
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 

 ในสงัคมที่มีความซบัซ้อนและประชาชนกําลงัถกูโถมกระหนํา่ด้วยข้อมลูขา่วสารด้านสขุภาพทัง้ทีถ่กูและไม่ถกู  และ

ประชาชนกําลงัเผชิญกับระบบสขุภาพที่มีความซบัซ้อน  การจะพฒันาสมรรถนะให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสขุภาพเป็น

ประเด็นที่มีความท้าทาย  จากหลกัฐานเชิงประจกัษ์พบวา่ การขาดความรอบรู้ด้านสขุภาพจะส่งผลต่อสขุภาพ และความรอบรู้

ด้านสขุภาพเป็นตวัแปรที่สําคญัตวัหนึ่งที่จะทาํนายสถานะสขุภาพ เช่นเดียวกับ อาย ุรายได้ การมีงานทาํ ระดบัการศึกษา เชือ้

ชาติ  การสร้างสงัคมที่เป็นมิตรต่อการรอบรู้ด้านสขุภาพใน setting ต่างๆที่ประชาชนอยู่  เล่น หรือทาํงานจึงเป็นสิ่งที่จําเป็น 

 ความรอบรู้ด้านสขุภาพ จึงเป็นมิติที่สาํคญัของสขุภาพในปี 2020  ซึ่งในปี 2012 ได้บรรจเุร่ืองความรอบรู้ด้านสขุภาพ

เข้ไปอยู่ในกรอบนโยบายด้านสขุภาพของยโุรป  โดยความรอบรู้ด้านสขุภาพนัน้เป็นทัง้ วิธีการ และ ผลลพัธ์ โดยมีเป้าประสงค์

เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างพลงัและการมีสว่นร่วมของประชาชนในชมุชน รวมถึง บคุลากรในระบบสขุภาพ  การเร่งให้เกิด

ความรอบรู้ด้านสขุภาพจําเป็นต้องมีกรอบการดําเนินการที่เป็นรูปธรรมสําหรับองค์กรและบคุลากรในภาคส่วนด้านสขุภาพใน

การแสดงภาวะการนาํ ที่จะทาํให้เกิดความรอบรู้ด้านสขุภาพทัง้ระดบับคุคลตลอดจนทัง้ชมุชน โดยบรูณาการการดําเนินการ 

ทัง้ภาคด้านสขุภาพ ไปยงัภาคสว่นนอกสขุภาพที่มีผลต่อปัจจยักําหนดสขุภาพ เช่น ภาคสงัคม เศรษฐกิจ การศึกษา เพ่ือ

ยกระดบัความรอบรู้ด้านสขุภาพ เพ่ือทาํให้สิ่งแวดล้อมง่ายต่อการเข้าถึง เข้าใจ ข้อมลูข่าวสารด้านสขุภาพที่จะไปสนบัสนนุให้มี

สขุภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 

 
บทนํา 

 สงัคมความรู้ในศตวรรษที ่21 นัน้ต้องเผชิญกบัความสบสนในการติดสินใจทสงด้านสุขภาพทีม่ีข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพที่

หลากหลาย ทําให้ประเด็นทีท้่าทายวา่ ประชาชนจะเลือกวถีิสุขภาพไปในทศิทางใด และจะจดัการกบัความเป็นอยู่ของตนเอง และ

ครอบครัวอย่างไรในสงัคมและระบบบริการทางการแพทย์ทีซ่บัซ้อน  ในภาวะทีย่ังไม่ได้เตรียมประชาชนทีด่ีพอทีจ่ะเลือกทางเลือกทาง

สุขภาพทีม่ีความหลากหลาย ในสงัคมทนัสมยั ตลาดสินค้าทีม่ีท ัง้ส่งเสริมและบัน่ทอนสุขภาพ ระบบสุขภาพทีซ่บัซ้อนแม้คนทีม่ีการศึกษา

ดียงัยากต่อการตดัสินใจวา่ทางเลือกใดจะส่งผลดีต่อสุขภาพมากทีสุ่ด และระบบการศึกษายงัไม่สามารถทีจ่ะสร้างทกัษะเพื่อให้

ประชาชนสามารถเข้าถึง เข้าใจข้อมูลข่าวสารจนสามารถทีจ่ะประเมินวา่ควรทีจ่ะเลือกใช้หรือไม่ใช้ ผลิตภณัฑ์ หรือบริการ หรือ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือวิถีชีวติไปในทศิทางใด เพื่อให้เกิดสุขภาพและการกินอยู่ที่ดี ความรอบรู้ด้านสุขภาพทีต่ํ่า จะทําให้มีทางเลือก

ทางสุขภาพทีจ่ํากดั ส่งผลทาํให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง สุขภาพไม่ดี และไม่สามารถทีจ่ดัการสุขภาพด้วยตนเองได้ ทาํให้ต้องเข้าโรงพยาบาล

มากขึน้ ทาํให้ค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพเพิ่มสูงขึน้ 

. 



 
อธิบายกรอบแนวคิด  ปฏิสมัพนัธ์ของความรอบรู้ด้านสุขภาพ  ด้านขวามือความอุปสงค์ในด้านต่างๆรวมถึงด้านสุขภาพมีมากขึน้ และ

สงัคมและระบบบริการสุขภาพมีความซบัซ้อนมากขึน้  จึงจําเป็นต้องเตรียมทางด้านซ้ายมือ คือ ทกัษะและความสามารถทัง้ระดบับุคคล 

องค์กร และทัง้ชุมชนให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้เทา่ทนัความต้องการทีห่ลากหลายและระบบสงัคมและสขุภาพทีม่ีความซบัซ้อน 

ความรอบรู้ด้านสขภาพ เป็นปัจจยักําหนดสุขภาพ (determinant of Health) ซึ่งสมัพนัธ์กบัปจจยักําหนดสุขภาพทางสงัคมอ่ืนๆ 

ได้แก่ การรู้หนงัสือ การศึกษา รายได้ และวฒันธรรม และจะความสมัพนัธ์ระหวา่งความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการเกิดโรค โดยเฉพาะโรค

ไม่ติดต่อเรือ้รัง 
 
การสํารวจความรอบรู้ด้านสุขภาพในยุโรป 

 ถ้าประชาชนไม่สามารถทีจ่ะควบคุมปัจจยัทีจ่ะกําหนดสุขภาพของตวัเองได้ ก็จะไม่สามารถทีจ่ะบรรลุศกัยภาพสูงสุดด้าน

สุขภาพของตนเองได้ (Ottawa Charter)  ความรอบรู้ด้านสุขภาพสมัพนัธ์กบัการอ่านออกเขียนได้ของประชาขน และเป็นตวักําหนด

กรอบ ความรู้ แรงจูงใจ ของบุคคลทีจ่ะเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และประยุกต์ใช้ข่าวสารด้านสุขภาพทีจ่ะใช้ดุลพินิจในการตดัสินใจในการที่

จะทาํหรือไม่ทาํอะไรในชีวติประจําวนัทีเ่ก่ียวกบั การใช้บริการสุขภาพ การป้องกนัโรค การส่งเสริมสุขภาพ เพื่อทีธ่ํารงรักษาสุขภาพ หรือ

ปรับปรุงสุขภาพตนเอง เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวติทีด่ีตลอดทกุช่วงวยัของชีวติ (European Health Literacy Consortium 2012)  
 
การสํารวจความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
 
 เมื่อนํา 12  มิติของความรอบรู้ด้านสุขภาพ (4x3)  โดยนํา 4 มิติของ การเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และประยุกต์ใช้ข้อมูล

ข่าวสาร คูณกบั 3 มิติของ Setting บริการสุขภาพ การป้องกนัโรค และการส่งเสริมสุขภาพ (Table 1) โดยพิจารณาทัง้มุมมองด้าน

การแพทย์และการสาธารณสุข  โดยทาํการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบจาก 17 peer review และ 12 กรอบแนวคิด แล้วทํา

การสร้างแบบสอบถามโดยใช้กรอบแนวคิดตาม Fig 2 เพื่อสร้างแบบสอบถามจํานวน 47 ข้อ ยกตวัอย่าง 

1. เข้าใจวา่ แพทย์ทีใ่ห้การรักษาได้พูดอะไรกบัทา่น 

2. ประเมินวา่ข่าวสารในสื่อต่างๆนัน้มีความถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม ่

3. หาข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการสภาวะจิตใจของตนเองเช่น ความเครียดหรือซึมเศร้า 

4. เข้าใจความหมายในฉลากยาหรือฉลากอาหาร 

5. การมีส่วนร่วมฝนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการอยู่ดีมีสุขของชุมชนของตน 



ทําการวดัแล้วแบ่งคะแนนเป็น 0-50 คะแนน โดย 0 มี HL น้อย และ 50 มาก จากคะแนนจะแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่มได้แก่ 

inadequate, problematic, sufficient and excellent health literacy  โดยจดักลุ่ม Inadequate และ Problematic อยู่ใน

กลุ่มเสีย่งในเร่ืองความรอบรู้ด้านสขุภาพ 

 

 
 

 
 
 
 
 



ความรอบรู้คือด้านสขุภาพ คือ หวัใจของปัจจยักําหนดสขุภาพ 

 ความรอบรู้ด้านสขุภาพ เป็นตวัทาํนายสถานะสขุภาพที่ดีกว่า รายได้ การมีงานทาํ ระบบการศึกษา เชือ้ชาติ 

1. การอ่านออกเขยีนได้ของประชาชนส่งผลดีต่อสงัคม  ผู้ที่อ่านออกเขียนได้ จะมรีายได้สงูกวา่ มีโอกาสได้งานทํามากกวา่ 

และมีสว่นร่วมต่อกิจกรรมของสงัคม และมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่า 

2. กลุ่มที่ความรอบรู้ด้านสขุภาพต่ํา โดยวดัจากการอ่านออกเขยีนได้  จะสมัพนัธ์กับการมีสว่นร่วมในการส่งเสริมสขุภาพ

ตนเอง และกิจกรรมการค้นหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรค  มีพฤติกรรมเสีย่งสงูกว่า เกิดอบุติัเหตจุากการทํางานสงูกว่า ใน

กรณีทีเ่ป็นโรคไม่ติดต่อได้แก่ เบาหวาน ความดนัโลหิตสงู จะดแูลตนเอง และการประเมินสถานะสขุภาพด้วยตนเอง (self 

assessed health status) ได้ดีน้อยกว่า กลุ่มรอบรู้ด้านสขุภาพ ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และอตัราการเข้า

รักษาซํา้ที่สงูกว่า   

 
3. ความรอบรู้ด้านสขุภาพต่ําจะส่งผลต่อความเหลื่อมลํา้ทางสงัคม และในสงัคมที่ความไม่เสมอภาคทางสงัคมสงูจะยิ่งขยาย

ช่องว่างความเหลื่อมลํา้ให้มากขึน้  โดยกลุ่มที่ความรอบรู้ด้านสขุภาพต่ําได้แก่ คนทีก่ารศึกษาต่ํา ผู้สงูอาย ุผู้อพยพย้ายถ่ิน 

และแยกลาํบากว่า เพราะข้อจํากัดด้านการอ่านออกเขียนได้ เป็นตวัที่ส่งผลต่อสขุภาพ หรือเป็นข้อจาํกัดด้านความรอบรู้

ด้านสขุภาพ จากภาพที่ 4 จะเห็นภาพชดัว่า ระดบัการศึกษาที่สงูจะส่งผลให้ความรอบรู้ด้านสขุภาพสงูตามไปด้วย 



 
4. การสร้างทกัษะและความสามาถให้เกิดความรอบรู้ด้านสขุภาพ เป็นกระบวนการสะสมที่จะต้องพฒันาสมรรถนะตลอด

ช่วงชีวิต 

5. ความสามารถในด้านความรอบรู้ด้านสขุภาพนัน้แตกต่างตามบริบท วฒันธรรม และ setting   โดยขึน้กับปัจจยัสว่น

บคุคลลและระบบ ซึ่งปัจจยัต่างๆได้แก่ ปัจจยัในเร่ืองความสามารถในการสื่อสาร ความรู้ในเร่ืองสขุภาพ วฒันธรรม และ

ลกัษณะเฉพาะของระบบสาธารณสขุและระบบที่เก่ียวข้อง หรือพืน้ที่ต่างๆที่จะเอือ้อํานวยต่อการเข้าถึง เข้าใจ และใช้

ข้อมลูข่าวสาร  ในพืน้ที่ที่ระบบสาธารณสขุใช้ภาษาที่ยากต่อความเข้าใจของประชาชน จะส่งผลต่อความรอบรู้ของ

ประชาชน 

6. ความรอบรู้ด้านสขุภาพที่ต่ําจะส่งผลให้ต้นทนุค่ารักษาที่สงูขึน้   ความรอบรู้ด้านสขุภาพต่ําส่งผลต่อต้นทนุการรักษาที่

สงูขึน้ไม่ต่ํากวา่ 8 พนัล้าน US ดอลลาร์  ต้นทนุในประเทศแคนนาดาประมาณร้อยละ 3-5 ของงบประมาณทัง้หมดด้าน

สาธารณสขุ  National Academy on an Aging Society ประมาณการว่าต้องใช้ต้นทนุที่เพ่ิมขึน้ในกลุ่มความรอบรู้ด้านสขุภาพ

ต่ําถึง 73 พนัล้าน US ดอลลาร์   

7. ประเด็นที่จะต้องดําเนินการ 

7.1. การดําเนินการ Health Literacy ต้องทําในระดบัรัฐบาล และทัว่ทัง้สงัคม  เร่ืองความรอบรู้ด้านสขุภาพ ไม่ใช่เป็น

เร่ืองของภาคส่วนสขุภาพเทา่นัน้ แต่ทกุภาคสว่นต้องร่วมมือกนัทาํ โดยต้องเน้นในด้านความรอบรู้ในเร่ืองพืน้ฐาน

ประจําวนั 

 

 

 



7.2. Stakeholder ที่สําคญัในการทาํเร่ืองความรอบรู้ด้านสขุภาพ 

 
7.3. พฒันาการสือ่สารโดยใช้ภาษาพืน้ทีส่ื่อสารให้ผู้ อ่านและผู้ ฟังที่เป็นกลุ่มเป้าหมายต่างๆเข้าใจ  โดยคํานึงถึงความ

แตกต่างของอาย ุเพศ วฒันธรรม รวมถึงการแปลเป็นหลายภาษา เพ่ือในกลุม่ต่างเชือ้ชาติ โดยเป็นข้อมลูที่มีความ

ถกูต้อง  

7.4. ลงทนุในเร่ืองของการประเมินเพ่ือวดัผลเก่ียวกับความรอบรู้ด้านสขุภาพหรือวดัความเป็นมิตรต่อความรอบรู้ด้าน

สขุภาพ  รวมถึงการวิจยัเพ่ือหาวิธีการที่จะพฒันาให้ประชาชนหรือองค์กรมีความรอบรู้ด้านสขุภาพ 

 

ตวัอย่าง ความรอบรู้ด้านสขุภาพ กับ โรคไมติ่ดต่อเรือ้รัง 

1. โรคไม่ติดต่อเรือ้รัง เป็นสาเหตตุายที่สาํคญั โดยร้อยละ 75 ของการเสยีชวีิตเกิดจากสาเหต ุ4 โรคได้แก่ มะเร็ง โรคหวัใจ 

เบาหวานและโรคของระบบทางเดินหายใจเรือ้รัง และความรอบรู้ด้านสขุภาพ เป็นปัจจยัทีส่ําคญัที่จะทําให้ผู้ ป่วยเหล่านัน้

สามารถจดัการตนเองด้านสขุภาพได้ (self Management) โดยร้อยละ 52 ของผู้ ป่วยอายนุ้อยกวา่อาย ุ65 ปี  กลุ่มที่ความ

รอบรู้ด้านสขุภาพต่ําจะส่งผลการดแูลตนเองหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือสขุภาพ 

2. ความรอบรู้ด้านสขุภาพเป็นปัจจยัทีส่ําคญัในการป้องกันโรคติดต่อ  โดยโรคไม่ติดต่อเรือ้รังสมัพนัธ์กับปัจจยัเสี่ยงได้แก่ 

อาหาร การมีกิจกรรมทางกาย การสบูบหุร่ีหรือสรุา  จาก Fig 7 จะพบว่า กลุ่มที่ความรอบรู้ด้านสขุภาพต่ํา จะมีร้อยละการ

ไม่ออกกําลงักายต่ําด้วย เนื่องจากการออกกําลงักายสมัพนัธ์กับโรคไม่ติดต่อเรือ้รัง ทําให้กลุ่มที่รอบรู้ด้านสขุภาพต่ําจะ

ส่งผลต่อการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรือ้รัง   



 
3. ความรอบรู้ด้านสขุภาพจะสมัพนัธ์กับรายได้  จากการศึกษาพบวา่ โรคมะเร็งรายใหม่นัน้จะพบรายใหม่เพ่ิมขึน้ในกลุ่มที่

เป็น Low middle income มากกว่าที่มีรายได้สงู 

 
4. สรุป มาตรการในการจดัการโรคไม่ติดต่อเรือ้รังต้องเน้นที่การเพ่ิมระดบัของความรอบรู้ด้านสขุภาพ และต้องใช้ข้อมลูเชิง

ประจกัษ์ เพ่ือที่จะเพ่ิมทกัษะความรอบรู้ด้านสขุภาพทัง้ระดบับคุคลและระดบัชมุชน 

 

 

 

 

 



ความรอบรู้ด้านสขุภาพ  เป็นการประเมินปัญหาต่ํากวา่ความเป็นจริง และสมัพนัธ์กับความไม่เทา่เทยีม 

1. จากการสํารวจความรอบรู้ด้านสขุภาพในยโุรป พบว่าร้อยละ 12 มีความรอบรู้ด้านสขุภาพที่ไม่เพียงพอ และร้อยละ 35 อยู่

ในกลุ่ม Problematic หรือร้อยละ 47 มีความรอบรู้ด้านสขุภาพที่จํากัด 

2. เมื่อนํากลุม่ที่ความรอบรู้ด้านสขุภาพต่ํา จะพบวา่อยู่ในกลุ่ม   

2.1. Low social status การศึกษาต่ํา รายได้ต่ํา ผู้สงูอาย ุ

2.2. กลุ่มที่สถานะสขุภาพไม่ดี โดยวดัจาก self  perceived health หรือมีโรคเรือ้รัง กลุม่ที่มีข้อจาํกัดในการทาํกิจกรรม

เนื่องจากปัญหาสขุภาพ 

2.3. กลุ่มผู้สงูอาย ุ 

2.4. กลุ่มผู้อพยพย้ายถ่ิน หรือ คนชนกลุ่มน้อยในสงัคม 

3. กลุ่มที่มีความจาํกัดของความรอบรู้ด้านสขุภาพ สมัพนัธ์กับความไม่เท่าเทียม  

 
4. การสํารวจความรอบรู้ด้านสขุภาพ มี 3 แนวทางคือ   

 



 
 

บทที่ 4 ความรอบรู้ด้านสขุภาพ จะพฒันาหรือฟืน้ฟใูห้สขุภาพของบคุคลและชมุชนกลบัมาดีดงัเดิม 

 สขุภาพสร้างจากบริบทของของการดําเนินชวีิตในทกุๆวนั  ความรอบรู้ด้านสขุภาพเกิดจากบริบทของสงัคมวฒันธรรม 

และสามารถที่จะกําหนดกรอบให้กับสงัคมและวฒันธรรมของคนในพืน้ที่นัน้ด้วย  การเสริมพลงัให้ประชาชน ความเท่า

เทียม การสร้างผลผลิตร่วมกนั และทนุทางสงัคม ทัง้หมดทีก่ล่าวมีความสมัพนัธ์กับสขุภาพ 

1. ความรอบรู้ด้านสขุภาพถือเป็นทรัพย์สินของบคุคลและสงัคม  การลงทนุเพ่ือสร้างความรอบรู้ด้านสขุภาพจะเกิด

ผลตอบแทนให้ทัง้กับตวับคุคลและสงัคมโดยรวม  ปัจเฉกชนได้หรือใช้ความรอบรู้ด้านสขุภาพต้องอาศยัสิ่งแวดล้อมทาง

สงัคมเป็นตวัทําให้เกิด  ในขณะเดียวกัน กิจกรรมทางสงัคมจะเป็นตวัชว่ยเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเกิดความรอบ

รู้ด้านสขุภาพ  ความรอบรู้ด้านสขุภาพ เมื่อผนวกรวมกับทรัพยากรทางสงัคม จะเป็นทรัพย์สนิที่จะสนบัสนนุให้ประชาชน

สามารถทีจ่ะปรับตวัเพ่ือธํารงสขุภาวะ หรือฟืน้ฟสูขุภาพให้กลบัมาดีเหมือนเดิม เชน่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพ แล

และเรียกร้องสิทธิของผู้ ป่วย และการเข้าไปทํากิจกรรมทางสงัคม เพ่ือเป็นการส่งเสริมสขุภาพของคนในชมุชนแบบยัง่ยืน 

2. ความรู้ด้านสขุภาพเป็นทนุทางสงัคมรูปแบบหนึ่ง  โดยชมุชนจะได้ประโยชน์จากการที่คนในชมุชนมคีวามรอบรู้ด้าน

สขุภาพ ในขณะเดียวกัน คนในชมุชนก็ได้ประโยชน์จากทรัพยากรและการสนบัสนนุจากชมุชนด้วยเช่นกัน ยกตวัอยา่งเช่น 

self help group หรือการชว่ยเหลือจากเพ่ือนบ้าน ความรอบรู้ด้านสขุภาพจึงถือเป็นทนุทางวฒันธรรมอย่างหนึ่งที่สมัพนัธ์

กับผลลพัธ์ทางสขุภาพ  การใช้ประโยชนจ์ากทนุทางวฒันธรรมได้แก่ ภมูิปัญญา ค่านยิม และทกัษะ จะส่งผลต่อการมีวิถิ

ชีวิตที่เอือ้ต่อสขุภาพดี รวมถึงทกัษะในการจดัการตนเอง  การเสริมพลงัจึงเป็นทัง้กระบวนการที่จะไปควบคมุความเป็นอยู่ 

สขุภาพ และปัจจยักําหนดสขุภาพ และเป็นผลลพัธ์ทีส่ะท้อนความสามารถของบคุคลและชมุชนในการควบคมุสิ่งแวดล้อม

ที่จะมีผลต่อสขุภาพ และแผนงานการพฒันาความรอบรู้ด้านสขุภาพจะส่งเสริมประชาธิปไตยในระบบสขุภาพ  โดยเป็น

ระบบสขุภาพที่เป็นของประชาสงัคม 

3. คณุลกัษณะของบคุคลที่รอบรู้ด้านสขุภาพ 

3.1. เข้าใจและสามารถปฏิบติัตวัตามแผนการรักษาด้วยตนเเอง  รวมถึงการดแูลตนเองที่มีความซบัซ้อน 

3.2. สามารถวางแผนและปฏิบติัตามแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ 

3.3. เมื่อเผชิญหลายทางเลือกที่ต้องตดัสินใจ  ก็สามารถเลือกทางเลือกที่จะส่งผลดีต่อสขุภาพได้อยา่งถกูต้องและ

เหมาะสม 



3.4. เมื่อจําเป็นต้องได้รับบริการสขุภาพ  รู้ว่าจะไปรักษาที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร 

3.5.  สามารถแลกเปลีย่นและแบ่งปันเก่ียวกับกิจกรรมส่งเสริมสขุภาพกับผู้ อ่ืนในชมุชน และสามารถที่จะกําหนดประเด็น

ปัญหาด้านสขุภาพของชมุชนุและสงัคมได้ 

4. Area to action 

4.1. กําหนดเป็นนโยบายสาธารณะวา่ ความรอบรู้ด้านสขุภาพเป็นสทิธิของประชาชน  และเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่

เก่ียวข้องในการพฒันาบคุคลให้เป็นบคุคลรอบรู้ด้านสขุภาพ ชมุชนให้เป็นชมุชนรอบรู้ด้านสขุภาพ และสงัคมให้เป็น

สงัคมรอบรู้ด้านสขุภาพ 

4.2.  ได้ประโยชน์จากความหลากหลาย แผนงาน/โครงการต่างๆที่เก่ียวกับความรอบรู้ด้านสขุภาพจะเกิดผลสําเร็จต้องใช้

แนวทางเฉพาะสาํหรับแต่ละบคุคล (Customized approach) ไม่สามารถที่ใช้แนวทางรวมเพ่ือใช้กบัทกุคนหรือทกุ

ชมุชน  ต้องเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบคุคลหรือชมุชน  และทราบว่าแต่ละบคุคล/ชมุขน มีวธีิการอย่างไรเพ่ือให้

มาซึ่งสขุภาวะ  เข้าใจบริบทและบทบาทของครอบครัว และชมุชน สงัคม วฒันธรรมและการศึกษา แล้วนาํปัจจยัที่

กล่าวมาข้างต้นมาเป็นปัจจยันําเข้าในการกําหนดเนือ้หาที่จะสื่อไปยงัแต่ละบคุคลหรือชมุชน หรือนาํมากําหนด

แผนงาน/โครงการ 

 

พนัธมิตรในการพฒันาความรอบรู้ด้านสขุภาพของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 
1. ผลความสําเร็จของประเทศเนเธอร์แลนด์ในการพฒันาความรอบรู้ด้านสขุภาพ ใช้วิธีพฒันาระบบการสื่อสารของสถาน

บริการสขุภาพ (Health care sector) ไปสู่ประชาชน  เน้นสทิธิของผู้ ป่วยในการรับรู้ข้อมลูขา่วสาร  แผนงานการพฒันา

ความรอบรู้ด้านสขุภาพในระดบัชาติ เน้นสร้างความรอบรู้ด้านสขุภาพในระดบัทัว่ไป  โดยแผนงานดงักล่าวสร้างการ

ประสานงานของทกุภาคสว่นที่เก่ียวข้องในการให้ความรู้ด้านสขุภาพผ่านระบบการศึกษานอกโรงเรียน และเน้นการเสริม



พลงัให้กับกลุม่ที่มีความจาํกัดในความรอบรู้ด้านสขุภาพ  ตัง้แต่เร่ิมแผนงานในปี 2012 มีพนัธมิตรทีร่่วมดําเนินการ 60 

กลุ่มองค์กร ได้แก่ กลุ่มผู้ ป่วย ผู้ให้บริการ สถาบนัที่เก่ียวกับสขุภาพ บริษัทประกันสขุภาพ สถาบนัการศึกษา กลุ่มงาน

อตุสาหกรรม  บริษัทเอกชน   โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะเพ่ิมความรอบรู้ด้านสขุภาพให้กับประชาชนให้เข้าไปอยู่ใน

ชีวิตประจําวนั  มีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ และกําหนดกิจกรรมทีจ่ะกระทําร่วมกันของพนัธมิตร สร้าง web 

site ร่วมกัน และมีการประชมุร่วมกันเป็นประจาํ  และสนบัสนนุในการพฒันาความรอบรู้ด้านสขุภาพทัง้ระดบับคุคลและ

ชมุชน 

2. วิธีการของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

2.1. ระดบัชาติ การจดัตัง้กลุ่มของผู้ ป่วยขึน้อยา่งเป็นทางการ  โดยกลุ่มนีจ้ะเป็นตวั Lobby ที่สําคญัเพ่ือให้เกิด สิทธิของ

ผู้ ป่วยในการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร  

2.2. ในระดบัหน่วยบริการ เชน่โรงพยาบาล   สภาผู้ ป่วยในระดบัพืน้ที่ (Patient council) จะเจรจาต่อรองกับผู้บริหาร

สถานบริการ เพ่ือให้เกิดมาตรการในการให้บริการแบบเป็นมิตร สิทธิของผู้ ป่วยจะถกูกําหนดแต่แรกในใบเห็นชอบให้

การรักษา (Inform consent) ซี่งจะผกูพนัให้ผู้ให้บริการต้องสื่อสารทาํความเข้าใจเก่ียวกับโรคที่ผู้ ป่วยเป็นและแนว

ทางการรักษา และต้องให้ผู้ ป่วยเหน็ชอบก่อนทาํการรักษา  สภาผู้ ป่วยในระดบัชาติก่อตัง้เมื่อปี 2011 โดยแนะนํา

กระทรวงสขุภาพ ให้ชีเ้ป้ากลุ่มที่ความรอบรู้ด้านสขุภาพมจีํากัด โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเปราะบาง และการพิทกัษ์

สิทธิของผู้ ป่วย 

2.3. มีการดําเนินการมาเป็นสิบๆปีในประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่จะเพ่ิมช่องทางการสื่อสารพิเศษให้กับกลุ่มผู้อพยพหรือชน

กลุ่มน้อย โดยเฉพาะกลุ่มที่พดูภาษาอ่ืน เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า กลุ่มเหล่านัน้สามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารและการบริการ

ที่เพียงพอที่จะสร้างความเข้าใจ และสามารถตดัสินใจบนฐานของข้อมลูด้านสขุภาพได้   

2.4. สถานบริการสาธาณสขุ โรงพยาบาล การดแูลผู้ รับบริการที่บ้าน ระบบประกันสขุภาพได้ปรับปรุง  web site แผ่นพบั 

ด้วยข้อมลู หรือสญัญลกัษณ์ทัง้ในสื่อและในสถานที่ให้บริการ โดยใช้นกัการสื่อสารมืออาชีพซึ่งทํางานใกล้ชิดกับ

กลุ่มที่มข้ีอจํากัดในความรอบรู้ด้านสขุภาพ และประยกุต์ใช้เคร่ืองมือได้แก่ การใช้ Tablet PC , โทรศพัท ์ การเตือน

ให้มารับบริการตามนดั ถกูนํามาใช้ด้วยระบบการสื่อสารแบบ interactive  รงมถึงการเพ่ิมสมรรรถนะให้กับบคุลากร

สาธารณสขุในเร่ืองความรอบรู้ด้านสขุภาพ 

 

การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อความรอบรู้ด้านสขุภาพ 

1. ความสมัพนัธ์ระหว่างคน (ในฐานะของพลเมือง ผู้บริโภค หรือผู้ ป่วย) กับสถาบนัต่างๆที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีผลต่อสขุภาพ 

ขึน้กับปัจจยั 2 สิ่งที่มีปฏิสมัพนัธ์กันคือ   

1.1. ระดบัความรอบรู้ด้านสขุภาพ   

1.2. ความเต็มใจของสถาบนัเหลา่นัน้ที่จะยอมรับในความหลากหลายของบคุคล รวมถึงการแบ่งปันหรือเสริมพลงัเพ่ือให้

เกิดความเท่าเทียม  เสมอภาค และมีความรับผิดชอบต่อสขุภาพร่วมกัน  การมีความรอบรู้ด้านสขุภาพจะทาํให้

สามารถตดัสินใจ และควบคมุทรัพยากรและการตดัสินในที่มผีลต่อสขุภาพของตน 

2. ความรอบรู้ด้านสขุภาพ คือแนวคิดในการสร้างความสมัพนัธ์  ซึ่งไม่เพียงแต่การพฒันาความสมัพนัธ์ทกัษะของแต่ละคน 

แต่หมายรวมถึงการพฒันาปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคนกับสิ่งแวดล้อม  การเสริมพลงัและการมีปากมีเสียงของแต่ละบคุคลที่มี



ต่อผู้ อ่ืน และต้องดําเนินการในทกุๆ setting และทกุๆกลุ่มคน และทกุๆ sectors  โดยเร่ิมจากวิชาชีพทางภาคสว่นสขุภาพ 

ต้องไปชวนภาคส่วนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมทกัษะการอ่านออกเขยีนได้ของประชาชน   และในภาคสว่นของสขุภาพต้องขจดั

อปุสรรคที่จะขดัขวางการรับรู้ และเข้าใจข้อมลูขา่วสารด้านสขุภาพของประชาชน 

3. สิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อความรอบรู้ด้านสขุภาพภายในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสขุ และการดําเนินการของ

พนัธมิตร ทําให้ระบบบริการสาธารณสขุเป็นสถานบริการทีเ่ป็นมิตรต่อความรอบรู้ด้านสขุภาพ 

4. ต้องมีงานวิจยัโดยเร่ิมจาก ผลลพัธ์ทางด้านสขุภาพ (Health outcome) เป็นตวัตัง้ จากนัน้ไปกําหนดวา่ ถ้าจะให้ผลลพัธ์

ทางสขุภาพดงักลา่วเปลีย่นแปลงไปในทางที่ดีขึน้ จะต้องมีความรอบรู้ด้านสขุภาพในเร่ืองใด  จากกนัน้ทําการศึกษาว่า

กลุ่มใดที่มีความรอบรู้ด้านสขุภาพต่ําในประเด็นนัน้  โดยต้องทําการศึกษาทัง้ 2 ด้านของสมการ เชน่  ผู้ อ่าน กับ หนงัสือ 

หรือ ผู้ ฟังกับผู้พดู  เคร่ืองมือและทกัษะของผู้ใช้เคร่ืองมือนัน้ หนงัสือที่เขียนได้ดีเพียงใด แต่ถ้าผู้ อ่านอ่านไม่ออก ก็จะไม่

เกิดประโยชน์   หรือ ผู้พดูที่เก่งมากเพียงไร ถ้าผู้ ฟังมข้ีอจํากัดในการฟัง ก็จะฟังไม่เข้าใจ เคร่ืองมือที่ดีเพียงใด ถ้าผู้ใช้ไม่มี

ทกัษะในการใช้เคร่ืองมือนัน้ ก็จะไม่สามารถใช้งานเคร่ืองมือนัน้ได้  จะทําอยา่งไร เพ่ือให้ วชิาชีพทางการแพทย์สามารถที่

จะสื่อสารภาษาทางการแพทย์เพ่ือให้ผู้รับบริการเข้าใจ   จะทาํอย่างไรที่จะทาํให้สถานบริการสาธารณสขุ สถาน

ประกอบการ โรงงาน โรงเรียน ตลอดถึง Supermarket สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ป็นมติรต่อความรอบรู้ด้านสขุภาพ  

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง บคุคล สิ่งแวดล้อม และวิชาชีพ จะเป็นประเด็นที่สําคญัต่อการพฒันานโยบาย และโปรแกรมที่

เก่ียวกับความรอบรู้ด้านสขุภาพ 

 
 

 



คณุลกัษณะของ Health Literate Setting 

1. Ottawa charter  ได้กล่าววา่ สขุภาพถกูสร้างและอยู่ใน Setting  ที่แต่ละบคุคลอาศยัอยู่ในแต่ละวนั  ที่ซึ่งได้เรียนรู้ ทํางาน 

เล่น และรัก  

2. Concept ของ Setting approach คือ  

2.1. บรูณการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทีจ่ะจดัการปัจจยัเสี่ยงโดยมองภาพองค์รวมและใช้สหวชิาชีพและทกุภาคส่วน 

(Holistic & Multidisciplinary) ใน Setting ได้แก่ เมือง โรงเรียน มหาวิทยาลยั โรงพยาบาล สถานประกอบการ 

โรงงาน ตลาด วดั  

2.2. แสดงความมุ่งมัน่ที่จะพฒันาสขุภาพและคณุภาพชวีิตของคนใน setting โดยการกําหนดนนโยบายและเป้าหมาย 

และกําหนดยทุธศาสตร์ที่ชดัเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้เพ่ือที่จะทําให้บรรลเุป้าหมายทีกํ่าหนด 

2.3. Key Concept ในด้านการส่งเสริมสขุภาพใน Healthy Setting ในเร่ืองส่งเสริมสขุภาพคือ การมสี่วนร่วมชองชมุชน 

(Community participation) การสร้างพนัธมิตรและภาคีเครือขา่ย การเสริมพลงั (Empowerment) และความเสมอ

ภาคเท่าเทียม (Equity) 

2.4. Health Literacy เป็นหนึ่งใน Key concept ของ Health Promotion และเป็น Key dimension ในสว่นของ Healthy 

setting 

2.5. Health literate setting จะเป็นตวัจกัรที่สาํคญัในการทําให้เกิด (Infuse) ความตระหนกั (Awareness) เกิดกิจกรรม 

(Action) ที่จะนําไปสู่ความรอบรู้ด้านสขุภาพ โดยผา่น นโยบาย (Policy) ,ระเบียนปฏิบติั (Procedure) และแนว

ปฏิบติั (Practice) ภายใน Setting นัน้ 

2.6. และบรูณาการเร่ืองความรอบรู้ด้านสขุภาพ เป็นส่วนหนึ่งของ Core business ขององค์กร 

3. Setting ที่มีส่วนสาํคญัในการสร้าง Health Literacy ได้แก่  Setting การศึกษา โรงเรียน สถานทีท่ํางาน ตลาด สถาน

บริการสาธารณสขุ สื่อมวลชน การสื่อสาร  Social Media  ในการพฒันาให้เกิด Health Literacy นัน้จําเป็นต้องทําการ

วิจยัเพ่ือบ่งชี ้และทาํการขจดัอปุสรรคที่จะขดัขวางไม่ให้เกิดความรอบรู้ด้านสขุภาพ  รวมถึงการศึกษาวิจยัว่าอะไรทีท่ํา

แล้วได้เผล และอะไรทีท่ําแล้วไม่ได้ผล    

 

ความรอบรู้ด้านสขุภาพ คือ คณุลกัษณะที่สาํคญัของ Healthy City 

 ปัจจยัหลกัในการขบัเคลื่อนให้เกิด Healthy City ของ WHO ในภาคพืน้ยโุรป ใช้การเผยแพร่ Message ด้านส่งเสริม

สขุภาพ ไปยงัผู้ กําหนดนโยบาย  นกัการเมือง ประชาขน และวชิาชีพในภาคสว่นต่างๆ  โดย Healthy City ต้องพฒันาทัง้

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางสงัคม และขยายการใช้ทรัพยากรในชมุชน เพ่ือให้ประชาชนสามารถสนบัสนนุซึ่งกนัและกัน 

ในการดําเนินชวีิต และพฒันาสขุภาพอยา่งเต็มศกัยภาพ  การที่จะประสบความสาํเร็จได้ จาํเป็นต้องอาศยักิจกรรมที่เป็น

นวตักรรม ได้แก่ ผู้นําด้านสขุภาพ  ความมุ่งมัน่ของนกัการเมืองท้องถ่ิน การประสานความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือที่

สร้างความรอบรู้ด้านสขุภาพให้เกิดขึน้ใน Healthy City 

  

 

 



เมืองที่มีความรอบรู้ด้านสขุภาพ ต้อง 

1. มีนกัการเมืองท้องถ่ินมีความตระหนกัเป็นอยา่งสงู ในการสร้างและธํารงรักษาความรอบรู้ด้านสขุภาพ  โดยกําหนดในรูป

ของนโยบายและแผนปฏิบติัการ 

2. พฒันาความรอบรู้ด้านสขุภาพให้กับประชาชน ชมุชน กลุม่สงัคม สถาบนั และบริการต่างๆ 

3. มีผู้นําของเมืองเข้าใจว่าความสมัพนัธ์ของสขุภาพที่มีต่อคณุภาพชวีิตโดยรวมของคนในเมือง และจาํเป็นต้องลงทนุอย่าง

ต่อเนื่อง ไม่ใช่เฉพาะโครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพเทา่นัน้  แต่ต้องลงทนุในทนุทางสงัคม ได้แก่  ความรอบรู้ด้านสขุภาพ 

การฟืน้ฟชูมุชน การเสริมพลงัและการมสี่วนร่วมของชมุชน และการสร้างเครือขา่ย 

4. มุ่งมัน่ที่จะประสานทกุภาคสว่น เนื่องจากผู้มีอํานาจในการตดัสินใจของทกุภาคส่วนเข้าใจถึงความสาํคญัของประเด็น

สขุภาพ และกําหนดประเด็นสขุภาพอยูใ่นนโยบาย และในการประสานกับภาคส่วนด้านสขุภาพ 

5. พฒันาความรู้และทกัษะของประชาชนในเมือง เนื่องจากประชาชนและชมุชนทีส่ขุภาพดีนัน้ ถือเป็นทรัพย์สนิทางสงัคมที่

สําคญัของเมือง 

6. ช่วยให้ประชาชนในเมืองสามารถทีจ่ะเข้าถึงระบบบริการ สขุภาพ การศึกษา และสงัคม และทําให้ประชาชนมีทางเลือกที่ดี

ต่อสขุภาพ และเข้าถึงทางเลือกนัน้ได้อยา่งสะดวก  ภายใต้อํานาจหน้าที่ทางกฎหมายของท้องถ่ิน 

7. ส่งข่าวสารทางด้านสขุภาพที่เข้าใจง่าย ผ่านสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

8. ทบทวนแผนงานหรือกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยหานวตักรรม และบริการเพ่ือให้ตรง

กับต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความรอบรู้ด้านสขุภาพ  

9. ทํางานร่วมกับภาคเอกชน  รวมถึง การสถาบนัการศึกษาผู้ใหญ่  เพ่ือเพ่ิมการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งเป็นพืน้ฐานที่สาํคญัของ

ความรอบรู้ด้านสขุภาพ 

10. ทําการวดัระดบัความรอบรู้ด้านสขุภาพอย่างสมํ่าเสมอ 

11. มุ่งมัน่ในการดําเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณุลกัษณะของ องค์กรที่เป็นมิตรด้านความรอบรู้ด้านสขุภาพ (Health Literacy Friendly Orgnization) 

 

 พลเมืองที่รอบรู้ด้านสขุภาพ ต้องมีทัง้ความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อสงัคม และยงัต้องการสถาบนัต่างๆในสงัคม 

ที่จะส่งเสริมให้เกิด ทางเลือกต่อสขุภาพที่ดี การเสริมพลงั การจดัการสขุภาพด้วยตนเอง (Self Manangement) ความ

รับผิดชอบ และการมสี่วนร่วม เพ่ือให้เกิดสขุภาพดีและคณุภาพชวีิตที่ดี 

 จากการวิจยัเป็นเวลาไม่ต่ํากวา่ 10 ปี The Institute of Medicine of the United States National Academy of 

Sciences ได้กําหนด 10 คณุลกัษณะของ Health Literate Health Care Organization  ไว้ดงันี ้

Health Literate Health Care Organization ตวัอย่าง 

ผู้นําได้บรูณาการเร่ืองความรอบรู้ด้านสขุภาพเข้าไปในพนัธ

กิจ โครงสร้าง และการปฏิบติั 

• พฒันาและดําเนนิการเก่ียวกับ นโยบาย และมาตรฐาน 

• กําหนดเป้าหมายในการเพ่ิมความรอบรู้ด้านสขุภาพ และ

สร้างความรับผิดชอบ และระบบจงูใจ 

• จดัสรรทรัพยากรทางด้านการเงินและบคุลากร 

• ออกแบบทัง้ระบบงานและโครงสร้างกายภาพใหม ่

บรูณาการความรอบรู้ด้านสขุภาพ เข้าไปอยู่ในเร่ือง การ

วางแผน มาตรการประเมินผล  ความปลอดภยัของผู้ ป่วย 

และการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 

• ประเมินองค์กรในด้านความรอบรู้ด้านสขุภาพ 

• ประเมินผลกระทบของนโยบายและแผนงานด้านความ

รอบรู้ด้านสขุภาพที่มีต่อบคุคลที่มีความรอบรู้ด้าน

สขุภาพต่ํา 

• นําปัจจยัด้านความรอบรู้ด้านสขุภาพผนวกเข้าไปในแผน

ด้านความปลอดภยัของผู้ ป่วย 

พฒันาบคุลากรให้เป็นบคุคลที่รอบรู้ด้านสขุภาพ และกํากับ

ติดตามความก้าวหน้า 

• จ้างหรือบรรจบุคุคลากรที่มีความหลากหลายเพ่ือทีจ่ะมา

พฒันางานสร้างความรอบรู้ด้านสขุภาพ 

• กําหนดเป้าหมายในการฝึกอบรมบคุลากรในทกุระดบั 

การออกแบบ การดําเนินการ และการประเมนิผลเก่ียวกับ

บริการข้อมลูขา่วสารและบริการที่ให้กับประชาชน  ต้องคํานึง

ในฟากของประชาชนว่าจะเข้าใจข้อมลูข่าวสารนัน้มากน้อย

เพียงไร 

• ตระหนกัในกลุม่ผู้สงูอาย ุและกลุ่มที่มีความรอบรู้ด้าน

สขุภาพต่ํา ว่าทําอยา่งไรจะทาํให้กลุ่มเหล่านีเ้ข้าใจ 

• มีระบบประเมินผลถึงผลการใช้ข้อมลูขา่วสาร และ

บริการที่จดัให้วา่ผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงและมีความ

เข้าใจมากน้อยเพียงไร 

บรรลคุวามต้องการประชาชนในด้านทกัษะที่จะทาํให้เกิด

ความรอบรู้ด้านสขุภาพ และหลีกเลี่ยงการตีตรา (Stigma) 

• การดําเนินการเก่ียวกับความรอบรู้ด้านสขุภาพ ต้อง

ประยกุต์แนวทางวา่สามารถใช้ได้ทกุคน โดยเฉพาะใน

กลุ่มที่มีความรอบรู้ด้านสขุภาพต่ํา  และต้องระบบและ

แนวทางในการให้การช่วยเหลือทกุราย 

• จดัสรรทรัพยากร ในสดัส่วนที่มากกวา่ เพ่ือดําเนินการ



Health Literate Health Care Organization ตวัอย่าง 

เพ่ิมความรอบรู้ในกลุ่มที่มีความรอบรู้ต่ํา 

ใช้กลยทุธ์ความรอบรู้ด้านสขุภาพโดยการสื่อสารระหว่าง

บคุคล และสร้างความมัน่ใจวา่เกิดความเข้าใจในทกุสมัผสั

ของการสื่อสารและการบริการ 

• ยืนยนัวา่ผู้ รับบริการเข้าใจ (ใช้วิธีการ *Teach back , 

Show me, หรือ **Chunk and check method ) 

• จดัคนที่พดูภาษาอ่ืนที่ไม่ใช้ภาษาหลกั เข้าช่วยเหลือผู้ที่

ไม่ได้ใช้ภาษาหลกั 

• จํากัด ขา่วสาร ที่จะสื่อไม่ให้เกิด 3 messages ในการ

สื่อสารแต่ละครัง้ 

• ใช้ภาษาภาพหรือสญัญลกัษณ์แทนตวัอกัษร 

ให้เข้าถึงข้อมลูข่าวสารทางการแพทย์ หรือการบริการได้ง่าย

และสะดวก และมกีารช่วยนาํทางเพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมลู

ได้ง่ายขึน้ 

• ใช้ระบบ IT เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่ายและ

สะดวก รวมถึงการมีการฝึกอบรมเพ่ือให้สามารถใช้ระบบ 

IT ดงักล่าวได้ 

• อํานวยความสะดวกในการนดัผู้ ป่วยมารับบริการ 

ออกแบบและเผยแพร่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ multi media หรือ 

social media ที่เข้าใจง่าย 

• พิจารณาความหลากหลายและความแตกต่างของผู้ รับ

สื่อ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความรอบรู้ด้านสขุภาพต่ํา 

• กระบวนการแปลภาษาที่ไม่ใช้ภาษาหลกั อยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

ต้องมีจดุเน้น คือ ไม่ทําเร่ืองสําคญัน้อย แต่เน้นสร้างความ

รอบรู้ด้านสขุภาพ ในสถานการณ์ทีม่ีความเสี่ยงสงู รวมถึงการ

ดแูลผู้ ป่วย และการสื่อสารเก่ียวกับการให้ยาหรือการรักษา  

• Inform consent สําหรับการบริการที่มีความเสีย่งสงู เช่น

การผ่าตดั หรือหตัถการที่มีความเสีย่งสงู 

• เน้นประเด็นทีม่ีความเสี่ยงสงู เชน่ ภาวะหรือเง่ือนไขที่

จําเป็นต้องใช้ Self management 

การสื่อสารให้เกิดความกระจา่ง เช่น แผนการรักษานัน้

ครอบคลมุในเร่ืองใดบ้าง  และต้องจ่ายค่ารักษาจาํนวนเทา่ไร 

• อธิบายให้ง่ายต่อความเข้าใจ เก่ียวกับ นโยบายการ

ประกันสขุภาพนัน้ครอบคลมุถึงเร่ืองใดบ้าง 

• สื่อสารวา่สว่นเกินที่จะต้องจ่ายเองเป็นจํานวนเท่าไร 

ก่อนที่จะให้การรักษา 
Source: adapted from: Brach C et al. Attributes of a health literate organization. Washington, DC, Institute of Medicine, 2012 
(http://www.iom.edu/~/media/Files/Perspectives-Files/2012/Discussion-Papers/BPH_HLit_Attributes.pdf, accessed 15 May 2013). 

 

* Teach back คือเมื่อแพทย์อธิบายในเร่ืองแผนการรักษาให้กับผู้ ป่วย  โดยทาํการสื่อสารในหวัข้อทีส่ําคญัและสัน้กระชบั 

แล้ว ให้ถามผู้ ป่วยกลบัวา่เข้าใจว่าอยา่งไร  หลงัจากที่ผู้ ป่วยได้พดู ให้พิจารณาว่า ผู้ ป่วยเข้าใจในสิ่งที่แพทย์ได้สื่อสาร

หรือไม่ มีประเด็นที่ยงัไม่เข้าใจให้ทาํการอธิบายซํา้ และถามผู้ ป่วยอีกครัง้วา่เข้าใจทีห่มอพดูอย่างไร  จากการเทคนิค จะ

เพ่ิมประสิทธิภาพของการสื่อสารระหว่าแพทยแ์ละผู้ ป่วยได้ดีขึน้ 



** Chunk and check หลงัจากแพทย์ให้คําแนะนาํประเด็นหลกัที่สําคญั (chunk) ให้ทําการ check ว่าเข้าใจประเด็นหลกั

ที่แพทย์ได้สื่อสารไปหรือไม ่

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Educational Setting 

 

สขุภาพ มีความสาํคญัต่อการศึกษา ในทางตรงกนัข้าม การศึกษาก็มีส่วนสาํคญัต่อสขุภาพ  และ นกัเรียน ครอบครัว และ

ชมุชนที่สขุภาพดี จะมีผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาดีกว่า  และติดตามการทาํงานในอนาคน พบว่ามผีลติภาพที่สงูกว่า  แผนงาน

โครงการที่เก่ียวกับการศึกษา จะส่งผลต่อการรอบรู้ด้านสขุภาพ 

1. การอ่านออกเขยีนได้ ทําให้คนนัน้สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ดีขึน้ สามารถที่จะค้นหาหรือแสวงหาข้อมลู ทําให้ความสามารถ

ด้านปัญหาหรือด้านการใช้ภาษาที่ดีขึน้   ทาํให้สามารถเข้าถึงเข้าใจข้อมลูข่าวสารด้านสขุภาพ  ส่งผลให้มีความสามารถ

ในการป้องกันโรค  การส่งเสริมสขุภาพ  การใช้บริการและผลิตภณัฑ์สขุภาพ 

 
2. การศึกษาตลอดชีวติทําให้เกิดความรอบรู้ด้านสขุภาพได้มากกวา่การศึกษาประเภทอ่ืนๆ 

3. เสริมการเรียนรู้ซึ่งกันและกนัเพ่ือให้เกิดความรอบรู้ด้านสขุภาพจากหลากหลายแหล่ง   การความรอบรู้ด้านสขุภาพผ่าน

กระบวนทางสงัคมและวฒันธรรมทีค่นๆนัน้อาศยัอยู ่  ผา่นสถาบนัและระบบทางสงัคม ได้แก่ระบบการศึกษา ระบบ

สขุภาพ   นอกจากสถาบนัหรือระบบทางสงัคมแล้ว คนยงัเรียนรู้ในด้านความรอบรู้ด้านสขุภาพจาก ครอบครัว เพ่ือน และ

กลุ่มเพ่ือน สื่อสารมวลชน และ social media ก็มีสว่นสาํคญั หรือจะกล่าวได้วา่ การเรียนรู้ส่วนบคุคลและสงัคม รวมถึง

ข้อมลูย้อนกลบั จะส่งผลต่อการรับรู้แลเข้าใจ และทกัษะและประสบการณ์ที่มากขึน้  ทาํให้สามารถที่จะควบคมุสขุภาพ

และปัจจยักําหนดสขุภาพของตนเองได้มากขึน้ 

4. สิ่งที่จะดําเนนิการ 

4.1. สร้างพืน้ฐานต่อการรอบรู้ด้านสขุภาพตัง้แต่วยัเด็ก    การที่เด็กมีโอกาสได้ปพืูน้ฐานสู่การมีความรอบรู้ด้านสขุภาพ 

ได้แก่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งเด็กกับพ่อแม่ กับครอบครัว  โปรแกรมหรือกิจกรรมกระตุ้นพฒันาการในช่วงปฐมวยั การ

ที่ให้เด็กได้เลน่ด้วยกันแทนทีจ่ะเล่นกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การได้โอกาสในการกระตุ้นพฒันาการในช่วงนีจ้ะส่ง

ต่อช่วงวยัต่อไปของชีวิต 

4.2. ใช้ Setting approach ในการทาํให้เกิด Health Promoting Schools โดยหลกัการคือ บรูณาการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของบคุคลในโรงเรียน พร้อมๆไปกับการเปลี่ยแปลงองค์กร และนโยบาย ที่จะส่งเสริมให้เป็นโรงเรียน



ส่งเสริมสขุภาพ  โรงเรียนต้องสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตวัเด็ก เพ่ือพฒันาความรู้และทกัษะ (รวมเร่ืองความรอบรู้ด้าน

สขุภาพ เข้าไปด้วย)   ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ โดยทัง้ 3 องค์ประกอบมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั ได้แก่ หนึ่ง

หลกัสตูรสขุศึกษารอบด้านในโรงเรียน ซึ่งต้องเสริมด้วยสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน   สอง ลกัษณะพืน้ฐานทางด้าน

สงัคมที่มีร่วมกันของกลุ่มคน (Ethos)  และ สาม บริการของภาคีเครือข่าย   Health Promoting School approach 

เข้าได้กับ Model ทางนิเวศน์วิทยา  ซึ่งจะส่งผลต่อความสมัพนัธ์และปฏิสมัพนัธ์ในระดบับคุคล และระบบ ได้แก่ 

ปัจจยัภายในบคุคล ปัจจยัระหว่างบคุคล ปัจจยัสถาบนั ปัจจยัชมุชน และปัจจยันโยบายสาธารณะ 

4.3. กําหนดว่าอะไรคืออปุสรรคของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ปัจจยัที่สาํคญัในเร่ืองความรอบรู้ด้านสขุภาพคือความเข้าใจ  

การจะทาํเร่ืองความรอบรู้ด้านสขุภาพต้องเข้าใจว่า ทําไมประชาชนถึงไม่ผกูพนัในเร่ืองกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึง

ปัญหาของระบบ หรือโครงสร้างที่เป็นอปุสรรค หรือนโยบายที่มสีว่นสมัพนัธ์กนั  ต้องทําการบ่งชีถึ้งสาเหตทุี่ทาํให้คน

ไม่มีส่วนร่วมต่อการเรียนรู้ เช่น  ขาดแรงจงูใจ เนื่องจากขาดการรับรู้ว่าการเรียนรู้ดงักล่าวนัน้เก่ียวข้องกับตน  ขาด

ความสนใจ ขาดความมัน่ใจในตนเองว่าจะสามารถทาํเร่ืองดงักล่าวได้ หรือมีประสบการณ์ในทางลบต่อเร่ืองนัน้ 

อปุสรรคที่พบบ่อยได้แก่ ปัญหาเร่ืองค่าใช้จ่าย หรือการที่ไมม่ีเวลา  ปัญหาด้านการเดินทาง ปัญหาด้านการได้เลีย้งดู

ในวยัเด็ก หรือปัญหาด้านภาษา โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้เรียนหนงัสือ หรือกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ภาษาหลกัของชมุชนนัน้  

ส่งผลให้เกิดปัญหาที่ตามมา คือการชาดความตระหนกัถึงทางเลือกต่างๆ  ขาดข้อมลูขา่วสาร หรือไม่สามารถเข้าถึง

แหล่งข้อมลูทางด้านสขุภาพที่ถกูต้อง  หรือสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดการขาดการมีส่วนร่วม  

โปรแกรมสาํหรับผู้ใหญ่ ที่มทีกัษะในด้านการรอบรู้ด้านสขุภาพต่ํานัน้จะส่งผลต่อการเลีย้งดเูด็กในความดแูลด้วย 

4.4. ใช้วิธีการและสื่อที่ผสมผสาน และเฉพาะเจาะจงสําหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยไม่ใช้วิธีและสื่อชนดิเดียวกันกับทกุ

กลุ่มเป้าหมาย  การแบ่งกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นสิ่งที่จําเป็น เพราะจะมีผลต่อการรับรู้ เข้าใจ ตดัสินใจ หรือเปลี่ยน

พฤติกรรมได้มากกวา่   

4.5. ใช้การมีส่วนร่วม  โดยวิธีการทีจ่ะทาํให้เกิดการมีสว่นร่วมได้แก่  การเรียนแบบสนทนาแลกเปลีย่นภายในกลุ่ม การ

เปิดโอกาสให้มีการถาม การใช้การ reflection เป็นต้น ซึ่งจะทําให้เกิดความเข้าใจมากกวา่การสอนหน้าชัน้เรียน โดย

ไม่เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลีย่นสนทนา 

4.6. สํารวจเพ่ือค้นหาแนวทางใหม่ๆที่เสริมสร้างการเรียนรู้ เพ่ือไปสู่ความเข้าใจได้มากขึน้ เช่นการเรียนรู้เพ่ือคณุภาพชีวิต

ที่ดี ประกอบด้วย 

4.6.1. มองความแตกต่างและหลากหลายของนกัเรียน ซึ่งจําเป็นต้องใช้วิธีการทีห่ลากหลายให้เหมาะกับแต่ละบคุคล

ที่มีความแตกต่างกัน 

4.6.2. มองเด็กเป็นหุ้นสว่นที่ครูต้องหาแนวทางที่จะสร้างการเรียนรู้ในฐานะหุ้นส่วน  ไม่ใช่ในฐานะนกัเรียนที่จะต้อง

ทําตามที่ครูสัง่ 

4.6.3. มองการเรียนรู้นัน้ไม่ใชก่ระบวนการสร้างให้เกิดปัญญาเทา่นัน้ แต่เป็นการบรูณาการหลากหลายมิติ  

โดยเฉพาะการสร้างนิเวศวทิยาภายในโรงเรียนที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

4.6.4. เปลี่ยนจากการศึกษาโดยใช้มาตรฐานการศึกษาเป็นศนูยก์ลาง มาเป็นการศึกษาที่ใช้นกัเรียนเป็นศนูย์กลาง 

4.6.5. เปลี่ยนจากการผลกัดนันโยบายจากแต่ละภาคสว่น มาเป็นการผลกัดนันโยบายและการมีสว่นร่วมจากหลาย

ภาคส่วน   
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