การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ และ
พฤติกรรมสุขภาพในชุมชน

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กรอบความคิดตกผลึก (Crystallization Thinking) ของ อังศินันท์

What – สาเหตุ ปัญหาความรุนแรง ความสาคัญนโยบาย ความหมาย
ความเข้ าใจประเด็นของเรื่ องหรื อปัญหานั้นคือ อะไร (HL & HB)

How – แล้วจะทาอย่างไร ด้วยวิธีคือ ให้ การศึกษาเรียนรู้ท้งั
ใน นอก อัธยาศัย, ทาตามแบบอย่ างกรอบแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั
หรื องานทีเ่ คยทามาแล้ ว (ผู้ให้ และผู้รับบริการ มีการลงมือกระทาผ่ าน
กระบวนการทางปัญญาสั งคมคือ จัดกระทา Intervention)

For What – แล้วทาเพื่ออะไร ก็เพื่อ 5 ประโยชน์ - นโยบาย,
สาธารณะ, พาณิชย์ , ชุมชนพืน้ ที,่ วิชาการ (ทั้งผู้ให้ และผู้รับบริการ
สุ ขภาพจะต้ องมี Wellbeing)

ความหมาย ความรอบรู้ด้านสุขภาพของบุคคล (HL)

ความรอบรู้ด้านสุขภาพของบุคคล หมายถึง
การกระท าอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของบุ ค คล ที่ เ ป็ น การใช้ ทั ก ษะ
ทางด้านการคิดด้วยปัญญา และทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ใน
การเข้ า ถึ ง ท าความเข้ า ใจ และ ประเมิ น ข้ อ มู ล ข่ า วสารทาง
สุขภาพและบริการทางสุขภาพ ที่ได้รับการถ่ายทอดและเรียนรู้
จากสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ทาให้เกิดการจูงใจตนเองให้มีการตัดสินใจ
เลือกวิถีทางในการดูแลตนเอง จัดการสุขภาพตนเองเพื่อป้องกัน
และคงรักษาสุขภาพที่ดีของตนเองไว้เสมอ

สาเหตุทางปัญญาของบุคคล
Intelligence Quotient (IQ)
Rankings – cognitive skills

http://www.pc-freak.net/blog/iq-world-rank-country-smartest-nations/
SOURCE: Richard Lynn, Tatu Vanhanen, Jelte Wicherts.

The two general things one notices is that first, average IQ scores
cluster by race; that is European peoples all have average IQ scores around
100, Black Africans all around 70, Native Americans in the 80s, etc.

National IQ Scores - Country Rankings
rank

Country

%

1

Singapore

108

2

South Korea

106

3

Japan

105

4

Italy

102

5

Iceland, Mongolia

101

6

Switzerland

101

7

Austria, China, Luxembourg, Netherlands, Norway, United Kingdom

100

8

Belgium, Canada, Estonia, Finland, Germany, New Zealand, Poland, Sweden

99

:

:

:

16

Brunei, Cambodia, Cyprus, FYROM , Lithuania, Sierra Leone, Thailand

91

:

:

:

SOURCE: Richard Lynn, Tatu Vanhanen, Jelte Wicherts.

National IQ Scores - ASEAN Country Rankings

rank

Country

%

1
2
3
4

Singapore
Vietnam
Malaysia

108
94
92
91

5
6
7

Brunei, Cambodia, Thailand
Laos
Indonesia, Myanmar
Philippines

89
87
86

SOURCE: Richard Lynn, Tatu Vanhanen, Jelte Wicherts.

ระดับ IQ ของเด็กไทย อายุ 6-11 ปี จาแนกรายภาค
104.5
101.29
100.11
98.59

96.85

ทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคใต้

95.99

ภาคอีสาน

ที่มา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. 2554

สาเหตุทางด้ านการอยู่ร่วมกันทางสั งคม
Emotional Quotient (EQ)
- Social skills

Emotional State of the World
rank

Country

% Responding “Yes”

1

Philippines

60

2

El Salvador

57

3

Bahrain

56

4

Oman, Colombia

55

5

Chile, Costa Rica, Canada, Guatemala, Bolivia,
Ecuador, Dominican Republic, Peru, Nicaragua,
United States

54

:

:

:

9

.., Thailand,..

50

:

:

:

SOURCE: Gallup, a global performance-management consulting company based in Washington, DC. (2009-2011)
http://www.gallup.com/poll/158882/singapore-ranks-least-emotional-country-world.aspx

Emotional State of ASEAN Country

rank

Country

% Responding “Yes”

1
2

Philippines
Cambodia, Thailand

60
50

3

Indonesia

49

4

Malaysia

48

5
6

Laos
Vietnam

47
40

7

Singapore

36

Remark: - Singapore Ranks as Least Emotional Country in the World
- Residents living in the Philippines are the most emotional
SOURCE: Gallup, a global performance-management consulting company based in Washington, DC. (2009-2011)
http://www.gallup.com/poll/158882/singapore-ranks-least-emotional-country-world.aspx

ระดับ EQ ของเด็กไทย อายุ 6-11 ปี จาแนกรายภาค
45.84

45.62

45.95

45.12
44.38
44.04

ทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคใต้

ภาคอีสาน

หมายเหตุ: คะแนนปกติ 50-100
ที่มา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. 2554

สาเหตุทางปัญญาสังคมและพฤติกรรม
เช่น ความฉลาดทางสุขภาพของคนไทย
(Health Quotient: HQ)

ความหมาย ความฉลาดทางสุขภาพของบุคคล (HQ)
ความฉลาดทางสุขภาพของบุคคล หมายถึง
คุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค คลที่ แ สดงถึ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้
ความสามารถในการดู แ ลสุ ข ภาพเพื่ อ ให้ มี อ ายุ ยื น ยาวอย่ า งมี
คุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ ความรู้สึก ความ
ตระหนัก การกากับตนเอง การจูงใจตนเอง การบริหารจัดการ
บุคคล และการควบคุมสภาพแวดล้อมที่เป็นสาเหตุของปัญหา
สุขภาพ

ขั้นตอนการสร้าง องค์ประกอบและแบบวัดความฉลาดทางสุขภาพ
ของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ในการปฏิบัติตามหลัก 3อ 2ส

1. สังเคราะห์ดัชนีวัดความฉลาดทางสุขภาพ (HQ) ด้วยวิธี
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review)
2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด ความฉลาดทางสุขภาพ (HQ)

3. ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบจาลองการวัด
ความฉลาดทางสุขภาพด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)

ผลตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ : ค่าความเชื่อมั่น
(Cronbach’s Alpha) ของแบบวัด HQ
องค์ประกอบ
ด้านความรู้สึก (7 ข้อคาถาม)
ด้านความตระหนัก (5 ข้อคาถาม)
ด้านการกากับตนเอง (8 ข้อคาถาม)
ด้านการจูงใจตนเอง (8 ข้อคาถาม)
ด้านการบริหารจัดการบุคคล (6 ข้อคาถาม)
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุของปัญหา
สุขภาพ (5 ข้อคาถาม)

Health Quotient (39 ข้อคาถาม)

ค่าความเชื่อมั่น
0.787
0.742
0.837
0.846
0.746
0.803

0.929

ระดับ HQ ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
คะแนนรวมที่ได้

ระดับ

นอกเมือง
จานวน

ร้อยละ

ในเมือง

รวม

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

น้อยกว่า 94 คะแนน หรือ
<60 % ของคะแนนเต็ม

ต่า

31

6.2

34

6.8

94-124 คะแนน หรือ ≥ 60%
- < 80% ของคะแนนเต็ม

ปาน
กลาง

322

64.4

334

66.8 656 65.6

มากกว่า 124 คะแนน หรือ ≥
80% ของคะแนนเต็ม

สูง

147

29.4

132

26.4 279

65

6.5

27.9

กลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษา:จากกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป ทั้งหมด 1000 คน แบ่งเป็น
เขตเมือง 500 คน และนอกเมือง 500 คน
หมายเหตุ: แบบวัด HQ 39 ข้อคาถาม คะแนนเต็ม 156 คะแนน จัดระดับตามแนวคิดของ บลูม
(Bloom.1976) โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ มีคะแนน ≥ 80% ขึ้นไป ระดับปานกลาง มีคะแนน อยู่ระหว่าง
≥ 60% - < 80% และระดับต่า มีคะแนน <60 %

การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทย
อายุ 15 – 59 ปี ในการปฏิบัติตามหลัก 3อ 2ส
(ABCDE-Health Literacy Scale of Thai Adults)

Ungsinun Intarakamhang, & Yuttapong Kwanchuen. (2016). The development
and application of the ABCDE-health literacy scale for Thai adults.
Asian Biomedicine, 10(6), 587-594.

Health literacy: Improving health, health systems, and health policy around the word: workshop summary
Source: HLS-EU Consortium, 2012.

AT-Austria
BG-Bulgaria

DE-Germany
EL-Greece
ES-Spain
IE-Ireland
NL-Netherlands
PL-Poland

ผลตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและผลการสกัดและยืนยันองค์ประกอบ
แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทย
ค่าความเชื่อมั่น
จานวน
ช่วงค่า
ชื่อองค์ประกอบ
อานาจ
ข้อ
(Cronbach’s
คาถาม จาแนก (r
Alpha)
1.ความรู้และความเข้าใจทางสุขภาพที่ 10 ข้อ 432-.765
.611
ถูกต้อง
(ค่า KR-20)
(มีค่าความยากง่าย =.490-.660)
2.การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ 5 ข้อ .625 - .725
.861
3.การสื่อสารเพิ่มความเชี่ยวชาญทาง 6 ข้อ .554 - .847
.912
สุขภาพ
4.การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของ 5 ข้อ .689 - .752
.887
ตนเอง
5.การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
5 ข้อ .554 - .710
.834
6.การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง
5 ข้อ .215 - .476
.674

รวมข้อคาถามทั้งหมด

36 ข้อคาถาม

ค่าดัชนี
องค์ประกอ
บ
.390-.670

.724 - .841
.735 - .847

.710 - .791
.389 - .771
.685 - .820

ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป
การเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทย อายุ 15 ปี
ขึ้นไป ด้วยแบบประเมิน ABCDE-Health Literacy Scale of Thai Adults จากกลุ่ม
ตัวอย่าง อายุ 15 ปีข้ึนไป ทั่วประเทศ จานวน 31,200 คน โดยเก็บข้อมูลจาก กทม.
จานวน 800 คน และ เก็บจากจังหวัดในแต่ละภาครวม 76 จังหวัดๆละ 400 คน
พบว่า คนไทยมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ดังนี้
59.4%
39.0%

1.6%
< 60 % ของคะแนนเต็ม

≥ 60 – <80 % ของคะแนนเต็ม

≥ 80% ของคะแนนเต็ม

(ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่
เพี ย งพอต่ อ การปฏิ บั ติ ต นตาม
หลัก 3อ 2ส)

(ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพที่
เพียงพอและอาจจะมีการปฏิบัติ
ตนตามหลัก 3อ 2ส ได้ถูกต้อ ง
บ้าง)

(ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพที่
เ พี ย ง พ อ แ ล ะ อ า จ จ ะ มี ก า ร
ปฏิ บั ติต นตามหลั ก 3อ 2ส ได้
ถูกต้องและยั่งยืนจนเชี่ยวชาญ)

ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป จาแนกรายภาค

90

HL ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติตนตามหลัก 3อ
2ส

80
70

60

HL เพียงพอและอาจจะ
มีการปฏิบัติตนตาม
หลัก 3อ 2ส ได้ถูกต้อง
บ้าง
HL เพียงพอและอาจจะ
มีการปฏิบัติตนตาม
หลัก 3อ 2ส ได้ถูกต้อง
และยั่งยืนจนเชี่ยวชาญ

50
40
30
20

10
0

กทม.

เหนือ

กลาง

อีสาน

ใต้

หมายเหตุ: แบบวัด HL 36 ข้อคาถาม คะแนนเต็ม 1144 คะแนน จัดระดับตามแนวคิดของ บลูม (Bloom. 1976)
โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ มีคะแนน ≥ 80% ขึ้นไป ระดับปานกลาง มีคะแนน อยู่ระหว่าง ≥ 60% - < 80% และ
ระดับต่า มีคะแนน <60 %

ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป ตามระดับการเรียนรู้
ระดับพื้นฐาน (องค์ประกอบที่ 1 ความรู้และความเข้าใจทางสุขภาพที่ถูกต้อง
และ 2 การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ) จาแนกรายภาค
70

HL ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติตนตามหลัก 3อ
2ส

60
50

HL เพียงพอและอาจจะ
มีการปฏิบัติตนตาม
หลัก 3อ 2ส ได้ถูกต้อง
บ้าง
HL เพียงพอและอาจจะ
มีการปฏิบัติตนตาม
หลัก 3อ 2ส ได้ถูกต้อง
และยั่งยืนจนเชี่ยวชาญ

40
30
20

10
0

กทม.

เหนือ

กลาง

อีสาน

ใต้

ประเทศ

ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป ตามระดับการเรียนรู้
: ระดับปฏิสัมพันธ์ (องค์ประกอบที่ 3 การสื่อสารเพิ่มความเชี่ยวชาญทางสุขภาพ
และ 4 การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเอง) จาแนกรายภาค
90

HL ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติตนตามหลัก 3อ
2ส

80
70
60

HL เพียงพอและอาจจะ
มีการปฏิบัติตนตาม
หลัก 3อ 2ส ได้ถูกต้อง
บ้าง
HL เพียงพอและอาจจะ
มีการปฏิบัติตนตาม
หลัก 3อ 2ส ได้ถูกต้อง
และยั่งยืนจนเชี่ยวชาญ

50

40
30
20
10
0

กทม.

เหนือ

กลาง

อีสาน

ใต้

ประเทศ

ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป ตามระดับการเรียนรู้
: ระดับวิจารณญาณ (องค์ประกอบที่ 5การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ และ 6
การตัดสินใจเลือกปฏิบัตทิ ี่ถูกต้อง) จาแนกรายภาค
60

HL ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติตนตามหลัก 3อ
2ส

50
40

HL เพียงพอและอาจจะ
มีการปฏิบัติตนตาม
หลัก 3อ 2ส ได้ถูกต้อง
บ้าง
HL เพียงพอและอาจจะ
มีการปฏิบัติตนตาม
หลัก 3อ 2ส ได้ถูกต้อง
และยั่งยืนจนเชี่ยวชาญ

30
20

10
0

กทม.

เหนือ

กลาง

อีสาน

ใต้

ประเทศ

จากผลการประเมิน HL ในปี 2557 และ 2559
ระดับ HL
ต่ำ < 60%
ของคะแนน
เต็ม)

ปี 2557 คิดเป็ นร้ อยละ
สตรีไทย กลุ่มวัยเรียน
วัยรุ่ น 15-21 7-14 ปี อ้วน
ปี 2,001 คน 2,000 คน

ปี 2559 คิดเป็ นร้ อยละ

กลุ่มผู้ใหญ่ วัยเรียน 7-14 วัยทางานอายุ
3 อ 2 ส ปี สุ ขบัญญัติ 15-59 ปี
31,200 คน 15,156 คน 15,278 คน

95.5

60.4

59.4

3.8

49.0

พอใช้
(มีคะแนนอยู่
ในช่วง 60% < 80% )

4.5

38.3

39.0

63.2

45.50

ดีมำก (มี
คะแนน≥
80%)

-

1.3

1.6

31.8

5.5

การสั งเคราะห์ และพัฒนาเครื่ องมือวัดความรอบรู้ ด้านสุ ขภาพฉบับทัว่ ไป
(General Health Literacy Scales) สาหรับคนไทยทุกกลุ่มวัย
วัตถุประสงค์
เพื่อสังเคราะห์และสร้างแบบประเมินความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพทัว่ ไปสาหรับทุกกลุ่มวัย
เพื่อประเมิ นระดับความรอบรู ้ ดา้ นสุ ขภาพทั้งประชาชนในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย กับ
เกณฑ์ความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพในองค์ประกอบรวม รายองค์ประกอบ และ
ประเด็นที่ประเมิน ระหว่างประชาชนแต่ละกลุ่มได้แก่ กลุ่มวัยเรี ยน กลุ่มวัยรุ่ น กลุ่มวัยผูใ้ หญ่
และกลุ่มสู งวัย
กลุ่มตัวอย่างสาหรับทดลองใช้แบบประเมินความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพทัว่ ไปของทุกกลุ่มวัย
ได้แก่ เด็กนักเรี ยนที่กาลังศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีอายุ 7-14ปี กลุ่ม
วัยรุ่ นอายุ 15-24ปี กลุ่มวัยผูใ้ หญ่อายุ 25 -59 ปี และกลุ่มสู งวัยอายุ 60 –75 ปี ได้มาจากการ
กาหนดโควตาจาก 4 ภูมิภาค ๆ ละ 1,000 คน และแต่ละภูมิภาคประกอบด้วยกลุ่มวัยละ 250
คนในแต่ละภูมิภาค รวม 4,000 คน

ความหมาย ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ (Health Literacy) หมายถึง กระบวนการทาง
ปั ญญาและทักษะทางสังคม ที่ก่อเกิดแรงจูงใจและความสามารถของปั จเจกบุคคลที่ จะ
เข้าถึง เข้าใจและใช้ขอ้ มูลข่าวสารทีม่ เี พือ่ ส่งเสริมและรักษาสุขภาพของตนเองให้ดอี ยูเ่ สมอ
(WHO, 1998)
สาหรับการพัฒนา HL มุง่ เน้นสร้างรูปแบบการดาเนินกิจกรรมตามบุคคล กลุ่มบุคคล
และหน่ วยงานเป้ าหมายของการพัฒนา ดังบทเรียนด้านการดาเนินงานเพื่อพัฒนาความ
รอบรูด้ า้ นสุขภาพในต่างประเทศ (Pleasant,2012) สามารถแบ่งได้เป็ น 5 แนวทาง ดังนี้
1) การพัฒนาความรอบรูด้ า้ นสุขภาพของประชาชนทัวไปรายบุ
่
คคล
2) การพัฒนาความรอบรูด้ า้ นสุขภาพของบุคลากรสุขภาพ
3) การพัฒนาความรอบรูด้ า้ นสุขภาพในสถานพยาบาล
4) การพัฒนาความรอบรูด้ า้ นสุขภาพในองค์กรทัวไป
่
5) การพัฒนาความรอบรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชน

เทคนิค/วิธีการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะความรอบรู้ด้าน
สุขภาพได้แก่ “Ask Me 3” ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อกระตุ้นให้
ผู้ป่วยถามคาถามแพทย์ได้ 3 ข้อคือ
(1) ปัญหาสุขภาพหรือภาวะสุขภาพของตนคืออะไร
(2) ฉันจาเป็นต้องทาอะไรบ้างเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว
(3) สิ่งที่ต้องทานั้นสาคัญอย่างไร (Pleasant, 2012)

WHO
(1998)
ทักษะ
ทาง
ปัญญ
า

การกาหนดองค์ ประกอบของแบบวัดความรอบรู้ด้านสุ ขภาพทัว่ ไป
(General Health Literacy Scale) วัดจากความรู้ สึก ความเชื่ อมัน่ ความสามารถและทักษะ
Nut HLS-EU-Q47
Osborn
ประเด็นข้อคำถำม
beam (2015) 4ระดับ (2013)5ระดับ
(กำหนดองค์ประกอบใหม่ 5 ด้ำน)
(2008) ยำกมำก-ง่ำยมำก มำกสุด-น้อยสุด
1.ฉันสำมำรถค้นหำข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหำสุ ขภำพหรื อโรคที่ฉนั กังวลดด้
1.เข้ำถึง 1.เข้ำถึง
1.สำมำรถ
ข้อมูล/ ข้อมูล/
ค้นหำข้อมูล 2.ฉันสำมำรถค้นหำข้อมูลสุ ขภำพจำกหลำยแหล่งดด้ เช่น จำกผูร้ ู ้ จำกสื่ อ
บริ กำร บริ กำร
2.เข้ำถึงแหล่ง สิ่ งพิมพ์ สื่ อออนดลน์ เป็ นต้น
3. ฉันเปิ ดรับข้อมูลสุ ขภำพเสมอ เพื่อฉันจะดด้เป็ นผูม้ ีสุขภำพดี
2.เข้ำถึง
บริ กำร
วิธีกำร
(1.กำรเข้ำถึง 4. ฉันดด้รับข้อมูลข่ำวสำรสุ ขภำพจำกจำกกำรฟังผูอ้ ื่นพูดหรื อบอกเล่ำ
ป้องกัน
ข้อมูลและ 5. ฉันสำมำรถค้นหำข้อมูลสุ ขภำพดด้ดว้ ยตัวของฉันเองโดยดม่พ่ ึงใคร
6. ฉันสำมำรถค้นหำแหล่งบริ กำรสุ ขภำพดด้ตรงกับปั ญหำสุ ขภำพของฉัน
3.เข้ำถึง
บริ กำร7. ฉันสำมำรถดปพบแพทย์หรื อผูใ้ ห้บริ กำรสุ ขภำพดด้ทุกเมื่อตำมที่
วิธีกำร
Accessing the
ต้องกำร
ส่ งเสริ ม
information 8. ฉันตัดสิ นใจที่จะเลือกแหล่งบริ กำรสุ ขภำพดด้ตรงตำมที่ฉนั คำดหวัง
สุ ขภำพ
and services) 9. ฉันมัน่ ใจดด้วำ่ แหล่งบริ กำรสุ ขภำพที่ฉนั เลือกใช้น้ นั ถูกต้องตรงกับ
ปั ญหำของฉัน
10.ฉันค้นหำแหล่งที่ให้บริ กำรสุ ขภำพกับฉันดด้ทุกเรื่ องที่ฉนั กังวลหรื อ
เป็ นอยู่

3.เข้ าใจข้ อมูล/บริการ 11.ฉันเชื่ อมัน
2.เข้ าใจ 4.เข้าใจ
่ ว่ า ฉันสามารถกรอกข้ อมูลด้ านสุ ขภาพ
ข้ อมูล ข้อมูล/บริการ เพียงพอต่อการปฏิบัติ ในแบบฟอร์ มได้ ถูกต้ องตามทีห
่ น่ วยงานหรื อสถาน
5.เข้ าใจวิธีการ
ป้องกัน
6.เข้ าใจวิธีการ
ส่ งเสริม
สุ ขภาพ

(2.การเข้ าใจข้ อมูลและ
บริการที่เพียงพอต่ อ
การปฏิบัต-ิ
Understanding
enough the
information and
services to practice)

บริการสุ ขภาพต้ องการให้ กรอกข้ อมูลนั้น
12.ฉันเชื่ อมัน่ ว่ า ฉันสามารถทาตามคู่มือด้ านสุ ขภาพ
ทีเ่ กีย่ วกับการป้ องกันหรื อรักษาได้ ถูกต้ องที่ระบุใน
คู่มือหรื อเอกสารทางการแพทย์
13.ฉันสามารถอ่ านและเข้ าใจข้ อมูลด้ านสุ ขภาพที่คน
อื่นๆ เขียนนั้นได้
14.ทุกครั้งทีฉ่ ันอ่ านข้ อมูลเกีย่ วกับสุ ขภาพ ฉัน
สามารถอ่านและเข้ าใจข้ อความนั้นได้ ท้งั หมด
15.ฉันฟังรู้ เรื่ องและเข้ าใจในเนื้อหาคาพูด ทีผ่ ้ ู
ให้ บริการสุ ขภาพได้ ถ่ายทอดให้

3.รู้ เท่ าทัน
สื่ อ
4.ตัดสิ นใจ
ทีถ่ ูกต้ อง

7.ประเมิน
ข้ อมูล/บริการ
8.ประเมิน
วิธีการป้องกัน
9.ประเมิน
วิธีการส่ งเสริม
สุ ขภาพ

4.ประเมินข้ อมูล/ 16.ฉันมักเปรียบเทียบข้ อมูลด้ านสุ ขภาพนั้นก่ อนที่จะ
บริการ
ตัดสิ นใจเชื่ อหรื อทาตาม

17.เมื่อมีข้อมูลด้ านสุ ขภาพใหม่ ๆ เข้ ามา ฉันต้ อง
(3.ตรวจสอบ
ตรวจสอบความถูกต้ องของแหล่ งทีม่ าของข้ อมูลนั้น
ข้ อมูลและบริการ
ก่อนทีจ่ ะตัดสิ นใจเชื่ อหรื อทาตาม
- Reassure the
information and 18.ฉันมักศึกษาเปรียบเทียบข้ อมูลด้ านสุ ขภาพจาก
services)
หลายแหล่ งเพื่อยืนยันความเข้ าใจทีถ่ ูกต้ องของ
ตนเอง
19.ฉันรู้ ว่าจะหาข้ อมูลด้ านสุ ขภาพนั้นได้ อย่ างไร เพื่อ
มายืนยันความถูกต้ องของข้ อมูลก่ อนทีจ่ ะเชื่ อและทา
ตาม
20.ฉันมักสอบถาม ขอคาปรึกษาจากผู้ร้ ู หรื อผู้
ให้ บริการสุ ขภาพเกีย่ วกับคุณภาพและความถูกต้ อง

5.
จัดการ
สุ ขภา
พ

10.
ประยุกต์ ใช้
ข้ อมูล/
บริการ
11.นา
วิธีการ
ป้องกันไป
ใช้ ได้
12.นาวิธี
ส่ งเสริมไป
ใช้ ได้

5.มีข้อมูล
เพียงพอต่ อ
การจัดการ
สุ ขภาพ
6.รับผิดชอบ
ต่ อสุ ขภาพ
(4.จัดการ
สุ ขภาพ
ตนเองManaging
self-health)

21.ฉันรู้สึกว่ า ฉันมีข้อมูลความรู้ ด้านสุ ขภาพเป็ นอย่ างดี
22.ฉันมีข้อมูลด้ านสุ ขภาพเพียงพอทีจ่ ะดูแลสุ ขภาพของตนเองได้
23.ฉันมัน่ ใจว่ า ฉันมีข้อมูลด้ านสุ ขภาพทีส่ ามารถค้ นหาได้ เพื่อใช้ ในการ
ส่ งเสริมและป้ องกันสุ ขภาพตนเองได้
24.ฉันมีข้อมูลสุ ขภาพทีจ่ าเป็ น พอทีจ่ ะนามาใช้ ในการดูแลสุ ขภาพ
ตนเอง
25.ฉันให้ เวลากับการทากิจกรรมเพื่อสุ ขภาพตนเองเป็ นอย่ างมาก
26.ฉันวางแผนในการทากิจกรรมสุ ขภาพทีจ่ าเป็ น เพื่อสุ ขภาพทีด่ ขี อง
ตนเอง
27.ถึงแม้ ว่าจะมีภารกิจมาก แต่ ฉันสามารถแบ่ งเวลาเพื่อดูแลสุ ขภาพ
ตนเองได้
28.ฉันตั้งเป้ าหมายทีจ่ ะออกกาลังกายและดูแลสุ ขภาพให้ ได้ ตามทีต่ ้ังไว้
29.มีหลายสิ่ งทีฉ่ ันหมัน่ กากับตนเองอย่ างสมา่ เสมอเพื่อให้ มสี ุ ขภาพทีด่ ี
30.ฉันปรับปรุงสภาพแวดล้ อมรอบตัวเพื่อให้ ฉันสามารถปฏิบตั ติ นใน
การดูแลสุ ขภาพได้

- 7.ได้ รับการ
ทักษะทาง การ
31.ฉันมีผู้ให้ บริการสุ ขภาพอย่ างน้ อย1คน ที่สามารถให้ คาแนะนาฉันได้
สนับสนุนจากผู้ 32.ฉันมีผ้ ูให้ บริการสุ ขภาพอย่ างน้ อย1คน ที่ให้ ข้อมูลด้ านสุ ขภาพแก่ ฉันได้
สังคม สื่ อสาร
ให้ บริการสุ ขภาพ
เพื่อ
33.ฉันมีผู้ให้ บริการสุ ขภาพอย่ างน้ อย1คน ที่เป็ นที่ปรึกษาได้ ในยามที่ฉันมีปัญหา
8.ได้
ร
ั
บ
การ
สุ ขภาพ
สนับสนุนทาง
สั งคมเพื่อ
สุ ขภาพ
9.มีปฏิสัมพันธ์ กบั
ผู้ให้ บริการ
สุ ขภาพ
(5.ทักษะสื่ อสาร
และการ
สนับสนุนทาง
สั งคม –
communic
ating skill
and social
support)

สุ ขภาพ
34.ฉันมีผู้ให้ บริการสุ ขภาพอย่ างน้ อย1คน ที่ฉันไว้ วางใจให้ เป็ นที่พงึ่ ด้ านสุ ขภาพ
35.ฉันมีผู้ให้ บริการสุ ขภาพอย่ างน้ อย1คน ที่คอยให้ กาลังใจฉันในการดูแลสุ ขภาพ
36.ฉันสามารถติดต่ อและเข้ าถึงบุคคลหรื อกลุ่มคนที่มีความรู้ ด้านสุ ขภาพได้
37.ฉันมีคนรอบข้ างมากมายที่คอยช่ วยเหลือฉันได้ หากฉันไม่ สบายหรื อเจ็บป่ วย
38.ถ้ าฉันต้ องการความช่ วยเหลือ ฉันมีญาติหรื อเพื่อนที่พร้ อมจะช่ วยเหลือฉันได้
39.ฉันมีคนรอบข้ างอย่ างน้ อย 1 คนที่ให้ การสนับสนุนฉันในการดูแลสุ ขภาพ
40.ฉันมีผู้สนับสนุนอย่ างเข้ มแข็งที่พร้ อมเป็ นกาลังใจให้ ฉันในการดูแลสุ ขภาพ
41.ฉันมั่นใจว่ าผู้ให้ บริการสุ ขภาพจะเข้ าใจฉัน เมื่อมีการแลกเปลีย่ นพูดคุยกับฉัน
42.ฉันมั่นใจว่ าฉันสามารถซักถามสิ่ งที่เป็ นกังวลของฉัน กับผู้ให้ บริการสุ ขภาพได้
43.ฉันมีการสนทนาแลกเปลีย่ นที่ดเี กีย่ วกับสุ ขภาพของฉันกับผู้ให้ บริการสุ ขภาพ
44.ฉันมีการซักถามข้ อมูลด้ านสุ ขภาพกับผู้ให้ บริการสุ ขภาพเพื่อไขข้ อสงสั ยได้
45.ฉันสามารถถ่ ายทอดข้ อมูลด้ านสุ ขภาพให้ บุคคลอื่นยอมรับและเข้ าใจได้

Interventions to Improve Health
Outcomes for Low Literacy Patients
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Srinakharinwirot University

Figure 1. Health Literacy Logic Model

What is Health Literacy?
• The degree to which individuals have the capacity to obtain,
process, and understand basic health information and services
needed to make appropriate health decisions. (Healthy People 2010)
• Health literacy is the degree to which people obtain, process, and
understand basic health information and services in order to make
appropriate health decisions. (IOM-Nielsen-Bohlman 2004)
• Low levels of health literacy are associated with poor health
outcomes and limited use of preventive care. (AHRQ-Berkman 2011,
Taggart 2012).
• Patients with low health literacy also appear to have higher health
care costs and health care expenditures. Up to one-half of the US
population has limited health literacy; elderly and low income
individuals are most likely to have low health literacy. (Eichler 2009).

Why is Health Literacy Important?
• High prevalence of “low health literacy”
• Low health literacy associated with:
–less knowledge about disease
–greater risk of hospitalization
–lower odds of receiving preventive
services
–worse control of chronic illnesses

Do health literacy interventions
reduce disparities ????
Schillinger reported at the 2010 IOM Literacy Roundtable:
•

Most studies that evaluate HL interventions demonstrate improvements
that disproportionately accrue to those with adequate HL or yield similar
improvements across HL, or do not report on effects on vulnerable subgroups.

•

Seven exceptions in which HL intervention reduced disparities varied
interventionists, conditions, settings most use tailored, intensive
approaches, few target health professional and patient communication
skills

Rothman R, JAMA (2004); DeWalt D, BMC Health Svcs Res (2006); Paasche-Orlow M, Am J Resp
Crit Care Med (2005); Schillinger D. Health Ed Behav (2008); Wallace AS, Patient Educ Couns.
(2009); Machtinger. Jt Comm J Qual Saf. (2007); Muir KW Patient Educ Couns (2012).

Reducing Health Literacy Disparities
Approaches/Intervention
– Improving patient-provider
communication
–Simplifying health education materials
–Improving literacy in the population

Interventions to improve
patient- Provider by
communication

Interventions to improve patient Provider communication
They are effective for changing physician behavior,
but results are mixed for their impact on:

• Patient knowledge and recall of information
• Patient adherence
• Patient satisfaction
• Clinical outcomes
• Pain reduction
• Depression resolution
• Control of diabetes
• Control of hypertension
Griffin SJ, et al Ann Fam Med. 2004; 2(6):595-608.

Dwamena F et al. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Dec 12;12:CD003267. Hibbard J, Greene J. Health Affairs. 2013; 32(2): 207-214

.

Social discordance between patients
and physicians increases risk of
poor communication
• Race-discordant visits are shorter with less
positive affect and lower patient ratings of
participation
• Social discordance across multiple characteristics
(age, gender, race, education) has cumulative
negative effects on patient-physician
communication and perceptions of care
Cooper-Patrick L. JAMA (1999); Cooper LA. Ann Intern Med (2003);
Thornton RL. Pt Ed Couns (2011)

Disparities in communication by
health literacy are documented
• Low health literacy may exert its impact on
outcomes, in part, via reduced participation
during medical visits
• Although patients with low and adequate
health literacy are similarly

• interested in participating in medical decision
making, low literate patients ask fewer
questions and are less likely to seek information
from physicians
Mancuso CA, Rincon M. J Asthma (2006); Collins M. J Palliat Med (2004);
Barragan M, J Gen Intern Med (2005); Katz MG. J Gen Intern Med. (2007);
Aboumatar HJ. J Gen Intern Med (2013).

Communication Training Methods
Health professionals
• Strategies
– Skills demonstration
– Observation and feedback
– Health system environmental
change
• Delivery methods
– Didactic presentations – Small
group discussion – Role-playing
– Clinical experience
• Tools
– Reminders, readings
– Interactive media, audiovisual
aids
– Web-based tools

Patients and Families
• Strategies
– Skills development
– Problem-solving
– Peer support
– Social environment change
• Delivery methods
– One-on-one coaching or groupbased classes
– Web-based interventions,
patient portals
• Tools
– Written materials
– Audiovisual aids

Mancuso CA, Rincon M. J Asthma (2006); Collins M. J Palliat Med (2004); Barragan M, J Gen Intern Med
(2005); Katz MG. J Gen Intern Med. (2007); Aboumatar HJ. J Gen Intern Med (2013).

Example: Communication Training
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Information Exchange
Data-gathering
Physician – use open-ended questions to probe patient concerns
Patient – tell your story; disclose your concerns to physician
Educating and counseling
Physician – provide information in short, clear statements
Patient – tell physician what you understand and intend to do
Rapport-building
Physician – make emotional connections, show support to patients
Patient – share your feelings and fears
• Participation/Activation
• Physician – engage patient in problem-solving and decision-making
• Patient – ask questions, express opinions, state preferences
Lipkin, Putnam, & Lazare, Functions of the Medical Interview, 1995 Roter D, Health Expect. 2000; 3:17-25

Intervention Simplifying
Educational Materials

Educational Materials
• Written
– Use of pictures or graphics
– Easy-to-read and understand
formats

• Video
– Graphics, scenarios, patient
and provider dramatizations

• Computer
– Interactive DVD’s with selfguided components
– Graphics, videos and selfassessments

• Self-management
– Illustrative medication
schedule

Improve Medication Adherence
• 209 Received personalized,
illustrated pill card

Illustrated pill card

• REALM
– 41.6% Inadequate
– 36.9% Marginal
• Those with inadequate or
marginal literacy reported
greatest use and
helpfulness in medication
adherence compared to
those with adequate literacy
(p<0.05)
Copyright Emory University

Kripilani et al., 2007

Educational Materials: Outcomes
• Findings
– Accuracy of self-breast exams
– Increased receipt of vaccines
– A1c, BMI, Blood Pressure
– Comprehension of medical information
– Adherence to medications

Reviewed Studies Health Education Materials
Written
1.
Coleman EA, Coon S, Mohrmann C, Hardin S, Stewart B, Gibson RS, et al. Developing and testing lay literature about breast cancer screening for
African American women. Clinical Journal of Oncology Nursing. 2003;7(1):66-71.
2.
Davis TC, Holcombe RF, Berkel HJ, Pramanik S, Divers SG. Informed consent for clinical trials: a comparative study of standard versus simplified
forms. [see comments.]. Journal of the National Cancer Institute. 1998;90(9):668-74.
3.
Davis TC, Fredrickson DD, Arnold C, Murphy PW, Herbst M, Bocchini JA. A polio immunization pamphlet with increased appeal and simplified
language does not improve comprehension to an acceptable level. Patient Educ Couns 1998;33(1):25-37.
4.
Davis TC, Bocchini JA, Jr., Fredrickson D, Arnold C, Mayeaux EJ, Murphy PW, et al. Parent comprehension of polio vaccine information pamphlets.
Pediatrics 1996;97(6 Pt 1):804-10.
5.
Eaton ML, Holloway RL. Patient comprehension of written drug information. American Journal of Hospital Pharmacy. 1980;37(2):240-3.
6.
Hayes KS. Randomized trial of geragogy-based medication instruction in the emergency department. Nursing Research, 1998;47(4):211-8.
7.
Jacobson TA, Thomas DM, Morton FJ, Offutt G, Shevlin J, Ray S. Use of a low-literacy patient education tool to enhance pneumococcal vaccination
rates. A randomized controlled trial. JAMA. 1999;282(7):646-50.
8.
Michielutte R, Bahnson J, Dignan MB, Schroeder EM. The use of illustrations and narrative text style to improve readability of a health education
brochure. Journal of Cancer Education. 1992;7(3):251-60.
9.
Raymond EG, Dalebout SM, Camp SI. Comprehension of a prototype over-the-counter label for an emergency contraceptive pill product. Obstetrics &
Gynecology. 2002;100(2):342-9.
10.
Yates K, Pena A. Comprehension of discharge information for minor head injury: a randomised controlled trial in New Zealand. N Z Med J
2006;119(1239):U2101.

Computer
1.
Green MJ, Peterson SK, Baker MW, Harper GR, Friedman LC, Rubinstein WS, et al. Effect of a computer-based decision aid on knowledge,
perceptions, and intentions about genetic testing for breast cancer susceptibility: a randomized controlled trial. Jama 2004;292(4):442-52.
2.
Kim SP, Knight SJ, Tomori C, Colella KM, Schoor RA, Shih L, et al. Health literacy and shared decision making for prostate cancer patients with low
socioeconomic status. Cancer Investigation. 2001;19(7):684-91.
3.
Gerber BS, Brodsky IG, Lawless KA, Smolin LI, Arozullah AM, Smith EV, et al. Implementation and Evaluation of a Low-Literacy Diabetes Education
Computer Multimedia Application. Diabetes Care 2005;28(7):1574-1580.
4.
Wydra EW. The effectiveness of a self-care management interactive multimedia module. Oncology Nursing Forum. 2001;28(9):1399-407.
Video
1.
Meade CD, McKinney WP, Barnas GP. Educating patients with limited literacy skills: the effectiveness of printed and videotaped materials about colon
cancer. Am J Public Health 1994;84(1):119-21.
2.
Murphy PW, Chesson AL, Walker L, Arnold CL, Chesson LM. Comparing the effectiveness of video and written material for improving knowledge
among sleep disorders clinic patients with limited literacy skills. Southern Medical Journal. 2000;93(3):297-304.
3.
Brock TP, Smith SR. Using digital videos displayed on personal digital assistants (PDAs) to enhance patient education in clinical settings. Int J Med
Inform 2007;76(11-12):829-35.
4.
Pepe MV, Chodzko-Zajko WJ. Impact of older adults' reading ability on the comprehension and recall of cholesterol information. Journal of Health
Education, 1997;28(1):21-7.
Self-Management
1.
Kripalani S, Robertson R, Love-Ghaffari MH, Henderson LE, Praska J, Strawder A, et al. Development of an illustrated medication schedule as a lowliteracy patient education tool. Patient Education and Counseling 2007;66(3):368-377.

Improving Health literacy
in the population
Complex Interventions &
Disease Management

Intervention to Improve Diabetes Outcomes
• Rothman et al, 2004
• RCT

Outcomes:

• Intervention group: 98 Control
group: 95 (All adult diabetics)

At 12 months, high and
low literacy patients in
the intervention group
significantly improved
their HA1c and blood
pressure compared to the
control group (p<0.001,
p=0.006 respectively).

• REALM: 38% Low, 61.8%
• Intervention group received
disease management program:
education from clinical
pharmacist, clinical interventions,
reminder/reinforcement calls, low
literacy communication strategies

Improving Literacy: Intervention for Depression
• Weiss et al., 2006
• RCT
• Intervention group: 33 Control
group: 28
• All participants with REALM <60,
PHQ-9 >5
• Intervention group received ABLE
literacy training and depression
treatment.(ABLE program; Adult
Basic and Literacy Education)
• Control group received depression
treatment only

Outcomes:
At 12 months, those in
the intervention group
had significantly
improved depression
symptoms (PHQ-9
scores) compared to the
control group (0=0.04)

“Education with Self-monitoring interventions”
Self monitoring is defined as the process of
implementing, recording, and evaluating specific
health behaviors for oneself.
• RCT
• Intervention Group
– Self-control algorithm, interactive
communication loop (clear, picture-based
education booklet, simple language, small
no. of teaching points rather than general
knowledge,
– patient-provider interactive
communication, teaching goals around key
self-care skill building, particularly
symptoms.
– weight assessment development &
applied self-adjustment of diuretics
algorithm)
– changes in attitude and self-management
behavior

Outcomes:
• Self-efficacy improved in the
intervention group.
• CHF knowledge Increased
• Measurements of daily weight
were also significantly higher
in the intervention group
compared with that of the
control group at 12-month
follow-up (p < .001)
(DeWalt et al.).

Complex Interventions
• Disease and Case Management
– Baseline assessment and education by medical
providers or health educators
– Ongoing follow-up via phone or appointment
– Use of written, easy-to-read self-management materials
– Support for addressing barriers to care
– Social support, employment and literacy training

• Ongoing Classes and/or Follow-up
– Education in group settings
– Baseline assessments
– Boosters and reinforcement via phone or mail

Complex Interventions: Outcomes
• HF exacerbations, associated
costs, hospitalization and
death

• Diabetes control (HbA1c)

• Systolic blood pressure

• Medication adherence

• Self-care behaviors
• Depression

• CD-4 counts

• Dietary self-efficacy,
behaviors and outcomes

• HIV viral load

• Knowledge about medical
information

Disease and case management
interventions generally had better
outcomes than the serious of education
classes

Reviewed Studies Complex Interventions
1.

Dewalt DA, Malone RM, Bryant ME, Kosnar MC, Corr KE, Rothman RL, et al. A heart failure selfmanagement program for patients of all literacy levels: A randomized, controlled trial
[ISRCTN11535170]. BMC Health Serv Res 2006;6(1):30.
2. Holzemer WL, Bakken S, Portillo CJ, Grimes R, Welch J, Wantland D, et al. Testing a nurse-tailored HIV
medication adherence intervention. Nurs Res 2006;55(3):189-97.
3. Howard-Pitney B, Winkleby MA, Albright CL, Bruce B, Fortmann SP. The Stanford Nutrition Action
Program: a dietary fat intervention for low-literacy adults. Am J Public Health 1997;87(12):1971-6.
4. Kalichman SC, Cherry J, Cain D. Nurse-delivered antiretroviral treatment adherence intervention for
people with low literacy skills and living with HIV/AIDS. J Assoc Nurses AIDS Care 2005;16(5):3-15.
5. Kim S, Love F, Quistberg DA, Shea JA. Association of Health Literacy With Self-Management
Behavior in Patients With Diabetes. Diabetes Care 2004;27(12):2980-2982.
6. Murray MD, Young J, Hoke S, Tu W, Weiner M, Morrow D, et al. Pharmacist Intervention to Improve
Medication Adherence in Heart Failure: A Randomized Trial. Ann Intern Med 2007;146(10):714-725.
7. Murphy PW, Davis TC, Mayeaux EJ, Sentell T, Arnold C, Rebouche C. Teaching nutrition education in
adult learning centers: linking literacy, health care, and the community. Journal of Community Health
Nursing. 1996;13(3):149-58.
8. Poresky RH, Daniels AM. Two-year comparison of income, education, and depression among
parents participating in regular Head Start or supplementary Family Service Center Services.
Psychological Reports. 2001;88(3 Pt 1):787-96.
9. Rothman R, Malone R, Bryant B, Horlen C, DeWalt D, Pignone M. The relationship between literacy and
glycemic control in a diabetes disease-management program. Diabetes Educ 2004;30(2):263-73.
10. van Servellen G, Nyamathi A, Carpio F, Pearce D, Garcia-Teague L, Herrera G, et al. Effects of a
treatment adherence enhancement program on health literacy, patient-provider relationships, and
adherence to HAART among low-income HIV-positive Spanish-speaking Latinos. AIDS Patient Care
STDS 2005;19(11):745-59.

Discussion
่
• การพัฒนาสือทางสุ
ขภาพสาหร ับให้ความรู ้ (Education
materials) ไม่สามารถพัฒนาความรู ้ได้เสมอไป
้
• การให้สุขศึกษา ทังแบบกลุ
่มและแบบรายบุคคล สามารถ
่
พัฒนาความรู ้ของผู ป
้ ่ วยได้ และยังสามารถปร ับเปลียน
พฤติกรรมสุขภาพบางอย่างได้
่
• การให้ Intervention ทีหลากหลาย(Complex,
interventions)
การพัฒนาการจัดการโรค (disease management) สามารถ
พัฒนาผลลัพธ ์ทางสุขภาพได้(outcomes in health status)
เช่น HA1C, Depression symptoms, daily weight , CD-4
counts เป็ นต้น

Intervention for improvement HL & HB of Ungsinun Model

รูปแบบ 4-P Model ของพงศ์รัชต์ธวัช วิวังสูและคณะ (2556) ที่ประยุกต์ใช้แนวคิดการ
เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงของเมอร์ซิโร เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงภายในตนเองสาหรับการบาบัดรักษาผู้ติดสุรา ประกอบไปด้วย
ลักษณะส่วนบุคคล (Personal Presage)
การจัดโปรแกรมการเรียนรู้ (Program Learning Context)
การปรับเปลี่ยนกรอบคิด/ความเชื่อ/จิตลักษณะ (Program Perspective Context)
การเปลี่ยนแปลงภายในตนเองไปสู่พฤติกรรมการกระทาใหม่ (Personal
Transformative) ตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงของ Mezirow (2003)
โดยกระบวนการเรียนรู้ จะนาไปปสู่ การปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิด ความเชื่อและ

จิตลักษณะ และการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองไปและพฤติกรรมการกระทา
ใหม่ตามลาดับ

สุขภาวะที่ดี หมายถึง การที่ประชาชนทุกกลุ่มวัยต่าง ๆ มีการ
กระทาเพื่อให้ตนเองมีร่างกายแข็งแรง มีจิตใจที่ดีมีความเมตตา
กรุณา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ดาเนินชีวิตอย่างมี
สติสัมปชัญญะและใฝ่รู้ สามารถ“คิดเป็น ทาเป็น”มีเหตุมีผล อยู่
ในสังคมได้อย่างเป็นสุขด้วยการดูแลสุขภาพในด้านอาหาร
การออกกาลังกาย การจัดการอารมณ์ การไม่สูบบุหรี่หลีกเลี่ยง
ควันบุหรี่และไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตามมหลัก
พฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.ของกระทรวงสาธารณสุข

การดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีไว้ว่า วัดจาก
1. การควบคุมความรุนแรงของโรค หมายถึง การกระทาของผู้ป่วยเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ไม่ให้
เกิดอาการของโรคและภาวะแทรกซ้อนของโรค ได้แก่ 1) การเฝ้าสังเกต ติดตาม ความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นใน
ร่างกาย การไปพบแพทย์รับการดูแลรักษาสม่าเสมอ รวมถึงการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน และลด
ความรุนแรงของโรคได้ และหลีกเลี่ยงและควบคุมปัจจัยเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
2. การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ หมายถึง บริโภคอาหารเพื่อควบคุมระดับน้าตาล และความดันสูง
3. การออกกาลังกาย หมายถึง เคลื่อนไหว/ออกกาลังอย่างมีแบบแผน เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย
4. การมีสุขภาวะทางจิตที่ดี หมายถึง การกระทาที่นาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) การ
กระทาสิ่งต่างๆอย่างอิสระด้วยตนเอง 2) การใช้ชีวิตและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 3) การเรียนรู้
และพัฒนาตนเองให้งอกงามขึ้น 4) การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น 5) การจัดการและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
และ 6) การปฏิบัติตนตามความเชื่อและหลักศาสนาที่ตนยึดถือ
5. การร่วมกิจกรรมทางสังคม หมายถึง การกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้อื่น ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อส่งเสริม
สังคมให้มีความสุข ได้แก่ 1) การทางานจิตอาสาช่วยเหลือสังคมตามที่ถนัดและสนใจ และ 2) การร่วมกิจกรรม
ตามประเพณี ศาสนา ชมรม หรือชุมชน การช่วยให้ผู้อื่นสามารถปรับตัวได้ สนับสนุนให้ผู้อื่นรู้สึกพึงพอใจในชีวิต
ตนเอง และเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้น

