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บทที่ 1
สถานการณ์ และปัญหาด้ านสุ ขภาพ ทั้งระดับนานาชาติและในประเทศ
1. บทนา
ปัญหาสุ ขภาพของประชากรโลกเป็ นปั ญหาทางสังคมที่ทุกประเทศให้ความสาคัญ ในอดีต ที่ผา่ นมา
มี ปั ญ หาโรคภัย ไข้เ จ็ บ ที่ รุ น แรงเกิ ดขึ้ น หลายต่ อหลายครั้ ง เช่ น การระบาดของไข้ท รพิ ษ อหิ ว าตกโรค
โรคไข้หวัดใหญ่ ที่การระบาดแต่ละครั้งได้คร่ าชี วิตมนุ ษย์เป็ นหลักแสนไปจนถึ งหลายล้านคน ในการระบาด
ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 เมื่อปี พ.ศ. 2461 มี ผตู ้ ิดเชื้ อมากถึง 500 ล้านคนและนาไปสู่ การเสี ยชีวิต
ทัว่ โลกเป็ นจานวนราว 50 - 100 ล้านคน กล่าวกันว่าการระบาดครั้งนั้นทาให้อายุขยั เฉลี่ยของพลเมืองโลก
หดสั้นลงไปจากเดิมถึง 12 ปี
โรคที่เป็ นปั ญหาสาคัญในอดีตคือโรคติดต่อ แต่ก็ยงั มีปัญหาทางสุ ขภาพอย่างอื่นมากมายซึ่ งมีสาเหตุ
จากการด้อยพัฒนาของระบบสาธารณสุ ข และความยากจน นามาซึ่ งปั ญหาสิ่ งแวดล้อมความรอบรู้ในเรื่ อง
ต่างๆ ทาให้เกิดความชุ กของโรคของแม่และเด็ก โรคขาดอาหารและโรคอื่นๆ ที่เกิ ดจากสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเกิดโรค อย่างไรก็ตามการพัฒนาทางสาธารณสุ ขในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ได้ช่วยให้ภยั สุ ขภาพ
ของโลกลดน้อยลง โดยเป็ นจากการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านสุ ขภาพและสาธารณสุ ข การพัฒนายารักษา
และวัคซี นป้ องกันโรค รวมถึ งการปรับปรุ งสุ ขาภิบาลและสิ่ งแวดล้อมให้ถูกสุ ขลักษณะ การพัฒนาดังกล่าว
ทาให้มีผคู ้ าดการณ์วา่ โรคติดต่อต่างๆ จะหมดไปจากโลก และประชาชนจะมีสุขภาวะ มีอายุยืนยาว ถึงกับมี
การกาหนดว่า ประชากรโลกทุกคนจะมีสุขภาพดีภายในปี ค.ศ. 2000 หรื อ พ.ศ. 2543
อย่างไรก็ดี ประชากรโลกในช่ วง 20 ปี ที่ ผ่านมาก็ยงั ประสบปั ญหาสุ ขภาพอี กมากมาย นับตั้งแต่
การเกิ ดโรคติ ดต่ อชนิ ดใหม่ๆ เช่ น โรคเอดส์ โรคระบบหายใจล้ม เหลวเฉี ยบพลัน และโรคไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ ใหม่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่ อง มิหนาซ้ า โรคที่เคยทาท่าว่าจะควบคุ มได้ก็กลับมาอุ บตั ิ ซ้ า และ
ปรับตัวให้ด้ือต่อการรักษา เช่น มาลาเรี ยและวัณโรค ในขณะเดียวกันก็เกิดกลุ่มโรคเรื้ อรังชนิ ดต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
ในประเทศต่างๆ จนกลายเป็ นสาเหตุการเสี ยชี วิตอันดับต้น ๆ ของแทบทุ กประเทศ กลุ่ มโรคดังกล่ าว คือ
โรคไม่ ติดต่ อเรื้ อรั ง ได้แก่ โรคหัว ใจและหลอดเลื อด โรคเบาหวาน โรคไตเรื้ อรั ง ซึ่ ง มี ส าเหตุ หลัก จาก
พฤติ กรรมที่เสี่ ยงต่อการเกิ ดโรค รวมทั้งกลุ่มโรคมะเร็ งของอวัยวะต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น สภาพที่ประชาชน
ทาลายสิ่ งแวดล้อมทั้งเพื่อการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติหรื อทาลายสิ่ งแวดล้อมเนื่ องจากขาดความรู ้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง ทาให้สภาพแวดล้อมขาดความสมดุล เกิ ดความเปลี่ ยนแปลงอย่างมากต่อสภาวะอากาศของโลก
มีส่วนให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงอยูบ่ ่อยครั้ง เช่น แผ่นดินไหว พายุ ปรากฏการณ์โลกร้อน เป็ นต้น
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สิ่ งที่เห็นได้ชดั เจนอีกประการหนึ่งคือ ความเหลื่อมล้ าทางสุ ขภาพของประชาชน ทั้งในภูมิภาคต่าง ๆ
ของประเทศเดียวกัน และความแตกต่างระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น พลเมืองประเทศญี่ปุ่นมีอายุขยั เฉลี่ยเกิน
80 ปี แต่อายุขยั เฉลี่ยของหลายประเทศในทวีปแอฟริ กามีอายุขยั เฉลี่ยต่ากว่า 50 ปี ประเทศสวีเดนมีผเู้ สี ยชีวิต
จากการจราจรบนถนนปี ละ 2.8 คนต่ อประชากร 1 แสนคน ในขณะที่ ป ระเทศไทยมี มากถึ ง 36 คนต่ อ
ประชากร 1 แสนคน
สาหรับประเทศไทย แผนการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) มี การปฏิ รูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้าน ท่ามกลางสถานการณ์ โลกที่ มี
การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่สูง รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งส่ งผล
กระทบต่อการดาเนิ นชี วิตความเป็ นอยู่และการดาเนิ นกิ จรรมทางเศรษฐกิ จเป็ นอย่างมาก ดัง นั้นในช่ วง
แผนพัฒนาฯ แบบที่ 12 นับเป็ นช่ วงเวลาที่ ทา้ ทายเป็ นอย่างมากสาหรั บการพัฒนาประเทศภายใต้สภาวะ
ดังกล่าว ดังนั้นเพื่อการพัฒนาที่มีความยัง่ ยืนจึงจาเป็ นที่ตอ้ งมีแผนพัฒนาประชากรในประเทศในภาพรวมให้
เป็ นประชากรมี ค วามสมบูรณ์ ใ นทุ กช่ วงวัย โดยเฉพาะอย่า งยิ่งการพัฒนาต้นทุนมนุ ษย์จากการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา การเรี ยนรู้ การพัฒนาทักษะ ตลอดจนยกระดับคุณภาพบริ การสาธารณสุ ขให้ทวั่ ถึง ดังนั้น
เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาประเทศภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่ งเป็ น
แผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศนั้น จึงต้องมุ่งเน้นเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยเน้นความสาคัญกับ
การมีส่วนร่ วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่ วน เพื่อมุ่งสู่ “ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน”
การมุ่งไปสู่ เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนนั้น จะต้องอาศัยการวางแผนยุทธศาสตร์ จึง มี ความสาคัญ
ในทุ กขั้นตอน เพื่อให้สามารถนาไปสู่ การพัฒนาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริ ง โดยเน้นที่กระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ การกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และการ แปลงแผน
สู่ การปฏิบตั ิเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ ที่ได้จดั ทาขึ้นเกิดประโยชน์สูงสุ ด ซึ่ งแผนยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวนั้นจะอยู่
ภายใต้แ นวความคิ ด ‚แผนยุท ธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ป้ องกัน โรค และคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภคเป็ นเลิ ศ ‛

4

2. สถานการณ์และปัญหาด้ านสุ ขภาพของประเทศไทย
2.1 สถานการณ์ สุขภาพของประชาชนตลอดช่ วงชี วติ
ก. สถานการณ์ สุขภาวะสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี )
1) สุ ขภาวะของมารดา
หลายทศวรรษที่ ผ่านมาประเทศไทยยังคงเผชิ ญกับปั ญหาการตายของมารดา การลดลงของจานวน
การเกิดหรื ออัตราการเจริ ญพันธุ์รวม และการเกิดที่ไม่มีคุณภาพ จากการสารวจอัตราส่ วนการตายของมารดาไทย
โดยสานักส่ งเสริ มสุ ขภาพ กรมอนามัย พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2556 อัตราส่ วนการตายของมารดามี
แนวโน้มลดลงอย่างช้าๆ จาก 44.30 ต่อแสนการเกิ ดมีชีพ เป็ น 31.2 ต่อแสนการเกิ ดมี ชีพ ในปี พ.ศ. 2558
องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการอัตราส่ วนการตายมารดาของประเทศไทยเท่ากับ 22.4 ต่อแสนการเกิดมีชีพ
อย่างไรก็ตาม เป้ าหมายนี้ ยงั ไม่บรรลุตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขได้กาหนดไว้ คือ 15 ปี /ต่อแสนการเกิดมีชีพ
และเมื่อเปรี ยบเทียบอัตราการเจริ ญพันธุ์รวมในอดีตและปั จจุบนั พบว่า ในอดีตผูห้ ญิงไทยหนึ่งคนมีบุตรเฉลี่ย
ตลอดวัยเจริ ญพันธุ์ 6 คน แต่ในปั จจุบนั มีบุตรเพียง 1.6 คน ซึ่ งอาจกล่าวได้วา่ สังคมไทยยังคงเผชิ ญกับปั ญหา
“เด็กเกิดน้อยแต่ดอ้ ยคุณภาพ”
โดยสาเหตุ ส่วนใหญ่ของการตายของมารดามาจากปั จจัย การตั้งครรภ์และการคลอด มารดาที่ ขาด
โภชนาการทั้งก่อนและระหว่างการตั้งครรภ์เป็ นปั จจัยเสี่ ยงทาให้ทารกแรกเกิ ดมีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
ในขณะที่มารดาที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์เป็ นปั จจัยเสี่ ยงทาให้ทารกแรกเกิดมีน้ าหนักมากกว่า 4,000 กรัม
ในขณะนี้ กรมอนามัย ได้ดาเนิ น การจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ พ ฒ
ั นาอนามัย การเจริ ญพัน ธุ์
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560–2569) ว่าด้วยการส่ งเสริ มการเกิดและการเจริ ญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อจะเป็ น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเกิดของประชากร
2) พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
จากการสารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยในปี พ.ศ. 2557 พบว่าเด็กปฐมวัยมี พฒั นาการไม่สมวัย
ร้อยละ 27.2 ซึ่ งอาจมาจากหลายปั จจัย เช่ น การขาดการกระตุน้ พัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม การคลอดก่อน
กาหนด ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย การมีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดของทารก พฤติกรรมการเล่านิ ทานของพ่อ แม่
หรื อผูด้ ูแลเด็ก และการเล่นกับลูกโดยไม่ใช้สื่ออิ เลคทรอนิ กส์ ทั้งนี้ ตน้ เหตุ น้ นั มีหลายสาเหตุ รวมถึง สภาพ
สังคมที่เปลี่ยนเข้าสู่ ยุคอุตสาหกรรม เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากเขตชนบทเข้าสู่ เมืองใหญ่มากขึ้น ผูค้ นใน
ชนบทไม่สามารถเลี้ยงดูลูกด้วยตนเอง ส่ วนผูค้ นในเมืองใหญ่ก็ตอ้ งทางานมากขึ้นทาให้ไม่สามารถดูแลเด็กเล็ก
ด้วยตนเองเช่นกัน นาไปสู่ การขาดโอกาสกระตุน้ พัฒนาการให้กบั เด็กอย่างเหมาะสม
ปั จ จุ บ ัน ผู ้ป กครองนิ ย มน าเด็ ก ไปฝากไว้ที่ ศู น ย์พ ัฒ นาเด็ ก เล็ ก มากขึ้ น มี ห ลายหน่ ว ยงานที่ ใ ห้
การด าเนิ น งานด้า นศู น ย์เ ด็ ก เล็ ก เพื่ อ เน้น กระตุ ้น พัฒ นาการที่ ส มวัย แต่ ก็ ย งั ต้อ งพัฒ นาในอี ก หลายส่ ว น
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และท้ายที่สุดการดูแลเด็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กอย่างมีคุณภาพนั้นก็เป็ นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพใน
อนาคตที่ดีต่อไป
แต่การสร้ างเสริ มพัฒนาการเด็กนั้นจาเป็ นตั้งเริ่ มต้องแต่การพัฒนาการบริ การการฝากครรภ์ซ่ ึ งถื อว่า
เป็ นการดูแลเด็กในขั้นตอนแรกสุ ด การส่ งเสริ มให้ผดู ้ ูแลเด็กมีโอกาสได้เลี้ยงดูเด็กและกระตุน้ พัฒนาการอย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง การส่ งเสริ มให้เด็กได้เข้ารับการตรวจประเมิ นพัฒนาการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่ อง
รวมถึงการสร้ างระบบส่ งต่อเมื่อพบกับปั ญหาพัฒนาการล่าช้า ล้วนเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นที่จะทาให้พฒั นาการของ
เด็กไทยเป็ นไปอย่างสมวัย
3) การเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย
จากการสารวจสถานการณ์เด็กและสตรี ในประเทศไทย (Multiple Indicators Cluster Survey: MICS)
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549 (UNICEF Office for Thailand, 2007), ครั้งที่ 4 พ.ศ.2555 (สานักสถิติพยากรณ์ สานักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2556) และครั้งที่ 5 พ.ศ. 2558 พบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ อง ภาวะโลหิ ตจางในหญิ งวัยเจริ ญพันธุ์ ลดลง แต่อตั ราน้ าหนักแรกเกิ ดน้อยกว่า 2,500 กรัม เพิ่มขึ้ น
ส่ วนเด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ย ผอม อ้วน เพิ่มขึ้นในปี 2555 และลดลงในปี 2558 โดยภาวะเตี้ยยังคงมีความชุ กสู งที่สุด
ผลกระทบของทารกที่มีน้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม (low birth weight - LBW) และเด็กเตี้ย
(เด็กที่ขาดอาหารสะสมเป็ นเวลานานหรื อแบบเรื้ อรัง) นอกจากโครงสร้ างด้านร่ างกายแล้วยังเป็ นสาเหตุของ
การเจ็ บ ป่ วยและเสี ย ชี วิ ต มี ผ ลต่ อ การเกิ ด โรคเรื้ อรั ง เมื่ อ เติ บ โตเป็ นผูใ้ หญ่ แ ละผูส้ ู ง อายุ นอกจากนี้ ยัง ส่ ง
ผลกระทบไปยังรุ่ นลู กรุ่ นหลาน หากไม่ได้รับการแก้ไข เด็กจะมี ภาวะเตี้ย แคระแกร็ นและเกิ ดปั ญหาเช่ นนี้
ในรุ่ นต่อๆไป
ด้วยเหตุน้ ี จึงต้องส่ งเสริ มให้เด็กช่วงอายุ 0-5 ปี ให้มีภาวะโภชนาการที่ดี เพื่อให้เด็กมีการเจริ ญเติบโต
ทั้งส่ วนสู งและน้ าหนักเหมาะสมกับวัย (สู งดี สมส่ วน) ซึ่ งจะส่ งผลดี ท้ งั ในด้านสาธารณสุ ข สังคม การศึกษา
และเศรษฐกิ จ และยังทาให้บรรลุ เป้ าหมาย SDGs ข้อ 2 ยุติความหิ วโหยและขจัดปั ญหาทุพโภชนาการ
ทุกรู ปแบบให้หมดไป จากรายงาน Health Data Center (HDC) สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ ในงวดที่ 1 และ
งวดที่ 2 ปี 2559 (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ , 2559) พบว่า เด็กอายุ 0-5 ปี สู งดีสมส่ วน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
แต่ยงั ต่าอยู่ คือ มีเพียงร้อยละ 47.7
นอกจากนี้ ยังมีเด็กอีกร้อยละ 10.0 ที่เข้าไม่ถึงวัคซี นพื้นฐาน เด็กดังกล่ าวแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มคือ
เด็กในพื้นที่ชนบทห่ างไกลทุรกันดาร เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่เขตเมือง และเด็กต่างด้าวทั้งในและนอกระบบ
ซึ่ งการรับวัคซี นเหล่านี้ จะเป็ นการสร้ างภูมิคุม้ กันสุ ขภาพให้กบั เด็กไทยให้ลดความเสี่ ยงต่อการเจ็บป่ วยด้วย
โรคติดต่อที่อนั ตรายต่อไป
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4) สถานการณ์ สุขภาวะเด็กไทย
ประเทศไทยกาลังเผชิ ญกับปั ญหาเด็กวัยเรี ยน (5-14 ปี ) มีภาวะเตี้ย ภาวะอ้วน ภาวะผอม และภาวะซี ด
การขาดอาหารเรื้ อรัง ทาให้เด็กเตี้ย แคระแกร็ น ภูมิตา้ นทานโรคต่า เจ็บป่ วยบ่อย และมีสติปัญญาต่ า แตกต่าง
จากปั ญ หาภาวะอ้ว นที่ มี ส าเหตุ ม าจากพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารที่ ม ากเกิ น ความต้อ งการของร่ า งกาย
มี กิ จ กรรมทางกายไม่ เ พี ย งพอ มี ผ ลน าไปสู่ ก ารเกิ ด โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อรั ง (Non-communicable Chronic
Diseases: NCDs)
จากการสารวจปี พ.ศ. 2558 พบว่าเด็กมีภาวะเตี้ยร้อยละ 7.5 ภาวะผอมร้อยละ 5.2 และภาวะเริ่ มอ้วน
และอ้วน ร้อยละ 12.5 รวมถึ งปั ญหาภาวะซี ดในเด็กวัยเรี ยน ปั ญหาสุ ขภาพช่ องปากของเด็กวัยเรี ยน ปั ญหา
การออกกาลังกายที่ไม่เหมาะสม ซึ่ งปั ญหาข้างต้นควรแก้ไขให้เด็กมีความสามารถดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองและ
มีทกั ษะสุ ขภาพจะต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่พึงประสงค์และสามารถจัดการ
ตนเองได้
ปั ญหาสุ ขภาพช่องปากของเด็กไทยที่พบว่ามีภาวะฟั นผุในเด็กไทยอายุ 3 ขวบมีความชุกที่ร้อยละ 38.6
ในการสารวจระดับประเทศครั้งที่ 6 ในปี 2551 ซึ่ งมีแนวโน้มว่าจะสู งขึ้น แม้มีความพยายามของบุคลากรใน
สานักทันตสาธารณสุ ข กรมอนามัย ที่จะดาเนินมาตรการลดการบริ โภคของหวานในเด็ก และมีมาตรการใน
การดูแลสภาพฟันของเด็กไม่วา่ จะเป็ นการส่ งเสริ มการแปรงฟันโดยกฎหมายเรื่ องการระบุอายุบนฉลากยาสี ฟัน
การเติ มฟลู ออไรด์ลงไปในน้ า หรื อการให้บริ ก ารการเคลื อบหลุ มร่ องฟั นซึ่ ง ร่ วมมื อเป็ นโครงการ Vertical
program โดยเริ่ มจากการขับเคลื่อนในการเอาน้ าตาลออกจากสู ตรนม Follow on ของเด็ก มีการจัดตั้งเครื อข่าย
เด็ ก ไทยไม่ กิ นหวานซึ่ ง มี ก ารขับ เคลื่ อนสร้ า งภาคี ไ ปทั้ง ประเทศโดยมี ก ารจัดท าโครงการโรงเรี ย นปลอด
น้ าอัดลม การผลักดันเรื่ องเกี่ยวกับภาษีเครื่ องดื่มที่มีปริ มาณน้ าตาลเกินมาตรฐาน เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นกระบวนการ
ที่เน้นเรื่ องการส่ งเสริ มป้ องกันเป็ นสาคัญ และในแผนยุทธศาสตร์ สุขภาพช่องปากประเทศไทย พ.ศ. 2555 – 2559
ก็พบยุทธศาสตร์ ที่พยายามขยายความร่ วมมือกับภาคส่ วนอื่นๆ ในระดับท้องถิ่น เช่น องค์กรปกครองท้องถิ่นที่
จะเข้ามาร่ วมดูแลสุ ขภาพช่องปาก ซึ่ งเป็ นแนวทางที่น่าจะส่ งผลในเชิ งบวกต่อกระบวนการสร้ างสุ ขภาพช่ องปาก
โดยองค์กรในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่ วม
5) ภาวะทุพโภชนาการในเด็กไทย
จากรายงานของ Global School-based Student Health Survey (GSHS) ซึ่ งได้รับการสนับสนุ น
จากองค์การอนามัยโลก ได้ทาการสารวจเด็กนักเรี ยนไทยอายุ 13-17 ปี ในปี 2008 และปี 2015 พบว่า เด็กไทย
จานวนไม่นอ้ ย มีปัญหาเรื่ องน้ าหนักต่ากว่าเกณฑ์และเกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยในปี 2008 มีเด็กที่เสี่ ยงต่อภาวะ
น้ าหนักเกิ นอยู่ที่ร้อยละ 10.0 และร้อยละ 4 มีน้ าหนักเกิ น ส่ วนรายงานในปี 2015 พบว่า เด็กที่เสี่ ยงต่อภาวะ
น้ าหนักเกินเพิ่มเป็ นร้อยละ 16.2 และสัดส่ วนเด็กที่มีน้ าหนักเกินเพิ่มเป็ นร้อยละ 5.51 นอกจากน้ าหนักเกินแล้ว
ยังมีปัญหาเด็กไทยน้ าหนักน้อยด้วยเช่นกันโดยปี 2015 ได้มีการรายงานเด็กน้ าหนักน้อยอยูท่ ี่ร้อยละ 8.4
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จากการสารวจสุ ขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่ างกาย ครั้งที่ 4 เมื่อปี 2551 -2552 ก็พบว่าความชุ ก
น้ าหนัก เกิ นและอ้วนของเด็ก อายุ 6-14 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 9.7 ซึ่ ง เพิ่ม ขึ้ นจากปี ก่ อนๆ อย่า งชัดเจน และจาก
การเปรี ยบเทียบผลการสารวจสุ ขภาพประชาชนไทยครั้ ง ที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 จะเห็ นแนวโน้มเช่ นเดี ยวกับ
กลุ่มเด็กปฐมวัยอายุ 1-5 ปี คือ ปั ญหาโภชนาการพร่ องลดลง แต่ปัญหาน้ าหนักเกินและอ้วนกลับพบเพิม่ ขึ้น
สาเหตุ ที่ ท าให้ เด็ ก มี น้ า หนัก มากหรื อ น้อ ยกว่า เกณฑ์ น้ ัน มาจากหลายปั จจัย ทั้ง การเลี้ ย งดู อาหาร
กิจกรรมทางกาย เป็ นต้น และจากรายงานเดียวกันยังพบว่าเด็กไทยเกินครึ่ งดื่มน้ าอัดลมเป็ นประจา และอีกเกือบ
ร้อยละ 60.0 ที่กิจกรรมทางกายต่าเป็ นเวลามากกว่า 3 ชัว่ โมงต่อวัน ซึ่ งทั้งหมดนี้ลว้ นส่ งผลต่อน้ าหนักตัวทั้งสิ้ น
องค์การอนามัยโลกรายงานว่า ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคอ้วนคิดเป็ นร้ อยละ 2-6 ของภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสุ ขภาพ และร้อยละ 0.2-0.6 ของผลผลิตมวลรวมของประเทศที่พฒั นาแล้ว มีการประมาณว่าโรคอ้วนจะ
เป็ นภาระกับ ผลผลิ ตมวลรวมของประเทศที่ ก าลัง พัฒนา สู งถึ งร้ อ ยละ 1.1-2.1 ซึ่ งหากไม่ รีบ แก้ไ ข ภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโรคอ้วนนี้อาจทาให้เศรษฐกิจของประเทศกาลังพัฒนาหยุดชะงักได้3
ปั จจุบนั มีหลายภาคส่ วนได้พยายามจัดการและดูแลปั ญหาน้ าหนักของเด็ก โดยเฉพาะเด็กในวัยเรี ยน
ตัวอย่างเช่ น การจัดโครงการต่างๆ ในโรงเรี ยน โครงการเด็กไทยไม่กินหวาน เป็ นต้น ซึ่ งแนวทางควบคุ ม
ป้ องกันโรคอ้วนในเด็ก ได้กล่าวว่าการจัดการปั ญหาภาวะเริ่ มอ้วนและอ้วนในเด็กวัยเรี ยนจะต้องดาเนิ นการ
อย่างมีระบบ โดยได้ให้แนวทางการทางานตั้งแต่ระดับผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยน ครู ประจาโรงเรี ยน ผูป้ กครอง
นักเรี ยน ตลอดจนผูค้ า้ ขายนอกรอบโรงเรี ยนและชุมชนรอบโรงเรี ยน เป็ นต้น
6) เด็กไทยกับระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
กรมสุ ขภาพจิต โดยสถาบันราชานุ กูล ได้ทาการสารวจนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ทัว่ ประเทศ
ในปี 2554 โดยมีเด็กที่ได้รับการสารวจ จานวนทั้งสิ้ น 23,641 ราย พบว่าระดับสติปัญญา (Intelligent Quotient :
IQ) เฉลี่ยในเด็กไทยอายุ 6-15 ปี เท่ากับ 98.59 ซึ่ งมีคะแนนมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2554 แต่ก็ยงั ต่ากว่า
ค่ากลางมาตรฐานสากล (IQ=100) ในภาพรวมของประเทศ พบว่า เด็กร้อยละ 48.5 มีปัญหาระดับสติปัญญาอยู่
ในเกณฑ์ต่า (IQ < 100) โดยยังมีเด็กกลุ่มที่มีปัญหาระดับสติปัญญาบกพร่ อง (IQ < 70) อยูถ่ ึงร้อยละ 6.5
สาหรับการสารวจระดับสติปัญญา ในปี 2559 เด็กนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีระดับสติปัญญาเฉลี่ย (IQ)
เท่ากับ 98.23 ถือเป็ นระดับสติปัญญาที่อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ แต่ค่อนไปทางต่ากว่าค่ากลางของมาตรฐานสากล
(IQ=100)
การสารวจระดับความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient : EQ) มี กลุ่มเด็กที่ ได้รับการสารวจ
จานวน 23,274 ราย ด้วยแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สาหรับเด็กอายุ 6-12 ปี (ฉบับย่อ) โดยกรมสุ ขภาพจิต
ได้พฒั นาขึ้น เพื่อใช้ประเมินคุณลักษณะของความฉลาดทางอารมณ์ 3 ด้าน คือ (1) ด้ านดี เป็ นความพร้อมทาง
อารมณ์ที่จะอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น โดยประเมินจากการควบคุมอารมณ์ การใส่ ใจและเข้าใจอารมณ์ผอู ้ ื่น และการยอมรับผิด
(2) ด้ านเก่ง คือ ความพร้อมที่จะพัฒนาตนไปสู่ ความสาเร็ จ โดยประเมินจากการมุ่งมัน่ พยายาม การปรับตัวต่อ
ปั ญหา และการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม (3) ด้ านสุ ข คือ ความพร้ อมทางอารมณ์ที่ทาให้เกิดความสุ ข
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โดยประเมินจากการมีความพอใจในตนเอง การรู้จกั ปรับใจ และความรื่ นเริ งเบิกบาน การสารวจแบ่งเด็ก
ออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่ม EQ ควรได้รับการพัฒนา (2) กลุ่ม EQ ปกติ และ (3) กลุ่ม EQ สู งกว่าปกติ
พบว่า เด็กนักเรี ยนไทย มีคะแนน EQ ปกติ เท่ากับร้อยละ 64 มีคะแนน EQ สู งกว่าปกติ เท่ากับร้อยละ 13
มีคะแนน EQ ควรได้รั บการพัฒนา ร้ อยละ 23 สภาวะดังกล่ า วสะท้อนสภาพปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นกับเด็ กไทย
ซึ่ งนับว่าเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ
7) การบาดเจ็บในเด็กไทย
รายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2558 ที่ได้กล่าวถึงสถานการณ์การบาดเจ็บ
และเสี ยชี วิตของประเทศทัว่ โลกนั้น ประเทศไทยมีอตั ราเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุจราจรสู งเป็ นอันดับ 2 ของโลก
ซึ่ งจากสถิติในปี 2558 มีเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี เสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนมากถึง 943 คน เป็ นกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี
จานวน 575 คน
นอกจากสถิ ติ ข ้า งต้น ที่ พ บว่ า เด็ ก ไทยเสี ย ชี วิ ต จากอุ บ ัติ เ หตุ บ นท้อ งถนนแล้ ว ยัง พบว่ า สาเหตุ
การเสี ยชี วิตของเด็กไทยอายุต่ ากว่า 15 ปี คื อการจมน้ า ซึ่ งนาเป็ นอันดับแรกในทุกสาเหตุ ท้ งั โรคติ ดเชื้ อและ
โรคไม่ติดเชื่ อ อัตราการเสี ยชี วิตอยู่ในช่ วง 6.8-11.5 ต่อแสนประชากร ซึ่ งแต่ละปี จะมีการเสี ยชี วิตเฉลี่ ยปี ละ
1,117 คน หรื อวันละ 3.2 คน โดยเด็กผูช้ ายในกลุ่มอายุ 5-9 ปี เป็ นกลุ่มที่มีความเสี่ ยงสู งที่สุด
จากข้อมูลการเฝ้ าระวัง ยังพบว่าเด็กเล็กช่ วงก่อนเข้าเรี ยนมักจะเสี ยชีวิตในพื้นที่ใกล้บา้ นเนื่ องจากอยู่
อาศัยในพื้นที่ที่มีความเสี่ ยง ส่ วนในเด็กโตมักจะเสี ยชี วิตพร้อมกันหลายคนเนื่ องจากไม่มีทกั ษะความปลอดภัย
ทางน้ า เช่ น การช่ วยเหลื อคนจมน้ า การเอาชี วิตรอดจากการจมน้ า และยังพบว่าเด็กไทย อายุน้อยกว่า 15 ปี
ว่ายน้ า เป็ นร้ อยละ 23.7 และว่ายน้ า เพื่อเอาชี วิตรอดได้เพีย งร้ อยละ 4.4 และยังมี รายละเอี ยดที่ เกี่ ยวข้องอี ก
มากมายเกี่ ยวข้องกับการจมน้ า เช่ น สถานที่ ช่ วงเวลา การดื่ มสุ รา ฯลฯ ซึ่ งสามารถนาไปสู่ การจัดการแก้ไข
ป้ องกัน เพื่อลดจานวนเด็กที่จะจมน้ าได้
ข. สถานการณ์ สุขภาวะเด็กวัยรุ่ นไทย (กลุ่มอายุ 15-29 ปี )
ประชากรวัยรุ่ นและวัยทางาน หากเกิ ดความเจ็บป่ วยสู ญเสี ยในกลุ่ มประชากรในช่ วงอายุน้ ี จะเกิ ด
ความสู ญเสี ยเป็ นอันมากต่อประเทศ สาเหตุหลักของการสู ญเสี ยปี สุ ขภาวะในเพศชายกลุ่มอายุ 15-29 ปี คือ
อุบตั ิเหตุ ส่ วนในเพศหญิง คือ ความผิดปกติทางจิต นอกจากนี้ ยงั มีโรคติดเชื้ อเอชไอวี/เอดส์ รวมถึงโรคไม่ติดต่อ
อื่ นๆ อาทิ เช่ น โรคมะเร็ ง , โรคหัวใจและหลอดเลื อด, โรคระบบทางเดิ นหายใจเรื้ อรั ง และโรคเบาหวาน
เป็ นสาเหตุสาคัญของความสู ญเสี ยในกลุ่มนี้เช่นกัน
กลุ่มวัยรุ่ นและวัยทางานเป็ นกลุ่มที่ มีความสาคัญต่อการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ
และจากการสารวจพบว่าสาเหตุการตายของประชากรในกลุ่มนี้ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มโรคติดเชื้ อ
ความผิดปกติในมารดาและปริ กาเนิ ด และภาวะโภชนาการบกพร่ อง กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง และกลุ่มการบาดเจ็บ
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กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรคติดเชื้อ ความผิดปกติในมารดาและปริ กาเนิด และภาวะโภชนาการบกพร่ องการตาย
จากกลุ่ ม โรคติ ดเชื้ อ (Communicable diseases) โรคจากการติ ด เชื้ อ จุ ล ชี พ ก่ อ โรค เช่ น ไวรั ส แบคที เ รี ย รา
โปรโตซัว และปรสิ ต เชื้ อดังกล่าวอาจก่อให้เกิ ดโรคในสัตว์หรื อพืชได้ โรคนี้ สามารถติดต่อไปยังบุคคลอื่ น
หรื อระหว่างสิ่ งมี ชีวิตในสายพันธุ์ เดี ยวกัน การติ ดต่ออาจเกิ ดได้มากกว่าหนึ่ งทาง โดยอาจสัมผัสกับผูป้ ่ วย
โดยตรง หรื อเชื้ อโรคอาจถ่ายทอดไปโดยสารน้ าในร่ างกาย อาหาร น้ าดื่ม ลมหายใจที่มีเชื้ อปนเปื้ อนหรื อผ่าน
พาหะโรคก็ได้
สาเหตุการป่ วยที่เกิดจากความผิดปกติในมารดาและปริ กาเนิ ดและภาวะโภชนาการบกพร่ อง ได้แก่
การตั้งครรภ์ของมารดามีความเสี่ ยง หรื อเป็ นอันตรายต่อมารดาและทารก ทั้งในระหว่างตั้งครรภ์ ระหว่างคลอด
และหลังคลอด ทารกคลอดก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์ หรื อคลอดหลังอายุครรภ์เกิน 42 สัปดาห์ เคยคลอดบุตร
ที่น้ าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม หรื อมากกว่า 4,000 กรัม ภาวะทารกโตช้าในครรภ์ ทารกพิการทางสมอง
มารดาเคยผ่านการผ่าตัดมดลูกหรื ออวัยวะสื บพันธุ์ ตั้งครรภ์แฝด ทารกในครรภ์อยูใ่ นท่าที่ผิดปกติไม่สอดคล้อง
กับอายุครรภ์ รวมทั้งมารดาตั้งครรภ์ขณะมีอายุนอ้ ยกว่า 16 ปี หรื อมากกว่า 40 ปี ด้วย
สาหรับสาเหตุการป่ วยจากภาวะโภชนาการบกพร่ องของมารดา เช่ น การขาดสารไอโอดีนการขาด
ธาตุเหล็ก การขาดสารไอโอดีน (Iodine deficiency) ในหญิงตั้งครรภ์ส่งผลอย่างรุ นแรงกับทารกในครรภ์ คือ
ทารกตายตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์ หรื อแท้ง ทารกอาจพิการแต่กาเนิ ด มีความบกพร่ องทางสติปัญญา การเรี ยนรู้ช้า
การเจริ ญเติบโตของร่ างกายช้า ร่ างกายแคระแกร็ น เด็กจะมีระดับสติปัญญาต่ากว่าปกติ การขาดธาตุเหล็ ก
ทาให้เกิดภาวะซี ดของมารดา (Iron-deficiency anemia) ภาวะซี ดในหญิงหลังคลอด 6-10 สัปดาห์ มีผลลดความไว
ในการตอบสนองของแม่ต่อเด็ก ส่ งผลให้เด็กมีการพัฒนาล่าช้าในหลายด้าน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง (Non-communicable disease : NCDs) เกิ ดจากการมีพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมและยังรวมถึงการอยูอ่ าศัยในสิ่ งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ทาให้เกิดความผิดปกติหรื อความเสื่ อม
โทรมของร่ า งกาย สามารถป้ องกันได้หากรู ้ เ ข้า ใจและปฏิ บตั ิ ตนในการดู แลสุ ขภาพได้ถู ก ต้อ ง หลี ก เลี่ ย ง
พฤติ กรรมที่จะนาไปสู่ การเกิ ดโรคได้ เช่ น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน (Diabetes - DM) ความดันโลหิ ตสู ง
(Hypertension - HT) โรคหลอดเลือดสมอง/อัมพฤกษ์ อัมพาต (Stroke) โรคหัวใจขาดเลือด (Ischemic Heart
Disease - IHD) และอื่นๆ
กลุ่มที่ 3 กลุ่มการบาดเจ็บ : Injury การบาดเจ็บทาให้เกิดความเสี ยหายหรื ออันตรายต่อหน้าที่หรื อ
โครงสร้างหรื ออวัยวะของร่ างกาย อันมีสาเหตุจากแรงหรื อปั จจัยภายนอกทั้งทางกายภาพหรื อเคมี และทั้งโดย
เจตนา (การฆ่าตัวตาย ฆาตกรรม) หรื อไม่ได้เจตนา (อุบตั ิเหตุหรื อการบาดเจ็บจากกีฬา) เป็ นต้น
จากทั้ง 3 กลุ่มโรคที่กล่าวมา พบว่า โรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง เป็ นสาเหตุการตายส่ วนใหญ่ของประชากรไทย
ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยเฉพาะในประชากรที่มีอายุตงั่ แต่ 30 ปี ขึ้นไป จากรายงานสาเหตุการตายจาแนก
ตามรายโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2556 พบว่า เพศชายมีการตายจากโรคหลอดเลือดสมอง
มากที่สุด (ร้อยละ 11) รองลงมาคือ โรคหัวใจขาดเลือด (ร้อยละ 7.7) อุบตั ิเหตุทางถนน (ร้อยละ 7.7) และ
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โรคมะเร็ งตับ (ร้อยละ 6.8) ตามลาดับ ส่ วนเพศหญิงมีการตายจากโรคหลอดเลือดสมองมากที่สุด (ร้อยละ 14.5)
รองลงมาคือ โรคหัวใจขาดเลือด (ร้อยละ 8.8) โรคเบาหวาน (ร้อยละ 8.7) และโรคมะเร็ งตับ (ร้อยละ 4.0)
ตามลาดับ (ตารางที่ 1.1) นอกจากนี้ โรคไม่ติดต่อยังเป็ นสาเหตุการป่ วยที่สาคัญของผูป้ ่ วยใน กลุ่มอายุ 15-59 ปี
อีกด้วย ซึ่ งได้แก่ โรคความดันโลหิตสู ง, โรคเบาหวาน, ไตวาย และโรคหัวใจ (ตารางที่ 1.2)
ตารางที่ 1.1 สาเหตุการตายของประชากรไทย 10 อันดับ จาแนกเพศและรายโรค พ.ศ.2556
ลาดับ
ชาย
ตาย ร้อยละ ร้อยละ
ตาย
หญิง
ที่
(‚000)
(‚000)
1 โรคหลอดเลือดสมอง
29
11.1
14.5
29 โรคหลอดเลือดสมอง
2 โรคหัวใจขาดเลือด
20
7.7
8.8
18 โรคหัวใจขาดเลือด
3 อุบตั ิเหตุทางถนน
20
7.7
8.7
18 โรคเบาหวาน
18
6.8
4.0
4 โรคมะเร็งตับ
8 โรคมะเร็งตับ
15
5.7
3.8
5 โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
8 โรคไตอักเสบและไตพิการ
11
4.2
3.2
6 โรคมะเร็ ง หลอดลมและ
6 การติ ด เชื้ อ ทางเดิ น หายใจ
7
8
9
10

ปอด
การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

โรคเบาหวาน
ภาวะตับแข็ง

11

4.1

2.7

11

4.1

2.6

11

4.0

2.6

ส่วนล่าง
5 โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
5 การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

5 โรคมะเร็งหลอดลมและปอด
5 อุบตั ิเหตุทางถนน

การติ ดเชื้ อทางเดิ นหายใจ
7
2.7
2.5
ส่วนล่าง
ที่มา: รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2556 สานักงานพัฒนานโยบายสุ ขภาพระหว่างประเทศ
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ตารางที่ 1.2 อัตราการป่ วยของผูป้ ่ วยใน 10 ลาดับแรก ต่อประชากรกลุ่มอายุ 15-59ปี 100,000 คน จาแนกตามเพศ
พ.ศ. 2557
ลาดับ
กลุ่มโรค
รวม
ชาย
หญิง
621.41 561.51 680.09
1 โรคความดันโลหิตสู ง
591.48
2 การดูแลมารดาที่มีปัญหาของทารกในครรภ์และโพรงน้ าคร่ า รวมทั้ง 591.48 0.00
ปัญหาในการคลอด
578.51 0.00
578.51
3 ภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บครรภ์และการคลอด
526.77 459.39 592.79
4 เบาหวาน
480.97 472.09 489.67
5 โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่ อและโลหิตจางชนิดอื่น
345.60 387.50 304.56
6 ไตวาย
282.85 451.79 117.35
7 การบาดเจ็บที่ศีรษะ
282.44 229.38 334.42
8 โรคติดเชื้อที่ลาไส้
282.10 292.62 271.80
9 รู ปแบบอื่นของโรคหัวใจ
263.41 276.89 250.20
10 โรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลาไส้เล็กส่ วนต้น
ที่มา: รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2556 สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ตามภาระโรคในแต่ละกลุ่มวัยอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ดัชนี ช้ ี วดั ที่สาคัญของการประเมิน
ภาระโรค คือ การสู ญเสี ยปี สุ ขภาวะ (Disability adjusted life years: DALYs) (ตารางที่ 1.3)
ตารางที่ 1.3 อัตราการสู ญเสี ยปี สุ ขภาวะของประชากรไทย ช่ วงอายุ 15-29 ปี จาแนกตามเพศ และกลุ่มโรค
(ต่อประชากร 1,000 คน) พ.ศ. 2556
กลุ่มโรค
DALYs
DALYs
กลุ่มโรค
(ชาย)
(หญิง)
30.7
7.9
ความผิดปกติทางจิต
อุบัติเหตุ
10.1
6.3
อุบตั ิเหตุ
ความผิดปกติทางจิต
7.4
6.1
ความผิดปกติทางการรับรู้
ความผิดปกติทางการรับรู้
4.7
2.1
โรคมะเร็ ง
การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
3.2
2.0
ความผิดปกติทางกระดูกและกล้ามเนื้ อ
โรคมะเร็ง
3.1
1.6
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
1.0
0.9
ความผิดปกติทางระบบประสาท
โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง
1.1
0.2
โรคเบาหวาน
ความผิดปกติทางระบบย่อยอาหาร
ที่มา: รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2556 สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
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นอกจากนั้นยังได้มีการแบ่งกลุ่มที่มีปัญหาสาคัญในช่ วงอายุ 15 – 24 ปี โดย 5 อันดับแรก ได้แก่
ภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บครรภ์และการคลอดการดูแลมารดาที่มีปัญหาของทารกในครรภ์และโพรงน้ าคร่ า
รวมทั้งปั ญหาในการคลอด การบาดเจ็บที่ศีรษะและภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆทางสู ติกรรม โดยเมื่อเปรี ยบเทียบ
รู ปแบบการเจ็บป่ วยระหว่างเพศ จะเริ่ มพบความแตกต่างของการเจ็บป่ วยในเพศชายและเพศหญิง โดยพบว่า
ในเพศชายกลุ่มโรคที่ทาให้ตอ้ งนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสู งที่สุด 5 ลาดับแรก ได้แก่ การบาดเจ็บที่ศีรษะ
โรคติดเชื้อที่ลาไส้ โลหิ ตจางจากไขกระดูกฝ่ อและโลหิ ตจางชนิดอื่น และโรคของไส้ติ่ง ตามลาดับ และในส่ วน
ของผูป้ ่ วยเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 15 – 24 ปี ซึ่ งจัดเป็ นช่ วงวัยรุ่ นและสตรี วยั เจริ ญพันธุ์ สาเหตุที่พบลาดับ
แรกๆ ส่ วนใหญ่จึงเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ์และการคลอดได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บครรภ์และการคลอด
การดูแลมารดาที่มีปัญหาของทารกในครรภ์และโพรงน้ าคร่ า รวมทั้งปั ญหาในการคลอดและภาวะอื่นทางสู ติกรรม
ดังนั้นประเทศไทยจึงได้มีการดาเนินการให้มีพระราชบัญญัติการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่ น พ.ศ. 2559 ขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่ น โดยมีรายละเอียด
คือ ให้สถานศึกษาดาเนินการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น ให้สถานบริ การดาเนินการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาการตั้งครรภ์ใ นวัยรุ่ น ให้มี การจัดสวัส ดิ การสังคมที่ เกี่ ยวกับการป้ องกันและแก้ไ ขปั ญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น ให้ราชการส่ วนท้องถิ่ น มีอานาจหน้าที่ดาเนิ นการให้วยั รุ่ นในเขตราชการส่ วนท้องถิ่ น
ได้รับสิ ทธิ์สวัสดิการสังคมในด้านอื่นๆ เพื่อส่ งเสริ มการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น
นอกจากนี้ ปัญหาสุ ขภาพจิตถื อเป็ นเรื่ องที่ก่อให้เกิ ดภาระโรคจานวนมากแก่สังคมไทยโดยเฉพาะใน
ผูห้ ญิงที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่ องภาวะซึ มเศร้า ซึ่ งพบว่าการขับเคลื่อนเรื่ องสุ ขภาพจิตเน้นไปที่ทุกกลุ่มวัยโดยในเด็ก
นอกจากเรื่ องของสติปัญญาแล้วและความฉลาดทางอารมณ์แล้ว ในวัยอื่ นๆ แผนยุทธศาสตร์ สุขภาพจิตยังมุง้
เน้นไปที่ความสุ ขและความเข้มแข็งของครอบครัว และการดูแลระยะยาวในผูส้ ู งอายุ
ตารางที่ 1.4 อัตราการป่ วยของผูป้ ่ วยใน10 อันดับแรก ต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 15 – 24 ปี (รวมทุก
การวินิจฉัยโรค) จาแนกตามเพศ พ.ศ. 2557
ลาดับ กลุ่มโรค
รวม
ชาย
หญิง
1,365.84 0.00
1365.84
1 ภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บครรภ์และการคลอด
1,178.38
2 การดูแลมารดาที่มีปัญหาของทารกในครรภ์และโพรงน้ าคร่ า 1,178.38 0.00
รวมทั้งปั ญหาในการคลอด
505.86 0.00
505.86
3 ภาวะอื่นทางสู ติกรรม มีได้จาแนกไว้ที่ใด
375.11 602.10 137.64
4 การบาดเจ็บที่ศีรษะ
348.10 0.00
348.10
5 การตั้งครรภ์ที่สิ้นสุ ดด้วยการแท้ง
244.60 172.96 319.55
6 โรคติดเชื้อที่ลาไส้
220.70 158.33 285.95
7 โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่ อและโลหิตจางชนิดอื่น
193.68 182.46 205.41
8 โรคของไส้ติ่ง
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ลาดับ กลุ่มโรค
9 โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก
10 ไข้เด็งกี่/ไข้เลือดออกเด็งกี่

รวม
180.25
173.58

ชาย
121.92
180.92

หญิง
241.28
165.90

ที่มา: รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2556 สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

สภาพสังคมในปั จจุบนั ที่ไม่เอื้อให้พ่อแม่ผปู ้ กครองมีเวลาในการดูแลบุตรหลานอย่างเต็มที่ ทาให้เด็ก
จานวนมากไม่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของตนเองเมื่อก้าวเข้าสู่ วยั รุ่ นและไม่อาจปรับตัวให้เท่าทัน
สภาพแวดล้อมรอบตัวได้ ส่ งผลให้มีพฤติ กรรมที่ มีความเสี่ ยงมากมาย พฤติ กรรมความเสี่ ยงทางเพศ การมี
เพศสัมพันธ์ในอายุที่นอ้ ยลง การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่ น
สภาวะข้างต้นสามารถสรุ ปได้เป็ นประเด็นได้ดงั ต่อไปนี้
 พฤติ กรรมความเสี่ ย งทางอนามัยเจริ ญพันธุ์ : พบว่า มี การใช้ถุง ยางอนามัยในครั้ งแรกของการมี
เพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ แต่พบว่า การใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุ ดค่อยๆ ลดลง
 การคลอดมีชีพในวัยรุ่ น: มีจานวนเพิ่มมากขึ้นจาก จาก 31.1 ต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ. 2543 เป็ น
47.9 ในปี พ.ศ. 2557 และยังมีการมาคลอดซ้ าในกลุ่มวัยรุ่ นในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องจาก
ร้อยละ 10.2 ในปี พ.ศ. 2547 เป็ นร้อยละ 12.4 ในปี พ.ศ. 2557
จะเห็นได้วา่ สภาพของปั ญหาของวัยรุ่ นเป็ นสภาพปั ญหาที่มีความจาเพาะสู ง ต้องการวิธีการจัดการที่
แตกต่างไปจากกลุ่ มวัยอื่นๆ ซึ่ งการเพิ่มการเข้าถึ งบริ การการให้คาปรึ กษาที่ สอดกล้องกับสภาพปั ญหาและ
ลักษณะจาเพาะของวัยรุ่ นจะช่วยให้เด็กวัยรุ่ นสามารถมีความรู ้และทักษะในการสร้างเสริ มสุ ขภาพมากขึ้น
เด็กและวัยรุ่ นกับความรุ นแรง
ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมาหลายประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริ กา รวมถึงศูนย์ควบคุมโรค (Center for
Disease Control) ได้มี ก ารศึ ก ษาเรื่ อ ง ผลกระทบของประสบการณ์ เลวร้ ายในวัย เด็ ก : Adverse childhood
experiences (ACE) กัน อย่า งกว้า งขวาง ซึ่ งพบว่า หากเกิ ด ประสบการณ์ อ ัน เลวร้ า ยในวัย เด็ ก ขึ้ น แล้ว นั้น
ผลกระทบที่ตามมาจะส่ งผลไปตลอดช่วงชีวติ เลยทีเดียว
ประสบการณ์ เลวร้ ายจากการศึกษานั้นมีหลากหลายรู ปแบบ เช่ น การถูกละเลยทอดทิ้งทางกายภาพ
และทางจิตใจ การถูกทารุ ณกรรม การตีเด็กรุ นแรง บ่อยครั้ง การใช้คาพูดรุ นแรง ประชดประชัน ตีตรา การกระทา
ที่สร้างความกลัวทาให้เด็กรู ้สึกไม่มนั่ คงและปลอดภัยทางจิตใจ การทอดทิ้งทางร่ างกายและอารมณ์ความรู ้สึก
หรื อแม้กระทัง่ การหย่าร้าง การใช้สารเสพติดภายในบ้าน มีบุคคลที่ป่วยทางจิตอาศัยในบ้าน ล้วนส่ งผลกระทบ
กับเด็กทั้งสิ้ น
ผลกระทบที่ตามมากับเด็กที่มีประสบการณ์เลวร้าย จัดได้เป็ น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1. การมีพฤติกรรมเสี่ ยงทางสุ ขภาพ
2. มีภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
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3. ศักยภาพในตนเองลดลง
4. การเสี ยชีวติ ก่อนวัยอันควร
หากจะขยายความผลกระทบที่ เกิ ดขึ้น อาจจะระบุ ได้ เช่ น มี กิจกรรมทางกายที่ลดลง พัฒนาการไม่
สมวัย ไม่ ป ระสบความส าเร็ จในการเรี ย น เลิ ก เรี ย นกลางคัน มี พ ฤติ ก รรมการสู บ บุ หรี่ เป็ นพิ ษ สุ ราเรื้ อรั ง
มีพฤติกรรมใช้สารเสพติด มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในอายุที่นอ้ ย ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่ นป่ วย
เป็ นโรคซึ มเศร้ า ป่ วยเป็ นโรคกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลื อด ไม่ประสบความสาเร็ จในการท างาน มี ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ฯลฯ และที่สาคัญคือ หากมีประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กมากกว่า 6 อย่างขึ้นไป จะมีอายุขยั น้อยลง
เกือบ 20 ปี เมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีประสบการณ์เลวร้ายเลย จะเห็นได้วา่ ช่วงชี วิตของเด็กและวัยรุ่ นเป็ นช่วงที่มี
ความเปราะบาง และเป็ นสิ่ งที่กาหนดทางเดินชีวติ ของเด็กแทบจะตลอดชีวติ
ดัง นั้นเมื่ อพิ จารณาตามกรอบความคิ ดระบบสุ ขภาพและปั จจัย ที่ เกี่ ยวข้องแล้ว หากสามารถสร้ า ง
สิ่ งแวดล้อมรอบตัวเด็กที่ดีที่ปลอดภัย และสร้างต้นทุนเป็ นภูมิคุม้ กันให้กบั เด็ก ตลอดจนพัฒนาระบบบริ การ
สุ ขภาพที่เข้มแข็ง ก็จะสามารถลดความเสี่ ยงไม่ให้เด็กตกอยูใ่ นภาวะความเสี่ ยงที่จะส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพใน
ระยะยาวได้
ในประเทศไทย ได้มี ก ารประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติคุ ้ม ครองเด็ ก มาตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2546 ซึ่ ง ถื อว่า
เป็ นแนวทางที่ ดีม าก แต่ ก็ ย งั ต้อ งส่ ง เสริ ม ให้เ กิ ด การปฏิ บ ัติ จ ริ ง ส านัก บริ ห ารการสาธารณสุ ข ส านัก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ปี 2557 ได้รายงานจานวนเด็กที่เข้ารับบริ การจากศูนย์พ่ ึงได้ (OSCC) พบว่า มีการเข้ารับ
บริ ก ารของเด็ก ไทยที่ศู นย์พ่ ึ ง ได้ใ นปี 2554 จานวน 11,491 ราย ปี 2555 จานวน 9,703 ราย และปี 2556
จานวน 19,229 ราย จะเห็นได้วา่ จานวนผูเ้ ข้ารับบริ การจากศูนย์พ่ งึ ได้มีมากขึ้น
บทบาทที่สาคัญของหน่ วยงานสาธารณสุ ขในการดูแลรักษาเด็กกลุ่มที่ถูกทารุ ณกรรมและถูกทอดทิ้ง
คือการดูแลรักษาทางด้านร่ างกายและจิตใจ หากอ้างอิงตามรายงานการศึกษาข้างต้นแล้วจะพบว่าผลกระทบ
ระยะยาวนั้นมีมากเกินกว่าที่จะประเมินค่าได้ การป้ องกันและส่ งเสริ มไม่ให้เด็กมีประสบการณ์ อนั เลวร้ ายจึง
เป็ นแนวทางการดูแลที่จะได้ผลมากที่สุด
มีงานศึ กษาวิจยั หลายชิ้ นที่ กล่ าวถึ งบทบาทของหน่ วยงานทางสาธารณสุ ขในการป้ องกันการทารุ ณ
กรรมเด็กไว้ ตัวอย่างบทบาทของหน่ วยงานบริ การสาธารณสุ ขปฐมภูมิที่ประสบความสาเร็ จในการป้ องกัน
การเกิ ดการทารุ ณกรรม คื อ การให้ความรู ้ กบั บุ คลากรทางการแพทย์เพื่อสังเกตและคัดกรองเด็กกลุ่ มเสี่ ย ง
การจัด ให้นัก สั ง คมสงเคราะห์ ดูแ ลครอบครั วที่ มี ความเสี่ ย ง การใช้แบบสอบถามคัดกรองความเสี่ ย งกับ
ผูป้ กครอง ผลการศึกษาวิจยั ก็พบว่าการให้กิจกรรมข้างต้น สามารถลดการทารุ ณกรรมเด็กได้ ทั้งในเชิ งสังคม
เชิงการแพทย์ และการรายงานของผูป้ กครองเอง
นอกจากนี้ ตัว ชี้ วัด ทางเศรษฐศาสตร์ ก็ ย งั คงท าให้ เ ห็ น ว่ า การป้ องกัน การเกิ ด โรคหรื อ ภาวะไม่
พึงประสงค์ลว้ นมีความคุม้ ค่าต่อการลงทุนในการทางานเชิ งป้ องกัน ดังเช่นในรายงานของ Corso เรื่ อง Dollars
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and Lives : The Economics of Healthy Children กล่ าวถึ งตัวเลขทางเศรษฐกิ จในประเทศสหรั ฐอเมริ กาที่
สู ญเสี ยในกลุ่มของหญิงที่ถูกทารุ ณกรรมในวัยเด็ก เป็ นตัวเลขสู งถึง 40-75 พันล้านเหรี ยญสหรัฐต่อปี ซึ่ งเป็ น
จานวนเงินที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงกว่ากลุ่มหญิงที่ไม่เคยถูกทารุ ณกรรม 10-18 พันล้าน
เหรี ยญสหรัฐต่อปี (รวมแล้วประเทศสหรัฐอเมริ กามีตวั เลขความสู ญเสี ยในกลุ่มหญิงที่เคยถูกทารุ ณกรรมช่วง
วัยเด็กปี ละ 50-93 พันล้านเหรี ยญต่อปี )
ในมลรัฐมิ ชิแกนก็เคยทาการเปรี ยบเที ยบการลงทุ นในการทาโครงการป้ องกันการทารุ ณกรรมเด็ก
เช่นกัน โดยได้ทาการวิเคราะห์ผลประโยชน์ค่าใช้จ่าย (cost-benefit analysis) ก็พบว่า ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ น
โครงการป้ องกันโดยการเยี่ยมบ้านและการจัดโรงเรี ยนพ่อแม่น้ นั คิดเป็ นร้อยละ 1.8 และ 3.6 ของค่าใช้จ่ายใน
การดูแลรักษาผลและผลกระทบจากการเกิดการทารุ ณกรรมเด็ก
ถึงแม้ตวั เลขการศึกษาถึ งผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการทารุ ณกรรมในเด็กของประเทศไทยยังไม่มี
การศึกษาที่แน่ชดั ว่ามีมากน้อยเพียงใด แต่การป้ องกันไม่ให้เกิดการทารุ ณกรรมและความรุ นแรงในเด็กนั้นก็จะ
สามารถลดการเกิ ดผลกระทบระยะยาวต่อเด็กไทย ทั้งในด้านของพฤติ กรรมเสี่ ยงทางสุ ขภาพ การเจ็บป่ วย
เรื้ อรัง ศักยภาพของประชากรและการเสี ยชีวติ ก่อนวัยอันควร
ค. กลุ่มอายุ 30-59 ปี
กลุ่มประชากรในช่วงอายุน้ ีเป็ นประชากรวัยทางานทั้งหมด นอกจากนี้ ยงั ถือเป็ นช่วงก่อนวัยสู งอายุซ่ ึ ง
โรคไม่ ติดต่ อ เป็ นสาเหตุ ส าคัญที่ สุ ดของความสู ญเสี ย ในช่ วงอายุน้ ี โดยสาเหตุ อบั ดับ หนึ่ ง คื อ โรคมะเร็ ง
รองลงมาคือ โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคเบาหวาน ประชากรในช่วงอายุน้ ี สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ช่ วงอายุ
คือ ช่ วงอายุ 30-44 ปี และช่ วงอายุ 45-59 ปี ซึ่ งลาดับของการสาเหตุ การสู ญเสี ยปี สุ ขภาวะจะแตกต่างกัน
สาหรับประชากรช่วงอายุ 45-59 ปี จะมีสาเหตุการสู ญเสี ยปี สุ ขภาวะจากโรคไม่ติดต่อที่มากกว่า ตามข้อมูลใน
ตารางที่ 1.5 และ 1.6
ตารางที่ 1.5 อัตราการสู ญเสี ยปี สุ ขภาวะของประชากรไทย ช่ วงอายุ 30-44 ปี จาแนกตามเพศ และกลุ่มโรค
(ต่อประชากร 1,000 คน) พ.ศ. 2556
กลุ่มโรค
DALYs (ชาย) DALYs (หญิง)
กลุ่มโรค
ความผิดปกติทางจิต
39.5
18.9
ความผิดปกติทางจิต
อุบตั ิเหตุ
27.7
9.6
โรคมะเร็ ง
การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
18.6
5.7
อุบตั ิเหตุ
โรคหัวใจและหลอดเลือด
14.3
5.2
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคมะเร็ ง
10.8
4.0
ความผิ ด ปกติ ท างกระดู ก และ
กล้ามเนื้อ
ความผิดปกติทางระบบย่อยอาหาร 10.1
3.6
ความผิดปกติทางการรับรู้
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กลุ่มโรค
ความผิดปกติทางการรับรู้
โรคระบบทางเดินหายใจเรื้ อรัง

DALYs (ชาย) DALYs (หญิง)
กลุ่มโรค
5.1
2.5
โรคเบาหวาน
4.6
1.2
ความผิดปกติทางระบบประสาท

ที่มา: รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2556 สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ตารางที่ 1.6 อัตราการสู ญเสี ยปี สุ ขภาวะของประชากรไทย ช่วงอายุ 45-59 ปี จาแนกตามเพศ และกลุ่มโรค
(ต่อประชากร 1,000 คน) พ.ศ. 2556
กลุ่มโรค
DALYs (ชาย) DALYs (หญิง)
กลุ่มโรค
โรคมะเร็ง
โรคหัวใจและหลอดเลือด
ความผิดปกติทางจิต
อุบัติเหตุ

45.7
44.4
42.3
27.5

35.7
22.8
17.5
14.6

ความผิ ด ปกติ ท างระบบย่ อย
อาหาร
ความผิดปกติทางการรับรู้
การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง

17.8

14.1

โรคมะเร็ ง
โรคหัวใจและหลอดเลือด
ความผิดปกติทางจิต
ความผิ ด ปกติ ท างกระดู ก และ
กล้ามเนื้อ
ความผิดปกติทางการรับรู้

14.6
9.2
9.0

13.5
8.1
2.7

โรคเบาหวาน
อุบตั ิเหตุ
ความผิดปกติทางระบบประสาท

แหล่งที่มา: รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2556 สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ง. สถานการณ์ ผ้ สู ู งอายุในประเทศไทย
ผูส้ ู งอายุหรื อผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปในประเทศไทยมีจานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ โดยสัดส่ วนเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 13.2 ของประชากรไทยในปี พ.ศ. 2553 เป็ นร้อยละ 16 ในปี พ.ศ. 2558 (ราว 10 ล้านคน) และมี
แนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นถึงร้ อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2564 และอาจจะเกิ นหนึ่ งในสี่ ของประชากรไทยภายในปี
พ.ศ. 25731,2ซึ่ งสัดส่ วนดังกล่าวถือว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุอย่างสมบูรณ์ จากภาพที่ 1 ยังแสดงให้
เห็ นว่า จานวนสัดส่ วนผูส้ ู งอายุจะเพิ่มสู งขึ้นเรื่ อยๆ หากอัตราการเกิ ดและอัตราการตายยังเป็ นอยู่เช่ นทุกวันนี้
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ภาพที่ 1 แสดงประมาณการณ์สัดส่ วน (ร้อยละ) ผูส้ ู งอายุที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตระหว่างปี 2553 – 2583

จากการสารวจสุ ขภาพผูส้ ู งอายุในปี พ.ศ. 2556 โดยโครงการประเมินเทคโนโลยีการแพทย์ และกรมอนามัย
พบว่าร้อยละ 95 ของผูส้ ู งอายุป่วยด้วยโรคเรื้ อรังไม่โรคใดก็โรคหนึ่ ง เช่น โรคเบาหวาน (ร้อยละ18) โรคความดัน
โลหิ ตสู ง (ร้อยละ 41) ข้อเข่าเสื่ อม (ร้ อยละ 9) ซึ มเศร้า (ร้อยละ 1) และผูป้ ่ วยติดเตียง (ร้อยละ 1) นอกจากนี้
การสารวจยังพบว่ารายได้ต่อเดือนของผูส้ ู งอายุเฉลี่ยอยูท่ ี่ 6,000บาท และผูส้ ู งอายุ 8 ใน 10 คนอาศัยอยูค่ นเดียว
จากตารางที่ 1.7 Knodel4 ได้ทาการศึ กษาและรายงานความเป็ นอยู่ของผูส้ ู งอายุใ นครั วเรื อนไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2537 ถึง 2554 พบว่าผูส้ ู งอายุที่อยูค่ นเดียวหรื ออยูก่ บั แค่คู่ชีวิตมีเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 3.6 และ
14.2 ไปเป็ นร้อยละ 8.6 และ 25.7 ตามลาดับ ทาให้เมื่อผูส้ ู งอายุจานวนหนึ่งที่ เมื่อเกิดภาวะเจ็บป่ วยจนต้องการ
ผูด้ ู แลใกล้ชิดในการดาเนิ นกิ จวัตรประจาวันโอกาสที่จะมีญาติพี่น้อยดู แลก็จะลดลงไปด้วย ในปี พ.ศ. 2557
มีการประมาณจานวนผูส้ ู งอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงต้องมีผูด้ ูแลในประเทศไทยอยู่ที่ 180,000 ราย ซึ่ งคาดว่า
ต้องการผูด้ ูแลไม่ต่ากว่าหลายหมื่นคนเพื่อช่วยเหลือให้ท่านเหล่านี้มีชีวติ อย่างมีศกั ดิ์ศรี ไม่อยูส่ ภาพที่ถูกทอดทิ้ง
ให้ช่ วยตัวเองอยู่บ นที่ นอนหรื อในบ้า นเพีย งล าพัง เป็ นเวลานาน จึ ง มี ค วามจาเป็ นต้องมี ก ารสร้ า งเสริ ม ให้
ผูส้ ู งอายุมีสุขภาพที่ดีไม่มีภาวะแทรกซ้อนจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ตารางที่ 1.7 ข้อมูลครัวเรื อนที่มีผสู ้ ู งอายุอาศัยอยูร่ ะหว่างปี พ.ศ. 2537 - 2554
ปี พ.ศ.
ขนาดครั ว เรื อน สัดส่ วนผูท้ ี่อาศัยกับบุตร สัดส่ วนผูส้ ู งอายุอาศัย
(คน)
(%)
คนเดียว (%)
2537
72.8
3.6
2545
65.7
6.5
2550
3.75
59.4
7.6
2554
3.63
56.5
8.6
แหล่งที่มา: Knodel J, Chayavan N, and Pachuabmoh V. (2013).
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สัดส่ วนผูส้ ู งอายุอาศัย
กับคู่ชีวติ (%)
14.2
20.5
23.9
25.7

ประเทศไทยให้ ค วามส าคัญ กับ ผู ้สู ง อายุ ม าประมาณมากกว่ า 30 ปี โดยในปี พ.ศ. 2525 มี
แผนยุทธศาสตร์ ระดับชาติ เกี่ ย วกับผูส้ ู ง อายุฉ บับแรกเกิ ดขึ้ น และมี แผนยุท ธศาสตร์ ฉ บับ ที่ ส องเกิ ดขึ้ นใน
ปี 2545 ซึ่ งถื อเป็ นแผนที่ ได้มีการดาเนิ นการขับเคลื่ อนเกี่ ยวกับการจัดตั้งองค์กร การจัดให้มีกฎหมาย และ
สวัสดิ การต่า งๆ เช่ น ในปี 2546 ได้มีก ารผ่านร่ า งพระราชบัญญัติผูส้ ู ง อายุแห่ งชาติ พ.ศ. 2546 จัดให้มี
คณะกรรมการผูส้ ู งอายุแห่ งชาติ (กผส.) มีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน โดยกรรมการมีอานาจหน้าที่สาคัญ ใน
การกาหนดนโยบายและแผนหลักเกี่ ยวกับการคุ ม้ ครอง การส่ งเสริ มและการสนับสนุ น สถานภาพ บทบาท
และกิจกรรมของผูส้ ู งอายุโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้สถาบันครอบครัวได้
มีส่วนร่ วมในการช่วยดูแลผูส้ ู งอายุ6 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้รับรองสิ ทธิ ของผูส้ ู งอายุที่จะได้รับบริ การทาง
การแพทย์และสาธารณสุ ขที่ สะดวกรวดเร็ ว ส่ งเสริ ม ให้ผูส้ ู ง อายุได้มีชีวิตที่ ดี ผ่า นการเรี ยนรู ้ การมี อาชี พ ที่
เหมาะสม การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมสังคมในชุมชน มีระบบอานวยความสะดวกให้แก่ผสู ้ ู งอายุท้ งั ในอาคารใน
การเดินทาง และการเข้าชมสถานที่ของรัฐ การจัดที่พกั อาศัย อาหาร และเครื่ องนุ่งห่ มตามสมควร และจัดเรื่ อง
เบี้ ย ยัง ชี พ ให้ผูส้ ู ง อายุ ซึ่ งในปี พ.ศ. 2552 มี ก ารจ่ า ยเบี้ ย ยัง ชี พ ผูส้ ู ง อายุ เป็ นประจาเดื อน ในปี พ.ศ. 2558
พรบ.กองทุ นการออกแห่ งชาติมีผลบังคับใช้ ซึ่ งถื อเป็ นรู ปแบบการจัดเก็บเงิ นสาหรับช่ วยประชาชนที่ไม่ได้
ทางานประจาให้มีบานาญในช่วงสู งวัย เป็ นต้น
แม้ก ารดู แลให้ผูส้ ู งอายุปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บ และมี ความสามารถในการดารงชี พ ได้อย่างอิ ส ระ
(active ageing) จะเป็ นเป้ าหมายหลักของประเทศ แต่จากข้อมูลการสารวจสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ พ.ศ. 2556 พบว่า
โอกาสที่จะมีผสู ้ ู งอายุที่จะอยูใ่ นภาวะพึ่งพิงคือภาวะติดบ้านติดเตียงอยูท่ ี่ร้อยละ 21 (1.3 ล้านคน) และจากข้อมูล
ในตารางที่ 1.7 พบว่ า ผูส้ ู ง อายุ ที่ อ าศัย อยู่ค นเดี ย วหรื อ อยู่ก ับ คู่ ชี วิ ต ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น เป็ นไปได้ว่า โอกาส
การช่วยเหลือเกื้อกูลโดยครอบครัวน่าจะลดลงมากในอนาคต รัฐบาลได้เล็งเห็นความสาคัญจึงได้มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการสร้างระบบการดูแลระยะยาวในชุ มชนขึ้นเป็ นเงิ น 600 ล้านบาทในปี งบประมาณ 25595
ซึ่ งจะสามารถใช้บรรเทาปั ญหาในชุมชนได้ประมาณร้อยละ 10 ของชุ มชนทั้งหมดทัว่ ประเทศ โดยมีหลักการ
สาคัญคือการสร้างให้มีผชู ้ ่วยเหลือดูแลผูส้ ู งอายุ (Caregiver จากประชาชนทัว่ ไป) ไปดูแลผูป้ ่ วยติดบ้าน ติดเตียง
ถึงบ้านโดยมี ผูจ้ ดั การดูแล (Care manager ซึ่ งเป็ นพยาบาล นักกายภาพบาบัด หรื อ นักสังคมสงเคราะห์)
เป็ นผูว้ างแผนในการดูแลผูป้ ่ วย (ภาพที่ 2) ซึ่ งระบบนี้ ยงั อยูใ่ นระยะเริ่ มต้นแต่จากที่ได้รับข้อมูลยังดาเนิ นการ
ไปได้นอ้ ยกว่าเป้ าหมาย ซึ่ งผลการดาเนินการต้องรอการประเมินต่อไป
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการดูแลระยะสาหรับผูส้ ู งอายุที่อยูใ่ นภาวะพึ่งพิงในพื้นที่

2.2 สถานการณ์ด้านโรคติดต่ อในประเทศไทย
มนุ ษย์เริ่ มมี ความรู ้ เกี่ ยวกับเชื้ อโรคติ ดต่อตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และเริ่ มเข้าใจมากขึ้ นว่า
ความยากจน ความแออัดในเขตเมือง และการขาดการจัดการสุ ขาภิบาลที่เหมาะสมล้วนเป็ นปั จจัยเสี่ ยงให้เกิด
โรคแพร่ ระบาดได้ ต่อมาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้นกั วิทยาศาสตร์ สามารถคิดค้นและพัฒนาวัคซี น
ป้ องกันโรคติดต่อได้สาเร็ จ จนนาไปสู่ การกวาดล้างไข้ทรพิษ รวมถึงสามารถลดอุบตั ิการณ์ของโรคติดต่อ เช่น
คอตี บ ไอกรน บาดทะยัก โรคหัด และอื่น ๆ ได้เป็ นอันมาก นอกจากนั้นการค้นพบยาต้านจุ ลชี พก็ยิ่งสร้ า ง
ความหวังที่จะเอาชนะเชื้อโรคต่างๆ ให้หมดไป
แต่อย่างไรก็ตามจนถึงปั จจุบนั ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกและสานักระบาดวิทยาพบว่า โรคติดเชื้ อ
ยังเป็ นสาเหตุหลักของการเสี ยชี วิตของประชากรทัว่ โลกรวมถึงในประเทศไทย และยิ่งไปกว่านั้นโรคติดเชื้ อ
ในยุค โลกาภิ ว ฒ
ั น์ไ ด้กลับมาเป็ นภัยคุ กคามส าคัญของมนุ ษ ยชาติใ นล าดับต้น ๆอี กครั้ งหนึ่ ง เป็ นผลมาจาก
การติดเชื้ อโรคใหม่ๆ รวมทั้งการอุ บตั ิ ข้ ึนมาของโรคเอดส์ และโรคติดต่อมาจากสัตว์ (Zoonotic disease) ซึ่ ง
หลายโรคมีธรรมชาติที่ซบั ซ้อนยากต่อการจัดการและหากขาดระบบและเครื่ องมือในการป้ องกันควบคุมโรคที่
มีประสิ ทธิภาพแล้ว โรคเหล่านี้ยอ่ มบัน่ ทอนชี วิตและสุ ขภาพของประชาชน สร้างภาระและความวุน่ วายขึ้นใน
สังคม ตลอดจนส่ งผลกระทบทางเศรษฐกิ จอย่า งหลี กเลี่ ยงไม่ได้ นับเป็ นความท้า ทายต่อวงการแพทย์และ
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การสาธารณสุ ขอย่างยิ่ง ในการเตรี ยมพร้ อมป้ องกันและแก้ไขปั ญหาโรคติดต่อที่สร้ างความสู ญเสี ยมากมาย
เหล่านี้
สถานการณ์ปัญหาสุ ขภาพและแนวโน้มโรคและภัยสุ ขภาพที่ปรากฏในสังคมไทยที่สาคัญ ได้แก่
โรคไข้ เลือดออก เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที่สาคัญของไทย ไข้เลือดออกเริ่ มมีรายงานครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492
และเกิ ดการระบาดใหญ่ในประเทศไทยครั้งแรกเมื่ อปี พ.ศ. 2501 ในเขตกรุ งเทพ-ธนบุรี สถานการณ์ โรค
ไข้เลือดออกของประเทศไทยมีแนวโน้มสู งขึ้น และมีการระบาดหลายลักษณะ เช่น ระบาดปี เว้นปี ปี เว้น 2 ปี
หรื อระบาดติดต่อกัน 2 ปี แล้วเว้น 1 ปี แต่ในระยะ 15 ปี ย้อนหลัง ลักษณะการระบาด มีแนวโน้มระบาด 2 ปี
เว้น 2 ปี ส่ วนใหญ่ผปู ้ ่ วยจะอยูใ่ นกลุ่มอายุ 0-14 ปี อัตราป่ วยสู งสุ ดในกลุ่มอายุ 5-9 ปี ปั จจุบนั อัตราป่ วย 97.71
ลดลงจากปี 2558 ที่มีการระบาดมีอตั ราป่ วย 222.58 ต่อแสนประชากร (ตารางที่ 1.8)
ตารางที่ 1.8 จานวนผูป้ ่ วยโรคไข้เลือดออก (รวม 3 รหัสโรค: DF, DHF, DSS) อัตราการป่ วยต่อแสนประชากร
จานวนผูเ้ สี ยชีวติ อัตราการป่ วยตาย และอัตราตายต่อแสนประชากร จาแนกรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2559
ปี
จานวน อัตราป่ วยต่ อประชากร เสี ยชีวติ อัตราป่ วยตาย(case อัตราตายต่ อประชากร
ป่ วย
100,000 คน
fatality rate) (%)
100,000 คน
2559
2558
2557
2556
2555

63931
144952
41082
154444
79593

97.71
222.58
63.25
241.03
123.85

64
148
49
136
87

0.10
0.10
0.12
0.09
0.11

0.10
0.23
0.08
0.21
0.14

ที่มา: สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

โรคมาลาเรีย
ประเทศไทยได้เ ร่ ง รั ด ด าเนิ น การควบคุ ม ป้ องกัน โรคไข้ม าลาเรี ย ส่ ง ผลให้ อุ บ ัติ ก ารณ์ โ รค
ไข้มาลาเรี ยลดลงเป็ นอย่างมาก องค์การอนามัยโลกได้สนับสนุ นและส่ งเสริ มให้ประเทศที่มีอตั ราอุบตั ิการณ์
โรคน้อยกว่า 1 ต่อประชากรพันราย (Annual Parasite Incidence - API) ดาเนิ นนโยบายการกาจัดโรคไข้
มาลาเรี ย (Malaria Elimination) ซึ่ งประเทศไทยมีอตั ราอุบตั ิการณ์โรคน้อยกว่า 1 ต่อประชากรพันรายตั้งแต่ปี 2550
ข้อมูลจากสานักโรคติดต่อนาโดยแมลง กรมควบคุมโรค พบว่าปี 2560 อัตราป่ วยโรคไข้มาลาเรี ย
เท่ากับ 0.22 ต่อประชากรพันราย ลดลงจากปี 2559 ซึ่ งเท่ากับ 0.27 ต่อประชากรพันราย เช่นเดียวกับอัตราตาย
ด้วยโรคไข้มาลาเรี ย ลดลงเท่ ากับ 0.04 ต่อประชากรแสนราย ในปี 2559 จาก 0.05 ต่อประชากรแสนราย
ในปี 2558 สาหรับการกระจายของโรคไข้มาลาเรี ย พบผูป้ ่ วยตามแนวชายแดนติ ดกับประเทศเพื่อนบ้าน
โดยส่ วนใหญ่ เป็ นคนไทยในกลุ่ ม วัย ทางาน (15-60 ปี ) ประกอบอาชี พ หรื อปฏิ บตั ิ ห น้า ที่ ใ นป่ า สวน ไร่
ในเวลากลางคืน โรคไข้มาลาเรี ยจะพบได้ตลอดทั้งปี แต่จะพบผูป้ ่ วยมากในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม
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ถึงสิ งหาคม แนวโน้มสัดส่ วนของเชื้ อมาลาเรี ยชนิ ดไวแวกซ์ (ร้อยละ 78) สู งกว่าเชื้ อมาลาเรี ยชนิ ดฟั ลซิ ปารัม
(ร้อยละ 15) นอกนั้นเป็ นชนิ ดอื่น หมู่บา้ นที่มีการแพร่ เชื้ อมาลาเรี ยทั้งหมด 2,187 กลุ่มบ้าน ซึ่ งกระจายอยูใ่ น
183 อาเภอ ใน 42 จังหวัด
ตารางที่ 1.9 จานวนผูป้ ่ วยโรคไข้มาลาเรี ย แยกตามประเภทของผูป้ ่ วย อัตราป่ วยต่อประชากรพันราย จานวน
ตาย และอัตราตายต่อประชากรแสนราย รายปี งบประมาณ 2557–2560
ปี งบ
ประมาณ คนไทย

จานวนผูป้ ่ วย (ราย)
ผูอ้ พยพในศูนย์
ต่างชาติ
พักพิงชัว่ คราว
8,030
4,038

API/

จานวน อัตราตาย/
ตาย (ราย) 100,000

รวม

1,000

34,644

0.57

38

0.06

2557

22,576

2558

13,076

4,327

6,248

23,651

0.38

33

0.05

2559

10,974

1,971

4,330

17,275

0.27

26

0.04

2560

10,533

1,204

2,307

14,044

0.22

N/A

N/A

หมายเหตุ: N/A = Not available
ที่มา: http://malaria.ddc.moph.go.th/malariaR10, ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560
โรคติดต่ อทางอาหารและน้า (อหิวาตกโรค/อาหารเป็ นพิษ/อุจจาระร่ วงเฉี ยบพลัน) ยังคงเป็ นปั ญหา
อันดับต้นๆ ของผูป้ ่ วยที่มาโรงพยาบาล นอกจากนี้ยงั มีการระบาดของโรคเป็ นระยะๆ เช่น อหิ วาตกโรคระบาด
ในประเทศไทยมีลกั ษณะการระบาดแบบมีการระบาดใหญ่ 1 ปี เว้น 2 ปี การระบาดมักเกิดในจังหวัดที่มีพ้ืนที่
ติดทะเลและมีแรงงานต่างด้าวอยูเ่ ป็ นจานวนมาก รวมทั้งบางจังหวัดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อและภาคกลาง
ซึ่ งส่ วนหนึ่ งมีความสัมพันธ์กบั การรับประทานหอยแครง นอกจากนี้ ยงั มีเหตุการณ์การระบาดของโรคอาหาร
เป็ นพิษในปี 2555 - 2556 พบว่ามีรายงานการระบาดจานวน 117 เหตุการณ์ มี 40 เหตุการณ์เกิดกับนักเรี ยนใน
โรงเรี ยน และอีก 8 เหตุการณ์เกิดกับนักเรี ยนที่มีกิจกรรมในการเข้าค่าย ร้อยละ 41 ของการระบาดเกิ ดใน
นักเรี ยน
โรคเอดส์ เป็ นปั ญหาที่ ส่งผลกระทบโดยรวมต่อสังคมและเศรษฐกิ จอย่างมาก การแพร่ ระบาดของ
การติดเชื้ อเอชไอวี ในประเทศไทย ดาเนิ นมาอย่างต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลานานมากกว่า 25 ปี นับตั้งแต่ ได้รับ
รายงานผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีรายแรกของประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2527 สาเหตุ หลักเกิ ดจากการมี เพศสัมพันธ์ที่
ไม่ปลอดภัย สถานการณ์จานวนผูป้ ่ วยติดเชื้อมีแนวโน้มลดลง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 - 2555 พบว่า ค่ามัธยฐานของ
ผลเลือดบวกจากการเฝ้ าระวังการติดเชื้ อเอชไอวีในทุกกลุ่มเป้ าหมายมีแนวโน้มลดลง แต่แนวโน้มการติดเชื้ อ
ในกลุ่มวัยรุ่ นเพิ่มขึ้นและมีอตั ราการใช้ถุงยางในกลุ่มเยาวชนต่า ส่ วนการได้รับยาต้านไวรัสเพิ่มขึ้น แต่ยงั ต่ากว่า
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ความต้องการการรับยา อัตราตายยังคงสู งเนื่ องจากผูต้ ิดเชื้ อเข้าสู่ ระบบการรักษา และยังขาดข้อมูลเรื่ องการตีตรา
ผูป้ ่ วย
โรควัณโรค เป็ นโรคติดต่อที่เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขอย่างต่อเนื่ อง จากรายงานขององค์การอนามัยโลก
Global Tuberculosis Report 2016 ประเทศไทยยังถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มประเทศที่มีวณั โรคสู ง 30 ประเทศ (30 high
TB burden countries) และองค์การอนามัยโลกได้ประมาณการว่าในประเทศไทยน่าจะมีผปู ้ ่ วยวัณโรคจานวน
80,000 ราย แต่จากระบบรายงานพบผูป้ ่ วยวัณโรคขึ้นทะเบียนรักษาเพียง 66,179 ราย ซึ่ งในกลุ่มผูป้ ่ วยใหม่และ
ผูป้ ่ วยเป็ นซ้ ามี อตั รารั กษาหายประมาณร้ อยละ 80 ส่ วนกลุ่ ม HIV และกลุ่มอื่นๆ มีอตั รารักษาหายต่ ากว่า
ร้ อ ยละ 70 ซึ่ ง ค่ อนข้า งคงที่ แต่ แนวโน้ม อัต ราเสี ย ชี วิ ตลดลง นอกจากนี้ ปั ญหาวัณโรคดื้ อ ยาหลายขนาน
(Multi-drug resistant TB) หรื อการดื้ อยาอย่างน้อยสองขนานมีโอกาสเพิ่มสู งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผูป้ ่ วยที่
เคลื่อนย้ายที่อยูบ่ ่อย ไม่มีการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่ องจนรับยาครบหรื อรักษาหาย นอกจากนี้ ผลการประเมิน
มาตรฐานโรงพยาบาลคุ ณภาพการดู แลรั กษาวัณโรคผ่านเกณฑ์เพียงร้ อยละ 55.7 (เป้ าหมายร้ อยละ 70)
จึงจาเป็ นต้องวิเคราะห์ผลการประเมินและเร่ งรัดปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพต่อไป
นอกจากนี้ โรคที่เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขและเป็ นสาเหตุการป่ วย/การตายอันดับ 4 ใน 5 ของประชาชน
ชาวไทย ได้แก่ โรคมะเร็ ง กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด (โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคความดัน
โลหิ ตสู ง) โรคเบาหวาน และโรคระบบทางเดิ นหายใจเรื้ อรัง อย่างไรก็ตามควรจะมีกระบวนการควบคุ ม
ป้ องกันปั ญหากลุ่มโรคเรื้ อรังอื่นๆ ที่กาลังเพิ่มความสาคัญ ได้แก่ กลุ่มโรคทางจิตประสาท (ซึ มเศร้า) และกลุ่ม
โรคที่นามาสู่ ภาวะเรื้ อรังของสังคมอื่นอีก ได้แก่ กลุ่มบาดเจ็บ
โดยสรุ ป โรคที่สาคัญส่ วนใหญ่ของประเทศไทยมีโครงการเฝ้ าระวังและกระบวนการควบคุมป้ องกันโรค
เกิ ดขึ้นในระดับประเทศอยู่แล้ว แต่แผนงานโครงการยังไม่ครบวงจรทั้งด้านกระบวนการและการบูรณาการ
ปั จจัยความสาเร็ จในการดาเนิ นการเพื่อให้การควบคุ มป้ องกันยัง่ ยืน ทาให้มีโรคที่มีแนวโน้มสู งขึ้นบางกลุ่ม
อาทิเช่น กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ งเต้านมและมะเร็ งปากมดลูก กลุ่มบาดเจ็บจาก
อุบตั ิเหตุจราจรและจากการจมน้ า รวมถึ งกลุ่มโรคที่เป็ นปั ญหาระดับนานาชาติและระดับประเทศแต่ยงั ไม่ได้
ดาเนินการเป็ นแผนงานควบคุมป้ องกันโรคของประเทศ ได้แก่ โรคซึ มเศร้า การบาดเจ็บที่เกิดจากความรุ นแรง
มะเร็ งตับ โรคไตวายเรื้ อรัง เป็ นต้น ซึ่ งควรได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบด้าน เพื่อการวางแผนดาเนิ นการและ
กากับประเมินผลให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
2.3 สถานการณ์พฤติกรรมเสี่ ยง
การดาเนินการด้านแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการส่ งเสริ มและการสร้างเสริ มสุ ขภาพจัดเป็ นการดาเนินการ
เพื่อป้ องกันโรคในแต่ละช่ วงกลุ่ มวัย โดยกลุ่ มวัยทางานจะปั ญหาด้านการสร้ างเสริ มสุ ขภาพที่ เกี่ ยวข้องกับ
โรคไม่ติดต่อเรื้ อรังและปั จจัยเสี่ ยงหลักที่ก่อให้เกิดโรค ดังนั้นแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการส่ งเสริ มและสร้างเสริ ม
สุ ขภาพจึงมีความสาคัญที่เป็ นแผนปฏิ บตั ิการและใช้ในการขับเคลื่อนการป้ องกันการเกิ ดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง
จากปั จจัยเสี่ ยงหลักที่เป็ นสาเหตุของการเกิดโรค ตามการรับรองจากสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 53 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543
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เป็ นต้นมา พบว่าการป้ องกันและควบคุ มโรคไม่ติดต่อมี ความจาเป็ นที่ ตอ้ งได้รับการวางแผนยุทธศาสตร์ ที่
เหมาะสมและครอบคลุม ชัดเจน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการป้ องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย
ที่เป็ นสาเหตุการณ์เสี ยชีวติ เป็ นอันดับต้นๆ ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ
ก. รายงานสถานการณ์ พฤติกรรมเสี่ ยงในระดับโลก
จากการรวบรวมข้อมูลการรายงานสถานการณ์ โรคไม่ติดต่อของแต่ละประเทศที่องค์การอนามัยโลก
ได้ทาการรวบรวมไว้ในปี พ.ศ. 2557 พบว่าประชากรที่มีความเสี่ ยงสู งคือกลุ่มที่มีช่วงอายุ 30 – 70 ปี โดยมี
พฤติกรรมความเสี่ ยงต่างๆ ได้แก่
1) การสู บบุหรี่
จากการรายงานข้อมูล ปี พ.ศ. 2558 การสู บบุหรี่ เป็ นสาเหตุที่ทาให้ผสู ้ ู บเสี ยชี วิตกว่าครึ่ งของผูส้ ู บ
ทั้งหมด มีผเู ้ สี ยชี วิตประมาณ 6 ล้านคนเสี ยชี วิตต่อปี จากการสู บบุหรี่ นอกจากนั้นยังพบว่าเกื อบร้ อยละ 80
ของผูส้ ู บบุหรี่ ท้ งั หมดประมาณ 1 พันล้านคนอาศัยอยูใ่ นกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา โดยข้อมูลปี พ.ศ. 2556 พบว่า
ร้อยละ 21 ของผูใ้ หญ่เป็ นผูท้ ี่สูบบุหรี่ โดยแบ่งออกเป็ นผูช้ ายจานวน 950 ล้านคน และผูห้ ญิงจานวน 117 ล้านคน
ถึงแม้วา่ ร้อยละของการสู บบุหรี่ ลดลงจาก ปี พ.ศ.2550 ที่ร้อยละ 23 เหลือร้อยละ 21 แต่เมื่อเทียบกับจานวน
ประชากรที่ เพิ่มขึ้นจึ งพบว่าจานวนผูส้ ู บบุ หรี่ ไม่ได้มีจานวนลดลงแต่อย่างใด ยังคงมี จานวนผูส้ ู บบุ หรี่ อยู่ที่
1.1 พันล้านคน ในปี พ.ศ. 2556 นอกจากนั้นยังพบว่าตัวเลขผูส้ ู บบุหรี่ มีจานวนสู งในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง
โดยคิดเป็ นร้อยละ25 ของประชากรผูใ้ หญ่ ร้อยละ21 ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง และร้อยละ 16 ในกลุ่ม
ประเทศที่มีรายได้นอ้ ย ดังภาพที่ 3
ภาพที่ 3 ความชุกของผูใ้ หญ่ที่สูบบุหรี่ ในปั จจุบนั ในช่วงปี 2550 ถึง 2556
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2) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากข้อมูลการรายงานสถานการณ์ บริ โภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ขององค์การอนามัยโลก พบว่าอายุ
เฉลี่ ยที่มีการดื่ มแอลกอฮอล์คือ 15 ปี ขึ้ นไป โดยพบว่าในปี พ.ศ. 2555 มีผูเ้ สี ยชี วิตจากการดื่มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ที่เป็ นอันตรายถึง 3.3 ล้านคนหรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.9 ของการเสี ยชี วิตทัว่ โลก พบว่าผูช้ ายมีร้อยละ
การเสี ยชี วิตจากการดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผูห้ ญิง โดยผูช้ ายเสี ยชี วิตร้อยละ 7.6 และผูห้ ญิงเสี ยชีวิตร้อยละ 4
จากภาพที่ 4 พบว่าการเสี ยชี วิตที่เป็ นอันดับ 1 ที่เกิดจากการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์คือโรคหัวใจและหลอดเลือด
และอันดับที่ 3 คือโรคระบบทางเดินอาหาร (โรคตับแข็ง: liver cirrhosis)
ภาพที่ 4 ร้อยละการเสี ยชีวติ ของโรคที่มีแอลกอฮอล์เป็ นสาเหตุ

โดยพบว่าร้อยละ 38.3 ของประชากรส่ วนใหญ่ที่ดื่มแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 6.2 ลิตรต่อปี ต่อคน
ซึ่ ง เที ย บเท่า การดื่ ม เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์บ ริ สุท ธิ์ 13.5 กรั ม แอลกอฮอล์ต่อวัน และจากการสารวจพบว่า
ประชากรส่ วนใหญ่จะดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์ อยูท่ ี่ 7 ลิตรต่อปี ต่อคน ซึ่ งร้อยละ 24.8 เป็ นเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ทาขึ้นมาเองโดยไม่ได้ผา่ นการควบคุมของรัฐบาล และร้อยละ 50.1 เป็ นเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่
ได้จากการกลัน่ จากการเก็บข้อมูลในปี 2555 พบว่ามีจานวนผูด้ ื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์สูงในภูมิภาคยุโรป
จากเครื่ องมือชี้ วดั ภาระโรค (Burden of disease) ในการวัดปี สุ ขภาวะที่สูญเสี ยไปจากโรคและ
การบาดเจ็บของประชากร (Disability-Adjusted Life Years-DALYs) แบบองค์รวมที่วดั ภาวการณ์สูญเสี ย
ด้านสุ ขภาพ พบว่าประชากรสู ญเสี ยปี สุ ขภาวะจากโรคและการบาดเจ็บเพราะการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทวั่ โลก
มีจานวนสู งถึง 139 ล้านคนหรื อร้อยละ 5.1 ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 7.4 ในเพศชาย และร้อยละ 2.3 ในเพศหญิง
จากข้อมูลการสารวจความชุ กของการดื่ มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในช่ วงกลุ่มวัยรุ่ น(15 – 19 ปี ) และ
กลุ่มอายุ 15 ปี ขึ้นไป ขององค์การอนามัยโลก พบว่าประชากรในช่วงกลุ่มวัยรุ่ น (15 – 19 ปี ) มีการดื่มเครื่ องดื่ม
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แอลกอฮอล์ที่สูงมากในภูมิภาคยุโรป รองลงมาคือภูมิภาคอเมริ กา ส่ วนประเทศในภูมิภาคเอเชี ยใต้ตะวันออก
และเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกมีความชุกในการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ต่าและต่าที่สุด ตามลาดับ ดัง ภาพที่ 5
นอกจากนั้นยังพบว่าการดื่มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ที่เป็ นอันตรายมีจานวนสู งในภูมิภาคยุโรปทั้งเพศหญิงและ
เพศชาย นอกจากนั้นยังพบว่ารู ปแบบการดื่มแอลกอฮอล์แบบหนักนั้นพบมากในกลุ่มอายุ 15 – 19 ปี มากกว่า
กลุ่มประชากรทัว่ ไปในช่วงอายุ 15 ปี ขึ้นไป ดังภาพที่ 6
ภาพที่ 5 การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็ นอันตรายในแต่ละภูมิภาค

ภาพที่ 6 รู ปแบบการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์แบบหนักในแต่ละภูมิภาคและกลุ่มอายุ
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3) กิจกรรมทางกายไม่ เพียงพอ
ในปี พ.ศ. 2547 การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอเป็ นปั จจัยเสี่ ยง 1 ใน 4 อันดับที่ทาให้เกิดโรคไม่
ติดต่อเรื้ อรัง ซึ่ งการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอเป็ นปั จจัยเสี่ ยง 1 ใน 10 สาเหตุการเสี ยชี วิตทัว่ โลก จากการ
ประชุมสมัชชาสุ ขภาพโลกครั้งที่ 57 วาระที่ 57.17 ได้ระบุให้มีการดาเนิ นแผนปฏิบ ตั ิการด้านอาหารและการ
ออกกาลังกายโดยประเทศสมาชิกเพื่อนาไปดาเนินการนโยบายการป้ องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยมีการ
ผลักดันให้กลุ่มประเทศสมาชิ กจัดทาแนวทางในการดาเนิ นการด้านการมีกิจกรรมทางกายของประชากรช่วง
อายุ 18 – 64 ปี เพราะ นอกจากนั้นยังพบว่าการออกกาลังกายที่พียงพอสามารถลดความป้ องกันการเกิดโรคไม่
ติดต่อได้
ในปี 2551 พบว่าร้ อยละ 31 ของผูท้ ี่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ โดยคิ ดเป็ น
ร้อยละ 28 .ในเพศชายและร้อยละ 34 ในเพศหญิง นอกจากนั้นยังพบว่าการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอเป็ น
สาเหตุการเสี ยชีวติ ของประชากรโลก 3.2 ล้านคนในทุกปี การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ โดยพบว่าประเทศ
ในภูมิภาคอเมริ กาและเมดิ เตอร์ เรเนี ยนมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอสู งที่สุด ซึ่ งคิดเป็ นร้ อยละ 40 และ 30
ในเพศชายที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคอเมริ กาและภูมิภาคเมดิ เตอร์ เรเนี ยนตามลาดับและร้ อยละ 50 ในเพศหญิง
ส่ วนประเทศในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้เป็ นภูมิภาคที่มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอต่าที่สุดคือ ร้อยละ 15
ในเพศชายและร้อยละ 19 ในเพศหญิง จากการสารวจพบว่าเพศชายในทุกภูมิภาคจะมีกิจกรรมทางกายสู งกว่า
เพศหญิง จากการรายงานในปี 2553 พบว่าร้อยละ 23 ของผูท้ ี่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ
โดยคิดเป็ นร้อยละ 20 .ในเพศชายและร้อยละ 27 พบว่าร้อยละ 81 ของวัยรุ่ นในช่วงอายุ 11-17 ปี มีกิจกรรมทางกาย
ไม่เพียงพอโดยวัยรุ่ นผูช้ ายมีกิจกรรมทางกายมากกว่าผูห้ ญิง
จากการเปรี ยบเทียบของข้อมูลวัยรุ่ นในกลุ่ม 11 – 17 ปี พบว่าภูมิภาคเมดิเตอร์ เรเนี ยนมีกิจกรรมทาง
กายน้อยที่สุดจากทุกภูมิภาค และภูมิภาคเอเชียใต้ตะวันออกเป็ นภูมิภาคที่มีกิจกรรมทางกายสู งที่สุด ดังภาพที่ 7
ภาพที่ 7 การเปรี ยบเทียบการมีกิจกรรมทางกายของเพศชาย และเพศหญิง และทั้งสองเพศ
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ในกลุ่มอายุ 18 ปี ขึ้นไป พบว่าภูมิภาคเมดิเตอร์ เรเนี ยนและภูมิภาคอเมริ กา เอเชี ยใต้ตะวันออกและ
ภูมิภาคแอฟริ กามีกิจกรรมทางกายน้อยที่สุดจากทุกภูมิภาคเมดิเตอร์ เรเดียนและภูมิภาคอเมริ กาเป็ นภูมิภาคที่มี
กิจกรรมทางกายสู งที่สุด ดังภาพที่ 8
ภาพที่ 8 เปรี ยบเทียบการมีกิจกรรมทางกายของผูใ้ หญ่เพศชาย เพศหญิง และทั้งสองเพศ

4) การบริโภคทีไ่ ม่ เหมาะสม
การบริ โภคที่ไม่เหมาะสมเป็ น 1 ใน 4 ปั จจัยเสี่ ยงหลักที่ก่อให้เกิ ดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง โดยเฉพาะ
อาหารกลุ่ม หวาน มัน เค็ม โดยข้อมูลปี 2553 พบว่ามีผเู ้ สี ยชี วิตจานวน 1.7 ล้านคนเสี ยชีวิตจากโรคหัวใจและ
หลอดเลือดที่มีสาเหตุมาจากการบริ โภคเกลือ/โซเดียม นอกจากนั้นยังพบว่าไขมันทรานส์ ก็เป็ นสาเหตุหลักที่
ก่อให้เกิดความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด
การรับประทานผักและผลไม้สามารถลดการเกิ ดโรคหัวใจและหลอดเลื อด มะเร็ งกระเพราะอาหาร
และมะเร็ งลาไส้ จากข้อมูลพบว่าการบริ โภคผักและผลไม้ที่ไม่เพียงพอส่ งผลให้เกิ ดการสู ญเสี ยปี สุ ขภาวะถึ ง
ประมาณร้อยละ 1 หรื อคิดเป็ น 16 ล้านคนทัว่ โลก และเสี ยชี วิตร้อยละ 2.8 หรื อคิดเป็ น 1.7 ล้านคนจากการ
เสี ยชีวติ ของประชากรทัว่ โลก
ข. รายงานสถานการณ์ พฤติกรรมเสี่ ยงในประเทศไทย
1) พฤติกรรมการสู บบุหรี่
จากผลการสารวจในปี พ.ศ. 2557 ความชุกการสู บบุหรี่ ของประเทศไทยในประชากรที่มีอายุต้ งั แต่ 15
ปี ขึ้นไป คือ 54.8 ล้านคน เป็ นเพศชายร้อยละ 40.5 และเพศหญิง ร้อยละ 2.2 โดยอัตราการสู บบุหรี่ ของเพศชาย
มากกว่าเพศหญิงถึง 18.4 เท่า
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แนวโน้ มอัตราการสู บบุหรี่ในปัจจุบัน
อัตราการสู บบุหรี่ ในประเทศไทย ลดลงนับจากปี 2547 จาก อัตราการสู บบุหรี่ ในเพศชาย ร้อยละ 43.7
และเพศหญิง ร้อยละ 2.6 แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 กลับพบว่าอัตราการสู บบุหรี่ เพิ่มขึ้นทั้งในเพศชายและ
เพศหญิง ในเพศชายจากร้อยละ 39.0 เป็ น 40.5 ส่ วนในเพศหญิงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.1 เป็ น 2.2 โดยเฉพาะใน
เพศหญิง มีอตั ราการสู บบุหรี่ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี 2550 (ภาพที่ 9)
ภาพที่ 9 เปรี ยบเทียบอัตราการสู บบุหรี่ ของประชากรอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป ที่สูบบุหรี่ ในปั จจุบนั จาแนกตาม
เพศ พ.ศ. 2547-2557

ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ.การสารวจพฤติกรรมการสู บบุหรี่ และการดื่มสุ ราของประชากร พ.ศ. 2557. นนทบุรี: สานักงาน
สถิติแห่งชาติ; 2558

อัตราการสู บบุหรี่ เป็ นประจา
จากปี 2554-2556 อัตราผูส้ ู บบุหรี่ เป็ นประจาได้ลดลง จากร้อยละ 19.5 เหลือร้อยละ 16.6 แต่ในปี 2557
อัตราการสู บกลับเพิ่มขึ้น เป็ น 18.2 โดยเพิ่มขึ้นในเพศชายจากร้อยละ 32.7 เป็ น 35.8 และเพศหญิงเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 1.6 เป็ น 1.8 (ภาพที่ 10)
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ภาพที่ 10 เปรี ยบเทียบอัตราการสู บบุหรี่ ของประชากรอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป ที่สูบบุหรี่ เป็ นประจาจาแนกตาม
เพศ พ.ศ. 2547-2557

ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ.การสารวจพฤติกรรมการสู บบุหรี่ และการดื่มสุ ราของประชากร พ.ศ. 2557. นนทบุรี: สานักงาน
สถิติแห่งชาติ; 2558

อายุเฉลี่ยที่เริ่ มสู บบุหรี่ ครั้งแรก
จากผลการสารวจในปี 2557 พบว่า พบว่าทุกกลุ่มวัยมีอายุเฉลี่ยที่เริ่ มสู บครั้งแรกลดลง โดยผูท้ ี่สูบบุหรี่
เป็ นประจามีอายุเฉลี่ ยที่ เริ่ มสู บบุหรี่ ครั้งแรก 17.8 ปี โดยมีอายุเฉลี่ ยลดลง เมื่อเทียบกับปี 2550 (18.5 ปี )
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน (15-24 ปี ) อายุเฉลี่ยที่เริ่ มสู บครั้งแรกลดลงมากกว่ากลุ่มอื่น คือมีอายุเฉลี่ย 16.8 ปี ในปี 2550
ลดลงเป็ น 15.6 ปี ในปี 2557 (ภาพที่ 11)
ภาพที่ 11 เปรี ยบเทียบอายุเฉลี่ยที่เริ่ มสู บบุหรี่ ครั้งแรกของประชากรอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป ที่สูบบุหรี่ เป็ นประจา
จาแนกตามกลุ่มวัย พ.ศ. 2547-2557

ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ.การสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการดื่มสุ ราของประชากร พ.ศ. 2557. นนทบุรี: สานักงาน
สถิติแห่งชาติ; 2558
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การดาเนินงานทีผ่ ่ านมาในการควบคุมยาสู บ
ประเทศไทยมีการมีความพยายามในการควบคุ มยาสู บโดยมีการออกมาตรการต่างๆ มาตลอดเป็ น
เวลากว่า 20 ปี ซึ่ งส่ งผลให้อตั ราการสู บบุหรี่ ลดลงอย่างต่อเนื่ องนับตั้งแต่ปี 2533 แต่ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2550-2556
พบว่าอัตราการสู บบุหรี่ ลดลงเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ ยงั พบว่าในปี 2557 ยังมีอตั ราการสู บบุหรี่ ที่สูงขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี ก่อนหน้าด้วย โดยเฉพาะในผูห้ ญิง
ในปั จจุบนั มีแผนยุทธศาสตร์ การควบคุ มยาสู บแห่ งชาติ พ.ศ. 2558 – 2562 เป็ นแผนการดาเนิ นงาน
สาคัญและมี การออกมาตรการควบคุ มยาสู บในประเทศไทยโดยมี ท้ งั หมด 17 มาตรการซึ่ งเป็ นการดาเนิ น
มาตรการตามกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสู บขององค์การอนามัยโลก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มาตรการที่ 1 ห้ามโฆษณาบุหรี่
มาตรการที่ 2 ภาษีศุลกากรและการค้า (GATT301)
มาตรการที่ 3 การออก พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสู บ และ พ.ร.บ. คุม้ ครองสุ ขภาพ
ของผูไ้ ม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
มาตรการที่ 4 ดาเนินการจัดตั้งสถาบันส่ งเสริ มสุ ขภาพไทย
มาตรการที่ 5 การบังคับใช้เรื่ องการห้ามมีฉลากบุหรี่ ทางโทรทัศน์
มาตรการที่ 6 การดาเนินการจัดตั้ง สสส.
มาตรการที่ 7 ขยายพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่
มาตรการที่ 8 มีภาพคาเตือนบนซองบุหรี่
มาตรการที่ 9 ห้ามให้มีการแสดงบุหรี่ ณ จุดขาย และดาเนินการตั้งศูนย์วจิ ยั ยาสู บ (ศจย.)
มาตรการที่ 10 การแสดงสารพิษ สารก่อมะเร็ ง ปรับปรุ งภาพคาเตือน 9 แบบ
และออกประกาศขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่
มาตรการที่ 11 ดาเนินการเรื่ องภาพคาเตือนบนบุหรี่ ซิการ์ บุหรี่ มวนเอง
และขายพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ผับ บาร์ ตลาด
มาตรการที่ 12 การกาหนดชื่อ ประเภทสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่
มาตรการที่ 13 การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการแสดงคาหรื อข้อความ
มาตรการที่ 14 การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการแสดงคาหรื อข้อความเกี่ยวกับ
สารพิษ และสารก่อมะเร็ ง
มาตรการที่ 15 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบมติสมัชชาสุ ขภาพ เรื่ อง มาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ ยง
ด้านยาสู บ
มาตรการที่ 16 กระทรวงสาธารณสุ ขออกประกาศกระทรวงฯเพิ่มขนาดคาเตือนสุ ขภาพ
บนซองบุหรี่ จากร้อยละ 55 เป็ น ร้อยละ 85 ใน พ.ศ. 2556
มาตรการที่ 17 กฎหมายซองบุหรี่ แบบเรี ยบ
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2) พฤติกรรมการดื่มสุ ราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากผลการสารวจในปี พ.ศ. 2557 ประชากรอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้ นไป เป็ นผูด้ ื่ มสุ ราหรื อเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ คิดเป็ นร้ อยละ 32.3 โดยกลุ่มวัยทางาน (อายุ 25-59 ปี ) มีอตั ราการดื่ มสู งที่สุด คือร้ อยละ 38.2
ในเพศชายมีอตั ราการดื่ มสุ รา สู งกว่าเพศหญิงประมาณ 4 เท่า คื อ ร้ อยละ 53.0 และร้ อยละ 12.9 ตามลาดับ
ซึ่ งในกลุ่มประชากรที่ดื่มสุ ราหรื อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เคยดื่มหนักหรื อเคยดื่มปริ มาณมากในครั้งเดียว ซึ่ งเป็ น
พฤติกรรมที่มีความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและความปลอดภัยทั้งของตนเองและผูอ้ ื่น ถึงร้อยละ 43.2
(หมายเหตุ: การดื่มหนัก หมายถึง การดื่มสุ ราหรื อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ปริ มาณมากในครั้งเดียว ได้แก่ การดื่ม
สุ ราขาว/เชี่ ยงชุน/ยาดองเหล้า : 5 เป็ ก , 1/4 ขวดใหญ่หรื อ 1/2 ขวดกลาง ;เบียร์ 4 กระป๋ อง / 2 ขวดใหญ่ ; สุ รา
กลัน่ / ผสม: 1/4 ขวดใหญ่/ดื่ มเพียว 5 เป็ ก / 8 แก้วผสม ; ไวน์ / แชมเปญ: 1 ขวดใหญ่/4 แก้วไวน์ ; น้ าผลไม้
ผสมแอลกอฮอล์ / ไวน์คลูเลอร์ : 4 1/2 ขวดหรื อกระป๋ อง ; เหล้าหมัก (กระแช่/ สาโท/ อุ/สุ ราพื้นเมือง): 1 ขวด
ใหญ่ / 2 แก้วครึ่ ง)
แนวโน้มของผูด้ ื่มสุ ราหรื อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
อัตราการดื่มสุ ราหรื อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยในประเทศไทย ลดลงนับจากปี 2547 จากร้อยละ 32.7
เป็ น 32.3 โดยในเพศชาย อัตราการดื่มสุ ราเพิ่มขึ้นในปี 2552 (ร้อยละ 54.5) เมื่อเทียบกับปี 2550 (ร้อยละ 52.3)
แต่หลังจากปี 2552 อัตราการดื่มมีการลดลงอย่างต่อเนื่ อง แต่ในเพศหญิง อัตราการดื่มนับจากปี 2550 (ร้อยละ 9.1)
เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดจนถึงปี 2557 (ร้อยละ 12.9) (ภาพที่ 12)
ภาพที่ 12 เปรี ยบเทียบอัตราการดื่มสุ ราฯ ของประชากรอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป ที่ดื่มสุ ราฯ จาแนกตามเพศ พ.ศ.
2547-2557

ที่ มา: สานักงานสถิ ติแห่ งชาติ .การสารวจพฤติ กรรมการสู บ บุ หรี่ และการดื่ มสุ ราของประชากร พ.ศ. 2557.
นนทบุรี: สานักงานสถิติแห่งชาติ; 2558
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อายุเฉลี่ยของการเริ่ มดื่มสุ ราหรื อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
อายุเฉลี่ ยของผูเ้ ริ่ มดื่ มสุ รา เพิ่มขึ้นจาก 20.4 ปี ในปี 2547 เป็ น 20.8ปี ในปี 2557 แต่กลุ่มเยาวชน
(อายุ 15-24 ปี ) มีอายุเฉลี่ยที่เริ่ มดื่มสุ ราฯ ลดลงจากปี 2547 (17.3 ปี ) เป็ น 16.7 ปี ในปี 2557 (ภาพที่ 13)
ภาพที่ 13 เปรี ยบเทียบอายุเฉลี่ยที่เริ่ มดื่ มสุ ราฯ ของประชากรอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป จาแนกตามกลุ่มวัย พ.ศ.
2547-2557

ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ.การสารวจพฤติกรรมการสู บบุหรี่ และการดื่มสุ ราของประชากร พ.ศ. 2557. นนทบุรี: สานักงาน
สถิติแห่งชาติ; 2558

ปริ มาณการบริ โภคแอลกอฮอล์ต่อหัวประชากร
ปริ มาณการบริ โภคแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์ ต่อหัวต่อปี ของประชากรอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป เป็ นตัวชี้ วดั
หนึ่งที่สาคัญในการแสดงถึงสถานการณ์การบริ โภคแอลกอฮอล์ในประเทศไทย โดยจากข้อมูลกรมสรรพสามิต
พบว่า ในปี 2557 ปริ มาณการบริ โภคแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์ ต่อหัวของประชากรอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไปเท่ากับ 6.9
ลิ ตรต่อคนต่อปี ซึ่ งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่ อเทียบกับปี 2553 ซึ่ งมีค่า ปริ มาณการบริ โภคแอลกอฮอล์
บริ สุทธิ์ ต่อหัวของประชากรเท่ากับ 6.7 ลิตรต่อคนต่อปี
การดาเนินงานที่ผา่ นมาในการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ปัจจุบนั มีการออกมาตรการนโยบายควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ 7 กลุ่มหลักได้แก่
1. ภาษีและราคา
2. การควบคุ มการเข้าถึงและหาซื้ อ เช่ น การกาหนดอายุข้ นั ต่า การจากัดวันและเวลาในการซื้ อขาย
และการควบคุมสถานที่ขาย
3. การควบคุมการโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย
4. การให้ความรู้ รณรงค์และโน้มน้าว
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5. การปรับเปลี่ยนบริ บทและสภาพแวดล้อม
6. การควบคุมพฤติกรรมและผลกระทบจากผูบ้ ริ โภค เช่น กาหนดระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด
การสุ่ มตรวจแอลกอฮอล์จากลมหายใจ และมาตรการควบคุมและลงโทษที่เกี่ยวข้อง
7. การบาบัดรักษาและให้ความช่วยเหลือแต่เนิ่นสาหรับผูต้ ิดสุ รา และผูท้ ี่บริ โภคแบบเสี่ ยง
นอกจากนี้ ยงั มีแผนยุทธศาสตร์ นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. 2554 – 2563 ซึ่ งประกอบด้วย
5 ยุทธศาสตร์ หลัก ได้แก่ (1) การควบคุมการเข้าถึงในด้านเศรษฐศาสตร์ และทางกายภาพ (2) การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและลดแรงสนับสนุนการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ (3) การลดอันตรายของการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
(4) การจัดการปั ญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ และ (5) การสร้างกลไกสนับสนุน
3) การมีกจิ กรรมทางกายทีไ่ ม่ เพียงพอ
การมีกิจกรรมทางกายเป็ นประจาอย่างเพียงพอและเหมาะสมจะทาให้สามารถลดอุ บตั ิการณ์ ของ
การเจ็บป่ วยโรคเรื้ อรังได้ และหากมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพออาจเป็ นสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือด
เบาหวาน โรคอ้วน และโรคมะเร็ งได้
จากรายงานการสารวจกิจกรรมทางกายของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไปในปี 2557 โดยใช้นิยาม
การมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ คือ การมีกิจกรรมทางกายตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป วันละ 30 นาทีข้ ึนไป
สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน พบว่า ความชุกของการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอเฉลี่ย ร้อยละ 19.2 โดยสามารถ
แยกเป็ นเพศชาย ร้อยละ 18.4 และเพศหญิง ร้อยละ 20.0 ซึ่ งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากค่าเฉลี่ยความชุ กในปี 2552 คือ
18.5 เป็ นเพศชาย ร้อยละ 16.8 และเพศหญิง ร้อยละ 20.2 โดยความชุกของการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ
มีสัดส่ วนเพิ่มขึ้นในกลุ่มผูส้ ู งอายุ และพบว่าผูท้ ี่อาศัยในเขตเทศบาลมีความชุ กของการมีกิจกรรมทางกายไม่
เพียงพอมากกว่าผูอ้ ยูน่ อกเขตเทศบาล
การดาเนินงานที่ผา่ นมาในการส่ งเสริ มกิจกรรมทางกาย
ปั จจุบนั ยังไม่มีแผนยุทธศาสตร์ ที่ชดั เจนในการส่ งเสริ มกิจกรรมทางกาย แต่มีแผนที่เกี่ยวข้องคือ แผน
ยุทธศาสตร์ การจัดการปั ญหาภาวะน้ าหนักเกิ น และภาวะอ้วน ปี พ.ศ.2553 - 2562 และมีการดาเนิ นงานของ
หน่วยงานและภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนในระดับประเทศแบ่งออกเป็ น 7 ประเด็นด้วยกัน คือ
1. การส่ งเสริ มกิจกรรมทางกายทุกกลุ่มวัย ทุกอาชีพ
2. การส่ งเสริ มกิจกรรมทางกายในระบบการศึกษา
3. การส่ งเสริ มกิจกรรมทางกายในสถานที่ทางาน
4. การส่ งเสริ มกิจกรรมทางกายในระบบสาธารณสุ ข
5. การส่ งเสริ มกิจกรรมทางกายและพื้นที่สาธารณะ หรื อการกีฬามวลชน โดยชุมชน/หน่วยงานต่างๆ
6. ระบบคมนาคมและผังเมืองเพื่อส่ งเสริ มกิจกรรมทางกาย
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7. ระบบสนับสนุ น เช่น ระบบสื่ อสารรณรงค์, ระบบข้อมูลจากการติดตามและประเมินผล, ระบบ
วิจยั , ระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการส่ งเสริ มกิจกรรมทางกาย การพัฒนานโยบายและ
การลงทุน
4) พฤติกรรมการบริโภคทีไ่ ม่ เหมาะสม
การบริ โภคอาหารที่ ไ ม่ เหมาะสม เช่ น การบริ โภคอาหารที่ มี รสชาติ หวาน มัน เค็ม มากเกิ นไป
การบริ โภคผักและผลไม้ที่ไม่เพียงพอ และการบริ โภคอาหารและเครื่ องดื่มที่มีพลังงานสู งเป็ นประจา เป็ นปั จจัยเสี่ ยง
สาคัญที่ทาให้เกิ ดโรคเรื้ อรังได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิ ตสู ง
ภาวะน้ าหนักเกิ น และโรคอ้วน จากการสารวจพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารของประชากรไทย พ.ศ. 2556
โดยสานักงานสถิติแห่ งชาติ พบว่า กลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุ 6-14 ปี ) มีการบริ โภคอาหารมีพลังงานสู ง ได้แก่
ขนมทานเล่น ขนมกรุ บกรอบ อาหารจานด่วน น้ าอัดลม และอาหารสาเร็ จรู ป มากกว่าประชากรกลุ่มวัยทางาน
และสู งอายุ แต่มีการบริ โภคผักและผลไม้นอ้ ยกว่า
การบริโภคเกลือและโซเดียมของประชากรไทย
เกณฑ์มาตรฐานของการบริ โภคโซเดียมกาหนดให้ไม่ควรบริ โภคเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน แต่จาก
ข้อมูลการสารวจปริ มาณการบริ โภคโซเดียมคลอไรด์ของประชากรไทย โดยกรมอนามัยในปี 2552 พบว่า
คนไทยได้รับโซเดียมจากการบริ โภคอาหารเฉลี่ยสู งถึง 4351.69 มิลลิกรัม/คน/วัน ซึ่ งมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ถึงกว่า 2 เท่านอกจากนี้รายงานการสารวจสุ ขภาพโดยการตรวจร่ างกายในปี 2552 ได้ศึกษาปริ มาณการบริ โภค
โซเดียมโดยใช้เทคนิคการตรวจปริ มาณโซเดียมในปั สสาวะ 24 ชม. พบว่าประชากรไทยมีการบริ โภคโซเดียม
เฉลี่ย 3,246 มิลลิกรัม/วัน ซึ่ งจากการข้อมูลทั้ง 2 การศึกษาเป็ นไปในทิศทางเดียวกันคือ คนไทยมีการบริ โภค
โซเดียมมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ปั จ จุ บ ัน ก าลัง มี ก ารร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารลดการบริ โ ภคเกลื อ และโซเดี ย มในประเทศไทย
ปี พ.ศ.2559 – 2568 เพื่อใช้เป็ นแผนดาเนินงานลดการบริ โภคเกลือและโซเดียมให้ได้ตามเป้ าหมาย
การบริโภคนา้ ตาลของประชากรไทย
ประชากรไทยมีแนวโน้มการบริ โภคน้ าตาลที่มากขึ้น โดยในปี 2556 ปริ มาณการบริ โภคน้ าตาลของ
คนไทยอยู่ที่ 29.6 กิ โลกรัม/คน/ปี ซึ่ งเพิ่มขึ้ นจากปี 2526 ที่มีปริ มาณการบริ โภคน้ าตาลของคนไทยอยู่ที่
12.7 กิโลกรัม/คน/ปี ซึ่ งคาแนะนาการกินน้ าตาลในผูใ้ หญ่ไม่ควรเกิน 6 ช้อนชาต่อวัน แต่จากข้อมูลดังกล่าว
เท่ากับการกินน้ าตาล 16.7 ช้อนชาต่อวัน ซึ่ งเกินกว่าค่าที่แนะนาถึงเกือบ 3 เท่า
การบริ โภคน้ า ตาลแบ่ งเป็ นการบริ โภคโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่ ง การบริ โภคทางอ้อมนั้นเป็ น
การบริ โภคน้ าตาลที่ ผสมอยู่ในผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่ งสามารถแบ่งได้ตามประเภทอุตสาหกรรม คือ เครื่ องดื่ ม,
อาหาร(รวม อาหารกระป๋ องและน้ าปลา), ผลิตภัณฑ์นม, ลูกกวาด, ขนมปั ง (รวมสุ ราและเบียร์ ), ยา และอื่นๆ
จากรายงานสถานการณ์การบริ โภคน้ าตาลของประชากรไทย ปี 2540-2553 พบว่า สัดส่ วนการบริ โภคน้ าตาล
โดยทางอ้อมมีแนวโน้มสู งขึ้นมาใกล้เคียงกับการบริ โภคทางตรงมากขึ้น (ภาพที่ 14 และ 15) โดยคนไทยได้รับ
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น้ า ตาลโดยทางอ้อมจาก เครื่ องดื่ ม มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ อาหาร (รวมอาหารกระป๋ องและน้ า ปลา) และ
ผลิตภัณฑ์นม ตามลาดับ
ภาพที่ 14 การบริ โภคน้ าตาลทรายโดยทางอ้อมในประเทศไทย ปี 2540-2553

ภาพที่ 15 สัดส่ วนการบริ โภคน้ าตาลทรายโดยทางตรงและทางอ้อมของประชากรไทย ปี 2540-2553

การบริโภคไขมัน
จากการสารวจพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของประชากรไทย พ.ศ. 2556 พบว่าประชากรอายุ 6 ปี
ขึ้นไปร้อยละ 87.6 รับประทานอาหารที่มีไขมันสู ง โดยมีความถี่ในการบริ โภคตั้งแต่ 3-4 วันต่อสัปดาห์ข้ ึนไปมี
มากถึง ร้อยละ 39.5 ซึ่ งปริ มาณการบริ โภคไขมันนี้ สะท้อนถึงระดับไขมันคลอเรสเตอรอลในเลือดของคนไทย
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ที่เพิ่มขึ้น โดยในผูห้ ญิงเพิ่มจาก 197.5 มก./ดล. ในพ.ศ. 2547 เป็ น 208.6 มก./ดล. ในพ.ศ. 2552 ในผูช้ ายเพิ่ม
จาก188.9 มก./ดล. ในพ.ศ. 2547 เป็ น 199.2 มก./ดล. ในพ.ศ. 2552
การควบคุ ม ปริ ม าณกรดไขมัน อิ่ ม ตัว ในอาหารและหลี ก เลี่ ย งการใช้ น้ ามัน ประเภท partially
hydrogenated oil หรื อไขมันทรานส์ (trans fat) เป็ นตัวชี้ วดั หนึ่ งที่ถูกให้ความสาคัญในระดับโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการหลี กเลี่ ยงการใช้ไขมันทรานส์ ในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่ องจากมี การศึ กษาพบว่า ไขมันทรานส์
เพิ่มความเสี่ ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และสัมพันธ์กบั อัตราการเสี ยชีวติ จากโรคหัวใจและหลอด
เลือด ทาให้ในหลายประเทศมีการกาหนดมาตรการเกี่ยวกับไขมันทรานส์ อย่างชัดเจน เช่น ในปี 2558 ประเทศ
สหรัฐอเมริ กาได้ประกาศยกเลิกการใช้ไขมันทรานส์ในกระบวนการผลิตอาหารทุกประเภทภายใน 3 ปี
สาหรับประเทศไทยยังไม่มีมาตรการรับมือการใช้ไขมันทรานส์ ในอุตสาหกรรมอาหาร แต่สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยามีแนวคิดที่จะใช้มาตรการบังคับใช้ทางกฎหมาย ห้ามใช้ไขมันที่ผา่ นกระบวนการ
เติมไฮโดรเจนบางส่ วนในผลิตภัณฑ์อาหารทั้งการผลิตและนาเข้า โดยได้มีการจัดอภิปรายให้ขอ้ มูลและแสดง
ความคิดเห็ นกับผูป้ ระกอบการและผูเ้ กี่ ยวข้องในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ซึ่ งจากผลอภิปรายจะนามาซึ่ ง
การทบทวนการออกมาตรการในอนาคตต่อไป
การบริโภคผักและผลไม้
การรับประทานผักและผลไม้สามารถป้ องกันและชะลอการเกิ ดโรคเรื้ อรั งได้ คาแนะนาประมาณ
การบริ โภคผักและผลไม้คือ การรับประทานผักวันละ 3 ส่ วน และผลไม้วนั ละ 2 ส่ วนขึ้นไป
จากรายงานการสารวจสุ ขภาพโดยการตรวจร่ างกายในปี 2557 พบว่า ประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป
รับประทานผักเฉลี่ ยวันละ 2.2 ส่ วน และรับประทานผลไม้เฉลี่ยวันละ 1.5 ส่ วน ซึ่ งต่ากว่าปริ มาณมาตรฐานที่
แนะนา สัดส่ วนของประชากรที่บริ โภคผักและผลไม้เพียงพอมีเพียงร้อยละ 25.9 เท่านั้น ซึ่ งสัดส่ วนการบริ โภค
ผัก และผลไม้ ที่ เ พี ย งพอจะเพิ่ ม ขึ้ นตามอายุ ที่ ม ากขึ้ น และเมื่ อ พิ จ ารณาแยกตามเพศพบว่ า ปริ มาณ
การรับประทานผักเฉลี่ยในเพศชายและหญิงเท่ากัน คือ 2.2 ส่ วน แต่ปริ มาณการรับประทานผลไม้เฉลี่ยในเพศชาย
น้อยกว่าเพศหญิง คือ 1.4 และ 1.6 ตามลาดับ
การใช้ ยาและอาหารเสริม
พฤติ ก รรมการใช้ย าและอาหารเสริ ม ที่ ไ ม่ เ หมาะสมของประชากรเป็ นหนึ่ ง ในปั จ จัย เสี่ ย งทาง
ด้า นสุ ข ภาพที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ควรให้ ค วามส าคัญ ซึ่ งถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภคด้า น
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริ การสุ ขภาพ จากรายงานการสารวจสุ ขภาพในปี 2557 มีการสารวจพฤติกรรมการใช้ยา
และอาหารเสริ มหลายประเภทดังต่อไปนี้
 ยาแก้ปวด ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน มีประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไปร้อยละ 2.4 รับประทานยา
แก้ปวดทุกวัน โดยในผูห้ ญิงมีการใช้ยาแก้ปวดมากกว่าผูช้ าย และสัดส่ วนการใช้ยาแก้ปวดจะ
เพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น
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 ยาคลายเครี ยดหรื อยานอนหลับ ในช่ วงระยะเวลา 6 เดือน มีประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป
ร้อยละ 2.7 รับประทานยาคลายเครี ยดหรื อยานอนหลับเป็ นประจา โดยผู้หญิงมีความชุ กใน
การใช้ยาคลายเครี ยดสู งกว่าผูช้ าย โดยแหล่งที่ได้รับยาคลายเครี ยด ส่ วนใหญ่ร้อยละ 82.7 ได้
จากโรงพยาบาลและสถานีอนามัย
 ยาสมุนไพร ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน มีประชากรไทยร้อยละ 12.9 ใช้ยาสมุนไพรเป็ นประจา
โดยผูห้ ญิงมีความชุกในการใช้ยาสมุนไพรมากกว่าผูช้ าย ซึ่ งสาเหตุสาคัญที่ทาให้ใช้ยาสมุนไพร
คื อ การบ ารุ ง เลื อด (ร้ อ ยละ 9.9) รองลงมาคื อ การปวดเมื่ อยต่ า งๆ รั ก ษาความดัน ท้อ งอื ด
เบาหวาน อาการหวัด อาการไอ บารุ งตับ บารุ งไต ตามลาดับ ซึ่ งแหล่งที่มาส่ วนใหญ่ได้รับจาก
คนรู้ จกั (ร้ อยละ 36.4) รองลงมาคื อ ร้ านยา (ร้ อยละ 28.9) ร้ า นค้า (ร้ อ ยละ 28.1) ที่ ไ ด้จาก
โรงพยาบาลและสถานีอนามัยมีเพียง ร้อยละ 6.1 และ 5.6 เท่านั้น
 อาหารเสริ ม ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน มีประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไปร้อยละ 33.3 ใช้อาหาร
เสริ ม ความชุ กของการใช้ในผูห้ ญิง (ร้อยละ 34.1) มากกว่าผูช้ าย (ร้อยละ 32.5) แหล่งที่ได้รับ
ส่ วนใหญ่ มาจากร้ านค้า (ร้ อยละ 44.8) รองลงมาคือ ร้านยา (ร้อยละ 17.8) คนรู้จกั (ร้อยละ 15.2)
และการขายตรง (ร้ อยละ 12.4) โดยชนิ ดของอาหารเสริ มที่ บริ โภคมากที่ สุ ดคื อ ซุ ปไก่ สกัด
(ร้อยละ 16.0) รองลงมาคือ แคลเซียม (ร้อยละ 8.7) น้ ามันปลา (ร้อยละ 4.7) นมผึ้ง (ร้อยละ 2.9)
เครื่ องดื่มซอยเปปไทด์ (ร้อยละ 2.3) น้ าลูกยอ (ร้อยละ 2.0)
 ยาลดความอ้วน ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน มีประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไปร้อยละ 1.5 ใช้ยาลด
ความอ้วน โดยมีความชุกมากที่สุดในผูห้ ญิงอายุ 15-29 ปี (ร้อยละ 5.3) โดยแหล่งที่มา ร้ านค้า
(ร้ อยละ 31.3) รองลงมาคื อ การขายตรง (ร้ อยละ 30.3) คนรู้ จ ัก (ร้ อยละ 18.6) และร้ านยา
(ร้อยละ 11.3)
 การใช้ยาปฏิชีวนะ สาเหตุของการใช้ยาปฏิชีวนะในประชากรไทยมาจาก อาการหวัด (ร้อยละ
57.7) อาการท้องเสี ยเฉียบพลัน (ร้อยละ 44.1) และแผลฉีกขาด (ร้อยละ 50.2)
การใช้ยาและอาหารเสริ มเหล่านี้ จาเป็ นต้องได้รับการควบคุ มและให้ความรู ้ แก่ ประชาชน เนื่ องจาก
การใช้ที่ไม่เหมาะสมทั้งการใช้ผิดวิธีหรื อการบริ โภคที่มากเกินไปทาให้มีผลต่อสุ ขภาพได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ยาสมุนไพร อาหารเสริ ม ซึ่ งแหล่งที่มาส่ วนใหญ่เป็ นร้านค้า การขายตรง หรื อคนรู้จกั ซึ่ งอาจทาให้ประชาชน
ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ หรื อการใช้ยาปฏิ ชีวนะที่มากเกิ นความจาเป็ นยังเป็ นสาเหตุสาคัญของปั ญหา
เชื้อดื้อยาในประเทศไทย นอกจากนี้การใช้ยาลดน้ าหนักโดยไม่ได้ปรึ กษาแพทย์ยงั เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพและ
ชีวติ ของประชาชนด้วย
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4. สถานการณ์ ด้านสิ่ งแวดล้อมในประเทศไทย
สิ่ งแวดล้อมเป็ นเรื่ องที่สาคัญมาก เพราะเป็ นปั จจัยกาหนดสุ ขภาพของประชาชนว่าจะเจ็บป่ วยหรื อ
สุ ข สบายกัน หรื อ ไม่ อ ย่า งไร โดยในหลัก การของการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพเน้น ชัด เจนว่า สิ่ ง แวดล้อ มเป็ น
ปั จจัยพื้นฐานสาคัญที่ จะนาไปสู่ การมี สุขภาพดี ไม่ว่าปั จจัย ทางสิ่ งแวดล้อมนั้นจะเป็ นปั จจัยด้า น การเมื อง
สั ง คม เศรษฐกิ จ การมี สิ่ ง แวดล้อ มที่ ส มดุ ล และการใช้ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่า งยัง่ ยื น หรื อ แม้แ ต่ เ รื่ อ ง
ความเป็ นธรรมในสังคม1 ปั จจัยเหล่านี้ มีบทบาทกาหนดว่าประชาชนจะมีชีวิตยืนยาวโดยที่เขาเหล่านั้นไม่ตอ้ ง
รู ้ ตวั ซะด้วยซ้ าไป เช่ นการอาศัยอยู่ในแหล่ งอุ ตสาหกรรมที่ มีของเสี ยถู กปล่ อยออกมามากเกิ นกว่ากฎหมาย
กาหนด หรื อการที่ ตอ้ งทางานในแหล่ งที่ เป็ นที่ รวมของสารอันตรายต่างๆ เช่ น กองขยะก็อาจจะก่ อให้เกิ ด
โรคภัยไข้เจ็บตามมาได้โดยผูท้ ี่อาศัยหรื อทางานอาจจะไม่รู้ตวั ตั้งแต่เริ่ มต้นทาให้ไม่สามารถป้ องกันตัวเองได้
อย่า งไรก็ ตามพบว่า เมื่ อพูดถึ ง สิ่ ง แวดล้อมแล้วหลายเรื่ องเป็ นเรื่ องที่ อยู่นอกเหนื อการจัดการของ
ภาคสาธารณสุ ข หรื อแม้แต่อยู่นอกเหนื อการจัดการเองในระดับประเทศ เช่น เรื่ องกระแสโลกาภิวฒั น์ที่เป็ น
กระแสบริ โภคนิ ยมซึ่ งเน้นเรื่ องการผลิ ตและการค้าเสรี ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศ
ก าลัง พัฒ นาที่ มี ก ารเคลื่ อ นย้า ยแรงงานออกภาคการเกษตร หรื อ มี ก ารส่ ง เสริ ม การใช้ ส ารเคมี ใ นการท า
การเกษตรจานวนมากโดยเน้นการปลู กพืชเศรษฐกิ จเชิ งเดี่ ยวซึ่ งหลายกรณี นาไปสู่ ปัจจัยการผลิ ตที่ สูงและ
นาไปสู่ ภาวะมีหนี้ สินของเกษตรกร ทาให้เกิ ดปั ญหาสุ ขภาพตามมาก นอกจากนี้ ยงั ทาให้เกิ ดการเคลื่ อนย้าย
แรงงานไปสู่ ภาคอุตสาหกรรมที่ น่าจะนารายได้มาให้แน่ นอนกว่าจึงมี การอพยพย้ายถิ่ นก่อให้เกิ ดความเป็ น
เมื องมากขึ้ น พร้ อมกับ การใช้พ ลัง งานจากฟอสซิ ล เพิ่ ม ขึ้ น นามาซึ่ ง ภาวะก๊ า ซเรื อ นกระจกท าให้โลกร้ อ น
เกิดปั ญหาตามมาเป็ นลูกโซ่ ท้ งั การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภัยธรรมชาติต่างๆ2 การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง
ประชากรในสังคมที่มีสัดส่ วนผูส้ ู งอายุมากขึ้นก็ยงั เป็ นความท้าทายในการจัดระบบต่างๆ ที่มาพร้อมกับสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนไปการดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์ ส่งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค จึงต้อง
คานึ ง ถึ งปั จจัย ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ น่าจะส่ งผลกระทบต่อความเจ็บ ป่ วยของประชาชนโดยตรง ที่ ส าคัญ เช่ น
ปัญหาอาหารปลอดภัย ปัญหาการจัดการขยะ และปัญหามลพิษทางอากาศ เป็ นต้น
ปัญหามลพิษจากการทางานและสิ่ งแวดล้อม
ปั ญหามลพิษมาจากทั้งการทางาน และจากสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งทาให้ประชากรที่มีโอกาสเสี่ ยงมีอยู่อย่าง
กว้างขวาง แผนบู รณาการจัดการขยะและสิ่ งแวดล้อม ภายใต้กรอบแนวคิ ดการดาเนิ นงานด้านเวชศาสตร์
สิ่ งแวดล้อม ปี งบประมาณ 2559ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุ ขได้แบ่งการดาเนินงานเป็ น 2 กลุ่มคือ
เรื่ อง จากสิ่ งแวดล้อมโดยเฉพาะมีพ้ืนที่เสี่ ยง (Hot Zone) ถึง 36 จังหวัดทัว่ ประเทศและปั ญหาผลกระทบจาก
ขยะ ซึ่ งจะเน้นดาเนิ นการใน 8 จังหวัดเสี่ ยง 3 นั้นพบว่ายุทธศาสตร์ ในการดาเนิ นการเน้นไปที่การเฝ้ าระวัง
ค้นหาจุดเสี่ ยง ป้ องกัน ให้การรักษา และประสานงานร่ วมมือกับภาคส่ วนต่างๆ ในระดับจังหวัดและเขตเพื่อ
สนับสนุนการแก้ไขปั ญหา
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ปัญหามลพิษจากสิ่ งแวดล้อมในพืน้ ทีเ่ สี่ ยง (Hot Zone)
ปั ญ หาสุ ขภาพจากสิ่ ง แวดล้ อ มนั้ น มี ใ ห้ เ ห็ น เป็ นข่ า วอยู่ ไ ม่ ข าดในปั จ จุ บ ัน ที่ มี ก ารพัฒ นาเรื่ อง
อุตสาหกรรมและความก้าวหน้าที่มากับการพัฒนาเมือง เช่น ปั ญหามลพิษทางอากาศที่ อาเภอแม่เมาะ จังหวัด
ลาปาง ปั ญหาการรั่วไหลของตะกัว่ ในห้วยคลิต้ ี จังหวัดกาญจนบุรี ปั ญหาการปนเปื้ อนแคดเมียมในนาข้าวใน
จังหวัดตาก ปั ญหาสารตะกัว่ ที่ อาเภออุม้ ผาง จังหวัดตาก ปั ญหาหมอกควันจากไฟป่ าในภาคเหนือ ปั ญหาไฟไหม้
บ่อขยะ จังหวัดสมุทรปราการ หรื อปั ญหาเหมืองทองคาใน จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุ โลก เป็ นต้น
พบว่ามีการจัดเขตพื้นที่เสี่ ยงอยู่ 36 จังหวัด ครอบคลุมประชากรประมาณกว่าแปดล้านคน3โดยแบ่งดังนี้
จากแผนการดาเนิ นการในพื้นที่เสี ยง (Hot Zone) เน้นไปที่ การเฝ้ าระวัง ค้นหาจุดเสี่ ยง ป้ องกัน ให้
การรักษา และประสานงานร่ วมมือกับภาคส่ วนต่างๆ ในระดับจังหวัดและเขตเพื่อสนับสนุ นการแก้ไขปั ญหา
โดยมีแบ่งดังนี้
พื้นที่เสี่ ยงต่อสุ ขภาพจากมลพิษสารเคมีและสารอันตราย ได้แก่ ตาก กาญจนบุรี นครศรี ธรรมราช เลย
พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ อุดรธานี ชัยภูมิ กาฬสิ นธุ์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี
พื้นที่เสี่ ยงต่อสุ ขภาพจากมลพิษทางอากาศ ได้แก่ เชี ยงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา เชี ยงใหม่ ลาปาง น่าน
ลาพูน แพร่ ตาก สระบุรี ร้อยเอ็ด สุ รินทร์ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขนั ธ์
พื้นที่คาดว่าจะมีปัญหาสิ่ งแวดล้อมกับสุ ขภาพ ได้แก่ ลาปาง กระบี่ สงขลา ตาก มุกดาหาร สระแก้ว
ตราด พระนครศรี อยุธยา ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
การดาเนินงานการคุ้มครองครองสุ ขภาพประชาชนในพืน้ ทีม่ ลพิษสิ่ งแวดล้ อม
กระทรวงสาธารณสุ ขได้มี แผนยุท ธศาสตร์ ใ นการให้ความคุ ้มครองประชาชนในพื้นที่ เสี่ ย งโดยมี
การแบ่งความรับผิดชอบไปในเขตสุ ขภาพ ให้มีการสนับสนุ น ติดตามการดาเนิ นงานเฝ้ าระวัง ป้ องกัน และ
แก้ไขปั ญหาโรคและภัยสุ ขภาพจากมลพิษสิ่ งแวดล้อม โดยให้มีการจัดตั้งคณะอนุ กรรมการสาธารณสุ ขจังหวัด
ขึ้ นโดยให้จดั ท าฐานข้อมู ล สิ่ ง แวดล้อม ท าสถานการณ์ การเฝ้ าระวัง และมี ก ารจัดตั้ง คณะท างานในระดับ
จังหวัด/อาเภอ/ตาบลตามบริ บทในแต่ละพื้นที่ โดยมีการจัดหน่วยบริ การของกระทรวงสาธารณสุ ขเป็ นหน่วยบริ การ
เวชกรรมสิ่ งแวดล้อมตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัว่ ไป/โรงพยาบาลอาเภอ/โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบล และทีมหมอครอบครัว โดยมีเป้ าหมายการดาเนิ นงานให้ ร้อยละ 50 ของจังหวัดมีการจัดการ
ปั จจัยเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อมและสุ ข ภาพผ่านเกณฑ์ระดับดี ข้ ึ นไป และทุ กจังหวัดต้องมีรายงานสถานการณ์
สิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ
ปัญหามลพิษทางอากาศปัญหาทีก่ ระทบสุ ขภาพ
จากข้อมูลของแผนการบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ พ.ศ. 2558 ปั ญหา ไฟป่ า และหมอกควันเป็ น
ปั ญหาสาคัญหนึ่ งในอีกหลายปั ญหาสาธารณภัย เช่น น้ าท่วม แล้ง พายุ แผ่นดินไหว/สึ นามิ เป็ นต้น ซึ่ งปั ญหา
เหล่านี้ มีความซับซ้อนแนวนโยบายของคณะกรรมการป้ องกันสาธารณภัยแห่ งชาติน้ นั ต้องการลดความเสี่ ยง
จากสาธารณภัยด้วยการป้ องกัน ลดผลกระทบ และการเตรี ยมความพร้ อมให้มีประสิ ทธิ ภาพ ดึ งความร่ วมมือ
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จากหลายภาคส่ วนในการแก้ปัญหา ส่ งเสริ มมาตรฐานความร่ วมมือระหว่างประเทศ และพัฒนาระบบการฟื้ นฟู
ให้ตอบสนองต่อผูป้ ระสบภัย
ภาวะที่อากาศมีหมอกควันเป็ นภาวะที่เกิดอากาศเสี ยที่เกิดจากการเผาในที่โล่งหรื อการเกิดจากไฟป่ าที่
มักเกิ ดขึ้ นในช่ วงฤดูแล้งหรื อในช่ วยเตรี ยมดิ นในการเพาะปลู กผลผลิ ตในช่ วงเดื อนมกราคมถึ งเมษายนซึ่ ง
อากาศส่ วนมากแล้ง และร้ อน โดยร้ อยละ 44 ของปั ญหาหมอกควันเกิ นค่ามาตรฐานที่ กาหนดเกิ ดขึ้ นใน
ภาคเหนื อของประเทศ โดยมลพิษที่สาคัญคื อ ฝุ่ นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน particular matter
(PM10) และก๊ าซคาบอนมอนออกไซด์ carbon monoxide (CO) ก๊ าซคาบอนไดออกไซด์ (CO2) เป็ นต้น
เป็ นมลพิษหลักที่ส่งผลเสี ยต่อทั้งสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพของประชาชน1 ซึ่ งจากการศึกษาของ Guo และคณะ
พบว่าภาวะหมอกควันเพิ่มโอกาสเสี่ ยงต่อการตายจากโรคที่ไม่เกี่ ยวกับอุบตั ิเหตุมากขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ2 จากข้อมูลการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกเช่ น CO นั้นพบว่า กรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองที่มีการปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจกมากที่สุดถึงร้อยละ 16 ของทั้งประเทศ ซึ่ งน่าจะสอดคล้องต่อปริ มาณการใช้ยานยนต์ และพลังงาน
จากน้ ามันที่มากตามความเป็ นเมืองด้วย
ปั ญหาหมอกควันในช่วงฤดูแล้งก็ได้กลายไปปั ญหาระดับภูมิภาคไปแล้วเนื่ องจากการกระจายตัวของ
หมอกควันที่มีสาเหตุจากประเทศหนึ่งในอาเซี ยนส่ งผลกระทบกินพื้นที่กว้างครอบคลุมหลายประเทศ เช่นกรณี
ไฟป่ าในสุ ม าตรา ซึ่ งเกิ ดจากทางการอิ นโดนี เซี ย ในสั มปทานน้ ามันปาล์มแก่ ก ลุ่ มธุ รกิ จจากสิ ง คโปร์ และ
มาเลเซี ย โดยไม่ มี ม าตรการควบคุ ม ที่ ดีพ อ หรื อในกรณี ภาคเหนื อของไทยที่ ปัญหาหมอกควันหลายกรณี
เกี่ยวเนื่องกับการเผาป่ าในประเทศเมียนมาร์ การควบคุมป้ องกันหมอกควันจึงเป็ นปั ญหาที่ถูกยกไปเป็ นปั ญหา
ระดับภูมิภาคอาเซี ยนซึ่ งต้องมีความร่ วมมือที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อตอบสนองต่อปั ญหาได้อย่างทันท่วงที
ปัญหาขยะ ปัญหาระดับชาติทตี่ ้ องแก้ ด้วยประชาชนทุกครัวเรือน
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีขยะรวมกันประมาณ 26.85 ล้านตัน แต่พบว่ามีขยะที่ได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องไม่เกินหนึ่ งในสาม โดยมีขยะที่ได้รับการจัดการไม่ถูกต้อง 13.59 ล้านตันต่อปี 3 โดยพบว่ามีขยะ
ตกค้างอยู่ในพื้นที่ 6.22 ล้านตันต่อปี ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่พบเห็ นกันได้ทุกท้องถิ่นตั้งแต่ในเขตเทศบาลไปจนถึ ง
ระดับหมู่บา้ น ผลของการมีกองขยะขนาดใหญ่จนเกิ ดก๊าซภายในและเผาใหม่กองขยะเป็ นภาวะที่เกิ ดขึ้นให้
เห็นได้ตามเทศบาลขนาดใหญ่ เช่น กองขยะแพรกกระสา และกองขยะบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ กองขยะ
ของเทศบาลจังหวัดของแก่น เป็ นต้น จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษยังแสดงให้เห็นว่าร้อยละ 83 ของวิธีการ
กาจัดขยะทัว่ ประเทศทาด้วยวิธีไม่ถูกต้อง คือ การใช้วิธีเทกองกันไว้ (2,075 แห่ ง) มีเพียง 448 แห่ งเท่านั้นที่ใช้
วิธีกาจัดที่ถูกต้อง เช่น การฝังกลบอย่างถูกสุ ขอนามัย เป็ นต้น
กระทรวงสาธารณสุ ข โดยสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ได้จดั ทา
โครงการเพื่อดูแลผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับพื้นที่จดั เก็บขยะใน 8 จังหวัดเป้ าหมาย แบ่งเป็ นจังหวัดที่มีปริ มาณขยะมาก
คือ จังหวัดสมุท รปราการ อยุธ ยา กาญจนบุรี นครศรี ธรรมราช และขอนแก่ น และจังหวัดที่ มีการแยกขยะ
อิเล็กโทรนิ กส์ คือ จังหวัดบุรีรัมย์ อุบลราชธานี และกาฬสิ นธุ์ เพื่อป้ องกันอันตรายจาก โลหะหนัก เชื้ อโรค
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กลิ่น ก๊าซพิษจากการเผาขยะ และสารก่อภูมิแพ้7, 8นอกจากนี้ ปัญหาขยะอิเล็กโทรนิกส์ ก็ถูกยกขึ้นมาเป็ นปั ญหา
สาคัญระดับประเทศเนื่ องจากไม่มีมาตรการจัดเก็บและทาลายที่เหมาะสมทาให้เกิ ดการปนเปื้ อนของโลหะ
หนักในประชากร โดยมีขอ้ เสนอเชิงนโยบายแก่ท้ งั ผูผ้ ลิตและภาครัฐในการจัดเก็บและนาไปทาลายอย่างถูกวิธี
ทางรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา เล็งเห็นถึงความสาคัญของปั ญหาขยะและได้มีการจัดทา
เรื่ องปั ญหาขยะนี้ให้เป็ นวาระแห่ งชาติ ซึ่ งมีแผนในการดาเนิ นการดังนี้ จัดทา road map การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสี ยอันตราย โดยความเห็นชอบของ คสช.ในปี 2557 จากนั้นในปี 2558 แผนแม่บทการบริ หารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ ปี พ.ศ. 2559 – 2564 ก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
เนื้ อหาในแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศปี พ.ศ. 2559 – 2564 ตั้งบนกรอบคิดเรื่ อง
ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน ใช้หลัก 3Rs คือ Reduce Reuse & Recycle และมีระบบ
จัดการที่เหมาะสม ศูนย์รวม และแปรรู ปพลังงาน โดยมีเป้ าหมายของแผนแม่บทดังนี้ คือ ขยะมูลฝอยในชุ มชน
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ภายในปี 2564 ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องร้อยละ 100 ภายในปี 2564 ของเสี ยอันตรายชุ มชนได้รับการรวมรวมและจัดส่ งไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30
ภายในปี 2564 อปท. มี การคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสี ยอันตรายชุ มชนที่ ตน้ ทางไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50
ภายในปี 2564 กากอุตสาหกรรมที่เป็ นอันตรายเข้าสู่ ระบบการจัดการ รวมถึงขยะติดเชื้ อได้รับการอย่างถูกต้อง
ร้อยละ 100 ภายในปี 2563 8
ซึ่ งมาตรการในการขับเคลื่อนแผนแม่บทให้บรรลุเป้ าหมายนั้นมี 3 มาตรการหลักคือ
1. การลดปริ มาณขยะที่แหล่งกาเนิด ซึ่งรวมถึงการที่จะต้องมีการแยกขยะด้วย
2. มาตรการเพิ่มศักยภาพในการจัดการ ซึ่ งวางท้องถิ่นเป็ นผูด้ าเนินการหลัก
3. มาตรการส่ งเสริ มการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย โดยการสร้ างจิ ตสานึ กให้กบั
ประชาชน และสร้ างแรงจูงใจในการจัดการขยะ โดยกระทรวงสาธารณสุ ขมีอานาจหน้าที่ ผ่าน
พระราชบัญญัติสาธารณสุ ขปี พ.ศ. 2535 และมีกลไกในระดับจังหวัดที่จะขับเคลื่อนเรื่ องขยะและ
อนามัยสิ่ งแวดล้อมคณะอนุกรรมการสาธารณสุ ขจังหวัด (อสธจ.) ซึ่ งจะต้องบูรณาการการทางาน
ของภาคีที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ ในระดับกระทรวงสาธารณสุ ขก็มีแผนในการจัดการ
กับปั ญหาขยะและสิ่ งแวดล้อมอยูใ่ นกรมต่างๆ ดังนี้
4. สานักงานปลัดกระทรวงและกรมอนามัยร่ วมมือกันดาเนิ นการเรื่ อง เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดการ
ขยะติดเชื่อ เสริ มสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะและอนามัยสิ่ งแวดล้อม และสร้างความร่ วมมือ
พหุ ภ าคี องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น และชุ ม ชนตามแนวทางประชารั ฐ เพื่ อ จัด การอนามัย
สิ่ งแวดล้อม
สานักงานปลัดกระทรวง กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ และกรมอนามัยดาเนิ นการร่ วมกันเรื่ อง เพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพระบบเฝ้ าระวังและป้ องกันภัยสุ ขภาพจากขยะและสิ่ งแวดล้อม
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บทที่ 2
การตอบสนองต่ อสถานการณ์ ปัญหาด้ านส่ งเสริมสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคใน
ระดับนานาชาติ
การพัฒนาการทางานสาธารณสุ ข
ในขณะที่มีการตั้งเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน การทางานสาธารณสุ ขก็มีการพัฒนาเพื่อแก้ไขปั ญหาที่
เกิ ดขึ้นจากหลากหลายสาเหตุมากขึ้น นับจากการปรับรู ปแบบการทางานสาธารณสุ ขแบบดั้งเดิ มที่พฒั นามา
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 จากกรอบการทางานด้านสิ่ งแวดล้อมสู่ การทางานสาธารณสุ ขยุคศตวรรษที่ 19 ยุคพัฒนา
อุตสาหกรรม ทาให้แนวคิดการทางานเวชศาสตร์ ป้องกัน เกิดขึ้นในประเทศที่พฒั นาแล้วซึ่ งเน้นการทางานของ
ภาครัฐในการจัดบริ การทางการแพทย์และสาธารณสุ ข การพัฒนาสิ่ งแวดล้อม สุ ขาภิบาล น้ า อาหาร อากาศ
วัคซี น และการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิการ การให้ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนปฏิบตั ิตาม ซึ่ ง การทางานใน
ยุคนี้ อยู่บนความเชื่ อว่าบุ คคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ขเป็ นผูท้ ี่ รู้ดีที่สุดและความรู ้ ที่ทีมงานให้กบั
ประชาชนนั้นมี คุณภาพดี พอที่ จะทาให้ประชาชนเปลี่ ยนพฤติกรรมเพื่อการมี สุขภาพดี และการป้ องกันโรค
ก็สามารถทาได้ดว้ ยวิธีการคัดกรองค้นหาโรคในกลุ่มประชาชนทัว่ ไป
ต่อมาในศตวรรษที่ 20 รั ฐบาลประเทศแคนาดาได้ตีพิมพ์รายงานลาลอนเด้ ที่ นาเสนอแนวคิ ดว่า
สุ ขภาพ เกิดจากแนวคิดพื้นที่สุขภาพ (Health Field) ซึ่งมีองค์ประกอบสาคัญ ดังภาพที่ 16
ภาพที่ 16 องค์ประกอบสาคัญของแนวคิดพื้นที่สุขภาพ (Health Field)
กรรมพันธุ์

บริ บททางสิ่ งแวดล้อม

สุขภาพ

พฤติกรรมและวิถีชีวติ

ระบบบริ การทางการแพทย์
และสาธารณสุข

แนวคิ ด พื้ น ที่ สุ ข ภาพ ท าให้ก ารท างานด้ว ยกรอบผูเ้ ชี่ ย วชาญ หรื อ กรอบทางการแพทย์ไ ด้ถู ก ลด
ความส าคัญ การให้ค วามส าคัญกับ ปั จจัย แวดล้อม โดยเฉพาะเรื่ องการก าหนดนโยบาย มาเป็ นจุ ดเน้นใน
การทางานแทน และองค์การอนามัยโลกได้มีการประกาศนโยบายร่ วมกับประเทศต่างๆ ในการทางานส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ป้ องกันโรค และคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้วยกลยุทธ์ การประกาศนโยบายสุ ขภาพดี ถ้วนหน้าร่ วมกัน กิ จกรรมที่
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ตามมาคือ การทางานร่ วมกับภาคีเครื อข่ายอื่ นๆ และประกาศข้อเสนอในการสร้ างสุ ขภาพร่ วมกัน ที่เรี ยกว่า
กฎบัตรออตตาวา
พัฒนาการของการสร้างสุ ขภาพตามกฎบัตรออตตาวาได้มีการพัฒนาและเรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างต่อเนื่ อง
เริ่ มจากการมีนโยบายที่ให้ความสาคัญกับสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพในแต่ละประเทศ หรื อท้องถิ่น จนกลายเป็ น
รู ปแบบการทางานที่เน้นความสาคัญกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ อันได้แก่ บริ บททางสังคม เศรษฐกิ จ บทเรี ยน
สาคัญที่เกี่ ยวข้องกับการเปลี่ ยนพฤติ กรรมเพื่อสร้ างสุ ขภาพ คือ การพัฒนาแนวทางที่ประยุกต์การตลาดทาง
สังคม เพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า บริ บทของสังคม และการให้ความสาคัญกับการสื่ อสารสุ ขภาพ
และการใช้สื่อมวลชนเพื่อให้เกิดกระแสสนับสนุนในสังคม
ปัจจุบนั Rayner (2009) ได้สร้างข้อเสนอในการทางานสาธารณสุ ขที่ให้ความสาคัญสิ่ งแวดล้อมในมิติ
ความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง ระบบในสั ง คม หรื อ ที่ เ รี ย กว่า ระบบนิ เวศวิทยาในการท างานสาธารณสุ ข เพื่ อให้เ ห็ น
ความสาคัญกับสิ่ งแวดล้อมระดับต่างๆ หรื อพหุ ระดับ ซึ่ งมีอิทธิ พลกับพฤติกรรมและสุ ขภาพของประชาชน ทา
ให้กลยุทธ์การทางานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมุ่งไปสู่ การทางานกับภาคส่ วนต่างๆ
ในสังคม ให้มาร่ วมสร้ างภูมิคุม้ กันทางสังคม ลดความเหลื่ อมล้ า การทางานที่มีเป้ าหมายและยุทธศาสตร์ ที่
ชัดเจน และการพัฒนาคุณภาพบริ การและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพในส่ วนของเครื อข่ายสาธารณสุ ข
การพัฒนากลไกการทางานร่ วมกับภาคส่ วนอื่นๆ อย่างน้อย 3 ระดับ ที่นอกเหนือจากภาคีสาธารณสุ ข
ด้ว ยยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นากลไกและปรั บ บทบาทนัก สาธารณสุ ข จากผู้จ ัด บริ ก าร ผู้ใ ห้ ค วามรู้ มาเป็ น
ผูส้ นับสนุ นการทางานของภาคประชาชน และภาคการเมือง และขับเคลื่ อนให้เกิ ดการพัฒนางานสาธารณสุ ข
ทั้งระดับชุมชน และสังคมโดยภาคีเครื อข่ายในแต่ละพื้นที่
เป้าหมายสู่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ในขณะที่มีการตั้งเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน การทางานสาธารณสุ ขก็มีการพัฒนาเพื่อแก้ไขปั ญหาที่
เกิ ดขึ้นจากหลากหลายสาเหตุมากขึ้น นับจากการปรับรู ปแบบการทางานสาธารณสุ ขแบบดั้งเดิ มที่พฒั นามา
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 จากกรอบการทางานด้านสิ่ งแวดล้อมสู่ การทางานสาธารณสุ ขยุคศตวรรษที่19 ยุคพัฒนา
อุตสาหกรรม ทาให้แนวคิดการทางานเวชศาสตร์ ป้องกัน เกิดขึ้นในประเทศที่พฒั นาแล้วซึ่ งเน้นการทางานของ
ภาครัฐในการจัดบริ การทางการแพทย์และสาธารณสุ ข การพัฒนาสิ่ งแวดล้อม สุ ขาภิบาล น้ า อาหาร อากาศ
วัคซี น และการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิการ การให้ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนปฏิ บตั ิตาม ซึ่ งการทางานใน
ยุคนี้ อยู่บนความเชื่ อว่าบุ คคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ขเป็ นผูท้ ี่ รู้ดีที่สุดและความรู ้ ที่ทีมงานให้กบั
ประชาชนนั้นมี คุณภาพดี พอที่ จะทาให้ประชาชนเปลี่ ยนพฤติกรรมเพื่อการมี สุขภาพดี และการป้ องกันโรค
ก็สามารถทาได้ดว้ ยวิธีการคัดกรองค้นหาโรคในกลุ่มประชาชนทัว่ ไป
การพัฒนาที่ ยั่งยืนมีการดาเนินการตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2543 ตามข้ อตกลง “เป้ าหมายการพัฒนาแห่ ง
สหั สวรรษ ”ซึ่ งมีเป้ าหมายทั้งหมด 8 ข้อ ได้แก่ (1) ขจัดความยากจนและความหิ วโหย (2) ให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา (3) ส่ งเสริ มความเท่าเทียมกันทางเพศและบทบาทสตรี (4) ลดอัตราการตายของ
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เด็ก (5) พัฒนาสุ ขภาพของสตรี มีครรภ์ (6) ต่อสู ้กบั โรคเอดส์ มาลาเรี ย และโรคสาคัญอื่นๆ (7) รักษาและจัดการ
สิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน (8) ส่ งเสริ มการเป็ นหุ น้ ส่ วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก
ผลการพัฒนาชองประเทศไทยพบว่า ปี 2547 ประเทศไทยได้บรรลุเป้ าหมาย MDGs ด้านความยากจน
ความหิ วโหย ความไม่เท่าเทียมทางเพศ โรคเอดส์ และมาลาเรี ยแล้ว ต่อมา ปี 2552 หลังจากพบว่า ไทยได้บรรลุ
MDGs หลายด้าน ประกอบด้วย การขจัดความยากจนและความหิวโหย การให้เด็กทุกคนสาเร็ จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา การส่ งเสริ มความเท่าเทียมกันทางเพศ การต่อสู ้โรคเอดส์ การลดสัดส่ วนประชากรที่ไม่สามารถ
เข้าถึ งแหล่งน้ าสะอาดและสุ ขาที่ถูกสุ ขลักษณะ การยกระดับคุ ณภาพชี วิตประชากรในชุ มชนแออัด รวมทั้ง
การเป็ นหุ น้ ส่ วนการพัฒนาในประชาคมโลก อย่างไรก็ตาม ไทยยังต้ องเร่ งดาเนินการเพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายใน
เรื่ องการจัดการสิ่ งแวดล้ อมอย่ างยั่งยืน รวมทั้ง การบรรลุเป้ าหมาย MDG-Plus ที่ ไทยได้ กาหนดขึน้ ในเรื่ องการ
ลดอัตราการตายของเด็กและพัฒนาสุขภาพสตรี มีครรภ์ ในพืน้ ที่ที่ห่างไกลและชายขอบ
แม้ว่าเป้ าหมาย MDGs ซึ่ งมีกาหนดเวลา 15 ปี จะไม่ประสบผลสาเร็ จในหลายประเทศ แต่ก็เป็ นการ
ยกระดับการพัฒนาของมวลประเทศต่างๆ ในทุกภูมิภาค จึงมีความเคลื่อนไหวในช่วงปี พ.ศ. 2556-2558 ที่จะ
กาหนดเป้ าหมายการพัฒนามนุ ษย์อีกครั้ง โดยในคราวนี้ กาหนดขอบเขตไว้กว้างกว้าเป้ าหมาย MDGs และ
เรี ยกว่า เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั ยืน หรื อ Sustainable Development Goals หรื อ SDGs ครอบคลุมช่วงเวลา 15
ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปี 2573 โดยประเด็นสาคัญของเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนประกอบด้วย 17 เป้ าหมาย
หลัก ดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั ยืน หรื อ Sustainable Development Goals
1. การขจัดความยากจน
9. การประกอบอุตสาหกรรมอย่างยัง่ ยืน
2. การขจัด ความโหยหิ ว สร้ า งความมั่น คงทาง 10. การลดความไม่เท่าเทียมกันภายในและระหว่าง
อาหารและให้ทุกคนได้รับโภชนาการที่เพี ยงพอ
ประเทศ
รวมถึงการส่ งเสริ มการทาการเกษตรที่ยงั่ ยืน
11. การพัฒนาชุมชนเมืองที่ยงั่ ยืน
3. การมีสุขภาพที่ดีในทุกช่วงอายุ
12. การผลิตและการบริ โภคที่ยงั่ ยืน
4. การศึ ก ษาอย่ า งทั่ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพ รวมถึ ง 13. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โอกาสการเรี ยนรู้แบบตลอดชีวติ
14. การอนุ รักษ์และการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่าง
5. การเสริ ม สร้ า งศัก ยภาพของสตรี และความเท่ า
ยัง่ ยืน
เทียมทางเพศ
15. การปกป้ องและฟื้ นฟูระบบนิ เวศน์รวมถึ งการ
6. มีน้ าดื่ม –น้ าใช้ที่ถูกสุ ขอนามัย
ยุติการสู ญเสี ยความหลากหลายทางชีวภาพ
7. การเข้าถึ งบริ การทางพลังงาน เช่น การเพิ่ม การ 16. สันติภาพ
ผลิตพลังงานหมุนเวียน 2 เท่า
17. แนวทางการด าเนิ น การและหุ ้ น ส่ ว นเพื่ อ การ
8. การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน เช่น ยุติการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ใช้แรงงานเด็ก
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ส าหรั บ เป้ าหมายที่ เ กี่ ย วข้องกับ สุ ข ภาพคื อ เป้ าหมายหลัก ที่ 3 การมี สุ ข ภาพที่ ดีใ นทุ ก ช่ วงอายุ
ซึ่ งประกอบด้วยเป้ าหมายย่อยอีก 13 เป้ าหมาย ดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 เป้ าหมายการพัฒนาสุ ขภาพที่ยงั ยืน
ลาดับประเด็น (Target)
เป้าหมายย่ อยทีต่ ้ องบรรลุ (Indicator)
1. Reduce maternal mortality
ลดอัตราการตายของมารดาทัว่ โลกลงต่ากว่า 70 ต่อ 100,000 การเกิดมีชีพ
2. End newborn and child ขจัดปั ญหาการตายที่สามารถป้ องกันได้ของทารกแรกเกิ ดให้น้อยกว่า
preventable deaths
12 ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพและการเสี ยชี วิตของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ให้
น้อยกว่า 25 ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพ
3. End epidemics
หยุดยั้งการระบาดของเชื้ อไวรัสเอดส์ วัณโรค มาเลเรี ย และโรคติดต่อ
ในกลุ่มประเทศเขตร้ อนที่ถูกละเลย โรคไวรั สตับอักเสบ โรคติดต่อที่
เกิดจากการบริ โภคน้ า และอาหารที่ไม่สะอาด รวมทั้งโรคติดต่ออื่นๆ
4. Reduce NCD mortality and ลดการตายก่ อ นวัย อั น ควรที่ เ กิ ด จากโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อรั ง (Nonimprove mental health
Communicable Diseases-NCDs) [CVD, cancer, diabetes, or chronic
respiratory disease between ages 30 and 70 (30% reduction)]
5. Prevention and treatment of เสริ มสร้างความเข้มแข็งในการป้ องกันและบาบัดรักษาผูใ้ ช้สารเสพติด
substance abuse
6. Halve deaths and injuries from Mortality numbers due to road traffic accidents (50% reduction)
road traffic accidents
ลดจานวนผูท้ ี่เสี ยชีวติ และบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุจราจร
7. Universal access to sexual and Family planning coverage rate (at least 75%) สร้ างหลักประกันใน
reproductive health care services การเข้า ถึ งบริ ก ารอย่า งถ้วนหน้าด้า นอนามัย เจริ ญ พันธุ์ การวางแผน
ครอบครัว
8. Universal health coverage
Coverage index with tracer interventions for prevention and treatment
and financial protection สร้ างหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าในทุ ก
ประเทศ
9. Reduce mortality and illness Population in urban areas exposed to outdoor air pollution above
from pollution and contamination WHO guideline values ลดจานวนผูเ้ สี ยชีวิตและเจ็บป่ วยจากสารเคมี
อันตราย
10. Tobacco (FCTC)
Tobacco use การนาหลัก การในกรอบอนุ สัญญาควบคุ มยาสู บของ
องค์การอนามัยโลก (WHO Framework Convention on Tobacco
Control – FCTC) ไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ลาดับประเด็น (Target)
11. Medicines and vaccines

เป้าหมายย่ อยทีต่ ้ องบรรลุ (Indicator)
Population with access to affordable medicines (%) สนับสนุนการวิจยั
และพัฒนาการผลิตวัคซี น ยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้ง เทคโนโลยีสุขภาพ
ส าหรั บ โรคติ ด ต่ อ และโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อรั ง ที่ มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพของ
ประชาชนในประเทศยากจน และประเทศกาลังพัฒนา เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้า ถึ ง วัคซี น ยาเวชภัณฑ์ และเทคโนโลยี สุ ขภาพเหล่ านี้ ไ ด้
อย่างถ้วนหน้าในราคาไม่แพงเกินไป
12. Increase health financing and Health workers per 1,000 population เพิ่มการลงทุนด้านสุ ขภาพอย่างมี
enhance health workforce in นัยยะสาคัญ ทั้งในด้านการเงินการ คลังสุ ขภาพจากภาครัฐ การผลิต การ
developing countries
กระจายและธารงบุคลากรสุ ขภาพ ที่มีคุณภาพในระบบบริ การสุ ขภาพ
โดยเฉพาะในพื้นที่ยากลาบาก หรื อห่างไกลทุรกันดาร
13. Strengthen capacity health Implementation IHR core capacities เสริ มสร้างศักยภาพของทุก
risks
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศกาลังพัฒนาใน การเตือนภัย เฝ้ าระวังและ
ลดความสู ญ เสี ยที่ เ กิ ด จากภัย พิ บ ั ติ แ ละภัย คุ ก คามต่ า งๆ รวมทั้ ง
โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้ออุบตั ิใหม่ดว้ ย
วาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 ครอบคลุม 4 ประเด็น ดังนี้
1) การสร้างความยัง่ ยืนที่แท้จริ ง
- วิกฤตเศรษฐกิจทาให้ประชาชนที่พน้ จากสภาวะยากจนแล้วต้องกลับไปเผชิ ญสถานะเดิม เนื่ องจาก
ไม่ มี ง านท า ดัง นั้น การเจริ ญ เติ บ โตที่ ย งั่ ยื น ผ่ า นการสร้ า งงาน โดยเฉพาะการสร้ า งงานที่ มี คุ ณ ค่ า จึ ง มี
ความสาคัญ รวมถึงการส่ งเสริ มการศึกษาที่เน้นคุณภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
- ความยัง่ ยื น ในเชิ ง สิ่ ง แวดล้อ ม โดยหัว ใจหลัก คื อ การพัฒ นาด้า นเศรษฐกิ จ ที่ จ ะต้อ งค านึ ง ถึ ง
ทรัพยากรที่จะเหลือไปถึงคนรุ่ นหลัง นอกจากนั้น ยังมีประเด็นสาคัญที่ตอ้ งพิจารณาคือ ความมัน่ คงทางด้านน้ า
อาหาร และพลังงาน
2) การสร้างศักยภาพความยืดหยุน่ ปรับเปลี่ยนได้ง่าย หรื อไวต่อการเปลี่ยนแปลง
-เป้ าหมายด้า นสุ ข ภาพ เป็ น MDGs ที่ ย งั คงไม่ บ รรลุ แ ละส าคัญ ต่ อ ศัก ยภาพของมนุ ษ ย์ใ น
การตอบสนองต่อสิ่ งท้าท้ายใหม่ๆ ดังนั้น Post-2015 Development Agenda ควรมีประเด็นเรื่ อง Universal
Health Coverage ที่ไทยมีบทบาทนาและสามารถเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อประเทศอื่น
- ประเด็นด้านการบริ หารจัดการความเสี่ ยงและบรรเทาภัยจากเหตุภยั พิบตั ิ เนื่ องจากได้เกิดขึ้นถี่และ
รุ นแรงขึ้น ทาให้การบรรลุ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนต้องชะงักหรื อถดถอยลง ทั้งนี้ ไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตมหา
อุทกภัยและสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริ หารจัดการน้ ากับประเทศต่างๆ
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3) ลดการไม่เท่าเทียม เสมอภาค และการให้ความสาคัญกับสิ ทธิ มนุษยชน
- การเข้าถึ งคนจากทุ กภาคส่ วนในสังคมสาคัญต่อนโยบายที่ ยึดคนเป็ นศูนย์กลาง ดังนั้น ควรให้
ความสาคัญกับการลดความไม่เท่าเทียมกัน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
- รัฐจะต้องให้ความสาคัญเป็ นพิเศษแก่ vulnerable groups โดยเฉพาะเด็ก สตรี ผูพ้ ิการ และผูส้ ู งอายุ
ซึ่ งยังคงถูกละเลยอยูม่ ากและเพื่อบรรลุการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกภาคส่ วนและลดความไม่เสมอภาค
4) วิธีดาเนินการจากนโยบายสู่ การปฏิบตั ิที่สาคัญ
- การเสริ มสร้างหลักธรรมาภิบาล (good governance) และหลักนิ ติธรรม (rule of law) เป็ นวิธีการ
นาไปสู่ การพัฒนาที่ครอบคลุมและยัง่ ยืน นอกจากนี้ จะไม่สามารถบรรลุการพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้หากประเทศไม่มี
ความสงบสุ ขและสันติภาพ
- การเสริ มสร้ างความเป็ นหุ ้นส่ วนเพื่อการพัฒนา ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศโดยส่ งเสริ ม
การมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน ทั้ง ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการ
โดยสรุ ป การทางานเพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคได้รับความสนใจและ
สนับสนุ นจากทุ กภาคส่ วน ทุ กระดับ เพื่อให้ประชากรและสังคมโลกได้มีสุขภาพดี การแก้ปัญหา ต้องการ
ความร่ วมมือ จากทุกภาคส่ วน และต้องการความยัง่ ยืนในทุกระดับ
การประชุมวิชาการระดับโลกเพื่อพัฒนาการของการสร้างสุ ขภาพได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องมาครบ 30 ปี
ในปี พุทธศักราช 2559 ซึ่ งจัดขึ้นที่นครเซี่ ยงไฮ้ ประเทศจีน และมีขอ้ สรุ ปที่เน้นความสัมพันธ์ของการสร้าง
สุ ขภาพ กับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และมีบทสรุ ปในการทางานสร้างสุ ขภาพที่จุดเน้น 3 ประการ คือ
1. ความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ (good governance)
2. การเป็ นเมืองสุ ขภาพดี (healthy cities)
3. ความรอบรู้ดา้ นสุ ขภาพ (health literacy)
จุดเน้นที่สาคัญของการเชื่อมโยง ความรอบรู้ดา้ นสุ ขภาพ และ การสร้างสุ ขภาพ คือ การให้ความสาคัญ
ความรอบรู ้สุขภาพ เป็ น ปั จจัยกาหนดสุ ขภาพของปั จเจกบุคคล ครอบครัว และ ชุ มชน และ ความรอบรู ้ ดา้ น
สุ ขภาพ เป็ นปั จจัยโครงสร้างที่กาหนดสุ ขภาพ (Health literacy as a structural determinant of health) ที่สาคัญ
ในการทางานสร้างสุ ขภาพ
ดังนั้น การทางานสร้ างความรอบรู ้ ด้านสุ ขภาพในประเทศกาลังพัฒนา องค์การอนามัยโลกเสนอว่า
ควรให้ความสาคัญกับบริ บทที่เกี่ยวข้อง คือ
1. บริ บทการตัดสิ นใจที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ ผูน้ า นักการเมือง
2. ระบบการศึกษาและพัฒนาความสามรถในการอ่านออกเขียนได้
3. การเข้าถึงข้อมูล บริ การ และ ทรัพยากร
4. คุณภาพบริ การสุ ขภาพ และบริ การที่เกี่ยวข้อง
5. ระบบความเชื่อด้านสุ ขภาพ
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6. การมีชีวติ ชีวา และการจัดการสุ ขภาพในชุมชน
7. ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ การพัฒนา
8. ทุนทางสังคม
นอกจากนี้ ยังเน้นการให้ความสาคัญ กับกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ (1) การสร้างความรอบรู้ดา้ นสุ ขภาพ
ในกลุ่ ม ผูน้ า (2) การพัฒนาทัก ษะของเจ้า หน้า ที่ ใ ห้เป็ นผูร้ อบรู้ แ ละมี ทกั ษะในการสร้ างความรอบรู้ ใ ห้
ผูร้ ับบริ การ และกลุ่มเป้ าหมายต่างๆ (3) การสารวจระดับความรอบรู ้ ดา้ นสุ ขภาพของกลุ่มเป้ าหมายในพื้นที่
รับผิดชอบ
ศาสตราจารย์ดอน นัทบีม ซึ่ งเป็ นผูช้ ้ ีความสัมพันธ์ของการสร้างความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ กับการสร้างสุ ขภาพ
ทั้งที่เป็ นระดับ ปั จเจกบุคคล และ ระดับสังคม หรื อสาธารณสุ ขในการประชุ มวิชาการส่ งเสริ มสุ ขภาพระดับ
โลก ณ กรุ งไนโรบี ประเทศ เคนย่า ในปี 2552 ต่อมาในปี 2560 ศาสตราจารย์ดอน นัทบีม แสดงข้อคิดเห็นใน
การประชุ มวิชาการด้านความรอบรู ้สุขภาพ จัดโดยกรมสนับสนุ นบริ การ กระทรวงสาธารณสุ ข ว่า “การสร้าง
ความรอบรู ้ ดา้ นสุ ขภาพจะเกิ ดขึ้นได้ ถ้านักสาธารณสุ ขมีการจัดการสิ่ งแวดล้อมให้คนในสังคมตระหนักต่อ
การเข้า ถึ ง ข้อ มู ล เข้า ใจข้อมู ล สามารถซัก ถาม โต้ตอบ และนาข้อ มูล ไปใช้ใ นการตัด สิ น ใจ ปรั บเปลี่ ย น
พฤติกรรม วิถีชีวติ ทาให้มีสุขภาพดี ชีวติ ยืนยาวได้” (ภาพที่ 17)
ภาพที่ 17 ความรอบรู้ดา้ นสุ ขภาพกับการสร้างสุ ขภาพ
กรอบแนวคิดการทางานที่ถือว่า ความรอบรู ้สุขภาพเป็ น
ปั จจัยเสี่ ยงในคุณภาพการให้บริ การ
ผลลัพธ์การรักษาดีข้ ึน
ความสามารถในการจัดการตนเองดี
ขึ้น ทาตามแผนและแผนการรักษาได้
เข้าถึงข้อมูลและบริ การ มี
ปฏิสมั พันธ์กบั เจ้าหน้าที่

จัดกิจกรรมและสื่ อสอดคล้อง
ตามบริ บทคนไข้

รพ มีนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบตั ิที่เน้นการสร้างความรอบ
รู ้ดา้ นสุขภาพ

การประเมินความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพเดิม ดูที่
ความสามารถในการอ่าน ความเข้าใจตัวเลข
และ ประสบการณ์ ความเชื่อการปฏิบตั ิเดิม

จาก: Nutneam D. The evolving concept of health literacy. Social Science & Medicine 2008;67(12):2072-8.

50

แนวคิดสุ ขศึกษา ส่ งเสริมสุ ขภาพ และสร้ างเสริมสุ ขภาพ
สุ ขศึกษา เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลลึ กเกี่ ยวกับหัวข้อ หรื อประเด็นปั ญหาอันใดอันหนึ่ ง
หรื ออาจเป็ นการนาเสนอข้อมู ลสาหรั บกลุ่ มเป้ าหมายเพื่อให้เห็ นประโยชน์ หรื อโทษ และพัฒนาศักยภาพ
สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมในบริ บท หรื อจุดย่อยในสังคม จุดใดจุดหนึ่ง
กิจกรรมได้แก่ การบรรยาย การจัดหลักสู ตร อบรม การสัมมนาทางเวปไซด์ กลยุทธ์ สาคัญ คือ
1. การมีส่วนร่ วมของกลุ่มเป้ าหมาย
2. การประเมินศักยภาพ ทรัพยากร ของชุมชน และคนในชุมชน
3. การด าเนิ นงานโครงการ หรื อหลัก สู ตร ในแต่ ล ะบริ บ ท ที่ ง่ า ยต่ อ การเข้า ร่ วมกิ จกรรมของ
กลุ่มเป้ าหมายต่างๆ
4. การนาเสนอข้อมูลในช่องทางต่างๆ
5. การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ผ่านกิจกรรม เช่น การจัดอบรม เพื่อทาให้ดาเนิ นงานตามกลยุทธ์
ได้ถูกต้อง
6. การจัดทาข้อมูลมานาเสนอในสื่ อชนิดต่างๆ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ หมายถึง กระบวนการที่เอื้อให้บุคคลสามารถควบคุม และพัฒนาสุ ขภาพตนเองได้
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมีเป้ าหมาย เพื่อทาให้คนมีสุขภาพดี การสร้างเสริ ม
สุ ขภาพมัก จะทาให้บุ คคลและชุ มชนมี ส่วนร่ วมในการทาพฤติ ก รรมที่ ทาให้มีสุขภาพดี ลดปั จจัยเสี่ ยงที่ จะ
ก่อให้เกิดโรคเรื้ อรัง หรื อเกิดการเจ็บป่ วยอื่นๆ การป้ องกันโรค
กิจกรรมหลักของการทางานส่ งเสริมสุ ขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคคือ
1. การสื่ อสาร
2. การเสริ ม พลัง อ านาจเพื่ อ การเปลี่ ย นพฤติ ก รรม โดยการท าให้ เ กิ ด ความรู ้ ความเข้า ใจด้ว ย
กิจกรรม เช่น การฝี กอบรม การจัดกลุ่มสนับสนุน
3. การกาหนด นโยบาย ข้อตกลง หรื อกฎ ระเบียบที่จะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเพื่อสุ ขภาพ
4. การจัดสิ่ งแวดล้อม โครงสร้างทางสังคม เพื่อให้เกิดการเข้าถึง หรื อความเป็ นไปได้ในการของ
กลุ่ มเป้ าหมายจานวนมาก โดยพิ จารณา ระยะทาง ภูมิ สัง คม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์
เครื อข่ายในสังคม
ดังรายละเอียดในตาราง 2.3
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ตารางที่ 2.3 กิจกรรมหลักของการทางานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
กลยุทธ์
1. การสื่ อสาร
2. การเสริ มพลัง
อานาจเพื่อการ
เปลี่ยนพฤติกรรม

3. การกาหนด
นโยบาย

กิจกรรม
รู ปธรรมของกลยุทธ์
สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น สื่ อ ส า ร ใ น
เครื อข่าย สื่ อสารสองทาง
เรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
การตั้งกลุ่ม
การพัฒนา เผยแพร่ คนต้นแบบ องค์กรต้นแบบ
ก าหนดเป้ าหมายการจัด กิ จ กรรมปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมไปสู่ การรอบรู ้ สุขภาพ และการจัดการ
ตนเอง
พั ฒ นาหลั ก สู ตร ในระบบการศึ ก ษา แล ะ
การศึ ก ษาต่ อเนื่ อง ให้บุค คลากรมี สมรรถนะใน
ก า ร ส ร้ า ง เ ส ริ ม ค ว า ม ร อ บ รู้ สุ ข ภ า พ ใ ห้
กลุ่มเป้ าหมาย และภาคส่ วนต่างๆ ในสังคม
สร้ างการมี ส่ วนร่ วมในการ ส ารวจความคิ ด เห็ น กลุ่ ม เป้ าหมายต่ า งๆ ระดม
ผลักดัน หรื อสร้างนโยบาย
ความคิดจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
สร้างเงื่อนไขลดปัจจัยเสี่ ยง
มาตรการทางการเงินการเก็บภาษี
พัฒ นาความสามารถ การรวมกลุ่ ม ผูเ้ สี ย หาย ผู ้
ได้รับผลกระทบ
ลดจ านวน เป้ าหมายการผลิ ต สิ น ค้า อาหารที่
ส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพ
เพิม่ ปั จจัยคุม้ ครอง
การผลั ก ดั น กฎหมายจากผลการประเมิ น ผล
กระทบด้านสุ ขภาพ การวิจยั
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ
กากับติ ดตามการแปลงนโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ
โดยภาคส่ วนต่างๆ ในสังคม สื่ อมวลชน
การปรับองค์กร และพัฒนาบุคลากรให้มีศกั ยภาพ
และรอบรู้ดา้ นการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพและ
การเปลี่ยนแปลงในสังคม
การสร้างความรอบรู้ดา้ นสุ ขภาพ
การกากับ กฎ ระเบียบ
การทบทวนและประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบจาก
การนานโยบายไปใช้
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กลยุทธ์
4.การจัด
สิ่ งแวดล้อม

กิจกรรม
รู ปธรรมของกลยุทธ์
การเปลี่ ยนสิ่ งแวดล้ อ มทาง การจัดระเบียบทางเท้า
กายภาพ
การเพิม่ พื้นที่สีเขียว
การจัด เพิ่ ม สถานที่ จาหน่ า ยอาหารสุ ข ภาพ เช่ น
เครื่ องขายอาหารอัตโนมัติ
การเปลี่ยนโครงสร้างสังคม
การออกกฎหมาย ควบคุมมลพิษ
การก ากับ คุ ณสมบัติผูข้ บั ขี่ คนเดิ นเท้าในการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ
การพัฒนาอาสาสมัคร จิตอาสา เครื อข่ายต่างๆ
การตั้งศูนย์ ข้อมูล โต้ตอบข่าวสาร

การท างานสุ ข ศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรอบรู ้ ด้า นสุ ข ภาพ ได้ถู ก ปรั บ มุ ม มองจาก
การทางานสุ ขศึกษาและ ส่ งเสริ มสุ ขภาพเพื่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม มาเป็ น การทางานสุ ขศึกษา
และ ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ที่ คานึ งถึ ง การเปลี่ ยนแปลงและพัฒนาในสังคม การทางานที่ ใช้บริ บท และปั จจัยทาง
สังคม มาเป็ นเงื่อนไขการออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างการเรี ยนรู ้ และกาหนดเงื่อนไขในการเปลี่ยนพฤติกรรม
ดังนั้น การทางานเพื่อสร้ างความรอบรู ้ สุขภาพ จึงไม่ใช่การทางานสุ ขศึกษาของนักสุ ขศึกษาแต่เพียง
อย่างเดี ยว แต่ เป็ นการทางานร่ วมกันของนักวิชาการสาธารณสุ ข ทุกวิชาชี พ ที่จะทางานให้ทุกภาคส่ วนของ
สังคมมีส่วนร่ วมในการสร้างสุ ขภาพ หรื อที่เรี ยกว่า ทุกระบบเพื่อสุ ขภาพ (Health in All Policies) โดยเน้น
การมี และ การเข้า ถึ ง ข้อมูล สุ ข ภาพ การทาความเข้าใจ โต้ตอบในประเด็นสุ ขภาพ จนท าให้ปัจเจกบุคคล
ครอบครั ว และ ชุ มชน เกิ ดการตัดสิ นใจที่ ส่งผลต่อการมี สุขภาพดี มี คุณภาพชี วิตที่ ดี และปฏิ บตั ิ ได้จริ งจน
เกิดผลต่อสุ ขภาพ ทาให้เกิดความมัน่ คงทางสุ ขภาพ เป็ นส่ วนหนึ่งของสังคมที่มนั่ คง สามารถประกอบอาชี พทา
ให้เกิดการมัน่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ และ เกิดการพัฒนาในสังคมอย่างต่อเนื่อง ยัง่ ยืน
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ภาพที่ 18 แนวคิดสุ ขศึกษา ส่ งเสริ มสุ ขภาพ และสร้างเสริ มสุ ขภาพ

สังคมรอบรู้สขุ ภาพ
มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน

ตัวอย่างกิจกรรมตามกลยุทธ์การสร้างสุ ขภาพทางโภชนาการ
1. เพิม่ จุดขาย และเครื่ องขายอาหารสุ ขภาพ
2. ลดราคาอาหารสุ ขภาพ
3. ปรับแผนการผลิต การปลูกพืชผลการเกษตร ไปสู่ ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่มีผลดีต่อสุ ขภาพ
4. กระจายร้านค้า ผลิตภัณฑ์อาหารสุ ขภาพ ในพื้นที่ห่างไกล
5. เพิ่มแรงจูงใจ เช่น ลดภาษี ให้การจัดตั้งร้านค้าอาหารสุ ขภาพ ในพื้นที่ห่างไกล
6. พัฒนาระบบ การขนส่ งพืชผัก อาหารสุ ขภาพ จากโรงงานสู่ ตลาด ร้านค้า
7. กากับการจัดหี บห่อ อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ขนาดเล็กลง เหมาะสม และมีขอ้ ความกากับ
ที่เข้าใจง่าย
8. ห้ามการโฆษณา อาหาร เครื่ องดื่มที่ไม่มีผล หรื อส่ งผลร้าย ต่อสุ ขภาพ
9. ขึ้นภาษี อาหาร ผลิตภัณฑ์ บริ การที่ส่งผลร้ายต่อสุ ขภาพ
10. ส่ งเสริ มการพัฒนาเทคโนโลยีในการสื่ อสารข้อมูลโภชนาการ เพื่อเพิ่มการเข้าถึง และง่ายต่อการใช้
ข้อมูล ผลิตภัณฑ์อาหารที่ส่งผลดี และเสี ย ต่อสุ ขภาพ เช่น mHealth, eHealth
แนวคิ ดพื้ น ที่ สุ ข ภาพ ท าให้ ก ารท างานด้ว ยกรอบผูเ้ ชี่ ย วชาญ หรื อกรอบทางการแพทย์ไ ด้ถู ก ลด
ความส าคัญ การให้ค วามส าคัญกับ ปั จจัย แวดล้อม โดยเฉพาะเรื่ องการก าหนดนโยบาย มาเป็ นจุ ดเน้นใน
การท างานแทน และองค์ก ารอนามัย โลกได้มี ก ารประกาศนโยบายร่ วมกับ ประเทศต่ า งๆ ในการทางาน
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้วยกลยุทธ์การประกาศนโยบายสุ ขภาพดีถว้ นหน้าร่ วมกัน
กิจกรรมที่ตามมาคือ การทางานร่ วมกับภาคีเครื อข่ายอื่นๆ และประกาศข้อเสนอในการสร้ างสุ ขภาพร่ วมกัน
ที่เรี ยกว่า กฎบัตรออตตาวา
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พัฒนาการของการสร้างสุ ขภาพตามกฎบัตรออตตาวาได้มีการพัฒนาและเรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างต่อเนื่ อง
เริ่ มจากการมีนโยบายที่ให้ความสาคัญกับสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพในแต่ละประเทศ หรื อท้องถิ่น จนกลายเป็ น
รู ปแบบการทางานที่ เน้นความสาคัญกับ ปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ อันได้แก่ บริ บททางสังคม เศรษฐกิ จ บทเรี ยน
สาคัญที่เกี่ ยวข้องกับการเปลี่ ยนพฤติ กรรมเพื่อสร้ างสุ ขภาพ คือ การพัฒนาแนวทางที่ประยุกต์การตลาดทาง
สังคม เพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า บริ บทของสังคม และการให้ความสาคัญกับการสื่ อสารสุ ขภาพ
และการใช้สื่อมวลชนเพื่อให้เกิดกระแสสนับสนุนในสังคม
Rayner (2009) ได้ส ร้ า งข้อ เสนอในการท างานสาธารณสุ ข ที่ ใ ห้ ค วามส าคัญ สิ่ ง แวดล้อ มในมิ ติ
ความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง ระบบในสั ง คม หรื อ ที่ เ รี ย กว่า ระบบนิ เวศวิ ท ยาในการท างานสาธารณสุ ข เพื่ อให้เ ห็ น
ความสาคัญกับสิ่ งแวดล้อมระดับต่างๆ หรื อพหุ ระดับ ซึ่ งมีอิทธิ พ ลกับพฤติกรรมและสุ ขภาพของประชาชน
ทาให้กลยุทธ์การทางานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคมุ่งไปสู่ การทางานกับภาคส่ วน
ต่างๆ ในสังคม ให้มาร่ วมสร้างภูมิคุม้ กันทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ า การทางานที่มีเป้ าหมายและยุทธศาสตร์
ที่ชดั เจน และการพัฒนาคุณภาพบริ การและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพในส่ วนของเครื อข่ายสาธารณสุ ข
การพัฒนากลไกการทางานร่ วมกับภาคส่ วนอื่นๆ อย่างน้อย 3 ระดับ ที่นอกเหนื อจากภาคีสาธารณสุ ข
ด้ว ยยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นากลไกและปรั บ บทบาทนัก สาธารณสุ ข จากผู้จ ัด บริ ก าร ผู้ใ ห้ ค วามรู้ มาเป็ น
ผูส้ นับสนุ นการทางานของภาคประชาชน และภาคการเมือง และขับเคลื่ อนให้เกิ ดการพัฒนางานสาธารณสุ ข
ทั้งระดับชุมชน และสังคมโดยภาคีเครื อข่ายในแต่ละพื้นที่
ทุ ก วันนี้ การทางานส่ งเสริ ม สุ ข ภาพไม่ไ ด้รับ การสนใจและปฏิ บตั ิ เท่า ที่ ควร ทั้งในแผนปฏิ บ ตั ิ ก าร
ระดับชาติ ระดับเขต หรื อระดับพื้นที่ ดังนั้น ปั ญหาการเพิ่มขึ้นของโรคเรื้ อรัง เป็ นหลักฐานการล้มเหลวของ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค การเพิ่มความสาคัญของการส่ งเสริ ม ป้ องกันโรค และ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค จาเป็ นต้องพิจารณา ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาศักยภาพและแรงจูงใจของบุคคลการในการทางานด้านนี้
2. การปรั บ หลัก สู ต รแพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิช าชี พ ด้า นสาธารณสุ ข และวิท ยาศาสตร์
การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
3. การพัฒนาโครงสร้างกฎหมาย การใช้กฎหมาย และกรอบแนวคิดและการบริ หารจัดการโครงการ
ด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ความแตกต่ างของการรักษา และงานส่ งเสริมสุ ขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
ในการรักษา แพทย์ พยาบาล รับหน้าที่ในการดูแลปั จเจกบุคคล แต่ในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค
และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ทีมสหสาขาวิชาชีพรับผิดชอบ รวมทั้งประชากรและสังคม
ในการรั กษา แพทย์ พยาบาล แก้ปัญหาด้วยการให้ยา ทาหัตถการ ให้การรักษาปั จเจกบุ คคล แต่ใน
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ทีมสหสาขาวิชาชี พ แก้ปัญหาด้วยการกระตุน้ สนับสนุ น
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ปั จเจก หรื อกลุ่มคนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างหรื อจัดการให้เกิดเงื่อนไขในสังคมเพื่อการปรับ หรื อ
เปลี่ยนพฤติกรรม
การทางานรักษา และการทางานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์
เชิงผกผันกัน หากประเทศใดมียทุ ธศาสตร์ การทางานสาธารณสุ ขที่เน้นการทางานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค
และคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคระดับสู ง การท างานรั ก ษาโรคจะมี น้อยลง แต่ ในทางกลับ กัน หากแผนยุทธศาสตร์
กาหนดยุทธศาสตร์ ส่วนใหญ่ไปเพื่อพัฒนาระบบบริ การด้านการรั กษาโรค การทางานส่ งเสริ มสุ ขภาพและ
ป้ องกันโคจะได้รับความสนใจน้อย การเกิ ดปั ญหาโรคเรื้ อรัง ก็จะมากขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพของประเทศ
ก็จะเพิ่มมากขึ้นดังที่ปรากฏในประเทศไทย ดังนั้น ยุทธศาสตร์ ชาติใน 20 ปี ข้างหน้า จึงให้ความสาคัญกับ
การส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้เป็ นยุทธศาสตร์สาคัญอันดับที่ 1
การพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิ จ ทาให้ปัญหาสาธารณสุ ขมี หลากหลายเพิ่มมากขึ้ น และสาเหตุ ของ
ปั ญหามี ค วามซับ ซ้อน มากขึ้ น จากเดิ ม ที่ สาเหตุ ส่ วนใหญ่ ม าจากเชื้ อโรค พาหะนาโรค มาเป็ นพฤติก รรม
วิถีชีวิต ในปั จจุบนั ปั ญหามาจากการคมนาคม การย้ายถิ่ นของประชากร ตลอดจน เกิ ดจากสิ่ งแวดล้อมที่ไม่
สมดุล เช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการขัดแย้งของสังคม ผูน้ าประเทศ หรื อผูน้ าทางความคิด
ทาให้เกิดการสู ้รบ เกิดการตายก่อนวันอันควรเป็ นต้น ดังนั้น ปั ญหาสาธารณสุ ขที่การส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค
และคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภคต้องให้ค วามสนใจ จึ ง มี หลากหลายเพิ่ ม ขึ้ นด้วยโดยเฉพาะในประเทศก าลัง พัฒนา
ดังตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 ปัญหาสาธารณสุ ขที่ตอ้ งให้ความสนใจเพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ปัญหาเดิม

ปั ญหาเพิ่มเติม

การให้ภูมิคุม้ กันโรค
การวางแผนครอบครัว
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ภาวะโภชนาการ
การมีน้ าสะอาดและระบบสุ ขาภิบาล
การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
การใช้มุง้ หรื ออุปกรณ์ป้องกันโรค หรื อเพื่อความปลอดภัย
ความรุ นแรงในสังคม หรื อระหว่างเพศ

บุหรี่
เหล้า
โรคอ้วน
การไม่ออกกาลังกาย
การบริ โภคเกลือ
การใช้สารเสพติด หรื อพฤติกรรมเสพติดอื่นๆ
การบาดเจ็บ / อุบตั ิเหตุ

กลยุทธ์ของกิจกรรมการทางานส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ใช้กนั มาก พอจะสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 2.5
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ตารางที่ 2.5 กลยุทธ์และกิจกรรมการทางานส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การจัดบริ การ

กลยุทธ์
การจัดบริ การด้านการแพทย์
หรื อด้านคลินิกการรักษา
ยุ ท ธศาสตร์ การพัฒ นาวิ จ ั ย การใช้ผลจากห้องปฏิบตั ิการ
นวัตกรรม
หรื อวิธีตรวจด้วยเทคโนโลยี
เพื่ อ ท านายโอกาสการเกิ ด
โรค
ยุท ธศาสตร์ การทางานโดยใช้ การท าระบบและกลไกการ
ข้อมูล
เก็ บ ข้อ มู ล เพื่ อ การตัด สิ น ใจ
วางแผน ก าหนดนโยบาย
และประเมินผล

กิจกรรม
การให้ ภู มิ คุ ม กั น โรค การฉี ด วัค ซี น
การบริ การดูแลเด็กสุ ขภาพดี
ก า ร ต ร ว จ น้ า ค ร่ า ก า ร ต ร ว จ ท า ง
พันธุกรรม

การท าโมเดลทางคณิ ตศาสตร์ เพื่ อ
ทานายผลการทางานลดปั จจัยเสี่ ยง เพิ่ม
ปั จจัยคุม้ ครอง หรื อผลลัพธ์การทางาน
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกั น โรค และ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสื่ อสารเพื่ อ การสื่ อสารเพื่อโน้มน้าว หรื อ การใช้สื่อสารมวลชน การรณรงค์ การ
สร้ า งกระแสหรื อ เงื่ อ นไขใน สร้างกระแส
ใช้สื่อโซเชียล
สั ง คม เพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่ม1
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร ส ร้ า ง สิ ง การสร้ างสิ่ งแวดล้อมเพื่อลด การสร้ างส้วม การสร้างสิ่ งกี ดขวางเพื่อ
แวดล้อ มทางกายภาพเพื่ อ ลด โอกาสการเกิดปั ญหา
ลดความเร็ ว
ปั จจัย เสี่ ย งและสนับ สนุ นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม2
ยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้าง การผลักดันด้วยนโยบาย และ การออกกฎหมาย การเก็ บ ภาษี การ
สังคมเพื่อสร้ างปั จจัยคุ ม้ ครอง มาตรการทางสังคม
กาหนดความเร็ วในการขับรถ การสร้าง
เ ป็ น เ งื่ อ น ไ ข ใ น ก า ร
มาตรฐานร้านอาหาร
เปลี่ยนแปลงคนและสังคมด้วย
การมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
ในชุมชน/สังคม 3
การทางานในภาคส่ วน หรื อ การท าโครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ ม
องค์กรต่างๆ ในสังคม
สุ ขภาพ ที่ทางาน หรื อเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ 1,2,3 มาจาก Lawrence Green, 1987
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ตัวอย่างหรือบทเรียนความสาเร็จของการทางานส่ งเสริมสุ ขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
ตัวอย่างที่ 1 ประเทศฟิ นแลนด์
ความสาเร็ จของโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค
โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคเริ่ มในปี ค.ศ. 1972 ผลการทางานสรุ ปได้วา่ อัตราการตาย
ชองผูช้ ายอายุ 35-64 ปี ในNorth Karelia จากโรคหัวใจและหลอดเลือด ลดลงร้อยละ 85 และจากโรคมะเร็ ง
ลดลงร้ อยละ 67 โดยเฉพาะ มะเร็ งปอด นอกจากนี้ ยังพบว่า อายุคาดเฉลี่ ยเพิ่มขึ้ น 8-11 ปี ในช่ วง 35ปี ของ
การทางานส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค โดยปั จจุบนั ผูช้ ายมีอายุขยั เฉลี่ยที่ 74.6ปี และผูห้ ญิงอยูท่ ี่ 82.8 ปี
และของพื้นที่ North Karelia ผูช้ ายมีอายุขยั เฉลี่ยที่ 72ปี และผูห้ ญิงอยู่ที่ 81ปี ดังนั้น ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ ม
ป้ องกันโรคของประเทศฟิ นแลนด์ จึงเป็ นการขยายผลของยุทธศาสตร์ การทางานของพื้นที่ North Karelia
วิธีการทางานส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค
การทางานของพื้นที่ North Karelia มีเป้ าหมายเพื่อ การส่ งเสริ มวิถีชีวิตสุ ขภาพ และลดปั จจัยเสี่ ยงที่
เกี่ ยวข้องกับการเกิ ดโรคเรื้ อรั ง โดยใช้ยุทธศาสตร์ การมี ส่ วนร่ วมของภาคี ในชุ มชน และการสร้ างวิถีชีวิต
สุ ขภาพ ปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมการผลิ ตและบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ การลดอาหารไขมัน ลดเค็ม เพิ่มผัก
ผลไม้ ลดการสู บบุหรี่ และเหล้า เพิ่มการออกกาลังกาย ประเด็นสาคัญคือ โครงการนี้ ดาเนิ นการโดยการมีส่วน
ร่ วมของทุกภาคส่ วน อันได้แก่ ผูว้ า่ การรัฐ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด นักการเมืองระดับชาติ ภาคประชาชน และผูน้ า
ด้านสาธารณสุ ขของพื้นที่ และองค์การอนามัยโลก (ตารางที่ 2.6)
ตารางที่ 2.6 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค ประเทศฟิ นแลนด์
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
การมีส่วนร่ วมของภาคีใน สร้ างการมีส่วนร่ วมของภาคีต่างๆ ในชุ มชนในการวางแผน ดาเนิ นการ และ
ชุมชน
ประเมินผลโครงการ
เพิ่มกิ จกรรมทางกาย การเพาะปลูกผลไม้ ‚เบอรี่ ‛ ผ่านทางผูน้ าทางความคิ ด
ของคนในชุ ม ชน และการแข่ ง ขัน ของคนในชุ ม ชนในการท าพฤติ ก รรม
เป้ าหมายสองเรื่ องนี้
การจัดให้มีอาหารสุ ขภาพ ในโรงเรี ยน และที่ทางาน
การเพิ่มจานวนอาหารสุ ขภาพในฤดูหนาว และในร้านค้า ร้านสะดวกซื้ อในชุ มชน
การสร้ า งวิถี ชีวิตสุ ข ภาพ การใช้สื่อมวลชนมาทาการสื่ อสารผ่านรายการทีวี ในประเด็นการงดสู บบุหรี่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
การจัดบริ การทางการแพทย์และบริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพให้ประชากรส่ วนใหญ่
การปรับระบบการผลิตและตลาดของอาหารส่ งเสริ มสุ ขภาพที่เน้นในโครงการ
โดยภาคอุตสาหกรรมผูผ้ ลิตอาหารของประเทศ
การเปลี่ ยนระบบการผลิ ตของภาคการเกษตรจาก นมที่ มีไ ขมัน มาเป็ น นม
ไขมันต่า และไขมันจากพืช
การกาหนดพื้นที่หา้ มสู บบุหรี่ และการห้ามโฆษณาบุหรี่
การทาโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพในที่ทางาน เน้นเรื่ องอาหารและออกกาลังกาย

ตัวอย่างที่ 2 รัฐนิวยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความสาเร็ จของโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค
ในปี 2011ผูว้ า่ การรัฐนิ วยอร์ ก มีประกาศเชิ ญชวนประชาชนในประเทศ สหรัฐอเมริ กาว่า ‚ถ้าต้องการ
มีอายุยนื และสุ ขภาพดี กว่าคนอเมริ กนั โดยเฉลี่ย ให้ยา้ ยมาอยูท่ ี่รัฐนิวยอร์ ก‛ ทั้งนี้ เพราะมีผลการสารวจอายุขยั
เฉลี่ยจากและเมืองต่างๆ ในรัฐต่างๆ รวมทั้งหมด 3,147 แห่ ง พบว่า เมืองแมนฮัตตันมีอายุขยั เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 10 ปี
เปรี ยบเทียบจากช่วงเวลาประมาณ 20ปี ที่ผา่ นมา ซึ่ งถือว่าเป็ นการเพิ่มที่สูงที่สุดของประเทศ ในขณะที่ค่าเฉลี่ย
การเพิ่มขึ้นของระดับประเทศอยูท่ ี่ 3.06 ปี (ตารางที่ 2.7)
ตารางที่ 2.7 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค รัฐนิวยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การจัดบริ การ
ยุทธศาสตร์ การสื่ อสารเพื่อสร้ างกระแส
หรื อเงื่ อ นไขในสั ง คม เพื่ อ การปรั บ
เปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่ม1
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งสิ ง แวดล้อ มทาง
กายภาพเพื่อลดปั จจัยเสี่ ยงและสนับสนุ น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม2
ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างสังคมเพื่อ
สร้างปัจจัยคุม้ ครอง เป็ นเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนแปลงคนและสังคมด้วยการมีส่วน
ร่ วมของทุกภาคส่ วนในชุมชน/สังคม 3

กลยุทธ์
การเยี่ยมบ้าน ทุก 1-2 สัปดาห์ ในหญิ งตั้งครรภ์แรกที่มีภาวะ
เสี่ ยง และเยีย่ มลูกหลังคลอดจนถึงอายุ 2 ปี
การรณรงค์การทาพฤติกรรมสุ ขภาพ
การกาหนดนโยบายสาธารณะ เพื่อการสร้างพฤติกรรมสุ ขภาพ
การขยายสิ ทธิ ประโยชน์ของการประกันสุ ขภาพให้ครอบคลุ ม
การทาพฤติกรรมสุ ขภาพ
การแจกถุงยางอนามัยเพื่อควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์
การตั้งศูนย์ป้องกันการใช้ยาเกินขนาด
การสร้างพื้นที่เพื่อการออกกาลังกายที่ปลอดภัย เช่น ช่องทางจักรยาน
การลดและเลิกการใช้ไขมันทรานส์ในการประกอบอาหารของ
ร้านอาหารภัตตาคาร
การสร้างมาตรฐานร้านอาหาร
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ประเด็นสาคัญของความสาเร็ จเกิดจากผูน้ าทางการเมืองที่ทาให้เกิดการขับเคลื่อนงานสาธารณสุ ขเพื่อ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่ อง แผนการทางานในอนาคต คือ การจัดทาข้อมูล เพื่อการสื่ อสาร และ
ประเมินผลกระทบของการทางานที่มีต่อสุ ขภาพของประชากรและเพื่อกาหนดนโยบาย (ตารางที่ 2.8)
ตารางที่ 2.8 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และการจัดบริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค รัฐนิ วยอร์ ก ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
การจัดบริการ
การจัด บริ ก ารด้า นการแพทย์ การให้ ภู มิ คุ ม กัน โรค การฉี ด วัค ซี น
หรื อด้านคลินิคการรักษา
การบริ การดูแลเด็กสุ ขภาพดี
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า วิ จ ั ย การใช้ผ ลจากห้อ งปฏิ บ ัติ ก าร การตรวจน้ าคร่ า ก ารตรวจทาง
นวัตกรรม
หรื อ วิ ธี ต รวจด้ว ยเทคโนโลยี พันธุกรรม
เพื่อทานายโอกาสการเกิดโรค
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารท างานโดยใช้ การทาระบบและกลไกการเก็บ การท าโมเดลทางคณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ
ข้อมูล
ข้ อ มู ล เ พื่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ท านายผลการท างานลดปั จ จัย เสี่ ย ง
วางแผน กาหนดนโยบาย และ เพิ่ ม ปั จจัย คุ ้ม ครอง หรื อผลลัพ ธ์ ก าร
ประเมินผล
ทางานส่ งเสริ มสุ ขภาพ และป้ องกันโรค
ยุทธศาสตร์ การสื่ อสารเพื่อสร้าง การสื่ อสารเพื่ อโน้มน้าว หรื อ การใช้ สื่ อ สารมวลชน การรณรงค์
กระแสหรื อเงื่ อ นไขในสั ง คม สร้างกระแส
การใช้สื่อโซเชียล
เพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ของบุคคลและกลุ่ม1
ยุทธศาสตร์การสร้างสิ งแวดล้อม การสร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ลด การสร้ า งส้ ว ม การสร้ า งสิ่ ง กี ดขวาง
ทางกายภาพเพื่ อ ลดปั จ จัย เสี่ ย ง โอกาสการเกิดปั ญหา
เพื่อบดความเร็ ว
และสนับ สนุ น การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม2
ยุท ธศาสตร์ ก ารปรั บโครงสร้ า ง การผลักดันด้วยนโยบาย และ ก ารอ อก ก ฎหมา ย ก ารเก็ บภา ษี
สั ง คมเพื่ อ สร้ า งปั จ จัย คุ ้ม ครอง มาตรการทางสังคม
การก าหนดความเร็ ว ในการขับ รถ
เป็ นเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลง
การสร้างมาตรฐานร้านอาหาร
คนและสังคมด้วยการมีส่วนร่ วม
ของทุกภาคส่ วนในชุมชน/สังคม 3
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ตัวอย่างที่ 3 ประเทศมาเลเซีย
ความสาเร็ จของโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค รายงานโดยคนกลุ่มต่างๆ เช่ น กลุ่มผูส้ ู บ
บุหรี่ สรุ ปได้วา่
1. จานวนสถานที่หา้ มสู บบุหรี่ เพิ่มมากขึ้นเป็ น สองเท่า ภายใน 5 ปี
2. จานวนบ้านปลอดบุหรี่ เพิ่ม จากร้อยละ 7 เป็ นร้อยละ 40 ใน 5 ปี
3. 3 ใน 4 ของคนที่สูบบุหรี่ ให้การสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐในการควบคุมการสู บบุหรี่ แม้จะ
ทาให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการสู บบุหรี่
4. ร้อยละ 43 ของคนที่สูบบุหรี่ และคนที่เลิกบุหรี่ ให้ความเห็นว่า การรณรงค์การเลิกบุหรี่ ทาให้เขา
รู้สึกอยากเลิกบุหรี่
กลุ่มผูป้ ระกอบการภาคเอกชน สรุ ปว่า
การลงทุนเพื่อสร้างสุ ขภาพของพนักงาน เพิ่มสู งขึ้นเรื่ อยๆ ในช่วง 30 ปี ที่ผา่ นมา และผลลัพธ์ที่เกิดใน
กลุ่มพนักงานมีท้ งั ในด้านความสุ ข ความรู ้ สึกต่อตนเอง สุ ขภาพที่ดีข้ ึน ลดปั จจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ ลดค่าใช้จ่าย
สุ ขภาพที่ตอ้ งจ่ายเอง ทาให้เกิ ดความมัน่ คงในชี วิตและหน้าที่การงาน หลี กเลี่ ยงความพิการ ส่ วนประโยชน์
ในมุมของผูป้ ระกอบการคือ ลดค่าใช้จ่ายจากการขาดงานของพนักงาน เป็ นอัตรา 2.73 ดอลลาร์ สหรัฐ ต่อการลงทุน
เพื่อทากิ จกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของหน่ วยงานให้พนักงาน 1 ดอลลาร์ สหรั ฐ เพิ่มผลิ ตภาพของการทางาน
ลดการสู ญ เสี ย จากากรบาดเจ็บ และอุ บ ัติ เ หตุ เสริ มสร้ า งภาพลัก ษณ์ องค์ก ร พัฒ นาการรั บ และคงไว้ข อง
ทรั พยากรบุ คคล ลดค่าใช้จ่ายเพื่อสุ ขภาพของพนักงานประมาณ 3.27 ดอลลาร์ สหรั ฐ ต่อการลงทุ นเพื่อทา
กิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพให้พนักงานของหน่วยงาน 1 ดอลลาร์สหรัฐ
คณะกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพประเทศมาเลเซี ยเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการขับเคลื่อนการทางาน ซึ่ งได้รับ
การแต่งตั้งจากรัฐสภาเมื่อปี 2006 โดยกรรมการชุ ดนี้ ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่ วนของสังคม และมี
บทบาทในการระบุประเด็นส่ งเสริ มสุ ขภาพในทุ กภาคส่ วนของสังคม โดยการทาให้เกิ ดกาพัฒนาศักยภาพ
และการให้ทุน ในประเด็น การป้ องกันควบคุมการบริ โภคยาสู บ การส่ งเสริ มวิถีชีวิตสุ ขภาพ การออกกาลังกาย
และการบริ โภคอาหาร สุ ขภาพสิ่ งแวดล้ม สุ ขภาพจิต การป้ องกันควบคุม โรคมะเร็ ง เยาหวาน หลอดเลือดและ
หัวใจ และโรคอ้วนสุ ขภาพทางเพศ และโรคเอดส์ งานวิจยั การส่ งเสริ มสุ ขภาพผ่านการเล่น กีฬา และกิจกรรม
ทางศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวอย่างที่ 4 ประเทศไทย
สาหรับประเทศไทย การสร้างเสริ มสุ ขภาพ ดาเนิ นการโดยมี สานักงานสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
เป็ นแกนนา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 มีเป้ าหมายในการขับเคลื่อนภาคส่ วนต่างๆ ด้วยการใช้นวัตกรรมทางการเงิ น
การคลัง เพื่อสนับสนุ นการสร้างสุ ขภาพ ผ่านกิ จกรรมการผลักดันนโยบาย การสื่ อสารเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม
การทางานกับเครื อข่ายภาคประชาชน และผูน้ าในสังคมในการสร้างสิ่ งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
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ผลสาเร็ จของประเทศไทย คือ
1. การลดจานวนผูส้ ู บบุหรี่ ลงได้ถึง 12.26 ล้านคนในช่วง 20ปี
2. ลดจานวนการขายเหล้าลงไปได้ถึง 178 ล้านลิตร
3. ลดการตายจากอุบตั ิเหตุการจราจรทางถนน ในช่วง 8 ปี จากร้อยละ 22.9 เป็ นร้อยละ 16.82
4. เพิ่ม จานวนการออกก าลังกายในโรงเรี ยนจาก 1 ชม เป็ น 2 ชั่วโมง ต่ อสัป ดาห์ และเพิ่ ม
งบประมาณร้อยละ 15 เพื่อส่ งเสริ มให้กลุ่มผูพ้ ิการสามารถเข้าถึงการออกกาลังกาย ได้
5. ประกาศห้ามการขายเครื่ องดื่ม น้ าอัดลมในโรงเรี ยนได้ในปี 2551 และห้ามเติมน้ าตาลในนมผง
หรื ออาหารเสริ มสาหรับทารกและเด็กเล็ก
ข้อท้าทายในการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพในประเทศไทย คือ
1. การธารงและขยายกิจกรรมสร้างสุ ขภาพตามกลยุทธ์สร้างเสริ มสุ ขภาพ
2. การทาการประเมินผลที่เน้นผลการเรี ยนรู ้ไปสู่ การสร้างเสริ มความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ และการพัฒนา
ศักยภาพ
3. การมีธรรมาภิบาลในการอนุมตั ิโครงการ
4. การทางานสร้างสุ ขภาพในกลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มเสี่ ยง และกลุ่มเปราะบาง
การทางานสร้ างสุ ขภาพ และป้องกันโรคในระดับประชากรโลก
1. การทางานลดการสู บบุหรี่ในระดับสุ ขภาพประชากรโลก
กรอบอนุ สั ญญาว่าด้วยการควบคุ ม ยาสู บขององค์การอนามัยโลก (Framework Convention on
Tobacco Control) เริ่ มขึ้นเมื่อปี 2548 ผลการดาเนิ นการตามข้อตกลงเกิดขึ้นใน 41 ประเทศ ทาให้เชื่ อได้ว่า
สามารถลดจานวนคนสู บบุหรี่ ลงได้ 14. 84 ล้านคน หรื อลดอัตราการตายจากการสู บบุหรี่ ได้ถึง 7.4ล้านคนใน
กลุ่ ม ผูส้ ู บ บุ หรี่ มี ชี พ ในปี 2550 นอกจากนี้ ย งั มี รายงานการลดอัต ราการเข้า รั บ การรั ก ษาเป็ นผูป้ ่ วยในของ
โรงพยาบาลในประเทศ ตุรกี ซึ่ งสามารถลดได้ถึงร้อยละ 20 ใน 8 ปี
กิจกรรมหลักของข้อตกลงคือ
1. การขึ้นภาษีบุหรี่
2. การควบคุมการโฆษณาบุหรี่ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่
3. การประกาศพื้นที่สาธารณะเป็ นพื้นที่ปลอดบุหรี่
4. การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับความเสี่ ยงและอันตรายของการสู บบุหรี่ ที่ซองบุหรี่
5. การบริ การให้ผตู้ อ้ งการเลิกบุหรี่
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2. การส่ งเสริมการออกกาลังในระดับสุ ขภาพประชากรโลก
การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอเป็ นเรื่ องสาคัญของการสร้างสุ ขภาพ ประโยชน์ของการออกกาลังกาย
คือ การควบคุมน้ าหนัก การสร้างความแข็งแรงของกระดูก และกล้ามเนื้ อ การมีอายุยืนยาว การลดโอกาสเสี่ ยง
ของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด การเป็ นโรคเบาหวาน และมะเร็ งบางชนิด
รัฐบาลในหลายประเทศ ได้ทาโครงการ Ciclovia Bicycle หรื อคือการใช้ถนนที่ไม่ใช้แล้วมาทาเป็ น
ทางจักรยาน บางประเทศมีการสร้ างเลนจักรยาน (Bicycle lane) โครงการจักรยาน มีการรายงานผลแสดง
ประโยชน์ในเชิง Cost – benefit ratio ใน เมืองโบโกตา ประเทศ โคลัมเบีย, เมือง กัวดาลาจารา ประเทศเม็กซิ โก
และเมืองซานฟรานซิ สโก ประเทศ สหรัฐอเมริ กา นอกจากนี้ ยงั มีการรายงานว่า การขี่จกั รยานได้รับการตอบ
รับ สนับสนุน เป็ นที่นิยมจากภาคประชาชน
3. การควบคุมโรคอ้ วนในระดับสุ ขภาพประชากรโลก
การทางานในกลุ่มประเทศในทวีปอเมริ กาใต้ เช่ น โคลัมเบีย บราซิ ลเปรู คอสตาริ กา ใช้วิธีการออก
กฎหมาย เน้นการพัฒนาอาหาร โภชนาการสาหรับเด็กเล็ก เด็กนักเรี ยน บางประเทศ ควบคุมการโฆษณาอาหาร
ในโรงเรี ยน การแก้ไข ฉลากโภชนาการ และการโฆษณาทางโทรทัศน์ สื่ อมวลชน บราซิ ล ใช้วิธีการกาหนด
มาตรฐานอาหารในโรงเรี ย น เน้น การใช้อ าหารที่ ป ลู ก หรื อ ผลิ ต ในท้อ งถิ่ น ร้ อ ยละ 70 ลดอาหารที่ ผ่า น
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เปรู เน้นการให้สุขศึกษาเรื่ องอาหาร โภชนาการในโรงเรี ยน การรณรงค์
โดยกระทรวงสาธารณสุ ข การจัดและขายอาหารสุ ขภาพในโรงเรี ยน การควบคุมการโฆษณาเรื่ องอาหารใน
กลุ่มเด็กอายุต่ากว่า 16 ปี ประเทศเม็กซิ โก ซึ่ งมีคนเป็ นโรคอ้วนมากที่สุดในโลก ได้ทาการออกกฎหมายเพิ่ม
ภาษีน้ าอัดลม และอาหารที่มีแคลอรี่ สูง ตลอดจน ของหวานเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 8 และเพิ่มการออกกาลังกาย
ของเด็กนักเรี ยนเป็ น 30 นาที ต่อวัน
4. การส่ งเสริมการพัฒนาเมืองสุ ขภาพดี ชุ มชนสุ ขภาพดี ในระดับสุ ขภาพประชากรโลก
‚เมืองสุ ขภาพดี หรื อเมืองน่าอยู‛่ เป็ นกลยุทธ์สาคัญในการสร้างกลไกการทางานร่ วมกันของทุกภาคส่ วน
ทาให้เกิดโครงสร้างทางกายภาพสังคมที่เป็ นสิ่ งแวดล้อม เอื้อให้เกิดการสนับสนุ นการดารงชีวิต สร้างสุ ขภาพ
ได้อย่างเต็มศักยภาพของปั จเจกบุคคลอย่างเป็ นองค์รวม กลยุทธ์การทางานที่ สาคัญ คือ การสร้ างความเป็ น
หุ ้นส่ วน การปรับโครงสร้างคนในสังคม การสนับสนุ นการรวมกลุ่ม และการกาหนด นโยบาย ข้อตกลง เช่ น
การทาทางจักรยาน ทางเท้า การขนส่ งมวลชนที่ดี สะดวก ปลอดภัย การลดมลพิษในท้องถนน การสร้าง หรื อ
มีบา้ นพักที่ปลอดภัย ผลการประเมินกิจกรรมเหล่านี้ ในยุโรป พบว่า ส่ งผลดี เอื้อให้เกิดสุ ขภาพดีของประชากร
ในภาพรวมของสังคม ส่ วนกิ จกรรม การให้สุขศึกษาในกลุ่มประชากรเฉพาะ กลุ่ม เช่ นกลุ่มเสี่ ยง คนไข้ หรื อ
กลุ่มเปราะบาง ได้ผลเช่นกัน แต่มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการที่สูงกว่า
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บทเรียนสาคัญของการทางานส่ งเสริมสุ ขภาพและป้องกันโรคให้ สาเร็จในระดับสุ ขภาพประชากรโลก
ประเทศในทวี ป ต่ า งๆ ได้พ ยายามเดิ น หน้า การท างานด้ว ยกลยุ ท ธ์ ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ยกเว้น
ทวีปแอฟริ กา ซึ่ งมี การเริ่ มต้นในปี 2544 จากการทบทวนผลลัพธ์การทางานรอบ 10 ปี ของทวีปแอฟริ กา
สะท้อนความสาคัญ และจาเป็ นในการทางานสร้างสุ ขภาพ ป้ องกันโรคที่ได้ผล คือ
1. การมีภาวะผูน้ าระดับรัฐมนตรี ของกระทรวงต่างๆ ในรัฐบาล เพื่อทาหน้าที่ประสานนโยบาย
2. การมี ภาคส่ วนต่ า งๆ ในสัง คมที่ เ ข้ม แข็ ง และมี ข ้อ ตกลง กฎ กติ ก า ร่ ว มกันที่ โปร่ ง ใส และ
สนับสนุนการสร้างความรอบรู้สุขภาพ เพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชน
3. การมีขอ้ มูลผลลัพธ์การทางานสร้างสุ ขภาพ แสดงประสิ ทธิผล ประสิ ทธิภาพ ของการทางาน
4. การมีระบบการเงินการ คลัง การลงทุนด้านสุ ขภาพที่มนั่ คง โปร่ งใส ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
5. การมีบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุ ข ที่มีสมรรถนะ ในการสร้างความรอบรู้ดา้ นสุ ขภาพ
การสื่ อสารสุ ขภาพและการขับเคลื่อนสังคมเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี
โดยสรุ ป การท างานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ป้ องกัน โรค ส าเร็ จได้ ต้องอาศัย กลยุทธ์ การสื่ อสารสุ ขภาพ
ทั้งการโน้มน้าว และการสร้างเงื่อนไข เพื่อให้คนในสังคมยอมรับ การสร้างสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อให้คนในสังคม
ทากลุ่มพฤติกรรม (collective behavior) เพื่อให้เกิดสังคมรอบรู ้สุขภาพ (Health Literate Society) ซึ่ งเป็ นสังคม
ที่คนทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึง แสวงหาข้อมูล เข้าใจข้อมูล โต้ตอบ ซักถาม จนตัดสิ นใจได้ ว่าจะนาข้อมูล
ไปใช้เปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบ้าง อย่างไร ทั้งส่ วนการสร้างสุ ขภาพ การใช้บริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ และป้ องกันโรค
การทางานสร้างสุ ขภาพเพื่อให้บรรลุสังคมรอบรู ้สุขภาพจะเกิดขึ้นได้ ถ้าบุคคลสาคัญ 3 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มผูบ้ ริ หารประเทศ ทุกกระทรวง ทุกภาคส่ วน มีการกาหนดนโยบายที่เอื้อต่อการสร้ างสุ ขภาพ
สร้างปั จจัยคุม้ ครองต่อสุ ขภาพประชาชนและมีการตรวจสอบนโยบายที่อาจส่ งผลกระทบทางลบที่
มีต่อสุ ขภาพ
2. ผูเ้ ชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจยั ด้านสร้างเสริ มสุ ขภาพ ทางานวิจยั ต่อเนื่ อง ทั้งการสร้างองค์ความรู ้
ใหม่ การวิจยั ดาเนิ นการสู่ การปฏิบตั ิของพื้นที่ (implementation sciences research) การวิจยั ร่ วมกับ
ชุมชนสังคมเพื่อสร้างการขับเคลื่อนนโยบายและกิจกรรมการสร้างสุ ขภาพของชุมชน (community
based participatory research) และการจัดการความรู้ เพื่อขยายผลนานวัตกรรมการสร้างสุ ขภาพ
ทุกรู ปแบบ ทั้งที่เป็ น กิ จกรรม ผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการ การดาเนิ นการ ไปใช้ในประเทศไทยและ
ภูมิภาค ให้กว้างขวางมากขึ้น
3. บุคลากรสาธารณสุ ข บุคลากรด้านการแพทย์ สหวิชาชี พ จาเป็ นต้องรอบรู้แนวคิด เทคนิ ค วิธีการ
ทางานและการประเมิ นผล การทางานป้ องกัน และส่ งเสริ มสุ ขภาพของประเทศ สอดคล้องกับ
นโยบาย และการพัฒนาประเทศในอนาคต
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ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ตอ้ งเกิด และนาไปใช้ได้ในบุคลากรทุกคน คือ
1. การผลักดันนโยบายและกฎหมาย
2. การสื่ อสาร สร้างเสริ มความรอบรู้สุขภาพของประชาชน และสังคม
3. การทางานชุมชน ด้วยเทคนิคการขับเคลื่อน การเสริ มพลังอานาจ ชุมชน
4. การสื่ อสาร สร้างกระแสในสังคมเพื่อการสร้ างสุ ขภาพ โดยใช้ช่องทาง เทคนิ ควิธีที่เหมาะกับคน
ในสังคมและเทคโนโลยีในอนาคต
5. การทางานกับภาคส่ วนต่างๆ ของสังคม เพื่อลดปั จจัยเสี่ ยง และเพิ่มปั จจัยคุม้ ครอง เช่น กระทรวง
ศึกษา เพื่อเพิ่มการอ่านออกเขียนได้ การรอบรู ้ในการสร้างสุ ขภาพวิถีชีวิต และพฤติกรรมสุ ขภาพ
การใช้บริ การ และผลิตภัณฑ์สุขภพที่ปลอดภัย กระทรวงคมนาคม เพื่อสนับสนุน พัฒนาโครงสร้าง
และบริ ก ารการเดิ น ทางที่ ป ลอดภัย กระทรวงการคลัง เพื่ อสร้ า งปั จจัย คุ ้ม ครองในการบ ริ โ ภค
การลงทุน ในสังคมที่สมดุล ปลอดภัย กระทรวงเทคโนโลยี สื่ อสาร ท่องเที่ยว เพื่อสร้ างกระแส
ระบบการสื่ อสาร พัฒนาวัฒนธรรมและเศรษฐกิ จ ที่ปลอดภัย สุ ขภาพดี กระทรวงแรงงาน เพื่ อ
การคุม้ ครอง ความปลอดภัย วิถีชีวิตการทางาน วิถีความเป็ นอยู่ที่ปลอดภัย มีสุขภาพดี อันเกิดจาก
ความรอบรู้ดา้ นสุ ขภาพ ของปัจเจกบุคคล เป็ นต้น
การส่ งเสริมสุ ขภาพป้องกันโรคในระดับสุ ขภาพประชากรโลก
กลยุทธ์ในการทางานระดับประชากรโลก จาเป็ นต้องคานึงถึง
1. การพัฒนารู ปแบบการทางานที่ ทาให้ให้เกิดข้อตกลง เครื่ องมือ วิธีการที่สามารถนาสู่ การปฏิบตั ิที่
รัฐบาลประเทศต่างๆ สามารถนาไปปฏิบตั ิได้
2. การกาหนดผลลัพธ์ ระยะต่างๆ เพื่อให้ทุกภาคส่ วน ทุกรัฐบาล หาหนทางในการดาเนิ นงาน การ
กากับติดตาม เพื่อไปสู่ ความสาเร็ จร่ วมกันได้
3. การสะท้อนภาพการทางานร่ วมกัน เพื่อไปสู่ ความสาเร็ จของการเป็ นหุ ้นส่ วนการทางาน และการ
รั บ ประโยชน์จากการทางาน ซึ่ งก็ คือการสร้ า งสุ ข ภาพและป้ องกันโรคในระดับ ประชากรโลก
นัน่ เอง
4. การทางานที่สามารถเชื่ อมต่อให้เห็นความสาเร็ จที่เกิดขึ้นในระดับโลก การมีขอ้ มูล และกลไกการ
จัดกระทาข้อมูลที่ แม้จะมีความแตกต่างในบริ บท สังคม วัฒนธรรมและการพัฒนา แต่ผลลัพธ์ ที่
เกิดขึ้นสามารถเทียบเคียงและบ่งชี้ความสาเร็ จได้
5. การวิจยั ที่สะท้อนภาพการทางานและผลลัพธ์การทางาน ด้วยการวิจยั ในประเด็นหลัก
(1) บริ บทการทางานเรื่ องความโปร่ งใส จริ ยธรรม ทั้งในหลักการทางาน และเครื่ องมือ หรื อ
กลยุทธ์ที่นามาใช้
(2) องค์ ป ระกอบส าคัญ ในการด าเนิ น งาน เช่ น บุ ค ลากร ทรั พ ยากร และปั จ จัย ส าคัญ ของ
ความสาเร็ จในการดาเนินงาน สร้างสุ ขภาพ ป้ องกันโรค ระดับสุ ขภาพประชากรโลก
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(3) การพัฒนาความเป็ นหุ น้ ส่ วน ประเด็นที่เหมาะสม และไม่เหมาะสม ในการขับเคลื่อนหุ ้นส่ วน
เพื่อสร้างสุ ขภาพ
(4) ระดับความส าเร็ จและโอกาสในการพัฒนา กลยุทธ์ กลวิธี ในการแก้ปัญหาสุ ขภาพระดับ
ประชากรโลก
การสร้ างความรอบรู้ ด้านสุ ขภาพและการสื่ อสารสุ ขภาพ
สถานการณ์ ความรอบรู้ ด้านสุ ขภาพของคนไทย
พบว่าปั จจัยสาคัญที่ส่งผลให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมสุ ขภาพที่เหมาะสมอย่างยัง่ ยืนคือ ‚ความรอบรู้
ด้านสุ ขภาพ‛ (health literacy) ซึ่ งหมายถึงกระบวนการทางปั ญญา และทักษะทางสังคม ที่ก่อเกิดแรงจูงใจและ
ความสามารถของปั จเจกบุ คคลที่จะเข้าถึ ง เข้าใจและใช้ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อนาไปสู่ การตัดสิ นใจที่ เหมาะสม
นาไปสู่ สุขภาวะ
มี ก ารส ารวจความรอบรู ้ ด้า นสุ ข ภาพของคนไทย ในกลุ่ ม อายุ 7-18 ปี ในสถานศึ ก ษาที่ เ ป็ นพื้ น ที่
เป้ าหมายการดาเนิ นงานส่ งเสริ มพฤติกรรมตามแนวทางสุ ขบัญญัติแห่ งชาติ ปี งบประมาณ 2557 โดยการสุ่ ม
จาก 24 จังหวัด 96 โรงเรี ย น รวม 4,800 คนพบว่าส่ วนใหญ่มี ความรอบรู ้ ด้านสุ ขภาพระดับ พอใช้ คิ ดเป็ น
ร้อยละ 86.48 และมีพียงร้อยละ 5.25 ที่มีความรอบรู ้ ดา้ นสุ ขภาพในระดับดี มาก ซึ่ งเป็ นระดับที่มีผลต่อการมี
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ถู ก ต้อ งอย่า งยัง่ ยื น ในกลุ่ ม อายุ 15 ปี ขึ้ นไปใน พ.ศ.2557 มี ก ารประเมิ น ความรอบรู้
ด้านสุ ขภาพของประชาชนเรื่ อง 3อ.2ส.(อาหาร ออกกาลัง อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุ รา)ในกลุ่มอายุ 15 ปี ขึ้น
ไปในพื้นที่ 77 จังหวัด รวม 31,200 คน พบว่า ส่ วนใหญ่มีความรอบรู ้ ดา้ นสุ ขภาพในระดับไม่ดีพอ คิ ดเป็ น
ร้อยละ 59.4 รองลงมาคือระดับพอใช้คิดเป็ นร้อยละ 39.0 และระดับดีมากเพียงร้อยละ 1.6
สถานการณ์ การสื่ อสารด้ านสุ ขภาพ
การสื่ อสารสุ ขภาพ (health communication) หมายถึง การใช้สื่อสารมวลชนและสื่ อประสมประเภท
ต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ในการเผยแพร่ ขอ้ มูลและเนื้ อหาสุ ขภาพที่ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั และ
เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณชน ข้อมูลและรู ปแบบที่มีการสื่ อสาร จะต้องส่ งผลให้เกิดความตระหนัก สนใจ และ
กระตุน้ ให้เกิ ดเรี ยนรู ้ จนเข้าใจ นาไปปฏิ บตั ิ ได้ ในระดับปั จเจกบุ คคลและสังคมโดยรวม หรื อเป็ นแรงเสริ ม
สนับสนุนให้คนในสังคมที่มีขอ้ จากัดในการค้นหาและเรี ยนรู ้ขอ้ มูลสุ ขภาพได้ดว้ ยตนเอง สามารถนาไปปฏิบตั ิ
เพื่อการพัฒนาวิถีชีวติ สุ ขภาพที่ดีให้กบั ตนเองได้
ในปั จ จุ บ ัน องค์ก ารอนามัย โลกมี ก ารสนับ สนุ น ให้แ ต่ ล ะประเทศพิ จารณาเลื อกใช้ รู ป แบบและ
ช่ องทางการสื่ อสารเพื่อส่ งเสริ มการเข้าถึ งข้อมูล และการเรี ยนรู ้ และนาข้อมูลไปใช้ ทั้งที่ เหมาะกับประเทศ
กาลังพัฒนา และประเทศที่พฒั นาแล้ว เริ่ มจากการใช้สื่อบุคคลและเครื อข่าย สื่ ออุปกรณ์ ตัวอย่าง ของจาลอง
สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อ อิเลคทรอนิ ค รู ปภาพ กราฟฟิ ค อินโฟกราฟฟิ ค และโซเชี ยลมี เดี ย ทั้งที่เป็ นเว็บไซต์ เฟสบุค
อิ น สตาแกรม และที่ เ ป็ นแบบ ไวรั ล มี เ ดี ย สื่ อ เทคโนโลยีท างโทรศัพ ท์ เช่ น ไลน์ แ อพพลิ เ คชั่น เป็ นต้น
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วัตถุประสงค์การสื่ อสารยังคงเดิม คือการกระจายข่าวสารเพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ของคนในสังคม และนาข้อมูล
ไปใช้เพื่อการตัดสิ นใจ ปฏิบตั ิตนเพื่อการมีสุขภาพ และคุณภาพชีวติ ที่ดี
อย่างไรก็ตาม ช่ องทางที่ เพิ่ม มากขึ้ น การติ ดต่อสื่ อสารของคนก็ เกิ ดมากขึ้ นและมี ค วามเป็ นอิ ส ระ
เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น โอกาสที่มีการแปลงสารที่ได้รับจากภาครัฐ ตามความเข้าใจของตนเองที่เดิ มเป็ นผูร้ ับสาร
ได้กลายมาเป็ นผูผ้ ลิ ตสารเพื่อการส่ งต่อมากขึ้ นประกอบกับ เทคโนโลยีที่พ ฒ
ั นาขึ้ นใหม่ๆ และมี ราคาที่ ค น
ส่ วนใหญ่เข้าถึ งได้ จึงกลายมาเป็ นการสร้ างเนื้ อหาเองที่มีโอกาสผิดเพี้ยนไปจากความเป็ นจริ งทางการแพทย์
และส่ งข่าวสารที่ผิดไปจากความจริ งไปยังผูใ้ กล้ชิดในเครื อข่าย และกระจายสู่ สังคมในวงกว้างอย่างรวดเร็ ว
และมีจานวนเพิ่มมากขึ้นเป็ นเงาตามตัว และส่ งผลร้ายต่อการสร้างและการจัดการสุ ขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ดังนั้นปั ญหาการสื่ อสารด้านสุ ขภาพในอดี ตที่ เกิ ดจากการสื่ อสารของเจ้าหน้าที่ ที่อาจผิดพลาดจาก
การใช้วิธีการ หรื อช่องทางที่ไม่เหมาะสมในการสร้างความเข้าใจในผูร้ ับสาร หรื อเทคโนโลยีที่ไม่ครอบคลุ ม
กลุ่มเป้ าหมาย ปั จจุบนั ได้เกิ ดปั ญหาเพิ่มเติมมากขึ้นจากจานวนผูท้ ี่มีช่องทางการสื่ อสารที่เป็ นอิสระมากขึ้ น
ประชาชนคิดเนื้อความสุ ขภาพสื่ อสารกันภายในกลุ่มและขยายวงกว้างขึ้น ทาให้เนื้ อความที่ใช้ในการสื่ อสารมี
ความถูกต้องน้อยลง และมีช่องทางการเผยแพร่ ได้มากขึ้นกลายมาเป็ นปั ญหาสาคัญ
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีนโยบายการสื่ อสารสุ ขภาพและมีระบบการควบคุมกากับการสื่ อสารสุ ขภาพ
ดังนี้
1. กฎหมาย นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1.1 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.2550 และธรรมนู ญว่าด้วยระบบสุ ขภาพแห่ งชาติ
พ.ศ.2552 หมวด 10 ข้อ88 กาหนดหลักการการเผยแพร่ ขอ้ มู ลข่ า วสารและการสื่ อสารด้า นสุ ข ภาพ ต้องมี
ความเป็ นกลาง เป็ นธรรมและรอบด้าน ผ่านช่ องทางที่ เหมาะสม โดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึ งการใช้
ข้อมูลได้โดยง่ าย โดยเป้ าหมายข้อ 89 ระบุให้ประชาชนได้รับการคุ ม้ ครองเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารด้าน
สุ ขภาพที่ถูกต้องและเพียงพอ และมาตรการข้อ 92 ระบุให้รัฐจัดให้มีกลไกตรวจสอบกลัน่ กรองข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ
1.2 พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค(ฉบับที่2) พ.ศ.2541 ได้บญั ญัติสิทธิของผูบ้ ริ โภคที่ได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมาย 5 ประการ ได้แก่
สิ ทธิ ที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคาพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ ยวกับสิ นค้าและบริ การสิ ทธิ ที่จะมี
อิสระในการเลือกหาสิ นค้าหรื อบริ การ สิ ทธิ ที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรื อบริ การ สิ ทธิ ที่จะ
ได้รับความเป็ นธรรมในการทาสัญญา และสิ ทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสี ยหาย (ภาคผนวก ข)
1.3 นโยบายของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ที่แถลงต่อสภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติใน
วันที่ 12 กันยายน 2557 กล่าวถึงการยกระดับคุ ณภาพบริ การด้านสาธารณสุ ขและสุ ขภาพของประชาชนข้อ 2
กาหนดให้พฒั นาระบบบริ การสุ ขภาพ โดยเน้นการส่ งเสริ มสุ ขภาพป้ องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมา
รักษาฯ
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1.4 ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ก าหนดหน้า ที่ ข องรั ฐ ให้เ สริ ม สร้ า งให้ ป ระชาชนมี ค วามรู ้ พ้ื น ฐาน
เกี่ยวกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
2. มีระบบการคุ ม้ ครองด้านการสื่ อสารโดยมีหน่ วยงานรับผิดชอบหลักอย่างชัดเจน เช่น สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ทาหน้าที่คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สานักงานคณะกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ทาหน้าที่ควบคุมการโฆษณา และคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) กากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาค เป็ นต้น
3. สถานการณ์การสื่ อสารในสังคมไทย จากการศึกษาการสื่ อสารข้อมูลความรู้ดา้ นสุ ขภาพทางสื่ อ
สาธารณะ ของกองสุ ขศึกษา กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ ใน พ.ศ. 2557 พบประเด็นที่นาเสนอมากที่สุดคือ
ผลิ ตภัณฑ์ดูแลสุ ขภาพรองลงมาคื อผลิ ตภัณฑ์ลดความอ้วนส่ วนเนื้ อหาประเภทวิธี การ มี การนาเสนอเรื่ อง
การดู แ ลสุ ข ภาพมากที่ สุ ด ตามมาด้ว ยวิธี ก ารรั ก ษาโรคโดยสื่ อ ที่ มี ก ารน าเสนอเรื่ อ งสุ ข ภาพมากที่ สุ ด คื อ
นิตยสาร และทีวดี าวเทียม ตามลาดับทั้งนี้ เนื้ อหาที่นาเสนอเป็ นเนื้ อหาที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมสุ ขภาพเป็ น
ส่ วนใหญ่ โดยการนาเสนอจะเป็ นลักษณะการโน้มน้าวใจมากกว่าเรื่ องความถูกต้อง ครบถ้วนของเนื้ อหา ทั้งนี้
รู ปแบบของการนาเสนอส่ วนใหญ่เป็ นการจัดรายการแอบแฝงและโฆษณาชวนเชื่ อโดยสื่ อด้วยภาพหรื อบุคคล
ที่น่าสนใจ เพื่อให้ผูร้ ับสารหลงเข้าใจผิด หรื อมี การให้ความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพที่น่าสนใจ มี การแอบแฝงแนะนา
สิ นค้าของตนเอง มักพบในการขายสิ นค้าที่ เกี่ ยวข้องกับการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทางเพศ เครื่ องสาอาง ผลิ ตภัณฑ์
บารุ งผิว และอาหารเสริ ม
ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพดังกล่าวให้เห็ นผลอย่างยัง่ ยืน จะต้องเร่ งแก้ไขที่สาเหตุของ
ปั ญหา นัน่ คือ ‚พฤติกรรมสุ ขภาพของคนไทย‛ โดยจะต้องดาเนิ นการจัดการปั จจัยต่างๆ ส่ งเสริ มให้ประชาชน
เกิดการเรี ยนรู ้และมีความสามารถในการดูแลสุ ขภาพตนเอง ครอบครัว และชุ มชนได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 8 จนถึงปั จจุบนั หน่วยงานภาครัฐให้ความสาคัญและมีความ
พยายามพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพประชาชนมากขึ้น ในหลายหน่ วยงาน ทั้งหน่วยงานสาธารณสุ ข หน่วยงาน
ทางการศึ ก ษา หน่ ว ยงานทางสั ง คม ได้ แ ก่ กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ งประกอบด้ ว ยหลายกรม/กอง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงมหาดไทย ส านัก งานกองทุ น สนับ สนุ นการสร้ า งเสริ มสุ ข ภาพ (สสส.)
สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็ นต้น
แนวโน้มของปั ญหาสุ ขภาพดังกล่ าว นอกจากจะส่ งผลโดยตรงต่อคุ ณภาพชี วิตของประชาชนแล้ว
ยังส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ในระหว่างปี พ.ศ.2537-2553 พบว่า รายจ่ายสุ ขภาพรวมของประเทศ
ไทย มีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปี และเริ่ มสู งกว่าสัดส่ วนรายจ่ายสุ ขภาพต่อ GDP ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็ นต้นมา และ
แหล่งการคลังในปี พ.ศ.2537-2549 ส่ วนใหญ่มาจากครัวเรื อนสู งสุ ด แต่ต้ งั แต่ปี พ.ศ.2549 เป็ นต้นมา พบว่า
รายจ่ายสู งสุ ดมาจากหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าและประเภทกิ จกรรมของรายจ่ายสุ ขภาพรวมส่ วนใหญ่คือ
ประเภทบริ การผูป้ ่ วยนอก รองลงมาคือ บริ การผูป้ ่ วยใน ส่ วนประเภทส่ งเสริ มป้ องกัน มีไม่ถึงร้ อยละ 10 คน
ไทยมี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ ครั ว เรื อ นเพิ่ ม ขึ้ น แต่ ป ระเภทค่ า ใช้ จ่ า ยของครั ว เรื อ นส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ จ่ า ยในเรื่ อ ง
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อาหาร/เครื่ องดื่ ม /ยาสู บ รองลงมาคื อ ค่ า ที่ อ ยู่อาศัย /เครื่ องใช้ และยานพาหนะ/การเดิ นทาง ส่ ว นประเภท
รักษาพยาบาลมีเพียงร้อยละ 1.5-2.1 เท่านั้น
จากข้อ มู ล ค่ า ใช้ จ่ า ยด้า นสุ ข ภาพของประเทศ ปี พ.ศ.2553 พบว่ า ประเทศไทยมี ค่ า ใช้ จ่ า ยทาง
ด้านสุ ขภาพรวม 392,368 ล้านบาท โดยจาแนกประเภทค่าใช้จ่ายได้แก่ ประเภทผูป้ ่ วยในเป็ นเงิน 119,098 ล้านบาท
(ร้ อยละ 31.9) ประเภทผูป้ ่ วยนอก เป็ นเงิ น 165,108 ล้านบาท (ร้ อยละ 42.2) การส่ งเสริ มสุ ขภาพ เป็ นเงิ น
40,288 ล้านบาท(ร้อยละ 10.8) และงบบริ หาร เป็ นเงิน 28,234 ล้านบาท (ร้อยละ 7.6)
จากการศึกษาในสหรัฐอเมริ กา (Healthy People 2001) ระบุว่าการไม่มีความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพนาไปสู่
พฤติกรรมเสี่ ยงที่เพิ่มมากขึ้น และพฤติกรรมป้ องกันโรคที่นอ้ ยลง รวมทั้งการเข้ารับการรักษาบ่อยครั้งขึ้น ไม่
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั อย่างถูกต้องตามที่แพทย์แนะนา ทั้งหมดนี้ ทาให้ค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพเพิม่ ขึ้นด้วย
สาหรั บประเทศไทย ประเด็นปั ญหาสถานการณ์ ที่จาเป็ นต้ องการแก้ ไขเพื่อ ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้องกันโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภค คือ
1. ประชาชนที่มีความสามารถในการดูแลสุ ขภาพตนเองมีจานวนน้อย แต่มีช่องทางการสื่ อสารกันเอง
เป็ นวงกว้างมากขึ้นทาให้มีขอ้ มูลข่าวสารด้านสุ ขภาพเป็ นจานวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ขาดระบบการ
คัดกรอง และการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ทาให้ ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพสู งประมาณ 3.9
เปอร์เซ็นต์ ของ ผลิตภัณฑ์มวลรวม (392,368 ล้านบาท) ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
2. หน่วยงานที่ทาหน้าที่การสื่ อสารมีมากตามความชานาญของประเด็น แต่ขาดกลไกบริ หารจัดการให้
มีการสื่ อสารสุ ขภาพที่มีประสิ ทธิภาพและเป็ นไปเพื่อการมีสุขภาพและคุณภาพชีวติ ที่ดีร่วมกัน
3. รัฐขาดหน่ วยงานหลักในการจัดการข้อมูลข่าวสาร ช่ องทางและวิธีการสื่ อสารที่ เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ
สื บเนื่องจากผลการศึกษาปั ญหาพฤติกรรมสุ ขภาพ ปั ญหาค่าใช้จ่ายสุ ขภาพ และปั ญหาการทางานของ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทาให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติเห็นชอบให้ทาการปฏิรูปใน
2 ประเด็น ตามแผนต่อไปนี้
1) ปฏิรูปยุทธศาสตร์และกลไกในการขับเคลื่อนด้านความรอบรู้และการสื่ อสารข้อมูลด้านสุ ขภาพ
2) ปฏิรูประบบการประเมินผลโดยเน้นผลลัพธ์ที่ประชาชนมีความสามารถในการดูแลสุ ขภาพตนเอง
และมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่พึงประสงค์ในทุกกลุ่มวัย
แผนการปฏิรูปความรอบรู้ และการสื่ อสารด้ านสุ ขภาพ
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เรื่อง

แผนและวิธีการปฏิรูป

กาหนดเวลาการ
แหล่งทีม่ าของ
ปฏิรูป
งบประมาณ
ก า ร ป ฏิ รู ป 1) ยกระดับการปฏิ รูปความรอบรู ้ ดา้ นต่างๆ ของประชาชนเป็ นวาระแห่ งชาติ 5 ปี เริ่ มตั้งแต่ปี พ.ศ. - งบประมาณปกติ
ค ว า ม ร อ บ รู้ (National Agenda) รวมทั้งควรปฏิรูปความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพของประชาชน
2560 ถึง พ.ศ. 2565 - งบประมาณการวิจยั
แ ล ะ สื่ อ ส า ร 2) จัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริ มความรอบรู ้ และสื่ อสารสุ ขภาพแห่งชาติ
- งบประมาณพัฒนา
ด้านสุ ขภาพ 3) ก าหนดให้ ก ารพัฒ นาความรอบรู ้ ด้ า นสุ ขภาพของประชาชน อยู่ ใ น
ท้องถิ่น
ยุท ธศาสตร์ ชาติ 20 ปี , อยู่ใ นแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชาติ และ
- ง บ จ า ก อ ง ค์ ก ร
แผนพัฒนาด้านสาธารณสุ ข
มหาชน เช่น สสส.
4) จัดการให้ส ถาบันการศึ กษาทุ ก ระดับ และสถานบริ ก ารสุ ขภาพ สถานที่
ท างานและโรงงานต่ า งๆ เป็ นองค์ก รแห่ ง ความรอบรู ้ ด้า นสุ ข ภาพ (Health
Literate Organization)
5) พัฒ นาชุ ม ชน/ท้อ งถิ่ น เป็ นชุ ม ชนรอบรู ้ ด้า นสุ ข ภาพ (Health Literate
Communities)
6) สนับสนุนและขยายความครอบคลุมให้ประชาชนสามารถรู้หนังสื อให้มาก
ที่สุด (Literacy)
7) สนับสนุนการศึกษาวิจยั และจัดให้มี Center of Excellence ด้านสุ ขภาพและ
ความรอบรู้ดา้ นสุ ขภาพ
8) จัดให้มีรายการโทรทัศน์ด้านสุ ขภาพเป็ นประจา และมีการบริ หารจัดการ
เพื่อตอบโต้ขอ้ มูลที่ผดิ พลาดและเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพได้ทนั ท่วงที
พัฒนาช่องทางเผยแพร่ ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพสู่ ประชาชนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
- สานักนายกรัฐมนตรี
-กระทรวงสาธารณสุ ข
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
- คณะกรรมการนโยบายสุ ขภาพ
แห่งชาติ
- คณะกรรมการเขตสุ ขภาพ
- คณะกรรมการสุ ข ภาพระดับ
จังหวัด,อาเภอ
- องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
- กระทรวงดิ จิท ลั เพื่ อเศรษฐกิ จ
และสังคม
- สสส., สช., สปสช.

เรื่อง

แผนและวิธีการปฏิรูป

กาหนดเวลาการ
ปฏิรูป

9) จัดให้มี ก ารส ารวจในกลุ่ ม ประชาชนกลุ่ ม ต่ า งๆ หรื อทั้ง ประเทศในเรื่ อง
ต่อไปนี้ทุก 3 หรื อ 5 ปี
- ความรอบรู้ดา้ นสุ ขภาพ
- พฤติกรรมสุ ขภาพ, พฤติกรรมเสี่ ยง
- National Health Examination Survey
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แหล่งทีม่ าของ
งบประมาณ

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
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บทที่ 3
การดาเนินการส่ งเสริมสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
การดาเนินงานของกระทรวงสาธารณสุ ข
งานด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคในประเทศไทยมีมาตั้งแต่ก่อนที่จะมี
กระทรวงสาธารณสุ ข ตัวอย่า งของงานเท่ า ที่ มี ก ารบันทึ ก ไว้ไ ด้แก่ ก ารควบคุ ม อหิ วาตกโรค การปลู ก ฝี
เพื่ อป้ องกันโรคฝี ดาษ และการสุ ข าภิ บ าล และเมื่ อมี ก ารจัดตั้งกรมสาธารณสุ ข ขึ้ น ในปี พ.ศ. 2461 ก็ มี
การแบ่งส่ วนราชการให้มีกองสุ ขภาพ และกองสุ ขาภิบาลเพื่อทาหน้าที่ดา้ นส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค
จนเมื่อมีการตั้งกระทรวงสาธารณสุ ขขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2485 งานด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพและคุ่มครองผูบ้ ริ โภค
ก็อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสาธารณสุ ข ซึ่ งต่อมาในปี 2495 ได้เปลี่ ยนชื่ อเป็ นกรมอนามัย ส่ วนงาน
ป้ องกันโรคก็อยูใ่ นความดูแลของกรมการแพทย์ กรมการแพทย์และอนามัย จนกระทัง่ มีการตั้งกรมควบคุม
โรคติดต่อขึ้นในปี พ.ศ. 2517 และเปลี่ยนเป็ นกรมควบคุมโรคในปี พ.ศ. 2545
ในอดี ต งานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของกรมอนามัย ครอบคลุ ม งานอนามัย แม่ และเด็ ก งานสุ ข าภิ บ าล
งานอนามัยสิ่ งแวดล้อม งานอนามัยเจริ ญพันธุ์ งานโภชนาการ และงานทันตสุ ขภาพ มีการปรั บปรุ งด้าน
สุ ข าภิ บ าลและน้ าสะอาด การปรั บปรุ ง อนามัยชนบท ระยะต่ อมาจึ ง เริ่ ม ขยายแนวไปสู่ ก ารการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตามกลุ่มวัย ทั้งนี้ ภารกิจหลักในปั จจุบนั ไม่ได้ให้บริ การโดยตรงสู่ ประชาชน แต่เป็ นการศึกษาวิจยั
พัฒนาองค์ความรู ้ และเทคโนโลยีก ารบริ การส่ ง เสริ มสุ ขภาพ การก าหนดและพัฒนาคุ ณภาพ มาตรฐาน
และกฎเกณฑ์ รวมทั้งการรั บรองมาตรฐาน การพัฒนาระบบและกลไกเครื อข่ ายในการเฝ้ าระวังสถานะ
ทางสุ ขภาพ พฤติกรรมสุ ขภาพและสภาพแวดล้อม รวมทั้งถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ
และการมี ส่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การจัด การปั จ จัย เสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพ การอนามัย สิ่ ง แวดล้อ ม
นอกจากนี้ กรมอนามัยยังมีหน้าที่ในการประสานความ ร่ วมมือ สนับสนุ น และติดตามนิ เทศงานหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ภาคี เครื อข่าย รวมทั้งการประสานงานระหว่างประเทศ
และการสร้ างกระแสสังคม และรณรงค์เผยแพร่ องค์ความรู ้และเทคโนโลยีการส่ งเสริ มสุ ขภาพการจัดการ
ปั จจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ การอนามัยสิ่ งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพในสังคม
ในส่ วนของงานควบคุ ม โรคของกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ งดาเนิ นงานโดยกรมควบคุ ม โรคนั้น
ในอดี ตมุ่งไปที่ ปัญหาโรคติดต่อ โดยงานในยุคแรกๆ เป็ นเรื่ องของการป้ องกันโรคระบาด ซึ่ งมีโครงการ
กวาดล้า งโรคติ ด ต่ อ ที่ ส าคัญ เช่ น ไข้ท รพิ ษ กาฬโรค และคุ ดทะราด ต่ อมามี ก ารแบ่ ง ปั ญหาโรคติ ดต่ อ
ออกเป็ นกลุ่มต่างๆ ได้แก่ โรคติดต่อที่นาโดยแมลง เช่ น มาลาเรี ย โรคติดต่อจากสัมผัส เช่ นโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ โรคที่ป้องกันได้ดว้ ยวัคซี น เช่นคอตีบ ไอกรนและบาดทะยัก และโรคติดต่อกลุ่ม
อื่นๆ ซึ่งรวมถึงโรคจากสัตว์สู่คนและโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เป็ นต้น โดยมีการพัฒนาแนวทางดาเนิ นงาน
ควบคุ ม ตามบริ บ ทของโรค ซึ่ งสามารถควบคุ ม และก าจัด โรคติ ด ต่ อ ที่ เ ป็ นปั ญ หาส าคัญ ๆ อย่า งได้ผ ล
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เมื่อปั ญหาโรคติดต่อลดน้อยลง ก็มีการปรับภารกิจของกรมฯ ให้รับผิดชอบโรคไม่ติดต่อร่ วมด้วย ทาให้เกิด
หน่ ว ยงานภายในขึ้ น อี ก หลายหน่ ว ย เช่ น ส านัก โรคไม่ ติ ด ต่ อ ส านัก โรคจากการประกอบอาชี พ และ
สิ่ งแวดล้อม และสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เป็ นต้น ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคก็ไม่ใช่
หน่ วยงานที่ให้บริ การควบคุมโรคโดยตรง แต่ทาหน้าที่ในการพัฒนาวิชาการเพื่อการควบคุมโรคและภัยที่
คุกคามสุ ขภาพ โดยมีการศึกษา วิจยั พัฒนา รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู ้และเทคโนโลยีเพื่อการเฝ้ าระวัง
ป้ องกัน ควบคุม วินิจฉัย และรักษาโรคและภัยที่คุกคามสุ ขภาพ
หน่วยงานที่ให้บริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของกระทรวงสาธารณสุ ข
คือเครื อข่ายในสังกัดสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด ซึ่ งกระจายอยู่ทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ รวมทั้งสานักงาน
ป้ องกันควบคุ มโรค และศูนย์อนามัยระดับเขต โดยปฏิ บตั ิตามกรอบแนวทางและมาตรฐานที่กาหนดโดย
ส่ วนกลาง คือกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค ทั้งนี้ งานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ดาเนิ นการโดยโครงสร้างพื้นฐานซึ่ งได้แก่สถานี อนามัยที่กระจายอยูใ่ นระดับอาเภอและตาบล และในช่วง
ปี พ.ศ. 2520 – 2530 เริ่ มมีความเคลื่ อนไหวงานด้านสาธารณสุ ขมูลฐานและงานสุ ขภาพดี ถว้ นหน้า โดยมี
การแต่งตั้งอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) และผูส้ ื่ อข่าวสารสาธารณสุ ข (ผสส.) ครอบคลุ ม
หมู่บ ้านทัว่ ประเทศ มี การจัดตั้งกองทุ นยาและเวชภัณฑ์และกองทุ นชุ ม ชนในรู ป แบบต่างๆ ที่ ก่อให้เกิ ด
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและการพัฒนาทักษะในการบริ หารจัดการและการมีส่วนร่ วมในการดูแล
สุ ขภาพของตนเองและชุ มชน โครงสร้ างในส่ วนภูมิภาคและชนบทมีการพัฒนาปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงอยู่
ตลอดมา จนปั จจุบนั งานด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคได้รับการผสมผสานและ
ดาเนินการโดยองค์กรสุ ขภาพทุกระดับของระบบสาธารณสุ ขในจังหวัด ได้แก่สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลชุ มชน สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบล และเครื อข่าย อสม. ซึ่ งกระจายครอบคลุมทุกหมู่บา้ น
นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุ ข ยัง มี โ ครงการพิ เ ศษอี ก เป็ นจ านวนมากที่ ด าเนิ น การและ
ประสานงานด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่น่าสนใจได้แก่ โครงการสุ ขภาพดีวิถี
ชีวติ ไทย ซึ่ งเน้นการดาเนินการต่อปั ญหาโรคไม่ติดต่อ รวมทั้งโครงการสุ ขภาพดีวิถีธรรมวิถีไทย ซึ่ งมองใน
ด้านการใช้สมาธิ และจิตใจมาป้ องกันภัยสุ ขภาพจากปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ
ความเคลือ่ นไหวเกีย่ วกับยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุ ขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
การกาเนิ ดของกฎบัตรออตตาวาในปี พ.ศ. 2529 ก่ อให้เกิ ดกระแสการสร้ างเสริ มสุ ขภาพในแทบ
ทุ ก ประเทศ รวมทั้ง ประเทศไทย ซึ่ ง มี ก ารเพิ่ ม บทบาทของภาคส่ วนต่ า งๆ ในการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของ
ประชาชน กฎบัตรดัง กล่ า วก าหนดแนวทางซึ่ งเป็ นพื้ นฐานในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ 5 ประการคื อ
(1) สร้ า งนโยบายสาธารณะที่ เ อื้ อ ต่ อ สุ ข ภาพ (2) การสร้ า งสิ่ ง แวดล้อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ สุ ข ภาพ (3) การเพิ่ ม
ความสามารถของชุมชน (4) การพัฒนาทักษะส่ วนบุคคล และ (5) การปรับระบบบริ การสาธารณสุ ข ไม่ให้
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มุ่งเฉพาะด้านการรักษาโรคเท่านั้น แต่ให้มีบริ การด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคแก่
ประชาชนด้วย นอกจากนี้ ยังมีความเคลื่อนไหวของการสร้างกระแสการส่ งเสริ มสุ ขภาพในระดับนานาชาติ
อีกหลายประการที่กลายมาเป็ นแบบอย่างของการดาเนินงานส่ งเสริ มสุ ขภาพในประเทศไทย โดยความเคลื่อนไหว
ประการหนึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อเดือนสิ งหาคม ปี พ.ศ. 2548 ซึ่ งเป็ นการจัดประชุ มนานาชาติเรื่ องการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ครั้งที่ 6 (ต่อเนื่ องจากการจัดที่ออตตาวา ซึ่ งเป็ นครั้งที่ 1 และในหลายประเทศที่จดั ครั้งที่ 2 – 5)
ในครั้งนั้น ที่ประชุ มได้ให้ความสาคัญกับเรื่ องของความเป็ นธรรมด้านสุ ขภาพ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติ ก รรมการสื่ อ สารและการบริ โ ภคของประชาชน กระแสการเป็ นชุ ม ชนเมื อ ง ( urbanization)
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโลก และการค้า โดยที่ประชุ มได้ มีการออกกฎบัตรกรุ งเทพ (Bangkok
Charter) หรื อเรี ยกอีกนัยหนึ่ งว่า เป็ นคาประกาศพิราบ (PIRAB) ซึ่ งก็คืออักษรตัวแรกของ 5 กิจกรรมตามคา
ประกาศในกฎบัต ร และเป็ นแนวทางพื้ นฐานของงานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพที่ ต่อ ยอดจากกฎบัต รออตตาวา
โดยกิจกรรมสาคัญดังกล่าวได้แก่ (1) Partnership หรื อการสร้างเครื อข่าย (2) Invest in suitable policies หรื อ
การลงทุนในการสร้างนโยบาย (3) Regulate and legislate หรื อการออกกฎระเบียบในการปกป้ องคุม้ ครอง
ประชาชนจากอันตรายและส่ งเสริ มความเท่าเทียมด้านสุ ขภาพ (4) Advocate health based on human right
and solidarity หรื อการสร้างกระแสสิ ทธิ และความเป็ นหนึ่งเดียวของสุ ขภาพ และ (5) Build capacity หรื อ
การสร้างศักยภาพด้านการพัฒนานโยบาย การสร้างทักษะด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพ และการส่ งเสริ มความรอบรู ้
ด้านสุ ขภาพ (health literacy)
ในการประชุมวิชาการของสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ขในปี 2541 ได้เกิดข้อสรุ ปสาคัญ ซึ่ งระบุวา่
‚สั ง คมไทยจะต้อ งจิ น ตนาการใหม่ เ กี่ ย วกับ สุ ข ภาพและจะต้อ งเปลี่ ย นยุ ท ธศาสตร์ จ ากการตั้ง รั บ เป็ น
ยุทธศาสตร์ เชิ งรุ ก โดยจะต้องให้ความสาคัญกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคกับ
ความเป็ นประชาสังคมให้มากที่ สุด โดยเคลื่ อนไหวสังคมทั้งหมดเข้ามาร่ วมสร้ างสุ ขภาพดี ทั้งในระดับ
ปั จเจกบุ ค คล องค์ก ร และนโยบาย‛ กล่ า วกันว่า ข้อสรุ ป นี้ ไ ด้ก ลายเป็ นแนวคิ ด และการเคลื่ อนไหวใน
การปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพบนเส้ น ทางใหม่ แ ห่ ง การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพอย่า งเป็ นรู ป ธรรมในเวลาต่ อ มา
ความเคลื่อนไหวที่สาคัญคือ การเกิดองค์กรอิสระภาครัฐเกิ ดขึ้นหลายองค์กร โดยองค์กรที่มีบทบาทสาคัญ
เกี่ยวกับส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ได้แก่
- สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
- สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
- สานักงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ (คสช.)
การดาเนินงานของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุ ขภาพ (สสส.)
สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้ างเสริ มสุ ขภาพเกิ ดขึ้นในปี 2544 เป็ นองค์กรหลักที่สาคัญของ
การส่ งเสริ มสุ ขภาพ เท่าที่ผา่ นมาได้ดาเนิ นการและสนับสนุ นงานสร้างเสริ มสุ ขภาพในทุกด้านตามแนวทาง
ของกฎบัตรออตตาวา โดยมีพนั ธกิจหลักคือการจุดประกาย กระตุน้ สาน และเสริ มพลัง บุคคล และองค์กร
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ทุกภาคส่ วนให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคม ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ‛ การดาเนินงานของ
สสส. จะมุ่งเน้นในการสนับสนุ นการดาเนิ นงานของภาคีตามหลักสามเหลี่ ยมเขยื้อนภูเขา คือภาคีนโยบาย
ภาคีวิชาการ และภาคีประชาสังคม โดยมุ่งหวังที่จะปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมของประชาชนให้สามารถมีสุข
ภาวะในการดารงชีวติ โดยเป้ าหมายปัจจุบนั (2555-2564) มุ่งไปที่ 10 เป้ าหมาย คือ
1. ลดอัตราการสู บบุหรี่
2. ลดอัตราการดื่มสุ รา
3. ลดอุบตั ิการณ์การติดเชื้อเอดส์
4. เพิ่มอัตราการบริ โภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอ
5. เพิม่ การมีกิจกรรมทางกายประจา
6. ลดความชุกของภาวะน้ าหนักตัวเกินและโรคอ้วนในเด็ก
7. ลดอัตราการตายจากอุบตั ิเหตุทางถนน
8. เพิ่มสัดส่ วนของคนไทยที่มีความสุ ขในการดารงชีวติ
9. เพิ่มสัดส่ วนของครอบครัวอบอุ่น
10. ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง
แม้ว่ า จะมี ค วามพยายามอย่ า งหนั ก ในการด าเนิ น งานขับ เคลื่ อ นภาคี ต่ า งๆ ในทุ ก ระดับ แต่
ความครอบคลุม ของเครื อข่ายและกิ จกรรมยังไม่มากพอที่จะก่อให้เกิ ดผลกระทบในการลดปั จจัยเสี่ ยงต่อ
สุ ขภาพในสังคมได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม งานขับเคลื่ อนการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุ หรี่ และการดื่ ม
เครื่ องดื่นแอลกอฮอล์นบั ว่าได้สร้างความตื่นตัวในสังคมอย่างมาก จนกล่าวได้วา่ งานของ สสส. เป็ นที่รู้จกั
อย่างกว้างขวางในสังคมไทยและในระดับนานาชาติ
การดาเนินงานของสานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ (สปสช.)
งานสาคัญที่สุดของ สปสช. คือการเป็ นหลักประกันสาหรับประชาชนที่เจ็บป่ วยให้สามารถเข้าถึง
บริ การรักษาพยาบาลอย่างถ้วนหน้า ดังนั้น งบประมาณส่ วนใหญ่ของ สปสช . จึงมุ่งไปที่การรักษาพยาบาล
ผู ้ป่ วย แต่ สปสช. ยัง มี ง านส าคัญ และมี บ ทบาทในการให้ บ ริ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและป้ องกัน โรค
งานดังกล่าวนี้ เรี ยนว่า งาน P&P หรื อ Promotion and Prevention โดยกาหนดให้เป็ นสิ ทธิ ประโยชน์ของคน
ไทยทุ ก คนที่ จะได้รับบริ ก ารสาธารณสุ ข เพื่ อลดปั จจัย เสี่ ย งทางสุ ข ภาพ ทั้ง นี้ โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อให้
ประชาชนมีสุขภาพดี มีคุณภาพชี วิตที่ดี และลดค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพของครัวเรื อน ซึ่ งหากบริ การส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ และป้ องกันโรคได้ผลดี ก็จะลดโอกาสของประชาชนจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคเรื้ อรังต่างๆ ซึ่ งส่ วน
ใหญ่สามารถป้ องกันได้
บริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคของ สปสช. ครอบคลุมบริ บทสาคัญ 3 ประการคือ
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1. การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาภาวะเสี่ ยงต่อการเสี ยสุ ขภาพและศักยภาพที่เอื้อต่อการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ
2. การสร้ างเสริ มให้ประชาชนปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม การให้คาปรึ กษา แนะนา และการให้
ความรู ้เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันการเจ็บป่ วย
3. การสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรค การใช้ยา และการทาหัตถการเพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค
กิจกรรมบริ การจาแนกออกตามกลุ่มวัย ปั จจุบนั แบ่งเป็ น 5 กลุ่มคือ
1.
2.
3.
4.
5.

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ มีบริ การรวม 13 รายการ
กลุ่มเด็กเล็ก (อายุ 0 – 5 ปี ) มีบริ การรวม 20 รายการ
กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่ น (อายุ 6 – 24 ปี ) มีบริ การรวม 20 รายการ
กลุ่มผูใ้ หญ่ (อายุ 25-59 ปี ) มีบริ การรวม 14 รายการ
กลุ่มผูส้ ู งอายุ (60 ปี ขึ้นไป) มีบริ การรวม 16 รายการ

ทั้งนี้ สาระสาคัญของกิจกรรมบริ การประกอบด้วย
1) การตรวจและดูแลเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพของหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด
2) การตรวจและการบริ บาลสุ ขภาพ พัฒนาการและภาวะโภชนาการของเด็กและเยาวชน
3) การสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรคตามแผนงานการสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรคของประเทศ รวมทั้งวัคซี น
ไข้หวัดใหญ่
4) การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาภาวะเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและศักยภาพที่เอื้ออานวยต่อ การสร้างเสริ ม
สุ ขภาพสาหรับประชาชนทัว่ ไปและกลุ่มเสี่ ยง
5) การวางแผนครอบครัว
6) การให้ยาต้านไวรัสเอดส์ กรณี ป้องกันการแพร่ กระจายเชื้อจากแม่สู่ลูก
7) การเยีย่ มบ้านและการดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ น
8) การให้คาปรึ กษาแนะนา การสร้างเสริ มการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการให้ความรู้เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันการเจ็บป่ วยแก่ผรู ้ ับบริ การทั้งระดับบุคคลและครอบครัว
ตลอดจน สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
9) การส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคในช่องปาก
ปั จจุ บ ัน งานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและป้ องกัน โรคของ สปสช. ประสบปั ญ หาการความครอบคลุ ม
ประชากรซึ่ งยัง ไม่ สู ง พอที่ จ ะเกิ ด ผลกระทบในการลดปั จ จัย เสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพในสั ง คมได้อ ย่า งชัด เจน
ขณะเดี ยวกัน ความพยายามที่ จะเพิ่มความครอบคลุ มและกิ จกรรมบริ การด้านอื่นๆ เพิ่มเติ มก็ประสบกับ
ปั ญหาการขาดแคลนงบประมาณซึ่ งไม่สามารถเพิ่มให้พอกับความต้องการในการขยายบริ การดังกล่าว
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การดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ (คสช.)
งานส าคัญ ของ คสช. คื อ การผลัก ดั น กระบวนการสมัช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ซึ่ งเป็ นกลไกหรื อ
กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้และเรี ยนรู ้อย่าง
สมานฉันท์ เพื่อนาไปสู่ การกาหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพอย่างมีส่วนร่ วม กลไกนี้ ดาเนิ นการมาแล้ว
เป็ นเวลา 9 ปี ได้มีการกาหนดนโยบายสาธารณะอย่างกว้างขวาง กว่า 70 รายการ ครอบคลุ มประเด็นต่างๆ
มากมาย โดยประเด็นนโยบายส่ วนใหญ่เป็ นด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
- ยุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหาจากเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
- บทบาทองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กับ การจัด การสุ ข ภาพ และทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อม
- สุ ข ภาวะทางเพศ: ความรุ นแรงทางเพศ การตั้ง ครรภ์ที่ ไ ม่ พร้ อม และเรื่ องเพศกับ เอดส์ /
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- นโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาวะของแรงงานนอกระบบ
- ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
- การจัดการปั ญหาภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วน
- การแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนน
- มาตรการในการควบคุมปั จจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพด้านยาสู บ
- การแก้ปัญหาวัยรุ่ นไทยกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
อย่า งไรก็ ตาม การก าหนดนโยบายสาธารณะอย่า งมี ส่ วนร่ วม แม้จะเป็ นประโยชน์ใ นการให้
โอกาสภาคส่ วนต่างๆ ในการกาหนดนโยบายสุ ขภาพ แต่ก็มีปัญหาด้านการขับเคลื่อนงาน เพราะเท่าที่ผา่ นมา
นโยบายส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีการขับเคลื่อนให้เกิดผลกระทบที่เป็ นรู ปธรรมในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค
และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคแก่ประชาชน
นอกเหนื อจากหน่ วยงานต่ า งๆ ที่ ก ล่ า วมา ยัง มี องค์ก รอื่ นๆ ที่ มี บ ทบาทส าคัญในงานส่ ง เสริ ม
สุ ขภาพของประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่สาคัญได้แก่
1. กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข มีบทบาทสาคัญในการส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตแก่ประชาชน
ทั้งนี้ โรคทางจิตเวชและปั ญหาสุ ขภาพจิต รวมถึ งการที่ประชาชนแก้ปัญหาด้วยการเสพยา
เสพติ ด นับเป็ นเรื่ องที่ พบได้บ่อยในสังคมปั จจุ บนั การส่ งเสริ มสุ ขภาพจิ ตและสร้ างความ
แข็งแกร่ งด้านจิตใจนับเป็ นงานสาคัญเกี่ ยวข้องโดยตรงกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค
และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
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2. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข มีหน้าที่ปกป้ องและคุม้ ครอง
สุ ขภาพของประชาชนจากการบริ โภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมี
คุณภาพและปลอดภัย มีการส่ งเสริ มพฤติกรรมการบริ โภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลทางวิชาการที่มี
หลักฐานเชื่ อถือได้ และมีความเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนได้บริ โภคผลิตภัณฑ์สุข ภาพที่
ปลอดภัยและสมประโยชน์
3. กระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอนามัยโรงเรี ยน ซึ่ งเป็ นงานเกี่ยวกับการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพและป้ องกันโรคในเด็กวัยเรี ยน นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการสร้างเสริ มความรอบรู ้
ด้านสุ ขภาพแก่เยาวชน ซึ่ งจะช่วยพัฒนาให้พฤติกรรมสุ ขภาพ และหลีกเลี่ยงปั จจัยที่เสี่ ยงต่อ
โรคและภัยสุ ขภาพ เช่น บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด รวมถึงการมีความรอบรู ้ดา้ นอนามัยเจริ ญพันธุ์
สามารถป้ องกันปั ญหาการติดเชื้อเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น
4. องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ทางานด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค รวมถึงภาคีเครื อข่ายของ
สสส. ที่ร่วมกันรณรงค์สร้างเสริ มสุ ขภาพของประชาชนและชุมชน
5. องค์กรอื่นๆ อีกจานวนมากที่ทางานด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ในบริ บทต่างๆ เช่ น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ สถาน
ประกอบการต่ า งๆ เป็ นต้น โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ นงานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ บริ ก ารสุ ข ภาพ งานที่
น่าสนใจประการหนึ่ งก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพของประชาชนโดยใช้กิจกรรม
ทางศาสนาและการตั้งสมาธิ เป็ นแนว ‚วิถีธรรม วิถีไทย‛ ซึ่ งมีการใช้อยูใ่ นหลายท้องที่ และ
สามารถหนุนเสริ มได้เป็ นอย่างดีกบั แนวทางของ ‚ยุทธศาสตร์ สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย‛ ซึ่ งเป็ น
ยุทธศาสตร์ ระดับชาติที่พฒั นาโดยสานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ร่ วมกับ
กระทรงวงสาธารณสุ ขและมหาวิทยาลัยมหิดล
งานด้า นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ป้ องกัน โรค และคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภคมัก ถู ก มองว่า เป็ นหน้า ที่ ข อง
ภาคสาธารณสุ ข ซึ่ งโดยข้อ เท็ จ จริ ง แล้ว องค์ก รอื่ น ๆ ด้า นสั ง คมมี บ ทบาทส าคัญ ไม่ ยิ่ ง หย่ อ นไปกว่ า
ภาคสาธารณสุ ข โดยเฉพาะองค์กรด้านการศึกษา ซึ่ งมีหน้าที่สาคัญในการสร้ างความฉลาดรู ้แก่ประชาชน
รวมถึงความฉลาดรู้เรื่ องสุ ขภาพ แต่ในสภาพความเป็ นจริ งในปั จจุบนั ยัง มีการดาเนินงานน้อยมากในด้านที่
เกี่ ยวกับการจัดบริ การสังคมเพื่อส่ ง เสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค เช่ น ภาคการศึ กษา
ภาคสวัสดิการสังคม เป็ นต้น
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชี วติ ระดับอาเภอ (พชอ.)
จากข้อมูลมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ปี 2560 ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ
ร่ างระเบี ยบสานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตระดับอาเภอ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงสาธารณสุ ขเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่ างกฎหมายและร่ างอนุ บญั ญัติที่เสนอ
คณะรั ฐ มนตรี ตรวจพิ จารณา แล้ว ดาเนิ นการต่ อไปได้ แสดงให้เ ห็ น ถึ ง ความพยายามของกระทรวง
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สาธารณสุ ขในการที่แก้ปัญหาสุ ขภาพของประชาชนตามเหตุปัจจัยกาหนดสุ ขภาพ (social determinants of
health) ที่ให้ความสาคัญกับปั จจัยต่างๆที่กระทบต่อสุ ขภาพประชาชนทั้งปั จจัยทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่ งแวดล้อม เช่ น ปั ญหาอุบตั ิเหตุ ปั ญหาเรื่ องขยะ ปั ญหาเรื่ องสารเคมี สารพิษ อากาศเสี ย ปั ญหาเรื่ องท้อง
วัยรุ่ น หรื อปั ญหาเรื่ องโรคอ้วน เป็ นต้น ซึ่ งการแก้ปัญหาเหล่านี้ ตอ้ งการความร่ วมมือและเป็ นเจ้าของร่ วม
ของภาคส่ วนนอกระบบบริ การสุ ขภาพในการพัฒนาสุ ขภาวะของประชาชนเพื่อนาไปสู่ การมีคุณภาพชี วิตที่
ดีและยังความสุ ขถ้วนหน้าสู่ ของสังคมไทย
โดยเนื้ อหาสาคัญของร่ างระเบี ยบสานักนายกรั ฐมนตรี น้ ี กาหนดให้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ ซึ่งมีกรรมการประกอบด้วย
- ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็ นประธานกรรมการ
- ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขเป็ นรองประธานกรรมการ
- ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- อธิบดีกรมการปกครอง
- อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
- อธิบดีกรมควบคุมโรค
- อธิบดีกรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ
- อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
- อธิบดีกรมอนามัย
- ปลัดกรุ งเทพมหานคร
- เลขาธิ การคณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ
- เลขาธิ การสานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
- ผูจ้ ดั การกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
- รองปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขที่รับผิดชอบกลุ่มภารกิ จด้านการพัฒนาการสาธารณสุ ข เป็ น
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการชุ ดนี้ มีอานาจหน้าที่ กาหนดนโยบายและทิ ศทางการพัฒนา สนับสนุ นและแก้ไข
ปั ญหาการดาเนิ นงาน ติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชี วิตระดับ
อาเภอ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต สะท้อนให้เห็นหลักการสาคัญของเรื่ องสุ ขภาพใน
ทุกนโยบาย (Health in All Policies) ที่เชื่ อมกับการแก้ปัญหาปั จจัยกาหนดสุ ขภาพด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่ งแวดล้อมว่าต้องเกิดจากความร่ วมมือและชี้นาของหลายภาคส่ วนในภาครัฐนอกจากกระทรวงสาธารณสุ ข
และนาไปสู่ ความร่ วมมือของทุกภาคส่ วนในสังคม
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นอกจากนี้ ยงั มี เนื้ อหาที่ พูดถึ ง คณะกรรมการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตระดับอาเภอที่ มีนายอาเภอเป็ น
ประธาน และสาธารณสุ ขอาเภอเป็ นเลขานุ การ (ในเขตกรุ งเทพมหานครให้มีคณะกรรมการคุ ณภาพชี วิต
ระดับเขต) โดยมีภาคีจากส่ วนต่างๆ ในอาเภอรวม 21 คน ทั้งจากภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ร่ วมเป็ นกรรมการ เพื่อเชื่ อมโยงภาคส่ วนอื่ นให้มี โอการเข้าร่ วมการแก้ปั ญหาสุ ข ภาพและคุ ณภาพชี วิต
ประชาชนที่ตน้ ตอของเหตุน้ นั อยู่นอกเหนื ออานาจของระบบบริ การสาธารณสุ ข แต่ตกไปอยู่ภายใต้บริ บท
ของการใช้ชี วิต ประจ าวัน ของประชาชนทั่ว ไปซึ่ งสั ม พัน ธ์ ก ับ โครงสร้ า งอื่ น ๆ ในชุ ม ชน ไม่ ว่า จะเป็ น
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ท างานด้ า นสุ ขภาพโดยตรง เช่ น หน่ ว ยราชการอื่ น ๆ สถานที่ ท างาน
สถานประกอบการต่างๆ โรงเรี ยนหรื อวัด เป็ นต้น การจัดตั้งให้มีโครงสร้ างที่จะทาให้ภาคส่ วนต่างๆ มามี
ส่ วนร่ วมทาให้ประชาชนมีสุขภาพดีข้ ึนเป็ นแนวทางที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากลว่ามีความจาเป็ นอย่างมาก
ที่จะยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนในแต่ละชุมชนให้มีสุขภาวะทั้งทางกาย จิต สังคม และปั ญญาที่ดี
โดยสรุ ป งานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ดาเนิ นการโดยองค์กร
หลักดังกล่าวมาแล้ว โดยมีลกั ษณะงานหรื อบทบาทที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
1. การก าหนดนโยบายส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ป้ องกันโรค และคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภคเป็ นบทบาทของ
กระทรวงสาธารณสุ ขซึ่ งดูแลรับผิดชอบตามภาระหน้าที่ที่กาหนดในกฎหมาย และมีสานักงาน
คณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติดาเนิ นการกาหนดนโยบายแบบมี ส่วนร่ วมผ่านกระบวนการ
สมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติ
2. การจัดบริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค เป็ นบทบาทของสานักงานหลักประกันสุ ขภาพ
แห่ งชาติ ซึ่ ง ได้รับ งบประมาณโดยตรงเพื่อการนี้ โดยมี สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ทุ ก ระดับ
ดาเนินการ และเครื อข่ายบริ การที่ใหญ่ที่สุดคือสถานบริ การในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข
3. การสร้ างกระแสขับ เคลื่ อนและส่ ง เสริ ม สนับสนุ นงานสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและป้ องกันโรค
ดาเนินการโดยสานักงานกองทุนสนับสนุ นงานสร้างเสริ มสุ ขภาพ โดยมีองค์กรที่หลากหลาย
ทั้งภาคบริ การ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม รับการสนับสนุนงบประมาณไปดาเนินการ
4. การเสริ มสร้างศักยภาพของชุ มชน ดาเนิ นการโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นและเครื อข่าย
องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์กลุ่มต่างๆ
5. การสร้างความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพแก่ประชาชน เป็ นบทบาทของภาคการศึกษา ซึ่ งในปั จจุบนั
ยังให้ความสนใจต่องานส่ งเสริ มสุ ขภาพค่อนข้างน้อย
6. การจัดตั้ง คณะกรรมการคุ ณ ภาพชี วิ ตระดับ อาเภอ (พชอ.) ได้เน้น เรื่ องการสอดประสาน
ความร่ วมมือของภาคส่ วนต่างๆทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุ ข ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ภาคประชาชนมาร่ วมมือกันในการพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุ ขถ้วนหน้า
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ จุดอ่อน-จุดแข็งและส่ วนขาดของงานส่ งเสริมสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
จากสภาพปั ญหาและสถานการณ์ ในปั จจุ บนั รวมถึ งข้อมูล จากการวิเคราะห์ส ถานการณ์ ระบบ
ป้ องกันควบคุมโรคของประเทศไทย จากข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายในการพัฒนาระบบป้ องกันควบคุมโรค
และภัยสุ ขภาพของประเทศไทย ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 พบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามได้
ดังตารางต่อไปนี้
ประเด็น
บุคลากร

จุดแข็ง
 ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญกับงาน
 ผูป้ ฏิบตั ิต้ งั ใจในการทางาน
 บุ ค ลากรมี ค วามสามารถและ
หลากหลายกระจายไปทัว่
 บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ได้ รั บ การ
พัฒนาต่อเนื่อง
 มีสถาบัน/หน่วยงานที่มีศกั ยภาพ
พัฒนาบุคลากรระดับสูง

จุดอ่ อน
 Fixed mindset ฐานคิ ดของผูป้ ฏิ บตั ิ งานยึดกรอบของ
วิชาชีพมาทางาน ไม่ยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
 ผู ้บ ริ หารระดับ กลาง ระดับ สู ง ติ ด ตามงานที่ ต ัว ชี้ วัด
ผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ
 บุคลากรไม่ใช้หลักการ PP ในการทางาน
 บุคลากรขาดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้หลักการใน
การท างานให้ เ หมาะสมกับ บริ บททางสั ง คม (social
determinant of health) และการสื่ อสารสุ ขภาพที่ เอื้ อให้
เกิดการรอบรู ้สุขภาพ
 ทิ ศ ทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรไม่ ส อดคล้ อ งกั บ การ
ปฏิบตั ิงานจริ ง และเน้นการอบรมมากเกินไปโดยเฉพาะ
ช่วงใกล้หมดปี งบประมาณ
 บุ ค ลากรขาดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ภ าษา
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ตามภู มิสังคม หรื อบริ บทของ
ประชาชนกลุ่มต่างๆ
 การพัฒนาบุคลากรเน้น specialty มากกว่ามุมมององค์รวม
(comprehensive holistic)
 การพัฒนาบุคลากรด้านควบคุ มโรค ไม่เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของนโยบายกาลังคนภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุ ข
งบประมาณ/  มี อ านาจในการออกกฎหมาย  กฎหมายที่ ใช้การป้ องกันควบคุมโรค ยังไม่ครอบคลุม
การเงิน/เครื่องมือ ระเบี ย บสนับ สนุ น การป้ องกัน กับสภาพปัญหาการเกิดโรคและ ภัยสุ ขภาพที่สาคัญ
 ระบบงบประมาณมีความคล่องตัวน้อย
วัสดุ อุปกรณ์ ควบคุมโรค
มี ง บประมาณสนับ สนุ น ทั้ง จาก  การบริ หารจัดการด้านการเงิ นการคลัง ทั้งในส่ วนของ
รวมถึง
ในประเทศและต่างประเทศ
งบประมาณและสิ นทรัพย์ ยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ
เทคโนโลยี
รวมทั้งขาดการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ น
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ประเด็น

จุดแข็ง

การบริ หาร  โครงสร้ า งองค์กรระบบบริ การ
ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย
จัดการ
กระจายไปจนถึ ง หมู่ บ้า นและ
ครอบครัว
 กระจายอานาจให้ทอ้ งถิ่นมีส่วน
ร่ วม
 มีแนวทางระบบป้ องกันควบคุ ม
โรคและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 ระ บ บ เฝ้ า ร ะ วั ง โ ร คมี ค ว า ม
เข้มแข็ง
 มี ก ลไกในระดับ จัง หวัด ในรู ป
คณะ กร รมการ สาธาร ณสุ ข
จั ง ห วั ด เ พื่ อ จั ด ก า ร ปั ญ ห า

จุดอ่ อน
 ขาดการพัฒ นานวัต กรรมเชิ ง รุ กในระบบเฝ้ าระวัง
ควบคุ มโรคที่ สาคัญ และการสื่ อสารสุ ขภาพ สื่ อสาร
ความเสี่ ยง
 การจัดการความรู ้ งานวิชาการ วิจยั และพัฒนา ส่ วนใหญ่
ไม่ได้มีการถอดรหัสความรู ้แฝงที่บุคลากรพัฒนาขึ้นจาก
การท างานในการตอบสนองและแก้ปั ญ หาโรค/ภัย
สุ ขภาพอย่างแท้จริ ง และไม่บูรณาการเป็ นเอกภาพ
 ขาดบุคลากรที่ เชี่ ยวชาญในด้านการประเมินเทคโนโลยี
สุ ขภาพ
 ให้ความสาคัญจัด สรรทรั พยากรด้า นการบริ การรั กษา
มากกว่ า การวิ จัย และพัฒ นานวัต กรรมด้า นส่ ง เสริ ม
สุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
 เน้นการพัฒ นาอุป กรณ์ ค อมพิ วเตอร์ มากกว่า software
และ people ware
 ขาดความเข้าใจในระบบสารสนเทศการบริ หารจัดการ
ด้านเทคโนโลยี ขาดการวางรากฐานการจัดการข้อมูลที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ และการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลต่างๆ
 ขาดพัฒนาข้อมูลกระบวนการความรู ้ ความคิด และการมี
ส่ วนร่ วมที่แท้จริ งของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
 มีข้ นั ตอนตามระบบราชการมาก มีความยืดหยุ่นน้อยไม่
คล่องตัว
 ขาดการบูรณาการในการทางาน รวมถึงขาดการประสาน
และมีส่วนร่ วมของหน่วยงานอื่นๆ นอกภาคสาธารณสุ ข
และภาคเอกชน
 การถ่ายโอนงานลงสู่ ทอ้ งถิ่น ยังขาดการประสานและ
กาหนดบทบาทในแต่ละภาคส่ วน ทาให้แต่ละส่ วนยังทา
หน้าที่ได้ไม่เต็มที่
 การมีส่วนร่ วมของประชาชนน้อย
 ขาดระบบจูงใจในการปฏิ บตั ิงานเพื่อให้มีคุณภาพ และ
ประสิ ทธิ ภาพ และยัง่ ยืน
 การจัดการสภาพปั ญหาโรค/ภัยสุ ขภาพ ส่ วนหนึ่ งไม่อยู่
บนพื้นฐานของการแก้ไขปั ญหาโดยใช้วิชาการ เน้นการ
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ประเด็น

จุดแข็ง
จุดอ่ อน
สิ่ งแวดล้อม
ดาเนิ นงานในเชิ งปฏิบตั ิการมากกว่าการพัฒนานโยบาย
 มี ก ารทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ และวิชาการ
เ ป็ น ป ร ะ จ า เ พื่ อ ใ ห้ ทั น ต่ อ  โครงสร้างและการบริ หารจัดการในปั จจุบนั ยังไม่เอื้อให้
สถานการณ์
เกิดการเรี ยนรู ้
 กลไกการบริ หาร ประสาน พัฒนา กากับ ไม่สนับสนุนให้
เกิ ดการพัฒนาศักยภาพในการทางาน รวมถึงขาดกลไก
ระดับ ประเทศในการประสานพัฒ นานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ภาพรวม
 แผนงาน/โครงการ ไม่ ส อดคล้องกับยุทธศาสตร์ หลัก
ของกระทรวงสาธารณสุ ข โดยเฉพาะในส่ วนภูมิภาค
 แผนเรื่ องขยะและสิ่ งแวดล้อมเป็ นแผนตั้งรับเชิ งเฝ้ าระวัง
และค้นหาสารพิษในร่ างกายไม่ได้แก้ปัญหาเชิงป้ องกัน
ก า ร ก า กั บ ติ ด ตามประเมิ น ผลด้ ว ยตั ว ชี้ วัด  มี ข ้อ จ ากัด ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลโดยมุ่ ง เน้น
ตัวชี้วดั มากเกินไป
ติ ด ต า ม ชัดเจน
 เจ้าหน้าที่มุ่งการทางานตามตัวชี้วดั มากกว่าการแก้ปัญหา
ประเมินผล
สาธารณสุ ข
ประเด็น
Politics

โอกาส
ความท้ าทาย
 รัฐธรรมนูญ, สภาขับเคลื่อนการ วิกฤตทางการเมือง การขาดความสามัคคี ปรองดองของ
ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุ ขมี คนในชาติ ขาดพลังอานาจของประชาชน
แผนการปฏิ รู ประบบสุ ข ภาพที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นบางส่ วนยังไม่มีความพร้อม
ชัดเจน, มีเป้ าพัฒนาประเทศ 20 ในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจ
ปี มีรัฐมนตรี และทีมบริ หารที่ดีมี
ความสามารถ
 การถ่ายโอนอานาจภารกิจให้กบั
ท้อ งถิ่ น ด าเนิ น การ จะทาให้
ท้องถิ่นพึ่งตนเองในอนาคต
 คณะรั ฐ มนตรี เห็ น ชอบกับ ร่ า ง
ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
เ รื่ อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม กา ร พั ฒ น า
คุ ณ ภาพชี วิต ระดับ อาเภอ (เมื่ อ
วันที่ 3 ตุลาคม 2560)
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ประเด็น
Economics

โอกาส
ความท้ าทาย
 พัฒนาไปสู่ Thailand 4.0
 การลงทุ น และพัฒ นาเศรษฐกิ จ โดยขาดการพิ จ ารณา
 การเปิ ดประชาคมอาเซี ยน และ ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ
การเปิ ดเสรี ทางการค้ า เป็ น
โอกาสของผูป้ ระกอบการในการ
ขยายตลาด เพิ่มโอกาสทางธุ รกิจ
และเพิ่ มมูลค่ า ทางเศรษฐกิ จให้
ประเทศ
 มี ก ารขยายตัว ของภาคบริ การ
สุ ข ภาพเอกชน และการร่ วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
Social/
 มีระบบสุ ขภาพที่เข้มแข็งและลด  มายาคติ ท างสุ ข ภาพอย่ า งไม่ เ ป็ นเหตุ เ ป็ นผล, การ
escultures
ความเหลื่อมล้ า
เปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างประชากรท าให้ประชากรเกิ ด
น้อ ย อายุ ยื น ยาว ด้อ ยคุ ณ ภาพ, การเข้า ถึ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์
อาหารที่ ทาลายสุ ขภาพมากขึ้ น, ค่านิ ยมและพฤติ กรรม
ของป ระชา ชนเป ลี่ ยนไ ปตามเศรษ ฐกิ จ สั ง ค ม
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และสังคมที่ เปลี่ยนไปทา
ให้สภาพปั ญหาสุ ขภาพและปั จจัยต่างๆ ที่ กระทบกับ
สุ ขภาพเป็ นไปอย่างซับซ้อนมากขึ้น
Technology  พั ฒ นาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ และ  Misuse of communication of technology, การควบคุม
เทคโนโลยีดา้ นสุ ขภาพเพิ่มขึ้น
กากับการสื่ อสารสาธารณะ (Mass communication) ยัง
 เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ ไม่ทนั เหตุ การณ์ ขาด Control and monitoring ขาด
กา ร สื่ อ ส า ร ท า ใ ห้ ผู ้ บ ริ โ ภ ค เกณฑ์และการดาเนิ นการ, การวิจยั และพัฒนาที่ ชัดเจน
ผูป้ ระกอบการ และหน่ ว ยงาน มากาหนดนโยบายมี ไม่เ พี ยงพอ, การกาหนดประเด็น
ภาครั ฐสามารถเข้ า ถึ ง และ วิจยั ไม่เพียงพอและขาดทิ ศทางเพื่ อตอบสนองปั ญหาที่
เชื่ อ มโยงข้อ มู ล ได้ส ะดวกและ สาคัญของประเทศ
รวดเร็ วขึ้น (e-Government และ  เทคโนโลยีก้า วหน้า อย่า งรวดเร็ ว ทาให้การแก้ปั ญหา
e-Business)
เป็ นไปในเชิงรับมากกว่าเชิงรุ ก
Legislation  ก ฎ ห ม า ย แ พ ท ย์ เ ว ช ศ า ส ต ร์  นโยบาย/กฎหมายที่ ไ ม่ ส อดคล้อ งหรื อขาดกลไกที่
ครอบครัวปฐมภูมิ
เหมาะสมกับบริ บทระบบสุ ขภาพในปัจจุบนั
 ปรับบทบาทภารกิ จของกระทรวง  กฎหมายระหว่ า งหน่ ว ยงานมี ค วามซับ ซ้อ น ขาดการ
สาธารณสุ ขเป็ นโอกาสที่แกนหลัก บูรณาการร่ วมกัน
ของประเทศ ในด้านกาหนดนโยบาย
และเป็ นหน่วยงานวิชาการ
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ประเด็น
โอกาส
ความท้ าทาย
Environment  มี เ ครื อข่ า ยการด าเนิ นงานที่  Globalization, Climate Change
เข้มแข็งกับหน่ วยงานนานาชาติ  การเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นมี ค วามเสี่ ย งด้า นปั ญ หา
อาทิ เ ช่ น กรอบความร่ วมมื อ สุ ข ภาพที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นตามมา อาทิ เ ช่ น แรงงานอพยพ
ASEAN Sustainable Development การเดินทาง เป็ นต้น
Goals (SDG), 9 global targets

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ระบุไว้ รวมถึ งจุ ดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทายเพื่อ
กาหนดยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่ อนงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคของประเทศ
สามารถวิเคราะห์ได้เป็ นยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์เชิ งรุ กในการปฏิ รูประบบการบริ หารจัดการ เพื่อเสริ มสร้ าง
เครื อข่ายขยายความร่ วมมือกับภาคส่ วนอื่นๆ การผลักดันกฎหมาย เครื่ องมือ และเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วย
เสริ มความแข็งแกร่ งของระบบที่มีอยู่ รวมถึ งข้อเสนอแนะเชิ งพัฒนา โดยพิจารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบนั
ซึ่งจะต้องมุ่งไปในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ควบคู่ไปกับกระแสการพัฒนาระดับโลก และ
มาตรการที่ จะเสริ มความเป็ นธรรมทางสังคมที่จะเอื้อต่อการส่ งเสริ มการเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารและบริ การ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ป้ องกัน โรค และคุ ้ม ครองผู ้บ ริ โ ภค ประเด็ น ที่ ค วรได้รั บ การพิ จ ารณาในการจั ด ท า
ยุทธศาสตร์ ระดับชาติ ที่มุ่งไปสู่ ความเป็ นเลิ ศคื อการยึดหลักว่า ส่ งเสริ มสุ ขภาพเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของ
ประชาชน และเป็ นหน้า ที่ ข องทุ ก ภาคส่ วนในสั ง คม ไม่ ใ ช่ เพี ย งองค์ก รภาคสาธารณสุ ข เท่ า นั้น ดัง นั้น
ประเด็นที่ควรพิจารณานอกเหนื อไปจากการปรับลดจุดอ่อนและปรับปรุ งแก้ไขข้อท้าทายต่างๆ แล้ว ควรที่
จะพิจารณาถึงประเด็นต่อไปนี้
1. ควรยึ ด กรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี (มั่น คง มั่ง คั่ง ยัง่ ยื น ) เป็ นกรอบหลัก ของการจัด ท า
ยุทธศาสตร์ และให้บูรณาการไปกับยุทธศาสตร์ ความเป็ นเลิ ศด้านอื่นๆ ด้วย ซึ่ งได้แก่ บริ การเป็ น
เลิศ บุคลากรเป็ นเลิศ และบริ หารเป็ นเลิศด้วยธรรมภิบาล
2. ควรมุ่งสู่ การพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ที่มุ่งสู่ การขับเคลื่อนงาน
ด้วยนวัตกรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการสาธารณสุ ข
3. ควรมุ่งบูรณาการงานตามกรอบเป้ าหมายการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals)
ไม่เฉพาะเป้ าที่ 3 (SDG3) ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายการมีสุขภาพดีในทุกช่วงอายุ แต่ควรพิจารณาถึงเป้ าหมาย
อื่นๆ ของ SDG ด้วย สุ ขภาพดีในทุกช่วงอายุ แต่ควรพิจารณาถึงเป้ าหมายอื่นๆ ของอภิบาล ไม่ใช่
เพีย งองค์กรภาคสาธารณสุ ข เท่ านั้นพิ จารณาในการจัดท ายุทธศาสตร์ ไ ม่ว่า จะเป็ นเรื่ องการขจัด
ความยากจน และความหิ วโหย การให้การศึกษาอย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ การเสริ มสร้างศักยภาพ
ของสตรี และความเท่าเทียมทางเพศ การมีน้ าดื่ม –น้ าใช้ที่ถูกสุ ขอนามัย และอื่นๆ
4. ยึดหลัก การและแนวทางที่ ก าหนดใน ‚กฎบัตรออตตาวา‛ ว่า ด้วยการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ (Ottawa
Charter) ที่ มุ่งเน้นในการ (1) สร้ างนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ (2) สร้ างสิ่ งแวดล้อมที่ เอื้ อต่ อ
สุ ขภาพ (3) การเพิ่มศักยภาพของชุ มชน (4) การพัฒนาทักษะส่ วนบุคคล และ (5) การปรับระบบ
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บริ การสาธารณสุ ขไม่ให้มุ่งเฉพาะด้านการรักษาโรคเท่านั้น นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงกฎบัตรอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสรอมสุ ขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎบัตรกรุ งเทพ (Bangkok Charter) ตาม
แนวทาง PIRAB (Partnership-Invest-Regulate-Advocate-Build capacity) และข้อตกลงจากการ
ประชุ มการส่ งเสริ มสุ ขภาพโลกที่นครเซี่ ยงไฮ้ ที่เน้นย้ าให้มีการทางานที่มีธรรมาภิบาล การพัฒนา
เมืองสุ ขภาพดี และ การพัฒนาความรอบรู้ดา้ นสุ ขภาพ
5. เน้นการสร้างความรอบรู้ด้านสุ ขภาพของคนในชาติ (health literacy) และสังคมไทย ( Health
Literate Society) เพื่อให้ประชาชนมีความรอบรู้ดา้ นสุ ขภาพ สามารถตัดสิ นใจและควบคุมปั จจัย
ต่างๆเพื่อกาหนดสุ ขภาพของตนเอง
6. ส่ งเสริ มการนาสุ ขภาพเข้าเป็ นองค์ประกอบในทุกนโยบาย (health in all policies) ซึ่ งย่อมหมายถึง
การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของภาคส่ วนอื่นที่เกี่ ยวข้องกับการกาหนดนโยบายทางสังคม โดยทุกๆ
นโยบายที่กาหนดในกระทรวงและกลุ่มองค์กรต่างๆ ควรพิจารณาการทางานด้วยกระบวนการเพื่อ
ส่ งเสริ มความรอบรู ้ ด้านสุ ขภาพ การตัดสิ นใจที่ มีการพิจารณาถึ งผลกระทบต่อสุ ขภาพเสมอ ทั้ง
ด้านบวก (ปั จจัยคุม้ ครอง) และด้านลบ (เพิ่มความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ)
7. ควรมุ่งเน้นความเป็ นธรรมในสังคม (equity) ในการเข้าถึงบริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย และทุกภูมิภาค
8. การส่ งเสริ มสิ ทธิ มนุษยชน (human rights) ในการเข้าถึง เข้าใจ รับรู้ขอ้ มูลและสามารถนาข้อมูลไป
ประกอบการตัดสิ นใจในการปรับเปลี่ ยนพฤติ กรรมตนเอง สิ่ งแวดล้อม ตลอดจนการเข้าถึ ง หรื อ
เลือกใช้บริ การ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยให้ยอมรับว่า การมีสุขภาพดีเป็ นสิ ทธิ ของประชาชนทุกคน
9. เสริ มสร้างพลังและการมีส่วนร่ วมของภาคส่ วนต่างๆ และชุ มชน (empowerment and participation)
และส่ งเสริ มบทบาทขององค์กรหลักภาคการศึ กษา สังคม สวัสดิ การ และเศรษฐกิ จในการสร้ าง
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ด้วยการบวนการที่ส่งเสริ มการสื่ อสารสุ ขภาพ
และความรอบรู้ดา้ นสุ ขภาพ เพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค และการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
10. สร้ างความตระหนักในพันธะรั บผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่างๆ (social accountability) ที่จะ
ป้ องกันผลกระทบทางสุ ขภาพ ส่ งเสริ มสุ ขภาวะของประชาชน และแสดงบทบาทปกป้ องชุ มชนต่อ
ภัยสุ ขภาพ
11. พัฒนาคุณภาพบริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่มีการปรับกระบวนการ
สื่ อสารสุ ขภาพของทุกวิชาชีพสาธารณสุ ขให้เอื้อต่อการพัฒนาความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ อย่างต่อเนื่อง
(quality)
12. สร้ างความครอบคลุ มทั้งด้านบริ การและครอบคลุมประชาชนทุกระดับ รวมทั้งส่ งเสริ มการเข้าถึง
เข้าใจ โต้ตอบ ซักถามจนเข้าใจในบริ การที่จาเป็ น (availability & accessibility) โดยใช้แนวคิดของ
Life Course Approach to Health เพื่อการดูแลสุ ขภาพอย่างต่อเนื่องตลอดทุกช่วงวัย
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13. ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based practice) ในการขับเคลื่อนงาน เน้นการศึกษาวิจยั ด้าน
ความรอบรู้ ด้า นสุ ข ภาพ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ป้ องกันโรค และคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค และนาผลที่ ได้มา
ประยุกต์เพื่อการพัฒนาบริ การด้านต่างๆ
14. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมการสื่ อสาร การพัฒนาความรอบรู้ดา้ นสุ ขภาพเพื่อการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีการสื่ อสาร
สาธารณะประเภทต่างๆในการสร้างความรอบรู ้แก่ประชาชน (technology and innovations)
15. นาการตลาดเชิงสังคม (social marketing) เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรม การสื่ อสารสุ ขภาพ และสื่ อสาร
ความเสี่ ยง มาประยุกต์ใช้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ
16. บูรณาการงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้เข้ากับแผนการแพทย์ทุกด้าน
ทั้งการแพทย์แผนปั จจุบนั การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ซึ่ งรวมถึงการแพทย์พ้ืนบ้านไทย
(integration)
17. พัฒนางานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้เกิดมีสุขภาพองค์รวม (สุ ขภาพกาย
จิต ปั ญญา และสังคม) อย่างสมดุล (holistic health)
สาหรับแผนงานที่สาคัญ 4 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชี วิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (2)
แผนงานการป้ องกันควบคุ ม โรคและภัย สุ ขภาพ (3) แผนงานการลดปั จจัยเสี่ ยงด้านสุ ขภาพ เพิ่ มปั จจัย
คุม้ ครองด้านสุ ขภาพสุ ขภาพ ด้วยมาตรการทางกฎหมาย หรื อมิติทางสังคม และ (4) แผนงานการบริ หาร
จัดการสิ่ งแวดล้อม ดังมีรายละเอียดในบทที่ 5
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บทที่ 5
ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุ ขภาพ ป้ องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็ นเลิศ
(Promotion, Prevention and Protection Excellence หรือ PP&P Excellence)
วิสัยทัศน์ (Vision)
ประชาชนมีสุขภาพดี มีอายุขยั เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 85 ปี และอายุขยั เฉลี่ ยของการมีสุขภาพดี ไม่นอ้ ยกว่า 75 ปี
อยูใ่ นสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะและมีความสุ ข ภายในปี 2579
พันธกิจ (Mission)
พัฒนาระบบบริ หารจัดการที่เป็ นเลิศในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคแบบมีส่วน
ร่ วมของทุกภาคส่ วนในสังคมเพื่อให้เกิดสุ ขภาวะ
เป้าประสงค์ (Goals)
1. ทุกครอบครัวดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมไทยได้รับการพัฒนาคุณภาพชี วิตเพื่อการมีสุขภาวะผ่านระบวน
การสื่ อสารสุ ขภาพที่ สอดคล้องกับคุ ณลักษณะทางภูมิสังคมเชิ งประจักษ์ของกลุ่ มเป้ าหมายและ
กระบวนการเข้าถึงเข้าใจ โต้ตอบ เพื่อให้สามารถตัดสิ นใจด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้จากข้อมูลที่
ได้รับ เชื่อถือได้ และเป็ นข้อมูลที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพดีของคนในครอบครัว
2. ประชาชนปราศจากโรคและภัยสุ ขภาพด้วยการจัดบริ การในทุกระดับซึ่ งเน้นการมีส่วนร่ วมของทุก
ภาคส่ วนในสังคมและกระบวนการสร้ างเสริ มความรอบรู้ ด้านสุ ขภาพด้วยแนวคิด ทุกระบบเพื่อ
สุ ขภาพ
3. ประชาชนได้รับการปกป้ องสุ ขภาพด้วยการลดปั จจัยเสี่ ยงและเพิ่มปั จจัยคุม้ ครอง ด้วยมาตรการเชิ ง
นโยบาย กฎหมาย สัง คมและสวัส ดิ ก าร และการสื่ อสารสุ ข ภาพที่ เอื้ อต่ อการสร้ า งความรอบรู ้
สุ ขภาพของทุกคน อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. สภาพแวดล้อมทุกแห่ งได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการมีความรอบรู้ดา้ นสุ ขภาพ และการมีสุขภาพดี
ของประชาชนทุกคน
วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. จัด ระบบบริ การส่ ง เสริ มสุ ข ภาพ ป้ องกัน โรค และคุ ้ม ครองผู ้บ ริ โภคตามกลุ่ ม วัย โดยเน้ น
ความร่ วมมือของครอบครัวและชุมชน เพื่อให้มีความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
2. เพิ่มความเข้มแข็งของการจัดบริ การป้ องกันโรคและลดปั จจัยเสี่ ยงเพิ่มปั จจัยคุ ม้ ครองสุ ขภาพ โดย
เน้นการมี ส่วนร่ วมของทุ ก ภาคส่ วนในสัง คม และส่ ง เสริ ม ให้ทุ กคนในสัง คมมี ความรอบรู ้ ด้า น
สุ ขภาพที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวติ และบริ บททางสังคมของตนเอง
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3. ขับเคลื่อนและผลักดันมาตรการ ทางกฎหมาย ทางสังคมและสวัสดิ การ เพื่อ ให้เกิ ดกระบวนการ
สื่ อสารสุ ขภาพของทุกคนในสังคมที่มีเนื้ อหาถูกต้อง ในการลดปั จจัยเสี่ ยงและเพิ่มปั จจัยคุ ม้ ครอง
สุ ขภาพให้มีประสิ ทธิภาพ
4. ปรับปรุ งพัฒนาสภาพแวดล้อมทุกแห่งเพื่อให้เอื้อต่อการมีความรอบรู้ดา้ นสุ ขภาพและการมีสุขภาพ
ดีของประชาชนทุกคน
หลักการสาคัญในการกาหนดยุทธศาสตร์ ส่ ู ความเป็ นเลิศ (Strategic Directions)
การก่ อก าเนิ ดของกฎบัตรออตตาวาเมื่ อ ปี พ.ศ. 2529 ก่ อให้ เกิ ดความตื่ นตัวของผูเ้ กี่ ย วข้องกับ
งานส่ งเสริ มสุ ขภาพในทุ กระดับ แต่ระยะ 30 ปี ที่ ผ่านมา ดู เหมื อนว่า กฎบัตรดังกล่ าวไม่สามารถช่ วยให้
ประชาคมโลกมีสุขภาวะที่ดีเท่าที่ควร จากการประเมินพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่กาลังพัฒนาทัว่
โลก ก็พบว่า ระดับของพฤติกรรมเสี่ ยงไม่ลดลง และรายงานความเจ็บป่ วยด้วยโรคที่สามารถป้ องกันได้โดย
การปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดมา แสดงให้เห็ นว่า งานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค
และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของประเทศต่างๆ ยังไม่ประสบความสาเร็ จ ทาให้ตอ้ งมีการกาหนดให้การส่ งเสริ ม
สุ ข ภาพเป็ นเป้ าหมายของการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน (SDGs) ดังจะเห็ นได้จากเป้ าหมาย SDGs ข้อที่ 3 คื อ
‚การมีสุขภาพที่ดีในทุกช่ วงอายุ‛ ซึ่ งประกอบด้วยเป้ าหมายย่อย 13 เป้ าหมายนั้น เกื อบทุกเป้ าหมายย่อย
มุ่งเน้นงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค ดังนั้น ทุกประเทศมีความจาเป็ นที่จะต้อง
ดาเนินการในเรื่ องส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้ได้ผล
บทเรี ยนจากความไม่สาเร็ จในการดาเนิ นการตามกฎบัตรออตตาวาในรอบ 30 ปี ทาให้มองเห็นว่า
ต้องมีการปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ และดาเนิ นการในรู ปแบบที่ต่างไปจากเดิ ม ซึ่ งจากการวิเคราะห์แนวทาง
และประสบการณ์ของประเทศต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งและส่ วนขาดของงานที่เกี่ ยวข้อง
เห็นความจาเป็ นที่จะต้องกาหนดหลักการดาเนิ นงานที่จะให้ความมัน่ ใจว่า มีความเป็ นเลิศ (PP Excellence)
สามารถนาประเทศชาติ ไปสู่ ความสาเร็ จในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และปกป้ องภัยสุ ขภาพของ
ประชาชน
งานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเป็ นเลิศควรจะยึดกรอบยุทธศาสตร์ ที่สาคัญ
5 ประการดังต่อไปนี้
1. มุ่ ง เน้ น เรื่ อ งความเป็ นธรรม ลดความเลื่ อ มล้ า ในสั ง คม และปกป้ องสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของ
ประชาชน
2. มุ่งสู่ ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อนาไปสู่ ครอบครัวมัน่ คง ประชาชนมัง่ คัง่ และสังคมยัง่ ยืน สอดคล้อง
กับเนื้ อหาในรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และกรอบเป้ าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน (Sustainable Development Goals) ผ่านการขับเคลื่อนตามแนวทางของศาสตร์ พระราชา
ผ่านระบบประชารัฐ
90

3. มุ่งเน้นกระบวนการนายุทธ์ ศาสตร์ ไปแปลงเป็ นโครงการอย่างความสอดคล้องกับบริ บทที่
เกี่ ยวข้อง โดยใช้ขอ้ มูลที่เป็ นหลักฐานเชิ งประจักษ์ (evidence-based) มุ่งเป้ าทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยยึดหลักการตามกฎบัตรออตตาวา เป็ นไปตามแนว PIRAB (Partnership-InvestRegulate-Advocate-Build capacity) ของกฎบัตรกรุ ง เทพฯ และข้อตกลงจากการประชุ ม
ส่ งเสริ มสุ ขภาพโลก ณ นครเซี่ ยงไฮ้
4. มีกระบวนการที่สร้ างข้อตกลงให้ทุกภาคส่ วนเข้ามาร่ วมรับผิดชอบและร่ วมสร้างความรอบรู ้
ด้านสุ ขภาพเพื่อการมีสุขภาพดีของคนในสังคม (Health in All Policy) เพื่อให้เกิดสังคมแห่ ง
ความรอบรู้ด้านสุ ขภาพ (health literacy society) รวมทั้งพัฒนาและส่ งเสริ มพลังอานาจของ
ประชาชนในทุกภาคส่ วนเพื่อให้เกิ ดข้อตกลงในการพัฒนาองค์กร หรื อชุ มชนให้เป็ นองค์กร
รอบรู้สุขภาพ ชุมชนรอบรู้สุขภาพ เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการมีสุขภาพดี
5. มุ่งสร้ างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพบริ การ รวมถึ งส่ งเสริ มการเข้าถึ ง
ข้อมูลเพื่อให้เกิดความร่ วมมือของทุกภาคส่ วนในการสร้างเสริ มการมีสุขภาพ ป้ องกันโรค และ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ /แผนงานสู่ ความเป็ นเลิศด้ านการส่ งเสริมสุ ขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริ โภค
แผนงานที่ 1: พัฒนาคุณภาพชี วติ ประชาชนทุกกลุ่มวัย
แผนงานที่ตอ้ งการพัฒนาคุณภาพชี วิตทุกกลุ่มวัยนั้นเป็ นแผนงานหลักที่สาคัญที่เน้นป้ องกันปั ญหา
สุ ข ภาพและมุ่ ง สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนตามกลุ่ ม อายุแ ละสถานภาพทางสั ง คม (ครอบครั ว )
ตามสภาพปั ญหาที่มีปัจจัยกาหนดสุ ขภาพใกล้เคียงกัน สามารถหามาตรการมาดาเนิ นการตามกลุ่มที่ชดั เจน
โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ ที่สาคัญคือ การลดความเหลือมล้ าของประชากรในแต่ละกลุ่มอายุ รวมถึงการเสริ ม
พลังและความสามารถในการเรี ยนรู ้เพื่อให้ประชนชน รวมถึงผูบ้ ริ หารหน่วยงาน และองค์กร เกิดความรอบ
รู ้ดา้ นสุ ขภาพ นาไปสู่ องค์กรและสังคมรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพที่จะสามารถกาหนดหรื อสร้างสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การมีสุขภาพดีให้กบั ประชาชนเพื่อให้มีความสามารถในการแสวงหาความรู ้ ตั้งคาถามกับสิ่ งที่รับรู ้ ทบทวน
และโต้แย้งเพื่อให้เกิ ดองค์ความรู ้ ที่ชดั เจนก่อนการตัดสิ นใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิถีชีวิตและบอก
เล่าหรื อสื่ อสารให้ผอู้ ื่นได้รับทราบถึงนวัตกรรม หรื อวิธีการใหม่ที่ตนเองได้มีประสบการณ์ตรงในการดูแล
สร้างเสริ มสุ ขภาพตนเอง ครอบครัว และเกิดนวัตกรรมใหม่ๆในการดูแลสุ ขภาพตนเอง ชุมชนและสังคม
จากสภาพปั ญหาปั จจุบนั แม้อตั ราตายมารดาลดลงเหลือ 23.3 ต่อเกิดมีชีพแสนคน ในปี พ .ศ. 2557
แต่ก็ยงั นับเป็ นปั ญหา และสาเหตุการเสี ยชี วิตของมารดาส่ วนใหญ่ยงั มีปัญหาแทรกซ้อนจากการแท้งและ
การคลอด
อัตราตายเด็กอายุ 0-5 ปี ในปี 2557 มีอตั ราตาย 8.8 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ซึ่ งมีแนวโน้มลดลง
ด้านภาวะโภชนาการและพัฒนาการพบว่า น้ าหนักของทารกแรกเกิ ด ยังมี น้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรั ม
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ร้อยละ 7.6 ซึ่ งนับว่ายังเป็ นปั ญหาและยังไม่บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 7 และ จากผลการสารวจ
การพัฒนาด้านสติปัญญา ในปี 2559 ในเด็กนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีระดับสติปัญญาเฉลี่ยในเกณฑ์
ปกติ แต่ค่อนข้างต่ากว่าค่ากลางของมาตรฐานสากล การสารวจระดับ ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สะท้อน
สภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กไทย ซึ่ งควรได้รับการส่ งเสริ มป้ องกันตั้งแต่มารดาตั้งครรภ์ และให้ความสาคัญ
กับเด็กปฐมวัยให้มากขึ้น
กลุ่ ม เด็ก วัย เรี ย น (5-14 ปี ) ส่ วนใหญ่ปั ญหาสาคัญของเด็ก วัย เรี ย นเกิ ดจากภาวะโภชนาการ
มีแนวโน้มภาวะทั้งขาดและโภชนาการเกิน ซึ่ งเป็ นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังในอนาคต รวมทั้ง
ค่อนข้างเตี้ย แคระแกน มีระดับสติปัญญาต่ากว่ามาตรฐานสากล ซึ่ งเป็ นความท้าทายที่ตอ้ งการสร้างเยาวชน
คนรุ่ นใหม่ที่เก่ง ดีมีสุขในอนาคต ส่ วนสาเหตุการเสี ยชีวติ ที่สาคัญคือ การจมน้ า ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่ตอ้ งแก้ไขให้
ได้ผล
กลุ่ ม เด็ ก วัย รุ่ น ไทย (15-20 ปี ) ส่ วนใหญ่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมเสี่ ย งด้า นสุ ข ภาพคื อ ดื่ ม
แอลกอฮอล์และสู บบุหรี่ เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่ นยังเป็ นปั ญหาและมีความรุ นแรงมาก
ขึ้นในสังคมไทย รวมถึงปั ญหาอุบตั ิเหตุในวัยรุ่ นซึ่ งนามาความสู ญเสี ยของสังคมโดยรวม
กลุ่มวัยทางาน (21-59 ปี ) มีปัญหาเรื่ องสุ ขภาพที่มีสาเหตุจากพฤติกรรมเสี่ ยงต่างๆ และการเกิ ด
อุ บ ัติ เ หตุ ส าหรั บ สาเหตุ ก ารตายที่ ส าคัญ คื อ อุ บ ัติ เ หตุ ท างถนน รองลงมาคื อ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี / เอดส์
โรคมะเร็ งตับ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวาน ทาให้เกิดการเสี ยชีวติ ก่อนวัยอันควรจานวนมาก
กลุ่มผูส้ ู งอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี ) มี ปัญหาหลักคือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอุ ดกั้นเรื้ อรั ง
โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือดและโรคสมองเสื่ อม รวมถึงปั ญหาผูส้ ู งอายุที่อยูใ่ นภาวะพึ่งพิงหรื ออยู่ตวั
คนเดี ยวที่เพิ่มมากขึ้น จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ อต่อการดารงชี วิตของผูส้ ู งอายุ และ
จัดระบบการสร้ างเสริ มสุ ขภาพที่จะสามารถสนับสนุ นให้ผสู ้ ู งอายุมีชีวิตที่ช่วยเหลื อตนเองให้ได้นานที่สุด
และมีรายได้พอที่สามารถมีชีวติ อยูไ่ ด้อย่างมีศกั ดิ์ศรี
การพัฒนาคุ ณภาพชี วิตด้านสุ ขภาพของคนไทยทุกกลุ่มวัย มุ่งเน้นในการพัฒนาคนตลอดช่ วงชี วิต
โดยให้มีความเชื่อมโยงกับกระทรวงหลักที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยโครงการย่อย 5 โครงการดังนี้
1. โครงการพัฒนาและสร้ างเสริ มสุ ขภาพกลุ่มสตรี และเด็กปฐมวัยโดยใช้ หลักการสื่ อสารและ
สร้ างเสริ มความรู้ ด้านสุ ขภาพ และองค์ ความรู้ ในการสร้ างสุ ขภาพกลุ่มสตรี และเด็กปฐมวัย
เพือ่ ให้ เด็กทุกคนทีอ่ ยู่ในประเทศไทยไม่ ว่าจะมีสถานะต่ างกันอย่ างไรได้ รับโอกาสในการพัฒนา
ไปถึงขีดสู งสุ ดของศักยภาพทีม่ ีอยู่
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ก. หญิงตั้งครรภ์ ได้ รับการเตรียมพร้ อมก่อนคลอด
1) พัฒนาบริ การการเตรี ยมความพร้อมของบุคคลวัยเจริ ญพันธุ์ก่อนตั้งครรภ์ที่เป็ นมิตรและ
ครอบคลุม
2) พัฒนาบริ การฝากครรภ์ การคลอด และการดูแลหลังคลอด ที่ปลอดภัย เป็ นมิตร และ
ครอบคลุม การป้ องกันภาวะซี ดและการเสริ มเกลือไอโอดีนแก่มารดา
ข. ทารกแรกคลอดและเด็กปฐมวัยได้ รับการดูแลอย่ างเหมาะสม
3) กาหนดนโยบายที่มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่ วนให้ความสาคัญต่อเด็กปฐมวัย
4) การส่ งเสริ มการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ส่ งเสริ มภาวะโภชนาการ
ตามวัย และพัฒนาสถานเลี้ยงดูเด็กที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย
5) ส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรคที่จาเป็ นและมีประสิ ทธิ ภาพ
ค. เด็กไทยมีพัฒนาการด้ านสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ ให้ สมวัยของเด็กและใน
ประชาชนทุกกลุ่ม
6) พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมเพื่อสร้างสวัสดิ ภาพสาหรับเด็กปฐมวัย
7) ส่ งเสริ ม การเลี้ ย งดู เด็กให้มี พฒั นาการด้านสติ ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ ใ ห้
สมวัยของเด็กและในประชาชนทุกกลุ่ม
8) เด็กปฐมวัย ที่ มี พฒั นาการล่ า ช้า ได้รับการคัดกรอง กระตุ น้ พัฒนาการ และดู แลอย่า ง
ต่อเนื่อง
9) เด็ ก ที่ มี ข ้อ บกพร่ อ งทางกาย จิ ต และ สั ง คม (ยากจน หรื อ อยู่ ใ นสิ่ ง แวดล้อ มที่ ไ ม่
เหมาะสม) ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม
10)พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมเพื่อเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ และจัดสิ่ งแวดล้อม
ที่ปลอดภัยต่อเด็กปฐมวัย
2. โครงการพัฒนาและสร้ างเสริ มสุ ขภาพกลุ่มวัยเรี ยนและวัยรุ่ นโดยใช้ หลักการสื่ อสารและสร้ าง
เสริ มความรู้ ด้านสุ ขภาพ การพัฒนาโรงเรี ยนรอบรู้ ด้านสุ ขภาพ ชุ มชน และสั งคมรอบรู้ ด้าน
สุ ขภาพ และองค์ ความรู้ ในการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
1) ส่ งเสริ มและพัฒนาโรงเรี ยนรอบรู ้ สุขภาพเพื่อสร้ างทักษะชี วิตและทักษะสุ ขภาพของ
กลุ่มวัยเรี ยน
2) ส่ งเสริ มบริ การอนามัยเจริ ญพันธุ์ที่เป็ นมิตรสาหรับกลุ่มวัยเรี ยน วัยรุ่ น
3) ส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพและสวัสดิการสังคมของกลุ่มวัยรุ่ นเปราะบาง
4) สร้ างพื้นที่ สาธารณะที่ ปลอดภัยในชุ มชนและสังคมสาหรั บ เด็กทุ กกลุ่ มเพื่ อส่ ง เสริ ม
การเรี ยนรู ้และการแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
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5) ส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรคที่จาเป็ น
6) ส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การการให้คาปรึ กษาทางสุ ขภาพสาหรับวัยรุ่ น
7) ส่ ง เสริ ม การค้น หาศัก ยภาพของเด็ ก วัย เรี ย นและการอ่ า นออกเขี ย นท าให้ เ ด็ ก รั บ รู ้
ความสามารถของตนเอง เพื่อพัฒนาสุ ขภาวะทางสังคมและจิตใจแก่ เด็ก วัยเรี ยนและ
วัยรุ่ น
3. โครงการพัฒนาและสร้ างเสริ มสุ ขภาพกลุ่มวัยทางานด้ วยกระบวนการพัฒนาองค์ กรรอบรู้
ด้ านสุ ขภาพ
1) สร้างเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในสถานประกอบการ เน้นการให้
ข้อมูลสุ ขภาพที่สอดคล้องกับวิถีและบริ บทการทางานที่จะมีผลต่อสุ ขภาพ และเป็ นไป
ตามมาตรฐานสากลของการเพื่อการเป็ นสถานประกอบการรอบรู้สุขภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล
2) ส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคตามสิ ทธิ
ประโยชน์ที่กาหนด
3) ส่ งเสริ มการเข้าถึงระบบการออมระยะยาวเพื่อความมัน่ คงด้านสุ ขภาพ
4) ส่ งเสริ มบริ การอาชีวอนามัยเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพของคนในวัยทางาน
5) พัฒนาระบบควบคุมป้ องกันอุบตั ิภยั ในการการทางานและการดารงชีวิตประจาวันของ
ประชาชน
4. โครงการพัฒนาและสร้ างเสริ มสุ ขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุด้วยกระบวนการพัฒนาความรอบรู้
ด้ านสุ ขภาพ และการสื่ อ สารสุ ขภาพที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้ สูงอายุ ผู้ ดูแล และ
ครอบครัว
1) จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดารงชีวิตของผูส้ ู งอายุ
2) ส่ งเสริ มให้เกิดการสร้างเสริ มศักยภาพผูส้ ู งอายุ (active ageing) และการนาศักยภาพของ
ผูส้ ู งอายุมาใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม (engagement)
3) ส่ งเสริ มให้เกิดบริ การทางสังคมสาหรับผูส้ ู งอายุ
4) ส่ งเสริ มการเข้าถึ ง เข้าใจ และการตัดสิ นใจอย่างเข้าใจข้อมูลที่ แท้จริ งในการเลื อกใช้
บริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคตามสิ ทธิ ประโยชน์ที่กาหนด
5) ส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การด้านสุ ขภาพจิตเพื่อส่ งเสริ มความตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง
6) ส่ งเสริ มการดูแลระยะยาว (long term care) ด้วยการมีส่วนร่ วมของชุมชนรอบรู้สุขภาพ
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5. โครงการพัฒนาสุ ขภาวะครอบครั วด้ วยกระบวนการพัฒนาความรอบรู้ ด้านสุ ขภาพ และการ
สื่ อสารสุ ขภาพทีเ่ หมาะสมกับความสามารถของสมาชิ ก เศรษฐฐานะและความสามารถในการ
เรียนรู้ ของสมาชิ กครอบครัว ผู้ดูแล หรืออาสาสมัครครอบครัว
1) พัฒนาศักยภาพสมาชิ กในครอบครัวให้เป็ นอาสาสมัครครอบครัวที่มีความรอบรู้ ดา้ น
สุ ขภาพ
2) ส่ งเสริ มการรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว
3) ส่ งเสริ มการเข้าถึงสวัสดิการสังคมสาหรับบุคคลในครอบครัวที่เป็ นกลุ่มเปราะบาง
4) ส่ งเสริ มให้มีระบบป้ องกันและควบคุมความรุ นแรงในครอบครัว รวมถึงการสร้างเสริ ม
ให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว
5) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กในครอบครัวเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกัน
โรค
6) ส่ งเสริ มบริ การสุ ขภาพครอบครัวโดยทีมสหวิชาชีพ (หมอครอบครัว)
7) ส่ ง เสริ ม การดู แ ลสุ ข ภาพตนเองด้ว ยการแพทย์แ ผนไทย การแพทย์ท างเลื อ ก และ
สมุนไพรไทย
8) สร้างความรอบรู้ดา้ นสุ ขภาพด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร
ไทยเพื่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค รวมทั้งเพิ่มการเข้าถึงการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในระบบ
สุ ขภาพและในชีวติ ประจาวัน
9) ส่ งเสริ มการสร้ างสุ ขภาพตามแนวคิ ดสุ ขภาพดี วิถีธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่ น และ
พัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์ผสมผสานสู่ การท่องเที่ยว
เชิงสุ ขภาพ
10)ส่ งเสริ มอนามัยและสุ ขภาพช่องปากของสมาชิกทุกวัยในครอบครัว
11)ส่ งเสริ มสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้เป็ นมิตรต่อคนทุกช่วงวัยโดยทุกภาคส่ วน
แผนงานที่ 2: การป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพ
จากสถานการณ์ ใ นภาพรวมปั ญ หาโรคและภัย สุ ข ภาพยัง คงมี ปั ญ หาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เกิ ด จาก
กระบวนการที่ผา่ นทางานแยกส่ วนเป็ นตามหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ขาดการบูรณาการกลไก
ที่ชดั เจนต่อเนื่องในการติดตาม กาหนดทิศทาง ขับเคลื่อนการดาเนิ นงานระดับนโยบายของประเทศ รวมถึง
กลไกที่มีอยูด่ าเนิ นการเป็ นประเด็นในด้านบริ การสุ ขภาพและการตั้งรับมากกว่าเชิงรุ กด้านปั จจัยเสี่ ยง และ
การสร้ า งความตื่ น ตัว ของประชาชน กิ จ กรรมส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการรณรงค์ ที่ ไ ม่ ต่ อ เนื่ อ ง การคิ ด ใน
เชิ งยุทธศาสตร์ ไม่ชดั เจน ขาดการประเมิ นผลที่เหมาะสม ทาให้ขอ้ มูลไม่เพียงพอนามาพัฒนามาตรการ
ดาเนิ นงาน มีขอ้ จากัดเกี่ยวกับการจัดการด้านงบประมาณ การบริ หารงาน การกาหนดเป้ าหมายการสั่งการ
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การจัดการสั่งการจากหน่วยงานส่ วนกลาง รวมทั้ง การจัดการระบบสนับสนุนที่ทาให้มีการปรับเคลื่อนตาม
เป้ าหมายหลักได้จริ ง ยังไม่มีระบบที่ชดั เจนในการบูรณาการในมาตรหลักที่ทางานกับเครื อข่ายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรี ยน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สถานประกอบการ รวมทั้งการประสานงานกับองค์กร
ต่างๆ อาทิ สสส. สปสช. เครื อข่ายวิชาชี พ ยังไม่มีแผนร่ วมกันที่ชดั เจน ดังนั้นแนวทางการดาเนิ นงานควร
ปรับให้มีกลยุทธ์ที่เหมาะสม ปฏิรูประบบการจัดการให้บูรณาการ เสริ มความเข้มแข็งในระบบเฝ้ าระวังและ
การป้ องกันควบคุมโรคที่มีอยู่ สร้างภาคีเครื อข่ายที่เข้มแข็งในทุกระดับ เพื่อให้แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการป้ องกันควบคุ มโรค และภัยสุ ขภาพต่างๆ รวมถึงการตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ นได้บรรลุตามเป้ าประสงค์
ต่อไป ดังนี้
1. โครงการพัฒนาระบบเฝ้ าระวังและป้องกันควบคุมโรคในภาวะฉุ กเฉินและภัยสุ ขภาพ
เป็ นระบบที่ ส าคัญที่ ต้อ งมี เ พื่ อ ความมัน่ คงของประเทศ ลดผลกระทบและความเสี ย หายจาก
การเจ็บป่ วยรวมถึงความสู ญเสี ยทางสังคม เศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมหาศาล ที่ผา่ นมา จะเห็นได้วา่ จุด
แข็งของประเทศไทย คือ การมีโครงสร้างระบบสาธารณสุ ขที่เข้มแข็งของภาครัฐนั้น ช่วยให้ระบบสั่งการ
ตอบโต้ได้อย่างเป็ นระบบ แต่ในขณะเดี ยวกันการที่ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ ตอ้ งเผชิ ญกับภัยที่ ทา้ ทาย
ใหม่ๆ จากการเปิ ดเสรี และการพัฒนาการท่องเที่ยว จึงจาเป็ นต้องมีระบบที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ ว บูรณา
การเบ็ดเสร็ จในระดับจังหวัดหรื อระดับอาเภอ เพื่อการตอบโต้และควบคุมภัยอย่างเหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพ
และสอดคล้องทันกับสถานการณ์ มากยิ่งขึ้ น หรื ออาจบูรณาการหลายแผนงานภายใต้กลยุทธ์เดี ยวกันเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน มาตรการที่ควรดาเนินงานมีดงั นี้
1) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมและความรอบรู้ของชุ มชนและทุกภาคส่ วนในสังคมในการเฝ้ าระวัง
ป้ องกันและควบคุมโรคในภาวะฉุกเฉินและภัยสุ ขภาพ สร้างความร่ วมมือและสนับสนุ นทั้ง
บุคลากร เครื่ องมือ ข้อมูลหรื อองค์ความรู ้ ต่างๆ จากภาคีเครื อข่ายภายในประเทศ รวมถึ ง
เครื อข่ายนานาชาติ
2) จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอจากระดับนโยบายในทุ ก ภาคส่ วนในการดาเนิ นงาน และ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกระดับ
3) ประสานให้ เ กิ ด การเข้า ถึ ง ระบบเยี ย วยา และการฟื้ นฟู ค รอบครั ว และชุ ม ชน ที่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินและภัยสุ ขภาพ
4) ส่ งเสริ มและพัฒนาบทบาทการนาด้านนโยบาย และยุทธศาสตร์ การเฝ้ าระวัง ป้ องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพ
5) ปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บให้เจ้า หน้า ที่ มี อานาจหน้า ที่ ที่ เหมาะสมในการปฏิ บ ัติง านได้อย่า ง
รวดเร็ ว เพื่อให้ระบบการตอบโต้ภยั สุ ขภาพฉุ กเฉิ นได้ประสิ ทธิ ภาพสู่ ระดับสากล
6) พัฒนาการสื่ อสารความเสี่ ยงและประชาสัมพันธ์เพื่อการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคใน
ภาวะฉุกเฉินและภัยสุ ขภาพให้กบั ผูเ้ กี่ยวข้องทุกภาคส่ วนอย่างเหมาะสม
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7) พัฒ นาศัก ยภาพของบุ ค ลากรโดยเฉพาะ เรื่ องทัก ษะการสื่ อสารความเสี่ ยง และ
กระบวนการพัฒนาความรอบรู้ดา้ นสุ ขภาพของบุคคลากรในองค์กรที่รับผิดชอบต่อการเฝ้ า
ระวังและป้ องกันควบคุมโรคในภาวะฉุ กเฉิ นและภัยสุ ขภาพ
8) พัฒนาและปรั บปรุ ง แผนรั บภัยพิ บตั ิ และเตรี ย มความพร้ อมและการจัดการ รวมถึ งการ
วิเคราะห์ติดตามประเมินผลในการเฝ้ าระวัง ป้ องกันควบคุ มโรคในภาวะฉุ กเฉิ น และภัย
สุ ขภาพตามมาตรฐานสากล
9) พัฒนานวัตกรรมเพื่อส่ งเสริ มทักษะการสื่ อสารความเสี่ ยง และกระบวนการพัฒนาความ
รอบรู้ดา้ นสุ ขภาพ มาตรการ มาตรฐาน และวิชาการ การเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุมโรคใน
ภาวะฉุกเฉินและภัยสุ ขภาพของประเทศ
2. โครงการควบคุมโรคติดต่ อ
โรคติ ด ต่ อ ยัง คงเป็ นปั ญ หาทางด้า นสาธารณสุ ข ล าดับ ต้น ๆ ของประเทศ อัน เป็ นผลมาจาก
การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน และการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมต่างๆ หากพิจารณาในระดับประเทศควรเน้น
ปั ญหาโรคที่ สาคัญ แนวโน้ม รุ นแรงขึ้ นและมี ผลกระทบภาระโรคมากของประเทศ อาทิ เช่ น เอดส์ และ
วัณ โรค พิ จ ารณาโรคที่ ส ามารถป้ องกัน ได้ด้ว ยวัค ซี น ซึ่ งต้อ งอาศัย ความครอบคลุ ม ของการฉี ด วัค ซี น
ทัว่ ประเทศ หรื อโรคติดต่อที่เกิ ดขึ้นใหม่ๆ สาหรับในพื้นที่ซ่ ึ งมีความหลากหลายและบริ บทที่แตกต่างกัน
ควรมีการพิจารณาลาดับความสาคัญของโรคที่สาคัญให้สอดคล้องกับบริ บทของแต่ละพื้นที่ โดยใช้ขอ้ มูล
เชิงประจักษ์ที่มีในแต่ละพื้นที่ในการวิเคราะห์ให้มีประสิ ทธิ ภาพและชัดเจนยิ่งขึ้น มาตรการที่จะดาเนินงาน
ได้แก่
1) กาหนดให้งานควบคุมโรคติดต่อเป็ นนโยบายสาธารณะ มีมาตรการทางสังคมที่ทุกภาคส่ วน
ต้องเข้ามามีบทบาทในการดาเนินงาน
2) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับอาเภอเพื่อการประสานงานความร่ วมมือต่างๆ ในระดับอาเภอ/
ระดับจังหวัดอย่างเป็ นทางการ
3) สร้ า งความมี ส่วนร่ วมของทุ กภาคส่ วนในทุ กระดับ ทั้ง ภายในประเทศและนานาชาติ ใ น
การควบคุมป้ องกันโรค
4) เสริ มสร้างพลัง (Empower) ในทุกภาคส่ วน รวมถึ งส่ งเสริ มกระบวนการ (Appreciation)
เป็ นกลไกสร้ างคุ ณค่ า ติ ดตามประเมิ นผลกระบวนการพัฒนา และ นวัตกรรมของภาคี
สุ ขภาพที่สอดคล้องกับบริ บททางสังคม
5) พัฒนาบริ การรวมถึงเทคโนโลยีในการวินิจฉัยและชันสู ตรโรคติดต่อที่ยงั เป็ นปั ญหา
6) สนับสนุนงบประมาณ ยา เวชภัณฑ์ เครื่ องมือ หรื ออุปกรณ์ บุคลากรที่จาเป็ นในการป้ องกัน
ควบคุมโรคในชุมชน และในสถานพยาบาล รวมถึงการกาจัดขยะติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน
7) พัฒนาการวิจยั การผลิต และการกระจายวัคซีน เพื่อป้ องกันโรคติดต่อที่สาคัญของประเทศไทย
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8) พัฒนาบทบาทการนาด้านนโยบาย และยุทธศาสตร์ บูรณาการการจัดการป้ องกันควบคุ ม
โรค รวมถึ ง การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย อาทิ เช่ น กาหนดมาตรการเพื่อส่ งเสริ ม
การใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมเพื่อลดภาวะเชื้ อดื้อยา มาตรฐานในการป้ องกันควบคุ มโรค
ภายในสถานพยาบาล และการกาจัดขยะติดเชื้อที่เหมาะสม เป็ นต้น
9) ควบคุมสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเพื่อควบคุมป้ องกันโรคติดต่อ รวมถึงสัตว์นาโรค
10) พัฒนาการสื่ อสารความเสี่ ยงและประชาสัมพันธ์ และการทางานที่เน้นกระบวนการสร้าง
ความรอบรู้ ด้า นสุ ขภาพเพื่อการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุ มโรค ให้คนในสังคม และ
ผูเ้ กี่ยวข้องได้เข้าใจ ไม่ตื่นตระหนก สามารถนาไปปฏิบตั ิ หรื อผลักดันในเกิดนโยบายและ
ความร่ วมมือที่ดี
11) เสริ ม สร้ างความเข้ม แข็ง ของบุ คลากรและที มในทุ กระดับในการเฝ้ าระวัง สอบสวน
รายงาน สื่ อสารสาธารณะในการควบคุ ม โรคติ ดต่ อ เพื่ อให้เกิ ดความรอบรู ้ ด้า นสุ ข ภาพ
โดยเฉพาะการควบคุมโรคติดต่อในบริ บททางสังคมของตนเอง
12) พัฒนานวัตกรรม มาตรการ มาตรฐาน และวิชาการ ระบบเฝ้ าระวังและการจัดการข้อมูลเพื่อ
การควบคุ มโรคติ ดต่ อให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อส่ งเสริ มทักษะการสื่ อสารความเสี่ ยง และ
กระบวนการพัฒนาความรอบรู้ดา้ นสุ ขภาพ
13) เตรี ยมความพร้ อมและการจัดการ รวมถึ งการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลในการป้ องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพตามมาตรฐานสากล
14) ส่ งเสริ มทักษะการทางานส่ งเสริ มสุ ขภาพโดยใช้หลักฐานเชิ งประจักษ์ (evidence-based
practice)
3. โครงการควบคุมโรคไม่ ติดต่ อและภัยสุ ขภาพ
แนวโน้มของโรคไม่ติดต่อและภัยสุ ขภาพที่เพิ่มขึ้น อันเนื่ องจากปั จจัยที่ซับซ้อนที่เป็ นผลมาจาก
การเปลี่ ยนแปลงของสภาพอากาศ สิ่ ง แวดล้อม และพฤติ กรรมของมนุ ษ ย์น้ นั จาเป็ นต้องมีก ารวางแผน
มาตรการในการป้ องกันควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพอย่างรอบด้าน บูรณาการกับหลายภาคส่ วนที่เกี่ ยวข้อง
เพื่อการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน สาหรับมาตรการที่ควรดาเนิ นการในการควบคุม
โรคไม่ติดต่อและภัยสุ ขภาพควรเน้นการสร้ างภาคี ความร่ วมมือ เพื่อให้เกิ ดการปรับเปลี่ ยนสิ่ งแวดล้อมที่
เหมาะสม มาตรการด้านกฎหมายและการเสริ มสร้างองค์ความรู ้ในการปรับพฤติกรรมสุ ขภาพ ดังต่อไปนี้
1) กาหนดให้งานควบคุ มโรคไม่ติดต่อเป็ นนโยบายสาธารณะ มีมาตรการทางสังคมที่ทุกภาค
ส่ วนต้องเข้ามามีบทบาทในการดาเนินงาน
2) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับอาเภอเพื่อการประสานงาน ความร่ วมมือต่างๆ ในระดับอาเภอ/
ระดับจังหวัดอย่างเป็ นทางการ
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3) สร้ า งความมี ส่ วนร่ วมของทุ กภาคส่ วนทั้ง ภาครั ฐ ท้องถิ่ น เอกชน และประชาชนในทุ ก
ระดับในการป้ องกันโรคไม่ติดต่อตามแนวสุ ขภาพดีวถิ ีชีวิตไทยหรื อวิถีสุขภาพ
4) เสริ มสร้างพลัง (Empower) ในทุกภาคส่ วน รวมถึ งส่ งเสริ มกระบวนการ (Appreciation)
เป็ นกลไกสร้ างคุ ณค่า ติ ดตามประเมิ นผลกระบวนการพัฒนา และ นวัตกรรมของภาคี
สุ ขภาพที่สอดคล้องกับบริ บททางสังคม
5) พัฒนาและสนับสนุนระบบเฝ้ าระวังโรคไม่ติดต่อที่สาคัญอย่างต่อเนื่ อง
6) พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อบูรณาการการดาเนินงานกับภาคีเครื อข่ายทั้งในทุกระดับ
7) พัฒนานโยบายสาธารณะและกฎหมายที่สนับสนุ นการควบคุม ป้ องกันโรคและภัยสุ ขภาพ
รวมถึงการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
8) ส่ งเสริ มให้การออกนโยบายและผลิตภัณฑ์ของทุกภาคส่ วนคานึงถึงสุ ขภาวะของประชาชน
9) สร้างนโยบายเพื่ออุดหนุนสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสุ ขภาพ
10) พัฒนาระบบและกลไกส่ งเสริ มการรอบรู ้สุขภาพเกี่ยวกับการป้ องกันโรคไม่ติดต่อ
11) ส่ งเสริ มแรงขับเคลื่อนทางสังคม สื่ อสารความเสี่ ยงและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ องให้คน
ในสังคม และผูเ้ กี่ยวข้องได้เข้าใจ ไม่ตื่นตระหนก สามารถนาไปปฏิบตั ิ หรื อผลักดันในเกิด
นโยบายและความร่ วมมือที่ดี
12) เสริ ม สร้ า งความเข้ม แข็ง ของบุ ค ลากรและที ม ในทุ ก ระดับ ในการเฝ้ าระวัง สอบสวน
รายงาน สื่ อสารสาธารณะในการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุ ขภาพ
13) สร้ างและพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลสุ ขภาพและส่ งเสริ มการเข้าถึ งข้อมูลสุ ขภาพที่ถูกต้องร่ วมกับ
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาศักยภาพชุมชน/ท้องถิ่น รวมถึงภาคีเครื อข่าย
14) ส่ งเสริ มทักษะการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพโดยใช้หลักฐานเชิ งประจักษ์ (evidence-based
practice)
15) เตรี ยมความพร้อมและการจัดการ รวมถึงการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลในการป้ องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพตามมาตรฐานสากล
16) ส่ งเสริ มให้ มี ข ้ อ มู ล นวั ต กรรมเพื่ อ ส่ งเสริ มทั ก ษะการสื่ อสารความเสี่ ยง และ
กระบวนการพัฒนาความรอบรู้ดา้ นสุ ขภาพ
17) เพื่อการควบคุมป้ องกันโรคและภัยสุ ขภาพให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
แผนงานที่ 3: การลดปัจจัยเสี่ ยงด้ านสุ ขภาพ เพิม่ ปัจจัยคุ้มครองสุ ขภาพ ด้ วยมาตรการทางกฎหมาย หรื อมิติ
ทางสั งคม
การลดปั จ จัย เสี่ ย งด้า นสุ ข ภาพเป็ นแนวทางส าคัญ ในการป้ องกัน โรค ทั้ง นี้ ปั จ จัย เสี่ ย งด้า น
โรคติดต่อคือการมีผปู ้ ่ วยอยูใ่ นชุมชน ซึ่ งสามารถแพร่ เชื้ อโรคไปสู่ บุคคลอื่น จึงควรดาเนินการเฝ้ าระวัง และ
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สร้างเสริ มภูมิคุม้ กันแก่ประชาชน ในขณะเดียวกัน มีการขับเคลื่อนงานเพื่อลดปั จจัยเสี่ ยงหลักที่นาไปสู่ ภาวะ
เจ็ บ ป่ วยด้ว ยโรคไม่ ติ ด ต่ อ ซึ่ งได้แ ก่ พ ฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ พฤติ ก รรม
การบริ โภคที่ไม่เหมาะสม รวมถึ งการไม่ออกกาลังกาย (หรื อการมีพฤติกรรมเนื อยนิ่ ง) การลดปั จจัยเสี่ ยง
ยังรวมถึ งการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยการควบคุ มอาหารหรื อผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ ที่ มีผลต่อสุ ขภาพ รวมไปถึ ง
การส่ งเสริ มหรื อเพิ่มปั จจัยคุ ม้ ครองสุ ขภาพ เช่ น การบริ โภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ (ผัก ผลไม้)
เป็ นต้น มาตรการที่ดีที่สุด (Best Buys) ในการลดปั จจัยเสี่ ยงด้านสุ ขภาพดังกล่าวได้แก่ การลดพฤติกรรมฅ
การสู บบุหรี่ ดว้ ยการเพิ่มพื้นที่ปลอดบุหรี่ ห้ามโฆษณาบุหรี่ ให้ขอ้ มูลคาเตือนพิษของบุหรี่ มาตรการทางภาษี
และราคา ส่ วนมาตรการลดการบริ โภคสุ รา เน้นการจากัดการเข้าถึงเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามโฆษณาสิ นค้า
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรการทางภาษีและราคา บังคับใช้กฎหมาย สาหรับพฤติกรรมการบริ โภค หวาน
มัน เค็ม ลดการบริ โภคเกลื อ ลดการบริ โภคไขมันทรานส์ ดาเนิ นการโดยการให้ความรู้และรณรงค์สร้าง
กระแสตื่นตัวการบริ โภคอาหารที่ไม่เหมาะสม และการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ ให้มีการรณรงค์ทาง
สื่ อมวลชน เป็ นต้น สาหรับแผนการลดปัจจัยเสี่ ยงประกอบด้วย
1. โครงการลดปั จจั ยเสี่ ยงด้ านสุ ขภาพ การจั ดสภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่ อสุ ขภาพและสร้ างปั จจั ย
คุ้มครองด้ านสุ ขภาพ
1) พัฒนาระบบเฝ้ าระวังปั จจัยเสี่ ยงสุ ขภาพที่สาคัญอย่างต่อเนื่อง
 เน้นการเฝ้ าระวังปั จจัยเสี่ ยงด้านสุ ขภาพที่ทาให้เกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่สาคัญ
 ดาเนิ น การทั้ง เชิ ง รุ ก และเชิ ง รั บ ด้ว ยการใช้ข ้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ โดยจัด ระบบข้อ มู ล
พฤติกรรมเสี่ ยง เชื่อมโยงข้อมูลที่จดั เก็บในระบบงานอื่นเชื่ อมโยงข้อมูลในมิติเชิ งสังคม
(social determinant) เพื่อนาข้อมูลไปพยากรณ์โรคและภัยสุ ขภาพ
 ผลักดันให้ผมู ้ ีอานาจในการออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น กาหนดบทบัญญัติ ข้อกาหนดของ
ท้องถิ่ น ในการควบคุ มสถานที่ปลอดบุหรี่ ปลอดเหล้า และอาหารที่ไม่เหมาะสมกับ
สุ ขภาพ ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้จริ งจัง
 ส่ งเสริ มกลไกการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อเพิ่มปั จจัยการคุม้ ครองด้านสุ ขภาพ
 ผลักดันให้มีมาตรการทางกฎหมายแบบการมีส่วนร่ วมทุกภาคส่ วน (smart regulation)
2) ส่ งเสริ มสุ ขภาพโดยการให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง มี ภูมิตา้ นทานโรคติดต่อที่สาคัญ
และส่ งเสริ มการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง
 สร้ า ง Model ต้น แบบเพื่ อ ลดการสู บ บุ ห รี่ การดื่ ม แอลกอฮอล์ และส่ ง เสริ ม การ
รับประทานอาหารที่ดีต่อสุ ขภาพ กิจกรรมการออกกาลังกาย ต่อยอดและขยายเครื อข่าย
จาก best practice ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ความเชื่ อ ค่านิ ยม วิถีการดาเนินชีวิตของ
ประชาชนแต่ละพื้นที่อย่างจริ งจังต่อเนื่อง ยัง่ ยืน
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 สนับสนุ นและเสริ มสร้ างความเข้มแข็งให้ภาคี เครื อข่ายต่างๆ เพื่อลดปั จจัยเสี่ ยงด้าน
สุ ขภาพ เช่น เครื อข่ายองค์กรงดเหล้าที่ดาเนินการอย่างเข้มแข็ง เครื อข่ายครู เพื่อโรงเรี ยน
ปลอดบุหรี่ เครื อข่ายเยาวชนไม่สูบบุหรี่ เครื อข่ายโรงเรี ยนปลอดน้ าอัดลม ฯลฯ เน้นการ
มี ส่ วนร่ วมของประชาชน ภาคประชาสั ง คม และสถาบันทางสั ง คม เพื่อสร้ า งความ
เข้มแข็งทางสุ ขภาพให้กบั ชุมชน
 สนับ สนุ นให้ชุ ม ชนร่ วมรณรงค์ให้เกิ ดการปรั บเปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ สร้ า งการ
เรี ยนรู้ในการขับเคลื่อนประเด็นโรคหรื อปัญหาสาธารณสุ ขของพื้นที่หรื อโรควิถีชีวิตให้
สอดคล้องกับตาบลจัดการสุ ขภาพดี
3) พัฒนาระบบการรอบรู ้เรื่ องสุ ขภาพที่เกี่ยวกับปั จจัยเสี่ ยงและปั จจัยคุม้ ครองสุ ขภาพ โดยให้
ครอบคลุ มตัวชี้ วดั ปั จจัยเสี่ ยงระดับนานาชาติ ซึ่ งรวมถึ งบุหรี่ เหล้า อาหารไร้ สุขภาพ และ
การมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง
 สร้างความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพของประชาชน ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคมส่ วนรวม เช่น มีชุมชนปลอดเหล้า ชุมชนปลอดบุหรี่ ชุ มชนออกกาลังกายเพื่อ
สุ ขภาพดี ชมรมจักรยาน
 พัฒนาสถานบริ การให้เป็ นองค์กรการเรี ยนรู้ (learning organization) ปรับแนวคิดการ
ทางาน(mind setting) ให้มีการคิดเชิงระบบและการทางานเป็ นทีม
 จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างสุ ขภาพ มีสถานที่ออกกาลังกายและมีเครื่ องมือที่
ใช้ในการส่ งเสริ มกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
 มีช่องทางการสื่ อสารให้ขอ้ มูลความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพที่เหมาะสมกับวัยของกลุ่มเป้ าหมาย
(smart knowledge - smart technology)
 กาหนดมาตรการทางกฎหมาย ทางภาษี มติของชุ มชน เพื่ อลดปั จจัย เสี่ ย งและความ
สู ญเสี ยชี วิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่ น การบังคับใช้ พรบ. ควบคุ มผลิ ตภัณฑ์
ยาสู บ พ.ศ.2560
 นาตัวชี้ วดั ความสาเร็ จในการลดปั จจัยเสี่ ยงและภัยสุ ขภาพขององค์การอนามัยโลก (9
global targets on NCDs) เพื่อเปรี ยบเทียบสถานการณ์กบั ประเทศสมาชิก
 สร้างนวัตกรรมการให้ความรู ้การลดปั จจัยเสี่ ยง และปั จจัยคุม้ ครองด้านสุ ขภาพแก่ อสม.
แกนนาสุ ขภาพโดยการใช้ Smart Kit และ Application ที่ใช้ได้ง่าย
4) พัฒนาความเป็ นเจ้าภาพร่ วมในการควบคุมป้ องกันปั จจัยเสี่ ยงสุ ขภาพ โดยเน้นบทบาทของ
กระทรวงหลักอื่นๆ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ในมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย
 จัดทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่ วมมือดาเนิ นงานด้านสุ ขภาพหนึ่ งเดียว (Health in
All Policy) เพื่อความร่ วมมือด้านสุ ขภาพของประเทศ ระหว่างกระทรวงต่างๆ ได้แก่
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กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ
 ร่ วมกันจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดปั จจัยเสี่ ยง เพิม่ ปั จจัยคุม้ ครองด้านสุ ขภาพ
 ส่ งเสริ มกลไกการขับเคลื่ อนนโยบายสาธารณะด้านสุ ขภาพด้วยความร่ วมมื อจากทุ ก
กระทรวง
 จัดให้มีการอบรมข้อชี้ แนะทางนโยบาย (policy advocacy) ใหม่ๆแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
บริ หารของทุกกระทรวง เพื่อเป็ นผูน้ าในองค์กรในเสนอนโยบายการสร้ างสุ ขภาพ
ภายใต้ความร่ วมมือของทุกฝ่ าย
5) พัฒนามาตรการทางกฎหมายในการลดปัจจัยเสี่ ยงด้านสุ ขภาพ เพิ่มปั จจัยคุม้ ครองสุ ขภาพ
 ศึกษาและพิจารณาการใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมพฤติกรรมของประชาชน
ให้เอื้อต่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
 ใช้มาตรการทางกฎหมายให้การส่ งเสริ มให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการ
เพิ่มความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
 ดาเนิ นมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่ งครั ดเพื่ อลดปั จจัยเสี่ ยงด้านสุ ขภาพ เพิ่ ม
ปั จจัยคุม้ ครองสุ ขภาพ
2. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ และบริการสุ ขภาพ รวมถึงการส่ งเสริ มความ
ปลอดภัยด้ านอาหาร
เพื่อให้แผนงานครอบคลุมในทุกมิติของการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์ และบริ การสุ ขภาพ
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ และ
กรมอนามัย ซึ่ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบโดยตรงในด้านนี้ ได้จดั ทาขึ้น จึงมีการแบ่งกลุ่มแผนงานออกเป็ นประเด็น
ต่างๆ ได้แก่
1) การพัฒนาระบบและกลไกการคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคด้านผลิ ตภัณฑ์สุ ขภาพและผลิ ตภัณฑ์
อาหารด้วยกระบวนการสื่ อสารสุ ขภาพเพื่อสร้างเสริ มความรอบรู้ดา้ นสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค
โดยทุกภาคส่ วน
1.1 พั ฒ นาระบบการควบคุ ม และก ากั บ ดู แ ลผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ขภาพก่ อ นออกสู่ ตลาด
(pre–marketing control) ให้มีประสิ ทธิภาพ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
 ทบทวนกระบวนการควบคุมและกากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ ตลาด (pre
– marketing control) เพื่อปรับหรื อลดขั้นตอนให้มีความรวดเร็ วและถูกต้อง
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 พัฒนาระบบประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิ ทธิภาพ
 จัดระบบการให้คาแนะนาและชี้ แนะแนวทาง ในการขออนุ ญาตผลิ ตอาหาร ให้มี
มาตรฐานและถูกสุ ขลักษณะ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
 พัฒนาการตรวจประเมินสถานที่ผลิ ต/นาเข้าอาหาร ก่ อนพิจารณาอนุ ญาตให้มีการ
ผลิต/นาเข้า
 พัฒนาการควบคุ มการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร/ฉลากผลิ ตภัณฑ์อาหารให้ถูกต้อง
เป็ นไปตาม พรบ. อาหาร
1.2 พัฒนาระบบการควบคุม และกากับดู แลผลิ ตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ ตลาด (post marketing control) อย่างเข้มงวดโดยใช้มาตรการทางกฎหมาย
 รับเรื่ องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเสี ยหายในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 พัฒนาระบบการกากับ ดูแล ตรวจสอบ เฝ้ าระวัง ติดตาม เตือนภัย (post marketing
alert system) ที่รวดเร็ ว และมีโครงข่ายเชื่ อมโยงฐานข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ
ทั้งในกลุ่มประเทศอาเซี ยนด้วยกัน (ASEAN Post-marking Alert System ) และ
ประเทศอื่นๆ
 จัดการผลิ ตภัณฑ์สุขภาพ สถานประกอบการ และโฆษณาที่ ผิดกฎหมาย โดยใช้
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางปกครองที่เข้มงวด
 ควบคุ ม กากับ และตรวจสอบเฝ้ าระวัง สถานประกอบการผลิ ต/นาเข้าผลิ ตภัณฑ์
สุ ขภาพ และผลิตภัณฑ์อาหารให้ปฏิบตั ิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 เฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และการโฆษณา ดาเนิ นการ
เกี่ยวกับการดาเนินคดีแก่ผปู ้ ระกอบการที่ทาผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 สร้างความเข้มแข็งด้านการตรวจสอบ เฝ้ าระวัง ผลิตภัณฑ์สุขภาพตามแนวชายแดน
1.3 พัฒ นาฉลากผลิ ต ภัณ ฑ์ สุ ข ภาพและอาหารที่ ป ระชาชนเข้า ใจได้ง่ า ยและมี ข นาด
ตัวอักษรที่เหมาะสม ทั้งฉลากอาหารและฉลากโภชนาการเพื่อความปลอดภัย ความ
เชื่อมัน่ และความคุม้ ค่าในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1.4 พัฒนาและปรับปรุ งกฎหมายการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านผลิ ตภัณฑ์สุขภาพให้ทนั ต่อ
สถานการณ์และสอดคล้องสากล โดยใช้แนวทาง Good Regulatory Practice (GRP)
ปรั บ ปรุ งกฎหมายที่ ส าคั ญ ให้ ท ั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของประเทศ 4.0 และ
ความก้า วหน้า ของเทคโนโลยียุค ดิ จิตอล ได้แก่ พ.ร.บ. คุ ้มครองผูบ้ ริ โภค พ.ร.บ.
อาหาร และ พ.ร.บ. ยา
1.5 ยกระดับกระบวนการควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดย
เทียบเคียงกับหน่วยงานที่เป็ นที่ยอมรับ ในระดับสากล (benchmarking/best practice)
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 สร้ า งระบบการปฏิ บตั ิ ตามเกณฑ์มาตรฐานหรื อระบบคุ ณ ภาพที่ เป็ นที่ย อมรั บใน
ระดับสากล และมี การพัฒนาระบบกากับ ดู แล มีระบบผูป้ ระเมินภายในที่มีความ
เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 นาระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ มาใช้ในการปฏิ บตั ิงาน การควบคุ ม กากับดูแล ตรวจสอบ
เฝ้ าระวัง และส่ งเสริ ม ให้ผลิ ตภัณฑ์สุขภาพและการประกอบการ ทั้งก่อนและหลัง
ผลิ ต ภัณ ฑ์อ อกสู่ ตลาด เป็ นไปตามที่ ก ฎหมายก าหนด และสอดคล้อ งกับ เกณฑ์
มาตรฐานสากล
 มี การกากับดู แลผลิ ตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิ ทธิ ผล เพื่ อ
การคุม้ ครองสุ ขภาพของประชาชน
1.6 ส่ งเสริ มให้ผูป้ ระกอบการรับผิดชอบต่อการประกอบการของตนเองให้มีมาตรฐาน
และความปลอดภัย (self-declaration & regulation) สนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการมีการ
ประกาศโดยสมัครใจเพื่อรับรองมาตรฐานและความปลอดภัยในการผลิ ต เพื่อสร้าง
มัน่ ใจ ความไว้วางใจ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพหรื อบริ การ
1.7 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและขยายเครื อข่ายงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์
และบริ การสุ ขภาพให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่ อง โดยบูรณาการทั้งในระดับมหภาค
และในระดับพื้นที่ ทั้งส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค
 พัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ โภค เพิ่มความรอบรู ้ ให้แก่ผบู ้ ริ โภค ให้มีพฤติกรรมการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง
 ผลักดันให้มีเครื อข่ายผูบ้ ริ โภค ทุกชุ มชน มีการทางานร่ วมกันกับหน่ วยที่เกี่ ยวข้อง
ในลักษณะของพหุ ภาคี เพื่อให้เกิดการทางานอย่างเป็ นระบบ
 พัฒนาศักยภาพด้านอาหารและยาในทุ กโรงเรี ยน สร้ างเครื อข่ายครู และผูป้ กครอง
ในการควบคุมดูแลอาหารี่ ไม่เหมาะสมในโรงเรี ยนและหน้าโรงเรี ยน
 สนับสนุนมูลนิธิเพื่อผูบ้ ริ โภค และเครื อข่ายอื่นๆที่ดาเนิ นงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้าน
ผลิ ตภัณ ฑ์สุ ข ภาพและบริ ก ารสุ ขภาพ ให้ท าหน้าที่ ใ นการสร้ า งความรอบรู้ ด้า น
สุ ขภาพ
2) การพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู ้ให้แก่ผบู ้ ริ โภค
2.1 พัฒนาการสื่ อสารสุ ขภาพ โดยผลิตสื่ อตามหลักการส่ งเสริ มความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ และ
การสื่ อสารสุ ขภาพ องค์ความรู้ ฐานข้อมูล และช่องทางการสื่ อสาร ให้เข้าถึงประชาชน
กลุ่มเป้ าหมาย โดยข้อมูลต้องมีความถูกต้อง ทันสมัยและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ ว รวมถึง
การถ่ายทอดองค์ความรู ้การใช้หน้าต่างเตือนภัยสุ ขภาพ
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 สร้ า งช่ อ งทางการสื่ อสารมวลชน Application Line, YouTube, Facebook ,
Instragram เพื่อให้ผบู้ ริ โภค มีความรอบรู้ในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 เลือกใช้สถานบริ การที่ผา่ นการรับรองคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล
 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การใช้ application หน้าต่างเตือนภัยสุ ขภาพเตือนให้รู้ถึง
สิ นค้าที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ทั้งยา เครื่ องสาอาง และอาหาร ใช้เป็ นช่ องทางใน
การให้ความรู ้แก่ประชาชน
 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แอพพลิ เคชัน่ ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เพื่อให้ขอ้ มูลความรู้ พิษภัยของสารต้องห้าม สามารถใช้รับแจ้งเรื่ องร้ องเรี ยนจาก
พื้นที่โดยตรง เป็ นการนาเทคโนโลยีมาใช้เป็ นช่องทางคุม้ ครองสุ ขภาพประชาชน
2.2 สร้ า งความตระหนัก และความรอบรู้ ด้า นสุ ข ภาพของผู้บ ริ โภคในการตัด สิ น ใจ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคให้ถูกต้อง
 สร้ างความตระหนักถึ งพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ และให้รู้เท่าทันการโฆษณาทาง
สื่ อออนไลน์
 เสริ มสร้ างความรอบรู ้ ดา้ นสุ ขภาพ ลดปั จจัยเสี่ ยงกลุ่มวัยต่างๆ ชมรมผูส้ ู งอายุ วัย
ทางานในสถานประกอบการต่างๆ
 เสริ มสร้างความรู ้แก่ประชาชน เรื่ อง การดูแลสุ ขภาพตนเองด้วยการใช้สมุนไพร
2.3 สร้ า งความตระหนัก และเสริ มสร้ า งความรอบรู้ เ รื่ องความปลอดภัย ด้า นอาหาร
ผลิตภัณฑ์ และบริ การสุ ขภาพ
2.4 ส่ งเสริ มผูบ้ ริ โภคให้มีส่วนร่ วมในการสื่ อสาร บอกต่อ ที่ช่วยคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคคนอื่นๆ
ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ รู้สิทธิ หน้าที่ สามารถร้องเรี ยนเมื่อได้รับความเสี ยหาย
จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 พัฒนาให้เกิ ดกระบวนการบังคับใช้หรื อออกข้อกาหนด/มาตรการการสื่ อสารที่เอื้อ
ต่ อ การเกิ ด ความรอบรู ้ ด้า นสุ ข ภาพและคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภคในชุ ม ชน สร้ า งความ
ร่ วมมือกับภาคีต่างๆ
 เผยแพร่ ความรู ้ขอ้ มูลที่ถูกต้องด้วยเนื้อหาและภาษาเพื่อสร้างจิตสานึกให้ผบู้ ริ โภคให้
รู้จกั ปกป้ องและรักษาสิ ทธิ หน้าที่ของตนเอง
 จัดระบบช่องทางการร้องเรี ยนเมื่อได้รับความเสี ยหายจากการใช้ผลิ ตภัณฑ์สุขภาพ
หรื อใช้บริ การจากสถานพยาบาล
 ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคมีส่วนร่ วม ในการคุ ม้ ครองตนเอง มีความรอบรู้ในการรับสื่ อ
แสวงหาข่าวสาร พิสูจน์ ตรวจสอบ พูดคุยเพื่อค้นหาคายืนยัน และประเมินคุณค่า
ก่อนตัดสิ นใจซื้ อ หรื อใช้ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การสุ ขภาพ
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 ผลักดันให้เกิดระบบ Health claim (บริ ษทั จ่ายให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่ได้รับผลกระทบจาก
การใช้ผลิตภัณฑ์)
2.5 พัฒนาและขยายเครื อ ข่ า ยภาคประชาชน ด้า นการคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภคด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์
สุ ขภาพ ให้มีความเข้มแข็ง (เช่น บ้าน วัด โรงเรี ยน โรงพยาบาล อย. น้อย และ อสม.)
และมีศกั ยภาพในการดาเนินงาน
 ขยายเครื อข่ า ยภาคประชาชน เพื่ อส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในการรั บรู้ ข้อมู ล ด้า น
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเข้าถึงบริ การด้านสุ ขภาพ
 เสริ มสร้างพลังและการมีส่วนร่ วมของภาคส่ วนต่างๆ และชุมชน
 ส่ งเสริ มสถานศึกษาให้มีการดาเนิ นกิ จกรรม อย. น้อยให้เข้มแข็ง และมีการสร้าง
ความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพอย่างต่อเนื่อง
 สนับสนุนมูลนิ ธิเพื่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้เป็ นองค์กรรอบรู้ดา้ นสุ ขภาพต้นแบบ
เพื่อเฝ้ าระวังและตรวจสอบและคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหาร
และสร้างเสริ มความรอบรู้ดา้ นสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคและสังคม
2.6 ส่ ง เสริ ม บทบาทและพัฒ นาความร่ ว มมื อ กับ สื่ อ มวลชนในการด าเนิ นงานคุ ้ ม ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์และบริ การสุ ขภาพ
 สร้างพลังสังคมในลักษณะเครื อข่ายขึ้นในทุกภาคส่ วน โดยร่ วมมือกับสื่ อมวลชนใน
การปกป้ องคุม้ ครอง ผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์และบริ การสุ ขภาพที่ได้รับผลกระทบ
 ร่ วมมื อ กับ เครื อข่ า ยสื่ อ มวลชนในการนาเสนอข้อ มู ล ด้า นผลิ ตภัณฑ์แ ละบริ ก าร
สุ ขภาพที่ถูกต้อง
3) การพัฒนาศัก ยภาพผูป้ ระกอบการด้านกระบวนการผลิ ตและการเป็ นองค์ก รสร้ างเสริ ม
ความรอบรู้ดา้ นสุ ขภาพ ( health literate organization - HLO) เพื่อสร้างโอกาสด้านการ
แข่งขัน
3.1 พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการด้านมาตรฐานการผลิ ต นาเข้า และกระจายผลิ ตภัณฑ์
สุ ขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
3.2 พัฒนามาตรฐานร้ านอาหารให้มีความสะอาด และปลอดภัยต่อประชาชน ให้มีระบบ
การรับรองสุ ขาภิบาลร้านอาหารอย่างต่อเนื่ อง (Clean Food Good Test)
3.3 พัฒนาระบบเฝ้ าระวัง ด้า นสุ ข าภิ บ าลอาหารในพื้ นที่ (ร้ านอาหาร แผงลอย ตลาดสด
ตลาดนัด รถเร่ และหาบเร่ )
3.4 พัฒ นาระบบการให้ ค าปรึ ก ษาแก่ ผูป้ ระกอบการและผู ้วิ จ ัย และพัฒ นา เพื่ อ ให้ เ กิ ด
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารที่สอดคล้องกับกฎหมาย
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3.5 จัดทาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่จาเป็ น และเข้าถึงได้ง่าย สาหรับการประกอบ
ธุ รกิจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3.6 ส่ งเสริ ม และสนับสนุ นการประกอบธุ รกิจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ให้ เ ป็ นไปอย่ า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ สนับ สนุ น ขี ด
ความสามารถของผูป้ ระกอบการ
3.7 จัดทาคู่มือมาตรฐานระบบบริ การสุ ขภาพและนาไปสู่ การปฏิบตั ิ เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
ของสถานบริ การสุ ขภาพให้เป็ นไปตามมาตรฐานและเป็ นไปตามนโยบายปฏิรูปการ
รอบรู้ดา้ นสุ ขภาพ
3.8 น าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ใ นการให้ บ ริ ก ารประชาชน เพื่ อ เชื่ อ มโยงข้อ มู ล
การให้บริ การของหน่วยงานภาครัฐ และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริ การได้ง่ายและ
รวดเร็ วขึ้น
3.9 พัฒนาและปรั บ ปรุ ง กฎหมายเพื่ อส่ ง เสริ ม การประกอบธุ รกิ จของผูป้ ระกอบการใน
ประเทศ
4) การพัฒนาและยกระดับองค์การให้มีสมรรถนะสู ง
4.1 พัฒนาความร่ วมมือระหว่างประเทศในการกากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
4.2 พัฒนาบทบาทในการเป็ นผูน้ าด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในเวทีระดับอาเซียน
4.3 พัฒ นาระบบสารสนเทศ ฐานข้อ มู ล และคลัง ความรู ้ ใ ห้ เ อื้ อ ต่ อ การบริ ก ารและการ
ปฏิบตั ิงาน และพัฒนากระบวนการทางานขององค์การให้เป็ นระบบอิเล็กทรอนิกส์
4.4 พัฒนาระบบบริ หารบุ คลากรให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ ต่อองค์การ และพัฒนาบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญ และเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
4.5 ส่ งเสริ มจริ ยธรรมของบุคลากรให้มีจิตสานึกที่ดี มีสติ ให้เอื้อต่อการทางานเพื่อส่ วนรวม
สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
4.6 สร้างวัฒนธรรมองค์การให้เป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (learning organization) เพื่อให้
เป็ นองค์ก ารที่ มี ค วามคิ ดใหม่ ๆ และมี ก ารขยายความคิ ดความสามารถของตนอย่า ง
ต่อเนื่ องให้เป็ นที่ยอมรั บ สร้ างการเรี ยนรู้ เป็ นทีม มีการจัดให้บุคคลในองค์การมีการ
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง มีการแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ ให้สามารถถ่ายทอดถึงประชาชน
ให้มีความรอบรู ้ ด้านสุ ขภาพ ให้เป็ นชุ มชน สังคมแห่ งความรอบรู ้ ต่อไป เพื่อนาไปสู่
เป้ าหมายการลดปัจจัยเสี่ ยงด้านสุ ขภาพ
4.7 พัฒนาการจัดการองค์ความรู ้ และงานวิจยั โดยการนาผลการวิจยั พัฒนาต่อยอดให้เป็ น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์การ และเพิ่มมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ นาไปสู่ การแข่งขันในระดับอาเซี ยนและระดับโลก
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5) ส่ งเสริ มบทบาทของหน่ วยงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเพื่อการเป็ นองค์รอบรู้ดา้ นสุ ขภาพในการ
เฝ้ าระวัง และด าเนิ นการเพื่ อเสริ ม งานของกระทรวงสาธารณสุ ข ในการส่ ง เสริ ม ความ
ปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อสุ ขภาพ
5.1 จัดให้มีระบบเฝ้ าระวังและเตื อนภัยด้านสุ ขภาพเกี่ ยวกับสารปนเปื้ อนหรื อสารพิษใน
สิ นค้าที่จาหน่ายในประเทศ
5.2 สร้างฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยของประเทศให้เป็ นระบบเดียว
5.3 สร้างและพัฒนาเครื อข่ายห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ การแพทย์ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา เพื่อลดความซ้ าซ้อน
5.4 จัดให้มีบริ การตรวจสอบ ควบคุ ม และส่ งเสริ มความปลอดภัยด้านอาหาร รวมถึงการ
จัดทาเกณฑ์มาตรฐานด้านโภชนาการและให้คาปรึ กษาแนะนาวิชาการด้านโภชนาการ
แผนงานที่ 4: การบริหารจัดการสิ่ งแวดล้ อมเพือ่ สุ ขภาพ
สิ่ งแวดล้อมเป็ นปั จจัยกาหนดสุ ขภาพของประชาชน โดยในหลักการของการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
เน้นชัดเจนว่าสิ่ งแวดล้อมเป็ นปั จจัยพื้นฐานสาคัญที่จะนาไปสู่ การมีสุขภาพดี ประชาชนจะมีปัญหาสุ ขภาพ
โดยที่เขาเหล่านั้นมีพฤติกรรมสุ ขภาพดีก็ได้ เพียงเพราะอาศัยอยูใ่ นแหล่งอุตสาหกรรมที่มีของเสี ยถูกปล่อย
ออกมามากเกินกว่ากฎหมายกาหนด หรื อการที่ตอ้ งทางานในแหล่งที่เป็ นที่รวมของสารอันตรายต่างๆ เช่ น
กองขยะก็อาจจะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาได้โดยผูท้ ี่อาศัยหรื อทางานอาจจะไม่รู้ตวั ตั้งแต่เริ่ มต้นทาให้
ไม่สามารถป้ องกันตัวเองได้ ซึ่ งมาตรการต่างๆ ควรจะครอบคลุม 7 ประเด็นสาคัญคือ อากาศ อาหาร น้ า
การปนเปื้ อนสารเคมีในสิ่ งแวดล้อม ขยะ HOT ZONE (biological, chemical, or nuclear contamination)
และสิ่ งปฏิกลู
ประสบการณ์จากประเทศต่างๆ รวมถึงบทบาทขององค์การอนามัยโลกในการส่ งเสริ มแนวคิดของ
Healthy City หรื อ ‚เมืองสุ ขภาพดี ‛ หรื อ ‚เมื องน่ าอยู่‛ ช่ วยให้มองเห็ นถึ งโอกาสในการส่ งเสริ มความ
ร่ วมมือดาเนินการตามกฎบัตรกรุ งเทพฯ ด้วยแนวคิด PIRAB เพื่อการสร้างความเป็ นหุ ้นส่ วนระหว่างองค์กร
ท้องถิ่ น กระทรวงหลัก และชุ มชน ปรั บปรุ งเมื องให้เป็ นเมื องสุ ขภาพในทุ กระดับ (จังหวัด อาเภอ ตาบล
หมู่บา้ น) โดยปรับปรุ งโครงสร้างเมืองให้มีทางจักรยาน ทางเท้า การขนส่ งมวลชนที่ดี สะดวก ปลอดภัย การ
ลดมลพิษในท้องถนน การสร้างหรื อมีบา้ นพักที่ปลอดภัย รวมถึงการนาแนวคิดไปส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถาน
ประกอบการ บริ ษทั ห้าง ร้านต่างๆ
1. โครงการบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อม
1) มุ่งเน้นให้เกิ ด การมี ส่ วนร่ วมของทุ ก ภาคส่ วน โดยเฉพาะองค์กรท้องถิ่ น ในการบริ หาร
จัดการด้านสิ่ งแวดล้อม ทั้งในเชิ งรุ กเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ดปั ญหา และเชิ งรับในการแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้นแล้ว
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2) ส่ ง เสริ ม ประชาชนและภาคี เ ครื อ ข่ า ยให้ เ กิ ด ความตระหนัก และเกิ ด ความรอบรู ้ เ รื่ อ ง
ผลกระทบและการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
3) ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย (พ.ร.บ.การสาธารณสุ ข ) เพื่ อ บูร ณาการงานกับ ภาคี เ ครื อ ข่ า ย เพื่ อ
คุม้ ครองสุ ขภาพประชาชนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4) ส่ งเสริ มการใช้กลไกการขับเคลื่ อนและพัฒนาความรอบรู้ดา้ นสุ ขภาพของสังคมไทยเพื่อ
ควบคุมและจัดการอนามัยสิ่ งแวดล้อมทุกระดับ
5) ส่ งเสริ มบทบาทของท้องถิ่นในการสร้างเสริ มความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้ า
ระวังและจัดการความเสี่ ยงจากสิ่ งแวดล้อมตามบริ บทของพื้นที่
6) ส่ งเสริ มบทบาทของท้องถิ่ นในการสร้างเสริ มความรอบรู้ ดา้ นสุ ขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริ การอนามัยสิ่ งแวดล้อม
7) ผลักดันการออกกฎหมาย นโยบาย ข้อตกลงและส่ งเสริ มการบังคับใช้กฎหมายในชุ มชน
และท้องถิ่นเพื่อเอื้อต่อการเป็ นชุมชนรอบรู ้สุขภาพ
8) ส่ งเสริ มบทบาทของท้องถิ่นในการบริ หารจัดการขยะรวมถึงการสร้างระบบการจัดการขยะ
ให้เหมาะสม
9) สนับสนุ น การบริ การและดาเนิ นงานด้า นน้ าสะอาดและสุ ขาภิ บ าลสิ่ งแวดล้อมที่ เอื้ อต่ อ
การมีสุขภาวะ
10) พัฒนาระบบอารยะสถาปั ตย์ในอาคารสถานที่ต่างๆ และระบบสาธารณู ปโภคทัว่ ประเทศ
เพื่อการเข้าถึงบริ การของกลุ่มเปราะบางและกลุ่มด้อยโอกาส
11) ส่ งเสริ มให้มีการควบคุมกากับการจัดการสารพิษจากทุกแหล่งเพื่อสุ ขภาพของประชาชน
12) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาอนามัยสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อความรอบรู้ดา้ นสุ ขภาพ
ตามวิถีชีวติ สมัยใหม่
13) สร้ างความตระหนัก และความรอบรู้ ดา้ นสุ ขภาพของบุคคลในการป้ องกันผลกระทบต่อ
สุ ขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
14) ส่ งเสริ มการลดการใช้พลังงานและเลือกใช้พลังงานทางเลือกในสถานพยาบาลภาครัฐ และ
ทุกหน่วยงานทัว่ ประเทศ
15) สนับสนุนการสร้างองค์ความรู ้และนวัตกรรมด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อมเพื่อสร้างความรอบรู้
ด้านสุ ขภาพและการคุม้ ครองสุ ขภาวะของประชาชน
16) สร้ างการรอบรู ้ ด้า นสิ ทธิ ตามกฎหมายที่ เกี่ ย วกับอนามัย สิ่ งแวดล้อม เพื่ อให้ไ ด้รับการ
คุม้ ครองด้านสุ ขภาพ
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2. โครงการส่ งเสริมสุ ขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคในเขตเมือง
1) สร้างสังคมเมืองให้เป็ นสังคมสุ ขภาวะ (Healthy City)
2) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานสร้างเสริ มสุ ขภาพในสถานประกอบการทุกประเภท (Healthy
Workplace)
3) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการเป็ นคนรอบรู้ดา้ นสุ ขภาพเพื่อการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ ควบคุมป้ องกันโรคและพัฒนาสิ่ งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
4) พัฒ นาระบบข้อ มู ล สารสนเทศและการสื่ อ สารความเสี่ ย งเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
การดูแลสิ่ งแวดล้อม
5) สนับสนุ นการค้นคว้าวิจยั นวัตกรรมการสื่ อสาร การสร้างความรอบรู้ ดา้ นสุ ขภาพที่เป็ น
องค์ความรู ้และผลกระทบต่อสุ ขภาพจากสิ่ งแวดล้อมสมัยใหม่
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บทที่ 6
กลไกดาเนินงาน การควบคุมกากับ และประเมินผล
1. กลไกดาเนินงาน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มีความสาคัญต่อความสาเร็ จของโครงการต่างๆ ทั้งนี้ เพราะตัวยุทธศาสตร์
เป็ นเพียงแนวทางการดาเนิ นงาน แม้ว่าจะมี แนวทางที่ ดี หากไม่สามารถขับเคลื่ อนไปได้ตามเป้ าหมายที่
กาหนด ความสาเร็ จก็คงเกิดขึ้นได้ยาก
อุปสรรคของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเป็ นเลิศ
คื อ การด าเนิ น การให้ ทุ ก ภาคส่ ว น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กระทรวงหลัก ทั้ง 4 (กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ และกระทรวงมหาดไทย) ให้
ร่ วมกันดาเนิ นการและประสานตามบทบาทขององค์กรและตามยุทธศาสตร์ ที่วางไว้ ในขณะเดี ยวกัน ก็ให้
การสนับสนุนองค์กรอื่นที่เป็ นภาคียุทธศาสตร์ ให้ร่วมสนับสนุ นงานในระดับชุ มชนหรื อท้องถิ่น ตัวอย่างที่
เห็ นได้ชดั เจนที่สุดคือ งานสุ ขภาวะของวัยรุ่ น ซึ่ งปั จจุบนั มีปรากฏการณ์ ที่วยั รุ่ นมีเพศสัมพันธ์ขณะยังเป็ น
นักเรี ยน-นักศึกษา ส่ งผลให้เกิดปั ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น การแพร่ เชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
บทบาทของกระทรวงด้านสุ ขภาพ (คือกระทรวงสาธารณสุ ข) ก็มีให้บริ การอนามัยเจริ ญพันธุ์ ให้วยั รุ่ นได้
คลอดอย่างปลอดภัย เด็กทารกที่คลอดมามีสุขภาพดี และให้ยาบาบัดรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
โรคเอดส์ แต่กระทรวงสาธารณสุ ขมีบทบาทน้อยมากที่จะให้นกั ศึกษาตระหนักในปั ญหาสุ ขภาพที่อาจจะ
เกิ ดขึ้ นจากการมี เพศสัมพันธ์ และดาเนิ นการปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมโดยงดเว้นการมี เพศสัม พันธ์ หรื อมี
เพศสั ม พัน ธ์ ที่ ป ลอดภัย ซึ่ งบทบาทดั ง กล่ า วเป็ นของผู ้ป กครองและสถานศึ ก ษา (คื อ บทบาทของ
กระทรวงศึกษาธิ การ) รวมทั้งการให้บริ การสวัสดิการสังคม (คือบทบาทของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ)
กรณี ดงั กล่าว หากมีการบูรณาการงานอย่างเหมาะสม มีการส่ งต่อข้อมูลสถานการณ์ให้ซ่ ึ งกันและกันระหว่าง
องค์กรหลักต่างๆ และดาเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้อง ก็สามารถป้ องกันปั ญหาที่จะเกิดขึ้นได้
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเป็ นเลิศอย่างได้ผล
จาเป็ นต้องประกอบด้วยกลไกต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) กาหนดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ และระดับอื่ นๆ ที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการขับเคลื่ อน
ยุทธศาสตร์
กลไกติ ด ตามควบคุ ม ก ากับ งานเป็ นสิ่ ง จ าเป็ นในการก าหนดแนวนโยบายที่ เ หมาะสม
ปรับปรุ งยุทธศาสตร์ ให้มีความทันสมัย สนับสนุ นบุคลากรและทรัพยากรที่จาเป็ นต่อการขับเคลื่อน
งาน รวมถึ งการประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ และการติ ดตามความก้าวหน้าของงาน กลไก
ดัง กล่ า วนี้ ควรก าหนดให้ มี ใ นทุ ก ระดับ คื อ ระดับ ชาติ ระดับ กระทรวง (ระหว่า งกรมต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้อง) ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น
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หน้า ที่ ส าคัญ อี ก ประการหนึ่ ง ของกลไกที่ จ ัด ตั้ง ขึ้ น นี้ คื อ การจัด ท าแผนประจ าปี และ
แผนระยะกลาง ซึ่ งผนวกกิจกรรมต่างๆ ไว้ และกาหนดบทบาทขององค์กรต่างๆที่จะขับเคลื่อนแผน
รวมทั้งกาหนดแหล่งทรัพยากรที่จาเป็ นต้องใช้ในการปฏิบตั ิตามแผนงาน
ในระดับจังหวัด ใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการ
เขตสุ ขภาพเพื่อประชาชน (กขป) และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ พชอ. รวมถึง
การจัดให้มีตาบลการจัดการสุ ขภาพ และการให้ความชัดเจนกับ กขป. ทั้งในส่ วนของบทบาทของ
คณะกรรมการและงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนงานในระดับเขตสุ ขภาพ
ในระดับอาเภอและท้องถิ่น งานสร้างความเข้มแข็งเพื่อให้เกิดความร่ วมมือของทุกภาคส่ วน
ในสังคมในการแก้ปัญหาสุ ขภาพสามารถดาเนิ นการผ่านทางคณะกรรมการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต
ระดับอาเภอ (พชอ.)
o พัฒ นาแนวทางให้ เ ห็ น ถึ ง บทบาทของภาคส่ ว นอื่ น นอกกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ จ ะ
สามารถร่ วมมือในการแก้ปัญหาสุ ขภาพและพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชนในระดับ
ชุมชน อาเภอ จังหวัด และประเทศ
o สนับสนุนให้มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอาเภอโดยความ
ร่ วมมือกันของภาคส่ วนต่างๆในอาเภอทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
o พัฒนาระบบประเมินผลที่เหมาะสมที่จะรองรับให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชี วิต
ระดับอาเภอได้มีการดาเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ
2) ส่ งเสริ มบทบาทขององค์กรนอกภาคสาธารณสุ ขในการดาเนินงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค
และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (health-in-all policy)
งานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเป็ นเรื่ องที่ประชาชนทุกคนต้อง
รับผิดชอบ การส่ งเสริ มความรอบรู ้ ทางสุ ขภาพเป็ นกุญแจสาคัญของงาน ซึ่ งย่อมหมายความว่าประชาชน
ได้รั บ รู ้ ข ้อ มู ล ข่ า วสารทางสุ ข ภาพ และเลื อ กปฏิ บ ัติ ต นให้ มี สุ ข ภาพดี แ ละไม่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ โรค การ
กาหนดให้ทุกนโยบายใส่ ใจสุ ขภาพ (health in all policy) เป็ นการกาหนดว่า ทุกหน่วยงานที่กาหนดนโยบาย
สาธารณะ ผูก้ าหนดนโยบายจะใส่ ใจว่ามีผลกระทบต่อสุ ขภาพมาก-น้อยเพียงใด ก่อให้เกิ ดความเสี่ ยงต่อ
ปัญหาสุ ขภาพในประชากรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนั้นๆ มาก-น้อยเพียงใด และหลีกเลี่ยงที่จะกาหนดนโยบาย
ที่เป็ นภัยต่อสุ ขภาพของประชาชน หรื อส่ งเสริ มส่ วนที่ช่วยเสริ มสร้างสุ ขภาวะในชุมชน เป็ นต้น
การมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่รับเห็นชอบในหลักการร่ างระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ถือเป็ นโอกาสสาคัญที่จะทาให้
กลไกที่ (1) และ (2) มีการดาเนินการจริ ง เพราะ มีการกาหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ โดยมีปลัดของ 4 กระทรวงหลักเข้ามาเป็ นกรรมการ และในระดับอาเภอ
หรื อเขต (กรุ งเทพมหานคร) ก็มีการตั้งคณะกรรมการจากภาคี ต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน
มาร่ วมเป็ นกรรมการ จึ งเป็ นโอกาสดี ที่จะต้องมีคู่มือที่ จะช่ วยให้คณะกรรมการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตระดับ
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อ าเภอ ระดับ ต่ า งๆตามร่ า งประกาศนี้ มี แ นวทางในการด าเนิ น การที่ เ ป็ นรู ป ธรรม รวมถึ ง จัด ตั้ง กลไก
การประเมิ น ผลที่ จ ะช่ ว ยพัฒ นาคณะกรรมการฯนี้ ให้ ส ามารถด าเนิ น การให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล และมี
ประสิ ทธิภาพ
o มีการส่ งเสริ มบทบาทของโรงเรี ยนและวัด โดยใช้กลไก ‚บวร‛ ประกอบด้วย บ้าน วัด
โรงเรี ยน ในการขับเคลื่อน
o ในส่ วนของเทศบาล เน้นการส่ งเสริ มการดาเนิ นงานด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค
และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยคนในชุมชนเอง เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืน
o ในส่ วนของมูลนิ ธิ/สมาคม/ชมรม จะเน้นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และผลักดันให้
เกิดกิจกรรมด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรคและคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
o ในส่ ว นของภาคธุ ร กิ จ โรงงาน/บริ ษ ัท จะเน้น การดู แ ลทรั พ ยากรบุ ค คลของสถาน
ประกอบการในเรื่ องการส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานที่ทางานหรื อสถานประกอบการ
3) ส่ งเสริ ม การจัดสรรทรั พยากรในการดาเนิ นงานส่ งเสริ มสุ ข ภาพ ป้ องกันโรค และคุ ม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคโดยเฉพาะอย่างยิง่ ทรัพยากรจากท้องถิ่นและภาคเอกชน
ทรัพยากรมีความสาคัญในการขับเคลื่ อนงาน โดยทัว่ ไปงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค
และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมี ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรั กษาโรค และเมื่ อดาเนิ นการได้ผล ความจาเป็ นในการใช้
จ่ายเงินในการรักษาโรคก็จะน้อยลง จึงเป็ นหลักการสาคัญในการจัดหางบประมาณมาใช้ในการขับเคลื่อนงาน
อนึ่ ง หากด าเนิ นการขับ เคลื่ อนยุท ธศาสตร์ อ ย่า งได้ผ ล สามารถสร้ า งความตระหนัก รู ้
ด้านสุ ขภาพในประชาชนแล้วก็ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเอง ค่าใช้จ่าย
ในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ ก็จะยิ่งน้อยลง และถ้ายึดหลักการดาเนิ นงานที่ส่งเสริ มพันธะรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรต่างๆ (social accountability) ที่ จะป้ องกันผลกระทบทางสุ ขภาพ ส่ งเสริ มสุ ขภาวะของ
ประชาชน และแสดงบทบาทปกป้ องชุ มชนต่อภัยสุ ขภาพ ก็เป็ นไปได้วา่ บริ ษทั ห้างร้านต่างๆ จะลงทุนให้
การปกป้ องภัย สุ ขภาพแก่ คนในองค์ก รและลู ก ค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์ก รที่ ดาเนิ นธุ รกิ จภายใต้หลัก
จริ ยธรรมและการจัดการที่ดีโดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม อาจจัดทาโครงการที่เป็ น corporate
social responsibility (CSR) ในด้านสิ่ งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีของสังคม ซึ่ งจะเป็ นการลด
ภาระด้านงบประมาณจากภาครัฐ
4) พัฒนาและส่ งเสริ มการใช้มาตรการทางกฎหมาย
การด าเนิ นงานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ป้ องกัน โรค และคุ ้ม ครองสุ ข ภาพมี เครื่ องมื อ ส าคัญ ที่
เป็ นกลไกในการดาเนิ นงาน คือ กฎ ระเบียบต่างๆ ปั จจุบนั ที่พระราชบัญญัติหลากหลายฉบับที่ครอบคลุ ม
งานด้านส่ งเสริ ม ป้ องกันโรค และคุม้ ครองสุ ขภาพของประชาชน ตัวอย่างที่ชดั เจนได้แก่ พ.ร.บ. โรคติดต่อ
พ.ร.บ. ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น พ.ร.บ. ควบคุมการบริ โภคยาสู บ เป็ นต้น การบังคับใช้
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กฎหมายจะช่วยให้งานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองสุ ขภาพประสพความสาเร็ จได้ ทั้งนี้ เป็ นไป
ตามแนวทาง ‚Regulate” ที่ระบุในกฎบัตรกรุ งเทพฯ
รายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวบรวมอยูใ่ นภาคผนวก 2
5) ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้มีความครอบคลุ มและมี การนาไปใช้ในการ
พัฒนานโยบาย
ระบบข้อมูลข่าวสารที่ดีย่อมช่ วยให้เห็ นถึ งความก้าวหน้าและผลกระทบของยุทธศาสตร์
ในขณะเดี ยวกัน การจัดให้มีขอ้ มูลสุ ขภาพสาหรั บประชาชนก็จะเป็ นการส่ งเสริ มความรอบรู ้ ทางสุ ขภาพ
ซึ่งก็จะเอื้อประโยชน์ต่องานมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นที่จะใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการสื่ อสารข้อมูลแก่ผกู ้ าหนดนโยบาย
และแก่ประชาชนทัว่ ไป
6) จัดระบบพัฒนาบุค ลากรให้มีศกั ยภาพในการดาเนิ นการและประสานงานส่ ง เสริ ม สุ ขภาพ
ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค รวมถึงการประเมินศักยภาพบุคลากร
งานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
มาก การพัฒนาบุคลากรจึงเป็ นเรื่ องที่จาเป็ น และสอดคล้องกับข้อกาหนดทั้งในกฎบัตรออตตาวาและ
กฎบัตรกรุ งเทพฯ บทบาทในการพัฒนาบุคลากรเป็ นขององค์กรทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรที่เป็ น
กระทรวงหลักของงานส่ งเสริ มสุ ขภาพทั้ง 4 กระทรวง ขณะเดียวกัน ควรมีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนความรู ้
และประสบการณ์ ระหว่างองค์กรและชุ มชนต่างๆ เพื่อจะสามารถประยุกต์แนวทางที่มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลดีในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระดับต่างๆ
ในส่ วนของมหาวิทยาลัย ให้มีการกาหนดหลักสู ตรฯ และการผลิ ตบัณฑิตที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด และการมีส่วนร่ วมให้ขอ้ คิดเห็นเชิงวิชาการ
7) สนับสนุนให้มีการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค รวมถึ งการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการกาหนดนโยบาย พัฒนามาตรการ
และควบคุมกากับงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ด้วยหลักการพัฒนางานที่ มุ่งดาเนิ นงานให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย Thailand 4.0 ทาให้เห็น
ความจาเป็ นในการมุ่ ง ส่ ง เสริ ม งานวิ จยั เพี่ อให้มี ก ารค้น คว้านวัต กรรมที่ ไ ด้ผลดี ใ นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ป้ องกัน โรค และคุ ้ม ครองผู้บ ริ โ ภค ดัง นั้น แผนปฏิ บ ัติ ก ารจึ ง ควรก าหนดให้ ง านการศึ ก ษาวิ จ ัย เป็ น
ส่ วนประกอบหนึ่งของงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค การเพิ่มความมีส่วนร่ วมของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในการศึกษาวิจยั เพื่อผลักดันให้งานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
มีความเป็ นเลิศตามพันธกิจที่กาหนดไว้
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2. การควบคุมกากับ และประเมินผลการดาเนินงานส่ งเสริมสุ ขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
การนิ เทศติดตามความก้าวหน้าของงานเป็ นเรื่ องจาเป็ นในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ เพื่อให้หน่ าย
งานที่รับการนิเทศได้เห็นว่า งานตามยุทธศาสตร์ ที่กาหนดเป็ นงานสาคัญ และจาเป็ นต้องดาเนิ นการให้ได้ผล
ทั้ง นี้ หากสามารถปฏิ บ ัติ ไ ด้ ค รบถ้ ว นตามกิ จ กรรมที่ ร ะบุ ใ นยุ ท ธศาสตร์ ย่ อ มจะเกิ ด ผลในการลด
ความเจ็บป่ วยของประชาชน ลดภาระโรคของครอบครัวและภาครัฐ และทาให้ประชาชนมีความสุ ข มีอายุขยั
เฉลี่ ยยาวขึ้นตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ ในทางตรงข้าม หากมีปัญหาเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ผลของยุทธศาสตร์
ซึ่ งหากปฏิบตั ิตามกิจกรรมแล้ว ไม่เกิดผลกระทบที่ทาให้ประชาชนมีสุขภาพดีข้ ึน การนิ เทศและประเมินผล
งานก็จะช่วยช่วยให้ได้ขอ้ มูลไปปรับปรุ งยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสมยิง่ ขึ้น
สิ่ งจาเป็ นในการควบคุมกากับงานคือการมีระบบรายงานที่เหมาะสม เพื่อให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงานในระดับ
ต่างๆ ใช้ระบบรายงานเป็ นการติดตามความก้าวหน้าของงาน และนาเสนอผลงานสู่ การเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ในระดับท้องที่ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับชาติ
ในด้านของตัวชี้วดั นั้น ควรพิจารณาถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้
ก. ก าหนดให้ มี ต ัว ชี้ วัด ที่ จ ากัด ให้ ส ามารถวัด ความก้า วหน้ า ของงานที่ ส าคัญ ไม่ ใ ห้ มี ม าก
จนเกินไป
ข. ควรพิจารณาตัวชี้วดั ที่ดาเนินการอยูแ่ ล้วในระบบสุ ขภาพ และดาเนิ นการปรับปรุ งคัดเลือกโดย
ผ่านกระบวนการพิจารณาว่า สมควรเปลี่ยนแปลงอย่างไร ตัวชี้ วดั ใดที่เหมาะสมกับการบ่งชี้ วา่
ประเทศชาติสามารถบรรลุเป้ าหมาย Thailand 4.0 ได้เพียงใด
ค. ควรพิจารณาเพิ่มตัวชี้ วดั ใหม่ๆ ที่เป็ นข้อตกลงในระดับนานาชาติ ซึ่ งได้แก่ ตัวชี้ วดั ของการ
ป้ องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (9 global NCD targets) ขององค์การอนามัยโลก และตัวชี้ วดั
ด้ า นสุ ขภาพของเป้ าหมายการพัฒ นาที่ ย ั่ง ยื น ขององค์ ก ารสหประชาชาติ (Sustainable
Development Goals) เป้ าหมายที่ 3 การมีสุขภาพที่ดีในทุกช่วงอายุ ซึ่ งมี 13 เป้ าหมายย่อย และ
อาจพิจารณาเพิ่มตัวชี้ วดั ของ SDG อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบสุ ขภาพ เช่น การมีน้ าสะอาด การ
สุ ขาภิบาล (SDG 6) และตัวชี้วดั ทางโภชนาการ (SDG 2) เป็ นต้น
โดยตัวชี้ วดั ในด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคสาหรับยุทธศาสตร์ ชาติ
20 ปี ได้แก่
1. อัตราส่ วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
2. ร้อยละของหญิงไทยตั้งครรภ์ได้รับการตรวจครรภ์ 5 ครั้งตามเกณฑ์
3. ร้อยละของสถานพยาบาลที่จดั การบริ การฝากครรภ์ได้มาตรฐาน
4. ร้อยละของสถานพยาบาลที่จดั ให้บริ การหลังคลอดได้มาตรฐาน
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพฒั นาการสมวัย
4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
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5. เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย ไม่ตากว่า 105
6. ร้อยละ 85 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์อยูใ่ นเกณฑ์ปกติข้ ึนไป
7. ร้อยละของผูป้ กครองเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับคาแนะนาในการกระตุน้ พัฒนาการที่เหมาะสม
ตามวัยและพัฒนาการ
8. ร้ อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ มีพ ฒ
ั นาการล่ าช้า ที่ ไ ด้รับการส่ งต่อไปยังสถานพยาบาลที่ มี
ศักยภาพในการดูแล
9. ร้อยละของเด็กวัยเรี ยน สู งดีสมส่ วน
10. ร้อยละของเด็กวัยเรี ยนได้รับการประเมินและได้รับคาแนะนาด้ านโภชนาการและกิจกรรม
ทางกาย
11. ร้ อยละของสถานพยาบาลมี ก ารร่ ว มมื อกับ หน่ วยงานภายนอกในการจัดการอาหารใน
สถานศึกษา
12. ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
13. ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ที่ได้เข้ารับการตรวจสุ ขภาพฟันอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง พร้อม
ทั้งได้รับคาแนะนาในการดูแลสุ ขภาพปากและฟัน
14. ร้อยละของการตั้งครรภ์ในหญิงอายุ 15-19 ปี
15. ร้อยละของหญิงอายุ 12-19 ปี ที่ได้รับความรู ้ เรื่ องการคุ มกาเนิ ดและการป้ องกันโรคติดต่อ
จากเพศสัมพันธ์
16. ร้อยละของสถานพยาบาลที่จดั ให้บริ การด้านการคุมกาเนิดอย่างครบวงจร
17. จานวนของหญิงอายุ 15-19 ปี ที่ขอเข้ารับบริ การด้านการคุมกาเนิดจากสถานพยาบาล
18. ร้ อ ยละของสถานพยาบาลที่ มี ส่ ว นให้ ค วามรู ้ เ รื่ องการคุ ม ก าเนิ ด และโรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์ในโรงเรี ยน
19. ร้อยละของตาบลที่มีระบบส่ งเสริ มสุ ขภาพดูแลผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ และผูด้ อ้ ยโอกาสและการ
ดูแลระยะยาวในชุมชน (long term care) ผ่านเกณฑ์
20. ร้อยละของตาบลที่มีระบบส่ งเสริ มสุ ขภาพดูแลผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ และผูด้ อ้ ยโอกาสและการ
ดูแลระยะยาวในชุมชน (long term care)
21. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบตั ิการภาวะฉุ กเฉิ น และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ที่สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้จริ ง
22. อัตราการเข้ารับการคัดกรองวัณโรคของผูส้ ัมผัสผูป้ ่ วยวัณโรคในครอบครัว
23. อัตราการเข้ารับการรักษาต่อเนื่ องของผูป้ ่ วยวัณโรค
24. อัตราความสาเร็ จการรักษาผูป้ ่ วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็ นซ้ า
25. ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู งที่ข้ ึนทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ ยง
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD risk)
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26. อัตราการเข้ารับการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู งในผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยง
27. อัตราการเข้ารับการตรวจคัดกรองค้นหาภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสู ง
28. ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง ที่อยูใ่ นระดับควบคุมได้ (Well- controlled)
29. ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวาน ความดันโลหิตสู ง ที่มีภาวะแทรกซ้อน
30. ร้ อ ยละของผู ้ ป่ วยที่ มี พ ฤติ ก รรมเสี่ ยงต่ อ โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อรั ง (เช่ น การสู บบุ ห รี่
การรับประทานอาหารเค็ม)
31. ร้อยละของผูป้ ่ วยที่มีกิจกรรมทางกายมากเพียงพอที่จะป้ องกันโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง
32. อัตราการเสี ยชีวติ จากการจมน้ าของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี
33. ร้อยละของเด็กในโรงเรี ยนที่ได้รับการสอนเรื่ องทักษะความปลอดภัยทางน้ า
34. ร้อยละของเด็กในโรงเรี ยนที่ได้รับการฝึ กอบรมเรื่ องการปฏิบตั ิการกูช้ ีพ
35. อัตราผูไ้ ด้รับความรู้เรื่ องความปลอดภัยบนท้องถนน
36. อัตราผูใ้ ช้อุปกรณ์ความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะอย่างถูกต้อง
37. อัตราเด็กที่ใช้ที่นงั่ นิรภัยในเด็กอย่างถูกต้อง
38. ร้อยละของสถานพยาบาลที่เข้าร่ วมกับ DHS ในประเด็นความปลอดภัยทางท้องถนน
39. อัตราการเสี ยชีวติ จากการบาดเจ็บทางถนน
40. ร้อยละของการทางานของทีมการแพทย์ฉุกเฉินที่ทาได้มาตรฐาน
41. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรู ปมีความปลอดภัย
42. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
43. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรู ปมีความปลอดภัย
44. ร้อยละของผูป้ ่ วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจาหน่ายจากการบาบัดรักษาตาม
เกณฑ์กาหนด
45. จานวนผูป้ ่ วยยาเสพติดรายใหม่ที่เข้ารับการรักษา
46. ร้อยละของสถานพยาบาลที่จดั ให้บริ การการป้ องกันการใช้สารเสพติด
47. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพได้รับการตรวจสอบมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
48. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พฒั นาอนามัยสิ่ งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์
ทั้ง นี้ ควรมี ก ารก าหนดภารกิ จให้ก ารพัฒนาตัวชี้ วดั ต่ า งๆ เป็ นเรื่ องส าคัญที่ ต้องดาเนิ นการโดย
เร่ งด่วนในระยะต้นของการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ ชาติ เพื่อให้ได้ชุดตัวชี้ วดั ที่เหมาะสมกับการติดตาม
ผลการดาเนินส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระดับต่างๆ
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1. นิยามศัพท์
ภาคผนวก 2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันโรค การส่ งเสริ มและคุม้ ครองสุ ขภาพ
ภาคผนวก 3. คณะกรรมการจัดทาและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค และคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคสู่ ความเป็ นเลิศ
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ภาคผนวก 1. นิยามศัพท์
การส่ งเสริมสุ ขภาพ
(Health promotion)

การป้องกันโรค
(Disease prevention)
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
(Consumer protection)

กฎบัตรออตตาวา
(Ottawa Charter)

หมายถึ ง กระบวนการส่ งเสริ มให้ ป ระชาชนเพิ่ ม สมรรถนะใน
การควบคุมปั จจัยกาหนดสุ ขภาพและพัฒนาสุ ขภาพของตนเอง รวมถึ ง
กระบวนการทางสั ง คมที่ มี ส่ ว นร่ วมจากทุ ก ภาคส่ วนเพื่ อ เอื้ อ ให้
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีข้ ึน
หมายถึง การกระทาหรื องดกระทาบางสิ่ งบางอย่างเพื่อไม่ให้เกิ ดการ
เจ็บป่ วยหรื อเป็ นโรค รวมถึงการป้ องกันไม่ให้กลับเป็ นโรคซ้ าในกรณี ที่
หายจากการเจ็บป่ วยหรื อเป็ นโรคแล้ว
หมายถึง การปกป้ องดูแลผูบ้ ริ โภคให้ได้รับความปลอดภัย เป็ นธรรม
และประหยัด จากการบริ โภคสิ นค้าและบริ การ โดยผูบ้ ริ โภคมีสิทธิ ที่จะ
ได้รับข่าวสารรวมทั้งคาพรรณนาคุ ณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับ
สิ นค้าหรื อบริ การ มีอิสระในการเลือกหาสิ นค้าหรื อบริ การ ได้รับความ
ปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรื อบริ การ และได้รับการพิจารณาและชดเชย
ความเสี ยหายจากการบริ โภคสิ นค้าหรื อรับบริ การ ซึ่ งรวมถึง ผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การด้านสุ ขภาพ
เป็ นข้อตกลงในการประชุ มระดับโลกที่ว่าด้วยงานการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ
ซึ่ งประชุ มเมื่อปี พ.ศ. 2529 ที่กรุ งออตตาวา ประเทศแคนาดา โดยมี
การกาหนดยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนงานเป็ น 3 ยุทธศาสตร์คือ
1. การสร้ างนโยบายหรื อสร้ างกระแสความตระหนัก ในความสาคัญ
ของการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ (advocacy) เพื่ อให้มี ก ารก าหนดเงื่ อนไข
หรื อสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่องานส่ งเสริ มสุ ขภาพ
2. การสร้างศักยภาพของประชาชนทุกคน (enabling) เพื่อให้มีศกั ยภาพ
สู งสุ ดในการส่ งเสริ มสุ ขภาพของตนเอง และ
3. การประสานเชื่อมต่อระหว่างภาคส่ วนต่างๆ ในสังคมในการขับเคลื่อน
งานส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ทั้ง นี้ ยุท ธศาสตร์ ท้ งั 3 ประการจะประสบความส าเร็ จได้ก็ ต้องอาศัย
มาตรการหลัก 5 ประการคือ
1. การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ (Build Healthy Public Policy)
2. ก า ร ส ร้ า ง สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ เ อื้ อ ต่ อ สุ ข ภ า พ ( Create Supportive
Environment)
3. การเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุ มชน (Strengthen Community Action)
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กฎบัตรกรุ งเทพ
(Bangkok Charter)

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
(Sustainable Development
Goals - SDGs)

4.
การพั ฒ นาศั ก ยภาพส่ วนบุ ค คล (Develop Personal Skills)
5. การปรับระบบบริ การสุ ขภาพ (Reorient Health Services)
เป็ นข้อตกลงจากการประชุ มนานาชาติเรื่ องการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ซึ่ งเป็ น
การประชุมครั้งที่ 6 ของโลก จัดขึ้นที่กรุ งเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2548
การประชุ ม นี้ สานต่อผลการประชุ ม ใน 5 ครั้ งที่ ผ่า นมานับตั้ง แต่ ก าร
ประชุ มครั้งแรกในเมืองออตตาวา โดยมีการยืนยันว่า นโยบายและภาคี
เครื อข่ายต้องเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา ทั้งระดับชาติและระดับโลก
ในการเสริ มสร้างความเข้มแข็ง ให้กบั ชุมชน เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัย
และความเท่าเทียมกันในด้านสุ ขภาพ และมีการเน้น 5 กลยุทธ์ที่เรี ยกกัน
ว่า กลยุทธ์ PIRAB ซึ่งประกอบด้วย
p = Partnership การสร้างภาคีเครื อข่าย และพันธมิตร
I = Investment การลงทุน
R = Regulate การออกระเบียบ กฎ และกฎหมาย
A = Advocate การสร้างกระแสหรื อการชี้นา
B = Building Capacity การสร้างศักยภาพของทุกภาคส่ วน
เป็ นข้อมติที่ผนู้ าจากประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ จานวน 193
ประเทศรั บ รองให้ เป็ นเป้ าหมายการพัฒ นาที่ ย งั่ ยืน หรื อ Sustainable
Development Goals ในการประชุ มสมัชชาแห่ งสหประชาชาติ เมื่อศุกร์
ที่ 25 กันยายน 2558 โดยจะใช้เป็ นวาระแห่ งการพัฒนาของโลกในอีก
15 ปี ข้างหน้า (2016-2030) ประกอบด้วย 17 เป้ าหมายได้แก่
เป้ าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรู ปแบบในทุกที่
เป้ าหมายที่ 2 ยุติความหิ วโหย บรรลุความมัน่ คงทางอาหารและยกระดับ
โภชนาการ และส่ งเสริ มเกษตรกรรมที่ยงั่ ยืน
เป้ าหมายที่ 3 สร้ างหลักประกันว่าประชาชนมี สุขภาพดี และส่ งเสริ ม
สวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย
เป้ าหมายที่ 4 สร้ างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุ มและเท่ าเที ย ม และสนับสนุ นโอกาสในการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวติ
เป้ าหมายที่ 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อานาจของผูห้ ญิง
และเด็กหญิงทุกคน
เป้ าหมายที่ 6 สร้ างหลักประกันว่าจะมี การจัดให้มีน้ าและสุ ขอนามัย
สาหรับทุกคน และมีการบริ หารจัดการที่ยงั่ ยืน
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ปัจจัยกาหนดสุ ขภาพ
(Determinant of health)

เป้ าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคา
ที่สามารถซื้ อหาได้ เชื่อถือได้ และยัง่ ยืน
เป้ าหมายที่ 8 ส่ งเสริ มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่ อง ครอบคลุม และ
ยัง่ ยืน การจ้า งงานเต็ม ที่ และมี ผ ลิ ตภาพ และการมี ง านที่
สมควรสาหรับทุกคน
เป้ าหมายที่ 9 สร้ างโครงสร้ างพื้นฐานที่ ทีความทนทาน ส่ งเสริ มการ
พัฒนาอุ ตสาหกรรมที่ ค รอบคลุ มและยัง่ ยืน และส่ ง เสริ ม
นวัตกรรม
เป้ าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
เป้ าหมายที่ 11 ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุ ษย์มีความครอบคลุม
ปลอดภัย มีภูมิตา้ นทาน และยัง่ ยืน
เป้ าหมายที่ 12 สร้ างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริ โภคและผลิ ตที่
ยัง่ ยืน
เป้ าหมายที่ 13 ปฏิ บตั ิ การอย่างเร่ งด่ วนเพื่อต่อสู ้ กบั การเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
เป้ าหมายที่ 14 อนุ รัก ษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุ ทร ทะเลและ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยัง่ ยืนเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
เป้ าหมายที่ 15 ปกป้ อง ฟื้ นฟู และสนับสนุ นการใช้ระบบนิ เวศบนบก
อย่างยัง่ ยืน จัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน ต่อสู ้การกลายสภาพ
เป็ นทะเลทราย หยุดการเสื่ อมโทรมของที่ ดินและฟื้ น
สภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสู ญเสี ยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
เป้ าหมายที่ 16 ส่ งเสริ มสังคมที่สงบสุ ขและครอบคลุ มเพื่อการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบัน ที่
มีประสิ ทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ
เป้ าหมายที่ 17 เสริ มความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดาเนิ นงานและฟื้ นฟู
สภาพหุ ้นส่ วนความร่ วมมือระดับโลกสาหรับการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน
หมายถึง สิ่ งที่เป็ นตัวกาหนดสุ ขภาพของหรื อมีผลต่อสุ ขภาพทั้งแง่บวก
หรื อลบ ซึ่ งมีท้ งั ปั จจัยที่ใกล้ตวั ได้แก่ ปั จจัยทางปั จเจกบุคคล เช่ น อายุ
เพศ ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมที่อยูร่ อบตัว และระบบบริ การสุ ขภาพแล้ว ยัง
มีปัจจัยที่อยูไ่ กลตัวออกไป เช่ น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ
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ความรอบรู้ ด้านสุ ขภาพ
(Health literacy)
ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
(Health product)
ภาวะฉุ กเฉินและภัยสุ ขภาพ
(Emergency crisis and
disasters)

เขตเมือง
(Urban)

ซึ่ งมี ผ ลหรื อเป็ นตัว ก าหนดปั จ จัย ใกล้ ต ัว อี ก ที ห นึ่ ง ปั จ จัย ที่ ไ ด้ รั บ
ความสนใจกัน มากในปั จจุ บ นั คื อ ปั จจัย ทางสัง คมที่ ก าหนดสุ ข ภาพ
(Social Determinants of health)
หมายถึง กระบวนการทางปั ญญาและทักษะทางสังคมที่ก่อเกิดแรงจูงใจ
และความสามารถของปั จเจกบุ คคลที่ จ ะเข้าถึ ง เข้าใจ และใช้ข้อมู ล
ข่าวสารเพื่อนาไปสู่ การตัดสิ นใจที่เหมาะสมนาไปสู่ สุขภาวะ
หมายถึ ง อาหาร ยา เครื่ องสาอาง เครื่ องมือแพทย์ วัตถุอนั ตรายที่ใช้ใน
บ้านเรื อน หรื อทางสาธารณสุ ข และวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์
วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
หมายถึ ง สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น เร่ ง ด่ ว นและภัย พิ บ ัติ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
สุ ขภาพหรื อชี วิตของประชาชนจานวนมาก หรื อภาวะที่กระทรวงและ/
หรื อกรมควบคุมโรคประกาศขอบเขตการดาเนิ นงานของยุทธศาสตร์ น้ ี
เพื่อการเฝ้ าระวังและดาเนิ นการตามบริ บทการป้ องกันควบคุมโรค หรื อ
ภารกิ จที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในระยะก่อนเกิ ดภัย ขณะเกิ ดภัย และหลัง
เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิ นหรื อภัยพิบตั ิต่างๆ
หมายถึ ง พื้ น ที่ ซ่ ึ งมี ป ระชากรอาศัย อยู่ อ ย่ า งหนาแน่ น และจ านวน
ประชากรในพื้นที่เมืองมีมาก มีสิ่งปลูกสร้างถาวร สิ่ งอานวยความสะดวก
เพียบพร้ อม พลเมืองมีอาชี พที่ไม่ใช่เกษตรกรรมเป็ นหลักและมีองค์กร
ทางสังคมมากมาย หรื ออาจมีความหมายตามที่กาหนดในพจนานุกรม
ศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน คือ
"พื้ น ที่ ต้ ัง ชุ ม ชน ซึ่ งมี ข นาดใหญ่ ก ว่ า หมู่ บ ้า นมี ส าธารณู ป โภคและ
สาธารณู ปการ โดยมีองค์กรปกครองท้องถิ่ นดูแลและจัดการ อาจเรี ยก
เมืองต่างๆ ตามลักษณะกิจกรรมที่สาคัญในเมืองนั้นๆ เช่ น เมืองการค้า
เมืองอุตสาหกรรม"
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ภาคผนวก 2. กฎหมายที่เกีย่ วข้ องกับการส่ งเสริม การป้ องกันโรค
และการคุ้มครองสุ ขภาพ
ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพและอยูเ่ ป็ นจานวนมาก โดยส่ วนใหญ่อยู่
ในการกากับดูและของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุ ข แต่ก็มีจานวนไม่นอ้ ยที่ไม่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของกระทรวงสาธารณสุ ข ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น
ซึ่ ง มี ส่ วนในการควบคุ ม พฤติ ก รรมและสิ่ ง แวดล้อมให้เอื้ อต่ อการส่ ง เสริ ม ความรอบรู ้ ด้า นสุ ข ภาพและ
การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของประชาชน ผูม้ ี ส่ ว นรั บ ผิ ด ชอบจึ ง ต้อ งด าเนิ น มาตรการทางกฎหมายเพื่ อ ให้ มี
การบังคับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่องานส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคในประเทศไทย
ตัวอย่างของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ ม การป้ องกันโรค และการคุม้ ครองสุ ขภาพ ได้แก่
1) พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒
2) พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
3) พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
4) พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
5) พระราชบัญญัติการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น พ.ศ. ๒๕๕๙
6) พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
7) พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
8) พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
9) พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
10) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
11) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสู บ พ.ศ. ๒๕๖๐
12) พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์
13) พระราชบัญญัติคุม้ ครองและส่ งเสริ มภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
14) พระราชบัญญัติเครื่ องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
15) พระราชบัญญัติเครื่ องสาอาง พ.ศ. ๒๕๕๘
16) พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
17) พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗
18) พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ (เฉพาะมาตราที่พิมพ์เติมจากพระราชบัญญัติยา
พ.ศ. ๒๕๑๐)
19) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
20) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
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21) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘
22) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐
23) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
24) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
25) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
26) พระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙
27) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
28) พระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
29) พระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
30) พระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
31) พระราชบัญญัติวชิ าชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
32) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
33) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
34) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
35) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
36) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่ อง มาตรฐานการให้บริ การฟอก
เลือดด้วยเครื่ องไตเทียมในสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
37) พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พ.ศ. ๒๕๔๑
38) พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
39) พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑
40) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
41) พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
ฯลฯ
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สำเนำ
ภาคผนวก 3. คณะกรรมการจัดทาและขับเคลือ่ น
แผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุ ขภาพและป้ องกันโรคสู่ ความเป็ นเลิศ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คาสั่งกระทรวงสาธารณสุ ข
ที่ ๓๕๑ / ๒๕๖๐
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มสุ ขภาพ
และป้ องกันโรคสู่ ความเป็ นเลิศ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙

ด้วยการส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคสู่ ความเป็ นเลิ ศ (Promotion and Prevention Excellence)
เป็ นยุท ธศาสตร์ หนึ่ ง ที่ส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์ ชาติระยะ ๒๐ ปี (ด้า นสาธารณสุ ข ) เพื่อแก้ไ ขปั ญหา
ด้านสาธารณสุ ข อันเนื่ องมาจากปั จจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชน ทั้งปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมถึงพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่เหมาะสมของประชาชน
ซึ่ งต้องอาศัย การมี ส่ วนร่ วมจากทุ ก ภาคี เครื อข่ า ย ทั้งภาครั ฐ เอกชน และประชาสั ง คม ทั้ง ในส่ วนกลาง
ส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น
เพื่ อให้การขับเคลื่ อนการส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคมี ประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผล
ประชาชนมี สุ ขภาพดี ลดภาระการเงิ นการคลังของประเทศ และสามารถเพิ่ มคุ ณภาพชี วิตของประชาชน
ได้อย่างยัง่ ยืน อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่ งพระราชบัญญัติระเบี ย บบริ หารราชการแผ่นดิ น
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่ แก้ไขเพิ่ มเติ ม รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขจึ ง แต่ งตั้งคณะกรรมการจัดท า
และขับเคลื่ อนแผนยุทธศาสตร์ ส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคสู่ ความเป็ นเลิ ศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙
โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ดงั นี้

125

๑. คณะกรรมการอานวยการจัดทาและขับเคลื่ อนแผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคสู่
ความเป็ นเลิศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙
๑.๑ องค์ประกอบ
(1) รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข
ที่ปรึ กษา
คณะกรรมการ
(2) ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ประธานกรรมการ
(3) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขที่ได้รับมอบหมาย
รองประธานกรรมการ
(4) รองปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
(5) รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กรรมการ
ที่ได้รับมอบหมาย
(6) รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
กรรมการ
ที่ได้รับมอบหมาย
(7) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
(8) รองปลัดกระทรวงแรงงาน ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
(9) รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
(10) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
(11) รองปลัดกรุ งเทพมหานคร ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
(12) หัวหน้าผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข
กรรมการ
(13) อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรรมการ
กระทรวงสาธารณสุ ข
(14) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
กรรมการ
(15) อธิบดีกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข
กรรมการ
(16) อธิบดีกรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข
กรรมการ
(17) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข
กรรมการ
(18) เลขาธิ การสานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
กรรมการ
(19) ผูจ้ ดั การกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
กรรมการ
(20) เลขาธิ การสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ
กรรมการ
(21) เลขาธิ การคณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ
กรรมการ
(22) ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ข
กรรมการ
(23) ผูอ้ านวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ
กรรมการ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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(24) ผูอ้ านวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) กรรมการ
(25) ผูอ้ านวยการสานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร
กรรมการ
(26) นายกสภาการสาธารณสุ ขชุมชน
กรรมการ
(27) นายกสมาคมหมออนามัย
กรรมการ
(28) ประธานชมรมสาธารณสุ ขแห่งประเทศไทย
กรรมการ
(29) ประธานมูลนิธิเครื อข่ายหมออนามัย
กรรมการ
(30) อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
กรรมการ
และเลขานุการ
(31) อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข
กรรมการ
และเลขานุการ
(32) รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
(33) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข
กรรมการและ
ที่ได้รับมอบหมาย
ผูช้ ่วยเลขานุการ
(34) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข กรรมการและ
ที่ได้รับมอบหมาย
ผูช้ ่วยเลขานุการ
(35) รองอธิบดีกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข
กรรมการและ
ที่ได้รับมอบหมาย
ผูช้ ่วยเลขานุการ
(36) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข กรรมการและ
ที่ได้รับมอบหมาย
ผูช้ ่วยเลขานุการ
(37) ผูอ้ านวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวง กรรมการและ
กระทรวงสาธารณสุ ข
ผูช้ ่วยเลขานุการ
(38) ผูอ้ านวยการกองแผนงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
(39) ผูอ้ านวยการกองแผนงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
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๑.๒ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1) กาหนดนโยบายและกรอบทิศทางการจัดทาและขับเคลื่ อนแผนยุทธศาสตร์ ส่ งเสริ มสุ ขภาพ
และป้ องกันโรคสู่ ความเป็ นเลิศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙
(2) พิ จารณาให้ความเห็ นชอบการจัด ท าและขับ เคลื่ อนแผนยุท ธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและ
ป้ องกันโรคสู่ ความเป็ นเลิศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙
(3) กากับ ดู แล เสนอแนะ ให้คาปรึ กษา และติ ดตามการจัดทาและขับเคลื่ อนแผนยุทธศาสตร์
ส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคสู่ ความเป็ นเลิศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙
(4) สนับสนุ นการจัดทาและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคสู่ ความเป็ น
เลิศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙
(5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามความเหมาะสม
๒. คณะกรรมการวิชาการจัดทาและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคสู่
ความเป็ นเลิศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙
๒.๑ องค์ประกอบ
(1) อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
ประธานกรรมการ
(2) อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข
ประธานกรรมการร่ วม
(3) นายพิษณุ แสนประเสริ ฐ
กรรมการ
(4) นายชาญชัย พิณเมืองงาม
กรรมการ
(5) นายปิ ยะ หาญวรวงศ์ชยั คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ
(6) นายสมบัติ แทนประเสริ ฐสุ ข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กรรมการ
กระทรวงสาธารณสุ ข
(7) นายกฤษฎา มโหทาน นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
กรรมการ
กระทรวงสาธารณสุ ข
(8) นายชัยพร พรหมสิ งห์ นักวิชาการสาธารณสุ ขทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
(9) นายสมพงษ์ ชัยโอภานนท์ นักวิชาการสาธารณสุ ขทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
(10) นางวิระวรรณ ถิ่นยืนยง นักวิชาการสาธารณสุ ขทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ด้านสุ ขาภิบาล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
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(11) นายชลทิศ อุไรฤกษ์กุล นักวิชาการสาธารณสุ ขทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
(12) นางสุ ณี วงศ์คงคาเทพ ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย
กรรมการ
กระทรวงสาธารณสุ ข
(13) รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ
(14) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
กรรมการ
ที่ได้รับมอบหมาย
(15) รองอธิบดีกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ
(16) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข
กรรมการ
ที่ได้รับมอบหมาย
(17) รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรรมการ
กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ได้รับมอบหมาย
(18) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข กรรมการ
ที่ได้รับมอบหมาย
(19) ผูแ้ ทนสานักงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ
กรรมการ
(20) ผูแ้ ทนสานักงานสถิติแห่ งชาติ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรรมการ
(21) ผูแ้ ทนสานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร
กรรมการ
(22) เลขาธิการสภาการสาธารณสุ ขชุมชน
กรรมการ
(23) อุปนายกสมาคมหมออนามัย
กรรมการ
(24) รองประธานชมรมสาธารณสุ ขแห่งประเทศไทย ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ
(25) รองประธานมูลนิธิเครื อข่ายหมออนามัย ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
(26) ผูแ้ ทนสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
กรรมการ
(27) ผูแ้ ทนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ
กรรมการ
(28) ผูแ้ ทนสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
กรรมการ
(29) ผูแ้ ทนสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ข
กรรมการ
(30) ผูแ้ ทนสานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
กรรมการ
(31) ผูอ้ านวยการสานักตรวจและประเมินผล สานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
(32) ผูอ้ านวยการกองสนับสนุนสุ ขภาพภาคประชาชน
กรรมการ
กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข
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(33) รองผูอ้ านวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ได้รับมอบหมาย
(34) นายดารง ธารงเลาหะพันธุ์ ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่
กรรมการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
(35) นางศรี วภิ า เลี้ยงพันธุ์สกุล ผูอ้ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
กรรมการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
(36) นางสาวเพ็ญแข ลาภยิง่ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สานักทันตสาธารณสุ ข กรรมการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
(37) นางวิมล โรมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักงานบริ หารการเปลี่ยนแปลง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
(38) นางจารุ ทศั น์ ตั้งกีรติชยั นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
ชานาญการพิเศษ กองแผนงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
(39) นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย
กรรมการและ
กระทรวงสาธารณสุ ข
เลขานุการ
(40) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและ
เลขานุการร่ วม
(41) ผูอ้ านวยการกองแผนงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
(42) ผูอ้ านวยการกองแผนงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
(43) ผูอ้ านวยการกลุ่มแผนงาน กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ
กรรมการและ
กระทรวงสาธารณสุ ข
ผูช้ ่วยเลขานุการ
(44) ผูอ้ านวยการสานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุ ขภาพจิต
กรรมการและ
กระทรวงสาธารณสุ ข
ผูช้ ่วยเลขานุการ
(45) ผูอ้ านวยการกองแผนงานและวิชาการ
กรรมการและ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข
ผูช้ ่วยเลขานุการ
(46) นางวิไลลักษณ์ เรื องรัตนตรัย สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กรรมการและ
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุ ข
ผูช้ ่วยเลขานุการ
(47) นายธวัชชัย บุญเกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กรรมการและ
กองแผนงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
ผูช้ ่วยเลขานุการ
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๒.๒ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1) เสนอแนวทางและขั้น ตอนในการจัด ทาและขับ เคลื่ อ นแผนยุท ธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
และป้ องกันโรคสู่ ความเป็ นเลิ ศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙
(2) พิจ ารณาเอกสารและข้อ มูล ประกอบการจัด ท าแผนยุท ธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและ
ป้ องกันโรคสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙
(3) ประสานการจัดท าและขับเคลื่ อนแผนยุทธศาสตร์ ส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคสู ่ ค วาม
เป็ นเลิศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ กับ คณะกรรมการอานวยการจัด ทาและขับ เคลื่ อ น
แผนยุท ธศาสตร์ ส่ งเสริ ม สุ ข ภาพและป้ องกันโรคสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙
และคณะอนุ กรรมการจัดทาและขับเคลื่ อนแผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค
สู่ ความเป็ นเลิ ศในระดับเขตสุ ขภาพและกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙
(4) พิ จารณาและให้ ข ้อเสนอแนะต่ อการจัดประชุ ม ระดมสมอง ประชุ มสั มมนาต่ า งๆ เพื่ อการ
จัด ท าและขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ส่ ง เสริ มสุ ขภาพและป้ องกั น โรคสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙
(5) รายงานความก้า วหน้า ในการจัด ทาและขับ เคลื่ อ นแผนยุท ธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและ
ป้ องกันโรคสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ ต่อคณะกรรมการอานวยการจัดทา
และขับ เคลื ่ อ นแผนยุท ธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและป้ องกัน โรคสู ่ ค วามเป็ นเลิ ศ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙
(6) จัด ทาแผนยุท ธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและป้ องกัน โรคสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๙ เสนอต่อ คณะกรรมการอานวยการการจัด ทาและขับ เคลื ่ อ นแผนยุท ธศาสตร์
ส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙
(7) แต่งตั้งคณะทางานตามความเหมาะสม
(8) ปฏิ บตั ิ หน้าที่ อื่นๆ ตามที่ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายปิ ยะสกล สกลสัตยาทร)
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข
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