เก็บตก Health Literacy จากการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16
เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดาเกิง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สิ่งที่ได้จากการประชุมทางวิชาการในแต่ละครั้ง มักจะมีเรื่องราวดีดีหรือประเด็นที่น่าสนใจซึ่งผ่านการ
ขบคิดในเวลานั้นเกิดขึ้น แต่ส่วนมากจะเลือนหายไปเรื่อยๆ ไม่นานก็รู้ว่าการที่ได้ใช้เวลาไปกับการนั่งฟังและจด
บันทึกอย่างเอาจริงเอาจัง นั้นดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรหลงเหลืออยู่ ยิ่งหากไม่ได้นึกถึงและนามาปฏิบัติ หรือ
มิได้นามาบอกกล่าวกับคนใกล้ชิดหรือเพื่อนร่วมงาน ไม่นานก็จบสิ้นกันไป เป็นอันว่าที่ได้ไปนั่งรับแอร์คอนดิชั่น
บริโภคอาหารว่าง งีบหลับบ้าง รวมทั้งค่ารถ ค่าเสียเวลาของตนเองและคนอื่นๆ ก็ดูจะหมิ่นเหม่ต่อข้อครหาของ
นักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขอยู่ไม่น้อย แม้ว่า บทความนี้จะเป็นการนาเสนอสิ่งที่เก็บตกได้ในเนื้อที่จากัด แต่
หากได้มีผู้นาไปขบคิดต่อหรือนาไปใช้ก็น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพไม่มากก็น้อย
การประชุ ม วิ ช าการสาธารณสุ ข แห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 16 ซึ่ ง จั ด ขึ้ น โดยคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม และ 1-2 มิถุนายน
2561 ที่ผ่านมานั้น ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 1-2 มิถุนายน และนั่งฟังในบางหัวข้อของการ
ประชุมตามที่ตนเองสนใจและคิดว่าจะได้ประโยชน์สาหรับการนามาใช้ ซึ่งพบว่ามีประเด็นที่สามารถเก็บตกได้
จานวนหนึ่งมีความน่าสนใจในทางวิชาการและทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับสุขศึกษา จึงได้รวบรวมประเด็น
เหล่ านั้ น น ามาเรีย บเรีย งพอสั งเขปให้ ได้เป็นความรู้สาหรับ การขบคิดหรือถกเถียงกันต่อไปในช่ว งเวลาที่
นักวิชาการทั่วโลกกาลังพุ่งความสนใจมาที่เรื่อง health literacy อันเป็นหัวข้อใหญ่ของการประชุม วิชาการใน
ครั้งนี้ ผู้เขียนขอนาเสนอทีละประเด็นตามลาดับ โดยไม่ขอกล่าวถึงกาหนดการและหัวข้อการประชุมทั้งหมด
ประเด็น ที่เก็บตกมาเล่าสู่ กันฟังนี้ ไม่ใช่ส รุปผลการประชุม และบางประเด็นอาจไม่ปรากฏอยู่ในเอกสารที่
วิทยากรนาเสนอ แต่เป็นคาพูด คาตอบ หรือการอธิบายเพิ่ม ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมนามาเล่าสู่กันฟังดังนี้
ประเด็นเก็บตกที่หนึ่ง “สุขศึกษาเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้ผลจริงหรือ?”
นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร1 ผู้อานวยการโครงการสุขภาพโลก มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น วิทยากร
หนึ่งเดียวที่เชื่อมโยงและสะท้อนมุมมองระหว่างเรื่อง health literacy ต่อสุขศึกษา (health education) โดย
ตั้งประเด็นว่า การดาเนินงานในอดีตที่ผ่านมา เหตุใดสุขศึกษาจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
อย่างได้ผลในหลายกรณี เช่น ท้องไม่พร้อม เมาแล้วขับ ปัญหาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรัง เป็นต้น หรือ
อาจจะเป็นเพราะว่างานสุขศึกษาที่ผ่านมาเน้นให้ความรู้ (knowledge) มากเกินไป แทนที่จะมุ่งเน้นพัฒนาให้
เกิดทักษะชีวิต (life skills) ประเด็นดังกล่าวนี้ ผู้เขียนย้อนไปค้นหาและอ่านบทความเรื่อง ความล้มเหลวของ
วิช าสุ ข ศึก ษาไทยกับ ทางออกเพื่อการปฏิ รู ประบบสุ ขภาพ ซึ่ง สรุป ไว้ โ ดยมูล นิธิ ส าธารณสุ ขแห่ งชาติ และ
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ในปี พ.ศ. 2543 ระบุสาเหตุไว้สอดคล้องกันว่า “การสอนสุขศึกษาในโรงเรียนเน้น
1

ความจาแล้วเอาไปทาข้อสอบ ทาให้นักเรียนขาดพื้นฐานที่ดีในเรื่องสุขศึกษา คนไทยจึงไม่มีความรู้ที่ถูกต้อง ไม่
มีทั ศ นคติ ที่ดี พ อ และขาดทัก ษะชี วิ ตที่ เ หมาะสมต่ อ การเปลี่ ยนแปลงพฤติ ก รรมสุ ขภาพให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป”2 สุขศึกษาซึ่งมีความสาคัญและมีบทบาทในการปลูกฝังคุณลักษณะและ
ความสามารถเหล่านี้ตั้งแต่ ในโรงเรียน แต่ยังทาได้ไม่ดีพอ มีสาเหตุมาจากปัจจัย อีกอะไรบ้าง สิ่งที่น่าสังเกต
ประการหนึ่งคือ ภายหลังจากไม่มีกรมวิชาการทาหน้าที่จัดทาเนื้อหาและผลิตตาราให้กับกระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจุบันตาราและวิธีการเรียนการสอนสุขศึกษาสามารถตอบโจทย์ของสังคมในปัจจุบันได้หรือไม่
คุณหมอวิวัฒน์ใช้คาเรียก health literacy ว่า “การรอบรู้สุขภาพ” ซึ่งเป็นคาที่ผู้เขียนได้ยิน
นักวิชาการด้านการศึกษาพูดถึงอยู่บ้าง เนื่องจากไปสอดคล้องกับคาว่า literacy ที่ใช้กันว่า “การรู้หนังสือ”
อันมีความหมายที่สะท้อนถึงความสามารถทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน แต่ตัวชี้วัดนี้มักจะเข้าใจกันว่าหมายถึงการ
อ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว และสานักงานสถิติแห่งชาติก็ใช้การสารวจการอ่านของประชากรเป็นสิ่งสะท้อน
การพัฒนาฯ คุณหมอวิวัฒน์ชี้ประเด็นว่า health literacy น่าจะเกี่ยวข้องกับประเด็นสาคัญ 3 เรื่องคือ (1)
IEC ประกอบด้วย ข้อมูลสารสนเทศ (information) การศึกษา (education) การสื่อสาร (communication)
(2) การสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (behavioral change communication) และ (3) ทักษะชีวิต (life
skills) โดยเสนอแนะว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องอื่นๆ สิ่งที่ควรจะต้องกระทาในเบื้องต้นคือ การส่งเสริมความ
เข้าใจเกี่ย วกับ การรอบรู้ สุ ขภาพให้ แก่นั กวิช าการ และยกระดับให้ ผู้ ที่ทางานด้า นสาธารณสุ ขได้ มองเห็ น
ความสาคัญร่วมกัน มีนโยบายที่ชัดเจน และมีแหล่งความรู้ทสี่ ามารถเข้าถึงได้
ประเด็นเก็บตกที่สอง“กระทรวงสาธารณสุขมีน้ายาท้าเรื่อง Health Literacy ไหม?”
เปิดประเด็นต่อเนื่องโดยนายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ประเด็นคือกระทรวงสาธารณสุขมีน้ายาทา
เรื่องต่างๆ มากอยู่แล้ว ได้แก่ รักษาพยาบาล ดูแลคนเจ็บ คนป่วย เด็กคลอดก่อนกาหนด แม่ตั้งครรภ์ นักเรียน
ติดยา วั ย รุ่ น ท้องไม่พ ร้ อม คนชราติดเตีย ง เลยหมดน้ายาจะมาทาเรื่องสร้า งเสริมความรอบรู้ เนื่องจาก
งบประมาณ P & P ที่เป็นทุนทรัพย์สาหรับงานส่งเสริมสุขภาพก็เพิ่มสัดส่วนไม่ได้ สักที และมีการใช้ผิด
วัตถุประสงค์ จึงขอให้ไปฝากความหวังไว้กับกระทรวงฯ ที่มีน้ายามากกว่า นั่นคือ กระทรวงศึกษาธิการนั่นเอง
session ต่อ มาจึ ง มีนั กศึ กษาแพทย์ ปี ห กจากศิ ริราชตั้ง คาถามกับแพทย์ ห ญิง วันทนีย์ วัฒ นะ รองปลั ด
กรุงเทพมหานคร ว่าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทาเรื่องนี้บ้างหรือยัง? ซึ่งท่านตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า
กาลังเร่งเรื่องนี้และจะทาให้โรงเรียนตระหนักถึงความสาคัญ รวมทั้งมีแนวทางพัฒนานั กเรียนอย่างถูกต้อง
แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายก็ตาม ความหวังในด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติสู่การใช้ชีวิตในโลก
อนาคตทั้งในเขตเมืองและชนบทเป็นเรื่องทีย่ าก แต่ก็มิใช่จะสิ้นหวังเสียทีเดียว
ประเด็นเก็บตกที่สาม “ค้าประกาศเซี่ยงไฮ้ ชี้ว่า Health Literacy คือเสาหลักหนึ่งในสาม”
วิทยากรหลายท่านอ้างอิงถึงคาประกาศเซี่ยงไฮ้ หรือ Shanghai Declaration 20163,4,5 จากการ
ประชุมส่งเสริมสุขภาพโลก ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน
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พ.ศ.2559 คาประกาศนี้กาหนดให้ยึดแนวทางการเปลี่ยนแปลงด้ วยการพัฒนา 3 เรื่องสาคัญคือ (1) ธรรมภิ
บาล (good governance) (2) เมืองและชุมชนน่าอยู่ (healthy cities and communities) และ (3) ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพและการขับเคลื่อนสังคม (health literacy and social mobilization)
ความสาคัญของ 3 เสาหลักในการพัฒนานี้เป็นความหวังของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่นาไปสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals: SDGs) โดย health literacy เป็นเรื่องที่
กาหนดไว้ว่าจะต้องทาอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มวัยและทุกช่วงวัย ข้อความในการนาเสนอของวิทยากรท่านหนึ่ง
ระบุไว้ชัดเจนว่าความสาเร็จของ SDGs จะเกิดขึ้นได้ประเทศต้องประสบความสาเร็จในงานส่งเสริมสุขภาพ
และงานส่งเสริมสุขภาพจะสาเร็จได้อย่างยั่งยืนประเทศต้องส่งเสริมความรอบรู้ของประชาชนทุกกลุ่มวัย
ประเด็นเก็บตกที่ส่ี “แผนการก้าวกระโดดสู่สังคมรอบรู้สุขภาพ”
การเสวนาหัวข้อ แผนการก้าวกระโดดสู่สังคมรอบรู้สุขภาพ Dr.Liviu Vedrasco ตาแหน่ง
Programme officer จากสานักงานองค์การอนามัยโลกประจาประเทศไทย แสดงทัศนะว่า การที่ประเด็น
เรื่อง health literacy ได้กลายมาเป็นวาระระดับโลก มาจากปัจจัย 2 ส่วน5 คือ (1) การวิวัฒนาการจากกฎ
บัตรออตตาวา (Ottawa Charter for Health Promotion) ซึ่งประกาศไว้เมื่อปี ค.ศ. 1986 ไปสู่การเน้น
พัฒนาสามเสาหลักตามคาประกาศเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Declaration 2016) และ (2) การเปลี่ยนผ่านจากเรื่อง
MDGs (Millennium Development Goals) ไปสู่เรื่อง SDGs (sustainable development goals)
ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่นาไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเป็นความสาคัญยิ่ง โดย
ข้อมูลสภาวะพฤติกรรมสุขภาพที่ย่าแย่หลายด้านของนักเรียนในโรงเรียนบ่งชี้ว่า health literacy อยู่ในระดับ
ต่าเกินกว่าจะเอาตัวรอดเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีได้ แผนการก้าวกระโดดจากจุดนี้ มีประเด็นการพัฒนา
ส าคัญ ที่เสนอแนะทั้งต่อคนทางานในแหล่ งทุน วิจัย และนักวิจัย 6 การจัดทานโยบาย การพัฒ นาผู้ กาหนด
นโยบาย การสื่อสารสาธารณะ การให้ความสาคัญกับเด็กและโรงเรี ยน การพัฒนารูปแบบบริการ การพัฒนา
เทคนิควิธีสาหรับผู้ปฏิบัติงาน การดูแลกลุ่มบุคคลที่เข้าถึงยาก (เมืองและชายขอบ) และการพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชน5
ประเด็นเก็บตกที่ห้า “ก้าเนิดสมาคมส่งเสริมความรอบรู้ไทย”
เปิดตัวแบบเป็นทางการเกี่ยวกับสมาคมส่งเสริมความรอบรู้ไทย 4 ซึ่งมีนายกสมาคมฯ ชื่อนายแพทย์
วชิระ เพ็งจันทร์ ศิษย์เก่าสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สม.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และเริ่มรั บ สมัครสมาชิกแล้ ว มองเห็ น ถึง ความตั้งใจ ความมุ่งมั่น และแนวความคิดที่นาเสนอแล้ ว น่าจะ
สามารถเป็นองค์กรรองรับบุคคลที่สนใจทางานและช่วยผลักดันเรื่อง health literacy ในระยะยาวได้ ซึ่งหาก
สามารถนางบประมาณจากแหล่งทุนมาสนับสนุนได้ ก็จะเป็นความหวังให้กับการดาเนินงานเรื่องนี้ ไม่ให้เงียบ
หายหรือหมดพลังไปตามกาลเวลาเสียก่อน ส่วนทิศทางการพัฒนาทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสร้าง
เสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจะมีสุขศึกษาแทรกเป็นยาดาหรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไป
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บทสรุป
ปัจ จุ บั น ความรอบรู้ ด้านสุ ขภาพเป็ นหลั กการส าคัญ (Strategic Directions) ประการหนึ่งของ
ยุ ท ธศาสตร์ สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ในยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ด้ า นสาธารณสุ ข หลั ก การดั ง กล่ า วระบุ ไ ว้ ว่ า “มี
กระบวนการที่สร้างข้อตกลงให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เพื่อการมีสุขภาพดีของคนในสังคม (health in all policy) เพื่อให้เกิดสังคมแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ
(health literate society)” 1 ประเด็นเก็บตกทั้งห้าประเด็นนี้ที่สรุปไว้นี้ เป็นเพียงสาระสาคัญส่วนหนึ่งที่
ผู้เขียนเก็บตกได้เท่านั้น ยังมีประเด็น สาคัญอื่นๆ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลเอกสารการบรรยายได้ที่
เว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล www.muph.mahidol.ac.th
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