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Health Literacy 
: ความรู�และความเข�าใจ

อย�างถ�องแท�ในเร่ืองสุขภาพ

มีความสงสัยมากมายว�า  ทําไมจึงเกดิ
เหตุการณ�ทางสขุภาพท่ีไม�ควรเกิด เช�น

 1. โควิด
 เดือนมกราคม 64 มีการระบาดโควิด 19 ระลอกใหม
ที่จ.สมุทรสาคร วันเดียวตรวจพบคนมีเช้ือกวา 300 ราย ผูหญิง
คนหนึ่ง ไมทราบวาตนเองติดเช้ือ เดินทางในชวงมีการ
ระบาด จากสมุทรสาคร มาเยี่ยมพอแมที่พิจิตร สงผลใหเกิด
การติดเชื้อในครอบครัว 5 คน พออายุ 82 ปปวยหนักตอง
เขาโรงพยาบาลใชเครื่องชวยหายใจ
 2. ถÑ่งเช�า
 ชายวัย 50 เปนโรคกระดูกทับเสน ตองผาตัด กระดูก
สันหลัง เน่ืองจากเช่ือโฆษณาวา กินถ่ังเชา แลวภูมิตานทานดี
รักษาตับ ไต เขาจึงซื้อมากินกอนผาตัดหลายกระปุก ไมคิดวา
เก่ียวของกับการผาตัด จึงไมไดแจงใหแพทยพยาบาลทราบ  
ถั่งเชามีฤทธิ์ละลายลิ่มเลือด สงผลใหการผาตัดเสียเลือด
มากถึง 5,000 ซีซี เลือดหยุดยาก แมไมเสียชีวิต ก็เกือบ
ทุพพลภาพ
 3. ตÑ้งครรภ� 
 หญิงอายุ 37 ป มีลูกสองคน คนเล็กอายุ15 ป เปน
โรคเอสแอลอีมาหลายป มีอาการปวดขอมาก รักษาดวยยา
รับประทานกดภูมิสี่ขนาน ตองการมีลูก จึงปลอยใหทอง 
ระหวางทอง มีการปรับยาเอง ตามอาการ เม่ือคลอด เกิดภาวะ
แทรกซอน มีน้ําครํ่าหลุดเขาไปอุดกั้นปอด ลูกรอด แตแม
เสียชีวิต
 หญิงอายุ 29 ป  มีลูกแลวหนึ่งคน ตอนน้ีเปนโรค
เบาหวานที่ตองใชอินซูลินฉีด เพราะตับออนไมทํางาน จาก
การใหสารเคมีบําบัดรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือด เธอปลอย
ใหทอง ในขณะท่ีคุมระดับน้ําตาลไมไดเลย แมจะฉีดยารักษา
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เบาหวานวันละ 4 ครั้ง เมื่อใกลคลอด สังเกตลูกไมดิ้น
เธอรอ 2 วัน ใหถึงวันนัดฝากครรภ จึงมาพบแพทย พบวา
เด็กทารกเสยีชีวติในครรภไปแลว
 4. งูสวัด
 ชายอายุ 82 ป เปนงูสวัด คนที่รูจักบอกวา ติดเชื้อ
มาจากตนไมใบหญา ไปพนไปเปาก็หาย ชายสูงอายุทําตาม
เกิดการอักเสบติดเชื้อลุกลาม ตองเขาโรงพยาบาล ถึงรักษา
หาย ก็ไมหายขาด มีอาการปวดเสนประสาท ตามมาเปนชวง ๆ 
อาการปวดรุนแรงมาก นานหลายป ตองเขาโรงพยาบาล
เปนประจํา ฯลฯ
 สาเหตุที่เกิดเหตุการณทางสุขภาพที่ไมพึงประสงค 
สวนใหญเกิดจากความไมรู ไมตระหนัก ปฏิบัติตนไมถูกวิธี 
ตามดวยการเจ็บปวยรุนแรง สูญเสยีอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือ
เสียชีวิต 
 สาํหรับคําตอบ ท่ีเช่ือวาจะสามารถแกปญหาน้ี ไดอยาง
ถาวรคอื  Health literacy
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 Health Literacy คืออะไร 

 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2541) แปลวา ความ
แตกฉานทางสุขภาพ องคการอนามัยโลก ใหคําจํากัดความวา 
“ความสามารถของแตละบุคคล ที่จะเขาถึง เขาใจ ใชขอมูล 
ในการรับบริการทางสุขภาพและตัดสินใจเลือกวิธีการดูแล
สุขภาพท่ีเหมาะสม1  (“The degree to which individuals 
have the capacity to obtain, process, and understand
basic health information and services needed to 
make appropriate health decisions”) ในที่น้ีผูเขียน
ขอแปลความหมาย Health literacy วา คือ  ความรู
และความเขาใจอยางถองแทในเรื่องสุขภาพ

ความสําคัญของความรู�และความเข�าใจ
อย�างถ�องแท�ในเร่ืองสขุภาพ

 งานวิจัยพบวา พลเมืองสหรัฐอเมริกา ประมาณ
คร่ึงหน่ึง ขาด Health literacy2 เช่ือวา  ความเครียด ความกลัว
ความเหน็ดเหนื่อย ภาระที่แบก ลดความสามารถของบุคคล
ท่ีจะเขาถึงเขาใจขอมูลขาวสารทางการแพทย โดยเฉพาะ
บุคลากรทางการแพทย หากมีความรูจํากัด Health literacy
ตํ่า ไมมีขอมูลทันสมัย ไมสามารถอธิบายใหประชาชนเขาใจ 
จะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหคนไข ไมยอมรับ ไมรับรู สาเหตุ
ของโรคที่เปน ภาวะแทรกซอน การดําเนินการไปของโรค
ไมเชื่อแพทย รักษาโรคตามสามัญสํานึกตน
 งานวิจัยผลกระทบของ Health literacy ตอผล
การรักษาและสุขภาพของคนไข ในคนไขโรคหัวใจลมเหลว
3-8 จํานวน 2,487 คน พบวา รอยละ 10.1 มี Health
litercy ท่ีต่ํา เม่ือติดตามไปนาน 15.5 เดือน มีคนไขเสียชีวิต 
250 ราย นอนโรงพยาบาล 1,584ครั้ง 
 Health literacy ที่ตํ่า สัมพันธกับอัตราตายที่สูงขึ้น 
1.91 เทา สัมพันธกับการนอนโรงพยาบาลท่ีสูงข้ึน 1.30 เทา 
เมื่อเทียบกับคนท่ีมี Health literacy เพียงพอ 
 ปญหาสุขภาพในบานเมืองเรานั้น มีรากฐานมาจาก
การขาดความรูความเขาใจอยางถองแทในเรื่องสุขภาพ 

บุคลากรสาธารณสุข จึงตองมี Health literacy เพ่ือทําให
ประชาชนและคนไข  ไดรับขอมูลทางสาธารณสขุเพียงพอจน
เขาใจ มั่นใจ นําไปปฏิบัติจน เกิดผลดีตอสุขภาพ

Health Literacy จะเกิดข้ึนได�อย�างไร

 ความรูความเขาใจอยางถองแทในเรื่องสขุภาพ ไมอาจ
เกิดไดเอง แตตองอาศัยคุณลักษณะสําคัญ 6 ประการ ไดแก 
 1. มีการสนับสนุนแหลงความรู ที่สามารถเขาถึง
หรือไดมาทางดานสุขภาพ น่ันคือ บุคคลตองมคีวามรูเบ้ืองตน
เปนพื้นฐาน และมีแหลงความรู ที่ทันสมัยและถูกตอง เชน
ตําราเว็บไซตวิชาการ การฝกอบรม ครูบาอาจารย โซเชี่ยล 
บุคลากรทางการแพทย ที่เชื่อถือได
 2. สรางองคความรู เกี่ยวกับสุขภาพที่ถูกตองและ
เปนปจจุบัน บุคคลตองสนใจ อ๊ัพเดดความรูในปจจุบัน 
ศึกษาคนควาดวยตนเอง ไมเช่ือขอมูลที่แชรตอๆ กันมา ไมรู 
ตองอาน ฟง พูดคุย ปรึกษาผูรูที่เก่ียวของ เมื่อเกิดความ
สงสัย ตองคนควา หรือถามผุรูจนเขาใจ 
 3. จัดตั้งกลุม นําความรูความเขาใจมาสื่อสารแลก
เปลี่ยนกัน เชน กลุมวิชาการ กลุมไลน กลุมในสื่อโซเชี่ยล 
กลุมในสถานศึกษา กลุมเพื่อน กลุมเพื่อนรวมโรค เปนตน
 4. เปนผูที่สามารถดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อเปน
ตัวอยางผูอื่นได เชน ไมดื่มเหลา ไมสูบบุหรี่ เมาไมขับ
ลดนํ้าหนัก ทําตามนโยบาย 5 อ. ออกกําลังกาย ดูแลดาน
อาหาร อารมณ อากาศ  การขับถายอุจจาระ เปนตน 
 5. สามารถถายทอดความรู เรื่องการดูแลสุขภาพ
พื้นฐาน การรับมือกับโรคภัยไขเจ็บตางๆ ใหครอบครัว
และชุมชน
 6. รูเทาทันสื่อ ไมแชรขาวปลอม (Fake news) ทาง
สุขภาพ และการโฆษณาอาหารเสริมเกินจริง ซึ่งระบาดหนัก 
สรางปญหาใหสังคม ควรอานเน้ือหาขาวทางสุขภาพอยาง
ละเอียดระมัดระวัง อยาเชื่อวาเปนขาวมาจากสถาบันที่
เชื่อถือไดจริง จนกวาไดรับการพิสูจน ไมแนใจควรสอบถาม
ผูรู เช็คแหลงที่มาของขาว 
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จากปญัหาสขุภาพท่ียกตัวอย�างมา เหตกุารณ�
เหล�าน้ีจะไม�เกดิข้ึน ถ�ามี Health Literacy

 1. การระบาดโควิด 19 Health literacy : โควิด
ระบาด ฉันรูเรื่องการปองกันโควิด ฉันจะไมเดินทางจาก
แหลงเส่ียง เพราะอาจเปนพาหะ นําโรคมาติดตอพอแม
และทุกคนในบานได ทั้งอาจเกิดผลกระทบรายแรงตอ
จังหวัดบานเกิด ดวยทุกมาตรการปองกันการติดเช้ือโควิด
มีผลตอปากทองประชาชน 
 2. กินถั่งเชา กอนผาตัด Health literacy : ถั่งเชา อย.
ใหติดฉลากเปนผลิตภัณฑเสริมอาหาร ไมใชยา ถือเปนสาร
อาหาร เพ่ือบํารุงสุขภาพ ไมสามารถใชปองกันหรือรักษาโรค
มีผลขางเคียง คือละลายลิ่มเลือด ฉันจะไมกินกอนผาตัด 
เพราะจะทําใหตกเลือด หรือถากินฉันตองแจงใหแพทย
พยาบาลทราบ
 3. โรคเรื้อรัง อยากมีลูก Health literacy : เมื่อมี
โรคประจําตัว กอนต้ังครรภฉันจะปรึกษาแพทย ถึงความเส่ียง
อันตรายท่ีจะเกิด หากเส่ียมาก ฉนัไมสามารถดแูลตนเองได
ฉันจะไมต้ังครรภ เม่ือต้ังครรภฉันจะดูแลโรคใหใกลเคียงปกติ
พบแพทยสมํ่าเสมอ ถามจนเขาใจ ถึงการปฏิบัติตัว
การดูแลตนเอง อาการผิดปกติท่ีตองไปพบแพทยทันที
 4. งูสวัด Health literacy: ฉันจะรีบไปหาหมอ 
เพราะฉันรูจากการคนควาหาความรูวา โรคงูสวัดเกิดจาก
เช้ืออีสุกอีใสท่ีแอบอยูในปมประสาทในตัวกําเริบ เม่ือ
สูงวัย หรือรางกายออนแอ ผื่นมีลักษณะพิเศษเปนตุมใส
เจ็บแสบปวดรอน ไมรักษาก็หายไดในรายที่เปนไมมาก
แตหากไดรับยาตานไวรัสชาอาจจะเกิดอาการปวดประสาท
ตามมา ในรายที่เปนรุนแรง งูสวัดขึ้นประสาทสมอง อาจ
จะเกิดตาบอดและพิการทางสมองได 
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