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ความรอบรูดานสุขภาพ 
ความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy)  

เปนความสามารถ และทักษะของบุคคลในการกลั่นกรอง 

 ประเมิน และตัดสินใจ ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

เลือกใชบริการ และผลิตภัณฑสุขภาพ 

ไดอยางเหมาะสม 
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มติการประชุมผูบริหารกระทรวง

สาธารณสุข WM 8 ก.พ. 2560 



จะเกิดอะไรขึ้น หากคนไทยมีความรอบรูดานสุขภาพไมเพียงพอ? 
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บริโภคขอมูลขาวสารดานสุขภาพ  

โดยไมตรวจสอบความถูกตอง 

อาจมีความรู แตปฏิบัติตนแบบผิด ๆ  

เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 
คาใชจายสุขภาพของตนเองและประเทศชาติเพ่ิมข้ึน  

โดยไมจําเปน 



 

สถานการณความรอบรู (literacy) ของคนไทย 
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คนไทยสวนใหญรูหนังสือ สามารถอานออก 

เขียนได คํานวณได แต !!! 



สถานการณความรอบรูดานสขุภาพของคนไทย 
 

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. รายงานผลการประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพประชาชนวัยทํางาน (อายุ 15 

- 59 ป) ปงบประมาณ 2559. ; 2559. 

การสํารวจความรอบรูดานสุขภาพของคนไทย ในกลุมอายุ 7 – 18 ป ในสถานศึกษาท่ีเปนพ้ืนท่ีเปาหมายการดําเนินงานสงเสริมพฤติกรรมตาม

แนวทางสุขบัญญัติแหงชาติ ปงบประมาณ 2557. . 
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รอยละ 50 ของ

คนไทย 
มีความรอบรูดานสุขภาพ

ไมดีเก่ียวกับการออกกําลัง

กาย อาหาร อารมณ สูบ

บุหรี่ และสุรา 

(3 อ. 2 ส.) 



– ผูสูงอายุ 11.3 ลานคน 

– คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือรางกาย 8.7 แสนคน  

– คนพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย 3.3 แสนคน 

– คนพิการทางการเห็น 1.9 แสนคน 

– คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 1.3 แสนคน 

– คนพิการทางสติปญญา 1.3 แสนคน 

– คนพิการทางการเรียนรู  1 หมื่นคน 

– คนพิการออทิสติก 8 พันคน 

– แรงงานตางดาว 1.8 ลานคน  

– ชนกลุมนอย 6 หมื่นคน 

– ไมมีการศึกษา 2.4 ลานคน  

– การศึกษาตํ่ากวาประถมศึกษา 11 ลานคน (สัดสวนมากที่สุด)  

 กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. รายงานขอมูลสถานการณดานคนพิการในประเทศไทย ณ 25 มิถุนายน 2560. [Online].; 2560 [cited 2560 พฤศจิกายน 19. 

สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน. สถานการณแรงงานตางดาว ฉบับประจําเดือนตุลาคม 2560. [Online].; 2560 [cited 2560 พฤศจิกายน 19. Available from: 

https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/alien_th/4d171e860d72336c0ae40a5b38c992a1.pdf. 

สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม. จํานวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ สถานภาพแรงงาน ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2560 

การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2560. ; 2560. 
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ประชากรกลุมเสี่ยง 

24 ลานคน 

https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/alien_th/4d171e860d72336c0ae40a5b38c992a1.pdf


 



 



คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

เรื่อง “การปฏิรูปความรอบรูและการสื่อสารสุขภาพ” 

      ตามรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 ฉบับลง

ประชามติ ไดกําหนดไวใน มาตรา55วารัฐตองดําเนินการใหประชาชน

ได รับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง เสริมสรางให

ประชาชนมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค

และสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาภูมิปญญาดานแพทยแผนไทยให

เกิดประโยชนสูงสุด   

     ดังนั้นการปฏิรูปความรอบรูและการสื่อสารสุขภาพ จึงเปนนโยบาย

เรงดวนในการผลักดันใหการทํางานเกิดผลสัมฤทธิ์ตอการสราง พลเมือง

ไทยใหเปนพลเมืองท่ีมีสุขภาพดีอยางเปนรูปธรรม และสอดคลองกับราง

รัฐธรรมนูญ 
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การปฏิรูปการสื่อสารและความรอบรูดานสุขภาพ 
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ความเคลื่อนไหว ขอสรุป สปท. วิป 3ฝาย 2ฝาย 

ยกระดับการปฏิรูปความรอบรูดานตาง ๆ ของประชาชนเปนวาระแหงชาติ  

(National Agenda)  

จัดตั้งคณะกรรมการสรางเสริมความรอบรู และสื่อสารสุขภาพแหงชาติ  

กําหนดใหการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพของประชาชน อยูในยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

จัดการใหสถาบันการศึกษา สถานบริการสุขภาพ สถานที่ทํางานและโรงงานตาง ๆ 

เปนองคกรแหงความรอบรูดานสุขภาพ 

พัฒนาชุมชน/ทองถ่ิน เปนชุมชนรอบรูดานสุขภาพ  

สนับสนุนและขยายความครอบคลุมใหประชาชนสามารถรูหนังสือใหมากที่สุด (Literacy)  

สนับสนุนการศึกษาวิจัย และจัดใหมี Center of Excellence  

ดานสุขภาพและความรอบรูดานสุขภาพ  
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ความเคลื่อนไหว ขอสรุป สปท. วิป 3ฝาย 2ฝาย (ตอ) 

จัดใหมีรายการโทรทัศนดานสุขภาพเปนประจํา และมีการบริหารจัดการเพ่ือตอบโตขอมูล  

ที่ผิดพลาดและเปนอันตรายตอสุขภาพไดทันทวงที 

พัฒนากระบวนการผลิตสื่อดานสุขภาพและชองทางเผยแพรขอมูลดานสุขภาพ 

สูประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ  

จัดใหมีการสํารวจความรอบรูดานสุขภาพในกลุมประชาชนกลุมตางๆ 

ทั้งประเทศ ทุก 3 หรือ 5 ป 

พัฒนาการเขาถึงบริการ ยาทั้งในสวนของฤทธิ์ยาราคายาและวิธีใชยา โดยใช

เทคโนโลยี และ เภสัชกร Hotline 

พัฒนาการเขาถึงบริการและขอมูลสุขภาพ โดยการ telemedicine และ on call 

พัฒนาการใช M-Health และ E-health 
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15 29/05/60  

ตามกรอบเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน  



 



แผน P&P Excellence 
 

แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) 
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แผนสุขภาพแห่งชาตฉิบับที่12 









เปาประสงค 

1. ทุกครอบครัวมีความรอบรูดานสุขภาพ ไดรับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเพ่ือการมีสุขภาวะผานการสรางเสริมสุขภาพ 

2. ประชาชนปราศจากโรคและภัยสุขภาพดวยการจัดบริการใน

ทุกระดับซ่ึงเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม 

3. ประชาชนไดรับการปกปองสุขภาพดวยการลดปจจัยเสี่ยงและ

เพ่ิมปจจัยคุมครอง ดวยมาตรการเชิงนโยบาย กฎหมาย สังคม

และสวัสดิการ อยางมีประสิทธิภาพ 

4. สภาพแวดลอมทุกแหงไดรับการพัฒนาใหเอ้ือตอการมีสุขภาพ

ดีของประชาชนทุกคน 

แผน P&P Excellence 
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ประชาชนมีสุขภาพดี มีอายุคาด

เฉลี่ยเม่ือแรกเกิดไมนอยกวา 85 ป
และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ

ดีไมนอยกวา 75 ป  

อยูในสภาวะแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมี

สุขภาวะและมีความสุขภายในป 

2579 

แผนงานที่ 1 พัฒนาความรอบรูดานสุขภาพและคุณภาพชีวิต 

   ประชาชนทุกกลุมวัย 

แผนงานที่ 2 การปองกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

แผนงานที่ 3 การลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ เพ่ิมปจจัยคุมครองสุขภาพ   

                ดวยมาตรการทางกฎหมายหรือมิติทางสังคม 

แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือสุขภาพ  
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แผน P&P Excellence 
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การปฎิรูปความรอบรูและการสื่อสารสุขภาพตาม 

มติสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.)  

เนนใหประชาชนทุกกลุมวัยมีความรอบรูดาน

สุขภาพมากข้ึน นําไปสูการมีพฤติกรรมที่พึง

ประสงคและมีสขุภาวะสมบูรณทุกมิติ  ผานการ

จัดการให สถานบริการสุขภาพ สถาบันการศึกษา

ทุกระดับ สถานที่ทํางานและโรงงานตาง ๆ เปน

องคกรรอบรูดานสุขภาพ (Health Literate 

Organization) และพัฒนาชุมชน/ทองถ่ินเปน

ชุมชนรอบรูดานสุขภาพ (Health Literate 

Communities)  

ขอเสนอองคการอนามัยโลก 

“การพัฒนาและสงเสริมใหประชาชนมีความรอบรู

ดานสุขภาพเปนการสรางและพัฒนาขีด

ความสามารถในระดับบุคคลในการธํารงรักษา

สุขภาพตนเองอยางยั่งยนื มีการช้ีนําระบบสุขภาพที่

สอดคลองกับปญหาและความตองการของ

ประชาชน มีการแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพของ

ตนเองรวมกับผูใหบริการและสามารถคาดการณ

ความเสี่ยงดานสุขภาพที่อาจเกิดข้ึนได รวมทั้งการ

จัดการโรคเรื้อรังที่กําลังเปนปญหาคุกคามระดับโลก  

ความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy)   

“หัวใจสําคัญของงานสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค” 

ปจจัยความสําเร็จของการสรางความรอบรูดานสุขภาพ Health Literacy 



- การมสีว่นรว่ม 
และการมอบ 
พลงัอํานาจประชาชน  

สงั
ค
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แล

ะป
จัจ

ยั
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ด
ลอ้

ม
 

บรบิท 

บคุคล 
ระดบับคุคล ระดบัประชากร 

- การใชบ้รกิารและ 
คา่ใชจ้า่ยดา้นสขุภาพ 

- พฤตกิรรมและ 
ผลลพัธด์า้นสขุภาพ 

- ความเป็นธรรม 
และความย ัง่ยนื 

ผลลพัธ ์                

เขา้ถงึ เขา้ใจ 

ความรู ้
สมรรถนะ 
แรงจงูใจ 

ปรบัใช ้
บอกตอ่ 

ประเมนิ
ตดัสนิใจ 

การ
จดับรกิาร
สขุภาพ 

การ 
ป้องกนั 
โรค 

การ 
สง่เสรมิ
สขุภาพ  

การ 
เลอืกรบั 
ผลติภณัฑ์
สขุภาพ 

เสน้ทางชวีติ(Life Course Approach) 

Access 

Apply 
Appraise 

Understand 

17/01/
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By นพ.วชิระ เพ็งจันทร 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

25/01/60 
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นโยบายและระบบ
พัฒนาบคุลากรของ
หน่วยงาน/องคก์ร 

โครงสรา้ง/หน่วยงานตา่งๆ ใน
องคก์ร และกลไกการทํางาน 

ทีส่นับสนุนหรอืใหค้วามสําคัญ
กบัการใหแ้ละใชข้อ้มลู 

ทนุมนุษย ์ทนุสงัคมและวฒันธรรม
ขององคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้มลู/การ

สือ่สารทีส่ามารถตอ่ยอดเป็น
นวตักรรมในการสรา้งความรอบรูด้า้น
สขุภาพในกลุม่เป้าหมายและองคก์ร 

การมสีว่นรว่มในการสรา้งหน่วยงาน
ซึง่เป็นองคก์รรอบรูด้า้นสขุภาพ 

การประเมนิสมรรถนะหน่วยงานและ
สมรรถนะสขุภาพ 

การแปลงนโยบายสูก่าร
ปฏบิตั ิ

กระบวนการพัฒนากลุม่เป้าหมาย และองคก์ร  
เพือ่สรา้งความรอบรูด้า้นสขุภาพ 

การประเมนิ 
ความรอบรูด้า้นสขุภาพ 

(HL) 

สว่นราชการ (Government)  สวรส. 
มหาวทิยาลัย 

ในกระทรวง
สาธารณสขุ 

นอกกระทรวง
สาธารณสขุ  สสส./สปสช/สช. 

National 
Innovation 
Institute 

จติอาสา/อสม. 
อสคม/บวร 

ผูนํ้าชมุชน/ผูนํ้าเยาวชน 
ชมรมผูส้งูอาย/ุครอบครัว กลุม่ผูป่้วย กลุม่ผูด้แูล 

ความรอบรูด้า้นสขุภาพ (Health Literacy)  

องคก์รรอบรูด้า้นสขุภาพ (Health Literate Organization)  

ความรอบรูด้า้นสขุภาพของสงัคมไทยในปี 2579 
(Health Literate Thai Society by 2036 ) 

สงัคมไทย เป็นสงัคมรอบรูด้า้นสุขภาพ  ภายในปี 2579  
(Health Literate Thai Society by 2036 ) 

NESDB, สภาการคา้ 

เครอืขา่ย
ประชารัฐ 

ขา้ราชการ 
พนักงาน เอกชน  

NGOs 

ชุมชนรอบรูด้า้นสขุภาพ 
(Health Literate Community) 

ศาสนา 

การประเมนิการ
กระจายและ

ยอมรับ
นวตักรรม 

ระบบขอ้มลูและ
ระบบการพัฒนาสือ่
และระบบการสือ่สาร
สขุภาพทีเ่อือ้ใหเ้กดิ

การรอบรู ้

30.8.60 



 6  ยุทธศาสตรสําคัญ ที่ตองดําเนินการตอไป 

1. สํารวจสถานการณ ความรอบรูดานสุขภาพของคนไทย 

2.พัฒนาชุดขอมูลความรูพ้ืนฐานที่สําคัญและจําเปน 

3.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

4. พัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพ สนับสนุนใหมีรูปแบบการสื่อสารในระบบบริการ

สุขภาพที่เขาถึงงาย สําหรับกลุมเปาหมาย เชนผูพิการ ผูดอยโอกาส 

5. สนับสนุน สงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม 

6. สงเสริม/สนับสนุนและพัฒนาใหเกิดชุมชนรอบรูดานสุขภาพ สถานบริการสุขภาพ 

สถาบันการศึกษา สถานที่ทํางานและโรงงานตางๆ เปนองคกรรอบรูดานสุขภาพ 



กิจกรรมหลักที่กําลังขับเคลื่อน ป2561 

1 สื่อสารประเด็นสื่อสารหลัก (Key message) ตามหลักการดูแลสุขภาพ
ตลอดชวงชีวิต (Life Course Approach) 

2 พัฒนาสมรรถนะหลักความรอบรูดานสุขภาพสําหรับบุคลากร 

3 สํารวจความรอบรูดานสุขภาพ เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการยกระดับความ

รอบรูดานสุขภาพของคนไทย 

4 คนหาหนวยงาน องคกรที่มีตนทุนทางสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือ

พัฒนาใหเปนองคกรรอบรูดานสุขภาพและขยายผล 

5 สงเสริมใหเกิดการจัดการความรู งานวิจัยและนวัตกรรม 

6 ประสานความรวมมือหนวยงานภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนการทํางานดวย

กลไกประชารัฐ 

7 พัฒนารูปแบบการสื่อสาร เพ่ือการเขาถึงบริการและขอมูลสุขภาพสําหรับ

ทุกกลุมเปาหมาย 
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สงัคมแหง่ความรอบรูด้า้นสขุภาพ 
( Health Literate Societies) 

ปฏริปูความรอบรูด้า้นสขุภาพของประชาชน 
 

-โรงเรยีน 
-สถานบรกิารสขุภาพ 
-โรงงาน, สถานทีท่างาน 

ครอบครัว  
ชมุชน 
สงัคม 

องคก์รรอบรู ้
ดา้นสขุภาพ 



     •ประชาชนทกุคนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารที่
ถกูตอ้งเขา้ใจได ้และสามารถนําไปปฏบิตัไิด ้
     •สถานบรกิารสาธารณสขุปรับขอ้มลูดา้นสขุภาพ 
และการจัดบรกิารในสถานบรกิารสาธารณสขุใหเ้ป็น
ลักษณะประชาชนเป็นศนูยก์ลาง 
     •สนับสนุนการเรยีนรู/้การศกึษา ตอ่เนือ่งตลอดชวีติ 
และมกีารพัฒนาทักษะ เพือ่กอ่ใหเ้กดิการมสีขุภาพด ี
เพือ่ป้องกนัโรคเรือ้รังโรคตดิตอ่ และ อบุตัเิหต ุ

สงัคมแหง่ความรอบรูด้า้นสขุภาพ คอื 
 



บทบาทหนาที่ของบุคลากรสาธารณสุข 

• จัดระเบยีบวธิกีารบรกิารสขุภาพใหง้า่ยขึน้ เพือ่ใหผู้รั้บบรกิาร
ดําเนนิการอยา่งเหมาะสมและตดัสนิใจไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพในการดแูลสขุภาพของตนเอง 

• จัดการขอ้มลูเกีย่วกบัสขุภาพและการดแูลสขุภาพให ้
ผูรั้บบรกิารเขา้ถงึและใชป้ระโยชนไ์ดง้า่ยขึน้ 

• ลดความเสีย่งจากการใหบ้รกิารสขุภาพ 
• พัฒนาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รรอบรูด้า้นสขุภาพ สถานบรกิาร

สขุภาพ  สถานศกึษา  ศาสนสถาน สถานประกอบการ ฯลฯ 



 คอื องคก์รทีจั่ดระบบและการบรกิารตา่ง ๆ เพือ่ชว่ยให ้
ผูรั้บบรกิารหรอืกลุม่เป้าหมายสามารถเขา้ถงึ เขา้ใจ และเลอืกใช ้
ขอ้มลูและบรกิารทีผู่รั้บบรกิารนัน้ ๆ ตอ้งการหรอืจําเป็นไดอ้ยา่ง
งา่ยและเหมาะสม 

องคก์รรอบรูด้า้นสขุภาพ (Health Literate 
Organization) : HLO 



1.ผูนํ้ารว่มขบัเคลือ่น  
2.คาํนงึถงึความรอบรูด้า้นสขุภาพในทกุกระบวนการทาํงาน 
3.เสรมิสรา้งศกัยภาพเจา้หนา้ทีใ่หม้ทีกัษะความรอบรูด้า้นสขุภาพ 
4.ดงึผูร้บับรกิารหรอืกลุม่เป้าหมายเขา้รว่มในกระบวนการทาํงาน 
5.ตอบสนองทกุขอ้จาํกดัและความจาํเป็นของผูร้บับรกิารหรอืกลุม่เป้าหมาย 
6.ยกระดบัการเขา้ถงึทีง่า่ยและสะดวก 
7.เลอืกสือ่สารขอ้มลูใหต้รงกบัความตอ้งการและสอบทานความเขา้ใจทกุคร ัง้ทีม่ ี
โอกาส 
8.ออกแบบสือ่และสิง่พมิพท์ีง่า่ยตอ่การนําไปใชป้ระโยชนข์องผูร้บับรกิารหรอื
กลุม่เป้าหมาย 
9.คาํนงึถงึกลุม่ประชากรทีเ่ขา้ไมถ่งึ ไมเ่ขา้ใจ ไมก่ลา้ทีจ่ะซกัถาม  
และตดัสนิใจไมถ่กู 
10.อธบิายสิง่ทีก่ารบรกิารสามารถครอบคลมุไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยในการรบับรกิาร 
 
 
 
 
 

ลกัษณะขององคก์รรอบรูด้า้นสขุภาพ : 
Health Literate Organization) 



     • การสรา้งความตระหนักในความสําคญัของสขุภาพใหก้บั 
คนในหน่วยงาน และ ผูม้ารับบรกิารจากหน่วยงาน 
     • การทําใหค้นในหน่วยงาน รอบรูว้า่  
 1.วธิกีารทางานของตน หรอื หน่วยงานของตน สง่ผลตอ่
 สขุภาพของตนเองในดา้นใดบา้ง 
 2.วธิกีารทางานของตน หรอื หน่วยงานของตน ชว่ยให ้
 ผูรั้บบรกิาร หรอื สงัคมโดยรวม มสีขุภาพดอียา่งไรบา้ง 
 

เปาหมายของการเปนหนวยงาน HLO 



 







 



 



สังคมรอบรูดานสุขภาพ 
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By นพ.วชิระ เพ็งจันทร 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

25 ม.ค.60 
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การสื่อสารสุขภาพ (Health Communication) 

การสื่อสารเปน “เครื่องมือ” ท่ีจะทําใหประชาชนรับรูขอมูล

ขาวสารสุขภาพท่ีถูกตองจากแหลงท่ีเชื่อถือได เปนปจจัยสําคัญ

สําหรับกระตุนใหเกิดความต่ืนตัว ความตระหนักในการสราง

คานิยมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ขณะเดียวกัน

การคัดเลือกประเด็นที่จะส่ือสารก็มีความสําคัญไมย่ิงหยอนไป

กวาชองทางและวิธีการสื่อสาร 



Key Message 
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กรมอนามัยจึงกําหนดประเด็นท่ีจะสื่อสาร  คือ ขอมูลสุขภาพพ้ืนฐานท่ีสําคัญ

และจําเปน ท่ีจะทําใหประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพท่ีเพียงพอ จึงพัฒนา

ขอบเขตประเด็นขอมูลสุขภาพพ้ืนฐานท่ีสําคัญและจําเปนสําหรับประชากรไทย

ขึ้น ตามแนวคิดเสนทางชีวิตและสุขภาพ และระบบท่ีมีผลตอสุขภาพของ

ประชากรไทย สําหรับเนื้อหาในแตละสวนนั้น หนวยงานท่ีรับผิดชอบไดกําหนด

ขอมูลสุขภาพท่ีจําเปนและทําใหสามารถเขาถึงและเขาใจไดงายในทุกท่ีและทุก

โอกาส เหมาะสมกับกลุมประชากรเปาหมายและบริบท (ชวงวัยและสถาน

บริการ) 



เจาภาพหลัก เจาภาพรวม 

1. ระบบการสงเสริมสุขภาพ

ของตนเอง 
กรมอนามัย 

กรมสุขภาพจิต   กรมควบคุม

โรค 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

2. ระบบการปองกันโรคดวย

ตนเอง 
กรมควบคุมโรค 

กรมอนามัย กรมการแพทย  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

3. ระบบการคัดกรองและ

เลือกรับผลิตภัณฑสุขภาพ 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา 

กรมสุขภาพจิต   กรมอนามัย  

กรมการแพทย กรมควบคุมโรค 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรมวิทยาศาสตรทางการแพทย 

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือก 

4. ระบบบริการสุขภาพ กรมการแพทย 

กรมสุขภาพจิต   กรมอนามัย  

กรมควบคุมโรค  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรมวิทยาศาสตรทางการแพทย 

“กรรมการคัดเลือกประเด็นสื่อสารหลัก  

(Key Message)” 

“ผูทรงคุณวุฒิ 

นักวิชาการ  

ทุกกรม กระทรวง 

สธ. รวมพิจารณา 
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Thai Health Literacy 66 

การจดัเรียง 

• 3 อ. 2 ส. 1 ฟ 

• ความเป็นทัว่ไป สูเ่น้ือหาเจาะจง 

• 4 ระบบสง่เสรมิสุขภาพ (ป้องกนัโรค 

คุม้ครองผูบ้รโิภค และบรกิารสุขภาพ) 

กลุ่มเป้าหมาย  คนไทยทัว่ไป 

โครงสร้าง 

• 4 ระบบ: บรกิารสุขภาพ ป้องกนัโรค  

สง่เสรมิสุขภาพ และคุม้ครองผูบ้รโิภค  

• ตามกลุม่วยั (Life course approach) 

• ตามทกัษะดา้นความรอบรูด้า้นสุขภาพ  

(เขา้ถงึ เขา้ใจ ประเมนิ/ตดัสนิใจ และ

ปรบัใช)้ 
ผูส้อบทานเน้ือหา: 

• นกัวชิาการ/ผูท้รงคุณวุฒจิาก 4 ระบบ 

• นกัวชิาการอสิระ (มหาวทิยาลยั องคก์รเอกชน) 

• ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสื่อสาร 

• ตวัแทนประชาชน (ผูร้บับรกิารของ สสม.แมบ่า้นกรม

อนามยั)  

• ต้องให้ลกูกินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน โดยไม่

ต้องด่ืมน้ํา เมื่อครบ 6 เดือน จึงเร่ิมให้อาหาร

ตามวยัไปพร้อมกนั และสามารถให้นมแม่

ต่อเน่ืองถึง 2 ปี 

• เราควรสนับสนุนการคลอดโดยธรรมชาติ ซ่ึง

เป็นวิธีการท่ีมีความเส่ียงน้อยกว่าการผา่คลอด 

• เดก็แรกเกิด -12 ปี ต้องได้รบัวคัซีนตามวยั 

“ 
“ 

ตวัอย่าง ประเดน็ส่ือสารหลกั (Key Message) 
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องคก์รสว่นทอ้งถิน่อืน่ ๆ  
(สํานกังานสถติชิพีในพืน้ที)่ 

คณะกรรมการสขุภาพเขต 

คณะกรรมการสขุภาพจงัหวดั 

คณะกรรมการสขุภาพระดบัอําเภอ 

- ปญัหาสขุภาพในพืน้ที ่
- วเิคราะหป์ญัหา 
- ปจัจยัทีเ่ป็นสาเหต ุ
- วธิกีารแกป้ญัหา 

 
ประชาชนในพืน้ทีก่ลุม่ตา่ง ๆ  
- เขา้ถงึขอ้มลู 
- เขา้ใจปญัหา 
- วเิคราะหป์ญัหา 
- วธิกีารแกป้ญัหาทีเ่หมาะสม 

 
 
- ลดการเจ็บป่วย 
- ลดการเขา้รกัษาพยาบาล
โดยไมจํ่าเป็น 

 
 
- ลดคา่ใชจ้า่ยดา้นสขุภาพ 
- คณุภาพของชวีติและ
สิง่แวดลอ้มดขี ึน้ 

 

Evidence - Based 

สือ่สาร 

Health Literate Communities  
                                     เสนอโดย รศ.พญ.พรพนัธ ์บณุยรตัพนัธ*์ 

* ประธานกมธ.สาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม สปท. 



HLO ชุมชนแนวต ัง้รอบรูด้า้นสขุภาพ 
 

ปฏบิตักิารสรา้งเสรมิความรอบรูด้า้นสขุภาพ 
คนกรงุในตกึสงู: กรณีอาคารชุดลมุพนี ี 



10 คณุลักษณะของชมุชนรอบรูส้ขุภาพ 

1.ผูน้าํ 2.บูรณาการ 

-3ทกัษะ
บุคลากร 

4.ขอ้มูล
สุขภาพ 

5.มีส่วนร่วม 

8.สิทธิและ
ความรับผดิชอบ 

6.ช่องทาง
ส่ือสาร 

7.ประเดน็สือสาร 

9.ส่ือสารสังคม 

10ส่ือสาร
องคก์ร 

เติมHL 
ชมุชนรอบรู ้
สขุภาพ 
 

ทนุเดมิ 
-Healthy Condo model 
สคร.ที1่3 
-MOU กทม.และสสส. 



6. มรึปูแบบ วธิกีาร ชอ่งทางหลากหลายเอือ้ใหล้กูคา้เขา้ถงึขอ้มลู 
ทกุจดุสมัผัส(Touch point) 35 จดุ เขา้ใจ และนําขอ้มลูไปใชแ้ละ

บอกตอ่ 
 





ตย.ประเด็นสือ่สาร key message   ขอ้8 



Health Literate Organization: HLO 



HLO:โรงเรยีนสง่เสรมิความรอบรูด้า้นสขุภาพ 

โดยการนําของนางสรุรัีตน ์สะสนุทร รองผูอํ้านวยการกลุม่
บรหิารทวัไป โรงเรยีน และพญ.วยิดา บญุเลือ่ง สสม.   

HLS เนน้การพัฒนาโรงเรยีนใหม้สี ิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่เด็ก ตัง้แตร่ะดบันโยบาย 
วสิยัทัศน ์การบรหิาร  หลกัสตูร ครผููส้อน และผูป้ระกอบการรา้นอาหาร ฯลฯ ทีจ่ะสรา้ง
เด็กใหเ้ป็นเด็กทีร่อบรูด้า้นสขุภาพ(Health literate student ) 



Key message โรงเรยีนสารวทิยา 

1. นกัเรยีนรบัประทานอาหารมือ้เชา้ทกุวนั เพือ่ชว่ยในการทาํงานของ
สมอง  
2. นกัเรยีนควรรบัประทานอาหาร ครบ  3  มือ้ ทกุวนั โดยเฉพาะมือ้เชา้ 
กลางวนั เย็น เพือ่ใหไ้ดร้บัพลงังานเพยีงพอ  

3. นกัเรยีนดืม่นมจดืวนัละ 1 แกว้ ไขว่นัละ 1 ฟอง(กลุม่ผอม เพิม่นมจดื 
เป็นวนัละ 2 แกว้)  
4. รบัประทานอาหารใหค้รบท ัง้เนือ้สตัว ์เครือ่งในสตัว(์ตบั) ไขแ่ดง ผกั 
ขา้ว ผลไม ้และสบัเปลีย่นรายการอาหาร โดยไมจ่าํเป็นตอ้งรบัประทาน
อาหารเสรมิ (กลุม่อว้น เนน้การรบัประทานผกัใหม้ากขึน้)  
5. นกัเรยีนหญงิทกุคนควรไดร้บัยาเม็ดสรมิธาตเุหล็กโดยกรณีไมม่ภีาวะ
ซดีไดร้บัยาเม็ดเสรมิธาตเุหล็ก 60 มก. 1 เม็ดและกรดโฟลกิ 2.8 มก. 1 
เม็ด/สปัดาห(์ตามชุดสทิธปิระโยชน ์ผูห้ญงิอาย ุ13 – 24ปี) สว่นทีม่ภีาวะ
ซดีและมคีวามเสีย่งไดร้บัยาเม็ดเสรมิธาตเุหล็ก 60 มก. 1 เม็ดทกุวนั  นาน 
30  วนัและกรดโฟลกิ 2.8 มก. 1 เม็ด/สปัดาห ์



6. นกัเรยีนดืม่นํา้เปลา่ 6 – 8 แกว้ตอ่วนั (กจิกรรม/สือ่) 

7. นกัเรยีนควรลดปรมิาณ และความถี ่ในการดืม่นํา้อดัลมและเครือ่งดืม่ทีม่นํีา้ตาลสงู(นํา้หวาน 
นํา้ผลไมสํ้าเร็จรปู  นํา้ชาสําเร็จรปู) เพราะสง่ผลตอ่การเพิม่นํา้หนกัตวั และลดการดดูซมึ
แคลเซยีม ของรา่งกาย(กจิกรรม/สือ่) 

8. นกัเรยีนควรอา่นและเขา้ใจฉลากโภชนาการ และบรโิภคเครือ่งดืม่และอาหารทีม่นํีา้ตาล ไมเ่กนิ
วนัละ 6 ชอ้นชา นํา้มนั ไมเ่กนิ 6 ชอ้นชา และเกลอืไมเ่กนิ 1 ชอ้นชา (กลุม่อว้น ลดการ
รบัประทานอาหารฟาสฟู้ ด อาหารทีม่นํีา้ตาล ไขมนัสงู) (สือ่/สิง่แวดลอ้ม) 

 9. นกัเรยีนควรลา้งมอืใหส้ะอาดกอ่นรบัประทานอาหาร และใชช้อ้นกลางเมือ่ตอ้ง รบัประทาน
อาหารรว่มกนั  (สือ่/สิง่แวดลอ้ม) 

10. นกัเรยีนควรทํากจิกรรมทีไ่ดเ้คลือ่นไหวรา่งกายจนรูส้กึเหนือ่ยอยา่งนอ้ยวนัละ 1 ช ัว่โมง 
(กลุม่อว้น ควรทํากจิกรรมทีไ่ดเ้คลือ่นไหวรา่งกายจนรูส้กึเหนือ่ยมากกวา่ 1 ช ัว่โมงตอ่วนั)  
(นโยบายใหเ้ด็กปฏบิตัจิรงิ) 

11. นกัเรยีนนอนหลบั(สนทิ) 7 - 8  ช ัว่โมงตอ่คนื (นโยบายสอดแทรกในหลกัสตูรและสือ่สาร
ผูป้กครอง) 

12.นกัเรยีนดแูลสขุภาพชอ่งปากและฟนั ดว้ยการแปรงฟนัดว้ยยาสฟีนัผสมฟลอูอไรดอ์ยา่งนอ้ย
คร ัง้ละ 2 นาท ีวนัละ 2 คร ัง้ และงดรบัประทานอาหารหลงัการแปรงฟนั 2 ช ัว่โมง (สือ่/
สิง่แวดลอ้ม) 
13. นกัเรยีนไมส่บูบหุรีแ่ละหลกีเลีย่งการสดูดมควนับหุรี ่เพราะเป็นอนัตรายถงึชวีติ(สือ่/
สิง่แวดลอ้ม/สือ่สารผูป้กครอง) 



14. นกัเรยีนสามารถจดัการความเครยีดของตนเองดว้ยการปรกึษาผูป้กครองหรอื  
บคุคลทีไ่วว้างใจ (เพิม่ชอ่งทางใหค้าํปรกึษา : บคุลากร/Social media/Hotline/
ระบบการใหค้าํปรกึษาของร.ร.ท ัง้ภายใน ภายนอก) 

15. นกัเรยีนตอ้งมแีรงบนัดาลใจในการดแูลสขุภาพของตนเอง สามารถประเมนิ และ
รูว้ธิจีดัการภาวะเสีย่งดา้นสขุภาพของตนเอง (กลุม่อว้น สามารถลดนํา้หนกัไดด้ว้ย
วธิกีารทีถ่กูตอ้งเหมาะสม) (สือ่/กจิกรรม/หลกัสตูร) 

16.  นกัเรยีนสามารถดแูลตนเองเมือ่เจ็บป่วยเบือ้งตน้ได ้(ระบบ) 

17. นกัเรยีนรูว้ธิกีารทีจ่ะคน้ควา้ขอ้มลูทีส่นใจและตรวจสอบจากแหลง่ทีเ่ชือ่ถอืได้
(สือ่/กจิกรรม) 
18. นกัเรยีนสามารถสงัเกตอาการผดิปกตขิองสายตาดว้ยตวัเองไดใ้นเบือ้งตน้เชน่ 
มองภาพไมช่ดั ปวดตา ปวดศรีษะ และรูว้า่ตอ้งไปพบแพทย ์เพือ่ไดร้บัการวนิจิฉยัที่
ถกูตอ้ง(กจิกรรม/สือ่/หลกัสตูร) 
19. นกัเรยีนรูว้ธิกีารดแูลและใชส้ายตาอยา่งถกูวธิ ีเชน่ พกัสายตาเมือ่ใชส้ายตา
นานๆ  อา่นหนงัสอืทีม่แีสงสวา่งเพยีงพอหลกีเลีย่งการใชห้นา้จอขณะอยูบ่น
ยานพาหนะทีม่กีารส ัน่สะเทอืน ซึง่จะทาํใหภ้าพและตวัอกัษรส ัน่ไปดว้ย 

20.เมือ่พบคนหมดสต ินกัเรยีนโทร.1669 และสามารถชว่ยปั๊มหวัใจได ้ เพือ่สามารถ
ชว่ยเหลอืบคุคลอืน่ไดท้นัท ีถกูตอ้ง 



MOU โรงเรยีน 
เสรมิสรา้งความรอบรูด้า้นสขุภาพ 



ทิศทางอนาคต 
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