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บทที่ 1
สถานการณและปญหาดานสุขภาพ ทั้งระดับนานาชาติและในประเทศ
1. บทนํา
ปญหาสุขภาพของประชากรโลกเปนปญหาทางสังคมที่ทุกประเทศใหความสําคัญ โรคที่เปนปญหาสําคัญใน
อดีตคือโรคติดตอ อาทิเชน การระบาดของไขทรพิษ อหิวาตกโรค โรคไขหวัดใหญ เปนตน แตก็มีปญหาทางสุขภาพ
อยางอื่นมากมายซึ่งมีสาเหตุจากการดอยพัฒนาของระบบสาธารณสุข ความยากจน และปญหาสิ่งแวดลอม อยางไร
ก็ ต าม การพั ฒ นาด า นสาธารณสุ ขในช วงปลายศตวรรษที่ 20 เปนการพัฒ นาความรู ความเข าใจดา นสุข ภาพ
การพัฒนายารักษาและวัคซีนปองกันโรค รวมถึงการปรับปรุงสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ ไมวาอยางไร
ก็ตามประชากรโลกในชวง 20 ปที่ผานมาก็ยังประสบปญหาสุขภาพอีกมากมาย ทําใหองคการสหประชาชาติทําการ
เชิญชวนใหประเทศสมาชิกจัดทําขอตกลงในการกําหนดเปาหมายระดับโลกในการพัฒนาประชากร โดยใน ป พ.ศ.
2543 ได ตั้ ง เป า หมายการพั ฒ นาร ว มกั น เรี ย กว า เป า หมายการพั ฒ นาแห ง สหั ส วรรษ หรื อ Millennium
Development Goals และตอมาไดมีการกําหนดเปาหมายการพัฒนามนุษยอีกครั้ง เรียกวา เปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals หรือ SDGs ครอบคลุมชวงเวลา 15 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2559 ถึงป
2573 ซึ่งมีเปาหมายที่เกี่ยวของกับสุขภาพคือ เปาหมายหลักที่ 3 การมีสุขภาพที่ดีในทุกชวงอายุ
ประเทศไทยขณะนี้อยูในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นับเปนชวงเวลาที่ทาทายเปนอยางมากที่ประเทศไทย
ตองมีการปรับตัว เพื่อความยั่งยืนในระยะยาวจึงจําเปนที่ตองมีการพัฒนาคนในภาพรวมใหเปนคนที่สมบูรณในทุกชวง
วัยที่สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เปนสภาพแวดลอมการดําเนินชีวิตไดอยางดีโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาทุน
มนุษยจากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให
ทั่วถึง เพื่อใหสอดรับการจัดดําเนินการพัฒนาประเทศภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 2579) ที่มุงเนนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็น
การปฏิ รู ป ประเทศ นอกจากนั้ น ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การมี ส ว นร ว มของภาคี ก ารพั ฒ นาทุ ก ภาคส ว น เพื่ อ มุ ง สู
“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

2. สถานการณและปญหาดานสุขภาพของประเทศไทย

2.1 สถานการณสุขภาพของประชาชนตลอดชวงชีวิต
ก. สถานการณสุขภาวะสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ป)
1) สุขภาวะของมารดา
ตั้งแตป พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2556 อัตราสวนการตายของมารดามีแนวโนมลดลงอยาง
ชาๆ จาก 44.30 ตอแสนการเกิดมีชีพ เปน 31.2 ตอแสนการเกิดมีชีพ ในป พ.ศ. 2558 องคการอนามัยโลกได
ประมาณการอัตราสวนการตายมารดาของประเทศไทยเทากับ 22.4 ตอแสนการเกิดมีชีพอยางไรก็ตาม เปาหมายนี้
ยังไมบรรลุตามที่กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดไว คือ 15 ตอแสนการเกิดมีชีพ โดยสาเหตุสวนใหญของการตายของ
มารดามาจากปจจัยการตั้งครรภและการคลอด มารดาที่ขาดโภชนาการทั้งกอนและระหวางการตั้งครรภเปนปจจัย
เสี่ยงทําใหทารกแรกเกิดมีน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม
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2) พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
จากการสํารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยในป พ.ศ. 2557 พบวาเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ไมสมวัยรอยละ 27.2 ซึ่งอาจมาจากหลายปจจัย เชน การคลอดกอนกําหนด ทารกแรกเกิดน้ําหนักนอย อัตราการ
เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนต่ํา เปนตน
3) การเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย
จากการสํารวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย (Multiple indicators cluster
survey: MICS) ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549 (UNICEF Office for Thailand, 2007), ครั้งที่ 4 พ.ศ.2555 (สํานักสถิติ
พยากรณ สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2556) และครั้งที่ 5 พ.ศ. 2558 พบวาอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6
เดือน เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สวนเด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ย ผอม อวน เพิ่มขึ้นในป 2555 และลดลงในป 2558 โดย
ภาวะเตี้ ยยั งคงมี ความชุกสูงที่สุด และพบว า เด็ กอี กร อยละ 10 ที่เ ขาไมถึงวัคซีนพื้นฐาน คือ เด็กในพื้นที่ชนบท
หางไกลทุรกันดาร เด็กดอยโอกาสในพื้นที่เขตเมือง
ข. สถานการณสุขภาวะวัยเรียนและวัยรุน
1) สถานการณสุขภาวะเด็กไทย
จากการสํารวจปพ.ศ. 2558 พบวาเด็กมีภาวะเตี้ยรอยละ 7.5 ภาวะผอมรอยละ 5.2
และภาวะเริ่มอวนและอวน รอยละ 12.5 รวมถึงปญหาภาวะซีดในเด็กวัยเรียน ปญหาสุขภาพชองปากของเด็กวัยเรียน และ
ปญหาการออกกําลังกายทีไ่ มเหมาะสม
2) ภาวะทุพโภชนาการในเด็กไทย
จากรายงานของ Global School-based Student Health Survey (GSHS) ซึ่งไดรับการ
สนับสนุนจากองคการอนามัยโลก ไดทําการสํารวจเด็กนักเรียนไทยอายุ 13-17 ป ในป 2015 พบวา เด็กไทย มีปญหาเรื่อง
น้ําหนักต่ํากวาเกณฑและเกินเกณฑมาตรฐาน เด็กที่เสี่ยงตอภาวะน้ําหนักเกินเพิ่มเปนรอยละ 16.2 และสัดสวนเด็กที่มี
น้ําหนักเกินเพิ่มเปนรอยละ 5.51 นอกจากน้ําหนักเกินแลวยังมีปญหาเด็กไทยน้ําหนักนอยดวยเชนกันโดยป 2015 ไดมี
การรายงานเด็กน้ําหนักนอยอยูที่รอยละ 8.4
3) เด็กไทยกับระดับสติปญญา และความฉลาดทางอารมณ
กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันราชานุกูล ไดทําการสํารวจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ทั่วประเทศ ในป 2559 พบวา มีระดับสติปญญา เฉลี่ย (IQ) เทากับ 98.23 ถือเปนระดับสติปญญาที่อยูในเกณฑปกติ แต
คอนไปทางต่ํ ากว าค า กลางของมาตรฐานสากล (IQ=100) และจากการสํ ารวจระดับ ความฉลาดทางอารมณ
(Emotional Quotient: EQ) พบวา เด็กนักเรียนไทย มีคะแนน EQ ปกติ เทากับ รอยละ 64 มีคะแนน EQ สูงกวาปกติ
เทากับรอยละ 13 มีคะแนน EQ ควรไดรับการพัฒนา รอยละ 23
4) การบาดเจ็บในเด็กไทย
รายงานสถานการณโลกดานความปลอดภัยทางถนนพ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีอัตรา
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสูงเปนอันดับ 2 ของโลก โดยมีเด็กอายุต่ํากวา 15 ป เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมาก
ถึง 943 คน เปนกลุมอายุ 10 - 14 ป 575 คน ยังพบวาสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กไทยอายุต่ํากวา 15 ป คือ
การจมน้ํ า อั ต ราการเสี ย ชี วิตอยู ในช วง 6.8-11.5 ตอแสนประชาการ ซึ่งแต ละปจ ะมีการเสี ย ชีวิตเฉลี่ย ปล ะ
1,117 คน หรือวันละ 3.2 คน โดยเด็กผูชายในกลุมอายุ 5-9 ปเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด
5) สถานการณสุขภาวะเด็กวัยรุนไทย
1) พฤติกรรมความเสี่ยงทางอนามัยเจริญพันธุ: พบวามีการใชถุงยางอนามัยในครั้งแรกของ
การมีเพศสัมพันธเพิ่มขึ้นอยางชาๆ แตพบวา การใชถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธครั้งลาสุดคอยๆ ลดลง
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2) การคลอดมีชีพในวัยรุน: มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นจาก 31.1 ตอแสนประชากร ในป พ.ศ.
2543 เป น 47.9 ในป พ.ศ. 2557 และยังมี การมาคลอดซ้ําในกลุมวั ยรุนในระยะ 10 ปที่ผานมาเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องจากรอยละ 10.2 ในป พ.ศ. 2547 เปนรอยละ 12.4 ในป พ.ศ. 2557
ค. สถานการณสุขภาวะวัยทํางาน
โรคไมติดตอ เปนสาเหตุสําคัญที่สุดของความสูญเสียในชวงอายุนี้ โดยสาเหตุอับดับหนึ่ง คือ
โรคมะเร็ง รองลงมาคือ โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคเบาหวาน ประชากรในชวงอายุนี้ สามารถแบงไดเปน
2 ชวงอายุ คือ ชวงอายุ 30-44 ป และชวงอายุ 45-59 ป ซึ่งลําดับของการสาเหตุการสูญเสียปสุขภาวะจะแตกตาง
กัน สําหรับประชากรชวงอายุ 45-59 ป จะมีสาเหตุการสูญเสียปสุขภาวะจากโรคไมติดตอที่มากกวา
ง. สถานการณสุขภาวะผูสูงอายุ
ผูสูงอายุหรือผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปในประเทศไทยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยสัดสวน
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 13.2 ของประชากรไทยในป พ.ศ. 2553 เปนรอยละ 16 ในป พ.ศ. 2558 (ราว 10 ลานคน) และมี
แนวโน ม ที่ จ ะเพิ่ ม มากขึ้ น ถึ ง ร อ ยละ 20 ในป พ.ศ. 2564 จากการสํ า รวจสุ ข ภาพผู สู ง อายุ ใ นป พ.ศ. 2556
โดยโครงการประเมินเทคโนโลยีการแพทย และกรมอนามัย พบวารอยละ 95 ของผูสูงอายุปวยดวยโรคเรื้อรังไม
โรคใดก็โรคหนึ่ง เชน โรคเบาหวาน (รอยละ18) โรคความดันโลหิตสูง (รอยละ 41) เปนตน
2.2 สถานการณดานโรคติดตอในประเทศไทย
ก. โรคไขเลือดออก
ไขเลือดออก เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของไทย สถานการณโรคไขเลือดออกของ
ประเทศไทยมีแนวโนมสูงขึ้น ระยะ 15 ปยอนหลัง ลักษณะการระบาดมีแนวโนมระบาด 2 ป เวน 2 ป สวนใหญ
ผูปวยจะอยูในกลุมอายุ 0-14 ป อัตราปวยสูงสุดในกลุมอายุ 5-9 ป ปจจุบันอัตราปวย 97.71 ลดลงจากป 2558
ที่มีการระบาดมีอัตราปวย 222.58 ตอแสนประชากร
ข. โรคมาเลเรีย
จากการเฝาระวังโรคมาลาเรียโดยสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค อัตราการเกิดโรค
มาลาเรียในป 2559 เทากับ 8.06 ตอแสนประชากรลดลงจากป 2558 สวนใหญผูปวยรอยละ 46.71 ติดเชื้อ
มาลาเรีย P.vivax รวมถึงการตายดวยมาลาเรียลดลง
ค. โรคติดตอทางอาหารและน้ํา (อหิวาตกโรค/อาหารเปนพิษ/อุจจาระรวงเฉียบพลัน)
ยังคงเปนปญหาอันดับตนๆ ของผูปวยที่มาโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีการระบาดของโรค
เปนระยะๆ เชน อหิวาตกโรคระบาดในประเทศไทยมีลักษณะการระบาดแบบมีการระบาดใหญ 1 ป เวน 2 ป
การระบาดมักเกิดในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลและมีแรงงานตางดาวอยูเปนจํานวนมาก
ง. โรคเอดส
สถานการณจํานวนผูปวยติดเชื้อมีแนวโนมลดลง ตั้งแตป พ.ศ. 2539 - 2555 พบวา
คามัธยฐานของผลเลือดบวกจากการเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวีในทุกกลุมเปาหมายมีแนวโนมลดลง แตแนวโนม
การติดเชื้อในกลุมวัยรุนเพิ่มขึ้นและมีอัตราการใชถุงยางในกลุมเยาวชนต่ํา
จ. โรควัณโรค
เปนโรคติดตอที่เปนปญหาสาธารณสุขอยางตอเนื่อง จากรายงานขององคการอนามัยโลก
Global Tuberculosis Report 2016 ประเทศไทยยังถูกจัดอยูในกลุมประเทศที่มีวัณโรคสูง 30 ประเทศ และ
ประมาณการวาในประเทศไทยนาจะมีผูปวยวัณโรคจํานวน 80,000 ราย แตจากระบบรายงานพบผูปวยวัณโรคขึ้น
ทะเบียนรักษาเพียง 66,179 ราย
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2.3 สถานการณดานพฤติกรรมเสี่ยง
ก. รายงานสถานการณพฤติกรรมเสี่ยงในระดับโลก
1) การสูบบุหรี่
จากการรายงานขอมูลปพ.ศ. 2558 การสูบบุหรี่เปนสาเหตุที่ทําใหผูสูบเสียชีวิตกวา
ครึ่งของผูสูบทั้งหมด มีผูเสียชีวิตประมาณ 6 ลานคนเสียชีวิตตอปจากการสูบบุหรี่ นอกจากนั้นยังพบวาเกือบรอยละ 80
ของผูสูบบุหรี่ทั้งหมดประมาณ 1 พันลานคนอาศัยอยูในกลุมประเทศกําลังพัฒนา
2) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
จากขอมูลการรายงานสถานการณบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลขององคการอนามัยโลก
พบวาอายุเฉลี่ยที่มีการดื่มแอลกอฮอลคือ 15 ปขึ้นไป โดยพบวาในปพ.ศ. 2555 มีผูเสียชีวิตจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลที่เปนอันตรายถึง 3.3 ลานคนหรือคิดเปนรอยละ 5.9 ของการเสียชีวิตทั่วโลก
3) การมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ
จากการรายงานในป 2553 พบวารอยละ 23 ของผูที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปมีกิจกรรม
ทางกายไมเพียงพอ โดยคิดเปนรอยละ 20 ในเพศชายและรอยละ 27 พบวารอยละ 81 ของวัยรุนในชวงอายุ
11-17 ปมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอโดยวัยรุนผูชายมีกิจกรรมทางกายมากกวาผูหญิง
4) การบริโภคที่ไมเหมาะสม
การบริโภคที่ไมเหมาะสมเปน 1 ใน 4 ปจจัยเสี่ยงหลักที่กอใหเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง
โดยเฉพาะอาหารกลุ ม หวาน มั น เค็ ม โดยขอมูลป 2553 พบวามีผูเสีย ชีวิตจํานวน 1.7 ลานคนเสีย ชีวิตจาก
โรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีสาเหตุมาจากการบริโภคเกลือ/โซเดียม
ข. รายงานสถานการณพฤติกรรมเสี่ยงในประเทศไทย
1) การสูบบุหรี่
จากผลการสํารวจในป พ.ศ. 2557 ความชุกการสูบบุหรี่ของประเทศไทยในประชากร
ที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป คือ 54.8 ลานคน เปนเพศชายรอยละ 40.5 และเพศหญิง รอยละ 2.2 โดยอัตราการ
สูบบุหรี่ของเพศชาย มากกวาเพศหญิงถึง 18.4 เทา
2) การดื่มสุราหรือแอลกอฮอล
จากผลการสํารวจในป พ.ศ. 2557 ประชากรอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป เปนผูดื่มสุรา
หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล คิดเปนรอยละ 32.3 โดยกลุมวัยทํางาน (อายุ 25-59 ป) มีอัตราการดื่มสูงที่สุด คือ
รอยละ 38.2 ในเพศชายมีอัตราการดื่มสุรา สูงกวาเพศหญิงประมาณ 4 เทา คือ รอยละ 53.0 และรอยละ 12.9
ตามลําดับ
3) การมีกิจกรรมทางกายที่ไมเพียงพอ
จากรายงานการสํารวจกิจกรรมทางกายของประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป ในป2557
โดยใชนิยามการมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ คือ การมีกิจกรรมทางกายตั้งแตระดับปานกลางขึ้นไป วันละ 30 นาที
ขึ้นไป สัปดาหละอยางนอย 5 วัน พบวา ความชุกของการมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอเฉลี่ย รอยละ 19.2 โดย
สามารถแยกเปนเพศชาย รอยละ 18.4 และเพศหญิง รอยละ 20.0
4) การบริโภคที่ไมเหมาะสม
1) การบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย
จากขอมูลการสํารวจปริมาณการบริโภคโซเดียมคลอไรดของประชากรไทย โดยกรมอนามัยใน
ป 2552 พบวา คนไทยไดรับโซเดียมจากการบริโภคอาหารเฉลี่ยสูงถึง 4351.69 มิลลิกรัม/คน/วัน
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2) การบริโภคน้ําตาลของประชากรไทย
ป 2556 ปริมาณการบริโภคน้ําตาลของคนไทยอยูที่ 29.6 กิโลกรัม/คน/ป และจาก
รายงานสถานการณการบริโภคน้ําตาลของประชากรไทย ป 2540-2553 พบวา สัดสวนการบริโภคน้ําตาลโดย
ทางออมมีแนวโนมสูงขึ้นมาใกลเคียงกับการบริโภคทางตรงมากขึ้น
3) การบริโภคไขมัน
จากการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรไทย พ.ศ. 2556 พบวา
ประชากรอายุ 6 ปขึ้นไปรอยละ 87.6 รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง โดยมีความถี่ในการบริโภคตั้งแต 3-4 วัน
ตอสัปดาหขึ้นไปมีมากถึง รอยละ 39.5 ซึ่งปริมาณการบริโภคไขมันนี้สะทอนถึงระดับไขมันคลอเรสเตอรอลในเลือด
ของคนไทยที่เพิ่มขึ้น
4) การบริโภคผักและผลไม
จากรายงานการสํารวจสุขภาพโดยการตรวจรางกายในป 2557 พบวา ประชากรไทย
อายุ 15 ปขึ้นไปรับประทานผักเฉลี่ยวันละ 2.2 สวน และรับประทานผลไมเฉลี่ยวันละ 1.5 สวน ซึ่งต่ํากวาปริมาณ
มาตรฐานที่แนะนํา
2.4 สถานการณดานสิ่งแวดลอมในประเทศไทย
ก. ปญหามลพิษจากการทํางานและสิ่งแวดลอม
ปญหามลพิษจากสิ่งแวดลอมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone) ในปจจุบันที่มีการพัฒนาเรื่อง
อุตสาหกรรมและความกาวหนาที่มากับการพัฒนาเมือง เชน ปญหามลพิษทางอากาศ ปญหาการปนเปอนแคดเมียม
ในนาขาวใน จ.ตาก ปญหาหมอกควันจากไฟปาในภาคเหนือ หรือ ปญหาเหมืองทองคําใน จ.พิจิตร เพชรบูรณ และ
พิษณุโลก เปนตน พบวามีการจัดเขตพื้นที่เสี่ยงอยู 36 จังหวัด ครอบคลุมประชากรประมาณกวาแปดลานคน
ข. ปญหามลพิษทางอากาศที่กระทบสุขภาพ
จากขอมูลของแผนการบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ปญหา ไฟปา และหมอกควัน
เปนปญหาสําคัญหนึ่งในอีกหลายปญหาสาธารณะ ภาวะที่อากาศมีหมอกควันเปนภาวะที่เกิดอากาศเสียที่เกิดจากการเผาใน
ที่โลงหรือการเกิดจากไฟปาที่มักเกิดขึ้นในชวงฤดูแลง หรือในชวงเตรียมดินในการเพาะปลูกผลผลิตในชวงเดือนมกราคมถึง
เมษายนซึง่ อากาศสวนมากแลง และรอน โดยรอยละ 44 ของปญหาหมอกควันเกินคามาตรฐานที่กําหนดเกิดขึ้นในภาคเหนือ
ของประเทศ
ค. ปญหาขยะ
ในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีขยะรวมกันประมาณ 26.85 ลานตัน แตพบวามีขยะที่
ไดรับการจัดการอยางถูกตองไมเกินหนึ่งในสาม โดยมีขยะที่ไดรับการจัดการไมถูกตอง 13.59 ลานตันตอป และ
พบวามีขยะตกคางอยูในพื้นที่ 6.22 ลานตันตอป ซึ่งเปนปญหาที่พบเห็นกันไดทุกทองถิ่นตั้งแตในเขตเทศบาลไป
จนถึงระดับหมูบาน
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บทที่ 2
การตอบสนองตอสถานการณปญหาดานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในระดับนานาชาติ
1. การพัฒนาการทํางานสาธารณสุข

จากการปรับรูปแบบการทํางานสาธารณสุขแบบดั้งเดิมที่พัฒนามาตั้งแตศตวรรษที่ 18 จากกรอบการ
ทํางานดานสิ่งแวดลอมสูการทํางานสาธารณสุขยุคศตวรรษที่ 19 ยุคพัฒนาอุตสาหกรรม ทําใหแนวคิดการทํางานเวช
ศาสตรป องกัน เกิดขึ้นในประเทศที่ พัฒ นาแลวซึ่งเนนการทํางานของภาครัฐในการจัดบริ การทางการแพทยและ
สาธารณสุข การพัฒนาสิ่งแวดลอม สุขาภิบาล น้ํา อาหาร อากาศ วัคซีน และการตรวจทางหองปฏิบัติการ การให
ขอมูลขาวสารเพื่อใหประชาชนปฏิบัติตาม ตอมาในศตวรรษที่ 20 รัฐบาลประเทศแคนาดาไดตีพิมพรายงาน
ลาลอนเด ที่นําเสนอแนวคิดวา สุขภาพ เกิดจากแนวคิดพื้นที่สุขภาพ (Health Field) ที่ใหความสําคัญกับปจจัย
แวดลอม โดยเฉพาะเรื่องการกําหนดนโยบาย มาเปนจุ ดเนนในการทํางานแทน และองคการอนามัยโลกไดมีการ
ประกาศนโยบายรวมกับประเทศตางๆ ในการทํางานปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพดวยกลยุทธการประกาศนโยบาย
สุขภาพดีถวนหนารวมกัน กิจกรรมที่ตามมาคือ การทํางานรวมกับภาคีเครือขายอื่นๆ และประกาศขอเสนอในการ
สรางสุขภาพรวมกัน ที่เรียกวา กฎบัตรออตตาวา ปจจุบัน Rayner (2009) ไดสรางขอเสนอในการทํางานสาธารณสุข
ที่ใหความสําคัญสิ่งแวดลอมในมิติความสัมพันธเชิงระบบในสังคม หรือ ที่เรียกวา ระบบนิเวศวิทยาในการทํางาน
สาธารณสุข เพื่อใหเห็นความสําคัญกับสิ่งแวดลอมระดับตางๆ หรือ พหุระดับ ซึ่งมีอิทธิพลกับพฤติกรรมและสุขภาพ
ของประชาชน ทําใหกลยุทธการทํางานสรางสุขภาพและปองกันโรคมุงไปสูการทํางานกับภาคสวนตางๆ ในสังคม ให
มารวมสรางภูมิคุมกันทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ํา การทํางานที่มีเปาหมายและยุทธศาสตรที่ชัดเจน และการพัฒนา
คุณภาพบริการและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพในสวนของเครือขายสาธารณสุข

2. แนวคิดสงเสริมสุขภาพ

สงเสริมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการที่เอื้อใหบุคคลสามารถควบคุม และพัฒนาสุขภาพตนเองได
สงเสริมสุภาพและปองกันโรคมีเปาหมาย เพื่อทําใหคนมีสุขภาพดี การสรางเสริมสุขภาพมักจะทําใหบุคคลและชุมชนมี
สวนรวมในการทําพฤติกรรมที่ทําใหมีสุขภาพดี ลดปจจัยเสี่ยงที่จะกอใหเกิดโรคเรื้อรัง หรือ เกิดการเจ็บปวยอื่นๆ
การปองกันโรค โดยมีกิจกรรมหลักของการทํางานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค คือ 1) การสื่อสาร 2) การ
เสริมพลังอํานาจเพื่อการเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการทําใหเกิดความรู ความเขาใจดวยกิจกรรม เชน การฝกอบรม
การจัดกลุมสนับสนุน 3) การกําหนด นโยบาย ขอตกลง หรือ กฎ ระเบียบที่จะสงผลตอการตัดสินใจเพื่อสุขภาพ
4) การจัดสิ่งแวดลอม โครงสรางทางสังคม เพื่อใหเกิดการเขาถึง หรือ ความเปนไปไดในการของกลุมเปาหมายจํานวนมาก
โดยพิจารณา ระยะทาง ภูมิสังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ เครือขายในสังคม

3. การทํางานสรางเสริมสุขภาพ และปองกันโรคในระดับประชากรโลก

การทํางานสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค สําเร็จได ตองอาศัยกลยุทธ การสื่อสารสุขภาพ ทั้งการโนมนาว และ
การสรางเงื่อนไข เพื่อใหคนในสังคมยอมรับ การสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อใหคนในสังคมทํากลุมพฤติกรรม (Collective
Behavior) เพื่อใหเกิดสังคมรอบรูสุขภาพ (Health Literate Society) ซึ่งเปนสังคมที่คนทุกคนในสังคมสามารถเขาถึง
แสวงหาขอมูล เขาใจขอมูล โตตอบ ซักถาม จนตัดสินใจได วาจะนําขอมูลไปใชเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบาง อยางไร
การสรางเสริมสุขภาพปองกันโรคในระดับสุขภาพประชากรโลก มีกลยุทธที่จําเปนตองคํานึงถึง คือ
1. การพัฒนารูปแบบการทํางานที่ทําใหใหเกิดขอตกลง เครื่องมือ วิธีการที่สามารถนําสูการปฏิบัติที่
รัฐบาลประเทศตางๆ สามารถนําไปปฏิบัติได
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2. การกําหนดผลลัพธ ระยะตางๆ เพื่อใหทุกภาคสวน ทุกรัฐบาล หาหนทางในการดําเนินงาน การ
กํากับติดตาม เพื่อไปสูความสําเร็จรวมกันได
3. การสะทอนภาพการทํางานรวมกัน เพื่อไปสูความสําเร็จของการเปนหุนสวนการทํางาน และการรับ
ประโยชนจากการทํางาน ซึ่งก็คือการสรางสุขภาพและปองกันโรคในระดับประชากรโลกนั่นเอง
4. การทํางานที่สามารถเชื่อมตอใหเห็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นในระดับโลก การมีขอมูล และกลไกการ
จัด กระทํ าข อมู ลที่ แม จ ะมี ความแตกต า งในบริบ ท สังคม วัฒ นธรรมและการพัฒ นา แตผลลัพ ธที่เกิดขึ้นสามารถ
เทียบเคียงและบงชี้ความสําเร็จได
5. การวิจัยที่สะทอนภาพการทํางานและผลลัพธการทํางาน
ตั วอย า งการทํ า งานสร า งสุ ขภาพ และป องกั นโรคในระดับ ประชากรโลก อาทิเ ชน การทํางานลดการ
สูบบุหรี่ในระดับสุขภาพประชากรโลก การสงเสริมการออกกําลังในระดับสุขภาพประชากรโลก การควบคุมโรคอวน
ในระดับสุขภาพประชากรโลก การสงเสริมการพัฒนาเมืองสุขภาพดี ชุมชนสุขภาพดี ในระดับสุขภาพประชากรโลก เปนตน

4. การสรางความรอบรูดา นสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพ

4.1 สถานการณความรอบรูดานสุขภาพของคนไทย
ปจจัยสําคัญที่สงผลใหประชาชนเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมอยางยั่งยืนคือ “ความรอบรูดาน
สุขภาพ” (Health Literacy) ซึ่งหมายถึงกระบวนการทางปญญา และทักษะทางสังคม ที่กอเกิดแรงจูงใจและ
ความสามารถของปจเจกบุคคลที่จะเขาถึง เขาใจและใชขอมูลขาวสารเพื่อนําไปสูการตัดสินใจที่เหมาะสมนําไปสูสุขภาวะ
จากการสํารวจความรอบรูดานสุขภาพของคนไทย ในกลุมอายุ 7-18 ปในสถานศึกษาที่เปนพื้นที่เปาหมายการ
ดําเนินงานสงเสริมพฤติกรรมตามแนวทางสุขบัญญัติแหงชาติ ปงบประมาณ 2557 โดยการสุมจาก 24 จังหวัด
96 โรงเรียน รวม 4,800 คนพบวาสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพระดับพอใช คิดเปนรอยละ 86.48 และมี
เพียงรอยละ 5.25 ที่มีความรอบรูดานสุขภาพในระดับดีมาก ซึ่งเปนระดับที่มีผลตอการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง
อยางยั่งยืน
4.2 สถานการณการสื่อสารดานสุขภาพ
การสื่อสารสุขภาพ (Health Communication) หมายถึง การใชสื่อสารมวลชนและสื่อประสม
ประเภทตางๆ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ในการเผยแพรขอมูลและเนื้อหาสุขภาพที่ถูกตอง เปนปจจุบัน และ
เปนประโยชนตอสาธารณชน ขอมูลและรูปแบบที่มีการสื่อสาร จะตองสงผลใหเกิดความตระหนัก สนใจ และกระตุน
ใหเกิดเรียนรูจนเขาใจ นําไปปฏิบัติได ในระดับปจเจกบุคคลและสังคมโดยรวม
ปจจุบันองคการอนามัยโลกมีการสนับสนุนใหแตละประเทศพิจารณาเลือกใช รูปแบบและ
ชองทางการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเขาถึงขอมูล การเรียนรูและนําขอมูลไปใช ทั้งที่เหมาะกับประเทศกําลังพัฒนา
และประเทศที่ พัฒ นาแล ว เริ่ ม จากการใช สื่ อ บุ คคลและเครื อ ข าย สื่ อ อุ ป กรณ ตั ว อย า ง ของจํ าลอง สื่ อสิ่ งพิ มพ
สื่อ อิเลคทรอนิค รูปภาพ กราฟฟค อินโฟกราฟฟค และโซเชียลมีเดีย ทั้งที่เปนเวปไซด เฟสบุคอินสตาแกรม และที่เปน
แบบ ไวรัลมีเดีย สื่อเทคโนโลยีทางโทรศัพท เชน ไลนแอพพลิเคชั่น เปนตน
ปญหาการสื่อสารดานสุขภาพในอดีตที่เกิดจากการสื่อสารของเจาหนาที่ที่อาจผิดพลาดจากการใช
วิธีการ หรือชองทางที่ไมเหมาะสมในการสรางความเขาใจในผูรับสาร หรือเทคโนโลยีที่ไมครอบคลุมกลุมเปาหมาย
ปจจุบัน ไดเกิดปญหาเพิ่มเติมมากขึ้นจากจํานวนผูที่มีชองทางการสื่อสารที่เปนอิสระมากขึ้น ประชาชนคิดเนื้อความ
สุขภาพสื่อสารกันภายในกลุมและขยายวงกวางขึ้น ทําใหเนื้อความที่ใชในการสื่อสารมีความถูกตองนอยลง และมี
ชองทางการเผยแพรไดมากขึ้นกลายมาเปนปญหาสําคัญ
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บทที่ 3
การดําเนินการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในประเทศไทย
1. การดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข

งานด า นส งเสริ มสุ ขภาพและปองกันโรคในประเทศไทยมีมาตั้งแตกอนที่จ ะมีกระทรวงสาธารณสุข
ตัวอยางของงานเทาที่มีการบันทึกไวไดแกการควบคุมอหิวาตกโรค การปลูกฝเพื่อปองกันโรคฝดาษ และการสุขาภิบาล
งานสงเสริมสุขภาพ ในอดีตครอบคลุมงานอนามัยแมและเด็ก งานสุขาภิบาลงานอนามัยสิ่งแวดลอม งาน
อนามัยเจริญพันธุ งานโภชนาการ และงานทันตสุขภาพ มีการปรับปรุงดานสุขาภิบาลและน้ําสะอาด การปรับปรุง
อนามัยชนบท ระยะตอมาจึงเริ่มขยายแนวไปสูการสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย โดยใหความสําคัญ การศึกษาวิจัย
พัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีการบริการสงเสริมสุขภาพ การกําหนดและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และกฎเกณฑ
รวมทั้งการรับรองมาตรฐาน การพัฒนาระบบและกลไกเครือขายในการเฝาระวังสถานะทางสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ
และสภาพแวดลอม รวมทั้งถายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถและการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพ
การจัดการปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดลอม
สําหรับงานปองกันควบคุมโรค ในอดีตมุงไปที่ปญหาโรคติดตอ โดยงานในยุคแรกๆ เปนเรื่องของการ
ปองกันโรคระบาด ซึ่งมีโครงการกวาดลางโรคติดตอที่สําคัญ เชน ไขทรพิษ กาฬโรค และคุดทะราด ตอมามีการแบง
ปญหาโรคติดตอออกเปนกลุมตางๆ ไดแก โรคติดตอที่นําโดยแมลง เชน มาลาเรีย โรคติดตอจากสัมผัส เชนโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธและโรคเอดส โรคที่ปองกันไดดวยวัคซีน เชนคอตีบ ไอกรนและบาดทะยัก และโรคติดตอกลุมอื่นๆ
ซึ่งรวมถึงโรคจากสัตวสูคนและโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เปนตน โดยมีการพัฒนาแนวทางดําเนินงานควบคุมตาม
บริบทของโรค ซึ่งสามารถควบคุมและกําจัดโรคติดตอที่เปนปญหาสําคัญๆ อยางไดผล
หนวยงานที่ใหบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข คือ เครือขายในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งไดแกสถานีอนามัยที่กระจายอยูในระดับอําเภอและตําบล ในชวงป พ.ศ. 2520 –
2530 เริ่มมีความเคลื่อนไหวงานดานสาธารณสุขมูลฐานและงานสุขภาพดีถวนหนา โดยมีการแตงตั้งอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และผูสื่อขาวสารสาธารณสุข (ผสส.) ครอบคลุมหมูบานทั่วประเทศ มีการจัดตั้ง
กองทุนยาและเวชภัณฑและกองทุนชุมชนในรูปแบบตางๆ ที่กอใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนและการพัฒนา
ทักษะในการบริหารจัดการและการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชน โครงสรางในสวนภูมิภาคและ
ชนบทมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดมา จนปจจุบัน งานดานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคไดรับการ
ผสมผสานและดําเนินการโดยองคกรสุขภาพทุกระดับของระบบสาธารณสุขในจังหวัด ไดแกสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล และเครือขาย อสม. ซึ่งกระจายครอบคลุมทุกหมูบาน

2. การดําเนินงานของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพเกิดขึ้นในป 2544 เปนองคกรหลักที่สําคัญของการ
ส ง เสริ ม สุ ข ภาพ เท า ที่ ผ า นมาได ดํ า เนิ น การและสนั บ สนุ น งานสร า งเสริ ม สุ ข ภาพในทุ ก ด า นตามแนวทางของ
กฎบัตรออตตาวา โดยมีพันธกิจหลักคือการจุดประกาย กระตุน สาน และเสริมพลัง บุคคล และองคกรทุกภาคสวนให
มีขีดความสามารถและสรางสรรคระบบสังคม ที่เอื้อตอการมีสุขภาวะ” การดําเนินงานของ สสส. จะมุงเนนในการ
สนับสนุนการดําเนินงานของภาคีตามหลักสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา คือภาคีนโยบาย ภาคีวิชาการ และภาคีประชา
สังคม โดยมุงหวังที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนใหสามารถมีสุขภาวะในการดํารงชีวิต
10

3. การดําเนินงานของหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)

งานสําคัญที่สุดของ สปสช. คือการเปนหลักประกันสําหรับประชาชนที่เจ็บปวยใหสามารถเขาถึงบริการ
รักษาพยาบาลอยางถวนหนา ดังนั้น งบประมาณสวนใหญของ สปสช . จึงมุงไปที่การรักษาพยาบาลผูปวย แต สปสช.
ยังมีงานสําคัญและมีบทบาทในการใหบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค โดยกําหนดใหเปนสิทธิประโยชนของคน
ไทยทุกคนที่จะไดรับบริการสาธารณสุขเพื่ อลดปจ จัยเสี่ย งทางสุ ขภาพ ทั้งนี้โ ดยมีวัต ถุประสงคเพื่อใหประชาชนมี
สุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดคาใชจายดานสุขภาพของครัวเรือน ซึ่งหากบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ไดผลดี ก็จะลดโอกาสของประชาชนจากการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังตางๆ ซึ่งสวนใหญสามารถปองกันได

4. การดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.)

งานสําคัญของ คสช. คือการผลักดันกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ซึ่งเปนกลไกหรือกระบวนการ
ที่ใหประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของไดรวมแลกเปลี่ยนองคความรูและเรียนรูอยางสมานฉันท เพื่อนําไปสู
การกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอยางมีสวนรวม กลไกนี้ ดําเนินการมาแลวเปนเวลา 9 ป ไดมีการกําหนด
นโยบายสาธารณะอยางกวางขวาง กวา 70 รายการ ครอบคลุมประเด็นตางๆ มากมาย โดยประเด็นนโยบายสวนใหญ
เปนดานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค อาทิเชน บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการจัดการสุขภาพ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สุขภาวะทางเพศ: ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภที่ไมพรอม ยุทธศาสตรในการ
จัดการปญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนตน
งานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในปจจุบันมีลักษณะงานหรือบทบาทที่แตกตางกัน กลาวคือ
1. การกําหนดนโยบายสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เปนบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดูแล
รับผิดชอบตามภาระหนาที่ที่กําหนดในกฎหมาย และมีสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติดําเนินการกําหนด
นโยบายแบบมีสวนรวมผานกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
2. การจั ด บริ ก ารส ง เสริ ม สุ ข ภาพและปอ งกั น โรค เป น บทบาทของสํ า นั ก งานหลั กประกั นสุ ข ภาพ
แหงชาติ ซึ่งไดรับงบประมาณโดยตรงเพื่อการนี้ โดยมีสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับดําเนินการ และเครือขาย
บริการที่ใหญที่สุดคือสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
3. การสรางกระแสขับเคลื่อนและสงเสริมสนับสนุนงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค ดําเนินการ
โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานสรางเสริมสุขภาพ โดยมีองคกรที่หลากหลาย ทั้งภาคบริการ ภาควิชาการ และ
ภาคประชาสังคม รับการสนับสนุนงบประมาณไปดําเนินการ
4. การเสริมสรางศักยภาพของชุมชน ดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเครือขายองคกร
เอกชนสาธารณประโยชนกลุมตางๆ
5. การสรางความรอบรูดานสุขภาพแกประชาชน เปนบทบาทของภาคการศึกษา ซึ่งในปจจุบัน ยังให
ความสนใจตองานสงเสริมสุขภาพคอนขางนอย
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บทที่ 4
การวิเคราะหจุดออน-จุดแข็งและสวนขาดของงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
จากสภาพปญหาและสถานการณในปจจุบัน รวมถึงขอมูลจากการวิเคราะหสถานการณระบบปองกันควบคุมโรค
ของประเทศไทย จากขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศไทย
ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 พบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามได ดังตารางตอไปนี้

1. จุดแข็ง จุดออน
จุดแข็ง
บุคลากร

งบประมาณ/
การเงิน/เครื่องมือ
วัสดุ อุปกรณ
รวมถึงเทคโนโลยี

จุดออน

• ผูบริหารใหความสําคัญกับงาน
• ผูป ฏิบัติตั้งใจในการทํางาน
• บุ ค ลากรมี ค วามสามารถและ
หลากหลายกระจายไปทั่ว
• บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ได รั บ การ
พัฒนาตอเนื่อง
• มีสถาบัน/หนวยงานที่มีศักยภาพ
พัฒนาบุคลากรระดับสูง

• Fixed mindset ฐานคิดของผูปฏิบัติงานยึดกรอบของ
วิชาชีพมาทํางาน ไมยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
• บุคลากรไมใชหลักการ PP ในการทํางาน
• บุคลากรขาดความเขาใจในการประยุกตใชหลักการใน
การทํ า งานให เหมาะสมกั บ บริ บ ททางสั ง คม (social
determinant of health)
• ทิ ศ ทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรไม ส อดคล อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานจริง และเนนการอบรมมากเกินไปโดยเฉพาะ
ชวงใกลหมดปงบประมาณ
• การพัฒนาบุคลากรเนน specialty มากกวามุมมอง
องครวม (comprehensive holistic)
• การพัฒนาบุคลากรดานควบคุมโรค ไมเปนสวนหนึ่ง
ของนโยบายกําลังคนภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข
• มี อํ า นาจในการออกกฎหมาย • กฎหมายที่ใชการปองกันควบคุมโรค ยังไมครอบคลุม
ระเบี ย บสนั บ สนุ น การป อ งกั น
กับสภาพปญหาการเกิดโรคและภัยสุขภาพที่สําคัญ
ควบคุมโรค
• ระบบงบประมาณมีความคลองตัวนอย และ
การบริหารจัดการดานการเงินการคลัง ทั้งในสวนของ
• มี ง บประมาณสนั บ สนุ น ทั้ ง จาก
งบประมาณและสินทรัพย ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ในประเทศและตางประเทศ
รวมทั้งขาดการวิเคราะหคาใชจายที่จําเปน
• ขาดการพัฒนานวัตกรรมเชิงรุกในระบบเฝาระวังและ
ควบคุมโรคที่สําคัญ
• การจัดการความรู งานวิชาการ วิจัยและพัฒนา สวน
ใหญไมไดตอบสนองและแกปญหาโรค/ภัยสุขภาพอยาง
แทจริง และไมบูรณาการเปนเอกภาพ
• ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญในดานการประเมินเทคโนโลยีสุขภาพ
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จุดแข็ง

การบริหารจัดการ

• โครงสร า งองค ก รระบบบริ ก าร
ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ เ ค รื อ ข า ย
กระจายไปจนถึ ง หมู บ า นและ
ครอบครัว
• กระจายอํานาจใหทองถิ่นมีสวน
รวม
• มีแนวทางระบบปองกันควบคุ ม
โรคและพัฒนาอยางตอเนื่อง
• ร ะ บ บ เ ฝ า ร ะ วั ง โ ร ค มี ค ว า ม
เขมแข็ง
• มี ก ลไกในระดั บ จั ง หวั ด ในรู ป
คณะ กร รม กา รส าธ าร ณสุ ข
จั ง ห วั ด เ พื่ อ จั ด ก า ร ป ญ ห า
สิ่งแวดลอม
• มี ก ารทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร
เ ป น ป ร ะ จํ า เ พื่ อ ใ ห ทั น ต อ
สถานการณ

จุดออน
• ใหความสําคัญจัดสรรทรัพยากรดานการบริการรักษา
มากกวาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด านสรางเสริ ม
สุขภาพ ปองกันโรค
• เนนการพัฒนาอุปกรณคอมพิวเตอรมากกวา software
และ people ware
• ขาดความเขาใจในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
ดานเทคโนโลยี ขาดการวางรากฐานการจัดการขอมูลที่
มีประสิทธิภาพ และการเชื่อมโยงกับฐานขอมูลตางๆ
• ขาดพัฒนาขอมูลกระบวนการความรูและความคิดของ
ผูม ีสวนไดสวนเสีย
• มีขั้นตอนตามระบบราชการมาก มีความยืดหยุนนอยไม
คลองตัว
• ขาดการบูร ณาการในการทํางาน รวมถึง ขาดการ
ประสานและมีสวนรวมของหนวยงานอื่นๆ นอกภาค
สาธารณสุข และภาคเอกชน
• การถายโอนงานลงสูทองถิ่น ยังขาดการประสานและ
กําหนดบทบาทในแตละภาคสวน ทําใหแตละสวนยังทํา
หนาที่ไดไมเต็มที่
• การมีสวนรวมของประชาชนนอย
• ขาดระบบจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ และยั่งยืน
• การจัดการสภาพปญหาโรค/ภัยสุขภาพ สวนหนึ่งไมอยู
บนพื้นฐานของการแกไขปญหาโดยใชวิชาการ เนนการ
ดําเนินงานในเชิงปฏิบัติการมากกวาการพัฒนานโยบาย
และวิชาการ
• โครงสรางและการบริการจัดการในปจจุบันยังไมเอื้อให
เกิดการเรียนรู
• กลไกการบริหาร ประสาน พัฒนา กํากับ ไมสนับสนุน
ใหเกิดการพัฒ นาศักยภาพในการทํางาน รวมถึงขาด
กลไกระดับประเทศในการประสานพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตรภาพรวม
• แผนงาน/โครงการ ไมสอดคลองกับ ยุทธศาสตรห ลัก
ของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะในสวนภูมิภาค
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จุดแข็ง

การกํากับติดตาม
ประเมินผล

จุดออน

• แผนเรื่องขยะและสิ่งแวดลอมเปนแผนตั้งรับเชิง
เฝาระวังและคนหาสารพิษในรางกายไมไดแกปญหา
เชิงปองกัน
ติดตามประเมินผลดวยตัวชี้วัดชัดเจน • มี ข อ จํ า กั ด ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลโดยมุ ง เน น
ตัวชี้วัดมากเกินไป
• เจ า หน า ที่ มุ ง การทํ า งานตามตั ว ชี้ วั ด มากกว า การ
แกปญหาสาธารณสุข

2. โอกาส ความทาทาย
Politics

Economics

Social/cultures

โอกาส

ความทาทาย

• รัฐธรรมนูญ, สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิ รู ป ประเทศด านสาธารณสุข มี
แผนการปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพที่
ชัดเจน, มีเปาพัฒนาประเทศ 20
ป มี รั ฐมนตรี และทีม บริ ห ารที่ดี มี
ความสามารถ
• การถ า ยโอนอํ า นาจภารกิจ ใหกั บ
ท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การ จะทํ า ให
ทองถิ่นพึ่งตนเองในอนาคต
• พัฒนาไปสู Thailand 4.0
• การเป ด ประชาคมอาเซี ย น และ
การเปดเสรีทางการคาเปนโอกาส
ของผู ป ระกอบการในการขยาย
ตลาด เพิ่ มโอกาสทางธุร กิจ และ
เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหประเทศ
• มี ก ารขยายตั ว ของภาคบริ ก าร
สุขภาพเอกชน และการรวมลงทุน
ระหวางรัฐและเอกชน
• มี ร ะบบสุ ข ภาพที่ เ ข ม แข็ ง และ
ลดความเหลื่อมล้ํา

• วิกฤตทางการเมือง การขาดความสามัคคีปรองดอง
ของคนในชาติ ขาดพลังอํานาจของประชาชน
• องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น บางส ว นยั ง ไม มี ค วาม
พรอมในการรองรับการถายโอนภารกิจ

• การลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจโดยขาดการพิจารณา
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ

• มายาคติ ท างสุ ข ภาพอย า งไม เ ป น เหตุ เ ป น ผล, การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรทําใหประชากรเกิดนอย
อายุยืนยาว ดอยคุณภาพ, การเขาถึงผลิตภัณฑอาหารที่
ทํา ลายสุ ขภาพมากขึ้น , ค า นิ ยมและพฤติ ก รรมของ
ประชาชนเปลี่ยนไปตามเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป และสังคมที่เปลี่ยนไปทําใหสภาพปญหา
สุขภาพและปจจัยตางๆ ที่กระทบกับสุขภาพเปนไปอยาง
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โอกาส
Technology

Legislation

Environment

• พั ฒ นาด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีดานสุขภาพเพิ่มขึ้น
• เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่ อ ส า ร ทํ า ใ ห ผู บ ริ โ ภ ค
ผู ป ระกอบการ และหน ว ยงาน
ภ า ค รั ฐ ส า ม า ร ถ เ ข า ถึ ง แ ล ะ
เชื่ อ มโยงข อ มู ล ได ส ะดวกและ
รวดเร็วขึ้น (e-Government และ
e-Business)
• ก ฎ ห ม า ย แ พ ท ย เ ว ช ศ า ส ต ร
ครอบครัวปฐมภูมิ
• ปรับบทบาทภารกิจของกระทรวง
สาธารณสุขเปนโอกาสที่แกนหลัก
ของประเทศ ในด า นกํ า หนด
นโยบาย และเป น หน ว ยงาน
วิชาการ
• มี เ ค รื อ ข า ยก าร ดํ า เนิ นง านที่
เข ม แข็ ง กั บ หน ว ยงานนานาชาติ
อาทิ เ ช น กรอบความร ว มมื อ
ASEAN,
Sustainable
Development Goals (SDG), 9
global targets

ความทาทาย
ซับซอนมากขึ้น

• Misuse of communication of technology, การ
ค ว บ คุ ม กํ า กั บ ก า ร สื่ อ ส า ร ส า ธ า ร ณ ะ ( Mass
communication) ยังไมทันเหตุการณ ขาด Control
and monitoring ขาดเกณฑและการดําเนินการ,
การวิจัยและพัฒนาที่ชัดเจนมากําหนดนโยบายมีไม
เพีย งพอ, การกําหนดประเด็นวิจัย ไมเพีย งพอและ
ขาดทิศทางเพื่อตอบสนองปญหาที่สําคัญของประเทศ
• เทคโนโลยีกาวหนาอยางรวดเร็ว ทําใหการแกปญหา
เปนไปในเชิงรับมากกวาเชิงรุก
• นโยบาย/กฎหมายที่ ไ ม ส อดคล อ งหรื อ ขาดกลไกที่
เหมาะสมกับบริบทระบบสุขภาพในปจจุบัน
• กฎหมายระหว า งหน ว ยงานมี ค วามซั บ ซ อ น ขาด
การบูรณาการรวมกัน

• Globalization, Climate Change
• การเขาสูประชาคมอาเซี ยนมีความเสี่ยงดานปญหา
สุขภาพที่จะเกิดขึ้นตามมา อาทิเชน แรงงานอพยพ
การเดินทาง เปนตน

15

บทที่ 5
ยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ
(Promotion and Prevention Excellence หรือ PP Excellence)
1. วิสัยทัศน (Vision)
“ประชาชนมีสุขภาพดี มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไมนอยกวา 85 ป และอายุคาดเฉลี่ยของการมี
สุขภาพดีไมนอยกวา 75 ป อยูในสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะและมีความสุข ภายในป 2579”

2. พันธกิจ (Mission)
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เปนเลิศในการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคแบบมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนในสังคมเพื่อใหเกิดสุขภาวะ

3. เปาประสงค (Goals)

1. ทุกครอบครัวดํารงชีวิตอยูในสังคมไทยไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการมีสุขภาวะผานการ
สรางเสริมสุขภาพ
2. ประชาชนปราศจากโรคและภัยสุขภาพดวยการจัดบริการในทุกระดับซึ่งเนนการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนในสังคม
3. ประชาชนไดรับการปกปองสุขภาพดวยการลดปจจัยเสี่ยงและเพิ่มปจจัยคุมครอง ดวยมาตรการเชิง
นโยบาย กฎหมาย สังคมและสวัสดิการ อยางมีประสิทธิภาพ
4. สภาพแวดลอมทุกแหงไดรับการพัฒนาใหเอื้อตอการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกคน

4. วัตถุประสงค (Objectives)

1. จัดระบบบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตามกลุมวัยโดยเนนความรวมมือของครอบครัวและ
ชุมชน เพื่อใหมีความรอบรูเรื่องสุขภาพ
2. เพิ่มความเขมแข็งของการจัดบริการปองกันโรคและลดปจจัยเสี่ยงเพิ่มปจจัยคุมครองสุขภาพ โดย
เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม
3. มีการขับเคลื่อนและผลักดันมาตรการ ทางกฎหมาย ทางสังคมและสวัสดิการ เพื่อลดปจจัยเสี่ยงและ
เพิ่มปจจัยคุมครองสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ
4. มีการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอมทุกแหงเพื่อใหเอื้อตอการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกคน

5. หลักการสําคัญในการกําหนดยุทธศาสตรสคู วามเปนเลิศ (Strategic Directions)

1. ยึดกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)
2. มุงสูการพัฒนาใหสอดคลองกับเปาหมาย Thailand 4.0
3. มุงบูรณาการงานตามกรอบเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
4. ยึดหลักการและแนวทางที่กําหนดใน “กฎบัตรออตตาวา” วาดวยการสงเสริมสุขภาพ
(Ottawa Charter) รวมทั้งกฎบัตรอื่นๆที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กฎบัตรกรุงเทพ (Bangkok Charter) ตาม
แนวทาง PIRAB (Partnership-Invest-Regulate-Advocate-Build capacity)
16

5. มุงสูการสรางความฉลาดรูดานสุขภาพของคนในชาติ (health literacy)
6. สงเสรมการนําสุขภาพเขาเปนองคประกอบในทุกนโยบาย (health in all policies)
7. มุงเนนความเปนธรรมในสังคม (equity)
8. สงเสริมสิทธิมนุษยชน (human rights) ในการรับรูขอมูลและเขาถึงบริการดานสุขภาพ
9. เสริ ม สร า งพลั ง และการมี ส ว นร ว มของภาคส ว นต า งๆ และชุ ม ชน (empowerment
and
participation) และสงเสริมบทบาทขององคกรหลักภาคการศึกษา สังคม สวัสดิการ และเศรษฐกิจในการสรางเสริม
สุขภาพ และปองกันโรค
10. สรางความตระหนักในพันธะรับผิดชอบตอสังคมขององคกรตางๆ (social accountability) ที่จะ
ปองกันผลกระทบทางสุขภาพ สงเสริมสุขภาวะของประชาชน และแสดงบทบาทปกปองชุมชนตอภัยสุขภาพ
11. พัฒนาคุณภาพบริการทุกดานอยางตอเนื่อง (quality)
12. สรางความครอบคลุมทั้งดานบริการและครอบคลุมประชาชนทุกระดับ รวมทั้งสงเสริมการเขาถึง
บริการที่จําเปน (availability & accessibility)
13. ใชหลักฐานเชิงประจักษ (evidence-based practice) ในการขับเคลื่อนงาน
14. มุงเนนการใชเทคโนโลยี และสรางนวัตกรรมเพื่อการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการใชเทคโนโลยีการสื่อสารสาธารณะประเภทตางๆในการสรางความรอบรูแกประชาชน
15. นําการตลาดเชิงสังคม (social marketing) มาประยุกตใชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

6. ยุทธศาสตร/กลยุทธ/แผนงานสูความเปนเลิศดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
6.1 แผนงานที่ 1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุมวัย
1. โครงการพัฒนาและสรางเสริมสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย
2. โครงการพัฒนาและสรางเสริมสุขภาพกลุมวัยเรียนและวัยรุน
3. โครงการพัฒนาและสรางเสริมสุขภาพกลุมวัยทํางาน
4. โครงการพัฒนาและสรางเสริมสุขภาพกลุมวัยผูสูงอายุ
5. โครงการพัฒนาสุขภาวะครอบครัว

6.2 แผนงานที่ 2 : การปองกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
1. โครงการพัฒนาระบบตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
2. โครงการควบคุมโรคติดตอ
3. โครงการควบคุมโรคไมติดตอและภัยสุขภาพ

6.3 แผนงานที่ 3 : การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ เพิ่มปจจัยปกปองและความรอบรู
ดานสุขภาพของประชาชน

1. โครงการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
2. โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ และบริการสุขภาพ รวมถึงการสงเสริมความ
ปลอดภัยดานอาหาร
3. โครงการสรางปจจัยปกปองและความรอบรูดานสุขภาพของประชาชน

6.4 แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ
1. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
2. โครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในเขตเมือง
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บทที่ 6
กลไกดําเนินงาน การควบคุมกํากับ และประเมินผล
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศอยางไดผล จําเปนตองประกอบดวยกลไก
ตางๆ ดังตอไปนี้

1.
กําหนดใหมีคณะกรรมการระดับชาติและระดับอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ควรกําหนดใหมีในทุกระดับ คือระดับชาติ ระดับกระทรวง (ระหวางกรมตางๆที่เกี่ยวของ) ระดับจังหวัด
และระดับทองถิ่น เพื่อติดตามควบคุมกํากับงาน สนับสนุนบุคลากรและทรัพยากรที่จําเปนตอการขับเคลื่อนงาน
รวมถึงการประสานงานระหวางองคกรตางๆ และการติดตามความกาวหนาของงาน

2. สงเสริมบทบาทขององคกรนอกภาคสาธารณสุขในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค (health-in-all policy)

งานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเรื่องที่ประชาชนทุกคนตองรับผิดชอบ การสงเสริมความรอบรูทาง
สุขภาพเปนกุญแจสําคัญของงาน ซึ่งยอมหมายความวาประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารทางสุขภาพ และเลือกปฏิบัติ
ตนใหมีสุขภาพดีและไมมีความเสี่ยงตอโรค การกําหนดใหทุกนโยบายใสใจสุขภาพ (health in all policy) เปนการ
กําหนดวา ทุกหนวยงานที่กําหนดนโยบายสาธารณะ ผูกําหนดนโยบายจะใสใจวามีผลกระทบตอสุขภาพ กอใหเกิด
ความเสี่ยงตอปญหาสุขภาพในประชากรที่เกี่ยวของกับนโยบายนั้นๆ มาก-นอยเพียงใด และหลีกเลี่ยงที่จะกําหนด
นโยบายที่เปนภัยตอสุขภาพของประชาชน หรือสงเสริมสวนที่ชวยเสริมสรางสุขภาวะในชุมชน เปนตน

3. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารใหมีความครอบคลุมและมีการนําไปใชในการ
พัฒนานโยบาย

ระบบขอมูลขาวสารที่ดียอมชวยใหเห็นถึงความกาวหนาและผลกระทบของยุทธศาสตร ในขณะเดียวกัน
การจัดใหมีขอมูลสุขภาพสําหรับประชาชนก็จะเปนการสงเสริมความรอบรูทางสุขภาพ ซึ่งก็จะเอื้อประโยชนตองาน
มากขึ้น

4. จัดระบบพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการดําเนินการและประสานงานสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรค รวมถึงการประเมินศักยภาพบุคลากร

งานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคประกอบดวยกิจกรรมที่หลากหลายมาก การพัฒนาบุคลากรจึงเปน
เรื่ องที่ จํ าเป น และสอดคล องกั บ ข อกํ า หนดทั้งในกฎบัตรออตตาวาและกฎบัตรกรุงเทพฯ บทบาทในการพัฒ นา
บุคลากรเปนขององคกรทุกระดับ

5. การพัฒนาระบบนิเทศติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในทุกระดับ

การนิเทศติดตามความกาวหนาของงานเปนเรื่องจําเปนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร เพื่อใหหนวยงาน
ที่รับการนิเทศไดเห็นวา งานตามยุทธศาสตรที่กําหนดเปนงานสําคัญ และจําเปนตองดําเนินการใหไดผล และชวยใหได
ขอมูลไปปรับปรุงยุทธศาสตรใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
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6. สงเสริมการจัดสรรทรัพยากรในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคโดยเฉพาะ
อยางยิ่งทรัพยากรจากทองถิ่นและภาคเอกชน

โดยทั่วไปงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคมีคาใชจายนอยกวาการรักษาโรค และเมื่อดําเนินการไดผล
ความจําเปนในการใชจายเงินในการรักษาโรคก็จะนอยลง และหากดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยางไดผล
สามารถสรางความตระหนักรูดานสุขภาพในประชาชนแลวก็ใหเกิดความรูความเขาใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดวยตนเอง คาใชจายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรก็จะยิ่งนอยลง ถาสามารถสงเสริมพันธะรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรตางๆ (social accountability) ที่จะปองกันผลกระทบทางสุขภาพ สงเสริมสุขภาวะของประชาชน และแสดง
บทบาทปกปองชุมชนตอภัยสุขภาพ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหลดภาระดานงบประมาณจากภาครัฐไดเปนจํานวนมาก

7. สนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการควบคุมปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ
รวมถึงการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย พัฒนามาตรการและควบคุมกํากับ
งานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค

ดวยหลักการพัฒนางานที่มุงดําเนินงานใหสอดคลองกับเปาหมาย Thailand 4.0 จึงตองมุงสงเสริม
งานวิจัยเพื่อใหมีการคนควานวัตกรรมที่ไดผลดีในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ดังนั้น แผนปฏิบัติการจึงควร
กําหนดใหงานการศึกษาวิจัยเปนสวนประกอบหนึ่งของงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค การเพิ่มความมีสวนรวม
ของมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อผลักดันใหงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคมีความเปนเลิศบรรลุตามพันธกิจที่กําหนด
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