
Mind  Maps

ดร. ประชาสรรค์  แสนภักดี
Glocalization Training Center

สื่อเสียงสื่อสารสุขภาพ

   Boosting Your Brainpower
and Unleashing the Miracles
  of Your Mind

รวมสุดยอดแผนที่ความคิด

    การส่ือสารเพ่ือสุขภาพ

1



เอกสารเผยแพร เว็บไซต ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล – ขอนแกน , ประเทศไทย  

ภก. ดร. ประชาสรรค แสนภักด ี 1 

คุณภาพแหงชีวิต ปฏิทินแหงความหวัง 
จากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน 
มรดกวรรณกรรม ศ.ดร.ปวย  อึ๊งภากรณ 

 
เมื่อผมอยูในครรภของแม ผมตองการใหแมไดรับประทานอาหาร
ท่ีเปนคุณประโยชน และ ไดรับความเอาใจใส และบริการอันดีใน
เร่ืองสวัสดิภาพของแมและเด็ก ผมไมตองการมีพ่ีนอง มากอยาง
ท่ีพอแมผมมีอยู และแมจะตองไมมีลูกถี่นัก  

 พอกับแมจะแตงงานกันถูกฎหมาย หรือธรรมเนียมประเพณีหรือไมไมสําคัญ แตสําคัญท่ี
พอ กับแมตองอยูดวยกันอยางสงบสุข ทําความอบอุนใหผมและพ่ีนอง  
 ในระหวาง 2-3 ขวบแรกของผม ซึ่งรางกายและสมองผมกําลังเติบโตในระยะท่ีสําคัญ 
ผมตองการใหแมผมกับตัวผมไดรับประทานอาหารท่ีเปนคุณประโยชน  
  ผมตองการไปโรงเรียน พ่ีสาวหรือนองสาวผมก็ตองการไปโรงเรียน จะไดมีความรูหากินได 
และจะไดรูคุณธรรม แหงชีวิต ถาผมสติปญญาเรียนชั้นสูงๆ ขึ้นไป ก็ใหมีโอกาสเรียนได ไมวาพอแม
ผมจะรวยหรือจน จะอยูในเมือง หรือชนบทแรนแคน 
 เมื่อออกจากโรงเรียนแลว ผมตองการงานอาชีพท่ีมีความหมาย ทําใหไดรับความพอใจวา
ตนไดทํางานเปนประโยชนแกสังคม 
 บานเมืองท่ีผมอาศัยอยูจะตองมีขื่อ มีแป ไมมีการขมขู กดขี ่หรือประทุษรายกัน 
 ประเทศของผมควรจะมีความสัมพันธอันชอบธรรมและเปนประโยชนกับโลกภายนอก ผม
จะไดมีโอกาสเรียนรูถึง ความคิดและวิชาของมนุษยท้ังโลก และประเทศของผมจะไดมีโอกาสรับ
เงินทุนจากตางประเทศมาใชเปน ประโยชนแกสวนรวม 
 ผมตองการใหชาติของผมไดขายผลิตผลแกตางประเทศดวยราคาอันเปนธรรม 
 ในฐานะท่ีผมเปนชาวไรชาวนา ผมก็อยากมีท่ีดินของผมพอสมควรสําหรับทํามาหากิน มี
ชองทางไดกูยืมเงินมา ขยายงาน มีโอกาสรูวิธีการทํากินแบบใหมๆ มีตลาดดี และขายสินคาไดราคา
ยุติธรรม 
 ในฐานะท่ีผมเปนกรรมกร ผมก็ควรจะมีหุนมีสวนในโรงงาน บริษัท หางรานท่ีผมทําอยู 
 ในฐานนะท่ีผมเปนมนุษย ผมก็ตองการอานหนังสือพิมพ และหนังสืออื่นๆ ท่ีไมแพงนัก จะ
ฟงวิทยุดูโทรทัศน ก็ไดโดย ไมตองทนรบกวนจากการโฆษณามากนัก 
 ผมตองการสุขภาพอนามัยอันดี และรัฐบาลจะตองใหบริการปองกันโรคแกผมฟรีกับบริการ
การแพทยรักษาพยาบาล อยางถูกอยางดี เจ็บปวยเมื่อใดหาหมอพยาบาลไดสะดวก 
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  ผมจําเปนตองมีเวลาวางสําหรับเพลิดเพลินกับครอบครัว มีสวนสาธารณะท่ีเขียวชะอุม 
สามารถมีบทบาทและชม ศิลปะ วรรณคดี นาฏศิลป ดนตรี วัฒนธรรมตางๆ เท่ียวงานวัน งานลอย
กระทง งานนักขัตฤกษ งานกุศลอะไร ก็ไดพอสมควร 
 ผมตองการอากาศบริสุทธิ์สําหรับหายใจ น้ําด่ืมบริสุทธิ์สําหรับด่ืม 
 เร่ืองอะไรท่ีผมเองไมได หรือไดแตของไมดี ผมก็จะขอความรวมมือกับเพ่ือนฝูงในรูป
สหกรณ หรือสโมสร หรือสหภาพ จะไดชวยซึ่งกันและกัน 
 เร่ืองท่ีผมจะเรียกรองขางตนนี้ ผมไมเรียกรองเปลา ผมยินดีเสียภาษีอากรใหสวนรวม
ตามอัตภาพ 
 ผมตองการโอกาสท่ีมีสวนในสังคมรอบตัวผม ตองการมีสวนในการวินิจฉัยโชคชะตา
ทางการเมืองเศรษฐกิจ และสังคมของชาติ 
 เมียผมก็ตองการโอกาสตางๆ เชนเดียวกับผม และเราสองคนควรจะไดรับความรูและ
วิธีการวางแผนครอบครัว 
 เมื่อแก ผมและเมียก็ควรไดประโยชนตอบแทนจากการประกันสังคม ซึ่งผมไดจายบํารุง
ตลอดมา 
 เมื่อจะตาย ก็ขออยาใหตายอยางโงๆ อยางบาๆ คือตายในสงครามท่ีคนอื่นกอใหเกิดขึ้น 
ตายในสงครามกลางเมือง ตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต ตายเพราะน้ําหรืออากาศเปนพิษ หรือตาย
เพราะการเมืองเปนพิษ 
  เมื่อตายแลว ยังมีทรัพยสมบัติเหลืออยู เก็บไวใหเมียผมพอใจในชีวิตของเธอ ถาลูกยัง
เล็กอยูก็เก็บไวเลี้ยงใหโต แตลูกท่ีโตแลวไมให นอกนั้นรัฐบาลควรเก็บไปหมด จะไดใชเปน
ประโยชนในการบํารุงชีวิตของคนอื่นๆ บาง 
 ตายแลว เผาผมเถิด อยางฝง คนอื่นจะไดมีท่ีดินอาศัยและทํากิน และอยาทําพิธีรีตอง
ในงาสศพใหวุนวายไป 
 นี่แหละคือความหมายของชีวิต นี่แหละคือการพัฒนาท่ีจะควรใหเกิดขึ้นเพ่ือประโยชน
ของทุกคน 
 สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณทานท้ังหลายท่ีอุตสาหอานมาจนจบ ขอความสุขสวัสดีและ
สันติสุขจงเปนของทานท้ังหลาย และพระทานกลาวไวดังนี้เก่ียวกับความสวัสดี 
 "เราตถาคตไมเห็นความสวัสดีอื่นใดของสัตวท้ังหลาย นอกจากปญญา เร่ืองตรัสรู 
ความเพียร ความสําเร็จอินทรีย และความเสียสละ" 

เอกสารประกอบการบรรยาย “ตนกลาชีวิต” เภสัชกร ดร. ประชาสรรค แสนภักดี Ph.D. 
www.prachasan.com 
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Reform

ร ุนแรง High Tech
High Touch

รวดเร ็ว

Transformต อเน  ือง

เพ ิ มระด บั Connectivity

เก ดิ Interactivity

ม  ีMobility

คล ื นล ูกท ี  5

สภาพการเปล  ียนแปลง
(Mode of Change)

เง  ือนไขใหม  (New Condition)

ข อจำก ดัใหม  (New Limitation) Goods & 
Service

Information &
 Knowledge

ร ปูแบบการแลกเปล  ียนแบบใหม  
(New Trade)

การเร ียนร  ูแบบใหม  
(New Learning)

เราจะอย  ูรอดในสภาพการเปล  ียนแปลง
อย างม ีความส ุขได อย างไร ? (HOW?)

เราร  ูจ กัส ื อสารก บัคนมากข  ึน
แต กล บัไม ค อยร  ูจ กัเพ  ือนบ าน

เราร  ูจ กัโลกภายนอก (Outer space)
แต ก บัไม ร  ูจ กัโลกภายในต วัเรา (Inner)

Paradox of TIME

Leverage คนอ  ืน

ทำต วัเป ็น "HUB"

ต อง Balance

ต องม ี "Focus"

บ รูณาการ 
"Integration"

ฝ นัใหญ ได 
แต ต องร  ูจ ักต ัวเอง

พล ังของท องถ  ิน

Place
Product base

Knowledge base Product

พ ฒันา Skill Labor
Learn How
to Learn

"What W e  Believe

What W e  Think

สร าง Knowledge 
Worker

People

ส ิ งท ี ต องปร ับใหม 
(Paradigm Sift)

Resource Base
More for Less

Competency Base

Less for More New Work
Work New

เปล ี ยนจากส ังคมลดทอนกำล ัง
(Pullback Society)
ส ู ส ังคมเต ิมเต ็มพล งั
(Cooperative Society)

Partnership
ห ุ นส วนร วม

เน นบ รูณาการ 
(Integration)

Collaborative
Network

หากม โีอกาสมาแล วเราจะฉวยโอกาสได อย างไร?

หากไม ม โีอกาสเราจะสร างโอกาสได อย างไร?
โอกาส - Opportunity

Con D o  Approach
เราทำได  เราทำได  !!!!

กระบวนท ศัน ใหม 
(Paradigm Shift)

SKILL - ท ักษะใหม 

Technology - เทคโนโลย ี

Innovation - นว ตักรรม

STI - สต ิ

Citizen Centered

Public Mind
ข าราชการอาช พี
ไม เพ ยีงอาช พีข าราชการ

Make it Big

Make it Lean

Make it Better

Make it Different

พ ฒันาการ

Clear and Clean
Care and Share

Shape and Sharp

SMART ราชการ

ระบบราชการใหม 

R e -Thinking Vision
Re-Imagine Action
Re-Managing

Re-Education

Re -TIME เพ ื ออย  ูรอด

ความต องการการเปล  ียนแปลง

ความต องการการม สี วนร วม

ความต องการความม อี สิระ

ความต องการท ี จะม ีความม ั นคง

Need ของคนย ุคใหม 
ประชาชนพ นัธ ุ ใหม  

ย างก าวแห งการเปล
 ี ยนแปลง

The Dance of Change

Inactive
  Reactive
  Proactive

   Interactive

Head - สมอง
Hand - ท กัษะ
Heart - จ ิตใจ

Health - ส ุขภาพ
Hom e - อบอ  ุน

เอกสารประกอบการบรรยายพ เิศษ การพ ฒันาองค การแห งการเร ยีนร  ู 
ภก.ประชาสรรณ   แสนภ กัด  ี     www.prachasan.com

อ างอ งิกรอบแนวค ดิจาก : THAILAND STAND-UP  ดร.ส วุ ิทย  เมษ นิทร ยี 
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ชวงชั้นของความคิด
(Basic Ordering Idea)

สําหรับผูนํา

กอน

เกี่ยว

กิ่ง

กรอบ

กระจาย

แกน
กลุม

กระชับ

แกน กึ๋น

ไกล

กลับ

กาว

อะไรมากอนมาหลัง
ลําดับเหตุการณใหชัด

ปจจัยอะไรบาง
ใครเกี่ยวของบาง

ประเด็นยอยที่ตองดู
องคประกอบยอย

มองผลในอนาคต
คาดการณ/ทํานาย

มองการพัฒนา
มองผลที่จะตามมา

คิดใหครอบคลุม
มองหลายๆ มุม

ยอนไปดูบทเรียน
คิดจากเปาหมาย
กลับมายังจุดเร่ิมตน

คิดนอกกรอบ

มีกรอบในการคิด

จัดหมวดหมูความคิด
เรียบเรียงประเด็น

คิดแบบเฉียบคม
ประเด็นชัดเจนคิดเชิงลึกใหถึงกึ๋น

โยนิโสมนสิการ
คิดแบบแยบคาย

ประเด็นหลัก
ใครที่เปนแกนหลัก

สาระที่แทจริงคืออะไร
หลักการใหญคืออะไร

กรรม
(Action)

รูปธรรมเปนอยางไร
เกิดประโยชนอะไร

ชว
งชั้
นข

อง
คว
าม
คิด

สํา
หรั
บผ

ูนํา
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"เปนผูนําแบบมีช้ันเชิง ดวยการคิดแบบมีชวงช้ัน"

มองปญหาและวางแผนแกปญหาดวยหลักการ 14 ก  ปรับประยุกตใชสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของการส่ือสารเพื่อเขาถึงใจผูรับสาร

5



เร  ิมต นจากภาพรวม

มองอนาคตให ออก

สวมหมวกส ฟี าในการมอง

ฝ กึการมองแบบ Bird eye view

.ใช ความค ดิในเช งิกว าง

ใหญ 

มององค ประกอบท ั งหมด

แยกประเด น็เป น็หมวดหม  ู

ใช ความค ดิเช ิงว เิคราะห 

แยกข อม ลูท  ีหลากหลาย

แยกตามหล กัว ชิาการ

แยก

นำประเด น็ท  ีแยกมาย อย

ลงไปในรายละเอ ยีด

เจาะล กึข อม ลูอย างแยบคาย

ใช การค ดิเช งิมโนท ศัน 

การค ดิด วยหมวกส เีหล อืง

ย อย

บ รูณาการความค ดิ

เช  ือมโยงความส มัพ นัธ 

เปร ยีบเท ยีบความแตกต าง

สร างสรรค ส  ิงใหม 

ค ดิในแบบส งัเคราะห  โยง หล ักการค ิด
ด วยม ิต ิ 4 ยอ
(ดร  .ประชาสรรค )

หล ักการจ ัดการความค ิดด วย 4 ยอ
โดย เภส ชักร ดร. ประชาสรรค  แสนภ ักด ี

เอกสารประกอบการส ัมมนา "ส ื อเส ยีงส ื อสารส ขุ" ภาคเหน ือตอนล าง 26-27 ส ิงหาคม 2549 การค ดิด วยม ิต ิ 4 ยอเพ ื อการว ิเคราะห ประเด ็นป ัญหาเช ิงระบบ6



เปนผูนําตองคลําชางใหครบท้ังตัว

เอกสารประกอบการบรรยาย การพัฒนาภาวะผูนํา (Leadership Development) เภสัชกร ดร. ประชาสรรค แสนภักด ีศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล

1. กําแพง

2. ทวน

3. งู

4. ตนไม

5. พัด

6. เชือก

คลําดานขาง
เขาใจวาเปนกําแพง

คลําท่ีงางอน
เขาใจวาทวน

คลําท่ีงวงมวน
เปรียบไดดั่งงู

คลําท่ีเขา
นึกไปคลายตนไม

คลําท่ีหู
ดูคลายพัด

คลําไดหาง
ชางก็คลายเชือก

แนวคิดสําหรับผูนํา : การจะเปนผูนําตองฝกมองภาพรวม (the whole) มองรอบดาน ไมดวนสรางภาพในใจแลวสรุปเพียงเพราะไดยิน ไดเห็น
ควรจะฟงดวยใจ เห็นดวยปญญา การดวนสรุปอะไรท่ียังไมไดศึกษาอยางเขาใจ มันจะนําพาผูนําไปสูการตัดสินใจท่ีผิดพลาด ซึ่งสงผลตอคนรอบขาง

อา
งอิ

งข
อม

ูลจ
าก

 ตา
บอ

ดค
ลํา

ชา
ง

 

Th
e B

lin
d M

en
 an

d t
he

 E
lep

ha
nt 

: M
as

ter
ing

 P
roj

ec
t W

ork
 by

 D
av

id 
A.

 S
ch

ma
ltz

การนําหลักการไปใชในชีวิตจริง
1. คิดเชิงระบบ (System thinking) เพื่อเช่ือมโยง
   ระบบยอยเขาดวยกัน
2. เปนบุคคลองครวม (Holistic person) สุขภาพ
   การทํางาน ครอบครัว ตองไมแยกสวน
3. เปรียบชางคือทีมงาน  (TEAM) มันจะตองอาศัย
   หลายสวนประกอบก็คือ หลายคน หลากความสามารถ
4. ตาบอดได แตใจอยางบอด ส่ิงท่ีจะทําใหผูนําไมเปน
   เหมือนตาบอดคลําชางก็คือ การเรียนรูตลอดเวลา
   (Learning) จะทําใหผูนําพรอมท่ีจะปรับกรอบคิดของตัวเอง
   ไมติดกรอบเดิมๆ ของตนเอง

Leaders see ways
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ปจเจกบุคคล
(INDIVIDUAL)

รวมกลุม
(GROUP)

ทํางานเปนทีม
(TEAMWORK)

เชื่อมโยงเครือขาย
(NETWORK)

กาวสูภาคีหุนสวน
(PARTNERSHIP)

เกี่ย
วพัน

สัมพั
นธ

ผูก
พัน

พัวพ
ัน

เสร็จ
ภาร
ะกิจ

หมด
ควา
ม

ทาท
าย

บรร
ลุ

เปา
หม
าย

พึ่งต
นเอ
งได


งาน
(TASK)

เปาหมาย
(GOALs)

วิสัยทัศน
(VISION)

อนาคต
(FUTURE)

ยางกาวแหงการเปล่ียนแปลง
The DANCE of CHANGE
การเปล่ียนผานแตละข้ันที่ตองอาศัยภาวะผูนํา
(LEADERSHIP LADDER)

แนวคิดและเขียนแผนที่มโนทัศนโดย เภสัชกร ดร.ประชาสรรค แสนภักดี 8



ยุคของการลาสัตว
และเก็บหาอาหาร

ยุคเกษตรกรรม

ยุคคนทํางานโดยอาศัย
ขอมูลและความรู

ยุคแหงปญญา

ยุคอุตสาหกรรม

เอกสารประกอบการบรรยาย "ส่ือเสียงส่ือสารสุขภาพ" ภาคเหนือตอนลาง 26-27 สิงหาคม 2549 เภสัชกร ดร. ประชาสรรค แสนภักดี ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล

เสียงของอารยธรรมแตละยุค

ปญหา และ ปญญา แหงยุค

ปญหา และ ปญญา แหงยุค

ปญหา และ ปญญา แหงยุค

ปญหา และ ปญญา

วันนี้จะเลือก
และทําอะไร

ผูนําตองทันการเปลี่ยนแปลง
เขาใจยุคสมัยเพ่ือทําตัวใหถูก
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ไมถนัดท้ังสื่อ
และสาร

ถนัดสื่อ
ไมถนัดสาร

ถนัดสาร
ไมถนัดสื่อ

ถนัดทั้งสื่อ
และสาร

Target Groups
MLH-Project

20/9/2547 - v8

กลุมเยาวชน
ในสถานศึกษา

นอกสถานศึกษา

กลุมครู

กลุมชุมชน
เมือง

ชนบท

แกนนํากลุมตางๆ
เศรษฐกิจชุมชน

ออมทรัพย

กลุมแมบาน

ส่ือมวลชน

วิทยุ

โทรทัศน

ส่ิงพิมพ

ส่ือบุคคล

ดารา

พิธีกร

โฆษก

DJ

สือเฉพาะกิจ
(วิทยุชุมชน)

ส่ือพ้ืนบาน

นิสิต/นักศึกษา

กลุมสาธารณสุข

แพทย

เภสัชกร

มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ

สนง.อย.

กรมอนามัย

สถาบันวิจัยโภชนาการ

สํานักงานโรคไมติดตอ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

นักศึกษาศูนยแพทย

นักปฏิบัติการดานส่ือสุขภาพ

NGOs ดานส่ือสุขภาพ

สคบ.

สหพันธองคกรผูบริโภค
(CCOT)

มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค

มูลนิธิหมอชาวบาน

มูลนิธิสุขภาพไทย

รูเทาทันส่ือเพือสุขภาพ 
Media Literacy for 
Health

Mapping by 
Mr.Prachasan Saenpakdee 
www.prachasan.com

Prachasan Saenpakdee - glocalization@thailand.com
10
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คนไทยมีความฉลาด

คนไทยออกกําลังกาย

คนไทยไดรับการศึกษา

คนไทยมีครอบครัวอบอุน

คนไทยอายุยืน

คนไทยเขาถึงบริการสุขภาพ
คนไทยบริโภคอาหารปลอดภัย

คนไทยลดสุรา บุหรี่

คนไทยมีอุบัติเหตุนอยลง

คนไทยฆาตัวตายนอยลง

สังคมปลอดอาชญากรรม

คนไทยมีสัมมาอาชีพ

คนไทยมีที่อยูดี

คนไทย ลดอบายมุข
สิ่งเสพติด

คนไทยเอื้ออาทร
มีความรัก

คนไทยมีสติ
ใชปญญา

คนไทยยึดมั่น
ในหลักธรรม

เอกสารประกอบการบรรยาย การเตรียมตัวสูเมืองไทยแข็งแรง โดย เภสัชกร ดร. ประชาสรรค แสนภักดี

ทางสติปญญา

อารมณ

เมืองไทยแข็งแรง

สม่ําเสมอ

เหมาะกับเพศวัย

ทุกสวนของสังคม

การศึกษาในระบบ

การเรียนรูตลอดชีว ิต

เปนพื้นฐานของชีวิต

ผูสูงอายุไดรับการดูแล

เด็กไดรับการสั่งสอน

มีเวลาใหกันและกัน

ปวยดวยโรคที่ปองกันไดนอยลง

อายุยืนแบบมีความสุข

ลดปจจัยเสี่ยงของชีวิตลง

บริการมาตรฐาน เขาถึงอยางเทาเทียม
ไมมีสารปนเปอน
ฉลากอาหารสมบูรณ
อาหารไดมาตรฐาน

ขายใหน อยลง

ดื่มใหนอยลง

สูบใหนอยลง

ลดภาวะเสี่ยงภัย

สํานึกปลอดภัยไวกอน
ลดการสรางความเสี่ยง

โรคจิตนอยลง

เครียดนอยลง

มีที่ปรึกษา

ไมทํารายกันและกัน

พี่นองปองปลาย

ชวยกันดูแลชุมชน

ไดทํางานที่รัก

มีรายไดพึ่งตนเอง

อยูอยางพอเพียง

เฮาสิเฮ็ดอีหยัง

ไผเฮ็ดนําเฮาแหน

อุปสรรคมีอีหยังแหน

มันสิแหลวยามใด
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ส ุขภาพต องโดยประชาชนเอง

เน นการสร างเวท เีร ียนร  ู

ร ัฐประชาชนเป ็นห  ุนส วน
ของก นัและก นัในระบบส ขุภาพ

ข าราชการหน นุเสร มิ
ประชาชนให เข มแข ง็

การปร บัแนวค ดิและบทบาท

เน นการเก ดิของประชาคม

ส วนร วมจากท ุกภาคส วน

บ รูณาการหลากศาสตร 

ความร วมม อืระหว างพห ุภาค ี
(Intersectoral Participation)

ร วมว เิคราะห ป ัญหา

ร วมกำหนดแนวทาง

ร วมจ ดัทำแผนช มุชน

ร วมแก ไขป ญัหาช มุชน

ความร วมม อืจากประชาชนและช มุชน
(People & Community 
Participation)

กำหนดว สิ ยัท ัศน ร วม

ม ีเป าหมายร วม

การสร างความปรารถนาและสร างสะพาน
ส  ูความปรารถนาร วมก นัของช ุมชน

หล กัการสำค ญั 4 ประการ

ประชาชน

องค กรภาคร ฐั

องค กรภาคเอกชน

องค กรปกครองส วนท องถ  ิน

องค กรภาคประชาชน

น กัว ชิาการ

ส ื อมวลชน

การเข าร วมของท ุกภาคส วน

ดำเน ินงานแบบห ุ นส วน
(Partnership)

แกนนำการเปล  ียนแปลง
(Change Agents)

ร ปูแบบการเข าร วม

ร วมค นหาป ัญหา

เข ามาร วมค ดิ

ร วมต ดัส ินใจ

ร วมลงม ือทำ

ร วมเร ียนร  ู

ร วมร บัผลของการกระทำ

ระด บัการม ีส วนร วม

กลย ุทธ ท ี  1 : สร างการม สี วนร วม

ในระบบโรงเร ียน

นอกระบบโรงเร ยีน
พ ื นท ี การเร ียนร  ู

การสร างความร  ู

การประย กุต ใช ความร ู  การจ ดัการความร  ู

ว ฒันธรรมการเร ียนร  ู

ภ มู ิป ัญญาท องถ ิ น

การเร ยีนร ู ตลอดช วี ติ

การบ รูณาการการเร ียนร  ู

กลย ุทธ ท ี  2 : สร างกระบวนการเร ยีนร ู 

การจ ดัทำนโยบายสาธารณะ
(Public Policy)

การรวมพล งัเพ ื อพ ิท กัษ ส ิทธ ิ 

การปล กุกระแสส ังคม

เป าหมายการเคล  ือนไหว

สร างจ ติสำน ึกใหม 

สร างค าน ิยมใหม 

ปร บัพฤต กิรรมใหม 

แก นการเคล  ือนไหว

กลย ุทธ ท ี  3 : การเคล  ือนไหวทางส ังคม

ปร ชัญา
แนวค ดิส ขุภาพ

กระบวนการแก ป ญัหา

ผลงาน

กรณ ศี กึษาต างๆ

ส  ิงท ี ต องเผยแพร 

เพ  ือครอบคล มุ
ใช ส  ือท  ีหลากหลาย

กล  ุมเป าหมาย
ใช ส ื อท ี เหมาะสม

ใช ส  ือท ี ช ัดเจน

ส ื อท  ีใช 

น กัจ ดัรายการ

ท ีมข าวส ุขภาพ
เคร อืข ายส  ือ

เน นส  ือสารเพ  ือการเปล ี ยนแปลง
(Communication for Change)

ร ูปแบบท ี ควรเป ็น

กลย ุทธ ท ี  4 : การส ื อสารเพ  ือประชาชน

กล ุย ุทธ บรรล ฝุ นั

ระบบส ุขภาพ
ภาคประชาชน

สร างสมด ลุ

แนวค ดิใหม /ว ธิ ีใหม 

ส ื อสารเพ  ือส ุขภาพ

"ของ" ประชาชน "โดย" ประชาชน "เพ ื อ" ประชาชน
กลย ุทธ หล กั ท  ีเน นน ัยยะของการข ับเคล  ือนระบบส ุขภาพ

หล กัสำค ัญและกลย ทุธ การข ับเคล  ือน ระบบส ุขภาพภาคประชาชน จากหน ังส ือ ส ิทธ ิ หน าท ี  พลเม อืง ระบบส ุขภาพภาคประชาชน กองสน บัสน ุนส ขุภาพภาคประชาชน กรมสน ับสน นุบร ิการส ขุภาพ
เข ียนแผนท  ีความค ดิโดย เภส ชักร ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด  ีศ นูย ฝ ึกอบรมภ ูม ิป ัญญาส  ูสากล - ขอนแก น เอกสารแผ นน  ี download ได จากเว บ็ไซต  www.prachasan.com

หล ักค ิดเช ิงระบบ

เอกสารประกอบการส ัมมนา "ส ื อเส ียงส ื อสารส ุขภาพ" ภาคเหน ือตอนล าง 26-27 ส ิงหาคม 2549 ณ จ ังหว ัดพ ิษณ ุโลก โดย ดร. ประชาสรรค  แสนภ ักด ี 
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สาเหต ุการตายอ นัด บั 4

โรคหลอดเล อืดห วัใจ
เป น็สาเหต อุ นัด บัหน ึ ง

สถ ิต ิ พ.ศ. 2545

บร โิภคอาหารสำเร จ็ร ปูมากข  ึน

อาหารขยะเป น็อาหารหล ัก

การเปล  ียนแปลงอ ปุน สิ ยั
การร บัประทานอาหาร

เร งร บี แข งข นั

ความเคร ียดส ูงข ึ น
การเปล  ียนแปลงการใช ช วี ติ

สาเหต ุอาจมาจาก

3.1 ต อ 100,000 (2540)

15.1 ต อ 100,000 (2546)
อ ตัราการตาย

ข อม ลูสถานโรค
อ ตัราป วยเพ ิ มข  ึน

พฤต กิรรมการด แูลตนเอง
หล งัการร กัษา

ลดพฤต ิกรรมเส  ียง

ปร ับต ัวส ู ส ุขภาวะท ี ด ี

ความตระหน กัในความสำค ญั
ของการเปล ี ยนแปลงพฤต กิรรม

การปฏ บิ ตั ติ ัวเพ  ือป องก นัโรค

การด ูแลร างกายหล ังการร ักษา

ส ิ งท ี คนไทยย ังม ปี ัญหา
ต างจาก(อเมร กิา)

คนท ี ม กี ิจกรรมทางกายสม ำเสมอ
จะลดความเส ี ยงต อการป วยได ก ึ งหน ึ ง

โรคหลอดเล ือดห ัวใจ

โรคหลอดเล อืดสมอง

คนท  ีเล ิกส ูบบ หุร  ีสามารถความเส ี ยง
ลงได เก ือบปกต ิภายในระยะ 5 ป ี

จะลดความเส ี ยงต อ
การเป น็โรคห วัใจ

คนท  ีม นี ำหน กัเก ินซ ึ งสามารถ
ลดน ำหน ักต ัวลง 5-10 %ความด ันโลห ิตส งู

คอเลสเตอรอลในเล อืดส งู

ขาดการออกกำล งักาย

น ำหน กัต วัมากกว าปกต ิ

การปร บัเปล  ียนความเส  ียง

ลดการเก ิดห วัใจวาย

ลดโอกาสการผ าต ดั

ช วยช ีว ิตให ย นืยาว

จะช วยลดความเส ี ยง
การเก ดิโรคในภายหน า

ในผ  ูป วยท ี เป ็นโรคหลอดเล ือดห ัวใจ

ข อเท ็จจร ิงจากการว จิ ยั

ว ัยหล ังหมดประจำเด อืน
ม ีโอกาสเก ิดภาวะห ัวใจวายมากข  ึน

ผ ู หญ ิงม สี ญัญาณเต อืนการเก ดิ
ภาวะห ัวใจวายน อยกว าผ  ูชาย

ผ ู หญ ิงส ูบบ ุหร ี ม ีความเส ี ยง
มากกว าไม ส บู 6 เท า

ผ ู หญ งิกล ัวมะเร ็งเต านม (1:27)
มากกว า โรคห วัใจ (1:2)

ผ ู หญ ิง

การบร ิโภคสมด ลุ

ก นิอาหารท ี ม คี ุณค า
ปล ูกน สิ ัยท ี ด ีให ก ับเด ก็

การออกกำล งักาย

พฤต กิรรมท ี ด ี

ว ิถ ีช ีว ิตท ี เหมาะสม

เป ็นต ัวอย างท  ีด ใีห ก ับล กู

พ อแม 

84% ของผ ู เส ียช ีว ิตด วย
โรคห วัใจอาย ุ > 65 ป ี

หล งัอาย ุ > 65 ป ี อ บุ ตั ิการณ 
เก ิดโรคหลอดเล ือดสมองเพ ิ มข  ึน
สองเท าท กุช วง 10 ป ี

สาเหต ุการเข าโรงพยาบาล
ในผ  ูป วย > 65 ป ี ค ือ ภาวะ
ห วัใจล มเหลวเน ื องจากม นี ำค ั ง

คนส ูงอาย ุ

กล ุ มคนท  ีควรจะสนใจ
และเร ยีนร  ูโรคห ัวใจ

ทำให ส ุขภาพโดยรวมด ีข ึ น

กระฉ ับกระเฉง

คล องแคล ว

เพ ิ มประส ทิธ ภิาพ
การทำงานของร างกาย

ลดค าใช จ ายลงได 
ส งผลด ีต อฐานะการเง ิน

ลดโอกาสตาย
ก อนว ยัอ นัควร

อาย ยุ นืยาว

เพล ิดเพล นิก บัช วี ติได มากข  ึน

ประโยชน ของการด ูแล
ส ุขภาพของห ัวใจ

กรณ ีศ ึกษา
สภาวะการณ 
โรคห ัวใจ

เข าใจป ัญหา

เอกสารประกอบการบรรยาย "การส ัมมนาแกนนำเพ  ือนโรคห ัวใจ" โดย เภส ชักร ดร. ประชาสรรค  แสนภ ักด  ี
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เน ื อส ตัว 

ผ ัก/ผลไม 
อาหารสด

อย.

จ ี เอ ม็ พ ี

OTOP (ผล ติภ ณัฑ ช มุชน)

อาหารแปรร ปู

แผงลอย

ร านอาหาร

โรงแรม

ภ ตัตาคาร

อาหารพร อมบร ิโภค
ผล ติภ ณัฑ ท ี เป น็ป ญัหา

ส ู การเป น็คร ัวของโลก

นโยบายอาหารปลอดภ ยั
สถานท ี ผล ิต

สถานท  ีจำหน าย

สถานท ี แปรร ปู

พ ฒันามาตรฐานสถานท  ี

ในโรงเร ยีน

โครงการ อย.น อย

ถนนอาหารปลอดภ ัยokok ร ัฐบาลกำล งัทำอะไร

ผ ู นำเข าส นิค า

ผ ู ผล ิตส ินค า

ผ ู จำหน ายส ินค า

ผ ู โฆษณาส นิค า

ผ ู ประกอบการ

สาธารณส ขุ

เกษตร

อ ุตสาหกรรม

โรงเร ยีน

ว ิทยาล ัย 

มหาว ิทยาล ัย
ศ ึกษาธ กิาร

ภาคร ฐั

ช มุชน

หม ู บ าน
ภาคประชาชน

มหาว ิทยาล ัย

ภาคว ิชาการกระแสหล ัก

ช มุชน ว ิทย ุ

โทรท ัศน 

หน งัส ือพ ิมพ 

ส  ือมวลชน

อบต.

เทศบาล

อบจ.
ท องถ ิ น/การเม อืง

องค กรพ ฒันาเอกชน (NGOs)

ใครเก  ียวข องบ าง

ส งมอบส ิ งท ี ด ี
ส ู ผ ู บร ิโภค/เพ  ือนบ าน

ม มีาตรฐานการผล ติ
ผ ู ประกอบการม ีสำน กึ

ร ับเร ื องร องท กุข 

ให ความร  ูต อเน ื อง
ร ัฐควบค ุมกำก บั

ห ูฟ ังโฆษณา

ตาอ านฉลาก

ปากร องเร ยีน
ประชาชนเฝ าระว งัป ัญหา

ทางออกของป ัญหา

จากแปรงส ู ปาก

จากฟาร มส  ูปาก

จากตลาดส ู คร ัว

เส นทางส ู ความปลอดภ ัย

สารเร งเน  ือแดง

บอร แรกซ 

สารก นัเช  ือรา

ยาฆ าแมลง

ฟอร มาล นี

สารฟอกขาว

เรา อ ฟัฟลาทอกซ นิ

น ำม นัทอดซ ำ

ประเด น็ป ัญหาแผนท ี ความจร
 ิง

อาหารป
ลอดภ ัย

แผนท ี ความจร งิ อาหารปลอดภ ัย
โดย เภส ชักรประชาสรรณ  แสนภ กัด ี
ห ัวหน างานประสานร ัฐและท องถ ิ น

สำน กังานสาธารณส ุขจ งัหว ัดขอนแก น

ดาวน โหลดเอกสารแผ นน  ีได จาก www.prachasan.com
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โอ อวด

เก นิจร งิ

หลอกลวง
ซ  ือเพราะโฆษณา

สนใจเฉพาะเปล อืก
ซ  ือเพราะด ดู ี

ซ  ือเพราะม ขีองแถม

ลด ละ เล กิ

ครบถ วน

สมบ รูณ 

ให ข อม ูลจร ิง
อ านฉลาก

ว เิคราะห โฆษณา

ศ กึษาผล ติภ ณัฑ 

ประเม ินความค  ุมค า

ประเม นิประโยชน 

เปร ยีบเท ียบหลายย ี ห อ

ประเม นิก อนบร โิภค

ฉลาก

แผ นปล วิ
จากผ ู ประกอบการ

หน ังส อืพ ิมพ 
จากส  ือมวลชน เอกสารว ชิาการ

จากหน วยงานภาคร ฐั

จากองค กรเอกชน (NGOs)

อ านหน งัส อื

ร วมประช ุมว ชิาการ

ร วมส มัมนา

ศ กึษาด วยตนเอง

รวบรวมข อม ลู/ความร  ู

ไม ม คี ุณภาพ

ไม เป น็ธรรม

ไม ปลอดภ ยั 

ไม ประหย ดั

ก ีดก นัส นิค าท ี 

ปากต อปาก
แลกเปล  ียนข อม ลู

รวมพล ังสร างสรรค 

ร  ูเขา

ร  ูเรา

ร ู เท า

ร  ูท ัน

ร  ูก นั

ร  ูแก 

ร  ูให ครบถ วน

การเปล  ียนแปลง

เทคโนโลย กีารผล ติใหม ๆ

ต ดิตาม

เร ยีนร  ูตลอดช วี ติ

ไม ทำลายส ิ งแวดล อม

บร ิโภคอย างพอเพ ียง

คนร  ุนหน าอย  ูด ี
คนร  ุนน  ีอย  ูได 

ส งเสร ิมความเป ็นไทย

สน บัสน ุนท องถ ิ น

ย ดึม  ันในหล กัการ

บร ิโภคแบบ

ใช ป  ัญญา

ดาวน โหลดเอกสารแผ นน  ีได จาก www.prachasan.com

บร โิภคแบบใช ป ัญญา (Wisdom Consumer)
โดย เภส ชักร ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด ี

ห วัหน างานประสานร ัฐและท องถ ิ น
สำน กังานสาธารณส ุขจ งัหว ดัขอนแก น
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ส ิทธ ทิ ี จะได ร ับข าวสาร
รวมท  ังคำพรรณนาค ณุภาพ
ท  ีถ ูกต องและเพ ยีงพอเก  ียวก บั
ส นิค า หร อื บร กิาร

ส ิทธ ิท ี จะม อี ิสระในการ
เล อืกหาส ินค าหร อืบร กิาร

ส ิทธ ทิ ี จะได ร ับความปลอดภ ัย
จากการใช ส ินค าหร ือบร กิาร

ส ิทธ ิท ี จะได ร บัความเป ็นธรรม
ในการทำส ัญญา

ส ทิธ ทิ  ีจะได ร ับการพ จิารณา
และชดเชยความเส ยีหาย

ส ิทธ ผิ ู บร ิโภค

ตามจำเป น็

ม จี ติสาธารณะ

ห วงใยส ิ งแวดล อม

ใช ของไทย

น ยิมไทย

บร ิโภคแบบใช ป ญัญา

ราคา

ฉลาก

โฆษณา
บรรจ ภุ ัณฑ 

การประเม ินส ินค า
และบร กิาร

หน วยงานภาคร ฐั

เอกชน/ธ รุก ิจ

ผ ู ผล ติ/ผ ู จำหน าย

ส ื อมวลชน

ร องท กุข /ร องเร ยีน

เวท ีว ชิาการ

การรณรงค 

เข าช ื อเสนอกฎหมาย

เข าร วมก จิกรรม
ค  ุมครองผ ู บร ิโภค

จากผ ู ผล ติ/ผ ู จำหน าย

จากส  ือมวลชน

จากราชการ

องค กรผ  ูบร ิโภค

ต ิดตามข อม ลู
ข าวสารใหม ๆ

ระแวกบ าน

ชมรมผ  ูบร ิโภค

ระด ับท องถ ิ น

ระด ับประเทศ

รวมกล ุ มผ  ูบร โิภค

ห ูฟ งัโฆษณา

ส นิค าผ ิดกฎหมาย

ละเม ดิส ิทธ ิ

เฝ าระว ังป ญัหาของตนเอง

หน าท  ีผ  ูบร ิโภค

1556

ผล ติภ ัณฑ ส ุขภาพ
และบร ิการส ขุภาพ

สายด วน อย.

1569

ราคา /ค ณุภาพ สายด วย พาณ ชิย 

1166

ฉลาก /โฆษณา /ส ัญญา สายด วน สคบ.

1669

อ ุบ ัต ิเหต ุ/ส ุขภาพ
สายด วนส ุขภาพ

1330

ส ิทธ ิ การชดเชย
สายด วนหล ักประก นัส ขุภาพ

ช องทางใช ส ิทธ ิ
และแสดงหน าท  ี

ร องท ุกข หน ึ งคร ั ง
ด ีกว าบ นพ ันคร ั ง

ม สี ิทธ แิต ไม ทำหน าท ี 
เหม อืนม กีระบ  ีแต 
ไม ยอมฟาดฟ นั

คำคมย ำเต อืน

ทำท ันท ี

ทำท ุกท ี 

ทำท ุกทาง

ทำท ั งท ีม

ทำทนทาน

ทำแท แท 

ทำท ั วไทย

ใช หล กัการ
ททท.

ส ิทธ ิ และหน าท ี 
ของผ ู บร ิโภคร ุ นใหม 

เอกสารประกอบการส มัมนา "ส ื อเส ียงส ื อสารส ุข" ภาคเหน อืตอนล าง 26-27 ส ิงหาคม 2549 โดย ดร. ปรชาสรรค  แสนภ กัด  ีดาวน โหลดเอกสารแผ นน ี ได จาก www.prachasan.com

ส ิทธ ิ และ หน าท ี ของผ ู บร ิโภคร ุ นใหม 
โดย เภส ชักร ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด ี

ห ัวหน างานประสานร ฐัและท องถ ิ น
สำน กังานสาธารณส ขุจ งัหว ัดขอนแก น
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