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บทคัดยอ 
 การเผยแพรสารสนเทศดานสุขภาพในโรงพยาบาล เปนกระบวนการส่ือสารเพ่ือสรางการเปล่ียนแปลงในดานความรู 
ทศันคติ และการปฏิบตัดิานสขุภาพ  ขอบเขตของการเผยแพรสารสนเทศดานสขุภาพในโรงพยาบาล คอื การเผยแพรสารสนเทศ
ดานสุขภาพสําหรับผูปวยในแผนกผูปวยใน แผนกผูปวยนอก  การเผยแพรสารสนเทศดานสุขภาพสําหรับเจาหนาที่สาธารณสุข  
และการเผยแพรสารสนเทศดานสขุภาพสาํหรบับคุคลทัว่ไป วธิกีารเผยแพรสารสนเทศดานสขุภาพ ไดแก การเผยแพรสารสนเทศ
ดานสุขภาพเปนรายบุคคล รายกลุม และการเผยแพรทางสื่อมวลชน

คําสําคัญ:  สารสนเทศ  สารสนเทศดานสุขภาพ  การเผยแพรสารสนเทศ  โรงพยาบาล

Abstract
 Health information dissemination in hospital is a communication to promote changes regarding 
knowledge, attitude and health practice. The scopes of  health information dissemination in hospital concern 
health information dissemination to patients of the in- & out- patient departments, health workers and  
general people.  Health information is disseminated in hospital via interpersonal, group and mass media 
channels.
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บทนํา
 สงัคมในปจจุบนัเปนสงัคมการแขงขนัและมีการพฒันาในทุกๆ ดาน ประชาชนมีความตืน่ตวัดานการศึกษาหาความรูทาง
สุขภาพจากสื่อเทคโนโลยี ดวยวิธีการตางๆ ที่มากมาย ทั้งนี้ ความรู ขอมูล ขาวสาร เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ดงัน้ัน จงึมกีารใหความรูดานสุขภาพแกประชาชนเพ่ือใหมคีวามรูความเขาใจเร่ือง
สุขภาพ ตลอดจนวิธีการสรางเสริมสุขภาพและวิธีปองกันโรค เพ่ือนําไปสูการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ  ในการน้ี การเผยแพร
สารสนเทศดานสุขภาพในโรงพยาบาล เปนกระบวนการปรับเปลี่ยนการเรียนรูของบุคคลใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ  
โดยใหผูปวยหรอืผูรบับรกิารมกีารปฏบิตัตัิวท่ีเหมาะสม  เกิดการเรียนรูใหม รูจักปญหาสุขภาพ รูวิธีปฏิบัติทีถ่กูตอง สามารถปฏิบติั
ตามคําแนะนําได เกิดการปฏิบัติตนเพ่ือการสรางสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ  แข็งแรง เนนการมีสวนรวมของบุคคล กลุม หรือ
ครอบครัว ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน (วาสนา แกวหลา, 2549) ดังน้ัน การเผยแพรสารสนเทศดานสุขภาพในโรงพยาบาล หมายถึง



59    ปที่ 34 ฉบับท่ี 2  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2557

การจดักจิกรรมการเรยีนรูใหแกผูรบับริการ ผูปวย ญาตผิูปวย 
และเจาหนาที่ เพื่อใหเกิดความรู ทักษะ และเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง เหมาะสม มีสุขภาพ
อนามัยท่ีสมบูรณ แข็งแรง ท้ังกาย จิต สังคม และสามารถปรับ
ตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
 
แนวคิดการเผยแพรสารสนเทศดานสุขภาพ
 การเผยแพรสารสนเทศดานสุขภาพเปนกิจกรรมเพื่อ
สรางใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บปวย    
การเผยแพรสารสนเทศดานสุขภาพที่มีประสิทธิภาพจะทําให
บุคคลเปล่ียนแปลงความรู ความเขาใจ วิธีคิด คานิยม ความเช่ือ 
และทัศนคติ อันจะนําไปสูการพัฒนาทักษะของบุคคลท่ีมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อนําไปสูการมี
สขุภาพทีด่ขีองประชาชน การเผยแพรสารสนเทศดานสขุภาพ
ผานการส่ือสารรูปแบบตางๆ  มีเปาหมาย เพ่ือใหบุคคลมีความรู 
ทักษะและความมั่นใจในการท่ีจะลงมือปฏิบัติ เพื่อใหสุขภาพ
ของบุคคลและชุมชนดีขึ้น  รวมทั้งเพิ่มพนูความรูและพัฒนา
ทกัษะชวีติทีส่งผลเก้ือหนนุสขุภาพของบุคคลและชุมชน  ทัง้นี ้
การเผยแพรสารสนเทศดานสุขภาพมิไดเกี่ยวของเพียงการให
ขอมูลความรูดานสุขภาพเทาน้ัน แตยังเปนการปลูกฝงใหเกิด
แรงจงูใจ ทกัษะ และความมัน่ใจในความสามารถของตนเองท่ี
จาํเปนสาํหรับการปฏิบตั ิเพือ่ใหสขุภาพดีข้ึน  ทัง้นี ้การส่ือสาร
ขอมูลเกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่
มผีลกระทบตอสขุภาพ รวมท้ังปจจยัเสีย่งและพฤตกิรรมเสีย่ง
ของบุคคล การเผยแพรสารสนเทศดานสุขภาพ เปนกลยุทธหน่ึง
ของการสรางเสริมสุขภาพ ซึ่งจะเกี่ยวของกับกลยุทธการ
พัฒนาทักษะสวนบุคคล
 การเผยแพรสารสนเทศดานสุขภาพเปนองคประกอบ
สาํคญัของการดาํเนนิงานสาธารณสขุ เพ่ือนาํไปใชแกไขปญหา
สุขภาพท่ีเกิดจากความไมรู ไมเขาใจและปฏิบัติตนยังไมถูกตอง
ของแตละบุคคล ทาํใหสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท้ังดาน
ความรู ทัศนคติและการปฏิบัติไปในทางท่ีถูกตอง มีผลใหการ
บริการดานการปองกันโรค การสรางเสริมสุขภาพ การรักษา
พยาบาลและการฟนฟูสภาพบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 
ปญหาดานสาธารณสุขของประชาชน สวนใหญมีสาเหตุจาก
ความยากจน ความเจ็บไขและขาดความรู โดยเมื่อประชาชน
ขาดความรู ความเขาใจในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัตนเองและส่ิงแวดลอม 
รวมถึงไมไดรับการศึกษาท่ีดี และมีความรูนอย จึงทําใหเจ็บปวย
มากขึ้น เพราะไมรูจักปองกันตนเองจากโรคภัยไขเจ็บที่สวน
มากสามารถปองกันได ความยากจนและไรการศึกษา ทําให
ประชาชนมองไมเห็นคุณคาของชีวิตและความสําคัญในการ

ปองกันโรคและการสงเสริมใหมีสุขภาพสมบูรณ โดยมักจะ
ลมปวยดวยโรคเดิม เพราะไมรูสาเหตุของโรค และไมรูวธิปีองกนั
ตวัใหพนจากโรคน้ันๆ ในการน้ี การปองกันโรคและการรักษา
โรคไมสามารถแยกจากกันไดโดยเด็ดขาด จึงตองพยายามหา
ทางปองกันโรคท่ีพบบอยๆ โดยใหความรูและใหคาํแนะนําการ
ปฏิบัติตัวตางๆ แกประชาชน โดยท่ีโรคบางโรคสามารถ
ปองกนัได แตเพราะความไมรูและความเช่ือท่ีผดิ จงึเปนสาเหตุ
สวนใหญที่ทําใหประชาชนไมปฏิบัติตัวใหถูกตองท่ีจะชวย
ปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพของตนเอง
 จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขพบวา อัตราผูปวย
ที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ในป พ.ศ. 2553  ภาพรวมท้ัง
ประเทศเทากับ  19,351.54  ตอประชากร  100,000  คน ซ่ึง
เพิม่ขึน้จากป พ.ศ. 2552  ทีมี่อตัรา  17,848.59  ตอประชากร  
100,000  คน และ คาใชจายดานสุขภาพในป พ.ศ. 2551  มี
มูลคาเทากับ  588.1  พันลานบาท  ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2550     
ทีม่มีลูคาเทากบั  544.4  พนัลานบาท (กระทรวงสาธารณสุข, 
2554)  ดังนั้น ในการแกปญหาสาธารณสุขนั้นนอกจากจะให
บริการทางดานสุขภาพอนามัยแกประชาชนแลว สิ่งที่สําคัญ
ทีจ่ะชวยแกปญหาไดมากก็คอื การใหความรูดานสุขภาพ เพ่ือ
สรางเสริมใหประชาชนมีความรู เจตคติ เขาใจ ตระหนักถึง
ปญหาและสามารถชวยเหลือตนเอง ครอบครัวและชุมชน
ทางดานสุขภาพได ตลอดจนมีสวนรวมในการแกไขปญหา
สาธารณสุข เพื่อสนับสนุนใหมีสุขภาพดีทั่วถึงกัน โดยใช
ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มีอยูในทองถ่ินไดอยางเหมาะสม 
(วรรณวิไล จันทราภา, 2544)
 รุจิรา  ดวงสงค (2550) ไดกลาวถึงแนวทางการใหความรู 
ดานสุขภาพ ดังนี้
 1. เปนการสนับสนุนใหบุคคลเสาะแสวงหาการมี
สุขภาพดี ไดแก การใหการศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ตนเอง การใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับการรับบริการดานสาธารณสุข
ที่เหมาะสม และการใหการศึกษาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมตางๆ 
ที่เปนปจจัยตอสุขภาพหรือตัวกําหนดสุขภาพแกประชาชน
 2.  ยึดหลักดําเนินกิจกรรมในการสรางพลังในสังคม
หรอืชุมชนในการพัฒนาทักษะชีวิตและการดูแลสุขภาพตนเอง 
การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการรับบริการสาธารณสุขที่
เหมาะสม และการใหการศึกษาเก่ียวกับส่ิงแวดลอมตางๆ ท่ีเปน
ปจจัยตอสุขภาพหรือตัวกําหนดสุขภาพ
 3. ใหความสําคัญในการสื่อสาร การใหความรู ขอมูล 
ขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพ โดยแนะนําการเกิดโรค ปจจัยเสี่ยง
ตอการเกิดโรค การปองกันโรค และการสรางเสริมสุขภาพ
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 4.  เนนการทํางานที่สอดคลองกับชุมชน และการมี
สวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 สรุปวา การเผยแพรสารสนเทศดานสุขภาพเพื่อให
ประชาชนเกดิการเรยีนรูทางดานสขุภาพอนามยั หมายถงึ การ
เปลี่ยนแปลงทางดานความคิด ทัศนคติ และการปฏิบัติทาง
ดานสุขภาพอนามัยหรือที่เรียกวาพฤติกรรมสุขภาพ (Health 
Behavior) ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดหลักของการ
ใหความรูดานสขุภาพจะสมบรูณกต็อเมือ่การเปลีย่นแปลงทัง้
สามดานน้ีเกิดข้ึนในตัวบุคคล คือ เกิดการเปล่ียนแปลงความรู 
(Knowledge) ทศันคติ (Attitude) และการปฏิบตั ิ(Practice)

ความสําคัญของการเผยแพรสารสนเทศดานสุขภาพใน
โรงพยาบาล
 การเผยแพรสารสนเทศดานสุขภาพในโรงพยาบาลมี
ความสําคัญดังน้ี (วาสนา  แกวหลา, 2549; รุจิรา  ดวงสงค, 2550; 
จํานงค  อิ่มสมบูรณ, 2544)
 1. ชวยเสริมสรางความเปนแบบอยางท่ีดดีานสุขภาพ  
โดยเจาหนาที่สาธารณสุขเปนแบบอยางที่ดีแกผูรับบริการ
สุขภาพในดานการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  เชน  เจาหนาที่
สาธารณสุขไมสูบบุหรี่เพราะเปนอันตรายตอสุขภาพ ผูปวย
และญาติผูปวยก็นําแบบอยางจากเจาหนาที่สาธารณสุข
ไปปฏบิตัโิดยการไมสบูบหุรี ่ซึง่สามารถปองกนัโรคมะเรง็ปอด
และถุงลมโปงพองได
 2. ชวยเสริมงานสรางเสริมสุขภาพ งานปองกันโรค 
งานรักษาพยาบาล และงานฟนฟูสภาพ เพื่อใหงานท้ังสี่รูป
แบบน้ีมีความเขมแข็ง คงทนถาวร และประสบความสําเร็จ  
เมือ่งานสรางเสรมิสขุภาพและการปองกนัโรคประสบผลสาํเรจ็
จะสงผลใหผูมารับบริการรักษาพยาบาลลดนอยลง
 3. ชวยใหผูปวยและญาติไดมีโอกาสเรียนรู และ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ เพือ่สขุภาพท่ีดขีองผูปวยและ
ครอบครัว  เชน  เม่ือผูปวยและญาติผูปวยไดรับความรูเร่ืองโทษ
ของการบรโิภคปลาดบิ  แลวกจ็ะไมบรโิภคปลาดบิ  จงึไมปวย
เปนโรคมะเร็งตับ หรือมะเร็งทอนําดี  เปนตน
 4. เปนเคร่ืองมอืชวยใหคนเกิดการเรียนรูดานสขุภาพ
อนามัย และชวยประหยัดแรงงานของเจาหนาที่โรงพยาบาล  
ผูปวยและญาติผูปวยไดรับความรูเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพ  
และการปองกันโรค  ก็จะเจ็บปวยลดนอยลง  ทําใหจํานวนผูปวย
มารับบริการรักษาพยาบาลลดนอยลง  เปนการชวยแบงเบา
ภาระงานของเจาหนาที่ในโรงพยาบาล

 5. มีความสําคัญอยางย่ิงตอโครงการสุขภาพทุกโครงการ
ที่จัดทําข้ึนเพ่ือการแกไขปญหาสาธารณสุขของประเทศไทย  
ไดแก การประชาสัมพันธรณรงคสวมหมวกนิรภัยชวยให
ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีโดยการสวมหมวกนิรภัย  
ชวยลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิต  ลดจํานวนผูเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ  ซึ่งเปนสาเหตุใหคนไทยเสียชีวิตเปนอันดับ 2 ของ
ประเทศ
 6. ชวยสรางสรรคสขุนสิยัท่ีด ีและขจัดพฤติกรรมท่ีจะ
เปนสาเหตุใหเกิดปญหาสุขภาพอนามัย เชน การใหความรู 
แกผูปวยและญาติผูปวยเร่ืองการสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีรถ
จักรยานยนต  สงผลใหผูปวยและญาติผูปวยสวมหมวกนิรภัย
ทุกคร้ังที่ขับข่ีรถจักรยานยนต ซึ่งชวยลดพฤติกรรมท่ีเปน
สาเหตุของการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 7. ชวยใหผูปวยสามารถดํารงชีวิตอยูกับปญหาการ
เจ็บปวยเร้ือรังไดอยางปกติสุข เชน การใหความรูเร่ืองการ
รับประทานอาหาร และการออกกําลังกายสําหรับผูปวยโรค
เบาหวาน ซึ่งชวยใหผูปวยโรคเบาหวานปฏิบัติตัวไดถูกตอง
เก่ียวกับการเลือกรับประทานอาหาร ไมกอใหเกิดโรค
แทรกซอนทีเ่ปนอนัตรายตอชีวติ  สงผลใหผูปวยสามารถดาํรง
ชีวิตอยูกับโรคเบาหวานไดอยางปกติสุข
 8. ชวยใหผูปวยฟนฟสูขุภาพไดเรว็ขึน้ ลดจํานวนการ
เขารักษาตัวในโรงพยาบาล และลดปญหาโรคแทรกซอนหรือ
ปญหาความพิการ  เชน  การใหความรูเรือ่งการออกกําลงักาย
แกผูปวยทีเ่ขารบัการผาตดัไสติง่  ชวยใหแผลผาตดัหายเรว็ขึน้  
ไมมโีรคแทรกซอน สขุภาพแขง็แรง  ทาํใหลดจาํนวนวนัในการ
นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
 9. ปองกนัการปวยกลบัซาํดวยโรคทีป่องกนัไดโดยการ
ใหความรูดานสุขภาพ เชน โรคพยาธลิาํไส  อจุจาระรวง ตาแดง  
ไดแก  ใหความรูแกผูปวยโรคอุจจาระรวงในเรื่องการเลือกรับ
ประทานอาหาร  การลางมอืใหสะอาดกอนรบัประทานอาหาร  
สงผลใหผูปวยไมเจ็บปวยซําดวยโรคเดิม
 10. ชวยสนับสนุนใหงานบริการของโรงพยาบาลเปน
ที่ยอมรับ ในกรณีที่การเผยแพรสารสนเทศดานสุขภาพ
สามารถจูงใจใหบริการสุขภาพเปนท่ียอมรับของประชาชน
ทัว่ไป เชน การตรวจสขุภาพประจาํป การตรวจคดักรองมะเรง็
เตานม การตรวจสายตาของผูสูงอายุ เปนตน ท้ังน้ี การใหความรู
เรือ่งการปองกนัโรคมะเรง็เตานม  และวธิกีารตรวจเตานมดวย
ตนเอง เมื่อพบความผิดปกติของเตานม  ทําใหผูปวยสามารถ
เขารับการรักษาโรคมะเร็งเตานมในระยะแรกไดทันที  โรคมะเร็ง



61    ปที่ 34 ฉบับท่ี 2  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2557

ไมแพรกระจายไปสูระยะอันตราย ชวยลดอาการแทรกซอน  
และลดการเสยีชวีติจากโรคมะเรง็เตานม  สงผลใหการบรกิาร
สุขภาพเปนที่ประทับใจและเปนที่ยอมรับของประชาชน
 11.  ชวยลดระยะเวลาการรักษาพยาบาลหรือลดระยะ
เวลาการเจ็บปวย เมื่อผูปวยและญาติผูปวยไดรับความรูที่ถูก
ตองเกี่ยวกับโรคที่เปนอยูและการปองกันอาการแทรกซอน
ก็จะทําใหหายปวยเร็วขึ้น ทําใหลดระยะเวลาในการรักษา
พยาบาล
 12. ปองกนัการแพรกระจายโรค โดยการใหความรูแก
ผูปวย ญาต ิและเจาหนาที ่ใหเหน็ความสาํคญัของการควบคมุ
โรคติดตอและขอความรวมมอืใหปฏบิตัอิยางเครงครดั เชน ให
ความรูเรื่องการปองกันโรควัณโรคแกผูปวย ญาติผูปวย และ
เจาหนาท่ีในโรงพยาบาล ชวยใหรูวิธีปองกันการติดตอของโรค  
และสามารถปองกันไมใหเช้ือวัณโรคแพรกระจายไปสูคนอ่ืนได
 13.  เปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับโรงพยาบาล 
สรางความประทับใจ สรางความพึงพอใจ และเปนท่ียอมรับ
ของผูรับบริการ เชน การใหขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการรับบริการ
รักษาพยาบาล ชวยใหผูปวยและญาติผูปวยไดรับบริการท่ีถูกตอง  
รวดเร็วกอใหเกิดความประทับใจและความพึงพอใจ ไมมีขอ
รองเรียนเก่ียวกับการใหบริการ และกอใหเกิดภาพลักษณที่ดี
ตอโรงพยาบาล
 14.  ลดคาใชจายในการรกัษาตวั และลดระยะเวลาการ
ลาพักงานของผูปวย  การเผยแพรสารสนเทศดานสุขภาพเปน
วิธีหน่ึงท่ีจะเสริมสรางความรู และความเขาใจในการปองกันโรค  
ชวยใหผูรบับรกิารประหยดัคาใชจาย เน่ืองจากการปองกนัโรค
และการรักษาโรคในระยะเร่ิมแรกยอมดีกวาการรักษาเม่ือเจ็บ
ปวยในระยะอนัตราย เมือ่ผูปวยหายปวยเรว็ขึน้และไมมอีาการ
แทรกซอนใดๆ ก็ชวยลดระยะเวลาในการนอนรักษาตัวใน
โรงพยาบาล ลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล  และสามารถ
กลับไปปฏิบัติงานไดตามปกติเมื่อหายปวยแลว
 15.  ลดปญหาดานเศรษฐกจิและสงัคม  เมือ่ผูปวยและ
ญาตผิูปวยไดรบัความรูทีถ่กูตองเกีย่วกบัโรคทีเ่ปนอยู และการ
ปองกนัอาการแทรกซอนกจ็ะทาํใหหายปวยเรว็ขึน้เพราะไมมี
อาการแทรกซอน ชวยลดระยะเวลาและคาใชจายในการรกัษา
พยาบาล เมื่อหายปวยแลวผูปวยและญาติผูปวยสามารถ
ประกอบอาชีพได เพราะหากวาเจ็บปวยเรื้อรังและมีอาการ
แทรกซอน  เนือ่งจากขาดความรูเก่ียวกับโรคท่ีเปนอยูและขาด
การปองกนัอาการแทรกซอน  ผูปวยและญาตผิูปวยกอ็าจขาด
รายไดมาเล้ียงดูครอบครัว  ซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหาสังคมตามมา  
เชน ปลน ชิงทรัพย  ขโมยทรัพยสินของบุคคลอื่น ฯลฯ

กลุมเปาหมายการเผยแพรสารสนเทศดานสุขภาพใน
โรงพยาบาล
 การเผยแพรสารสนเทศดานสุขภาพในโรงพยาบาล
มุงใหความรูเก่ียวกับปญหาตางๆ ในโรงพยาบาล เชน ปญหา
ผูปวยเรื้อรัง ปญหาสุขนิสัยในการรับประทานอาหาร ปญหา
สิง่แวดลอมเปนพษิ ปญหาขอรองเรียนของผูประสบปญหาจาก
การใหบริการทางการแพทย ปญหาความรวมมือของผูปวย ฯลฯ 
ขอบเขตของการใหความรูดานสุขภาพในโรงพยาบาล ไมได
จํากัดเฉพาะในโรงพยาบาลเทาน้ัน ยังครอบคลุมถึงสถานบริการ
ทางการแพทยและการสาธารณสุขทั้งหมดท่ีใหบริการดาน
สุขภาพอนามัยแกประชาชนที่มีปญหาการเจ็บปวยและที่มี
สุขภาพดี ขอบเขตของการเผยแพรสารสนเทศดานสุขภาพใน
โรงพยาบาลมีดังนี้ (จันทรวิภา ดิลกสัมพันธ, 2545)
 1. การใหความรูดานสุขภาพสําหรับผูปวยและญาติ
  1.1 การใหความรูดานสุขภาพสําหรับผูปวยและ
ญาตแิผนกผูปวยนอก  ไดแก  ผูปวยทีม่าตรวจโรคแผนกผูปวย
นอก  หญิงตั้งครรภ  ผูปกครองท่ีพาเด็กมารับวัคซีน  ผูสูงอายุ
ที่มารับบริการในคลินิกเฉพาะโรค  เชน  โรคเบาหวาน  หัวใจ  
ความดันโลหิตสูง  เปนตน
  1.2 การใหความรูดานสุขภาพสําหรับผูปวยและ
ญาติแผนกผูปวยใน ไดแก ผูปวยที่รักษาตัวในหอผูปวย
อายุรกรรม  ศัลยกรรม  ศัลยกรรมกระดูก  สูต ินร ีเวช
หญิงหลังคลอดและสามี เปนตน
 2.  การใหความรูดานสุขภาพสําหรับเจาหนาที่ใน
โรงพยาบาล ไดแก แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล 
นักสังคมสงเคราะห นักสุขศึกษา โภชนากร พนักงานสาธารณสุข  
พนักงานธุรการ  คนงาน   เปนตน
 3. การใหความรูดานสุขภาพสําหรับประชาชนทั่วไป  
ไดแก  นักเรียน  คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม พอคาแมคา 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  เปนตน

แนวทางการ เผยแพรสารสน เทศด านสุขภาพใน
โรงพยาบาล
 การเผยแพรสารสนเทศดานสุขภาพในโรงพยาบาลมี
แนวทางดังนี้ (กันยา  กาญจนบุรานนท, 2543)
 1. จดักิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสําหรับผูปวย
และญาติที่แผนกผูปวยนอก เชน คลินิกตรวจครรภ คลินิก
สุขภาพเด็กดี คลินิกวางแผนครอบครัว และคลินิกโรคเบาหวาน 
เปนตน โดยพิจารณาเน้ือหาความรูใหสอดคลองและเหมาะสม
ในการแกปญหาพฤติกรรมการเกิดโรค ไดแก กิจกรรมออกกําลังกาย
สําหรับผูปวยโรคเบาหวาน การเลานิทานใหเด็กฟง ฯลฯ 
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 2.  จดักิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสําหรับผูปวย
และญาติท่ีแผนกผูปวยใน เชน หอผูปวยศัลยกรรม หอผูปวยตา  
หอผูปวยหู คอ จมูก โดยพิจารณาเน้ือหาความรูใหเหมาะสม
ในการแกปญหาพฤติกรรมการเกิดโรค  เชน  การออกกําลังกาย
บนเตียง (Bed Exercise) สําหรับผูปวยที่ผาตัดไสติ่งอักเสบ  
การอาบนําบนเตียงใหกับผูปวยอัมพาต เปนตน
 3.  จดักจิกรรมการพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพตามสภาพ
ปญหาสาธารณสุขของทองถิ่นสําหรับบุคคลทั่วไปในพื้นท่ี
รับผิดชอบ โดยความรวมมือและประสานงานกับหนวยงานที่
เกีย่วของ ทัง้ในสถานบริการสขุภาพ และองคกรชมุชนในพืน้ที่
รับผิดชอบ โดยประสานการดําเนินงานพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพในชุมชน ในสถานศึกษา และในโรงงานอตุสาหกรรม 
เชน การจดักจิกรรมรณรงคกาํจดัลกูนาํยงุลายเพือ่ปองกนัโรค
ไขเลือดออก การรณรงคควบคุมไขหวัดนก เปนตน
 4. เผยแพรสารสนเทศดานสุขภาพแกผูมารับบริการ
สุขภาพในสถานบริการสุขภาพตามชองทางการส่ือสารท่ี
เหมาะสม และมีแผนการเผยแพรอยางมีระบบ ซึ่งจะตอง
สอดคลองกับแผนการรณรงคดานสุขภาพของประเทศ จังหวัด 
และปญหาของทองถิ่น
 5.  ผูรับบริการในสถานบริการสุขภาพทุกระดับไดรับ
ขอมูลขาวสารดานสุขภาพท่ีจําเปนและเหมาะสมกับสภาพ
ปญหาของชุมชน
 6. เจาหนาทีส่าธารณสุขในโรงพยาบาล ควรเปนแบบ
อยางท่ีดีของผูรับบริการในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ รวมท้ัง
เขาใจวธิกีารสรางความรวมมอืในการพฒันาปจจัยสิง่แวดลอม 
ทีเ่อ้ืออาํนวยตอการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของสถานบริการ
สุขภาพทุกระดับ

วิธีการเผยแพรสารสนเทศดานสุขภาพ
 วิธีการเผยแพรสารสนเทศดานสุขภาพ เปนการให
ความรูดานสขุภาพ โดยการกระตุนใหผูรบัขอมลูเกดิการเรยีน
รูตามจุดมุงหมายที่ตองการ ทั้งนี้ ผูรับขอมูลสามารถเลือก
ตดัสินใจทีจ่ะปฏบิตัติน เพ่ือใหเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
สุขภาพในทางท่ีดีไดดวยตนเอง (อภิวันท   แกววรรณรัตน, 2553) 
วิธีการเผยแพรสารสนเทศดานสุขภาพ เพื่อใหเกิดความรู 
ทัศนคติ และการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่ดีนั้น สามารถ
พิจารณาตามลักษณะของผูรับขอมูลหรือกลุมเปาหมาย แบงได 
3 กลุม ไดแก

 1. การเผยแพรสารสนเทศดานสุขภาพเปนรายบุคคล 
เปนการใหความรูตัวตอตัว เปนวิธีที่ไดผลดีมาก  ผูใหความรู
มีโอกาสทราบปญหาเปนรายบุคคล เห็นสีหนา ความรูสึก 
สามารถชี้แจงแนะนํา แกปญหาขอของใจไดดีกวาวิธีอื่น  และ
มีโอกาสสรางความสนิทสนมคุนเคย เปนกันเองระหวางผูให
ความรูกับผูรับขอมูล การเผยแพรสารสนเทศดานสุขภาพวิธี
นีท้าํไดโดยการเยีย่มบาน การสนทนา การสมัภาษณ การสอน
ผูปวยในคลินิก การใชบทเรียนสําเร็จรูป และการใชโทรศัพท
 2. การเผยแพรสารสนเทศดานสุขภาพเปนรายกลุม 
เปนการใหความรูแกประชาชนกลุมเล็กๆ ตั้งแต 2 คนขึ้นไป 
เชน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน กลุมหญิงตั้ง
ครรภ กลุมผูสูงอายุ กลุมผูปวยเบาหวาน กลุมผูปวยความดัน
โลหิตสูง การเรียนรูจะเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน  
และระหวางผูเรียนดวยกัน การเผยแพรสารสนเทศดาน
สขุภาพวิธนีีท้าํไดโดยการบรรยาย การอภิปรายกลุม การสาธิต 
การแสดงบทบาทสมมติ การใชสถานการณจริง และการ
ประชุมกลุม
 3. การเผยแพรสารสนเทศดานสขุภาพทางสือ่มวลชน 
เปนการถายทอดความรูดานสขุภาพใหกบัผูรบัขอมลูหรอืกลุม
เปาหมายที่ไมเฉพาะเจาะจง สามารถใหความรูไดหลายวิธี 
และหลายชองทาง เปนการนาํขาวสาร ความรู และขอเทจ็จรงิ
ไปถึงประชาชนทั่วทุกแหงในระยะเวลาอันรวดเร็ว และทัน
เหตกุารณ รวมถึงกระตุนใหประชาชนสนใจปญหาสขุภาพและ
คิดแกไขปญหาสุขภาพไดดวยตนเอง ชักชวนใหประชาชนเขา
รวมโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ได การเผยแพรสารสนเทศ
ดานสุขภาพวิธีนี้ทําไดโดยการออกหนวยเคล่ือนท่ี การฉาย
ภาพยนตร สือ่กระจายเสยีงทางวทิยชุมุชน หอกระจายขาวใน
หมูบาน วิทยุ โทรทัศน บอรดความรูในชุมชน หนังสือพิมพ 
ตํารา วารสาร จุลสาร และการใหขอมูลขาวสารดานสุขภาพ
ผานทางอินเทอรเน็ต  
 กลาวโดยสรุป  วธิกีารเผยแพรสารสนเทศดานสุขภาพ
มีหลายรูปแบบ การเลือกวิธีการเผยแพรสารสนเทศดาน
สุขภาพทําใหผูรับขอมูลเกิดการเรียนรูและเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี แตละรูปแบบก็มีวิธีการนําไปใช ขอดี
และขอเสียแตกตางกัน ดังนั้น การเผยแพรสารสนเทศดาน
สขุภาพไมควรเลอืกรปูแบบใดรปูแบบหนึง่โดยเฉพาะ แตควร
เลอืกใหเหมาะสมกบัจดุประสงค เนือ้หา สถานท่ี จาํนวนกลุม
เปาหมาย วุฒิภาวะและพื้นฐานความรูของผูรับ และตองเนน
ใหผูรับความรูตัดสินใจเลือกปฏิบัติดวยตนเอง 
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รูปแบบกิจกรรมและส่ือเพื่อการเผยแพรสารสนเทศดาน
สุขภาพในโรงพยาบาล
 สื่อที่ใชในการเผยแพรสารสนเทศดานสุขภาพ เปน
เคร่ืองมือสําคัญในการถายทอดขาวสาร และความรูดาน
สุขภาพจากผูเผยแพรความรูไปยังกลุมเปาหมาย เพื่อสราง
ความรู ความเขาใจ ทัศนคติท่ีดี และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพในทางที่ดี  สื่อที่ใชในการเผยแพรสารสนเทศดาน
สุขภาพมีความสําคัญตอกลุมเปาหมาย ซ่ึงชวยกระตุนความสนใจ
ใหทํากิจกรรม เพ่ิมการจดจําไดมากขึ้นตลอดจน ทําใหเกิด
ความคิดและสามารถแกปญหาได สื่อที่เหมาะสมจะทําใหเกิด
ประสบการณ และทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย อยางไร
ก็ตามหากผูเผยแพรความรูใชวิธีการใหความรูที่ไมเหมาะสม 
ขาดจุดมุงหมายของการใหความรูที่ชัดเจน ขาดความพรอม 
หรอืขาดการเตรียมการใชสือ่อยางดีพอ ดงันัน้ ผูเผยแพรความ
รูจึงควรตระหนักถึงความสําคัญของส่ือสําหรับใหความรูและ
เลือกใชสื่อใหเหมาะสม  
 ตัวอยางของส่ือท่ีสามารถเลือกใช ไดแก  รูปภาพ  ภาพพลิก  
ตัวอยางของจริง  หุนจําลอง ภาพยนตร วีดิทัศน อินเทอรเน็ต 
เปนตน ซึ่งสภาพสังคมในปจจุบันเปนสังคมที่เปดกวางในการ
รับสารสนเทศ  จากการศึกษาของสุกัญญา ลาดซาย (2557)  
ทีไ่ดศกึษาผลของการใหขอมูลโดยใชสือ่วดีทิศันตอความรูและ
การปฏิบัติตนของผูปวยผาตัดตอกระจกและญาติผูดูแล พบวา
หลังจากไดรับการสอนแบบการรับชมส่ือวีดิทัศนผูปวยผาตัด
ตอกระจกมีความรูเพิม่มากขึน้ และญาตผิูปวยสามารถปฏบิตัิ
การเช็ดตาและหยอดตาไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 100
 รปูแบบการจดักจิกรรมเผยแพรสารสนเทศดานสขุภาพ
ในโรงพยาบาลมีดังนี้ (กันยา  กาญจนบุรานนท, 2543)
 1. การจัดกิจกรรมใหความรูสําหรับผูปวยนอก ผูปวย
ที่เขามารับการตรวจหรือรักษาตัวในโรงพยาบาล เปนผูขาด
ความรูในดานการปฏบิตัตินเพือ่หลกีเลีย่งจากการเจบ็ปวยดวย
โรคท่ีปองกันได หรือเจ็บปวยดวยโรคท่ีสามารถรักษาไดดวย
วิธีงายๆ การจัดกิจกรรมใหความรูดานสุขภาพแกผูมารับ
บริการที่แผนกผูปวยนอก สามารถทําไดทุกโอกาสทุกบริการ 
เชน ขณะรอตรวจ หลังตรวจ คลินิกฝากครรภ คลินิกสุขภาพ
เด็กดี คลินิกทันตกรรม หรือคลินิกโรคเบาหวาน การใหความรู
ดานสุขภาพควรมุงเนนการปฏิบัติท่ีผูปวยสามารถปฏิบัติไดจริง 
และเหมาะสมกับสภาพการณของผูรับบริการ อาจใชสื่อชวย
ในการใหความรู เชน ฉายภาพยนตร เสียงตามสาย เทปเสียง  
เอกสาร  แผนพับ ใบปลิว โปสเตอร ฯลฯ ทั้งนี้ เนื้อหาความรู
ที่ควรแนะนําใหแกผูรับบริการแผนกผูปวยนอก ไดแก ชนิด
และสาเหตุของโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล 

อาการผิดปกติจากการใชยา การดูแลตนเอง อาหารท่ีควร
บริโภค การพักผอน การออกกําลังกาย รวมถึงการแนะนํา
แหลงบรกิารสขุภาพในชมุชนใกลบาน แนะนําการปองกันและ
ควบคุมไมใหโรคแพรกระจาย และการกลับมาตรวจซําตาม
แพทยนัด  
 วชิรญาณ  การเกษ,  วลัยพร  นันทศุภวัฒน, และ พรอมจิตร  
หอนบุญเหิม (2553) ไดศึกษาผลของการใหความรูเรื่องการ
ดูแลเทาและการนวดเทาดวยตนเองตอสภาวะเทาในผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 2  โดยศึกษาจากผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 
ที่มารับบริการรักษาพยาบาลคลินิกพิเศษ แผนกผูปวยนอก
โรงพยาบาลหนองก่ี อาํเภอหนองก่ี จงัหวัดบุรรีมัย ผลการวิจยั
พบวา  การใหความรูเรื่องการดูแลเทา  สอนการนวดเทาดวย
ตนเอง รวมกับการติดตามเย่ียมบาน รวมท้ังการช้ีแนะใหกําลังใจ 
และเสริมสรางความมั่นใจใหผูปวยในการดูแลตนเอง ทําให
คาเฉลี่ยคะแนนประเมินสภาวะเทาดีขึ้น สงผลใหผูปวยไดรับ
การดูแลที่มคีุณภาพ  มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  ลดโอกาสเส่ียงของ
การเกิดแผลที่เทา  ลดการสูญเสียอวัยวะ เชน ขา  เทา หรือ
นิว้เทา และลดคาใชจายในการรักษาของสถานพยาบาลไดดวย
 2.  การจัดกิจกรรมใหความรูสําหรับผูปวยใน เปนการให
ความรูดานสุขภาพแกผูปวยขณะพักรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล 
หรือกอนที่แพทยจะอนุญาตใหผูปวยกลับบาน เพื่อใหผูปวย
ไดเรียนรูปญหาการเจ็บปวยของตนเอง ปญหาสุขภาพอ่ืนที่
ควรทราบ การปองกนัการเจบ็ปวยบอยๆ การสงเสริมสุขภาพ
อนามัย การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับปญหาสุขภาพอนามัย  
ทั้งนี้ ควรใหขอมูลแกผูปวยกอนกลับบาน ซึ่งอาจจะไมไดผล
เพราะผูปวยอาจไมสนใจตอคาํแนะนําของเจาหนาท่ีเทาทีค่วร 
เนือ่งจากตืน่เตนทีจ่ะไดจะกลบับาน โดยการใหคาํแนะนาํแบบ
เรงรีบอาจทําใหผูปวยจําไมไดหรือฟงไมทัน ในทางตรงขาม
การใหความรูดานสุขภาพควรเร่ิมตนตั้งแตผูปวยเขารับการ
รกัษา ขณะรับการรกัษา และกอนท่ีผูปวยจะกลับบาน รวมท้ัง
ควรทบทวนความรูที่ไดรับ สิ่งที่ตองปฏิบัติเมื่อกลับบาน 
การดูแลสุขภาพของตัวเอง การตอบขอสงสัยกอนผูปวยกลับบาน 
การมาตรวจตามแพทยนัด การรับประทานยา และการรับ
ประทานอาหาร ทัง้นีอ้าจใหความรูโดยการจัดทาํปายเผยแพร
ความรูแกผูปวยและญาติ หรือแจกเอกสาร แผนพับ คูมือ 
เปนตน
 มนทกานต  ยอดราช  และ ทัศนา  ชูวรรธนะปกรณ (2556)  
ไดศกึษาผลของโปรแกรมการใหขอมลูเตรยีมความพรอมรวม
กับการออกกําลังกายดวยยางยืด ตอความรูสึกและความ
สามารถในการทําหนาท่ีของรางกายของผูสูงอายุ หลังผาตัด
เปลี่ยนขอเขาเทียม  ซึ่งพบวาการใชโปรแกรมการใหขอมูล
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เตรยีมความพรอมรวมกบัการออกกาํลงักายดวยยางยดื  ชวย
เสรมิประสทิธภิาพการรกัษา  และฟนฟสูมรรถภาพของขอเขา
ใหทําหนาท่ีไดดีย่ิงข้ึน ชวยใหผูสูงอายุหลังผาตัดเปล่ียนขอเขา
เทียมมีความรูเร่ืองโรค และเร่ืองการปฏิบัติตัวกอนและหลังผาตัด  
การออกกําลังกายดวยยางยืดสามารถปฏิบัติไดถูกตอง  สงเสริมให
เกดิพฤตกิรรมการออกกาํลงักายทีต่อเนือ่ง และสงผลตอความ
สามารถในการทําหนาที่ของรางกาย
 3. การจัดกิจกรรมใหความรูสําหรับเจาหนาท่ีใน
โรงพยาบาล เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลประกอบ
ดวยบคุลากรหลายประเภท ไดแก แพทย ทนัตแพทย เภสชักร 
พยาบาล นกัสังคมสงเคราะห นกัสขุศกึษา โภชนากร พนกังาน
สาธารณสุข  พนักงานธุรการ  และคนงาน  ทั้งนี้คุณภาพการ
ใหบริการทางการแพทยจะมีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับการ
บรกิารดแูลผูปวยอยางด ีและใหความรูทีด่คีวบคูกนั เจาหนาที่
ของโรงพยาบาลที่ใหการดูแลรักษาพยาบาลผูปวยโดยตรง  
มอีทิธพิลอยางมากตอการใหความรูดานสขุภาพแกผูปวย และ
ชวยใหผูปวยเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพไปในทางท่ีถกูตอง
เหมาะสม ควรฝกอบรมเจาหนาที่เหลาน้ีใหมีความรูในการให
ความรูดานสุขภาพ ตระหนักถึงความสําคัญของการใหความรู
ดานสุขภาพตอการบริการสุขภาพ มีทักษะการติดตอสื่อสาร
ที่ดีกับผูปวยและญาติผูปวย รวมทั้งมีการดําเนินงานใหความ
รูดานสขุภาพในโรงพยาบาล และการเผยแพรขาวสารและการ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับบริการของโรงพยาบาล
 4. การจัดกิจกรรมใหความรูสําหรับบุคคลทั่วไป 
ปจจุบันโรงพยาบาลสวนมากไดขยายบริการทางดานการ
แพทยและการสาธารณสุขเขาสูชุมชนใหมากที่สุดเทาท่ีจะ
ทําได เพ่ือใหบริการสาธารณสุขเบ้ืองตนแกประชาชน แกปญหา
การเจบ็ปวยของประชาชน รวมทัง้สรางเสรมิสขุภาพและการ
ปองกันโรค ทั้งนี้การต้ังรับใหบริการในโรงพยาบาล อาจไม
เพียงพอที่จะแกไขปญหาการเจ็บปวยไดทันเหตุการณ ทั้งยัง
เปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ เพราะผูปวยมารับบริการท่ี
โรงพยาบาลตอเม่ือเกิดการเจ็บปวย และบางรายก็อาจแพร
กระจายเชื้อโรคกอนเขาโรงพยาบาล  

 การมุงใหบริการรักษาในโรงพยาบาลยอมเปนการ
แกปญหาท่ีไมสิน้สดุ ดงันัน้การใหความรูดานสุขภาพจะทําให
ประชาชนเกิดการเรยีนรู เกดิความเขาใจ และใหความรวมมอื
ในการกําจดัตนเหตคุวามเจบ็ปวย และปองกันโรคทีจ่ะเกดิขึน้
ในชุมชน ทําใหประชาชนเขาใจปญหาและสภาพของโรคภัย
ไดอยางแทจริง  และเขาใจสาเหตุของการปฏิบัติตัวไมถูกตอง 
ในการนีก้ารใหความรูดานสขุภาพสาํหรบัประชาชนทัว่ไป ยอม
แตกตางจากกลุมอื่น เพราะเปนความรูในขณะท่ีเขายัง
ไมตองการ การใหความรูดานสุขภาพอาจอยูในรูปแบบนิทรรศการ 
เสียงตามสาย  และการตอบปญหาสุขภาพ  โดยควรเนนเรื่อง
ปญหาสุขภาพในชุมชน ปญหาดานอนามัยสวนบุคคล การควบคุม
และปองกันโรคติดตอ และการควบคุมสิ่งแวดลอม

บทสรุป
 การเผยแพรสารสนเทศดานสุขภาพในโรงพยาบาล  
เปนกระบวนการปรับเปลี่ยนการเรียนรูของบุคคลใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ  ซึ่งเปนผลใหลดคาใชจายใน
การรักษาตัว ผูปวยฟนฟูสุขภาพไดเร็วขึ้น ลดปญหาโรค
แทรกซอน  ลดระยะเวลาในการรักษาพยาบาล  ชวยปองกัน
การแพรกระจายโรค  ลดปญหาดานเศรษฐกจิและสงัคม  และ
ชวยสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับโรงพยาบาล เจาหนาท่ีสาธารณสุข
ในโรงพยาบาลตองมีบทบาทในการจัดสิ่ งแวดลอมใน
โรงพยาบาลใหเอือ้ตอการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีด ีโดยใหผูปวย
หรอืผูรบับรกิารมกีารปฏบิตัติวัทีเ่หมาะสม  เกดิการเรยีนรูใหม 
รูจักปญหาสุขภาพ รูวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง สามารถปฏิบัติตาม
คาํแนะนาํได  เพือ่ใหประชาชนเกดิการเรยีนรูทางดานสขุภาพ
อนามัย ซึง่หมายถึง การเปล่ียนแปลงทางดานความคิด ทัศนคติ
และการปฏิบัติทางดานสุขภาพอนามัย  ดังน้ัน การเปล่ียนแปลง
ตามแนวคิดหลักของการใหความรูดานสุขภาพจะสมบูรณกต็อ
เม่ือการเปล่ียนแปลงท้ัง 3 ดานน้ีเกิดข้ึนในตัวบุคคล คือ 
เกิดการเปล่ียนแปลงความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติ  โดยการ
ใหความรูดานสุขภาพแกผูปวยและญาติ เจาหนาที่ ใน
โรงพยาบาล และบุคคลทั่วไป 
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