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ประเด็นทีต่อ้งใหค้วามส าคญัในอนาคต

แนวคดิปจัจยัทางสงัคมทีก่ าหนดสขุภาพ 
(Social determinants of health)

• เนน้การสง่เสรมิทกุภาคสว่นใหม้กีารสรา้งสขุภาพในทกุนโยบาย 
• ก าหนดทศิทางนโยบายสาธารณะใหม้มีติทิ ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัสขุภาพ
เชน่ การท า HIA และ CHIA เป็นตน้

• สรา้งการท างานแบบมสีว่นรว่มเพือ่ลดผลกระทบจากปจัจยัเสีย่ง 
• ลดปจัจยัเสีย่ง/สง่เสรมิพฤตกิรรมสขุภาพทีเ่หมาะสมตามชว่งวยั: 

- กลุ่มเด็กเล็ก ส่งเสรมิใหม้พีฤตกิรรมการบรโิภคตามหลกั 
และพฒันาระบบเฝ้าระวงั/ตดิตามภาวะโภชนาการในเด็ก
- กลุม่เด็กวยัรุน่ สง่เสรมิมาตรการป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งทาง
เพศทีน่ าไปสู่โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์/การต ัง้ครรภ์ไม่
พรอ้ม
- กลุม่วยัแรงงาน สรา้งสภาพแวดลอ้มสถานทีท่ างานใหเ้อือ้
ตอ่การออกก าลงักาย สนบัสนุนการใชม้าตรการทางภาษแีละ
ควบคมุการโฆษณาผลติภณัฑท์ีก่อ่ใหเ้กดิผลเสยีตอ่สขุภาพ
- กลุม่ผูสู้งอายุ พฒันาระบบการคดักรองโรค/การจดัทมีสห
วชิาชพีเยืย่มบา้น

Health in All Policies 





ปจัจยัความส าเร็จของการสรา้งความรอบรูด้า้นสขุภาพ Health Literacy



บง่ถงึความรูแ้ละทกัษะของคนในการเขา้ถงึขอ้มลู ท าความเขา้ใจ
และใชข้อ้มลูสขุภาพเพือ่ด ารงชวีติประจ าวนัพืน้ฐาน

การทีส่ามารถจดัการกบัสถานการณ์ตา่งๆ รอบตวัทีป่ระสบพบเจอ
และสามารถสือ่สาร หรอืมปีฏสิมัพนัธก์บัคนอืน่ได้

มคีวามสามารถในการวเิคราะหส์ถานการณ์ปญัหาทีพ่บและเขา้ใจ
ปจัจยัแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง จนสามารถวางแผนจดัการควบคมุ ป้องกนั
หรอืแกไ้ขปญัหาน ัน้ๆได้

ระดบัของ Health Literacy แบง่เป็น 3 ระดบั





Health Literacy

ประเด็นผลลพัธท์ ีต่อ้งการขบัเคลือ่น

ทีม่า: กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ, 2557

• สรา้งความตระหนกัรูแ้ละการเอาใจใสต่อ่
สขุภาพใหก้บัประชาชน
• เนน้สง่เสรมิกระบวนการมสีว่นรว่มของชุมชน 
และสนบัสนนุใหชุ้มชนสามารถจดัการ
สขุภาพไดด้ว้ยตนเอง
• จดัใหชุ้มชนเป็นศนูยก์ลางในการถา่ยทอด
ความรูด้า้นสขุภาพ

“อายยุนื”

(อายเุปรยีบเทยีบระหวา่งปี 2507 ปี 2559 และปี 2583)

จาก 56 ปี  เป็น 72 ปี และ 75 ปี 

จาก 62 ปี  เป็น 78 ปี และ 82 ปี

Outcome





เปลีย่นพฤตกิรรม
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6 บอกตอ่

ตดัสนิใจ

เขา้ถงึ

เขา้ใจ

โตต้อบ ซกัถาม 
แลกเปลีย่น

กระบวนการเปลีย่นแปลงภายในตวับคุคล
เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้

**

**
By นพ.วชริะ เพ็งจนัทร์
กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 
25 ม.ค.60 Health Literacy



แมแ่ละเด็ก วยัรุน่ วยัท างาน สงูอายุวยัเรยีน

0-5 ปี

6-14 ปี

10-19 ปี 15-59 ปี >60 ปี

6 ระดบั พฤตกิรรม ความรอบรูด้า้นสขุภาพ

1. เขา้ถงึ 2. เขา้ใจ 3. โตต้อบ ซกัถาม แลกเปลีย่น 
4. ตดัสนิใจ 5. เปลีย่นพฤตกิรรม 6. บอกตอ่ 



การน าองคก์รเป็น HLO
- นโยบาย งบประมาณ พฒันา
ศกัยภาพบคุลากร ใหม้สีว่นรว่ม

ออกแบบ Role model /HL 
team-office EB project/

Health literate staff
tailor made model/A2IM/
2 way communication skill 
(Interactive Health Literacy)

Health literate Media
tailor made media

Health literate Environment 

- Environment design แผนที ่
ป้ายบรกิาร/ key message / 
จติอาสาบรกิาร

Health literate People 
(client)

- Self management  
- Group management 

แนวทางการด าเนนิงาน องคก์รรอบรูด้า้นสขุภาพ 
สถาบนัพฒันาสขุภาวะเขตเมอืงเพือ่ขยายผลตอ่องคก์รอืน่



 การใชย้าโดยมขีอ้บง่ชี ้เป็นยาทีม่ปีระสทิธภิาพจรงิ 

 ใหป้ระโยชนก์บัผูป่้วยมากกวา่ความเสีย่งจากการใชย้าอยา่งชดัเจน 

 มรีาคาเหมาะสม คุม้คา่ตามหลกัเศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ 

 เป็นการใชย้าตามข ัน้ตอนทีถ่กูตอ้งตามแนวทางการพจิารณาการใชย้า

 โดยใชย้าในขนาดทีพ่อเหมาะกบัผูป่้วย

 ในแตล่ะกรณี ดว้ยวธิกีารใหย้าและความถีใ่นการใหย้าทีถ่กูตอ้งตามหลกั
เภสชัวทิยาคลนิกิ 

 ดว้ยระยะเวลาการรกัษาทีเ่หมาะสม ผูป่้วยใหก้ารยอมรบั

การใชย้าอยา่งสมเหตผุล



พฤตกิรรมการใชย้าของคนไทยทีไ่มเ่หมาะสม 

การใชย้าปฏชิวีนะโดยไมจ่ าเป็น โดยเฉพาะใน 3 โรค
หวดั 

แผล 

ทอ้งเสยี 

การใชย้าในกลุม่ NSAID เป็นเวลานาน เชน่ ยาแกป้วดคลายกลา้มเนือ้ท า

ใหเ้ส ีย่งตอ่โรคไต 

ยาพาราเซตามอล หากมกีารใชอ้ยา่งไมถ่กูตอ้งจะเกดิพษิตอ่ตบั 
ขอ้มลูการใชย้าเหลา่นีม้คีวามจ าเป็นอยา่งมากทีต่อ้งท าใหป้ระชาชนเขา้ถงึได้
โดยงา่ย



กญุแจส าคญั 6 ประการ คอื P-L-E-A-S-E

1. Pharmacy and Therapeutics Committee หรอืคณะกรรมการเภสชักรรม

และการบ าบดั มบีทบาทหลกัในการก าหนดนโยบายและพฒันาระบบการจดัการดา้นยาให้
เป็นไปอยา่งสมเหตผุลตามค าแนะน าขององคก์ารอนามยัโลก 

2. Labeling and Leaflet หรอืฉลากยา ทีใ่หข้อ้มลูอยา่งเพยีงพอแกผู่ใ้ช้

3. Essential tools หรอืเครือ่งมอืทีจ่ าเป็นส าหรบัการใชย้าอยา่งสมเหตผุล เชน่ 

ค าแนะน าการใชย้าในกลุม่โรคตา่งๆ การคดัเลอืกยา

4. Awareness การสรา้งความตระหนกัรูแ้กบ่คุคลากรทางการแพทยแ์ละผูป่้วย

5. Special population การใชย้าในคนสงูอาย ุเด็ก สตรมีคีรรภ ์สตรใีหน้มบตุร ผูป่้วย

โรคตบั โรคไตเรือ้รงั และผูป่้วยกลุม่พเิศษอืน่ตามทีส่ถานพยาบาลก าหนด

6. Ethics คอื จรยิธรรมในการส ัง่ใชย้า



ปจัจยัความส าเร็จ

1. การสรา้งเสรมิศกัยภาพของประชาชนผูใ้ชย้า 

 ผูป่้วยเป็นเจา้ของไข ้ > แพทย์ เป็นเจา้ของไข้

 การสรา้งการมสีว่นรว่มของบคุคลและชุมชน

 Media Literacy

2. การสรา้งเสรมิศกัยภาพในการท างานเชงิรกุของบคุลากรทางการแพทย์

3. ระบบบรกิารสขุภาพทีส่นบัสนนุการท างานเชงิรกุใหบ้รกิารแบบเป็นองคร์วม

4. การสรา้งบรรทดัฐานของสงัคมเรือ่งการใชย้าอยา่งสมเหตผุล



ฉลากยา/เอกสารก ากบัยา หรอื
ผลติภณัฑส์ขุภาพ

ความรอบรูด้า้นยาทีป่ระชาชนควรทราบ



การเขา้ถงึ/ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูยา/ผลติภณัฑส์ขุภาพ



การแพย้า vs อาการไมพ่งึประสงคจ์ากยา



วธิกีารใชย้าทีถ่กูตอ้ง (ขนาด+เวลา+เทคนคิวธิ)ี



ยาทีใ่ชร้ว่มกนัไมไ่ด/้ปฏกิริยิาระหวา่งยา/ยาตกีนั





สิง่ทีค่วรพกตดิตวัเสมอ
(เพือ่การสง่ตอ่ขอ้มลูในสถานพยาบาล)
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สนใจศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิ 

Website 
http://mwi.anamai.moph.go.th

สถาบนัพฒันาสขุภาวะเขตเมอืง

หรอื QR Code


