


 

 

  

 

                               

คู่มือเสริมสมรรถนะผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ 

หลักสูตรแนวคิดและหลักการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Theory & Methodology) 

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสังคมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ 

 

 

 

 

จัดทำโดย 

ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

ที่ปรึกษา 

รองศาสตราจารย ์ดร.ฉัตรนภา พรหมมา 

 

คณะทำงาน 

รองศาสตราจารย ์ดร.จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย ูเรือนจันทร ์

ดร.ดวงกมล ภูนวล 

 

 

 

 

สนับสนุนโดย 

สานักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวเิทศสัมพันธ์ 

สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

 

 

 

 



 

ก 

1 

7 

18 

41 

 

                                          สารบญั 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ ความสำคัญและความเป็นมา 

❖ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

❖ กลุ่มเป้าหมาย 

❖ โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตรตามสมรรถนะด้านแนวคิดและหลักการสร้างเสริมสุขภาพ 

• คำจำกัดความ : สมรรถนะ “แนวคิดและหลักการสร้างเสริมสุขภาพ  

(Health Promotion Theory & Methodology)” 

• โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านแนวคิดและหลักการสร้างเสริมสุขภาพ 
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❖ การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
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❖ อ้างอิงเอกสาร 
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บทนำ 

 

     ความสำคญัและความเปน็มา 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นองค์กรซึ่งเป็นกลไกในระบบสุขภาพของประเทศที่มุ่งส่งเสริม 

สนับสนุนและพัฒนา การสร้างเสริมสุขภาพอันนำไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชนไทยให้มีสุขภาพที่ดีทั้งมิติกาย ใจ สังคมและ

ปัญญา สสส.มีพันธกิจสำคัญ คือ จุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลัง บุคคลและองค์กรทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถและ

สร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งภาคีถือเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ 

ดังนั้นศักยภาพภาคีจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่ สสส. ให้ความสำคัญและจำเป็นต้องลงทุน การดำเนินงานของสสส. เป็นระยะเวลา 

17 ปี และจากการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายในการหนุนเสริมศักยภาพ องค์ความรู้ และเสริม

ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมภายใต้การทำงานแบบไตรพลัง “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” และรูปแบบการทำงานด้านสร้างเสริมสุขภาพ

แบบ สสส. (ThaiHealth Working Model) ที่ตั้งบนพื้นฐานหลักการ 5 กลยุทธ์ ในการสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา ได้

ข้อสรุปว่าสมรรถนะหลักที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนชุมชนสุขภาวะ ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก (Core Competencies) 5 ด้าน

ได้แก่ (1) แนวคิดและหลักการสร้างเสริมสุขภาพ (2) การบริหารโครงการ (3) การสื่อสารเพื่อสังคมสุขภาวะ (4) การสร้างและ

บริหารเครือข่าย (5) การจัดการความรู้ และ สมรรถนะเสริม 2 ด้าน ได้แก่ (1) ผู้นำและทักษะการจัดการในงานสุขภาวะ และ (2) 

การจัดการความยั่งยืน หรือเรียกว่า 5+2 

วัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้เพื่อใช้เป็นคู่มือการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตร แนวคิดและหลักการสร้างเสริมสุขภาพ ให้กับ

ภาคีเครือข่ายผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะเครือข่ายภาคเหนือ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ออกแบบโดยบูรณา

การเนื้อหาของทุกหลักสูตร (5+2) โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 3 ครั้งๆ ละ 2 วัน ซึ่งเนื้อหาของการสร้าง

เสริมสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อทำความเข้าใจหลักการทำงาน แนวคิดในการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะ

เพื่อนำไปออกแบบการทำงาน โดยมุ่งเน้นจัดการกับปัจจัยกำหนดสุขภาพ และการขับเคลื่อนนโยบายที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ ดีใน

ชุมชนต่อไป 

 

     วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. วัตถุประสงค์หลักสูตร  

เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ภาคีเครือข่ายที่เข้า

ร ่วมอบรม จะสามารถใช้/ประย ุกต์ความรู้

พื้นฐานสำหรับการทำงานสร้างเสริมสุขภาพและ

การขับเคลื ่อนสังคมสุขภาวะและปฏิบัติด้วย

วิถีทางที่สอดคล้องกับรูปแบบและวิธีการทำงาน 

สร้างเสริมสุขภาพแบบ สสส.     

 

2. วัตถุประสงค์เฉพาะ  

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น หลังเข้าร่วมการ

อบรม ภาคีเครือข่ายจะมี    

  2.1 ความรู ้และความเข้าใจแนวคิดพื ้นฐานที่

จำเป็นสำหรับการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ

และการสร้างสังคมสุขภาวะ     

  2.2 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการ

สร้างเสริมสุขภาพและวิธีการทำงานแบบสสส. เพื่อ

การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพและสังคมสุข

ภาวะอย่างสอดคล้องกัน 

  2.3  ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการผลักดัน

นโยบายสาธารณะ 

เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 
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     กลุ่มเปา้หมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตรตามสมรรถนะด้านแนวคิดและหลักการสร้างเสริมสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. รายละเอียดโครงสร้างเนื้อหาและแผนการดำเนินงานของหลักสูตร 

ประกอบด้วยเนื้อหาการจัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะ จำนวน 3 หน่วยการเรียนรู้ โดยใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

เชิงปฏิบัติการ 8 ช่ัวโมง

1. ภาคีเครือข่ายของ สสส. ที่ทำงานขับเคลื่อน

งานตามยุทธศาสตร์ไตรพลัง ในเชิงผลักดัน

นโยบาย  เชิงขับเคลื่อนสังคม หรือเชิงความรู้ 

และมีบทบาท/ความรับผิดชอบในแผนงาน/

โครงการในฐานะเป ็นผ ู ้จ ัดการแผนงาน/

โครงการ นักปฏิบัติการ หรือผู้ประสานงาน    

2. ผู้สนใจและภาคีเครือข่ายใหม่ที่จะทำงานกับ 

สสส. (ผู้เสนอขอสนับสนุนทุนรายใหม่) 

 

 

  1. คำจำกัดความ: สมรรถนะ “แนวคิดและหลักการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Theory & Methodology)” คือ ระดับ

ความสามารถในการดำเนินงานโดยใช้หรือประยุกต์ชุดทักษะความรู้พื้นฐานสำหรบการทำงานสร้างเสริมสุขภาพและการขับเคลื่อนสังคม

สุขภาวะ และปฏิบัติ  ด้วยวิถีทางที่สอดคล้องกับรูปแบบและวิธีการทำงานสร้างเสริมสุขภาพแบบสสส. (ยุทธศาสตร์และคุณลักษณะ การ

ทำงานแบบ สสส.) ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย คือ  

      1.1 การใช้หรือประยุกต์ทักษะความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพการสร้างสังคมสุขภาวะ   

      1.2 การใช้หรือประยกุต์แนวทางการทำงาน และคุณลักษณะการทำงานแบบ สสส. ในการทำงานเพื่อผลักดันการสร้างสุขภาพ/

สังคมสุขภาวะ  

      1.3 ระบบสุขภาพ แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะ และประเด็นสุขภาวะในประเทศไทย 

      1.4 การผลักดันนโยบายทางสงัคมกับการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะ    

 
  2. โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านแนวคิดและหลักการสร้างเสริมสุขภาพ  

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพื้นฐานขององค์ความรู้และทักษะที่จำเป็น (Necessary Fundamental) ที่รองรับบุคลากรในงานสุข

ภาวะในทุกๆ กลุ่ม เพื่อปรับพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงานด้านสุขภาวะโดยเชื่อมโยงกับสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนา  โดย

ครอบคลุมทั้งในด้านแนวคิด ทฤษฎี และนำไปสู่การเรียนรู้ที่รอบด้านและครอบคลุม และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นเนื้อหาสาระที่ความทันเหตุการณ์ ตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสุขภาพ 

ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการทำงานทำงานสร้างเสริมสุขภาพแบบสสส. ดังนั้นเพื่อบรรลุต่อสมรรถนะแนวคิดและหลักการ

สร้างเสริมสังคมสุขภาวะที่กล่าวข้างต้น เนื้อหาของหลักสูตรนี้จึงประกอบด้วย  2 กลุ่มหลัก  

(1) กลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพตามกรอบกลวิธีการสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา 

(Ottawa Charter) ที่ประกอบด้วย 1.1) แนวคิดพื้นฐานการพัฒนาสังคมกับการสร้างเสริมสุขภาวะ 1.2) ระบบสุขภาพและแนวคิดการ

สร้างเสริมสุขภาวะ 1.3) ระบบและองค์กรสร้างเสริมสุขภาวะแบบ สสส. 1.4) การผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ  

(2) กลุ่มเนื้อหาที่ เกี่ยวกับตัวแบบเชิงแนวคิดในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. (ThaiHealth Working model) และ

วิธีการทำงาน/ขับเคล่ือนงานแบบ สสส . ได้แก่ ยุทธศาสตร์และคุณลักษณะการทำงานแบบ สสส. (Brand Attribute)    

 



 

แผนการดำเนินงานของหลักสตูรแนวคิดและหลักการสร้างเสริมสุขภาพ 

 

 

กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
จุดประสงค์ เนื้อหาการเรียนรู ้ สาระสำคัญ กิจกรรม 

สื่อ/เครื่องมือ/แหล่ง

เรียนรู้ 

ปัจจัยกำหนด

สุขภาพและ

ระบบสุขภาพ

ของประเทศ

ไทย 

 

1. อธิบายระบุความเชื ่อมโยง 

และวิเคราะห์สถานการณ์การ

เปลี่ยน แปลงทางสังคมที่มีผล

ต่อการสร้างเสริมสุขภาวะ 

2. ระบุปัจจัยกำหนดสุขภาพที่

เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของ

แผนงาน/โครงการที่รับผิดชอบ 

3. อธิบายความหมาย และ 

องค์ประกอบของระบบสุขภาพ

ไทย 

-การวิเคราะห์สถานการณ์

ก า ร เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง ท า ง

สังคมไทย 

- ปัจจัยกำหนดสุขภาพ 

- ระบบสุขภาพไทย 

 

- การวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยที่ผ่านมา

สามารถจำแนกกรอบการเปลี่ยนแปลงได้ 4 มิติ คือ มิติทางสุขภาพ 

มิติทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มิติด้านสิ่งแวดล้อม และมิติทุนมนุษย์ 

- สุขภาพของปัจเจกหรือประชากรมีความแตกต่างกัน เนื ่องจาก

ความแตกต่างกันของปัจจัยกำหนดสุขภาพการอธิบายเกี่ยวกับปัจจัย

กำหนดสุขภาพมีความหลากหลาย โดยทั่วไป สามารถจัดได้เป็นกลุ่ม

จากภายในบุคคลที่เชื่อมโยงและมีอิทธิพลซึ่งกันและกันกับปัจจัยซึ่ง

เป็นสภาวะที่แวดล้อมบุคคล ซึ่งปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วยปัจจัย

ด้านพันธุกรรม ความเชื่อ จิตวิญญาณ และพฤติกรรมสุขภาพ เช่น 

สูบหรี่ ดื่มสุรา ออกกำลังกาย อาหารเป็นต้น  

- ปัจจัยซึ ่งเป็นสภาวะที ่แวดล้อมบุคคล เช่น ปัจจัยทางสังคม

เศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อมทางกายภาพ ระบบบริการสุขภาพเป็นต้น 

ปัจจัยเหล่านี้ เป็นปัจจัยกำหนดสุขภาพ ที่อาจเรียกว่า ปัจจัยทาง

สังคมที่กำหนดสุขภาพ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญของความแตกตางทาง

สุขภาพ และเป็นปัจจัยที่ให้มุมมองว่าระบบสุขภาพเพื่อบรรลุการมี

สุขภาพดีต้องกว้างกว่าระบบสุขภาพเดิม และต้องการการมีส่วนรว่ม

จากหลายภาคส่วนทั ้งภาคราชการ ท้องถิ ่น และประชาชนเพื่อ

ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยกำหนดสุขภาพ  

- ระบบสุขภาพ ประกอบด้วยหลากหลายระบบย่อยเพราะปัจจัย

กำหนดสุขภาพที่มีผลต่อสุขภาพมีมากหมาย ส่งผลให้ระบบสุขภาพ

จึงมีระบบย่อยที่ครอบคลุมกว้างกว่าระบบบริการทางการแพทย์และ

สาธารณสุขโดยบุคลากรสุขภาพ ดังนั ้น ทุกระบบย่อยของระบบ

กิจกรรมเรียนรู้  

“ความหมายของสุขภาพ”                

1. นำเข้าสู่เนื้อหาด้วยกิจกรรม ถาม-ตอบสุขภาพ

ดีคืออะไร ? 

2. บรรยายประกอบ Power Point “นิยามสุขภาพ

และองค์ประกอบของสุขภาพ” 

3. กิจกรรมเรียนรู้ “ความแตกต่างของสถานะ

สุขภาพและปัจจัยกำหนดสุขภาพ” 

4. กิจกรรมเชื ่อมโยงความรู ้เรื ่องปัจจัยกำหนด

สุขภาพกับแผนงาน/โครงการของตนเอง โดย 

   4.1 ให้ผู้เข้าร่วมระบุปัจจัยกำหนดสุขภาพใน

แผนงานโครงการที ่ตนเองรับผิดชอบ โดยใช้ 

post-it แปะบนรูปโมเดลปัจจัยกำหนดสุขภาพที่

ตรงกับแผนงาน/โครงการที่รับผิดชอบ 

   4.2 นำเสนอและอภิปรายร่วมกัน 

 

 

 

Power Point, 

เอกสาร

ประกอบการ

บรรยาย, 

กระดาษฟลิบชาร์ท

, ปากกาสี และ

กระดาษสี Post-it 
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กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
จุดประสงค์ เนื้อหาการเรียนรู ้ สาระสำคัญ กิจกรรม 

สื่อ/เครื่องมือ/แหล่ง

เรียนรู้ 

สุขภาพล้วนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยกำหนดสุขภาพ และเป็นมุมมอง

ที่เปลี ่ยนระบบสุขภาพจาก “ซ่อมสุขภาพหรือซ่อมนำสร้าง” เป็น 

“สร้างนำซ่อม” 

แนวคิด

เกี่ยวกับการ

สร้างเสริม

สุขภาพและ

แบบจำลอง

การทำงาน

สร้างเสริม

สุขภาพของ

สสส. 

 

1. เข้าใจบทบาทขององค์กรที่

เก ี ่ยวข้องกับระบบสร้างเสริม

สุขภาพ และสามารถบอกได้ว่า

ตนเองมีบทบาทใดในภาพรวม

ของระบบสร้างเสริมสุขภาพ 

2 .  เข ้ า ใจและสามารถบอก

บทบาทและวิธีการทำงานของ 

ส ส ส . ( ThaiHealth Working 

Model ) ร ว ม ท ั ้ ง ส า ม า ร ถ

เชื่อมโยงกับงานของตนได้อย่าง

ครบถ้วนในทั้งสามองค์ประกอบ 

3. สามารถประยุกต์ใช้แนวคิด

การสร้างเสริมสุขภาพในบริบท

ของประเทศไทยจากกรณีศึกษา 

เพื ่อนำมากำหนดแนวทางการ

ดำเนินงานที่ส่งผลต่อการพัฒนา

ระบบสุขภาพตามยุทธศาสตร์

ของสสส. 

แบบจำลองการสร้างเสริม

ส ุ ข ภ า พ  (ThaiHealth 

Working Model) ก า ร

ประย ุกต์ ใช ้แนวค ิดการ

สร้างเสริมสุขภาพตามบริบท

ของประเทศไทยกรณีศึกษา

ก า ร ท ำ ง า น ส ร ้ า ง เ ส ริ ม

ส ุขภาพท ี ่คำน ึงถ ึงป ัจจัย

ก ำ ห น ด ส ุ ข ภ า พ แ ล ะ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของ สสส. 

วิธีการทำงานของ สสส (ThaiHealth working model) แบบจำลอง

และตัวอย่างกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวางแผนกิจกรรมสร้างเสริม

สุขภาพระดับองค์กร ระดับชุมชน และระดับนโยบายสาธารณะ โดย

คำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทางสังคม และบรรทัดฐานทาง

สังคม 

 

1. กิจกรรมเรียนรู้ “แนวคิด หลักการ และกลวิธี

การสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา” 

2. บรรยายประกอบ PowerPoint ในเน ื ้อหา 

ความหมายและเส้นทางของการสร้างเสริมสุขภาพ

ตามกฎบัตรออตตาวา จากอดีตถึงปัจจุบัน , 

นิยามการสร้างเสริมสุขภาพตามแนวทาง สสส.

และตัวแบบการสร ้างเสร ิมส ุขภาพของสสส. 

ThaiHealth Working Model และการประยุกต์ใช้ 

3. กิจกรรมเชื่อมโยงความรู้แนวคิดการสร้างเสริม

สุขภาพจากแผนงาน/โครงการที่รับผิดชอบเมื่อ

เ ท ี ย บ ก ั บ  ThaiHealth Working Model ว่ า

กิจกรรมที่กำลังดำเนินการอยู่ตรงไหนของโมเดล 

และดำเนินการตาม กฎบัตรออตตาวา และ การ

ทำงานแบบไตรภาคีอย่างไร 

4. นำเสนอและแลกเปล่ียน เรียนรู้ร่วมกัน 

Power Point, 

เอกสาร

ประกอบการ

บรรยาย, 

กระดาษฟลิบชาร์ต

, ปากกาสี และ

กระดาษสี Post-it 

การผลักดัน

นโยบาย

1. เข้าใจความหมายของ 

นโยบายสาธารณะในระดับต่างๆ 

เช ่น ในระด ับองค ์กร พ ื ้นที่  

กระบวนการพัฒนานโยบาย

สาธารณะ องค์ประกอบที่

เก ี ่ยวข้อง และการพัฒนา

- ความสำคัญนโยบายสาธารณะกับการสร้างเสริมสุขภาพ 

- ประเภทของนโยบายสาธารณะ 

- วัตถุประสงค์การขับเคล่ือนนโยบายเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพ 

1.  ทบทวน Ottawa Charter และ Thai Health 

Working   Model ให ้ เห ็นความเช ื ่อมโยงกับ 

Power Point, 

เอกสาร
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กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
จุดประสงค์ เนื้อหาการเรียนรู ้ สาระสำคัญ กิจกรรม 

สื่อ/เครื่องมือ/แหล่ง

เรียนรู้ 

สาธารณะเพื่อ

สุขภาพ 

ป ร ะ เ ทศ  ส า กล  ฯล ฯ  แ ล ะ

ตระหน ักถ ึงความสำคัญของ

นโยบายสาธารณะต่อระบบสุข

ภาวะ  

2. เข้าใจกระบวนการการ 

น โยบายสา ธ า รณะ  เ ร ี ย น รู้

แบบจำลองกระบวนการผลักดัน

นโยบายสาธารณะ 

2.1 เข้าใจปัจจัยสำคัญ 

ในก า รข ั บ เ คล ื ่ อ นน โ ยบ า ย

สาธารณะให้สำเร็จ และสามารถ

ประยุกต์ใช้ในงานได้ 

 

ข้อเสนอนโยบาย และการ

ผลักดันนโยบาย 

- กลุ่มเป้าหมายในการขับเคล่ือนนโยบาย 

 

Policy Advocacy กับการขับเคลื ่อนชุมชนสุข

ภาวะ 

2.การผล ักด ันนโยบาย (Advocacy) ว ิธ ีการ

ผลักดันนโยบายสาธารณผ่านสมัชชาสุขภาพ และ 

9 คำถาม 

3. จ ัดเวท ีแลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู ้ประสบการณ์

ความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 

กรณีจังหวัดน่าน  ผ่านเวทีเสวนาแลกเปลี ่ยน

เรียนรู้  

4. กิจกรรมเชื่อมโยงความรู้การขับเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะเพื ่อสุขภาพโดยใช้ 9 คำถาม เพื่อ

ผลักดันนโยบาย  โดยการ 

   4.1 ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อร่วมกันคิดว่าประเด็น

นโยบายสาธารณที่กลุ่ม ต้องการผลักดันคืออะไร  

ทำไมจึงทำเรื่องนี้ ต้องการบรรลุอะไร  

   4.2 วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง(Stakeholder) 

และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนั้นด้วยวิธีใด เช่นผู้

ส่งสารถึงผู้มี อำนาจ/หรือผู้กำหนดนโยบาย  

   4.3 นำเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 

ประกอบการ

บรรยาย, 

ตัวแทนสมัชชา

สุขภาพจังหวัดน่าน 

2 ท่านที่มีส่วน

เกี่ยวข้องในการ

ขับเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะผ่าน

กระบวนการ

สมัชชา, 

กระดาษฟลิบชาร์ท

, ปากกาสี และ

กระดาษสี Post-it 
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     การติดตามประเมนิผลหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ประเมินก่อนเข้ารับการเสริมสมรรถนะ โดย

การสอบถามผู้เข้าร่วมอบรมถึงประสบการณ์

การทำงานสร ้างเสร ิมส ุขภาวะว ่ าม ี การ

ออกแบบการทำงานอย่างไร  และโครงการมุ่ง

ปรับเลี่ยนปัจจัยกำหนดสุขภาพโดยมีการเลือก

ปัจจัยนั้นอย่างไร 

 

2. ภาคีเครือข่ายของ สสส. ที่ทำงานขับเคลื่อน

งานตามยุทธศาสตร์ไตรพลัง ในเชิงผลักดัน

นโยบาย  เชิงขับเคลื่อนสังคม หรือเชิงความรู้ 

และมีบทบาท/ความรับผิดชอบในแผนงาน/

โครงการในฐานะเป ็นผ ู ้จ ัดการแผนงาน/

โครงการ นักปฏิบัติการ หรือผู้ประสานงาน    

 

3. ประเมินหลังการรับการเสริมสมรรถนะ 

ผ่านโครงการ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของ

แต่ละจังหวัด   โดยกำหนดให้มีการรายงานผล

การดำเนินงาน 3 ครั ้ง ครั ้งที ่ 1 คือรายงาน

ความก้าวหน้าหลังจากดำเนินโครงการไปเป็น

ระยะเวลา 3 เดือน ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2 

ก่อนนำเสนอรายงานปิดโครงการ 2 สัปดาห์เพื่อ

เตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจรูปแบบการ

นำเสนอผลการดำเนินโครงการ และครั ้งที ่ 3  

นำเสนอปิดโครงการ โดยจัดเป็น 3 กลุ ่ม ใน

พื้นที่คือจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุตรดิตถ์ และ

จังหวัดพิษณุโลก  
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เนื้อหากิจกรรมกรรมการเรียนรู้ ครั้งที ่ 1 

 

 

 

ปัจจัยกำหนดสุขภาพและระบบสุขภาพของประเทศไทย 

 

 

   วัตถุประสงค์ :  

1. อธิบายเกี่ยวกับความหมายของสุขภาพ สุขภาพแบบองค์รวม 

2. อธิบายเกี่ยวกับปัจจัยกำหนดสุขภาพ และสามารถนำการวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดสุขภาพไปออกแบบการทำงาน 

3. อธิบายความหมายและองค์ประกอบของระบบสุขภาพไทย และสามารถระบุได้ว่าระบบการสร้างเสริมสุขภาพเป็น

ระบบที่สำคัญระบบหนึ่งในระบบสุขภาพของประเทศไทย 

  

   สาระสำคัญ : 

➢ สุขภาพตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หรือพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สุขภาพแห่งชาติ เป็นแนวคิดที่ครอบคลุมทั้งมิติ

ของสุขภาพกาย จิต สังคม และปัญญา มีใช่เพียงการเจ็บป่วย หรือปราศจากโรคเท่านั้น ตามนิยามนี้ ให้มุมมองใหม่กับ

ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพที่กว้างและซับซ้อนข้ึนรวมถึงระบบสุขภาพและแนวทางใหม่ในการจัดการเพื่อบรรลุสุขภาพที่ดี 
 

➢ สุขภาพของปัจเจกหรือประชากรมีความแตกต่างกัน เนื่องจากความแตกต่างกันของปัจจัยกำหนดสุขภาพ ปัจจัยกำหนด

สุขภาพมีความหลากหลาย โดยทั่วไป สามารถจัดได้เป็นจากภายในบุคคลที่เชื่อมโยงและมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน กับปัจจัย

สภาวะที่แวดล้อมบุคคล  
 

➢ ระบบสุขภาพ ประกอบด้วยหลากหลายระบบย่อยเพราะปัจจัยกำหนดสุขภาพที่มีผลต่อสุขภาพมีมากมาย ส่งผลให้ระบบ

สุขภาพ จึงมีระบบย่อยที่ครอบคลุมกว้างกว่าระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ดังนั้นทุกระบบย่อยของระบบ

สุขภาพล้วนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยกำหนดสุขภาพ และเป็นมุมมองที่เปลี่ยนระบบสุขภาพจาก “ซ่อมสุขภาพหรือซ่อมนำ

สร้าง” เป็น “สร้างนำซ่อม” 

 

 

     เกริ่นนำ 

 

 ความสำคัญของสุขภาพเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ประเวศ  วะสี  (2541) ได้เปรียบเทียบไว้ว่า สุขภาพคือมงคล

ชีวิต หรือในพุทธภาษิตได้กล่าวไว้ว่า อโรคยา ปรมาลาภา หรือความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ และพระมักจะให้พรว่า อายุ 

วัณโณ สุขขัง พลัง ซึ่งหมายความว่า ขอท่านจงมีสุขภาพดี นอกจากนั้นภาวะสุขภาพของประชากรยังเป็นตัวช้ีวัดความเจริญของแต่

ละสังคม  ดังนั้นการทำความเข้าใจความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจึงมีความจำเป็น เพื่อช่วยให้บุคลากรด้านสุขภาพได้

พัฒนาแนวทางในการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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     นิยามความหมายของสุขภาพ 

 

 มีหลายหน่วยงานได้ให้คำจำกัดความของสุขภาพไว้ดังนี้ 

 องค์การอนามัยโลกได้ให้คำจำกัดความว่า สุขภาพคือ สภาวะที่สมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และสามารถอยู่ในสังคมได้

อย่างปกติสุขและมิได้หมายความเฉพาะเพียงแต่การปราศจากโรคและทุพพลภาพเท่านั้น (WHO. 1998) 

 สุขภาพ คือ สุขภาวะที่สมบูรณ์ ทั้งทางกาย ทางจิต และทางปัญญา สุขภาวะทั้ง 4 ด้านเชื่อมโยงกันเป็นบูรณาการการ

เชื่อมโยถึงกัน และอยู่ในกันและกัน ปัญญาเป็นศูนย์กลาง ถ้าปราศจากปัญญา สุขภาวะทางกาย ทางจิต และทางสังคมก็เป็นไป

ไม่ได้ การพัฒนาปัญญาต้องนำไปสู่การพัฒนาการ จิต และสังคม การพัฒนากายจิต และสังคม ต้องนำไปสู่การพัฒนาปัญญาทั้ง 4 

ร่วมกันจึงเกิดสุขภาวะที่สมบูรณ์  

 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  ให้ความหมายของสุขภาพว่าหมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทาง

กาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล  โดย ปัญญา หมายความว่า  ความรู้ทั่ว รู้เท่าทัน

และความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดี ความชั่ว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งนำไปสู่ความมีจิตใจอันดีงามและ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  คำนิยามดังกล่าวได้กล่าวถึงสุขภาพ 4 ด้าน ในทำนองเดียวกับคำนิยามขององค์การอนามัยโลก แต่ใช้คำว่า 

“ปัญญา” แทนคำว่า “จิตวิญญาณ”  ทั้งนี้เนื่องจากคำว่า “จิตวิญญาณ” ถึงแม้เป็นที่นิยมใช้กันแต่เป็นศัพท์  ที่เกิดใหม่ ไม่ตรง

กับหลักภาษาไทย และอาจทำให้เกิดความสับสนกับคำว่า “จิต”  จึงได้ใช้คำว่า “ปัญญา”  แทน  อนุโลมว่า 2 คำนี้ มีความหมาย

อย่างเดียวกัน  คือ หมายถึงจิตใจที่ฉลาดรู้  และดีงาม ตรงกับคำว่า “Spiritual” บางท่านจะนิยมเขียนทั้ง 2 คำควบกัน เช่น 

สุขภาพทางปัญญา (จิตวิญญาณ) สุขภาพทางจิตวิญญาณ (ปัญญา) (สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. 2550) 

 คำนิยามดังกล่าวค่อนข้างเป็นนามธรรม  จึงขออธิบายเพิ่มเติมให้เกิดความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน  โดยจะขยาย

ความของมิติสุขภาพ 4 ด้านดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. 2550) 

 1.  สุขภาพทางกาย  (Physical Well-being)  หมายถึงการมีร่างกายที่แข็งแรง มีกำลังคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง 

ทั้งนี้ยังหมายรวมถึงผู้ที่มีโรคทางกาย (เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคภูมิแพ้ ข้อเสื่อม เอดส์ มะเร็ง เป็นต้น)  และผู้ที่มีความ

พิการทางกายที่ได้รับการดูแลรักษาจนสามารถประกอบกิจกรรมได้เช่นคนปกติ  หรือ เกือบเท่าคนปกติ 

 โดยธรรมชาติมนุษย์เราในช่ัวชีวิตนี้ย่อมหนีไม่พ้นที่จะเกิดการเจ็บป่วยหรือความบกพร่องทางร่างกายอันเนื่องมาจากปัจจัย

ทางกรรมพันธุ์ (เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) ความเสื่อมของร่างกายเมื่ออายุมากขึ้น (เช่น สายตาผิดปกติ โรคข้อเสื่อม)หรือ

จากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เจ็บป่วย (เช่น อุบัติเหตุ หรืออาชญากรรมที่เกิดจากการกระทำของบุคคลอ่ืน)เม่ือมีความ

บกพร่องทางร่างกายเกิดข้ึนแล้วหากบุคคลนั้นได้รับการดูแลจนสามารถเคลื่อนไหวและประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้ เทียบเท่าคนปกติ 

ก็ย่อมหมายถึงว่ามีสุขภาวะทางร่างกายโดยอนุโลม 

 2.   สุขภาพทางจิต (Mental Well-being) หมายถึง การมีสุขภาพจิตที่ดี มีความสบายใจ มีอารมณ์สดช่ืน ร่าเริง แจ่มใส 

นอนหลับดี ไม่มีความเครียดกังวล ความคิดฟุ้งซ่าน อารมณ์ซึมเศร้า หรือความคิดอยากฆ่าตัวตาย ไม่เสพยานอนหลับและสารเสพ

ติดรวมทั้งแอลกอฮอล์ บุคคลที่ไม่มีสุขภาวะทางจิตหรือเจ็บป่วยทางจิตจำเป็นต้องพึ่งพาจิตแพทย์ ยาทางจิตประสาทในการ

บำบัดรักษา รวมทั้งวิธีการทางจิตวิทยาสมัยใหม่ 

 3.   สุขภาพทางสังคม (Social Well-being) หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดีกับผู้อื่น ทั้งในครอบครัว สถานศึกษา ที่

ทำงาน ชุมชน และวงสังคมต่างๆ โดยมีความรักใคร่ กลมเกลียว เอื้ออาทรและช่วยเหลือกัน รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 

ไม่มีการทะเลาะวิวาท ทำร้ายกัน รู้จักแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีนำมาซึ่งการมีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมมีความ

ยุติธรรม มีความเสมอภาค มีภราดรภาพ และสันติภาพบุคคลที่มีสุขภาวะทางสังคมที่ดีย่อมมีคุณค่าต่อผู้อ่ืนและได้รับการยอมรับนับ

ถือจากผู้อ่ืน 
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 4.   สุขภาพทางจิตวิญญาณ (ปัญญา) (Spiritual Well-being) หมายถึง การมีความสงบสุขหรือสันติสุขภายในด้วย

การมีสติและปัญญาสมบูรณ์ มีความฉลาดรู้เท่าทันสิ่งต่างๆ เข้าใจสรรพสิ่งตามความเป็นจริง เข้าถึงความดีงามถูกต้อง มีคุณธรรม 

และไม่เห็นแก่ตัว 

 สุขภาพทางจิตวิญญาณ (ปัญญา) จึงเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามแก่นธรรมทางศาสนาจนลดละอัตตาและความเห็นแก่

ตัว ไม่มีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่น มีจิตใจที่เป็นอิสระ ไม่เครียด ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาวะโดยรวมในทางตรงกันข้าม การมีความ

บกพร่องหรือเป็นโรคทางจิตวิญญาณ (ปัญญา)  ย่อมมีความเห็นแก่ตัว มีกิเลส มีความยึดมั่น ขาดคุณธรรมและมีจิตใจที่เครียด 

ร้อนรุ่ม เป็นทุกข์ ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาวะโดยรวม 

 มิติสุขภาพทั้ง 4 ด้าน ล้วนมีความเชื่อมโยงและส่งผลต่อกันและกันอย่างเป็นองค์รวม   เช่น การเจ็บป่วยทางร่างกาย 

โดยเฉพาะหากเป็นโรคร้ายหรือร่างกายพิการก็มักจะเกิดผลกระทบต่อมิติทางจิต สังคม และจิตวิญญาณ (ปัญญา)  อย่างเป็นลูกโซ่  

ในทางตรงกันข้าม การมีสุขภาพทางจิตวิญญาณก็ย่อมส่งผลดีต่อมิติสุขภาพอื่นอย่างเป็นลูกโซ่เช่นเดียวกัน ดังภาพที่ 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 มิติสุขภาพ 4 ด้าน 

ที่มา :  สุรเกียรติ  อาชานุภาพ.  2551 . 
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     ปัจจัยกำหนดสุขภาพ 

 

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้นิยามปัจจัยกำหนดสุขภาพ หมายถึง สภาวะแวดล้อมของบุคคลตั้งแต่เกิด เติบโต 

ทำงาน และชราภาพ ซึ่งสภาวะนั้นถูกกำหนดโดยระบบเศรษฐกิจ การเมือง และการกระจายทรัพยากรในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 

และระดับโลก โดยปัจจัยเหล่านี้มีผลทำให้บุคคลมีความแตกต่างกันในเชิงสังคมและทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในด้านสุขภาพ  

(WHO. 2013) 

สำนักงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Office of Disease Prevention and Health Promotion) ได้ระบุว่า ปัจจัย

ทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ คือ สภาวะ/ประเด็นเงื่อนไขต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมที่คนคนหนึ่งประสบเจอ โดยจะเกี่ยวข้องกับตัว

บุคคลตั้งแต่เกิด อยู่อาศัย เรียนรู้ ทำงาน เล่น ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ตลอดช่วงอายุ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะมีผลหรือ

เป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพในการทำงานและคุณภาพชีวิตของคนในระยะยาว จุดประสงค์สำคัญในการศึกษาปัจจัยสังคมกำหนด

สุขภาพ คือ ต้องการที่จะออกแบบหนทางในการสร้างสังคมหรือสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม/สนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีของคนในสังคม 

นิยามตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 

พบว่า ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ หมายถึง สภาพแวดล้อมที่บุคคลเกิด เติบโต ทำงาน ดำรงชีวิตอยู่ จนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิต 

รวมไปถึงปัจจัยและระบบต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนกำหนดสภาพแวดล้อมเหล่านั้น อาทิ นโยบายและระบบเศรษฐกิจ ทิศทางการ

พัฒนา บรรทัดฐานในสังคม นโยบายทางสังคม และระบบการเมืองการปกครองที่ล้วนมีผลต่อสุขภาพประชาชน 

นิยามของ สุพจน์ เด่นดวง จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ระบุว่า ปัจจัยกำหนดสุขภาพ 

คือ สิ่งที่มีส่วนช่วยลดช่องว่างหรือปรับปรุงความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพของคนในสังคม โดยถือว่าสุขภาพที่ ไม่ดีก็ถือเป็นความไม่

เป็นธรรมทางสังคมอีกประการหนึ่ง ซึ่งส่วนมากความไม่เป็นธรรมทางสังคมนั้นจะเก่ียวข้องกับความไม่เป็นธรรมในเรื่องอำนาจ เงิน 

และทรัพยากรที่กระจายอยู่ในหลายลักษณะ เช่น ความไม่เป็นธรรมระหว่างชนช้ัน ความไม่เป็นธรรมระหว่างชายหญิง ความไม่เป็น

ธรรมระหว่างผู้ที่อยู่ในชุมชนแออัดกับชุมชนทั่วไป และความไม่เป็นธรรมระหว่างชาติพันธุ์ เป็นต้น 

จากนิยามต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ จะหมายถึงปัจจัยสภาวะแวดล้อมที่

เกี่ยวข้องกับบุคคลในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต เป็นปัจจัยที่มีผล หรือก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคคล และเป็นปัจจัยที่มี

ความเชื่อมโยงกับความไม่เป็นธรรมทางสังคม ผ่านทางความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมในด้านต่าง  ๆ อาทิ เช่น อำนาจ เงิน 

ทรัพยากร หรือวัฒนธรรมความไม่เท่าเทียมกันในสังคม 

1. ความสำคัญของปัจจัยกำหนดสุขภาพ 

ปัจจัยกำหนดสุขภาพ (Determinants of Health) มีหลายปัจจัย โดยบางปัจจัยอยู่นอกเหนือ 

การควบคุม หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นปัจจัยที่ติดตัวมาแต่กำเนิดได้แก่ ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล เช่น เพศ อายุ และพันธุกรรม              

เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้แม้ส่งผลให้บุคคลมีสถานะสุขภาพที่แตกต่างกัน (Health Disparity) แต่ไม่ถือว่าเป็นความแตกต่างทางสุขภาพ

ที่ไม่เป็นธรรม (Health Inequity) ขณะเดียวกัน มีหลายปัจจัยกำหนดสุขภาพซึ่งเป็นสภาวะที่แวดล้อมบุคคลตั้งแต่เกิด เติบโต 

ทำงาน หรือจนกระทั่งแก่ชรา และเสียชีวิต โดยสภาวะแวดล้อมเหล่านี้ ถูกกำหนดหรือจัดกระทำให้มี และให้เป็นได้จากหลายเหตุ

ปัจจัย      จึงกล่าวได้ว่า ปัจจัยกำหนดสุขภาวะเหล่านี้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ (Modifiable Determinants of Health) จนถูก

เรียกขานโดยทั่วไปว่า “ปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health) 

 องค์การอนามัยโลกได้ให้นิยาม ปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพ ว่าหมายถึง สภาวะแวดล้อมของบุคคลตั้งแต่ เกิด เติบโต 

ทำงานและชราภาพ ซึ่งสภาวะนั้นถูกกำหนดโดยระบบเศรษฐกิจ การเมือง และการกระจายทรัพยากรในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 

และระดับโลก (WHO. 2013) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลทำให้บุคคลมีความแตกต่างกันในเชิงสังคม และทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมใน

ด้านสุขภาพ (Health Inequity) ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมากได้มีการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลกับสุขภาพ 

Rudolf (1985) ได้กล่าวว่า “โรคทุกโรคมีสาเหตุสองอย่างคือ สาเหตุทางพยาธิสภาพ และสาเหตุทางการเมือง” 
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 ด้วยเหตุนี้ หากบุคคลมีสถานะที่แตกต่างกัน โดยเป็นผลเนื่องมาจากปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ ก็ถือเป็นความ

แตกต่างทางสุขภาพที่ไม่สามารถยอมรับได้  อีกนัยหนึ่งก็คือเกิดความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ ที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกัน

แก้ไข ดังนั้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำหรือความแตกต่างของสถานะสุขภาพทั้งระดับปัจเจกบุคคลและประชากร จึงควรรู้จักและเข้าใจ

ปัจจัยกำหนดสุขภาพที่มีผลต่อสุขภาพคนไทย ทั้งนี้เพราะปัจจัยกำหนดกำหนดสุขภาพเป็นสาเหตุหรือที่มาของความเหลื่อมล้ำทาง

สุขภาพระหว่างคนในสังคมที่มีเศรษฐานะต่างกัน 

2. ประเภทของปัจจัยกำหนดสุขภาพคนไทย 

 โดยทั่วไปปัจจัยกำหนดสุขภาพ (Determinants of Health) จำแนกได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) ชีววิทยาและพันธุกรรม 

(Biological and Genetics) 2) พฤติกรรมส่วนบุคคล (Individual Behavior) 3) ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) 4) ปัจจัยด้าน

บริการสุขภาพ (Health Services) และ 5) ปัจจัยด้านการกำหนดนโยบาย (Policymaking) ซึ่งสอดคล้องกับการนำเสนอโมเดล

ปัจจัยกำหนดสุขภาพของ Dahlgren and Whitehead เมื่อปี ค.ศ. 1991 (นิภาพร เอื้อวัณณะโชติมา. 2559)ที่จัดเรียงให้เห็นโยงใย

ความสัมพันธ์ของปัจจัยกำหนดสุขภาพกลุ่มต่าง ๆ ดังภาพที่ 1.2  โดยปัจจัยชีววิทยาและพันธุกรรม หรืออาจเรียกว่า ปัจจัยส่วน

บุคคลที่มีติดมาแต่กำเนิดจะอยู่วงในสุดที่ล้อมรอบเป็นลำดับช้ันด้วยพฤติกรรมส่วนบุคคล หรืออาจเรียกว่า “รูปแบบการใช้ชีวิตส่วน

บุคคล (Individual Lifestyle)” เครือข่ายทางสังคมและชุมชน สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทางกายภาพ ทั้งด้านการศึกษา การทำงาน 

บริการสุขภาพ และที่อยู่อาศัย ตลอดจนปัจจัยกำหนดชั้นนอกสุด ได้แก่ สภาพสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งรูปดังกล่าวสะท้อนว่า หากมุ่งบรรลุผลลัพธ์เชิงบวกด้านสุขภาพ นั่นคือ “สุขภาพทีดี” ยิ่งควรตระหนักถึงความเชื่อมโยงหรือ

อิทธิพลของปัจจัยที่แวดล้อมปัจจัยส่วนบุคคลในทุกระดับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.2 ปัจจัยกำหนดสุขภาพ 

ที่มา : Dahlgren and Whitehead, 1991 อ้างถึงใน นิภาพร เอื้อวัณณะโชติมา. 2559 
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สำหรับประเทศไทย ปัจจัยกำหนดสุขภาพ โดยทั่วไปเรียกว่าเหตุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (ชูชัย     ศุภวงศ์. 2539) 

ที่วิเคราะห์ครอบคลุมในทุกปัจจัย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนกระทั่งพบการระบุเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนอีกครั้งในรายงานข้อเสนอการ

ปฏิรูปสุขภาพ (Health System) เมื่อปี พ.ศ. 2542 ที่สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จนเกิดเป็นรูปธรรม

ของความสำเร็จในอีก 8 ปีต่อมานั่นคือ พ.ร.บ. สุขภาพ พ.ศ. 2550 (พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550) ส่งผลให้ทุกภาค 

ส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดภาพอนาคตที่พึงประสงค์ เนื่องจากนิยามคำว่า “สุขภาพ” ในมาตรา 3 ของ พ.ร.บ. นี้

มิใช่โรคและการรักษาโรคเท่านั้น หากแต่มีความครอบคลุมอย่างกว้างขวางกว่านิยามที่ถูกกำหนดโดยองค์การอนามัยโลกมา

นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1948 นั่นคือ “สุขภาพ หมายถึงภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เช่ือมโยง

กันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล” จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้คำว่า “สร้างนำซ่อม” ซึ่งหมายถึงระบบสุขภาพเชิงรุกที่มุ่งสร้างให้เกิด

สุขภาพด ี

 อย่างไรก็ดี เนื้อหาในส่วนหมายเหตุของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ ระบุไว้แล้วว่า “สุขภาพดีมิอาจมุ่งเน้นที่การจัดบริการเพื่อการ

รักษาพยาบาลเพียงด้านเดียว พร้อม ๆ กับการตระหนักว่า โรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงและมีความยุ่งยาก

สลับซับซ้อนมากข้ึน”  ซึ่งข้อความเหล่านี้ สะท้อนชัดเจนถึงการให้ความสำคัญกับ “ปัจจัยกำหนดสุขภาพ”  

 นอกจากนี้เม่ือพิจารณาธรรมนูญสุขภาพว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นกรอบ

และแนวทางในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ที่ทำหน้าที่เสมือนพิมพ์เขียว (Master Plan)  เพื่อสะท้อนเจตจำนง

และพันธะร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมต่อภาพอนาคตที่พึงประสงค์ ร่วมกับแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.

2560-2564 พบปัจจัยกำหนดสุขภาพคนไทยถูกจำแนกเป็น 3 ปัจจัย (ภาพที่ 1.2) โดยมีรายละเอียดของปัจจัยย่อยในแต่ละกลุ่ม

ปัจจัยที่ครอบคลุมเช่นเดียวกับโมเดลปัจจัยกำหนดสุขภาพของ  

1) ปัจเจกบุคคล (Individual) ประกอบด้วย ปัจจัยด้านพันธุกรรม ความเชื่อ จิตวิญญาณ และพฤติกรรมสุขภาพกาย เช่น 

การสูบบุหรี่ ด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การมีพฤติกรรมทางกายและการบริโภคอาหาร เป็นต้น 

2) สภาพแวดล้อม (Environment) โดยทั่วไป เป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ประกอบด้วยปัจจัย 

ด้านเศรษฐกิจ การศึกษา ประชากร รวมการอพยพย้ายถิ่น ค่านิยม /วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง สิ่งแวดล้อม โครงสร้าง

พื้นฐาน และเทคโนโลยี 

3) ระบบบริการสุขภาพ (Health Service System) ประกอบด้วยมิติการจัดการให้เกิดระบบบริการ 

สุขภาพที่ครอบคลุม/เสมอภาค (กระจาย มิใช่กระจุก) ประเภทและระดับของบริการสุขภาพ และคุณภาพ /ประสิทธิภาพ ซึ่ง

พิจารณาทั้งระบบบริการสุขภาพในภาครัฐและเอกชน 

 ปัจจัยกำหนดสุขภาพคนไทยดังภาพที่ 1.3 นี้ มีการเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตร หรือตลอดเวลา เพื่อส่งผลต่อสุขภาพพร้อม

กับกับสุขภาพก็จะกลายเป็นข้อมูลป้อนกลับให้ 3 กลุ่มปัจจัยนี้ ที่ต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองให้เหมาะสมเช่นกัน นอกจากนี้ 2 ใน 3 

กลุ่มปัจจัยกำหนดสุขภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อม และระบบบริการสุขภาพรวมถึงพฤติกรรมสุขภาพ ถือเป็นปัจจัยทางสังคมที่

กำหนดสุขภาพที่สามารถประเปลี่ยนได้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.3  ความเชื่อมโยงและพลวัตรที่เก่ียวกับสุขภาพ 

ที่มา :  สุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ และ พินิจ ฟ้าอำนวย.  2551 

  

ดังนั้นหากมุ่งให้เกิด สุขภาพที่ดี ทั้งระดับปัจเจกบุคคลและประชากรที่สอดคล้องกับนิยามที่กำหนดโดยองค์การอนามัย

โลก หรือ พ.ร.บ. สุขภาพ พ.ศ. 2550 การจัดทำนโยบาย มาตรการ หรือแผนงาน/โครงการใดๆ ควรมีจุดตั้งต้นหรือจัดกระทำผ่าน

ปัจจัยกำหนดสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การวางแผนจัดการเชิงรุกนั้นคือ สร้างนำซ่อม 

 

 

     ระบบสุขภาพของประเทศไทย 

 

1. ความหมายของระบบสุขภาพ 

ระบบสุขภาพ  มีความหมายเกี่ยวพันกับความหมายของคำว่า “สุขภาพ”  ดังนั้นการให้ความหมายของระบบสุขภาพ  

จึงจำเป็นต้องอิงกับความหมายและความเป็นมาของคำว่าสุขภาพ  มีผู้ให้คำจำกัดความของระบบสุขภาพดังนี้ 

 ครีส และคณะ (Greeze et al. 1998) ได้สรุปความหมายระบบสุขภาพว่า เปรียบเสมือนองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชนที่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือบุคลากร ผลิตภัณฑ์และแผนงานสำหรับบริการสุขภาพแก่บุคคลและชุมชน     

 ระบบสุขภาพ หมายถึง การจัดการทั้งมวลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  และปัจจัยต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง

กับสุขภาพ  ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ เศ รษฐกิจ  สังคม การเมือง การศึกษา กฎหมาย 

ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นต้น  รวมทั้งปัจจัยด้านการสาธารณสุขและการบริการสาธารณสุขด้วย 

(วสุธร  ตันวัฒนกุล. 2548 ) 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2542  คณะกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภาได้จัดทำ  “รายงานระบบสุขภาพประชาชาติ”  ซึ่งได้มีการ

จัดทำข้อเสนอเรื่องของการปฏิรูประบบสุขภาพ  ที่สืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540   ในรายงานฉบับ

ดังกล่าว  ได้ระบุถึงความมุ่งหมายและเจตนารมณ์ของการปฏิรูประบบสุขภาพไทยไว้ว่า 
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  “ระบบสุขภาพแห่งชาติ  ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยทุกคนให้มีสุขภาพทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ  

โดยมุ่งเน้นการสร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมแซมสุขภาพ  สุขภาพดีจึงเป็นสิทธิและความรับผิดชอบของคนไทยทุกคน  รัฐมีหนา้ที่

ในการสร้างนโยบายและระบบ  เพื่อให้เกิดหลักประกันทางสุขภาพอย่างทั่วถึง  และเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  โดยรัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และคนไทยทุกคน  ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน  มีหน้าที่ร่วมกันให้เกิดระบบ

สุขภาพที่มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมพัฒนาคุณค่าของศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินและภูมิปัญญาไทยที่ส่งเสริมการมีสุขภาพ

ดี” 

 จากแนวคิดเบื้องต้น สามารถสรุปความหมายของ “ระบบสุขภาพ”  ได้ว่า หมายถึง “การจัดการทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับ

สุขภาพในลักษณะที่มีความสัมพันธ์กัน  ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ได้แก่  ปัจจัยด้านบุคคล 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา กฎหมาย ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เป็นต้น รวมทั้งปัจจัยทางด้านการสาธารณสุขและบริการสาธารณสุขด้วย” 

1. องค์ประกอบของระบบสุขภาพ 

 เพื่อให้ได้ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ และสอดคล้องกับคำจำกัดความของคำว่าสุขภาพ  สามารถแบ่งองค์ประกอบของ

ระบบสุขภาพรวมได้เป็น 10 ระบบย่อย ดังนี้  (กระทรวงสาธารณสุข.  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.  2551) 

1. ระบบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 

2. ระบบการสร้างเสริมสุขภาพ 

3. ระบบการป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ 

4. ระบบการบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ 

5. ระบบการส่งเสริม สนับสนุน การใช้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสุขภาพ  

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆ 

6. ระบบการคุ้มครองผู้บริโภค 

7. ระบบการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ 

8. ระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ 

9. ระบบการผลิตและการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข 

10. ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.4  องค์ประกอบของระบบสุขภาพ 

ที่มา : พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ.  2551. 
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 2.1  นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ   นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ  หมายรวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์

ที่เอื้อต่อสุขภาพ  (Healthy Public Policy)  และนโยบายสาธารณสุข (Public Health Policy)  ซึ่งการพัฒนาระบบนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพที่ดี ควรเน้นการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคคล  ครอบครั ว 

ชุมชน และสังคม  ลดความไม่เท่าเทียมและความไม่ยุติธรรมทางสังคม  โดยผ่านความร่วมมือระหว่างภาคีทุกภาคส่วนและสร้าง

เสริมสุขภาพให้ทุกฝ่ายในสังคมเข้ามาร่วมรับผิดชอบต่อเรื่องสุขภาพ  ผสมผสานการใช้องค์ความรู้และวิทยาการสหสาขา  นโยบาย

และยุทธศาสตร์เหล่านี้มีขอบเขตที่กว้างขวาง  

 2.2  ระบบการสร้างเสริมสุขภาพ  การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง การใดๆ  ที่มุ่งกระทำเพื่อสร้างเสริมให้บุคคลมี

สุขภาพทางกาย จิต และสังคม โดยสนับสนุนพฤติกรรมของบุคคล  สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมที่จะนำไปสู่การมีร่างกายที่

แข็งแรง  สภาพจิตที่สมบูรณ์  อายุยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ระบบการสร้างเสริมสุขภาพ จึงหมายถึงการให้บริการแก่

ประชาชนโดยบุคลากรสาธารณสุขผ่านการจัดการบริการสาธารณสุขระดับต่างๆ  ระบบการสร้างเสริมสุขภาพในความหมายที่กว้าง

ตามกฎบัตรออตตาวา  ที่มองว่าการสร้างเสริมสุขภาพเป็นบทบาทหน้าที่ของทุกฝ่ายในสังคมต้องร่วมกันทำผ่านกระบวนการพัฒนา

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ  การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  การพัฒนาทักษะ

ส่วนบุคคลและการปรับเปลี่ยนระบบบริการสาธารณสุขอันเป็นที่มาของงานหลายเรื่องได้แก่  การขับเคลื่อนงานเมืองน่าอยู่ สู่

เมืองไทยแข็งแรง  งานชุมชนเป็นสุข  งานโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น  

 2.3  ระบบการป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ  ระบบนี้มีความมุ่งหมายเพื่อลดการป่วย การตาย 

ความพิการ และขจัดปัจจัยที่คุกคามสุขภาพให้ได้ผลทันต่อสถานการณ์และอย่างรู้เท่าทัน  โดยมีหลักการที่ต้องมีการทำงานเชิง

ระบบ  มีการทำงานด้านวิชาการและการจัดการควบคู่กันไป  ระบบนี้จึงไม่ได้หมายถึงระบบควบคุมป้องกันโรคในความหมายเดิม 

ๆ   แต่เป็นระบบที่มุ่งเน้นการควบคุมป้องกันปัจจัยที่คุกคามสุขภาพที่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือก่อให้เกิดปัญหาอื่น  ๆ  การ

ป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที ่ค ุกคามสุขภาพจึงต้องเป็นการทำงานแบบปร ะสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

(Intersectoral) ทั้งในส่วนภูมิภาคและท้องถ่ิน  ระบบการควบคุมและป้องกันโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพในความหมายนี้จึงเป็น

งานที่มีขอบเขตกว้างกว่างานการแพทย์และสาธารณสุขเช่นอดีต 

 2.4  ระบบการบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ  ระบบบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพของประเทศ

ไทยพัฒนาจากแนวคิดที่รัฐจัดบริการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงในรูปแบบของสังคมสงเคราะห์  มาเป็นแนวคิดที่รัฐเป็น

ผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยถ้วนหน้า  หรือแนวคิดประกันสุขภาพแบบเฉลี่ ยความเสี่ยง  หรือ

แนวคิดในการพึ่งพาตนเองโดยส่งเสริมการออมของประชาชน  เพื่อให้เป็นเครื่องนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ว่าประชาชนต้องสามารถ

เข้าถึงบริการสาธารณสุขพื้นฐานที่จำเป็นแก่ชีวิตได้อย่างเท่าเทียม  (Universal Coverage)   

 2.5  ระบบการส่งเสริม สนับสนุน การใช้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์

พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆ  ระบบภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสุขภาพฯ  หมายถึงองค์ความรู้  ความคิด ความเชื่อ และความ

ชำนาญในการดูแลสุขภาพ  ที่สั่งสมมาจากการปฏิบัติในประสบการณ์ชีวิต  โดยถ่ายทอดทางวัฒนธรรมของกลุ่มคน การส่งเสริม

สนับสนุนการใช้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพจึงต้องเป็นไปอย่างสอดคล้องกับวิถีชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี 

และวัฒนธรรมท้องถิ่น  เพื่อรองรับและส่งเสริมหลักการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ  และเพื่อให้การบริการด้านสุขภาพมีทางเลือกที่

หลากหลาย 

 2.6 ระบบการคุ้มครองผู้บริโภค  การคุ้มครองผู้บริโภคหมายถึง  การดำเนินการต่างๆ  ที่ทำให้ประชาชนได้รับการ

คุ้มครองในฐานะผู้บริโภคด้านสุขภาพอย่างปลอดภัยและเป็นธรรม  จึงจำเป็นต้องมีระบบรองรับการดำเนินงานที่ครบถ้วน  โดยต้อง

คำนึงถึงเรื่องสิทธิของประชาชน  ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงสภาวะการอยู่ ร่วมกันในสังคมอย่างสมานฉันท์อันเป็นจุดเด่นของ

สังคมไทย  รวมทั ้งส่งเสริมให้เกิดระบบการคุ้มครองผู ้บริโภคด้านสุขภาพของภาคประชาชน  โดยส่งเสริมความเข้มแข็ง  

(Empowerment)  ให้แก่เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนที่ทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  ควบคู่ไปกับระบบการดำเ นินงาน

ของรัฐ  เพื่อทำงานเสริมซึ่งกันและกันและถ่วงดุลซึ่งกันและกันด้วย 

 2.7  ระบบการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ  ในทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยเริ่มให้ความสำคัญกับการสร้าง

และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพมากข้ึน  ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในเรื่องการวิจัยด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ  มี
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การริเริ่มแนวคิดการวิจัยที่ส่งผลในการสร้างเสริมสุขภาพมากยิ่งข้ึน  แต่ในภาพรวมยังไม่มีการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และการ

บริหารจัดการยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร  ในอนาคตจึงควรจัดให้มีกลไกทำหน้าที่กำหนดทิศทางและนโยบาย  รวมทั้งบริหารนโยบาย

การวิจัยและบริการทรัพยากรด้านสุขภาพ  อีกทั้งดูแลติดตาม  ประเมินผลระบบการสร้างและเผยแพร่ควา มรู้ด้านสุขภาพด้วย  

เพื่อให้เกิดการวิจัยและการจัดการความรู้ตามนโยบายอย่างมีระบบ  เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้กับระบบสุขภาพ 

 2.8  ระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ    ระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ   เป็นระบบที่ต้องมี

การสร้างและพัฒนาอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย โดยการสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและระบบ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพให้เป็นปัจจุบันทันสมัย สามารถสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายและทันการณ์สอดคล้องกับความ

ต้องการของประชาชน และมีระบบการกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่กลุ่มวิชาชีพและสื่อมวลชนต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาไปสู่

การรับรู้ของประชาชนและสังคมในวงกว้าง 

 2.9  ระบบการผลิตและการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข  หมายถึงระบบนโยบายและแผนการผลิต ระบบการผลิต 

ระบบการพัฒนา และระบบการบริหารจัดการบุคลากรด้านสาธารณสุข  ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้และการจัดการที่มีลักษณะเฉพาะ  

ระบบบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ดีต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ และสามารถสร้างความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนได้ด้วย   

 2.10  ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ การเงินการคลังด้านสุขภาพ หมายถึง  การจัดการการเงินเพื่อให้เกิดสุขภาพ  

เช่น การใช้มาตรการทางภาษีส่งเสริมให้มีการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว  ส่งเสริมบริษัทห้างร้านดูแลสุขภาพของพนักงาน  ส่งเสริม

ให้มีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ  การใช้มาตรการทางภาษีควบคุมการบริโภคยาสูบและสุรา เป็นต้น  รวมไปถึงการจัดการ

การเงินการคลัง  เพื่อให้มีการจัดบริการสาธารณสุขที่จำเป็นแก่ประชาชนอย่างถ้วนหน้า 

 สรุปได้ว่า การพัฒนาระบบสุขภาพต้องอยู่บนฐานของศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม เคารพในสิทธิ คุณค่าและศักด์ิศรี

ของความเป็นมนุษย์  นำไปสู่ความเท่าเทียมกัน  มีโครงสร้างครบถ้วนและมีการทำงานที่สัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดประสานกันอย่าง

มีบูรณาการ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  สอดประสานกับวิถีชีวิตและสังคม  พึ่งตนเองได้อย่างเหมาะสม  เป็นระบบที่เน้นการมีส่วน

ร่วมจากทุกฝ่ายในสังคม (All for Health)  เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของคนทั้งมวล (Health for All) 
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เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่  2 

 

 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและแบบจำลองการทำงานสรา้งเสริมของ สสส. 

 

 

วัตถุประสงค์ :  

1. อธิบายแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ และกลวิธีสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพตามกกฏบัตรออตตาวา 

2. อธิบายรูปแบบเชิงแนวคิดการทำงานสร้างเสริมสุขภาพและวิธีการทำงานแบบ สสส.และสามารถระบุได้ว่าโครงการ

ขับเคลื่อนเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุนที่รับผิดชอบอยู่ตำแหน่งใดของรูปแบบด้งกล่าว 

3. วิเคราะห์รูปแบบการทำงานสร้างเสริมสุขภาพและวิธีการทำงานแบบสสส. จากกรณีตัวอย่าง 

 

 

สาระสำคัญ : 

➢  การสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเป็นแนวคิดที่เน้น “การสร้างนำซ่อม” เป็น

เครื่องมือในการจัดการกับปัจจัยกำหนดสุขภาพ โดยเฉพาะปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดี 

เป็นกระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมและปรับสุขภาพของตนเองเพื่อบรรลุซึ่งสุขภาวะอัน

สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา การสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์

พื้นฐานเพื่อสร้างเสริมสุขภาพได้แก่ การชี้แนะ การสร้างเสริมความสามารถ และการเป็นสื่อกลาง และ 5 กิจกรรมสร้าง

เสริมสุขภาพได้แก่การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ การเสริมสร้างชุมชนให้

เข้มแข็ง การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล และการปรับบริการสุขภาพที่เอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
 

➢ การทำงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ยึดแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพร่วมสมัย มีตัวแบบการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ

เฉพาะแบบ สสส. ที่เรียกว่า ThaiHealth Working Model ซึ่งประยุกต์จากตัวแบบการสร้างเสริมสุขภาพของกรีนและโทน 

(Green and Tones) นำหลักการของการสร้างเสริมสุขภาพตามกฏบัตรออตตาวาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพมาเป็น

พื้นฐาน 

 

     เกริ่นนำ 

 

 ในแต่ปีทุกๆ ประเทศได้ใช้จ่ายเงินจำนวนมหาศาลเพื่อทะนุบำรุงรักษาสุขภาพของประชาชน  ปัญหาสุขภาพสำคัญของ

ประชากรไทยเกิดจากสาเหตุที่ป้องกันได้เป็นส่วนใหญ่ โดยสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จากบุหรี่ จากโรคเอดส์ โรคมะเร็งและโรควัณ

โรค ความพิการและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร  ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ องค์การอนามัยโลกได้เสนอยุทธศาสตร์การส่งเสริม

สุขภาพเป็นนโยบายหลักของการพัฒนาสาธารณสุข ซึ่งคือแนวทางของการสาธารณสุขยุคใหม่ และถือว่าเป็นการลงทุนด้านสุขภาพที่

คุ้มค่า   เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการพัฒนาสุขภาพต่อไป 
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     แนวคิดการสรา้งเสริมสุขภาพ 

 

1. ความหมายการส่งเสริมสุขภาพ 

 องค์การอนามัยโลก (World Health  Organization) (WHO. 1986) ให้ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพว่า  

หมายถึง  กระบวนการเพิ่มความสามารถของคนเราในการควบคุมดูแล และพัฒนาสุขภาพของตนเองให้ดีข้ึน  

 การส่งเสริมสุขภาพตามแนวคิดของสุรีย์  จันทรโมรี  (2540 )  คือ การส่งเสริมสุขภาพประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่มี

ผลต่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนที่สุขภาพดี (Well-being) และมีผลกระทบโดยตรงต่อการเพิ่มระดับความผาสุกในการ

นำไปสู่สุขภาพดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม เน้นพฤติกรรมของประชาชนที่ปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ได้ นอกจากนี้

สุรีย์ จันทรโมรี ได้อธิบายอีกว่า งานส่งเสริมสุขภาพทำกับคนปกติต้องฝึกให้บุคคลมีวิสัยทัศน์ มองเห็นประโยชน์ของการส่งเสริม

สุขภาพที่จะเกิดตามมาในอนาคต ต้องปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพถือว่าเป็นการลงทุน ( Investment) สำหรับ

มนุษย์ 

 การส่งเสริมสุขภาพตามแนวคิดของ กรีน และครูเตอร์ (Green & Kreuter. 1991) หมายถึง ผลรวมของการสนับสนุน

ทางด้านการศึกษาและการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดผลของการกระทำหรือปฏิบัติและสภาพการณ์ของการดำรงชีวิตที่จะ

ก่อให้เกิดสภาวะที่สมบูรณ์ 

 คาร์ (Kar. 1989  ; อ้างถึงใน จุฬาภรณ์ โสตะ. 2546) ได้ให้ความหมาย การส่งเสริมสุขภาพว่า คือ กระบวนการ

กระทำของบุคคลและสังคมที่   ทำให้เกิดวิวัฒนาการของการอยู่ดีมีสุข และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยดำรงไว้ซึ่ง

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของตนเอง สังคม และรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ 

 เพ็นเดอร์ (Pender. 1987  ; อ้างถึงใน เกษม นครเขตต์. 2540.) กล่าวถึงพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพไว้ว่า เป็น

กิจกรรมที่ต่อเนื่องและจะต้องเป็นกิจกรรมที่กลมกลืนไปกับวิถีชีวิตของบุคคล และเป็นกิจกรรมที่มีทิศทางที่มุ่งให้บุคคลเกิดการ

กระตุ้นตนเองอย่างเต็มที่ ที่จะทำให้เกิดความตระหนักในตนเอง  ความพึงพอใจในตนเอง  และเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการกระทำ

ของบุคคลต่อสภาพแวดล้อมขณะที่ตนก้าวไปสู่ภาวะสุขภาพระดับที่สูงขึ้น มิใช่การตอบโต้อิท ธิพลที่คุกคามต่อสุขภาพที่มาจาก

สภาพแวดล้อมภายนอก 

 สรุปได้ว่า การส่งเสริมสุขภาพหมายถึงกระบวนการทางสังคมและการเมืองแบบเบ็ดเสร็จ ไม่เพียงแต่ครอบคลุมกิจกรรม

ต่างๆ  ที่มุ่งเร่งรัดการเพิ่มทักษะความสามารถของปัจเจกบุคคล  หากรวมถึงกิจกรรมที่มุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภา วะทางสังคม 

สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของสาธารณชนและปัจเจกบุคคล การส่งเสริมสุขภาพจึงเป็น

กระบวนการปลูกฝังให้คนเรามีความสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่เป็นตัวกำหนดสุขภาพเพื่อช่วยให้สุขภาพดีขึ้น การมีส่วนร่วมมี

ความจำเป็นในการสร้างความยั่งยืนของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

2. วิวัฒนาการของการส่งเสริมสุขภาพ 

 เป็นเวลาเกือบทศวรรษหลังคำประกาศ อัลมา อะตาว่าเป็นเป้าหมายแห่ง “สุขภาพดีถ้วนหน้า” และยุทธศาสตร์แห่ง 

“การสาธารณสุขมูลฐาน” องค์การอนามัยโลกก็ได้หันมาผลักดันแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอย่ างจริงจัง โดยได้จัดประชุม

นานาชาติว่าด้วยเรื่องนี้ข้ึนเป็นครั้งแรกที่กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา ในปี พ.ศ. 2529 ซึ่งได้มีการประกาศ “กฎบัตรออตตาวา”  

ว่าด้วยยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ ในที่นี้ใคร่นำเสนอสาระสำคัญของการประชุมทั้ง 6 ครั้ง เพื่อให้เข้าใจวิวั ฒนาการ 

การส่งเสริมสุขภาพพอสังเขปดังนี้ 

 2.1  กฎบัตรออตตาวาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (Ottawa Charter for Health Promotion) 

   ในปี พ.ศ. 2520 องค์การอนามัยโลกได้จัดให้มีการประชุมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้าซึ่งตามมาด้วย

การประชุมนานาชาติเรื่อง “การสาธารณสุขมูลฐาน” จัดโดยกองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติร่วมกับองค์การอนามัยโลก ณ 

กรุงอัลมา-อะตา ในปี พ.ศ. 2521 จากการประชุมดังกล่าว การส่งเสริมสุขภาพหรืออีกนัยหนึ่ง “การสาธารณสุขแนวใหม่” ได้เริ่มต้น
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พร้อมกับคำประกาศเจตนารมณ์ของการประชุม ซึ่งกำหนดขึ้นมาด้วยความตระหนักว่าสุขภาพดีเป็นเป้าหมายพื้นฐานทางสังคม 

และได้วางแนวทางใหม่ในการกำหนดนโยบายสุขภาพ ซึ่งเน้นหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ความร่วมมือระหว่างภาคต่างๆ ของ

สังคม โดยมีการสาธารณสุขมูลฐานเป็นรากฐาน (อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล.  2541) 

  “กฎบัตรออตตาวาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ” ได้ถือกำเนิดขึ้นจากการประชุมในครั้งนี้โดยอิงบนหลักการพื้นฐานของ

เป้าหมาย “สุขภาพดีถ้วนหน้า” “การสาธารณสุขมูลฐาน” และ “ความร่วมมือระหว่างภาคต่างๆ” ขององค์การอนามัยโลก และถือ

เป็นเสาหลักเสาแรกของงานส่งเสริมสุขภาพมิติใหม่ (สุรเกียรติ  อาชานุภาพ.  2541) โดยสาระสำคัญจากการประชุมมีดังนี้ 

   2.1.1 ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพกฎบัตรออตตาวาในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพองค์การอนามัยโลกและ

นักวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพได้ให้ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพ สรุปได้ดังนี้ 

    (1) เป็นกระบวนการเพิ่มความสามารถของบุคคลในการควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ และพัฒน า

สุขภาพของตนเองให้ดีข้ึน 

   (2) เป็นการให้อำนาจด้านสุขภาพกับประชาชน คือเป็นกระบวนการที่จะทำให้ประชาชนมีอำนาจมากขึ้นใน

การตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของตนเอง  

   (3) เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งไปสู่ภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อบรรเทา

ผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของสาธารณสุขและบุคคล 

   (4) เป็นการจัดระบบเพื่อนำแหล่งประโยชน์ต่างๆ ทั้งทางด้านการศึกษา สังคม สิ่งแวดล้อมมาใช้ เพื่อเก้ือกูล

ให้บุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคและเพิ่มสุขภาพ 

 2.1.2 เจตจำนงในการส่งเสริมสุขภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียกร้องให้ดำเนินการในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพในเรื่อง

ต่อไปนี้  

    (1) หันมาดำเนินการในเรื่อง “นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ” และรณรงค์ให้ทุกภาคของสังคมเกิดพันธะ

ผูกพันทางการเมือง ในเรื่องของ “สุขภาพและความเสมอภาค”  

   (2) ต่อต้านภัยคุกคามจากผลิตภัณฑ์อันตราย การขาดแคลนทรัพยากร สภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อม

ที่บั่นทอนสุขภาพ และโภชนาการที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งควรใส่ใจในปัญหาสาธารณสุข เช่น มลภาวะ อันตรายจากการประกอบอาชีพ 

ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย เป็นต้น 

   (3) หาทางลดช่องว่างทางสุขภาพภายในสังคมหนึ่งๆ และระหว่างสังคมต่างๆ รวมทั้งจัดการกับปัญหา

ความไม่เท่าเทียมกันทางสุขภาพซึ่งเป็นผลจากกฎเกณฑ์และการปฏิบัติภายในสังคมเหล่านี้ 

   (4) คำนึงว ่าประชาชนเป็นทรัพยากรหลักของการส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุน และทำให้พวกเขามี

ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และเพื่อนฝูง โดยการช่วยเหลือด้านเงินทุนและอื่นๆ รวมทั้งยอมรับว่าชุมชนเป็น

เสียงสำคัญที่มีต่อเรื่องสุขภาพ สภาพความเป็นอยู่และสุขภาวะของพวกเขา 

   (5) ปรับเปลี่ยนบริการสาธารณสุขและทรัพยากรไปสู่ทิศทางของการส่งเสริมสุขภาพ และกระจายอำนาจไปสู่

ภาคอื่นๆ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่สำคัญที่สุดคือไปสู่ประชาชน 

   (6) ตระหนักว่าสุขภาพและการดูแลรักษาสุขภาพเป็นการลงทุนทางสังคมที่สำคัญยิ่ง และเป็นเรื่องที่น่าท้า

ทาย อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงแง่มุมทางนิเวศวิทยาโดยรวมที่เกี่ยวพันกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนเรา 

   2.1.3 ความสำคัญของกฎบัตรออตตาวา ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวในเรื่อง “การสาธารณสุขแนวใหม่ 

(New Public Health)” ซึ ่งแตกต่างจาก “การสาธารณสุขแบบดั้งเดิม (Tradition Public Health) ที ่สำคัญ 3 ประการด้วยกัน 

ได้แก่  

    (1) การตระหนักถึงบทบาทของภาคต่าง ๆ ของสังคม (Intersectoral) ในการส่งเสริมสุขภาพ 

   (2) การตระหนักถึงความจำเป็นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มากขึ้นในการควบคุมปัจจัยที่

กำหนดสภาวะสุขภาพ 
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   (3) การตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (ทั้งทางกายภาพ และเศรษฐกิจ สังคม) ที่ส่งผล

ต่อสุขภาพ และความจำเป็นที่จะหามาตรการปรับเปลี่ยนเพื่อเอื้อต่อสุขภาพที่ดี ยิ่งกว่าสนใจแต่เพียงองค์ประกอบทางการแพทย์แบบ

ชีวภาพเท่านั้น 

  การดำเนินการตามแนวทางสาธารณสุขแนวใหม่ดังกล่าวมีความจำเป็นต้องเชื่อมโยงกับการรณรงค์ทางการเมือง 

ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอันพึงประสงค์ การสาธารณสุขแนวใหม่จึงเป็นการสาธารณสุขที่เน้น มิติทางสังคม

ควบคู่ไปกับมิติทางนิเวศวิทยา 

 2.2 ข้อเสนอแนะแอดีเลด : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ( The Adelaide Recommendations : Healthy 

Public Policy) การประชุมนานาชาติ เรื ่องการส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที ่ 2 ณ กรุงแอดีเลด ประเทศออสเตรเลีย แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่อง “นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ” อันเป็นกลยุทธ์ 1 ใน 5 ประการตามที่บรรจุใน “กฎ

บัตรออตตาวา” สาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้มีดังนี้ (สุรเกียรติ อาชานุภาพ.  2541) 

   2.2.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจะมีลักษณะเป็นการประกาศ

ชัดแจ้งอยู่ในนโยบายสาธารณะทุกด้านพร้อมกัน โดยแสดงเจตจำนงในการส่งเสริมสุขภาพและความเสมอภาค และด้วยความ

รับผิดชอบต่อผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดข้ึน 

  2.2.2  ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ควรนำไปสู่การปฏิบัติ ควรมุ่งไปที่ประเด็นสำคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

   (1) สนับสนุนสุขภาพของสตรี ในทุกประเทศทั่วโลก สตรีนับว่าเป็นผู้มีบทบาทหลักในการส่งเสริมสุขภาพ 

และงานส่วนใหญ่ของสตรีมักจะไม่มีค่าตอบแทน หรือมีก็น้อย เครือข่ายและองค์กรสตรีเป็นแบบอย่างของกระบวนการวางแผน การ

บริหารจัดการและการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งควรจะได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากผู้กำหนดนโยบายและสถาบันต่างๆ 

มิฉะนั้นการลงทุนด้วยแรงงานสตรีก็จะยิ่ งเพิ่มความเสมอภาคขึ้นไปอีก สตรีจำต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เงินทุน  และ

เครือข่ายต่างๆ ซึ่งจะมีส่วนร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพอย่างมีประสิทธิผล สตรีทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มาจากชนเผ่าพื้นเมือง

และชนกลุ่มน้อยควรจะมีสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับเรื่องสุขภาพด้วยตนเองและควรจะมีส่วนร่วมเต็มที่ในการกำหนดนโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพที่คำนึงถึงมิติทางวัฒนธรรม   

    (2) อาหารและโภชนาการ การขจัดความหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการเป็นวัตถุประสงค์พื้นฐานของนโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพ นโยบายดังกล่าวจะต้องให้หลักประกันแก่ทุกคนในการได้รับอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพในปริมาณที่เพียงพอและ

สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมนโยบายด้านอาหารและโภชนาการควรมีการผสมผสานระหว่างวิธีผลิตอาหาร และการกระจายอาหารทั้ง

โดยภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงอาหารที่มีราคาพอจับจ่ายได้โดยทั่วถึงกัน 

      (3) บุหรี่ และแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่และการด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นภาวะเสี่ยงภัยต่อสุขภาพที่สำคัญยิ่ง อันควร

จะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนด้วยนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ บุหรี่ไม่เพียงแต่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบเท่านั้น แต่ยังมี

ผลต่อสุขภาพของคนรอบข้างด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทารก ส่วนแอลกอฮอล์ก็เป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาท และเป็น

อันตรายต่อร่างกายและจิตใจ นอกจากนั้นบุหรี่ยังส่งผลร้ายแรงต่อระบบนิเวศเนื่องจากประเทศยากจนพากันปลูกยาสูบแทนพืชอ่ืน 

ซึ่งก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านการผลิตและการกระจายอาหารในโลกปัจจุบัน  

    (4) การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ มีคนจำนวนมากที่ต้องอาศัย และทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่

เสี่ยงภัยต่อสุขภาพและต้องสัมผัสสารพิษ ปัญหาเหล่านี้มักจะมีลักษณะข้ามชาติหรือไร้พรมแดน การจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

จะต้องคุ้มครองสุขภาพของมนุษย์ให้ปลอดภัยจากพิษภัยจากปัจจัยทางชีวภาพ    เคมีและกายภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม และ

จะต้องตระหนักว่ามนุษย์ทั้งหญิงและชาย    เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศอันซับซ้อน ทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลายแต่มีอยู่

อย่างจำกัดซึ่งเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตนั้น เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอดและสุขภาวะของมวลมนุษยชาติ นโยบายส่งเสริมสุขภาพจะ

บรรลุผลสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งแวดล้อมที่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรด้วยกลยุทธ์ทางนิเวศวิทยา    ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค

และระดับโลกเท่านั้น  
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  2.3  คำประกาศซันด์สวาลล์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (Sundsvall Statement on Supportive for Health) 

การประชุมนานาชาติเรื ่องการส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที ่ ณ เมืองซันด์สวาลล์ ประเทศสวีเดน โดย เน้นหนักในประเด็นเกี ่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ สาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ มีดังนี้ 

   2.3.1 ความสำคัญของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญยิ่งต่อสุขภาพ ปัจจัยทั้ง 2 นี้

มีความเกี่ยวโยงกันอย่างแยกไม่ออก นโยบายของรัฐบาลจะต้องคำนึงถึงความจริงข้อนี้และจัดให้มีความสำคัญในระดับแรกๆ ของ

การพัฒนาประเทศโดยรวม  

  2.3.2 มิติของกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมในที่นี้หมายถึงทั้งปัจจัยด้านกายภาพ

และสังคมที่อยู่แวดล้อมตัว ซึ่งครอบคลุมทั้งสถานที่อยู่อาศัยชุมชนโดยรอบบ้านพัก สถานที่ทำงาน และสถานที่เล่นหรือบันเทิง 

รวมถึงปัจจัยที่กำหนดการเข้าถึงทรัพยากรสำหรับการดำรงชีพและโอกาสการเสริมสร้างอำนาจ ดังนั้นสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพจึง

แบ่งเป็น 3 มิติด้วยกัน ได้แก่ (วสันต์ ศิลปสุวรรณ และ พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ.  2542)  

   (1) มิติทางสังคม หมายถึง วิถีประชา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี กระบวนการทางสังคมที่มีผลต่อ

สุขภาพ  

  (2) มิติทางการเมือง ซึ ่งต้องการให้รัฐบาลให้หลักประกันเกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (ด้วย

กระบวนการประชาธิปไตย)  การกระจายอำนาจและทรัพยากรอีกทั้งยังได้กำหนดให้มีความผูกพันยึดมั่นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

ความสงบสุข และการเคลื่อนย้ายหรือกระจายทรัพยากรจากกลุ่มกำลังผูกขาด 

   (3) มิติทางเศรษฐกิจ ซึ่งต้องการจัดสรรทรัพยากรใหม่ที่มุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมาย “สุขภาพดีถ้วนหน้า” และ

การพัฒนาแบบยั่งยืน รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ 

  2.3.3 ขอบข่ายและกลยุทธ์ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับขอบข่ายของ

การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพไว้ 6 ด้าน ได้แก่ การศึกษา อาหารและโภชนาการ บ้านและชุมชนโดยรอบ การงานและอาชีพ 

การคมนาคมและการสนับสนุนและการดูแลจากสังคม  ส่วนกลยุทธ์ที่สำคัญได้แก่ 

    (1) เสริมสร้างการรณรงค์ที่เข้มแข็ง ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มองค์กรที่จัดตั้ง

โดยสตร ี

    (2) เพิ่มความสามารถให้ชุมชนและบุคคล ในการควบคุมดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของตนเองโดยใช้

กระบวนการให้การศึกษาและการเสริมสร้างพลังอำนาจ 

    (3)  สร้างพันธมิตร เพื่อการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะช่วยเสริมความร่วมมือในการรณรงค์และ

ดำเนินกลยุทธ์ร่วมกันระหว่างการเคลื่อนไหวด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

    (4)  ไกล่เกลี่ย  ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันในสังคม  เพื่อให้ความมั่นใจว่าจะเกิดความเป็นธรรม

ในการเข้าถึงสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ 

 จากมิติต่างๆ ได้เป็นข้อคำนึงของการกำหนดนโยบายทางสุขภาพ ดังนั้นการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ จะต้องเน้น

เรื่องความยุติธรรมในการเพิ่มพลังอำนาจให้แก่ประชาชน การกระจายทรัพยากร ยิ่งไปกว่านั้นการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุน

สุขภาพยังต้องตระหนักในระบบการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

ให้คำนึงถึงความต้องการของบุคคลในแต่ละรุ่นอายุ ทั้งยังจะต้องเน้นสิทธิของบุคคล สำหรับกลุ่มชนในอนาคตและวัฒนธรรมของแต่

ละเผ่าพันธุ์ที่ควรดำรงไว้ 

 2.4 คำประกาศจาการ์ตา : การส่งเสริมสุขภาพสู่ศตวรรษที่ 21 (The Jakata Declaration on Health Promotion 

into the 21st Century) การประชุมนานาชาติ เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย การประชุม

ครั้งนี้มีหัวข้อว่า “ภาคีใหม่สำหรับยุคใหม่ : การนำพาการส่งเสริมสุขภาพสู่ศตวรรษที่ 21”  ที่ประชุมได้มีการยืนยันความถูกต้อง

ของการส่งเสริมสุขภาพไว้ว่า การส่งเสริมสุขภาพคือกระบวนการของการเพิ่มสมรรถนะให้คนเราสามารถควบคุมปัจจัยที่เป็น

ตัวกำหนดสุขภาพ และเป็นผลให้บุคคลมีสุขภาพดีขึ้น นั่นคือ การส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมหลายลักษณะที่มุ่งสร้าง

สมรรถนะของการสร้างสุขภาพดี ควบคุมปัจจัยเสี่ยง และเป็นกระบวนการที่มุ่งดำเนินการกับทั้งบุคคลและสังคม ประชาชนจะต้อง
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สามารถเพิ่มการควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสมกับทั้งบุคคลและสังคม พร้อมกับสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อ

การมีสุขภาพด ี

 ที่ประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ได้ตอกย้ำความจริงที่ปรากฏชัดเจนว่า ปัจจัยต่างๆ ที่เป็นตัวกำหนดสภาวะสุขภาพอนามัย

ส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือภาคสาธารณสุข ดังนั้นการสร้างสัมพันธภาพที่เข้มแข็งระหว่างหน่วยงานและพื้นที่ต่างๆ ผ่านโครงสร้างองค์กร

พื้นฐานจึงมีความจำเป็นยิ่งเพื่อสนองตอบต่อปัญหาสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งท้าทายความสามารถ ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นพ้อง

ต้องกันว่าเพื่อให้การสร้างพันธมิตรดังกล่าวดำเนินไปอย่างมีระบบและเป็นยุทธวิธีที่จะนำมาซึ่งผลพวงในรูปของการส่งเสริมสุขภาพ

แบบยั่งยืน โครงสร้างองค์กรที่จะใช้จัดตั้งข้ึนนี้จำเป็นต้องมีตัวแทนจากหน่วยงานทุกสาขาที่มีส่วนเก่ียวข้องมาร่วมด้วย  

 2.5  การประชุมการส่งเสริมสุขภาพโลกครั้งที่ 5 Mexico Ministerial Statement for the Promotion of Health : 

from idea to action  ประเด็นสำคัญในการประชุมครั ้งนี ้คือ  “การสร้างเสริมสุขภาพ : ลดความไม่เป็นธรรม (Health 

Promotion : Bridging the Equity Gap)”  เน้นการส่งเสริมสุขภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดช่องว่างของความไม่เท่าเทียม

กันใน รวมทั้งขยายบทบาทการดำเนินงานร่วมกันทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนานาชาติ ประเทศ ท้องถ่ิน และทุกกลุ่มประชาชนในสังคม 

โดยมีการประกาศอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติดังนี้ (John.  2000) 

   2.5.1 ให้มีความตระหนักว่า การบรรลุถึงมาตรฐานของสุขภาพที่สูงที่สุดคือ การมีร่างกายสมบูรณ์ มีความสุข โดย

จำเป็นต้องพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมไปพร้อมๆ กัน และให้มีความเท่าเทียมกัน 

   2.5.2 ยอมรับว่าการส่งเสริมสุขภาพเพื่อการพัฒนาด้านสุขภาพและสังคม เป็นหน้าที่หลักและความรับผิดชอบของ

รัฐบาลที่ให้ทุกส่วนของสังคมร่วมกันทำ 

   2.5.3 ความพยายามของรัฐบาลที่ยั่งยืน และการทำงานร่วมกันในสังคม ทำให้เกิดการปรับปรุงทางด้านสุ ขภาพที่

สำคัญ และควรมีการดำเนินการในเรื่องการจัดหาการบริการทางสุขภาพในหลายๆ   ประเทศทั่วโลก 

   2.5.4 ตระหนักว่าถึงแม้การดำเนินการทางด้านสุขภาพยังคงทำอยู่ แต่ยังมีปัญหาทางด้านสุขภาพอีกมาก ซึ่งทำให้

การพัฒนาในด้านสังคมและเศรษฐกิจล้าหลังและต้องเร่งทำให้เกิดความเท่าเทียมกันทางด้านสุขภาพ และการมีความเป็นอยู่ที่ดีโดย

เร่งด่วน 

   2.5.5 ให้ตระหนักว่าในเวลาเดียวกันก็มีอุบัติการณ์ของโรคใหม่ๆ อีกทั้งโรคติดเชื้อในอดีตก็กลับมาอีกซึ่งกำลัง

คุกคามสุขภาพของประชาชนทั่วโลก 

   2.5.6 ตระหนักว่าปัจจัยเร่งด่วนที่มีผลต่อสุขภาพ ได้แก่ สังคม  เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 

   2.5.7 การส่งเสริมสุขภาพจะต้องเป็นองค์ประกอบขั้นพื้นฐานของนโยบายสาธารณะในทุกประเทศเพื่อส่งเสริมให้

เกิดความเท่าเทียมกันและการมีสุขภาพที่ดีข้ึน   

   2.5.8 ตระหนักว่าการมียุทธศาสตร์ที่ดีนำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดี  โดยที่ประชุมได้เสนอแนว

ทางการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาพดังนี้  

   (1) สร้างโปรแกรมและนโยบายเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และ

ระดับนานาชาต ิ

   (2)  เป็นผู้นำในการร่วมมือกับชุมชน และสังคมในการส่งเสริมสุขภาพเพื่อขยายเครือข่ายทางด้านสุขภาพ 

   (3) สนับสนุนแผนการส่งเสริมสุขภาพของหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งขอความร่วมมือหรือความช่วยเหลือ

จากองค์การอนามัยโลก และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยแผนจะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาระดับชาติ  

  2.5.9  ลดความไม่เป็นธรรม  เป็นประเด็นเด่นของการประชุมครั้งนี้   ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพดำรงอยู่

ภายในประเทศและระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรด้านสุขภาพ  ความไม่เป็นธรรมทาง

สังคม และความไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ การสร้างเสริมสุขภาพซึ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาปัจจัยกำหนดสุขภาพและการเสริม

พลังของประชาชน  จึงเป็นการจัดการกับความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพนั่นเอง  ทั้งนี้จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง 

สังคม และปัจเจกบุคคล  รวมทั้งต้องมีความเป็นวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับบริบททางสังคมและมีความไวทางการเมือง 

  2.5.10 การส่งเสริมสุขภาพต้องมีความเป็นวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยสหวิทยาการทั้งวิทยาศาสตร์การแพทย์  

สาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์และรัฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ วางแผนบนพื้นฐานของหลัก
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วิชา และประเมินผลลัพธ์หรือความสำเร็จอย่างมีหลักฐานประจักษ์ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัยและประเมินผลการดำเนินโครงการ

ส่งเสริมสุขภาพของประเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนี้ให้มีความเป็นวิทยาศาสตร์ยิ่งๆ  ข้ึนไป 

  2.5.11 การส่งเสริมสุขภาพต้องมีความสอดคล้องกับบริบททางสังคม  เนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจะต้อง

ดำเนินอยู่ในสังคมหรือชุมชน  จึงต้องปรับให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม  การดำเนินงานควรให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการประเมินปัญหาและความต้องการของพวกเขา  และควรส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างประชาชน  รัฐบาล 

องค์กร ภาครัฐและเอกชนทุกระดับ รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบในการให้หลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน พื้นฐาน สนับสนุน

กระบวนการประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม  รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเงื่อนไขต่างๆ  เพื่อสนับสนุนการจัดการเกี่ยวกับ

ปัจจัยกำหนดสุขภาพ 

  2.5.12  การส่งเสริมสุขภาพต้องมีความไวทางการเมือง  กระบวนการส่งเสริมสุขภาพ  โดยตัวมันเองก็คือ

กระบวนการทางการเมืองซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสริมพลังของบุคคลและชุมชน  และมักจะต้องอาศัยกระบวนการทางการเมืองในการ

จัดสรรทรัพยากร  การออกกฎระเบียบและกฎหมาย   

 ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นแกนนำในการส่งเสริมสุขภาพจะต้องแสดงบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพจะต้องแสดง

บทบาทในทางการเมืองในการเพิ่มความเป็นธรรมด้านสุขภาพ  มิใช่จำกัดเฉพาะในเรื่องของการจัดบริการสาธารณสุขเท่านั้น  และ

ควรเป็นผู้นำให้ภาคส่วนอื่นๆ  ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหันมาลงทุนเก่ียวกับการพัฒนาสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น 

 2.6  การประชุมการส่งเสริมสุขภาพโลก ครั้งที่ 6 (the 6th Global Conference on Health) ประเทศไทยได้รับเกียรติ

จากองค์การอนามัยโลกให้เป็นประเทศเจ้าภาพในการประชุม  เพื่อทบทวนถึงสิ่งต่างๆ ประสบการณ์และวิธีการที่แต่ละประเทศได้มี

การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ที่ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพให้เป็นแนวปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนให้ได้ผลในแต่ละ

ประเทศภายใต้ความหมายที่ยอมรับ และเข้าใจตรงกันว่า การส่งเสริมสุขภาพหมายถึงกระบวนการเพิ่มความสามารถ และพัฒนา

ศักยภาพของคนเราในการควบคุมดูแล 

 การประชุมครั้งนี้ได้ถูกออกแบบให้มีการนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง สถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนหลังจากการ

ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่ผู้เช่ียวชาญ ผู้ชำนาญการในแต่ละด้านได้ทำการศึกษา รวบรวมและสังเคราะห์

ใน 4 กลุ่มประเด็นหลัก ได้แก่ (1) การส่งเสริมสุขภาพในบริบทใหม่  (2) พันธมิตรสุขภาพในยุคโลกาภิวัฒน์  (3) เครือข่ายการ

สร้างสุขภาพ และ (4) การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าสู่การแถลงของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ได้รับการยอมรับ และมีข้อ

ยุติสู่การตัดสินใจร่วมกัน กำหนดเป็นหลักการ และแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ในศตวรรษที่ 21 ที่เห็นพ้องต้องกัน

และประกาศเป็นกฎบัตรกรุงเทพ (Bangkok Charter) เพื่อประเทศต่างๆ จะได้ใช้เป็นแนวทางดำเนินงานต่อไป ภายใต้คำขวัญ 

“พันธมิตรแห่งโลก สู่การปฏิบัติเพื่ออนาคต (Global Partnership of Action into the Future)” โดยกฎบัตรกรุงเทพฯ จะเน้น

ยุทธศาสตร์ของการส่งเสริมสุขภาพในโลกไร้พรมแดน ใน 5 ประการ ได้แก่ 

 1.  การช้ีแนะ (Advocate) เพื่อสุขภาพบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนและภราดรภาพ 

 2.  การลงทุน (Invest) เพื่อการพัฒนานโยบายที่ยั่งยืน เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการดำเนินงาน 

 3.  การสร้างศักยภาพ (Building Capacity) เพื่อการพัฒนานโยบาย สร้างภาวะผู้นำ พัฒนาทักษะส่งเสริมสุขภาพ 

การบริหารจัดการความรู้ และความแตกฉานทางสุขภาพ 

 4.  กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบ  (Regulate and Legislate) เพื่อการคุ้มครองประชาชนจากภยันตราย และมี

โอกาสดีเท่าเทียมกัน 

 5. พันธมิตร (Partner)  ทั้งภาครัฐ  เอกชน ประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่

ยั่งยืน  

 การประชุมการส่งเสริมสุขภาพโลกครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้ว่า ในโลกแห่งการค้าเสรี โรคอุบัติใหม่ที่แพร่กระจายอย่างไร้

พรมแดน โลกของข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศเป็นทั้งโอกาส และอุปสรรคสำคัญต่อสุขภาพดี ภาครัฐ ธุรกิจ และองค์กรทางสังคม 

ภาวะผู้นำทางการเมืองและพันธมิตรใหม่จึงเป็นปัจจัยความสำเร็จของนโยบายการสร้างสุขภาพอันจะส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายทางการ

ดูแลทางด้านสุขภาพ ทั้งนี้การเมืองทั้งระดับประเทศ ระดับโลก จะเป็นกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎบัตร

กรุงเทพฯได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้มีความร่วมมืออย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ องค์กรธุรกิจเอกชน   
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องค์กรสาธารณประโยชน์ และนักวิชาการในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง งานส่งเสริมสุขภาพอย่างจริงจังทั่วโลก ภายใต้คำขวัญ 

“พันธมิตรแห่งโลก สู่การปฏิบัติเพื่ออนาคต (Global Partnership of Action into the Future)” ที่ว่าแม้ทรัพยากรทั้งกำลังคน และ

งบประมาณยังคงไม่เพียงพอ กับการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน แต่หากทุกประเทศร่วมกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนา

เอกชน ก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ 

3. กลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพ 

 กลยุทธ์พื้นฐานในการส่งเสริมสุขภาพ เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการให้มีวิถีชีวิตดีขึ้น และสร้างสรรค์เงื่อนไขที่นำไปสู่

การมีสุขภาพดี แม้ว่าในแต่ละกลยุทธ์ต่างมีลักษณะเฉพาะและเน้นประเด็นพื้นฐานที่แตกต่างกันก็ตาม  กลยุทธ์ดังกล่าวก็คือ  

      3.1 การสนับสนุนชี ้แนะเพื ่อสุขภาพ  (Advocacy for Health)  เป้าหมายการสนับสนุนชี้แนะเพื่อสุขภาพ  

เพื่อให้ประชาชนเกิดความสนใจในเรื่องสุขภาพ และสร้างเสริมพันธมิตรร่วมงานมากขึ้น เป้าหมายคือ การส่งเสริมกิจกรรมจากสห

สาขาวิชาจากส่วนต่างๆ เพื่อให้บรรลุเงื่อนไขพื้นฐานชีวิตที่มีสุขภาพดี โดยแสดงออกมาเป็นความต้องการของสาธารณชนและมี

ประสิทธิผลจูงใจในกลุ่มผู้มีอิทธิพล อันได้แก่ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้แทนราษฎร นักการเมือง นักวิชาชีพ ผู้นำทางศาสนา และกลุ่ม

สนใจที่สนับสนุนงานด้านสุขภาพ 

 การสนับสนุนชี้แนะที่มีประสิทธิผลจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสนใจในสาธารณชนและส่งเสริมสุขภาพ ทั้งในแง่ของ

ข้อบังคับและนโยบายการเมืองที่มีคุณค่า  และมีนโยบายเศรษฐกิจที่ดี  การชี้แนะดังกล่าวสามารถทำได้โดยแรงกระตุ้นทางสังคม 

การเมือง และการดำเนินกิจกรรมโดยชุมชนเอง  สิ่งที่ต้องตระหนักให้มากคือ เนื้อหาของข่าวสารและวิธีที่ประชาชนแสด งออกมา 

ตัวอย่างซึ่งแสดงถึงความแตกต่างของกลวิธีการสนับสนุนชี้แนะในแต่ละกลุ่มจากทุกส่วนในสังคมมีดังนี้ 

   3.1.1 การสนับสนุนชี้แนะโดยรัฐบาล : บทบาทผู้นำในหน่วยงานสุขภาพ โดยส่งเสริมการสร้างนโยบายและส่งเสริม

สนับสนุนโครงการพัฒนาต่างๆ นโยบายให้เกิดความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นพื้นฐานของนโยบายสาธารณะและ

ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้  นโยบายที่ผสมผสานกัน ซึ่งเน้นความเท่าเทียมและความเป็นอยู่ที่ดีจะทำให้

เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และมีกิจกรรมที่สนับสนุนสุขภาพที่เหมาะสมในหน่วยงานสุขภาพและหน่วยงานอ่ืน ยิ่งกว่านั้นการบรรลุถึง

ความสำเร็จซึ่งเกิดขึ้นในหน่วยงานอื่นจะเกิดมากกว่าความสำเร็จด้านสุขภาพ เช่น การได้รับการศึกษา มีความมั่นคงทางอาหาร 

การปรับปรุงบ้านเรือน จัดหาน้ำและการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งการติดต่อสื่อสารเหล่านี้มีผลต่อสุขภาพ 

   3.1.2 การสนับสนุนชี้แนะโดยชุมชน : ควรกระตุ้นให้ชุมชนและสังคมเกิดความสนใจตระหนักและเข้าใจในเรื ่อง

สุขภาพ ในสังคมที่ชุมชนที่มีความตระหนักดังกล่าวเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จในการสนั บสนุนนโยบายสาธารณะ สุขภาพ

ชุมชนเป็นที่รวมของประชาชน หากไม่มีส่วนนี้มาเก่ียวข้องนโยบายสาธารณะที่แท้จริงก็ไม่อาจเกิดข้ึนได้    

   3.1.3 การสนับสนุนชี้แนะของสื่อมวลชน : สื่อมวลชนสามารถแสดงบทบาทสนับสนุนชี้แนะได้อย่างเข้มแข็งในการ

สร้างความตระหนักของสาธารณชน ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  และนำไปสู่

กิจกรรมสำหรับสุขภาพ สื่อมวลชนอาจมีเป้าหมายเป็นผู้กำหนดนโยบายและกลุ่มสนใจต่างๆ ซึ่งออกข่าวสำหรับนโยบายต่างๆ ที่

เหมาะสม  แต่ทั้งนี้สื่อแบบดั้งเดิมก็เป็นสิ่งที่มีค่าที่สร้างความตระหนักแก่สังคมด้านสุขภาพ เช่น เพลงพื้นบ้าน หนังเร่ หุ่นกระบอก  

   3.1.4 บทบาทสนับสนุนชี้แนะของสถาบันการศึกษา   สถาบันการศึกษาต่างตระหนักว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบใน

การสนับสนุนชี้แนะ หลายหน่วยงานมีอิทธิพลไม่น้อยต่อการกำหนดนโยบายต่างๆ ของประเทศ  เนื่องจากความน่าเชื่อถือของ

งานวิจัย และหลักสูตรการสอน หน่วยงานของรัฐบาลจะเชิญชวนให้นักวิชาการในสถาบันการศึกษ ามาให้คำแนะนำและเป็น

ผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนงานระดับประเทศ   นอกจากนี้ยังมีโอกาสอื่นๆ ที่สถาบันกา รศึกษาจะให้การสนับสนุนชี้แนะสำหรับ

สุขภาพ เช่น การจัดให้มีการสัมมนา จัดหลักสูตรฤดูร้อน การประชุมเก่ียวกับเทคนิคต่างๆ ที่เน้นความสำคัญของสุขภาพ  และสิ่ง

เหล่านี้จะนำไปสู่ความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผู้กำหนดนโยบาย  สถาบันการศึกษาอาจรวมกลุ่มกัน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม

วิชาชีพต่างๆ เช่น แพทย์ พยาบาล และสมาคมผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พบว่า การรวมกลุ่มของวิชาชีพเหล่านี้ ประสบผลสำเร็จใน

การส่งเสริมความคิดใหม่และนโยบายสุขภาพที่นำไปสู่การทบทวน เปลี่ยนแปลงปรับปรุงนโยบายต่างๆ  เพื่อสร้างนำไปสู่การสร้าง

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ  
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 นอกจากวิธีการข้างต้นสำหรับการสนับสนุนชี้แนะ วิธีการใหม่สามารถพัฒนาขึ้นได้ตามสถานการณ์ ท้องถิ่น และ

ทรัพยากร นวัตกรรมดังกล่าวเป็นผลมาจากการตกลงยอมรับที่ม่ันคง เพื่อบรรลุเป้าหมายทางสังคม 

  3.2  การสนับสนุนทางสังคมเพื่อสุขภาพ (Social  Support for Health)  กลวิธีสำหรับพัฒนาสนับสนุนทางสังคมให้

เข้มแข็งจะมีเป้าหมายสองกลุ่มเป้าหมายคือ  องค์กรในชุมชนและสถาบันที่กระตุ้นให้เกิดวิถีชีวิตการมีสุขภาพดี ซึ่งเป็นเสมือน

บรรทัดฐานสังคม ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในชุมชนเพื่อสุขภาพ   

 กลวิธีในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนนี้ควรมีเป้าหมายที่จะสร้างและเป็นกลไกสร้างความเข้มแข็งให้เกิดความร่วมมือ

จากหน่วยงานต่างๆ หลายสาขาทุกระดับ  ประสิทธิผลสูงสุดในความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ มีพื้นฐานมาจากความสนใจ

ร่วมกัน  ซึ่งต้องระบุสิ่งที่สนใจให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจกแจง บทบาทการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานอย่าง

แท้จริง จำเป็นต้องตระเตรียมการในการแสดงให้เห็นถึงความเจ็บป่วยสุขภาพ และโรคว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับปัญหาต่างๆ  

เช่น การไม่รู ้หนังสือ ความยากจน สภาพความเป็นอยู่ไม่ถูกสุขลักษณะ และมลพิษ จากการใช้ประโยชน์ความรู ้สุขภาพมา

ประยุกต์ใช้  ตลอดทั้งการจัดองค์การในหน่วยงานต่างๆ ก็สามารถที่จะเชื่อมโยงเรื่องสุขภาพกับสิ่งที่เป็นความสนใจในแต่ละ

หน่วยงานได้ 

 3.3   การสร้างพลังเพื่อสุขภาพ  (Empowerment for Health)  ประชาชนมีความต้องการและมีสิทธิที่จะรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารเก่ียวกับวิธีการดำรงไว้ซึ่งการมีสุขภาพดี การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ กลวิธีการสร้างเสริมพลังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในระดับ

บุคคล ครอบครัวและชุมชนด้วยการให้ความรู้และทักษะจะส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมสำหรั บสุขภาพในทางบวกและมีหนทาง

เลือกด้านสุขภาพที่ดี  ทางเลือกสำหรับบุคคลและทางเลือกร่วมกันในกลุ่มขึ้นอยู่กับการสนับสนุนทางกายภาพสภาพแวดล้อมทาง

สังคมและเศรษฐกิจ  เช่นเดียวกับการเข้าถึงแหล่งบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  ข้อมูลข่าสาร การสื่อสาร และสุขศึกษา

เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการสร้างพลัง 

 กลวิธีการสร้างพลังจะช่วยให้ประชาชนได้เรียนรู ้ถึงทางเลือกของพฤติกรรมที่เขาสามารถกระทำได้ด้วยตัวเขาเอง  

เช่นเดียวกับสุขภาพที่ดีของครอบครัวและชุมชน  ไม่ใช่เพียงแต่การให้ความรู้เท่านั้น  เรายังต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ประกอบด้วย 

การสื่อสารความรู้ทางด้านสุขภาพ การช่วยให้ประชาชนเกิดความตระหนัก เชื่อ มีทัศนคติ ความคิดเห็น และทักษะเก่ียวกับสิ่งที่มา

มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตการมีสุขภาพที่ดีในบริบทนี้  การให้การศึกษาแก่เด็ก และเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญโดยที่แต่ละคนต้องเผชิญกับการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของตนเอง เช่นอนามัยส่วนบุคคล อาหาร ยาเสพติด และพฤติกรรมทางเพศ ในวัยเด็กจะมีความ

ต้องการสร้างพลังให้เกิดข้ึนในตัวบุคคล เพื่อให้เลือกอย่างฉลาดในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก่อนที่จะก้าวเข้าไปสู่การเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว 

4. กลวิธีในการส่งเสริมสุขภาพ 

 จากกลยุทธ์ 3 ประการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ กฎบัตรออตตาวาได้กำหนดกลวิธีสำคัญ 5 ประการเพื่อตอบสนองกล

ยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นดังนี้ (WHO.  1986 ; สุรเกียรติ อาชานุภาพ.  2541)   

       4.1 การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อการมีสุขภาพดี (Healthy Public Policy)   นโยบายสาธารณะเพื่อการมี

สุขภาพดีจะต้องเน้นการพัฒนาคนเป็นหัวใจสำคัญ โดยระบบต่างๆ ของประเทศจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลให้คนได้เกิด

จิตสำนึกและเห็นคุณค่าของสุขภาพเกิดการเรียนรู้และกระทำพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจนเป็นนิสัยตั้งแต่ที่บ้าน ที่โร งเรียน สถาน

ทำงาน และในชุมชน นอกจากนั้นนโยบายต่างๆ ของประเทศจะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และ

แสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยกำหนดมาตรการต่างๆ เช่น ทางด้านกฎหมาย การคลัง ภาษี และการบริหารใน

องค์กรต่างๆ เพื่อนำไปสู่สุขภาพ รายได้ และความเสมอภาคทางสังคมให้เกิดสินค้าและบริการต่างๆ ที่ปลอดภัย และมีผลต่อ

สุขภาพ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและน่ารื่นรมย์  

  4.2 การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อสุขภาพ (Creating Supportive Environment) สังคมต่างๆ มีความสลับซับซ้อน

และเชื่อมโยงกัน เป้าหมายด้านสุขภาพจึงมิอาจแยกออกจากเป้าหมายด้านอื่นๆ โยงใยตัดขาดไม่ได้ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

ควรจะตอกย้ำว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลกเป็นภาระหน้าที่ของประชาคมโลก สิ่งแวดล้อมในที่นี้รวมทั้งทางด้านกายภาพ 

ชีวภาพ และทางสังคม สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  
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   4.3 การเสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง (Strengthening Community Action) การส่งเสริมสุขภาพจะต้อง

ดำเนินการโดยอาศัยกิจกรรมชุมชนที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนพึ่งตนเอง โดยชุมชนเป็นผู้ตัดสนิใจ

และจัดการวางแผน กำหนดกลวิธีต่างๆ     และดำเนินงานตามกระบวนการเหล่านั้นเพื่อบรรลุสภาวะสุขภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 

รวมทั้งระดมทรัพยากรต่างๆ ในชุมชน ให้ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องสุขภาพ และงบประมาณสนับสนุน เป็นการเพิ่มพลังอำนาจ

ให้กับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวใจของการดำเนินงานตามกระบวนการดังกล่าวแล้วได้แก่ การทำให้ชุมชนมีอำนาจ ให้เกิด

ความเป็นเจ้าของ และควบคุมงานที่ตนเองริเริ่ม รวมทั้งอนาคตของชุมชนเองด้วย    

  4.4 การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Developing Personal Skill) การส่งเสริมสุขภาพช่วยในการพัฒนาบุคคลและ

สังคมโดยการให้ข้อมูลข่าวสารการศึกษาเพื่อสุขภาพ และเพิ่มทักษะต่างๆ ให้แก่ประชาชนในการที่จะสามารถควบคุมสภาวะ

สุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเองมากข้ึน และสามารถเลือกทางเลือกที่จะเก้ือหนุนต่อสุขภาพ 

 การให้ประชาชนได้สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ตนเองมีความพร้อมที่จะเข้าสู่วัยต่างๆ รวมทั้งการเตรียมพร้อมที่

จะเผชิญกับโรคเรื้อรังและบาดเจ็บต่างๆ ที่หลีกเลี่ยงได้ มีทางเลือกมากขึ้น โดยการให้ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมการเรียนรู้ และฝึก

ทักษะในการจัดการเพื่อดำรงชีวิตตามวิถีทางที่ส่งเสริมสุขภาพ  

  4.5 มีการปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ (Reoriented Health Service) จากเชิงรับที่มุ่งการรักษา และมุ่งเฉพาะ

บุคคลมาเป็นเชิงรุกที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม โดยให้ประชาชนและองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและ

พึ่งพาตนเอง การบริการสาธารณสุขจะต้องมุ่งมั่นไปสู่ระบบของการดูแลรักษาแบบบูรณาการ มีความต่อเนื่อง และคุ้มค่าโดยที่การ

ดูแลสุขภาพจะต้องกระทำที่บ้าน ที่โรงเรียน ที่ทำงาน และในชุมชน ไม่ใช่เฉพาะที่โรงพยาบาล รวมทั้งใช้การดูแลสุขภาพแบบพหุ

ลักษณ์คือรวบการดูแลทั้งการแพทย์แบบตะวันตก การแพทย์พื้นบ้านและภูมิปัญญาไทยที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน และให้

ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 กล่าวได้ว่ากิจกรรม 5 ประการดังกล่าวนี้ เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชนจะต้องร่วมกันกระทำ การวิจัยและกรณีศึกษาจากทั่วโลกมีหลักฐานยืนยันว่า การส่งเสริมสุขภาพมีประสิทธิผลจริง และ

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงครรลองชีวิต สภาวะสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ  

การส่งเสริมสุขภาพยังเป็นวิธีปฏิบัติที่ช่วยให้บรรลุความเสมอภาคทางสุขภาพได้ดียิ่งขึ้ น จากแนวคิด หลักการและกลวิธีสร้างเสริม

สุขภาพตามกฏบัตรออตตาวาสามารถเสนอได้ดังภาพที่  2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 กลยุทธ์ และกลวิธีการสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา 
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     ระบบและองค์กร สร้างเสริมสุขภาวะแบบ สสส. 

 

 

1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

1.1 กำเนิด สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐ 

ที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน สนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).2544 ; ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล. 2556) 

โดยมีเจตนาเพื่อให้มีกองทุนมาทำหน้าที่ในการโน้มนำให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพเสียตั้งแต่ในเบื้องต้นและส่งเสริม

ให้มีการสร้างสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงอยู่ในภาวะสมดุล และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจากการบริโภคสุราและยาสูบ 

และสารเสพติดอื่นที่ทำลายสุขภาพหรือจากพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ไม่ถูกต้อง เกิดข้ึนจากแนวคิดเรื่องการจัดตั้งองค์กรสร้างเสริม

สุขภาพโดยอาศัยภาษีบาปในลักษณะที่เป็นองค์กรมหาชนอิสระ มีอิสระในการทำงานภายใต้การกำกับของคณะกรรมการ สสส. ถือ

เป็นองค์กรด้านสุขภาพรูปแบบใหม่ ที่สอดคล้องกับมติสมัชชาอนามัยโลกด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ทำหน้าที่จุดประกาย กระตุ้น 

สนับสนุน ประสานความร่วมมือเพื่อให้คนไทยริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยไม่จำกัดกรอบวิธีก ารและเปิดรับ

แนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำไปสู่การขยายค่านิยมและการสร้างพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวาง 

 วิสัยทัศน์ขององค์กร: “ทุกคนบนแผ่นดินไทย มีขีดความสามารถ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อสุขภาวะ” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่

มุ่งเห็นทุกคนบนแผ่นดินไทยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ สถานะทางเศรษฐกิจสังคม ล้วนมีความรู้ ความสามารถที่จะดูแลตนเอง

และครอบครัวให้มีสุขภาวะที่ดี รวมทั้งสังคมไทยและภาพแวดล้อมทางกายภาพ ค่านิยม วัฒนธรรมและระบบสุขภาพโดยรวมของ

ไทยสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 

 พันธกิจ:  “จุดประกาย กระตุ้น สานและเสริมพลัง บุคคลทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคม 

ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ” ซึ่งเป็นพันธกิจในการ “สนับสนุน” การสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรและตอบสนอง

ต่อวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

 1.2 ที่มาของเงินทุน/งบประมาณ ทุนของ สสส. มาจากเงินรายได้ภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุราหรือที่เรียกกันว่า “ภาษี

บาป” ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ซึ่งเป็นงบประมาณที่รัฐจัดเก็บเพิ่มเติมจากการเสียภาษีปกติที่อุตสาหกรรมด้านบุหรี่และเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์ต้องเสียให้แก่รัฐ มิใช่เป็นการนำเอาเงินจากส่วนของภาษีปกติที่รัฐเก็บได้มาใช้เป็นงบประมาณของกองทุน และไม่

กระทบกระเทือนกับระบบการเงินการคลังของประเทศ โดยงบประมาณของ สสส. คิดเป็นเพียงร้อยละ 1.8 ของรายจ่ายสุขภาพ

ทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งนับว่าเป็นเพียงกลไกเล็กๆ กลไกหนึ่งในระบบสุขภาพที่กว้างใหญ่และซับซ้อนของประเทศ รวมทั้งมีการจัดระบบ

และวิธีการใช้จ่ายการสนับสนุนทุนแบบโปร่งใส 

 1.3 บทบาทหลักของ สสส. ตาม พ.ร.บ. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 สสส. ถูกออกแบบให้เป็น

องค์กรนวัตกรรมที่มีขนาดกะทัดรัด ทำหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานอย่างสร้างสรรค์ไม่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว 

แต่ทำงานตามบทบาทในพันธกิจ ในฐานะผู้สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Enabler) คือ 

  1.3.1 จุดประกาย กระตุ้น และสนับสนุนหรือสมทบงบประมาณแก่ภาคีผู้รับผิดชอบสาธารณะเพื่อเกิดการเรียนรู้ 

ตระหนักถึงปัญหาของโทษภัยของสุรา ยาสูบ และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ต่อสุขภาพเพื่อให้ภาคีเหล่านี้ร่วมดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยง

ดังกล่าวโดยกำหนดมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการ และมาตรการสร้างเสริมสุขภาพอย่างจริงจัง 

1.3.2 กระตุ้นและสนับสนุนภาควิชาการ ภาคีนโยบาย ภาคีปฏิบัติการ ให้ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาความรู้ 

กระบวนการเรียนรู้ และจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

1.3.3 สนับสนุนหรือสมทบงบประมาณเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรและการบริหารจัดการเพื่อ

สร้างเสริมสุขภาพในองค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนเป็นต้น 
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1.3.4 กระตุ้นและสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมบทบาทของสื่อสาธารณะ สื่อมวลชนและเทคโนโลยีการ

สื่อสาร เพื่อประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนความคิด ค่านิยม ความเชื่อ พฤติกรรมของประชาชนให้ไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงและเพื่อการ

สร้างเสริมสุขภาพ 

1.3.5 เสริมพลังแก่องค์กรของรัฐในการแก้ปัญหาวิกฤติทางสุขภาพที่เกิดข้ึนฉับพลันให้ขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัว 

และทันเหตุการณ์ 

รูปแบบการทำงานสร้างเสริมสุขภาพของสสส. 

การทำงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ในส่วนนี้จะกล่าวในประเด็นของรูปแบบการสนับสนุนการ 

สร้างเสริมสุขภาพ รูปแบบเชิงแนวคิดในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ และวิถีการทำงานแบบ สสส.  

1. รูปแบบการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

สสส. ดำเนินงานขับเคลื่อนสุขภาวะผ่านการทำงานตามแผนหลัก 15 แผน ที่คณะกรรมการ 

กองทุนกำหนดวัตประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ชัดเจน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อให้

การดำเนินงานของกองทุนมีประสิทธิภาพ  

1.1 แผนเชิงประเด็น (Issue-based) ดำเนินการในเชิงประเด็นยาสูบ แอลกอฮอล์ ยาเสพติด อุบัติเหตุ การส่งเสริม

กิจกรรมทางกาย อาหารและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอ่ืน ๆ มีเป้าหมายเพื่อ 

     1.1.1 ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ด้านยาสูบ แอลกอฮอล์ ยาเสพติด อุบัติเหตุ สร้าง สุขนิสัยในการ 

ออกกำลังกายและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ โดยผ่านทางการบังคับใช้กฎหมาย สร้างมาตรการและสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการ 

นโยบายและการเฝ้าระวัง 

     1.1.2 พัฒนากลไกที่ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอ่ืน ๆ 

1.2 แผนเชิงพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย (Area & setting-based) ดำเนินการกับพื้นที่องค์กรชุมชน และกลุ่มเป้าหมายเด็ก 

เยาวชนและครอบครัว ประชากรกลุ่มเฉพาะ รวมถึงระบบบริการสุขภาพ และระบบสวัสดิการสังคม มีเป้าหมายเพื่อ 

   1.2.1 พัฒนากลไกลดปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ 

   1.2.2 สร้างขีดความสามารถของบุคคลที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ 

   1.2.3 เพิ่มขีดความสามารถเชิงสถาบัน และส่งเสริมบทบาทของชุมชนและองค์กรในการพัฒนาสุขภาวะ 

    1.2.4 พัฒนากระบวนการ ต้นแบบ กลไกขยายผลเพื่อมุ่งพัฒนาสังคมสุขภาวะในระยะยาวและยั่งยืน 

    1.2.5 เพิ่มสมรรถนะระบบบริการและระบบสนับสนุนในการสร้างเสริมสุขภาพและเพิ่ม 

ประสิทธิภาพกลไกในการบริหารจัดการ 

           1.3 แผนเชิงระบบ (System-based) ดำเนินการสื่อสารด้านการตลาดเพื่อสังคม ศูนย์เรียนรู้ 

สุขภาวะ ระบบและกลไกสนับสนุน งานพัฒนาและจัดการกองทุน และงานเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม 

มีเป้าหมายเพื่อ 

      1.3.1 สร้างค่านิยมและโอกาสเรียนรู้ในการสร้างเสริมสุขภาวะ 

      1.3.2 ขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ 

      1.3.3 เพิ่มสมรรถนะระบบบริการและระบบสนับสนุนในการสร้างเสริมสุขภาพและเพิ่ม 

ประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการ 

2.2 รูปแบบการทำงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. 

การทำงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.ยึดแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพร่วมสมัยที่ประยุกต์จากตัวแบบการสร้างเสริม

สุขภาพของ Green and Tones (2012) ซึ่งนำแนวคิดของการสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวามาเป็นพื้นฐาน” ดังแสดงตัว

แบบการสร้างเสริมสุขภาพในรูปที่ 2.3 ตามตัวแบบนี้อธิบายการทำงานสร้างเสริมสุขภาพในฐานะผู้สร้างเสริมสุขภาพ (Health 

Promoter) ได้ว่า การที่จะบรรลุเป้าหมายสุขภาพหรือสุขภาวะที่ดีของประชาชนได้นั้นจะต้องมีการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

ที่สอดคล้องกับกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา 5 ด้าน ดังนี้ คือ (1) การสื่อสาร การรณรงค์ และการให้การศึกษา
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หรือสุขศึกษา เพื่อเพิ่มความรู้และขีดความสามารถที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่ทำให้สุขภาพดีข้ึน (2) การสร้าง

ชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งชุมชนท้องถ่ิน องค์กร หน่วยงานและสถานที่ทำงาน (3) การเปลี่ยนหรือสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (4) 

การเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี/หรือบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพและ (5) การปรับหรือจัดองค์กรเกี่ยวกับ

บริการการแพทย์/สุขภาพและบริการสังคม/สวัสดิการเพื่อเพิ่มการเข้าถึง นอกจากการดำเนินการเหล่านี้แล้วผู้สร้างเสริมสุขภาพ

จำเป็นต้องมีทักษะเรื่องการสร้างเครือข่าย (Networking) และการช้ีแนะ ผลักดันและเจรจา (Advocacy) ด้วย 

ตามตัวแบบการสร้างเสริมสุขภาพนี้ (รูปที่ 2.4, 2.5) ได้แสดงองค์ประกอบต่างๆ และเส้นทางความสัมพันธ์ของการ

ดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ซ่ึงโดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.4 รูปแบบการทำงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ที่ประยุกต์จากรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของGreen & Tones (2012) 

และ 5 กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.5 รูปแบบการทำงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.ThaiHealth Working Model 
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การสื ่อสาร การรณรงค์ และการให้การศึกษาหรือสุขศึกษา  การดำเนินงานกิจกรรมนี ้ จะนำไปสู ่ “การเพิ ่มขีด

ความสามารถของบุคคล”ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการปฏิบัติที่นำไปสู่การมี “พฤติกรรมและวิถีการดำเนินชีวิตเพื่อสุขภาพดี

อย่างรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม และหนึ่งในความสามารถของบุคคลที่สำคัญและจำเป็นต้องพัฒนาเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมี

สุขภาพดีในยุคปัจจุบันก็คือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โดยเน้นการสร้างโอกาสหรือทำให้คนมีความสามารถในการ

เข้าถึง เข้าใจข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ และใช้ข้อมูลสารสนเทศนั้น ๆในวิถีทางซึ่งส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งการมีสุขภาพที่ดีซึ่งสามารถ

ดำเนินการโดยอาศัยกิจกรรมด้าน สุขศึกษาและการสื่อสารสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีประสิทธิผล 

การสร้างชุมชนเข้มแข็ง/ปฏิบัติการชุมชนที่เข็มแข็ง สามารถดำเนินการโดยการทำให้ประชาชน/ชุมชน เกิด “ความ

ตระหนักรู้ (มีจิตสำนึกขั้นวิจารณญาณ)” ในปัญหาและความต้องการของชุมชนของตน ตลอดจนบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพ

ของชุมชน ซึ่งความตระหนักรู้ของชุมชนจะเกิดขึ้นได้โดยการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้าน “การสื่อสารการรณรงค์ และการให้

การศึกษาที่ผ่านทางสื่อมวลชน หรือกลุ่มบุคคล หรือบุคคล” การให้การศึกษาหรือการสร้างโอกาสการเรียนรู้ และการสื่อสาร นับว่า

เป็นส่วนสำคัญในการสร้างทักษะความสามารถในการจัดการชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน และความรอบรู้ด้านสุขภาพใน

ระดับของความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติการทางสังคมและสามารถใช้ความรู้นั้นในการดำเนินการเพื่อยกระดับสุขภาพชุมชนให้ดีข้ึน 

การสร้างหรือขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายสาธารณะ/กฎหมาย  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพนี้ สามารถดำเนินการให้เกิดข้ึนได้

โดยผ่านทางกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในสองเส้นทาง คือเส้นทางที่ 1 โดยผ่าน “การชี้แนะสาธารณะ” (Advocacy) การเจรจา 

การล็อบบี้ซึ่งจะสำเร็จได้โดยผ่านทางการดำเนินกิจกรรม (1) การรณรงค์ผ่านสื่อมวลชน และ (ข) การสร้างและมีเครือข่ายสร้าง

เสริมสุขภาพ อันเกิดจากการมีกิจกรรมชุมชนที่เข้มแข็งและเส้นทางที่ 2 โดยผ่านทาง“ปฏิบัติการ/กิจกรรมชุมชน” ในการขับเคลื่อน

ปฏิบัติการทางสังคมให้เกิดนโยบายสาธารณะในระดับท้องถ่ินหรือชุมชน ที่ยึดแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนและการเสริมพลังเป็น

พื้นฐาน 

การเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพนี้เป็นผลที่เกิดจากการดำเนินการให้

เกิด “นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ" และ “การมีชุมชนที่เข้มแข็ง” ที่มีปฏิบัติการหรือกิจกรรมชุมชนในการผลักดันนโยบายหรือ

มาตรการระดับท้องถ่ินหรือชุมชนเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพการปรับหรือจัดองค์กรเกี่ยวกับบริการการแพทย์/สุขภาพ และ

บริการสังคม/สวัสดิการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพนี้สามารถดำเนินการโดยผ่านทางกิจกรรมด้าน “การรณรงค์และการให้การศึกษา” 

(โดยเฉพาะการฝึกอบรม) ซึ่งก่อให้เกิดความตระหนักในบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพขององค์กรและความสามารถที่จำเป็นในการ

สื่อสารแก่ผู้รับบริการและสาธารณชนที่เน้นการสร้างสุขภาพดีมากกว่าการรักษาสุขภาพที่เจ็บป่วย และในอีกเส้นทางหนึ่งโดยผ่าน

ทาง“การสร้างนโยบายสาธารณะ” 

เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดข้ึนของการดำเนินงานบนพื้นฐานแนวคิดของรูปแบบหรือตัวแบบการสร้างเสริม 

สุขภาพนี้ ขอยกตัวอย่างการดำเนินงานของ สสส. ในกรณีตัวอย่างต่อไปนี้ (ภรณี  วัฒนสมบูรณ์. 2560) 

ตัวอย่าง 1: การดำเนินงานเพื่อลดปัจจัยเสีย่งเรื่องเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปริมาณการด่ืมแอลกอฮอล์สูงเป็นอันดับ 4) ของโลก 

ข้อมูลปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ต่อหัวประชากรต่อปี ในช่วงระหว่างปี 2550-2558 อยู่ระหว่าง 7.89 ถึง 

6.95 ลิตรต่อคนต่อปี และความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาของประชากร 

ผู้ใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 34.04 ในปี 2558 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/สุราก่อให้เกิด

ปัญหาต่างๆ ตามมา ได้แก่ อุบัติเหตุจราจร อาชญากรรม ท้องไม่พร้อม ความรุนแรง 

ต่อเด็กและสตรีในครอบครัว การเจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็ง ตับแข็ง เป็นต้น สสส. โดยแผนควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด 

ของ สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสียงหลัก สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ เป้าหมายลดอัตราการด่ืมสุรา/

เครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย ซึ่งกิจกรรม/กลวิธีสร้างเสริมสุขภาพที่ดำเนินการ อธิบายได้ตามองค์ประกอบและกระบวนการของ

รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพได้ดังสรุปในตารางข้างล่างนี้ 
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การดำเนินกิจกรรม/กลวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ องค์ประกอบและความเก่ียวข้องในกระบวนการดำเนินงานใน

ตัวแบบการสร้างเสริมสุขภาพ 

• การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ได้แก่ 

- พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  

พ.ศ. 2551 

- วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็น “วันงดด่ืม 

สุราแห่งชาติ” 

- การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย ตาม  

พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

- แผนยุทธศาสตร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ 

พ.ศ. 2552-2562 

- มาตรการภาษีและราคาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

- นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ 

- งานบุญประเพณี ปลอดเหล้า 

 

• นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ที่เป็นผลมาจากการผนึก

กำลังของเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ :  

การดำเนินงานโดยผ่าน องค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย

ภาคนโยบาย ได้แก่ กระทรวงต่าง ๆ คณะกรรมการจังหวัด. 

สำนักพุทธศาสนา สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรคและกรมสุขภาพจิตของกระทรวง

สาธารณสุข ภาควิชาการ/ความรู้ ได้แก่ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 

เครือข่ายนักวิชาการ และ ภาคประชาสังคม ได้แก่ สำนักงาน

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงด

เหล้าระดับจังหวัด ประชาคมจังหวัด เครือข่ายเยาวชน 

เคร ือข ่ ายแพทย ์  เครื อข ่ ายมหาว ิทยาล ัย เคร ือข ่ าย

กลุ่มเป้าหมาย 

•นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ที่เป็นผลมา 

จากการช้ีแนะ (Advocacy): 

- การดำเนินกิจกรรมรณรงค์ การล็อบบี้ การผนึกกำลังภาคี

เครือข่าย ในการผลักดันกฎหมาย และ 

- การรณรงค์ สื่อสารผ่านสื่อมวลชน ที่ก่อ 

ที่ก่อให้เกิดความตระหนักสาธารณะและสนับสนุนการผลักดัน

พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551และการเฝ้า

ระวังและบังคับใช้กฎหมาย ตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมที่เอื ้อต่อ

สุขภาพ : 

- การเกิดกฎหมายและ มาตรการดังกล่าวก่อให้เกิด 

สิ่งแวดล้อมที่ลดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 

- สิ่งแวดล้อมทางสังคม ประเพณี) ที่เอ้ือต่อการลด ละ 

เลิกเครื่องแอลกอฮอล์ 

การดำเนินกิจกรรม/กลวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ องค์ประกอบและความเก่ียวข้องในกระบวนการดำเนินงานใน

ตัวแบบการสร้างเสริมสุขภาพ 

• การสร้างวัฒนธรรมปลอดเหล้า เช่น 

- โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา 

- งานบุญประเพณีปลอดเหล้า เช่น ลอย 

กระทง ปลอดเหล ้า พ ื ้นท ี ่สงกรานต ์ปลอดภ ัยไร้

แอลกอฮอล์แข่งเรือปลอดเหล้า 

• การออกนโยบายสาธารณะ (ระดับท้องถ่ิน) ที่มาจาก 

กิจกรรมชุมชนเข้มแข็ง 

• การรณรงค์ปลอดเหล้าผ่านสื่อมวลชน หรือสื่อในพื้นที่ 

• สิ่งแวดล้อมทางสังคม (บรรทัดฐานทางสังคม) ที่ผ่านทาง

นโยบายสาธารณะ และกิจกรรมชุมชนที่เข้มแข็ง 

• การสร้างค่านิยมใหม่เยาวชนไทยไร้แอลกอฮอล์ 

(ตัวอย่างจากรายงานปี 2555) 

- กิจกรรมสร้างเครือข่าย U-Network 

- โครงการรับน้องปลอดเหล้า 

• การสร้างค่านิยมและพฤติกรรม โดยผ่านทางการสื่อสาร

(แบบกลุ่ม) 
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• การรณรงค์ลดการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านสื่อ , 

(ตัวอย่างจากรายงานปี 2555, 2559) เช่น 

- รณรงค์ไม่ให้เหล้าเป็นของขวัญ  

(ภาพยนตร์โฆษณาชุด “โทษของเหล้า” สปอตวิทยุชุด

“อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหล้า” สื่อป้ายกลางแจ้ง สื่อป้ายตั้งโต๊ะ

ในรายการโทรทัศน์ต่างๆ สื่อโปสเตอร์และป้าย “ให้เหล้า

เท่ากับแช่ง” 

- การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา (สปอต 

โทรทัศน์ชุด“บาป” และ “ดอกบัว”) สื่อวิทยุ สื ่อป้าย

กลางแจ้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ “ถึงไม่เมา เหล้าก็

ทำร้ายคุณได้” “รู้ทันเหล้าก็เลิกทันการณ์ 

- รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ภายใต้ 

แนวคิด“งดเหล้าครบพรรษา พักตับทั่วไทย” 

• การรณรงค์ผ่านสื ่อสารมวลชน ที ่ก่อให้เกิดค่านิยมและ

พฤติกรรม: โดยทำให้ประชาชนได้รับรู ้ข้อมูลข่าวสาร เกิด

ความเข้าใจ เปลี่ยนเจตคติ ที่นำไปสู่การมีพฤติกรรม ลดละ 

หรือเลิก การด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 

 2.3 วิถีการทำงานแบบ สสส. ยุทธศาสตร์และคุณลักษณะการทำงาน 

ภายใต้พันธกิจ “จุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลัง บุคคล และองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถ และ

สร้างสรรค์ระบบสังคม ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ” สสส. ทำงานในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้ยุทธศาสตร์ “ไตรพลัง” 

หรือ “สานสามพลัง” ที่สอดประสานกัน และการทำงานที่มีคุณลักษณะ คิดใหม่สร้างสรรค์ (Innovative) ก้าวล้ำเชิงรุก 

(Proactive) ร่วมคิด ร่วมสร้าง (Collective Impact) และการต่อยอด ต่อเนื่อง (Sustainable) ที่สอดรับกับจุดยืนหรือเอกลักษณ์

ของ สสส. คือ 

“ผู้สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพอย่างสร้างสรรค์” (Innovative Enabler) 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ ไตรพลัง สสส. ใช้ยุทธศาสตร์ ไตรพลัง หรือ สานสามพลัง เป็นกลไกใน 

การผลักดัน สร้างความเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนสุขภาวะในการ “จุดประกาย กระตุ้น เชื่อมประสานให้ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมขับเคลื่อนสุขภาวะร่วมกัน” (รูปที่ 2.5) 

ประกอบด้วย 

(1) พลังปัญญา ได้แก่ การขยายพื้นที่ทางปัญญา (Wisdom Space) อย่างกว้างขวาง ใน 

การสร้างเสริมสุขภาพให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธภิาพจำเป็นต้องมีองค์ความรู้อย่างพอเพียงจากทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้ง

พัฒนาความรู้ต่อเนื่องให้เท่าทันสถานการณ์ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ประกอบกับ

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของฝ่ายต่างๆ ทำให้การปฏิบัติงานตรงเป้าหมายและขยายผลได้รวดเร็วและเสริมพลังทางปัญญาสู่ทิศทาง

เดียวกัน 

(2) พลังนโยบาย ได้แก่ การขยายพื้นที่การมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ  

(Space of Participatory Policy Process) อย่างกว้างขวาง กล่าวคือ นโยบายก่อให้เกิดระบบและโครงสร้างเป็ นองค์ประกอบ

สำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ เนื่องจากจะส่งผลกระทบแก่ประชาชนในวงกว้างและมีผลสืบเนื่องยาวนานกว่ากิจกรรมรณรงค์

เพียงชั่วคราว โดยเฉพาะหากนโยบายได้พัฒนาขึ้นมาโดยพื้นฐานทางปัญญา และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมก็จะยิ่งเป็นที่ยอมรับ เกิด

ความร่วมมือดีในทางปฏิบัติและมีความยั่งยืนยิ่งขึ้น 

(3) พลังสังคม ได้แก่ การขยายพื้นที่ทางสังคม (Social Space) อย่างกว้างขวาง เครือข่าย 

ภาคีทางสังคมก่อให้เกิดการระดมพลังซึ่งมีบทบาทสำคัญในการทำงาน การรณรงค์ และการเฝ้าระวังในการสร้างเสริมสุขภาพอย่าง

ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี จำเป็นต้องมีกระบวนการบูรณาการและพัฒนาทักษะการร่วมงานกันในลักษณะเครือข่ายที่มีอุดมการณ์และ
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เป้าหมายร่วม การทำงานของเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงกันดีก็คือ การขยายพื้นที่ทางสังคมที่ก่อให้เกิดพลังผลักดันที่ยิ่งใหญ่ในงาน

สร้างเสริมสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.6 องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ไตรพลังเพื่อการขับเคลื่อนสุขภาวะ 

 

 

ตัวอย่างองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ไตรพลัง กรณีการดำเนินงานเพือ่ลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ดังแสดงในตารางข้างล่างนี้ 

 

พลังปัญญา พลังนโยบาย พลังสังคม 

1. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย 

     1.1) การสนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อบรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 ให้มี

ประสิทธิภาพ 

    1.2) การสนับสนุน กระทรวงสาธารณสุขจัด

อบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หลักสูตรให้คำปรึกษา

และบำบัดเพื่อเสริมแรงจูงใจในผู้มีปัญหาสุรา 

    1.3) การร่วมกับภาคีเครือข่ายปัจจัยเสี่ยงต่างๆ 

พัฒนาแกนนำครูอาชีวศึกษาในการทำงานเชิง

ขบวนการขับเคลื่อนประเด็นควบคุมปัจจัยเสี่ยงทั้ง

ประเด็นยาสูบ เครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด 

การพัฒนานโยบายและการบังคับใช้ กฎหมาย

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดย 

   1. สนับสนุนคณะอนุกรรมการร่างและแก้ไข 

ปรับปรุงกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข ส่งผล

ให้เกิดร่างแผนปฏิบัติการตายุทธศาสตร์ควบคุม 

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2560-2563 

   2. สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พัฒนา

ร่างกฎหมาย โดยมีกฎหมายที่ประกาศลงในราช

ก ิจจาน ุ เบกษา 2 ฉบ ับ ค ือประกาศสำนั ก

นายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้าม

ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รอบสถานศึกษา พ.ศ. 

2558 ลงว ันท ี ่  12 ต ุลาคม พ.ศ. 2558 และ 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน

เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ควบคุม

1. การสร้างความตระหนักและการรับรู้ เพื่อ 

ลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย 

    1.1) สนับสนุนภาคีเคร ือข่ายด้านการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รณรงค์สร้างการ

รับรู้และตระหนักถึงประเด็นการลด ละเลกิดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นในประชากรไทย 

เช่น การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเยาวชนด้าน

การป้องกันภัยจากปัจจัยเสี่ยงจากบุหรี่สุราและ

อบายมุขภายใต้โครงการ“เด็กไทยคิดได้ต้าน

ภัยสังคมการสร้างบุคคลต้นแบบ ทำงาน

ขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดเหล้าปลอดปัจจัยเสี ่ยง

โดยนายอำเภอและประชาชนเก ิดความ

ตระหนักรู้ และเกิดความตื่นตัวเข้าร่วมรณรงค์ 

งดเหล้าครบพรรษา พักตับทั่วไทย เป็นต้น 
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และการสวมหมวกนิรภัยเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรเป็น

ต้น 

2. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม ลด

การบริโภคเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ โดย 

    2.1) ร่วมกับศูนย์วิจัยปัญหาสุราสนับสนุน ทุน

ให้นักวิจัยนักวิชาการ พัฒนางานวิจัยเพื่อลดการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

   2.2) สนับสนุนกรมสุขภาพจิตพัฒนาองค์ความรู้ 

งานวิชาการ และคู ่มือเพื ่อสนับสนุนการพัฒนา

รูปแบบ และขยายผลบริการเลิกสุราและนวัตกรรม

การดูแลผู้มีปัญหาสุรา 

   2.3) ร่วมกับภาคีเครือข่ายควบคุมเครื ่องดื่ม

แอลกอฮอล์จัดทำเอกสารวิชาการ เช่น สุราชุมชน:

สถานการณ์ปัญหาในสังคมไทยและข้อเสนอเชิง

นโยบาย ผลการรณรงค์” “ งดเหล้า เข้าพรรษา ปี

2558” และแนวโน้มสถาน 

การณ์การดื่มสุราในประชากรไทย และปริมาณการ

บริโภคสุราของประชากร เป็นต้น 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ฉบับ 2 (พ.ศ. 

2558) ลงวัน ที่ 27พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

   3. สนับสนุนกระทรวงมหาดไทยเฝ้าระวัง และ

ป้องกันปัญหาที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมี

หนังสือถึงผู้ว่าราชการ สั่งการให้ดำเนินการคุมเข้ม

ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลลอยกระทง ปีใหม่ 

สงกรานต์หนังสือสั่งการให้ดำเนินการควบคุมการ

ผลิตจำหน่ายสุราและควบคุมสถานบริการในช่วง

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เป็นต้น 

    4. สนับสนุนภาคีเครือข่ายด้านการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และหน่วยงานท้องถิ่นให้มีการ

เฝ้าระวังการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้แก่เด็ก

และเยาวชนและการป้องกันการโฆษณา ณ จุดขาย 

    5.ร ่วมก ับภาคี เคร ือข ่ายด ้านการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลักดันให้หน่วยงานท้องถิ่น

ออกนโยบาย 

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 

ระดับพื้นที่ เป็นต้น 

    1.2) เผยแพร่ความรู้เรื่องระเบียบข้อบังคับ

ตามพระราชบ ัญญ ัต ิควบค ุม เคร ื ่ อ ง ดื่ ม

แอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 สู่สาธารณะ 2 กรณีคือ 

มาตรการห้ามโฆษณา และมาตรการห้าม

จำหน่ายรอบสถานศึกษา 

      2. ขยายพื้นที่ปลอดเหล้าทุกเทศกาลทั่ว

ไทย โดยสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นและภาคี

เคร ื อข ่ าย ด ้ านการควบค ุม เคร ื ่ อ งดื่ ม

แอลกอฮอล์ สร้างพื้นที่วัฒนธรรมปลอดเหล้า

ในงานบุญประเพณีเพื่อทดแทนทุนอุปถัมภ์ของ

ธุรกิจเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ เช่น งาน“ลอย

กระทงน่านปลอดเหล้า เบียร์เบื ่อ ประทัด” 

งาน “เทศกาลอาหารสองทะเล” จังหวัดสงขลา 

เป็นต้น 

 

นอกจากยุทธศาสตร์หลักข้างต้นแล้ว สสส. ยังดำเนินยุทธศาสตร์เฉพาะ ดังนี้ 

1. พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลและองค์กร ให้เท่าทันพลวัตของปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อสุขภาพรวมทั้งให้มีขีด

ความสามารถในการทำงานเชิงรุก ทั้งที่เป็นงานเฉพาะด้านและเป็นการบูรณาการเชื่อมโยงข้ามภาคส่วน (ระหว่าง รัฐ วิชาการ 

เอกชน ประกันสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ฯลฯ) ข้ามประเด็นและข้ามพรมแดนในการสร้างเสริมสุขภาพในระดับ

ภูมิภาคและระดับโลก 

 2. พัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมทางสังคม เพื่อให้มีกลไก และวิธีการใหม่ๆในการตอบสนองต่อ

ปัญหาใหม่ๆ และต่อความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ที่หลากหลายทั้งนวัตกรรมด้านมาตรการ ปฏิบัติการ และกิจการสังคม 

 3. เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนและท้องถ่ิน สนับสนุนกิจกกรรมเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งเชิงระบบและการมีส่วนร่วม

ของชุมชนและท้องถิ่นอันรวมถึงผู้นำ กลุ่ม องค์กร ชุมชน ทั้งในเชิงพื้นที่ และในลักษณะอื่น ๆ  

4. พัฒนาระบบและกลไกทางสังคมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะ ซึ่งรวมถึงระบบและกลไกนโยบายกฎหมายและกลไกทาง

สังคมอ่ืน ๆ ที่เอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะให้เอ้ือต่อการลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาวะ 

 5. พัฒนาระบบการเรียนรู้และสื่อสารสาธารณะ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความรู้ข้อมูล การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในองค์กร สสส. และภาคีทั้งหมดให้เหมาะกับบริบทการสื่อสารใหม่ 

 2.3.2 คุณลักษณะการทำงานแบบ สสส. (Brand attribute) สสส. เป็นองค์กรนวัตกรรมเป็น 

ผู้สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ (Innovative Enabler) อันมีคุณลักษณะที่สำคัญ ดังนี้ 

  (1) คิดใหม่สร้างสรรค์ (Innovative) คือ บทบาทใหม่ในการสร้างกลไกที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อให้เกิดผลกระทบ

ทางสุขภาพ โดย สสส. ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (Enabler) ต้องคิดและสร้างแนวทาง/กลไกการทำงานใหม่ 

เพื่อหล่อลื่น เชื่อมโยง ส่งเสริม ให้องค์กรที่มีบทบาทประจำที่ทำหน้าที่อยู่แล้วทำงานได้อย่างดียิ่งข้ึน และผลักดันงานนี้สู่ผู้มีบทบาท

ประจำต่อไป ซึ่งมีลักษณะที่ ก) ไม่ใช่สิ่งที่ทำกับแบบเดิมๆ  ข) ต้องทำอย่างไม่มีข้อจำกัด และ ค) เป็นกลไกใหม่ที่ช่วยหล่อลื่นการ

ทำงาน 
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  (2) ก้าวล้ำเชิงรุก (Proactive) คือ ใช้กลวิธีในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยที่ต้นเหตุ กล่าวคือ งาน

ของ สสส. มีบทบาทที่ต้องไปจัดการที่ต้นเหตุของปัญหาที่มากกว่าการแก้ปัญหา (หรือรักษาโรค) ต้องสังเคราะห์ประเด็นสุขภาวะ

ต่างๆ ลงไปที่สาเหตุของปัญหาทำให้ สสส. ต้องคิดและทำเชิงรุกไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและสร้างทิศทางยุทธศาสตร์ ( Strategic 

Roadmap) โดยประสานภาคีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างมีกลยุทธ์ ไม่ใช่การแก้โดยให้ทุนตามข้อเสนอโครงการ ซึ่งมี

ลักษณะคือ 1.) การวิเคราะห์ที่สาเหตุของปัญหาและจัดการแก้ปัญหาที่สาเหตุ 2.) มีการวางแผนกลยุทธ์ 3. ) การรายงานผลลัพธ์

การทำงานและ 4 ) มีการดำเนินงานและความรับผิดชอบ 

(3) ร่วมคิด ร่วมสร้าง (Collective Impact) คือ รวมพลังทุกเครือข่ายเพื่อการทำงานให้ถูกจุด เนื่องจากใน

ภาวะที ่สุขภาวะของคนในปัจจุบันมาจากปัจจัยพื ้นฐานที ่เชื ่อมจากมิติมากมาย เช่น สภาพสังคม พฤติกรรมส่วนบุคคล 

สภาพแวดล้อม ชุมชนและครอบครัว ผังเมือง และสาธารณสุข และมิติเหล่านี้ รับผิดชอบโดยหลายภาคส่วน สสส. มีหน้าที่ในการ

เล็งเห็นผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญ เข้าใจบทบาท เชื่อมโยงมิติและภาคส่วน นอกจากนี้ยังต้องสร้างความเข้าใจข้ามหน่วยงาน และผลักดัน

ให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งมีลักษณะดังนี้ ก) มีการกำหนดภาคียุทธศาสตร์ ข) ร่วมกันผลักดันผู้รั บผิดชอบในหลายภาคส่วนใหมี้

เป้าหมายเดียวกัน ค) สร้างการมีส่วนร่วมทั้งภาควิชาการ ภาคสังคม ภาคนโยบาย และ 3) มีการบริหารจัดการเครือข่าย 

(4) ต่อยอด ต่อเนื่อง (Sustainable) คือ จัดตั้งระบบและนโยบาย เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและสร้างความต้ังใจ 

ความรู้สึกเป็นเจ้าของถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น กล่าวคือ การเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสุขภาวะ ไม่สามารถทำได้อย่าง

ฉาบฉวย ต้องทำอย่างยั่งยืน โดย สสส. ไม่ได้มีบทบาทที่จะทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปตลอดกาล ดังนั้น สสส. จะมีการผลักดันความ

ต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งทางด้านงาน คนและองค์กร ลงไปในระบบ โดยผ่านทางนโยบาย หรือบรรทัดฐานสังคม และหารือสร้าง

ทรัพยากรมนุษย์/องค์กร ที่มีความเป็นเจ้าของ มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า (Passion) ในการที่จะผลักดันเรื่องอย่างต่อเนื่องต่อไป 

ซึ่งมีลกัษณะดังนี้ 1) มีการจัดสร้างระบบและนโยบาย 2) มีความตั้งใจที่จะมีความเช่ียวชาญและจัดตั้งเป็นหน่วยงาน 3) สร้างความ

เป็นเจ้าของในการแก้ไขปัญหา 4) ร่วมกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และ5) มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และในระยะยาว 

โดยสรุป สสส. เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 บริหารงานโดยงบประมาณที่ได้จากเงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งมาจากภาษีที่

รัฐจัดเก็บจากผู้ผลิตและนำเข้าสุราและยาสูบเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ของภาษีที่ต้องชำระ มีบทบาทหลักในฐานะผู้สนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (Health Promotion enabler) ที่ทำหน้าที่จุดประกาย กระตุ้น สนับสนุน ประสานความร่วมมือและเสริมพลังเพื่อให้

เกิดการริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการสร้างเสริมสุขภาพหน่วยงานต่าง ๆ ในสังคมไทยเพื่อให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี โดยใช้ยุทธศาสตร์

ไตรพลังหรือสานสามพลัง คือ พลังปัญญาวิชาการ พลังนโยบาย และพลังสังคม เป็นกลไกในการผลักดันการสร้างการเปลี่ยนแปลง

และขับเคลื่อนสุขภาวะร่วมกัน ด้วยที่มาและลักษณะขององค์กรเห็นได้ว่าองค์กร สสส. เป็นองค์กรที่รู ปแบบใหม่หรือองค์กร

นวัตกรรมที่ถือเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในระบบสุขภาพของประเทศไทย เป็นกำลังหลักของในการขับเคลื่อนการสร้างสุขภาวะของ

สังคมไทย นอกจากนี้แล้วแนวคิดที่ได้จากตัวแบบการทำงานสร้างเสริมสุขภาพระดับองค์กรของ สสส. หรือที่เรียกว่า ThaiHeath 

Working Model ที่ประยุกต์จากตัวแบบการสร้างเสริมสุขภาพของ Green and Tones บนพื้นฐานหลักการสร้างเสริมสุขภาพตาม

กฎบัตรออตตาวา ยังให้แนวคิดเรื่องการทำงานสร้างเสริมสุขภาพสำหรับภาคีเครือข่ายด้วยกล่าวคือในฐานะภาคีผู้ปฏิบัติงานสร้าง

เสริมสุขภาพ (Health Promoter) ตัวแบบนี้ให้แนวคิดและช่วยให้เห็นภาพองค์ประกอบของกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตร

ออตตาวาและเส้นทางกิจกรรมสร้างเสริม สุขภาพที่เชื่อมโยงกัน รวมทั้งยังสามารถให้ความคิดในการเชื่อมโยงกับปัจจัยกำหนด

สุขภาพได้ ซึ่งภาคีสามารถนำไปเป็นกรอบคิดในการพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของแผนงาน/โ ครงการ และตัวชี ้วัด

ความสำเร็จตามเส้นทางความสัมพันธ์ของกิจกรรมที่มุ่งเป้าหมายที่ สุขภาพ ในประเด็นของตนเองได้ 
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กรณีศึกษาการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ 

 บทเรียนความสำเร็จของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพกว่า 10 ปี ในประเทศไทย ซึ่งเป็นบทเรียนทีส่ะท้อนผ่าน

หลากหลายโครงการที่มุ่งควบคุมปัจจัยเสีย่งภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เช่น 

การบริโภคยาสูบ การด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอุบัติเหตุ เป็นต้น โดยโครงการเหล่านี้ สามารถถอดบทเรียนความสำเร็จใน

ประเด็นการระบุปัจจัยกำหนดสุขภาพ (Determinants of Health) โดยเฉพาะปัจจยัทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ (Social 

Determinants of Health; SDH) เพื่อนำมาจัดทำเป็นข้อเสนอโครงการ และการกำหนดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับ  

 

 

สถานการณ์ วิเคราะห์ปัจจยักำหนดสุขภาพ บทเรียนความสำเร็จ 

กรณีศึกษาที่ 1 : การรณรงค์สร้างกระแสเพื่อลดการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

แม้ในช่วงปี 2546-2557 สัดส่วนผู ้ที ่ดื่ม

เครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ในระดับอันตราย

ลดลงปร ิมาณการบร ิ โภคเคร ื ่ อ งดื่ ม

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อหัวประชากรลดลง 

และสัดส่วนการบริโภคสุรากลั่นลดลง แต่

สัดส่วนการบริโภคเบียร ์และไวน ์กลับ

เพิ่มขึ้น และผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก

การดื่มเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ พบสูงถึง 

1.51 แสนล้านบาท คิดเป็น 1.97 ของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 

1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 

• การโฆษณาทั้งทางตรงและ 

อ้อม/แฝงของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

• การส่งเสริมการขาย(Sale  

Promotion) และการทำ CSR โดยการให้ทุน

อุปถัมภ์ หรือสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม

ต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา คอนเสิร์ต เป็นต้น 

• นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ 

ช ุมชนกรณ ี โครงการหน ึ ่ งตำบล หนึ่ ง

ผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยเฉพาะสุราพื้นบ้าน

ชนิดต่างๆ เช่น กะแช่ สาโท ไวน์ อุ เป็นต้น  

 

2. ปัจจัยทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

• ค่านิยม เช่น ดื่มเพื่อสุขภาพ  

เพื่อเข้าสังคม เป็นต้น 

• การจัดกิจกรรมพิเศษ  

โ ด ย จ ั บ  ก ร ะ แ ส ง า น เ ทศกาล  ( Event 

Marketing) เช่น สถานบันเทิงนำการแข่งขัน

ฟุตบอลระดับโลก เช่น ฟุตบอลยูโร เป็นต้น 

มาใช้ในการจัดโปรโมชั่นเหล้าเบียร์ควบคู่ไป

กับการเชียร์ฟุตบอล หรือลานเบียร์ในงาน

เทศกาลต่างๆ เป็นต้น 

• การอำนวยความสะดวก 

ในการซื ้อและจำหน่ายเงินผ่านช่องทางสื่อ

สังคมออนไลน์พร้อมบริการจัดส่งสินค้าถึง

หน้าบ้าน 

3. พฤติกรรมส่วนบุคคล 

• การดื่มเพื่อผ่อนคลาย หรือ 

ฉลองความสำเร็จ 

• การดื่มเมื่อเครียด ผิดหวัง  

สสส .  โ ดยแผนควบค ุ ม เค ร ื ่ อ ง ดื่ ม

แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด ภายใต้สำนัก

สนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี ่ยงหลัก

ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ

เครือข่ายอื่นๆ จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด 

“งดเหล้าครบพรรษา พักตับทั่วไทย” โดย

มีบทเรียนความสำเร็จตามแนวคิดการ

สร้างเสริมสุขภาพของ OTTAWA ดังนี้ 

1.สร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเช่น 

ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้าง

เครือข่ายงดเหล้าในกลุ่มโรงเรียน ครู หรือ

ขับเคลื ่อนการลด ละ เลิกดื ่มเครื ่องดื่ม

แอลกอฮอล์ผ่านงานเครือข่ายบ้าน วัด 

โรงเรียน และส่วนราชการ (บวรส.) 

2 .สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพโดย

การจัดทำและเผยแพร่สื ่อรณรงค์สร้าง

กระแส “พักตับ”  

3. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการ

จัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

ต่างๆ โดยเฉพาะศิลปินตลกที่มีชื่อเสียง

เข้าร่วมเป็นต้นแบบ 

4 .พัฒนาทักษะส่วนบุคคล โดยการงด

เหล้าครบพรรษา 3 เดือน พร้อมสร้าง

แรงจูงใจโดยคัดเลือกเป็น “คนต้นแบบ

หัวใจเพชร” 
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หรือเสียใจ 

กรณีศึกษาที่ 2 : การลดการบริโภคยาสูบ 

กว่า 25 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์บริโภค

ยาสูบของประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปี

ขึ้นไป ที่มีแนวโน้มลดลง โดยเฉลี่ยร้อยละ 

1.6 ต่อปี คือลดลงจากร้อยละ 32.0 ในปี 

พ.ศ.2534 เป็นร้อยละ 19.9 ในปี พ.ศ.

2558 แต่ในรอบ 10 ปี ล่าสุด นับจากปี 

พ.ศ.2549 ที ่มีอัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบัน 

ร ้อยละ 21.9 ถ ึง พ.ศ. 2558 พบว่ามี

แนวโน้มลดลงอย่างชะลอตัว ประมาณ

ร้อยละ 0.9 ต่อปี พร้อมๆ กับการได้รับ

คว ันบ ุหร ี ่ ในสถานที ่สาธารณะต ่างๆ 

ตามที่กฎหมายกำหนด ยังคงพบเห็นอยู่

เสนอและการรุกกคืบของบริษัทบุหรี ่ที่

อาศัยช่องว่างทางกฎหมายที่ไม่ชัดเจน

หรือคลุมเครือ ดำเนินการโฆษณาส่งเสริม

การขาย ณ จุดขาย เพิ่มขึ้น 

1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 

• การเพิ่มขึ้นของรายได้ 

ส่วนบุคคลสูงกว่าการเพิ่มขึ้นของราคาบุหรี่ 

ดังนั้น บุคคลจึงยังมีความสามารถในการซื้อ

บุหรี่มาสูบ แม้บุหรี่มีราคาแพงกว่าในอดีต 

• การตลาดของบริษัทยา 

บุหรี ่ เช่น โฆษณาส่งเสริมการขาย ณ จุด

ขาย การใช้สื่อบุคคล และสื่อสังคมออนไลน์ 

รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น 

2. ปัจจัยทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

• ความสะดวกใน 

การเข้าถ ึงสินค้าเนื ่องจากร้านค้าปลีกที่

จำหน่ายบุหรี ่มีจำนวนกว่า 8 แสนร้านทั่ว

ประเทศ 

การสูบบุหรี่เป็นเรื่องปกติของสังคมไทย 

     การเลียนแบบการสูบบุหรี่ของบุคคล

ใกล้ชิด เพื่อ หรือผู้มีชื่อเสียง 

     การไม่บังคับใช้กฎหมายพฤติกรรม

ส่วนบุคคลทัศนคติที่ดีต่อบุหรี่ เช่น สูบบุหรี่

แล้วเท่ห์ คลายเครียด เข้าสังคมได้ ดูเป็น

ผู้ใหญ่ เป็นต้น 

      ไม่รู้วิธีจัดการ หรือไม่สามารถทน

กับความอยากบุหรี่ได้ 

สสส. ภายใต้สำนักสนับสนุนการควบคุม

ปัจจัยเสี ่ยงหลัก ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ควบคุมยาสูบ โดยเฉพาะกลไกภาครัฐที่

สำคัญ ได้แก่ สำนักควบคุมการบริโภค

ยาสูบ กรมควบคุมโรค จัดทำโครงการ 

“จังหวัดปลอดบุหรี่” ครอบคลุมทุกจังหวัด

ทั ่วประเทศไทย นับตั ้งแต่ปี พ.ศ.2559 

เป็นต้นมา โดยมีกิจกรรมหลักที่สอดคล้อง

กับแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพของ 

OTTAWA ดังนี้ 

1. การสร้างนโยบาย 

สาธารณะเพื่อสุขภาพ ได้แก่ การจัดทำ

ประชาคมเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในระดับ

พื้นที่ เช่น เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติชุมชน 

หรือมาตรการชุมชน เป็นต้น 

2. การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ 

เอื้อต่อสุขภาพ ได้แก่ การจัดสิ่งแวดล้อม

ให้เป็นเขตปลอด และเขตสูบบุหรี่ตามที่

กฏหมายกำหนด การทำข ้อตกลงให้

ร้านค้า/สถานประกอบการปฏิบัติตาม

กฎหมาย 

3. การสร้างให้ชุมชน 

เข้มแข็ง ได้แก่ การเฝ้าระวังการละเมิด

กฏหมาย การสร้างพื้นที ่ต้นแบบปลอด

บุหรี่ การค้นหาและเชิดชูบุคคลต้นแบบ 

4. พัฒนาทักษะส่วนบุคคล  

ได้แก่ การให้มีความรู ้โทษพิษภัยบุหรี่ 

เทคนิคการเลิกบุหรี่ 

5. ปรับระบบบริการสุขภาพ 

โดยจัดให้เกิดระบบบริการช่วยเลิกบุหรี่เชิง

รุกในชุมชน 

 

กรณีศึกษาที่ 3 : การสร้างนโยบายสาธารณะและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการบริโภคน้ำตาล 

คนไทยมีแนวโน้มบริโภคน้ำตาลมากขึ้น

เห็นได้จากข้อมูล ปี พ.ศ.2556 พบการ

บริโภคน้ำตาลเฉล่ีย 26.2 ช้อนชาต่อวันซึ่ง

มากกว่าปริมาณที ่องค์การอนามัยโลก

แนะนำกว่า 4 เท่า หรือไม่ควรเกิน 6ช้อน

ชาต่อวัน 

1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 

• อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม  

ขยายตัวทั้งทางผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 

และการนำเข้า รวมถึงความหลากหลายของ

สินค้า บรรจุภัณฑ์ และราคา 

• ผลิตภัณฑ์กลุ่มลูกอม  

สสส. โดยแผนอาหารเพ ื ่ อส ุขภาวะ

สนับสนุนให้เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน 

ขับเคลื ่อนและดำเนินงานเพื่อ “ลดการ

บ ร ิ โ ภ ค น ้ ำ ต า ล ” โ ด ย ม ี บ ท เ ร ี ย น

ความสำเร็จตามแนวคิดการสร้างเสริม

สุขภาพของ OTTAWA  ดังนี้ 
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ขนม เบเกอรี่ มีราคาถูกและหาซื้อง่ายกว่า

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

• นโยบายส่งเสริมการผลิต 

และแปรรูปอาหาร 

• การโฆษณาเพื่อกระตุ้น 

ยอดขาย 

 

2. ปัจจัยทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

• การเข้าถึงง่าย เนื่องจาก 

ร้านค้าปลีกมีจำนวนมากและกระจายอยู่

ทั่วไป 

• วัฒนธรรมการดื่มเครื่องดื่ม 

ของคนวัยทำงาน 

• วัฒนธรรมการรับ  

รับประทานของหวานหลังอาหารความของ

คนไทย 

3.พฤติกรรมส่วนบุคคล เช่น การติดรสหวาน 

การดื่มเครื ่องดื่มที ่มีน้ำตาลในขณะที่ดูทีวี 

เล่นเกม หรือชมภาพยนต์ที่โรงภาพยนต์ 

 

1. ผลักดันนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการ

จัดการสุขภาพ โดยเฉพาะนโยบายลด

ขนาดน้ำตาลทรายบรรจุซองให้เหลือ 4 

กรัม 

2. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือขา่ย

เพื่อปรับเปลี่ยนสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม

ให้เอื้อต่อการปรับพฤติกรรมการบริโภค

อาหารและเครื ่องดื ่ม เช่น สสส. ออก

บันทึกข้อความเชิญชวนให้ทุกหน่วยงาน

ในสังกัดและภาคีเครือข่าย ร่วมจัดการ

ประชุมโดยใช้น้ำตาลที่บรรจุซองขนาดไม่

เกิน 6 กรัม และเพิ่มการจัดผลไม้ตาม

ฤดูกาลในอาหารว่าสำหรับการประชุม 

เป็นต้น 

3. สร้างความร่วมมือเพื่อผลักดันนโยบาย

ไปส ู ่ การปฏ ิบ ัต ิ  เช ่น  ร ่ วมค ิด กับ

เครือข่ายเกษตรเพื่อให้นักเรียนได้บริโภค

ผักผลไม้ ทดแทนขนมเครื่องดื่มรสหวาน 

ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อน

นโยบายโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ลูกอม 

ขนมกรุบกรอบ และเครื ่องดื ่มรสหวาน

เป็นต้น 

4. พัฒนาสื่อเพื ่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

เช่น หวานพอดีที่ 4 กรัมหรือติดป้ายให้

ลูกค้าร้องขอเครื่องดื่มเย็น “หวานน้อย” 

สำหรับผู ้ประกอบการร้านอาหารและ

เครื่องดื่ม Amazon และ Black Canyon 

เป็นต้น 

ที่มา: กรณีศึกษาทั้ง 3 เรื่องนี้มาจากรายงานประจำปี พ.ศ.2557, 2558, 2559 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

จากกรณีศึกษาข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่าการจัดทำแผนงานหรือโครงการใดๆ ที่มุ่งสร้างเสริมสุขภาพ  สามารถเร่ิมต้นได้จากปัจจัย

กำหนดสุขภาพ หรือจากปัจจัยกำหนดสุขภาพที่ส่งผลต่อสถานการณ์ปัญหาสุขภาพ  ทั้งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒ นาหรือปรับปรุงระบบ

สุขภาพ รวมถึงระบบสร้างเสริมสุขภาพ  เพื่อบรรลุสุขภาพที่ดีหรือสุขภาวะ   

 โดยสรุป “การสร้างเสริมสุขภาพ” มิใช่เป็นเพียงการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถระดับปัจเจกบุคคลเท่านั้น แต่

รวมถึงการปฏิบัติการใดๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สุขภาพทั้งระดับปัจเจกและสุขภาพของคนในสังคมกล่าวอีกนัยหนึ่ง การสร้างเสริมสุขภาพคือ กระบวนการเพิ่มความสามารถของประชาชน

ในการควบคุมปัจจัยกำหนดสุขภาพ (Determinants of Health) เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดี ขณะเดียวกัน การจัดทำนโยบาย มาตรการ 

แผนงานหรือโครงการใดๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ก็มุ่งจัดการกับปัจจัยกำหนดสุขภาพเช่นกัน นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วนเป็นปัจจัยสำคัญของกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน ดังนั้น ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยกำหนดสุขภาพ ระบบสุขภาพที่สอดคลอ้ง

กับที่ระบใุน พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 การสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา และกรณีศึกษาที่วิเคราะห์และสังเคราะห์จาก

แผนงานหรือโครงการต่างๆ ที่นำเสนอข้างต้นนี้ จะช่วยให้ทุกคนที่สนใจ รวมถึงภาคีเครือข่ายของ สสส. มีความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น และ

สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการริเริ่มและออกแบบแผนงานหรือโครงการที่กว้างขึ้น และบรรลุผลลัพธ์เชิงบวกด้านสถานะสุขภาพทั้งใน

ระดับปัจเจกบุคคล (Individual) และภาพรวมของประชากร (Population) 
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เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู ้ครั้งที่  3 

 

 

การผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 

 

 

 

วัตถุประสงค์ :  

1. เข้าใจความหมาย ความสำคัญของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 

2. เข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิด วิธีการและขั้นตอนการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 

3. สามารถระบุและอภิปรายปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ จากกรณีตัวอย่าง 

 

สาระสำคัญ : 

➢ นโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ เป็นมาตรการเพื่อปรับเปลี่ยนปัจจัยกำหนดสุขภาพ เป็นองค์ประกอบสำคัญของ

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามกฏบัตรออตตาวา โดยเน้นถึงความจำเป็นที่ผู้กำหนดนโยบายในทุกภาคส่วน และทุกระดับ

ต้องกำหนดเรื่อง “สุขภาพ” เป็นเป้าหมายเพื่อสุขภาพดี 
 

➢ การชี้แนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เป็นผลรวมของการดำเนินการของบุคคลและสังคมเพื่อสร้างพันธสัญญาทาง

การเมือง การสนับสนุนนทางโยบาย การยอมรับทางสังคม และการสนับสนุนเชิงระบบ เพื่อบรรลุเป้าหมายการมีสุขภาพที่

ดี 
 

➢ การผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพมีการดำเนินการในระบบสุขภาพไทย 2 แนวทางสำคัญ ได้แก่  การใช้ 

“กระบวนการสมัชชาสุขภาพ” และการใช้เครื่องมือ “9 คำถาม เครื่องมือการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการรณรงค์ผลักดัน

นโยบาย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     เกริ่นนำ 

 

นโยบายสาธารณะที่เอื ้อต่อเป็นแนวคิดที่สำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้การดำเนินงานแสดงถึงความห่วงใย

รับผิดชอบต่อสุขภาพประชาชน มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดีและให้ประชาชนมีทางเลือกที่จะก่อให้เกิดสุขภาพหรือ

คุณภาพชีวิตที่ดี  นโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพจึงให้ความสำคัญครอบคลุมกว้างขวางมากขึ้น ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และการเมือง ในบทนี้นำกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะทำได้ 2 รูปแบบคือ ขับเคลื่อนโดยกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ และประสบการณ์การทำงานของ ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริชัยกุล ที่ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน พ.ร.บ.ควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ปี พ.ศ. 2535 และ 2560 ซึ่งเรียกว่าการผลักดันนโยบายสาธารณะผ่าน 9 คำถาม  นอกจากนี้หัวใจของกับ

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอยู่ที่ กระบวนการ มิใช่ประกาศหรือกฎหมาย ซึ่งต้องประกอบด้วยกระบวนการทางปัญญา กระบวนการ

ทางสังคม และกระบวนการทางศีลธรรม 

 

     แนวคิดและความหมายของนโยบายสาธารณะ 

 

ก่อนที่จะกล่าวถึงเรื่องของนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพว่ามีความหมายและแนวคิดอย่างไร ควรทำความเข้าใจ

ความหมายและแนวคิดของคำเหล่านี้ก่อน นั่นคือคำว่า “นโยบาย” “นโยบายสาธารณะ” และ“นโยบายสุขภาพ” เพื่อเป็นพื้นฐานใน

การสร้างความเข้าใจที่ตรงกันก่อนที่จะเช่ือมไปสู่เรื่องนโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ 

1. ความหมายของนโยบาย  

นโยบาย (Policy) คือ ข้อความหรือความเข้าใจร่วมกันอย่างกว้างๆ ที่ใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจเพื่อการปฏิบัติภารกิจ

ต่าง ๆ ของผู้บริหารและของหน่วยงาน (ประชุม รอดประเสริฐ. 2544) 

ดังนั้น นโยบายจึงเป็นตัวกำหนดแนวทางของกฎระเบียบต่าง ๆ กำหนดหลักการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติกำหนดบทบาท

และความรับผิดชอบ สะท้อนค่านิยมและความเชื่อ ตลอดจนแสดงเจตจำนงและความต้ังใจที่จะปฏิบัติการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

นโยบายมีหลายรูปแบบ เช่น นโยบายขององค์กรหรือนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้ นโยบายขององค์กรจะเป็นแนวปฏิบัติให้แก่

องค์กร ในขณะที่ นโยบายสาธารณะจะเป็นแนวปฏิบัติของรัฐในประเด็นต่าง ๆ แนวทางการแก้ปัญหาตั้งแต่ส่ วนราชการใน

ส่วนกลาง ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายสาธารณะจึงถูกพัฒนาโดยใช้กระบวนการมีส่วน

ร่วมจากภาคประชาชน ข้าราชการประจำ และข้าราชการการเมือง (กุลธน ธนาพงศธร. 2544) 

2. นโยบายสาธารณะ  

นโยบายสาธารณะ (Public Policy) คือเครื่องมือของรัฐบาลในการบริหารและพัฒนาประเทศทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจ 

และการเมือง แต่นโยบายสาธารณะจะมีความสมบูรณ์ต่อเมื่อนำไปปฏิบัติให้ปรากฏเป็นจริงเพราะนโยบายสาธารณะมิใช่เป็นเพียง

เจตจำนงหรือความตั้งใจของรัฐบาลที่จะกระทำหรือไม่กระทำสิ่งใดเท่านั้นแต่ต้องครอบคลุมถึงการนำไปปฏิบัติให้ปรากฏเป็นจริง

ด้วย ซึ่งนโยบายสาธารณะนี้ มี 2 ลักษณะ คือ 1) การนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติได้ทันทีไม่

ต้องจัดทำแผนรองรับ เช่น การขึ้นภาษีบุหรี่สรรพสามิต เป็นต้น และ 2) การนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติโดยหน่ วยงานที่

รับผิดชอบที่จะต้องวางแผนรองรับ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เป็นต้น   (สมบัติ ธำรงธัญวงศ์. 2540) 

อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ.2546 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ให้ความหมายของ“นโยบายสาธารณะ” 

คือ “ทิศทางหรือแนวทางที่สังคมโดยรวมเห็นว่า หรือเชื่อว่า ควรจะดำเนินการไปในทิศทางนั้น” นั่นคือ ในแต่ละสังคม อาจมี

นโยบายสาธารณะเกิดขึ ้นอยู่ตลอดเวลา ไม่เฉพาะที่เป็นนโยบายทางการเมืองของพรรคการเมืองต่าง ๆ นโยบายของรัฐบา ล 

นโยบายของแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ หรือนโยบายของกระทรวงเท่านั้น แต่เป็นนโยบายที่เกิดจากภาคประชาชน 

ภาคเอกชน ชุมชน และสังคมด้วย ตัวอย่างนโยบายสาธารณะ เช่น การพัฒนาประเทศโดยเน้นการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ

ด้วยการค้าเสรี แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวกระแสพระราชดำรัส และกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น 

42 
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ทั้งนี้ “หัวใจสำคัญของนโยบายสาธารณะ” ไม่ได้อยู่ที่คำประกาศหรือข้อเขียนที่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นทางการ แต่อยู่ที่ 

“กระบวนการ” ของการดำเนินการให้ได้มาซึ่งนโยบายสาธารณะมากกว่า โดยกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะที่ดี ต้องเกิดจาก

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในสังคมได้เข้ามาทำงานร่วมกัน โดยร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ร่วม

กำหนดทิศทาง แนวทางของนโยบายสาธารณะ ร่วมดำเนินการตามนโยบายเหล่านั้น ร่วมประเมินผลและทบทวนนโยบายสาธารณะ

เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (อำพน จินดาวัฒนะ. 2540) 

3.  หัวใจสำคัญของนโยบายสาธารณะ 

หัวใจสำคัญของนโยบายสาธารณะไม่ได้อยู่ที่คำประกาศหรือข้อเขียนที่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นทางการแต่อยู่ที่ 

“กระบวนการ” ของการดำเนินการให้ได้มาซึ่งนโยบายสาธารณะมากกว่า โดยกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะที่ดีต้องเกิดจาก

การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสังคมเข้ามาทำงานร่วมกัน โดยร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ร่วมกำหนด

ทิศทางแนวทางของนโยบายสาธารณะ ร่วมดำเนินการตามนโยบายเหล่านั้น ร่วมติดตามผลและร่วมทบทวนนโยบายสาธารณะเพื่อ

ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อเนื่องศ.นพ.ประเวศ วะสี กล่าวไว้ว่า กระบวนการนโยบายสาธารณะที่ดี ควรประกอบ  ด้วยกุศล 3 

ประการคือ (ประเวศ วะสี. 2547) 

1.1 เป็นกระบวนการทางปัญญา คือ มีการใช้หลักฐานข้อเท็จจริงที่ผ่านการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างดีจน

เป็นความรู้ที่เรียกว่า เป็นการสร้างนโยบายบนฐานของความรู้ (knowledge - based policy formulation) 

1.2 เป็นกระบวนการทางสังคม เนื่องจากนโยบายสาธารณะกระทบสังคมทั้งหมดอย่างรุนแรง ดังนั้น ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย คือ สังคม ควรได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้ร่วมกำหนด นโยบาย โดยทำเป็นกระบวนการที่เปิดเผย โปร่งใส ทุกฝ่าย

เข้าร่วมได ้

1.3 เป็นกระบวนการทางศีลธรรม นโยบายสาธารณะที่ดีต้องเป็นไปเพื่อความถูกต้องดีงาม และเพื่อประโยชน์สุข

ของคนทั้งสังคม ไม่แฝงเร้นเพื่อประโยชน์เฉพาะตนหรือเฉพาะกลุ่ม 

 

4.  จุดอ่อนของนโยบายสาธารณะในสังคมไทย จากการศึกษาพบว่าสังคมไทยมีจุดอ่อนของนโยบายสาธารณะ (อำพน 

จินดาวัฒนะ. 2551) 

2.1. ประชาชนเข้าไม่ถึงกระบวนการนโยบายสาธารณะ เรื ่องนี ้กลายเป็นเรื ่องเฉพาะของฝ่ายการเมือง 

ฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายราชการไปเสียส่วนใหญ่ ประชาชนอาจได้เข้าร่วมบ้างให้ดูพอเป็นพิธีเท่านั้น 

การแก้จุดอ่อนนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ได้เขียนไว้ชัดเจน ตัวอย่างในมาตรา 76 ก็ระบุไว้ว่า “รัฐต้องส่งเสริมและ

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ และในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2550 เขียนไว้ว่า “รัฐต้องส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น” แต่ในทาง

ปฏิบัติยังไม่ค่อยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญสักเท่าใด 

2.2 ให้ความสำคัญของคุณค่าและมิติต่าง ๆ อย่างไม่สมดุล โดยนโยบายสาธารณะส่วนใหญ่ มุ่งไปที่เรื่องของ

เศรษฐกิจเป็นสำคัญเสมอ และการให้โอกาสแก่คนบางกลุ่ม ในขณะที่คนส่วนใหญ่เสียโอกาสและเสียเปรียบ เช่น นโยบายสาธารณะ

ในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งที่มุ่งที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความสะดวกสบายของคนที่มีของมหาชน เป็นต้น โอกาส

ใช้รถใช้ถนนมากกว่า ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน และกระทบต่อสุขภาพ 

2.3 การสร้างนโยบายสาธารณะ ขาดข้อมูลหลักฐานทางวิชาการที่มีน้ำหนักเพียงพอ สร้างนโยบายขึ้นจาก

ผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มบางหมู่ ขาดการคำนึงถึงผลกระทบที่รอบด้านอย่างเพียงพอ เช่น นโยบายการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

นโยบายการพัฒนาพลังงาน เป็นต้น 

2.4  ขาดกระบวนการประเมินผลกระทบและการกำหนดทางเลือกที่หลากหลายเมื่อกำหนดเป็นนโยบาย

สาธารณะและลงมือดำเนินการไปแล้ว ไม่มีกลไกวิธีการในการประเมินผลกระทบด้านต่าง ๆ และขาดการคิดทางเลือกที่หลากหลาย 

ที่สำคัญ คือประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมเลือกทางเลือกเหล่านั้น เช่น นโยบายพัฒนาพลังงานไปสู่การพัฒนาพลังงานกระแสหลักที่มุ่ง
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รับใช้การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม การพัฒนาที่ดิน การจัดการเมืองที่มุ่งไปในทางรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มากกว่ารองรับ

การอยู่ร่วมกันอย่างผสมกลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีสุขภาวะ เป็นต้น 

2.5 ขาดระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลนโยบายสาธารณะต่าง ๆที่เกิดขึ้นและได้ลงมือดำเนินการไป

แล้ว ผลกระทบที่เกิดจากนโยบายสาธารณะต่างๆจึงสะสมพอกพูน เป็นปัญหารุนแรงและเรื้อรังไม่ได้รับการแก้ไข หรือปรับเปลี่ยน

นโยบายเท่าที่ควร 

 

  

      นโยบายสุขภาพ  

 

องค์การอนามัยโลกกำหนดว่า นโยบายสุขภาพ (Health Policy) เป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพกล่าวคือ นโยบาย

สุขภาพคือการตัดสินใจ การวางแผน และการปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมายของการดูแลสุขภาพของคนในสังคม การมีนโยบาย

สุขภาพที่ชัดเจน จะทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายต่าง ๆ หลายประการ เช่น การมีนโยบายสุขภาพ สามารถกำหนดวิสัยทัศน์สำหรับ

อนาคต ซึ่งใช้ในการกำหนดวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะกลางสามารถลำดับคว ามสำคัญของการดำเนินการ ช่วยกำหนด

บทบาท และความรับผิดชอบของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมและก่อให้เกิดการรับรู ้และฉันทามติของคนในสังคม (World Health 

Organization. 2018) 

นโยบายสุขภาพมุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเสมอภาค เช่น นโยบายพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ นโยบายด้านอาหารและยา นโยบายด้านสาธารณสุข นโยบายควบคุมยาสูบนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

นโยบายนมแม่ นโยบายระบบสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รวมทั้งผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต เป็น

ต้น 

1. นโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ  

นโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ (Healthy Public Policy) เป็นมาตรการเพื่อปรับเปลี่ยนตัวกำหนดสุขภาพต่าง ๆ 

แนวคิดการสร้างนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ ถูกนำมาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพเป็นครั้งแรกในกฎบัตรออตตาวาเพื่อการ

สร้างเสริมสุขภาพในปี 1980 โดยเน้นถึงความจำเป็นที่ผู้กำหนดนโยบายในทุกภาคส่วน และทุกระดับต้องกำหนดให้เรื่อง “สุขภาพ” 

เป็นวาระที่สำคัญวาระหนึ่งในนโยบายของตนทั้งนี้ เนื่องจาก “สุขภาพ” มิได้ถูกกำหนดโดยระบบบริการสุขภาพเท่านั้น นโยบาย

สาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ ได้ปรับเปลี่ยนการให้ความสำคัญจากเรื่องการวางแผน การสนับสนุนงบประมาณ และการจั ดระบบ

บริการสุขภาพ เป็นปัจจัยที่กว้างขวางขึ้นทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังทางการเมืองต่าง ๆ การเน้นสุขภาพที่ใช้

วิธีการที่ประชากรเป็นฐานในการดำเนินงาน จึงต้องมีกิจกรรมที่หลากหลายและครอบคลุมเพื่อช้ีให้เห็นว่าสุขภาพถูกกำหนดมาจาก

ตัวกำหนดสุขภาพเหล่านี ้ นั่นคือ นโยบายสาธารณะที่เอื ้อต่อสุขภาพ ช่วยสร้างเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของ

ประชาชน เช่น ความปลอดภัย ความมั่นคงของชีวิต วิถีชีวิตสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย การศึกษา โภชนาการ การแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสาร การดูแลเด็ก การคมนาคมขนส่งการบริการทางสังคม การแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นสำหรับบุคคลและชุมชน เป็นต้น 

เนื่องจากปัจจัยกำหนดสุขภาพหลายปัจจัย อยู่นอกเหนือจากขอบเขตของหน่วยงานด้านสุขภาพ 

การมีนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ จึงช่วยให้นโยบายด้านสุขภาพถูกบรรจุอยู่ในนโยบายของหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย 

ดังที่ปรากฏในการประชุมขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2553 เรื่อง “สุขภาพในทุกนโยบาย (Health in All Policy) ซึ่งก็เป็น

แนวคิดเดียวกับ “นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ” นั่นเอง โดยมีแนวคิดพื้นฐานว่า “ประชากรที่มีสุขภาพดี เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำ

ให้สังคมบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย”เนื่องจากนโยบายสาธารณะเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน และช่วยลดความไม่เท่าเทียมกันใน

สังคม ทำให้คนทุกชนชั้นสามารถพัฒนาสุขภาวะของตนได้ ภาคสุขภาพจึงต้องสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งระหว่างและ

ภายในหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ภาคประชาสังคม และเอกชน เพื่อให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสุขภาพและในภาวะ  

(ลักขณา  เติมศิริกุลชัย. 2560) 
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นักสร้างเสริมสุขภาพ จะต้องทำงานระหว่างหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาคสังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมซึ่ง

เกี่ยวข้องกับปัจจัยกำหนดสุขภาพ นักสร้างเสริมสุขภาพไม่ใช่มีหน้าที่เพียงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเท่านั้น 

หากต้องทำงานเพื่อสร้างหรือหนุนเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายด้วย ทั้งที่นโยบายเรื่อง “สุขภาพดีถ้วนหน้า” ได้กำหนด

ไว้ว่า ภาคสุขภาพจะต้องทำงานในลักษณของ“ภาคี” หรือ “หุ้นส่วน (Partner) กับภาคส่วนต่าง ๆ นั่นคือ นักสร้างเสริมสุขภาพ

จะต้องมีบทบาทในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ (ลักขณา  เติมศิริกุลชัย. 2560) 

องค์การอนามัยโลกให้ความหมายของนโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพไว้ว่า คือ “นโยบายสาธารณะที่แสดงความห่วงใย

อย่างชัดเจนในเรื่องสุขภาพ พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดข้ึนจากนโยบายนั้น ขณะเดียวกันก็เป็นนโยบาย

ที่มุ่งสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมทั้งทางสังคมและกายภาพที่เอื้อต่อการมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและมุ่งให้ประชาชนมีทางเลือกและสามารถเข้าถึง

ทางเลือกที่ก่อให้เกิดสุขภาพดีได้” การจะทำให้รัฐบาล ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน และสังคมภาคส่วนต่างๆ สร้าง

นโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพจำเป็นต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดสิ่งต่างๆ ได้แก่ (อำพน จินดาวัฒนะ. 2551) 

1.  ต้องช่วยกันสร้างความตระหนักในคุณค่าของสุขภาพที่มีความหมายกว้างว่าเป็นเรื่องของสุขภาวะ เป็นเรื่องที่เกิดข้ึนได้

ด้วยความรับผิดชอบของทุกฝ่ายในสังคม ไม่ใช่เป็นเรื่องแค่การป่วย-ไม่ป่วย และการได้รับบริการสาธารณสุขเพียงเท่านั้น ซึ่งตรงนี้

ต้องอาศัยกระบวนการทำงานร่วมกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด 

2.  ฝ่ายที่ทำงานทางวิชาการต้องสนับสนุนข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพจากการดำเนินการนโยบาย

สาธารณะต่างๆ โดยนำเสนอข้อมูลต่างๆ ต่อสาธารณะ เพื่อชวนทุกฝ่ายในสังคมเข้ามาร่วมคิดร่วมทำ ฝ่ายรัฐเองก็ต้องสนับสนุนให้

ฝ่ายวิชาการได้ศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้เหล่านี้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 

3.  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน การสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะเพื่อร่วมรับผิดชอบสังคมที่จะนำไปสู่การมี

สุขภาพ/สุขภาวะร่วมกัน ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีบรรยากาศเช่นนี้ค่อนข้างดี 

4.  ช่วยกันนำเสนอทางเลือกของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่สามารถปฏิบัติได้ให้มากๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายใ นสังคม

ช่วยกันคิดต่อ ช่วยกันผลักดันต่อให้ประสบผลสำเร็จ โดยไม่รอให้ฝ่ายรัฐ ฝ่ายราชการ ฝ่ายทุนคิดเท่านั้น เช่น นโยบายสร้างเส้นทาง

การคมนาคมสำหรับรถจักรยาน ซึ่งทำให้ไม่ต้องพึ่งพลังงานกระแสหลัก เป็นมิตรกับธรรมชาติและเกิดการสร้างเสริมสุขภาพได้เป็น

อย่างดี เป็นต้น 

5.  เข้าร่วมกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อให้ได้นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดี โดยทุกฝ่ายในสังคมต้อง

ช่วยกันพัฒนาจิตสำนึกเข้าสู่การเป็นพลเมืองที่สนใจเรื่องของส่วนรวม และกระตือรือร้นเข้าร่วมคิดร่วมสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อ

พัฒนาสังคมสุขภาวะร่วมกัน 

 

     แนวคิดและความหมายการชี้แนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 

 

 สสส. ได้กำหนดว่าการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของนักสร้างเสริมสุขภาพ ดังที่

ปรากฏในยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่เรียกว่า “ยุทธศาสตร์ไตรพลัง” ประกอบไปด้วยพลังปัญญา พลังสังคม และพลังนโยบาย โดย

ใช้ “ทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ของ ศ.น.พ.ประเวศ วะสี  ซึ่งเสนอว่าในการแก้ปัญหาที่ยากลำบากและมีความซับซ้อนให้

สำเร็จต้องอาศัยพลังเข้มแข็งทั้ง 3 ด้าน อย่างครอบถ้วนดังรูปที่ 3.1 ได้แก่ 

1. พลังปัญญาหรือพลังทางวิชาการ ที่สามารถรวบรวมองค์ความรู้สากลและภูมิปัญญาไทย และผลิต 

องค์ความรู้จากฐานสังคมไทยอย่างรอบคอบ 

2. พลังทางสังคม ที่มีความตื่นตัวและสานกันเป็นเครือข่ายที่มีพลังอย่างกว้างขวาง สามารถนำนโยบาย 

และความรู้ไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลได้จริงและยั่งยืน 

 3. พลังนโยบายหรือพลังทางการเมือง ที่มีอำนาจกำหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ กติกา และจัดสรรทรัพยากร 
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รูปที่ 3.1 ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ สสส. 

ที่มา : มูลนิธิสุขภาพภาคใต้. มปป. 

 

 นอกจากนี้ การกำหนดนโยบายสาธารณะยังปรากฏในรูปแบบการทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพของ สสส.หรือที่เรียกว่า 

ThaiHealth Working Model ที่ประยุกต์จากตัวแบบการทำงานของ Green & Tone (2012) ดังรูปที่ 3.2 ที่กำหนดว่าการมีสุขภาพ

ดี นอกจากต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตแล้ว การมีนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ 

ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อปัจจัยกำหนดสุขภาพทั้งเรื่องการจัดบริการสังคม การจัดสวัสดิการต่างๆ และการบริการทางการแพทย์ 

ทั้งนี้ การผลักดันนโยบายสาธารณะเกิดจากเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพที่ได้เสริมพลังและชุมชนเข้มแข็ง 

 

 

 

รูปที่ 3.2  รูปแบบการทำงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. 
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1. การช้ีแนะนโยบายสาธารณะ  

การชี้แนะหรือการผลักดัน (Advocacy) หมายถึง การทำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจให้ความ

สนใจ หรือให้ความคิดเห็นในประเด็นนั้นๆ มีผู้ให้ความหมายของ “การชี้แนะ หรือการผลักดันนโยบายสาธารณะ” ไว้หลาย

ความหมาย แต่ก็มีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือการช้ีแนะนโยบายสาธารณะ เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อโน้มน้าว

ให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจเชิงนโยบาย (Decision Maker) ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงหรือบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบของรัฐ โดยกิจกรรม

ดังกล่าวเป็นความร่วมมือขับเคลื่อนจากกลุ่มองค์กรหรือกลุ่มบุคคลทั้งจากองค์กรในสังคมหรือหน่วยราชการ (The American Heart 

Association's Office of Public Advocacy. 2006) 

นอกจากนั้น การชี้แนะนโยบายสาธารณะ ยังหมายถึงกระบวนการในการสร้างความตระหนัก จูงใจ เจรจาต่อรองกับ

เครือข่าย ผู้นำทางความคิดและผู้กำหนดนโยบายในการเป็นเจ้าของความคิด ข้อมูล นโยบายสาธารณะที่ต้องการขับเคลื่อนแทนผู้

ขับเคลื่อนเอง จนมีผู้กล่าวว่า “การชี้แนะนโยบายสาธารณะที่ประสบความสำเร็จ คือการที่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจกล่าวถึง

นโยบายดังกล่าวทั้งในเรื่องแนวคิด การวิเคราะห์ถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากนโยบายด้วยความคิดของเขาเอง โดยมิได้

กล่าวถึงกลุ่มผลักดันนโยบาย" 

 

2. การช้ีแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ  

การชี้แนะ หรือการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ คือ ปฏิบัติการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการ

ปรับเปลี่ยนระบบการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้กระบวนการทางนโยบาย ปฏิบัติการทางนโยบายนี้ ใช้กลยุทธ์ในการผลักดันให้ผู ้มี

อำนาจในการตัดสินใจ และภาคียุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนอำนาจในการเลือก การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และชี้ให้เห็นถึงปัจจัย

ที่จะส่งต่อการสร้างชุมชนสุขภาวะ 

องค์การอนามัยโลก กำหนดว่าการชี้แนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ คือ ผลรวมของการดำเนินการของบุคคลและ

สังคมเพื่อก่อให้เกิดพันธสัญญาทางการเมือง การสนับสนุนทางนโยบาย การยอมรับทางสังคม และการสนับสนุนเชิงระบบ เพื่อบรรลุ

เป้าหมายหรือแผนงานด้านสุขภาพ 

การชี้แนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ จะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่ โดยเน้นการเปลี่ยนแปลง

สังคมและสิ่งแวดล้อม มากกว่าการให้ความสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับปัจเจกดังนั้นกลุ่มเป้าหมายหลักของการ

ช้ีแนะนโยบาย คือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมายรอง คือกลุ่มภาคีเครือข่าย กลุ่มพลัง หรือสื่อมวลชนที่จะ

ร่วมในการกดดันให้ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจกำหนดนโยบายดังกล่าว ส่วนประชาชน คือกลุ่มอันดับต่อไปที่ตระหนักและให้การ

สนับสนุนนโยบายนั้น 

การชี้แนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ คือชุดของการใช้ทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดเห็น และขับเคลื่อนทรัพยากรที่

จำเป็นรวมทั้งกดดันให้มีการสนับสนุนประเด็น นโยบายหรือกฎหมายนั้น  ๆ การชี้แนะนโยบายสาธารณะต้องสร้างอำนาจของ

ประชาชนและกลุ่มให้เพิ่มข้ึน ทำให้สถาบันต่าง ๆ ทางสังคมมีความรับผิดชอบต่อความต้องการด้านสุขภาวะของประชาชนเพิ่มมาก

ขึ้น การเพิ่มอำนาจของประชาชนเริ่มตั้งแต่ประชาชนมีอำนาจในการกำหนดปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมทั้งมี

ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับปัจจัยทางสังคมและนโยบาย 

ในทางปฏิบัติ การช้ีแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เน้นปฏิบัติการร่วมที่ส่งผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงระบบที่เอื้อต่อสุขภาพ 2) เน้นการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่เป็นต้นน้ำ ได้แก่ กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และ

แนวปฏิบัติ และ 3) เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกระบวนการทางการเมืองที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะที่

เอื้อต่อสุขภาพที่ต้องการ 
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3. วิธีการผลักดันนโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ 

การชี้แนะหรือการผลักดันนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพที่มีการดำเนินการในประเทศไทย อาจแบ่งเป็น 2 แนวทาง

สำคัญ คือ  

3.1 การใช้สมัชชาสุขภาพในการผลักดันนโยบายสาธารณะ 

เครื่องมือหนึ่งที่มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ปรากฏใน 

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 คือ “สมัชชาสุขภาพ” โดยได้ให้คำนิยามว่าหมายถึง “กระบวนการที่ให้ประชาชนและ

หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อ

สุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม ๆ โดยในหมวด 4 ได้

กำหนดให้มีสมัชชาสุขภาพไว้ 3 ประเภท คือ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และสมัช ชาสุขภาพ

แห่งชาต ิ

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาครบ 1 ทศวรรษ สามารถสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่าน

กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ (อำพน จินดาวัฒนะ. 2544) 

 

   1. แบ่งตามรูปแบบการเคลื่อนไหวเชิงกระบวนการ 

1.1 แบบค้นหาปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เป็นรูปแบบพื้นฐาน เน้นการค้นหาประเด็นปัญหาสาธารณะ แล้วจึง

ร่วมกันค้นหาแนวทางแก้ไขหรือหาทางออกร่วมกันในเชิงนโยบาย ซึ่งส่วนใหญ่หลายจังหวัดจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพรูปแบบนี้ 

เช่น การใช้สมัชชาสุขภาพเพื่อการเฝ้าระวังปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นของตำบลชอนสมบูรณ์จังหวัดลพบุรี  

1.2 แบบสร้างภาพฝัน แล้วพัฒนาตาม เป็นการสร้างภาพในอุดมคติหรือฉากทัศน์ร่วมกัน กำหนดวิสัยทัศน์และ

เป้าหมายร่วม แล้วจึงมีการวางแผนหรือค้นหาแนวทางการเดินไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้  

1.3 แบบสร้างแบบอย่างที่ดี แล้วขยายสู่นโยบาย เป็นการเริ่มต้นการพัฒนาให้เกิดพื้นที่ต้นแบบ หรือการถอด

บทเรียนจากรูปธรรมความสำเร็จ แล้วจึงขยายผลต่อให้เกิดเป็นนโยบาย  

1.4 แบบเฝ้าระวังเตือนภัยให้สังคม เป็นกระบวนการที่สร้างกลไกข้ึนมาเฝ้าระวังผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนกับ

ชุมชนและสังคม โดยสื่อสารกับสังคมได้รู้เท่าทันทั้งเชิงข้อมูลและความรู้  

1.5 แบบการพัฒนาและติดตามผลนโยบาย เป็นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายที่เป็นผู้ 

ขับเคลื่อนนโยบายส่วนต่าง ๆ และวางแผนยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตามช่องทางต่าง ๆ  

2. แบ่งตามลักษณะการพัฒนากระบวนการหรือการสร้างพื้นที่สาธารณะ 

2.1 การประยุกต์กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาใช้ เป็นการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพที่เป็นระบบ

และมีแบบแผนมากขึ้น ตั้งแต่การจัดองค์ประกอบคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ การได้มาซึ่งประเด็น การพัฒนาประเด็นและ

กระบวนการประชุมเพื่อหาฉันทามติข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยการประยุกต์แนวคิดมาจากกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  

2.2 การขับเคลื่อนนโยบายด้วยกระบวนการถกแถลง กระบวนสมัชชาสุขภาพแบบนี้เป็นแบบที่ไม่เป็นทางการ 

ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับความแตกต่างหลากหลายในเชิ งแนวคิด อุดมการณ์ โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ถกแถลงอย่างอิสระ และหาข้อสรุปร่วมกัน โดยพยายามแฝงกระบวนการเหล่านี้ในการประชุมหรือในเวที

ทุกระดับ ซึ่งกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไปในรูปแบบนี้ และปัจจุบันมีหน่วยงานและพื้นที่ได้นำแนวคิดของ

สมัชชาสุขภาพไปประยุกต์ 

ทั้งนี้ สรุปได้ว่าการใช้สมัชชาสุขภาพในการผลักดันนโยบายสาธารณะสามารถแบ่งเป็น 3 ข้ันตอนดังนี้ 

   1. กระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เป็นการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายอย่างกว้างขวาง ก่อนนำเสนอต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

   2. กระบวนการแสวงหาฉันทามติร่วมกับเครือข่ายอ่ืน เป็นการส่งตัวแทนที่ได้รับการเห็นชอบจากสมาชิกกลุ่มในสมัชชา

สุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เสนอความเห็นในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
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   3. กระบวนการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ เมื่อมีฉันทามติต่อข้อเสนอเชิงนโยบายแล้วสมาชิกสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติ จะนำมติจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่หรือในกลุ่มเครือข่ายของตนต่อไป 

ประเทศไทยได้ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะผ่านกลไกสมัชชาสุขภาพมาอย่างยาวนานตั้งแต่มี พ.ร. บ. สุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. 2550 ทำให้เกินนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่เกิดจากการมีส่วนรวมหลายนโยบายตามภาพที่ 3. 

 

 

 

ภาพที่   3.3  ตัวอย่างนโยบายสาธารณะที่ผ่านกลไกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

ที่มา : ศรีเพ็ญ ตันติเวสส : 2556 

 

3.2 การผลักดันนโยบายผ่าน “9 คำถาม: เครื่องมือการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการรณรงค์ผลักดันนโยบาย”  (ลักขณา  

เติมศิรกุิลชัย. 2560) 

มีการถอดบทเรียนและการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับกลยุทธ์และกลวิธีในการผลักดันนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพใน

หลายสำนัก สำหรับในเอกสารฉบับนี้จะใช้กลวิธี  “9 คำถาม : เครื่องมือการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการรณรงค์ผลักดันนโยบาย” 

(NINE QUESTIONS” : A STRATEGY PLANNING TOOL FOR ADVOCACY CAMPAIGN515 โดย ผศ.ดร ลักขณา  เต็มศิริ) ได้นำ

กลวิธีนี้ในการพลักดัน พ.ร.บคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี พ.ศ. 2555 ถึง 2560 และใช้เป็นเครื่องมือในการอบรมเรื่องการผลักดันนโยบาย

สาธารณะด้านการควบคุมยาสูบ และเป็นเครื่องมือการผลักดันนโยบายระดับพื้นที่ประดับจังหวัด ระดับประเทศเพื่อผลักดันการสร้าง

เสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ เป็นต้น 

9 คำถามเพื่อการปฏิบัติการผลักดันนโยบาย ประกอบด้วย 

Q1 นโยบาย วัตถุประสงค์ที่ต้องการผลักดันคืออะไร 

Q2 ใครคือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ 

Q3 ใครคือผู้ที่จะสื่อสารกับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ 

Q4 จะส่งสารอะไร เรื่องนี้สำคัญอย่างไร (ต่อผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ) 

Q5 ต้องดำเนินการอย่างไรเขาจึงจะได้ยิน และเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของเรา 

Q6 มีอะไรอยู่ในมือ 

Q7 ต้องทำอะไรเพิ่ม 
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Q3 แผนการดำเนินงาน และก้าวแรกคืออะไร 

Q9 ปรับขบวน (ประเมินผล) 

ทั้งนี้ กลวิธีในแต่ละคำถามมีรายละเอียดดังนี้ 

Q1: นโยบาย/วัตถุประสงค์ที่ต้องการผลักดันคืออะไร 

ในการผลักดันนโยบาย ต้องเริ่มจากคำถามว่าเป้าหมายของการผลักดันคืออะไร เป้าหมายระยะยาวคืออะไร เป้าหมาย

ระยะสั้นคืออะไร เช่น เป้าหมายระยะยาว คือ ลดอัตราการสูบบุหรี่ของประชาชนไทยลงเหลือร้อยละ 17 ในปี 2563 เป้าหมายระยะ

สั้นหรือเป้าหมายเชิงนโยบาย คือ การผลักดันให้มี พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เป็นต้น ทั้งนี ้ เป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ในระยะสั้นนี้ควรต้องมีความสำคัญและสามารถระดมสรรพกำลังจากภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมในการผลักดันได้ 

การเลือกระดับนโยบายต้องเหมาะสมกบัการแก้ปัญหา ท้ังนี้ การผลักดันนโยบายมีใต้หลายระดับ เช่น  

นโยบายระดับชาติ อาจเป็นการผลักดันให้เกิดเป็นกฎหมายหรือพระราชบัญญัติ หรือ กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวง 

หรือการมีมาตรการการเงินการคลัง การขึ้นภาษี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร เช่น พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ เป็นตัวอย่างของการใช้มาตรการทางการเงินการคลังโดยการเก็บภาษีสรรพสามิต ร้อยละ 2 จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ

ยาสูบ และเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วน

ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่า ด้วยวิธีการงบประมาณ และรายได้ของกองทุนไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน         

* ในการขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติต้องเข้าใจลำดับข้ันของกฎหมาย ซึ่งจะสัมพันธ์กับการขับเคลื่อนกับผู้กำหนดนโยบายในแต่ละ

ระดับ เช่น เป็นพระราชบัญญัติ หรือพระราชกำหนด (เป็น พ.ร.บ. โดยคำแนะนำของคณะรัฐมนตรี แล้วนำเสนอสภาฯ เพื่อ

พิจารณาอนุมัติ) หรือพระราชกฤษฎีกา (เป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารไม่ต้องผ่านรัฐสภา ตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.)

15 เป็นต้น ทั้งนี้ กลุ่มผลักดันนโยบายจะต้องศึกษาขั้นตอนของการออกกฎหมาย 

นโยบายระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล เช่น คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบัญญัติตำบลเทศบัญญัติ หรือ

ธรรมนูญสุขภาพระดับท้องถ่ิน เป็นต้น 

นโยบายระดับหมู่บ้าน เช่น ฉันทามติ มาตรการชุมชน เป็นต้น 

นโยบายระดับองค์กร /หน่วยงาน เช่น นโยบายสถานประกอบการปลอดบุหรี่ 100% เป็นต้น 

Q2: ใครคือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ 

เพื่อตอบคำถามว่าใครคือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ จะต้องทำการวิเคราะห์กลุ่มได้เสีย (Stakeholder 

Analysis) ว่าถ้ามีการผลักดันนโยบายนี้จะมีใครที่เก่ียวข้องบ้าง ใครคือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ใครคือกลุ่มสนับสนุน และใครคือ

กลุ่มที่มีอำนาจขัดขวางนโยบายนี้ ทั้งนี้ โดยใช้เครื่องมือ Stakeholder Mapping ซึ่งแบ่งตามอำนาจ และความสนใจ/ผลประโยชน์ 

โดยแกน Y เป็นแกนอำนาจ (Power) และแกน X เป็นความสนใจหรือผลประโยชน์ (Interest) แล้วแบ่งเป็น 4 ช่องดังรูปที่ 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2 Stakeholder mapping แบ่งตามอำนาจและความสนใจ/ผลประโยชน์ 
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ช่องที่ 1 เป็นช่องที่แทนกลุ่มที่มีอำนาจมากแต่มีความสนใจน้อย กลุ่มนี้คือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในแต่ละระดับ เช่น 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นต้น 

ช่องที่ 2 เป็นช่องที่แทนกลุ่มที่มีอำนาจมากและมีความสนใจมาก กลุ่มนี้คือหน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบงาน

สร้างเสริมสุขภาพที่ต้องการผลักดันนโยบายสาธารณะในประเด็นนั้น ๆ เช่น สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข 

ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการควบคุมยาสูบของประเทศที่ต้องการผลักดัน พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ท่าทีต่อกลุ่มนี้

คือต้องทำงานกับเขาอย่างใกล้ชิด ช่วยผลักดัน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกันตลอดกระบวนการผลักดันนโนยบาย 

ช่องที่ 3 เป็นช่องที่แทนกลุ่มผู้มีอำนาจน้อยและมีความสนใจน้อย กลุ่มนี้คือเครือข่ายทั่วไป กลุ่มนี้พร้อมที่จะร่วมหรือ

คัดค้านนโยบายสาธารณะด้วยเหตุผลที่หลากหลาย ดังนั้นเราต้องคุมให้อยู่ โดยต้องติดตามสถานการณ์และกำหนดกลวิธีที่จะทำ

ความเข้าใจให้ถูกต้อง 

ช่องที่ 4 เป็นช่องที่แทนกลุ่มผู้มีอำนาจน้อยแต่สนใจมาก กลุ่มนี้ สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยตาม 

การสนับสนุนนโยบาย คือ 

1) กลุ่มสนับสนุน กลุ่มนี้ต้องให้ข้อมูลกับเขาอย่างต่อเนื่อง สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ 

     1.1 กลุ่มสนับสนุน (Allies) เป็นกลุ่มที่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราทำ แต่อาจยังไม่ได้ทำอะไรมากมาย อาจจะช่วยแชร์ และ

เน้นสนับสนุนทางช่องทางออนไลน์มากกว่าการสนับสนุนแบบเต็มตัว 

     1.2 กลุ่มสนับสนุนแบบจริงจัง (Active Allies) เป็นกลุ่มที่สามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับการผลักดันของเรา พูด

แทน ออกรับแทน เข้าร่วมการผลักดันเป็นประจำ หรือสนับสนุนทั้งแรงกาย แรงใจและกำลังเงิน เช่น นักวิชาการ นักกฎหมาย นัก

ขับเคลื่อน หรือ NGOs บางกลุ่ม เป็นต้น 

2) กลุ่มคัดค้าน สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ 

2.1 กลุ่มต่อต้านแบบรุนแรง (Active Opponents) เป็นกลุ่มนี้จะทำทุกทางเพื่อต่อต้านนโยบายที่เราจะผลักดัน

อย่างรุนแรง เช่น บริษัทบุหรี่จะต่อต้านการการออก พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในทุกวิถีทางผ่านองค์กรหนา้ฉาก 

(Front Organization) เช่น สมาคมชาวไร่ยาสูบ สมาคมผู้ค้าปลีก สื่อบางฉบับ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกกฎหมาย 

2.2 กลุ่มต่อต้าน (Opponents) เป็นกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย แต่ไม่ถึงกับคัดค้านหัวชนฝา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะได้รับ

ข้อมูลแบบผิดๆ หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัทบุหรี่ ชาวไร่ยาสูบบางคน พนักงานโรงงานยาสูบบางคนสื่อมวลชนบางฉบับ 

นักวิชาการและนักกฎหมายที่ขัดขวางการออก พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560 เป็นต้น ดังรายละเอียดตารางที่ 3.1 

 

ตารางที่ 3.1 กลุ่มได้เสียและท่าทีหรือกลยุทธ์ต่อกลุ่มต่าง ๆ 

กลุ่มได้เสีย ท่าทีหรือกลยุทธ์ 

1.กลุ่มที่มีอำนาจมาก แต่ความสนใจน้อย ทำให้เขาเข้าใจและเห็นด้วย 

2. กลุ่มที่มีอำนาจมาก และมีความสนใจมาก  

    2.1 ฝ่ายสนับสนุน ทำงานกับเค้าอย่างใกล้ชิด 

    2.2 ฝ่ายคัดค้าน ติดตาม ตอบโต้ เปิดโปง หรือลดความเป็นปรปักษ์ 

3. กลุ่มที่มีอำนาจน้อย แต่สนใจมาก ให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เขาจะเป็นกำลังสำคัญอย่างมากในการทำงานต่อไป 

4. กลุ่มที่มีอำนาจน้อย และสนใจน้อย ควบคุมกำกับบุคคลเหล่านี้ แต่อย่าให้เขารำคาญกับข้อมูลของเรา 

ที่มา : ลักขณา เติมศิริกุลชัย : 2560 

Q3: ใครคือผู้ที่จะสื่อสารกับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ต้องมีการวิเคราะห์และตอบคำถามเหล่านี้ 

- โครคือผู้ส่งสารถึงผู้กำหนดนโยบายที่ได้ผลที่สุด 

- ผู้กำหนดนโยบายฟังใคร กลัวใคร รักใครทีมงานเขาเป็นใครบ้าง ใครสำคัญ และผู้มีอำนาจในการตัดสินใจไว้ใจและฟัง

สิ่งที่เขานำเสนอมากน้อยเพียงไร 
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- โครที่ผู้กำหนดนโยบายเชื่อถือ เช่น นักวิชาการ องค์กรภายในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือหน่วยงานบางหน่วยงาน 

เครือข่ายบางเครือข่าย ชุมชนหรือกลุ่มรากหญ้า สื่อมวลชนบางคน เหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากการไม่มีนโยบายดังกล่าว หรือ นัก

ธุรกิจเพื่อสังคมบางคน 

Q4: จะส่งสารอะไร เรื่องนี้สำคัญอย่างไร (ต่อผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ) 

กำหนดสาร (Message) ที่จะสื่อถึงกลุ่มคน 3 กลุ่มหลักคือ ผู้กำหนดนโยบาย กลุ่มคัดค้าน และกลุ่ม 

สนับสนุน โดยสารที่ส่งถึงแต่ละกลุ่มต้องแตกต่างกัน ทั้งนี้ ควรมีการจัดทำเอกสารที่ใช้เป็นคู่มือในการสื่อสารกลาง เช่น 

การทำสมุดปกขาว (Policy Paper) ที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับปัญหา ขนาดของปัญหา และปัญหานี้ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ เศรษฐกิจ 

สังคมอย่างไร ถ้ามีนโยบายนี้แล้วจะดีอย่างไร รวมทั้งเรื่องนี้สำคัญต่อสังคมและผู้กำหนดนโยบายอย่างไร นอกจากนั้น ควรมีการ

รวบรวมข้อโต้แย้งต่าง ๆ ที่กลุ่มคัดค้านนำเสนอต่อทั้งผู้กำหนดนโยบาย สื่อต่าง ๆ และประชาชนว่ามีประเด็นใดบ้าง ควรมีการ

ประชุมกลุ่มขับเคลื่อนและนักวิชาการเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องร่วมกัน เพื่อให้ภาคีกลุ่มสนับสนุนกลุ่มต่าง ๆ ใช้ในการช้ีแจง ทำความ

เข้าใจ ตอบโต้ และเปิดโปง โดยกำหนด Key Message ที่จะใช้ในการสื่อสารกับแต่ละกลุ่ม 

 

Q5: ต้องดำเนินการอย่างไรเขาจึงจะได้ยิน และเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของเรา 

ช่องทางที่จะส่งสารถึงผู้กำหนดนโยบายมีหลายช่องทาง เช่น ช่องทางส่วนตัว สื่อบุคคล การแสดงพลังเพื่อคัดค้านหรือให้

การสนับสนุนหรือการชี้แนะ/ผลักดันนโยบายผ่านสื่อ (Media Advocacy) ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยไม่

ต้องพึ่งเส้นสายหรืองบประมาณจำนวนมาก 

เป้าหมายของการผลักดันนโยบายผ่านสื่อ คือการใช้สื่ออย่างมียุทธศาสตร์เพื่อสร้างความกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

นโยบาย โดยมีหลักการสำคัญ 2 ประการคือ การวางกรอบเนื้อหา (Framing for Contents = Key Message )และการวางกรอบ

เพื่อการเข้าถึง (Framing for Access) 

1) การวางกรอบเนื้อหา (Framing for Content) ต้องรู้วัตถุประสงค์ว่าทำไปทำไม ต้องมีข้อมูล 

สนับสนุนและเหลาข้อมูลให้แหลมคมที่เรียกว่า “Key Message ซึ่งอาจบูรณาการไปกับกระแสของสังคมหรือประเด็นที่สื่อสนใจ เช่น 

วันสำคัญประจำปี Key Message อาจมาจากงานที่ประสบความสำเร็จ รายงานสำคัญ ผู้มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง (Celebrity) 

ละครทีวีที่กำลังได้รับความนิยม มุมมองตามฤดูกาล ประเด็นความไม่เป็นธรรม ประเด็นการเยาะเย้ยถากถาง เสียดสีสังคม เรื่องใน

ท้องถ่ิน เหตุการณ์สำคัญ มุมมองของบุคคลที่มีช่ือเสียง หรือประเด็นที่มีการโต้แย้งกันอย่างกว้าง เป็นต้น 

2) การวางกรอบเพื่อการเข้าถึง (Framing for Access) มีจุดมุ่งหมายคือต้องการให้เกิดความ 

ครอบคลุมของสื่อกล่าวคือสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อกระแสหลัก ได้แก่ ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือสื่อทางเคเบิลทีวี สื่อดิจิตอล หรือ Social 

Media ต่างนำเสนอสาระของนโยบายสาธารณะที่เราเผยแพร่ จนเกิดเป็นวาระของสื่อ (media agenda) 

ดังนั้น เป้าหมายสำคัญของการช้ีแนะนโยบายผ่านสื่อ (Media Advocacy) มี 3 ประการคือ  

1. การทำให้เกิดเป็นวาระของสื่อ (Media Agenda) เมื ่อได้วางกรอบของเนื้อหาหรือสารที่จะสื ่อกับกลุ่มเป้าหมาย

เรียบร้อยแล้ว จะต้องสื่อสารด้วยวิธีการและสื่อที่หลากหลาย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความครอบคลุมของสื่อ ทั้งนี้ ทั้งสื่อกระแสหลัก 

ได้แก่ ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือสื่อทางเคเบิลทีวี สื่อดิจิตอล หรือ Social Media สื่อต่าง ๆ เหล่านี้ ต่างได้กล่าวถึงเรื่องนโยบาย

สาธารณะที่เราผลักดันจนเกิดเป็นวาระของสื่อ (Media Agenda) 

2. การทำให้เกิดวาระทางสังคม (Public Agenda) เมื่อสารที่ส่งเกิดเป็นวาระของสื่อแล้ว ก็จะมีกา กล่าวขานกันทุกมุม

เมือง (Talk of the Town) ในเรื่องนโยบายสาธารณะนั้น ทั้งระดับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจและคนกลุ่มต่าง ๆ จนเกิดเป็นกระแส

ของสังคม โดยคนในสังคมจะรับทราบ กล่าวถึง วิพากษ์ วิจารณ์ในนโยบาย ดังกล่าว จนเกิดเป็นวาระทางสังคม (Public Agenda) 

3. การเกิดนโยบายสาธารณะ (Public Policy) เมื่อเกิดเป็นวาระของสื่อและวาระทางสังคมแล้ว กลุ่มผู้กำหนดนโยบายใน

ระดับต่าง ๆ ทั้งนักการเมือง รัฐบาล ผู้ออกกฎหมาย ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น หรือกลุ่มผู้กำหนดนโยบายที่เราต้องการให้มีนโยบาย

ดังกล่าว รับรู้กระแสของสังคมและความต้องการของประชาชน จึงมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะดังกล่าว

สำหรับช่องทางการสื่อสารถึงผู้กำหนดนโยบายมีหลายช่องทาง เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์นิตยสาร จุลส าร วิทยุ วิทยุ
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ท้องถ่ิน หอกระจายข่าว ทีวี ทีวีท้องถิ่น เคเบิ้ลทีวี สื่อดิจิตอล หรือ Social Media เป็นต้น และวิธีการสื่อสารก็มีหลากหลายเช่นกัน 

เช่น ข่าวแจก (Press Release) ซื้อสื ่อ บริการสื่อสารของรัฐแถลงข่าว ส่งภาพข่าวหรือบทความคิดเห็นพิเศษในหนังสือพิมพ์ 

(Opposite Editorial) จดหมายถึงบรรณาธิการปรากฏตัวใน Talk Shows การจัด events หรือการจัดทำเอกสารข้อเท็จจริง (Fact 

Sheet) อินโฟกราฟิก รวมทั้ง คลิปวิดีโอ Motion Graphic เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป เป้าหมายสำคัญในการผลักดันนโยบายผ่านสื่อต้องการให้เกิดนโยบายสาธารณะหรือการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้าง สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) เกิดวาระของสื่อ (Media Agenda) คือ สื่อทุกสื่อ มีข่าวเรื่อง

นโยบายสาธารณะที่เราผลักดัน (Media Coverage) 2) เกิดวาระทางสังคม (Pubic Agenda) เมื่อสื่อทุกฉบับ ทุกประเภทลง

ประเด็นนโยบายสาธารณะนั้น ก็จะเกิดเป็นวาระทางสังคม (Public Agenda) หรือการกล่าวขานกันทุกมุมเมือง ( talk of the 

town) ซึ่งจะนำไปสู่ขั้นตอนที่ 3) คือเกิดนโยบายสาธารณะดังรูปที่ 3.3 

 

 

 

รูปที่ 3.3 ข้ันตอนและเป้าหมายของการผลักดันนโยบายผ่านสื่อ 

 

Q6: มีอะไรอยู่ในมือแล้ว กลุ่มผลักดันนโยบายต้องรวมกลุ่มกันวิเคราะห์ว่าเรามีอะไรในกลุ่มที่จะขับเคลื่อนบ้าง เช่น 

ข้อมูลที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่ ต้องหาข้อมูล ทำวิจัย หรือทำโพลเพิ่มหรือไม่ เครือข่ายที่มีเพียงพอหรือไม่ มีศักยภาพเพียงพอหรือไม่  

ต้องพัฒนาเครือข่ายในประเด็นใดบ้าง ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนมีหรือไม่ มีนักขับเคลื่อนที่จะพูดกับสาธารณะ พูดกับผู้กำหนด

นโยบาย พูดกับสื่อต่าง ๆ หรือไม่ มีแชมป์เปี้ยน บุคคลต้นแบบ หรือชุมชนต้นแบบที่จะให้สื่อไปทำข่าวหรือไม่ ทักษะจำเป็น เช่น 

ทักษะการพูด เขียน ทำงานกับสื่อความสัมพันธ์กับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เครือข่ายร่วมขับเคลื่อนและเครือข่ายสื่อมหรือไม่ อย่างไร 

รวมทั้งงบประมาณในการขับเคลื่อนมีเพียงพอหรือไม่ เป็นต้น 

Q7: เรายังขาดอะไร ต้องทำอะไรเพิ่ม เมื่อวิเคราะห์ส่วนขาดในข้อ 96 แล้ว ถ้าหากข้อใดยังไม่มี หรือยังพร่องอยู่ก็ทำ 

check list ว่ายังพร่องในข้อใด และกำหนดว่าจะเติมเต็มหรือพัฒนาประเด็นเหล่านั้นอย่างไร 

Q 8 : แผนการดำเนินงาน และก้าวแรกคืออะไร เมื่อได้ดำเนินการตามคำถามที่ 1-7 แล้วกิจกรรมสำคัญที่สุดคือการ

จัดทำแผนการขับเคลื่อนนโยบายโดยใช้ข้อมูลข้างต้น กลยุทธ์สำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายประกอบด้วย 5 กลยุทธ์สำคัญ คือ 1) 

ข้อมูลในการขับเคลื่อน 2) การพัฒนาทีมงาน/เครือข่าย 3) การ ล็อบบี้ผู ้กำหนดนโยบาย 4) การชี้แนะผ่านสื่อ หรือ Media 

Advocacy และ 5) การระดมสรรพกำลัง หรือ Social Mobilization ทั้งนี้ ทั้ง 5 กลยุทธ์จะต้องนำมาจัดทำเป็นกิจกรรมในแต่

ละกลยุทธ์โดยมีรายละเอียดว่ากิจกรรมในแต่ละกลยุทธ์จะบรรลุผลลัพธ์อะไร กลุ่มเป้าหมายคือใคร จะทำในช่วงเวลาใด และ

ผู้รับผิดชอบคือใคร 
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Q9: การปรับขบวนและการประเมินผล การปรับขบวนและการประเมินผลเป็นขั ้นตอนการควบคุมกำกับแล ะการ

ประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินการ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

    1. การควบคุมกำกับเพื่อปรับขบวน โดยทีมงานหรือกลุ่มแกน ต้องมีการพบปะ ประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำกับ 

ติดตาม (monitor) ทั้งข้อมูล/ข้อโต้แย้ง และการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงกันข้าม เพื่อกุมสถานการณ์ ที่มงานต้องมีการวิเคราะห์ว่า

วิธีการที่ดำเนินการไป วิธีการใดที่ดี ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ วิธีการใดไม่ควรทำอีก อะไรคือบทเรียนสำคัญที่ได้จากการทำ

กิจกรรมในแต่ละครั้ง และควรจะปรับขบวนหรือกลยุทธ์อย่างไร รวมทั้งต้องมีการสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์กับภา คีเครือข่าย

อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ 

    2. การประเมินผล ประกอบด้วย 

2.1 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) โดยประเมินว่าการขับเคลื่อนทำให้ 

บรรลุวาระของสื่อหรือไม่ ความครอบคลุมของสื่อเป็นอย่างไร และผู้กำหนดนโยบายให้ความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวหรือไม่

อย่างไร 

1.2 การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) โดยประเมินในประเด็นว่าเรื่องที่ 

ขับเคลื่อนกลายเป็นวาระทางสังคมหรือไม่ สร้างความกดดันให้ผู้กำหนดนโยบายและนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการทาง

นโยบายหรือกฎหมาย 

 2.3 การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) โดยประเมินว่านโยบายหรือกฎหมายที่ผ่านการพิจารณา

และมีผลออกมาบังคับใช้หรือไม่กล่าวโดยสรุป จากเครื่องมือ 9 คำถามนี้ สามารถแบ่งเป็น 5 กลยุทธ์หลักในการผลักดัน

นโยบายดังรูปที่ 

กล่าวโดยสรุป จากเครื่องมือ 9 คำถาม สามารถแบ่งเป็น 5 กลยุทธ์หลักในการผลักดัน  

นโยบาย  และตารางที่ 3.2 ซึ่งเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง 5 กลยุทธ์หลัก กับ 9 คำถามในการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อ

การสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งนี้ การมีกลุ่มแกน (core group) ที่มีประสิทธิภาพที่มาจาก 5 กลุ่มกลยุทธ์หลัก คือ กลุ่มข้อมูล กลุ่ม

พัฒนาทีมงานและเครือข่าย กลุ่มทำงานกับผู้กำหนดนโยบาย (ล็อบบี้) กลุ่มทำงานกับสื่อโดยเน้นการช้ีแนะผ่านสื่อ และกลุ่มทำงาน

กับเครือข่ายเพื่อระดมสรรพกำลัง 

ตารางที่ 5.2 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง 5 กลยุทธ์หลัก กับ 9 คำถามในการจัดทำโค รงการผลักดันนโยบาย

สาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 

5 กลยุทธ์หลัก 9 คำถาม 

1. รวบรวมข้อมูล Q1 นโยบาย/วัตถุประสงค์ที่ต้องการขับเคลื่อนคืออะไร 

02 ใครคือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ 

Q3 ใครคือผู้ที่จะสื่อสารให้กับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ 

Q4 จะส่งสารอะไร เร่ืองนี้สำคัญอย่างไร (ต่อผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ) 

06 มีอะไรอยู่ในมือ 

Q7 ต้องทำอะไรเพิ่ม 

Q8 แผนการดำเนินงาน และก้าวแรกคืออะไร  

Q9 ปรับขบวน (ประเมินผล) 

2. พัฒนาทีมงานและเครือข่าย Q3ใครคือผู้ที่จะส่ือสารให้กับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ 

3. ล็อบบี้ Q4 จะส่งสารอะไร เร่ืองนี้สำคัญอย่างไร (ต่อผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ 

4. ชี้แนะผ่านสื่อ Q4 จะส่งสารอะไร เร่ืองนี้สำคัญอย่างไร (ต่อผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ 

Q5ต้องดำเนินการอย่างไรเขาจึงจะได้ยิน และเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของเรา 

5. ระดมสรรพกำลัง Q3 ใครคือผู้ที่จะสื่อสารให้กับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ 

 

ที่มา : ลักขณา เติมศิริกุลชัย : 2560 
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