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The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province
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3. ให้ความสำ�คัญในการสื่อสาร การให้ความรู้ ข้อมูล
pattern 1 andข่า3วสารเกีย่ วกับสุขภาพ โดยแนะนำ�การเกิดโรค ปัจจัยเสีย่ งต่อการ
1 – by farmers,
เกิดโรค การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ
rs and consumers
4. เน้นการทำ�งานที่สอดคล้องกับชุมชนการมีส่วนร่วม
onsumers (4.16%).
ของชุมชนในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
mers, compilers,
สรุปว่า การให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านสุขภาพเพือ่ ให้ประชาชน
nsumers (32.61%)
เกิดการเรียนรูท้ างด้านสุขภาพอนามัย ซึง่ หมายถึง การเปลีย่ นแปลง
nsumption within
ทางด้านความคิด ทัศนคติ และการปฏิบัติทางด้านสุขภาพอนามัย
mocratic Republic
หรือ ที่เรียกว่าพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) ดังนั้น
aht per day. This
การเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดหลักของการให้ความรู้ ด้านสุขภาพ
จะสมบูรณ์กต็ อ่ เมือ่ การเปลีย่ นแปลงทัง้ 3 ด้านนีเ้ กิดขึน้ ในตัวบุคคล
คือ เกิดการเปลีย่ นแปลง ความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude)
และการปฏิบัติ (Practice)

bon Administration
ความสำ�คัญของการเผยแพร่สารสนเทศสุขภาพ
มนุษย์จะสามารถดำ�รงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุขจะต้องมี
010). The whole
สภาวะทางสุขภาพที่สมบูรณ์ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ซึ่งต้อง
ney and spending
เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่สร้างเสริมสุขภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา การเผยแพร่
ful to the farmers
สารสนเทศสุขภาพจึงเป็นการศึกษาตลอดชีวิตที่มีความสำ�คัญ
business. All the
trategic plans อย่
forางยิ่งต่อบุคคล ครอบครัวและชุมชน ซึ่งการเผยแพร่สารสนเทศ
ขภาพมีความสำ�คัญ ดังนี้
d in a databaseสุas
1. ความสำ�คัญต่อบุคคล มีความจำ�เป็นต่อการดำ�เนินชีวติ
l plan of Nakhon
ประจำ�วันของทุกๆ คน ไม่วา่ จะอยูใ่ นสภาพทีเ่ จ็บป่วยหรือมีสขุ ภาพดี
nt of agricultural
หรือกลุ่มที่เสี่ยงต่อความเจ็บป่วย มุ่งที่การสร้างเสริมความมีชีวิต
in the areas both
อันดี ซึ่งก็คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเอง โดยมีพฤติกรรมสุขภาพ
hboring areas has
ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสร้างเสริมความมีสุขภาพดี สามารถ
tury.
te the creationดำof�รงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุขและด้วยความพอใจ โดยต้องเรียนรู้
เรื่องสุขภาพอนามัยอยู่เสมอตลอดชีวิต
ucts (egg product,
2. ความสำ�คัญต่อครอบครัวและชุมชน การมีพฤติกรรม
tion) as it can be
สุขภาพทีถ่ กู ต้อง เหมาะสมของแต่ละบุคคลขึน้ อยูก่ บั การสนับสนุน
or promotion of
ส่งเสริมของสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ อำ�นวย
andard and Safe.’
ในชุมชนด้วย และสุขภาพอนามัยของครอบครัวและชุมชนจะดี
system has not
ได้นั้น ก็ข้ึนอยู่กับพฤติกรรมสุขภาพของแต่ละบุคคลในครอบครัว
e past, but it has
และชุมชนนั้นๆ ด้วย
efforts based on
3. ความสำ�คัญต่อผูใ้ ห้บริการสุขภาพ บุคคลทีม่ บี ทบาท
bjectives, mission
ในการให้ความรูด้ า้ นสุขภาพนัน้ มีอยูห่ ลายกลุม่ โดยเฉพาะพยาบาล
cken farms have
ซึง่ เป็นผูท้ มี่ โี อกาสติดต่อสือ่ สารกับประชาชนทีม่ ารับบริการสุขภาพ
s from the private
เป็นอย่างมาก จึงมีบทบาทสำ�คัญต่อการเผยแพร่สารสนเทศสุขภาพ
chickens in order
ขอบเขตของการปฏิบตั พิ ยาบาลขอบเขตหนึง่ คือ การสอนเกีย่ วกับ
hicken products.
สุขภาพซึ่งเป็นบทบาทที่สำ�คัญของพยาบาล เพราะข้อมูลข่าวสาร
chicken farm in
Phanom province
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เป็นปัจจัยสำ�คัญในการดูแลสุขภาพของตนเองและการพึง่ พาตนเอง
ของประชาชน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนและชุมชนมีการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค และมีภาวะสุขภาพทีด่ ี (Nies & McEwen,
2015)
4. ความสำ�คัญต่อการบริหารงานสุขภาพ สถานบริการ
สุขภาพทุกระดับ จะต้องให้บริการสุขภาพ ทีม่ ผี ลต่อการสร้างเสริม
สุขภาพและการป้องกันความเจ็บป่วย กิจกรรมด้านการสร้างเสริม
สุขภาพและการป้องกันความเจ็บป่วย เป็นนโยบายสำ�คัญในการ
พัฒนาสาธารณสุขของประเทศ การเผยแพร่สารสนเทศสุขภาพ
เป็นกิจกรรมสำ�คัญในการปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันความเจ็บป่วย ดังนั้น สถานบริการสุขภาพต้องจัดให้มี
การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นสุ ข ภาพแก่ ผู้ ป่ ว ยและประชาชน
เพือ่ สนองตอบต่อนโยบายสาธารณสุขของประเทศ ดังจะเห็นได้จาก
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดการเจ็บป่วยมีปริมาณสูง
มากขึน้ ถ้าหากว่าการให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านสุขภาพเกิดผลดีตอ่ การ
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟืน้ ฟูสภาพแล้วย่อมมีผล
ให้ค่าใช้จ่ายในการบริการสุขภาพลดลง
5. ความสำ�คัญต่อการพัฒนาประเทศ การทีม่ นุษย์ได้รบั
สารสนเทศด้านสุขภาพทำ�ให้มนุษย์มีสุขภาพที่ดี สามารถทำ�งาน
หรือประกอบอาชีพได้อย่างราบรื่นนั้นเท่ากับเป็นการสร้างความมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ นี นั่ เอง ซึง่ เกิดผลดีตอ่ ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศชาติ ส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศด้วย
วัตถุประสงค์ของการเผยแพร่สารสนเทศสุขภาพ
การเผยแพร่สารสนเทศสุขภาพเป็นวิธกี ารทีท่ �ำ ให้ประชาชน
ได้ รู้ จั ก การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและการป้ อ งกั น ความเจ็ บ ป่ ว ย
สร้ า งทั ศ นคติ ต่ อ สุ ข ภาพและเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
ไปในทางที่ดี ทำ�ให้บุคคลได้เปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติและ
การปฏิบัติทางด้านสุขภาพ ดังนั้นการเผยแพร่สารสนเทศสุขภาพ
จึงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์, 2556)
1. มุ่ ง สร้ า งเสริ ม ให้ บุ ค คลมี สุ ข ภาพดี ทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย
จิตใจและสังคม
2. มุ่ ง สร้ า งเสริ ม ให้ ค รอบครั ว และชุ ม ชนมี สุ ข ภาพดี
การทีบ่ คุ คลเพียงคนเดียวมีสขุ ภาพดียงั ไม่เป็นการเพียงพอ ครอบครัว
ทั้งครอบครัวต้องมีสุขภาพดีด้วย และต้องให้ชุมชนมีสุขภาพดีด้วย
3. มุ่งให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรม
สุขภาพ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ
4. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเรื่อง
สุขภาพ ซึง่ สามารถตอบสนอง โดยการให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านสุขภาพ
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5. เพือ่ แก้ปญ
ั หาสุขภาพของประชาชน โดยการให้ขอ้ มูล
5. ช่วยให้เกิดความน่าสนใจยิง่ ขึน้ เกิดความ สนุกสนาน
The
results
of
study
revealed
that
egg
distributing
channels
comprised
4 channels in pattern 1 and 3
ข่าวสารด้านสุขภาพแก่ประชาชน ให้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของ ในการเรียนรู้
channels
in ครอบครั
patternว 2.
The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions
channel
– byอย่farmers,
ตนเอง
ชุมชน
6. ช่วยส่งข้อwere:
มูลข่าวสารด้
านสุข1ภาพได้
างกว้างขวาง
compilers, middlemen,
retailers
and
consumers
(51.98%),
channel
2
–
by
farmers,
compilers,
retailers
and
consumers
6. เพือ่ ลดจำ�นวนประชาชนทีไ่ ปปรึกษาปัญหาทีเ่ กีย่ วกับ และรวดเร็ว
(26.73%),
channel
3 – by
farmers, retailers
and consumers (17.13%), and channel
– by farmers
and consumersข ภาพไปสู
(4.16%).่ ก ลุ่ ม
สุขภาพที่สถานบริ
การสาธารณสุ
ข
7. ช่ ว4ยในการนำ
� เสนอสารสนเทศสุ
Pattern 2 had7.3 เพื
channels
inป้ domestic
distribution
of eggs: าchannel
compilers,
อ่ ลดจำ�นวนผู
ว่ ยด้วยโรคทีป่ and
อ้ งกันforeign
ได้ ถ้าประชาชน
เป้าหมายโดยผ่
นประสาทสั1ม–ผัสby
ทั้งห้farmers,
า
middlemen,
retailers and
and�ได้consumers
(32.61%)สื่อใน
ได้รบั สารสนเทศเกี
ย่ วกับconsumers
การป้องกันโรค(39.83%),
การแพร่กchannel
ระจายโรคต่2 า–งๆby farmers, compliers,
8. ช่วยให้retailers
เพิ่มการจดจำ
มากขึ้น สามารถใช้
and channel
3 – งfarmers,
retailers
of yielded
eggsหfor
ที่ติดต่อไปยั
ผู้อื่นก็จะลดลงด้
วย and consumers (27.56%). The total
การเรีamount
ยนรูด้ ว้ ยตนเองได้
โดยการดู
รือฟัconsumption
งสือ่ นัน้ ซ้�ำ ๆ ได้ตwithin
ามต้องการ
Nakhon Phanom
province
and
neighboring
provinces
including
those
exported
to
Lao
People’s
Democratic
Republic
8. เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาสุ ข ภาพในระยะยาวของชุ ม ชน
9. ช่วยให้ผู้รับสารสนเทศสามารถเรียนรู้และค้นคว้า
was 29,362
trays with 30 สeggs
for each
trayนorมาตรการหนึ
125,837 eggs
day whichขwere
304,970 baht per day. This
เนื่องจากการเผยแพร่
ารสนเทศสุ
ขภาพเป็
่งที่ใช้ per สารสนเทศสุ
ภาพได้worth
ด้วยตนเอง
was theแก้working
in Ban
Klang
village
9,149,100 baht per month.
ไขปัญหาสุcapital
ขภาพของบุ
คคลหรื
อชุมชน
ทำ�ให้ปwhich
ญ
ั หาสุขearned
ภาพลดลง
เนื่องจากประชาชนได้
เปลี่ยนแปลงพฤติ
ขภาพ / Marketingประเภทของสื
สำ�หรับเผยแพร่สารสนเทศสุขภาพ
Keywords
: Egg-laying Chicken
Farmers’กรรมสุ
Cooperative
Channels / ่อConsumers
สื่อสำ�หรับเผยแพร่สารสนเทศสุขภาพสู่กลุ่มเป้าหมาย
สื่อสำ�หรับเผยแพร่สารสนเทศสุขภาพ
สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้
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promotion)
as it canองชุ
beมพร
การเผยแพร่
แก่ประชาชน
เภอเมือง จังหวัดชุมพร พบว่า การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของ
Phanom district,
Nakhonสารสนเทศสุ
Phanomขภาพให้
province
by theจะต้อง seenอำ�from
a merchandise slogan for promotion of
อาศัยเครื่องมือในการส่งสาร ซึ่งก็คือ การใช้สื่อเป็นตัวกลางหรือ ผู้ สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ จากแหล่ ง สารสนเทศประเภทบุ ค คล
chicken egg poultry farmers’ cooperative. The egg-laying
selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’
ช่องทางในการเผยแพร่ สือ่ สำ�หรับเผยแพร่สารสนเทศสุขภาพ จึงมี ได้แก่ แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
chicken farmers preserve the original identity and
The current layer chicken feeding system has not
ความสำ�คัญดังนี้
2. สือ่ สิง่ พิมพ์ เป็นสือ่ ทีม่ คี วามสำ�คัญและมีความจำ�เป็น
culture of raising them by keeping their chickens in open
changed significantly from that of the past, but it has
1. ช่วยให้รับสารสนเทศได้ในปริมาณที่มากขึ้นในเวลา อย่างยิ่งในการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องสุขภาพ
houses made of bamboo with thatched roofs which are
been improved with an integration of efforts based on
ที่จำ�กัด
อนามัย และเผยแพร่กิจกรรมการดำ�เนินงานของหน่วยงาน เพื่อ
convenient and easy to manage in a tight budget. They
new
with the
well-defined
mission
2. ทำ�ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ ก่อplans
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ใจในเรื่องยาก ๆ ให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นในระยะเวลาอันสั้น
ได้แก่ ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ จดหมายข่าว ภาพพลิhave
ก จุลสาร
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compared
to
other
been
supervised
by
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companies
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private
3. ช่วยให้เผยแพร่สารสนเทศได้ง่ายขึ้น
วารสาร หนังสือ พัชรี คมจักรพันธุ์ (2556) ได้กล่าวว่า พฤติกรรม
private sector 4.companies.
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by
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that
egg-laying
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in order
ช่วยกระตุน้ และสร้างความสนใจให้กบั กลุม่ เป้าหมาย ส่งเสริ
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the
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ติดตามสารสนเทศสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง
ประจำ�วันของผู้สูงอายุทำ�ให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์
until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province
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วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

และสังคม ก่อให้เกิดผลดีต่อภาวะสุขภาพ ทำ�ให้ผู้สูงอายุสามารถ
pattern 1 andดำ�3รงชีวิต ในสังคมได้อย่างเป็นสุข เอาใจใส่ต่อสุขภาพตนเอง
1 – by farmers,
โดยการแสวงหาข้ อ มู ล และความรู้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ การศึ ก ษา
rs and consumers
หาความรู้ที่เกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งผู้สูงอายุสามารถกระทำ�ได้โดย
onsumers (4.16%).
แสวงหาความรู้ทางด้านสุขภาพจากการอ่านหนังสือหรือสื่อต่างๆ
mers, compilers,
3. สื่อมวลชน หมายถึง ช่องทางที่สามารถสื่อสารให้
nsumers (32.61%)
เข้าถึงคนจำ�นวนมากที่มีความหลากหลายได้อย่างรวดเร็วภายใน
nsumption within
เวลาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
mocratic Republic
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หอกระจายข่าว เสียงตามสาย
aht per day. This
สถานีวทิ ยุชมุ ชน ตัวอย่างผลการศึกษาของ พรชิตา อุปถัมภ์ (2559)
ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศสุขภาพของผู้สูงอายุ
ผลการศึกษาพบว่า แหล่งสารสนเทศสุขภาพที่ผู้สูงอายุเลือกใช้
บ่อยคือ แหล่งสารสนเทศที่เป็นสื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์ และผลการศึกษาของ ชลธิชา อินขุนทด และสมาน
bon Administration
ลอยฟ้ า (2559) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมสารสนเทศสุ ข ภาพของ
ผูส้ งู อายุ จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่
010). The whole
รับสารสนเทศสุขภาพจากการดูโทรทัศน์ อยู่ในระดับมากที่สุด
ney and spending
4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ สื่อเฉพาะกิจที่ผลิตออกมา
ful to the farmers
ในรูปแสง สีและเสียง เช่น เทปบันทึกเสียง วีดิทัศน์ ภาพยนตร์
business. All the
trategic plans เว็forบไซต์ออนไลน์ จากการศึกษาของสุกัญญา ลาดซ้าย (2557)
d in a databaseทีas่ได้ศึกษาผลของการให้ข้อมูลโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และ
การปฏิบตั ติ นของผูป้ ว่ ยผ่าตัดต้อกระจกและญาติผดู้ แู ล ผลการศึกษา
l plan of Nakhon
พบว่า ผูป้ ว่ ยผ่าตัดต้อกระจกหลังจากได้รบั การสอนแบบการรับชม
nt of agricultural
สือ่ วีดทิ ศั น์ มีความรูเ้ พิม่ มากขึน้ และญาติผปู้ ว่ ย หลังจากได้รบั ชม
in the areas both
สื่อวีดิทัศน์แล้ว สามารถปฏิบัติการเช็ดตา และหยอดตาได้ถูกต้อง
hboring areas has
คิดเป็นร้อยละ 100
tury.
5. สือ่ พืน้ บ้าน หมายถึง สือ่ ทีอ่ าจเป็นบุคคล คณะบุคคล
te the creation of
ตลอดจนเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ เ กี่ ย วกั บ การแสดงกิ จ กรรมและ
ucts (egg product,
ฒนธรรม โดยเป็นสื่อที่ชาวบ้านสร้างสรรค์ขึ้นและยึดถือปฏิบัติ
tion) as it can วัbe
สืบเนื่องกันมา เช่น หมอลำ� ลิเก เพลง ตลอดจนประเพณี และ
or promotion of
พิธีกรรมต่าง ๆ
andard and Safe.’
6. สื่อกิจกรรม ได้แก่ การจัดแสดงขบวนแห่ การจัด
system has not
รถเคลื่อนที่ การจัดสนทนากลุ่ม ตัวอย่างการศึกษาของ จันทิรา
e past, but it has
เพียรอดวงษ์, อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ และ จุฬาภรณ์ โสตะ (2555)
efforts based on
ทีไ่ ด้ศกึ ษาการพัฒนาการจัดการสุขภาพผูส้ งู อายุ ตำ�บลคันธารราษฎร์
bjectives, mission
อำ�เภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ผู้สูงอายุได้รับความรู้
cken farms have
ด้านสุขภาพจากการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และจากกิจกรรมทีไ่ ด้
s from the private
chickens in order
hicken products.
chicken farm in
Phanom province
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ถ่ายทอดความรูส้ ชู่ มุ ชนในระดับหมูบ่ า้ นและการศึกษาของ วิไลวรรณ
คมขำ�, กฤษณา หงส์ทอง และ คมสัน แก้วระยะ (2555) ที่ได้ศึกษา
ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำ�บล
ธงชัย อำ�เภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุ
เข้าร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนและได้รับข่าวสารทางด้านสุขภาพ
จากบุคลากรสุขภาพ
ผู้เผยแพร่สารสนเทศสุขภาพจะเลือกใช้สื่อประเภทใด
ในการเผยแพร่สารสนเทศสุขภาพควรคำ�นึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1. สื่ อ ต้ อ งสั ม พั น ธ์ กั บ เนื้ อ หาและจุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะ
ถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้าหมาย
2. สื่ อ ต้ อ งเหมาะสมกั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย วั ย ระดั บ
การศึกษา และสภาพท้องถิ่น
3. สือ่ ต้องราคาไม่แพงจนเกินไป ถ้าจะผลิตเองควรคุม้ ค่า
กับการลงทุนและระยะเวลาที่นำ�ไปใช้
4. สื่อต้องมีความสะดวกในการใช้ ผู้ใช้ต้องรู้จักการเก็บ
และบำ�รุงรักษาให้ใช้งานได้ยาวนาน คุ้มค่าแก่การลงทุน
5. สื่ อ ต้ อ งมี คุ ณ ภาพและคุ ณ ลั ก ษณะที่ ทำ � ให้ ผู้ รั บ
สารสนเทศบรรลุวัตถุประสงค์ได้
6. เลือกสื่อที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจ
7. สื่อต้องมีความน่าเชื่อถือ
8. สื่อต้องมีความเหมาะสมกับรูปแบบของการเผยแพร่
สารสนเทศ เช่น เผยแพร่สารสนเทศโดยวิธีการสาธิต สื่อที่ใช้ก็ควร
จะเป็นตัวอย่างของจริงไม่ควรใช้รูปภาพ

บทสรุป
สือ่ สำ�หรับเผยแพร่สารสนเทศสุขภาพเป็นเครือ่ งมือสำ�คัญ
ในการถ่ายทอดสารสนเทศสุขภาพจาก ผู้ส่งไปยังผู้รับ ทำ�ให้ผู้รับ
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทศั นคติทดี่ ี และมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
สุขภาพในทางที่ดี สื่อสำ�หรับเผยแพร่สารสนเทศสุขภาพนั้นมี
ความสำ�คัญต่อการเรียนรู้ของผู้รับสารสนเทศ ช่วยเพิ่มการจดจำ�
ได้มากขึน้ ทำ�ให้เกิดความคิดและสามารถแก้ปญั หาได้ ดังนัน้ ผูเ้ ผยแพร่
สารสนเทศจึงควรตระหนักถึงความสำ�คัญของสื่อและเลือกใช้สื่อ
ให้เหมาะสม ตัวอย่างของสื่อสำ�หรับเผยแพร่สารสนเทศสุขภาพ
ได้แก่ เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น
แผ่นพับ จดหมายข่าว จุลสาร วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และการจัดหน่วยเคลื่อนที่
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