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ความรอบรูดานสุขภาพ  

คือ ความสามารถหรือทักษะของบคุคลในการ.... 



องคกรรอบรูดานสุขภาพ (2014: Health Literate Organization: HLO, 

2018: Organizational Health Literacy: OHL) 

3 คําศัพทที่ใชอธิบายองคกรรอบรูดานสุขภาพที่ถูกอางถึงบอย ๆ ในการศึกษาวิจัย 

Health System Health 

Literacy: HSHL 

Organizational Health 

Literacy: OHL 

Health Literacy Practice: 

HLP 

ความหมาย 

เก่ียวของกับนโยบายรัฐและกลไก

ดานงบประมาณซ่ึงสงเสริมและ

สนับสนุนใหองคกรและบคุคลใน

องคกรเปนมิตรตอผูรับบริการที่มี 

HL หลากหลาย 

เก่ียวของกับลักษณะขององคกร

ที่เปนมิตรตอผูรับบรกิารที่มี HL 

หลากหลาย โดยเนนที่การ

ยกระดับคุณภาพในการใหบริการ 

เก่ียวของกับพฤติกรรมและ

กิจกรรมของคนในองคกรทีเ่ปน

มิตรตอผูรับบริการที่มี HL 

หลากหลาย 

อางอิง: Elizabeth et al. (2017).What’s in a name? An overview of organisational health literacy terminology. Australian Health Review 

.doi.org/10.1071/AH17077 



รศ.ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน 

นิยามองคกรรอบรูสุขภาพ 

องคกรรอบรูสุขภาพ หมายถึง องคกรที่ถือวา การรอบรูดานสุขภาพเปน 

เรื่องของทุกคนในองคกร การจัดระบบ กระบวนการ และบริการให 

ความสําคัญกับเรื่องขอมูลและการสื่อสาร และเอ้ือใหบุคลากรทุกคนมี 

ความสามารถในการสื่อสาร การใหขอมูลสุขภาพ จนทําใหผูรับบริการ 

เกิดการเขาถึงเขาใจ นําขอมูลไปใชในชีวิตได ไมวาผูรับบริการจะเปนใคร 

และมีลักษณะประชากรเปนอยางไร 



 



- การมสีว่นรว่ม 
และการมอบ 
พลงัอํานาจประชาชน  

สงั
ค

ม
แล

ะป
จัจ

ยั
แว

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 
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ขอเสนอระบบพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพไทยแบบบูรณาการ 3 มิติ 
(Health Literacy System-Thai HL Matrix-3 Dimensions) 
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เปาหมาย 2564 

จํานวนคนไทยทีม่คีวามรอบรู ้
ดา้นสขุภาพระดบัดมีาก 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 25* 

ทีม่า: แผนพฒันาสขุภาพแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 

*ประเมนิจาก การสาํรวจความรอบรูด้า้นสขุภาพระดบัชาต ิทกุ 3 – 5 ปี 



  

ยทุธศาสตรท์ ี ่1: เรง่การเสรมิสรา้งสขุภาพคนไทยเชงิรกุ  





 



Easy Wording 1. หลกีเลีย่งการใชค้าํยาก ๆ เวลาพดูหรอืเขยีนขอ้มลูความรูด้า้นสขุภาพ 

Help for 
understanding 

2.ใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายในการอธบิายใหผู้ฟ้งัหรอืผูอ้า่นทีม่คีวามลําบากในการ
เขา้ใจภาษาไทยหรอืตวัหนงัสอื เขา้ใจในสิง่ทีค่ณุตอ้งการสือ่ 

Slow Speech 3.พดูชา้และชดัถอ้ยชดัคาํ เวลาทีพ่ดูกบัผูฟ้งัของคณุ 

Listening 4.แสดงทา่ทางและนํา้เสยีงทีบ่ง่บอกวา่คณุกาํลงัต ัง้ใจฟงัผูฟ้งัของคณุ 

Checking for 
Understanding 5.สอบทานความเขา้ใจกบัผูฟ้งัอยา่งเป็นมติร 

Help for Access 6.ชว่ยเหลอืผูร้บับรกิารของคณุ (คูส่นทนา) ใหส้ามารถเขา้ถงึและเขา้ใจขอ้มลู
ความรูด้า้นสขุภาพจากแหลง่ขอ้มลูทีน่า่เชือ่ถอื 

Appropriate 
Communication 

7.ใชว้ธิกีารสือ่สารทีเ่หมาะสมกบัผูฟ้งัหรอืผูอ้า่นทีม่สีงัคม วฒันธรรม และการศกึษา
ทีแ่ตกตา่งกนั 

Invitation for 
questions 8.เชญิชวนใหผู้ฟ้งัถามคาํถามอยา่งเป็นกนัเอง 

พฤติกรรมสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ 

ของเจาหนาท่ีสาธารณสขุ 

Clifford A. Coleman, 2015  



 ใหขอมูลเยอะ ๆ เขาไว นาน ๆ เจอกันที ถึงแมวาจะรับไดไมหมด  

ก็ยังดีกวาใหขอมูลไปนิดเดียว 

 ใชคําศัพทเฉพาะ พูดไทยคํา อังกฤษคํา โดยไมไดอธิบายหรือขยายความเพ่ิมเติม 

 แจกเอกสาร แผนพับที่มีแตตัวหนังสือใหกลับไปอานเพ่ิมเติมที่บาน 

 ไมเคยสอบถามประชาชนเลยวา พวกเขารูอะไร มีความเชื่อ และเขาใจอยางไร พอเจอ

หนากันก็เริ่มใหขอมูลทันที 

 ใหขอมูลเพ่ือใหรู แตไมไดบอกวาจะตองทําอะไร  

 ถามวา “เขาใจไหม” “มีคําถามไหม”  

 ไมเคยอธิบายดวยการวาดรูป หรือใชรูปภาพประกอบ  เอาแตพูดหรือเขียนตัวหนังสือ

อยางเดียว 
 

เนื้อหาจากบทความ Interventions to improve care for patients with limited health literacy ของ Rebecca L. Sudore et al. (2009) 

การกระทําของเจาหนาทีท่ี่ทําใหประชาชนทีมี่ HL จํากัด รับรู

และเขาใจขอมูลผดิพลาด และนําไปปฏิบัติผิดพลาดดวย 



“Leave no-one behind” 

100% coverage 

maturing campaign/programs 

stagnating campaign/programs 

ปรบัปรงุรปูแบบการ
สือ่สาร (สือ่) การให้
ความรู ้และการ
บรกิารทีม่อียู ่ 

เหมาสมกบัความ
สนใจ ความตอ้งการ 
และความจําเป็นของ
กลุม่เป้าหมายทีถ่กู
ทอดทิง้ไวข้า้งหลงั 

เราจําเป็นตอ้งพัฒนาการทํางาน
รปูแบบใหม ่ๆ ทีคํ่านงึถงึระดบั
ความรอบรูด้า้นสขุภาพและ
ปัจจัยกําหนดสขุภาพไปพรอ้ม ๆ 
กนั 

ทีม่า: Roy Batterham 
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• รายการชัวรกอนแชร  กรมประชาสัมพันธ Thai PBS 

• โครงการ Media Fun Facts  

2. พัฒนา 3 ระบบใหญ  

   (สาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม) 

• องคกรรอบรูดานสุขภาพ (HLO) : สถานที่ทํางาน 

โรงพยาบาล โรงเรยีน วัด โบสถ มสัยิด 

       ตลอดจนครอบครัวและชุมชน  

• กรมอนามัย MOU กับ มหิดล 

• สสม. MOU กับ กทม. 

• ชุมชนตนแบบ 3 core literacy 

3. ศึกษาวิจัยเชิงประเมินผล • การสนับสนุนงบจาก วช. สวรส.  

4. พัฒนากําลังคนดานการสงเสริมความรอบรู

ดานสุขภาพ 

• หลักสูตร HL + HLO  [ม.มหิดล} 

• การเรียนการสอน HL [ม.มหิดล ม.ขอนแกน] 

5. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนความรอบรูดาน

สุขภาพ 

• สมาคมสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพไทย 

• สถาบันสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ 
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องคกรรอบรูดานสุขภาพ (2014: Health Literate Organization: HLO, 

2018: Organizational Health Literacy: OHL) 

คําถามเพื่อยกระดับคณุภาพเชงิระบบและองคกร 

หากจะทําใหระบบสุขภาพมี

ความงายและสะดวกสบายตอ

ผูรับบริการในการเขาถึง เขาใจ 

และเลือกใชบริการในระบบ

สุขภาพ องคกรตาง ๆ ตองไดรับ

การสนับสนุนอะไรบาง 

หากจะทําใหองคกรและบริการ

ขององคกรมีความงายและ

สะดวกสบายตอผูรับบริการใน

การเขาถึง เขาใจ และเลือกใช 

องคกรตองมีอะไรและตองทํา

อะไรบาง 

หากจะทําใหผูรับบริการที่มี HL 

หลากหลาย สามารถเขาใจ และ

ปฏิบัติไดอยางถูกตอง บุคลากร

ในองคกรจะตองมีความรูและ

ทักษะอะไร และตองทําอะไรบาง 

อางอิง: Elizabeth et al. (2017).What’s in a name? An overview of organisational health literacy terminology. Australian Health Review 

.doi.org/10.1071/AH17077 



ขอบคณุครับ 
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