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*Health literacy 
 



เสริม HL 
ประชาชน 

= 
ติดอาวุธทางปัญญา 

ให้กับประชาชน 
= 

ประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพ 

         เป็นการสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ ของบุคคลใน
การธ ารงรักษาสุขภาพตนเองอย่างยั่งยืนมีการช้ีน าระบบ
สุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนมีการแลกเปลีย่นข้อมูลสุขภาพของตนเองร่วมกบัผู้
ให้บริการ และสามารถคาดการณ์ความเส่ียงด้านสุขภาพที่
เกิดขึน้ได้รวมทั้งก าหนดเป้าประสงค์ในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง                       

การพัฒนาส่งเสริม 
ความรอบรู ้
ด้านสุขภาพ 

(Health Literacy: 
HL.) 

ที่มา : ข้อเสนอขององค์กรอนามัยโลก (WHO) 



ความรอบรู้ด้านสขุภาพ” (Health literacy)  
ชะนวนทอง,2557  เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิผลของการท างานสุขศึกษา โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยและญาติ การรู้แจ้ง 

แตกฉานจะส่งผลถึงผลลัพธ์ของการรักษาและสถานะสุขภาพ ดังนั้น นักสุขศึกษาที่มีคุณภาพจะต้อง
บอกได้ว่า ผู้ป่วยและญาติกลุ่มไหนท่ีจะต้องใช้การสื่อสารพิเศษ มีรูปภาพมีเนื้อหาสั้น ๆ เพื่อให้มี
โอกาสเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน ประกอบกับ กิจกรรมในการประเมินการรู้แจ้ง ไม่ว่าจะเป็น
ความสามารถในการอ่าน การตีความ การน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ 

กองสุขศึกษา,2559 ความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินการปฏิบัติ
และการจัดการตนเอง รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัว และชุมชนเพื่อ
สุขภาพที่ดี  

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์  
อธิบดีกรมอนามัย 
 

ขีดความสามารถทางปัญญาและสังคม ระดับปัจเจกชน  ที่รอบรู้แตกฉานด้านสุขภาพ จนสามารถ
กลั่นกรองประเมิน และเลือกรับ น าไปสู่การตัดสินใจ ด้วยความเฉียบคมที่จะเลือกรับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกใช้บริการสุขภาพที่เหมาะสมกับตนเอง 

Nutbeam (2000) 
"ทักษะทางปัญญาและสังคม ของบุคคล ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการเข้าถึง การท าความ
เข้าใจ และ การใช้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมและธ ารงไว้ซึ่งการมีสุขภาพดี " 

EU (2007) "ความสามารถในการอ่าน กรอง ข้อมูลสุขภาพ เพื่อการตัดสินใจที่มีหรือใช้ข้อมูลประกอบ " 

Ref. US. Dept. of 
Health and Human 
Services. 2000  

ระดับของบุคคล ประชาชน ที่ได้รับหรือ เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร สุขภาพ และ สามารถ เข้าใจ ข้อมูล
พื้นฐาน ด้านสุขภาพ และ บริการสุขภาพที่จ าเป็น เพื่อ น าไปสู่ การวิเคราะห์ และ ตัดสินใจ ด้าน
สุขภาพ ที่เหมาะสม 



องค์ประกอบ                                  คุณลักษณะส าคัญ 

1.การเข้าถึงข้อมูล 

  สุขภาพและ 

  บริการสุขภาพ 

1. เลือก/รูว้ิธีการค้นหาและการใช้อุปกรณ์ในการค้นหาแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพ และบริการสุขภาพ  

2. ค้นหาข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพที่ถูกต้อง 

3. สามารถตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งได้ เพื่อยืนยันความเข้าใจของตนเอง 

   และได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ส าหรับน าไปใช้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 

2. ความรู้    

    ความเข้าใจ 

1. มีความรู้และจ าในเนื้อหาสาระส าคัญดา้นสุขภาพ 

2. สามารถอธิบายถึงความเข้าใจในประเด็นเนื้อหาสาระดา้นสุขภาพในการ  ที่จะน าไปปฏิบัติ 

3. สามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบเนื้อหา/แนวทางการปฏิบัติด้านสุขภาพได้  อย่างมีเหตุผล 

3.ทักษะการสื่อสาร  1. สามารถสื่อสารข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพด้วยวิธีการพูด อ่าน เขียน  ให้บุคคลอื่นเข้าใจ 

2. สามารถโน้มน้าวให้บุคคลอื่นยอมรับข้อมูลด้านสุขภาพ 

4.ทักษะการ 

   ตัดสินใจ 

1. ก าหนดทางเลือกและปฏิเสธ/หลีกเลี่ยงหรือเลือกวิธีการปฏิบัติเพือ่ให้มสีุขภาพดี 

2. ใช้เหตุผลหรือวิเคราะห์ผลดี-ผลเสียเพือ่การปฏิเสธ/หลกีเลี่ยง/เลอืกวิธีการปฏิบัติ 

3. สามารถแสดงทางเลือกที่เกิดผลกระทบน้อยต่อตนเองและผู้อืน่ 

5.ทักษะการจัดการ 

   ตนเอง 

1. สามารถก าหนดเป้าหมายและวางแผนการปฏิบัติ 

2. สามารถปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดได้ 

3. มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติตนเพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 

6.การรู้เท่าทันสื่อ 1. ตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลสุขภาพที่สื่อน าเสนอ 

2. เปรียบเทียบวิธีการเลือกรับสื่อเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่น  

3. ประเมินข้อความสื่อเพื่อชี้แนะแนวทางให้กับชุมชนหรือสังคม  



 



กองสุขศึกษา กรมอนามัย 

1. การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและ 

  บริการสุขภาพ 

เข้าถึง 

2. ความรู้   ความเข้าใจ เข้าใจ 

3. ทักษะการสื่อสาร  โต้ตอบ ซักถาม 
แลกเปลี่ยน 

4. ทักษะการตัดสินใจ ตัดสินใจ 

5. ทักษะการจัดการตนเอง ปรับพฤติกรรม 

6. การรู้เท่าทันสื่อ บอกต่อ 



 

                ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
 
 1. Functional health literacy 
 2. Communicative health literacy 
 3. Critical health literacy 



วิธีการวัดและเครื่องมือที่มีใชอ้ยู่ในปจัจุบันในประเทศไทย 
 ๑.  วิธีการวัดแบบดั้งเดมิ เน้นระดับบคุคล : แบบคัดกรองผู้มีข้อจ ากัดด้านการ

เรียนรู้หรอืมีความรู้แจ้งแตกฉานดา้นสขุภาพระดับต่ าในกลุม่ผู้ปว่ยเบาหวานความ
ดันโลหิตสูง พัฒนาโดยชนวนทอง ธนสุกาญจน์ และนรีมาลย์ นลีะไพจิตร2558 

๒. การวัดระดบัสังคม : แบบวัดความรอบรูด้้านสขุภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ ของคนไทย 

2.1. พัฒนาโดยกองสขุศึกษาและ รศ อังศินันท์ อินทรก าแหง  
        - กลุ่มเสี่ยง HT DM ที่มีอาย1ุ5 ปีขึ้นไป (3 อ. 2 ส.) 
        - กลุ่ม ปกติ เด็กและเยาวชน (สบช.) 
2.2 พัฒนาโดย กองสุขศึกษาและ ชนวนทอง ธนสุกาญจน์ :  
        - กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหติสูง 
2.3  อื่นๆ เช่น ศูนย์วิจัยธุรกิจบณัฑิต/ สวรส วัดในผู้ป่วยโรคเรือรงัและ ผู้พิการ 
 

 



ชะนวนทอง,2557  
 

“เป็นตวัชีว้ัดประสิทธผิลของการท างานสุขศกึษา”  

  โดยเฉพาะในกลุ่มผูป้ว่ยและญาติ HL จะส่งผลถึงผลลัพธ์ของการรักษาและ
สถานะสุขภาพ ดังนั้น ผู้ให้บรกิารจะต้องบอกได้ว่า ผู้ป่วยและญาติกลุ่ม
ไหนที่จะต้องใช้การสือ่สารพเิศษ มีรูปภาพมีเนื้อหาสั้น ๆ ประกอบการจัด
กิจกรรม เพื่อผู้รับบริการมีโอกาสเรยีนรู้ได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น
ความสามารถในการอ่าน การตีความ การน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ 
       ชะนวนทอง,2557  

 



 

พฤตกิรรมสุขภาพ 



ลกัษณะพฤติกรรม 



ผงัความสมัพนัธข์องพฤตกิรรมเสี่ยงรว่มกบัการเกิดโรค 

การบริโภคอาหารไม่ถูกต้อง 
โรคความดันโลหิตสูง 

 
โรคเบาหวาน 

 
โรคหัวใจ 

 
ขาดการออกก าลงักาย 

 พฤตกิรรมสุขภาพ                
ตามสุขบัญญัต ิ                

“ลา้งมือไม่ถูกตอ้ง” 

 

 

โรคหลอดเลือดสมอง 
 โรคมะเร็ง 
 โรคอุบัตใิหม่และซ ้า 
 ไข้หวดันก/ไข้หวดัใหญ่ 
ซาร์ส 
 วณัโรคและเอดส์ 

 
 

 

โรคอ้วน 
 สร้างสุขภาพ 

 ซ่อมสุขภาพ 
 กระบวนการด าเนินงาน 

โรคตดิต่อทางเดนิอาหาร 
 

 

 

โรคตดิต่อทางเดนิหายใจ 
 

 

 

โรคตดิต่อจากการสัมผสั 
- ตาแดง มือปากเท้า 

 

 

อารมณ์ 
การจดัการความเครียด                

ไม่ถูกตอ้ง 
 

 

 

พฤติกรรมเส่ียงรว่ม  การเกิดโรค 

กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ      กระทรวงสาธารณสขุ 

กองสขุศกึษา 





แผนภูมิในการวางแผนการด าเนินงานสร้างเสริมและป้องกนัทางดา้นสุขภาพ 

Health 
promotion 
Actions 

Health Promotion 
Outcomes 
(Intervention impact 
measures) 

Intermediate  
Health Outcomes 
(modifiable 
determinants) 

Primary Health 
Outcomes 

With individuals 
Examples include: 
School education, 
communication, 
patient 
education, 
medias 

Health literacy 
Improved health related 
knowledge, attitude, 
motivation, behavioral 
intentions, personal 
skills, 
Self efficacy 

Health lifestyles 
Non smoking use, 
Physical activity, food 
choices, 
Alcohol use 

Health 
Outcomes 
Reduce 
disability, 
avoidable 
morbidity and 
mortality 

With families and 
communities 
Community 
engagement and 
mobilization, 
family education 

Social action& 
influence 
Community 
participation 

Effective health services 
Universal access to 
primary health services, 
preventative screening, 
access to specialist 
treatment and rehab. 

By National and 
local government 
Policy 
development, 
resource 

Health public policy 
Public policy, 
legislation, regulation, 
organizational practice 

Healthy Environments 
Safe physical,  
environment, nutritious 
food supply, tobacco 
control measure 

Social Outcomes 
Quality of life, 
Functional 
independence 
equity 



 
 
 

แนวทางการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในต าบลจัดการ  

ปีงบประมาณ  2561 
 
 
                                                    

Info graphic 



อสม. มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และพฤติกรรม
สุขภาพ (Health Behavior) ที่ถูกต้อง ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70 

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

17 

อสค. มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และพฤติกรรม
สุขภาพ (Health Behavior) ที่ถูกต้อง ระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ 70 

เด็ก/เยาวชน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และพฤติกรรม
สุขภาพ (Health Behavior) ที่ถูกต้อง ระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ 70 



 

ระดับดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ระดับดี อยู่ระหว่างร้อยละ 70  แต่น้อยกว่า 80 
ระดับพอใช้ อยู่ระหว่างร้อยละ 60  แต่น้อยกว่า 70 
ระดับไม่ดี น้อยกว่าร้อยละ 60 



ชุมชนสามารถจดัการสุขภาพ
ด้วยตนเองได้ (บูรณาการกบัสช. )  

จ านวนรพสต.เป้าหมายได้รับการสนับสนุนการ
ด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและพฤตกิรรมสุขภาพ        

(7,255 แห่ง) 

 

 ร้อยละของรพ.สต.เป้าหมายมีการด าเนินงานเสริมสร้างความ

รอบรู้ด้านสุขภาพและพฤตกิรรมสุขภาพ (ร้อยละ 70) (รายงานข้อมูล
ในโปรแกรม Thaiphc ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน)  

มีการด าเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤตกิรรม
สุขภาพ :   

 ระดบัต าบล: ทุกต าบล 

 มีหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯระดบัดี1แห่ง/ต าบล (7,255 แห่ง) 
 มีโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติระดบัดี1แห่ง/ต าบล          

(7,255 แห่ง) 
 รพ.สต. มีการพฒันายกระดบัตามมาตรฐานงานสุขศึกษา  

ระดบั 1 (ผลการประเมินตนเองในโปรแกรมมาตรฐานงานสุขศึกษา ของ
กองสุขศึกษา)  

  ระดบัอ าเภอ: ทุกอ าเภอมีหมู่บา้นปรับเปล่ียนฯและมีโรงเรียนสุข
บญัญติัแห่งชาติระดบัดีเยี่ยมอย่างละ 1 แห่ง เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีตน้แบบ
ของอ าเภอ    

ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน:ประชุม
ถ่ายทอดแนวทาง/อบรมพฒันาศักยภาพ/สนับสนุน
คู่มือ แนวทาง ส่ือ วทิยากร/นิเทศตดิตาม ให้
ค าปรึกษาเสริมพลงั/เวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้/ประกวด
ต้นแบบฯลฯ เพ่ือให้มีการด าเนินงานพฒันาความ
รอบรู้ด้านสุขภาพและพฤตกิรรมสุขภาพของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้อง 
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ผลผลิต ระดับพื้นที่ 
1) ระดับต าบล :  ทุกต าบล 

 มี  มป. ระดับดี ขึน้ไป อย่าง
น้อย 1 แห่ง รวม 7,255 แห่ง 

 มโีรงเรียนสุขบัญญัตแิห่งชาต ิ
ระดับดี ขึน้ไป อย่างน้อย     1 
แห่ง รวม  7,255 แห่ง 

 รพ.สต.ทีรั่บผดิชอบ  มป / รร   
ผลการประเมินตนเองใน
โปรแกรมมาตรฐานงาน      สุข
ศึกษา อยู่ใน  ระดบั 1 

2) ระดับอ าเภอ :  ทุก
อ าเภอมี มป.อย่าง
น้อย 1 แห่งและ มี รร.
อย่างน้อย 1 แห่ง 
ระดับดีเยี่ยม เพ่ือเป็น
พื้นที่ต้นแบบของ
อ าเภอ 

3) ระดบัจังหวดั/เขต:  
   จ านวน  รพสต. (เท่ากบั
จ านวนต าบล) ได้รับการ
สนับสนุนการด าเนินงาน 
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ผลลพัธ์  ระดบับุคคล 
1) วยัท างาน      
 - อสม.มี HL HB  3อ. 2ส. ทีถู่กต้อง ระดับดี ขึน้ไป ร้อยละ 70 
 - อสค.มี HL HB  ทีถู่กต้อง ตามหลกั 3อ. 2ส. ระดับพอใช้ ขึน้ไป ร้อยละ 70 
2) เด็กและเยาวชนมี  HL HB  ตามสุขบัญญตัิแห่งชาติทีถู่กต้อง ระดับพอใช้   ขึ้ น
ไป ร้อยละ 70 
ระดับดีมาก ร้อยละ 80 ขึน้ไป 
ระดับด ี อยู่ระหว่างร้อยละ 70  แต่น้อยกว่า 80 
ระดับพอใช้ อยู่ระหว่างร้อยละ 60  แต่น้อยกว่า 70 
ระดับไม่ด ี น้อยกว่าร้อยละ 60 



ส่ิงทีจ่ะ
ประเมนิ 

ตัวช้ีวดั/
เกณฑ์ 

เคร่ืองมือ การเกบ็ข้อมูล/กลุ่มตัวอย่าง/การวเิคราะห์ 

HL HB 
3อ.2ส. 

ร้อยละ 70 
ของ  
* อสม. อย่าง
น้อยอยู่ใน
ระดับ ดี 
  
* อสค. อย่าง
น้อยอยู่ใน
ระดับพอใช้ 

แบบประเมนิ 
HL HB 3อ.2
ส. ของกลุ่ม
15  ปีขึน้ไป
ฉบับปรับปรุง 
 ปี  61 บน 
เวบ็ไซด์ 
กองสุขศึกษา 
และ สบส.1-
12 

ระดับต าบล: ทุก ต าบลๆ ละ 1 รพ.สตๆ ละ 1 หมู่บา้นปรับเปล่ียน 1 โรงเรียนสุขบญัญติัแห่งชาติ  
(เกบ็หลงัด าเนินงาน    หากไม่มีขอ้มูลเปรียบเทียบใหเ้กบ็ก่อนด าเนินงานดว้ย)  

1. ม.ปป. เกบ็ อสม.ทุกคน/ อสค.ทุกคน รวมกนัจ านวน 50 คน หากไม่พอใหเ้กบ็เพิ่มจาก
กลุ่มวยัท างาน   ส าหรับใน รร.สบช. เกบ็ นร. ป.6 40 คน หากไม่พอเกบ็เพิ่มจาก ป.5  

2. บนัทึกขอ้มูลลงในโปรแกรมส าเร็จรูป (ปรับปรุง ปี 61) ดาวนโ์หลดไดจ้ากเวบ็ไซด ์
กอง ส. และ สบส.1-12 

3. โปรแกรมจะวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติร้อยละ จ าแนกดงัน้ี 
-  ขอ้มูลจาก ม.ปป. ใหว้เิคราะห์จ  าแนกเป็นภาพรวม  และรายกลุ่มอสม./อสค./ และ ราย

กลุ่มวยัท างาน  
- ขอ้มูลนกัเรียน จะวเิคราะห์เป็นภาพรวมเดก็/เยาวชน 7-14 ปี 

ระดับอ าเภอ 
            1.4. สามารถด าเนินการ โดยรวบรวมขอ้มูล HL HB  จากทุกต าบลแลว้วเิคราะห์ขอ้มูลใน
ภาพรวมของอ าเภอ เพื่อเป็นฐานขอ้มูลระดบัอ าเภอ 
ระดับจังหวดั    
                1.5. สามารถด าเนินการได ้โดยรวบรวมขอ้มูล HL HB จากทุกอ าเภอแลว้วเิคราะห์ขอ้มูล
ในภาพรวมของจงัหวดั เพื่อเป็นฐานขอ้มูล HL HB ระดบัจงัหวดั  หรือ ใชว้ธีิการสุ่มประเมิน 

(***ระดับประเทศและเขต: ใช้เคร่ืองมือฉบบัเตม็ ประเมินโดยกองสุขศึกษา เขตละ 2 จังหวดั ใช้
สถิติร้อยละ วิเคราะห์HL HB ภาพรวมและจ าแนกรายองค์ประกอบ*****) 

2. HL HB 
พฤติกรรม
สุขภาพตาม
สุขบัญญัติ
แห่งชาติ 

ร้อยละ 70 
ของกลุ่มเด็ก/
เยาวชนอย่าง
น้อยอยู่ใน
ระดับพอใช้ 
  

แบบประเมิน
ฯ ฉบับ
ปรับปรุง ปี 
61 บนเว็บ
ไซด์  กอง ส.
และ สบส.  
1-12 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 คู่มือ แนวทาง  การประเมินผล 

สืบคน้ เรยีนรูไ้ดท้ี่ ...  

www.hed.go.th 
Technical   

Support 

คู่มือ แนวทาง  



แผนภูมิในการวางแผนการด าเนินงานสร้างเสริมและป้องกนัทางดา้นสุขภาพ 

Health 
promotion 
Actions 

Health Promotion 
Outcomes 
(Intervention impact 
measures) 

Intermediate  
Health Outcomes 
(modifiable 
determinants) 

Primary Health 
Outcomes 

With individuals 
Examples include: 
School education, 
communication, 
patient 
education, 
medias 

Health literacy 
Improved health related 
knowledge, attitude, 
motivation, behavioral 
intentions, personal 
skills, 
Self efficacy 

Health lifestyles 
Non smoking use, 
Physical activity, food 
choices, 
Alcohol use 

Health 
Outcomes 
Reduce 
disability, 
avoidable 
morbidity and 
mortality 

With families and 
communities 
Community 
engagement and 
mobilization, 
family education 

Social action& 
influence 
Community 
participation 

Effective health services 
Universal access to 
primary health services, 
preventative screening, 
access to specialist 
treatment and rehab. 

By National and 
local government 
Policy 
development, 
resource 

Health public policy 
Public policy, 
legislation, regulation, 
organizational practice 

Healthy Environments 
Safe physical,  
environment, nutritious 
food supply, tobacco 
control measure 

Social Outcomes 
Quality of life, 
Functional 
independence 
equity 



ลกัษณะพฤติกรรม 



ผงัความสมัพนัธข์องพฤตกิรรมเสี่ยงรว่มกบัการเกิดโรค 

การบริโภคอาหารไม่ถูกต้อง 
โรคความดันโลหิตสูง 

 
โรคเบาหวาน 

 
โรคหัวใจ 

 
ขาดการออกก าลงักาย 

 พฤตกิรรมสุขภาพ                
ตามสุขบัญญัต ิ                

“ลา้งมือไม่ถูกตอ้ง” 

 

 

โรคหลอดเลือดสมอง 
 โรคมะเร็ง 
 โรคอุบัตใิหม่และซ ้า 
 ไข้หวดันก/ไข้หวดัใหญ่ 
ซาร์ส 
 วณัโรคและเอดส์ 

 
 

 

โรคอ้วน 
 สร้างสุขภาพ 

 ซ่อมสุขภาพ 
 กระบวนการด าเนินงาน 

โรคตดิต่อทางเดนิอาหาร 
 

 

 

โรคตดิต่อทางเดนิหายใจ 
 

 

 

โรคตดิต่อจากการสัมผสั 
- ตาแดง มือปากเท้า 

 

 

อารมณ์ 
การจดัการความเครียด                

ไม่ถูกตอ้ง 
 

 

 

พฤติกรรมเส่ียงรว่ม  การเกิดโรค 

กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ      กระทรวงสาธารณสขุ 

กองสขุศกึษา 
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สถานการณ์ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มนักเรียน 
ตั้งแต่ปี 2557-2560 
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สถานการณ์ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มนักเรียน ปี 2560 
จ าแนกรายเขต 
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สถานการณ์ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มวัยท างาน 
ตั้งแต่ปี 2557-2560 
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สถานการณ์ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มวัยท างาน ปี 2560 
จ าแนกรายเขต 

 



32 

สถานการณ์ระดับพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มนักเรียน 
ตั้งแต่ปี 2557-2560 
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สถานการณ์ระดับพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มนักเรียน ปี 2560 
จ าแนกรายเขต 
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สถานการณ์ระดับพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มวัยท างาน 
ตั้งแต่ปี 2557-2560 
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สถานการณ์ระดับพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่ม ปี 2560 
จ าแนกรายเขต 

 




