
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หรือ Health literacy ได้มีการบัญญัติค าว่า”ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หรือ Health literacy.” ครั้งแรกในการสัมมนา

ทางวิชาการด้าน สุขศึกษา ในปี 2013 (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ; 2013) และได้มีผู้ให้ค าจ ากัดความที่มีการน ามาใช้กันอย่างหลากหลาย 

ดังเช่น WHO (1998) ได้ให้ค าจ ากัดความของความรอบรู้ด้านสุขภาพไว้ว่าเป็นกระบวนการทางปัญญา และทักษะทางสังคม ที่ก่อเกิดแรงจูงใจและความสามารถของปัจเจก

บุคคลที่จะเข้าถึง เข้าใจและใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมและรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอ และ Nutbeam (2008) ได้อธิบาย ความรอบรู้ด้านสุขภาพว่า เป็น

สมรรถนะของแต่ละบุคคลทั้งทางด้านสังคมและการคิดวิเคราะห์ที่ก าหนดแรงจูงใจและความสามารถของบุคคลในการเข้าถึง ท าความเข้าใจ ประเมิน และใช้สารสนเทศด้าน

สุขภาพตามความต้องการ เพื่อส่งเสริมและรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีรวมทั้งการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจปัจจัยที่ก าหนดสุขภาพ การเปลี่ยนทัศนคติและการจูงใจใน

การส่งเสริมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการส่งเสริมและรักษาสุขภาพ และ ชนวนทอง ธนสุกาญจน์ (2017) กล่าวถึง ความส าคัญ

ของความรอบรู้ด้านสุขภาพว่า มีผลกระทบต่อคนจ านวนมาก ท าให้ผลลัพธ์ด้านสุขภาพไม่ดี (poor health outcomes) อัตราการเกิดโรคเรื้อรังสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายด้าน

สุขภาพสูงขึ้น ความต้องการข้อมูลสุขภาพมากขึ้นเช่นกัน  ดังนั้นความรอบรู้ด้านสุขภาพจึงมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของประชาชนไทยใน สถานการณ์ โรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดใหญ่ทั่วโลก ดังเช่น ประเทศไทยสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19 ) ระยะ 3 

มีอัตราความรุนแรงสูงขึ้นและแพร่ระบาดกว้างออกไปเกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทย ล่าสุดเมื่อ 30  เมษายน 2021 ที่ผ่านมา  มีรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

โควิด -19  มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,583 ราย ส่งผลมียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดอยู่ที่ 65,153 ราย  ติดเชื้อ  61,845 ราย คัดกรอง 22,087 ราย ผู้เดินทาง 3,308 ราย 

พบว่ามีผู้ติดเชื้อ ภาคกลางมากที่สุด  32,979 ราย  (ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019;กรมควบคุมโรค,กระทรวงสาธารณสุข:2564 ) ถึงแม้ว่า

ประเทศไทยจะมีมาตรการในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินนี้ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ  พ.ศ. 2019 และประสบความส าเร็จในการควบคุมการระบาดของโรค ระยะ 

1 และเมื่อเกิดการแพร่ระบาดใหม่ ระยะ 2 ท าให้การควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคโควิด -19 ไม่เป็นไปตามมาตรการและวัตถุประสงค์ของการควบคุมโรค ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจาก พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของประชาชนไทยบางกลุ่ม ขาดความรอบรู้ด้านสุขภาพท าให้ส่งผลกระทบต่อคนจ านวนมาก  ผลลัพธ์ด้านสุขภาพไม่ดี (poor health 

outcomes) (ชนวนทอง ธนสุกาญจน์ : 2017) อัตราการเกิดโรคระบาดเพิ่มความรุนแรงสูงขึ้นและแพร่ระบาดกว้างออกไปเกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทย 

       ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของประชาชนไทย 
                         ในสถานการณ์การระบาดโควิค-19 ระยะ 3  
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 การบัญญัติค าว่า”ความรอบรู้ด้านสุขภาพ.”ได้มีในปี 2013  ครั้งแรกในการสัมมนา

ทางวิชาการด้านสุขศึกษา  (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ; 2013)   และ WHO 

(1998) ได้ให้ค าจ ากัดความของความรอบรู้ด้านสุขภาพไว้ว่าเป็นกระบวนการทาง

ปัญญา และทักษะทางสังคม ที่ก่อเกิดแรงจูงใจและความสามารถของปัจเจกบุคคลที่

จะเข้าถึง เข้าใจและใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมและรักษาสุขภาพของตนเองให้ดี

อยู่เสมอ  ดังนั้นความรอบรู้ด้านสุขภาพจึงมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการด าเนิน

ชีวิตของประชาชนไทยใน   สถานการณ์  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการ

ระบาดใหญ่ทั่วโลกมาตั้งแต่ปี 2019  ดังเช่น ประเทศไทยสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะ 3 มีอัตราความรุนแรงสูงขึ้นการแพร่ระบาด

ขยายกว้างเกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทย เมื่อ 30  เมษายน 2021  ที่ผ่านมา  มี

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 

1,583 ราย ส่งผลมียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด  65,153 ราย  ติดเชื้อ  61,845 

ราย คัดกรอง 22,087 ราย ผู้เดินทาง 3,308 ราย พบ ผู้ติดเชื้อ ภาคกลางมากที่สุด  

32,979 ราย  จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี มากที่สุด 18,992 ราย

ประเทศไทยมีมาตรการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินนี้ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐม

ภูมิ  พ.ศ. 2019  และประสบความส าเร็จในการควบคุมการระบาดของโรค ช่วงเกิด 

ระยะ 1 และ เกิดการระบาดใหม่ ระยะ 2 ท าให้การควบคุมการแพร่ระบาด ของโรค

โควิด -19 ไม่เป็นไปตามมาตรการและวัตถุประสงค์ของการควบคุมโรค ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจาก พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของประชาชนไทยบางกลุ่ม ขาดความรอบรู้

ด้านสุขภาพท าให้ส่งผลกระทบต่อคนจ านวนมากผลลัพธ์ด้านสุขภาพไม่ดี (poor 

health outcomes) อัตราการเกิดโรคระบาดเพิ่มความรุนแรงสูงขึ้นแพร่ระบาด

ขยายกว้างทุกพื้นที่ของประเทศไทยอย่างน่าเป็นห่วง 

ค าส าคัญ: ความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรม

การด าเนินชีวิตประชาชนไทย  สถานการณ์การ

ระบาดโควิค-19 ระยะ 3 

                               

 

                                        

  

 1. ท าคามเข้าใจเส้นทางการรักษาโรค โควิค –19 มีความรู้ เรื่องโควิค –19 วัคซีน 
2. การเข้าถึงข้อมูลในการปฏิบ้ติตนและการดูแลตนเองส าหรับผู้สูงอายุและผู้มีโรค
ประจ าตัวหรอืเมื่ออยู่ในกลุ่มเสีย่งหรือเมื่อติดเชื้อป่วยเป็นโรคโควิค - 19 แล้ว 
3. การสื่อสาร  เกี่ยวกับ เลิก ลด  พฤติกรรมเคยชิน เสี่ยงต่อการติดเชื้อ โควิค –19 
4. การจัดการตนเองให้ห่างไกลจากไวรัสโควิค - 19 ตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ 
5. การตัดสินใจ รับวัคซีน  การเว้นระยะหา่งทางสังคม  สร้างสิ่งแวดล้อมให้
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค์ 

บทคัดย่อ   
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