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คำนำ
หนังสือ “ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: กระบวนการ ปฏิบัติการ เครื่องมือประเมิน” เล่มนี้
นำเสนอให้เห็นพัฒนาการขององค์ความรู้เชิงหลักการและการปฏิบัติการที่มีการรวบรวมไว้
อย่างเป็นระบบจากประสบการณ์ การทำงานร่วมกับกรมวิชาการด้านสุขภาพและการศึกษา
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในขั้นการลงมือปฏิบัติการในกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ผู้เขียนตระหนัก
ดีว่าองค์ความรู้ ที่ผู้ ป ฏิบั ติงานมุ่งหวังจะนำไปใช้ต่อยอดเพื่อการพัฒ นาและยกระดับสู่ การ
เปลี่ยนแปลง สร้างวิธีการปฏิบั ติการแบบใหม่ ที่ใช้ได้ผล ทันสถานการณ์ และสอดคล้องกับ
บริ บ ทสั ง คมโลก ดั งนั้ น สิ่ ง รวบรวมและเรีย บเรี ย งไว้ นี้ จ ะช่ ว ยไขความกระจ่ า งและเป็ น
ทางเลือกให้กับผู้ปฏิบัติงานในการสร้างแนวคิดด้วยหลักการความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง
สำหรับการใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นจากการลงมือปฏิบัติ
ผู้ เขี ย นรู้ สึ ก ซาบซึ้ ง ใจต่ อ การเปิ ด กว้ า งทางความคิ ด ของบุ ค ลากรสาธารณสุ ข
คณาจารย์ และนิ สิตนั กศึกษา รวมทั้งนั กพัฒ นาผู้ ใฝ่ รู้ที่ได้เข้าถึงข้อมูล ผลงานชุด ที่ ผ่านมา
ผ่านการกลั่นกรองด้วยใจเป็นกลาง เพื่อสร้างความเข้าใจจนรู้ชัด และตัดสินใจนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจนประจักษ์ในผลที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิบัติการของกรมควบคุมโรคที่ได้
สนับสนุนโครงการพัฒนารูปแบบและกระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ในการป้องกันควบคุม
โรคในช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ขึ้นในสำนัก/กองวิชาการ โดยกองโรคเอดส์
และโรคติดต่ อทางเพศสั มพัน ธ์ และสำนั กสื่ อสารความเสี่ ยงและพัฒ นาพฤติกรรมสุ ขภาพ
ทั้งสองหน่วยงานเป็นผู้นำทางวิชาการที่ศึกษาองค์ความรู้เรื่องนี้อย่างจริงจังทั้งในเชิงหลักการ
และการนำกลวิธีไปทดลองใช้จริง เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงและสรรค์สร้างให้เกิดพัฒนาการ
ขององค์ความรู้ทางวิชาการให้กับภาคีเครือข่ายได้นำไปใช้
จุดเริ่มต้น ของการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ร่วมกันกับคณะทำงานสร้างเสริมความรอบรู้
ด้ า นสุ ข ภาพของกรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข นั บ ตั้ ง แต่ ปี งบประมาณ 2560
โดยแพทย์ ห ญิ ง วลั ย รั ต น์ ไชยฟู ทำให้ อ งค์ ค วามรู้ ท างวิ ช าการเรื่ อ ง health literacy
มีพั ฒ นาการเกิด ขึ้น และก้าวหน้ าไปอย่ างมาก และการลงมื อ ปฏิ บั ติ การในกลุ่ มเป้าหมาย
ร่ว มกับ หน่ วยงานในระดับ เขต จังหวัด และพื้นที่ ได้ แก่ สำนักงานป้องกันควบคุ มโรคที่ 8
อุดรธานี, สำนั กงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย,
โรงพยาบาลโพนพิสัย, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลพบุ รี, องค์กรพิ้งค์มังกี้ , โรงเรีย นพิ บูล วิทยาลั ย, โรงเรียนศึกษานารีวิทยา และสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ทำให้เกิดการพัฒนารูปแบบและกระบวนการสร้างเสริมความ
รอบรู้ด้านสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับเผยแพร่ในวงกว้าง
ก

กิจกรรมพัฒ นาศักยภาพบุ คลากรของกองโรคไม่ติดต่อ, กองป้องกันการบาดเจ็บ,
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, กองโรคติดต่อนำโดยแมลง, ศูนย์อนามัยที่ 5
ราชบุรี และศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ฯลฯ และการเรียนรู้ร่วมกับสำนักงานโครงการขับเคลื่อน
กรมอนามัย 4.0 เพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน, สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
(สสม.) กรมอนามัย โดยนายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ และผู้บริหารระดับสูง, กองสุขศึกษา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวมทั้ง สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
โดยนายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ และนายแพทย์ไพโรจน์ พรมพันใจ ก่อเกิดประกาย
ความคิ ด ของการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ นี้ ให้ ง่ายต่ อ ความเข้าใจในการเผยแพร่ สู่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน
ซึง่ ผู้เขียนเชื่อว่าองค์ความรูน้ ี้จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มต่องานและระบบสุขภาพได้มาก
เวทีวิชาการของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) โดย ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ร่วมกับคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา และนักจัดกระบวนการ
ระดับนำของภาคีเครือข่ายสุขภาพ อาทิ มูลนิธิแพททูเฮลท์ P2H, Deschooling Game ฯลฯ
ช่ ว ยทำให้ อ งค์ ค วามรู้ ที่ น ำเสนอในหนั งสื อ เล่ ม นี้ มี ค วามกระจ่ า งชั ด และหนั ก แน่ น ยิ่ ง ขึ้ น
เป็นหลักยึดทางวิชาการให้กับผู้ปฏิบัติการอีกจำนวนมากได้ใช้เป็นคบไฟส่องสว่างนำทางไปสู่
เป้าหมายและแสวงหาความสำเร็จด้วยวิธีคิดและการทำงานอย่างเป็นระบบ
ผู้ เขี ย นขอขอบพระคุ ณ นายแพทย์ ต ฤณ จารุ มิ ลิ น ท ประธานฝ่ า ยแพทย์ และ
นายแพทย์ชัยยศ คุณานุสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการ
พัฒ นาอย่ างยั่ งยื น และสายการบริห ารทรัพ ยากรบุคคลกลาง บริษัท กรุงเทพดุสิ ต เวชการ
จำกัด (มหาชน) ในประสบการณ์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่บุคลากรในเครือ BDMS และประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
(Promoting Health Literacy in BDMS and Community networks)
องค์ความรู้ในหนังสือเล่มนี้ ผ่านการกลั่นกรองจากทีมวิทยากรกระบวนการที่ลงมือ
ปฏิบัติการ ประกอบด้วย คุณเดชา สุคนธ์ และคุณธัญญาภรณ์ คุณสมบัติดูบูโลซ์ สำนักงาน
ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 4 สระบุ รี , คุ ณ เบญจมาศ อุ น รัต น์ และคุ ณ จั น ทกานต์ วลั ย เสถี ย ร
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา, คุณจุฑามาศ มากกุญชร, คุณสิริพร ภิยโยทัย,
คุณศิริกูล ชัยเจริญ และคุณเบญจมาศ ใจงาม กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์,
คุณนิรันตา ไชยพาน สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ, คุณอดุล ฉายพงษ์
กองโรคติดต่ อนำโดยแมลง, คุณสรงค์กฏณ์ ดวงคำสวัส ดิ์ และคุณ จริยากร ดิ ษจิน ดา จาก
สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
ข

ผู้เขียนขอขอบพระคุณคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ช่วยตรวจทานเนื้อหา
ทางวิช าการในหนั งสื อ เล่ ม ที่ 1 ความรอบรู้ด้ านสุ ขภาพ: เข้ าถึ ง เข้ าใจ และการนำไปใช้
(2561) ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ , รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์
จันทรโมลี, รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล, คุณเพ็ญศรี เกิดนาค และคุณนลินี มกรเสน
จากสมาคมวิช าชีพ สุ ขศึกษา และรองศาสตราจารย์ ร้อยเอกหญิ ง ดร.จีรนั นท์ แกล้ ว กล้ า
ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอขอบพระคุณคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านต่อไปนี้ที่ได้ช่วยตรวจทานเนื้อหา
ทางวิชาการในหนังสือเล่มที่ 2 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: ขั้นพื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ
(2562) ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล นายกสมาคมอนามัย
ครอบครัว แห่ งประเทศไทย, รองศาสตราจารย์ ดร.บุญ ยง เกี่ยวการค้า อดีต ผู้ อำนวยการ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ,
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ จันทรโมลี, รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี สีตะกลิน และคุณสรงค์กฏณ์
ดวงคำสวัสดิ์ จากสมาคมวิชาชีพ สุขศึกษา
และขอขอบคุณ ดร.ชัชฏา พารุ่ง สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึก ษา กระทรวงศึ กษาธิ การ, ดร.จำเนี ยร ชุ ณ หโสภาค สมาคมปรัช ญาดุษ ฎีบ ัณ ฑิต ทาง
สังคมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย รามคำแหง ที่ได้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการนำเสนอ
เนื้อหาของหนังสือทั้งสองเล่มดังกล่าว ซึ่งเนื้อหาส่วนหนึ่งได้นำมาใช้หนังสือเล่มนี้ด้วย และ
ดร.ชัชฏา พารุ่ง ยังได้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการนำเสนอเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ด้วย
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สำหรับกลุ่มคนทำงานในสำนักงาน
แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนในกลุ่มประเทศยุโรป
ตัวอย่างแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค
สำหรับกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข (ประเทศไทย)
แบบประเมินองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยตนเอง

ฌ

11
13
91
134
136
138
140
141
161
172
180

