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บทสรุ ป
มีข้อค้ นพบดังนี ้
1. นิยามการสร้ างเสริ มสุขภาพ/การส่งเสริมสุขภาพ ของประเทศไทยขยายขอบเขตและสอดคล้ องกับ
สากล
2. การสร้ างเสริ มสุขภาพมีมิตทิ ี่เป็ นเป้าหมายของการพัฒนาระบบสุขภาพและเป็ นระบบย่อยของระบบ
สุขภาพด้ วย
3. สถานการณ์ปัจจุบนั ของบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้ องกับระบบการสร้ างเสริมสุขภาพ พบว่า เสริมหนุน
กัน ไปทิศทางเดียวกัน แต่ระบบอภิบาลแยกส่วน กระทรวงสาธารณสุข กําหนดบทบาทตนเองใหม่ให้ มี
หน้ าที่หลักในการอภิบาลระบบ เพิม่ จากเดิมที่เน้ นเป็ นผู้ให้ บริการ, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้ างเสริ มสุขภาพกําหนดบทบาท คือการร่วมมือกับภาคีและการเสริ มศักยภาพภาคีในการสร้ างเสริ ม
สุขภาพ, สํานักงานหลักประกันสุขภาพมีบทบาทเป็ นผู้จดั สรรงบประมาณให้ กบั บริการเพื่อสร้ างเสริม
สุขภาพ, และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีบทบาทในด้ านการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพอย่างมีสว่ นร่วม แต่ทกุ องค์กรมีความเป็ นอิสระ มีกรรมการนโยบายหรื อกรรมการบริ หาร
ที่มาจากหลายภาคส่วน แต่แยกคณะกัน อาศัยอํานาจกฎหมายคนละฉบับ ในภาพรวมพบว่า เริ่ มมี
กลไกไม่ถาวรเชื่อมประสานหน่วยงานระดับนโยบาย 4 หน่วยงาน สสส., กสธ., สปสช., และ สช., แต่
ไม่พบกลไกการเชื่อมงานสร้ างเสริมสุขภาพในระดับจังหวัด, ไม่มีแผนพัฒนากําลังคนด้ านการสร้ าง
เสริมสุขภาพระดับประเทศ และการประเมินผลการสร้ างเสริ มสุขภาพไม่ครอบคลุมทังระบบ
้
เนื่องจาก
งานสร้ างเสริมสุขภาพในระดับพื ้นที่มีความหลากหลายสูง และมีนวัตกรรมที่หลากหลาย
4. สถานการณ์ผลลัพธ์การสร้ างเสริมสุขภาพและการควบคุมปั จจัยเสี่ยงหลักๆ พบว่า การเข้ าถึงบริ การ
สร้ างเสริ มสุขภาพและอนามัยส่วนบุคคลและการลดการตายจากอุบตั เิ หตุจราจรมีแนวโน้ มดีขึ ้นเรื่ อยๆ
แต่มาตรการที่ใช้ ควบคุมปั จจัยเสี่ยงหลักอื่นๆเริ่มชะลอประสิทธิภาพบ้ างแล้ ว ทําได้ แค่เพียงควบคุม
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สถานการณ์ให้ ทรงตัวเช่น อัตราการสูบบุหรี่ เป็ นต้ น ในขณะที่ปัจจัยคุกคามใหม่ๆ เกิดขึ ้นอยู่
ตลอดเวลา
5. บริ บทที่เปลีย่ นแปลงไปจากสถานการณ์ ณ พ.ศ.2552 คือการปฏิรูปบทบาทภายในระบบราชการ
สาธารณสุขระหว่าง พ.ศ.2554-2556 และการเปิ ดเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่กําลังจะมาถึงใน
พ.ศ.2558 นี ้
ข้ อเสนอแนะ
1. ชวนให้ มองการสร้ างเสริมสุขภาพ เป็ นวิธีการของการพัฒนาระบบสุขภาพ ซึง่ ต้ องอาศัยระบบอภิบาล
และระบบสนับสนุนย่อยของระบบสุขภาพในการขับเคลื่อน แต่ตวั ละครอาจจะหลากหลายขึ ้น ทังนอก
้
ภาคส่วนราชการ และนอกภาคส่วนสาธารณสุข จึงมีข้อเสนอว่า ไม่ควรใช้ คําว่า ระบบการสร้ างเสริม
สุขภาพ แต่ควรกําหนดแนวทางการสร้ างเสริมสุขภาพอยูใ่ นหมวดทัว่ ไปของระบบสุขภาพ
2. การอภิบาลงานสร้ างเสริ มสุขภาพ ควรมีการประสานในแนวราบจากองค์กรนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการ
สร้ างเสริ มสุขภาพและมีสว่ นร่วมจากภาคประชาชนด้ วย เน้ นการใช้ ความรู้ในการตัดสินใจ
3. ระบบสร้ างเสริมสุขภาพของไทยมีความก้ าวหน้ าอย่างมากในเชิงนวัตกรรมทางการเงินการคลังเพื่อการ
สร้ างเสริ มสุขภาพ และมีกิจกรรมใหม่ๆที่กองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ สนับสนุนให้ บคุ คล/
ประชาสังคมไปดําเนินการในรูปแบบนวัตกรรม ซึง่ อาจจะยังไม่มีผลการประเมินว่ามีความคุ้มค่าและ
จะช่วยลดผลกระทบจากปั จจัยกําหนดสุขภาพหรื อผลกระทบจากความไม่เท่าเทียมได้ อย่างไรหรื อไม่
จึงเสนอให้ มีการสร้ างเครื่ องมือที่ชว่ ยในการประเมินผลกิจกรรมและนวัตกรรมที่ลงทุนไป เพื่อสร้ างการ
เรี ยนรู้ และพัฒนาศักยภาพของเครื อข่าย โดยเครื่ องมือเหล่านี ้ต้ องส่งเสริมการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ วัดได้ ง่าย และใช้ ภาษาที่เข้ าใจได้ ง่าย
4. กลไกรัฐแบบสัง่ การ หรื อการควบคุมปั จจัยเสี่ยงโดยรัฐจะค่อยๆไม่ได้ ผล จึงควรมีกลไกที่เพิ่มการ
ตรวจสอบจากผู้ได้ รับผลกระทบและผู้สนใจที่เป็ นกลไกที่สามารถตอบสนองได้ รวดเร็วกว่าเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐ มีข้อเสนอให้ รัฐปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพโดยเพิม่ อํานาจให้ กบั
ปั จเจก หรื อ องค์กรที่อาจได้ รับผลกระทบ สามารถเริ่มกระบวนการในการลดปั จจัยเสี่ยงนันๆได้
้ โดยไม่
ต้ องรอให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐเป็ นผู้มีอํานาจในการเริ่มกระบวนการแต่ฝ่ายเดียว
5. ข้ อความในธรรมนูญฯ ที่เป็ นมาตรการของระบบการสร้ างเสริ มสุขภาพนัน้ มีผ้ เู กี่ยวข้ องชี ้ว่า นําไป
ปฏิบตั ไิ ด้ ยาก ดังนัน้ จึงควรมีกระบวนการ ตีความ สื่อสาร และติดตาม หลังจากมีการประกาศใช้
ธรรมนูญฯแล้ ว
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1.ที่มา
พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 กําหนดตามมาตรา 25(1) ให้ คณะกรรมการสุขภาพ
แห่ ง ชาติ จัด ทํ า ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยระบบสุข ภาพแห่ ง ชาติ เพื่ อ ใช้ เป็ นกรอบแนวทางกํ า หนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และการดําเนินงานด้ านสุขภาพของประเทศ เป็ นเครื่ องมือฉายภาพอนาคต ทิศทางของระบบ
สุขภาพที่สงั คมเห็นร่ วมกัน โดยทุกหน่วยงานสามารถหยิบใช้ ทิศทาง หลักการ เป้าหมายหรื อมาตรการร่วม
นี ้ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยไม่ให้ เกิดภาพทิศทางนโยบายขัดแย้ งกันเอง ธรรมนูญว่า
ด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 เป็ นธรรมนูญฉบับแรก ประกอบด้ วย 12 หมวด 111 ข้ อ โดยรู ปแบบ
้ หมวด 4-12 ซึง่ เป็ น
การเขียนหมวด 1-3 ของธรรมนูญฯ เป็ นหลักการและภาพพึงประสงค์ของระบบ ตังแต่
ระบบย่อยตังแต่
้ หมวดการสร้ างเสริ มสุขภาพจนถึงการเงินการคลังด้ านสุขภาพ
อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ผ่านมาพบว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้ านวิถี
ชีวิต สภาพการทํางานและความเป็ นอยู่ของประชาชนไทย ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้ านสังคมและปั จจัย
เสี่ยงด้ านสุขภาพทังด้
้ านพฤติกรรมและปั จจัยเสี่ยงด้ านสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึง่ ปั จจัยเหล่านี ้ส่งผล
ต่ อ ภาวะเจ็ บ ป่ วยและปั ญ หาสุข ภาพที่ เ ปลี่ ย นไป ดัง นัน้ การทบทวนธรรมนูญ ว่ า ด้ ว ยระบบสุข ภาพ
จําเป็ นต้ องทราบสถานการณ์ ของระบบสุขภาพและผลลัพธ์ สุขภาพที่เกิ ดขึน้ ซึ่งปั จจุบันหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เหล่านี ้อยูใ่ นฐานข้ อมูลของแหล่งต่างๆซึง่ ต้ องการการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ เพื่อชี ้สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงตามบริ บท การทบทวนสถานการณ์ ระบบสร้ างเสริ มสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้ วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ครัง้ นี ้จะเป็ นการศึกษาสถานการณ์ โอกาส ภัยคุกคามในระบบสร้ างเสริ ม
สุขภาพ โดยอ้ างอิงจากสาระในธรรมนูญฯพ.ศ.2552 โดยเป็ นการทบทวนและประเมินสถานการณ์ New
Threat New challenge ที่มีเข้ ามาเกี่ยวข้ องกับหมวด 4 การสร้ างเสริ มสุขภาพ รวมถึงสถานการณ์
ปั จจุบันและอนาคตของระบบสร้ างเสริมสุขภาพ โดยนําข้ อมูลจากหมวด 1 – 3 ของธรรมนูญฯซึง่ เป็ น
หลักการและภาพพึงประสงค์ของระบบมาเป็ นส่วนหนึ่งในการทบทวนสถานการณ์ระบบสร้ างเสริ มสุขภาพ
ด้ วย
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ของระบบสร้ างเสริมสุขภาพในช่วง พ.ศ. 2550-2555
2. เพื่อประเมินสถานการณ์ โอกาส ภัยคุกคามในระบบสร้ างเสริ มสุขภาพ โดยอ้ างอิงจากสาระใน
ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
3. เพื่อให้ ข้อเสนอแนะทิศทางที่ควรจะเป็ นในการกําหนดภาพอนาคตหรื อภาพพึงประสงค์ในอีก 10
ปี ข้ างหน้ าในมุมมองของนักวิชาการ
3.วิธีการศึกษา
ทบทวนวรรณกรรม (literature review) มีกรอบประเด็นดังนี ้
1. กรอบแนวคิดระบบการสร้ างเสริ มสุขภาพในประเทศไทย และองค์ประกอบย่อย (subsystem)
ของระบบสร้ างเสริ มสุขภาพ
2. บทบาทหน้ าที่ของแต่ละกลไก/องค์ประกอบย่อยพร้ อมทังความสั
้
มพันธ์เชื่อมโยง
3. บริ บทระบบสร้ างเสริ มสุขภาพที่เปลี่ยนไปและแนวโน้ มโดยครอบคลุมการดําเนินการของภาคี
ภาคส่วนต่างๆ ในแต่ละระบบย่อยของระบบสร้ างเสริ มสุขภาพ
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระบบสร้ างเสริ มสุขภาพ ณ ปั จจุบนั กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ในการดําเนินงานดังกล่าวที่ระบุไว้ ในธรรมนูญฯ
5. สังเกตการณ์ ในกระบวนการสนทนากลุ่มของผู้ที่เกี่ยวข้ องเรื่ องข้ อเสนอในการปรับเนื ้อหาใน
ธรรมนูญฯในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับระบบสร้ างเสริมสุขภาพ
ขอบเขตการศึกษา
ประเมิน สถานการณ์ ระบบสร้ างเสริ ม สุขภาพและเชื่ อ มโยงกับ สาระในธรรมนูญว่า ด้ ว ยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
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4. ผลการศึกษา
4.1 กรอบแนวคิดระบบการสร้ างเสริมสุขภาพในประเทศไทย และองค์ ประกอบย่ อย (subsystem)
ของระบบสร้ างเสริมสุขภาพ
การทบทวนวิวฒ
ั นาการของแนวคิดการสร้ างเสริมสุขภาพในประเทศไทย มีข้อค้ นพบดังนี ้
1. นิยามการสร้ างเสริมสุขภาพ / การส่ งเสริมสุขภาพ ขยายขอบเขตและสอดคล้ องกับสากล
คําว่า “การสร้ างเสริ มสุขภาพ” ถูกใช้ ครั ง้ แรกในขัน้ ตอนการจัดตัง้ กองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ ม
สุขภาพช่วงปี พ.ศ.2541 แทนคําว่า “การส่งเสริ มสุขภาพ” ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษคําเดียวกันคือ “Health
Promotion” โดยที่คําว่าการส่งเสริ มสุขภาพ ยังคงถูกใช้ จากมุมมองของภาคราชการสาธารณสุข ซึ่งในปี
พ.ศ.2554 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ ขยายขอบเขตของการส่งเสริ มสุขภาพจากกิจกรรมส่งเสริ ม
อนามัยส่วนบุคคลและอนามัยสิง่ แวดล้ อม เป็ น กระบวนการที่มงุ่ ส่งเสริ มและสนับสนุนบุคคลและชุมชน ให้
สามารถจัดการหรื อพัฒนาสุขภาพของตนและชุมชน รวมทัง้ การพัฒนาหรื อยกระดับปั จจัยกําหนดสุขภาพ
ซึง่ ความหมายนี ้สอดคล้ องกับ กรอบแนวคิดเรื่ องการสร้ างเสริมสุขภาพระดับสากล (ดูกล่องข้ อความที่ 1)
นิยามที่ประเทศไทยใช้ มีความแตกต่างกันเล็กน้ อยตามช่วงเวลาและบริบท ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
นิยาม 1 “สร้ างเสริมสุขภาพ” หมายความว่า การใด ๆ ที่มงุ่ กระทําเพื่อสร้ างเสริมให้ บคุ คลมี
สุขภาวะทางกาย จิต และสังคม โดยสนับสนุนพฤติกรรมของบุคคล สภาพสังคม และสิง่ แวดล้ อมที่จะ
นําไปสูก่ ารมีร่างกายที่แข็งแรง สภาพจิตที่สมบูรณ์ อายุยืนยาว และคุณภาพชีวิตที่ดี (อ้ างอิงจาก พรบ.กอง
ทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพพ.ศ.2544)
นิยาม 2 “การสร้ างเสริ มสุขภาพ” หมายความว่า การกระทําที่มงุ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บคุ คลมีสขุ ภาวะ
ทางกาย จิต ปั ญญาและสังคม โดยสนับสนุนพฤติกรรมบุคคลและการจัดการสิง่ แวดล้ อมและ
สภาพแวดล้ อม เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม (อ้ างอิง
จากธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2552)
นิยาม 3 การส่งเสริมสุขภาพคือกระบวนการ (Process) ที่จะ Enabling คน/ชุมชน ให้ สามารถที่จะ
Control/Improve สุขภาพของตน/ชุมชน รวมถึงการพัฒนาหรื อยกระดับปั จจัยกําหนดสุขภาพ (Health
Determinants) (อ้ างอิงจากกรมอนามัย พ.ศ.2554)
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กล่ องข้ อความที่ 1: กรอบแนวคิดเรื่องการสร้ างเสริมสุขภาพระดับสากล
ตัวอย่างสาระสําคัญของการประชุมการส่งเสริมสุขภาพระดับโลก (Global Health Promotion
Conference)
-ครัง้ ที่ 1 ที่เมืองออตตาวา ประเทศแคนาดา ตังแต่
้ ปี ค.ศ.1986 มีคําประกาศ Ottawa Charter ได้ ให้
นิยามการสร้ างเสริ มสุขภาพคือ “Health Promotion is the process of enabling people to increase
control over, and to improve, their health” และ เสนอกลยุทธ์การสร้ างเสริมสุขภาพ (Health
Promotion Strategies) 3 ข้ อ (Advocacy for Health, Enable, Mediate) รวมทัง้ แนะนํากิจกรรมที่มี
ผลต่อความผลสําเร็ จของการสร้ างเสริมสุขภาพ (Strategic Actions) 5 กลุม่ กิจกรรม (Build Healthy
Public Policy , Create Supportive Environments, Strengthen Community Actions, Develop
Personal Skills, and Reorient Health Services)
-ครัง้ ที่ 2 ที่เมือง Adelaid ประเทศ Australia ปี ค.ศ.1988 Theme ของการประชุมครัง้ นี ้เป็ นเรื่ องของ
Healthy Public Policy ซึง่ ถือเป็ นข้ อแรกที่จําเป็ นต้ องมี เพื่อให้ เกิด Strategic Action อีก 4 ข้ อตามมา
ในระยะหลังจะใช้ คําว่า Health in all Policy แทน Healthy public policy
-ครัง้ ที่ 3 ที่เมือง Sundsvall ประเทศ Sweden ปี ค.ศ. 1991 โดย Theme ของการประชุมครัง้ นี ้คือเรื่ อง
Supportive Environmental For Health เพื่อเน้ นยํ ้าว่า ประเด็นเรื่ องสุขภาพ และสิง่ แวดล้ อมมีความ
เกี่ยวเนื่องกัน และไม่สามารถแยกกันได้
-ครัง้ ที่ 6 ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2005 กฎบัตรกรุงเทพ ได้ ให้ ความสําคัญกับปั จจัยกําหนด
สุขภาพ (determinants of health) และเน้ นว่าการสร้ างเสริ มสุขภาพเป็ นบทบาทหลักของระบบสุขภาพ
โดยเพิ่มในนิยาม เป็ น Health promotion is the process of enabling people to increase control
over their health and its determinants, and thereby improve their health. It is a core function
of public health and contributes to the work of tackling communicable and noncommunicable diseases and other threats to health และได้ กําหนดแผนกลยุทธ์ปฏิบตั กิ ารส่งเสริม
สุขภาพ 5 ข้ อคือ PIRAB (P = Partnership, I = Investment, R = Regulation & Law, A =
Advocate และ B = Building capacity) เพื่อบริหารจัดการปั ญหาได้ ครอบคลุมรอบด้ านและเหมาะสม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเพิ่มความสามารถของบุคคลในการควบคุมดูแลปั จจัยที่เป็ นตัวกําหนดสุขภาพที่
จะช่วยให้ สขุ ภาพของตนเองดีขึ ้น ด้ วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนตามแผนกลยุทธ์
ที่มา: องค์การอนามัยโลก และ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
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2. การสร้ างเสริมสุขภาพมีมติ ทิ ่ เี ป็ นเป้าหมายของการพัฒนาระบบสุขภาพ (หรื อ ระบบสุขภาพ
ที่พงึ ประสงค์ ) และ เป็ นระบบย่ อยของระบบสุขภาพด้ วย
ประเทศไทยให้ คณ
ุ ค่าของการสร้ างเสริ มสุขภาพว่าเป็ นเป้าหมายทิศทางของการพัฒนาระบบสุขภาพ
ดังจะเห็นได้ จาก 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กําหนดให้ รัฐ “ส่งเสริ ม สนับสนุนและ
พัฒนาระบบสุขภาพที่ เน้ นการสร้ างเสริ มสุขภาพอันนําไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน” และ 2)
พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550 ให้ ความสําคัญกับสิ่งแวดล้ อมและสภาพแวดล้ อมทีเอื ้อต่อ
สุขภาพ เช่นใน มาตรา 5 “บุคคลมีสิทธิในการดํารงชีวิตในสิ่งแวดล้ อมและสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อสุขภาพ
บุคคลมีหน้ าที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการให้ เกิดสิ่งแวดล้ อมและสภาพแวดล้ อม...” 3)
กองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ จัดตังพ.ศ.2544
้
เป็ นแหล่งการคลังในการสนับสนุนการพัฒนา
ความเข็มแข็งของภาคประชาชนในการมีส่วนร่ วมในระบบสุขภาพ และ 4) พระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา47 กําหนดให้ กองทุนหลักประกันฯสนับสนุนค่าใช้ จ่ายเพื่อส่งเสริ ม
กระบวนการมีส่วนร่ วมตามความต้ องการของประชาชนในท้ องถิ่ นเพื่อสร้ างหลักประกันสุขภาพให้ กับ
ประชาชนในพื ้นที่ด้วย เป็ นต้ น
อีกมิติหนึ่ง การสร้ างเสริ มสุขภาพ เป็ นส่วนหนึ่งของบริ การสร้ างเสริ มสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่ง
เป็ นระบบย่อยของระบบบริ การสาธารณสุข (ภายใต้ บริ การ 4 ด้ านคือ ส่งเสริ ม ป้องกัน รักษา ฟื น้ ฟู) โดย
กระทรวงสาธารณสุขได้ เริ่มมีการกระจายอํานาจบทบาทบริการเพื่อสร้ างเสริมสุขภาพให้ กบั องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นบ้ างแล้ ว ซึง่ พรบ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํ
้
านาจฯ พ.ศ.2542 (แผนปฏิบตั ิการ
การกําหนดขันตอนการกระจายอํ
้
านาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2545 ปรับปรุ ง ปี พ.ศ.2551)
กํ าหนดบทบาทบริ การด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นโดยกํ าหนดให้ สถานี
อนามัย (รพ.สต.) เป็ นผู้ดําเนินภารกิจ อย่างไรก็ตาม แนวคิดการปรับบทบาทภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.2554 ได้ จดั แบ่งระบบสุขภาพที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่ของส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุขไว้ 4 ระบบ
ย่อย คือ ระบบบริ การสุขภาพ, ระบบป้องกันและควบคุมโรค, ระบบสร้ างเสริ มสุขภาพ, และ ระบบคุ้มครอง
ผู้บริ โภคด้ านสุขภาพ ซึง่ กําลังอยูใ่ นช่วงการพัฒนาหน่วยงานสาธารณสุข พ.ศ.2554-2556
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4.2 บทบาทหน้ าที่ของแต่ ละกลไก/องค์ ประกอบย่ อยพร้ อมทัง้ ความสัมพันธ์ เชื่อมโยง
สถานการณ์ ปัจจุบันพบว่ า บทบาทขององค์ กรที่เกี่ยวข้ องเสริมหนุนกันแต่ ระบบอภิบาลแยกส่ วน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับระบบสุขภาพย่อมมีความเกี่ยวข้ องกับระบบอภิบาลการสร้ างเสริมสุขภาพ
ไม่มากก็น้อย (ดูรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในภาพที่ 1) หน่วยงานหลักๆที่มีบทบาทเกี่ยวข้ องกับการ
กําหนดทิศทางนโยบายยุทธศาสตร์ และการกระจายทรัพยากรประกอบด้ วย กสธ., สสส.,สปสช.,และ สช.

ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ
จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่ องการก่อเกิดกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ ผู้เขียนชี ้ให้ เห็น
ว่า อิทธิพลจากกระแสโลก ผนวกกับประสบการณ์ที่สงั่ สมจากบทเรี ยนการทํางานเชิงรุกในเรื่ องการจัดการ
ปั จจัยเสี่ยงด้ านพฤติกรรมสุขภาพภายในประเทศ สรุปได้ วา่ การสร้ างเสริมสุขภาพต้ องอาศัยยุทธศาสตร์
ประชาสังคมนํา1 จึงก่อเกิดกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพในปี พ.ศ.2544 ซึง่ เป็ นหัวจักรที่สําคัญใน
การกําหนดยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนสุขภาพนอกภาคราชการสาธารณสุข ซึง่ สสส.มีภารกิจหลักในการ
สนับสนุนขับเคลื่อนขบวนการทางสังคม ชี ้ให้ เห็นว่า ยุทธศาสตร์ ประชาสังคมนํา ได้ เข้ ามามีบทบาทใน
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บทสรุปจากการประชุมวิชาการ สวรส.ครัง้ ที่ 2 เรื่ อง “ส่งเสริ มสุขภาพ:บทบาทใหม่แห่งยุคของทุกคน”6-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2541. อ้ างอิงใน

หนังสือ กรณีศกึ ษากําเนิดกองทุนสสส. เขียนโดย ปาริ ชาติ ศิวะรักษ์ และบรรณาธิการโดย ไพบูลย์สรุ ิ ยะวงศ์ไพศาล จัดพิมพ์โดยมูลนิธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ 2545.
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ระบบสร้ างเสริมสุขภาพ ในขบวนการปฏิรูปที่ควบคูก่ นั มี กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเกิดขึ ้นในปี
พ.ศ.2545 ซึง่ เป็ นแหล่งการคลังให้ กบั ค่าใช้ จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
ต่อมาช่วงปี พ.ศ.2554 ภายในระบบราชการสาธารณสุขของไทยก็มีแนวคิดการปฏิรูปบทบาท
ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ มีกรมอนามัยที่รับผิดชอบด้ านวิชาการเรื่ องการส่งเสริมสุขภาพเริ่ มมีการ
ปรับตัว และเกิดการพัฒนากรอบแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ “Conceptual Framework ของการส่งเสริ ม
สุขภาพ” ขึ ้น ซึง่ ได้ รับฉันทามติเห็นชอบภายในกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 25 พ.ค.54 ดังภาพที่ 2 และ3
นิยามของการส่งเสริ มสุขภาพ
(Health promotion –HP)
คื อ กระบวนการ (Process)
ที่ จ ะ
Enabling คน/ชุมชน ให้ สามารถที่จะ
Control / Improve สุขภาพของตน/
ชุม ชน รวมถึ ง การพัฒ นาหรื อ ยกระดับ
ปั จจั ย กํ า หนดสุ ข ภาพ
(Health
Determinants)

ภาพที่ 2 ระบบสร้ างเสริมสุขภาพ
ที่มา กลุม่ พัฒนาการส่งเสริ มสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้ อม ศอ. 4 [http://hpe4.anamai.moph.go.th/hpe/mission/system.php#]
อธิบายภาพ
1.การส่งเสริ มสุขภาพต้ องควบคูก่ บั เรื่ องอนามัยสิ่งแวดล้ อม (Environmental Health - EH)
2.กระบวนการในการสร้ างเสริ มสุขภาพ จึงประกอบด้ วย 3 กระบวนการหลักคือ
3.System governance & Internal Process คือกระบวนการภายในกระทรวงสาธารณสุขทังเรื
้ ่ อง การกําหนดทิศทาง นโยบายยุทธศาสตร์ โดย
อิงฐานข้ อมูลและความรู้ มีการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ การติดตามประเมินผล การวิจยั พัฒนารวมถึงกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ
ุ ภาพ
ภาคีเครื อข่ายและ Delivery system เพื่อให้ ประชาชนได้ รับการคุ้มครองและได้ รับบริ การส่งเสริ มสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้ อมที่มีคณ
และมาตรฐาน
4.Intersectoral Collaboration Process คือการร่ วมกันทํางานกับภาคีเครื อข่าย ทังในและนอก
้
Health Sectors โดยใช้ การ Advocate และ
Mediate โดยเครื่ องมือในการทํางานร่ วมกัน ได้ แก่การทําโครงการร่ วม, การใช้ MOU , การกําหนดมาตรฐานหรื อการใช้ มาตรการทางกฎหมาย
เป็ นต้ น
5.Non Health Sectors Process ผลของการทํา Intersectoral Collaboration จะทําให้ Non Health sectors เกิด Commitment ซึง่ จะยังผลให้
เกิดการพัฒนาหรื อยกระดับ Health determinants (Intermediate outcome) ที่จะทําให้ Health Promotion /Enviromental Health outcome
รวมถึง Health Outcome ให้ ดีขึ ้น
6.บริ การสุขภาพต้ องทําทังมิ
้ ติของการส่งเสริ ม ป้องกัน รักษาฟื น้ ฟู ไม่สามารถแยกทําตามลําพังได้ เพราะฉะนันต้
้ องบูรณาการร่ วมกับระบบการ
ควบคุมโรค ระบบบริ การสุขภาพและระบบการคุ้มครองผู้บริ โภค โดยมีเป้าหมายที่จะแก้ ปัญหาสาธารณสุขที่เป็ นปั ญหาสาธารณสุขของประเทศ
หรื อลด Burden of Disease (ลด DALY)
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ภาพที่ 3 System governance of health promotion & Internal Process in Health Ministry
ที่มา กลุม่ พัฒนาการส่งเสริ มสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้ อม ศอ. 4 [http://hpe4.anamai.moph.go.th/hpe/mission/system.php#]
อธิบายภาพ Internal Process & System governance.
1. การส่งเสริ มสุขภาพ ประกอบด้ วย 9 Functions (Apply จาก 6Key Function นพ.ณรงค์ศกั ดิ์ อังคะสุวพลา)
2. ด้ านซ้ ายมือของภาพ จะเป็ นส่วนของกลุม่ Functions ที่เกี่ยวกับ การติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ (Surveillance ทัง้ Health
& Health Determinants) การติดตามประเมินผลภาพรวมของการส่งเสริ มสุขภาพ (M&E) การวิจยั และพัฒนารูปแบบบริ การ
รวมถึงเครื่ องมือ (Tools) ได้ แก่มาตรฐานหรื อมาตรการทางกฎหมาย เพื่อสร้ างและจัดการข้ อมูลและความรู้เพื่อสนับสนุนการ
กําหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมถึงการกระจายทรัพยากรที่เป็ นธรรม
3. ตรงกลาง คือส่วนของธรรมาภิบาล หรื อ System Governance คือการกําหนด ทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการกระจาย
ทรัพยากรที่เป็ นธรรม ซึง่ การตัดสินใจ ต้ องอิงข้ อมูลและความรู้จากทางด้ านขวาเพื่อให้ สามารถบูรณาการ และสนับสนุนการ
ดําเนินการให้ เกิดประสิทธิภาพทัง้ Health & Non Health Sector เพื่่อและบรรลุเป้าประสงค์ (Health promotion &
Environmental Health)
4. ด้ านขวามือ คือเรื่ องการเงินการประสานแหล่งทุนการสนับสนุนภาคีเครื อข่าย เพื่อให้ สามารถส่งมอบบริ การส่งเสริ มสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้ อมไปสูป่ ระชาชน/ชุมชน รวมถึงการคุ้มครองประชาชนทังทางด้
้
านกฎหมาย/กฎบัตร การได้ อยู่ในสิ่งแวดล้ อมที่
ปลอดภัยและเอื ้อต่อสุขภาพ (Healthy Setting) การมีระบบที่จะคุ้มครองความปลอดภัยจากผลิตสุขภาพ และบริ การ
สุขภาพ) และการเสริ มพลังให้ ประชาชน/ชุมชน ให้ ร้ ูเท่าทันสุขภาพ (Health Literacy) ซึง่ ถือเป็ นภูมิค้ นุ กันตนเองจาก ปั จจัย
เสี่ยง หรื อสิ่งคุกคามสุขภาพ

อย่ า งไรก็ ต าม หน่ ว ยงานด้ า นสุข ภาพอิ ส ระนอกกระทรวงสาธารณสุข ก็ มี ค วามเป็ นอิ ส ระ
มีคณะกรรมการกําหนดนโยบายและบริ หารงานด้ วยอํานาจหน้ าที่ตามกฎหมายที่ตนถืออยู่ ผู้วิจยั ได้ สรุ ป
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เนื อ้ หาสถานการณ์ ของบทบาทหน้ าที่ ขององค์ประกอบย่อยในการอภิบาลระบบสร้ างเสริ มสุขภาพ ใน
ตารางที่ 1 และมีข้อสังเกต ดังนี ้
 กระทรวงสาธารณสุข กําหนดบทบาทหน้ าที่หลักในการอภิบาลระบบ ประกอบด้ วยการกําหนด ทิศทาง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการกระจายทรัพยากรที่เป็ นธรรม ตลอดจนการทําหน้ าที่ อีก 8 ส่วน คือ1)
การเฝ้าระวังสถานการณ์ (Surveillance ทัง้ Health & Health Determinants) , 2) การติดตาม
ประเมินผลภาพรวมของการส่งเสริ มสุขภาพ (M&E), 3) การวิจยั และพัฒนารู ปแบบบริ การ รวมถึง
เครื่ องมือ (Tools) ได้ แก่มาตรฐานหรื อมาตรการทางกฎหมาย เพื่อสร้ างและจัดการข้ อมูลและความรู้
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ, 4)การประสานแหล่งทุนการสนับสนุนภาคีเครื อข่าย, 5)สนับสนุนเครื อข่าย
เพื่อส่งมอบบริ การส่งเสริ มสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้ อมไปสู่ประชาชน/ชุมชน, 6) การคุ้มครอง
ประชาชนเพื่อให้ ได้ อยู่ในสิ่งแวดล้ อมที่ปลอดภัยและเอื ้อต่อสุขภาพ และ การมีระบบที่จะคุ้มครอง
ความปลอดภัยจากผลิตสุขภาพ และบริ การสุขภาพ, 7)การเสริ มพลังให้ ประชาชน/ชุมชน ให้ ร้ ู เท่าทัน
สุขภาพ (Health Literacy) ซึง่ ถือเป็ นภูมิค้ นุ กันตนเองจาก ปั จจัยเสี่ยง หรื อสิ่งคุกคามสุขภาพ,และ 8)
จัดบริ การส่งเสริ มสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้ อมด้ วย
 ในขณะที่ สสส.กําหนดบทบาท คือการร่วมมือกับภาคีในการกําหนดนโยบายสาธารณะ และมาตรการ
สร้ างเสริ มสุขภาพ, ร่ วมมือกับภาคี ในการพัฒนาความรู้ และจัดการระบบข้ อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
การสร้ างเสริ มสุขภาพ, พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร และการบริ หารจัดการเพื่อสร้ างเสริ มสุขภาพ
ในองค์กรทุกระดับ, ส่งเสริ มบทบาทของสื่อเพื่อปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมของประชาชนใน
การสร้ างเสริ มสุขภาพ, และเสริ มพลังแก่องค์กรของรัฐในการแก้ ปัญหาสุขภาพที่ เกิดขึ ้นฉับพลันให้
ขับเคลื่อนได้ อย่างทันเวลา

และต่อมา สสส.ได้ ทบทวนและกํ าหนดพันธกิจขององค์กรไว้ ว่า “จุด

ประกาย กระตุ้น สาน และเสริ ม พลัง บุค คล และองค์ ก รทุก ภาคส่ว น ให้ มี ขี ด ความสามารถและ
สร้ างสรรค์ระบบสังคมที่เอื ้อต่อการมีสขุ ภาวะ” (แผนหลัก สสส.2555-2557)
 ส่วนสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กําหนดบทบาทในด้ านการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่ วม และ ให้ ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้ านสุขภาพ และติดตามผลการดําเนินงาน, ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแห่งชาติและผลกระทบด้ านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะทัง้
ระดับนโยบายและระดับปฏิบตั กิ าร
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 มีหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการเพื่อการสร้ างเสริ มสุขภาพให้ กับหน่วยปฏิบตั ิระดับชาติ และ ราย
ประเด็น แต่ยงั ไม่กระจายสู่ระดับพื ้นที่ เช่น สวรส., ศูนย์วิจยั ปั ญหาสุรา (ศวส), ศูนย์วิจยั และจัดการ
ความรู้ เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.),และ ศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) เป็ นต้ น
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคสามารถเป็ นแหล่งวิชาการให้ กบั หน่วยปฏิบตั ริ ะดับพื ้นที่ได้ แต่การจัดการยังไม่
เป็ นระบบทัว่ ประเทศ
 ในภาพรวมพบว่า เริ่มมีกลไกไม่ถาวรเชื่อมประสานหน่วยงานระดับนโยบาย 4 หน่วยงาน สสส., กสธ.,
สปสช., และ สช., โดยเป็ นการทํ า งานร่ ว มกันในคณะกรรมการเฉพาะกิ จ ในแต่ล ะเรื่ อ งที่ มีค วาม
จําเป็ นต้ องหารื อกัน เช่นคณะกรรมการสามกองทุน ที่ พิจารณาการให้ หลักประกันสุขภาพของรัฐที่
พิจารณาการให้ หลักประกันสุขภาพของรัฐที่มีกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และสํานักงานประกันสังคมเป็ นคณะกรรมการหลัก ก็มีการเชิญสสส.ไปร่ วมประชุมเป็ นครัง้
คราว เป็ นต้ น แต่ไม่พบกลไกการเชื่อมงานสร้ างเสริ มสุขภาพในระดับจังหวัด, ไม่มีแผนพัฒนากําลังคน
ด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพระดับประเทศ และการประเมินผลการสร้ างเสริ มสุขภาพไม่ครอบคลุมทัง้
ระบบ
 งานสร้ างเสริ มสุขภาพในระดับพื ้นที่มีความหลากหลายสูง และสามารถดึงศักยภาพของทุนเดิมทาง
สังคมของพื ้นที่มาสร้ างเสริมสุขภาพได้ มาก และมีนวัตกรรมที่หลากหลาย
 สถานการณ์ ค วามเข้ ม แข็ ง ของชุม ชนท้ อ งถิ่ น มี ทิ ศ ทางเห็ น เป็ นรู ป ธรรม โดย สสส.มี ก ารจัด สรร
งบประมาณถึง 15% ลงในแผนสุขภาวะชุมชน สร้ างกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคคล ชุมชน ในด้ านการ
สร้ างเสริ มสุขภาพ ระดับพื ้นที่ และพัฒนาชุมชนจัดการตนเองด้ านสุขภาวะ พร้ อมจัดตังศู
้ นย์เรี ยนรู้ สขุ
ภาวะเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลและชุมชน แต่ไม่มีการประสานแผนรวมกับ
กระทรวงสาธารณสุข
 การเปิ ดโอกาสให้ ทุก ภาคส่ ว นมี ส่ว นร่ ว มในการพัฒ นานโยบายสาธารณะที่ เ อื อ้ ต่อ สุข ภาพ ด้ ว ย
กระบวนการมีส่วนร่ วม ถูกกระตุ้นด้ วยพรบ.สุขภาพแห่งชาติ ที่กําหนดให้ มีการจัดทําธรรมนูญสุขภาพ
แห่งชาติทุก 5

ปี , การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทุกปี และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แห่ ง ชาติ ยัง จัด ให้ มี ส มัช ชาสุข ภาพรายประเด็น และรายพื น้ ที่ ไ ด้ อี ก จึ ง มี พื น้ ที่ ห ลายแห่ ง ได้ จัด ทํ า
ธรรมนูญสุขภาพระดับพื ้นที่ได้ แล้ ว
 สถานการณ์ด้านมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อการสร้ างเสริ มสุขภาพ พบว่ามีรายการงบประมาณ
สนับสนุนการสร้ างนโยบายสาธารณะอยู่ในระบบงบประมาณของหน่วยงานในกํากับของรัฐ เช่น สช.,
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มีรายการค่าใช้ จ่ายสําหรับบริ การด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพในระบบงบประมาณของหน่วยงานใน
กํากับของรัฐ เช่น สปสช., และมีกองทุนที่มีรายได้ จากภาษี ระดับชาติคือ สสส.สําหรับการสร้ างเสริ ม
สุขภาพ ส่วนกองทุนสุขภาพตําบลที่สปสช.ร่ วมสนับสนุนได้ ขยายจนเกื อบจะครอบคลุมทุกองค์การ
บริหารส่วนท้ องถิ่นแล้ ว
 มีหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการเพื่อการสร้ างเสริ มสุขภาพให้ กับหน่วยปฏิบตั ิระดับชาติ และ บาง
ประเด็น ยังไม่มีทกุ พื ้นที่ เช่น ศวส.(สุรา), ศจย.(ยาสูบ), ศวปถ.(อุบตั เิ หตุ)
 เมื่อพิจารณาตามกรอบยุทธศาสตร์ ของธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติซงึ่ สอดคล้ องกับกลยุทธ์กิจกรรมตาม
กฎบัตรออตตาวา รวมทังกฎบั
้
ตรกรุ งเทพ พบว่าหน่วยงานหลักด้ านสร้ างเสริ มสุขภาพมีจุดเน้ นทาง
ยุทธศาสตร์ ที่แตกต่างกัน ดังนี ้
1) กระทรวงสาธารณสุขเน้ นการพัฒนาศักยภาพด้ านสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัว ชุมชน และการ
ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขที่เอื ้อต่อการสร้ างเสริ มสุขภาพ รวมทังการใช้
้
มาตรการทางกฎหมาย
ในการพัฒนาสิง่ แวดล้ อมและสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อสุขภาพ
2) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ เน้ นการทํางานสร้ างเสริ มสุขภาพกับภาคีทกุ ภาค
ส่วนทังภาคราชการ
้
(ในหลากหลายกระทรวง) ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคองค์การบริ หาร
ส่วนท้ องถิ่น ภาคชุมชน ภาคเอกชน โดยทํางานในระบบสุขภาพ (ที่กว้ างกว่าระบบบริ การสุขภาพ)
เพื่อลดปั จจัยเสี่ยง สนับสนุนปั จจัยเสริมทางสุขภาพ ในกลุม่ ประชากร องค์กร ชุมชนและพื ้นที่อย่าง
มีสว่ นร่วม
3) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เน้ นการสร้ างความมีสว่ นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ในการให้ หลักประกันสุขภาพโดยในปี พ.ศ.2554 มีพื ้นที่ดําเนินการ 7,425แห่ง (ร้ อยละ95.49)
4) สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เน้ น การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื ้อต่อสุขภาพ และ
การพัฒนาสิง่ แวดล้ อมและสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อสุขภาพ
 ระบบสร้ างเสริ มสุขภาพ เริ่ มสร้ างเสริ มและคุ้มครองสุขภาพของหญิงเด็ก คนพิการ คนสูงอายุ คนด้ อย
โอกาส และกลุม่ คนที่มีความจําเพาะในเรื่ องสุขภาพแต่อาจจะยังไม่พอเพียง จากการทบทวน พบว่า
แม้ จะมีพระราชบัญญัติสง่ เสริ มการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และใน พ.ศ. 2551
สํานักงานส่งเสริ มสวัสดิภาพและพิทกั ษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สงู อายุ (สท.) สังกัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ริเริ่ มให้ การสนับสนุนและความช่วยเหลือในการจัดตังสภา
้
เด็กและเยาวชนทังในระดั
้
บอําเภอและระดับจังหวัด รวมทังพบว่
้
ามีร่างพระราชบัญญัติค้ มุ ครองและ
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ส่งเสริ มสิทธิอนามัยการเจริ ญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ แล้ วก็ตาม แต่ก็ยงั ไม่ได้ ออกเป็ นกฎหมาย
คุ้มครอง รวมทังการสนั
้
บสนุนด้ านงบประมาณจากรัฐ ในการคุ้มครองเด็กและผู้พิการ ก็ยงั ไม่เพียงพอ
 กลไกการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ หรื อ Health Impact Assessment” ที่กําหนดให้ รัฐต้ อง
เปิ ดเผยข้ อมูลกรณีมีผลกระทบต่อสุขภาพไม่มีประสิทธิภาพ แม้ ว่าการทํา เอช ไอ เอ จะเป็ นการบูรณา
การทํางานร่ วมกันการทําการประเมินด้ านสิ่งแวดล้ อม(EIA) ตาม แนวทางการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมของประเทศ(ฉบับปรับปรุ งใหม่) จัดทําโดย สํานัก
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมแล้ วก็
ตาม แต่ ความเข้ าใจของผู้เกี่ยวข้ อง รวมทังการเร่
้
งรัดกระบวนการยังต้ องอาศัยภาคประชาสังคมและ
สื่อมวลชนเป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกัน และการเปิ ดเผยข้ อมูล”ที่ให้ รัฐเปิ ดเผยข้ อมูล
กรณีที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและวิธีป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพให้ ประชาชนทราบ
และจัดหาข้ อมูลให้ นนั ้ ทําได้ ลา่ ช้ า ไม่มีประสิทธิภาพ
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ตารางที่1 สถานการณ์ของบทบาทหน้ าที่ขององค์ประกอบย่อยในการอภิบาลระบบสร้ างเสริมสุขภาพ
1.อํานาจตาม
กฎหมาย

กสธ.
ตามพรบ.
สาธารณสุข
และพรบ.อื่นๆ
ในความ
รับผิดชอบ

2. การจัดการ
ระบบ(System
governance)
และความ
เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานอื่น

กําหนดนโยบาย
และบริ หารตาม
ระบบราชการ
เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานอื่น
ด้ วยแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
และมติครม.

3. กลไกในการ
สร้ างเสริ ม
สุขภาพ

มีกรมอนามัย
และโรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพ
ตําบลและ อสม.
บริ หารจัดการ
โดย สสอ.และ
สสจ.

4.สร้ างและ
เจ้ าหน้ าที่
พัฒนากําลังคน สาธารณสุข
ชุมชน,
อาสาสมัคร

สสส.
ตามพรบ.กอง
ทุนสนับสนุน
การสร้ างเสริ ม
สุขภาพ

สปสช.
สช.
ตามพรบ.
ตามพรบ.
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
สุขภาพแห่งชาติ

หน่วยงานอื่นๆ
ปรับปรุง
กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องโดย
สภา
ผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา
มีคณะกรรมการ มีคณะกรรมการ มีคณะกรรมการ คณะรัฐมนตรี
นโยบาย
เชื่อมโยง
บริ หาร
บริ หาร
ระดับชาติจาก ระดับชาติ จาก ระดับชาติ จาก ทางการบริ หาร
หลายภาคส่วน หลายภาคส่วน หลายภาคส่วน ในระบบราชการ
และมีหน่วยงาน และมีหน่วยงาน และสํานักงาน
และ
ตนเองเป็ น
เศรษฐกิจและ
คณะกรรมการ ตนเองเป็ น
เลขานุการ
เลขานุการ
สังคม เชื่อมแผน
ประเมินผล
แต่งตั้งโดย ครม. คณะกรรมการ คณะกรรมการ ยุทธศาสตร์
มีหน่วยงาน
ตนเองเป็ น
เลขานุการและ
คณะกรรมการ
มีกลไกสมัชชา องค์กรปกครอง
มีกลไก
ผ่านหน่วย
ระดับชาติ
บริ การในระบบ สุขภาพ รวมทั้ง ส่วนท้ องถิ่นมี
ขั้นตอน HIA
หน้ าที่จดั บริ การ
แบ่งเป็ นสํานัก หลักประกัน
เพื่อหนุน
สุขภาพแห่งชาติ เพื่อประเมินผล สาธารณะ และ
กระทบของ
คุ้มครอง
ศักยภาพของ
และกองทุน
ภาคประชา
สุขภาพตําบล สิง่ แวดล้ อมต่อ
สุขภาพ
สังคมภาค
วิชาการและ
ภาครัฐ
สร้ างความ
ร่วมพัฒนา
สร้ างความเข็ม
เข้ มแข็งของภาคี ความเข็มแข็ง
แข็งของสมัชชา
ทุกภาคส่วน ทั้ง ขององค์กร
สุขภาพจังหวัด
ราชการ, ประชา ปกครองส่วน
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กสธ.
ชุมชน
5.การจัดสรรเงิน จัดอัตรากําลัง
สนับสนุน
เจ้ าหน้ าที่ และ
งบอบรม
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
6.การกํากับและ มีตวั ชี ้วัด
ประเมินผล
กิจกรรม

สสส.
สังคม ชุมชน
ท้ องถิ่น เอกชน
เงินกองทุน
สนับสนุนการ
สร้ างเสริ ม
สุขภาพ

สปสช.
สช.
ท้ องถิ่นเพื่อการ
ดูแลสุขภาพ
สบทบเงินให้ กบั กองทุนสุขภาพ
ตําบล

หน่วยงานอื่นๆ

งบประมาณจาก
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น

มีการจัดทํา
มีแต่ภาพรวม
มีการติดตามมติ
รายงานสุขภาพ การเข้ าถึงระบบ สมัชชาสุขภาพฯ
เป็ นประจํา
บริ การสุขภาพ

หมายเหตุ: วิเคราะห์โดยนักวิจยั ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2556

4.3. สถานการณ์ ผลลัพธ์ การสร้ างเสริมสุขภาพและการควบคุมปั จจัยเสี่ยงหลักๆ
รายงานนี ้ยกตัวอย่างสถานการณ์ผลลัพธ์การสร้ างเสริมสุขภาพและควบคุมปั จจัยเสีย่ งที่สําคัญบาง
เรื่ องมาเพื่อให้ เห็นแนวโน้ มของสถานการณ์ ดังนี ้
◦ ระดับอัตราการตายของเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี (U5MR) โดยรวมของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาหลายปี ที่ผ่านมานี ้ ค่าที่ประมาณโดย Inter-agency Group for Child Mortality
Estimation ในพ.ศ. 2553 มีอตั ราการตายเท่ากับ 14 ต่อจํานวนการเกิดมีชีพพันคน
◦ อัตราการฆ่าตัวตาย ไม่ลดลง อยู่ที่ประมาณ 6

คนต่อแสนประชากร หรื อมีผ้ ูฆ่าตัวตายสําเร็ จ

ประมาณ 3,612 คนต่อปี วัยทํางานเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงสุด ภาคเหนือของ ไทยมีอตั ราการฆ่าตัวตาย
สูงสุด ส่วนอัตราการฆ่าตัวตายตํ่าสุดอยูท่ ี่จงั หวัดนราธิวาส
◦ อัตราตายจากอุบตั เิ หตุจราจร มีแนวโน้ มลดลง อยูท่ ี่ประมาณ 17 คนต่อแสนประชากร
◦ อัตราการดื่มสุราของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ ้นไปทรงตัว ระหว่างปี พ.ศ.2550-2554 อยู่ที่ร้อยละ
31.5
◦ อัตราการสูบบุหรี่ ของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ ้นไป มีแนวโน้ มลดลงมาตลอด แต่เริ่ มทรงตัวในปี
พ.ศ.2554 อยูท่ ี่ร้อยละ 21
◦ ประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ ้นไป มีกิจกรรมเคลื่อนไหวและออกกําลังกายไม่เพียงพอในอัตราลดลง
จากร้ อยละ 22.5 ในปี 2547 เป็ นร้ อยละ 18.5 ในปี 2552
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◦ ความเสี่ยงจากการบริโภค วัดจากภาวะอ้ วน, การใช้ ยาเกินความจําเป็ น, และ ค่าใช้ จ่ายทางสุขภาพ
เพิ่มขึ ้น
◦ ภัยเสี่ยงทางสังคม (หญิงตังครรภ์
้
ไม่พร้ อม ความรุนแรง และการพนัน) ปั ญหาชัดเจนขึ ้น
รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ จากภาคผนวก 1
4.4.บริบทที่เปลี่ยนไปและโอกาส ภัยคุกคาม ความท้ าทายต่ อระบบการสร้ างเสริมสุขภาพ
ภาพความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ างระหว่างบริบทเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสุขภาพของบุคคล
ที่จดั ทําโดยคณะทํางานด้ านการสร้ างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค และปั จจัยที่คกุ คามต่อ
สุขภาพ พ.ศ.2551 ยังคงสื่อความหมายได้ ดี (ดูภาพ)
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บริบทที่เปลี่ยน
ข้ อมูลจากการระดมสมองในการวิเคราะห์และจัดทําภาพอนาคตด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพของ
สํานักงานกองทุนสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) ระบุแนวโน้ มหลัก ได้ แก่ การเกิดประชาคมใหม่ และการรวมตัว
ของกลุม่ เศรษฐกิจ และ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และ ปั จจัยผลักดันภายในประเทศ ได้ แก่ วิกฤต
ปั ญหาสังคมและความไม่เท่าเทียม และ วิกฤตการเมือง2
อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ภายในระบบสุขภาพ ผู้วจิ ยั มีความเห็นว่า การจัดการสุขภาพโดยภาค
ประชาชนเริ่มมีความชัดเจนขึ ้น โดยเฉพาะในส่วนของการมีเป้าหมายร่วมเพื่อระบบสุขภาพที่ยงั่ ยืน และ
การใช้ กลไกนโยบายสาธารณะเพื่อลดปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
นอกเหนือจากพัฒนาการของภาคประชาสังคมที่เข็มแข็งขึ ้น และการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ ว
บริ บทที่เปลีย่ นแปลงไปจากสถานการณ์ ณ พ.ศ.2552 ที่สําคัญ คือการปฏิรูปบทบาทภายในระบบราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง พ.ศ.2554-2556 และการเปิ ดเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่กําลังจะ
มาถึงใน ปี พ.ศ.2558 นี ้
การปฏิรูปบทบาทภารกิจภายในกระทรวงสาธารณสุข มีพลวัตรของแนวคิด และเริ่มชัดเจนในปี
พ.ศ.2554 และถูกประกาศเป็ นนโยบายการปฏิรูปบทบาทภารกิจกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปลัดกระทรวง
สาธารณสุขรับตําแหน่งใหม่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ซึง่ บทบาทภารกิจกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงาน
ในสังกัดทัว่ ประเทศ จะปรับเปลี่ยนตาม 5 นโยบาย3 อัน ได้ แก่
1.การจัดการบริ การใน 3 กองทุน คือ กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้ าราชการ กองทุน
หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า และกองทุนประกันสังคม โดยจะเริ่ มในวันที่ 1 ตุลาคมนี ้เป็ นต้ นไป ทังกรณี
้
การล้ างไตและยาต้ านไวรัสเอชไอวี/เอดส์ ที่จะทําให้ เกิดความเท่าเทียมกัน
2.การจัดนโยบายประชาชนการดูแลประชาชน โดยเน้ นการให้ บริการที่ไม่แบ่งแยกโรงพยาบาล
ใหญ่หรื อโรงพยาบาลเล็ก แต่จะให้ เป็ นการทํางานร่วมกัน ซึง่ จะใช้ วิธีการทํางานที่เชื่อมโยงกันในลักษณะ
การให้ บริ การโดยการกระจายผู้ เชี่ยวชาญให้ ไปอยูต่ ามศูนย์ตา่ งๆ มีการประสานงานร่วมกัน
้
านักงาน
3.การส่งเสริ มสุขภาพ โดย สธ.จะต้ องมีบทบาทในการกําหนดการใช้ งบประมาณทังจากสํ
หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) โดย

2

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.). รายงานการวิเคราะห์และจัดทําภาพ
อนาคตด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพของสํานักงานกองทุนสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.). กรกฎาคม 2555
3
เว็บไซด์ผ้ จู ดั การออนไลน์. สธ.ลัน่ ปี 56 ให้ บริ การ 3 กองทุนเท่าเทียม. 1 ตุลาคม 2555.
http://www.manager.co.th/qol/viewnews.aspx?NewsID=9550000119842
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กระทรวงสาธารณสุขจะจัดการดูแลแบบพิเศษ ในกลุม่ ของเด็ก หญิงตังครรภ์
้
คนชรา และวัยทํางาน ที่
จะต้ องมีการจัดการดูแลอย่างเหมาะสม และเจาะจงแบบเฉพาะกลุม่
4.มุง่ เน้ นและส่งเสริมการบริการสุขภาพเกี่ยวกับทีมแพทย์ฉกุ เฉิน และ
5.เตรี ยมความพร้ อมกับกลุม่ ของต่างชาติที่จะเข้ ามาในช่วงของการเปิ ดประชาคม เศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ต่อไป
โดยสิง่ แรกที่ต้องทําคือ การผลักดันให้ กระทรวงสาธารณสุขเป็ นผู้จดั การในเรื่ องของการเงินการ
คลังด้ านสุขภาพเพื่อจะได้ มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเท่าเทียม
ส่วนความก้ าวหน้ าในการดําเนินการปฏิรูป มีความเป็ นพลวัตรสูง โดยเฉพาะการแต่งตังโยกย้
้
าย
ข้ าราชการระดับสูง
ปั จจัยคุกคามและความท้ าทายต่ อระบบสร้ างเสริมสุขภาพ
ปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพที่เชื่อมโยงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ, การขยายตัวของเมือง, การแข่งขัน
ทางการตลาด, การเคลื่อนย้ ายของคน สินค้ าและบริ การ, และภาวะโรคร้ อน ได้ ทวีความเข้ มข้ นขึ ้น
ตัวอย่างเช่น ภาวะนํ ้าหนักเกิน นํ ้าตาลสูง ไขมันสูง,เยาวชนเข้ าถึงปั จจัยเสี่ยงสุรา ยาสูบ และการพนันได้
ง่ายขึ ้น, การเจรจาการค้ าเสรี ทวิภาคีอาจจะมีข้อตกลงที่เพิ่มการเข้ าถึงการบริ โภคสุราและยาสูบมากขึ ้น
หรื อ มีข้อตกลงทวิภาคีหลายกรณีที่อาจจะขัดขวางนโยบายสาธารณะที่ใช้ ควบคุมสินค้ าที่มีผลเสียต่อ
สุขภาพ, สถานการณ์อบุ ตั ภิ ยั ที่กระทบต่อสุขภาพและวิถีชีวิตมีความถี่และทวีความรุนแรงขึ ้น เป็ นต้ น
โอกาส
อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปภายในกระทรวงสาธารณสุข อาจถือเป็ นโอกาส ได้ เช่นกัน ดังนี ้
 เปิ ดโอกาสให้ ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขที่เอื ้อต่อการสร้ างเสริ มสุขภาพมากขึ ้น และ
สามารถดึงศักยภาพของศูนย์วิชาการระดับเขตมาร่วมจัดการความรู้เพื่อสร้ างเสริ ม
สุขภาพในระดับภูมิภาคมากขึ ้น เนื่องจากมีการกระจายอํานาจการจัดบริ การเป็ นแบบเขต
สุขภาพ
 เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางการปฏิรูปที่ต้องการจะมาบริ หารงบประมาณการ
ส่งเสริ มสุขภาพ ดังนัน้ นักวิจยั จึงเห็นว่า อาจเปิ ดโอกาสให้ มีการผสานแผนยุทธศาสตร์
การสร้ างเสริมสุขภาพระหว่างองค์กรจึงเสนอว่า ควรมีการประสานในแนวราบและมีสว่ น
ร่วมจากภาคประชาชนด้ วย หากจะมีการจัดตังคณะกรรมการนโยบายร่
้
วม
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นอกจากนี ้ การกระตุ้นเศรษฐกิจ และการเปิ ดเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็ นสร้ างโอกาส
ให้ ทงภาครั
ั้
ฐ, ธุรกิจเอกชน, และองค์กรพัฒนาเอกชน แสดงบทบาทมากขึ ้นในการปรับตัว รับมือกับความ
เสี่ยงที่เพิม่ ขึ ้นทังต่
้ อสุขภาพกาย จิต และเศรษฐกิจของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
5.ข้ อเสนอแนะทิศทางระบบการสร้ างเสริ มสุขภาพที่พงึ ประสงค์ ในมุมมองของนักวิชาการ

1. ชวนให้ มองการสร้ างเสริมสุขภาพ เป็ นวิธีการของการพัฒนาระบบสุขภาพ ซึง่ ต้ องอาศัยระบบ
อภิบาล และระบบสนับสนุนย่อยของระบบสุขภาพในการขับเคลื่อน แต่ตวั ละครอาจจะ
หลากหลายขึ ้น ทังนอกภาคส่
้
วนราชการ และนอกภาคส่วนสาธารณสุข จึงมีข้อเสนอว่า ไม่ควร
ใช้ คําว่า ระบบการสร้ างเสริ มสุขภาพ และกําหนดแนวทางการสร้ างเสริมสุขภาพอยูใ่ นหมวด
ทัว่ ไปของระบบสุขภาพ
2. การอภิบาลงานสร้ างเสริ มสุขภาพ ควรมีคณะกรรมการนโยบายร่วมที่เป็ นการประสานใน
แนวราบจากองค์กรนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างเสริมสุขภาพและมีสว่ นร่วมจากภาค
ประชาชนด้ วย เน้ นการใช้ ความรู้ในการตัดสินใจ
3. ระบบสร้ างเสริมสุขภาพของไทยมีความก้ าวหน้ าอย่างมากในเชิงนวัตกรรมทางการเงินการ
คลังเพื่อการสร้ างเสริ มสุขภาพ และมีกิจกรรมใหม่ๆที่กองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ
สนับสนุนให้ บคุ คล/ประชาสังคมไปดําเนินการในรูปแบบนวัตกรรม ซึง่ อาจจะยังไม่มีผลการ
ประเมินว่ามีความคุ้มค่าและจะช่วยลดผลกระทบจากปั จจัยกําหนดสุขภาพหรื อผลกระทบจาก
ความไม่เท่าเทียมได้ อย่างไรหรื อไม่ จึงเสนอให้ มีการสร้ างเครื่ องมือที่ช่วยในการประเมินผล
กิจกรรมและนวัตกรรมที่ลงทุนไป เพื่อสร้ างการเรี ยนรู้ และพัฒนาศักยภาพของเครื อข่าย โดย
เครื่ องมือเหล่านี ้ต้ องส่งเสริ มการกระจายอํานาจการตัดสินใจ วัดได้ ง่าย และใช้ ภาษาที่เข้ าใจ
ได้ ง่าย
4. กลไกรัฐแบบสัง่ การ หรื อการควบคุมปั จจัยเสี่ยงโดยรัฐจะค่อยๆไม่ได้ ผล จึงควรมีกลไกที่เพิ่ม
การตรวจสอบจากผู้ได้ รับผลกระทบและผู้สนใจที่เป็ นกลไกที่สามารถตอบสนองได้ รวดเร็วกว่า
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ มีข้อเสนอให้ รัฐปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพโดย
เพิ่มอํานาจให้ กบั ปั จเจก หรือ องค์กรที่อาจได้ รับผลกระทบ สามารถเริ่มกระบวนการในการลด
ปั จจัยเสี่ยงนันๆได้
้ โดยไม่ต้องรอให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐเป็ นผู้มีอํานาจในการเริ่ มกระบวนการแต่
ฝ่ ายเดียว
5. ข้ อความในธรรมนูญฯ ที่เป็ นมาตรการของระบบการสร้ างเสริ มสุขภาพนัน้ มีผ้ เู กี่ยวข้ องชี ้ว่า
นําไปปฏิบตั ไิ ด้ ยาก ดังนัน้ จึงควรมีกระบวนการ ตีความ สื่อสาร และติดตาม หลังจากมีการ
ประกาศใช้ ธรรมนูญฯแล้ ว
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ภาคผนวก I. สถานการณ์ ผลลัพธ์ การสร้ างเสริมสุขภาพและการควบคุมปั จจัยเสี่ยงหลักๆ
(ที่มา: จากรายงานประจําปี ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ)
1. อัตราตายในเด็กอายุต่าํ กว่ า 5 ปี (Under - 5 mortality) มีแนวโน้ มลดลง
ระดับอัตราการตายของเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี (U5MR) โดยรวมของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาหลายปี ที่ผ่านมานี ้ ค่าโดยประมาณของอัตราการตายของเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี (U5MR)
เท่ากับ 12.4 ต่อจํานวนการเกิดมีชีพพันคน หรื อค่าที่ประมาณโดย Inter-agency Group for Child
Mortality Estimation พ.ศ. 2553 มีอตั ราการตายเท่ากับ 14 ต่อจํานวนการเกิดมีชีพพันคน ซึ่งถือว่า
ใกล้ เคียงมาก

2. อัตราการฆ่ าตัวตาย ทรงตัว
จากการเก็บข้ อมูลของกรมสุขภาพจิต พบว่า สถิตกิ ารฆ่าตัวตายของคนไทย โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ ประมาณ 5.77
คนต่อประชากรแสนคน หรือมีผ้ ฆู า่ ตัวตายสําเร็จประมาณ 3,612 คนต่อปี และถ้ าคิด เฉลี่ยต่อวัน พบว่าใน
แต่ละวันมีคนฆ่าตัวตายถึง 12 คน หรื อเฉลี่ย 1 คนต่อทุก ๆ 2 ชัว่ โมง วัยทํางานเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงสุด ข้ อมูล
จากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2548-2553 พบว่า กลุม่ ที่มีแนวโน้ มฆ่าตัวตาย
มากที่สดุ คือ คนวัยทํางาน ในกลุม่ อายุ15-59 ปี โดยอัตราเฉลี่ย 7-8 คนต่อแสนประชากร และสาเหตุการฆ่า
22

ตัวตายส่วนใหญ่ คือ ความเครี ยด รองลงมา คือ โรคซึมเศร้ า ติดยาเสพติด และการเจ็บป่ วยทางกาย

สถิติการฆ่ าตัวตายตามอายุ และเพศในเรื่ องของกลุ่มอายุ และเพศของผู้ที่ฆ่าตัวตายสําเร็ จ
และผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย แล้ ว จะพบว่า ช่วงอายุของผู้ท่ีฆ่าตัวตายสําเร็ จในประเทศไทยอยู่ในช่วงอายุ
30-39 ปี มากที่สดุ และถ้ าแบ่งตามเพศ จะพบว่า เพศชายฆ่าตัวตายสําเร็ จมากกว่าเพศหญิงถึง 4 เท่า แต่
เพศหญิงมี แนวโน้ มที่คดิ จะฆ่าตัวตายได้ ง่าย และมีจํานวนมากกว่าเพศชาย
สถิติการฆ่ าตัว ตายตามพืน้ ที่ในประเทศไทยพื น้ ที่ ที่ มี ผ้ ูฆ่า ตัวตายมากที่ สุดในรอบหลายปี
มาแล้ ว จะพบว่าภาคเหนือของ ไทยมีอตั ราการฆ่าตัวตายสูงสุด ส่วนอัตราการฆ่าตัวตายตํ่าสุดอยู่ที่จงั หวัด
นราธิวาส
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3.อัตราตายจากอุบัตเิ หตุจราจร ควบคุมได้ มีแนวโน้ มลดลง
การเสียชีวิตและบาดเจ็บ แนวโน้ มสถิติผ้ เู สียชีวิตจากอุบตั ิภยั จราจรเริ่ มลดลงตามลําดับจากปี
2546 ที่มีผ้ ูเสียชีวิต จํานวน 14,063 คน ลดลงเหลือ 10,717 คน ในปี 2552 โดยอัตราการเสียชีวิตจาก
อุบตั ิภยั จราจรต่อประชากรหนึ่งแสนคน ลดลงจาก 22.90 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ในปี 2546 เหลือ
ผู้เสียชีวิต 16.87 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ในปี 2552 คิดเป็ นอัตราลดลง ร้ อยละ 23 ขณะที่อตั ราการ
บาดเจ็บต่อประชากรหนึ่งแสนคน ในปี 2552 ลดลง ร้ อยละ 24 และอัตราการเกิ ดอุบัติเหตุต่อรถยนต์
10,000 คัน ลดลงร้ อยละ 26
ผลงานความก้ าวหน้ าที่สาํ คัญด้ านความปลอดภัยทางถนน
 พัฒนานโยบายระดับชาติ
 ส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุ
 สนับสนุนพลังประชาชนช่วยลดอุบตั เิ หตุ
 ยกระดับระบบข้ อมูลเพื่อป้องกันอุบตั เิ หตุ
4.การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควบคุมได้ ทรงตัว

สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติได้ การสํารวจพฤติกรรมการดื่มสุราของประชากรอายุ 15 ปี ขึ ้นไป ในช่วงปี
2544-2554 พบว่า อัตราการดื่มสุราของประชากรในปี 2544-2554 มีแนวโน้ มลดลง คือร้ อยละ 32.7 เป็ น
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ร้ อยละ 30.0 แต่กลับเพิ่มขึ ้นในปี 2552เป็ น ร้ อยละ 32.0 และลดลงเล็กน้ อยในปี 2554 เป็ นร้ อยละ 31.5
อัตราการดื่มแบบเสี่ยงปานกลางขึ ้นไปลดลง
ผลงานความก้ าวหน้ าที่สาํ คัญด้ านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ต่อยอดนโยบายและยุทธศาสตร์ ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
 ส่งเสริมการปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
 พัฒนาระบบบําบัดรักษาผู้ตดิ สุรา
 ขยายผลการจัดงานประเพณีปลอดแอลกอฮอล์ออกไปทัว่ ประเทศตลอดปี
5. อัตราการสูบบุหรี่ ควบคุมได้ ทรงตัว
สํานักงานสถิติแห่งชาติสํารวจอัตราการสูบบุหรี่ ของประชาชนชาวไทยอายุ 15 ปี ขึ ้นไป ที่สบู บุหรี่
ในช่วงปี 2534-2554 พบว่าอัตราการสูบบุหรี่ ของประชาชนชาวไทยมีแนวโน้ มลดลง แต่เริ่ มทรงตัวในปี พ.ศ.
2554 อยูท่ ี่ร้อยละ21
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ผลงานความก้ าวหน้ าที่สาํ คัญด้ านควบคุมยาสูบ
 ประกาศใช้ ยทุ ธศาสตร์ ควบคุมการบริ โภคยาสูบแห่งชาติ และแนวทางของกรอบอนุสญ
ั ญาว่าด้ วย
การควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก เช่น การเพิ่มภาษีสรรพสามิตบุหรี่ ทังตามราคาและตาม
้
ปริ มาณ และเพิ่มภาษี ยาเส้ นมวนเอง, การขยายภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ , การห้ ามโฆษณาแบบ
้ ามตังโชว์
้ ณ จุดขาย, การเพิ่มพื ้นที่ห้ามสูบบุหรี่ , พัฒนาระบบสนับสนุนให้
เบ็ดเสร็ จ รวมทังห้
ประชาชนเลิกบุหรี่ , และการสร้ างค่านิยมในการปฏิเสธการสัมผัสควันบุหรี่ มือสอง
6.ภาวะขาดกิจกรรมทางกาย (การออกกําลังกาย) ลดลง
เมื่อเปรี ยบเทียบผลการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่ างกาย ครัง้ ที่ 3 ปี 2547 กับการ
สํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่ างกาย ครัง้ ที่ 4 ปี 2552 ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
พบว่าประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ ้นไป มีกิจกรรมเคลื่อนไหวและออกกําลังกายไม่ เพียงพอในอัตรา
ลดลง จากร้ อยละ 22.5 ในปี 2547 เป็ นร้ อยละ 18.5 ในปี 2552 โดยพบในกลุม่ อาชีพที่มีลกั ษณะไม่ต้องใช้
แรงกายมาก เช่น งานเสมียน นักวิชาการ ผู้บริ หาร ผู้ที่ไม่มีอาชีพ และแม่บ้าน ซึ่งเป็ นกลุ่มเป้าหมายของ
การส่ง เสริ ม ให้ อ อกกํ า ลัง กายเพิ่ม เติม ซึ่ง มี ก ารสูญเสีย ค่า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษาสุข ภาพเป็ นจํ า นวนเงิ น
175,000 ล้ านบาท
ประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ ้นไป มีกิจกรรมทางกาย คือ การทํางาน การเดินทาง และกิจกรรมยามว่าง
อยู่ในระดับเพียงพอคือมีกิจกรรมทางกายตังแต่
้ ระดับปานกลางขึ ้นไป (ออกแรงต่อเนื่อง 10 นาทีขึ ้นไป)
ร้ อยละ 81.5 ในจํานวนนี ้แบ่งเป็ นกิจกรรมทางกาย ระดับมาก ร้ อยละ 56 เช่น การยกของหนัก งานก่อสร้ าง
ขุดดิน เต้ นแอโรบิก วิ่ง เป็ นต้ น และกิจกรรมทางกาย ระดับปานกลาง ร้ อยละ 25.5 เช่น การทํางานบ้ าน ถือ
ของเบาๆ เดินไปมา เป็ นต้ น เฉลี่ยคนไทยมีกิจกรรมทางกายยามว่าง เท่ากับ 81.4 นาทีตอ่ วัน
กลุ่มผู้มีกิจกรรมทางกาย กลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวทางกาย และการออกกําลังกายเพียงพอมี
สูงสุดในช่วงอายุ 37-59 ปี ซึง่ เป็ นวัยทํางาน รองลงมาคือ ช่วงอายุ 15-27 ปี และตํ่าสุดคือกลุ่มอายุ 80 ปี
ขึ ้นไป
การออกกําลังกาย ในปี 2553 มีประชาชนเข้ าร่วมกิจกรรมการออกกําลังกาย ที่สนับสนุนโดย สสส.
ไม่ตํ่ากว่า 520,000 คน ซึง่ ใกล้ เคียงกับปี 2552
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ผลงานความก้ าวหน้ าที่สาํ คัญด้ านการออกกําลังกาย
 ส่งเสริ มให้ คนไทยมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจําวันผ่านกิจกรรมทัว่ ประเทศ
 ขยายภาคีเครื อข่ายที่มีมาตรการส่งเสริ มการออกกําลังทัว่ ไทยร่ วมจัดกิจกรรมออกกําลังกาย
ทัว่ ไทย
 สร้ างนวัตกรรมให้ คนไทยออกกําลังกายสนุก ทําได้ ทกุ ที่
7.ภัยเสี่ยงจากการปกป้องสุขภาพจาก “การบริโภค”
สถานการณ์การบริ โภคเกินความจําเป็ น ประชากรอายุตงแต่
ั ้ 15 ปี ขึ ้นไป มีภาวะความดันโลหิตสูง
ร้ อยละ 21.4 ความชุกของโรคเบาหวานร้ อยละ 6.9 หรื อประมาณ 3.5 ล้ านคน อยู่ในระดับสูงใกล้ เคียงกับ
ผลสํ า รวจในปี 2547 และพบผู้มี ภาวะอ้ ว นลงพุง ในหญิ ง มี สูงถึ ง ร้ อยละ 45 ขณะที่ ชายมี ร้อยละ 18.6
สอดคล้ องกับผลสํารวจการรั บประทานผักหรื อผลไม้ อย่างเพี ยงพอ มีเพี ยงร้ อยละ 18 เพิ่มขึน้ จากการ
สํารวจครัง้ ก่อนเล็กน้ อยโดยที่มีคนไทยรับประทานผักและผลไม้ อย่างเพียงพอร้ อยละ 17.6 สะท้ อนให้ เห็น
ความจําเป็ นเร่งด่วนในการจัดการปั ญหาภาวะนํ ้าหนักเกินและโรคอ้ วน ขณะที่เส้ นรอบเอวเฉลี่ยของคนไทย
วัย 15 ปี ขึ ้นไป ขยายเพิ่มขึ ้น 0.5 เซนติเมตร ภายในเวลา 5 ปี (ปี 2546-2550)
คนไทยกินยาเกินความจําเป็ น พบว่า คนไทยวัย 15 ปี ขึ ้นไป นิยมใช้ ยาแก้ ปวดและยาคลาดเครี ยดทัง้
ในเขตเมืองและชนบท โดยร้ อยละ 2.3 กินยาแก้ ปวดทุกวัน ร้ อยละ 4.3 กินเกือบทุกวัน และร้ อยละ 20.9
กิน 2-3 วันต่อสัปดาห์ ด้ านยาคลายเครี ยดและยานอนหลับ พบว่าร้ อยละ 3.3 กินยาคลายเครี ยด หรื อ ยา
นอนหลับเป็ นประจํา นอกจากนี ้ ยังพบว่าร้ อยละ 1.1 กินยาลดความอ้ วน
สัดส่วนค่าใช้ จ่ายด้ านยาต่อค่าใช้ จ่ายสุขภาพรวมทัง้ หมดสูงถึง ร้ อยละ 42.8 ของค่าใช้ จ่ายเพื่ อ
สุขภาพของประชาชนไทยทัง้ ประเทศ ซึ่งสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้ วหลายประเทศ สาเหตุหลักเกิดจาก
จุดอ่อนของระบบการควบคุมการสัง่ จ่ายยา เริ่ มจากสิทธิบตั รซึง่ ทําให้ ยาที่ผกู ขาดมีราคาแพง การส่งเสริ ม
การขายยาที่ขาดจริ ยธรรม ความอ่อนแอขององค์กรวิชาชีพ สวัสดิการข้ าราชการที่ใช้ ระบบการจ่ายแบบ
ปลายเปิ ด กฎหมายล้ าสมัย และไม่มีมาตรการควบคุมราคา ส่งผลกระทบให้ ผ้ ปู ่ วยเข้ าไม่ถึงยาและเพิ่ม
ภาระงบประมาณด้ านสาธารณสุข
ผลงานความก้ าวหน้ าที่สาํ คัญด้ านการปกป้องสุขภาพจาก “การบริโภค”
 ลดความเสี่ยงจากบริ โภคอาหารและผลิตภัณฑ์ในท้ องตลาด
 สนับสนุนให้ คนไทยได้ ใช้ ยาอย่างเหมาะสม
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8.ภัยเสี่ยงทางสังคม (หญิงตัง้ ครรภ์ ไม่ พร้ อม ความรุ นแรง และการพนัน)
ความเข้ มแข็งของครอบครัว ครอบครัวคือสถาบันแรกและสําคัญที่สดุ ที่จะช่วยปกป้องและส่งเสริ ม
สุขภาวะของคนไทย แต่ปัจจุบนั ครอบครัวไทยยังมีความอ่อนแอ ข้ อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ พบว่าการหย่าร้ างมีแนวโน้ มสูงขึ ้นอย่างรวดเร็ ว จากประมาณ 1 ใน 4 ของการจด
ทะเบี ย นสมรสในปี 2548 เพิ่ ม ขึ น้ เป็ น 1 ใน 3 ของการจดทะเบี ย นสมรสในปี 2551 ความรุ น แรงใน
ครอบครัว ซึง่ ส่วนใหญ่ความรุนแรงที่เกิดกับสตรี มาจากสามี และปั ญหาเด็กที่ถกู ทอดทิ ้ง สร้ างความรุนแรง
ก่อคดี และตังครรภ์
้
ก่อนวัยอันควร ทังหมดนี
้
้เป็ นวัฎจักรอันเนื่องมาจากครอบครัวและสังคมที่ออ่ นแอ
การพนัน ยังพบทั่วไปในสังคมไทย โดยร้ อยละ 70 ของผู้ใหญ่เล่นการพนันเป็ นประจํา ประมาณ
มูลค่าถึง 36,000 ล้ านบาทต่อปี กิจกรรมส่วนใหญ่ผิดกฎหมายรายได้ จากการพันประเภทหวยใต้ ดิน การ
พนันฟุตบอลและบ่อนกาสิโน มีมลู ค่าประมาณ ร้ อยละ 4-8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ เยาวชนทุก
ระดับการศึกษาเล่นพนันฟุตบอลเป็ นครัง้ คราวถึงประจํา นักศึกษาอุดมศึกษาเล่นพนันฟุตบอลมากที่สดุ
(ร้ อยละ 16.6) รองลงมา คือ อาชีวศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้ น และประถมศึกษา
(ร้ อยละ 14.5, 10.1, 7.8 และ 4.0 ตามลําดับ) ก่อให้ เกิดผลกระทบทังการฆ่
้
าตัวตาย ถูกทําร้ ายร่ างกาย
ความรุนแรงในครอบครัว การทุจริตคอรัปชัน่ การฟอกเงิน และการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ รวมถึง
การค้ าประเวณีเพื่อใช้ หนี ้
ผลงานความก้ าวหน้ าทีสาํ คัญด้ านการเพิ่มภูมิค้ ุมกันภัยเสี่ยงทางสังคม
 สนับสนุนการลดความรุนแรงในครอบครัว สถาบันการศึกษา และสังคม
 เปิ ดแนวรุกป้องกันปั ญหา “แม่วยั รุ่น”
 ประสานเครื อข่ายรณรงค์ลดการพนัน
 พัฒนาช่องทางรับมือจากภัยธรรมชาติ
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ภาคผนวก II. บันทึกสังเกตการณ์ การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ธรรมนูญสุขภาพ
ประชุมเรื่อง: เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ธรรมนูญสุขภาพกับการหนุนเสริ มระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้ าน
สุขภาพ และการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งด้ านสุขภาพในระดับชุมชนท้ องถิ่น
วันที่: 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 8.30-13.00 น.
ประชุม: ณ ห้ องประชุม Virgo ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
จํานวนผู้เข้ าประชุม: 18 คน โดยมี อ. เดชรัตน์ สุขกําเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เป็ น
ประธานการประชุม
บันทึกสังเกตการณ์ โดย: กุมภการ สมมิตร
สรุ ปสาระการประชุม
อาจารย์ เดชรัตน์ สุขกําเนิด เริ่ มบรรยาย “ในวันนี ้ เราคิดอย่างไร กับธรรมนูญสุขภาพ” โดยเริ่ ม
จากการปฏิ รู ป สุข ภาพ พ.ศ. 2543-2550

ได้ พรบ. สุข ภาพแห่ ง ชาติ และก่ อ ให้ เ กิ ด ธรรมนูญ ฯ

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, สมัชชาสุขภาพ, นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ, และการประเมินผล
้
วย ธรรมนูญฯ ตามมาตรา 46 ว่าใช้ เพื่อเป็ นกรอบและแนวทางในการ
กระทบทางสุขภาพ จากนันตามด้
กําหนดนโยบาย และทบทวนทุก 5 ปี ต่อด้ วย มาตรา 48 ว่าด้ วยคณะ รมต. ให้ ผกู พันหน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องที่จะต้ องดําเนินการต่อไปตามอํานาจหน้ าที่ของตน
คุณสุริยา ผช.ผู้ใหญ่ บ้าน จ.สระแก้ ว ได้ เล่าถึงกระบวนการสร้ างธรรมนูญหมู่บ้าน แล้ วนํ าไปสู่
ระดับจัง หวัด โดยมี ก ารจัดประชุม กัน ในพื น้ ที่ ทุก ๆหมู่บ้า น ในช่ว งเวลาหลัง เลิก งานของประชาชน มี
ผู้เข้ าร่ วมทังเด็
้ กและผู้ใหญ่ โดยผู้เข้ าร่ วมได้ แสดงความคิดเห็นถึงสิ่งที่ต้องการสร้ างให้ ชมุ ชนเขาอยู่ดี กินดี
มี ค วามสุข จากนัน้ เขาได้ นํ า ข้ อ ความต่า งๆ มาคัดกรองแล้ ว เขี ยนธรรมนูญ หมู่บ้า น ซึ่ง ชุม ชนภูมิ ใ จใน
ธรรมนูญหมูบ่ ้ าน แล้ วก็ปฏิบตั ติ ามนันเขารู
้ ้ สกึ ว่าตนเองเป็ นเจ้ าของ
คุณชาติวฒ
ั น์ ร่ วมสุข จ.อํานาจเจริ ญ ได้ กล่าวว่า ชุมชน ต้ องเกิดจากรากเหง้ า ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
และกําหนดอนาคตที่ตนเองจะเดินไป มีโจทย์ร่วมว่า ทําไมเราถึงยากจน บวกกับบริ บททางการเมือง เกิด
ความกระเทือนต่อทังจั
้ งหวัดเป็ นอย่างมาก มีการทําเคลื่อนธรรมนูญจังหวัด โดยภาคส่วนและชมรมต่างๆ
อย่างมาก วางแผนจะตังงบเพื
้
่อเคลื่อนในปี หน้ า อ.ประเชิญ คนเทศ ชมรมเรารักษ์ แม่นํ ้าท่าจีน ได้ กล่าว
เกี่ยวกับการในการทบทวนธรรมนูญ อาจจะนํากระบวนการจัดทําและขับเคลื่อนธรรมนูญระดับท้ องถิ่น มา
ประยุกต์ใช้ ในระดับชาติ

แต่ไม่ใช่นําเนือ้ หามารวมกัน เพราะมีความแตกต่างและหลากหลายเกินไป

ธรรมนูญแต่ละระดับมีหน้ าที่แตกต่างกัน
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สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ก็ได้ กล่าวว่าในการทบทวนให้ พิจารณาธรรมนูญระดับชาติและระดับ
พื ้นที่ควบคูก่ นั ไป
โดยผู้เข้ าร่ วมประชุมได้ กล่ าวเกี่ยวกับเป้าหมายของการมีธรรมนูญว่ ามีไว้ เพื่อ
 ร่มใหญ่ในการร่างธรรมนูญพื ้นที่: เขียนได้ ใน ภาพของธรรมนูญระดับประเทศดีแล้ วแต่อาจมี
บทเฉพาะกาลแนบเพื่อเอื ้อให้ ระดับในพื ้นที่นําไปใช้ ได้
 ร่มในการนําไปใช้ : เนื่องจากเป็ นร่มเลยใหญ่และกว้ างเกินไปนําไปปฏิบตั ใิ นระดับพื ้นที่ได้ ยาก
 ประสิทธิผลของการทําธรรมนูญ การขยับไม่ได้ เพราะไม่ร้ ูสกึ การเป็ นเจ้ าของ อาจต้ องมีการทํา
MOU ในการนําไปปฏิบตั ิ
จากนันก็
้ เริ่ มประเด็นคําถาม คือ เจตจํานงธรรมนูญเป็ นของสังคม ร่ วมกัน จริ งหรื อไม่, ยังจําเป็ น
อยู่หรื อไม่, ถ้ าไม่ควรใช้ เครื่ องมือใด โดยการนําธรรมนูญ หมวด 4 การสร้ างเสริ มสุขภาพ, หมวด 10 การ
เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้ านสุขภาพ มาเป็ นตัวอย่างในการเสนอความคิดเห็น และยังมีคําถามเพิ่มเติม คือ
ธรรมนูญ เคยเป็ น/ยังเป็ น ของเราหรื อไม่, หลังจากมีธรรมนูญ เหตุการณ์เปลี่ยนไปหรื อไม่, จําเป็ นต้ องมีอยู่
หรื อไม่โดยสามารถสรุปข้ อมูลได้ ดงั นี ้
หมวด 4
ข้ อความในมาตรามีความเป็ นอุดมคติสงู มาก แต่ในสภาพการณ์ ที่รัฐไม่เหลียวมอง มันก็เป็ นแค่
กระดาษ นําไปปฏิบตั ยิ าก ต้ องหาวิธีให้ มนั เกิดการปฏิบตั ิ หรื อเปลี่ยนวิธีการสื่อสารหรื อสํานวนให้ ง่ายต่อรัฐ
ในการทําความเข้ าใจ ในแต่ละหมวดควรมีกระบวนการที่ชดั เจน ไม่ใช่ทกุ อย่างให้ รัฐ (แล้ วรัฐได้ ทําจริ งหรื อ
ยัง) ซึง่ ดูแล้ วกว้ างเกินไป แต่ข้อความที่เขียนก็ถือว่าดีแต่ยงั เป็ นนามธรรม ธรรมนูญต้ องการร่ วมกันจากทัง้
ท้ อ งถิ่ น และภาครั ฐ ต้ อ งมี ก ารสนับ สนุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี คํ า บางคํ า ที่ ค วรจะเปลี่ ย น เช่ น คํ า ว่ า
เจตจํานงค์ ควรเปลี่ยนเป็ น หน้ าที่
หมวด 10
เนื ้อหาดีแล้ ว แต่ขึ ้นกับวิธีการกระตุ้นการนําไปใช้ ซึง่ ในแต่ละมาตราในตัวอย่างจากธรรมนูญพื ้นที่
มีการเขียนทัง้ “ให้ รัฐทํา” และ “ให้ ประชาชน ทํา” โดยรัฐเอื ้ออํานวย อยากให้ ตดั คําว่า “รัฐ” ออก เพราะบาง
คนตีความว่า ตนเอง ไม่ใช่รัฐ แม้ กระทัง่ ม.เกษตรศาสตร์ กรมต่างๆ สสส. สปสช. ก็ไม่คดิ ว่าตนเองเป็ นรัฐ
แต่ในความเป็ นจริ งแล้ วใช่ และอยากให้ เขียนอธิบายรายละเอียด เกี่ยวกับกลไกต่างๆ และรัฐสัง่ ให้ ใครทํา
โดยเขียนระบุหน่วยงานลงไปเพื่อความชัดเจน
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