
กระบวนการสรา้ง Health Literacy
ใหก้บัประชาชน

โดย นายแพทยเ์กษม เวชสทุธานนท์
ผูอ้ านวยการสถาบนัพฒันาสขุภาวะเขตเมอืง

กรมอนามยั 

เอกสารประกอบการบรรยายเรือ่ง กระบวนการสรา้ง Health Literacy ใหก้บัประชาชน และการขบัเคลือ่นงาน Health Literacy ในคลนิกิ ANC & WCC
ในการประชมุเชงิปฏบิตักิารพฒันาศกัยภาพบคุลากรสาธารณสขุและภาคเีครอืขา่ยผูร้ับผดิชอบงานอนามยัแมแ่ละเด็ก เขตสขุภาพที่ 4

วันที่ 15 พฤศจกิายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซา่ รสีอรท์ จังหวัดพระนครศรอียธุยา
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ประเด็นปฏริปูดา้นสาธารณสขุ

1. ความเป็นเอกภาพของระบบสขุภาพ

2. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดา้น

สขุภาพ

3. ระบบบรกิารปฐมภมูิ

4. ความรอบรูด้า้นสขุภาพ

5. ความยั่งยนืและเพยีงพอดา้นการเงนิ

การคลังสขุภาพ

ทีม่า ประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่ปฎริปูกลไกการด าเนนิงานของกระทรวงสาธารณสขุ ปีงบประมาณ 2561
โดย นพ.เสร ีตูจ้นิดา ประธานกรรมการปฏริปูประเทศดา้นสาธารณสขุ

6. ก าลังคนสขุภาพ

7. การแพทยแ์ผนไทยและสมนุไพรไทย

เพือ่เศรษฐกจิ

8. ระบบการแพทยฉุ์กเฉนิ

9. การสง่เสรมิสขุภาพ การป้องกนัโรค

10. การคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ
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ความหมาย

ประชาชนมอีายยุนืยาวพรอ้มสขุภาพยอดเยีย่ม 
ตอ้งม ีความรอบรูด้า้นสขุภาพสามารถจดัการ
สขุภาพไดด้ว้ยตนเอง (self management)
และอยูใ่นสงัคมรอบรู(้Literate society)

ความรอบรูด้า้นสขุภาพ 
(Health Literacy) 
หมายถงึ กระบวนการทางปญัญาเเละทกัษะทางสงัคมที่
กอ่เกดิเเรงจงูใจเเละความสามารถของปจัเจกบคุคลทีจ่ะ
เขา้ถงึเขา้ใจ เเละใชข้อ้มลูขา่วสารเพือ่น าไปสูก่ารตดัสนิใจ
ทีเ่หมาะสม น าไปสูส่ขุภาวะทีด่ผีลลพัธ์
คอื เกดิการตดัสนิใจดา้นสขุภาพทีด่ขี ึน้ลด
พฤตกิรรมเสีย่งดา้นสขุภาพ เพิม่พลงัอ านาจดา้น
สขุภาพของเเตล่ะบคุคล (Empowerment) สถานะ
สขุภาพดขี ึน้เเละ ลดคา่ใชจ้า่ยดา้นสขุภาพ

โดยนายแพทยว์ชริะ เพ็งจนัทร์
นายกสมาคมสง่เสรมิความรอบรูไ้ทย



ระดบัของ Health Literacy 
แบง่เป็น 3 ระดบั

มคีวามสามารถในการวเิคราะห์
สถานการณ์ปญัหาทีพ่บและ
เขา้ใจปจัจยัแวดลอ้มที่

เกีย่วขอ้ง จนสามารถวางแผน
จดัการควบคมุ ป้องกนั หรอื

แกไ้ขปญัหาน ัน้ๆได้

การทีส่ามารถจดัการกบัสถานการณ์
ตา่งๆ รอบตวัทีป่ระสบพบเจอ 

และสามารถสือ่สาร 
หรอืมปีฏสิมัพนัธก์บัคนอืน่ได้บง่ถงึความรูแ้ละทกัษะของคนในการ

เขา้ถงึขอ้มลู ท าความเขา้ใจ
และใชข้อ้มลูสขุภาพเพือ่ด ารง

ชวีติประจ าวนัพืน้ฐาน

Critical Health Literacy 

Interactive Health Literacy 

Functional Health Literacy



6



7



สือ่ตน้แบบแนวทาง
ยกระดบัความองคก์รรอบรูด้า้นสขุภาพ
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หลกัสตูรความรอบรูด้า้นสขุภาพ

9



10



S
h

a
re

 t
o

 L
e

a
rn

คณุคน้พบการ

ด าเนนิงาน HL
ในหนว่ยงานคณุ

อะไรบา้ง?

คณุท าอยา่งไร

เพือ่เร ิม่ตน้งาน

HL 
ในหนว่ยงานของ

คณุ?

> >

Share to Learn Ask Me 3 

1 2
วธิกีารทีค่ณุ

ด าเนนิงาน HL
ส าคญัมากนอ้ย

เพยีงใด?

3



การประชุมเชงิปฏบิตักิารพฒันาตน้แบบองคก์ร HLO 
"คลนิกิชุมชนอบอุน่และศนูยพ์ฒันาเด็กปฐมวยัรอบรูด้า้นสขุภาพ“

A

2

I

M

คร ัง้ที ่1
วนัที ่10 -11 ม.ิย. 62

คร ัง้ที2่
วนัที ่30 -31 ก.ค. 62

Premium model Health Literacy Primary Clinic
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HPC Transformation
Health Literate base Wellness Center / Community

ความรอบรู ้
เร ือ่ง พรบ.การป้องกนัต ัง้ครรภใ์นวยัรุน่ พ.ศ.2559

สถานศกึษารอบรูด้า้นสขุภาพ 
(Green and Clean Literate School) 

เฝ้าระวังผลกระทบตอ่สขุภาพจากมลพษิในโรงเรยีน (PM2.5)

Premium Model Health literacy 5 กลุม่วยั พืน้ทีเ่ขตเมอืง
Premium PP Service วยัเรยีน วยัรุน่
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HPC Transformation
Health Literate base Wellness Center / Community

Premium Model Health literacy 5 กลุม่วยั พืน้ทีเ่ขตเมอืง
Premium PP Service วยัท างาน

องคก์รไรพ้งุ
สถานทีท่ างานรอบรูส้ขุภาพ

ส านกังานเขตลาดพรา้ว ยานนาวา คนันายาว วงัทองหลาง หลกัสี่

สถานประกอบการรอบรูส้ขุภาพ
บรษิทัเอ็นเอ็กซพ์ ีแมนแูฟคทอริง่ จ ากดั บรษิทัมลิลค์อนสตลี จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทัทนิกรเคมคีอลแอนด ์ซพัพลาย จ ากดั  บรษิทัเมษา ดไีซด ์จ ากดั  
โรงแรมศวิาเทล แบงคอก บรษิทัยแูอลปริน้ซต์ ิง้ แอนดพ์บัลชิชิง่ จ ากดั

Pre Aging
แนวทางในการสง่เสรมิสขุภาพประชากรวยัท างานตอนปลาย 

เพือ่เตรยีมความพรอ้มสูว่ยัผูส้งูอายุ
โรงแรมอมาร ีดอนเมอืง แอรพ์อรต์
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HPC Transformation
Health Literate base Wellness Center / Community

Premium Model Health literacy 
base Health Care ในคลนิกิตน้แบบของ สสม.

Premium PP Service วยัท างาน

Model ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่งในกลุม่ภาวะโรคเมตาบอลกิ (Metabolic disease)
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คลนิกิตรวจโรครอบรูส้ขุภาพ

GP Health  Information Tour 
กจิกรรมเยีย่มชมจดุบรกิารของคลนิกิ

3. จัดกจิกรรมเพือ่สรา้งการเขา้ถงึ-เขา้ใจ-
โตต้อบ ซกัถาม-ตดัสนิใจ

1.ใหข้อ้มลู/
ประเมนิ

ผูรั้บบรกิาร
(เขา้ถงึ)

2. สอบถาม
ความเขา้ใจ/
สรา้งแรงจงูใจ

BA
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คลนิกิปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

กจิกรรม
กลุม่ 

ฝึกทกัษะ
แลกเปลีย่น
เรยีนรู ้

โปรแกรม
ทางเลอืก

ปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรม

บอกตอ่

17



Model ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมกลุม่ภาวะโรคเมตาบอลกิ
(บคุลากร)

ตวัชีว้ดั ผลการ
ด าเนนิงาน

จ านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการ 60 คน
รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่มโครงการทีม่พีฤตกิรรมการดแูลตนเอง
ในเร ิอ่งตอ่ไปนีอ้ยา่งถกูตอ้งเพิม่ข ึน้เปลีย่นแปลงไปในแนวทางทีด่ขี ึน้

1. การบรโิภคอาหาร รอ้ยละ 87

2. การออกก าลงักาย รอ้ยละ 81.7

3.จดัการความเครยีดดว้ยตวัเอง รอ้ยละ 83.33

4.ดแูลและเฝ้าระวงัภาวะเสีย่ง รอ้ยละ 85

5.พฤตกิรรมรวม รอ้ยละ 83.33

รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่มโครงการทีม่คีา่ BMI เกนิเกณฑม์คีา่ BMI ลดลง รอ้ยละ 83

รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่มโครงการทีม่เีสน้รอบเอวเกนิเกณฑ ์มเีสน้รอบเอวลดลง รอ้ยละ 83.33

รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่มโครงการทีม่รีะดบัความดนัโลหติสงูตวับนสงูเกนิเกณฑ์
มคีวามดนัตวับนลดลง รอ้ยละ 60

รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่มโครงการทีม่รีะดบัความดนัโลหติสงูตวัลา่งสงูเกนิเกณฑ์
มคีวามดนัตวัลา่งลดลง รอ้ยละ 62
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HPC Transformation
Health Literate base Wellness Center / Community

Premium Model Health literacy 
base Health Care ในคลนิกิตน้แบบของ สสม.

Premium PP Service วยัผูส้งูอายุ

วทิยาลยัพฒันาคณุภาพชวีติ 
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HPC Transformation
Health Literate base Wellness Center / Community

“สหภาพแรงงานรว่มใจ  สรา้งสงัคมสงูวยัไมท่อดทิง้กนั”
ภายใตก้ารประชุมเชงิปฏบิตักิาร เตรยีมความพรอ้มรบัสงัคมผูส้งูอาย ุ(Pre-Ageing)

Premium Model Health literacy 5 กลุม่วยั พืน้ทีเ่ขตเมอืง
Premium PP Service วยัผูส้งูอายุ
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การขบัเคลือ่นงานสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอายใุนชุมชน (น ารอ่ง)

ชมรมผูส้งูอายศุนูยบ์รกิารสาธารณสุข 
17 ประชานเิวศน ์

ชมรมผูส้งูอายศุนูยบ์รกิาร
สาธารณสขุ 56 ทบัเจรญิ

ชมรมผูส้งูอายศุนูยบ์รกิาร
สาธารณสขุ 24 บางเขน

ชมรมผูส้งูอายศุนูยบ์รกิาร
สาธารณสขุ 19 วงศส์วา่ง
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ประชุมเชงิปฏบิตักิารขบัเคลือ่นหลกัสตูรพระคลิาปฏัฐาก

การสรา้งความรอบรู ้                         
ดา้นสขุภาพพระสงฆส์ูค่วามย ัง่ยนื

ประชุมเชงิปฏบิตักิารสรา้งความรอบรูด้า้นสขุภาพส าหรบั
พระสงฆภ์ายใตห้ลกัสตูรพระคลิานปุฏัฐาก

ประชุมเชงิปฏบิตัพิฒันาตอ่ยอดหลกัสตูรพระคลิานปุฏัฐาก 
และพจิารณาเกณฑว์ดัสง่เสรมิสขุภาพสูว่ดัรอบรูส้ขุภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

ผลการด าเนนิงาน : ชีแ้จงข ัน้ตอนการด าเนนิงาน
ปรบัหลกัสตูรฯ จดัอบรม ไดพ้ระอสว. 726 รปู 
จากจ านวน 290 วดั คดิเป็นรอ้ยละ 64.44
ตดิตามผลงาน มอบเกยีรตบิตัร วางแผนด าเนนิการตอ่ปี 2563
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การพฒันารปูแบบการจดัการเหตรุ าคาญแบบมสีว่นรว่ม พืน้ทีก่รงุเทพมหานคร

ระบบ A2IM +กลยทุธ PIRAB +เครือ่งมอื HL

ถอดบทเรยีนการจดัการเหตรุ าคาญ
จนท.ส านกังานเขต 50 เขต

พฒันาศกัยภาพ
กฎหมายสาธารณสขุ
การเจรจาไกลเ่กลีย่

แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารจดัการ
เหตรุ าคาญในเขตเมอืง

ประเมนิสถานการณ์ความรอบรู ้
ดา้นสขุภาพในการ
จดัการเหตรุ าคาญ

-สรา้งความเขา้ใจ และเสรมิพลงัใหป้ระชาชนมคีวามรอบรูด้า้นสขุภาพและเทา่ทนัตอ่สถานการณ์
-ชีน้ าและสง่เสรมิใหป้ระชาชนมกีารจดัการเหตรุ าคาญต ัง้แตต่น้ทาง / ใหม้วีถิชีวีติทีเ่หมาะสม 23



การขบัเคลือ่นงาน Health Literacy
ในคลนิกิ ANC & WCC

โดย นายแพทยเ์กษม เวชสทุธานนท์
ผูอ้ านวยการสถาบนัพฒันาสขุภาวะเขตเมอืง

กรมอนามยั 



HPC Transformation
Health Literate base Wellness Center / Community

Premium Model Health literacy 
base Health Care ในคลนิกิตน้แบบของ สสม.

Premium PP Service แมแ่ละเด็ก

ฉลาดเรยีนรูคู้พ่ฒันาการ
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HPC Transformation
Health Literate base Wellness Center / Community

Premium Model Health literacy 
base Health Care ในคลนิกิตน้แบบของ สสม.

Premium PP Service แมแ่ละเด็ก

วยัรุน่ยคุใหมร่อบรูส้ขุภาพ
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HPC Transformation
Health Literate base Wellness Center / Community

Premium Model Health literacy 
base Health Care ในคลนิกิตน้แบบของ สสม.

Premium PP Service วยัเรยีน วยัรุน่

คลนิกิวยัรุน่ วยัใส(Youth Friendly Clinic) 
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1. เพิม่ชอ่งทางการเขา้ถงึบรกิารโดยการรณรงค์
กจิกรรมวนัวาเลนไทน ์/ แจกแผน่พบัทีม่QีR CODE 
/ สือ่ออนไลนท์ีเ่ขา้ถงึไดง้า่ย
2. ผูร้บับรกิารมกีารเขา้ใจในขอ้มลูสขุภาวะสุขภาพ
ของตนเองและมคีวามเขา้ในการจดับรกิารดา้น
สขุภาพ ประเมนิจากการท าแบบสอบถามและบอก
เลา่ขอ้มลูสขุภาพไดเ้มือ่มกีารสอบถามกลบั
3. โตต้อบซกัถาม แลกเปลีย่นขอ้มลูทางดา้น
สขุภาพและปญัหาทีม่เีพือ่ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งและ
ทราบแนวทางจดัการตวัเอง
4. ผูร้บับรกิารผูร้บับรกิารตดัสนิใจเลอืกใช้

โปรแกรมการตรวจสขุภาพเตรยีมความพรอ้มกอ่น
มบีตุร
5. ผูร้บับรกิารรบัรูผ้ลการตรวจสขุภาพ สามารถ
ประเมนิภาวะสขุภาพและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
สขุภาพของตนเองไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม
6. น าความรูข้อ้มลูทางสขุภาพทีไ่ดร้บัและไดผ้ล
จากการปฏบิตัจิรงิไปบอกตอ่คนอืน่ได้

กระบวนการสรา้ง HL ( Health literacy )
คลนิกิใหค้ าปรกึษาเตรยีมความพรอ้มกอ่นต ัง้ครรภ์



กระบวนการสรา้ง HL ( Health literacy )
คลนิกิฝากครรภ์

1. มกีารเขา้ถงึบรกิารโดยการบอกตอ่จากผูร้บับรกิารเดมิ 
/ สือ่ออนไลนจ์ากเว็ปสสม.และทางอนิเตอรเ์น็ต
2. ผูร้บับรกิารมคีวามเขา้ใจในขอ้มลูสขุภาวะสขุภาพของ
ตนเอง  และเขา้ใจในรปูแบบการใหบ้รกิาร
3.สามารถโตต้อบซกัถามและแลกเปลีย่นขอ้มลูดา้น
สขุภาพได้
4. ผูร้บับรกิารตดัสนิใจทีจ่ะรบับรกิารฝากครรภแ์ละมา
ตามนดั
5. ผูร้บับรกิารสามารถประเมนิภาวะสขุภาพของตนเอง
และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพตามปญัหาไดอ้ยา่ง
เหมาะสมเขา้กบับรบิทของตน
6. ผูร้บับรกิารสามารถน าความรู ้ขอ้มลูสขุภาพทีด่ไีป
ถา่ยทอดตอ่บคุคลอืน่ไดอ้ยา่งม ัน่ใจ และถกูตอ้ง



กระบวนการสรา้ง HL ( Health literacy )
คลนิกิใหค้ าปรกึษา / วยัรุน่ วยัใส

1. เพิม่ชอ่งทางการเขา้ถงึบรกิารโดยการประชาสมัพนัธ์
เสยีงตามสายในรพ.,จดับรกิารเชงิรกุในรร./มหาวทิยาลยั 
และทางสือ่ออนไลนเ์ชน่ FB: SAID แซบ่ วยัทนี / GROUP
LINE: แมว่ยัรุน่
2. ผูร้บับรกิารมกีารเขา้ใจในขอ้มลูสขุภาวะสขุภาพของ
ตนเอง  และมคีวามเขา้ในการจดับรกิารดา้นสขุภาพ ประเมนิ
จากการท าแบบสอบถามและบอกเลา่ขอ้มลูสขุภาพ / รู ้
ปญัหาและวธิจีดัการไดถ้กูตอ้งเมือ่มกีารสอบถามกลบั
3. มโีตต้อบซกัถาม แลกเปลีย่นขอ้มลูทางดา้นสขุภาพและ
ปญัหาทีม่เีพือ่ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งและทราบแนวทางจดัการ
ตวัเอง
4. ผูร้บับรกิารตดัสนิใจและสามารถเลอืกวธิปีฏบิตัทิ ีถ่กูตอ้ง/
เหมาะสม และปลอดภยักบัตวัเอง
5. ผูร้บับรกิารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพของตนเองได้
อยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมตามทีต่ดัสนิใจเลอืกปฏบิตั ิ
6. น าความรูข้อ้มลูทางสขุภาพทีไ่ดร้บัและแนวทางการ
แกป้ญัหาทีพ่บทีไ่ดผ้ลจากการปฏบิตัจิรงิไปบอกตอ่คนอืน่ได้

FB: SAID 
แซบ่ วยัทนี

GROUP LINE: แมว่ยัรุน่



ศนูยพ์ฒันาเด็กปฐมวยั HLO
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❖ จัดตัง้ชมรมผูป้กครอง
รอบรูก้ารเลีย้งดเูด็ก

❖ เขา้ถงึเขา้ใจขอ้มลูพัฒนาการ
บตุรหลานผา่นตารางสง่เสรมิ
พัฒนาการทัง้ทีบ่า้นและ Day 
Care

❖ มกีารพดูคยุแลกเปลีย่นกนัของ
ผูป้กครองผา่นชอ่งทาง ชมรม
ผูป้กครอง line group Baby 
Home , FB ศนูยพั์ฒนาเด็ก
ปฐมวัย สสม. ❖ ตดัสนิใจเลอืกแนว

ทางการเลีย้งดทูี่
ถกูตอ้งเหมาะสม เชน่
ฝึกเด็กกนิผัก

❖ การปรับเปลยีนพฤตกิรรมของพอ่แม่
โดยใหเ้วลาคณุภาพกบัลกู เชน่
การอา่นนทิานและลดใชจ้อสือ่สาร

❖ พอ่แมท่ีร่อบรูเ้ป็นตน้แบบในการ
เลีย้งด ูและบอกตอ่ครอบครัวอืน่ได ้

ดแูลเด็กอาย ุ3 เดอืน ถงึ 3 ปี จ านวน 22 คน
เป็นศนูยเ์ด็กเล็กน่าอยูคู่น่มแม ่



คลนิกิทนัตกรรมสง่เสรมิความรอบรู ้
ดา้นทนัตสขุภาพส าหรบัเด็กปฐมวยั
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❖ เด็กทีม่ารบัวคัซนีทีค่ลนิกิเด็กทกุคน
ไดร้บัการสง่ตอ่มาทีห่อ้งทนัตกรรม 
เพือ่รบัการตรวจสขุภาพ ทาฟลอูอไรด์
วานชิ และผูป้กครองไดร้บัค าแนะน า
เกีย่วกบัการดแูลสขุภาพชอ่งปากเด็ก
ตามชว่งอายุ

❖ ผูป้กครองเขา้ใจถงึสาเหตขุองการเกดิฟนัผ ุ
ความส าคญัของการท าความสะอาดชอ่งปาก
ต ัง้แตเ่ด็กมฟีนัน า้นมซีแ่รก การหดัใชแ้กว้และ
หลอดดดู การเลกิขวดนม การเลกินมมือ้ดกึ และ
การฝึกใหเ้ด็กรบัประทานอาหารเป็นเวลา

❖ มกีารสอบถามแลกเปลีย่นความคดิเห็นเกีย่วกบัปญัหา
ในการดแูลสขุภาพชอ่งปากเด็ก โดยปญัหาทีพ่บไดบ้อ่ย
คอื เด็กไมใ่หค้วามรว่มมอืในการฟนั ไมย่อมเลกิขวดนม 
ไมไ่ดใ้ชย้าสฟีนัผสมฟลอูอไรด ์เด็กทีม่ฟีนัผไุมไ่ดร้บั
การรกัษาเนือ่งจากผูป้กครองกลวัวา่เด็กจะไมใ่หค้วาม
รว่มมอื

ดแูลเด็กอาย ุ6 เดอืน ถงึ 5 ปี ทกุคนทีม่ารบับรกิาร
รบัวคัซนีตามวยัทีส่ถาบนัพฒันาสขุภาวะเขตเมอืง
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❖ ผูป้กครองตดัสนิใจปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมการดแูลสขุภาพชอ่ง
ปากตามขอ้มลูทีเ่จา้หนา้ทีแ่นะน า
โดยไดร้บัอปุกรณ์ในการดแูล
สขุภาพชอ่งปาก รวมท ัง้ตดัสนิให้
พาบตุรหลานมารบัการรกัษาใน
รายทีม่ปีญัหาสขุภาพชอ่งปาก

❖ ผูป้กครองทีไ่ดร้บัค าแนะน า
จากเจา้หนา้ทีส่ามารถน าขอ้มลู
ทีไ่ดร้บัไปบอกตอ่แกบ่คุคลอืน่
ทีไ่ด ้โดยเฉพาะผูท้ ีม่สีว่น
เกีย่วขอ้งในการเลีย้งดเูด็ก

คลนิกิทนัตกรรมสง่เสรมิความรอบรู ้
ดา้นทนัตสขุภาพส าหรบัเด็กปฐมวยั
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การเสรมิสรา้งความรอบรูด้า้น 
ยา อาหารเสรมิ สมนุไพร
กลุม่งานเภสชักรรมชมุชน

4 ประเด็น
ความรอบรู ้

2.วธิกีารใช ้

ยา

3.ปฏกิริยิา
ระหวา่ง
ยา + ยา 

ยา + อาหาร
เสรมิ / สมนุไพร

1.ขอ้ควรระวงัและ
ประโยชนข์องการ
ตดิตามการรักษา

4.การ
ตรวจสอบ
ผลติภัณฑ์
สขุภาพ
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กลุม่ผูรั้บบรกิารโรคเรือ้รัง เบาหวาน ความดนัโลหติสงู
การบรบิาลทางเภสชักรรมในผูป่้วยโรคเบาหวาน 

ความดนัโลหติสงู โดยใชห้ลักการสนทนาสรา้งแรงจงูใจ และความ
รอบรูท้างสขุภาพ (Flow chart V1-6)
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ผูร้บับรกิารกลุม่โรคท ัว่ไป
การบรบิาลทางเภสชักรรมแบบใหค้ าแนะน าเวลาส ัน้

ตามแบบฟอรม์การสนทนาสรา้งแรงจงูใจ Ask me 3
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1. เขา้ถงึขอ้มลูบรกิาร
คลนิกิแพทยแ์ผนไทยสสม.
0818992023

6.บอกตอ่
สามารถบอกตอ่ใหผู้อ้ ืน่เลอืก 
การแพทยแ์ผนไทยในการ 
ดแูลสขุภาพได ้

2. เขา้ใจสขุภาพตนเอง 
- อาการเจ็บป่วยของตนเอง 

(ธาตสุมฏุฐาน) 
- ชว่งอายทุีเ่จ็บป่วย
- ชว่งเวลาเจ็บป่วย 
- ชว่งฤดทูีเ่จ็บป่วย                     
-พฤตกิรรมทีท่ าใหเ้กดิโรค

4.จดุตดัสนิใจ
- เลอืกรบับรกิารแพทยแ์ผนไทยในการดแูล
สขุภาพ

5. ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
- ปรบัพฤตกิรรมใหเ้หมาะสม

3.โตต้อบซกัถามแลกเปลีย่น
- การสอบถามถงึขอ้มลูสขุภาพ
เพิม่เตมิ    
กบัอาการของโรคน ัน้ๆ

นวดเพ่ือการรักษา นวดตอกเส้น

ความรอบรูส้ขุภาพแผนไทย



ขอบคณุครบั 

ดาวนโ์หลดเอกสาร
https://qrgo.page.link/zYvNV

หรอื QR Code

https://qrgo.page.link/zYvNV

