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โอกาส ช่องทาง ท่ีจะสนับสนุนให้หน่วยบริการปฐมภูมิ  
เข้ามามีบทบาทและผลงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพชมุชน
ได้อย่างกว้างขวาง ครอบคลุมพื้นที่ ได้มากขึ้น  

แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร 

ความหมายการสร้างเสรมิสุขภาพชมุชน ทีเ่ป็นแก่นแท้จรงิ คอื 
การท�าให้บุคคล ประชาชน ชุมชน เข้ามามีบทบาทในการจัดการควบคุม 
สร้างสุขภาพด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม ไม่ใช่เพียงการท�ากิจกรรม
บริการเป็นด้านๆ แต่เพียงส่วนเดียว 

หน่วยบริการปฐมภูมิ เป็นกลไกส�าคัญ ในระบบสุขภาพ ท่ี
ช่วยจะเสริมให้กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เกิดขึ้นกับประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง ทั้งในเชิงที่มองจากบทบาทภาระหน้าที่ของหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ และในเชิงจ�านวนความครอบคลุม  แต่ส่วนที่ยังเป็นจุดอ่อน คือ 
ความรูค้วามสามารถในเชงิการจดักระบวนการทีน่�าไปสูก่ารเสรมิสขุภาพ
ทีแ่ท้จรงิ ทีป่ระชาชน ชมุชนมส่ีวนร่วมกบัส่วนท่ีเป็นระบบบรหิารจดัการ
จากเชิงนโยบาย และระบบสนบัสนนุการด�าเนนิงานทัง้ในเชงิงบประมาณ 
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ก�าลังคน และวชิาการท่ีสนบัสนนุ จากระบบงานส่วนกลางของกระทรวง
สาธารณสขุ ทีไ่ม่ชัดเจน และ ไม่ได้สนบัสนนุให้เกดิงานทีมี่คณุภาพจริง ๆ  

• แนวคิด มุมมอง ของการสร้างเสริมสุขภาพ และบทบาทของ 
หน่วยต่าง ๆ ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 

 ลักษณะของกิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพ ในประเทศไทย
ปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการจัดกิจกรรมที่หน่วยบริการให้
บริการสุขภาพในด้านการคัดกรองโรค คัดกรองความเสี่ยง และการให้
ความรู้เชิงเทคนิคกับประชาชน  มากกว่าการด�าเนินงานท่ีเป็นลักษณะ
เน้นการสร้างเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการจัดการ ควบคุมความ
เส่ียง และเสริมสร้างให้ตนเองมีสุขภาพที่แข็งแรง แผนงาน โครงการ  
ทีจ่ะเป็นการจัดการให้เกดินโยบายสาธารณะ และการจดัการสิง่แวดล้อม 
มีไม่มาก และไม่มีแผนการด�าเนินงานที่ชัดเจน  ทั้งหมดนี้น่าจะสะท้อน
ถึงแนวคิด มุมมองของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในการสร้างเสริมสุขภาพใน
ลักษณะที่เป็นการ “ให้บริการ” มากกว่า การเสริมพลัง หรือ หนุนเสริม 
หรือชี้แนะให้ข้อแนะน�า  

• บทเรยีน ของ กลไก ท่ีส่งเสริมความส�าเร็จต่อการสร้างเสรมิสขุภาพ  
ในมิติต่าง ๆ 

 ในส่วนที่มีการด�าเนินงานในลักษณะที่ เป ็นการเสริมพลัง  
หนุนเสริมต่อประชาชนรายบุคคล และรายกลุ่มในการดูแลตนเองได้นั้น 
มีปัจจัยส�าคัญ คือ ความคิด ความเข้าใจของบุคลากรที่เป็นกลไกจัดการ
กลางท่ีเข้าใจแนวคดิการด�าเนนิงานสร้างเสรมิสขุภาพ รวมถงึการมโีอกาส
ให้เกิดกระบวนการพัฒนาความร่วมมือในการด�าเนินการที่มีคุณภาพได้ 
ท้ังในแง่ทมีงาน ระบบงานท่ีเอ้ือ งบประมาณท่ีสนบัสนนุให้ด�าเนนิการได้ 
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การจัดกลไกการขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดกระบวนการสร้างเสริม 
สุขภาพ ต้องเน้นท่ีกระบวนการที่ท�าให้เกิดพื้นที่ร่วม  ที่หน่วยงาน 
องค์กรอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากหน่วยบริการสุขภาพ ได้มีโอกาสเข้ามารับ
รู้เข้าใจความหมายการสร้างเสรมิสขุภาพ และรูส้กึมีส่วนร่วม เข้ามาร่วม 
รับผิดชอบด�าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยน หรือจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยที่จะเอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพดีได้  ทั้งส่วนที่เป็นการสร้างความรู้ 
ทักษะให้แก่ประชาชนในการจัดการวิถีชีวิตที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
ตั้งแต่ยังไม่ป่วย และจัดการส่วนที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ท�าให้มีพฤติกรรมที่
เหมาะสมได้ง่าย  โดยการจัดกลไก สร้างพื้นที่ที่ท�าให้มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมลูความรูร้ะหว่างกนัและกนั รวมท้ังการชีป้ระเดน็ ผลกัดนั ให้เหน็
ประเดน็ปัจจยัท่ีกระทบต่อสขุภาพ  (Advocate)  การท�าความเข้าใจ
ให้ยอมรับมองเห็นเป้าหมาย ร่วมกัน (Mediate) และการเสริมสร้าง
ความสามารถของกลุ่มคนที่ด้อยโอกาส หรือ กลุ่มเปราะบาง กลุ่มที่
ไม่รู้ ให้มคีวามสามารถด�าเนินการได้ (Enable) ตามกลยทุธ์การสร้าง
เสริมสุขภาพที่ระบุไว้ในกฎบัตรออตตาวา 

ที่ผ่านมา ได้มีบทเรียน และประสบการณ์ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ 
เข้าไปร่วมในการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน และการสนับสนุน
ให้ชุมชนเข้มแข็ง จ�านวนหนึ่งท่ีกระจายในหลายภูมิภาค และแสดงให้
เห็นว่าท�าได้จริง  แต่แนวโน้ม โอกาส บทเรียน เหล่านี้ เริ่มน้อยลง และ
ถูกให้ความส�าคัญลดลง  ท�าให้โอกาสที่หน่วยบริการปฐมภูมิ จะแสดง
บทบาทเหล่านี้ ค่อย ๆ ลดลง 
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โอกาส และแนวทางทีจ่ะสนบัสนนุให้มีการสร้างเสริมสุขภาพ
ชุมชน และสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งให้มีมากขึ้น  

1. ต้องมีการก�าหนดกรอบภาระงานรับผิดชอบ ในการจัดการสร้าง
เสรมิสขุภาพชมุชน และการสนบัสนุนชมุชนเข้มแขง็ เป็นภารกจิ
หนึ่งที่ส�าคัญ มีตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ในด้านสร้างเสริมสุขภาพ 
คู่ขนานไปงานบริการสุขภาพ  มีแผนงาน การติดตาม สนับสนุน
ในเชงิวชิาการ ท่ีแสดงให้เห็นกระบวนการส�าคญั และการพฒันา
สมรรถนะเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในด้านนี้ที่มากขึ้น ไม่ใช่เพียง
การก�าหนดตัววัดกิจกรรมผลลัพธ์ โดย ไม่มีกระบวนการพัฒนา 
ร่วมด้วย 
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2. กรอบการท�างาน ที่จะแทรกเรื่องนี้ เข้าไปได้มีโอกาสได้ทั้งที่เป็น 
กรอบการท�างานท่ีใช้ในเชิงการติดตาม งานตามระบบการ
ตรวจราชการปกติ และการจัดระบบคุณภาพของหน่วยบริการ 
ปฐมภูมิ ที่มีกรอบแนวทางลงลึกไปถึงคุณภาพการด�าเนินงาน
บริการที่สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้แท้จริง ไม่ใช่เพียง
กรอบการบริหารจัดการคุณภาพเท่านั้น 

3. ส�านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ / กระทรวงสาธารณสุข  
ควรมหีน่วยท่ีดแูลติดตาม บรูณาการงานด้านน้ีเพิม่ขึน้ นอกเหนอื
จากการผลักดันเชิงกฎระเบียบ ที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ค่อนข้าง
มาก และมีการบูรณาการวิธีท�างานร่วมกับกรมสนับสนุนบริการ
สขุภาพ ทีด่แูลในด้านการสนบัสนนุระบบสุขภาพภาคประชาชน

4. ควรมีแผนงาน โครงการ เพ่ือกระตุ้น ส่งเสริมให้หน่วยบริการ
ปฐมภมู ิสนใจด�าเนินการสร้างเสรมิสขุภาพชมุชน และการพฒันา
ชมุชนเข้มแขง็ ทีชั่ดเจนต่อเน่ือง ทัง้ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว 

5. ควรมีการพัฒนาให้มีเครือข่าย ทีมงาน ที่เข้ามาช่วยพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร และระบบงานในด้านการสร้างเสริม 
สุขภาพชุมชน การสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ในจ�านวน
ที่มากขึ้น และท�างานได้อย่างต่อเนื่อง  (เดิมเคยมีทีมพัฒนา
คุณภาพ PCA, DHSA, การพัฒนารพ.สต เชิงนวตกรรมต่าง ๆ, 
CBL) และกระบวนการพฒันานี ้ควรมรีะดบัความลกึเชงิคณุภาพ 
ทีน่�าไปสูก่ารสร้างสมรรถนะของบคุลากร ได้ด้วย ไม่เพยีงแต่การ
ท�ากิจกรรมเชิงปริมาณ  รวมถึงการบูรณาการกับบทเรียนของ
แผนงาน โครงการ ที่สนับสนุนโดยส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพ 
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แห่งชาต ิ(สช.) ในการสนบัสนนุชมุชนเข้มแขง็ น�ามาสูก่ารขยายผล 
ที่เป็นระบบมากขึ้น

6. การสร้างเวทีให้มีการเชื่อมเครือข่ายพ้ืนที่ที่สนใจท�างานดี และ
เปิดเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในด้านนี้เพิ่มมากขึ้น  
(เดิมเคยมี แต่ช่วงระยะหลัง น้อยลง และไม่ชัดเจน)

ข้อเสนอเพิ่มเติมในส่วนต่อไปนี้เป็นส่วนที่สรุปจากผลงาน โครงการ
ทบทวนสถานการณ์และเพิม่คณุภาพการสร้างเสริมสขุภาพชมุชนของ
หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย ที่ด�าเนินการโดยมูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) ที่สนับสนุนงบประมาณจาก
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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ข้อเสนอต่อการพฒันากลไกท่ีเสริมความส�าเรจ็ในการสร้าง
เสริมสุขภาพชุมชนที่มีคุณภาพ ยั่งยืน   
ข้อเสนอที่เป็นหลักการโดยรวม 
1. กระบวนการส�าคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ ที่จะส่งผลให้การ

ด�าเนินงานได้ส�าเร็จ อย่างยั่งยืน คือ การสร้างพื้นที่กลาง สร้างให้
มีโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่อง ท้ังส่วนผู้ให้
บริการ ส่วนประชาชน อย่างมีคุณภาพ ประเด็นนี้ควรเป็นจุดเน้น
ส�าคัญเพิ่มมากขึ้นในกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ ไม่ควรเน้นแต่ 
“กจิกรรมให้บริการ”  การเปิดพ้ืนท่ีร่วม  (The Common space or 
area) การสร้างให้เกิด  Collective Responsibility เพื่อให้ชุมชน/
ผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสร่วมคิด เรียนรู้ และพัฒนาไป เพื่อให้เกิดการ
ปรับตัวของชุมชน/กลุ่มคนที่เก่ียวข้อง (Transformation) ในการ
สร้างเสริมสุขภาพ
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การออกแบบระบบและการสร้างการเรียนรู ้หรอืระบบที่
มอีทิธพิลต่อการสนบัสนนุการจดัการการอยูร่่วมกนัในแต่ละ
ชุมชนโดยค�านึงถึงสิทธิ์ส่วนบุคคลแต่ไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น

การปรับใช้เครื่องมือและกลไกการท�างานสร้างเสริม 
สุขภาพในปัจจุบัน ให้สนับสนุนปลายทางของการท�างาน
สร้างสุขภาพอย่างแท้จริง อาทิ การอยู่ร่วมกันของชุมชน  
ที่มีลักษณะเป็นปฏิสัมพันธ์แบบเท่าเทียมกัน

2. การพัฒนาและสร้างเสริมความเข้าใจของบุคลากรภาครัฐในการ
ท�างานสร้างเสริมสุขภาพ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่
จ�าเป็นในการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนในลักษณะ
ที่เป็นการเข้าไปสร้างให้เกิดการเรียนรู้กับประชาชน ชุมชน ในการ
จดัการควบคมุความเสีย่งด้วยตนเองได้ ทัง้ส่วนทีเ่ป็นบุคลากรปฏิบัติ
งานในหน่วยบริการปฐมภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่
เป็นนกัวชิาการ ผูบ้ริหารทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างเสรมิสขุภาพในแต่ละ
ด้าน แต่ละกลุ่มวัย กลุ่มประชากร 

บคุลากรในหน่วยบริการปฐมภมู ิควรได้รับการพฒันาให้มทีกัษะ
ในการจัดกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม การเสริมพลัง และการ
สร้างการเรียนรู้กับชุมชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการพัฒนาบุคคลให้มีกลุ่มคน
ที่ชัดเจนที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านสุขภาพ ด้านสาธารณสุข และ
การสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อท�าหน้าที่เชื่อมประสาน และวางแผนการ
จัดการสนับสนุนและด�าเนินการด้านสุขภาพโดยตรงในพื้นที่ 
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3. การออกแบบโปรแกรม กิจกรรม โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ควร
ปรบัให้มกีารจดัการทีย่ดืหยุน่สามารถปรบัวิถีการด�าเนนิงานได้อย่าง
พอดีกับบริบท และทรัพยากรในพื้นที่ และเปิดโอกาสให้เกิดการ
สร้างการเรียนรู้เรื่องวิธีคิดท่ีเป็นเป้าหมายเชิงการสร้างเสริมสุขภาพ  
(Ideology Concept of Health Promotion) ทีช่ดัเจน  ปรบัระบบ
การติดตาม ประเมินผล ให้มีการติดตามเชิงผลลัพธ์เพิ่มมากกว่า
ผลผลิตเชิงกิจกรรม (Result based Management) 

4. การพัฒนากลไก ท่ีเป็นตัวเช่ือมประสาน เสริมพลังการด�าเนินงาน
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการสร้างเสริมสุขภาพ ตัวอย่างเช่น 
เครือข่ายภาคใต้โดยกลไกภาคประชาสังคมในจังหวัดชุมพร กลไก
เสริมการท�างานของกขป. (เขต 11)  ร่วมกับสถาบันการศึกษา เช่น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5. พฒันาการจัดการระบบงบประมาณ และการบรหิารจดัการของหน่วย
งานรฐั และท้องถิน่ ให้สามารถสนบัสนนุให้องค์กรธรุกจิเอกชน ธรุกจิ
เพือ่สังคม องค์กรประชาสงัคม องค์กรเอกชนเพือ่สาธารณะประโยชน์ 
และกลุม่ประชาชน กลุม่วชิาชพี เข้ามามบีทบาทในการสร้างเสรมิสุข
ภาพเพิ่มมากขึ้น 

6. การสร้างระบบติดตามประเมินผล (M&E) การสร้าเสรมิสขุภาพ และ 
ระบบการบริหาร การสร้างเสริมสุขภาพในลักษณะใหม่ ที่ท�าหน้าที่
เป็นกลไกสะท้อนการพัฒนาในเชิง ผลลัพธ์ การพัฒนาในเชิงที่เป็น 
Health Outcome ที่เกิดขึ้นกับประชาชน ร่วมด้วย

7. การพฒันาให้ประชาชนตืน่รู ้และสามารถใช้สถานะทีเ่ป็น “พลเมอืง” 
ของสังคม (active citizen) ในการผลักดันให้เกิดการจัดการที่
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ตัวอย่างการขับเคลื่อนการด�าเนิน
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งานในกรุงเทพมหานครช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด 19) 
ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพของภาคประชาชนให้เกิดความสามารถ
ในการ ต่อรอง ตรวจสอบ การท�างานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐได้ 

8. การจัดการให้มีข้อมูล/ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ และการจัดการ
สารสนเทศที่เอื้อต่อการท�าความเข้าใจ บริบทพื้นที่ และวิถีชีวิตคน 
และเห็นผลการท�างานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งอาจ
เป็นข้อมูลในระดับชุมชน ต�าบล อ�าเภอ 

9. สนับสนุนให้มีการสร้างพ้ืนท่ีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนการสร้างเสริม 
สุขภาพชุมชนระหว่างพื้นที่ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นเวทีการ 
แลกเปลีย่นรูโ้ดยพบปะกนัโดยตรง  ร่วมกับเวทแีลกเปลีย่นในรปูแบบ
ดจิิทลั บนฐานการเรยีนรูผ่้านช่องทางสือ่สารออนล์ในลกัษณะต่าง ๆ  
ที่สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ตามความสนใจ 
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ข้อเสนอต่อการด�าเนินงานในส่วนเก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.)
1. พัฒนาแนวทางการจัดการโครงการ ภายใต้กองทุนหลักประกัน

สุขภาพท้องถิ่น (กปท.) ให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
โดยอาจมีข้อเสนอรูปแบบการสนับสนุนการด�าเนินงานสร้างเสริม 
สุขภาพ ที่เป็นลักษณะชุดโครงการที่ท�าต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน และ
ด�าเนินการมากกว่า 1 ปี เพื่อให้มีการด�าเนินกระบวนการสร้าง
เสริมสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง มากขึ้น จึงจะท�าให้โครงการได้
ประสิทธิผลมากขึ้น  มากกว่าการท�ากิจกรรมระยะสั้น ๆ ซึ่งมักเป็น
กิจกรรมเชิงอบรม หรือการประชุม 

 ตัวอย่าง โครงการ ได้แก่ การสร้างให้มีศูนย์สร้างสุขภาพชุมชน 
ทีเ่ป็นจุดประสานการท�ากจิกรรมการสร้างสขุภาพ ทีห่ลากหลาย 
โดยทีม่ผีูท้�าหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการ บรหิารจดัการศูนย์นีอ้ย่างต่อเนือ่ง
ได้ และมกีารบริหารให้ประชาชนกลุม่เป้าหมายเข้ามามส่ีวนร่วม
อย่างต่อเนื่องด้วย  
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ข้อเสนอต่อส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
• สปสช. ควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของ

กรรมการ กปท. ให้เข้าใจขอบเขตการท�างานสร้างเสริมสุขภาพ
ในลักษณะต่าง ๆ  ได้มากขึน้ รวมท้ังสามารถพฒันาโครงการสร้าง
เสรมิสขุภาพให้มปีระสทิธผิลมากขึน้  ทีน่อกเหนอืจากการบรหิาร
จัดการงบประมาณ 

• สปสช. ควรมีการจัดท�าแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ใน
ลักษณะใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น  จัดท�าให้มีตัวอย่างการสร้างเสริม 
สขุภาพ ในลกัษณะท่ีเป็นการเสริมสมรรถนะของประชาชน และ
แกนน�าชุมชน ในการบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ดีข้ึน 
รวมทั้งการสนับสนุนให้มีการจัดท�าโปรแกรมการสร้างเสริม 
สุขภาพในลักษณะท่ีเป็นชุดโครงการ ที่มีระยะเวลาการด�าเนิน
งานต่อเนื่องได้มากกว่า 1 ปี 

• สปสช. ควรมีการปรับ พัฒนาระเบียบการบริหารจัดการ 
งบประมาณสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่เปิดโอกาสให้
หน่วยงานเอกชน หน่วยงานธุรกิจเพ่ือสังคม กลุ่มประชาชน  
กลุ่มวชิาชพี เข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนินงานสร้างเสรมิสขุภาพ
ในระดับพื้นที่ได้มากขึ้น 
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ข้อเสนอต่อส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
• ควรเข้ามามีบทบาทในการกระตุ ้น ผลักดัน (advocate)  

หนุนเสริม (support) ให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามาสนับสนุนการ
จัดการสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชนมากขึ้น ประสานให้มีการ
ชี้ประเด็น และ ทิศทางการด�าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ
ประเทศที่เหมาะสมมากขึ้น 

• ควรสนบัสนนุให้มโีปรแกรมการสร้างศักยภาพของ อสม. บางส่วน
ให้มีบทบาทและความสามารถในด้านการผลักดัน (Advocacy 
roles) การสร้างเสริมสุขภาพในระดับชุมชน ที่เป็นลักษณะการ
สร้างนโยบายสาธารณะ และการปรับสภาพแวดล้อมในชุมชน 

• ควรสนับสนุนองค์กรวิชาชีพ สถาบันวิชาการ สถาบันการศึกษา 
ในการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 

• ควรสนับสนุนในส ่วนที่ท�าให ้บทบาทของภาคประชาชน  
ภาคประชาสังคม เอกชน เข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้น
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กลไกส�าคญัทีท่�าให้การสร้างเสรมิสุขภาพ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และ
ต่อเนื่อง 
• กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรท�าหน้าทีเ่ป็นผูด้�าเนนิงาน ตาม

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพในส่วนท่ีเป็นการจัดการสภาพแวดล้อม
และการสร้างนโยบายสาธารณะ  

• กลไกหน่วยบริการสุขภาพ ที่ท�าหน้าที่ให้บริการสุขภาพระดับบุคคล 
เป็นพื้นฐานส�าคัญทีให้บริการโดยตรง ซ่ึงควรมีการพัฒนาให้มีการ
จดัการสร้างเสรมิสขุภาพระดับบุคคล ได้อย่างตรงประเดน็ สอดคล้อง
กบัวถิชีวีติของประชาชน  ทัง้ประชาชนทีเ่ป็นคนป่วย และกลุ่มทีเ่ป็น
คนเสี่ยง คนปกติ  

• กลไกการด�าเนินงานสุขภาพในลักษณะที่ เป ็นการด้านชุมชน 
สิ่งแวดล้อม 

• ควรเป็นกลไกที่ต้องท�างานร่วมกันหลายภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ 
ต่อเนื่อง 

• มีการท�างานร่วมระหว่างกลไกต่าง ๆ 
• ระบบสนบัสนนุเชงินโยบาย การตดิตาม ประเมนิผล  ทีเ่ป็นเชงิเร่งรดั 

ท�าให้การท�างานแบบมีส่วนร่วมเกิดขึ้นได้ยาก 


