โอกาสในการพัฒนานักวิจัย
ด้ านการรอบร้ ู สุขภาพ
นพ. วิวฒ
ั น์ โรจนพิทยากร
ผู้อานวยการศูนย์ นโยบายและการจัดการสุ ขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
• เลขาธิการ ASEAN University Network – Health Promotion
• ผู้อานวยการ Mahidol University Global Health
•

การสร้ างโอกาสในการพัฒนานักวิจัยด้ านการรอบรู้ สุขภาพ (1)
1. การส่ งเสริมความเข้ าใจเกีย่ วกับการรอบรู้ สุขภาพแก่
นักวิชาการประเภทต่ างๆ
2. การยกระดับของความสาคัญของการรอบรู้ สุขภาพในงาน
ด้ านสาธารณสุ ข
3. การส่ งเสริมการกาหนดนโยบายที่เสริมสร้ างความรอบรู้
ด้ านสุ ขภาพในหน่ วยงานต่ างๆ ในทุกระดับ
4. การรวบรวมแหล่ งความรู้ เกีย่ วกับการรอบรู้ สุขภาพ (health
literacy inventory)

การสร้ างโอกาสในการพัฒนานักวิจัยด้ านการรอบรู้ สุขภาพ (2)
5. การจัดกิจกรรมในการทา research roadmap หาช่ องว่ างและ
กาหนดหัวข้ อวิจัยด้ านการรอบรู้ สุขภาพ
6. การส่ งเสริมงานวิจัยด้ านการรอบรู้ สุขภาพในหลักสู ตรการ
เรียนการสอนต่ างๆ
7. การจัดหางบประมาณสนับสนุนงานวิจัยด้ านการรอบรู้ สุขภาพ
8. การจัดให้ มชี ่ องทางเผยแพร่ ผลงานวิจัยด้ านการรอบรู้ สุขภาพ
เช่ น วารสารเฉพาะทางด้ านการรอบรู้ สุขภาพ
9. การจัดกิจกรรมส่ งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ด้านการรอบรู้
สุ ขภาพ เช่ น การประชุมสั มมนาในรู ปแบบต่ างๆ

1. การส่ งเสริมความเข้ าใจเกีย่ วกับการรอบรู้ สุขภาพ
แก่ นักวิชาการประเภทต่ างๆ
เนื่องจากคา health literacy เป็ นคาค่ อนข้ างใหม่ จึงจาเป็ นทีจ่ ะต้ องให้
นักวิชาการและประชาชนทัว่ ไปเข้ าใจความหมายและความแตกต่ างกับ
คาอืน่ ๆที่มีความหมายใกล้ เคียงกัน เช่ น
- Health education
- Information, education and communication (IEC)
- Behavioral change communication
- Life skills

ความหมายของความรอบรู้ ด้านสุขภาพ
ความหมายของ Literacy: The ability to interpret documents and
read and write prose (print literacy), use quantitative information
(numeracy), and speak and listen effectively (oral literacy).
[Institute of Medicine, 2004].

ความหมายของ Health literacy:
- The degree to which individuals can obtain, process, and
understand the basic health information and services they need
to make appropriate health decisions’’ [Institute of Medicine, 2004]
and function effectively in the health care environment.
- Personal, cognitive, and social skills that determine the ability of
individuals to gain access to, understand, and use information to
promote and maintain good health. [Nutbeam, 2016]

ความหมายของความรอบรู้ ด้านสุขภาพ
ในบทความเรื่อง Health Literacy: What Is It? ของ Nancy D.
Berkman รวบรวมความหมายของคานีไ้ ว้ ถึง 13 ความหมาย
ศึกษาได้ จาก:
Nancy D. Berkman , Terry C. Davis & Lauren McCormack
(2010). Health Literacy: What Is It?, Journal of Health
Communication, 15:S2, 9-19, DOI:
10.1080/10810730.2010.499985
https://doi.org/10.1080/10810730.2010.499985

เกือบทั้งหมดมีความหมายคล้ ายกันคือรอบรู้ และช่ วยในการตัดสินใจ

2. การยกระดับของความสาคัญของการรอบรู้ สุขภาพ
ในงานด้ านสาธารณสุ ข
เนื่องจากคา health literacy เป็ นคาค่ อนข้ างใหม่ จึงจาเป็ นทีจ่ ะต้ องให้
นักวิชาการและประชาชนทัว่ ไปเข้ าใจความหมายและความแตกต่ างกับ
คาอืน่ ๆที่มีความหมายใกล้ เคียงกัน เช่ น
- Health education
- Information, education and communication (IEC)
- Behavioral change communication
- Life skills
- etc.

ความสาคัญของความรอบรู้ ด้านสุขภาพ (1)
1. ความรอบรู้ ด้านสุ ขภาพ เป็ นความจาเป็ นขั้นพืน้ ฐานทีจ่ ะนาไป
ผลักดันและขับเคลือ่ นงานส่ งเสริมสุ ขภาพ
2. ความรอบรู้ ด้านสุ ขภาพ เป็ น 1 ใน 3 กลยุทธ์ ทนี่ านาชาติ
กาหนดให้ เป็ นเครื่องมือนาไปสู่ ความสาเร็จของการส่ งเสริมสุ ขภาพ
ตามตาประกาศเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็ นผลิตผลของการประชุมนานาชาติ
เรื่องการส่ งเสริมสุ ขภาพครั้งที่ 9 ทีน่ ครเซี่ยงไฮ้ ในเดือนพฤศจิกายน
2559

กระแสนานาชาติในการสร้ างเสริมสุ ขภาพ:
การประชุมนานาชาติเพือ่ การสร้ างเสริมสุ ขภาพ และกฎบัตรออตตาวา
“Ottawa Charter for Health Promotion” 12-21 พฤศจิกายน 1986
หลังจากนั้น ก็มีการประชุ มระดับนานาชาติตามมาอีกหลายครั้ง ทาให้ หลักการและ
แนวปฏิบัติของการส่ งเสริมสุ ขภาพมีความหนักแน่ นขึน้ มีการกาหนดนโยบาย
สาธารณะด้ านสุ ขภาพ การสร้ างสิ่ งแวดล้อมให้ เอือ้ ต่ องาน และการเชื่อมต่ อจุดทีย่ งั
ขาดอยู่ให้ ครบถ้ วนยิง่ ขึน้
• Adelaide (1988)
• Sundsvall (1991)
• Jakarta (1997)
• Mexico (2000)
• Bangkok (2005)
• Nairobi (2009)
• Helsinki (2013)
• Shanghai (2016)

ผลิตผลของการประชุมนานาชาติเรื่องส่ งเสริมสุ ขภาพ
1986 - 1st Global Conference on Health Promotion, Ottawa, Canada
ผลิตผล: the Ottawa Charter
1988 - 2nd Global Conference on Health Promotion, Adelaide, Australia
ผลิตผล: Making of Healthy public policy
1991 - 3rd Global Conference on Health Promotion, Sundsvall, Sweden
ผลิตผล: Creating supportive environments
1997 - 4th Global Conference on Health Promotion, Jakarta, Indonesia
ผลิตผล: Capacity building for health promotion
2000 - 5th Global Conference on Health Promotion, Mexico City, Mexico
ผลิตผล: Addressing the determinants of health
2005 - 6th Global Conference on Health Promotion, Bangkok, Thailand
ผลิตผล: The Bangkok Charter: PIRAB
2009 - 7th Global Conference on Health Promotion, Nairobi, Kenya
ผลิตผล: Closing the implementation gap
2013 - 8th Global Conference on Health Promotion, Helsinki, Finland
ผลิตผล: Engaging in the Health in All Policies
2016 - 9th Global Conference on Health Promotion, Shanghai, China
ผลิตผล: The Shanghai Declaration

ความสาคัญของ Shanghai Declaration
1. Health promotion becomes a main strategic
approach to achieve the 2030 Sustainable
Development and its Sustainable Development
Goals (SDGs); and the SDGs have become the
targets of health promotion.
2. Agreement on three transformative pathways
or strategies:
• Good governance
• Healthy cities and communities
• Health literacy (and social mobilization)

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals)

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน – ค.ศ. 2030
1. การขจัดความยากจน
9. การประกอบอุตสาหกรรมอย่ างยัง่ ยืน
2. การขจัดความโหยหิว สร้ างความมัน่ คงทาง
10. การลดความไม่ เท่ าเทียมกันภายในและ
อาหารและให้ ทุกคนได้ รับโภชนาการทีเ่ พียงพอ
ระหว่ างประเทศ
รวมถึงการส่ งเสริมการทาการเกษตรทีย่ งั่ ยืน 11. การพัฒนาชุ มชนเมืองทีย่ งั่ ยืน
12. การผลิตและการบริโภคทีย่ งั่ ยืน
3. การมีสุขภาพทีด่ ใี นทุกช่ วงอายุ
13. การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
4. การศึกษาอย่ างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ รวมถึง
14. การอนุรักษ์ และการใช้ ทรัพยากรทางทะเล
โอกาสการเรียนรู้ แบบตลอดชีวติ
อย่ างยัง่ ยืน
5. การเสริมสร้ างศักยภาพของสตรีและความเท่ า
15. การปกป้ องและฟื้ นฟูระบบนิเวศน์ รวมถึงการ
เทียมทางเพศ
ยุติการสู ญเสี ยความหลากหลายทางชีวภาพ
6. มีนา้ ดืม่ –นา้ ใช้ ทถี่ ูกสุ ขอนามัย
7. การเข้ าถึงบริการทางพลังงาน เช่ น การเพิม่ การ 16. สั นติภาพ
17. แนวทางการดาเนินการและหุ้นส่ วนเพือ่ การ
ผลิตพลังงานหมุนเวียน 2 เท่ า
พัฒนาอย่ างยัง่ ยืน
8. การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่ างยัง่ ยืน เช่ น ยุติ
การใช้ แรงงานเด็ก

17 เป้ าหมาย, 169 เป้ าหมาย, 244 ตัวชี้วดั

เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนด้ านสุ ขภาพ: Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
TARGETS
Promotion & Prevention
3.1 By 2030, reduce the global maternal mortality ratio to less than 70 per 100,000 live births
3.2 By 2030, end preventable deaths of newborns and children under 5 years of age, with all countries aiming to
reduce neonatal mortality to at least as low as 12 per 1,000 live births and under-5 mortality to at least as low as
25 per 1,000 live births
3.3 By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases and combat hepatitis,
water-borne diseases and other communicable diseases
3.4 By 2030, reduce by one third premature mortality from non-communicable diseases through prevention and
treatment and promote mental health and well-being
3.5 Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and harmful use of
alcohol
3.6 By 2020, halve the number of global deaths and injuries from road traffic accidents
3.7 By 2030, ensure universal access to sexual and reproductive health-care services, including for family planning,
information and education, and the integration of reproductive health into national strategies and programmes
3.8 Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential health-care
services and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines for all
3.9 By 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals and air, water and
soil pollution and contamination
3.a Strengthen the implementation of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control in
all countries, as appropriate
3.b Support the research and development of vaccines and medicines for the communicable and non-communicable
diseases that primarily affect developing countries, provide access to affordable essential medicines and vaccines,
in accordance with the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, which affirms the right of
developing countries to use to the full the provisions in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights regarding flexibilities to protect public health, and provide access to medicines for all
3.c Substantially increase health financing and the recruitment, development, training and retention of the health
workforce in developing countries, especially in least developed countries and small island developing States
3.d Strengthen the capacity of all countries, in particular developing countries, for early warning, risk reduction and
management of national and global health risks

ยุทธศาสตร์ ด้านการรอบรู้สุขภาพตาม
Shanghai Declaration
 Recognize health literacy as a critical determinant of health
and invest in its development;
 Develop, implement and monitor intersectoral
collaboration at national and local levels for strengthening
health literacy in all populations and in all educational
settings;
 Increase citizen’s control of their own health and its
determinants by tapping into the potential of digital
technology; and,
 Ensure that consumer environments support healthy
choices through pricing policies, transparent information
and clear labeling.

ความสาคัญของความรอบรู้ ด้านสุขภาพ (2)
3. ปัจจุบัน ความรอบรู้ ด้านสุ ขภาพเป็ นหลักการสาคัญ (Strategic
Directions) ประการหนึ่งของยุทธศาสตร์ สู้ ความเป็ นเลิศใน
ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ด้ านสาธารณสุ ข
หลักการดังกล่ าวระบุว่า “มีกระบวนการทีส่ ร้ างข้ อตกลงให้
ทุกภาคส่ วนเข้ ามาร่ วมรับผิดชอบและร่ วมสร้ างความรอบรู้ ด้าน
สุ ขภาพเพือ่ การมีสุขภาพดีของคนในสั งคม (health in all policy)
เพือ่ ให้ เกิดสั งคมแห่ งความรอบรู้ ด้านสุ ขภาพ (health literacy
society)”

3. การส่ งเสริมการกาหนดนโยบายทีเ่ สริมสร้ างความรอบรู้
ด้ านสุ ขภาพในหน่ วยงานต่ างๆ ในทุกระดับ
1. กาลังมีการกาหนดให้ ความรอบรู้ ด้านสุ ขภาพเป็ นมติหนึ่ง
ของสมัชชาสุ ขภาพครั้งที่ 11 (ธันวาคม 2561)
2. กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนดกิจกรรม 13 ประการในการ
ขับเคลือ่ นงานความรอบรู้ ด้านสุ ขภาพ
3. คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายความ
ร่ วมมือไปยังองค์ กรต่ างๆ รวมถึงหน่ วยงานระดับจังหวัด
ในการขับเคลือ่ นงานความรอบรู้ ด้านสุ ขภาพ

4. การรวบรวมแหล่งความรู้เกีย่ วกับการรอบรู้ สุขภาพ
(health literacy inventory)
• การมีแหล่ งค้ นคว้ าทางวิชาการจะเป็ นการช่ วยให้ เกิด
ความสะดวกในการทบทวนวรรณกรรมด้ านความรู้
เกีย่ วกับการรอบรู้สุขภาพ ซึ่งจะเป็ นการส่ งเสริม
งานวิจัยทีจ่ ะต่ อยอดความรู้ในด้ านนี้
• ปัจจุบัน องค์ การอนามัยโลกได้ รวบรวมข้ อมูลที่
เกีย่ วข้ องได้ ระดับหนึ่ง เช่ นหนังสื อ “Health
Literacy Toolkit”

5. การจัดกิจกรรมในการทา research roadmap หาช่ องว่ าง
และกาหนดหัวข้ อวิจัยด้ านการรอบรู้สุขภาพ
1. การกาหนดหัวข้ อวิจัยเป็ นการตอบโจทย์ ที่จะขยาย
ความรู้ทางวิชาการและปิ ดช่ องว่ างของงานด้ านการ
รอบรู้สุขภาพ
2. การระดมข้ อคิดเห็นด้ านโจทย์ วจิ ัย เป็ นการชี้แนะ
แนวทางการพัฒนาทางวิชาการ ส่ งเสริมความ
ร่ วมมือในงานวิจัย และสร้ างความมั่นใจในการนา
งานวิจัยไปใช้ ประโยชน์

ตัวอย่ างหัวข้ องานวิจัยด้ านการรอบรู้ สุขภาพ
• มีความหลากหลาย เพราะเรื่อง health literacy ยังมี
ช่ องว่ างทางความรู้ การบวนการ และการประยุกต์
เทคโนโลยีในการพัฒนางาน
• อาจมองได้ ท้งั ในเชิงระบบ (WHO 6 health system
building blocks) หรือการศึกษากระบวนการและ
กลวิธีในการประยุกต์ งาน health literacy เพือ่ เพิม่
ความสาเร็จในการเข้ าถึงเป้ าหมายของ SDGs

ตัวอย่ างประเด็นงานวิจยั ด้ านการรอบรู้ สุขภาพ จาแนกตามระบบสุ ขภาพ
Health system to support health literacy 1. Integration of health literacy in health services
2. Promoting health literacy among health manpower
3. Health information to support health literacy
4. Health technology and devices for health literacy
5. Health financing for health literacy programs
6. Leadership and governance to promote health literacy
Expected outcomes
7. Health literacy to promote accessibility to health programs
8. Coverage of health literacy policy and implementation
9. Quality of health literacy work
10. Health literacy to promote safety
11. Equity and health literacy
12. Health literacy and financial risk protection (UHC)
13. Efficiency of health literacy programs
14. Satisfaction on health literacy programs
15. Health literacy to support sustainability of health program

ตัวอย่างประเด็นงานวิจัยอืน่ ๆ ในด้ านการรอบรู้ สุขภาพ
เป้ าหมาย

กระบวนการ

ผูเ้ กี่ยวข้อง

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะสุ ขภาพและระดับการรอบรู้สุขภาพ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างความรอบรู้ดา้ นสุ ขภาพ
บทบาทของสื่ อสังคม (social media) ในการส่ งเสริ มความรอบรู้สุขภาพ
การวิเคราะห์ช่องว่างของงานด้านการรอบรู้สุขภาพ
การกาหนดนโยบายการรอบรู ้สุขภาพในกระทรวงต่างๆ
กระบวนการการพัฒนานโยบายด้านการรอบรู ้สุขภาพในองค์กรท้องถิ่น
การนานโยบายด้านการรอบรู้สุขภาพไปปฏิบตั ิ
การติดตามประเมินผลนโยบายด้านการรอบรู้สุขภาพ
การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่ อสารเพื่อการส่ งเสริ มความรอบรู ้สุขภาพ
การวิเคราะห์ผเู้ กี่ยวข้องด้านการรอบรู้สุขภาพในหน่วยงานต่างๆ และ
ระดับต่างๆ

ตัวอย่ างหัวข้ องานวิจัยทีเ่ ข้ ากับ SDGs
• การบูรณาการงานความรอบรู้ ด้านสุ ขภาพเข้ ากับเป้าหมาย
ทางสุ ขภาพของ SDGs (SDG3)
• การส่ งเสริมความรอบรู้ ด้านสุ ขภาพในเป้าหมาย SDGs ทีเ่ ป็ น
determinants of health (ดูภาพถัดไป)
• การศึกษาวิจัยยุทธศาสตร์ health literacy ตามคาประกาศ
เซี่ยงไฮ้





critical determinant of health,
intersectoral collaboration,
increase citizen’s control of their own health และ
consumer environments to support healthy choices

SDGs ทีเ่ กีย
่ วข้ องกับสุ ขภาพ (นอกเหนือจาก SDG 3)
เป้ าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน
เป้ าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้ าความมัน่ คงทางอาหารและโภชนาการ
เป้ าหมายที่ 4 ได้ รับการศึกษาทีไ่ ด้ คุณภาพอย่ างเท่ าเทียมและทัว่ ถึง และส่ งเสริมโอกาสใน
การเรียนรู้ ตลอดชีวติ
เป้ าหมายที่ 5 บรรลุถึงความเท่ าเทียมทางเพศ และเสริมสร้ างพลังให้ แก่ สตรีและเด็กหญิง
เป้ าหมายที่ 6 การจัดการเรื่องนา้ และการสุ ขาภิบาล
เป้ าหมายที่ 10 ลดความเหลือ่ มลา้
เป้ าหมายที่ 11 ทาให้ เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มคี วามปลอดภัย
เป้ าหมายที่ 12 ทาให้ แน่ ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคทีย่ งั่ ยืน
เป้ าหมายที่ 13 ต่ อสู้ กบั การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
เป้ าหมายที่ 16 ส่ งเสริมให้ สังคมมีความเป็ นปกติสุข
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6. การส่ งเสริมงานวิจัยด้ านการรอบรู้ สุขภาพ
ในหลักสู ตรการเรียนการสอนต่ างๆ และ
7. การจัดหางบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
ด้ านการรอบรู้ สุขภาพ
ดาเนินการได้ โดยให้ การแนะแนวให้ นักศึกษา
คัดเลือกหัวข้ อวิจัยในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับความรอบรู้ ด้าน
สุ ขภาพเป็ นงานวิทยานิพนธ์ โดยทางสถาบันจัดหา
งบประมาณสนับสนุนงานวิจยั จากงบประมาณของสถาบัน
เองหรือแหล่ งทุนอืน่ ๆ เช่ น สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้ างเสริมสุ ขภาพ (สสส.)

8. การจัดให้ มีช่องทางเผยแพร่ ผลงานวิจัยด้ านการรอบรู้
สุ ขภาพ เช่ น วารสารเฉพาะทางด้ านการรอบรู้สุขภาพ
1. ปัจจุบัน มีบทความด้ าน health literacy ตีพมิ พ์มากมาย
ในวารสารต่ างๆ โดยมีจานวนเพิม่ ขึน้ อย่ างรวดเร็ว
2. ปัจจุบัน ในระดับนานาชาติ เริ่มมีการออกวารสารด้ าน
health literacy เพิม่ ขึน้ เช่ น
• Journal HLRP: Health Literacy Research and Practice
• Journal of Health Literacy (Iran)
• อืน่ ๆ

9. การจัดกิจกรรมส่ งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้านการรอบ
รู้สุขภาพ เช่ น การประชุมสั มมนาในรูปแบบต่ างๆ
ในระดับนานาชาติ มีการจัดประชุ ม
เกีย่ วกับ health literacy เพิม่ มากขึน้
ทั้งในระกับโลกและระดับภูมิภาค เป็ น
การเพิม่ โอกาสในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานวิชาการอืน่ ๆ
นาไปสู่ การเพิม่
โอกาสการพัฒนา
นักวิจัยได้ เป็ น
อย่ างดี
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