

การปลดปล่่อยตนเอง
(self-liberation)

คืือ การพยายามให้้มีีทางเลืือกในการ
เปลี่่�ยนแปลง งานวิิจััยบ่่งชี้้�ว่่าถ้้าคนเรามีีทาง
เลืือกสองทาง จะมีีความมุ่่�งมั่่�นมากกว่่ามีีทาง
เลืือกทางเดีียว ถ้้ามีีทางเลืือกสามทาง
จะมีีความมุ่่�งมั่่�นมากกว่่ามีีทางเลืือกสองทาง
ยกตััวอย่่างการให้้ทางเลืือก เช่่น ถ้้าจะเลิิกบุุหรี่่�
ก็็ให้้เลืือกได้้สามทาง จะเลิิกแบบหัักดิิบก็็ได้้
แบบกิินนิิโคติินทดแทนก็็ได้้ หรืือเลิิกแบบค่่อยๆ
ลดลงก็็ได้้ เป็็นต้้น

9

จงใจใช้้แผนกระตุ้้�น
(contingency management) เช่่น

การให้้รางวััลถ้้าทำำ�สิ่่�งที่่�ดีีกว่่า การชื่่�นชมผลงาน
หรืือแม้้กระทั่่�งการลงโทษถ้้าไม่่เลิิกสิ่่�งที่่�ไม่่ดีี

10

กััลยาณมิิตร
(helping relationship) เช่่น การเป็็นที่่�
ปรึึกษาทางโทรศััพท์์ให้้เหมืือนมีีบััดดี้้�
คอยสนัับสนุุน
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ความสมดุุลของการตััดสิินใจ (decisional balance)

แต่่ละคนหากจะเปลี่่�ยนแปลงอะไรก็็ต้้องตั้้ง� ต้้นด้้วยการชั่่�งน้ำำ�� หนัักเหตุุผล
ที่่ค� วรเปลี่่�ยน และเหตุุผลที่่ไ� ม่่ควรเปลี่่�ยน การหาเหตุุมาสนัับสนุุนการเปลี่่�ยนแปลง
ให้้ได้้มากที่่� สุ ุ ด จะทำำ �ให้้การตัั ดสิ ิ นใจเปลี่่� ย นแปลงเกิิ ดขึ้้ � น ได้้ง่่ า ยที่่� สุ ุ ด
แต่่ละขั้้น� ตอนของการเปลี่่�ยนแปลง คนเราจะต้้องการวิิธีช่ี ว่ ยที่่แ� ตกต่่างกััน กล่่าวคืือ
ในระยะที่่ยั� งั ไม่่สนใจที่่จ� ะเปลี่่�ยนแปลง วิิธีที่่ี ช่� ว่ ยได้้ คืือ การปลููกจิิตสำ�นึึ
ำ ก ให้้ข้้อมููล
ชัักจููงให้้เกิิดอารมณ์์อยากทำำ�ด้้วยวิิธีต่ี า่ งๆ ในระยะที่่ส� นใจแต่่ยังั ไม่่ตัดสิ
ั นิ ใจ วิิธีที่่ี ช่� ว่ ย
ได้้ คืือ การใคร่่ครวญผลต่่อตนเองและต่่อสัังคม เมื่่�ออยู่่�ในขั้้�นตััดสิินใจทำำ�
สิ่่�งที่่�ช่่วยได้้ คืือ การปลดปล่่อยทางเลืือกให้้ตััวเอง เมื่่�ออยู่่�ในขั้้�นลงมืือทำำ�
สิ่่�งที่่�ช่่วยได้้ คืือ การใช้้แผนกระตุ้้�น การบัังคัับให้้ทำำ�สิ่่�งที่่�ดีีกว่่าทางอ้้อม
การทำำ�สิ่่�งตรงข้้ามที่่�ดีีกว่่า การมีีกััลยาณมิิตร และการใช้้กััลยาณมิิตรให้้ถููกต้้อง

2.4.4 โมเดลนิิเวศวิิทยา (Ecological Model)
แนวคิิ ด ทฤษฎีี ที่่ � เ น้้นความสัั มพั ั น ธ์์ ร ะหว่่ า งคนและสิ่่� ง แวดล้้อม
เพื่่�ออธิิบายการพััฒนามนุุษย์์ (human development) โดยแบ่่งระดัับของสิ่่ง� แวดล้้อม
ที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อพฤติิกรรมมนุุษย์์ตั้้�งแต่่ระดัับ micro system, meso system, exo
system และ macro system เป็็นโมเดลนิิเวศวิิทยาเชิิงสัังคม (social ecological
model) (Bronfenbrenner, 1979) ต่่อมา แมคลีีรอยและคณะ ได้้นำำ�แนวคิิดนี้้�มา
ประยุุกต์์ใช้้ในการสร้้างเสริิมสุุขภาพ ซึ่่�งแบ่่งระดัับของสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อ
พฤติิกรรมสุุขภาพเป็็น 5 ระดัับ คืือ (1) ระดัับบุุคคล (intrapersonal) (2)
ระหว่่างบุุคคล (interpersonal) (3) องค์์กร (organizational) (4) ชุุมชน (community)
และ (5) นโยบายสาธารณะ (public policy)
โมเดลเชิิงนิิเวศวิิทยา (Ecological model) เน้้นที่่�การปรัับเปลี่่�ยนปััจจััย
ของบุุคคลและสิ่่ง� แวดล้้อมทางสัังคม (social environments) โดยดำำ�เนิินการปรัับเปลี่่�ยน
ปััจจััยต่่างๆ ทั้้�ง 5 ระดัับ ซึ่่�งต้้องอาศััยกลวิิธีีที่่�หลากหลายและการดำำ�เนิินงาน
ในระดัับพหุุปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลและสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นโมเดลการสร้้างเสริิม
สุุขภาพที่่�ครอบคลุุมและสมบููรณ์แ์ บบ สามารถนำำ�มาใช้้ทั้้�งการออกแบบเพื่่�ออธิิบาย
พฤติิกรรมและเพื่่�อเป็็นแนวทางในการจััดการและปฏิิบััติิการ (intervention)
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โมเดลเชิิงนิิเวศวิิทยา ประกอบด้้วย
1) พฤติิกรรมถููกกำำ�หนดโดยพหุุปััจจััยในหลายระดัับ (multiple
levels of influence)
2) มีีการปฏิิสัมั พัันธ์์กันั ในแต่่ละระดัับ หรืืออิิทธิิพลจากพหุุปัจจั
ั ยั
เหล่่านั้้�นยัังมีีผลต่่อกัันและกััน (interaction across different
levels)
3) โมเดลจะต้้องเฉพาะเจาะจงต่่อพฤติิกรรมสุุขภาพแต่่ละชนิิด
(behavior-specific)
4) การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมสุุขภาพต้้องใช้้การจััดกระทำำ�หลาย
ระดัับ (multi-level interventions)
หลัักการของโมเดล คืือ พฤติิกรรมสุุขภาพถููกกำำ�หนด หรืือได้้รัับอิิทธิิพลจากลัักษณะภายในบุุคคล
ระหว่่างบุุคคล องค์์กร ชุุมชน และนโยบายสาธารณะโดยกลยุุทธ์์ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ในการจััดการ หรืือกระทำำ�เพื่่�อการส่่งเสริิม
สุุขภาพและป้้องกัันโรค จำำ�เป็็นต้้องใช้้การดำำ�เนิินงานหลายๆ ระดัับเข้้ามามีีบทบาทในการแก้้ปััญหาพฤติิกรรมแต่่
ละชนิิด การเปลี่่�ยนพฤติิกรรมแค่่เพีียงในระดัับบุุคคลจะไม่่ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงได้้อย่่างถาวร เนื่่�องจากไม่่ได้้
นำำ�สิ่่ง� แวดล้้อมที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับบุุคคลนั้้�นมาแก้้ไขหรืือปรัับเปลี่่�ยนด้้วยการป้้องกัันโรคและการส่่งเสริิมสุุขภาพ ในปััจจุุบันั
จึึงมีีมุมม
ุ องเกี่่�ยวกัับปััจจััยต่่างๆ มากขึ้้น� ทั้้�งทางด้้านกายภาพ กฎหมาย ระเบีียบข้้อบัังคัับ เศรษฐกิิจและสิ่่ง� แวดล้้อม
ทางสัังคมวิิทยา โมเดลนี้้�เน้้นที่่�บริิบททางด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม นโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพฤติิกรรมสุุขภาพ การปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมจึึงต้้องจััดกระทำำ�ที่่ตั� วั ระบบ ตั้้�งแต่่ระบบใหญ่่ลงมาจนถึึงระดัับบุุคคล ซึ่่ง� เป็็นเรื่่อ� งของการกำำ�หนดนโยบาย
กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ การสร้้างค่่านิิยมทางสัังคมที่่�ถููกต้้อง การส่่งเสริิมสนัับสนุุนช่่วยเหลืือ การมีีส่่วนร่่วม
การสร้้างภาคีีความร่่วมมืือกััน การจััดหาแหล่่งประโยชน์์และการกระจายทรััพยากรให้้ทั่่�วถึึง จนถึึงระดัับบุุคคลที่่�ต้้อง
มีีการให้้สุุขศึึกษาปรัับเปลี่่�ยนความเชื่่อ� และทััศนคติิให้้ถููกต้้อง จึึงจััดเป็็นแนวคิิดของพฤติิกรรมสุุขภาพในระดัับชุุมชน
กลุ่่�มและองค์์กร โมเดลเชิิงนิิเวศวิิทยาสามารถออกแบบการให้้บริิการสุุขภาพอย่่างเป็็นองค์์รวม โดยพิิจารณาทั้้�งด้า้ น
ปััจเจกบุุคคลและสภาพแวดล้้อมตามคำำ�กล่่าวที่่�ว่่า สุุขภาพดีีเป็็นผลมาจากสัังคมที่่�ดีี (พรรณีี ปานเทวััญ, 2560)
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บทที่่�

3

ผลการศึึกษาข้้อมููลจาก

แหล่่งข้้อมููลบุุคคล
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การศึึกษาครั้้�งนี้้� มีีการสัังเคราะห์์ความรู้้�จากเอกสารวิิชาการ และดำำ�เนิินการเก็็บรวบรวมข้้อ
มููลภาคสนาม โดยการสััมภาษณ์์บุุคคล 3 กลุ่่�ม มีีผู้้�ให้้ข้้อมููลรวมทั้้�งสิ้้�น 9 คน ประกอบด้้วย
1) กลุ่่�มนัักวิิชาการ
เป็็นผู้้�มีีงานสอน งานอบรมความรู้้�ด้้านสุุขภาพ เป็็นผู้้�ผลิิต
ความรู้้�เผยแพร่่ต่่อสาธารณะและสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อน
งานด้้านสุุขภาพ จำำ�นวน 3 คน
2) กลุ่่�มนัักจััดกระบวนการ
เป็็นผู้้ที่่� เ� คยเผยแพร่่ความรู้้�เรื่่อ� งความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพหรืือ
นำำ�ความรู้้�ในเรื่่อ� งนี้้ม� าปรัับใช้้ในการทำำ�งานจริิง จำำ�นวน 4 คน
3) กลุ่่�มผู้้�แทนหน่่วยงาน
ที่่�ขัับเคลื่่�อนประเด็็นความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ หรืือองค์์กร
ที่่�มีีนโยบาย พัันธกิิจ โครงสร้้างการบริิหารจััดการและการ
พััฒนาคุุณภาพเรื่่�องการสื่่�อสารกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�สร้้าง
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ หรืือองค์์กรที่่�รณรงค์์ในเรื่่�องนี้้�ต่่อ
สาธารณะ จำำ�นวน 2 คน
ชุุดคำำ�ถามที่่�ใช้้ในการสััมภาษณ์์เรื่่�อง “แนวทางการสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้�เพื่่�อสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้าน
สุุขภาพ” นั้้�น คณะผู้้�ศึึกษาได้้กำำ�หนดชุุดคำ�ถ
ำ ามที่่�ใช้้ในการสััมภาษณ์์ แบ่่งเป็็น 3 ชุุด โดยให้้ที่่�ปรึึกษาโครงการ
ตรวจทานชุุดคำำ�ถามนี้้�ก่่อนนำำ�ไปใช้้สััมภาษณ์์จริิง

?

ชุุดคำำ�ถามที่่�ใช้้ในการสััมภาษณ์์กลุ่่�มนัักวิิชาการ มีีดัังนี้้�
1) ท่่านมีีความคิิดเห็็นอย่่างไร ต่่อการให้้คำำ�นิยิ าม ความหมาย และองค์์ประกอบของความ
รอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ ที่่�มีีการเผยแพร่่อยู่่�ในขณะนี้้�?
2) สถานการณ์์ในการประยุุกต์์ใช้้แนวคิิดเรื่่�องความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในการศึึกษาวิิจััย
ของสถาบัันการศึึกษาต่่างๆ เป็็นอย่่างไร และมีีทิิศทาง/แนวทางการพััฒนาไปอย่่างไร?
3) องค์์ความรู้้�เรื่่�องความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพที่่�มีีการเผยแพร่่ในประเทศไทยในขณะนี้้�
มีีความชััดเจนหรืือไม่่? และควรพััฒนาในด้้านใดอีีกบ้้าง?
4) แนวทางการสร้้างเสริิมความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพในกลุ่่�มเป้้าหมายต่่างๆ ควรมุ่่�งเน้้นในด้้านใดบ้้าง?
5) ท่่านมีีความคิิดเห็็นอย่่างไร ต่่อหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องในการพััฒนาความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ
6) ท่่านคิิดว่า่ หน่่วยงานใด มีีความชััดเจนในเรื่่อ� งการจััดกระบวนการสร้้างเสริิมความรอบรู้้ด้� า้ น
สุุขภาพระดัับบุุคคล? เป็็นกระบวนการพััฒนาฯ ในกลุ่่�มเป้้าหมาย และพื้้�นที่่�ใด?
7) ท่่านคิิดว่่าหน่่วยงานใด มีีความชััดเจนในเรื่่�องการจััดกระบวนการสร้้างเสริิมความ
รอบรู้้�ด้้านสุุขภาพระดัับองค์์กร/ชุุมชน? เป็็นกระบวนการพััฒนาฯ ในกลุ่่�มเป้้าหมาย และพื้้�นที่่�ใด?
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ชุุดคำำ�ถามที่่�ใช้้ในการสััมภาษณ์์กลุ่่�มนัักจััดกระบวนการ มีีดัังนี้้�
1) ท่่านมีีการกำำ�หนดเป้้าหมาย/ตััวชี้้�วััดในการสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพให้้กัับ
ประชาชนกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ท่า่ นดำำ�เนิินการหรืือไม่่ ท่่านมีีวิธีิ กี ารทำำ�อย่่างไร ท่่านใช้้กระบวนการสื่่�อสาร
ข้้อมููลข่่าวสารความรู้้�อย่่างไร ผ่่านช่่องทางใด และใช้้รููปแบบสื่่�อ/นวััตกรรมอะไรบ้้าง
2) สถานการณ์์ในการประยุุกต์์ใช้้แนวคิิดเรื่่อ� งความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพในกระบวนการดำำ�เนิินงาน
ของหน่่วยงานท่่านเป็็นอย่่างไร และมีีทิิศทาง/แนวทางการพััฒนาไปอย่่างไร?
3) หน่่วยงานของท่่านมีีนโยบาย และทิิศทางการพััฒนาองค์์ความรู้้�เรื่่�องความรอบรู้้�ด้้าน
สุุขภาพอย่่างไร? และประเด็็น/เรื่่�องใดบ้้างที่่�กำำ�ลัังจะดำำ�เนิินการ?
4) หน่่วยงานของท่่านมีีการพััฒนากระบวนการ/กิิจกรรม/เทคนิิควิิธีใี นการสร้้างเสริิมความ
รอบรู้้�ด้้านสุุขภาพอะไรบ้้าง สำำ�หรัับใช้้ในกลุ่่�มเป้้าหมายใด และพื้้�นที่่�ใด?
5) ท่่านคิิดว่า่ หน่่วยงานใด มีีความชััดเจนในเรื่่อ� งการจััดกระบวนการสร้้างเสริิมความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพระดัับบุุคคล? เป็็นกระบวนการพััฒนาฯ ในกลุ่่�มเป้้าหมาย และพื้้�นที่่�ใด?
6) ท่่านคิิดว่า่ หน่่วยงานใด มีีความชััดเจนในเรื่่อ� งการจััดกระบวนการสร้้างเสริิมความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพระดัับองค์์กร/ชุุมชน? เป็็นกระบวนการพััฒนาฯ ในกลุ่่�มเป้้าหมาย และพื้้�นที่่�ใด?
ชุุดคำำ�ถามที่่�ใช้้ในการสััมภาษณ์์กลุ่่�มผู้้�แทนหน่่วยงาน มีีดัังนี้้�
1) ท่่านมีีการกำำ�หนดเป้้าหมาย/ตััวชี้้�วััดในการสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพให้้กัับ
ประชาชนกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ท่า่ นดำำ�เนิินการหรืือไม่่ ท่่านมีีวิธีิ กี ารทำำ�อย่่างไร ท่่านใช้้กระบวนการสื่่�อสาร
ข้้อมููลข่่าวสารความรู้้�อย่่างไร ผ่่านช่่องทางใด และใช้้รููปแบบสื่่�อ/นวััตกรรมอะไรบ้้าง
2) สถานการณ์์ในการประยุุกต์์ใช้้แนวคิิดเรื่่อ� งความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพในกระบวนการดำำ�เนิิน
งานของหน่่วยงานท่่านเป็็นอย่่างไร และมีีทิิศทาง/แนวทางการพััฒนาไปอย่่างไร?
3) หน่่วยงานของท่่านมีีนโยบาย และทิิศทางการพััฒนาองค์์ความรู้้�เรื่่�องความรอบรู้้�ด้้าน
สุุขภาพอย่่างไร? และประเด็็น/เรื่่�องใดบ้้างที่่�กำำ�ลัังจะดำำ�เนิินการ?
4) หน่่วยงานของท่่านมีีการพััฒนากระบวนการ/กิิจกรรม/เทคนิิควิิธีใี นการสร้้างเสริิมความ
รอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพเชิิงนโยบาย/การขัับเคลื่่อ� นสัังคมอะไรบ้้าง สำำ�หรัับกลุ่่�มเป้้าหมายใด และพื้้�นที่่�ใด?
5) ท่่านคิิดว่า่ หน่่วยงานใด มีีความชััดเจนในเรื่่อ� งการจััดกระบวนการสร้้างเสริิมความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพระดัับบุุคคล? เป็็นกระบวนการพััฒนาฯ ในกลุ่่�มเป้้าหมาย และพื้้�นที่่�ใด?
6) ท่่านคิิดว่า่ หน่่วยงานใด มีีความชััดเจนในเรื่่อ� งการจััดกระบวนการสร้้างเสริิมความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพระดัับองค์์กร/ชุุมชน? เป็็นกระบวนการพััฒนาฯ ในกลุ่่�มเป้้าหมาย และพื้้�นที่่�
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ผลการศึึกษา
ข้้อมููลภาคสนาม

3.1 ความหมายและองค์์ประกอบของ
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพที่่�ใช้้อยู่่�ในปััจจุุบััน
ข้้อมููลการสััมภาษณ์์ สรุุปได้้ดัังนี้้�
1) การกำำ�หนดนิิยามของคำำ�ว่า่ “ความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ” มีีทั้้ง� มุุมมองที่่เ� ห็็น
ด้้วยกัับการมีีคำำ�นิิยามที่่�หลากหลายขึ้้�นอยู่่�กัับการนำำ�ไปใช้้ โดยให้้มีีความยืืดหยุ่่�น
และมุุมมองที่่�เห็็นว่่าควรกำำ�หนดนิิยามที่่�ชััดเจนร่่วมกััน โดยวััดความรอบรู้้�ไปถึึง
ระดัับขั้้น� วิิจารณญาณ คืือ สามารถใช้้ข้้อมููลความรู้้�ในการตััดสินิ ใจให้้เกิิดประโยชน์์
ในการดำำ�เนิินชีีวิิตได้้
2) องค์์ประกอบของความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ ควรเน้้นที่่�การนำำ�ไปใช้้ว่่า
ต้้องการใช้้กัับกลุ่่�มเป้้าหมายใด แล้้วให้้น้ำำ�� หนัักแต่่ละองค์์ประกอบย่่อยที่่�เหมาะสม
และสอดคล้้องกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย โดยอย่่างน้้อยที่่�สุุดควรยึึดองค์์ประกอบหลััก 3
ด้้านที่่� สำำ �คั ั ญ ได้ ้แก่่ (1) เข้้าถึึงข้้อมููลข่่า วสารความรู้้� (2) สร้้างความเข้้าใจ
และ (3) นำำ�ข้้อมููลข่่าวสารความรู้้�ไปใช้้ในการดำำ�เนิินชีีวิิต
รายละเอีียดของข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์นัักวิิชาการ มีีดัังนี้้�
• “การจะให้้นิิยามหรืือความหมาย ย่่อมมีีความแตกต่่างหลากหลายขึ้้�นอยู่่�กัับผู้้�ที่่�นำำ�ไปใช้้จะให้้ความสำำ�คััญ
หรืือเน้้นไปที่่�เรื่่�องใดเป็็นสำำ�คััญ แม้้กระทั่่�งการจะกล่่าวถึึงองค์์ประกอบความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ 6 ด้้าน
ตามแนวทางของ Nutbeam เช่่น ประกอบไปด้ว้ ย (1) การเข้้าถึึงข้้อมููล (2) ความรู้้�ความเข้้าใจ (3) ทัักษะการสื่่�อสาร
(4) การจััดการตนเอง (5) การรู้้�เท่่าทัันสื่่อ� และ (6) ทัักษะการตััดสินิ ใจ ก็็ไม่่ควรจะไปยึึดตายตััวมากนััก กล่่าวคืือ
แนวทางการส่่งเสริิมหรืือพััฒนาก็็ไม่่จำำ�เป็็นต้้องให้้ครบตาม 6 องค์์ประกอบ ยกตััวอย่่าง เช่่น สำำ�หรัับนัักสื่่�อสาร
ควรมีีจุุดเน้้น หรืือการให้้ความสำำ�คััญเรื่่�องความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในด้้านทัักษะการสื่่�อสาร หรืือ media นัักการ
สื่่�อสารก็็ต้้องทำำ�ความเข้้าใจเชิิงลึึกเรื่่�องนี้้�มากกว่่าองค์์ประกอบอื่่�น เป็็นต้้น” (รศ.ดร.ยุุวดีี รอดจากภััย,
คณบดีีคณะสาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบููรพา, สััมภาษณ์์เมื่่�อวัันที่่� 2 พฤษภาคม 2562)
• “คำำ�ว่า่ “Health Literacy” มีีการใช้้คำำ�แปลภาษาไทยอยู่่�หลายคำำ� ที่่�ไปที่่�มาของแนวคิิดความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ
ในต่่างประเทศเกิิดขึ้้�นจากนัักวิิชาการสาธารณสุุขศึึกษาเป็็นผู้้�เสนอแนวคิิดนี้้� จึึงเกิิดจากฐานการศึึกษา ซึ่่�งมีีการ
วััดความรู้้�ด้้านการศึึกษานั้้�นจะวััดกัันที่่�ความรอบรู้้� (Literacy) คืือ การอ่่านออก เขีียนได้้ ที่่�นำำ�ไปสู่่�การตััดสิินใจ
ที่่�เป็็นประโยชน์์ในชีีวิตปร
ิ ะจำำ�วันั สำำ�หรัับประเทศไทยตีีความนิิยามคำำ�ว่า่ “ความรอบรู้้”� วััดแค่่การอ่่านออก เขีียนได้้
คนอาจมีีความรู้้�มาก แต่่นำ�ำ ความรู้้�ไปใช้้จริิงได้้บางส่่วน ซึ่่ง� ยัังไม่่ไปถึึงขั้้น� การนำำ�ความรู้้�ไปใช้้ตััดสินิ ใจที่่�เป็็นประโยชน์์
ต่่อการดำำ�รงชีีวิิต อัันจะนำำ�ไปสู่่�การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมทางสุุขภาพอย่่างแท้้จริิง ในขณะที่่�ประเทศญี่่�ปุ่่�นวััดความ
รอบรู้้ที่่� ไ� ปถึึงขั้้น� การตััดสินิ ใจใช้้ประโยชน์์ สิ่่ง� นี้้�แสดงให้้เห็็นถึึงการตีีความอย่่างลึึกซึ้้ง� ที่่�แตกต่่างกัันของแต่่ละประเทศ
ในระดัับสากลโลกนั้้�น องค์์การอนามััยโลก (WHO) ไม่่ได้้เป็็นผู้้�ริิเริ่่�มเสนอแนวคิิดความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ แต่่มีี
บทบาทเป็็นผู้้�รวบรวมองค์์ความรู้้�แนวคิิดนี้้�แล้้วนำำ�มาจััดทำำ�นิิยามแบบกลางๆ เพื่่�อเผยแพร่่และนำำ�ไปใช้้

58
รายงานผลการศึึกษาการสัังเคราะห์์ข้้อมููลกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�สร้้างความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ

..เมื่่�อพิิจารณาถึึงองค์์ประกอบของความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพนั้้�น ต้้องดููที่่�ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพของปััจเจกบุุคคล
(Individual Literacy) กัับปััจจััยสิ่่�งแวดล้้อมภายนอกควบคู่่�กััน จึึงจะแสดงถึึงประสิิทธิิผลของความรอบรู้้�ด้้าน
สุุขภาพ องค์์ประกอบของความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพของปััจเจกบุุคคลนั้้�น โดยหลัักแล้้วมีี 3 องค์์ประกอบ ได้้แก่่ (1)
การเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสาร ความรู้้� (2) การเข้้าใจ และ (3) การนำำ�ไปปรัับใช้้ให้้เป็็นประโยชน์์ ซึ่่�งเป็็นหลัักใหญ่่
ที่่�เข้้าใจสื่่�อสารได้้ง่่าย ไม่่ซัับซ้้อน แต่่ในประเทศไทยได้้มีีการขยายแนวคิิดเพิ่่�มเป็็น 6 องค์์ประกอบตามโมเดล
V-shape ของกระทรวงสาธารณสุุขที่่�ใช้้เผยแพร่่อยู่่�ในขณะนี้้� ซึ่่�งต้้องมีีความชััดเจนว่่า ต้้องการสื่่�อสารโมเดล
V-Shape นี้้�กับั กลุ่่�มเป้้าหมายใด ใช้้กัับใคร เพื่่�อให้้เกิิดการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมทางสุุขภาพของกลุ่่�มเป้้าหมายนั้้�น
เป็็นผลลััพธ์์สุดท้้
ุ าย” (รศ.ดร. บุุญยง เกี่่�ยวการค้้า, นัักวิิชาการอิิสระ, สััมภาษณ์์เมื่่�อวัันที่่� 20 พฤษภาคม 2562)
• “Health literacy เป็็นเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการให้้ความรู้้� มีีนิิยามที่่�ชััดเจนขึ้้�น มีีความเป็็นทางการมากขึ้้�น
ต้้องกำำ�หนดประเด็็นให้้ชััดเจน เช่่น ถ้้าเราจะทำำ�วิิจััยเรื่่�องโรคเบาหวาน หรืืออาหาร เราก็็จะต้้องลงรายละเอีียด
ความรู้้�ให้้เหมาะสมกัับเรื่่�องนั้้�นๆ มัันก็็จะกลายเป็็นแนวคิิดของเรื่่�องที่่�จะศึึกษา โดยมองปััญหาและกลุ่่�มตััวอย่่างให้้
สอดคล้้องกััน และจะต้้องทำำ�ให้้เกิิดแนวคิิด ความรู้้� แล้้วปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการคิิด ปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการปฏิิบััติิ”
(รศ.ดร.สุุ รี ี ย์ ์ จัั น ทรโมลีี , ผู้้� อำ ำ � นวยการหลัั ก สูู ตรปริ ิ ญ ญาดุุ ษ ฎีี บั ั ญ ฑิิ ต สาขาวิิ ช าสาธารณสุุ ข ศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเวสเทิิร์์น, พฤษภาคม 2562)

3.2	การประยุุกต์์ใช้้แนวคิิดความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
ในการศึึกษาวิิจััย
ข้้อมููลการสััมภาษณ์์ สรุุปได้้ดัังนี้้�
1) การประยุุกต์์ใช้้แนวคิิดเรื่่อ� งความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพในฐานะที่่เ� ป็็นตััวช่่วยจััดกระบวนการเพื่่�อปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมทางสุุขภาพ (Intervention) ของกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�สนใจ และประเด็็นงานในมิิติิที่่�สนใจเฉพาะเรื่่�องนั้้�นๆ
ที่่�สััมพัันธ์์กัับกลุ่่�มเป้้าหมาย ตามบริิบทเชิิงพื้้�นที่่�หรืือบริิบทเชิิงประเด็็น
2) การใช้้ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพและความรอบรู้้�ด้้านดิิจิิทััล ควบคู่่�กัันในพััฒนาทัักษะการสื่่�อสารเพื่่�อ
ให้้เกิิดความรู้้�ความเข้้าใจ และนำำ�ไปสู่่�การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมทางสุุขภาพได้้อย่่างทัันสมััยและมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�ง
ขึ้้�น เช่่น การใช้้เครื่่�องมืือเทคโนโลยีี และสื่่�อออนไลน์์ เป็็นต้้น
3) สนัับสนุุนให้้มีีการพััฒนางานวิิจััยเชิิงปฏิิบััติิการเกี่่�ยวกัับการสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
ในมิิติิต่่างๆ ให้้มีีความหลากหลายและกว้้างขวางยิ่่�งขึ้้�น
4) ทิิศทางและแนวทางในการพััฒนาการประยุุกต์์ใช้้แนวคิิดเรื่่อ� งความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพในการศึึกษาวิิจัยั
ควรเป็็นงานวิิจัยั เชิิงนวััตกรรมที่่�สร้้างองค์์ความรู้้�ใหม่่เกี่่ย� วกัับความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพเฉพาะเรื่่อ� ง เฉพาะกลุ่่�มเป้้าหมาย
จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีการกำำ�หนดขอบเขตพื้้�นที่่�ของการศึึกษาวิิจััยที่่�สััมพัันธ์์กัับกลุ่่�มเป้้าหมาย หรืือปััญหาสุุขภาพของ
คนในพื้้�นที่่� จะทำำ�ให้้มีีความชััดเจนในการศึึกษาวิิจััยหรืือการส่่งเสริิมความรู้้�ด้้านสุุขภาพมากขึ้้�น
5) ศึึกษาวิิจัยั เชิิงปฏิิบัติั กิ ารกระบวนการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมทางสุุขภาพ (Intervention) โดยมีีการจััด
เก็็บข้้อมููล ลัักษณะกิิจกรรม และความถี่่�/จำำ�นวนครั้้�งของการจััดกิิจกรรมเพื่่�อติิดตามประเมิินผลการปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมทางสุุขภาพ
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รายละเอีียดของข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์นัักวิิชาการ มีีดัังนี้้�
• “คณะสาธารณสุุ ข ศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย บูู ร พามีี
การเรีียนการสอนทั้้�งในระดัับปริิญญาตรีี ปริิญญาโท
และปริิญญาเอก ได้้มุ่่�งเน้้นการส่่งเสริิมนัักศึึกษาให้้
เข้้าใจหลัักการสำำ�คััญ 2 ข้้อ ซึ่่�งมีีความสััมพัันธ์์ต่่อกััน
คืือ ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ (Health Literacy)
ควบคู่่�กัับความรอบรู้้�ด้้านดิิจิิทััล (Digital Literacy) ซึ่่�ง
เป็็ น แนวทางที่่� ค าดว่่ า จะประสบผลสำำ � เร็็ จในการ
เรีียนการสอนด้้านสุุขภาพ ในที่่�นี้้�ขอขยายความคำำ�ว่่า
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ (Health Literacy) หมายถึึง
ความเข้้าใจเรื่่�องความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในเชิิงเนื้้�อหา
และความรอบรู้้ด้� า้ นดิิจิทัิ ลั (Digital Literacy) หมายถึึง
ทัักษะในการนำำ�เครื่่อ� งมืือ อุุปกรณ์์ และเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั
ที่่�มีอี ยู่่�ในปััจจุุบันั อาทิิ คอมพิิวเตอร์์ โทรศััพท์์ แท็็บเล็็ต
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ และสื่่�อออนไลน์์ มาใช้้ให้้เกิิด
ประโยชน์์สููงสุุดในการสื่่�อสาร การปฏิิบัติั งิ าน และการ
ทำำ�งานร่่วมกัันในเรื่่อ� งความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพให้้มีีความ
ทัันสมััยและมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นนอกจากนี้้�ด้้านการ
ศึึกษาวิิจััย มีีความสนใจกลุ่่�มเป้้าหมาย 2 กลุ่่�มเป็็น
พิิเศษ คืือ ผู้้�สููงอายุุและวััยรุ่่�น ซึ่่�งตััวอาจารย์์เองทำำ�การ
ศึึกษาร่่วมกัับนัักศึึกษาระดัับปริิญญาโท และปริิญญาเอก
ตััวอย่่างเช่่น ขณะนี้้มี� งี านวิิจัยั เกี่่ย� วกัับ “ความรู้้�ทันั ตสุุขภาพ
ของผู้้สู� งู อายุุ” ซึ่่ง� ทำำ�การศึึกษาร่่วมกัับนัักศึึกษาทัันตแพทย์์
ความคืืบหน้้าของงานวิิจััยเรื่่�องนี้้�อยู่่�ในขั้้�นตอนการ
พััฒนาเครื่่�องมืือ จััดกระบวนการแทรกแซงเพื่่�อปรัับ
เปลี่่�ยนพฤติิกรรม (Intervention) กัับกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ
และเก็็ บ ข้้อมูู ล ประเมิิ น ผล และสรุุ ป ผลเพื่่� อ จัั ดทำ ำ �
ข้้อเสนอแนะในการจััดกระบวนการ Intervention
(จำำ�นวนครั้้�งในการทำำ�กิิจกรรม ลัักษณะของกิิจกรรม)
ที่่�จะส่่งผลต่่อความเข้้าใจ รวมไปถึึงการปรัับพฤติิกรรม
สุุขภาพช่่องปากที่่�ดีขึ้้ี น� ในผู้้�สูงู อายุุ นอกจากกระบวนการ
Intervention ยัังอาจจะพััฒนาไปถึึงเครื่่อ� งมืือ หรืือสื่่�อที่่�
จะช่่วยผู้้�สููงอายุุอีีกด้้วย...
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นอกจากเรื่่อ� งความรู้้�ทันั ตสุุขภาพของผู้้สู� งู อายุุ
แล้้ว ยัังกำำ�ลัังศึึกษาวิิจััยเรื่่�อง “ความรู้้�เรื่่�องข้้อเข่่าเสื่่�อม
ของผู้้�สููงอายุุ” อีีกด้้วย ซึ่่�งลัักษณะงานวิิจััยจะเป็็นไป
ทิิ ศ ทางเดีี ย วกัั น กัั บ ทัั น ตสุุ ข ภาพ จะสัั ง เกตได้้ว่่ า
การศึึกษาวิิจััยทั้้�ง 2 เรื่่�องข้้างต้้น เป็็นงานวิิจััยพััฒนา
หรืืองานวิิจัยั นำำ�ไปสู่่�นวััตกรรม ไม่่ใช่่งานวิิจัยั ที่่�ได้ผ้ ลผลิิต
(Output) เชิิ ง เอกสารที่่� เ ป็็ น ข้้อค้้นพบทางวิิ ช าการ
เท่่านั้้�น แต่่ผลการวิิจัยั ต้้องจัับต้้องได้้ หรืือนำำ�ไปส่่งเสริิม
พััฒนาต่่อ ซึ่่�งในส่่วนของเรื่่�องความรู้้�ทัันตสุุขภาพของ
ผู้้�สููงอายุุในประเทศไทยยัังมีีน้้อยมาก ในช่่วงที่่�ศึึกษา
ค้้นคว้้าเอกสารแทบจะไม่่พบข้้อมููล ดัังนั้้�นงานวิิจัยั เรื่่อ� ง
นี้้�อาจจะนำำ�ไปสู่่�แนวทางการพััฒนา จััดกระบวนการ
ความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพในมิิติอิ งค์์ความรู้้�หนึ่่ง� ก็็เป็็นได้้...
อย่่างไรก็็ตาม ในพื้้�นที่่�ภาคตะวัันออกมีีหลาย
หน่่วยงานให้้ความสนใจประยุุกต์์ใช้้แนวคิิดเรื่่�องความ
รอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ เช่่น สำำ�นักั งานสาธารณสุุขจัังหวััดจันั ทบุุรีี
(สสจ.) สนใจการศึึกษาในพื้้น� ที่่ข� องชุุมชน มุ่่�งเน้้นมิิติผู้้ิ สู� งู อายุุ
และโรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus: DM)) เนื่่อ� งจากพื้้น� ที่่�
จัันทบุุรีีเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีสวนผลไม้้จำำ�นวนมาก บริิบทส่่งผล
ให้้คนเป็็นโรคเบาหวานมากตามไปด้้วย สสจ. จึึงสนใจ
มิิติสร้้
ิ างความรอบรู้้กั� บั คนในชุุมชน ในขณะที่่ศู� นู ย์์ควบคุุม
โรคติิดต่่อ เขต 6 (ศคร.6 ชลบุุรีี) ให้้ความสนใจมิิติิ
สิ่่�งแวดล้้อมโรงงานอุุตสาหกรรม สำำ�หรัับอาจารย์์เอง
เนื่่� อ งจากเป็็ น นัั ก วิิ ช าการในพื้้� น ที่่� ภ าคตะวัั น ออก
ซึ่่�งกำำ�ลัังถููกพััฒนาพื้้�นที่่�ตามโครงการพััฒนาระเบีียง
เศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก หรืือ EEC (Eastern
Economic Corridor) อาจารย์์จึึงสนใจบริิบทคนงานใน
สถานประกอบการ โรงงานอุุตสาหกรรม ในมิิติิโรค
ความดัันโลหิิตสูงู (Hypertension) และ PM 2.5 ..

รายงานผลการศึึกษาการสัังเคราะห์์ข้้อมููลกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�สร้้างความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ

• “ปััจจุุบันั เราพยายามทำำ�ให้้เรื่่อ� งความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพเป็็นยาครอบจัักรวาล โดยเชื่่อ� ว่่าถ้้าคนมีีความรอบรู้้ด้� า้ น
สุุขภาพดีี ก็็จะทำำ�ให้้คนนั้้�นมีีสุขุ ภาพดีีตามมาด้ว้ ยเช่่นกััน แต่่ยังั ไม่่มีงี านวิิจัยั ที่่�สนับั สนุุนแนวความคิิดความเชื่่�อนี้้�
ขณะนี้้�ยังั มีีการศึึกษาวิิจัยั เชิิงปฏิิบัติั กิ ารกระบวนการแทรกแซงเพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมทางสุุขภาพ (Interventtion) น้้อยมาก” (รศ.ดร. บุุญยง เกี่่�ยวการค้้า, นัักวิิชาการอิิสระ, สััมภาษณ์์เมื่่�อวัันที่่� 20 พฤษภาคม 2562)
• “หน่่วยงานที่่�ใช้้องค์์ความรู้้�เกี่่ย� วกัับความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพยัังมีีไม่่มากนััก เห็็นบทบาทของกระทรวงสาธารณสุุข
ทำำ�เรื่่อ� งนี้้�อยู่่�เป็็นหลััก เนื่่�องจากเป็็นหน่่วยงานระดัับนโยบายที่่�ทำ�ำ เรื่่อ� งนี้้�โดยตรง และกระทรวงศึึกษาก็็เริ่่มนำ
� �ำ ไปใช้้
บ้้างแล้้ว นอกจากนี้้�สถาบัันการศึึกษาทางการแพทย์์ก็มี็ ใี ช้้แนวคิิดนี้้บ้้� างแล้้ว กระทรวงสาธารณสุุขจะเป็็นหน่่วยงาน
ตััวอย่่างที่่�ทำำ�ก่่อน เป็็นเรื่่�องดีีในการให้้ความรู้้�ข่่าวสารแก่่ประชาชน (รศ.ดร.สุุรีีย์์ จัันทรโมลีี, ผู้้�อำำ�นวยการ
หลัักสููตรปริิญญาดุุษฎีีบััญฑิิต สาขาวิิชาสาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเวสเทิิร์์น, พฤษภาคม 2562)

3.3 ความชััดเจนขององค์์ความรู้้�เรื่่�องความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพในปััจจุุบััน
ข้้อมููลการสััมภาษณ์์ สรุุปได้้ดัังนี้้�
1) องค์์ความรู้้�เรื่่�องความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพที่่�มีี
การเผยแพร่่ในประเทศไทยในปััจจุุบัันยัังไม่่ชััดเจนเท่่าที่่�
ควร หน่่วยงานต่่างคนต่่างทำำ� ควรมีีการบููรณาการทำำ�งาน
ร่่วมกัันของสถาบัันการศึึกษาและหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับ
การสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
2) การพััฒนาองค์์ความรู้้�เรื่่�องความรอบรู้้�ด้้าน
สุุขภาพ ควรเชื่่อ� มโยงกัับสุุขศึึกษา ใช้้ทั้้�งข้้อมููลสารสนเทศ
และความรู้้�ในการขัับเคลื่่�อนเชิิงกระบวนการ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�
การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมทางสุุขภาพที่่�เกิิดผลยั่่�งยืืนใน
ระยะยาว
3) พัั ฒ นาองค์์ ค วามรู้้� เ รื่่� อ งความรอบรู้้� ด้ ้ า น
สุุ ข ภาพในฐานะที่่�เป็็นเครื่่อ� งมืือที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้ได้ใ้ นแต่่
ละขั้้น� ตอนของกระบวนการนำำ�ไปสู่่�การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
ทางสุุขภาพ โดยโมเดล V-Shape เป็็นแนวทางหนึ่่�งที่่�
จััดการพััฒนาความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพแบบเป็็นขั้้�นตอน
เชิิงกระบวนการ
4) การกำำ � หนดขอบเขตของข้้อมูู ล ความรู้้�
ด้ ้ า นสุุ ข ภาพทั้้� ง แบบทั่่� ว ไปที่่� ใ ช้้ได้้กัั บ ทุุ ก กลุ่่�มวัั ย
และแบบเฉพาะเรื่่�อง เฉพาะกลุ่่�ม จะช่่วยให้้สามารถวััด
และประเมิินความรอบรู้้�ในเรื่่�องนั้้�นๆ ได้้ชััดเจนขึ้้�น
5) บทบาทของสำำ �นั ั ก งานสนัั บ สนุุ น กองทุุ น
สร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) ในการรวบรวมองค์์ความรู้้�
หลัักการและแนวทางเสริิมสร้้างความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
สำำ�หรัับบุุคลากรหรืือผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาพ
ในภาคส่่วนต่่างๆ

รายละเอีียดของข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์นักั วิิชาการ มีีดังั นี้้�
• “องค์์ความรู้้�เรื่่อ� งความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพที่่มี� กี ารเผยแพร่่
ในประเทศไทยในขณะนี้้� มีีความชััดเจนหรืือไม่่นั้้น� ตอบยาก
เพราะปััจจุุบัันหลายหน่่วยงานในระดัับนโยบายเอง หรืือ
หน่่วยงานสนัับสนุุนเองก็็พยายามผลัักดััน แต่่เรื่่อ� งนี้้จำ� �ำ เป็็น
ต้้องพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เป็็นเรื่่อ� งที่่มี� คี วามสััมพันั ธ์์ระหว่่างกััน
อย่่างไรก็็ตามมีีข้้อเสนอแนะต่่อการพััฒนาองค์์ความรู้้�ใน
เรื่่�องนี้้�ว่่า ควรต้้องประสานงานระหว่่างกัันให้้มากขึ้้�น
ระหว่่างหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งหน่่วยงานระดัับนโยบาย
หน่่วยงานสนัับสนุุน ไม่่ทำ�ำ งานแยกส่่วนตามภารกิิจของตน
แต่่ ทุ ุ ก เนื้้� อ งานต้้องสัั มพั ั น ธ์์ กั ั น เพื่่� อ สร้้างผลกระทบ
(Impact) ให้้เกิิดจริิงในสัังคมไทย อีีกด้้านหนึ่่ง� วััฒนธรรม
ของคนไทยนั้้� น ไม่่ มี ี ค วามเอาจริิ ง เอาจัั ง มากนัั ก ”
(รศ.ดร.ยุุวดีี รอดจากภััย, คณบดีีคณะสาธารณสุุขศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยบููรพา, สััมภาษณ์์เมื่่�อวัันที่่� 2 พฤษภาคม
2562)

รายงานผลการศึึกษาการสัังเคราะห์์ข้้อมููลกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�สร้า้ งความรอบรู้้�ด้านสุ
้
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• “เรื่่�องความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในประเทศไทยยัังไม่่
ตกผลึึกดีีเท่่าที่่�ควร นัักวิิชาการหน่่วยงานที่่�ทำำ�เรื่่�องนี้้�ยััง
มีีแนวคิิดที่่�หลากหลาย ยัังไม่่มีีทิิศทางที่่�ชััดเจนเป็็นไป
ในทางเดีียวกััน ต่่างคนต่่างทำำ�ตามแนวคิิดของตนเอง
แม้้ว่่าในระดัับนโยบายชาติิ ได้้มีีคณะกรรมาธิิการขัับเคลื่่อ� น
การปฏิิรููปประเทศด้้านสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม สภา
ขัับเคลื่่อ� นการปฏิิรูปปร
ู ะเทศ จััดทำ�ข้้
ำ อเสนอนโยบายเรื่่อ� ง
“การปฏิิ รู ู ป ความรอบรู้้� แ ละการสื่่� อ สารสุุ ข ภาพ”
ผลัักดัันให้้เป็็นวาระแห่่งชาติิ กลุ่่�มคนส่่วนใหญ่่ที่่ขั� บั เคลื่่อ� น
เรื่่�องนี้้�อาจยัังไม่่เข้้าใจเรื่่�องความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพอย่่าง
ลึึกซึ้้�ง ปััจจุุบัันได้้มอบหมายงานให้้กระทรวงสาธารณสุุข
ไปขัับเคลื่่อ� นต่่อการพััฒนาองค์์ความรู้้�ในเรื่่อ� งนี้้�ควรพััฒนา
ต่่อยอดมาจากฐานงานสุุขศึึกษาที่่�มีีอยู่่�แล้้ว โดยต้้องทำำ�
ความเข้้าใจให้้ชััดเจนว่่าความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ (Health
literacy) ใช้้การถ่่ายทอดข้้อมููลสารสนเทศ (Information)
เป็็นตััวขัับเคลื่่�อนนำำ�ไปสู่่�การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมทาง
สุุขภาพ ส่่วนสุุขศึึกษา (Health Education) ใช้้ความรู้้�
ความเข้้าใจ (knowledge) รวมถึึงทัักษะการสื่่�อสาร เป็็น
ตััวขัับเคลื่่อ� นนำำ�ไปสู่่�การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมทางสุุขภาพ
และคำำ�นึึงถึึงระดัับชั้้น� ของความรู้้� เริ่่ม� จากข้้อมููลสารสนเทศ
ที่่สั่่� ง� สมรวมกัันเป็็นความรู้้� และจากความรู้้�ที่่สั่่� ง� สมรวมกััน
เป็็นภููมิปัิ ญ
ั ญา นอกจากนี้้ใ� นประเด็็นทิิศทางการพััฒนาองค์์
ความรู้้�เรื่่อ� งนี้้� เนื่่อ� งจากกระบวนการความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ
เป็็นเครื่่�องมืือ ถ้้าเครื่่�องมืือมีีความชััดเจนก็็สามารถนำำ�ไป
ใช้้ได้้กัับเนื้้�อหาสาระข้้อมููลความรู้้�สุุขภาพได้้ทุุกเรื่่�อง แต่่
จำำ�เป็็นต้้องกำำ�หนดเป็็นเฉพาะเรื่่อ� ง เพื่่อ� ที่่จ� ะวััดประเมิินความ
รอบรู้้ใ� นเรื่่อ� งนั้้น� ๆ ได้้ชััดเจน วััดประเมิินแบบกว้้างไม่่ได้้

บางเรื่่�องอาจเป็็นข้้อมููลความรู้้�ด้้านสุุขภาพที่่�ใช้้ได้้กัับ
ทุุกกลุ่่�มวััย และบางเรื่่�องเป็็นข้้อมููลความรู้้�เฉพาะกลุ่่�ม
เฉพาะช่่วงวััย ในบริิบทพื้้น� ที่่ที่่� แ� ตกต่่างกััน สำำ�หรัับสำำ�นักั งาน
กองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) ที่่�ทำำ�งาน
ด้้านการสร้้างเสริิมสุุขภาพ ควรกำำ�หนดประเด็็นเรื่่�องใน
สายงานนี้้�ที่่�จะทำำ�การเสริิมสร้้างความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
ให้้ชััดเจนตามที่่�องค์์กรมีีข้้อมููลและองค์์ความรู้้�ในด้้านนี้้� เพื่่อ� นำำ�
ไปใช้้กัับกลุ่่�มเป้้าหมายต่่างๆ (รศ.ดร. บุุญยง เกี่่ย� วการค้้า,
นัักวิิชาการอิิสระ, สััมภาษณ์์เมื่่อ� วัันที่่� 20 พฤษภาคม 2562)
• “องค์์ความรู้้�เรื่่อ� งความรู้้�รอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพมีีความชััดเจน
มากขึ้้�นในแต่่ละระดัับ โดยเฉพาะหน่่วยงานที่่�ต้้องรัับ
ผิิดชอบตามนโยบายโดยตรง ควรพััฒนาเรื่่อ� งของการให้้ความรู้้�
ให้้คนได้้เรีียนรู้้� ได้้เข้้าใจในปััญหาสุุขภาพ และการป้้องกััน
ปััญหาที่่�จะเกิิดขึ้้�น มีีกิิจกรรมที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการเรีียนรู้้�
และโมเดล V-Shape จะทำำ�ให้้คนเข้้าใจขั้้น� ตอนของการนำำ�
ไปปฏิิบัติั ิ ตั้้ง� แต่่การเข้้าถึึงข้้อมููล เข้้าใจ นำำ�ไปสู่่�การตััดสินิ ใจ
การลงมืือปฏิิบัติั ิ และสามารถบอกต่่อได้้” (รศ.ดร.สุุรีย์ี ์
จัันทรโมลีี, ผู้้�อำำ�นวยการหลัักสููตรปริิญญาดุุษฎีีบััญฑิิต
สาขาวิิชาสาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเวสเทิิร์์น,
พฤษภาคม 2562)
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3.4 แนวทางการสร้้างเสริิมความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพในกลุ่่�มเป้้าหมาย
ข้้อมููลการสััมภาษณ์์ สรุุปได้้ดัังนี้้�
1) ควรสร้้างเสริิมความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพให้้กัับคนทุุกกลุ่่�มวััย โดยมีีทั้้ง� ชุุดข้้อมููลความรู้้�ทั่่ว� ไปที่่�คนทุุกกลุ่่�มวััย
ใช้้ร่่วมกัันได้้ และชุุดข้้อมููลความรู้้�แบบเฉพาะกลุ่่�ม
2) การสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ อาจเริ่่�มต้้นจากการกำำ�หนดขอบเขตพื้้�นที่่�การทำำ�งาน
กำำ�หนดประเด็็นด้้านสุุขภาพ และกำำ�หนดกลุ่่�มเป้้าหมายสำำ�คััญ เพื่่�อให้้ได้้ชุุดข้้อมููลสารสนเทศเฉพาะสำำ�หรัับกลุ่่�ม
เป้้าหมายที่่ต้้� องการ รวมทั้้�งออกแบบกระบวนการเรีียนรู้้ใ� ห้้เหมาะสมในแต่่ละกลุ่่�มเป้้าหมาย
รายละเอีียดของข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์นักั วิิชาการ มีีดังั นี้้�
• “การกำำ�หนดกลุ่่�มเป้้าหมายของงานสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพควรเริ่่�มจากการกำำ�หนดขอบเขตพื้้�นที่่�ใน
การทำำ�งาน เช่่น โรงพยาบาล โรงเรีียน องค์์กร ชุุมชน เป็็นต้้น จากนั้้�นกำำ�หนดประเด็็นด้้านสุุขภาพที่่จ� ะดำำ�เนิินการ
และกำำ�หนดกลุ่่�มเป้้าหมาย เช่่น กลุ่่�มเด็็ก กลุ่่�มคนวััยทำำ�งาน กลุ่่�มผู้้�สูงู อายุุ เป็็นต้้น จะทำำ�ให้้ได้้ชุุดข้้อมููลสารสนเทศ
ด้้านสุุขภาพสำำ�หรัับกลุ่่�มเป้้าหมายนั้้�นๆ นอกจากนี้้�ควรออกแบบการเรีียนรู้้�ให้้เหมาะกัับแต่่ละกลุ่่�มเป้้าหมาย
ไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องทำำ�แบบไต่่ระดัับ 3 ระดัับก็็ได้้ แต่่ออกแบบให้้ครอบคลุุมทั้้ง� 3 ระดัับ ให้้สามารถทำำ�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
” (รศ.ดร. บุุญยง เกี่่ย� วการค้้า, นัักวิิชาการอิิสระ, สััมภาษณ์์เมื่่อ� วัันที่่� 20 พฤษภาคม 2562)
• “แนวทางการสร้้างเสริิมความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพในกลุ่่�มเป้้าหมายต่่างๆ (ทุุกกลุ่่�มเป้้าหมาย และทุุกกลุ่่�มวััย)
ควรมุ่่�งเน้้นให้้ทุุกกลุ่่�ม “สามารถเข้้าถึึง (Accessibility)” ข้้อมููลสุุขภาพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแต่่ละกลุ่่�มได้้ก่่อน
แล้้วจึึงจะนำำ�ไปสู่่�การตััดสินิ ใจ และตระหนัักถึึง “การจััดการตนเอง (self-management)” ยกตััวอย่่างเช่่น

กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ

กลุ่่�มวััยรุ่่�น

ความสามารถเข้้าถึึงข้้อมููล (accessibility) ผู้้สู� งู อายุุเป็็นกลุ่่�มที่่�มีี
เวลาว่่าง และสามารถสืืบค้้น เล่่น Internet ได้้ แต่่ทำ�ำ อย่่างไรให้้มีีฐานข้้อมููล
มีีเนื้้�อหาที่่�ทำ�ำ ให้้ผู้้�สูงู อายุุเข้้าใจ และเข้้าถึึงมากขึ้้น� แต่่ในการจััดการตนเอง
(self-management) ขึ้้น� อยู่่�กัับปััจจััยส่่วนบุุคคล
ความสามารถเข้้าถึึงข้้อมูู ล (accessibility) ของวัั ย รุ่่�น
ต้้องทำำ�อย่่างไรให้้น่่าสนใจ ง่่าย สนุุก อาจจะเป็็นในลัักษณะของเกม แต่่ในการ
จััดการตนเอง (self-management) ขึ้้น� อยู่่�กัับปััจจััยส่่วนบุุคคล (รศ.ดร.ยุุวดีี
รอดจากภััย, คณบดีีคณะสาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบููรพา, สััมภาษณ์์
เมื่่อ� วัันที่่� 2 พฤษภาคม 2562)”
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• “แนวทางการสร้้างเสริิมด้้านสุุขภาพ ควรมุ่่�งเน้้นกลุ่่�มเป้้าหมาย ทุุกคน ทุุกระดัับ แต่่ละกลุ่่�มวััยมีีความต่่างกััน ประชาชน
อาจมีีความรู้้�ที่่ไ� ม่่ถูกู ต้้อง ถ้้าหากมีีความรู้้�ที่่ถู� กู ต้้องก็็จะช่่วยสื่่อ� สารไปยัังคนอื่่น� ต่่อไปได้้ ทั้้�งในเชิิงป้้องกััน ควบคุุม
แก้้ไข รัักษา ฟื้้น� ฟูู อย่่างครอบคลุุม นอกจากนี้้� ในเรื่่อ� งการจััดทำ�สื่่
ำ อ� กัับกลุ่่�มเป้้าหมาย จะแทรกแซงเข้้าไปยัังไง
วิิธีีการ กระบวนการที่่�จะให้้เขาเข้้าใจ เรีียนรู้้� ในสมััยก่่อนไม่่ค่่อยคิิดถึึงวิิธีีการสร้้างสุุขภาพทางปััญญา
เน้้นแต่่ความรู้้�ทางด้้านสมอง เจ้้าหน้้าที่่�ต้้องปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการจากเป็็นผู้้�ให้้ความรู้้�ฝ่่ายเดีียว เป็็นผู้้�รัับฟัังด้้วยใจ
และกระตุ้้�นให้้กลุ่่�มเป้้าหมายเกิิดความเข้้าใจ ตััดสิินใจในการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมทางสุุขภาพของตนเองได้้”
(รศ.ดร.สุุรีย์ี ์ จัันทรโมลีี, ผู้้อำ� �ำ นวยการหลัักสููตรปริญ
ิ ญาดุุษฎีีบัญ
ั ฑิิต สาขาวิิชาสาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเวสเทิิร์น์ ,
พฤษภาคม 2562)

3.5 ความคิิดเห็็นที่่�มีีต่่อหน่่วยงานที่่�พััฒนา
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
ข้้อมููลการสััมภาษณ์์ สรุุปได้้ดัังนี้้�
1) แนวคิิดองค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้� (Learning
Organization) สามารถประยุุกต์์ใช้้ได้้ในการพััฒนางาน
เสริิมสร้้างความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพระดัับองค์์กร
2) แนวคิิด “บ้้าน วััด โรงเรีียน” ใช้้เป็็นฐาน
การพััฒนางานเสริิมสร้้างความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพระดัับ
ชุุมชนได้้
3) เริ่่ม� จากหน่่วยงาน/องค์์กรที่่�มีกี ารวััดประเมิิน
ด้้านความรู้้�อยู่่�แล้้ว ยกระดัับและขยายผลมาทำำ�องค์์กร
รอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพได้้
รายละเอีียดของข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์นัักวิิชาการ
มีีดังั นี้้�
• “ถ้้าหากถามว่่าหน่่วยงานใดมีีองค์์ความรู้้�เรื่่�องความ
รอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพมากที่่�สุดนั้้
ุ น� คงตอบไม่่ได้้ แต่่ปัจั จุุบันั
มีีทั้้ง� หน่่วยงานรััฐและสถาบัันการศึึกษาหลายแห่่งกำำ�ลังั
ทำำ�เรื่่�องนี้้�อยู่่� หน่่วยงานในสัังกััดกระทรวงสาธารณสุุข
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับเรื่่อ� งนี้้มี� หี ลายหน่่วยงาน ได้แ้ ก่่ กองสุุขศึึกษา
กรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ เป็็นหน่่วยงานที่่�ทำำ�งาน
เรื่่อ� งนี้้�มายาวนานตั้้�งแต่่เริ่่ม� แรก แต่่ไม่่ได้้รัับมอบหมาย
งานหลััก ปััจจุุบันั กรมอนามััยเป็็นหน่่วยงานหลัักที่่ไ� ด้้รับั
มอบหมายให้้ขัับเคลื่่อ� นงานนี้้� และกรมควบคุุมโรคก็็ทำ�ำ
เนื่่�องจากสนใจเรื่่�องนี้้�ด้้วย สำำ�หรัับการพััฒนาองค์์กร
รอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพนั้้�นสามารถใช้้แนวคิิดองค์์กรแห่่งการ
เรีียนรู้้� (Learning Organization) มาประยุุกต์์ใช้้ได้้
เนื่่อ� งจากเป็็นแนวคิิดที่่อ� งค์์กรส่่วนใหญ่่สนใจ

• “ทุุกหน่่วยงานกำำ�ลัังพยายามผลัักดััน พััฒนา
ส่่งเสริิมเรื่่อ� งนี้้อ� ยู่่� แต่่ดังั ที่่ก� ล่่าวไปแล้้วข้้างต้้นว่่า ทุุกหน่่วย
งานยัังทำำ�งานแยกส่่วนตามภารกิิจของหน่่วยงานตนเอง
ไม่่ได้้เชื่่�อมสััมพันั ธ์์ ประสานงานระหว่่างกััน หากจะให้้
เสนอแนวทางต่่อหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในการพััฒนา
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ จะเสนอแนวทาง คืือ พััฒนา
ทัักษะ Soft Skill (Culture + Attitude + Value)
ควบคู่่�กัับการพััฒนา Digital Literacy .. แนวคิิด “บ้้าน
วััด โรงเรีียน” ก็็ยังั คงปรัับใช้้ได้้ในการจััดการเกี่่ย� วกัับความ
รอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ แต่่อย่่างไรก็็ตามก็็จำ�ำ เป็็นต้้องทำำ�อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ให้้เกิิด Impact” (รศ.ดร.ยุุวดีี รอดจากภััย,
คณบดีีคณะสาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบููรพา,
สััมภาษณ์์เมื่่อ� วัันที่่� 2 พฤษภาคม 2562)
• “ปััจจุุบัันโรงพยาบาลมีีการทำำ�ระบบประกัันคุุณภาพ
สถานพยาบาล ที่่เ� รีียกว่่า HA เป็็นที่่มี� กี ารวััดและประเมิิน
อยู่่�แล้้ว สามารถพััฒนาเป็็นองค์์กรรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพได้้
สำำ�หรัับหน่่วยงานรััฐอื่่น� ๆ อาจรู้้สึึ� กว่่าเป็็นงานที่่เ� พิ่่�มภาระ
ให้้กัับเขาได้้” (รศ.ดร.สุุรีย์ี ์ จัันทรโมลีี, ผู้้อำ� �ำ นวยการหลััก
สููตรปริญ
ิ ญาดุุษฎีีบัญ
ั ฑิิต สาขาวิิชาสาธารณสุุขศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเวสเทิิร์น์ , พฤษภาคม 2562)
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3.6 เป้้าหมาย/ตััวชี้้�วััดในการสร้้างเสริิมความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพ
ข้้อมููลการสััมภาษณ์์ สรุุปได้้ดัังนี้้�
1) กลุ่่�มเป้้าหมายของการสร้้างเสริิมความรอบรู้้ด้� า้ น
สุุขภาพ มีีทุกุ กลุ่่�มวััย ซึ่่ง� จำำ�เป็็นต้้องมีีการสร้้างเสริิมความรอบรู้้�
ด้า้ นสุุขภาพที่่เ� หมาะสมกัับตนเอง เพื่่�อการใช้้ชีีวิติ อย่่างมีีคุณ
ุ ภาพ
2) การสร้้างเสริิมความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ ต้้องกำำ�หนด
ขอบเขตของกลุ่่�มเป้้าหมาย ขอบเขตเชิิงพื้้�นที่่� และขอบเขตเชิิง
ประเด็็นที่่จ� ะดำำ�เนิินการในเรื่่อ� งนั้้�นๆ เป็็นเฉพาะกลุ่่�มซึ่่ง� มีีบริิบท
ที่่�แตกต่่างกัันไป โดยพิิจารณาถึึงความเร่่งด่่วนของปััญหาของ
แต่่ละกลุ่่�มเป้้าหมาย
รายละเอีียดของข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์นักั จััดกระบวนการเรีียนรู้้� และผู้้แ� ทนหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง มีีดังั นี้้�
• “กลุ่่�มเป้้าหมายของการทำำ�งานเสริิมสร้้างความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ ได้้แก่่ กลุ่่�มวััยแม่่และเด็็กวััยเรีียน วััยรุ่่�น
วััยทำำ�งาน ผู้้�สููงอายุุ และสิ่่�งแวดล้้อม ตั้้�งแต่่เกิิดจนตาย แต่่ก็็ประยุุกต์์ใช้้ในเรื่่�องการรัักษาได้้เพราะเรามีีคลิินิิก
ซึ่่�งเป็็นการรัับทุุนจาก สสส. ทั้้�งหมด ตอนนี้้�เริ่่�มการขยายต่่อในส่่วนของ กทม.” (นายแพทย์์เกษม เวชสุุชานนท์์
ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันพััฒนาสุุขภาวะเขตเมืือง กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข, พฤษภาคม 2562)
• “การกำำ�หนดกลุ่่�มเป้้าหมาย ต้้องเลืือกประเด็็น และเลืือกกลุ่่�มที่่�ต้้องขัับเคลื่่�อนจึึงจะวััดผลได้้ เช่่น เรื่่�อง ผล
กระทบต่่อสุุขภาพจากละอองฝุ่่�น PM 2.5 กลุ่่�มคนที่่�ต้้องการข้้อมููลเฉพาะ คืือ ผู้้สู� งู อายุุ เด็็กเล็็ก และหญิิงมีีครรภ์์
แต่่สำ�ำ หรัับ Key message ของประชาชนทั่่ว� ไป คืือ ให้้สวมหน้้ากากอนามััย ไม่่ควรอยู่่�ในที่่โ� ล่่ง เป็็นต้้น กรมอนามััย
รัับผิิดชอบดููแลประชาชนทุุกกลุ่่�มวััย มุ่่�งเน้้นการส่่งเสริิมสุุขภาพและการป้้องกัันโรค เพื่่�อไม่่ให้้คนเจ็็บป่่วย แต่่ใน
ขณะเดีียวกัันก็็ต้้องจััดบริิการสุุขภาพสำำ�หรัับคนป่่วยด้ว้ ย คนที่่�เข้้ามารัับการรัักษาพยาบาลอาจขาดความรอบรู้้ด้� า้ น
สุุขภาพ ทำำ�อย่่างไรไม่่ให้้เจ็็บป่่วยอีีก ซึ่่ง� หมอและพยาบาลต้้องให้้ความรู้้�กับั คนไข้้ ปััจจุุบันั ผู้้ป่� ว่ ยนอกล้้นโรงพยาบาล
เนื่่�องจากขาดความรู้้�ในการดููแลปฏิิบัติั ติ นที่่�ดี”ี (นางวิิมล โรมา ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นักั โครงการขัับเคลื่่อ� นกรมอนามััย
4.0 กรมอนามััย, พฤษภาคม 2562)
• “การกำำ�หนดกลุ่่�มเป้้าหมายนั้้�น ทุุกช่่วงวััยทุุกกลุ่่�มมีีความสำำ�คััญ ในยุุคปััจจุุบัันนี้้�ชุุดความรู้้�เปลี่่�ยนแปลงอย่่าง
รวดเร็็วขึ้้�นอยู่่�กัับเทคโนโลยีี ประเด็็นปััญหาเร่่งด่่วน คืือ เรื่่�องปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง (NCDs) จากพฤติิกรรม
การกิินการอยู่่�ในชีีวิิตประจำำ�วัันของคนทุุกกลุ่่�มวััย” (นางแสงจัันทร์์ เมธาตระกููล ผู้้�จััดการโครงการ E-Learning
มููลนิิธิิแพธทููเฮลท์์, พฤษภาคม 2562)
• “เป้้าหมายหลััก คืือ การมุ่่�งเน้้นให้้กลุ่่�มเป้้าหมายสามารถออกแบบ สร้้างสรรค์์ หรืือมีีเครื่่�องมืือที่่�ช่่วยให้้
สามารถถ่่ายทอด ทำำ�งาน หรืือสื่่�อสารความรู้้�ด้้านสุุขภาพออกไปกัับประชาชนทั่่�วไปให้้ได้้มากที่่�สุุด” (นายวรุุฒม์์
นิิมิิตยนต์์ นัักจััดกระบวนการ, พฤษภาคม 2562)
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• “โครงการยกระดัับความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพในการป้้องกััน
โรค ของสำำ�นัักสื่่�อสารความเสี่่�ยงและพััฒนาพฤติิกรรม
สุุขภาพ กรมควบคุุมโรค กระทรวงสาธารณสุุข ได้้ทำำ�งาน
เสริิ มสร้้ างความรอบรู้้� ด้ ้ า นสุุ ข ภาพมาเป็็ น ปีี ที่่ � 3
โดยในปีีแรกเริ่่�มศึึกษากระบวนการ และเริ่่�มทำำ�จริิงในปีีที่่�
2 ปีี 2561 เริ่่�มทำำ�กระบวนการ มีีการเลืือกพื้้�นที่่�นำำ�ร่่อง
เพื่่�อที่่จ� ะทดลองทำำ�ให้้พื้้�นที่่เ� ห็็นต้้นทุุนของตนเองว่่ามีีอะไรบ้้าง
เหตุุที่่เ� ลืือกพื้้�นที่่จั� งั หวััดปราจีีนบุุรีี เนื่่�องจากเป็็นพื้้�นที่่ที่่� ค� วาม
หลากหลายของคน อาชีีพต่่างๆ เรื่่อ� งของฐานะที่่แ� ตกต่่างกััน
และความสะดวกในการเดิินทางในอำำ�เภอนาดีี มีีความหลากหลาย
ทั้้ง� ด้้านเกษตรกรรม โรงงาน ในส่่วนของการกำำ�หนดตััวชี้้วั� ดั
นั้้�นจะวััดที่่ก� ระบวนการทำำ�งาน และวััดว่า่ มีีการเปลี่่�ยนแปลง
อย่่างไรเมื่่�อมีีการนำำ�กระบวนการนี้้�ไปทำำ�แล้้ว” (นางนิิรันั ตา
ศรีีบุญ
ุ ทิิพย์์ นัักวิิชาการสาธารณสุุขชำำ�นาญการ กรมควบคุุมโรค,
พฤษภาคม 2562)

3.7 กระบวนการสื่่�อสารข้้อมููลข่่าวสารความรู้้�
ช่่องทาง รููปแบบสื่่�อ/นวััตกรรม
ข้้อมููลการสััมภาษณ์์ สรุุปได้้ดัังนี้้�
1) สื่่�อที่่�ใช้้ต้้องมีีความเหมาะสมกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย และเชื่่�อมโยงให้้เห็็น
ความเกี่่�ยวข้้องสััมพันั ธ์์กันั ของบุุคคลและสภาพแวดล้้อมที่่�เป็็นปััจจััยสัังคมกำำ�หนด
สุุขภาพ
2) รููปแบบสื่่อ� มีีความเร้้าใจ น่่าดึึงดููดความสนใจ สร้้างความตระหนัักรู้้�
เข้้าใจง่่าย ไม่่ซัับซ้้อน ใช้้ภาษาที่่�เหมาะสมกัับวััยและกลุ่่�มเป้้าหมาย และไม่่เป็็น
วิิชาการจนเกิินไป
3) สื่่�อในยุุคดิิจิิทััล ต้้องนำำ�เสนอข้้อมููลความจริิงอย่่างรอบด้้านเพื่่�อใช้้ใน
การตััดสินิ ใจ เนื่่�องจากกลุ่่�มเป้้าหมายสามารถสืืบค้้นข้้อมููลเองได้้ง่า่ ย และเป็็นผู้้�ส่ง่
สารข้้อมููลต่่อเองได้้อย่่างรวดเร็็ว
4) การออกแบบสื่่�อที่่�เป็็นชุุดเครื่่อ� งมืือ ต้้องแบ่่งเป็็นชุุดเครื่่อ� งมืือสำำ�หรัับ
คนทำำ�งาน นัักจััดกระบวนการ และชุุดเครื่่�องมืือสร้้างประสบการณ์์การเรีียนรู้้�ให้้
กัับกลุ่่�มเป้้าหมายโดยตรง
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รายละเอีียดของข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์นักั จััดกระบวนการ
เรีียนรู้้� และหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง มีีดังั นี้้�
• “ประชาชนบางกลุ่่�ม เช่่น คนหููหนวก ตาบอด บอกว่่า
บางเรื่่อ� งไม่่เคยรู้้ม� าก่่อน เพราะสื่่อ� ไปไม่่ถึึง ซึ่่ง� เรื่่อ� งสื่่อ� สำำ�คัญ
ั
ในการสร้้างความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ แต่่สื่่อ� นั้้�นต้้องเข้้าถึึงกลุ่่�ม
เป้้าหมายที่่เ� ป็็นระดัับบุุคคล (Individual) หรืือเป็็นสาธารณะ
(Mass) มีีความเร้้าใจและสร้้างความตระหนัักรู้้� เพราะฉะนั้้�น
การสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพจึึงขึ้้�นอยู่่�กัับสภาพ
แวดล้้อมรอบตััวคนทั้้ง� หมดที่่�เป็็นปััจจััยกำำ�หนดสุุขภาพทั้้ง� ทาง
บวกและทางลบ คนทุุกช่่วงวััยตั้้�งแต่่ปฏิิสนธิิจนถึึงวััยสููงอายุุ
หััวใจสำำ�คัญ
ั คืือ การตััดสินิ ใจ ถ้้ามีีข้้อมููลผิิดก็ตั็ ดสิ
ั นิ ใจผิิด ได้้
รัับข้้อมููลด้้านเดีียวก็็ตัดสิ
ั นิ ใจไม่่ถูกู ยุุคนี้้�เป็็นยุุคดิิจิทัิ ลั ที่่ใ� ช้้การ
สื่่�อสารแนวใหม่่ ไม่่ใช่่ผู้้�ส่่งสารถึึงผู้้�รัับสารแบบทางเดีียวอีีก
ต่่อไป ผู้้รั� บั สารก็็เป็็นผู้้ส่� ง่ สารด้ว้ ยเช่่นกััน บางครั้้ง� ส่่งสารไปทั้้�ง
ที่่ยั� งั ไม่่ได้้พิิจารณาหรืือวิิเคราะห์์ข้้อมููลให้้ดีีก่อ่ น” (นางวิิมล โรมา
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักโครงการขัับเคลื่่�อนกรมอนามััย 4.0
กรมอนามััย, พฤษภาคม 2562)
• “ในกระบวนการสื่่�อสารนั้้�น มีีการทำำ�งาน 2 แบบ คืือ
1) การออกแบบชุุดเครื่่อ� งมืือสำำ�หรัับผู้้ที่่� ทำ� �ำ งานด้า้ นการสื่่�อสาร
สุุขภาพ หรืือจััดกระบวนการให้้กัับผู้้ที่่� ทำ� �ำ งานด้้านการสื่่�อสาร
สุุ ข ภาพ เพื่่� อให้้เกิิ ด กระบวนการในการทำำ � งานร่่ ว มกัั น
เครื่่อ� งมืือในการใช้้งานใหม่่ หรืือช่่วยให้้การทำำ�งานนั้้�นง่่ายขึ้้น�
ครอบคลุุมขึ้้น� และส่่งผลต่่อการทำำ�งานนั้้�นโดยตรง และ 2)
การออกแบบประสบการณ์์เพื่่อ� การเรีียนรู้้ด้� า้ นสุุขภาพผ่่านเกม
เพื่่อ� นำำ�ชุดุ ความรู้้�ด้า้ นสุุขภาพไปสู่่�ประชาชนโดยตรง ทั้้ง� ในรููปแบบ
เกมกระดาน เกมในชั้้�นเรีียน ฯลฯ” (นายวรุุฒม์์ นิิมิิตยนต์์
นัักจััดกระบวนการ, พฤษภาคม 2562)
• “การออกแบบสื่่อ� ดููที่่ก� ลุ่่�มเป้้าหมาย ส่่วนใหญ่่ทำ�สื่่
ำ อ� ในรููปแบบ
สคริิ ปต์ ์ สติิ ก เกอร์์ และชุุ ดส าธิิ ต โดยเน้้นให้้เข้้าใจ
สร้้างความตระหนััก และเข้้าใจเรื่่อ� งโรค มีีการฝึึกปฏิิบัติั จิ ริิง
กระบวนการโดยภาพรวมโดยใช้้ โมเดล V-Shape เน้้นให้้คิิด
วิิเคราะห์์แล้้วก็็ตัดสิ
ั นิ ใจได้้ เช่่น สื่่�อสาธิิตเรื่่อ� งเพศในวััยรุ่่�น
เป็็นต้้น มีีข้้อเสนอแนะว่่า ควรทำำ�สื่่อ� ที่่�ใช้้กัับเด็็กวััยรุ่่�น อายุุ
6-14 ปีี เน้้นการปลููกฝััง คืือ สื่่�อที่่�ทำำ�ยัังเป็็นแค่่ตััวช่่วยเติิม
เต็็มข้้อมููลที่่มี� อี ยู่่�มากกว่่า ต้้องระบุุกลุ่่�มเป้้าหมายให้้ชััด แล้้ว
ก็็สร้้างสื่่อ� ไปตอบโจทย์์กลุ่่�มเป้้าหมายนั้้�นว่่า เขาต้้องการอะไร
แล้้วเราทำำ�ในสิ่่�งที่่�เขาต้้องการ” (นางนิิรัันตา ศรีีบุุญทิิพย์์
นัั ก วิิ ช าการสาธารณสุุ ข ชำำ � นาญการ กรมควบคุุ มโรค,
พฤษภาคม 2562)

• “การออกแบบหนัังสืือหรืือแบบเรีียนให้้เด็็ก เราให้้เนื้้�อหา
ที่่จำ� �ำ เป็็นสำำ�หรัับนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้นแล้้ว สิ่่ง� ที่่คิ� ดิ
ว่่าจะกระตุ้้น� ให้้เด็็กอยากรู้้ต่� อ่ อาจเป็็นรููปแบบของคำำ�ถามหรืือ
ใช้้วิิธีกี ารถ่่ายทอด อย่่างเช่่น ตััวการ์์ตูนู ที่่�ใกล้้เคีียงกัับตััวเขา
สมมติิตัวั ละครเข้้าไปด้้วย ซึ่่ง� คนแต่่ละกลุ่่�มมัันมีีความแตกต่่าง
ในเรื่่�องรสนิิยมการรัับข้้อมููล การที่่�จะรู้้�สึึกว่่าอัันนี้้�มัันใช่่
จนเกิิดแรงกระตุ้้น� อยากทำำ�อะไรต่่อ การออกแบบที่่ส� อดคล้้อง
กัับความสนใจรสนิิยมของเขา ก็็อาจเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�จะทำำ�ให้้
มัันไปถึึงระดัับเกิิดแรงกระตุ้้�นให้้ใฝ่่รู้้� ให้้ใฝ่่กระทำำ�อะไร
ต่่อไปได้้...
การออกแบบสื่่�อสำำ�หรัับเยาวชน จะต้้องมีีความหลากหลาย
ขององค์์ความรู้้� และก็็วิธีิ กี ารนำำ�เสนอที่่�สอดคล้้องกัับรสนิิยม
และความสนใจของกลุ่่�มเยาวชนสามารถดึึงดููดให้้เขาเข้้าถึึง
ข้้อมููล สื่่อ� ด้้วยภาษาของเขา อาทิิ แบบเรีียนเด็็กอ่่านเด็็กก็็ง่ว่ ง
แต่่หนัังสืือเรีียนจะทำำ�ยัังไงให้้สนุุก ได้้เนื้้�อหาสาระ กรณีีสื่่�อ
เรื่่�องเพศเรามาดููแหล่่งข้้อมููลที่่�มีีอยู่่�เป็็นวิิชาการมากเกิินไป
นอกจากนี้้�ก็็พููดในมุุมเดีียว แต่่ความฉลาดรู้้�เป็็นการเปิิดรัับ
ข้้อมููลหลายด้้านและเลืือกตััดสิินใจด้้วยตััวเอง แหล่่งความรู้้�
ที่่�สำำ�คััญต้้องไม่่เอีียงไปด้้านใดด้้านหนึ่่�ง สำำ�หรัับคนที่่�เก่่งและ
เลืือกด้ว้ ยตััวเอง ปััจจุุบันั เด็็กสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลพวกนี้้ไ� ด้แ้ ล้้ว
เขาจะรัับรู้้ว่� า่ โรงเรีียนจะบอกข้้อมููลแค่่มุมุ เดีียว ซึ่่ง� เขาจะรู้้สึึ� กว่่า
ไม่่จริิง การเลี่่�ยงที่่�จะไม่่พููดถึึงอัันนี้้�อััน ตราย เพราะเด็็ก
จะเกิิดการคิิดวิิเคราะห์์ รัับรู้้�ทางบวก ทางลบ การตััดสิินใจ
ได้้ยัั ง ไง ถ้้ากลุ่่�มเยาวชนหรืื อ แหล่่ ง ข้้อมูู ล ที่่� เ ข้้าถึึง
ทำำ�ให้้อ่่านง่่าย อ่่านแล้้วเข้้าใจ ไม่่ต้้องซัับซ้้อนเป็็นวิิชาการ
เป็็นรายงานเชิิงแบบเอกสารทางการแพทย์์ แต่่ถูกู ทำำ�ให้้เหมาะ
กัับคนแก่่ กลุ่่�มเด็็ก กลุ่่�มผู้้�ชาย ผู้้�หญิิง หััวใจสำำ�คััญ คืือ
ข้้อมููลที่่�แสดงให้้อย่่างรอบด้้านและนำำ�ไปสู่่�การตััดสิินใจ
ด้้วยตััวเอง ใช้้ภาษาที่่�ตรงกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย ข้้อดีีของการมีี
โซเชีียลเน็็ตเวิิร์์ก ในการเข้้าสู่่�ศตวรรษที่่� 21 ก็็คืือว่่ามัันเปิิด
กว้้างมากขึ้้น� (นางแสงจัันทร์์ เมธาตระกููล ผู้้จั� ดั การโครงการ
E-Learning มููลนิิธิิแพธทููเฮลท์์, พฤษภาคม 2562)

รายงานผลการศึึกษาการสัังเคราะห์์ข้้อมููลกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�สร้า้ งความรอบรู้้�ด้านสุ
้
ุขภาพ

67

3.8 การประยุุกต์์ใช้้แนวคิิดความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
ในกระบวนการดำำ�เนิินงาน
ข้้อมููลการสััมภาษณ์์ สรุุปได้้ดัังนี้้�
1) กระบวนการเสริิมสร้้างความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพตามโมเดล V-Shape และประเด็็นสื่่อ� สารหลััก 66 Key
Message ที่่เ� ผยแพร่่โดยกรมอนามััย เป็็นองค์์ความรู้้�เบื้้อ� งต้้นสำำ�หรัับบุุคลากรและหน่่วยงานสาธารณสุุขในการประยุุกต์์
ใช้้และดำำ�เนิินงานเสริิมสร้้างความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพให้้กัับประชาชน
2) กระบวนการเสริิมสร้้างความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ มุ่่�งเน้้นการเพิ่่�มพููนทัักษะให้้ทำำ�เป็็น ร่่วมกัันตั้้�งโจทย์์
ชวนคิิด ชวนทำำ� ไม่่ยัดั เยีียดความรู้้� โดยการจััดกระบวนการเรีียนรู้้แ� ละแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้กั� บั ผู้้อื่่� น�
3) การถอดบทเรีียนจากหน่่วยงานที่่�ใช้้กระบวนการพััฒนาพฤติิกรรมสุุขภาพ โดยมุ่่�งเน้้นการเพิ่่�มพููน
ความสามารถและทัักษะ โดยศึึกษาวิิธีีการในการค้้นหาข้้อมููล วิิธีีการสร้้างความเข้้าใจกลุ่่�มที่่�มีีความแตกต่่าง
การตััดสินิ ใจให้้เลืือกทำำ�ด้้วยตนเอง จนสามารถมีีพฤติิกรรมที่่�ต่อ่ เนื่่�องได้้

รายละเอีียดของข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์นักั จััดกระบวนการเรีียนรู้้� และหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง มีีดังั นี้้�
• “เรื่่อ� งความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ (Health Literacy) ถืือเป็็นหััวใจของการส่่งเสริิมสุุขภาพและป้้องกัันโรค ไม่่ใช่่เป็็นเรื่่อ� งใหม่่
แต่่เป็็นเรื่่�องที่่�ทำำ�มานานแล้้ว ปััจจุุบัันรััฐบาลเห็็นความสำำ�คััญ ให้้คำำ�จำำ�กััดความว่่า “ความรอบรู้้�” ไม่่ใช่่ความรู้้�
แต่่เป็็นสิ่่ง� ที่่�ต้้องรู้้� เห็็นปััญญาปฏิิบัติั ิ รู้้แ� ล้้วต้้องทำำ� มีีเรื่่อ� งการจััดการความรู้้�เข้้ามาเกี่่ย� วข้้อง บางคนมีีความรู้้�เรื่่อ� งนี้้�
แต่่ยังั ขาดเรื่่อ� งการบริิหารจััดการ การนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบัติั ิ รวมทั้้�งการสร้้างนวััตกรรม ซึ่่ง� การออกแบบนวััตกรรมต้้องสอดคล้้อง
กัับบริิบทที่่แ� ตกต่่างกััน ด้้วยงบประมาณที่่จำ� �กั
ำ ดั กรมอนามััยจึึงไม่่สามารถพััฒนาองค์์ความรู้้�แบบรายบุุคคล (Individual)
ได้้ จึึงจััดทำ�ชุ
ำ ดุ ความรู้้�หลัักที่่เ� ป็็นสาธารณะทุุกคนใช้้ได้้เหมืือนกััน (Mass) คืือ ชุุดความรู้้� 66 Key Message เป็็นชุุด
ความรู้้�กลางๆ สำำ�หรัับประชาชนทั่่�วไปที่่�ยัังไม่่เจ็็บไม่่ป่่วย อย่่างไรก็็ตามก็็จำำ�เป็็นต้้องมีีชุุดความรู้้�เฉพาะกลุ่่�มอีีกด้้วย
ในส่่วนการออกแบบโมเดล V-Shape เพื่่�อให้้สามารถนำำ�ไปใช้้ได้้ง่่าย เดิิมมีีองค์์ประกอบ 3 ด้้านหลััก คืือ “เข้้าถึึง
เข้้าใจ ทำำ�ได้้” แต่่เนื่่�องจากบางเรื่่�องทางสุุขภาพเป็็นเรื่่�องยาก การที่่�จะเข้้าถึึงข้้อมููลและทำำ�ได้้นั้้�น ต้้องมีีการซัักถาม
มีีการพููดคุยุ ตอบโต้้ แนวคิิดของ น.พ.วชิิระ เพ็็งจัันทร์์ จึึงได้้เสนอองค์์ประกอบเพิ่่�มรวมเป็็น 6 ด้้าน ได้้แก่่ เข้้าถึึง เข้้าใจ
ตอบโต้้ซัักถาม ตััดสินิ ใจ ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม และบอกต่่อ” (นางวิิมล โรมา ผู้้อำ� �ำ นวยการสำำ�นักั โครงการขัับเคลื่่อ� น
กรมอนามััย 4.0 กรมอนามััย, พฤษภาคม 2562)
• “เราจะต้้องมองเทีียบกัับของเดิิมที่่�เคยทำำ�มากัับของใหม่่ว่่าแตกต่่างกัันอย่่างไร แล้้วทำำ�ไมเราต้้องทำำ�ของใหม่่
คนไม่่ทำ�ำ หรืือคนทำำ�ไม่่ได้้ ในการทำำ�สิ่่ง� ใหม่่เพราะเราคิิดว่า่ มัันจะต้้องดีี เราจึึงมาเป็็นประเด็็นปฏิิรูปู จึึงเป็็นเรื่่อ� งที่่ท้้� าทาย
การนำำ�แผนการปฏิิรูปู ความรอบรู้้แ� ละการสื่่�อสารด้้านสุุขภาพไปสู่่�การปฏิิบัติั นั้้ิ น� ยัังมีีหน่่วยงานไม่่มากนัักที่่จ� ะเข้้าใจเนื้้อ� หา
งานอย่่างลึึกซึ้้ง� จึึงเริ่่มปร
� ะสานความร่่วมมืือจากจุุดที่่ห� น่่วยงานเขาสนใจ หรืือมีีฐานความรู้้�เดิิมอยู่่�ก่่อน เมื่่อ� ทำำ�หลายเรื่่อ� ง
ก็็จะพััฒนาทัักษะความรู้้�ไปเอง กระบวนการไม่่ได้้สอนความรู้้� แต่่มุ่่�งเน้้นสอนทัักษะให้้ทำำ�เป็็น ไม่่ได้้เน้้นทำำ�สื่่อ� จำำ�นวนมาก
ไม่่ยัดั เยีียดความรู้้� แต่่เป็็นกระบวนการเรีียนรู้้ร่� ว่ มกััน ตั้้ง� โจทย์์ ชวนคิิด ชวนทำำ� แลกเปลี่่�ยนกััน และสอนให้้สืืบค้้นข้้อมููล
ความรู้้�ได้้ กระบวนการตามโมเดล V-shape นั้้�นแท้้ที่่�จริิงแล้้ว มุ่่�งเน้้นให้้คนเรีียนรู้้แ� บบตกผลึึกเอง ไม่่ใช่่จากการท่่องจำำ�
หรืือจะเรีียกว่่า “U-Shape” (นายแพทย์์เกษม เวชสุุชานนท์์ ผู้้อำ� �ำ นวยการสถาบัันพััฒนา สุุขภาวะเขตเมืือง กรมอนามััย
สุุขภาวะเขตเมืือง กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข, พฤษภาคม 2562)
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• “เน้้นการออกแบบตามเนื้้อ� หาที่่ผู้้� ที่่� ทำ� �ำ งานด้า้ นสุุขภาพสนใจ
และอยากนำำ�เสนอต่่อประชาชนในพื้้�นที่่� โดยเราจะทำำ�หน้้าที่่�
ถ่่ายทอดความรู้้�ในการพััฒนา เป็็นที่่�ปรึึกษาในการปรัับแก้้
และผลัักดัันการใช้้งาน โดยหลัักการแล้้วเราทำำ�หน้้าที่่ใ� นการ
ถ่่ายทอดกระบวนการและวิิธีกี ารประยุุกต์์ใช้้องค์์ความรู้้�เป็็นหลััก
เพราะฉะนั้้น� ทิิศทางในการพััฒนาก็็จะยึึดโยงอยู่่�ในส่่วนนี้้� และ
มีีความตั้้�งใจที่่อ� ยากนำำ�เสนอสิ่่ง� นี้้ใ� ห้้กัับคนที่่มี� เี นื้้อ� หาองค์์ความ
รู้้ด้� า้ นสุุขภาพ หรืือผู้้ที่่� ทำ� �ำ งานด้้านสุุขภาพต่่อไป” (นายวรุุฒม์์
นิิมิติ ยนต์์ นัักจััดกระบวนการ, พฤษภาคม 2562)
• “จากประสบการณ์์ของมููลนิิธิแิ พธฯ ที่่ทำ� �ม
ำ า การมองเรื่่อ� ง
Health literacy มัันเป็็นทัักษะในด้้านสุุขภาพที่่�ทำำ�ให้้เกิิด
สุุขภาวะเป็็นทัักษะส่่วนหนึ่่ง� องค์์กรแพธฯ ทำำ�งานเชิิงประเด็็น
เนื้้อ� หา เรื่่อ� งเพศวิิถีี เรื่่อ� งสิ่่ง� ที่่เ� ป็็นปััจจััยที่่ส่� ง่ ผลต่่อสุุขภาวะของ
เด็็ก คืือ ปััญหาเรื่่อ� งการตั้้�งครรภ์์ เรื่่อ� งพฤติิกรรมทางเพศต่่างๆ
เวลาทำำ�เรื่่อ� งนี้้จ� ะใช้้กระบวนการให้้ความรู้้�อย่่างเดีียวไม่่ได้้ แต่่
จะเป็็นการสร้้างความฉลาดรู้้�ให้้กัับตััวเยาวชนในประเด็็น
เรื่่�องเพศด้้วย เพราะฉะนั้้�น Health Literacy แฝงอยู่่�ใน
กระบวนการทำำ�งานที่่ไ� ม่่ได้แ้ ยกส่่วนว่่าต้้องมีีองค์์ประกอบแบบนี้้�
จะต้้องมีีทัักษะแบบนี้้� 1 2 3 4 โดยรวมกระบวนการ
คืือ สร้้างความฉลาดรู้้�สุุขภาวะ พฤติิกรรมความเสี่่�ยง
พฤติิกรรมทางเพศเข้้าไปด้้วย...
มููลนิิธิแิ พธฯ ยัังไม่่เคยถอดกระบวนการว่่าเป็็นไปตามโมเดล
V-Shape ของกรมอนามััยหรืือไม่่ แต่่ว่่าตััวสมรรถนะเด็็กที่่�
ผ่่านตััวหลัักสููตรที่่อ� บรมให้้ครููไปสอนนั้้น� ต้้องตอบโจทย์์ทั้้ง� หมด
ว่่าเด็็กมีีข้้อมููลเรื่่อ� งเพศที่่�เพีียงพอหรืือไม่่ ในเรื่่อ� งถ้้าจะป้้องกััน
การตั้้� ง ครรภ์์ ใ นวัั ย รุ่่�น กลุ่่�มเป้้ า หมาย คืื อ เยาวชน
และเด็็กที่่อ� ยู่่�ในโรงเรีียน คืือ เขาต้้องเข้้าถึึงข้้อมููล อย่่างเช่่น
วิิธีกี ารคุุมกำ�ำ เนิิดแบบต่่างๆ เขาสามารถที่่�จะเข้้าใจวิิธีกี ารใช้้
รู้้ผ� ลกระทบมีีข้้างเคีียง ซึ่่ง� วิิธีกี ารคุุมกำ�ำ เนิิดของแต่่ละคนมััน
ไม่่เหมืือนกััน ขึ้้น� อยู่่�กัับเงื่่อ� นไขข้้อจำำ�กัดต่
ั า่ งๆ เฉพาะบุุคคล
ฉะนั้้น� กระบวนการแลกเปลี่่�ยนการหาข้้อมููลเพื่่�อการตััดสินิ ใจ
และเลืือกทำำ�จนกลายเป็็นพฤติิกรรมที่่�ต่อ่ เนื่่�อง

หรืือแม้้แต่่หนัังสืือที่่เ� ราออกแบบก็็จะคำำ�นึึงว่่าความรู้้�พื้้น� ฐาน
ในการดููแลสุุขภาพ ฉะนั้้น� ข้้อมููลเบื้้อ� งต้้น หลัักปฏิิบัติั ใิ นการดููแล
สุุขภาพเบื้้�องต้้นที่่�ควรรู้้� ในสิ่่�งเหล่่านี้้�เขาเข้้าใจ มีีข้้อมููล
ที่่�เพีียงพอหรืือไม่่ ได้้ศึึกษาค้้นคว้้าหรืือได้้พููดถึึงเงื่่�อนไข
ในการที่่�จะใช้้สิ่่�งเหล่่านี้้�เพื่่�อป้้องกัันตััวเองดููแลตััวเองในชีีวิิต
ประจำำ�วัันอย่่างไร กระบวนการดัังกล่่าวนี้้�น่่าจะสอดคล้้อง
กัับ 6 องค์์ประกอบนั้้�นเช่่นกััน อาจารย์์ชะนวนทองที่่�เคย
เข้้าร่่วมกระบวนการมองว่่าองค์์กรแพธฯ เด่่นในการทำำ�งาน
ในองค์์ประกอบที่่� 1 2 3 ส่่วนองค์์ประกอบที่่� 4 คืือ
ตััดสินิ ใจเลืือกได้้แล้้ว เช่่น รู้้ว่� า่ การใช้้ถุุงยางอนามััยดีีอย่่างไร
อาจมีีการแลกเปลี่่�ยนวิิธีคิี ดกั
ิ บั ครููหรืือเพื่่�อนในห้้องเรีียน การ
เปลี่่�ยนพฤติิกรรมนั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับสิ่่�งที่่�อยู่่�รอบตััวเขาด้้วย
เช่่น ครอบครััว แหล่่งบริิการถุุงยางอนามััย เป็็นต้้น
กระบวนการจััดการเรีียนรู้้� คืือ การทำำ�ให้้คนแต่่ละคนที่่�
มีีความหลากหลายได้้มาแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ความรู้้�
ความเข้้าใจ หรืือทััศนะของตนเองที่่�มีีต่่อเรื่่�องใดเรื่่�องหนึ่่�ง
กัับผู้้อื่่� น� ” (นางแสงจัันทร์์ เมธาตระกููล ผู้้จั� ดั การโครงการ
E-Learning มููลนิิธิแิ พธทููเฮลท์์, พฤษภาคม 2562)
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ุขภาพ

3.9 การพััฒนากระบวนการ/กิิจกรรม/เทคนิิค
วิิธีีในการสร้้างเสริิมความรอบรู้้ด้
� า้ นสุุขภาพเชิิง
นโยบาย/การขัับเคลื่่�อนสัังคมขององค์์กร
ข้้อมููลการสััมภาษณ์์ สรุุปได้้ดัังนี้้�
1) กระบวนการออกแบบประสบการณ์์เพื่่�อการเรีียนรู้้ผ่� า่ นเกม โดยนำำ�ไป
ใช้้กัับนัักจััดกระบวนการเรีียนรู้้ไ� ด้้
2) การออกแบบกระบวนการโดยใช้้องค์์ความรู้้�ที่่บุ� คุ ลากรในองค์์กรมีีความ
เชี่่�ยวชาญอยู่่�ระดมการทำำ�งานร่่วมกัันมีีคณะทำำ�งานรัับผิิดชอบที่่�ชััดเจนตลอด
กระบวนการ เมื่่อ� ทำำ�แล้้วมีีการถอดบทเรีียนเพื่่�อทบทวนปรัับปรุุงพััฒนางานต่่อไป
3) การออกแบบกระบวนการต้้องไม่่ยึึดติิดกรอบโดยใช้้ความต้้องการของ
หน่่วยงานเป็็นตััวตั้้ง� แต่่ใช้้ปััญหาและความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมายเป็็นตััวตั้้ง� และ
ให้้ชุุมชนเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมดำำ�เนิินการ
4) รููปแบบของกิิจกรรมไม่่ใช่่การเน้้นให้้ความรู้้�เป็็นหลััก แต่่เป็็นการสร้้าง
ทััศนคติิ การเรีียนรู้้� และพััฒนาทัักษะควบคู่่�กัันไป ทั้้ง� นี้้ต้้� องยอมรัับในความแตกต่่าง
หลากหลายที่่ก� ลุ่่�มเป้้าหมายแต่่ละคนมีีต้้นทุุนไม่่เท่่ากััน ผลลััพธ์์ของการปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมทางสุุขภาพย่่อมแตกต่่างกัันไป
5) การจััดทำำ�ข้้อมููลและระบบฐานข้้อมููล การสร้้างคลัังความรู้้� สำำ�หรัับ
เจ้้าหน้้าที่่�และประชาชน และงานตอบโต้้ข้้อมููลเท็็จด้้านสุุขภาพ โดยกรมอนามััย
อยู่่�ระหว่่างการพััฒนาระบบตอบโต้้ความเสี่่�ยงเพื่่�อสร้้างความรอบรู้้ด้� ว้ ยเทคโนโลยีี
ดิิจิิทััล (Risk Response for Health Literacy: RRHL)
6) กลไกขัับเคลื่่�อนเรื่่�องความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพที่่�เกิิดขึ้้�น ได้้แก่่
สำำ�นักั งานโครงการขัับเคลื่่อ� น กรมอนามััย 4.0 เพื่่�อเพิ่่�มความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพของ
ประชาชน กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข และสมาคมส่่งเสริิมสร้้างความรอบรู้้ไ� ทย
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รายละเอีียดของข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์นักั จััดกระบวนการเรีียนรู้้� และผู้้แ� ทนหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง มีีดังั นี้้�
• “เครื่่อ� งมืือหลัักที่่ใ� ช้้ คืือ กระบวนการออกแบบประสบการณ์์เพื่่�อการเรีียนรู้้ผ่� า่ นเกม และการใช้้เกมกระดานเพื่่�อสร้้าง
ประสบการณ์์เรีียนรู้้� โดยกลุ่่�มเป้้าหมายหลััก คืือ คนที่่มี� อี งค์์ความรู้้� หรืือคนที่่ทำ� �ำ งานด้้านการสื่่�อสารความรู้้�ด้า้ นสุุขภาพ
โดยไม่่ได้้จำำ�กัดพื้้
ั น� ที่่”� (นายวรุุฒม์์ นิิมิติ ยนต์์ นัักจััดกระบวนการ, พฤษภาคม 2562)
• “กระบวนการอัันดัับแรก เราจะระดมคนที่่�ทำำ�เรื่่�องการป้้องกัันโรคในกรมควบคุุมโรคมาเป็็นคณะทำำ�งานและคุุยกััน
สร้้างความเข้้าใจกัับคนที่่ทำ� �ำ งานก่่อน ให้้เข้้าใจ Health Literacy เป็็นไปทิิศทางเดีียวกััน แล้้วจึึงทำำ�ความเข้้าใจกัับผู้้บ� ริิหาร
สนัับสนุุนในระดัับนโยบายหรืือแผนโครงการ ในระดัับปฏิิบัติั กิ าร นำำ�นโยบายนั้้�นมาดำำ�เนิินการต่่อและมีีการรายงาน
ผล พอหลัังจากนั้้น� ก็็ลงพื้้�นที่่ป� ฏิิบัติั งิ าน และหาข้้อมููลเพื่่�อคััดเลืือกพื้้�นที่่� การทำำ�กิจิ กรรมช่่วงแรกจะมีีความสัับสนว่่าจะ
เริ่่มต้้
� นอย่่างไร เพราะเรายึึดติิดกับั การทำำ�แบบ Intervention และยัังติิดกับั คำำ�ว่า่ Health Literacy จึึงลงพื้้�นที่่สำ� �ร
ำ วจทุุน
ว่่ามีีอะไรบ้้าง มีีปััญหาอะไร พอได้้ข้้อมููลก็็มาทำำ�แผนปฏิิบััติิการในพื้้�นที่่� โดยเน้้นเรื่่�องการป้้องกัันโรคตามพัันธกิิจของ
กรมควบคุุมโรค...
การดำำ�เนิินงานในปีีแรกได้ใ้ ช้้กลุ่่�มเป้้าหมายเป็็นตััวตั้้ง� โดยกระทรวงสาธารณสุุขได้้กำำ�หนดกลุ่่�มเป้้าหมายไว้้แล้้ว
คืือ กลุ่่�มวััยเรีียน กลุ่่�มวััยรุ่่�น กลุ่่�มผู้้�สูงู อายุุ ซึ่่ง� เมื่่อ� ทำำ�จริิงจะพบปััญหาของการไปกำำ�หนดกลุ่่�มเป้้าหมายไว้้ล่่วงหน้้านั้้น� ไม่่
สอดคล้้องกัับบริิบทปััญหาของกลุ่่�มเป้้าหมายในพื้้�นที่่� ในช่่วงแรกๆ ที่่ทำ� �ำ งานโดยใช้้กรอบที่่กำ� �ำ หนดจากหน่่วยงานไว้้แล้้วเป็็น
ตััวตั้้ง� ทำำ�ให้้ไม่่ประสบผลสำำ�เร็็จมากนััก จึึงมีีการถอดบทเรีียนเพื่่�อทบทวนปรัับปรุุงวิิธีกี ารทำำ�งานใหม่่ ยกตััวอย่่างเช่่น
การไปเพิ่่�มเติิมความรู้้� ทำำ�สื่่อ� ใหม่่แล้้วก็็สอน และลดเวลาเรีียนเพิ่่�มเวลารู้้� แค่่เข้้าไปทำำ�ความเข้้าใจกัับครููว่า่ บทเรีียนที่่มี� ี
อยู่่�แล้้วจะต้้องสอนอะไรยัังไง ส่่วนเด็็กก็็ไปเพิ่่�มเติิมความรู้้�เท่่านั้้�น พอเป็็นวััยรุ่่�นก็็ทำำ�เรื่่�องเพศสััมพัันธ์์โรคติิดต่่อ ก็็จะ
มีีคัดั แกนนำำ�ของแต่่ละโรงเรีียนและครููที่่ดู� แู ลเด็็กมาเข้้าด้้วย เป็็นกลุ่่�มแกนนำำ� เติิมความรู้้� บอกช่่องทาง มีีสื่่อ� ใหม่่ให้้
ไม่่มีคี วามแตกต่่างจากเดิิม เมื่่อ� ทำำ�ไปแล้้ว 1 ปีี พบว่่า ไม่่มีผี ลการเปลี่่�ยนแปลง ปััญหาแรก คืือ เรื่่อ� งการทำำ�ความเข้้าใจ
Health Literacy ของทีีมงานที่่�ไม่่ตรงกััน และแยกส่่วนกัันทำำ�งาน ต่่างคนต่่างทำำ� แม้้จะมีีการประชุุมบ่อ่ ยมาก แต่่เป็็น
การส่่งตััวแทนมาประชุุมจึึงทำำ�ให้้ไม่่เห็็นภาพที่่�ชัดั เจนร่่วมกัันในการทำำ�งานแบบ Health Literacy เดิิมเราคิิดแค่่ว่า่ ทำำ�ให้้
คนปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม แต่่เราลืืมเป้้าหมายหลัักของเราว่่าต้้องการให้้คนคิิด วิิเคราะห์์ ตััดสินิ ใจ อัันนี้้คื� อื สิ่่ง� ที่่เ� ราอยากได้้
ถ้้าเมื่่�อไรเขาคิิดได้้ เลืือกใช้้ข้้อมููลได้้ เราเชื่่อ� ว่่าเขาจะปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมได้้ เมื่่�อมีีการถอดบทเรีียนการทำำ�งานออก
มาแล้้ว เราก็็พยายามที่่�จะที่่�ทำำ�ใหม่่ใน ปีี 2562 โดยเริ่่�มจากการจััดตั้้�งคณะทำำ�งานชุุดใหญ่่ใหม่่ ระบุุตััวให้้ชััดเจน
ทีีมลงพื้้�นที่่�เป็็นคนชุุดเดิิมเกาะติิด สร้้างเครืือข่่าย ได้้มีีสร้้างความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับบทบาทของ สสจ. และ รพ.สต.
ที่่ชั� ดั เจนในการร่่วมดำำ�เนิินงานนี้้� และเชื่่อ� มโยงงานกัับ พชอ. ในระดัับอำำ�เภอ นอกจากนี้้�ชุมุ ชนเป็็นหน่่วยสนัับสนุุนเติิม
สื่่อ� เติิมความรู้้� โรงเรีียนจะเป็็นแกนนำำ�ขับั เคลื่่อ� นหลััก มีีการสุ่่�มประเมิินโดยใช้้เครื่่อ� งมืือที่่อ� อกแบบใหม่่ที่่ส� อดคล้้องกัับ
ภารกิิจ บริิบทของพื้้�นที่่� โครงการนี้้�จะทำำ�ถึึงเดืือนกัันยายน 2562 จะมีีการวััดผลระหว่่างทำำ� และหลัังจากสิ้้น� สุุดโครงการ”
(นางนิิรันั ตา ศรีีบุญ
ุ ทิิพย์์ นัักวิิชาการสาธารณสุุขชำำ�นาญการ กรมควบคุุมโรค, พฤษภาคม 2562)
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• “รููปแบบของกิิจกรรมไม่่ใช่่การเน้้นให้้ความรู้้� แต่่เป็็น
การวััดการเรีียนรู้้แ� ละเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของเรื่่อ� งการมีีทักั ษะ
สุุขภาพเพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าเขาเลืือกตััดสินิ ใจบนฐานความรู้้�
ชุุดใดชุุดหนึ่่ง� เพราะฉะนั้้น� ในฐานะของผู้้จั� ดั กระบวน
การต้้องเอื้้อ� อำำ�นวยสิ่่ง� เหล่่านี้้�กับั กลุ่่�มเป้้าหมายให้้ได้้
อย่่าคิิดว่า่ หนึ่่ง� เดีียว อย่่างเช่่น ครููจะเจอปััญหาวิิธีีคิิด
ที่่�ว่ ่าฉัันคืือหนึ่่�งเดีีย วในการถ่่ายทอดความรู้้�ใน
ห้้องเรีี ย นจะไม่่ ไ ด้้ยิิ น เสีี ย งคนอื่่� น เราจะไม่่ เ ห็็ น
ประสบการณ์์คนอื่่น� เราจะไม่่รู้้ก� ารตััดสินิ ใจของคนอื่่น�
นัักเรีียนที่่อ� ยู่่�ในห้้องเรีียนเช่่นเดีียวกััน
เพราะฉะนั้้�น วิิธีกี ารของนัักจััดกระบวนการน่่าจะเป็็นประเด็็นสำำ�คัญ
ั ว่่าการให้้ความรู้้� เพราะว่่าความรู้้�เป็็นแค่่ส่ว่ นหนึ่่ง�
ของกระบวนการที่่�จะทำำ�ให้้คนเปลี่่�ยนพฤติิกรรมนั้้�นต้้องไปพร้้อมกััน คืือ ทััศนคติิ มีีความรู้้�เบื้้อ� งต้้นแล้้ว ต้้องมีีทักั ษะที่่ป� ฏิิบัติั ไิ ด้้
ฉะนั้้�น 3 อัันนี้้�จะควบคู่่�กัันไปได้้อย่่างไรและเกิิดผลอย่่างไรไปจนถึึงปลายทางพฤติิกรรมที่่�เปลี่่�ยนไป ต้้องเริ่่�มจากการ
วิิเคราะห์์ผู้้เ� รีียน เป็็นหลัักการทำำ�งานของนัักกระบวนกร จะต้้องวิิเคราะห์์กลุ่่�มผู้้�เรีียนของตััวเองได้้ ไม่่ว่า่ จะเป็็นผู้้สู� งู อายุุ
เป็็นเด็็กนัักเรีียน เป็็นครููเป็็นใครก็็แล้้วแต่่ ต้้องหาต้้นทุุนจากคนกลุ่่�มนี้้ว่� า่ มีีความรู้้�มีอี งค์์ความรู้้�ขนาดไหน มีีความเข้้าใจ มีีทักั ษะ
อย่่างไรแล้้วจึึงจะออกแบบกระบวนการให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนและต่่อยอดจากสิ่่ง� ที่่�ตัวั เองเป็็นอยู่่�เท่่านั้้�น นัักกระบวนกร
ไม่่ได้้มองผู้้�เรีียนจะต้้องเป็็นแบบเดีียวกััน ผลลััพธ์์ที่่�ออกมาแตกต่่างกัันไป เพราะแต่่ละคนต้้นทุุนแตกต่่างกัันออกไป
ถ้้าพููดถึึงการเลิิกบุุหรี่่�บางคนอาจจะทำำ�ได้้ บางคนอาจจะทำำ�ไม่่ได้้ หรืือบางคนก็็ยัังไม่่เคยลองฟัังคนเคยร้้องไห้้
ความหลากหลายในห้้อง คืือ ต้้นทุุน กระบวนการที่่�จะจััดได้้นั้้น� ต้้องดููต้้นทุุนเชิิงบวก เป็็นปััจจััยเสี่่ย� งหรืือว่่าสิ่่ง� ที่่มั� นั จะมีี
ผลต่่อพฤติิกรรมของคนกลุ่่�มนี้้�มันั คืืออะไรบ้้าง ออกแบบกระบวนการเพื่่�อให้้เกิิดความรอบรู้้.� ..
ปััจจััยความสำำ�เร็็จในการทำำ�งานสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพของนัักจััดกระบวนการนั้้�น ต้้องกลัับไปย้้อนมองดูู
สิ่่ง� ที่่มี� ผี ลต่่อพฤติิกรรมของเด็็ก เรากำำ�ลังั ทำำ�ให้้กัับตััวเด็็ก หรืือกระทำำ�ในสภาพแวดล้้อมที่่�มีผี ลต่่อสภาพแวดล้้อมภายในชุุมชน
ถ้้าสิ่่ง� เหล่่านี้้ไ� ม่่เป็็นมิิตรกับั เด็็ก ก็็ไม่่สามารถที่่�จะเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมได้้ โครงการที่่�เราออกแบบกิิจกรรมที่่�เราทำำ�ไปจน
ถึึงปััจจััยเหล่่านั้้น� เช่่น สถาบัันทางสัังคมในชุุมชนที่่เ� ขาอยู่่�กัับครอบครััว พ่่อแม่่ หรืือเพื่่�อน มัันต้้องขัับเคลื่่อ� นไปพร้้อมกััน
ต่่อให้้เราทำำ�กับั เด็็กดีีที่่สุ� ดุ มีีความรู้้� มีีทักั ษะ มีีทัศั นคติิ แต่่ไม่่เกิิดการเปลี่่�ยนพฤติิกรรมเพราะปลายทางของความฉลาด
รู้้ด้� า้ นสุุขภาพ คืือ การเปลี่่�ยนพฤติิกรรม ถ้้าสิ่่ง� แวดล้้อมไม่่เอื้้อ� และเราไม่่ได้้ออกแบบเพื่่�อไปทำำ�จุดนั้้
ุ น� ก็็อาจจะไม่่เปลี่่�ยน
เหมืือนที่่�ผ่่านมาเราทำำ�เพศวิิถีีสอนในโรงเรีียน สอนวััดความรู้้�ได้้ดีีอะไรได้้ กระบวนการได้้ แต่่ไม่่ยั่่�งยืืนเพราะว่่าความ
ต่่อเนื่่อ� งของการจััดความสำำ�คัญ
ั ของครููที่่ถู� กู พััฒนาให้้เข้้าใจการสอนจริิงๆ เปลี่่�ยนไป พอโครงการจบทุุกอย่่างก็็เหมืือนเดิิม
การเปลี่่�ยนพฤติิกรรมใช้้เวลานาน และเป็็นเรื่่อ� งที่่ทำ� �ำ ได้ย้ ากเนื่่อ� งจากติิดกับั ความเคยชิิน ความสะดวกง่่าย เป็็นความชอบ
ส่่วนตััว เช่่น บุุหรี่่รู้้� ว่� า่ ไม่่ดีี แต่่ทำ�ำ ไมเขายัังไม่่เลิิกสููบ ถ้้าวััด
Health Literacy ก็็ถือื ว่่าไม่่ผ่า่ น เพราะพฤติิกรรมยัังไม่่
เปลี่่�ยนแต่่อย่่างน้้อยเขาสามารถบอกได้้ว่า่ ทำำ�ไมถึึงเลืือกสููบ
และเขาจััดการอัันตรายนั้้�นได้้อย่่างไร เช่่น เปลี่่�ยนวิิธีกี าร
ไปสู่่�อะไรที่่�ไม่่เกิิดพิษิ มากขึ้้น� สุุดท้้ายก็็ต้้องเลิิกพฤติิกรรม
นั้้�นเลย เหล้้าไม่่กินิ บุุหรี่่ก็� เ็ ลิิก กิินปิ้้�งย่่าง เพราะฉะนั้้�น
ความสำำ�เร็็จจริิงๆ เกิิดจากหลายปััจจััย ไม่่ใช่่เฉพาะแค่่
ตััวบุุคคลเท่่านั้้น� ” (นางแสงจัันทร์์ เมธาตระกููล ผู้้จั� ดั การ
โครงการ E-Learning มููลนิิธิ ิแพธทููเ ฮลท์์,
72 พฤษภาคม 2562)
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3.10 การจััดกระบวนการสร้้างเสริิมความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพระดัับบุุคคล
ข้้อมููลการสััมภาษณ์์ สรุุปได้้ดัังนี้้�
1) การปรัับปรุุงระบบการศึึกษามุ่่�งเน้้นพััฒนาเด็็กยุุคใหม่่ให้้มีีทักั ษะแห่่งศตวรรษที่่� 21 โดยกระทรวงศึึกษาธิิการ
มีีการพััฒนาหลัักสููตรการสอน Health Literacy Skill ควบคู่่�ไปกัับทัักษะสำำ�คัญ
ั ในการเสริิมสร้้างความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ
ระดัับบุุคคล
2) การสอนเน้้นทัักษะ (health skill) จำำ�เป็็นต้้องมีีข้้อมููลความรู้้�และฝึึกการตััดสินิ ใจ โดยให้้เห็็นตััวอย่่างของจริิง
และสอนแบบลงมืือปฏิิบััติิด้้วยตนเอง
รายละเอีียดของข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์นัักจััดกระบวนการเรีียนรู้้�
และผู้้�แทนหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง มีีดัังนี้้�
• “กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข ร่่วมมืือกัับกระทรวงศึึกษาธิิการ
ปรัับปรุุงระบบการศึึกษา ในการสร้้างฐานการคิิด รู้้�จัักค้้นหาข้้อมููล
ข้้อเท็็จจริิงเพื่่�อการตััดสิินใจมุ่่�งเน้้น “การพััฒนาคน เด็็กยุุคใหม่่
ให้้มีี ทั ั ก ษะแห่่ ง ศตวรรษที่่� 21” โดยกระทรวงศึึกษาธิิ ก าร
มีีการพััฒนาหลัักสููตรการสอน Health Literacy Skill เช่่น
การสร้้างเสริิมวินัิ ยั เด็็กวััยอนุุบาล ต้้องมุ่่�งเน้้นการพััฒนาทัักษะ เช่่น
การล้้างมืือ แปรงฟััน เป็็นต้้น” (นางวิิมล โรมา ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นััก
โครงการขัับเคลื่่อ� นกรมอนามััย 4.0 กรมอนามััย, พฤษภาคม 2562)
• “มีีกรณีีตััวอย่่างจากเครืือข่่ายที่่�เราไปทำำ�งานด้้วย มีีแปลงปลููกผััก
บนดาดฟ้้ าโรงพยาบาล ให้้คนไข้้เด็็ ก ขึ้้� น มาดูู วิ ิ ธี ี ปลู ู ก และเอาลง
ไปปรุุงอาหาร เป็็นการสอนทัักษะ (health skill) เรื่่�องการกิินผััก
ทำำ�ไมเด็็กถึึงกิินผััก เพราะเด็็กมัันรู้้�ที่่�มา เมื่่�อก่่อนทำำ�ไมไม่่กิิน
เพราะเด็็ ก ไม่่ รู้้ � ที่่ � ม า ดัั ง นั้้� น การสอนแบบลงมืื อ ทำำ �นั้้ � น ดีี ”
(นายแพทย์์เกษม เวชสุุชานนท์์ ผู้้อำ� �ำ นวยการสถาบัันพััฒนาสุุขภาวะ
เขตเมืือง กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข, พฤษภาคม 2562)
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3.11 การจััดกระบวนการสร้้างเสริิมความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพระดัับองค์์กร/ชุุมชน
ข้้อมููลการสััมภาษณ์์ สรุุปได้้ดัังนี้้�
1) การพััฒนาองค์์กรรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ (Health Literacy Organization: HLO) ขณะนี้้�อยู่่�ระหว่่างพััฒนา
ในหน่่วยงานต่่างๆ ได้้แก่่ โรงเรีียนรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ โรงพยาบาลรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ โรงงานรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
โดยกรมอนามััย ได้้มีีการประยุุกต์์ใช้้กลยุุทธ์์การพััฒนาคุุณภาพการบริิหารจััดการภาครััฐ หรืือ PMQA 7 หมวด
นำำ�มาสร้้างกรอบการประเมิินองค์์กรรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ และอยู่่�ในระหว่่างการพััฒนา ประกอบด้้วย หมวด 1 ผู้้�นำำ�
หมวด 2 แผนและยุุทธศาสตร์์ หมวด 3 การให้้ความสำำ�คััญกัับผู้้�รัับบริิการ หมวด 4 การวััด วิิเคราะห์์ข้้อมููล
และการจััดการความรู้้� หมวด 5 บุุคลากรในองค์์กร หมวด 6 กระบวนการ และหมวด 7 ผลลััพธ์์
2) แนวทางการพััฒนาองค์์กรรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ ในหน่่วยงานนำำ�ร่่องจะเริ่่�มต้้นจากบุุคลากรของหน่่วย
ปฏิิบััติิงานย่่อยภายในองค์์กร เน้้นการมีีส่่วนร่่วมของเจ้้าหน้้าที่่�ฯ ในการออกแบบกระบวนการและการพััฒนาฯ
รายละเอีียดของข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์นัักจััดกระบวนการเรีียนรู้้� และผู้้�แทนหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง มีีดัังนี้้�
• “สถาบัันพััฒนาสุุขภาวะเขตเมืือง เป็็นองค์์กรที่่�ได้้รัับทุุนมาขัับเคลื่่�อนงานสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
จึึงต้้องพััฒนาตนเองเป็็นองค์์กรรอบรู้้�สุุขภาพก่่อน แล้้วค่่อยไปทำำ�ให้้ภาคีีที่่�เราทำำ�งานด้้วย เราเป็็นหน่่วยงาน
ระดัับเขตไปทำำ�หน้้าที่่ใ� ห้้จัังหวััดที่่ดู� แู ล เครืือข่่ายทำำ�งานได้้เก่่ง ทำำ�งานร่่วมกัับทีีมจากสำำ�นักั อนามััย และสำำ�นักั การแพทย์์
เพราะเขาเป็็นคนดููแลประชาชน ภาคีีของเราทำำ�งานกัับคนทุุกกลุ่่�มวััย ตั้้�งแต่่แม่่และเด็็ก ศููนย์์เด็็กเล็็ก คลิินิิกอบอุ่่�น
วััยเรีียน วััยรุ่่�น มััธยม มหาลััย วััยทำำ�งาน กลุ่่�มเป้้าหมายของหมอจะครอบคลุุมทั้้�งหมด แต่่เราไม่่ได้้ทำำ�ทั้้�งหมด
เราจะทำำ�เป็็นโมเดล 1-2 แห่่ง แล้้วชวน กทม. ชวนคลิินิิก ชวนศููนย์์เด็็กเล็็กมาดููตััวอย่่างจากพื้้�นที่่�นำำ�ร่่องที่่�พััฒนา
โมเดลเอาไว้้ ขยายแนวคิิดไปทำำ�ต่่อ พััฒนาเจ้้าหน้้าที่่�ของเราให้้เป็็นองค์์กรความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ แล้้วมีีโมเดล
ที่่�ดีีเพื่่�อการขยายผล โดยมีีทั้้�งผู้้�มาขอดููงาน และผู้้�สนใจเข้้าร่่วมกระบวนการพััฒนาตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้น คิิดออกแบบ
งานร่่วมกััน...
โครงการพััฒนาองค์์กรเราให้้เป็็นองค์์กรรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ และจำำ�แนก
ย่่อยเป็็นคลิินิกิ แม่่และเด็็ก คลิินิกิ เด็็กดีี คลิินิกิ GP และคลาสเตอร์์กลุ่่�ม
คืือ กลุ่่�มแม่่และเด็็ก วััยเรีียน วััยรุ่่�น วััยทำำ�งาน ผู้้สู� งู อายุุ และสิ่่ง� แวดล้้อม
แต่่ละโครงการก็็จะมุ่่�งเป้้าไปในการเสริิมสร้้างความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
ทั้้�งหมด เช่่น โครงการพััฒนาต้้นแบบองค์์กรรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ และสื่่�อ
นวััตกรรมสร้้างความรอบรู้้สุ� ขุ ภาพ กิิจกรรมหลััก คืือ การศึึกษาข้้อมููล
พัั ฒ นาศัั ก ยภาพเจ้้าหน้้าที่่� ออกแบบร่่ ว มกัั บ เจ้้าหน้้าที่่� ข องเขา
และก็็จัดั กระบวนการความฉลาดรอบรู้้� เข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมาย มีีการแชร์์
สร้้างความเข้้าใจเรื่่อ� งตามบริิบท มีีการซัักถามโต้้ตอบระหว่่างผู้้ใ� ห้้บริิการ
และผู้้�รัับบริิการ ให้้ผู้้�รัับบริิการตััดสิินใจในการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
ติิดตามผู้้�รับั บริิการผ่่านไลน์์ ผ่่านโทรศััพท์์ เยี่่ย� มบ้้าน และมีีถอดบทเรีียน
คิิดวิิเคราะห์์ร่่วมกััน” (นายแพทย์์เกษม เวชสุุชานนท์์ ผู้้�อำำ�นวยการ
สถาบัันพััฒนาสุุขภาวะเขตเมืืองกรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข,
พฤษภาคม 2562)
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• “กรณีีตัวั อย่่างโรงเรีียนสารวิิทยา ที่่เ� ข้้าร่่วมโครงการโรงเรีียน
รอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ ซึ่่ง� สนัับสนุุนโดยสถาบัันพััฒนาสุุ ข ภาวะ
เขตเมืือง กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข ดำำ�เนิินโครงการ
นี้้�มาตั้้�งแต่่ปีี 2560 จนถึึงปััจจุุบััน โดยจะเริ่่�มทำำ�โครงการ
กัับกลุ่่�มเป้้าหมายนัักเรีียนที่่�เข้้าศึึกษาใหม่่ คืือ ระดัับชั้้�น
มััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 จำำ�นวน 510 คน และกลุ่่�มผู้้�ปกครอง
ของนัักเรีียน กระบวนการสร้้างเสริิมความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ
ของโรงเรีียนนั้้�น มีีดัังนี้้� (1) ในระดัับนโยบายได้้มีีการ
กำำ�หนดเป้้าหมายร่่วม (2) สร้้างความเข้้าใจร่่วมกััน (3)
จััดประเภทกลุ่่�มปัญ
ั หาที่่จำ� �ำ เป็็นต้้องทำำ�การเสริิมสร้้างความรอบรู้้�
ด้้ า นสุุ ข ภาพ ซึ่่ � ง พบปัั ญ หาทั้้� ง หมด 4 เรื่่� อ ง ได้้ แ ก่่
เรื่่�องภาวะสายตาผิิดปกติิ โลหิิตจาง โรคอ้้วน และปััญหา
ความจำำ�ของนัักเรีียน แต่่ละเรื่่� อ งมีี ก ารทดสอบทั้้� ง ก่่ อ น
และหลัังจััดกระบวนการ เพื่่�อวััดความเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้น�
(4)เมื่่อ� จััดกลุ่่�มประเภทแล้้ว จึึงออกแบบกิิจกรรมที่่�สอดคล้้อง
กัับกลุ่่�มเป้้าหมาย (5) ให้้ความรู้้�ประเด็็นสุุขภาพองค์์รวม
และให้้ความรู้้�รายประเด็็น ในระดัับขั้้น� ตััดสินิ ใจได้้ด้ว้ ยตััวเอง
ตััวอย่่างเช่่น เมื่่�อเด็็กนัักเรีียนป่่วย หรืือเกิิดปััญหามลพิิษ
เด็็กนัักเรีียนส่่วนใหญ่่ 80 เปอร์์เซ็็นต์์ รู้้�วิิธีีป้้องกัันตััวเอง
ใส่่หน้้ากากอนามััยปิิดจมููก (6) สร้้างโรงเรีียนเป็็นองค์์กร
รอบรู้้�สุุขภาพ จััดสภาพแวดล้้อมให้้เหมาะสมรองรัับ เช่่น
การดููแลโภชนาการอาหาร จััดกิิจกรรมฐานการเรีียนรู้้� (7)
ผลัักดัันแบบองคาพยพ คืือ สร้้างความเข้้าใจสู่่�ผู้้�ปกครอง
ให้้สอดรัั บ กัั บ นโยบายของโรงเรีี ย นและปฏิิ บั ั ติ ิ ร่ ่ ว มกัั น
สำำ�หรัับเทคนิิค/วิิธีกี ารเตรีียมความพร้้อมและการเรีียนรู้้ข� อง
กลุ่่�มเป้้าหมายนั้้�น เริ่่�มจากการสำำ�รวจข้้อมููลทั่่�วไป แผนผััง
สิ่่ง� แวดล้้อมของโรงเรีียนเบื้้อ� งต้้น ประสานการดำำ�เนิินกิิจกรรม
เรีียนรู้้� ศึึกษาสถานการณ์์สุขุ ภาพนัักเรีียน พฤติิกรรมสุุขภาพ
และปััจจััยสัังคมกำำ�หนดสุุขภาพ และวิิเคราะห์์ข้้อมููล ทำำ�การ
คืืนข้้อมููลเพื่่อ� ระดมความเห็็นและค้้นหาแนวทางปฏิิบัติั ร่ิ ว่ มกััน
ทำำ�ให้้ได้้ประเด็็นสื่่�อสารหลััก 20 ข้้อ ระหว่่างดำำ�เนิินการ
ได้้มีีการคืืนข้้อมููลเป็็นระยะ ผู้้มี� ส่ี ว่ นเกี่่ย� วข้้องร่่วมดำำ�เนิินการ
ประกอบด้้วย นัักเรีียน ผู้้�ปกครอง โรงเรีียน และ สสม.

ปััจจััยแห่่งความสำำ�เร็็จ คืือ (1) สร้้างปััจจััยแวดล้้อม มีีการ
จัั ดส ภาพแวดล้้อมของทางโรงเรีี ย น เช่่ น ร้้านอาหาร
ให้้งดจำำ�หน่่ายน้ำำ�อั
� ดั ลม มาม่่า เป็็นต้้น (2) ส่่งเสริิมพฤติิกรรม
สุุขภาพให้้นัักเรีียนและครููออกกำำ�ลัังกาย รวมทั้้�งกิิจกรรม
สร้้างเสริิมสุุขภาพต่่างๆ เช่่น การจััดกระบวนการเสริิมสร้้าง
ความรอบรู้้� ด้ ้ า นสุุ ข ภาพในชั่่� วโมงจริิ ย ธรรม 30-40
นาทีีต่่อสััปดาห์์ เป็็นต้้น (3) เรีียนรู้้�อย่่างมีีความหมาย คืือ
เรีียน และนำำ�ไปปฏิิบัติั จิ ริิงและเห็็นคุุณค่่าของการมีีสุขุ ภาพที่่�
แข็็งแรง (4) เชื่่�อมโยงกัับชีีวิิตจริิง ทำำ�ให้้เกิิดความยั่่�งยืืนใน
การดำำ�เนิินชีีวิติ ” (ครููโรงเรีียนสารวิิทยา, พฤษภาคม 2562)
• “การพััฒนาองค์์กรรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ ขณะนี้้�อยู่่�ระหว่่าง
พััฒนาโรงเรีียนรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพโรงพยาบาลรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ
โรงงานรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ โดยใช้้กลยุุทธ์์การพััฒนาคุุณภาพ
การบริิหารจััดการภาครััฐ (PMQA) 7 หมวด ในการประเมิิน
องค์์กรรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ ประกอบด้้วย หมวด 1 ผู้้�นำำ�
หมวด 2 แผนและยุุทธศาสตร์์ หมวด 3 การให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัั บ ผู้้� รั ั บ บริิ ก าร หมวด 4 การวัั ด วิิ เ คราะห์์ ข้้ อมูู ล
และการจััดการความรู้้� หมวด 5 บุุคลากรในองค์์กร หมวด 6
กระบวนการ และหมวด 7 ผลลััพธ์์” (นางวิิมล โรมา
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักโครงการขัับเคลื่่�อนกรมอนามััย 4.0
กรมอนามััย, พฤษภาคม 2562)
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บทที่่�

4

สรุุปและข้้อเสนอแนะ
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การศึึกษาแนวคิิดการค้้นคว้้าทาง
เอกสารวิิชาการประกอบกัับการศึึกษา
ข้้อมููลภาคสนาม นำำ � มาวิิ เ คราะห์์
และสัังเคราะห์์ความรู้เ�้ รื่่อ� ง แนวทาง
การสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้�เพื่่�อ
สร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
สรุุปได้้ดัังนี้้�

4.1 การพััฒนาองค์์ความรู้้�และงานวิิจััย
เพื่่�อสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
1) เนื่่�องจากองค์์ความรู้้�เรื่่�องความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพที่่�มีีการเผยแพร่่ในประเทศไทยถึึงปััจจุุบััน
ยัังต้้องการการพััฒนาลงลึึกถึึงกระบวนการสร้้างเสริิมความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพในปััญหาสุุขภาพและกลุ่่�มเป้้าหมาย
ที่่�มีีความแตกต่่างหลากหลาย การเลืือกใช้้วิิธีีการและกลวิิธีีที่่�เหมาะสม การพััฒนาวิิธีีการประเมิินและการ
แปลผลที่่�สามารถจำำ�แนกกลุ่่�มตามระดัับความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพเพื่่�อการพััฒนาเฉพาะกลุ่่�ม ดัังนั้้�น จึึงควรมุ่่�ง
ศึึกษาวิิจัยั การประยุุกต์์ใช้้กระบวนการและกลวิิธีสร้้
ี างเสริิมความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพในกลุ่่�มเป้้าหมายและบริิบท
การดำำ�เนิินงานด้้านต่่างๆ รวมทั้้�งพััฒนานวััตกรรมด้ว้ ยการผสมผสานเทคโนโลยีีที่่เ� หมาะสมกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย
ในแผนงานและโครงการต่่างๆ เพื่่�อพััฒนาและสร้้างองค์์ความรู้้�นี้้เ� พิ่่�มขึ้้น� ให้้สามารถมุ่่�งเน้้นการสร้้างเสริิมความ
รอบรู้้�ด้้านสุุขภาพถึึงขั้้�นพััฒนาความสามารถและทัักษะในการเข้้าถึึง สร้้างให้้เกิิดความเข้้าใจ และรู้้�วิิธีีการ
นำำ�ข้้อมููลความรู้้�ไปสู่่�การปฏิิบััติิในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้อย่่างถููกต้้อง
2) ส่่งเสริิมให้้เกิิดการแลกเปลี่่ย� นองค์์ความรู้้ใ� นกลุ่่�มนัักวิิชาการ กลุ่่�มผู้้�กำ�ำ หนดนโยบายกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบัติั ิ
งานซึ่่�งมีีประสบการณ์์ในการจััดกระบวนการ การใช้้กลวิิธีีเพื่่�อสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในกลุ่่�ม
เป้้าหมายและบริิบทการดำำ�เนิินงานต่่างๆ รวมทั้้�งการจััดให้้มีีการถอดบทเรีียนหรืือสรุุปการเรีียนรู้้เ� พื่่�อเผยแพร่่
องค์์ความรู้้�ที่่�ผ่่านการคััดกรองแล้้วให้้กัับหน่่วยงาน/สถาบััน คณาจารย์์ นิิสิิต/นัักศึึกษา และผู้้�สนใจได้้นำำ�ไป
ประยุุกต์์ใช้้ต่่อไป
3) บทบาทของสำำ�นัักงานสนัับสนุุนกองทุุนสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) ควรเข้้ามามีีบทบาทในการ
รวบรวมองค์์ความรู้้� หลัักการ และแนวทางเสริิมสร้้างความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพเชิิงกระบวนการ สำำ�หรัับบุุคลากร
หรืือผู้้�ปฏิิบัติั งิ านที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาพในภาคส่่วนต่่างๆ ทุุกระดัับ และส่่งเสริิมให้้เกิิดการพััฒนาองค์์ความรู้้�
ในการสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพให้้กัับกลุ่่�มเป้้าหมายสำำ�คััญต่่างๆ รวมทั้้�งการส่่งเสริิมให้้มีีการ
สร้้างเสริิม ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพให้้กัับประชาชนทุุกกลุ่่�มวััยอีีกด้้วย
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4.2 การพััฒนาปััจจััยเชิิงระบบเพื่่อ
� เพิ่่�มการเข้้าถึึงข้้อมููล
สุุขภาพที่่มีีคุ
� ุณภาพ
1) เพิ่่� ม การเข้้าถึึ ง ข้้อมููลสุุ ข ภาพด้้ ว ยการใช้้
เทคโนโลยีีการสื่่�อสาร ซึ่่�งมีีราคาถููกลง มีีความครอบคลุุม
และง่่ายต่่อการเข้้าถึึงของผู้้�ต้้องการใช้้ข้้อมููล รวมทั้้�ง
สามารถออกแบบให้้มีีเนื้้อ� หาสาระควบคู่่�กัับความน่่าสนใจได้้
พััฒนามาตรฐานคุุณภาพให้้แหล่่งข้้อมููลมีีความถููกต้้อง
เชื่่�อถืือได้้ ทัันสมััยเข้้าถึึงได้้ง่่าย เข้้าถึึงได้้ตลอดเวลา
และมีีความเป็็นมิิตรกัับผู้้�ใช้้งาน รวมทั้้�งมีีแผนการพััฒนา
ร่่วมกัันเพื่่�อลดความซ้ำำ��ซ้้อนระหว่่างหน่่วยงาน

3) พัั ฒ นามาตรฐานการเรีี ย นรู้้ � ร ะดัั บ ชาติิ
โดยปรัับปรุุงคุุณลัักษณะสำำ�คััญที่่�ต้้องการให้้ผู้้�เรีียนมีี
พััฒนาการไปตามช่่วงชั้้�นตามสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลง
ควบคุุ มกำ ำ �กั ั บ การพัั ฒ นาและประเมิิ น ศัั ก ยภาพของ
ทรััพยากรมนุุษย์์ในระดัับชาติิ รวมทั้้�งการพััฒนาหลัักสููตร
การสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ อาทิิ หลัักสููตร
พัั ฒ นาทัั ก ษะการสื่่� อ สารสำำ � หรัั บ บุุ ค ลากรทางการ
แพทย์์และสาธารณสุุข หลัักสููตรให้้คำำ�ปรึึกษาออนไลน์์
หลัักสููตรการรู้้�เท่่าทัันสื่่�อ หลัักสููตรการสร้้างสื่่�อสุุขภาพ
2) พััฒนากลไกเฝ้้าระวัังและตรวจสอบข้้อมููล ด้้วยเทคโนโลยีีผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์และสมาร์์ทโฟน
ข่่าวสารความรู้้�และบริิการด้้านสุุขภาพ ดำำ�เนิินการหรืือ การใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศสุุขภาพ (eHealth) การสื่่�อสาร
จััดการแหล่่งข้้อมููลที่่�ไม่่ถููกต้้องและเป็็นภััยอัันตรายต่่อ ผ่่านโทรศััพท์์มืือถืือและอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่� (mHealth)
การนำำ�ไปใช้้ของประชาชน รวมทั้้�งมีีการพััฒนาระบบแจ้้ง
เตืือนสถานการณ์์และแหล่่งที่่�มาของข้้อมููลที่่�ไม่่ถููกต้้อง
ไม่่ตรงกัับความเป็็นจริิง ประกาศไว้้ให้้ประชาชนได้้รัับรู้้�
โดยใช้้กฎหมายที่่�มีีอยู่่�แล้้วมาใช้้บัังคัับและจััดทำำ�กฎหมาย
ใหม่่ในส่่วนที่่�ยังั ไม่่ครอบคลุุม โดยทำำ�ให้้ผู้้�ผลิิตและเผยแพร่่
ข้้อมููลมีีความระมััดระวััง รัักษามาตรฐานคุุณภาพของข้้อมููล
ข่่าวสารความรู้้� และมีีจริิยธรรมในการเผยแพร่่ ซึ่่ง� ในขณะนี้้�
กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุขได้้พััฒนา “ระบบตอบ
โต้้ความเสี่่�ยงเพื่่�อสร้้างความรอบรู้้�สุุขภาพด้้วยเทคโนโลยีี
ดิิจิิทััล (Risk Response of Health Literacy Center:
RRHL) ให้้เป็็นกลไกการตอบโต้้ข่่าวสารที่่�เป็็นเท็็จและคลััง
ข้้อมููลความรู้้�ด้า้ นสุุขภาพสำำ�หรัับประชาชนที่่ส� ามารถเข้้าถึึง
และค้้นหาข้้อมููลได้้ตามความต้้องการ ทั้้�งนี้้�จำำ�เป็็นต้้องมีี
การสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐและเอกชนในการ
สนัับสนุุนและพััฒนาระบบเครืือข่่ายที่่�มีีประสิิทธิิภาพใน
การรัับข้้อมููลจากประชาชนทุุกกลุ่่�มเป้้าหมายผ่่านการสื่่�อสาร
ช่่องทางต่่างๆ ที่่�ครอบคลุุมทุุกกลุ่่�มวััย
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4.3 การออกแบบสื่่�อการเรีียนรู้้�เพื่่�อสร้้างเสริิมความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพ
1) พััฒนาระบบมาตรฐานและการตรวจสอบคุุณภาพสื่่อ� กระบวนการผลิิตสื่่อ� ด้้านสุุขภาพและช่่องทาง
การเผยแพร่่ข้้อมููลด้า้ นสุุขภาพสู่่�ประชาชนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เหมาะสมกัับประชาชนกลุ่่�มต่่างๆ ที่่�มีคี วาม
หลากหลายทางปััจจััยกำำ�หนดสุุขภาพ บริิบททางสัังคม และความสามารถในการเรีียนรู้้�
2) พััฒนาการออกแบบสื่่�อสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพตามหลัักการที่่�ถููกต้้อง มีีรููปแบบ
ที่่�น่า่ สนใจ สื่่อ� สารเข้้าใจง่่าย ไม่่ซับั ซ้้อน ใช้้ภาษาที่่�เหมาะสมตามกลุ่่�มวััยและลัักษณะเฉพาะของกลุ่่�มเป้้าหมาย
เช่่น กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� ผู้้�พิิการ ผู้้�สููงอายุุ เป็็นต้้น ไม่่ใช่่ให้้ข้้อมููลความรู้้�เพื่่�อรู้้�แบบท่่องจำำ�เพีียงเท่่านั้้�น แต่่เป็็น
การให้้ข้้อมููลความรู้้�ที่่�ช่่วยสร้้างความเข้้าใจและนำำ�ไปสู่่�การตััดสิินใจที่่�ดีี โดยมุ่่�งเน้้นการพััฒนาความสามารถ
และทัักษะที่่�จำำ�เป็็น ชวนให้้คิิดอย่่างมีีเหตุุมีีผลในการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมสุุขภาพ สื่่�อที่่�พััฒนาขึ้้�นจึึงต้้องมีี
ความหลากหลายตามระดัับความรอบรู้้�ฯ ของกลุ่่�มเป้้าหมายและวััตถุุประสงค์์ของการใช้้งาน

4.4 การสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพระดัับบุุคคล
1) กระบวนการเสริิ ม สร้้างความรอบรู้้ � ด้ ้ า นสุุ ข ภาพ มุ่่�งเน้้นการเพิ่่� มพู ู น ทัั ก ษะให้้ทำำ � เป็็ น
ร่่วมกัันตั้้�งโจทย์์ ชวนคิิด ชวนทำำ� ไม่่ยััดเยีียดความรู้้� โดยการจััดกระบวนการเรีียนรู้้�และแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
กัับผู้้�อื่่�นโดยเฉพาะบุุคคลที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในการดููแลสุุขภาพ
2) ส่่งเสริิมให้้ทุุกภาคส่่วนมีีการประยุุกต์์ใช้้เครื่่�องมืือในการสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพให้้
กัับบุุคคลในงานบริิการทุุกด้้าน เพื่่�อช่่วยสร้้างการเรีียนรู้้�ของประชาชน นำำ�ไปสู่่�ความเข้้าใจ และปฏิิบััติิตััวได้้
อย่่างถููกต้้อง รวมทั้้�งส่่งเสริิมการพััฒนาเครื่่อ� งมืือสร้้างเสริิมความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพระดัับบุุคคลให้้มีีมาตรฐาน
และมีีต้้นแบบในการขยายผล ประเด็็นที่่�ต้้องการการพััฒนา ได้้แก่่ เครื่่�องมืือที่่�ช่่วยในการสร้้างเสริิมความ
รอบรู้้�ด้้านสุุขภาพสำำ�หรัับกลุ่่�มประชาชนที่่�มีีข้้อจำำ�กััดในการเรีียนรู้้�ทั้้�งกลุ่่�มที่่�มีีร่่างกายปกติิและกลุ่่�มผู้้�พิิการ
3) ส่่งเสริิมให้้มีีการถอดบทเรีียนจากหน่่วยงานที่่�ใช้้กระบวนการพััฒนาพฤติิกรรมสุุขภาพ
โดยมุ่่�งเน้้นการเพิ่่�มพูนู ความสามารถและทัักษะ โดยศึึกษาวิิธีกี ารในการค้้นหาข้้อมููล วิิธีกี ารสร้้างความเข้้าใจ
กลุ่่�มที่่�มีีความแตกต่่าง การตััดสิินใจให้้เลืือกทำำ�ด้้วยตนเองจนสามารถมีีพฤติิกรรมที่่�ต่่อเนื่่�องได้้
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4.5 การสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในระดัับ
องค์์กรและชุุมชน
1) ความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ “องค์์กรรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ” ยัังมีีค่่อนข้้างจำำ�กััด และผู้้�ปฏิิบััติิงานมีี
ระดัับของความรู้้�ความเข้้าใจที่่�แตกต่่างกัันมาก ทำำ�ให้้เกิิดช่่องว่่างของการพััฒนาที่่�จำำ�เป็็นจะต้้องสร้้างให้้เกิิด
ความตระหนัักและความจำำ�เป็็นของการพััฒนาองค์์กรทุุกหน่่วยให้้มีีคุณ
ุ ลัักษณะขององค์์กรรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ
เพิ่่�มขึ้้�น และใช้้เป็็นแนวทางในการสร้้างการยอมรัับการปรัับปรุุงเชิิงคุุณภาพในมุุมมองของประชาชนผู้้�รัับ
บริิการ และผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกระดัับ
2) การจััดกระบวนการพััฒนาองค์์กรรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพ สามารถส่่งเสริิมให้้มีีแนวทางที่่ห� ลายหลาก
ในการพััฒนาไปสู่่�เป้้าหมายที่่�ต้้องการ ซึ่่�งจากแนวคิิดของผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ อาจเริ่่�มต้้นจากแนวคิิดองค์์กร
แห่่งการเรีียนรู้้� (Learning Organization) ซึ่่�งเป็็นแนวคิิดที่่�องค์์กรส่่วนใหญ่่คุ้้�นเคยอยู่่�แล้้วมาประยุุกต์์ใช้้
สำำ�หรัับชุุมชนรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ เริ่่�มต้้นจากใช้้แนวคิิด “บ้้าน วััด โรงเรีียน” เป็็นฐานในการพััฒนา
3) พััฒนาแบบประเมิินองค์์กรรอบรู้ด้�้ า้ นสุุขภาพ จากแบบประเมิินที่่เ� ผยแพร่่โดยกรมอนามััย (2561)
ให้้มีีความชััดเจนในการวััด การแปลผล และการนำำ�ผลไปใช้้ในการพััฒนาองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง
4) ศึึกษาและถอดรหััสคุุณลัักษณะขององค์์กร/ชุุมชนรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพที่่�เป็็นต้้นแบบการพััฒนา
ตามลัักษณะงานบริิการ ประเภท รููปแบบ และขนาด เพื่่�อให้้ได้้องค์์ความรู้้�สำำ�หรัับนำำ�ไปใช้้ในการขยายผล
ให้้กัับองค์์กรที่่�มีีลัักษณะงานบริิการ ประเภท รููปแบบ และขนาดต่่อไป
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ที่่�มา: กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข (2561)
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กรอบแนวคิิดการขัับเคลื่่�อนความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
ที่่�มา: กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข (2561)
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ตััวอย่่างสื่่�อเผยแพร่่แนวคิิดเรื่่�อง องค์์กรรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
ที่่�มา: กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข (2561)
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ตััวอย่่างสื่่�อเผยแพร่่ ประเด็็นสื่่�อสารหลััก (Key Message)
ที่่�มา: กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข (2561)
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ประเด็็นสื่่�อสารหลััก
กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข (2560) ได้้เผยแพร่่ “ประเด็็นสื่่�อสารหลััก 66 ข้้อ” (Thai health literacy
66) เพื่่�อความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพของประชาชนคนไทยทุุกกลุ่่�มวััย อายุุ 15 ปีี ขึ้้�นไป ดัังนี้้�
1. เราควรกิินอาหารไม่่หวาน ไม่่มััน ไม่่เค็็ม และเพิ่่�มผัักผลไม้้
2. เราควรกิินอาหารปรุุงสุุกใหม่่ ใช้้ช้้อนกลาง และล้้างมืือให้้สะอาด
3. เราควรดื่่�มน้ำำ��สะอาด 6-8 แก้้ว ต่่อวััน และกิินอาหารให้้ครบทั้้�งเนื้้�อสััตว์์ ผััก ข้้าว ผลไม้้ และสัับเปลี่่�ยน
รายการอาหาร โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องกิินอาหารเสริิม
4. การกิินอาหารหวาน มััน เค็็ม กิินผัักและผลไม้้น้้อย การดื่่�มเหล้้า สููบบุุหรี่่� และไม่่ออกกำำ�ลัังกาย ทำำ�ให้้
เกิิดความเสี่่�ยงต่่อโรคเบาหวาน โรคความดัันโลหิิตสููง โรคหััวใจขาดเลืือด โรคหลอดเลืือดสมองตีีบ
5. เราควรประเมิินภาวะอ้้วนลงพุุงได้้ด้้วยตนเอง โดยการวััดเส้้นรอบเอวแนวสะดืือ ผู้้�ชายไม่่ควรเกิิน 90
เซนติิเมตร ผู้้�หญิิงไม่่ควรเกิิน 80 เซนติิเมตร
6. เราควรรู้้�ว่่าผลไม้้บางชนิิดมีีน้ำำ��ตาลและพลัังงานสููง เช่่น ทุุเรีียน ลำำ�ไย จึึงควรกิินแต่่น้้อย โดยเฉพาะผู้้�ที่่�
มีีโรคประจำำ�ตััว เช่่น โรคหััวใจ เบาหวาน และความดัันโลหิิตสููง
7. เราควรลุุกขึ้้�นเดิินเปลี่่�ยนท่่าทาง ทุุก 2 ชั่่�วโมง จะทำำ�ให้้ร่่างกายแข็็งแรง
8. เราสามารถป้้องกัันหรืือเลี่่ย� งอาการออฟฟิิศซินิ โดรมด้ว้ ยการพัักสายตาจากจอคอมพิิวเตอร์์ และยืืดเหยีียด
กล้้ามเนื้้�อมืือและแขนทุุก 1 ชั่่�วโมง อย่่างน้้อย 1-10 นาทีี ต่่อครั้้�ง
9. เราควรสนัับสนุุนให้้วััยเรีียนและวััยรุ่่�นทำำ�กิิจกรรมที่่�ได้้ออกแรงจนรู้้�สึึกเหนื่่�อยอย่่างน้้อยวัันละ 1 ชั่่�วโมง
10. เราควรออกแรงเพื่่�อเสริิมสร้้างความแข็็งแรงให้้แก่่กล้้ามเนื้้�อ วัันเว้้นวััน
11. เราควรนอนหลัับ (สนิิท) 7-8 ชั่่�วโมง ต่่อคืืน
12. เราสามารถจััดการความเครีียดของตนเองได้้อย่่างเหมาะสม
13. เราต้้องมีีเป้้าหมายในชีีวิิต และจััดการตนเองให้้ไปสู่่�เป้้าหมายนั้้�นให้้ได้้
14. เราควรสนัับสนุุนให้้ผู้้�สููงอายุุเข้้าร่่วมกิิจกรรมทางสัังคม เพื่่�อชะลอวััย มีีจิิตใจที่่�แจ่่มใส ลดภาวะหลงลืืม
15. เราควรสัังเกตอาการของผู้้�สูงู อายุุที่่เ� ปลี่่�ยนไป เช่่น เหม่่อลอย ชอบอยู่่�คนเดีียว นอนไม่่หลัับ หงุุดหงิิดง่า่ ย
ต่่อเนื่่�องกััน 2 สััปดาห์์ ขึ้้�นไป อาจเป็็นโรคซึึมเศร้้า ควรปรึึกษาจิิตแพทย์์
16. เราควรรู้้�สััญญาณเสี่่�ยงของการฆ่่าตััวตาย เช่่น พยายามทำำ�ร้้ายตััวเอง และควรเฝ้้าระวัังผู้้�ที่่�พยายามฆ่่า
ตััวตายเพราะอาจทำำ�ซ้ำำ��ได้้
17. เราไม่่ควรสููบบุุหรี่่�หรืือสููดดมควัันบุุหรี่่� อาจเป็็นอัันตรายถึึงชีีวิิต และผิิดกฎหมายหากสููบในที่่�ห้้ามสููบ
18. เราไม่่ควรดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ เพราะทำำ�ให้้เสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคร้้ายแรง เช่่น โรคตัับแข็็ง โรคหััวใจ
ความดัันโลหิิตสููง
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19. เราควรดููแลสุุขภาพช่่องปากและฟััน ด้้วยการแปรงฟัันด้้วยยาสีีฟัันผสมฟลููออไรด์์อย่่างน้้อยครั้้�งละ
2 นาทีี วัันละ 2 ครั้้�ง และงดกิินอาหารหลัังแปรงฟััน 2 ชั่่�วโมง
20. เราควรอ่่านและตรวจสอบข้้อมููลก่่อนตััดสินิ ใจเข้้ารัับบริิการสุุขภาพ เลืือกใช้้ผลิิตภัณ
ั ฑ์์สุขุ ภาพ สมุุนไพร
และควรดููที่่�มีีเครื่่�องหมายรัับรองมาตรฐานการผลิิตที่่�ดีี (GMP)
21. เราควรซื้้�ออาหารปรุุงสำำ�เร็็จจากร้้านค้้าที่่�สะอาด มีีการปิิดคลุุมอาหารป้้องกัันความสกปรกและเชื้้�อโรค
ไม่่ใช้้มืือเปล่่าหยิิบจัับอาหาร หากบรรจุุมาแล้้วต้้องมีีวัันหมดอายุุที่่�ชััดเจน
22. เราควรล้้างเขีียงให้้สะอาด เขีียงไม้้ต้้องหมั่่น� นำำ�ออกตากแดดเพื่่�อป้้องกัันเชื้้อ� รา เก็็บไว้้ให้้สููงกว่่าพื้้�นอย่่างน้้อย
60 เซนติิเมตร แยกใช้้เขีียงสำำ�หรัับอาหารดิิบ อาหารปรุุงสุุก และผัักผลไม้้
23. เราต้้องไม่่ขัับถ่่ายบนพื้้�นดิินหรืือแหล่่งน้ำำ�� และใช้้ส้้วมอย่่างถููกต้้อง เช่่น ไม่่ขึ้้�นไปเหยีียบบนโถส้้วมแบบ
นั่่�งราบ ชำำ�ระล้้างโถส้้วมหลัังการใช้้ ล้้างมืืออย่่างถููกวิิธีีทุุกครั้้�งหลัังการใช้้ส้้วม
24. เราควรรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมด้้วยการลดปริิมาณขยะ ลดการใช้้โฟมและพลาสติิกที่่�ใช้้แล้้วทิ้้�ง ใช้้ภาชนะที่่�
เหมาะกัับการบรรจุุอาหาร อาหารร้้อนจััดต้้องใช้้วััสดุุที่่�เหมาะสม ใช้้ถุุงผ้้าหรืือกระเป๋๋าแทนถุุงพลาสติิก
25. เราควรรู้้�จัักสััญลัักษณ์์ของวััตถุุและสถานที่่�อัันตราย
26. “3 เก็็บ 3 โรค” ได้้แก่่ เก็็บบ้้านไม่่ให้้รก เก็็บขยะ และเก็็บน้ำำ��โดยภาชนะเก็็บน้ำำ��ปิิดให้้มิิดชิิดไม่่ให้้เป็็น
แหล่่งเพาะพัันธุ์์�ของยุุงลาย ป้้องกัันไข้้เลืือดออก ไข้้ซิิกา และไข้้ปวดข้้อยุุงลายหรืือชิิคุุนกุุนยา
27. เราควรกำำ�จัดฝุ่่�
ั นและควัันในบ้้าน งดการเผาขยะ ลดการจุุดธูปู ไม่่สูบู บุุหรี่่ใ� นบ้้าน ทำำ�ความสะอาดเครื่่อ� ง
ปรัับอากาศอย่่างถููกวิิธีี และปลููกต้้นไม้้ช่่วยลดมลพิิษ
28. เราควรปรัับโครงสร้้างและสภาพแวดล้้อมของบ้้านให้้เหมาะสมกัับผู้้�สููงอายุุ
29. หากเราหรืือใครมีีอาการใดอาการหนึ่่�งต่่อไปนี้้� ได้้แก่่ ใบหน้้าและปากเบี้้�ยว แขนขาอ่่อนแรงซีีกเดีียว
พููดไม่่ชััด และเจ็็บหน้้าอก ควรรีีบไปโรงพยาบาลอำำ�เภอหรืือโรงพยาบาลจัังหวััดทัันทีี
30. หากเราพบผู้้�ป่่วยฉุุกเฉิิน ควรแจ้้ง 1669 และปั้้�มหััวใจเพื่่�อช่่วยชีีวิิตหากมีีภาวะหััวใจหยุุดเต้้น
31. การวััดไข้้ วััดความดัันเลืือด และจัับชีีพจรของตนเองได้้เป็็นเรื่่�องจำำ�เป็็น
32. เราควรเข้้าใจว่่าโรคบางโรคไม่่สามารถรัักษาให้้หายขาด หรืือกลัับมาเป็็นปกติิเหมืือนเดิิมได้้
33. ก่่อนตััดสิินใจเลืือกวิิธีีการรัักษา เราสามารถขอความเห็็นจากผู้้�เชี่่�ยวชาญท่่านอื่่�นเปรีียบเทีียบได้้
34. เราสามารถเลืือกการรัักษาในระยะสุุดท้้ายของชีีวิิตได้้
35. เมื่่�อมีีอาการไอหรืือจามควรป้้องกัันตนเองและผู้้�อื่่น� ด้้วยการใส่่หน้้ากากอนามััย เราควรล้้างมืืออย่่างถููกวิิธีี
และควรรู้้�ว่่าสามารถรัับวััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่ได้้ฟรีีในกลุ่่�มเสี่่�ยง เช่่น ผู้้�สููงอายุุที่่�สถานพยาบาลของรััฐใกล้้บ้้าน
36. เราควรรู้้�อาการเบื้้�องต้้นของโรคเบาหวาน
37. เราไม่่ควรด่่วนสรุุปว่า่ การปวดศีีรษะและเวีียนศีีรษะมาจากโรคความดัันเลืือดสููงเท่่านั้้�น ควรตรวจวััดความ
ดัันและหาสาเหตุุอย่่างละเอีียดก่่อนใช้้ยาลดความดััน
38. เราต้้องเฝ้้าระวัังเมื่่อ� เด็็กมีีไข้้ ถ้้ามีีจุดุ หรืือผื่่น� แดงในช่่องปาก มีีตุ่่�มที่่ฝ่� า่ มืือและฝ่่าเท้้าอาจเป็็นโรคมืือเท้้า
ปาก ควรไปพบแพทย์์เพื่่�อปฏิิบััติิให้้ถููกต้้อง ระวัังการแพร่่เชื้้�อในโรงเรีียน ศููนย์์เด็็กเล็็ก และในครอบครััว
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39. เมื่่�อเราพบว่่าเด็็กมีีไข้้ติิดต่่อกัันเกิิน 3 วััน ต้้องรีีบพาไปพบแพทย์์
40. เราต้้องรู้้�ว่่าจะใช้้บริิการสุุขภาพตามสิิทธิ์์�ของตนได้้ที่่�ใด รู้้�จัักทีีมหมอครอบครััวในพื้้�นที่่� และสามารถ
สอบถามเรื่่�องค่่าใช้้จ่่ายตลอดจนข้้อสงสััยต่่างๆ ได้้
41. เราควรรู้้�ว่่าค่่าความดัันเลืือด อััตราการเต้้นของหััวใจของตนเองและบอกได้้ว่่าผิิดปกติิหรืือไม่่
42. เราควรเฝ้้าระวัังเรื่่�องการใช้้ยาปฏิิชีีวนะและยาที่่�ทำำ�ให้้เสพติิดได้้
43. เราควรอ่่ า นและทำำ � ความเข้้าใจฉลากผลิิ ตภั ั ณ ฑ์์ บริิ ก ารสุุ ข ภาพ เครื่่� อ งสำำ � อาง เครื่่� อ งมืื อ แพทย์์
วััตถุุอัันตราย รู้้�วิิธีีการที่่�จะค้้นคว้้าตรวจสอบจากแหล่่งที่่�เชื่่�อถืือได้้และรู้้�ว่่าจะร้้องเรีียนได้้ที่่�ใด
44. เราสามารถดููแลตััวเองเมื่่อ� เจ็็บป่่วยเบื้้อ� งต้้นด้ว้ ยยาสมุุนไพรในงานสาธารณสุุขมููลฐาน ยาสามััญประจำำ�บ้้าน
ทั้้�งแผนปััจจุุบััน แผนโบราณ และใช้้ยาเท่่าที่่�จำำ�เป็็น
45. เราต้้องให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการเจ็็บป่่วยของตนเอง โรคประจำำ�ตััว การแพ้้ยาผลิิตภััณฑ์์สุุขภาพ และยาที่่�
เคยใช้้ต่่อแพทย์์หรืือเภสััชกร
46. เราควรส่่งเสริิมการเรีียนเพศศึึกษา และการใช้้ถุุงยางอนามััยให้้ถููกวิิธีี
47. การใช้้ถุุงยางอนามััยอย่่างถููกวิิธีีสามารถป้้องกัันการติิดเชื้้�อเอชไอวีี โรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ และการ
ตั้้�งครรภ์์ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ได้้
48. การใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันร่่วมกัับผู้้�ติิดเชื้้�อเอชไอวีีหรืือผู้้�ป่่วยเอดส์์ ไม่่ทำำ�ให้้ติิดเชื้้�อ
49. เราต้้องใส่่หมวกนิิรภัยั คาดเข็็มขัดนิ
ั รภั
ิ ยั และขัับรถไม่่เกิินความเร็็วที่่กำ� �ำ หนด ถ้้ามีีอาการเหนื่่อ� ยล้้า ง่่วงนอน
หรืือดื่่�มเครื่่�องดื่่�มที่่�มีีแอลกอฮอล์์ ไม่่ควรขัับรถ
50. หากเราพบคนตกน้ำำ�� ให้้ช่่วยด้้วยวิิธีี “ตะโกน โยน ยื่่�น” และ โทร 1669 ห้้ามจัับ อุ้้�มพาดบ่่า/กดท้้อง/
ห้้อยหััว เพื่่�อเอาน้ำำ��ออก หากหยุุดหายใจต้้องช่่วยด้้วยการเป่่าปากสลัับกัับการกดนวดหััวใจ
51. หญิิงตั้้�งครรภ์์และหญิิงให้้นมบุุตร ควรกิินอาหารที่่�มีีประโยชน์์ กิินผัักผลไม้้ทุุกวััน เน้้น ปลา ตัับ ไข่่
และเสริิมด้้วยยาเม็็ดบำำ�รุุงครรภ์์ ที่่�ประกอบด้้วยไอโอดีีน ธาตุุเหล็็ก วิิตามิินโฟลิิก (วิิตามิินบีี 9) เพื่่�อลููกจะได้้
ฉลาดและแข็็งแรง
52. หญิิงวััยเจริิญพัันธุ์์�ควรกิินยาเม็็ดเสริิมธาตุุเหล็็กและวิิตามิินโฟลิิก สััปดาห์์ละ 1 ครั้้ง� เพื่่�อให้้สุุขภาพแข็็งแรง
และไม่่ซีีด
53. ต้้องให้้ลููกกิินนมแม่่อย่่างเดีียว 6 เดืือน โดยไม่่ต้้องกิินน้ำำ�� เมื่่อ� ครบ 6 เดืือน จึึงให้้อาหารตามวััยไปพร้้อมกััน
และสามารถให้้นมแม่่ต่่อเนื่่�องจนถึึงอายุุ 2 ปีี
54. ห้้ามเด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 2 ปีี ใช้้อุุปกรณ์์เทคโนโลยีี เช่่น โทรทััศน์์ สมาร์์ทโฟน แท็็บเล็็ตตามลำำ�พััง หรืือไม่่
ควรใช้้เกิิน 1-2 ชม. ต่่อวััน เพราะจะส่่งผลกระทบต่่อพััฒนาการของสมองและสมาธิิของเด็็กภายหลัังได้้
55. เมื่่�ออยู่่�ใกล้้แหล่่งน้ำำ�� ควรให้้เด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 2 ปีี อยู่่�ในความดููแลอย่่างใกล้้ชิิดและสอนเด็็กที่่�รู้้�ความ
ให้้รู้้�จัักป้้องกัันการจมน้ำำ�� ด้้วยหลััก “อย่่าใกล้้ อย่่าเก็็บ อย่่าก้้ม”
56. หญิิงหลัังคลอดบุุตรสามารถลดความเสี่่�ยงจากอาการซึึมเศร้้าด้้วยการให้้นมแม่่ ขยัับเขยื้้�อนเคลื่่�อน
ไหวร่่างกาย และชวนพููดคุุย หากมีีอาการซึึมเศร้้า ควรพบจิิตแพทย์์หรืือนัักจิิตวิิทยา

94
รายงานผลการศึึกษาการสัังเคราะห์์ข้้อมููลกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�สร้้างความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ

57. หญิิงตั้้�งครรภ์์ไม่่ควรดื่่�มเครื่่อ� งดื่่�มที่่มี� แี อลกอฮอล์์ เพราะอาจทำำ�ให้้คลอดก่่อนกำำ�หนด ทารกตายในครรภ์์
หรืือเกิิดมาพิิการ และมีีพััฒนาการผิิดปกติิ
58. เราควรตรวจสอบอุุปกรณ์์เครื่่�องเล่่นให้้อยู่่�ในสภาพดีีก่่อนให้้เด็็กเล่่น และดููแลให้้เล่่นอย่่างปลอดภััย
59. หากเราพบเด็็กที่่�ซุุกซน ไม่่อยู่่�นิ่่�ง ใจลอย ไม่่อดทนรอ ไม่่ค่่อยพููด ไม่่สบตา ไม่่เข้้าสัังคม
บอกความต้้องการไม่่ได้้ ควรพาไปพบแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
60. เราต้้องสนัับสนุุนพ่่อแม่่ และผู้้ดู� แู ลให้้เลี้้ย� งเด็็กด้ว้ ยการกิิน กอด เล่่น เล่่านิิทาน นอนให้้พอ ดููแลช่่องปาก
และฟััน เพื่่�อให้้เด็็กมีีพััฒนาการสมวััยในทุุกด้้าน
61. เราควรสร้้างการรัับรู้้�ว่่าช่่วงอายุุ 20-30 ปีี เหมาะสมในการตั้้�งครรภ์์มากที่่�สุุด
62. เราควรสนัับสนุุนการคลอดโดยธรรมชาติิซึ่่�ง เป็็นวิิธีีการที่่�มีีความเสี่่�ยงน้้อยกว่่าการผ่่าคลอด
63. เด็็กแรกเกิิดถึึงอายุุ 12 ปีี ทุุกคนควรได้้รัับวััคซีีนที่่�ครบถ้้วนตามวััย
64. เด็็กแรกเกิิด ถึึง 6 ปีี ทุุกคนต้้องได้้รัับการประเมิินพััฒนาการตามวััย
65. ผู้้ห� ญิิง อายุุ 20 ปีี ขึ้้น� ไป ควรตรวจเต้้านมด้ว้ ยตนเองอย่่างน้้อยเดืือนละ 1 ครั้้ง� เพื่่�อเฝ้้าระวัังมะเร็็งเต้้านม
66. ผู้้�หญิิง อายุุ 30-60 ปีี ควรเข้้ารัับการตรวจคััดกรองมะเร็็งปากมดลููกทุุก 5 ปีี ในกรณีีปกติิ
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