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เรื่อง                                            หน้า 
กำหนดการประชุมฯ ก 
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 
1.  เอกสารบรรยาย : ความเป็นมาโครงการพัฒนามาตรการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

ด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่  
        โดย นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
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2.  เอกสารบรรยาย : หลักการ แนวทางการสร้างเสริมและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ         
        โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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Organization) และมาตรการที่ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 
        โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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4.  เอกสารบรรยาย : การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ (Health Literacy 
and Health Behavior)  
        โดย นายยุทธพงษ์ ขวัญชื้น รองผู้อำนวยการด้านบริหาร/หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล 
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43 
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วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
6.  เอกสารบรรยาย : การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในต่างประเทศ 
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ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำแนวทำงกำรประเมินควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ (Health literacy) 
และมำตรกำรในกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 

วันที่ 15 - 17 กุมภำพันธ ์2564 
ณ โรงแรมอมำรี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหำนคร 

และผ่ำนระบบออนไลน์ (Video conference) ด้วยโปรแกรม Zoom meeting 
********************** 

วันจันทร์ท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2564 
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดการประชุมฯ        

    กล่าวเปิดการประชุมฯ  
       โดย นายแพทย์สมเกียรติ  ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
    กล่าวรายงาน 
       โดย นายไพโรจน์ พรหมพันใจ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

09.15 – 10.00 น. บรรยายความเป็นมาโครงการพัฒนามาตรการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่  
        โดย นายแพทย์สมเกียรติ  ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 

10.00 – 12.00 น. บรรยาย เรื่อง หลักการ แนวทางการสร้างเสริมและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ         
        โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. น าเสนอสถานการณ์ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ : ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง เป้าหมายพฤติกรรม และ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

เปลี่ยนแปลง (พื้นที่ละ 10 นาที)  
ช่วงที่ 1 

1. ประเด็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยง 
      เขตสุขภาพที่ 3 อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  
      เขตสุขภาพที่ 5 อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
2. ประเด็นอำหำรปลอดภัย (สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช) 
      เขตสุขภาพที่ 8 อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย  
      เขตสุขภาพที่ 3 อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร  
3. ประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) 
      เขตสุขภาพที่ 7 อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 

                  เขตสุขภาพที่ 2 อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (ผ่านระบบ Zoom meeting) 
วิทยำกรให้ข้อเสนอแนะโดย   
                1. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                2. อาจารย์สรงค์กฏณ์  ดวงค าสวัสดิ์ นักวิชาการอิสระ 
                3. อาจารยจ์ริยากร ดิษจินดา  นักวิชาการอิสระ 
                4. นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
                5. นายแพทย์อาจินต์  ชลพันธ์  รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
ช่วงที่ 2 

4. ประเด็นควำมปลอดภัยทำงถนน 
เขตสุขภาพที่ 11 อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่  

     เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 
เขตสุขภาพที่ 12 อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา  

5. ประเด็นกำรจัดกำรขยะ 
    เขตสุขภาพที่ 10 อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  
    เขตสุขภาพที่ 1 อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน (ผ่านระบบ Zoom meeting) 

วิทยำกรให้ข้อเสนอแนะโดย   
                1. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                2. อาจารย์สรงค์กฏณ์  ดวงค าสวัสดิ์ นักวิชาการอิสระ 
                3. อาจารยจ์ริยากร ดิษจินดา  นักวิชาการอิสระ 
                4. นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
                5. นายแพทย์อาจินต์  ชลพันธ์  รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
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วันอังคำรที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564 
09.00 – 10.00 น. บรรยาย เรื่อง แนวคิดการสร้างเสริม ประเมินองค์กรรอบรู้ด้านสุภาพ (Health Literate Organization) และมาตรการ 

ที่ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 
        โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

10.00 – 11.00 น. น าเสนอประสบการณ์การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่ผ่านมา 
 การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ (Health Literacy and Health Behavior)  
          โดย นายยุทธพงษ์ ขวัญชื้น รองผู้อ านวยการด้านบริหาร/หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล 
                กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

11.00 – 11.15 น. ชี้แจงแนวทางการประชุมกลุ่ม 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเรียนรู้การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยเครื่องมือแบบสอบถาม 
                 2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพที่จะน าไปใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป 
            โดย นายไพโรจน์ พรหมพันใจ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

11.15 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มพิจารณาแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามประเด็นปัญหาของพื้นที่ 
แบ่งกลุ่มตามประเด็นพื้นที่เลือก 5 กลุ่ม ดังนี้  
 กลุ่มท่ี 1 ประเด็นควำมปลอดภัยทำงถนน 
        เขตสุขภาพที่ 11 อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่  

     เขตสุขภาพที่ 12 อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา  
     เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ        
วิทยากรกลุ่ม 

  1. อาจารย์สรงคก์ฏณ์  ดวงค าสวัสดิ์ นักวิชาการอิสระ 
 2. ดร.ปัญณ์ จันทร์พาณิชย์ นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ กองป้องกันการบาดเจ็บ 
 กลุ่มท่ี 2 ประเด็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรงัและปัจจัยเสีย่ง 
        เขตสุขภาพที่ 3 อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  
        เขตสุขภาพที่ 5 อ าเภอเมือง จังหวัดเพขรบุรี  
  วิทยากรกลุ่ม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. แพทย์หญิงปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
3. นายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ กองโรคไม่ติดต่อ 

 กลุ่มท่ี 3 ประเด็นกำรจดักำรขยะ 
      เขตสุขภาพที่ 10 อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  
      เขตสุขภาพที่ 1 อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน (ผ่านระบบ Zoom meeting) 
   วิทยากรกลุ่ม 
           1. ดร.นายแพทย์สมเกียรติ  ศิริรัตนพฤกษ์  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
           2. นางสาวประไพพรรณ  น าพันธุ์วิวัฒน์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
               กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
 กลุ่มท่ี 4 ประเด็นอำหำรปลอดภัย (สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช) 
      เขตสุขภาพที่ 8 อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย  
      เขตสุขภาพที่ 3 อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร  

วิทยากรกลุ่ม 
 1. แพทย์หญิงปานทิพย์  โชติเบญจมาภรณ์  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
 2. นางสาวเพ็ญศรี  อนันตกุลนธี รองผู้อ านวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
 3. นางสาวขวัญนภา  อุทัยทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
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  กลุ่มท่ี 5 ประเด็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ (COVID-19) 
       เขตสุขภาพที่ 2 อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (ผ่านระบบ Zoom meeting) 
       เขตสุขภาพที่ 7 อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 
   วิทยากรกลุ่ม 
 1. แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาวรกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
            2. อาจารย์จริยากร ดิษจินดา  นักวิชาการอิสระ 
 3. นางนพรัตน์  มงคลางกูร นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการพิเศษ กองโรคติดต่อทั่วไป 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. แบ่งกลุ่มพิจารณาแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามประเด็นปัญหาของพื้นที่ 

แบ่งกลุ่มตามประเด็นพื้นที่เลือก 5 กลุ่ม ดังนี้ (ต่อ)  
 กลุ่มท่ี 1 ประเด็นควำมปลอดภัยทำงถนน 
        เขตสุขภาพที่ 11 อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่  

      เขตสุขภาพที่ 12 อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา  
      เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ        
วิทยากรกลุ่ม 

  1. อาจารย์สรงคก์ฏณ์  ดวงค าสวัสดิ์ นักวิชาการอิสระ 
 2. ดร.ปัญณ์ จันทร์พาณิชย์ นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ กองป้องกันการบาดเจ็บ 
 กลุ่มท่ี 2 ประเด็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรงัและปัจจัยเสีย่ง 
        เขตสุขภาพที่ 3 อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  
        เขตสุขภาพที่ 5 อ าเภอเมือง จังหวัดเพขรบุรี  
  วิทยากรกลุ่ม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. แพทย์หญิงปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
3. นายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ กองโรคไม่ติดต่อ 

 กลุ่มท่ี 3 ประเด็นกำรจดักำรขยะ 
      เขตสุขภาพที่ 10 อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  
      เขตสุขภาพที่ 1 อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน (ผ่านระบบ Zoom meeting) 
   วิทยากรกลุ่ม 
           1. ดร.นายแพทย์สมเกียรติ  ศิริรัตนพฤกษ์  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
           2. นางสาวประไพพรรณ  น าพันธุ์วิวัฒน์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
               กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
 กลุ่มท่ี 4 ประเด็นอำหำรปลอดภัย (สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช) 
      เขตสุขภาพที่ 8 อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย  
      เขตสุขภาพที่ 3 อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร  

วิทยากรกลุ่ม 
 1. แพทย์หญิงปานทิพย์  โชติเบญจมาภรณ์  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
 2. นางสาวเพ็ญศรี  อนันตกุลนธี รองผู้อ านวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
 3. นางสาวขวัญนภา  อุทัยทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
 กลุ่มท่ี 5 ประเด็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ (COVID-19) 
       เขตสุขภาพที่ 2 อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (ผ่านระบบ Zoom meeting) 
       เขตสุขภาพที่ 7 อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 
   วิทยากรกลุ่ม 
 1. แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาวรกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
 2. อาจารย์จริยากร ดิษจินดา  นักวิชาการอิสระ 
            3. นางนพรัตน์  มงคลางกูร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ กองโรคติดต่อทั่วไป 
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วันพุธท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2564 
09.00 – 10.00 น. บรรยาย เรื่อง การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในต่างประเทศ 

        โดย นายแพทย์สมเกียรติ  ศิริรัตนพฤกษ์  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  กรมควบคุมโรค 
10.00 – 10.30 น. ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและการบริหารจัดการ การจัดเก็บข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพฯ ในพื้นที่ในระยะต่อไป 

        โดย นายไพโรจน์ พรหมพันใจ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10.30 – 11.30 น. แบ่งกลุ่มทบทวนการจัดเก็บข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพฯ ในพื้นที่ระดับอ าเภอในระยะต่อไป แบ่งกลุ่มตามพื้นที่ 4 กลุ่ม 

ดังนี้ 
 - กลุ่มที่ 1  ภาคเหนือ (เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์) 
 - กลุ่มที่ 2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขต 7 จังหวัดขอนแก่น เขต 8 จังหวัดอุดรธานี เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี) 
 - กลุ่มที่ 3  ภาคกลาง (เขต 5 จังหวัดราชบุรี เขตภาษีเจริญ) 

- กลุ่มที่ 4  ภาคใต้ (เขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 12 จังหวัดสงขลา) 

11.30 – 12.00 น. น าเสนอผลการประชุมกลุ่มการจัดเก็บข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพฯ ในพื้นที่ระดับอ าเภอ 
 โดย ตัวแทนจากแต่ละเขตสุขภาพ 

 
 



 

 

ความเป็นมาโครงการพัฒนามาตรการป้องกันควบคุมโรคและภัยสขุภาพ 

ด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่  

 

 

 

        โดย นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์  
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
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การพฒันาและดําเนินงานเพอืความรอบรูด้า้นสุขภาพ 
(Health literacy) ในชมุชน โดยใชก้ลไก พชอ.

นพ. สมเกยีรต ิศิรริตันพฤกษ์
กรมควบคุมโรค

ความเปนมาโครงการพัฒนามาตรการปองกนัควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพดวยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่

กรมควบคุมโรค
สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
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การดาํเนินงานสนบัสนุนพฒันากลไก พชอ. 
ของกรมควบคมุโรค

การพฒันาทางดา้นวชิาการ
การพฒันาและขบัเคลอืนนโยบาย

วัตถุประสงคของโครงการ (ดานวิชาการ)

1 :     เพื่อทราบความตองการจําเปน(need assessment) และทราบกระบวนการและกลไก
ในการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 
2 :     เพื่อพัฒนารูปแบบในการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพผาน
กระบวนการและกลไกการดําเนินงานของคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.) 
3 :     เพ่ือสังเคราะหประเด็นเชิงนโยบายในการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาํเภอ (พชอ.) 
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• การพัฒนางานดานวิชาการ
พัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในการปองกันควบคุมโรคระดบัประเทศ เรื่อง คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) กับการปองกันควบคุมโรค ระยะที่ 1-3 (พ.ศ.2561 - 2563) 

ระยะที่ 3 
พัฒนาชุดขอมูล ตัวบงชี้ข้ันตํ่า ในการ
ปองกันควบคุมโรค ที่เปนประเด็นสาํคัญ

ของพ้ืนที่ ใน 4 ประเด็น ไดแก 
ความปลอดภัยทางถนน โรคไมติดตอ
เรื้อรังและปจจัยเสี่ยง การจัดการขยะ 

และอาหารปลอดภยั 
(ดานสารเคมีกําจัดศัตรูพืช)

ระยะที่ 2 
พัฒนารูปแบบในการปองกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพผานกลไกการ

ดาํเนนิงานของ พชอ.
       - ระบบขอมลู
       - กระบวนการวางแผน
         และติดตามประเมินผล

ระยะที่ 1
ศกึษากระบวนการ กลไกใน

การดําเนินงานและความตองการ 
(need assessment) 

ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติระดับอําเภอ (พชอ.) 

สรุปขอคนพบ 
(GAP)
ระยะท่ี 1

ยงัขาดความชัดเจนของแผนงาน/การดําเนนิงานและการ
ติดตามประเมินผล

ยงัขาดการเผยแพรและประชาสัมพันธการดาํเนินงาน
ของพชอ. เพ่ือสรางการมีสวนรวม

ยงัขาดการบูรณาการทรัพยากรจากทุกภาคสวน/
แนวทางการจัดหา งปม. การเบิกจาย

ยงัขาดความเขาใจบทบาทหนาที่ และการมีสวนรวมตอการ
แกไขปญหา

ระบบขอมูลเพื่อการวเิคราะห ตัดสินใจ และระบุปญหา
ยังขาดความถูกตอง ครบถวน และเปนปจจบุัน
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Coaching&เยี่ ยมเสริมพลัง โดย
ผูทรงคุณวุฒิ ทีม สทว. และอาจารย
ที่ปรึกษาระหวางการจัดกิจกรรม

ในพ้ืนที่ จํานวน 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 
(3 วัน)

ครั้งที่ 2 
(3 วัน)

ครั้งที่ 3 
(3 วัน)

การติดตามประเมินผลและบูรณาการทรัพยากร

การจดัทําแผนงานโครงการแกไขปญหาคุณภาพชีวิต

-  โครงสรางขอมูลที่จําเปน
-  กําหนดประเด็นปญหา

Output 1:  มีโครงสรางขอมลูระดบัอาํเภอเพ่ือวางแผนปองกันควบคุมโรค
               เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

Output 2 : ไดแผนงาน/โครงการปองกันควบคุมโรคเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

Outcome : แผนงาน/โครงการ และกลไกการขับเคลื่อนโครงการ
ปองกันควบคุมโรคเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

Output 3 : ไดแนวทางการตดิตามประเมินผลโครงการปองกันควบคุมโรค
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

กระบวนการพัฒนาระยะที่ 2

พัฒนารูปแบบในการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพผานกลไกการดําเนนิงานของ 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)

ระยะท่ี 2

พัฒนารูปแบบในการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพผานกลไกการดําเนนิงานของ 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติระดับอําเภอ (พชอ.)

ระยะท่ี 2

ขอคนพบ (GAP) ระยะท่ี 2

ประเด็นที่จะพัฒนาตอไป

1. พ้ืนที่มีขอจาํกัดในการเชื่อมโยงขอมูลจากหนวยงานระดับอําเภอ
2. มีความสนใจพฒันาฐานขอมูลตามประเด็นที่เลือกแลว เพื่อระบุสาเหตุปญหา วางแผน และติดตามประเมินผล
3. โครงการแกปญหามีมาตรการที่ตรงกับสาเหตุของปญหามากข้ึน (รอยละ 50)
4. สมรรถนะของ สคร. สสจ. สสอ. อปท. และหนวยงานอ่ืนระดับอําเภอ สามารถจัดกระบวนการในพื้นที่ได

1. พัฒนา&เช่ือมโยงฐานขอมูลเชิงประเด็น เพ่ือระบุปญหา วางแผน และติดตามประเมินผล
2. พัฒนากระบวนการ วิเคราะหสาเหตุปญหา วางแผน และติดตามประเมินผล 
3. จัดทํามาตรการท่ีมปีระสิทธผิลที่ไดจากพ้ืนที่เพื่อเปนทางเลือกในการแกไขปญหา
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
      - สคร.ใหสามารถเปนพ่ีเลี้ยงใหกับอําเภอ
      - ทีมวิชาการอําเภอ
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วตัถปุระสงค ์ระยะท ี3

จดัทาํและพฒันาระบบขอ้มูลตามประเด็นท ีพชอ. ใหค้วามสาํคญั 
โดยเฉพาะขอ้มูลตามตวัแปรขนัตาํ แหลง่ขอ้มูล วธิวีเิคราะหแ์ละ
นําเสนอขอ้มูล เพอืนําไปสูก่ารกาํหนดและตดิตามปัญหา

ขอคนพบในระยะที่ 3 

พัฒนา&เช่ือมโยงฐานขอมูลในภาพรวม
ระดับอําเภอและเชิงประเด็น เพื่อระบุ
ปญหา วางแผน และติดตามประเมินผล

ชดุขอมูลหรือตัวชี้วัด
ในเชิงประเด็น 4 ประเด็น

ตัวอยางบทเรียนในการบรหิารจัดการ
ระบบขอมูลใน พชอ.

 และการนําไปใชประโยชน

6



วตัถปุระสงค ์ระยะท ี4

จดัทําขอ้เสนอทางเลอืกของมาตรการในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาในประเด็นท ีพชพ. ใหค้วามสําคญั 
ตามบรบิทของ พชพ.

ลกัษณะของมาตรการทดีตีามบรบิทของ พชพ.
• คณะกรรมการ พชพ. มสี่วนในการรว่มคดิ รว่มกาํหนดปัญหาและรว่มจดัการปัญหา 
โดยเฉพาะภาคประชาชน

• พจิารณาองิตามบทบาทของคณะกรรมการฯ 

• ครอบคลมุมาตรการทสีําคญั เชน่ การพฒันานโยบาย การบงัคบัใชก้ฎหมาย การสรา้งความรู ้
และความตระหนักแกป่ระชาชน การรว่มจดัสรรงบประมาณและทรพัยากร การควบคมุ
ตดิตามและประเมนิโครงการ

• มาตรการมคีวามจาํเพาะเจาะจงตามสภาพปัญหาของพนืที

• สามารถตอบปัญหาเรอืงตวับ่งชทีางสงัคมทมีผีลต่อสขุภาพและความเป็นธรรมทางสงัคมและ
สขุภาพ

• มาตรการจะตอ้งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มคีวามคุม้ค่า

7



หวัใจสาํคญัทจีะทาํใหป้ระชาชนมีสขุภาพและคุณภาพชีวติทดีี
จากการประชมุของ WHO ทปีระเทศไนโรบ ีไดส้รุปกลไกทสีาํคญั 5 ประเดน็ทจีะช่วยลด

ความเหลอืมลาํทางดา้นสุขภาพ ความยากจน และพฒันาสุขภาพและคุณภาพชวีติของประชาชน มี
ดงัต่อไปนี
1. มุง่เนน้การส่งเสรมิสุขภาพของประชาชน
2. สรา้งความเขม้แขง็ของระบบสุขภาพ
3. การมส่ีวนร่วมดาํเนินการจากทกุภาคส่วนและภาคเีครือข่าย
4. สรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชมุชน
5. พฒันาความรอบรูด้า้นสุขภาพและพฤตกิรรมสุขภาพ

หลกัการของการปรบัเปลยีนพฤติกรรม
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ความหมายของความรอบรูด้า้นสุขภาพ (WHO)

เป็นคาํทใีชใ้นการอธิบายถงึความสามารถและมส่ีวนร่วมในการเขา้ถงึขอ้มลูและบรกิาร
ทางสุขภาพ
โดยหมายถงึลกัษณะของบคุคลและทรพัยากรทางสงัคมทจีะช่วยใหป้ระชาชนและชมุชน 
เขา้ถงึ เขา้ใจ คิดวเิคราะหแ์ละใชข้อ้มูลและบริการทางสุขภาพในการตดัสนิใจเกยีวกบั
สุขภาพ โดยความรอบรูด้า้นสุขภาพจะหมายรวมถงึความสามารถในการสอืสาร มุง่มนั
และกระทาํต่อการตดัสนิใจทางดา้นสุขภาพของตนเองดว้ย

ความสาํคญัของความรอบรูด้า้นสุขภาพ

การส่งเสรมิและดาํเนินงานประเดน็ความรอบรูด้า้นสุขภาพ จะ
ช่วยใหสุ้ขภาพของประชาชนดขีนึและช่วยลดความเหลอืมลาํดา้น
สุขภาพ หน่วยงานทเีกยีวขอ้งควรมนีโยบายและการดาํเนินงานใน
การพฒันาความรอบรูด้า้นสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุม่ประชากร
เป้าหมาย
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การตอบสนองหรือสนบัสนุนความรอบรูด้า้นสุขภาพ

องคก์รต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยบรกิารสุขภาพ สามารถทจีะตอบสนองหรอื
สนบัสนุนความรอบรูด้า้นสุขภาพใหแ้ก่ประชากรกลุม่เป้าหมายได ้โดยการปรบั
การใหบ้รกิาร จดัสภาพแวดลอ้มและสรา้งผลติภณัฑใ์หม้ขีอ้มลูทางสุขภาพ และ
ทาํใหป้ระชาชนทมีรีะดบัความรอบรูด้า้นสุขภาพในระดบัต่างๆ สามารถเขา้ถงึได ้

การพฒันาความรอบรูด้า้นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

หน่วยงานทเีกยีวขอ้งจะตอ้งมกีารพฒันานโยบายและการดาํเนินงานดงันี
สรา้งความเขม้แขง็และสนบัสนุนใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มูลและความรูเ้กยีวกบั
สุขภาพ รวมทงัการลดขอ้จาํกดัต่างๆของแต่ละบคุคลลง
พฒันาระบบขอ้มลูใหส้ามารถเขา้ถงึและเขา้ใจไดง้า่ย โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ
สรา้ง พฒันาและประยุกตใ์ชข้อ้มลูเชิงประจกัษ ์ในการติดตามและประเมนิผลความ
รอบรูด้า้นสุขภาพของชมุชน รวมทงัการประเมนิมาตรการต่างๆทเีกยีวขอ้ง
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นโยบายการพฒันาความรอบรูด้า้นสุขภาพในระดบัประเทศ

องคก์ารสหประชาชาติไดม้มีติใหแ้ต่ละประเทศมนีโยบายและกลไกในการพฒันาความรอบรูด้า้นสุขภาพของประชาชน ดงัต่อไปนี
1. พฒันาและขยายมาตรการในการส่งเสรมิความรอบรูด้า้นสุขภาพทมีปีระสทิธิภาพใหค้รอบคลุมกลุม่ประชากรต่างๆ
2. พฒันาประเดน็แนวทาง เนือหาและมาตรการหลกัในระดบัประเทศ รวมทงัตวัดชันีชวีดัในการกาํกบัติดตามและประเมนิผล
3. มุง่เนน้การเพมิระดบัความรอบรูด้า้นสุขภาพใหแ้ก่กลุม่เสยีง กลุม่เปราะบาง กลุม่ดอ้ยโอกาสต่างๆ เช่น กลุม่แมแ่ละเดก็ กลุม่เสยีง

ผูต้ดิเชอื HIV กลุม่ผูสู้งอายุ กลุม่ผูป่้วยโรคเรอืรงั กลุม่ประชากรขา้มชาต ิเป็นตน้
4. มาตรการและการดาํเนินงานควรสอดคลอ้งไปกบัการพฒันาระบบขอ้มลูของประเทศ เพอืใหเ้กิดความยงัยนื โดยการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเขา้มาร่วมพฒันา
5. ผลกัดนันโยบายในทกุระดบัใหส้นบัสนุนในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในองคก์ร ใหส้ามารถดาํเนินงานดา้นความรอบรูด้า้น

สุขภาพ

จัดทํามาตรการปองกันและแกไขปญหาตามประเด็นปญหาของพ้ืนที่ (ประเดน็ความปลอดภยัทางถนน 
โรคไมติดตอเรื้อรังและปจจัยเสี่ยง การจัดการขยะ อาหารปลอดภัย (ดานสารเคมีกําจัดศัตรูพืช) และ COVID-19)

วิธีการ ปงบประมาณ 2564
• การทบทวนองคความรูทางดานวิชาการเก่ียวกับมาตรการท่ีสําคญั
• ประชุมแลกเปล่ียนกับผูเช่ียวชาญเพื่อพัฒนาแบบประเมิน Health literacy 
• ยก (ราง) แบบประเมิน Health literacy) + ปรับแบบประเมิน Health literacy ตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ของผูเชี่ยวชาญ
• นําแบบประเมิน Health literacy ทดลองใชในกลุมตัวอยาง (try-out) + ปรับปรุงแบบประเมินฯ
• พื้นท่ีนํารองประเมิน Health literacy
• วเิคราะห และสรปุผลประเมิน Health literacy
• ทบทวนมาตรการท่ีมีในปจจุบันตามประเด็นปญหาฯ แลออกแบบมาตรการตาม GAP ที่พบ 

ปงบประมาณ 2565
• นํามาตรการในการปองกันและแกไขปญหาในประเด็นที่ พชอ./พชข. ใหความสําคัญ ทดลองใชในพื้นที่นํารอง
• ติดตาม และรวบรวมผลการนาํมาตรการในการปองกนัฯ ที่ไปใชในพ้ืนท่ีนํารอง
• ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูผลการนํามาตรการในการปองกันฯ

ระยะท่ี 4
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ประเด็นโรคไมติดตอเรื้อรัง
และปจจัยเสี่ยง 

ประเด็นความปลอดภัย
ทางถนน 

1. อําเภอเมือง    จังหวัดกระบ่ี     พ้ืนที่รับผิดชอบ สคร. 11 นครศรีธรรมราช
2. อําเภอเทพา   จังหวัดสงขลา    พ้ืนที่รับผิดชอบ สคร. 12 สงขลา
3. เขตภาษีเจรญิ กทม. พ้ืนที่รับผิดชอบ สปคม.

1. อําเภอหันคา  จงัหวดัชัยนาท พ้ืนท่ีรับผิดชอบ สคร.3 นครสวรรค
2. อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี พ้ืนที่รับผดิชอบ สคร.5 ราชบุรี

ประเด็นการจัดการขยะ 
1. อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี พ้ืนที่รับผิดชอบ สคร.10 อุบลราชธานี
2. อําเภอปาซาง  จังหวัดลําพูน  พ้ืนที่รับผิดชอบ สคร. 1 จังหวัดเชียงใหม

ประเด็นอาหารปลอดภยั 
(สารเคมีกําจัดศัตรูพชื) 

1. อําเภอผาขาว จังหวัดเลย พ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ สคร.8 อุดรธานี
2. อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจติร พ้ืนที่เขตรับผิดชอบ สคร. 3 นครสวรรค

5 ประเด็น & พ้ืนท่ี 11 แหง

ประเด็นโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา (COVID - 19)

1. อําเภอทาสองยาง  จงัหวดัตาก พ้ืนที่เขตรับผิดชอบ สคร.2 พิษณุโลก
2. อําเภอหนองฮ ี จังหวัดรอยเอ็ด พ้ืนที่เขตรับผดิชอบ สคร.7 ขอนแกน

สรุป
การดาํเนินโครงการในครงันีเป็นโครงการพฒันารูปแบบนาํร่องทางวชิาการ เพอืพฒันา
แนวทางใหแ้ก่ พชอ. และหน่วยบรกิารสาธารณสุขในพนืท ีในการดาํเนินการดูแล
สุขภาพและคุณภาพชีวติของประชาชนในอาํเภอ
การดาํเนินการจะอาศยักลไกของ พชอ. เป็นหลกัในการขบัเคลอืน โดยอาศยัการมสี่วน
ร่วมของทงัหน่วยบริการสาธารณสุข หน่วยงานภาครฐัอนืๆ ภาคีเครือขา่ยและภาค
ประชาชน
การดาํเนินงานในครงันี จะมุ่งเนน้ทกีารพฒันาความรอบรูด้า้นสุขภาพและการ
ปรบัเปลยีนพฤตกิรรมสุขภาพของประชาชนกลุม่เป้าหมายใน 5 ประเด็นหลกั
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หลักการ แนวทางการสร้างเสริมและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ         

         
 

 

         
 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
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Health Literacy

e-mail kmkaeo@gmail.com Tel. 081 6840109
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Health Literacy

Health Literate Organization

Happy workplace)
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o Health Literacy: HL 1974  

o Health Literacy 1998 

o 7th Global Health Promotion 2009, Nairobi, Kenya  

o 20 2561-2580

o HL Parker, 2000; DeWalt, 2004; Baker, 2007)

o 9th Global Health Promotion 2016, Shanghai, China 
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o (Reading recognition) (Tsubakita et al., 2017) 

o (Reading comprehension) (Chisolm & Buchanan, 2007)  

o (Numeracy) (Chisolm & Buchanan, 2007) 

o (Understanding health information) (Abel et al., 2015) 

o (Finding health information) (Abel et al., 2015) 

o (Evaluation health information) (Quemlo et al., 2017) 

o (Communication health information) (Manganello et al., 2015) 
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(access)1-5

(understand)1-5

(questioning)3-5

make decision 1-5

(apply)1-3,5

Health
literacy

.

access understand questioning
make decision apply

1 Sorensen et al. (2012) 2 Pelikan et al. (2014) 3 ( ) 4 (2561) 5 (2562) 
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5
functional interactive critical

Nutbeam (2000, 2008

Functional

Interactive

Critical

1 Functional Health Literacy: FHL

2 Interactive Health Literacy: IHL

3 Critical Health Literacy: CHL

4 25

Focus
on

Health Literacy

Font

Size

Color

Type

Language

Design

Fact

Enough

Appeal

Trust

Value

Design

(design)

4 26

26



4 27

& 

(access)

Checklist

(understand) Fotonovela Teach-back,

Show-me Ask Me 3

(questioning)

- 4

make decision

4

(apply) application
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o (Fotonovela Technique) 

o (Teach-back Technique)

o (Show-me)

o (Chunk & Check Methods)

o (Checklists & Scorecards)

o (Ask Me 3)

o (Shame-free)

o
o (Decision making)

o Self-monitoring
4 29

(communication strategies)

(fotonovela technique) 

teach-back,  Ask Me 3, chunk & check, show-me)

7) 

(Kripalani & Weiss, 2006; Kickbusch et al., 2013; Clark & Mayer, 2016)
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The Information-Motivation-Behavioral Skills IMB) Model (Fisher JD. & Fisher, WA., 1992)
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Manganello (2008)

o Health Literacy
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HLO

World Health Organization. Regional Office for the Eastern Mediterranean (2012)
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regulation

organization

HEALTH
PROGRAM

Phase 4
Administrative &
policy assessment
and intervention

alignment

Output Longer-term
health outcome

Short-term
social  impact

Short-term
impact

ProcessInput Long-term
social  impact

Phase 5
Implementation

Phase 6
Process evaluation

Phase 7
Impact evaluation

Phase 8
Outcome evaluation

Proceed evaluation tasks: Monitoring & Continuous Quality Improvement

Health

Phase 3
Educational &

ecological
assessment

Predisposing

Reinforcing

Enabling

Behavior

Environment

Phase 2
Epidemiological, behavioral 
& environmental assessment

Genetics

PRECEDE-PROCEED Model
(Green, 1970; Green, 1991; Green, 1999; Green & Kreuter, 2005)

Knowledge
Attitude
Perceive  etc.

Friend/Family
Media
Social  etc

Skills*
Access
Physical
Law/ Policy etc.
.
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10 

1. (Adults)  
o Rapid Estimate of Adults Literacy in Medicine: REALM & S-REALM
o Test of Functional Health Literacy in Adult: TOFHLA & S-TOFHLA
o Medical Achievement Reading Test MART) 
o Newest Vital Sign NVS) O HLAT-8, p_HLAT-8, HLAT-51
o Measuring FHL IHL & CHL (Ishikawa et al., 2008

2. (Child & Adolescent)
REALM-Teen, c-sTOFHLAd, eHEALS, CHC Test, HLAB, HKACSS, MHL, 
DNT-39, CHLT, VOHL, HAS-A , MaHeLi, QuALiSMental, FCCHL-AYAC, 
ICHL, HELMA, HLSAC, REALM-TeenS funHLS-YA, HLS-TCO, HLAT-8, 
p_HLAT-8, HLAT-51 

4 43

HLAT-8 18-25 FHL 4
- 2
- 2
IHL 2 , CHL 2

5-point Likert scale; 
4-point Likert scale
self-administered
and self-reported

p_HLAT-8 22 FHL, IHL & CHL
2

2
2
2

5-point Likert scale; 
4-point Likert scale
self-administered
and self-reported

HLAT-51 18-24 FHL, IHL & CHL
20

11
8

12

Yes/no  
Multiple choice 
self-administered
and self-reported

o Health Literacy   
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o Health Literacy

Newest Vital Sign (NVS)  Rapid Estimate of Adults Literacy in Medicine REALM)
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1. 

National Assessment of Adult Literacy: NAAL)

2. 

The European Health Literacy Survey: HLS-EU)

3. 

.. (Likert scale)

1 = 2 = 3 = 4 = 

.. 4 

1  (inadequate)    2  (problematic) 

3  (sufficient)  4  (excellent)

Source:  The European Health Literacy Survey: HLS-EU (Sorensen et al., 2012; Pelikan et al., 2014)

European Health Literacy Survey Questionnaire. (HLS-EU-Q) Sorensen et al., 2013)
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: Focus

Source:  Sorensen et al. (2012); Sorensen et al. (2013)
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2. Health Literacy 
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8 285 270

: 

3

eBooK www.chulabook.com, wwwse-ed.com www.naiin.com
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: 2

Health Literate Organization & Happy Workplace 

kmkaeo@gmail.com  Tel. 081 684 0109
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: 1
228 22

Health Literate Organization) 

Happy Workplace
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http://hepa.or.th/journal.php
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แนวคิดการสร้างเสริม ประเมินองค์กรรอบรู้ดา้นสุภาพ  
(Health Literate Organization) และมาตรการที่ส่งผลใหเ้กิด 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน         

 

 

         
 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
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การส่งเสรมิความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤตกิรรมสุขภาพ  
(Health Literacy and Health Behavior)  

 

         
 
      
 

   โดย นายยุทธพงษ์ ขวญัชื้น  
รองผู้อำนวยการด้านบริหาร/หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล 

              กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ

กองสุขศึกษา  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

      ชุมชนรอบรู้ดา้นสุขภาพ

ประชาชน
ดาํเนินงาน
ดูแลสุขภาพ

สธ.ผลกัดนั
สนบัสนุน

การดาํเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ
สนบัสนุน

ทมีแกนนํา
ประเมินผล
ถอดบทเรียน

ข้อมูลพืนฐาน
และพฤติกรรม

สุขภาพ

วางแผน
ปรับเปลยีน

พฤติกรรมสุขภาพ

จัดกจิกรรม
เฝ้าระวงั
พฤติกรรม

แลกเปลยีนเรียนรู้

วเิคราะห์
ข้อมูล

วางแผน/
ออกแบบ

จัดกจิกรรม
จัดสภาพ
แวดล้อม

ประเมินผล
ถอดบทเรียน

ทีมงาน

: แนวทางการดําเนินงาน ชุดการเรียนรู้ สือ พืนทตีัวอย่าง เครืองมือประเมิน     
เวทีแลกเปลยีนเรียนรู้และถอดประสบการณ์ 

สิงสนับสนุน 

ประชาชน กิน ผัก ผลไมสด

วันละ ½ กิโลกรัม
ออกกําลังกาย 5วัน/สัปดาห  

วันละ 30 นาที

ลดความเครียด งดบุหรี่ สุรา

นักเรียนมีพฤติกรรมข้ันพ้ืนฐาน
ตามสุขบัญญตัิแหงชาติ

เขาใจ เรื่องสุขภาพ 
นําไปปฏิบัติในชีวิตประจาํวัน 

ส่ือสารกับผูอื่นได
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ขนัตอน  : การดาํเนินงานหมู่บ้านปรับเปลยีนพฤติกรรมสุขภาพ

 

 

 

ดาํเนินการโดยชุมชน
ตามวถิชีีวติและการ
มีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน

          การประเมินผลสําเรจ็และการถอดบทเรียน7

        การแลกเปลี่ยนเรยีนรูเครือขายสุขภาพ6

        เฝาระวงัพฤติกรรมสุขภาพ5

         จดักิจกรรมการเรยีนรูเพ่ือปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน4

         จดัทําแผนพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ3

       ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานหมูบานและพฤติกรรมสขุภาพ2

       สรางและพัฒนาทีมแกนนําพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ1

เครืองมือทใีช้ :  *โปรแกรมประเมนิการพฒันาหมู่บ้านปรับเปลยีนพฤติกรรมสุขภาพ  ใน Health Gate
     *แบบประเมิน HL.&HB.  ในกลุ่มวัยทํางาน  บน Google Form หรือ โปรแกรมประเมิน(Excel)ในเวปไซด์กองสุขศึกษา

*คู่มือการยกระดับหมู่บ้านปรับเปลยีนสู่ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ
*โปรแกรมสุขศึกษาเพือการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

• จัดศูนยการเรียนรูดานสุขภาพเพื่อเปนแหลงเรียนรู และเปน
สถานที่ในการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู

• มีชองทางการสื่อสาร เผยแพรความรูท่ีเขาถึงไดงาย พรอมบริการ
ตลอดเวลา ใหขอมูลสุขภาพท่ีถูกตองผานระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย

• จัดสภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูดานสุขภาพ

 เพ่ือใหประชาชนเขาถึงขอมูลสุขภาพ

แนวคิดการดาํเนินงานสุขศึกษา
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• จัดการเรียนการสอนดานสุขภาพเนนใหประชาชนมีการคิด 
วิเคราะห  การจัดการสุขภาพ แกไขปญหาสุขภาพของตนเอง 
ชุมชน และเรยีนรูทักษะชีวิต (โดยเฉพาะวัยเรียน)

• จัดหาสื่อความรูดานสุขภาพที่ใชภาษาที่เขาใจไดงาย และงายตอ
การจดจํา นําไปปฏิบัติได

• มีการใหคําปรึกษาอยางเปนกันเอง

เพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง

แนวคิดการดาํเนินงานสุขศึกษา

• จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท 
เพ่ือใหเกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางบุคคล

• สรางและพัฒนาตนแบบสุขภาพระดับบุคคล ชุมชน เพ่ือการสื่อสารความรู
ดานสุขภาพ

• จัดใหมีการสื่อสารและรณรงคดานสุขภาพในโรงเรียน ชุมชน เพื่อสราง
กระแสและการรับรูใหเกิดการมสีวนรวมในการดาํเนินงานพัฒนาสุขภาพ

เพื่อใหประชาชนมีทักษะการส่ือสารเพื่อเพิ่มความรูดานสุขภาพ 

แนวคิดการดาํเนินงานสุขศึกษา
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• ใหรูจักการประเมินสุขภาพตนเอง
• ใหมกีารต้ังเปาหมายในการดูแลสุขภาพของตนเอง
• สงเสริมชมรม/กลุม เพ่ือใหมีการปรึกษาหารือ ชวยเหลอืกันในการดูแล

สุขภาพรวมกัน
• จัดโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อฝกปฏบัิตดิวยตนเอง 
    เปนการเพิ่มทักษะและความคิดในการดูแลสุขภาพของตนเอง เชน

โปรแกรม ลดพุง , โปรแกรมเลิกเหลา บุหร่ี ลดหวาน ลดเค็ม , โปรแกรม
ออกกําลังกาย  เปนตน

เพื่อใหประชาชนมีการจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเอง 

แนวคิดการดาํเนินงานสุขศึกษา

• มีขอมลู/เนื้อหาท่ีถูกตองทั้งขอดีและขอเสีย เพื่อการตัดสนิใจ
• สอนใหวิเคราะหขอดีและขอเสีย (วิเคราะหการกระทําท่ีมีผลตอ

สุขภาพ)
• ฝกทักษะการตอรอง ทักษะการปฏิเสธในสิ่งท่ีเปนผลเสียตอ

สุขภาพ
• สงเสริมคนในครอบครัว ชุมชน ใหเปนกําลังใจในการตัดสนิใจที่

ถูกตอง 

เพื่อใหประชาชนมีการตดัสินใจเลือกปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกตอง 

แนวคิดการดาํเนินงานสุขศึกษา
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แนวคิดการดาํเนินงานสุขศึกษา

• มีการส่ือสารความรูท่ีถูกตอง เชน เรื่องอาหารเสรมิ อาหารลด
ความอวน การออกกําลังกายในรูปแบบตางๆ ใหทันกับโฆษณาใน
เรื่องน้ันๆ

• ใชสื่ออิเลคทรอนิกส (ระบบสารสนเทศ) ตามสมัย 
• มีการเฝาระวังขาวสาร การโฆษณาทีเ่ก่ียวของหรอืสงผลกระทบ

ตอสุขภาพและมีการจัดการกรณีเปนผลเสียใหทันสถานการณ

เพื่อใหประชาชนรูเทาทันสื่อ 

แบบประเมนิความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy
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     แบบประเมนิความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy  (ปรับปรุงปี 2564)

ขอคําถามประเมินจากการรับรูความรูสกึ ความเช่ือมั่น ความสามารถ

หรือทักษะดานสขุภาพของตนเอง

ระดับความเป็นจริงตรงกับท่าน
มากทีสดุ
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอ้ย
(2)

นอ้ยทีสดุ
(1)

1. สามารถสืบคนขอมูลสุขภาพจากแหลงตางๆ ไดตรงกับสภาพปญหาที่ทานและคนใน

ครอบครัวของทานเปนอยู

2. สามารถไปพบแพทย บุคลากรสาธารณสุข หรือผูใหบริการดานสุขภาพ ตามอาการหรือ

สงสัยวามีอาการปวยจากโรคท่ีทานกังวล

3. สามารถเขาใจวิธีการปฏิบตัิตามคําแนะนําในสื่อสขุภาพเก่ียวกบัการดูแลสขุภาพและปองกันโรคได

4. สามารถอานและเขาใจในผลการตรวจสุขภาพเบ้ืองตน เชน ดัชนีมวลกาย (BMI), 

ระดับความดนัโลหิต(HT), ระดับนํ้าตาลในเลือด(DM) เปนตน

5.สามารถซักถามขอมูลทางสขุภาพกับผูใหบริการสุขภาพเพ่ือนํามาดแูลสขุภาพของทานใหดยีิง่ข้ึน

6.แลกเปลี่ยนความรูหรือแนวทางการปฏิบัติของตนเองกับผูใหบริการดานสขุภาพหรือผูอ่ืนได 

เชน แนวการปฏิบัติปองกันโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน การติดเช้ือโควิด-19

7.เปรยีบเทียบขอมูลดานสุขภาพจากหลายแหลงกอนตดัสนิใจทําตาม

8.พิจารณาขอดีขอเสยีของขอมูลสุขภาพที่ไดรับดวยเหตุผล กอนท่ีจะนํามาใชตาม          

ถึงแมจะมีคนที่ใชแลวไดผล

9.ควบคุม กํากับสขุภาพตนเอง เชน นํ้าหนัก ตรวจสุขภาพประจําป มองโลกในแงบวก       

ลดอาหารทําลายสุขภาพ ออกกําลังกาย เปนตน

10.วางแผน ทํากิจกรรมที่จําเปนเพ่ือการมีสขุภาพที่ดขีองตนเอง

ความรอบรู

ดานสขุภาพ

ชวงคะแนน รอยละของกลุมเปาหมาย

<60% ของคะแนนเต็ม ไมดี รอยละ 5.92
≥60% - <70% ของคะแนนเต็ม พอใช รอยละ 21.31
≥70% - <80% ของคะแนนเต็ม ดี รอยละ 31.60
≥80%ของคะแนนเต็ม ดีมาก รอยละ 41.17
ผานเกณฑที่กาํหนดระดับดีขึ้นไป รอยละ 72.77

พฤตกิรรมสุขภาพ ชวงคะแนน รอยละของกลุมเปาหมาย

<60%ของคะแนนเต็ม ไมดี รอยละ 3.50
≥60% - <70%ของคะแนนเต็ม พอใช รอยละ 15.58
≥70% - <80%ของคะแนนเต็ม ดี รอยละ 32.69

≥80%ของคะแนนเต็ม ดีมาก รอยละ 48.23
ผานเกณฑที่กาํหนดระดับดีขึ้นไป รอยละ 80.92
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ปรับพฤติกรรม…เปลยีนสุขภาพคนไทย..   

ขอบคุณ

กองสุขศึกษา   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
www.hed.go.th
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ชี้แจงแนวทางการประชุมกลุ่ม 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเรียนรู้การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยเครื่องมือแบบสอบถาม 
                  2. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
                      ทีจ่ะนำไปใช้ในพ้ืนที่ของตนเองต่อไป 

         
 
      
       
 

   โดย นายไพโรจน์ พรหมพันใจ  
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพ 
ในต่างประเทศ 

         
 
      
       
 
 

   โดย นายแพทย์สมเกียรติ  ศิริรัตนพฤกษ์   
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  กรมควบคุมโรค         
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แนวทางการพัฒนาและดาํเนินงานเพ่ือ

ความรอบรูดานสุขภาพ (Health literacy):

กรณีศกึษาจากตางประเทศ

นพ. สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ

กรมควบคุมโรค

ความหมายของความรอบรูดานสุขภาพ (WHO)

เปนคาํที่ใชในการอธิบายถึงความสามารถและมีสวนรวมในการเขาถึงขอมูล

และบริการทางสุขภาพ

โดยหมายถึงลักษณะของบุคคลและทรัพยากรทางสังคมทีจ่ะชวยใหประชาชน

และชุมชน เขาถึง เขาใจ คิดวิเคราะหและใชขอมูลและบริการทางสุขภาพใน
การตัดสินใจเก่ียวกับสุขภาพ โดยความรอบรูดานสุขภาพจะหมายรวมถึง

ความสามารถในการสื่อสาร มุงมั่นและกระทําตอการตัดสินใจทางดานสุขภาพ
ของตนเองดวย
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Integrated model of health literacy
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ความสําคัญของความรอบรูดานสุขภาพ

การสงเสริมและดําเนนิงานประเด็นความรอบรูดานสุขภาพ จะชวย

ใหสุขภาพของประชาชนดีขึ้นและชวยลดความเหล่ือมลํ้าดานสุขภาพ 

หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีนโยบายและการดําเนินงานในการพัฒนา

ความรอบรูดานสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุมประชากรเปาหมาย

การตอบสนองหรือสนับสนุนความรอบรูดานสุขภาพ

องคกรตางๆ โดยเฉพาะหนวยบริการสุขภาพ สามารถที่จะตอบสนองหรือสนับสนุน

ความรอบรูดานสุขภาพใหแกประชากรกลุมเปาหมายได โดยการปรับการบริการ 
สภาพแวดลอมและผลิตภณัฑใหมีขอมูลทางสุขภาพ และทําใหประชาชนที่มีระดับ

ความรอบรูดานสุขภาพในระดับตางๆ สามารถเขาถึงได
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The matrix with 4 dimensions of HL applied to 3 health domains

Access/obtain 

information

Understand 

information

Process/appraise  

Information

Apply/use

Health care ความสามารถในการ

เขาถึงขอมูลทาง

การแพทย

ความสามารถในการ

เขาใจขอมูลทาง

การแพทย

ความสามารถในการแปล

ผลและประเมินขอมูล

ทางการแพทย

ความสามารถในการ

ตัดสินใจและนําไปใช

เกี่ยวกับประเด็นทาง

การแพทย

Disease Prevention ความสามารถในการ

เขาถึงขอมูลปจจัยเส่ียง

ขอมูลปจจัยเส่ียง ขอมูลปจจัยเสี่ยง ขอมูลปจจัยเส่ียง

Health promotion ความสามารถในเพิ่มพูน

เขาถึงขอมูลปจจัยทาง

สังคมและสิ่งแวดลอมที่มี

ผลตอสขุภาพ

ขอมูลปจจัยทางสังคม

และสิ่งแวดลอมที่มีผลตอ

สุขภาพ

ขอมูลปจจัยทางสังคม

และส่ิงแวดลอมที่มีผลตอ

สุขภาพ

ขอมูลปจจัยทางสังคม

และส่ิงแวดลอมที่มีผลตอ

สุขภาพ
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ความแตกตางระหวางความรอบรูดานสุขภาพเฉพาะบุคคล (Individual HL) 

และความรอบรูดานสาธารณสุข (Public Health Literacy)

IHL PHL

คํานิยาม ระดับท่ีแตละบุคคลจะมีความสามารถในการ

รับ ประมวลและเขาใจเกี่ยวกับขอมูลและการ

บริการทางการแพทย เพ่ือนําไปสูการ

ตัดสินใจตอไป

ระดับที่แตละบุคคลและกลุมประชาชน

เปาหมายที่จะรับ ประมวล เขาใจ ประเมินผล 

และกระทําตอขอมูลท่ีจะนําไปใชในการ

ตัดสินใจในดานสาธารณสุข เพ่ือประโยชนแก

ชุมชน

ประชากรเปาหมาย ผูปวย ประชาชน

วัตถุประสงค ปรับปรุงภาวะสุขภาพระดับบุคคล ปรับปรุงและพัฒนาสุขภาพของประชาชนใน

ชุมชน

วัตถุประสงคหลัก เพิ่มการส่ือสารระบบขอมูลสุขภาพและ

สงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

รายบุคคล

สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนและ

เครือขายตางๆ ในการพัฒนาสุขภาวะของ

ชุมชน โดยเนนทีปจจัยทางดานสังคมและ

ส่ิงแวดลอม

การพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของจะตองมีการพัฒนานโยบายและการดําเนินงานดังนี้

สรางความเขมแข็งและสนับสนุนใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลและความรูเก่ียวกบัสุขภาพ 
รวมท้ังการลดขอจํากดัตางๆของแตละบุคคลลง

พัฒนาระบบขอมลูใหสามารถเขาถึงและเขาใจไดงาย โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ

สราง พัฒนาและประยุกตใชขอมูลเชิงประจักษ ในการตดิตามและประเมินผลความรอบรูดาน

สุขภาพของชุมชน รวมท้ังการประเมินมาตรการตางๆทีเ่ก่ียวของ

63



ประเด็นที่ตองพจิารณาในการพัฒนาและดําเนินงานความรอบ

รูดานสุขภาพในชุมชน

เนนในกลุมเปาหมายท่ีเปนกลุมเส่ียงหรือกลุมดอยโอกาสตางๆ

มาตรการหรอืการดําเนินงานจะตองตรงตามความตองการของกลุมเปาหมายและสอดคลองกับ
บริบทของชุมชน

ตองอาศัยการมีสวนรวมของหนวยงานและภาคีเครือขายในพื้นที ่โดยเฉพาะการมีสวนรวม
ของชุมชน

การดาํเนินมาตรการใหใชทรัพยากรและแหลงความรูในชุมชนเปนหลัก เพื่อใหสามารถขยาย
ผลไดและเกิดความย่ังยืน

กรณีศึกษาในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพในชุมชน

โครงการ Ophelia จากประเทศออสเตรเลีย โดยยอมาจาก

Op = Optimizing

He = Health

Li = Literacy

A = Access to health information and services

เปนโครงการความรวมมือในระดับนานาชาติ ที่จะพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ
ในระดับชุมชนในประเทศกําลังพัฒนาตางๆ โดยอาศัยการมีสวนรวมของชุมชน
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หลักการของโครงการ Ophelia

1. มุงเปาท่ีการพัฒนาสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของชุมชน

2. เนนท่ีการลดความเหล่ือมลํ้าทางสุขภาพและเพ่ิมการเขาถึงการบริการทางสุขภาพของประชาชน

3. ใหความสําคญักับตนทุนทางปญญาและความรู วัฒนธรรมและวิถชีีวิตของพื้นที่

4. ตอบสนองตอปญหาและความตองการดานความรอบรูดานสุขภาพทีเ่ปนประเด็นปญหาของพื้นที่

5. ตอบสนองตอความตองการการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพที่มคีวามหลากหลายหรือหลายระดับ 
ทั้งในระดับบุคคลและชุมชน

6. เนนการมีสวนรวมของหนวยงานภาคีเครือขายและภาคประชาชน ในการดําเนินงาน

7. มุงเนนการพัฒนาและการมีสวนรวมของหนวยบริการสุขภาพในทุกระดับ

8. มุงสูเปาหมายการพฒันาอยางย่ังยืน โดยผานการปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอม การปฏิบติั วัฒนธรรมและ
นโยบาย

องคประกอบของการดาํเนินงาน 3 ระยะของโครงการ Ophelia

ระยะท่ี 1 คนหาและประเมินระดับความรอบรูดานสุขภาพ รวมทั้งจดุออน จุดแข็ง ของ

ประชาชนกลุมเปาหมายในชุมชน

ระยะท่ี 2 รวมกันพัฒนามาตรการในการเพิ่มหรือสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ

ระยะท่ี 3  ดําเนินมาตรการ ประเมินผล และปรับปรุงมาตรการอยางตอเน่ือง

65



ข้ันตอนในการดําเนินการระยะท่ี 1

สํารวจและประเมินความรอบรูดานสุขภาพในกลุมประชาชนอยางเปนระบบ โดยใช

แบบสอบถามหรือแบบประเมิน 

การประชุมกลุมยอยเพือ่ระดมสมองหาขอมูลสถานการณเก่ียวกบัความรอบรูดานสุขภาพ

ในชุมชน

นําขอมูลที่ไดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมาทําการวิเคราะหและแปลผล 

นําเสนอผลใหแกหนวยงานที่เกีย่วของ ภาคเีครือขายและภาคประชาชน เพื่อระดมสมอง
หามาตรการในการปรับปรงุและสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพและประชาชน

กลุมเปาหมายตอไป

ข้ันตอนในการดําเนินการระยะท่ี 2

หนวยงานที่เกี่ยวของ ภาคีเครือขายและภาคประชาชนระดมสมองรวมคิดและตัดสินใจท่ี

จะหามาตรการในการปรับปรุงและสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ โดยกําหนดประเด็นดังนี้

ประเด็นปญหาสุขภาพที่สําคัญ

เปาหมายพฤติกรรมที่จะมุงเนนหรือปรับเปล่ียน

จุดออน จุดแข็งของความรอบรูดานสุขภาพของชุมชน

การออกแบบหรือปรับปรุงระบบขอมูลและการใหบริการทางสุขภาพท่ีจะตอบสนองตอ
ความรอบรูดานสขุภาพของประชาชนที่มีความหลากหลาย
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ขั้นตอนในการดําเนินการระยะที่ 3

การดําเนินมาตรการ ติดตาม และประเมินผลอยางเปนระบบ โดยใชระบบ

พัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement and Assurance)  

มีการปรับปรุงมาตรการการดําเนินงานและขยายผล

ประเด็นขอเสนอแนะในการดําเนินงาน

จัดทําระบบ โดยเฉพาะระบบขอมูลในการชี้วัด กาํกับติดตามและการรายงาน โดยเนนใน
ประเด็นดังตอไปนี้

สถานการณสุขภาพของชุมชน

พฤตกิรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมเส่ียงหรอืที่ตองการปรับเปล่ียนของชุมชน

ระดับความรอบรูดานสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะประชากรกลุมเปาหมาย รวมท้ัง
จุดออนและจุดแข็ง

สถานการณการเขารับบริการสุขภาพและการมีสวนรวมในหนวยบริการสุขภาพ

สถานการณการดําเนนิงานและนโยบายในการตอบสนองประเด็นความรอบรูดานสุขภาพ
ของหนวยบริการสุขภาพหรือองคกรตางๆที่เก่ียวของ
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การใชและพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพ
ใชขอมลูท่ีมอียูจากหนวยบริการสุขภาพและหนวยงานอ่ืนๆท่ีเกีย่วของ เพื่อคนหาประเด็นดังนี้

ปญหาสุขภาพที่สําคัญของชุมชน โดยเฉพาะพฤติกรรมสุขภาพท่ีเส่ียงหรือเปนปญหา

กลุมประชาชนที่มีปญหาสุขภาพ โดยเฉพาะผูที่มีพฤติกรรมเสี่ยง หรือผูที่ไมสามารถเขาถึงการ

บริการทางสขุภาพ

ปญหาหรืออุปสรรคในการเขาถึงบริการทางสุขภาพ รวมทั้งขอมูลทางสุขภาพ ทั้งในมติิระดับบุคคล 

ชุมชน หรือสภาพแวดลอม รวมท้ังปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคม

ขอเสนอแนะในการพัฒนามาตรการ

จะตองอาศัยการมีสวนรวมของหนวยงานและภาคเีครือขายในทุกระดับ ในการพิจารณา
ประเด็นดังตอไปนี้

ประเด็นปญหาทางสุขภาพทีเ่ปนความตองการของชุมชนในการแกไขปญหา

เนนที่การปองกันปญหาเปนหลัก

จัดลําดับความสําคัญของมาตรการ

พิจารณาหามาตรการและกลไกในการดําเนินงานที่เหมาะสม

มีการติดตาม ประเมินผลและพัฒนามาตรการอยางตอเน่ือง

ผลักดันใหเกิดเปนนโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลและ
การบรกิารทางสุขภาพท่ีสอดคลองกบัประชาชนในทุกระดับความรอบรูดานสขุภาพ
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เครื่องมือในการวัดความรอบรูดานสุขภาพ

การวดัหรือประเมินความรอบรูดานสุขภาพ
สวนใหญมักจะใชเคร่ืองมอืคือ แบบสอบถามท่ีออกแบบอยางมีมาตรฐาน (Health Literacy questionnaire (HLQ)) 

 โดยมักจะวัดใน 9 ประเด็น คอื

1. ความเขาใจและการไดรับการชวยเหลือจากบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข

2. มีขอมูลอยางเพียงพอท่ีจะดูแลสุขภาพตนเอง

3. กระตือรือรนที่จะดูแลสุขภาพตนเอง

4. มีสังคมที่จะชวยดูแลสุขภาพ

5. สามารถเขาใจเกี่ยวกับขอมูลสุขภาพ

6. มีความสามารถท่ีจะเขาไปมีสวนรวมในการเขารับบริการทางสุขภาพ

7. มีความสามารถที่จะกําหนดทิศทางและจัดการตนเองในขณะเขารับบริการทางสุขภาพ

8. มีความสามารถท่ีจะคนหาขอมลูสุขภาพที่ถูกตองและมีคุณภาพ

9. มีความสามารถในการทําความเขาใจขอมูลสุขภาพ เพื่อการตัดสนิใจในการดูแลตนเอง
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มิติหรือทักษะความสามารถที่จะตองวัดเพ่ือประเมินระดับ

ความรอบรูดานสุขภาพ
1. การรูหนังสือ (Literacy)

2. การสื่อสาร (Interaction)

3. ความเขาใจในขอมูล (Comprehension)

4. การคํานวณตัวเลข (Numeracy)

5. การคนหาขอมูล (Information seeking)

6. การประยุกตหรือนําไปใช (Application/Function)

7. การคิดวิเคราะหและตัดสินใจ (Decision making/Critical thinking)

8. การประเมินผล (Evaluation)

มิติหรือทักษะความสามารถที่จะตองวัดเพ่ือประเมินระดับ

ความรอบรูดานสุขภาพ (ตอ)

9. ความรับผิดชอบตอตนเอง (Responsibility)

10. ความมั่นใจในตนเอง (Confidence)

11. การกําหนดทิศทางและจัดวางเปาหมายตนเอง (Navigation)

12. แรงสนับสนุนทางสังคม (Social support for health)

13. สิทธิและการเขาถึง (ขอมูลและบริการทางสุขภาพ) (Rights and Access)

14. ความเชื่อใจ (Trust)

15. แรงจูงใจ (Motivation)
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ประเด็นท่ีตองพิจารณาเก่ียวกับเครื่องมือในการวัด

ปจจุบันมีเคร่ืองมือจํานวนมาก (มากกวา 51 เคร่ืองมือ)

เคร่ืองมือที่ดจีะตองสามารถใหผลประเมินตามวัตถุประสงคได

ตองมีคุณสมบตั ิpsychometric properties, construct validity, reliability, 

un-bias measurement

มีทั้งแบบทาํดวยตนเอง หรือสัมภาษณ (โดยตรงหรือทางโทรศัพท)

แบบเปนกระดาษหรือแบบ online

เวลาในการทําแบบประเมิน (7-30 นาท)ี หรือทางโทรศัพท (20-45 นาท)ี

เปาประสงคของการวัดความรอบรูดานสุขภาพ

วัดทักษะความรอบรูในบางดาน Vs วัดทักษะครอบคลุมทกุดานของความรอบรู

ประเมินรายบุคคล Vs รายกลุม Vs ระดับพื้นที่ (ตําบล อําเภอ จังหวัด ประเทศ)

ประเมินประชาชนกลุมเปาหมาย Vs ประเมินองคกรที่ตอบสนองตอการพัฒนา

ความรอบรู
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วัตถุประสงคและแนวทางในการประเมินความรอบรูดานสุขภาพ
การประเมนิระดบับุคคล

วตัถุประสงค: เพื่อประเมินระดับความรอบรูฯ พรอมจุดแข็งและขอจํากัดระดับรายบุคคล โดยเฉพาะในผูปวยท่ีมี

ปญหาทางสุขภาพซับซอนเร้ือรังและมีขอจํากัดทางจิตวิทยาสังคม เพื่อท่ีจะไดออกแบบมาตรการใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับผูปวยรายนั้นๆ

เคร่ืองมือ: แบบสอบถามท่ีใชในการประเมินหลายๆมิติ และมีการแปลผลออกมาเปนระดบัตางๆ รวมทั้งการ

สัมภาษณเชิงลึกเพิ่มเติม

การประเมนิแบบเปนกลุม

วตัถุประสงค: เพื่อประเมินความรอบรูดานสุขภาพออกมาเปนภาพรวมของกลุม ในการอธิบายปญหารวมของความ

รอบรูดานสุขภาพในกลุมเปาหมายนั้นๆ รวมท้ังจุดแข็งและขอจํากัด เพ่ือที่จะไดออกแบบและดําเนินการจัดบริการได

อยางสอดคลองตรงตามกลุมเปาหมาย รวมทั้งการวางแผนฝกอบรมเจาหนาที่และการสนับสนุน

เคร่ืองมือ: แบบสอบถามท่ีใชในการประเมินหลายๆมิติ และมีการแปลผลออกมาเปนระดบัตางๆ การสัมภาษณเชิงลึก 

และการประชุมกลุมแบบเจาะจง (Focus group)

วัตถุประสงคและแนวทางในการประเมินความรอบรูดานสุขภาพ (ตอ)

การประเมินประเด็นความรอบรูฯเพียงมติิเดียว

วัตถุประสงค: เพื่อประเมินความรอบรูฯในองคประกอบเพียงมิติเดียว ในกรณีที่ทางพ้ืนท่ีทราบขอมลูเกี่ยวกบั

ประเด็นความรอบรูฯหรือประเด็นที่เกี่ยวของมาเบื้องตนแลว เชน การเขาถึงบริการหรือขอมูลทางสุขภาพ เปนตน 

การทําการประเมินนี้เพ่ือใชกํากับติดตามและประเมินผล หรือคนหาประเด็นปญหาเชิงลึก เพ่ือการพัฒนาตอไป

เคร่ืองมือ: แบบสอบถามท่ีประเมินหลายมิติ แตแปลผลออกมาเปนคาเดียวหรือเนนองคประกอบเดียว การ

สัมภาษณเชิงลึก และการประชุมกลุมแบบเจาะจง (Focus group)

การเขาใจสถานการณของการตอบสนองความรอบรูดานสุขภาพขององคกรหรือหนวยบริการสขุภาพ

วัตถุประสงค: เพื่อเขาใจสถานการณและบริบทขององคกรหรือหนวยบริการสุขภาพ ในการที่จะตอบสนองหรือ

สงเสริมความรอบรูฯใหแกกลุมประชากรเปาหมาย ในมิติของนโยบาย การดําเนินงานท่ีผานมาท้ังในดานการจัดทํา

ขอมูล การเขาถึงบริการ การสนับสนุนสภาพแวดลอมและทรัพยากร

เคร่ืองมือ: แบบประเมินองคกรและการประเมินคุณภาพองคกร (Audit tools) โดยประเมินอยางเปนระบบ 

ทั้งกระบวนการทํางาน ผลิตภัณฑและเอกสารที่เกี่ยวของตางๆ
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วัตถุประสงคและแนวทางในการประเมินความรอบรูดานสุขภาพ (ตอ)

การประเมินระดับภาคหรือระดับชาติ

วัตถุประสงค: เพื่อประเมินความรอบรูฯในระดับภาพรวมระดับภาคหรือประเทศ โดยอาจ
ดําเนินการโดยนักวิจัย สถาบันวิชาการ หรือหนวยงานภาครฐัที่รับผิดชอบ เพื่อทราบ

สถานการณในภาพรวม อันจะนําไปสูการกําหนดนโยบาย การพัฒนาระบบบริการทาง
สุขภาพ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมทั้งการสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณ

เคร่ืองมือ: แบบสอบถามที่ใชในการประเมินหลายๆมิต ิและมีการแปลผลออกมาเปนระดับ
ตางๆ เพื่อใชในกรณีในการวางแผนแกไขปญหา หรืออาจใชแบบสอบถามที่แปลผลออกมา

คาเดียว เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางภาคหรือประเทศ หรือใชเปรยีบเทยีบกอน
และหลังการดําเนินมาตรการ เพื่อดูประสิทธิผลของมาตรการนั้น

ตัวบงชี้การตอบสนองตอการสงเสรมิความรอบรูดานสุขภาพ
ของหนวยบริการสุขภาพหรือองคกร

มีการนําประเด็นความรอบรูดานสุขภาพไปบูรณาการกับวิสัยทัศน นโยบายและการดําเนินงานขององคกร

บูรณาการงานดานความรอบรูดานสุขภาพไปกบังานประจํา แผนงาน และการประเมินผล โดยเฉพาะนโยบาย

ดานความปลอดภัยของผูปวยและการพัฒนาระบบคุณภาพของหนวยบริการ

จัดเตรียมและพัฒนาบุคลากรทางดานความรอบรูดานสุขภาพและมีการติดตามประเมินผล

นําประเด็นเกี่ยวกบัประชากรกลุมเปาหมายมารวมในการวางแผนและดําเนินการเกี่ยวกบัระบบขอมูลและ

การใหบริการ

ตอบสนองตอความตองการและระดับความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนกลุมตางๆ

ใชกระบวนการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพในการส่ือสารกับผูปวยหรือผูมารับบริการในทุกจุดของ

หนวยงาน
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ตัวบงช้ีการตอบสนองตอการสงเสรมิความรอบรูดานสุขภาพ

ของหนวยบริการสุขภาพหรือองคกร (ตอ)

ชวยใหการเขาถึงบริการทางสุขภาพและขอมูลเปนไปอยางสะดวกงายดาย

ออกแบบและเผยแพรสื่อความรูทางสุขภาพตางๆ เชน แผนพับ วิดีโอหรือส่ืออื่นๆ ใหผูรบับริการสามารถเขาใจ

ไดงายและสามารถนําไปปฏิบัติได

ใหความสําคัญกบัประเด็นความรอบรูดานสขุภาพในกรณีสถานการณที่มีความเส่ียงสูง โดยเฉพาะในกรณีการ

ตอบโตภาวะฉกุเฉินทางการแพทย การสื่อสารความเสี่ยงและการใหบริการทางการแพทยในสถานการณขณะน้ัน

พยายามส่ือสารแกผูปวยหรือผูเก่ียวของใหชัดเจน ในประเดน็ความครอบคลุมถึงสิทธิประโยชนทางการ

รักษาพยาบาลและคารักษาหรือคาใชจายตางๆท่ีผูปวยจะตองจายเพิ่มเติม

การใหคะแนนและการแปลผล

ในแตละเครื่องมือหรือแบบสอบถามจะมีแนวทางหรือขอกําหนดในการใหคะแนนเอาไว 

สวนใหญมักจะพิจารณาใหคะแนนในแตละขอ แลวนํามาพิจารณาแปลผลในภาพรวม โดยแปลผลตามรายบคุคล

กอนแลวมาแปลผลใหภาพของกลุมประชากร ซ่ึงจะทําใหผลการศึกษามีความชัดเจนขึ้น สามารถเปรียบเทียบ

ความแตกตางในแตละบุคคลและสามารถจัดกลุมในแตละระดับ เพราะฉะนั้นคาที่ไดจะแสดงดังนี้

คาคะแนนรายบุคคล

คาคะแนนเฉลี่ยในกลุมท่ีศึกษาหรือถูกประเมินท้ังหมด

คาคะแนนในแตละระดับของกลุมยอยตางๆ

คาคะแนนกอนและหลังการใสมาตรการ (ซ่ึงอาจเปรียบเทียบคาทั้ง 3 แบบขางตนได)
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กลุมเปาหมายที่ควรมุงเนนเร่ืองความรอบรูดานสุขภาพ

กลุมผูสูงอายุ

กลุมสตรี สตรีมีครรภและมารดา

กลุมวัยรุน

กลุมผูปวยโรคเร้ือรัง

กลุมผูพกิาร

กลุมดอยโอกาสตางๆ เชน กลุมชาติพนัธุตางๆ ประชากรขามชาติ ฯลฯ

การดําเนนิมาตรการเพ่ือพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ

ในโรงพยาบาลหรือหนวยบริการสุขภาพ
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ปญหาและผลกระทบของการมีขอจํากัดดานความรอบรูดานสุขภาพ

ในการเขาถึงบรกิารทางการแพทย

ไมสามารถเขาถึงบริการทางการแพทยและสาธารณสุขหรือเขาถึงบริการดวยความลําบาก

ไมกลาปรึกษาหรือสอบถามขอมูลทางสุขภาพของตนเอง

ไมเขาใจขอมูลปญหาสุขภาพของตนเอง รวมทั้งคําแนะนําหรือขอปฏิบัติในการรักษาพยาบาล

ไมสามารถตัดสินใจในการรักษาพยาบาลหรือดูแลสุขภาพของตนเองอยางมีประสิทธิภาพและตอเนือ่ง

กอใหเกิดปญหา คือ ขาดความรวมมือในการรักษาพยาบาล ปฏิบัติตนไมถูกวิธี หรือรักษาพยาบาล
ไมตอเนื่อง

ทําใหมีผลกระทบคือ โรคมีความรนุแรงขึ้น ผลการรักษาไมดขีึ้น โรคอาจแพรกระจายไปสูผูอื่น 
เสียคาใชจายมากขึ้น และกระทบตอครอบครัวและชุมชน

ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความรอบรูดานสขุภาพ 

อันนําไปสูการไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

การไมรูหนังสือ อานไมออกเขียนไมได ทาํใหไมสามารถเขาถึงขอมูลสขุภาพ อันเน่ืองมาจากไมไดเลาเรียนมา 

มีโรคหรือความพิการ อายุมากขึ้น เปนประชากรขามชาติ ไมคุนชินกับศัพทหรือคําทางการแพทย

แมอานออกเขียนได แตไมเขาใจในเนื้อหาหรือขอมูลท่ีบุคลากรทางการแพทยส่ือสารมา

แมเขาใจในขอมูลในขณะนั้น แตเม่ือกลับมาถึงบานหรือเวลาเนิ่นนานไป ทําใหลมืหรือจําขอมูลไมได ทําใหปฏิบัติ

ตัวไมถูก

แมเขาใจและจําขอมูลได แตคดิวาตนเองไมไดเส่ียงหรือจะมีผลกระทบ จึงตัดสินใจไมปฏิบัติตาม

แมเขาใจและพรอมจะปฏิบัติตาม แตวิธหีรือมาตรการที่ใหปรับเปลี่ยน มันยุงยากซับซอนหรือปฏิบัติตามไมได

ขาดแรงจูงใจ ไมมั่นใจวาจะทําได ไมมีแรงกระตุนจากครอบครัวและชุมชน สภาพแวดลอมไมเอื้อใหปรับเปล่ียน

พฤติกรรม ฯลฯ
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แนวทางการดําเนินงานเพื่อสงเสริมตอขอจํากัดในดานความรอบรู

ดานสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

พฒันาขอมูลใหทุกคนเขาถึงไดหรือใหเหมาะกับบุคคลตางๆตามความสามารถของระดับการอานออกเขยีนได

ขอมูลและการนําเสนอในการสื่อสารจะตองใหผูรับเขาใจและจดจําจนสามารถนําไปปฏิบัติได

ทําใหผูปวยหรือกลุมเปาหมายรูและตระหนักในภาวะสุขภาพ ความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นและวธิีปฏิบัตติวั

ถาพฤติกรรมหรอืกิจกรรมที่จะตองทํามีความยุงยาก อาจตองแตกเปนกิจกรรมยอย และพยายามใหทาํจนประสบความสําเร็จ

ทีละนอย และเพิ่มกิจกรรมใหมเขาไป โดยมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเน่ือง รวมทั้งมีการใหรางวัลเม่ือประสบความสาํเร็จ

ใหความม่ันใจวาพฤติกรรมน้ัน ผูปวยสามารถกระทําเองได อาจใหสมาชิกในครอบครัวหรอืกลุมผูปวยเหมอืนกันคอยใหกําลังใจ

โดยท่ัวไปแตละบุคคลอยูในระยะความพรอมที่จะปรับเปล่ียนพฤติกรรมไมเหมอืนกัน ดังนั้นตองชักจูงและแนะนําใหเหมาะสม

สําหรบัแตละบุคคล

โดยหลกัการผูที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคําแนะนําหรือวิธีการของบุคลากรทางสาธารสขุมีเปนจํานวนนอย ใชคนที่ปรบัเปล่ียน

ไดเหลาน้ี เปนผูชักจูงหรอืสรางแรงจูงใจใหคนอื่นๆในสังคมปรับเปล่ียนตาม

ใชกลไกนโยบาย มาตรการทางสังคม การปรับสภาพแวดลอม การทาํการตลาดทางสงัคม ชวยสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามเปาหมาย

แนวทางในการสงเสริมหรือชวยเหลือผูที่มขีอจํากดั

ดานความรอบรูดานสุขภาพในโรงพยาบาล
ประเมินความสามารถในการอาน

ประเมินความเขาใจในเนื้อหาขอมูลหรอืส่ือ

การจัดทําส่ือชนิดตางๆ และการประเมินส่ือที่ใชอยู

การออกแบบการใหความรูหรือส่ือที่เหมาะสมกับแตละบุคคล

การชวยใหผูปวยตระหนัก เขาใจและจาํขอมูลจนนําไปสูการปฏิบติัตัว

การใหความรูและส่ือสารรายบคุคล

การใชกระบวนการกลุมในการชวยปรบัเปล่ียนพฤติกรรม

ประสานการใชกระบวนการทางนโยบาย สังคม เศรษฐศาสตรและการตลาดมาชวยในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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การประเมินความสามารถในการรูหนังสือ 

(Literacy assessment)

เมื่อผูปวยมารับบริการคร้ังแรก ใหทําการประเมินระดับความสามารถในการรูหนังสือกอน 

โดยการใหอานคําใหฟง แลวแปลผลระดับการรูหนังสือ เชน อานไมออกเขียนไมไดเลย 
ความรูระดับตํ่ากวา ป. 4 ตํ่ากวา ป. 6 ตํ่ากวา ม. ตน เปนตน

หมายเหตุ 

ไมจําเปนตองประเมินผูปวยทุกราย มักจะเลอืกผูปวยที่เปนโรคเร้ือรังหรอืซับซอนจําเปนตอง

รวมมือในการรักษาอยางตอเน่ือง

การถามระดับการศึกษาของผูปวย อาจประเมินไมไดความสามารถที่แทจริง ผูปวยที่จบ ป. 6 

แตไมไดอานหนังสือมานาน อาจอานไมออก โดยเฉพาะศัพททางการแพทยและสาธารณสุข

ผูปวยอาจอางหรือไมยอมอาน ตองพยายามอธิบายและกระตุนใหอานใหได

ตัวอยางแบบประเมินความสามารถในการอาน

กลุมท่ี 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3

ตา 

โรค

เหนื่อยลา

ดีซาน

ภาวะภูมิแพ

ประจําเดือน

ยา ติดเชื้อ แผนกฉุกเฉิน

ไขมัน ถุงน้ําดี โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ไต ผิดปกติ โรคตับอักเสบ

หอบ ออกกําลังกาย ยาปฏิชีวนะ

มะเร็ง โรคซึมเศรา การวินิจฉัยโรค

เครียด ต้ังครรภ ภาวะโลหิตจาง

หวัด พฤติกรรม สารโปตัสเซ่ียม

รวมคะแนน
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การแปลผลและมาตรการตามระดับความสามารถ

ในการอานออกตามระดับการศึกษา

ใหนับคะแนนในแตละชอง แลวนําคะแนนมารวมกันและนําไปแปลผลตามระดับความสามารถ

ในการอานตามระดับการศึกษา

พิจารณาการสอนหรือส่ือสารกับผูปวยดังนี้

ระดับตํ่ากวา ป. 4
ใชการส่ือสารดวยวาจาโดยตรง มีการส่ือสาร 2 ทาง เนนการสาธิตหรือทําใหดูเปนตัวอยาง 
และซักถาม

ใชสื่อที่เปนวิดีโอเทปหรือส่ือที่เปนเสียง เนนการใชรูปภาพ

ใชขอมลูที่เปนรูปธรรมท่ีมกีารใชในชีวิตประจําวัน

การแปลผลและมาตรการตามระดับความสามารถ

ในการอานออกตามระดับการศึกษา (ตอ)

ระดับ ป. 4 – มัธยมตน
ใชวิธีการขางตน บวกกับการใหแผนพับหรือเอกสารสิ่งพมิพที่ใชภาษางายๆ

ใชแบบบันทึกการประเมินตนเองหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสวนตัว เพื่อใชในการติดตามความกาวหนา

ระดับมากกวามธัยมตนข้ึนไป
ใชวิธีการดังกลาวขางตน บวกกับเอกสารขอมูลที่มีขอมลูเชิงประจักษที่นําเสนอเปนแผนภูมิงายๆและ

ขั้นตอนรายละเอียดของการปฏิบัติตน

79



แบบประเมินระดับการรูหนังสือของประชากรวัยแรงงานไทย

การประเมินความเขาใจจากการอาน 

(Comprehension assessment)

ประเมินจากแบบสอบถามมาตรฐาน

ประเมินจากการใชส่ือแผนพับที่ใชอยูประจํา

ใชวิธีใหผูปวยอานหรือฟงขอความ แลวใหตอบคําถาม

80



ตวัอยางเครื่องมือในการประเมินความเขาใจจากสื่อสิ่งพิมพ

การสวมหมวกนิรภัยและการบาดเจ็บที่ศีรษะ

จากขอมูลองค.....อนามัยโลก การสวมหมวก......ที่ไดมาตรฐานคุณ........

อยางถูกตองสามารถ........ความเส่ียงตอการเสีย........ไดกวารอยละ 40 ........

ความเส่ียงตอการบาดเจบ็.................ไดเกอืบรอยละ 70 ......การเสียชีวติและ

............สาหัสของผูใช............จักรยานยนตมีสัดสวนที่................มากจาก

จํานวนผู...........บนถนนทั้งหมด

สรุป
การพัฒนาและดําเนินงานดานความรอบรูดานสุขภาพและการปรบัเปล่ียนพฤติกรรม 

เปนประเด็นหลักสําคญัตอการดูแลสุขภาพและคุณภาพชวีิตของประชาชน

ปจจัยที่มีผลตอระดับความรอบรูดานสขุภาพ คือ เพศ อายุ การศึกษา ภาวะสุขภาพ และ

เศรษฐฐานะทางสังคม ฯลฯ

การดาํเนินงานเพือ่สงเสริมหรือตอบสนองตอระดับความรอบรูฯของประชาชน อาจมุงใน

ประเด็นการเขาถึงบริการทางการแพทย การปองกันโรคหรือการสงเสริมสุขภาพก็ได หรือ
จะมุงในรายบุคคล รายกลุมประชากร ประชาชนในพื้นที่หรือระดับประเทศ

มาตรการและแนวทางมีความหลากหลาย แตจะตองอาศัยการมีสวนรวมของหนวยบริการ
ทางสาธารณสุข หนวยงานภาครัฐอื่นๆ ภาคีเครือขายและภาคประชาชน
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ขอเสนอแนะตอประเด็นการดําเนินงานผานกลไก พชอ.
ใชกลไกการบริหารจัดการจากคณะกรรมการ พชอ. 

เลือกประเด็นที่ทาง พชอ. ใหความสําคัญ โดยอาศัยการมีสวนรวมจากชุมชน

ดําเนินงานผานหนวยบริการสาธารณสขุและเครือขายทั้งในและนอกสาธารณสุข เชน อสม. โรงเรียน ฯลฯ

มุงเนนการเขาถึงและรับรูขอมูลสุขภาพของพื้นท่ี (การพัฒนาฐานขอมลูคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ)

เปาหมายสําคัญ คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปองกันควบคุมโรค ทั้งในระดับบุคคลและชุมชน

คนหาและเนนกลุมที่มีขอจํากัดในความรอบรูดานสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุมเปาหมายที่ตองการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม

ดําเนินมาตรการผานหนวยบริการและเครือขาย โดยอาศัยการมีสวนรวมจากชุมชน

มีการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องเปนระยะๆ
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ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการ  
การจัดเก็บข้อมลูความรอบรู้ด้านสุขภาพฯ ในพื้นที่ในระยะต่อไป 

      
       
 
 
 
 

           โดย นายไพโรจน์ พรหมพันใจ  
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ         
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ภาคผนวก 
 

เอกสารประกอบการประชุมฯ แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
ตามประเด็นปัญหาที่พื้นที่ให้ความสำคัญ 

 
 
 
 
 
 

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom meeting 
 

Meeting ID และ Password  
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผ่านระบบออนไลน์ (Video conference)  

ด้วยโปรแกรม Zoom meeting 
 

 
 
 
 
 

Meeting ID : 441 280 5880 / Password : 961061 
**การประชุมจะเปิดระบบในวันที่ 15 กมุภาพันธ์ 2564 

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
 

ขอความกรุณาทุกท่านเข้าร่วมกลุ่ม Line “พชอ. HL” 
เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว 
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