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“ท าไมการสรา้งเสรมิสขุภาพประชากรทีผ่า่นมาดว้ยโครงการ กจิกรรม 
และการสือ่สารหลากหลายรปูแบบนัน้ ยังไมเ่พยีงพอตอ่ในการสรา้งเสรมิ
สขุภาพประชากรจนเกดิผลลัพทด์า้นสขุภาพทีพ่งึประสงคไ์ด.้ 
โรคเบาหวาน ความดันโลหติสงู มะเร็ง หัวใจลว้นมแีนวโนม้เพิม่ขึน้”

HLระดบัดมีาก

เพยีง รอ้ยละ1.6

เป้าหมาย 
คนไทยมHีLเพิม่ขึน้
เป็นรอ้ยละ 25ภายในปี 64

HL เป็นเรือ่ง “การพัฒนาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรัพยากร
มนุษย”์ ตามแผนยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580)



บรรยายพเิศษโดย นพ.วชริะ เพ็งจนัทร ์อธบิดกีรมอนามยั นายกสมาคม THLA วนัที ่29 มถิุนายน 2561 ณ โรงแรมมริาเคลิฯ

กรุงเทพมหานคร 
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คนที่มีความ
รอบรูด้า้น

สุขภาพทีจ่ ากดั

ไม่คอ่ยซกัถาม

พึง่พา

แหล่งขอ้มูล

ทีไ่ม่

น่าเชือ่ถอื

แกไ้ขปัญหา

เฉพาะหน้าไดไ้มด่/ี

ไมถู่กตอ้ง

ไม่ตอ้งการใหค้นอืน่ๆรู ้

“พอ่แมท่ีพ่ยกัหนา้หรอืไมค่อ่ยมคี าถาม มักถกูมอง
ว่าเปน็ คนสภุาพเรยีบรอ้ย

แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ พวกเขาเขา้ใจสิง่ทีไ่ดเ้หน็
หรอืไดย้นิเสมอไป”

ภัยเงียบระดับชาติ



วันไหน
คือ วันหมดอายุ?

สินค้า/บริการ ส่งผลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ข้อมลู/ความรู้ /ขั้นตอนการจดับรกิารเกีย่วกบัสขุภาพทีม่อียู่
ส่วนใหญส่รา้งความสบัสน/เขา้ถงึยาก

บรรยายพเิศษโดย นพ.วชริะ เพ็งจนัทร ์อธบิดกีรมอนามยั นายกสมาคม THLA วนัที ่29 มถิุนายน 2561 ณ โรงแรมมริาเคลิฯ

กรุงเทพมหานคร 
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ความสามารถของบุคคล

ผูจ้ดับรกิาร

สนิคา้/

บรกิาร

สถานที/่

สิง่แวดลอ้ม

ความไมส่มดลุกนัระหว่างความสามารถของบุคคลกบัความคาดหวงัจากภายนอก

ความรอบรูด้้านสุขภาพท่ีจ ากัด

บรรยายพเิศษโดย นพ.วชริะ เพ็งจนัทร ์อธบิดกีรมอนามยั นายกสมาคม THLA วนัที ่29 มถิุนายน 2561 ณ โรงแรมมริาเคลิฯ

กรุงเทพมหานคร 





พวกเราท าอะไรได้บ้าง?

2.สรา้งบรรยากาศทีเ่ป็นมติร

3.ใชภ้าษาเรยีบง่าย

4.ใชส้ือ่อืน่ ๆ รูปภาพ วดีโีอ

การวาดภาพ ประกอบการ

ใหข้อ้มูล

5.สอบทานความเขา้ใจทุก

คร ัง้
6.สรา้งจุดรวบรวมแหล่งขอ้มูล

ทีน่่าเชือ่ถอื เขา้ถงึง่าย และ

เลอืกรบัขอ้มูลไดต้ามความ

ตอ้งการ

7.ประชาสมัพนัธแ์หล่งขอ้มูลที่

น่าเชือ่ถอื และสาธติการ

เขา้ถงึขอ้มูล

1.จดักระบวนการเรยีนรู/้

แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งคน

ในชมุชน เร ือ่งการเขา้ถงึ

และใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูล

ในการดูแลสุขภาพของ

ตนเองและคนในครอบครวั8.จดับรกิารหรอืพฒันา

เคร ือ่งมอืชว่ยในการเขา้ถงึ

เขา้ใจ และเลอืกใชข้อ้มูล

ความรูด้า้นสุขภาพ

9.ปรบักระบวนการรบับรกิาร

หรอืตวับรกิารใหม้คีวาม

ซบัซอ้นน้อยลงบรรยายพเิศษโดย นพ.วชริะ เพ็งจนัทร ์อธบิดกีรมอนามยั นายกสมาคม THLA วนัที ่29 มถิุนายน 2561 ณ โรงแรมมริาเคลิฯ

กรุงเทพมหานคร 



ความรอบรูด้า้นสขุภาพประชาชนไทย

• การเขา้ถงึพบวา่กลุม่ตัวอยา่งไมส่ามารถคน้หาขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอื
ได ้เกีย่วกบัการบรกิารสขุภาพทีอ่อกมาใหม่ๆ

• ความเขา้ใจพบวา่มรีอ้ยละของผูท้ีไ่มเ่ขา้ใจถงึเหตผุลในการ
ตรวจคัดกรอง

• การทบทวนซกัถามพบวา่กลุม่ตัวอยา่งไมค่ดิจะทบทวนขอ้มลู
เกีย่วกบัสขุภาพทีไ่ดจ้าก สือ่ออนไลน ์เป็นรอ้ยละสงูทีส่ดุ

• การน าไปปฏบิัต ิพบวา่ตัวอยา่งจากทกุพืน้ทีป่ระเมนิวา่ตนเอง
สามารถปฏบิัตติามไดย้ากถงึยากมากเมือ่พบเหตฉุุกเฉนิ อบุัติ
เหต

• การเปลีย่นพฤตกิรรมพบวา่ พฤตกิรรมทีท่ าไดย้ากทีส่ดุเป็น
พฤตกิรรมเกีย่วกบัการออกก าลังกาย การตรวจคัดกรอง

ผลการส ารวจเบือ้งตน้ความรอบรูด้า้นสขุภาพประชากรไทยอาย1ุ5ปีขึน้ไปเพือ่พัฒนาเครือ่งมอื
ส ารวจ



ขอ้ความสือ่สารสขุภาพ(66 key message)ทีม่ผีูไ้มเ่คย
ไดย้นิมากทีส่ดุ 10 อนัดบั

1.หญงิวยัเจรญิพันธุค์วรกนิยาเม็ดเสรมิธาตเุหล็กและวติามนิโฟ
ลกิ สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ เพือ่ใหส้ขุภาพแข็งแรงและไมซ่ดี

2.งดกนิอาหารหลังแปรงฟัน 2 ชัว่โมง 

3.ลกุขึน้เดนิทกุ 2 ชัว่โมง จะท าใหร้า่งกายแข็งแรง

4.ป้องกนัหรอืเลีย่งอาการออฟฟิศซนิโดรม ดว้ยการพักสายตา
จาก จอคอมพวิเตอร ์ทกุ 10 นาท ีเปลีย่นทา่การท างานทกุ 20 
นาทแีละยดืเหยยีด กลา้มเนือ้มอืและแขนทกุ 1 ชัว่โมง

5.เราสามารถเลอืกการรักษาในระยะสดุทา้ยของชวีติได



6.เราควรใหห้ญงิหลงัคลอดบตุรลดความเสีย่งจากอาการ
ซมึเศรา้ดว้ยการใหน้มแม ่ขยับเขยือ้นเคลือ่นไหวรา่งกาย 
และชวนพดูคยุ หากมอีาการซมึเศรา้ ควรพบ จติแพทยห์รอื
นักจติวทิยา
7.เราควรรูว้ธิกีารทีจ่ะคน้ควา้ตรวจสอบผลติภัณฑ ์และ
บรกิารสขุภาพ เครือ่งส าอาง เครือ่งมอืแพทย ์วตัถอุันตราย 
จากแหลง่ทีเ่ชือ่ถอืไดแ้ละรูว้า่รอ้งเรยีนไดท้ีใ่ด
8.เราควรสนับสนุนใหว้ยัเรยีนและวยัรุน่ท ากจิกรรมทีไ่ด ้
ออกแรงจนรูส้กึเหนือ่ย อยา่งนอ้ยวนัละ 1 ชัว่โมง
9.เราควรออกแรงเพือ่เสรมิสรา้งความแข็งแรงใหแ้ก่
กลา้มเนือ้ วนัเวน้วนั
10.การจับชพีจร ของตนเองไดเ้ป็นเรือ่งจ าเป็น

ขอ้ความสือ่สารสขุภาพทีม่ผีูไ้มเ่คยไดย้นิมากทีส่ดุ 
10 อนัดบั(ตอ่)



Health literacy เป็นการท าอะไรก็ตามให้

ประชาชนตดัสนิใจเป็น ทีต่อ้งพดูใหโ้ดนใจ เขา้ใจงา่ย 

กรอบคดิความรอบรูด้า้นสขุภาพ

Health literate Organization



โครงการพัฒนาบรกิารสง่เสรมิสขุภาพและองคก์รนวตักรรม
เสรมิสรา้งความฉลาดรูส้ขุภาพประชากรเขตเมอืง (กทม.)
(Innovative Health literate service model and organization )

ระยะเวลา 2 ป่ี 16มนีาคม 2560- 15 มนีาคม 2562

เจา้ภาพ

เจา้มอื เจา้ของแผนยทุธศาตรP์Pเขต๑๓
เครอืขา่ยรพ/ศบส

1.เพือ่พัฒนาตัวแบบการสง่เสรมิความรอบรูด้า้นสขุภาพของประชากร (Health 
literacy) เขตเมอืง 5 กลุม่วัยและHLO
2.เพือ่พัฒนากลไกเรง่ดว่นกลา่วคอื มาตรฐาน แนวทางปฎบิัต ิเพือ่การดูแลเด็ก
ปฐมวัยและผูส้งูอายใุนศนูยด์แูลกลางวันและกจิการสง่ผูด้แูลผูส้งูอายทุีบ่า้น
3.เพือ่สรา้งเครอืขา่ย กลไกเชงินโยบายและการขับเคลือ่น



กรงุเทพมหานคร สงัคมทีเ่ท่าเทยีม มคีุณภาพชวีตืทีด่ ี Health Literate Society

สทิธิ คณุภาพชวีติเทา่เทยีม/ยตุธิรรม

ปัจจัยก าหนดสขุภาพ

ศนูยเ์ด็กเล็ก/
ชมรมผูส้งูอายุ

ม ศรปีทมุ/ ม เกษตร/รร. 
สารวทิยา/ประชาภบิาล/
อัสสมัชญั

รพ ศนูยอ์นามัย
ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ

ชมุชน :LPN
สถานประกอบการ

NXP

FHLFHL/CHL/CHL

3 ระบบหลกั ขบัเคลือ่นความรอบรูด้า้นสขุภาพทีน่ าไปสูผ่ลลพัทส์ขุภาพและ
คา่ใชจ้า่ยตามแผนปฎริปูประเทศดา้นสาธารณสขุ(ราชกจิจาฯ 6 เมษายน 61)



ผูน้ าและนโยบาย





เจา้หนา้ทีร่อบรูด้า้นสขุภาพ เป็นผูใ้หข้อ้มลูและบรกิารทีป่ระชาชนเขา้ถงึได ้
เขา้ใจไดง้า่ยดว้ยภาษาปากและเทคนคิ Teach me back/ask me3



สิง่แวดลอ้ม สือ่ ทีย่กระดับความรอบรูด้า้นสขุภาพ





สิง่แวดลอ้ม บรรยากาศ ทีเ่ป็นขอ้มลู ประสบการณ์ใหน้ ากลับไปท าทีบ่า้น



เรยีนรูจั้กกลุม่เป้าหมาย/องคก์ร

Tailor Key messages

คูส่มรสกอ่นเตรยีมพรอ้มมบีุตรคณุภาพ
1.ขอ้มลูทางดา้นสขุภาพ ตนเองและคู ่
2.การตรวจสขุภาพของทัง้สองฝ่ายกอ่นการ
ตัง้ครรภ ์
3.โปรแกรมการตรวจสขุภาพทีจ่ าเป็นในการ
เตรยีมความพรอ้มกอ่นแตง่งาน 15 รายการ
4.แหลง่บรกิารและการเขา้ถงึบรกิาร
5. พฤตกิรรมสขุภาพทีต่อ้งปรับเปลีย่นเพือ่ลกูรัก

ผปค.เด็กทีม่พีฒันาการลา่ชา้ดา้นภาษา
1.ใชเ้ลม่ DSPM เป็น (บอกถงึพัฒนาการลกูและวธิกีารกระตุน้ได)้ 
2. เลน่กบัลกูเป็น   
3.เลา่นทิานเป็น
4. ปรับทัศนะการใชโ้ทรศพัทใ์นการเลีย้งลกูเป็นการเลน่และเลา่นทิานกบัลกู
เพือ่สง่เสรมิพัฒนาการภาษาแทน (ก าหนดเวลา และวธิกีารเลน่ได)้

กลุม่วยัท างาน 12ขอ้
1. กนิผัก 5 ทัพพตีอ่วัน
2.ไมใ่ชเ้ครือ่งปรงุรสเค็มลงในอาหารกอ่น
รับประทาน
3. ไมด่ืม่เครือ่งดืม่รสหวาน
4.มกีารเคลือ่นไหวรา่งกายจนรูส้กึเหนื่อยกวา่ปกติ
อยา่งนอ้ยวันละ30 นาที
5. น่ังหรอืเอนกายเฉยๆตดิตอ่กันไมน่านเกนิ 2
ชัว่โมง คอืลกุขึน้เดนิ เปลีย่นทา่ทาง ทกุ 2 ชัว่โมง
๖.นอนหลับ(สนทิ)  7-8 ชัว่โมงตอ่คนื
ฯลฯ

ปรับกระบวนการท างานใหมด่ว้ย HL process

เดมิ สอนสั่ง ชีแ้จงโครงการ ใหค้วามรู ้ใหก้ลับไปท า
และประเมนิผล 



Teach me back
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ออกแบบบรกิาร/โครงการทีเ่ลอืกได ้
ตามปฎทินิชมุชน/settings

สือ่สารพดูคยุภาษาปาก

เจาะDTX    เจาะหาน ้าตาลปลายนิว้

อาเจยีน        อว๊ก

Flow ขัน้ตอนบรกิาร
scriptภาษาปาก ขัน้ตอนและkey 
messageแตล่ะขัน้ตอนบรกิาร

แพย้าไหม    กนิยาแลว้ผืน่ขึน้

ตามตัวไหม

ตรวจปัสสาวะ    ตรวจฉี่    

ท าความสะอาดอวัยวะสบืพันธ ์

เป็น ลา้งจิม๋



HL to Lifestyle Modification (การปรับวิถีชีวิต)

• เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
นิสัยปกติในระยะยาว ไม่ว่าจะ
เป็นการกิน การพักผ่อน หรือ
กิจกรรมทางกาย และสามารถ
ปฏิบัติพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปให้อยู่ได้นาน
เป็นเดือน เป็นปี

• ประเด็นส าคัญของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตก็คือ
1) ต้องเปลี่ยนจากคนไม่ออกก าลังกายไปเป็นคนที่ออก

ก าลังกายสม่ าเสมอ
2) ต้องเปลี่ยนอาหารที่มีแต่แคลอรี่สูงไปเป็นอาหาร

แคลอรี่ต่ าแต่มีผักผลไม้สูงแทน
3) ต้องจัดเวลาให้ตัวเองได้นอนหลับพักผ่อนมากพอ

และจัดการความเครียดให้ดี
4) ต้องรู้ว่าตัวเรามีปัจจัยเสี่ยงสุขภาพตัวใดมากเป็น

พิเศษแล้วก็ต้องมีกิจกรรมพิเศษเพื่อแก้ปัจจัยนั้น 
เช่น คนที่อ้วนก็ต้องมุ่งลดความอ้วน คนที่สูบบุหรี่ก็
ต้องมุ่งเลิกบุหรี่ เป็นต้น ทั้งหมดนี้คือสาระหลักของ
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต



ความสมัพนัธข์อง Health literacy + Lifestyle Modification

• แชร์ประสบการณ์ และ
พฤติกรรมสุขภาพที่
ตนเองได้ท าส าเร็จ และ
เกิดผลดีต่อตนเอง ให้คน
รอบข้างๆ คนอื่นๆ ที่
สนใจได้รับรู้ และน าไป
เป็นแนวทางปฏิบัติตัว

• เกิดพฤติกรรมใหม่ทางด้าน
สุขภาพ ที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของตนเอง 
และส่งผลดีต่อสุขภาพของ

ตนเองในระยะยาว

Health   literacy 

ประชาชนที่สามารถ 
เข้าถึง เข้าใจรวมทั้ง
วิเคราะห์ข้อมูลด้าน
สุขภาพ จนท าให้เกิดการ
ตัดสินใจ ที่จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพของตนเอง



V1 เข้าถึง ท าความรู้จัก สร้าง
สัมพันธภาพกับผู้รับบริการ

ผู้รับบริการ เข้าถึง
 ข้อมูลบริการสุขภาพ
 ข้อมูลสุขภาพตนเอง
 ข้อมูลเกี่ยวกับโรค 

อาการของโรค
และปัจจัยเสี่ยง

วิธีการ
 พูด คุย สอบถาม / ใช้

แบบสอบถาม
 ติดMotto/ ติดป้าย
 ให้แผ่นพับ / QR code
 สร้างแรงจูงใจโดยใช้ BA

ผู้ให้บริการ เข้าถึง
 ค่านิยม วัฒนธรรม 

การรับรู้ ทัศนคติของ
ผู้รับบริการ



V2 เข้าใจ        จัดกระบวนการให้ผู้รับบริการเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

ผู้รับบริการ เข้าใจ
 ข้อมูลและการจัดบริการ
 เข้าใจเรื่องโรค  และปัจจัยเสี่ยงของตนเอง
 เข้าใจปัจจัยปกป้องเพื่อพิจารณาสุขภาพ
ผู้ให้บริการเข้าใจ 
 ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ

วธิกีาร
 ระบปุระด็นสือ่สาร (Key Massage) ทีส่ าคญั
 จดักจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัความเชือ่ คา่นยิม 

วฒันธรรม  การรบัรู ้ทศันคตขิองผูร้บับรกิาร
 จดักจิกรรมเสรมิทกัษะทีจ่ าเป็น เพืเ่สรมิสรา้ง

ความเขา้ใจและม ัน่ใจวา่จะสามารถปฏบิตัไิดด้ว้ย
ตนเอง

 พฒันาสือ่การเรยีนรู ้
 ใชก้ารเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม



ตัวอยา่งการระบ ุTailor Key Messageจากการสรา้งสัมพันธภาพและเรยีนรูก้ลุม่เป้าหมาย

ล า

ดบัที่

วถิชีวีติ,ปญัหาทีส่ง่ผลตอ่

สขุภาพ

ความตอ้งการ Key massage

1 อาหารสว่นมากซือ้ทานไมไ่ด ้

ปรงุอาหารทานเอง ไมไ่ดม้ี

กจิกรรมออกก าลงักาย

เขา้กลุม่น่าจะดเีพราะมแีตผู่ป่้วยโรคเดยีวกนั

จะไดม้าพดูคยุกนัตอ้งการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

โดยสมาชกิในกลุม่  โดยใหเ้หตผุลวา่ ไม่

ชอบท าสมาธเินื่องจากเวลาน่ังสมาธแิลว้

มักจะคดิฟงุซา่น

การเลอืกซือ้อาหาร

และการปรงุทีถ่กูตอ้ง 

ตามหลกัโภชนาการ

2 รอบๆหมูบ่า้นไมม่สีถานทีอ่อก

ก าลงักาย และมหีมาจรจดัเยอะ

จงึไมก่ลา้ไปเดนิหรอืไปวิง่ ท า

ไดแ้ค ่แกวง่แขนนดิๆเหนื่อย

แลว้ก็พัก 

ผูรั้บบรกิารสนใจโปรแกรมเขา้กลุม่

แลกเปลีย่น SHG เพราะอยากมเีพือ่น อยาก

มาแลกเปลีย่นพดูคยุประสบการณใ์นการดแูล

ตนเอง แตเ่นื่องจากมาตามนัดแตล่ะครัง้

ก าหนดไมไ่ดว้า่จะไดม้าวันไหนเพราะจะตอ้ง

รอใหส้ามสีะดวกไปรับถงึจะมาพบหมอได ้

ผูรั้บบรกิารจงึตดัสนิใจเขา้โปรแกรมสนทนา

เพือ่สรา้งแรงจงูใจ ( BA ) 3- 5 นาที

การออกก าลงักายที่

เหมาะสมกบับรบิท

และสิง่แวดลอ้มของ

แตล่ะบคุคล

3 ไมค่อ่ยไดอ้อกก าลงักายเพราะ

ตอ้งเลีย้งหลาน

ขอเขา้รว่มกจิกรรมทีใ่ชเ้วลานอ้ยทีส่ดุเพราะ

ไมส่ะดวกและไมม่เีวลาเพราะตอ้งดแูลหลาน

ตวัเล็ก

การออกก าลงักายที่

เหมาะสมกบับรบิท

และสิง่แวดลอ้มของ

แตล่ะบคุคล



V3 โต้ตอบ ซักถาม          ออกแบบกระบวนการเรียนรู้
ให้มีถาม-ตอบ

ผู้รับบริการ 
 สอบถาม
 คัดกรองและเลือก
วิธีการ
 สร้างบรรยากาศของการถามค าถามได้
 เปิดโอกาสและเชิญชวนให้ผู้รับบริการสอบถามอย่างเป็น

กันเอง
 ใช้ค าถามปลายเปิดในการทบทวนความเข้าใจผู้รับบริการ
เครื่องมือ
 MI (BA) / ASK me 3 / Teach me Back



เคยถามผูป่้วยและญาตบิา้งไหม

• อา่นไดง้า่ยไหม

• มั่นใจขนาดไหนทีจ่ะกรอกแบบฟรอรม์

• ไดอ้า่นเอกสารทีไ่ดร้ับแจกหรอืไม ่อา่นและเขา้ใจหรอื
เปลา่ เขา้ใจวา่อยา่งไร

• สนใจโครงการทีจ่ะชว่ยการอา่นไหม

ค าถามทีใ่ชเ้พือ่ใหเ้ขา้ใจการอา่นของคนไข ้
สือ่ ป้าย 



การสือ่สารกบัคนไข ้เป็นอยา่งไร

หมอและพยาบาล

-ฟังคณุเลา่อาการไหม

-อธบิายแบบเขา้ใจไดไ้หม

ขอ้มลูการสอืสารระหวา่งเภสชักรและคนไขเ้ป็นอยา่งไร

-รูช้ ือ่ยาและสรรพคณุไหม

-รูผ้ลขา้งเคยีงไหม

ขอ้มลูเมือ่กลบับา้น

-เจา้หนา้ทีบ่อกไหมวา่หากตอ้งการความชว่ยเหลอืจะตอ้ง 

ท าอยา่งไร
-อาการทีพ่งึเฝ้าระวงั



V4 ตัดสินใจ       จัดสิ่งแวดล้อม กระแสสังคม 
กฏกติกาให้ตัดสินใจ

ผู้รับบริการ ตัดสินใจ
 ใช้ตามบริบทและเงื่อนไขของตนเอง
 ลดหรือก าจัดปัจจัยเสี่ยง
 ปรับสภาพแวดล้อม
วิธีการ
 ออกแบบให้มีการตัดสินใจ
เครื่องมือ
 โปรแกรมปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต /เลือกวิธีการเรียนรู้ ( กลุ่มself 

help group /รายเดี่ยว /ฝึกสติบ าบัด)
 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดประสบการณ์น าไปใช้ที่บ้าน      



จดุตดัสนิใจ
supermarketจ าลอง 



จดุตดัสินใจ:exercise studio



ฝึกทกัษะ ครวัสาธิต



ฝึกทกัษะ



การจดัปจัจยัแวดลอ้มเสรมิประสบการณ์



การจดัปจัจยัแวดลอ้มเสรมิประสบการณ์



การจดัปจัจยัแวดลอ้มเสรมิประสบการณ์



การจดัปจัจยัแวดลอ้มเสรมิประสบการณ์



การจดัปจัจยัแวดลอ้มเสรมิประสบการณ์



V5 เปลี่ยนพฤติกรรม         ท าเครือข่ายหรือBuddy 
สนับสนุนระยะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

วิธีการ
 จัดปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
 ข้อมูลผ่านไลน์
 กลุ่ม เพื่อน



สือ่ยกระดบัความรอบรูด้า้นสขุภาพ



สือ่ยกระดบัความรอบรูด้า้นสขุภาพ



V6 บอกต่อ             ท าเวทีหรือช่องทางให้บอกต่อ

วิธีการ
 จัดกลุ่ม

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

 ทางsocial 
media /line 
group



ล าดับที่ รอบเอว ดัชนีมวลกาย ค่าระดับน้ าตาลสะสม

ก่อนเข้า
โครงการ

หลังเข้า
โครงการ

ก่อนเข้า
โครงการ

หลังเข้า
โครงการ

ก่อนเข้า
โครงการ

หลังเข้า
โครงการ

K1 93 93 25.61 25.60 8 7
K2 80 74 22.64 22.43 8 5
K3 77 75 26.78 25.72 7 7
K4 86 85 23.15 22.53 5 5
K5 พี่อ้อ - - - - -
K6 95 94 30.82 30.82 9 7
K7 78 76 22..41 22.04 9 9
K8 83 83 23.42 23.42 7 6
K9 69 68 20.4 19 5 5
K10 103 99 33.1 32.26 6 6
K11 86 84 25.03 25.03 5 5
K12 85 76 24.31 21.05 5 4
K13 67 66 19.72 18.9 9 10

ผลลัพท์ด้านผลการตรวจร่างกายและทางห้องปฏิบัติการระดับบุคคล ก่อน –
หลังเข้าร่วมโครงการ   



“ไมก่นิของ
ทอดแลว้ 
ทกุวนันีม้า
กนิประเภท
นึง่เอา” 

“เมือ่กอ่น
กนิน า้ใสเ่ฮ
ลบลบูอยล์
ทกุวนันีก้นิ
น า้เปลา่”

“กนิกว๋ยเตีย๋ว
ไมป่รงุรส” จาก
เมือ่กอ่นทีก่นิเค็ม 

กนิหวาน 
เนือ่งจากวา่กนิ
แลว้รูส้กึสดชืน่ 

มแีรง”

พฤตกิรรมที่
เปลีย่นแปลง
ไปของ

ผูร้บับรกิาร

”  “ปรบัการ
ออกก าลงักาย
ใหเ้ขา้กบั

ตนเอง ถา้ออก
ก าลงัแลว้รูส้กึ
สดชืน่ เพลนิๆ
ท าไป แตต่อ้งรู ้
วา่ตวัเองไดแ้ค่

ไหน” 



Ask me 3

การเปลีย่นแปลง 5 ระดับสูส่ขุภาวะยั่งยนื











ขอ้เสนอเชงินโยบาย



ตวัอยา่งask me -3 กรณี นอ้งอาท อาย ุ4 ปี ฟันผุ

ask me -3

• วนันีล้กูชายมปัีญหาสขุภาพ
อะไร

• ฉันจะตอ้งท าอะไร

• ท าไมตอ้งท าเชน่นัน้

สิง่ทีผู่ป้กครองเขา้ใจเมือ่ส ิน้สดุการ
ตรวจ

• นอ้งอาทฟันผุ

• ฉันตอ้งอยดุใหล้กูดดูนม

• ดแูลใหล้กูแปรงฟันสองครัง้ตอ้
วนั ทกุวนั

• ลดเครือ่งดืม่หวานและน ้าผลไม ้

• พามาตามนัด

• หากลกูฟันผมุากขึน้ เขาจะ
เจ็บปวดมาก อาจตอ้งถอนฟัน 



1.การน าองค์กรเป็นHLO 2.Health literate staff
-วธิปีฎบิตัเิพือ่ยกระดบัระดบัHL 19วธิ ี

ของเจา้หนา้ทีม่คีา่เฉลีย่เพิม่ข ึน้ทุกขอ้
-เจา้หนา้ทีร่อ้ยละ71 มนี า้หนกัลดลง 
และน า้หนกัลดลงเฉลีย่ 2 กโิลกรมั
และรอ้ยละ69มรีอบเอวลดลง และ
ลดลง 4.5 ซม.

4.Health literate

environment 
design

3.Health literate Media
- tailor Key message ทุกกลุม่วยั-
-สือ่เรยีนรู ้
-แนวทางการพฒันาองคก์รรอบรู ้
ดา้นสุขภาพ 3 settings(รพ/รร/
ชุมชน สถานประกอบการ)

สสม.รอบรูด้า้นสขุภาพ

เด็กปฐมวัยมพัีฒนาการ
ภาษากลับมาสมวัย 
จาก 68 % เป็น84 %-ผูป่้วยเบาหวานและกลุม่เสีย่งมHีL

เพิม่ขึน้ 60 % และ A1C ลดลงจาก
เดมิ 50 % กลุม่ผูส้งูอาย.ุมBีMI และความ

ดันโลหติปกตเิพิม่ขึน้
BMI ปกต4ิ2 % เป็น47 %

นร.มนี ้าหนักลดลง
เพิม่ขึน้จาก 27 % 
เป็น 52 %

นร.คะแนนHlระดับสงูเพิม่
จาก7 % เป็น 14%



สมดุบันทกึสขุภาพประจ าตวั( ขอ้มลูผูรั้บบรกิาร)

 สมดุคูม่อืผูใ้หบ้รกิาร

ผลลพัธก์ารใหบ้รกิาร



ความรอบรูด้า้นสขุภาพและคณุภาพบรกิาร

• Health literacy เป็นฐานการพัฒนาคณุภาพบรกิาร และสมัพันธก์บั6
วตัถปุระสงคห์ลักของการพัฒนาคณุภาพ (Institute of Medicine 
Committee on Health Literacy. Health Literacy: A Prescription 
to End Confusion, 2004) 

• - safety, ใชภ้าษาทีง่า่ย ภาษาปาก และteach-back ชว่งการพดูคยุ
การใชย้า การเซนตใ์บยนิยมิรักษา การท าหัตถการตา่งๆทีจ่ะชว่ยลด
การใชย้าผดิ และไดรั้บความรว่มมอืในการท าหัตถการตา่งๆ 

• patient-centered care,  เกดิความมั่นใจวา่ผูป่้วยเขา้ใจและตัดสนิใจ
รับบรกิารทีต่อ้งการ ตรงกบัโรคทีเ่ป็น ดว้ยขอ้มลูทีเ่พยีงพอและผูป่้วย
สามารถวางแผนการดแูลตนเองได ้

• equitable treatment. ความชดัเจนของขอ้มลูชว่ยใหผู้ป่้วยและญาติ
เขา้ถงึขอ้มลูและบรกิารไดท้ั่วถงึ เทา้เทยีมตามระดับการเรยีนรู ้ความ
รอบรูข้องแตล่ะคนทีไ่มถ่กูจ ากดัดว้ยเพศ การศกึษา



สิง่ทีเ่ปลีย่นไป

ดา้น สิง่ทีเ่ปลีย่นไป Before After

บคุลากร ความคดิ -เป็นผูม้คีวามรูแ้ละใหค้วามรู/้
ค าแนะน าตามทีเ่ห็นวา่ส าคญั
และจ าเป็นกับผูรั้บบรกิาร

-ยดึผูรั้บบรกิารเป็น
ศนูยก์ลาง 

วธิกีารสือ่สาร ใชศ้ัพทท์างการแพทย/์
ภาษาทีเ่ขา้ใจยาก

ใชภ้าษาปาก หลกีเลีย่ง
ใชศ้ัพทท์างการแพทย์

สว่นใหญผู่ใ้หบ้รกิารเป็นผูพ้ดู
(สือ่สารทางเดยีว)

/สือ่สาร 2 ทาง
ออกแบบใหม้ถีาม ตอบ

การสรา้ง
สมัพันธภาพกับ
ผูรั้บบรกิาร
/การบรกิาร

เป็นทางการ / ใหบ้รกิารแบบ
รบีเรง่ไมม่เีวลาให ้

ใหเ้วลาในการไดเ้รยีนรู ้
วถิชีวีติ ความคดิปัญหา 
ความตอ้งการของ
ผูรั้บบรกิาร

ยัดเยยีดกจิกรรม หรอืนวตักรรม
ใหม่ๆ  ทีไ่ดเ้รยีนรูม้าโดยที่
ผูรั้บบรกิารอาจจะไมต่อ้งการ
หรอืไมเ่หมาะกับบรบิท

ใชห้ลักการ BA ในการ
สรา้งแรงจงูใจ



สิง่ทีเ่ปลีย่นไป

ดา้น Before After

สือ่ ไมม่กีารประยกุตใ์ช/้ประยกุต์
นอ้ยมากใหต้รงกับ
กลุม่เป้าหมาย ใชส้ือ่ตามที่
ไดม้าหรอืมอียู่

มกีารประยกุตใ์ชใ้หต้รงกับผูป่้วยแตล่ะ
คนและตรงตามความตอ้งการ เชน่ 
ปรับตัวหนังสอืใหใ้หญข่ึน้โดยการ
สอบถาม การอา่น ความเขา้ใจกับ
ผูรั้บบรกิาร4-5 คน

ไมม่สี ิง่อ านวยความสะดวก/
อปุกรณ์เสรมิ

มสี ิง่อ านวยความสะดวกในการมอง 
หรอื อา่นขอ้ความของผูท้ีม่ปัีญหาทาง
สายตาเชน่ มแีวน่ตา หรอื แวน่ขยายไว ้
ใหบ้รกิาร

ใชส้ือ่ทีม่กีารฝึกปฏบิัตจิรงิไดแ้ก ่ครัว
สาธติ ฟิตเนต ซปุเปอรม์ารเ์กตสาธติ



สิง่ทีเ่ปลีย่นไป

ดา้น Before After

ปัจจัย
แวดลอ้ม/
สิง่แวดลอ้
ม

หัองใหค้ าปรกึษาทีเ่ป็น
ทางการ

-แผนทีน่ าทางสูบ่รกิาร(อยูร่ะหวา่งการ
ปรับปรงุ)
-pictogram หน่วยบรกิาร/คลนิกิ
-จัดใหเ้หมอืนหอ้งรับแขก 
-สรา้งบรรยากาศคยุกันแบบชวิๆ ทีบ่า้น
-น่ังลอ้มวงพดูคยุกัน

-จัดปัจจัยทีเ่อือ้ตอ่การมพีฤตกิรรมสขุภาพที่
ถกูตอ้ง เชน่ ตลาดนัดสขุภาพ การปลกูผัก
ปลอดสารพษิ การรณรงคร์า้นคา้ขาย
เครือ่งดืม่หนา้สถาบันฯตดิป้าย “หวานนอ้ย
สัง่ได”้

-ไมไ่ดต้ดิตอ่สือ่สารกัน -มกีลุม่ไลนไ์วพ้ดูคยุแลกเปลีย่น ซกัถามกัน
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partnership

Health literacy outcome

Health outcome

ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ/
โรงพยาบาลรัฐ เอกชน/
คลนิกิชมุชนอบอุน่

โรงเรยีน/
ศนูยเ์ด็กเล็ก/
ชมรม
ผูส้งูอาย/ุวัด/
สถาน
ประกอบการ/
ธรุกจิบรกิาร

โมเดลสง่เสรมิความรอบรูด้า้นสขุภาพ สถาบันพัฒนาสภุาวะเขตเมอืง

H
L
O



บทเรยีน

• หอ้งยา (เห็นมนุษยม์ากกวา่เม็ดยาหรอืขวดยา 
จนพบวา่เสพสมนุไพรยาตกีนัและใช ้
เครือ่งส าอางเกนิความจ าเป็น

• กระบวนการHL:เรยีนรูก้ลุม่เป้าหมาย(เขา้ถงึ-
เขา้ใจ)ยิง่ชดั กจิกรรมก็จะเป๊ะและผลลพัทเ์กดิ
แน่นอน พบวา่ literacy น าไปสู ่liberate 

• V3ขยบัขึน้นอ้ยกวา่Vอืน่ๆทีเ่รยีนรูว้า่ประชาชน
ตกอยูใ่นวังวนขอ้มลูขา่วลวงเพราะทกัษะทาง
ปัญญาและสงัคมไมเ่พยีงพอทีจ่ะจดัการ
สขุภาพและชวีติในบรบิททีต่นด ารงอยูไ่ด ้

• ขอ้มลู โครงการ เดมิยกเวน้กทม.ก็ยงัสามารถ
พัฒนาโมเดลHL ได ้

• สูค่วามยัง่ยนืดว้ยทองแทจ้ากศกัยภาพภายใน
ประชาชนไมใ่ชท่องทา เชน่เดมิ

• งบด าเนนิงานดว้ยHL process ใชง้บนอ้ยมากที่
ผลการประเมนิพบวา่จะไมเ่ป็นภาระกบัภาคี
เครอืขา่ย ยกเวน้ประเด็นปรับสิง่แวดลอ้ม/สือ่IT 
สิง่พมิพ(์และวจิยั/CB/)

ขอ้เสนอ

• ปพูรมหอ้งยารอบรูด้า้นสขุภาพ

• ทกุงาน โครงการมHีL เป็นมาตรการหลัก

• เทคนคิAI/teach me back/ask me3

• ปพูรมดว้ยวาระชาตทิกุพืน้ทีต่อ่ยอด
ทนุเดมิ(HPH/HA/HPS/HWP/ 
green&clean……)ต าบลบรูณาการ 
หมูบ่า้นจัดการสขุภาพ/รพสต.ตดิดาว ฯลฯ

• เทคนคิ MI และsupport via social 
media ระยะV 4-5 และระยะV6ดว้ยเวที
ตา่งๆ

• งบปกตขิองสาธารณสขุ

ขอ้เสนอเชงินโยบาย



Next step
• อยูใ่นระยะขยาย การพัฒนา

โมเดลไมค่รอบคลมุประชากร 
การขยายเพือ่ยกระดับHLจงึเนน้
กลุม่low literate/ settingsและ
พืน้ทีเ่ขตเมอืงใหญอ่ืน่ๆ(มทีนุนติ ิ
บคุคลLPNกวา่ 150 โครงการท่ัว
ประเทศ)

• ทกุโครงการมHีLเป็นมาตรการ
หลัก(เริม่ปีงบ62แลว้)

• เนน้การเรยีนรูก้ลุม่เป้าหมายให ้
เขา้ถงึและเขา้ใจ ชมุชนแนวตัง้
และภาคเอกชน ทีต่อ้งการ
approach แบบเฉพาะตัว
(Tailor)เพราะมรีะดับIHL

• ขบัเคลือ่นแบบทะยานตอ้งอาศัย
พลังหนุนเสรมิจากระดับนโยบาย
และหน่วยงานประสาน 3 ระบบ
หลักทีเ่ป็นภาคสี าคัญของภาค
สาธารณสขุ

กรมอนามัย ตัง้
เป้าปี’62 
สรา้งร.ร.รอบรู ้
ดา้นสขุภาพ 
300 แหง่ทั่ว
ประเทศ



ชืน่ชม

โรงพยาบาลแหง่แรกของ 
ประเทศไทย

โรงพยาบาลHLOแนวหนา้แหง่
แรกของประเทศไทย


