


คำ�นำ�    

	 แผนหลัก	๓	ปี	 (๒๕๕๘	–	๒๕๖๐)	 ของกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	 (สสส.)	ฉบับนี้	 เป็น 
แผนหลัก	 ๓	 ปีฉบับที่สองต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รจัดสรรเงินเพื่อก�รสนับสนุนโครงก�รและกิจกรรม	 
พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 แผนหลักนี้ยังคงใช้	 “ทิศท�ง	 เป้�หม�ย	 และยุทธศ�สตร์ระยะ	 ๑๐	 ปี	 (๒๕๕๕	 –	 ๒๕๖๔)”	 
เป็นแนวท�งก�รดำ�เนินง�นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำ�หนดไว้ว่�	“ทุกคนบนแผ่นดินไทย	มีขีดคว�มส�ม�รถ	
สังคม	สิ่งแวดล้อม	ที่เอื้อต่อสุขภ�วะ”	

	 เพื่อให้แผนหลัก	 ๓	ปีมีคว�มต่อเนื่องและทันต่อสถ�นก�รณ์ท�งสุขภ�พในปัจจุบัน	 สสส.	 จึงได้นำ� 
ผลก�รประเมินก�รดำ�เนินง�นต�มแผนหลัก	๓	ปี	(๒๕๕๕	–	๒๕๕๗)	ซึ่งจัดทำ�โดยคณะกรรมก�รบริห�รแผน 
แต่ละคณะ	และม	ี“คณะทำ�ง�นกำ�กบัก�รประเมนิผลก�รดำ�เนนิง�นต�มแผนหลกั	สสส.	พ.ศ.	๒๕๕๕	–	๒๕๕๗”	 
ทำ�หน้�ทีเ่ป็นคณะกรรมก�รกล�งในก�รสนบัสนนุ	เชือ่มโยงและควบคมุม�ตรฐ�นก�รประเมนิของแต่ละแผน
ให้มีคว�มสอดคล้องกัน	ม�ใช้เป็นปัจจัยตั้งต้น		นอกจ�กนี้	สสส.	ยังได้นำ�ข้อมูลสถ�นก�รณ์ที่สำ�คัญอันจะ 
ส่งผลกระทบต่อก�รมสีขุภ�วะทีด่ขีองคนไทยในช่วงอกี	๓	ปีข้�งหน้�	ซึง่ได้ม�จ�กก�รทบทวนสภ�พแวดล้อม
ก�รดำ�เนินก�รโดยสถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทยตลอดจนข้อมูลจ�กภ�คีวิช�ก�รของแผนต่�งๆ	 
ม�ใช้ประกอบก�รจัดทำ�แนวนโยบ�ยสำ�หรับแผนหลัก	๓	ปีฉบับนี้ด้วย	

	 แนวนโยบ�ยในช่วง	๓	ปีข้�งหน้�	นอกจ�กคณะกรรมก�รกองทุนจะเห็นชอบให้	สสส.	ยังคงใช้ทิศท�ง	
เป้�หม�ย	 และยุทธศ�สตร์	 ๑๐	ปี	 เพื่อก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�น	 และมุ่งเน้นคว�มเป็นธรรมท�งสุขภ�พ	 
ภ�ยใต้กลไกก�รติดต�มและประเมินผลที่มีประสิทธิภ�พแล้ว	ยังชี้ทิศท�งให้	สสส.	ใช้ทุนท�งคว�มรู้ที่สะสม 
ม�ม�กกว่�หนึ่งทศวรรษในก�รพัฒน�เพื่อขย�ยฐ�นผู้รับประโยชน์และเสริมพลังสังคมให้เกิดคว�มตื่นรู้ 
ในด้�นสุขภ�พที่กว้�งขว�งขึ้น	 โดยได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รจัดกระบวนก�รที่เน้นก�รมีส่วนร่วมของ 
ภ�คส่วนต่�งๆ	อย่�งกว้�งขว�งในหล�ยระดับ	มุ่งเน้นก�รทำ�ง�นที่สร้�งวัฒนธรรมท�งสุขภ�พอย่�งยั่งยืน	 
โดยก�รเชื่อมโยงระบบและกลไกขับเคลื่อนหลักพร้อมทั้งพัฒน�ศักยภ�พภ�คีเครือข่�ย	 รวมถึงขย�ย
ก�รทำ�ง�นสู่น�น�ช�ติ	 และมุ่งสร้�งนวัตกรรมก�รสร้�งเสริมสุขภ�พที่สมดุลและสอดคล้องกับแนวโน้ม 
ก�รเปลี่ยนแปลงที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นในสังคมไทย	 โดยเฉพ�ะก�รเปลี่ยนแปลงท�งโครงสร้�งประช�กรเป็น
สังคมผู้สูงอ�ยุและสังคมเมือง

	 สุดท้�ยนี้	 สสส.	 ใคร่ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ	 ภ�คี	 และผู้เกี่ยวข้องทุกท่�นที่มีส่วนร่วมในก�รเสนอ
ข้อคิดเห็นในก�รจัดทำ�แผน	 และหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�แผนหลัก	 ๓	 ปีฉบับนี้จะใช้เป็นกรอบดำ�เนินภ�รกิจ 
ร่วมกันของภ�คีสร้�งเสริมสุขภ�วะอย่�งมีประสิทธิภ�พ	และประสิทธิผลต่อไป



ส�รบัญ    

ส่วนที่ ๑ ทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระยะ ๑๐ ปี (๒๕๕๕ - ๒๕๖๔)

๑.	 วิสัยทัศน์และพันธกิจในก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะ		 ๗

๒.	 เป้�หม�ยเชิงยุทธศ�สตร์		 ๙

๓.	 ยุทธศ�สตร์	 ๑๕

ส่วนที่ ๒ ภาพรวมแผนหลัก ๓ ปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

๑.	 สรุปผลก�รประเมินแผนหลัก	๓	ปี	(๒๕๕๕	–	๒๕๕๗)	 ๑๙

๒.	 วิเคร�ะห์สภ�พแวดล้อมก�รดำ�เนินง�น	

	 •	 ๕	สถ�นก�รณ์สำ�คัญที่ส่งผลต่อสุขภ�วะใน	๓	ปีข้�งหน้�	 ๒๓
	 •	 สรุปก�รวิเคร�ะห์สภ�พแวดล้อมก�รดำ�เนินง�นร�ยแผน	 ๓๘

๓.	 บริบทและแนวนโยบ�ยในก�รจัดทำ�แผน		 ๔๕

๔.	 รูปแบบก�รทำ�ง�นด้�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	 ๔๗

๕.	 งบประม�ณ		 ๕๑

๖.	 ก�รบริห�รจัดก�ร	ก�รกำ�กับติดต�มและประเมินผล	และก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	 ๕๓

๗.	 ก�รบูรณ�ก�รก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	 ๕๗



ส่วนที่ ๓ รายละเอียดแผนหลัก

๑.	 	แผนควบคุมย�สูบ	 ๖๓

๒.	 	แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด	 ๖๙

๓.	 	แผนจัดก�รคว�มปลอดภัยท�งถนนและภัยพิบัติ	 ๘๓

๔.	 	แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงท�งสุขภ�พ	 ๙๑

๕.	 	แผนสุขภ�วะประช�กรกลุ่มเฉพ�ะ	 ๙๙

๖.	 	แผนสุขภ�วะชุมชน	 ๑๐๗

๗.	 	แผนสุขภ�วะเด็ก	เย�วชน	และครอบครัว	 ๑๑๙

๘.	 	แผนสร้�งเสริมสุขภ�วะในองค์กร	 ๑๒๕

๙.	 	แผนส่งเสริมกิจกรรมท�งก�ย	 ๑๓๑

๑๐.		แผนระบบสื่อและวิถีสุขภ�วะท�งปัญญ�	 ๑๓๙

๑๑.		แผนสร้�งสรรค์โอก�สและนวัตกรรมสุขภ�วะ	 ๑๔๗

๑๒.		แผนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พผ่�นระบบบริก�รสุขภ�พ	 ๑๕๕

๑๓.		แผนพัฒน�ระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	 ๑๕๙

๑๔.		แผนอ�ห�รเพื่อสุขภ�วะ	 ๑๖๕

๑๕.		แผนสร้�งเสริมคว�มเข้�ใจสุขภ�วะ	 ๑๖๙

	 	ง�นพัฒน�และจัดก�รกลุ่มง�นกล�ง	 ๑๗๗

	 	ง�นบริห�รจัดก�รกองทุนและสำ�นักง�น	 ๑๗๙

ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก

๑.	 นิย�มศัพท์	 ๑๘๖

๒.	 นโยบ�ยก�รเงินและงบประม�ณ	 ๑๘๙

๓.	 กระบวนก�รก�รปรับปรุงแผนหลัก	 ๑๙๒

๔.	 หลักเกณฑ์และวิธีก�รจัดสรรเงินเพื่อก�รสนับสนุนโครงก�ร	 ๑๙๔
	 และกิจกรรม	พ.ศ.	๒๕๕๔	กองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	

๕.	 กรอบอัตร�กำ�ลัง	๓	ปี	 ๒๐๔



ส่วนที่๑
ทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระยะ ๑๐ ปี 

(๒๕๕๕ - ๒๕๖๔)

๑. วิสัยทัศน์และพันธกิจในการสร้างเสริมสุขภาวะ  

๒. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  

๓. ยุทธศาสตร์ 





วิสัยทัศน์และพันธกิจในก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะ
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แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	

๑
วิสัยทัศน์ 

 
 “ทุกคนบนแผ่นดินไทย มีขีดความสามารถ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาวะ”

	 หม�ยถึง	ทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย	 ไม่แบ่งแยกเชื้อช�ติ	 สัญช�ติ	 สถ�นะท�งเศรษฐกิจและสังคม	
ล้วนมีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถ	ที่จะดูแลตนเองและครอบครัวให้มีสุขภ�วะที่ดี

	 สังคมไทยและสภ�พแวดล้อม	ทั้งท�งก�ยภ�พ	ค่�นิยม	 วัฒนธรรม	 และระบบสุขภ�พโดยรวม 
ของไทย	สนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภ�วะดีถ้วนหน้�

พันธกิจ

	 พันธกิจของกองทุนกำ�หนดขึ้นโดยใช้กรอบวัตถุประสงค์ต�มพระร�ชบัญญัติกองทุนสนับสนุน 
ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	พ.ศ.	๒๕๔๔๑		และเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
 
 “จุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลัง บุคคล และองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถ
        และสร้างสรรค์ระบบสังคม ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ”

๑	 โปรดดูภ�คผนวก	๒





เป้�หม�ยเชิงยุทธศ�สตร์	
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แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	

๒
	 กรอบแนวคดิในก�รทำ�ง�นของ	สสส.	มุง่เน้นก�รเสรมิและส�นพลงัภ�คเีครอืข่�ยทัง้ภ�ครฐั	เอกชน	
ประช�สังคม	และชุมชนท้องถิ่น	เพื่อบรรลุเป้�หม�ยร่วมกัน

	 ดังนั้น	 ก�รกำ�หนดเป้�หม�ยเชิงยุทธศ�สตร์จึงเป็นก�รพัฒน�จ�กเป้�หม�ยหลักของประเทศ 
ที่กำ�หนดในแผนพัฒน�ที่สำ�คัญต่�งๆ	 และเป้�หม�ยที่กองทุนสมควรจะมีบทบ�ท	 ต�มวัตถุประสงค์ 
ในพระร�ชบัญญัติ	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ทั้งที่มีอยู่แล้ว	และที่	สสส.	จะเข้�ไปร่วมกระบวนก�รจัดทำ�ขึ้น

	 ก�รบรรลุเป้�หม�ยเชิงยุทธศ�สตร์	จึงเกิดจ�กก�รที่	สสส.	ดำ�เนินก�ร	“จุดประกาย กระตุ้น สาน 
และเสริมพลัง บุคคลและองค์กรทุกภาคส่วน”	เป็นหลัก	ไม่ใช่เป็นง�นที่	สสส.	จะไปปฏิบัติก�รโดยตรง

	 ทัง้นี	้เป้�หม�ยเชงิยทุธศ�สตร์เป็นทัง้เป้�หม�ยทีบ่รรลรุ่วมกนั	เป็นเครือ่งมอืและแนวท�งก�รเรยีนรู้	
สำ�หรับก�รทำ�ง�นร่วมกันของภ�คี	สสส.	ทั้งหมด	โดย	สสส.	ร่วมกับภ�คีจะพัฒน�ฐ�นข้อมูลและตัวชี้วัด
ทีใ่ช้วดัคว�มก้�วหน้�ของก�รดำ�เนนิง�น	และจะปรบัตวัชีว้ดัเป็นระยะต�มพฒัน�ก�รของเครือ่งมอื	ระบบ
ข้อมูล	และแนวท�งก�รตั้งเป้�หม�ยระดับช�ติ

	 เป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้เป็นเป�้หม�ยหลัก	 จะวัดทั้งระดับของสถ�นก�รณ์ในภ�พรวม	และวัดคว�ม
เสมอภ�คท�งสังคม	(Social	equity)	ในก�รบรรลุเป้�หม�ยในประช�กรกลุ่มต่�งๆ	

	 เป้�หม�ยอืน่ทีเ่ป็นเป้�หม�ยระดบัรองลงไปทีจ่ะสนบัสนนุเป้�หม�ยเชงิยทุธศ�สตร์จะปร�กฏอยูใ่น
เป้�หม�ยของแผนต่�งๆ	ของกองทุน	
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เป้าหมายทั่วไป 

      ทุกคนมีอายุยืนยาวขึ้นอย่างมีสุขภาวะ๒ 

	 มีตัวชี้วัดดังนี้

	 ๑.	 อ�ยุค�ดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพิ่มขึ้นจ�ก	๗๒	ปี	ในพ.ศ.	๒๕๕๒	เป็น	๗๖	ปี	ในพ.ศ.	๒๕๗๔

	 ๒.		 อ�ยุค�ดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดที่มีสุขภ�วะเพิ่มขึ้นจ�ก	 ๖๖	 ปี	 ในพ.ศ.	 ๒๕๕๒	 เป็น	 ๗๒	 ปี	 
	 	 ในพ.ศ.	๒๕๗๔

 

เป้าหมายเฉพาะ 

	 เป้�หม�ยเฉพ�ะในแต่ละเรื่องยึดต�มเป้�หม�ยระดับช�ติที่ได้กำ�หนดไว้แล้ว	 และ/	 หรือที่	 สสส.	 
และผู้เกี่ยวข้องจะร่วมกันกำ�หนดขึ้น

	 เป้�หม�ย	 ตัวชี้วัด/	สถ�นก�รณ์	 แหล่งข้อมูล

(๑)	 ลดอัตร�ก�ร
	 สูบบุหรี่ของคนไทย
	 ใน	พ.ศ.	๒๕๕๗	
	 ลงร้อยละ	๑๐	
	 จ�ก	พ.ศ.	๒๕๕๒

(๒)	 ลดอตัร�ก�รดืม่สรุ� 
	 ของคนไทยใน	พ.ศ.	
	 ๒๕๖๓	ให้น้อยกว่�
	 ร้อยละ	๒๗	

ก�รสำ�รวจพฤติกรรม
ก�รดื่มสุร�และสูบบุหรี่	
สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

ก�รสำ�รวจพฤติกรรม
ก�รดื่มสุร�และสูบบุหรี่	
สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

อัตร�ก�รสูบบุหรี่ของคนไทย

•	 ใน	พ.ศ.	๒๕๕๒	อตัร�ก�รสบูบหุรีข่อง
	 ประช�กรไทยอ�ยุ	๑๕	ปีขึ้นไปเท่�กับ	
	 ร้อยละ	๒๐.๗

อัตร�ก�รดื่มสุร�ของคนไทย

•	 ใน	พ.ศ.	๒๕๕๒	อัตร�ก�รดื่มสุร�ของ
	 คนไทยเท่�กับร้อยละ	๓๒

๒	 หม�ยถึงก�รมีอ�ยุค�ดเฉลี่ยที่ยืนย�วอย่�งมีสุขภ�พดี	 มีระยะเวล�ก�รเจ็บป่วย	 (หนัก)	หรือพิก�รในช่วงบั้นปล�ยชีวิตลดลง	ซึ่งจะต้อง 
ลดคว�มสูญเสียจ�กก�รต�ยก่อนวัยอันควรและลดคว�มสูญเสียจ�กภ�วะคว�มบกพร่องท�งสุขภ�พ	ด้วยก�รป้องกันปัจจัยเสี่ยงสุขภ�พ 
ต่�งๆ	และส่งเสริมพฤติกรรมสุขภ�พที่ดี	อยู่ในสภ�พแวดล้อมที่เอื้อต่อก�รมีพฤติกรรมสุขภ�พที่ดี	
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แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	

	 เป้�หม�ย	 ตัวชี้วัด/	สถ�นก�รณ์	 แหล่งข้อมูล

(๔)	 เพิ่มอัตร�ก�ร
	 บริโภคผักและ
	 ผลไม้อย่�งพอเพยีง
	 ต�มข้อแนะนำ�	
	 (๔๐๐	กรัมต่อวัน)	
	 ไม่น้อยกว่�ร้อยละ	
	 ๕๐	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๔

(๕)	 เพิ่มก�รมีกิจกรรม
	 ท�งก�ยประจำ�ของ
	 คนไทยอ�ยุ	๑๑	ปี
	 ขึ้นไป	ไม่น้อยกว่�	
	 ร้อยละ	๘๐	
	 ใน	พ.ศ.	๒๕๖๔

(๖)	 ลดคว�มชุกของ
	 ภ�วะนำ�้หนกัตวัเกนิ
	 และโรคอ้วนในเด็ก
	 ให้น้อยกว่�ร้อยละ	
	 ๑๐	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๒	

(๓)	 ลดอุบัติก�รณ์
	 ก�รติดเชื้อเอดส์
	 ร�ยใหม่ในหญิง
	 ตั้งครรภ์ใน	
	 พ.ศ.	๒๕๕๙	ลงสอง
	 ในส�มของที่
	 ค�ดประม�ณไว้

ก�รสำ�รวจสภ�วะสุขภ�พ
อน�มัยของประช�ชนไทย
โดยก�รตรวจร่�งก�ย

ก�รสำ�รวจพฤติกรรม
ก�รออกกำ�ลังก�ยของ
ประช�กร	สำ�นักง�นสถิติ
แห่งช�ติ

ก�รสำ�รวจสภ�วะสุขภ�พ
อน�มัยของประช�ชนไทย
โดยก�รตรวจร่�งก�ย

ก�รเฝ้�ระวังเฉพ�ะพื้นที่
โดยก�รตรวจโลหิต	
สำ�นักระบ�ดวิทย�	
กระทรวงส�ธ�รณสุข

อัตร�ก�รบริโภคผักและผลไม้

•	 ใน	พ.ศ.	๒๕๕๑/	๕๒	อัตร�ก�รบริโภค	
	 ผักและผลไม้อย่�งเพียงพอ	เท่�กับ
	 ร้อยละ	๑๗.๗

อัตร�ก�รมีกิจกรรมท�งก�ยอย่�ง
เพียงพอ	และ/	หรือ	 ก�รออกกำ�ลังก�ย
เป็นประจำ�ของคนไทยอ�ยุ	๑๑	ปีขึ้นไป

•	 ใน	พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ก�รออกกำ�ลังก�ย 
	 ประจำ�ของคนไทยอ�ยุ	 ๑๑	 ปีขึ้นไป	 
	 เท่�กับร้อยละ	๒๙.๖

คว�มชุกของสภ�วะนำ้�หนักเกินและ
โรคอ้วนในเด็ก

•	 ใน	พ.ศ.	๒๕๕๑/	๕๒	เด็กวัยเรียน	
	 อ�ยุ		๖-๑๔	ปี	นำ้�หนักตัวอยู่ในเกณฑ์
	 ท้วมถึงอ้วน	ร้อยละ	๑๑

อุบัติก�รณ์ก�รติดเชื้อเอดส์
•	 ใน	พ.ศ.	๒๕๕๓	ก�รติดเชื้อเอดส์
	 ร�ยใหม่ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์	
	 ซึ่งใช้แทนประช�กรทั่วไปมีอัตร�
	 ร้อยละ	๐.๒	ในขณะที่	คว�มชุกก�ร
	 ติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์	
	 ใน	พ.ศ.	๒๕๕๓	เท่�กับ	ร้อยละ	๐.๖๕
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	 เป้�หม�ย	 ตัวชี้วัด/	สถ�นก�รณ์	 แหล่งข้อมูล

(๘)	 เพิ่มสัดส่วนของ
	 คนไทยอ�ยุ	๑๕	
	 ปีขึน้ไป	ทีม่คีว�มสขุ
	 ในก�รดำ�รงชีวิต	

แบบประเมินคว�มสุข
หรือสุขภ�พจิต	
โดยกรมสุขภ�พจิต	
ร่วมกับสำ�นักง�นสถิติ
แห่งช�ติ

ดัชนีที่แสดงก�รมีสุขภ�วะท�งจิต

•	 ใน	พ.ศ.	๒๕๕๒	คนไทยอ�ยุ	๑๕	ปี
	 ขึ้นไป	มีคว�มสุขน้อยกว่�เกณฑ์	
	 ร้อยละ	๑๓

•	 สสส.	ร่วมกับสำ�นักง�น
	 คณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจ
	 และสังคมแห่งช�ติ	สำ�นักง�นสถิติ
	 แห่งช�ติ	และภ�คีก�รพัฒน�หล�ย
	 องค์กร	ร่วมกนัจดัทำ�บญัชปีระช�ช�ติ
	 ด้�นคว�มอยู่ดีมีสุข	โดยประช�ชน
	 เห็นว่�ประเทศที่มีคว�มเจริญ
	 ก้�วหน้�	ด้านความสุขและความ
 พึงพอใจในชีวิต	ต้องพิจ�รณ�
	 จ�กเรื่องสำ�คัญ	๕	เรื่องแรก	ได้แก่	
	 (๑)	ประช�ชนมีสุขภ�พจิตที่ดี	
	 (๒)	ประช�ชนมีคว�มพึงพอใจ
	 ต่อระบบส�ธ�รณูปโภคและระบบ
	 บริก�รของภ�ครัฐ	(๓)	ประช�ชน
	 รู้สึกว่�ได้รับก�รปฏิบัติอย่�ง
	 เท่�เทียมและเป็นธรรมจ�กภ�ครัฐ
	 และสังคม	(๔)	ประช�ชนรู้สึกมี
	 คว�มหวังและมีพลังในก�รดำ�เนิน
	 ชีวิต	และ	(๕)	ประช�ชนเชื่อว่�
	 คนในสังคมมีคว�มรักและ
	 คว�มสม�นฉันท์

(๗)	 ลดอัตร�ก�รต�ย
	 จ�กอุบัติเหตุท�ง
	 ถนนสัดส่วนไม่เกิน	
	 ๑๐	ต่อประช�กร
	 แสนคน	ใน	พ.ศ.	
	 ๒๕๖๓	

ศูนย์อำ�นวยก�รคว�ม
ปลอดภัยท�งถนน	
กรมป้องกันและบรรเท�
ส�ธ�รณภัย	
กระทรวงมห�ดไทย

อัตร�ก�รต�ยจ�กอุบัติเหตุท�งถนน

•	 ใน	พ.ศ.	๒๕๕๒	อัตร�ก�รต�ย
	 จ�กอบุตัเิหตทุ�งถนนเท่�กบั	๑๖.๘๗	
	 ต่อประช�กรแสนคน
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แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	

	 เป้�หม�ย	 ตัวชี้วัด/	สถ�นก�รณ์	 แหล่งข้อมูล

(๙)	 เพิ่มสัดส่วนของ
	 ครอบครัวอบอุ่น	

(๑)	ข้อมลูทะเบยีนร�ษฎร์
(๒)	ข้อมูลคว�มจำ�เป็น
พื้นฐ�น	(จปฐ.)	ของ
ครัวเรือนและข้อมูล
พื้นฐ�นระดับหมู่บ้�น	
(กชช.	๒	ค)
กระทรวงมห�ดไทย
สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
พัฒน�ก�รเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งช�ติ
จัดทำ�ดัชนีชี้วัด
ประกอบด้วย
(๑)	สัมพันธภ�พใน
ครอบครัว	(อัตร�ก�ร
หย่�ร้�ง	อัตร�ก�รจด
ทะเบียนสมรส	และ	
สัดส่วนของครัวเรือน
ที่มีคว�มอบอุ่น)	และ	
(๒)	ก�รพึ่งตนเอง	
สสส.จะทำ�ง�นร่วมกับ
ภ�คีเพื่อพัฒน�ตัวชี้วัด
และวิธีก�รจัดเก็บข้อมูล	
โดยจะมีก�รตั้งเป้�หม�ย
ในระยะต่อไป

ดัชนีที่แสดงถึงครอบครัวอบอุ่น๓ 

•	 ดัชนีครอบครัวอบอุ่น	ในพ.ศ.	๒๕๕๒	
	 อยู่ในระดับต้องปรับปรุงที่ร้อยละ	
	 ๖๓.๐

๓	 สสส.	 ร่วมกับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 และภ�คีก�รพัฒน�หล�ย
องค์กร	 ร่วมกันจัดทำ�บัญชีประช�ช�ติด้�นคว�มอยู่ดีมีสุข	 เห็นว่�ประเทศที่มีคว�มเจริญก้�วหน้�	 ในด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน	 ควรให้
คว�มสำ�คัญกับ	๕	 เรื่องได้แก่	 (๑)	คนในครอบครัวและชุมชนมีคว�มรักคว�มส�มัคคี	 (๒)	คว�มรุนแรงและปัญห�ในครอบครัวหรือชุมชน 
ลดลง	(๓)	คนในชุมชนรู้จักและมีคว�มไว้ว�งใจซึ่งกันและกัน	(๔)	เด็ก	คนพิก�ร	ผู้สูงอ�ยุ	และผู้ด้อยโอก�ส	ที่ถูกทอดทิ้งมีจำ�นวนลดลง	และ	 
(๕)	คนในครอบครัวหรือชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน
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	 เป้�หม�ย	 ตัวชี้วัด/	สถ�นก�รณ์	 แหล่งข้อมูล

(๑๐)	 ชุมชนและท้องถิ่น
เข้มแข็ง

ข้อมูลคว�มจำ�เป็น
พืน้ฐ�น	(จปฐ.)	ของครวัเรอืน
และข้อมูลพื้นฐ�นระดับ
หมู่บ้�น	(กชช.	๒	ค)	
กระทรวงมห�ดไทย
สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร	
พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งช�ติจัดทำ�ดัชนี
ชี้วัดจ�กข้อมูล	จปฐ.	
โดยใช้ดัชนีสี่ตัวประกอบ
ด้วย	
(๑)	ชุมชนพึ่งตนเองได้	
(๒)	ก�รเรียนรู้เพื่อแก้ไข
ปัญห�ด้วยกันอย่�ง
ต่อเนื่อง	
(๓)	คว�มเข้มแข็งของ
องค์กรชุมชน	
(๔)	ชุมชนเกื้อกูลกัน	
(ก�รมีสวัสดิก�รชุมชน)
สสส.	 จะทำ�ง�นร่วมกับ
ภ�คีเพื่อพัฒน�ตัวชี้วัด
และวิธีก�รจัดเก็บข้อมูล	
โดยจะมีก�รตั้งเป้�หม�ย
ในระยะต่อไป

ดัชนีที่แสดงถึงชุมชนเข้มแข็ง๔ 

•	 ใน	พ.ศ.	๒๕๕๒	ดัชนีชุมชนเข้มแข็ง
	 อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเท่�กับ	
	 ๖๑.๒	

๔	 สสส.	 ร่วมกับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 และภ�คีก�รพัฒน�หล�ย
องค์กร	 ร่วมกันจัดทำ�บัญชีประช�ช�ติด้�นคว�มอยู่ดีมีสุข	 เห็นว่�ประเทศที่มีคว�มเจริญก้�วหน้�	 ในด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน	 ควรให้
คว�มสำ�คัญกับ	๕	 เรื่องได้แก่	 (๑)	คนในครอบครัวและชุมชนมีคว�มรักคว�มส�มัคคี	 (๒)	คว�มรุนแรงและปัญห�ในครอบครัวหรือชุมชน 
ลดลง	(๓)	คนในชุมชนรู้จักและมีคว�มไว้ว�งใจซึ่งกันและกัน	(๔)	เด็ก	คนพิก�ร	ผู้สูงอ�ยุ	และผู้ด้อยโอก�ส	ที่ถูกทอดทิ้งมีจำ�นวนลดลง	และ	 
(๕)	คนในครอบครัวหรือชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน
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แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	

ยุทธศ�สตร์	

๓

ยุทธศาสตร์หลัก: สานสามพลัง

	 ยุทธศ�สตร์	 “ส�นส�มพลัง”	 ประกอบด้วยพลังท�งปัญญ�	พลังท�งสังคม	 และพลังนโยบ�ย	 
เป็นยุทธศ�สตร์หลักสำ�หรับขับเคลื่อนก�รเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญห�สุขภ�วะที่ย�กและสำ�คัญ 
ในสังคมไทยอย่�งสร้�งสรรค์ที่กองทุนได้ใช้อย่�งได้ผลตลอดม�	 กองทุนยังคงใช้ยุทธศ�สตร์นี้เป็น	
ยุทธศ�สตร์หลักต่อไป	 โดยกองทุนเป็นกลไกที่ช่วยสร้างความเข้มแข็ง และสนับสนุนให้เกิดความ 
เชื่อมโยงของ “พลัง” ทั้งสาม 

พัฒนาคนและองค์กร

ปัญญา 

ไตรพลัง  

นโยบาย สังคม 

สื่อสารสร้างพลัง

สร้างสรรค์สังคม หนุนพลังชุมชน

จุดประกายนวัตกรรม
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ยุทธศาสตร์เฉพาะ 

 ๑. พัฒนาขีดความสามารถ ของบุคคลและองค์กร ให้เท่าทันพลวัตของปัจจัยต่างๆ ที่กระทบ 
ต่อสุขภาพ	รวมทั้งให้มีขีดคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นเชิงรุก	ทั้งที่เป็นง�นเฉพ�ะด้�นและก�รบูรณ�ก�ร	
เชื่อมโยงข้�มภ�คส่วน	 (รัฐ	 วิช�ก�ร	 เอกชน	ประช�สังคม	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ชุมชน	ฯลฯ)	 
ข้�มประเด็น	และข้�มพรมแดนในก�รสร้�งเสริมสุขภ�พในระดับภูมิภ�คและระดับโลก

 ๒.  พัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมทางสังคม	 เพื่อให้มีกลไกและวิธี
ก�รใหม่ๆ	 ในก�รตอบสนองต่อปัญห�ใหม่ๆ	 และต่อคว�มต้องก�รของภ�คส่วนต่�งๆ	 ที่หล�กหล�ย	 
ทั้งนวัตกรรมด้�นม�ตรก�ร	ปฏิบัติก�ร	และกิจก�รสังคม

 ๓. เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น	 สนับสนุนกิจกรรมเพื่อก�รพัฒน�	คว�มเข้มแข็ง
เชิงระบบและก�รมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น	อันรวมถึงผู้นำ�	กลุ่ม	องค์กร	ชุมชนทั้งในเชิงพื้นที่	และ
ในลักษณะอื่นๆ	

 ๔. พฒันาระบบและกลไกทางสงัคม ทีเ่อือ้ต่อการสร้างสขุภาวะ	ซึง่รวมถงึระบบและกลไกนโยบ�ย	
กฎหม�ย	 และกลไกท�งสังคมอื่นๆ	 ที่เอื้อต่อก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	 โดยเฉพ�ะให้เอื้อต่อก�รลดคว�ม 
เหลื่อมลำ้�ด้�นสุขภ�วะ	

 ๕. พฒันาระบบการเรยีนรูแ้ละสือ่สารสาธารณะ	โดยเน้นก�รพฒัน�ศกัยภ�พในด้�น	ก�รจดัก�ร
คว�มรู้	 ข้อมูล	ก�รสื่อส�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ	ทั้งในองค์กร	สสส.	และภ�คีทั้งหมด	 ให้เหม�ะกับ
บริบทก�รสื่อส�รใหม่	

 



ส่วนที๒่
ภาพรวมแผนหลัก ๓ ปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

๑ สรุปผลการประเมินแผนหลัก ๓ ปี 
 (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) 

๒ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการด�าเนินงาน 

 • ๕ สถานการณ์ส�าคัญที่ส่งผลต่อสุขภาวะใน ๓ ปี
  ข้างหน้า 
 • สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการด�าเนินงาน
  รายแผน 

๓ บริบทและแนวนโยบายในการจัดท�าแผน  

๔ รูปแบบการท�างานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 

๕ งบประมาณ  

๖ การบริหารจัดการ การก�ากับติดตามและประเมินผล 
 และการบริหารความเสี่ยง 

๗ การบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพ





๑
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สรุปผลก�รประเมินแผนหลัก	๓	ปี	
(๒๕๕๕	-	๒๕๕๗)

	 ก�รดำ�เนินง�นของ	 สสส.	 จะให้คว�มสำ�คัญกับก�รประเมินผลและก�รพัฒน�ก�รทำ�ง�นใน 
ทุกระดับเพื่อให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนโครงก�รและ
กจิกรรม	พ.ศ.	๒๕๕๔	ทีก่ำ�หนดให้คณะกรรมก�รบรหิ�รแผนจดัให้มกี�รประเมนิผลลพัธ์ของแผนอย่�งน้อย 
หนึ่งครั้งต่อส�มปี	 และร�ยง�นให้คณะกรรมก�รบริห�รทร�บ	 ในปี	 ๒๕๕๗	 สำ�นักง�นจึงได้จัดให้มี 
ก�รประเมนิผลก�รดำ�เนนิง�นในระดบัแผนทัง้	๑๕	แผน	ระหว่�งช่วง	พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๗	และได้จดัทำ�เป็น	
“ร�ยง�นวิเคร�ะห์ผลก�รประเมินแผนหลัก	สสส.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๗”	โดยสำ�นักง�นได้แต่งตั้งคณะทำ�ง�น
กำ�กับก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนหลัก	สสส.	พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๗	เพื่อเป็นกรรมก�รกล�ง
ทีม่บีทบ�ทด้�นสนบัสนนุ	เชือ่มโยงและควบคมุม�ตรฐ�นก�รประเมนิของแต่ละแผนให้มคีว�มสอดคล้อง	
ทั้งด้�นยุทธศ�สตร์	กลไกก�รดำ�เนินง�น	และผลปฏิบัติก�ร	โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำ�ผลก�รประเมินนี้ไป
ใช้ในก�รปรับปรุง	พัฒน�	และว�งแผนก�รดำ�เนินง�นในระยะ	๓	ปีต่อไป	

	 ก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นในระดับแผนทั้ง	 ๑๕	 แผน	 ในร�ยง�นวิเคร�ะห์ผลก�รประเมิน 
แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๗	ประกอบด้วย	

	 ๑)	 ก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นตนเอง	(Self	Assessment)	โดยผู้อำ�นวยก�รสำ�นัก

	 ๒)	 ก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นโดยคณะกรรมก�รบริห�รแผนแต่ละคณะ

	 กรอบก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นในระดับแผนทั้ง	๑๕	แผน	ในร�ยง�นวิเคร�ะห์ผลก�รประเมิน
แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๗	ประกอบด้วย

	 ๑)	 ก�รตอบสนองของผลลัพธ์ของแผนง�นต่อเป้�หม�ย	 ๑๐	 ปีของ	 สสส.	 ในเชิงคุณภ�พ 
และปริม�ณ

	 ๒)	 คว�มสอดคล้องของร�ยก�รกจิกรรมหรอืโครงก�รต่�งๆ	ของแผนทีอ่ยูร่ะหว่�งก�รดำ�เนนิก�ร	 
เพื่อยกระดับคว�มสำ�เร็จสู่เป้�หม�ย	๑๐	ปีของ	สสส.
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	 ๓)	 สมรรถภ�พในก�รวิเคร�ะห์คว�มสอดคล้องต่อเป้�หม�ยและก�รดำ�เนินก�รของกิจกรรม 
หรือโครงก�รเพื่อส่งผลสัมฤทธิ์ไปสู่เป้�หม�ย	๑๐	ปี

	 ๔)	 ก�รวิเคร�ะห์เพิ่มเติมจ�กคณะกรรมก�รบริห�รแผนแต่ละคณะ	ต�มที่เห็นสมควร

	 หลังจ�กรับทร�บผลก�รประเมินก�รดำ�เนินง�นต�มกรอบก�รประเมินข้�งต้นแล้ว	 “คณะทำ�ง�น
กำ�กับก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนหลัก	 สสส.	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 -	 ๒๕๕๗”	 มีข้อเสนอแนะใน 
ภาพรวม	ดังนี้

	 ๑)	 เพื่อนำ�ไปสู่ก�รบรรลุผลสำ�เร็จต�มเป้�หม�ยระยะ	 ๑๐	 ปีของ	 สสส.	 ซึ่งถือเป็นเป้�หม�ย 
ระดับช�ติ	สสส.	จำ�เป็นต้องเชื่อมประส�นกับหน่วยง�นในภ�คส่วนต่�งๆ	ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	เพื่อกำ�หนด
ยทุธศ�สตร์	และบทบ�ทหน้�ทีค่ว�มรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยง�นในก�รดำ�เนนิง�นร่วมกนั	(collective	
impact)	รวมถงึก�รกำ�หนดเป้�หม�ยและตวัชีว้ดัผลก�รดำ�เนนิง�นของแต่ละหน่วยง�นในช่วงเวล�ต่�งๆ	
ให้ชัดเจน	(เป้�หม�ยร�ยท�ง)	และที่สำ�คัญอย่�งยิ่งคือจะต้องมีก�รกำ�หนดเป้�หม�ยและตัวชี้วัดผลรวม
ที่เกิดจ�กผลลัพธ์ที่ม�จ�กก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นต่�งๆ	ด้วย	(เป้�หม�ยปล�ยท�ง)

	 ๒)	 ผลก�รประเมนิผลก�รดำ�เนนิง�นในช่วง	๒	ปีทีผ่่�นม�	(๒๕๕๕	-	๒๕๕๖)	ของทกุแผน	ส่วนใหญ่ 
ยังตอบสนองต่อเป้�หม�ยระยะ	 ๑๐	ปีของ	 สสส.	 ค่อนข้�งน้อย	 ดังนั้น	 ทุกแผนควรเร่งห�รือร่วมกับ 
คณะกรรมก�รบริห�รแผน	ภ�คีเครือข่�ยของแผน	และแผนอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ในก�รจัดทำ�แผนที่ท�งเดิน
สู่เป้�หม�ย	๑๐	ปีในประเด็นต่�งๆ	ที่แผนเกี่ยวข้อง

	 ๓)	 เพือ่มุง่ไปสูผ่ลสมัฤทธิข์องเป้�หม�ย	๑๐	ปีร่วมกนั	สสส.	ต้องสร้�งเอกภ�พของก�รดำ�เนนิก�ร
ของทุกแผนให้มีคว�มสอดคล้องต่อเนื่องไปสู่เป�้หม�ยเดียวกัน	 รวมทั้งจัดระบบก�รติดต�มประเมินผล
และระบบฐ�นข้อมูลร่วมกัน	เพื่อนำ�ไปสู่ก�รประเมินผลร่วมกัน	

	 ๔)	 เนือ่งจ�กทกุสำ�นกั/	ทกุแผนมแีนวคดิในก�รพฒัน�ฐ�นข้อมลู	ดงันัน้	จงึต้องมกี�รประส�นกนั
เพื่อสร้�งระบบฐ�นข้อมูลกล�งที่ส�ม�รถเชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้	

	 ๕)	 ควรมีก�รนำ�บทเรียนจ�กก�รดำ�เนินง�นที่ดีของแต่ละสำ�นักม�แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

	 ๖)	 ควรมีก�รถอดบทเรียนก�รประเมินผลแผน	๓	ปีในครั้งนี้ร่วมกัน	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในก�รปรับ
แก้และห�รูปแบบก�รประเมินผลที่เหม�ะสมสำ�หรับก�รประเมินผลแผน	๓	ปีในครั้งต่อไป

ประมวลข้อเสนอแนะและการพัฒนางานโดยรวมในระยะต่อไป

๑. การวางยุทธศาสตร์และเป้าหมาย

	 ๑)	 ควรกำ�หนดตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดยุทธศ�สตร์ของ	สสส.

	 ๒)	 ควรกำ�หนดนำ้�หนักแผนง�นและตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ์ต�มยุทธศ�สตร์ส�มปี/	 สิบปีของ	
สสส.	รวมทั้งทบทวนก�รสนับสนุนโครงก�รเพื่อผลักดันให้บรรลุตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์	อ�ทิ	ก�รรณรงค์
ประช�สัมพันธ์เชิงระบบและก�รบูรณ�ก�ร	รวมทั้งก�รเพิ่มก�รวิจัยเชิงปฏิบัติก�ร
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	 ๓)	 ใช้แนวคิดต�มช่วงวัยของวงจรชีวิตของมนุษย์	(program	life	cycle)	เพื่อให้ง�นแต่ละกลุ่ม
ประช�กรมีพลวัตและจุดเน้นแตกต่�งกันต�มระดับก�รพัฒน�		

	 ๔)	 เสริมพลังชุมชนจัดก�รปัจจัยสังคมกำ�หนดสุขภ�พเป็นฐ�นก�รทำ�ง�นเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
สุขภ�พของคนในชุมชน

	 ๕)	 ก�รเพิ่มก�รดำ�เนินง�นให้เข้มข้นขึ้นในกลุ่มเด็ก	เย�วชน	และสตรี

	 ๖)	 ขย�ยง�นบูรณ�ก�รไปสู่แผนอื่นๆ	

	 ๗)	 ควรทำ�ง�นแผนง�นโครงก�รน้อยลง	 เน้นก�รเชื่อมโยงนำ�นวัตกรรม	 ไปฝังไว้ในระบบปกติ	 
เป็นนำ�้มนัหล่อลืน่และตวัเร่งปฏกิริยิ�	(catalyst)	เชือ่มโยงและกระตุน้ให้ภ�ครีะดบัประเทศขบัเคลือ่นง�น
ร่วมกัน	และภ�คีพื้นที่นำ�ต้นแบบไปขย�ยผล	พร้อมทั้งประส�นภ�คีภ�ยใน	สสส.	 เพื่อนำ�คว�มรู้สำ�คัญ
ม�สนับสนุนก�รดำ�เนินง�น

	 ๘)	 ควรสนับสนุนก�รพัฒน�ง�นและขย�ยผล	 โดยสนับสนุนให้ภ�คีหลักทำ�ง�นเชื่อมโยงและ
แสวงห�คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นในระบบปกติอย่�งต่อเนื่อง

	 ๙)	 ควรมีเวทีเพื่อจัดก�รบูรณ�ก�รตัวชี้วัดร่วมกัน	 จะช่วยลดก�รทำ�ง�นซำ้�ซ้อน	 และเสริมพลัง 
ในเชิงยกระดับคว�มสำ�เร็จของกิจกรรมไปสู่คว�มสำ�เร็จของโครงก�รและแผนง�น	 ซึ่งจะตอบสนอง 
ต่อเป้�หม�ย	๑๐	ปีได้

	 ๑๐)	ขอบเขตก�รประเมินผล	ควรประเมินผลกระทบเชิงสังคมด้วย	และควรกำ�หนดวิธีก�รประเมิน
พื้นที่สุขภ�วะให้ชัดเจนตั้งแต่ต้น	 กล�ง	และปล�ยนำ้�	 เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกัน	นอกจ�กนี้	 ควรขย�ย 
ก�รประเมินผลกระทบท�งสังคม	(Social	Return	on	Inverstment	:	SROI)	ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

๒. การเลือกภาคี

	 ๑)	 เพิ่มกิจกรรมก�รถักทอภ�คีเครือข่�ยผ่�นก�รจัดทำ�แผนที่ก�รดำ�เนินง�นของภ�คีเครือข่�ย	
เพิ่มก�รวิเคร�ะห์คว�มซำ้�ซ้อนของหลักสูตรอบรมพัฒน�เครือข่�ย	 และเพิ่มก�รแสวงห�เครือข่�ยใหม่	
หรืออ�จเน้นภ�คีที่ดำ�เนินง�นกลุ่มเฉพ�ะ	เช่น	เด็ก	เย�วชน	และ	สตรี		

	 ๒)	 ควรขย�ยก�รพัฒน�นโยบ�ย/	ม�ตรก�รในพื้นที่ผ่�นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 ๓)	 พัฒน�ศักยภ�พภ�คีและจัดทำ�หลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมดเพื่อลดคว�มซำ้�ซ้อน

	 ๔)	 พัฒน�ศักยภ�พภ�คีเพื่อยกระดับคุณภ�พโครงก�ร	 เนื่องจ�กเป็นก�รมุ่งเน้นก�รกระจ�ย
โอก�สให้ผูร้บัทนุร�ยย่อย	ก�รมทีมีช่วยพฒัน�โครงก�รจงึมคีว�มสำ�คญั	และควรพจิ�รณ�คณุสมบตัขิอง 
ผู้จัดก�รโครงก�ร	ผู้ติดต�ม	พี่เลี้ยง	 ให้มีคว�มรู้ท�งวิช�ก�รด้�นก�รวิเคร�ะห์ปัญห�ชุมชน	ก�รนิเทศให้ 
คำ�แนะนำ�	ก�รศกึษ�ข้อมลูชมุชน	และก�รตดิต�มประเมนิผล	และสำ�นกัควรมกี�รฝึกอบรม	และก�รพฒัน� 
ศักยภ�พของผู้ดำ�เนินโครงก�ร	 และผู้ติดต�มในแต่ละโครงก�รของแผนง�น	 เพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจที่ 
ตรงกันในประเด็นก�รเขียนร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นโครงก�รที่ส�ม�รถสื่อส�ร	และสะท้อนข้อมูล	ผลลัพธ์	
หรอืผลกระทบทีส่ำ�คญัจ�กก�รดำ�เนนิง�นออกม�ได้อย่�งชดัเจน	และสอดคล้องต�มเป้�ประสงค์ของแผน		
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๓. การติดตามประเมินผล

	 ๑)	 พัฒน�ระบบข้อมูลเพื่อก�รติดต�มประเมินผลทั้งต�มตัวชี้วัดผลก�รดำ�เนินง�น	(KPIs)	และ
ต�มรูปแบบที่แสดงถึงคว�มสัมพันธ์ของแผนง�นกับผลลัพธ์ต�มวัตถุประสงค์ที่ต้องก�ร	 ซึ่งควรดำ�เนิน
ก�รพร้อมกับก�รพัฒน�แผนง�น/	โครงก�ร

	 ๒)	 ควรพัฒน�กลไกก�รประเมินภ�ยในให้มีบทบ�ทในก�รปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นให้ม�กขึ้น

๔. การเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

	 ๑)	 ควรจัดให้มีก�รแลกเปลี่ยนคว�มคิดเกี่ยวกับหลักคิด	ทิศท�ง	แนวท�งก�รดำ�เนินง�น	ทั้งนี้	
ในระยะเวล�ทีผ่่�นม�	คณะกรรมก�รต่�งๆ	มโีอก�สปรกึษ�ห�รอืกนัเกีย่วกบัภ�พใหญ่และประเดน็สำ�คญั
เหล่�นีน้้อยเกนิไป	นำ�ไปสูก่�รกำ�กบัเชงิกระบวนก�รม�กกว่�ก�รให้คำ�ปรกึษ�เชงิยทุธศ�สตร์	นอกจ�กนัน้	
ภ�คีต้องก�รก�รสนับสนุนจ�กคณะกรรมก�รในก�รเชื่อมโยงกับกลไกนโยบ�ยระดับช�ติ

	 ๒)	 ควรเพิ่มก�รถอดบทเรียนในระหว่�งก�รดำ�เนินง�นวิจัยในแต่ละขั้นตอน	 เพื่อสังเคร�ะห์ 
ชุดคว�มรู้และประสบก�รณ์

	 ๓)	 ขย�ยง�นวจิยัปฏบิตักิ�ร	(action	research)	เพือ่สร้�งคว�มเป็นเจ้�ของและกำ�หนดแนวท�ง
ก�รแก้ไขปัญห�ที่เหม�ะสมกับแต่ละจังหวัด

	 ๔)	 ควรมกีลไกวชิ�ก�รทีช่่วยสนบัสนนุง�นสำ�นกัอย่�งต่อเนือ่ง	ในก�รปรบัยทุธศ�สตร์	หรอืกลวธิี
ก�รทำ�ง�น	ตลอดจนก�รประส�นเชื่อมต่อก�รทำ�ง�นระหว่�งแผนต่�งๆ

๕. การเผยแพร่ผลการด�าเนินงาน โดยเพิ่มก�รสังเคร�ะห์ง�นวิจัย/	วิช�ก�รที่ง่�ยต่อก�รนำ�ไปใช้
ในกลุ่มภ�คีเครือข่�ยแต่ละกลุ่มแผนง�นผ่�นก�รว�งแผน/	เชื่อมโยงคว�มต้องก�รของภ�คีเครือข่�ย

๖. อื่นๆ

	 ๑)	 ก�รขบัเคลือ่นสงัคมด้วยสือ่ส�ธ�รณะอย่�งเป็นระบบต่อเนือ่ง	ทีแ่ทรกกบัสือ่กระแสหลกั	หรอื
เครอืข่�ยสือ่ส�รในชมุชน	ควรมกี�รวเิคร�ะห์กลุม่เป้�หม�ยทีต้่องก�รรบัฟังเนือ้ห�ทีต้่องก�รสือ่และผลที่
ต้องก�ร	มีบุคล�กรที่มีคว�มถนัดด้�นนิเทศศ�สตร์เข้�ม�ร่วมทำ�ง�นด้วย

	 ๒)	 ก�รทบทวนว�ทกรรมที่อ�จมีผลต่อคว�มรู้สึกและเข้�ใจย�ก	เช่น	กิจกรรมท�งก�ย	แม่ข่�ย- 
ลูกข่�ย	เป็นต้น	
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วิเคร�ะห์สภ�พแวดล้อมก�รดำ�เนินง�น

๕ สถานการณ์ส�าคัญที่ส่งผลต่อสุขภาวะใน ๓ ปีข้างหน้า 

 การเป็นสังคมผู้สูงอาย	ุปัจจุบันมนุษย์ทั่วโลกมีอ�ยุขัยเฉลี่ยยืนย�วขึ้น	และถึงแม้ว่�ในภ�พรวม
จำ�นวนประช�กรวยัเดก็ของโลกยงัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้	แต่สถ�นก�รณ์จำ�นวนประช�กรเดก็ในภมูภิ�คเอเชยี
ได้เริ่มทยอยลดลงม�กว่�สิบปี	 โดยเฉพ�ะประเทศไทยที่อัตร�ก�รเจริญพันธุ์โดยรวมเริ่มลดลงตั้งแต่ปี	
๒๕๒๓	เป็นต้นม�	ส่งผลให้จำ�นวนประช�กรเด็กของไทยลดลงในอัตร�ที่เร็วกว่�หล�ยประเทศในภูมิภ�ค
อ�เซียน	 ยกเว้นสิงคโปร์	 ทั้งหมดนี้เป็นส�เหตุให้ประเทศไทยเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุเร็วกว่�ประเทศอื่น	 
โดยสหประช�ช�ติได้ค�ดก�รณ์ว่�ประเทศไทยจะมีสัดส่วนประช�กรผู้สูงอ�ยุที่มีอ�ยุตั้งแต่	 ๖๕	ปีขึ้นไป	
ม�กถึงร้อยละ	๒๓	ของประช�กรไทยในปี	๒๕๗๘

อิน
โดน

ีเซีย
ฟิล

ิปป
ินส
์

เวีย
ดน
�ม ไทย

เมีย
นม

�ร์
ม�
เลเ
ซีย

กัม
พูช
�

ล�
ว

สิง
คโป

ร์
บูร
ไน

แนวโน้มประชากรโลก แนวโน้มประชากรเอเชีย

แนวโน้มประชากรไทย

0-14	years	old	 15-64	years	old	 65+	years	old 0-14	years	old	 15-64	years	old	 65+	years	old

Th
ou

sa
nd

s

7,000,000

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

-
1950		 1975		 2000	 	2025		 2050		 2075		 2100

4,000,000

3,500,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

-
1950		 1975		 2000	 	2025		 2050		 2075		 2100

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

-
1950		 1975		 2000	 	2025		 2050		 2075		 2100

ที่ม�:	United	Nation,	Department	 of	 Economics	 and	Social	Affairs,	 Population	Division	 (2012),	World	Population	 
Prospects:	The	2012	Revision
สมมุติอัตร�ก�รเจริญพันธุ์ป�นกล�ง	 (หม�ยคว�มว่�ก�รเจริญพันธ์ุลดลงในประเทศที่มีขน�ดครอบครัวใหญ่และอัตร�ก�รเจริญพันธุ์ 
เพิ่มในประเทศที่มีก�รเจริญพันธุ์ตำ่�กว่�อัตร�ทดแทน)

ร้อยละของประช�กรผู้สูงอ�ยุในประช�คม	
อ�เซียน	อ�ยุ	65	ปีขึ้นไป	พ.ศ.	2555
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	 จ�กสถ�นก�รณ์ของประเทศไทยที่อัตร�ก�รเกิดลดลงในช่วงหล�ยปีที่ผ่�นม�	 อีกทั้งในจำ�นวนนี้ 
ยงัเป็นภ�วะเกดิน้อย	ด้อยคณุภ�พ	ทัง้นีส่้วนหนึง่เป็นผลม�จ�กก�รตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมในวยัรุน่	โดยในปี	
๒๕๕๖	ประเทศไทยมีผู้หญิงที่อ�ยุตำ่�กว่�	๒๐	ปีคลอดบุตรเฉลี่ยวันละ	๒๕๕	ร�ย	ในจำ�นวนนี้เป็นเด็กหญิง 
ที่อ�ยุตำ่�กว่�	๑๕	ปีถึง	๑๐	ร�ยต่อวันที่ต้องกล�ยเป็นเด็กหญิงแม่๕	ส่งผลให้จำ�นวนประช�กรวัยแรงง�น
ของไทยซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูท้ำ�ง�นห�เลีย้งครอบครวัเริม่มแีนวโน้มลดลงต�มไปด้วย	ในขณะทีจ่ำ�นวนผูส้งู
อ�ยทุีเ่พิม่ขึน้จ�กโครงสร้�งของประช�กรทีเ่ปลีย่นแปลงไปดงักล่�ว	ส่งผลให้อตัร�ก�รพึง่พงิของผูส้งูอ�ยุ
ต่อประช�กรวัยทำ�ง�นเพิ่มสูงขึ้นจ�กผู้สูงอ�ยุ	๑๔.๓	คนต่อวัยทำ�ง�นหนึ่งร้อยคนในปี	๒๕๔๓	เป็น	๒๐.๓	
คนต่อวยัทำ�ง�นหนึง่ร้อยคนในปี	๒๕๕๗๖		ในปัจจบุนัจงัหวดัทีม่ดีชันกี�รสงูวยัม�กอนัดบัต้นๆ	ของประเทศ
คือ	ลำ�ป�ง	ลำ�พูน	แพร่	สมุทรสงคร�ม	และสิงห์บุรี

	 แม้ว่�ผู้สูงอ�ยุส่วนใหญ่ยังมีคว�มส�ม�รถที่จะช่วยเหลือตนเองและครอบครัว	และบ�งส่วนยังคง
ทำ�ง�นแม้เลยวัยเกษียณอ�ยุม�แล้ว	ซึ่งลักษณะเช่นนี้มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ในอน�คต	อย่�งไรก็ต�ม	
ปฏิเสธไม่ได้ว่�ผู้สูงอ�ยุบ�งส่วนก็ต้องอยู่ในภ�วะว่�งง�น	โดยเฉพ�ะเมื่ออ�ยุยิ่งเพิ่มม�กขึ้น	นอกจ�กนั้น	
จ�กสภ�พท�งเศรษฐกจิและสงัคมในปัจจบุนัทีโ่ดยเฉพ�ะเมือ่ขน�ดครอบครวัไทยเลก็ลงและมคีนจำ�นวน
ม�กที่เลือกอยู่เป็นโสด	อีกทั้งคนวัยทำ�ง�นต้องละทิ้งถิ่นฐ�นเพื่อเข้�ม�ทำ�ง�นในเมือง	ส่งผลให้ประม�ณ
ร้อยละ	๖	ของครัวเรือนไทยในปัจจุบันที่ผู้สูงอ�ยุจำ�เป็นต้องอ�ศัยอยู่เพียงลำ�พังหรือดูแลกันเอง๗		โดยมี 
ผูส้งูอ�ยจุำ�นวนหนึง่ทีต้่องอ�ศยัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอ�ยทุีไ่ด้รบัจ�กภ�ครฐัเป็นร�ยได้หลกั	ทัง้หมดทำ�ให้สถ�นะ

๕	 สำ�นักอน�มัยเจริญพันธุ์	กรมอน�มัย
๖	 บทคว�มวจิยัประกอบก�รสมัมน�ท�งวชิ�ก�รของ	สำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�รคลงัครัง้ที่	๑๐	ประจำ�ปี	๒๕๕๖	เรือ่ง	“คว�มเสีย่งท�งก�รคลงั:	
คว�มท้�ท�ยเชิงนโยบ�ย”	คว�มเสี่ยงท�งก�รคลังจ�กก�รเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุ
๗	 ก�รทบทวนสภ�พแวดล้อมก�รดำ�เนินง�นเพื่อว�งแผนหลัก	 สสส.	 (๒๕๕๘	 -	 ๒๕๖๐)	 และแผนก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี	 ๒๕๕๘	 
โดย	สถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย

หน่วย:ร้อยละ
อัตราการพึ่งพิงของผู้สูงอายุต่อประชากรวัยท�างาน 100 คน
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ที่ม�:	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
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๘	 Hsiao	and	Heller	2006:	19
๙	 บทคว�มวจิยัประกอบก�รสมัมน�ท�งวชิ�ก�รของ	สำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�รคลงัครัง้ที่	๑๐	ประจำ�ปี	๒๕๕๖	เรือ่ง	“คว�มเสีย่งท�งก�รคลงั:	
คว�มท้�ท�ยเชิงนโยบ�ย”	คว�มเสี่ยงท�งก�รคลังจ�กก�รเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุ

ท�งเศรษฐกิจของผู้สูงอ�ยุแย่กว่�เมื่อเปรียบเทียบกับค่�เฉลี่ยของประช�กรโดยรวม	 ในขณะที่สถ�นะ 
ท�งสุขภ�พของผู้สูงอ�ยุก็แย่ลง	 ต้องก�รก�รรักษ�พย�บ�ลม�กที่สุดและมีร�ค�แพงที่สุดเมื่อเทียบ
กับกลุ่มอ�ยุอื่นๆ	 ในระบบ๘	 โดยโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอ�ยุ	 ได้แก่	 คว�มดันโลหิตสูง/	 ไขมันในเลือดสูง/	
คอเลสเตอรอลสงู	และโรคเบ�หว�น	ต�มลำ�ดบั	ทัง้หมดทำ�ให้สำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�รคลงั	กระทรวงก�รคลงั	
ค�ดก�รณ์ว่�ร�ยจ่�ยสวัสดิก�รสังคมด้�นก�รรักษ�พย�บ�ลและก�รดูแลผู้สูงอ�ยุเพิ่มขึ้น	 จะส่งผลให้
รัฐบ�ลต้องจัดสรรงบประม�ณร�ยจ่�ยเพิ่มม�กขึ้นจ�กประม�ณ	๔๘๒,๒๖๐	ล้�นบ�ท	 ในปีงบประม�ณ	
๒๕๕๖	เป็น	๑๘,๐๒๙,๔๒๖	ล้�นบ�ท	ในปีงบประม�ณ	๒๖๐๖	หรือเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยในอัตร�ร้อยละ	๗.๗	 
ต่อปีซึ่งอ�จก่อให้เกิดคว�มเสี่ยงท�งก�รคลังจ�กระบบสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลในระยะย�วได้๙ 
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ร้อยละแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ พ.ศ. 2550 - 2554ร้อยละภาวะท�างานของผู้สูงอายุ พ.ศ. 2554

ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามล�าพังในครัวเรือน พ.ศ. 2537 - 2554

ผู้สูงอ�ยุ	 ประช�กรรวม

ร้อยละความยากจนของผู้สูงอายุ พ.ศ. 2531 - 2554

	 2531	 2533	 2535	 2537	 2539	 2541	 2543	 2545	 2547	 2549	 2550	 2551	 2552	 2553	 2554

66.94

5.86

53.40

44.47

39.65
41.35

46.52

38.21

31.73
30.06

27.50 27.49 24.79
22.13

16.13

13.1516.9119.0820.4920.9423.4326.8832.64
42.6338.7235.31

42.65
50.09

58.07
65.26

	 60-64	ปี	 65-69	ปี	 70-79	ปี	 80	ปีขึ้นไป	 รวม	 	 ช�ย	 หญิง

ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นโรค/กลุ่มโรคเรื้อรัง 5 อันดับแรก พ.ศ. 2554

12.77

12.77

5.34

5.34

5.34

5.34

5.34

5.34

5.34 5.34
4.02

4.09

2.94
0.95 0.951.09

0.720.86

 

59.5

 44.4

 22.1

 5.7 

38.3 

49.8

 29.3

คว�มดันโลหิตสูง/	ไขมันในเลือดสูง/	คอเลสเตอรอลสูง	 เบ�หว�น

เก๊�ท์	รูม�ตอยด์	ปวดเข่�/	หลัง/	คอ	เรื้อรัง	 	 หัวใจ

อัมพฤกษ์	อัมพ�ต	 	 	 	 ไต	ไตว�ยเรื้อรัง	นิ่งในไต
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	 ก�รเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุเป็นคว�มท้�ท�ยที่เร่งด่วนของทุก
ภ�คส่วน	ดังนั้นก�รสร้�งเสริมสุขภ�พให้กับประช�ชนในทุกช่วงวัย	
ควบคูก่บัก�รเตรยีมคว�มพร้อมในด้�นอืน่ๆ	จงึเป็นสิง่จำ�เป็นในก�ร
รองรับก�รเป็นสังคมผู้สูงอ�ยุของประเทศไทย

 วถิกีารด�ารงชวีติทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากความเป็นสงัคมเมอืง 
อัตร�ก�รขย�ยตัวของประช�กรที่อยู่อ�ศัยในเขตเมืองทั่วโลกมี 
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	 จนกระทั่งปี	 ๒๕๕๕	 เป็นต้นม�ที่
อัตร�ส่วนของประช�กรทั่วโลกที่อ�ศัยอยู่ในเขตเมืองมีอัตร�สูง
กว่�ในเขตชนบทเป็นครัง้แรกในประวตัศิ�สตร์พร้อมกบัค�ดก�รณ์
ว่�ก�รเปลี่ยนแปลงดังกล่�วจะเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องและรวดเร็ว๑๐ 
โดยเฉพ�ะในเขตเอเชยี	แอฟรกิ�	และล�ตนิอเมรกิ�๑๑	ซึง่สถ�นก�รณ์
เดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นในภูมิภ�คอ�เซียน๑๒	 สอดคล้องกับข้อมูลค�ด
ก�รณ์ของประเทศไทยที่บ่งชี้ว่�ประช�กรในประเทศไทยจะกระจุก
ตวัอยูใ่นเขตเมอืงเพิม่ม�กขึน้อย่�งต่อเนือ่ง	โดยจ�กก�รทำ�สำ�มะโน
ประช�กรในช่วงปี	๒๕๓๓	-	๒๕๕๓	พบว่�ประช�กรมีก�รอยู่อ�ศัยใน
เขตเทศบ�ลเพิ่มขึ้นกว่�สองเท่�ตัว	จ�กร้อยละ	๑๙	เป็นร้อยละ	๔๓	
และค�ดก�รณ์ว่�ในปี	๒๕๕๘	ประเทศไทยมปีระช�กรทีอ่�ศยัอยูน่อก
เขตเทศบ�ล	ม�กกว่�ในเมอืงประม�ณ	๓	ล้�นคน	แต่อกี	๕	ปีข้�งหน้�	
ประช�กรในเขตเทศบ�ลจะมีม�กกว่�นอกเขตเทศบ�ลประม�ณ	๒	
ล้�นกว่�คน๑๓	 	 ทั้งนี้ส�เหตุของก�รเพิ่มขึ้นนั้นอ�จม�จ�กทั้งก�ร
ย้�ยถิ่นเข้�ม�อยู่ในเมืองและก�รขย�ยจำ�นวนเขตเทศบ�ลม�ก
ขึ้นเรื่อยๆ	ต�มคว�มเจริญของเมือง	อย่�งไรก็ต�ม	ก�รขย�ยตัวที่ 
เพิ่มขึ้นของเขตเมืองโดยข�ดก�รจัดก�รที่ดีจะพบปัญห�สำ�คัญที่
ส่งผลต่อสุขภ�พที่เกิดกับกลุ่มคนย�กจนม�กที่สุด	คือ	ปัญห�ด้�น
สุขภ�พก�ยและสุขภ�พจิต	 ปัญห�ด้�นก�ยภ�พของที่พักอ�ศัย	
ปัญห�สิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม	และปัญห�ด้�นสังคม๑๔  

๑๐	 ข้อมูลจ�ก	UN	HABITAT	อ้�งถึงในร�ยง�นก�รทบทวนสถ�นก�รณ์สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภ�พ	และข้อเสนอเป้�หม�ยก�ร 
ขับเคลื่อน	ในช่วงปี	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐
๑๑	ข้อมลูจ�กองค์ก�รอน�มยัโลกอ้�งถงึในร�ยง�นก�รทบทวนสถ�นก�รณ์สิง่แวดล้อมทีส่่งผลกระทบต่อสขุภ�พ	และข้อเสนอเป้�หม�ยก�ร
ขับเคลื่อน	ในช่วงปี	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐
๑๒	http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
๑๓	ประม�ณก�รโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
๑๔	ข้อมูลจ�ก	UN	HABITAT	อ้�งถึงในร�ยง�นก�รทบทวนสถ�นก�รณ์สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภ�พ	และข้อเสนอเป้�หม�ยก�ร 
ขับเคลื่อน	ในช่วงปี	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐
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การขยายตัวของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
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การขยายตัวของ CP ALL

BKK & Suburban / Provincial
Stores

 2007 2008 2009 2010 2011 1Q12 2Q12 3Q12

4,279

47%

53%

6,7736,6606,4796,2765,790
5,2704,778

BKK & Suburban Provincial
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การประมาณประชากรในเขตและนอกเขตเทศบาล

     ๒๕๕๓ ๒๕๕๘ ๒๕๖๓ ๒๕๗๓

รวมทั้งประเทศ	(พันคน)	 ๖๓,๗๘๙	 ๖๕,๑๐๔	 ๖๕,๙๙๖	 ๖๖,๓๗๑

ในเขตเทศบ�ล		 	 ๒๗,๗๐๕	 ๓๐,๙๗๓	 ๓๔,๑๓๑	 ๓๗,๐๗๓

นอกเขตเทศบ�ล	 	 ๓๖,๐๘๔	 ๓๔,๑๓๑	 ๓๑,๘๖๕	 ๒๙,๒๙๗

ที่ม�:	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 (๒๕๕๖)	 ก�รค�ดประม�ณประช�กรของประเทศไทย	 
พ.ศ.	๒๕๕๓	-	๒๕๘๓

หม�ยเหตุ:	ภ�ยใต้ข้อสมมุติว่�	ประช�กรในเขตเทศบ�ล	เพิ่มเชิงเส้นตรงจ�กร้อยละ	๔๓.๔	ในปี	๒๕๕๓	เป็น	ร้อยละ	๖๐	ในปี	๒๕๗๓		

 
	 นอกเหนอืจ�กก�รขย�ยตวัท�งก�ยภ�พของพืน้ทีเ่ขตเทศบ�ลแล้ว	ภ�คธรุกจิกม็คีว�มเปลีย่นแปลง
เพือ่รองรบัก�รขย�ยตวัดงักล่�วเช่นกนั	ดงัจะเหน็ได้จ�กก�รขย�ยตวัของอสงัห�รมิทรพัย์ประเภทอ�ค�ร
ชุดซึ่งเป็นลักษณะก�รอยู่อ�ศัยในเมือง	 นอกจ�กนั้น	 ภ�คธุรกิจค้�ปลีกก็มีก�รขย�ยตัวที่สอดรับก�ร
ขย�ยตัวของพื้นที่เมืองด้วย	 เช่น	 ก�รขย�ยส�ข�ของห้�งสรรพสินค้�ที่ระยะหลังจะเน้นก�รขย�ยส�ข� 
ในต่�งจังหวัดแทนก�รเพิ่มจำ�นวนส�ข�ในพื้นที่กรุงเทพมห�นคร	 รวมถึงก�รขย�ยตัวของจำ�นวน 
ร้�นสะดวกซื้อที่ส�ม�รถพบเห็นได้เกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทย

	 คว�มเป็นสังคมเมืองทำ�ให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป	ดังจะเห็นได้จ�กข้อมูลที่บ่งชี้ว่�ที่ผ่�นม�
ลกัษณะบ้�นของคนไทยเปลีย่นจ�กบ้�นไม้เป็นบ้�นปนูและมสีขุอน�มยัดขีึน้	เนือ่งจ�กแทบทกุบ้�นมส้ีวม
ใช้และมีนำ้�ประป�ใช้ถึงร้อยละ	๙๔	นอกจ�กนั้น	ยังต้องซื้อนำ้�ดื่มร้อยละ	๔๑	ปัจจุบันบ้�นส่วนใหญ่ใช้แก๊ส
เพื่อก�รหุงต้ม	ซึ่งเปลี่ยนแปลงจ�ก	๓๐	ปีก่อน	ที่กว่�ร้อยละ	๘๐	ต้องใช้ถ่�นหรือฟืนในก�รหุงต้ม

ที่ม�:	http://www.cpall.co.th/images/FckUpload/file/IR_
Presentation_2012/Presentation_3Q12.pdf	Retrieve	2014

2,069 2,345 2,667 3,004 3,299 3,427 3,539 3,613
 

2,210 2,433 2,603 2,786 2,977 3,052 3,121 3,160 
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ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย

      ๒๕๒๔ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕

ขน�ดครัวเรือน	(คน)	 	 ๔.๕	 ๓.๒	 ๓.๓

ครัวเรือน-มีคนห�ร�ยได้สองคน	(ร้อยละ)	 	 ๓๕	 ๔๔	 ๔๓.๙

อยู่นอกเขตเทศบ�ล	(ร้อยละ)	 	 ๗๑	 ๖๔	 ๖๓.๘

บ้�นทำ�ด้วย	 --	ซีเมนต์	อิฐ	ปูน	(ร้อยละ)	 	 ๘	 ๔๙	 ๕๓

																	 --	ไม้	(ร้อยละ)	 	 ๘๑	 ๒๓	 ๒๐.๗

ส้วม	 	 --	ชักโครกหรือส้วมซึม	(ร้อยละ)	 	 ๕๑.๑	 ๙๙.๖	 ๙๙.๕

							 	 --	ส้วมถัง	ส้วมหลุม	(ร้อยละ)	 	 ๖.๔	 ๐.๑	 ๐.๐๒

	 	 --	ไม่มีส้วมของตนเอง	(ร้อยละ)	 	 ๔๒.๓	 ๐.๔	 ๐.๕

ก�รใช้เชื้อเพลิงทำ�อ�ห�ร					--	ถ่�น	(ร้อยละ)	 	 ๔๒	 ๑๓	 ๑๒.๙

	 	 	 	 													--	ฟืน	(ร้อยละ)	 	 ๔๔	 ๑๕	 ๑๓.๖

	 	 	 	 													--	แก๊ส	(ร้อยละ)	 	 ๗	 ๖๒	 ๖๑.๗

	 	 	 	 													--	ไม่ทำ�อ�ห�ร	(ร้อยละ)	 ๒	 ๘	 ๙.๑

นำ้�ใช้	 	 --	นำ้�ประป�	(ร้อยละ)	 	 ๒๐	 ๗๘	 ๙๓.๖

นำ้�ดื่ม		 --	นำ้�ประป�	(ร้อยละ)	 	 ๑๖	 ๑๑	 ๑๓.๖

	 	 --	นำ้�บ่อ	นำ้�บ�ด�ล	(ร้อยละ)	 	 ๕๖	 ๗	 ๒

	 	 --	นำ้�คลอง	(ร้อยละ)	 	 ๘	 ๐.๔	 ๐.๖

	 	 --	นำ้�ฝน	(ร้อยละ)	 	 ๑๗	 ๓๑	 ๒๘.๖

	 	 --	นำ้�ขวด	(ร้อยละ)	 	 ไม่สำ�รวจ	 ๓๘	 ๔๐.๙

ที่ม�:	สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ,	ก�รสำ�รวจภ�วะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	ปี	๒๕๒๔	ปี	๒๕๕๔	และปี	๒๕๕๕



มูลค่าตลาดร้านอาหารที่เป็นเครือข่ายธุรกิจอาหาร

0	 5	 10	 15	 20	 25

ไก่และเบอร์เกอร์
สุกี้และช�บู
อ�ห�รญี่ปุ่น

เบเกอรี่และโดนัท
พิซซ่�
ก�แฟ

ไอศครีม
ปิ้งย่�ง

อ�ห�รไทย

20.8
20

17.2
10.2

8.2
7.2

5.6
5.2

3.1
%

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ปริมาณการบริโภคน�้าอัดลม ปี 2554
ลิตรต่อคนต่อปี

	 ไทย	 ฟิลิปปินส์	 สิงคโปร์	 ม�เลเซีย	 เวียดน�ม	 อินโดนีเซีย

3.15.3

17.1

26.6

41.3

31.3

ที่ม�:	ร�ยง�นสุขภ�พคนไทย	2557	หน้�	21
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๑๕	 ก�รทบทวนสภ�พแวดล้อมก�รดำ�เนินง�นเพื่อว�งแผนหลัก	 สสส.	 (๒๕๕๘	 -	 ๒๕๖๐)	 และแผนก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี	 ๒๕๕๘	 โดย	
สถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย
๑๖	 สำ�รวจโดยศนูย์วจิยักสกิรไทย	อ้�งถงึในก�รทบทวนสภ�พแวดล้อมก�รดำ�เนนิง�นเพือ่ว�งแผนหลกั	สสส.	(๒๕๕๘	-	๒๕๖๐)	และแผนก�ร
ดำ�เนินง�นประจำ�ปี	๒๕๕๘	โดย	สถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย
๑๗	หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์	๓๑	ธันว�คม	๒๕๕๕/	ข่�วสด	๑๙	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๕
๑๘	 โครงก�รติดต�มสภ�วก�รณ์เด็กและเย�วชน,	สภ�วก�รณ์ด้�นเด็กและเย�วชนไทยในรอบปี		๒๕๕๔	-	๒๕๕๕

	 นอกจ�กนั้น	 จ�กก�รที่ในครอบครัวต้องช่วยกันทำ�ม�ห�กินโดยมีสัดส่วนของครัวเรือนที่ต้องมี 
ผู้ทำ�ง�นห�ร�ยได้สองคนม�กขึ้น	ซึ่งแตกต่�งกับในอดีตที่ผู้นำ�ครอบครัวเพียงคนเดียวก็ส�ม�รถห�เลี้ยง
ครอบครัวได้ทั้งหมด	ทำ�ให้ในปัจจุบันมีครอบครัวที่ไม่หุงห�อ�ห�รเลยมีเกือบร้อยละ	๑๐	จ�กทั้งหมด๑๕  
และมีก�รซื้ออ�ห�รจ�กร้�นที่เป็นเครือข่�ยธุรกิจอ�ห�รเพิ่มอย่�งต่อเนื่องจ�ก	 ๖๕,๐๐๐	 ล้�นบ�ท 
ในปี	 ๒๕๕๓	 เป็นเกือบแสนล้�นบ�ทในปี	 ๒๕๕๖๑๖	 โดยในจำ�นวนนี้ประม�ณก�รว่�ธุรกิจอ�ห�รประเภท
ไก่และเบอร์เกอร์	 มีส่วนแบ่งตล�ดม�กที่สุดที่ประม�ณร้อยละ	๒๐	นอกจ�กก�รบริโภคอ�ห�รประเภท 
จ�นด่วนที่เพิ่มขึ้นแล้ว	 ยังพบว่�	 คนไทยยังมีก�รบริโภคนำ้�อัดลมสูงกว่�ประเทศเพื่อนบ้�นอีกด้วย	 เช่น
เดยีวกบัก�รขย�ยตวัอย่�งก้�วกระโดดของมลูค่�ท�งก�รตล�ดในธรุกจิช�พร้อมดืม่๑๗		ซึง่บ�งส่วนจดัเป็น 
เครื่องดื่มที่มีปริม�ณนำ้�ต�ลสูง	

	 และจ�กก�รที่ทั้งพ่อและแม่ต้องช่วยกันทำ�ม�ห�กินนี้เอง	 ส่งผลให้มีเวล�กับครอบครัวน้อยลง	 
โดยจ�กข้อมูลเมื่อปี	๒๕๕๔	-	๒๕๕๕	เด็กประถมใช้เวล�เรียนพิเศษประม�ณ	๑๖๕	น�ทีต่อวัน	และใช้เวล� 
เล่นอินเทอร์เน็ตประม�ณ	 ๑๖๙	 น�ทีต่อวัน	 แต่กลับใช้เวล�น้อยกว่�ในก�รคุยกับพ่อแม่๑๘	 และ 
ยงัพบว่�	ในปัจจบุนัมเีดก็เพยีงร้อยละ	๖๐	ทีอ่ยูร่่วมบ้�นเดยีวกนักบัพ่อแม่	ลดลงจ�กร้อยละ	๖๕	ในปี	๒๕๔๙	 
โดยส�เหตสุำ�คัญม�จ�กก�รย้�ยถิ่นเพือ่ไปทำ�ง�นของพ่อหรอืแม่	(โดยเฉพ�ะในภ�คเหนือและตะวันออก
เฉียงเหนือ)	และก�รแยกท�งกันของพ่อแม่	(โดยเฉพ�ะในภ�คกล�ง)
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การใช้เวลาของเด็กประถม

หน่วย:	น�ทีต่อวัน

                          การใช้เวลา ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕

เวล�ที่ใช้เรียนพิเศษ		 ๑๘๔	 ๑๖๕

เวล�ที่คุยกับพ่อแม่	ญ�ติผู้ใหญ่		 ๑๐๕	

เวล�ที่ใช้เล่นอินเทอร์เน็ต		 ๑๐๕	 ๑๙๘

เวล�ที่ใช้อยู่บ้�นเพื่อนต่อวัน		 ๑๑๔	

เวล�ที่เด็กอยู่บ้�นคนเดียวหลังเลิกเรียน		 ๑๑๑	

ที่ม�:	Child	Watch	๒๕๕๑	-	๒๕๕๒

สัดส่วนการอยู่อาศัยของเด็กกับพ่อและแม่                                                                                
หน่วย:	ร้อยละ

ลักษณะของการอยู่อาศัย ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕

อยู่กับพ่อและแม่	 ๖๔.๕	 ๖๓.๐	 ๖๒.๐	 ๖๑.๙	 ๖๑.๓	 ๕๙.๗	 ๖๐.๖

อยู่กับพ่อคนเดียว	 ๒.๔	 ๒.๓	 ๒.๖	 ๓.๑	 ๒.๙	 ๓.๑	 ๓.๑

อยู่กับแม่คนเดียว	 ๑๓.๗	 ๑๒.๘	 ๑๓.๖	 ๑๓.๘	 ๑๔.๓	 ๑๓.๙	 ๑๓.๗

อยู่กับญ�ติ	 ๑๘.๙	 ๒๑.๗	 ๒๑.๔	 ๒๑.๐	 ๒๑.๑	 ๒๒.๙	 ๒๒.๒

อยู่กับคนอื่น	 ๐.๕	 ๐.๓	 ๐.๔	 ๐.๓	 ๐.๔	 ๐.๔	 ๐.๔

รวม	 ๑๐๐	 ๑๐๐	 ๑๐๐	 ๑๐๐	 ๑๐๐	 ๑๐๐	 ๑๐๐

ที่ม�:	สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ,	ก�รสำ�รวจภ�วะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

	 ขณะเดียวกัน	 ก็มีก�รวิจัยพบว่�ผลกระทบจ�กคว�มเป็นเมืองเป็นปัจจัยเสริมให้เย�วชนใน 
ต่�งจังหวัดเริ่มสูบบุหรี่ซองม�กขึ้นเพร�ะร�ค�ถูก๑๙	 กอปรกับก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีของเด็กและเย�วชน	 
โดยเฉพ�ะเครือข่�ยสังคมออนไลน์และ	application	บน	smart	phone	เช่น	line	และ	whatapp	ทำ�ให้
ถูกใช้เป็นช่องท�งในก�รข�ยย�สูบประเภทใหม่	โดยเฉพ�ะบุหรี่นำ�เข้�	บุหรี่ชูรส	บ�ร�กู่	และบ�ร�กู่ไฟฟ้�

๑๙	 ข้อเสนอแผนยุทธศ�สตร์	๓	ปี	๒๕๕๘	–	๒๕๖๐	ด้�นปัจจัยเสี่ยงหลักด้�นย�สูบต่อคณะทำ�ง�นวิช�ก�รสำ�นัก	๑	ควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก	
หน้�ที่	๘	โดย	ศูนย์วิจัยและจัดก�รคว�มรู้เพื่อก�รควบคุมย�สูบ	(ศจย.)
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แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	

ซึ่งจะมีก�รนัดรับส่งสินค้�กันต�มสถ�นีรถไฟฟ้�	และต�มห้�งสรรพสินค้�ซึ่งกระจ�ยอยู่ในหล�ยจังหวัด
อีกด้วย๒๐	จ�กสภ�พแวดล้อมและรูปแบบก�รดำ�รงชีวิตของประช�ชนที่เปลี่ยนแปลงไปต�มก�รขย�ยตัว
ของสังคมเมืองเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดก�รพัฒน�นวัตกรรมก�รสร้�งเสริมสุขภ�พที่คำ�นึงถึงคว�มสมดุล
ระหว่�ง	คว�มรู้	ก�รสื่อส�ร	ก�รจัดก�ร	เทคโนโลยี	และสอดคล้องกับวิถีชีวิต	เช่น	ก�รขย�ยตัวของก�ร
เป็นสังคมเมือง

 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ความไม่เป็นธรรม	 แม้ในช่วงปี	 ๒๔๙๕	 -	๒๕๕๔	
ประเทศไทยมีอัตร�ก�รขย�ยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภ�ยในประเทศที่แท้จริงอยู่ที่ร้อยละ	 ๖.๒	ต่อปี 
ซึ่งถือว่�เป็นก�รขย�ยตัวในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับม�ตรฐ�นส�กล	 ทำ�ให้ร�ยได้ประช�ช�ติต่อหัว 
เพิ่มขึ้นจนธน�ค�รโลกปรับเลื่อนฐ�นะของประเทศม�เป็นประเทศที่มีร�ยได้ป�นกล�งระดับสูง	 (Upper	
Middle-income	Country)	ในปี	๒๕๕๔	อย่�งไรก็ต�ม	ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจดังกล่�วดูเหมือนจะ
ไม่มคีว�มยัง่ยนืม�กนกั	เนือ่งจ�กก�รขย�ยตวัทีผ่่�นเป็นผลม�จ�กก�รพึง่พ�ก�รส่งออกสนิค้�และบรกิ�ร	
ก�รใช้แรงง�นร�ค�ถูกที่มีอยู่ม�กม�ยในอดีต	 ก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติที่ในขณะนั้นยังคงมีคว�มอุดม
สมบูรณ์อยู่ม�ก	 และก�รนำ�เข้�สินค้�ทุนและเทคโนโลยีเป็นสำ�คัญ	อย่�งไรก็ต�ม	 จ�กก�รที่มิได้สนใจ
ในก�รสนับสนุนก�รลงทุนในก�รวิจัยและพัฒน�เท่�ที่ควร	ทำ�ให้ในปัจจุบันก�รพัฒน�อุตส�หกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีระดับสูงยังจำ�เป็นต้องอ�ศัยก�รลงทุนจ�กบริษัทข้�มช�ติจ�กต่�งประเทศเป็นหลัก๒๑

๒๐	 ดร.ศรีรัช	 ลอยสมุทร	 และคณะ.	 ก�รสำ�รวจสถ�นก�รณ์และส่วนประสมท�งก�รตล�ดก�รบริโภคผลิตภัณฑ์ย�สูบรูปแบบใหม่ในกลุ่ม 
ผู้บริโภควัยรุ่น.	ร�ยง�นวิจัย.	ศจย	๒๕๕๕
๒๑	 ก�รทบทวนสภ�พแวดล้อมก�รดำ�เนินง�นเพื่อว�งแผนหลัก	 สสส.	 (๒๕๕๘	 -	 ๒๕๖๐)และแผนก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี	 ๒๕๕๘	 
โดย	สถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย

ที่ม�:	Somchai	Jitsuchon	(๒๐๑๒)

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะปานกลาง
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	 แม้ว่�ก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ผ่�นม�จะทำ�ให้เกิดก�รกระจ�ยผล
ประโยชน์ไปสู่ทุกกลุ่มชนชั้น	อีกทั้งประเทศไทยได้จัดให้มีสวัสดิก�รสังคมขั้นพื้นฐ�น	 เช่น	ด้�นก�รศึกษ�	 
ด้�นส�ธ�รณสขุ	และด้�นประกนัสงัคม	เป็นต้น	ซึง่เป็นอกีปัจจยัหนึง่ทีช่่วยลดภ�วะคว�มย�กจนในประเทศ
ลดลงไปอย่�งม�ก๒๒	แต่เมื่อพิจ�รณ�เป็นร�ยพื้นที่แล้วพบว่�สัดส่วนคนจนเป็นร�ยภ�คส่วนใหญ่ยังคง
กระจุกตัวอยู่ในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	โดยที่กรุงเทพมห�นครเป็นพื้นที่ที่มีสัดส่วนคนจนน้อยที่สุด

	 ผลพวงจ�กเศรษฐกิจที่อ�ศัยระบบตล�ดเป็นหลักของประเทศไทย	ทำ�ให้ผลประโยชน์ส่วนใหญ่
จ�กก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจตกอยู่กับน�ยทุนร�ยใหญ่	 ในขณะที่ส่วนอื่นๆ	 ในส�ยพ�นก�รผลิต	 เช่น	 
ผู้ประกอบธุรกิจร�ยย่อยตลอดจนถึงแรงง�นกลับได้ผลประโยชน์น้อยกว่�ต�มลำ�ดับ	 สิ่งเหล่�นี้ส่งผล
ให้ในช่วง	 ๒๕	ปีที่ผ่�นม�แม้ว่�ข้อมูลจะแสดงให้เห็นว่�คว�มเหลื่อมลำ้�ด้�นร�ยได้และร�ยจ่�ยจะปรับ
ดีขึ้น	 แต่ช่องว่�งท�งร�ยได้ระหว่�งคนที่รวยที่สุดและคนที่จนที่สุดหรือคว�มเหลื่อมลำ้�ในประเทศไทย 
โดยเฉลี่ยยังค่อนข้�งกว้�งอยู่ดี

๒๒	ฉลองภพ	สุสังกร์ก�ญจน์	๒๕๕๕

สัดส่วนคนจนในประเทศไทย
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ที่ม�:	ข้อมูลจ�กก�รสำ�รวจภ�วะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ
หม�ยเหตุ:	คำ�นวณโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
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	 คว�มเหลื่อมลำ้�ท�งด้�นเศรษฐกิจถือเป็นหนึ่งในต้นเหตุที่สำ�คัญของคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งด้�น
สขุภ�พ	ควบคูก่บัคว�มแตกต่�งในท�งสงัคมและลกัษณะท�งด้�นประช�กรศ�สตร์	เช่น	ก�รจดัช่วงชัน้ท�ง
สงัคมโดยลกัษณะง�นหรอือ�ชพี	เนือ่งจ�กอ�ชพีเป็นตวักำ�หนดร�ยได้	ก�รทีบ่คุคลหรอืครวัเรอืนมรี�ยได้ 
แตกต่�งกนัย่อมทำ�ให้คว�มแตกต่�งกนัในก�รเข้�ถงึบรกิ�รท�งสขุภ�พหรอืแม้แต่ก�รเข้�ถงึข้อมลูข่�วส�ร
และคว�มรู้ท�งด้�นสุขภ�พ	นอกจ�กอิทธิพลด้�นร�ยได้แล้วอ�ชีพยังมีส่วนกำ�หนดคว�มเสี่ยงของโรค 
จ�กก�รทำ�ง�น	ลักษณะสังคม	พื้นฐ�นท�งครอบครัวและปัจจัยอื่นๆ	 ด้วย	 นอกจ�กนี้ยังมีปัจจัยด้�น 
ก�รแบ่งเขตพิกัดท�งภูมิศ�สตร์เข้�ม�เกี่ยวข้อง	

	 ในปี	 ๒๕๕๒	สมัชช�อน�มัยโลกได้ชี้ให้เห็นคว�มสำ�คัญของปัญห�คว�มไม่เป็นธรรมท�งสุขภ�พ
ระหว่�งประช�กรกลุม่ต่�งๆ	ในแต่ละประเทศ	และมมีตใิห้ประเทศสม�ชกิขจดัช่องว่�งดงักล่�วด้วยก�รลด
คว�มเหลื่อมลำ�้ของปัจจัยท�งสังคมที่กำ�หนดสุขภ�พภ�ยในเวล�หนึ่งชั่วอ�ยุคน	มติดังกล�่วสอดคล้อง

หม�ยเหต:ุ	คำ�นวณโดยสำ�นกัพฒัน�ฐ�นข้อมลูและตวัชีว้ดัภ�วะสงัคม	
(สศช.)
ที่ม�:	 ข้อมูลจ�กก�รสำ�รวจภ�วะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	
สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

ค่าสัมประสิทธิ์ Gini ด้านรายได้และด้านรายจ่าย 
ปี ๒๕๓๑ - ๒๕๕๔

สัดส่วนรายได้ของประชากร จ�าแนกตามกลุ่ม 
รายได้ ระหว่างปี ๒๕๓๑ - ๒๕๕๔

0.55
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0.49
0.47
0.45
0.43
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0.39
0.37
0.35

หน่วย: ร้อยละ
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กลุ่ม 20% ที่ 1 (จนที่สุด) กลุ่ม 20% ที่ 2 กลุ่ม 20% ที่ 3 กลุ่ม 20% ที่ 4 กลุ่ม 20% ที่ 5 (รวยที่สุด)

ทีม่�:	ข้อมลูจ�กก�รสำ�รวจภ�วะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน	
สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ
หม�ยเหตุ:	 คำ�นวณโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�ร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

ด้�นร�ยได้	 ด้�นร�ยจ่�ย	 ปี พ.ศ.
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๒๓	 ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์สภ�พแวดล้อมก�รดำ�เนินง�นแผนประช�กรกลุ่มเฉพ�ะ
๒๔	 กรมควบคุมโรค	กระทรวงส�ธ�รณสุข	ปี	๒๕๕๕	อ้�งถึงในก�รทบทวนสภ�พแวดล้อมก�รดำ�เนินง�นเพื่อว�งแผนหลัก	สสส.	(๒๕๕๘	-	
๒๕๖๐)	และแผนก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี	๒๕๕๘	โดย	สถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย
๒๕	 กระทรวงส�ธ�รณสุข,	๒๕๕๖	อ้�งถึงในก�รทบทวนสภ�พแวดล้อมก�รดำ�เนินง�นเพื่อว�งแผนหลัก	สสส.	(๒๕๕๘	-	๒๕๖๐)	และแผน 
ก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี	๒๕๕๘	โดย	สถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย
๒๖	 มณฑ�	เก่งก�รพ�นิช	และคณะ	(๒๕๕๕)	อ้�งถึงในก�รทบทวนสภ�พแวดล้อมก�รดำ�เนินง�นเพื่อว�งแผนหลัก	สสส.	(๒๕๕๘	-	๒๕๖๐)	
และแผนก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี	๒๕๕๘	โดย	สถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย
๒๗	กรมสรรพส�มิต	อ้�งถึงในก�รทบทวนสภ�พแวดล้อมก�รดำ�เนินง�นเพื่อว�งแผนหลัก	สสส.	(๒๕๕๘	-	๒๕๖๐)	และแผนก�รดำ�เนินง�น
ประจำ�ปี	๒๕๕๘	โดย	สถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย

กบัสงัคมไทยทีต่ระหนกัถงึปัญห�และให้คว�มสำ�คญัม�กขึน้กบัก�รลดคว�มเหลือ่มลำ�้ทัง้ด้�นเศรษฐกจิ	
สังคม	กฎหม�ย	ก�รเข้�ถึงทรัพย�กร	ซึ่งส่งผลต่อสิทธิและโอก�สของประช�กรบ�งกลุ่มที่จะมีสุขภ�วะ
หรือคุณภ�พชีวิตที่ดี	โดยกลุ่มเป้�หม�ยสำ�คัญเป็นพิเศษกับ	“ประช�กรกลุ่มเฉพ�ะ”	ได้แก่ประช�กรบ�ง
กลุ่มที่มีลักษณะจำ�เพ�ะและต้องเผชิญกับปัจจัยท�งสังคมบ�งประก�รที่ทำ�ให้มีคว�มเปร�ะบ�งต่อก�ร
สูญเสียสุขภ�วะและอ�จไม่ได้รับประโยชน์จ�กก�รส่งเสริมสุขภ�พในภ�พรวม๒๓	

 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 ก�รเปิดประช�คมอ�เซียนซึ่งรวมถึงประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน	 
นำ�ม�ซึ่งโอก�สและคว�มท้�ท�ยต่อก�รดูแลสุขภ�พและระบบส�ธ�รณสุขในประเทศไทย๒๔	 โดยเฉพ�ะ
ก�รเฝ้�ระวังผลกระทบเชิงลบและคว�มเสี่ยงท�งสุขภ�พที่จะเพิ่มขึ้น	 ค�ดก�รณ์ว่�หลังจ�กมีก�รเปิด
ประช�คมอ�เซียนในปี	 ๒๕๕๘	 จะมีก�รเคลื่อนย้�ยอย่�งเสรีของประช�กรมนุษย์และสินค้�ทั้งพืช	 สัตว์	 
และอ�ห�รม�กยิ่งขึ้น	 ซึ่งก�รเคลื่อนย้�ยนี้อ�จนำ�ม�สู่คว�มเสี่ยงต่อก�รแพร่ระบ�ดของโรค	 โดยเฉพ�ะ
โรคทีถ่กูกำ�จดัจนหมดไปจ�กประเทศไทยแล้ว	เช่น	วณัโรค	โรคเท้�ช้�ง	โรคเรือ้น	โรคซฟิิลสิ	และโรคพย�ธิ 
ในลำ�ไส้๒๕  

	 นอกจ�กนั้น	 ยังมีโอก�สที่จะเกิดก�รลักลอบนำ�เข้�อ�ห�รและผลิตภัณฑ์เสี่ยงต่อสุขภ�พ	 อ�ทิ	 
บหุรี	่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	โดยเฉพ�ะก�รลกัลอบนำ�เข้�บหุรีร่�ค�ถกูจ�กประเทศเพือ่นบ้�นในพืน้ทีภ่�คใต้ 
ซึ่งเป็นภ�คที่มีพฤติกรรมก�รสูบบุหรี่ที่ผิดกฎหม�ยในสัดส่วนสูงที่สุด	 ร้อยละ	 ๑๑	 รองลงม�คือ	 
ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภ�คเหนือ	 และภ�คกล�ง	 ต�มลำ�ดับ๒๖	 สำ�หรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ 
เครื่องดื่มชูกำ�ลังนั้น	 ค�ดก�รณ์ว่�หลังจ�กที่ประเทศไทยเข้�สู่ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน	 อ�จจะ
มีก�รนำ�เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มชูกำ�ลังจ�กประเทศอ�เซียนเข้�ม�ข�ยในประเทศไทย
เพิ่มม�กขึ้น๒๗	 นอกจ�กก�รลักลอบนำ�เข ้�สินค้�ที่ เสี่ยงต่อสุขภ�พแล้ว	 ยังอ�จพบก�รนำ�เข ้�
สินค้�และบริก�รที่ ไม ่ได ้ม�ตรฐ�นจ�กประเทศอ�เซียนเข้�สู ่ประเทศไทยม�กขึ้น	 เช ่น	 สินค้�



เปรียบเทียบราคาบุหรี่ในแต่ละประเทศ

+

-

ทีม่า:	www.tobaccoatlas.org/costs/cig_prices/prices/

$2.25 in China $1.66 in Vietnam

$1.40 in Lao PDR

$1.03 in Cambodia

$2.36 in Brunei

$1.40 in Indonesia$9.29 in Singapore$3.30 in Malaysia

$2.56 in Thailand

Price	in	US	Dollars	of	20	Marlboro	or	equivalent	cigarettes

Cigarette	Prices

	 2	 4	 8
NO
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แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	

๒๘	 พงศ์พันธ์	วงศ์มณี	๒๕๕๕	อ้�งถึงในก�รทบทวนสภ�พแวดล้อมก�รดำ�เนินง�นเพื่อว�งแผนหลัก	สสส.	(๒๕๕๘	-	๒๕๖๐)	และแผนก�ร
ดำ�เนินง�นประจำ�ปี	๒๕๕๘	โดย	สถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย

ประเภทหมวกนิรภัยสำ�หรับรถจักรย�นยนต์	 ซึ่งมีผลต่อก�รบ�ดเจ็บของประช�ชน	 และสินค้�
ที่มีส�รปนเปื ้อน	 ส�รปรุงแต่ง	 หรือเป็นพ�หะของโรคต่�งๆ	 ดังนั้น	 ผู ้บริโภคในประเทศไทย
จึงมีคว�มจำ�เป ็นที่จะต ้องเพิ่มคว�มระมัดระวังม�กยิ่งขึ้นในก�รเลือกซื้อสินค ้�และบริก�ร	
โดยเฉพ�ะสินค้�ประเภทอ�ห�รและย�๒๘	 	 นอกจ�กนั้น	 ประเทศไทยควรร่วมมือกับประเทศ 
เพื่อนบ้�นเพื่อร่วมกันจัดก�รปัญห�สุขภ�พเหล่�นี้
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สถิติการจับกุมการลักลอบและหลีกเลี่ยงบุหรี่ ปีงบประมาณ ๒๕๔๗ - ๒๕๕๗ 

	 ๒๕๔๗	 ๑๑๙	 ๕,๕๕๕,๘๐๐	 ๓,๘๑๓,๕๗๖	 ๕	 ๘๘,๕๒๕,๖๕๕	 ๔๐	 ๑,๐๗๕,๓๘๐	 ๑,๙๑๑,๒๖๖
	 ๒๕๔๘	 ๑๔๙	 ๙,๓๗๖,๓๔๐	 ๘,๑๐๔,๗๔๑	 ๖	 ๔๓๙,๙๘๘	 ๕๔	 ๓,๕๑๓,๑๖๐	 ๒,๑๕๒,๙๔๓
	 ๒๕๔๙	 ๓๖๖	 ๔,๒๑๒,๐๘๐	 ๕,๒๙๗,๖๐๖	 ๒	 ๗,๘๔๙	 ๔๖	 ๔,๑๕๙,๒๔๐	 ๔,๕๕๕,๒๕๔
	 ๒๕๕๐	 ๕๒๑	 ๖,๑๕๐,๑๔๐	 ๑๑,๖๙๒,๗๖๔	 ๖	 ๒๐,๕๐๗	 ๕๙	 ๑,๑๐๖,๖๒๐	 ๑,๕๒๔,๗๕๒
	 ๒๕๕๑	 ๔๗๑	 ๗,๔๔๒,๗๘๐	 ๑๔,๔๘๑,๘๔๑	 ๘	 ๑๒,๔๕๙,๖๑๘	 ๑๐๑	 ๓,๘๑๗,๑๐๐	 ๔,๗๕๕,๒๙๒
	 ๒๕๕๒	 ๔๔๙	 ๒,๙๓๘,๓๔๐	 ๑๔,๕๑๖,๔๑๗	 ๑	 ๑๐๗,๑๘๔	 ๙๒	 ๒,๙๘๕,๑๖๐	 ๕,๕๔๕,๑๐๑
	 ๒๕๕๓	 ๕๕๕	 ๙,๒๘๑,๗๘๐	 ๒๑,๐๓๙,๒๔๔	 ๕	 ๖๒,๗๗๓,๗๘๗	 ๑๓๘	 ๓,๙๑๕,๙๐๐	 ๙,๔๐๒,๗๙๖
	 ๒๕๕๔	 ๖๘๓	 ๓,๙๑๖,๙๖๓	 ๓๒,๓๐๙,๐๓๑	 -	 -	 ๑๑๒	 ๓,๓๐๘,๕๕๒	 ๒๕,๙๕๓,๑๘๗
	 ๒๕๕๕	 ๕๙๕	 ๓,๖๖๑,๒๗๑	 ๑๔,๒๔๔,๘๒๔	 ๒	 ๒๗,๖๕๑,๗๐๕	 ๑๐๕	 ๓,๖๗๒,๕๖๕	 ๒๑,๖๐๘,๓๓๒
	 ๒๕๕๖	 ๕๔๗	 ๒,๗๔๕,๐๖๐	 ๙,๗๒๕,๙๗๘	 ๑	 ๑,๓๐๒,๑๒๕	 ๑๐๕	 ๒,๕๔๘,๒๖๔	 ๘,๗๕๔,๙๑๒
	 ๒๕๕๗	 ๒๙๔	 ๙,๐๒๕,๙๗๗	 ๓๘,๔๘๖,๒๕๓	 ๒	 ๔๘,๖๕๓,๘๕๓	 ๔๘	 ๓,๑๑๙,๖๖๙	 ๙,๓๐๘,๘๙๘

ที่ม�:	สำ�นักสืบสวนและปร�บปร�ม	กรมศุลก�กร	(๒๕๕๗)

 ปีงบประมาณ         กรมศุลกากร                              หน่วยงานอื่น
               ลักลอบ                      หลีกเลี่ยง             ลักลอบ
	 	 ร�ย	 ปริม�ณ	 มูลค่�	 ร�ย	 มูลค่�	(บ�ท)	 ร�ย	 ปริม�ณ	 มูลค่�
	 	 	 (มวน)	 (บ�ท)	 	 	 	 (มวน)	 (บ�ท)

 กระแสความตืน่ตวัในการดแูลสขุภาพ	ในภ�พรวมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	บหุรี/่	ย�สบู	และคว�มดนั
โลหติสงูยงัเป็นปัจจยัเสีย่งสำ�คญัส�มอนัดบัแรกของก�รสญูเสยีปีสขุภ�วะของผูช้�ยไทย	ส่วนนำ�้หนกัเกนิ
และโรคอ้วน	คว�มดนัโลหติสงู	และเพศสมัพนัธ์ทีไ่ม่ปลอดภยักเ็ป็นปัจจยัเสีย่งสำ�คญัส�มอนัดบัแรกของ
ก�รสูญเสียปีสุขภ�วะของผู้หญิง๒๙	อย่�งไรก็ต�ม	ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อก�รสูญเสียปีสุขภ�วะทั้งเพศช�ย
และหญิงก็มีคว�มแตกต่�งกันไปในแต่ละพื้นที่	๓๐	และจ�กทิศท�งก�รพัฒน�ของประเทศก็มีโอก�สทำ�ให้
ปัจจัยเสี่ยงมีคว�มเปลี่ยนแปลงไปได้

๒๙	 ๑๔	ปัจจัยเสี่ยงของก�รสูญเสียปีสุขภ�วะ	ของประช�กรไทยใน	พ.ศ.	๒๕๕๒
๓๐	 ร�ยง�นภ�ระโรคระดับเขตและภูมิภ�คของประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๒



ที่ม�:	๑๔	ปัจจัยเสี่ยงของก�รสูญเสียปีสุขภ�วะ	ของประช�กรไทยใน	พ.ศ.	๒๕๕๒

DAIY	(‘000)	 0	 200	 400	 600	 800	 1000 DAIY	(‘000)	 0	 100	 200	 300	 400

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

บุหรี่/ย�สูบ

คว�มดันโลหิตสูง

ก�รไม่สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรย�นยนต์

คอเลสเตอรอลในเลือดสูง

นำ้�หนักเกินและโรคอ้วน

เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย

ก�รบริโภคผักและผลไม้ไม่เพียงพอ

ก�รออกกำ�ลังก�ยไม่เพียงพอ

ก�รใช้ส�รเสพติดที่ผิดกฎหม�ย

มลพิษจ�กฝุ่นละอองในอ�ก�ศ

ก�รข�ดนำ้�สะอ�ด

ก�รไม่ค�ดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้รถยนต์

นำ้�หนักตำ่�กว่�เกณฑ์ในเด็กอ�ยุตำ่�กว่�	5	ปี

โรคเบ�หว�น
เอสไอวี/เอดส์
โรคติดเชื้อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคมะเร็ง
อุบัติเหตุและก�รบ�ดเจ็บ
คว�มผิดปกติท�งจิต
โรคระบบท�งเดินห�ยใจเรื้อรัง
อื่นๆ

โรคเบ�หว�น
เอสไอวี/เอดส์
โรคติดเชื้อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคมะเร็ง
อุบัติเหตุและก�รบ�ดเจ็บ
คว�มผิดปกติท�งจิต
โรคระบบท�งเดินห�ยใจเรื้อรัง
อื่นๆ

นำ้�หนักเกินและโรคอ้วน

คว�มดันโลหิตสูง

เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย

คอเลสเตอรอลในเลือดสูง

ก�รบริโภคผักและผลไม้ไม่เพียงพอ

บุหรี่/ย�สูบ

ก�รไม่สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรย�นยนต์

ก�รออกกำ�ลังก�ยไม่เพียงพอ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ก�รข�ดนำ้�สะอ�ด

มลพิษจ�กฝุ่นละอองในอ�ก�ศ

นำ้�หนักตำ่�กว่�เกณฑ์ในเด็กอ�ยุตำ่�กว่�	5	ปี

ก�รไม่ค�ดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้รถยนต์

ก�รใช้ส�รเสพติดที่ผิดกฎหม�ย
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	 ไทย			 	ม�เลเซีย		 	เวียดน�ม		 	สิงคโปร์			 ฟิลิปปินส์

39 43 51
61

71

อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์เพื่อคว�มง�มและของใช้ส่วนตัว

สินค้�ถ�วร	อ�ทิ	รถยนต์	เครื่องใช้ไฟฟ้�	และเฟอร์นิเจอร์

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภ�พ
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แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	

๓๑	 http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=188550:-7&catid=107:2009-02-08-
11-34-25&Itemid=456#.U9NYcuN_uf4

ภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยง จ�าแนกตามกลุ่มโรค ของประชากรไทยในเพศชายและเพศหญิง ปี ๒๕๕๒

	 อย่�งไรกต็�ม	ปัจจบุนักระแสคว�มตืน่ตวัในก�รดแูลสขุภ�พในปัจจบุนัทำ�ให้คนไทยหนัม�ออกกำ�ลงั
ก�ยและดูแลสุขภ�พมีม�กขึ้น	 ดังจะเห็นได้จ�กก�รเข้�ม�เปิดกิจก�รในประเทศไทยของเครือข�่ยธุรกิจ
สถ�นบรกิ�รออกกำ�ลงัก�ยจ�กต่�งประเทศ	และก�รขย�ยส�ข�ของเครอืข่�ยธรุกจิสถ�นบรกิ�รออกกำ�ลงั
ก�ยสัญช�ติไทย๓๑		นอกจ�กนั้น	ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภ�พอื่นๆ	เช่น	อ�ห�รเสริมก็มีแนวโน้มขย�ยตัว
เช่นเดียวกัน	 โดยเฉพ�ะในธุรกิจข�ยตรง	สิ่งนี้เป็นทั้งโอก�สและภ�ระในก�รสร้�งเสริมสุขภ�พควบคู่กับ 
ให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รดูแลสุขภ�พที่ถูกต้องของคนไทย

ส่วนตลาดขายตรงตามประเภทสินค้าของประเทศในอาเซียนปี ๒๕๕๕

ที่ม�:	World	Federation	of	Direct	Selling	Associations	โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย
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สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการด�าเนินงานรายแผน

 แผนควบคุมยาสูบ	 ก�รสำ�รวจล่�สุดในปี	 ๒๕๕๖	พบว่�อัตร�ก�รสูบบุหรี่ในประช�กรไทยอ�ยุ	 ๑๕	
ปีขึ้นไปลดลงม�อยู่ที่ร้อยละ	๑๙.๙๔	โดยผู้ช�ยซึ่งเป็นผู้สูบกลุ่มใหญ่มีแนวโน้มลดลงม�กกว่�ผู้หญิง	เช่น
เดียวกับผู้สูบบุหรี่ที่เป็นเด็กและเย�วชน	 (อ�ยุ	 ๑๕	 -	๒๔	ปี)	 มีอัตร�ก�รสูบลดลงด้วย	 อย่�งไรก็ต�ม	 
พบว่�	 อ�ยุที่เริ่มสูบของประช�กรไทยลดลงจ�ก	๑๘	ปี	 เป็น	 ๑๗	ปี	 ดังนั้น	 กลุ่มเด็กและเย�วชนจึงยัง
คงเป็นกลุ่มที่ต้องให้คว�มสำ�คัญในก�รป้องกันนักสูบหน้�ใหม่	 นอกจ�กนั้น	 ยังพบว่�กลุ่มผู้ที่อ�ศัยอยู่ 
นอกเขตเทศบ�ล	โดยเฉพ�ะในภ�คใต้และภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	ยังคงเป็นกลุ่มที่มีอัตร�ก�รสูบบุหรี่
สูงอยู่	อีกทั้งยังพบว่�ประช�กรได้รับควันบุหรี่มือสองเพิ่มม�กขึ้น	โดยเฉพ�ะในพื้นที่ตล�ดสด/	ตล�ดนัด	
สถ�นีบริก�รขนส่งส�ธ�รณะ	และที่ร้�นอ�ห�ร/	ภัตต�ค�ร๓๒ 

 แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด	ในช่วงปี	๒๕๔๔	–	๒๕๕๔	ประช�กรไทยที่มีอ�ยุ	
๑๕	ปีขึ้นไปที่เป็นนักดื่มมีแนวโน้มลดลงจ�กร้อยละ	๓๒.๗	ในปี	๒๕๔๔	ม�อยู่ที่ร้อยละ	๓๑.๕	ในปี	๒๕๕๔	
สอดคล้องกบัข้อมลูปรมิ�ณก�รดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ของประช�กรไทยทีม่แีนวโน้มลดลงเช่นกนั	โดย
ลดลงจ�ก	๗.๔	ลิตรต่อคนต่อปีในปี	๒๕๔๔	เหลือ	๗.๑	ลิตรต่อคนต่อปีในปี	๒๕๕๔	เมื่อพิจ�รณ�จ�กกลุ่ม
ประช�กรพบว่�	ก�รลดลงส่วนใหญ่เป็นก�รลดลงของสัดส่วนนักดื่มที่เป็นผู้สูงอ�ยุ	(๖๐	ปีขึ้นไป)	ในขณะ
ที่สัดส่วนนักดื่มในวัยทำ�ง�นมีแนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อย	อย่�งไรก็ต�ม	ก�รลดลงดังกล่�วสวนท�งกับ
ก�รเพิ่มขึ้นของนักดื่มหน�้ใหม่	 โดยเฉพ�ะสัดส่วนนักดื่มหญิงที่มีอ�ยุ	 ๑๕	ปีขึ้นไปที่แนวโน้มเพิ่มขึ้นจ�ก
ร้อยละ	๙.๘	ในปี	๒๕๔๔	ม�อยู่ที่ร้อยละ	๑๐.๙	ในปี	๒๕๕๔	นอกจ�กนั้น	สัดส่วนนักดื่มเย�วชน	(๑๕	–	๑๙	
ปี)	กม็แีนวโน้มเพิม่ขึน้เช่นกนั	ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นนกัดืม่ทีอ่ยูน่อกเขตเทศบ�ลม�กกว่�ในเขตเทศบ�ล	และ
ถึงแม้ว่�สัดส่วนก�รบริโภคสุร�กลั่นมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ	แต่ก็ยังเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยอดนิยม
ของคนไทยอยู่ดี	 ส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ก็ได้รับคว�มนิยมเพิ่มขึ้น	ทั้งนี้เป็นผลจ�กก�ร
ใช้กลยุทธ์ท�งด้�นร�ค�ของภ�คธุรกิจที่ทำ�ให้มีเบียร์ร�ค�ถูกเข้�สู่ตล�ดเพิ่มขึ้น	เช่นเดียวกับไวน์ที่มียอด
ข�ยเพิ่มขึ้นเช่นกัน

๓๒	 ร่�งแผนก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี	๒๕๕๘	แผน	๐๑	แผนควบคุมย�สูบ



39

แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	

	 จำ�นวนผู้เคยใช้ส�รเสพติดมีแนวโน้มลดลง	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในช่วงปี	 ๒๕๔๖	 ซึ่งรัฐบ�ลมี 
ก�รประก�ศสงคร�มย�เสพติด	 แต่กลับม�มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นในช่วงปี	 ๒๕๕๐	 -	๒๕๕๔	 โดยกระท่อมเป็น 
ส�รเสพตดิทีม่คีนใช้ม�กทีส่ดุในปัจจบุนั	โดยเฉพ�ะในพืน้ทีภ่�คใต้	ส่วนปัญห�ก�รพนนันัน้	จ�กก�รศกึษ�
ล่�สุดพบว่�กลุ่มตัวอย่�งมีก�รเล่นก�รพนันลดลงเล็กน้อย	จ�กร้อยละ	๗๗.๑	ในปี	๒๕๕๓	ม�อยู่ที่	๗๖.๕	
ในปี	 ๒๕๕๖	 โดยหวยใต้ดิน	สล�กกินแบ่งรัฐบ�ล	และไพ่เป็นก�รพนันที่นิยมเล่นกันม�ที่สุด	 โดยเริ่มต้น
เล่นก�รพนันตั้งแต่อ�ยุ	๗	ปีและมักจะเริ่มจ�กก�รเล่นไพ่	ส่วนกลุ่มอ�ยุ	๑๐	-	๑๔	ปี	มักจะเริ่มจ�กก�ร
เล่นพนันฟุตบอล	และอ�ยุ	๒๕	ปีขึ้นไปมักเริ่มเล่นก�รพนันจ�กก�รเล่นหวยใต้ดิน		

 แผนจดัการความปลอดภยัทางถนนและภยัพบิตั ิจ�กข้อมลูคดอีบุตัเิหตจุร�จรของสำ�นกัง�นตำ�รวจ
แห่งช�ติระบุว่�สถิติผู้เสียชีวิตจ�กอุบัติภัยจร�จรลดลงจ�ก	๑๔,๐๑๒	คนในปี	๒๕๔๖	ม�อยู่ที่	๗,๓๓๘	คน 
ในปี	๒๕๕๖	โดยผู้ใช้รถจักรย�นยนต์มีคว�มเสี่ยงที่จะเสียชีวิตม�กกว่�ย�นพ�หนะประเภทอื่นถึง	๓.๔	เท่�	 
เนื่องจ�กเป็นย�นพ�หนะที่มีคว�มเปร�ะบ�ง	 โดยพฤติกรรมเสี่ยงหลัก	 คือ	 ก�รข�ดวินัยในก�ร 
ใส่หมวกนริภยั	ก�รดืม่แอลกอฮอล์แล้วขีร่ถ	ขีร่ถย้อนศร	และขีร่ถฝ่�ไฟแดง	นอกจ�กรถจกัรย�นยนต์แล้ว	
ย�นพ�หนะที่มีคว�มเสี่ยงรองลงม�	 ได้แก่	 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล	และรถโดยส�รส�ธ�รณะ	ต�มลำ�ดับ	 
ซึ่งส�เหตุหลักของอุบัติเหตุเกิดจ�กก�รขับรถเร็วเกินอัตร�ที่กำ�หนด	 ก�รตัดหน้�ระยะกระชั้นชิด	 
ก�รหลับใน	ก�รเม�สุร�	และอุปกรณ์รถบกพร่อง	นอกจ�กพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่แล้ว	ก�รบังคับใช้
กฎหม�ยที่หละหลวมก็เป็นส�เหตุที่สำ�คัญของอุบัติเหตุ

 แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ	 นอกจ�กปัจจัยเสี่ยงหลักที่ส่งผลกระทบสูงต่อสุขภ�วะของ
ประช�ชนส่วนใหญ่โดยเฉพ�ะย�สูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว	 เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยก็เป็นหนึ่ง
ในปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญด้วยโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในเพศหญิง	ซึ่งจ�กข้อมูลพบว่�อัตร�ก�รตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	จนในปี	๒๕๕๕	มีเด็กหญิงอ�ยุ	๑๕	–	๑๙	ปีที่ตั้งครรภ์	ประม�ณ	๕๓	ร�ยต่อประช�กร	
๑,๐๐๐	คน	นอกจ�กนั้น	ยังมีเด็กอ�ยุตำ่�กว่�	๑๕	ปีม�กถึง	๑๐	ร�ยต่อวันที่ต้องกล�ยเป็น	“เด็กหญิงแม่”	
ก�รตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่นจะส่งผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะย�วทั้งต่อตัววัยรุ่นเองตลอดจน
ครอบครวั	อกีทัง้สถ�นก�รณ์โรคตดิต่อท�งเพศสมัพนัธ์ในวยัรุน่ในปัจจบุนัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่�งรวดเรว็	
โดยเพิ่มขึ้นจ�ก	๖๒.๘	 ร�ยต่อประช�กรแสนคนในปี	 ๒๕๕๑	ม�อยู่ที่	 ๙๐.๑	 ร�ยต่อประช�กรแสนคนใน
ปี	๒๕๕๕	 โดยจ�กก�รประเมินส�เหตุของปัญห�เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยในวัยรุ่น	พบว่�	น่�จะม�จ�ก 
ช่องว่�งของคว�มสัมพันธ์ในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นจ�กสภ�พแวดล้อมและวิถีชีวิตในปัจจุบันที่เด็กมักจะ 
อยู ่คนเดียวในบ้�นในขณะที่พ่อแม่หรือผู ้ปกครองต้องทำ�ง�น	 ทำ�ให้วัยรุ ่นมีโอก�สมีเพศสัมพันธ์ 
ครัง้แรกในบ้�นตนเองหรอืบ้�นเพือ่นม�กขึน้	นอกจ�กปัญห�เรือ่งเพศสมัพนัธ์ไม่ปลอดภยัแล้ว	ปัจจยัอืน่ๆ	 
เช่น	 สภ�พแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	 ปัญห�สุขภ�พจิตที่เพิ่มขึ้นจ�กวิถีก�รดำ�รงชีวิตที่เคร่งเครียด	 
และก�รคุ้มครองผู้บริโภคที่ยังอ่อนแอ	ทั้งหมดล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบในท�งลบต่อก�รมีสุขภ�วะ 
ที่ดีของคนไทยด้วยเช่นกัน
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 แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ	 สังคมไทยกำ�ลังเปลี่ยนเข้�สู่ก�รเป็นสังคมผู้สูงอ�ยุอย่�งเต็ม
รูปแบบ	 โดยในปัจจุบันมีผู้สูงอ�ยุซึ่งจัดเป็นหนึ่งในประช�กรกลุ่มเฉพ�ะประม�ณ	๘.๓	ล้�นคนหรือคิด
เป็นม�กกว่�ร้อยละ	๑๐	ของประช�กรไทยทั้งหมด	และสัดส่วนนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ในอน�คต	
อย่�งไรก็ต�ม	แม้ว่�ผู้สูงอ�ยุส่วนใหญ่จะส�ม�รถดำ�รงชีวิตอยู่ได้โดยไม่เป็นภ�ระต่อครอบครัวและสังคม	
แต่จ�กข้อมลูชีใ้ห้เหน็ว่�ยงัมผีูส้งูอ�ยบุ�งส่วนทีด่ำ�รงชวีติอยูอ่ย่�งไม่มสีขุภ�วะ	ทัง้ร่�งก�ยไม่แขง็แรงและ
สถ�นภ�พท�งเศรษฐกิจยังตำ่�กว่�ค่�เฉลี่ยของประช�กรไทยโดยรวมอีกด้วย	ดังนั้น	ห�กข�ดก�รเตรียม
คว�มพร้อมของประช�กรในทกุช่วงวยั	ควบคูก่บัก�รปรบัสภ�พแวดล้อมให้เอือ้ต่อก�รดำ�รงชวีติของผูส้งู
อ�ยุในปัจจุบันก็อ�จเกิดปัญห�ใหญ่ได้ในอน�คต	นอกจ�กจำ�นวนผู้สูงอ�ยุที่เพิ่มขึ้นแล้ว	 ยังมีประช�กร
กลุ่มเฉพ�ะอื่นๆ	ที่มีจำ�นวนม�กและต้องก�รก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตเป็นพิเศษ	 เช่น	 แรงง�นทั้งในและ
นอกระบบทีม่รีวมกนัถงึ	๓๙.๖	ล้�นคน	ซึง่ปัญห�ใหญ่ของกลุม่นีค้อืก�รทีบ่�งส่วนยงัเข้�ไม่ถงึก�รบรกิ�ร
ด้�นสขุภ�พพืน้ฐ�น	หรอืกลุม่ผูห้ญงิทีม่อียูถ่งึ	๓๓.๓	ล้�นคน	ทีบ่�งส่วนถกูทำ�ให้ด้อยโอก�สในสงัคม	และ
มักจะถูกเอ�รัดเอ�เปรียบท�งเพศ	รวมถึงผู้หญิงต้องขังที่มีอยู่ประม�ณ	๓๐,๐๐๐	คนที่ต้องก�รดูแลเป็น
พิเศษ	เป็นต้น

 แผนสุขภาวะชุมชน	จ�กสภ�พแวดล้อมทั้งท�งสังคม	เศรษฐกิจ	เทคโนโลยี	สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ	 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่�งรวดเรว็	ทำ�ให้ชมุชนมคีว�มจำ�เป็นทีจ่ะต้องเตรยีมคว�มพร้อมในก�รรบัมอืกบัภ�วะ
คุกค�มหรือวิกฤต	ทั้งที่เป็นปัญห�ร่วมในระดับช�ติและปัญห�เฉพ�ะบริบท	เช่น	ก�รจัดก�รภัยพิบัติโดย
ชุมชนท้องถิ่นที่จะต้องมีคว�มครอบคลุมในพื้นที่ที่มีคว�มเสี่ยง	 ก�รพึ่งพ�ปัจจัยก�รผลิตจ�กภ�ยนอก 
ในก�รสร้�งคว�มมัน่คงท�งอ�ห�รของชมุชนท้องถิน่	ก�รเตรยีมคว�มพร้อมของชมุชนท้องถิน่ในก�รรบัมอื
ประช�คมอ�เซียน	และสังคมผู้สูงอ�ยุ	เป็นต้น	ในปัจจุบัน	สสส.	มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมเป็น
เครือข่�ยชุมชนท้องถิ่นน่�อยู่ม�กกว่�	๒,๐๐๐	แห่งหรือคิดเป็นเกือบ	๑	 ใน	๓	 ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นทั้งหมด	 จ�กก�รสุ่มสำ�รวจคว�มคิดเห็นของสม�ชิกในชุมชนที่เข้�ร่วมเป็นเครือข่�ยจำ�นวน	 
๒,๒๖๒	คน	ต่อก�รเปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่น	พบว่�สม�ชิกเห็นว่�ม�กกว่�ร้อยละ	๘๐	ของเครือข่�ย 
ที่เข้�ร่วมเป็นเครือข่�ยที่มีคว�มเข้มแข็งโดยเฉพ�ะในก�รสร้�งผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงและก�รส่งเสริม 
ให้เกดิก�รมส่ีวนร่วม		นอกจ�กนัน้	ยงัมอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่บ�งส่วนทีม่คีว�มเข้มแขง็จนส�ม�รถ
จัดกระบวนก�รเรียนรู้นอกพื้นที่นอกเครือข�่ยได้	 สำ�หรับก�รดำ�เนินง�นในอน�คตส่วนใหญ่เห็นว�่ควร 
ขบัเคลือ่นในประเดน็เกษตรกรรมยัง่ยนืสูอ่�ห�รปลอดภยั	ระบบก�รดแูลผูส้งูอ�ย	ุและก�รเรยีนรูข้องเดก็
และเย�วชน	ต�มลำ�ดับ

 แผนสขุภาวะเดก็ เยาวชน และครอบครวั	สถ�นก�รณ์ปัญห�ในแต่ละกลุม่จะมคีว�มแตกต่�งกนัไป	
เช่น	ในกลุ่มเด็กปฐมวัย (แรกเกิด – ๕ ปี)	ซึ่งพบว่�มีปัญห�ทั้งในเรื่องพัฒน�ก�รไม่สมวัย	คว�มพิก�รแต่
กำ�เนิด	โภชน�ก�รไม่เหม�ะสม	เป็นต้น	ซึ่งปัญห�เหล่�นี้มีแนวโน้มที่จะทวีคว�มรุนแรงเพิ่มม�กขึ้นและจะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภ�พของคนไทยในระยะย�วได	้ส่วนเดก็วัยเรยีน (๖ – ๑๔ ปี)	ซึง่แม้ว่�ส่วนใหญ่จะอยู่
ในระบบก�รศกึษ�ซึง่ได้รบัก�รดแูล	แต่กย็งัพบว่�บ�งส่วนมกี�รบรโิภคอ�ห�รทีไ่ม่เหม�ะสม	ข�ดส�รอ�ห�ร	 
นอกจ�กนั้น	 ยังพบว่�	 จ�กคว�มเป็นสังคมเมืองทำ�ให้โครงสร้�งครอบครัวและวิถีชีวิตของคนไทย 
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เปลี่ยนไป	 ครอบครัวต้องช่วยกันทำ�ม�ห�กินโดยมีสัดส่วนของครัวเรือนที่ต้องมีผู ้ทำ�ง�นห�ร�ยได้ 
สองคนม�กขึ้นส่งผลให้มีเวล�กับครอบครัวน้อยลง	 และเป็นผลให้สัมพันธภ�พในครอบครัวเสื่อมถอย
ลง	ผลสำ�รวจจ�กสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	ปี	๒๕๔๙	-	๒๕๕๕	ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มเด็กและเย�วชนที่อ�ศัย
อยู่กับพ่อและแม่น้อยลงอย่�งต่อเนื่อง	 ซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รย้�ยถิ่นฐ�นไปทำ�ง�นที่จังหวัดอื่นและ 
ก�รแยกท�งของพ่อและแม่	 ผลสำ�รวจด้�นพฤติกรรมก�รใช้เวล�ของเด็กประถมในระหว�่งปี	 ๒๕๕๑	 -	
๒๕๕๕	พบว่�ใช้เวล�ไปกบัก�รเล่นอนิเทอร์เนต็	เรยีนพเิศษ	และอยูบ้่�นเพือ่น	ม�กกว่�เวล�ทีอ่ยูก่บัพ่อแม่
หรือญ�ติผู้ใหญ่	ในขณะที่เด็กวัยรุ่นและเยาวชน (๑๕ – ๒๔ ปี)	ซึ่งเป็นช่วงที่มีคว�มเปลี่ยนท�งร่�งก�ย
และจติใจรวมถงึอ�รมณ์อย่�งม�ก	กพ็บว่�บ�งส่วนมปัีญห�พฤตกิรรมไม่เหม�ะสมและเริม่มกี�รสบูบหุรี่	
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ใช้ส�รเสพติด	และก�รมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยเพิ่มม�กขึ้น	

 แผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร	 ในปัจจุบันพบว่�ประเทศไทยมีสถ�นประกอบก�รม�กกว่�	
๔๐๐,๐๐๐	 แห่ง	 และมีจำ�นวนผู้ใช้แรงง�นซึ่งอยู่ในระบบประกันสังคมรวมแล้วม�กกว่�	 ๑๑	 ล้�นคน	 
ในจำ�นวนนี้มีสัดส่วนแรงง�นที่เป็นผู้หญิงม�กกว่�ผู้ช�ยอยู่เล็กน้อย	 นอกจ�กนั้น	 ยังมีแรงง�นที่เป็น 
ผู้สูงอ�ยุเกินกว่�	๖๐	ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ	๘	ของแรงง�นทั้งหมด	จ�กสภ�พแวดล้อมทั้งเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	ทำ�ให้พบว่�แรงง�นส่วนใหญ่ยังประสบปัญห�สุขภ�พท�งก�ยและท�งจิตใจ	
แรงง�นบ�งส่วนแม้ต้องทำ�ง�นวันละ	 ๑๐	 –	 ๑๒	 ชั่วโมงแต่ก็ยังมีร�ยได้ไม่เพียงพอต่อก�รดำ�รงชีพและ 
ยังไม่มีเวล�ในก�รดูแลครอบครัวอีกด้วย	 จ�กพฤติกรรมเสี่ยงท�งสุขภ�พดังกล่�วส่งผลให้เป็น 
โรคเบ�หว�น	โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ	โรคคว�มดันโลหิตสูง	และโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น	

 แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	 ก�รข�ดก�รมีกิจกรรมท�งก�ยที่เพียงพอกล�ยเป็นส�เหตุสำ�คัญ
ของคว�มเจ็บป่วยและเสียชีวิตที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ	ว�รส�รวิช�ก�ร	The	Lancet	ฉบับเดือนกรกฎ�คม	ปี	
๒๕๕๕	ได้จัดให้เรื่องนี้เป็นระเบียบว�ระสำ�คัญของก�รสร้�งเสริมสุขภ�พโลก	และได้แสดงข้อมูลที่บ่งชี้ว่�
ประช�กรทัว่โลกเสยีชวีติด้วยโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัจ�กก�รข�ดกจิกรรมท�งก�ยประม�ณ	๕.๓	ล้�นคนต่อปี	
ม�กกว่�ก�รสูบบุหรี่	(๕.๑	ล้�นคนต่อปี)	นอกจ�กนี้	ก�รมีพฤติกรรมแน่นิ่ง	เช่น	ก�รนั่งๆ	นอนๆ	หน้�จอ
ทวีมีคีว�มสมัพนัธ์กบัโอก�สเสีย่งของก�รเป็นมะเรง็ลำ�ไส้และมะเรง็ช่องท้องสงูถงึร้อยละ	๖๖	ซึง่ได้กล�ย
ม�เป็นคว�มเสี่ยงที่อันตร�ยยิ่งต่อสุขภ�วะของประช�กรไทย	โดยผลสำ�รวจในปี	๒๕๕๖	ของมห�วิทย�ลัย
มหิดลร่วมกับ	สสส.	พบว่�	ในช่วงเวล�	๒๔	ชั่วโมง	คนไทยมีช่วงเวล�ที่มีพฤติกรรมแน่นิ่งถึง	๑๓	ชั่วโมง	
๑๕	น�ที	และมีช่วงเวล�ที่มีกิจกรรมท�งก�ยเพียงพอ	๒	ชั่วโมง	๑๙	น�ที	เท่�นั้น	

	 นอกจ�กนี้	ช่วง	๒	ทศวรรษที่ผ่�นม�	(๒๕๔๗	–	๒๕๕๒)	อัตร�ชุกของโรคอ้วนยังมีก�รขย�ยตัวเพิ่ม
อย่�งรวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับอัตร�ก�รมีกิจกรรมท�งก�ยของประช�กรไทย	 โดยประช�กรไทยมีภ�วะ 
นำ้�หนักเกินและภ�วะอ้วนเพิ่มขึ้นเป็น	 ๒	 และ	 ๓	 เท่�ต�มลำ�ดับ	 ดังนั้นก�รผลักดันให้เกิดคว�มตื่นตัว 
เรื่องก�รมีกิจกรรมท�งก�ยของคนไทยและของภ�คนโยบ�ยจึงเป็นประเด็นที่ต้องให้คว�มสำ�คัญ	 
พร้อมทัง้ก�รสนบัสนนุให้เกดิก�รขย�ยผลอย่�งต่อเนือ่งจ�กคว�มร่วมมอืของทกุภ�คส่วนเพือ่เพิม่อตัร�
ก�รมีกิจกรรมท�งก�ยในชีวิตประจำ�วันและลดอัตร�ชุกของภ�วะนำ้�หนักตัวเกินและโรคอ้วน
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 แผนระบบสือ่และวถิสีขุภาวะทางปัญญา	ก�รเปลีย่นแปลงเทคโนโลยเีป็นระบบดจิติอล	ทำ�ให้เกดิ
ช่องสญัญ�ณเพิม่ขึน้และก�รเข้�ถงึสือ่ใหม่ขย�ยตวัอย่�งรวดเรว็	ซึง่เหน็ได้จ�กจำ�นวนผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ที่
มีจำ�นวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นจ�ก	๖	ล้�นคนในปี	๒๕๔๖	เป็น	๒๖	ล้�นคนในปี	๒๕๕๖	โดยเป็นผู้ใช้บริก�รเครือข่�ย
สงัคมออนไลน์	จำ�นวน	๑๘	ล้�นคน	พฤตกิรรมก�รใช้อนิเทอร์เนต็ไม่ถกูจำ�กดัด้วยเวล�และสถ�นทีท่ีใ่ช้ง�น
อกีต่อไป	ในด้�นคว�มเป็นธรรมและคว�มเหลือ่มลำ�้ของสทิธใินก�รเข้�ถงึสือ่ยงัคงจำ�กดัอยูท่ีค่นบ�งกลุม่	 
ผู้บริโภคสื่อจำ�นวนหนึ่งไม่ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�รได้	ทั้งจ�กคว�มพิก�ร	ประสิทธิภ�พท�งร่�งก�ย	
และคว�มด้อยโอก�สท�งสงัคม	ซึง่ถอืว่�เป็นก�รถกูละเลยสทิธใินฐ�นะผูบ้รโิภคสือ่วทิย	ุ-	โทรทศัน์	อย่�งไร
กต็�ม	แม้จะมช่ีองท�งก�รสือ่ส�รเพิม่ขึน้ม�ก	แต่สำ�หรบัสือ่ไทยผูป้ระกอบก�รสือ่เพือ่ก�รเรยีนรูท้ัง้เพือ่ก�ร
พัฒน�สังคมและพัฒน�เด็กอ�จจะยังเพิ่มขึ้นไม่ม�กนัก	ประกอบกับผลก�รวิจัยเรื่องจริยธรรมในวิช�ชีพ
สือ่มวลชน	ทีพ่บว่�สือ่มปัีญห�จรยิธรรมม�กขึน้	ดงันัน้ก�รดำ�เนนิก�รเพือ่ลดปัญห�คว�มเหลือ่มลำ�้ด้�น
ก�รเข้�ถึงของผู้บริโภคสื่อในทุกกลุ่มคน	 รวมถึงก�รผลักดันของภ�คประช�ชนให้ผู้ประกอบก�รพัฒน�
คุณภ�พเนื้อห�ของสื่อ	พร้อมทั้งสอดแทรกคว�มรู้ด้�นปัจจัยเสี่ยงท�งสุขภ�พ	จึงเป็นจุดเน้นสำ�คัญเพื่อ
พัฒน�เนื้อห�ส�ระของสื่อให้มีคุณภ�พเพิ่มขึ้น	

 แผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ	 ในช่วงที่ผ่�นม�	 (๒๕๕๕	 -	๒๕๕๗)	 แผนได้มีก�ร
สนับสนุนโครงก�รร�ยย่อยจำ�นวน	๓,๔๐๙	 โครงก�ร	 โดยในจำ�นวนนี้เป็นโครงก�รที่ดำ�เนินง�นโดยภ�คี
ร�ยใหม่ถึง	๒,๙๔๙	โครงก�รหรือคิดเป็นร้อยละ	๘๗	ของโครงก�รที่ได้รับก�รสนับสนุนจ�กแผนทั้งหมด	
โดยเป็นก�รกระจ�ยทนุทีค่รอบคลมุในทกุภมูภิ�คและทกุจงัหวดั	โดยส่วนใหญ่ร้อยละ	๙๒	เป็นก�รกระจ�ย
ทุนในพื้นที่ชนบทและช�นเมือง	 ซึ่งสอดคล้องกับเชิงประเด็นเพื่อสนับสนุนก�รพัฒน�ชุมชนสุขภ�วะซึ่ง 
อยูใ่นพืน้ทีช่นบท	รองลงม�เป็นก�รสนบัสนนุ	ประเดน็สิง่แวดล้อม	ก�รบรโิภคแอลกอฮอล์และย�สบู	โดย
กลุ่มเป้�หม�ยส่วนใหญ่ของโครงก�รคือ	 กลุ่มวัยทำ�ง�น	 เด็กและเย�วชน	 ในขณะที่	 กลุ่มผู้พิก�ร	ผู้ด้อย
โอก�สยังมีสัดส่วนก�รได้รับทุนที่ค่อนข้�งน้อยเพียงร้อยละ	๒.๔	 ของจำ�นวนโครงก�รทั้งหมด	ซึ่งในอีก	
๓	ปีข้�งหน้�	แผนจะให้คว�มสำ�คัญกับก�รกระจ�ยโอก�สให้ถึงประช�ชนกลุ่มนี้ให้ม�กขึ้น	ควบคู่กับก�ร
เน้นสนับสนุนโครงก�รที่สอดคล้องกับเป้�หม�ย	๑๐	ปีของ	สสส.

 แผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบบริการสุขภาพ	 สถ�นก�รณ์ของระบบสุขภ�พ 
ยังคงมุ่งเน้นก�รรักษ�คว�มเจ็บป่วย	 ในขณะที่	 มิติของเงื่อนไขคว�มเจ็บป่วยมีคว�มซับซ้อนยิ่งขึ้น	 เช่น	
แนวโน้มสัดส่วนประช�กรผู้สูงอ�ยุเพิ่มจำ�นวนขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	 ทำ�ให้ค่�ใช้จ่�ยท�งสุขภ�พสำ�หรับ 
ผูส้งูอ�ยอุกี	๑๒	ปีข้�งหน้�	เพิม่ขึน้	๓.๖	เท่�หรอืมมีลูค่�	๒๒๘,๔๘๒.๒	ล้�นบ�ท	และมแีนวโน้มเกดิคว�มพกิ�ร 
ร่วมด้วย	ทำ�ให้จะต้องเพิ่มก�รดูแลระยะย�ว	ทั้งนี้	 อัตร�คว�มเจ็บป่วย	 จำ�นวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เพิ่ม 
ม�กขึ้น	(เบ�หว�น	คว�มดันโลหิตสูง	หัวใจ)	เป็นผลให้เกิดภ�วะแทรกซ้อนจ�กก�รเจ็บป่วยจนกล�ยเป็น
ผู้พิก�ร	ภ�วะคว�มเจ็บป่วยดังกล่�วส่งผลโดยตรงต่อระบบบริก�รสุขภ�พ	ทั้งปัญห�ก�รเข้�ถึงบริก�ร	
คว�มแออัด	ค่�ใช้จ่�ยด้�นสุขภ�พ	มูลค่�ท�งเศรษฐกิจ	โดยค�ดก�รณ์ว่�ใน	ปี	๒๕๕๘	ประเทศไทยจะเสีย
ร�ยได้จ�กโรคไม่ติดต่อเรื้อรังถึง	๕๒,๑๕๐	ล้�นบ�ท	ทั้งที่ส�ม�รถลดคว�มสูญเสียได้ถึงร้อยละ	๑๐	-	๒๐	 
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ห�กปรับพฤติกรรมสุขภ�พในระดับบุคคล	 และสนับสนุนให้ระบบบริก�รสุขภ�พมีสมรรถนะในก�ร 
หยุดยั้งส�เหตุของคว�มเจ็บป่วยได้อย่�งมีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น

 แผนพฒันาระบบและกลไกสนบัสนนุเพือ่การสร้างเสรมิสขุภาพ	ก�รมรีะบบและกลไกทีส่นบัสนนุ
ก�รสร้�งสุขภ�วะที่ดียังเป็นเรื่องสำ�คัญและเป็นช่องว่�งที่จะต้องเติมเต็มในช่วง	๓	ปีข้�งหน้�	โดยเฉพ�ะ
ก�รใช้ข้อมูลเพื่อก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์อย่�งมีประสิทธิภ�พ	ซึ่งในช่วง	๓	ปีที่ผ่�นม�	สสส.	ได้ให้คว�ม
สำ�คญั	โดยได้ร่วมกบัภ�คหีลกัโดยเฉพ�ะกระทรวงส�ธ�รณสขุและภ�คใีนภ�คส่วนอืน่ๆ	ในก�รพฒัน�ระบบ
ข้อมูลส�รสนเทศ	ตลอดจนเครื่องมือ	กลไก	กระบวนก�ร	และองค์คว�มรู้ต่�งๆ	เพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนิน
ง�นของภ�คีหลักในระดับประเทศและน�น�ช�ติรวมถึงเพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นสร้�งเสริมสุขภ�พ
ของ	สสส.	เอง	จนเป็นฐ�นข้อมูลท�งสุขภ�พที่สำ�คัญหล�ยชิ้น	เช่น	ร�ยง�นก�รสำ�รวจสุขภ�พประช�ชน
ไทยโดยก�รตรวจร่�งก�ย	หรือร�ยง�นก�รศึกษ�ภ�ระโรค	เป็นต้น	

	 นอกจ�กก�รสนับสนุนก�รพัฒน�และเผยแพร่ข้อมูลสุขภ�พแล้ว	 แผนยังให้คว�มสำ�คัญกับก�ร
พัฒน�คว�มสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับภ�คี	 โดยเน้นก�รเป็นหุ้นส่วนในก�รทำ�ง�นไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้รับ
ทุน	ซึ่งทิศท�งโดยรวม	ภ�คีเครือข่�ยมีคว�มพึงพอใจในก�รสนับสนุนของ	สสส.	เพิ่มม�กขึ้น	ถึงแม้ยังมี
ปัจจัยในก�รทำ�ง�นร่วมกันที่ภ�คีเครือข่�ยต้องก�รให้มีก�รพัฒน�ในส่วนก�รหนุนเสริม	อ�ทิ	ก�รมีพื้นที่
แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ชือ่มโยงต่อยอดง�น	และก�รพฒัน�ศกัยภ�พอย่�งเป็นระบบ	ซึง่สอดคล้องกบัผลก�ร
วิเคร�ะห์	สถ�นก�รณ์	ด้�นผู้ทำ�ง�นภ�คสังคม	นั่นคือ	คนรุ่นใหม่เลือกที่จะเข้�ม�ต่อยอดง�นท�งสังคม
น้อยลง	ทำ�ให้คนทำ�ง�นภ�คสังคมมีจำ�นวนลดน้อยลง	 ในขณะที่ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พหรือง�นพัฒน�
ด้�นอื่นๆ	จำ�เป็นต้องมีคว�มรู้และทักษะใหม่ในก�รทำ�ง�น

 แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ	 ผลสำ�รวจโดยสถ�บันวิจัยระบบส�ธ�รณสุขในปี	 ๒๕๔๖	 –	 ๒๕๕๒	 
พบว่�ประช�ชนไทยอ�ยุ	 ๑๕	 ปีขึ้นไปบริโภคผักและผลไม้ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นตำ่�ต�มที่องค์ก�รอน�มัยโลก 
แนะนำ�ไว้	(อย่�งน้อยวันละ	๔๐๐	กรัม	หรือเท่�กับ	๕	ส่วนม�ตรฐ�น)	เพื่อช่วยลดคว�มเสี่ยงต่อก�รเป็น
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้	 โดยในปี	๒๕๔๖	ประช�ชนไทยบริโภคผักและผลไม้เฉลี่ยวันละ	๓.๕	ส่วนม�ตรฐ�น	
และลดลงอย่�งต่อเนื่องเหลือเพียง	๓.๐	ส่วนม�ตรฐ�นในปี	๒๕๕๑	โดยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในปี	๒๕๕๒	
เป็น	๓.๑	ส่วนม�ตรฐ�น	ซึ่งสถ�นก�รณ์ดังกล่�วส่งผลม�จ�กปัจจัยด้�นเศรษฐกิจ	พื้นที่ก�รผลิตลดลง	 
และคว�มไม่มั่นใจด้�นคว�มปลอดภัยท�งอ�ห�ร	 นอกจ�กนี้ก�รขย�ยตัวของสังคมเมืองและปัจจัย
ท�งด้�นเศรษฐกิจยังส่งผลต่อพฤติกรรมก�รบริโภคของประช�ชนทุกกลุ่มวัย	 โดยเฉพ�ะในเด็กวัยเรียน
และวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมก�รบริโภคไม่เหม�ะสมต�มวัยและมีภ�วะอ้วนม�กที่สุด	 โดยค�ดว่�ในปี	 ๒๕๕๘	 
เด็กนักเรียน	๑	ใน	๑๐	คนจะมีภ�วะอ้วน	ดังนั้นจึงมีคว�มจำ�เป็นที่ต้องดำ�เนินก�รอย่�งเป็นระบบเพื่อเพิ่ม
ก�รเข้�ถงึของผกัและผลไม้ปลอดภยั	รวมถงึก�รกำ�หนดปัจจยัแวดล้อมเพือ่ป้องกนัภ�วะอ้วนในเดก็วยัรุน่
และวัยเรียน	อันจะก่อให้เกิดก�รปรับพฤติกรรมในก�รบริโภคอย่�งมีสุขภ�วะ
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 แผนสร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะ	 ในปัจจุบันศูนย์เรียนรู้สุขภ�วะมีสม�ชิกจ�กกลุ่มต่�งๆ	 รวม	
๓๐,๔๒๔	คน	และมีประช�ชนเข้�ใช้บริก�รที่อ�ค�รศูนย์เรียนรู้สุขภ�วะ	 และใช้บริก�รผ่�นช่องท�งต่�งๆ	
รวมถึงท�งอินเทอร์เน็ต	นิทรรศก�รสัญจร	เป็นต้น	กว่�	๖๐๐,๐๐๐	คน	โดยจ�กก�รสำ�รวจกลุ่มตัวอย่�ง
ผู้เข้�ร่วมกิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้สุขภ�วะ	พบว่�	ร้อยละ	๙๕	เกิดแรงบันด�ลใจในก�รใช้ชีวิตอย่�งมีสุขภ�วะ		
นอกจ�กนี้	 ผู้เข้�เยี่ยมชมและศึกษ�ดูง�นอ�ค�รศูนย์เรียนรู้สุขภ�วะ	 ได้รับรู้ถึงแนวคิดและแนวท�งก�ร
ดำ�เนินง�นสร้�งเสริมสุขภ�พ	 (Health	Promotion	Concept)	และองค์กรนวัตกรรมท�งด้�นก�รเงิน
และก�รจดัก�ร	(Innovative	Financing)	อ�ท	ินกัศกึษ�จ�กสถ�บนัก�รศกึษ�ต่�งๆ	คณะผูศ้กึษ�ดงู�น
จ�กง�นสม�พนัธ์น�น�ช�ตด้ิ�นก�รสร้�งเสรมิสขุภ�พและก�รศกึษ�	และเครอืข่�ยน�น�ช�ตด้ิ�นก�รสร้�ง
เสริมสุขภ�พ	(International	Network	of	Health	Promotion	Foundations	:	INHPF)	กลุ่มภ�คี
เครือข่�ย	สสส.	กลุ่มผู้บริห�รและเจ้�หน้�ที่จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ	และกรมกำ�ลัง
พลทห�ร	กองบัญช�ก�รกองทัพไทย	เป็นต้น		
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บริบทและแนวนโยบ�ยในก�รจัดทำ�แผน

	 ในก�รจัดทำ�แผนหลัก	๓	ปี	 (๒๕๕๘	 –	๒๕๖๐)	ฉบับนี้	 สสส.	 ได้นำ�ทั้งข้อแนะนำ�จ�กก�รประเมิน 
ผลก�รดำ�เนินง�นแผนหลัก	 ๓	 ปี	 (๒๕๕๕	 –	 ๒๕๕๗)	 ที่ดำ�เนินก�รโดยคณะกรรมก�รบริห�รแผน 
แต่ละคณะ	 นอกจ�กนั้น	 ยังได้ร่วมกับสถ�บันเพื่อก�รวิจัยและพัฒน�ประเทศไทยตลอดจนใช้ข้อมูล 
จ�กภ�คีวิช�ก�รของแต่ละแผน	 เพื่อทำ�ก�รวิเคร�ะห์สภ�พแวดล้อมในก�รดำ�เนินง�นจนส�ม�รถสรุป 
ออกม�เป็น	 ๕	 สถ�นก�รณ์สำ�คัญที่ส่งผลต่อสุขภ�วะใน	 ๓	 ปีข้�งหน้�	 ประกอบด้วยก�รเป็นสังคม 
ผู้สูงอ�ยุ	 วิถีก�รดำ�รงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจ�กคว�มเป็นสังคมเมือง	 ก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจ 
และสถ�นก�รณ์คว�มไม่เป็นธรรม	 ก�รเข้�สู่ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน	 และกระแสคว�มตื่นตัวใน
ก�รดูแลสุขภ�พ	พร้อมทั้งได้วิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ทั้งในประเทศและต่�งประเทศและคำ�นึงถึงกระแส 
คว�มต้องก�รที่จะปฏิรูปในหล�ยภ�คส่วนตลอดจนปฏิญญ�ภ�คีสร้�งเสริมสุขภ�วะ	และอื่นๆ	

	 อนึ่ง	 ในก�รประชุมคณะกรรมก�รกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	 ครั้งที่	 ๕/๒๕๕๗	 
เมื่อวันที่	 ๑๖	พฤษภ�คม	๒๕๕๗	ที่ประชุมมีมติให้คว�มเห็นชอบกรอบนโยบ�ยและแนวท�งก�รจัดทำ� 
แผนหลัก	๓	ปี	(๒๕๕๘	–	๒๕๖๐)	ดังนี้

 ๑. ใช้ทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ๑๐ ปี	 เพื่อก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�น	 และมุ่งเน้น 
คว�มเป็นธรรมท�งสุขภ�พ	ภ�ยใต้กลไกก�รติดต�มและประเมินผลที่มีประสิทธิภ�พ

 ๒. ขยายฐานผู้รับประโยชน์ ผ่�นก�รพัฒน�จ�กทุนคว�มรู้	 เพื่อเสริมพลังสังคมให้เกิดคว�ม 
ตื่นรู้ในด้�นสุขภ�พ	ในประช�กรที่กว้�งขว�งขึ้น

 ๓. สร้างความยั่งยืน	 โดยมุ่งเน้นก�รทำ�ง�นเชื่อมโยงระบบและกลไกขับเคลื่อนหลัก	 สร้�ง
วัฒนธรรมสุขภ�พ	พัฒน�ศักยภ�พภ�คีเครือข่�ย	รวมถึงขย�ยก�รทำ�ง�นสู่น�น�ช�ติ

๓



46

แผ
นห

ลัก
	ส
สส

.	๒
๕๕

๘	
-	
๒๕

๖๐
	

 ๔. มุง่สร้างนวตักรรมการสร้างเสรมิสขุภาพ ทัง้ด้�นคว�มรู	้ก�รสือ่ส�ร	ก�รจดัก�ร	และเทคโนโลยี
อย่�งเหม�ะสมและสอดคล้องกับแนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลง

 ๕. ให้ความส�าคัญกับก�รเตรียมคว�มพร้อมของประช�ชนและระบบให้เหม�ะสมกับสังคม 
ผู้สูงอ�ยุ

	 กรอบนโยบ�ยดังกล่�วจะเป็นแนวท�งที่สำ�คัญสำ�หรับก�รจัดทำ�แผนหลัก	๓	ปี	(๒๕๕๘	-	๒๕๖๐)	
ในแต่ละแผนต่อไป
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รูปแบบก�รทำ�ง�นด้�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ

	 ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พเป็นยุทธวิธีที่จะต่อสู้กับปัญห�ด้�นสุขภ�พและเป็นยุทธวิธีในเชิงรุกที่จะให้
ผลในก�รแก้ปัญห�สขุภ�พได้ดทีีส่ดุ	โดยเป็นกระบวนก�ร	(๑)	ก�รป้องกนัไม่ให้บคุคลต้องตกอยูใ่นสภ�พ
ก�รเจ็บป่วยโดยกำ�จัดปัจจัยเสี่ยงต่�งๆ	 (๒)	 ก�รควบคุมมิให้ปัจจัยเสี่ยงต�่งๆ	 เหล่�นั้นมีผลกระทบต่อ
สุขภ�พของประช�กร	รวมทั้งจัดก�รกับปัจจัยเหล่�นั้น	และ	(๓)	มุ่งให้ประช�ชนหลีกเลี่ยงคว�มเสี่ยงของ
ปัญห�สขุภ�พทัง้หล�ยโดยปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของแต่ละบคุคลจ�กพฤตกิรรมเสีย่งต่อปัญห�สขุภ�พ
สูพ่ฤตกิรรมทีป่ลอดภยัซึง่จะนำ�ไปสูว่ถิกี�รดำ�เนนิชวีติของแต่ละคน	จนกล�ยเป็นค่�นยิม	วถิปีฏบิตัใินด้�น
พฤติกรรมสุขภ�พของสังคมและนำ�ไปสู่ก�รมีสุขภ�วะที่ดีของบุคคล	ครอบครัว	ชุมชน	และสังคม	

๔

แบบจ�าลองการสร้างเสริมสุขภาพ

ปรับปรุงจาก Green & Tones, 2012

เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ
การชี้แนะ  ผลักดัน  เจรจานโยบายสาธารณะ

สังคม สิ่งแวดล้อม

ชุมชนเข้มแข็ง

ความตระหนักรู้

สื่อมวลชน สื่อมวลชนรายบุคคล กลุ่ม รายบุคคล กลุ่ม

พฤติกรรม,วิถีชีวิต

เพิ่มขีดความสามารถบุคคล

การสื่อสาร รณรงค์ สุขศึกษา

สุขภาพ

บริการสังคม สวัสดิการ

บริการการแพทย์ สุขภาพ
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	 รูปแบบก�รสร้�งเสริมสุขภ�พที่	 สสส.	 ใช้อยู่	 จะสอดคล้องกับแบบจำ�ลองก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	
เป็นก�รแสดงให้เหน็ถงึกระบวนก�รทำ�ง�นทีท่ำ�ให้คนมสีขุภ�พดด้ีวยก�รทำ�ง�นในหล�กหล�ยม�ตรก�ร
และช่องท�ง	รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงทักษะในก�รทำ�ง�นด้�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�พด้วยของก�รเป็น	“ผู้สร้าง
เสริมสุขภาพ” (health promoter)	 ที่จะผลักดันให้ประช�ชนมีสุขภ�พดีระยะย�วทั้งในเชิงโครงสร�้ง
ก�รทำ�ง�น	 ในเชิงนโนบ�ยและม�ตรก�รท�งสังคม	ก�รบริก�รด้�นสุขภ�พ	 รวมไปถึงก�รเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมท�งสุขภ�พและวิถีชีวิตของคน	 โดยมีคว�มสอดคล้องกับหลักของก�รสร้�งเสริมสุขภ�พต�ม
กฎบัตรออตต�ว�๓๓		คือ

	 สุขภ�พคือเป้�หม�ยหลัก	 ก�รทำ�ง�นเพื่อก�รสร้�งเสริมสุขภ�พจะมีทั้ง	 (๑) กระบวนการทั้งการ
สื่อสาร การรณรงค์ การให้ความรู้ เพื่อเพิ่มคว�มรู้และขีดคว�มส�ม�รถทำ�ให้ก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หรือวิถีชีวิตทำ�ให้สุขภ�พดีขึ้น	 (๒) การสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง	 ทั้งชุมชนท้องถิ่น	 องค์กร	 หน่วยง�น	 
สถ�นที่ทำ�ง�น	 (๓) การเปลี่ยนหรือสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ	 เพื่อมุ่งไปสู่	 (๔) การสร้าง 
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและ	 (๕) การปรับทิศระบบบริการสุขภาพเพื่อก�รเข้�ถึงบริก�รที่ทำ�ให้มี
สุขภ�พที่ดี	ผ่�นกลยุทธ์ทั้งก�รชี้แนะ	ผลักดัน	เจรจ�	

การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.

	 ต�มพระร�ชบญัญตักิองทนุสนบัสนนุก�รสร้�งเสรมิสขุภ�พ	พ.ศ.	๒๕๔๔	ได้กำ�หนดกลไกและเงือ่นไข
สำ�คญัหล�ยประก�รทีเ่อือ้ต่อ	สสส.	ในก�รทำ�ง�นสร้�งเสรมิสขุภ�พในระยะย�วและสนบัสนนุให้เกดิก�ร
เชือ่มโยงภ�คส่วนต่�งๆ	ได้ค่อนข้�งม�ก	นอกจ�กนัน้	สสส.	ยงัมกี�รออกแบบให้เป็นองค์กรนวตักรรมทีม่ี 
ขน�ดกะทดัรดั	รวมถงึสนบัสนนุก�รทำ�ง�นอย่�งสร้�งสรรค์และไม่ทบัซ้อนกบัหน่วยง�นอืน่ๆ	ทีม่อียูแ่ล้ว	 
แต่จะทำ�ง�นต�มบทบ�ทในพันธกิจทั้งจุดประก�ย	 กระตุ้น	 ส�น	 และเสริมพลังผ่�นเครือข่�ยที่อยู่ใน 
ทัง้บคุคล	หน่วยง�นของรฐั	องค์กรไม่แสวงผลกำ�ไร	สถ�นศกึษ�และอืน่ๆ	ซึง่มตีัง้แต่ในระดบัท้องถิน่จนถงึ
ระดบัช�ต	ิโดยมเีงนิทนุซึง่ได้ม�จ�กภ�ษสีรุ�และย�สบูเป็นเครือ่งมอืสำ�คญัควบคูก่บัก�รใช้เครือ่งมอือืน่ๆ	
ทำ�ให้	สสส.	ส�ม�รถขย�ยขอบเขตก�รทำ�ง�นไปได้อย่�งกว้�งขว�งแม้ว่�จะมีจำ�นวนบุคล�กรที่จำ�กัด

๓๓	 Ottawa	Charter,	WHO,	1986
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	 แม้ว่�	 สสส.	 จะมีที่ม�ของร�ยได้ที่กำ�หนดในกฎหม�ย	 ถึงกระนั้น	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รสร้�งเสริม 
สขุภ�พของ	สสส.	กค็ดิเป็นสดัส่วนเพยีงไม่ถงึร้อยละ	๑	ของค่�ใช้จ่�ยด้�นสขุภ�พของประเทศ	ทำ�ให้	สสส.	 
ต้องหลีกเลี่ยงง�นบ�งประเภท	 เช่น	 ง�นประจำ�	 หรือ	 ง�นที่ยังไม่มีคว�มชัดเจน	 แต่จะมุ่งทำ�ง�น 
สร้�งเสริมสุขภ�พที่ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อก�รกำ�หนดสุขภ�พต่�งๆ	 รวมถึงให้คว�มสำ�คัญกับง�น 
ที่เป็นนวัตกรรม	หรือง�นพัฒน�ต่อยอดไปพร้อมๆ	 กัน	 อันเป็นที่ม�ของก�รกำ�หนดจุดยืนขององค์กร	
ในก�รเป็นองค์กร	 “ผู้สร้างเสริมสุขภาวะอย่างสร้างสรรค์” (Innovative Enabler)	 ซึ่งหม�ยถึง 
ก�รพัฒน�และขย�ยผล	 โดยกระบวนก�รสนับสนุนจะเน้นก�รช่วยให้กลไกหลักของประเทศส�ม�รถ 
ขับเคลื่อนม�ตรก�รสำ�คัญที่จะนำ�ไปสู่ก�รบรรลุผลลัพธ์ด้�นสุขภ�พของประช�กรไทย	

รูปแบบการท�างานของ สสส.

รูปแบบก�รทำ�ง�นต�มแผนหลัก	สสส.	แบ่งแผนก�รทำ�ง�นเป็น	๓	แบบ	คือ	

 ๑. แผนเชิงประเด็น (issues-based) ดำ�เนินก�รในเชิงประเด็นย�สูบ	แอลกอฮอล์	ย�เสพติด	
อุบัติเหตุ	ก�รส่งเสริมกิจกรรมท�งก�ย	อ�ห�รและปัจจัยเสี่ยงท�งสุขภ�พอื่นๆ	โดยมีเป้�หม�ยเพื่อ	

	 	 ๑.๑	 ลดปัจจัยเสี่ยงท�งสุขภ�พ	 ด้�นย�สูบ	 แอลกอฮอล์	 อุบัติเหตุ	 สร้�งสุขนิสัยในก�ร 
	 	 	 ออกกำ�ลังก�ยและบริโภคอ�ห�รเพื่อสุขภ�พ	โดยก�รบังคับใช้กฎหม�ย	สร้�งม�ตรก�ร 
	 	 	 และสิ่งแวดล้อม	แผนปฏิบัติก�ร	นโยบ�ยและระบบเฝ้�ระวัง	

	 	 ๑.๒	 พัฒน�กลไกที่ลดปัจจัยเสี่ยงท�งสุขภ�พด้�นอื่นๆ

 ๒. แผนเชิงพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย (area & setting-based)	 ดำ�เนินก�รกับพื้นที่องค์กร	
ชมุชน	และกลุม่เป้�หม�ยเดก็	เย�วชน	และครอบครวั	ประช�กรกลุม่เฉพ�ะ	รวมไปถงึระบบบรกิ�รสขุภ�พ
และระบบสวัสดิก�รสังคม	โดยมีเป้�หม�ยเพื่อ

	 	 ๒.๑	 พัฒน�กลไกที่ลดปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ	

	 	 ๒.๒	 สร้�งขีดคว�มส�ม�รถของบุคคลที่เอื้อต่อก�รมีสุขภ�วะ	

	 	 ๒.๓	 เพิม่ขดีคว�มส�ม�รถเชงิสถ�บนั	และส่งเสรมิบทบ�ทของชมุชนและองค์กรในก�รพฒัน� 
	 	 	 สุขภ�วะ	

	 	 ๒.๔	 พัฒน�กระบวนก�ร	 ต้นแบบ	 กลไกขย�ยผลเพื่อมุ่งพัฒน�สังคมสุขภ�วะในระยะย�ว 
	 	 	 อย่�งยั่งยืน	

	 	 ๒.๕	 เพิ่มสมรรถนะระบบบริก�รและระบบสนับสนุนในก�รสร้�งเสริมสุขภ�พและเพิ่ม 
	 	 	 ประสิทธิภ�พ	กลไกในก�รบริห�รจัดก�ร
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 ๓. แผนเชิงระบบ (system-based)	 ดำ�เนินก�รด้�นสื่อส�รก�รตล�ดเพื่อสังคม	ศูนย์เรียนรู้ 
สุขภ�วะ	 ระบบและกลไกสนับสนุน	 ง�นพัฒน�และจัดก�รกองทุน	 และง�นเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม	 
ซึ่งมีเป้�หม�ยเพื่อ	

	 	 ๓.๑	 สร้�งค่�นิยมและโอก�สเรียนรู้ในก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะ	

	 	 ๓.๒	 ขย�ยโอก�สและพัฒน�ศักยภ�พในก�รสร้�งนวัตกรรมด้�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะ	

	 	 ๓.๓	 เพิ่มสมรรถนะระบบบริก�รและระบบสนับสนุนในก�รสร้�งเสริมสุขภ�พและเพิ่ม 
	 	 	 ประสิทธิภ�พกลไกก�รบริห�รจัดก�ร
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งบประม�ณ

	 ในก�รจัดทำ�กรอบวงเงินงบประม�ณสำ�หรับก�รจัดทำ�แผนหลัก	 ๓	ปี	 (๒๕๕๘	 –	๒๕๖๐)	 สสส.	 
ได้ยึดกรอบนโยบ�ยท�งก�รเงิน	 และจัดทำ�ประม�ณก�รจ�กผลก�รดำ�เนินง�นจริงที่ผ่�นม�ในอดีต 
รวมทั้งสิ้น	๑๑	ปี	และวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนภ�ระผูกพันที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน
และภ�ระง�นที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่องบกระแสเงินสดของ	สสส.	ในอน�คต	

	 โดยเมื่อวันที่	๙	เมษ�ยน	๒๕๕๗	ที่ประชุมคณะอนุกรรมก�รนโยบ�ยท�งก�รเงินได้เห็นชอบให้เสนอ
กรอบวงเงนิงบประม�ณสนบัสนนุโครงก�รของกองทนุประจำ�ปีงบประม�ณ	๒๕๕๘	–	๒๕๖๐	แบบข�ดดลุ
จำ�นวน	๕,๑๐๐	๕,๐๐๐	และ	๔,๙๐๐	ล้�นบ�ท๓๔		ต�มลำ�ดับ	และเพื่อให้สอดคล้องกับภ�ระง�นของ	สสส.	
ที่เพิ่มขึ้น	 จึงเห็นควรให้ปรับระดับเงินทุนสำ�รองขั้นตำ่�เพื่อรองรับคว�มผันผวนที่อ�จเกิดขึ้นได้ในอน�คต
ให้อยู่ที่	๑,๐๐๐	–	๑,๕๐๐	ล้�นบ�ท	และเมื่อวันที่	๑๖	พฤษภ�คม	๒๕๕๗	คณะกรรมก�รกองทุนได้ให้คว�ม
เหน็ชอบกรอบวงเงนิงบประม�ณสนบัสนนุโครงก�รและระดบัเงนิทนุสำ�รองขัน้ตำ�่เพือ่รองรบัคว�มผนัผวน
ต�มที่คณะอนุกรรมก�รนโยบ�ยท�งก�รเงินเสนอ

๕

สรุปงบประมาณกองทุนประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

หน่วย:	ล้�นบ�ท

 ปีงบประมาณ       งบสนับสนุนโครงการ          งบบริหารจัดการ                   รวมทั้งสิ้น
  จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ
	 ๒๕๕๘	 ๕,๑๐๐	 ๙๔.๖	 ๒๘๙	 ๕.๔	 ๕,๓๘๙ ๑๐๐
	 ๒๕๕๙	 ๕,๐๐๐	 ๙๔.๖	 ๒๘๕	 ๕.๔	 ๕,๒๘๕ ๑๐๐
	 ๒๕๖๐	 ๔,๙๐๐	 ๙๔.๖	 ๒๘๐	 ๕.๔	 ๕,๑๘๐ ๑๐๐

๓๔	 กรอบวงเงินงบประม�ณรวมในแต่ละปีและกรอบวงเงินงบประม�ณร�ยแผนอ�จมีก�รทบทวนได้ต�มที่คณะอนุกรรมก�รนโยบ�ย 
ท�งก�รเงินเห็นสมควร
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	 ทั้งนี้	 ในก�รจัดสรรงบประม�ณเพื่อใช้ในแต่ละแผนนั้น	 สสส.	 ได้คำ�นึงถึงคว�มสอดคล้องกับแนว
นโยบ�ยในก�รจัดทำ�แผนหลัก	๓	ปี	 (๒๕๕๘	–	๒๕๖๐)	คว�มจำ�เป็นเร่งด่วนของประเด็นปัญห�สุขภ�พ
ต�มลำ�ดับของภ�ระโรค	และคว�มเป็นไปได้ในก�รบริก�รจัดก�รงบประม�ณอย่�งมีประสิทธิภ�พ

การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ จ�าแนก 
รายแผน

หน่วย:	ล้�นบ�ท

                               รายการ                               แผนงบประมาณ
   ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
																																					สนับสนุนโครงก�ร	 ๕,๑๐๐	 ๕,๐๐๐	 ๔,๙๐๐
	 ๑	 แผนควบคุมย�สูบ	 ๓๓๕	 ๓๓๕	 ๓๓๕
	 ๒	 แผนควบคุมแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด	 ๓๘๐	 ๓๘๐	 ๓๘๐
	 ๓	 แผนก�รจัดก�รคว�มปลอดภัยท�งถนนและภัยพิบัติ	 ๒๖๐	 ๒๖๐	 ๒๖๐
	 ๔	 แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงท�งสุขภ�พ	 ๒๑๕	 ๒๒๐	 ๒๒๐
	 ๕	 แผนสุขภ�วะประช�กรกลุ่มเฉพ�ะ	 ๒๗๐	 ๒๖๕	 ๒๒๒
	 ๖	 แผนสุขภ�วะชุมชน	(รวมบูรณ�ก�ร)	 ๖๖๒	 ๖๓๓	 ๖๐๘
	 ๗	 แผนสุขภ�วะเด็ก	เย�วชน	และครอบครัว	 ๓๑๐	 ๓๑๐	 ๓๒๐
	 ๘	 แผนสร้�งเสริมสุขภ�วะในองค์กร	 ๒๐๐	 ๒๑๐	 ๒๑๐
	 ๙	 แผนส่งเสริมกิจกรรมท�งก�ย		 ๒๗๕	 ๒๖๕	 ๒๖๕
	 ๑๐	 แผนระบบสื่อและวิถีสุขภ�วะท�งปัญญ�	 ๒๘๕	 ๒๙๐	 ๒๙๐
	 ๑๑	 แผนสร้�งสรรค์โอก�สและนวัตกรรมสุขภ�วะ	 ๓๑๐	 ๓๑๐	 ๓๑๐
	๑๒	 แผนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พผ่�นระบบบริก�รสุขภ�พ	 ๑๑๐	 ๑๑๐	 ๑๑๐
	 ๑๓	 แผนพัฒน�ระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	 ๓๕๐	 ๓๔๐	 ๓๔๐
	 ๑๔	 แผนอ�ห�รเพื่อสุขภ�วะ	 ๒๕๐	 ๒๔๕	 ๒๔๐
	 ๑๕	 แผนสร้�งเสริมคว�มเข้�ใจสุขภ�วะ	 ๕๔๕	 ๕๐๙	 ๕๒๐
	 ๑๖	 ง�นพัฒน�และจัดก�รกลุ่มง�นกล�ง	 ๓๔๓	 ๓๑๙	 ๒๗๑

หม�ยเหตุ:	 ๑)	งบประม�ณในแต่ละปีอ�จมีก�รปรับเปลี่ยนให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์
	 ๒)	มีก�รจัดกลุ่มของแผนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบ�ยฯ	จึงอ�จทำ�ให้งบประม�ณบ�งประเด็นดูเปลี่ยนแปลงไปม�ก
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ก�รบริห�รจัดก�ร	ก�รกำ�กับติดต�ม
และประเมินผล	และก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

 สสส.	ดำ�เนนิกจิก�รต�มบทบญัญตัขิองกฎหม�ย	กฎ	และระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	พระร�ชบญัญตัิ
กองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	พ.ศ.	๒๕๔๔	หลักเกณฑ์และวิธีก�รจัดสรรเงินเพื่อก�รสนับสนุน
โครงก�รและกิจกรรม	พ.ศ.	๒๕๕๔	โดยมีโครงสร้�งก�รดำ�เนินง�น	ประกอบด้วย	(๑)	ด้�นนโยบ�ยและ
ก�รกำ�กบัดแูลกองทนุ	(๒)	ด้�นก�รบรหิ�รจดัก�รกองทนุและก�รนำ�นโยบ�ยไปปฏบิตัิ	และ	(๓)	ด้�นก�ร
ประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน	

ด้านนโยบายและการก�ากับดูแลกองทุน

	 สสส.	มกีลไกในก�รกำ�กบันโยบ�ยและกำ�กบัดแูลกองทนุอย่�งมปีระสทิธภิ�พ	โดยมคีณะกรรมก�ร
กองทุนทำ�หน้�ที่ควบคุมดูแลก�รดำ�เนินกิจก�รกองทุนในระดับนโยบ�ยและกำ�หนดงบประม�ณใน 
ภ�พรวม	 ออกหลักเกณฑ์	 กฎระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ที่สำ�คัญในก�รดำ�เนินง�น	 ให้คว�มเห็นชอบแผน 
ก�รดำ�เนินง�น	 กำ�กับดูแลฝ่�ยบริห�ร	 รวมทั้งควบคุมผลก�รปฏิบัติง�นของผู้จัดก�รซึ่งเป็นหัวหน้� 
ฝ่�ยบริห�ร	 ให้เป็นไปต�มวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ต�มพระร�ชบัญญัติกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริม 
สุขภ�พ	พ.ศ.	๒๕๔๔	นอกจ�กนั้น	 คณะกรรมก�รกองทุนยังได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รบริห�รแผน	และ
คณะอนุกรรมก�รเฉพ�ะด้�น	 เช่น	คณะอนุกรรมก�รกำ�กับดูแลก�รตรวจสอบภ�ยใน	คณะอนุกรรมก�ร 
ที่ปรึกษ�สำ�นักง�นกองทุน	 คณะอนุกรรมก�รนโยบ�ยท�งก�รเงิน	 คณะอนุกรรมก�รเทคโนโลยี
ส�รสนเทศ	คณะอนกุรรมก�รตรวจสอบภ�ยใน	เพือ่ทำ�หน้�ทีใ่นก�รกำ�กบัดแูลและให้คำ�ปรกึษ�สำ�นกัง�น	 
ในด้�นต่�งๆ	อีกด้วย	

๖
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	 ด้�นก�รกำ�กับติดต�ม	 สสส.	 มีแนวท�งในก�รกำ�กับดูแลแผนง�น/	 โครงก�รซึ่งแบ่งต�มขน�ด 
ของวงเงินงบประม�ณ	 โดยเฉพ�ะกรณีแผนง�นและโครงก�รที่มีวงเงินงบประม�ณสูงหรือมีคว�ม
สำ�คัญ	คณะกรรมก�รบริห�รแผนจะแต่งตั้งคณะกรรมก�รกำ�กับทิศเพื่อกำ�กับดูแล	 ชี้แนะกำ�กับทิศท�ง	 
และกำ�หนดกรอบในก�รประเมินผลแผนง�น/	 โครงก�ร	นอกจ�กนั้น	 สสส.	 ยังมีก�รพัฒน�ระบบและ 
กลไกเพือ่ช่วยสนบัสนนุก�รกำ�กบัตดิต�มแผนง�น/	โครงก�รให้เป็นไปอย่�งมปีระสทิธภิ�พ	เช่น	ก�รกำ�หนด 
เงื่อนไขกำ�กับก�รเบิกจ่�ยงวดเงิน	 ก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศเพื่อติดต�มผล	 กระบวนก�รติดต�ม
ง�นระดับแผนและแผนง�นโดยคณะกรรมก�รบริห�รแผน	ก�รตรวจเยี่ยมแผนง�น/	 โครงก�ร	และก�ร 
ตรวจสอบและพัฒน�	

ด้านการบริหารจัดการกองทุนและการน�านโยบายไปปฏิบัติ

 ด้�นก�รบริห�รจัดก�รกองทุน	 โดยก�รบริห�รจัดก�รภ�ยในสำ�นักง�น	 มีผู้จัดก�รกองทุนเป็น 
ผู้บริห�รสูงสุด	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นัก	 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย	 และเจ้�หน้�ที่	 มีบทบ�ทหน้�ที่ในก�รดำ�เนินง�น
ต�มนโยบ�ยของกองทุน	มีก�รศึกษ�	วิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์	กำ�หนดเป้�หม�ย	เสนอแผนก�รดำ�เนินง�น	
ก�รสนบัสนนุภ�คเีครอืข่�ยให้มส่ีวนร่วมพฒัน�และดำ�เนนิกจิกรรม	ก�รพฒัน�ระบบและวธิปีฏบิตัใิห้เกดิ 
ประสิทธิภ�พ	 สนับสนุนก�รพัฒน�สมรรถนะและขีดคว�มส�ม�รถของบุคล�กรและภ�คีเครือข่�ย	 
ตลอดจนส่งเสริมให้มีก�รจัดก�รคว�มรู้และรวบรวมจัดเก็บบทเรียน	 ผลง�นวิช�ก�ร	 รวมทั้งเผยแพร่ 
และส่งเสริมก�รใช้ประโยชน์จ�กคว�มรู้ดังกล่�ว	ส่วนในก�รบริห�รจัดก�รแผนง�น/	โครงก�รของ	สสส.	
ดำ�เนินก�รโดยภ�คีเครือข่�ยซึ่งมิได้อยู่ในโครงสร้�งของสำ�นักง�น	 แต่ถือเป็นผู้ปฏิบัติง�นที่แท้จริง
ของโครงก�รและกิจกรรมต่�งๆ	 โดยเป็นกัลย�ณมิตรที่มีบทบ�ทในก�รร่วมคิด	 ร่วมเรียนรู้	 ร่วมพัฒน�	
และร่วมลงทุนด้วยในบ�งกรณี	 เพื่อให้ดำ�เนินง�นบรรลุต�มเป้�หม�ยซึ่งมีประช�ชนเป็นผู้รับประโยชน์
สุดท้�ยร่วมกัน	 กลไกและแนวท�งก�รแปลงแผนหลักสู่ก�รปฏิบัติ	 กำ�กับดูแลโดยคณะกรรมก�ร 
บรหิ�รแผน	หรอืคณะอนกุรรมก�รเฉพ�ะกจิ	ก�รปฏบิตัติ�มแผนหลกัจะดำ�เนนิง�นโดยอ�ศยัคว�มร่วมมอื 
จ�กภ�คีหลักและภ�คียุทธศ�สตร์	ผ่�นกระบวนก�รพัฒน�ชุดโครงก�ร	หรือโครงก�ร	ร่วมกันกับทุกฝ่�ย 
ที่เกี่ยวข้อง	ก�รสนับสนุนของ	สสส.	เป็นก�รจุดประก�ย	กระตุ้น	ส�นและเสริมพลัง	ให้แก่ภ�คีหลักและ 
ภ�คียุทธศ�สตร์ในก�รดำ�เนินง�น	ต�มแนวปฏิบัตินั้นจะมีกระบวนก�รพิจ�รณ�ทบทวนคว�มเหม�ะสม 
และคว�มสอดคล้องของข้อเสนอชุดโครงก�รหรือโครงก�รโดยสำ�นักง�นก่อนแล้วจึงเสนอเพื่อพิจ�รณ�
ขอรับก�รอนุมัติสนับสนุนชุดโครงก�รหรือโครงก�รในแต่ละระดับต่อไป	 ซึ่งขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น 
เหล่�นี้	 เป็นคว�มรับผิดชอบร่วม	 (shared	 accountability)	 ระหว่�งสำ�นักง�น	 คณะกรรมก�ร 
บริห�รแผน	กลุ่มผู้ทบทวนโครงก�ร	 รวมทั้งภ�คีหลักกับภ�คียุทธศ�สตร์	 ที่จะประกันคว�มสอดคล้อง 
ในก�รแปรแผนหลักสู่ก�รปฏิบัติอย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล
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ด้านการประเมินผลการด�าเนินงานของกองทุน

 ก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน	 แบ่งเป็น	 ๒	 ส่วน	 ได้แก่	 ๑)	 ก�รกำ�กับติดต�มและ 
ประเมินผลก�รดำ�เนินง�นต�มขน�ดของวงเงินประม�ณโดยคณะกรรมก�รกองทุนผ่�นระบบและกลไก
ของคณะกรรมก�รกองทุนหรือคณะกรรมก�รบริห�รแผนหรือสำ�นักง�น	 และ	 ๒)	 ก�รกำ�กับติดต�ม 
และประเมินผลก�รดำ�เนินง�นโดยคณะกรรมก�รประเมินผลซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง	 มีอำ�น�จหน้�ที่	 
(๑)	ประเมนิผลด้�นนโยบ�ยและก�รกำ�หนดกจิกรรมของกองทนุ	(๒)	ตดิต�ม	ตรวจสอบ	และประเมนิผล
ก�รดำ�เนินง�นของกองทุน	และ	(๓)	ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น	พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมก�ร
กองทุน	ในทุกรอบปี	โดยให้คณะกรรมก�รประเมินผลมีอำ�น�จเรียกเอกส�รหรือหลักฐ�นที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุน	 จ�กบุคคลใด	หรือเรียกบุคคลใดม�ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ประเมินผลได้	 
ในปี	 ๒๕๕๘	 –	๒๕๖๐	สสส.	 ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งวัฒนธรรมก�รประเมินผล	 โดยปรับตัวชี้วัด 
ให้ชัดเจน	 เน้นก�รประเมินในระดับผลลัพธ์ทั้งในเชิงปริม�ณและเชิงคุณภ�พ	 รวมถึงนำ�วิธีก�รประเมิน
แบบใหม่ที่ส�ม�รถแสดงคว�มคุ้มค่�ท�งก�รลงทุนที่เกิดขึ้นต่อสังคมม�ใช้	 เพื่อนำ�ผลก�รประเมินที่ได้ 
ม�ใช้ในก�รพฒัน�ก�รทำ�ง�นของ	สสส.	และภ�ค	ีพร้อมต่อยอดหรอืขย�ยผลจ�กองค์คว�มรู/้	ง�นต้นแบบ
ที่ประสบคว�มสำ�เร็จเพื่อให้เกิดคว�มยั่งยืนต่อไปในอน�คต

ด้านการบริหารความเสี่ยง

 สสส.	ได้เหน็คว�มสำ�คญัของก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง	โดยได้แต่งตัง้คณะทำ�ง�นก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง 
ให้รับผิดชอบและมีอำ�น�จหน้�ที่เกี่ยวกับก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	ทั้งในด้�นก�รกำ�หนดนโยบ�ย	ก�รว�ง
กลยุทธ์	 ก�รให้คว�มเห็นชอบแผนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	 
ก�รกำ�กับดูแลและติดต�มก�รบริห�รคว�มเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 รวมทั้ง 
ก�รให้คำ�แนะนำ�ก�รทำ�ง�นแก่ผู้จัดก�รกองทุนให้ส�ม�รถดำ�เนินง�นบริห�รคว�มเสี่ยงอย่�งเหม�ะสม	
และร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต่อคณะกรรมก�รกองทุนอย่�งน้อยปีละครั้ง	 ในอีก	 ๓	 ปีข้�งหน้�	 
(๒๕๕๘	–	๒๕๖๐)	สสส.	จะเพิ่มคว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�กระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงต�มม�ตรฐ�น 
ส�กลม�ประยุกต์ใช้ให้เหม�ะสมกับบริบทง�นสร้�งเสริมสุขภ�พของ	สสส.	ทั้งในด้�นก�รระบุคว�มเสี่ยง	 
ขย�ยก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงลงสู่ทุกระดับในองค์กร	 ควบคู่กับก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กร 
ให้มีคว�มรู้	 คว�มเข้�ใจในทุกขั้นตอนของก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	 รวมถึงให้มีก�รกำ�หนดแผนบริห�ร 
คว�มเสี่ยงในระดับแผนง�น/	 โครงก�ร	พร้อมทั้งก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นอย่�งใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจ
ว่�ก�รดำ�เนินง�นของ	สสส.	จะมีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่ดีและช่วยให้	สสส.	บรรลุเป้�หม�ยในช่วง	๓	ปี
ข้�งหน้�ต�มที่ตั้งใจไว้	
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แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	

ก�รบูรณ�ก�รก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ

หลักการ

	 สสส.	สนบัสนนุก�รสร้�งเสรมิสขุภ�พต�มช่องท�งก�รดำ�เนนิง�นต่�งๆ	ทัง้เชงิประเดน็	องค์กรหรอื
หน่วยภ�รกิจ	พื้นที่	 และกลุ่มประช�กรเป้�หม�ย	จำ�แนกได้	 ๑๕	แผน	ซึ่งสนับสนุนก�รดำ�เนินโครงก�ร
ต่�งๆ	เป็นจำ�นวนม�ก	ดงันัน้	สสส.	จงึให้คว�มสำ�คญักบัก�รบรูณ�ก�รก�รทำ�ง�นร่วมกนั	โดยผสมผส�น
และบรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรทีม่อียูร่่วมกนั	ทัง้ทรพัย�กรบคุคล	ทรพัย�กรท�งก�รเงนิ	ทนุท�งสงัคมของ
องค์กรและภ�คี	และเวล�ให้ส�ม�รถปฏิบัติง�นอย่�งสอดคล้อง	ร�บรื่น	ลดคว�มซำ้�ซ้อน	มีประสิทธิภ�พ
และเกิดประสิทธิผลให้ประสบผลสำ�เร็จต�มคว�มมุ่งหวังในระดับครอบครัว	ประช�ชน	 ชุมชนของกลุ่ม/	
พื้นที่เป้�หม�ย	รวมถึงทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�ในทิศท�งที่ดีขึ้น	

กลไกและกระบวนการในการบูรณาการ

	 ๑.	 จัดทำ�แผนที่ท�งเดินในแต่ละเป้�หม�ยเฉพ�ะ	 ๑๐	ปี	 โดยระบุเจ้�ภ�พหลักและเจ้�ภ�พร่วม 
ทั้งภ�ยในและภ�ยนอก	สสส.	พร้อมประเด็นคว�มร่วมมือ

	 ๒.	 จัดกระบวนก�รเพื่อร่วมกันห�รือระหว่�งเจ้�ภ�พหลัก	 และเจ้�ภ�พร่วม	 ก่อนที่แต่ละแผน
จะพัฒน�แผนและนำ�ร�ยละเอียดที่ได้บรรจุไว้ในแผน	พร้อมกำ�หนดเป็นเป้�หม�ยและตัวชี้วัดร่วมของ 
ทุกแผนที่เกี่ยวข้องต�มคว�มเหม�ะสม

	 ๓.	 จัดกลไกก�รประชุมภ�ยใน	 สสส.	 อย่�งสมำ่�เสมอ	 เพื่อประส�นก�รทำ�ง�นระหว่�งแผนเชิง
ประเด็น	แผนเชิงองค์กร	แผนเชิงพื้นที่	และแผนเชิงระบบสนับสนุน

	 ๔.	 มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รบริห�รแผนแต่ละแผนที่รับผิดชอบเป้�หม�ยเฉพ�ะ	๑๐	ปี	ให้เป็น
ผู้กำ�กับดูแลในก�รบูรณ�ก�ร

๗



แผนสร้างสรรค์โอกาส
และนวัตกรรมสุขภาวะ

คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาฯ

คณะกรรมการบริหารแผน

กลุ่ม 
ประชากร

องค์กร พื้นที่

สุรา

ยาสูบ

อาหาร

ออก
ก�าลัง
กาย

อุบัติเหตุสุขภาพ
จิต

สุขภาวะ
ทางเพศ

สิ่ง
แวดล้อม

คุ้มครอง
ผู้บริโภค

อื่นๆ

ประสานแผนเพื่อบรรลุ 
เป้าหมาย ๑๐ ปี

จัดกลไกประสานงาน
ระหว่างแผน  

(ประเด็น	องค์กร	พื้นที่ 
ระบบสนับสนุน)

พัฒนาระบบ 
งบประมาณสนับสนุน

โครงการแบบ  
“ลงทุนร่วม”

ก�าหนดประเด็น 
บูรณาการร่วม 3 ปี

ที่เหมาะสมกับ
แต่ละแผน

แผนระบบสื่อและ
วิถีสุขภาวะทางปัญญา

แผนส่งเสริมการเรียนรู้
สุขภาวะ

แผนระบบและกลไก
สนับสนุน

งานพัฒนาและจัดการ
กลุ่มงานกลาง
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การจัดท�าแผนหลัก ๓ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) อย่างบูรณาการ

	 ในก�รจัดทำ�แผนหลัก	๓	ปี	(๒๕๕๘	–	๒๕๖๐)	ฉบับนื้	สสส.	ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รประส�นแผน
เพื่อบรรลุเป้�หม�ย	๑๐	ปีของ	สสส.	ที่ว่�	“ทุกคนมีอ�ยุยืนย�วขึ้นอย่�งมีสุขภ�วะ”	ซึ่งมีเป้�หม�ยเฉพ�ะ	
๑๐	ปี	ควบคูก่บัก�รประส�นง�นระหว่�งแผนเชงิประเดน็	แผนเชงิองค์กร	แผนเชงิพืน้ที	่และแผนเชงิระบบ
สนับสนุน	อย่�งไรก็ต�ม	 เนื่องจ�กลักษณะสำ�คัญของเป้�หม�ย	สสส.	คือ	 เป็นเป้�หม�ยระดับช�ติและ 
ต้องทำ�ง�นที่ได้ผลในระดับประช�กร	 ซึ่งมีภ�คส่วนต่�งๆ	 ที่เกี่ยวข้องม�ร่วมกันกำ�หนด	 รวมถึงมี 
ก�รดำ�เนินง�นเพื่อนำ�ม�สู่ก�รบรรลุประโยชน์ร่วมกัน	โดยเจ้�ภ�พหลักในแต่ละเป้�หม�ยเฉพ�ะ	๑๐	ปี	ได้
มีก�รวิเคร�ะห์แผนต�ม	“กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของ สสส.”	ทั้ง	๕	ขั้นตอน	ได้แก่	(๑)	ก�รใช้
องค์คว�มรูใ้นก�รทบทวนเป้าหมายร่วมหรอืห�กยงัไม่มเีป้�หม�ยร่วมกต้็องมกี�รวเิคร�ะห์ประโยชน์ร่วม
และประโยชน์เฉพ�ะของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทีอ่ยูใ่นเป้�หม�ย	๑๐	ปีอย่�งถ่องแท้	ทัง้ในมติขิองเศรษฐศ�สตร์	
ก�รสัมพันธ์	 หรือสังคม	ก่อนนำ�ม�สู่ก�รกำ�หนดเป้�หม�ยร่วม	และ	 (๒) ทบทวนยุทธศาสตร์ร่วมซึ่งมี 
ผู้รับผิดชอบ	 เพื่อทำ�คว�มเข้�ใจบทบ�ทและพันธกิจของผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วน	 รวมถึงทรัพย�กร 
ตลอดจนแผนปฏิบัติง�นของผู้รับผิดชอบนั้น	ห�กยังไม่มียุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�นก็ให้ว�งยุทธศ�สตร์
ร่วมเสียก่อน	 โดยในก�รว�งยุทธศ�สตร์ร่วมนั้นได้นำ�คว�มรู้ท�งกฎหม�ย	นโยบ�ย	สถ�นก�รณ์	 ข้อมูล



แผน สสส. เสริมพลัง/ลด 
ช่องว่าง

ยุทธศาสตร์ร่วม ก�าหนด 
เป้าหมายร่วม

• เชือ่มโยงทศิท�งเป้�หม�ย 
	 และยุทธศ�สตร์ระยะ		
	 10	ปี

• กำ�หนดเป็นแผนหลัก	3	ปี 
	 และแผนดำ�เนินง�น	 	
	 ประจำ�ปี

• วิเคร�ะห์ยุทธศ�ตร์ช�ติ 
	 และแผนปฏิบัติก�รของ 
	 ผู้เกี่ยวข้องเพื่ออุดช่องว่�ง 
	 ภ�ยใต้บทบ�ทของ	สสส.

• มีผู้รับผิดชอบและ	 	
	 งบประม�ณที่ชัดเจน

• ผู้รับผิดชอบจัดทำ�	 	
	 แผนปฏิบัติง�น

• พิจ�รณ�คว�มสอดคล้อง 
	 ของเป้�หม�ยช�ติกับ	
	 เป้�หม�ยหลัก	10	ปี
	 ของ	สสส.

เจ้�ภ�พหลักในแต่ละเป้�	10	ปี

วิเคร�ะห์เพื่อจัดทำ�แผนที่ท�งเดินและกำ�หนดเจ้�ภ�พร่วมในแต่ละแผน

ติดต�ม	กำ�กับและสนับสนุนก�รทำ�ง�นทั้งภ�ยในและภ�ยนอก	สสส.
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แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	

วิช�ก�รหรือก�รถอดองค์คว�มรู้จ�กผู้ที่มีประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�นร่วมประกอบก�รว�งยุทธศ�สตร์
ด้วย	 (๓)	 ทำ�ก�รวิเคร�ะห์จ�กยุทธศ�สตร์ร่วมของประเทศและแผนปฏิบัติก�รของผู้เกี่ยวข้องเพื่อหา 
ช่องว่างในการด�าเนินงาน ที่สอดคล้องกับบทบ�ทของ	 สสส.	 (๔)	 ก่อนจัดท�าเป็นแผนหลัก ๓ ปี  
(๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) และแผนด�าเนินงานประจ�าปี ๒๕๕๘	ที่เชื่อมโยงเป้�หม�ยและยุทธศ�สตร์ของประเทศ	
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งคือตอบสนองต่อทิศท�ง	 เป้�หม�ย	 และยุทธศ�สตร์ระยะ	 ๑๐	 ปี	 อย่�งไรก็ต�ม	 
ก�รดำ�เนินง�นเพื่อตอบสนองเป้�หม�ยเฉพ�ะใดๆ	 นั้น	 มักจะต้องก�รก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นและ 
ก�รสนับสนุนจ�กหล�ยๆ	แผนใน	สสส.	 แผนที่เป็นเจ้�ภ�พหลักจึงต้องมีก�ร	 (๕) วิเคราะห์เพื่อจัดท�า
แผนที่ทางเดินร่วมกับแผนอื่นๆ	 ที่เป็นเจ้�ภ�พร่วม	 โดยคำ�นึงถึงขอบเขตก�รทำ�ง�นในแต่ละแผนต�ม 
ตัวแบบก�รทำ�ง�นระดับองค์กรของ	สสส.	๓๕

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของ สสส.

๓๕	 เจ้�ภ�พหลักทุกแผนได้จัดส่งข้อมูลแผนยุทธศ�สตร์ก�รที่ผ่�นก�รวิเคร�ะห์แล้วให้	สนย.	เพื่อสังเคร�ะห์และส่งให้กับเจ้�ภ�พร่วม
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	 ผลจ�กก�รวิเคร�ะห์แผนต�มกระบวนก�รว�งแผนยุทธศ�สตร์ของ	 สสส.	 นอกจ�กจะได้แผนที่ 
ท�งเดนิในแต่ละเป้�หม�ยเฉพ�ะ	๑๐	 ปีร่วมกบัแผนอืน่ๆ	และเป็นก�รทบทวนเจ้�ภ�พร่วมแล้ว	ผูบ้รหิ�รของ	
สสส.	 ในทุกแผนยังได้ตกลงร่วมกันเพื่อให้ทุกแผนกำ�หนด	“เป้าหมายและตัวชี้วัดร่วม”	 เพื่อบูรณ�ก�ร 
กับแผนอื่น	 โดยให้นำ�้หนักสำ�หรับเป�้หม�ยและตัวชี้วัดร่วมชุดนี้อย�่งน้อยร้อยละ	๒๐	 	 โดยในช่วง	๓	ปี 
ข้�งหน้�	 สสส.	 จะให้คว�มสำ�คัญกับก�รบูรณ�ก�รเพื่อตอบสนองเป้�หม�ยเฉพ�ะ	 ๑๐	 ปี	 โดยให้ 
คว�มสำ�คัญในประเด็นดังนี้

ชุมชนสุขภาวะ โรงเรียนและ 
สถานศึกษา

ระบบบริการสุขภาพ องค์กร

•	 ๑.	ลดอัตร�ก�รสูบบุหรี่
•	 ๑.	ลดอัตร�ก�รดื่มสุร�
•	 ๒.	เพิม่อตัร�ก�รบรโิภคผกั 
	 และผลไม้อย่�งเพยีงพอ
•	 ๒.	เพิม่ก�รมกีจิกรรมท�ง	 
	 ก�ยประจำ�ของคนไทย
•	 ๓.	ลดอัตร�ก�รต�ย
	 จ�กอุบัติเหตุท�งถนน
•	 ๓.	 ลดคว�มชุกของภ�วะ 
	 นำ้�หนักตัวเกินและ	 	
	 โรคอ้วนในเด็ก
•	 ๓.	เพิ่มสัดส่วนของ	 	
	 ครอบครัวอบอุ่น
•	 ๔.	ลดอุบัติก�รณ์ก�ร	
	 ติดเชื้อเอดส์ในหญิง		
	 ตั้งครรภ์
•	 ๕.	ชมุชนและท้องถิน่		
	 เข้มแขง็

•	 ๑.	ลดอัตร�ก�รสูบบุหรี่
•	 ๑.	ลดอัตร�ก�รดื่มสุร�
•	 ๒.	เพิม่อตัร�ก�รบรโิภคผกั 
	 และผลไม้อย่�งเพียงพอ
•	 ๒.	เพิม่ก�รมกีจิกรรมท�ง 
	 ก�ยประจำ�ของคนไทย
•	 ๓.	ลดอัตร�ก�รต�ย	
	 จ�กอุบัติเหตุท�งถนน
•	 ๓.	ลดคว�มชุกของภ�วะ	
	 นำ้�หนักตัวเกินและ	 	
	 โรคอ้วนในเด็ก
•	 ๔.	เพิ่มสัดส่วนของ	 	
	 ครอบครัวอบอุ่น
•	 ๕.	ลดอุบัติก�รณ์ก�ร	
	 ติดเชื้อเอดส์ในหญิง		
	 ตั้งครรภ์

•	 ๑.	ลดอัตร�ก�รสูบบุหรี่
•	 ๑.	ลดอัตร�ก�รดื่มสุร�
•	 ๒.	เพิม่อตัร�ก�รบรโิภคผกั 
	 และผลไม้อย่�งเพียงพอ
•	 ๒.	เพิม่ก�รมกีจิกรรมท�ง 
	 ก�ยประจำ�ของคนไทย
•	 ๓.	ลดอัตร�ก�รต�ย	
	 จ�กอุบัติเหตุท�งถนน
•	 ๓.	 ลดคว�มชุกของภ�วะ 
	 นำ้�หนักตัวเกินและ	 	
	 โรคอ้วนในเด็ก
•	 ๔.	เพิ่มสัดส่วนของ	 	
	 ครอบครัวอบอุ่น
•	 ๕.	ลดอุบัติก�รณ์ก�ร	
	 ติดเชื้อเอดส์ในหญิง		
	 ตั้งครรภ์

•	 ๑.	ลดอัตร�ก�รสูบบุหรี่
•	 ๑.	ลดอัตร�ก�รดื่มสุร�
•	 ๑.	เพิ่มสัดส่วนของ	 	
	 ครอบครัวอบอุ่น
•	 ๒.	เพิม่อตัร�ก�รบรโิภคผกั 
	 และผลไม้อย่�งเพียงพอ
•	 ๒.	เพิ่มก�รมีกิจกรรมท�ง 
	 ก�ยประจำ�ของคนไทย
•	 ๓.	ลดอัตร�ก�รต�ย	
	 จ�กอุบัติเหตุท�งถนน
•	 ๓.	ลดคว�มชุกของภ�วะ	
	 นำ้�หนักตัวเกินและ	 	
	 โรคอ้วนในเด็ก
•	 ๔.	ลดอุบัติก�รณ์ก�ร	
	 ติดเชื้อเอดส์ในหญิง		
	 ตั้งครรภ์
•	 ๕.	ชุมชนและท้องถิ่น	
	 เข้มแข็ง

อื่นๆ

•	 ๑.	ลดอัตร�ก�รสูบบุหรี่
•	 ๑.	ลดอัตร�ก�รดื่มสุร�
•	 ๒.	เพิม่อตัร�ก�รบรโิภคผกั 
	 และผลไม้อย่�งเพียงพอ
•	 ๒.	เพิม่ก�รมกีจิกรรมท�ง 
	 ก�ยประจำ�ของคนไทย
•	 ๓.	ลดอัตร�ก�รต�ย	
	 จ�กอุบัติเหตุท�งถนน
•	 ๓.	ลดคว�มชุกของภ�วะ	
	 นำ้�หนักตัวเกินและ	 	
	 โรคอ้วนในเด็ก
•	 ๓.	เพิ่มสัดส่วนของ	 	
	 ครอบครัวอบอุ่น
•	 ๔.	ลดอุบัติก�รณ์ก�ร	
	 ติดเชื้อเอดส์ในหญิง		
	 ตั้งครรภ์
•	 ๕.	ชุมชนและท้องถิ่น	
	 เข้มแข็ง



ส่วนที่๓
รายละเอียดแผนหลัก
๑ แผนควบคุมยาสูบ 

๒ แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด 

๓ แผนจัดการความปลอดภัยทางถนนและภัยพิบัติ 

๔ แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 

๕ แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 

๖ แผนสุขภาวะชุมชน 

๗ แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

๘ แผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร 

๙ แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย  

๑๐ แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา 

๑๑ แผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ 

๑๒ แผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบ
 บริการสุขภาพ 

๑๓ แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อ
 การสร้างเสริมสุขภาพ 

๑๔ แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ 

๑๕ แผนสร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะ 
 งานพัฒนาและจัดการกลุ่มงานกลาง 
 งานบริหารจัดการกองทุนและส�านักงาน 
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แผนควบคุมย�สูบ	

สรุปทิศทางและเป้าหมาย 

	 แผนควบคุมย�สูบ	 ยึดหลักก�รดำ�เนินง�นที่สอดคล้องกับทิศท�ง	 เป้�หม�ยและยุทธศ�สตร์	 
สสส.	 ระยะ	 ๑๐	 ปี	 (๒๕๕๕	 -	 ๒๕๖๔)	 โดยมีก�รขับเคลื่อนต�มยุทธศ�สตร์หลัก	 “ส�นส�มพลัง”	 
ประกอบด้วยพลงัท�งปัญญ�	พลงัท�งสงัคม	และพลงันโยบ�ย	และเป็นกลไกทีช่่วยสร้�งคว�มเข้มแขง็และ
สนับสนุนให้เกิดคว�มเชื่อมโยงของพลังทั้งส�ม	 รวมทั้งมีแนวท�งก�รดำ�เนินง�นของแผนสอดคล้องกับ
แผนยทุธศ�สตร์ก�รควบคมุย�สบูแห่งช�ต	ิปี	๒๕๕๘	-	๒๕๖๒	โดยมุง่เน้นก�รดำ�เนนิง�นเพือ่ลดพฤตกิรรม
ก�รบริโภคย�สูบในประช�กรทุกกลุ่ม	 โดยเฉพ�ะในกลุ่มผู้หญิงและผู้ที่อ�ศัยอยู่ในเขตชนบท	 ก�รพัฒน�
และผลักดันให้เกิดม�ตรก�รท�งนโยบ�ยด้�นก�รควบคุมย�สูบที่สำ�คัญ	ก�รพัฒน�ให้เกิดม�ตรก�รและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อลดก�รบริโภคย�สูบและลดอัตร�ก�รได้รับควันบุหรี่มือสอง	 ก�รสนับสนุนให้เกิดก�ร
บงัคบัใช้กฎหม�ยทีเ่ข้มแขง็และมปีระสทิธภิ�พ	ก�รป้องกนันกัสบูหน้�ใหม่ในกลุม่เดก็	เย�วชนและผูห้ญงิ	
ก�รพัฒน�รูปแบบนวัตกรรมในก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ	 และก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นบริก�รเลิกบุหรี่ 
ในสถ�นบริก�รระดับต่�งๆ

	 ทั้งนี้	 เพื่อให้เกิดก�รเชื่อมโยงกับแผนง�นอื่นๆ	 ต�มภ�รกิจหลักของ	 สสส.	 กลุ่มแผนง�นภ�ยใต้ 
แผนควบคุมย�สูบจะเน้นก�รพัฒน�ง�นที่เกี่ยวข้องดังนี้

	 ๑.	 ก�รดำ�เนินง�นภ�ยในกลุ่มแผนง�นจะเน้นก�รถอดบทเรียนจ�กกรณีคว�มสำ�เร็จเพื่อพัฒน�
ต้นแบบหรือรูปแบบก�รดำ�เนินง�นที่ชัดเจนและเชื่อมประส�นกับแผนง�นอื่น	 เพื่อขย�ยผลทั้งใน 
เชิงของกลุ่มเป้�หม�ยและพื้นที่	 อ�ทิ	 ก�รเชื่อมกับง�นสร้�งเสริมสุขภ�วะองค์กร	ก�รเชื่อมกับแผนเด็ก
และเย�วชนเพื่อขย�ยประเด็นป้องกันนักสูบหน้�ใหม่	ก�รขย�ยประเด็นผ่�นพื้นที่ชุมชน	เป็นต้น

	 ๒.	 เสริมศักยภ�พภ�คีย�สูบ	 และบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นด้�นก�รควบคุมย�สูบร่วมกับประเด็น
อื่นๆ	 ได้แก่	 แอลกอฮอล์	 อุบัติเหตุ	 ก�รพนัน	 ย�เสพติด	 รวมถึงสร้�งคว�มร่วมมือกับเครือข่�ยควบคุม 

๑
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โรคไม่ติดต่อ	 (NCDs	network)	 และก�รประส�นก�รสนับสนุนภ�คีเครือข่�ยของ	สสส.	 ในแผนต่�งๆ	 
ทัง้ภ�คเีชงิประเดน็และภ�คเีชงิองค์กร	เช่น	เครอืข่�ยครอบครวั	สถ�นประกอบก�ร	กองทพัไทย	เครอืข่�ย 
นกัออกกำ�ลงัก�ย	เครอืข่�ยควบคมุโรคไม่ตดิต่อ	เพือ่สอดแทรกและบรูณ�ก�รก�รควบคมุย�สบูในกจิกรรม
สร้�งเสริมสุขภ�วะเชิงบวกอื่นๆ	 ตลอดจนก�รขย�ยคว�มร่วมมือกับ	 “องค์กรร่วมทุน”	 ที่มีศักยภ�พ 
ในก�รดำ�เนินง�นด้�นนี้ด้วยทุนทรัพย์ตนเองหรือร่วมสนับสนุนทุนในกิจกรรมที่เห็นประโยชน์ร่วม 
ท�งสังคมให้ม�กขึ้น

จุดเน้นของแผน

 ๑. ด้านนโยบายสาธารณะ และการบังคับใช้กฎหมาย

	 	 ๑.๑	 เน้นก�รบงัคบัใช้กฎหม�ยในนโยบ�ย/	ม�ตรก�รทีม่อียูอ่ย่�งเข้มข้นและต่อเนือ่ง	โดยเฉพ�ะ
นโยบ�ยก�รคุ้มครองสุขภ�พผู้ไม่สูบบุหรี่เพื่อลดอัตร�ผู้ได้รับควันบุหรี่มือสอง

	 	 ๑.๒	 ผลักดันนโยบ�ย/	ม�ตรก�รใหม่ที่เตรียมก�รไว้แล้ว	ได้แก่	

	 	 	 (๑)	 พระร�ชบัญญัติควบคุมก�รบริโภคย�สูบ	พ.ศ.	....
	 	 	 (๒)	 ก�รแทรกแซงนโยบ�ยส�ธ�รณะของบริษัทบุหรี่	
	 	 	 (๓)	 ก�รโฆษณ�ผลิตภัณฑ์ย�สูบและก�รส่งเสริมก�รข�ย	
	 	 	 (๔)	 ก�รขึ้นภ�ษีบุหรี่	โดยเฉพ�ะบุหรี่มวนเอง/	ย�เส้น
	 	 	 (๕)	 ลดจำ�นวนบุหรี่ปลอดภ�ษีที่นำ�เข้�
	 	 	 (๖)	 ก�รยกเลิกข้อยกเว้นภ�ษีใบย�เส้นพันธุ์พื้นเมือง
	 	 	 (๗)	 ก�รควบคุมมิให้ร้�นค้�ปลอดภ�ษี	(Duty	Free)	ข�ยผลิตภัณฑ์ย�สูบ
	 	 	 (๘)	 จำ�กัดก�รเข้�ถึงบุหรี่	โดยเฉพ�ะในกลุ่มเย�วชน/	นักสูบหน้�ใหม่	เช่น	กำ�หนดพื้นที่ 
	 	 	 	 	 ร้�นจำ�หน่�ยบุหรี่

 ๒. ด้านวิชาการและระบบข้อมูลข่าวสาร

	 	 ๒.๑	 สนับสนุนให้มีก�รดำ�เนินง�นวิจัยเชิงปฏิบัติก�ร	 (action	 research)	 ก�รวิจัยใช้ชุมชน
เป็นฐ�น	(community-based	research)	ให้ม�กขึ้น	โดยเชื่อมประส�นชุมชนท้องถิ่นร่วมกระบวนก�ร

	 	 ๒.๒	พฒัน�ง�นวจิยั/วชิ�ก�รให้เพยีงพอต่อก�รขบัเคลือ่นเชงินโยบ�ย	และก�รขบัเคลือ่นของ
เครือข่�ยรณรงค์	และนำ�คว�มรู้ที่ได้กลับม�ใช้ในก�รพัฒน�ง�นอย่�งต่อเนื่อง

	 	 ๒.๓	 จัดทำ�ระบบข้อมูล	สังเคร�ะห์ง�นวิจัย/	วิช�ก�รให้ง่�ยต่อก�รนำ�ไปใช้ง�น

 ๓. ด้านเครือข่ายการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และการขยายสถานที่ปลอดบุหรี่

	 	 ๓.๑	 มุ ่งเน้นก�รป้องกันนักสูบหน้�ใหม่โดยเฉพ�ะในกลุ ่มเย�วชนและผู ้หญิง	 ลดก�ร 
สูบในผู้ช�ย/	ผู้ที่อยู่ในชนบท
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	 	 ๓.๒	 เน้นก�รป้องกันก�รได้รับควันบุหรี่มือสองและมือส�ม	 โดยก�รขย�ยพื้นที่รูปธรรม 
ปลอดบุหรี่ทั้งต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด	และรณรงค์เพิ่มเติม	เช่น	ก�รรณรงค์บ้�นปลอดบุหรี่	เป็นต้น

	 	 ๓.๓	 เน้นก�รสื่อส�รเพื่อปรับค่�นิยมให้ผลิตภัผลิตภัณฑ์ย�สูบ	 อุตส�หรรมย�สูบ	 และ 
ผู้สูบบุหรี่	เป็นสิ่งไม่ปกติธรรมด�	(de-normalization)	

	 	 ๓.๔	 สนับสนุนก�รทำ�ง�นในพื้นที่/	 จังหวัด	 เพื่อพัฒน�รูปแบบ	 (model	 development)	 
ในพื้นที่		รวมถึงประเมินผล/	ประสิทธิผลม�ตรก�รหรือก�รทำ�ง�นในพื้นที่

	 	 ๓.๕	 ผลักดันง�นบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นด้�นก�รควบคุมย�สูบร่วมกับแผนง�นอื่นๆ	 ได้แก่	 
แผนสุขภ�วะชุมชนแผนสุขภ�วะเด็ก	 เย�วชน	 และครอบครัว	 แผนสร้�งสรรค์โอก�สและนวัตกรรม 
สขุภ�วะ	แผนก�รสร้�งเสรมิสขุภ�พผ่�นระบบบรกิ�ร	แผนก�รสร้�งเสรมิสขุภ�วะในองค์กร	แผนสขุภ�วะ
ประช�กรกลุ่มเฉพ�ะ	เป็นต้น	

 ๔. ด้านบริการเลิกบุหรี่

	 	 ๔.๑	 พัฒน�รูปแบบระบบก�รบำ�บัดและส่งต่อให้ชัดเจน	มีประสิทธิภ�พ	และเพิ่มก�รเข้�ถึง
บริก�รช่วยเลิกบุหรี่	โดยผลักดันให้มีย�ช่วยเลิกบุหรี่ในบัญชีย�หลักแห่งช�ติ

วัตถุประสงค์ 

	 ๑.	 ลดอัตร�ก�รสูบบุหรี่ของประช�ชนไทย

	 ๒.	 พัฒน�ให้เกิดม�ตรก�รและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดก�รสูบบุหรี่และลดอัตร�ก�รได้รับควันบุหรี่ 
มือสองของประช�ชนไทย	

	 ๓.	 พัฒน�เป้�หม�ย	กลไก	และก�รประส�นง�นของภ�คีต่�งๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

	 ๔.	 สนับสนุนให้เกิดก�รบังคับใช้กฎหม�ยและนโยบ�ยที่มีอยู่

	 ๕.	 พัฒน�ฐ�นข้อมูล	องค์คว�มรู้	และก�รจัดก�รคว�มรู้ที่จำ�เป็น

	 ๖.	 พัฒน�ก�รรับรู้และสร้�งคว�มตระหนักประเด็นก�รไม่สูบบุหรี่ในประช�กรกลุ่มต่�งๆ	

	 ๗.	 พัฒน�เครือข่�ยก�รมีส่วนร่วมจ�กภ�คประช�ชนและองค์กรต่�งๆ

	 ๘.	 พัฒน�รูปแบบและบริก�รเลิกบุหรี่ที่มีประสิทธิภ�พ

เป้าหมาย ๓ ปี ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดร่วม

ตัวชี้วัดหลัก (น�้าหนักร้อยละ ๘๐)

	 ๑.	 คว�มชุกก�รเสพย�สูบของประช�กรไทย	ลดลงเมื่อสิ้นปี	 ๒๕๖๐	 เหลือไม่เกินร้อยละ	 ๑๗.๘	
(ข้อมลูปี ๒๕๕๖ อตัราการสบูบหุรีข่องประชากรไทยโดยรวมร้อยละ ๑๙.๙๔) (อ้างองิตามแผนยทุธศาสตร์
การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)
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	 ๒.	 เกดิม�ตรก�รและสิง่แวดล้อมทีส่่งผลต่อแนวโน้มก�รลดลงของอตัร�ก�รสบูบหุรีใ่นประช�กร
ไทย	โดยพฒัน�/	ผลกัดนันโยบ�ย	กฎหม�ย	ม�ตรก�ร	แนวปฏบิตัเิพือ่ก�รควบคมุย�สบูให้เป็นไปต�มแผน
ยุทธศ�สตร์ก�รควบคุมย�สูบแห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๕๘	–	๒๕๖๒

	 ๓.	 เกดิรปูแบบก�รบงัคบัใช้กฎหม�ยเข้มแขง็ขึน้	โดยก�รสนบัสนนุให้ภ�คประช�สงัคมมส่ีวนร่วม
ในก�รเฝ้�ระวังก�รบังคับใช้กฎหม�ย	ไม่น้อยกว่�	๑๕	จังหวัด	

	 ๔.	 เกิดกรณีตัวอย่�งกลไกก�รดำ�เนินง�นควบคุมย�สูบในระดับจังหวัดไม่น้อยกว่�	๑๕	จังหวัด	

	 ๕.	 เกดิองค์คว�มรูจ้�กก�รวจิยัทีจ่ำ�เป็นสำ�หรบัก�รควบคมุย�สบูของประเทศไทย	จำ�นวนไม่น้อย
กว่�	๓๐	เรื่อง	และมีเวทีวิช�ก�รระดับช�ติทุกปี

	 ๖.	 เกิดก�รรับรู้และตระหนักถึงประเด็นก�รไม่สูบบุหรี่ม�กขึ้นในประช�ชนไทย	 อย่�งน้อย	 ๒	
ประเด็นสำ�คัญ

	 ๗.	 เกิดก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นบริก�รเลิกบุหรี่ในระดับบริก�รต่�งๆ	และมีก�รขย�ยตัวของบริก�ร
เลิกบุหรี่ของประเทศ	ส�ยด่วนเลิกบุหรี่แห่งช�ติ	ส�ม�รถบริก�รเปิดให้บริก�รแก่ประช�ชนทั้งเชิงรับและ 
เชิงรุกโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่�	 ๑๕,๐๐๐	ครั้งต่อเดือน	 มีจำ�นวนผู้ติดบุหรี่ที่ม�ใช้บริก�รรับคำ�ปรึกษ�และ
ป้องกันก�รสูบซำ้�	โดยเฉลี่ยไม่ตำ�่กว่�	๔,๐๐๐	ร�ยต่อเดือน	และมจีำ�นวนผู้เลิกบุหรีไ่ด้ไม่ตำ่�กว่�ร้อยละ	๒๐	

	 ๘.	 เครือข่�ยวิช�ชีพสุขภ�พ	เช่น	คลินิกฟ้�ใส	ร้�นย�	คลินิกทันตกรรม	มีก�รขย�ยเครือข่�ยหน่วย
ก�รเลิกบุหรี่ที่มีคุณภ�พ	ส�ม�รถให้บริก�รได้ต�มม�ตรฐ�น	รวมไม่น้อยกว่�	๔๐๐	แห่ง	

	 ๙.	 มีจังหวัดต้นแบบที่เห็นผลสำ�เร็จเป็นรูปธรรมในก�รจัดบริก�รเลิกบุหรี่ระหว่�งกลุ่มเครือข่�ย
วิช�ชีพสุขภ�พต่�งๆ	อย่�งน้อย	๑	จังหวัด	

ตัวชี้วัดร่วม (น�้าหนักร้อยละ ๒๐) 

	 ๑๐.	 บูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นร่วมกับปัจจัยเสี่ยงหลักอื่น	เช่น

	 	 ๑๐.๑	 ร่วมกับแผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด	 เฝ้�ระวังและบังคับใช้ 
	 	 	 	 กฎหม�ยของย�สูบกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 	 ๑๐.๒	 ร่วมกับแผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด รวมถึงแผนจัดการความ 
    ปลอดภัยทางถนนและภัยพิบัติ	 รณรงค์ป้องกันปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มเย�วชน	 (ยาสูบ  
    เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน ยาเสพติด และการจัดการความปลอดภัยทางถนน)

	 	 ๑๐.๓	 ร่วมกับแผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด และแผนจัดการความ 
    ปลอดภัยทางถนนและภัยพิบัติ	 ทำ�ง�นเชิงป้องกันปัจจัยเสี่ยงในชุมชน	 (ยาสูบ  
    เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน ยาเสพติด การจัดการความปลอดภัยทางถนนและ  
    ภัยพิบัติ)  



ก�รพัฒน�เครือข่�ยเพื่อ
ก�รรณรงค์	สนับสนุนนโยบ�ยและ

บริก�รอดบุหรี่
-	ภ�คีรณรงค์

–	องค์กรวิช�ชีพสุขภ�พ
-	สื่อมวลชน

แผนควบคุมยาสูบ
-	แกนเชื่อมประส�น	เสริมพลัง

ก�รพัฒน�นโยบ�ยและก�รบังคับใช้กฎหม�ย

-	คณะกรรมก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบแห่งช�ติ

-	กรมควบคุมโรค

พัฒน�วิช�ก�รและระบบข้อมูลข่�วส�ร

-	ศูนย์วิจัยและจัดก�รคว�มรู้

มห�วิทย�ลัยมหิดล
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แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	

	 ๑๑.	 บูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นประเด็นย�สูบร่วมกับแผนง�นอื่นๆ	ใน	สสส.	เช่น

	 	 ๑๑.๑	 ร่วมกับแผนสุขภาวะชุมชน	 ในก�รเชื่อมประส�นบูรณ�ก�รขย�ยผลก�รดำ�เนินง�น 
	 	 	 	 ด้�นก�รควบคุมย�สูบในระดับพื้นที่/	ชุมชน

	 	 ๑๑.๒	 ร่วมกบัแผนสขุภาวะเดก็ เยาวชน และครอบครวั	ขย�ยผลก�รดำ�เนนิง�นเพือ่ป้องกนั 
	 	 	 	 นักสูบหน้�ใหม่ในกลุ่มเด็กและเย�วชน

	 	 ๑๑.๓	 ร่วมกับแผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร ในก�รขย�ยผลก�รดำ�เนินง�นเพื่อ 
	 	 	 	 ก�รลด	 ละ	 เลิกก�รสูบบุหรี่และสนับสนุนให้มีนโยบ�ยหรือม�ตรก�รให้เกิดสถ�น 
	 	 	 	 ประกอบก�รปลอดบุหรี่

	 	 ๑๑.๔	 ร่วมกับแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ	 ในก�รขย�ยผลก�รดำ�เนินง�นเพื่อก�รลด	 
	 	 	 	 ละ	เลิกบุหรี่ในประช�กรกลุ่มเฉพ�ะ

	 	 ๑๑.๕ ร่วมกับแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	 ในก�รขย�ยพื้นที่ปลอดบุหรี	่ และก�รติดป้�ย 
	 	 	 	 แสดงเขตปลอดบุหรี่ต�มกฎหม�ย	

ยุทธศาสตร์

	 ประส�นก�รดำ�เนินง�นท�งวิช�ก�ร	 ก�รขับเคลื่อนสังคมและก�รพัฒน�นโยบ�ยให้เชื่อมโยงและ
สนับสนุนกันอย่�งมีประสิทธิภ�พ
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	 ก�รดำ�เนินง�นต�มยุทธศ�สตร์ดังกล่�ว	 เป็นก�รสนับสนุนให้เกิดก�รดำ�เนินง�นต�ม	 (ร่�ง)	 
แผนยุทธศ�สตร์ก�รควบคุมย�สูบแห่งช�ติฉบับที่	 ๒	 (ปี	 ๒๕๕๘	 –	๒๕๖๒)	 ซึ่งอยู่ระหว่�งก�รเสนอให้ 
คณะกรรมก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบแห่งช�ติ	 (คบยช.)	 และคณะรัฐมนตรีให้คว�มเห็นชอบต่อไป	 
โดยกำ�หนดยุทธศ�สตร์ในก�รดำ�เนินง�นควบคุมย�สูบ	๖	ยุทธศ�สตร์	ดังนี้

	 ๑.	 สร้�งเสริมคว�มเข้มแข็งและพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รควบคุมย�สูบของประเทศ

	 ๒.	 ป้องกันมิให้เกิดผู้เสพย�สูบร�ยใหม่และเฝ้�ระวังธุรกิจย�สูบ

	 ๓.	 ช่วยให้ผู้เสพเลิกใช้ย�สูบ

	 ๔.	 ควบคุมและเปิดเผยส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ย�สูบ

	 ๕.	 ทำ�สิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่

	 ๖.	 ใช้ม�ตรก�รท�งภ�ษีเพื่อเพิ่มร�ค�	และปร�บปร�มเพื่อควบคุมย�สูบ

งบประมาณ๓๖

   งบประมาณ (ล้านบาท)
  ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

	 แผนควบคุมย�สูบ	 ๓๓๕	 ๓๓๕	 ๓๓๕

๓๖	 งบประม�ณอ�จมีก�รปรับเปลี่ยนให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ในแต่ละปีได้
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แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	

	แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด	

๒
สรุปทิศทางและเป้าหมาย 

ด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด	 ว�งแผนก�รดำ�เนินง�นที่สอดคล้องกับทิศท�ง	
เป้�หม�ยและยุทธศ�สตร์	 สสส.	 ๑๐	ปี	 (๒๕๕๕	 –	๒๕๖๔)	 ซึ่งมีเป้�หม�ยเฉพ�ะที่จะต้องบรรลุ	 คือ	ลด
อัตร�ก�รดื่มสุร�ของคนไทย	ในปี	๒๕๖๓	ให้เหลือน้อยกว่�	ร้อยละ	๒๗	เพื่อลดปัญห�จ�กพฤติกรรมก�ร
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และก�รเสพสิ่งเสพติด	รวมทั้งดำ�เนินก�รต�มแนวท�งของยุทธศ�สตร์โลก
ในก�รจัดก�รปัญห�จ�กเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	(global	strategy	to	reduce	the	harmful	use	of	
alcohol)	และสอดคล้องกบัแผนยทุธศ�สตร์นโยบ�ยแอลกอฮอล์ระดบัช�ต	ิซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่ควบคมุ
ขน�ดและคว�มรุนแรงของปัญห�จ�กก�รบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย	 โดยมีเป้�หม�ย 
เชงิกลไก	คอื	ควบคมุและลดปรมิ�ณก�รบรโิภคของสงัคม	ป้องกนันกัดืม่หน้�ใหม่	(ทัง้เดก็เย�วชน	ผูห้ญงิ	 
และผู้ที่ไม่เคยดื่ม)	 และควบคุมคว�มชุกของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รบริโภค 
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	และลดคว�มรนุแรงของปัญห�แอลกอฮอล์	ทัง้นีแ้ผนควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
และสิ่งเสพติด	 จะนำ�ไปสู่ก�รสนับสนุนแผนยุทธศ�สตร์นโยบ�ยแอลกอฮอล์ระดับช�ติที่ประกอบด้วย
ยุทธศ�สตร์	๕	ประก�รในก�รจัดก�รกับปัญห�แอลกอฮอล์	ดังนี้

	 ๑.	 ก�รควบคุมก�รเข้�ถึงท�งเศรษฐศ�สตร์และท�งก�ยภ�พ	(price	and	availability)	

	 ๒.	 ก�รปรับเปลี่ยนค่�นิยมและลดแรงสนับสนุนในก�รดื่ม	(attitude)	

	 ๓.	 ก�รลดอันตร�ยจ�กก�รบริโภค	(risk	reduction)	

	 ๔.	 ก�รจัดก�รปัญห�แอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่	(alcohol	policy	at	every	setting)	

	 ๕.	 ก�รพัฒน�กลไกก�รจัดก�รและสนับสนุนที่เข้มแข็งในก�รจัดก�รกับปัญห�	 (supportive	
process)	
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	 แผนก�รดำ�เนินง�นระยะ	๓	ปี	ตั้งแต่ปี	๒๕๕๘	–	๒๕๖๐	ตั้งเป้�หม�ยลดอัตร�ก�รดื่มสุร�ของคนไทย 
ใน	ปี	๒๕๖๐	ให้เหลือน้อยกว่�ร้อยละ	๒๙.๕	โดยมียุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินก�รต�มหลักส�มเหลี่ยมเขยื้อน
ภเูข�	อนัได้แก่	๑)	ก�รสร้�งม�ตรก�ร	นโยบ�ยส�ธ�รณะ	และสร้�งสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อก�รลดก�รบรโิภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ๒)	 ก�รพัฒน�ระบบข้อมูลข่�วส�ร	คว�มรู้	 เพื่อให้คว�มรู้และผลักดันม�ตรก�ร	
๓)	 ก�รพัฒน�เครือข่�ยเพื่อรณรงค์และสนับสนุนนโยบ�ยควบคุมก�รบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 
รวมทั้งก�รส่งเสริมให้มีระบบบริก�รเลิกสุร�	 โดย	 สสส.	 มีบทบ�ทในก�รเชื่อมประส�นเครือข่�ยเพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินก�รต�มแนวท�งยุทธศ�สตร์ดังกล่�ว	 โดยเมื่อวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์และ
ผลประเมินระยะ	๓	ปีที่ผ่�นม�แล้ว	จึงมีทิศท�งเป้�หม�ยที่เน้นในช่วง	๓	ปี	ต่อไป	ตั้งแต่ปี	๒๕๕๘	–	๒๕๖๐	
โดยมีแนวท�งดังนี้

	 ๑.	 สนับสนุนก�รออกม�ตรก�ร	 กฎหม�ย	และนโยบ�ยที่จำ�เป็นต่อก�รลดก�รบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์	อ�ท	ิม�ตรก�รท�งภ�ษแีละร�ค�	ม�ตรก�รจำ�กดัใบอนญุ�ตและเพิม่ค่�ธรรมเนยีม		ม�ตรก�ร
ห้�มโฆษณ�	และเพิม่ก�รจำ�กดัสถ�นทีแ่ละเวล�ข�ยรวมถงึก�รพฒัน�นโยบ�ยยทุธศ�สตร์ในระดบัจงัหวดั

	 ๒.	 สนับสนุนก�รเพิ่มประสิทธิภ�พของก�รบังคับใช้กฎหม�ยควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 ๓.	 พัฒน�ระบบข้อมูลข่�วส�ร	องค์คว�มรู้	ง�นวิช�ก�ร	และวิจัยเชิงปฏิบัติก�รเพื่อตอบสนองกับ
ก�รผลักดันนโยบ�ยและขับเคลื่อนรณรงค์	รวมทั้งก�รวิจัยเพื่อประเมินผล

	 ๔.	 ขย�ยภ�คเีชงิยทุธศ�สตร์	พฒัน�ศกัยภ�พและคว�มก้�วหน้�ของเครอืข่�ย	และพฒัน�ม�ตรก�ร
ชมุชนเพือ่ลด	ละ	เลกิก�รบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	รวมถงึก�รสือ่ส�รรณรงค์ทีเ่ป็นระบบ	และเน้นเพือ่
ป้องกันนักดื่มหน้�ใหม่

	 ๕.	 ขย�ยรปูแบบก�รบรกิ�รเลกิสรุ�ด้วยก�รพฒัน�กลยทุธ์ก�รผลกัดนันโยบ�ยขย�ยผล	เชือ่มโยง
ระบบบรกิ�รเลกิสรุ�เข้�กบักจิกรรมรณรงค์ป้องกนั	และสือ่ส�รให้ผูม้ปัีญห�ก�รดืม่สรุ�เข้�ถงึบรกิ�รเลกิ
สุร�ได้อย่�งทั่วถึง

	 ๖.	 บูรณ�ก�รและตั้งเป้�หม�ยร่วมกับแผนอื่นๆ	 ของ	สสส.	 ในก�รดำ�เนินง�นควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในกลุ่มเป้�หม�ย	องค์กร	ชุมชน	และพื้นที่ต่�งๆ	

ด้านการลดปัญหาจากการพนัน

	 กลุ่มแผนง�นด้�นก�รลดปัญห�จ�กก�รพนันมีก�รขับเคลื่อนง�นต�มยุทธศ�สตร์หลัก	“ส�นส�ม
พลัง”	ประกอบด้วยพลังท�งปัญญ�	พลังท�งสังคม	และพลังนโยบ�ยเพื่อให้ส�ม�รถขับเคลื่อนง�นให้
เข้มแข็งม�กยิ่งขึ้น	พัฒน�ให้เกิดระบบฐ�นข้อมูลสถิติด้�นก�รควบคุมปัญห�ก�รพนันระดับช�ติ	มุ่งเน้น
ให้สังคมตระหนักถึงปัญห�จ�กก�รพนัน	มีหน่วยง�น	(ทั้งระดับช�ติและระดับท้องถิ่น)	เป็นเจ้�ภ�พร่วม
ในก�รจัดระเบียบ	มีนโยบ�ย	ม�ตรก�ร	และกลไกที่มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล	 เพื่อมุ่งสู่ก�รลดผล 
กระทบต่อกลุ่มเป้�หม�ยโดยเฉพ�ะเด็กและเย�วชน	แนวโน้มก�รขย�ยตัวของก�รพนันที่มีหล�กหล�ย 
รูปแบบทั้งที่ถูกกฎหม�ยและไม่ถูกกฎหม�ย	เช่น	ก�รเพิ่มจำ�นวนสล�กกินแบ่งรัฐบ�ล	หวย	๒	ตัว	๓	ตัว	
ก�รเพิ่มประเภทสล�ก	ทั้งนี้เนื่องจ�กรัฐมีเป้�หม�ยที่จะเพิ่มพื้นที่ก�รพนันเพื่อเป็นแหล่งร�ยได้	 รวมทั้ง
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ก�รขย�ยตวัของก�สโินช�ยแดน	ตลอดจนพฒัน�ก�รของรปูแบบบรหิ�รจดัก�รก�รพนนัรปูแบบใหม่ๆ	เช่น	
ทัวร์นักพนัน	หรือ	พนันออนไลน์ข้�มพรมแดน	ทำ�ให้ก�รพนันขย�ยขอบเขตครอบคลุมผู้คนหล�กวัยและ
หล�ยพื้นที่ในสังคม	ก�รดำ�เนินง�นระยะ	๓	ปี	(๒๕๕๘	-	๒๕๖๐)	กลุ่มแผนง�นฯ	จึงกำ�หนดผลลัพธ์ระดับ
เป้�หม�ย	 (ultimate	 outcome)	 ร่วมกัน	คือก�รสร้�งคว�มรู้และเผยแพร่ให้สังคมตระหนักถึงปัญห�
ของก�รพนัน	 โดยเฉพ�ะผลกระทบที่อ�จเกิดกับเย�วชน	 เพื่อทำ�ให้สังคมรับรู้และตระหนักถึงประเด็น
ปัญห�และผลกระทบที่เกิดจ�กก�รพนัน	และผลักดันให้มีนโยบ�ย	ม�ตรก�ร	หรือกลไกที่มีประสิทธิภ�พ
และประสิทธิผลต่อก�รลดผลกระทบจ�กก�รพนัน	ตลอดจนมีข้อเสนอแนะต่อก�รปรับปรุงกฎหม�ยที่
เกี่ยวข้อง	โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งภูมิคุ้มกันให้กับภ�คสังคม

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	 ก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติดต้องมีก�รทำ�ง�นแบบบูรณ�ก�รของทุกภ�คส่วนทั้งภ�ครัฐ	 
ภ�คเอกชน	ภ�คประช�สังคม	และประช�ชน	ก�รพัฒน�นโยบ�ยหรือม�ตรก�รที่อิงกับข้อมูล/หลักฐ�น 
ท�งวิช�ก�รเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญในก�รว�งนโยบ�ยให้ถูกทิศท�งและใช้ก�รขับเคลื่อนแบบมี 
ส่วนร่วมจะให้ผลทีย่ัง่ยนืกว่�ก�รปร�บปร�มระยะสัน้		ดงันัน้	ในก�รจดัทำ�แผนหลกั	๓	ปี	(๒๕๕๘	–	๒๕๖๐)	
จึงจะดำ�เนินก�รสนับสนุนภ�คีเครือข่�ยนักวิช�ก�ร	 นักวิจัย	 และผู้ปฏิบัติง�นทั้งภ�ครัฐ	 ภ�คเอกชน	 
ประช�สังคม	 และชุมชนท้องถิ่นในก�รพัฒน�องค์คว�มรู้ใหม่	 หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ของผลลัพธ์และ 
ผลกระทบของโครงก�ร	ม�ตรก�ร	หรือนโยบ�ยที่ได้ดำ�เนินก�รไปแล้ว	เพื่อกระตุ้นให้เกิดวงจรก�รพัฒน�
ที่มีประสิทธิภ�พ	ในด้�นก�รป้องกัน	บำ�บัดรักษ�	และฟื้นฟูสุขภ�พผู้เสพส�รเสพติดในระบบส�ธ�รณสุข	
ระบบยุติธรรม	 และชุมชน	 เพิ่มคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับปัญห�และปัจจัยที่มีผลต่อปัญห�ก�รใช้ 
ส�รเสพติดและม�ตรก�รในก�รจัดก�รและป้องกันปัญห�	 รวมทั้งก�รเพิ่มคว�มตระหนักและก�รมี 
ส่วนร่วมของบคุคลทกุภ�คส่วนในสงัคมในก�รจดัก�รกบัปัญห�ส�รเสพตดิโดยจะทำ�ก�รศกึษ�ส�รเสพตดิ 
ที่ผิดกฎหม�ยทุกชนิด	เช่น	กัญช�	ย�กระตุ้นประส�ทกลุ่มย�บ้�	(ย�บ้�	ย�อี	ย�ไอซ์)	ส�รกลุ่มฝิ่น	(ฝิ่น	 
เฮโรอนิ)	กระท่อม	นำ�้ต้มกระท่อม	ส�รระเหย	โคเคน	ย�เค	และย�รกัษ�โรคทีถ่กูนำ�ม�ใช้เป็นย�เสพตดิหรอื
ใช้ในท�งที่ผิด	เช่น	ย�นอนหลับ	ย�กล่อมประส�ท	ย�แก้ไข้แก้ปวด	ย�แก้ไอ	และย�ลดคว�มอ้วน	เป็นต้น

จุดเน้นของแผน 

	 คณะกรรมก�รบรหิ�รแผนคณะที	่๑	ได้ทบทวนสถ�นก�รณ์และแนวท�งก�รดำ�เนนิง�นร่วมกบัภ�คี	
และเห็นชอบให้ทบทวนแนวท�งก�รดำ�เนินง�น	โดยมีจุดเน้นม�กขึ้น	ดังนี้

 ๑. การพฒันานโยบายสาธารณะและการบงัคบัใช้กฎหมายเพือ่การควบคมุการบรโิภคเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์

	 	 ๑.๑	 สนับสนุนก�รออกกฎหม�ย	ม�ตรก�ร	 และนโยบ�ยส�ธ�รณะเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พ 
	 	 	 ในก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีคว�มจำ�เป็นทั้งกรณีเร่งด่วนและระยะย�ว	 
	 	 	 รวมทั้งกฎหม�ยที่อยู่ในกระบวนก�รแล้ว	อ�ทิ
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	 	 	 (๑)	 ก�รออกกฎหม�ยอนบุญัญตัเิรือ่งห้�มดืม่ห้�มข�ยในสน�มกฬี�	(ของรฐัและเอกชน)	 
	 	 	 	 ห้�มดื่มห้�มข�ยบนรถไฟ	 ห้�มข�ยรอบสถ�นศึกษ�	 ห้�มข�ยและห้�มบริโภค 
	 	 	 	 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนท�งเท้�	 ด้�นก�รควบคุมก�รโฆษณ�	อ�ทิ	 หลักเกณฑ์	 
	 	 	 	 วิธีก�รและเงื่อนไขเกี่ยวกับฉล�ก	 (ภ�พคำ�เตือน)	 ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์		 
	 	 	 	 รูปแบบ	 และวิธีก�รแสดงข้อคว�มคำ�เตือนประกอบภ�พสัญลักษณ์ของ 
	 	 	 	 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภ�พสัญลักษณ์ของผู ้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 
	 	 	 	 ข้อคว�มคำ�เตือน	 ประกอบภ�พสัญลักษณ์	 ก�รห้�มใช้ด�ร�	 นักร้อง	 นักกีฬ�	 
	 	 	 	 ในก�รโฆษณ�	สินค้�	และบริษัทแอลกอฮอล์

	 	 	 (๒)	 เสนอม�ตรก�รห้�มโฆษณ�โดยสิ้นเชิง	 (total	 ad	ban)	หรือให้โฆษณ�ได้เฉพ�ะ	 
	 	 	 	 สถ�นที่จำ�หน่�ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 	 	 (๓)	 เสนอม�ตรก�รจำ�กัดจำ�นวนใบอนุญ�ต/	 เพิ่มค่�ธรรมเนียมและอัตร�โทษ	 
	 	 	 	 ก�รขึ้นภ�ษี	และปกป้องก�รแทรกแซงนโยบ�ยแอลกอฮอล์จ�กก�รค้�เสรี

	 	 	 (๔)	 ม�ตรก�รห�้มบรษิทัเหล�้ใหเ้งนิสนบัสนนุสถ�นศกึษ�	กจิกรรมสำ�หรบัเดก็เย�วชน	 
	 	 	 	 และง�นวัฒนธรรม	ง�นของดี	ง�นบุญประเพณีที่ดีง�ม

	 	 	 (๕)	 ก�รออกม�ตรก�รเพื่อลดก�รบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเย�วชนรอบ 
	 	 	 	 สถ�นศึกษ�	เช่น	โซนนิ่งร้�นเหล้�รอบมห�วิทย�ลัย

	 	 ๑.๒	 เพิ่มประสิทธิภ�พของกลไกก�รบังคับใช้กฎหม�ยควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 อ�ทิ 
	 	 	 ก�รศกึษ�ทบทวนและพฒัน�ม�ตรฐ�นก�รเฝ�้ระวงัและบงัคบัใชก้ฎหม�ย	และก�รตรวจ 
	 	 	 เฝ้�ระวังและบังคับใช้กฎหม�ย/	 เรื่องร้องเรียนรวมทั้งก�รประชุมคณะอนุกรรมก�ร 
	 	 	 ป้องกันและปร�บปร�มก�รกระทำ�ผิดพระร�ชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
	 	 	 เพื่อสร้�งม�ตรฐ�นก�รบังคับใช้กฎหม�ย	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเน้นก�รบังคับใช้ม�ตรก�ร 
	 	 	 ห้�มข�ยเหล้�ให้เด็กที่อ�ยุต่ำ�กว่�	๒๐	ปี	และห้�มเด็กอ�ยุต่ำ�กว่�	๑๘	ปี	ดื่มเหล้�	(ต�ม 
	 	 	 พระร�ชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 ปี	 ๒๕๔๖)	 และก�รสื่อส�รขย�ยให้ประช�ชนมีส่วนร่วม 
	 	 	 ในก�รบังคับใช้กฎหม�ย

	 	 ๑.๓	 สนับสนุนก�รออกนโยบ�ยระดับพื้นที่/	 จังหวัดและท้องถิ่น	 รวมทั้งผลักดันให้ 
	 	 	 คณะกรรมก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดดำ�เนินก�รควบคุมก�รดื่ม 
	 	 	 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ป้องกันนักดื่มหน้�ใหม่และลดผลกระทบ	 โดยเน้นก�รทำ�ง�น 
	 	 	 ที่มียุทธศ�สตร์ที่เหม�ะกับบริบทของพื้นที่/	จังหวัด

 ๒. การพัฒนาวิชาการและระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ได้แก่

	 	 ๒.๑		 สร้�งคว�มร่วมมือในด้�นข่�วส�ร	 ก�รพัฒน�บุคล�กร	 และก�รชี้แนะนโยบ�ยทั้งใน 
	 	 	 ประเทศและระดับส�กล	 โดยก�รจัดก�รประชุมวิช�ก�รสุร�ระดับช�ติ/	 น�น�ช�ติ	 
	 	 	 ก�รจดัก�รประชมุวชิ�ก�รในระดบัภมูภิ�ค	ก�รสนบัสนนุบคุล�กรในเครอืข�่ยใหเ้ข�้รว่ม 



73

แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	

	 	 	 ก�รประชุมวิช�ก�รระดับช�ติ/	 น�น�ช�ติ	 และก�รเชื่อมโยงกับองค์กรวิช�ก�รส�กล	 
	 	 	 เชื่อมก�รทำ�ง�นด้�นยุทธศ�สตร์โลก

	 	 ๒.๒		 พัฒน�ง�นวิจัยด้�นภ�ษีสุร�	 ผลกระทบของภ�ษีสุร�	 ก�รเปิดเขตก�รค้�เสรี	 และ 
	 	 	 ก�รปร�บปร�มสุร�นอกระบบ	ก�รศึกษ�ผลกระทบจ�กก�รเปิดประช�คมอ�เซียน	และ 
	 	 	 ศึกษ�วิจัยคว�มเชื่อมโยงของธุรกิจแอลกอฮอล์

	 	 ๒.๓		 พัฒน�ง�นวิจัยและระบบข้อมูลข่�วส�รที่ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของผู้ใช้ผลง�น 
	 	 	 วิจัยโดยมุ่งเน้นง�นท�งด้�นต่�งๆ	ได้แก่	

	 	 	 (๑)	 ก�รวิจัยเชิงปฏิบัติก�ร	(action	research)	รวมถึงก�รประเมินผลของโครงก�ร 
	 	 	 	 รณรงค์ในระดับชุมชน	 และก�รถอดบทเรียนคว�มสำ�เร็จและคว�มล้มเหลว 
	 	 	 	 ของพื้นที่	

	 	 	 (๒)	 ก�รประเมินนโยบ�ยแอลกอฮอล์และม�ตรก�รก�รควบคุมก�รบริโภคเครื่องดื่ม 
	 	 	 	 แอลกอฮอล์ที่ได้ผล	โดยเฉพ�ะม�ตรก�รในก�รป้องกันนักดื่มหน้�ใหม่	

	 	 	 (๓)	 ก�รบังคับใช้กฎหม�ย	และแนวท�งในก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับก�รบังคับใช้	 
	 	 	 	 ก�รป้องกันนักดื่มหน้�ใหม่

	 	 	 (๔)	 ก�รศึกษ�ผลของก�รสื่อส�รส�ธ�รณะที่มีผลต่อพฤติกรรมก�รบริโภคและ 
	 	 	 	 ปทัสถ�น	(norm)	ของสังคม

	 	 	 (๕)	 ก�รสื่อส�รข้อมูลสถ�นก�รณ์เปรียบเทียบระหว่�งจังหวัดและระหว่�งภูมิภ�ค

	 	 ๒.๔		 พัฒน�เครื่องมือในก�รประเมิน	 เพื่อประเมินผลลัพธ์	 เช่น	 ระดับก�รรับรู้	 ระดับคว�ม 
	 	 	 ตระหนัก	ก�รลด	ละ	 เลิก	และก�รบอกต่อของกลุ่มเป้�หม�ยในแต่ละโครงก�รรณรงค์ 
	 	 	 รวมถึงก�รประเมินผลเชิงคุณภ�พเพื่อศึกษ�ก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	และประเมิน 
	 	 	 เพื่อปรับปรุงให้ต่อเนื่อง	 เพื่อห�แนวท�งก�รรณรงค์ที่มีประสิทธิภ�พ	 เช่น	 ก�รศึกษ� 
	 	 	 พฤติกรรมก�รลดก�รดื่มในช่วงเข้�พรรษ�และผลดีของก�รลดก�รดื่มเพื่อนำ�ม�เพิ่ม 
	 	 	 แรงจูงใจ

 ๓. การพัฒนาเครือข่ายและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ได้แก่

	 	 ๓.๑	 พัฒน�แคมเปญรณรงค์ใหม่ๆ	และม�ตรก�รเฉพ�ะกลุ่ม	อ�ทิ	ปกป้องเด็กและเย�วชน 
	 	 	 จ�กภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 โดยร่วมมือกับเครือข่�ยเย�วชนและชุมชน	ทั้งในมิติ 
	 	 	 ปฏิเสธก�รชวนดื่ม	 เช่น	 แคมเปญ	“Alcohol	No	 Thanks”	และก�รเข้�ไปสนับสนุน 
	 	 	 กิจกรรมง�นของนักศึกษ�	ก�รเชื่อมโยงกับม�ตรก�รท�งกฎหม�ยห้�มข�ยเหล้�ให้เด็ก 
	 	 	 และเย�วชนที่เป็นรูปธรรม	 เช่น	 ร่วมกับชุมชนทำ�ร้�นค้�ไม่ข�ยเหล้�ให้เด็ก	 ไม่ให้เด็ก 
	 	 	 ซื้อเหล้�	 รวมทั้งให้คว�มสำ�คัญกับกลุ่มที่ดื่มที่บ้�นตนเองและบ้�นเพื่อนม�กขึ้น	 และ 
	 	 	 ขย�ยก�รรณรงค์ในกลุ่มผู้ไม่ดื่ม	ชักชวนให้ผู้ดื่มลด	ละ	เลิก	เป็นต้น
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	 	 ๓.๒	 พัฒน�ม�ตรก�รชุมชนนำ�ร่องเรื่องก�รจำ�กัดใบอนุญ�ตเพื่อลดร้�นจำ�หน่�ยเครื่องดื่ม 
	 	 	 แอลกอฮอล์	รวมทั้งก�รพัฒน�รูปแบบกลไกเชื่อมโยงก�รรณรงค์ลด	ละ	เลิก	เครื่องดื่ม 
	 	 	 แอลกอฮอล์กับม�ตรก�รบำ�บัดดูแลผู้มีปัญห�ก�รดื่มแอลกอฮอล์	 ให้เป็นระบบยิ่งขึ้น	 
	 	 	 โดยอ�ศัยโอก�สแห่งก�รรณรงค์งดเหล้�เข้�พรรษ�และโอก�สอื่นๆ	 เพื่อให้ผู้มีปัญห� 
	 	 	 ก�รดื่มสุร�ส�ม�รถลด	ละ	 เลิกได้ต่อเนื่อง	หรือเลิกได้ตลอดชีวิต	 และหนุนเสริมอ�ชีพ	 
	 	 	 “กิจก�รเพื่อสังคม”	เช่น	กลุ่มชุมชนรวมตัวกันผลิตเสื้อปลอดเหล้�ให้ฝีพ�ย

	 	 ๓.๓	 สนบัสนนุและขย�ยผลรณรงคป์ลอดเครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นเทศก�ลและง�นประเพณ	ี 
	 	 	 เช่น	 เทศก�ลเข้�พรรษ�	 ง�นประเพณี	 ง�นศพ	 เทศก�ลประจำ�ท้องถิ่นและผลักดัน 
	 	 	 ให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้�ของปัญห�

	 	 ๓.๔	 สื่อส�รเชิงรุกเพื่อสร้�งบรรทัดฐ�นสังคมให้เห็นว่�เหล้�เป็นสินค้�ไม่ธรรมด�	 
	 	 	 (de-normalization)	 อย่�งต่อเนื่อง	 และก�รตอบโต้ธุรกิจแอลกอฮอล์เรื่องก�รทำ� 
	 	 	 ตล�ดที่ข�ดคว�มรับผิดชอบในง�นกิจกรรมดนตรี	 กีฬ�และกิจกรรมที่เกี่ยวกับเย�วชน	 
	 	 	 เช่น	ก�รติดต�มข่�วผลกระทบที่เกิดกับเด็กและเย�วชนแล้วตีแผ่ต่อสังคมให้ต่อเนื่อง

	 	 ๓.๕	 พัฒน�ศักยภ�พและคว�มก้�วหน้�ในส�ยง�นของกำ�ลังคนเครือข่�ยร่วมแก้ปัญห� 
	 	 	 แอลกอฮอล	์รวมทัง้ขย�ยและเชือ่มเครอืข�่ยทัง้ก�รสร�้งผูน้ำ�รุน่ใหมแ่ละขย�ยเครอืข�่ย 
	 	 	 นกัวชิ�ก�รในระดบัพืน้ที	่รวมทัง้ขย�ยภ�คหีุน้สว่นยทุธศ�สตร	์เชน่	กระทรวงก�รพฒัน� 
	 	 	 สังคมฯ	และกระทรวงอื่นๆ

 ๔. การสนับสนุนทุนอุปถัมภ์ทดแทนธุรกิจแอลกอฮอล์ ได้แก่

	 	 ๔.๑	 พัฒน�กลยุทธ์ก�รให้ทุนอุปถัมภ์กิจกรรมต่�งๆ	 โดยให้ครอบคลุมทั้งกิจกรรมด้�น 
	 	 	 ประเพณ	ีวฒันธรรม	และกจิกรรมด�้นอืน่ๆ	เชน่	ก�รกำ�หนดยทุธศ�สตรก์�รชว่งชงิพืน้ที ่
	 	 	 เทศก�ลอ�ห�ร	ดนตรี	เป็นต้น

	 	 ๔.๒		 ขย�ยเพิ่มนโยบ�ยไม่รับสปอนเซอร์	และรวมถึงม�ตรก�รอื่นๆ	ในก�รจัดง�น

	 	 ๔.๓		 ประเมินผลลัพธ์จ�กก�รจัดง�นปลอดเหล้�

	 	 ๔.๔	 พัฒน�กลยุทธ์ก�รสื่อส�รเชิง	CSR	ร่วมกับเจ้�ภ�พจัดง�น	เพื่อแข่งขันกับธุรกิจ

	 	 ๔.๕		 สื่อส�รกิจกรรมปลอดเหล้�ให้เป็นระบบและต่อเนื่อง

 ๕.   การพัฒนารูปแบบและระบบบริการเลิกสุรา ได้แก่

	 	 ๕.๑	 พัฒน�และบูรณ�ก�รรูปแบบก�รดูแลผู้มีปัญห�ก�รดื่มทั้งในและนอกระบบสุขภ�พ

	 	 ๕.๒	 พัฒน�ศักยภ�พก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีแก่เครือข่�ยบุคล�กร	 นักวิช�ก�ร	 และภ�คี	 
	 	 	 เครือข่�ยที่เกี่ยวข้องในก�รดูแลผู้มีปัญห�ก�รดื่มสุร�

	 	 ๕.๓	 เร่งผลักดันเชิงนโยบ�ยเพื่อขย�ยผลรูปแบบกลไกก�รดูแลผู้มีปัญห�ก�รดื่มสุร�
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	 	 ๕.๔	 เชื่อมโยงระบบบริก�รเลิกสุร�เข้�กับกิจกรรมหรือนโยบ�ยทุกระดับรวมทั้งสื่อส�รให้ 
	 	 	 ผู้มีปัญห�ก�รดื่มสุร�เข้�ถึงบริก�ร

 ๖. การลดปัญหาจากการพนัน ได้แก่

	 	 ๖.๑	 ขย�ยและพัฒน�ศักยภ�พของภ�คีเครือข่�ยให้เป็นเจ้�ภ�พร่วมในก�รพัฒน�นโยบ�ย	 
	 	 	 ม�ตรก�ร	 และกลไก	 โดยเชื่อมประส�นก�รทำ�ง�น	 และสนับสนุนก�รพัฒน�กลไก 
	 	 	 เชิงนโยบ�ยเพื่อลดปัญห�จ�กก�รพนัน	 เช่น	 ก�รปฏิรูปสล�กเพื่อสังคม	 ก�รป้องกัน 
	 	 	 พนันออนไลน์ในเด็กและเย�วชน	เป็นต้น

	 	 ๖.๒		 พฒัน�ใหเ้กดิกลไกก�รเฝ�้ระวงัทัง้ด�้นนโยบ�ยส�ธ�รณะทีอ่�จสง่ผลกระทบตอ่ก�รเพิม่ 
	 	 	 พืน้ทีก่�รพนนั	และด�้นก�รโฆษณ�และก�รสง่เสรมิก�รข�ย	เพือ่เปน็ขอ้มลูสำ�คญัในก�ร 
	 	 	 สร้�งก�รมีส่วนร่วมของสังคมในก�รสร้�งกลไกป้องกันแก้ไขปัญห�

	 	 ๖.๓		 สือ่ส�รสร�้งคว�มตระหนกัตอ่สงัคมถงึผลกระทบจ�กก�รพนนั	เนน้ปญัห�จ�กก�รพนนั 
	 	 	 ที่ก่อผลกระทบสูงก่อน	โดยเฉพ�ะผลกระทบต่อกลุ่มเป้�หม�ยเด็กและเย�วชน

	 	 ๖.๔	 พัฒน�องค์คว�มรู้เพื่อเฝ้�ระวังสถ�นก�รณ์	และพัฒน�นโยบ�ยและม�ตรก�รที่จำ�เป็น 
	 	 	 สำ�หรับก�รควบคุมปัญห�จ�กก�รพนันทั้งด้�นอุปท�น	 ก�รลดอุปสงค์	 และก�รลด 
	 	 	 ผลกระทบของก�รพนัน	 พัฒน�ชุดคว�มรู้เพื่อสนับสนุนก�รทำ�ง�นของเครือข่�ย	 
	 	 	 ภ�คี	 ตลอดจนผลักดันให้ประเด็นสถ�นก�รณ์และผลกระทบปัญห�จ�กก�รพนัน 
	 	 	 เป็นประเด็นหนึ่งของระบบฐ�นข้อมูลสถิติระดับช�ติ

 ๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่

	 	 ๗.๑	 พฒัน�ศนูยว์ชิ�ก�รก�รปอ้งกนัและแกไ้ขปญัห�ย�เสพตดิเพือ่ใหม้คีว�มคลอ่งตวัในก�ร 
	 	 	 พัฒน�ง�นวิช�ก�รอย่�งต่อเนื่อง	ทันต่อสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของย�เสพติด

	 	 ๗.๒	 พัฒน�ง�นวิช�ก�รและง�นวิจัย	 พัฒน�ระบบข้อมูล	 ต่อยอดองค์คว�มรู้	 เพื่อก�ร 
	 	 	 ผลักดันนโยบ�ยก�รป้องกัน	 ดูแลและแก้ไขปัญห�จ�กย�เสพติด	 (policy-driven	 
	 	 	 research)	 รวมไปถึงก�รจัดก�รข้อมูลให้มีคว�มเหม�ะสมกับกลุ่มเป้�หม�ยอย่�ง 
	 	 	 เท่�เทียมกัน	ในจุดค�นงัดที่สำ�คัญ	๓	ด้�น	ได้แก่	“ย�”	“คน”	“สิ่งแวดล้อม”

	 	 ๗.๓		 พัฒน�ง�นเชิงระบบ	สร้�งนวัตกรรมในก�รทำ�ง�นสร้�งเสริมสุขภ�พแบบมีส่วนร่วม 
	 	 	 ในก�รแก้ไขและจัดก�รปัญห�ย�เสพติด	 เพื่อให้ส�ม�รถรองรับสถ�นก�รณ์ท�งสังคม 
	 	 	 ที่เปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว

	 	 ๗.๔	 เสริมสร้�งศักยภ�พภ�คีเครือข่�ยเพื่อให้เกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับปัญห�และ 
	 	 	 ปัจจัยที่มีผลต่อปัญห�ก�รใช้ย�เสพติดและม�ตรก�รในก�รจัดก�รและป้องกันปัญห� 
	 	 	 ย�เสพติด	 รวมไปถึงก�รสนับสนุนก�รทำ�ง�นของภ�คประช�ชนและประช�สังคม 
	 	 	 ในก�รจัดก�รปัญห�ย�เสพติด
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	 	 ๗.๕	 พฒัน�และเชือ่มประส�นกบัหนว่ยง�นภ�ครฐั	และเครอืข�่ยภ�คประช�ชนในก�รปอ้งกนั	 
	 	 	 ดูแลและแก้ไขปัญห�ย�เสพติดร่วมกับปัจจัยเสี่ยงอื่น	(เหล้�/	บุหรี่)

วัตถุประสงค์

	 ๑.	 พฒัน�นโยบ�ยส�ธ�รณะใหเ้กดิม�ตรก�รและสิง่แวดลอ้มเพือ่ก�รควบคมุก�รบรโิภคเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์

	 ๒.	 พัฒน�กลไกและก�รประส�นง�นของภ�คีต่�งๆ	 ที่เกี่ยวข้องเพื่อก�รควบคุมก�รบริโภค 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 ๓.	 พัฒน�ฐ�นข้อมูล	องค์คว�มรู้และก�รจัดก�รคว�มรู้ที่จำ�เป็นเพื่อก�รควบคุมบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

	 ๔.	 พัฒน�เครือข่�ยก�รมีส่วนร่วมจ�กประช�ชนและองค์กรต่�งๆ	 ในก�รร่วมสร้�งก�รรับรู้	 
คว�มตระหนักในสังคมและในประช�ชนกลุ่มต่�งๆ	เพื่อก�รควบคุมก�รบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 ๕.	 พัฒน�รูปแบบและบริก�รเลิกสุร�ที่มีประสิทธิภ�พ

	 ๖.	 พัฒน�องค์คว�มรู้	 เป้�หม�ย	นโยบ�ยและเครือข่�ยก�รทำ�ง�นเพื่อแก้ไขปัญห�จ�กก�รพนัน
ในระดับช�ติ

	 ๗.	 พัฒน�และจัดก�รองค์คว�มรู้	 พัฒน�ศักยภ�พบุคล�กร	และกลไกสนับสนุนก�รป้องกันและ
แก้ไขปัญห�ย�เสพติด

เป้าหมาย ๓ ปี ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดร่วม

ตัวชี้วัดหลัก (น้�าหนักร้อยละ ๘๐)

ด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

	 ๑.	 ลดอัตร�ก�รดื่มสุร�ของคนไทยในรอบ	๑๒	เดือน	ใน	ปี	๒๕๖๐	ให้เหลือน้อยกว่�ร้อยละ	๒๙.๕	
(ข้อมูลปี ๒๕๕๖ อัตราการดื่มสุราของคนไทยในรอบ ๑๒ เดือน เท่ากับร้อยละ ๓๒.๒) 

	 ๒.	 ลดอัตร�ก�รดื่มสุร�ของคนไทยในรอบ	๓๐	 วัน	 ในปี	 ๒๕๖๐	 ให้เหลือน้อยกว่�ร้อยละ	๑๘.๑๒	
(ข้อมูลปี ๒๕๕๔ อัตราการดื่มสุราของคนไทยในรอบ ๓๐ วัน เท่ากับร้อยละ ๑๘.๑๒)

	 ๓.	 ลดปริม�ณก�รดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อหัวประช�กรผู้ใหญ่ไทยในปี	 ๒๕๖๐	 ให้เหลือ 
นอ้ยกว�่	๗.๑	ลติรแอลกอฮอลบ์รสิุทธิ์ตอ่คนต่อปี	(ข้อมูลป ี๒๕๕๔ ปริมาณการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์
ต่อหัวประชากรผู้ใหญ่ไทย เท่ากับ ๗.๑ ลิตรแอลกอฮอล์ต่อคนต่อปี)

	 ๔.	 เกิดนโยบ�ยส�ธ�รณะใหม่ที่ส่งผลต่อก�รเพิ่มประสิทธิภ�พของม�ตรก�รก�รควบคุม	 
ก�รบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือนโยบ�ยด้�นก�รบริก�รสนับสนุนก�รเลิกดื่มสุร�ในระบบบริก�ร
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แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	

สุขภ�พ	 โดยมีก�รเสนอนโยบ�ยต่อคณะกรรมก�รระดับช�ติ/	 หน่วยง�นองค์กรหลักที่มีหน้�ที่กำ�หนด
นโยบ�ย	 อย่�งน้อย	 ๒	 นโยบ�ย	 และเกิดนโยบ�ยระดับตำ�บล	 อำ�เภอ	 จังหวัด	 และภ�ค	 อย่�งน้อย	 
๕	นโยบ�ยต่อปี

	 ๕.	 สนับสนุนให้เกิดกลไกก�รบังคับใช้กฎหม�ยต�มพระร�ชบัญญัติควบคุมก�รบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภ�พ	ตลอดจนเกิดก�รมีส่วนร่วมของภ�คประช�สังคม	อย่�งน้อย	๑๕	จังหวัด
นำ�ร่อง

	 ๖.	 ศูนย์วิช�ก�รร่วมกับภ�คีวิช�ก�รร่วมกันสนับสนุนให้เกิดชุดโครงก�รวิจัยที่สอดคล้องต่อ 
ก�รดำ�เนินง�นของภ�คส่วนต่�งๆ	 อย่�งน้อยปีละ	 ๑๕	 เรื่อง	 โดยเฉพ�ะตอบก�รสนองก�รขับเคลื่อน
นโยบ�ยและก�รทำ�ง�นในพื้นที่	 ตลอดจนก�รพัฒน�ระบบข้อมูลข่�วส�รเพื่อกำ�กับติดต�มสถ�นก�รณ์
และก�รประเมินผล

	 ๗.	 เกิดก�รรับรู้และตระหนักถึงประเด็นก�รลด	ละ	 เลิกก�รบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ม�กขึ้น 
ในประช�กรไทย	ปีละอย่�งน้อย	๒	ประเด็นสำ�คัญ

	 ๘.	 เกดิกจิกรรมเพือ่ทดแทนทนุอปุถมัภข์องธรุกจิแอลกอฮอลโ์ดยในสว่นของประเพณวีฒันธรรม
ในง�นประเพณี	 และในกลุ่มเป้�หม�ยอื่นๆ	 อย่�งน้อยปีละ	 ๑๕๐	 ง�น	 ซึ่งส่งผลต่อก�รส่งเสริมนโยบ�ย
ส�ธ�รณะด้�นก�รควบคุมก�รบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 ๙.	 เกดิชดุองคค์ว�มรูเ้พือ่สนบัสนนุก�รพฒัน�รปูแบบและขย�ยผลบรกิ�รเลกิสรุ�	หรอืนวตักรรม
ก�รดแูลผูม้ปีญัห�ก�รดืม่สรุ�ทีเ่หม�ะสมกบักลุม่เสีย่งเฉพ�ะและบรบิทของสงัคมไทย	อย�่งนอ้ย	๑๕	เรือ่ง

ด้านการลดปัญหาจากการพนัน

	 ๑๐.	เกดินโยบ�ยส�ธ�รณะ	ม�ตรก�ร	หรอืกลไกทีม่ปีระสทิธภิ�พตอ่ก�รลดผลกระทบจ�กก�รพนนั	
ตลอดจนขอ้เสนอแนะตอ่ก�รปรบัปรงุกฎหม�ยทีเ่กีย่วขอ้งโดยไดร้บัก�รเสนอตอ่คณะกรรมก�รระดบัช�ต/ิ	
หน่วยง�นองค์กรหลักที่มีหน้�ที่กำ�หนดนโยบ�ย	อย่�งน้อย	๒	นโยบ�ย

	 ๑๑.	เกิดก�รรับรู้และตระหนักถึงประเด็นปัญห�และผลกระทบที่เกิดจ�กก�รพนัน	 อย่�งน้อย	 ๓	
ประเด็น

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	 ๑๒.	เกดิศนูยว์ชิ�ก�รในก�รปอ้งกนัและแกไ้ขปญัห�ย�เสพตดิซึง่ทำ�หน�้ทีใ่นก�รศกึษ�	พฒัน�วจิยั/	
วิช�ก�รเพื่อให้มีง�นวิช�ก�รออกม�อย่�งต่อเนื่องทันต่อคว�มต้องก�รของสังคม

	 ๑๓.	เกดิองคค์ว�มรู	้ง�นวชิ�ก�ร	ระบบขอ้มลู	และฐ�นขอ้มลูวชิ�ก�รในด�้นก�รปอ้งกนั	บำ�บดัรกัษ�	
และฟื้นฟูสุขภ�พผู้เสพส�รเสพติด	ที่สอดคล้องต่อก�รดำ�เนินง�นของภ�คส่วนต่�งๆ	หรือเกิดนวัตกรรม
ในก�รจัดก�รปัญห�ย�เสพติดอย่�งน้อย	๒๐	เรื่อง

	 ๑๔.	เกิดข้อเสนอเชิงนโยบ�ย	ที่ส่งผลต่อก�รลดปัญห�ย�เสพติดในสังคม	และผลักดัน	 ก�รปรับ
เปลี่ยนนโยบ�ย	อย่�งน้อย	๒	ประเด็น
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ตัวชี้วัดร่วม (น้�าหนักร้อยละ ๒๐)

	 ๑๕.	บูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นร่วมกับปัจจัยเสี่ยงหลักอื่น	เช่น	

		 	 ๑๕.๑	 รว่มกบัแผนก�รจดัก�รคว�มปลอดภยัท�งถนนและภยัพบิตั	ิผลกัดนันโยบ�ยรว่มระหว�่ง 
	 	 	 ก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับก�รจัดก�รคว�มปลอดภัยท�งถนน

	 	 ๑๕.๒	ร่วมกับแผนควบคุมย�สูบ	 และแผนก�รจัดก�รคว�มปลอดภัยท�งถนนและภัยพิบัติ	 
	 	 	 เฝ้�ระวังและบังคับใช้กฎหม�ยย�สูบกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

		 	 ๑๕.๓	 ร่วมกับแผนควบคุมย�สูบ	 และแผนก�รจัดก�รคว�มปลอดภัยท�งถนนและภัยพิบัติ	 
	 	 	 รณรงค์ป้องกันปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มเย�วชน (ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน 
   ยาเสพติด และการจัดการความปลอดภัยทางถนน)

		 	 ๑๕.๔	 ร่วมกับแผนควบคุมย�สูบ	 และแผนก�รจัดก�รคว�มปลอดภัยท�งถนนและภัยพิบัติ	 
	 	 	 ทำ�ง�นเชิงป้องกันปัจจัยเสี่ยงในชุมชน	 (ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน 
   ยาเสพติด การจัดการความปลอดภัยทางถนนและภัยพิบัติ)

	 ๑๖.	บูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นร่วมกับแผนง�นอื่นๆ	เช่น

	 	 ๑๖.๑	 ร่วมกับแผนสุขภ�วะชุมชน	บูรณ�ก�รองค์คว�มรู้และต้นแบบชุมชนปลอดเหล้�และ 
	 	 	 นำ�ไปขย�ยผลในเครือข่�ยชุมชนและตำ�บลสุขภ�วะ	 ก�รป้องกันแก้ไขปัญห�ย�เสพติด 
	 	 	 ในชุมชน

	 	 ๑๖.๒	 ร่วมกับแผนสุขภ�วะเด็ก	 เย�วชน	 และครอบครัว	 พัฒน�และขย�ยองค์คว�มรู้ 
	 	 	 สถ�นศึกษ�ปลอดเหล้�ควบคู่กับก�รสร้�งภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้�หม�ยสถ�นศึกษ�	 
	 	 	 ก�รลดปัญห�จ�กก�รพนัน	 โดยเฉพ�ะก�รพนันฟุตบอลและพนันออนไลน์	 ก�รเพิ่ม 
	 	 	 ก�รสร้�งภูมิคุ้มกันในเด็กและเย�วชน

	 	 ๑๖.๓	 ร่วมกับแผนสุขภ�วะประช�กรกลุ่มเฉพ�ะ	 พัฒน�และขย�ยองค์คว�มรู้และต้นแบบ 
	 	 	 ก�รดำ�เนินก�รลดละเลิกก�รบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเป้�หม�ยประช�กร 
	 	 	 กลุ่มเฉพ�ะ	ก�รสร้�งคว�มตระหนักต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจ�กก�รพนัน

	 	 ๑๖.๔	 ร่วมกับแผนสร้�งเสริมสุขภ�วะในองค์กร	 ขย�ยองค์คว�มรู้ด้�นก�รควบคุมเครื่องดื่ม 
	 	 	 แอลกอฮอล์จ�กต้นแบบ	 หรือพัฒน�แนวท�งที่เหม�ะกับบริบทเพื่อขย�ยในกลุ่ม 
	 	 	 เป้�หม�ยองค์กรสุขภ�วะ



สสส.
สนับสนุน

และ
เชื่อมประสาน

-		ศูนย์วิจัยปัญห�สุร�
-		เครือข่�ยนักวิช�ก�ร
			ส�ข�ต่�งๆ

ระบบเลิกสุรา
-	กรมสุขภ�พจิต
-	แผนง�นพัฒน�ระบบก�รดูแล	
	 ผู้มีปัญห�ก�รดื่มสุร�
-	เครือข่�ยสถ�นบริก�รสุขภ�พ

-	ประช�คมภ�ค/จังหวัด
-	เครือข่�ยเย�วชน
-	เครือข่�ยแพทย์ชนบท
-	เครือข่�ยมห�วิทย�ลัย
-	เครือข่�ยกลุ่มเป้�หม�ยฯ
-	มูลนิธิหญิงช�ยก้�วไกล
-	มูลนิธิสื่อเพื่อเย�วชน

พลังสังคม

-	ก.มห�ดไทย	(กรมปภ./กรมส่งเสริม
			ก�รปกครองท้องถิ่น)
-	ก.ก�รพัฒน�สังคมฯ
-	ก.วัฒนธรรม
-	ก.ท่องเที่ยวและกีฬ�
-	ก.ศึกษ�ธิก�ร
-	ก.คมน�คม
-	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ
-	กรมสรรพส�มิต
-	กรมขนส่งท�งบก
-	กรมคุมประพฤติ
-	กรมท�งหลวง
-	กทม.
-	คณะกรรมก�รจังหวัด
-	กรมก�รศ�สน�
-	สำ�นักพุทธฯ

ทุนอุปถัมภ์

พลังความรู้
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แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	

ยุทธศาสตร์

ด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 ประส�นก�รดำ�เนินง�นท�งวิช�ก�ร	 ก�รเคลื่อนสังคมและก�รพัฒน�นโยบ�ยให้เชื่อมโยงและ
สนับสนุนกันอย่�งมีประสิทธิภ�พในก�รควบคุมก�รบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 โดยมีก�รพัฒน� 
รูปแบบบริก�รเลิกสุร�	และก�รทดแทนทุนอุปถัมภ์จ�กธุรกิจแอลกอฮอล์	ซึ่งสนับสนุนแผนยุทธศ�สตร์ 
นโยบ�ยแอลกอฮอล์ระดับช�ติ

ภาคีเครือข่าย

นโยบาย
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ด้านการลดปัญหาจากการพนัน

	 กลุ่มแผนง�นด้�นก�รลดปัญห�ก�รพนันขับเคลื่อนดำ�เนินง�นโดยมีจุดเน้นในก�รสร้�งคว�ม 
เข้มแข็งของกลไกก�รจัดก�ร	(จุดจัดก�รหลัก)	๓	ด้�น	ได้แก่	พลังปัญญ�	พลังนโยบ�ย	และพลังสังคม	
ให้ส�ม�รถขับเคลื่อนง�นให้เข้มแข็งม�กยิ่งขึ้น	พัฒน�ให้เกิดระบบฐ�นข้อมูลและสถิติด้�นก�รควบคุม
ปญัห�ก�รพนนัระดบัช�ติ	เน้นสร้�งคว�มตระหนกัตอ่สงัคมด้�นผลกระทบจ�กก�รพนนั	และเนน้ปญัห�
จ�กก�รพนันหลักที่ก่อผลกระทบสูงก่อนโดยให้คว�มสำ�คัญกับกลุ่มเป้�หม�ยเด็กและเย�วชนเป็นพิเศษ	
โดยมีภ�คีหลักที่ช่วยเชื่อมประส�นก�รทำ�ง�นดังนี้

ภาคีเครือข่าย

สสส.
สนับสนุน

และ
เชื่อมประสาน

พลังปัญญา
-	เครือข่�ยนักวิช�ก�รส�ข�ต่�งๆ

พลังสังคม
-	เครือข่�ยสื่อมวลชนภูมิภ�ค/สื่อพื้นบ้�น
-	เครือข่�ยคุ้มครองผู้บริโภค
-	เครือข่�ยที่ทำ�ง�นกับเด็กและเย�วชน
-	เครือข่�ยสื่อออนไลน์

ก.ก�รพัฒน�สังคมฯ
ก.มห�ดไทย
ก.วัฒนธรรม
กสทช.
ก.ศึกษ�ธิก�ร
กรมสุขภ�พจิต
สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ
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แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	 ก�รทำ�ง�นแบบบูรณ�ก�รของทุกภ�คส่วนทั้งภ�ครัฐ	ภ�คเอกชน	ภ�คประช�สังคม	และประช�ชน	
และก�รพัฒน�นโยบ�ยหรือม�ตรก�รที่อิงกับข้อมูล/	หลักฐ�นท�งวิช�ก�รเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญใน
ก�รว�งนโยบ�ยให้ถูกทิศท�งและใช้ก�รขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วม

ภาคีเครือข่าย

นโยบาย

สสส.
สนับสนุน

และ
เชื่อมประสาน

-	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและ
ปร�บปร�มย�เสพติด	(ปปส.)
-	กระทรวงยุติธรรม
-	กระทรวงมห�ดไทย
-	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ
-	กรมร�ชทัณฑ์
-	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชน
-	กรมคุมประพฤติ
-	กระทรวงส�ธ�รณสุข
-	กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

พลังความรู้
-	ภ�คีวิช�ก�รส�รเสพติด

พลังสังคม
-	ภ�คีเครือข่�ยภ�คประช�ชน	ปปส.
-	ภ�คีเครือข่�ยองค์กรงดเหล้�
-	ภ�คีเครือข่�ยเพื่อก�รไม่สูบบุหรี่
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งบประมาณ๓๗

     งบประมาณ (ล้านบาท)
  ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

	 แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด	 ๓๘๐	 ๓๘๐	 ๓๘๐

๓๗	งบประม�ณอ�จมีก�รปรับเปลี่ยนให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ในแต่ละปีได้
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แผนก�รจัดก�รคว�มปลอดภัยท�งถนน
และภัยพิบัติ	

สรุปทิศทางและเป้าหมาย 

 แผนก�รจัดก�รคว�มปลอดภัยท�งถนนและภัยพิบัติมุ่งลดก�รเกิดและก�รสูญเสียจ�กอุบัติภัย
จร�จรต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนดโดยศูนย์อำ�นวยก�รคว�มปลอดภัยท�งถนน	สนับสนุนก�รพัฒน�ระบบ
โครงสร�้งก�รป้องกันอุบัติเหตุท�งถนน	และเสริมสร�้งคว�มเข้มแข็งของเครือข�่ยลดอุบัติภัยท�งถนน
และก�รจัดก�รอุบัติภัย

	 ใน	พ.ศ.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	แผนจะมุ่งดำ�เนินก�รให้เกิดผลลัพธ์สำ�คัญ	๒	ด้�น	คือ	คว�มปลอดภัยท�ง
ถนนและภัยพิบัติ	ดังนี้

 ด้านความปลอดภัยทางถนน	 สนับสนุนก�รดำ�เนินง�นต�มทศวรรษแห่งคว�มปลอดภัยท�งถนน	
พ.ศ.	๒๕๕๔	 -	๒๕๖๓	 ของศูนย์อำ�นวยก�รคว�มปลอดภัยท�งถนน	ลดก�รสูญเสียจ�กอุบัติภัยจร�จร
ของประช�ชนไทยลงอย่�งต่อเนื่อง	พัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะใหม่	 เช่น	 ส่งเสริมให้เกิดม�ตรก�รองค์กร
ด้�นคว�มปลอดภยัท�งถนน	ม�ตรก�รองค์กรส่งเสรมิก�รสวมหมวกนริภยั	ยกระดบัคว�มปลอดภยัของ
รถโดยส�รส�ธ�รณะ	ก�รควบคมุเรือ่งคว�มปลอดภยัท�งถนนทัง้ระบบควบคูก่บัก�รลดพฤตกิรรมเสีย่ง	
ดื่มแล้วขับ	 ไม่สวมหมวกนิรภัย	 ขับรถเร็วเกินกฎหม�ยกำ�หนด	 เป็นต้น	สนับสนุนก�รพัฒน�โครงสร้�ง
ก�รทำ�ง�นเรื่องคว�มปลอดภัยท�งถนนของประเทศไทยให้เป็นโครงสร้�งท�งนโยบ�ยที่ยั่งยืน	พัฒน�
สมรรถนะบุคล�กรและศักยภ�พองค์กรด้�นป้องกันส�ธ�รณภัยในภ�คส่วนต่�งๆ	สร้�งคว�มตื่นตัวแก่
ประช�ชนและกระแสสังคมในด้�นคว�มปลอดภัยจ�กอุบัติภัยจร�จร	 ส่งเสริมให้เกิดคว�มร่วมมือกับ
สถ�บนัด้�นก�รสือ่ส�รมวลชนและเครอืข่�ยสือ่มวลชนทกุแขนง	เพือ่ร่วมสร้�งกระแสด้�นคว�มปลอดภยั
ท�งถนน	พฒัน�โครงสร้�งก�รทำ�ง�นและก�รบรูณ�ก�รก�รป้องกนัและลดอบุตัภิยัท�งถนนในระดบัพืน้ที่
อย่�งมีประสิทธิผล	ครอบคลุมทุกจังหวัดที่มีคว�มสนใจ	สนับสนุนให้มีระบบข้อมูลสถ�นก�รณ์อุบัติเหตุ
จร�จรทีถ่กูต้อง	ทนัเหตกุ�รณ์	รวมถงึระบบฐ�นข้อมลูสำ�รวจพฤตกิรรมเสีย่งของผูใ้ช้รถใช้ถนนร�ยจงัหวดั	
ที่มีคว�มน่�เชื่อถือเผยแพร่สู่ส�ธ�รณะได้

๓
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 ด้านการจดัการภยัพบิตั ิสนบัสนนุให้มศีนูย์วชิ�ก�รด้�นก�รจดัก�รภยัพบิตั	ิศกึษ�วเิคร�ะห์และถอด
บทเรียน	ก�รบริห�รจัดก�รภัยพิบัติที่สำ�คัญต่�งๆ	ของประเทศ	พัฒน�องค์คว�มรู้	 จัดทำ�แนวท�งคู่มือ
ต่�งๆ	 ในก�รจัดทำ�แผนก�รฝึกซ้อมและประเมินแผนรับภัยพิบัติประเภทต่�งๆ	สนับสนุนเครือข่�ยอ�ส�
สมคัรให้มคีว�มรูค้ว�มเข้�ใจและทกัษะในก�รรบัมอืภยัพบิตั	ิทัง้เรือ่งก�รป้องกนัก�รเกดิภยั	เตรยีมคว�ม
พร้อมรับมือ	 และฟื้นฟูหลังประสบภัย	สนับสนุนชุมชนและเครือข�่ยให้เป็นแกนหลักในก�รฟื้นฟูวิถีชีวิต
ชุมชนหลังประสบภัยอย่�งเป็นรูปธรรม	และถอดบทเรียนกระบวนก�รจัดก�รภัยพิบัติของชุมชนต้นแบบ	
และสังเคร�ะห์ชุดคว�มรู้	เพื่อให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้	นำ�ไปสู่ก�รขย�ยพื้นที่ดำ�เนินง�น

จุดเน้นของแผน

	 คณะกรรมก�รบริห�รแผนคณะที่	 ๑	 ได้ทบทวนสถ�นก�รณ์และแนวท�งก�รดำ�เนินง�นร่วมกับ 
ภ�คี	 และเห็นชอบในก�รยังคงจัดกลุ่มแผนง�นต�มที่ทำ�อยู่ในปีที่ผ่�นม�	 และได้ทบทวนแนวท�ง 
ก�รดำ�เนินง�น	โดยมีจุดเน้นม�กขึ้นในแต่ละด้�น	ได้แก่

 ๑. ด้านการพัฒนานโยบาย และสร้างเป้าหมายร่วม ได้แก่

  ๑.๑ สนับสนุนการการขับเคลื่อนงานตามแนวทางแผนทศวรรษแห่งความปลอดภัย 
   ทางถนนของสหประชาชาติ (๕	เส�หลัก)	และกรอบแผนทศวรรษแห่งคว�มปลอดภัย 
	 	 	 ท�งถนนของศูนย์อำ�นวยก�รคว�มปลอดภัยท�งถนนให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
	 	 	 โดยเฉพ�ะในประเด็นเร่งด่วนที่ต้องมีก�รเปลี่ยนแปลง	 เช่น	 สนับสนุนโครงสร้�ง 
	 	 	 ก�รจัดก�รที่เข้มแข็งในทุกระดับ	 และก�รติดต�มประเมินผลที่มีประสิทธิภ�พ	 ส่งเสริม 
	 	 	 ให้วัฒนธรรมคว�มปลอดภัยเป็นวิสัยทัศน์ร่วม	

  ๑.๒ ขยายความร่วมมือให้มีการร่วมลงทุนเรื่องความปลอดภัยทางถนนจากภาครัฐและ 
   เอกชน เพื่อให้เกิดเจ้�ภ�พขับเคลื่อนง�นที่หล�กหล�ยขึ้น	 พร้อมส่งเสริมให้เรื่อง 
	 	 	 คว�มปลอดภัยท�งถนนเป็นส่วนหนึ่งของ	“ม�ตรก�รองค์กร”	เช่น	สถ�นประกอบก�ร	 
	 	 	 ก�รนิคมอุตส�หกรรม	 บริษัทประกันภัย	 เป็นต้น	 และสนับสนุนให้แหล่งทุนด้าน 
   ความปลอดภัย ได้ร่วมก�าหนดยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารความปลอดภัยทางถนน  
	 	 	 เพื่อให้มีเป้�หม�ย	และทิศท�งก�รทำ�ง�นที่สอดรับกัน

  ๑.๓ ผลักดันนโยบายเจาะประเด็นเสี่ยงและกลุ่มเสี่ยง	 เพื่อควบคุมเรื่องคว�มปลอดภัย 
	 	 	 ท�งถนนทั้งระบบ	ควบคู่กับการลดพฤติกรรมเสี่ยง	 (ดื่มแล้วขับ	 ไม่สวมหมวกนิรภัย	 
	 	 	 ขบัรถเรว็เกนิกฎหม�ยกำ�หนด)	เช่น	เพิม่โทษผูป้ฏเิสธก�รตรวจแอลกอฮอล์ในลมห�ยใจ	 
	 	 	 ลดคว�มเรว็ของก�รขบัขีใ่นเขตเมอืง	เร่งยกระดบัคว�มปลอดภยัของรถโดยส�รส�ธ�รณะ	

  ๑.๔	 สนบัสนนุก�รพฒันาโครงสร้างการท�างานเรือ่งความปลอดภยัทางถนนของประเทศไทย	 
	 	 	 ให้เป็นโครงสร้างทางนโยบายที่ยั่งยืน	(Institutionalization)

 ๒. ด้านเครือข่ายภาคีภาคประชาชนและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ได้แก่

  ๒.๑ ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กร ภาคธุรกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
   มูลนิธิ และภาคประชาสังคม ให้เข้�ม�มีบทบ�ทและมีคว�มเข้มแข็งในก�รดำ�เนินง�น 
	 	 	 ด้�นคว�มปลอดภัยท�งถนน
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  ๒.๒ พัฒนาความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนให้กับสื่อมวลชน โดยส่งเสริมให้เกิด 
   ความร่วมมือกับสถาบันด้านการสื่อสารมวลชน	 เช่น	 คณะนิเทศศ�สตร์	 สถ�บัน 
	 	 	 สื่อมวลชนต่�งๆ	ฯลฯ	 ในก�รสร้�งแกนนำ�สื่อมวลชนต้นแบบ	และเครือข่�ยสื่อมวลชน 
	 	 	 ทกุแขนง	เพือ่ร่วมสร้�งกระแสด้�นคว�มปลอดภยัท�งถนน	พร้อมสนบัสนนุให้สือ่มวลชน 
   ท�าข่าวเชิงสืบสวนสาเหตุอุบัติเหตุแบบครบวงจรและติดต�มผลต่อเนื่อง	 เพื่อกระตุ้น 
	 	 	 ให้หน่วยง�นที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง	ดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�	

  ๒.๓ เน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในประเด็น ความเร็ว หมวกนิรภัย/ รถจักรยานยนต์  
   ดื่มแล้วขับ เข็มขัดนิรภัย และการลงทุนเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงโดยภาครัฐทุกระดับ  
	 	 	 ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐ�นที่ประช�ชนควรได้รับ	 โดยเลือกข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สำ�คัญม� 
	 	 	 สร้�งคว�มตระหนักต่อสังคมเพื่อให้เกิดก�รขับเคลื่อน	 และเพื่อสร้�งจิตสำ�นึก 
	 	 	 คว�มปลอดภัย

 ๓. ด้านโครงสร้างและการบูรณาการระดับพื้นที่ ได้แก่

  ๓.๑ ส่งเสริมให้มีผู้เชื่อมประสาน (change agent)	 ด้�นคว�มปลอดภัยในระดับต่�งๆ	 
	 	 	 เพื่อกระตุ้น	จัดก�รคว�มรู้	และเชื่อมโยงก�รทำ�ง�นของเครือข่�ยต่�งๆ	ให้ม�เสริมพลัง	 
	 	 	 และขย�ยผลก�รดำ�เนินง�น	 รวมทั้งยกระดับก�รขับเคลื่อนไปสู ่แผนปฏิบัติก�ร 
	 	 	 ระดับพื้นที่	ระดับจังหวัด	

  ๓.๒	 ผลกัดนัให้เกดิต้นแบบความปลอดภยัทางถนนในระดบัพืน้ที ่โดยสานพลงัเชือ่มกบัภาคี 
   เครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน ท้องถิ่น เพื่อสร้�ง “มาตรการทางสังคม”  
   และ “มาตรการองค์กร”	ด้�นคว�มปลอดภัยท�งถนนในองค์กรต่�งๆ	ทั่วประเทศ	

  ๓.๓ พัฒนาให้เกิดต้นแบบกลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับต่างๆ  
	 	 	 โดยเฉพ�ะในระดับพื้นที่ให้เข้มแข็ง	 เช่น	ศูนย์ปฏิบัติก�รคว�มปลอดภัยท�งถนนอำ�เภอ	 
   (ศปถ.อ�าเภอ)	กลไกอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง	(สธ.)	เป็นต้น		

  ๓.๔ ถอดบทเรียนผลการด�าเนินงานของจังหวัด และสังเคราะห์ชุดความรู้ เพื่อให้เกิด 
	 	 	 ก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ก�รจัดก�รคว�มรู้	 และทำ�ให้เกิดก�รขย�ยผลพื้นที่ดำ�เนินก�ร	 
	 	 	 และเพื่อให้เกิดพลังในก�รขับเคลื่อน/	ผลักดันนโยบ�ยระดับช�ติ

 ๔. ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและจัดการความรู้อุบัติเหตุจราจร ได้แก่

  ๔.๑ สนับสนุนให้เกิดระบบข้อมูล และกลไกติดตามก�ากับการด�าเนินงาน ตามแนวทาง  
   ๕ เสาหลัก ของทศวรรษความปลอดภัยทางถนน	 พร้อมทั้งสนับสนุนและร่วมกับ	 
	 	 	 คณะทำ�ง�นด้�นข้อมูล	 ศปถ.	 และหน่วยง�นหลัก	 เช่น	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 
	 	 	 กระทรวงส�ธ�รณสุข	 กระทรวงคมน�คม	 ให้ส�ม�รถจัดก�รข้อมูลด้�นคว�มปลอดภัย 
	 	 	 ท�งถนน	ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

  ๔.๒ สนบัสนนุกลไกตดิตามภาควชิาการและภาคประชาชน ในการเกาะตดิและสะท้อนปัญหา  
   กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	เครือข่�ย	“Road	Safety	Watch”	เครือข่�ยเฝ้�ระวังรถ 
	 	 	 โดยส�รส�ธ�รณะปลอดภัย	เป็นต้น
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  ๔.๓ ผลักดันงานวิชาการเข้าสู่กลไกจัดการในระดับพื้นที่	 โดยเฉพ�ะ	 จุดจัดก�รในระดับ 
	 	 	 อำ�เภอ	ท้องถิ่น	และกลไกในระดับหน่วยง�นองค์กร	(ม�ตรก�รองค์กร)

  ๔.๔ สนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ เพื่อการสื่อสารสาธารณะ	 โดยมุ่งเน้นก�รสร้�ง 
	 	 	 และรวบรวมองค์คว�มรู้และข้อมูลจ�กที่ต่�งๆ	 จัดทำ�เป็นฐ�นข้อมูลด้�นอุบัติเหตุ	 
	 	 	 กำ�หนดประเด็น	แปลงเป็นข่�วส�ร	และสื่อส�รไปในช่องท�งที่เหม�ะสม	 ให้สอดคล้อง 
	 	 	 กับก�รใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้�หม�ย	 (ผู้รับส�ร)	 ทั้งระดับนโยบ�ย	 ระดับปฏิบัติ	 
	 	 	 และภ�คประช�สังคม

  ๔.๕ ยกระดบัให้เกดิสถาบนัจดัการความรูด้้านความปลอดภยัทางถนน	เพือ่สร้�งคว�มยัง่ยนื	 
	 	 	 ผลักดันให้มีกองทุนหรืองบประม�ณสนับสนุนสถ�บันเป็นประจำ�ปีทุกปี	

 ๕. ด้านการจัดการภัยพิบัติ ได้แก่

	 	 ๕.๑	 สนับสนุนให้เกิดศูนย์วิชาการด้�นก�รจัดก�รภัยพิบัติ	โดยมีหน้�ที่	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 ศึกษ�วิเคร�ะห์และถอดบทเรียน	 ก�รบริห�รจัดก�รภัยพิบัติที่สำ�คัญต่�งๆ	 
	 	 	 	 ของประเทศ	และจัดทำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย	เพื่อให้มีก�รพัฒน�ระบบบริห�ร 
	 	 	 	 จัดก�รภัยพิบัติของประเทศที่มีประสิทธิภ�พ

	 	 	 (๒)	 พฒัน�องค์คว�มรูต้ลอดจนจดัทำ�แนวท�งคูม่อืต่�งๆ	ในก�รจดัทำ�แผนก�รฝึกซ้อม 
	 	 	 	 และประเมินแผนรับภัยพิบัติประเภทต่�งๆ	 เพื่อให้ชุมชนและหน่วยง�นต่�งๆ	 
	 	 	 	 ส�ม�รถจัดทำ�และพัฒน�แผนรับมือภัยพิบัติได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

	 	 ๕.๒	 เน้นก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งของท้องถิ่น	 ผลักดันให้รัฐกระจ�ยงบประม�ณสู่ท้องถิ่น	 
	 	 	 และสร้�งพื้นที่นำ�ร่องกระบวนก�รจัดก�รอุบัติภัยโดยชุมชนและเครือข่�ยเป็นแกนหลัก	 
	 	 	 สนับสนุนให้เครือข่�ยชุมชนมีแผนป้องกันก�รเกิดภัย	 เตรียมคว�มพร้อมรับมือภัย	 
	 	 	 และแผนก�รฟื้นฟูหลังประสบภัย

	 	 ๕.๓	 ถอดบทเรียนกระบวนก�รจัดก�รภัยพิบัติของชุมชนต้นแบบ	และสังเคร�ะห์ชุดคว�มรู้	 
	 	 	 เพื่อให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 นำ�สู่ก�รขย�ยพื้นที่ดำ�เนินง�น	และต่อยอดขย�ยผล 
	 	 	 ต่อไป

วัตถุประสงค์

	 ๑.	 สนับสนุนเป้�หม�ยก�รลดแนวโน้มก�รเกิดและก�รสูญเสียจ�กอุบัติภัยจร�จรของ 
	 	 ประช�ชนไทยของศูนย์อำ�นวยก�รคว�มปลอดภัยท�งถนน

	 ๒.	 สนับสนุนก�รพัฒน�โครงสร้�งก�รป้องกันอุบัติเหตุท�งถนนอย่�งเป็นระบบและยั่งยืน	

	 ๓.	 พัฒน�โครงสร้�งก�รทำ�ง�นและก�รบูรณ�ก�รก�รป้องกันและลดอุบัติภัยท�งถนน	 ในระดับ 
	 	 พื้นที่	

	 ๔.	 ประส�นและส่งเสริมคว�มเข้มแข็งของเครือข่�ยลดอุบัติเหตุท�งถนน	
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	 ๕.	 รณรงค์ประช�สัมพันธ์เพื่อลดปัญห�อุบัติเหตุท�งถนน

	 ๖.	 สนับสนุนก�รวิจัยและก�รจัดก�รคว�มรู้ด้�นอุบัติเหตุท�งถนนที่จำ�เป็น	

	 ๗.	 พัฒน�และจัดก�รคว�มรู้	สร้�งคว�มเข้มแข็งของท้องถิ่น	ภ�คประช�สังคม	และถอดบทเรียน 
	 	 ก�รจัดก�รภัยพิบัติ	

เป้าหมาย ๓ ปี ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดร่วม

ตัวชี้วัดหลัก (น�้าหนักร้อยละ ๘๐)

การจัดการความปลอดภัยทางถนน

	 ๑.	 ก�รสูญเสียจ�กอุบัติภัยจร�จรของประช�ชนไทยลดลงอย่�งต่อเนื่องต�มเป้�หม�ยทศวรรษ
แห่งคว�มปลอดภัยท�งถนน	พ.ศ.	๒๕๕๔	–	๒๕๖๓	โดยอัตร�ก�รต�ยจ�กอุบัติภัยจร�จรไม่เกิน	๑๑.๔๔	
คนต่อแสนของประช�กรในปี	๒๕๖๐	(ข้อมูลปี ๒๕๕๖ อัตราการตายจากอุบัติภัยจราจร เท่ากับ ๑๑.๓๓) 

	 ๒.	 เกิดนโยบ�ยส�ธ�รณะใหม่ที่ส่งผลต่อก�รลดอัตร�ก�รเกิดอุบัติเหตุท�งถนน	 เช่น	 ม�ตรก�ร
องค์กรส่งเสริมก�รสวมหมวกนิรภัย	 ม�ตรก�รองค์กรด้�นคว�มปลอดภัยท�งถนน	นโยบ�ยองค์กร 
ในก�รลดพฤติกรรมเสี่ยงหลัก	ได้แก่	ขับเร็ว	ไม่สวมหมวกนิรภัย	ดื่มแล้วขับ	และระบบขนส่งส�ธ�รณะ	

	 ๓.	 เกิดกระแสสังคมและคว�มตื่นตัวของประช�ชนในด้�นคว�มปลอดภัยจ�กอุบัติภัยจร�จร 
อย่�งน้อย	๒	ประเด็นต่อปี

	 ๔.	 เกิดก�รขย�ยภ�คีเชิงยุทธศ�สตร์ในเครือข่�ยก�รรณรงค์ของภ�คส่วนต่�งๆ	ทั้งในส่วนประช�
สังคมจังหวัด	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 สื่อมวลชน	 ภ�คธุรกิจและเอกชน	 อย่�งครอบคลุมและ 
มีประสิทธิภ�พ	โดยบูรณ�ก�รร่วมกับภ�คีเครือข่�ยที่หล�กหล�ย	เพิ่มขึ้นอย่�งน้อย	๔๕	องค์กร	

	 ๕.	 เกิดก�รพัฒน�โครงสร้�งก�รทำ�ง�นและก�รบูรณ�ก�รก�รป้องกันและลดอุบัติภัยท�งถนน 
ในระดับพื้นที่อย่�งมีประสิทธิผล	 ครอบคลุมทุกจังหวัดที่มีคว�มสนใจ	 อย่�งน้อยจำ�นวน	๗๐	 จังหวัด	 
และในจำ�นวนนี้	 มีจังหวัดที่มีก�รยกระดับก�รพัฒน�จังหวัดและสร้�งนวัตกรรมของจังหวัด	 ส�ม�รถ
ดำ�เนินง�นต�มเป้�หม�ยท้�ท�ยที่กำ�หนดไว้อย่�งน้อย	๔๐	จังหวัด	พร้อมทั้งเกิดก�รพัฒน�โครงสร้�ง
ก�รทำ�ง�นและบูรณ�ก�รก�รป้องกันอุบัติภัยท�งถนนในระดับพื้นที่อำ�เภอนำ�ร่อง	อย่�งน้อย	๒๐	อำ�เภอ

	 ๖.	 เกิดก�รก�รพัฒน�ระบบข้อมูลสถ�นก�รณ์อุบัติเหตุจร�จรที่ถูกต้อง	ทันเหตุก�รณ์	 ผ่�นก�ร
ทบทวนและสังเคร�ะห์องค์คว�มรู้	 และเกิดระบบฐ�นข้อมูลสำ�รวจพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน 
ร�ยจังหวัด	 ที่มีคว�มน่�เชื่อถือส�ม�รถเผยแพร่สู่ส�ธ�รณะได้	 และมีร�ยง�นสถ�นก�รณ์อุบัติเหตุ 
ท�งถนนเป็นประจำ�ทุกปี

	 ๗.	 เกดิองค์คว�มรูแ้ละก�รจดัก�รคว�มรูด้้�นคว�มปลอดภยัท�งถนนทีจ่ำ�เป็น	อย่�งน้อย	๑๐	เรือ่ง
ต่อปี	พร้อมเกิดชุดคว�มรู้ในประเด็นที่สำ�คัญ	อย่�งน้อย	๕	ชุดต่อปี	 เพื่อเผยแพร่สู่ส�ธ�รณะ	และมีก�ร
ประชุมวิช�ก�รระดับช�ติอย่�งต่อเนื่องทุกสองปี
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การจัดการภัยพิบัติ

	 ๘.	 สนับสนุนให้เกิดศูนย์วิช�ก�รด้�นก�รจัดก�รภัยพิบัติ	 ทำ�หน้�ที่ศึกษ�	 วิเคร�ะห์และถอด 
บทเรยีนสถ�นก�รณ์ภยัพบิตัทิีส่ำ�คญัของประเทศ	จดัทำ�ฐ�นข้อมลูคว�มรูด้้�นภยัพบิตั	ิและข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบ�ย	เพื่อผลักดันให้เกิดระบบก�รบริห�รจัดก�รภัยพิบัติของประเทศที่มีประสิทธิภ�พ		

	 ๙.	 สร้�งชุดข้อมูลคว�มรู้ด้�นก�รรับมือภัยพิบัติ	อย่�งน้อยปีละ	๒	เรื่อง	และเกิดก�รถอดบทเรียน	
กระบวนก�รจัดก�รภัยพิบัติของชุมชนต้นแบบ	 เพื่อให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู	้ นำ�ไปสู่ก�รขย�ยพื้นที่
ดำ�เนินง�น	

	 ๑๐.	เกิดชุมชนต้นแบบด้�นก�รจัดก�รภัยพิบัติ	 โดยมีชุมชนและเครือข่�ยเป็นแกนหลัก	 และเกิด
แผนป้องกันก�รเกิดภัย	 ก�รเตรียมคว�มพร้อมรับมือภัย	 ก�รฟื้นฟูหลังประสบภัยของชุมชน	อย่�งน้อย	
๕๐	ชุมชนต่อปี

ตัวชี้วัดร่วม (น�้าหนักร้อยละ ๒๐) 

	 ๑๑.	บูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นร่วมกับปัจจัยเสี่ยงหลักอื่น	เช่น

	 	 (๑)	 ร่วมกับแผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด	ผลักดันนโยบ�ยร่วมระหว�่ง 
	 	 	 ก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับก�รจัดก�รคว�มปลอดภัยท�งถนน	

	 	 (๒)	 ร่วมกบัแผนควบคมุย�สบูและแผนควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์และสิง่เสพตดิ	รณรงค์ 
	 	 	 ป้องกันปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มเย�วชน	 (ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน ยาเสพติด  
   และการจัดการความปลอดภัยทางถนน)   

	 	 (๓)	 ร่วมกบัแผนควบคมุย�สบูและแผนควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์และสิง่เสพตดิ	ทำ�ง�น 
	 	 	 เชิงป้องกันปัจจัยเสี่ยงในชุมชน (ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน ยาเสพติด  
   การจัดการความปลอดภัยทางถนนและภัยพิบัติ)  

	 ๑๒.	บูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นร่วมกับแผนอื่นๆ	 โดยสนับสนุนให้เกิดก�รถอดบทเรียนจ�กกรณีคว�ม
สำ�เร็จ	เพื่อพัฒน�ต้นแบบ	หรือรูปแบบก�รดำ�เนินง�นที่ชัดเจน	(model)	และเชื่อมประส�นกับแผนง�น
อื่นเพื่อขย�ยผลทั้งในเชิงของกลุ่มเป้�หม�ยและพื้นที่	เช่น	

	 	 (๑)	 ร่วมกบัแผนสขุภ�วะเดก็	เย�วชน	และครอบครวั	เพือ่ขย�ยประเดน็คว�มปลอดภยัในเดก็

	 	 (๒)	 ร่วมกับแผนสุขภ�วะชุมชน	 เพื่อขย�ยประเด็นชุมชนถนนปลอดภัยผ่�นพื้นที่ชุมชน	 
	 	 	 และร่วมพัฒน�และขย�ยพื้นที่ชุมชนต้นแบบด้�นก�รจัดก�รภัยพิบัติ

	 	 (๓)	 ร่วมกับแผนสร้�งเสริมสุขภ�วะในองค์กร	 เพื่อขย�ยประเด็น	ม�ตรก�รองค์กรส่งเสริม 
	 	 	 ก�รสวมหมวกนิรภัย	และม�ตรก�รองค์กรด้�นคว�มปลอดภัยท�งถนน

	 	 (๔)	 ร่วมกับแผนสุขภ�วะประช�กรกลุ่มเฉพ�ะ	 โดยขย�ยประเด็นคว�มปลอดภัยท�งถนน 
	 	 	 เรื่องก�รสวมหมวกนิรภัย	ก�รดื่มไม่ขับ
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ยุทธศาสตร์

	 ประส�นก�รดำ�เนินง�นท�งวิช�ก�ร	 ก�รเคลื่อนสังคมและก�รพัฒน�นโยบ�ย	 ให้เชื่อมโยงและ
สนับสนุนกันอย่�งมีประสิทธิภ�พ	 โดยมีก�รพัฒน�สมรรถนะขององค์กรและบุคล�กรที่จำ�เป็น	และก�ร	
บูรณ�ก�รยุทธศ�สตร์ทั้งด้�นก�รรักษ�กฎหม�ย	(enforcement)	ก�รให้ข้อมูล/	คว�มรู้	(education)	
วศิวกรรมจร�จร	(engineering)	ก�รจดัระบบบรกิ�รฉกุเฉนิ	(EMS)	และก�รประเมนิผล	(Evaluation)	
ในก�รป้องกันอุบัติภัยจร�จร	และส�ธ�รณภัยอื่น	ทั้งในนโยบ�ยระดับช�ติ	และระดับจังหวัด	

แผนการจัดการความปลอดภัยทางถนนและภัยพิบัติ

ก�รพัฒน�นโยบ�ย	ก�รบังคับใช้กฎหม�ยและสมรรถนะองค์กร
-	ศูนย์อำ�นวยก�รคว�มปลอดภัยท�งถนน
-	กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย

-	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ
-	กระทรวงส�ธ�รณสุข	และอื่นๆ

ก�รบูรณ�ก�รแผนในจังหวัดนำ�ร่อง

แผนการจัดการความปลอดภัยทาง
ถนนและภัยพิบัติ

- แกนเชื่อมประส�น	เสริมพลัง

พัฒนาวิชาการและระบบข้อมูลข่าวสาร
-	ศูนย์วิช�ก�รเพื่อคว�มปลอดภัยท�งถนน
-	คณะทำ�ง�นสนับสนุุนก�รป้องกันอุุบัติเหตุุ

จร�จรในระดับจังหวัด	(สอจร.)
-	มููลนิธิไทยโรคเอดส์

การพัฒนาเครือข่ายเพื่อการรณรงค์ 
และสนับสนุนนโยบาย

-	เครือข่�ยลดอุบัติเหตุมูลนิธิเม�ไม่ขับ
ชมรมคนห่วงหัว	มููลนิธิเพื่อผูู้บริโภค

-	ภ�คีรณรงค์	สื่อมวลชน



90

แผ
นห

ลัก
	ส
สส

.	๒
๕๕

๘	
-	
๒๕

๖๐
	

	 นโยบ�ยดังกล�่วนำ�ไปสูก่�รสนบัสนุนกรอบยทุธศ�สตร์ต�มแผนทศวรรษแหง่คว�มปลอดภัยท�ง
ถนน	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๖๓	ทั้ง	๕	ประก�ร	ได้แก่

	 ๑.	 ก�รบริห�รจัดก�รคว�มปลอดภัยท�งถนน	

	 ๒.	 ถนนและก�รสัญจรอย่�งปลอดภัย	

	 ๓.	 ย�นพ�หนะปลอดภัย

	 ๔.	 ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่�งปลอดภัย	

	 ๕.	 ก�รตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ	

งบประมาณ๓๘

     งบประมาณ (ล้านบาท)
  ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

	 แผนก�รจัดก�รคว�มปลอดภัยท�งถนนและภัยพิบัติ	 ๒๖๐	 ๒๖๐	 ๒๖๐

๓๘	 งบประม�ณอ�จมีก�รปรับเปลี่ยนให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ในแต่ละปีได้
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แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงท�งสุขภ�พ	

 ปัจจยัเสีย่งทางสขุภาพ	หม�ยถงึ	ปัจจยัทีเ่พิม่โอก�สของก�รเกดิโรคและผลกระทบต่อสขุภ�วะของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล	ซึ่งอ�จก่อให้เกิดผลกระทบได้ทั้งท�งตรงหรือท�งอ้อม	และไม่เพียงส่งผลกระทบ
ต่อสุขภ�พท�งก�ยเท่�นั้น	ห�กยังอ�จส่งผลกระทบต่อสุขภ�วะท�งใจ	ท�งปัญญ�	และท�งสังคมด้วย	
ปัจจัยเสี่ยงด้�นสุขภ�พต�มที่องค์ก�รอน�มัยโลกให้คว�มหม�ยไว้	 มีตั้งแต่ปัจจัยเสี่ยงต้น	 (proximal	
risks)	 ได้แก่	ปัจจัยด้�นเศรษฐกิจ	สังคม	สภ�พแวดล้อม	รวมถึงก�รศึกษ�และวัฒนธรรม	ปัจจัยเสี่ยง
กล�ง	 (intermediate	 risks)	 เช่น	 ก�รเข�้ถึงบริก�รด้�นสุขภ�พ	อ�ยุ	 เพศ	 เป็นต้น	 จนถึงปัจจัยเสี่ยง
ปล�ย	(distal	risks)	ได้แก่	พฤติกรรมท�งสุขภ�พ	หรือก�รเปลี่ยนแปลงบ�งอย่�งในร่�งก�ยที่เสี่ยงต่อ
โรค	เช่น	ภ�วะนำ้�หนักเกิน	คว�มดันโลหิตสูง	ระดับไขมันในเลือดสูง	เป็นต้น	

สรุปทิศทางและเป้าหมาย 

	 จ�กผลก�รประเมินก�รดำ�เนินง�นของแผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงท�งสุขภ�พ	ต�มแผนหลัก	 สสส.	
พ.ศ.	๒๕๕๕	 -	๒๕๕๗	ที่พบว่�	 ก�รดำ�เนินง�นโดยรวมของทุกแผนง�น	มีทิศทางที่มุ่งการผลักดันให้มี 
นโยบายหรือมาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบสูงต่อประชาชนจ�านวนมาก โดยมี 
ฐานความรู ้ทัง้จากการศกึษาวจิยัและจากการพฒันาพืน้ทีต้่นแบบ มกีารสานและสร้างเครอืข่ายรณรงค์
ร่วมไปกบัการสือ่สารสร้างการรบัรูแ้ละขบัเคลือ่นสงัคม	แต่ยงัไม่ส�ม�รถส่งผลถงึระดบัประช�ชนโดยตรง	
ซึ่งต้องปรับและห�วิธีขับเคลื่อนต่อเนื่องให้ผลลัพธ์ที่เริ่มเกิดขึ้นมีคว�มชัดเจน	 ส�ม�รถต่อยอดและ 
ขย�ยผลไปให้ถึงผู้รับประโยชน์ปล�ยท�งม�กยิ่งขึ้น	ทั้งนี้	เมื่อพิจ�รณ�ประกอบกับแนวนโยบ�ย	๕	ข้อใน
ก�รจัดทำ�แผนหลัก	สสส.	พ.ศ.	๒๕๕๘	–	๒๕๖๐	จึงควรคงทิศทางการขับเคลื่อนแผน	 โดยมุ่งปรับปรุง
กระบวนก�รทำ�ง�นในประเด็นสำ�คัญ	ดังต่อไปนี้	

	 ๑.	 ใช้ทิศท�ง	เป้�หม�ย	และยุทธศ�สตร์	๑๐	ปี	ในก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นระหว่�งแผนง�นต่�งๆ	
ทั้งภ�ยใน	สสส.	และกับหน่วยง�นเจ้�ภ�พหลักในแต่ละประเด็นปัจจัยเสี่ยง	

๔
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	 ๒.	 วิเคร�ะห์แผนหรือยุทธศ�สตร์ระดับช�ติที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อระบุหรือกำ�หนดเป้�หม�ยร่วมกันที่
ชดัเจน	และวเิคร�ะห์ระบหุน่วยง�นทีเ่ป็นภ�คยีทุธศ�สตร์และภ�คหีลกั	รวมถงึกำ�หนดแนวท�งก�รทำ�ง�น
ร่วมกบัหน่วยง�นและภ�คดีงักล่�ว	เพือ่ห�แนวท�งเสรมิศกัยภ�พและเพิม่บทบ�ทของหน่วยง�นเหล่�นัน้
ให้ม�กขึ้น	และมีก�รทำ�ง�นร่วมกันอย่�งต่อเนื่อง	

	 ๓.	 พัฒน�และสร้�งคว�มเข้มแข็ง	 ให้กับกลไกก�รติดต�มและประเมินภ�ยใน	 รวมถึงก�รถอด
บทเรียนก�รทำ�ง�นของแต่ละแผนง�นให้ชัดเจน	 เพื่อนำ�ไปสู่ก�รใช้ประโยชน์และขย�ยผลของภ�คส่วนที่
เกี่ยวข้องอย่�งมีประสิทธิภ�พ		

	 ๔.	 สร้�งคว�มร่วมมือที่ใกล้ชิดม�กขึ้น	 ระหว่�งแผนง�นต่�งๆ	 กับแผนก�รตล�ดเพื่อสังคม	 เพื่อ
ว�งแผนและออกแบบก�รขบัเคลือ่นสงัคม	ด้วยสือ่ส�ธ�รณะอย่�งเป็นระบบและต่อเนือ่ง	เพือ่สร้�งคว�ม
รบัรูห้รอืสร้�งค่�นยิมของสงัคมทีถ่กูต้องสอดคล้องกบัก�รขบัเคลือ่นเพือ่ควบคมุปัจจยัเสีย่งท�งสขุภ�พ
ในแต่ละประเด็น	

จุดเน้นของแผน 

	 ก�รขับเคลื่อนแผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงท�งสุขภ�พในปัจจุบัน	ประกอบด้วย	๔	แผนง�น	ซึ่งทั้ง	 ๔	 
แผนง�นยังมีภ�รกิจที่ต้องขับเคลื่อนต่อเนื่องในระยะ	 ๓	ปีข้�งหน้�	 โดยมีจุดเน้นของแต่ละแผนง�นที่
สังเคร�ะห์จ�กก�รประเมินผลที่ผ่�นม�ร่วมกับแนวนโยบ�ย	 ๕	 ข้อในก�รจัดทำ�แผนหลัก	 สสส.	พ.ศ.	
๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	ดังนี้			

 ๑. แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ	 เน้นก�รทำ�ง�นใน	 ๒	 ส่วนหลักๆ	 ที่เชื่อมโยงกัน	 คือ 
ก�รป้องกันก�รติดเชื้อเอชไอวีร�ยใหม่	 และก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ก�รตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 เพื่อตอบ
เป้�หม�ย	๑๐	ปี	ดังนี้	

  ๑.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

	 	 	 ผลจ�กก�รวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ก�รตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 รวมถึงยุทธศ�สตร์ป้องกันและ
แก้ไขปัญห�เด็กและเย�วชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์
และยุทธศ�สตร์ป้องกันและแก้ไขปัญห�เอดส์แห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๕๕	–	๒๕๕๙	 ได้ข้อสรุปจุดเน้นของก�ร
ดำ�เนินง�นในเรื่องนี้	ดังนี้	

	 	 	 (๑)	 ก�รสนับสนุนจังหวัดนำ�ร่องพัฒน�ก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งภ�คส่วนหลัก 
	 	 	 	 ที่เกี่ยวข้องต�มภ�รกิจ	๙	ด้�น	ที่แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงท�งสุขภ�พร่วมกับภ�คี 
	 	 	 	 ได้สังเคร�ะห์ขึ้นเป็นแนวปฏิบัติ	 โดยมีจังหวัดที่ค�ดว่�จะได้รับก�รสนับสนุน 
	 	 	 	 ก�รทำ�ง�นต่อเนือ่ง	๓	ปี	จำ�นวน	๒๑	จงัหวดั	ซึง่จะมกีระบวนก�รสนบัสนนุ	ตดิต�ม	 
	 	 	 	 และประเมินผลอย่�งต่อเนื่อง	 เพื่อนำ�รูปแบบก�รทำ�ง�นที่ได้ผลม�สังเคร�ะห์ 
	 	 	 	 เพื่อก�รขย�ยผลต่อไป	

	 	 	 (๒)	 พัฒน�กลไก	 และเครือข่�ยสนับสนุนก�รจัดก�รเรียนรู้เพศศึกษ�สำ�หรับเด็ก 
	 	 	 	 และเย�วชน	ทัง้ในระดบัจงัหวดัและในส่วนกล�ง	และผลกัดนัเข้�สูร่ะบบก�รศกึษ� 
	 	 	 	 พื้นฐ�น	 ร่วมกับก�รผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนทรัพย�กร 
	 	 	 	 ในก�รดำ�เนินง�น	
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	 	 	 (๓)	 ก�รสื่อส�รรณรงค์	 ด้วยข้อมูลและรูปแบบที่เข้�ถึงและเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม 
	 	 	 	 เป้�หม�ย	 เพื่อกระตุ้นและสร้�งค่�นิยมในก�รชะลอก�รมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	 
	 	 	 	 และหรือก�รใช้ม�ตรก�รคุมกำ�เนิดที่มีประสิทธิภ�พ		

	 	 ทั้งนี้	จุดเน้นดังกล่�ว	ยังมีส่วนสนับสนุนก�รป้องกันและลดก�รติดเชื้อเอชไอวีร�ยใหม่อีกด้วย

  ๑.๒ การป้องกันและลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 

	 	 	 ผลจ�กก�รวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ก�รติดเชื้อเอชไอวี	 และยุทธศ�สตร์ป้องกันและแก้ไข
ปัญห�เอดส์แห่งช�ติ	 พ.ศ.	๒๕๕๕	 -	๒๕๕๙	 ร่วมกับก�รได้รับคำ�แนะนำ�จ�กผู้ผลักดันม�ตรก�รถุงย�ง	
๑๐๐%	ในก�รป้องกันและลดก�รติดเชื้อเอชไอวีเป็นผลสำ�เร็จในช่วงปี	๒๕๓๒	–	๒๕๓๔	ที่มีก�รขย�ยตัว
ของก�รติดเชื้ออย่�งรุนแรง	(นพ.วิวัฒน์	โรจนพิทย�กร)	มีข้อเสนอว่�ควรทำ�ง�นร่วมกับหน่วยง�นหลัก
ที่เกี่ยวข้อง	 โดยเลือกพื้นที่ระดับจังหวัดนำ�ร่อง	ผลักดันให้มีก�รดำ�เนินม�ตรก�รถุงย�งอน�มัย	 ๑๐๐%	
อย่�งเข้มข้นและต่อเนื่อง	 โดยเฉพ�ะในกลุ่มที่มีก�รเปลี่ยนคู่นอนบ่อย	 ร่วมไปกับก�รใช้ม�ตรก�รหล�ยๆ	
อย่�งไปพร้อมกัน	คล้�ยกับม�ตรก�รป้องกันก�รตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่มีก�รจัดทำ�ภ�รกิจ	๙	ด้�น	 เสนอให้
จังหวัดจัดทำ�โครงก�รนำ�ร่องอยู่ในขณะนี้	

 ๒. แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต 

	 	 ๒.๑	 พัฒน�ตัวชี้วัดและระบบสำ�รวจข้อมูลคว�มสุขคนไทยให้มีคว�มน่�เชื่อถือม�กขึ้น	 และ
ควรพัฒน�ร่วมกับโครงก�รพัฒน�ดัชนีคว�มก้�วหน้�ก�รพัฒน�ประเทศ	(National	Progress	Index	
:	NPI)	ภ�ยใต้แผนพัฒน�ระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อก�รสร้�งเสริมสุขภ�พของ	สสส.	เพื่อช่วยให้ผล
สำ�รวจทีไ่ด้ส�ม�รถบอกถงึปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อคว�มสขุคนไทยได้ชดัเจนม�กขึน้	ซึง่จะช่วยให้ทร�บว่�	
ต้องดำ�เนินก�รในเรื่องใดบ้�ง	จึงจะเพิ่มสัดส่วนคนไทยที่มีคว�มสุขได้	รวมถึงก�รผลักดันให้กรมสุขภ�พ
จิต	และหรือสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	รับเป็นเจ้�ภ�พหลักก�รสำ�รวจในระยะย�ว		

	 	 ๒.๒	 พัฒน�แนวท�งและเป้�หม�ยที่ชัดเจนในก�รขับเคลื่อนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พจิตใน 
ภ�พใหญ่ของประเทศ	 โดยก�รวิเคร�ะห์หน่วยง�นเจ้�ภ�พ	ภ�คีหลักและภ�คียุทธศ�สตร์	 และบทบ�ท
ก�รทำ�ง�นร่วมกันที่ชัดเจน	 เพื่อกำ�หนดยุทธศ�สตร์และว�งแผนก�รขับเคลื่อนในระยะต่อไป	 โดยเน้น
ม�ตรก�รป้องกันโรคซึมเศร้�ด้วย		

	 	 ๒.๓	 นำ�องค์คว�มรู้	 เครื่องมือ	 และทุนต่�งๆ	 ที่แผนง�นสร้�งเสริมสุขภ�พจิตมีอยู่เดิม	 
ไปบรูณ�ก�รก�รทำ�ง�นร่วมกบัแผนง�นและแผนอืน่ๆ	ใน	สสส.	เพือ่สนบัสนนุก�รเพิม่มติด้ิ�นสขุภ�พจติ
ให้กับกลุ่มเป้�หม�ยต่�งๆ		

 ๓. แผนงานด้านสิ่งแวดล้อมกับสุขภาวะ 

	 	 ปัญห�ด้�นสิ่งแวดล้อมมีขอบเขตกว้�งม�ก	 และล้วนมีผลกระทบกับสุขภ�พทั้งโดยตรงและ
ท�งอ้อม	ผลจ�กก�รจัดกระบวนก�รทบทวนสถ�นก�รณ์และห�รือร่วมกับภ�คีและนักวิช�ก�ร	 รวมถึง
ตัวแทนหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อกำ�หนดบทบ�ทและประเด็นในก�รดำ�เนินง�นด้�นสิ่งแวดล้อมกับ
สุขภ�พของ	สสส.	ได้ข้อสรุปว่�มี	๒	ประเด็นหลักที่มีคว�มสำ�คัญลำ�ดับแรกๆ	ในก�รดำ�เนินง�น	คือ	เรื่อง
มลพิษอุตส�หกรรม	และสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง	 ซึ่งแผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงท�งสุขภ�พจะใช้เป็นกรอบ
ก�รดำ�เนินง�นในระยะ	๓	ปีนี้	โดยมีจุดเน้นก�รดำ�เนินง�น	ดังนี้	
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	 	 ๓.๑	 เชื่อมร้อย	 และส�นพลังภ�คีภ�ควิช�ก�ร	 เครือข่�ยภ�คประช�สังคม	 และตัวแทน 
หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	เพื่อร่วมกันกำ�หนดเป้�หม�ยที่เป็น	“จุดค�นงัด”	ในก�รแก้ปัญห�	เช่น	ก�รปฏิรูป
ระบบก�รประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	(Environment	Impact	Assessment	:	EIA)	ก�รพัฒน�
เครื่องมือก�รประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศ�สตร์	 (Strategic	 Environment	Assessment	 :	 SEA)	 
เพื่อใช้กำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน�ระยะย�วของพื้นที่ระดับภ�ค		

	 	 ๓.๒	 ผลักดันนโยบ�ย	กฎหม�ย	หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหม�ยเดิม	ที่จะส่งผลดีต่อก�รป้องกัน
และแก้ปัญห�	เช่น	ก�รแก้ไขพระร�ชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษ�คณุภ�พสิง่แวดล้อมแห่งช�ต	ิพ.ศ.	๒๕๓๕	
ก�รแก้ไขพระร�ชบัญญัติผังเมือง	 ก�รผลักดัน	 ร่�งพระร�ชบัญญัติก�รร�ยง�นข้อมูลก�รปล่อยมลพิษ
และก�รเผยแพร่ข้อมูลสู่ส�ธ�รณะ	 ซึ่งได้สนับสนุนก�รพัฒน�และผลักดันร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้ 
ม�แล้ว	ในช่วง	๒	ปีที่ผ่�นม�	

	 	 ๓.๓	 สนับสนุนและพัฒน�ศักยภ�พ	คนทำ�ง�นรุ่นใหม่ด้�นสิ่งแวดล้อม	 เนื่องจ�กกำ�ลังคน 
ด้�นสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่	มีจำ�นวนน้อยและข�ดแคลนคนรุ่นใหม่

	 	 ๓.๔	 สร้�งเสริมศักยภ�พขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน	 ให้ส�ม�รถมีส่วนร่วม 
ในก�รเฝ้�ระวัง	และสนับสนุนก�รป้องกันและแก้ปัญห�ได้อย่�งมีคุณภ�พ

 ๔. แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการพัฒนาระบบยา 

	 	 ๔.๑	 ผลักดัน	 ร่�งพระร�ชบัญญัติองค์ก�รอิสระเพื่อก�รคุ้มครองผู้บริโภค	ที่ค้�งพิจ�รณ� 
ในรฐัสภ�และทดลองขบัเคลือ่นก�รทำ�ง�นขององค์ก�รอสิระคุม้ครองผูบ้รโิภคภ�คประช�ชน	ทีเ่ริม่จดัตัง้
ขึ้นในปี	๒๕๕๖	เพื่อเตรียมคว�มพร้อมของภ�คประช�ชนและภ�คส่วนต่�งๆ	และให้ข้อเสนอแนวท�งก�ร
ทำ�ง�นที่ควรจะเป็น	ห�กมีก�รตั้งองค์ก�รอิสระขึ้นจริงต�มกฎหม�ยดังกล่�ว	 ซึ่งจะช่วยให้ก�รทำ�ง�นใน
ระยะแรกของก�รจัดตั้งองค์ก�รอิสระเป็นไปได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	ส�ม�รถปิดช่องว่�งระหว่�งกลไก
คุ้มครองผู้บริโภคต่�งๆ	ที่มีอยู่	 อันจะส่งผลต่อคว�มก้�วหน้�ในก�รควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภ�พที่เกิด
จ�กสินค้�และบริก�รที่ไม่ปลอดภัยหรือบั่นทอนสุขภ�พของประช�ชน	

	 	 ๔.๒	 พัฒน�ศักยภ�พองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคภ�คประช�ชน	 พัฒน�บทบ�ทท้องถิ่นใน 
ก�รทำ�ง�นคุ้มครองผู้บริโภคด้�นสุขภ�พ	และพัฒน�แกนนำ�คนรุ่นใหม่ในก�รทำ�ง�นคุ้มครองผู้บริโภค	 
เพื่อเป็นกลไกสำ�คัญในก�รกระตุ้น	 ติดต�ม	และทำ�ง�นร่วมกับกลไกคุ้มครองผู้บริโภคภ�ครัฐที่มีอยู่เดิม	
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับระบบและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคโดยรวมของประเทศ		

	 	 ๔.๓	 พัฒน�เครือข�่ยนักวิช�ก�รในก�รรวบรวม	สร้�งและจัดก�รคว�มรู้	 เพื่อกำ�หนดเกณฑ์
ก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญเร่งด่วนของประเด็น	(issue	prioritization)	สำ�หรับจัดลำ�ดับสินค้�อันตร�ย	
รวมทั้งก�รจัดก�รปัญห�สินค้�อันตร�ยตั้งแต่ต้นท�งต�มแนวท�งส�กล	

	 	 ๔.๔	 จดัให้มกี�รสงัเคร�ะห์องค์คว�มรูเ้พือ่ใช้ในกระบวนก�รห�รอื	ก�รพฒัน�กลไกก�รทำ�ง�น
ต�มแบบแผนของแผนง�นคุม้ครองผูบ้รโิภคด้�นสขุภ�พ	และแผนง�นก�รเฝ้�ระวงัระบบย�ให้เป็นสถ�บนั
วชิ�ก�รทีท่ำ�หน้�ทีเ่ฝ้�ระวงัและจดัก�รคว�มรูด้้�นก�รคุม้ครองผูบ้รโิภคและระบบย�	โดยทำ�ง�นเชือ่มโยง
กับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเสริมสร้�งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคในภ�ครัฐและภ�คประช�ชน	 ให้มีคว�ม 
เข้มแข็งและเสริมก�รทำ�ง�นซึ่งกันและกันอย่�งมีประสิทธิภ�พ
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แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	

วัตถุประสงค์ 

	 ๑.	 ประส�นและเชื่อมโยงก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว�่ง	ภ�คีหลัก	 (boundary	partner)	 และภ�คี
ยุทธศ�สตร์	 (Strategic	 Partner)	 รวมถึงหน่วยง�นที่เป็นเจ้�ของเรื่อง	 เพื่อตั้งเป้�หม�ยก�รทำ�ง�น 
ร่วมกนัในแต่ละประเดน็ปัจจยัเสีย่ง	และร่วมกนักำ�หนด	จดุคานงดัในการด�าเนนิงาน	ทีจ่ะส�ม�รถเปลีย่น
หรอืพลกิสถ�นก�รณ์ของปัญห�	และนำ�ไปสูก่�รลดปัจจยัเสีย่งและเพิม่ปัจจยัเสรมิสร้�งสขุภ�พ	ทีย่ัง่ยนืได้

	 ๒.	 กระตุ้นและเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับหน่วยง�นที่เป็นเจ้�ของเรื่อง	 พร้อมทั้งสนับสนุน 
ให้เกิดก�รทำ�ง�นร่วมกันกับภ�คีอย่�งต่อเนื่อง	 เพื่อสร้�งนวัตกรรมในรูปแบบต่�งๆ	ที่ส�ม�รถควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงท�งสุขภ�พได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	

	 ๓.	 พัฒน�และสร้�งคว�มเข้มแข็ง	 ให้กับกลไกก�รติดต�มและประเมินภ�ยใน	 รวมถึงสนับสนุน
ก�รถอดบทเรียนก�รทำ�ง�นของภ�คีให้ชัดเจน	 เพื่อนำ�ไปสู่ก�รใช้ประโยชน์และขย�ยผลของภ�คส่วนที่
เกี่ยวข้องอย่�งมีประสิทธิภ�พ

เป้าหมาย ๓ ปี ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดร่วม 

ตัวชี้วัดหลัก (น�้าหนักร้อยละ ๘๐)

	 ๑.	 มีข้อเสนอนโยบายระดับประเทศ	เพื่อก�รควบคุมปัจจัยเสี่ยงท�งสุขภ�พ	ภ�ยใต้	๔	แผนง�นที่
ได้รบัก�รตอบรบัจ�กหน่วยง�นหรอืองค์กรทีม่อีำ�น�จออกนโยบ�ยหรอืกฎหม�ยนัน้	อย่�งน้อย	๕	เรือ่ง๓๙  

	 ๒.	 มจีงัหวดัต้นแบบทีด่ำ�เนนิม�ตรก�รป้องกนัก�รตดิเชือ้โรคตดิต่อท�งเพศสมัพนัธ์อย่�งเข้มแขง็
และส�ม�รถแสดงผลลพัธ์ก�รลดอตัร�ก�รตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุม่หญงิบรกิ�รและลกูค้�ผูใ้ช้บรกิ�ร	อย่�ง
น้อย	๒	จังหวัด	

	 ๓.	 มจีงัหวดัต้นแบบทีด่ำ�เนนิง�นต�มภ�รกจิ	๙	ด้�น๔๐		อย่�งเป็นระบบกระทัง่นำ�ไปสูก่�รลดอตัรา
การคลอดในวัยรุ่น	ในพื้นที่ปฏิบัติก�ร๔๑	อย่�งน้อย	๑๐	จังหวัด

๓๙	ได้แก่	ก�รปรับกฎหม�ยเดิม	เช่น	๑)	แก้ไขพระร�ชบัญญัติสิ่งแวดล้อม	๒)	แก้ไขพระร�ชบัญญัติย�	๓)	ปรับปรุง	ม�ตรก�รก�รประเมิน
ผลกระทบท�งสิ่งแวดล้อม	(EIA)	และก�รผลักดันกฎหม�ยใหม่	เช่น		ร่�งพระร�ชบัญญัติก�รร�ยง�นก�รปล่อยมลพิษและก�รเคลื่อนย้�ย
ส�รมลพษิสูส่ิง่แวดล้อม	ร่�งประก�ศกระทรวงอตุส�หกรรมแบบบงัคบัเพือ่ควบคมุปรมิ�ณส�รตะกัว่และโลหะหนกัในสนีำ้�มนัท�อ�ค�ร	ร่�ง	
พระร�ชบัญญัติก�รอน�มัยเจริญพันธุ์	ร่�งพระร�ชบัญญัติองค์กรอิสระด้�นสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พ	เป็นต้น
๔๐	ภ�รกิจ	๙	ด้�นประกอบด้วย	๑)	ก�รประส�นแผน	งบประม�ณและกลไกทำ�ง�นร่วมกัน		๒)	ก�รพัฒน�ทักษะผู้ปกครองในก�รสื่อส�รกับ
บุตรหล�น	๓)	ก�รเรียนรู้เพศศึกษ�ของวัยรุ่น	๔)	ก�รดูแลกลุ่มเปร�ะบ�ง	๕)	ก�รสื่อส�ร	๖)	บริก�รสุขภ�พที่เป็นมิตร	๗)	บริก�รด้�นสังคม
และสวสัดกิ�รทีจ่ำ�เป็นและเชือ่มโยงกนักบับรกิ�รด้�นสขุภ�พและก�รศกึษ�	๘)	บทบ�ทองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่พฒัน�พืน้ทีส่ร้�งสรรค์
ให้กับวัยรุ่น	๙)	ระบบกำ�กับ	ติดต�มและพัฒน�ก�รทำ�ง�น
๔๑	 ในพื้นที่ปฏิบัติก�ร	หม�ยถึง	ในพื้นที่ต้นแบบระดับ	อปท.	ที่เข้�ร่วมโครงก�รในจังหวัดนั้นๆ
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	 ๔.	 มีตัวชี้วัดคว�มสุขคนไทย	ซึ่งได้รับก�รยอมรับจ�กผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภ�ยในปี	๒๕๕๘	เพื่อนำ�ไป
สู่ก�รพัฒน�ยุทธศ�สตร์ร่วมและแผนดำ�เนินง�น	 ระหว่�งแผนต่�งๆ	 ใน	สสส.และกับภ�คส่วนต่�งๆ	ที่
เกี่ยวข้อง

	 ๕.	 มยีทุธศาสตร์ร่วมระดบัชาต ิมแีผนการด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ เพือ่การสร้างเสรมิสขุภาพ
จิตของคนไทยภ�ยในปี	๒๕๕๙	และเริ่มมีการด�าเนินงานตามแผนในปี ๒๕๖๐

	 ๖.	 มี	อปท. ต้นแบบ	ที่ได้ถอดบทเรียนในก�รควบคุมปัจจัยเสี่ยงท�งสุขภ�พ	ภ�ยใต้	๔	แผนง�น
และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส�ม�รถขย�ยผลไปยัง	อปท.	ในพื้นที่อื่นๆ	ได้	อย่�งน้อย	๑๐	แห่ง

	 ๗.	 มี	อปท.	ที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือมีการจัดท�าแผนและจัดสรรงบประมาณ	เพื่อก�รควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงท�งสุขภ�พ	ภ�ยใต้	๔	แผนง�น	อย่�งน้อย	๒๐	อปท.

	 ๘.	 มีความรู้ที่ได้นำ�ไปใช้ในก�รพัฒน�และผลักดันนโยบ�ยหรือเพื่อสื่อส�รสร้�งคว�มตระหนักให้
สังคมในก�รควบคุมปัจจัยเสี่ยงท�งสุขภ�พภ�ยใต้	๔	แผนง�น	จำ�นวน	๑๒	เรื่อง๔๒   

ตัวชี้วัดร่วม (น�้าหนักร้อยละ ๒๐)

	 ๙.	 ร่วมกบัแผนอาหารเพือ่สขุภาวะ	พฒัน�และผลกัดนั	ร่�งพระร�ชบญัญตักิ�รตล�ดอ�ห�รท�รก
และเดก็เลก็	พ.ศ.	....	(ฉบบัประช�ชน)	เพือ่สนบัสนนุก�รเลีย้งลกูด้วยนมแม่	(โดยก�รควบคมุโฆษณ�และ
ก�รแจกนมผง)	ที่ได้รับบรรจุเข้�สู่ก�รพิจ�รณ�ในสภ�นิติบัญญัติ	ภ�ยในปี	๒๕๕๘

	 ๑๐.	ร่วมกับแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว	 ปรับปรุงหลักสูตรก�รเรียนก�รสอนเรื่อง 
เพศศกึษ�ทีส่�ม�รถบรูณ�ก�รเข้�ในหลกัสตูรและระบบก�รเรยีนก�รสอนในระดบัประถม	และมธัยมศกึษ�	
โดยมีก�รทดลองใช้ในโรงเรียนนำ�ร่องภ�ยในปี	๒๕๕๙	

	 ๑๑.	ร่วมกับแผนสร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะ ดำ�เนินก�รสื่อส�รรณรงค์เรื่องสุขภ�วะท�งเพศ	
โดยเน้นประเด็นป้องกันก�รตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 ที่เชื่อมโยงถึงก�รป้องกันก�รติดเชื้อเอชไอวี	 โดยกลุ่ม 
เป้�หม�ยได้รับรู้ข่�วส�ร	เกิดก�รยอมรับและปรับเปลี่ยนทัศนคติอย่�งน้อยร้อยละ	๖๕

๔๒	เช่น	 คว�มรู้จ�กก�รถอดบทเรียนเรื่องก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ท้องวัยรุ่นระดับจังหวัดเพื่อใช้ในก�รขย�ยผล	ก�รประมวลคว�มรู้ 
เพื่อก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์ระดับประเทศในก�รสร้�งเสริมสุขภ�พจิต	 คว�มรู้เพื่อสนับสนุนก�รประยุกต์ใช้เครื่องมือประเมินสิ่งแวดล้อม 
เชิงยุทธศ�สตร์	Strategic	Environmental	Assessment	:	SEA)	เพื่อกำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน�พื้นที่ขน�ดใหญ่ที่อ�จส่งผลกระทบสูง
ต่อประช�ชนและสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์

	 ๑.	 สร้�ง	รวบรวมและจัดก�รคว�มรู้	ที่จำ�เป็น	เพื่อนำ�ไปใช้ขับเคลื่อนง�น	

	 ๒.	 พัฒน�	 และเสริมสร้�งศักยภ�พที่จำ�เป็นสำ�หรับภ�คีหลัก	 แกนนำ�	 และเครือข่�ย	 เพื่อให้มี
สมรรถนะในก�รขับเคลื่อนก�รทำ�ง�นในแผนง�นต่�งๆ	ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

	 ๓.	 ขับเคลื่อนสังคม	ผ่�นก�รสื่อส�รส�ธ�รณะ	และก�รรณรงค์ในรูปแบบต�่งๆ	บนพื้นฐ�นของ 
องค์คว�มรู้	 เพื่อสร้�งคว�มตระหนักและนำ�ไปสู่ก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับบุคคล	 ชุมชน	 รวมถึง 
เป็นแรงสนับสนุนในก�รผลักดันนโยบ�ย	

	 ๔.	 พัฒน�พื้นที่ต้นแบบ	ในก�รควบคุมหรือลดปัจจัยเสี่ยง	เพื่อถอดบทเรียน	และประส�นให้เกิด
ก�รต่อยอดและขย�ยผล	 โดยบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นกับแผนอื่นๆ	 ของ	สสส.	ที่ทำ�ง�นในกลุ่มเป้�หม�ย
เดียวกัน	

	 ๕.	 พฒัน�และผลกัดนันโยบ�ยส�ธ�รณะ	รวมถงึม�ตรก�ร	หรอืกลไกทีจ่ำ�เป็น	ทัง้ในระดบัประเทศ
และระดับท้องถิ่น	เพื่อสนับสนุนก�รควบคุมปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ	ในระยะย�ว	

ยุทธศาสตร์แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

แผนงาน

•	 สร้�งเสริม
	 สุขภ�วะท�งเพศ
	 (รวมง�นปอ้งกนั
	 และแก้ไขปัญห�
	 ก�รตั้งครรภ์
	 ในวัยรุ่น)
•	 สร้�งเสริม
	 สุขภ�พจิต
•	 คุ้มครอง
	 ผู้บริโภคด้�น
	 สุขภ�พ	และก�ร
	 พัฒน�ระบบย�
•	 สิ่งแวดล้อมกับ
	 สุขภ�วะ

ภาคีหลัก

องคก์รพฒันเอกชน
ภ�คประช�สังคม

สถ�บันวิช�ก�ร

อปท.

หน่วยง�นรัฐ
ส่วนกล�ง	และ

ในพื้นที่

ภาคี
ยุทธศาสตร์

กำ�หนดนโยบ�ย

ภ�คนิติบัญญัติ

สมัชช�สุขภ�พฯ
สภ�ที่ปรึกษ�ฯ

สื่อมวลชน

ภารกิจ

สร้�ง	และ
จัดก�รคว�มรู้

เชื่อมโยงภ�คี
เครือข่�ย

สร้�ง
เป้�หม�ยร่วม

พัฒน�
ขีดคว�มส�ม�รถ

ขับเคลื่อน
สังคม

พัฒน�นโยบ�ย/
กลไกหลัก

ผลงาน
ที่คาดหวัง

คว�มรู้	และ
นวัตกรรม

เพื่อต่อยอดหรือ
ขย�ยผล

ก�รควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงฯ

พื้นที่ต้นแบบ
สร้�งคว�มรู้	และ
ถ่�ยทอดก�รเรียนรู้

แกนนำ�-
เครือข่�ยร่วม

ขับเคล่ือนท่ีเข้มแข็ง

นโยบ�ย	
และกลไก

ควบคุมปัจจัยเส่ียงฯ
ในระยะย�ว

ผลลัพธ์ที่
คาดหวัง

ประช�ชน
มีคว�มส�ม�รถ
และมีระบบสังคม

ที่ช่วยลด
ปัจจัยเสี่ยง
ต่อสุขภ�พ

ขย�ยผลร่วมกับ
แผนอื่นๆ	
ของ	สสส.	
และ/หรือ

หน่วยง�นหลัก



งบประมาณ๔๓

     งบประมาณ (ล้านบาท)
  ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

	 แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงท�งสุขภ�พ	 ๒๑๕	 ๒๒๐	 ๒๒๐
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๔๓	 งบประม�ณอ�จมีก�รปรับเปลี่ยนให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ในแต่ละปีได้
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แผนสุขภ�วะประช�กรกลุ่มเฉพ�ะ๔๔		

สรุปทิศทางและเป้าหมาย

	 แผนสุขภ�วะประช�กรกลุ่มเฉพ�ะ	 มุ่งลดคว�มไม่เป็นธรรมท�งสังคม๔๕	 และคว�มไม่เป็นธรรม 
ท�งสุขภ�พ๔๖	 บนฐ�นสังคมสวัสดิก�ร	 สังคมสัมม�ชีพ	 และสังคมไร้ก�รกีดกัน	 เพื่อลดคว�มแตกต่�ง 
ในก�รเข้�ถึงสิทธิและโอก�สที่จะเข้�ถึงทรัพย�กรและก�รสนับสนุนท�งสังคมและสุขภ�พขั้นพื้นฐ�น 
ที่สำ�คัญต่อก�รพัฒน�ศักยภ�พเพื่อดำ�รงชีพอย่�งมีสุขภ�วะ	 โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจ�กคว�มแตกต่�ง 
ของลักษณะประช�กร	ต�มวิสัยทัศน์	เป้�หม�ยทิศท�งแผนหลัก	๑๐	ปี	และแนวนโยบ�ยก�รดำ�เนินง�น
ของ	 สสส.	 ผ่�นก�รวิเคร�ะห์ประเด็นปัญห�ที่เกิดจ�กก�รเชื่อมโยงปัจจัยท�งสังคมที่กำ�หนดสุขภ�พ	
(Social	Determinants	of	Health	:	SDH)	ไปจนถึงสถ�นก�รณ์ท�งสุขภ�พของประช�กรกลุ่มต่�งๆ	

๕

๔๔ ประชากรกลุ่มเฉพาะ	 คือ	 “ประช�กรกลุ่มที่มีคว�มเหลื่อมลำ้�ของคุณภ�พชีวิต	 ถูกเลือกปฏิบัต	ิ ไม่ได้รับโอก�สที่เท่�เทียมในก�รพัฒน�
คุณภ�พชีวิตโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รข�ดหลักประกันพื้นฐ�นท�งสังคมที่จำ�เป็นต่อก�รดำ�รงชีพ	 หรือหม�ยถึงกลุ่มประช�กรที่มีคว�ม 
เปร�ะบ�งต่อก�รสูญเสียสุขภ�วะ”
๔๕ ความไม่เป็นธรรมทางสังคม	คือ	คว�มแตกต่�งในก�รเข้�ถึงสิทธิและโอก�สที่จะเข้�ถึงทรัพย�กรและก�รสนับสนุนท�งสังคมขั้นพื้นฐ�น
ที่สำ�คัญต่อก�รพัฒน�ศักยภ�พที่เพื่อดำ�รงชีพและศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์	เช่น	ก�รศึกษ�	ที่อยู่อ�ศัย	ก�รทำ�ง�น	ร�ยได้	คว�มปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน	ก�รสื่อส�รคมน�คม	ก�รมีส่วนร่วมในสังคม	ฯลฯ	สม�ชิกในสังคมควรเข้�ถึงสิทธิและโอก�สนี้โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจ�ก
คว�มแตกต่�งของลักษณะประช�กร	เช่น	เพศ	สัญช�ติ	เชื้อช�ติ	เผ่�พันธุ์	ศ�สน�	ชนชั้น	สถ�นะท�งเศรษฐกิจและสังคม	นอกจ�กนั้น	สังคม
ที่เป็นธรรมจะให้คว�มสำ�คัญกับก�รสนับสนุนยกระดับสม�ชิกที่มีสถ�นะด้อยกว่�เพื่อลดช่องว่�ง
๔๖ ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ	 คือ	 คว�มแตกต่�งในก�รเข้�ถึงสิทธิและโอก�สที่จะเข้�ถึงทรัพย�กรและก�รสนับสนุนท�งสุขภ�พขั้น 
พืน้ฐ�นทีส่ำ�คญัต่อก�รพฒัน�ศกัยภ�พเพือ่ดำ�รงชพีและศกัดิศ์รคีว�มเป็นมนษุย์	เช่น	บรกิ�รสขุภ�พทัง้ด้�นก�รป้องกนัส่งเสรมิ	ก�รลดคว�ม
เสี่ยง	และก�รเยียวย�	สม�ชิกในสังคมควรเข้�ถึงสิทธิและโอก�สนี้โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจ�กคว�มแตกต่�งของลักษณะประช�กร	เช่น	เพศ	
อ�ยุ	สัญช�ติ	เชื้อช�ติ	เผ่�พันธุ์	ศ�สน�	ชนชั้น	สถ�นะท�งเศรษฐกิจและสังคม	นอกจ�กนั้น	สังคมที่เป็นธรรมจะให้คว�มสำ�คัญกับก�รดูแล
สม�ชิกที่มีสถ�นะท�งสุขภ�พด้อยกว่�และมีคว�มเสี่ยงสูงกว่�เพื่อลดช่องว่�ง
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	 เนื่องจ�กปัจจัยหรือสถ�นะท�งสังคมและสถ�นะท�งสุขภ�พส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน	 และ 
ส่งผลกระทบต่อคว�มเสี่ยงท�งสุขภ�วะของประช�กรในกลุ่มต่�งๆ	 ด้วยระดับคว�มรุนแรงที่แตกต่�ง
กัน	 ก�รดำ�เนินง�นเพื่อสร�้งเสริมสุขภ�วะประช�กรกลุ่มเฉพ�ะจึงต้องคำ�นึงถึงก�รทำ�ง�นในมิติสุขภ�พ 
ในคว�มหม�ยกว้�ง	(ต�มคว�มหม�ยขององค์ก�รอน�มยัโลก)	เพือ่ให้บรรลถุงึเป้�หม�ยในก�รสร้�งสงัคม	
สุขภ�วะเพื่อคนทุกคน

จุดเน้นของแผน 

	 แผนสุขภ�วะประช�กรกลุ่มเฉพ�ะได้ทบทวนสถ�นก�รณ์และแนวท�งก�รดำ�เนินง�นร่วมกับ 
ภ�คีหลัก	พร้อมทั้งนำ�ทิศท�ง	 เป้�หม�ย	และยุทธศ�สตร์	 ๑๐	ปี	 (๒๕๕๕	 -	๒๕๖๔)	 และข้อเสนอแนะ 
จ�กคณะกรรมก�รบริห�รแผนคณะที่	๒	เป็นกรอบแนวท�งในก�รจัดทำ�แผนดำ�เนินก�ร	๓	ปี	(๒๕๕๘	-	
๒๕๖๐)	โดยมีจุดที่ต้องเน้นหลัก	ดังนี้

	 ๑.	 สอดคล้องกับแนวนโยบ�ยก�รดำ�เนินง�นเพื่อก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะ	 และทิศท�งเป้�หม�ย	 
๑๐	ปี	ของ	สสส.	โดยเฉพ�ะก�รลดพฤตกิรรมเสีย่ง	(บหุรี/่	สรุ�/	อบุตัเิหต)ุ	และส่งเสรมิพฤตกิรรมสขุภ�พ	
(ออกกำ�ลังก�ย/	ก�รบริโภคอ�ห�ร)

	 ๒.	 วิเคร�ะห์ประเด็นง�นจ�กสถ�นก�รณ์ท�งสุขภ�พของกลุ่มประช�กรผ่�นกรอบแนวคิดปัจจัย
สังคมกำ�หนดสุขภ�พ	 เช่น	ก�รลดคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งด้�นเศรษฐกิจ	ก�รเตรียมคว�มพร้อมเพื่อรองรับ
สังคมสูงอ�ยุ	และก�รนำ�นโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติอย่�งมีประสิทธิภ�พและเป็นธรรม	เป็นต้น

	 ๓.	 	ก�รทำ�ง�นเพือ่กระตุน้	เชือ่มโยงระบบและกลไกขบัเคลือ่นหลกัและภ�คยีทุธศ�สตร์ทีเ่กีย่วข้อง
ผ่�นกระบวนก�รก�รมีส่วนร่วม	 ควบคู่ไปกับก�รพัฒน�ศักยภ�พของภ�คีและเครือข่�ยก�รทำ�ง�นที่
เกี่ยวข้อง

	 ๔.	 สนบัสนนุก�รพฒัน�องค์คว�มรูแ้ละนวตักรรมก�รทำ�ง�น	เพือ่ก�รพฒัน�คณุภ�พชวีติประช�กร
กลุ่มเฉพ�ะอย่�งยั่งยืน

จุดเน้นตามกลุ่มประชากร

คนพิการ 

	 เน้นก�รพัฒน�ศักยภ�พด้�นอ�ชีพ	 และก�รศึกษ�ของคนพิก�รเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางด้าน
เศรษฐกิจ ตลอดจนเข้�ถึงก�รบริก�รด้�นสุขภ�พแบบองค์รวมด้วยก�รมีส่วนร่วมของภ�ครัฐ	ภ�คธุรกิจ	
องค์กรภ�คสงัคม	เครอืข่�ยคนพกิ�ร	และองค์กรเพือ่คนพกิ�ร	ผ่�นก�รแปลงแนวนโยบ�ยไปสูก่�รปฏบิตัิ
ก�รทั้งในระดับช�ติ	ภูมิภ�ค	และท้องถิ่น		

ผู้สูงอายุ

	 ให้คว�มสำ�คญักบัการเตรยีมความพร้อมในก�รเข้�สูว่ยัสงูอ�ย	ุชมุชนสงูอ�ย	ุและสงัคมสงูอ�ย	ุเพือ่
ก�รพฒัน�สูส่งัคมทีส่�ม�รถอยูร่่วมกนัได้อย่�งเท่�เทยีม	มศีกัดิศ์ร	ีผูส้งูอ�ยสุ�ม�รถปรบัตวัให้เท่�ทนัก�ร
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เปลีย่นแปลง	และมหีลกัประกนัก�รดำ�รงชพีและก�รดแูลระยะย�วทีพ่อเพยีง	ผ่�นก�รขบัเคลือ่นนโยบ�ย	
ก�รทำ�ง�นแบบบูรณ�ก�รและก�รมีส่วนร่วมของครอบครัวและสังคม		

แรงงาน

 การน�านโยบายสู ่การปฏิบัติอย่�งมีประสิทธิภ�พ	 เป็นธรรม	 โดยประส�นคว�มร่วมมือกับ 
หน่วยง�นหลักที่เกี่ยวข้องผ่�นก�รเสริมศักยภ�พกลไกและกระบวนก�รทำ�ง�นเชิงบูรณ�ก�รทั้งใน
ลกัษณะเชงิประเดน็/	เชงิพืน้ที่	อย่�งมหีลกัประกนัท�งสงัคมและร�ยได้	และคว�มปลอดภยั	อ�ชวีอน�มยั	 
และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น	 โดยมีกลไกภ�คประช�ชน	 (แรงง�น)	ที่มีคว�มส�ม�รถในก�รบริห�ร
จดัก�รตนเองและข้อมลู/	องค์คว�มรู	้ก�รประส�นทรพัย�กร	ก�รขย�ยคว�มร่วมมอืและคว�มครอบคลมุ
กลุ่มเป้�หม�ย/	 พื้นที่	 และก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยเพื่อสนับสนุนก�รทำ�ง�นในระดับพื้นที่/	 ปฏิบัติก�ร	 
เป็นพลังสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยง�นหลักที่เกี่ยวข้อง

ผู้หญิง

	 ให้คว�มสำ�คัญกับก�รกระตุ้นให้เกิดก�รพัฒน�คุณภ�พ	 กลไกก�รบริก�รด้�นก�รสร้�งเสริม	 
สุขภ�วะผ่�นก�รพัฒน�องค์คว�มรู้และเครื่องมือก�รทำ�ง�นที่มีคว�มละเอียดอ่อนด้�นเพศภ�วะและ 
คว�มหล�กหล�ย	โดยเน้นกลุ่มเป้�หม�ยที่เป็นกลุ่มผู้หญิงที่ถูกทำ�ให้ด้อยโอก�สในสังคม

มุสลิมไทย

	 สร้�งเสริมสุขภ�วะมุสลิมไทย	 โดยเฉพ�ะมุสลิมที่มีคว�มย�กลำ�บ�กในก�รดำ�เนินชีวิต	 ผ่�น
กระบวนก�รพัฒนาฐานข้อมูลสถ�นก�รณ์สุขภ�วะประช�กรมุสลิมไทยที่มีคว�มเป็นปัจจุบัน	พร้อมทั้ง
พัฒนาองค์ความรู้ด้�นวิช�ก�รที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสุขภ�วะ	พร้อมกับก�รพัฒนาศักยภาพและสร้�ง
คว�มเข้มแข็งให้แกนนำ�และเครือข่�ยเพื่อนำ�ไปสู่ก�รดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสร้�งเสริมสุขภ�วะมุสลิมไทย
อย่�งเหม�ะสมและยั่งยืน

ผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและแรงงานข้ามชาติ

	 ผู้มีปัญห�สถ�นะบุคคลและแรงง�นข้�มช�ติส�ม�รถเข้าถึงการมีสุขภาวะ ได้รับการคุ้มครอง และ
เข้าถงึสทิธขิัน้พืน้ฐานและบรกิารของรฐัด้�นสขุภ�พ	ก�รศกึษ�	สวสัดกิ�ร	ก�รพฒัน�สทิธใินสถ�นะบคุคล	
และพฒัน�ศกัยภ�พอย่�งเท่�เทยีม	ผ่�นก�รขบัเคลือ่นนโยบ�ยสูก่�รปฏบิตั	ิก�รสร้�งกระบวนก�รเรยีนรู้
ในกลุ่มประช�กรเป้�หม�ยโดยตรง	และสื่อส�รส�ธ�รณะเพื่อปรับทัศนคติคนในสังคม

คนไร้บ้านและผู้ป่วยข้างถนน

	 ส่งเสริมให้คนไร้บ้�นมีศักยภ�พในก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตได้ด้วยตัวเอง	ผ่�นก�รพัฒน�ระบบก�ร
จดัก�รทีอ่ยูอ่�ศยัและการสร้างกลไกเพือ่ขจดัข้อจำ�กดัในก�รเข้�ถงึสทิธแิละสวสัดกิ�รขัน้พืน้ฐ�นโดยก�ร
ใช้ชุมชนเป็นฐ�นผ่�นก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งภ�คประช�สังคม	ภ�ครัฐ		และภ�ควิช�ก�ร	

	 ในส่วนของกลุ่มผู้ป่วยข้�งถนนจะเน้นการขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน	 เพื่อแก้
ปัญห�คุณภ�พชีวิตผู้ป่วยข้�งถนน	 เพื่อก�รช่วยเหลือ	 ดูแล	 และส่งต่อ	 ผู้ป่วยข้�งถนนแก่หน่วยง�นที่
เกี่ยวข้องต�มพระร�ชบัญญัติสุขภ�พจิต	ปี	๒๕๕๑
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วัตถุประสงค์

	 ๑.	 เพื่อลดคว�มไม่เป็นธรรมท�งสังคมและคว�มไม่เป็นธรรมท�งสุขภ�พ

	 ๒.	 เพื่อพัฒน�องค์คว�มรู้สนับสนุนง�นนวัตกรรมและนโยบ�ยสำ�หรับประช�กรกลุ่มเฉพ�ะ

	 ๓.	 เพื่อส่งเสริมกลไกก�รพัฒน�ศักยภ�พและคุณภ�พชีวิตก�รทำ�ง�นของภ�คีเครือข่�ย	 เพื่อให้
ส�ม�รถขับเคลื่อนก�รทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น

	 ๔.	 เพื่อปรับเจตคติของสังคมสู่สังคมไร้ก�รกีดกัน	 เกิดก�รยอมรับในคว�มหล�กหล�ยของผู้คน	
ให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่�งปกติสุข

เป้าหมาย ๓ ปี ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดร่วม 

ตัวชี้วัดหลัก (ผลลัพธ์ระดับเป้าหมาย : Ultimate Goals) 

 ๑. การเตรียมความพร้อม สร้างเสริม และพัฒนาสังคมสูงอายุ 

	 	 ๑.๑	 ประช�กร	มีคว�มพร้อมเข้�สู่วัยสูงอ�ยุที่มีคุณภ�พ๔๗		เพิ่มขึ้นจ�กเดิมอย่�งน้อยร้อยละ	
๒๕	เทียบจ�กผลก�รประเมินดัชนีต�มยุทธศ�สตร์ของแผนผู้สูงอ�ยุแห่งช�ติ	ฉบับที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๔๕	-	
๒๕๖๔)	ระยะที่	๒	(๒๘.๖%)	

 ๒. การลดความเหลื่อมล�้าทางสุขภาพ ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ : 

  ๒.๑ สร้างโอกาส/ ลดอปุสรรค/ ส่งเสรมิการมงีานท�าให้เหมาะสมกบัต้องการและความพร้อม
ของประชากรกลุ่มเฉพาะ

	 	 	 คนพิก�รในกลุ่มเป้�หม�ยช่วงวัยแรงง�น	มีง�นทำ�	 ต�มม�ตร�	๓๓	๓๔	และ	๓๕	 ใน	 
พระร�ชบัญญัติส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�ร	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 มีจำ�นวนเพิ่มขึ้น 
จ�กเดิมร้อยละ	๑๔๘		พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประช�กรกลุ่มผู้สูงอ�ยุ	แรงง�นนอกระบบ	มุสลิม	และคนไร้บ้�น	
มีง�นทำ�ที่สอดคล้องกับศักยภ�พและบริบทแวดล้อมเพิ่มขึ้นในพื้นที่ดำ�เนินก�ร

๔๗	นิย�มคว�มพร้อมเข้�สู่วัยสูงอ�ยุที่มีคุณภ�พ	ต�มแผนผู้สูงอ�ยุแห่งช�ติ	 ฉบับที่	 ๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 -	 ๒๕๖๔)	 ฉบับปรับปรุงครั้งที่	 ๑	 
พ.ศ.	๒๕๕๒	
๔๘	 เทียบจ�กฐ�นข้อมูลร�ยง�นส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�รแห่งช�ติ	ณ	วันที่	๓๐	มิถุน�ยน	๒๕๕๖
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  ๒.๒ ลดข้อจ�ากดัหรอืการกดีกนัการเข้าถงึสทิธขิัน้พืน้ฐานหรอืบรกิารด้านสงัคมและสขุภาพ

	 	 	 แรงง�นนอกระบบเข้�ถึงหลักประกันท�งสังคม	เช่น	ประกันสังคม	ต�มม�ตร�	๔๐	และ
กองทุนก�รออมแห่งช�ติ	เป็นต้น	เพิ่มขึ้นร้อยละ	๑๐	จ�กจำ�นวนผู้ประกันตน	พ.ศ.	๒๕๕๗	

	 	 	 จำ�นวนคนไร้บ้�นและผูป่้วยข้�งถนน	(ผูใ้ช้ชวีติในพืน้ทีส่�ธ�รณะทีเ่ป็นผูป่้วยท�งจติ	สมอง
เสื่อม	และผู้ป่วยที่ไม่ส�ม�รถดูแลตนเองได้)	เข้�ถึงสิทธิ	ปัจจัยขั้นพื้นฐ�น	และบริก�รต่�งๆ	ของรัฐให้ได้
อย่�งน้อยร้อยละ	๒๐

  ๒.๓ พัฒนาระบบงานและการเข้าถึงบริการเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางสุขภาพ๔๙  

	 	 	 ผู้มีปัญห�สถ�นะบุคคลที่ได้รับก�รสำ�รวจและจัดทำ�ทะเบียนประวัติ	 ต�มยุทธศ�สตร์ 
ก�รจัดก�รปัญห�สถ�นะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย	 (ปี	 ๒๕๕๐	 -	๒๕๕๔)	 ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐ�น 
ด้�นส�ธ�รณสุขต�มมติคณะรัฐมนตรี	 ๒๓	 มีน�คม	 ๒๕๕๓	 (กองทุนคืนสิทธิ)	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 ๗๕	 
จ�กจำ�นวนผู้มีปัญห�สถ�นะบุคคลที่ขึ้นทะเบียนประวัติทั้งหมดในปี	๒๕๕๐	-	๒๕๕๔

	 	 	 เรือนจำ�/	 ทัณฑสถ�นที่มีผู้ต้องขังหญิงร้อยละ	๒๐	ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รส�ธ�รณสุข
มูลฐ�นต�มข้อกำ�หนดของสหประช�ช�ติสำ�หรับก�รปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ�และม�ตรก�รที่
มิใช่ก�รคุมขังสำ�หรับผู้กระทำ�ผิดหญิง	(ข้อกำ�หนดกรุงเทพฯ)๕๐ 

 ๓. การลดพฤตกิรรมเสีย่ง (ตวัชีว้ดัร่วม และบรูณาการงานร่วมกบัส�านกัทีเ่กีย่วข้องทัง้เชงิประเดน็
และเชิงพื้นที่)

	 	 ๓.๑	 ลดจำ�นวนผู้สูบบุหรี่ในประช�กรมุสลิมได้ร้อยละ	๑๐	จ�กจำ�นวนผู้สูบ	ณ	ปัจจุบัน

๔๙ ความเหลื่อมล�้าทางสุขภาพ	คือ	คว�มแตกต่�งระหว่�งคนกลุ่มต่�งๆ	ด้�นสถ�นะสุขภ�พ	เช่น	อ�ยุค�ดเฉลี่ย	อัตร�ก�รเจ็บป่วย	ภ�ระโรค	 
คว�มเหลื่อมลำ้�ท�งสุขภ�พอ�จมิได้เกิดจ�กคว�มไม่เป็นธรรมท�งสังคมและคว�มไม่เป็นธรรมท�งสุขภ�พเสมอไป	 อ�จมีปัจจัยอื่นๆ	
เกี่ยวข้อง		เช่น	เพศ	อ�ยุ	พันธุกรรม	ซึ่งมีผลให้คนกลุ่มต่�งๆ	มีสถ�นะสุขภ�พแตกต่�งกัน	อย่�งไรก็ดี	แนวคิดเรื่องปัจจัยท�งสังคมที่กำ�หนด
สขุภ�พ	(Social	Determinants	of	Health	:	SDH)	ชีว่้�คว�มไม่เป็นธรรมท�งสงัคมเป็นส�เหตหุลกัของคว�มคว�มเหลือ่มลำ้�ท�งสขุภ�พ 
ในประเทศต่�งๆ
๕๐ ข้อก�าหนดกรุงเทพฯ	 (The	Bangkok	Rules)	 เป็นมติที่เกิดจ�กก�รผลักดันของประเทศไทยเข้�สู่สหประช�ช�ติ	 ว่�ด้วยก�รปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังหญิงให้เข้�สู่ม�ตรฐ�นส�กล	 โดยกำ�หนดว่�ส�ธ�รณสุขมูลฐ�น	หม�ยถึง	 ก�รจัดให้มีก�รบริก�รด้�นสุขอน�มัยแก่ผู้ต้องขังหญิง
อย่�งน้อยควรเท่�กบับรกิ�รซึง่จดัให้ในชมุชน	เช่น		ก�รเพิม่ศกัยภ�พในก�รเข้�ถงึก�รรกัษ�	ก�รให้คว�มรู	้และจดักจิกรรมเพือ่พฒัน�สขุภ�พ
แบบองค์รวม	เป็นต้น
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ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output)

 ๔. เกิดระบบ/ กลไก๕๑ การด�าเนินงาน 

	 	 ๔.๑	 จำ�นวนสถ�นประกอบก�รร้อยละ	๕๐	ของพื้นที่เป้�หม�ยมีกระบวนก�รส่งเสริมป้องกัน
สุขภ�พองค์รวม	ทั้งในด้�นสุขภ�พทั่วไป	และอ�ชีวอน�มัยในก�รทำ�ง�น	

	 	 ๔.๒	 หน่วยบริก�รปฐมภูมิไม่น้อยกว่�ร้อยละ	 ๕๐	 ในพื้นที่ดำ�เนินง�น	 ๔	 เขตสุขภ�พพื้นที่ 
ดำ�เนินก�รส�ม�รถมีก�รจัดบริก�รอ�ชีวอน�มัยทั้งเชิงรุกและเชิงรับให้กับกลุ่มแรงง�นนอกระบบ

	 	 ๔.๓		 มีหลักสูตร/	 แนวท�งที่เอื้อต่อก�รศึกษ�ของกลุ่มแรงง�นข้�มช�ติและมุสลิม	ส�ม�รถ
เข้�ถึงระบบก�รศึกษ�อย่�งน้อย	๑	หลักสูตร/	แนวท�ง	และผลักดันเข้�สู่ระบบในพื้นที่ดำ�เนินง�น	

	 	 ๔.๔		 เกิดมัสยิดปลอดบุหรี่	ที่มีก�รดำ�เนินก�รท�งกฎหม�ยอย่�งจริงจังและส�ม�รถติดต�ม
ประเมินผลได้อย่�งน้อย	๖๐๐	มัสยิด	(ร้อยละ	๒๐	ของมัสยิดทั่วประเทศ)	เพื่อเป็นกลไกสำ�คัญในก�รลด
อัตร�ก�รสูบบุหรี่ในกลุ่มประช�กรมุสลิม

 ๕. เกิดความรู้ใหม่ นวัตกรรมสร้างสุขในพื้นที่ต้นแบบ และเกิดการขยายผลสู่ระบบและกลไก 
ทางสังคม

	 	 ๕.๑	 เกิดจุดจัดก�ร/	หน่วยง�นที่ทำ�หน้�ที่เป็นหน่วยรวบรวม	พัฒน�	วิเคร�ะห์	และถ่�ยทอด
ข้อมูล	 ส�รสนเทศ	หรือคว�มรู้ใหม่ด้�นก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตประช�กรกลุ่มเฉพ�ะผ่�นปัจจัยสังคม
กำ�หนดสุขภ�พ	อย่�งน้อย	๓	องค์กร	

	 	 ๕.๒	 เกดิชดุคว�มรู	้นวตักรรมสร้�งสขุ	หรอืง�นนำ�ร่องในพืน้ทีด่ำ�เนนิก�ร	ทีส่�ม�รถขย�ยผล
และ/	หรือใช้เป็นข้อเสนอนโยบ�ย	อย่�งน้อย	๑๒	ชิ้น

๕๑ ระบบ	 หม�ยถึง	 ขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นที่มีก�รกำ�หนดอย่�งชัดเจนว่�ต้องทำ�อะไรบ้�ง	 เพื่อให้ได้ผลออกม�ต�มที่ต้องก�ร	 โดยเน้นที่
กระบวนก�ร	กลไก	หม�ยถึง	สิ่งที่ทำ�ให้ระบบมีก�รขับเคลื่อนหรือดำ�เนินก�รอยู่ได้	โดยมีก�รจัดสรรทรัพย�กร	มีก�รจัดองค์กร	หน่วยง�น
หรือกลุ่มบุคคลให้เป็นผู้ดำ�เนินก�ร	ดังนั้น	 ระบบและกลไก	อ�จหม�ยถึง	 ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ	ที่มีคว�มสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน 
อย่�งเป็นระบบ	โดยอ�ศัยบุคล�กร	ทรัพย�กร	กฎเกณฑ์	ม�ตรก�ร	แนวปฏิบัติ	และปัจจัยต่�งๆ	เป็นกลไกให้ก�รดำ�เนินง�นบรรลุเป้�หม�ย
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 ๖. สื่อ หรือกลไกการสื่อสารสาธารณะ เพื่อสนับสนุนก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยก�รลดคว�ม 
เหลื่อมลำ้�ท�งสังคม๕๒	 และสุขภ�พที่เกิดจ�กก�รมีส่วนร่วมของภ�คี	 และส�ม�รถสร้�งก�รรับรู ้	 
สร้�งก�รมีส่วนร่วม	 และ/	หรือปรับทัศนคติของประช�ชนให้มีทัศนคติเชิงบวกต่อประช�กรกลุ่มเฉพ�ะ	
จำ�นวน	๓	ประเด็น

 ๗. ภาคีขับเคลื่อนงานมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ มีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนงาน 
เพื่อลดคว�มไม่เป็นธรรมท�งสังคมและสุขภ�พ	 และร่วมผลักดันนโยบ�ยในก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต 
ของประช�กรกลุ่มเฉพ�ะ	

	 	 ๗.๑	 เกิดแกนนำ�ประช�กรกลุ่มเฉพ�ะที่มีศักยภ�พ	มีขีดคว�มส�ม�รถในก�รขับเคลื่อนง�น	
หนุนเสริมก�รรวมพลังเครือข่�ยภ�คีที่ทำ�ง�นเพื่อลดคว�มไม่เป็นธรรมท�งสังคมและสุขภ�พ	และร่วม
ผลักดันนโยบ�ยในประเด็นต่�งๆ	อย่�งน้อย	๑๕๐	คน

	 	 ๗.๒	 เกิดกลไกหนุนเสริม	 เพื่อให้เกิดเครือข่�ยก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่�งกลุ่มประช�กร
เฉพ�ะอย่�งน้อย	๑	กลไก

	 	 ๗.๓	 เกิดกลไกเพื่อผลักดันนโยบ�ยและก�รนำ�นโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติในก�รสร้�งเสริมหลัก
ประกันท�งเศรษฐกิจ	สังคม	และสุขภ�พของประช�กรกลุ่มเฉพ�ะไม่น้อยกว่�	๓	กลไก

ยุทธศาสตร์

	 สอดคล้องกบัยทุธศ�สตร์ไตรพลงั	ของ	สสส.	คอื	คว�มรู	้	นโยบ�ย	สือ่ส�รและขบัเคลือ่นสงัคม	โดย
เพิม่เตมิเรือ่งก�รพฒัน�ศกัยภ�พภ�คแีละแกนนำ�ประช�กรกลุม่เฉพ�ะเพือ่สนบัสนนุก�รรวมกลุม่และก�ร
พัฒน�ภ�คีและองค์กรตัวแทนประช�กรกลุ่มเฉพ�ะให้เข้มแข็ง

 ๑. ความรู้	 ได้แก่	 ก�รพัฒน�คว�มรู้	 นวัตกรรม	 ง�นนำ�ร่องเพื่อนำ�สู่ก�รขย�ยผลในระดับต่�งๆ	 
โดยมุ่งเน้นที่ระบบสวัสดิก�รสังคม	 ระบบสุขภ�พ	 	 ก�รปรับสภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พและกลไก 
ก�รปกครองส่วนท้องถิ่น

 ๒. นโยบาย	ได้แก่	ก�รสนับสนุนก�รรวบรวม	วิเคร�ะห์ข้อมูล	จัดทำ�ข้อเสนอนโยบ�ย	เพื่อผลักดัน
นโยบ�ย	รวมทั้งก�รสนับสนุนให้เกิดก�รนำ�นโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติ

๕๒ ความเหลื่อมล�้าทางสังคม	 คือ	 คว�มแตกต่�งด้�นสภ�พแวดล้อมก�รดำ�รงชีวิตระหว่�งคนกลุ่มต่�งๆ	 ในสังคม	 เช่น	 คว�มเหลื่อมลำ้� 
ท�งร�ยได้	 	 คว�มเหลื่อมลำ้�ในก�รถือครองที่ดิน	คว�มเหลื่อมลำ้�ในด้�นผลสัมฤทธิ์ก�รศึกษ�	คว�มเหลื่อมลำ้�ด้�นคว�มเสี่ยงต่อภัยพิบัติ	
คว�มเหลื่อมลำ้�ท�งสังคมอ�จมิได้เกิดจ�กคว�มไม่เป็นธรรมท�งสังคมเสมอไป	อ�จมีปัจจัยอื่นๆ	เกี่ยวข้อง	แต่สังคมที่มีคว�มเหลื่อมลำ้�สูง
ส่วนใหญ่มกัมสี�เหตสุำ�คญัม�จ�กคว�มเป็นธรรมท�งสงัคม	ในท�งกลบักนั	สงัคมทีม่พีืน้ฐ�นคว�มไม่เป็นธรรมในบ�งเรือ่งสงู	แต่มนีโยบ�ย
และม�ตรก�รป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อคว�มไม่เป็นธรรมในเรื่องอื่นๆ		ก็อ�จทำ�ให้เป็นสังคมที่มีคว�มเหลื่อมลำ้�ตำ่�ได้
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 ๓. สังคม ได้แก่	ก�รสื่อส�รสังคม	ปรับเจตคติของคนในสังคมสู่สังคมสัมม�ชีพ	สังคมสวัสดิก�ร		
และสังคมไร้ก�รกีดกัน	สร้�งก�รยอมรับในคว�มหล�กหล�ยของผู้คนในก�รอยู่ร่วมกันอย่�งปกติสุข

 ๔. พัฒนาศักยภาพภาคีและแกนน�าเป็นก�รเสริมพลังภ�คีในระดับบุคคล	 องค์กร	 ก�รพัฒน�
ศักยภ�พผู้นำ�รุ่นใหม่	 เพื่อให้มีศักยภ�พ	 ขีดคว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รตนเอง	 และก�รทำ�ง�นเชิงรุก 
เพื่อสร้�งคว�มเป็นธรรมท�งสุขภ�วะในประช�กรกลุ่มเฉพ�ะ	 รวมถึงก�รหนุนเสริมพลังเครือข่�ยภ�คี	 
ก�รพัฒน�ระบบ	 กลไก	 และสภ�พแวดล้อมที่ยั่งยืนในก�รเสริมพลังเครือข่�ยที่ทำ�ง�นเพื่อลดคว�ม 
เหลื่อมลำ้�ท�งสุขภ�วะของประช�กรกลุ่มเฉพ�ะ

๕๓			งบประม�ณอ�จมีก�รปรับเปลี่ยนให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ในแต่ละปีได้

งบประมาณ๕๓

     งบประมาณ (ล้านบาท)
  ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

	 แผนสุขภ�วะประช�กรกลุ่มเฉพ�ะ	 ๒๗๐	 ๒๖๕	 ๒๒๒
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แผนสุขภ�วะชุมชน	

สถานการณ์และแนวโน้ม

สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการสุขภาวะชุมชน

 ความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศโลก	ส่งผลให้เกดิภยัพบิตัทิ�งธรรมช�ตบ่ิอยครัง้และทวคีว�ม
รนุแรง	เช่น	แผ่นดนิไหว	ดนิถล่ม	อทุกภยั	ว�ตภยั	ภยัแล้ง	ไฟป่�	เป็นต้น	ซึง่สร้�งคว�มเสยีห�ยแก่ผลผลติ
ท�งก�รเกษตรและคว�มมัน่คงท�งอ�ห�รโดยเฉพ�ะก�รระบ�ดของโรคและแมลงศตัรพูชืจ�กสภ�พอ�ก�ศ
ที่เปลี่ยนแปลง	คว�มเสียห�ยต่อโครงสร�้งพื้นฐ�นในเขตท่องเที่ยวที่เป็นฐ�นร�ยได้	 โรคระบ�ดเพิ่มขึ้น
ก่อให้เกิดปัญห�สุขภ�พของประช�กร	รวมทั้งกระทบต่อภ�คสังคม	อ�ทิ	คว�มย�กจน	ก�รอพยพย้�ยถิ่น
และก�รแย่งชิงทรัพย�กร	ก�รเปลี่ยนแปลงภูมิอ�ก�ศจึงส่งผลกระทบต่อระบบก�รจัดก�รชุมชนท้องถิ่น
ทีห่ลกีเลีย่งได้ย�ก	ห�กแต่ชมุชนท้องถิน่กส็�ม�รถจดัก�รตนเองให้อยูร่่วมกบัคว�มแปรปรวนทีเ่กดิคว�ม
เสียห�ยไม่ม�กจนล่มสล�ย

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยมีบีทบาทส�าคญัต่อการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมรวมทัง้ส่งผล
ต่อวิถีชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น	ทั้งเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	น�โนเทคโนโลยี	เทคโนโลยี
ชีวภ�พและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับก�รทำ�ง�นของสมองและจิต	 โดยคว�มก้�วหน้�ดังกล่�วเป็นทั้งโอก�ส
และภัยคุกค�ม	ก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่�เทียมกันของกลุ่มคนในสังคมจะทำ�ให้เกิดคว�มเหลื่อมลำ้�
และคว�มไม่เป็นธรรมในมิติต่�งๆ	 ในสังคม	ก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถของชุมชนท้องถิ่นด้�นเทคโนโลยี 
จึงมีคว�มสำ�คัญยิ่ง

 ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ	 สภ�พคว�มเป็นจริงในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจำ�นวนไม่น้อยมีจำ�นวนผู้สูงอ�ยุสูงกว่�	 ร้อยละ	 ๑๕	 ของประช�กร	 ก�รปรับกระบวนทัศน์ 
และคว�มคิดของผู้นำ�และคนในชุมชนจ�กก�รมองว่�	“ผู้สูงอ�ยุเป็นภ�ระของครอบครัวและสังคม”	เป็น	
“ผู้สูงอ�ยุเป็นพลังท�งสังคมและทุนท�งวัฒนธรรม”	จะเป็นศักยภ�พในก�รขับเคลื่อนขบวนก�รพัฒน�
สุขภ�วะบนวิถีวัฒนธรรม

๖
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 การปฏริปูกฎหมายและยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศภายใต้รฐัธรรมนญูฉบบัชัว่คราว ซึง่มแีนว
โน้มทีจ่ะมกี�รปรบัปรงุโครงสร้�งของก�รปกครองท้องถิน่และก�รจดัก�รตนเองของชมุชนท้องถิน่	ซึง่เป็น
โอก�สของแผนสขุภ�วะชมุชนทีจ่ะใช้คว�มพร้อมของเครอืข่�ยร่วมสร้�งชมุชนท้องถิน่น่�อยูใ่นบทบ�ทของ
ก�รให้ข้อมูลและจัดทำ�ข้อเสนอต่อกลไกที่รับผิดชอบในก�รขับเคลื่อนก�รปฏิรูปประเทศไทย	 โดยเฉพ�ะ
ก�รกระจ�ยอำ�น�จให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำ�หน้�ที่พัฒน�โดยใช้ชุมชนเป็นฐ�น

การประเมินผลแผนสุขภาวะชุมชน ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗	คณะผู้ประเมินภ�ยนอกได้ให้ข้อเสนอแนะ 
ต่อก�รดำ�เนินง�นของแผนสุขภ�วะชุมชนในระยะต่อไป	ดังนี้

	 ๑.	 ก�รดำ�เนินง�นของแผนสุขภ�วะชุมชนเป็นก�รเสริมพลังชุมชนท้องถิ่นให้จัดก�รปัจจัยสังคม
กำ�หนดสุขภ�พ	 (social	 determinants	 of	 health)	 ในชุมชน	และเป็นฐ�น	 (platform)	ที่จะส่งผล 
ต่อเนื่องให้ชุมชนมีม�ตรก�รก�รลดปัจจัยเสี่ยงท�งสุขภ�พ	 (health	 risk	 factors)	 ของคนในชุมชน	 
รวมถงึก�รบรูณ�ก�รแนวท�งก�รลดปัจจยัเสีย่งท�งสขุภ�พกบัม�ตรฐ�นก�รปฏบิตังิ�นของชมุชนท้องถิน่	 
ซึ่งเป็นก�รเตรียมฐ�นในก�รขย�ยง�นของแผนอื่นของ	 สสส.	 ต�มแนวท�งก�รใช้พื้นที่เป็นฐ�นในก�ร
พัฒน�	(Area-Based	Development	:	ABD)	

	 ๒.	 แผนสุขภ�วะชุมชนควรเป็นสื่อกล�งในก�รพัฒน�ศักยภ�พและชี้นำ�ก�รบูรณ�ก�รองค์คว�มรู้
ต่�งๆ	 ของแผนอื่นของ	สสส.	ม�แปลงเป็นปฏิบัติก�รระดับชุมชนหรือพื้นที่	 รวมถึงก�รสร้�งทักษะภ�คี
อื่นให้ส�ม�รถทำ�ง�นกับชุมชนท้องถิ่นต�มแนวท�งทุกนโยบ�ยเพื่อสุขภ�วะ	(Health	in	All	Policies)	
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถของชุมชนท้องถิ่นในก�รจัดก�รปัจจัยเสี่ยงท�งสุขภ�พ

	 ๓.	 ก�รออกแบบก�รดำ�เนนิง�นของแผนสขุภ�วะชมุชนมคีว�มชดัเจนทีก่ำ�หนดให้ทกุกจิกรรมเป็น 
กระบวนก�ร	“สร้�งก�รเรียนรู้”	“สร้�งคว�มเป็นพลเมือง”	และ	“สร้�งผลกระทบด้�นสังคม	เศรษฐกิจ	
และสิ่งแวดล้อม”	 ในชุมชนท้องถิ่นอย�่งต่อเนื่อง	 โดยใช้เครื่องมือและวิธีก�รที่ชุมชนเข�้ร่วมจัดกิจกรรม
และร่วมรบัผลประโยชน์	ซึง่เป็นก�รดำ�เนนิง�นในเชงิกลยทุธ์และก�รสร้�งวฒันธรรมก�รทำ�ง�นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตัดสินใจบนฐ�นของคว�มรู้และข้อมูลเชิงประจักษ์

	 ๔.	 ก�รบริห�รจัดก�รแผน	 โดยภ�พรวมก�รออกแบบกลไกก�รขับเคลื่อนง�นของแผนสุขภ�วะ
ชุมชนมีคว�มเหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พสูง	 แต่ควรปรับรูปแบบและกระบวนก�รท�งวิช�ก�รให้มี 
คว�มง่�ย	 (simplicity)	 ก�รลดภ�ระง�นในก�รดูแลสม�ชิกเครือข่�ยให้เหม�ะสม	 เพื่อศูนย์จัดก�ร 
เครือข่�ยสุขภ�วะชุมชน๕๔	 จะได้ใส่ใจกับก�รสร้�งประสบก�รณ์ที่เข้มข้นภ�ยในพื้นที่ของตนเองให้ม�กขึ้น	
ควรมีก�รติดต�มกำ�กับและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของศูนย์จัดก�รเครือข่�ยสุขภ�วะชุมชนแต่ละแห่ง
อย่�งจริงจังม�กขึ้น	 เพื่อให้มีคว�มรับผิดชอบ	 (accountability)	 ในก�รขับเคลื่อนง�นอย่�งมีคุณภ�พ	
รวมถึงควรจัดว�งตำ�แหน่งเชิงยุทธศ�สตร์	 (strategic	 position)	 เพื่อประกันคว�มยั่งยืนในก�รเป็น 
หุ้นส่วนระหว่�ง	 สสส.	 กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสม�ชิกเครือข่�ยร่วมสร้�งชุมชนท้องถิ่น 
น่�อยู่		และมีกลยุทธ์ขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�นไปสู่เป้�หม�ยและคุณค่�ร่วม	(shared	values)	

๕๔	หม�ยถึง	ศูนย์เรียนรู้ด้�นก�รจัดก�รสุขภ�วะสี่มิติ	ในแผนสุขภ�วะชุมชน	ปี	๒๕๕๕	-	๒๕๕๗
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แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	

	 ๕.	 แผนสุขภ�วะชุมชนทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน	 โดยข้อมูลจ�กก�รสัมภ�ษณ์ 
และลงพืน้ทีข่องคณะผูป้ระเมนิสอดคล้องกบัข้อมลูจ�กก�รสำ�รวจก�รเปลีย่นแปลงของชมุชนท้องถิน่จ�ก
ก�รเข้�ร่วมเป็นเครือข่�ยร่วมสร้�งชุมชนท้องถิ่นน่�อยู่๕๕	 โดยแผนสุขภ�วะชุมชนได้ทำ�ให้สังคมสุขภ�วะ	
ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง	มีคว�มส�มัคคี	มีจิตอ�ส�	พึ่งตนเอง	แก้ไขและจัดก�รตนเองได้	ซึ่งได้แสดงออกม�
เป็นวถิใีหม่ของผูเ้ข้�ร่วมเครอืข่�ย	เช่น	เกดิทกัษะก�รบรหิ�รจดัก�รทมี	มศีกัยภ�พท�งวชิ�ก�ร	เกดิก�รใช้
ข้อมูลและหลักฐ�นเชิงประจักษ์	พัฒน�วิธีก�รทำ�ง�นร่วมกันมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น	เป็นต้น

	 ๖.	 แผนสุขภ�วะชุมชนควรให้คว�มสำ�คัญกับก�รประมวลและร�ยง�นผลจ�กระบบข้อมูลตำ�บล	
(Thailand	Community	Network	Appraisal	Program	:	TCNAP)	และก�รประเมินชุมชนด้วยก�ร
วจิยัเชงิช�ตพินัธุว์รรณน�แบบเร่งด่วน	(Rapid	Ethnographic	Community	Assessment	Process	:	 
RECAP)	เพือ่ให้ส�ม�รถใช้ประโยชน์ได้อย่�งเตม็ที	่โดยพฒัน�ระบบก�รประมวลผลให้ง่�ย	และสะดวกต่อ
ก�รใช้ง�นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยง�นอื่นในพื้นที่

ข้อเสนอแนะจากภาคี

	 เครอืข่�ยร่วมสร้�งชมุชนท้องถิน่น่�อยู	่อนัประกอบด้วย	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	องค์กรชมุชน	
องค์กรพัฒน�เอกชน	สถ�บันก�รศึกษ�	และสำ�นักสนับสนุนสุขภ�วะชุมชน	(สำ�นัก	๓)	ได้ทำ�ง�นต่อเนื่อง
ม�กว่�	๔	ปี	บนฐ�นคดิและหลกัก�รก�รจดัก�รตนเองของชมุชนท้องถิน่	โดยใช้ทนุท�งสงัคมและศกัยภ�พ
ของชมุชนเป็นทรพัย�กรหลกัในก�รจดัก�รในทกุมติขิองก�รพฒัน�และก�รแก้ปัญห�	ซึง่ได้มวีวิฒัน�ก�ร
ม�อย่�งต่อเนือ่ง	โดยในทกุปีมกี�รปรบัปรงุเครือ่งมอื	วธิกี�ร	ขัน้ตอนในก�รทำ�ง�นร่วมกนัและก�รทำ�ง�น
ของแต่ละพื้นที่	 ข้อเสนอแนะของภ�คีมีคว�มสอดคล้องกับคณะผู้ประเมินผลภ�ยนอกและผลจ�กก�ร
สำ�รวจก�รเปลี่ยนแปลงที่กล่�วม�ข้�งต้น	โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้�นก�รจัดก�ร	๓	ประเด็น	เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลและขย�ยแนวคิดให้มีก�รไปปรับใช้ดำ�เนินก�รขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจ	ดังนี้

	 ๑.	 ควรสร้�งช่องท�งก�รสื่อส�รกล�งของเครือข่�ยร่วมสร้�งชุมชนท้องถิ่นน่�อยู่และสื่อส�รกับ
สังคม	 เพื่อให้สังคมไทยได้ให้โอก�สและคว�มเชื่อมั่นต่อศักยภ�พของชุมชนท้องถิ่นในก�รจัดก�รตนเอง
และเป็นฐ�นของก�รสร้�งก�รเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่�งแท้จริง	 รวมถึงชุมชนท้องถิ่นเปิดพื้นที่ให้ 
ทุกภ�คส่วนของสังคมได้เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น	 ทั้งนี้	 
ก�รสื่อส�รควรมีหล�กหล�ยลักษณะ	 เช่น	 ก�รรณรงค์	 ก�รเอ�เรื่องดีๆ	 ของชุมชนท้องถิ่นเผยแพร่	 
ก�รพัฒน�ก�รท่องเที่ยวชุมชนให้ผู้สนใจเข้�ม�เรียนรู้และสื่อส�รแบบป�กต่อป�ก	เป็นต้น

๕๕	 เครือข่�ยร่วมสร้�งชุมชนท้องถิ่นน่�อยู่	 หม�ยถึง	 ก�รรวมตัวของพื้นที่ในระดับตำ�บล	และระดับจังหวัดที่มีเป้�หม�ยเพื่อร่วมสร้�งพื้นที่
ของตนเองให้เป็นตำ�บลน่�อยู่และจังหวัดน่�อยู่	โดยเครือข่�ยฯ	มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รเรียนรู้ร่วมกัน	ก�รผลักดันให้เกิดนโยบ�ยส�ธ�รณะ
ระดับตำ�บล	 ระดับเครือข่�ย	 และระดับจังหวัด	 รวมถึงก�รมีบทบ�ทหน้�ที่ในก�รขับเคลื่อนและรณรงค์ให้มีก�รกระจ�ยอำ�น�จให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและคืนอำ�น�จให้ชุมชน
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	 ๒.	 ควรให้คว�มสำ�คญักบัก�รพฒัน�ศกัยภ�พผูน้ำ�ชมุชนท้องถิน่ให้มขีดีคว�มส�ม�รถในก�รจดัก�ร
อย่�งมืออ�ชีพ	 โดยจัดเป็นหลักสูตรเฉพ�ะสำ�หรับผู้นำ�ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญและคว�มมุ่งมั่นที่แตกต่�ง
กัน	ทั้งนี้เพื่อเป็นกำ�ลังสำ�คัญของเครือข่�ยร่วมสร้�งชุมชนท้องถิ่นน่�อยู่ในก�รเข้�ไปมีส่วนร่วม	 ในก�ร 
ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบ�ยส�ธ�รณะเพื่อสุขภ�พระดับจังหวัดและระดับช�ติ	 รวมถึงเป็นก�รเตรียม
ผู้นำ�ชุมชนท้องถิ่นรองรับแนวโน้มพัฒน�ก�รของประเทศในช่วงของก�รปฏิรูปประเทศในทุกด้�น

	 ๓.	 ควรจัดหลักสูตรพัฒน�ทักษะก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลและก�รนำ�ใช้เทคโนโลยีที่เหม�ะสมสำ�หรับ
บคุล�กรของชมุชนท้องถิน่	โดยเฉพ�ะก�รวเิคร�ะห์และนำ�ใช้ข้อมลูปัจจยัสงัคมกำ�หนดสขุภ�พและปัจจยั
เสี่ยงท�งสุขภ�พ	ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดคว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รสุขภ�วะชุมชน
อย่�งต่อเนื่องและบูรณ�ก�รเข้�สู่ระบบก�รทำ�ง�นขององค์กรในชุมชน

ทุนทางสังคมและศักยภาพของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

 จ�กก�รดำ�เนนิง�นของแผนสขุภ�วะชมุชนม�อย่�งต่อเนือ่งตัง้แต่ปี	๒๕๕๒	ได้บ่มเพ�ะประสบก�รณ์
และร่วมกนัสร้�งวฒันธรรมก�รทำ�ง�นเป็นเครอืข่�ยม�อย่�งต่อเนือ่ง	แผนสขุภ�วะชมุชนจงึมทีนุท�งสงัคม
และศักยภ�พของภ�คีเครือข่�ยที่มีขีดคว�มส�ม�รถในก�รขับเคลื่อนขบวนก�รจัดก�รสุขภ�วะทั้ง	๔	มิติ	
โดยใช้พื้นที่เป็นฐ�นก�รพัฒน�	ซึ่งเป็นพื้นฐ�นของก�รขับเคลื่อนแผนสุขภ�วะชุมชนปี	 ๒๕๕๘	 –	๒๕๖๐	
และแผนก�รดำ�เนินง�นแต่ละปี	โดยสรุปดังนี้

	 ๑.	 คว�มร่วมมอืของภ�คแีละภ�วะผูน้ำ�ของเครอืข่�ยร่วมสร้�งชมุชนท้องถิน่น่�อยู	่ทีเ่น้นก�รมส่ีวน
ร่วมของภ�คเีครอืข่�ย	ก�รมสีปิรติในก�รทำ�ง�นเป็นทมีทีแ่สดงออกถงึพนัธกรณ	ี(commitment)	คว�ม
ผูกพัน	(engagement)	และทำ�ง�นด้วยใจ	ที่มีเป้�หม�ยเพื่อร่วมกันสร้�งชุมชนท้องถิ่นให้น่�อยู่	จนเกิด
เป็นก�รยอมรบัซึง่กนัและกนั	ซึง่เป็นทนุท�งสงัคมของแผนสขุภ�วะชมุชนทีจ่ะนำ�ใช้เป็นฐ�น	(platform)

	 ๒.	 กลไกก�รจัดก�รสุขภ�วะชุมชน	ประกอบด้วย	๓	กลไกที่มีบทบ�ทหน้�ที่สอดรับ	 เกื้อกูล	และ
บูรณ�ก�รในทุกระดับ	ที่ยังดำ�เนินก�รต่อเนื่องจนถึงปี	๒๕๖๐	คือ	๑)	ศูนย์จัดก�รเครือข่�ยสุขภ�วะชุมชน	
จำ�นวน	๗๗	แห่ง	โดยทำ�หน้�ที่สร้�งก�รเรียนรู้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่�ยกว่�	๒,๐๐๐	แห่ง	
๒)	 ศูนย์สนับสนุนวิช�ก�รเพื่อก�รจัดก�รเครือข่�ย	 จำ�นวน	๘	แห่ง	ทำ�หน้�ที่สนับสนุนวิช�ก�รให้ศูนย์
จัดก�รเครือข่�ยสุขภ�วะชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่�ย	 โดยเน้นที่ก�รพัฒน�ศักยภ�พ
ของบุคล�กรของชุมชนท้องถิ่น	และ	๓)	ศูนย์ขับเคลื่อนนโยบ�ยส�ธ�รณะเฉพ�ะประเด็น	จำ�นวน	๖	แห่ง	 
ทำ�หน้�ที่ขับเคลื่อนให้เกิดปฏิบัติก�รในพื้นที่ที่ส่งผลต่อก�รจัดก�รสุขภ�วะชุมชนในประเด็นเฉพ�ะ	 
โดยกลไกเหล่�นี้มีคว�มสำ�คัญต่อก�รสร้�งพฤติกรรมสุขภ�พที่ดีในทุกระดับ	หรือกล่�วอีกนัยหนึ่ง	กลไก
เหล่�นี้เป็นโครงสร้�งขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ไตรพลังของแผนสุขภ�วะชุมชน

	 ๓.	 ก�รพัฒน�และยกระดับขีดคว�มส�ม�รถบุคล�กรอย่�งต่อเนื่อง	ทั้งด้�นก�รใช้เครื่องมือก�ร
วิจัยชุมชน	ก�รพัฒน�ระบบข้อมูลตำ�บล	ก�รจัดก�รคว�มรู้	และก�รบริห�รจัดก�รกระบวนก�ร	โดยแผน
สขุภ�วะชมุชนได้จดัแบ่งออกเป็น	๕	นกัสร้�งเสรมิสขุภ�วะชมุชน	ประกอบด้วย	นกั	(ผู)้	บรหิ�ร	นกัวชิ�ก�ร
ชุมชนท้องถิ่น	นักจัดก�รและจัดกระบวนก�ร	นักจัดก�รข้อมูล	และนักสื่อส�รชุมชน	โดย	๕	นักสร้�งเสริม 
สุขภ�วะชุมชนที่ผ่�นก�รพัฒน�ทักษะและเสริมสร้�งศักยภ�พจนมีคว�มชำ�น�ญและเชี่ยวช�ญ	มีจำ�นวน
ไม่น้อยกว่�	๑๐๐,๐๐๐	คน
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แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	

	 ๔.	 ก�รสร้�งวัฒนธรรมก�รใช้ข้อมูลและคว�มรู้ในกระบวนก�รพัฒน�และแก้ไขปัญห�ของชุมชน	
โดยแผนสุขภ�วะชุมชนสนับสนุนให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่�ยดำ�เนินก�รประเมินชุมชน
ด้วยก�รวจิยัเชงิช�ตพินัธุว์รรณน�แบบเร่งด่วน	และพฒัน�ระบบข้อมลูตำ�บลในก�รกำ�หนดแนวท�งก�ร
จดัก�รสขุภ�วะชมุชน	เพือ่สร้�งก�รมส่ีวนร่วมและร่วมกนักำ�หนดเป้�หม�ยก�รพฒัน�โดยใช้พืน้ทีเ่ป็นฐ�น
ของชมุชนท้องถิน่และเชือ่มโยงก�รพฒัน�กบัองค์กรภ�ยนอกชมุชนอย่�งมปีระสทิธภิ�พยิง่ขึน้	โดยเฉพ�ะ
ก�รใช้ในก�รประเมินคว�มก้�วหน้�ก�รจัดก�รตนเองของชุมชนท้องถิ่นและก�รเปรียบเทียบกับชุมชน 
ท้องถิ่นอื่น

	 ๕.	 ปฏิญญ�เครือข่�ยร่วมสร้�งชุมชนท้องถิ่นน่�อยู่	 ซึ่งเป็นนโยบ�ยส�ธ�รณะร่วมที่สม�ชิก 
เครือข่�ยประก�ศร่วมในทุกวันที่	 ๓	 มีน�คมของทุกปี	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๔	 เป็นต้นม�	 ซึ่งได้รับก�รยอมรับ 
จ�กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่�ยในก�รนำ�ไปดำ�เนินก�รในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง	 โดยใน 
บ�งพื้นที่ได้ประก�ศเป็นนโยบ�ยและผ่�นคว�มเห็นชอบโดยสภ�ท้องถิ่น	 บ�งพื้นที่ผลักดันให้ 
คณะกรรมก�รหมูบ้่�นนำ�ไปเป็นกจิกรรมหลกัของแต่ละหมูบ้่�น	บ�งพืน้ทีไ่ด้จดัทำ�เป็นข้อบญัญตัท้ิองถิน่
หรือธรรมนูญท้องถิ่น	 รวมถึงได้มีก�รกำ�หนดไว้ในข้อบัญญัติงบประม�ณของท้องถิ่นไว้ต�มบริบทของ
พืน้ที	่โดยแผนสขุภ�วะชมุชนได้กระตุน้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้ผนวกเรือ่งก�รลดปัจจยัเสีย่งและ
เพิ่มปัจจัยส่งเสริมด้�นสุขภ�พเข้�ไปในกิจกรรมก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยส�ธ�รณะ

	 ๖.	 เพิ่มโอก�สในก�รเข้�ถึงทรัพย�กร	 (ส่วนหนึ่งของก�รลดคว�มเลื่อมลำ้�ท�งสังคม)	 แผนสุข
ภ�วะชุมชน	ได้สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สถ�นก�รณ์พิเศษ๕๖		โดยในแผนก�รดำ�เนิน
ง�นของแผนสุขภ�วะชุมชนปี	๒๕๕๗	ได้กำ�หนดไว้ไม่น้อยกว่�ร้อยละ	๒๕	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เครือข่�ยที่ร่วมขับเคลื่อนตนเองให้เกิดสภ�วะของชุมชนท้องถิ่นน่�อยู่	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของก�รตอบ
สนองต่อเป้�หม�ยของก�รปฏริปูประเทศไทยเพือ่ลดคว�มเหลือ่มลำ�้และพฒัน�นวตักรรมก�รสร้�งเสรมิ 
สุขภ�วะในพื้นที่เฉพ�ะที่ต้องก�รคว�มรู้และก�รจัดก�รที่แตกต่�งจ�กพื้นที่โดยทั่วไป

	 ๗.	 ก�รเชื่อมโยงระบบและกลไกขับเคลื่อนหลักระดับประเทศ	 โดยแผนสุขภ�วะชุมชนโดย 
คณะกรรมก�รบริห�รแผน	คณะที่	 ๓	 ได้ประส�นและทำ�ข้อตกลงเชิงนโยบ�ยผ่�นก�รลงน�มข้อตกลง
คว�มร่วมมือกับกรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่น	 กระทรวงมห�ดไทย	 โดยได้มีก�รจัดตั้งคณะทำ�ง�น
ร่วมของทั้งสองฝ่�ยเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันรูปธรรมในก�รสนับสนุนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ใช้ระบบข้อมลูเพือ่ก�รพฒัน�บรกิ�รส�ธ�รณะสำ�หรบักลุม่ประช�กรทีอ่ยูใ่นภ�วะเสีย่งท�งสขุภ�พ
และกลุ่มที่มีคว�มย�กลำ�บ�กในก�รเข้�ถึงบริก�รทั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่รัฐจัดให้	เช่น	 
ผูส้งูอ�ย	ุผูพ้กิ�ร	เดก็และเย�วชน	เป็นต้น	โดยเน้นก�รสนบัสนนุและส่งเสรมิองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ทีม่ศีกัยภ�พจดัตัง้เป็น	“ศนูย์เรยีนรู”้	สำ�หรบัเป็นทีศ่กึษ�เรยีนรูข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทัว่ไปและ
ผู้สนใจ	 อันนำ�ไปสู่ก�รขย�ยผลทั้งในด้�นแนวคิดและรูปแบบก�รบูรณ�ก�รเข้�สู่ง�นประจำ�ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรในพื้นที่

๕๖	พื้นที่สถ�นก�รณ์พิเศษ	หม�ยถึง	พื้นที่ต�มหลักเกณฑ์	๒	ประก�ร	ประกอบด้วย	๑)	พื้นที่ในเขตคว�มรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขน�ดเล็กต�มหลักเกณฑ์ก�รจัดสรรงบประม�ณของกรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่น	 กระทรวงมห�ดไทย	๒)	พื้นที่ที่มีร�ยได้ต่อ
หัวประช�กรน้อยกว่�	๓๐,๐๐๐	บ�ทต่อคนต่อปี	ต�มเกณฑ์ข้อมูลคว�มจำ�เป็นพื้นฐ�น	(จปฐ.)	และพื้นที่ที่ย�กต่อก�รเข้�ถึงทั้งท�งด้�นก�ร
คมน�คม	ก�รส�ธ�รณปูโภค	และก�รส�ธ�รณสขุ	หรอืพืน้ทีท่ีส่ถ�นก�รณ์พเิศษ	หรอืพืน้ทีภ่เูข�สงูและพืน้ทีท่ีม่ปีระช�กรหล�กหล�ยช�ตพินัธุ์	
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จุดเน้นของแผน

 แผนสุขภ�วะชุมชนได้ยึดทิศท�ง	เป้�หม�ย	และยุทธศ�สตร์	ระยะ	๑๐	ปี	เป็นผลลัพธ์และผลกระทบ
ทีจ่ะต้องเกดิจ�กก�รดำ�เนนิง�นของแผนสขุภ�วะชมุชน	โดยในก�รดำ�เนนิง�นของแผนจะต้องใช้ข้อมลูจ�ก
ก�รประมวลสถ�นก�รณ์และแนวโน้มที่กล�่วม�ข้�งต้นเป็นเงื่อนไขในก�รกำ�หนด	แผนสุขภ�วะชุมชนใน
ช่วงปี	๒๕๕๘	–	๒๕๖๐	ที่เป็นก�รต่อยอดที่เน้นคุณภ�พ	ก�รบูรณ�ก�รเข้�สู่ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นของ
หน่วยง�นและองค์กรชมุชน	และก�รแปลงชดุคว�มรูจ้�กแผนอืน่ของ	สสส.	ลงสูก่�รปฏบิตัขิองชมุชนหรอื
พื้นที่ต�มแนวท�งก�รใช้พื้นที่เป็นฐ�นในก�รพัฒน�	 (area-based	development)	ต�มแนวท�งทุก
นโยบ�ยเพือ่สขุภ�วะ	(Health	in	All	Policies)	ภ�ยใต้กรอบนโยบ�ยของคณะกรรมก�รกองทนุสนบัสนนุ
ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	 โดยแผนสุขภ�วะชุมชนได้กำ�หนดจุดเน้นของก�รดำ�เนินง�นในช่วง	๓	ปีต่อไปไว้	 
๕	ประก�ร	ดังนี้

	 ๑.	 ก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถของชุมชนท้องถิ่น	 ในก�รขย�ยฐ�นผู้รับประโยชน์จ�กทุนคว�มรู้ใน
ก�รจดัก�รปัจจยัสงัคมกำ�หนดสขุภ�พ	ก�รจดัก�รตนเอง	ก�รปกป้องภ�วะคกุค�ม	ลดปัญห�สขุภ�พและ
บรูณ�ก�รวธิกี�รหรอืแนวท�งใหม่ๆ	ให้เป็นวฒันธรรมของระบบง�นประจำ�หรอืภ�รกจิ	(Function)	ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	คณะกรรมก�รพฒัน�หมูบ้่�น	สถ�บนัท�งสงัคมหรอืกลุม่ท�งสงัคม	องค์กร
ชุมชน	และเครือข่�ยในพื้นที่	 สร้�งวัฒนธรรมก�รทำ�ง�นร่วมกันให้เป็นวิถีของชุมชนท้องถิ่นนั้น	 รวมถึง
ก�รส่งเสริมและพัฒน�คว�มเป็นพลเมืองของคนในชุมชนท้องถิ่นให้เป็นศักยภ�พพื้นฐ�นของก�รสร้�ง
วัฒนธรรมสุขภ�พ	ด้วยก�รกระตุ้นและส่งเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับผู้นำ�ชุมชน	ฟื้นฟู
วฒันธรรมของก�รเกือ้กลูและเอือ้อ�รขีองคนในชมุชนต�มวถิวีฒันธรรมของตนเอง	โดยมกี�รเชือ่มโยงกนั
เป็น	“พลงัพลเมอืงพลงัชมุชนท้องถิน่ร่วมสร้�งประเทศไทยให้น่�อยู”่	ทีม่ขีดีคว�มส�ม�รถในก�รรณรงค์
และร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่นและสนับสนุนก�รปฏิรูปประเทศไทย

	 ๒.	 ก�รสนับสนุนก�รพัฒน�ระบบข้อมูล	 ให้เป็นเครื่องมือในก�รกระตุ้นชุมชนท้องถิ่น	 ได้กำ�หนด
ทศิท�งก�รจดัก�รสขุภ�วะอย่�งสมเหตสุมผล	กำ�หนดเป้�หม�ยทีจ่ะจดัก�รตนเองแทนก�รพึง่พงิภ�ยนอก
ชมุชนเป็นหลกั	มกี�รลงทนุในก�รพฒัน�อย่�งคุม้ค่�และสอดคล้องกบัวถิขีองท้องถิน่	มกี�รใช้ข้อมลูในก�ร
ประเมนิคว�มก้�วหน้�ของก�รจดัก�รสขุภ�วะของชมุชนท้องถิน่	รวมทัง้ก�รประมวลทีน่ำ�ใช้ในกระบวนก�ร
พฒัน�เป็นนโยบ�ยส�ธ�รณะเพือ่สขุภ�พระดบัตำ�บล	ระดบัเครอืข่�ย	และระดบัจงัหวดั	รวมถงึสนบัสนนุ
ก�รขบัเคลือ่นนโยบ�ยส�ธ�รณะระดบัช�ตแิละก�รเชือ่มโยงกบัระบบหรอืกลไกขบัเคลือ่นหลกั	โดยเฉพ�ะ
กรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่น	กระทรวงมห�ดไทย

	 ๓.	 ก�รส่งเสริมและสนับสนุนสถ�บันวิช�ก�รหรือองค์กรท�งวิช�ก�รร่วมเรียนรู้ปฏิบัติก�รของ
ชุมชนท้องถิ่น	 ร่วมดำ�เนินก�รวิจัยและประมวลคว�มรู้ภูมิปัญญ�ที่สร้�งม�จ�กประสบก�รณ์จริงของ
ชุมชนท้องถิ่นให้เป็นองค์คว�มรู้ที่นำ�ไปประยุกต์ใช้ได้อย�่งกว้�งขว�งในสังคมไทย	 รวมถึงก�รเพิ่มทักษะ
ของบุคล�กรของสถ�บันวิช�ก�รหรือองค์กรท�งวิช�ก�รให้มีขีดคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นเสริมพลัง
ขบวนก�รจดัก�รสขุภ�วะของชมุชนท้องถิน่อย่�งมปีระสทิธภิ�พและเชือ่มโยงองค์คว�มรูจ้�กผูเ้ชีย่วช�ญ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภ�ยนอกที่มีคว�มชำ�น�ญหรือเชี่ยวช�ญในด้�นนั้นๆ	 เพื่อให้แน่ใจว่�เป็นคว�มรู้ที่แท้	 
รวมถึงก�รร่วมกันพัฒน�นวัตกรรมก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะชุมชน

	 ๔.	 ก�รรองรบัก�รขย�ยกจิกรรมก�รลดปัจจยัเสีย่งและเพิม่ปัจจยัเสรมิด้�นสขุภ�พเข้�สูร่ะบบก�ร
จดัก�รของชมุชนท้องถิน่	ด้วยก�รทำ�ง�นร่วมกบัแผนอืน่ของ	สสส.	ในก�รแปลงองค์คว�มรูเ้ป็นปฏบิตักิ�ร
ในระดบัชมุชนหรอืพืน้ทีต่�มแนวท�งก�รใช้พืน้ทีเ่ป็นฐ�นก�รพฒัน�	(area-based	development)	โดย
ให้คว�มสำ�คัญก�รตอบสนองต่อทิศท�ง	เป้�หม�ย	และยุทธศ�สตร์	ระยะ	๑๐	ปีของ	สสส.	แนวนโยบ�ย
แผนหลัก	๓	ปีของคณะกรรมก�รกองทุน	และก�รปฏิรูปประเทศไทย
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แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	

	 ๕.	 ก�รน้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณ�ก�รเข้�ไปสู่ระบบก�รจัดก�รตนเองของ
ชมุชนท้องถิน่	โดยมอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทำ�หน้�ทีเ่ป็นผูส้นบัสนนุและหนนุเสรมิให้มกี�รประยกุต์
ใช้ในพื้นที่อย่�งต่อเนื่อง	 จนเกิดเป็นคว�มเข้มแข็งของชุมชนที่มีขีดคว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รกับภ�วะ
คุกค�มและวิกฤตอย่�งได้ผล	โดยเฉพ�ะก�รพัฒน�สุขภ�พแบบพอเพียง

ค�านิยามเชิงปฏิบัติการที่น�าใช้ในแผนสุขภาวะชุมชน
 ๑. ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชน	หม�ยถึง	ก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นด้วย
กระบวนก�รพัฒน�ระบบก�รจัดก�รตนเองของชุมชนท้องถิ่นสู่ก�รเป็นชุมชนท้องถิ่นน่�อยู่	 (สุขภ�วะ)	
โดยก�รเสริมพลังคว�มร่วมมือให้องค์กรหลักในชุมชนทำ�บทบ�ทหน้�ที่ของตนได้อย่�งเต็มศักยภ�พ	 
อันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เชื่อมประส�นให้เกิดก�รพัฒน�แนวท�งก�รจัดก�รกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อก�รดำ�เนินชีวิตและคุณภ�พชีวิตของประช�ชน	ทั้งด้�นก�รเมืองก�รปกครอง	สังคม	เศรษฐกิจ	
สภ�วะแวดล้อม	และสุขภ�พ	จนเกิดเป็นระบบสนับสนุนก�รปฏิบัติก�รต่�งๆ	 ขององค์กรหลัก	 แกนนำ�	 
กลุม่	และเครอืข่�ยของประช�ชน	ซึง่ส่งผลให้มผีูน้ำ�	–	แกนนำ�	มทีกัษะในก�รจดัก�รชมุชนตนเอง	มศีกัยภ�พ 
ในก�รสร้�งและใช้คว�มรู้ที่เกิดจ�กปฏิบัติก�รที่ได้ผลดีของชุมชนโดยชุมชน	 เกิดก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 
และขับเคลื่อนกระบวนก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นอย่�งเป็นพลวัตควบคู่ไปกับ 
ปฏิบัติก�รจริงอย่�งต่อเนื่อง

 ๒. การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น หม�ยถึง	 ก�รจัดก�รระบบก�รทำ�ง�นของพื้นที่ในเขต 
รับผิดชอบของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ทั้งระดับหมู่บ้�น	 กลุ่มของหมู่บ้�น	 และตำ�บล	 
ในก�รพัฒน�ง�นด้�นต่�งๆ	 เพื่อเสริมศักยภ�พให้ส�ม�รถจัดก�รเรียนรู้	 ปรับตัว	 และจัดก�รปัญห� 
ของตนเอง	โดยใช้ข้อมูลและรูปธรรมก�รจัดก�รตนเองเป็นฐ�นในก�รแก้ปัญห�ที่เกิดขึ้น	เพื่อตอบสนอง
คว�มต้องก�รของประช�ชนในพื้นที่	นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�นโยบ�ยท้องถิ่นและนโยบ�ยระดับช�ติ	

 ๓. ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน๕๗	 หม�ยถึง	พื้นที่ระดับตำ�บลและพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ	ที่มีกระบวนก�รค้นห�ทุนท�งสังคมและศักยภ�พโดยใช้เครื่องมือ
วจิยัชมุชน	และระบบข้อมลูตำ�บล	มกี�รระบชุดัเจนถงึทนุทีม่ศีกัยภ�พในก�รทำ�หน้�ทีเ่ป็น	 “แหล่งเรยีนรู”้	
มีก�รพัฒน�ผู้รู้และแกนนำ�ของแหล่งเรียนรู้ให้มีขีดคว�มส�ม�รถในก�รสร้�งก�รเรียนรู้ร่วมกันภ�ยใน 
พื้นที่ของตนเองและเครือข่�ย	 มีกระบวนก�รออกแบบก�รจัดก�รเรียนรู้ให้กับเครือข่�ย	 และทำ�หน้�ที่ 
กลไกบริห�รจัดก�รเครือข่�ยและกระตุ้นให้เครือข่�ยจัดกระบวนก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะเพื่อ 
ร่วมสร้�งประเทศไทยให้น่�อยู่ที่มีก�รประก�ศปฏิญญ�ร่วมกัน

 ๔. ระบบการจดัการจงัหวดัน่าอยู ่หม�ยถงึ	ก�รใช้ทนุท�งสงัคมและศกัยภ�พของเครอืข่�ยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่	ภ�คประช�สงัคม	สถ�บนัวชิ�ก�ร	และหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้องในระดบัจงัหวดั	ทำ�หน้�ที่
เป็นกลไกในก�รเชื่อมองค์คว�มรู้จ�กปฏิบัติก�รจริงในแต่ละเรื่องที่เชื่อมโยงกับก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต
ของประช�ชนในจงัหวดั	โดยก�รร่วมกนัขบัเคลือ่นประเดน็นโยบ�ยส�ธ�รณะทีส่อดคล้องกบัสถ�นก�รณ์	
ปัญห�	และมรีปูธรรมก�รจดัก�ร	อนัสอดคล้องกบันโยบ�ยส�ธ�รณะของเครอืข่�ยร่วมสร้�งชมุชนน่�อยู่

 ๕. เครอืข่ายร่วมสร้างชมุชนท้องถิน่น่าอยู ่หม�ยถงึ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	สถ�บนัวชิ�ก�ร
หรือองค์กรท�งวิช�ก�ร	 องค์กรชุมชน	 องค์กรภ�คประช�สังคม	 และสำ�นักสนับสนุนสุขภ�วะชุมชน	 
(สำ�นัก	๓)	ที่มีเป้�หม�ยเพื่อร่วมขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่�อยู่	 โดยมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รสร้�งก�ร 
เรียนรู้ร่วมกัน	 ก�รผลักดันให้เกิดนโยบ�ยส�ธ�รณะระดับตำ�บล	 เครือข่�ย	 และจังหวัด	 รวมถึงก�ร 
ขับเคลื่อนและรณรงค์ให้มีก�รกระจ�ยอำ�น�จให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคืนอำ�น�จให้ชุมชน

๕๗	แผนหลักปี	๒๕๕๕	-	๒๕๕๗	ใช้ชื่อว่�	“ศูนย์เรียนรู้ด้�นก�รจัดก�รสุขภ�วะสี่มิติ	หรือ	แม่ข่�ย”
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 ๖. ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง หม�ยถึง	บุคคลผู้ที่มีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถ	 เป็นผู้นำ�เชิงคว�มคิดของ
ชมุชนท้องถิน่ทีม่คีว�มคดิรเิริม่	ส�ม�รถสร้�งปฏบิตักิ�รให้เกดิผลได้จรงิ	โดยได้รบัก�รยอมรบัและศรทัธ�
จ�กคนในพื้นที่และจ�กบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒน�ต่อยอดและประยุกต์ใช้ในพื้นที่

 ๗. นโยบายสาธารณะ	หม�ยถึง	องค์คว�มรู้จ�กปฏิบัติก�รของ	“แหล่งเรียนรู้”	ของ	“ศูนย์จัดก�ร
เครือข่�ยสุขภ�วะชุมชน”	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่�ยร่วมสร้�งชุมชนท้องถิ่นน่�อยู่	
ประมวลและวิเคร�ะห์กิจกรรมที่ส่งผลกระทบทั้งท�งตรงและท�งอ้อมต่อก�รยกระดับคุณภ�พชีวิตของ
ประช�ชนในพืน้ทีโ่ดยชมุชนท้องถิน่	จนเกดิเป็นปฏญิญ�เครอืข่�ยร่วมสร้�งชมุชนท้องถิน่น่�อยูข่องแต่ละ
ภมูภิ�คและมข้ีอตกลงร่วมของเครอืข่�ยในภ�พรวม	ซึง่สม�ชกิของเครอืข่�ยร่วมสร้�งชมุชนท้องถิน่น่�อยู่
ได้ใช้เป็นแนวท�งก�รขับเคลื่อนของแต่ละพื้นที่ทั้งระดับตำ�บล	เครือข่�ย	และจังหวัด

 ๘. การวิจัยชุมชน หม�ยถึง	 ก�รประเมินชุมชนด้วยก�รวิจัยเชิงช�ติพันธุ์วรรณน�แบบเร่งด่วน	
(Rapid	Ethnographic	Community	Assessment	Process	:	RECAP)๕๘		ในก�รพัฒน�ทักษะด้�น
ก�รถอดบทเรยีนและก�รเขยีนสรปุข้อมลูทนุท�งสงัคมและศกัยภ�พของกลุม่หรอืแหล่งปฏบิตักิ�รในพืน้ที่	
ซึ่งเป็นเครื่องมือสำ�คัญในก�รเสริมสร�้งชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง	 โดยก�รใช้ศักยภ�พในก�รจัดก�รปัญห�
สู่ก�รจัดก�รตนเองในระดับพื้นที่	 รวมถึงก�รสร้�งเครือข่�ยเชื่อมโยงกับองค์กรและหน่วยง�นหนุนเสริม
เพื่อเข้�ม�เกื้อกูลให้ชุมชนท้องถิ่นจัดก�รตนเองได้ดีขึ้น

 ๙. ระบบข้อมลูต�าบล	หม�ยถงึ	ก�รจดัทำ�ข้อมลูตำ�บล	 (Thailand	Community	Networking	 
Appraisal	Program	:	TCNAP)	ที่เกิดขึ้นจ�กกระบวนก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน	ทั้งภ�คประช�ชน	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ผู ้นำ�ท้องที่	 และหน่วยง�นภ�ครัฐในพื้นที่	 ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล	 
ตรวจสอบ	 ใช้ข้อมูล	 และเป็นเจ้�ของ	 โดยก�รสร้�งทีมพัฒน�ฐ�นข้อมูลตำ�บลในก�รเก็บรวบรวมและ 
ใช้ข ้อมูลของชุมชนเพื่อจัดก�รกับปัญห�ที่สอดรับกับคว�มต้องก�รและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน	 
จนเกิดก�รพึ่งตนเองและนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ตำ�บลสู่ก�รเป็นตำ�บลสุขภ�วะที่ยั่งยืน

 ๑๐. การพัฒนาศักยภาพ หม�ยถงึ	 ก�รดำ�เนินกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนและส่งเสริม 
ให้เกดิก�รพฒัน�แนวคดิ	คว�มรู้	ทกัษะ	วธิกี�รทำ�ง�น	และคว�มส�ม�รถในด้�นอืน่ๆ	ภ�ยใต้กระบวนก�ร
และกิจกรรมที่หล�กหล�ย	 เช่น	ก�รประชุม	ก�รอบรม	ก�รจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ก�รสรุปบทเรียน	 
ก�รถอดบทเรียน	ก�รเรียนรู้จ�กก�รปฏิบัติจริง	และก�รเรียนรู้ข้�มพื้นที่หรือก�รศึกษ�ดูง�น	เพื่อนำ�ม� 
ยกระดับก�รทำ�ง�นในพื้นที่และเครือข่�ย

 ๑๑. ชดุความรู ้หม�ยถงึ	คว�มรูท้ีเ่กดิจ�กก�รถอดบทเรยีน	ก�รวจิยัและพฒัน�	กระบวนก�รทำ�ง�น
ของพืน้ทีแ่ละเครอืข่�ยในก�รเพิม่ศกัยภ�พระบบก�รจดัก�รตนเองของพืน้ทีสู่ก่�รจดัก�รตนเองของชมุชน
ท้องถิ่น	เพื่อใช้ในก�รถ่�ยทอดให้เกิดก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�พื้นที่และเครือข่�ยต่อไป	

 ๑๒. การจดัการปัจจยัเสีย่งทางสขุภาพและปัจจยัส่งเสรมิสขุภาพ หม�ยถงึ	ก�รประเมนิและถอดบท
เรยีนทนุท�งสงัคมของพืน้ที่	เพือ่แสดงให้เหน็ถงึผลจ�กปฏบิตักิ�รทีจ่ะส่งผลกระทบต่อก�รเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมในก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะอันจะทำ�ให้คนในชุมชนมีสุขภ�พดีขึ้น	 โดยในเบื้องต้นประกอบด้วย	 
๑๑	ประเด็น	 ดังนี้	 ๑)	 ก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ	๒)	 ก�รควบคุมก�รบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
และลดอุบัติเหตุจร�จร	๓)	ระบบก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ	๔)	ครอบครัวอบอุ่น	๕)	ก�รเฝ้�ระวังก�รตั้งครรภ์ใน 
วยัรุน่	๖)	พฒัน�ก�รเดก็ปฐมวยั	๗)	สขุภ�พวยัรุน่	๘)	ก�รสร้�งเสรมิสขุภ�พในโรงเรยีน	๙)	ก�รดแูลผูพ้กิ�ร 
และผู้ย�กไร้	๑๐)	อ�ห�รเพื่อสุขภ�วะ	และ	๑๑)	ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

๕๘	มีก�รปรับปรุงให้มีก�รประเมินระดับหมู่บ้�นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์

	 ๑.	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทเรียนก�รจัดก�รตนเองและมี
ขีดคว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รเรียนรู้ได้ทำ�หน้�ที่เป็น	“ศูนย์จัดก�รเครือข่�ยสุขภ�วะชุมชน”

	 ๒.	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครใจเข้�ร่วมเรียนรู้กับศูนย์
จดัก�รเครอืข่�ยสขุภ�วะชมุชนได้พฒัน�ขดีคว�มส�ม�รถในก�รจดัก�รสขุภ�วะชมุชนทีแ่สดงรปูธรรมของ
ก�รจัดก�รตนเอง	ก�รจัดก�รปัจจัยสังคมกำ�หนดสุขภ�พ	และก�รลดปัจจัยเสี่ยงท�งสุขภ�พได้	

	 ๓.	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมก�รรวมตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภ�คีในจังหวัด
เดียวกันขับเคลื่อนนโยบ�ยส�ธ�รณะ๕๙		ระดับจังหวัดและร่วมสร้�งจังหวัดน่�อยู่

	 ๔.	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สถ�บันวิช�ก�รดำ�เนินก�รวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในก�รแก้ไข
ปัญห�เฉพ�ะและค้นห�แนวท�งใหม่ในก�รจัดก�รสุขภ�วะชุมชน	 รวมถึงก�รนำ�คว�มรู้จ�กก�รวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ได้ในพื้นที่อื่น

	 ๕.	 เพื่อสนับสนุนก�รพัฒน�ทักษะและขีดคว�มส�ม�รถบุคล�กรในก�รจัดก�รตนเองและพัฒน�
ระบบข้อมลูทีใ่ช้ในกระบวนก�รจดัก�รตนเอง	ก�รกำ�หนดเป้�หม�ยก�รจดัก�รสขุภ�วะ	และก�รลดปัญห�
ท�งสุขภ�พของประช�ชน

	 ๖.	 เพือ่สนบัสนนุก�รพฒัน�เครือ่งมอืประเมนิคว�มก้�วหน้�คว�มเข้มแขง็ของชมุชนและก�รจดัก�ร
สขุภ�วะโดยมอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นผูใ้ช้และบรูณ�ก�รเข้�สูร่ะบบก�รทำ�ง�นในระดบัองค์กรและ
กลุ่มท�งสังคม

เป้าหมาย ๓ ปี ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดร่วม

ตัวชี้วัดหลัก (น�้าหนักร้อยละ ๘๐)

 ๑. เกิดศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน	จำ�นวน	๔๐	แห่ง	ที่บริห�รจัดก�รโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีบทเรียนจ�กก�รจัดก�รตนเองและมีขีดคว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รเรียนรู้ร่วมกับ 
เครือข่�ย

 ๒. เกิดศูนย์ฝึกอบรมก�รใช้เครื่องมือก�รวิจัยชุมชน๖๐	 	 และพัฒน�ระบบข้อมูลตำ�บล๖๑	ที่มีก�ร
ใช้ข้อมูลพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รสุขภ�วะชุมชนอย่�งเป็นรูปธรรม	 จำ�นวนไม่น้อยกว่�	 ๑๐๐	 แห่ง	 
โดยเป็นก�รทำ�ง�นร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถ�บันวิช�ก�ร

๕๙	นโยบ�ยส�ธ�รณะ	ประกอบด้วย	๘	ประเด็น	๑)	ด้�นก�รบริห�รจัดก�รท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม	๒)	ด้�นก�รจัดสวัสดิก�รสังคมโดยชุมชน	
๓)	ด้�นเกษตรกรรมยั่งยืน	๔)	ด้�นก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	๕)	ด้�นก�รเรียนรู้ของเด็กและเย�วชน	๖)	ด้�นก�รดูแล
สุขภ�พชุมชนโดยชุมชน	๗)	ด้�นก�รจัดก�รภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น	และ	๘)	ก�รลงทุนด้�นสุขภ�พโดยชุมชน
๖๐	Rapid	Ethnographic	Community	Assessment	Process	:	RECAP
๖๑	Thailand	Community	Network	Appraisal	Program	:	TCNAP
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 ๓. มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	จำ�นวนไม่น้อยกว่�	๒,๐๐๐	แห่ง	ร่วมกบัภ�คประช�สงัคม	สถ�บนั
วชิ�ก�ร	และภ�คยีทุธศ�สตร์	นำ�บทเรยีนจ�กก�รจดัก�รตนเองม�กำ�หนดนโยบ�ยส�ธ�รณะเพือ่สขุภ�พ	
โดยให้เกดิก�รขบัเคลือ่นนโยบ�ยส�ธ�รณะของเครอืข่�ยร่วมสร้�งชมุชนท้องถิน่น่�อยูใ่นระดบัพืน้ที	่ระดบั
เครือข่�ย	และระดับประเทศ

 ๔. เกดิระบบการจดัการจงัหวดัน่าอยู่๖๒	จำ�นวนไม่น้อยกว่�	๒๐	จงัหวดั	จ�กก�รทำ�ง�นร่วมกนัของ
เครือข่�ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภ�คประช�สังคม	สถ�บันวิช�ก�ร	และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องระดับ
จังหวัด	 โดยใช้ข้อมูลและรูปธรรมก�รจัดก�รตนเองเป็นพื้นฐ�นในก�รกำ�หนดทิศท�งก�รขับเคลื่อนก�ร
จัดก�รสุขภ�วะ	รวมถึงตอบสนองต่อก�รปฏิรูปประเทศไทยด้�นก�รกระจ�ยอำ�น�จ

 ๕. มีสถาบันทางวิชาการหรือองค์กรทางวิชาการ จำ�นวนไม่น้อยกว่�	 ๑๕	แห่ง	 ดำ�เนินก�รวิจัย 
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในก�รแก้ไขปัญห�เฉพ�ะประเด็นและค้นห�แนวท�งใหม่ในก�รจัดก�รปัญห� 
โดยข้อคว�มรู้จ�กก�รวิจัยนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้ในพื้นที่อื่น

 ๖. มีบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์กรชุมชน	และบุคล�กรของหน่วยง�นในพื้นที่	
ที่มีขีดคว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รสุขภ�วะชุมชนและสนับสนุนก�รขับเคลื่อนง�นในพื้นที่ตนเองและ 
เครือข่�ย	จำ�นวนไม่น้อยกว่�	๔๐,๐๐๐	คน

 ๗. เกิดผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 ที่มีขีดคว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รพื้นที่ของตนเอง	 ก�รผลักดัน
นโยบ�ยส�ธ�รณะระดับเครือข่�ย	และก�รใช้ข้อมูลชี้นำ�สังคม	จำ�นวนไม่น้อยกว่�	๑,๐๐๐	คน

ตัวชี้วัดร่วม (น�้าหนักร้อยละ ๒๐)
 ๘. ยกระดับศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ จำ�นวน	๒๐	 แห่ง	 
ที่บริห�รจัดก�รโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นฐ�นจ�กบทเรียนจ�กก�รจัดก�รตนเองและ 
มขีดีคว�มส�ม�รถในก�รจดัก�รเรยีนรูร่้วมกบัเครอืข่�ยต�มคว�มเชีย่วช�ญเฉพ�ะในด้านการดแูลสขุภาพ 
(รวมการดูแลผู้สูงอายุ) เกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัย สุขภาวะเด็กและเยาวชน และการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมและมลภาวะ

 ๙. เกดินวตักรรมการจดัการสขุภาวะตามแนวทางการใช้พืน้ทีเ่ป็นฐานในการพฒันา (area-based 
development)	จำ�นวน	๔	ประเด็น	ประกอบด้วย	ก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูบ	ก�รควบคุมก�รบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ก�รลดอุบัติเหตุจร�จร	 และก�รจัดก�รอ�ห�รเพื่อสุขภ�พ	 โดยแต่ละประเด็นมี 
รปูแบบก�รดำ�เนนิง�นทีว่ดัก�รเปลีย่นแปลงได้และมอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นกลไกก�รขบัเคลือ่น	
ประเด็นละไม่น้อยกว่�	๔๐	แห่ง

๖๒	ระบบก�รจดัก�รจงัหวดัน่�อยู	่หม�ยถงึ	ก�รนำ�ใช้ทนุท�งสงัคมและศกัยภ�พของเครอืข่�ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ภ�คประช�สงัคม	
สถ�บันวิช�ก�ร	 และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด	ทำ�หน้�ที่เป็นกลไกในก�รเชื่อมองค์คว�มรู้จ�กปฏิบัติก�รจริงในแต่ละเรื่องที่ 
เชือ่มโยงกบัก�รพฒัน�คณุภ�พชวีติของประช�ชนในจงัหวดั	โดยก�รร่วมกนัขบัเคลือ่นประเดน็นโยบ�ยส�ธ�รณะทีส่อดคล้องกบัสถ�นก�รณ์	
ปัญห�	และมีรูปธรรมก�รจัดก�ร	อันสอคล้องกับนโยบ�ยส�ธ�รณะของเครือข่�ยร่วมสร้�งชุมชนน่�อยู่
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 ๑๐. เกิดนวัตกรรมการดูแลสุขภาพกลุ่มประชากรเฉพาะ	จำ�นวน	๔	กลุ่ม	ประกอบด้วย	เด็กปฐมวัย	
วัยรุ่น	ผู้สูงอ�ยุ	คนพิก�ร	โดยแต่ละกลุ่มมีรูปแบบก�รดำ�เนินง�นที่วัดก�รเปลี่ยนแปลงได้	และมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกก�รขับเคลื่อน	กลุ่มประช�กรละไม่น้อยกว่�	๑๐๐	แห่ง

 ๑๑. เกิดนวัตกรรมองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ	ประกอบด้วย	 โรงเรียน	ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก	ศ�สน-
สถ�น	(วัด	มัสยิด	โบสถ์)	โดยแต่ละกลุ่มมีรูปแบบก�รดำ�เนินง�นที่วัดก�รเปลี่ยนแปลงได้	และมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกก�รขับเคลื่อน	แต่ละประเภทไม่น้อยกว่�	๒๐๐	แห่ง

 ๑๒. เกิดชุดความรู้ก�รลดปัจจัยเสี่ยงท�งสุขภ�พและก�รเพิ่มปัจจัยส่งเสริมสุขภ�พต�มแนวท�ง
ก�รใช้พื้นที่เป็นฐ�นในก�รพัฒน�	และนำ�ไปประยุกต์ใช้ขย�ยผลได้	จำ�นวน	๔	เรื่อง	

 ๑๓. มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	จำ�นวนไม่น้อยกว่�	๒,๐๐๐	แห่ง	ร่วมรณรงค์ลดปัจจยัเสีย่งท�ง
สุขภ�พ	พร้อมทั้งมีก�รประเมินคว�มก้�วหน้�ของก�รจัดก�รสุขภ�วะต�มแนวท�งก�รใช้พื้นที่เป็นฐ�น 
ในก�รพัฒน�	ที่เกิดขึ้นจ�กก�รรณรงค์และกิจกรรมของเครือข่�ยร่วมสร้�งชุมชนท้องถิ่นน่�อยู่

ยุทธศาสตร์ 
 ๑. พฒันากลไกการจดัการเครอืข่ายสขุภาวะชมุชน	โดยก�รสนบัสนนุให้เกดิศนูย์จดัก�รเครอืข่�ย
สุขภ�วะชุมชนที่มีขีดคว�มส�ม�รถใน	๓	ด้�น	ประกอบด้วย	สร้�งก�รเรียนรู้	สร้�งสุขภ�พ	และสร้�งผู้นำ�
ก�รเปลีย่นแปลง	โดยจะต้องส่งผลกระทบต่อเนือ่งให้เกดิก�รพฒัน�ด้�นเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม
ของชมุชนท้องถิน่ทีป่ระเมนิคว�มก้�วหน้�ของก�รพฒัน�ได้	รวมถงึก�รเพิม่ขดีคว�มส�ม�รถของบคุล�กร
ของท้องถิ่น

 ๒. พัฒนานวัตกรรมการจัดการปัจจัยสังคมก�าหนดสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพตาม
แนวทางการใช้พื้นที่เป็นฐานในการพัฒนา	 โดยสนับสนุนให้เกิดก�รทำ�ง�นร่วมกันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 องค์กรชุมชน	 และหน่วยง�นรัฐในพื้นที่	 ในก�รนำ�ใช้ข้อมูลในก�รกำ�หนดเป้�หม�ยและ 
วัดคว�มก้�วหน้�ก�รพฒัน�	แปลงองค์คว�มรูจ้�กแผนอืน่ของ	สสส.ลงสูก่�รปฏบิตักิ�รต�มบรบิทของชมุชน
ท้องถิน่

 ๓. สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ในก�รจัดก�ร 
คว�มรู้จ�กก�รปฏิบัติก�รของชุมชนท้องถิ่นและก�รวิจัยเพื่อสอบท�นกับผู้ชำ�น�ญก�รในเรื่องนั้นๆ	 
เพื่อให้ได้คว�มรู้ที่แท้จริงอย่�งเป็นระบบนำ�ใช้ในกระบวนก�รจัดก�รสุขภ�วะชุมชน

 ๔. เพิม่ขดีความสามารถผูน้�า ในก�รจดัก�รตนเองอย่�งมอือ�ชพีโดยเฉพ�ะก�รจดัก�รปัจจยัสงัคม
กำ�หนดสขุภ�พและก�รลดปัญห�สขุภ�พ	รวมถงึก�รมทีกัษะในก�รพฒัน�วธิกี�รใหม่และบรูณ�ก�รเข้�สู่
ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นขององค์กร

แผนงาน ประกอบด้วย ๔ แผนงาน
 ๑. แผนงานสนับสนุนการจัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน 

	 	 เน้นก�รพัฒน�ระบบก�รจัดก�รเครือข่�ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 อันประกอบด้วย 
เครอืข่�ยผูบ้รหิ�รท้องถิน่	เครอืข่�ยนกัวชิ�ก�รชมุชนท้องถิน่	เครอืข่�ยนกัจดัก�ร	(นกัจดักระบวนก�ร)	เครอืข่�ย 
นกัจดัก�รข้อมลู	และเครอืข่�ยนกัสือ่ส�รชมุชน	โดยมอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีท่ำ�หน้�ทีเ่ป็นกลไกจดัก�ร
เครอืข่�ยจดักจิกรรมสร้�งก�รเรยีนรูแ้ละสร้�งข้อตกลงและเป้�หม�ยร่วมในก�รพฒัน�สขุภ�วะกบัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ทีส่มคัรใจเข้�ร่วมเป็นเครอืข่�ย	 รวมถงึก�รจดักจิกรรมพฒัน�เพิม่ขดีคว�มส�ม�รถ
บคุล�กรของชมุชนท้องถิน่ในก�รสนบัสนนุก�รขบัเคลือ่นง�นในพืน้ทีต่นเองและเครอืข่�ย
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 ๒. แผนงานพฒันานวตักรรมการพฒันาสขุภาวะตามแนวทางการใช้พืน้ทีเ่ป็นฐานในการพฒันา 

	 	 เน้นก�รสนับสนุนคว�มคิดและวิธีก�รใหม่ๆ	ในก�รจัดก�รสุขภ�วะชุมชน	(ปัจจัยสังคมกำ�หนด
สขุภ�พและปัจจยัเสีย่งท�งสขุภ�พ)	ทีด่ำ�เนนิก�รโดยชมุชนท้องถิน่	และมกี�รบรูณ�ก�รเข้�สูก่ระบวนก�ร
ดำ�เนินก�รปกติ	รวมถึงก�รเผยแพร่ในภ�คสร้�งเสริมสุขภ�พ

 ๓. แผนงานสนับสนุนการจัดการความรู้และสร้างองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น

	 	 เน้นก�รพัฒน�กรอบวิจัยและแนวท�งก�รจัดก�รคว�มรู้	 ที่ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รนำ�ใช้
ของชุมชนท้องถิ่นในก�รจัดก�รปัจจัยสังคมกำ�หนดสุขภ�พและปัจจัยเสี่ยงท�งสุขภ�พ	โดยมีก�รดำ�เนิน
ก�รร่วมกันของบุคล�กรในชุมชนท้องถิ่นกับบุคล�กรของสถ�บันวิช�ก�ร	

 ๔. แผนงานพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

	 	 เน้นก�รพฒัน�หลกัสตูรเฉพ�ะสำ�หรบัผูน้ำ�ก�รเปลีย่นแปลงในเรือ่งและระดบัต่�งๆ	ทีไ่ด้รบัก�ร
คัดสรรเข้�ม�เรียนรู้เพื่อก�รพัฒน�ตนเอง	พัฒน�ง�นในพื้นที่หรือองค์กรตนเอง	สร้�งระบบก�รทำ�ง�น
ร่วมกนัเป็นเครอืข่�ย	และมบีทบ�ทในก�รผลกัดนันโยบ�ยทีเ่อือ้ต่อก�รเสรมิสร้�งคว�มเข้มแขง็ของชมุชน
ท้องถิ่นและก�รจัดก�รสุขภ�วะชุมชน	

ภาคีหลัก
	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 องค์กรชุมชนและภ�คประช�สังคม	ท้องที่	 (คณะกรรมก�รหมู่บ้�น)	
สถ�นบริก�รสุขภ�พ	 สถ�บันก�รศึกษ�และสถ�บันวิช�ก�ร	 หน่วยง�นระดับนโยบ�ยที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนก�รพัฒน�	องค์กรพัฒน�เอกชน	เป็นต้น

     งบประมาณ (ล้านบาท)
  ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

	 แผนสุขภ�วะชุมชน	 ๖๒๐	 ๖๑๐	 ๕๙๐

     งบประมาณ (ล้านบาท)
  ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

	 แผนบูรณ�ก�ร	 ๔๒	 ๒๓	 ๑๘

                                    รวม ๖๖๒ ๖๓๓ ๖๐๘

๖๓	งบประม�ณอ�จมีก�รปรับเปลี่ยนให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ในแต่ละปีได้
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แผนสุขภ�วะเด็ก	เย�วชน	และครอบครัว	

สรุปทิศทางและเป้าหมาย
	 แผนสขุภ�วะเดก็	เย�วชน	และครอบครวั	มุง่เน้นก�รดำ�เนนิง�นทีส่นบัสนนุยทุธศ�สตร์	“การพฒันา
คนตลอดช่วงชีวิต”	ที่จัดทำ�โดย	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 ดังนี้	
เด็กปฐมวัย (แรกเกิด - ๕ ปี)	ทุกคนต้องได้โอก�สเกิดอย่�งมีคุณภ�พ	มีพัฒน�ก�รสมวัยทุกด้�น	พร้อม
ที่จะพัฒน�ได้อย่�งเต็มศักยภ�พเมื่อโตขึ้น	เด็กวัยเรียน (๖ - ๑๔ ปี)	ทุกคนมีภ�วะโภชน�ก�รที่เหม�ะสม	 
มีทักษะชีวิต	 มีภูมิคุ้มกันต่อพฤติกรรมเสี่ยงได้รับก�รปลูกฝังวัฒนธรรมอันดี	 และได้รับก�รศึกษ�ที่มี
คณุภ�พสอดรบักบัทกัษะในศตวรรษที	่๒๑	เยาวชน (๑๕ - ๒๔ ปี)	ได้รบัก�รพฒัน�คณุภ�พทีเ่ป็นม�ตรฐ�น
ทั้งคว�มรู้	 ทักษะอ�ชีพ	มีคุณธรรม	จริยธรรม	และมีคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นกับผู้อื่นทั้งต่�งวัยและ
ต่�งวัฒนธรรม	สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของประเทศ	ครอบครัว	 ได้รับก�รพัฒน�ให้มีคว�มเข้มแข็ง	
ทำ�หน้�ที่ได้อย่�งเหม�ะสม	และสม�ชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่�งมีคว�มสุข

	 ในปี	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	แผนจะมุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงสุขภ�วะที่สำ�คัญของครอบครัว	และเด็กและเย�วชน
ต�มช่วงวัย	ที่สอดคล้องกับเป้�หม�ยช�ติ	ทิศท�ง	เป้�หม�ย	และยุทธศ�สตร์ระยะ	๑๐	ปี	สสส.	โดยเน้น
ยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�นเชิงรุกที่เป็นจุดค�นงัดเพื่อแก้ไขปัญห�สำ�คัญของกลุ่มเป้�หม�ย	

จุดเน้นของแผน
	 ๑.	 เน้นผลลัพธ์เชิงสุขภ�วะของเด็กและเย�วชนต�มช่วงวัย	 และครอบครัว	 ที่สอดคล้องกับ
สถ�นก�รณ์และแนวโน้มที่ชี้ประเด็นปัญห�สำ�คัญที่ต้องแก้ไข	 และคว�มเป็นธรรมท�งสุขภ�พ	 โดยใช้
ทิศท�ง	เป้�หม�ย	และยุทธศ�สตร์ระยะ	๑๐	ปี	เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินง�นต�มบทบ�ทของ	สสส.	และ
แผนสุขภ�วะเด็ก	 เย�วชน	และครอบครัว	 รวมถึงให้คว�มสำ�คัญกับกระบวนก�รติดต�มและประเมินผล	
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทั้งระยะสั้นและระยะย�ว

๗
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	 ๒.	 เน้นยทุธศ�สตร์ก�รดำ�เนนิง�นเชงิรกุทีเ่ป็นจดุค�นงดั	สร้�งคว�มยัง่ยนืในระบบปกต	ิโดยทำ�ง�น
ร่วมกับภ�คียุทธศ�สตร์และเครือข่�ย	 เพื่อบรรลุผลลัพธ์เชิงสุขภ�วะของเด็ก	 เย�วชน	 และครอบครัว	 
รวมถงึก�รใช้ยทุธศ�สตร์ก�รสือ่ส�รทีร่วดเรว็และมพีลงัเพือ่สร้�งคว�มตระหนกัต่อสงัคมสำ�หรบัประเดน็
เร่งด่วน/	ประเด็นร้อน

	 ๓.	 เพิม่มลูค่�ของผลผลติเชงิวชิ�ก�ร	โดยก�รวเิคร�ะห์	และสงัเคร�ะห์	รปูแบบ	ต้นแบบ	คูม่อื	และ
เครื่องมืออื่น	ซึ่งเป็นผลผลิตของแผน	ให้เกิดก�รนำ�ไปใช้	เผยแพร่ขย�ยผลในวงกว้�ง	อันจะเป็นประโยชน์
ต่อก�รขย�ยฐ�นผู้รับประโยชน์	รวมถึงก�รสร้�งนวัตกรรมก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ

	 ๔.	 สนับสนุนให้สถ�บันอุดมศึกษ�ทำ�หน้�ที่พัฒน�ง�นวิจัย	 ง�นวิช�ก�ร	 และเป็นองค์กรกล�ง 
ในก�รเชื่อมโยงภ�คีเครือข่�ยเพื่อก�รพัฒน�เด็ก	เย�วชน	และครอบครัว

	 ๕.	 กำ�หนดกลไกก�รทำ�ง�นภ�ยในแผนให้มคีว�มเชือ่มโยงระหว่�งเครอืข่�ยกลุม่แผนง�น/โครงก�ร
ด้�นวชิ�ก�ร		และก�รผลกัดนัสูร่ะดบันโยบ�ย	โดยก�รตัง้เป้�หม�ยร่วมทีส่อดคล้องกบัแนวท�งก�รปฏริปู
ประเทศ

	 ๖.	 เน้นก�รส่งเสริม	 สนับสนุนและพัฒน�สุขภ�วะครอบครัว	 ในฐ�นะที่เป็นกลุ่มเป้�หม�ยสำ�คัญ	
และเป็นเครื่องมือในก�รพัฒน�คุณภ�พประช�กรทุกช่วงวัย	ร่วมกับแผนอื่น	โดยเฉพ�ะก�รตั้งเป้�หม�ย
ร่วม	และก�รเชื่อมโยงง�นในระดับพื้นที่	เพื่อบรรลุเป้�หม�ย	ทิศท�ง	และยุทธศ�สตร์ระยะ	๑๐	ปี	สสส.	

วัตถุประสงค์

	 ๑.	 เพื่อส่งเสริม	 สนับสนุนก�รพัฒน�สุขภ�วะของครอบครัว	 ให้ครอบครัวมีคว�มส�ม�รถใน
ก�รเรียนรู้	 มีทักษะ	 มีสัมพันธภ�พภ�ยในครอบครัวที่ดี	 มีศักยภ�พ	ส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้	 มีคว�ม
เข้�ใจบทบ�ทหน้�ที่และมีคว�มรับผิดชอบในก�รดูแลสม�ชิกในครอบครัว	 ในสภ�พแวดล้อมที่มีก�ร
เปลี่ยนแปลง	

	 ๒.	 เพื่อส่งเสริม	สนับสนุนก�รพัฒน�สุขภ�วะเด็กและเย�วชน	ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอ�ยุ	๒๔	ปี	ให้
มีสุขภ�วะที่เหม�ะสมต�มช่วงวัย	และบริบทของกลุ่มเป้�หม�ย	ทั้งด้�นก�ย	จิต	ปัญญ�	และสังคม

	 ๓.	 เพื่อสนับสนุนก�รพัฒน�ศักยภ�พและเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถของบุคล�กร	 และหน่วยง�นที่ 
รับผิดชอบก�รพัฒน�เด็ก	 เย�วชน	และครอบครัว	ทั้งระดับช�ติ	ระดับจังหวัด	ระดับชุมชนท้องถิ่น	และ
ระดับองค์กร	ให้มีคว�มเข้มแข็ง	ส�ม�รถดำ�เนินง�นเชื่อมโยงกันอย่�งเป็นระบบและต่อเนื่อง

	 ๔.	 เพือ่พฒัน�ระบบ	กลไกก�รสร้�งเสรมิสขุภ�พ	และนโยบ�ยส�ธ�รณะทีเ่อือ้ต่อสขุภ�วะของเดก็	
เย�วชน	และครอบครัว	โดยคำ�นึงถึงคว�มเป็นธรรมท�งสุขภ�พ
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เป้าหมาย ๓ ปี ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดร่วม

เป้าหมายที่เป็นเป้าหมายระดับชาติ และเป็นเป้าหมายเฉพาะ ๑๐ ปี ของ สสส. และตัวชี้วัด

	 เพิ่มสัดส่วนของครอบครัวอบอุ่น	(ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ใน พ.ศ. ๒๕๕๒ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
ที่ร้อยละ ๖๓.๐)

เป้าหมายที่เป็นเป้าหมายระดับชาติ และตัวชี้วัด

	 •	 เด็กแรกเกิด	-	ก่อนเข้�ประถมศึกษ�ปีที่	๑	ร้อยละ	๙๐	มีพัฒน�ก�รต�มวัยภ�ยในปี	๒๕๕๙

	 •	 เด็กปฐมวัย	(แรกเกิด	-	ก่อนเข้�ประถมศึกษ�ปีที่	๑)	ทุกคน	ได้รับก�รอบรมเลี้ยงดู๖๔	อย่�งมี
คุณภ�พ	เพื่อมีพัฒน�ก�รอย่�งรอบด้�นและต�มวัย

เป้าหมายหลักของแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระยะ ๓ ปี และตัวชี้วัด (น�้าหนัก
ร้อยละ ๘๐)

 ๑. ครอบครวั	พฒัน�ดชันคีรอบครวัอบอุน่และผลกัดนัให้เป็นเป้�หม�ยระดบัช�ตแิละเพิม่สดัส่วน
ของครอบครัวอบอุ่นให้สูงขึ้นกว่�ฐ�นในปี	 ๒๕๕๕	 (อยู่ในระดับต้องปรับปรุงที่ร้อยละ	 ๖๘.๓๑)	 โดยมี 
องค์ประกอบสำ�คัญ	ดังนี้

	 	 ๑)	 ครอบครัวมีสัมพันธภ�พดีขึ้น	 (มีกิจกรรมร่วมกันของสม�ชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น	 
ก�รใช้เวล�ร่วมกันม�กขึ้น	 ก�รลดคว�มรุนแรงในครอบครัว	 และก�รลดจำ�นวนชั่วโมงในก�รใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์	ฯลฯ)

	 	 ๒)	 ครอบครัวพึ่งพ�ตนเองได้	(มีร�ยได้	มีภ�ระหนี้สินลดลง)	

	 	 ๓)	 ครอบครวัส�ม�รถทำ�หน้�ทีใ่นก�รดแูลสม�ชกิในครอบครวัต�มช่วงวยัได้อย่�งเหม�ะสม	
(บ้�นปลอดอบ�ยมุข	ลดปัจจัยเสี่ยงท�งสุขภ�พ	เพิ่มพฤติกรรมสุขภ�พ)

 ๒. เด็กปฐมวัย (แรกเกิด - ๕ ปี)	เด็กปฐมวัยในพื้นที่เป้�หม�ยม�กกว่�ร้อยละ	๘๐	มีพัฒน�ก�ร
ต�มวัย

 ๓. เดก็วยัเรยีน (๖ - ๑๔ ปี) โรงเรยีนสขุภ�วะ๖๕		๕๐๐	โรงเรยีนและโรงเรยีนเครอืข่�ย๖๖	๒,๐๐๐	โรงเรยีน	
เป็นพื้นที่ฐ�นก�รทำ�ง�น	(Platform)	ที่ตอบสนองประเด็นที่เป็นเป้�หม�ยเฉพ�ะ	๑๐	ปี	ของ	สสส.

๖๔	อบรมเลี้ยงดูเด็ก	หม�ยถึง	ก�รดูแลเอ�ใจใส่เด็กในเรื่องคว�มเป็นอยู่	 สุขภ�พ	อน�มัย	คว�มปลอดภัย	ปฏิสัมพันธ์	พูดคุย	 เล่น	อบรม	 
สั่งสอน	เพื่อให้เด็กได้เติบโตและมีพัฒน�ก�รรอบด้�น	ต�มวัย	โดยพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ครูและผู้ดูแลเด็ก
๖๕	โรงเรียนสุขภ�วะ	หม�ยถึง	โรงเรียนที่มีแนวคิดก�รเสริมสร้�งสุขภ�วะ	เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง	เพิ่มพฤติกรรมสุขภ�พ	โดยมี	๕	องค์ประกอบ
คือ	(๑)	ผู้เรียนเป็นสุข	(๒)	องค์กรเป็นสุข	(๓)	สภ�พแวดล้อมเป็นสุข	(๔)	ครอบครัวเป็นสุข	และ	(๕)	ชุมชนเป็นสุข	ทั้ง	๕	องค์ประกอบ 
มีคว�มเกี่ยวเนื่องและส่งผลต่อกัน	กล่�วคือ	โรงเรียนสุขภ�วะนั้นต้องมีเป้�หม�ยเพื่อสร้�งเสริมให้	“ผู้เรียนเป็นสุข”
๖๖	 โรงเรียนเครือข่�ย	หม�ยถึงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้�หม�ยร่วมกับแผนอื่น
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 ๔. เยาวชน (๑๕ - ๒๔ ปี) องค์กรเย�วชนสุขภ�วะ๖๗	๑๐๐	องค์กร	และองค์กรเย�วชนเครือข่�ย๖๘  
๓๐๐	องค์กร	 เป็นพื้นที่ฐ�นก�รทำ�ง�น	 (Platform)	ที่ตอบสนองประเด็นที่เป็นเป�้หม�ยเฉพ�ะ	๑๐	ปี	 
ของ	สสส.

 ๕. ผลกัดนัหรอืมนีโยบายสาธารณะจ�านวนไม่น้อยกว่า ๕ เรือ่ง	ทีส่นบัสนนุนโยบ�ยและยทุธศ�สตร์
ด้�นก�รพัฒน�เด็ก	เย�วชน	และครอบครัวของช�ติ

 ๖. มีการน�าผลงานวิจัย และงานวิชาการ	 ที่เป็นผลผลิตและผลลัพธ์ของแผนไปใช้	 หรือเผยแพร่
ขย�ยผลในวงกว้�ง	จำ�นวนม�กกว่�	๑๕	เรื่อง

เป้าหมายร่วมระหว่างแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว และแผนอื่น ระยะ ๓ ปี และ
ตัวชี้วัด  (น�้าหนักร้อยละ ๒๐)

	 ๗.	 ร้อยละ	๕๐	 ของโรงเรียนสุขภ�วะและโรงเรียนเครือข�่ย	มีก�รดำ�เนินง�นที่สนับสนุนประเด็น 
ที่เป็นเป้�หม�ยเฉพ�ะ	๑๐	ปี	ของ	สสส.	ได้แก่

	 	 ๗.๑	 โรงเรียนสุขภ�วะและโรงเรียนเครือข่�ย	มีก�รดำ�เนินง�นเพื่อสนับสนุนก�รลดจำ�นวน 
นักสูบ/	นักดื่มหน้�ใหม่

	 	 ๗.๒		 โรงเรยีนสขุภ�วะและโรงเรยีนเครอืข่�ย	มกี�รดำ�เนนิง�นเพือ่สนบัสนนุก�รเพิม่อตัร�ก�ร
บริโภคผักและผลไม้อย่�งเพียงพอ

	 	 ๗.๓		 โรงเรียนสุขภ�วะและโรงเรียนเครือข่�ย	 มีก�รดำ�เนินง�นเพื่อสนับสนุนก�รเพิ่มก�ร 
มีกิจกรรมท�งก�ย

	 ๘.	 ร้อยละ	๒๐	ขององค์กรเย�วชนสขุภ�วะและองค์กรเย�วชนเครอืข่�ย	มกี�รดำ�เนนิง�นทีส่นบัสนนุ
ประเด็นที่เป็นเป้�หม�ยเฉพ�ะ	๑๐	ปี	ของ	สสส.

	 	 ๘.๑		 องค์กรเย�วชนสขุภ�วะและองค์กรเย�วชนเครอืข่�ย	มกี�รดำ�เนนิง�นเพือ่สนบัสนนุก�ร
ลดจำ�นวนนักสูบ/	นักดื่มหน้�ใหม่

	 	 ๘.๒	 องค์กรเย�วชนสขุภ�วะและองค์กรเย�วชนเครอืข่�ย	มกี�รดำ�เนนิง�นเพือ่สนบัสนนุก�ร
ป้องกันและแก้ไขปัญห�ก�รตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	

๖๗	องค์กรเย�วชนสุขภ�วะ	หม�ยถึง	กลุ่ม/	ชมรม/	สภ�เด็กและเย�วชน	ที่มีอย่�งน้อย	๓	องค์ประกอบ	ได้แก่	 (๑)	มีก�รรวมกลุ่มเด็กและ
เย�วชน	และมีแกนนำ�ในก�รขับเคลื่อนง�น	 (๒)	 มีก�รจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับก�รลดปัจจัยเสี่ยง	 ก�รเพิ่มพฤติกรรมสุขภ�พและก�ร 
เฝ้�ระวังสถ�นก�รณ์เพื่อก�รสร้�งภูมิคุ้มกันอย่�งต่อเนื่อง	(๓)	มีระบบก�รพัฒน�และส่งต่อคว�มรู้ของเด็กและเย�วชน
๖๘	องค์กรเย�วชนเครือข่�ย	หม�ยถึง	องค์กรเย�วชน	ที่เป็นกลุ่มเป้�หม�ยร่วมกับแผนอื่น
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แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	

ยุทธศาสตร์ของแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

 ยุทธศาสตร์ ๑	 เสริมสร้�งพลังภ�คียุทธศ�สตร์และเครือข่�ยที่ดำ�เนินง�นเกี่ยวข้องกับสุขภ�วะ
เด็ก	เย�วชน	และครอบครัว	ทั้งในระดับช�ติ	ระดับจังหวัด	ระดับพื้นที่	และระดับองค์กร	โดยใช้ฐ�นข้อมูล	 
องค์คว�มรูใ้นก�รขบัเคลือ่นนโยบ�ยก�รทำ�ง�นด้�นเดก็	เย�วชน	และครอบครวั	และสนบัสนนุก�รปฏบิตัิ
ก�รที่สอดคล้องและเหม�ะสมกับบริบทของพื้นที่	(area-based)	

 ยุทธศาสตร์ ๒	สร้�งและพัฒน�ศักยภ�พแกนนำ�และต้นแบบที่เป็นบุคคล	กลุ่มบุคคล	องค์กร	และ
พืน้ที	่ในก�รสร้�งเสรมิสขุภ�วะเดก็	เย�วชน	และครอบครวั	ให้เป็นผูน้ำ�ก�รเปลีย่นแปลง	(Change	Agent)	
นำ�ไปสู่ก�รสร้�งภูมิคุ้มกันให้เด็ก	เย�วชน	และครอบครัว

 ยุทธศาสตร์ ๓	ผลักดันก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยส�ธ�รณะด้�นเด็ก	เย�วชน	และครอบครัว	โดยก�ร
สนับสนุนก�รพัฒน�กฎหม�ย/ม�ตรก�รท�งสังคม	ที่ส่งเสริมระบบดูแล	ปกป้อง	คุ้มครอง	และฟื้นฟูเด็ก	
เย�วชน	และครอบครัว	ให้สอดคล้องกับทิศท�งก�รพัฒน�คนตลอดช่วงชีวิต	

 
ยุทธศาสตร์ของแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

กลุ่มแผนง�นสนับสนุน
ง�นวิช�ก�ร	ติดต�ม

และประเมินผล	
และก�รพัฒน�
ศักยภ�พภ�คี

กลุ่มแผนสนับสนุน	
สุขภ�วะเด็ก	เย�วชน

และครอบครัว

กลุ่มแผนสนับสนุน
ก�รพัฒน�	ระบบ	
กลไกล	นวัตกรรม	

และนโยบ�ยส�ธ�รณะ

เด็ก	เย�วชนและ
ครอบครัว

มีขีดคว�มส�ม�รถ	
สังคม	สิ่งแวดล้อม	
ที่เอื้อต่อสุขภ�วะ

เด็ก เยาวชน
(แรกเกิด - ๒๔ ปี)



๖๙	งบประม�ณอ�จมีก�รปรับเปลี่ยนให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ในแต่ละปีได้
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งบประมาณ๖๙

     งบประมาณ (ล้านบาท)
  ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

	 แผนสุขภ�วะเด็ก	เย�วชน	และครอบครัว						 ๓๑๐	 ๓๑๐	 ๓๒๐



๗๐	Ottawa	Charter	for	Health	Promotion	ประกอบด้วย	๑)	Build	Healthy	Public	Policy	๒)	Create	Supportive	Environment	
๓)	Strengthen	Community	Action	๔)	Develop	Personal	Skills	๕)	Reorient	Health	Service
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แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	

แผนสร้�งเสริมสุขภ�วะในองค์กร	

สรุปทิศทางและเป้าหมาย

	 แผนสร้�งเสริมสุขภ�วะในองค์กร	 ยึดหลักก�รดำ�เนินง�นที่สอดคล้องกับทิศท�ง	 เป้�หม�ยและ
ยทุธศ�สตร์	สสส.	ระยะ	๑๐	ปี	(๒๕๕๕	–	๒๕๖๔)	โดยมกี�รขบัเคลือ่นต�มยทุธศ�สตร์หลกั	“ส�นส�มพลงั”	
ประกอบด้วยพลังท�งปัญญ�	พลังท�งสังคม	และพลังนโยบ�ย	และเป็นกลไกที่ช่วยสร้�งคว�มเข้มแข็ง
และสนบัสนนุให้เกดิคว�มเชือ่มโยงของพลงัทัง้ส�ม	รวมทัง้มแีนวท�งก�รดำ�เนนิง�นของแผนสอดคล้อง
กับยุทธศ�สตร์เฉพ�ะ	๕	ด้�น	 ได้แก่	 ๑)	พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของบุคคลและองค์กรให้เท�่ทันพลวัต 
ของปัจจยัต่�งๆ	ทีก่ระทบต่อสขุภ�พ	๒)	พฒัน�นวตักรรมก�รสร้�งเสรมิสขุภ�พและนวตักรรมท�งสงัคม	
๓)	เสรมิสร้�งศกัยภ�พของชมุชนท้องถิน่	๔)	พฒัน�ระบบกลไกท�งสงัคมทีเ่อือ้ต่อก�รสร้�งสขุภ�วะ	และ	
๕)	พัฒน�ระบบก�รเรียนรู้และสื่อส�รส�ธ�รณะ

	 แผนสร้�งเสริมสุขภ�วะในองค์กร	มุ่งดำ�เนินก�รที่สอดคล้องกับกฎบัตรออตต�ว�เพื่อก�รส่งเสริม 
สุขภ�พ	(Ottawa	Charter	for	Health	Promotion)๗๐	โดยสนับสนุนก�ร	“สร้�ง”	ในประเด็นก�รสร้�ง
นโยบ�ยส�ธ�รณะเพื่อก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	ก�รสร้�งสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	
ก�รสร้�งและพัฒน�ทักษะส่วนบุคคลในก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	ตลอดจนมีส่วน	“เสริมหนุน”	ในประเด็น
ก�รเพิ่มคว�มส�ม�รถด้�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�พของชุมชน	และก�รเสริมง�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�พใน
ระบบบริก�รสุขภ�พ

๘
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	 ในช่วงปี	 ๒๕๕๘	 -	๒๕๖๐	แผนสร้�งเสริมสุขภ�วะในองค์กร	 มีเป้�หม�ยหลักในก�รเพิ่มขีดคว�ม
ส�ม�รถขององค์กรเพื่อให้เกิดระบบและกลไกก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะองค์รวม	 ๔	มิติ	 (ก�ย	จิต	ปัญญ�	
และสังคม)	ซึ่งจะเป็นฐ�น	(platform)	รองรับง�นสร้�งเสริมสุขภ�พต�มแนวคิด	Happy	Workplace	
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด	Healthy	Workplaces	ขององค์กรอน�มัยโลก	(World	Health	Organiza-
tion	 :	WHO)	 และแนวคิด	 “ง�นที่มีคุณค่�”	 (decent	work)	 ขององค์ก�รแรงง�นระหว่�งประเทศ	
(International	 Labor	Organization	 :	 ILO)	 โดยก�รพัฒน�กระบวนก�รต้นแบบ	 ระบบและกลไก 
ก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะในองค์กร	ซึ่ง	องค์กร	จะเป็นเป้�หม�ยและกลไกที่สำ�คัญในก�รขับเคลื่อนไปสู่ก�ร
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภ�พและสร้�งเสรมิคณุภ�พชวีติทีด่ขีึน้ของบคุล�กรภ�ยในองค์กร	ครอบครวัและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร	 รวมทั้งก�รใช้ศักยภ�พขององค์กรในก�รพัฒน�และสร้�งเสริมชุมชนและสังคม 
สขุภ�วะในระยะย�วอย่�งยัง่ยนื	มุง่ขบัเคลือ่นก�รสร้�งเสรมิสขุภ�วะในองค์กรเป้�หม�ยหลกัประกอบด้วย	
องค์กรภ�คส�ธ�รณะและองค์กรภ�คเอกชน

 องค์กรภาคสาธารณะ	 หม�ยถึง	 หน่วยง�นที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำ�เนินก�รอันมุ่งประโยชน์ส�ธ�รณะ	 
ได้แก่	 ๑)	 หน่วยง�นรัฐ	 ทั้งร�ชก�รบริห�รส่วนกล�ง	 ส่วนภูมิภ�คและส่วนท้องถิ่น	 ทุกระดับ	 รวมถึง 
สถ�บนัท�งทห�รและตำ�รวจ	องค์กรภ�คข้�ร�ชก�รพลเรอืน	สถ�นศกึษ�	สถ�นพย�บ�ล	รฐัวสิ�หกจิ	และ
หน่วยง�นรฐัอืน่ทัง้หมด	๒)	องค์กรท�งศ�สน�	๓)	องค์กรเอกชนส�ธ�รณประโยชน์	(Non	Governmental	
Organization)	๔)	กิจก�รหรือธุรกิจเพื่อสังคม	(Social	Enterprise)	และ	๕)	องค์กรอื่นๆ	ที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อประโยชน์ส�ธ�รณะ

 องค์กรภาคเอกชน	 หม�ยถึง	 องค์กรภ�คธุรกิจที่ดำ�เนินง�นโดยภ�คเอกชน	ที่มุ่งเน้นก�รสร้�ง 
ผลกำ�ไรจ�กก�รลงทุน	ครอบคลุมสถ�นประกอบก�รภ�คอุตส�หกรรม	ก�รค้�และบริก�ร	 รวมถึงภ�ค
ก�รเงินก�รธน�ค�ร	ทั้งที่สถ�นประกอบก�รขน�ดใหญ่	และวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	(SMEs)

จุดเน้นของแผน 
	 เพือ่ให้เกดิองค์กรสขุภ�วะทีเ่ป็นพืน้ที	่(platform)	รองรบัง�นสร้�งเสรมิสขุภ�พต�มแนวคดิ	Happy	
Workplace	ในช่วงปี	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	แผน	๘	มีจุดเน้นก�รดำ�เนินง�นใน	๕	ประเด็น	ดังนี้

	 ๑.	 กระตุ้นและผลักดันให้เกิดก�รนำ�นโยบ�ยส�ธ�รณะด้�นก�รสร้�งเสริมคุณภ�พชีวิตไปปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะในองค์กร

	 ๒.	 พัฒน�กลไกก�รทำ�ง�นทั้งในรูปแบบบุคคล	คณะทำ�ง�นและ/	 หรือสม�คม	สถ�บันวิช�ก�ร
และศูนย์เรียนรู้ที่เอื้อต่อก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะในองค์กร	 ส�ม�รถเสริมหนุนระบบก�รทำ�ง�นปกติ	 และ
ส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งต่อเนื่อง

	 ๓.	 พัฒน�และเสริมศักยภ�พภ�คีเครือข่�ยเพื่อเป็นแกนนำ�และขย�ยผลก�รผลักดันแนวคิด 
ก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะในองค์กรสู่ก�รปฏิบัติ

	 ๔.	 สร้�งและขย�ยผลต้นแบบองค์กรสุขภ�วะ	 โดยเน้นใช้ประโยชน์จ�กทุนคว�มรู้และนวัตกรรม	
วิจัยและพัฒน�	รวมทั้งก�รสนับสนุนก�รจัดก�รระบบข้อมูลเครือข่�ยองค์กรสุขภ�วะที่มีประสิทธิภ�พ	
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	 ๕.	 พัฒน�ระบบติดต�มและประเมินผลที่มีประสิทธิภ�พ	 เพื่อเป็นเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์	 
ก�รดำ�เนินง�นที่สอดคล้องกับทิศท�งยุทธศ�สตร์	 ๑๐	ปี	 รวมทั้งมีข้อมูลเพื่อก�รว�งแผนและพัฒน� 
ในระยะต่อไป	

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 สนบัสนนุก�รพฒัน�นโยบ�ยทีเ่อือ้ต่อก�รสร้�งเสรมิสขุภ�วะในองค์กรและผลกัดนัสู	่ก�รปฏบิตัิ
อย่�งเป็นรูปธรรม

	 ๒.	 สนับสนุนให้องค์กรได้มีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และจัดก�รคว�มรู้	 เพื่อสร้�งก�รรับรู้และ 
ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะขององค์กร	และเพื่อให้มีก�รสื่อส�รและขย�ยผลแนวคิด
ก�รสร้�งเสริมองค์กรสุขภ�วะในวงกว้�ง

	 ๓.	 สนับสนุนก�รพัฒน�ระบบและกลไกก�รทำ�ง�นและบริห�รจัดก�รภ�ยในองค์กรที่ส่งผลต่อ 
สุขภ�วะของบุคล�กร	ครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร

	 ๔.	 ส่งเสริมก�รพัฒน�และขย�ยเครือข่�ยองค์กรภ�คส�ธ�รณะและองค์กรภ�คเอกชนสร้�ง
เสริมสุขภ�พเพื่อเป็นพื้นที่	(Platform)	รองรับง�นสร้�งเสริมสุขภ�วะของ	สสส.

เป้าหมาย ๓ ปี ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดร่วม

ตัวชี้วัดหลัก (น�้าหนักร้อยละ ๘๐)

	 ๑.	 สนับสนุนให้เกิดก�รเชื่อมโยงกับระบบและกลไกหลัก	 อ�ทิ	 กระทรวงแรงง�น	 กระทรวง
ส�ธ�รณสุข	และกระทรวงอุตส�หกรรม	ในก�รผลักดันให้เกิดร่�งนโยบ�ย/	ระเบียบ/	ยุทธศ�สตร์	และ/
หรือม�ตรก�ร	อย่�งน้อย	๓	 เรื่อง	ที่จะช่วยในก�รยกระดับคุณภ�พชีวิตของคนในองค์กร	 เช่น	นโยบ�ย
สนับสนุนง�นที่มีคุณค่�	 (decent	work)	 และยุทธศ�สตร์ก�รตรวจสุขภ�พที่เหม�ะสมของประช�ชน	
เป็นต้น

	 ๒.	 ขย�ยจำ�นวนองค์กรสุขภ�วะ๗๑		ให้ได้อย่�งน้อย	๑๐,๐๐๐	องค์กร	ภ�ยในปี	๒๕๖๐

	 ๓.	 เกดิองค์กรสขุภ�วะต้นแบบ๗๒		ทีพ่ร้อมขย�ยผลให้เกดิเครอืข่�ยองค์กรสขุภ�วะอืน่ๆ	อย่�งน้อย	
๑๐๐	องค์กร	ภ�ยในปี	๒๕๖๐

๗๑	องค์กรสุขภ�วะ	หม�ยถึง	 องค์กรที่มีก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะในองค์กร	 อ�ทิ	 ก�รผลักดันให้มีนโยบ�ยด้�นก�ร
สร้�งเสริมสุขภ�พและคุณภ�พชีวิต	 ก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�พและคุณภ�พชีวิต	 และก�รปรับสภ�พแวดล้อมที่เอื้อต่อก�ร
สร้�งเสริมสุขภ�พ
๗๒	องค์กรสุขภ�วะต้นแบบ	หม�ยถึง	 องค์กรที่มีนโยบ�ยที่เอื้อต่อก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะในองค์กรและผลักดันสู่ก�รปฏิบัติภ�ยในองค์กร
อย่�งเป็นรูปธรรม
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	 ๔.	 มีแกนนำ�ขับเคลื่อนองค์กรสุขภ�วะที่มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจแนวคิดก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะ 
ในองค์กร	 (Happy	Workplace)	 และส�ม�รถขับเคลื่อนง�นสร้�งเสริมสุขภ�วะ	 รวมถึงติดต�ม 
ก�รดำ�เนินง�นในองค์กรได้อย่�งต่อเนื่อง	ไม่น้อยกว่�	๑,๕๐๐	คน	ภ�ยในปี	๒๕๖๐

	 ๕.	 มีนวัตกรรมท�งสังคม๗๓	อ�ทิ	ง�นวิจัย	ก�รถอดบทเรียนและองค์คว�มรู้	เครื่องมือ	หลักสูตร
ก�รเรียนก�รสอนและก�รฝึกอบรม	รวมทั้งกลไกก�รทำ�ง�นใหม่ๆ	ที่สนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะใน
องค์กรที่ได้รับก�รเผยแพร่และนำ�ไปใช้ประโยชน์	ไม่น้อยกว่�	๑๕	เรื่อง	ภ�ยในปี	๒๕๖๐

	 ๖.	 เกิดเครือข่�ยใหม่ขององค์กรสุขภ�วะ	ที่มีคว�มหล�กหล�ยและครอบคลุมทั้งในกลุ่มองค์กร
ภ�คส�ธ�รณะและองค์กรภ�คเอกชน	อย่�งน้อย	๑๐	เครือข่�ย	ภ�ยในปี	๒๕๖๐

	 ๗.	 พัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลเครือข่�ยองค์กรสุขภ�วะที่ส�ม�รถใช้ในก�รกำ�กับติดต�มและ 
ประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ของก�รดำ�เนินง�นสร้�งเสริมสุขภ�วะในองค์กร

	 ๘.	 บุคล�กรในองค์กรสุขภ�วะอย่�งน้อยร้อยละ	๒๐	มีคว�มตระหนักในก�รดูแลสุขภ�วะตนเอง
และมีคว�มสุขในก�รทำ�ง�น๗๔ 

ตัวชี้วัดร่วม (น�้าหนักร้อยละ ๒๐)	 เกิดก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นร่วมกับแผนง�นอื่นๆ	 อย่�งน้อย	
๒,๐๐๐	องค์กร	ภ�ยในปี	๒๕๖๐	เพื่อบรรลุเป้�หม�ย	สสส.	๑๐	ปี	ได้แก่	ก�รลดอัตร�ก�รสูบบุหรี่และดื่ม
แอลกอฮอล์	 ก�รเพิ่มสัดส่วนของครอบครัวอบอุ่น	 ก�รเพิ่มอัตร�ก�รบริโภคผักและผลไม้อย่�งเพียงพอ	
และก�รเพิ่มก�รมีกิจกรรมท�งก�ยประจำ�	โดยมีแนวท�งดังนี้

 ๙. ร่วมกับแผนควบคุมยาสูบและแผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด	 พัฒน�
องค์คว�มรู้เชิงปฏิบัติก�รที่เหม�ะสมสำ�หรับก�รนำ�ไปขย�ยผลเพื่อลดก�รสูบบุหรี่และก�รดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์	เช่น	รณรงค์และกำ�หนดนโยบ�ยพื้นที่ห้�มสูบบุหรี่	เป็นต้น	ในองค์กรสุขภ�วะกลุ่มเป้�หม�ย	

 ๑๐. ร่วมกับแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว	พัฒน�นโยบ�ยที่เหม�ะสมเพื่อส่งเสริมก�ร
สร้�งเสริมสุขภ�วะของสม�ชิกในครอบครัวของบุคล�กรในองค์กรสุขภ�วะกลุ่มเป้�หม�ย	

 ๑๑. ร่วมกับแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ	สนับสนุนให้มีนโยบ�ยหรือม�ตรก�รส่งเสริมปัจจัยแวดล้อม
อ�ห�รสุขภ�วะในองค์กร	

 ๑๒. ร่วมกับแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	 สนับสนุนให้มีพื้นที่สุขภ�วะต้นแบบในองค์กรสุขภ�วะ
กลุ่มเป้�หม�ย	

๗๓	นวตักรรมท�งสงัคม	หม�ยถงึ	แนวคดิ	กระบวนก�ร	หรอืรปูแบบใหม่ๆ	ซึง่ทำ�ให้เกดิก�รเปลีย่นแปลงเพือ่นำ�ไปสูก่�รแก้ปัญห�หรอืพฒัน�
สังคม	(สุวจี	กู๊ด	และกฤษร์	พงศ์รุฬห์ม,	๒๕๔๖	อ้�งถึงใน	สถ�บันวิจัยระบบส�ธ�รณสุข,	๒๕๔๖:	๗๒)
๗๔	 สุม่ตวัอย่�งสำ�รวจและวดัโดยเครือ่งมอืประเมนิก�รรบัรูแ้ละคว�มสขุในระดบับคุคล	เช่น	Happinometer,	CU-QWL,	และ	Emo-meter	
เป็นต้น	
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ยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน
	 ๑.	 สนับสนุนก�รพัฒน�องค์กรให้เป็นฐ�นที่ส�ม�รถรองรับแนวคิดและนวัตกรรมก�รสร้�งเสริม 
สุขภ�วะของบุคล�กรในองค์กร

	 ๒.	 สร้�งเสริมศักยภ�พและสนับสนุนก�รปรับพื้นฐ�นเชิงโครงสร้�งและนโยบ�ยด้�นสร้�งเสริม
คุณภ�พชีวิตขององค์กรที่เอื้อต่อก�รเป็นองค์กรสุขภ�วะ

	 ๓.	 ส่งเสริมก�รปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู ้บริห�รและบุคล�กรให้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ 
ด้�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�พและคุณภ�พชีวิตของบุคล�กรในองค์กรเพื่อสนับสนุนให้เกิดนโยบ�ยและ 
มีก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะในองค์กร

	 ๔.	 สร้�งนวัตกรรมท�งสังคมเพื่อสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะในองค์กร

	 ๕.	 เน้นก�รดำ�เนินง�นร่วมกับหน่วยง�นหลักที่รับผิดชอบผลักดันแนวคิดก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะ 
ในองค์กรในระบบปกติของก�รดำ�เนินง�นขององค์กร

 

แผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร ปี 2558 - 2560

ทุกคนบนแผ่นดินไทย มีขีดความสามารถ
สังคม สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาวะ

กรอบ
ก�รทำ�ง�น	

สสส.
บูรณาการ นวัตกรรมสังคม สร้างความเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความ

ยั่งยืน

แผนสร้างเสริม สุขภาวะในองค์กร

วิสัยทัศน์	:	องค์กรมีขีดคว�มส�ม�รถ	ที่จะสร้�งสังคม	สิ่งแวดล้อม	ที่เอื้อต่อก�รเป็นองค์กรสุขภ�วะ

Policy

Network

Knowledge

ประเด็น
ยุทธศ�สตร์

พัฒน�องค์กร
เป็นฐ�น

รองรับง�น
สร้�งเสริม
สุขภ�วะ

เสริมศักยภ�พ
และปรับพื้นฐ�น
เชิงโครงสร้�ง
เพื่อเอื้อต่อก�ร
เป็นองค์กร
สุขภ�วะ

ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติผู้บริห�ร
และบุคล�กรเพื่อ
ก�รสร้�งเสริม

สุขภ�วะในองค์กร

สร้�งนวัตกรรม
ท�งสังคม

เพื่อสร้�งเสริม
องค์กรสุขภ�วะ

ผลักดันแนวคิด
ก�รสร้�งเสริม
สุขภ�วะใน

องค์กรสู่ระบบ
ปกติขององค์กร

กลุ่ม
เป้�หม�ย ภ�ค

ข้�ร�ชก�ร	
พลเรือน

        องค์กรภาคสาธารณะ                องค์กรภาคเอกชน

องค์กร
กองทัพ

องค์กร
ตำ�รวจ

สถ�น
พย�บ�ล

องค์กร
ท�งพุทธ
ศ�สน�

สถ�นประกอบก�ร
ขน�ดใหญ่

สถ�นประกอบก�ร
ขน�ดกล�งและ

ขน�ดย่อม
(SMEs)
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๗๕	งบประม�ณอ�จมีก�รปรับเปลี่ยนให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ในแต่ละปีได้

งบประมาณ๗๕

     งบประมาณ (ล้านบาท)
  ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

	 แผนสร้�งเสริมสุขภ�วะในองค์กร	 ๒๐๐	 ๒๑๐	 ๒๑๐



131

แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	

แผนส่งเสริมกิจกรรมท�งก�ย	

๙

อ้�งอิง:	The	Lancet	๒๐๑๒	“Stressing harms of physical inactivity to promote exercise”	p.๔

 Prevalence Hazard ratio PAR Global deaths per year

	 Smoking	 Inactivity	 Smoking	 Inactivity	 Smoking	 Inactivity	 Smoking	 Inactivity

26%

35%

1.57
1.28 8.7% 9.0%

5.1	 
million

5.3	 
million

สถานการณ์และแนวโน้ม/ ความเป็นมาและแนวคิด
	 ก�รข�ดกิจกรรมท�งก�ย	 (Physical	 Inactivity)	 ที่เพียงพอได้กล�ยเป็นส�เหตุสำ�คัญของ 
คว�มเจ็บป่วยและเสียชีวิตที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ	 ว�รส�รวิช�ก�ร	 The	 Lancet	 ฉบับเดือนกรกฎ�คม	ปี	
๒๕๕๕	ได้จัดให้เรื่องนี้เป็นระเบียบว�ระสำ�คัญของก�รสร้�งเสริมสุขภ�พโลก	และได้แสดงข้อมูลที่บ่งชี้ว่� 
ก�รข�ดก�รมีกิจกรรมท�งก�ยเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่นำ�ไปสู ่ก�รเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ของประช�กรโลกม�กกว่�ก�รสูบบุหรี่ไปแล้ว	ดังภ�พแสดงข้อมูลนี้
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	 นอกจ�กนี	้นติยส�ร	TIME	ฉบบัเดอืนมถินุ�ยน	๒๕๕๗	ได้นำ�เสนอง�นวจิยัของมห�วทิย�ลยัวอชงิตนั	
สหรัฐอเมริก�	ด้วยก�รพ�ดหัวว่�	“Sitting	can	increase	your	risk	of	cancer	by	up	to	66%”	โดย
แสดงให้เห็นว่�ก�รมีพฤติกรรมแน่นิ่ง	(sedentary	behavior)	เช่น	ก�รนั่งๆ	นอนๆ	หน้�จอทีวีมีคว�ม
สัมพันธ์กับโอก�สเสี่ยงของก�รเป็นมะเร็งลำ�ไส้และมะเร็งช่องท้องสูงถึงร้อยละ	๖๖	และในทุกๆ	๒	ชั่วโมง
ของก�รมีพฤติกรรมแน่นิ่งติดต่อกัน	โอก�สเสี่ยงดังกล่�วได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	๗๔	–	๗๘	จึงแสดงให้เห็น
ว่�พฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยทุกวันคือก�รนั่ง	 (sitting)	 ได้กล�ยเป็นคว�มเสี่ยงที่อันตร�ยยิ่งต่อ 
สุขภ�วะของประช�กรโลก	 สำ�หรับในประเทศไทยนั้น	 ก�รสำ�รวจในปี	 ๒๕๕๖	 ของมห�วิทย�ลัยมหิดล 
ร่วมกับ	สสส.	พบว่�	ในช่วงเวล�	๒๔	ชั่วโมง	คนไทยมีช่วงเวล�ที่มีพฤติกรรมแน่นิ่งถึง	๑๓	ชั่วโมง	๑๕	น�ที	
และมีช่วงเวล�ที่มีกิจกรรมท�งก�ยเพียงพอ	๒	ชั่วโมง	๑๙	น�ที	เท่�นั้น

	 สญัญ�ณเตอืนภยัทีบ่่งบอกวกิฤตสิขุภ�พของไทยในเวล�นีค้อื	ก�รเพิม่ขึน้อย่�งรวดเรว็ของสดัส่วน
ผู้ที่มีภ�วะอ้วนและอ้วนลงพุง	คือจ�กร้อยละ	๒๘.๗	ในปี	๒๕๔๗	เป็นร้อยละ	๓๔.๗	ในปี	๒๕๕๒	สำ�หรับ
ภ�วะอ้วน	และร้อยละ	๒๖.๑	 ในปี	 ๒๕๔๗	 เป็นร้อยละ	๓๒.๑	 ในปี	 ๒๕๕๒	สำ�หรับอ้วนลงพุง	 แสดงให้ 
เห็นว่�คนไทยมีภ�วะนำ้�หนักเกินเพิ่มขึ้นเป็น	 ๒	 เท่�	 และภ�วะอ้วนเพิ่มขึ้นเป็น	 ๓	 เท่�	 ในระยะเวล�	 
๒	ทศวรรษที่ผ่�นม�	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในเด็กวัยเรียน

	 ในขณะทีอ่ตัร�ชกุของโรคอ้วนเพิม่ขึน้รวดเรว็	แต่อตัร�ก�รออกกำ�ลงัก�ยประจำ�ของคนไทยกลบัขยบั
เพิม่ขึน้อย่�งช้�ๆ	โดยเพิม่ขึน้จ�กร้อยละ	๒๙.๑	ในปี	๒๕๔๗	เป็นร้อยละ	๒๙.๗	ในปี	๒๕๕๒	สำ�หรบัอตัร�ก�ร
มีกิจกรรมท�งก�ยนั้น	ได้รับก�รสำ�รวจครั้งแรกโดยสถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม	มห�วิทย�ลัยมหิดล	
ร่วมกับกระทรวงส�ธ�รณสุข	และสสส.	ในปี	๒๕๕๕	โดยสำ�รวจคนไทยตั้งแต่อ�ยุ	๖	ปีขึ้นไป	ครอบคลุม
ทั่วประเทศ	พบว่�	 ในปี	๒๕๕๕	คนไทยมีกิจกรรมท�งก�ยที่เพียงพอเฉลี่ยร้อยละ	๖๖.๓	และเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ	๖๘.๑	ในปี	๒๕๕๖	เมื่อแยกต�มกลุ่มอ�ยุพบว่�	วัยเด็ก	(๖	–	๑๔	ปี)	มีกิจกรรมท�งก�ยที่เพียงพอ	
ร้อยละ	๖๐.๘	วัยรุ่น	(๑๕	–	๒๔	ปี)	ร้อยละ	๖๖.๑	วัยทำ�ง�น	(๒๕	–	๕๙	ปี)	ร้อยละ	๗๒.๘	แสดงให้เห็น
ว่�	วัยเด็กเป็นวัยที่มีกิจกรรมท�งก�ยอย่�งเพียงพอน้อยที่สุด	โดยมีส�เหตุหลักม�จ�กพฤติกรรมแน่นิ่ง	
(sedentary	behavior)	โดยใช้เวล�ส่วนใหญ่กบัหน้�จออปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ต่�งๆ	ทำ�ให้ค�ดก�รณ์ว่�
ในอีก	๓	ปีข้�งหน้�	จะมีเด็กไทยถึง	๑	ใน	๕	ที่อยู่ในภ�วะอ้วน	อันจะส่งผลให้งบประม�ณส�ธ�รณสุขของ
ประเทศต้องจ่�ยให้กับโรคกลุ่มนี้กว่�ร้อยละ	๒	–	๘	หรือประม�ณสองแสนล้�นบ�ทต่อปี

	 ก�รมกีจิกรรมท�งก�ยเพยีงพอ	และก�รลดพฤตกิรรมแน่นิง่	ได้ถกูจดัให้เป็นหนึง่ในประเดน็ทีท้่�ท�ย
โลกปัจจุบันม�กที่สุด	 เพร�ะเกี่ยวเนื่องกับคว�มเชื่อ	 คว�มเคยชิน	พฤติกรรม	และปัจจัยแวดล้อม	 เป็น
สำ�คัญ	ก�รเปลี่ยนพฤติกรรมให้คนไทยมีกิจกรรมท�งก�ยในชีวิตประจำ�วันให้ม�กขึ้น	 และหันม�บริโภค
อ�ห�รสุขภ�พที่ให้พลังง�นตำ่�	 จึงเป็นภ�รกิจท้�ท�ยอย่�งยิ่ง	 เนื่องจ�ก	คนไทยส่วนใหญ่ยังคุ้นเคยกับ 
รูปแบบของ	 “ก�รออกกำ�ลังก�ย”	 ที่มีภ�พของก�รเคลื่อนไหวร่�งก�ยในระดับหนักและไม่น้อยกว่�	 
๓๐	น�ทีต่อครั้ง	แต่ยังไม่ค่อยรับรู้ถึงคว�มจำ�เป็นของก�รมี	“กิจกรรมท�งก�ย”	อย่�งเพียงพอที่ส�ม�รถ
กระทำ�ได้ทุกเวล�ในชีวิตประจำ�วัน	 เช่น	 ก�รเดิน	 ก�รขึ้นบันได	 โดยก�รสำ�รวจในปี	 ๒๕๕๖	พบว่�คนไทย 
รับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมท�งก�ยเพียงร้อยละ	๓๙	
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แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	

	 คว�มเคลื่อนไหวสำ�คัญในระดับโลก	คือ	ก�รประก�ศกฎบัตรโตรอนโตเพื่อกิจกรรมท�งก�ย	ซึ่งได้
รับก�รรับรองจ�ก	๓๖	ประเทศสม�ชิก	เมื่อปี	๒๕๕๓	เรียกร้องให้ทุกประเทศ	ทุกภูมิภ�ค	ทุกชุมชน	และ
ทุกองค์กร	 ทุ่มเททรัพย�กรและยุทธศ�สตร์เพื่อให้เกิดก�รสนับสนุนก�รมีสุขภ�วะดีด้วยก�รส่งเสริม
กิจกรรมท�งก�ยสำ�หรับทุกคน	 โดยเน้นให้เกิดก�รบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือขององค์กรด้�นสุขภ�พ	ด้�น
ขนส่งและคมน�คม	สิ่งแวดล้อม	กีฬ�และนันทน�ก�ร	ก�รศึกษ�	ก�รพัฒน�และผังเมือง	วัฒนธรรม	และ
ก�รปกครองท้องถิ่น

	 ในฐ�นะที่	 สสส.	 ได้ร่วมลงน�มในกฎบัตรโตรอนโต	 และมีพันธกิจเพื่อสร้�งเสริมสุขภ�วะที่ดี 
อย่�งยั่งยืนในสังคมไทย	 แผนส่งเสริมกิจกรรมท�งก�ย	 ก�รออกกำ�ลังก�ยและกีฬ�เพื่อสุขภ�พ	 จึง
กำ�หนดยุทธศ�สตร์ให้มุ่งเน้นสนับสนุนก�รมีกิจกรรมท�งก�ยในชีวิตประจำ�วันของคนทั้งประเทศ	โดยจะ 
ดำ�เนินก�รควบคู่ไปกับก�รส่งเสริมก�รสร้�งพื้นที่สุขภ�วะหรือปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อก�รมีกิจกรรม 
ท�งก�ย	เช่น	ท�งเดนิเท้�และท�งจกัรย�นทีป่ลอดภยัและเพยีงพอ	เชือ่มโยงระบบขนส่งมวลชนทีก่ระตุน้
ให้เกิดก�รใช้บริก�ร	ล�นกิจกรรมและล�นออกกำ�ลังก�ย	ฯลฯ	ตลอดจนใช้ก�รสื่อส�รรณรงค์เพื่อทำ�ให้ 
ก�รมกีจิกรรมท�งก�ยในชวีติประจำ�วนัเป็นพฤตกิรรมทีท่กุคนปฏบิตัไิด้ง่�ย	ควบคูไ่ปกบัก�รลดพฤตกิรรม
แน่นิ่ง	และให้กล�ยเป็นส่วนหนึ่งของค่�นิยมและวิถีชีวิตของคนในประเทศ	

	 ตลอดระยะ	 ๑๒	ปีที่ผ่�นม�	 สสส.	 มีทุนเครือข่�ยที่ม�กเพียงพอในก�รขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มโอก�ส 
ก�รมกีิจกรรมท�งก�ย	ได้แก่	เครอืข่�ยกิจกรรมท�งก�ย	เครือข่�ยเดิน-วิ่งจักย�นและกีฬ�อื่นๆ	เครือข่�ย 
โรงเรียนและองค์กรไร้พุง	 เครือข่�ยพื้นที่สุขภ�วะและผังเมือง	 เครือข่�ยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 เป็นต้นทุน 
เครือข่�ยที่เข้มแข็งนี้จะได้รับก�รต่อยอดเชิงศักยภ�พและคว�มรู้ที่เกี่ยวกับยุทธศ�สตร์ก�รเพิ่มกิจกรรม
ท�งก�ย	 และเชื่อมต่อกับภ�คียุทธศ�สตร์ด้�นปัจจัยแวดล้อม	 เช่น	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และ
ผังเมือง	ภ�คีด้�นอ�ห�รและด้�นสื่อ	และภ�คีด้�นนโยบ�ย	

	 ในโอก�สที่	 สสส.	 ได้รับเลือกจ�กสม�คมกิจกรรมท�งก�ยและสุขภ�พน�น�ช�ติ	 (International	
Society	for	Physical	Activity	and	Public	Health	:	ISPAH)	ให้เป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุมน�น�ช�ติ
ด้�นก�รมีกิจกรรมท�งก�ยในปี	 ๒๕๕๙	 (ISPAH	๒๐๑๖)	นั้น	 จะเป็นโอก�สของก�รระดมคว�มร่วมมือ
จ�กภ�คยีทุธศ�สตร์ทกุภ�คส่วนเพือ่ใช้ว�ระนีผ้ลกัดนัให้เกดิคว�มตืน่ตวัเรือ่งก�รมกีจิกรรมท�งก�ยของ 
คนไทยและของภ�คนโยบ�ย	

จุดเน้นของแผน
	 คณะกรรมก�รบริห�รแผนคณะที่	๕	ร่วมกับภ�คีของแผนฯ	ได้ทบทวนสถ�นก�รณ์	ผลก�รดำ�เนิน
ง�นทีผ่่�นม�	โดยให้ใช้ยทุธศ�สตร์	เป้�หม�ย	และโครงสร้�งแผนต่อเนือ่งจ�กเดมิ	และให้ปรบัตวัชีว้ดัและ
แนวท�งก�รดำ�เนนิง�น	เพือ่ให้สอดคล้องกบัทศิท�งหลกัและเป้�หม�ยของยทุธศ�สตร์	๑๐	ปี	สสส.	และ
สถ�นก�รณ์สุขภ�พ	โดยมีจุดเน้น	ดังนี้



134

แผ
นห

ลัก
	ส
สส

.	๒
๕๕

๘	
-	
๒๕

๖๐
	

	 •	 รณรงค์ส่งเสรมิกจิกรรมท�งก�ยตลอดช่วงวยั	(Life	–	Course	Approach)	ทีม่คีว�มสอดคล้อง
กับกลุ่มวัย	โดยแบ่งเป็น	วัยเด็ก	(๖	–	๑๔	ปี)	วัยรุ่น	(๑๕	–	๒๔	ปี)	วัยทำ�ง�น	(๒๕	–	๕๙	ปี)	และวัยสูงอ�ยุ	
(๖๐	ปี	 ขึ้นไป)	 รวมถึงพัฒน�องค์คว�มรู้กิจกรรมท�งก�ยที่เหม�ะสมกับช่วงวัย	 โดยบูรณ�ก�รกับแผน
อ�ห�รเพื่อสุขภ�วะและแผนระบบสื่อและวิถีสุขภ�วะท�งปัญญ�	 ให้เกิดเป็นก�รส่งเสริมวิถีชิวิตสุขภ�วะ
แบบองค์รวม	(healthy	lifestyle)

	 •	 ผลักดันให้เกิดพื้นที่สุขภ�วะ	 (healthy	 space)	 ที่เอื้อต่อก�รมีกิจกรรมท�งก�ย	 ในพื้นที่
ยุทธศ�สตร์ของกลุ่มวัยต�มเป้�หม�ยของแผนฯ	 ได้แก่	 พื้นที่ของโรงเรียน	 (กลุ่มเด็ก)	 มห�วิทย�ลัย	 
(วัยรุ ่น)	 องค์กรและสถ�นประกอบก�ร	 (วัยทำ�ง�น)	 วัด	 ชมรมผู้สูงอ�ยุ	 (วัยสูงอ�ยุ)	 ชุมชนและ 
สถ�นบริก�รสุขภ�พที่บูรณ�ก�รทุกช่วงวัย

	 •	 สร้�งโอก�สของคว�มร่วมมือให้เกิดก�รพัฒน�เมืองหรือย่�นชุมชนที่เหม�ะสมต่อก�รเดิน	 
เพื่อมุ่งสู่ก�รเป็นเมืองที่เอื้อต่อก�รเดิน	(walkable	city)	และเมืองที่เอื้อต่อก�รใช้จักรย�น	(cyclable	
city)	

	 •	 มุ่งสร้�งนวัตกรรม	จ�กทุนคว�มรู้ทั้งในระดับ	ท้องถิ่น	ประเทศ	และส�กล	เพื่อให้เกิดต้นแบบ
ของก�รรณรงค์ก�รเพิ่มกิจกรรมท�งก�ย	 และลดพฤติกรรมแน่นิ่งเพื่อป้องกันภ�วะนำ้�หนักเกิน	 และ 
โรคอ้วน

	 •	 ระดมคว�มร่วมมือเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่�งสูงสุดต่อง�นขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์	 จ�กก�ร 
เตรียมตัวเป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุมน�น�ช�ติด้�นก�รมีกิจกรรมท�งก�ยในปี	 ๒๕๕๙	 (International	
Congress	on	Physical	Activity	๒๐๑๖)		

	 •	 ให้คว�มสำ�คัญกับมิติหรือหน่วยครอบครัว	ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก	และโรงเรียน	 ในฐ�นะเป็นจุด
เริ่มต้นของก�รสร้�งเสริมวิถีชีวิตสุขภ�วะ	โดยเน้นทักษะเรื่องคว�มฉล�ดรู้ด้�นสื่อ	ด้�นสุขภ�พ	และด้�น
ปัญญ�	ที่นำ�ไปสู่ก�รมีกิจกรรมท�งก�ยในวิถีชีวิต	รวมทั้งเลือกพื้นที่ก�รดำ�เนินง�นที่สอดคล้องกับแผน
ต่�งๆ	ของ	สสส.

นิยามเชิงยุทธศาสตร์

 กิจกรรมทางกาย (Physical Activity : PA)	ต�มนิย�มขององค์ก�รอน�มัยโลก	หม�ยถึงก�ร
เคลื่อนไหวของร่�งก�ยโดยกล้�มเนื้อโครงร่�ง	(skeletal	muscles)	ที่ทำ�ให้เกิดก�รเผ�ผล�ญพลังง�น
ที่ส่งผลต่อสุขภ�พ	แบ่งเป็น	๓	ระดับต�มก�รใช้แรงก�ย	ได้แก่	ระดับตำ่�	ระดับป�นกล�ง	และระดับหนัก	
(mild–moderate-vigorous)	และต�มประเภทของกจิกรรม	ได้แก่	กจิกรรมท�งก�ยทีเ่กีย่วข้องกบัก�ร
ทำ�ง�น	(work	related	PA)	กิจกรรมท�งก�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รเดินท�ง	(transportation)	กิจกรรม
ท�งก�ยเพือ่ก�รนนัทน�ก�รและกฬี�	(recreation)	แผนฯ	ได้ใช้เกณฑ์ก�รจำ�แนกระดบัก�รใช้พลงัง�นทัง้	 
๓	 ระดับ	 เป็นนิย�มของก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์ของแผนฯ	และใช้เกณฑ์ชี้วัดต�มม�ตรฐ�นขององค์ก�ร
อน�มัยโลก	 คือ	 แบบสอบถ�มก�รมีกิจกรรมท�งก�ยระดับส�กล	 (the	Global	 Physical	 Activity	
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Questionnaire	:	GPAQ)	เป็นเกณฑ์ติดต�มผลและวัดก�รเปลี่ยนแปลง	ซึ่งจะเป็นก�รวัดทั้ง	๓	ประเภท
กิจกรรม	 รวมถึงใช้อุปกรณ์ก�รวัดที่เป็นวิทย�ศ�สตร์	 ได้แก่	 อุปกรณ์วัดระดับกิจกรรมท�งก�ย	 และ	 
application	ในก�รเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่�ง

 พฤตกิรรมแน่นิง่ (sedentary behavior)	หม�ยถงึกลุม่ของพฤตกิรรมในขณะตืน่ทีเ่กดิขึน้ระหว่�ง
ก�รนั่ง	 หรือเอนนอน	ที่มีคว�มต้องก�รใช้พลังง�นตำ่�ในระดับ	 ≤๑.๕	METs	 (Metabolic	 Equivalent	
Task)	 เช่น	 ก�รนั่งอยู่หน้�จอทีวี	 หรือคอมพิวเตอร์น�นเกินไป	บ�งประเทศใช้เกณฑ์ก�รมีพฤติกรรม 
แน่นิ่ง	ติดต่อกันเกิน	๒	ชั่วโมง	ถือว่�มีคว�มเสี่ยงต่อสุขภ�พ

 ปัจจยัแวดล้อม/ พืน้ทีส่ขุภาวะ (built environment/ healthy space)	เงือ่นไขท�งก�ยภ�พที่
เป็นสิง่แวดล้อมสรรสร้�ง	เช่น	รปูแบบก�รจดัพืน้ทีท่ัง้เปิดโล่งและในอ�ค�ร	ก�รใช้ทีด่นิและผงัเมอืง	ระบบ
ก�รขนส่งส�ธ�รณะ	และรูปแบบเฉพ�ะต่�งๆ	เช่น	สน�มเด็กเล่น	ที่ได้รับก�รออกแบบ	ให้สนับสนุนก�ร
สร้�งโอก�สเพื่อก�รมีกิจกรรมท�งก�ย

 เมืองที่เอื้อต่อการเดิน/ ใช้จักรยาน (walkable & cyclable city)	 เมือง/	 ชุมชนที่มีนโยบ�ย 
ส่งเสริมก�รเดิน	และก�รใช้จักรย�นในชีวิตประจำ�วันของประช�ชน	ด้วยก�รออกแบบและจัดก�รทั้งด้�น
ก�ยภ�พ	เช่น	ระบบก�รคมน�คม	คว�มปลอดภัย	คว�มสะดวก	คว�มสวยง�ม	และก�รจัดก�รด้�นสังคม	
วัฒนธรรม	เช่น	คว�มรู้สึกมีส่วนร่วม	อัตลักษณ์ของพื้นที่	

 กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมกีฬา ในที่นี้	ได้แก่	ผู้ชมกีฬ�	(ทั้งที่ชมในสน�มและชมจ�กก�รถ่�ยทอด
ท�งสื่อ)	ผู้เล่นกีฬ�	กรรมก�รตัดสิน	ผู้สนับสนุน	ผู้จัดและชุมชนรอบสน�มกีฬ�

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภ�วะของประช�ชน	 ด้วยก�รมีกิจกรรมท�งก�ยที่เพียงพอ	 และลด
พฤติกรรมแน่นิ่ง

	 ๒.	 เพื่อส่งเสริมให้มีพื้นที่สุขภ�วะและปัจจัยแวดล้อม	 ที่เอื้อต่อก�รมีกิจกรรมท�งก�ยในชีวิต 
ประจำ�วัน

	 ๓.	 เพือ่พฒัน�คว�มร่วมมอืกบัภ�คยีทุธศ�สตร์	ให้เกดิก�รพฒัน�พืน้ทีห่รอืเมอืงทีเ่อือ้ต่อก�รเดนิ	
และก�รใช้จักรย�นในชีวิตประจำ�วัน	

	 ๔.	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดก�รสร้�งนวัตกรรม	และทุนคว�มรู้ด้�นก�รเพิ่มกิจกรรมท�งก�ยและลด
พฤติกรรมแน่นิ่ง

	 ๕.	 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬ�ให้เป็นโอก�สของก�รสร้�งวัฒนธรรมสุขภ�พ	ที่ปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์	และบุหรี่
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เป้าหมาย ๓ ปี ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดร่วม
เป้าหมายระดับชาติ และทิศทาง ๑๐ ปีของ สสส.

	 ๑.	 เพิ่มอัตร�ก�รมีกิจกรรมท�งก�ยในชีวิตประจำ�วันที่เพียงพอของประช�กรวัย	๑๑	ปีขึ้นไป	เป็น
อย่�งน้อยร้อยละ	๗๒	ของจำ�นวนประช�กรกลุ่มเป้�หม�ย	ภ�ยใน	๓	ปี	โดยมียุทธศ�สตร์และเกณฑ์ชี้วัด
ร่วมกับองค์ก�รอน�มัยโลก	กระทรวงส�ธ�รณสุข	สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ	 และสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	
(เป้�หม�ยของยุทธศ�สตร์	๑๐	ปี	๒๕๖๔	คือ	ร้อยละ	๘๐)

	 ๒.	 ลดอัตร�ชุกของภ�วะนำ้�หนักตัวเกินและโรคอ้วน	 ในเด็กวัยเรียน	อ�ยุ	๖	–	๑๔	ปี	 ให้น้อยกว่�
ร้อยละ	๑๑	ภ�ยในระยะเวล�	๓	ปี	โดยมยีทุธศ�สตร์และวดัผลร่วมกบัเกณฑ์ชีว้ดัของกระทรวงส�ธ�รณสขุ	
(จ�กสถ�นก�รณ์ปัจจุบันที่มีสัดส่วนอยู่ร้อยละ	๑๑	และเป้�หม�ยระยะ	๑๐	ปี	คือให้น้อยกว่�ร้อยละ	๑๐	
ใน	พ.ศ.	๒๕๖๔)

เป้าหมายระดับแผน

	 ๓.	 จำ�นวนฐ�นข้อมูลกิจกรรมท�งก�ยเพื่อนโยบ�ยส�ธ�รณะ	 ที่มีภ�คียุทธศ�สตร์นำ�ไปใช้	 
ประโยชน์	จำ�นวนไม่น้อยกว่�	๕	กรณี	ภ�ยใน	๓	ปี

	 ๔.	 จำ�นวนพื้นที่สุขภ�วะต้นแบบในพื้นที่เป้�หม�ยต่�งๆ	 ที่ได้รับก�รจัดก�รอย่�งมีหลักก�ร	 
เพื่อเพิ่มก�รมีกิจกรรมท�งก�ยของประช�ชน	อย่�งน้อย	๒๐	พื้นที่ใหม่	ภ�ยใน	๓	ปี	

	 ๕.	 จำ�นวนนวัตกรรม	 กิจกรรมรณรงค์	 และง�นวิช�ก�รที่ส่งผลต่อก�รเพิ่มกิจกรรมท�งก�ย 
และลดพฤติกรรมแน่นิ่งของประช�กรกลุ่มต่�งๆ	อย่�งน้อย	๑๐๐	กรณีภ�ยใน	๓	ปี	

	 ๖.	 ร้อยละขององค์กรกีฬ�	 และหน่วยง�นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 กับกิจกรรมกีฬ�ที่รับเอ�พันธกิจ 
ของกีฬ�ปลอดเหล้�ปลอดบุหรี่ไปขย�ยผล	 ร้อยละ	 ๑๐	 ของจำ�นวนองค์กรกีฬ�และหน่วยง�นที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬ�ทั้งหมดในแต่ละปี

ยุทธศาสตร์

	 ๑.	 ส่งเสรมิกจิกรรมท�งก�ยของประช�ชนทีส่อดคล้องกบักลุม่วยั	โดยแบ่งเป็น	วยัเดก็	(๖	–	๑๔	ปี)	
วัยรุ่น	(๑๕	–	๒๔	ปี)	วัยทำ�ง�น	(๒๕	–	๕๙	ปี)	และวัยสูงอ�ยุ	(๖๐	ปี	ขึ้นไป)	รวมถึงพัฒน�องค์คว�มรู้
กจิกรรมท�งก�ยทีเ่หม�ะสมกบัช่วงวยั	โดยบรูณ�ก�รเรือ่งก�รบรโิภคอ�ห�รเพือ่สขุภ�วะและคว�มฉล�ด
รู้ด้�นสื่อ

	 ๒.	 ส่งเสริมก�รจัดก�รให้เกิดพื้นที่สุขภ�วะ	หรือปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อก�รมีกิจกรรมท�งก�ย	ที่
รวมถึงก�รเดิน	และก�รใช้จักรย�นในชีวิตประจำ�วัน

	 ๓.	 สร้�งนวตักรรม	คว�มรู	้และต้นแบบของก�รรณรงค์ส่งเสรมิก�รมกีจิกรรมท�งก�ยเพือ่ป้องกนั
ภ�วะนำ้�หนักเกินและโรคอ้วน

	 ๔.	 ใช้ทนุอปุถมัภ์เป็นเครือ่งมอืส่งเสรมิกจิกรรมกฬี�ให้เป็นโอก�สของก�รสร้�งวฒันธรรมสขุภ�พ	
ที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	และบุหรี่
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ภาพแสดงกรอบแนวคิด

โครงสร้างกลุ่มแผนงาน 

	 เพื่อตอบสนองเป้�หม�ย	 วัตถุประสงค์	 และยุทธศ�สตร์ของแผนส่งเสริมกิจกรรมท�งก�ย	 
ก�รออกกำ�ลังก�ยและกีฬ�เพื่อสุขภ�พ	ลักษณะก�รดำ�เนินง�น	จึงประกอบด้วย	๓	กลุ่มแผนง�น	ได้แก่

	 ๑.	 กลุ่มแผนง�นส่งเสริมกิจกรรมท�งก�ยในชีวิตประจำ�วัน	

	 ๒.	 กลุ่มแผนง�นส่งเสริมพื้นที่สุขภ�วะที่เอื้อต่อกิจกรรมท�งก�ยในชีวิตประจำ�วัน	

	 ๓.	 กลุ่มแผนง�นทุนอุปถัมภ์กีฬ�

การบรูณาการเชือ่มโยงกบัแผนอืน่ทัง้ในมติขิองประเดน็ พืน้ที ่และตามภารกจิหลกัของ สสส. 
และตามยุทธศาสตร์ ๑๐ ปี

	 เพื่อให้เกิดก�รเชื่อมโยงกับแผนและแผนง�นอื่นๆ	 ต�มทิศท�งก�รปรับปรุงแผนหลักของ	 สสส.	 
กลุ่มแผนง�นภ�ยใต้แผนส่งเสริมกิจกรรมท�งก�ย	ก�รออกกำ�ลังก�ยและกีฬ�เพื่อสุขภ�พ	จะเน้นก�ร
พัฒน�ง�น	ดังนี้

	 ๑.	 เน้นบรูณ�ก�รกบัหน่วยง�นยทุธศ�สตร์ทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ร่วมกนักำ�หนดเป้�หม�ยและตวัชีว้ดัผล
ลัพธ์ในระดับช�ติ

	 ๒.	 เน้นบูรณ�ก�รกับแผนอ�ห�รเพื่อสุขภ�วะ	 ในฐ�นะที่เป็นแผนซึ่งต้องขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อให้
บรรลเุป้�หม�ยเรือ่งก�รเพิม่สดัส่วนก�รมกีจิกรรมท�งก�ย	ก�รลดภ�วะนำ�้หนกัเกนิและโรคอ้วน	และก�ร
เพิม่สดัส่วนก�รบรโิภคผกัผลไม้	เพร�ะก�รมสีขุภ�พก�ยทีด่จีำ�เป็นต้องรกัษ�สมดลุของพลงัง�นอ�ห�รที่
บริโภคเข้�สู่ร่�งก�ยกับพลังง�นที่ร่�งก�ยใช้ไปในก�รเคลื่อนไหวร่�งก�ยด้วย

VI
SI

ON

M
IS

SI
ONActive	Living	

for	All

To	promote	
healthy	lifestyle	
through	physical	
activity

เป้�หม�ยปี	2563

เพิ่มสัดส่วนของ	PA	ของประช�ชน		ร้อยละ	80
	ลดอัตร�ชุกของโรคอ้วนในเด็ก	ตำ่�กว่�ร้อยละ	10

(+)Active	People	 (+)Active	Place		 		(-)Limiting	Sedentary

กิจกรรมท�งก�ยที่
เหม�ะสมทุกช่วงวัย

พื้นที่สุขภ�วะ	พื้นที่สัญจร	
โรงเรยีน	สถ�นประกอบก�ร	

ชุมชน	สวนส�ธ�รณะ

ลดเวล�ของพฤติกรรม
แน่นิ่งจ�กก�รนั่ง	ก�รอยู่
หน้�จอและก�รเดินท�ง



๗๖	งบประม�ณอ�จมีก�รปรับเปลี่ยนให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ในแต่ละปีได้

งบประมาณ๗๖

     งบประมาณ (ล้านบาท)
  ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

	 แผนส่งเสริมกิจกรรมท�งก�ย	 ๒๗๕	 ๒๖๕	 ๒๖๕
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	 ๓.	 บูรณ�ก�รกับแผนระบบสื่อและวิถีสุขภ�วะท�งปัญญ�	 ในด้�นของก�รส่งเสริมคว�มตื่นรู้ 
ด้�นสื่อ	 ด้�นสุขภ�พ	และด้�นปัญญ�	ที่จะส่งผลต่อก�รกำ�หนดพฤติกรรมของก�รมีกิจกรรมท�งก�ย 
เป็นวิถีชีวิตอย่�งยั่งยืน

	 ๔.	 บูรณ�ก�รกับแผนเชิงรุกด้�นประเด็นปัจจัยเสี่ยงหลักและรอง	 ด้�นประช�กร	 ด้�นพื้นที่	 
และด้�นองค์กร	 เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในก�รรณรงค์สร้�งวิถีชีวิตสุขภ�วะด้วยก�รมีกิจกรรมท�งก�ย
ในกลุ่มเป้�หม�ยต่�งๆ	 และก�รต้�นก�รรุกท�งก�รตล�ดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ 
ผ่�นกิจกรรมกีฬ�	

	 ๕.	 บริห�รยุทธศ�สตร์แผนให้ตอบตัวชี้วัดของทิศท�งหลักระยะ	 ๑๐	 ปีของ	 สสส.	 อย่�งน้อย	 
๕	 เรื่อง	 คือ	 (๑)	 เพิ่มก�รมีกิจกรรมท�งก�ย	 (๒)	 ลดอัตร�ชุกของภ�วะนำ้�หนักเกินและโรคอ้วนในเด็ก	 
(๓)	เพิ่มสัดส่วนประช�ชนที่มีคว�มสุข	(๔)	เพิ่มสัดส่วนของครอบครัวอบอุ่น	(๕)	ชุมชนเข้มแข็ง

	 ๖.	 ดำ�เนินก�รให้สอดคล้องกับแนวท�งก�รปรับแผนหลัก	 สสส.	 ในทุกประเด็น	 ได้แก่	 ก�รให้
คว�มสำ�คัญกับกลุ่มคนที่ข�ดโอก�สและเข้�ไม่ถึงก�รมีกิจกรรมท�งก�ย	 ก�รออกกำ�ลังก�ยและกีฬ�	 
ก�รแสวงห�รูปแบบก�รดำ�เนินง�นและนวัตกรรมท�งสังคมเพื่อขับเคลื่อนเรื่องพื้นที่สุขภ�วะต้นแบบ	
ก�รมุ่งพัฒน�ภ�คียุทธศ�สตร์ในพื้นที่และองค์กร	 และเสริมศักยภ�พด้�นคว�มรู้และก�รจัดก�รให้ 
เครือข่�ยเพื่อนำ�ไปสู่คว�มยั่งยืน	และก�รขย�ยคว�มร่วมมือกับเครือข่�ยส�กล

การบริหารจัดการ

	 กำ�กับดูแลโดยคณะกรรมก�รบริห�รแผน	คณะที่	๕	โดยมีสำ�นักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภ�วะ	(สำ�นัก	๕)	 
ทำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�รและหน่วยบริห�รจัดก�ร	
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แผนระบบสื่อและวิถีสุขภ�วะท�งปัญญ�	

๑๐

สถานการณ์และแนวโน้ม/ ความเป็นมาและแนวคิด
	 โลกในศตวรรษที่	 ๒๑	 กำ�ลังเคลื่อนตัวอย่�งรวดเร็ว	 โลกแห่งก�รสื่อส�รเข้�สู่ยุคสังคมสนทน�	 
(conversation	prism)	ผ่�นเครือข่�ยสังคมออนไลน์ในประเทศไทย	ภูมิทัศน์สื่อ	(media	landscape)	
ก้�วสู่ยุคสื่อหลอมรวม	 (media	convergence)	ที่หลอมรวมทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่	และหลอมรวม
ทั้งกระบวนก�รผลิต	เนื้อห�	และก�รบริโภคหรือใช้สื่อเข้�ด้วยกัน	ประช�ชนส�ม�รถเป็นทั้งผู้รับส�ร	และ 
ผู้ส่งส�ร	อีกทั้งส�ม�รถมีส่วนร่วมในก�รแสดงคว�มคิดเห็น	ให้ข้อมูล	หรือร่วมผลิตกับสื่อได้โดยง่�ยและ
รวดเร็ว	และก�รสื่อส�รไม่ส�ม�รถผูกข�ดโดยสื่อหลัก	ก�รบังคับ	ควบคุม	ตรวจสอบโดยหน่วยง�นเดียว
ไม่มีประสิทธิผลอีกต่อไป

	 ในด้�นเทคโนโลยสีือ่	ก�รเปลีย่นผ่�นจ�กระบบอน�ลอ็กสูร่ะบบดจิติอล	ทำ�ให้ในภ�พรวมประเทศไทย
จะมีสถ�นีโทรทัศน์และวิทยุจำ�นวนม�ก	 เช่น	 จะส�ม�รถมีโทรทัศน์ภ�คพื้นดินระบบดิจิตอลได้กว่�	 ๑๐๐	
ช่องและสถ�นีวิทยุระดับชุมชนอีกกว่�	๖,๐๐๐	สถ�นี		

	 ในด้�นก�รเข้�ถึงสื่อ	 แม้ประช�ชนส่วนใหญ่ยังคงเข้�ถึงสื่อเก่�คือ	 สื่อโทรทัศน์ม�กที่สุด	 แต่ก�ร 
เข้�ถึงสื่อใหม่ก็ขย�ยตัวอย่�งรวดเร็ว	 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีจำ�นวนถึง	 ๒๖.๑๔	 ล้�นคน 
ในปี	 ๒๕๕๖	 เทียบกับ	 ๑๐	ปีก่อน	ที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปี	 ๒๕๔๖	จำ�นวนเพียง	 ๖	ล้�นคน	คนใช้เวล� 
ในชีวิตประจำ�วันกับก�รเข้�อินเทอร์เน็ตม�กขึ้น	 จำ�นวนชั่วโมงก�รเข้�อินเทอร์เน็ต	 ปี	 ๒๕๕๖	 เท่�กับ	 
๓๒	ชั่วโมงต่อสัปด�ห์	ก�รใช้อินเทอร์เน็ตผ่�นท�งอุปกรณ์เคลื่อนที่	(mobile	device)	เช่น	คอมพิวเตอร์
พกพ�	สม�ร์ทโฟน	และแท็บเล็ตพีซีมีสัดส่วนที่สูงขึ้น	พฤติกรรมก�รใช้อินเทอร์เน็ตไม่ถูกจำ�กัดด้วยเวล�
และสถ�นที่ที่ใช้ง�นอีกต่อไป

	 แม้จะมีช่องท�งก�รสื่อส�รเพิ่มขึ้น	 แต่สื่อที่เหม�ะสมกับเด็กเช่นสื่อก�รอ่�น	 กลับเข้�ถึงเด็กและ
เย�วชนในปัจจบุนัได้น้อยม�ก	 โดยมปีรมิ�ณก�รเข้�ถงึรวมกนัไม่ถงึร้อยละ	๑๐	สือ่วทิยกุไ็ด้ลดบทบ�ทลง	
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ทั้งๆ	 ที่เป็นสื่อที่เหม�ะอย่�งยิ่งสำ�หรับก�รกระตุ้นพัฒน�ก�รท�งคว�มคิดและจินตน�ก�ร	นอกจ�กนี้
จำ�นวนของผู้ประกอบก�รสื่อเพื่อก�รเรียนรู้ก็ยังเพิ่มขึ้นไม่ม�กนัก	จ�กก�รสำ�รวจทัศนคติด้�นก�รเข้�ถึง
และก�รใช้สื่อของเด็ก/	เย�วชน	โดยเครือข่�ยเสียงประช�ชน	(We	Voice)	ในปี	๒๕๕๖	พบว่�	ทุกกลุ่มต่�ง
เห็นตรงกันว่�ปัจจุบันเด็กและเย�วชนมีโอก�สเข้�ถึงสื่อไม่ดีม�กกว่�สื่อดี	อุปสรรคสำ�คัญที่สุด	๓	อันดับ
แรกที่ทำ�ให้เด็ก/	 เย�วชนไม่ได้นำ�สื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน	์คือ	พ่อแม่ไม่ส่งเสริม	 รองลงม�คือตัวเด็กเอง 
ไม่สนใจ	และข�ดก�รส่งเสริมจ�กภ�ครัฐ/	ท้องถิ่น	ต�มลำ�ดับ	

	 ขณะเดยีวกนัแนวโน้มเดก็ยคุใหม่กใ็ช้เวล�กบัสือ่ม�กขึน้	จ�กก�รสำ�รวจสภ�วก�รณ์เดก็และเย�วชน
ในรอบปี	๒๕๕๔	-	๒๕๕๕	ของโครงก�ร	Child	Watch	พบว่�เด็กใช้เวล�ไปกับสื่อสูงถึง	๘	–	๙	ชั่วโมงใน	 
๑	 วัน	 ซึ่งอ�จเทียบได้กับเวล�ครึ่งชีวิตย�มตื่นของเด็กไทย	 โดยในระยะย�วอ�จส่งผลต่อเวล�ในก�ร 
พักผ่อนที่ลดลง	และส่งผลกระทบต่อเวล�ในก�รเรียนรู้ของเด็กให้ด้อยประสิทธิภ�พลง	

	 สือ่เป็นปัจจยัทีท่ำ�ให้เกดิปัญห�พฤตกิรรมและสขุภ�พของเดก็และเย�วชน	เช่น	พฤตกิรรมเดก็ตดิเกม	
ก�รเสพติดสื่อออนไลน์	ก�รติดหน้�จอ	ก�รบริโภคขนมขบเคี้ยว	และพฤติกรรมแน่นิ่ง	ข�ดก�รมีกิจกรรม
ท�งก�ยที่เพียงพอ	ก่อให้เกิดทุกขภ�วะ	เช่น	โรคอ้วน	โรคสม�ธิสั้น	โรคท�งส�ยต�	อ�รมณ์แปรปรวนและ
รุนแรง	และคว�มเสื่อมถอยท�งทักษะก�รสื่อส�รพื้นฐ�นของมนุษย์	รวมถึงคุณค่�คว�มเป็นมนุษย์ที่พึง
จะมี	 ในขณะเดียวกันสื่อและพื้นที่สร�้งสรรค์	 ก็เป็นส่วนสำ�คัญในก�รสร้�งภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตของ
เด็กและเย�วชน	 ให้มีคว�มคว�มฉล�ดรู้ด้�นสื่อ	 (media	 literacy)	คว�มฉล�ดรู้ด้�นสุขภ�พ	(health	
literacy)	และคว�มตื่นรู้ท�งปัญญ�	(spiritual	literacy)	ได้อย่�งทรงพลัง

	 ทกัษะทัง้ส�มด้�นข้�งต้นนี	้นบัเป็นทกัษะทีจ่ำ�เป็นในยคุทีข้่อมลูไหลบ่�อย่�งปร�ศจ�กก�รกลัน่กรอง	
สื่อกล�ยเป็นเครื่องมือท�งก�รเมืองสร้�งคว�มเกลียดชัง	 (hate	 speech)	 เกิดก�รคุกค�มบนสังคม
ออนไลน์	(cyber-bullying)	ลดทอนศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์	และชี้นำ�สู่คว�มรุนแรง	นอกจ�กนี้	คว�ม
ตื่นรู้ด้�นสื่อและสุขภ�พของเย�วชนถือว่�สำ�คัญยิ่งในยุคที่ผู้บริโภคถูกล้อมกรอบด้วยโฆษณ�ก�รตล�ด
ซึ่งแฝงคว�มเชื่อ	ค่�นิยม	ว�ทกรรม	จนกล�ยเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับ	 เกิดปัญห�ท�งพฤติกรรมและก�ร
ใช้จ่�ย	จนส่งผลต่อเนื่องถึงคว�มเสี่ยงของก�รก่ออ�ชญ�กรรมได้ง่�ย

	 สื่อเป็นธุรกิจในระบบทุนนิยม	ก�รพึ่งพิงโฆษณ�ทำ�ให้สื่อมักไม่ส�ม�รถทำ�หน้�ที่รักษ�ผลประโยชน์
ส�ธ�รณะได้อย่�งเต็มที่	ผลก�รวิจัยเรื่องจริยธรรมในวิช�ชีพสื่อมวลชน	พบว่�สื่อมีปัญห�จริยธรรมม�ก
ขึ้น	 ขณะเดียวกันสื่อมวลชนเองก็พย�ย�มที่จะพัฒน�จริยธรรมของตนเอง	แต่ด้วยระบบสื่อที่ส่วนใหญ่
ต้องอยูใ่นเงือ่นไขของก�รแข่งขนัท�งก�รตล�ดและก�รแทรกแซงท�งก�รเมอืง	ทำ�ให้กลไกก�รกำ�กบัดแูล
ตัวเองอย่�งเดียวไม่เพียงพอ	ดังนั้น	ก�รใช้กลไกท�งสังคม	ก�รพัฒน�กลไกก�รเฝ้�ระวังสื่อที่เข้มแข็งจึง
เป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับสังคมไทย

	 ในด้�นของสขุภ�วะท�งปัญญ�	คนไทยนบัถอืศ�สน�พทุธร้อยละ	๙๐	อสิล�มร้อยละ	๔.๖	และครสิต์
ร้อยละ	๐.๗	มีวัดกว่�	 ๔๓,๐๐๐	แห่งทั่วประเทศ	มีพระภิกษุกว่�	๒๙๐,๐๐๐	 รูป	สถ�นปฏิบัติธรรมกว่�	
๑,๐๐๐	แห่งทัว่ประเทศ	รฐัจดัสรรงบประม�ณแผ่นดนิ	๔,๘๐๐	ล้�นบ�ทต่อปีเพือ่ทำ�นบุำ�รงุพระพทุธศ�สน�	 
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คนไทยทำ�บุญบริจ�คเงินให้วัดและก�รกุศลกว่�	 ๕๐,๐๐๐	 ล้�นบ�ทต่อปี	 ดัชนีชี้วัด	 “คว�มใจดี”	 
ที่องค์กรก�รกุศล	 Charities	 Aid	 Foundation	นำ�ม�วัดเพื่อจัดทำ�	World	Giving	 Index	๒๐๑๓	 
ของประช�กรโลก	ประจำ�ปี	๒๕๕๖	ระบปุระเทศไทยตดิอนัดบัที	่๔	ของก�รบรจิ�คเงนิให้แก่องค์กรก�รกศุล
ม�กทีส่ดุของโลก	และในปี	๒๕๕๓	-	๒๕๕๔	ไทยเคยตดิอนัดบัที	่๑๕	จ�ก	๑๓๕	ประเทศในด้�นคว�มมจีติอ�ส�

	 ก�รขบัเคลือ่นง�นสขุภ�วะท�งปัญญ�ในบรบิทของสงัคมไทยทัง้ง�นด้�นศ�สนธรรม	ง�นจติอ�ส�	
และง�นพฒัน�จติ	มคีว�มเข้มแขง็และเตบิโตอย่�งกว้�งขว�งทัง้ในท�งปรมิ�ณและคณุภ�พ	แต่ง�นจำ�นวน
ม�กกอ็�จยงักระจดักระจ�ยและไม่มกี�รเชือ่มโยงหนนุเสรมิเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัอย่�งเป็นระบบเท่�ทีค่วร	
สังคมไทยเน้นปัญญ�แนวพุทธแต่ก็อ�จจะมีลักษณะของก�รปฏิบัติเพื่อคว�มเป็นปัจเจกสูง	 ในขณะที่
ก�รยกระดบัจติสำ�นกึร่วมและสร้�งก�รเปลีย่นแปลงพืน้ฐ�นให้เกดิขึน้ในสงัคมใหญ่	ยงัเป็นสิง่ทีก่ล่�วถงึ 
ไม่ม�กนักสำ�หรับองค์กรที่ขับเคลื่อนเรื่องสุขภ�วะท�งปัญญ�ในสังคมไทย

	 คว�มฉล�ดรู้ด้�นสื่อ	 คว�มฉล�ดรู้ด้�นสุขภ�พ	และก�รตื่นรู้ท�งปัญญ�	จะเป็นทักษะก�รเรียนรู้
ที่สำ�คัญในศตวรรษที่	 ๒๑	สำ�หรับพลเมืองตื่นรู้ของสังคมสุขภ�วะ	 ดังนั้น	 คว�มท้�ท�ยของ	สสส.	 และ
เครอืข่�ยสขุภ�วะ	คอืก�รหลอมรวมเครอืข่�ยในระบบสือ่และเครอืข่�ยสขุภ�วะท�งปัญญ�	ให้มฉี�กทศัน์	
(scenario)	 แผนที่ท�งเดิน	 (roadmap)	ตลอดจนวิสัยทัศน์และเป้�หม�ยร่วมกัน	 เพื่อให้เกิดก�รร่วม
สร้�งปัจจยัแวดล้อม	กลไกก�รสนบัสนนุ	และก�รบรูณ�ก�รเพือ่ขบัเคลือ่นสงัคมสขุภ�วะบนฐ�นของก�ร
ตื่นรู้ของพลเมือง

ทิศทางและเป้าหมาย 
	 ๑.	 กำ�หนดเป้�หม�ยระยะย�วในก�รสร้�งขีดคว�มส�ม�รถของกลุ่มเป้�หม�ยในก�รเข้�ถึง	 
(accessibility)	ระบบสือ่ทีม่สีขุภ�วะ	(healthy	media	system)	และวถิสีขุภ�วะท�งปัญญ�	(spiritual	
health	pathway)	ทีน่ำ�ไปสูว่ถิชีวีติสขุภ�วะ	(healthy	lifestyle)	และก�รเตบิโตท�งปัญญ�	(Spiritual	
Health)	ผ่�นก�รสร้�งคว�มพร้อมของปัจจยัแวดล้อมในเชงิระบบสือ่และวถิสีขุภ�วะท�งปัญญ�ทีเ่อือ้ให้
ประช�ชนฉล�ดรู้ในด้�นสื่อ	 คว�มฉล�ดรู้ด้�นสุขภ�พ	และตื่นรู้ท�งปัญญ�	 โดยจะคำ�นึงถึงเงื่อนไขเรื่อง
คว�มเป็นธรรมท�งสังคม	และก�รเตรียมคว�มพร้อมของประช�ชนและระบบสู่สังคมผู้สูงอ�ยุ

	 ๒.	 ส่งเสรมิคว�มพร้อม	(availability)	ของปัจจยัแวดล้อมด้�นระบบสือ่และวถีสีขุภ�วะท�งปัญญ�	
ใน	๔	ด้�น	คอื	ก�รสร้�งสือ่และส�รสขุภ�วะ	ก�รพฒัน�ช่องท�งสือ่/พืน้ทีห่รอืชมุชนสือ่สร้�งสรรค์และพืน้ที่
เรียนรู้สุขภ�วะท�งปัญญ�	ก�รพัฒน�ศักยภ�พนักสื่อส�ร	และก�รขับเคลื่อนนโยบ�ย	ที่เอื้อต่อก�รสร้�ง
ระบบสื่อที่มีสุขภ�วะและวิถีสุขภ�วะท�งปัญญ�	อันนำ�ไปสู่วิถีชีวิตสุขภ�วะและก�รเติบโตท�งปัญญ�

	 ๓.	 สนับสนุนก�รขับเคลื่อนและบูรณ�ก�รสู่เป้�หม�ย	 ๑๐	 ปี	 ของ	 สสส.	 ด้วยก�รนำ�ประเด็น 
สขุภ�วะเป็นเป้�หม�ยเชงิบรูณ�ก�รด้�นวถิชีวีติสขุภ�วะ	ผ่�นก�รหนนุเสรมิด้วยปัจจยัแวดล้อมด้�นระบบ
สื่อและสุขภ�วะท�งปัญญ�	และสนับสนุนคว�มเข้มแข็งของภ�คีเครือข่�ยด้วยก�รส่งเสริมก�รพัฒน� 
สุขภ�วะท�งปัญญ�	
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จุดเน้นของแผน
	 ปรบัเปลีย่นชือ่แผน	จ�กเดมิคอืแผนสือ่ส�รสขุภ�วะและสือ่ส�รก�รตล�ดเพือ่สงัคม	เป็นแผนระบบ
สื่อและวิถีสุขภ�วะท�งปัญญ�	โดยปรับทิศท�ง	ยุทธศ�สตร์หลัก	โครงสร้�งแผน	เป้�หม�ย	ตัวชี้วัด	และ
แนวท�งก�รดำ�เนินง�น	เพิ่มแผนง�นใหม่	คือ	แผนง�นวิถีสุขภ�วะท�งปัญญ�	ให้สอดคล้องกับทิศท�ง
ก�รปรับแผนหลัก	๑๐	ปี	ของ	สสส.	และภูมิทัศน์ก�รใช้สื่อในยุคสื่อหลอมรวม	โดยมีจุดเน้น	ดังนี้		

	 ๑.	 ส่งเสริมให้ทุกคนมีขีดคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึง	 (accessibility)	 ระบบสื่อที่มีสุขภ�วะและ
วิถีสุขภ�วะท�งปัญญ�	โดยแผนจะให้คว�มสำ�คัญกับกลุ่มเป้�หม�ย	๓	ลำ�ดับแรก	คือ	กลุ่มเป้�หม�ยเด็ก	
เย�วชน	ครอบครัว	ผู้สูงอ�ยุ	และกลุ่มด้อยโอก�ส	

	 ๒.	 เน้นดำ�เนินก�ร	๔	ด้�น	เพื่อส่งเสริมคว�มพร้อม	(availability)	ของปัจจัยแวดล้อมด้�นระบบ
สือ่ทีม่สีขุภ�วะ	และวถิแีห่งสขุภ�วะท�งปัญญ�	ได้แก่	๑)	ก�รพฒัน�	ง�นสือ่ส�รและกจิกรรมทีส่ร้�งเสรมิ
ระบบสือ่ทีม่สีขุภ�วะและวถิสีขุภ�วะท�งปัญญ�	๒)	ก�รพฒัน�ช่องท�งสือ่	พืน้ทีห่รอืชมุชนสือ่สร้�งสรรค์
และพื้นที่เรียนรู้สุขภ�วะท�งปัญญ�	รวมทั้งส่งเสริมให้ภ�คีระดับพื้นที่และองค์กร	ได้ร่วมขย�ยง�นพื้นที่
สุขภ�วะท�งปัญญ�	 และเมือง/	 ชุมชนสื่อสร้�งสรรค์	 ๓)	 ก�รพัฒน�และส่งเสริมศักยภ�พนักสื่อส�ร 
สขุภ�วะ	(รวมทัง้ผูผ้ลติและผูใ้ช้สือ่)	ผูน้ำ�ด้�นสขุภ�วะท�งปัญญ�	๔)	ก�รผลกัดนันโยบ�ยทีส่่งเสรมิระบบ
สื่อที่มีสุขภ�วะและวิถีสุขภ�วะท�งปัญญ�

	 ๓.	 ร่วมผลักดันทิศท�งและเป�้หม�ยทั้ง	 ๑๐	 เรื่องของ	สสส.	ผ่�นก�รสร้�งระบบสื่อที่มีสุขภ�วะ	
(healthy	media	system)	และวิถีแห่งสุขภ�วะท�งปัญญ�	(spiritual	health	pathway)	เพื่อเป็น
ปัจจยัแวดล้อมทีเ่อือ้ให้ทกุคนได้มวีถิชีวีติสขุภ�วะและเกดิก�รเตบิโตท�งปัญญ�	โดยก�รเชือ่มโยงประเดน็
สุขภ�วะม�ร่วมขับเคลื่อนผ่�นระบบสื่อที่มีสุขภ�วะและวิถีสุขภ�วะท�งปัญญ�	 และส่งเสริมก�รใช้มิติ 
สขุภ�วะท�งปัญญ�เพือ่สนบัสนนุก�รขบัเคลือ่นง�นสร้�งเสรมิสขุภ�วะของภ�คเีครอืข่�ย	สสส.	ด้วยก�ร
พัฒน�ภ�วะผู้นำ�	คว�มเข้มแข็ง	และก�รเติบโตท�งปัญญ�ของภ�คีเครือข่�ยที่เป็นทั้งนักสื่อส�รสุขภ�วะ

	 ๔.	 ให้คว�มสำ�คัญกับมิติหรือหน่วยครอบครัว	ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก	และโรงเรียน	ในฐ�นะเป็น	จุด
เริ่มต้นของก�รสร้�งเสริมวิถีชีวิตสุขภ�วะ	โดยเน้นทักษะเรื่องคว�มฉล�ดรู้ด้�นสื่อ	ด้�นสุขภ�พ	และด้�น
ปัญญ�	รวมทั้งเลือกพื้นที่ดำ�เนินง�นที่สอดคล้องกับแผนต่�งๆ	ของสสส.

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพื่อสร้�งขีดคว�มส�ม�รถของประช�ชนกลุ่มเป้�หม�ยในก�รเข้�ถึงระบบสื่อที่มีสุขภ�วะและ
วถิสีขุภ�วะท�งปัญญ�	อนันำ�ไปสูว่ถิชีวีติสขุภ�วะและก�รเตบิโตท�งปัญญ�	ด้วยก�รส่งเสรมิคว�มพร้อม
ของปัจจัยแวดล้อมด้�นระบบสื่อที่มีสุขภ�วะและวิถีสุขภ�วะท�งปัญญ�	

	 ๒.	 เพือ่สนบัสนนุก�รเชือ่มโยงภ�คยีทุธศ�สตร์	ด้วยก�รพฒัน�ศกัยภ�พและคว�มเข้มแขง็ของภ�คี
เครือข่�ยผ่�นวิถีสุขภ�วะท�งปัญญ�เพื่อให้เกิดก�รร่วมขับเคลื่อนง�นสู่วิถีชีวิตสุขภ�วะ

	 ๓.	 เพือ่สนบัสนนุก�รขบัเคลือ่นและบรูณ�ก�รสูเ่ป้�หม�ย	๑๐	ปีของ	สสส.	โดยก�รเชือ่มโยงประเดน็
สุขภ�วะม�ร่วมขับเคลื่อนผ่�นระบบสื่อที่มีสุขภ�วะและวิถีสุขภ�วะท�งปัญญ�	
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เป้าหมาย ๓ ปี ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดร่วม
	 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ไปสู่ทิศท�งที่สนองตอบเป้�หม�ยระยะย�วของแผนคือ	ประช�ชนกลุ่ม
เป้�หม�ยมีขีดคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงระบบสื่อที่มีสุขภ�วะและวิถีสุขภ�วะท�งปัญญ�	แผนฯ	 จึงได้
กำ�หนดเป้�หม�ยและตัวชี้วัดในระยะ	๓	ปี	ไว้ดังนี้

	 ๑.	 ง�นสือ่ส�รและกจิกรรมของก�รสร้�งเสรมิระบบสือ่ทีม่สีขุภ�วะ	และวถิสีขุภ�วะท�งปัญญ�	ที่
เอื้อให้กลุ่มเป้�หม�ยได้เข้�ถึงวิถีชีวิตสุขภ�วะและเติบโตท�งปัญญ�	อย่�งน้อย	๑๕๐	กรณี	ภ�ยใน	๓	ปี

	 ๒.	 พืน้ที	่องค์กร	และ/	หรอืชมุชน	ทีจ่ดัให้มพีืน้ทีส่ขุภ�วะท�งปัญญ�	หรอืพืน้ทีส่ือ่สร้�งสรรค์	เฉลีย่
รวมพื้นที่และองค์กร	อย่�งน้อย	๒๐	พื้นที่	หรือองค์กรต่อปี

	 ๓.	 กลไกและ/	 หรือกระบวนก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�รประเด็นสุขภ�วะของ 
นักสื่อส�รสุขภ�วะ	อย่�งน้อย	๑๕	กรณี	ภ�ยใน	๓	ปี

	 ๔.	 ก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยทั้งระดับช�ติและท้องถิ่นที่เอื้อต่อก�รพัฒน�ระบบสื่อที่มีสุขภ�วะและ
วิถีสุขภ�วะท�งปัญญ�อย่�งน้อย	๑	นโยบ�ย	ต่อปี				

	 ๕.	 ง�นบูรณ�ก�รเพื่อนำ�ไปสู่เป้�หม�ย	๑๐	ปี	สสส.	โดยนำ�ประเด็นสุขภ�วะม�ร่วมขับเคลื่อน	และ
หนุนเสริมคว�มเข้มแข็งด้�นสุขภ�วะท�งปัญญ�ของภ�คีเครือข่�ย	อย่�งน้อยปีละ	๓	กรณี

นิยามศัพท์เชิงยุทธศาสตร์ 

 ระบบสื่อที่มีสุขภาวะ (Healthy Media System)	แผนนี้จะครอบคลุมองค์ประกอบสำ�คัญของ
ระบบสื่อ	ได้แก่	ผู้ผลิต/ผู้สร้�งสื่อ	(sender)	เนื้อห�สื่อ/	ส�ร	(message)	ช่องท�งสื่อ/	สื่อ/	กิจกรรม/	
พืน้ที	่(channel)	ผูร้บัสือ่/	ผูใ้ช้สือ่	(receiver)	โดยคำ�นงึถงึบรบิทของสือ่ยคุหลอมรวม	ทัง้ด้�นเทคโนโลยี
ก�รสื่อส�รและด้�นผู้ผลิตกับผู้ใช้สื่อ	 โดยแผนฯ	จะส่งเสริมให้องค์ประกอบต่�งๆ	 ในระบบสื่อ	มีคุณภ�พ
หรือมีขีดคว�มส�ม�รถที่ร่วมขับเคลื่อนสังคมไปสู่สุขภ�วะ

 วิถีสุขภาวะทางปัญญา (Spiritual Health Pathway)	 คือก�รสร้�งโอก�สให้คนได้เข้�ถึง	 
มีประสบก�รณ์ตรง	มีก�รเรียนรู้เพื่อพัฒน�ปัญญ�	และเกิดสติในก�รดำ�รงชีวิตอย่�งมีสุขภ�วะ	“โอก�ส
หรือหนท�ง	 –	pathway”	 ในที่นี้	 ได้แก่	 สื่อที่มีรูปแบบเนื้อห�สร้�งแรงบันด�ลใจ	พื้นที่เรียนรู้สุขภ�วะ 
ท�งปัญญ�	 กิจกรรมพัฒน�จิตใจ	 อ�ทิ	 สวดมนต์	 ภ�วน�	 ศิลปะ	 ศึกษ�ธรรมช�ติ	 สุขภ�พองค์รวม	 
ตลอดจนกระบวนก�รจิตอ�ส�	และก�รพัฒน�ภ�วะผู้นำ�

 สุขภาวะทางปัญญา (Spiritual Health)	คือ	คว�มรู้ทั่วรู้เท่�ทัน	และคว�มเข้�ใจอย่�งแยกได้ใน
เหตุผลแห่งคว�มดี	คว�มชั่ว	คว�มมีประโยชน์และคว�มมีโทษ	ซึ่งนำ�ไปสู่ก�รตื่นรู้	และเกิดปัญญ�ในก�ร
ดำ�รงชีวิตที่สมดุลและเป็นสุข

 ความฉลาดรู้ด้านสื่อ (Media Literacy)	 คือ	 คว�มส�ม�รถในก�รเลือกใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ 
ต่อสุขภ�วะ	ก�รคิดวิเคร�ะห์และวิพ�กษ์สื่อ	คว�มรู้ในก�รสร้�งสื่ออย่�งมีคุณภ�พ	เป็นเสมือนภูมิคุ้มกัน
ท�งสุขภ�วะแบบองค์รวม
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 ความฉลาดรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)	คือ	ก�รรับรู้	เข้�ถึง	เข้�ใจ	เท่�ทัน	ข้อมูลข่�วส�ร	
คว�มรู้	 และก�รดูแลสุขภ�พด้วยตัวเอง	 จนส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์และเกิดเป็นขีดคว�มส�ม�รถที่จะ
จัดก�รสุขภ�พของตัวเองและสังคม

 ความตืน่รูท้างปัญญา (Spiritual Literacy)	คอื	ก�รรู้ตวัทัว่พรอ้มอย่�งมสีติ	และคว�มส�ม�รถ
ในก�รแสวงห�	ศึกษ�	ปฏิบัติ	เพื่อพัฒน�ตนเองให้มีสุขภ�วะท�งปัญญ�/จิตวิญญ�ณ

ภาพแสดงกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ของแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา

สร้�งสื่อและส�ร
สุขภ�วะ

Availability

ช่องท�งสื่อ	พื้นที่สื่อ
สร้�งสรรค์และพื้นที่

เรียนรู้สุขภ�วะ 
ท�งปัญญ�

โรงเรียน 
ศูนย์เด็กเล็กพัฒน�

ศักยภ�พ 
นักสื่อส�ร

ครอบครัว

ก�รขับเคลื่อน
นโยบ�ย

คว�มพร้อมของ
ปัจจัยแวดล้อม

ลดแอลกอฮอล์

ยึดคว�มส�ม�รถ
ของกลุ่มเป้�หม�ย
ในก�รเข้�ถึงปัจจัย

แวดล้อม	 
Accessibility

ลดบุหรี่

ลดอุบัติเหตุ
ท�งถนน

ลดโรคอ้วน

เพิ่มกิจกรรม 
ท�งก�ย

เพิ่มผักผลไม้	ลดท้องวัยรุ่น

เพิ่มคนมีคว�มสุข

เพิ่มครอบครัว
อบอุ่น

เพิ่มชุมชน 
เข้มแข็ง
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ยุทธศาสตร์

	 เป้�หม�ยระยะย�วของแผนฯ	 คือประช�ชนกลุ่มเป้�หม�ยต�มยุทธศ�สตร์มีขีดคว�มส�ม�รถ 
ในก�รเข้�ถึง	 (accessibility)	 สื่อสุขภ�วะและวิถีสุขภ�วะท�งปัญญ�	 ที่นำ�ไปสู ่วิถีชีวิตสุขภ�วะ	 
(healthy	 lifestyle)	 และก�รเติบโตท�งปัญญ�	 ด้วยก�รสร้�งเสริมคว�มพร้อม	 (availability)	 
ท�งปัจจัยแวดล้อมด้�นระบบสื่อที่มีสุขภ�วะและวิถีสุขภ�วะท�งปัญญ�	โดยดำ�เนินก�รต�มยุทธศ�สตร์	
๔	ด้�น	ดังนี้

	 ๑.	 สนับสนุนก�รพัฒน�ง�นสื่อส�ร	 และกิจกรรมของก�รสร้�งเสริมระบบสื่อที่มีสุขภ�วะ	 และ 
วิถีสุขภ�วะท�งปัญญ�

	 ๒.	 พัฒน�ช่องท�งสื่อ	 พื้นที่หรือชุมชนสื่อสร้�งสรรค์และพื้นที่เรียนรู ้สุขภ�วะท�งปัญญ�	 
รวมทั้งส่งเสริมให้ภ�คีระดับพื้นที่และองค์กร	 ได้ร่วมขย�ยง�นพื้นที่สุขภ�วะท�งปัญญ�	 และเมือง/	 
ชุมชนสื่อสร้�งสรรค์

	 ๓.	 ส่งเสริมก�รพัฒน�ศักยภ�พนักสื่อส�รสุขภ�วะ	 (หม�ยรวมถึงผู ้ผลิตและผู ้ใช้สื่อ)	 ผู ้นำ� 
ก�รเปลี่ยนแปลงและผู้นำ�ด้�นสุขภ�วะท�งปัญญ�	

	 ๔.	 ผลักดันนโยบ�ยที่ส่งเสริมก�รพัฒน�ระบบสื่อที่มีสุขภ�วะและวิถีสุขภ�วะท�งปัญญ�

โครงสร้างกลุ่มแผนงาน

	 เพื่อตอบสนองเป้�หม�ย	 วัตถุประสงค์	 และยุทธศ�สตร์ที่กำ�หนดไว้ในแผนฯ	 และเพื่อให้เกิด 
ก�รบูรณ�ก�รระบบสื่อสร้�งสรรค์เพื่อสุขภ�วะและวิถีสุขภ�วะท�งปัญญ�อย่�งมีประสิทธิผล	ลักษณะ
ก�รดำ�เนินง�นของแผนระบบสื่อและวิถีสุขภ�วะท�งปัญญ�	จึงประกอบด้วยกลุ่มแผนง�น	๒	กลุ่ม	ดังนี้

 ๑. กลุ่มแผนงานระบบสื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ

	 	 ๑.๑	 แผนง�นและโครงก�รที่เน้นกลุ่มเป้�หม�ยเด็ก	เย�วชน	และครอบครัว

	 	 ๑.๒	 แผนง�นและโครงก�รที่เน้นกลุ่มเป้�หม�ยข�ดโอก�สท�งสังคม

	 	 ๑.๓	 แผนง�นและโครงก�รที่เน้นกลุ่มเป้�หม�ยนักสื่อส�รสุขภ�วะ	

 ๒. กลุ่มแผนงานวิถีสุขภาวะทางปัญญา

	 	 ๒.๑	 แผนง�นและโครงก�รส่งเสริมกระบวนก�รจิตอ�ส�

	 	 ๒.๒	 แผนง�นและโครงก�รส่งเสริมก�รพัฒน�จิตตปัญญ�

	 	 ๒.๓	 แผนง�นและโครงก�รส่งเสริมก�รสื่อส�รเพื่อสุขภ�วะท�งปัญญ�

การบริหารจัดการ 

	 กำ�กับดูแลโดยคณะกรรมก�รบริห�รแผน	คณะที่	๕	 โดยสำ�นักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภ�วะ	 (สำ�นัก	๕)	
ทำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�ร	และหน่วยบริห�รจัดก�ร
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๗๗	งบประม�ณอ�จมีก�รปรับเปลี่ยนให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ในแต่ละปีได้

งบประมาณ๗๗

     งบประมาณ (ล้านบาท)
  ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

	 แผนระบบสื่อและวิถีสุขภ�วะท�งปัญญ�							 ๒๘๕	 ๒๙๐	 ๒๙๐
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แผนสร้�งสรรค์โอก�สและนวัตกรรมสุขภ�วะ	

๑๑

สรุปทิศทางและเป้าหมาย

	 แผนสร้�งสรรค์โอก�สและนวัตกรรมสุขภ�วะ	 มีเป้�ประสงค์หลักในก�รขย�ยโอก�สและพัฒน�
ศักยภ�พในก�รสร้�งนวัตกรรมเกี่ยวกับก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะ	 โดยเปิดโอก�สให้กลุ่มบุคคล	 ชุมชนและ
องค์กรทั่วไปส�ม�รถดำ�เนินโครงก�รสร้�งเสริมสุขภ�พที่ส่งผลต่อก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของกลุ่ม 
เป้�หม�ย	 สอดคล้องกับคว�มต้องก�รและปัญห�ของชุมชน/	 พื้นที่	 	 โดยมีกรอบก�รสนับสนุนก�ร 
ดำ�เนินง�นต�มทิศท�ง	 เป้�หม�ย	และยุทธศ�สตร์	 ระยะ	๑๐	ปี	 ของ	สสส.	ประกอบกับก�รนำ�แนวคิด	
“ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง”๗๘	 	 “กฎบัตรออตต�ว�	 (Ottawa	Charter)”	 ๗๙	 และข้อกำ�หนดของ	
“กฎบัตรกรุงเทพ	(Bangkok	Charter)”๘๐	ม�ประยุกต์ใช้เป็นแนวท�งในก�รสนับสนุนโครงก�ร			

๗๘	ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	คือ	ท�งส�ยกล�งในก�รดำ�รงชีวิต	 อันจะนำ�ไปสู่สุขภ�วะ	 (อยู่เย็นเป็นสุข)	ทั้งด้�นก�รผลิตและบริโภค	
อย่�งพอประม�ณ	มีเหตุผล	มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	และมีคุณธรรม	คำ�นึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม
๗๙	กฎบัตรออตต�ว�	ส่วนที่สำ�คัญ	ได้แก่	ยุทธศ�สตร์ทั้ง	๕	ประก�ร	คือ	(๑)	ก�รสร้�งนโยบ�ยส�ธ�รณะที่เอื้อต่อสุขภ�พโดยเฉพ�ะในระดับ
ท้องถิ่น	(๒)	ก�รสร้�งสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อก�รสร้�งเสริมสุขภ�พชุมชน	(๓)	ก�รเสริมสร้�งชุมชนสุขภ�พดี	(๔)	ก�รพัฒน�ทักษะส่วน
บคุคลทีจ่ำ�เป็นเพือ่ก�รมสีขุภ�พด	ี(๕)	ปรบัเปลีย่นระบบบรกิ�รสขุภ�พ	ทีเ่น้นก�รร่วมคดิร่วมทำ�ของชมุชน	องค์กรท้องถิน่	และหน่วยบรกิ�ร
สุขภ�พในระดับชุมชน
๘๐	กฎบตัรกรงุเทพ	ข้อกำ�หนดสำ�คญั	ได้แก่	กำ�หนดให้ก�รส่งเสรมิสขุภ�พ	เป็น	(๑)	ระเบยีบว�ระสำ�คญัของโลก�ภวิตัน์	(๒)	คว�มรบัผดิชอบ	
ของทุกรัฐบ�ล	(๓)	หัวใจของง�นชุมชนและประช�สังคม	(๔)	เกณฑ์พื้นฐ�นของก�รบริห�รกิจก�รที่ดี
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	 ช่องท�งก�รสนับสนุน	๓	ช่องท�งหลัก	ได้แก่	

	 ๑)	 เปิดรับทั่วไป	 เป็นก�รเปิดโอก�สให้ผู้สนใจทั่วไป	 เสนอโครงก�รที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร
และปัญห�สุขภ�วะของกลุ่มบุคคล	ชุมชน	องค์กร	และพื้นที่		โดยเปิดรับตลอดทั้งปี

	 ๒)	 เปิดรับประเด็นเฉพ�ะ	ซึ่งเป็นประเด็นที่กำ�หนดจ�กนโยบ�ย		เป้�หม�ย	และยุทธศ�สตร์	๑๐	ปี	
สสส.		ประเดน็เร่งด่วน		รวมถงึประเดน็หนนุเสรมิแผนเชงิรกุในก�รนำ�ชดุคว�มรูห้รอืรปูแบบก�รทำ�ง�นที่
ประสบผลสำ�เรจ็ของแผนเชงิรกุ	(Success	Model)	ม�ขย�ยผล			มลีกัษณะเป็นชดุโครงก�ร		เน้นทัง้ก�ร
สนบัสนนุผ่�นพืน้ที	่กลุม่เป้�หม�ย	และประเดน็สขุภ�พ		ซึง่เป็นก�รเปิดรบัโดยร่วมมอืกบัภ�คยีทุธศ�สตร์
เพื่อขย�ยแนวร่วมสนับสนุนภ�คีร�ยย่อยให้เข้�ถึงทุนของ	สสส.		

	 ๓)	 เมนูเพื่อก�รสร้�งเสริมสุขภ�พเชิงประเด็นหรือโครงก�รแบบง่�ย	 	 เป็นก�รเปิดโอก�สให้ผู้ที่ 
ไม่เคยได้รับทุนจ�ก	สสส.	หรือผู้ที่มีคว�มตั้งใจในก�รสร้�งเสริมสุขภ�พแต่ข�ดทักษะก�รเขียนโครงก�ร	
ได้ทดลองทำ�โครงก�รขน�ดเล็กด้วยกระบวนก�รที่ง่�ยและวัดผลลัพธ์ได้	 	 นำ�ร่องใน	 ๕	ประเด็น	 ได้แก่	
ลดละเลิกก�รบริโภคย�สูบ	 	ลดละเลิกก�รดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 	ก�รจัดก�รขยะ	 	อ�ห�รปลอดภัย 
ในโรงเรียน	และเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภ�วะ	

	 ก�รดำ�เนินง�นของแผน	ในช่วงปี	๒๕๕๕	-	๒๕๕๗		มีผลก�รดำ�เนินง�น	ดังนี้

 ๑. สร้างสรรค์โอกาสการท�างานสร้างเสริมสุขภาพสู่ภาคีรายย่อยเพื่อขยายแนวร่วมการท�างาน
สร้างเสริมสุขภาพ

	 	 ๑.๑	 ขย�ยภ�คีเครือข่�ยก�รทำ�ง�นสร้�งเสริมสุขภ�พ

	 	 	 ภ�พรวมก�รสนับสนุนภ�คีร�ยย่อย	ในช่วง	๓	ปีที่ผ่�นม�	(๒๕๕๕	–	๒๕๕๗)		สนับสนุน
โครงก�รร�ยย่อย	๓,๔๐๙	โครงก�ร		เป็นโครงก�รที่ดำ�เนินง�นโดยภ�คีร�ยใหม่	๒,๙๔๙	โครงก�ร		คิดเป็น
ร้อยละ	๘๖.๕	 ของโครงก�รที่ได้รับก�รสนับสนุน	การกระจายทุนเชิงพื้นที่ครอบคลุมทุกภูมิภ�ค	 ได้แก่		
ภ�คเหนือร้อยละ	๓๔	รองลงม�คือ	ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ	๓๑		ภ�คใต้ร้อยละ	๑๖		ภ�คกล�ง
ตะวันออกและตะวันตก	ร้อยละ	๑๔	และกรุงเทพมห�นคร	ร้อยละ	๕		โดยกระจ�ยครอบคลุมทุกจังหวัด	
พื้นที่ดำ�เนินง�นส่วนใหญ่ร้อยละ	 ๙๒	ดำ�เนินง�นในพื้นที่เขตชนบท	และร้อยละ	 ๘	 ดำ�เนินง�นในพื้นที่ 
เขตเมือง	การกระจายเชิงประเด็น	 พบว่�	 โครงก�รส่วนใหญ่ดำ�เนินง�นในประเด็นสุขภ�วะชุมชน	 รอง
ลงม�คือประเด็นสิ่งแวดล้อม	 ก�รบริโภคแอลกอฮอล์และย�สูบ	 ด้�นกลุ่มเป้�หม�ย	พบว่�กระจ�ย 
ในกลุม่เป้�หม�ยทีห่ล�กหล�ย	ได้แก่	กลุม่เดก็และเย�วชน	กลุม่วยัทำ�ง�น	กลุม่ผูส้งูอ�ย	ุซึง่ส่วนใหญ่เน้น
ที่กลุ่มวัยทำ�ง�น	เด็กและเย�วชน	ส่วนกลุ่มเป้�หม�ยประช�กรกลุ่มเฉพ�ะ	เช่น	กลุ่มผู้พิก�ร	ผู้ด้อยโอก�ส		
ยังมีสัดส่วนก�รได้รับทุนที่ค่อนข้�งน้อย
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	 	 ๑.๒		 เกดิ	“ประโยชน์ต่อกลุม่เป้�หม�ย”	ทัง้ในระดบับคุคล	ครอบครวั	และชมุชน	รวมผูท้ีไ่ด้รบั
ประโยชน์ทั้งท�งตรงและท�งอ้อมจ�กก�รดำ�เนินโครงก�ร	จำ�นวน	๗๐๓,๕๖๔	คน	ที่ได้รับก�รพัฒน�ขีด
คว�มส�ม�รถในก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	ครอบคลุมก�รสร้�งเสริมสุขภ�พในทุกมิติ		

	 	 ๑.๓		 เกิด	“แกนนำ�หรือผู้นำ�ด้�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�พในพื้นที่”	จำ�นวน	๑๕,๒๐๓	คน	ซึ่งเป็น
ผู้สร้�งแรงบันด�ลใจ	คว�มเชื่อมั่นแก่คนรอบข้�ง	ถ่�ยทอดคว�มรู้	 ข้อมูล	และส�ธิตแนวท�งปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภ�พ	ทำ�ได้จริง	ส่งผลให้เกิดก�รปรับเปลี่ยนค่�นิยม	คว�มเชื่อและพฤติกรรมกลุ่มเป้�หม�ยไปสู่
ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ		

 ๒. สร้างนวัตกรรมการท�างานสร้างเสริมสุขภาพในระดับพื้นที่๘๑ และชุดความรู้ที่เป็นตัวอย่าง 
ปฏบิตักิารทีด่ ีรวม	๖๐๙	กรณ	ีทีถ่กูนำ�ม�ใช้ประโยชน์ในก�รดำ�เนนิง�นโครงก�รจนเกดิผลก�รเปลีย่นแปลง
ในชุมชนทั้งในด้�นก�รดูแลสุขภ�พ	ลดพฤติกรรมเสี่ยงและสร้�งสรรค์สภ�พแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภ�พ	
ตลอดจนเกิดกระบวนก�รจัดก�รสภ�พแวดล้อมและปัจจัยท�งสังคมในชุมชนพื้นที่โครงก�ร	 ๒,๑๙๖	
โครงก�ร	ที่มีลักษณะเป็นกฎ	กติก�	 ระเบียบหรือม�ตรก�รชุมชน	กลไกหรือระบบชุมชนที่พัฒน�ขึ้นม�
ใหม่ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือควบคุมก�รแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหม�ะสม	
หรือเฝ้�ระวังสถ�นก�รณ์ปัญห�ที่กระทบต่อสุขภ�วะ	 รวมถึงที่มีลักษณะของก�รได้รับก�รยกย่องเป็น 
ต้นแบบ	ตัวอย่�ง	หรือศูนย์เรียนรู้

 ๓. พฒันาและเสรมิสร้างขดีความสามารถภาคเีครอืข่ายให้สามารถด�าเนนิงานสร้างเสรมิสขุภาพ
ในพืน้ทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยสนบัสนนุกระบวนก�รพฒัน�ศกัยภ�พภ�คเีครอืข่�ย		ได้แก่	กลุม่ผูส้นใจ
เสนอโครงก�รร�ยใหม่	 กลุ่มผู้รับทุน	 กลุ่มผู้ติดต�มในพื้นที่	 และกลุ่มภ�คียุทธศ�สตร์	 ผ่�นกระบวนก�ร
ต่�งๆ	ทั้งก�รฝึกอบรม	แลกเปลี่ยนเรียนรู้	และก�รศึกษ�ดูง�นในพื้นที่	จำ�นวน	๑๑,๓๖๐	คน		

	 	 ก�รสนบัสนนุทนุของแผนทีผ่่�นม�	มจีดุเน้นเรือ่งก�รสร้�งโอก�สให้กลุม่บคุคล	องค์กร	และชมุชน 
ทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในก�รสร้�งเสริมสุขภ�พอย่�งกว้�งขว�ง	 สร้�งผลง�นและนวัตกรรรม 
สร้�งเสริมสุขภ�พในระดับพื้นที่ไว้จำ�นวนม�ก	 ซึ่งส�ม�รถนำ�ม�ใช้เป็นต้นแบบก�รขย�ยผลได้	 และ 
ด้�นก�รบรหิ�รจดัก�รมกีลไกก�รสนบัสนนุทนุทีม่คีว�มยดืหยุน่ในก�รสนบัสนนุก�รทำ�ง�นทัง้เชงิประเดน็
และพื้นที่ปฏิบัติก�ร		

๘๑	นวัตกรรม	หม�ยถึง	ก�รจัดก�รคว�มคิด	กระบวนก�ร	ผลผลิต	และ/	หรือเทคโนโลยีที่เหม�ะสม	ม�ใช้ง�นให้เกิดประสิทธิผล	และ	/	หรือ
ประสิทธิภ�พม�กกว่�เดิมอย่�งชัดเจน
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	 	 อย่�งไรก็ต�ม	 ก�รสนับสนุนทุนในประช�กรกลุ่มเฉพ�ะที่ข�ดโอก�สยังทำ�ได้ค่อนข้�งน้อย	 
ก�รทำ�ง�นบูรณ�ก�รเพื่อหนุนเสริมแผนเชิงรุกยังไม่มีก�รกำ�หนดเป้�หม�ยและโจทย์ร่วมกันตั้งแต่ต้น			

	 	 ดังนั้น	ทิศท�งและเป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�นของแผนสร้�งสรรค์โอก�สและนวัตกรรมสุขภ�วะ	 
ปี	 ๒๕๕๘	 -	๒๕๖๐	 	 จึงปรับยุทธศ�สตร์และแนวท�งก�รดำ�เนินง�นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวท�งก�ร 
จัดทำ�แผนหลัก	สสส.ปี	 ๒๕๕๘	 -	๒๕๖๐	และให้คว�มสำ�คัญกับก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นเพื่อสร้�ง
คว�มเป็นธรรมท�งสุขภ�พ

จุดเน้นของแผน

	 ๑.	 ขย�ยและกระจ�ยโอก�สก�รทำ�ง�นสร้�งเสริมสุขภ�พสู่ภ�คีร�ยย่อยให้กว้�งขว�งม�กขึ้น		 
โดยขย�ยฐ�นผูไ้ด้รบัประโยชน์ให้ครอบคลมุภ�คทีีห่ล�กหล�ยรวมถงึประช�กรกลุม่ทีข่�ดโอก�ส	เพือ่สร้�ง
คว�มเป็นธรรมท�งสุขภ�พ		

	 ๒.	 เพิ่มก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นกับแผนเชิงรุก		โดยร่วมกันกำ�หนดเป้�หม�ยก�รสนับสนุนทุนที่
ตอบสนองต่อทิศท�ง	เป้�หม�ยและยุทธศ�สตร์	๑๐	ปี	สสส.

	 ๓.	 พฒัน�ขดีคว�มส�ม�รถและเสรมิพลงัภ�คเีครอืข่�ย	โดยเน้นกระบวนก�รจดัก�รคว�มรูใ้นกลุม่
ทีท่ำ�ง�นในกลุม่เป้�หม�ยหรอืในลกัษณะใกล้เคยีงกนั	ให้ส�ม�รถดำ�เนนิง�นสร้�งเสรมิสขุภ�วะในพืน้ทีไ่ด้
อย่�งเข้มแข็งและต่อเนื่อง			

	 ๔.	 พัฒน�และสร้�งนวัตกรรมสร้�งเสริมสุขภ�พ		ที่นำ�ไปสู่ก�รขย�ยผลได้			
 
วัตถุประสงค์

	 ๑.	 เพือ่ขย�ยโอก�สให้กลุม่บคุคล	องค์กร	และชมุชน		ได้ทำ�โครงก�รสร้�งเสรมิสขุภ�พทีส่อดคล้อง
กับปัญห�และคว�มต้องก�รของพื้นที่

	 ๒.	 เพือ่พฒัน�ขดีคว�มส�ม�รถภ�คเีครอืข่�ยให้ส�ม�รถดำ�เนนิง�นสร้�งเสรมิสขุภ�พในพืน้ทีอ่ย่�ง
มีประสิทธิภ�พ

	 ๓.	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนก�รสร้�งนวัตกรรมสร้�งเสริมสุขภ�พ
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เป้าหมาย ๓ ปี ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดร่วม

ตัวชี้วัดหลัก (น�้าหนักร้อยละ ๘๐)

ขยายภาคีเครือข่ายการท�างานสร้างเสริมสุขภาพ

	 ๑.	 โครงก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะที่ส่งผลต่อก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของกลุ่มเป้�หม�ย	 ทั้งใน 
กลุ่มบุคคล	องค์กร	และชุมชน	กระจ�ยทั่วทุกจังหวัด	ไม่น้อยกว่�	๖,๐๐๐	โครงก�ร	

	 ๒.	 โครงก�รที่เสนอโดยภ�คีร�ยใหม่ไม่น้อยกว่�	 ๓,๖๐๐	 โครงก�ร	 หรือไม่น้อยกว่�ร้อยละ	 ๖๐	 
ของโครงก�รที่สนับสนุน

	 ๓.	 ประช�กรกลุ่มเป้�หม�ยที่ได้รับประโยชน์จ�กก�รดำ�เนินโครงก�รทั้งโดยตรงและท�งอ้อม	 
ไม่น้อยกว่�	๑,๒๐๐,๐๐๐	คน		

สิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อสุขภาวะ

	 ๔.	 เกิดสภ�พแวดล้อมหรือปัจจัยท�งสังคมที่เอื้อต่อสุขภ�วะของคน	องค์กร	 และชุมชนในพื้นที่	 
ไม่น้อยกว่�	๓,๖๐๐	แห่ง	

พัฒนาศักยภาพแกนน�าและโครงการ

	 ๕.	 แกนนำ�ด้�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนผลักดัน	ชักชวนกลุ่มเป้�หม�ยหรือเป็นผู้มี
บทบ�ทก�รทำ�ง�นสร้�งเสริมสุขภ�พในพื้นที่	ไม่น้อยกว่�	๑๒,๐๐๐	คน	

	 ๖.	 แกนนำ�ที่ได้รับก�รพัฒน�ศักยภ�พเพื่อเป็นผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลง	(change	agent)	 ไม่น้อย
กว่�	๓๐๐	คน	(ร้อยละ	๕	ของโครงก�รที่สนับสนุน)

	 ๗.	 โครงก�รที่ได้รับก�รพัฒน�และมีศักยภ�พในก�รขย�ยผล	ไม่น้อยกว่�	๓๐๐	โครงก�ร

โครงการตัวอย่างปฏิบัติการที่ดีและนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

	 ๘.	 โครงก�รตัวอย่�งปฏิบัติก�รที่ดี	 ไม่น้อยกว่�	 ๖๐๐	 โครงก�ร	หรือไม่น้อยกว่�ร้อยละ	๑๐	 ของ
โครงก�รที่ได้รับก�รสนับสนุน		

	 ๙.	 โครงก�รตัวอย่�งปฏิบัติก�รที่ดีที่ส�ม�รถขย�ยผลได้ไม่น้อยกว่�	๕	เรื่อง/	กรณี

	 ๑๐.	นวัตกรรมสร้�งเสริมสุขภ�พระดับพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ในก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร	 ไม่น้อยกว่�	
๓๐๐	กรณี

	 ๑๑.	นวัตกรรมสร้�งเสริมสุขภ�พที่ส�ม�รถขย�ยผลได้	ไม่น้อยกว่�	๓	เรื่อง		
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การสื่อสารสาธารณะ

	 ๑๒.	เผยแพร่โครงก�รที่เป็นตัวอย่�งปฏิบัติก�รที่ดี	 และหรือนวัตกรรมสร้�งเสริมสุขภ�พ	 ไม่น้อย
กว่�	๖๐๐	โครงก�ร	หรือไม่น้อยกว่�ร้อยละ	๑๐	ของโครงก�รที่สนับสนุน

ตัวชี้วัดร่วม (น�้าหนักร้อยละ ๒๐)

	 ๑๓.	สนับสนุนโครงก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะที่สอดคล้องกับเป้�หม�ยและยุทธศ�สตร์	 ๑๐	ปี	 สสส.	
เช่น	 ก�รลดอัตร�ก�รสูบบุหรี่และก�รดื่มสุร�	 เพิ่มก�รบริโภคผักและผลไม้	 เพิ่มชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง	 
ไม่น้อยกว่�	๓,๐๐๐	โครงก�ร	หรือ	ไม่น้อยกว่�ร้อยละ	๕๐	ของโครงก�รที่สนับสนุน

	 ๑๔.	สนับสนุนโครงก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะที่เสนอจ�กกลุ่มประช�กรที่ข�ดโอก�สไม่น้อยกว่�	 
๖๐๐	โครงก�ร	หรือไม่น้อยกว่�ร้อยละ	๑๐	ของโครงก�รที่สนับสนุน

ค�านิยามเชิงปฏิบัติการตามตัวชี้วัดแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

 ๑. กลุม่เป้าหมายทีไ่ด้รบัประโยชน์โดยตรง	หม�ยถงึ	ผูท้ีม่ส่ีวนร่วมในโครงก�ร/	ผูป้ฏบิตั/ิ	ผูล้งมอื
ทำ�/	กลุ่มเป้�หม�ยหลักของโครงก�ร

 ๒. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ทางอ้อม	 หม�ยถึง	 ผู้ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้�หม�ยที่ลงมือทำ�แต่ 
ได้รับผลประโยชน์จ�กที่มีโครงก�รดังกล่�ว

 ๓. แกนน�าด้านสร้างเสริมสุขภาพ	 หม�ยถึง	 บุคคลที่มีบทบ�ทในก�รชี้นำ�/	 โน้มนำ�/	 ผลักดัน	
พฤตกิรรมให้กบักลุม่เป้�หม�ย	เป็นแบบอย่�งจ�กก�รเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของตนเอง	และ/	หรอืเป็น
ผูท้ีม่บีทบ�ทก�รสร้�งเสรมิสขุภ�พในพืน้ทีแ่ล้วม�เป็นแกนนำ�ในก�รดำ�เนนิโครงก�รแล้วเกดิประสทิธผิล	
และ/	หรือประสิทธิภ�พ

 ๔. ผูน้�าการเปลีย่นแปลง หม�ยถงึ	แกนนำ�ทีม่ศีกัยภ�พหรอืได้รบัก�รพฒัน�ในก�รนำ�คว�มรูห้รอื
กระบวนก�รไปขย�ยผลสู่กลุ่มเป้�หม�ยหรือพื้นที่เป้�หม�ยได้

 ๕. โครงการที่มีศักยภาพขยายผล	 หม�ยถึง	 โครงก�รที่ได้รับก�รพัฒน�เพื่อดำ�เนินง�นต่อเนื่อง
สำ�หรับก�รต่อยอดหรือขย�ยผลที่มุ่งให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมหรือสภ�พแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อก�รมีสุขภ�วะที่ดีของกลุ่มเป้�หม�ยหรือพื้นที่เป้�หม�ย

 ๖. โครงการตวัอย่างปฏบิตักิารทีด่ ีหม�ยถงึ	โครงก�รทีด่ำ�เนนิง�นบรรลผุลสำ�เรจ็ต�มวตัถปุระสงค์
และเป้�หม�ยอย่�งมปีระสทิธภิ�พ	มรีปูแบบผลง�น	กจิกรรม	กระบวนก�ร	หรอืแนวท�งปฏบิตัทิีน่่�สนใจ	
ส�ม�รถนำ�ไปเผยแพร่ได้
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 ๗. โครงการตัวอย่างปฏิบัติการที่ดีที่ขยายผลได้	หม�ยถึง	โครงก�รตัวอย่�งปฏิบัติก�รที่ดีที่ผ่�น
ก�รวเิคร�ะห์	สงัเคร�ะห์รปูแบบแนวท�งก�รดำ�เนนิง�นและผลลพัธ์ของโครงก�รแล้วพบว่�ส�ม�รถเป็น
แบบอย่�งในก�รนำ�ไปขย�ยผลในกลุ่มเป้�หม�ยต่�งๆ	หรือพื้นที่เป้�หม�ยอื่นๆ	ได้

 ๘. นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่	หม�ยถึง	ก�รจัดก�รคว�มคิด	กลไกหรือกระบวนก�ร	
และ/	หรือเทคโนโลยีที่เหม�ะสม	นำ�ม�ใช้ประโยชน์ในก�รดำ�เนินง�นโครงก�รหรือใช้ในก�รจัดก�รปัญห�
สุขภ�พของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่�เดิม	ตัวอย่�งเช่น

	 	 (๑)	 ก�รพัฒน�คว�มรู้ใหม่จ�กก�รวิจัยและพัฒน�

	 	 (๒)	 ก�รนำ�สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นม�ปรับใช้ในชุมชนตนเอง	

	 	 (๓)	 ก�รนำ�สิ่งที่มีอยู่ม�ปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำ�ด้วยวิธีใหม่	

	 	 (๔)	 ก�รรื้อฟื้นสิ่งดีๆ	ที่เคยมีในชุมชนม�ปรับให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน

 ๙. นวัตกรรมที่สามารถขยายผลได้ หม�ยถึง	 นวัตกรรมก�รสร้�งเสริมสุขภ�พที่ส่งผลต่อก�ร 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มุ่งผลลัพธ์หรือผลกระทบต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด	ส�ม�รถนำ�ไปขย�ยผลสู่กลุ่ม
เป้�หม�ยหรือพื้นที่ต่�งๆ	ได้	โดยมีเป้�หม�ยของก�รขย�ยผล	ตัวอย่�งเช่น

	 	 (๑)	 ก�รดูแลสุขภ�พ

	 	 (๒)	 ก�รลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภ�วะ/	ควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง

	 	 (๓)	 ก�รสร้�งสภ�พแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภ�วะ

	 	 (๔)	 สร้�งสรรค์ก�รเรียนรู้

ยุทธศาสตร์

	 ๑.	 เสริมสร้างพลังภาคียุทธศาสตร์และเครือข่�ยก�รทำ�ง�นสร้�งเสริมสุขภ�พให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มประช�กรและทุกพื้นที่		โดยพัฒน�รูปแบบหรือวิธีก�รสนับสนุนทุนที่หล�กหล�ยเอื้อต่อก�รเข้�ถึง

	 ๒.	 สนับสนุนก�รสร้�งและพัฒน�นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ	 ที่นำ�ไปสู่ก�รขย�ยผลก�รสร้�ง
เสริมสุขภ�พ	หรือควบคุมปัจจัยเสี่ยงท�งสุขภ�พได้อย่�งกว้�งขว�ง

	 ๓.	 พัฒนาขีดความสามารถภาคีเครือข่ายให้มีศักยภ�พในก�รดำ�เนินง�นสร้�งเสริมสุขภ�พอย่�ง
เข้มแข็งและมีประสิทธิภ�พ		

	 ๔.	 พฒัน�รปูแบบหรอืวธิกี�รสือ่สารเชงิรกุให้เข้�ถงึประช�ชนกลุม่ต่�งๆ	เพือ่สร้�งก�รรบัรูแ้ละเปิด
มุมมองก�รทำ�ง�นสร้�งเสริมสุขภ�พในมิติต่�งๆ	
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งบประมาณ๘๒

     งบประมาณ (ล้านบาท)
  ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

	 แผนสร้�งสรรค์โอก�สและนวัตกรรมสุขภ�วะ							 ๓๑๐	 ๓๑๐	 ๓๑๐

๘๒	งบประม�ณอ�จมีก�รปรับเปลี่ยนให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ในแต่ละปีได้
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แผนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ
ผ่�นระบบบริก�รสุขภ�พ	

๑๒

สรุปทิศทางและเป้าหมาย

	 แผนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พผ่�นระบบบริก�รสุขภ�พ	 (แผน	๑๒)	ยึดหลักก�รดำ�เนินง�น
ที่สอดคล้องกับทิศท�ง	 เป้�หม�ย	และยุทธศ�สตร์	สสส.	ระยะ	๑๐	ปี	 (๒๕๕๕	–	๒๕๖๔)	และหลักก�ร
กฎบัตรออตต�ว�	(Ottawa	Charter)	ใน	๕	ประเด็น	คือ

	 ๑.	 สนับสนุนก�รเพิ่มคว�มส�ม�รถด้�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�พของชุมชน	

	 ๒.	 สนับสนุนให้เกิดก�รสร้�งและพัฒน�ทักษะส่วนบุคคลในก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	

	 ๓.	 ก�รเสริมง�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�พในระบบบริก�รสุขภ�พ	

	 ๔.	 สนับสนุนให้เกิดก�รสร้�งนโยบ�ยส�ธ�รณะเพื่อก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ

	 ๕.	 สนับสนุนให้เกิดก�รสร้�งสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	
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	 จ�กแผนภ�พกรอบแนวคดิในก�รดำ�เนนิง�น	แผน	๑๒	จะเน้นก�ร	“เสรมิหนนุและสร้�ง”	ในประเดน็	
ก�รเพิ่มคว�มส�ม�รถด้�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�พของระบบบริก�รสุขภ�พ	และระบบสุขภ�พชุมชน	สร้�ง
และพฒัน�ทกัษะส่วนบคุคลด้�นก�รสร้�งเสรมิสขุภ�พ	และปฏบิตังิ�นสร้�งเสรมิสขุภ�พในระบบบรกิ�ร
สุขภ�พ	 	ทั้งนี	้ มีเป�้หม�ยหลักเพื่อให้ระบบบริก�รสุขภ�พมีกลไกก�รจัดก�รด้�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	
และจัดก�รปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภ�พทั้งเชิงประเด็น	 และเชิงพื้นที่	 มีบุคล�กรส�ธ�รณสุขและประช�ชน 
ทกุกลุม่วยัทีม่สีมรรถนะด้�นก�รสร้�งเสรมิสขุภ�พส�ม�รถเกือ้หนนุต่อระบบบรกิ�รสขุภ�พระดบัปฐมภมูิ	

จุดเน้นของแผน

	 ๑.	 สนบัสนนุกลไกก�รขบัเคลือ่นง�นสร้�งเสรมิสขุภ�พผ่�นระบบบรกิ�รสขุภ�พโดยเน้นก�รทำ�ง�น
ระหว่�งโรงพย�บ�ลชุมชน	และโรงพย�บ�ลสร้�งเสริมสุขภ�พตำ�บล	ภ�ยใต้ก�รขับเคลื่อนระบบสุขภ�พ
ระดับอำ�เภอ

	 ๒.	 พัฒน�สมรรถนะด้�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�พผ่�นบุคล�กรส�ธ�รณสุข	 เพื่อให้มีคว�มส�ม�รถ
ในก�รจัดก�รง�นสร้�งเสริมสุขภ�พผ่�นประช�ชนทุกกลุ่มวัย

	 ๓.	 บรูณ�ก�รง�นด้�นสร้�งเสรมิสขุภ�พทัง้เชงิประเดน็	และเชงิพืน้ทีร่่วมกบัสำ�นกัต่�งๆ	ของสสส.	
รวมถึงองค์กร	หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนง�นสร้�งเสริมสุขภ�วะในประช�ชนทุกกลุ่มวัย

กรอบแนวคิดแผน ๑๒

ยุทธศาสตร์แผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบบริการสุขภาพ (แผน ๑๒)

เป้าหมาย
ระบบบริก�รสุขภ�พมีกลไกลก�รจัดก�รด้�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	และจัดก�รปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภ�พทั้งเชิงประเด็น	 และ
เชิงพื้นที่	 รวมทั้งมีบุคล�กรส�ธ�รณสุขและประช�ชนทุกกลุ่มทุกวัยที่มีสมรรถนะด้�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�พส�ม�รถเกื้อหนุน
ต่อระบบบริก�รสุขภ�พระดับปฐมภูมิ

หนุนเสริมกลไกสร้�งเสริมสุขภ�พ
ผ่�นระบบริก�รสุขภ�พระดับอำ�เภอ

ค้นห�ต้นแบบ สร้�งก�รรับรู้พัฒน�องค์คว�มรู้&	
นวัตกรรม

พัฒน�พื้นที่
รองรับก�ร
บูรณ�ก�ร
เชิงประเด็น
และเชิง
พื้นที่ผ่�น

ระบบบริห�ร
สุขภ�พ

ผลลัพธ์

ระบบบริก�ร
สุขภ�พระดับ

ปฐมภูมิส�ม�รถ
ดำ�เนินง�นสร้�ง
เสริมสุขภ�พ

ระบบบริก�ร
สุขภ�พหนุน

เสริมกลไกด้�น
ก�รสร้�งเสริมสุข
ภ�พของชุมชน

แกนนำ�ในวิช�ชีพ
ส�ธ�รณสุขที่
มีทักษะในก�ร
พัฒน�ก�รสร้�ง
เสริมสุขภ�พของ

บุคคล

ผลสัมฤทธิ์

ลดปัจจัย
เสี่ยงหลัก

เพิ่มพฤติกรรม
ท�งสุขภ�พ

สร้�งวัฒนธรรม
ก�รสร้�ง

เสริมสุขภ�พ
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วัตถุประสงค์
	 ๑.	 สนับสนุนรูปแบบ	กลไกที่เสริมหนุนให้หน่วยบริก�รสุขภ�พระดับปฐมภูมิไปสู่แนวก�รสร้�ง
เสริมสุขภ�พ

	 ๒.	 พัฒน�สมรรถนะด้�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�พแก่บุคล�กรส�ธ�รณสุข	 ให้เป็นนักสร้�งเสริม 
สุขภ�พ

	 ๓.	 สนบัสนนุก�รพฒัน�พืน้ทีร่องรบัก�รทำ�ง�นเชงิประเดน็ก�รสร้�งเสรมิสขุภ�พต่�งๆ	ของสสส.

เป้าหมาย ๓ ปี ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดร่วม

ตัวชี้วัดหลัก (น�้าหนักร้อยละ ๘๐)

 ๑. ร่วมกบักระทรวงสาธารณสขุ ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.)	ในก�รสนบัสนนุ
ระบบสุขภ�พระดับอำ�เภอเพื่อเป็นพื้นที่รองรับง�นสร้�งเสริมสุขภ�พ ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ แห่ง๘๓  

 ๒. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) พัฒนาพื้นที่ต้นแบบระบบบริก�รสุขภ�พระดับอำ�เภอและระดับ
ชุมชน	ที่ผ่�นก�รประเมินไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แห่ง	 พร้อมขย�ยผลไปสู่	 โรงพย�บ�ลชุมชน	 (รพช.)	 อื่นๆ	 
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงท�งสุขภ�พ	

 ๓. พัฒนาระบบข้อมูลระดับอ�าเภอที่ส�ม�รถใช้ในก�รสนับสนุนง�นสร้�งเสริมสุขภ�พใน	 รพช.	 
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แห่ง 

 ๔. บุคลากรในระบบบริการสุขภาพ	อ�ทิเช่น	แพทย์	พย�บ�ล	เภสัชกร	ใน	รพช.	และ	โรงพย�บ�ล 
ส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล	 (รพ.สต.)	 มีคว�มตระหนักและทำ�ง�นสร้�งเสริมสุขภ�พในพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า 
๓,๐๐๐ คน๘๔  

 ๕.	 มีมาตรการ หรือแนวทาง หรือหลักปฏิบัติเพื่อผลักดันวิชาชีพสาธารณสุขมุ่งสู่ง�นด้�นก�ร
สร้�งเสริมสุขภ�พและนำ�ไปใช้จริงในระบบง�น	หรือในหน่วยง�น	หรือในเขตบริก�รสุขภ�พ	 ไม่น้อยกว่า 
๑๐ มาตรการ๘๕		เช่น	ม�ตรก�รจัดสรรเวล�ง�นเพื่อทำ�กิจกรรมสร้�งเสริมสุขภ�พในชุมชน	

 ๖. องค์ความรู ้ งานวิจัย และนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ	 ที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�ร 
สร้�งเสริมสุขภ�พผ่�นระบบบริก�รสุขภ�พอย่�งเป็นรูปธรรม	ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เรื่อง 

๘๓	ปัจจุบันร่วมก�รดำ�เนินง�นกับโรงพย�บ�ลชุมชน	(รพช.)	๒๕๕	แห่ง	ซึ่งเป็นครือข่�ยของ	สสส.	จำ�นวน	๔๐	แห่ง
๘๔	ปัจจุบันมีบุคล�กรในระบบบริก�รสุขภ�พที่มีก�รดำ�เนินง�นสร้�งเสริมสุขภ�พร่วมกับ	สสส.	ประม�ณ	๑,๕๐๐	คน
๘๕	ม�ตรฐ�นเพื่อก�รผลักดันวิช�ชีพส�ธ�รณสุข	 อ�ทิเช่น	 ๑)	 ก�รปรับปรุงคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคว�มรู้คว�มส�ม�รถท�งวิช�ชีพ 
ทีมุ่ง่สูก่�รสร้�งเสรมิสขุภ�พ	๒)	กำ�หนดเพิม่เกณฑ์คว�มรูค้ว�มส�ม�รถด้�นก�รสร้�งเสรมิสขุภ�พในก�รประเมนิเพือ่รบัรองคณุภ�พก�รให้
บรกิ�รผูป้ระกอบวชิ�ชพีส�ธ�รณสขุ	๓)	กำ�หนดกระบวนก�รพฒัน�สมรรถนะและเจตคตด้ิ�นก�รสร้�งเสรมิสขุภ�พในก�รพฒัน�ทกัษะของ
วชิ�ชพีส�ธ�รณสขุอย่�งต่อเนือ่ง	๔)	ระบคุว�มต้องก�รและคว�มจำ�เป็นในก�รประกอบวชิ�ชพีทีมุ่ง่สูง่�นก�รสร้�งเสรมิสขุภ�พอย่�งเหม�ะสม	
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ตัวชี้วัดร่วม (น�้าหนักร้อยละ ๒๐)

 ๗. ร่วมกับแผนควบคุมยาสูบและแผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด	 สนับสนุน
ให้เกิดโรงพยาบาลในเครือข่ายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แห่งช่วยในการส่งเสริมการเลิกบุหรี่หรือการเลิกเหล้า 
(เช่นทำ�กิจกรรมร่วมกับชุมชนในก�รรณรงค์เพื่อลดก�รสูบบุหรี่หรือก�รเลิกเหล้�	 มีบริก�รคัดกรอง	 
ให้คำ�แนะนำ�	และให้บริก�รในก�รเลิกสูบบุหรี่	ก�รเลิกเหล้�)

 ๘. ร่วมกบัแผนอาหารเพือ่สขุภาวะ	สนบัสนนุให้เกดิโรงพยาบาลในเครอืข่ายไม่น้อยกว่า ๕๐ แห่ง 
สนับสนุนให้มีนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมปัจจัยแวดล้อมด้านอาหารสุขภาวะ	 เช่น	 จัดให้มีตล�ดนัด
สีเขียว	หรือทำ�กิจกรรมร่วมกับชุมชนในก�รส่งเสริมค่�นิยมก�รบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยในสถ�นบริก�ร
สุขภ�พ

ยุทธศาสตร์
	 ๑.	 เสริมกลไกง�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�พผ่�นระบบบริก�รสุขภ�พระดับอำ�เภอ

	 ๒.	 พัฒน�บุคล�กรส�ธ�รณสุขให้เป็นนักสร้�งเสริมสุขภ�พ	

	 ๓.	 สนับสนุนก�รพัฒน�พื้นที่สร้�งเสริมสุขภ�วะในประช�ชนทุกกลุ่มวัยผ่�นระบบบริก�รสุขภ�พ

งบประมาณ๘๖ 

๘๖	งบประม�ณอ�จมีก�รปรับเปลี่ยนให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ในแต่ละปีได้

     งบประมาณ (ล้านบาท)
  ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

	 แผนสนบัสนนุก�รสร้�งเสรมิสขุภ�พผ่�นระบบบรกิ�รสขุภ�พ							 ๑๑๐	 ๑๑๐	 ๑๑๐



159

แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	

แผนพัฒน�ระบบและกลไกสนับสนุน
เพื่อก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ

๑๓

๘๗	Ottawa	Charter	for	Health	Promotion	ประกอบด้วย	๑)	Build	Healthy	Public	Policy	๒)	Create	Supportive	Environment	
๓)	Strengthen	Community	Action	๔)	Develop	Personal	Skills	๕)	Reorient	Health	Service

สรุปทิศทางและเป้าหมาย
	 สสส.	 ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นสร้�งเสริม 
สุขภ�พมีคว�มคล่องตัว	 และมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น	 โดยมีก�รพัฒน�ระบบและกลไกสนับสนุน 
ก�รทำ�ง�นสำ�หรับสำ�นักง�น	สสส.	 และภ�คีเครือข่�ย	 รวมทั้งสนับสนุนก�รพัฒน�ระบบหรือกลไกใน 
ระดับช�ติที่ยังเป็นช่องว�่ง	ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของคณะกรรมก�รบริห�รแผน	คณะที่	 ๗	ทั้งนี้	 ระบบ
และกลไกสนับสนุนต่�งๆ	ประกอบด้วย	๔	กลุ่มแผนง�น	ได้แก่	๑)	กลุ่มแผนง�นพัฒน�ระบบและกลไก
สนับสนุน	 ๒)	 กลุ่มแผนง�นกลไกพัฒน�สมรรถนะภ�คี	 ๓)	 กลุ่มแผนง�นสนับสนุนก�รพัฒน�กลไก 
ท�งสังคม	และ	๔)	กลุ่มแผนง�นสนับสนุนก�รติดต�มและประเมินผล	

	 ในช่วง	๓	ปีข้�งหน้�	 (๒๕๕๘	–	๒๕๖๐)	แผนจะยึดหลักก�รดำ�เนินง�น	 โดยสนับสนุนก�รพัฒน�
ระบบหรอืกลไกทีส่อดคล้องกบักฎบตัรออตต�ว�เพือ่ก�รส่งเสรมิสขุภ�พ	(Ottawa	Charter	for	Health	
Promotion๘๗)	ซึ่งจะเป็นก�รขย�ยก�รดำ�เนินก�รผ่�น	 “๓	สร้�ง	๒	 เสริมหนุน”	 ได้แก่	“สร้างนโยบาย
สาธารณะ”	 เพื่อก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	“สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม”	 ที่เอื้อต่อก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	และ	
“สร้างและพฒันาทกัษะ”	ส่วนบคุคลในก�รสร้�งเสรมิสขุภ�พ	และจะมส่ีวน	“เสรมิหนนุ”	ก�รดำ�เนนิง�น 
ต�มกฎบัตรออตต�ว�ในเรื่อง	การเพิ่มความสามารถด้านการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน	 และการ 
เสริมงานการสร้างเสริมสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ	 ซึ่งจะส่งผลต่อเป้�หม�ยของ	 สสส.	 ในก�ร 
ส่งเสรมิให้ประช�ชนมสีขุภ�วะทีด่	ีมพีฤตกิรรมสขุภ�พ	และเกดิวฒันธรรมสร้�งเสรมิสขุภ�พในสงัคมไทย	
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	 นอกจ�กนั้น	 เพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นสร้�งเสริมสุขภ�พของ	สสส.	 แผนฯ	 ยังจะพัฒน�และ
ปรับปรุงระบบติดต�มและประเมินผล	รวมถึงระบบกลไกก�รสื่อส�ร	และระบบก�รพัฒน�ศักยภ�พ	ส�น
เสรมิพลงัภ�ค	ีเพือ่ให้บรรลเุป้�หม�ยหลกัในก�รพฒัน�ระบบและกลไกสนบัสนนุก�รสร้�งเสรมิสขุภ�พ	ใน
สองลกัษณะ	ไดแ้ก่	๑)	ก�รสนับสนนุก�รพฒัน�ระบบ	กลไก	เครือ่งมอื	หรือองค์คว�มรู้	เพือ่เตมิเตม็ระบบ
หรอืกลไกทีย่งัเป็นช่องว่�ง	ซึง่แผนต่�งๆ	ของ	สสส.และภ�คสี�ม�รถใช้ประโยชน์	เพือ่เสรมิก�รดำ�เนนิง�น
ต�มภ�รกจิหลกั	๒)	ก�รสนบัสนนุให้บคุคลหรอืองค์กรเกดิก�รเรยีนรู	้เกดิคว�มตระหนกัในด้�นก�รสร้�ง
เสริมสุขภ�พ	มีส่วนร่วมสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	และมีพฤติกรรมที่ดีในก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	

	 ทั้งนี้	ก�รดำ�เนินก�รทั้งหมดจะอยู่ภ�ยใต้	๔	ยุทธศ�สตร์สำ�คัญ	ได้แก่	๑)	ส่งเสริมก�รใช้ประโยชน์
จ�กฐ�นข้อมูลและองค์คว�มรู้เพื่อก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	๒)	 สร้�งคว�มตระหนักเรื่องก�รสร้�งเสริม 
สุขภ�พผ่�นสื่อเทคโนโลยีส�รสนเทศ	 ๓)	 พัฒน�กลไกขับเคลื่อนนโยบ�ยส�ธ�รณะและนวัตกรรม 
ท�งสังคมที่เอื้อต่อก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	 และ	 ๔)	 สนับสนุนและพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถ	 ส�นและ 
เสริมพลังภ�คีเครือข่�ย	และยกระดับก�รทำ�ง�นของ	สสส.สู่ระดับน�น�ช�ติ	

แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

วัฒนธรรมและพฤติกรรมของบุคล�กรในองค์กร	
และคนในสังคมที่ส่งเสริมกิจกรรมก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ

ระบบ	และกลไกที่สนับสนุนและ/หรือ	เพิ่มประสิทธิภ�พ
และประสิทธิผลก�รทำ�ง�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ

แผน	๑	-	๑๔	/
ภ�คีรับทุน	สสส.

ส่งเสริมก�รใช้ประโยชน์จ�ก
ฐ�นข้อมูลและองค์คว�มรู้เพื่อ

ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ

พัฒน�กลไกขับเคลื่อนนโยบ�ย
ส�ธ�รณะและนวัตกรรมท�งสังคมที่

เอื้อต่อก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ

สนับสนุนและพัฒน�
ขีดคว�มส�ม�รถ
ส�นและเสริมพลัง
ภ�คีเครือข่�ยและยก
ระดับก�รทำ�ง�นข

องสสส.
สู่ระดับน�น�ช�ติ

ก�รสร้�งเสริมสุข
ภ�พผ่�นสื่อ
เทคโนโลยี
ส�รสนเทศ

ภ�คีภ�ยนอก	สสส.

สื่อสารและรณรงค์

ผลผลิต

ติดตามและประเมินผล

หนว่ยวชิ�ก�ร/ศนูยส์นบัสนนุ
ข้อมูลวิช�ก�ร/ด้�นก�รสร้�ง
เสริมสุขภ�พ
องค์คว�มรู้/	 สื่อเทคโนโลยี
ส�รสนเทศ
กลไกสนบัสนนุก�รขบัเคลือ่น
ง�นสร้�งเสริมสุขภ�วะ
กลไกก�รพัฒน�นวัตกรรม
ท�งสังคม
เวทีพัฒน�และขับเคลื่อน
นโยบ�ยส�ธ�รณะ
ภ�คเีครอืข�่ยมคีว�มพงึพอใจ
ก�รสนับสนุนของ	สสส.
เกิดเครือข่�ยและคว�มร่วมมือ	
ด้�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	
ทั้งในและต่�งประเทศ
เกดิยทุธศ�สตร	์และแผนก�ร
พัฒน�ศักยภ�พภ�คีอย่�ง
เป็นระบบ

สัมฤทธิ์ผลของ สสส.

ลดปัจจัยเสี่ยงหลัก

เพิ่มพฤติกรรม
ทางสุขภาพ

สร้างวัฒนธรรม
การสร้างเสริมสุขภาพ
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จุดเน้นของแผน

	 เพือ่ให้เกดิก�รพฒัน�ระบบและกลไกสนบัสนนุก�รดำ�เนนิง�นสร้�งเสรมิสขุภ�พของ	สสส.	และภ�คี
เครือข่�ย	ในปี	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	แผนมีจุดเน้นก�รดำ�เนินง�นใน	๖	ประเด็น	ดังนี้	

	 ๑.	 พัฒน�ระบบข้อมูลสุขภ�พเชิงบูรณ�ก�ร	เพื่อก�รบริห�รจัดก�รข้อมูล	องค์คว�มรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	ตลอดจนส่งเสริมก�รพัฒน�และใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อก�รสื่อส�ร	เพื่อ
นำ�คว�มรู้ด้�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�พสู่นักสร้�งเสริมสุขภ�พ	และประช�ชนทุกกลุ่มวัย

	 ๒.	 สนบัสนนุกลไกก�รขบัเคลือ่นนโยบ�ยส�ธ�รณะทีต่ระหนกัถงึคว�มรบัผดิชอบต่อสขุภ�พ	เพือ่
ให้ประช�ชนมีสุขภ�วะที่ดี

	 ๓.	 สนบัสนนุและส่งเสรมิให้เกดิรปูแบบก�รจดัก�รปัจจยัท�งสงัคมทีส่่งผลกระทบต่อสขุภ�พ	เพือ่
นำ�ไปสู่สังคมสุขภ�วะ	

	 ๔.	 ส�นพลังเครือข่�ยของ	สสส.	ผ่�นก�รขย�ยกลไกก�รสื่อส�ร	ก�รเชื่อมโยงเครือข่�ย	และ	ก�ร
พฒัน�ระบบกลไกหนนุเสรมิ	เพือ่ให้เกดิก�รแลกเปลีย่นเรยีนรู้	และเกดิก�รส�นเสรมิพลงัเพือ่นำ�ไปสูก่�ร
ขับเคลื่อนง�นสุขภ�วะ

	 ๕.	 พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถภ�คีเครือข่�ย	สนับสนุนและสร้�งโอก�สก�รพัฒน�คว�มรู้และทักษะ
ต�มฐ�นสมรรถนะ	(competency-based	development)	ที่เป็นระบบกระตุ้น	จุดประก�ย	เพื่อสร้�ง
คนเข้�ม�ทำ�ง�นท�งสังคม	ส่งเสริม	และพัฒน�คว�มก้�วหน้�และคว�มยั่งยืน	ให้แก่ภ�คีเครือข่�ย	

	 ๖.	 ขย�ยก�รทำ�ง�นของ	สสส.	และ	ภ�คเีครอืข่�ยสูน่�น�ช�ต	ิผ่�นก�รยกระดบัองค์คว�มรูสู้ร่ะดบั
ส�กล	 ขย�ยเครือข่�ยและก�รผลักดันก�รก่อตั้งกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	 รูปแบบคล้�ย	
สสส.	ในประเทศอื่นๆ	ในภูมิภ�คอ�เซียน

วัตถุประสงค์

	 ๑.	 เพือ่ให้เกดิก�รบรหิ�รจดัก�รข้อมลู	องค์คว�มรูอ้ย่�งบรูณ�ก�ร	ตลอดจนสร้�งองค์คว�มรูใ้หม่	
เพื่อใช้ในก�รดำ�เนินง�นสร้�งสุขภ�วะ	

	 ๒.	 เพือ่ให้เกดิก�รพฒัน�และใช้เทคโนโลยสี�รสนเทศ	ในก�รสือ่ส�รข้อมลู	คว�มรูด้้�นสขุภ�พ	เพือ่
สร้�งคว�มตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภ�พของบุคคล	

	 ๓.	 เพือ่ให้เกดิกลไกก�รขบัเคลือ่นนโยบ�ยส�ธ�รณะทีต่ระหนกัถงึคว�มรบัผดิชอบต่อสขุภ�พ	จ�ก
ก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน
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	 ๔.	 เพื่อให้เกิดกลไกก�รสร้�งและเสริมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อก�รมีสุขภ�วะที่ดี

	 ๕.	 เพื่อส�นสัมพันธ์และเสริมพลังภ�คีเครือข่�ย	สสส.	สร้�งคว�มมีส่วนร่วม	นำ�ไปสู่ก�รเชื่อมโยง
ต่อยอด	ก�รขับง�นเคลื่อนง�นสร้�งเสริมสุขภ�วะอย่�งยั่งยืน

	 ๖.	 เพือ่พฒัน�ขดีคว�มส�ม�รถภ�คเีครอืข่�ยผ่�นกลไกกล�งด้�นก�รพฒัน�ศกัยภ�พทีมุ่ง่ให้ภ�คี
เครือข่�ยส�ม�รถใช้ศักยภ�พในก�รดำ�เนินง�นสร้�งเสริมสุขภ�วะได้อย่�งเข้มแข็งและต่อเนื่อง

	 ๗.	 เพือ่ขย�ยเครอืข่�ยน�น�ช�ต	ิและสร้�งคว�มแขง็แกร่งของ	สสส.	และภ�คเีครอืข่�ย	ในเวทโีลก
นำ�ไปสู่ก�รยกระดับก�รขับเคลื่อนง�นสร้�งเสริมสุขภ�พของภ�คีเครือข่�ยให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น

เป้าหมาย ๓ ปี ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดร่วม

	 ๑.	 เกดิหน่วยวชิ�ก�ร/	ศนูย์สนบัสนนุข้อมลูวชิ�ก�ร/	สถ�บนั	ทีท่ำ�หน้�ทีร่วบรวม	จดัก�ร	เผยแพร่	
ข้อมูลคว�มรู้ด้�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	ไม่น้อยกว่�	๓	แห่ง	และมีก�รสนับสนุนก�รทำ�ง�นที่สอดคล้อง
กับเป้�หม�ย	๑๐	ปีของ	สสส.	เช่น	สุร�	บุหรี่	อ�ห�ร	เป็นต้น

	 ๒.	 องค์คว�มรูด้้�นก�รสร้�งเสรมิสขุภ�วะ	ได้แก่	หนงัสอื	คูม่อื	ชดุคว�มรู	้เอกส�รวชิ�ก�ร	ร�ยง�น
ผลก�รศึกษ�วิจัย	บทคว�ม	 ไม่น้อยกว�่	 ๑๐๐	 เรื่อง	 และมีก�รนำ�องค์คว�มรู้อย�่งน้อย	๓๐	 เรื่อง	 ไปใช้ 
เผยแพร่	ขย�ยผลหรือต่อยอดก�รศึกษ�/	วิจัย	หรือสนับสนุนก�รขับเคลื่อนง�นสร้�งเสริมสุขภ�พ	

	 ๓.	 เกดิสือ่เทคโนโลยสี�รสนเทศทีส่ือ่ส�รข้อมลูคว�มรูด้้�นก�รสร้�งเสรมิสขุภ�พ	ได้แก่	ฐ�นข้อมลู	
แอปพลเิคชัน่	(application)	เนือ้ห�บนสือ่ใหม่	(new	media)	ประเภทต่�งๆ	ซึง่ผ่�นก�รตรวจสอบเนือ้ห�
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ/	ผู้เชี่ยวช�ญแล้ว	ไม่น้อยกว่�	๕๐	ชิ้น	และมีก�รนำ�สื่อเทคโนโลยีส�รสนเทศที่พัฒน�ขึ้น	
เผยแพร่ผ่�นช่องท�งต่�งๆ	จนเกดิก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์จรงิ	ซึง่นำ�ไปสูก่�รสร้�งคว�มตระหนกัในก�รดแูล
สุขภ�พและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะ

	 ๔.	 มกี�รนำ�นโยบ�ยส�ธ�รณะทีแ่สดงให้เหน็ถงึคว�มรบัผดิชอบต่อสขุภ�พไม่น้อยกว่�	๓๐	ประเดน็	
ไปขบัเคลือ่นในระดบัองค์กร	พืน้ที	่หรอืระดบัช�ต	ิร่วมกบัองค์กรยทุธศ�สตร์	หรอืกลไกทีเ่กีย่วข้องกบัก�ร
พัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะ		
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	 ๕.	 พฒัน�รปูแบบ	(model)	นำ�ร่อง	แนวท�งก�รดำ�เนนิง�น	หรอืแนวปฏบิตัทิีด่	ี(good	practice)	
ที่เอื้อต่อก�รสร้�งสิ่งแวดล้อมสุขภ�วะ	ซึ่งเกิดขึ้นจ�กก�รศึกษ�/	วิจัย	หรือสรุปบทเรียน	ไม่น้อยกว่�		๒๐	
รูปแบบ/	แนวท�ง		และส�ม�รถพัฒน�ให้เป็นต้นแบบก�รทำ�ง�นสร้�งเสริมสุขภ�วะ

	 ๖.	 กลไกสนับสนุนก�รขับเคลื่อนง�นสร้�งเสริมสุขภ�พในประเด็นต่�งๆ	 ในรูปแบบคณะทำ�ง�น		
เครือข่�ยก�รทำ�ง�น	หรือคว�มร่วมมือระหว่�งองค์กร	ทั้งในและต่�งประเทศ	และนำ�ไปสู่ก�รขับเคลื่อน
ประเด็นก�รทำ�ง�น	ไม่น้อยกว่�	๒๐	กลไก/	เครือข่�ย/	คว�มร่วมมือ

	 ๗.	 ภ�คีเครือข่�ยมีคว�มพึงพอใจก�รสนับสนุนของ	 สสส.และก�รพัฒน�ศักยภ�พ	 อย่�งน้อย 
ร้อยละ	๘๕

	 ๘.	 เกิดยุทธศ�สตร์	 และแผนก�รพัฒน�ศักยภ�พภ�คีอย่�งเป็นระบบ	 โดยมีหลักสูตรก�รพัฒน�
ศักยภ�พ	อย่�งน้อย	๑๐	หลักสูตรต่อปี

	 ๙.	 เกิดองค์คว�มรู้ท�งด้�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	ที่เผยแพร่ง�นสู่น�น�ช�ติ	 อย่�งน้อย	๒	 เรื่อง 
ต่อปี	 และประเทศในกลุ่มเป้�หม�ย	 มีแผนง�นที่จะก่อตั้งกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	 
รูปแบบคล้�ย	สสส.	อย่�งน้อย	๒	ประเทศ

ยุทธศาสตร์

	 ๑.	 ส่งเสริมก�รใช้ประโยชน์จ�กฐ�นข้อมูลและองค์คว�มรู้เพื่อก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ

	 ๒.	 สร้�งคว�มตระหนักเรื่องก�รสร้�งเสริมสุขภ�พผ่�นสื่อเทคโนโลยีส�รสนเทศ

	 ๓.	 พัฒน�กลไกขับเคลื่อนนโยบ�ยส�ธ�รณะและนวัตกรรมท�งสังคมที่เอื้อต่อก�รสร้�งเสริม 
สุขภ�พ

	 ๔.	 สนบัสนนุและพฒัน�ขดีคว�มส�ม�รถ	ส�นและเสรมิพลงัภ�คเีครอืข่�ย	และยกระดบัก�รทำ�ง�น
ของ	สสส.สู่ระดับน�น�ช�ติ



164

แผ
นห

ลัก
	ส
สส

.	๒
๕๕

๘	
-	
๒๕

๖๐
	

                      
 กลุ่มแผนงานหลัก

    งบประมาณ (ล้านบาท)
  ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

	 กลุ่มง�นแผนพัฒน�ระบบและกลไกสนับสนุน		 ๑๔๐	 ๑๔๐	 ๑๔๐

	 กลุ่มแผนง�นกลไกพัฒน�สมรรถนะภ�คี		 ๑๒๐	 ๑๒๐	 ๑๒๐

	 กลุ่มแผนง�นสนับสนุนก�รพัฒน�กลไกท�งสังคม		 ๖๐	 ๖๐	 ๖๐

	 กลุ่มแผนง�นสนับสนุนก�รติดต�มและประเมินผล		 ๓๐	 ๒๐	 ๒๐

                                    รวม ๓๕๐ ๓๔๐ ๓๔๐

งบประมาณ๘๘

๘๘	งบประม�ณอ�จมีก�รปรับเปลี่ยนให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ในแต่ละปีได้
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แผนอ�ห�รเพื่อสุขภ�วะ	

๑๔

สรุปทิศทางและเป้าหมาย

	 คณะกรรมก�รบรหิ�รแผนคณะที	่๕	ได้เหน็ชอบให้กำ�หนดเป้�หม�ย	ยทุธศ�สตร์	และโครงสร้�งก�ร
บรหิ�รแผนในระยะ	๓	ปี	ให้สอดคล้องกบัเป้�หม�ยยทุธศ�สตร์	๑๐	ปีของ	สสส.	และให้สอดคล้องกบักลุม่
แผนที่เอื้อต่อพฤติกรรมสร�้งเสริมสุขภ�พ	มีทิศท�งและเป้�หม�ยเพื่อส่งเสริมระบบห่วงโซ่อ�ห�รของ 
พชืผกัผลไม้ทีป่ลอดส�รพษิและปลอดภยั	ทีผู่บ้รโิภคส�ม�รถเข้�ถงึได้ง่�ย	ควบคูไ่ปกบัก�รรณรงค์ให้ปลกู
ผกัด้วยตนเองเพือ่สร้�งคว�มมัน่คงและลดก�รพึง่พ�	ส่งเสรมิก�รจดัปัจจยัแวดล้อมด้�นอ�ห�รสขุภ�วะ
โดยให้คว�มสำ�คัญกับศูนย์พัฒน�เด็กเล็กและโรงเรียนเป็นลำ�ดับแรก	สร้�งคว�มร่วมมือกับภ�คผู้ผลิต 
ในก�รพัฒน�เมนูอ�ห�รเพื่อสุขภ�พและโภชน�ก�รที่แพร่หล�ยไปสู่ผู้บริโภค	พัฒน�ง�นวิช�ก�รเพื่อใช้
ผลักดันข้อเสนอนโยบ�ยส�ธ�รณะด้�นอ�ห�ร	 รวมถึงรณรงค์สร้�งค่�นิยมท�งสังคมในก�รบริโภคผัก 
ผลไม้ที่ปลอดภัยเพียงพอและก�รบริโภคอ�ห�รสุขภ�วะ	ควบคู่ไปกับค่�นิยมวิถีชีวิตสุขภ�วะ	

จุดเน้นของแผน

ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ ลดอาหารที่หวานมันเค็มและให้พลังงานสูง

	 ๑.	 ส่งเสรมิให้เกดิระบบห่วงโซ่อ�ห�รของพชืผกัผลไม้ทีป่ลอดส�รพษิและปลอดภยั	เพือ่ให้ผูบ้รโิภค
ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งผลิต	 -	แหล่งจำ�หน่�ย	และแหล่งให้บริก�รผักผลไม้ปลอดภัย	 รวมทั้งส่งเสริมก�ร
ปลูกพืชผักของผู้บริโภค	

	 ๒.	 ส่งเสริมก�รจัดปัจจัยแวดล้อมด้�นอ�ห�รสุขภ�วะในพื้นที่ยุทธศ�สตร์	 โดยให้คว�มสำ�คัญกับ
ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน	เป็นลำ�ดับแรก

	 ๓.	 ส่งเสริมคว�มร่วมมือกับภ�คผู้ผลิต	 ให้เกิดต้นแบบของอ�ห�รสุขภ�พและโภชน�ก�รที่แพร่
หล�ยและเข้�ถึงผู้บริโภค	
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	 ๔.	 รณรงค์ส่งเสริมคว�มรู้และทักษะ	 เพื่อสร้�งค่�นิยมท�งสังคมของก�รบริโภคอ�ห�รสุขภ�วะ	
ควบคู่ไปกับค่�นิยมของวิถีชีวิตสุขภ�วะ	

	 ๕.	 ให้คว�มสำ�คัญกับมิติหรือหน่วยครอบครัว	ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก	และโรงเรียน	 ในฐ�นะเป็นจุด
เริ่มต้นของก�รสร้�งเสริมวิถีชีวิตสุขภ�วะ	โดยเน้นทักษะเรื่องคว�มฉล�ดรู้ด้�นสื่อ	ด้�นสุขภ�พ	และด้�น
ปัญญ�	ที่นำ�ไปสู่ก�รบริโภคอ�ห�รสุขภ�วะ	 รวมทั้งเลือกพื้นที่ก�รดำ�เนินง�นที่สอดคล้องกับแผนต�่งๆ	
ของ	สสส.

วัตถุประสงค์

	 ๑.	 เพื่อส่งเสริมให้ประช�ชนได้บริโภคผักผลไม้อย่�งเพียงพอ	 โดยส่งเสริมให้เกิดก�รผลิต	 ก�ร 
เข้�ถึงแหล่งผลิต-แหล่งจำ�หน่�ย	และแหล่งให้บริก�รผักผลไม้ที่ปลอดภัย	 ได้อย่�งสะดวก	 รวมทั้งให้มี
ทักษะและค่�นิยมในก�รปลูกเพื่อบริโภค

	 ๒.	 เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่หรือองค์กรยุทธศ�สตร์ได้มีก�รจัดปัจจัยแวดล้อมด�้นอ�ห�รสุขภ�วะ	ที่
เอื้อต่อก�รปรับพฤติกรรมก�รบริโภคอ�ห�รและเครื่องดื่ม	โดยเน้นที่กลุ่มป้�หม�ยเด็กวัยเรียน

	 ๓.	 เพื่อรณรงค์สร้�งค่�นิยมในก�รบริโภคอ�ห�รสุขภ�วะ	และก�รใช้วิถีชีวิตที่มีสุขภ�วะ	

เป้าหมาย ๓ ปี ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดร่วม

เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับชาติที่เป็นทิศทาง ๑๐ ปีของ สสส.

	 ๑.	 เพิ่มอัตร�ก�รบริโภคผักและผลไม้อย่�งพอเพียงต�มข้อแนะนำ�	(๔๐๐	กรัมต่อวันหรือ	๕	ส่วน
ม�ตรฐ�น)	 อย่�งน้อยร้อยละ	๒๐	 ในระยะ	๓	ปี	 (ข้อมูลปี	 ๒๕๕๒	คือร้อยละ	๑๗.๗	และเป้�หม�ยของ
ยุทธศ�สตร์	๑๐	ปี	๒๕๖๔	คือ	ร้อยละ	๕๐)

	 ๒.	 ลดอัตร�ชุกของภ�วะนำ้�หนักตัวเกินและโรคอ้วน	ในเด็กวัยเรียน	อ�ยุ	๖	–	๑๔	ปี	ให้เหลือน้อย
กว่�ร้อยละ	๑๑	ภ�ยในระยะเวล�	๓	ปี	 (สถ�นก�รณ์ปัจจุบันมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ	๑๒.๖	และเป้�หม�ย
ระยะ	๑๐	ปี	อยู่ที่น้อยกว่�ร้อยละ	๑๐)

เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับแผน

	 ๓.	 เกดิต้นแบบของแหล่งผลติ	แหล่งจำ�หน่�ย	และแหล่งให้บรกิ�ร	ผกัผลไม้เพือ่ก�รบรโิภคทีป่ลอด
ส�รพิษ/	ปลอดภัย	นำ�ไปขย�ยผลต่อได้	รวมทั้ง	๓	ประเภท	จำ�นวน	๑๕๐	แห่ง

	 ๔.	 เกิดต้นแบบศูนย์พัฒน�เด็กเล็กและโรงเรียนที่มีก�รจัดปัจจัยแวดล้อมด้�นอ�ห�รสุขภ�วะ 
ที่ภ�คียุทธศ�สตร์นำ�ไปขย�ยผลต่อได้	จำ�นวนอย่�งน้อยปีละ	๖๐๐	แห่ง	

	 ๕.	 เกิดม�ตรก�ร/	นโยบ�ยที่ส่งเสริมก�รบริโภคผักผลไม้	 หรือ	ลดภ�วะนำ้�หนักเกินและโรคอ้วน	 
ในระดบัระดบัช�ตอิย่�งน้อยปีละ	๒	ม�ตรก�ร/	นโยบ�ย	และในระดบัท้องถิน่อย่�งน้อยปีละ	๑๐	ม�ตรก�ร/	
นโยบ�ย
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	 ๖.	 ผู้บริโภคมีคว�มรู้และมีแนวโน้มปรับพฤติกรรมเพิ่มก�รบริโภคผัก	 ผลไม้	 และมีวิถีชีวิตที่มี 
สุขภ�วะ	อย่�งน้อยร้อยละ	๖๕	

ยุทธศาสตร์

	 ๑.	 สนบัสนนุให้เกดิก�รขบัเคลือ่นระบบทีเ่หม�ะสมต่อก�รกระตุน้ก�รบรโิภคผกัผลไม้ทีป่ลอดส�ร
พิษ/	ปลอดภัย	อย่�งเหม�ะสมทั้งด้�นโภชน�ก�ร	ปริม�ณ	และร�ค�	(จ�กก�รผลิตถึงก�รกระจ�ย	ก�ร
ตล�ด	และก�รบริโภค)

	 ๒.	 สนับสนุนภ�คียุทธศ�สตร์ให้พัฒน�ต้นแบบในก�รจัดปัจจัยแวดล้อมด้�นอ�ห�รสุขภ�วะ	โดย
เน้นพื้นที่ยุทธศ�สตร์ของเด็กวัยเรียน	ได้แก่	ศูนย์เด็กเล็ก	โรงเรียน	และชุมชน	และคำ�นึงถึงพื้นที่ของกลุ่ม
สูงอ�ยุ	ได้แก่	สถ�นบริก�รท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข	ชมรมผู้สูงอ�ยุในชุมชน

	 ๓.	 รณรงค์สร้�งคว�มรู้และค่�นิยมก�รบริโภคอ�ห�รสุขภ�วะ	 ควบคู่ไปกับค่�นิยมของวิถีชีวิต 
สุขภ�วะ	

ภาพแสดงกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ



๘๙	งบประม�ณอ�จมีก�รปรับเปลี่ยนให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ในแต่ละปีได้
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ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

 ๑. การขับเคลื่อนงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย ๑๐ ปีของ สสส. เรื่องการเพิ่มอัตราการบริโภค 
ผักผลไม้อย่างเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

	 	 ๑.๑	 ส่งเสริมให้เกิดระบบห่วงโซ่อ�ห�รของพืชผักผลไม้ที่ปลอดส�รพิษและปลอดภัย	 
	 	 	 ให้ผู้บริโภคส�ม�รถเข้�ถึงได้ง่�ย	(accessible	and	affordable	promotion)

	 	 ๑.๒	ส่งเสริมก�รปลูกพืชผักของผู้บริโภค	(garden-based	promotion)

	 	 ๑.๓	รณรงค์สร้�งค่�นิยมของก�รบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัยและเพียงพอ	ควบคู่ไปกับก�ร 
	 	 	 สร้�งค่�นิยมของวิถีชีวิตสุขภ�วะ	(promotion	through	healthy	lifestyles)

 ๒. การขบัเคลือ่นงานเพือ่บรรลเุป้าหมาย ๑๐ ปีของ สสส. เรือ่งการลดอตัราชกุของภาวะน�้าหนกั
เกินและโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 

	 	 ๒.๑	ส่งเสริมให้เกิดก�รจัดปัจจัยแวดล้อมด้�นอ�ห�รสุขภ�วะ	 (food	 environment	 
	 	 	 promotion)	เน้นศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเป็นพื้นที่ยุทธศ�สตร์สำ�คัญ

	 	 ๒.๒	ส่งเสริมคว�มร่วมมือกับภ�คผู้ผลิต	 ให้เกิดต้นแบบของอ�ห�รสุขภ�พและโภชน�ก�ร 
	 	 	 ที่แพร่หล�ยและเข้�ถึงผู้บริโภค

	 	 ๒.๓	รณรงค์สร้�งค่�นิยมของก�รบริโภคอ�ห�รสุขภ�วะ

การบริหารจัดการ

	 กำ�กับดูแลโดยคณะกรรมก�รบริห�รแผน	คณะที่	๕	โดยมีสำ�นักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภ�วะ	(สำ�นัก	๕)	
ทำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�รและหน่วยบริห�รจัดก�ร	

งบประมาณ๘๙ 

     งบประมาณ (ล้านบาท)
  ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

	 แผนอ�ห�รเพื่อสุขภ�วะ	 ๒๕๐	 ๒๔๕	 ๒๔๐
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แผนสร้�งเสริมคว�มเข้�ใจสุขภ�วะ	

๑๕

สถานการณ์ แนวคิด และความเป็นมา

ด้านพฤติกรรมและสังคม

	 พฤตกิรรมก�รใชช้วีติ	(lifestyle)	ของคนในยคุปจัจบุนั	มเีทคโนโลยเีข้�ม�มสีว่นรว่มในชวีติม�กขึน้	
ทั้งด้�นก�รติดต่อสื่อส�ร	ก�รเดินท�งคมน�คม	ด้�นก�รศึกษ�	ด้�นก�รทำ�ง�น	และด้�นก�รใช้ชีวิต	ฯลฯ	
ซึ่งล้วนแล้วแต่เอื้ออำ�นวยให้เกิดคว�มสะดวกสบ�ย	รวดเร็ว	แต่ในขณะเดียวกัน	ปัจจัยแวดล้อมท�งด้�น
เทคโนโลยีที่ล้ำ�สมัยเหล่�นี้	 ได้ส่งผลให้พฤติกรรมก�รดำ�เนินชีวิตของคนยุคใหม่	 เต็มไปด้วยคว�มเร่งรีบ	
เสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์	ส่งผลกระทบให้เกิดปัญห�ครอบครัว	และปัญห�สังคมต่�งๆ	ต�มม�	
อ�ทิ	ปัญห�เด็กติดเกมส์	ปัญห�สุร�	สิ่งเสพติด	และก�รพนัน	ปัญห�ก�รตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	ปัญห�
อ�ชญ�กรรม	 ปัญห�สุขภ�พจ�กก�รทำ�ง�นและก�รใช้ชีวิตที่ไม่เหม�ะสมจ�กก�รรับประท�นอ�ห�ร
หว�น-มัน-เค็มม�กเกินไป	 ก�รข�ดก�รออกกำ�ลังก�ย	และข�ดก�รเคลื่อนไหวร่�งก�ยอย่�งสม่ำ�เสมอ	
คว�มเครียด	 ก�รพักผ่อนไม่เพียงพอ	 รวมทั้งก�รดื่มเหล้�	 สูบบุหรี่และสิ่งเสพติด	 ล้วนแล้วแต่นำ�ไปสู่ 
ก�รเกดิโรคในกลุม่โรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั	หรอืกลุม่โรค	NCDs	(Non-Communicable	Diseases)	ทีม่สีถติ	ิ
ผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิตสูงเป็นอันดับหนึ่ง	 และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ	ทั้งนี้จ�กข้อมูลสำ�นักง�นพัฒน�
นโยบ�ยสุขภ�พระหว่�งประเทศ	(International	Health	Policy	Program	:	IHPP)	ปี	๒๕๕๒	(สำ�รวจ	
๔	ปี/	ครั้ง)	ไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคในกลุ่มนี้ถึง	๑๔	ล้�นคน	เสียชีวิตม�กกว่�	๓	แสนคน	หรือคิดเป็นร้อยละ	
๗๓	ของก�รเสยีชวีติของประช�กรไทยทัง้หมด	และม�กกว�่ครึง่เสยีชวีติกอ่นอ�ย	ุ๖๐	ป	ีคดิเปน็มลูค�่คว�ม 
เสียห�ยท�งเศรษฐกิจถึง	 ๒	 แสนล้�นบ�ท/	ปี	 อย่�งไรก็ต�มปัจจุบันผู้คน	ต่�งหันม�ให้คว�มสนใจใน
ก�รดูแลรักษ�สุขภ�พร่�งก�ยของตนเองให้แข็งแรง	 และให้คว�มสำ�คัญกับสมดุลของก�รทำ�ง�นและ 
ก�รใชช้วีติอย�่งมสีขุภ�วะ	ม�กยิง่ขึน้	แนวคดิของก�รใชช้วีติอย�่งพอเพยีง	ก�รใชท้รพัย�กรอย�่งรูค้ณุค�่	
ก�รกลับเข้�ห�ธรรมช�ติ	คว�มรับผิดชอบต่อสังคม	และธรรม�ภิบ�ล	จึงเป็นสิ่งที่สังคมให้คว�มสำ�คัญ
ม�กยิ่งขึ้น
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ด้านกระบวนการเรียนรู้

	 ด้วยปัจจัยแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนต�มกระแสสังคม	 ทั้งด้�นเทคโนโลยีและก�รสื่อส�ร	 ด้�น 
ก�รศึกษ�	ด้�นพฤติกรรมก�รใช้ชีวิต	เป็นต้น	ส่งผลให้พฤติกรรมก�รเรียนรู้ของคนส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูล
และองค์คว�มรู้ได้อย่�งสะดวก	 รวดเร็ว	 เสรี	 และมีคว�มเฉพ�ะเจ�ะจงต�มคว�มสนใจของตนม�กขึ้น	 
ดังนั้น	 รูปแบบกิจกรรมก�รเรียนรู้สมัยใหม่จำ�เป็นต้องปรับเปลี่ยนต�มเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใน 
ยุคปัจจุบัน	 โดยเน้นที่	 “กระบวนก�รเรียนรู้”	 ม�กกว่�	 “องค์คว�มรู้”	 เพร�ะห�กผู้เรียนมี	 “ทักษะใน 
ก�รเรียนรู้	 และวิธีเรียนรู้ที่ดี”	 ก็ย่อมส�ม�รถขวนขว�ยห�คว�มรู้จ�กสื่อก�รเรียนรู้ต่�งๆ	 ต�มคว�ม
สนใจได้ด้วยตนเอง	ซึ่งถือเป็น	 “ก�รเรียนรู้ด้วยคว�มกระตือรือร้น”	 เป็น	 “ก�รเรียนรู้จ�กก�รลงมือทำ�”	 
จ�กก�รแกไ้ขปญัห�ต�่งๆ	ดว้ยตนเอง	ซึง่จะทำ�ใหผู้เ้รยีนจดจำ�และเกดิก�รเรยีนรูจ้�กภ�ยในอย�่งแทจ้รงิ	
และส�ม�รถนำ�คว�มรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำ�วัน	 ซึ่งจะนำ�ไปสู่ก�รมีทักษะชีวิตที่รู้เท่�ทัน	 
มีภูมิคุ้มกัน	 และส�ม�รถอยู่รอดได้ภ�ยใต้ก�รแข่งขันท่�มกล�งสังคมและเศรษฐกิจบนฐ�นคว�มรู้	
(nowledge-based	economy	and	society)	และนำ�ไปสู่ก�รมีสุขภ�วะที่ดีอย่�งยั่งยืนต่อไป	

	 กระบวนก�รเรียนรู้	 หรือกิจกรรมนอกหลักสูตร/	 นอกห้องเรียน	 ก�รเรียนรู้ต�มอัธย�ศัย	 ก�ร 
เรียนรู้ตลอดชีวิต	 (Life-Long	Learning)	ผ่�นช่องท�งและแหล่งเรียนรู้ต่�งๆ	 ในพื้นที่	 ยังเป็นสิ่งที่อยู่
ในคว�มสนใจของทุกกลุ่มเป�้หม�ย	 เป็นรูปแบบที่เปิดโอก�สก�รเรียนรู้อย่�งเท่�เทียม	ทุกคนส�ม�รถ
สัมผัสประสบก�รณ์เรียนรู้	 ได้ทดลองทำ�	 เสริมสร้�ง/	 พัฒน�ทักษะก�รใช้ชีวิตที่ตรงกับคว�มสนใจ 
ของกลุ่มเป้�หม�ย	และยังส�ม�รถเสริม/	ต่อยอดกับก�รเรียนในห้องเรียน	โดยง�นวิจัยของ	American	
Alliance	 of	Museums	 ระบุว่�	 ก�รเรียนรู้ผ่�นแหล่งเรียนรู้	 ในอน�คตจะเป็นกุญแจสำ�คัญในก�ร 
ส่งเสริมและขย�ยขอบเขตคว�มรู้จ�กในห้องเรียน	 โดยมุ่งเน้นที่ก�รพัฒน�ทักษะชีวิตเพื่อเตรียม 
คว�มพร้อมให้เด็กและเย�วชนใน	๕	ด้�น	ได้แก่		

	 ๑.	 ทกัษะก�รคดิวเิคร�ะห	์พฒัน�คว�มส�ม�รถแยกแยะขอ้มลู	เพือ่ห�หนท�งทีเ่หม�ะสมในก�รคดิ
แก้ไขปัญห�	

	 ๒.	 ทักษะก�รสังเคร�ะห์ข้อมูล	ส่งเสริมให้เด็กเล็งเห็นคว�มแตกต�่งระหว�่งข้อเท็จจริงและคว�ม
คิดเห็น	 เรียนรู้ที่จะตั้งคำ�ถ�มกับสิ่งที่พบเห็น	 โดยเฉพ�ะในศตวรรษที่	 ๒๑	 ซึ่งเกิดก�รไหลบ่�ของข้อมูล
ข่�วส�ร

	 ๓.	 ทักษะก�รประยุกต์ใช้ในชีวิต	 ก�รเชื่อมคว�มรู้กับประสบก�รณ์	 ด้วยก�รนำ�เสนอตัวอย่�งจริง	
สร้�งให้เกิดประสบก�รณ์ร่วมของผู้เรียน

	 ๔.	 นวัตกรรมและคว�มคิดสร้�งสรรค์

	 ๕.	 ก�รทำ�ง�นเป็นทีม	

	 กิจกรรมก�รเรียนรู้ต่�งๆ	จะไม่ยึดติดกับพื้นที่	ส�ม�รถปรับเปลี่ยนได้ต�มวัตถุประสงค์และเนื้อห�	
เน้นที่พฤติกรรมและก�รเข้�ถึงตัวกลุ่มเป้�หม�ยเป็นสำ�คัญ



๙๐ อ้�งอิงจ�ก	 	http://www.nuttaputch.com/marketing-trend-2014/,	 Thailand	Social	Network	 2013	 	 โดย	Zocial	 Inc.	
และThe	Digital	Consumer,	The	Nielson	Company	(Feb.	2014)
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	 ก�รจัดกิจกรรมต่�งๆ	 จะเน้นคว�มร่วมมือกับหน่วยง�น/	 องค์กรต่�งๆ	 เพื่อนำ�ศักยภ�พ/	 จุดเด่น 
ของแต่ละหน่วยง�น/	 องค์กรม�รวมเข้�ไว้ด้วยกัน	 ทำ�ให้กิจกรรมมีคว�มสมบูรณ์ม�กขึ้น	 เกิดผลลัพธ์ 
และผลกระทบที่ชัดเจน	นำ�ไปสู่เป้�หม�ยร่วมกัน

ด้านการสื่อสารการตลาด๙๐ 

	 ก�รสือ่ส�รในยคุสมยัใหมน่ัน้	สือ่	ประเภทเครอืข�่ยสงัคม	(social	network)	เปน็หนึง่ในแกนสำ�คญั
ของสื่อส�รในโลกปัจจุบัน	และในอน�คตต่อไป	รวมถึง	ก�รใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่	(mobile	device)	ซึ่งมี
จำ�นวนเพิ่มม�กขึ้นอย่�งรวดเร็วเช่นกัน	 จึงจำ�เป็นต้องมีกลยุทธ์ก�รใช้ช่องท�งก�รตล�ด	 (marketing	
channel)	ที่ครอบคลุมก�รเข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ยใหม่ๆ	ม�กขึ้น

	 ก�รใช้เครื่องมือท�งก�รตล�ดของโลกก�รสื่อส�รสมัยใหม่	 มีชุมชนแห่งก�รสนทน�ผ่�นเครือข่�ย
สังคมออนไลน์	มี	๒๓๓	Players	โดยจะจัดแบ่งกลุ่มต�มก�รสนองตอบประโยชน์ของผู้ใช้สื่อ

	 สำ�หรับประเทศไทย	มีประช�กร	๖๖	ล้�นคน	โดยเป็นผู้ใช้อินเทอร์เนต	จำ�นวน	๒๕	ล้�นคน	และเป็น
ผู้ใช้เครือข่�ยสังคม	จำ�นวน	๑๘	ล้�นคน

	 รูปแบบในก�รสื่อส�รที่คำ�นึง	ได้แก่	โทรศัพท์มือถือ	กระด�นสนทน�	แอพลิเคชั่น	หรือวิดเก็จ	กลุ่ม
เพจ	หรือ	กระทู้	เว็บบล็อกของนักรีวิว	หน้�เพจของร�ยก�รในเฟซบุ๊ค	กิจกรรมต่�งๆ	เช่นง�นเปิดตัว	ง�น
แถลงข่�ว	(แบบออฟไลน์)	หรือก�รสร้�งกลุ่มชุมชนแฟนคลับขน�ดเล็ก	เป็นต้น

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ และแนวทางการพัฒนา

	 อ�ค�รศนูยเ์รยีนรูส้ขุภ�วะเปดิพืน้ทีก่�รเรยีนรูแ้ละก�รบรกิ�รเพือ่ก�รเรยีนรูช้วีติอย�่งครบวงจร	ให้
แก่ภ�คีเครือข่�ย	สถ�บันก�รศึกษ�	หน่วยง�น	องค์กรภ�ครัฐและเอกชน	และประช�ชนทั่วไปตั้งแต่เดือน
กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๖	โดยสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	สย�มบรมร�ชกุม�รี	เสด็จพระร�ชดำ�เนินทรง
เป็นประธ�นในพิธีเปิดอย่�งเป็นท�งก�ร	เมื่อวันที่	๖	ธันว�คม	๒๕๕๖	โดยมีผลง�นเด่นสำ�คัญ	ดังนี้

 (๑) เปิดพื้นที่การเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิตสุขภาวะของคนไทย	 ศูนย์เรียนรู้สุขภ�วะมีสม�ชิก
จ�กกลุ่มต่�งๆ	รวม	๓๐,๔๒๔	คน	และมีประช�ชนเข้�ใช้บริก�รที่อ�ค�รศูนย์เรียนรู้สุขภ�วะ	และใช้บริก�ร
ผ่�นช่องท�งต่�งๆ	 รวมถึงท�งอินเทอร์เน็ต	 นิทรรศก�รสัญจร	 เป็นต้น	 กว่�	 ๖๐๐,๐๐๐	 คน	 โดยจ�ก
ก�รสำ�รวจกลุ่มตัวอย่�งผู้เข้�ร่วมกิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้สุขภ�วะ	พบว่�	 ร้อยละ	 ๙๕	 เกิดแรงบันด�ลใจ 
ในก�รใช้ชีวิตอย่�งมีสุขภ�วะ	 นอกจ�กนี้	 ผู้เข้�เยี่ยมชมและศึกษ�ดูง�นอ�ค�รศูนย์เรียนรู้สุขภ�วะ	 
ได้รับรู้ถึงแนวคิดและแนวท�งก�รดำ�เนินง�น	 (health	promotion	 concept)	 และองค์กรนวัตกรรม 
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ท�งด้�นก�รเงินและก�รจัดก�ร	 (Innovative	 Financing)	 อ�ทิ	 นักศึกษ�จ�กสถ�บันก�รศึกษ�
ต่�งๆ	 คณะผู้ศึกษ�ดูง�นจ�กง�นสม�พันธ์น�น�ช�ติด้�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�พและก�รศึกษ�	 (The	 
International	Union	of	Health	Promotion	and	Education	:	IUHPE)	และเครือข่�ยน�น�ช�ติ
ด�้นก�รสร�้งเสรมิสขุภ�พ	(International	Network	of	Health	Promotion	Foundations	:	INHPF)	
กลุ่มภ�คีเครือข่�ย	 สสส.	 กลุ่มผู้บริห�รและเจ้�หน้�ที่จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ	 
และกรมกำ�ลังพลทห�ร	กองบัญช�ก�รกองทัพไทย	เป็นต้น

 (๒) บริการเพื่อเรียนรู้ชีวิตสุขภาวะครบวงจร ประกอบด้วย

	 ๑.	 ศูนย์เรียนรู้สุขภ�วะประหยัดพลังง�น	อ�ค�รต้นแบบวิถีสีเขียว	 (Green	Building)	สร้�งขึ้น 
ภ�ยใต้แนวคิด	 “สถ�ปัตยกรรมสีเขียว”	 หรืออ�ค�รประหยัดพลังง�น	 ต�มหลักเกณฑ์ในก�รประเมิน 
อ�ค�รและรบัรองต�มม�ตรฐ�น	LEED	(Leadership	in	Energy	&	Environmental	Design)	ประเภท
อ�ค�รใหม่	ระดับแพลตินัม	(platinum)	

	 ๒.	 นิทรรศก�รและกิจกรรมสร้�งสรรค์ต่�งๆ	สร้�งแรงบันด�ลใจก�รใช้ชีวิตสุขภ�วะ	

	 ๓.	 ชดุคว�มรูเ้ชงิผสมผส�นผ�่นชดุนทิรรศก�ร	สือ่กจิกรรมก�รเรยีนรูต้�่งๆ	และหลกัสตูรสร�้งเสรมิ
ขีดคว�มส�ม�รถผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลง

	 ๔.	 บริก�รห้องสมุดสร้�งปัญญ�และศูนย์บริก�รข้อมูลข่�วส�ร	

	 ๕.	 กิจกรรมส่งเสริมก�รเรียนรู้สุขภ�วะในประเด็นสุขภ�พก�ย	จิต	ปัญญ�	และสังคม	

	 ๖.	 หลักสูตรก�รฝึกอบรมเพื่อขย�ยผลชุดคว�มรู้ด้�นสุขภ�วะ	

	 ๗.	สื่อสร้�งสรรค์เข้�ถึงประช�ชนในวงกว้�ง	ด้วยรูปแบบสื่อสมัยใหม่

	 อย่�งไรก็ต�ม	 ก�รสร้�งกระบวนก�รเรียนรู้กับกลุ่มเป้�หม�ยต่�งๆ	 ของศูนย์เรียนรู้สุขภ�วะ	 
ที่ผ่�นม�ยังมีข้อจำ�กัด	อ�ทิ	ก�รสร้�งบุคลิกและตัวตน	(brand	personality)	ของ	“ศูนย์เรียนรู้สุขภ�วะ	
ข�ดเอกลักษณ์ที่ชัดเจนที่สะท้อนบุคลิก	 (style)	 และภ�พลักษณ์ของศูนย์เรียนรู้สุขภ�วะให้เป็นที่จดจำ� 
แก่ส�ธ�รณชน	นอกจ�กนี้เป็นก�รเรียนรู้แบบช่องท�งเดียว	 และกลุ่มเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�นยังไม่มี 
คว�มชัดเจนนัก	 อ�ทิ	 ก�รกำ�หนดกลุ่มเป้�หม�ย	 (target	 segmentation)	 ก�รกำ�หนดตำ�แหน่ง	 
(positioning)	 เนื่องจ�กก�รสื่อส�ร/	 องค์คว�มรู้ด้�นสุขภ�วะ	 (แนวคิด/	 วัฒนธรรมด้�นสุขภ�พ)	 
ซึง่เปน็หวัใจสำ�คญัของศนูยเ์รยีนรูส้ขุภ�วะ	ควรนำ�เสนออย�่งตรงประเดน็	(จดุค�นงดั)	ตรงกลุม่เป�้หม�ย	
และสื่อผ่�นช่องท�ง	 (channel)	 ที่ถูกต้อง	 ซึ่งแนวท�งก�รจัดทำ�แผนก�รดำ�เนินง�นของศูนย์เรียนรู้ 
สุขภ�วะในระยะ	๓	ปีต่อไป	จะมุ่งเน้นก�รเรียนรู้ผ่�นประสบก�รณ์ตรงม�กขึ้น	ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
และกระบวนก�รเรียนรู้ของกลุ่มเป้�หม�ย	 รวมทั้งเสริมทักษะชีวิตภ�ยนอกห้องเรียน	 เพื่อเตรียม 
คว�มพร้อมให้เด็กและเย�วชนในอน�คต	 ซึ่งเป็นก�รขับเคลื่อนสังคมโดยฐ�นคว�มรู้	 ให้ส�ม�รถนำ� 
คว�มรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำ�วัน	 ซึ่งจะนำ�ไปสู่ก�รมีทักษะชีวิตที่รู้เท่�ทัน	 มีภูมิคุ้มกัน	 
และนำ�ไปสู่ก�รมีสุขภ�วะที่ดีอย่�งยั่งยืนต่อไป



173

แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	

จุดเน้นการด�าเนินงาน

 ๑. พฒันาศนูยเ์รยีนรูส้ขุภาวะใหเ้ปน็แหลง่เรยีนรูต้น้แบบดา้นสขุภาวะทีม่บีรรย�ก�ศเอือ้อำ�นวย
ตอ่ก�รเรยีนรูข้องกลุม่เป�้หม�ย	เชน่	ชมุชนรอบศนูยเ์รยีนรูส้ขุภ�วะ	และแหลง่เรยีนรูต้น้แบบ	ต�มภมูภิ�ค

 ๒. ขยายฐานผูร้บัประโยชนจ์ากองคค์วามรูด้า้นสขุภาวะ ใหเ้ข�้ถงึโอก�สก�รเรยีนรูผ้�่นนทิรรศก�ร	
กจิกรรม	และชอ่งท�งก�รเรยีนรูต้�่งๆ	เพือ่ลดคว�มเหลือ่มล้ำ�ท�งสงัคม	และลดชอ่งว�่งคว�มไมเ่ปน็ธรรม
ท�งสุขภ�พ

 ๓. พัฒนาระบบบริการและกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้สุขภาวะให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
ความสนใจและธรรมชาติในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย	 ผ่�นนิทรรศก�รและกิจกรรม	 แต่ละกลุ่ม
เพื่อสร้�งประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้สุขภ�วะแก่ส�ธ�รณชน	 และขับเคลื่อนง�นสร้�งเสริมสุขภ�วะ	 
ให้เกิดก�รขย�ยผลไปทั่วประเทศ

 ๔. พัฒนานวัตกรรมการด�าเนินงาน ทั้งในเชิงระบบและกลไกการด�าเนินงานรูปแบบใหม่ๆ 
ก�รสร้�งคว�มร่วมมือกับหน่วยง�น/องค์กรทั้งภ�ครัฐ	ภ�คเอกชน	ภ�คประช�สังคม	 รวมทั้งเครือข่�ย 
แหล่งเรียนรู้ต่�งๆ	 เพื่อผนึกกำ�ลังในก�รส่งเสริมให้ประช�ชนมีทักษะ	และขีดคว�มส�ม�รถในก�รใช้ชีวิต
อย่�งมีสุขภ�วะ

 ๕. มุง่เนน้ทีก่ารพฒันากลยทุธก์ารตลาดเพือ่สงัคมทีม่ปีระสทิธภิาพ	ในก�รสร�้งแรงจงูใจใหก้ลุม่
เป้�หม�ยมทีศันคตแิละพฤตกิรรมด้�นบวก	และทำ�เปน็ประจำ�อย่�งตอ่เนือ่งจนกล�ยเปน็	ค�่นยิมปฏบิตัิ
ในก�รสร้�งวิถีสุขภ�วะที่ดี	ให้คว�มสำ�คัญโดยเฉพ�ะกลุ่มเด็ก	เย�วชน	และครอบครัว

 ๖. ให้ความส�าคัญในการศึกษาค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 
รวมถงึบรบิทแวดลอ้ม	อนัเปน็ปจัจยัตอ่ก�รสร�้งวถิสีขุภ�วะทีด่ขีองกลุม่เป�้หม�ย	เพือ่ประเมนิและพฒัน�
ปรับปรุงแนวท�งก�รทำ�ง�นได้อย่�งต่อเนื่องและมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น

 ๗. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในวิชาชีพและเครือข่ายที่ต้องร่วมดำ�เนินง�น	ให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ
ในง�นก�รตล�ดเพื่อสังคม	 รวมไปถึงก�รประยุกต์ปฏิบัติได้เหม�ะสมกับปัญห�และโจทย์ง�นที่กำ�หนด	
พร้อมทั้งสร้�งเครือข่�ยพันธมิตรใหม่ๆในง�นก�รตล�ดเพื่อสังคม	 ที่สอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

	 ๑.	 เพือ่พฒัน�ศนูยเ์รยีนรูส้ขุภ�วะใหเ้ปน็แหลง่เรยีนรูต้น้แบบทีม่ชีวีติ		และมบีรรย�ก�ศ	เอือ้อำ�นวย
ต่อก�รเรียนรู้ของกลุ่มเป้�หม�ย	 	 รวมถึงก�รออกแบบก�รให้บริก�ร	 (service	 design)	 ที่คำ�นึงถึง 
มุมมองของผู้ใช้บริก�รเป็นหลัก	เพื่อให้ผู้ใช้บริก�รมีก�รเข้�ถึงและเกิดคว�มพึงพอใจ

	 ๒.	 เพื่อขย�ยฐ�นผู้รับประโยชน์ให้กว้�งขว�งขึ้น	 โดยผ่�นระบบก�รเรียนรู้และสื่อส�รส�ธ�รณะ	 
ในรูปแบบใหม่และตรงกับกลุ่มเป้�หม�ย
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	 ๓.	 เพือ่พฒัน�ทกัษะชวีติและขดีคว�มส�ม�รถของกลุม่เป�้หม�ยใหเ้ท�่ทนัพลวตัก�รเปลีย่นแปลง
ท�งสังคม	 โดยเน้นกลไกก�รขย�ยผลแนวคิดและวิธีก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	ที่สอดคล้องวิถีชีวิตและ 
ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของกลุ่มเป้�หม�ยที่หล�กหล�ย

	 ๔.	 เพือ่พฒัน�กลไกก�รขย�ยผลแนวคดิและวธิกี�รสร�้งเสรมิสขุภ�พ	ทีส่อดคลอ้งวถิชีวีติและตอบ
สนองต่อคว�มต้องก�รของกลุ่มเป้�หม�ยที่หล�กหล�ย		นำ�ไปสู่นวัตกรรมก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	

	 ๕.	 เพื่อพัฒน�กลยุทธ์และว�งแผนก�รตล�ดเพื่อสังคมที่มีประสิทธิภ�พในก�รสร้�งก�ร
เปลี่ยนแปลงสังคมได้สอดคล้องกับเป้�หม�ยและยุทธศ�สตร์หลักขององค์กรที่กำ�หนดไว้

เป้าหมาย ๓ ปี ตัวชี้วัดหลัก

 ๑. ขยายฐานผู้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านสุขภาวะ

	 	 ๑.๑	 มีผู้รับรู้ข่�วส�รของศูนย์เรียนรู้สุขภ�วะทุกช่องท�ง	 เพิ่มขึ้นอย่�งน้อย	๕,๐๐๐,๐๐๐	คน	 
ภ�ยในระยะเวล�	 ๓	 ปี	 ฐ�นข้อมูลเดิม	 ปี	 ๒๕๕๖	 มีผู้รับรู้ข่�วส�รของศูนย์เรียนรู้สุขภ�วะทุกช่องท�ง	 
ทั้งสิ้น	๑,๐๐๐,๐๐๐	คน	

	 	 ๑.๒	 มีผู้ม�ใช้บริก�รทุกช่องท�งเพิ่มขึ้นอย่�งน้อยร้อยละ	๓๐	ต่อปี	 ฐ�นข้อมูลเดิม	ปี	 ๒๕๕๖	 
มีผู้ม�ใช้บริก�รทุกช่องท�งรวมทั้งสิ้น	๖๐๐,๐๐๐	คน/	ครั้ง	ต่อปี

	 	 ๑.๓		 มสีม�ชกิศนูยเ์รยีนรูส้ขุภ�วะทกุชอ่งท�งเพิม่ขึน้อย�่งนอ้ยรอ้ยละ	๒๐	ตอ่ป	ีฐ�นขอ้มลูเดมิ	
ปี	๒๕๕๖	มีสม�ชิกรวมทั้งสิ้น	๓๐,๐๐๐	คน

	 	 ๑.๔		 เกิดพันธมิตรเครือข่�ยแหล่งเรียนรู้	จ�กคว�มร่วมมือ	พัฒน�	และเชื่อมโยงกิจกรรมของ
ศนูยเ์รยีนรูส้ขุภ�วะกบัแหลง่เรยีนรู้	หนว่ยง�น	องคก์ร	และภ�คเีครอืข�่ยต�่งๆ	เพิม่ขึน้อย�่งนอ้ย	๑๐	แหง่
ต่อปี

 ๒. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา ก่อให้เกิดแนวคิด
ในการปรับทัศนคติและเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะ

	 	 ๒.๑		 มีผู้ม�ใช้บริก�รทุกช่องท�งที่ศูนย์เรียนรู้สุขภ�วะ	เพิ่มขึ้นร้อยละ	๕๐	ต่อปี	ฐ�นข้อมูลเดิม	
ปี	๒๕๕๖	มีผู้ใช้บริก�ร	๕๕,๐๐๐	คน

	 	 ๒.๒		ผู้ม�ใช้บริก�รเกิดคว�มพึงพอใจในก�รใช้บริก�รทุกช่องท�ง	อย่�งน้อยร้อยละ	๘๐

	 	 ๒.๓		ผู้ม�ใช้บริก�รเกิดแนวคิดในก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	อย่�งน้อยร้อยละ	๘๐

 ๓. กลุ่มเป้าหมายรับรู้และตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาวะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ และเกิดการ
ตระหนัก เห็นด้วย และสนับสนุนในการเนื้อหาประเด็นสุขภาวะที่ได้สื่อสาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
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ยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน 

 

 

 ๑. พฒันาระบบการเรยีนรูแ้ละสือ่สารสาธารณะ	โดยเนน้ก�รพฒัน�ระบบและกลไกบรหิ�รจดัก�ร
องคค์ว�มรู	้ขอ้มลู	เทคโนโลยสี�รสนเทศทัง้ในองคก์ร	สสส.	และภ�คเีครอืข�่ย	รวมทัง้ก�รว�งแผนกลยทุธ์
ท�งก�รตล�ดและก�รสือ่ส�รใหเ้หม�ะสมกบับรบิทและคว�มสนใจ	ของกลุม่เป�้หม�ย	เพือ่ขย�ยฐ�นผูร้บั
ประโยชน์ให้กว้�งขว�งขึ้น

 ๒. พัฒนาทักษะชีวิตและขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมายให้เท่าทันพลวัตการเปลี่ยนแปลง
ทางสงัคม	โดยเพิม่โอก�สก�รเรยีนรู	้สร�้งประสบก�รณ	์ทกัษะชวีติใหป้ระช�กรกลุม่เป�้หม�ยมภีมูคิุม้กนั
และรูเ้ท�่ทนักระแสก�รเปลีย่นแปลงท�งสงัคมผ�่นก�รเรยีนรูด้ว้ยรปูแบบทีห่ล�กหล�ย	อ�ท	ินทิรรศก�ร
สร้�งแรงบันด�ลใจ	กิจกรรมสร้�งสรรค์	ก�รฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�ร			

 ๓. พัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและสังคม	 เพื่อเป็นกลไกก�รขย�ยผลแนวคิดและ
วิธีก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	 ที่สอดคล้องวิถีชีวิตและตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของกลุ่มเป้�หม�ยที่ 
หล�กหล�ย	ทั้งนวัตกรรมเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ต้นแบบก�รเรียนรู้สุขภ�วะ	ก�รขย�ยพื้นที่/	ช่องท�ง
สร้�งเสริมสุขภ�พ	ก�รขย�ยโอก�สและคว�มร่วมมือกับหน่วยง�น	องค์กร	และเครือข่�ยก�รเรียนรู้ต่�งๆ		



๙๑	งบประม�ณอ�จมีก�รปรับเปลี่ยนให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ในแต่ละปีได้

     งบประมาณ (ล้านบาท)
  ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

	 แผนสร้�งเสริมคว�มเข้�ใจสุขภ�วะ	 ๕๔๕	 ๕๐๙	 ๕๒๐176
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 ๔. ยุทธศาสตร์ในการด�าเนินงานการตลาดเพื่อสังคม จะมุ่งเน้นไปที่ ๕ เรื่องส�าคัญ	ได้แก่

	 	 ๔.๑	 ก�รพฒัน�ระบบก�รทำ�ง�นก�รตล�ดเพือ่สงัคม	ใหเ้กดิตน้แบบแนวท�งและวธิกี�รทำ�ง�น
ทีเ่ปน็กระบวนก�รขัน้ตอนทีช่ดัเจน	สร�้งองคค์ว�มรูข้องก�รทำ�ง�นก�รตล�ดเพือ่สงัคม	ในก�รสนบัสนนุ
ก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะของสังคม	และเผยแพร่ขย�ยฐ�นเครือข�่ยที่สนใจอย�กร่วมใช้เครื่องมือง�นก�ร
ตล�ดเพื่อสังคมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

	 	 ๔.๒		 ศึกษ�ทัศนคติและพฤติกรรมกลุ่มเป้�หม�ยกลุ่มเป้�หม�ยอย่�งต่อเนื่อง	 และวิเคร�ะห์
เพือ่พฒัน�ว�งแผนก�รดำ�เนนิง�น	รวมไปถงึออกแบบระบบประเมนิผลก�รรบัรู	้คว�มเข�้ใจ	และทศันคต	ิ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นของสังคม	ต่อเป้�หม�ยง�นสร้�งเสริมสุขภ�วะ

	 	 ๔.๓		 พฒัน�ศกัยภ�พและสร้�งบคุล�กรในวชิ�ชพีก�รตล�ดเพือ่สงัคม	โดยมเีป้�หม�ยไปสูก่�ร
สร้�งสถ�บันก�รตล�ดเพื่อสังคม	

	 	 ๔.๔		 พัฒน�นวัตกรรมในง�นก�รตล�ดเพื่อสังคม	 เพื่อเป็นต้นแบบกระบวนก�รทำ�ง�นใน 
รูปแบบใหม่ๆ	ให้เหม�ะสมสอดคล้องกับบริบทของสังคมปัจจุบัน

	 	 ๔.๕		 พัฒน�เครือข่�ยง�นก�รตล�ดเพื่อสังคม	 ให้เกิดคว�มเข้�ใจและเกิดคว�มร่วมมือ	
รว่มพฒัน�ง�นสร�้งเสรมิสขุภ�วะ	ทัง้เครอืข�่ยวชิ�ชพี	องคก์รวชิ�ชพี	สือ่มวลชน	สถ�บนัก�รศกึษ�	องคก์ร
รัฐและเอกชนที่สนใจ

กลุ่มแผนงาน

	 ๑.	 แผนง�นพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รองค์คว�มรู้

	 ๒.	 แผนง�นสร้�งเสริมประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้	

	 ๓.	 แผนง�นสนับสนุนและบริห�รจัดก�รศูนย์เรียนรู้สุขภ�วะ

	 ๔.	 แผนง�นก�รตล�ดเพื่อสังคม

งบประมาณ๙๑ 
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ง�นพัฒน�และจัดก�รกลุ่มง�นกล�ง

สรุปทิศทางและเป้าหมาย

	 ในก�รพัฒน�ง�นใหม่ของ	สสส.	ในระยะหลัง	จะมีคว�มเกี่ยวข้องของเนื้อง�นใหม่	ประเด็นใหม่	กับ
แผนง�นต�่งๆ	ทีม่อียูแ่ลว้พอสมควร	นอกเหนอืจ�กก�รประส�นง�นในรปูแบบต�่งๆ	แลว้	สสส.	ไดพ้ฒัน�
รปูแบบก�รบรูณ�ก�รง�นใหม	่ทีม่ลีกัษณะประส�นและตอ่ยอดจ�กฐ�นง�นเก�่ทีม่อียู	่โดยเพิม่ก�รจดัก�ร
และงบประม�ณที่จำ�เป็น	

	 กระบวนก�รพัฒน�กลุ่มแผนง�นกล�งในเรื่องที่มีก�รพิจ�รณ�ร่วมกันว่�เป็นประเด็นใหม่ที่	 สสส.	
ควรดำ�เนินง�นเพิ่ม	 และมีคว�มเกี่ยวข้องกับเนื้อง�นของหล�ยแผนง�นที่มีอยู่	 กระทำ�โดยก�รประมวล
หลักก�ร	สถ�นก�รณ์	ม�ตรก�ร	“ง�นใหม่”	ที่ต้องก�รพัฒน�	ร่วมกับก�รประมวล	“ง�นเก่�”	ที่มีอยู่ใน
แผนต่�งๆ	 แล้วพัฒน�	 “ภ�พรวมของกลุ่มง�นใหม่”	 แล้วจัดกลไกประส�น	 งบประม�ณสนับสนุนต�ม
คว�มจำ�เป็น	และก�รควบคุมกำ�กับ	และเมื่อกลไกกล�งนี้ประส�นให้เกิดก�รดำ�เนินง�นขึ้นแล้ว	ก็จะค่อย
ปรับตัวเป็นก�รประส�นภ�ยใต้แผนปกติต่อไป

จุดเน้นของแผน

	 ในปีงบประม�ณ	๒๕๕๘	–	๒๕๖๐	สสส.	 ได้ว�งแผนรองรับก�รจัดก�รกลุ่มง�นกล�งที่จะเป็นก�ร
ดำ�เนินง�นต่อเนื่องม�จ�กปีก่อนหน้�	 นอกจ�กนั้น	 ยังครอบคลุมถึงง�นสื่อส�รก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะ	
เพื่อขับเคลื่อนง�นสร้�งเสริมสุขภ�วะต�มแผนหลักของ	 สสส.	 ให้เกิดผลอย่�งยั่งยืน	 และง�นสนับสนุน
ก�รประเมินผลของคณะกรรมก�รประเมินผล	พร้อมทั้งก�รเตรียมคว�มพร้อมรองรับปัญห�สุขภ�วะ 
เร่งด่วนที่อ�จเกิดขึ้นในอน�คต

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พก�รบรหิ�รจดัก�รง�นสร�้งเสรมิสขุภ�พในเชงิประเดน็ทีม่เีนือ้ง�นกระจ�ย
ในหล�ยแผน	

	 ๒.	 เพื่อรองรับประเด็นปัญห�สุขภ�วะเร่งด่วนที่อ�จเกิดขึ้นระหว่�งปี

เป้าหมาย ๓ ปี และตัวชี้วัด
	 ๑.	 มีก�รดำ�เนินง�นสร้�งเสริมสุขภ�วะแบบบูรณ�ก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พ	

	 ๒.	 กลุม่เป�้หม�ยของง�นสร�้งเสรมิสขุภ�พรบัรูแ้ละตระหนกัในก�รสร�้งเสรมิสขุภ�วะ	ไมน่อ้ยกว�่
ร้อยละ	๖๕



๙๒	งบประม�ณอ�จมีก�รปรับเปลี่ยนให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ในแต่ละปีได้

     งบประมาณ (ล้านบาท)
  ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

	 ง�นพัฒน�และจัดก�รกลุ่มง�นกล�ง	 ๓๔๓	 ๓๑๙	 ๒๗๑
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ยุทธศาสตร์ 

	 ๑.	 เชือ่มโยงประส�นคว�มรว่มมอืกบักระทรวงส�ธ�รณสขุ	องคก์รสขุภ�พต�่งๆ	และองคก์�รอน�มยั
โลกในประเทศไทยในก�รพฒัน�เครอืข�่ยลดปญัห�จ�กโรคไมต่ดิตอ่	โดยเชือ่มโยงกบัภ�คดี�้นปจัจยัเสีย่ง
หลัก	 ได้แก่	 ก�รควบคุมย�สูบ	 ก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ก�รออกกำ�ลังก�ย	 และอ�ห�รและ
โภชน�ก�ร	เข้�กับองค์กรด้�นก�รควบคุมป้องกันโรคหลักๆ	เช่น	โรคมะเร็ง	โรคหลอดเลือดหัวใจ	โรคเบ�
หว�น	โรคท�งเดินห�ยใจเรื้อรัง	และภ�วะคว�มดันโลหิตสูง

	 ๒.	 พัฒน�ง�นขับเคลื่อนก�รสร้�งพลเมือง	(active	citizen)	เพื่อประเทศไทยที่น่�อยู่	ซึ่งเป็นก�ร
ดำ�เนนิง�นขบัเคลือ่นของภ�คพีฒัน�ประเทศไทย	และเครอืข�่ยทีต่อ่เนือ่งจ�กสมชัช�ปฏริปู	โดยจะดำ�เนนิ
ก�รเพื่อกระตุ้น/	ปลุกให้สังคมเกิดคว�มตื่นตัว	เห็นโอก�ส	และเข้�ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนก�รสร้�ง
พลเมืองเพื่อก�รเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้มีสุขภ�วะที่ดีขึ้น	 ควบคู่กับส่งเสริมให้เกิดกระบวนก�รสร้�ง
คว�มเป็นพลเมืองสำ�หรับเย�วชนในระดับอุดมศึกษ�และส่งเสริมให้เย�วชนได้มีโอก�สพัฒน�ศักยภ�พ
และคุณลักษณะของพลเมืองที่สร้�งสรรค์	 ผ่�นกระบวนก�รเรียนรู้และปฏิบัติจ�กสังคมจริง	 ตลอดจน
สนับสนุนกลไกคว�มร่วมมือของภ�คีเครือข่�ย	 ให้เกิดก�รขับเคลื่อนขบวนก�รสร้�งพลเมืองเพื่อก�ร
เปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้น่�อยู่	อย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน

	 ๓.	 เสรมิสร�้งก�รมสีว่นรว่มในก�รดำ�เนนิง�นสือ่ส�รสร�้งสขุภ�วะตัง้แตร่ะดบั	บคุคล	องคก์ร	ภ�ค
นโยบ�ย	มุ่งสร้�งคว�มรู้สึกเป็นเจ้�ของร่วม	จนเกิดก�รร่วมผลักดันประเด็นก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะนำ�ไป
สู่ก�รเปลี่ยนแปลงสังคม

การบริหารจัดการ

	 สำ�นักง�นบริห�รจัดก�รในลักษณะกลุ่มง�นกล�งภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของคณะอนุกรรมก�รที่
ปรึกษ�สำ�นักง�น	

งบประมาณ๙๒  
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ง�นบริห�รจัดก�รกองทุนและสำ�นักง�น	
 

	 กองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	 เป็นกลไกหนึ่งในก�รสร้�งเสริมสุขภ�พของประเทศ	 โดย
เป็นองค์กรขน�ดเล็กที่เน้นคว�มยืดหยุ่นและใช้นวัตกรรมในก�รบริห�รจัดก�ร	 มุ่งสร้�งก�รมีส่วนร่วม
หรือแสวงห�คว�มร่วมมือจ�กภ�คีเครือข่�ยในลักษณะเจ้�ภ�พร่วม

	 อย่�งไรก็ต�ม	 จ�กก�รวิเคร�ะห์สภ�พแวดล้อมขององค์กร	 แม้	 สสส.	 จะสั่งสมคว�มรู้และ
ประสบก�รณ์ในเรื่องก�รสร้�งเสริมสุขภ�พม�อย่�งต่อเนื่อง	อีกทั้ง	มีคณะกรรมก�รและภ�คีเครือข่�ยที่
เข้มแข็งและมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถสูงและหล�กหล�ย	ทว่�	ด้วยปัญห�สังคมและสุขภ�พมีคว�มยุ่งย�ก
และซบัซอ้นม�กขึน้	จงึกล�ยเปน็ขอ้จำ�กดัทีท่ำ�ใหไ้มส่�ม�รถตอบสนองตอ่ก�รทำ�ง�นเชงิรกุไดท้นัตอ่คว�ม
ค�ดหวงัเท�่ทีค่วร	ดงันัน้	สสส.	จงึใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รพฒัน�ระบบบรหิ�รจดัก�รรวมทัง้ระบบตดิต�ม
ประเมินผลเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและพลวัตในก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะ

	 ในช่วงแผนหลัก	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	สสส.	มีวัตถุประสงค์และแนวท�งก�รบริห�รจัดก�รกองทุนและ
สำ�นักง�นให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์	พันธกิจขององค์กร	ดังนี้		

สรุปทิศทางและเป้าหมาย

	 ๑.	 ก�รมุ่งเน้นบุคล�กร

	 	 ๑.๑	 พัฒน�คว�มเป็นผู้นำ�	 พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถหลักที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�รและ 
	 	 	 คว�มค�ดหวังขององค์กรรวมทั้งก�รขย�ยขอบเขตก�รพัฒน�ไปยังภ�คี

	 	 ๑.๒	 สร้�งวัฒนธรรมและคุณค่�หลักขององค์กรในตัวเจ้�หน้�ที่

	 	 ๑.๓	 สร้�งคว�มผูกพันของบุคล�กรต่อองค์กร

	 	 ๑.๔	 สร้�งบรรย�ก�ศของคว�มคิดสร้�งสรรค์และสภ�พแวดล้อมที่ดีต่อก�รทำ�ง�น	

	 ๒.	 ก�รจัดก�รกระบวนก�ร

	 	 ๒.๑	 ให้คว�มสำ�คัญกับข้อคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริก�รเพื่อพัฒน�และปรับปรุงระบบ 
	 	 	 ที่เน้นคุณภ�พ	(คว�มรวดเร็ว	คว�มถูกต้องเชื่อถือได้)	และนวัตกรรมก�รให้บริก�ร

	 	 ๒.๒	 กำ�หนดกระบวนก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญขององค์กร	 ก�รยึดมั่นกับก�รนำ�กระบวนก�ร 
	 	 	 ไปสู่ก�รปฏิบัติและพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง

	 ๓.	 ก�รจัดก�รคว�มรู้

	 	 ๓.๑	 ก�รมีระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศพื้นฐ�นที่เชื่อถือได้และสนับสนุนก�รจัดก�รคว�มรู้

	 	 ๓.๒	 ก�รสร�้งวฒันธรรมและแนวปฏบิตัทิีด่ใีนก�รจดัก�รคว�มรูแ้ละเสรมิสร�้งนวตักรรม	เชน่	 
	 	 	 ก�รจัดเก็บ	แบ่งปัน	และสร้�งคว�มรู้ใหม่
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	 ๔.	 ก�รมุ่งเน้นผู้ใช้บริก�ร

	 	 ๔.๑	 พัฒน�กระบวนก�รและจิตใจที่พร้อมให้บริก�ร	เรียนรู้และรับฟังผู้ใช้บริก�ร

	 	 ๔.๒	 สร้�งคว�มสัมพันธ์และคว�มพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้ใช้บริก�ร

	 	 ๔.๓	 ก�รสื่อส�รสองท�งที่ชัดเจน	สม่ำ�เสมอ

	 ๕.	 ก�รว�งแผนและก�รทำ�ง�นเชิงกลยุทธ์

	 	 ๕.๑	 ก�รว�งแผนกลยทุธท์ีเ่นน้	ก�รใชข้อ้มลู	กระบวนก�รและผูเ้กีย่วขอ้ง	ส�ม�รถบง่ชีป้ญัห�/	 
	 	 	 จุดบอดของก�รทำ�ง�น	 ก�รกำ�หนดคว�มท้�ท�ยในก�รดำ�เนินง�น	 กำ�หนดช่วงเวล� 
	 	 	 ในก�รว�งแผนทั้งระยะสั้นและระยะย�ว

	 	 ๕.๒	 ก�รกำ�หนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และกรอบเวล�ในก�รบรรลุเป้�หม�ยเชิงกลยุทธ์ 
	 	 	 ที่สำ�คัญ	ส�ม�รถจะตอบคว�มท้�ท�ย/	คว�มได้เปรียบเชิงกลยุทธ์/	โอก�สในก�รพัฒน� 
	 	 	 ท�งด้�นนวัตกรรมองค์กร	 ส�ม�รถสร้�งคว�มสมดุลระหว่�งโอก�สและคว�มท้�ท�ย 
	 	 	 ทั้งระยะสั้นและระยะย�วของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

	 	 ๕.๓	 ก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รและถ่�ยทอดเพื่อนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติ	 มีก�รจัดสรรทรัพย�กร	 
	 	 	 ก�รประเมนิคว�มเสีย่ง	ก�รจดัทำ�แผนหลกัด�้นทรพัย�กรบคุคล	มตีวัวดัและก�รกำ�หนด 
	 	 	 ตัวชี้วัดที่ชัดเจน	รวมทั้งมีก�รปรับเปลี่ยนแผนได้ต�มคว�มจำ�เป็น

	 	 ๕.๔	 มีก�รค�ดก�รณ์ผลก�รดำ�เนินง�นทั้งในระยะสั้นและระยะย�ว	 มีก�รเปรียบเทียบ	 
	 	 	 แผนและดำ�เนินก�รอย่�งสม่ำ�เสมอ

ยุทธศาสตร์และแนวทางการด�าเนินการ

ด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร 

	 ก�รพัฒน�บุคล�กรยังคงเป็นหัวใจในก�รขับเคลื่อนองค์กรในช่วงแผนหลัก	๒๕๕๘	–	๒๕๖๐			และ
ได้เพิ่มง�นท�งด้�นก�รพัฒน�องค์กรเข้�ม�เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์อีกด้วย	 โดยยังคงยึดก�รพัฒน�
บุคล�กรและองค์กรต�มแนวค่�นิยมหลัก	(core	values)	ที่จะนำ�ไปสู่ก�รสร้�งพฤติกรรมก�รทำ�ง�นที่
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมขององคก์ร	ไดแ้ก	่ก�รมวีสิยัทศันค์ดิก�รใหมอ่ย�่งสร�้งสรรค	์(be	innovative)	
หวังผลลัพธ์เพื่อส่วนรวม	 (collective	 impact)	กระตือรือร้นทำ�ง�นเชิงรุก	 ((be	proactive)	มุ่งหวัง
ผลที่ยั่งยืน	 (sustainable)	มีจิตสำ�นึกต่อส�ธ�รณะ	(public-minded)	ห่วงใยใส่ใจสุขภ�พ	(health	
conscious)	รวมทั้งมีคว�มสมดุลในก�รใช้ชีวิตในสังคมอย่�งมีคุณค่�	ส�ม�รถขับเคลื่อนให้	สสส.	เป็น
องค์กรต้นแบบด้�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะได้	โดยยุทธศ�สตร์และก�รดำ�เนินง�นประกอบด้วย			

	 ๑.	 ก�รพัฒน�ระบบส�ยคว�มก้�วหน้�ในก�รปฏิบัติง�น	(career	development)	ของบุคล�กร
ใน	สสส.	 ให้มีคว�มชัดเจนในก�รเลื่อนระดับ	 ก�รพัฒน�สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำ�ตำ�แหน่ง
ที่สอดคล้องกับคว�มก้�วหน้�ในก�รปฏิบัติง�น	 ระบบก�รประเมินผลที่เที่ยงธรรมโปร่งใส	ทั้งนี้เพื่อให้
ส�ม�รถดึงคนเก่งคนดีไว้กับองค์กร



181

แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	

	 ๒.	 ก�รพัฒน�ระบบก�รจัดก�รทรัพย�กรบุคคลสำ�หรับผู้บริห�ร	(HR	for	Non-HR)	เน้นก�รเพิ่ม
สมรรถนะในก�รบริห�รง�นบุคล�กรขององค์กรให้สูงขึ้นผ่�นท�งผู้บริห�รต�มส�ยง�น	ทั้งนี้เพื่อเป็นไป
ต�มหลักก�รขย�ยขอบเขตของก�รกระจ�ยอำ�น�จของก�รบริห�รง�นทั้ง	 “ง�น-เงิน-คน”	ลงไปสู่ระดับ
ปฏิบัติก�รอย่�งสมบูรณ์	 โดยก�รพัฒน�จะทำ�ผ่�นกลไกหล�ยๆ	ด้�น	 เช่น	 ก�รฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�ร		
ก�รสอนแนะนำ�ง�น	(coaching)	ก�รให้คำ�ปรึกษ�	(mentoring)	เป็นต้น				

	 ๓.	 ก�รพฒัน�ก�รสรรห�บคุล�กรเชงิรกุ	โดยพฒัน�ระบบก�รคดัเลอืกบคุล�กรเชงิรกุตอ่เนือ่งจ�ก
แผนหลักในช่วงที่ผ�่นม�	 โดยเน้นก�รคัดเลือกบุคล�กรในตำ�แหน่งต�่งๆ	ที่สอดคล้องกับสมรรถนะและ
วัฒนธรรมองค์กร	 ผ่�นกลไกก�รพัฒน�ที่สำ�คัญ	 เช่น	 โครงก�รเจ้�หน้�ที่ฝึกหัด	 (trainees	project)	
โครงก�รนักศึกษ�ฝึกง�น	เป็นต้น	โดยก�รสรรห�บุคล�กรเชิงรุกนี้	เป้�หม�ยไม่เพียงแต่จะตอบสนองต่อ
คว�มตอ้งก�รบคุล�กรภ�ยใน	สสส.	เท�่นัน้	แตย่งัจะตอบสนองตอ่คว�มตอ้งก�รบคุล�กรด�้นก�รพฒัน�
สังคมและสร้�งเสริมสุขภ�พในภ�คีเครือข่�ยอีกด้วย

	 ๔.	 ก�รพัฒน�องค์กร	(Organization	Development)	เน้นก�รพัฒน�ใน	๓	ส่วน	คือ	ก�รพัฒน�
สมรรถถนะหลักและสมรรถนะในกลุ่มง�น	 ก�รพัฒน�โครงสร้�งก�รบริห�รง�นให้มีคว�มคล่องตัว	 
มีก�รกระจ�ยอำ�น�จและกระบวนก�รทำ�ง�นที่ชัดเจน	 และก�รพัฒน�ให้บุคล�กรมีพฤติกรรมค�ดหวัง 
ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

ด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ และตรวจสอบแผนงานโครงการ

	 สสส.	 มีก�รจัดสรรทุนให้แก่ภ�คีในก�รดำ�เนินง�นโครงก�รเสริมสร้�งสุขภ�วะทั่วประเทศนับพัน
โครงก�รในแตล่ะป	ีซึง่รวมทัง้โครงก�รใหมแ่ละโครงก�รตอ่เนือ่ง	ในก�รบรหิ�รจดัก�ร	มกี�รกำ�กบัตดิต�ม	
ตรวจสอบโครงก�ร	ก�รเบิกจ่�ย	ก�รบันทึกบัญชี	ก�รจัดก�รวัสดุ	ครุภัณฑ์	รวมทั้งก�รจัดทำ�ข้อมูลเพื่อ
ประกอบก�รตัดสินใจของผู้บริห�ร	 และผู้เกี่ยวข้องในก�รว�งแผนก�รดำ�เนินง�น	ประกอบกับแผนง�น	
โครงก�รเหล่�นั้น	 มีแนวท�งในก�รบริห�รจัดก�รที่แตกต่�งกัน	 ส่งผลให้แนวท�งก�รบริห�รจัดก�รใน
ก�รสนับสนุนแผนง�นโครงก�รต่�งๆ	 จำ�เป็นต้องมีคว�มคล่องตัว	 ยืดหยุ่น	 รวดเร็ว	 ถูกต้อง	และเป็นที่
พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

	 ง�นด�้นก�รเงนิ	ก�รบญัช	ีพสัด	ุและตรวจสอบแผนง�นโครงก�รเปน็สว่นสำ�คญัยิง่ในก�รขบัเคลือ่น
ง�นของ	สสส.	ที่มุ่งจะให้เกิดคว�มยืดหยุ่น	เพิ่มประสิทธิภ�พ	มีคว�มรวดเร็ว	น่�เชื่อถือ	โดยให้เกิดคว�ม
สมดลุกบัระบบตรวจสอบและควบคมุภ�ยในขององคก์ร	โดยในชว่งแผนหลกั	๒๕๕๘	–	๒๕๖๐	จะมแีนวท�ง
ก�รดำ�เนินง�นดังนี้

	 ๑.	 มีก�รพัฒน�ระบบบริห�รพัสดุ	 จัดทำ�ทะเบียนครุภัณฑ์	 เพื่อรองรับก�รสนับสนุน	 ภ�คี	 
เครือข่�ย	อย่�งเป็นระบบ	รัดกุม	ตรวจสอบได้	และส�ม�รถดำ�เนินก�รปิดงบก�รเงินได้อย่�งถูกต้องเป็น
ไปต�มกฎหม�ยกำ�หนด	ต�มแผนง�น	หมวดเงิน	และหมวดบัญชี	ตลอดจนมีระบบก�รควบคุมครุภัณฑ์ 
ที่ส�ม�รถตรวจนับได้	 มีก�รจัดทำ�แผนคว�มต้องก�รพัสดุของโครงก�รที่เหม�ะสม	มีก�รดูแลและก�ร 
เก็บรักษ�อย่�งดี	ส�ม�รถนำ�ม�บริห�รจัดก�รให้เกิดคว�มคุ้มค่�	เพื่อลดต้นทุนในก�รดำ�เนินง�น		
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	 ๒.	 ปรับปรุงกระบวนก�รให้บริก�รท�งด้�นก�รเงิน	 บัญชี	 และพัสดุอย่�งต่อเนื่อง	 เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิ�พ	ลดขัน้ตอนก�รทำ�ง�น	ผ�่นก�รจดัทำ�ขัน้ตอนม�ตรฐ�นก�รปฏบิตังิ�น	ก�รปรบัปรงุระเบยีบ
แนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง	และก�รสือ่ส�รอย�่งตอ่เนือ่ง	โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ระบบก�รเงนิ	บญัชแีละทรพัยส์นิ
ภ�ยในองค์กร	ก�รบริห�รพัสดุขององค์กรและภ�คี	ก�รลงบัญชีออนไลน์สำ�หรับภ�คี			

	 ๓.	 พัฒน�ระบบส�รสนเทศ	 เพื่อสนับสนุนก�รบริห�รจัดก�รที่ส�ม�รถจัดก�รข้อมูลได้อย่�ง 
ถกูตอ้งเปน็ไปต�มหลกัก�รและนโยบ�ยบญัชภี�ครฐั	รวมทัง้ม�ตรฐ�นก�รบญัชทีัว่ไป	(กรณนีโยบ�ยบญัช ี
ภ�ครัฐไม่ได้กำ�หนดไว้)	ส�ม�รถร�ยง�นผลที่ถูกต้องและรวดเร็ว

	 ๔.	 พฒัน�บคุล�กรฝ�่ยบญัชแีละก�รเงนิ	ใหม้สีมรรถนะในก�รเปน็ผูน้ำ�ในด�้นก�รพฒัน�นวตักรรม
ด้�นก�รบริห�รที่มีประสิทธิภ�พทันสมัย	 และส�ม�รถถ่�ยทอดง�นของฝ่�ยได้เป็นอย่�งดี	 รวมทั้งก�ร
ให้ก�รบริก�รที่เป็นเลิศแก่ภ�คี

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 คว�มก�้วหน�้อย�่งรวดเรว็ของเทคโนโลยสี�รสนเทศ	เปน็ปจัจยัทีส่ำ�คญัทีท่ำ�ใหว้ธิกี�รทำ�ง�นตอ้งมี
ก�รปรบัเปลีย่นใหท้นักบัก�รเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมผูใ้ชง้�น	สสส.	ไดต้ระหนกัถงึปจัจยั
สำ�คญัในก�รเปลีย่นแปลงนี	้จงึไดใ้หค้ว�มสำ�คญักบัก�รใชเ้ทคโนโลยสี�รสนเทคในก�รเพิม่ประสทิธภิ�พ
ของก�รทำ�ง�นทั้งของเจ้�หน้�ที่	สสส.	และภ�คีที่กระจ�ยอยู่ทั่วประเทศ

	 ในช่วงแผนหลัก	๒๕๕๘	–	๒๕๖๐	ง�นด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ	จะมุ่งที่จะตอบสนองต่อก�รสร้�ง
องคค์ว�มรูใ้นก�รบรหิ�รจดัก�รและว�งแผนเพือ่ตอบสนองตอ่ก�รสง่เสรมิใหเ้จ�้หน�้ทีม่วีสิยัทศันค์ดิก�ร
ใหม่อย่�งสร้�งสรรค์	(be	proactive)	ดังนี้

	 ๑.	 พัฒน�ประสิทธิภ�พของระบบสนับสนุนก�รตัดสินใจของผู้บริห�รและก�รบริห�รโครงก�ร	

	 ๒.	 พัฒน�ระบบก�รจัดก�รคว�มรู้เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรเพื่อมุ่งสู่ 
ก�รจัดก�รคว�มรู้	 โดยพัฒน�ระบบและม�ตรฐ�นก�รจัดเก็บข้อมูลอย่�งถูกต้อง	 เหม�ะสม	ครบถ้วน	 
ก�รสบืคน้และแบง่ปนัขอ้มลูทีร่วดเรว็	แมน่ยำ�	ก�รนำ�เอ�ขอ้มลูไปวเิคร�ะหเ์พือ่ประโยชนใ์นก�รบรหิ�รง�น

	 ๓.	 เพิม่ประสทิธภิ�พ	คว�มมัน่คงปลอดภยัของก�รใหบ้รกิ�รระบบเทคโนโลยสี�รสนเทศขององคก์ร	
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศที่เป็นโครงสร้�งพื้นฐ�นขององค์กร	 ก�รให้บริก�รที่เป็น
พื้นฐ�น	รวมทั้งก�รจัดทำ�แผนรองรับคว�มเสี่ยงและเหตุฉุกเฉิน	ทั้งนี้เพื่อให้เกิดคว�มมั่นใจได้ว่�	 ระบบ
จะส�ม�รถให้บริก�รได้อย่�งต่อเนื่องแม้จะมีเหตุฉุกเฉิน	

ด้านอ�านวยการบริหารจัดการส�านักงาน

	 ง�นด้�นอำ�นวยก�รมีบทบ�ทหน้�ที่ในก�รให้ก�รบริก�รในกระบวนก�รหลักที่เป็นกระบวนก�ร 
ที่สำ�คัญขององค์กร	 เช่น	 ก�รให้บริก�รง�นบริห�รง�นทั่วไป	 ก�รจัดก�รอ�ค�รศูนย์เรียนรู้สุขภ�วะ	 
ก�รให้บริก�รด้�นก�รจัดซื้อจัดจ�้ง	 ก�รให้บริก�รศูนย์สัญญ�	ก�รให้ก�รบริก�รด้�นกฎหม�ย	และก�ร
ให้ก�รบริก�รด้�นส�รบรรณและเอกส�ร	เป็นต้น	ซึ่งจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องมีก�รปรับปรุงกระบวนก�ร
ให้ก�รบริก�รอย่�งต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิภ�พ	ประสิทธิผล	 และสร้�งคว�มพึงพอใจแก่ผู้รับบริก�ร	 
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ดังนั้น	ภ�รกิจหลักของง�นด้�นอำ�นวยก�รบริห�รจัดก�รสำ�นักง�น	จึงต้องปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�น	 
จดัทำ�ขัน้ตอนม�ตรฐ�นก�รปฏบิตังิ�น	ก�รปรบัปรงุระเบยีบแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง	ก�รรบัฟงัคว�มคดิเหน็ 
ของผู้รับบริก�รเพื่อนำ�ม�สู่ก�รปรับปรุงง�น	เป็นต้น

	 ในช่วงแผนหลัก	 ๒๕๕๘	 –	 ๒๕๖๐	 ง�นด้�นอำ�นวยก�รบริห�รจัดก�รสำ�นักง�นจะดำ�เนินง�น 
ต่อเนื่องจ�กแผนในช่วงก่อน	ดังนี้

	 ๑.	 ก�รขย�ยขอบเขตของก�รใหบ้รกิ�รจดัก�รอ�ค�รศนูยเ์รยีนรูส้ขุภ�วะ	ใหส้อดคลอ้งกบันโยบ�ย
และแผนกลยทุธข์องศนูยเ์รยีนรู้	ทีเ่นน้ก�รขย�ยเวล�	ขอบเขต	และคณุภ�พของก�รใหบ้รกิ�ร	โดยเฉพ�ะ
ก�รให้บริก�รในก�รใช้ประโยชน์จ�กพื้นที่แก่	เจ้�หน้�ที่	ภ�คีเครือข่�ย	และส�ธ�รณชนทั่วไป	

	 ๒.	 ปรับปรุงขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นต�มม�ตรฐ�น	ปรับกฎระเบียบให้ทันสมัย	 และก�รสื่อส�รแก่
ผู้ใช้บริก�รอย่�งทั่วถึง	ทั้งนี้เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจในกระบวนก�รปฏิบัติง�นที่สอดคล้องกัน	เพิ่มคุณภ�พ
ของก�รให้บริก�ร	 โดยลดคว�มล่�ช้�ของกระบวนก�รและลดคว�มผิดพล�ดจ�กก�รปฏิบัติง�นใน 
ทุกกระบวนก�ร

	 ๓.	 ก�รพัฒน�บุคล�กรและก�รขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมขององค์กรจ�กง�นประจำ�		

ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

	 ก�รพัฒน�นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์	 ครอบคลุมก�รดำ�เนินง�นตลอดวงจรของก�รบริห�รและ
พัฒน�คุณภ�พ	ได้แก่ก�รวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์และศักยภ�พขององค์กรสำ�หรับก�รว�งแผนและกำ�หนด
ยุทธศ�สตร์ดำ�เนินง�น	ก�รแปลงแผนไปสู่ก�รปฏิบัติ	ก�รวิเคร�ะห์	จัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญและเสนอท�ง
เลือกในก�รดำ�เนินง�นต�มแผน	ก�รวิเคร�ะห์ผลก�รดำ�เนินง�นและจัดทำ�ท�งเลือกเชิงนโยบ�ยเพื่อก�ร
ยกระดับก�รพัฒน�ก�รทำ�ง�นของกองทุนอย่�งต่อเนื่อง

	 ง�นด้�นนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ในช่วงแผนหลัก	๒๕๕๘	–	๒๕๖๐	สสส.	จะมีจุดเน้นดังนี้

	 ๑.	 ก�รจัดตั้งหน่วยยุทธศ�สตร์	(Strategic	Think	Tank)	เพี่อสนับสนุนก�รจัดทำ�นโยบ�ยและ
ยทุธศ�สตร	์สร�้งคว�มรู	้กลไก	และวธิกี�รใหม่ๆ 	ในก�รตอบสนองตอ่ปญัห�และคว�มตอ้งก�รของสงัคม
ที่หล�กหล�ย	อันจะนำ�ไปสู่ก�รสร้�งนวัตกรรมของก�รสร้�งเสริมสุขภ�พและนวัตกรรมท�งสังคม

	 ๒.	 ก�รเพิ่มคว�มเข้มข้นในก�รแปลงยุทธศ�สตร์สู่ก�รปฏิบัติ	 โดยกระบวนก�รก�รมีส่วนร่วมและ
คว�มรู้สึกเป็นเจ้�ของ	เช่น	ก�รติดต�มผลและก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�นต�มยุทธศ�สตร์เพื่อ
ก�รกำ�หนดและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่เหม�ะสม	ก�รพัฒน�และกำ�หนดตัวชี้วัดในระดับต่�งๆ	 จ�กระดับ
ประเทศ	ไปสู่ระดับองค์กรและบุคคลที่วัดผลได้อย่�งเหม�ะสม	เที่ยงตรง	

ด้านการตรวจสอบภายใน

	 ก�รตรวจสอบภ�ยใน	(Internal	Audit)	เปน็ปจัจยัสำ�คญัในก�รปฏบิตังิ�นด�้นต�่งๆ	ภ�ยในองคก์ร
ใหส้ำ�เรจ็	เปน็ไปต�มวตัถปุระสงคแ์ละเป�้หม�ยทีก่ำ�หนด	เพือ่เพิม่คณุค�่และปรบัปรงุก�รปฏบิตังิ�นของ
องคก์รใหด้ขีึน้	รวมทัง้เปน็ก�รใหข้อ้มลูกบัฝ�่ยบรหิ�รและเปน็หลกัประกนัขององคก์รในด�้นก�รประเมนิ
ประสิทธิผลและประสิทธิภ�พของระบบก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม	 โดยอยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของ



๙๓	งบประม�ณอ�จมีก�รปรับเปลี่ยนให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ในแต่ละปีได้

     งบประมาณ (ล้านบาท)
  ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

	 ง�นพัฒน�และจัดก�รกลุ่มง�นกล�ง	 ๒๘๙	 ๒๘๕	 ๒๘๐
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คณะอนุกรรมก�รกำ�กับดูแลก�รตรวจสอบภ�ยใน	 ซึ่งมีผู้ตรวจสอบภ�ยในทำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�รและ
หน่วยบริห�รจัดก�ร

	 ก�รตรวจสอบภ�ยในในชว่งแผนหลกั	๒๕๕๘	–	๒๕๖๐	สสส.	ใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รตรวจสอบภ�ยใน
ส�มด้�น	 ได้แก่	 ด้�นก�รเงินบัญชี	 (Financial	Audit)	 ด้�นก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนด	 (Compliance	
Audit)	 และด้�นก�รดำ�เนินง�น	 (Operating/	 Performance	Audit)	 ก�รปฏิบัติต�มผลก�รปฏิบัติ
ต�มข้อเสนอแนะในร�ยง�นผลก�รตรวจสอบ	และติดต่อประส�นง�นกับผู้รับตรวจ	ก�รให้คำ�แนะนำ�ใน
ก�รแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง	 และพัฒน�เครื่องมือก�รปฏิบัติง�นเพื่อก�รควบคุมภ�ยในที่ดีและป้องกัน
คว�มเสี่ยง

ด้านการบริหารความเสี่ยง

	 ก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งของกองทนุสนบัสนนุก�รสร�้งเสรมิสขุภ�พ	มคีณะทำ�ง�นบรหิ�รคว�มเสีย่ง
รับผิดชอบในก�รกำ�หนดนโยบ�ย	 กำ�กับดูแลและให้ข้อเสนอแนะ	 โดยยึดแนวท�งก�รดำ�เนินง�นต�ม 
หลักส�กล	และสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

	 แนวท�งก�รดำ�เนินง�นในช่วงแผนหลัก	๒๕๕๘	–	๒๕๖๐	สสส.	ทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติ
ก�รต�มม�ตรฐ�นก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งส�กลหรอืม�ตรฐ�นก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งทีเ่ปน็ทีย่อมรบัทัว่ไป	
ก�รกำ�หนดแผนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงจะครอบคลุมถึงก�รระบุคว�มเสี่ยง	 ส�เหตุของคว�มเสี่ยง	 ก�ร
จัดระดับคว�มสำ�คัญของคว�มเสี่ยงในทุกด้�น	ก�รระบุผู้รับผิดชอบ	 วิธีก�รในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงให้
เหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 และก�รทบทวนแผนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเป็นระยะเพื่อให้เหม�ะสมกับ
สถ�นก�รณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

งบประมาณ๙๓



ส่วนที่๔
ภาคผนวก

๑ นิยามศัพท์ 

๒ นโยบายการเงินและงบประมาณ 

๓ กระบวนการการปรับปรุงแผนหลัก 

๔ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุน 
 โครงการและกิจกรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ กองทุนสนับสนุน 
 การสร้างเสริมสุขภาพ 

๕ กรอบอัตราก�าลัง ๓ ปี 
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 ทิศทางและเป้าหมายกองทุนระยะ ๑๐ ปี	 หม�ยคว�มว่�	 เอกส�รที่ชี้ทิศท�งและเป้�หม�ยของ
กองทุน	 ซึ่งจะแสดงร�ยละเอียดของวิสัยทัศน	์พันธกิจ	 เป้�หม�ย	และยุทธศ�สตร์	 ในระยะเวล�	๑๐	ปี	 
โดยเป็นเอกส�รหลักสำ�หรับจัดทำ�แผนหลักและแผนก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี

 แผนหลัก	(master	plan)	หม�ยคว�มว่�	แผนก�รดำ�เนินง�นของกองทุนต�มม�ตร�	๒๑	(๑)	ซึ่ง
จะแสดงร�ยละเอยีดของเป้�หม�ย	ยทุธศ�สตร	์วตัถปุระสงค์	ตวัชีว้ดั	แผน	และกรอบงบประม�ณในระยะ
เวล�	๓	ปี	โดยเป็นเอกส�รหลักสำ�หรับจัดทำ�แผนก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี

 แผนการด�าเนินงานประจ�าปี	 หม�ยคว�มว่�	 แผนก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นต�มม�ตร�	๒๑	
(๒)	 ซึ่งจะแสดงร�ยละเอียดของเป้�หม�ย	 ยุทธศ�สตร์	 วัตถุประสงค์	 ตัวชี้วัด	 แผน	กลุ่มแผนง�น	และ 
งบประม�ณ	ในระยะเวล�	๑	ปี

 แผน (plan)	 หม�ยคว�มว่�	 กลุ่มของแผนง�น	 ชุดโครงก�ร	หรือโครงก�รที่มีคว�มเกี่ยวเนื่อง
สอดคล้องกัน	อันจะนำ�ไปสู่ก�รบรรลุเป้�หม�ยที่สำ�คัญในก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ

 แผนงาน (program)	หม�ยคว�มว่�	กลุ่มของชุดโครงก�ร	หรือโครงก�ร	ซึ่งมีกิจกรรมที่สัมพันธ์
กันเพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยต�มแผนง�น

 ชุดโครงการ (project package)	หม�ยคว�มว่�	กลุ่มของโครงก�ร	ซึ่งมีคว�มสัมพันธ์กัน	เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของชุดโครงก�ร	

 โครงการ (project)	 หม�ยคว�มว่�	 กลุ่มของกิจกรรมซึ่งมีคว�มเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน	 เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงก�ร

 ทุกคน	 หม�ยถึง	 ทุกคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทย	 โดยไม่มีก�รแบ่งแยกต�มฐ�นะท�งเศรษฐกิจ	
สังคม	สภ�พท�งก�ย	คว�มพิก�ร	เพศ	อ�ยุ	ถิ่นที่อยู่	เชื้อช�ติ	สัญช�ติ	ศ�สน�	วัฒนธรรม	คว�มเชื่อ	และ
อุดมก�รณ์ท�งก�รเมือง	

นิย�มศัพท์

ภาคผนวก ๑
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 สขุภาพหรอืสขุภาวะ	หม�ยคว�มว�่	ภ�วะของมนษุยท์ีส่มบรูณท์ัง้ท�งก�ย	ท�งจติ	ท�งปญัญ�	และ
ท�งสงัคม	เชือ่มโยงกนัเปน็องคร์วมอย�่งสมดลุ	(พระร�ชบญัญตัสิขุภ�พแหง่ช�ต	ิพ.ศ.	๒๕๕๐	ม�ตร�	๓)	
ประกอบด้วยสี่มิติ	ได้แก่	สุขภ�วะท�งก�ย	ท�งจิต	ท�งปัญญ�	และท�งสังคม	

 สุขภาวะทางกาย	 หม�ยถึง	 ก�รมีร่�งก�ยที่สมบูรณ์แข็งแรง	 มีเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ท่�มกล�ง
สิ่งแวดล้อมที่ดี	ไม่มีอุบัติภัย	

 สุขภาวะทางจิต	หม�ยถึง	จิตใจที่เป็นสุข	ปรับตัวได้เมื่อเผชิญปัญห�และคว�มเปลี่ยนแปลง	

 สุขภาวะทางปัญญา	หม�ยถึง	ก�รรอบรู้	รู้เท่�ทันสรรพสิ่ง	มีคว�มเมตต�กรุณ�	มีสติ	สม�ธิ		

 สุขภาวะทางสังคม	หม�ยถึง	ก�รอยู่ร่วมกันด้วยดี	ในครอบครัว	ชุมชน	สถ�นที่ทำ�ง�น	คนในชุมชน	
รวมถึงก�รมีบริก�รท�งสังคมที่ดี	มีคว�มเสมอภ�คและมีสันติภ�พ	

 ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ	 หม�ยถึง	ปัจจัยที่เพิ่มโอก�สของก�รเกิดโรคและผลกระทบต่อ	สุขภ�วะ
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล	 ซึ่งอ�จก่อให้เกิดผลกระทบได้ทั้งท�งตรงและท�งอ้อม	 และไม่เพียงส่งผล 
กระทบตอ่สขุภ�พท�งก�ยเท�่นัน้	ห�กยงัสง่ผลกระทบตอ่สขุภ�วะท�งจติ	ท�งปญัญ�	และท�งสงัคมดว้ย	

 ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ (social determinants of health : SDH) หม�ยถึง	
สภ�พคว�มเป็นอยู่ในชีวิตประจำ�วัน	สภ�พแวดล้อมที่บุคคลเกิด	เติบโต	มีชีวิต	ทำ�ง�น	โดยสภ�พเหล่�นี้ 
ถูกกำ�หนดจ�กนโยบ�ยของฝ่�ยบริห�ร	 ซึ่งกำ�หนดวิธีก�รในก�รกระจ�ยอำ�น�จและทรัพย�กร	 ทั้งใน 
ระดับโลก	 ระดับประเทศ	และระดับท้องถิ่น	ปัจจัยท�งสังคมเหล่�นี้ส่งผลให้เกิดคว�มไม่เสมอภ�ค	และ
คว�มไม่เป็นธรรมท�งสุขภ�พ	(health	inequalities)	ทั้งในและระหว่�งประเทศ

 อายคุาดเฉลีย่เมือ่แรกเกดิ (life expectancy at birth)	หม�ยถงึ	จำ�นวนปทีีค่�ดว�่คนจะมชีวีติ
อยู่ต่อไป	นับตั้งแต่ปีที่เกิด	

 อายุคาดเฉล่ียเม่ือแรกเกิดท่ีมีสุขภาวะ (health adjusted life expectancy at birth)	หม�ยถึง	
จำ�นวนปีโดยเฉลี่ยที่ค�ดว่�คนจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่�งมีสุขภ�วะ	นับตั้งแต่ปีที่เกิด	

 ขีดความสามารถ (capability)	หม�ยถึง	คว�มส�ม�รถในก�รแสดงพฤติกรรม	ซึ่งเป็นทุนมนุษย์
ที่เป็นผลรวมของคว�มรู้คว�มชำ�น�ญและคว�มส�ม�รถ

 นวัตกรรมสังคม	 หม�ยถึง	 กลยุทธ์	 กรอบแนวคิด	คว�มคิดและองค์กรใหม่ๆ	ที่ตอบสนองคว�ม
ต้องก�รของสังคมในทุกรูปแบบที่นำ�ไปสู่ก�รขย�ยตัวหรือก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งของภ�คประช�
สังคม	 ในขณะที่	 ศูนย์นวัตกรรมสังคม	มห�วิทย�ลัยสแตนฟอร์ด	สหรัฐอเมริก�	 ได้นิย�ม	 “นวัตกรรม
สงัคม”	ว�่หม�ยถงึกระบวนก�รคดิคน้	หลกัประกนัในก�รสนบัสนนุ	และก�รปฏบิตัติ�มวธิกี�รใหม่ๆ 	เพือ่
แก้ปัญห�สังคม	หรือตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของสังคม

 กจิการเพือ่สงัคม	หม�ยถงึ	ก�รทีภ่�คเอกชนซึง่เปน็บคุคล	กลุม่บคุคลหรอืชมุชนไดป้ระกอบกจิก�ร
หรือดำ�เนินก�รโดยมีเป้�หม�ยอย่�งชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อแก้ไขปัญห�และพัฒน�ชุมชน	สังคมหรือ 
สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก	มีร�ยรับจ�กก�รข�ย	ก�รผลิตสินค้�	หรือก�รให้บริก�ร	 ซึ่งมิได้มุ่งกำ�ไรสูงสุดต่อ 
ผู้ถือหุ้นหรือเจ้�ของกิจก�ร	หรือก�รดำ�เนินก�ร	
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 ชมุชน หม�ยถงึ	กลุม่คนทีอ่�ศยัอยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนัหรอืต�่งพืน้ทีก่ไ็ด	้แตก่ลุม่บคุคลเหล�่นัน้	จะตอ้ง
มีคว�มสนใจร่วมกัน	(common	interest)	มีคว�มสัมพันธ์กัน	(relationship)	มีก�รกระทำ�ระหว่�งกัน	
(interaction)	มีคว�มรู้สึก	(sense)	และมีสถ�บันสังคมหรือระบบวัฒนธรรมที่ตอบสนองคว�มจำ�เป็น
เพื่อก�รดำ�รงอยู่ของมนุษย์	เช่น	สถ�บันครอบครัว	เครือญ�ติ	ก�รเมืองก�รปกครอง	ศ�สน�	ศิลปะ

 ท้องถิ่น	 ต�มพจน�นุกรมฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�น	พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 หม�ยถึง	 ท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง
โดยเฉพ�ะ	ซึ่งเน้นถึงลักษณะท�งสภ�พแวดล้อมท�งภูมิศ�สตร์และท�งธรรมช�ติ	ที่มีคว�มเป็นขอบเขต 
เฉพ�ะพื้นที่นั้นๆ	 เป็นสำ�คัญ	 เช่น	ประเพณีท้องถิ่น	 ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	 และยังมีคว�มหม�ยที่กำ�หนด
ขอบเขตของพื้นที่ระดับย่อยต�มเขตก�รปกครอง	 ได้แก่	 หมู่บ้�น	 ตำ�บล	 อำ�เภอ	 จังหวัด	 หรือเป็น 
หน่วยง�นระดับรองไปจ�กหน่วยง�น	 เช่น	 เทศบ�ล	องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล	สำ�หรับก�รดำ�เนินง�น 
ของ	 สสส.	 ที่มุ่งทำ�ง�นผ่�นท้องถิ่นจะหม�ยถึงขอบเขตพื้นที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไก 
ในก�รส่งเสริม	สนับสนุน	และประส�นให้ภ�คส่วนต่�งๆ	ในพื้นที่ร่วมคิด	ร่วมทำ�	ร่วมรับผิดชอบ	ร่วมรับ
ประโยชน์	 ร่วมตรวจสอบ	 รวมถึงก�รประส�นกับภ�ยนอกที่เป็นก�รตอบสนองต่อก�รพัฒน�คุณภ�พ
ชีวิตของคนในชุมชน

	 นิย�มศัพท์ดังกล่�วข้�งต้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก�รสื่อส�รให้ผู้อ่�นเข้�ใจตรงกัน	 และนำ�ไปใช้ใน 
ก�รจัดทำ�แผนก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี	รวมถึงแผนง�น	โครงก�รที่เกี่ยวข้องต่อไป



๙๔ ในก�รประชมุคณะอนกุรรมก�รนโยบ�ยท�งก�รเงนิเมือ่วนัที	่๙	เมษ�ยน	๒๕๕๗	ทีป่ระชมุ	ได้เหน็ชอบให้ปรบัระดบัเงนิทนุสำ�รองขัน้ตำ�่เพือ่
รองรับคว�มผันผวนที่อ�จเกิดขึ้นได้ในอน�คตให้อยู่ที่	๑,๐๐๐	–	๑,๕๐๐	ล้�นบ�ทด้วย	และเมื่อวันที่	๑๖	พฤษภ�คม	๒๕๕๗	คณะกรรมก�ร
กองทุนได้ให้คว�มเห็นชอบต�มที่คณะอนุกรรมก�รนโยบ�ยท�งก�รเงินเสนอ
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นโยบ�ยก�รเงินและงบประม�ณ

ภาคผนวก ๒
นโยบายทางการเงิน

	 ๑.	 รักษ�ปริม�ณเงินทุนให้มีสภ�พคล่องและเพียงพอต่อภ�ระผูกพัน

	 ๒.	 รักษ�เงินทุนสำ�รองเพื่อรองรับคว�มผันผวนที่อ�จเกิดขึ้นได้ในอน�คต๙๔	 

	 ๓.	 รักษ�ยอดเงินรวมผูกพันโครงก�รต่�งๆ	 มิให้มีเงินคงเหลือสุทธิของกองทุนม�กเกินไปโดย 
ไร้เหตุผลอันสมควร

	 ๔.	 ก�รบริห�รจัดก�รเงินทุนที่ยังไม่ถึงกำ�หนดเบิกจ่�ยให้เกิดผลตอบแทนที่เหม�ะสม

	 เพื่อสอดคล้องกับร�ยรับจ�กภ�ษีและสนับสนุนให้	 สสส.	บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบ�ยก�รเงิน 
ข้�งต้น	 คณะอนุกรรมก�รนโยบ�ยท�งก�รเงินจึงได้เสนอให้จัดทำ�งบประม�ณแบบข�ดดุล	 เป็นระยะ
เวล�	 ๓	ปี	 (๒๕๕๘	 –	๒๕๖๐)	 และค�ดว่�จะส�ม�รถปรับเข้�สู่ระบบงบประม�ณแบบสมดุลได้ภ�ยใน 
ป	ี๒๕๖๑	และบรรลเุป�้หม�ยในก�รรกัษ�เงนิทนุสำ�รองเพือ่รองรบัคว�มผนัผวนทีอ่�จเกดิขึน้ไดใ้นอน�คต
ได้ภ�ยในปี	๒๕๕๙

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๖,๐๐๐	

๕,๐๐๐	

๔,๐๐๐	

๓,๐๐๐	

๒,๐๐๐	

๑,๐๐๐	

๐ ๑,
๕๘

๕	
	

๑๕
๐

๒๕
๔๕

๒๕
๕๓
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๒๕
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๒๕
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๒๕
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๒๕
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ร�ยได้รวม		 	 ร�ยจ่�ยรวม
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	 ๒๕๕๕	 ๒๕๕๖	 ๒๕๕๗	 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๙	 ๒๕๖๐

ร�ยได้ภ�ษี		 ๓,๕๖๑	 ๓,๘๑๒	 ๓,๙๘๒	 ๔,๒๒๑	 ๔,๔๗๔	 ๔,๗๔๓

ร�ยได้อื่น	 ๒๐๘	 ๒๖๑	 ๒๖๗	 ๒๒๓	 ๒๑๘	 ๒๑๕

ร�ยได้รวม	 ๓,๗๗๐	 ๔,๐๗๓	 ๔,๒๔๙	 ๔,๔๔๔	 ๔,๖๙๒	 ๔,๙๕๘

ค่�ใช้จ่�ยอุดหนุนโครงก�ร	 ๓,๒๒๔	 ๓,๔๘๕	 ๔,๓๖๓	 ๔,๖๒๖	 ๔,๗๓๒	 ๔,๖๙๒

ค่�ใช้จ่�ยบริห�รโครงก�ร	 ๑๑๓	 ๑๔๔	 ๑๑๖	 ๑๒๓	 ๑๒๕	 ๑๒๔

ค่�ใช้จ่�ยอื่น	 ๑๙๔	 ๒๑๔	 ๒๕๙	 ๒๖๙	 ๒๗๒	 ๒๖๘

ค่�ใช้จ่�ยรวม	 ๓,๕๓๑	 ๓,๘๔๒	 ๔,๗๓๘	 ๕,๐๑๘	 ๕,๑๒๙	 ๕,๐๘๕

ร�ยรับสูงกว่�ค่�ใช้จ่�ยสุทธิ	 ๒๓๘	 ๒๓๑	 -๔๘๙	 -๕๗๔	 -๔๓๗	 -๑๒๗

สถ�นะเงินลงทุนปล�ยงวด	 ๒,๗๓๒	 ๒,๙๖๒	 ๒,๔๗๔	 ๑,๙๐๐	 ๑,๔๖๓	 ๑,๓๓๖

วงเงินอนุมัติ		 ๓,๙๕๖	 ๔,๗๐๐	 ๔,๘๐๐	 ๕,๑๐๐	 ๕,๐๐๐	 ๔,๙๐๐

ภ�ระผูกพันที่จำ�เป็นต้องจ่�ย	 	 	 ๑,๖๑๓	 ๑,๕๒๒	 ๑,๕๙๑	 ๑,๖๒๘

สรุปประมาณการสถานะทางการเงินประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐                         

หน่วย:	ล้�นบ�ท

ประมาณการเงินลงทุน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
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เงินลงทุน	ณ	สิ้นปีงบประม�ณ

๔,๐๐๐	
๓,๕๐๐	
๓,๐๐๐	
๒,๕๐๐	
๒,๐๐๐	
๑,๕๐๐	
๑,๐๐๐	
๕๐๐	
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กำ�หนดสมมุติฐ�นในก�รจัดทำ�ประม�ณก�รที่สำ�คัญ	ประกอบด้วย	

	 •	 อัตร�เงินเฟ้อเฉลี่ยร้อยละ	๓.๐	ต่อปี	

	 •	 สัดส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รทุนต่อตร�ส�รหนี้และเงินฝ�ก	เฉลี่ยร้อยละ	๑๐	ต่อ	๙๐	

	 •	 อัตร�ผลตอบแทนเงินลงทุน	(รวมทุกประเภท)	เฉลี่ยร้อยละ	๓.๐	ต่อปี

	 •	 ค่�เสื่อมร�ค�เฉลี่ยร้อยละ	๕.๐	ต่อปี		

	 •	 สัดส่วนก�รเบิกจ่�ยโครงก�รใหม่ต่อวงเงินอนุมัติเฉลี่ยร้อยละ	๓๕.๐	ต่อปี

	 •	 สัดส่วนก�รเบิกจ่�ยต่อเนื่องต่อยอดภ�ระผูกพันเฉลี่ยร้อยละ	๗๐.๐	ต่อปี

	 •	 สัดส่วนงบประม�ณเพื่อสนับสนุนปัจจัยเสี่ยงหลักเฉลี่ยร้อยละ	๓๓.๐	ต่อปี

หม�ยเหตุ:	 พิจ�รณ�กำ�หนดสมมุติฐ�นโดยก�รอ้�งอิงจ�กผลก�รดำ�เนินง�นจริงย้อนหลัง	 ๑๑	 ปี	 
(๒๕๔๕	–	๒๕๕๕)

	 ในก�รจดัสรรงบประม�ณเพือ่ใชใ้นแตล่ะแผนนัน้	สสส.	ไดค้ำ�นงึถงึคว�มสอดคลอ้งกบัแนวนโยบ�ย
ในก�รจดัทำ�แผนหลกั	๓	ป	ี(๒๕๕๘	–	๒๕๖๐)	จำ�นวน	๕	ขอ้รวมถงึคว�มจำ�เปน็เรง่ดว่นของประเดน็ปญัห�
สุขภ�พต�มลำ�ดับของปัจจัยเสี่ยงท�งสุขภ�พ	 ตลอดจนคำ�นึงถึงคว�มเป็นไปได้ในก�รบริห�รจัดก�ร 
งบประม�ณอย่�งมีประสิทธิภ�พอีกด้วย

เด็ก เยาวชน 
ประชากรกลุ่มเฉพาะ ๑๑%

ปัจจัยเสี่ยงหลัก ๓๔%

ปัจจัยเสื่ยงอื่นๆ ๘%

องค์กร 
และกลไก 

๑๐%

ชุมชน ๑๒%

ส่งเสริมโอกาส 
และนวัตกรรม ๖ %

บริหารจัดการ ๕%

สื่อสาร และ 
การเรียนรู้ ๑๓%

สัดส่วนการแบ่งงบประมาณรวมทั้ง ๓ ปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) 
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กระบวนก�รปรับปรุงแผนหลัก	

ภาคผนวก ๓
	 หลักเกณฑ์และวิธีก�รจัดสรรเงินเพื่อก�รสนับสนุนโครงก�รและกิจกรรม	พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ข้อ	 ๕.๒	
กำ�หนดให้ผู้จัดก�รจัดทำ�แผนหลักระยะเวล�	๓	ปี	 ต�มแนวท�งของทิศท�งและเป้�หม�ยกองทุนระยะ	
๑๐	ปี	 เพื่อขอคว�มเห็นชอบต่อคณะกรรมก�ร	และต้องปรับปรุงเมื่อครบกำ�หนด	๓	ปี	 โดยให้ผู้จัดก�ร 
จัดประชุมคณะกรรมก�รบริห�รแผนและภ�คีเพื่อจัดทำ�แผนหลัก	เพื่อระดมก�รมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�
แผนหลกัอย�่งกว�้งขว�ง	จ�กนัน้ใหเ้สนอตอ่คณะกรรมก�รเพือ่พจิ�รณ�ใหค้ว�มเหน็ชอบแผนหลกัภ�ยใน
เดือนสิงห�คมของปีที่พิจ�รณ�	นอกจ�กนี้	ยังกำ�หนดให้คณะอนุกรรมก�รนโยบ�ยท�งก�รเงินวิเคร�ะห์
และเสนอกรอบวงเงินงบประม�ณประจำ�ปีของกองทุน	 โดยจัดทำ�เป็นระยะเวล�	๓	ปี	 แล้วให้เสนอต่อ 
คณะกรรมก�รเพื่อพิจ�รณ�เห็นชอบภ�ยในเดือนพฤษภ�คมของทุกปี

 การจัดท�าแผนหลัก ๓ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) มีกระบวนการและขั้นตอนสรุปได้ดังนี้

 ๑. คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่	๒๐	พฤษภ�คม	๒๕๕๔	มีมติให้คว�มเห็นชอบ

  ๑) เอกสารชี้ทิศทางเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ๑๐ ปี (๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) และให้	สสส.	ใช้เป็น
กรอบแนวท�งในก�รจัดทำ�แผนหลัก	๒๕๕๘	–	๒๕๖๐	และแผนก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี	๒๕๕๘

  ๒) หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนโครงก�รและกิจกรรม	พ.ศ.	๒๕๕๔

 ๒. คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที	่ ๑๔	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๖	มีมติให้คว�มเห็นชอบกรอบนโยบ�ยและแนวท�งก�รจัดทำ�แผนหลัก	
๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	ดังนี้

  ๑) ใช้ทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ๑๐ ปี	เพื่อก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�น	และมุ่งเน้น
คว�มเป็นธรรมท�งสุขภ�พ	ภ�ยใต้กลไกก�รติดต�มและประเมินผลที่มีประสิทธิภ�พ

  ๒) ขยายฐานผู้รับประโยชน์ ผ่�นก�รพัฒน�จ�กทุนคว�มรู้	 เพื่อเสริมพลังสังคมให้เกิด
คว�มตื่นรู้ในด้�นสุขภ�พ	ในประช�กรที่กว้�งขว�งขึ้น
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  ๓) สร้างความยั่งยืน	 โดยมุ่งเน้นก�รทำ�ง�นเชื่อมโยงระบบและกลไกขับเคลื่อนหลัก	พัฒน�
ศักยภ�พภ�คีเครือข่�ย	รวมถึงขย�ยก�รทำ�ง�นสู่น�น�ช�ติ

  ๔) มุ่งสร้างนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ	 ทั้งด้�นคว�มรู้	 ก�รสื่อส�ร	 ก�รจัดก�ร	 และ
เทคโนโลยี	อย่�งเหม�ะสม	และสอดคล้องกับแนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลง

  ๕) ให้ความส�าคัญกับก�รเตรียมคว�มพร้อมของประช�ชนและระบบสู่สังคมผู้สูงอ�ยุ	

	 พร้อมกันนี้คณะกรรมก�รกองทุนได้เห็นชอบ	กรอบวงเงินงบประมาณสนับสนุนโครงก�รประจำ�ปี	
๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	(วงเงิน	๕,๑๐๐	๕,๐๐๐	และ	๔,๙๐๐	ล้�นบ�ทในปี	๒๕๕๘	๒๕๕๙	และ	๒๕๖๐	ต�มลำ�ดับ)

 ๓. คณะกรรมการบริหารแผนทุกคณะประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและภาคีเพื่อ
จัดทำ�ร่�งแผนยุทธศ�สตร์ระดับแผนและแผนง�นพร้อมตัวชี้วัดและเป้�หม�ยให้สอดคล้องกับนโยบ�ย
แผนหลัก	 ๓	 ปี	 (๒๕๕๘	 –	 ๒๕๖๐)	 ทั้ง	 ๕	 ข้อ	 และทิศท�งเป้�หม�ยและยุทธศ�สตร์	 ๑๐	 ปี	 ระหว่�ง 
เดือนมิถุน�ยนถึงกรกฎ�คม	๒๕๕๗

 ๔. ส�านักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	รวบรวม	(ร่�ง)	แผนหลัก	๓	ปี	(๒๕๕๘	–	๒๕๖๐)	และ
แผนก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี	 ๒๕๕๘	 จ�กคณะกรรมก�รบริห�รแผนชุดต่�งๆ	 และยก	 (ร่�ง)	 แผนหลัก	 
๓	ป	ี(๒๕๕๘	–	๒๕๖๐)	และแผนก�รดำ�เนนิง�นประจำ�ป	ี๒๕๕๘	ในภ�พรวมระหว�่งเดอืนกรกฏ�คม	๒๕๕๗

 ๕. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาส�านักงานได้พิจ�รณ�ให้ข้อคิดเห็นและคำ�แนะนำ�ต่อ	 (ร่�ง)	
แผนหลัก	๓	ปี	(๒๕๕๘	–	๒๕๖๐)	และแผนก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี	๒๕๕๘	เมื่อวันที่	๕	สิงห�คม	๒๕๕๗	 
ณ	ห้องประชุม	๓๐๒	อ�ค�รศูนย์เรียนรู้	สสส.	ซอยง�มดูพลี	กรุงเทพฯ

 ๖. คณะกรรมการ/ คณะกรรมการบรหิารแผน	ประชมุเชงิปฏบิตักิ�รเพือ่ปรบัปรงุ	(ร�่ง)	แผนหลกั	
๓	ปี	(๒๕๕๘	–	๒๕๖๐)	และแผนก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี	๒๕๕๘	เม่ือวันท่ี	๑๔	สิงห�คม	๒๕๕๗	ณ	เซ็นท�ร�	
แกรนด์	แอท	เซ็นทรัลพล�ซ�ล�ดพร้�ว	ถนนพหลโยธิน	กรุงเทพฯ

 ๗. คณะกรรมการกองทุนพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ	(ร่�ง)	แผนหลัก	๓	ปี	(๒๕๕๘	–	๒๕๖๐)	และ
แผนก�รดำ�เนนิง�นประจำ�ป	ี๒๕๕๘	ในก�รประชมุคณะกรรมก�ร	ครัง้ที	่๘/๒๕๕๗	วนัที	่๑๕	สงิห�คม	๒๕๕๗	
โดยแผนหลัก	๓	ปี	(๒๕๕๘	–	๒๕๖๐)	มีผลใช้ตั้งแต่วันที่	๑	ตุล�คม	๒๕๕๗	ถึง	๓๐	กันย�ยน	๒๕๖๐



194

แผ
นห

ลัก
	ส
สส

.	๒
๕๕

๘	
-	
๒๕

๖๐
	

	 โดยที่เป็นก�รสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีก�รจัดสรรเงินเพื่อก�รสนับสนุนโครงก�รและ
กิจกรรมของกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	 เพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 
ให้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	สร้�งก�รมีส่วนร่วมของภ�คีทั้งภ�ครัฐและภ�คเอกชนและสร้�งกระบวนก�ร
ดำ�เนินง�นที่เป็นม�ตรฐ�น	 โปร่งใส	 และส�ม�รถตรวจสอบได้	 ตลอดจนกำ�หนดคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง
บทบ�ทของคณะกรรมก�รกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	 สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�ร 
สร้�งเสริมสุขภ�พ	 และภ�คีสร้�งเสริมสุขภ�พให้มีคว�มชัดเจน	 และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
ก�รจดัตัง้กองทนุสนบัสนนุก�รสร�้งเสรมิสขุภ�พ	และหลกัเกณฑแ์ละวธิกี�รบรหิ�รกจิก�รบ�้นเมอืงทีด่	ี

	 อ�ศยัอำ�น�จต�มม�ตร�	๒๑	(๓)	แหง่พระร�ชบญัญตักิองทนุสนบัสนนุก�รสร�้งเสรมิสขุภ�พ	พ.ศ.	
๒๕๔๔	คณะกรรมก�รกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	ในก�รประชุมครั้งที่	๕/๒๕๕๔	เมื่อวันที่	๒๐	
พฤษภ�คม	๒๕๕๔	ออกหลักเกณฑ์และวิธีก�รจัดสรรเงินเพื่อก�รสนับสนุนโครงก�รและกิจกรรมขึ้นไว้	 
ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนโครงการและ
กิจกรรม พ.ศ. ๒๕๕๔”

 ข้อ ๒ หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจ�กวันประก�ศเป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

	 (๑)	หลักเกณฑ์และวิธีก�รจัดสรรเงินเพื่อก�รสนับสนุนโครงก�รและกิจกรรม	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 (๒)	 หลักเกณฑ์และวิธีก�รจัดสรรเงินเพื่อก�รสนับสนุนโครงก�รและกิจกรรม	 (ฉบับที่	 ๒)	 
พ.ศ.	๒๕๕๐

	 (๓)	 หลักเกณฑ์และวิธีก�รจัดสรรเงินเพื่อก�รสนับสนุนโครงก�รและกิจกรรม	 (ฉบับที่	 ๓)	 
พ.ศ.	๒๕๕๓

หลักเกณฑ์และวิธีก�รจัดสรรเงิน
เพื่อก�รสนับสนุนโครงก�รและ
กิจกรรม	พ.ศ.	๒๕๕๔

ภาคผนวก ๔
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 ข้อ ๔ ในหลักเกณฑ์นี้

 “กองทุน”	หม�ยคว�มว่�	กองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ

 “คณะกรรมการ”	หม�ยคว�มว่�	คณะกรรมก�รกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ

 “ผู้จัดการ”	หม�ยคว�มว่�	ผู้จัดก�รกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ

 “เจา้หนา้ที”่	หม�ยคว�มว�่	เจ�้หน�้ทีป่ระจำ�สำ�นกัง�นกองทนุสนบัสนนุก�รสร�้งเสรมิสขุภ�พหรอื
บุคคลที่ผู้จัดก�รมอบหม�ยให้ทำ�หน้�ที่ในฐ�นะเจ้�หน้�ที่ประจำ�สำ�นักง�น

 “ส�านักงาน”	หม�ยคว�มว่�	สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ

 “ภาคี”	 หม�ยคว�มว่�	 ภ�คีสร้�งเสริมสุขภ�พ	อันอ�จเป็นบุคคลธรรมด�หรือนิติบุคคลที่มีส่วน
ร่วมในก�รพัฒน�แผนง�น	ชุดโครงก�ร	หรือโครงก�ร	หรือมีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินกิจกรรมต�มแผนง�น	 
ชุดโครงก�ร	หรือโครงก�ร	

 “ทิศทางและเป้าหมายกองทุนระยะ ๑๐ ปี”	หม�ยคว�มว่�	 เอกส�รที่ชี้ทิศท�งและเป้�หม�ยของ
กองทุน	 ซึ่งจะแสดงร�ยละเอียดของวิสัยทัศน	์พันธกิจ	 เป้�หม�ย	และยุทธศ�สตร์	 ในระยะเวล�	๑๐	ปี	 
โดยเป็นเอกส�รหลักสำ�หรับจัดทำ�แผนหลักและแผนก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี

 “แผนหลัก”	 (master	 plan)	 หม�ยคว�มว่�	 แผนก�รดำ�เนินง�นของกองทุนต�มม�ตร�	 ๒๑	
(๑)	ซึ่งจะแสดงร�ยละเอียดของเป้�หม�ย	ยุทธศ�สตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	แผน	และกรอบงบประม�ณ	
ในระยะเวล�	๓	ปี	โดยเป็นเอกส�รหลักสำ�หรับจัดทำ�แผนก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี

 “แผนการด�าเนินงานประจ�าปี”	หม�ยคว�มว่�	แผนก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นต�มม�ตร�	๒๑	
(๒)	 ซึ่งจะแสดงร�ยละเอียดของเป้�หม�ย	 ยุทธศ�สตร์	 วัตถุประสงค์	 ตัวชี้วัด	 แผน	กลุ่มแผนง�น	และ 
งบประม�ณ	ในระยะเวล�	๑	ปี

 “แผน”	(plan)	หม�ยคว�มว่�	กลุ่มของแผนง�น	ชุดโครงก�ร	หรือโครงก�ร	ที่มีคว�มเกี่ยวเนื่อง
สอดคล้องกัน	อันจะนำ�ไปสู่ก�รบรรลุเป้�หม�ยที่สำ�คัญในก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ

 “แผนงาน”	(program)	หม�ยคว�มว�่	กลุม่ของชดุโครงก�ร	หรอืโครงก�ร	ซึง่มกีจิกรรมทีส่มัพนัธ์
กันเพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยต�มแผนง�น

 “ชุดโครงการ”	 (project	 package)	 หม�ยคว�มว่�	 กลุ่มของโครงก�ร	 ซึ่งมีคว�มสัมพันธ์กัน	
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชุดโครงก�ร	

 “โครงการ”	(project)	หม�ยคว�มว่�	กลุ่มของกิจกรรมซึ่งมีคว�มเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน	เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงก�ร

 “คณะกรรมการบริหารแผน”	 (plan	 executive	 committee)	 หม�ยคว�มว่�	 คณะบุคคลที่
คณะกรรมก�รแต่งตั้งขึ้นเพื่อบริห�รและกำ�กับดูแลก�รพัฒน�และก�รดำ�เนินก�รต�มแผน	 ภ�ยใต้ 
แผนหลักที่คณะกรรมก�รเห็นชอบไว้แล้ว	 โดยคณะกรรมก�รบริห�รแผนคณะหนึ่งอ�จได้รับมอบหม�ย
ให้บริห�รแผนม�กกว่�หนึ่งแผนก็ได้
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 “คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ”	 หม�ยคว�มว่�	 คณะอนุกรรมก�รอื่นนอกเหนือจ�กคณะกรรมก�ร
บริห�รแผนที่คณะกรรมก�รแต่งตั้งเพื่อบริห�รหรือกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นต�มที่ได้รับมอบหม�ย

 ข้อ ๕ ทิศทางและเป้าหมายกองทุนระยะ ๑๐ ปี แผนหลัก และแผนการด�าเนินงานประจ�าปี

	 ก�รกำ�หนดทิศท�งและเป้�หม�ยกองทุนระยะ	๑๐	ปี	 แผนหลัก	 และแผนก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี	 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องก�รจดัตัง้กองทนุและกจิก�รของกองทนุต�มม�ตร�	๕	และม�ตร�	
๙	(๔)	

	 ๕.๑	 ก�รจัดทำ�ทิศท�งและเป้�หม�ยกองทุนระยะ	๑๐	ปี

	 	 	 (๑)	 ให้คณะกรรมก�รกำ�หนดให้มีก�รจัดทำ�ทิศท�งและเป้�หม�ยกองทุนระยะ	๑๐	ปี	โดย
ต้องปรับปรุงอย่�งน้อยทุก	๕	ปี	

	 	 	 (๒)	 ในก�รจัดทำ�ทิศท�งและเป้�หม�ยกองทุนระยะ	๑๐	ปี	 ให้คณะกรรมก�รแต่งตั้งคณะ
อนุกรรมก�รขึ้นคณะหนึ่งเพื่อดำ�เนินก�รศึกษ�	 วิเคร�ะห์	 และจัดทำ�ทิศท�งและเป้�หม�ยกองทุนระยะ	
๑๐	ปี	เพื่อขอคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�ร	

	 	 	 (๓)	 ในก�รจัดทำ�ทิศท�งและเป้�หม�ยกองทุนระยะ	 ๑๐	 ปีคณะอนุกรรมก�รต้องจัด
กระบวนก�รให้คณะกรรมก�รบริห�รแผน	ภ�คี	และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมอย่�งกว้�งขว�ง

	 ๕.๒		 ก�รจัดทำ�แผนหลัก

	 	 	 (๑)	 ให้ผู้จัดก�รจัดทำ�แผนหลักต�มแนวท�งของทิศท�งและเป้�หม�ยกองทุนระยะ	๑๐	ปี	
เพือ่ขอคว�มเหน็ชอบตอ่คณะกรรมก�ร	โดยใหจ้ดัทำ�เปน็ระยะเวล�	๓	ป	ีและตอ้งปรบัปรงุเมือ่ครบกำ�หนด	
๓	ป	ีทัง้นี	้ใหม้กี�รดำ�เนนิก�รเสนอตอ่คณะกรรมก�รเพือ่พจิ�รณ�เหน็ชอบแผนหลกัภ�ยในเดอืนสงิห�คม
ของปีที่พิจ�รณ�

	 	 	 (๒)	 ใหผู้จ้ดัก�รจดัประชมุคณะกรรมก�รบรหิ�รแผนและภ�คเีพือ่จดัทำ�แผนหลกั	โดยตอ้ง
จัดให้คณะกรรมก�รบริห�รแผนและภ�คีต่�งๆ	ได้มีส่วนร่วมในก�รพัฒน�	แผนหลักอย่�งกว้�งขว�ง

	 	 	 (๓)		 ให้คณะอนุกรรมก�รนโยบ�ยท�งก�รเงินวิเคร�ะห์และเสนอกรอบวงเงินงบประม�ณ
ประจำ�ปีของกองทุน	โดยจัดทำ�เป็นระยะเวล�	๓	ปี	แล้วให้เสนอต่อคณะกรรมก�รเพื่อพิจ�รณ�เห็นชอบ
ภ�ยในเดือนพฤษภ�คมของทุกปี

	 	 	 (๔)		 ในระหว่�งปี	 ห�กผู้จัดก�รพิจ�รณ�เห็นคว�มจำ�เป็นต้องกำ�หนดแผนใหม่หรือ 
บูรณ�ก�รกลุ่มง�นที่เกี่ยวข้องกับหล�ยแผนหรือง�นที่จำ�เป็นต้องดำ�เนินก�รเป็นกรณีเฉพ�ะ 
ภ�ยใต้แผนหลัก	ให้ผู้จัดก�รเสนอต่อคณะกรรมก�รเพื่อพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบและอ�จมอบหม�ยให้ 
คณะกรรมก�รบรหิ�รแผนหรอืคณะอนกุรรมก�รเฉพ�ะกจิหรอืแตง่ตัง้คณะอนกุรรมก�รขึน้ใหมเ่พือ่บรหิ�ร
และกำ�กับดูแลก�รพัฒน�และก�รดำ�เนินก�รดังกล่�ว
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	 ๕.๓		 ก�รจัดทำ�แผนก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี

	 	 	 (๑)		 ให้ผู้จัดก�รร่วมกับคณะกรรมก�รบริห�รแผนจัดทำ�แผนก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี 
ให้สอดคล้องต�มแผนหลัก	 และก�รทบทวนกรอบงบประม�ณร�ยปี	 โดยคณะอนุกรรมก�รนโยบ�ย
ท�งก�รเงิน	เพื่อเสนอให้คณะกรรมก�รพิจ�รณ�เห็นชอบภ�ยในเดือนสิงห�คมของทุกปี	

	 	 	 (๒)		 เพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พในก�รใช้งบประม�ณ	ห�กแผนใดมีคว�มจำ�เป็นในระหว่�ง
ปีที่จะต้องปรับปรุงวงเงินงบประม�ณต�มแผนที่คณะกรรมก�รเห็นชอบไว้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน 
งบประม�ณแต่ละปี	ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดก�รที่จะดำ�เนินก�รได้	และให้แจ้งให้คณะกรรมก�รทร�บ	

	 	 	 กรณีที่จำ�เป็นต้องปรับปรุงวงเงินงบประม�ณเกินกว่�ร้อยละสิบ	 ให้ผู้จัดก�รเสนอแนวท�ง
ก�รปรับปรุงต่อคณะกรรมก�รเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ

 ข้อ ๖ คณะกรรมการบริหารแผน

	 ๖.๑	 ให้คณะกรรมก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รสรรห�ขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมก�รกองทุน
และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ	 รวมแล้วไม่เกินสิบคน	 โดยมีผู้จัดก�รเป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร	 เพื่อทำ�หน้�ที่
พิจ�รณ�กลั่นกรองร�ยชื่อบุคคลที่ผู้จัดก�รเสนอต�มที่ได้ปรึกษ�ห�รือกับภ�คีที่เกี่ยวข้องกับแผนนั้นๆ	
เป็นคณะกรรมก�รบริห�รแผนคณะต่�งๆ	ต�มที่คณะกรรมก�รเห็นชอบ	โดยมีจำ�นวนอย่�งน้อยคณะละ
เจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบห้�คน	และให้ผู้จัดก�รเสนอร�ยชื่อบุคคลที่ผ่�นก�รกลั่นกรองแล้วต่อคณะกรรมก�ร
เพื่อพิจ�รณ�เห็นชอบและลงน�มในประก�ศแต่งตั้งต่อไป

	 ๖.๒	 คณะกรรมก�รบริห�รแผนคณะหนึ่งๆ	 ประกอบด้วยกรรมก�รกองทุน	 จำ�นวนไม่น้อยกว่�	 
๒	คน	และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคว�มรู้	 คว�มส�ม�รถ	มีผลง�นดีเด่น	 และมีประสบก�รณ์จ�กหล�ยส�ข�	 
ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินก�รต�มแผน	และเป็นผู้ที่ได้รับก�รยอมรับจ�กภ�คีที่เกี่ยวข้องกับแผนนั้นๆ		

	 ให้ผู้จัดก�รหรือผู้ที่ผู้จัดก�รมอบหม�ยทำ�หน้�ที่กรรมก�รและเลข�นุก�รของ	 คณะกรรมก�ร 
บริห�รแผน

	 ๖.๓	 ใหค้ณะกรรมก�รบรหิ�รแผนมวี�ระก�รปฏบิตัหิน�้ทีค่ร�วละส�มปหีรอืต�มทีค่ณะกรรมก�ร
กำ�หนด	โดยเมือ่ครบว�ระแลว้ห�กยงัมไิดม้กี�รแตง่ตัง้คณะกรรมก�รบรหิ�รแผนขึน้ใหมใ่หค้ณะกรรมก�ร
บรหิ�รแผนซึง่พน้จ�กก�รปฏบิตัหิน้�ทีต่�มว�ระนัน้ปฏบิตัหิน้�ทีต่อ่ไปจนกว่�คณะกรรมก�รบรหิ�รแผน
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้�รับหน้�ที่

	 นอกจ�กก�รครบว�ระก�รปฏบิตัหิน�้ทีแ่ลว้	คณะกรรมก�รบรหิ�รแผนจะพน้จ�กก�รปฏบิตัหิน�้ที่
เมื่อต�ย	ล�ออก	คณะกรรมก�รให้พ้นจ�กหน้�ที่	หรือเมื่อแผนที่ดูแลเสร็จสิ้น	หรือยุติลง

	 ๖.๔	 ก�รประชุมของคณะกรรมก�รบริห�รแผนให้นำ�ม�ตร�	๒๒	ม�ใช้บังคับ	 โดยอนุโลม	 เว้นแต่
คณะกรรมก�รบริห�รแผนจะมีมติกำ�หนดแนวปฏิบัติไว้เป็นอื่นโดยไม่ขัดแย้งกับหลักก�รของม�ตร�	๒๒
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	 ๖.๕	 ให้นำ�จรรย�บรรณของคณะกรรมก�รม�ใช้เป็นหลักก�รและแนวปฏิบัติสำ�หรับประธ�น
กรรมก�รและกรรมก�รในคณะกรรมก�รบริห�รแผนด้วยโดยอนุโลม

	 ให้สำ�นักง�นแจ้งถึงจรรย�บรรณแก่ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รในคณะกรรมก�รบริห�รแผน
เป็นล�ยลักษณ์อักษรให้ทร�บตั้งแต่แรกเริ่มปฏิบัติหน้�ที่

	 ๖.๖		 ให้คณะกรรมก�รบริห�รแผนมีอำ�น�จหน้�ที่	ดังนี้	

	 	 	 (๑)	 กำ�หนดแนวท�งและกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนให้บรรลุผล	 รวมถึงพัฒน�
แผนในระยะต่อไปข้�งหน้�	 โดยส�ม�รถปรับปรุงร�ยละเอียดของแผนนั้นๆ	 ได้	ภ�ยในกรอบงบประม�ณ
ของแผนที่คณะกรรมก�รเห็นชอบไว้

	 	 	 (๒)		 พิจ�รณ�ให้ทุนหรือพิจ�รณ�เสนอคณะกรรมก�รเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติต�มวงเงินที่
กำ�หนดไว้ในข้อ	๙.๖	(๒)	และข้อ	๙.๖	(๓)	

	 	 	 (๓)		 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษ�และในกรณีที่เห็นสมควรอ�จมอบหม�ยอำ�น�จ
หน้�ที่เพื่อกำ�กับทิศท�งของแผนง�นให้เป็นไปต�มวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยของแผน

	 	 	 (๔)		 เสนอคณะกรรมก�รเพื่อพิจ�รณ�แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทดแทนกรรมก�รบริห�รแผน 
ที่พ้นจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่	หรือแต่งตั้งกรรมก�รบริห�รแผนเพิ่มเติม	

	 	 	 (๕)		 ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ของก�รดำ�เนินง�นต�มแผนต่อคณะกรรมก�ร	ตลอดจนจัดให้
มีก�รประเมินผลต�มข้อ	๑๐.๒	ข้อ	๑๐.๓	ข้อ	๑๐.๔	และข้อ	๑๐.๕	

	 	 	 (๖)		 พิจ�รณ�ปรับปรุงก�รจัดสรรเงินภ�ยในวงเงินที่กำ�หนดไว้ในแผนนั้นๆ	 ต�มคว�ม 
เหม�ะสม

	 	 	 (๗)		 ดำ�เนินง�นอื่นใดที่จำ�เป็นเพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นต�มแผนบรรลุผลสำ�เร็จ

	 ๖.๗		 ใหผู้จ้ดัก�รจดัใหม้กี�รประชมุรว่มกนัของคณะกรรมก�รและคณะกรรมก�รบรหิ�รแผนคณะ
ต่�งๆ	เพื่อประโยชน์ในก�รเรียนรู้ร่วมกันและต่อก�รบูรณ�ก�รของแผนหลักของกองทุนในภ�พรวม	โดย
ให้จัดให้มีก�รประชุมอย่�งน้อยปีละหนึ่งครั้ง

 ข้อ ๗ การพัฒนาและบริหารแผนงาน ชุดโครงการ หรือโครงการ

	 ๗.๑		 ใหผู้จ้ดัก�รพฒัน�ร�ยละเอยีดของแตล่ะแผนโดยกระบวนก�รมสีว่นรว่มของภ�คทีีเ่กีย่วขอ้ง	
ตลอดจนจัดให้เกิดก�รสนับสนุนเป็นแผนง�น	ชุดโครงก�ร	หรือโครงก�ร	 โดยให้มีผู้จัดก�รแผนง�น	ชุด
โครงก�ร	หรอืโครงก�ร	ต�มทีผู่จ้ดัก�รเหน็ชอบเปน็ผูร้บัผดิชอบ	ในก�รบรหิ�รจดัก�รแผนง�น	ชดุโครงก�ร	
หรือโครงก�รให้บรรลุวัตถุประสงค์	

	 ๗.๒		 ผู้จัดก�รอ�จจัดให้มีก�รพัฒน�นวัตกรรมในแต่ละแผนได้	 โดยใช้งบประม�ณไม่เกินร้อยละ
สองของแต่ละแผน
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	 ๗.๓		 ผู้จัดก�รแผนง�น	ชุดโครงก�ร	หรือโครงก�ร	ควรมีคุณสมบัติ	ดังนี้

	 	 	 (๑)		 เป็นผู้มีส่วนร่วมในกระบวนก�รพัฒน�แผนง�น	 โดยได้แสดงถึงคว�มรู้	 คว�มเข้�ใจ	
คว�มเอ�ใจใส่	และก�รเป็นที่ยอมรับของภ�คีที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 (๒)		 เป็นผู้มีคว�มส�ม�รถและประสบก�รณ์ในก�รบริห�ร

	 	 	 (๓)		 ส�ม�รถอุทิศเวล�ปฏิบัติง�นได้จริงต�มข้อตกลง

	 	 	 (๔)		 ไม่เป็นผู้มีประวัติเส่ือมเสียในท�งก�รเงินหรือก�รรับทุน	 ท้ังน้ี	 ให้พิจ�รณ�โดยคำ�นึงถึง
ข้อมูลจ�กแหล่งทุนอื่นด้วย

	 ๗.๔		 ผู้จัดก�รแผนง�น	ชุดโครงก�ร	หรือโครงก�ร	จะพ้นจ�กหน้�ที่ในกรณีดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)		 ต�ย

	 	 	 (๒)		 ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กผู้จัดก�รให้ล�ออก

	 	 	 (๓)		 ผู้จัดก�รให้พ้นจ�กหน้�ที่เนื่องจ�กข�ดคุณสมบัติต�มข้อ	๗.๓

	 	 	 (๔)		 แผนง�น	ชุดโครงก�ร	หรือโครงก�รที่ดูแลเสร็จสิ้นหรือยุติลง

	 ในกรณีต�ม	(๒)	และ	(๓)	ให้ผู้จัดก�รแต่งตั้งผู้จัดก�รแผนง�น	ชุดโครงก�ร	หรือโครงก�รคนใหม่
เพื่อทำ�หน้�ที่ต่อไป

 ข้อ ๘ แผนงาน ชุดโครงการ หรือโครงการ ที่กองทุนให้การสนับสนุน

	 ๘.๑		 แผนง�น	 ชุดโครงก�ร	 หรือโครงก�ร	 ที่อยู่ในข่�ยที่กองทุนจะให้ก�รสนับสนุนต้องเป็น 
แผนง�น	 ชุดโครงก�ร	หรือโครงก�ร	ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของก�รจัดตั้งกองทุนและกิจก�รของ 
กองทนุต�มม�ตร�	๕	และม�ตร�	๙(๔)	และแผนหลกัของกองทนุแผนใดแผนหนึง่ทีค่ณะกรรมก�รพจิ�รณ�
ให้คว�มเห็นชอบไว้แล้ว

	 ๘.๒		 กองทุนอ�จให้ก�รสนับสนุนแผนง�น	 ชุดโครงก�ร	 หรือโครงก�ร	 ที่มีลักษณะกิจกรรม	 
๓	ประเภท	ดังนี้

	 	 	 (๑)		 กิจกรรมด้�นก�รพัฒน�และปฏิบัติก�ร	 หม�ยถึง	 กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นก�รฝึก
อบรม	ก�รรณรงค์	ก�รจัดกิจกรรม	หรือพัฒน�รูปแบบที่เป็นนวัตกรรม	หรือ	ก�รพัฒน�เครือข่�ยภ�คี	
หรือปฏิบัติก�รในด้�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�วะ	ทั้งนี้ต้องไม่ใช่ง�นประจำ�ที่ดำ�เนินก�รอยู่แล้ว

	 	 	 (๒)		 กจิกรรมด้�นก�รศกึษ�วจิยั	หม�ยถงึ	กจิกรรมทีม่ลีกัษณะก�รศกึษ�วจิยั	ก�รทบทวน
องค์คว�มรู้	ก�รวิจัยและพัฒน�	ก�รประเมินผล	รวมทั้งก�รพัฒน�ศักยภ�พด้วย	

	 	 	 (๓)		 กจิกรรมด�้นก�รอปุถมัภก์จิกรรม	หม�ยถงึ	กจิกรรมทีม่ลีกัษณะก�รใหท้นุแกก่จิกรรม
ด้�นกีฬ�	 ศิลปวัฒนธรรม	หรือกิจกรรมส�ธ�รณะอื่น	 เพื่อเป็นสื่อกล�งในก�รสร้�งคว�มรู้และค่�นิยม 
ในก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ
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	 ๘.๓		 ลกัษณะแผนง�น	ชดุโครงก�ร	หรอืโครงก�ร	ทีก่องทนุใหก้�รสนบัสนนุใหเ้ปน็ไปต�มประก�ศ
แนบท้�ยหลักเกณฑ์นี้

	 ๘.๔		 ร�ยละเอียดสำ�หรับแผนง�น	ชุดโครงก�ร	หรือโครงก�ร	แต่ละประเภทให้ผู้จัดก�รจัดทำ�เป็น
ประก�ศของสำ�นักง�นเผยแพร่ให้ส�ธ�รณชนได้ทร�บท�งสื่อมวลชนต�มเวล�และโอก�สที่เหม�ะสม

	 ๘.๕		 แผนง�น	 ชุดโครงก�ร	 หรือโครงก�ร	 ที่กองทุนจะรับพิจ�รณ�	 อ�จจะม�จ�กก�รทำ�ง�น 
ร่วมกันของภ�คี	หรือจ�กผู้สนใจที่เสนอเข้�ม�ต�มประก�ศของสำ�นักง�น	

	 ๘.๖		 แผนง�น	 ชุดโครงก�ร	 หรือโครงก�ร	 จะต้องมีร�ยละเอียดเพียงพอแก่ก�รพิจ�รณ�ของ 
กองทุน	ทั้งนี้	ให้เป็นไปต�มแบบเสนอแผนง�น	ชุดโครงก�ร	หรือโครงก�ร	ที่สำ�นักง�นประก�ศกำ�หนด

 ข้อ ๙ การพิจารณาแผนงาน ชุดโครงการ หรือโครงการ

	 ๙.๑		 ก�รพิจ�รณ�แผนง�น	ชุดโครงก�ร	หรือโครงก�ร	ให้ดำ�เนินก�รต�มลำ�ดับขั้นตอนดังนี้

	 	 	 (๑)		 ขั้นก�รกลั่นกรองท�งวิช�ก�ร

	 	 	 (๒)		 ขั้นพิจ�รณ�ตัดสิน

	 ๙.๒	 ก�รกลั่นกรองท�งวิช�ก�รให้กระทำ�โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย
โดยตรงกับผู้เสนอแผนง�น	ชุดโครงก�ร	หรือโครงก�ร	

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และจ�านวนผู้ทรงคุณวุฒิในการกลั่นกรองทางวิชาการ	ให้เป็นไปต�ม
ขน�ดแผนง�น	ชุดโครงก�ร	หรือโครงก�ร	ดังนี้

ขนาดแผนงาน ชุดโครงการ หรือโครงการ                     จ�านวนผู้ทรงคุณวุฒิ
              (งบประมาณที่ขอ) 

ไม่เกิน	๒๐๐,๐๐๐	บ�ท	 อย่�งน้อย	๑	คน

๒๐๐,๐๐๑	–	๑,๐๐๐,๐๐๐	บ�ท	 อย่�งน้อย	๓	คน

๑,๐๐๐,๐๐๑	–	๕,๐๐๐,๐๐๐	บ�ท	 อย่�งน้อย	๕	คน

๕,๐๐๐,๐๐๑	–	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	บ�ท	 อย่�งน้อย	๗	คน

๑๐,๐๐๐,๐๐๑	–	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	บ�ท	 อย่�งน้อย	๗	คน	และต้องมีก�รประชุมพิจ�รณ�

เกินกว่�	๒๐	ล้�นบ�ท	 อย่�งน้อย	๗	คนโดยมีกรรมก�รบริห�รแผน
	 หรืออนุกรรมก�รเฉพ�ะกิจรวมอยู่ด้วยอย่�งน้อย	
	 ๓	คน	และจะต้องมีก�รประชุมพิจ�รณ�
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 ผู้ทรงคุณวุฒิให้เลือกจากบัญชีรายชื่อตามข้อ ๙.๕

	 ๙.๓		 ให้ผู้จัดก�รรับผิดชอบดำ�เนินก�รต�มข้อ	 ๙.๒	 และประมวลผลก�รกลั่นกรองท�งวิช�ก�ร	 
รวมทั้งพิจ�รณ�ให้มีก�รปรับปรุงร�ยละเอียดของแผนง�น	 ชุดโครงก�ร	 หรือโครงก�ร	 ถ้�จำ�เป็น	 
เพื่อเสนอเป็นข้อมูลในก�รตัดสินใจของผู้มีอำ�น�จต�มข้อ	๙.๖	

	 ๙.๔		 หลงัจ�กผูม้อีำ�น�จต�มขอ้	๙.๖	พจิ�รณ�อนมุตัแิลว้	ใหผู้จ้ดัก�รจดัทำ�สญัญ�กบัผูร้บัทนุต�ม
ระเบียบที่สำ�นักง�นกำ�หนด

	 ๙.๕		 ใหส้ำ�นกัง�นจดัทำ�บญัชรี�ยชือ่ผูท้รงคณุวฒุเิพือ่กลัน่กรองท�งวชิ�ก�ร	จำ�นวน	๓	บญัช	ีดงันี	้

	 	 (๑)	 บัญชีกล�ง	 หม�ยถึง	 บัญชีร�ยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมก�รกองทุน	
กรรมก�รบริห�รแผน	อนุกรรมก�รเฉพ�ะกิจ	 ผู้บริห�รสำ�นักง�น	และผู้มีคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญอื่นๆ	ที่
เหม�ะสมจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมของทุกแผนได้	โดยให้ผู้จัดก�รรับผิดชอบในก�รจัดทำ�ปีละครั้ง	และให้
ใชผู้ท้รงคณุวฒุติ�มบญัชนีีใ้นก�รกลัน่กรองท�งวชิ�ก�รแผนง�น	ชดุโครงก�ร	หรอืโครงก�รไดใ้นทกุแผน

	 	 (๒)	 บัญชีเฉพ�ะของคณะกรรมก�รบริห�รแผนแต่ละคณะ	หม�ยถึง	 บัญชีร�ยชื่อผู้ทรง
คณุวฒุ	ิซึง่ประกอบดว้ยผูม้คีว�มรูค้ว�มเชีย่วช�ญทีค่ณะกรรมก�รบรหิ�รแผนแตล่ะคณะเหน็ชอบซึง่ไมม่ี
ร�ยชื่อซ้ำ�กับบัญชีกล�ง	 โดยให้ผู้จัดก�รร่วมกับผู้จัดก�รแผนง�นจัดทำ�บัญชีร�ยชื่อแล้วเสนอขอคว�ม 
เห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รบริห�รแผนแต่ละคณะปีละครั้ง	 และ	 ให้ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิต�มบัญชีนี้ได้
เฉพ�ะก�รกลั่นกรองท�งวิช�ก�รแผนง�น	 ชุดโครงก�ร	หรือโครงก�ร	 ซึ่งอยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของ 
คณะกรรมก�รบริห�รแผนแต่ละคณะ

	 	 (๓)		 บญัชเีฉพ�ะของแผนง�น	ชดุโครงก�ร	หรอืโครงก�ร	หม�ยถงึ	บญัชรี�ยชือ่ผูท้รงคณุวฒุิ
ที่คณะกรรมก�รบริห�รแผนแต่ละคณะเห็นชอบให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเฉพ�ะสำ�หรับก�รกลั่นกรองท�ง
วชิ�ก�รแผนง�น	ชดุโครงก�ร	หรอืโครงก�รนัน้ๆ	รวมถงึ	ก�รกลัน่กรองท�งวชิ�ก�รสำ�หรบัโครงก�รยอ่ยที่
มไิดท้ำ�สญัญ�รบัทนุกบัสำ�นกัง�นโดยตรงดว้ย	ทัง้นีใ้หก้รรมก�รกำ�กบัทศิท�งเปน็ผูท้รงคณุวฒุติ�มบญัชี
นีโ้ดยอตัโนมตัแิละใหส้�ม�รถกลัน่กรองท�งวชิ�ก�รไดเ้ชน่เดยีวกบัผูท้รงคณุวฒุทิีค่ณะกรรมก�รบรหิ�ร
แผนเห็นชอบ

	 ๙.๖	 อำ�น�จในก�รพิจ�รณ�สนับสนุนงบประม�ณให้เป็นไปต�มวงเงิน	ดังนี้	

	 	 (๑)	 วงเงินไม่เกิน	๒๐	ล้�นบ�ท	 ให้ผู้จัดก�รพิจ�รณ�อนุมัติแล้วร�ยง�นให้คณะกรรมก�ร
บริห�รแผนหรือคณะอนุกรรมก�รเฉพ�ะกิจทร�บ

	 	 (๒)		 วงเงินเกิน	 ๒๐	 ล้�นบ�ทแต่ไม่เกิน	 ๕๐	 ล้�นบ�ท	 ให้คณะกรรมก�รบริห�รแผนหรือ 
คณะอนุกรรมก�รเฉพ�ะกิจพิจ�รณ�อนุมัติและเสนอคณะกรรมก�รเพื่อทร�บ	

	 	 (๓)		 วงเงินเกินกว่�	 ๕๐	 ล้�นบ�ท	 ให้คณะกรรมก�รบริห�รแผนหรือคณะอนุกรรมก�ร 
เฉพ�ะกิจพิจ�รณ�เสนอต่อคณะกรรมก�รเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ
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 ข้อ ๑๐ การก�ากับติดตามและประเมินผลเพื่อปรับปรุงการด�าเนินงานตามแผน 

	 ๑๐.๑	ให้ผู้จัดก�รแผนง�นกำ�หนดกลไกก�รกำ�กับติดต�มและประเมินผลภ�ยในของแผนง�นที่มี
วงเงินสูงกว่�ปีละ	๑๐	ล้�นบ�ท	และให้จัดทำ�ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�และผลก�รดำ�เนินง�นของแผนง�น
เสนอตอ่คณะกรรมก�รบรหิ�รแผนโดยตรงหรอืโดยเสนอผ�่นคณะกรรมก�รกำ�กบัทศิท�งทีค่ณะกรรมก�ร
บริห�รแผนแต่งตั้งอย่�งน้อยปีละหนึ่งครั้ง	หรือต�มที่คณะกรรมก�รบริห�รแผนกำ�หนด

	 ๑๐.๒	ให้คณะกรรมก�รบริห�รแผนจัดทำ�ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�และผลก�รดำ�เนินง�นของแผน
เสนอต่อคณะกรรมก�รอย่�งน้อยปีละหนึ่งครั้ง	หรือต�มที่คณะกรรมก�รกำ�หนด

	 ๑๐.๓	ร�ยง�นต�มข้อ	 ๑๐.๒	 ให้นำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน
ต�มม�ตร�	๓๗	เพื่อทร�บด้วย

	 ๑๐.๔	ให้คณะกรรมก�รบริห�รแผนพิจ�รณ�จัดให้มีก�รประเมินผลเชิงลึก	 สำ�หรับแผนง�น	 
ชุดโครงก�ร	หรือโครงก�ร	 ขน�ดใหญ่ที่มีวงเงินงบประม�ณเกินกว่�	 ๒๐	ล้�นบ�ท	 โดยเริ่มดำ�เนินก�ร 
อย่�งช้�ภ�ยในกึ่งหนึ่งของระยะเวล�ของแผนง�น	ชุดโครงก�ร	หรือโครงก�รนั้น

	 ๑๐.๕	ให้คณะกรรมก�รบริห�รแผนจัดให้มีก�รประเมินผลลัพธ์ของแผนอย่�งน้อยหนึ่งครั้งต่อ 
ส�มปี	และร�ยง�นให้คณะกรรมก�รทร�บ

	 ๑๐.๖	คณะกรรมก�รหรือคณะกรรมก�รบริห�รแผน	อ�จจัดให้มีก�รติดต�มและประเมินผล	นอก
เหนือจ�กก�รร�ยง�นและทบทวนในข้อ	๑๐.๑	ข้อ	๑๐.๒	ข้อ	๑๐.๓	ข้อ	๑๐.๔	และข้อ	๑๐.๕	ก็ได้

 ข้อ ๑๑ การสิ้นสุดแผนงาน ชุดโครงการ หรือโครงการ

	 แผนง�น	ชุดโครงก�ร	หรือโครงก�รจะสิ้นสุดในกรณีดังนี้

	 (๑)		 แผนง�น	 ชุดโครงก�ร	 หรือโครงก�รนั้น	 ได้ดำ�เนินกิจกรรมต�มที่ได้ว�งแผนและบรรลุ 
เป้�หม�ยต�มวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติให้ดำ�เนินก�รแล้ว	และไม่มีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องดำ�เนินก�รต่อ

	 (๒)	 แผนง�น	ชดุโครงก�ร	หรอืโครงก�รนัน้	หมดสภ�พไปเนือ่งจ�กผลจ�กก�รตดิต�มตรวจสอบ
และก�รประเมินผลระบุให้เห็นถึงคว�มล้มเหลวหรือจะล้มเหลว	และผู้จัดก�รเห็นควรให้ยุติ

	 (๓)		 เป็นไปต�มเงื่อนไขอื่นต�มที่ระบุไว้ในสัญญ�ระหว่�งกองทุนกับผู้รับทุนของแผนง�น	 
ชุดโครงก�ร	หรือโครงก�รนั้น

 ข้อ ๑๒ ให้แผนงาน ชุดโครงการ หรือโครงการที่ได้รับก�รอนุมัติสนับสนุนงบประม�ณไปแล้ว
อยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับ	ดำ�เนินก�รต่อไปจนสิ้นสุดแผนง�น	ชุดโครงก�ร	หรือโครงก�ร

 ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการบริหารแผน และผู้จัดการแผนงาน ชุดโครงการ หรือโครงการ	 ซึ่ง
ปฏิบัติหน้�ที่อยู่ในวันก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับ	 ยังคงปฏิบัติหน้�ที่ต่อไปจนครบว�ระ	 โดยถือเป็น 
คณะกรรมก�รบริห�รแผน	และผู้จัดก�รแผนง�น	ชุดโครงก�ร	หรือโครงก�รต�มหลักเกณฑ์นี้
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แผนหลัก	สสส.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	

 ขอ้ ๑๔ ในระหวา่งทีย่งัมไิดม้กีารออกระเบยีบ หรอืประกาศ ตามหลกัเกณฑน์ี ้ใหน้ำ�ระเบยีบ	ประก�ศ	
คำ�สั่ง	หรือกฎที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับม�ใช้บังคับ	 โดยอนุโลมเพียงเท่�ที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์นี้

 ขอ้ ๑๕ ใหผู้จ้ดัการเปน็ผูร้กัษาการตามหลกัเกณฑน์ี ้และมอีำ�น�จออกระเบยีบ	ประก�ศ	คำ�สัง่	หรอื
ดำ�เนินก�รอื่นใด	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต�มหลักเกณฑ์นี้ได้	

	 ในกรณีที่มีปัญห�ท�งข้อกฎหม�ยหรือข้อที่เกี่ยวกับนโยบ�ยของคณะกรรมก�รในก�รปฏิบัติต�ม
หลักเกณฑ์นี้	ให้ผู้จัดก�รร�ยง�นข้อเท็จจริงและเสนอคว�มเห็นต่อคณะกรรมก�รเพื่อวินิจฉัยชี้ข�ด
             
	 	 	 	 	 	 	 		ประก�ศ	ณ	วันที่	๒๓	พฤษภ�คม	พ.ศ.	๒๕๕๔

	 	 	 	 	 	 	 	 											(น�ยวิชัย	โชควิวัฒน)
	 	 	 	 	 	 รองประธ�นกรรมก�รกองทนุสนบัสนนุก�รสร�้งเสรมิสขุภ�พคนทีส่อง
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