


บทเรีียนกลไกการีขัับเคล่�อน 
งานสร้ีางเสริีมสุขัภาพในมิติิต่ิางๆ



บทเรีียนกลไกการีขัับเคล่�อน
งานสร้ีางเสริีมสุขัภาพในมิติิต่ิางๆ
เลขมาตรฐานสากลประจำำาหนังสือ
ISBN   ……………………………..
บรรณาธิิการ		 พญ.สุพัตรา		ศรีวณิิชชากร
	 	 	 	 	 ผการัตน์		ฤทธิิ์�ศรีบุุญ	

เรียบเรียงเน้ื้�อหา
	 	 	 	 	 ผศ.ดร.ภััทระ		แสนไชยสุริยา
	 	 	 	 	 และคณิะ
    
บรรณาธิิการเล่่ม	 ผการัตน์		ฤทธิิ์�ศรีบุุญ
ออกแบบ   	 ปุณิณิดา		สายยศ
พิิมพ์ิคร้�งทีี่� 1 	 มีนาคม		2565
จำำานื้วนื้พิิมพ์ิ 		 300	เล่ม
พิิมพ์ิทีี่�   สหมิตรพริ�นติ�งแอนด์พับุลิสชิ�ง
จ้ำดที่ำาโดย  	 	 มูลนิธิิ์สถาบัุนวิจัำยและพัฒนาระบุบุสุขภัาพชุมชน	(มสพช.)
สน้ื้บสนุื้นื้การจ้ำดที่ำาโดย  
	 	 	 	 	 สำานักงานกองทุนสนับุสนุนการสร้างเสริมสุขภัาพ	(สสส.)



บทนำำ�

บทเรีียน กลไก วิิธีีการี เพ่ื่�อการีขัับเคล่�อน
การีสร้ีางเสริีมเสริีมสุขัภาพื่ในมิติิต่ิาง ๆ  

	 เป็นที�ทราบุกันดีว่า	 การมีสุขภัาพดี	 เป็นเงื�อนไขเบืุ�องต้นสำาหรับุสังคมที� 
สงบุสุข	และมีการพัฒนาอย่างยั�งยืน		และการที�คนเราจำะมีสุขภัาพดีนั�น	ต้องมีการ
สร้างเสริมสุขภัาพอย่างเหมาะสม	ไม่ใช่รอให้เจ็ำบุป่วยแล้วจึำงเข้ารับุการรักษา	หรือ
อาจำกลา่วอีกนัยยะหนึ�งได้ว่า	ประชาชนจำะมสุีขภัาพดไีด้	ไม่ใช่ขึ�นกับุการที�ประเทศ
มีระบุบุการรักษาทางการแพทย์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั�น	แต่จำำาเป็นต้องมีระบุบุ
จัำดการสุขภัาพในด้านการสร้างเสริมสุขภัาพที�มีคุณิภัาพทั�วถึงด้วย		
	 เอกสารฉบุับุนี�	 เป็นส่วนหนึ�งของการสังเคราะห์	 ถอดบุทเรียนภัายใต้ 
โครงการทบุทวนสถานการณ์ิและเพิ�มคุณิภัาพการสร้างเสริมสุขภัาพชุมชนของ 
หน่วยบุริการปฐมภูัมิ	และเครือข่าย	ที�สนับุสนุนงบุประมาณิจำากสำานักงานกองทุน
การสร้างเสริมสุขภัาพ	 (สสส.)	 ที�ดำาเนินการโดย	 มูลนิธิิ์สถาบัุนวิจัำยและพัฒนา 
ระบุบุสุขภัาพชุมชน		ในช่วง	ปี	พ.ศ.2563-2565
	 การดำาเนินการศึกษาและพัฒนาในโครงการฯ	 นี�	 มีส่วนหนึ�งที�เล็งเห็นว่า	 
กลไกการขับุเคลื�อนการสร้างเสริมสุขภัาพในประเทศไทย	 เป็นองค์ประกอบุหนึ�ง 
ที�สำาคัญที�ส่งผลต่อลักษณิะแบุบุแผน	 คุณิภัาพของผลผลิต	 และผลลัพธ์ิ์การสร้าง 
เสริมสุขภัาพที�เกิดขึ�นกับุประชากรไทยในพื�นที�	และเกี�ยวข้องกับุการจัำดการสร้าง
เสริมสุขภัาพโดยหน่วยบุริการปฐมภัูมิ	 	 โครงการฯ	 ได้ดำาเนินการศึกษาถึงกลไก 
ต่างๆ	 ด้วยวิธีิ์การทบุทวนเอกสาร	 กฎระเบุียบุ	 งานวิจัำย	 รายงานผลงานต่างๆ	 



ทั�งที�เป็นรายงานในส่วนกระทรวงสาธิ์ารณิสุข	 รายงานที�เกี�ยวกับุสำานักหลักประกัน
สุขภัาพแห่งชาติ	(สปสช.)	เอกสารจำาก	สสส.		ร่วมกับุการสัมภัาษณ์ิเชิงคุณิภัาพจำาก
บุุคลากรที�เกี�ยวข้อง	และการระดมความคิดเห็นจำากนักวิชาการ	ผู้ทรงคุณิวุฒิ		เพื�อ
สังเคราะห์	ถอดบุทเรียน	ประเด็นที�เป็นแบุบุแผน	วิธิ์กีารทำางานของกลไก	และปัจำจัำย
ที�เกี�ยวข้องกับุความสำาเร็จำ	และข้อจำำากัดของการดำาเนินงานในแต่ละกลไก		
	 เอกสารนี�ยังไม่อาจำเสนอกลไกการขับุเคลื�อนได้ทั�งหมดโดยเฉพาะในส่วนที�
เป็นระดบัุชาต	ิเนื�องจำากยงัไม่มีข้อมูลรูปธิ์รรมงานที�พบุอยา่งชัดเจำน	แต่ได้มีการคน้หา
ข้อมูลเพื�อศึกษากลไกระดับุชาติผ่านบุทเรียนของต่างประเทศแทน	และได้พยายาม
ค้นหาตัวอย่างที�เป็นกลไกที�มีการขับุเคลื�อนการดำาเนินงานในระดับุปฏิิบัุติการที�มี
ตัวอย่างผลงานเป็นรูปธิ์รรม	 และเกิดผลลัพธ์ิ์ที�น่าสนใจำ	 ทั�งที�เป็นกลไกในระดับุเขต
พื�นที�	 ได้แก่	 กรณีิคณิะกรรมการเขตสุขภัาพเพื�อประชาชน	 (กขป.)	 เขตสุขภัาพที�	 11	 
(สุราษฎร์ธิ์านี)	และกรณีิสมาคมประชาสังคมจัำงหวัดชุมพร		กลไกระดับุจัำงหวัด	ได้แก่
กรณีิตัวอย่างการขับุเคลื�อนในจัำงหวัดเชียงราย	 และยโสธิ์ร	 กลไกขับุเคลื�อนระดับุ 
ท้องถิ�นตำาบุลชุมชน	ที�ดำาเนินการโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ�น	(บึุงยี�โถ	ปทุมธิ์านี
บุ้านบึุง	ชลบุุรีนาอ้อ	เลย)	 	และหน่วยบุริการสุขภัาพทั�งที�เป็นหน่วยบุริการแบุบุรัฐ	
รวมทั�งกรณีิเอกชน	 ได้แก่	 กรณีิการดำาเนินงานของสวนสามพราน	 บุริษัทบัุดดี�โฮม
แคร์จำำากัด	บุริษัทยังแฮปปี�	จำำากัด		และอีกหนึ�งกลไกอิสระคือ	การขับุเคลื�อนพัฒนา
งานสร้างเสริมสุขภัาพผ่านการดำาเนินงานร่วมกันเป็นเครือข่ายวิชาชีพสาขาต่างๆ	 
ที�ขยายผ่านความชำานาญความเชี�ยวชาญและความสนใจำของทีมบุุคลากรวิชาชีพ
สุขภัาพด้านต่างๆ	 อันได้แก่	 เครือข่ายพยาบุาลชุมชน	 เครือข่ายเภัสัชกร	 เครือข่าย 
นักกายภัาพบุำาบัุด	และเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบุครัว	



	 หากพิจำารณิาจำากกรอบุแนวคิด	 หลักการเรื�องการขับุเคลื�อนการสร้างเสริม	
สุขภัาพในระดับุนานาชาติ	 ที�ประกาศในเวทีการประชุมของผู้บุริหารระดับุต่างๆ	
ได้แก่	 กฎบัุตรออตตาวาเพื�อการสร้างเสริมสุขภัาพ	 เมื�อ	 30	 ปีที�แล้วโดยองค์กร 
อนามัยโลก	 ที�เสนอขอบุเขตความหมายของการสร้างเสริมสุขภัาพว่า	 สุขภัาพเป็น 
ทรัพยากรสำาคัญของชีวิตประจำำาวัน	 การสร้างเสริมสุขภัาพเป็นกระบุวนการที�ทำาให้
ประชาชนสามารถควบุคุมปัจำจัำยและพัฒนาสุขภัาพของตนเองได้	 เพื�อไปสู่ความ 
สมบูุรณ์ิทั�งทางด้านร่างกาย	 จิำตใจำ	 สังคม	 และปัญญา	 	 ปัจำจัำยที�ส่งผลต่อสุขภัาพ	
มีทั�งปัจำจัำยที�เป็นด้านบุุคคล	 และปัจำจัำยทางด้านสังคมที�รวมไปถึงการจัำดการด้าน
การเมอืง	เศรษฐกจิำ	สังคมและสิ�งแวดลอ้มที�มากกวา่การจำดัการเรื�องการบุรกิารดา้น
สุขภัาพของหน่วยบุริการสุขภัาพ	 หรือการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภัาพที�ดีเท่านั�น	
แต่ขยายขอบุเขตไปถึงความอยู่ดี	มีสุข	หรือ	สุขภัาวะ	(Well-being)	ด้วย	ได้เสนอ	
กลยุทธ์ิ์สำาคัญ	ของการส่งเสริมสุขภัาพ	ไว้	3	ประการ	คือ	1)	Advocate	ให้ข้อเสนอ	
ชี�ให้เห็นความสำาคัญของสุขภัาพต่อการพัฒนาสังคม	 เศรษฐกิจำ	 และคุณิภัาพชีวิต	 
2)	 Enable	 เพิ�มความสามารถ	 เสริมพลัง	 เพื�อให้มีการสร้างเสริมสุขภัาพได้อย่าง 
เท่าเทียม	 เต็มศักยภัาพของประชากรในทุกกลุ่ม	 ทุกเพศวัย	 3)	Mediate	 เจำรจำา 
เชื�อมประสานให้เห็นเป้าหมายร่วมกัน	 และทุกส่วนเข้ามามีส่วนร่วมทั�งส่วนรัฐบุาล	
หน่วยงานสุขภัาพ	 รวมทั�งหน่วยอื�นๆ	 ทางด้านสังคม	 และเศรษฐกิจำด้วยและใน
ประกาศ	ได้เสนอให้มี	ปฏิิบัุติการใน	5	ด้านที�ควรดำาเนินการเพื�อสนับุสนุนให้มีการ
สร้างสุขภัาพ	คือ	1)	การสร้างนโยบุายที�เอื�อต่อสุขภัาพ	(Building	Healthy	Public	
Policy)	2)	สร้างสิ�งแวดล้อมที�เอื�อต่อสุขภัาพ	(Created	Supportive	Environment)		
3)	 พัฒนาความเข้มแข็งของปฏิิบัุติการชุมชน	 (Strengthened	 Community	 
Actions)	4)	การพัฒนาทักษะส่วนบุุคคล	(Develop	personal	skill)	ทั�งในระดับุ
บุุคคลและสังคม		5)	ปรับุระบุบุบุริการสุขภัาพ	(Reoriented	Health	Services)	
	 หลักการขับุเคลื�อนดำาเนินการสร้างสุขภัาพ	 ยังคงใช้กลยุทธ์ิ์	และปฏิิบัุติการ
เดิมมาอย่างต่อเนื�องจำากกฎบัุตรออตตาวา	 ทั�งในการประชุมที�อดีเลต	 และที� 
จำาร์การ์ตาในปี	 ค.ศ.1997	 ที�ยังเน้นยำ�าหลักการเดิม	 แต่มีการเสนอประเด็นเพิ�ม 
ในการสร้างเสริมสุขภัาพ	สำาหรับุศตวรรษที�	21	ที�เรียกร้อง	ให้สังคมทุกส่วนมีความ
รับุผิดชอบุต่อสุขภัาพ	 เพิ�มการลงทุนด้านการสร้างเสริมสุขภัาพ	การเสริมศักยภัาพ
ความสามารถให้แก่ชุมชน	 การเสริมพลังให้แก่บุุคคล	 และสร้างความมั�นคงให้แก่



โครงสร้างทางดา้นการสรา้งเสริมสุขภัาพทั�งในด้านงบุประมาณิสนบัุสนนุทั�งในระดบัุ
ชาติและระดับุพื�นที�ให้แก่องค์กรทั�งส่วนที�เป็นรัฐ	เอกชน	ชุมชน	
	 และในการประชุมระดับุนานาชาติ	 ด้านการส่งเสริมสุขภัาพครั�งล่าสุด	 ในปี	
ค.ศ.2016	 ที�นครเซีี่�ยงไฮ้	 ประเทศสาธิ์ารณิรัฐประชาชนจีำน	 ที�เป็นการประกาศ	 ให้
แนวทางต่อประเทศสมาชิกในการผนวก	เชื�อมประสานการสร้างเสริมสุขภัาพเข้าไป
ในเป้าหมายการพัฒนาสุขภัาพที�ยั�งยืน	(Sustainable	Development	Goal	:	SDG)	
ปี	ค.ศ.2030		ซึี่�งได้มีการเสนอให้มีการปรับุเปลี�ยน	(transform)	ทั�งด้านวิสัยทัศน์	
ที�ไม่ได้พิจำารณิาแต่เรื�องสุขภัาพหรือการป้องกันโรคไม่ติดต่อ	 แต่รวมการพัฒนา 
ด้านอื�นๆ	ทั�งที�เป็นโรคติดเชื�อ	การปรับุเปลี�ยนการปฏิิบัุติการให้ตอบุสนองต่อความ
ท้าทายใหม่ในการพัฒนาสังคมและการส่งเสริมความเสมอภัาคทางสุขภัาพ	 การ
พัฒนาและปกป้องสิ�งแวดล้อมรวมทั�งทรัพยากรธิ์รรมชาติให้สมดุลและยั�งยืน	เน้นยำ�า
ความสำาคัญของการดำาเนนิความรว่มมือจำากหลายภัาคสว่น	การสรา้งความรบัุรู้ความ
สามารถในด้านสุขภัาพ	และได้เสนอให้มีการกำาหนดเจำตนารมณ์ิทางการเมือง	ที�เห็น
ว่า	 “ส่งเสริมสุขภัาพ	 เป็น	 ส่งเสริมการพัฒนาที�ยั�งยืนด้วย”	 (Promote	 Health	
Promote	SDGs)	 ร่วมกัน	 เสนอให้องค์กร	 ผู้บุริหารเมือง	และประชาชน	 มีหน้าที� 
ร่วมกันรับุผิดชอบุใน	3	เสาหลัก	
	 1.	 Good	Governance:	องค์กรทั�งภัาครัฐ	ท้องถิ�น	เอกชน	ต้องบุริหารแบุบุ
มีธิ์รรมาภิับุาล	เน้นความมีเหตุมีผล	โปร่งใส	ตรวจำสอบุได้	และสร้างความเท่าเทียม	
(Equity)	โดยไม่ทิ�งใครไว้ข้างหลัง	(Left	No	One	Behind)	หรือเน้นการดำาเนินการ
ให้ครอบุคลุมทุกคน	(Inclusive)	ไม่แบุ่งแยก	(Discrimination)	หรือสองมาตรฐาน	
การบุริหารแบุบุธิ์รรมาภิับุาล	 ยึดหลัก	 1)	 หลักนิติธิ์รรม	 2)	 หลักความโปร่งใส	 
3)	หลักการมีส่วนร่วม	4)	หลักความรับุผิดชอบุ	5)	หลักคุณิธิ์รรม	และ	6)	หลักความ
คุ้มค่า	
	 2.	 Health	City:	ผู้บุริหารเมืองและประชาสังคม	ต้องร่วมกันสร้างเมืองเพื�อ
สุขภัาพ	(Healthy	City)	เป็นเมืองที�เน้นการบุริโภัคและใช้ทรัพยากรอยา่งยั�งยนื	เป็น
เมืองสีเขียวไม่สร้างมลภัาวะ	เป็นเมืองที�ออกกแบุบุให้กับุทุกคนสามารถได้ใช้ไม่ว่าจำะ
เป็นผู้สูงอายุ	หรือคนพิการ	(Universal	Design	หรือ	อารยะสถาปัตย์)	เป็นเมืองที�
มีสิ�งแวดล้อมที�เอื�อต่อสุขภัาพ	(อ่านฉันทานุมัติเพื�อเมืองสุขภัาพ)	
	 3.	 Health	 Literacy:	 ประชาชนต้องมีความรอบุรู้ด้านสุขภัาพ	 โดยต้อง
พัฒนาและยกระดับุความรอบุรู้ด้านสุขภัาพ



	 ในการขับุเคลื�อนเพื�อสร้างความเปลี�ยนแปลงและเกิดการพัฒนาที�ยั�งยืนได้
กำาหนดแนวทางการดำาเนินงานโดยยึดหลัก	3	ประการคือ	
	 1.	 เปลี�ยนแปลงการวางแนวนโยบุาย	 (Transformative	policy	 orienta-
tions)
	 2.	สร้างเจำตจำำานงทางการเมืองในการดำาเนินการ	(Creating	the	political	
will	to	act)
	 3.	 สร้างขีดความสามารถการกำากับุ	 ดูแลการเปลี�ยนแปลงระดับุประเทศ	
(Enabling	transformative	governance	capacities	at	country	level)

	 การขับุเคลื�อนการสร้างเสริมสุขภัาพ	ในประเทศไทย	ได้มีการพัฒนามาอยา่ง
ต่อเนื�องที�ได้รับุอิทธิิ์พลส่วนหนึ�งจำากการขับุเคลื�อนในระดับุนานาชาติตามที�กล่าวข้าง
ต้นตั�งแต่การประกาศอัลมา	อตาที�เป็นการขับุเคลื�อนระบุบุสาธิ์ารณิสุขมูลฐาน	เพื�อ
ให้ประชาชนมีสุขภัาพดีถ้วนหน้า	 เมื�อ	 40	 ปีที�ผ่านมาที�มีการสร้างโครงสร้างระบุบุ 
บุริการสุขภัาพพื�นฐานทั�วประเทศที�เป็นสถานีอนามัย	 (หน่วยบุริการปฐมภูัมิ)	
และโรงพยาบุาล	มีการพัฒนาให้แผนงานโครงการจัำดการบุริการสุขภัาพทั�งด้านการ
รักษาพยาบุาล	การสร้างเสริมสุขภัาพ	การป้องกันโรคและการพัฒนาให้ประชาชนมี
ความรู้	 ความเข้าใจำในด้านการสร้างเสริมสุขภัาพ	 และต่อเนื�องมาถึงระยะที�มีการ 



ประกาศออตตาวา จนถึึงปัจจุบััน  มีีกลไกการจัดการทัั้�งในระดับัชาติ โดยกระทั้รวง
สาธารณสุขร่วมีกับักลไกอ่�นๆ ในระดับัประเทั้ศทีั้�มีีการพััฒนาเพิั�มีขึ�นในระยะหลัง 
ค่ือ สำานักงานกองทุั้นการสร้างเสริมีสุขภาพั สำานักงานหลักประกันสุขภาพั 
แห่งชาติ  และการพััฒนาร่วมีกับักลไกการบัริหารจัดการในระดับัเขต จังหวัด อำาเภอ 
ตำาบัล และชุมีชน ทัั้�งทีั้�เป็นกลไกทั้างการตามีระบับัราชการปกติ และการจัดการให้
มีีกลไกเสริมีในส่วนทีั้�ดำาเนินการโดยภาคืประชาสังคืมี องค์ืกรวิชาการ องค์ืกรชุมีชน 
และองคื์กรท้ั้องถิึ�นซึึ่�งมีีคืวามีแตกต่างกันตามีบัริบัทั้ของพ่ั�นทีั้�ทีั้�มีีต้นทุั้นการพััฒนา 
แตกต่างกัน 
  บัทั้เรียน การขับัเคืล่�อน ขยายผลการสร้างเสริมีสุขภาพั ในเอกสารนี� 
เน้นเสนอบัทั้เรียนการจัดการกลไกระดับัปฏิิบััติการในพ่ั�นทีั้� ได้เสนอให้เห็นตัวอย่าง
ของการจัดการภายใต้กลไกทีั้�มีีอย่่เดิมี และมีีการพััฒนาเพิั�มีเติมีตามีเง่�อนไข บัริบัทั้ 
และมีีการสรุปสังเคืราะห์ในส่วนท้ั้ายเล่มี 
  

ม่ีลนิธิสถึาบัันวิจัยและพััฒนาระบับัสุขภาพัชุมีชน
มีีนาคืมี 2565
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 การทบุทวนการดำาเนินงานสร้างเสริมสุขภัาพในต่างประเทศ
มีเนื�อหาประกอบุด้วย	 การขับุเคลื�อนงานในระดับุประเทศ 
2	ประเทศ	คือ	กรณีิศึกษาประเทศญี�ปุ่น	และประเทศสิงคโปร์	การ
ขับุเคลื�อนงานในระดับุองค์กรและหน่วยงาน	 คือ	 กรณีิศึกษา
ประเทศสหรัฐอเมริกา	และการขับุเคลื�อนงานสร้างเสริมสุขภัาพใน
กลุ่มประชากรเฉพาะ	คือ	กรณีิศึกษา	ประเทศออสเตรเลีย	

การีดำำาเนินงาน
สร้ีางเสริีมสุขัภาพ

ในต่ิางปรีะเทศ
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การขัับเคล่ื่�อน
งานสร้างเสริมสุขัภาพระดัับประเทศ

ประเทศญ่ี่�ปุ�น
	 ประเทศญี�ปุ่นมีการจัำดทำาแผนสร้างสุขภัาพแห่งชาติ	ทุกๆ	สิบุปี	โดยใช้
กระบุวนการ	 Plan-Do-Check-Act	 (PDCA)	 ในการจัำดทำาแผน	 ซึี่�งข้อมูล
สถานการณ์ิที�นำาใช้ในการกำาหนดปัญหา	เป้าหมายและจุำดเน้นหลักมาจำากการ
สำารวจำสถานการณ์ิสุขภัาพแห่งชาติ	 และการประเมินผลการดำาเนินงาน	 ซึี่�งใน
ปัจำจุำบัุนประเทศญี�ปุ่นอยู่ในแผนสร้างเสริมสุขภัาพแห่งชาติ	ฉบัุบุที�	4	ซึี่�งเริ�มใช้
เมื�อปี	ค.ศ.	2013

National survey PDCA

2013
4th	Health	Japan
21	(second	term)	

2000
3rd	Health
Japan	21

1988
2nd	Active	80
Health	Plan	

1978
1st	National	Health
Promotion	

Health	checkup
Municipal	health	center
manpower	

Social	activities
(physical	exercise)	

Lifestyles
Lifestyle	related	diseases

Health	disparities
Social	environment
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		 ประเทศญี�ปุ่นเริ�มมีแผนสร้างเสริมสุขภัาพแห่งชาติ	ครั�งแรกเมื�อปี	ค.ศ.	
1978	 ซึี่�งสถานการณิ์ปัญหาสุขภัาพขณิะนั�นยังคงเป็นเรื�องภัาวะขาดแคลน
อาหาร	และโรคติดเชื�อ	แผนสร้างเสริมสุขภัาพแห่งชาติฉบัุบุที�	1	จึำงมุ่งเน้นการ
พัฒนาทรัพยากร	และการวิเคราะห์ปัญหา	โดยมาตรการหลักประกอบุด้วย	การ
ตรวจำสุขภัาพร่างกาย	การขยายศูนยส์ขุภัาพของเทศบุาลให้ครอบุคลุม	และการ
พัฒนาบุุคลากรให้เพียงพอกับุความต้องการ	สำาหรับุแผนสร้างเสริมสุขภัาพแห่ง
ชาติ	ฉบัุบุที�	2	“Active	80	Health	Plan”	จำากสถานการณ์ิจำำานวนผู้สูงอายุที�
มากขึ�น	ทำาให้ประเทศญี�ปุ่นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	ดังนั�น	จุำดเน้นของแผนฉบัุบุที�	
2		จึำงมุ่งเน้นในการสร้างเสริมสุขภัาพผู้สูงอายุ	โดยเอื�อให้ผู้สูงอายุมกีจิำกรรมทาง
สังคม	 โดยเฉพาะกิจำกรรมทางกาย	 	 สำาหรับุแผนสร้างเสริมสุขภัาพฉบัุบุที�	 3	
“Health	Japan	21”	จำากสถานการณ์ิปัญหาโรคที�สัมพันธ์ิ์กับุวิถีชีวิต	ทั�งการ
บุริโภัคเกลือและนำ�าตาลมากขึ�น	 ทำาให้แผนฉบัุบุที�	 3	 จึำงมุ่งเน้นการสร้าง
พฤติกรรมสุขภัาพที�ด	ีเพื�อลดปัญหาโรคที�สมัพันธ์ิ์กบัุวิถชีวีติดังกล่าว	โดยเฉพาะ
โรคไม่ติดต่อเรื�อรัง	(Non-communicable	diseases)	ซึี่�งการดำาเนินการสร้าง
เสริมสุขภัาพฉบัุบุที�	4	“Health	Japan	21	(second	term)”	มีความต่อเนื�อง
กับุแผนสร้างเสริมสุขภัาพ	 ฉบัุบุที�	 3	 โดยแผนฉบุับุที�	 4	 ได้กำาหนดเป้าหมาย	 
ลดความเหลื�อมลำ�าทางสุขภัาพ	และการปรับุสภัาพแวดล้อมทางสังคมที�เอื�อต่อ
การมีสุขภัาพดี	

แผนื้ภูมิทีี่� 1ก.	ดัชนีชี�วัด	การขับุเคลื�อนงานสร้างเสริมสุขภัาพ	“4th	Health	Japan	21,second	
term”	ประเทศญี�ปุ่น
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	 ในแผนฉบัุบุที�	4	“Health	Japan	21	(second	term)”	ได้กำาหนดตัว
ชี�วัดที�เป็นเป้าหมายของแผน	 คือ	 การเพิ�มอายุคาดเฉลี�ยของการมีสุขภัาพดี	
(healthy	life-expectancy)	และการลดความเหลื�อมลำ�าทางสุขภัาพ	(health	
disparity)	ทั�งนี�	ในการลดความเหลื�อมลำ�าทางสุขภัาพ	แผนฉบัุบุที�	4	ใช้ตัวชี�วัด
ความแตกต่างของอายุคาดเฉลี�ยของการมีสุขภัาพดีระหว่างพื�นที�	โดยมาตรการ
หลักที�ดำาเนินการ	 คือ	 มาตรการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื�อรัง	 (Prevention	 of	
NCDs)	มาตรการการมีกิจำกรรมทางสังคม	(Engaging	social	life)	มาตรการ
สร้าง/พัฒนาสภัาพแวดล้อมทางสังคมและวิถีชีวิตสุขภัาพดี	(Social	environ-
ment	and	lifestyle)	และมาตรการสนบัุสนนุและป้องกันด้านสภัาพแวดลอ้ม
ทางสังคม	(Social	environmental	supports	and	protection)	ซึี่�งในแต่ละ
มาตรการหลักนั�นมีตัวชี�วัดย่อย	ดังนี�
 1) มาตรการหล้่ก การป้องก้นื้โรคไม่ติดต่อเร้�อร้ง ดัชนีชี�วัดประกอบุ
ด้วยอัตราตายโรคมะเร็ง,	 โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจำ,	 การเข้าร่วมการ 
คัดกรองโรคมะเร็ง,	 การตรวจำสุขภัาพประจำำาปีและการปฏิิบัุติตัวตามแนวทาง
การป้องกันโรค	 (กลุ่มอาการเมตาบุอลิกซิี่นโดรม),	 ค่าเฉลี�ยความดันโลหิตสูง 
ตัวบุน,	 ร้อยละประชากรที�มีค่าระดับุนำ�าตาลในเลือดสูง,	 ไขมันเลือดผิดปกติ,	 
โรคเบุาหวาน,	อาการแทรกซ้ี่อนโรคเบุาหวาน	 (โรคไต),	 โรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง,	
อัตราการรักษาต่อเนื�อง	 และจำำานวนคนที�มีความเสี�ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการ 
เมตาบุอลิกซิี่นโดรม	จำะเห็นได้ว่า	ตัวชี�วัดครอบุคลุมทั�งกระบุวนการ	และผลการ
ดำาเนินงานของมาตรการ	ได้แก่	การเข้ารับุการตรวจำสุขภัาพ	และการปฏิิบัุติตัว
ตามแนวทางป้องกันโรค	ค่าเฉลี�ยของความดันโลหิต	อัตราป่วย	และอัตราตาย
รวมถึงอัตราการเข้ารับุการรักษาที�ต่อเนื�อง	
 2) มาตรการหล้่ก การมีกิจำกรรมที่างส้งคม ดัชนีชี�วัด	ได้แก่	อัตราการ
ฆ่่าตัวตาย	 ร้อยละของสถานประกอบุการที�มีมาตรการด้านสุขภัาพจิำต	 อัตรา
จิำตแพทย์เด็ก/นักจิำตวิทยาเด็กต่อเด็ก	100,000	คน	ร้อยละของเด็กที�มีวิถีชีวิต
สุขภัาพ	(โภัชนาการ,	อาหาร,	กจิำกรรมทางกาย)	รอ้ยละของเดก็ที�มีนำ�าหนักตาม
เกณิฑ์์อุดมคติ	ภัาวะขาดสารอาหารในผู้สูงอายุ	จำำานวนผู้สูงอายุที�มีอาการปวด
หลังหรือเท้า	 อัตราผู้สูงอายุที�เสี�ยงต่อการเสื�อมถอยของสมอง	 ร้อยละคนที�มี
ปัญหาทางอารมณ์ิหรือความวิตกกังวล	 ร้อยละคนที�มีกลุ่มอาการที�เป็นปัญหา
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ทางการเคลื�อนไหว	 จำำานวนผู้ใช้บุริการประกันการดูแลระยะยาว	 การเข้าร่วม
กิจำกรรมทางสังคมของชุมชน	 ซึี่�งจำะเห็นว่า	 ในส่วนนี�	 ตัวชี�วัดมุ่งเน้นที�กลุ่ม
ประชากรเด็ก	 และผู้สูงอายุ	 ทั�งด้านร่างกายที�เป็นข้อจำำากัดในการเข้าร่วม
กิจำกรรมทางสังคม	และด้านจิำตใจำโดยตรง	
 3) มาตรการหล้่ก การสน้ื้บสนุื้นื้แล่ะการป้องก้นื้สภาพิแวดล้่อมที่าง
ส้งคม	ดัชนีชี�วัด	ได้แก่	เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	จำำานวนสถานประกอบุ
การ/บุริษัทที�ดำาเนินกิจำกรรมให้ความรู้และกิจำกรรมสร้างเสริมสุขภัาพ	จำำานวน
องค์กรประชาสังคมที�ให้สร้างโอกาสการเข้าถึง	การให้คำาปรึกษาหรือสนับุสนุน
การสร้างเสริมสุขภัาพ	จำำานวนองค์กร/หน่วยงานท้องถิ�นที�มีความพยายามแก้ไข
ปัญหาความเหลื�อมลำ�าทางสุขภัาพ	 ร้อยละคนที�เข้าร่วมกิจำกรรมสร้างเสริม 
สุขภัาพ	 ซึี่�งจำะเห็นได้ว่า	 ในส่วนนี�	 ตัวชี�วัดมุ่งเน้นที�การขับุเคลื�อนงานสร้าง
เสริมสุขภัาพของชุมชน	และภัาคเอกชน	
 4) มาตรการหล้่ก สภาพิแวดล้่อมที่างส้งคม แล่ะวิถีิ่ชีวิต	ดัชนีชี�วัดถูก
แบุ่งกลุ่มย่อยออกเป็น	 6	 กลุ่ม	 ได้แก่	 โภัชนาการและพฤติกรรมการบุริโภัค
อาหาร,	กิจำกรรมทางกายและการออกกำาลัง,	การพักผ่อน,	การดื�มเครื�องดื�มที�
มีแอลกอฮอล์,	 การบุริโภัคยาสูบุ	 และฟัันและสุขภัาพช่องปาก	 มีรายละเอียด
ดังนี�
	 4.1)	ดัชนีชี�วัดมาตรการทางโภัชนาการและพฤติกรรมการบุริโภัคอาหาร
ประกอบุด้วย	 จำำานวนอุตสาหกรรมที�ผลิตภััณิฑ์์อาหารปริมาณิเกลือและ 
ไขมันตำ�า,	 ร้อยละการบุริการด้านอาหารที�มีการวางแผน	 การประกอบุ/ปรุง	 
การประเมินและการปรับุปรุงคุณิค่าทางโภัชนาการของอาหาร
ตามความจำำาเป็นของผู้บุริโภัค,	
ร้อยละของผู้ที�รักษานำ�าหนักในอุดมคติ
(ideal	body	weight),	ร้อยละของ
ผู้ที�บุริโภัคอาหารเหมาะสมทั�งคุณิภัาพ
และปริมาณิ,	การรับุประทานอาหาร
กับุครอบุครัวอย่างสมำ�าเสมอ	
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	 Number	of	corporations	in	food	industry	that	supply	food	
product	 low	 in	salt	and	fat,	Percentage	of	specific	 food	service	
facilities	 that	 plan,	 cook,	 and	evaluate	 and	 improve	nutritional	
content	of	menu	based	on	the	needs	of	clients,	Percentage	of	
individuals	maintaining	ideal	body	weight,	Percentage	of	individuals 
who	consume	appropriate	quality	and	quantity	of	foods,	Dining	
with	family	regularly	
	 4.2)	 ดัชนีชี�วัด	 มาตรการด้านกิจำกรรมทางกายและการออกกำาลัง	
ประกอบุด้วย	จำำานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นที�พัฒนาชุมชน	และสภัาพ
แวดล้อมเพื�อส่งเสริมการมีกิจำกรรมทางกาย,	 จำำานวนก้าวต่อวัน,	 จำำานวนผู้ที�มี
การออกกำาลังกายสมำ�าเสมอ
	 Number	of	local	government	that	offer	community	devel-
opment	 and	 environment	 to	 promote	 physical	 activity,	 Daily	
number	of	steps,	Number	of	individual	who	regularly	exercise
	 4.3)	 ดัชนีชี�วัด	 มาตรการด้านการพักผ่อน	 ประกอบุด้วย	 ร้อยละของ
ลูกจ้ำางที�มีชั�วโมงทำางาน	 60	 ชั�วโมงต่อสัปดาห์หรือมากกว่า,	 ร้อยละของผู้ที� 
ไม่ได้นอนหลับุพักผ่อนอย่างเพียงพอ
	 Percentage	of	employees	who	work	60	hours	or	more	per	
week,	 Percentage	 of	 individuals	who	 do	 not	 take	 rest	 through	
sufficient	sleep,	
	 4.4)	ดัชนีชี�วัด	มาตรการด้านการดื�มเครื�องดื�มที�มีแอลกอฮอล์	ประกอบุ
ด้วย	 หญิงตั�งครรภ์ัที�ดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล์,	 ร้อยละของผู้ที�ดื�มเครื�องดื�ม
แอลกอฮอล์มากกว่าข้อแนะนำาอย่างต่อเนื�อง	(ชาย	>	40	กรัมต่อวัน,	หญิง	>	
20	กรัมต่อวัน)
	 Underage	 drinking	 Alcohol	 consumption	 among	 pregnant	
women,	Percentage	of	individual	who	continue	consuming	alcohol	
over	recommended	limits	(males	>	40	g	per	day,	females	>	20	g	
per	day)
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	 4.5)	 ดัชนีชี�วัด	 มาตรการด้านการบุริโภัคยาสูบุ	 ประกอบุด้วย	 ร้อยละ
ของการสูบุบุุหรี�ในวัยผู้ใหญ่,	 การสูบุบุุหรี�ในผู้ที�อายุตำ�ากว่าเกณิฑ์์ที�กำาหนด,	 
การสูบุบุุหรี�ในหญิงตั�งครรภ์ั,	ร้อยละผู้ที�สัมผัสควันบุุหรี�	(passive	smoking)
	 Percentage	of	adult	smoking	rate	(quitting	smoking	among	
smokers	who	want	 to	quit),	Underage	 smoking,	Smoking	during	
pregnancy,	Percentage	of	individuals	who	are	exposed	to	passive	
smoking
	 4.6)	ดชันีชี�วัด	มาตรการดา้นฟัันและสขุภัาพช่องปากประกอบุดว้ย	การ
สูญเสียฟััน,	 จำำานวนเด็กที�ไม่มีฟัันผุ,	 ร้อยละของผู้ที�ตรวจำสุขภัาพฟัันในรอบุปี 
ที�ผ่านมา,	 การรักษาและการทำางานที�ดีขึ�นของช่องปาก,	 ร้อยละของผู้ที�มีโรค 
ปริทันต์
	 Tooth	 loss,	 Number	 of	 children	 without	 dental	 caries,	 
Percentage	 of	 individuals	who	 participated	 in	 dental	 check-up	
during	 the	 past	 year,	 Maintenance	 and	 improvement	 of	 oral	 
function,	Percentage	of	individuals	with	periodontal	disease
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ประเทศสิงคโปร์ 
	 การดำาเนินงานสร้างเสริมสุขภัาพในประเทศสิงคโปร์	 มีคณิะกรรมการ
สร้างเสรมิสุขภัาพแหง่ชาต	ิเป็นองคก์รหลกัภัาครฐั	ที�จัำดตั�งขึ�นเมื�อปี	ค.ศ.	2001	
ซึี่�งกำาหนดเป้าหมายว่า	สิงคโปร์เป็นประเทศที�ประชาชนมีสุขภัาพดี	เน้นการเข้า
ถึงข้อมูลข่าวสาร	 และบุริการด้านสุขภัาพ	 โดยเน้นมาตรการหลักด้านสภัาพ
แวดล้อมสุขภัาพดี	และการตรวจำสุขภัาพ	ทั�งนี�	มาตรการที�ดำาเนินการในปัจำจุำบัุน
ได้แก่	 ปฏิิรูปงานสร้างเสริมสุขภัาพในชุมชน,	 ส่งเสริมวิถีชีวิตที�ดีมีสุขภัาพใน 
คนหนุ่มสาว,	 ให้ความสำาคัญกับุสุขภัาพในที�ทำางาน,	 ขยายขอบุเขตด้านดิจำิทัล
ในงานสาธิ์ารณิสุข,	การก้าวไปข้างหน้าร่วมกันในการฟ้ั�นคืนสุขภัาพ	(Forging	
Resilience	 Together)	 ทั�งนี�	 ประเด็นหลักที�เป็นจุำดเน้น	 ได้แก่	 ด้านอาหาร 
(ลดการบุริโภัคนำ�าตาล	เกลือ	และไขมันอิ�มตัว)	ด้านกิจำกรรมทางกาย	(เพิ�มการ
มีกิจำกรรมทางกาย)	 และด้านอารมณ์ิ	 (ความเครียด	 และการจัำดการอารมณ์ิ)	
นอกจำากนี�	ในแต่ละกลุ่มวัย	ยังมีจุำดเน้นเฉพาะ	โดยในเด็กวัยก่อนเรียนและเด็ก
วัยเรียนเป็นประเด็นอนามัยช่องปาก	วัยทำางานเป็นประเด็นท่าทางการทำางาน
และผู้สูงวัยเป็นประเด็นกระดูก	 	 ทั�งนี�ในการขับุเคลื�อนงาน	 คณิะกรรมการ 
สร้างเสรมิสุขภัาพแหง่ชาติ	สิงคโปร	์ทำางานรว่มกันองค์กรหน่วยงานภัาครฐัอื�นๆ
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ภัาคธุิ์รกิจำเอกชน	ภัาคประชาสังคม	(สมาคม/กลุ่มต่างๆ)	รวมถึงชุมชนโดยตรง
โดยมีกลไกกระบุวนการ	และเครื�องมือ	ได้แก่	ฑู์ตสุขภัาพ	(Health	ambassa-
dor),	 ฑู์ตสุขภัาพกระดูก	 (Bone	 health	 ambassador),	 นักสุขศึกษา	 
(Educator),	 การฝึึกสอน	 (Coaching),	 ผู้ให้คำาปรึกษา	 (Counsellor),	 
ผู้ปกครอง,	 แพลตฟัอร์มทางสังคม	 (Social	 platform),	 วิทยุ,	 โทรทัศน์,	 
พื�นที�สาธิ์ารณิะ	 (Public	 space),	 แผนงาน,	 โมบุายแอพพลิเคชั�น	 (mobile	
application),	การประชุมเชิงปฏิิบัุตกิารทั�งออนไลน์และออนไซี่ต์	(Workshop),	
สื�อประเภัทต่างๆ	(Info-materials),	การอุดหนุน/การสร้างแรงจูำงใจำ	(Subsidy/
incentives)
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ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การขัับเคล่ื่�อนสร้างเสริมสุขัภาพระดัับองค์กรหรอ่หน่วยงาน
	 ในส่วนของการขับุเคลื�อนงานระดับุองค์กรหรือหน่วยงาน	 หน่วยงาน	
Centers	 for	 Diseases	 Control	 and	 Prevention	 (CDC)	 ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 ได้จัำดทำาเอกสารประเมินการขับุเคลื�อนงานสร้างเสริมสุขภัาพ
ระดับุองค์กรออนไลน์เพื�อให้องค์กรหรือสถานประกอบุการต่างๆ	 ได้ประเมิน
ตนเอง	ซึี่�งดัชนีชี�วัดมุ่งเน้นที�การดำาเนินงานมาตรการสรา้งเสรมิสุขภัาพในองคก์ร
หรือหน่วยงานที�มุ่งเน้นสร้างสภัาพแวดล้อมที�เอื�อต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
บุริการสร้างเสริมสุขภัาพ	 รวมถึงการตรวจำสุขภัาพร่างกาย	 ประกอบุด้วย	 
ด้านภัาวะการนำา,	 ด้านนโยบุาย,	 ด้านการสนับุสนุนด้านสภัาพแวดล้อม,	 ด้าน
แผนงาน	และด้านผลประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย	โดยแต่ละด้านมีองค์ประกอบุ
ย่อยดังนี�
	 1)	ด้านภัาวะการนำา	ได้แก่	Health	risk	appraisal	with	individual	
feedback,	Organizational	committee	to	wellness,	Use	of	incentive	
or	disincentive	to	increase	participation,	Wellness	committee,	Paid	
staff	for	health	promotion,	Annual	budget	for	health	promotion,	
Clearly	stated	wellness	goals	
	 2)	 ด้านการสนับุสนุนสภัาพแวดล้อม	 ได้แก่	 Access	 to	 exercise	 
facilities	on	site,	Private	areas	for	breastfeed,	Identify	healthier	food	
and	beverages	with	sign	or	symbol,	Label	foods	with	nutritional	
information,	Signage	about	tobacco	free	policy
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งานสร้ีางเสริีมสุขัภาพในมิติิต่ิางๆ

	 3)	 ด้านนโยบุาย	 ได้แก่	 Discount	 for	 local	 or	 onsite	 exercise	 
facility,	Paid	maternal	leave	Flexible	time	for	breastfeeding,	Use	
pricing	 to	 encourage	 purchase	 of	 healthy	 options	 (b),	 Active	 
enforcement	of	tobacco-free	policy,	Written	policy	banning	tobacco
	 4)	ด้านแผนงาน	ได้แก่	Organized	programs	or	peer	support	for	
physical	activity,	Provide	free	or	subsidized	nutrition	counseling	or	
self-management	 program	 on	 healthy	 eating,	 Provide	 free	 or	 
subsidized	tobacco	use	cession	counseling,	Refer	tobacco	users	to	
quit	line	or	other	services
	 5)	ด้านผลประโยชน์	ได้แก่	Nicotine	replacement	therapy	at	no	
or	low	cost,	FDA	approved	cessation	medications	at	no	or	low	cost	
(a),	 Environmental	 support,	 Use	 point-of-decision	 prompts	 to	 
encourage	physical	activity	(b),	

แผนื้ภูมิทีี่� 3ก. ดัชนีชี�วัดมาตรการการขับุเคลื�อนงานสร้างเสริมสุขภัาพ	ระดับุองค์กร	
สถานประกอบุการ
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ประเทศออสเตรเล่ื่ย 
การขัับเคล่ื่�อนงานสร้างเสริมสุขัภาพในกลุ่ื่มประชากรเฉพาะ
	 สำาหรับุการขับุเคลื�อนงานในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	 กรณีิศึกษาของ
ประเทศออสเตรเลีย	 ที�มีเป้าหมายลดความเหลื�อมลำ�าทางสุขภัาพระหว่าง 
คนพื�นเมืองกับุคนออสเตรเลยี	ด้วยหลักคิด	การเอื�อให้เกิดการเสริมพลังอำานาจำ
แห่งตนที�สอดคล้องกับุวัฒนธิ์รรม	โดยมีมาตรการหลัก	4	มาตรการ	คือ	เสริม
สร้างสมรรถนะให้เข้มแข็ง,	 สร้างความผูกพันและเชื�อมโยง,	 พัฒนาและใช้ 
หลักฐานเชิงประจัำกษ์	และมาตรการเฉพาะสำาหรับุกลุ่มหรือสถานการณ์ิเฉพาะ
ทั�งนี�	เงื�อนไขสำาคัญที�จำะทำาให้งานบุรรลุเป้าหมาย	คือ	การตอบุแทนซึี่�งกันและ
กัน(reciprocity)	การมีผู้สร้างการเปลี�ยนแปลง	(change	agents)	และการมี
ธิ์รรมภิับุาลและทรัพยากรสนับุสนุนที�เพียงพอ	(governance	and	resources)
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การขัับเคล่ื่�อนการสร้างเสริมสุขัภาพ ในประเทศไทย 
	 สำาหรับุในประเทศไทยการขับุเคลื�อนการสร้างเสริมสุขภัาพ	 ได้มี	
การพัฒนามาอย่างต่อเนื�อง	 โดยที�ได้รับุอิทธิิ์พลส่วนหนึ�งจำากการขับุเคลื�อน 
จำากองค์กรในระดับุนานาชาติตั�งแต่การประกาศอัลมาอตา	 เมื�อปี	 ค.ศ.1978	 
ที�เป็นการขับุเคลื�อนระบุบุสาธิ์ารณิสุขมูลฐาน	 เพื�อให้ประชาชนมีสุขภัาพดี 
ถ้วนหน้าที�มีการสร้างโครงสร้างระบุบุบุริการสุขภัาพพื�นฐานทั�วประเทศที�เป็น
สถานีอนามัย	 (หน่วยบุริการปฐมภูัมิ)	 ในระดับุตำาบุลและโรงพยาบุาลในระดับุ
อำาเภัอ	 จัำงหวัด	 	 มีการพัฒนาเป็นแผนงานโครงการจำัดบุริการสุขภัาพทั�งด้าน 
การรักษาพยาบุาล	 การสร้างเสริมสุขภัาพ	 การป้องกันโรคแก่ประชาชนอย่าง 
กว้างขวาง	 และการพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้	 ความเข้าใจำในด้านการสร้าง 
เสริมสุขภัาพผ่านบุทบุาทอาสาสมัครสาธิ์ารณิสุข	 และพัฒนาต่อเนื�องมาถึง 
ระยะที�มีการประกาศออตตาวาในปี	ค.ศ.1986	จำนถึงปัจำจุำบัุน		โดยที�ประเทศไทย
มีกลไกการจัำดการในระดับุชาติ	 โดยกระทรวงสาธิ์ารณิสุข	 ร่วมกับุกลไกอื�นๆ	 
ในระดับุประเทศที�มีการพัฒนาเพิ�มขึ�นในระยะหลัง	 คือ	สำานักงานกองทุนการ
สร้างเสริมสุขภัาพ	สำานักงานหลักประกันสุขภัาพแห่งชาติ		และการพัฒนาร่วม
กับุกลไกการบุริหารจัำดการสุขภัาพในระดับุเขต	จัำงหวัด	อำาเภัอ	ตำาบุลและชุมชน
ทั�งที�เป็นกลไกทางการตามระบุบุราชการปกติ	 และการจัำดการให้มีกลไกเสริม
ในส่วนที�ดำาเนินการโดยภัาคประชาสังคม	 องค์กรวิชาการ	 องค์กรชุมชน	 และ
องค์กรท้องถิ�นซึี่�งมีความแตกต่างกันตามบุริบุทของพื�นที�ที�มีต้นทุนการพัฒนา
แตกต่างกัน	
	 การสร้างเสริมสุขภัาพในระบุบุสุขภัาพของประเทศไทยปัจำจุำบัุน	 อาจำ 
จัำดแบุ่งตามลักษณิะของกิจำกรรมดำาเนินงานเป็น	 4	 ลักษณิะ	 คือ	 1)	 การให้ 
บุริการสร้างเสริมสุขภัาพพื�นฐานรายบุุคคลแก่ประชากรตามกลุ่มวัยต่างๆ	 
ที�ดำาเนินการโดยหนว่ยบุริการสุขภัาพพื�นฐาน	ซึี่�งส่วนใหญ่อยูใ่นสังกัดกระทรวง
สาธิ์ารณิสุข		อันได้แก่	การให้บุริการวัคซีี่น	การตรวจำคัดกรองสุขภัาพแม่และเด็ก	
รวมถึงการให้คำาแนะนำาการสร้างเสริมสุขภัาพที�บูุรณิาการไปกับุการรักษา 
พยาบุาล	 2)	 การเสริมสร้างความสามารถประชาชนในการสร้างเสริมสุขภัาพ		
3)	 การสร้างเสริมสุขภัาพที�เป็นการเสริมความเข้มแข็งให้กับุชุมชน	 และ	 
4)	 ส่วนที�เป็นการขับุเคลื�อนนโยบุายสาธิ์ารณิะซึี่�งจำากการศึกษาข้อมูลในระยะ
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ที�ผ่านมา	พบุว่า	การสรา้งเสริมสุขภัาพในสว่นที�	1	ดำาเนินการได้อย่างครอบุคลมุ
ทั�วถึงค่อนข้างมาก	 แต่การสร้างเสริมสุขภัาพในส่วนที�	 2,3,4	 มีความก้าวหน้า
พัฒนาไปได้บุางส่วน	แต่ผลลัพธ์ิ์เชิงคุณิภัาพ	ยังเป็นประเด็นท้าทายที�ต้องการ
พัฒนาต่อเนื�อง	 ซึี่�งเป็นส่วนที�เอกสารฉบัุบุนี�	 เน้นในการถอดบุทเรียน	 เพื�อหา
แนวทางการพัฒนาให้มีคุณิภัาพได้มากขึ�น	
	 การถอดบุทเรียนกลไกการขับุเคลื�อนการสร้างเสริมสุขภัาพ	 ในเอกสาร	
ฉบัุบุนี�	 จำะเน้นเนื�อหาในส่วนที�เป็นการพัฒนาและขยายผลการสร้างเสริม 
สุขภัาพในลักษณิะที�เป็นการเพิ�มคุณิภัาพของกระบุวนการสร้างเสริมสุขภัาพ	
และกระบุวนที�ทำาให้ภัาคีภัาคส่วนต่างๆ	เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดวางแผน	และ
พัฒนาการดำาเนินงานเป็นหลัก	 เป็นบุทเรียนการจัำดการกลไกระดับุปฏิิบัุติการ
ในพื�นที�	 เน้นงานส่วนที�เป็นการเพิ�มคุณิภัาพการสร้างเสริมสุขภัาพที�มิใช่เพียง
การให้บุริการ	แต่เป็นการจัำดการที�ทำาให้ภัาคีภัาคส่วนต่างๆ	และประชาชนได้
มีส่วนร่วมคิด	 ร่วมวางแผนการดำาเนินงาน	 เพื�อทำาให้เกิดผลการดำาเนินงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิิ์ผล	และสามารถดำาเนินการได้อย่างต่อเนื�อง		ได้เสนอให้เห็น
ตัวอย่างของการจำัดการภัายใต้กลไกบุริหารที�มีอยู่ในระบุบุปกติ	 และมีการ 
พัฒนาเพิ�มเติมตามเงื�อนไข	บุริบุท	และมีการสรุปสังเคราะห์ในส่วนท้ายเล่ม	
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ปััจจัยท่�ส่งผลต่่อสุขภ�พ ม่ีทั�งปััจจัยท่�เป็ันำ
ด้้�นำบุคคล และปััจจัยท�งด้้�นำสังคมี 
ท่�รวมีไปัถึึงก�รจัด้ก�รด้้�นำก�รเมืีอง 
เศรษฐกิจ สังคมีและสิ�งแวด้ล้อมี 
ท่�มี�กกว่�ก�รจัด้ก�รเรื�องก�รบริก�ร
ด้้�นำสุขภ�พของหน่ำวยบริก�รสุขภ�พ 
หรือก�รสร้�งเสริมีพฤติ่กรรมีสุขภ�พท่�ด่้
เท่�นัำ�นำ แต่่ขย�ยขอบเขต่ไปัถึึงคว�มีอย่่ด่้ 
ม่ีสุข หรือ สุขภ�วะ (Well-being) ด้้วย
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Buddy Home Care

แผนื้ภาพิ การดำาเนิื้นื้งานื้สร้างเสริมสุขภาพิในื้ประเที่ศึไที่ย
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 ในส่วนการดำาเนินงานสร้างเสริมสุขภัาพในประเทศไทย	ได้จำำาแนกกรณีิ
ศึกษาเป็นระดับุเขต	ระดับุจัำงหวัด	และระดับุพื�นที�	โดยระดับุเขต	องค์กรหลัก	
คือ	 คณิะกรรมการเขตสุขภัาพภัาคประชาชน	 (กขป.)	 สำานักงานหลักประกัน
สุขภัาพระดับุเขต	สถาบัุนการศึกษา	ภัาคประชาสงัคม	ในระดับุจัำงหวัดประกอบุ
ด้วย	สมัชชาสุขภัาพ	และสำานักงานสาธิ์ารณิสุขจัำงหวัด	ส่วนระดับุพื�นที�ประกอบุ
ด้วย	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น	 (อปท.)	 และกองทุนหลักประกันสุขภัาพ 
ท้องถิ�น	(กปท.)		นอกจำากนี�	ยังมีการดำาเนินการในกลุ่มประชากรเฉพาะ	ได้แก่
ภัาคธุิ์รกิจำเอกชน	และภัาคธุิ์รกิจำเพื�อสังคม	มีรายละเอียด	ดังนี�

การีดำำาเนินงาน
สร้ีางเสริีมสุขัภาพ

ในปรีะเทศไทย
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 พ้ิ�นื้ทีี่�กรณีศึึกษา ประกอบุด้วย	ระด้บเขต	คือ	กขป.เขต	11	(สุราษฏิร์
ธิ์านี)	ระด้บจ้ำงหว้ด	ได้แก่	จัำงหวัดเชียงราย	และจัำงหวัดยโสธิ์ร	และระด้บพ้ิ�นื้ทีี่�
ได้แก่	เทศบุาลเมือง	(ทม.)	บึุงยี�โถ	อำาเภัอธัิ์ญบุุรี	จัำงหวัดปทุมธิ์านี	ทม.บุ้านบึุง	
อำาเภัอบุ้านบึุง	 จัำงหวัดชลบุุรี	 และเทศบุาลตำาบุล	 (ทต.)	 นาอ้อ	 อำาเภัอเมือง	
จัำงหวัดเลย	ส่วนการดำาเนินการในกลุ่่มเป้าหมายเฉพิาะ ภาคธุิรกิจำเอกชนื้	คือ
สวนสามพราน	จัำงหวัดนครปฐม	ภาคธุิรกิจำเพ้ิ�อส้งคม	คือ	บุริษัท	บัุดดี�โฮมแคร์
จำำากัด	บุริษัท	ยงัแฮปปี�	จำำากัด	และบุริษัท	วิสาหกิจำเพื�อสังคมสุขภัาพชุมชน	จำำากัด
เก็บุรวบุรวมข้อมูลโดยการทบุทวนเอกสาร	 สามารถสืบุค้นได้ทางอินเทอร์เน็ต	
การสัมภัาษณ์ิ/สนทนากลุ่มกับุผู้ให้ข้อมูลหลัก	 ซึี่�งเป็นผู้รับุผิดชอบุการ 
ดำาเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงานนั�น
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การดัำา เ นินงานสร้างเสริมสุขัภาพองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิิ่�น (อปท.) 

กรณีศึึกษา เที่ศึบาล่เม้อง (ที่ม.) บึงยี�โถิ่ อำาเภอธ้ิญบุรี จ้ำงหว้ดปทุี่มธิานีื้
	 การขับุเคลื�อนงานสรา้งเสริมสุขภัาพของ	ทม.บุงึยี�โถ	ด้วยบุริบุทพื�นที�เขต
เมือง	 และมีหมู่บุ้านจัำดสรร	 มากกว่าชุมชนดั�งเดิม	 รวมทั�งเป็นพื�นที�กระจำาย
อำานาจำถ่ายโอนภัารกิจำด้านสาธิ์ารณิสุข	อีกทั�งเป็น	อปท.ที�มีรายได้มาก	และด้วย
การสนับุสนุนของหน่วยงานภัายนอกและสถาบุันการศึกษา	 ในการวิเคราะห์
สถานการณ์ิและความต้องการของชุมชน	 เทศบุาลเมืองบึุงยี�โถ	 โดยกอง
สาธิ์ารณิสุขและสิ�งแวดล้อม	มีการดำาเนินงานสร้างเสริมสุขภัาพโดยใช้ทุนพื�นที�
และดำาเนินกิจำกรรมที�สอดคล้องกับุบุริบุทและความต้องการของชุมชน	 สร้าง
สภัาพแวดล้อมที�เอื�อต่อการมีพฤติกรรมสุขภัาพที�ดี	ได้แก่	ศูนย์กีฬา,	ศูนย์การ
แพทยสั์นทนาการและฟั้�นฟูั,	และศนูยพั์ฒนาคุณิภัาพชวิีตผู้สูงอาย	ุกระจำายอยู่
ในพื�นที�	โดยมีเป้าหมาย	คือ	ให้เกิดการดูแลสุขภัาพตนเอง	ลดการเกิดโรค	และ
ชุมชนเข้มแข็ง	

แผนื้ภูมิทีี่� 5ก. กลไกท้องถิ�น	เทศบุาลบึุงยี�โถ	อ.ธัิ์ญบุุรี	จำ.ปทุมธิ์านี
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	 และจำากการมีข้าราชการบุำานาญในพื�นที�เข้มแข็ง	 จึำงเป็นภัาคีสำาคัญใน
การดำาเนินงานสร้างเสริมสุขภัาพในกลุ่มผู้สูงอาย	ุและกลุ่มเปราะบุาง	โดยมีการ
จัำดตั�งมูลนิธิิ์ข้างเตียงเคียงกันที�เป็นจิำตอาสาในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง	 ทั�งนี�	
ทรัพยากรที�ใช้ในการดำาเนินงานนอกจำากงบุประมาณิของ	ทม.บึุงยี�โถ	เองแล้ว	
ยงัใช้กองทุนหลักประกันสุขภัาพในระดับุท้องถิ�น/พื�นที�	โดยสนับุสนุนให้ชุมชน
ภัาคประชาสังคม	 ตลอดจำนบุุคลากรในสังกัดจัำดทำาโครงการเพื�อขอรับุทุนจำาก
กองทุนฯ	ในการขับุเคลื�อนงาน	
	 เห็นได้ว่า		ทม.บึุงยี�โถ	สามารถวเิคราะหแ์ละใช้ประโยชนจ์ำากทุนในพื�นที�
ที�เป็นทุนทางกายภัาพ	และทุนทางสังคม	ตลอดจำนการใช้ข้อมูลเชิงประจัำกษ์ใน
ขับุเคลื�อนงานสร้างเสริมสุขภัาพที�สอดคล้องกับุบุริบุทและความต้องการของ
ชุมชน
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กรณีศึึกษา เที่ศึบาล่เม้อง (ที่ม.) บ้านื้บึง อำาเภอบ้านื้บึง จ้ำงหว้ดชล่บุรี 
	 พื�นที�ในเขตรับุผิดชอบุของเทศบุาลเมืองบุ้านบึุง	 เป็นพื�นที�เขตเมือง	 
มีชุมชนดั�งเดิมที�เข้มแข็ง	 อีกทั�งมีพื�นที�นิคมอุตสาหกรรมอยูใ่นบุริเวณิใกล้เคียง	
ดังนั�น	 จึำงเป็นพื�นที�พักอาศัยของวัยทำางานในส่วนหนึ�ง	 ทม.บุ้านบึุงกำาหนด 
เป้าหมายงานสร้างเสริมสุขภัาพไว้	 คือ	 ชุมชนเป็นเจ้ำาของ	 ยั�งยืนด้วยการมี 
ส่วนร่วมและการเรียนรู้	 ทั�งนี�	 จำากการที�	 ทม.บุ้านบึุง	 มีที�ปรึกษาที�เข้าใจำงาน 
สร้างเสริมสุขภัาพและการสนับุสนุนจำากสถาบัุนการศึกษาในพื�นที�	 ทำาให้การ
ขับุเคลื�อนงานสอดคล้องกับุแนวคิดและนิยามการสร้างเสริมสุขภัาพ	 ซึี่�งกลไก	
และเครื�องมือสำาคัญของ	 ทม.บุ้านบึุง	 คือ	 การจัำดทำาเวทีประชาคม	 และการ
สนับุสนุนให้เกิดเครือข่ายพัฒนาสุขภัาพและสิ�งแวดล้อม	นอกจำากนี�	การมีต้นทุน
ทางสังคมในพื�นที�	คือ	ชมรมออกกำาลังกายตามภูัมิปัญญาท้องถิ�น	ทำาให้เอื�อต่อ
การขับุเคลื�อนกิจำกรรมทางกาย	 การสนับุสนุนจำากหน่วยงานด้านสาธิ์ารณิสุข	
ทั�ง	สสอ.บุ้านบึุงและโรงพยาบุาลบุ้านบึุง	ผ่านศูนย์แพทย์ชุมชน	ทำาให้สามารถ
ตอบุสนองต่อความต้องการด้านอุปกรณ์ิทางการแพทย์	 โดยมีการจัำดตั�งศูนย์
อุปกรณ์ิทางการแพทย	์ที�ได้รับุการสนับุสนุนจำากกองทุนเมตตาธิ์รรม	ทม.บุา้นบึุง
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ได้จัำดตั�ง	 ศูนย์กีฬา/ฟิัตเนส	 สำาหรับุกลุ่มวัยทำางาน	 มีศูนย์พัฒนาอาชีพและ 
ส่งเสริมคุณิภัาพชีวิตผู้สูงอายุ	 มีบุริการธิ์าราบุำาบัุด	 และโอโซี่นบุำาบัุดที�เป็น 
ความต้องการของคนในพื�นที�	มีการดำาเนินงานการคัดแยกขยะทั�งในสถานศึกษา
ตลาด	และครัวเรือน	
	 กล่าวโดยสรุป	 การขับุเคลื�อนงานของเทศบุาลบุ้านบึุง	 มีกลไกและ 
เครื�องมือที�สำาคัญ	คือ	การมีคนเอาธุิ์ระ	(active	actor)	งานสร้างเสริมสุขภัาพ	
การใช้เวทีประชาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 

แผนื้ภูมิทีี่� 5ก.	กลไกท้องถิ�น	เทศบุาลบุ้านบึุง	อ.บุ้านบึุง	จำ.ชลบุุรี
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กรณีศึึกษา เที่ศึบาล่ตำาบล่ (ที่ต.) นื้าอ้อ อำาเภอเม้อง จ้ำงหว้ดเล่ย
	 เทศบุาลตำาบุลนาอ้อ	 อำาเภัอเมือง	 จัำงหวัดเลย	 รับุผิดชอบุพื�นที�กึ�งเมือง
และพื�นที�ทางกายภัาพเป็นเขตชนบุท	อย่างไรก็ตาม	แม้พื�นที�ทางกายภัาพเป็น
เขตกึ�งเมือง	 แต่ในเชิงสัมพันธิ์ภัาพทางสังคม	 พื�นที�เทศบุาลตำาบุลนาอ้อยังคง
ความเป็นสังคมชนบุท	 โดยผู้นำาองค์กร	 คือ	 นายกเทศมนตรี	 เห็นว่า	 สังคม 
นาออ้กำาลังยา่งเข้าสู่สังคมผู้สงูอาย	ุจำำาเปน็ต้องมีการเตรยีมการ	อกีทั�งมีแนวคดิ
เรื�องการมีส่วนร่วมของภัาคีภัาคส่วนต่าง	ๆ 	ของชุมชนชัดเจำน	จึำงสนับุสนุนมีการ
จัำดตั�งคณิะกรรมการ	และอนุกรรมการขับุเคลื�อนงานด้านสุขภัาพของเทศบุาล
ตำาบุลนาอ้อ	 ซึี่�งจำำานวนกรรมการมีมากกว่าหนี�งร้อยคน	 ทำาหน้าที�เสมือนเป็น
พื�นที�ร่วมของภัาคส่วนต่างๆ	 โดยมีตัวแทนจำากภัาคส่วนต่างๆ	 ทั�งภัาครัฐ	 
ภัาคเอกชน	ภัาคประชาสงัคม	เช่น	กลุ่มอาชีพ	ชมรมต่างๆ	สภัาเด็กและเยาวชน
ฝ่ึายปกครองท้องที�	สภัาเทศบุาล	เป็นต้น	ร่วมกันทำาประชาคม	และจัำดทำาแผน
เทศบุาล	 ตัวอย่างความสำาเร็จำจำากการดำาเนินการ	 เช่น	 การเกิดสถาบัุน 
การเงินชุมชนที�เอื�อให้เกิดโครงการบุ้านมั�นคง	 ร่วมกับุพัฒนาสังคมจัำงหวัด	 
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ศูนยก์ารเรียนรู้เพื�อการฟ้ั�นฟูัและพัฒนาคนพิการ	ร้านค้าประชารัฐ	ตลาดร่วมใจำ
เป็นต้น		ในส่วนการดำาเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภัาพในระดับุพื�นที�/
ท้องถิ�น	งบุประมาณิส่วนใหญ่ของกองทุนฯ	มุ่งเน้นการพัฒนาคุณิภัาพชีวิตและ
การศึกษาของคนในพื�นที�	 สำาหรับุการขับุเคลื�อนงานสร้างเสริมสุขภัาพในกลุ่ม	
ผู้สูงอายุ	 นอกจำากการมีโรงเรียนอาวุโสศึกษา	 แล้วยังมีแนวคิดการให้ผู้สูงอายุ
เป็นจุำดเชื�อมต่อกับุกลุ่มต่างๆ	ในชุมชน	เช่น	การจัำดทำาฐานการเรียนรู้	ที�สามารถ
ขยายความร่วมมือไปยังกลุ่มอาชีพต่างๆ	รวมถึงสร้างการเรียนรู้ให้กับุโรงเรียน	
เป็นต้น	
	 กล่าวได้ว่า	 ทต.นาอ้อ	 มีบุทเรียนกลไก	 เครื�องมือ	 สร้างการมีส่วนร่วม	
โดยใช้รูปแบุบุคณิะกรรมการ	การทำาประชาคม	ตลอดจำนการสร้างจุำดเชื�อมต่อ
กลุ่มต่างๆ	ในชุมชนโดยผ่านผู้สูงอายุ

แผนื้ภูมิทีี่� 5ค. กลไกท้องถิ�น	เทศบุาลตำาบุลนาอ้อ	อ.เมือง	จำ.เลย
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การีดำำาเนินงานสร้ีางเสริีมสุขัภาพ โดำยภาคธุุรีกิจ
เอกชน และองค์กรีธุุรีกิจเพ่�อสังคม  

กรณีศึึกษา สวนื้สามพิรานื้ อำาเภอเม้อง จ้ำงหว้ดนื้ครปฐม 
	 สวนสามพราน	 เป็นองค์กรธุิ์รกิจำเอกชน	 ที�มีการดำาเนินงานและองค์ 
ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์	 จำนสามารถขยายฐานออกไปพัฒนาเกษตรกร
ภัายนอก	 ร่วมกันจัำดตั�งเป็นกลุ่ม	 และมีพัฒนาการด้านต่างๆ	 ที�เกี�ยวข้องกับุ
เกษตรอินทรียม์าเป็นลำาดับุ	ทั�งการมีส่วนร่วมในการกำาหนดมาตรฐานและการ
พัฒนานโยบุายสนับุสนุนเกษตรอินทรีย์	 จำนกระทั�งเกิดศูนย์เรียนรู้	 สามพราน
โมเดล	และด้วยแนวคิดเชิงธุิ์รกิจำที�ครอบุคลุมตั�งแต่ต้นนำ�าถึงปลายนำ�า	กล่าวคือ
ตั�งแต่การผลิต	 คือการผลิตอาหารด้วยเกษตรอินทรีย์	 ในส่วนการกระจำายได้ 
ร่วมมือกับุภัาคีธุิ์รกิจำที�เป็นช่องทางจำำาหน่าย	และการจัำดทำาตลาดทั�งในสถานที�
ตั�ง	และตลาดสัญจำร	เพื�อสร้างการรับุรู้และการเข้าถึงสินค้าอาหารอินทรีย	์	และ
ในส่วนการบุริโภัค	 มีการพัฒนา	 “ตลาดสุขใจำ”	 สร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง 
ผู้ผลิต	 ผู้ขาย	 และผู้บุริโภัค	 โดยให้มีคณิะกรรมการตลาดที�มีองค์ประกอบุทั�ง 
ผู้ผลิต	ผู้ขาย	และผู้บุริโภัค	นอกจำากนี�	ยงัสร้างกิจำกรรมการท่องเที�ยวเชิงเกษตร
เพื�อส่งเสริมการบุริโภัคสินค้าเกษตรอินทรีย	์ตลอดจำนสร้างความรู้ให้กับุผู้บุริโภัค



- 40 -

บทเรีียนกลไกการีขัับเคล่�อน 
งานสร้ีางเสริีมสุขัภาพในมิติิต่ิางๆ

แผ
นื้ภู

มิที่
� 6

ก.
 ก

ลไ
ก	

ภัา
คเ

อก
ชน

	ส
วน

สา
มพ

รา
น	

อ.
เมื

อง
	จำ

.น
คร

ปฐ
ม



- 41 -

บทเรีียนกลไกการีขัับเคล่�อน 
งานสร้ีางเสริีมสุขัภาพในมิติิต่ิางๆ

		 กล่าวได้ว่า	 การขับุเคลื�อนงานของสวนสามพรานที�ใช้แนวคิด	 ปรัชญา
เศรษฐกจิำพอเพียง	ตั�งแต่การพัฒนาฐานราก	และเมื�อฐานรากเข้มแข็งก็ยกระดับุ
รวมกันเป็นกลุ่มเพิ�มกำาลังในการผลิต	 และอำานาจำในการต่อรอง	 และแนวคิด
ธุิ์รกิจำเพื�อสังคม	ที�คิดครบุวงจำรตั�งแต่การผลิต	การกระจำาย	และการบุริโภัค	และ
มีความรับุผิดชอบุต่อสังคมส่วนรวม
 

กรณีศึึกษา องค์กรธุิรกิจำเพ้ิ�อส้งคม 
	 องค์กรธุิ์รกิจำเพื�อสังคม	 เป็นการรวมตัวกัน	 มีหน่วยงานกลางทำาหน้าที�
จัำดการกลางขององค์กรธุิ์รกิจำเพื�อสังคม	มีกรณีิศึกษา	3	กรณีิ	คือ	บุริษัทวิสาหกิจำ
เพื�อสังคมสุขภัาพชุมชน	 จำำากัด	 ที�ให้บุริการนวดเพื�อสุขภัาพ	 แก้ไขปัญหาจำาก
ท่าทางการทำางาน	บุริษัท	 บัุดดี�โฮมแคร์	จำำากัด	 เพื�อเพิ�มการเข้าถึงบุริการตาม
ความต้องการของผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดบุ้าน	ติดเตียง	และบุริษัท	ยังแฮปปี�	จำำากัด
ที�จัำดกิจำกรรมตอบุสนองต่อผู้สูงอายุที�ติดสังคม	 หรือยังมีกำาลังช่วยเหลือสังคม	
โดยผู้ให้บุริการส่วนหนึ�งเป็นบุุคคลที�เป็นกลุ่มเปราะบุางทางสังคม	 เช่น	
ครอบุครวัที�ได้รับุผลกระทบุจำากสถานการณิค์วามไมส่งบุใน		4		จัำงหวัดชายแดน
กลุ่มชาติพันธ์ุิ์	เป็นต้น	
	 คุณิลักษณิะธิ์รุกิจำเพื�อสังคม	ประกอบุดว้ย	(1)	มเีป้าหมายทางสงัคมและ
สิ�งแวดล้อม	 (2)	 มีรูปแบุบุการดำาเนินการที�มีความยั�งยืนทางการเงิน	 (3)	 เป็น
มิตรต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม	 (4)	 ผลกำาไรกลับุคืนสู่สังคม	 และเป้าหมายที�
กำาหนดไว้	(5)	ดำาเนินการอย่างโปร่งใส	มีธิ์รรมาภิับุาล	ธุิ์รกิจำเพื�อสังคม	แม้จำะมี
เป้าหมายทางสังคมและสิ�งแวดล้อม	แต่การดำาเนินการมีความหลากหลายทั�งใน
เชิงประเด็น	 และกลุ่มเป้าหมาย	 เช่น	 ประเด็นด้านสุขภัาพ	 ประเด็นด้าน
การเกษตร	ด้านการศึกษา	กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ	เป็นต้น
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	 การดำาเนินธุิ์รกิจำขององค์กรธุิ์รกิจำเพื�อสังคม	 ใช้จุำดแข็งทางธุิ์รกิจำ	 กล่าว
คือ	 การใช้กลไกการบุริหารจัำดการที�ดีของภัาคธิ์ุรกิจำ	 ประกอบุกับุความรู้และ
นวัตกรรมสังคม	 สร้างความยั�งยืนทางการเงินจำากการขายบุริการหรือสินค้า	 
ดังนั�น	 จึำงมีความจำำาเป็นที�ต้องรู้	 และเข้าใจำถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	
ซึี่�งเป้าหมายการดำาเนินธุิ์รกิจำไม่ได้อยูที่�การสร้างผลกำาไรให้มากที�สุด	แต่เป็นการ
ให้ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายหรือสร้างผลกระทบุต่อประเด็นเป้าหมายให้ได้
มากที�สุด	อย่างไรก็ตาม	ในปัจำจุำบัุน	การรับุรู้ของสังคมต่อการดำาเนินธุิ์รกิจำเพื�อ
สังคมยังไม่แพร่หลายในวงกว้าง		ส่งผลกระทบุต่อความยั�งยืนทางด้านการเงิน	
เห็นได้จำากข้อมูลที�มีการรายงาน	ธุิ์รกิจำเพื�อสังคมด้านสุขภัาพ	มีธุิ์รกิจำน้อยกว่า
ร้อยละ	 50	 ที�สามารถสร้างผลกำาไรได้	 และรวมถึงการเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ	 
ดังนั�นการหนุนเสริมจำากองค์กรภัาครัฐ	รวมถึงองค์กรภัาคธุิ์รกิจำเอกชน	ในระยะ
แรกจึำงมีความจำำาเป็นควบุคู่ไปกับุการประชาสัมพันธ์ิ์	สร้างการรับุรู้สู่สาธิ์ารณิะ	
นอกจำากนี�	 ในส่วนของสถาบุันการศึกษา	 การหนุนเสริมความร่วมมือในการ
สืบุค้นและจัำดหาข้อมูลความต้องการด้านสุขภัาพ	ตลอดจำนการพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ในการตอบุสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือประเด็นเป้าหมาย
ยังมีความจำำาเป็นทั�งในระยะสั�นและระยะยาว	 เพื�อช่วยลดต้นทุนในการลงทุน
ขององค์กรธุิ์รกิจำเพื�อสังคม	 นอกจำากนี�	 สิ�งสำาคัญในการดำาเนินธุิ์รกิจำเพื�อสังคม
อีกส่วนหนึ�งที�ควบุคู่ไปกับุการตอบุสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
แล้ว	คือ	คุณิภัาพของการบุรกิารหรือสินค้า	ซึี่�งสถาบัุนการศึกษาหรือหน่วยงาน
ภัาครัฐที�มีความพร้อมหรือแหล่งทุนที�สนับุสนุนด้านการวิจัำยจำะสามารถช่วยใน
ส่วนนี�ได้อย่างมาก		
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ตัวอย่างธุิ์รกิจำเพื�อสังคมที�ทำางานด้านสุขภัาพ	ได้แก่	
 l บริษ้ที่ วิสาหกิจำเพ้ิ�อส้งคมสุขภาพิชุมชนื้ จำำาก้ด	ให้บุริการนวดเพื�อ
สุขภัาพเพื�อแก้ปัญหา	 office	 syndrome	 และ	 NCDs	 ให้กับุลูกค้า	 โดยมี
วัตถุประสงค์ทางสังคมเพื�อสร้างงานและอาชีพให้กับุกลุ่มอดีต	 ผู้ต้องขังหญิง	
เยาวชนชาตพัินธ์ุิ์	และหญงิมุสลิมที�สูญเสียหัวหน้าครอบุครวัจำากเหตกุารณิค์วาม
รุนแรงในพื�นที�สามจัำงหวัดชายแดนภัาคใต้	
 l  บริษ้ที่ บ้�ดดี โฮมแคร์ วิสาหกิจำเพ้ิ�อส้งคม จำำาก้ด	ให้บุริการสุขภัาพ
ด้วยการเยี�ยมบุ้านผู้สูงอายุ	 โดยคิดค่าบุริการในราคาที�สมเหตุสมผล	 
มีวัตถุประสงค์ทางสังคมเพื�อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงบุริการสุขภัาพในกลุ่ม 
ผู้สูงอาย	ุ ด้วยการให้บุริการเชิงรุก	 และเก็บุค่าบุริการในราคาสมเหตุสมผลกับุ	
ผู้ใช้บุริการที�มีกำาลังจ่ำาย	และการให้บุริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ำายให้กับุผู้ใช้บุริการ
รายได้น้อย	และที�มากไปกว่านั�น	คือ	การพัฒนาศักยภัาพและจ้ำางงานเยาวชน
กลุ่มชาติพันธ์ุิ์ให้เป็นผู้ให้บุริการ
	 บุริษัท	บัุ�ดดี	โฮมแคร์	จำำากัด	พัฒนามาจำากโครงการของมลูนิธิิ์พัฒนางาน
ผู้สูงอายุ	 (มพส.)	 ซึี่�งเป็นองค์กรสาธิ์ารณิประโยชน์	 จัำดตั�งในปี	 พ.ศ.2542	 
โดยโครงการฯ	 ได้รับุทุนสนับุสนุนจำาก	 สำานักงานกองทุนสนับุสนุนการสร้าง
เสริมสุขภัาพ	(สสส.)	ในการให้ทุนฝึึกอบุรม	“ผู้ดูแล”	หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
	420	ชั�วโมง	ของคณิะพยาบุาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ให้กับุเยาวชน
ชาติพันธ์ุิ์	 (ชนกลุ่มน้อย)	 ซึี่�งได้รับุการคัดเลือกโดยมูลนิธิิ์พัฒนางานผู้สูงอายุ	
ประสานกบัุมูลนิธิิ์ชาวเขาในการคดัเลือก	ซึี่�งในระหว่างการอบุรมฯ	มลูนิธิิ์พัฒนา
งานผู้สูงอาย	ุยังสนับุสนุนค่าใช้จ่ำายให้กับุผู้ปกครองของเยาวชนฯ	ที�ต้องการมา
เยี�ยม	
	 บุริษัท	บัุ�ดดี	โฮมแคร์	จำำากัด	เป็นกิจำการเพื�อสังคมในการให้บุริการดูแล
ผู้สูงอายุที�บุ้าน	โดยจัำดเตรียมแผนการดูแลส่วนบุุคคล	(Individual	care	plan)	
และผู้ดแูล	(Caregiver)	ที�มทัีกษะเฉพาะในการดูแลผู้สงูอาย	ุเพื�อบูุรณิาการการ
ดูแลให้ผู้สูงอายุสามารถฟ้ั�นฟูั	 และพัฒนาศักยภัาพในการช่วยเหลือตัวเองได้
มากที�สุด	โดยบุริการประกอบุด้วย	การประเมินความต้องการการดูแล,	บุริการ
จัำดเตรียมอาหารสำาหรับุผู้สูงอายุ,	 บุริการดูแลผู้สูงอายุรายวัน,	 บุริการดูแล 
ผู้สูงอายุรายเดือน	(ไป-กลับุ)	และบุริการดูแลผู้สูงอายุรายเดือน	(อยู่ประจำำา)			
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	 ปัจำจุำบัุน	บุริษัท	บัุ�ดดี	โฮมแคร์	จำำากัด	มีพนักงาน	“ผู้ดูแล”	ที�ผ่านการ
อบุรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ	 ประมาณิสามสิบุคนให้บุริการดูแล	 โดยมี
พนักงาน	 “พยาบุาลวิชาชีพ”	 ทำาหน้าที�เป็นผู้จัำดการแผนการดูแล	 (care	 
manager)	 ประเมินและจัำดทำาแผนการดูแลส่วนบุุคคล	 รวมถึงการติดตาม
ประเมินผล	และสนับุสนุนการทำางานของพนักงาน	“ผู้ดูแล”	ซึี่�งรายได้จำากการ
ให้บุริการของบุริษัทบัุ�ดดีโฮมแคร์	ณิ	ปัจำจุำบัุน	สามารถเลี�ยงตัวเองได้ระดับุหนึ�ง
คือ	 สามารถจ่ำายค่าตอบุแทนผู้ปฏิิบัุติงานในส่วนของบุริหารและธุิ์รการ	 ซึี่�งใน
ระยะแรกงานบุริหารจัำดการและธุิ์รการ	 ได้รับุการสนับุสนุนจำากมูลนิธิิ์พัฒนา
งานผู้สูงอายุ	
 กระบวนื้การควบคุมคุณภาพิการให้บริการ	 ประกอบุด้วย	 (ศูนย์)	
พนักงานผ่านการอบุรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ	 คณิะพยาบุาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (หนึ�ง)	 การจัำดหาพนักงานที�สามารถเข้ากันได้กับุผู้รับุ
บุริการ	โดยระยะแรกจำะเปน็การทดลองงาน	หากไมเ่ป็นที�พอใจำของผู้รบัุบุริการ
ก็จำะมีการเปลี�ยนพนักงาน	(สอง)	 ในแต่ละสัปดาห์จำะมีการประชุม	 (morning	
talk)	 ร่วมกันของพนักงานทุกคน	 เพื�อสรุปการทำางานที�ผ่านมาและวางแผน 
การทำางานในสัปดาห์ต่อไป	 (สาม)	 มีระบุบุการบัุนทึกการปฏิิบัุติงานโดยใช้ 
แอพพลิเคชั�น	 สามารถติดตามสถานภัาพการให้บุริการรายบุุคคล	 (สี�)	 มีการ
ติดตามประเมินความพึงพอใจำของผู้รับุบุริการ	
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 การพ้ิฒนื้าแล่ะระบบสน้ื้บสนุื้นื้พิน้ื้กงานื้	 นอกจำากการสนับุสนุนการ
ปฏิิบัุติงานของพนักงาน	 “ผู้ดูแล”	 ยังมีการอบุรมเพิ�มเติมทักษะชีวิต	 ในเรื�อง 
“การจัำดการด้านการเงิน:	 การออม”	 ให้กับุพนักงาน	 และในกรณีิที�พนักงาน 
“ผู้ดูแล”	 ปฏิิบัุติงานมานานจำะได้รับุการปรับุเปลี�ยนสถานภัาพจำากพนักงาน
ชั�วคราว	(ลูกจ้ำางรายวัน)	เป็นพนักงานประจำำาได้รับุเงินเดือน	เข้าระบุบุประกัน
สังคม
 การบ้นื้ทึี่กข้อมูล่ผู้ร้บบริการ และการปฏิิบัุติงานของพนักงานผู้ดูแล	
บัุนทึกในฐานข้อมูลเว็บุไซี่ต์	ผ่านแอพพลิเคชั�นที�พัฒนาขึ�นจำากความร่วมมือกับุ
ภัาคเอกชน	โดยการสนบัุสนนุงบุประมาณิจำาก	สำานักนวัตกรรมฯ	ซึี่�งฐานขอ้มูล
นี�สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานดูแลผู้สูงอายุได้
 ภาคกีารที่ำางานื้ คณิะพยาบุาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	สำานักงาน
กองทุนสนับุสนุนการสร้างเสริมสุขภัาพ	(สสส.)	มูลนิธิิ์พุทธิ์รักษา	
 บที่วิเคราะห์ การดำาเนินงานบัุ�ดดีโฮมแคร์	เป็นการต่อยอดจำากงานเดิม
ของมูลนิธิ์ิพัฒนางานผู้สูงอายุที�มีการอบุรมจิำตอาสาในชุมชนเพื�อดูแลผู้สูงอายุ
ที�ยากไร้ในชุมชนตนเอง	 โดยมูลนิธิิ์ฯจัำดอบุรมพัฒนาศักยภัาพในการดูแลผู้สูง
อายุเบืุ�องต้นสามวัน	 ซึี่�งมูลนิธิิ์ฯ	 เองได้รับุทุนสนับุสนุนจำากองค์การเฮล์พเอจำ	
อินเตอร์เนชั�นแนล	(HelpAge	International)	
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	 หลักคิดในการทำางานของมูลนิธิิ์ฯ	 คือ	 ให้คนในชุมชนดูแลคนในชุมชน
กันเอง	 และพัฒนาศักยภัาพให้สามารถดูแลตนเองได้	 ดังนั�น	 การทำางานดูแล 
ผู้สูงอายุที�ยากไร้ของมูลนิธิิ์จึำงผ่านการทำางานของจำิตอาสา	 โดยมูลนิธิิ์ให้การ
สนับุสนุนตามความต้องการ	 และความจำำาเป็นที�ได้รับุการร้องขอจำากจำิตอาสา
ในการปฏิิบัุติงานดูแลผู้สูงอายยุากไร้ในชุมชน	เช่น	การปรบัุปรงุและจัำดการด้าน
สิ�งแวดล้อมที�เอื�อต่อผู้สูงอายุ	 การจำัดหาอุปกรณ์ิเครื�องมือที�จำำาเป็นในการดูแล
และเคลื�อนไหวร่างกาย	เป็นต้น	และเมื�อถึงเวลาสิ�นปี	จำะมีการจัำด	New	Year	
Party	 เป็นการสร้างแรงจูำงใจำให้กับุจิำตอาสา	 ต่อมาหลังจำากที�การสนับุสนุน 
งบุประมาณิจำากแหลง่ทุนต่างประเทศสิ�นสุดลง	มลูนิธิิ์	ได้พัฒนาโมเดลทางธิ์รุกิจำ
เพื�อให้มูลนิธิิ์สามารถดำาเนนิกิจำกรรมตอ่ไปได	้โดยครั�งแรกทำาการพฒันารว่มกับุ
พันธิ์มิตรภัาคเอกชน	 โดยเป็นธุิ์รกิจำเพื�อจำำาหน่ายอุปกรณิ์เครื�องมือหรือสิ�งของ
จำำาเป็นที�ผู้สูงอายุต้องการใช้	 ภัายหลังมีข้อจำำากัดไม่สามารถทำางานร่วมกับุ
พันธิ์มิตรภัาคเอกชน	 มูลนิธิิ์จึำงหวนกลับุมาคิดโมเดลธุิ์รกิจำที�มูลนิธิิ์มีต้นทุน	 คือ	
การดูแลผู้สงูอายุ	ที�มลูนิธิ์ฯิ	มีประสบุการณ์ิและดำาเนินการมาอย่างยาวนานกว่า
ทศวรรษ	 โดยมีการวิเคราะห์ช่องว่างของความต้องการงานดูแลผู้สูงอายุ	 โดย 
“บุริการดูแลผู้สูงอายุ	 ภัาครัฐ”	 มีข้อจำำากัดเนื�องจำากปริมาณิงานของบุุคลากร
ภัาครัฐ	และผู้ปฏิิบัุติงานที�เป็นจิำตอาสา	หรือกึ�งจิำตอาสา	 ให้บุริการในลักษณิะ
เสริม	 ในขณิะที�ผู้สูงอายุที�ติดบุ้าน	 (สีเหลือง)	 ติดเตียง	 (สีแดง)	 ส่วนหนึ�งไม่มี
สมาชิกครอบุครัวอยู่ด้วย	 หรือแม้มีสมาชิกครอบุครัวแต่ไม่สะดวก	 ส่วนภัาค
เอกชนที�ให้บุริการในปัจำจุำบัุน	 ส่วนใหญ่เป็นการให้บุริการในสถานบุริการ	 คือ	
ศูนย์บุริบุาลฯ	 ซึี่�งผู้สูงอายุต้องเดินทางมารับุบุริการในกรณีิที�ต้องการการดูแล
รายวัน	 แต่หากมาอยู่ประจำำาก็จำะห่างหรือขาดจำากสมาชิกครอบุครัว	 ดังนั�น 
“บุริการดูแลผู้สูงอายุที�บุ้าน”	 ในค่าใช้จ่ำายที�เหมาะสมจึำงดูเหมือนว่าจำะเป็น	
โอกาสทางธุิ์รกิจำที�มูลนิธิิ์สามารถดำาเนินการได้	
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	 ในขณิะเดียวกัน	คณิะพยาบุาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ได้จัำดอบุรม
หลักสูตร	การดูแลผู้สูงอายุ	420	ชั�วโมง	แต่ไม่มีผู้สมัครเข้ารับุการอบุรมฯ	หรือ
มีจำำานวนน้อย	 ซึี่�งผู้สมัครต้องเสียค่าใช้จ่ำายในการเข้ารับุการอบุรม	 มูลนิธิิ์ฯ	 จึำง
มองเห็นเป็นโอกาสที�จำะใช้โอกาสนี�ต่อยอดและยกระดับุคุณิภัาพการให้บุริการ
การดูแลผู้สูงอายุจำากผู้ดูแลที�เป็น	“จิำตอาสา”	เป็น	ผู้ดูแลที�มีศักยภัาพผ่านการ
อบุรมหลักสูตร	 420	 ชั�วโมง	 อีกทั�งยังเป็นทีมสนับุสนุนขับุเคลื�อนงาน	 ผู้ดูแล	 
“จิำตอาสา”	ในชุมชนอย่างต่อเนื�อง
	 กระบุวนการพัฒนางานขององค์กรที�มองอนาคต	เห็นโอกาสในการขยาย
และต่อยอดงาน	ตัวอยา่งเช่น	การจัำดทำาฐานข้อมูลผู้รับุบุริการและการให้บุริการ
งานดูแลผู้สูงอายุ	 สามารถนำาไปวิเคราะห์	 สังเคราะห์เป็นข้อมูลและความรู้ใน
การจัำดบุริการดูแลผู้สูงอายุติดบุ้าน	ติดเตียง	ให้มีคุณิภัาพยิ�งๆ	ขึ�นไป
 l บริษ้ที่ ย้งแฮปป้� จำำาก้ด	 สร้างชุมชนผู้สูงอายุ	 เพื�อช่วยป้องกันหรือ
บุรรเทาปัญหาผู้สูงอายุติดบุ้านหรือติดเตียง	 ด้วยการทำาให้	 ผู้สูงอายุอยู่ในช่วง	
active	aging	ให้นานที�สุด	ผ่านการร่วมกิจำกรรมทั�งแบุบุออฟัไลน์และออนไลน์
โดยมีรายได้จำากค่าเข้าร่วมงานจำากผู้สงูอายแุละการสนบัุสนุนจำากบุริษัทเอกชน
โดยองค์กรทำาหน้าที�เป็นตัวกลางเชื�อมระหว่างผู้ให้บุริการซึี่�งอาจำเป็นภัาคีธุิ์รกิจำ
หรือ	 หน่วยงานภัาครัฐที�มีกิจำกรรมเหมาะสมและสอดคล้องกับุผู้รับุบุริการที�
เป็นกลุ่มเป้าหมาย	คือ	ผู้สูงอายุ	ด้วยแนวคิด	“ผู้สูงอายุ	สนุก	มีคุณิค่า	พึ�งพา
ตัวเอง”	นอกจำากนี�	ยงัมีการต่อยอดกิจำกรรมสร้างคุณิค่าให้กับุผู้สูงอายุ	โดยการ
จัำดกิจำกรรมช่วยเหลือสังคม	
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	 ซึี่�งทั�ง	3	กรณีิ	จำะเห็นว่า	ในสถานการณ์ิที�ครอบุครัวเดี�ยวมีมากขึ�นและ
ความเป็นสังคมเมืองกำาลังขยายตัว	องค์กรธุิ์รกิจำเพื�อสังคม	จึำงทำาหน้าที�เสมือน
ตัวกลางที�เชื�อมต่อระหว่าง	 ความต้องการของผู้รับุบุริการที�เป็นกลุ่มเป้าหมาย	
และความต้องการของผู้ให้บุริการที�ส่วนหนึ�งเป็นกลุ่มเปราะบุาง	เป็นการเพิ�ม/
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบุริการสร้างเสริมสุขภัาพ	ที�ภัาครัฐยังมีข้อจำำากัด	
	 กล่าวได้ว่า	การดำาเนินการองค์กรธุิ์รกิจำเพื�อสังคม	เป็นการวิเคราะห์ความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	ที�มีข้อจำำากัดทางสังคม	ทั�งในด้านผู้ให้บุริการ
และผู้รับุบุริการ	อีกทั�งการสร้างรายได้ที�สามารถจุำนเจืำอให้องค์กรสามารถดำาเนิน
ธุิ์รกิจำต่อไปได้	 ดังนั�น	 องค์กรธุิ์รกิจำเพื�อสังคมถือเป็นข้อต่อกลางที�เชื�อมความ
ต้องการระหว่างผู้ให้บุริการและผู้รับุบุริการ	โดยเฉพาะอย่างยิ�งในสังคมเมือง
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การดัำาเนินงานสร้างเสริมสุขัภาพ
ภาคประชาสังคม 

กรณีศึึกษาสมาคมประชาส้งคมชุมพิร 
	 ภัายใต้วิสัยทัศน์	ชุมพรเมืองน่าอยู	่บุนพื�นฐานเกษตรกรรมและการท่อง
เที�ยวคุณิภัาพ	เชื�อมโยงการพฒันาสองฝัึ�งทะเล	และวาระจำงัหวัดที�ประกอบุด้วย
ลดละเลิกสารเคมี	จัำดการโรคเรื�อรัง	และสุขภัาวะผู้สูงอายุ	สมาคมประชาสังคม
ชุมพร	 ที�เกิดจำากการรวมตัวกันภัาคประชาสังคมในจัำงหวัด	 ได้ขับุเคลื�อนงาน	
เกษตรและอาหารเพื�อสุขภัาพ	 (เกษตรยั�งยืนห้ารูปแบุบุ	 เกษตรทฤษฏีิใหม่,	
เกษตรผสมผสาน,	เกษตรอินทรีย์,	วนเกษตร,	ธิ์นาคารต้นไม้/ธิ์รรมชาติ)	และ
การพัฒนาคุณิภัาพชีวิตระดับุพื�นที�	 (การจัำดการโรคเรื�อรังแนวใหม่	 ปรับุ
พฤติกรรม,	 เปลี�ยนสภัาพแวดล้อม	 และปลุกพลังกลไก)	 โดยการพัฒนาพื�นที�
ปฏิิบัุติการ	พชอ.,	30	องคก์รปกครองสว่นท้องถิ�น	และ	60	ชุมชน	เพื�อเป็นพื�นที�
ต้นแบุบุ	 ร่วมกับุภัาคีเครือข่ายประกอบุด้วยสถาบัุนการศึกษา	หน่วยงานภัาค
รัฐ	สมัชชา	ภัาคเอกชน	โดยสมาคมประชาสังคมทำาหน้าที�	coaching	กองทุน
หลักประกันสุขภัาพท้องถิ�น	(กปท.)	ร่วมกับุ	สมัชชาสร้างสุขภัาคใต้	กขป.	11	
และศูนย์หลักประกันสุขภัาพและคุ้มครองผู้บุริโภัค		
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	 กล่าวได้ว่า	 สมาคมฯ	 มีบุทบุาทที�เป็นตัวกลางเชื�อมต่อระหว่างวาระ/
นโยบุายจัำงหวัด	และปฏิิบัุติการในพื�นที�ที�ช่วยให้เกิดผลเป็นรูปธิ์รรม	โดยอาศัย
จุำดแข็ง	คือ	สมรรถนะการปฏิิบัุติการในชุมชน	นอกจำากนี�	การเป็น	node	flag-
ship-chomphon	 ที�ได้รับุการสนับุสนุนงบุประมาณิจำาก	 สำานักงานกองทุน
สนับุสนุนการสร้างเสริมสุขภัาพ	(สสส.)	ทำาให้มีทรัพยากรในการขบัุเคลื�อนงาน
และเป็นโอกาสในการขยายผลไปสู่พื�นที�อื�น
 

แผนื้ภูมิทีี่� 7	กลไก	ภัาคประชาสังคม	สมาคมประชาสังคมชุมพร
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กรณีศึึกษา คณะกรรมการเขตสุขภาพิเพ้ิ�อประชาชนื้ (กขป.) เขต
สุขภาพิทีี่� 11 (สุราษฏร์ธิานีื้) 
	 กขป.	 เขต	 11	 มีโครงสร้างย่อยประกอบุด้วยอนุกรรมการเชิงประเด็น	
และอนกุรรมการเชิงกลไก	ซึี่�งทำางานรว่มกับุสมชัชาสุขภัาพ	ได้กำาหนดวาระเขต
สุขภัาพ	 และผลักดันงานสร้างเสริมสุขภัาพผ่านกลไกนโยบุายสาธิ์ารณิสุขเพื�อ
สุขภัาพ	อีกทั�งสนับุสนุนให้มีการดำาเนินนำาร่องในพื�นที�	พชอ.	เพื�อให้เกิดต้นแบุบุ
และธิ์รรมนูญตำาบุล	โดยใช้กลไก	เครื�องมือ	ทุนทั�งงบุประมาณิและทุนทางสังคม
ภัาคีเครือข่าย	MOU	พื�นที�ต้นแบุบุ	ศูนย์เรียนรู้	การบูุรณิาการ	เยี�ยมเสริมพลัง	
Side	event	และเวทีแลกเปลี�ยน	ในการขับุเคลื�อนและขยายผล
 
แผนื้ภูมิทีี่� 8	กลไก	คณิะกรรมการเขตสุขภัาพเพื�อประชาชน	(กขป.)			เขตพื�นที�	11
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กลื่ไกจัังหวัดัในการดัำาเนินงาน
สร้างเสริมสุขัภาพ 

กรณีศึึกษา จ้ำงหว้ดเชียงราย
	 จัำงหวัดเชียงรายโดยกลุ่มงานพัฒนาคุณิภัาพ	 สำานักงานสาธิ์ารณิสุข
จัำงหวัด	มีพัฒนาการดำาเนินงานด้านสุขภัาพมาอย่างต่อเนื�อง	ตั�งแต่ปี	พ.ศ.	2541	
จำนถึงปัจำจุำบัุน	สามารถแบุ่งระยะการพัฒนาเป็น	4	ระยะ	คือ	ระยะที�	1	พัฒนา
สมรรถนะบุุคลากรสาธิ์ารณิสุข	 ระยะที�	 2	 พัฒนาสมรรถนะชุมชน	 จิำตอาสา 
(จำากโครงการบุ้านจุ้ำม	เมืองเย็น	สนับุสนุนจำากสำานักงานกองทุนสนับุสนุนการ
สร้างเสริมสุขภัาพ	 (สสส.))	 ระยะที�	 3	 พัฒนาคุณิภัาพงานบุริการสาธิ์ารณิสุข	
และระยะที�	 4	 พัฒนาโครงสร้างจัำงหวัดสนับุสนุนการขับุเคลื�อนงาน	 ทั�งนี� 
รูปแบุบุการขับุเคลื�อนงานของจัำงหวัดประกอบุด้วย	เครือข่ายเรียนรู้	คณิะทำางาน
และการผสมผสานนโยบุายส่วนกลางกับุงานประจำำา	 โดยจัำงหวัดเชียงรายมี
กิจำกรรมเครือข่ายแลกเปลี�ยนเรียนรู้ทั�งระดับุจัำงหวัด	 และกลุ่มย่อยที�เกิดขึ�น 
ต่อเนื�อง	ตัวอย่างเช่น	ข่วงผญ๋า	เป็นต้น	ทำาให้เกิดบุทเรียนการทำางานของ	CUP	
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บุทเรียนพื�นที�	 บุทเรียนสหวิชาชีพ	 โดยการขับุเคลื�อนงานอยู่ในรูปแบุบุ 
คณิะกรรมการ	 ซึี่�งมีทั�งคณิะกรรมการสหวิชาชีพ	 คณิะทำางานพัฒนาคุณิภัาพ
ชีวิตระดับุอำาเภัอ	 คณิะทำางานพัฒนาระบุบุบุริการปฐมภูัมิ	 การผนวกงาน
นโยบุายเข้ากับุงานประจำำา	 ทั�ง	 PCU	 ในฝัึน	 Primary	 Care	 Accreditation	
(PCA)	Context-based	 learning	 (CBL),	District	Health	Management	
learning	(DHML),	service	plan	ในส่วนของการสนับุสนุนปฏิิบัุติการในพื�นที�
จัำงหวัดได้จัำดให้มีโครงสร้างคณิะกรรมการร่วมระดับุต่างๆ	และใช้กิจำกรรม	site	
visit		
	 กล่าวได้ว่า	กลไกจัำงหวัดเชียงรายที�สำาคัญ	คือ	การเปิดพื�นที�เรียนรู้	การ
ดำาเนนิการในรปูแบุบุคณิะกรรมการ	และการผสมผสานนโยบุายกับุงานประจำำา

แผนื้ภูมิทีี่� 8ก.  กลไกจัำงหวัด	เชียงราย

Best 
Practices

PCA

CBL-DHML-LCC
Node

Service plan
Site visit

“CUP”
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กรณีศึึกษา จ้ำงหว้ดยโสธิร
	 บุทเรียนกลไกจำังหวัดยโสธิ์รที�ขับุเคลื�อนผ่านสมัชชาสุขภัาพ	 พบุว่า	 
ภัายใต้การเปน็ส่วนเลขานกุารสมชัชาสุขภัาพจำงัหวัด	ของสำานักงานสาธิ์ารณิสขุ
จัำงหวัด	 ที�มีกลุ่มงานย่อยเข้าร่วม	 คือ	 กลุ่มงานพัฒนายุทธิ์ศาสตร์	 กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภัาพ	กลุ่มงานคุ้มครองผู้บุริโภัคฯ	และกลุ่มอนามัยสิ�งแวดล้อมฯ	และ
การมีเวทีสาธิ์ารณิะจำังหวัด	 ได้กำาหนดวาระจำังหวัด	 3	 ประเด็น	 คือ	 อาหาร
ปลอดภััย	 พัฒนาเด็กปฐมวัย	 และลดบุริโภัคสุรา	 โดยมีกิจำกรรมติดตามและ 
ขับุเคลื�อนงานตามวาระจัำงหวัดเป็นระยะ	ทำาให้การดำาเนินงานมีความต่อเนื�อง	
ทั�งนี�จำากจุำดเริ�มต้นที�	สำานักงานกองทุนสนับุสนุนการวิจัำย	(สกว.)	(เดิม	ปัจำจุำบัุน
เป็นสำานักงานคณิะกรรมการสง่เสริมวิทยาศาสตร	์วิจัำยและนวัตกรรม	(สกสว.))	
ให้การสนับุสนุนการทำาวิจัำยการอ่านในเด็กปฐมวัย	 ซึี่�งผลการศึกษามีข้อมูล 
เชิงประจัำกษ์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยจำนสามารถนำาเข้ามาสู่การเป็นวาระจัำงหวัด
และด้วยความร่วมมือและการขับุเคลื�อนอย่างต่อเนื�องจำนเห็นผล	 เกิด	MOU	
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ	 ในจัำงหวัดที�เกี�ยวข้องกับุพัฒนาการเด็ก	
เป็น	 “ก.ไก่โจ้ำโก้	 ยโสธิ์รม่วนชื�น”	 รวมถึงการมีธิ์รรมนูญตำาบุลในพื�นที�ต้นแบุบุ	
โดยภัาคีระดับุปฏิิบัุติการประกอบุด้วย	อปท.	ฝ่ึายปกครองท้องที�	โรงพยาบุาล
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ส่งเสริมสุขภัาพตำาบุล	 (รพ.สต.)	อาสาสมัครสาธิ์ารณิสุข	 (อสม.)	และโรงเรียน		
ระดับุอำาเภัอ	ได้แก่	คณิะกรรมการพัฒนาคุณิภัาพชีวิตระดับุอำาเภัอ	(พชอ.)	การ
ศึกษานอกโรงเรียน	(กศน.)	ระดับุ	จัำงหวัด	ได้แก่	สำานักงานสาธิ์ารณิสุขจัำงหวัด	
(สสจำ.)	สำานักงานเกษตรจัำงหวัด	สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั�นคงมนุษย์
จัำงหวัด	(พมจำ.)

แผนื้ภูมิทีี่� 8ข.1	กลไก	จัำงหวัดยโสธิ์ร
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แผนื้ภูมิทีี่� 8ข.2 กลไก	จัำงหวัดยโสธิ์ร

		 ในระดับุปฏิิบัุติการ	จำากงานวิจัำย	สกสว.	ชี�ให้เห็นว่า	การส่งเสริมสุขภัาวะ
เด็กปฐมวัยด้วยการอ่าน	 โดยความร่วมมือระหว่าง	 โรงเรียน	 อปท.	 รพ.สต.	 
กศน.	ผ่านครู	เพื�อพัฒนาทักษะผู้ปกครอง	สามารถก่อให้เกิดผลการพัฒนาความ
จำำาภัาษา	และความอดทนของเด็ก	รวมถึงการเกิดปฏิิสัมพันธ์ิ์ระหว่างหน่วยงาน
และบุุคคลในระดับุพื�นที�	 จำนเกิดพื�นที�ต้นแบุบุสามารถทำาให้	 การอ่านเป็น
วัฒนธิ์รรมของพื�นที�ได้



- 58 -

บทเรีียนกลไกการีขัับเคล่�อน 
งานสร้ีางเสริีมสุขัภาพในมิติิต่ิางๆ

การสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขัภาพสถิ่าบัน
การศึกษา 

กรณีศึึกษา สถิ่าบ้นื้นื้โยบายสาธิารณะ (สนื้ส.) มหาวิที่ยาล้่ยสงขล่า
นื้ครินื้ที่ร์ (มอ.) 
	 สนส.	มอ.	โดยการสนับุสนุนงบุประมาณิจำากสำานักงานกองทุนสนับุสนุน
การสร้างเสริมสุขภัาพ	(สสส.)	ได้ดำาเนินโครงการพัฒนาการดำาเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภัาพในระดับุพื�นที�/ท้องถิ�นมาอย่างต่อเนื�อง	 โดยมุ่งเน้นการยก
ระดับุและพัฒนาคุณิภัาพการดำาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภัาพในระดับุ
พื�นที�/ท้องถิ�น	 ผ่านกิจำกรรมการอบุรม	การจัำดให้มีพี�เลี�ยงสนับุสนุนการดำาเนิน
งานของกองทุนฯ	 และการจัำดทำาฐานข้อมูลกองทุนฯ	 ที�เป็นแหล่งความรู้และ
ข้อมูลในการยกระดับุและพัฒนาการดำาเนินงานกองทุนฯ	ด้วยการสถาบัุนการ
ศึกษาที�มีทั�งสหวิทยาการ	 และสหวิชาชีพ	 จึำงเป็นโอกาสในการสร้างความร่วม
มือและขยายผลได้ในหลากหลายประเด็น	 ทำาให้เกิดการบูุรณิาการงานสร้าง
เสริมสุขภัาพทั�งในเชิงประเด็น	 และกลุ่มเป้าหมายในระดับุพื�นที�	 และสามารถ
เชื�อมต่อกับุระดับุนโยบุาย	ทั�งสำานักงานหลักประกันสุขภัาพแห่งชาติ	(สปสช.)	
และสำานักงานกองทุนสนับุสนุนการสร้างเสริมสุขภัาพ
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แผนภููมิิท่ี่� 9 บ่ัรณาการงานสร้างเสริมีสุขภาพั สนส.มีอ.

บทบาททีมสหวิิชาชีพในระบบบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพ

ทัั้ศนีย์ ญาณะ

 บัทั้บัาทั้ของแต่ละวิชาชีพัและกลไกองค์ืกรวิชาชีพัทีั้�สนับัสนุนการสร้าง
เสริมีสุขภาพั สะทั้้อนให้เห็นทัั้�งศักยภาพัและโอกาสการพััฒนาทีั้�หลากหลาย 
การจดัการหล่อเลี�ยงภายในเคืร่อข่าย รวมีทัั้�งการสนับัสนุนจากองค์ืกรภายนอก
จะเป็นตัวเร่งทีั้�ทั้ำาให้ทีั้มีสหวิชาชีพัสามีารถึทั้ำางานสร้างเสริมีสุขภาพัได้อย่าง
หลากหลายร่ปแบับั มีีประสิทั้ธิภาพัและ สามีารถึตอบัโจทั้ยค์ืวามีท้ั้าทั้ายของ
ปัจจัยกำาหนดสุขภาพัทีั้�ซัึ่บัซ้ึ่อนในปัจจุบัันได้ ขอบัเขตการสังเคืราะห์นี�จึง
คืรอบัคืลุมีถึึงบัทั้บัาทั้ของทีั้มีสหวิชาชีพัในบัริบัทั้ระบับับัริการสุขภาพัปฐมีภ่มิี
ภายใต้สถึานการณ์โคืวิด 19 ร่วมีด้วยเพ่ั�อให้เห็นภาพัการปรับัตัวและแนวโน้มี
ข้อเสนอการดำาเนินการในอนาคืต
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หล้่กการแล่ะเง้�อนื้ไขสำาค้ญต่อการสร้างเสริมสุขภาพิโดยทีี่มสุขภาพิ
ปฐมภูมิ  
	 การดูแลสุขภัาพที�เน้นการส่งเสริมสุขภัาพและป้องกันโรค	 รวมทั�งการ
ทำางานจัำดการกับุปัจำจัำยเสี�ยงแวดล้อมที�ส่งผลสุขภัาพของทีมสุขภัาพปฐมภูัมิใน
ลักษณิะสหสาขาวิชาชีพมีความจำำาเป็นอย่างยิ�ง	การเรียนรู้และปรับุประยุกต์ใช้
เวชศาสตร์ครอบุครัวที�เข้มแข็งและต่อเนื�องส่งผลต่อคุณิภัาพการทำางานสร้าง
เสริมสุขภัาพ	 ประกอบุกับุการสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในการดูแล
ตนเอง	ร่วมกับุการบุริหารจัำดการภัาคีร่วมดำาเนินงานสร้างสุขภัาพแบุบุพันธิ์มิตร
(Partnership)	ยังเป็นทั�งกระบุวนการและผลลัพธ์ิ์ที�ต้องการให้เกิดขึ�น	
	 อย่างไรก็ตาม	 บุทบุาททีมสหวิชาชีพที�ให้บุริการส่งเสริมสุขภัาพและ
ป้องกันโรคสร้างสุขภัาวะชุมชนขึ�นอยูกั่บุจำำานวนและลักษณิะของประชากรที�ให้
บุริการ	ความซัี่บุซ้ี่อนบุริบุทของพื�นที�และคุณิสมบัุติและลักษณิะ	ศักยภัาพของ
ทีมงานในแต่ละหน่วยบุริการ	 รวมทั�งการบุริหารจัำดการแผนงานด้านสร้าง
เสริมสุขภัาพของระบุบุบุริการในภัาพรวม

นื้ว้ตกรรมรูปแบบการที่ำางานื้สร้างเสริมสุขภาพิ การจ้ำดบริการแล่ะ
บริหารจ้ำดการของทีี่มสหวิชาชีพิ แล่ะ ความร่วมม้อของภาคีทีี่�หล่าก
หล่ายอย่างกว้างขวาง  โดยเฉพิาะกรณีโควิด 19
	 การทำางานของทีมสุขภัาพปฐมภูัมิได้รับุการสนับุสนุนจำากเครือข่าย
บุริการปฐมภูัมิ	 รวมทั�งผู้เชี�ยวชาญในแต่ละวิชาชีพมากมาย	 โดยเฉพาะใน
สถานการณ์ิโควิด	 19	 นักกายภัาพบุำาบัุด	 นักจิำตวิทยาคลินิกและจิำตแพทย์	
เภัสัชกร	 นักสังคมสงเคราะห์	 รวมทั�งแพทย์ผู้เชี�ยวชาญทั�ง	 แพทย์เวชศาสตร์
ครอบุครวั	แพทยเ์วชศาสตรฟ้์ั�นฟูั	เวชศาสตรชุ์มชน	อายรุแพทยแ์ละแพทยร์ะบุบุ
การติดเชื�ออุบัุติใหม่และสาขาต่างๆ	ที�เกี�ยวข้อง	รวมทั�งราชวิทยาลัยที�เกี�ยวข้อง
มีบุทบุาทสนบัุสนนุให้เกิดนวตกรรม	รปูแบุบุการทำางาน	และองคค์วามรู้ทั�งด้าน
สาธิ์ารณิสุข	ด้านการสื�อสารมวลชน	การใช้เทคโนโลยีดิจิำทัลต่างๆ	ที�นำามาปรับุ
ประยุกต์ใช้เพื�อการจัำดการปัญหาโควิด	19	อย่างหลากหลาย
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	 รูปแบุบุการดูแลผู้ป่วยโควิด	19	ระดับุสีเขียว	สีเหลืองที�สามารถดูแลที�
บุ้าน	โดยเตรียมพร้อมกลไกและบุริการสุขภัาพในชุมชน	ตลอดจำนรูปแบุบุงาน
ส่งเสริมสุขภัาพ	ควบุคุมป้องกันโรคต่างเป็นบุทบุาทของทุกคน	ไม่เพียงเฉพาะ
บุุคลากรด้านสุขภัาพที�ประเมินปัญหาและความต้องการด้านสุขภัาพเท่านั�น	
หากแต่ภัาคประชาสังคม	 ชุมชนและกลุ่มจิำตอาสาในร่วมกันจัำดลำาดับุความ
สำาคัญ	 ร่วมมือพัฒนาการดูแลภัายในชุมชนเพิ�มขึ�น	บุทบุาทของทีมสหวิชาชีพ
จึำงปรับุขยับุเป็นบุทบุาทผู้จัำดกระบุวนการ	 ให้การสนับุสนุน	 ส่งเสริมศักยภัาพ
และประสานงาน	คุ้มครองสิทธิิ์�กบัุผู้ตดิเชื�อโควิด	19	และผู้ได้รบัุผลกระทบุเพิ�ม
มากขึ�นแทน	 ทั�งนี�	 การส่งสัญญาณิระบุบุการดูแลจำากนโยบุายส่งผลสำาคัญต่อ
รูปแบุบุวิธีิ์การในการจัำดบุริการและการจัำดสรรงบุประมาณิเพื�อการดูแลรูปแบุบุ
ใหม่ได้อย่างน่าสนใจำ	 ภัายใต้ความสับุสนของสถานการณ์ิสู่การเรียนรู้ที�เกิด 
นวัตกรรมของระบุบุบุริหารจัำดการ

การปร้บต้วของทีี่มสหสาขาวิชาชีพิเพ้ิ�อตอบสนื้องความต้องการทีี่�
เกิดขึ�นื้ใหม่ในื้สถิ่านื้การณ์โควิด 19
	 ตัวอย่างการเปลี�ยนแปลงในเชิงทิศทางการทำางานจำากบุทบุาททีม 
สหสาขาวิชาชีพที�ปรับุตัว	 และ	 พยายามตอบุสนองการทำางานร่วมกับุภัาคีใน
พื�นที�	ส่วนใหญ่มาจำากปัจำจัำยเชิงบุริบุทสถานการณ์ิ	เครื�องมือในการดำาเนินการ
และความสัมพันธ์ิ์พื�นฐานของการทำางานเครือข่ายบุริการในพื�นที�นั�นๆ	 เช่น	
กลยุทธ์ิ์ในระยะแรกที�เน้นเรื�อง	การคัดกรองกลุ่มเสี�ยงเชิงรุกในชุมชน	บุทบุาท
บุุคลากรด้านนักวิชาการสาธิ์ารณิสุขและพยาบุาลชุมชน	 รวมทั�งเครือข่าย 
จิำตอาสาจำะมีภัาระดำาเนินงานเพิ�มมากขึ�น	 ล้่กษณะการระดมทีี่มสุขภาพิ 
ปฐมภูมิจำากหล่ายหนื้่วยงานื้ในื้เคร้อข่ายพ้ิ�นื้ทีี่�เดียวก้นื้เพ้ิ�อจ้ำดการวางแผนื้
ค้ดกรองกลุ่่มเสี�ยงอย่างเป็นื้ระบบ	ทั�งในชุมชน	หมู่บุ้าน	ในสถานประกอบุการ
ในหน่วยงานตลอดจำนพื�นที�แคมป์คนงานก่อสร้างต่างๆ	เป็นต้น
	 ขณิะเดียวกันงานื้ส้�อสารเชิงรุกเพื�อสร้างความตระหนักของประชาชน
ที�มีภัาวะสับุสน	ไม่แน่ใจำก็ส่งผลให้ทีมสุขภัาพปฐมภัมิูต้องประสานและจำดัเตรียม
สื�อเทคโนโลยีดิจิำทัลในช่องทางหลากหลาย	เพื�อถ่ายทอดสร้างความรู้ความเข้าใจำ
ที�ถูกต้อง	ชัดเจำนและเป็นมิตรแก่ประชาชนทั�วไป	
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 ผู้เชี�ยวชาญด้านื้ระบาดวิที่ยาในื้ส่วนื้กล่างแล่ะที่ีมงานื้น้ื้กวิชาการ
สาธิารณสุขในสำานักงานสาธิ์ารณิสุขอำาเภัอ	และ	สำานักงานสาธิ์ารณิสุขจัำงหวัด
แสดงบุทบุาทการเป็นผู้นำาการออกแบุบุการจำัดการติดตาม	 เฝ้ึาระวังและ
วางแผนให้เท่าทันกับุสถานการณ์ิที�เปลี�ยนแปลง	
 ทีี่มงานื้สหสาขาวิชาชีพิทีี่�มีบที่บาที่ ภารกิจำเฉพิาะขยายบที่บาที่ทีี่�เพิิ�ม
ขึ�นื้บางพ้ิ�นื้ทีี่�มีภาคส่วนื้ธุิรกิจำเพ้ิ�อส้งคมเพิิ�มเป็นื้องค์ประกอบในื้ทีี่มสุขภาพิ
ปฐมภูมิ เช่น	พยาบุาลฐานะเป็น	 case	manager	 และทีมที�เกี�ยวข้องในการ
ติดตามดูแลเยี�ยมบุ้าน	 การให้คำาปรึกษาออนไลน์ผู้ป่วยที�ติดเชื�อโควิด	 19	 ใช้
บุทบุาทการดูแลแบุบุ	 tele-health	 ผ่านช่องทางออนไลน์ที�พัฒนาระบุบุโดย
ธุิ์รกิจำเพื�อสังคม	 ร่วมกับุการประสานทีมนักจิำตสังคม	 แพทย์ผู้เชี�ยวชาญเมื�อมี
ความจำำาเป็นต้องการปรึกษาเพิ�มมากขึ�น								
 “ทีี่มหล้่งบ้านื้” สะท้อนถึงคนทำางานที�เพิ�มมากขึ�นในแง่ผู้ทำางานด้าน
ระบุบุข้อมูลสารสนเทศ	 การประสานงานเพื�อจัำดการระบุบุสื�อสาร	 จัำดส่งยา	
อาหาร	 อุปกรณ์ิรวมทั�งการจัำดการทั�วไป	 เช่น	กระจำายบุทบุาทงานจิำตอาสาซึี่�ง
ทั�งหมด	ทีมหลังบุ้านมีบุทบุาทสำาคัญอย่างมากเพื�อสนับุสนุนทีมสุขภัาพปฐมภูัมิ
ในสถานการณ์ิโควิด	19	ให้สามารถดูแลได้ครอบุคลุมทุกความจำำาเป็นต้องการ
ที�ทันการณ์ิ
 บที่บาที่พิยาบาล่ชุมชนื้ร่วมก้บทีี่มจิำตอาสา ภาคประชาส้งคม	ร่วมกัน
ทำางานใกล้ชิดกันมากขึ�น	 เพื�อการคัดกรอง	 การฉีดวัคซีี่นสร้างภูัมิคุ้มกันโควิด	
19	 การควบุคุมโรคและเฝึ้าระวังทางระบุาดวิทยา	 รวมทั�งให้การดูแลเบืุ�องต้น
ในบุางกลุ่มประชากร	 หรือ	 พื�นที�เฉพาะ	 เช่น	 กลุ่มเปราะบุางที�อยู่ในแคมป์ 
คนงาน	ผู้สูงอายุที�อยู่ในสถานบุริบุาลฟ้ั�นฟูั	หรือ	ในพื�นที�พักคอยทั�งที�มีอยู่เดิม	
เช่นวัด	โรงเรียน	พื�นที�สาธิ์ารณิะในชุมชนอื�นๆ	
 บที่บาที่น้ื้กสุขภาพิจิำต น้ื้กจิำตวิที่ยาทีี่�ที่ำางานื้ให้คำาปรึกษาออนื้ไล่น์ื้/ 
สายด่วนื้มากขึ�นื้ เนื�องจำากจำำาเป็นต้องจัำดบุริการที�เข้าถึงผู้ตดิเชื�อโควิด	19	และ
ครอบุครัว	ตลอดจำนผู้สูงอายุที�มีปัญหาความกังวลใจำเรื�องการติดเชื�อ	การไม่แน่ใจำ
ในการได้รับุวัคซีี่น	รวมทั�งความกังวลใจำของวัยทำางานต่อเรื�องผลกระทบุต่องาน
	ภัาวะเศรษฐกิจำและการใช้ชีวิต	รวมทั�งบุทบุาทจัำดทำาสื�อที�เหมาะสมสำาหรับุให้
ประชาชนและทีมสุขภัาพและทีมจิำตอาสาได้นำาไปใช้ทั�งเพื�อให้ได้ข้อมูลที�ถูกต้อง
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เยียวยา	แก้ไขปัญหาเบืุ�องต้น	ลดคำาพูด	การสื�อสารหรอืการปฏิิบัุติที�สะท้อนการ
ตีตรา
 บที่บาที่น้ื้กส้งคมสงเคราะห์ที่ี�เช้�อมโยงก้บชุมชนื้แล่ะเคร้อข่ายที่าง
ส้งคมที�ทำางานร่วมกันชัดเจำนมากขึ�น	 เช่น	 การจำัดบุริการการรับุส่งโดยแท๊กซีี่�
อาสา	 ร้านอาหาร	 และธุิ์รกิจำ	 ร้านค้าในพื�นที�เพื�อระดมทุนและส่งต่อความ 
ช่วยเหลือที�จำำาเป็น	ฯลฯ	
 บที่บาที่แพิที่ย์แล่ะทีี่มงานื้ในื้บริบที่หน่ื้วยบริการปฐมภูมิเอกชนื้  
โดยเฉพิาะคลิ่นิื้กเอกชนื้มีโอกาส เข้ามาดูแลประชาชนเพิ�มมากขึ�นด้วยการ
ออกแบุบุการจัำดการการขึ�นทะเบีุยนประชาชนรูปแบุบุใหม่	เพิ�มการเข้าถึง	และ
ลดช่องว่างของการบุริหารจัำดการข้อมูลด้วยการให้ประชาชนได้มีสิทธิิ์ลง
ทะเบีุยนกับุหน่วยบุริการได้สะดวกรวดเร็วด้วยตนเองผ่านระบุบุไลน์	ทำาให้เห็น
ศักยภัาพที�เพิ�มมากขึ�นของภัาคธุิ์รกิจำเอกชนฐานะหน่วยบุริการร่วม	แม้ว่าจำะมี
ข้อจำำากัดเรื�องศักยภัาพ	 การทำางานในลักษณิะเครือข่ายบุริการที�ไร้ร้อยต่อ	 
ความครอบุคลมุของบุริการทางจิำตสังคมแก่ประชาชนรวมทั�งระบุบุการบุริหาร
จัำดการงบุประมาณิเพื�อบุริการสร้างเสริมสุขภัาพก็ตาม
 บที่บาที่ของที่ีมสหวิชาชีพิทีี่�สถิ่านื้การณ์การระบาดของโควิด 19 
ที่ำาให้เพิิ�มความรู้สึกความเป็นื้ทีี่ม		มีความยืดหยุน่ในบุทบุาทความรับุผิดชอบุ
เฉพาะตน	มกีารปรบัุเวลาการทำางานนอกเวลาเพิ�มมากขึ�น	ผู้รับุผิดชอบุงานบุาง
ประเภัทที�ต้องปรับุมาทำางานดา้นโควิด	19	มากขึ�นโดยปริยาย	เช่น	ผู้รับุผิดชอบุ
งานผู้สูงอายุ	งานทันตกรรมในคลินิกและงานทันตสาธิ์ารณิสุขที�มาเสริมทีมเพื�อ
จัำดการกับุปัญหาโควิด	 19	 ทั�งด้วยสถานการณิ์และการถูกจำำากัดด้วยการรวม
กลุ่ม	 การใช้พื�นที�แบุบุรวมตัวกัน	 งานบุริการที�เสี�ยงต่อการแพร่กระจำายเชื�อ	
บุริการที�ไม่เร่งด่วนรอได้	เป็นต้น	ทั�งนี�	เพื�อมุ่งให้ประชาชนที�มีปัญหาและได้รับุ
ผลกระทบุจำากโควิด	 19	 เข้าถึงบุริการสุขภัาพได้รับุการตอบุสนองปัญหาและ
ความต้องการที�เหมาะสมได้ทันท่วงที	รวมทั�งทำาให้ชุมชน	ท้องถิ�นและจิำตอาสา
มีศักยภัาพ	ความสามารถในการจัำดการความเสี�ยง	พัฒนาระบุบุสุขภัาพชุมชน
ภัายในพื�นที�ได้ด้วยการสนับุสนุนการอบุรม	 พัฒนาศักยภัาพ	 เสริมพลัง	 ให้คำา
แนะนำาของทีมสุขภัาพปฐมภูัมิ
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ข้ัอเสนอเพ่�อการพัฒนาการสร้างเสรมิสุขัภาพ
ในมิติบทบาทขัองท่มสหวิชาช่พ

	 ความทา้ทายต่อการสรา้งเสริมสุขภัาพในปจัำจุำบัุน	ต้องยอมรบัุว่าบุุคลากร
ด้านสุขภัาพรวมทั�งเครือข่ายภัาคีที�เกี�ยวข้องต้องมีมุมมองต่อการทำางานในแนว
ใหม่เพราะความเป็นพลวัตของปัญหาที�ซัี่บุซ้ี่อน	 ทั�งในแง่ประชากรและปัจำจัำย
กำาหนดสุขภัาพที�ส่งผลกระทบุมากมายหลายมิติทั�งระดับุบุุคคล	 ครอบุครัว	
ชุมชนและสังคม	จำากสถานการณ์ิสำาคัญของกลไกวิชาชีพในปัจำจุำบัุน	ประเด็นที�
สามารถต่อยอดการพัฒนาได้	คือ	
	 1)	 การบูุรณิาการบุทบุาทและความเชี�ยวชาญของแต่ละวิชาชีพ	 โดย
พิจำารณิาจำากจุำดที�จำะเชื�อมโยง	หนุนเสริม	ปรับุบุทบุาทซึี่�งกันและกันได้	
	 2)	 การเปิดโอกาสในการทำางานในพื�นที�ที�มีชุมชน/กลุ่มเป้าหมายเป็น
ฐาน	โดยมีเป้าหมายผลลัพธ์ิ์สุขภัาวะประชาชนเป็นศูนย์กลาง	
	 3)	 การริเริ�มนวตกรรมการทำางานแบุบุกลุ่มประชากรที�มีความจำำาเพาะ
และเน้นการบุริหารจัำดการแบุบุวิสาหกิจำเพื�อสังคมโดยเปิดพื�นที�ให้มีผู้จัำดการ
บุริการที�หลากหลายและมีความเป็นเจ้ำาของระบุบุสร้างเสริมสุขภัาพในระดับุ
พื�นที�	
	 4)	 สร้างความร่วมมือกับุภัาคีหลากหลาย	 เพื�อความหลากหลายและ
ขยายการมีส่วนร่วมกับุทุกภัาคส่วน	
	 5)	 เครือข่ายสถาบัุนการศึกษาต้องจัำดให้มกีระบุวนการพัฒนาหลักสูตร
สำาหรับุบุุคลากรสร้างเสริมสุขภัาพรวมทั�งระบุบุการฝึึกอบุรมบุุคลากรใหม่ใน
อนาคตตอ้งปรับุเปลี�ยนและให้เท่าทันต่อการเปลี�ยนแปลงต่อปัญหาสุขภัาพและ
ผลกระทบุที�เกิดขึ�นจำากปัจำจัำยกำาหนดสุขภัาพ
	 6)	 หน่วยบุริการจัำดการงบุประมาณิเพื�อการสร้างเสริมสุขภัาพที�
เกี�ยวข้อง	 จำำาเป็นต้องปรับุเปลี�ยนระบุบุการบุริหารจัำดการงบุประมาณิเพื�อให้
สัดส่วนการสร้างเสริมสุขภัาพในภัาพรวมของประเทศให้เพิ�มขึ�นด้วย	 แม้ว่าจำะ
มีงบุประมาณิร่วมจำากกองทุนหลักประกันสุขภัาพท้องถิ�นมาร่วมแล้วก็ตามแต่
ยังเป็นเพื�อองค์กรชุมชนและภัาคประชาชนเป็นหลัก	 ในส่วนของเครือข่าย 
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สหวิชาชีพที�ร่วมดำาเนินงานสร้างเสริมสุขภัาพยังสะท้อนถึงความจำำาเป็นในการ
รับุทุนสนับุสนุนที�ต่อเนื�องจำากการอนุมัติโครงการนวตกรรมสร้างเสริมสุขภัาพ
โดยทีมสหวิชาชีพในระดับุต่างๆ	 จำากสำานักงานกองทุนสนับุสนุนการสร้าง
เสริมสุขภัาพ	(สสส.)	อยู่	เนื�องจำากอยู่ในระยะเปลี�ยนผ่านสู่ความยั�งยืนของการ
พัฒนาและบุริหารจัำดการองค์กรวิชาชีพ

บทสรุป ข้ัอสังเกต การจััดัการกลื่ไกขัับเคล่ื่�อน
การสร้างเสริมสุขัภาพ 

	 หากพิจำารณิาจำากความหมาย	 “การสร้างเสริมสุขภัาพ	 ที�หมายถึง 
กระบุวนการที�ทำาให้ประชาชนสามารถควบุคุมปัจำจัำยและพัฒนาสุขภัาพของ 
ตนเองได้	 เพื�อไปสู่ความสมบูุรณ์ิทั�งทางด้านร่างกาย	 จิำตใจำ	 สังคม	และปัญญา		
และปัจำจัำยที�ส่งผลต่อสุขภัาพ	 มีทั�งปัจำจัำยที�เป็นด้านบุุคคลและปัจำจัำยทางด้าน 
สังคม	 ที�รวมไปถึงการจัำดการด้านการเมือง	 เศรษฐกิจำ	 สังคมและสิ�งแวดล้อม
ที�มากกว่าการจัำดการเรื�องการบุริการด้านสุขภัาพของหน่วยบุริการสุขภัาพ	หรือ
การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภัาพที�ดีเท่านั�น	 แต่ขยายขอบุเขตไปถึงความอยู่ดี	 
มีสุข	หรือ	สุขภัาวะ	(Well-being)	ด้วย”
	 ฉะนั�นการจำัดกลไกการขับุเคลื�อนเพื�อให้เกิดกระบุวนการสร้างเสริม 
สุขภัาพ	 จึำงต้อง	 เน้นที�กระบุวนการที�ทำาให้เกิดพื�นที�ร่วม	 ที�หน่วยงาน	 องค์กร 
อื�นๆ	 ที�นอกเหนือจำากหน่วยบุริการสุขภัาพ	 ได้มีโอกาสเข้ามารับุรู้เข้าใจำ 
ความหมายการสร้างเสริมสุขภัาพ	 และรู้สึกมีส่วนร่วม	 เข้ามาร่วมรับุผิดชอบุ
ดำาเนินการเพื�อปรับุเปลี�ยน	หรือจัำดการในส่วนที�เกี�ยวข้องกับุปัจำจัำยที�จำะเอื�อให้
ประชาชนมีสุขภัาพดีได้			ทั�งส่วนที�เป็นการสร้างความรู้	ทักษะให้แก่ประชาชน
ในการจัำดการวิถีชีวิตที�ดี	 มีพฤติกรรมสุขภัาพที�ดี	 ตั�งแต่ยังไม่ป่วย	 และจัำดการ 
ส่วนที�เป็นสิ�งแวดล้อมที�ทำาให้มีพฤติกรรมที�เหมาะสมได้ง่าย		โดยการจัำดกลไก	
สร้างพื�นที�ที�ทำาให้มีการแลกเปลี�ยนข้อมูลความรู้ระหว่างกันและกัน		รวมทั�งการ
ชี�ประเด็น	ผลักดัน	ให้เห็นประเด็นปัจำจัำยที�กระทบุต่อสุขภัาพ		(Advocate)		การ
ทำาความเข้าใจำให้ยอมรับุมองเห็นเป้าหมายร่วมกัน	 (Mediate)	 และการเสริม
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สร้างความสามารถของกลุ่มคนที�ด้อยโอกาส	 หรือ	 กลุ่มเปราะบุาง	 กลุ่มที�ไม่รู้	
ให้มีความสามารถดำาเนินการได้	 (Enable)	 ตามกลยุทธ์ิ์การสร้างเสริมสุขภัาพ
ที�ระบุุไว้ในกฎบัุตรออตตาวา	
	 หากสรุป	ถอดบุทเรียน	ของการขับุเคลื�อนการสร้างเสริมสุขภัาพ	ตามที�
กล่าวข้างต้น	 ในเอกสารฉบุับุนี�	 	 ก็จำะพบุว่ากลไก	 กระบุวนการที�ปฏิิบัุติ 
การได้จำริงในต่างประเทศ	และในประเทศไทย	เป็นตัวอย่างส่วนหนึ�ง	ได้ดังนี�		
	 ในระดับุชาติ/ประเทศ	 	 ที�เสนอในบุทเรียนการสร้างเสริมสุขภัาพใน 
ต่างประเทศ	 กรณีิประเทศญี�ปุ่น	 จำะเห็นว่า	 การขับุเคลื�อนการสร้างเสริม 
สุขภัาพของญี�ปุ่นระดับุประเทศ	ได้แปลเป็นปฏิิบัุติการในรูปของแผนการสร้าง
เสริมสุขภัาพในระดับุชาติ ที� เ ป็นการบูุรณิาการกับุภัาคีภัาคส่วนอื�น	
นอกเหนือจำากกระทรวงสาธิ์ารณิสุข	โดยมีประเด็นที�เป็นจุำดเน้นของโปรแกรม
การสร้างเสริมสุขภัาพในแต่ระยะที�แตกต่างกัน	แผนนี�เป็นแผนที�บูุรณิาการกับุ
กิจำกรรมเพื�อปรับุเปลี�ยนโปรแกรมการดำาเนินงานอื�นๆ	 ที�มิใช่บุริการด้าน	
สาธิ์ารณิสุขเข้ามาร่วมด้วย	 เช่น	 การพัฒนาด้านกิจำกรรมทางสังคมที�เสริมให้มี 
การเคลื�อนไหว	ออกกำาลังกาย		การจัำดการเรื�องอาหารโภัชนาการ	การบุริโภัค	
ของประชาชน	 และการจำัดการให้กิจำกรรมคัดกรองตรวจำสุขภัาพเข้าถึง 
ประชากรทุกกลุ่มวัย	 	 มีการแปลงเป็นตัวชี�วัด	 และบุทบุาทของหน่วยงาน 
รับุผิดชอบุงานแต่ส่วน	เพื�อกำากับุติดตามผลการดำาเนินงานได้ชัดเจำน	
	 กรณีิประเทศ	 สิงคโปร์	 	 มีกลไกสำาคัญ	 คือ	 คณิะกรรมการสร้างเสริม 
สุขภัาพระดับุชาติที�เป็นกลไกหลักในการขับุเคลื�อนประสานการดำาเนินงานกับุ
ทุกส่วนทั�งรัฐ	 เอกชน	 และประชาชน	 มีการวางแผนออกแบุบุโปรแกรม	 
กิจำกรรมที�จำะเอื�อเหมาะกับุประชากรในแต่ละกลุ่มวัย	 ทั�งเด็ก	 วัยทำางาน	
และวัยสูงอาย	ุสามารถทำากิจำกรรมออกกำาลังกาย	บุริโภัคอาหารที�ดีต่อสุขภัาพได้	
และมีโปรแกรมบุริการการตรวจำสุขภัาพ	 ควบุคู่ไปด้วยพร้อมกัน	 พร้อมกับุ 
มีการจัำดการข้อมูลเพื�อติดตามสุขภัาพของประชากรทั�งประเทศได้ด้วยทั�งด้วย	
เครื�องมือ	 application	 ติดตามสุขภัาพ	 และติดตามด้วยการสำารวจำ	 วิจัำย	 
ต่างๆ	เป็นระยะ	
	 กรณีิสหรัฐอเมริกาจำะเป็นกลไกการขับุเคลื�อนในระดับุองค์กร	หน่วยงาน
	 ที�มีการกระตุ้นให้เกิดกลไก	 การบุริหารจัำดการภัายในองค์กรที�ขับุเคลื�อนให้มี
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กิจำกรรมสร้างเสริมสุขภัาพ	 และการติดตามภัายในองค์กร	 เน้นให้กลไกที�
เบ็ุดเสร็จำครบุวงจำร	ได้ในระดับุภัายในองค์กร	หน่วยงาน	
	 ส่วนกรณีิประเทศออสเตรเลีย	 เป็นการจัำดการกลไกขับุเคลื�อนระดับุ 
พื�นที�	จัำดการสร้างเสริมสุขภัาพกับุกลุ่มประชากรเฉพาะที�มีการเชื�อมโยงกับุกลไก
บุริหารจัำดการในชุมชน	มีการเสริมสร้างความสามารถให้แก่ประชาชน	และกลไก
ในชมุชน	ให้มีข้อมูลเชิงประจำกัษ์ต่อสถานการณิปั์จำจัำยกระทบุสขุภัาพ	สร้างพื�นที�
การเรียนรู้ร่วมกัน	และสรา้งผู้นำาการเปลี�ยนแปลงในระดบัุกลุ่มที�เป็นกลไกหลกั
ในการเปลี�ยนแปลง	
	 ส่วนการขับุเคลื�อนในประเทศไทย	 ในเอกสารนี�	 ไม่ได้มีการรวบุรวม 
บุทเรียนหรือตัวอย่างการขับุเคลื�อนระดับุชาติโดยตรง	ซึี่�งประเทศไทย	มีกลไก
สำาคัญที�ดูแลรับุผิดชอบุโดยรวมทั�งประเทศ	คือ	กระทรวงสาธิ์ารณิสุข	ที�มีกรม
วิชาการกรมต่างๆ	 ทำาหน้าที�บุริหารจัำดการและพัฒนาองค์ความรู้วิชาการที�
เกี�ยวข้องกับุการสร้างสุขภัาพในประเด็นต่าง	ๆ 	และกลไก	สำานักงานหลักประกัน
สุขภัาพแห่งชาติ	(สปสช.)	ที�เป็นองค์กรจัำดสรรงบุประมาณิ	ทรัพยากรส่วนหนึ�ง
ให้กับุบุริการสร้างเสริมสุขภัาพที�ให้กับุประชาชน	และส่วนของสำานักงานกองทุน
สร้างเสริมสุขภัาพ	(สสส.)ที�เป็นส่วนกระตุ้น	การขับุเคลื�อนการสร้างนวัตกรรม
การสร้างเสริมสุขภัาพลักษณิะใหม่ๆ	 ในสังคมไทย	 แต่ยังไม่มีแผนการสร้าง
เสริมสุขภัาพระดับุชาติ	ที�เป็นภัาพรวม	ที�ชัดเจำน		มีแต่แผนการขับุเคลื�อนการ
สร้างเสริมสุขภัาพตามประเด็นต่างๆ	 เช่น	 แผนการป้องกันควบุคุมโรคติดต่อ	
แผนการป้องกันควบุคุมโรคไม่ติดต่อ	 (NCDs)	 แผนด้านอาหารการออกกำาลัง
กาย	แผนการควบุคุมการบุริโภัคยาสูบุ	และแอลกอฮอล์	เป็นต้นแต่ในเอกสาร
นี�ได้เสนอบุทเรียน	ที�เป็นบุทเรียน	ในระดับุเขต	จัำงหวัด	พื�นที�	ที�เชื�อมโยงกับุกลไก
ในระดับุชาติ	
	 การดำาเนินงานสร้างเสริมสุขภัาพในระดับุพื�นที�ของประเทศไทย 
มีการขับุเคลื�อนทั�งในเชิงประเด็น3อ2สได้แก่	 อาหาร	 ออกกำาลังกาย	 อารมณ์ิ	
สุรา	 และสารเสพติด	 การขับุเคลื�อนตามกลุ่มเป้าหมาย	 ทั�งกลุ่มเฉพาะ	 เช่น	
เด็กปฐมวัย	 ผู้สูงอายุ	 วัยทำางาน	 เป็นต้น	 และประชาชนทั�วไป	 รวมถึงการ 
ขับุเคลื�อนงานตามลักษณิะพื�นที�	ได้แก่	พื�นที�เขตเมือง	เขตกึ�งเมือง	และเขตชนบุท	
ซึี่�งกลไก	และเครื�องมือในการขบัุเคลื�อนงานนั�นมีทั�งการดงึเอาทนุทางสงัคมที�มี
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ดั�งเดิมนำามาใช้	เช่น	วัฒนธิ์รรมพื�นถิ�น	เป็นต้น	หรือพัฒนาทุนทางสังคมขึ�นมาใหม่	
การจำัดการด้านโครงสร้าง	 เช่น	 การก่อตั�งกลุ่ม	 หรือ	 ชมรม	 การพัฒนาคน 
ต้นแบุบุหรือพื�นที�ต้นแบุบุ	 เป็นต้น	 ด้วยการบูุรณิาการ	 สร้างการมีส่วนร่วม	
รวมถึงการดึงทรัพยากรจำากภัายนอก	 เช่น	 แหล่งทุน	 สหวิชาชีพ	 เป็นต้น		 
โดยเน้นไปที�การจัำดการด้านปัจำจัำยแวดล้อมที�หนุนให้ประชาชนเข้าถึงบุริการ	 
เพื�อนำาสู่การปรบัุเปลี�ยนพฤติกรรม	และการปรบัุเปลี�ยนพฤติกรรมโดยตรงผา่น
การให้ข้อมูล	 ข่าวสาร	 ทั�งในรูปแบุบุสื�อสารในวงกว้าง	 และการคำาปรึกษา	
รายบุุคคล	
	 กลไกขับุเคลื�อนการสร้างเสริมสุขภัาพ	 ในเอกสารฉบัุบุนี�	 ได้เสนอตาม 
บุริบุทขององค์กรขับุเคลื�อน	 ที�เป็นภัาคเอกชน	 หรือภัาคองค์กรท้องถิ�น		 
การเสนอตามระดบัุของงานขับุเคลื�อนที�เป็นระดับุเขต	จัำงหวัด	อำาเภัอ	และตำาบุล
		ซึี่�งหากพิจำารณิาจำากประสบุการณิ	์ผลงาน	และบุทเรียน	ของกรณิทัี�งหมด		ทกุ
กรณีิศึกษา	จำะมีการจัำดกลไก	ที�เป็นเวทีร่วมระหว่างภัาคส่วนต่างๆ	ที�เกี�ยวข้อง
กับุการสร้างเสริมสุขภัาพ	 	 ที�เป็นพื�นที�แลกเปลี�ยน	 เรียนรู้ร่วมกัน	 (mediate)	
ทั�งในด้านความเข้าใจำต่อเรื�องสุขภัาพ	 และปัจำจัำยกระทบุต่อสุขภัาพ	 และ 
การจัำดกิจำกรรมเพื�อเสริมความสามารถของบุุคคลที�เกี�ยวข้อง	 บุางกรณีิเช่นใน
ระดับุจัำงหวัด	จำะมีการ	Advocate	สร้างความเข้าใจำให้แก่หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง
เห็นความสำาคัญต่อสุขภัาพ	 ในหลายกรณีิเป็นการสร้างเป้าหมายร่วม	 
(mediate)	 แปลภัารกิจำงานของหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกับุคุณิภัาพชีวิต	 หรือ
สุขภัาพให้เป็นรูปธิ์รรมกิจำกรรมดำาเนินงานที�ก่อผลลัพธ์ิ์	 ผลกระทบุต่อภัาวะ
สุขภัาพของประชาชนแต่ละกลุ่มได้ชัดเจำนมากขึ�น	 แต่ละกรณีิจำะมีจุำดเด่น	
ขอบุเขตความสำาเร็จำของการดำาเนินการที�ต่างกัน	 โดยมีเจ้ำาภัาพหลักหรือกลไก
สำาคัญในการเปลี�ยนแปลงที�ต่างกัน	
	 การขับุเคลื�อนงานสร้างเสริมสุขภัาพในระดับุพื�นที�ตำาบุล	มีกองทุนหลัก
ประกันสุขภัาพในระดับุพื�นที�/ท้องถิ�น	 เป็นกลไกสำาคัญที�สนับุสนุนด้าน 
ทรัพยากร	 และเป็นกลไกที�เอื�อต่อการทำางานร่วมกันระหว่างส่วนงานที� 
เกี�ยวข้องทั�งด้านสาธิ์ารณิสุข	ภัาคชุมชน	โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น	(อปท.)	
เป็นกลไกหลักในการดำาเนินงาน	 ผ่านการสนับุสนุนโครงการที�อยู่ในกรอบุของ
แผนงานที�สร้างและพัฒนาจำากข้อมูลสถานการณ์ิในพื�นที�	ทั�งปัญหาบุริบุทและ
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เงื�อนไข	 ซึี่�งผู้ขอทุนสามารถจำำาแนกได้เป็นหน่วยบุริการสุขภัาพ	 หน่วยงาน 
ของอปท.	หน่วยงานรัฐอื�น	ภัาคประชาสังคม/ชุมชน	ตามความเหมาะสมและ
สมรรถนะของแตล่ะกลุ่ม		ตัวอยา่งเช่นกรณีิการดำาเนนิงานโดยองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ�นที�บึุงยี�โถ	บุ้านบึุง	นาอ้อ	นอกจำากนี�การดำาเนินงานโดย	อปท.	มีข้อดี
ที�บูุรณิาการงานสุขภัาพกับุงานพัฒนาสวัสดิการ	 และงานพัฒนาคุณิภัาพชีวิต
ของประชาชนซึี่�งอยูใ่นความดูแลของอปท.ได้ง่าย
	 การขับุเคลื�อนระดับุ	อำาเภัอ	มีกลไก	คณิะกรรมการพัฒนาคุณิภัาพชีวิต
ระดับุอำาเภัอ	(พชอ.)	ที�มี	สสอ.	เป็นสำานักเลขานุการ	มีองค์ประกอบุกรรมการ
ที�มาจำากหน่วยงานอื�นๆ	หลายภัาคส่วนที�นอกเหนือจำากทีมสาธิ์ารณิสุข	 โดยมี
นายอำาเภัอเป็นประธิ์าน	ซึี่�งทีมสาธิ์ารณิสุขสามารถ	ใช้กลไกนี�ในการสื�อสารสร้าง
ความเข้าใจำ	ความรับุรู้ต่อสุขภัาพ	สื�อสานนโยบุาย	เชื�อมต่อ	ข้อมูลสุขภัาพจำาก
ชุมชน	 มาจัำดทำาเป็นวาระอำาเภัอ	 เพื�อการสานพลัง	 ขยายผลการดำาเนินงานที�
ทำาได้ดีจำากระดับุตำาบุลได้	
	 การขับุเคลื�อนระดับุจัำงหวัด		มีสำานักงานสาธิ์ารณิสุขจัำงหวัด	(สสจำ.)	เป็น
หน่วยกลางดูแลสุขภัาพในทุกด้าน	 รวมถึงด้านการสร้างเสริมสุขภัาพด้วย	 
ซึี่�งจำะดำาเนินงานตามนโยบุาย/แผนงาน	 โครงการจำากกระทรวงสาธิ์ารณิสุข	 
และควรมีบุทบุาทในการขับุเคลื�อนการสร้างเสริมสุขภัาพในเขตพื�นที�จัำงหวัด	 
แต่พบุว่าส่วนใหญ่จำะมีข้อจำำากัดในการทำางานที�ข้ามหน่วยงานอกสาธิ์ารณิสุข		
แต่ในกรณีิศึกษาของจัำงหวัดยโสธิ์รที�มีเจ้ำาหน้าที�ใน	 สสจำ.	 ที�ปฏิิบัุติงาน	
ในฝ่ึายแผนและยุทธิ์ศาสตร์	 และฝ่ึายงานที�เกี�ยวข้องกับุการสร้างเสริมสุขภัาพ	
เป็นบุุคลากรที�มีแนวคิด	 มีความสนใจำต่อการประสานการทำางานกับุภัาคส่วน
อื�น	 ได้ดำาเนินการโดยกลไกอื�นที�นอกเหนือจำากกลไกปกติของ	 สสจำ	 คือกลไก
สมัชชาที�ประสานประชาคมส่วนอื�นที�สนใจำเข้ามาเสริมพลังการทำางานร่วมกัน
ไปด้วย	 รวมทั�งมีการใช้ผลการศึกษาวิจัำย	 เข้ามาใช้ในการ	 advocate	 ให้ 
หน่วยงานอื�นเห็นความสำาคัญต่อการอ่านที�มีผลต่อพัฒนาการเดก็	และกระจำาย
ผลกิจำกรรมการอ่านไปได้กว้างขวางขึ�น		
	 ส่วนกรณีิจัำงหวัดเชียงราย	 เป็นการขับุเคลื�อนงานสร้างเสริมสุขภัาพ 
ในระดับุชุมชน	 โดยมีกลไกขับุเคลื�อนเป็นกลุ่มเจ้ำาหน้าที�สาธิ์ารณิสุขบุางส่วนที�
สนใจำการทำางานด้านนี�ในสสจำ	 ที�ทำางานเสริมจำากงานปกติ	 ทำาหน้าที�เป็นตัว 
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กลางประสานการดำาเนินงานที�เกี�ยวข้องให้เชื�อมร้อยกันตามโอกาสและจัำดการ
ให้โครงการ/กจิำกรรมตา่งๆ	ทั�งที�เกี�ยวข้องโดยตรง	หรือไม่โดยตรง	และสามารถ
ปรับุให้มาเกื�อหนุนให้มีกิจำกรรมเรียนรู้ที�พัฒนาทัศนคติ	 และศักยภัาพของ 
เจ้ำาหน้าที�สาธิ์ารณิสขุในระดบัุตำาบุล	และอำาเภัอในการทำางานสรา้งเสรมิสุขภัาพ
กับุประชาชน	ชมุชน	แบุบุมส่ีวนร่วม	มีการรวมตวักันแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างต่อเนื�อง	 ภัายใต้โครงการ/กิจำกรรม	 ที�แม้จำะปรับุเปลี�ยนไปตามนโยบุาย
ของกระทรวงสาธิ์ารณิสุข	 	 มีการขยายวงคนสนใจำเข้ามาร่วมกิจำกรรม	 ทั�ง 
ส่วนที�เป็นเจ้ำาหน้าที�	 รพ.สต	 สสอ	 และแพทย์	 พยาบุาล	 สหวิชาชีพในโรง
พยาบุาล
	 ส่วนกลไกระดับุเขต	 ในพื�นที�เขต	 11	 มีจุำดเด่น	 คือ	 มีกลไกภัาคประชา
สังคม	 ที�เป็นองค์กรเอกชนสาธิ์ารณิประโยชน์	 เข้ามาร่วมดำาเนินการ	 เสริมกับุ
กลไกประสานในระบุบุปกติของรัฐ	ประสานกับุสมัชชาสุขภัาพพื�นที�	ประสาน	
กับุภัาคีภัาคส่วนต่างๆ	ที�เป็นหน่วยงานรัฐนอกสาธิ์ารณิสุข	และกลุ่มประชาชน/
แกนนำาชุมชน	 ให้มาร่วมดำาเนินการ	 ภัายใต้โครงการที�ได้รับุงบุประมาณิ 
สนับุสนุนจำากสปสช	 และทุนในชุมชน	 ทำาให้มีกิจำกรรมสร้างเสริมสุขภัาพ 
ลักษณิะใหม่ๆ	ที�ตอบุสนองการแก้ปัญหาได้ดีขึ�น	
	 นอกจำากนี�	 ยังมีองค์กรที�ดำาเนินการสร้างเสริมสุขภัาพ	 ในลักษณิะ	
ที�เป็นองค์กรเอกชน	 ได้แก่	 กรณีิสามพราน	 ที�เป็นธุิ์รกิจำเอกชน	 แต่ได้เข้ามา 
สร้างงานในอีกลักษณิะหนึ�งที�ทำางานร่วมกับุภัาคประชาชนที�เป็นเกษตรกร 
ผู้ผลิตในลักษณิะที�เป็นเครือข่ายร่วมกัน	 ส่งเสริมการทำาเกษตรอินทรีย์	 ที�เป็น 
รูปธิ์รรมหนึ�งของการสร้างเสริมสุขภัาพ
	 กรณีิ	องค์กรธุิ์รกิจำเพื�อสังคม	ได้แก่	บัุดดี�โฮมแคร์	ยังแฮบุปี�	ที�ทำางานใน
ด้านการสร้างเสริมสุขภัาพ	ช่วยเหลือดูแลสุขภัาพกลุ่มผู้สูงอายุ	ซึี่�งเป็น	บุริการ
ทางสังคมลักษณิะหนึ�ง	แต่มีการบุริหารจัำดการด้วยวิธีิ์ทางธุิ์รกิจำ	ใช้กลวิธีิ์ทางการ
ตลาดที�เรียนรู้ลักษณิะผู้บุรโิภัค	มกีารจัำดหางบุประมาณิสนบัุสนนุการบุรกิารทั�ง
ที�เป็นค่าบุริการจำากผู้รับุบุริการ	 หรือจำากบุริษัทเอกชนที�สนับุสนุนการจำัด
กิจำกรรม	เพื�อให้เป็นองค์กรที�เลี�ยงตัวเองได้	โดยไม่ได้รองบุประมาณิจำากภัาครัฐ
ซึี่�งถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ขององค์กรที�เข้ามาร่วมงานสร้างเสริมสุขภัาพ	 ที�
สามารถประยุกต์วิธีิ์การใหม่ๆ	 ทั�งที�เป็น	 นวัตกรรมทางสังคมใหม่	 หรือการใช้
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เทคโนโลยใีหม่ๆ	เข้ามาประยกุต์ใช้ให้บุริการกับุประชาชนบุางกลุ่มได้	โดยเฉพาะ
ในพื�นที�เขตเมือง		
	 จำากกรณีิตัวอย่างทั�งหมดนี�	 แสดงให้เห็นว่ากลไกขับุเคลื�อนการสร้าง 
เสริมสุขภัาพ	 มีการแปลสู่การปฏิิบัุติจำริง	 ในหลากหลายลักษณิะ	 ขึ�นกับุ	 
บุริบุทของการดำาเนินการงาน	 ลักษณิะของประชากร	 และลักษณิะของ 
หน่วยงานที�มีบุทบุาทหลักในการชับุเคลื�อนในแต่ละพื�นที�	 และความสำาเร็จำ 
ของผลการขับุเคลื�อน	 ก็ขึ�นกับุแนวคิด	 ความเข้าใจำ	 ทักษะของผู้ขับุเคลื�อนว่า
ดำาเนินการได้อย่างเข้าใจำ	มีคุณิภัาพเพียงใด	
	 	สรุป	กลไก	กระบุวนการ	และเครื�องมือที�ใช้ในการขับุเคลื�อนงานสร้าง
เสริมสุขภัาพ	ได้ดังตาราง	

ระด้บ กล่ไก กระบวนื้การ แล่ะเคร้�องม้อ

เขต กขป.	เครือข่าย	สถาบัุนการศึกษา	สปสช.เขต	ขับุเคลื�อน
ผ่านพื�นที�นำาร่อง	การสร้างพื�นที�ต้นแบุบุ/คนต้นแบุบุ

จัำงหวัด สสจำ.	คณิะกรรมการฯ	สหวชิาชีพ	ขับุเคลื�อนผ่านเครอืข่าย
เรียนรู้	ยุทธิ์ศาสตร์จัำงหวัด	เวทีนโยบุายสาธิ์ารณิะ	กองทุน
สุขภัาวะ(ชุมพร)	พชจำ.	สมาคม/ประชาคม

อำาเภัอ วาระอำาเภัอ	ขับุเคลื�อนผ่านคณิะกรรมการพัฒนาคุณิภัาพ
ชีวิตระดับุอำาเภัอ	ตำาบุล	อปท.กลุ่ม/ชมรมในชุมชน	กองทุน
หลักประกนัสุขภัาพในระดบัุพื�นที�	พชต.	ที�มีการขับุเคลื�อน
ขยายผล	 ผ่านธิ์รรมนูญตำาบุล	 การจัำดการฐานข้อมูล	 วิถี
วัฒนธิ์รรม		ภูัมิปัญญาท้องถิ�น

ตำาบุล อปท.	 ก ลุ่ม/ชมรมในชุมชน	 กองทุนหลักประกัน 
สุขภัาพในระดับุพื�นที�	พชต.ที�มีการขับุเคลื�อน	ขยายผลผ่าน
ธิ์รรมนูญตำาบุล	 การจัำดการฐานข้อมูล	 วิถีวัฒนธิ์รรม		
ภูัมิปัญญาท้องถิ�น

สถานการณ์ิ/กลุ่มเฉพาะ-เอกชน กลไกเอกชนที�ขับุเคลื�อน	 ด้วยกลไก	 demand-supply,	
การจัำดการเชื�อมต่อระหว่างต้นนำ�า-กลางนำ�า-ปลายนำ�า,	
customer-centered,	การวิเคราะห์ตลาด
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	 หากพิจำารณิาองค์กรหรือหน่วยงานที�ควรเป็นเจ้ำาภัาพหลักในการขับุ
เคลื�อนงานสร้างเสริมสุขภัาพ	 ในประเด็นต่าง	 สรุปได้ดังนี�	 กลไก	 รัฐ	 เอกชน	
ชุมชน	หน่วยงานอิสระ	หน่วยงานวิชาชีพ

ประเด็นื้ เจ้ำาภาพิหล้่ก

นโยบุายสาธิ์ารณิะ/สานพลัง/ขยายผล พชอ.	 พชจำ.	 สสจำ.	 กขป.	 กสธิ์.	 สถาบัุนวิชาการ	
องค์กรวิชาชีพ	สสส	สปสช.

กลไกหลัก-	ปฏิิบัุติการพื�นที� กองทุนหลักประกันสุขภัาพท้องถิ�น	(กปท)	–	
แผนงาน/โครงการ

ปฏิิบัุติการ-กลุ่มหรือพื�นที�เฉพาะ องค์กรธุิ์รกิจำเพื�อสังคม
สร้างสรรค์นวัตกรรม/การเรียนรู้:	 ภัาคประชา
สังคม,	เอกชน,	สถาบัุนวิชาการ,	องค์กรวิชาชีพ

สร้างสรรค์นวัตกรรม/การเรียนรู้ ภัาคประชาสังคม,	 เอกชน,	 สถาบัุนวิชาการ,	
องค์กรวิชาชีพ

พัฒนาคุณิภัาพ/ยกระดับุ กขป , 	 ประชา สั งคม , 	 สถา บัุน วิชาการ ,	
องค์กรวิชาชีพ,	กสธิ์.,	สปสช.

	 โดยรวมทั�งหมด	นี�	น่าจำะเป็นบุางส่วนของบุทเรียนตัวอยา่งรูปธิ์รรมของ
การขับุเคลื�อนงานสร้างเสริมสุขภัาพที�เน้นการมีส่วนร่วมของภัาคส่วนอื�น 
ที�นอกเหนือจำากหน่วยสาธิ์ารณิสขุโดยตรง	เพื�อนำาไปสู่การพัฒนาในระยะตอ่ไป
ที�มีคุณิภัาพมากขึ�น
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	 ในการประชุมด้านการสร้างเสริมสุขภัาพโลกครั�งที�	 1	 ที�กรุงออตตาวา	
ประเทศแคนาดา	 ซึี่�งได้ออกกฎบัุตรสู่การปฎิบัุติเพื�อให้บุรรลุเป้าหมายสุขภัาพ
ดีถ้วนหน้าใน	 ปี	 ค.ศ.2000	 ได้กำาหนดขอบุเขตความหมายของการสร้างเสริม	
สุขภัาพ	 ว่าสุขภัาพเป็นทรัพยากรสำาคัญของชีวิตประจำำาวัน	 การสร้างเสริม	
สุขภัาพเป็นกระบุวนการที�ทำาให้ประชาชนสามารถควบุคุมปัจำจัำยและพัฒนา
สุขภัาพของตนเองได้	 เพื�อไปสู่ความสมบูุรณ์ิทั�งทางด้านร่างกาย	 จิำตใจำ	 สังคม	
และปัญญา		 ปัจำจัำยที�ส่งผลต่อสุขภัาพ	 มีทั�งปัจำจัำยที�เป็นด้านบุุคคล	และปัจำจัำย
ทางด้านสังคม	 ที�รวมไปถึงการจัำดการด้านการเมือง	 เศรษฐกิจำ	 สังคมและสิ�ง
แวดล้อม	 ที�มากกว่าการจัำดการเรื�องการบุริการด้านสุขภัาพของหน่วยบุริการ
สุขภัาพ	หรือการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภัาพที�ดีเท่านั�น	แต่ขยายขอบุเขตไปถึง
ความอยู่ดี	มีสุข	หรือ	สุขภัาวะ	(Well-being)	ด้วย	
	 และได้เสนอกลยุทธ์ิ์สำาคัญของการส่งเสริมสุขภัาพ	ไว้	3	ประการ	คือ	1)	
Advocate	 ให้ข้อเสนอ	 ชี�ให้เห็นความสำาคัญของสุขภัาพต่อการพัฒนาสังคม	
เศรษฐกิจำ	และคุณิภัาพชีวิต	2)	Enable	เพิ�มความสามารถ	เสริมพลัง	เพื�อให้มี
การสร้างเสริมสุขภัาพได้อย่างเท่าเทียม	เต็มศักยภัาพของประชากรในทุกกลุ่ม
	ทุกเพศวัย	3)	Mediate	เจำรจำา	เชื�อมประสานให้เห็นเป้าหมายร่วมกัน	และทุก
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมทั�งส่วนรัฐบุาล	หน่วยงานสุขภัาพ	รวมทั�งหน่วยอื�น	ๆ 	ทาง
ด้านสังคมและเศรษฐกิจำด้วย	และในประกาศ	ได้เสนอให้มีปฏิิบัุติการใน	5	ด้าน

ทบทวน กลื่ยุทธ์์ 
การขัับเคล่ื่�อนการสร้างเสริมสุขัภาพ 
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ที�ควรดำาเนินการเพื�อสนับุสนุนให้มีการสร้างสุขภัาพ	คือ	1.	การสร้างนโยบุาย
ที�เอื�อต่อสุขภัาพ	 (Building	 Healthy	 Public	 Policy)	 2.	 สร้างสิ�งแวดล้อม 
ที�เอื�อต่อสุขภัาพ	 (Created	 Supportive	 Environment)	 	 3.	 พัฒนาความ 
เข้มแข็งของปฏิิบัุติการชุมชน	(Strengthened	Community	Actions)	4.	การ
พัฒนาทักษะส่วนบุุคคล	 (Develop	 personal	 skill)	 ทั�งในระดับุบุุคคลและ
สังคม		5.	ปรับุระบุบุบุริการสุขภัาพ	(Reoriented	Health	Services)	
	 การดำาเนินงานสร้างเสริมสุขภัาพ	 ได้มีการขับุเคลื�อน	 และพัฒนาใน
ประเทศตา่ง	ๆ 	อยา่งต่อเนื�อง	แต่มีความแตกตา่งกันขึ�นกับุสภัาวะทางการเมอืง
เศรษฐกจิำ	และระบุบุสขุภัาพของแต่ละประเทศ	อีกทั�งสังคม	สิ�งแวดล้อมก็มีการ
เปลี�ยนแปลงไปตลอดเวลา	 องค์การอนามัยโลกร่วมกับุประเทศสมาชิก	 ก็ได้มี
การประชุมอีกหลายครั�งเพื�อทบุทวนหลักการสร้างเสริมสุขภัาพมาอย่างต่อเนื�อง
ซึี่�งยังคงเห็นว่ากลยุทธ์ิ์	 และปฏิิบัุติการเพื�อการสร้างเสริมสุขภัาพกฎบัุตร
ออตตาวา	ยังคงมีความสอดคล้องเหมาะสม	ทั�งในการประชุมที�	อดีเลต	และที�
จำาร์การ์ตาในปี	ค.ศ.1997	ที�ยังเน้นยำ�าหลักการเดิม	แต่มีการเสนอประเด็นเพิ�ม
ในการสร้างเสริมสุขภัาพ	สำาหรับุศตวรรษที�	21	ที�เรียกร้อง	ให้สังคมทุกส่วนมี
ความรับุผิดชอบุต่อสุขภัาพ	เพิ�มการลงทุนด้านการสร้างเสริมสุขภัาพ	การเสริม
ศักยภัาพความสามารถให้แก่ชุมชน	การเสริมพลังให้แก่บุุคคล	และสร้างความ
มั�นคงให้แก่โครงสร้างทางด้านการสร้างเสริมสุขภัาพทั�งในด้านงบุประมาณิ
สนับุสนุนทั�งในระดับุชาติและระดับุพื�นที�ให้แก่องค์กรทั�งส่วนที�เป็นรัฐ	 เอกชน	
ชุมชน	
					 และในการประชุมระดับุนานาชาติ	 ด้านการส่งเสริมสุขภัาพครั�งล่าสุด	
ในปี	 ค.ศ.2016	 ที�นครเซีี่�ยงไฮ้	 ประเทศสาธิ์ารณิรัฐประชาชนจีำน	 ที�เป็นการ
ประกาศ	 ให้แนวทางต่อประเทศสมาชิกในการผนวกเชื�อมประสานการสร้าง
เสริมสุขภัาพเข้าไปในเป้าหมายการพัฒนาสุขภัาพที�ยั�งยืน	 (Sustainable	 
Development	 Goal	 :	 SDG)	 ปี	 ค.ศ.2030	 	 ซึี่�งได้มีการเสนอให้มีการปรับุ
เปลี�ยน	(transform)	ทั�งด้านวิสัยทัศน์	ที�ไม่ได้พิจำารณิาแต่เรื�องสุขภัาพหรือการ
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ป้องกันโรคไม่ติดต่อเท่านั�น	แต่ให้ขยายขอบุเขตรวมไปถึงการพัฒนาด้านอื�น	ๆ
ทั�งที�เป็นโรคติดเชื�อ	 และเสนอให้มีการปรับุเปลี�ยนปฏิิบัุติการให้ตอบุสนองต่อ
ความท้าทายใหม่ต่อสังคมที�เปลี�ยนแปลงทั�งที�มีความเป็นเมืองมากขึ�น	 การ
เปลี�ยนแปลงของทรัพยากรธิ์รรมชาติ	 สิ�งแวดล้อม	 และการพัฒนาสังคมที�ส่ง
เสริมความเสมอภัาคทางสุขภัาพ	 เน้นยำ�าความสำาคัญของการดำาเนินความร่วม
มือจำากหลายภัาคส่วน	การสร้างความรับุรู้ความสามารถในด้านสุขภัาพ	และได้
เสนอให้มีการกำาหนดเจำตนารมณ์ิทางการเมือง	ที�เห็นว่า	“ส่งเสริมสุขภัาพ	เป็น
ส่งเสริมการพัฒนาที�ยั�งยืนด้วย”	(Promote	Health	Promote	SDGs)	ร่วมกัน
เสนอให้องค์กร	 ผู้บุริหารเมือง	 และประชาชน	 มีหน้าที�ร่วมกันรับุผิดชอบุใน	 
3	เสาหลัก	
	 1.	 Good	Governance:	องค์กรทั�งภัาครัฐ	ท้องถิ�น	เอกชน	ต้องบุริหาร
แบุบุมีธิ์รรมาภิับุาล	เน้นความมีเหตุมีผล	โปร่งใส	ตรวจำสอบุได้	และสร้างความ
เท่าเทียม	(Equity)	โดยไม่ทิ�งใครไว้ข้างหลัง	(Left	No	One	Behind)	หรือเน้น
การดำาเนินการให้ครอบุคลุมทุกคน	(Inclusive)	ไม่แบุ่งแยก	(Discrimination)	
หรือสองมาตรฐาน	 การบุริหารแบุบุธิ์รรมาภิับุาล	 ยึดหลัก	 1)	 หลักนิติธิ์รรม	 
2)	หลักความโปร่งใส	3)	หลักการมีส่วนร่วม	4)	หลักความรับุผิดชอบุ	5)	หลัก
คุณิธิ์รรมและ	6)	หลักความคุ้มค่า
	 2.	 Health	City:		ผู้บุริหารเมืองและประชาสังคม	ต้องร่วมกันสร้างเมือง
เพื�อสุขภัาพ	(Healthy	City)	เป็นเมืองที�เน้นการบุริโภัคและใช้ทรัพยากรอย่าง
ยั�งยนื	เป็นเมืองสีเขียวไม่สร้างมลภัาวะ	เป็นเมืองที�ออกแบุบุให้กับุทุกคนสามารถ
ได้ใช้ไม่ว่าจำะเป็นผู้สูงอายุ	 หรือคนพิการ	 (Universal	 Design	 หรือ	 อารยะ 
สถาปัตย์)	 เป็นเมืองที�มีสิ�งแวดล้อมที�เอื�อต่อสุขภัาพ	 (อ่านฉันทานุมัติเพื�อเมือง
สุขภัาพ)	
	 3.	 Health	Literacy:		ประชาชนต้องมีความรอบุรู้ด้านสุขภัาพ	โดยต้อง
พัฒนาและยกระดับุความรอบุรู้ด้านสุขภัาพ
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	 ในการขบัุเคลื�อนเพื�อสร้างความเปลี�ยนแปลงและเกดิการพัฒนาที�ยั�งยืน
ได้กำาหนดแนวทางการดำาเนินงานโดยยึดหลัก	3	ประการคือ	
	 1.	 เปลี�ยนแปลงการวางแนวนโยบุาย	 (Transformative	 policy 
orientations)
	 2.	 สร้างเจำตจำำานงทางการเมืองในการดำาเนินการ	 (Creating	 the	 
political	will	to	act)
	 3.		สร้างขีดความสามารถการกำากับุ	ดูแลการเปลี�ยนแปลงระดับุประเทศ
	(Enabling	transformative	governance	capacities	at	country	level)
	 สำาหรับุในประเทศไทยการขับุเคลื�อนการสร้างเสริมสุขภัาพ	 ได้มีการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื�อง	 โดยที�ได้รับุอิทธิิ์พลส่วนหนึ�งจำากการขับุเคลื�อนจำาก
องค์กรในระดับุนานาชาติตามที�กล่าวข้างต้นตั�งแต่การประกาศอัลมาอตา	 
เมื�อปี	ค.ศ.1978	ที�เป็นการขับุเคลื�อนระบุบุสาธิ์ารณิสุขมูลฐาน	เพื�อให้ประชาชน
มีสุขภัาพดีถ้วนหน้า	 ที�มีการสร้างโครงสร้างระบุบุบุริการสุขภัาพพื�นฐาน 
ทั�วประเทศที�เป็นสถานีอนามัย	 (หน่วยบุริการปฐมภัูมิ)	 ในระดับุตำาบุล	 และ 
โรงพยาบุาลในระดับุอำาเภัอ	 จำังหวัด	 	 มีการพัฒนาเป็นแผนงานโครงการจำัด
บุริการสุขภัาพทั�งด้านการรักษาพยาบุาล	 การสร้างเสริมสุขภัาพ	 การป้องกัน
โรคแก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง	 และการพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้	 ความ
เข้าใจำในด้านการสร้างเสริมสุขภัาพผ่านบุทบุาทอาสาสมัครสาธิ์ารณิสุข	 	 และ
พัฒนาต่อเนื�องมาถึงระยะที�มีการประกาศออตตาวาในปี	 ค.ศ.1986	 จำนถึง
ปัจำจุำบัุน	 	 โดยที�ประเทศไทยมีกลไกการจัำดการในระดับุชาติ	 โดยกระทรวง
สาธิ์ารณิสุข	ร่วมกับุกลไกอื�นๆ	ในระดับุประเทศที�มีการพัฒนาเพิ�มขึ�นในระยะ
หลัง	คือ	สำานักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภัาพ	สำานักงานหลักประกันสุขภัาพ
แห่งชาติ	 	 และการพัฒนาร่วมกับุกลไกการบุริหารจัำดการสุขภัาพในระดับุเขต	
จัำงหวัด	อำาเภัอ	ตำาบุล	และชุมชน	ทั�งที�เป็นกลไกทางการตามระบุบุราชการปกติ
และการจัำดการให้มีกลไกเสริมในส่วนที�ดำาเนินการโดยภัาคประชาสงัคม	องค์กร
วิชาการ	องค์กรชุมชน	และองค์กรท้องถิ�น	ซึี่�งมีความแตกต่างกันตามบุริบุทของ
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พื�นที�ที�มีต้นทุนการพัฒนาแตกต่างกัน	
	 การสรา้งเสรมิสุขภัาพ	ในระบุบุสขุภัาพของประเทศไทยปัจำจุำบัุน	อาจำจำดั
แบุ่งตามลกัษณิะของกจิำกรรมดำาเนนิงานเปน็ลักษณิะ	คอื	1)	การใหบุ้ริการสรา้ง
เสริมสุขภัาพพื�นฐานรายบุุคคลแก่ประชากรตามกลุ่มวัยต่าง	ๆ 	ที�ดำาเนินการโดย
หน่วยบุริการสุขภัาพพื�นฐานซึี่�งส่วนใหญ่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธิ์ารณิสุข		อัน
ได้แก่	การให้บุริการวัคซีี่น	การตรวจำคัดกรองสุขภัาพแม่และเด็ก	รวมถึงการให้
คำาแนะนำาการสร้างเสริมสุขภัาพที�บูุรณิาการไปกับุการรักษาพยาบุาล	 2)	 การ
เสริมสร้างความสามารถประชาชนในการสร้างเสริมสุขภัาพ	 	 3)	 การสร้าง
เสริมสุขภัาพที�เป็นการเสริมความเข้มแข็งให้กับุชุมชน	และ	4)	 ส่วนที�เป็นการ
ขับุเคลื�อนนโยบุายสาธิ์ารณิะ	 ซึี่�งจำากการศึกษาข้อมูลในระยะที�ผ่านมา	พบุว่า	
การสร้างเสริมสุขภัาพในส่วนที�	1	ดำาเนินการได้อย่างครอบุคลุมทั�วถึงค่อนข้าง
มาก	แต่การสร้างเสริมสุขภัาพในส่วนที�	 2,	 3,	 4	 มีความก้าวหน้าพัฒนาไปได้
บุางสว่น	แต่ผลลัพธ์ิ์เชิงคุณิภัาพ	ยงัเป็นประเดน็ท้าทายที�ต้องการพฒันาตอ่เนื�อง
ซึี่�งเป็นส่วนที�เอกสารฉบัุบุนี�	เน้นในการถอดบุทเรียน	เพื�อหาแนวทางการพัฒนา
ให้มีคุณิภัาพได้มากขึ�น	
	 การถอดบุทเรียนกลไกการขับุเคลื�อนการสร้างเสริมสุขภัาพ	 ในเอกสาร
ฉบัุบุนี�	 จำะเน้นเนื�อหาในส่วนที�เป็นการพัฒนาและขยายผลการสร้างเสริม 
สุขภัาพในลักษณิะที�เป็นการเพิ�มคุณิภัาพของกระบุวนการสร้างเสริมสุขภัาพ	
และกระบุวนที�ทำาให้ภัาคีภัาคส่วนต่างๆ	เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดวางแผน	และ
พัฒนาการดำาเนินงานเป็นหลัก	 เป็นบุทเรียนการจัำดการกลไกระดับุปฏิิบัุติการ
ในพื�นที�	 เน้นงานส่วนที�เป็นการเพิ�มคุณิภัาพการสร้างเสริมสุขภัาพที�มิใช่เพียง
การให้บุริการ	แต่เป็นการจัำดการที�ทำาให้ภัาคีภัาคส่วนต่างๆ	และประชาชนได้
มีส่วนร่วมคิด	 ร่วมวางแผนการดำาเนินงาน	 เพื�อทำาให้เกิดผลการดำาเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิิ์ผล	 และสามารถดำาเนินการได้อย่างต่อเนื�อง	 ได้เสนอให้เห็น
ตัวอย่างของการจำัดการภัายใต้กลไกบุริหารที�มีอยู่ในระบุบุปกติ	 และมีการ
พัฒนาเพิ�มเติมตามเงื�อนไข	บุริบุท	และมีการสรุปสังเคราะห์ในส่วนท้ายเล่ม	  
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บทเรีียนกลไกการีขัับเคล่�อน 
งานสร้ีางเสริีมสุขัภาพในมิติิต่ิางๆ






