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เพื่อความรอบรูสขุภาพ



การขบัเคล่ือนความรอบรู้ดา้นสุขภาพในประเทศไทย

1) ผลักดันเข้าสู่แผนในระดับต่างๆ

1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉ.12 (พ.ศ. 2560-
2564 )

1.2 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข;2579)

1.3 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉ.12 (พ.ศ. 2560-2564)

1.4 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ด้านส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค (พ.ศ. 2560-2564)

1.5 แผนปฏรูิปประเทศ ด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2579)



การขบัเคล่ือนความรอบรู้ดา้นสุขภาพในประเทศไทย

2) การพฒันาเคร่ืองมือสํารวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทย (National Heath Literacy Survey)

3) กาํหนด 66 ประเดน็ส่ือสารหลักเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย (66 key messages)

4) พฒันาศักยภาพบุคากรสาธารณสุขเพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Building Capacity)

5) สนับสนุนและส่งเสริมวิจยัและนวัตกรรม (Research & Innovation)

6) สนับสนุนและผลักดนัให้เกิดองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ เช่น สถานที่ทาํงาน โรงพยาบาล โรงเรียน
วัด โบสถ์ มัสยดิ ตลอดจนครอบครัวและชุมชน (Health Citrate Organization : HLO)

7) สร้างกลไกการขับเคล่ือนสังคมไทยรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีความเป็นอิสระ แต่ยดึโยงกับส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบหลัก เช่น สมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย สถาบนัส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพไทย (Thai Literate Institute) เป็นต้น



การปฏิรูป 5 ดาน 

เพื่อยกระดับความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนไทย

1. การสื่อสารและเขาถึงขอมูลขาวสารดานสขุภาพ 

2. การพัฒนา 3 ระบบใหญ (ระบบสาธารณสขุ การศึกษา และสังคม วัฒนธรรม

ความเชื่อ)

3. การศึกษาวิจัยเชิงประเมินผล

4. การพัฒนากําลงัคนดานการสงเสรมิความรอบรูดานสุขภาพ

5. การพัฒนากลไกการขบัเคลือ่นความรอบรูดานสขุภาพ

4

เปาหมายการปฏิรูป

20 ป
ประเทศไทยมีระบบสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการสังคมและสิ่งแสดลอมท่ีเอื้อใหประชาชน

สามารถเขาถึง เขาใจ ประเมิน และปรับใชขอมูลและบริการตางๆในสังคม เพ่ือตัดสินใจดูแล

สุขภาพของตนเองและครอบครัวไดอยางเหมาะสม



ความรอบรูดานสุขภาพเพื่อปองกันและแกไขปญหาโรคไมติดตอ

ปญหาโรคไมติดตอเปนปญหาสาคัญท่ีสงผลกระทบท้ังตอตัวบุคคล ชุมชน และ

สังคม ท้ังในดานสุขภาพ ผลิตภาพ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จําเปนตองมีการ

สงเสริมพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพใหกับประชาชนคนไทย เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาโรคไมติดตอ



ภาวะปจจุบันท่ีพบขอมูลขาวสารดานสุขภาพในสาธารณะท่ีทวมทนลนทะลัก   

(Infobesity) และมีปญหาของขอมูลท่ีไมถูกตองในสัดสวนท่ีสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ

อยางย่ิงการสื่อสารผานเครือขายสังคมท่ีอยูนอกระบบการสื่อสารของหนวยงานภาครัฐ 

จนมีผลตอการประพฤติปฏิบัติในการจัดการดานสุขภาพของประชาชน และสงผลตอ

ปญหาโรคไมติดตอมากขึ้นเรื่อย ๆ



การเจริญเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมรวมกับการโฆษณาประชาสัมพันธนั้นมี

อิทธิพลตอบริโภคและพฤติการรมในการใชชีวิตของประชาชนในสังคม โดยหากไมมี

กลไกความรวมมือระหวางแตละภาคสวนในสังคมท่ีเกี่ยวของเพ่ือชวยกันเสริมสรางความ

รอบรูดานสุขภาพใหแกประชาชน และความรับผิดชอบตอสังคมในกลุมผูประกอบกิจการ

ธุรกิจอุตสาหกรรม อาจทําใหปญหาโรคไมติดตอรุนแรงขึ้นจนยากท่ีจะควบคุมในระยะ

ยาว และสงผลกระทบตอทุกคนในอนาคต



มีความจําเปนอยางย่ิงท่ีทุกภาคสวนในสังคมจะรวมกันในการจัดการควบคุม 

ปองกัน และแกไขปญหาโรคไมติดตอ โดยมุงเนนใหเกิดการเสริมสรางความรอบรูดาน

สุขภาพแกคนในสังคม ใหสามารถคนหาขอมูลท่ีตองการ เขาถึงแหลงขอมูลท่ีจําเปน 

ตรวจสอบและทําความเขาใจขอมูลท่ีไดรับมา สามรถคัดสินใจ และประพฤติปฏิบัติโดย

ใชประโยชนจากขอมูลดานสุขภาพไดอยางถูกตองเหมาะสมกับสถานการณความจําเปน

และบอกตอผูอ่ืนได



ความเป็นมาของ HL for NCDs

• HL ถกูคดัเลือกเป็นประเดน็เข้าสูส่มชัชา ปี 2561
• เวทีวิชาการ หารือเพ่ือขบัเคล่ือน  สรุป กําหนด HL for NCDs
• ตัง้คณะทํางาน จดัทําเอกสารหลกัและกําหนดมตติามกระบวนการของ

สมชัชา

• รับฟังความคดิเห็นจากผู้ มีสว่นได้ สว่นเสีย



• สรุปสาระสาํคัญการรับฟังความเหน็จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholders)ต่อการพัฒนาประเดน็ว่าด้วยความรอบรู้ด้าน

สุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ตดิต่อ (Health 
Literacy for NCDs) ครัง้ที่ 1/2561
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 13.30 น.

ณ ห้องประชุมสานใจ 1/2 ชัน้ 6 อาคารสุขภาพแห่งชาต ินนทบุรี



สรุปสาระสําคญัที ่Stakeholder ได้ให้ความคดิเห็น

• Stakeholder ประมาณทัง้หมด 38 ท่าน จากภาคราชการ เช่น 

ผู้แทน ก.DE, สํานกัโรคไมต่ดิตอ่, มหาวิทยาลยั, กองสขุศกึษา, รพ. 

ภาคเอกชน เช่น Kapook, กลต. ภาคการส่ือสาร เช่น สคบ, กสทช. 

เป็นต้น

• สว่นใหญ่เห็นด้วย ไมค่ดัค้าน และมองวา่ NCDs เป็นปัญหาท่ีใหญ่ มี

ผลกระทบในวงกว้าง และเห็นควรมีการดําเนินการแก้ไขปัญหา



ประเดน็ขอ้เสนอ

• การจดัการปัญหาโรคไมต่ดิตอ่ จําเป็นจะต้องได้รับการขบัเคล่ือนผา่น
วงการธุรกิจอตุสาหกรรมตา่งๆ ในสงัคม ตลอดจนองคาพยพท่ีทําหน้าท่ี
ควบคมุกํากบัมาตรฐาน และกระตุ้นหนนุเสริมจงูใจให้เกิดการดําเนิน
กิจการท่ีรับผิดชอบตอ่สงัคม

• ความรอบรู้ด้านสขุภาพเป็นผลลพัธ์ท่ีเราอยากให้ประชาชนมี
ความสามารถท่ีจะจดัการตนเองได้ ให้ตนเองสขุภาพดี ไมเ่จ็บป่วย เวลา
มีปัญหาใดๆ ก็สามารถค้นหาข้อมลูท่ีถกูต้องได้ ทําความเข้าใจข้อมลูได้
ดีโดยไมถ่กูหลอก และสามารถตดัสนิใจประพฤตปิฏิบตัไิด้จริแปลง่ายๆ 
คือ รู้ และทําได้ถกูต้องเหมาะสม



ขอ้เสนอ

• การจดัการให้เกิดแหลง่ข้อมลูท่ีถกูต้อง เข้าใจงา่ย เข้าถึงได้โดยประชาชน 
โดยพิจารณาให้หลากหลายและเหมาะสมกบัประชาชนกลุม่ตา่งๆ ในสงัคม

• การจดัการให้กระบวนการส่ือสารให้เหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย

• การจดัการสิง่แวดล้อมและปัจจยัแวดล้อมทางสงัคมให้เอือ้ตอ่การดําเนิน
ชีวิตท่ีดีของประชาชน ทัง้ในแงส่นิค้า บริการ ระบบสวสัดกิารสงัคม ตลอดจน
กลไกการทํางานในระดบัพืน้ท่ีท่ีจะช่วยให้สามารถทํางานดงักลา่วได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ



Thank You
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