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แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำำ�นำำ�

พระราชบััญญััติิกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ พ.ศ. 2544 มาตรา 21 (2) กำำ�หนดให้้สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการ
สร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) จััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีีซึ่่�งประกอบด้้วย เป้้าหมาย ยุุทธศาสตร์์ วััตถุุประสงค์์ ตััวชี้้�วััด แผน
กลุ่ม�่ แผนงาน และงบประมาณประจำำ�ปีี ในระยะเวลา 1 ปีี รวมถึึงข้้อบัังคัับว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการจััดสรรเงิินเพื่่อ� การสนัับสนุุน
โครงการและกิิจกรรม พ.ศ.2562 ข้้อ 8 (1) ที่่�กำำ�หนด ให้้ผู้้�จััดการและคณะกรรมการบริิหารแผนร่่วมจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงาน
ประจำำ�ปีใี ห้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมายตามแผน ภายใต้้วงเงิินงบประมาณประจำำ�ปีที่่ี ค� ณะกรรมการกำำ�หนด เพื่่อ� เสนอให้้คณะกรรมการ
พิิจารณาเห็็นชอบ ภายในเดืือนสิิงหาคมของทุุกปีี
แผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็็นแผนการดำำ�เนิินงานปีีแรก ของแผนหลััก 3 ปีี (พ.ศ.2565-2567)
ภายใต้้ทิศิ ทางและเป้้าหมายระยะ 10 ปีี (พ.ศ.2565-2574) ประกอบด้้วยแผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี 15 แผน พร้้อมกัับแผนงาน
พััฒนาและจััดการกลุ่ม�่ งานกลาง รวมถึึงแผนงานบริิหารจััดการกองทุุนและสำำ�นักั งาน โดยให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับนโยบายและแนวทาง
การจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ที่่ค� ณะกรรมการกองทุุนมอบไว้้ รวมถึึงการสนัับสนุุนการปฏิิรููปสัังคม
และเศรษฐกิิจตามทิิศทางของการพััฒนาประเทศที่่�ระบุุไว้้ในรััฐธรรมนููญ แผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี นโยบายรััฐบาล
และตอบสนองแนวนโยบาย การปฏิิรููปสัังคม เศรษฐกิิจ ตามทิิศทางยุุทธศาสตร์์การพััฒนาประเทศ โดยเฉพาะประเด็็นที่่�มีี
ผลกระทบต่่อสุุขภาวะสำำ�คััญเร่่งด่่วน ได้้แก่่ สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ที่่�มีีผลต่่อวิิถีีชีีวิิต
และสัังคมของประชาชนไทย นอกจากนั้้�นในการจััดทำำ�แผน สำำ�นัักงานได้้ดำำ�เนิินการตามหลัักธรรมาภิิบาล มีีความโปร่่งใส
ตรวจสอบได้้ มีีการจััดกระบวนการที่่�เน้้นการมีีส่่วนร่่วมจากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ใช้้ข้้อมููลที่่�ถููกต้้องและเชื่่�อถืือได้้ พร้้อมทั้้�งมีีการ
กำำ�หนดเป้้าหมายและตััวชี้้�วััดที่่�ชััดเจนทั้้�งในเชิิงปริิมาณและคุุณภาพ พร้้อมทั้้�งมีีรายละเอีียดของคำำ�แถลงประกอบงบประมาณ
ประจำำ�ปีีที่่�สอดคล้้องกัับข้้อบัังคัับกองทุุน
สสส. ขอขอบพระคุุณผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ภาคีีเครืือข่่าย และผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกท่่าน ที่่�มีีส่่วนร่่วมในการจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงาน
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่่�อใช้้เป็็นกรอบการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานร่่วมกัันตามวิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ และเพื่่�อให้้สามารถสร้้างเสริิมสุุขภาวะของประชาชนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผลต่่อไป
สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
สิิงหาคม 2564
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บทที่ 1

ภาพรวมแผนการดำ�เนินงาน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ จััดทำำ�ขึ้้�นภายใต้้
ข้้อบัังคัับกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการจััดสรรเงิินเพื่่�อการดำำ�เนิินงานสร้้างเสริิมสุุขภาพ
พ.ศ. 2562 ตามความในมาตรา 21 (3) แห่่งพระราชบััญญััติกิ องทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ พ.ศ. 2544 เพื่่อ� ใช้้เป็็นแผนการ
ดำำ�เนิินงานของกองทุุนซึ่่�งจะแสดงรายละเอีียดของเป้้าหมาย ยุุทธศาสตร์์ วััตถุุประสงค์์ ตััวชี้้�วััด แผน กลุ่่�มแผนงาน และ
งบประมาณในระยะเวลา 1 ปีี โดยมีีภาพรวมการจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดัังนี้้�
1. กรอบนโยบายและแนวทางการจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
กองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ มีีพัันธกิิจหลัักตามวััตถุุประสงค์์ที่่�กำำ�หนดในมาตรา 5 ของ พระราชบััญญััติิกองทุุน
สนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ พ.ศ.2544 ซึ่่�งได้้กำำ�หนดบทบาทของกองทุุนไว้้ 6 ข้้อ ดัังนี้้�
1.	ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพในประชากรทุุกวััยตามนโยบายสุุขภาพแห่่งชาติิ
2. สร้้างความตระหนัักเรื่่�องพฤติิกรรมการเสี่่�ยงจากการบริิโภคสุุรา ยาสููบ หรืือสาร หรืือสิ่่�งอื่่�นที่่�ทำ�ล
ำ ายสุุขภาพ และสร้้างความ
เชื่่�อในการสร้้างเสริิมสุุขภาพแก่่ประชากรทุุกระดัับ
3. สนัับสนุุนการรณรงค์์ให้้ลดบริิโภคสุุรา ยาสููบ หรืือสารหรืือสิ่่�งอื่่�นที่่�ทำำ�ลายสุุขภาพ ตลอดจนให้้ประชาชนได้้รัับรู้้�ข้้อกฎหมาย
	ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4.	ศึึกษาวิิจััยหรืือสนัับสนุุนให้้มีีการศึึกษาวิิจััย ฝึึกอบรม หรืือดำำ�เนิินการให้้มีีการประชุุมเกี่่�ยวกัับการสนัับสนุุนการสร้้างเสริิม
	สุุขภาพ
5.	พััฒนาความสามารถของชุุมชนในการสร้้างเสริิมสุุขภาพโดยชุุมชน หรืือองค์์กรเอกชน องค์์กรสาธารณประโยชน์์ ส่่วนราชการ
	รััฐวิิสาหกิิจ หรืือหน่่วยงานอื่่�นของรััฐ
6. สนัับสนุุนการรณรงค์์สร้้างเสริิมสุุขภาพผ่่านกิิจกรรมต่่างๆ ในลัักษณะที่่�เป็็นสื่่อ� เพื่่อ� ให้้ประชาชนสร้้างเสริิมสุุขภาพให้้แข็็งแรง
ใช้้เวลาว่่างให้้เป็็นประโยชน์์และลดบริิโภคสุุรา ยาสููบ หรืือสารหรืือสิ่่�งอื่่�นที่่�ทำำ�ลายสุุขภาพ
นอกจากนี้้� ตามพระราชบััญญััติกิ องทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ พ.ศ. 2544 มาตรา 3 ที่่ไ� ด้้นิยิ ามความหมายของการสร้้างเสริิม
สุุขภาพ หมายความว่่า การใดๆ ที่่�มุ่่�งกระทำำ�เพื่่�อสร้้างเสริิมให้้บุุคคลมีีสุุขภาวะทางกาย จิิต และสัังคม โดยสนัับสนุุนพฤติิกรรม
ของบุุคคล สภาพสัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�จะนำำ�ไปสู่่ก� ารมีีร่่างกายที่่�แข็็งแรง สภาพจิิตที่่ส� มบููรณ์์ อายุุยืืนยาว และคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
เมื่่�อพิิจารณาวััตถุุประสงค์์และนิิยามการสร้้างเสริิมสุุขภาพ สามารถสรุุปออกมาเป็็นเป้้าประสงค์์ของการทำำ�งานเพื่่�อสร้้างเสริิม
สุุขภาพได้้ 6 เป้้าประสงค์์ ทั้้�งนี้้� กองทุุนได้้แบ่่งโครงสร้้างการทำำ�งานเพื่่อ� สนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพออกเป็็น 15 แผน เพื่่อ� ให้้
ตอบสนองต่่อเป้้าประสงค์์ที่่�ตั้้�งไว้้ ซึ่่�งประกอบด้้วย
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แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป้้าประสงค์์ 1

เป้้าประสงค์์ 2

สานและเสริิมพลัังการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบโดยตรง และภาคีีเครืือข่่ายทั้้�งภาครััฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาสัังคม เพื่่�อให้้บรรลุุผลการลดปััจจััยเสี่่�ยงทางสุุขภาพ
ด้้านการควบคุุมการบริิโภคยาสููบ การควบคุุมการบริิโภคเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์และสิ่่�งเสพติิด
การลดอุุบััติิเหตุุจราจรและอุุบััติิภััย และสร้้างสุุขนิิสััยในการออกกำำ�ลัังกายและการบริิโภคอาหารสุุขภาพ
แผน 1: แผนควบคุุมยาสููบ
แผน 2: แผนควบคุุมเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์และสิ่่�งเสพติิด
แผน 3: แผนการจััดการความปลอดภััยและปััจจััยเสี่่�ยงทางสัังคม
แผน 9: แผนส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกาย
แผน 14: แผนอาหารเพื่่�อสุุขภาวะ
พััฒนากลไกที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการลดปััจจััยเสี่่�ยงนอกเหนืือจากเป้้าประสงค์์ที่่� 1 โดย กองทุุนลงทุุนแต่่น้้อย
ในส่่วนที่่จำ
� ำ�เป็็นและก่่อให้้เกิิดผลกระทบสููง และสร้้างขีีดความสามารถของบุุคคลที่่�เอื้้�อต่่อการมีีสุุขภาวะ
โดยเฉพาะในกลุ่่�มเด็็ก เยาวชน และกลุ่่�มเป้้าหมายเฉพาะ
แผน 4: แผนควบคุุมปััจจััยเสีียงทางสุุขภาพ
แผน 5: แผนสุุขภาวะประชากรกลุ่่�มเฉพาะ
แผน 7: แผนสุุขภาวะเด็็ก เยาวชน และครอบครััว

เป้้าประสงค์์ 3

เพิ่่�มขีีดความสามารถเชิิงสถาบัันและส่่งเสริิมบทบาทของชุุมชนและองค์์กร ในการพััฒนาสุุขภาวะองค์์รวม
หรืือแก้้ไขปััญหาสำำ�คััญของตน โดยพััฒนากระบวนการต้้นแบบ และกลไกขยายผลเพื่่�อมุ่่�งพััฒนา
สัังคมสุุขภาวะในระยะยาวอย่่างยั่่�งยืืน
แผน 6: แผนสุุขภาวะชุุมชน	
แผน 8: แผนเสริิมสร้้างสุุขภาวะในองค์์กร

เป้้าประสงค์์ 4

สร้้างค่่านิิยมและโอกาสการเรีียนรู้้�ในการสร้้างเสริิมสุุขภาวะให้้เกิิดขึ้้�นในสัังคมไทย
สัังคมให้้ความร่่วมมืือกัับการรณรงค์์เพื่่�อบรรลุุเป้้าประสงค์์อื่่�นๆ
แผน 10: แผนระบบสื่่�อและวิิถีีสุุขภาวะทางปััญญา
แผน 15: แผนเสริิมสร้้างความเข้้าใจสุุขภาวะ

เป้้าประสงค์์ 5

ขยายโอกาสและพััฒนาศัักยภาพในการสร้้างนวััตกรรมเกี่่�ยวกัับการสร้้างเสริิมสุุขภาวะ
แผน 11: แผนสร้้างสรรค์์โอกาสสร้้างเสริิมสุุขภาวะ

เป้้าประสงค์์ 6

เพิ่่�มสมรรถนะระบบบริิการและระบบสนัับสนุุนในการสร้้างเสริิมสุุขภาวะ
และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพกลไกการบริิหารจััดการ
แผน 12: แผนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพผ่่านระบบบริิการสุุขภาพ
แผน 13: แผนพััฒนาระบบและกลไกสนัับสนุุนเพื่่�อการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
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แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรอบนโยบายและวาระกลางในการจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
ในการประชุุมคณะกรรมการกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ ครั้้�งที่่� 5/2564 เมื่่�อวัันที่่� 20 พฤษภาคม 2564 ที่่�ประชุุมมีี
มติิเห็็นชอบกรอบนโยบายและวาระกลางในการจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีีสาระสำำ�คัญ
ั ต่่อไปนี้้�
1. ใช้้ทิิศทางและเป้้าหมาย ระยะ 10 ปีี (พ.ศ.2565-2574) เป็็นกรอบในการจััดทำำ�แผนหลััก 3 ปีี และแผนการดำำ�เนิินงาน
ประจำำ�ปีี โดยสอดคล้้องกัับแนวนโยบายในการปฏิิรููปสัังคม เศรษฐกิิจตามทิิศทางของยุุทธศาสตร์์การพััฒนาประเทศ และให้้
	ความสำำ�คัญ
ั กัับการกำำ�หนดห่่วงโซ่่ผลลััพธ์์ของเป้้าหมายเชิิงยุุทธศาสตร์์ รวมถึึงการใช้้กลไกการกำำ�กับั ติิดตาม และประเมิินผลที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ ควบคู่่�กัันไป
2. สร้้างผลลััพธ์์ทางสุุขภาพอย่่างก้้าวกระโดด ด้้วยการขยายผลต้้นแบบงานสร้้างเสริิมสุุขภาพ ร่่วมกัับหน่่วยงานภาครััฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสัังคม ทุุกภาคส่่วน ผ่่านการผลัักดัันนโยบาย กระบวนการเรีียนรู้้� และการสื่่อ� สารที่่�มีีประสิิทธิผิ ล
และยั่่�งยืืน โดยให้้คำำ�นึึงถึึงพลวััตเชิิงพื้้�นที่่� และกลุ่่�มประชากร
3. สนัับสนุุนการใช้้เทคโนโลยีีและระบบดิิจิทัิ ัลเพื่่�อการสร้้างเสริิมสุุขภาพ โดยคำำ�นึึงถึึงการลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางดิิจิทัิ ัลในกลุ่่�ม
ประชากร เพื่่อ� สร้้างและรองรัับการเปลี่่ย� นแปลงทั้้ง� ด้้านความรู้�้ การสื่่อ� สาร การจััดการ อัันจะนำำ�ไปสู่่ก� ารปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรม
	สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อการสร้้างเสริิมสุุขภาพในยุุคดิจิิ ิทััล
4. ให้้คำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อเนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 และปััจจััยเสี่่�ยงทางสุุขภาพอุุบััติิใหม่่ ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อ
พฤติิกรรม วิิถีีชีีวิติ และสัังคม โดยเฉพาะในกลุ่่ม� ประชากรที่่�มีีความเปราะบาง ให้้มีีความพร้้อมสามารถรัับมืือกัับวิกิ ฤติิการณ์์
	ด้้านสุุขภาพ และการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น
5. ยกระดัับการเชื่่อ� มโยงเครืือข่่ายขัับเคลื่่อ� นงานสร้้างเสริิมสุุขภาพในระดัับพื้้น� ที่่� ระดัับชาติิและสากล ทั้้�งในเชิิงผลัักดัันนโยบาย
การประสานทรััพยากร และงานวิิชาการส่่งเสริิมบทบาทนำำ� ภาพลัักษณ์์ และความรัับผิดิ ชอบงานด้้านสร้้างเสริิมสุุขภาพของ
ไทยในประชาคมโลก เพื่่�อสอดรัับกับั แผนปฏิิบััติิการด้้านสุุขภาพโลกของประเทศไทย (พ.ศ.2564-2570)
ในส่่วนของการกำำ�หนดวาระกลางประจำำ�ปีขี องกองทุุน ซึ่่ง� วาระกลางเป็็นประเด็็นที่่ต� กลงร่่วมกัันมีีกรอบการพิิจารณาใน 3 ประเด็็น
ได้้แก่่
• เป็็นประเด็็นที่่�มีีผลกระทบด้้านสุุขภาวะอย่่างรุุนแรงทั้้�งในเชิิงประชากรและพื้้�นที่่�
• เป็็นประเด็็นร่่วมหลายแผนการดำำ�เนิินงานของกองทุุนที่่�สามารถบููรณาการการทำำ�งานร่่วมกัันได้้
• สามารถวััดผลเห็็นความก้้าวหน้้าเบื้้�องต้้นได้้ภายใน 1 ปีี
โดยการจััดทำำ�ข้อ้ เสนอวาระกลางในปีีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะกรรมการกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพมีีมติิเห็็นชอบ
ให้้ดำำ�เนิินการ “ระบบสารสนเทศและเครื่่�องมืือเพื่่�อความรอบรู้้�สุุขภาพเฉพาะบุุคคล (Precision Information and Tools for
Personal Health Literacy)” เป็็นข้้อเสนอวาระกลางประจำำ�ปีีงบประมาณ 2565 โดยมีีเป้้าหมาย 2 ประเด็็นสำำ�คััญ ได้้แก่่
1. เพิ่่�มการใช้้ประโยชน์์ จากชุุดความรู้้�ของ สสส. กลไก ระบบ และช่่องทางการสื่่�อสารให้้เหมาะสมกัับการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
เฉพาะบุุคคล
2. ขยายฐานผู้้�รับั ประโยชน์์ ผ่่านหน่่วยงานเชิิงยุุทธศาสตร์์ที่่ร่่� วมให้้บริกิ ารข้้อมููลความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพเฉพาะบุุคคล เพื่่อ� เข้้าถึึง
กลุ่�ม่ เป้้าหมายที่่�หลากหลาย ทำำ�ให้้ประชาชนมีีขีีดความสามารถที่่�เอื้้�อต่่อการมีีสุุขภาวะ
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แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่่อ� คณะกรรมการกองทุุนให้้ความเห็็นชอบแล้้ว เลขานุุการคณะกรรมการบริิหารแผนแต่่ละคณะจึึงได้้ร่่วมกัับคณะกรรมการบริิหาร
แผนทำำ�การยกร่่างแผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีตี ามกรอบนโยบายและวาระกลางของการดำำ�เนิินงานในปีีงบประมาณ พ.ศ.2565
ต่่อไป
การจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามข้้อบัังคัับว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการจััดสรรเงิินเพื่่�อการสนัับสนุุนโครงการและกิิจกรรม พ.ศ. 2562 ข้้อ 8 (1) ที่่�กำำ�หนดให้้
ผู้้�จััดการและคณะกรรมการบริิหารแผนร่่วมจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีีให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมายตามแผน โดยคำำ�นึึงถึึง
ทิิศทางและเป้้าหมายของกองทุุน ภายใต้้วงเงิินงบประมาณประจำำ�ปีที่่ี ค� ณะกรรมการกำำ�หนด เพื่่อ� เสนอให้้คณะกรรมการพิิจารณา
เห็็นชอบภายในเดืือนสิิงหาคมของทุุกปีี กองทุุนได้้ดำ�ำ เนิินงานตามระเบีียบข้้อบัังคัับกองทุุนที่่�คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบโดย
กำำ�หนดกรอบแนวทางการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
1.	พิิจารณาถึึงความสอดคล้้องกัับทิศิ ทางและเป้้าหมายระยะ 10 ปีี (พ.ศ.2565-2574) ของกองทุุนซึ่่ง� แผนหลััก 3 ปีี และแผนการ
	ดำำ�เนิินประจำำ�ปีี จะแสดงรายละเอีียดของเป้้าหมาย วััตถุุประสงค์์ ตััวชี้้�วััดแผนและกรอบงบประมาณ
2. การกำำ�หนดค่่าเป้้าหมายของแผนหลััก และแผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี เน้้นความสอดคล้้องกัับห่่วงโซ่่ผลลััพธ์์การสร้้างเสริิม
	สุุขภาพ (Chain of Outcome for Health Promotion)
3. กระบวนการจััดทำำ�แผนเน้้นการบููรณาการเชื่่�อมโยงระหว่่างแผนงานผ่่านกลุ่่�มงาน Cluster และการพิิจารณาของหััวหน้้า
กลุ่�ม่ งาน
4. การจััดทำำ�แผนหลััก และแผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี ผู้้จั� ดั การ และผู้้�บริหิ ารร่่วมกัันพััฒนาสาระสำำ�คัญ
ั ของแผน ผ่่านการประชุุม
หารืือรัับฟัังความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะจาก คณะกรรมการบริิหารแผนและภาคีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในการจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำำ�นักั พััฒนานโยบายและยุุทธศาสตร์์ (สนย.) ดำำ�เนิินการศึึกษา
รวบรวมข้้อมููลสถานการณ์์ที่่�มีีผลกระทบสำำ�คััญต่่อการสร้้างเสริิมสุุขภาพในอนาคต จากการสัังเคราะห์์ข้้อมููลของทีีมวิิชาการ
ภายนอกในการจััดทำำ�ข้้อมููลนำำ�เข้้าของการจััดทำำ�ทิิศทางและเป้้าหมายระยะ 10 ปีี ของกองทุุน ประกอบการวิิเคราะห์์ประเด็็น
ช่่องว่่างและการหนุุนเสริิมที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั โดยเฉพาะต่่อสถานการณ์์เร่่งด่่วนที่่�มีีผลกระทบต่่อสุุขภาพ เช่่น การแพร่่ระบาดของการติิดเชื้้อ�
ไวรััสโคโรน่่า 2019 ที่่�ยัังไม่่มีีจุุดสิ้้�นสุุด ตลอดจนการพิิจารณาแนวโน้้มการขัับเคลื่่�อนนโยบายของภาครััฐที่่�มีีผลกระทบต่่อ
การทำำ�งานสุุขภาวะของกองทุุน รวมถึึงข้้อมููลจากการจััดการประชุุมผู้้�บริิหารเพื่่�อระดมสมองเมื่่�อวัันที่่� 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564
มาใช้้เป็็นข้้อมููลในการกำำ�หนดกรอบนโยบาย และวาระกลางประจำำ�ปีีนี้้�ด้้วย
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2. นโยบายและการบริิหาร การกำำ�กัับติิดตามและประเมิินผล
และการบริิหารความเสี่่�ยง
กองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพได้้ดำ�ำ เนิินการตามบทบััญญััติภิ ายใต้้กฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้อง โดยมีีการกำำ�หนดโครงสร้้างและ
กลไกทั้้�งการกำำ�หนดนโยบาย การบริิหารงาน การกำำ�กัับติิดตามและประเมิินผล ดัังนี้้�
นโยบายและการบริิหาร
กองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพจััดตั้้�งขึ้้�นตามพระราชบััญญััติิกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ พ.ศ. 2544 โดย
กำำ�หนดให้้มีีคณะกรรมการกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ควบคุุมดููแลการดำำ�เนิินกิิจการกองทุุนให้้เป็็นไป
ตามวััตถุุประสงค์์ของการจััดตั้้�งและให้้คณะกรรมการประเมิินผลเป็็นผู้้�ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของกองทุุนในภาพรวม
คณะกรรมการกองทุุนเป็็นผู้้�กำำ�หนดนโยบายในการบริิหารกิิจการของกองทุุน กำำ�หนดกรอบงบประมาณในการดำำ�เนิินการ ออก
หลัักเกณฑ์์ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับที่่�สำำ�คััญในการดำำ�เนิินงาน ให้้ความเห็็นชอบแผนการดำำ�เนิินงาน กำำ�กัับดููแลฝ่่ายบริิหาร รวมทั้้�ง
ควบคุุมผลการปฏิิบัติั งิ านของผู้้จั� ดั การซึ่่ง� เป็็นหััวหน้้าฝ่่ายบริิหารให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ที่่กำ� �ำ หนดไว้้ตามพระราชบััญญััติกิ องทุุน
สนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ พ.ศ. 2544 นอกจากนี้้� คณะกรรมการกองทุุนมีีอำำ�นาจในการแต่่งตั้้ง� คณะอนุุกรรมการเฉพาะด้้าน
เพื่่อ� ทำำ�หน้้าที่่�กำ�กั
ำ บดูู
ั แลและให้้คำ�ำ ปรึึกษาต่่อฝ่่ายบริิหารในการดำำ�เนิินกิิจการของกองทุุน เช่่น คณะอนุุกรรมการที่่�ปรึึกษาสำำ�นักั งาน
คณะอนุุกรรมการนโยบายการเงิิน คณะอนุุกรรมการเทคโนโลยีีสารสนเทศ เป็็นต้้น
ด้้านการกำำ�กับดูู
ั แลการดำำ�เนิินงานสร้้างเสริิมสุุขภาพ กองทุุนมีีแนวทางในการกำำ�กับดูู
ั แลแผน แผนงาน และโครงการ ผ่่านกลไกคณะ
กรรมการบริิหารแผนรวม 8 คณะ ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�กำ�กั
ำ ับดููแล 15 แผน และคณะกรรมการบริิหารแผนอาจแต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการ
หรืือคณะกรรมการกำำ�กับทิ
ั ศิ ทาง เพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิภิ าพในการกำำ�กับดูู
ั แล ชี้้แ� นะ และให้้ทิศิ ทางการทำำ�งานในระดัับแผนหรืือแผน
งาน นอกจากนี้้� กองทุุนยัังมีีการพััฒนาระบบและกลไกเพื่่�อช่่วยสนัับสนุุนการกำำ�กัับติิดตามแผนงานและโครงการให้้เป็็นไปอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง
		
การบริิหารจััดการกองทุุนและการนำำ�นโยบายไปสู่่�การปฏิิบััติิ
การบริิหารจััดการกองทุุน มีีสำำ�นัักงานกองทุุนเป็็นหน่่วยงานปฏิิบััติิโดยมีีผู้้�จััดการกองทุุนเป็็นผู้้�บริิหารสููงสุุด มีีผู้้�อำำ�นวยการ
ส่่วนงานต่่างๆ มีีบทบาทในการกำำ�กับดูู
ั แลการดำำ�เนิินงานตามภารกิิจหลัักของกองทุุน และมีีเจ้้าหน้้าที่่�มีีบทบาทในการดำำ�เนิินงาน
และการสนัับสนุุน ซึ่่�งเป็็นไปตามนโยบายของกองทุุน โดยระเบีียบกองทุุน ว่่าด้้วยการจััดแบ่่งส่่วนงานและการบริิหารภายใน
สำำ�นัักงาน ได้้แบ่่งส่่วนงานไว้้ 3 กลุ่่�ม ดัังนี้้�
กลุ่่�มที่่� 1 ส่ว่ นงานด้้านสนัับสนุุนภารกิิจหลัักของกองทุุน
1.	สำำ�นัักสนัับสนุุนการควบคุุมปััจจััยเสี่่�ยงหลััก
2.	สำำ�นัักสนัับสนุุนการควบคุุมปััจจััยเสี่่�ยงทางสุุขภาพ
3.	สำำ�นัักสนัับสนุุนสุุขภาวะชุุมชน
4.	สำำ�นัักสนัับสนุุนสุุขภาวะเด็็ก เยาวชน และครอบครััว
5.	สำำ�นัักส่่งเสริิมวิิถีีชีีวิิตสุุขภาวะ
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6.	สำำ�นัักสร้้างสรรค์์โอกาส
7.	สำำ�นัักสนัับสนุุนการพััฒนาระบบสุุขภาพ
8.	สำำ�นัักสนัับสนุุนสุุขภาวะองค์์กร
9.	สำำ�นัักสนัับสนุุนสุุขภาวะประชากรกลุ่่�มเฉพาะ
10.	สำำ�นัักสนัับสนุุนการควบคุุมปััจจััยเสี่่�ยงทางสัังคม
11.	สำำ�นัักสร้้างเสริิมระบบสื่่�อและสุุขภาวะทางปััญญา
12.	สำำ�นัักพััฒนานโยบายและยุุทธศาสตร์์
13.	สำำ�นัักพััฒนาภาคีีสััมพัันธ์์และวิิเทศสััมพัันธ์์
14.	สำำ�นัักสื่่�อสารการตลาดเพื่่�อสัังคม
15.	สำำ�นัักวิิชาการและนวััตกรรม
16.	ศููนย์์เรีียนรู้้�สุุขภาวะ
กลุ่่�มที่่� 2 ส่ว่ นงานด้้านบริิหารจััดการสำำ�นัักงาน
1.	ฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ
2.	ฝ่่ายบริิหารงานบุุคคล
3.	ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
4.	ฝ่่ายติิดตามและประเมิินผล
5.	ฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร
6.	ฝ่่ายอำำ�นวยการ
7.	ฝ่่ายตรวจสอบภายใน /1
กลุ่่�มที่่� 3 หน่่วยงานลัักษณะพิิเศษ /2
1. สถาบัันการเรีียนรู้้�การสร้้างเสริิมสุุขภาพ
2.	ศููนย์์กิิจการสร้้างสุุข
นอกจากกลุ่�ม่ งานหลัักทั้้�ง 3 กลุ่่�มแล้้ว กองทุุนยัังมีีโครงสร้้างการบริิหารงานเพื่่�อสนัับสนุุนการบููรณาการแผนกต่่างๆ ของ สสส.
โดยให้้สำ�นั
ำ ักงานสามารถจััดส่่วนงาน (สำำ�นัักหรืือฝ่่าย) ที่่�มีีลัักษณะงาน ภารกิิจ พื้้�นที่่�ทำำ�งาน หรืือกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ใกล้้เคีียงหรืือ
สอดคล้้องกัันรวมเป็็นส่่วนงานภายใต้้กลุ่่�มงานบริิหารเดีียวกััน (Cluster) เพื่่�อเสริิมพลัังและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานด้้วย
การนำำ�นโยบายไปสู่่�การปฏิิบััติิ สำำ�นัักงานจะรัับมอบแนวนโยบายและจุุดเน้้นของการทำำ�งาน โดยแต่่ละส่่วนงานจะศึึกษาและ
วิิเคราะห์์สถานการณ์์ โอกาส หาจุุดคานงััดเพื่่�อสนัับสนุุนให้้กลไกหลัักที่่�มีีอยู่่�ประสบผลสำำ�เร็็จ รวมทั้้�งการสนัับสนุุนและพััฒนา
สมรรถนะและขีีดความสามารถของบุุคลากรและภาคีีเครืือข่่ายไปพร้้อมกััน เพื่่อ� การสร้้างเสริิมสุุขภาพที่่�ยั่่ง� ยืืนโดยมีีประชาชนเป็็น
ผู้้�รัับประโยชน์์สููงสุุด
/1	ฝ่่ายตรวจสอบภายในจััดตั้้�งขึ้้�นภายใต้้ระเบีียบกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ ว่่าด้้วยการตรวจสอบภายในของกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ พ.ศ. 2559
/2 ระเบีียบกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการจััดตั้้�งหน่่วยงานลัักษณะพิิเศษ พ.ศ. 2562 สำำ�นัักงานสามารถจััดตั้้�งหน่่วยงานลัักษณะพิิเศษภายใน
	สำำ�นัักงาน เพื่่�อให้้สามารถปฏิิบััติิการได้้อย่่างคล่่องตััวและมีีประสิิทธิิภาพ และบรรลุุภารกิิจตามวััตถุุประสงค์์มากยิ่่�งขึ้้�น โดยเป็็นการตอบสนองต่่อภารกิิจสร้้างเสริิมสุุขภาพที่่�สำำ�นัักงาน
เป็็นผู้้�ให้้บริิการหรืือปฏิิบััติิภารกิิจเอง และสามารถใช้้การบริิหารจััดการแบบธุุรกิิจเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล หรืือขยายกลุ่่�มผู้้�รัับผลประโยชน์์ได้้
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การกำำ�กัับติิดตามและประเมิินผล
กองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพเป็็นองค์์กรของรััฐที่่จั� ดั ตั้้ง� ขึ้้น� ตามพระราชบััญญััติกิ องทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
พ.ศ. 2544 ที่่กำ� �ำ หนดให้้กองทุุนจััดเก็็บเงิินบำำ�รุงุ กองทุุนโดยตรงจากผู้้เ� สีียภาษีีสุุราและยาสููบโดยไม่่ต้้องผ่่านกลไกการจััดทำำ�งบประมาณ
แผ่่นดิิน ส่่งผลให้้ สสส. จึึงต้้องจััดให้้มีีกลไกการกำำ�กัับ ติิดตาม และประเมิินผลที่่�เข้้มข้้นกว่่าหน่่วยงานของรััฐอื่่�น ทั้้�งนี้้�
พระราชบััญญััติกิ องทุุนยัังกำำ�หนดให้้มีีคณะกรรมการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของกองทุุน ที่่เ� ป็็นอิิสระจากคณะกรรมการกองทุุน
โดยได้้รัับการแต่่งตั้้ง� จากคณะรััฐมนตรีี เพื่่อ� ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กับั ติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของกองทุุนในภาพรวมอีีกด้้วย
การติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของกองทุุนแบ่่งเป็็น 3 ระดัับ ได้้แก่่
1. ระดัับองค์์กร โดยคณะกรรมการประเมิินผล และคณะกรรมการกองทุุน
2. ระดัับแผนหลััก โดยคณะกรรมการกองทุุน และคณะกรรมการบริิหารแผน
3. ระดัับแผนงาน ชุุดโครงการ และโครงการ โดยสำำ�นัักงาน
นอกจากนี้้� กลไกการติิดตามและประเมิินผลยัังประกอบไปด้้วย การกำำ�กัับติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงานตามขนาดของ
วงเงิินงบประมาณโดยคณะกรรมการกองทุุนผ่่านกลไกคณะกรรมการบริิหารแผน และการกำำ�กัับติิดตามและประเมิินผลการ
ดำำ�เนิินงานของกองทุุนโดยคณะกรรมการประเมิินผล
ในส่่วนของการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานในระดัับองค์์กรของกองทุุน ประกอบด้้วย
1. การประเมิินผลการดำำ�เนิินงานตามหลััก Balanced Scorecard ที่่�อ้้างอิิงตามกรอบการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ
หน่่วยงานของรััฐตามที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาระบบราชการกำำ�หนด ร่่วมกัับการนำำ�หลัักเกณฑ์์การประเมิินผลการ
	ดำำ�เนิินงานกองทุุนหมุุนเวีียนของกรมบััญชีีกลางมาใช้้ประกอบกััน โดยครอบคลุุมการดำำ�เนิินการ 5 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านผลสััมฤทธิ์์�
	ด้้านผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ด้้านการเงิิน ด้้านปฏิิบััติิการ และด้้านการบริิหารพััฒนาทุุนหมุุนเวีียน
2. การประเมิินผลการบริิหารจััดการที่่�ดีีตามหลัักธรรมาภิิบาล เพื่่อ� ตรวจสอบการบริิหารจััดการและการดำำ�เนิินงานของกองทุุน
ให้้สอดคล้้องกัับหลัักธรรมาภิิบาล
3. การประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสของหน่่วยงานรััฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ตามข้้อกำำ�หนด
ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ
4. การตรวจสอบโดยสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน (สตง.) ที่่�ครอบคลุุมการบริิหารจััดการด้้านการเงิินและบััญชีี
		
การกำำ�กัับดููแลภายในและการบริิหารความเสี่่�ยง
เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินงานของสำำ�นักั งานเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิผิ ลและประสิิทธิภิ าพ มีีการรองรัับสถานการณ์์ต่่างๆ ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้น�
ในอนาคต รวมถึึงพััฒนากระบวนการทำำ�งานของสำำ�นัักงานให้้มีีความโปร่่งใสสอดคล้้องตามหลัักธรรมาภิิบาล สำำ�นัักงานจึึงได้้จััด
ให้้มีีระบบการกำำ�กัับดููแล ดัังนี้้�
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การควบคุุมภายใน (Internal Control)
การควบคุุมภายใน คืือองค์์ประกอบหนึ่่�งของการกำำ�กับดูู
ั แลกิิจการที่่�ดีี (Good Corporate Governance) โดยเป็็นกระบวนการ
ที่่บุ� คล
ุ ากรภายในองค์์กรทุุกระดัับตั้้ง� แต่่ผู้้�บริหิ ารและพนัักงานทุุกคนต้้องมีีบทบาทร่่วมกััน ซึ่่ง� มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� (1) เพิ่่ม� ประสิิทธิภิ าพ
และประสิิทธิิผลของการปฏิิบััติิงาน มุ่่�งใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่า (2) เพื่่�อสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือของรายงานทางการเงิินขององค์์กร
และ (3) เพื่่�อให้้เกิิดการปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎ ระเบีียบ และข้้อบัังคัับอย่่างแท้้จริิง อัันเป็็นการสร้้างเครื่่�องป้้องกัันมิิให้้เกิิด
ความเสีียหายต่่อองค์์กร
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
การตรวจสอบภายใน เป็็นเครื่่อ� งมืือสนัับสนุุนสำำ�คัญ
ั ของฝ่่ายบริิหาร เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินงานขององค์์การ สามารถบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์
และเป้้าหมายได้้ ด้้วยการประเมิินผลสััมฤทธิ์์�ของการดำำ�เนิินงานและระบบการควบคุุมภายในขององค์์การ ว่่า มีีการดำำ�เนิินงาน
ที่่�ถููกต้้องสมบููรณ์์เพีียงพอ เหมาะสม มีีระบบปฏิิบััติิงานที่่�ดีี มีีประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล และคุุณภาพตามมาตรฐานที่่�ดีีเพีียงใด
รวมถึึงให้้ความเห็็นและข้้อเสนอแนะเพื่่�อให้้เกิิดการขัับเคลื่่�อนเชิิงนโยบายในการพััฒนาระบบงานต่่างๆ ขององค์์การ อีีกทั้้�งเป็็น
การสร้้างความเชื่่�อมั่่�นขององค์์การ แก่่ประชาชน ภาคีี ผู้้�บริิหาร พนัักงาน ตลอดจนผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม เพื่่�อยกระดัับการ
บริิหารองค์์การเชิิงคุุณภาพ เป็็นองค์์กรโปร่่งใส และมีีธรรมาภิิบาล
ฝ่่ายตรวจสอบภายในใช้้ยุุทธศาสตร์์การดำำ�เนิินงานเชิิงบวก “การตรวจสอบแบบกััลยาณมิิตรและเพิ่่�มมููลค่่าการปฏิิบัติั งิ าน” เพื่่อ�
ตอบสนองผู้้�มีีส่่วนเกี่่ย� วข้้องทุุกกลุ่่ม� ดัังกล่่าวได้้ใช้้ประโยชน์์มากยิ่่ง� ขึ้้น� นอกจากนี้้� ยัังมุ่่ง� เน้้นการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มจากรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในด้้านระบบปฏิิบััติิงานต่่างๆ โดยนำำ�มาสัังเคราะห์์เป็็นข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายแบบบููรณาการเชื่่�อมร้้อยทุุก
ฝ่่ายงานอย่่างเป็็นองค์์รวม เสนอต่่อ ผู้้�บริหิ ารระดัับสููงขององค์์การเพื่่อ� ใช้้เป็็นข้้อมููลพิิจารณาขัับเคลื่่อ� นงานเชิิงระบบและโครงสร้้าง
ในระยะสั้้น� ระยะกลาง และระยะยาว อัันจะนำำ�ไปสู่่ก� ารเป็็นองค์์การที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ มีีเสถีียรภาพมั่่น� คง สร้้างคุุณประโยชน์์ต่่อประชาชน
สัังคม และประเทศอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
การบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management)
สสส. ดำำ�เนิินการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์กรในเชิิงยุุทธศาสตร์์ เพื่่�อจััดการความเสี่่�ยงที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อการบรรลุุวััตถุุ
ประสงค์์ เป้้าหมาย ยุุทธศาสตร์์และการดำำ�เนิินงานของ สสส. ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ ทั้้�งนี้้� สสส. ได้้วิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงจาก
สถานการณ์์ต่่าง ๆ ที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อ สสส. รวมถึึงสถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19 โดยดำำ�เนิินการทั่่�วทั้้�งองค์์กร
ทั้้�งแบบภาพรวมองค์์กร (Top-Down) และระดัับแผน (Bottom-Up) ในการจััดการความเสี่่�ยง สสส. ดำำ�เนิินการในรููปแบบแผน
บริิหารความเสี่่ย� งระดัับองค์์กร แผนควบคุุมภายใน และแผนบริิหารความต่่อเนื่่อ� งทางธุุรกิิจ (Business Continuity Plan: BCP)
ตามความเหมาะสมกัับความเสี่่�ยงแต่่ละประเภท เพื่่�อให้้บริิหารจััดการความเสี่่�ยงดัังกล่่าวอย่่างทัันท่่วงทีี มีีประสิิทธิิผลและ
ประสิิทธิภิ าพ โดยกระบวนการบริิหารความเสี่่ย� งของ สสส. เป็็นไปตามมาตรฐานการบริิหารความเสี่่ย� งระดัับสากล ได้้แก่่ COSO
ERM และ ISO31000 ทั้้�งนี้้� สสส. จะดำำ�เนิินการติิดตามและรายงานสถานการณ์์ความเสี่่�ยงต่่อผู้้�บริิหารระดัับสููงอย่่างน้้อย
เดืือนละ 1 ครั้้�ง เพื่่อ� การตอบสนองต่่อเหตุุการณ์์ความเสี่่ย� งอย่่างทัันท่่วงทีี โดยดำำ�เนิินการภายใต้้การกำำ�กับดูู
ั แลของคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่ย� งที่่�มีีองค์์ประกอบของผู้้แ� ทนคณะกรรมการกองทุุนและผู้้�บริหิ ารระดัับสููง และรายงานต่่อคณะกรรมการกองทุุน
ทุุกไตรมาส
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3. การบููรณาการการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
แนวทางการบููรณาการการทำำ�งานสร้้างเสริิมสุุขภาพ
การสร้้างผลลััพธ์์ทางสุุขภาพให้้บรรลุุเป้้าหมายที่่�วางไว้้ จำำ�เป็็นต้้องมีีวิิธีีการดำำ�เนิินงานที่่�มีีประสิิทธิภิ าพ การจััดโครงสร้้างแผนเพื่่อ�
ให้้เกิิดการบริิหารจััดการและเน้้นให้้เกิิดการทำำ�งานแนวราบที่่�เป็็นวิิธีีการทำำ�งานที่่�สำำ�คััญของ สสส. ที่่�สามารถจำำ�แนกวิิธีี
การทำำ�งานออกเป็็น 4 กลุ่่�ม เพื่่�อให้้เหมาะสมต่่อบริิบทของงานและเสริิมการบููรณาการระหว่่างแผน ดัังนี้้�
การจััดโครงสร้้างแผนและวิิธีีการทำำ�งาน

เชิงประเด็น
เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
และสิ่งเสพติด
ยาสูบ

ความปลอดภัยและ
ปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
กิจกรรม
ทางกาย

ปัจจัยเสี่ยง
ทางสุขภาพ

เชิงพื้นที่
ประชาการ
กลุ่มเฉพาะ
ระบบบริการ
สุขภาพ

ระบบสื่อและวิถีสุขภาวะ
ทางปัญญา
อาหาร

เชิงองค์กรและกลุ่มประชากร

ชุมชน

เด็ก เยาวชน
และครอบครัว

สุขภาวะ
ในองค์กร

เชิงระบบ
ระบบและกลไกสนับสนุน
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
สร้างเสริมความเข้าใจ
สุขภาวะ
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1. แผนเชิิงประเด็็นเน้้นการทำำ�งานยุุทธศาสตร์์เชิิงลึึก พััฒนางานวิิชาการและนวััตกรรมให้้ทัันกัับปััจจััยเสี่่�ยงที่่�มีีพลวััต มีีการ
เปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีีเป้้าหมายหลัักเพื่่�อผลัักดัันให้้เกิิดนโยบายสาธารณะด้้านการสร้้างเสริิมสุุขภาพและควบคุุม
	ปััจจััยเสี่่�ยงอัันจะส่่งผลกระทบกัับประชากรในวงกว้้าง
2. แผนเชิิงกลุ่ม�่ ประชากรและองค์์กร เน้้นการพััฒนาศัักยภาพพััฒนาเครืือข่่าย สร้้างความเข้้มแข็็งให้้กับั ประชากรกลุ่ม�่ เป้้าหมาย
และเครืือข่่ายองค์์กรสุุขภาวะ เพื่่�อสร้้างการมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนางานสร้้างเสริิมสุุขภาพที่่�เหมาะสมกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย
3. แผนเชิิงพื้้�นที่่� เน้้นการสนัับสนุุนให้้เกิิดเครืือข่่ายชุุมชน พื้้�นที่่�เข้้มแข็็ง มีีขีีดความสามารถในการแก้้ปััญหาสุุขภาพ เพื่่�อให้้เกิิด
กลไกการสร้้างเสริิมสุุขภาพและลดปััจจััยเสี่่�ยงที่่�ชุุมชนเป็็นเจ้้าของ เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการให้้สอดคล้้องเหมาะสมกัับกัับบริิบทของ
	พื้้�นที่่�และชุุมชน
4. แผนเชิิงระบบและกลไก เป็็นกลุ่่�มแผนที่่�ทำำ�หน้้าที่่�สนัับสนุุน ส่่งเสริิมให้้เกิิดการพััฒนาระบบกลไกทางสัังคมและสุุขภาพร่่วม
	กัับเจ้้าภาพหลััก เพื่่�อให้้เกิิดการทำำ�งานเชิิงระบบอัันจะทำำ�ให้้เกิิดการทำำ�งานที่่�ต่่อเนื่่�อง
จากการจััดโครงสร้้างแผนและวิิธีีการทำำ�งานข้้างต้้นเพื่่อ� ให้้เกิิดความเข้้มแข็็งในการสร้้างเสริิมสุุขภาพ โดยการเรีียนรู้แ�้ ละแลกเปลี่่ย� น
แนวทางการทำำ�งานเพื่่อ� สร้้างผลลััพธ์์และขยายผลการทำำ�งานได้้อย่่างก้้าวกระโดดของทั้้�ง 4 กลุ่่ม� เนื่่อ� งจากสุุขภาพเป็็นองค์์รวมที่่�
เกิิดจากความสััมพัันธ์์ระหว่่างพฤติิกรรมของบุุคคล รวมทั้้�งสภาพแวดล้้อมรอบตััวก็็ยัังส่่งผลต่่อสุุขภาพเช่่นกััน ดัังนั้้�น การทำำ�งาน
เพื่่อ� สร้้างเสริิมสุุขภาพจึึงต้้องอาศััยการทำำ�งานร่่วมกัันทั้้ง� ในเชิิงประเด็็นทางสุุขภาพร่่วมกัับการทำำ�งานในเชิิงพื้้�นที่่แ� ละกลุ่ม�่ ประชากร
เป้้าหมาย โดยมีีระบบงานต่่างๆ เช่่น การสื่่�อสาร การนำำ�นวััตกรรมทางสุุขภาพมาใช้้ เป็็นต้้น เป็็นเครื่่�องมืือสนัับสนุุนการทำำ�งาน
ให้้เกิิดการขยายผลการทำำ�งานและสร้้างผลลััพธ์์ทางสุุขภาพได้้ในวงกว้้าง
ดัังนั้้�น ในแผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีีฉบัับนี้้� จึึงได้้มีีการกำำ�หนดให้้มีีตััวชี้้�วััดร่่วมเพื่่�อสร้้างความเข้้มแข็็งในการทำำ�งาน และเพื่่�อ
ขยายผลลััพธ์์การทำำ�งานให้้บรรลุุเป้้าหมายเชิิงยุุทธศาสตร์์ตามทิิศทางและเป้้าหมาย ระยะ 10 ปีี (พ.ศ. 2565-2574)
วาระกลาง: ระบบสารสนเทศและเครื่่�องมืือเพื่่�อความรอบรู้้�สุุขภาพเฉพาะบุุคคล
Precision Information and Tools for Personal Health Literacy
ความเป็็นมา สถานการณ์์และแนวโน้้ม
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ (Health literacy) คืือ ระดัับสมรรถนะของบุุคคลในการเข้้าถึึง เข้้าใจ ประเมิิน และปรัับใช้้ข้้อมููลความรู้้�
และบริิการสุุขภาพได้้อย่่างเหมาะสม เพื่่�อให้้เกิิดการเรีียนรู้้�และปรัั บเปลี่่�ยนพฤติิกรรมสุุขภาพ สิ่่�งที่่�สำำ �คััญของความ
รอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพคืือ การทำำ�ให้้กลุ่ม�่ เป้้าหมาย ซึ่่ง� ก็็คืือประชาชนเข้้าถึึงและเข้้าใจข้้อมููลสุุขภาพระดัับพื้้น� ฐาน (Functional health
literacy) เพื่่อ� ให้้เกิิดการตััดสิินในการปรัับเปลี่่ย� นวิิถีีหรืือพฤติิกรรมของตนเองตามข้้อมููลที่่�ได้้รับั และเมื่่อ� ประชาชนสามารถปรัับ
เปลี่่ย� นพฤติิกรรมด้้านสุุขภาพของตนเองได้้ดีีแล้้ว จะเกิิดการบอกต่่อและร่่วมผลัักดัันให้้เกิิดสร้้างความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพในสัังคม
ต่่อไป
จากสถานการณ์์ด้้านสุุขภาพในปััจจุุบััน ไม่่ว่่าจะเป็็นการระบาดของโรคโควิิด-19 อััตราการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องของผู้้�ป่่วยใน
กลุ่ม�่ โรคไม่่ติิดต่่อเรื้้อ� รััง (NCDs) ซึ่่ง� เป็็นกลุ่ม�่ โรคที่่�เกิิดจากพฤติิกรรมและรููปแบบวิิถีีชีีวิตที่่
ิ มีี� พฤติิกรรมเสี่่ย� ง รวมถึึงแนวโน้้ม ความ
สนใจด้้านสุุขภาพของประชาชนที่่ม� ากขึ้้น� จึึงทำำ�ให้้การสื่่อ� สารเพื่่อ� ให้้เกิิดความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพ ด้้วยชุุดข้้อมููล เครื่่อ� งมืือ สื่่อ� ต่่างๆ
ที่่�ถููกต้้อง และคำำ�นึึงถึึงความแตกต่่างของอายุุ เพศ ความสนใจ ความต้้องการ โดยส่่งผ่่านช่่องทางต่่างๆ ให้้เข้้าถึึงประชาชน
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จึึงมีีความสำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�ง ซึ่่�งหากสามารถดำำ�เนิินการได้้อย่่างเหมาะสม ก็็จะเป็็นการยกระดัับ การสื่่�อสารความรอบรู้้�ด้้าน
สุุขภาพของประชาชน จากระดัับการสื่่อ� สารทั่่�วไปของบุุคคลและกลุ่่ม� พััฒนาขึ้้น� เป็็นการสื่่อ� สารในระดัับองค์์กร ชุุมชน เพื่่อ� ทำำ�ให้้
เกิิดชุุมชนและสัังคมสุุขภาวะ สู่่ร� ะดัับการสื่่อ� สารสุุขภาพ และสัังคม จนไปถึึงการสื่่อ� สารสาธารณะในระดัับโครงสร้้างและนโยบาย
ในการพััฒนาระบบที่่�เอื้้อ� ต่่อการสร้้างความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพบนหลัักการมีีส่่วนร่่วมและธรรมาภิิบาล เป็็นมากกว่่าการส่่งข่่าวสาร
ทางสุุขภาพเพื่่อ� ให้้เกิิดการปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรมส่่วนบุุคคล แต่่เป็็นการเสริิมพลัังให้้ประชาชนและชุุมชนสามารถจััดการสุุขภาวะ
ได้้ด้้วยตนเอง
ทั้้�งนี้้� จากการดำำ�เนิินงานวาระกลางในปีี 2563-2564 “ความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพ (Health literacy)” ส่่งผลให้้เกิิดระบบ กลไกเพื่่อ�
สร้้างความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ รวมไปถึึงระบบสื่่�อ ข้้อมููล และพื้้�นที่่�นำำ�ร่่อง เพื่่�อสร้้างความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพให้้กัับประชาชน ซึ่่�ง
สสส. มองเห็็นถึึงโอกาสในการเพิ่่�มการใช้้ประโยชน์์จากสื่่�อ ข้้อมููล พื้้�นที่่�นำำ�ร่่อง ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น จึึงมีีแนวคิิดใน
การสร้้างกลไก พััฒนาระบบให้้กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�หลากหลาย สามารถเข้้าถึึงและใช้้ประโยชน์์จากชุุดข้้อมููล สื่่�อต่่างๆ ได้้สะดวก
ตรงความต้้องการของตนเอง
ดัังนั้้น� การจััดทำำ�และบริิหารจััดการ “ระบบสารสนเทศและเครื่่อ� งมืือเพื่่อ� ความรอบรู้้�สุขุ ภาพเฉพาะบุุคคล (Precision Information
and Tools for Personal Health Literacy)” จึึงเป็็นวาระสำำ�คััญ ที่่� สสส. มุ่่�งเน้้นให้้เกิิดการบููรณาการ เชื่่�อมประสาน ร่่วมมืือ
จากทั้้�งภายใน สสส. และหน่่วยงาน องค์์กรภายนอก เพื่่�อสื่่�อสาร ส่่งต่่อชุุดข้้อมููล เครื่่�องมืือ สื่่�อต่่างๆที่่�ถููกต้้อง เหมาะสม
รวมถึึงพื้้�นที่่�ต้้นแบบ ที่่�สอดคล้้องกัับพฤติิกรรม ความสนใจ ความต้้องการที่่�มีีความเฉพาะ แตกต่่างกัันของแต่่ละบุุคคล
ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เกิิดการรัับรู้้� เข้้าใจ จนไปถึึงความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ ที่่�ส่่งผลต่่อการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมอย่่างมีีสุุขภาวะ
เป้้าหมาย
1. เพิ่่�มการใช้้ประโยชน์์ จากชุุดความรู้้�ของ สสส. ผ่่านกลไก ระบบ และช่่องทางการสื่่�อสารให้้เหมาะสมกัับการสร้้างเสริิม
	สุุขภาพเฉพาะบุุคคล
2. ขยายฐานผู้้�รับั ประโยชน์์ ผ่่านหน่่วยงานเชิิงยุุทธศาสตร์์ที่่ร่่� วมให้้บริกิ ารข้้อมููลความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพเฉพาะบุุคคล เพื่่อ� เข้้าถึึง
กลุ่�ม่ เป้้าหมายที่่�หลากหลาย ทำำ�ให้้ประชาชนมีีขีีดความสามารถที่่�เอื้้�อต่่อการมีีสุุขภาวะ
กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงาน
จากความมุ่่�งหวัังที่่�ต้้องการให้้ประชาชนเข้้าถึึง เข้้าใจ สามารถเลืือกใช้้ข้้อมููลและออกแบบแนวทาง การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมที่่�
เหมาะสมกัับตััวเอง นำำ�ไปสู่่�การใช้้ชีีวิิตอย่่างมีีสุุขภาวะ สสส. จึึงบููรณาการความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานต่่างๆ สนัับสนุุนชุุดข้้อมููล
เครื่่�องมืือ สื่่�อสร้้างเสริิมสุุขภาพที่่�เหมาะสมเฉพาะบุุคคล จากการวิิเคราะห์์ความแตกต่่าง ความต้้องการข้้อมููลของแต่่ละบุุคคล
อาทิิ เพศ อายุุ ประเด็็นสนใจ โรคภััย ผ่่านการเชื่่�อมช่่องทางของหน่่วยงานรััฐและเอกชน ที่่�ส่่งผ่่านสู่่�ประชาชน โดยมีีกลยุุทธ์์
การดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
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กลยุทธ์ที่ 1

รวบรวม จัดทําชุดข้อมูล
ที่มีมาตรฐาน
ให้ตรงความต้องการ

กลยุทธ์ที่ 2

รวบรวม จัดทําชุดข้อมูล
เครื่องมือ สื่อต่างๆ
และพื้นที่ต้นแบบ

ตั้งคณะทํางานกลาง
สร้างกลไก
ระบบที่มาตรฐาน

ติดตามการใช้งาน
ความต้องการ
กลับมาที่กลไกกลาง

กลยุทธ์ที่ 3

เชื่อมประสานหน่วยงาน
เชิงยุทธศาสตร์ ร่วมส่งผ่าน
ข้อมูลสู่ประชาชน

1.	ตั้้�งคณะทำำ�งานกลางเพื่่อ� สร้้างกลไกในการรวบรวม วิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ จััดทำำ�มาตรฐานของชุุดข้้อมููล เครื่่อ� งมืือ คู่่มืื� อ สื่่อ� ต่่างๆ
และพื้้�นที่่�ต้้นแบบของ สสส. และคััดกรอง จััดกลุ่่�มข้้อมููลความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพให้้เหมาะสมกัับการนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ตาม
	ความต้้องการของแต่่ละบุุคคล พร้้อมกัับพัฒ
ั นาระบบ/แพลตฟอร์์มกลางที่่มีี� มาตรฐาน เหมาะสมกัับการเชื่่อ� มระบบกัับหน่่วยงาน
เชิิงยุุทธศาสตร์์
2.	สำำ�นััก/ฝ่่ายต่่างๆ ของ สสส. รวบรวม พััฒนา จััดทำำ�ชุุดข้้อมููล เครื่่�องมืือ คู่่�มืือ สื่่�อต่่างๆ และพื้้�นที่่�ต้้นแบบที่่�มีีมาตรฐาน
สอดคล้้องกัับพฤติิกรรม ความสนใจ ความต้้องการที่่�แตกต่่าง หลากหลาย พร้้อมส่่งต่่อเพื่่�อให้้ประชาชน นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
ในการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมสุุขภาวะเฉพาะบุุคคล
3. เชื่่�อมประสานหน่่วยงานเชิิงยุุทธศาสตร์์ หน่่วยงานที่่�มีีการจััดการฐานข้้อมููลของกลุ่่�มเป้้าหมาย เช่่น สำำ�นัักงานหลัักประกััน
	สุุขภาพแห่่งชาติิ กระทรวงดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม บริิษััทประกัันภััยต่่างๆ ร่่วมพิิจารณาการใช้้ช่่องทางการสื่่�อสารใน
	รููปแบบดิิจิิทััลของแต่่ละหน่่วยงาน เพื่่�อส่่งต่่อข้้อมููลที่่�เหมาะสมกัับประชาชนกลุ่่�มเป้้าหมาย

ตััวชี้้�วััด
1. เกิิดระบบ และกลไกการจััดการชุุดข้้อมููล สื่่�อต่่างๆ พื้้�นที่่�ต้้นแบบ ที่่�พร้้อมสำำ�หรัับส่่งต่่อสู่่�ประชาชน
2. เกิิดชุุดข้้อมููล สื่่�อต่่างๆ พื้้�นที่่�ต้้นแบบ ที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการข้้อมููลสร้้างเสริิมสุุขภาพเฉพาะบุุคคล
3. เกิิดการเชื่่อ� มประสานกัับหน่่วยงานเชิิงยุุทธศาสตร์์และ/หรืือหน่่วยงานที่่มีี� การจััดการฐานข้้อมููลของกลุ่่ม� เป้้าหมาย
เพื่่�อร่่วมส่่งต่่อข้้อมููลสร้้างเสริิมสุุขภาพเฉพาะบุุคคล ไปสู่่�ประชาชน
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4.	คำำ�แถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายทางการเงิิน
ตามแผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี พ.ศ. 2565
ตามข้้อบัังคัับกองทุุนว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการจััดสรรเงิินเพื่่�อการดำำ�เนิินงานสร้้างเสริิมสุุขภาพ พ.ศ. 2562 กำำ�หนดว่่า ข้้อ 7
(1) การจััดทำำ�แผนหลััก “ให้้ผู้้�จััดการจััดทำำ�แผนหลัักที่่�ประกอบด้้วยแผนต่่างๆ ที่่�มีีรายละเอีียดสอดคล้้องกัับทิิศทางและ
เป้้าหมายกองทุุน และกรอบวงเงิินงบประมาณประจำำ�ปีีที่่�คณะกรรมการกำำ�หนด เพื่่�อขอความเห็็นชอบต่่อคณะกรรมการภายใน
เดืือนสิิงหาคมของปีีที่่�พิิจารณา โดยอาจทบทวนให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ได้้ทุุกปีี และให้้จััดทำำ�ฉบัับใหม่่ทุุก 3 ปีี...” และตาม
ข้้อบัังคัับกองทุุนว่่าด้้วยการงบประมาณ การเงิิน และการบััญชีีของกองทุุน พ.ศ. 2562 หมวดที่่� 2 ส่่วนที่่� 1 ซึ่่ง� กำำ�หนดให้้สำ�นั
ำ กั งาน
กองทุุนต้้องจััดทำำ� “คำำ�แถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายทางการเงิิน สาระสำำ�คััญของงบประมาณและ
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างรายรัับและงบประมาณรายจ่่าย” โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
กรอบนโยบายทางการเงิิน
การจััดทำำ�กรอบวงเงิินงบประมาณสำำ�หรัับการจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. 2565 คณะอนุุกรรมการนโยบาย
ทางการเงิินในการประชุุมครั้้�งที่่� 3/2564 ได้้เห็็นชอบให้้ สำำ�นัักงานกองทุุนจััดทำำ�กรอบวงเงิินภายใต้้ “แนวนโยบายทางการเงิิน”
ปีีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่่�คณะกรรมการกองทุุนเห็็นชอบ และได้้ใช้้ต่่อเนื่่�องมาจนถึึงการทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดัังนี้้�
1.	รัักษาปริิมาณเงิินทุุนให้้มีีสภาพคล่่องและเพีียงพอต่่อภาระผููกพััน
2.	รัักษาเงิินทุุนสำำ�รองเพื่่�อรองรัับความผัันผวนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ในอนาคต (1,000-1,500 ล้้านบาท)
3.	รัักษายอดเงิินรวมผููกพัันโครงการต่่างๆ มิิให้้มีีเงิินคงเหลืือสุุทธิิของกองทุุนมากเกิินไปโดยไร้้เหตุุผลอัันสมควร
4. การบริิหารจััดการเงิินทุุนที่่�ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดเบิิกจ่่ายให้้เกิิดผลตอบแทนที่่�เหมาะสม
กระบวนการในการจััดทำำ�กรอบวงเงิินงบประมาณ
การดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมา คณะอนุุกรรมการนโยบายทางการเงิินร่่วมกัับสำ�นั
ำ กั งานกองทุุนใช้้การติิดตามสถานการณ์์รายรัับจริงิ และ
ผลการดำำ�เนิินงานจริิง 6 เดืือนที่่�ผ่่านมาของปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการประมาณการแนวโน้้มของช่่วง 6 เดืือนหลััง
ร่่วมกัับการใช้้ข้อ้ มููลจากกรมสรรพสามิิตและข้้อมููลต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง รวมถึึงผลกระทบจากสถานการณ์์โควิิด-19 เพื่่อ� ทบทวนกรอบ
วงเงิินงบประมาณประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564 และในอนาคต จากกรอบเดิิมที่่�คณะกรรมการกองทุุนได้้อนุุมััติิไว้้ รวมถึึงใช้้การประเมิิน
ภาระผููกพัันงบประมาณของโครงการที่่�ล่่าช้้า เพื่่�อรัักษายอดเงิินรวมผููกพัันโครงการต่่างๆ มิิให้้สููงเกิินจริิง
นอกจากนั้้�น คณะอนุุกรรมการนโยบายทางการเงิินร่่วมกัับสำ�นั
ำ กั งานกองทุุน ได้้มีีการติิดตามสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค
โควิิด-19 อย่่างใกล้้ชิิด หากสถานการณ์์มีีการเปลี่่�ยนแปลงและส่่งผลกระทบต่่อกรอบวงเงิินงบประมาณดัังกล่่าวจะได้้นำำ�ไปสู่่�
การพิิจารณาทบทวนกรอบวงเงิินงบประมาณให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ต่่อไป
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สาระสำำ�คััญของงบประมาณและความสััมพัันธ์์ระหว่่างรายได้้กัับงบประมาณ
สำำ�หรัับการจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ.2565
คำำ�อธิิบายเกี่่�ยวกัับประมาณการรายได้้ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ.2564
ในการจััดทำำ�กรอบวงเงิินงบประมาณประจำำ�ปีี คณะอนุุกรรมการนโยบายทางการเงิินได้้จััดทำำ�ประมาณการรายได้้ของกองทุุน
เพื่่อ� ให้้ทราบถึึงสถานการณ์์ด้้านรายจ่่ายที่่�สามารถใช้้จ่่ายในปีีงบประมาณนั้้�นๆ ทั้้�งนี้้� การพยากรณ์์ประมาณการรายได้้-ต้้นทุุน
การดำำ�เนิินการของกองทุุน ตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2567 โดยความร่่วมมืือของศููนย์์ความเป็็นเลิิศทางเศรษฐมิิติิ
คณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ มีีการใช้้ข้้อมููลตั้้�งต้้น ดัังนี้้�
1.	ข้้อมููลรายเดืือน รายไตรมาส และรายปีีของมููลค่่าภาษีีที่่�จัดั เก็็บได้้ และปริิมาณบุุหรี่่� (มวน) สุุรา (ล้้านลิิตร) และ เบีียร์์ (ล้้านลิิตร)
และต้้นทุุนการดำำ�เนิินงาน (ล้้านบาท) /3
2.	อััตราภาษีีบุุหรี่่�มวน สุุรา และเบีียร์์ ตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2551 ถึึงเดืือนกัันยายน 2563
3.	ข้้อมููลค่่าใช้้จ่่ายและเงิินเดืือนของสำำ�นัักงานกองทุุน ตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2551 ถึึงเดืือนกัันยายน 2563
วิิธีีการในการพยากรณ์์รายได้้ของ สสส. มีีกระบวนการดัังนี้้�
1. พยากรณ์์ปริิมาณบุุหรี่่� สุุรา และเบีียร์์ ด้้วยวิิธีี Recursive Forecasting
2. ในกระบวนการพยากรณ์์ทั้้ง� หมดได้้พิจิ ารณาความถี่่ข� องข้้อมููลต่่างๆ เพื่่อ� เช็็ค Consistency ของผลการพยากรณ์์ โดยทำำ�การ
ประเมิินความถี่่�ตั้้�งแต่่ รายเดืือน รายไตรมาส และรายครึ่่�งปีี
3. รวมผลมููลค่่าของสิินค้้าทุุกชนิิด เพื่่�อประมาณการภาษีีของรััฐทั้้�งหมด
4.	ทำำ�การประเมิินรายได้้ของกองทุุน โดยคิิดเป็็นร้้อยละ 2 ของรายได้้จากภาษีีบุุหรี่่� สุุรา และเบีียร์์ที่่�รััฐน่่าจะจััดเก็็บได้้
5. เนื่่�องจากสถานการณ์์โควิิด-19 ที่่�ได้้ส่่งผลต่่อการบริิโภคบุุหรี่่� สุุรา และเบีียร์์ ไม่่ว่่าจะเป็็นสถานการณ์์ท่่องเที่่�ยว เศรษฐกิิจ
ระยะเวลาในการบัังคัับใช้้มาตรการต่่างๆ ตาม พรก. ฉุุกเฉิิน ระยะเวลาการระบาดของโรคโควิิด-19 ดัังนั้้�น ในการพยากรณ์์
	จึึงได้้คำำ�นึึงถึึงปััจจััยเหล่่านี้้�เข้้ามาร่่วมวิิเคราะห์์ด้้วย
การที่่�ไม่่พยากรณ์์ที่่ร� ายได้้โดยตรงเนื่่อ� งจาก ราคาเป็็นสิ่่ง� ที่่�ค่่อนข้้างคงที่่� เนื่่อ� งจากถููกกำำ�หนดจากรััฐเป็็นหลััก แต่่สิ่่�งที่่�ผัันผวนและ
ไม่่แน่่นอนคืือปริิมาณ ดัังนั้้�น การที่่�พยากรณ์์ปริิมาณที่่�ถููกต้้องจะนำำ�ไปคำำ�นวณรายได้้ในอนาคตได้้แม่่นยำำ�กว่่า และถึึงแม้้จะมีีการ
ปรัับค่่าภาษีีในอนาคต ก็็จะสามารถปรัับผลพยากรณ์์รายได้้ให้้ทัันตามสถานการณ์์ได้้อย่่างรวดเร็็ว

/3	ข้้อมููลจากกรมสรรพสามิิต ตั้้�งแต่่เดืือน ตุุลาคม พ.ศ. 2551 ถึึง กัันยายน พ.ศ. 2563
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ผลการประมาณการรายได้้ภาษีีของกองทุุน พบว่่าปีี พ.ศ. 2564 รายได้้ภาษีีของกองทุุน มีีจำำ�นวน 4,082.29 ล้้านบาท
ขณะที่่�ประมาณการเดิิม จำำ�นวน 3,730.03 ล้้านบาท และจากการติิดตามผลการจััดเก็็บรายได้้ของกองทุุน 9 เดืือนแรก พบว่่า
กองทุุนมีีรายได้้ภาษีี จำำ�นวน 3,156.85 ล้้านบาท (จากประมาณการ 3,056.47 ล้้านบาท) ซึ่่ง� สููงกว่่าประมาณการจำำ�นวน 100.38
ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 3.28 ดัังนั้้�น จากผลประมาณการดัังกล่่าวข้้างต้้นกองทุุน คาดว่่าปีี พ.ศ. 2564 แนวโน้้มรายได้้ภาษีี
อาจเพิ่่�มขึ้้�นถึึง 352.26 ล้้านบาท
จากผลการประมาณการใหม่่ของศููนย์์เศรษฐมิิติิฯ พบว่่าประมาณการรายได้้ภาษีีของกองทุุน ปีี พ.ศ. 2565 จำำ�นวน 4,289.04
ล้้านบาท ขณะที่่�ประมาณการเดิิม จำำ�นวน 4,332.44 ล้้านบาท ดัังนั้้�น จากผลประมาณการดัังกล่่าวข้้างต้้น คาดว่่าปีี พ.ศ.2565
แนวโน้้มรายได้้ภาษีีอาจลดลง 43.40 ล้้านบาท พร้้อมทั้้�งคาดการณ์์ว่่ารายได้้ของกองทุุน ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567
จะมีีจำำ�นวน 4,386.35 และ 4,424.41 ล้้านบาทตามลำำ�ดับั
กราฟผลการประมาณการรายได้้ภาษีียาสููบ แอลกอฮอล์์ และสุุรา ของกองทุุน
ปีี 2565-2567
4424.41
4386.35

4372.08
4289.04

4275.70
4170.06
4111.31
4095.62 4082.29
4065.30

2557

4015.56

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

สรุุปกรอบวงเงิินงบประมาณประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะอนุุกรรมการนโยบายทางการเงิิน ได้้ดำ�ำ เนิินการทบทวนกรอบวงเงิินงบประมาณ พ.ศ.2565 จากสถานการณ์์รายได้้ที่่เ� ปลี่่ย� นไป
เพื่่�อเสนอคณะกรรมการกองทุุนใช้้เป็็นกรอบวงเงิินงบประมาณประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดัังนี้้�
1. วงเงิินอนุุมััติิโครงการใหม่่ จากแผนเดิิม 3,600.00 ล้้านบาท ปรัับเพิ่่�มเป็็น 3,844.70 ล้้านบาท
2. วงเงิินเบิิกจ่่ายค่่าใช้้จ่่ายอุุดหนุุนโครงการ จากแผนเดิิม 4,135.80 ล้้านบาท ปรัับลด 4,088.35 ล้้านบาท
3. วงเงิินค่่าใช้้จ่่ายงบบุุคลากรและงบดำำ�เนิินงาน จากแผนเดิิม จำำ�นวน 364.93 ล้้านบาท ปรัับเพิ่่�มเป็็น 379.94 ล้้านบาท
4. วงเงิินงบลงทุุนและอื่่�นๆ จำำ�นวน 34.00 ล้้านบาท
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แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรอบวงเงิินงบประมาณประจำำ�ปีี พ.ศ. 2565 ของกองทุุน ที่่�จััดทำำ�เป็็นระยะเวลา 3 ปีี
ที่่�คณะกรรมการกองทุุนพิิจารณาเห็็นชอบ มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
หน่วย : ล้านบาท

2562(A)

2563(P)

2564(P)

2564

2565

2566

2567

วงเงินอนุมัติโครงการใหม่

3,991.00

3,672.20

2,974.30

2,974.30

3,844.70

3,931.92

3,966.04

รายได้เงินบำ�รุงกองทุน

4,170.06

4,095.62

3,730.03

4,082.29

4,289.04

4,386.35

4,424.41

223.54

239.20

231.05

231.05

265.73

278.76

258.27

รายได้รวม

4,393.60

4,334.82

3,961.08

4,313.34

4,554.77

4,665.11

4,682.68

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการ

4,231.58

3,540.35

3,541.75

3,541.75

4,088.35

4,213.82

4,207.13

เบิกจ่ายโครงการใหม่

1,469.44

1,236.35

785.75

1,058.15

1,596.23

1,678.46

1,670.13

เบิกจ่ายโครงการต่อเนื่อง

รายได้อื่น

2,762.14

2,303.80

2,756.00

2,483.60

2,492.12

2,535.36

2,537.00

งบบุคลากร

138.94

158.27

172.87

172.87

193.85

210.74

227.47

งบดำ�เนินงาน

133.17

119.38

183.93

183.93

186.09

191.50

198.50

110.00

34.00

งบลงทุนและอื่นๆ
ค่าเสื่อมราคา

56.98

56.75

61.08

61.08

52.08

48.64

48.64

ค่าใช้จ่ายรวม

4,560.67

3,874.75

3,959.63

4,069.63

4,554.37

4,664.70

4,681.74

รายรับสูง (ต่ำ�) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
เงินสำ�รองต้นงวด (เพื่อลงทุน)

-167.07

460.07

1.45

243.71

0.40

0.41

0.94

1,219.38

1,034.35

1,140.05

1,494.42

1,494.42

1,494.42

1,494.42

304.79

357.26

406.32

455.90

เงินสำ�รองปลายงวด
(เพื่อหมุนเวียนหลังรวมค่าเสื่อมราคา)*
สถานะเงินสำ�รองเพื่อลงทุนและเพื่อหมุนเวียน

1,052.31

1,456.23

1,141.50

1,799.21

1,851.68

1,900.74

1,950.32

272.11

277.65

356.80

356.80

379.94

402.24

425.97

5.97

7.17

9.01

8.77

8.34

8.62

9.10

ปลายงวด ณ สิ้นปี
ค่าใช้จ่ายสำ�นักงาน
ค่าใช้จ่ายสำ�นักงานต่องบประมาณทั้งหมด (ร้อยละ)

หมายเหตุุ *ปรัับตามข้้อเสนอแนะของคณะอนุุกรรมการนโยบายการเงิิน ในการประชุุมครั้้�งที่่� 3/2564 ที่่�เสนอให้้การคำำ�นวณเงิินสำำ�รองสิ้้�นงวดควรต้้องนำำ�เงิินค่่าเสื่่�อมกลัับมาบวกเพิ่่�ม
เนื่่�องจากค่่าเสื่่�อมราคามิิใช่่ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เป็็นตััวเงิินแต่่เป็็นค่่าใช้้จ่่ายตามหลัักการบััญชีี เพื่่�อเป็็นการบริิหารจััดการให้้เกิิดประโยชน์์กัับกองทุุนต่่อไป

คำำ�ชี้้�แจงเกี่่�ยวกัับงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในการประชุุมครั้้�งที่่� 5/2564 คณะกรรมการกองทุุนได้้เห็็นชอบกรอบวงเงิินงบประมาณสำำ�หรัับแผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีีวงเงิินอนุุมััติิโครงการใหม่่ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำำ�นวน 3,844.70 ล้้านบาท และค่่าใช้้จ่่าย
สำำ�นัักงาน (ไม่่รวมค่่าเสื่่�อมราคา) จำำ�นวน 379.94 ล้้านบาท เนื่่�องจากกรอบวงเงิินงบประมาณดัังกล่่าวจะทำำ�ให้้กองทุุนสามารถ
รัักษาวิินััยทางการเงิินไว้้ได้้ในอนาคต รวมถึึงได้้คำำ�นึึงถึึงข้้อสัังเกตของหน่่วยตรวจสอบ และการรองรัับความเสี่่�ยงด้้านรายได้้ไว้้
ด้้วยแล้้ว
จากวงเงิินงบประมาณสำำ�หรัับโครงการใหม่่ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดัังกล่่าว คาดว่่าจะเกิิดการเบิิกจ่่ายโครงการใหม่่ในปีี
งบประมาณเดีียวกัันจำำ�นวน 1,596.23 ล้้านบาท นอกจากนั้้�น ยัังมีีการเบิิกจ่่ายโครงการต่่อเนื่่อ� งซึ่่ง� เป็็นการอนุุมัติั จิ ากปีีก่่อนหน้้า
จำำ�นวน 2,492.12 ล้้านบาท รวมการเบิิกจ่่ายเงิินอุุดหนุุนโครงการรวมทั้้�งสิ้้�น 4,088.35 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้� การอนุุมััติิตามกรอบ
งบประมาณและการเบิิกจ่่ายทั้้�งหมดจะไม่่ก่่อให้้เกิิดความเสี่่ย� งต่่อกองทุุน เนื่่อ� งจากคาดการณ์์ว่่าสถานะเงิินลงทุุนปลายงวดสุุทธิิ
ณ สิ้้�นปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองทุุนยัังเหลืืออยู่่�อีีก 1,851.68 ล้้านบาท
อย่่างไรก็็ตาม เพื่่�อให้้การบริิหารจััดการเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สำำ�นัักงานกองทุุนได้้ทำำ�งานกัับศููนย์์ความเป็็นเลิิศทาง
เศรษฐมิิติิ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่อย่่างต่่อเนื่่�อง และจะให้้นำำ�กรอบวงเงิินงบประมาณนี้้�กลัับมาให้้คณะอนุุกรรมการนโยบายทาง
การเงิินทบทวนใหม่่อีีกครั้้�ง หากระหว่่างปีีงบประมาณ ระดัับเงิินทุุนสำำ�รองของกองทุุน มีีมากเกิินไปจนเป็็นการไม่่มีีประสิิทธิภิ าพ
หรืือน้้อยเกิินไปจนไม่่เพีียงพอรองรัับความเสี่่�ยงหรืือมีีสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปจนอาจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงาน
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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แนวทางการจััดสรรงบประมาณสนัับสนุุนโครงการ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำำ�แนกรายแผน
การจััดสรรงบประมาณเพื่่อ� ใช้้ในการดำำ�เนิินงานตามแผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. 2565 คำำ�นึึงถึึงความสอดคล้้อง
กัับทิิศทางและเป้้าหมายระยะ 10 ปีี (พ.ศ. 2565 – 2574) แนวนโยบายจุุดเน้้นในการจััดทำำ�แผนหลััก 3 ปีี (พ.ศ. 2565-2567)
และแผนดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้้�ง 5 ด้้าน จากคณะกรรมการกองทุุน รวมถึึงการตอบสนองยุุทธศาสตร์์ชาติิ
นโยบายรััฐบาล และความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนของประเด็็นปััญหาสุุขภาพตามลำำ�ดัับของภาระโรค ตลอดจนประสิิทธิิภาพการอนุุมััติิ
และการเบิิกจ่่ายรายแผน และปััจจััยอื่่�นๆ ร่่วมด้้วย
การจััดสรรงบประมาณสนัับสนุุนโครงการ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำำ�แนกรายแผน รวม 15 แผน 1 งานพััฒนาและจััดการกลุ่่�มงานกลาง และ 1 งานบริิหารจััดการกองทุุนและสำำ�นัักงาน
หน่วย : ล้านบาท
1.

แผนควบคุมยาสูบ

310.00

2.

แผนควบคุมแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด

305.00

3.

แผนการจัดการความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

235.00

4.

แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

200.00

5.

แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

270.00

6.

แผนสุขภาวะชุมชน

330.00

7.

แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

210.00

8.

แผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร

120.00

9.

แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

200.00

10. แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา

190.00

11. แผนสร้างสรรค์โอกาสสร้างเสริมสุขภาวะ

320.00

12. แผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะผ่านระบบบริการสุขภาพ

160.00

13. แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

170.00

14. แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ

150.00

15. แผนสร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะ

470.00

รวม 15 แผน
16. งานพัฒนาและจัดการกลุ่มงานกลาง
รวมงบประมาณสนับสนุนโครงการ
17. งานบริหารจัดการกองทุนและสำ�นักงาน
รวมงบประมาณทั้งหมด
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3,640.00
204.70
3,844.70
379.94
4,224.64

บทที่ 2

รายละเอียดแผนการดำ�เนินงาน

แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผน 1
แผนควบคุมยาสูบ
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สรุุปสถานการณ์์และแนวโน้้ม
แผนควบคุุมยาสููบประจำำ�ปีี 2565 นี้้� มุ่่�งตอบสนองเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (The Sustainable Development Goals:
SDGs) ไม่่น้้อยกว่่า 3 เป้้าประสงค์์ ใน 17 เป้้าประสงค์์ ได้้แก่่ 1) ขจััดความยากจน 3) สร้้างหลัักประกัันการมีีสุุขภาวะที่่�ดีีและ
ส่่งเสริิมความเป็็นอยู่่ที่่� ดีีสำ
� �ำ หรัับทุุกคนในทุุกช่่วงอายุุ และ 5) ความเท่่าเทีียมระหว่่างเพศและส่่งเสริิมความเข้้มแข็็งให้้แก่่สตรีีและ
เด็็กผู้้�หญิิง ตลอดจนสอดรัับกัับแผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี ที่่�มุ่่�งสร้้างสมดุุลระหว่่างการพััฒนาความมั่่�นคง เศรษฐกิิจ สัังคม
และสิ่่ง� แวดล้้อม รวม 5 ยุุทธศาสตร์์ ประกอบด้้วยยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 ด้้านความมั่่น� คง ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 ด้้านการพััฒนาและเสริิมสร้้าง
ศัักยภาพทรััพยากรมนุุษย์์ในประเด็็นปรัับเปลี่่ย� นค่่านิิยมและวััฒนธรรม และประเด็็นเสริิมสร้้างให้้คนไทยมีีสุุขภาวะที่่ดีี� ยุุทธศาสตร์์
ที่่� 4 ด้้านการสร้้างโอกาสและความเสมอภาคทางสัังคมในประเด็็นการเสริิมสร้้างพลัังทางสัังคม ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5 ด้้านการสร้้างการ
เติิบโตบนคุุณภาพชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และยุุทธศาสตร์์ที่่� 6 ด้้านการปรัับสมดุุลและพััฒนาระบบบริิหารจััดการภาครััฐ
ในประเด็็นกฎหมายมีีความสอดคล้้องเหมาะสมกัับบริบทต่่
ิ างๆ และมีีเท่่าที่่�จำ�ำ เป็็น รวมถึึงแผนยุุทธศาสตร์์การควบคุุมยาสููบแห่่ง
ชาติิ ฉบัับที่่� 3 (พ.ศ.2565 - 2570) ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายสููงสุุดของห่่วงโซ่่ผลลััพธ์์ (Chain of Outcome: CoO) นั่่�นคืือ
การลดความชุุกของการเสพยาสููบของประชาชนอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป
เมื่่�อพิิจารณาผลกระทบของการบริิโภคยาสููบ ข้้อมููลสะท้้อนให้้เห็็นว่่า ยาสููบยัังคงเป็็นปััจจััยเสี่่�ยงสำำ�คััญต่่อการมีีสุุขภาวะที่่�ดีี
โดยในปีี พ.ศ. 2562 องค์์การอนามััยโลกพบว่่า ทั่่�วโลกมีีผู้้�สููบบุุหรี่่� 1,100 ล้้านคน โดยร้้อยละ 80 อยู่่�ในกลุ่่�มประเทศที่่�รายได้้
ปานกลาง-ต่ำำ�� และในแต่่ละปีี มีีผู้้เ� สีียชีีวิิตจากการสููบบุุหรี่่ม� ากกว่่า 8 ล้้านคน ในจำำ�นวนนี้้� พบว่่าเป็็นการเสีียชีีวิิตโดยตรงจากการ
สููบบุุหรี่่ก� ว่่า 7 ล้้านคน และอีีกประมาณ 1.2 ล้้านคน เสีียชีีวิิตจากการได้้รับควั
ั นั บุุหรี่่มืื� อสอง นอกจากนั้้น� แล้้ว ยัังพบว่่า ทั่่ว� โลกมีีเด็็ก
65,000 คน เสีียชีีวิิตก่่อนอายุุ 5 ปีี โดยมีีสาเหตุุมาจากการติิดเชื้้�อทางเดิินหายใจส่่วนล่่างที่่�เกิิดจากการได้้รัับควัันบุุหรี่่�มืือสอง /4
พร้้อมกัันนี้้� ยัังพบว่่าคนสููบบุุหรี่่� แม้้สููบไม่่ทุุกวััน มีีความเสี่่�ยงที่่�จะเสีียชีีวิิตก่่อนเวลาเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 50 โดยคนที่่�สููบทุุกวััน มีี
ความเสี่่ย� งเสีียชีีวิิตเพิ่่ม� ขึ้้น� ตามจำำ�นวนมวนของบุุหรี่่ที่่� สููบต่่
� อวััน สำำ�หรัับคนที่่สููบน้
� อ้ ยกว่่า 20 มวนต่่อวััน 20-40 มวนต่่อวััน และมากกว่่า
40 มวนต่่อวััน มีีความเสี่่ย� งเพิ่่�มขึ้้น� จากร้้อยละ 54 เป็็นร้้อยละ 109 และร้้อยละ 178 ตามลำำ�ดับั /5 สำำ�หรัับประเทศไทย พบว่่าในปีี
2562 มีีคนไทยเสีียชีีวิิตจากบุุหรี่่�ถึึง 70,952 คน ในจำำ�นวนนี้้� เป็็นผู้้�เสีียชีีวิิตจากควัันบุุหรี่่�มืือสองจำำ�นวน 9,435 คน
และผู้้�เสีียชีีวิิตเหล่่านี้้� เสีียชีีวิิตก่่อนวััยอัันควรถึึง 22 ปีี และมีีค่่าใช้้จ่่ายกรณีีพัักรัักษาตััวในโรงพยาบาล 38,000 ล้้านบาทต่่อปีี /6
รวมถึึงเกิิดความความสููญเสีียทางเศรษฐกิิจปีีละ 87,250 ล้้านบาท (คำำ�นวณเป็็นความสููญเสีีย 42 บาทต่่อบุุหรี่่� 1 ซอง)
คิิดเป็็นร้้อยละ 0.56 ของ ผลิิตภัณ
ั ฑ์์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และคิิดเป็็นร้้อยละ 15 ของค่่าใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพของประเทศ
ทั้้ง� หมด /7
เมื่่�อพิิจารณาสถานการณ์์การบริิโภคยาสููบจากผลสำำ�รวจระดัับประเทศล่่าสุุดในปีี 2560 พบประชากรไทยอายุุตั้้�งแต่่ 15 ปีีขึ้้�นไป
สููบบุุหรี่่ร� วมทั้้�งสิ้้น� 10.7 ล้้านคน คิิดเป็็นอััตราการสููบบุุหรี่่ร้� อ้ ยละ 19.1 ถืือเป็็นแนวโน้้มที่่ล� ดลง แต่่ลดลงอย่่างชะลอตััว โดยในรอบ
10 ปีี นัับตั้้�งแต่่ปีี 2550 - 2560 พบอััตราการสููบบุุหรี่่�ลดลงร้้อยละ 0.9 ต่่อปีี เมื่่�อพิิจารณาปััจจััยส่่วนบุุคคลและปััจจััยทางสัังคม
เศรษฐกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิโภคยาสููบ ยัังคงพบว่่าเพศชาย มีีอััตราการสููบบุุหรี่่�สููงกว่่าเพศหญิิง 22 เท่่า (ร้้อยละ 37.7
และร้้อยละ 1.7) กลุ่่�มอายุุในวััยทำำ�งานตอนต้้น (25 - 44 ปีี) มีีอััตราการสููบบุุหรี่่�สููงสุุดเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ 4 กลุ่่�มอายุุที่่�เหลืือ
/4 World Health Organization, “Health Topics Tobacco”, (2021), เข้้าถึึงได้้จาก: https://www.who.int/health-topics/tobacco#tab=tab_1
/5 Di Z., Gang Z., Xia W., “Association of Smoking and Smoking Cessation With Overall and Cause-Specific Mortality”, (American Journal of Preventive
Medicine. 6(4) ,2021), เข้้าถึึงได้้จาก: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074937972100009X
/6 เริิงฤดีี ปธานวนิิช, (2564)
/7	ศููนย์์วิิจััยและจััดการความรู้้�เพื่่�อการควบคุุมยาสููบ, (2563)
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ประชาชนที่่�อยู่่�อาศััยในภาคใต้้ มีีอััตราการสููบบุุหรี่่�สููงสุุดเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับอีีก 3 ภููมิิภาคที่่�เหลืือ รวมถึึงกรุุงเทพฯ ประชาชนที่่�
อาศััยอยู่่�พื้้�นที่่�นอกเขตเทศบาล มีีอััตราการสููบบุุหรี่่�สููงกว่่าพื้้�นที่่�ในเขตเทศบาล (ไม่่นัับรวมกรุุงเทพฯ) กว่่า 1 เท่่า (ร้้อยละ 20.9
และร้้อยละ 17.6) นอกจากนี้้� ยัังพบว่่า ผู้้�สููบบุุหรี่่�ปัจจุ
ั ุบััน สููบบุุหรี่่�ประเภทโรงงาน (หรืือบุุหรี่่�ซอง) ในสััดส่่วนใกล้้เคีียงกัับบุุหรี่่�
มวนเอง โดยมีีปริิมาณสููบเฉลี่่ย� 10 มวนต่่อวััน รวมถึึงพบการแบ่่งขายบุุหรี่่เ� ป็็นมวนสููงสุุดในกลุ่ม�่ ผู้้�สููบบุหุ รี่่ป� ระเภทโรงงานที่่มีี� อายุุ
15 - 19 ปีี ร้้อยละ 43.1 พบการซื้้�อบุุหรี่่�โรงงานที่่�ไม่่มีีข้้อความและคำำ�เตืือนเป็็นรููปภาพตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดสููงสุุดในพื้้�นที่่�ภาค
ใต้้ ร้้อยละ 39.2 และผู้้�สููบบุหุ รี่่มีีควั
� นั รวมทุุกประเภท มีีค่่าใช้้จ่่ายในการซื้้อ� บุุหรี่่ม� าสููบ 530.2 บาทต่่อคนต่่อเดืือน ซึ่่ง� เพิ่่ม� ขึ้้น� ถึึงร้้อยละ
48.4 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีี 2557 และคิิดเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในการซื้้�อบุุหรี่่�ของคนสููบบุุหรี่่�ทั้้�งประเทศสููงถึึง 93,268 ล้้านบาทต่่อปีี
จากข้้อมููลนัักสููบหน้้าใหม่่ พบนัักสููบหน้้าใหม่่ที่่�สููบบุุหรี่่�ไม่่เกิิน 1 ปีี จำำ�นวน 211,474 คน ในจำำ�นวนนี้้� พบว่่าร้้อยละ 73.7 เริ่่�มสููบ
บุุหรี่่ใ� นช่่วงอายุุ 15-19 ปีี โดยมีีอายุุเฉลี่่ย� เมื่่อ� เริ่่ม� ต้้นสููบบุุหรี่่ครั้้
� ง� แรก 18.14 ปีี ขณะที่่� การเลิิกสููบบุุหรี่่� (Quit ratio) พบอยู่่ที่่� ร้� อ้ ยละ
30.8 โดยผู้้�สููบบุุหรี่่�อายุุยิ่่�งมาก ยิ่่�งมีีโอกาสเลิิกสำำ�เร็็จสููง ในทางกลัับกััน ผู้้�สููบบุุหรี่่�อายุุยิ่่�งน้้อย ยิ่่�งมีีโอกาสเลิิกสููบบุุหรี่่�สำ�ำ เร็็จน้้อย
นอกจากนี้้� ผลสำำ�รวจการบริิโภคยาสููบในเยาวชนไทยอายุุ 13-15 ในปีี 2558 พบว่่าอััตราการสููบบุุหรี่่�ซิิกาแรต ร้้อยละ 11.3 โดย
ส่่วนใหญ่่เริ่่ม� ทดลองสููบบุุหรี่่ครั้้
� ง� แรกเมื่่อ� อายุุ 12 - 13 ปีี คิิดเป็็นร้้อยละ 39.6 รวมถึึงพบว่่าร้้อยละ 3.0 สููบบุุหรี่่ไ� ฟฟ้้า โดยเยาวชน
ชายสููบบุุหรี่่�ไฟฟ้้าสููงกว่่าเยาชนหญิิง 2.5 เท่่า (ร้้อยละ 4.7 และร้้อยละ 1.9 ตามลำำ�ดับั )
สำำ�หรัับสถานการณ์์การได้้รัับควัันบุุหรี่่�มืือสอง แม้้พบการเปลี่่�ยนแปลงในทิิศทางที่่�ดีีขึ้้�นเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับรอบการสำำ�รวจในปีี
2557 แต่่ยัังคงพบสถานที่่�สาธารณะที่่�เป็็นเขตปลอดบุุหรี่่�ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด แต่่ประชาชนได้้รัับควัันบุุหรี่่�มืือสองสููงสุุด 3
ลำำ�ดับั แรก ได้้แก่่ ตลาดสด/นััด สถานที่่บริ
� กิ ารอาหาร/เครื่่อ� งดื่่ม� และบริิการขนส่่งสาธารณะ ขณะเดีียวกััน ก็็พบการสููบบุุหรี่่ใ� นบ้้าน
ร้้อยละ 31.1 โดยลดลงจากปีี 2557 คิิดเป็็นร้้อยละ 21.1 และพบการสููบบุุหรี่่�ในบ้้านสููงสุุดในพื้้�นที่่�ภาคใต้้
เมื่่�อพิิจารณาความท้้าทายในบริิบทการดำำ�เนิินงานควบคุุมยาสููบในปีี 2565 และในอนาคต ผลการทบทวนวรรณกรรมและการ
ประชุุมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารเพื่่อ� จััดทำำ�แผนจากภาคีีทุุกภาคส่่วนในวัันที่่� 22 มิิถุนุ ายน 2564 สามารถสัังเคราะห์์และจำำ�แนกเป็็นประเด็็น
ความท้้าทายได้้ 2 ลัักษณะ ได้้แก่่ ความท้้าทายที่่�เอื้้�อต่่อความสำำ�เร็็จ และความท้้าทายที่่�เป็็นอุุปสรรคที่่�สามารถชะลอการบรรลุุ
เป้้าหมายการดำำ�เนิินงานควบคุุมยาสููบ ดัังนี้้�
1. ความท้้าทายที่่เ� อื้้อ� ต่อ่ ความสำำ�เร็็จของการบรรลุุเป้้าหมายของการดำำ�เนิินงานควบคุุมยาสููบ ประกอบด้้วย 1) ภาคีีควบคุุมยาสููบ
	มีีกลุ่ม�่ เป้้าหมายการทำำ�งานที่่�ชัดั เจนและครอบคลุุมประชากรในทุุกกลุ่ม�่ วััย 2) ภาคีีควบคุุมยาสููบ มีีหลัักสููตรพััฒนาสมรรถนะ
การควบคุุมยาสููบของกลุ่่�มเป้้าหมาย 3) มีีกลไกเชิิงโครงสร้้างของการดำำ�เนิินงานควบคุุมยาสููบในระดัับชาติิ (คผยช.) และ
ระดัับจัังหวััด (คผยจ.) 4) มีีต้้นแบบการเชื่่�อมโยงฐานข้้อมููลการให้้บริิการช่่วยเลิิกบุุหรี่่�ระหว่่างเครืือข่่ายให้้บริิการช่่วยเลิิก
	บุุหรี่่� 5) มีีอนุุบัญ
ั ญััติที่่ิ อ� อกตาม พ.ร.บ.ควบคุุมผลิิตภัณ
ั ฑ์์ยาสููบ พ.ศ.2560 อย่่างต่่อเนื่่อ� ง และอนุุวัติั อิ ย่่างสอดคล้้องกัับกรอบ
อนุุสัญ
ั ญาว่่าด้้วยการควบคุุมยาสููบขององค์์การอนามััยโลก (WHO FCTC) 6) มีีงานวิิจัยั จากหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ คู่่มืื� อวิิชาการ
และแนวปฏิิบัติั เิ พื่่อ� การควบคุุมยาสููบเชิิงประเด็็นและสถานที่่ต่่� างๆ เผยแพร่่อย่่างต่่อเนื่่อ� ง และ 7) วิิกฤตโรคโควิิด - 19 ช่่วยให้้
เกิิดการสื่่�อสารข้้อมููลโทษพิิษภััยยาสููบ และการช่่วยให้้เลิิกสููบ ผ่่านช่่องทางต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง
2. ความท้้าทายที่่เ� ป็็นอุุปสรรคที่่ส� ามารถชะลอการบรรลุุเป้้าหมายการดำำ�เนิินงานควบคุุมยาสููบ ประกอบด้้วย 1) การรุุกคืืบ
ของอุุตสาหกรรมยาสููบ ในรููปแบบการแทรกแซงนโยบาย เช่่น การแทรกแซงระบบโครงสร้้างภาษีียาสููบ 2) การแพร่่ระบาด
ของผลิิตภััณฑ์์รููปแบบใหม่่ เพื่่�อจููงใจนัักสููบหน้้าใหม่่ ทั้้�งบุุหรี่่�ไฟฟ้้า และบุุหรี่่�ที่่�มีีส่่วนผสมใหม่่ โดยเฉพาะกััญชา โดยมีีข้้อมููล
เชิิงประจัักษ์์จากอััตราการสููบบุุหรี่่�ไฟฟ้้าแบบก้้าวกระโดดของเยาวชนในประเทศสหรััฐอเมริิกา โดยเพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 1.5
ในปีี 2554 เป็็นร้้อยละ 27.5 ในปีี 2562 รวมถึึงผลกระทบทางสุุขภาพจากการสููบบุุหรี่่�ไฟฟ้้าที่่�เสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคเส้้นเลืือด
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ในสมองตีีบ ร้้อยละ 71 โรคหััวใจวายเฉีียบพลััน ร้้อยละ 59 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับคนที่่�ไม่่ได้้สููบบุุหรี่่�ไฟฟ้้า 3) สถานการณ์์
การระบาดของโรคโควิิด - 19 ที่่�มีีทั้้�งแรงผลััก (Driving force) ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงของการเลิิกสููบบุุหรี่่�สำำ�เร็็จ เนื่่�องจาก
	ผู้้�สููบบุุหรี่่�มีีโอกาสเสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้�อและป่่วยหนัักสููงกว่่าผู้้�ไม่่สููบบุุหรี่่�ที่่�ติิดเชื้้�อถึึง 14 เท่่า รวมถึึงมีีโอกาสเสีียชีีวิิตเมื่่�อรัักษา
	ตััวในห้้องไอซีียููสููงกว่่าผู้้ไ� ม่่สููบบุุหรี่่ถึึ� ง 3 เท่่า มีีระดัับภููมิคุ้้�ิ มกัันเมื่่อ� ได้้รับวั
ั คซีี
ั นต่ำำ�� กว่่าผู้้ไ� ม่่สููบบุุหรี่่� ร้้อยละ 40 (เริิงฤดีี ปธานวนิิช,
2564) ตลอดจนประชาชนไทยสููบบุุหรี่่น้� อ้ ยลงในช่่วงระบาดของโรคโควิิดเนื่่อ� งจากรายได้้ลดลง และค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มขึ้้น� (ศููนย์์วิจัิ ยั
และจััดการความรู้้�เพื่่�อการควบคุุมยาสููบ, 2563) ในขณะเดีียวกััน ก็็ยัังมีีแรงต้้าน (Resistance force) ที่่�ทำ�ำ ให้้ผู้้�สููบบุุหรี่่�ยััง
	คงสููบบุุหรี่่�ต่่อไป ด้้วยเหตุุผลของความเครีียดที่่�ได้้รัับจากผลกระทบของโรคโควิิดระบาด 4) กลไกและกำำ�ลัังคนด้้านควบคุุม
ยาสููบของรััฐในระดัับจัังหวััดยัังไม่่เข้้มแข็็งและไม่่เพีียงพอ 5) ระบบและกลไกการช่่วยเลิิกบุุหรี่่� ในสถานพยาบาลระดัับต่่างๆ
	มีีความหลากหลาย และมีีลัักษณะเป็็นเชิิงรัับมากกว่่าเชิิงรุุก จึึงส่่งผลให้้ผลลััพธ์์การเลิิกสููบบุุหรี่่สำ� �ำ เร็็จ โดยเฉพาะวััดในระยะเวลา
6 เดืือน อยู่่�ในระดัับต่ำำ�� 6) ไม่่พบแนวทางการขยาย (Scale up) ของชุุมชนปลอดบุุหรี่่�จากพื้้�นที่่�ต้้นแบบ (Prototype) ให้้
กระจายทั่่�วประเทศและมีีความยั่่ง� ยืืน (Sustainable) ของการดำำ�เนิินงานควบคุุมยาสููบในชุุมชน 7) ความไม่่สม่ำำ�� เสมอของการ
ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานควบคุุมยาสููบ โดยกระบวนการสำำ�รวจระดัับชาติิ 8) วััฒนธรรมการประนีีประนอม ผ่่อนผััน หรืือ
อะลุ้้�มอล่่วย ทำำ�ให้้การบัังคัับใช้้กฎหมายไม่่เข้้มงวดในสถานที่่�ต่่างๆ ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด 9) การสื่่�อสารออนไลน์์ เพื่่�อเข้้า
	ถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายมีีหลากหลาย Platform และเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว 10) ใบอนุุญาตขายยาสููบ มีีราคาถููก ส่่งผลให้้มีี
	ร้้านค้้าปลีีกยาสููบจำำ�นวนมาก 11) มาตรการช่่วยเหลืือชาวไร่่ยาสููบที่่�ไม่่ชััดเจน ส่่งผลให้้กลุ่่ม� นี้้� กลายเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ขององค์์กร
หน้้าฉากของอุุตสาหกรรมยาสููบที่่�ค่่อยคััดค้้านมาตรการควบคุุมยาสููบ และ 12) กำำ�ลัังคนและกลไกควบคุุมยาสููบของหน่่วย
งานภาครััฐยัังไม่่เข้้มแข็็ง และไม่่เห็็นความสำำ�คััญ
นอกจากนี้้� ผลการพยากรณ์์อััตราการสููบบุุหรี่่� โดยอนุุกรมเวลาด้้วยแบบจำำ�ลอง ARIMA /8 แสดงให้้เห็็นว่่าในปีี 2570 อััตรา
การสููบบุุหรี่่�มีีค่่าเท่่ากัับ 15.93 (95%CI: 9.28, 22.59) คิิดเป็็นจำำ�นวนผู้้�สููบบุุหรี่่� 9.05 คน ขณะที่่� เป้้าหมายของแผนยุุทธศาสตร์์
การควบคุุมยาสููบแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 3 (พ.ศ.2565 – 2570) กำำ�หนดอััตราการสููบบุุหรี่่�ไว้้ที่่�ร้้อยละ 14.0 (7.96 ล้้านคน) และ
ข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์ตั้้�งแต่่ ปีี 2554 – 2560 แสดงให้้เห็็นว่่าในแต่่ละปีี มีีจำำ�นวนผู้้�สููบบุุหรี่่�ลดลง 72,319 คนต่่อปีี ดัังนั้้�น การบรรลุุ
ค่่าเป้้าหมายของแผนฉบัับที่่� 3 จำำ�เป็็นต้้องเร่่งกระบวนการทำำ�งานควบคุุมยาสููบจากปััจจุุบัันให้้เพิ่่�มขึ้้�นถึึง 4.4 เท่่า ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้
ผู้้�สููบบุุหรี่่�มีีจำำ�นวนลดลงสููงถึึง 318,467 คนต่่อปีี ด้้วยเหตุุนี้้� แผนควบคุุมยาสููบ ประจำำ�ปีี 2565 จึึงให้้ความสำำ�คััญทั้้�ง การส่่งเสริิม
ให้้เกิิดความเข้้มแข็็งและยั่่�งยืืนของประเด็็นท้้าทายที่่�เอื้้�อต่่อความสำำ�เร็็จของการบรรลุุเป้้าหมายของการดำำ�เนิินงานควบคุุมยาสููบ
พร้้อมกัับการกระตุ้้�นและสานพลัังภาคีีเพื่่�อเร่่งขจััดหรืือบรรเทาประเด็็นความท้้าทายที่่�เป็็นอุุปสรรคในการชะลอการบรรลุุ
เป้้าหมายการดำำ�เนิินงานควบคุุมยาสููบ
จุุดเน้้นของแผน
แผนควบคุุมยาสููบ ประจำำ�ปีี 2565 มีีจุุดเน้้นทั้้�งสิ้้�น 4 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านการพััฒนานโยบายและการบัังคัับใช้้กฎหมาย ด้้าน
วิิชาการและระบบข้้อมููลข่่าวสาร ด้้านเครืือข่่ายการรณรงค์์ ประชาสััมพัันธ์์ และการขยายสถานที่่�ปลอดบุุหรี่่� และด้้านบริิการ
บำำ�บััดรัักษาการติิดนิิโคติิน ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�

/8 ศรััณญา เบญจกุุล, “แนวโน้้มการสููบบุุหรี่่�ของประเทศไทย”, (สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) และศููนย์์พััฒนาศัักยภาพกำำ�ลัังคนด้้านการควบคุุมยาสููบ
(พศย.) ,2564)
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ด้้านการพััฒนานโยบาย และการบัังคัับใช้้กฎหมาย
1. สนัับสนุุนให้้หน่่วยงานต่่างๆ ดำำ�เนิินงานตามแผนยุุทธศาสตร์์การควบคุุมยาสููบแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 3 พ.ศ.2565 – 2570
2. สนัับสนุุนและผลัักดัันให้้กลไกการดำำ�เนิินงานควบคุุมยาสููบในระดัับจัังหวััดมีีความเข้้มแข็็ง
3. สนัับสนุุนการผลัักดัันนโยบายที่่�เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานควบคุุมยาสููบ ได้้แก่่ การเพิ่่�มยารัักษาการติิดนิิโคติินเข้้าสู่่�
บััญชีียาหลัักแห่่งชาติิ การทบทวนมาตรการด้้านภาษีียาสููบ
4.	พััฒนาและสนัับสนุุนให้้เกิิดการสื่่�อสารสาธารณะผ่่านช่่องทางต่่างๆ ไปยัังกลุ่่�มเป้้าหมายทั้้�งที่่�เป็็นประชาชน ผู้้�ประกอบการ
	ร้้านค้้า เจ้้าของสถานที่่�ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด และผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกภาคส่่วน เพื่่�อให้้มีีความรอบรู้้�ทางสุุขภาพ สร้้างการ
เปลี่่ย� นแปลงและสนัับสนุุนให้้เกิิดการปฏิิบัติั ติ ามนโยบาย มาตรการ และกฎหมาย และสร้้างการเปลี่่ย� นแปลงพฤติิกรรมการ
	บริิโภคยาสููบ
5. เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบัังคัับใช้้กฎหมายทั้้�งส่่วนกลางและส่่วนภููมิิภาค ประเด็็นห้้ามแบ่่งขายมวนบุุหรี่่� ห้้ามแสดงบุุหรี่่� ณ
	จุุดขาย การไม่่ขายบุุหรี่่�ให้้แก่่เด็็กและเยาวชน
ด้้านวิิชาการและระบบข้้อมููลข่่าวสาร
1.	พััฒนางานวิิจััย/วิิชาการ และการจััดการความรู้้�ที่่�มีีผลต่่อการขัับเคลื่่�อนเชิิงนโยบายตามแผนยุุทธศาสตร์์การควบคุุมยาสููบ
แห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 3
2. จััดทำำ�ข้อ้ มููลความรู้้เ� พื่่อ� สร้้างความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องของสัังคมในประเด็็น Hot issue เช่่น ประเด็็นบุุหรี่่ไ� ฟฟ้้า การขึ้้น� ภาษีียาสููบ
และผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากมาตรการภาษีี บุุหรี่่�/บุุหรี่่�ไฟฟ้้ากัับโรคโควิิด - 19 การปลููกพืืชทดแทนใบยาสููบ เป็็นต้้น
3.	ศึึกษาเจาะลึึกสาเหตุุสำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมการบริิโภคยาสููบในแต่่ละกลุ่ม�่ เป้้าหมาย (เช่่น กลุ่ม�่ เยาวชน กลุ่ม�่ ผู้้ใ� ช้้แรงงาน)
แต่่ละบริิบท (เช่่น เขตเมืือง ชนบท ภููมิิภาค) ตลอดจนประเมิินประสิิทธิภิ าพของมาตรการ/แนวทางป้้องกัันแก้้ไขที่่�เหมาะสม
และคุ้้�มค่่าในแต่่ละกลุ่่�มเป้้าหมาย
4.	พััฒนาศัักยภาพและขยายเครืือข่่ายนัักวิิชาการควบคุุมยาสููบในมิิติิต่่างๆ เช่่น เศรษฐศาสตร์์ควบคุุมยาสููบ กฎหมาย สื่่�อสาร
สาธารณะ เป็็นต้้น
ด้้านเครืือข่่ายการรณรงค์์ ประชาสััมพัันธ์์ และการขยายสถานที่่�ปลอดบุุหรี่่�
1. สนัับสนุุนให้้เกิิดการพััฒนารููปแบบกิิจกรรมการรณรงค์์และมาตรการใหม่่ๆ ในการป้้องกัันนัักสููบหน้้าใหม่่ในกลุ่่�มเด็็กและ
เยาวชน ในกลุ่ม�่ อาชีีวศึึกษา กลุ่่ม� ผู้้ใ� ช้้แรงงานทั้้ง� ในและนอกระบบ และผู้้�ที่่อ� ยู่่ใ� นพื้้น� ที่่ภ� าคใต้้ซึ่ง�่ เป็็นพื้้น� ที่่ที่่� มีีอั
� ตั ราการสููบบุุหรี่่สูู� ง
2. ปกป้้องการได้้รัับควัันบุุหรี่่�มืือสองและมืือสาม โดยเน้้นการประชาสััมพัันธ์์ให้้ประชาชนและเจ้้าของสถานที่่�ต่่างๆ รัับทราบ
และปฏิิบััติิตามกฎหมาย รวมถึึงการรณรงค์์บ้้านและครอบครััวปลอดบุุหรี่่�
3.	พััฒนาและขยายเครืือข่่ายนัักรณรงค์์ในระดัับพื้้�นที่่� ผ่่านองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
4. สร้้างเสริิมความรอบรู้้�ทางสุุขภาพด้้านการควบคุุมยาสููบ (Tobacco control literacy) เพื่่�อให้้ประชาชนตระหนัักและเกิิด
การรัับรู้้�ข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง ที่่�นำำ�ไปสู่่�การแสดงพฤติิกรรมที่่�เหมาะสม โดยไม่่สููบบุุหรี่่� เช่่น ข้้อมููลอัันตรายของผลิิตภััณฑ์์ยาสููบ
ทุุกรููปแบบ การสููบบุุหรี่่�กัับโรคโควิิด - 19 บุุหรี่่�กัับภาษีียาสููบ เป็็นต้้น
5. เฝ้้าระวัังและเปิิดโปงกลยุุทธ์์ของอุุตสาหกรรมยาสููบ โดยเฉพาะกลยุุทธ์์ที่่�มีีผลต่่อนโยบายการควบคุุมยาสููบของประเทศ
และการขยายรููปแบบผลิิตภััณฑ์์ยาสููบใหม่่อื่่�นๆ เช่่น บุุหรี่่�กััญชา เป็็นต้้น
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ด้้านบริิการบำำ�บััดรัักษาการติิดนิิโคติิน
1.	พััฒนา ปรัับปรุุง และสนัับสนุุนระบบการให้้บริิการบำำ�บััดรัักษาการติิดนิิโคติินในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยโรคเรื้้�อรััง
2. ผลัักดัันให้้มีียารัักษาการติิดนิิโคติินเข้้าสู่่�บััญชีียาหลัักและยาสามััญประจำำ�บ้้าน
3. สนัับสนุุนให้้เกิิดการจััดระบบบริิหารจััดการระบบการบำำ�บััดรัักษาการติิดนิิโคติินที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โดยเชื่่�อมโยงฐานข้้อมููล
การเลิิกบุุหรี่่�ในทุุกช่่องทางเข้้าด้้วยกััน
4. ผลัักดัันให้้บููรณาการการให้้บริกิ ารบำำ�บััดรัักษาการติิดนิิโคติินระหว่่างหน่่วยงานต่่างๆ เพื่่อ� ให้้เกิิดระบบการรัับ–ส่่งต่่อผู้้เ� ข้้ารัับ
การบำำ�บััด และการติิดตามผลลััพธ์์การช่่วยเลิิกที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้�วััดหลััก

1

เกิิดองค์์ความรู้้�เชิิงวิิชาการด้้านการควบคุุมยาสููบ
ทั้้�งจากการวิิจััย เอกสารเชิิงวิิชาการ หรืือการจััดการ
ความรู้้�สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานควบคุุมยาสููบของ
ประเทศไทย จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่าปีีละ

2

10 เรื่่�อง

1 นโยบาย

กฎหมาย มาตรการ
หรืือกิิจกรรมขัับเคลื่่�อนสัังคม

โดยมีีการสื่่�อสารองค์์ความรู้้�เชิิงวิิชาการ
ต่่อสาธารณะผ่่านช่่องทางต่่างๆ อย่่างน้้อยปีีละ
3 ครั้้�ง และนำำ�องค์์ความรู้้�เชิิงวิิชาการ
ไปใช้้สนัับสนุุน/ขัับเคลื่่�อน/ผลัักดัันนโยบาย
ปีีละ 1 ฉบัับ

3

มีี 8 จัังหวััด

ที่่�ดำำ�เนิินการควบคุุมยาสููบเข้้มแข็็ง ประกอบด้้วย
การประชุุมคณะกรรมการควบคุุมผลิิตภััณฑ์์ยาสููบ
จัังหวััด (คผยจ.)

อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง

เกิิดนโยบาย กฎหมาย มาตรการ สิ่่�งแวดล้้อม
หรืือกิิจกรรมขัับเคลื่่�อนสัังคมระดัับชาติิ
ที่่�มุ่่�งป้้องกัันนัักสููบหน้้าใหม่่ หรืือลดอััตรา
การสููบบุุหรี่่�ของประชาชนไทย อย่่างน้้อย

4

มีีกระบวนการสื่่�อสารผ่่านสื่่�อมวลชนและ
สื่่�อสัังคมออนไลน์์ /9 ในประเด็็นที่่�มุ่่�ง

ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา
การสููบบุุหรี่่�ในกลุ่่�มเสี่่�ยง
อย่่างน้้อยปีีละ

2 ประเด็็น

/9	สื่่�อสัังคม หมายถึึง สื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ซึ่่�งเป็็นสื่่�อกลางที่่�ให้้บุุคคลทั่่�วไปมีีส่่วนร่่วมสร้้างและแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นต่่างๆ ผ่่านอิินเตอร์์เน็็ตได้้
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ตััวชี้้�วััดร่่วม
1. เกิิดกลไกบริิหารจััดการกลางเพื่่�อพััฒนาชุุดความรู้้� เครื่่�องมืือสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน บริิหารจััดการเครืือข่่าย สำำ�หรัับการ
	ส่่งเสริิมการมีีวิิถีีชีีวิิตสุุขภาวะทั้้�ง 4 มิิติิ และสนัับสนุุนการทำำ�งานเชิิงพื้้�นที่่� องค์์กร กลุ่่�มประชากร และระบบบริิการสุุขภาพ
2.	บููรณาการการทำำ�งานกัับแผนสร้้างเสริิมสุุขภาวะในองค์์กร เพื่่อ� สนัับสนุุนให้้วัดั ในเครืือข่่าย 150 แห่่ง มีีการดำำ�เนิินงานควบคุุม
	ปััจจััยเสี่่�ยง (ยาสููบ เครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ การพนััน)
วััตถุุประสงค์์
วััตถุุประสงค์์หลััก เพื่่�อลดอััตราการสููบบุุหรี่่�ของประชาชนไทย
วััตถุุประสงค์์รอง
1. เพื่่�อพััฒนาและสนัับสนุุนให้้เกิิดนโยบาย กฎหมาย มาตรการ สิ่่�งแวดล้้อม และกิิจกรรมขัับเคลื่่�อนสัังคมที่่�มุ่่�งสกััดการเกิิด
	นัักสููบหน้้าใหม่่
2. เพื่่�อพััฒนาความรอบรู้้�ทางสุุขภาพและทัักษะส่่วนบุุคคลด้้านการควบคุุมยาสููบ (Tobacco control literacy)
3. เพื่่�อพััฒนาและสนัับสนุุนให้้เกิิดการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการไม่่สููบบุุหรี่่� และลดการได้้รัับควัันบุุหรี่่�มืือสอง
4. เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพของภาคีีเครืือข่่ายที่่�มีีอยู่่�เดิิมและภาคีีใหม่่ทั้้�งส่่วนกลาง ส่่วนภููมิิภาค ท้้องที่่�และท้้องถิ่่�น และชุุมชน
5. เพื่่�อพััฒนาความเข้้มแข็็งของระบบและกลไก รวมถึึงสนัับสนุุนให้้เกิิดรููปแบบการบริิการบำำ�บััดรัักษาการติิดนิิโคติินทั้้�งใน
และนอกสถานบริิการสุุขภาพระดัับต่่างๆ ที่่�มุ่่�งให้้เกิิดการลดและเลิิกสููบบุุหรี่่�สำำ�เร็็จ
6. เพื่่�อพััฒนาและสนัับสนุุนหรืือผลัักดัันให้้เกิิดระบบภาษีีและราคายาสููบที่่�ส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมบริิโภคยาสููบ
แนวทางการดำำ�เนิินงาน
ประสานการพััฒนานโยบาย การขัับเคลื่่อ� นสัังคม และการดำำ�เนิินงานทางวิิชาการ ให้้เชื่่อ� มโยงและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานควบคุุม
ยาสููบอย่่างครอบคลุุมและมีีประสิิทธิิภาพ ดัังนี้้�
1.	พััฒนา และสนัับสนุุนให้้เกิิดนโยบาย มาตรการ กิิจกรรม และการเฝ้้าระวัังเพื่่�อป้้องกัันมิิให้้เกิิดผู้้�บริิโภคยาสููบรายใหม่่
2. เสริิมสร้้างให้้ประชาชนเกิิดความรอบรู้้�ทางสุุขภาพด้้านการควบคุุมยาสููบ (Tobacco control literacy) เพื่่อ� สนัับสนุุนให้้เกิิด
	ค่่านิิยมไม่่สููบบุุหรี่่� โดยดำำ�เนิินการดัังนี้้�
•	กำำ�หนดประเด็็นสื่่�อสารสาธารณะจากฐานงานวิิจััย วิิชาการ และการจััดการความรู้้� เช่่น ยาสููบกัับปััญหาสุุขภาพ สาระ
		สำำ�คััญของกฎหมาย การบัังคัับใช้้กฎหมาย การรู้้�เท่่าทัันธุุรกิิจยาสููบ เป็็นต้้น
• สนัับสนุุนให้้เกิิดการสื่่�อสารสาธารณะที่่�เข้้าถึึงทุุกภาคส่่วน ทุุกกลุ่่�มเป้้าหมายตามช่่องทางต่่างๆ ที่่�เหมาะสม
• สร้้างกระแสสัังคมเพื่่�อสร้้างความตระหนัักต่่อปััญหา โดยการมีีส่่วนร่่วมของสัังคมและการทำำ�งานร่่วมกัันของภาคีี
		 เครืือข่่ายต่่างๆ
3.	พััฒนา และสนัับสนุุนให้้เกิิดนโยบาย มาตรการ และกิิจกรรมที่่�เอื้้�อให้้เกิิดพื้้�นที่่�ปลอดควัันบุุหรี่่�
4.	พััฒนาศัักยภาพภาคีีเครืือข่่ายให้้สามารถขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานควบคุุมยาสููบโดยใช้้ข้้อมููลเป็็นฐาน โดยดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
• สนัับสนุุนให้้เกิิดการเชื่่อ� มร้้อยการทำำ�งานระหว่่างภาคีีหลัักทั้้�งพลัังปััญญา พลัังสัังคม และพลัังนโยบาย เพื่่อ� สานพลัังการ
		ดำำ�เนิินงานควบคุุมยาสููบและมุ่่�งสู่่�การมีีสุุขภาวะที่่�ดีี
•	พััฒนาฐานข้้อมููลการวิิจััย งานวิิชาการ การจััดการความรู้้� การประเมิินผล รวมถึึงการพััฒนาต้้นแบบต่่างๆ สำำ�หรัับใช้้
		 ประโยชน์์ในการผลัักดัันงานควบคุุมยาสููบ สนัับสนุุนงานรณรงค์์ ขัับเคลื่่�อนเชิิงนโยบาย และติิดตามประเมิินผล
30

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

•	พััฒนาและผลัักดัันนโยบายสาธารณะ ตลอดจนสนัับสนุุนการบัังคัับใช้้กฎหมายโดยการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน สัังคม
		 ภาคีีเครืือข่่าย และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหน่่วยงานภาครััฐ ภาคประชาสัังคม และประชาชน
•	พััฒนาต้้นแบบ นวััตกรรม หรืือรููปแบบการดำำ�เนิินงานใหม่่ ๆ ที่่�ช่่วยให้้การดำำ�เนิินงานควบคุุมยาสููบมีีประสิิทธิิภาพ
		ทั้้�งการลดอััตราการบริิโภคยาสููบ ลดนัักสููบหน้้าใหม่่ ลดการได้้รัับควัันบุุหรี่่�
5. เพิ่่�มความเข้้มแข็็งของระบบและกลไกของระบบบริิการเลิิกบุุหรี่่�
• ขยายการเข้้าถึึงระบบบริิการเลิิกบุุหรี่่�ทั้้�งใน (เชิิงรัับ) และนอก (เชิิงรุุก) ระบบบริิการสาธารณสุุข
• ผลัักดัันให้้มีียารัักษาการเสพติิดนิิโคติินในบััญชีียาหลัักให้้มากขึ้้�น เพื่่�อการสร้้างความเป็็นธรรมทางสุุขภาพ
•	พััฒนาและสนัับสนุุนการนำำ�นวััตกรรมและเทคโนโลยีียุุคดิจิิ ทัิ ลั เพื่่อ� พััฒนาประสิิทธิภิ าพการให้้บริกิ ารบำำ�บััดรัักษาการติิด
		นิิโคติิน
• เชื่่�อมประสานและสนัับสนุุนให้้เกิิดการเชื่่�อมโยงหรืือบููรณาการการบำำ�บััดรัักษาการติิดนิิโคติินระหว่่างภาคีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง
6. ผลัักดัันและสนัับสนุุนให้้เกิิดการพััฒนาระบบภาษีียาสููบที่่�มีีเป้้าหมายเพื่่�อลดการบริิโภคยาสููบ
• ปรัับปรุุงโครงสร้้างภาษีียาสููบ ที่่�ครอบคลุุมทั้้�งบุุหรี่่�ซิิกาแรตและยาเส้้น
•	พััฒนามาตรการหรืือแนวทางลดผลกระทบของชาวไร่่ยาสููบ และการปลููกพืืชทดแทน
กลุ่่�มแผนงาน
แผนควบคุุมการบริิโภคยาสููบ ประกอบด้้วย 4 กลุ่่�มแผนงาน ซึ่่�งแต่่ละกลุ่่�มแผนงานมีีภารกิิจโดยสัังเขป ดัังนี้้�
กลุ่่�มแผนงานด้้านการพััฒนานโยบายสาธารณะและการบัังคัับใช้้กฎหมาย
1.	พััฒนาองค์์กรหลัักของรััฐด้้านการควบคุุมยาสููบ รวมถึึงสนัับสนุุน เสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งและยั่่ง� ยืืนให้้แก่่หน่่วยจััดการหลััก
ในภาครััฐ เช่่น คณะกรรมการควบคุุมผลิิตภัณ
ั ฑ์์ยาสููบแห่่งชาติิ (คผยช.) คณะกรรมการควบคุุมผลิิตภัณ
ั ฑ์์ยาสููบจัังหวััด (คผยจ.)
กองงานคณะกรรมการควบคุุมผลิิตภัณ
ั ฑ์์ยาสููบ กองกฎหมาย กรมควบคุุมโรค กระทรวงสาธารณสุุข โดยพััฒนาข้้อเสนอเพื่่อ�
ผลัักดัันนโยบายและการบัังคัับใช้้กฎหมายด้้านการควบคุุมการบริิโภคยาสููบ ตลอดจนร่่วมผลัักดัันกฎหมายและมาตรการ
	ควบคุุมยาสููบของประเทศตามกรอบอนุุสัญ
ั ญาเพื่่อ� การควบคุุมการบริิโภคยาสููบขององค์์การอนามััยโลกในประเด็็นต่่างๆ อาทิิ
มาตรา 5.3 การป้้องกัันการแทรกแซงนโยบายควบคุุมยาสููบโดยอุุตสาหกรรมยาสููบ มาตรา 6 มาตรการด้้านราคา และด้้านภาษีี
มาตรา 9 การเปิิดเผยส่่วนประกอบ มาตรา 11 การบรรจุุหีีบห่่อและภาพคำำ�เตืือน มาตรา 13 การห้้ามโฆษณา ส่่งเสริิมการ
ขายยาสููบ และสนัับสนุุนโดยอุุตสาหกรรมยาสููบ มาตรา 14 การให้้บริิการเลิิกบุุหรี่่�และผลิิตภััณฑ์์ยาสููบ มาตรา 15 การค้้า
ผลิิตภััณฑ์์ยาสููบผิิดกฎหมาย
2.	พััฒนานโยบายและมาตรการใหม่่ โดยลำำ�ดัับความสำำ�คััญจากข้้อสรุุปทางวิิชาการ และเงื่่�อนไขทางยุุทธศาสตร์์ เช่่น นโยบาย
	ที่่�เน้้นการลดการบริิโภคยาเส้้น การป้้องกัันบุุหรี่่�หนีีภาษีีและบุุหรี่่�ปลอม การปรัับปรุุงโครงสร้้างภาษีียาสููบและระบบการจััด
เก็็บภาษีี การยกเลิิกสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีียาสููบ การขยายการคุ้้�มครองสุุขภาพของผู้้�ไม่่สููบบุุหรี่่� อีีกทั้้�งการพััฒนาข้้อเสนอ
เชิิงนโยบาย/มาตรการสำำ�คัญ
ั อาทิิ การเพิ่่�มสารที่่ทำ� �ำ ให้้บุหุ รี่่ดั� บง่่
ั ายเพื่่อ� ลดปััญหาอััคคีีภัยั สนัับสนุุนให้้ปลููกพืืชทดแทนการปลููก
ใบยาสููบ
3. สนัับสนุุนการผลัักดัันให้้เกิิดการปฏิิบััติิตามพระราชบััญญััติิควบคุุมผลิิตภััณฑ์์ยาสููบ พ.ศ. 2560 โดยมุ่่�งเน้้นการสร้้างความ
	ร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วนในการบัังคัับใช้้กฎหมาย
4. เน้้นการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชนในการมีีบทบาทการเฝ้้าระวัังและบัังคัับใช้้กฎหมาย โดยเปิิดช่่องทางการสื่่�อสารเพื่่�อ
	รัับเรื่่�องร้้องเรีียนให้้ประชาชนแจ้้งเหตุุได้้สะดวกมากขึ้้�น
5. การสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานตามกรอบอนุุสัญ
ั ญาควบคุุมการบริิโภคยาสููบ และการพััฒนาศัักยภาพคณะผู้้แ� ทนไทยในเวทีีสากล
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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กลุ่่�มแผนงานด้้านการพััฒนาวิิชาการและระบบข้้อมููลข่่าวสาร
สนัับสนุุนให้้ศููนย์์วิิจััยและจััดการความรู้้�เพื่่�อการควบคุุมการบริิโภคยาสููบ (ศจย.) ร่่วมกัับภาคีีทางวิิชาการต่่างๆ พััฒนางานวิิจััย
จััดการความรู้้� การศึึกษาฝึึกอบรม
1. การสนัับสนุุนการวิิจััย โดยการพััฒนางานวิิชาการที่่�สำำ�คััญในการควบคุุมการบริิโภคยาสููบ ทั้้�งในเชิิงนโยบาย และการศึึกษา
ผลลััพธ์์ รวมถึึงผลกระทบจากการบริิโภคยาสููบในมิิติด้ิ ้านสุุขภาพ สัังคม เศรษฐกิิจ เน้้นการพััฒนางานวิิชาการที่่�เป็็นจุุดคาน
	งััดให้้สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมการบริิโภคยาสููบ เช่่น งานวิิจััยเพื่่�อการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมหรืือการสร้้างภููมิิคุ้้�มกััน
	ทางบวกให้้แก่่เด็็กและเยาวชนซึ่่�งเป็็นนัักสููบหน้้าใหม่่ ภาษีีสรรพสามิิตโดยเฉพาะภาษีียาเส้้น การวิิเคราะห์์ทางเลืือกผู้้�ปลููก
ยาสููบ แนวทางการปรัับปรุุงโควตาปลููก/รัับซื้้�อใบยาสููบ เป็็นต้้น
2.	สัังเคราะห์์งานวิิชาการ/งานวิิจััยเพื่่�อผลัักดัันข้้อเสนอเชิิงนโยบาย (Policy advocacy) จากการถอดบทเรีียนและจััดการ
องค์์ความรู้�ด้้ า้ นการควบคุุมยาสููบ และดำำ�เนิินการให้้มีีการสื่่อ� สารผ่่านสื่่อ� สาธารณะอย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยเฉพาะข้้อเสนอที่่�สามารถ
ผลัักดัันให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงระดัับประเทศและนำำ�ไปสู่่�การรณรงค์์กัับภาคส่่วนต่่างๆ ในสัังคม รวมทั้้�งสนัับสนุุนการจััดทำำ�
รายงานและการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลกัับหน่่วยงานสากลตามกรอบอนุุสััญญาขององค์์การอนามััยโลกว่่าด้้วยการควบคุุมยาสููบ
(WHO Framework Convention on Tobacco Control: FCTC)
3. การพััฒนาระบบฐานข้้อมููล องค์์ความรู้้�และข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการควบคุุมยาสููบ รวมถึึงการสื่่�อสารข้้อมููลงานวิิจััยต่่อผู้้�
	กำำ�หนดนโยบายและผู้้�ขัับเคลื่่�อนทั้้�งในระดัับประเทศและระดัับพื้้�นที่่�
4. การพััฒนาเครืือข่่ายนัักวิิชาการด้้านการควบคุุมยาสููบ (Knowledge generator) เชื่่อ� มต่่อกัับผู้ใ�้ ช้้ข้อ้ มููลความรู้้� (Knowledge
user) ในระดัับต่่างๆ เพื่่�อสนัับสนุุนงานการควบคุุมยาสููบอย่่างเป็็นรููปธรรมและยั่่�งยืืน
5. การพััฒนาระบบการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานควบคุุมยาสููบของประเทศไทยตามกรอบอนุุสััญญาขององค์์การอนามััยโลก
	ว่่าด้้วยการควบคุุมยาสููบ (WHO-FCTC)
กลุ่่�มแผนงานด้้านการพััฒนาเครืือข่่าย การรณรงค์์ประชาสััมพัันธ์์
และการขยายสถานที่่�ปลอดบุุหรี่่�
1. สร้้างเสริิมความรอบรู้้�ทางสุุขภาพด้้านการควบคุุมยาสููบ (Tobacco control literacy) โดยสนัับสนุุนการจััดกิิจกรรมพิิเศษ
และสร้้างกระแสสัังคม เพื่่อ� รณรงค์์กระตุ้้�นให้้เกิิดการตื่่น� ตััวและปลููกฝัังค่่านิิยมการไม่่สููบบุุหรี่่� การขยายพื้้น� ที่่รูู� ปธรรมปลอดบุุหรี่่�
การรณรงค์์บ้้านปลอดบุุหรี่่� การรัักษาสิิทธิิของตนเองจากการได้้รัับอัันตรายของควัันบุุหรี่่�มืือสอง การสร้้างจิิตอาสาเพื่่�อลด
การสููบบุุหรี่่� และการสนัับสนุุนนโยบายที่่�สำำ�คััญ การเลิิกบุุหรี่่� การสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของเครืือข่่ายและองค์์กรต่่างๆ ในการ
รณรงค์์เพื่่อ� การไม่่สููบบุุหรี่่� ตลอดจนจััดตั้้ง� เครืือข่่ายเฝ้้าระวัังและเปิิดโปงกลยุุทธ์ต่่์ าง ๆ ของบริิษัทบุ
ั หุ รี่่ใ� ห้้สังั คมรัับรู้�้ และผลัักดััน
ให้้เกิิดการพััฒนาและแก้้ไขกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.	พััฒนาและขยายรููปแบบการทำำ�งานกัับกลุ่่�มเยาวชนเพื่่�อป้้องกัันนัักสููบหน้้าใหม่่ รวมทั้้�งขยายการดำำ�เนิินงานในกลุ่่�มอาชีีว
	ศึึกษา กลุ่�ม่ ผู้้�ด้้อยโอกาส ผู้้�ที่่�มีีภููมิลำิ ำ�เนาในชนบท และพื้้�นที่่�ภาคใต้้ซึ่่�งมีีอััตราการสููบบุุหรี่่�สููง
3.	พััฒนาและขยายเครืือข่่ายในกลุ่่�มเป้้าหมายเฉพาะกลุ่่�มต่่างๆ ทั้้�งที่่�ดำำ�เนิินการมาแล้้วหรืือภาคีีใหม่่ เช่่น โรงพยาบาล สตรีี
	สื่่อ� มวลชน ผู้้ใ� ช้้แรงงาน องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่บ้� า้ น (อสม.) กลุ่ม่� คนที่่�เลิิกบุุหรี่่ไ� ด้้ กลุ่่ม�
	ผู้้�นำำ�ทางสัังคมที่่�ไม่่สููบบุุหรี่่� และการพััฒนาช่่องทางสื่่�อสารอิิเล็็กทรอนิิกส์์ใหม่่ ๆ ในกลุ่่�มเป้้าหมายเยาวชน
4. ขยายแนวร่่วมและพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรรวมถึึงหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง เพื่่อ� สนัับสนุุนงานด้้านการรณรงค์์และการเฝ้้าระวััง
และบัังคัับใช้้กฎหมาย เช่่น เครืือข่่ายผู้้�ได้้รัับผลกระทบจากบุุหรี่่� องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น มหาวิิทยาลััยปลอดบุุหรี่่�
	สื่่�อมวลชน จัังหวััดปลอดบุุหรี่่� เครืือข่่ายครููนัักรณรงค์์เพื่่�อการไม่่สููบบุุหรี่่� เครืือข่่ายเยาวชน เป็็นต้้น
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5. สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานควบคุุมยาสููบในระดัับจัังหวััดให้้มีีประสิิทธิภิ าพ เพื่่อ� รณรงค์์ลดการบริิโภคและการเฝ้้าระวัังและบัังคัับ
ใช้้กฎหมายในภาคประชาสัังคม ตลอดจนการสนัับสนุุนภาคีีเครืือข่่ายของ สสส. กัับแผนอื่่�นๆ ทั้้�งภาคีีเชิิงประเด็็น
ภาคีีเชิิงองค์์กร และภาคีีเชิิงพื้้�นที่่� เพื่่�อสอดแทรกการลดการบริิโภคยาสููบในกิิจกรรมสร้้างเสริิมสุุขภาพอื่่�นๆ
6. การสนัับสนุุนให้้เกิิดการพััฒนาและขยายผลนวััตกรรม ทั้้�งด้้านความรู้้� การสื่่�อสาร ในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อการควบคุุมการ
	บริิโภคยาสููบในหน่่วยงานต่่างๆ เช่่น องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น โรงเรีียน มหาวิิทยาลััย เป็็นต้้น รวมถึึงการสนัับสนุุนให้้
	บุุคลากรในหน่่วยงานต่่างๆ ที่่�ติิดบุุหรี่่�ให้้เลิิกบุุหรี่่� เพื่่�อขยายเครืือข่่ายแนวร่่วมการทำำ�งานให้้มากขึ้้�น
7. การพััฒนาและขยายผลนวััตกรรมในการควบคุุมการบริิโภคยาสููบ ในองค์์กรที่่มีี� นโยบายพััฒนาคุุณภาพการจััดเขตปลอดบุุหรี่่�
ให้้มีีประสิิทธิิผล รวมทั้้�งการสนัับสนุุนบุุคลากรที่่�ติิดบุุหรี่่�ให้้เลิิกบุุหรี่่� เพื่่�อขยายเครืือข่่ายแนวร่่วมให้้มากขึ้้�น
8.	ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้เครืือข่่ายภาคีีการควบคุุมการบริิโภคยาสููบเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินกิิจกรรม โดยจะสนัับสนุุนการทำำ�งานของ
เครืือข่่ายทางด้้านองค์์ความรู้�ที่่้ ถ� อดบทเรีียนจากการทำำ�งานและสื่่อ� พร้้อมใช้้ รวมทั้้ง� การจััดกระบวนการในการพััฒนาศัักยภาพ
และติิดตาม เพื่่อ� หนุุนเสริิมการดำำ�เนิินโครงการของเครืือข่่าย ได้้แก่่ เครืือข่่ายองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� เครืือข่่ายโรงพยาบาล
เครืือข่่ายครูู และเครืือข่่ายเยาวชน
กลุ่่�มแผนงานสนัับสนุุนบริิการบำำ�บััดรัักษาการติิดนิิโคติิน
1. การพััฒนาระบบบริิการเลิิกบุุหรี่่�ระดัับชาติิ และระดัับจัังหวััด รวมทั้้�งสายด่่วนเลิิกบุุหรี่่�แห่่งชาติิ (National Quitline)
ให้้เข้้มแข็็งขึ้้�น พััฒนาให้้เกิิดคู่่�มืือในการช่่วยบำำ�บััดรัักษาการติิดนิิโคติินในแต่่ละกลุ่่�มเป้้าหมาย อาทิิ กลุ่่�มผู้้�หญิิงตั้้�งครรภ์์
กลุ่ม�่ เด็็กและเยาวชน เป็็นต้้น เพื่่อ� รองรัับสู่่สั� งั คมผู้้�สููงอายุุที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ รวมถึึงการพััฒนารููปแบบบริิการรัับและส่่งต่่อผู้้ติ� ดิ บุุหรี่่�
ระหว่่างศููนย์์บริิการเลิิกบุุหรี่่�ทางโทรศััพท์์แห่่งชาติิกัับโรงพยาบาลนำำ�ร่่องให้้พร้้อมสำำ�หรัับการขยายผลในระดัับประเทศ
2. สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มเครืือข่่ายวิิชาชีีพสุุขภาพเพื่่�อการไม่่สููบบุุหรี่่� อาทิิ แพทย์์ พยาบาล เภสััชกร ทัันตแพทย์์
กายภาพบำำ�บััด เทคนิิคการแพทย์์ แพทย์์แผนไทย เป็็นต้้น เพื่่�อขยายการส่่งเสริิมและกระตุ้้�นให้้บุุคลากรสาธารณสุุขเข้้ามามีี
	บทบาทในการผลัักดัันนโยบาย สนัับสนุุนระบบบริิการเลิิกบุุหรี่่ใ� นสถานพยาบาลระดัับต่่างๆ รวมถึึงการส่่งต่่ออย่่างเป็็นระบบ
	ตลอดจนการขยายและพััฒนาศัักยภาพอาสาสมััครในการให้้คำำ�แนะนำำ�ช่่วยเลิิกบุุหรี่่� และการสนัับสนุุนนวััตกรรมเลิิกบุุหรี่่�
นอกจากนี้้� แผนควบคุุมการบริิโภคยาสููบได้้สนัับสนุุนการทำำ�งานเพื่่อ� ให้้เกิิดการบููรณาการงานร่่วมกััน โดยเฉพาะแผนที่่�เกี่่ย� วข้้อง
กัับปััจจััยเสี่่�ยงหลัักและปััจจััยเสี่่�ยงทางสัังคม ดัังนี้้�
• เชื่่อ� มประเด็็นการทำำ�งานเพื่่อ� ลดปััจจััยเสี่่ย� งทั้้ง� สุุรา ยาสููบ ยาเสพติิด อุุบัติั เิ หตุุทางถนน ภััยพิิบัติั แิ ละพนััน ผ่่านเครืือข่่ายสถาบััน
	อุุดมศึึกษา โดยเน้้นการกำำ�หนดเป้้าหมาย/กรอบงาน (Framework) ร่่วมกััน ที่่�เน้้นการยกระดัับสุุขภาวะของกลุ่่�มเป้้าหมาย
เป็็นสำำ�คัญ
ั และพััฒนาให้้เกิิดวิิธีีการ (How to) รวมถึึงการร่่วมขัับเคลื่่อ� นให้้เกิิดต้้นแบบสถาบัันอุุดมศึึกษาหรืือการขัับเคลื่่อ� น
เชิิงนโยบายสาธารณะ
• สร้้างพื้้�นที่่�แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ร่่วมกัันระหว่่างภาคีีหลัักที่่�สนัับสนุุนงานให้้สถานประกอบการดำำ�เนิินการเรื่่�องสถานประกอบ
การปลอดเหล้้า ปลอดบุุหรี่่� และมาตรการองค์์กรเพื่่�อความปลอดภััยทางถนน โดยเน้้นให้้เกิิดการจััดทำำ�ฐานข้้อมููลร่่วมกััน
	ทั้้�งชุุดความรู้้� คู่่�มืือ เครื่่�องมืือสนัับสนุุน และรายชื่่�อสถานประกอบการ เพื่่�อร่่วมหาต้้นแบบ
• สร้้างพื้้�นที่่�แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ร่่วมกัันระหว่่างภาคีีหลัักที่่�สนัับสนุุนงานให้้สถานประกอบการดำำ�เนิินการเรื่่�องสถานประกอบ
การปลอดเหล้้า ปลอดบุุหรี่่� และมาตรการองค์์กรเพื่่�อความปลอดภััยทางถนน โดยเน้้นให้้เกิิดการจััดทำำ�ฐานข้้อมููลร่่วมกััน
	ทั้้�งชุุดความรู้้� คู่่�มืือ เครื่่�องมืือสนัับสนุุน และรายชื่่�อสถานประกอบการ เพื่่�อร่่วมหาต้้นแบบ
• เชื่่�อมภาคีีเครืือข่่ายหลัักที่่�ดำำ�เนิินการในกลุ่่�มเครืือข่่ายต่่างๆ ได้้แก่่ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก อาสา
สมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่บ้� า้ น (อสม.) หมออนามััย และวััด ในการสนัับสนุุนให้้เกิิดการแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�ร่่วมกััน และร่่วม
	กำำ�หนดแนวทางบููรณาการงานร่่วมกััน
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•	บููรณาการการทำำ�งานกัับแผนสร้้างเสริิมสุุขภาวะในองค์์กร (แผน 8) เพื่่�อสนัับสนุุนให้้วััดในเครืือข่่ายมีีการดำำ�เนิินการเพื่่�อ
	ควบคุุมปััจจััยเสี่่�ยง (ยาสููบ เครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ การพนััน)
ภาคีีหลััก
แผนควบคุุมการบริิโภคยาสููบ มีีภาคีีหลัักทั้้�งภาคีีเชิิงนโยบาย ภาควิิชาการ และภาคประชาสัังคม ร่่วมสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน
ควบคุุมยาสููบ ไม่่น้้อยกว่่า 30 ภาคีี ดัังนี้้�

ภาคีีเชิิงนโยบาย

ภาควิิชาการ

ภาคประชาสัังคม

งบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท

•
•
•
•
•
•
•
•
•

คณะกรรมการควบคุุมผลิิตภััณฑ์์ยาสููบแห่่งชาติิ (คผยช.)
คณะกรรมการควบคุุมผลิิตภััณฑ์์ยาสููบจัังหวััด (คผยจ.)
กองงานคณะกรรมการควบคุุมผลิิตภััณฑ์์ยาสููบ กรมควบคุุมโรค
กองกฏหมาย กรมควบคุุมโรค
กรมการแพทย์์ กระทรวงสาธารณสุุข
กรมสุุขภาพจิิต กระทรวงสาธารณสุุข
กรุุงเทพมหานคร
สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ
หน่่วยงานของรััฐ อาทิิ กระทรวงการคลััง กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
กระทรวงยุุติิธรรม กระทรวงศึึกษาธิิการ กระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา กระทรวงพาณิิชย์์
กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม และ สำำ�นัักงานคณะกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค

• คณาจารย์์ นัักวิิจััย และนัักวิิชาการจากสถาบัันอุุดมศึึกษา เช่่น มหาวิิทยาลััยมหิิดล
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ เป็็นต้้น

•	มููลนิิธิิรณรงค์์เพื่่�อการไม่่สููบบุุหรี่่�
•	สถาบัันส่่งเสริิมสุุขภาพไทย
• แพทยสมาคมแห่่งประเทศไทย
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
•	สมาคมพยาบาลแห่่งประเทศไทย
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
	สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี
•	สภาเภสััชกรรม
•	ทัันตแพทยสภา
•	สมาคมหมออนามััย
•	สภาเทคนิิคการแพทย์์
•	สมาคมแพทย์์แผนไทย

•	สมาคมพััฒนาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
•	มููลนิิธิิเพื่่�อนหญิิง
•	สถาบัันยุุวทััศน์์แห่่งประเทศไทย
•	สภาเด็็กและเยาวชนแห่่งประเทศไทย
• เครืือข่่ายหมออนามััย
• เครืือข่่ายพระสงฆ์์
•	มููลนิิธิิสร้้างสุุขไทย
•	มููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิ
•	สมาคมสัันนิิบาตเทศบาลแห่่งประเทศไทย
•	สมาคมองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลแห่่งประเทศไทย
•	สื่่�อมวลชนภาคธุุรกิิจเอกชนต่่างๆ

กลุ่มแผนงานด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะและการบังคับใช้กฎหมาย
กลุ่มแผนงานด้านการพัฒนาวิชาการและระบบข้อมูลข่าวสาร
กลุ่มแผนงานด้านการพัฒนาเครือข่าย การรณรงค์ประชาสัมพันธ์

101.50
70.00
127.00

และการขยายสถานที่ปลอดบุหรี่
กลุ่มแผนงานสนับสนุนบริการบำ�บัดรักษาการติดนิโคติน
การพัฒนาและบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ
รวม
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1.50
310.00
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แผน 2
แผนควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และสิ่งเสพติด
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สรุุปสถานการณ์์และแนวโน้้ม
แผนควบคุุมเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์และสิ่่�งเสพติิด มุ่่�งตอบสนองเป้้าประสงค์์ตามเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (The Sustainable
Development Goals: SDGs) ที่่�กล่่าวถึึงการมีีสุุขภาวะในการดำำ�รงชีีวิิตและส่่งเสริิมความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของทุุกคนในทุุกช่่วงอายุุ
และสอดรัับกับั แผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี ในยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 ด้้านการพััฒนาและเสริิมสร้้างศัักยภาพทรััพยากรมนุุษย์์ในประเด็็น
ปรัับเปลี่่�ยนค่่านิิยมและวััฒนธรรม และประเด็็นเสริิมสร้้างให้้คนไทยมีีสุุขภาวะที่่�ดีี รวมถึึงสอดรัับกัับยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 ด้้านการ
สร้้างโอกาสและความเสมอภาคทางสัังคมในประเด็็นการเสริิมสร้้างพลัังทางสัังคม และยุุทธศาสตร์์ที่่� 6 ด้้านการปรัับสมดุุลและ
พััฒนาระบบบริิหารจััดการภาครััฐ ในประเด็็นกฎหมายมีีความสอดคล้้องเหมาะสมกัับบริิบทต่่างๆ และมีีเท่่าที่่�จำำ�เป็็น โดยแผน
จะมุ่่�งดำำ�เนิินการให้้เกิิดผลลััพธ์์สำำ�คััญ ประกอบด้้วย ด้้านการควบคุุมเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ และด้้านการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา
ยาเสพติิด ซึ่่�งการดำำ�เนิินงานด้้านการควบคุุมเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ มีีความสอดคล้้องตามแผนยุุทธศาสตร์์นโยบายแอลกอฮอล์์
ระดัับชาติิ พ.ศ. 2554 –2563 (แผนปฏิิบััติิการด้้านการควบคุุมเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ระดัับชาติิ ระยะที่่� 2 พ.ศ. 2564 –2570)
ซึ่่�งดำำ�เนิินการตามกรอบนโยบายองค์์การอนามััยโลก เพื่่�อสร้้างสัังคมที่่�ปลอดภััยจากปััญหาผลกระทบการบริิโภคแอลกอฮอล์์
มีีเป้้าหมายการดำำ�เนิินการ 4 ประการ คืือ (1) ควบคุุมและลดปริิมาณการบริิโภคของประชาชน (2) ป้้องกัันนัักดื่่�มหน้้าใหม่่
และควบคุุมจำำ�นวนผู้้�บริิโภค (3) ลดความเสี่่�ยงจากการบริิโภค ทั้้�งในมิิติิของปริิมาณการบริิโภค รููปแบบการบริิโภค
และพฤติิกรรมหลัังการบริิโภค และ(4) จำำ�กัดั และลดความรุุนแรงของปััญหาจากการบริิโภค โดยสอดคล้้องกัับการบรรลุุเป้้าหมาย
สููงสุุดของห่่วงโซ่่ผลลััพธ์์ (Chain of Outcome: CoO) นั่่�นคืือ การลดอััตราการบริิโภคเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์และสิ่่�งเสพติิด
1. สถานการณ์์และแนวโน้้มด้้านการควบคุุมเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
สถานการณ์์การบริิโภคเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ในช่่วง พ.ศ. 2544-2560 พบว่่า สััดส่่วนของนัักดื่่�มเยาวชน (อายุุ 15-19 ปีี)
มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น� จากร้้อยละ 11.0 ในปีี พ.ศ.2544 เป็็นร้้อยละ 13.6 ในปีี พ.ศ.2560 ซึ่่ง� อายุุเฉลี่่ย� ของผู้้�ดื่ม�่ ครั้้�งแรกเริ่่ม� ต้้นดื่่ม� เมื่่อ�
อายุุ 20.3 ปีี วััยรุ่่�นชายดื่่�มเร็็วกว่่าหญิิง (19.3 ปีี และ 23.7 ปีีตามลำำ�ดัับ) นอกจากนี้้�ยัังพบว่่านัักดื่่�มที่่�อยู่่�นอกเขตเทศบาลมีี
สััดส่่วนสููงกว่่านัักดื่่�มที่่�อยู่่�ในเขตเทศบาลตลอดช่่วงเวลา โดยในปีี พ.ศ. 2544 มีีนัักดื่่�มในเขตเทศบาลร้้อยละ 28.9 และนอกเขต
เทศบาลร้้อยละ 34.5 และในปีี พ.ศ. 2560 มีีนัักดื่่�มในเขตเทศบาลร้้อยละ 27.4 และนอกเขตเทศบาลร้้อยละ 29.2 ในส่่วนของ
สถานการณ์์การบริิโภคแอลกอฮอล์์ในภููมิิภาค พบว่่า ภาคเหนืือมีีความชุุกของนัักดื่่�มสููงสุุด คืือ ร้้อยละ 35.4 รองลงมา คืือ
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ร้้อยละ 32.8 ภาคกลาง ร้้อยละ 27.3 กรุุงเทพมหานคร ร้้อยละ 25.3 และภาคใต้้มีีความชุุกของนัักดื่่�ม
น้้อยที่่�สุุด ร้้อยละ 16.1 /10, /11 นอกจากนี้้�ปริิมาณการบริิโภคเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ของประชากรไทย พบว่่ามีีแนวโน้้มลดลงจาก
8.09 ลิิตรต่่อคนต่่อปีีในปีี พ.ศ. 2540 เป็็น 7.11 ลิิตรต่่อคนต่่อปีีในปีี 2559 โดยประเภทของเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ที่่�บริิโภค
(ตอบได้้มากกว่่า 1 ประเภท) พบว่่าส่่วนใหญ่่ดื่่�มเบีียร์์มากที่่�สุุด คืือ ร้้อยละ 45.1 อัันดัับ 2 เป็็นสุุราสีี/สุุราแดงราคาถููก ร้้อยละ
27.0 อัันดัับ 3 สุุราขาวและสุุรากลั่่�นชุุมชน ร้้อยละ 23.0 อัันดัับ 4 คืือไวน์์คููลเลอร์์/สุุราผสมน้ำำ�� ผลไม้้ ร้้อยละ 1.9 และอัันดัับ 5
คืือ ไวน์์องุ่่�น/แชมเปญ/ไวน์์ผลไม้้ ร้้อยละ 1.2
เมื่่�อพิิจารณาข้้อมููลจากการสำำ�รวจสุุขภาวะสุุขภาพอนามััยของประชาชนไทย พบว่่า สััดส่่วน ของผู้้�ที่่�ดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ใน
ระดัับอัันตรายมีีแนวโน้้มลดลงมาโดยตลอดจากร้้อยละ 9.10 ใน พ.ศ. 2547 เป็็นร้้อยละ 7.30 ใน พ.ศ. 2552 และลดลงเหลืือ

/10 การสำำ�รวจพฤติิกรรมการสููบบุุหรี่่�และการดื่่�มสุุราของประชากร ปีี 2544,2547, 2550, 2554, 2557, 2560 , สำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ.
/11 การสำำ�รวจอนามััยและสวััสดิิการ ปีี 2549, 2552, 2556, 2558 , สำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ
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ร้้อยละ 3.40 ใน พ.ศ. 2557 โดยลดลงทั้้�งในเพศชาย และเพศหญิิง ข้้อมููลนี้้�สะท้้อนให้้เห็็นว่่า พฤติิกรรมการดื่่�มอย่่างหนัักของ
ประชากรไทยมีีแนวโน้้มที่่�ดีีขึ้้�น คืือ “มีีการลดลง” นั้้�นเอง /12 จากข้้อมููลที่่�กล่่าวมาในข้้างต้้น พบว่่า สััดส่่วนนัักดื่่�มในปััจจุุบััน
สััดส่่วนการดื่่�มในระดัับอัันตราย ปริิมาณการบริิโภคแอลกอฮอล์์ต่่อประชากรต่่อปีี และค่่าใช้้จ่่ายในการบริิโภค ทำำ�ให้้เห็็นว่่า
พฤติิกรรมการดื่่�มในช่่วง 10-15 ปีีที่่�ผ่่านมานั้้�น มีีแนวโน้้มในทางคงที่่�หรืือลดลง ทั้้�งนี้้�ในช่่วงเวลาเดีียวกัันมููลค่่าของผลิิตภััณฑ์์
มวลรวมภายในประเทศต่่อหััวประชากร (GDP per capita) ของไทย จาก 2,468.2 เหรีียญสหรััฐฯ ในปีี พ.ศ. 2540 เพิ่่�มเป็็น
7,273.6 เหรีียญสหรััฐฯ ใน พ.ศ. 2559 คิิดเป็็น 2.9 เท่่า ซึ่่ง� จากรายงานขององค์์การอนามััยโลกได้้ชี้ว่่�้ า สััดส่่วนของผู้้�ดื่ม�่ ในปััจจุบัุ นั
เพิ่่�มขึ้้�นในกลุ่่�มประเทศที่่�มีีรายได้้สููงขึ้้�น
ดัังนั้้�น การที่่�แนวโน้้มการดื่่�มในประเทศไทยค่่อนข้้างคงที่่�และมีีแนวโน้้มลดลง รวมถึึงการที่่�มีีสััดส่่วนผู้้�ดื่่�มแบบอัันตรายที่่�ลดลง
ชััดเจนทั้้�งๆ ที่่�สััดส่่วนดัังกล่่าวมัักไม่่เปลี่่�ยนแปลงตามระดัับรายได้้ของประเทศ บ่่งชี้้�ว่่าเป็็นผลมาจากมาตรการควบคุุมเครื่่�องดื่่�ม
แอลกอฮอล์์ ทั้้�งนี้้� มาตรการเด่่นของภาครััฐในช่่วงเวลาดัังกล่่าว คืือ การลดการเข้้าถึึงเชิิงกายภาพซึ่่�งมีีมาตรการเพิ่่�มเติิมออกมา
มากขึ้้�น โดยอาศััยอำำ�นาจตามพระราชบััญญััติิควบคุุมเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ เช่่น การห้้ามขายในวัันพระใหญ่่ (พ.ศ. 2552)
การห้้ามขายและห้้ามดื่่�มในโรงงาน หน่่วยงานราชการ และรััฐวิิสาหกิิจ (พ.ศ. 2555) การห้้ามดื่่�มบนถนน และบนยานพาหนะ
(พ.ศ. 2555) การจำำ�กััดเวลาขาย การห้้ามดื่่�มตามสถานีีขนส่่งประเภทต่่างๆ (พ.ศ. 2558) การห้้ามขายเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์โดย
ใช้้เครื่่�องจ่่ายในร้้านสะดวกซื้้�อ (2561) การห้้ามขายเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ทางออนไลน์์ (พ.ศ. 2563) เป็็นต้้น นอกจากนี้้�
มาตรการรณรงค์์ระดัับประเทศ เช่่น งดเหล้้าเข้้าพรรษา งานบุุญงานเทศกาลปลอดเหล้้า การรณรงค์์ “ให้้เหล้้าเท่่ากัับแช่่ง” ที่่�
ดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�องโดยภาคประชาสัังคมโดยมีีการสนัับสนุุนจาก สสส. ก็็เป็็นอีีกปััจจััยที่่�สำำ�คััญ เห็็นได้้จากข้้อมููลการสำำ�รวจ
นัักดื่่�มประจำำ�ปีีหลัังเข้้าพรรษาพบว่่า นัักดื่่�มร้้อยละ 50-70 ร่่วมงดเหล้้าในช่่วงเข้้าพรรษา
นอกจากนี้้� สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 พบว่่าหากดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์จะมีีความเสี่่�ยงในการติิดเชื้้�อ
โควิิด-19 โดยทำำ�ให้้ผู้้�ดื่่�มมีีปััญหาสุุขภาพมากขึ้้�น เพิ่่�มความเสี่่�ยงในการติิดเชื้้�อไวรััสทางเดิินหายใจ รวมทั้้�งโรคโควิิด-19 และมีี
อาการเจ็็บป่ว่ ยรุุนแรงหลัังได้้รับั เชื้้อ� ทั้้�งนี้้เ� พราะผู้้�ดื่ม�่ อาจจะไม่่ได้้ดููแลป้้องกัันตััวเองเต็็มที่่� หรืืออยู่่ใ� นอาการมึึนเมาภายใต้้ฤทธิ์์�ของ
แอลกอฮอล์์ ทำำ�ให้้ไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อแนะนำำ�สุุขภาพ เช่่น การล้้างมืือ สวมหน้้ากากอนามััย หรืือเว้้นระยะห่่างทางกายกัับผู้้�อื่่�น
รวมทั้้�งผู้้�ดื่่�มก็็อาจจะมีีสุุขภาพร่่างกายที่่�อ่่อนแอกว่่าคนอื่่�นอยู่่�แล้้ว จากผลของแอลกอฮอล์์ที่่�ดื่่�มเข้้าไป และมีีโรคประจำำ�ตััว เช่่น
ตัับแข็็ง มะเร็็ง โรคหััวใจ เอชไอวีี/เอดส์์ วััณโรค ขาดสารอาหาร และโรคของระบบทางเดิินหายใจ เป็็นต้้น ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดภาวะ
ภููมิิคุ้้�มกัันโรคบกพร่่อง และร่่างกายอ่่อนแอ นอกจากนี้้� ผู้้�ดื่ม�่ บางคนก็็อาจจะมีีปััญหาในด้้านชีีวิิตความเป็็นอยู่่� เช่่น ไม่่มีีที่่�อยู่่อ� าศััย
เป็็นหลัักแหล่่งแน่่นอน ตกงาน ยากจน อยู่่�ในที่่�แออััด ไม่่ถููกสุุขลัักษณะ หรืือตั้้�งวงดื่่�มสุุราร่่วมกัันหลายคน ซึ่่�งเพิ่่�มความเสี่่�ยง
ต่่อการติิดเชื้้�อไวรััสนี้้�มากยิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้�สถานการณ์์เมื่่�อมีีการห้้ามจำำ�หน่่ายแอลกอฮอล์์ในช่่วงการแพร่่เชื้้�อโควิิด-19 ตามที่่�
รััฐบาลได้้ดำ�ำ เนิินการต่่างๆ เพื่่อ� ควบคุุมการแพร่่ระบาดและการห้้ามจำำ�หน่่ายแอลกอฮอล์์เป็็นหนึ่่ง� มาตรการที่่ร่่� วมกัับมาตรการอื่่น� ๆ
จนทำำ�ให้้จำ�ำ นวนผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� ลดลง นอกจากนั้้�นมาตรการเหล่่านี้้ไ� ม่่เพีียงแต่่จะควบคุุมการแพร่่เชื้้อ� โควิิด-19 ได้้เท่่านั้้�น แต่่ยัังทำำ�ให้้เกิิด
ผลดีีต่่อการควบคุุมเครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์ในประเทศไทยได้้อีีกด้้วย โดยมีีข้้อมููลจากการสำำ�รวจประชาชนใน 15 จัังหวััดทั่่�วประเทศ
พบว่่า ในช่่วง 30 วัันที่่�ผ่่านมานี้้� นัักดื่่�มสุุราเกืือบครึ่่�ง (ร้้อยละ 48.5) ไม่่ได้้ดื่่�มเลย ร้้อยละ 33.0 ดื่่�มน้้อยลง ขณะที่่�ร้้อยละ 18.2
ดื่่�มเท่่าเดิิม และมีีเพีียงร้้อยละ 0.3 ที่่�ดื่่�มบ่่อยขึ้้�น เหตุุผลหลัักที่่�ทำำ�ให้้นัักดื่่�มเหล่่านี้้�หยุุดดื่่�มหรืือดื่่�มน้้อยลง คืือ หาซื้้�อไม่่ได้้/ซื้้�อยาก
กลััวเสี่่�ยงติิดเชื้้�อ รายได้้น้้อยลง/ไม่่มีีเงิินซื้้�อ และต้้องการรัักษาสุุขภาพให้้แข็็งแรง

/12 สถาบัันวิิจััยระบบสารธารณสุุข, “รายงานการสำำ�รวจสุุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่่างกาย ครั้้�งที่่� 3 (ปีี 2546- 2547) ครั้้�งที่่� 4 (ปีี 2551-2552) และ ครั้้�งที่่� 5 (ปีี 2556-2557)”
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2. สถานการณ์์และแนวโน้้มด้้านการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหายาเสพติิด
ในปีี พ.ศ. 2562 จากผลการสำำ�รวจครััวเรืือนระดัับชาติิเพื่่�อประมาณการจำำ�นวนผู้้�ใช้้สารเสพติิดทั่่�วประเทศ พบว่่า มีีประชากร
ไทยอายุุระหว่่าง 12 - 65 ปีี ประมาณร้้อยละ 1.33 ได้้ใช้้กััญชาใน 12 เดืือนที่่�ผ่่านมา และมีีราวร้้อยละ 1.30 ได้้ใช้้ยาบ้้า ซึ่่�งเป็็น
ตััวเลขประมาณการที่่�สููงกว่่าค่่าประมาณการในการสำำ�รวจก่่อนหน้้าในปีี พ.ศ. 2559 โดยสููงกว่่าถึึงราวสามเท่่าสำำ�หรัับกััญชา
และเกืือบสองเท่่าสำำ�หรัับยาบ้้า โดยเครืือข่่ายองค์์กรวิิชาการสารเสพติิด /13 พบว่่า ความชุุกของการเคยใช้้สารเสพติิดผิิดกฎหมาย
ในช่่วงชีีวิิตในเยาวชนอายุุ 12–19 ปีี ในปีี พ.ศ. 2559 พบได้้สููงอยู่่�แล้้วถึึงราวร้้อยละ 6.6 และในเยาวชนอายุุ 20 – 24 ปีี
สููงถึึงร้้อยละ 9.7 โดยยัังคงมีีการใช้้สารในปััจจุบัุ นั (ใช้้อย่่างน้้อย 1 ครั้้�งในปีีที่่ผ่่� านมาของการสำำ�รวจปีี พ.ศ. 2559) ประมาณร้้อยละ
2 และมีีการใช้้สารเสพติิดผิิดกฎหมายใน 30 วัันที่่�ผ่่านมาของเด็็กและเยาวชนราวร้้อยละ 1 โดยกลุ่่�มอายุุที่่�ยัังคงมีีการใช้้สาร
เสพติิดผิิดกฎหมายเป็็นประจำำ� (ใช้้อย่่างน้้อย 20 วััน ในหนึ่่�งเดืือน) สููงที่่�สุุดคืือกลุ่่�มเยาวชนอายุุ 20 - 24 ปีี ซึ่่�งมีีการใช้้สารเสพติิด
ผิิดกฎหมายเป็็นประจำำ�ร้อ้ ยละ 0.8 นอกจากนี้้� จากการสำำ�รวจระบาดวิิทยาด้้านสุุขภาพจิิตของคนไทยระดัับชาติิ ในปีี พ.ศ. 2556
โดยกรมสุุขภาพจิิต กระทรวงสาธารณสุุข ในประชากรไทยที่่�มีีอายุุตั้้�งแต่่ 18 ปีีขึ้้�นไป /14 พบสารเสพติิดที่่�ประชากรไทยใช้้มากที่่�
สุุดในช่่วงชีีวิิต คืือ กััญชา โดยเมื่่�อแบ่่งตามกลุ่่�มอายุุจะพบว่่าสััดส่่วนการใช้้สารเสพติิดตลอดชีีพไม่่ว่่าจะเป็็นกััญชาหรืือเมทแอม
เฟตามีีนได้้สููงสุุดในเยาวชนอายุุ 18–24 ปีี และผู้้�ใหญ่่ตอนต้้นอายุุ 25 – 34 ปีี โดยมีีการใช้้กััญชาในกลุ่่�มอายุุดัังกล่่าวประมาณ
ร้้อยละ 12 และพบการใช้้เมทแอมเฟตามีีนอยู่่ที่่� ป� ระมาณร้้อยละ 11 สำำ�หรัับกลุ่ม�่ อายุุที่่มีี� พฤติิกรรมการติิดสารเสพติิดผิิดกฎหมาย
ตลอดชีีพสููงที่่�สุุด คืือ ผู้้�ใหญ่่ตอนต้้นอายุุ 25 – 34 ปีี พบสููงถึึงร้้อยละ 7.6 รองลงมาคืือ กลุ่่�มเยาวชนอายุุ 18–24 ปีี ตามลำำ�ดัับ
ข้้อมููลจากสถานบำำ�บััดรัักษาผู้้�มีีปััญหาการใช้้สารเสพติิด ก่่อนหน้้านี้้� พบจำำ�นวนผู้้�เข้้ารัับการบำำ�บััดรัักษาที่่�เป็็นเด็็กและเยาวชนใน
สััดส่่วนที่่�สููงเช่่นกััน ดัังเช่่นในปีี พ.ศ. 2561 ที่่�ผ่่านมา พบจำำ�นวนเด็็กและเยาวชนที่่�เข้้ารัับการบำำ�บััดรัักษาที่่�สถาบัันบำำ�บััดรัักษา
และฟื้้�นฟููผู้้�ติิดยาเสพติิดแห่่งชาติิบรมราชชนนีี (สบยช.) ที่่�มีีอายุุระหว่่าง 15-19 ปีี และอายุุ 20-24 ปีี จำำ�นวนสููงถึึงร้้อยละ 12.5
และ 18.0 ตามลำำ�ดับั ของผู้้�ที่่เ� ข้้ารัับการบำำ�บััดรัักษาทั้้ง� หมด ในขณะที่่ภ� าพรวมจำำ�นวนผู้้เ� ข้้ารัับการบำำ�บััดรัักษาสารเสพติิดโดยเฉพาะ
กััญชา และไอซ์์ ในปีี พ.ศ. 2562 มีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2561 แต่่การเข้้ารัับการบำำ�บััดรัักษาด้้วยปััญหายาบ้้าและกระท่่อมมีี
จำำ�นวนที่่�ลดลงในปีี พ.ศ. 2562 จากข้้อมููลข้้างต้้นจึึงสรุุปได้้ว่่านโยบายและมาตรการในการปรัับเปลี่่�ยนกฎหมายที่่�เพิ่่�งผ่่านมา
ยัังคงพบการใช้้สารชนิิดต่่าง ๆ อย่่างแพร่่หลาย และมีีบางสารที่่�พบการใช้้สููงขึ้้�น
ข้้อมููลจากคดีีการจัับกุมุ โดยสำำ�นักั งาน ปปส. พบว่่าจำำ�นวนคดีีได้้ลดลงจากปีี พ.ศ. 2561 ในการจัับกุมุ ยาบ้้า ไอซ์์ กััญชา กระท่่อม
และ 4x100 จากทั้้�งหมด 243,411 คดีี เป็็น 169,285 คดีี ในปีี พ.ศ. 2562 สอดคล้้องกัับการที่่�ภาครััฐจััดให้้มีีการนิิรโทษกรรม
ผู้้�ใช้้กััญชา และลงทะเบีียนผู้้�ใช้้กััญชาทางการแพทย์์ เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับกฎหมาย พ.ร.บ.ยาเสพติิด ที่่�เปลี่่�ยนแปลง
โดยอนุุญาตให้้มีีการใช้้กััญชาเพื่่�อการรัักษาทางการแพทย์์ได้้ในปีี พ.ศ. 2562
เมื่่�อพิิจารณาสถานการณ์์กััญชาในประเทศไทย พบว่่าจากการปรัับปรุุงพระราชบััญญััติิยาเสพติิดให้้โทษ (ฉบัับทีี 7) พ.ศ. 2562
มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 19 กุุมภาพัันธ์์ 2562 โดยมีีประเด็็นคลายล็็อกการใช้้กััญชาทางการแพทย์์ นำำ�ไปสู่่�การนิิรโทษกรรมการ
ครอบครองกััญชาตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุุข จนถึึงการนำำ�ร่่องเปิิดคลิินิิกกััญชาทางการแพทย์์ในโรงพยาบาลคลิินิิก

/13 เครืือข่่ายองค์์กรวิิชาการสารเสพติิด สำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด “การสำำ�รวจครััวเรืือนเพื่่�อประมาณการจำำ�นวนผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับสารเสพติิดในประเทศไทย
พ.ศ. 2559”, (2559)
/14 กรมสุุขภาพจิิต กระทรวงสาธารณสุุข, “การสำำ�รวจระบาดวิิทยาด้้านสุุขภาพจิิตของคนไทยระดัับชาติิ ปีี พ.ศ. 2556”, (บริิษัทั บีียอนด์์พัับบลิิสชิ่่�ง จำำ�กััด, 2559)
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บริิการกััญชาการแพทย์์แผนปััจจุุบััน และการแพทย์์แผนไทย ซึ่่�งเป็็นยาเสพติิดประเภทที่่�ห้้าตามพระราชบััญญััติิยาเสพติิด
ให้้โทษ พ.ศ. 2522 ให้้นำ�ำ มาใช้้ประโยชน์์ทางการแพทย์์ การศึึกษาวิิจัยั และการผลิิตผลิิตภัณ
ั ฑ์์สุขุ ภาพได้้และต่่อมามีีการประกาศ
กระทรวงสาธารณสุุข เรื่่�อง ระบุุชื่่�อยาเสพติิดให้้โทษในประเภท 5 เพื่่�อปลดล็็อกส่่วนของกััญชาและกััญชงให้้สามารถนำำ�ไปใช้้
ประโยชน์์ได้้โดยไม่่จััดเป็็นยาเสพติิด ยกเว้้นส่่วนช่่อดอก และเมล็็ดกััญชา ไปใช้้ประโยชน์์ในผลิิตภััณฑ์์สุุขภาพ ทั้้�งอาหาร
เครื่่อ� งสำำ�อาง และผลิิตภัณ
ั ฑ์์สมุุนไพร โดยสรุุปถึึงแม้้ว่่ากััญชาจะมีีประโยชน์์ทางการแพทย์์และประโยชน์์อื่น�่ มากมาย แต่่การเสพ
กััญชาก็็ทำ�ำ ให้้เกิิดอัันตรายหลายอย่่าง โดยเฉพาะความเสี่่�ยงในการติิดสารเสพติิดชนิิดอื่่�น และสััมพัันธ์์กัับการเกิิดโรคทางจิิตเวช
ได้้หลายชนิิด ดัังนั้้น� การช่่วยให้้ประชาชนมีีความรู้้�ความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องเกี่่ย� วกัับกัญ
ั ชา การเพิ่่�มการเข้้าถึึงกััญชาเฉพาะสำำ�หรัับทาง
การแพทย์์แต่่ลดการเข้้าถึึงกััญชาในเด็็กและเยาวชนรวมถึึงประชาชนทั่่�วไป และการทบทวนการใช้้กััญชา จึึงเป็็นเรื่่�องที่่�จำำ�เป็็น
และเร่่งด่่วน รวมทั้้�งยัังผููกโยงไปถึึงความท้้าทายทางนโยบายของประเทศไทย ในเรื่่�องกััญชาอีีกด้้วย ซึ่่�งนโยบายดัังกล่่าว
อาจทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบทางสัังคมด้้านอื่่�นตามมา ทั้้�งทางด้้านบวกและลบ เช่่น อาจช่่วยลดการตีีตราหรืือลดการมองว่่าผู้้�ที่่�ใช้้
สารเป็็นคนไม่่ดีี ในขณะเดีียวกัันนโยบายที่่�เปลี่่�ยนไปอาจทำำ�ให้้เด็็กและเยาวชนรวมถึึงประชาชนทั่่�วไปมองไม่่เห็็นโทษที่่�ยัังมีีอยู่่�
ของสาร และนำำ�ไปเสพเพื่่�อความรื่่�นเริิงมากขึ้้�นเนื่่�องจากมองเห็็นแต่่ประโยชน์์ของสาร จึึงควรมีีการเฝ้้าระวัังและการทำำ�วิิจััยเพื่่�อ
ให้้ได้้ข้้อมููลเชิิงวิิชาการด้้านสารเสพติิดจึึงเป็็นสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งในปััจจุุบััน
ในปีี พ.ศ. 2563 เกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ทั่่ว� โลก ส่่งผลต่่อการใช้้ชีีวิติ ของประชาชน รวมถึึงเด็็กและเยาวชน
อย่่างรุุนแรงและไม่่สามารถหลีีกเลี่่�ยงได้้ สสส. ได้้สนัับสนุุนศููนย์์ศึึกษาปััญหาการเสพติิด (ศศก.) ดำำ�เนิินการร่่วมกัับศููนย์์วิิจััยเพื่่�อ
การพััฒนาสัังคมและธุุรกิิจ (SAB) ทำำ�การสำำ�รวจผลกระทบของสถานการณ์์โควิิด-19 ต่่อการรัับรู้�ถึึ้ งความเสี่่ย� งและพฤติิกรรมการ
ใช้้สารเสพติิดของประชากรไทย โดยสนัับสนุุนและร่่วมดำำ�เนิินการกัับศููนย์์วิิจััยเพื่่�อการพััฒนาสัังคมและธุุรกิิจในการดำำ�เนิินการ
ในช่่วงปลายเดืือนพฤษภาคม 2563 โดยทำำ�การสำำ�รวจกัับประชาชนอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป ใน 15 จัังหวััดทั่่�วทุุกภููมิิภาคของประเทศ
ด้้วยการโทรศััพท์์สััมภาษณ์์ รวมจำำ�นวน 1,825 ตััวอย่่าง ประเด็็นสำำ�คััญที่่�พบสรุุปได้้ดัังนี้้� ประชาชนส่่วนใหญ่่ ร้้อยละ 61.2
ทราบว่่าการใช้้สารเสพติิดเป็็นการเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้�อโควิิด-19 ขณะที่่�ร้้อยละ 79.3 ทราบว่่าการใช้้สารเสพติิดอาจทำำ�
ให้้ติิดเชื้้�อได้้ง่่าย และอาจป่่วยรุุนแรงกว่่าผู้้�ที่่�ไม่่ได้้ใช้้สาร โดยในช่่วงการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ร้้อยละ 12.8 พบเห็็น/
รัับรู้้�ว่่ามีีการใช้้สารเสพติิดในชุุมชน/ หมู่่�บ้้าน โดยเฉพาะน้ำำ��ต้้มใบกระท่่อมผสมสารอื่่�น ยาบ้้า ใบกระท่่อมแบบเคี้้�ยวสด กััญชา
และยาไอซ์์ ที่่�พบการใช้้ตามแหล่่งชุุมชน และที่่�พััก นอกจากนี้้� ร้้อยละ 7.6 ยัังพบเห็็น/ รัับรู้้�ว่่ามีีการซื้้�อขายสารเสพติิดในชุุมชน/
หมู่่�บ้้าน โดยผู้้�ขายครึ่่�งหนึ่่�งเป็็นคนในชุุมชน/ หมู่่�บ้้านเอง ทั้้�งนี้้� พบว่่าร้้อยละ 9.1 ได้้รัับความเดืือดร้้อนจากปััญหายาเสพติิด อาทิิ
ความรู้้�สึึกไม่่ปลอดภััย และการได้้รัับความเดืือดร้้อนรำำ�คาญ
นอกจากนี้้� ในช่่วงเวลาดัังกล่่าวประมาณเดืือนพฤษภาคม 2563 นั้้�น เป็็นช่่วงการแก้้กฎหมายเกี่่�ยวกัับพืืชกระท่่อม แต่่ส่่วนหนึ่่�ง
อาจเนื่่�องจากข่่าวโควิิด-19 ทำำ�ให้้มีีประชากรจำำ�นวนน้้อย เพีียงร้้อยละ 42.6 ทราบข่่าวการออกกฎหมายปลดกระท่่อมออกจาก
บััญชีียาเสพติิด และไม่่ได้้รัับรู้้�เกี่่�ยวกัับการเปิิดให้้แสดงความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับการปรัับกฎหมายดัังกล่่าว อย่่างไรก็็ตาม
จากตััวอย่่างทั้้�งหมด ร้้อยละ 38.6 เห็็นด้้วย โดยมองว่่าเป็็นพืืชสมุุนไพร ใช้้เป็็นยา และจะได้้นำำ�มาใช้้ให้้เป็็นประโยชน์์ แต่่ก็็มีีสููงถึึง
หนึ่่ง� ในสี่่ที่่� ไ� ม่่เห็็นด้้วย โดยมองว่่ากระท่่อมทำำ�ให้้เสพติิด และการปรัับกฎหมายจััดเป็็นการมอมเมาเด็็กและเยาวชนให้้ติดิ สารเสพติิด
ได้้มากขึ้้�น
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จุุดเน้้นของแผน
แผนควบคุุมเครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์และสิ่่ง� เสพติิด ประจำำ�ปีี 2565 มีีจุุดเน้้นทั้้�งสิ้้น� 4 ด้้าน ดัังนี้้� (1) การพััฒนานโยบายสาธารณะและ
การบัังคัับใช้้กฎหมาย (2) การพััฒนาวิิชาการและระบบข้้อมููลข่่าวสาร (3) การพััฒนาเครืือข่่ายและการรณรงค์์ประชาสััมพัันธ์์
และ (4) การสนัับสนุุนการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหายาเสพติิด ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
ด้้านการพััฒนานโยบายสาธารณะและการบัังคัับใช้้กฎหมาย
1.	สื่่�อสารประเด็็นต่่างๆ เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องต่่อสัังคมในการสนัับสนุุนให้้เกิิดการปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมายการควบคุุม
เครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ ตามพระราชบััญญััติคิ วบคุุมเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ พ.ศ. 2551 ให้้มีีความเหมาะสมกัับสภาวการณ์์ใน
	ปััจจุุบััน โดยรัักษาไว้้ซึ่่�งเจตนารมณ์์ของกฎหมายในการคุ้้�มครองประชาชนจากผลกระทบของเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ และ
เท่่าทัันต่่อกลยุุทธ์์ทางการตลาดและการสื่่�อสารที่่�เปลี่่�ยนแปลง โดยเฉพาะในประเด็็นสำำ�คััญ อาทิิ การห้้ามโฆษณา
และส่่งเสริิมการขาย การห้้ามขายออนไลน์์
2. สนัับสนุุนให้้คณะกรรมการควบคุุมเครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์ระดัับจัังหวััด มีีการกำำ�หนดวาระการประชุุมอย่่างต่่อเนื่่อ� ง มีีการจััด
	ทำำ�แผนปฏิิบััติิการจากข้้อมููลสถานการณ์์การบริิโภคเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ระดัับจัังหวััด และเกิิดความร่่วมมืือของภาค
ประชาชนในการหนุุนการทำำ�งานในพื้้�นที่่�
3. สนัับสนุุนการศึึกษาประเมิินระบบการบำำ�บััดผู้้�ติิดสุุราเพื่่�อนำำ�สู่่�ข้้อเสนอแนะสำำ�คััญในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของระบบการ
	บำำ�บััด รวมถึึงงานวิิชาการสำำ�คัญ
ั ที่่�หนุุนให้้เกิิดการพิิจารณาเพิ่่�มบััญชีียาเพื่่อ� ใช้้บำ�ำ บััดผู้้ติ� ดิ สุุราในบััญชีียาหลััก และสิิทธิ์์ใ� นการ
เบิิกจ่่ายสำำ�หรัับผู้้�เข้้ารัับการบำำ�บััดรัักษาการติิดสุุรา
4. สนัับสนุุนงานวิิชาการเพื่่�อเสนอแนวทางป้้องกัันผลกระทบของการค้้าเสรีี และการเฝ้้าระวัังติิดตามสถานการณ์์เพื่่�อป้้องกััน
การแทรกแซงนโยบายควบคุุมเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ของอุุตสาหกรรมแอลกอฮอล์์
5. สนัับสนุุนการทำำ�งานของภาคประชาสัังคมในการเฝ้้าระวัังและบัังคัับใช้้กฎหมายควบคุุมเครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์ โดยการสร้้าง
การมีีส่่วนร่่วมทั้้�งหน่่วยงานรััฐและภาคประชาสัังคม โดยเฉพาะมาตรการการควบคุุมและจำำ�กััดการเข้้าถึึง การควบคุุม
การโฆษณาส่่งเสริิมการขาย และการตรวจเฝ้้าระวัังและบัังคัับใช้้กฎหมาย/เรื่่�องร้้องเรีียน เป็็นต้้น ตลอดจนการเฝ้้าระวัังการ
เจรจาการค้้าเสรีี เช่่น ข้้อตกลงความเข้้าใจและความคืืบหน้้าเพื่่�อหุ้้�นส่่วนข้้ามแปซิิฟิิก (CPTPP) ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อประสิิทธิิภาพ
ของนโยบายการควบคุุมแอลกอฮอล์์ในระยะยาว
6. เตรีียมความพร้้อมของเครืือข่่ายภาคีีในประเทศและระดัับสากลและเอกสารวิิชาการเพื่่�อสนัับสนุุนกรอบอนุุสััญญาว่่าด้้วย
การควบคุุมเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ (Framework Convention on Tobacco Control: FCTC) เพื่่�อสนัับสนุุนให้้นโยบาย
	ควบคุุมเครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์ของไทยเข้้มแข็็งยิ่่ง� ขึ้้น� ส่่งผลต่่อการปกป้้องสุุขภาพคนไทยเพื่่อ� ลดความสููญเสีียทั้้�งทางสัังคมและ
	ทางเศรษฐกิิจของประเทศ
ด้้านการพััฒนาวิิชาการและระบบข้้อมููลข่่าวสาร
1. สนัับสนุุนการจััดการข้้อมููลทางวิิชาการ เพื่่อ� สร้้างองค์์ความรู้ใ�้ นด้้านผลกระทบจากมาตรการและนโยบายที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับปัญ
ั หา
	อัันเกิิดจากเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
2.	พััฒนางานวิิจัยั งานวิิชาการ รวมถึึงองค์์ความรู้้�ที่่จำ� �ำ เป็็นและมีีผลต่่อการดำำ�เนิินงานขัับเคลื่่อ� นเชิิงนโยบาย (Evidence-based
policy) และการขัับเคลื่่อ� นของภาคีีเครืือข่่ายรณรงค์์ ด้้านการควบคุุมการบริิโภคเครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์ โดยสามารถนำำ�ความรู้้�
	ที่่�ได้้ไปสื่่อ� สารเพื่่อ� ให้้เกิิดการปรัับเปลี่่ย� นค่่านิิยมของสัังคม รวมทั้้ง� สร้้างความตระหนัักในเรื่่อ� งการลดความเสี่่ย� งต่่อการติิดเชื้้อ�
โควิิด-19 อัันมีีผลมาจากการลดบริิโภคเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
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3. สนัับสนุุนการเผยแพร่่องค์์ความรู้้� ให้้เกิิดการสื่่�อสารเชิิงรุุกเพื่่�อสร้้างบรรทััดฐานสัังคม ชี้้�ให้้เห็็นว่่าเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์เป็็น
	สิินค้้าไม่่ธรรมดา (De-normalization) รวมถึึงมีีการพััฒนาและเผยแพร่่งานวิิชาการเพื่่อ� การรู้เ�้ ท่่าทัันกลยุุทธ์ธุ์ รุ กิิจแอลกอฮอล์์
4. รวบรวมบทเรีียนกรณีีศึึกษาหรืือพื้้�นที่่ต้� น้ แบบในการดำำ�เนิินงานควบคุุมเครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์ เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่ก� ารขยายผลเชิิงระบบ
	ตลอดจนการสนัับสนุุนการวิิจััยเชิิงปฏิิบััติิ การพััฒนานวััตกรรมหรืือต้้นแบบในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาจากการบริิโภค
เครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ รวมถึึงการบัังคัับใช้้กฎหมายในระดัับพื้้�นที่่�
5. ขยายเครืือข่่ายนัักวิิชาการเชื่่�อมประสานกัับแกนนำำ�ในระดัับพื้้�นที่่� เพื่่�อสร้้างการมีีส่่วนร่่วมในการจััดทำำ�รายงานสถานการณ์์
ผลกระทบและการดำำ�เนิินงานนโยบายควบคุุมเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ทั้้�งในระดัับประเทศและระดัับจัังหวััด และพััฒนาสู่่�การ
จััดทำำ�ระบบข้้อมููลข่่าวสารดิิจิทัิ ัล
6.	พััฒนาศัักยภาพนัักวิิจััย นัักวิิชาการ และนัักประเมิินผล ให้้มีีความรู้้�และทัักษะที่่�จำำ�เป็็นในการดำำ�เนิินงานด้้านการสร้้างเสริิม
	สุุขภาพ เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานทั้้�งในระดัับประเทศและระดัับพื้้�นที่่�
7.	พััฒนาเทคโนโลยีีสนัับสนุุนการจััดทำำ�ฐานข้้อมููลเพื่่อ� สร้้างความรอบรู้้� ตลอดจนการพััฒนาศููนย์์ข้อ้ มููลบนระบบดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� สนอง
การใช้้ประโยชน์์ของบุุคคล หน่่วยงาน/องค์์กรต่่างๆ ให้้มากยิ่่�งขึ้้�น
8. สนัับสนุุนองค์์ความรู้แ�้ ละพััฒนาเครื่่อ� งมืือการให้้คำ�ำ ปรึึกษา การคััดกรอง การรัักษาผู้้�มีีปัญ
ั หาจากการบริิโภคเครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์
แก่่ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
9. สนัับสนุุนการบููรณาการการศึึกษาวิิจัยั และการจััดการความรู้�ด้้ า้ นเครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์กับั ประเด็็นต่่างๆ อาทิิ ยาสููบ สิ่่ง� เสพติิด
รวมทั้้�งการให้้ความสำำ�คััญกัับความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางสุุขภาพ
ด้้านการพััฒนาเครืือข่่ายและการรณรงค์์ประชาสััมพัันธ์์
1. สนัับสนุุนการรณรงค์์ป้้องกัันนัักดื่่�มหน้้าใหม่่ และการลด ละ เลิิกการบริิโภคเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ โดยพััฒนานวััตกรรม
เครื่่อ� งมืือ สื่่อ� และช่่องทางการสื่่อ� สาร ให้้เหมาะสมกัับกลุ่่ม� เป้้าหมายที่่�เป็็นกลุ่่ม� เสี่่ย� ง อาทิิ กลุ่่ม� เด็็กเยาวชน กลุ่่ม� ผู้้�ใช้้แรงงาน
กลุ่่�มผู้้�มีีเศรษฐฐานะต่ำำ�� กลุ่่�มผู้้�หญิิง และเชิิงพื้้�นที่่�/จัังหวััดที่่�มีีอััตราการบริิโภคสููง ได้้แก่่ ภาคเหนืือ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
เป็็นต้้น
2. สนัับสนุุนให้้เกิิดการสื่่�อสารเชิิงรุุกเพื่่�อสร้้างบรรทััดฐานสัังคมให้้เห็็นว่่าเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์เป็็นสิินค้้าไม่่ธรรมดา (Denormalization) อย่่างต่่อเนื่่�อง และการเฝ้้าระวัังกลยุุทธ์์ธุุรกิิจที่่�ขาดความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
3. ขยายการทำำ�งานเพื่่�อพััฒนาพื้้�นที่่�ต้้นแบบโดยใช้้อำำ�เภอเป็็นศููนย์์กลาง โดยการเชื่่�อมประสานหน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชนในอำำ�เภอ ขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดแกนนำำ�ในระดัับพื้้�นที่่� ให้้เกิิดการกำำ�หนดเป้้าหมายร่่วม พััฒนาแผนปฏิิบััติิการ
ใช้้กฎกติิกา/มาตรการชุุมชนตลอดจนกลไกการเฝ้้าระวัังและบัังคัับใช้้กฎหมายเป็็นเครื่่�องมืือ หนุุนเสริิมกระบวนการรณรงค์์
เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม ควบคู่่�กัับการติิดตามประเมิินผลเพื่่�อนำำ�สู่่�การปรัับและพััฒนาแผนปฏิิบััติิการในระยะถััดไป เพื่่�อ
ให้้เกิิดความต่่อเนื่่�องของการทำำ�งาน
4. สนัับสนุุนให้้เกิิด “การขยายเครืือข่่ายนัักรณรงค์์”ในแต่่ละกลุ่ม่� เป้้าหมายอย่่างต่่อเนื่่อ� ง อาทิิ เครืือข่่ายคนเลิิกเหล้้าตลอดชีีวิิต
(คนหััวใจเพชร) เครืือข่่ายนายอำำ�เภอนัักรณรงค์์ เครืือข่่ายแกนนำำ�ชุมุ ชนต่่างๆ เครืือข่่ายผู้้�นำ�ท้
ำ อ้ งถิ่่น� ท้้องที่่� เครืือข่่ายพระสงฆ์์
และผู้้�นำำ�ศาสนาต่่างๆ เครืือข่่ายสถานประกอบการ เครืือข่่ายครููดีีไม่่มีีอบายมุุข เครืือข่่ายเยาวชน ฯลฯ เพื่่�อเป็็นผู้้�นำ�ำ ในการ
	สื่่�อสารให้้เข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายในการลด ละ เลิิก พฤติิกรรมการดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ และสนัับสนุุนนโยบายสาธารณะที่่�
เอื้้�อต่่อการควบคุุมเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
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5. สนัับสนุุนการทำำ�งานประเพณีี งานวััฒนธรรม งานท่่องเที่่�ยวชุุมชนวิิถีีใหม่่ (New normal) เพื่่อ� “พััฒนาโมเดลการจััดงานแบบ
SMS (Small Meaning Safety)” ในการจััดงานขนาดเล็็ก เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19
6. สนัับสนุุนการพััฒนาชุุมชนให้้เข้้มแข็็ง โดยเฉพาะการเตรีียมพร้้อมชุุมชนในการพึ่่�งตนเองในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โควิิด ทั้้ง� การจััดการปััญหาการแพร่่ระบาด และการช่่วยเหลืือกลุ่่ม� เปราะบางในชุุมชน โดยความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานในพื้้�นที่่�
และทุุนในท้้องถิ่่�น
7. สนัับสนุุนการบููรณาการการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างประเด็็นปััจจััยเสี่่�ยง (ยาสููบ แอลกอฮอล์์ สารเสพติิด การพนััน อุุบััติิเหตุุ
	ทางถนน) ตลอดจนการขยายผลต้้นแบบงานสถานศึึกษา ร่่วมกัับแผนสุุขภาวะเด็็ก เยาวชน และครอบครััว ตลอดจน
การสรุุปบทเรีียน เครื่่อ� งมืือการทำำ�งาน เพื่่อ� บููรณาการสู่่ก� ลุ่ม�่ เป้้าหมายและพื้้น� ที่่ต่่� างๆ ร่่วมกัับแผนสร้้างเสริิมสุุขภาวะในองค์์กร
แผนสุุขภาวะประชากรกลุ่่�มเฉพาะ โดยคำำ�นึึงถึึงความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางสุุขภาพเป็็นสำำ�คััญ
ด้้านการสนัับสนุุนป้้องกัันและแก้้ไขปััญหายาเสพติิด
1. สนัับสนุุนการพััฒนางานวิิชาการ งานวิิจััย และต่่อยอดองค์์ความรู้้� รวมทั้้�งเชื่่�อมโยง ประสานภาคีีนัักวิิจััยนัักวิิชาการ
	ผู้้�ปฏิิบััติิงาน และผู้้�บริิหารขององค์์กรทั้้�งภาครััฐและภาคประชาสัังคมเพื่่�อการผลัักดัันนโยบายการป้้องกััน ดููแลและ
แก้้ไขปััญหาจากยาเสพติิด (Policy-driven Research) รวมไปถึึงการจััดการข้้อมููลให้้มีีความเหมาะสมกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย
อย่่างเท่่าเทีียมกััน
2. สนัับสนุุนให้้มีีกลไกภาคประชาสัังคมในการรณรงค์์และสื่่�อสารสู่่�สาธารณะสร้้างกระแสสัังคมเพื่่�อสร้้างความตระหนัักรู้้�ทััน
	ต่่อปััญหายาเสพติิด และสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของสัังคมในการร่่วมป้้องกัันและแก้้ไขปััญหายาเสพติิด ตลอดจนการเพิ่่�มโอกาส
ของสัังคมในการยอมรัับผู้เ�้ ลิิกยาเสพติิดดููแลมิิให้้กลัับไปเสพซ้ำำ�� โดยเน้้นการพััฒนาแพลตฟอร์์ม (Platform) ที่่เ� ข้้าถึึงประชาชน
	ทั้้�งทางตรงและการสร้้างการรัับรู้้�ที่่�ต่่อเนื่่�องโดยมุ่่�งเน้้นไปที่่� Social Media Platform เป็็นหลัักตามบริิบทสัังคมปััจจุุบััน
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เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้�วััดหลััก

1

เกิิดการใช้้ประโยชน์์จากองค์์ความรู้้� งานวิิจััย
ที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการควบคุุมเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
เพื่่�อสนัับสนุุนนโยบาย กฎหมาย มาตรการ ที่่�ส่่งผล
ต่่อการควบคุุมเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ อย่่างน้้อยปีีละ

2

1 นโยบาย/
กฎหมาย/
มาตรการ

3 เรื่่�อง

โดยมีีงานวิิจััย เอกสารเชิิงวิิชาการ
หรืือการจััดการความรู้้�

ไม่่น้้อยกว่่าปีีละ 10 เรื่่�อง

3

เกิิดนโยบาย/มาตรการ/กติิกา เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยน
สภาพแวดล้้อมให้้เอื้้�อต่่อการปรัับเปลี่่�ยนค่่านิิยม
สัังคมและลดการเข้้าถึึงการดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
ในระดัับพื้้�นที่่� /15 ไม่่น้้อยกว่่า

100 แห่่ง

5

เกิิดการเสนอนโยบาย กฎหมาย มาตรการ
ที่่�ส่่งผลต่่อการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการควบคุุม
การบริิโภคเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ อย่่างน้้อย

4

เกิิดกระบวนการสื่่�อสารผ่่านสื่่�อมวลชนและ
สื่่�อสัังคมออนไลน์์ในประเด็็นที่่�มุ่่�งป้้องกัันแก้้ไข
ปััญหาการดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ในกลุ่่�มเสี่่�ยง
อย่่างน้้อยปีีละ

2 ประเด็็น

เกิิดการใช้้ประโยชน์์จากองค์์ความรู้้� งานวิิจััย ที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการป้้องกััน บำำ�บััด รัักษาและพื้้�นฟููสุุขภาพ
ผู้้�เสพยาเสพติิดที่่�จำำ�เป็็น เช่่น การป้้องกัันและจััดการปััญหายาเสพติิดในระดัับชุุมชน การเฝ้้าระวััง ให้้ความรู้้�และ
ข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับการใช้้กััญชา และการเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคม เศรษฐกิิจ เทคโนโลยีี ต่่อปััญหาการเสพติิด
โดยมีีการนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในการสนัับสนุุนนโยบายสาธารณะตลอดจนการสร้้างความเข้้าใจต่่อสัังคม
อย่่างน้้อยปีีละ

1 เรื่่�อง

โดยมีีงานวิิจััย เอกสารเชิิงวิิชาการ หรืือการจััดการความรู้้�

ไม่่น้้อยกว่่าปีีละ 3 เรื่่�อง

/15 ระดัับพื้้�นที่่� หมายถึึง การมีีกลไกคณะทำำ�งาน ในระดัับตำ�บล
ำ หรืือ ชุุมชน/หมู่่�บ้้าน และมีีการดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
1.	มีีการกำำ�หนด กติิกา มาตรการ นโยบาย ในการปรัับสภาพแวดล้้อมให้้เอื้้�อต่่อการปรัับเปลี่่�ยนค่่านิิยมสัังคม และลดการเข้้าถึึงแอลกอฮอล์์ในชุุมชน
2.	มีีฐานข้้อมููลครััวเรืือนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพฤติิกรรมการบริิโภคเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ของบุุคคลในครััวเรืือน
3.	มีีการดำำ�เนิินการเพื่่�อมุ่่�งสู่่�เป้้าหมายสำำ�คััญ ได้้แก่่ การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการบริิโภคเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ในชุุมชน การปรัับเปลี่่�ยนค่่านิิยมสู่่�วััฒนธรรมบุุญประเพณีีปลอดเหล้้า
		ตลอดจนการปฏิิเสธการรัับทุุนจากธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ และการเฝ้้าระวัังและบัังคัับใช้้กฎหมายโดยเฉพาะการขอความร่่วมมืือร้้านค้้าในพื้้�นที่่�ให้้ปฏิิบััติิตามกฎหมาย ตลอดจน
		 การต่่อยอดการดำำ�เนิินงานจากปััญหาเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์สู่่�การแก้้ปััญหาปััจจััยเสี่่�ยงอื่่�น และการสร้้างเสริิมสุุขภาวะ กาย จิิต สัังคม ปััญญา
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ตััวชี้้�วััดร่่วม
1. เกิิดกลไกบริิหารจััดการกลางเพื่่�อพััฒนาชุุดความรู้้� เครื่่�องมืือสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน บริิหารจััดการเครืือข่่าย สำำ�หรัับการ
	ส่่งเสริิมการมีีวิิถีีชีีวิิตสุุขภาวะทั้้�ง 4 มิิติิ และสนัับสนุุนการทำำ�งานเชิิงพื้้�นที่่� องค์์กร กลุ่่�มประชากร และระบบบริิการสุุขภาพ
2.	บููรณาการการทำำ�งานร่่วมกัับแผนสุุขภาวะเด็็ก เยาวชน และครอบครััว เพื่่�อพััฒนาเนื้้�อหาและรููปแบบแพลตฟอร์์มการเรีียน
	รู้้� (ออนไลน์์) ร่่วมกัันโดยให้้มีีการดำำ�เนิินงานเพื่่�อควบคุุมปััจจััยเสี่่�ยง (บุุหรี่่� สุุรา สารเสพติิด และอุุบััติิเหตุุ)
วััตถุุประสงค์์
วััตถุุประสงค์์หลััก ลดอััตราการบริิโภคเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ของประชาชน
วััตถุุประสงค์์รอง
1. เพื่่�อพััฒนาและสนัับสนุุนให้้เกิิดนโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกิิจกรรมขัับเคลื่่�อนสัังคมที่่�มุ่่�งควบคุุมการเข้้าถึึงทาง
เศรษฐศาสตร์์และทางกายภาพ
2. เพื่่อ� พััฒนาความรอบรู้้�ทางสุุขภาพและทัักษะส่่วนบุุคคลด้า้ นการควบคุุมเครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์ (Alcohol control literacy)
3. เพื่่�อพััฒนาและสนัับสนุุนให้้เกิิดการลดอัันตรายจากการบริิโภคเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
4. เพื่่�อเสริิมให้้ระบบการบำำ�บััดผู้้�ติิดสุุรามีีประสิิทธิิภาพ และเพิ่่�มการเข้้าถึึงบริิการช่่วยเลิิกการดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
5. เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพของภาคีีเครืือข่่ายทั้้�งส่่วนกลาง ภููมิิภาค ท้้องที่่�และท้้องถิ่่�น ในการจััดการป้้องกัันแก้้ไขปััญหา
6. เพื่่อ� พััฒนาให้้เกิิดเครืือข่่าย องค์์ความรู้�้ ฐานข้้อมููล และการจััดการความรู้�ที่่้ จำ� �ำ เป็็น เพื่่อ� สนัับสนุุนการป้้องกัันและลดอัันตราย
	จากยาเสพติิด
กลุ่่�มเป้้าหมาย
สามารถแบ่่งกลุ่�ม่ เป้้าหมายออกเป็็น ดัังนี้้� กลุ่่�มเป้้าหมายตามช่่วงวััย ได้้แก่่ เด็็กและเยาวชน (ต่ำำ�� กว่่า 5 ปีี 5-17 ปีี) วััยผู้้�ใหญ่่
(18-59) ปีี และวััยผู้้�สููงอายุุ (60 ปีีขึ้้�นไป) รวมถึึงกลุ่่�มเด็็กเยาวชน และกลุ่่�มนัักเรีียนอาชีีวศึึกษา กลุ่่�มเป้้าหมายตามเพศภาวะหรืือ
เพศวิิถีี โดยเฉพาะกลุ่่�มผู้้�หญิิง กลุ่่�มเป้้าหมายตามพื้้�นที่่�อยู่่�อาศััย โดยเฉพาะผู้้�อาศััยอยู่่�ในเขตชนบท กลุ่่�มผู้้�มีีเศรษฐฐานะต่ำำ��
หรืือกลุ่�ม่ เป้้าหมายตามอาชีีพ โดยเฉพาะกลุ่่�มผู้้�ใช้้แรงงาน เป็็นต้้น
แนวทางการดำำ�เนิินงาน
ประสานการดำำ�เนิินงานทางวิิชาการ การขัับเคลื่่อ� นสัังคมและการพััฒนานโยบายให้้เชื่่อ� มโยงและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานควบคุุม
เครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์และสิ่่�งเสพติิดอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ดัังนี้้�
1.	ควบคุุมการเข้้าถึึงทางเศรษฐศาสตร์์และทางกายภาพ
•	พััฒนาแนวทาง/แนวปฏิิบััติิ เพื่่�อควบคุุมจุุดจำำ�หน่่าย
•	พััฒนาแนวทางการดำำ�เนิินงานเพื่่�อการควบคุุมการเข้้าถึึงของกลุ่่�มเปราะบาง (เด็็กและเยาวชน ผู้้�สููงอายุุ ฯลฯ) เช่่น
		 การกำำ�หนดอายุุผู้้�ซื้้�อ-ผู้้�ขาย
• การกำำ�หนดพื้้�นที่่�ปลอดภััย พื้้�นที่่�ห้้ามขาย-ห้้ามดื่่�ม
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• สนัับสนุุนแนวทางการขึ้้�นภาษีีสรรพสามิิตเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
• สนัับสนุุนมาตรการต่่างๆ ด้้านราคา เพื่่�อลดการเข้้าถึึงและลดการเอาเปรีียบผู้้�บริิโภค และข้้อตกลงทางการค้้า
2. ปรัับเปลี่่�ยนค่่านิิยมและลดแรงสนัับสนุุนในการบริิโภคเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์และยาเสพติิด
• การสื่่�อสาร สร้้างความตระหนััก เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม ป้้องกัันหน้้าใหม่่
• เฝ้้าระวัังการโฆษณาและการส่่งเสริิมการขาย การกระตุ้้�นการเข้้าถึึง เครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
•	ส่่งเสริิมการรู้้�เท่่าทัันกลยุุทธการโฆษณาและสื่่�อสารการตลาดของธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
•	พััฒนาศัักยภาพและขยายเครืือข่่ายนัักรณรงค์์
3.	ลดอัันตรายจากการบริิโภคเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ และสารเสพติิด
• สนัับสนุุนการควบคุุมพฤติิกรรมการขัับขี่่�หลััง การดื่่�ม/เสพ การพััฒนาระบบ/ฐานข้้อมููล ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• สนัับสนุุนการป้้องกัันและลดปััญหาจิิตเวชอัันเนื่่�องมาจากผู้้�ติิดสารเสพติิด
• สนัับสนุุนการพััฒนาหลัักเกณฑ์์และระบบติิดตามผลการบำำ�บััด ฟื้้�นฟููสภาพ
• สนัับสนุุนการพััฒนาการบริิการบำำ�บััดรัักษาทั้้�งในและนอกระบบบริิการสุุขภาพ
4. การจััดการปััญหาในระดัับพื้้�นที่่�
•	พััฒนานโยบาย/มาตรการ/กฎกติิกา/ข้้อตกลงร่่วม ระดัับพื้้�นที่่�/ชุุมชน
•	พััฒนาศัักยภาพแกนนำำ�/คณะทำำ�งานป้้องกัันแก้้ไขปััญหาระดัับพื้้�นที่่�
• ขยายชุุมชน สถานศึึกษา สถานประกอบการ ตลอดจนชุุมชนออนไลน์์ ควบคุุมป้้องกัันเครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์ สารเสพติิด
• การขยายเครืือข่่ายผู้้�ได้้รัับผลกระทบจากปััญหา เช่่น อุุบััติิเหตุุ ความรุุนแรงในครอบครััว อาชญากรรม
•	ส่่งเสริิมกิิจกรรม/พื้้�นที่่�สร้้างสรรค์์ เพิ่่�มทางเลืือกเชิิงบวก
5 การพััฒนากลไกการจััดการและสนัับสนุุนที่่�เข้้มแข็็ง
•	พััฒนานโยบายสาธารณะ กฎหมายเพื่่�อควบคุุมการบริิโภคเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ สารเสพติิด
• สนัับสนุุนกลไกการบัังคัับใช้้กฎหมาย และมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชนในการบัังคัับใช้้กฎหมาย
•	ศึึกษาวิิจััย พััฒนาวิิชาการเพื่่�อสนัับสนุุนนโยบาย กฎหมาย มาตรการ แนวปฏิิบััติิ ตลอดจนสนัับสนุุนการสื่่�อสารสร้้าง
		ความตระหนััก/ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
• สนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนงานของกลไกการจััดการส่่วนกลาง ระดัับพื้้�นที่่�
• กระตุ้้�น หนุุนเสริิมบทบาทหน่่วยงานเจ้้าภาพหลััก หน่่วยงานร่่วมรัับผิิดชอบ ดำำ�เนิินการเพื่่�อการป้้องกัันควบคุุม
แนวทางการบููรณาการงานร่่วมกัับแผนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปััจจััยเสี่่�ยงหลัักและปััจจััยเสี่่�ยงทางสัังคม ดัังนี้้�
1.	มุ่่�งเน้้นบููรณาการทำำ�งานระหว่่างภาคีีเครืือข่่ายภายในแผน เพื่่�อหนุุนเสริิมการทำำ�งานร่่วมกััน และบููรณาการการทำำ�งานร่่วม
	กัับแผนควบคุุมยาสููบ ภายในสำำ�นััก 1 โดยจััดประชุุมภาคีีเครืือข่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นระยะ เพื่่�อร่่วมกัันกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์
	ตััวชี้้�วััด กลุ่่�มเป้้าหมาย และมีีการจััดทำำ�ข้้อมููล Mapping พื้้�นที่่�ดำ�ำ เนิินงานของแต่่ละภาคีีเพื่่�อใช้้ประกอบการคััดเลืือกพื้้�นที่่�
และเชื่่�อมการทำำ�งานร่่วมกััน รวมทั้้�งวางแผนการสื่่�อสารสัังคม ในด้้านที่่�เกี่่�ยวกัับการควบคุุมการบริิโภคยาสููบและเครื่่�องดื่่�ม
แอลกอฮอล์์ โดยมีีเป้้าหมายร่่วมอยู่่ที่่� ก� ารส่่งเสริิมและรณรงค์์ให้้ประชาชนในกลุ่ม�่ เป้้าหมาย มีีการ ลด ละ เลิิกพฤติิกรรมเสี่่ย� ง
และการรู้้�เท่่าทัันสื่่�อ
2.	ร่่วมกัับแผนต่่างๆ (ควบคุุมยาสููบ ความปลอดภััยและปััจจััยเสี่่ย� งทางสัังคม สุุขภาวะชุุมชน สุุขภาวะเด็็กเยาวชนและครอบครััว
	สุุขภาวะในองค์์กร กิิจกรรมทางกาย และระบบบริิการสุุขภาพ) ในการร่่วมกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง (NCDs) โดยมุ่่�งเป้้า
ให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงระดัับผลลััพธ์์ที่่ร� ะดัับประชาชน ด้้วยการส่่งเสริิมให้้ประชาชนมีีการลดพฤติิกรรมการบริิโภคเครื่่อ� งดื่่ม�
แอลกอฮอล์์
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3.	ร่่วมกัับแผนต่่างๆ (ความปลอดภััยและปััจจััยเสี่่ย� งทางสัังคม ปััจจััยเสี่่ย� งทางสุุขภาพ ประชากรกลุ่ม�่ เฉพาะ สุุขภาวะในองค์์กร
แผนสร้้างเสริิมความเข้้าใจสุุขภาวะ และแผนสร้้างสรรค์์โอกาสและนวััตกรรม) พััฒนานวััตกรรม ชุุดความรู้้� เพื่่�อการสื่่�อสาร
	ที่่�ส่่งเสริิมพฤติิกรรมการลด ละ เลิิก การบริิโภคเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
4. จััดการความรู้้แ� ละถอดบทเรีียนการส่่งเสริิมพฤติิกรรมการลด ละ เลิิก การบริิโภคเครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์ใน สถาบัันการศึึกษา
	ชุุมชน และองค์์กรต่่างๆ เพื่่อ� ลดพฤติิกรรมเสี่่ย� งต่่อการดื่่ม� เครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์ โดยแผนจะนำำ�องค์์ความรู้แ�้ ละบทเรีียนความ
	สำำ�เร็็จที่่�เกิิดขึ้้�นไปใช้้ขยายผลโดยประสานการทำำ�งานร่่วมกัับแผนสุุขภาวะเด็็กและเยาวชน (สำำ�นััก 4) แผนสร้้างเสริิม
	สุุขภาวะในองค์์กร (สำำ�นักั 8) แผนสุุขภาวะชุุมชน (สำำ�นักั 3) แผนควบคุุมยาสููบ (สำำ�นักั 1) แผนสร้้างเสริิมความเข้้าใจสุุขภาวะ
(ศููนย์์เรีียนรู้้�สุุขภาวะ) และแผนสร้้างสรรค์์โอกาสและนวััตกรรม (สำำ�นััก 6)
5.	พััฒนางานสื่่อ� สารด้้านการควบคุุมเครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์ร่่วมกัับแผนสร้้างเสริิมความเข้้าใจสุุขภาวะ (ศููนย์์เรีียนรู้้�สุขุ ภาวะและ
	สำำ�นักั สื่่อ� สารการตลาดเพื่่อ� สัังคม) ด้้วยการสร้้างความรอบรู้้เ� กี่่ย� วกัับการบริิโภคเครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์ และก่่อให้้เกิิดความตื่่น� ตััว/
	รู้้เ� ท่่าทัันต่่อสถานการณ์์พิษิ ภััยของการดื่่ม� เครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์ สามารถนำำ�ไปสู่่ก� ารปรัับเปลี่่ย� นค่่านิิยม ทััศนคติิ และพฤติิกรรม
ของกลุ่ม�่ เป้้าหมาย เพื่่อ� ลด ละ เลิิกเครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์ ผ่่านช่่องทางการสื่่อ� สารในรููปแบบต่่างๆ โดยเฉพาะช่่องทางออนไลน์์
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับวิิถีีชีีวิิตของคนในยุุคปััจจุุบััน และขยายฐานผู้้�รัับประโยชน์์ให้้กว้้างขวางขึ้้�น
กลุ่่�มแผนงาน
แผนควบคุุมการเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์และสิ่่�งเสพติิด ประกอบด้้วย 4 กลุ่่�มแผนงาน
1. กลุ่่�มแผนงานด้้านการพััฒนานโยบายสาธารณะและการบัังคัับใช้้กฎหมาย
2. กลุ่�ม่ แผนงานด้้านการพััฒนาวิิชาการและระบบข้้อมููลข่่าวสาร
3. กลุ่�ม่ แผนงานด้้านการพััฒนาเครืือข่่ายและการรณรงค์์ประชาสััมพัันธ์์
4. กลุ่�ม่ แผนงานด้้านการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาสารเสพติิด
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ภาคีีหลััก

ด้้านการควบคุุม
เครื่่�องดื่่�ม
แอลกอฮอล์์

ด้้านการป้้องกััน
และแก้้ไขปััญหา
สารเสพติิด

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

• สำำ�นัักงานคณะกรรมการควบคุุมเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ กรมควบคุุมโรค
• กรมสุุขภาพจิิต กระทรวงสาธารณสุุข
• กระทรวงยุุติิธรรม
• กรมพลศึึกษา กระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา
• องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
• สำำ�นัักเฝ้้าระวัังทางวััฒนธรรม กระทรวงวััฒนธรรม
• สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน กระทรวงศึึกษาธิิการ
• กรุุงเทพมหานคร
• เครืือข่่ายหมออนามััย และอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน
• สำำ�นัักงานเครืือข่่ายองค์์กรงดเหล้้า
•	มููลนิิธิิหญิิงชายก้้าวไกล
•	มููลนิิธิิเพื่่�อนเยาวชนเพื่่�อการพััฒนามููลนิิธิสื่่
ิ �อเพื่่�อเยาวชน
•	มููลนิิธิิเพื่่�อการพััฒนานโยบายสุุขภาพระหว่่างประเทศ
•	ศููนย์์วิิจััยปััญหาสุุรา คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
• คณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• คณะเศรษฐศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• มหาเถรสมาคม และเครืือข่่ายพระภิิกษุุสงฆ์์
• ภาคธุุรกิิจเอกชนต่่างๆ ฯลฯ
• สำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด (ป.ป.ส.)
• กระทรวงยุุติธ
ิ รรม (กรมราชทััณฑ์์ กรมพิินิิจและคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชน กรมคุุมประพฤติิ)
• กระทรวงมหาดไทย
• สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ (กองบััญชาการตำำ�รวจปราบปรามยาเสพติิด)
• กระทรวงศึึกษาธิิการ
• กระทรวงสาธารณสุุข (กรมการแพทย์์ กรมสุุขภาพจิิต สำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
• กระทรวงการคลััง (กรมศุุลกากร)
• กรุุงเทพมหานคร
•	ศููนย์์ศึึกษาปััญหาการเสพติิด คณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• เครืือข่่ายพระ
• เครืือข่่ายภาคีีงดเหล้้า
• เครืือข่่ายภาคีีรณรงค์์เพื่่�อการไม่่สููบบุุหรี่่�
• เครืือข่่ายภาคีีภาคประชาชนของ ป.ป.ส.

กลุ่มแผนงานด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะและการบังคับใช้กฎหมาย
กลุ่มแผนงานด้านการพัฒนาวิชาการและระบบข้อมูลข่าวสาร
กลุ่มแผนงานด้านการพัฒนาเครือข่ายและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
กลุ่มแผนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
การพัฒนาและบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ
รวม

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

40.00
80.00
174.00
10.00
1.00
305.00
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แผน 3
แผนการจัดการ
ความปลอดภัยและ
ปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
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สรุุปสถานการณ์์และแนวโน้้ม
ด้้านการจััดการความปลอดภััยทางถนน
ปััญหาอุุบัติั เิ หตุุทางถนน ยัังคงเป็็นภาวะคุุกคามต่่อสุุขภาวะของผู้้ใ� ช้้ทางทุุกประเภททั่่�วโลกรวมถึึงประเทศไทย เนื่่อ� งจากสถานการณ์์
การบาดเจ็็บสาหััสและเสีียชีีวิิตยังั คงรุุนแรงอยู่่ม� าก จะเห็็นได้้จากรายงานสถานการณ์์โลกด้้านความปลอดภััยทางถนน ปีี 2018
ขององค์์การอนามััยโลก พบจำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตจากอุุบััติเิ หตุุทางถนน สููงถึึง 1.35 ล้้านคนต่่อปีีทั่่ว� โลก หรืือทุุกหนึ่่ง� ชั่่ว� โมงจะมีีผู้้�เสีีย
ชีีวิิต 155 คน ในขณะที่่ป� ระเทศไทย มีีผู้้�เสีียชีีวิิตสูงู เป็็นอัันดัับ 1 ของอาเซียี นและเป็็นอัันดัับที่่� 9 ของโลก อัันเนื่่อ� งมาจากยอด
ผู้้�เสีียชีีวิิตเฉลี่่�ย 19,000 คน/ปีี ตลอดทศวรรษที่่�ผ่่านมา (พ.ศ. 2554 - 2563) ยอดผู้้�บาดเจ็็บที่่�สููงถึึง 1 ล้้านคน/ปีี และยอด
ผู้้�พิิการรายใหม่่กว่่า 6,000 ราย/ปีี โดย ร้้อยละ 74 ของผู้้�เสีียชีีวิิตเป็็นผู้้�ใช้้รถจัักรยานยนต์์ และเมื่่�อพิิจารณาข้้อมููลจำำ�นวนการ
เสีียชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุทางถนนสะสม ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2554 – 2563 ตามช่่วงอายุุ และ เพศ พบว่่า กลุ่่�มช่่วงอายุุที่่�เสีียชีีวิิตจาก
อุุบััติิเหตุุทางถนนมากที่่�สุุดทั้้�งเพศชายและเพศหญิิงได้้แก่่กลุ่่�มอายุุ 15-19 ปีี โดยเพศชายมีีผู้้�เสีียชีีวิิตจำำ�นวน 17,143 คน
และเพศหญิิง จำำ�นวน 3,541 คน มากไปกว่่านั้้�น หากวิิเคราะห์์อนุุกรมเวลา (Time series) คาดการณ์์แนวโน้้ม ปีี พ.ศ. 2563 –
2573 ประเทศไทยจะมีีเด็็กและเยาวชนเสีียชีีวิิตเพิ่่�มขึ้้�นอีีก 40,421 คน ในขณะที่่�สถาบัันวิิจััยประชากรและสัังคม มหาวิิทยาลััย
มหิิดลกล่่าวว่่า ในปีี พ.ศ. 2565 อััตราการเพิ่่�มประชากรจะใกล้้เคีียงกัับศููนย์์ คืืออััตราการเกิิดในแต่่ละปีีมีีจำ�ำ นวนที่่�ใกล้้เคีียงกัับ
อััตราการตายในแต่่ละปีี ส่่งผลให้้ประเทศไทยจะก้้าวเข้้าสู่่�สัังคมของผู้้�สููงอายุุในอนาคต โดยประชากรในวััยเด็็กจะลดลงในขณะ
เดีียวกัันประชากรผู้้�สููงอายุุ (อายุุ 60 ปีีขึ้้�นไป) จะเพิ่่�มมากขึ้้�น ส่่งผลกระทบสำำ�คััญต่่อการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของประเทศใน
อนาคต โดยพฤติิกรรมเสี่่�ยงที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการบาดเจ็็บและเสีียชีีวิิตมากที่่�สุุด คืือ การดื่่�มขัับ การใช้้ความเร็็วเกิินกฎหมายกำำ�หนด
การตััดหน้้ากระชั้้�นชิิด และการไม่่ใช้้อุุปกรณ์์นิิรภััย ยืืนยัันได้้จากผลการสำำ�รวจการส่่งเสริิมการสวมหมวกนิิรภััยทั้้�งผู้้�ขัับขี่่�และ
ผู้้โ� ดยสารของมููลนิิธิไิ ทยโรดส์์ ตั้้ง� แต่่ปีี พ.ศ. 2553 – 2561 พบว่่า อััตราการสวมหมวกนิิรภััยค่่อนข้้างคงที่่� โดยอััตราการสวมหมวก
นิิรภััยในผู้้�ขัับขี่่� เฉลี่่�ยอยู่่�ประมาณร้้อยละ 52 ส่่วนผู้้�โดยสารอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 22 เท่่านั้้�น อย่่างไรก็็ดีี หากมองลึึกลงไปที่่�รากปััญหา จะ
พบสาเหตุุหรืือปััจจััยเชิิงโครงสร้้าง อาทิิ ระบบการจััดการสภาพแวดล้้อมทั้้�งเรื่่�องถนนและยานพาหนะ สัังคมยัังมีีทััศนคติิต่่อ
อุุบัติั เิ หตุุทางถนนว่่าเป็็นเรื่่อ� งเคราะห์์กรรม ไม่่สามารถป้้องกัันได้้ มีีความเหลื่่อ� มล้ำำ�� ในการเข้้าถึึงข้้อมููล การใช้้ระบบขนส่่งสาธารณะ
ที่่�ปลอดภััย ฯลฯ /16
จากตััวเลขความสููญเสีียดัังกล่่าว สามารถนำำ�มาประเมิินมููลค่่าความสููญเสีียทางเศรษฐกิิจด้ว้ ยวิิธีีการทางเศรษฐศาสตร์์ได้้ ซึ่่ง� ณััชชา
โอเจริิญ นัักวิิจััย สถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพััฒนาประเทศไทย (TDRI) (2560) ได้้คำำ�นวณมููลค่่าความสููญเสีียจากการเสีียชีีวิิตและบาด
เจ็็บสาหััสจากอุุบััติิเหตุุจราจรจากพื้้�นที่่�ในจัังหวััดสระบุุรีี ด้้วยวิิธีีการประเมิินความเต็็มใจที่่�จะจ่่ายในการลดอุุบััติิเหตุุทางถนน
ของคนในพื้้�นที่่� พบว่่า การเสีียชีีวิิตมีีมููลค่่าเท่่ากัับประมาณ 10 ล้้านบาทต่่อราย ในขณะที่่�การบาดเจ็็บสาหััสมีีมููลค่่าเท่่ากัับ
ประมาณ 3 ล้้านบาทต่่อราย และ คณะผู้้�วิจัิ ยั พบว่่า ในช่่วงปีี 2554-2556 มููลค่่าของอุุบัติั เิ หตุุเฉลี่่ย� ต่่อปีีเท่่ากัับ 545,435 ล้้านบาท
คิิดเป็็นร้้อยละ 6 ของผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ (GDP) ดัังนั้้�น หากนำำ�ตััวเลขดัังกล่่าวมาคำำ�นวณกัับตััวเลขการเสีียชีีวิิตของ
เด็็กไทย มููลค่่าความสููญเสีียจะเท่่ากัับ 210,610 ล้้านบาท นัับเป็็นมููลค่่าที่่�สููงมาก และจะยิ่่�งสููงขึ้้�นหากนัับรวมกัับมููลค่่าความ
สููญเสีียจากการบาดเจ็็บสาหััสที่่�คำำ�นวณไว้้ที่่�รายละ 3 ล้้านบาท

/16	ศููนย์์วิิชาการเพื่่�อความปลอดภััยทางถนน, “เส้้นทางศููนย์์วิิชาการเพื่่�อความปลอดภััยทางถนนสู่่�ทศวรรษที่่� 2: ความปลอดภััยทางถนน”, (ม.ป.ป)
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จะเห็็นได้้ว่่าอุุบัติั เิ หตุุทางถนนไม่่ได้้ส่่งผลกระทบต่่อผู้้�ที่่ป� ระสบภััยเท่่านั้้�น แต่่ยัังก่่อให้้เกิิดความสููญเสีียต่่อเศรษฐกิิจและสัังคมไทย
โดยรวมอย่่างมหาศาล เพราะการเสีียชีีวิิตจากและบาดเจ็็บทั้้ง� ทางกายและใจจากอุุบัติั เิ หตุุ ทำำ�ให้้ผู้ป�้ ระสบภััยและครอบครััวสููญเสีีย
ผลิิตภาพ ส่่งผลต่่อผลิิตภาพโดยรวมของประเทศอีีกด้้วย นอกจากนี้้� อุุบัติั เิ หตุุยังั ก่่อให้้เกิิดต้้นทุุนอื่่น� ๆ เช่่น ต้้นทุุนในการดำำ�เนิินคดีี
ต้้นทุุนจากผลกระทบต่่อสภาพการจราจร เป็็นต้้น รวมถึึงก่่อให้้เกิิด “ความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางสัังคม” ที่่�สููงมาก ข้้อมููลจาก
โครงการวิิจััยเรื่่�อง “The High Toll of Traffic Injuries: Unacceptable and Preventable” ของธนาคารโลก พบว่่า
การลดอััตราการตายและการบาดเจ็็บจากอุุบััติิเหตุุทางถนนลงได้้ร้้อยละ 50 จะเพิ่่�มรายได้้ประชาชาติิต่่อประชากร (GDP per
capita) ได้้ราวร้้อยละ 7-22 ใน 24 ปีี และมููลค่่าที่่�สัังคมยิินดีีที่่�จะจ่่ายเพื่่�อลดอััตราการบาดเจ็็บจากอุุบััติิเหตุุทางถนนให้้เหลืือ
เพีียงครึ่่�งหนึ่่�งภายในเวลา 24 ปีี สููงถึึงร้้อยละ 6-32 ของ GDP ลดการเสีียชีีวิิต การได้้รัับบาดเจ็็บลงร้้อยละ 10 เศรษฐกิิจเติิบโต
ได้้ร้้อยละ 5 ผลกระทบทางเศรษฐกิิจจากอุุบััติิเหตุุของ 5 ประเทศตามรายงานวิิจััยนี้้�คืือ หากจำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตและบาดเจ็็บลดลง
ร้้อยละ 50 จากปััจจุุบััน รายได้้ต่่อหััวของประชากรในอีีก 24 ปีี ประเทศแทนซาเนีีย จาก GDP ปีี 2557 เพิ่่�มร้้อยละ 7.1
ประเทศฟิิลิิปปิินส์์ เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 7.2 ประเทศอิินเดีีย เพิ่่�มร้้อยละ 14 จีีนเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 15 และประเทศไทยจะเพิ่่�มขึ้้�นถึึง
ร้้อยละ 22 /17
หากขยายความประเด็็นอุุบััติิเหตุุและความเหลื่่�อมล้ำำ�ท
� างสัังคม อย่่างที่่�กล่่าวไว้้ว่่าอุุบััติิเหตุุทางถนนก่่อให้้เกิิดความสููญเสีียที่่�มีี
มููลค่่ามหาศาล แต่่คนไทยจำำ�นวนมากก็็ยัังขาดความตระหนัักรู้้�ถึึงภััยจากอุุบััติิเหตุุทางถนนต่่อตนเองและสัังคมโดยรวม ส่่งผลให้้
ประเทศไทยถููกจััดอยู่่ใ� นประเทศที่่�มีีความเหลื่่อ� มล้ำำ��ทางสัังคมที่่�สููงประเทศหนึ่่ง� ในโลก ข้้อมููลนี้้เ� ผยแพร่่ออกมาเมื่่อ� เดืือนธัันวาคม
2561 ในรายงานความมั่่ง� คั่่ง� โลก (Global Wealth Report) ซึ่่ง� จััดทำำ�โดยเครดิิตสวิิส (Credit Suisse) สถาบัันการเงิินผู้้ใ� ห้้บริกิ าร
จััดการทรััพย์์สินิ ของผู้้�ร่ำ��ำ รวย ไม่่เว้้นแต่่เหตุุการณ์์บนท้้องถนนก็็ยังั มีีการแสดงถึึงความเหลื่่อ� มล้ำำ�ท
� างสัังคมได้้อย่่างชััดเจน เนื่่อ� งจาก
ประชากรส่่วนใหญ่่ของประเทศไทยเป็็นผู้้�มีีรายได้้น้อ้ ยและปานกลางค่่อนไปทางน้้อย ทำำ�ให้้มีีกำ�ลั
ำ งั การซื้้อ� ที่่�น้อ้ ย หลายคนมีีกำำ�ลังั
ซื้้�อเพีียงรถจัักรยานยนต์์เพื่่�อใช้้ในการเดิินทางในชีีวิิตประจำำ�วััน ซึ่่�งจากรายงานกรมการขนส่่งทางบก ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564 แสดง
สถิิติริ ถจดทะเบีียนสะสมรวมกว่่า 41 ล้้านคััน แบ่่งออกเป็็นรถจัักรยานยนต์์สููงกว่่า 21 ล้้านคััน คิิดเป็็นร้้อยละ 52 และเป็็นรถยนต์์
นั่่�งส่่วนบุุคคลกว่่า 10 ล้้านคััน คิิดเป็็นร้้อยละ 26 (กรมการขนส่่งทางบก, 2564) และจากข้้อมููลขององค์์การอนามััยโลกประจำำ�
ปีี พ.ศ. 2561 พบว่่ารถจัักรยานยนต์์เป็็นยานพาหนะที่่�ก่่อให้้เกิิดสััดส่่วนของผู้้�เสีียชีีวิิตด้้วยอุุบััติิเหตุุทางถนนสููงที่่�สุุดในประเทศ
ไทย คิิดเป็็นร้้อยละ 74.4 รองลงมาเกิิดจากรถยนต์์ ร้้อยละ 12.3 (WHO, 2018) โดยมููลเหตุุสัันนิิษฐานหลัักที่่�ทำำ�ให้้เกิิดอุุบััติิเหตุุ
ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2562 แสดงให้้เห็็นว่่าสััดส่่วนร้้อยละ 91 ของลัักษณะการชนระหว่่างรถกัับรถเป็็นสาเหตุุหลััก รองลงมาเป็็น
เหตุุการณ์์การชนระหว่่างรถกัับคน คิิดเป็็นร้้อยละ 5 แสดงให้้เห็็นว่่าผู้้�เสีียชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุทางถนนส่่วนใหญ่่ของประเทศไทย
เป็็นผู้้�ขัับขี่่�รถจัักรยานยนต์์ ซึ่่�งส่่วนใหญ่่มาจากผู้้�มีีฐานรายได้้น้้อย อีีกทั้้�งประชากรกลุ่่�มนี้้�บางส่่วนมองว่่าการจััดหาหมวกนิิรภััย
คุุณภาพสููงได้้มาตรฐานตามกฎหมายกำำ�หนดกลายเป็็นสิ่่�งฟุ่่�มเฟืือย เนื่่�องจากมีีราคาสููงกว่่าหมวกนิิรภััยคุุณภาพต่ำำ�� กว่่า ถึึงแม้้ว่่า
กฎหมายจะกำำ�หนดชััดเจนเกี่่�ยวกัับการสวมใส่่หมวกนิิรภััยที่่�มีีคุุณภาพมาตรฐานระหว่่างขัับขี่่�รถจัักรยานยนต์์ก็็ตาม อีีกเช่่นกััน
ปััญหาการคอรััปชั่่�นของเจ้้าหน้้าที่่�โดยการรัับสิินบนจากผู้้�ฝ่่าฝืืนกฎหมายการจราจรทางถนนอัันนำำ�ไปสู่่�การเกิิดอุุบััติิเหตุุ ก็็เป็็น
อีีกสาเหตุุหนึ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นในผู้้�มีีรายได้้สููงที่่�มีีกำำ�ลัังในการใช้้เงิินเพื่่�อจ่่ายค่่าชดเชยหรืือเพื่่�อไม่่ให้้มีีการดำำ�เนิินคดีีเกิิดขึ้้�น (เฉลิิมพล
ไวทยางกููร, 2563) /18

/17 ThaiPublica, “งานวิิจััยธนาคารโลกระบุุอุุบััติิเหตุุบนถนนบั่่�นทอนการเติิบโต กางตััวอย่่างประเทศที่่�ทำำ�สำำ�เร็็จ ชี้้�ราคาความปลอดภััยไม่่ได้้แพง”, (2561),
เข้้าถึึงได้้จาก https://thaipublica.org/2018/09/road-traffic-injuries-safety-worldbank-gdp-thailand/
/18	กััญญารััตน์์ นิ่่�มตระกููล, “SDG Insights | รถ ถนน การเดิินทาง: ทำำ�ไมประเทศไทยจึึงเกิิดอุุบััติิเหตุุบนท้้องถนนมากที่่�สุุดในโลก”, (2564),
เข้้าถึึงได้้จาก https://www.sdgmove.com/2021/05/15/sdg-insights-road-safety-thailand/
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สรุุปแนวโน้้มบริิบทปััจจััยที่่ส่� ง่ ผลกระทบต่อ่ การจััดการความปลอดภััยทางถนนของประเทศไทย ซึ่่�งต้้องการหนุุนเสริิมให้้เกิิด
กลไกการบริิหารจััดการ เฝ้้าระวััง ป้้องกััน แก้้ไขปััญหา และกำำ�กัับติิดตาม นำำ�ไปสู่่�การดำำ�เนิินงานที่่�บรรลุุเป้้าหมายร่่วมระดัับ
ประเทศ
1. การขัับรถเร็็วและดื่่�มแล้้วขัับยัังคงเป็็นสองปััจจััยหลัักที่่�ทำำ�ให้้เสีียชีีวิิต ขณะนี้้�พบว่่าเกิิดปััญหาตรงกัันในทุุกประเทศ
	ที่่�รายงานว่่า การเร่่งความเร็็วเป็็นปััจจััยสนัับสนุุน จาก ร้้อยละ 15 ถึึงร้้อยละ 35 ของอุุบััติิเหตุุทางถนนที่่�ร้้ายแรง ในทำำ�นอง
เดีียวกััน การขัับรถภายใต้้อิิทธิิพลของแอลกอฮอล์์เป็็นปััจจััยใน ร้้อยละ10 ถึึงร้้อยละ 30 ของการเกิิดอุุบััติิเหตุุร้้ายแรงใน
ทุุกประเทศ /19
2.	พััฒนาระบบขนส่่งสาธารณะที่่�ปลอดภััย เพื่่�อเพิ่่�ม Mode การเดิินทาง ลดจำำ�นวนผู้้�ใช้้รถจัักรยานยนต์์ นำำ�ไปสู่่�การลดการ
	บาดเจ็็บและเสีียชีีวิิตของกลุ่่�มผู้้�มีีสภาวะเปราะบาง (VRUs) ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางสัังคม เนื่่�องจากประชากรส่่วนใหญ่่ของ
ประเทศไทยเป็็นผู้้�มีีรายได้้น้้อยและปานกลางค่่อนไปทางน้้อย ทำำ�ให้้มีีกำำ�ลัังการซื้้�อที่่�น้้อย หลายคนมีีกำำ�ลัังซื้้�อเพีียงรถ
จัักรยานยนต์์เพื่่�อใช้้ในการเดิินทางในชีีวิิตประจำำ�วััน
3. การเปลี่่�ยนแปลงในโครงสร้้างองค์์ประกอบทางประชากร การเข้้าสู่่�งสัังคมผู้้�สููงอายุุ และเด็็กเกิิดใหม่่ลดลง ควบคู่่�ไปกัับ
	ความคล่่องตััวในการใช้้ยานพาหนะของผู้้�สููงอายุุที่่ม� ากขึ้้น� ส่่งผลให้้สัดั ส่่วนของผู้้�สููงอายุุที่่ป� ระสบอุุบัติั เิ หตุุและเสีียชีีวิิตที่่กำ� �ลั
ำ งั
ขยัับตัวั เพิ่่�มขึ้้น� ไปพร้้อมกัับกลุ่ม�่ เยาวชน และกลุ่ม�่ วััยแรงงานเพศชายที่่เ� สีียชีีวิิตจากการใช้้รถจัักรยานยนต์์ ประกอบกัับจำ�ำ นวน
การเกิิดของประชากรไทยที่่�ลดลง เกิิดเป็็นวิิกฤตการณ์์ประเทศขาดประชากรวััยแรงงาน กระทบต่่อเศรษฐกิิจ และภาระของ
การสาธารณสุุข
4.	มีีรายงานว่่าการมีีสิ่่�งรบกวนสมาธิิ (Distraction) ขณะขัับขี่่� เป็็นปััญหาที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในหลายประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่่�มผู้้�
	ขัับขี่่�รถจัักรยานยนต์์ส่่งอาหาร ที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างมากในช่่วงการแพร่่ระบาดของ โรคโควิิด -19 รวมถึึงประเทศไทย เพราะเป็็น
	ทางเลืือกใหม่่ในการสร้้างรายได้้ให้้กับั ประชาชนที่่�ได้้รับั ผลกระทบทางเศรษฐกิิจจากการระบาดของโรคโควิิด - 19 ปััจจุุบััน
	มีีคนที่่เ� ข้้าสู่่ร� ะบบธุุรกิิจนี้ม�้ ากกว่่า 300,000 คนทั่่ว� ประเทศ โดยเฉพาะผู้้ป� ระกอบการรายหลัักๆ บางกิิจการมีีพนัักงานอยู่่ม� ากกว่่า
120,000 ราย ทั่่�วประเทศ โดยข้้อค้้นพบจากโครงการขัับเคลื่่�อนสัังคมไทยสู่่�รถจัักรยานยนต์์ปลอดภััย ที่่�ได้้ทำำ� Web
Surveillance ยัังพบว่่า รถจัักรยานยนต์์ที่่�จำำ�หน่่ายในประเทศไทย บางรุ่่�นมีีสมรรถนะด้้านความปลอดภััยที่่�ต่ำำ��กว่่ารถ
จัักรยานยนต์์ซึ่่�งจำำ�หน่่ายในต่่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่่�พััฒนาแล้้ว หรืือ ประเทศผู้้�ผลิิตอย่่างเช่่น ญี่่�ปุ่่�น เป็็นต้้น
	ถ้้าดููจากสถิิติิ พบว่่า ในระยะหลัังๆ นี้้� กลุ่่�มธุุรกิิจจััดส่่งอาหารหรืือ Food delivery เกิิดอุุบััติิเหตุุรถจัักรยานยนต์์ เฉี่่�ยว ชน
เป็็นเหตุุให้้บาดเจ็็บและเสีียชีีวิิตที่่�มีีแนวโน้้มเพิ่่�มมากขึ้้�น และอััตราการตายที่่�เฉลี่่�ย 35 นาทีีต่่อ 1 คน ของอุุบััติิเหตุุรถ
จัักรยานยนต์์
ด้้านการลดปััญหาจากการพนััน
คนไทยส่่วนใหญ่่ล้้วนเคยสััมผััสกัับผู้้�เล่่นหรืือเป็็นผู้้�เล่่นการพนััน เห็็นได้้จากผลสำำ�รวจประชากรอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไปของโครงการ
ศึึกษาสถานการณ์์ พฤติิกรรม และผลกระทบการพนัันในประเทศไทย พ.ศ. 2564 ที่่�พบว่่า คนไทยร้้อยละ 98.9 อยู่่�ในสภาพ
แวดล้้อมที่่�มีีคนรอบข้้างเล่่นการพนััน และนัักพนัันหน้้าใหม่่มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นจาก 6.28 แสนคน ในปีี พ.ศ. 2560 เป็็น 7.20
แสนคน ในปีี พ.ศ. 2562 และเพิ่่�มเป็็น 7.95 แสนคน ในปีี พ.ศ.2564 จำำ�นวนและสััดส่่วนของนัักพนัันเพิ่่�มขึ้้�นในทุุกกลุ่่�มอายุุ
และทุุกภาคของประเทศไทย และร้้อยละ 15.1 ของผู้้�ที่่�เล่่นพนัันในปีี พ.ศ. 2564 ระบุุว่่าได้้รัับผลกระทบเชิิงลบจากการพนััน

/19 International Transport Forum, “Road Safety Annual Report 2020”, (2020)
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ได้้แก่่ ขาดเงิินใช้้จ่่ายในชีีวิิตประจำำ�วััน มีีปััญหาความเครีียด/เสีียสุุขภาพจิิต เป็็นหนี้้�จากการเล่่นพนััน เสีียเวลาทำำ�งาน/การเรีียน
สุุขภาพเสื่่�อมโทรม มีีปากเสีียงทะเลาะกัับคนในครอบครััว และอื่่�น ๆ โดยประมาณ 1.127 ล้้านคนมีีหนี้้�สิินที่่�เกิิดจากการพนััน
รวมกัันประมาณ 15,306 ล้้านบาท หรืือเฉลี่่�ยที่่�คนละ 13,587 บาท /20 คนที่่�เล่่นการพนัันแบบเสพติิดหรืือยัับยั้้�งใจไม่่ได้้ คืือ
เล่่นมาก เล่่นบ่่อย เล่่นต่่อเนื่่�อง เลิิกไม่่ได้้ จนก่่อให้้เกิิดปััญหา อาจเกิิดจากปััจจััยทางพัันธุุกรรม การเลี้้�ยงดูู สภาพแวดล้้อม
ประสบการณ์์ในชีีวิิต รวมถึึงปััญหาทางด้้านจิิตวิทิ ยาซึ่่ง� คล้้ายกัับคนเสพติิดสารเสพติิดอื่่น� ๆ /21 ทำำ�ให้้องค์์การอนามััยโลก (WHO)
กำำ�หนดให้้โรคติิดการพนััน (Pathological gambling) เป็็นโรคทางจิิตเวช กลุ่่�มเดีียวกัับความผิิดปกติิเกี่่�ยวกัับจิิต พฤติิกรรม
หรืือพััฒนาการทางระบบประสาท (Mental, behavioral or neurodevelopmental disorders) เช่่นเดีียวกัับโรคติิดเกม /22
จากสถิิติิระหว่่างปีี พ.ศ. 2562-2564 ที่่�รายงานโดยศููนย์์ศึึกษาปััญหาการพนััน คณะเศรษฐศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่า สถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19 ในประเทศไทยสามารถทำำ�ให้้การเล่่นการพนัันหยุุดชะงัักไปเพีียงชั่่ว� ขณะ แต่่
โดยภาพรวมไม่่ได้้ทำำ�ให้้ปััญหาการพนัันในประเทศไทยลดลงเลย นอกจากนี้้� การพนัันในบ่่อนยัังมีีส่่วนก่่อให้้เกิิดการระบาดของ
โรคโควิิด-19 และเป็็นคลััสเตอร์์ที่่�สำำ�คััญที่่�ต้้องมีีการเฝ้้าระวััง และที่่�สำำ�คััญ ผลของการล็็อกดาวน์์ที่่�ผ่่านมาเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้
ประชาชนหัันมาเล่่นการพนัันออนไลน์์มากขึ้้�น เพราะเป็็นรููปแบบการพนัันที่่�เข้้าถึึงง่่ายและควบคุุมได้้ยากมากขึ้้�น รวมถึึง
การพนัันฟุุตบอล บ่่อนพนัันในชุุมชน และบ่่อนวิ่่�งที่่�เป็็นบ่่อนการพนัันเคลื่่�อนที่่� สามารถหลีีกเลี่่�ยงกฎหมายและการควบคุุม
นอกจากนี้้� การพนัันในเทศกาลงานบุุญประเพณีีต่่างๆ ก็็ยัังคงพบเห็็นได้้ทั่่�วไป /23 สอดคล้้องกัับผลการระดมความคิิดเห็็นจาก
ภาคีีเครืือข่่ายที่่�ระบุุว่่า ยัังพบเห็็นการเล่่นพนัันของคนในชุุมชนในงานประเพณีีต่่างๆ เช่่น งานศพ และคนในชุุมชนหลายคนมีี
ทััศนคติิว่่า การพนัันในงานประเพณีีเป็็นเรื่อ�่ งปกติิที่่สืืบท
� อดกัันมาเป็็นเวลานาน และมองว่่าผลกระทบของการพนัันเป็็นเรื่อ�่ งไกลตััว
ด้้านกฎหมายควบคุุมเรื่่�องการพนัันโดยภาพรวมคืือ พ.ร.บ.การพนััน พ.ศ.2478 อยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของรััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงมหาดไทย ยกเว้้นการพนัันสลากที่่�ขึ้้น� อยู่่กั� บสำ
ั �นั
ำ กั งานสลากกิินแบ่่งรััฐบาล ภายใต้้ พ.ร.บ. สำำ�นักั งานสลากกิินแบ่่งรััฐบาล
พ.ศ.2517 และ พ.ร.บ.สำำ�นัักงานสลากกิินแบ่่งรััฐบาล (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ.2562 นอกจากนี้้� ในช่่วงที่่�ผ่่านมายัังมีีมาตรการอื่่�นๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการลดปััญหาการพนััน ได้้แก่่ คำำ�สั่่�งหััวหน้้าคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 22/2558 เรื่่�อง “มาตรการในการ
ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการแข่่งรถยนต์์และรถจัักรยานยนต์์ในทาง และการควบคุุมสถานบริิการหรืือสถานประกอบการที่่เ� ปิิดให้้
บริิการในลัักษณะที่่คล้
� า้ ยกัับสถานบริิการ” และฉบัับที่่� 46/2559 เรื่อ�่ ง “แก้้ไขเพิ่่ม� เติิมคำำ�สั่่ง� หััวหน้้าคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ
ที่่� 22/2558” ที่่�มีีการปรัับเพิ่่�มข้้อความเกี่่�ยวกัับการพนัันไว้้อย่่างชััดเจน คืือข้้อความว่่า “ยิินยอมหรืือปล่่อยปละละเลยให้้มีีการ
เล่่นการพนัันอัันเป็็นความผิิดตามกฎหมายว่่าด้้วย การพนัันในสถานที่่�ของตน” ลงใน (7) ของข้้อ 4 ในคำำ�สั่่�งหััวหน้้าคณะรัักษา
ความสงบแห่่งชาติิ ที่่� 22/2558 เพื่่�อให้้เกิิดการบัังคัับใช้้กฎหมายอย่่างเคร่่งครััดของหน่่วยราชการและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องใน
การทำำ�หน้้าที่่�ควบคุุมไม่่ให้้มีีการกระทำำ�ความผิิดตามกฎหมายรวมถึึงการเล่่นการพนัันในสถานที่่�ของตนเอง
เป้้าหมายและขอบเขตสำำ�หรัับแผนดำำ�เนิินงานด้้านการลดปััญหาจากการพนัันประจำำ�ปีี 2565 นั้้�น ดำำ�เนิินการภายใต้้บริิบทความ
ท้้าทายต่่างๆ เช่่นสถานการณ์์การสื่่�อสารผ่่านสื่่�อออนไลน์์ซึ่่�งเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คััญในการกระตุ้้�นให้้เล่่นการพนัันออนไลน์์กลุ่่�มเด็็ก
และเยาวชน
/20	ศููนย์์ศึึกษาปััญหาการพนััน, “รายงานสถานการณ์์การพนัันในสัังคมไทย ปีี 2562” (2562). และ “รายงานสถานการณ์์ พฤติิกรรม และผลกระทบการพนัันในสัังคมไทย ปีี 2564
(ฉบัับร่่าง)”
/21	ศููนย์์ศึึกษาปััญหาการพนััน, “พญ. พรจิิรา ปรวััชรากุุล : เข้้าให้้ถึึง ‘ความเป็็นคน’ เข้้าใจ ผู้้�ติิดการพนััน”, (ม.ป.ป.),
เข้้าถึึงได้้จาก: http://www.gamblingstudy-th.org/issues_topic_1/340/1/1/interview/
/22 โพสต์์ทููเดย์์, “ติิดพนัันคืือโรคจิิตรัักษาได้้”, (2556), เข้้าถึึงได้้จาก: https://www.hiso.or.th/hiso5/healthy/news.php?names=15&news_id=4036
/23 hfocus infographic, “ผลสำำ�รวจชี้้�!” โควิิดระบาดทำำ�พนัันออนไลน์์โตพรวดเกิิน 100% ระลอกสามทำำ� 40% เล่่นพนัันน้้อยลง”, (2564),
เข้้าถึึงได้้จาก: https://www.hfocus.org/content/2021/07/22077
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จุุดเน้้นของแผน
แผนการจััดการความปลอดภััยและปััจจััยเสี่่ย� งทางสัังคม มีีจุุดเน้้น 5 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านการพััฒนานโยบาย และสร้้างเป้้าหมายร่่วม
ด้้านเครืือข่่ายภาคีีภาคประชาชนและการรณรงค์์ประชาสััมพัันธ์์ ด้้านโครงสร้้างและการบููรณาการระดัับพื้้น� ที่่� ด้้านการพััฒนาข้้อมููล
สารสนเทศและจััดการความรู้้�ด้้านความปลอดภััยทางถนน และด้้านการลดปััญหาการพนััน ซึ่่�งสนัับสนุุนการบรรลุุตััวชี้้�วััดของ
แผนแม่่บทความปลอดภััยทางถนน ฉบัับที่่� 5 ปีี 2565-2570 ดัังนี้้�
1.	ลดการเสีียชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุทางถนนลงให้้เหลืือ 18.51 คนต่่อแสนประชากร (ตามเป้้าหมายในแผนแม่่บทความปลอดภััย
	ทางถนน ปีี 2567)
2.	ลดอััตราการเสีียชีีวิิตในกลุ่่�มผู้้�ใช้้รถจัักรยานยนต์์ลงให้้เหลืือ ร้้อยละ 15 จากปีี 2562
โดยกำำ�หนดจุุดเน้้นแต่่ละด้้าน ดัังนี้้�
ด้้านการพััฒนานโยบาย และสร้้างเป้้าหมายร่่วม
1.	พััฒนานโยบายและมาตรการในระดัับพื้้น� ที่่� โดยเฉพาะอำำ�เภอและตำำ�บลเสี่่ย� ง ที่่�เอื้้อ� ต่่อการลดอุุบัติั เิ หตุุทางถนนที่่�เกิิดจากรถ
จัักรยานยนต์์ และเน้้นการลดพฤติิกรรมเสี่่�ยงสำำ�คััญ ได้้แก่่ ไม่่สวมหมวกนิิรภััย ดื่่�มแล้้วขัับ ขัับรถเร็็ว
2. สนัับสนุุนการพััฒนาเทคโนโลยีีและดิิจิทัิ ัลเข้้ามาเสริิมบัังคัับใช้้กฎหมายเพื่่�อความปลอดภััยทางถนนให้้มีีประสิิทธิิภาพ
3. สนัับสนุุนให้้เกิิดระบบกำำ�กัับติิดตามการทำำ�งาน (Feedback Loop) โดยเฉพาะพื้้�นที่่�เสี่่�ยงที่่�มีีอุุบััติิเหตุุและการเสีียชีีวิิตสููง
และแก้้ปััญหาในกลุ่่�มเสี่่�ยง โดยเฉพาะผู้้�ใช้้รถจัักรยานยนต์์ และเยาวชน
ด้้านเครืือข่่ายภาคีีภาคประชาชนและการรณรงค์์ประชาสััมพัันธ์์
1. สร้้างค่่านิิยมการขัับขี่่ร� ถจัักรยานยนต์์ปลอดภััย และสร้้างความรัับผิดิ ชอบร่่วมต่่อปััญหาอุุบัติั เิ หตุุให้้กัับสังั คมและสื่่อ� มวลชน
และสนัับสนุุนให้้เกิิดการเฝ้้าระวัังผู้้�กระทำำ�ผิิดกฎจราจรและสื่่�อสารผ่่านสัังคมออนไลน์์ (Social Sanction)
2. สร้้างความตระหนัักรู้้� และความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ (Health Literacy) ในกลุ่่�มเด็็กและเยาวชนและชุุมชนท้้องถิ่่�นในพื้้�นที่่�
เสี่่�ยงโดยการมีีส่่วนร่่วม เพื่่�อพััฒนากลไกเฝ้้าระวััง ให้้เกิิดวััฒนธรรมขัับขี่่�ปลอดภััยและไม่่ยอมรัับพฤติิกรรมเสี่่�ยง
3.	พััฒนาและขยายภาคีีเครืือข่่ายเพื่่อ� สร้้างความปลอดภััยทางถนน มุ่่ง� เน้้น กลุ่ม�่ เด็็กและเยาวชน กลุ่ม�่ ผู้้�นำ�ท
ำ างความคิิดในสัังคม
ออนไลน์์ (Influencer) เครืือข่่ายรถจัักรยานยนต์์ปลอดภััย
ด้้านโครงสร้้างและการบููรณาการระดัับพื้้�นที่่�
1. สนัับสนุุนให้้จังั หวััด กำำ�หนดนโยบาย ตั้้ง� เป้้าหมายลดการตายจากอุุบัติั เิ หตุุทางถนนและการลดความเสี่่ย� งสำำ�คัญ
ั เช่่น ลดอััตรา
การดื่่�มแล้้วขัับ เพิ่่�มอััตราการสวมหมวกนิิรภััย เป็็นต้้น และติิดตามประเมิินผลการทำำ�งาน โดยมุ่่�งเน้้นพื้้�นที่่�เสี่่�ยง
2. สนัับสนุุนให้้เกิิดแผนปฏิิบัติั กิ ารเพื่่อ� ลดการเสีียชีีวิิตในกลุ่่ม� ผู้้ใ� ช้้รถจัักรยานยนต์์ โดยมุ่่ง� เน้้นอำำ�เภอเสี่่ย� ง พื้้�นที่่เ� สี่่ย� ง และกลุ่่ม� เสี่่ย� ง
3. สนัับสนุุนให้้เกิิดมาตรการลดอุุบัติั เิ หตุุทางถนน ของสถานประกอบการ นิิคมอุุตสาหกรรม ท้้องถิ่่น� ชุุมชน เพื่่อ� สร้้างมาตรการ
	ทางสัังคมเสริิมมาตรการบัังคัับใช้้กฎหมายของภาครััฐ
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ด้้านการพััฒนาข้้อมููลสารสนเทศและจััดการความรู้้�ด้้านความปลอดภััยทางถนน
1.	พััฒนาองค์์ความรู้้� นวััตกรรมการทำำ�งาน และเทคโนโลยีีและดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� การป้้องกัันและลดอุุบัติั เิ หตุุทางถนน เช่่น การสำำ�รวจ
และการบัังคัับใช้้การสวมหมวกนิิรภััยโดยใช้้กล้้องวงจรปิิด การใช้้เทคโนโลยีีและดิิจิทัิ ลั สนัับสนุุนการตั้้ง� ด่่านตรวจดื่่ม� แล้้วขัับ
และการสอบสวนอุุบััติิเหตุุ เป็็นต้้น
2.	ศึึกษา รวบรวม และวิิเคราะห์์ข้้อมููลใหม่่ที่่�น่่าสนใจ ข้้อมููลเชิิงลึึกหรืือข้้อมููลที่่�จะส่่งผลต่่อการเกิิดอุุบััติิเหตุุ เช่่น อุุบััติิเหตุุรถ
จัักรยานยนต์์ในกลุ่ม�่ ธุุรกิิจจััดส่่งอาหาร (Food rider) ปััญหาอุุบัติั เิ หตุุเชิิงลึึกในการใช้้รถจัักรยานยนต์์ การเข้้าถึึงระบบขนส่่ง
มวลชนกัับการใช้้ยานพาหนะส่่วนตััว เป็็นต้้น
3. สนัับสนุุนกลไกการกำำ�กัับติิดตามการดำำ�เนิินงานของ ศปถ. ให้้มีีระบบสะท้้อนกลัับ และพััฒนาศัักยภาพให้้กัับผู้้�ปฏิิบััติิงาน
ให้้ทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งส่่วนกลางและระดัับพื้้�นที่่�
4.	พััฒนาชุุดความรู้้� เครื่่อ� งมืือ และสารสนเทศ เพื่่อ� สร้้างความรอบรู้้�ทางสุุขภาพด้้านความปลอดภััยทางถนน (Health literacy)
	ผ่่านช่่องทาง หรืือ Platform ออนไลน์์
ด้้านการลดปััญหาจากการพนััน
1. ผลัักดัันให้้มีีการปรัับปรุุงกฎหมาย นโยบาย มาตรการหรืือกลไกกำำ�กัับควบคุุมการพนัันและลดผลกระทบจากการพนััน
	ทั้้�งระดัับชาติิและระดัับพื้้น� ที่่� รวมถึึงเสริิมสร้้างกลไกเชื่่อ� มประสานการทำำ�งานกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องเพื่่อ� ให้้มีีการดำำ�เนิินการ
	ลดปััญหาจากการพนัันที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
2.	พััฒนาองค์์ความรู้้� จััดทำำ�ฐานข้้อมููลและจััดการความรู้้�เพื่่�อเผยแพร่่ เพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนานโยบาย มาตรการหรืือกลไก
	ลดปััญหาจากการพนััน และการรณรงค์์สื่่�อสารสาธารณะ
3.	สื่่อ� สารรณรงค์์ โดยใช้้กลยุุทธ์ก์ ารสื่่อ� สารที่่�มีีประสิิทธิภิ าพและเข้้าถึึงกลุ่ม�่ เป้้าหมายหลัักเด็็กและเยาวชน และใช้้ชุดุ การเรีียนรู้้�
	ที่่�เหมาะสมกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย เพื่่�อเสริิมสร้้างความรู้้�เท่่าทัันการพนััน (Gambling literacy) การเปลี่่�ยนแปลงทััศนคติิและ
สภาพแวดล้้อมเกี่่�ยวกัับการพนััน
4. สร้้างแกนนำำ�คนเลิิกพนัันและผู้้�ที่่ไ� ด้้รัับผลกระทบจากการพนััน และพััฒนาศัักยภาพแกนนำำ�นักั รณรงค์์ เพื่่อ� เป็็นเครืือข่่ายเฝ้้า
ระวัังและสื่่�อสารสร้้างความรู้้�เท่่าทัันการพนััน
5. ขยายและพััฒนาศัักยภาพภาคีีเครืือข่่าย ให้้เป็็นเจ้้าภาพร่่วมในการพััฒนานโยบายสาธารณะ และการรณรงค์์สร้้างความ
	ตระหนัักต่่อสัังคม ถึึงผลกระทบจากปััญหาการพนัันโดยเฉพาะการพนัันที่่�ก่่อให้้เกิิดผลกระทบสููง
6. เฝ้้าระวัังการพนัันช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ที่่ก่่� อให้้เกิิดคลััสเตอร์์การแพร่่ระบาด และการพนัันออนไลน์์
	จากช่่วงล็็อกดาวน์์ที่่�ประชาชนหัันมาเล่่นพนัันออนไลน์์มากขึ้้�น
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เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน
ประกอบด้้วยตััวชี้้วั� ัดหลัักและตััวชี้้�วััดร่่วม ดัังต่่อไปนี้้�
ตััวชี้้�วััดหลััก

1

เกิิดระบบฐานข้้อมููลและสารสนเทศที่่�ประชาชนทั่่�วไป
และผู้้�ปฏิิบััติิงานสามารถเข้้าถึึงได้้ง่่ายและนำำ�ไปใช้้
ในการสื่่�อสารและทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และมีีข้้อมููลความรู้้� คู่่�มืือ เครื่่�องมืือ ที่่�เพีียงพอ
ต่่อการทำำ�งานและสนัับสนุุนให้้ผู้้�กำำ�หนดนโยบาย
และผู้้�ปฏิิบััติิงาน อย่่างน้้อย

2

1 เรื่่�อง

ผ่่านหน่่วยงานหรืือกลไกการจััดการความปลอดภััย
ทางถนน ทั้้�งในระดัับชาติิ จัังหวััด และพื้้�นที่่�

5 เรื่่�อง
3

เกิิดการจััดการความเสี่่�ยงสำำ�คััญ
ในพื้้�นที่อำ
่� ำ�เภอเสี่่�ยง และพฤติิกรรมเสี่่�ยง
ด้้วยการบัังคัับใช้้กฎหมาย หรืือมาตรการทางสัังคม
หรืือมาตรการหน่่วยงาน/องค์์กร/ชุุมชน
อย่่างน้้อย

ร้้อยละ 20

เกิิดนโยบายสาธารณะใหม่่ มาตรการ แนวปฏิิบััติิ
ที่่�ส่่งผลต่่อการลดการเกิิดอุุบััติิเหตุุทางถนน
อย่่างน้้อย

4

เกิิดกระบวนการสื่่�อสารผ่่านสื่่�อมวลชนและ
สื่่�อสัังคมออนไลน์์ ที่่�มุ่่�งป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา
อุุบััติิเหตุุทางถนนในกลุ่่�มผู้้�ใช้้รถจัักรยานยนต์์
และกลุ่่�มเสี่่�ยง อย่่างน้้อย

2 ประเด็็น

ของอำำ�เภอเสี่่�ยง

(ข้้อมููลอำำ�เภอเสี่่�ยง ของกรมควบคุุมโรค
ปีี พ.ศ. 2564 จำำ�นวน 268 อำำ�เภอ)

5

เกิิดการใช้้ประโยชน์์จากงานวิิชาการ งานวิิจััย ที่่�สนัับสนุุนการพััฒนานโยบาย มาตรการ กลไกการกำำ�กัับ
ควบคุุมการพนัันหรืือลดปััญหาจากการพนััน และการทำำ�งานของภาคีีเครืือข่่าย อย่่างน้้อย

2 เรื่่�อง

โดยมีีงานวิิจััย เอกสารเชิิงวิิชาการ หรืือการจััดการความรู้้�

อย่่างน้้อย 5 เรื่่�อง
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ตััวชี้้�วััดร่่วม
1. เกิิดกลไกบริิหารจััดการกลางเพื่่�อพััฒนาชุุดความรู้้� เครื่่�องมืือสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน บริิหารจััดการเครืือข่่าย สำำ�หรัับการ
	ส่่งเสริิมการมีีวิิถีีชีีวิิตสุุขภาวะทั้้�ง 4 มิิติิ และสนัับสนุุนการทำำ�งานเชิิงพื้้�นที่่� องค์์กร กลุ่่�มประชากร และระบบบริิการสุุขภาพ
2. เกิิดการบููรณาการระหว่่างแผนการจััดการความปลอดภััยทางถนนและแผนสุุขภาวะชุุมชน เพื่่�อป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา
	อุุบััติิเหตุุทางถนนในเครืือข่่ายตำำ�บลสุุขภาวะ จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 100 แห่่ง
วััตถุุประสงค์์
วััตถุุประสงค์์หลััก สนัับสนุุนการลดการบาดเจ็็บและเสีียชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุทางถนนในประเทศไทย
วััตถุุประสงค์์รอง
1.	ส่่งเสริิมให้้ประชาชนและสัังคม มีีทััศนคติิ ความรอบรู้้� ทัักษะ และพฤติิกรรมที่่�เอื้้�อต่่อความปลอดภััยทางถนน และมีีวิิถีีและ
	วััฒนธรรมความปลอดภััยในการใช้้รถใช้้ถนน
2. สนัับสนุุนและผลัักดัันให้้เกิิดการจััดการความเสี่่ย� งสำำ�คัญ
ั ในพื้้น� ที่่เ� สี่่ย� ง กลุ่่ม� เสี่่ย� ง และพฤติิกรรมเสี่่ย� ง ด้้วยการบัังคัับใช้้กฎหมาย
มาตรการทางสัังคม และมาตรการหน่่วยงาน องค์์กร และท้้องถิ่่�นชุุมชน
3.	พััฒนานโยบายสาธารณะ มาตรการ และกลไกการจััดการความปลอดภััยทางถนนในทุุกระดัับ ให้้มีีประสิิทธิิภาพและมีีการ
รายงานผลการดำำ�เนิินงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ
4.	ร่่วมสนัับสนุุนและพััฒนาให้้มีีระบบฐานข้้อมููลและสารสนเทศกลาง ที่่�ประชาชนทั่่�วไปและผู้้�ปฏิิบััติิงานสามารถเข้้าถึึงได้้ง่่าย
และนำำ�ไปใช้้ในการสื่่�อสารและทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
5.	ลดปััญหาจากการพนััน สร้้างความรู้้�เท่่าทััน ผลัักดัันนโยบาย มาตรการและกลไกการกำำ�กัับ ควบคุุมและลดผลกระทบ
	จากการพนััน ทั้้�งระดัับชาติิและระดัับพื้้�นที่่�
แนวทางการดำำ�เนิินงาน
ด้้านการจััดการความปลอดภััยทางถนน
ประสานการพััฒนานโยบาย การขัับเคลื่่�อนสัังคม และการดำำ�เนิินงานทางวิิชาการ ให้้เชื่่�อมโยงและสนัับสนุุนการจััดการ
ความปลอดภััยทางถนนอย่่างครอบคลุุมและมีีประสิิทธิภิ าพ เน้้นการพััฒนาสมรรถนะขององค์์กรและบุุคลากรผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านทั้้�งใน
ส่่วนกลางและระดัับพื้้�นที่่� และการบููรณาการยุุทธศาสตร์์ทั้้�งด้้านการบัังคัับใช้้กฎหมาย (Enforcement) การให้้ข้้อมููลความรู้้�
(Education) วิิศวกรรมจราจร (Engineering) การติิดตามการประเมิินผล (Evaluation) และการจััดระบบบริิการฉุุกเฉิิน (EMS)
ในการป้้องกัันอุุบััติิเหตุุทางถนน ทั้้�งในนโยบายระดัับชาติิ ระดัับจัังหวััด และระดัับพื้้�นที่่� ที่่�นำำ�ไปสู่่�การสนัับสนุุนตามกรอบ
ยุุทธศาสตร์์ความปลอดภััยทางถนน ทั้้�ง 5 เสาหลััก ได้้แก่่ (1) การบริิหารจััดการความปลอดภััยทางถนน (2) ถนนและการสััญจร
อย่่างปลอดภััย (3) ยานพาหนะปลอดภััย (4) ผู้้�ใช้้รถใช้้ถนนอย่่างปลอดภััย และ (5) การตอบสนองหลัังเกิิดอุุบััติิเหตุุทางถนน
และสนัับสนุุน 12 เป้้าหมายโลกด้้านความปลอดภััยทางถนน (12 Global Targets) รวมถึึงกรอบระบบแห่่งความปลอดภััย (Safe
System) และสนัับสนุุนการทำำ�งานตามแผนแม่่บทความปลอดภััยทางถนน พ.ศ. 2565–2570 ที่่�มุ่่�งลดการเสีียชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุ
ทางถนนลงให้้เหลืือ 12 คนต่่อแสนประชากร ในปีี พ.ศ. 2570 ดัังนี้้�

56

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.	ส่่งเสริิมให้้ประชาชนและสัังคมมีีทััศนคติิ ความรอบรู้้� ทัักษะ และพฤติิกรรมที่่�เอื้้�อต่่อความปลอดภััยทางถนน และมีีวิิถีีและ
	วััฒนธรรมความปลอดภััยในการใช้้รถใช้้ถนน
2. สนัับสนุุนและผลัักดัันให้้เกิิดการจััดการความเสี่่ย� งสำำ�คัญ
ั ในพื้้น� ที่่เ� สี่่ย� ง กลุ่่ม� เสี่่ย� ง และพฤติิกรรมเสี่่ย� ง ด้้วยการบัังคัับใช้้กฎหมาย
มาตรการทางสัังคม และมาตรการหน่่วยงาน/องค์์กร/ชุุมชน ได้้แก่่
• กลุ่่�มผู้้�ใช้้รถจัักรยานยนต์์ กลุ่่�มวััยรุ่่�น และวััยแรงงาน
•	ดื่่�มแล้้วขัับ, ขัับรถเร็็ว, ไม่่สวมหมวกนิิรภััย
•	จุุดเสี่่�ยงบนท้้องถนน (Black Spot)
• มาตรฐานยานพาหนะ
3.	พััฒนานโยบายสาธารณะและมาตรการที่่�เอื้้�อต่่อการลดอุุบััติิเหตุุทางถนนทั้้�งระดัับประเทศและพื้้�นที่่� และสนัับสนุุนกลไก
การจััดการความปลอดภััยทางถนนในทุุกระดัับให้้มีีประสิิทธิิภาพ และมีีการรายงานผลการดำำ�เนิินงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ
4.	ร่่วมสนัับสนุุนและพััฒนาให้้มีีระบบฐานข้้อมููลและสารสนเทศกลาง ที่่�ประชาชนทั่่�วไปและผู้้�ปฏิิบััติิงานสามารถเข้้าถึึงได้้ง่่าย
และนำำ�ไปใช้้ในการสื่่�อสารและทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
5. สนัับสนุุนการพััฒนางานวิิชาการงานวิิจััยและระบบจััดเก็็บข้้อมููล โดยมุ่่�งให้้เกิิดการนำำ�เทคโนโลยีีและดิิจิิทััลเข้้ามาสนัับสนุุน
การทำำ�งาน เช่่น การพััฒนาระบบสำำ�รวจและตรวจจัับการสวมหมวกนิิรภััยโดยใช้้กล้้อง CCTV ใช้้โซเชีียลมีีเดีียและกล้้องติิด
หน้้ารถยนต์์สื่่�อสารสร้้างความตระหนัักให้้กับสั
ั ังคมและเฝ้้าระวัังสร้้างความรัับผิิดชอบร่่วม การพััฒนาระบบเทคโนโลยีีและ
	ดิิจิิทััลเพื่่�อสนัับสนุุนการบัังคัับใช้้กฎหมายที่่�มีีประสิิทธิิภาพ (การตั้้�งด่่านตรวจดื่่�มแล้้วขัับ วิิเคราะห์์ข้้อมููลจากใบสั่่�งค่่าปรัับ
	จราจร การสืืบสวนสาเหตุุการเกิิดอุุบััติิเหตุุ) เป็็นต้้น
6.	พััฒนาช่่องการการบููรณาการงานร่่วมระหว่่างภาคีีเครืือข่่ายหลัักของ สสส. ระหว่่างภาคีีเครืือข่่ายภายนอก สสส. และ
ระหว่่างแผนเชิิงประเด็็น แผนเชิิงพื้้�นที่่� แผนเชิิงระบบและกลไก ของ สสส. เพื่่�อให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
การทำำ�งานยึึดแนวทางการปรัับแผนการทำำ�งานให้้รองรัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 รวมถึึงสถานการณ์์ภัยั พิิบัติั ิ
และความไม่่ปกติิต่่างๆ ที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� โดยเน้้นการสื่่อ� สารและการทำำ�งานร่่วมกัันแบบออนไลน์์เพื่่อ� ช่่วยสนัับสนุุนการลดการเดิินทาง
การลดการดื่่�มแล้้วขัับ เพื่่�อช่่วยลดการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 รวมถึึงการทำำ�งานในระดัับพื้้�นที่่�เน้้นให้้เจ้้าภาพในพื้้�นที่่�เป็็น
ผู้้�ดำำ�เนิินการโดยมีีภาคีีเครืือข่่ายช่่วยสนัับสนุุนให้้คำำ�ปรึึกษาผ่่านระบบออนไลน์์ และทำำ�งานร่่วมกัันในกลุ่่�มจัังหวััด หรืือภายใน
จัังหวััดเดีียวกััน
ด้้านการลดปััญหาจากการพนััน
ประสานการดำำ�เนิินงานทางวิิชาการ การขัับเคลื่่�อนสัังคม และการพััฒนานโยบาย ให้้เชื่่�อมโยงและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน
ป้้องกัันแก้้ไขปััญหาจากการพนัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ดัังนี้้�
1.	ควบคุุมการเข้้าถึึงทางกายภาพ โดยกำำ�หนดพื้้�นที่่�ปลอดภััย พื้้�นที่่�ห้้ามขาย-ห้้ามเล่่นการพนััน
2. ปรัับเปลี่่�ยนค่่านิิยมและลดแรงกระตุ้้�นพนััน โดย
• การสร้้างความรอบรู้้� (Gambling literacy) สร้้างความตระหนัักเพื่่อ� ปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรมและป้้องกัันนัักพนัันหน้้าใหม่่
• เฝ้้าระวัังการโฆษณาหรืือชวนเล่่นการพนััน
•	พััฒนาศัักยภาพและขยายเครืือข่่ายนัักรณรงค์์และเครืือข่่ายผู้้ไ� ด้้รับั ผลกระทบ เพื่่อ� เป็็นเจ้้าภาพร่่วมในการพััฒนานโยบาย
		 สาธารณะและการรณรงค์์สร้้างความตระหนัักต่่อสัังคม หรืือเป็็นแกนนำำ�นัักรณรงค์์
• เปิิดช่่องทางการให้้คำ�ำ ปรึึกษาผู้้ป� ระสบปััญหาจากการพนััน เชื่่อ� มโยงสู่่ร� ะบบบริิการสุุขภาพ โดยเฉพาะปััญหาทางจิิตเวช
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การจััดการปััญหาในระดัับพื้้�นที่่�
1.	พััฒนานโยบาย มาตรการ กฎกติิกา ข้้อตกลงร่่วม ระดัับพื้้�นที่่�หรืือชุุมชน
2.	พััฒนาศัักยภาพเครืือข่่ายนัักรณรงค์์เป็็นคณะทำำ�งานป้้องกัันแก้้ไขปััญหาระดัับพื้้�นที่่�
3. ขยายชุุมชน สถานศึึกษา สถานประกอบการ ตลอดจนชุุมชนออนไลน์์ ควบคุุมป้้องกัันแก้้ไขปััญหาจากการพนััน
4.	ส่่งเสริิมกิิจกรรมพื้้�นที่่�สร้้างสรรค์์ เพิ่่�มทางเลืือกเชิิงบวก ตลอดจนการเพิ่่�มกิิจกรรม ชุุดการเรีียนรู้้� พััฒนาหลัักสููตร สู่่ก� ารเรีียน
การสอนของสถานศึึกษา
การพััฒนากลไกการจััดการและสนัับสนุุนที่่�เข้้มแข็็ง
1.	พััฒนาข้้อเสนอเชิิงนโยบายเพื่่�อป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาจากการพนััน
2. สนัับสนุุนให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชนในการเฝ้้าระวัังบัังคัับใช้้กฎหมายเพื่่�อป้้องปราม
3.	ศึึกษาวิิจััย พััฒนาวิิชาการ เพื่่�อสนัับสนุุนนโยบาย กฎหมาย มาตรการ แนวปฏิิบััติิ ตลอดจนสนัับสนุุนการสื่่�อสารสร้้างความ
	ตระหนััก/ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
4. กระตุ้้�น หนุุนเสริิมบทบาทหน่่วยงานเจ้้าภาพหลััก หน่่วยงานร่่วมรัับผิิดชอบ ดำำ�เนิินการเพื่่�อการป้้องกัันควบคุุม
กลุ่่�มแผนงาน
แผนการจััดการความปลอดภััยและปััจจััยเสี่่ย� งทางสัังคม ประกอบด้้วย 5 กลุ่่ม� แผนงาน ซึ่่ง� แต่่ละกลุ่่ม� แผนงานมีีภารกิิจโดยสัังเขป
ดัังนี้้�
กลุ่่�มแผนงานการพััฒนานโยบายและสร้้างเป้้าหมายร่่วม
1. สนัับสนุุนศููนย์์อำำ�นวยการความปลอดภััยทางถนน (ศปถ.) ดำำ�เนิินงานตามแผนทศวรรษแห่่งความปลอดภััยทางถนนโลก
ฉบัับที่่� 2 (2021-2030) ที่่�มุ่่�งเน้้นการลดการเสีียชีีวิิตลงให้้ได้้ครึ่่�งภายในปีี 2030 ภายใต้้แนวทางการดำำ�เนิินงาน 5 เสาหลััก
รวมถึึงสนัับสนุุนเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน (The Sustainable Development Goals: SDGs) ของรััฐบาลที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับ
การลดอััตราผู้้�เสีียชีีวิิตจากการบาดเจ็็บจากอุุบััติิเหตุุทางถนน และมุ่่�งเน้้นสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อน “ตำำ�บลขัับขี่่�ปลอดภััย”
	ผ่่านกลไกหลัักของ ศปถ.อำำ�เภอ และ ศปถ.อปท. และสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนงานตามแผนแม่่บทความปลอดภััยทางถนน
ฉบัับที่่� 5 ปีี พ.ศ. 2565-2570 ที่่�มุ่่�งเน้้นการลดการเสีียชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุทางถนนลงให้้เหลืือ 12 ต่่อแสนประชากร ซึ่่�งสอด
	คล้้องตามเป้้าหมายในแผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี รวมถึึงผลัักดัันให้้หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องปฏิิบัติั ติ ามแผนดัังที่่ก� ล่่าวมาข้้างต้้น
2. ผลัักดัันและสนัับสนุุนให้้การดำำ�เนิินงานตามทิิศทาง “แผนทศวรรษแห่่งความปลอดภััยทางถนนโลก ฉบัับที่่� 2 (2021-2030)”
ของสหประชาชาติิและกรอบแผนทศวรรษความปลอดภััยทางถนนของ ศปถ. เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ ได้้แก่่ (1) สนัับสนุุน
กลไกการจััดการของ ศปถ. ทั้้�งในระดัับชาติิ จัังหวััด อำำ�เภอ และท้้องถิ่่�น และคณะอนุุกรรมการ ศปถ. ที่่�มีีอยู่่� ให้้สามารถ
	ดำำ�เนิินงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ โดยพััฒนาให้้เกิิดระบบกำำ�กับั ติิดตามการทำำ�งาน (Feedback loop) โดยเฉพาะพื้้�นที่่�เสี่่ย� ง
	ที่่�มีีอุุบััติิเหตุุและการเสีียชีีวิิตสููง และแก้้ปััญหาในกลุ่่�มเสี่่�ยง โดยเฉพาะผู้้�ใช้้รถจัักรยานยนต์์ และเยาวชน ควบคู่่�ไปกัับการ
เชื่่อ� มโยงบทบาทของหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง (2) สนัับสนุุนกลไกด้้านข้้อมููล MIS และการติิดตามกำำ�กับั ประเมิินผล (Monitoring
and Evaluation: M&E) ให้้มีีประสิิทธิิภาพ ตลอดจนการนำำ�ปฏิิญญาสตอกโฮล์์ม จากการประชุุมผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
ทุุกประเทศที่่�ร่่วมประชุุมด้้านความปลอดภััยทางถนนระดัับโลก ครั้้�งที่่� 3 (The 3rd Global Ministerial Conference on
Road Safety) ณ กรุุงสตอกโฮล์์ม ประเทศสวีีเดน สาระสำำ�คััญ 18 ข้้อ /24 เพื่่�อผลัักดัันให้้บรรลุุ Global Goals ในปีี 2030
มาพััฒนาและปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานตาม 5 เสาหลััก และนำำ�กรอบทิิศทาง 12 เป้้าหมายโลกเพื่่�อความปลอดภััยทางถนน
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มาขัับเคลื่่�อนให้้หน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก เร่่งดำำ�เนิินการอย่่างเป็็นรููปธรรมและมีีแผนในการทำำ�งานที่่�ชััดเจน (3) สนัับสนุุน
การบัังคัับใช้้กฎหมายเพื่่อ� ความปลอดภััยทางถนนโดยใช้้เทคโนโลยีีและดิิจิทัิ ลั เข้้ามาเสริิมให้้มีีประสิิทธิภิ าพ ผ่่านหน่่วยงาน/
	คณะกรรมการที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ คณะอนุุกรรมการศููนย์์ปฏิิบััติิการความปลอดภััยทางถนนด้้านการบัังคัับใช้้กฎหมายจัังหวััด
ภายใต้้ ศปถ.
3.	ร่่วมผลัักดัันจุุดคานงััดสำำ�คััญทางนโยบายให้้เกิิดกระบวนการนโยบายและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการป้้องกัันแก้้ไขปััญหา
	อุุบััติเิ หตุุจราจร รวมถึึงการบัังคัับใช้้กฎหมาย และกระตุ้้�นให้้เกิิดการขัับเคลื่่�อนร่่วมกััน และสร้้างมาตรการเสริิมการบัังคัับใช้้
กฎหมาย เพื่่อ� ลดปััจจััยเสี่่ย� งทั้้ง� การดื่่ม� แล้้วขัับ การไม่่สวมหมวกนิิรภััย การขัับรถเร็็วเกิินกฎหมายกำำ�หนด ปััญหารถจัักรยานยนต์์
และการบููรณาการด่่านชุุมชนในการตรวจเตืือนการดื่่�มแล้้วขัับและการสวมหมวกนิิรภััย กัับการควบคุุมการแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด-19 ในระดัับจัังหวััดและพื้้�นที่่� เป็็นต้้น โดยสนัับสนุุนการใช้้เทคโนโลยีีและดิิจิทัิ ัลเข้้ามาเสริิมให้้การดำำ�เนิินงานให้้มีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
4. สนัับสนุุนศููนย์์วิิชาการเพื่่�อความปลอดภััยทางถนน (ศวปถ.) และเครืือข่่ายภาคีี พััฒนาข้้อเสนอนโยบายที่่�ส่่งผลกระทบสููง
	จากฐานวิิชาการเสนอในการประชุุมสำำ�คััญเพื่่�อให้้ข้้อเสนอได้้รัับการแก้้ไข และการจััดเวทีีวิิชาการสาธารณะในเรื่่�องที่่�เป็็น
ประเด็็นตามสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น รวมถึึงสนัับสนุุนภาคีีเครืือข่่าย ภาคประชาสัังคม ให้้สนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนนโยบายร่่วม
	กัับหน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง
5. ผลัักดัันนโยบายเจาะพื้้น� ที่่เ� สี่่ย� ง ประเด็็นเสี่่ย� ง และกลุ่ม�่ เสี่่ย� งสููงต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุทางถนน เพื่่อ� ควบคุุมความปลอดภััยทางถนน
โดยมุ่่�งเน้้นประเด็็น รถจัักรยานยนต์์ปลอดภััย และลดพฤติิกรรมเสี่่�ยงสำำ�คััญ คืือ ดื่่�มแล้้วขัับ ไม่่สวมหมวกนิิรภััย ขัับรถเร็็ว
เช่่น การจััดการความเร็็ว พรบ.จราจรทางบก ฉบัับปรัับปรุุงปีี 2563 รถจัักรยานยนต์์ รถจัักรยานยนต์์ไฟฟ้้า กำำ�หนดรถที่่�ผลิิต
ขายต้้องมีีความเร็็วไม่่เกิินกำำ�หนด การควบคุุมการปรัับแต่่งความเร็็วรถ ควบคู่่�กัับการลดพฤติิกรรมเสี่่�ยง เป็็นต้้น โดยมุ่่�งเน้้น
สนัับสนุุนหน่่วยงานที่่�มีีส่่วนสำำ�คัญ
ั ให้้ดำ�ำ เนิินการด้้านการบัังคัับใช้้กฎหมายในระดัับปฏิิบัติั กิ ารให้้มีีประสิิทธิภิ าพยิ่่ง� ขึ้้น� และใน
	ด้้านการเพิ่่�มมาตรฐานความปลอดภััยในรถสาธารณะ รถโรงเรีียน รถทััศนาจร และสนัับสนุุนให้้เกิิดระบบขนส่่งมวลชนที่่�
เข้้าถึึงง่่ายทั่่�วถึึงและเป็็นธรรม
6. ประสานความร่่วมมืือกัับองค์์การอนามััยโลก องค์์กรระดัับนานาชาติิ และหน่่วยงานภาคนโยบายในประเทศไทยที่่ห� ลากหลาย
ได้้แก่่ ศููนย์์อำ�ำ นวยการความปลอดภััยทางถนน สำำ�นักั งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ สำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิ กระทรวง
	คมนาคม กระทรวงศึึกษาธิิการ กระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุุข องค์์กรปกครอง
	ส่่วนท้้องถิ่่�น กระทรวงอุุตสาหกรรม สถาบัันการแพทย์์ฉุุกเฉิินแห่่งชาติิ กรุุงเทพมหานคร สำำ�นัักงานคณะกรรมการสภาวิิจััย
แห่่งชาติิ คณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ กองทุุนเพื่่�อความปลอดภััยในการใช้้รถใช้้ถนน และหน่่วยงานอื่่�นๆ ในการเชื่่�อม
ประสานและพััฒนายุุทธศาสตร์์ด้า้ นความปลอดภััยทางถนนตามนโยบายทศวรรษความปลอดภััยทางถนนของสหประชาชาติิ
ฉบัับที่่� 2 ค.ศ. 2021 - 2030 และยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี
7. สนัับสนุุนให้้เกิิดการใช้้เทคโนโลยีียุุคดิิจิิทััลเข้้ามาช่่วยเพื่่�อการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาอุุบััติิเหตุุทางถนนให้้เพิ่่�มมากขึ้้�น เช่่น
การใช้้กล้้อง CCTV ตรวจจัับและสำำ�รวจอััตราการสวมหมวกนิิรภััย การการใช้้กล้้องหน้้ารถเพื่่�อควบคุุมพฤติิกรรมการขัับขี่่�
และทำำ�ให้้สัังคมเกิิดการดููแลซึ่่ง� กัันและกัันให้้เกิิดการขัับขี่่�ที่่ป� ลอดภััย การบัังคัับใช้้กฎหมายและสืืบสวนสาเหตุุอุุบััติเิ หตุุ เพื่่�อ
รองรัับการเปลี่่�ยนแปลงทางด้้านเทคโนโลยีีของโลก และรองรัับสถานการณ์์ที่่�ไม่่ปกติิ อาทิิ การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
เป็็นต้้น

/24 Road Safety Newstizen, “เปิิดสาระสำำ�คััญของปฏิิญญาสตอกโฮล์์มด้้านความปลอดภััยทางถนนระดัับโลก ครั้้�งที่่� 3”, (2563),
เข้้าถึึงได้้จาก: https://www.roadsafetynewstizen.com/2020/02/28/declaration/
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แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่่�มแผนงานเครืือข่่ายภาคประชาชนและการรณรงค์์ประชาสััมพัันธ์์
สนัับสนุุนสำำ�นัักงานเครืือข่่ายลดอุุบััติิเหตุุ มููลนิิธิิเมาไม่่ขัับ ชมรมคนห่่วงหััว เครืือข่่ายหมออนามััย เครืือข่่ายรถโดยสารปลอดภััย
มููลนิิธิเิ พื่่อ� ผู้้�บริโิ ภค เครืือข่่ายสื่่อ� มวลชน เครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ และเครืือข่่ายภาคประชาชน ในการประสานงาน ขยายเครืือข่่าย
และรณรงค์์ประชาสััมพัันธ์์
1. รณรงค์์สร้้างสร้้างความตระหนัักรู้้�และวััฒนธรรมความปลอดภััย สื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์ ให้้เกิิดการรัับรู้้� สร้้างจิิตสำำ�นึึก
	ความปลอดภััย และความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ (Health literacy) ในกลุ่่�มเด็็กและเยาวชน สถานศึึกษา สถานประกอบการ
	ครอบครััว ชุุมชนท้้องถิ่่�น พััฒนาให้้เกิิดเป็็นวััฒนธรรมการขัับขี่่�ปลอดภััยและไม่่ยอมรัับพฤติิกรรมที่่�ไม่่ถููกต้้อง สร้้างความ
	รัับผิดิ ชอบร่่วมต่่อปััญหาอุุบัติั เิ หตุุให้้กับสั
ั งั คมและสื่่อ� มวลชน และสนัับสนุุนให้้เกิิดการเฝ้้าระวัังผู้้ก� ระทำำ�ผิดิ กฎจราจรและสื่่อ� สาร
	ผ่่านสัังคมออนไลน์์ (Social sanction) และเน้้นสื่่�อสารให้้ประชาชนและสัังคมดููแลกัันและกััน สร้้างมาตรฐานของสัังคมใน
เรื่่อ� งวิินัยั จราจร เน้้นการไม่่ยอมรัับพฤติิกรรมการขัับขี่่ที่่� ไ� ม่่ปลอดภััย และการสร้้างค่่านิิยมความปลอดภััยในการลดอุุบัติั เิ หตุุ
และปรัับเปลี่่�ยนการเลืือกใช้้รถโดยสารที่่�ปลอดภััย ทั้้�งรถจัักรยานยนต์์ รถโดยสารสาธารณะ รถตู้้� รถนัักเรีียน รถทััศนาจร
	ส่่งเสริิมพฤติิกรรมการใช้้รถใช้้ถนนให้้มีีความปลอดภััย โดยเฉพาะการลดพฤติิกรรมเสี่่ย� ง เช่่น การส่่งเสริิมการสวมหมวกนิิรภััย
การขัับรถในความเร็็วตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด การดื่่�มไม่่ขัับ การคาดเข็็มขััดนิิรภััยทุุกที่่�นั่่�ง เป็็นต้้น รวมทั้้�งการสื่่�อสารข้้อมููล
และกรณีีอุุบััติิเหตุุทางถนนที่่�ส่่งผลกระทบต่่อความสนใจของสัังคมและกลุ่่�มเป้้าหมายเฉพาะ และนำำ�ไปสู่่�การกำำ�หนด
นโยบายสาธารณะ ตลอดจนการรณรงค์์เพื่่�อลดปััญหาการเกิิดอุุบััติิเหตุุในกลุ่่�มเสี่่�ยงและกลุ่่�มเป้้าหมายหลัักที่่�เป็็นเด็็กและ
เยาวชน และสนัับสนุุนการเสริิมสร้้างวิินััยจราจรควบคู่่�กัับการบัังคัับใช้้กฎหมาย และสนัับสนุุนการใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย
เข้้ามาเสริิมการสื่่�อสารสาธารณะ เช่่น Social Media ติิดตั้้�งกล้้องติิดรถยนต์์ เป็็นต้้น
2.	ส่่งเสริิมให้้เกิิดผู้้�นำำ�ความปลอดภััย และสร้้างผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลงโดยเฉพาะในกลุ่่�มเด็็กและเยาวชน และมีี “มาตรการ
	ทางสัังคม” “มาตรการองค์์กร” และ “มาตรการชุุมชน” ที่่เ� อื้้อ� ต่่อการส่่งเสริิมวััฒนธรรมความปลอดภััยทางถนน เช่่น มาตรการ
	ส่่งเสริิมการสวมหมวกนิิรภััยของบุุคลากร นัักเรีียน นัักศึึกษา ในองค์์กร มาตรการในการขัับขี่่ร� ถของบุุคลากรหน่่วยงาน เป็็นต้้น
รวมถึึงขยายเครืือข่่ายในกลุ่ม�่ ผู้้�นำ�ท
ำ างความคิิดในสัังคมออนไลน์์ (Influencer) เครืือข่่ายรถจัักรยานยนต์์ปลอดภััย เครืือข่่าย
	ผู้้�ได้้รัับผลกระทบ ภาคเอกชน และเครืือข่่ายจิิตอาสา
3.	ส่่งเสริิมการสร้้างความตระหนัักเพื่่อ� ป้้องกัันการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุทางถนนโดยเฉพาะในกลุ่ม่� เด็็กและเยาวชน และเน้้นการปลููกฝััง
	ความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพ (Health literacy) และปลููกฝัังความยัับยั้้ง� ชั่่ง� ใจในเรื่อ�่ งวิินัยั จราจรอัันจะช่่วยส่่งผลต่่อการมีีพฤติิกรรม
การขัับขี่่�ที่่�ดีี โดยเริ่่�มจากระดัับปฐมวััย และสร้้างโอกาสในการเชื่่�อมประสานผ่่านกลไกของกระทรวงศึึกษาธิิการเพื่่�อให้้เกิิด
	ความยั่่�งยืืนของการจััดการเรีียนรู้้�ในเรื่่�องความปลอดภััย
4.	ส่่งเสริิมให้้เกิิดความร่่วมมืือ และมีีการจััดการการสื่่อ� สารสาธารณะในเชิิงยุุทธศาสตร์์ ทั้้�งด้้านเนื้้�อหา รููปแบบ ช่่องทางสื่่อ� สาร
	สื่่อ� สารมวลชนต่่างๆ อาทิิ การมีีแผนยุุทธศาสตร์์ด้า้ นการสื่่อ� สารความปลอดภััยทางถนน มีีการพััฒนาความรู้�ด้้ า้ นความปลอดภััย
	ทางถนนให้้กับสื่
ั อ�่ สารมวลชน ส่่งเสริิมให้้เกิิด “แกนนำำ�และสื่่อ� ต้้นแบบ” และ “เครืือข่่ายสื่่อ� ” ที่่�ทำ�ำ งานด้้านอุุบัติั เิ หตุุทางถนน
เพิ่่�มการแปลงสารในเรื่่�องความปลอดภััยให้้หลากหลาย สะดวกในการเข้้าถึึงและเข้้าใจง่่าย ผ่่านช่่องทางต่่างๆ รวมทั้้�งสื่่�อ
ออนไลน์์ มีีการนำำ�เสนอและการเกาะติิด ในกรณีีเหตุุการณ์์สำ�คั
ำ ญ
ั ส่่งผลกระทบต่่อความสนใจของสัังคม และกลุ่่ม� เป้้าหมายเฉพาะ
เพื่่�อผลัักดัันให้้เกิิดนโยบายสาธารณะด้้านความปลอดภััยที่่�เหมาะสม
5. สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานในพื้้�นที่่� หนุุนเสริิมท้้องถิ่่น� ชุุมชนเข้้ามาจััดระบบเฝ้้าระวัังป้้องกัันอุุบัติั เิ หตุุทางถนนอย่่างยั่่ง� ยืืน ขยาย
	จำำ�นวนภาคีีเครืือข่่ายให้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินงาน และพััฒนาศัักยภาพภาคีีภาคประชาสัังคมในการดำำ�เนิินงาน ส่่งเสริิม
และสนัับสนุุนองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น หน่่วยงานองค์์กร ภาคธุุรกิิจ มููลนิิธิิ ภาคประชาสัังคม และสื่่�อมวลชนทุุกแขนง
ให้้เข้้ามามีีบทบาท และมีีความเข้้มแข็็งในการดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััยทางถนนเพิ่่�มมากขึ้้�น และมุ่่�งเน้้นการสร้้างและ
ขยายความร่่วมมืือกัับองค์์การปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� เชื่่อ� มหน่่วยงานท้้องถิ่่น� เข้้ามาเป็็นแนวร่่วมในการสร้้างแพลตฟอร์์มทำำ�งาน
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แบบมุ่่�งเป้้าระดัับพื้้�นที่่� เพื่่�อสื่่�อสารในชุุมชนและเป็็นกลไกเฝ้้าระวััง เสริิมสร้้างการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� ให้้ท้้องถิ่่�นเห็็นความ
	สำำ�คััญและประโยชน์์ที่่�จะเกิิดขึ้้�น
6. ขยายความร่่วมมืือกัับภาครััฐ เอกชน ท้้องถิ่่น� ชุุมชน เช่่น สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย สภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย สมาคมผู้้ป� ระกอบการรถจัักรยานยนต์์ หอการค้้าจัังหวััด ภาคเอกชน และภาคประชาสัังคม
และเครืือข่่ายจิิตอาสาต่่างๆ ให้้ร่่วมลงทุุนเพื่่�อร่่วมสร้้างความปลอดภััยทางถนนให้้มากยิ่่�งขึ้้�น โดยใช้้โอกาสการแสดงความ
	รัับผิิดชอบต่่อสัังคมในการขยายการทำำ�งานร่่วมกัับภาคเอกชน
7.	พััฒนาเครืือข่่ายเฝ้้าระวัังระดัับพื้้น� ที่่� (Road Safety Watch) เพื่่อ� ให้้เป็็นผู้้�นำ�ำ ในการให้้ความรู้แ�้ ละสื่่อ� สารกัับประชาชนในพื้้น� ที่่�
ให้้มีีความรู้้� ความเข้้าใจ ความตระหนััก เพื่่�อทำำ�ให้้ประชาชนเกิิดพฤติิกรรมการใช้้รถใช้้ถนนที่่�ปลอดภััย และร่่วมกัันทำำ�ให้้คน
ไทยมีีวััฒนธรรมความปลอดภััยในการใช้้รถใช้้ถนน โดยการเชื่่�อมประสานระหว่่างเครืือข่่ายวิิชาการในระดัับภููมิิภาคหรืือ
จัังหวััด กัับ เครืือข่่ายสื่่�อมวลชนภููมิิภาค และเครืือข่่ายภาคประชาชนต่่างๆ
กลุ่่�มแผนงานโครงสร้้างและการบููรณาการป้้องกัันและลดอุุบััติิเหตุุทางถนน
ในระดัับพื้้�นที่่�
1. สนัับสนุุนการวางแผนงานอย่่างมีีส่่วนร่่วม และการบููรณาการการดำำ�เนิินงานทุุกภาคส่่วนทั้้ง� ราชการ ท้้องถิ่่น� เอกชน และชุุมชน
ในการป้้องกัันและลดปััญหาอุุบััติิเหตุุทางถนนในระดัับจัังหวััด และขยายออกไปทั้้�งระดัับอำำ�เภอ และองค์์กรปกครอง
	ส่่วนท้้องถิ่่น� โดยเน้้นการสนัับสนุุนจัังหวััดที่่�มีีการยกระดัับการพััฒนาการลดอุุบัติั เิ หตุุทางถนนทั้้�งจัังหวััด และสร้้างนวััตกรรม
การป้้องกัันอุุบััติิเหตุุทางถนนและสนัับสนุุนผลสััมฤทธิ์์�ของการทำำ�งานเพื่่�อลดปััญหาในพื้้�นที่่� กำำ�กัับติิดตามผลระดัับจัังหวััด
2. สนัับสนุุนให้้จัังหวััด กำำ�หนดนโยบาย ตั้้�งเป้้าหมายลดการตายจากอุุบััติิเหตุุทางถนนและการลดความเสี่่�ยงสำำ�คััญ เช่่น
	ลดอััตราการดื่่�มแล้้วขัับ เพิ่่�มอััตราการสวมหมวกนิิรภััย เป็็นต้้น และติิดตามประเมิินผลการทำำ�งาน โดยมุ่่�งเน้้นพื้้�นที่่�เสี่่�ยง
3. สนัับสนุุนกลไกการจััดการความปลอดภััยทางถนนในระดัับต่่างๆ ให้้เข้้มแข็็ง โดยเฉพาะระดัับอำำ�เภอและพื้้�นที่่� เช่่น ศปถ.
	อำำ�เภอ ศปถ.อปท. การทำำ�งานระดัับอำำ�เภอของ สธ. ได้้แก่่ คณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตอำำ�เภอ (พชอ.) และการ
	ดำำ�เนิินงานป้้องกัันอุุบััติิเหตุุทางถนนระดัับอำำ�เภอ (District-Road Traffic Injury: D-RTI) เป็็นต้้น
4.	ส่่งเสริิมผลัักดัันให้้เกิิดการสร้้างและพััฒนาข้้อเสนอนโยบายและข้้อปฏิิบััติิ ในระดัับจัังหวััด ระดัับอำำ�เภอ และระดัับพื้้�นที่่�
เสนอให้้หน่่วยงานที่่�รับผิ
ั ดิ ชอบแก้้ไขปััญหา และรวบรวมเป็็นข้้อเสนอมายัังส่่วนกลางเพื่่อ� ให้้เกิิดการขัับเคลื่่อ� นนโยบายระดัับ
ชาติิ และกระตุ้้�นให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องขัับเคลื่่�อนเรื่่�องความปลอดภััยทางถนนอย่่างเป็็นระบบ เช่่น ผลัักดัันให้้เป็็นวาระ
ประชุุมประจำำ�ของจัังหวััด เป็็นต้้น
5.	ส่่งเสริิมให้้มีีผู้้�เชื่่�อมประสาน (Change agent) ด้้านความปลอดภััยในระดัับต่่างๆ ที่่�มีีศัักยภาพที่่�เหมาะสมกัับการขัับเคลื่่�อน
งาน เพื่่อ� กระตุ้้�น จััดการความรู้้� และเชื่่อ� มโยงการทำำ�งานของเครืือข่่ายให้้เสริิมพลัังซึ่่ง� กััน และขยายผลการดำำ�เนิินงาน รวมทั้้�ง
ยกระดัับการขัับเคลื่่อ� นไปสู่่แ� ผนปฏิิบัติั กิ ารระดัับจัังหวััด ระดัับอำำ�เภอ และระดัับตำ�บล
ำ โดยมุ่่ง� เน้้นพััฒนาเพิ่่�มในพื้้�นที่่�อำ�ำ เภอ
เสี่่�ยงและตำำ�บลที่่�มีีความเสี่่�ยง
6. สนัับสนุุนคณะทำำ�งานวิิชาการ ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นที่่�ปรึึกษา กำำ�กัับดููแลทางด้้านวิิชาการแก่่จัังหวััดและพื้้�นที่่� รวมทั้้�งการจััดเวทีี
แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� ถอดบทเรีียนการดำำ�เนิินงานป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาอุุบััติิเหตุุ เพื่่�อขยายผลต้้นแบบที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ
	สู่่�พื้้น� ที่่�อื่น�่ รวมทั้้�งประมวลผลชุุดความรู้้�ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั จััดทำำ�เป็็นข้้อเสนอ เผยแพร่่ผ่่านช่่องทางสื่่อ� ต่่างๆ และเพื่่อ� ให้้เกิิดพลัังในการ
	ขัับเคลื่่�อนนโยบาย
7. เชื่่อ� มประสานเครืือข่่ายเฝ้้าระวััง (Road Safety Watch) ในระดัับพื้้น� ที่่� ระหว่่างนัักวิิชาการในระดัับภููมิภิ าคหรืือจัังหวััดของ
สอจร. กัับ เครืือข่่ายสื่่�อภููมิิภาค ให้้เป็็นผู้้�นำำ�ความรู้้�และสื่่�อสารกัับประชาชน เพื่่�อสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของสัังคมในการร่่วม
สร้้างความปลอดภััยทางถนน
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8. ผลัักดัันให้้เกิิดต้้นแบบความปลอดภััยทางถนนในระดัับจัังหวััด/พื้้�นที่่� โดยสานพลัังเชื่่�อมกัับภาคีีเครืือข่่ายทั้้�งภาครััฐ เอกชน
ภาคประชาชน ท้้องถิ่่น� เพื่่อ� สร้้างมาตรการทางสัังคม มาตรการองค์์กร และมาตรการชุุมชน ด้้านความปลอดภััยทางถนนในองค์์กร
หน่่วยงาน ท้้องถิ่่�นต่่างๆ ทั่่�วประเทศ
9. สนัับสนุุนการป้้องกัันและลดปััญหาอุุบััติิเหตุุทางถนน โดยเน้้นการพััฒนาให้้เกิิดกลไกการจััดการความปลอดภััยทางถนนใน
ระดัับอำ�ำ เภอ (ศปถ.อำำ�เภอ) ระดัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� และชุุมชน (ศปถ.อปท.) โดยผลัักดัันให้้อำ�ำ เภอและท้้องถิ่่น� เห็็น
	ความสำำ�คััญกัับเรื่่�องความปลอดภััยทางถนน และสามารถดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาได้้ด้้วยตนเอง พร้้อมกัับมีีมาตรการของ
	ท้้องถิ่่�นและชุุมชน
10.	ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้เกิิดการใช้้ข้้อมููล “สถานการณ์์ความปลอดภััยทางถนนจัังหวััด (Ranking)” เพื่่�อกำำ�กัับติิดตามการ
	ทำำ�งานในระดัับจัังหวััดและพื้้�นที่่� เพื่่�อเป้้าหมายการลดการเกิิดอุุบััติิเหตุุทางถนนของจัังหวััดและพื้้�นที่่� ตลอดจนการติิดตาม
ประเมิินโดยให้้ข้อ้ มููลย้้อนกลัับ (Feedback loop) ผ่่านผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด และผู้้�บริหิ ารหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องในจัังหวััด เพื่่อ�
	ทำำ�ให้้เกิิดการสั่่ง� การแก้้ไขปััญหาต่่อไป โดยมุ่่ง� เน้้นการแก้้ไขปััญหาหลัักสำำ�คัญ
ั ได้้แก่่ อุุบัติั เิ หตุุที่่เ� กิิดในกลุ่ม�่ ผู้้ใ� ช้้รถจัักรยานยนต์์
พฤติิกรรมเสี่่�ยงสำำ�คััญเช่่น ดื่่�มแล้้วขัับ ขัับรถเร็็ว ไม่่สวมหมวกนิิรภััย เป็็นต้้น โดยเน้้นกระตุ้้�นให้้เกิิดการจััดการในอำำ�เภอเสี่่�ยง
	พื้้�นที่่�เสี่่�ยง
กลุ่่�มแผนงานการพััฒนาระบบข้้อมููลสารสนเทศและจััดการความรู้้�ด้้านอุุบัติ
ั เิ หตุุจราจร
1. สนัับสนุุนการสร้้างองค์์ความรู้้�ใหม่่ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการพััฒนานโยบายสาธารณะและการดำำ�เนิินการที่่�เกี่่�ยวข้้องเรื่่�องของความ
ปลอดภััยทางถนนของประเทศไทย และสร้้างงานวิิจัยั ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ตามความจำำ�เป็็นของสถานการณ์์ อาทิิ การศึึกษาและวิิเคราะห์์
มาตรการจััดการความเร็็วของประเทศ การวิิจััยเพื่่�อประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีและดิิจิิทัลั เพื่่�อความปลอดภััยทางถนน เช่่น การ
	สำำ�รวจและการบัังคัับใช้้การสวมหมวกนิิรภััยโดยใช้้กล้้องวงจรปิิด การใช้้เทคโนโลยีีและดิิจิิทัลั สนัับสนุุนการตั้้�งด่่านตรวจดื่่�ม
แล้้วขัับ และการสอบสวนอุุบััติิเหตุุ เป็็นต้้น
2. สนัับสนุุนการศึึกษาวิิจััยเชิิงลึึก เพื่่�อค้้นหาแนวทางในการทำำ�งานเพื่่�อให้้สามารถบรรลุุเป้้าหมายการลดอุุบััติิเหตุุและการเสีีย
	ชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุทางถนนได้้มากยิ่่�งขึ้้�น เช่่น ศึึกษาพลวััตทางเศรษฐกิิจสัังคมและวััฒนธรรมที่่�ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมการใช้้รถ
จัักรยานยนต์์ของคนไทย อุุบัติั เิ หตุุรถจัักรยานยนต์์ในกลุ่ม�่ ธุุรกิิจจััดส่่งอาหาร (Food rider) การเข้้าถึึงและการมีีบริิการขนส่่ง
มวลชนสาธารณะกัับการใช้้ยานพาหนะส่่วนตััว การค้้นหากลวิิธีีป้อ้ งกัันและแก้้ไขอุุบัติั เิ หตุุทางถนนที่่�เหมาะสมกัับบริบท
ิ ของ
	พื้้�นที่่�/ภููมิิภาค/วััฒนธรรม เป็็นต้้น
3.	พััฒนาฐานข้้อมููลสำำ�รวจพฤติิกรรมเสี่่ย� งหลัักของผู้้ใ� ช้้รถใช้้ถนนระดัับจัังหวััดที่่�มีีความต่่อเนื่่อ� งและครอบคลุุมพื้้�นที่่�ทั่่ว� ประเทศ
อย่่างเป็็นระบบโดยเน้้นการใช้้เทคโนโลยีีและดิิจิทัิ ลั รวมถึึงการจััดทำำ�รายงานสถานการณ์์อุบัุ ติั เิ หตุุทางถนนของประเทศไทย
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี ตลอดจนการยกระดัับการเฝ้้าระวัังและติิดตามสถานการณ์์ความปลอดภััยทางถนนให้้ครอบคลุุมถึึงปััจจััย
	สำำ�คัญ
ั ต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เช่่น การใช้้รถใช้้ถนนที่่ม� ากขึ้้น� ในกลุ่ม�่ ธุุรกิิจจััดส่่งอาหาร (Food rider) กลุ่ม�่ ธุุรกิิจขนส่่งสิินค้้าและบริิการ
4.	ส่่งเสริิมการใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลและองค์์ความรู้้ใ� นการวางแผนพััฒนายุุทธศาสตร์์และดำำ�เนิินมาตรการแก้้ไขปััญหาอุุบัติั เิ หตุุ
	จราจรทั้้�งในระดัับประเทศ ระดัับภููมิภิ าค ระดัับจัังหวััด และระดัับพื้้น� ที่่� อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพและเป็็นรููปธรรม รวมถึึงพััฒนา
กระบวนการนำำ�เสนอข้้อมููลความรู้้�สู่่ก� ลุ่่ม� เป้้าหมายเฉพาะให้้มีีประสิิทธิภิ าพ เช่่น ข้้อเสนอเชิิงนโยบาย จััดทำำ�ข้อ้ มููลและเอกสาร
ประกอบการประชุุม ศปถ.จัังหวััด ศปถ.อำำ�เภอ ศปถ.อปท. และการจััดเวทีีร่่วมกัับสื่่�อมวลชน เป็็นต้้น
5. สนัับสนุุนการติิดตามประสิิทธิิภาพของมาตรการหลัักต่่างๆ และสนัับสนุุนให้้เกิิดกลไกการกำำ�กัับติิดตามการดำำ�เนิินงานของ
ศปถ. ให้้มีีระบบสะท้้อนกลัับ (Feedback loop) และเน้้นการพััฒนาศัักยภาพให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�ผู้�ป้ ฏิิบััติิงานให้้มีีความรู้้�ความ
สามารถและทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งส่่วนกลางและระดัับพื้้�นที่่� รวมไปถึึงสะท้้อนกลัับให้้กัับสัังคมและสาธารณะ
ได้้รัับรู้้�ผ่่านแกนนำำ�นัักวิิชาการและภาคีีเครืือข่่ายในพื้้�นที่่�
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6. สนัับสนุุนให้้เกิิดการจััดการความรู้้แ� ละพััฒนาชุุดความรู้้� แปลงองค์์ความรู้้ใ� ห้้เป็็นคู่่มืื� อและเครื่่อ� งมืือ (Toolkits) ที่่�พร้้อมนำำ�ไป
ปฏิิบัติั ติ ามและขยายผล และเพื่่อ� สร้้างความรอบรู้้�ทางสุุขภาพด้้านความปลอดภััยทางถนน (Health literacy) ผ่่านช่่องทาง
หรืือ Platform ออนไลน์์ รวมไปถึึงเพื่่�อการสื่่�อสารสาธารณะ โดยมุ่่�งเน้้นการสร้้างและรวบรวมองค์์ความรู้้�และข้้อมููลจากที่่�
	ต่่างๆ จััดทำำ�เป็็นฐานข้้อมููลด้้านอุุบัติั เิ หตุุทางถนน แปลงเป็็นข่่าวสาร และสื่่อ� สารไปในช่่องทางที่่เ� หมาะสมให้้กับั กลุ่ม�่ เป้้าหมาย
	ทั้้�งระดัับนโยบาย ระดัับปฏิิบััติิ สื่่�อมวลชน และภาคประชาสัังคม
7. สนัับสนุุนให้้เกิิดกลไกการขัับเคลื่่อ� นงานวิิชาการในระดัับพื้้น� ที่่� ที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการและปััญหาของพื้้�นที่่� เพื่่อ� ให้้การ
แก้้ไขปััญหานั้้�นบนฐานวิิชาการ ผสานด้้วยการสร้้างกระบวนการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในพื้้�นที่่� หน่่วยงานองค์์กร ท้้องถิ่่�น
ภาคีีเครืือข่่าย และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
8. จััดประชุุมวิิชาการเรื่่อ� งความปลอดภััยทางถนนระดัับชาติิ เป็็นประจำำ�ทุุกสองปีี โดยสร้้างความร่่วมมืือ และความเป็็นเจ้้าของ
	ร่่วมระหว่่างหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภาครััฐเอกชนและประชาสัังคม
กลุ่่�มแผนงานการลดปััญหาจากการพนััน
1. สนัับสนุุนการพััฒนาวิิชาการและระบบข้้อมููล เพื่่อ� สนัับสนุุนส่่งเสริิมให้้เกิิดเรีียนรู้เ�้ ท่่าทัันต่่อสถานการณ์์ และตระหนัักถึึงปััญหา
และผลกระทบต่่อสุุขภาพ สัังคมและเศรษฐกิิจ และป้้องกัันนัักพนัันหน้้าใหม่่ ที่่�มุ่่�งดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
• สร้้างความรู้้� โดยการสนัับสนุุนทุุนวิิจััย 4 มิิติิ ได้้แก่่ อุุปสงค์์ อุุปทาน ผลกระทบ และมาตรการทางกฎหมาย หรืือการ
		ศึึกษาวิิจัยั เชิิงลึึกเฉพาะกลุ่่ม� เป้้าหมายสำำ�คัญ
ั เช่่น กลุ่่ม� เด็็กและเยาวชน กลุ่่ม� ผู้้�สููงอายุุ กลุ่่ม� แรงงาน กลุ่่ม� เปราะบาง ตลอด
		จนการศึึกษาเชิิงลึึกเฉพาะประเภทการพนััน ได้้แก่่ การพนัันในงานบุุญประเพณีี การพนัันออนไลน์์ การพนัันกีีฬา
• เผยแพร่่องค์์ความรู้้� ผ่่านทางเว็็บไซต์์ www.gamblingstudy-th.org รวมทั้้�งเฟซบุ๊๊�ก “ศููนย์์ศึึกษาปััญหาการพนััน”
		จุุลสาร “ทัันเกม” เวทีีเสวนาวิิชาการ ประชุุมวิิชาการพนััน เพื่่�อเผยแพร่่ผลงานวิิจััย องค์์ความรู้้� ต่่อสาธารณะและ
		สื่่�อสารมวลชน รวมทั้้�งเป็็นข้้อมููลสำำ�คััญที่่�ภาคีีเครืือข่่ายนำำ�ไปใช้้วางแผนขัับเคลื่่�อนงาน
2.	พััฒนาเครืือข่่ายนัักรณรงค์์และขยายเครืือข่่ายผู้้�ได้้รัับผลกระทบให้้มีีส่่วนร่่วมในการพััฒนานโยบายสาธารณะ มาตรการ
กฎกติิกา ข้้อตกลงร่่วม ระดัับพื้้�นที่่�หรืือชุุมชน และการรณรงค์์สร้้างความตระหนัักต่่อสัังคม เพื่่�อมุ่่�งสู่่�การลดผลกระทบต่่อ
กลุ่�ม่ เป้้าหมาย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเด็็กและเยาวชน มุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
•	พััฒนาเครืือข่่ายที่่�มีีอยู่่�เดิิมพร้้อมทั้้�งขยายพื้้�นที่่�การทำำ�งาน เช่่น ชุุมชน สถานศึึกษา สถานประกอบการ ตลอดจนชุุมชน
		 ออนไลน์์และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อสนัับสนุุนนโยบาย มาตรการต่่างๆ ให้้เกิิดการควบคุุมทางด้้านอุุปทาน การลด
		อุุปสงค์์ และการลดปััญหาจากการพนััน ตลอดจนการสนัับสนุุนให้้เกิิดกลไกการทำำ�งานเพื่่�อแก้้ไขปััญหาจากการพนััน
		 ในระดัับชาติิ
•	สื่่�อสารรณรงค์์สร้้างกระแสสัังคมให้้เกิิดการตื่่�นตััว ตระหนัักถึึงผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นจากปััญหาการพนััน และมีีส่่วนร่่วม
		 ในการช่่วยสื่่อ� สารลดปััญหาจากการพนััน รวมถึึงการสร้้างความรอบรู้้� (Gambling Literacy) ในการปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรม
		 และป้้องกัันนัักพนัันหน้้าใหม่่
• กลไกการเฝ้้าระวัังการโฆษณาหรืือการเชิิญชวนพนัันจากหลากหลายช่่องทาง โดยเฉพาะช่่องทางออนไลน์์ เพราะเข้้าถึึง
		ง่่ายแต่่ควบคุุมได้้ยาก ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อการเพิ่่�มพื้้�นที่่�การพนัันหรืือเกิิดนัักพนัันหน้้าใหม่่ เพื่่�อเป็็นข้้อมููลสำำ�คััญใน
		 การนำำ�ไปสื่่�อสาร สร้้างการมีีส่่วนร่่วมของสัังคม เพื่่�อสร้้างกลไกป้้องกัันและลดผลกระทบจากการพนััน
•	พััฒนาเครื่่อ� งมืือสร้้างความเท่่าทัันและลดผลกระทบจากการพนััน เช่่น หลัักสููตร ชุุดการเรีียนรู้้ห� รืือกิิจกรรม เพื่่อ� ใช้้เป็็น
		สื่่�อการเรีียนการสอนของสถานศึึกษา รวมทั้้�งเปิิดช่่องทางการให้้คำำ�ปรึึกษาผู้้�ประสบปััญหาจากการพนััน เชื่่�อมโยงสู่่�
		 ระบบบริิการสุุขภาพ โดยเฉพาะปััญหาทางจิิตเวช
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แนวทางการบููรณาการ
1.	ร่่วมในกระบวนการพััฒนาแนวทางการส่่งเสริิมการมีีวิิถีีชีีวิิตสุุขภาวะทั้้�ง 4 มิิติิ ที่่�ครอบคลุุมการจััดการความรู้้� การบริิหาร
ภาคีีเครืือข่่าย เพื่่อ� สนัับสนุุนกลไกการทำำ�งานเชิิงพื้้�นที่่� องค์์กร กลุ่่ม� ประชากร และระบบบริิการสุุขภาพ ให้้เป็็นฐานการขยาย
ผลและขัับเคลื่่�อนงานสร้้างเสริิมสุุขภาพแบบบููรณาการที่่�ตอบสนองต่่อเป้้าหมายเชิิงยุุทธศาสตร์์ของ สสส.
2.	พััฒนาช่่องการการบููรณาการงานร่่วมระหว่่างภาคีีเครืือข่่ายหลัักของ สสส. ระหว่่างภาคีีเครืือข่่ายภายนอก สสส. และ
ระหว่่างแผนเชิิงประเด็็น แผนเชิิงพื้้�นที่่� แผนเชิิงระบบและกลไก และแผนกลุ่่�มประชากร และระบบและสนัับสนุุนต่่างๆ ของ
สสส. เพื่่�อให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� และร่่วมสนัับสนุุนเป้้าหมายการลดอุุบััติิเหตุุทางถนนร่่วมกัันในทุุกระดัับ
3.	บููรณาการงานร่่วมกัับหน่่วยงานภาคนโยบาย เช่่น กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น กรมการปกครอง เพื่่�อขยายการทำำ�งาน
ในระดัับอำ�ำ เภอและองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เช่่น การขัับเคลื่่�อนตำำ�บลขัับขี่่�ปลอดภััย เป็็นต้้น
4. เชื่่�อมประเด็็นการทำำ�งานเพื่่�อลดปััจจััยเสี่่�ยงทั้้�ง เหล้้า บุุหรี่่� ยาเสพติิด อุุบััติิเหตุุทางถนน และการพนััน ผ่่านเครืือข่่าย
สถาบัันอุุดมศึึกษา เครืือข่่ายนัักวิิชาการระดัับภููมิิภาค โดยเน้้นการกำำ�หนดเป้้าหมาย/กรอบงาน (Framework) ร่่วมกััน
การส่่งต่่อชุุดความรู้�้ เครื่่อ� งมืือและคู่่มืื� อ ต้้นแบบการทำำ�งาน ที่่เ� น้้นยกระดัับสุขุ ภาวะของกลุ่่ม� เป้้าหมาย และพััฒนาให้้เกิิดวิิธีีการ
(How) รวมถึึงการร่่วมขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดต้้นแบบการทำำ�งานหรืือการขัับเคลื่่�อนนโยบายสาธารณะ
5. สร้้างพื้้�นที่่�แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ร่่วมกัันระหว่่างภาคีีหลัักสนัับสนุุนงานให้้สถานประกอบการ นิิคมอุุตสาหกรรม หน่่วยงาน
องค์์กรภาคเอกชน ดำำ�เนิินการเรื่อ�่ งสถานประกอบการปลอดเหล้้า ปลอดบุุหรี่่� และมีีมาตรการองค์์กรเพื่่อ� ความปลอดภััยทาง
	ถนน โดยเน้้นให้้เกิิดการจััดทำำ�ฐานข้้อมููลร่่วมกััน ทั้้�งชุุดความรู้้� คู่่มืื� อ เครื่่อ� งมืือสนัับสนุุน เพื่่อ� ร่่วมพััฒนาแนวทางการขยายผล
และสร้้างความยั่่�งยืืนในการทำำ�งานในภาคเอกชน และสถานศึึกษาตามแต่่ละช่่วงวััย
6. เชื่่�อมภาคีีเครืือข่่ายหลัักที่่�ดำำ�เนิินการในกลุ่่�มเครืือข่่ายต่่างๆ ได้้แก่่ เครืือข่่าย สอจร. ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก อสม. หมออนามััย
เครืือข่่ายเหยื่่�อเมาแล้้วขัับ และวััด ในการสนัับสนุุนให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ร่่วมกััน และร่่วมกำำ�หนดแนวทางบููรณาการ
งานร่่วมกััน
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ภาคีีหลััก
แผนการจััดการความปลอดภััยและปััจจััยเสี่่�ยงทางสัังคม มีีภาคีีหลัักทั้้�งภาคีีภาคนโยบาย ภาควิิชาการ และภาคประชาสัังคม
ร่่วมสนัับสนุุนงาน ดัังนี้้�

ภาคีีด้้าน
ความปลอดภััย
ทางถนน

ภาคนโยบาย
ศููนย์์อำำ�นวยการความปลอดภััยทางถนน กองบููรณาการความปลอดภััยทางถนน กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย
กระทรวงมหาดไทย สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ ตำำ�รวจภููธรภาค กองทุุนเพื่่�อความปลอดภััยในการใช้้รถใช้้ถนน กรมการขนส่่งทางบก
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม กรมคุุมประพฤติิ กระทรวงยุุติิธรรม กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น
กรมการปกครอง สถาบัันการแพทย์์ฉุุกเฉิินแห่่งชาติิ กองป้้องกัันการบาดเจ็็บ กรมควบคุุมโรค กองสาธารณสุุขฉุุกเฉิิน
กระทรวงสาธารณสุุข สำำ�นัักการจราจรและขนส่่ง กรุุงเทพมหานคร กรมประชาสััมพัันธ์์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุุตสาหกรรม
ภาควิิชาการ
ศููนย์์วิิชาการเพื่่�อความปลอดภััยทางถนน คณะทำำ�งานสนัับสนุุนการป้้องกัันอุุบััติิเหตุุจราจรระดัับจัังหวััด โรงพยาบาลขอนแก่่น
มููลนิิธิิไทยโรดส์์ สถาบัันเทคโนโลยีีแห่่งเอเชีีย
ภาคประชาสัังคม
มููลนิิธิิเมาไม่่ขัับ ชมรมคนห่่วงหััว เครืือข่่ายเหยื่่�อเมาแล้้วขัับ มููลนิิธิิเพื่่�อผู้้�บริิโภค สำำ�นัักงานเครืือข่่ายลดอุุบััติิเหตุุ
สมาคมเครืือข่่ายหมออนามััยวิิชาการ มููลนิิธิิเครืือข่่ายหมออนามััย สัันนิิบาตเทศบาลแห่่งประเทศไทย สมาคมองค์์การบริิหารส่่วน
ตำำ�บลแห่่งประเทศไทย สถาบัันพััฒนาองค์์กรเอกชน บริิษััท กลางคุ้้�มครองผู้้�ประสบภััยจากรถ จำำ�กััด สื่่�อมวลชน
ภาคธุุรกิิจเอกชนต่่างๆ

ภาคีีด้้าน
การลดปััญหา
จากการพนััน

ภาคนโยบาย
กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ โดยเฉพาะกรมกิิจการเด็็กและเยาวชน กรมพิินิิจและคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชน
กระทรวงยุุติิธรรม กระทรวงสาธารณสุุข โดยเฉพาะกรมสุุขภาพจิิต กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
กระทรวงศึึกษาธิิการ กระทรวงวััฒนธรรม สำำ�นัักงานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์และกิิจกรรมโทรคมนาคม
แห่่งชาติิ สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ การกีีฬาแห่่งประเทศไทย
ภาควิิชาการ
ศููนย์์ศึึกษาปััญหาการพนััน คณะเศรษฐศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ภาคประชาสัังคม
มููลนิิธิิรณรงค์์หยุุดพนััน มููลนิิธิิชายหญิิงก้้าวไกลเพื่่�อสัังคม สมาคมเครืือข่่ายงดเหล้้าและลดปััจจััยเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพ
เครืือข่่ายคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค เครืือข่่ายเยาวชนลดปััจจััยเสี่่�ยง เช่่น สถาบัันยุุวทััศน์์แห่่งประเทศไทย เครืือข่่ายเด็็กรุ่่�นใหม่่ไม่่พนััน
เครืือข่่ายเพื่่�อนเยาวชนเพื่่�อการพััฒนา สภาเด็็กและเยาวชนแห่่งประเทศไทย สมาคมผู้้�บำำ�เพ็็ญประโยชน์์แห่่งประเทศไทย
ในพระบรมราชิินููปถััมภ์์ เครืือข่่ายเด็็กรุ่่�นใหม่่ไม่่พนััน เครืือข่่ายเพื่่�อนเยาวชนเพื่่�อการพััฒนา

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

กลุ่มแผนงานการพัฒนานโยบายและสร้างเป้าหมายร่วม

35.00

กลุ่มแผนงานเครือข่ายภาคีภาคประชาชนและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

75.00

กลุ่มแผนงานโครงสร้างและการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

80.00

ในระดับพื้นที่
กลุ่มแผนงานการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและจัดการความรู้

18.00

ด้านความปลอดภัยทางถนน
กลุ่มแผนงานการลดปัญหาจากการพนัน
การพัฒนาและบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ
รวม
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25.00
2.00
235.00
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แผน 4
แผนควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
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สรุุปสถานการณ์์ และแนวโน้้มที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1. สถานการณ์์ และแนวโน้้มที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาพจิิต
ในปีี 2563 จนถึึงปััจจุบัุ นั ทั่่ว� โลกเผชิิญกัับการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 เช่่นเดีียวกัับประเทศไทยซึ่่ง� มีีการแพร่่ระบาดมาอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง สถานการณ์์ดัังกล่่าวส่่งผลต่่อสุุขภาพจิิตของคนไทยทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม จากข้้อมููลของสำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิที่่�ได้้
ดำำ�เนิินการสำำ�รวจสุุขภาพจิิต (ความสุุข) ของคนในประเทศไทย โดยได้้มีีการเก็็บรวบรวมข้้อมููลไปพร้้อมกัับการสำำ�รวจภาวะเศรษฐกิิจ
และสัังคมของครััวเรืือน พ.ศ. 2563 พบว่่าคนไทยมีีคะแนนสุุขภาพจิิตเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 33.53 คะแนน ซึ่่�งยัังอยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน
ที่่�กำำ�หนดไว้้สำำ�หรัับสุุขภาพจิิตของคนทั่่�วไป (27.01-34.00 คะแนน) แต่่จากรายงานความสุุขโลกปีี 2021 (World Happiness
Report 2021) ซึ่่ง� ได้้รับค
ั วามสนัับสนุุนโดยองค์์การสหประชาชาติิเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่อ� วััดค่่าเฉลี่่ย� ความสุุขในรอบ 3 ปีีที่่ผ่่� านมานั้้น�
พบว่่า ในปีี 2561 ประชาชนไทยมีีความสุุขอยู่่�ในลำำ�ดับที่่
ั � 46 แต่่ผลสำำ�รวจไนปีี 2564 ประเทศไทยปรัับลงไปอยู่่�ในลำำ�ดับที่่
ั � 52
(จากผลการสำำ�รวจกว่่า 150 ประเทศ) สะท้้อนให้้เห็็นว่่า แนวโน้้มความสุุขของประชาชนในประเทศไทยลดลง และหากเทีียบข้้อมููล
ปีี 2564 กัับค่่าเฉลี่่ย� ของปีีที่่ผ่่� านๆ มาเพื่่อ� วััดผลกระทบจากโรคระบาดโควิิด-19 พบว่่า 1 ใน 3 ของประเทศที่่ทำ� �ำ การสำำ�รวจทั้้�งหมด
ประชาชนมีี “อารมณ์์ และ ความรู้้�สึึกด้้านลบ เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ” จากสถานการณ์์ดัังกล่่าวสะท้้อน ปััญหาสุุขภาพจิิต
ของประชาชน ที่่�มีีสาเหตุุจากการประชาชน ไม่่สามารถปรัับตััวต่่อความเปลี่่�ยนแปลงที่่�กระทบต่่อการดำำ�รงชีีวิิตในหลายด้้านทั้้�ง
ในระดัับวิิถีีชีีวิติ และโครงสร้้าง เช่่น ปััญหาความเครีียดจากปััญหาสุุขภาพ โดยเฉพาะการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด ความเครีียด
ทางเศรษฐกิิจจากการทำำ�มาเลี้้�ยงชีีพ หรืือความเครีียดจากการอยู่่�ในสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ย่ำำ��แย่่ หรืือความเครีียดจากความสััมพัันธ์์ทาง
สัังคมที่่�ขััดแย้้ง ขาดพลัังเกื้้�อกููลของครอบครััว ชุุมชน และสัังคม
ภายหลัังสถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19 ซึ่่ง� “เป็็นตััวกระตุ้้�น” ที่่�ส่่งผลกระทบอย่่างรุุนแรงต่่อสภาวะทางเศรษฐกิิจ สัังคม
สภาพแวดล้้อม รวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีีอย่่างฉัับพลััน (Digital Disruption) ที่่�ส่่งผลต่่อการปรัับเปลี่่�ยนวิิถีีชีีวิิต
พฤติิกรรม ทััศนคติิ ซึ่่�งสิ่่�งเหล่่านี้้�มาพร้้อมกัับความท้้าทายจากภััยเงีียบ คืือ “ความเครีียด ความวิิตกกัังวล และภาวะซึึมเศร้้า”
และอาจนำำ�ไปสู่่�สถานการณ์์การฆ่่าตััวตายที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของคนไทยได้้ ดัังนั้้�น การดำำ�เนิินงานเพื่่�อตอบสนองต่่อผลกระทบดัังกล่่าว
ควรมีีการสร้้างเสริิมสุุขภาพจิิตที่่ค� รอบคลุุมถึึงเรื่อ�่ งการส่่งเสริิม เฝ้้าระวััง และป้้องกััน ให้้ประชาชนมีีภููมิิคุ้้�มกัันและมีีความเข้้มแข็็ง
ทางจิิตใจ (Resilience) ในการรัับมืือกัับผลกระทบจากสถานการณ์์ต่่าง ๆ ทั้้�งในระดัับบุคคล
ุ ครอบครััว ชุุมชน โดยมุ่่ง� เน้้นการสาน
เสริิมพลัังความร่่วมมืือของภาคส่่วนต่่างๆ ที่่�จะเป็็นกุุญแจสำำ�คััญทำำ�ให้้ประชาชนมีีความยืืดหยุ่่�นในการปรัับตััวเข้้าสู่่�ชีีวิิตวิิถีีใหม่่
(New Normal) ซึ่่�งแนวทางการสร้้างเสริิมสุุขภาพจิิตให้้แก่่ประชาชนกลุ่่�มเสี่่�ยงต่่อการเกิิดปััญหาสุุขภาพจิิตในปััจจุุบััน จำำ�เป็็น
ต้้องมีีทั้้�งมิิติกิ ารสร้้างความตระหนัักรู้้เ� ท่่าทััน และความสามารถในการรัับมืือการเปลี่่ย� นแปลง และการจััดการปััจจััยแวดล้้อมทาง
เศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม การพััฒนากลไกทางสัังคม เพื่่�อเกื้้�อหนุุนให้้เกิิดสุุขภาวะจิิตที่่�เข้้มแข็็ง
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2. สถานการณ์์ และแนวโน้้มที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่�งแวดล้้อมกัับสุุขภาพ
สถานการณ์์ในภาพรวมคุุณภาพอากาศของประเทศไทยสำำ�หรัับปีี 2563 ดีีขึ้้�นกว่่าปีีที่่ผ่่� านมา ประกอบกัับสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของโรคโควิิด-19 ทำำ�ให้้กิิจกรรมอัันก่่อให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศลดลงในทุุกภาคส่่วน โดยเฉพาะในภาคการจราจรขนส่่ง
โดยปริิมาณการใช้้น้ำำ��มัันสำำ�เร็็จรููปของประเทศในปีี 2563 ลดลงจากปีีก่่อนหน้้าร้้อยละ 12 การใช้้พลัังงานไฟฟ้้าลดลงร้้อยละ 3
การเผาในที่่�โล่่งลดลง โดยตรวจพบจุุดความร้้อนลดลงร้้อยละ 7 ภาคอุุตสาหกรรมลดกำำ�ลัังการผลิิตและปิิดกิิจการเพิ่่�มมากขึ้้�น
ต่่อเนื่่�องมาจากสภาพเศรษฐกิิจของโลกที่่�ขยายตััวลดลง อย่่างไรก็็ตาม มลพิิษทางอากาศที่่�ยัังเกิินค่่ามาตรฐาน ได้้แก่่ ฝุ่่�นละออง
ขนาดไม่่เกิิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ฝุ่่�นละอองขนาดไม่่เกิิน 10 ไมครอน (PM10) ก๊๊าซโอโซน (O3) และสารอิินทรีีย์์ระเหยง่่าย
(VOCs)
ขณะที่่�พื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล สถานการณ์์ปััญหาฝุ่่�นละออง PM2.5 ปีี 2563 อยู่่�ในช่่วง 20-25 มคก./ลบ.ม.
ลดลงกว่่าปีี 2562 ค่่าเฉลี่่ย� ทั้้�ง 6 จัังหวััด(กรุุงเทพมหานคร นนทบุุรีี สมุุทรปราการ นครปฐม ปทุุมธานีี และสมุุทรสาคร) 23 มคก./
ลบ.ม. (ลดลงจากปีี 2562 ร้้อยละ 12) ทั้้�งนี้้�สถานการณ์์คุุณภาพอากาศในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑลมีีแนวโน้้มดีีขึ้้�น
สำำ�หรัับพื้้น� ที่่ภ� าคเหนืือ สถานการณ์์ปัญ
ั หาฝุ่่�นละออง PM2.5 ปีี 2563 ยัังมีีความรุุนแรงกว่่าปีี 2562 เล็็กน้้อย จำำ�นวนวัันที่่ฝุ่่�� นละออง
เกิินค่่ามาตรฐาน 112 วััน ซึ่่ง� เท่่ากัับปีี 2562 จุุดความร้้อนสะสมมีีค่่า 88,855 จุุด (ลดลงจากปีี 2562 ร้้อยละ 2) ปริิมาณฝุ่่�นละออง
ขนาดเล็็กเฉลี่่ย� 24 ชั่่ว� โมงสููงสุุด 366 มคก./ลบ.ม. (เพิ่่ม� ขึ้้น� จากปีี 2562 ร้้อยละ 4) สาเหตุุหลัักมาจากมีีการเผาในพื้้น� ที่่ก� ารเกษตร
จำำ�นวนมากประกอบกัับสภาพอากาศที่่�แห้้งแล้้ง ส่่งผลให้้มีีการลุุกลามของไฟป่่าอย่่างรวดเร็็ว
สถานการณ์์ก๊า๊ ซเรืือนกระจก ปีี 2563 ประเทศไทยปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ (CO2) อยู่่ที่่� � 224.3 ล้้านตััน CO2 ลดลงร้้อยละ
10.5 เมื่่อ� เทีียบกัับปีก่่ี อน เนื่่อ� งจากการใช้้พลัังงานทดแทนที่่�เพิ่่�มมากขึ้้น� รวมถึึงปััญหาการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ทำำ�ให้้เกิิด
การชะลอตััวของเศรษฐกิิจโลกและเศรษฐกิิจของประเทศ ด้้านการผลิิตไฟฟ้้ามีีสััดส่่วนการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ สููงที่่�สุดุ
จากเดิิมอยู่่�ที่่� 94.3 ล้้านตััน เหลืือ 90 ล้้านตััน CO2 ภาคอุุตสาหกรรม ก็็มีีสััดส่่วนลดลง จาก 69.6 ล้้านตััน CO2 เหลืือ 65.7
ล้้านตััน CO2 ภาคการขนส่่ง มีีการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ 71.5 ล้้านตััน CO2 ลดลงเหลืือ 56.3 ล้้านตััน CO2 เนื่่�องจาก
มาตรการจำำ�กััดการเดิินทางในช่่วงการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 และมาตรการส่่งเสริิมให้้คน Work from Home ทำำ�ให้้การ
ใช้้รถยนต์์ในการเดิินทางน้้อยลง
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สถานการณ์์ขยะมููลฝอย เกิิดขึ้้น� ประมาณ 27.35 ล้้านตััน (ลดลงจากปีี 2562 ร้้อยละ 4) โดยขยะมููลฝอยจะถููกคััดแยก ณ ต้้นทาง
และนำำ�กลัับไปใช้้ประโยชน์์ จำำ�นวน 11.93 ล้้านตััน (ลดลงจากปีี 2562 ร้้อยละ 5) กำำ�จััดอย่่างถููกต้้อง 11.19 ล้้านตััน (เพิ่่�มขึ้้น� จากปีี
2562 ร้้อยละ14) และกำำ�จััดไม่่ถููกต้้องประมาณ 4.23 ล้้านตััน (ลดลงจาก2562 ร้้อยละ 34) สาเหตุุส่่วนหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้ปริิมาณขยะ
มููลฝอยลดลงเนื่่�องมาจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 นอกจากนี้้ปี� ี 2563 พบว่่ามีีปริิมาณขยะพลาสติิกเกิิดขึ้้�น
ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาด ประมาณ 6,300 ตััน/วััน (เพิ่่�มขึ้้�นประมาณ ร้้อยละ 15) จากในช่่วงสถานการณ์์ปกติิมีีขยะ
พลาสติิกประมาณ 5,500 ตััน/วััน ด้้านขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ปีี 2562 เกิิดขึ้้�นประมาณ 421,000 ตััน มีีการเก็็บรวบรวมและนำำ�ไป
จััดการอย่่างถููกต้้องเพีียง 500 ตััน สำำ�หรัับการนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ ปีี 2561 มีีการนำำ�เข้้าประมาณ 38,000 ตััน ขยะพลาสติิก
ช่่วง 10 ปีีที่่�ผ่่านมา มีีขยะพลาสติิกเกิิดขึ้้�นประมาณร้้อยละ 12 ของปริิมาณขยะที่่�เกิิดขึ้้�นทั้้�งหมด ส่่วนใหญ่่เป็็นขยะถุุงพลาสติิก
ที่่�ปนเปื้้อ� น และมีีการใช้้ถุงุ พลาสติิกหููหิ้้�วในประเทศประมาณ 45,000 ล้้านใบต่่อปีี ถุุงพลาสติิกเหล่่านี้้ส่่� วนใหญ่่เป็็นพลาสติิกแบบ
ใช้้ครั้้�งเดีียว (Single-use Plastics) ไม่่มีีการนำำ�กลัับไปรีีไซเคิิล
พื้้น� ที่่ที่� เ�่ กิิดปัญ
ั หามลพิิษสิ่่ง� แวดล้้อมและส่่งผลกระทบต่อ่ สุุขภาพ ประเทศไทยประสบปััญหาผลกระทบต่่อสุุขภาพจากสิ่่ง� แวดล้้อม
ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ได้้แก่่ ปััญหามลพิิษจากขยะ มีีพื้้�นที่่วิ� กิ ฤต 8 จัังหวััด ได้้แก่่ สมุุทรปราการ นครศรีีธรรมราช กาญจนบุุรีี พระนครศรีีอยุุธยา
ขอนแก่่น บุุรีีรัมั ย์์ กาฬสิินธุ์์� และอุุบลราชธานีี ปััญหามลพิิษทางอากาศ ได้้แก่่ ปััญหามลพิิษทางอากาศจากหมอกควัันภาคเหนืือ
และภาคใต้้ และยัังเกิิดจากกิิจการพลัังงานต่่างๆ เช่่น โรงไฟฟ้้าถ่่านหิิน โรงไฟฟ้้าชีีวมวล หรืือสารอิินทรีีย์์ระเหยง่่ายในพื้้�นที่่�นิิคม
อุุตสาหกรรมมาบตาพุุด ปััญหามลพิิษอุุตสาหกรรม เป็็นปััญหาที่่�กระจายอยู่่�ในทุุกพื้้�นที่่�ของประเทศไทย เกิิดจากการขยายตััว
ของโรงงานอุุตสาหกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง ปััจจุุบัันพบพื้้�นที่่�เสี่่�ยงปััญหาขยะและมลพิิษสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งสิ้้�น 46 จัังหวััด
ครอบคลุุมพื้้�นที่่�เสี่่�ยงจากมลพิิษ สารเคมีี สารอัันตราย พื้้�นที่่�ที่่�มีีมลพิิษทางอากาศ และพื้้�นที่่�ที่่�คาดว่่าจะมีีปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม /25
จากสถานการณ์์ความท้้าทายเบื้้�องต้้น รวมทั้้�งผลการดำำ�เนิินงานของแผนงานด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมกัับสุขุ ภาพ ความซัับซ้อ้ นของปััญหา
จึึงกลายมาเป็็นจุุดเน้้นที่่�สำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนในประเด็็นสิ่่�งแวดล้้อมกัับสุุขภาพที่่�มุ่่�งไปยัังมลพิิษ 3 ประเภทที่่�ส่่งผลต่่อสุุขภาพ
คนไทยอย่่างรุุนแรง ซึ่่ง� ประกอบไปด้้วย มลพิิษทางอากาศ มลพิิษจากขยะ มลพิิษอุุตสาหกรรม อีีกทั้้ง� จัังหวััดที่่มีีปั
� ญ
ั หาสิ่่ง� แวดล้้อม
ที่่�เสี่่ย� งต่่อปััญหาสุุขภาพ ยัังไม่่มีีชุุมชนที่่�มีีกลไกเฝ้้าระวัังและจััดการแก้้ปัญ
ั หาอย่่างเป็็นระบบ จึึงควรมีีการพััฒนาให้้เกิิดชุุมชนตััว
อย่่างในจัังหวััดที่่�มีีความพร้้อมดัังกล่่าว

/25	สำำ�นัักโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้้อม กรมควบคุุมโรค กระทรวงสาธารณสุุข, “แผนงานควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพจากมลพิิษสิ่่�งแวดล้้อม ปีี 2560-2564”
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3. สถานการณ์์ และแนวโน้้มที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสร้้างเสริิมสุุขภาวะทางเพศ
ในระหว่่างปีี 2557- 2562 พบว่่า อััตราการคลอดของหญิิงอายุุ 15-19 ปีี ในภาพรวมของประเทศ ลดลง (47.90 44.80 42.50
39.60 35.0 และ 31.3 ต่่อประชากรหญิิงอายุุ 15-19 ปีี 1,000 คนตามลำำ�ดับั ) /26 หากแต่่ยัังไม่่บรรลุุเป้้าหมายตามยุุทธศาสตร์์
การป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�นที่่�กำำ�หนดเป้้าหมายไว้้ว่่า ในปีี 2569 อััตราการคลอดในวััยรุ่่�นลดลง ไม่่เกิิน 25
ต่่อประชากรหญิิงอายุุ 15-19 ปีี 1,000 คน ในส่่วนของอััตราการใช้้ถุุงยางอนามััยปีี 2562 พบว่่าวััยรุ่่�นมีีอััตราการใช้้ถุุงยาง
อนามััยเมื่่�อมีีเพศสััมพัันธ์์ครั้้�งแรกสููงขึ้้�น แต่่อััตราการใช้้ถุุงยางอนามััยอย่่างสม่ำำ��เสมอค่่อนข้้างน้้อย ทั้้�งนี้้�เพราะเกิิดจากความ
ไว้้วางใจในคู่่�ที่่�คบกัันมาระยะหนึ่่�งเลยหยุุดใช้้ถุุงยางอนามััย ส่่งผลให้้เกิิดการระบาดของโรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์เพิ่่�มขึ้้�น
สะท้้อนจากข้้อมููลในปีี 2563 พบวััยรุ่่�นอายุุ 15-24 ปีี เป็็นโรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ 5 โรค ได้้แก่่ หนองใน ซิิฟิิลิิส หนองในเทีียม
แผลริิมอ่่อน และกามโรคของต่่อมและท่่อน้ำำ�� เหลืืองสููงถึึง 124.6 ต่่อประชากรแสนคน เมื่่อ� จำำ�แนกโรคดัังกล่่าว พบว่่า โรคหนองใน
สููงถึึง 69.7 และโรคซิิฟิลิิ สิ 39.3 ต่่อประชากรแสนคน ตามลำำ�ดับั สาเหตุุสำ�คั
ำ ญ
ั ของการไม่่ใช้้ถุงุ ยางอนามััยในกลุ่ม�่ วััยรุ่่น� ส่่วนหนึ่่ง�
เกิิดจากการไม่่สามารถเข้้าถึึงถุุงยางอนามััย โดยในปีี 2563 พบว่่า ประเทศไทย มีีความต้้องการใช้้ถุงุ ยางอนามััย 105 ล้้านชิ้้น� ต่่อปีี
แต่่มีีจำำ�นวนถุุงยางอนามััยที่่�ผลิิตได้้ต่่อปีีเพีียง 70 ล้้านชิ้้�นต่่อปีี ส่่งผลให้้ถุุงยางอนามััยไม่่เพีียงพอกัับความต้้องการใช้้และ
สถานการณ์์โควิิค-19 ทำำ�ให้้วัยั รุ่่น� เข้้าถึึงถุุงยางอนามััยได้้ค่่อนข้้างจำำ�กัดั /27 อีีกทั้้ง� ยัังมีีประเด็็นเกี่่ย� วกัับภาพลัักษณ์์ของถุุงยางอนามััย
ที่่�ต้้องมีีการปรัับมุุมมองเชิิงบวกว่่าไม่่ใช่่แค่่เรื่่�องของฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�ง แต่่เป็็นความรัับผิิดชอบร่่วมกััน ดัังนั้้�น จึึงมีีความจำำ�เป็็นที่่�
สำำ�นัักสนัับสนุุนการควบคุุมปััจจััยเสี่่�ยงทางสุุขภาพ (สำำ�นััก 2) ยัังคงต้้องดำำ�เนิินงานเพื่่�อลดปััจจััยเสี่่�ยงที่่�กระทบต่่อการเข้้าถึึง
ถุุงยางอนามััยในกลุ่่ม� วััยรุ่่น� เพราะการใช้้ถุงุ ยางอนามััยของกลุ่ม�่ วััยรุ่่น� อย่่างสม่ำำ�� เสมอ/ทุุกครั้้�งที่่�มีีเพศสััมพัันธ์์ จะช่่วยลดโรคติิดต่่อ
ทางเพศสััมพัันธ์์ การติิดเชื้้�อเอชไอวีี และลดอััตราการตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�น /28
จากสถานการณ์์ของการสร้้างเสริิมสุุขภาวะทางเพศของประเทศไทย มีีความสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินงานค่่อนข้้างมาก ส่่วนหนึ่่�งเป็็น
เพราะภาคีีเครืือข่่ายและหน่่วยงานหลากหลายทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสัังคมที่่�เข้้ามาร่่วมกัันขัับเคลื่่อ� นงานป้้องกััน
และแก้้ไขปััญหาการตั้้ง� ครรภ์์ในวััยรุ่่น� อย่่างไรก็็ตามการทำำ�งานจริิงยัังเกิิดการทำำ�งานแบบแยกส่่วน ไม่่ได้้มีีการบููรณาการเชื่่อ� มโยง
การทำำ�งานหรืือข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันอย่่างแท้้จริิง สสส. จึึงควรเป็็นกลไกหลัักในการขัับเคลื่่�อนการบููรณาการการทำำ�งานระหว่่าง
หน่่วยงานภาครััฐ 5 กระทรวงหลััก (ส่่วนกลาง) เพื่่�อเชื่่�อมโยงการดำำ�เนิินงานตามภารกิิจ ให้้วััยรุ่่�นสามารถเข้้าถึึงสิิทธิิตาม พ.ร.บ.
การป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�น นอกจากนี้้�ประเด็็นถุุงยางอนามััยยัังคงต้้องมีีการทำำ�งานอีีกหลายด้้าน
ไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องการเข้้าถึึง หรืือการปรัับภาพลัักษณ์์ เพื่่�อให้้ถุุงยางอนามััยเป็็นเครื่่�องมืือที่่�จะช่่วยป้้องกัันวััยรุ่่�นให้้ปลอดจากการ
ตั้้�งครรภ์์ และโรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ เอชไอวีี/เอดส์์ ต่่อไป

/26	สำำ�นัักอนามััยการเจริิญพัันธุ์์� กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข, “รายงานสถานการณ์์การตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�น 2557-2562”, (2563)
/27 พ.ญ.มณฑิิณีี วสัันติิอุุปโภคากร รองผู้้�อำ�ำ นวยการกองโรคเอดส์์และโรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ กรมควบคุุมโรค กระทรวงสาธารณสุุข, ให้้สััมภาษณ์์ วัันที่่� 22 มิิถุุนายน 2564
/28 กองโรคเอดส์์ และโรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ กรมควบคุุมโรค กระทรวงสาธารณสุุข, “รายงานการเฝ้้าระวัังโรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ในวััยรุ่่�น”, (2563),
เข้้าถึึงได้้จาก: https://rh.anamai.moph.go.th/th/cms-of-9/203361.
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4. สถานการณ์์การคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคด้้านสุุขภาพ
สถานการณ์์ปััญหาที่่�เกิิดผลกระทบต่่อผู้้�บริิโภคด้้านสุุขภาพมีีความเปลี่่�ยนแปลงอย่่างเร็็ว จากความก้้าวหน้้าในยุุคดิิจิิทััล สิินค้้า
และบริิการมีีความซัับซ้้อนทั้้�งในเชิิงการผลิิตและการตลาด ผู้้�บริิโภคมีีการใช้้ผลิิตภััณฑ์์สุุขภาพที่่�หลากหลาย ทั้้�งอาหารเสริิม
อาหารและยาลดความอ้้วน ความงาม และมีีการโฆษณาเข้้าถึึงประชาชนได้้ช่่องทาง โฆษณาเกิินจริิง ผิิดกฎหมาย รวมทั้้ง� มีีการใช้้เลข
อย.ปลอม หรืือใช้้เลข อย.ของผลิิตภััณฑ์์อื่่�น จากรายงานสถานการณ์์การคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคตามตััวชี้้�วััดการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
ระดัับชาติิ พ.ศ. 2562 /29 ระบุุว่่าผู้้�บริิโภคส่่วนใหญ่่รู้้�จััก “สิิทธิิผู้�บริ
้ ิโภค 5 ข้้อ” ที่่�กำำ�หนดในพระราชบััญญััติคุ้้�ิ มครองผู้้�บริิโภค
พ.ศ.2522 ร้้อยละ 67.5 และเมื่่�อพบปััญหาการบริิโภคจะมีีการดำำ�เนิินการปกป้้องสิิทธิิของผู้้�บริิโภคร้้อยละ 71.6 นอกจากนี้้� มีี
ผู้้�บริิโภคที่่�สั่่�งซื้้�อผลิิตภััณฑ์์สุุขภาพทางออนไลน์์ ร้้อยละ 21.6 อีีกทั้้�ง ผู้้�บริิโภคส่่วนใหญ่่ ยัังมีีพฤติิกรรมการบริิโภคอาหารที่่�เสี่่�ยง
ต่่อสุุขภาพ คืือ อาหารไขมัันสููง เช่่น ของทอด มากถึึงร้้อยละ 92.7 มีีผู้้�บริิโภคที่่�ถููกฉ้้อโกงจากการซื้้�อสิินค้้าในทางออนไลน์์ ทั้้�งนี้้�
ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ส่่งผลให้้ประชาชนมีีการซื้้�อขายออนไลน์์มากขึ้้�น มีีการคาดการณ์์มููลค่่าการ
ขายออนไลน์์ว่่าจะเพิ่่�มสููงขึ้้�นถึึง 4.02 ล้้านล้้านบาทในปีี 2562 /30 และหลัังจากสถานการณ์์โควิิด-19 มีีการคาดการณ์์ว่่าผู้้�ค้้าจะ
ปรัับตััวเข้้าสู่่�การขายออนไลน์์สููงขึ้้�นอีีก
จากสถานการณ์์การดำำ�เนิินงานและผลการประเมิินที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งพบว่่ามีีความก้้าวหน้้าในการจััดตั้้�งสภาองค์์กรของผู้้�บริิโภค
เมื่่�อปลายปีี 2563 ภายหลัังจากเครืือข่่ายองค์์กรผู้้�บริิโภคทั่่�วประเทศรวมตััวกัันขึ้้�น ถืือเป็็นความสำำ�เร็็จของ สสส. ได้้ร่่วมกัับภาคีี
เครืือข่่ายสนัับสนุุนความเข้้มแข็็งของภาคประชาชน ซึ่่�งมีีส่่วนสนัับสนุุนให้้เกิิดการผลัักดัันไปสู่่�การเกิิดองค์์กรที่่�เป็็นกลไกสำำ�คััญ
ระดัับประเทศดัังกล่่าว ประกอบกัับช่่องว่่างของการนำำ�ต้้นแบบที่่�แผนงานผลิิตไปวางแผนในการขยายผล /31 ดัังนั้้�นเมื่่�อ
พิิจารณาจากสถานการณ์์ ผลการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมา ช่่องว่่าง และโอกาสของเกิิดสภาองค์์กรของผู้้�บริิโภค จึึงเป็็นหมุุดหมาย
สำำ�คััญที่่�จะนำำ�ไปสู่่�กัับปรัับเปลี่่�ยนทิิศทางการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มแผนงาน โดยจะเน้้นการดำำ�เนิินงานเฉพาะที่่�เป็็นยัังเป็็นช่่องว่่าง
โดยเฉพาะการทบทวนองค์์ความรู้้�หรืือต้้นแบบต่่างๆ ที่่�ทำำ�ไว้้แล้้วเพื่่�อเชื่่�อมและส่่งต่่อกัับหน่่วยงานกลไกเชิิงระบบปกติิให้้เกิิด
การขยายผลและเกิิดความยั่่�งยืืน โดยจะกล่่าวถึึงรายละเอีียดไว้้ในให้้หััวข้้อจุุดเน้้นต่่อไป

/29	ศููนย์์วิิชาการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคผู้้�บริิโภคด้้านสุุขภาพ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, “รายงานสถานการณ์์การคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคตามตััวชี้้�วััดการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคระดัับชาติิ
พ.ศ. 2562”, (2562)
/30	สำำ�นัักงานพััฒนาธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์, “รายงานผลสำำ�รวจมููลค่่าพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ในประเทศไทยปีี 2562”, (2563)
/31	สุุพััตรา ศรีีวณิิชชากร และคณะ. “การทบทวนและประเมิินผลแผนควบคุุมปััจจััยเสี่่�ยงทางสุุขภาพในระยะ 3 ปีี”, (2564)
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จุุดเน้้นของแผน
จากการทบทวนสถานการณ์์ ผลการดำำ�เนิินงานและช่่องว่่างของการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมา รวมทั้้�งกรอบนโยบายของคณะกรรมการ
กองทุุน สสส. แผนควบคุุมปััจจััยเสี่่ย� งทางสุุขภาพจึึงกำำ�หนดจุุดเน้้นการดำำ�เนิินงานใน ปีี พ.ศ. 2565 แบ่่งตาม 4 กลุ่ม�่ แผนงาน และ
สนัับสนุุนการทบทวนสถานการณ์์และพััฒนาองค์์ความรู้้�ทางวิิชาการที่่�เกี่่�ยวของกัับประเด็็นปััจจััยเสี่่�ยงทางสุุขภาพใหม่่ที่่�ส่่งผล
กระทบต่่อประชาชนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ดัังนี้้�
กลุ่่�มแผนงานสร้้างเสริิมสุุขภาพจิิต
1. สนัับสนุุนให้้เกิิด “การขยายเครืือข่่ายการทำำ�งานใหม่่” ผ่่านการสานพลัังความร่่วมมืือระหว่่างภาคีี เพื่่อ� เป็็นหน่่วยงานในการ
สนัับสนุุนนโยบายสาธารณะและสื่่อ� สารงานด้้านสร้้างเสริิมสุุขภาพจิิตให้้เข้้าถึึงกลุ่ม�่ เป้้าหมายในการการลดการตีีตรา ลดอคติิ
	ลดการ Bully รัังแก ข่่มเหง และการไม่่เลืือกปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีปััญหาสุุขภาพจิิต
2. สนัับสนุุนการยื่่น� ข้้อเสนอเชิิงนโยบายด้้านสุุขภาพจิิตจากภาคีีเครืือข่่ายที่่ส� ามารถนำำ�เสนอในคณะกรรมการสุุขภาพจิิตแห่่งชาติิ
ให้้มีีความเหมาะสมกัับสภาวการณ์์ปัจจุ
ั บัุ นั ที่่�เปลี่่ย� นแปลงไป โดยดำำ�เนิินการตามวิิสัยั ทััศน์์ของแผนพััฒนาสุุขภาพจิิตแห่่งชาติิ
ฉบัับที่่� 1 (พ.ศ. 2561 - 2580)
3. สนัับสนุุนการเผยแพร่่งานวิิชาการ องค์์ความรู้้� ให้้เกิิดการสื่่�อสารเชิิงรุุกโดยเน้้นให้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญของจััดการความคิิดใน
เชิิงบวก (Positive Psychological Capital) เพื่่�อเสริิมสร้้างทัักษะความเข้้มแข็็งทางจิิตของตนเอง ครอบครััว และ ชุุมชน
4. สนัับสนุุนการใช้้เทคโนโลยีีเพื่่อ� เพิ่่ม� การเข้้าถึึงการส่่งเสริิมสุุขภาพจิิต และสนัับสนุุนการทำำ�กิจิ กรรมต่่างๆ ผ่่านสื่่อ� ออนไลน์์ โดยมีี
การพััฒนาโมเดลแบบ “Mental Health Community Online” เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค
โควิิด-19 โดยจะมีีการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ผ่่านการใช้้เทคโนโลยีีพร้้อมกัับแหล่่งข้้อมููลใหม่่ๆ ในการคััดกรอง
	ผู้้�มีีความเสี่่�ยงโรคซึึมเศร้้า ฆ่่าตััวตาย เป็็นต้้น
กลุ่่�มแผนงานสิ่่�งแวดล้้อมกัับสุุขภาพ
1 สร้้างความรู้้� ตื่่น� รู้้� ตระหนัักรู้้� รัับรู้�้ ความเข้้าใจ การปกป้้องและสร้้างเสริิมสุุขภาพ ตลอดจนจิิตสำ�นึึ
ำ กรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อม ผ่่านการ
	สื่่อ� สาธารณะ การรณรงค์์ เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่ก� ารเปลี่่ย� นแปลงพฤติิกรรมและวิิธีีชีีวิตที่่
ิ สั� มั พัันธ์์กับปั
ั ญ
ั หามลพิิษสิ่่ง� แวดล้้อมกัับสุขุ ภาพ
โดยใช้้พลัังขัับเคลื่่�อนของ “พลเมืืองสร้้างสรรค์์ (Active citizen)” “ผู้้�นำำ�การสื่่�อสาร (Micro influencer)” “พลเมืืองตื่่�นรู้้�
	สู้้�วิิกฤตโลกร้้อน”ซึ่่�งร่่วมมืือ สาน เสริิมพลัังผ่่าน สสส. ไปในทิิศทางของประเทศ ฯลฯ
2.	พััฒนาศัักยภาพและความเข้้มแข็็งให้้องค์์กรการปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ชุุมชน ภาคีีเครืือข่่าย และองค์์กรในทุุกระดัับ ในการ
	บริิหารจััดการสิ่่ง� แวดล้้อม สภาวะโลกร้้อน ตลอดจนป้้องกััน ส่่งเสริิม อนุุรักั ษ์์ โดยเน้้นการแก้้ไขปััญหาในพื้้�นที่่�ชุมุ ชนเพื่่อ� เป็็น
	ต้้นแบบในจัังหวััดที่่�มีีปััญหามลพิิษที่่�เสี่่�ยงต่่อปััญหาสุุขภาพ ในรููปแบบชุุมชนจััดการตนเอง ผ่่านการดำำ�เนิินการที่่�มีีทิิศทาง
ของสภาลมหายใจภาคเหนืือ คณะทำำ�งานโครงการป่่าชุุมชน ห้้องเรีียนสู้้�ฝุ่่�น และส่่งเสริิมการติิดตามตรวจสอบมลพิิษของ
ภาคประชาชนให้้เข้้มแข็็ง ผ่่านกลไก “วิิทยาศาสตร์์ภาคพลเมืือง” ร่่วมขัับเคลื่่�อนสัังคมไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงทางนโยบาย
กฎหมาย และมาตรการชุุมชน
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3. สนัับสนุุน สาน และเสริิมพลัังความร่่วมมืือระหว่่างภาคีีวิิชาการ ภาคีีขัับเคลื่่อ� นสัังคม และภาคีีระดัับนโยบาย เพื่่อ� ขัับเคลื่่อ� น
กลไกหลัักของประเทศให้้เกิิดการมีีมาตรการ นโยบายสาธารณะ หรืือกฎหมายการบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น “ร่่าง
พระราชบััญญััติกำิ ำ�กัับดููแลการจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพแบบบููรณาการ พ.ศ..... (อากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ)” และ
“นโยบายสาธารณะว่่าด้้วยการจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศจากฝุ่่�นละออง PM 2.5 ที่่�มีีผลกระทบต่่อสุุขภาพ” เป็็นต้้น
4.	ส่่งเสริิมการนำำ�นวััตกรรม องค์์ความรู้้� งานวิิชาการ ฐานข้้อมููล การพััฒนาระบบบริิการสนัับสนุุน และเครื่่อ� งมืือป้้องกัันสุุขภาพ
	จากมลพิิษทางอากาศ มลพิิษอุุตสาหกรรม และมลพิิษจากขยะ เพื่่อ� ใช้้สนัับสนุุนกลไก การผลัักดัันมาตรการ นโยบายสาธารณะ
มาตรการชุุมชน ระบบยุุติิธรรมสิ่่�งแวดล้้อม การบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อม ในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหามลพิิษสิ่่�งแวดล้้อม
	กัับสุขุ ภาพระดัับชุมุ ชน และระดัับพื้้น� ที่่� ซึ่่ง� เป็็นภารกิิจสำำ�คัญ
ั ในการขัับเคลื่่อ� นเพื่่อ� สร้้างความเปลี่่�ยนแปลงผ่่านงานของ ศููนย์์
	วิิชาการเพื่่อ� ขัับเคลื่่อ� นการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหามลพิิษอากาศ และ คณะทำำ�งานการบริิหารจััดการเชื้้อ� เพลิิงที่่เ� ป็็นจุุดจััดการ
	ด้้านองค์์ความรู้้�และนวััตกรรมที่่�สำำ�คััญ ฯลฯ
กลุ่่�มแผนงานสร้้างเสริิมสุุขภาวะทางเพศ
1.	ขัับเคลื่่�อนงานบููรณาการระหว่่างหน่่วยงานภาครััฐ 5 กระทรวงหลััก (ส่่วนกลาง) ในการเชื่่�อมโยงการดำำ�เนิินงานเรื่่�องการ
	ตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�นตามภารกิิจ เพื่่�อให้้วััยรุ่่�นเข้้าถึึงสิิทธิิตามมาตรา 5 ของ พ.ร.บ.การป้้องกัันและแก้้ไขการตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�น
2. สนัับสนุุนการผลิิต สัังเคราะห์์ชุุดข้้อมููลความรู้้� งานวิิชาการ งานวิิจััยประเด็็นสุุขภาวะทางเพศเพื่่�อภาคีีหลััก (Boundary
partner) และภาคีียุุทธศาสตร์์ (Strategic partner) รวมถึึงหน่่วยงานเจ้้าของเรื่่อ� ง นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงาน
สร้้างเสริิมสุุขภาวะทางเพศที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3. สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมของเด็็กเยาวชนเพื่่�อการออกแบบวิิธีีการสื่่�อสารรณรงค์์ เพื่่�อให้้เกิิดความตระหนัักรู้้� ติิดอาวุุธทาง
	ความคิิด สร้้างภาพลัักษณ์์เชิิงบวกของถุุงยางอนามััย เพื่่�อป้้องกัันการติิดเชื้้�อเอชไอวีี/การตีีตราผู้้�ป่่วยเอดส์์
4.	พััฒนารููปแบบและวิิธีีการสื่่�อสารเพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงวิิธีีคิิด ให้้เกิิดบรรทััดฐาน (Norm) หรืือแนวปฏิิบััติิใหม่่ ในประเด็็น
	สุุขภาวะทางเพศ
กลุ่่�มแผนงานคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคด้้านสุุขภาพ
1. เร่่งดำำ�เนิินการพััฒนาและปรัับเครื่่�องมืือหรืือนวััตกรรมระบบที่่�ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลเพื่่�อการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคด้้านสุุขภาพ
เชื่่�อมต่่อกัับกลไกหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อนำำ�ไปใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อประชาชนในวงกว้้าง เช่่น ระบบ Single Window
ระบบการเฝ้้าระวัังสิินค้้าและบริิการออนไลน์์ ระบบถัังข้้อมููลความรู้้�ในการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคด้้านสุุขภาพ เป็็นต้้น
2. เสริิมความเข้้มแข็็งให้้เครืือข่่ายและสนัับสนุุนระบบการเฝ้้าระวัังสิินค้้าและบริิการสุุขภาพที่่�ไม่่ปลอดภััยควบคู่่�กัับการสื่่�อสาร
ให้้ข้อ้ มููลเพื่่อ� สร้้างความรอบรู้้ใ� นการบริิโภคสิินค้้าและบริิการสุุขภาพปลอดภััยให้้เป็็นไปตามสิิทธิขิ องผู้้�บริโิ ภคที่่�สอดคล้้องกัับ
สถานการณ์์และบริิบทชีีวิิตวิิถีีใหม่่
3.	ทบทวนและรวบรวมองค์์ความรู้้� เครื่่อ� งมืือ ต้้นแบบในการคุ้้�มครองผู้้�บริโิ ภคด้้านสุุขภาพและระบบยาที่่ไ� ด้้พัฒ
ั นาไว้้ หรืือพััฒนา
องค์์ความรู้้�ที่่�จำำ�เป็็น เพื่่�อเตรีียมเชื่่�อมโยงไปสู่่�กลไกการขยายผล
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เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้�วััดหลััก

1

เกิิดข้้อเสนอมาตรการหรืือนโยบายเพื่่�อขัับเคลื่่�อน
การสร้้างเสริิมสุุขภาพจิิตผ่่านกลไก
คณะอนุุกรรมการต่่อคณะกรรมการสุุขภาพจิิต
แห่่งชาติิ และข้้อเสนอมาตรการหรืือนโยบายใน
ประเด็็นสิ่่�งแวดล้้อมกัับสุุขภาพผ่่านกลไกสมััชชา
สุุขภาพเฉพาะพื้้�นที่่�หรืือเฉพาะประเด็็นต่่อ
คณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิหรืือกลไก
เชิิงนโยบายอื่่�นๆ อย่่างน้้อย

2

7 ชุุมชน
ใน 7 จัังหวััด

2 เรื่่�อง
3

เกิิดนวััตกรรม องค์์ความรู้้� ฐานข้้อมููล
ที่่�ผ่่านการสัังเคราะห์์ ซึ่่�งดำำ�เนิินการโดย
ศููนย์์วิิชาการขัับเคลื่่�อนและการแก้้ไขปััญหามลพิิษ
ทางอากาศและภาคีีเครืือข่่าย เพื่่�อเป็็นแนวทาง
การพััฒนากลไก มาตรการ นโยบายของประเทศ
ในเรื่่�องมลพิิษสิ่่�งแวดล้้อม อย่่างน้้อย

3 เรื่่�อง

เกิิดกระบวนการพััฒนาชุุมชนชุุมชนในพื้้�นที่่�
แหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษที่่�เสี่่�ยงต่่อผลกระทบทางสุุขภาพ
จากมลพิิษสิ่่�งแวดล้้อมสามารถเฝ้้าระวััง ติิดตาม
ตรวจสอบและจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศ
มลพิิษจากขยะ มลพิิษอุุตสาหกรรม อย่่างน้้อย

ที่่�เสี่่�ยงปััญหาขยะ
และมลพิิษสิ่่�งแวดล้้อม

4

เกิิดการพััฒนาชุุดความรู้้� นวััตกรรม สื่่�อต้้นแบบ
และเทคโนโลยีีดิิจิิทััล ที่่�สามารถนำำ�ไปเป็็นแนวทาง
พััฒนามาตรการหรืือนโยบายหรืือสื่่�อสารสาธารณะ
ครอบคลุุมการสร้้างเสริิมสุุขภาพจิิต สร้้างเสริิม
สุุขภาวะทางเพศ การคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคและ
การพััฒนาระบบยา อย่่างน้้อย

3 เรื่่�อง

เกิิดการสื่่�อสารสาธารณะ โดยเผยแพร่่ชุุดความรู้้�
ข้้อมููลข่่าวสาร ด้้านการสร้้างเสริิมสุุขภาพจิิต
หรืือสุุขภาวะทางเพศ หรืือคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคและ
พััฒนาระบบยา

อย่่างน้้อย 3 ประเด็็นสำำ�คััญ

5
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ตััวชี้้�วััดร่่วม
1. เกิิดกลไกบริิหารจััดการกลางเพื่่�อพััฒนาชุุดความรู้้� เครื่่�องมืือสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน บริิหารจััดการเครืือข่่าย สำำ�หรัับการ
	ส่่งเสริิมการมีีวิิถีีชีีวิิตสุุขภาวะทั้้�ง 4 มิิติิ และสนัับสนุุนการทำำ�งานเชิิงพื้้�นที่่� องค์์กร กลุ่่�มประชากร และระบบบริิการสุุขภาพ
2. เกิิดการบููรณาการระหว่่างแผนควบคุุมปััจจััยเสี่่�ยงทางสุุขภาพและแผนสุุขภาวะชุุมชนเพื่่�อพััฒนาศัักยภาพและขัับเคลื่่�อน
พลัังชุุมชนท้้องถิ่่�นและเครืือข่่ายในการบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมในเชิิงพื้้�นที่่� จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 2 แห่่ง
3.	ร่่วมกัับแผนระบบสื่่อ� และวิิถีีสุขุ ภาวะทางปััญญา และแผนสร้้างเสริิมความเข้้าใจสุุขภาวะพััฒนาชุุดความรู้�้ สื่่อ� หรืือกระบวนการ
	ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�เพื่่�อสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนในประเด็็นสุุขภาพจิิตอย่่างน้้อย 2 กรณีี
วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนาข้้อเสนอนโยบาย มาตรการ และขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานในการควบคุุมปััจจััยเสี่่�ยงสุุขภาพ
2. เพื่่อ� สร้้างและขยายความร่่วมมืือให้้เกิิดเครืือข่่าย เพื่่อ� เสริิมศัักยภาพภาคีีเครืือข่่ายทุุกระดัับในการนำำ�ไปขัับเคลื่่อ� นการควบคุุม
	ปััจจััยเสี่่ย� งทางสุุขภาพที่่มีี� เป้้าหมายร่่วมกััน
3. เพื่่�อพััฒนางานวิิชาการ นวััตกรรม องค์์ความรู้้� และรวบรวมองค์์ความรู้้� ที่่�จำ�ำ เป็็นต่่อการขัับเคลื่่�อนงาน เพื่่�อยกระดัับผลลััพธ์์
	ทางสุุขภาพ และสนัับสนุุนกลไก มาตรการ นโยบายเพื่่อ� การควบคุุมปััจจััยเสี่่ย� งสุุขภาพ ครอบคลุุมถึึงปััจจััยเสี่่ย� งทางสุุขภาพ
ใหม่่ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต
4. เพื่่อ� พััฒนาสนัับสนุุนการรณรงค์์สื่อ�่ สารสาธารณะและเสริิมสร้้างความรอบรู้้ข� องประชาชนกลุ่่ม� เป้้าหมาย ให้้มีีความสามารถ
และทัักษะในการสร้้างเสริิมสุุขภาพจิิต ลดผลกระทบสุุขภาพจากมลพิิษสิ่่�งแวดล้้อม สร้้างเสริิมสุุขภาวะทางเพศ และการ
	คุ้้�มครองผู้้�บริิโภคด้้านสุุขภาพและพััฒนาระบบยา
แนวทางการดำำ�เนิินงาน
กลุ่่�มเป้้าหมายและขอบเขตการดำำ�เนิินงานแผนควบคุุมปััจจััยเสี่่�ยงทางสุุขภาพ
กลุ่่ม� เป้้าหมาย: ประชาชนทุุกช่่วงวััยที่่มีีค
� วามเสี่่ย� งตามบริิบทประเด็็นปััจจััยเสี่่ย� งทางสุุขภาพ โดยเน้้นเป็็นกลุ่ม�่ วััยรุ่่น� กลุ่ม�่ วััยทำำ�งาน
ประชาชนกลุ่ม�่ เปราะบาง ผู้้�บริโิ ภคที่่�บริโิ ภคสิินค้้าและบริิการสุุขภาพ รวมทั้้ง� ประชาชนที่่อ� าศััยอยู่่ใ� นพื้้�นที่่ที่่� เ� สี่่ย� งจากปััญหามลพิิษ
สิ่่�งแวดล้้อม ฯลฯ
ขอบเขตการดำำ�เนิินงานแผนควบคุุมปััจจััยเสี่่�ยงทางสุุขภาพ: ขอบเขตการดำำ�เนิินงานเชิิงประเด็็น ประกอบด้้วย ประเด็็นการ
สร้้างเสริิมสุุขภาพจิิต ประเด็็นด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมกัับสุขุ ภาพ การสร้้างเสริิมสุุขภาวะทางเพศ การคุ้้�มครองผู้้�บริโิ ภคด้้านสุุขภาพและ
พััฒนาระบบยา รวมทั้้�งประเด็็นปััจจััยเสี่่�ยงสุุขภาพใหม่่ที่่�มีีความจำำ�เป็็น
ยุุทธศาสตร์์การดำำ�เนิินงานแผนควบคุุมปััจจััยเสี่่�ยงทางสุุขภาพ
ยุุทธศาสตร์์ภาพรวมของการดำำ�เนิินงานแผนควบคุุมปััจจััยเสี่่�ยงทางสุุขภาพ
1. การพััฒนาและใช้้องค์์ความรู้้� นวััตกรรม พื้้�นที่่�ต้น้ แบบ เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั การเฝ้้าระวัังสถานการณ์์ การจััดการและแก้้ไขปััญหา
	ปััจจััยเสี่่�ยงทางสุุขภาพที่่�รอบด้้าน
2. เสริิมสร้้างศัักยภาพที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับภาคีีในทุุกระดัับเพื่่�อให้้มีีสมรรถนะในการขัับเคลื่่�อนการทำำ�งานควบคุุมปััจจััยเสี่่�ยงทาง
	สุุขภาพ
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3.	ขัับเคลื่่�อนสัังคม ผ่่านการสื่่�อสารสาธารณะ และการรณรงค์์ในรููปแบบต่่าง ๆ บนพื้้�นฐานขององค์์ความรู้้� เพื่่�อสร้้างความ
รอบรู้้�และนำำ�ไปสู่่�การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมระดัับบุุคคล ชุุมชน สัังคม รวมถึึงเป็็นแรงสนัับสนุุนในการผลัักดัันนโยบาย
4.	พััฒนาการดำำ�เนิินงานพื้้�นที่่�ในการควบคุุมหรืือลดปััจจััยเสี่่�ยง เพื่่�อถอดบทเรีียนและประสานให้้เกิิดการต่่อยอดขยายผล
โดยบููรณาการการทำำ�งานกัับแผนอื่่�นๆ ของ สสส. ที่่�ทำ�ำ งานในเป้้าหมายเดีียวกััน
5.	พััฒนาและผลัักดัันนโยบาย รวมถึึงมาตรการ หรืือกลไกที่่�จำำ�เป็็น ทั้้�งระดัับท้้องถิ่่�น ระดัับประเทศ และระดัับนานาชาติิเพื่่�อ
สนัับสนุุนการควบคุุมปััจจััยเสี่่�ยงในระยะยาว
แนวทางการการดำำ�เนิินงานและประเด็็นสำำ�คััญของแผนงานสร้้างเสริิมสุุขภาพจิิต
1. สนัับสนุุนให้้เกิิดการเสริิมสร้้างความรู้้� สร้้างทััศนคติิ ความเข้้าใจ และมีีทัักษะในการดููแลจิิตใจตนเอง รวมทั้้�งบุุคคลอื่่�น
ในกลุ่ม�่ ประชาชนทั่่�วไป ผ่่านการพััฒนานวััตกรรมเชิิงระบบสำำ�หรัับการสร้้างเสริิมสุุขภาพจิิตยุคดิ
ุ จิิ ทัิ ลั ที่่�เอื้้อ� ต่่อประชาชนกลุ่ม�่
เป้้าหมายให้้เกิิดสุุขภาวะจิิตที่่�เข้้มแข็็ง
2. สนัับสนุุนการสร้้างเสริิมศัักยภาพ และขีีดความสามารถในการจััดการความเครีียดการปรัับวิิธีีคิิดเชิิงบวก อัันจะนำำ�ไปสู่่�การ
	ส่่งเสริิมสุุขภาพจิิตที่่�เข้้มแข็็งในกลุ่่�มประชาชนทั่่�วไป ภายใต้้การสร้้างโอกาสให้้ทุุกคนในสัังคมมีีส่่วนร่่วมรัับผิิดชอบในการ
	ส่่งเสริิมสุุขภาพจิิตที่่�เข้้มแข็็งให้้แก่่ตนเอง และคนรอบข้้าง
3. สนัับสนุุนการสื่่อ� สาร เผยแพร่่ชุุดข้้อมููล ความรู้้� ข่่าวสาร เพื่่อ� ส่่งเสริิมความรอบรู้้�และพฤติิกรรมที่่�เอื้้อ� ต่่อสุุขภาพจิิตที่่เ� ข้้มแข็็ง
ในกลุ่่�มประชาชนทั่่�วไป กลุ่่�มประชากรด้้อยโอกาส และกลุ่่�มคนตกงานในเมืืองและชุุมชน ให้้สามารถเข้้าถึึงชุุดข้้อมููล ความรู้้�
	ข่่าวสาร อัันจะนำำ�ไปสู่่�การลดอคติิ ลดการตีีตรา และการเลืือกปฏิิบััติิในสัังคม
4. สนัับสนุุนการเสริิมพลััง การสร้้างความเข้้มแข็็งและความร่่วมมืือของภาคีีเครืือข่่ายทุุกภาคส่่วน ให้้สามารถออกแบบ จััด
	กิิจกรรมที่่�เอื้้�อต่่อการสร้้างเสริิมศัักยภาพ และเพิ่่�มขีีดความสามารถของประชาชนกลุ่่�มเป้้าหมายให้้การปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีคิิด
	ส่่งเสริิมสุุขภาพจิิตที่่�เข้้มแข็็งในระดัับบุคคล
ุ ระดัับครอบครััวชุุมชน และสัังคม ให้้รวมพลัังช่่วยเหลืือกัันแบบเพื่่�อนช่่วยเพื่่�อน
5. ผลัักดัันนโยบายสาธารณะด้้านสุุขภาพจิิตของคณะอนุุกรรมการ ภายใต้้คณะกรรมการสุุขภาพจิิตแห่่งชาติิ ตามสาระบััญญััติิ
ของพระราชบััญญััติิสุุขภาพจิิตแห่่งชาติิ ด้้วยการดำำ�เนิินงาน ผ่่านกลไก/คณะอนุุกรรมการดำำ�เนิินงานให้้เกิิดสอดคล้้องกัับ
พ.ร.บ. สุุขภาพจิิตแห่่งชาติิ จนสามารถขัับเคลื่่อ� นงานสุุขภาพจิิตตามมติิสุขุ ภาพจิิตแห่่งชาติิทั้้ง� ในระดัับชาติิ ระดัับเขตสุุขภาพ
ระดัับจัังหวััด และระดัับชุุมชน อัันจะนำำ�ไปสู่่�การขยายผลลััพธ์์ที่่�สืืบเนื่่�องจากการป้้องกัันปััญหาสุุขภาพจิิตของประชาชน
เพื่่�อให้้สามารถเผชิิญกัับทุุกสถานการณ์์ โดยเฉพาะการปรัับตััวในภาวะสถานการณ์์โควิิด
6. สนัับสนุุนการพััฒนานวััตกรรมเชิิงระบบเพื่่�อการสร้้างเสริิมสุุขภาพจิิตและความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพจิิตของประชาชนกลุ่่�ม
เป้้าหมาย ด้้วยการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั มาใช้้ส่่งเสริิมความรอบรู้้แ� ละพฤติิกรรมเกี่่ย� วกัับการสร้้างเสริิมสุุขภาพจิิตที่่เ� ข้้มแข็็งให้้
แก่่ประชาชนกลุ่่�มเป้้าหมายของภาคีีเครืือข่่ายในระดัับชุุมชน ระดัับภููมิิภาค และระดัับชาติิ
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แนวทางการดำำ�เนิินงานของแผนงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมกัับสุุขภาพ
1.	สนัับสนุุนการขัับเคลื่่อ� นและแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศระดัับประเทศที่่�มีีผลต่อ่ สุุขภาพของประชาชน อัันจะนำำ�ไปสู่่�การ
ผลัักดัันมาตรการ นโยบายสาธารณะ กลไกระบบยุุติิธรรมสิ่่�งแวดล้้อม มาตรการชุุมชนและสัังคม ดัังนี้้�
ขยายความร่่วมมืือระหว่่างภาคีีหลััก (Boundary partner) และภาคีียุุทธศาสตร์์ (Strategic partner) รวมถึึงหน่่วยงาน
เจ้้าของเรื่่�อง เพื่่�อพััฒนา ออก ผลัักดัันมาตรการ นโยบายสาธารณะ กฎหมายการบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น พ.ร.บ.
อากาศสะอาดเพื่่อ� สุุขภาพ พ.ร.บ.รายงานการปล่่อยมลพิิษและการเคลื่่อ� นย้้ายสารมลพิิษสู่่สิ่่� ง� แวดล้้อม ปฏิิรููประบบการจััดการ
ขยะและส�งเสริิมเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน การนำำ�ขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์จากต่่างประเทศ การจััดการขยะพลาสติิก กฎหมายที่่�เชื่่อ� มโยง
เครืือข่่ายความร่่วมมืือระดัับชาติิในกลุ่่ม� ประเทศอาเซีียน และการบัังคัับใช้้กฎหมายกัับการจััดการกากอุุตสาหกรรมของโรงงาน
2.	พััฒนาการทำำ�งานแบบบููรณาการของภาคีีเครืือข่่ายร่่วมกัับแผนงานอื่่�นๆ ให้้ครอบคลุุมภาคีีประชาสัังคม ภาคีีวิิชาการ
ภาคีีนโยบาย และภาคีีรณรงค์์ อัันนำำ�ไปสู่่�การจััดการและแก้้ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมเชิิงพื้้�นที่่�แบบยั่่�งยืืน ดัังนี้้�
•	ขัับเคลื่่อ� นการทำำ�งานแบบบููรณาการข้้ามแผนงาน สำำ�นักั และร่่วมกัับหน่่วยงานหลัักเพื่่อ� เสริิมศัักยภาพให้้แก่่ภาคีีเครืือข่่าย
		 ให้้สามารถจััดการ แก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศ มลพิิษจากขยะ มลพิิษอุุตสาหกรรม และสภาวะโลกร้้อน ในชุุมชนชนบท
		ชุุมชนเมืือง และพื้้�นที่่�ห่่างไกลได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล
• สนัับสนุุน ขยายการใช้้เครื่่�องมืือ ระบบบริิหาร ระบบเตืือนภััย ระบบเฝ้้าระวัังมลพิิษทางอากาศในช่่วงวิิกฤติิให้้แก่่ภาคีี
		 เครืือข่่าย นำำ�ไปใช้้บริิหารจััดการ ติิดตาม ประเมิิน ตรวจสอบการดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการและแก้้ไขปััญหา
		สิ่่�งแวดล้้อมขององค์์กร สถานประกอบการ โรงงาน
•	ส่่งเสริิมกลไก ผลิิตชุุดข้้อมููลสำำ�หรัับพััฒนาศัักยภาพและความเข้้มแข็็งให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นและชุุมชนในการ
		บริิหารจััดการสิ่่ง� แวดล้้อม สภาวะโลกร้้อน ในชุุมชนของตนเองครอบคลุุม ป้้องกััน การส่่งเสริิม การอนุุรักั ษ์์ และการแก้้ไข
		ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมเชิิงพื้้�นที่่�
• ขยายกลไกภาคประชาสัังคมในการบริิหารจััดการระดัับพื้้น� ที่่� ระดัับภาค ภายใต้้การบริิหารของ “สภาลมหายใจประจำำ�
		 จัังหวััด สภาลมหายใจประจำำ�ภาค ป่่าชุุมชน”
• ขยายการดำำ�เนิินงาน “ห้้องเรีียนสู้้�ฝุ่่�น” ไปสู่่ร� ะดัับนโยบายของสำำ�นักั งานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน กระทรวง
		ศึึกษาธิิการ และเพิ่่�มพื้้�นที่่�ไปภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ภาคกลาง และกรุุงเทพมหานครปริิมณฑล
• สนัับสนุุน หนุุนเสริิมให้้หน่่วยงานหลััก เช่่น กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม นำำ�เครื่่�องมืือ ต้้นแบบ
		 การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม สภาวะโลกร้้อน และการบริิหารจััดการเชื้้�อเพลิิง ไปใช้้ดำำ�เนิินการครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่�
3.	สร้้างโอกาสให้้ประชาชนกลุ่่�มเป้้าหมายเกิิดความตระหนัักรู้้� และเกิิดการปฏิิบัติั ิการที่่�เกื้้�อกููลต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพ
มีีแนวทางการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
• สนัับสนุุนหน่่วยงานเชิิงยุุทธศาสตร์์ และภาคีีเครืือข่่าย ร่่วมกัันสื่่�อสาร ประชาสััมพัันธ์์ นวััตกรรมเทคโนโลยีีดิิจิิทััล เพื่่�อ
		 ขยายฐานผู้้�รัับประโยชน์์ด้้วยการขัับเคลื่่�อนให้้ประชาชนกลุ่�ม่ เป้้าหมาย มีีพฤติิกรรมการบริิโภคที่่�ยั่่�งยืืน เกษตรปลอด
		 การเผา เศรษฐกิิจสีีเขีียว เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และตระหนัักรู้้�เกี่่�ยวกัับการเกิิดโรคหรืือผลกระทบต่่อสุุขภาพที่่�เกิิดจาก
		 การเปลี่่�ยนแปลงของสิ่่�งแวดล้้อม สภาวะโลกร้้อน
• หนุุนเสริิมการเชื่่�อมโยงให้้หน่่วยงาน สถาบัันการศึึกษา องค์์กร สามารถผลิิต ใช้้ เผยแพร่่ชุุดข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการแก้้ไข
		ปััญหามลภาวะทางอากาศ ในการสื่่อ� สารแก่่ประชาชนและนำำ�ชุดุ ข้้อมููลนั้้�นไปใช้้ประโยชน์์ในการแก้้ไขปััญหามลพิิษทาง
		 อากาศ และเอื้้�อต่่อ “พลเมืืองตื่่�นรู้้�สู้้�วิิกฤตโลกร้้อน”“พลเมืืองสร้้างสรรค์์ (Active citizen)” “ผู้้�นำำ�เพื่่�อสร้้างความ
		 เปลี่่�ยนแปลง (Prime Mover)”“ผู้้�นำำ�การสื่่�อสาร (Micro influencer)” ระดัับครอบครััว ชุุมชน และหน่่วยงานได้้
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4. ส่่งเสริิมงานวิิชาการ ชุุดข้้อมููลวิิชาการ งานวิิจััยเชิิงปฏิิบััติิการเกี่่�ยวกัับการจััดการและแก้้ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมและ
	สุุขภาพ เพื่่�อป้้องกัันและสร้้างเสริิมสุุขภาพให้้กัับประชาชน มีีแนวทางการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
• หนุุนเสริิมหน่่วยงานหลััก ภาคีีวิิชาการ ภาคีียุุทธศาสตร์์ ผลิิตงานวิิชาการ วิิจััยเชิิงปฏิิบััติิการเกี่่�ยวกัับการบริิหารสิ่่�ง
		 แวดล้้อมและแก้้ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมกัับสุุขภาพ
• สนัับสนุุนศููนย์์วิชิ าการเพื่่อ� ขัับเคลื่่อ� นการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหามลพิิษอากาศ ผลิิต พััฒนา ชุุดข้้อมููลวิิชาการ ฐานข้้อมููล
		ตรวจสอบข้้อมููลวิิชาการ สำำ�หรัับการขัับเคลื่่�อนนโยบาย มาตรการและกลไกการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม และแก้้ไขปััญหา
		 มลพิิษทางอากาศระดัับพื้้�นที่่�และระดัับประเทศ
• สนัับสนุุนภาคีีเครืือข่่าย ภาคเอกชน และภาคประชาสัังคม พััฒนาชุุดข้้อมููลผลกระทบด้้านสุุขภาพที่่�เกิิดจากมลพิิษ
		สิ่่�งแวดล้้อม สำำ�หรัับเด็็กเยาวชน ผู้้�สููงอายุุ กลุ่่ม� เปราะบาง ในครอบครััว สถาบัันการศึึกษา สถานประกอบการ และองค์์กร
5. แนวทางการดำำ�เนิินงานของแผนงานสร้้างเสริิมสุุขภาวะทางเพศ
•	สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานตามยุุทธศาสตร์์การป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการตั้้ง� ครรภ์์ในวััยรุ่น�่ และยุุทธศาสตร์์การใช้้ถุุงยาง
		 อนามััยแห่่งชาติิ และหนุุนเสริิมการพััฒนาศัักยภาพและบููรณาการระหว่่างหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง มีีแนวทางการดำำ�เนิินงาน
		ดัังนี้้�
		 -	พััฒนาและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานสร้้างเสริิมสุุขภาวะทางเพศที่่�สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์การป้้องกัันและแก้้ไข
			ปััญหาการตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�น รวมทั้้�งการใช้้ถุุงยางอนามััย และการป้้องกัันการติิดเชื้้�อเอชไอวีี/การตีีตราผู้้�ป่่วยเอดส์์
		 -	ขัับเคลื่่อ� น หนุุนเสริิม บููรณาการการทำำ�งานระหว่่างหน่่วยงานหลัักทั้้ง� ภาครััฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสัังคมในส่่วนกลาง
			 ในประเด็็นการป้้องกัันและแก้้ไขการตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�น เพื่่�อให้้วััยรุ่่�นสามารถเข้้าถึึงสิิทธิิตามมาตรา 5 แห่่ง พ.ร.บ.
			 การป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�น เช่่น ท้้องแล้้วได้้เรีียนต่่อ การส่่งต่่อวััยรุ่่�นที่่�ตั้้�งท้้องให้้ได้้รัับ
			บริิการ/สวััสดิิการที่่�เหมาะสม เป็็นต้้น
•	สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานและขยายผลงานวิิชาการ งานวิิจัยั การพััฒนานวััตกรรม การสร้้างองค์์ความรู้้�ด้า้ นการสร้้างเสริิม
		สุุขภาวะทางเพศ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การผลัักดัันนโยบาย และการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรม มีีแนวทางการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
		 - สนัับสนุุนการผลิิต สัังเคราะห์์ชุุดข้้อมููลความรู้้� งานวิิชาการ งานวิิจััยเพื่่�อภาคีีหลััก (Boundary partner)
			 และภาคีียุุทธศาสตร์์ (Strategic partner) รวมถึึงหน่่วยงานเจ้้าของเรื่่�อง นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงาน
			ตามยุุทธศาสตร์์การป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�น รวมทั้้�งการใช้้ถุุงยางอนามััย และการป้้องกััน
			 การติิดเชื้้�อเอชไอวีี/การตีีตราผู้้�ป่่วยเอดส์์
		 - สนัับสนุุนการพััฒนานวััตกรรม เครื่่�องมืือ การสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้� เพื่่�อสร้้างเสริิมสุุขภาวะทางเพศสอดคล้้อง
			ตามกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ให้้เท่่าทัันกัับสถานการณ์์ปััจจุุบัันและความเปลี่่�ยนแปลงของโลกอนาคต
•	สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมของเยาวชน สร้้างโอกาสในการทำำ�งานอย่่างเท่่าเทีียม ในการร่่วมขัับเคลื่่อ� นการทำำ�งานสร้้างเสริิม
		สุุขภาวะทางเพศที่่�ปลอดภััย มีีแนวทางการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
		 - สนัับสนุุนการสร้้างความร่่วมมืือในการดำำ�เนิินงานร่่วมกัับสภาเด็็กและเยาวชนแห่่งประเทศไทย ในการทำำ�งาน
			 สร้้างเสริิมสุุขภาวะทางเพศ ผ่่านกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
		 - หนุุนเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของเยาวชน เปิิดพื้้�นที่่�การเรีียนรู้้� เปิิดช่่องทางในการแสดงออกหรืือส่่งเสีียง (Voice) ถึึง
			สิิทธิิความต้้องการในประเด็็นต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสร้้างเสริิมสุุขภาวะทางเพศ
		 -	พััฒนาและสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมของเด็็กเยาวชนเพื่่อ� การออกแบบวิิธีีการสื่่อ� สารรณรงค์์ เพื่่อ� ให้้เกิิดความตระหนัักรู้�้
			 ติิดอาวุุธทางความคิิดและพััฒนา micro-influencer ประเด็็นผลกระทบต่่อการใช้้ถุุงยางอนามััยการป้้องกัันการ
			 ติิดเชื้้�อเอชไอวีี การตีีตราผู้้�ป่่วยเอดส์์ รวมทั้้�งการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�น ร่่วมกัับหน่่วยงาน
			 ภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสัังคม
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•	สนัับสนุุนการรณรงค์์สื่่อ� สารสาธารณะเพื่่�อเปลี่่ย� นแปลงวิิธีีคิดิ ทััศนคติิในเรื่่อ� งเพศ เพื่่�อสร้้างเสริิมสุุขภาวะทางเพศ
		 ที่่ปล
� อดภััยแก่่วััยรุ่่�นและผู้้�เกี่่�ยวข้้อง มีีแนวทางการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
		 -	พััฒนารููปแบบและวิิธีีการสื่่�อสารเพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงวิิธีีคิิด ให้้เกิิดบรรทััดฐาน (Norm) หรืือแนวปฏิิบััติิใหม่่ ในงาน
			 สร้้างเสริิมสุุขภาวะทางเพศในประเด็็นต่่างๆ อาทิิ เด็็กท้้องต้้องได้้เรีียน การยุุติกิ ารตั้้ง� ครรภ์์ที่่ป� ลอดภััย ภาพลัักษณ์์
			 เชิิงบวกของถุุงยางอนามััย เป็็นต้้น
		 -	พััฒนารููปแบบและวิิธีีการประเมิินผลต่่างๆ ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โดยเน้้นการประเมิินผลลััพธ์์ในเชิิงการเปลี่่�ยนแปลง
			 พฤติิกรรม หรืือวิิธีีคิิด หรืือทััศนคติิในเรื่่�องเพศ งานสร้้างเสริิมสุุขภาวะทางเพศที่่�ปลอดภััย ในประเด็็นต่่างๆ
6. แนวทางการดำำ�เนิินงานของแผนงานคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคด้้านสุุขภาพและพััฒนาระบบยา
• การพััฒนาระบบสนัับสนุุนการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคและการจััดการสิินค้้าและบริิการสุุขภาพที่่�ไม่่ปลอดภััย ผ่่านการ
		พััฒนามาตรการ นโยบาย และกลไกการขยายผล มีีแนวทางการดำำ�เนิินงานดัังนี้้�
		 -	พััฒนาข้้อเสนอและความร่่วมมืือเพื่่อ� สนัับสนุุนมาตรการ นโยบาย กลไกร่่วมกัับหน่่วยงานด้้านการคุ้้�มครองผู้้�บริโิ ภค
			 หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องและภาคีีเครืือข่่าย เพื่่�อจััดการสิินค้้าและบริิการสุุขภาพที่่�ไม่่ปลอดภััย เช่่น มาตรการกลไก
			 การคุ้้�มครองผู้้�บริโิ ภคในการซื้้อ� ขายออนไลน์์ กลไกทางสัังคมเพื่่อ� บัังคัับใช้้กฎหมาย เป็็นต้้น รวมทั้้�งเชื่่อ� มความร่่วมมืือ
			กัับสภาองค์์กรผู้้�บริโิ ภคเพื่่อ� ส่่งต่่อองค์์ความรู้้ไ� ปสู่่ก� ารขยายผลในการปกป้้อง คุ้้�มครอง และพิิทักั ษ์์สิทธิ
ิ ขิ องผู้้�บริโิ ภค
		 - ยกระดัับการพััฒนาและนำำ�นวััตกรรม/เครื่่�องมืือเทคโนโลยีีดิิจิิทััลไปใช้้ประโยชน์์และเชื่่�อมต่่อความร่่วมมืือกัับ
			 หน่่วยงานที่่�รับผิ
ั ดิ ชอบหลััก อาทิิ Single Window ซึ่่ง� เป็็นเทคโนโลยีีที่่�เอื้้อ� ต่่อการเฝ้้าระวัังผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่ไ� ม่่ปลอดภััย
			 ระบบการเฝ้้าระวัังสิินค้้าและบริิการออนไลน์์ ระบบถัังข้้อมููลความรู้้�ในการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคด้้านสุุขภาพ
• สนัับสนุุนการส่่งเสริิมให้้เกิิดพฤติิกรรมการบริิโภคสิินค้้าและบริิการที่่�ปลอดภััย ด้้วยการเสริิมความเข้้มแข็็ง
		 เสริิมศัักยภาพ และสร้้างความรอบเพื่่�อให้้ผู้้�บริิโภคเป็็นผู้้�ปกป้้องสิิทธิิของตนเองและมีีส่่วนร่่วมในกลไกคุ้้�มครอง
		ผู้้�บริิโภค แนวทางการการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
		 - สนัับสนุุนภาคีีภาคประชาสัังคม เพื่่อ� เฝ้้าระวัังสถานการณ์์และให้้ความรู้แ�้ ก่่ประชาชน และประสานงาน ส่่งต่่อประเด็็น
			ปััญหากัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสัังคม
		 - สนัับสนุุนการเฝ้้าระวัังสิินค้้าและบริิการสุุขภาพ เชื่่อ� มโยงกัับการสื่่อ� สารสาธารณะเพื่่อ� ส่่งเสริิมให้้ผู้�บริ
้ โิ ภคเกิิดความ
			 รอบรู้้ใ� นการเลืือกสิินค้้าและบริิการสุุขภาพ การเข้้าถึึงสิิทธิด้ิ า้ นการบริิโภคสิินค้้าและบริิการสุุขภาพที่่ป� ลอดภััย การ
			 ให้้ความรู้้�และสร้้างความตระหนัักด้้านเชื้้�อดื้้�อยาและการใช้้ยาต้้านจุุลชีีพที่่�เหมาะสม
•	พััฒนางานวิิชาการด้้านการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคด้้านสุุขภาพ มีีแนวทางการการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
		 - สนัับสนุุนการพััฒนางานวิิชาการ จััดการความรู้เ�้ พื่่อ� พััฒนาระบบคุ้้�มครองผู้้�บริโิ ภคด้้านผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการสุุขภาพ
			 รวมทั้้�งทบทวนและรวบรวมองค์์ความรู้้� ต้้นแบบ เครื่่�องมืือที่่�ได้้พััฒนาไว้้แล้้วเชื่่�อมโยงไปสู่่�การขยายผล
		 - สนัับสนุุนการทบทวนสถานการณ์์ และพััฒนาองค์์ความรู้้�ทางวิิชาการที่่�เกี่่ย� วของกัับประเด็็นปััจจััยเสี่่ย� งทางสุุขภาพ
			 ใหม่่ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อประชาชนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
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กลุ่่�มแผนงาน
แผนควบคุุมปััจจััยเสี่่�ยงทางสุุขภาพ ประกอบไปด้้วย กลุ่่�มแผนงาน ดัังนี้้�
1. กลุ่�ม่ แผนงานสร้้างเสริิมสุุขภาพจิิต
2. กลุ่�ม่ แผนงานสิ่่�งแวดล้้อมกัับสุุขภาพ
3. กลุ่�ม่ แผนงานสร้้างเสริิมสุุขภาวะทางเพศ
4. กลุ่่�มแผนงานคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคด้้านสุุขภาพและพััฒนาระบบยา
ภาคีีหลััก

ภาคีีหลััก
ของแผนงาน
สร้้างเสริิม
สุุขภาพจิิต

หน่่วยงานภาครััฐ
กรมสุุขภาพจิิต กระทรวงสาธารณสุุข สถาบัันสุุขภาพจิิตเด็็กและวััยรุ่่�นราชนคริินทร์์ สำำ�นัักงานศาลยุุติิธรรม
สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงยุุติิธรรม สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข สำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด
สถานบัันอาชีีวศึึกษา โรงเรีียนและเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาในสัังกััดสำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการอุุดมศึึกษาฯ
ภาคีีวิิชาการ
ศููนย์์วิิชาการสารเสพติิดภาคเหนืือ คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ศููนย์์สุุขภาวะทางจิิต สาขาจิิตวิิทยาการปรึึกษา
คณะจิิตวิิทยา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ภาควิิชาจิิตวิิทยา คณะมนุุษยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
หน่่วยส่่งเสริิมสุุขภาวะนิิสิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
องค์์กรภาคประชาสัังคม
สมาคมวิิถีีทางเลืือกเพื่่�อการพััฒนาที่่ยั่่
� �งยืืน สมาคมสะมาริิตัันส์์แห่่งประเทศไทย มููลนิิธิิและสมาคมที่่ทำ
� ำ�งานเกี่่�ยวกัับประเด็็น
ด้้านสุุขภาพจิิต สมาคมสมาพัันธ์ผู้้�ดู
์ ูแลไทย ศููนย์์เสริิมสร้้างชีีวิิต มููลนิิธิิเพื่่�อการพััฒนาเด็็ก สมาคมเพื่่�อผู้้�บกพร่่องทางจิิต
แห่่งประเทศไทย สมาคมสายใยครอบครััว ศููนย์์จิิตวิิทยาการศึึกษา มููลนิิธิิยุุวสถิิรคุุณ สมาคมจิิตแพทย์์แห่่งประเทศไทย
ชมรมนัักจิิตวิิทยาการปรึึกษาแห่่งประเทศไทย

ภาคีีหลััก
ของแผนงาน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
กัับสุุขภาพ

หน่่วยงานภาครััฐ
กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม กระทรวงอุุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ฯ กระทรวงพลัังงาน
กระทรวงมหาดไทย สำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ องค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก กรมควบคุุมมลพิิษ
กรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม กรมโรงงานอุุตสาหกรรม
และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
องค์์กรวิิชาชีีพ
สำำ�นัักข่่าวสิ่่�งแวดล้้อม (Green news) สภาวิิศวกร สภาวิิชาชีีพวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และสมาคมวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม
สถาบัันวิิชาการ
มหาวิิทยาลััยที่่มีี
� คณะด้้านสิ่่ง
� แวดล้้อมและทรััพยากรธรรมชาติิในทุุกภููมิภ
ิ าค สถาบัันวิจั
ิ ย
ั สภาวะแวดล้้อม จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
(ERIC) สำำ�นัักงานวิิทยบริิการด้้าน สิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากร มหาวิิทยาลััยมหิิดล (ENRAS) และศููนย์วิ์ จั
ิ ย
ั ด้้านกลยุุทธ์ธุ
์ รุ กิิจที่่เ� ป็็นมิต
ิ ร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม คณะสิ่่�งแวดล้้อม มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ (V-green)
องค์์กรภาคประชาสัังคม
สมััชชาองค์์กรเอกชนด้้านการคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อมและอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ คณะกรรมการประสานงานองค์์กรพััฒนา
เอกชน (กป.อพช.) สถาบัันธรรมรััฐเพื่่�อการพััฒนาสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (ธ.พ.ส.ส.) มููลนิิธิิบููรณะนิิเวศ
มููลนิิธิิสถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย (ม.ส.ท.) มููลนิิธิิส่่งเสริิมการออกแบบอนาคตประเทศไทย สภาลมหายใจ ภาคเหนืือ
สภาลมหายใจเชีียงใหม่่ เครืือข่่ายอากาศสะอาด สมาคมยัักษ์์ขาว มููลนิิธิิเพื่่�อการพััฒนาที่่ยั่่
� �งยืืน มููลนิิธิรั
ิ ักษ์์อาหาร (S.O.S)
สถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพััฒนาประเทศไทย มููลนิิธิิเกษตรกรรมยั่่�งยืืน (ประเทศไทย) สถาบัันชุุมนท้้องถิ่่�นพััฒนา กรีีนพีีชประเทศไทย
ศููนย์์ฝึึกอบรมวนศาสตร์์ชุุมชนฯ มููลนิิธิชีี
ิ ววิิถีี มููลนิิธิินิิติิธรรมสิ่่�งแวดล้้อม เครืือข่่ายวาระเปลี่่�ยนตะวัันออก
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ภาคีีหลัักของ
แผนงาน
สร้้างเสริิม
สุุขภาวะทางเพศ

หน่่วยงานภาครััฐ
กระทรวงศึึกษาธิิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุุข กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคง
ของมนุุษย์์ สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััด/ สำำ�นัักงานพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของ
มนุุษย์์จัังหวััด องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
สถาบัันวิิชาการ
มหาวิิทยาลััยมหิิดล มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
องค์์กรภาคประชาสัังคม
มููลนิิธิิแพธทููเฮลท์์ มููลนิิธิิเข้้าถึึงเอดส์์ เครืือข่่ายผู้้�ติิดเชื้้�อเอชไอวีี/เอดส์์ ประเทศไทย มููลนิิธิศู
ิ ูนย์์คุ้้�มครองสิิทธิิด้้านเอดส์์ มููลนิิธิิรัักษ์์ไทย
สมาคมพััฒนาเครืือข่่ายอาสา RSA (Referral System for Safe Abortion)
องค์์การระหว่่างประเทศ
กองทุุนประชากรแห่่งสหประชาชาติิ (UNFPA) องค์์การทุุนเพื่่�อเด็็กแห่่งสหประชาชาติิ (UNICEF)

ภาคีีหลัักของ
แผนงานคุ้้�มครอง
ผู้้�บริิโภคด้้าน
สุุขภาพและ
พััฒนาระบบยา

หน่่วยงานภาครััฐ
กระทรวงสาธารณะสุุข: สำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ กรมอนามััย
ศููนย์์วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััด. สถานีีอนามััยเฉลิิมพระเกีียรติิ คณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
ระดัับอำำ�เภอ โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพระดัับตำำ�บล (และอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน) สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพ
แห่่งชาติิ สำำ�นัักงาคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ สำำ�นัักงานคณะกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคสำำ�นัักงานคณะกรรมการกิิจการ
กระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ กระทรวงมหาดไทย : กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น กระทรวงพาณิิชย์์ : กรมการค้้าภายใน กรมทรััพย์์สิินทางปััญญา
กระทรวงอุุตสาหกรรม : สำำ�นัักงานมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม
องค์์กรวิิชาชีีพ
สภาเภสััชกรรม ทัันตแพทยสภา สถาบัันวิิชาการ คณะเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยทั่่�วประเทศ
องค์์กรภาคประชาสัังคม
สภาองค์์กรของผู้้�บริิโภค (นิิติิบุุคคลประเภทองค์์กรเอกชน ที่่�เกิิดขึ้้�นตาม พ.ร.บ.การจััดตั้้�งสภาองค์์กรของผู้้�บริิโภค)
มููลนิิธิิสถานีีอนามััยเฉลิิมพระเกีียรติิสมเด็็จพระนางเจ้้าพระบรมราชิินีีนาถ มููลนิิธิิเพื่่�อผู้้�บริิโภค สมาคมสหพัันธ์์องค์์กรผู้้�บริิโภค
มููลนิิธิิ สมาคม ด้้านการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค มููลนิิธิิเข้้าถึึงเอดส์์ องค์์กรผู้้�บริิโภคในจัังหวััดต่่างๆ

คำำ�นิิยามเชิิงปฏิิบััติิการ
ความรอบรู้้�ด้า้ นปััจจััยเสี่่ย� งทางสุุขภาพ หมายถึึง ความรู้/�้ ความสามารถ และทัักษะของประชาชน ชุุมชนองค์์กร และภาคีีเครืือข่่าย
ที่่�ได้้รับั การพััฒนาศัักยภาพจากแผนควบคุุมปััจจััยเสี่่ย� งทางสุุขภาพ ไปใช้้ประโยชน์์ จนก่่อให้้เกิิดการสื่่อ� สารที่่�เกี่่ย� วกัับการเข้้าถึึง
สิิทธิผู้ิ �บริ
้ โิ ภค การใช้้ยาสมเหตุุสมผล การลดผลกระทบจากสิ่่ง� แวดล้้อม การสร้้างเสริิมสุุขภาพจิิตที่่เ� ข้้มแข็็ง และการสร้้างเสริิมสุุขภาวะ
ทางเพศที่่ป� ลอดภััย รวมทั้้ง� การผลัักดัันนโยบาย ครอบคลุุมถึึงความเข้้าใจเนื้้�อหาที่่�ระบุุปััจจััยทางกายภาพ เศรษฐกิิจ สัังคม สิ่่�ง
แวดล้้อมที่่�กระทบต่่อสุุขภาวะทางเพศ สุุขภาพจิิต ผลกระทบจากสิ่่�งแวดล้้อม การคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค และเกิิดความปลอดภััยจาก
การใช้้ยา
การควบคุุมปััจจััยเสี่่�ยงสุุขภาพ หมายถึึง การประสานพลัังทางสัังคม พลัังวิิชาการและพลัังนโยบายจนเกิิดการช่่วยเหลืือ แก้้ไข
การป้้องกัันปััจจััยเสี่่ย� งทางกายภาพเศรษฐกิิจ สัังคม สิ่่ง� แวดล้้อม ที่่�กระทบต่่อสุุขภาวะของประชาชน และพััฒนา/หนุุนเสริิมให้้แก่่
ภาคีีเครืือข่่าย ผ่่านการกำำ�หนดจุุดเน้้นการส่่งเสริิมบทบาทของประชาชนกลุ่่�มเป้้าหมาย ให้้มีีความสามารถในการควบคุุมจััดการ
ปััจจััยเสี่่�ยงและสร้้างปััจจััยเสริิมสำำ�หรัับการสร้้างเสริิมสุุขภาพจิิต การแก้้ไขผลกระทบจากสิ่่�งแวดล้้อม การสร้้างเสริิมสุุขภาวะ
ทางเพศ รวมทั้้�งการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคด้้านสุุขภาพและพััฒนาระบบยาของประชาชน
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นวััตกรรม หมายถึึง ชุุดข้้อมููล/ความรู้้�ใหม่่ทั้้�งที่่�เป็็นเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับกระบวนการใหม่่ ที่่�มาจากบทเรีียน สถานการณ์์ใหม่่ๆ
ที่่�สอดคล้้องกัับสภาพปััญหา และความต้้องการของชุุมชนและสัังคมต่่อการจััดการปััจจััยเสี่่ย� งสุุขภาพ ผ่่านกลไก ที่่�เชื่่อ� มประสาน
ความร่่วมมืือของประชาชนกลุ่่�มเป้้าหมาย
สุุขภาพจิิต หมายถึึง ความสามารถของประชาชนในการปรัับตััวให้้เข้้ากัับสิ่่�งแวดล้้อมได้้ โดยไม่่มีีข้้อขััดแย้้งภายในจิิตใจ มีีความ
สามารถในการปรัับตััวต่่อตนเองและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง/ ตามสถานการณ์์ รวมทั้้�งการเป็็นผู้้�มองโลกในแง่่ดีี
พึ่่ง� ตนเองได้้ มองตนเองอย่่างถููกต้้องตามความเป็็นจริิง มีีความพอใจในสถานภาพของตนและรู้�สึึ้ กในคุุณค่่าของตน สามารถควบคุุม
อารมณ์์ของตนได้้
สุุขภาวะทางเพศที่่�ปลอดภััย หมายถึึง การมีีชีีวิิตทางเพศที่่�เป็็นสุุขและปลอดภััย ทั้้�งในระดัับบุุคคลและระดัับสัังคม โดย
ประชาชนสามารถเข้้าถึึงข้้อมููล มีีความรู้้เ� กี่่ย� วกัับความเสี่่ย� งทางเพศที่่�ต้อ้ งเผชิิญ สามารถเข้้าถึึงบริิการสุุขภาพทางเพศ อยู่่ใ� นสภาพ
แวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการส่่งเสริิมสุุขภาวะทางเพศ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การใช้้ถุุงยางอนามััยทุุกครั้้�งที่่�มีีเพศสััมพัันธ์์ การลดอััตราการคลอดใน
ผู้้�หญิิงที่่�มีีอายุุ 15-19 ปีี การลดอััตราการเกิิดโรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์
การจััดการมลพิิษสิ่่ง� แวดล้้อม หมายถึึง ความสามารถของประชาชนในการเฝ้้าระวัังเกี่่�ยวกัับปัญ
ั หาสุุขภาพที่่�สืืบเนื่่อ� งจากมลพิิษ
ทางอากาศ มลพิิษจากขยะ และมลพิิษอุุตสาหกรรมได้้ด้้วยชุุมชน โดยชุุมชนมีีส่่วนร่่วมในขั้้�นตอนการพััฒนานโยบายสาธารณะ
ผ่่านร่่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด พ.ร.บ. การรายงานการปล่่อยมลพิิษและการเคลื่่อ� นย้้ายสารมลพิิษสู่่สิ่่� ง� แวดล้้อม การนำำ�ขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์
จากต่่างประเทศ กฎหมายที่่�เชื่่อ� มโยงเครืือข่่ายความร่่วมมืือระดัับชาติิในกลุ่่ม� ประเทศอาเซีียน และการบัังคัับใช้้กฎหมายกัับการ
จััดการขยะจากอุุตสาหกรรมของโรงงาน
การคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคและพััฒนาระบบยา หมายถึึง การพััฒนาและขัับเคลื่่�อนมาตรการ นโยบาย เพื่่�อการเข้้าถึึงสิิทธิิของผู้้�
บริิโภคสิินค้้าและบริิการสุุขภาพที่่ป� ลอดภััย ผ่่านการใช้้ประโยชน์์จากงานวิิชาการงานวิิจัยั นวััตกรรม เครื่่อ� งมืือเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั หรืือ
Platform ออนไลน์์ สำำ�หรัับการเฝ้้าระวัังผลิิตภััณฑ์์ที่่�ทำำ�ลายสุุขภาพไม่่ปลอดภััย หลอกลวงสร้้างความไม่่เป็็นธรรมกัับผู้้�บริิโภค
รวมทั้้�งขยายช่่องทางให้้ผู้�บริ
้ โิ ภครอบรู้้/� เท่่าทัันสิินค้้าและบริิการสุุขภาพที่่�ไม่่ปลอดภััย รวมทั้้�งการเข้้าถึึงระบบแจ้้งเตืือนที่่�เชื่่อ� มโยง
การดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้บัังคัับใช้้กฎหมายการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคและ เกิิดพฤติิกรรมการใช้้ยาที่่�ปลอดภััยได้้
อย่่างทัันท่่วงทีี
งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

กลุ่มแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

60.00

กลุ่มแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ

33.00

กลุ่มแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการพัฒนาระบบยา

35.00

กลุ่มแผนงานสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ

70.00

การพัฒนาและบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ
รวม
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แผน 5
แผนสุขภาวะ
ประชากรกลุ่มเฉพาะ
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สรุุปสถานการณ์์และแนวโน้้ม
การดำำ�เนิินงานของแผนสุุขภาวะประชากรกลุ่ม�่ เฉพาะมีีความต่่อเนื่่อ� งและก้้าวหน้้าในการลดความเหลื่่อ� มล้ำำ�� สร้้างความเป็็นธรรม
ทางสุุขภาพในประชากรกลุ่่�มเฉพาะมาโดยตลอด อย่่างไรก็็ดีี ปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ��ยัังคงทวีีความรุุนแรงมากขึ้้�น โดยเฉพาะ
ปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ��ของผลลััพธ์์ทางด้้านสุุขภาพ ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในเป้้าหมายที่่�นานาประเทศต่่างก็็ให้้ความสำำ�คััญเป็็นอัันดัับต้้นๆ
ในการกำำ�หนดนโยบายสาธารณะ โดยองค์์การอนามััยโลก (WHO) ได้้บ่่งชี้้�ว่่าปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ��ของผลลััพธ์์ทางด้้านสุุขภาพ
นั้้น� ไม่่ได้้เกิิดขึ้้น� จากพฤติิกรรมส่่วนบุุคคลเพีียงอย่่างเดีียวเท่่านั้้น� แต่่ยัังมีีปััจจััยทางสัังคมที่่กำ� �ำ หนดสุุขภาพ (Social Determinants
of Health: SDH) นำำ�ไปสู่่�ปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางด้้านสุุขภาพด้้วย
แผนสุุขภาวะประชากรกลุ่่�มเฉพาะจึึงได้้วิิเคราะห์์ประเด็็นปััญหาที่่�เกิิดจากการเชื่่�อมโยงปััจจััยสัังคมกำำ�หนดสุุขภาพ ไปจนถึึง
สถานการณ์์ทางสุุขภาพของประชากรกลุ่ม�่ ต่่างๆ เพื่่อ� ให้้บรรลุุถึึงเป้้าหมายในการสร้้างเสริิมสุุขภาพของทุุกคนบนแผ่่นดิินไทยตาม
วิิสััยทััศน์์ของกองทุุน โดยใช้้กรอบแนวคิิดในการทำำ�งานที่่�สำำ�คััญคืือ กรอบปััจจััยทางสัังคมที่่�กำำ�หนดสุุขภาพ (Social Deter
minants of Health) ตามแนวคิิดขององค์์การอนามััยโลก (WHO) /32 ทั้้ง� นี้้เ� พื่่อ� ให้้เกิิดความต่่อเนื่่อ� งในการดำำ�เนิินงานของแผน
และเพื่่�อให้้ยัังคงความเป็็นสากลในการทำำ�งาน ซึ่่�งกรอบแนวคิิดในการศึึกษาปััจจััยทางสัังคมที่่�กำำ�หนดสุุขภาพโดยมุ่่�งความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างปััจจััยเชิิงบริิบทโครงสร้้างทางสัังคมที่่เ� ป็็นอยู่่� (Structure determinants) ได้้แก่่ ปััจจััยที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับบริบท
ิ
ทางสัังคม เศรษฐกิิจ และการเมืือง (Socioeconomic and political context) อาทิิ การกระจายทางรายได้้ เพศ เชื้้�อชาติิ
ความพิิการ และโครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลของภาครััฐ ซึ่่�งปััจจััยเหล่่านี้้�ถืือเป็็นตััวกำำ�หนดตำำ�แหน่่งและสถานภาพทางเศรษฐกิิจ
สัังคมให้้กับบุ
ั ุคคล (Socioeconomic position) เช่่น ลำำ�ดับั ชนชั้้�นตามรายได้้ การศึึกษา อาชีีพ เพศ เชื้้�อชาติิ ที่่�ล้้วนส่่งผลต่่อการ
มีีสิิทธิิมีีเสีียงและการเข้้าถึึงทรััพยากรของบุุคคลเหล่่านั้้�น และปััจจััยส่่งผลทางสุุขภาพ (Intermediary determinants)
ที่่เ� ป็็นตััวกลางจะสะท้้อนให้้เห็็นถึึงลำำ�ดับชั้้
ั น� /สถานะสัังคมของบุุคคลที่่มีีค
� วามแตกต่่างกััน และส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาวะของประชาชน
ที่่ต่่� างกััน ได้้แก่่ สภาพความเป็็นอยู่่� สภาพจิิตใจ พฤติิกรรม และปััจจััยทางชีีววิิทยา ซึ่่ง� ล้้วนเป็็นผลลััพธ์์มาจากการมีีปััจจััยเชิิงโครงสร้้าง
บริิบททางสัังคมและเศรษฐกิิจที่่�แตกต่่างกัันอีีกทอดหนึ่่�ง เช่่น การเข้้าถึึงอาหารที่่�ดีีและมีีคุุณภาพ ประเภทงานที่่�ทำำ� ระดัับความ
เครีียดจากสภาพแวดล้้อม /33 ดัังแสดงตามภาพ

/32 การจำำ�แนกปััจจััยสัังคมกำำ�หนดสุุขภาพตามระดัับความใกล้้ชิิดกัับตััวบุุคคล แบ่่งออกเป็็น 5 กลุ่่�ม ประกอบด้้วย กลุ่่�มแรก คืือ อายุุ เพศ และปััจจััยทางพัันธุุกรรม ปััจจััยกลุ่่�มที่่�สอง คืือ
	ปััจจััยการใช้้ชีีวิติ ของแต่่ละบุุคคล (Individual lifestyle factors) ปััจจััยกลุ่่�มที่่�สาม คืือ อิิทธิิพลจากสัังคมชุุมชน (Social and community networks) ปััจจััยกลุ่่�มที่่�สี่่� คืือ
สภาวะแวดล้้อมในการดำำ�รงชีีวิิตและการทำำ�งาน (Living and working conditions) และปััจจััยกลุ่่�มที่่�ห้้าที่่� คืือ ปััจจััยทั่่�วไปทางด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม วััฒนธรรมและสภาพแวดล้้อม
(General socio-economic, cultural and environmental conditions. World Health Organization. (1986). Ottawa Charter for Health Promotion.
/33 สาระสำำ�คััญของกรอบแนวคิิดดัังกล่่าวแสดงให้้เห็็นว่่าปััจจััยสภาพแวดล้้อม ตลอดจนสถานะทางสัังคม เศรษฐกิิจ และการเมืืองของประชาชนก่่อให้้เกิิดตำำ�แหน่่งหรืือสถานภาพ
	ทางเศรษฐกิิจและสัังคมที่่�แตกต่่างกััน โดยมีีปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่ รายได้้ การศึึกษา อาชีีพ เพศ เชื้้�อชาติิ ตลอดจนปััจจััยส่่งผ่่านทางสุุขภาพ. Health Organization (2010).
A Conceptual Framework for Action on The Determinants of Health.
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ภาพแสดงกรอบปััจจััยทางสัังคมที่่�กำำ�หนดสุุขภาพ
(Social Determinants of Health)
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สถานการณ์์โรคอุุบััติิใหม่่ที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบััน คืือ การระบาดของโรคโควิิด-19 ส่่งผลกระทบรุุนแรงต่่อกลุ่่�มประชากรเฉพาะ ซึ่่�ง
เป็็นกลุ่ม�่ ที่่�มีีความเปราะบางโดยทั่่�วไปแล้้ว ยิ่่ง� จะมีีความเปราะบางมากยิ่่ง� ขึ้้น� ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 การ
สนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพผ่่านประชากรกลุ่่�มต่่างๆ ที่่�มีีปััจจััยด้้านเศรษฐกิิจและสัังคมเป็็นเหตุุที่่�นำ�ำ ไปสู่่�ภาวะทางสุุขภาพที่่�
เหลื่่อ� มล้ำำ�� ให้้เกิิดการสร้้างความเป็็นธรรมให้้แก่่สัังคมนั้้น� การทำำ�งานเพื่่อ� ลดความเหลื่่อ� มล้ำำ�ท
� างโครงสร้้างหรืือปััจจััยสัังคมกำำ�หนด
สุุขภาพจึึงไม่่ใช่่เป็็นเพีียงการบรรเทาทุุกข์์ให้้กลุ่่�มประชากรชายขอบหรืือคนบางกลุ่่�มเท่่านั้้�น หากเป็็นการลดความเหลื่่�อมล้ำำ�ท
� าง
โครงสร้้างของสัังคมโดยรวม เพราะโครงสร้้างความเหลื่่�อมล้ำำ��นั้้�นไม่่ได้้กระทำำ�ต่่อกลุ่่�มประชากรชายขอบเพีียงกลุ่่�มเดีียว หาก
ครอบคลุุมถึึงกลุ่ม�่ ประชากรทุุกกลุ่ม�่ ในสัังคม ซึ่่ง� ความท้้าทายของการทำำ�งานเพื่่อ� บรรลุุความเป็็นธรรมทางสุุขภาพ เป็็นการทำำ�งาน
ที่่�ลดความเหลื่่อ� มล้ำำ�ผ่่
� านปััจจััยทางสัังคมที่่�จะสร้้างการเปลี่่ย� นแปลงทั้้�งในระดัับวิิธีีคิดิ และเชิิงโครงสร้้างได้้ ต้้องอาศััยยุุทธศาสตร์์
การสร้้างแนวร่่วมสนัับสนุุนจากกลุ่่�มอื่่�น นอกเหนืือจากการเสริิมพลัังอำำ�นาจกลุ่่�มประชากรชายขอบแต่่เพีียงอย่่างเดีียว เพราะ
(1) ประชากรทุุกกลุ่่�มในสัังคมได้้รัับประโยชน์์จากการลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางโครงสร้้าง และ (2) ผู้้�คนกลุ่่�มอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่กลุ่่�ม
ชายขอบมีีอภิิสิทธิ์์
ิ แ� ละต้้นทุุนทางสัังคมมากพอที่่�จะมาหนุุนเสริิมอำำ�นาจต่่อรองของกลุ่่ม� ประชากรชายขอบ และสร้้างระบบนิิเวศ
ของการขัับเคลื่่�อนเชิิงนโยบายที่่�เกื้้�อหนุุนการตััดสิินใจร่่วมกัันได้้
แม้้ว่่า กองทุุนจะกำำ�หนดให้้ทุุกแผนหลัักดำำ�เนิินงานโดยคำำ�นึึงถึึงปััญหาความเหลื่่อ� มล้ำำ��แต่่ก็็มีีความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องให้้ความสำำ�คััญ
เป็็นพิิเศษกัับ “ประชากรกลุ่่ม� เฉพาะ” ซึ่่ง� หมายถึึงประชากรบางกลุ่่ม� ที่่�มีีทั้้ง� ความเปราะบาง (Vulnerability) มีีความเสี่่ย� ง (Risk)
หรืือต้้องการกระบวนการพิิเศษในการเข้้าถึึงการสร้้างเสริิมสุุขภาพ สุุขภาวะ อัันถืือเป็็นปััจจััยส่่งผ่่านสัังคมกำำ�หนดสุุขภาพ
(Intermediary determinants) ที่่�ทำำ�ให้้สููญเสีียสุุขภาวะ เข้้าไม่่ถึึงบริิการ และไม่่ได้้รัับประโยชน์์จากการส่่งเสริิมสุุขภาพตาม
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นโยบายในภาพรวม และในปััจจุุบััน พบว่่า ปััจจััยทางด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม ศาสนา และวััฒนธรรม ส่่งผลให้้ประชากรกลุ่่�มนี้้�ต้้อง
เผชิิญกัับปัญ
ั หาด้้านสุุขภาพ และสถานการณ์์ปัญ
ั หาที่่�ท้า้ ทายร่่วมกัันตามที่่�กล่่าวไปข้้างต้้น ดัังนั้้�น การสร้้างเสริิมสุุขภาวะสำำ�หรัับ
ประชากรกลุ่่�มเฉพาะนี้้� จึึงต้้องมีีการทำำ�งานผ่่านปััจจััยสัังคมกำำ�หนดสุุขภาพในระดัับต่่างๆ ซึ่่�งการดำำ�เนิินงานของแผนประชากร
กลุ่่�มเฉพาะในช่่วงที่่�ผ่่านมาได้้สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานเพื่่�อลดความเหลื่่�อมล้ำำ�� สร้้างความเท่่าเทีียม ความเป็็นธรรมทางสุุขภาพ
ในกลุ่ม�่ ประชากรเฉพาะกลุ่่ม� ต่่างๆ ที่่�มีีสถานการณ์์ปัญ
ั หาและผลกระทบจากความไม่่เป็็นธรรมทางสุุขภาพอย่่างชััดเจน และยัังคง
มีีประชากรกลุ่ม�่ เฉพาะบางส่่วนที่่�ยังั คงต้้องติิดตามสถานการณ์์และผลกระทบต่่อการมีีสุุขภาวะที่่�ดีี เพื่่อ� นำำ�มาสู่่ก� ารวางยุุทธศาสตร์์
แนวทางการดำำ�เนิินงานในอนาคตอย่่างเหมาะสมต่่อไป ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลสถานการณ์์สำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องตามกลุ่่�มประชากรเฉพาะ
ที่่�ดำำ�เนิินการสรุุปได้้ ดัังนี้้�
สถานการณ์์คนพิิการ
จากข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม พ.ศ. 2564 พบว่่า มีีคนพิิการที่่�มีีบััตรประตััวคนพิิการทั่่�วประเทศจำำ�นวน 2.09 ล้้านคน
คิิดเป็็นร้้อยละ 3.21 ของประชากรทั้้�งประเทศ /34 เป็็นเพศชาย 1.09 ล้้านคน (ร้้อยละ 52.18) และเพศหญิิง 1.00 ล้้านคน (ร้้อยละ
47.82) โดยส่่วนใหญ่่เป็็นคนพิิการทางการเคลื่่�อนไหวหรืือทางร่่างกาย รองลงมาเป็็นคนพิิการทางการได้้ยิินหรืือสื่่�อความหมาย
ทางการเห็็น ทางจิิตหรืือพฤติิกรรม ทางสติิปััญญา พิิการมากกว่่า 1 ประเภท ออทิิสติิก ทางการเรีียนรู้้� ตามลำำ�ดับั เมื่่�อพิิจารณา
ตามช่่วงอายุุและประเภทความพิิการ พบว่่า มีีคนพิิการในวััยสููงอายุุ (อายุุตั้้�งแต่่ 60 ปีีขึ้้�นไป) มากที่่�สุุดจำำ�นวน 1.15 ล้้านคน
คิิดเป็็นร้้อยละ 55.14 ของจำำ�นวนคนพิิการทั้้�งหมด ขณะที่่�เด็็กพิิการปฐมวััยมีีจำำ�นวนน้้อยที่่�สุุดจำำ�นวน 12,745 คน
ภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 กระทบกัับคนพิิการ ทั้้�งด้้านสุุขภาพ สัังคม และเศรษฐกิิจ ด้้านสุุขภาพ เนื่่อ� ง
จากคนพิิการมีีภููมิิต้้านทานน้้อยจึึงมีีความเสี่่�ยงสููงกว่่าคนทั่่�วไป อีีกทั้้�งการเข้้าถึึงระบบบริิการสุุขภาพทุุกรููปแบบเป็็นไปได้้ยาก
เพราะความจำำ�กัดั ของร่่างกายการเดิินทางลำำ�บาก และอาจมีีภาวะความยากจนร่่วมด้้วย ด้้านเศรษฐกิิจ พบว่่าสถานประกอบการ
มัักเลิิกจ้้างคนพิิการก่่อนพนัักงานทั่่�วไป คนพิิการที่่�ประกอบอาชีีพอิิสระ ส่่วนใหญ่่ไม่่สามารถประกอบอาชีีพได้้ เช่่น การนวด
ขายลอตเตอรี่่� ส่่งผลให้้ขาดแคลนรายได้้ไม่่สามารถจััดซื้้อ� อุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันตนเอง ในด้้านสัังคม เกิิดการปรัับเปลี่่ย� นรููปแบบการใช้้
ชีีวิิตจากเดิิมมีีการรวมกลุ่่ม� ทำำ�งาน สร้้างอาชีีพ กลายเป็็นถููกจำำ�กัดั ให้้อยู่่ใ� นบ้้าน ส่่งผลต่่อความเครีียด ซึึมเศร้้า การลดทอนคุุณค่่า
ในตััวเอง และยัังทำำ�ให้้คนพิิการส่่วนใหญ่่ต้้องปรัับตััวเพื่่�อเรีียนรู้้�และใช้้เทคโนโลยีีมากขึ้้�นด้้วย
สถานการณ์์ผู้้�สููงอายุุ
สถานการณ์์ประชากรผู้้�สููงอายุุไทยในปีี พ.ศ. 2563 /35 มีีผู้้�สููงอายุุที่่�มีีอายุุ 60 ปีีขึ้้�นไป จำำ�นวน 12.0 ล้้านคน คิิดเป็็นร้้อยละ 18.0
โดยจำำ�แนกเป็็นชาย 5.10 ล้้านคน คิิดเป็็นร้้อยละ 42.5 ของประชากรผู้้�สููงอายุุ และเป็็นหญิิงจำำ�นวน 6.90 ล้้านคน คิิดเป็็นร้้อยละ
57.5 ของประชากรผู้้�สููงอายุุ ซึ่่�งคาดว่่าประเทศไทยจะเป็็นสัังคมผู้้�สููงอายุุโดยสมบููรณ์์ (Complete Aged Society) ในปีี พ.ศ.
2565 ในส่่วนของผู้้�สููงอายุุที่่อ� ยู่่ลำ� �พั
ำ งั มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น� พบว่่า มีีผู้้�สููงอายุุที่่อ� ยู่่ค� นเดีียวลำำ�พังั ในครััวเรืือน ร้้อยละ 11.0 และร้้อยละ
21.0 อยู่่�ลำำ�พัังกัับคู่่�สมรส ซึ่่�งทั้้�ง 2 กลุ่่�มมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น และจััดเป็็นกลุ่่�มเสี่่�ยงที่่�มีีความเปราะบางต่่อปััญหาต่่างๆ
ทั้้�งนี้้�ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ผู้้�สููงอายุุถืือเป็็นกลุ่่�มเสี่่�ยงที่่�จะได้้รัับเชื้้�อ มากกว่่าและรุุนแรงกว่่าช่่วงวััย
อื่่�นๆ เนื่่�องด้้วยสภาพร่่างกายที่่�ไม่่แข็็งแรง ภููมิิคุ้้�มกัันลดลงตามวััย โดยเฉพาะผู้้�สููงอายุุที่่�มีีโรคประจำำ�ตััว เช่่น โรคเบาหวาน
/34	ศููนย์์ข้้อมููลคนพิิการและเทคโนโลยีีสารสนเทศ, “รายงานข้้อมููลสถานการณ์์ด้้านคนพิิการในประเทศไทย กรมส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ
	ข้้อมููลสิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม พ.ศ. 2564”. เข้้าถึึงได้้จาก: https://ecard.dep.go.th/person_info/. สืืบค้้นเมื่่�อ สืืบค้้นเมื่่�อ 23 มิิถุุนายน พ.ศ. 2564.
/35	มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาผู้้�สููงอายุุไทย, “รายงานสถานการณ์์ผู้้�สููงอายุุไทย พ.ศ. 2563”, (สถาบัันวิิจััยประชากรและสัังคม มหาวิิทยาลััยมหิิดล,2564)
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โรคความดัันโลหิิตสููง โรคปอด โรคมะเร็็ง กลุ่่�มนี้้�เป็็นกลุ่่�มเสี่่�ยงที่่�จะติิดเชื้้�อโรคโควิิด-19 ได้้ง่่ายและมีีอาการรุุนแรง ทั้้�งนี้้� พบว่่า มีี
ผู้้�สููงอายุุในประเทศไทยติิดเชื้้อ� โรคโควิิด-19 จำำ�นวน 14,409 คน /36 หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 7 ของผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� ทั้้ง� หมด /37 และมีีอััตราป่่วยตาย
ของวััยสููงอายุุร้้อยละ 6.4 โดยผู้้�สููงอายุุที่่�ติิดเชื้้�อส่่วนใหญ่่อยู่่�ในช่่วงวััย 60-74 ปีี และส่่วนใหญ่่ได้้รัับเชื้้�อจากคนใกล้้ชิิดในบ้้าน
สถานการณ์์คนไร้้บ้้าน
ในปีี พ.ศ. 2562 สำำ�นักั สนัับสนุุนสุุขภาวะประชากรกลุ่่ม� เฉพาะ โดยความร่่วมมืือของสถาบัันวิิจัยั สัังคม จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
เครืือข่่ายสลััมสี่่ภ� าค และกรมพััฒนาสัังคมและสวััสดิิการ กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่น� คงของมนุุษย์์ ทำำ�การสำำ�รวจจำำ�นวน
ประชากรคนไร้้บ้้านทั่่�วประเทศ พบจำำ�นวนคนไร้้บ้้านทั้้�งสิ้้�น 2,721 คน แบ่่งเป็็นเพศชาย 2,310 คน เพศหญิิง 390 คน กลุ่่�ม
หลากหลายทางเพศ 12 คน และไม่่ทราบเพศ 9 คน โดยกรุุงเทพมหานครพบคนไร้้บ้า้ นมากที่่�สุดุ จำำ�นวน 1,029 คน รองลงมาคืือ
นครราชสีีมา จำำ�นวน 133 คน เชีียงใหม่่ จำำ�นวน 112 คน สงขลา จำำ�นวน 100 คน ชลบุุรีี จำำ�นวน 87 คน ขอนแก่่น จำำ�นวน 76 คน
ทั้้�งนี้้� ความเปราะบางของคนไร้้บ้้านที่่�พบ ได้้แก่่ การไม่่มีีสถานะทางทะเบีียนทำำ�ให้้เข้้าไม่่ถึึงสิิทธิิสุุขภาพและสวััสดิิการต่่างๆ การ
ไม่่มีีศัักยภาพในการเข้้าถึึงที่่�อยู่่อ� าศััยทุุกประเภท การมีีอาชีีพที่่�สามารถสร้้างรายได้้ที่่เ� พีียงพอต่่อการดำำ�รงชีีพ และคนไร้้บ้า้ นมิิได้้
มีีลัักษณะของความคงที่่� (static) หากแต่่มีีความลื่่น� ไหลและพลวััต (dynamic) อัันสััมพัันธ์์กับั ภาวะและระดัับความเปราะบางทาง
เศรษฐกิิจสังั คมในแต่่ละช่่วงเวลา ฯลฯ
ผลจากสถานการณ์์การระบาดโรโควิิด-19 มีีการพยากรณ์์จำ�ำ นวนคนไร้้บ้า้ นในกรุุงเทพมหานคร บ่่งชี้้ว่่� าจากผลกระทบทางเศรษฐกิิจ
และสัังคมที่่�เกิิดขึ้้�น จะส่่งผลให้้จำำ�นวนคนไร้้บ้้านมีีโอกาสเพิ่่�มมากขึ้้�นไม่่ต่ำำ�� กว่่าร้้อยละ 30 /38 ซึ่่�งกลุ่่�มคนไร้้บ้้าน ถืือเป็็นกลุ่่�มที่่�มีี
ความเสี่่ย� งสููงจากการอยู่่ใ� นพื้้�นที่่�สาธารณะ ประกอบอาชีีพ เก็็บของเก่่า รัับจ้า้ งทั่่�วไป ซึ่่ง� โดยลัักษณะอาชีีพและวิิถีีชีีวิตค
ิ วามเป็็นอยู่่�
มัักจะอาศััยอยู่่�ในเขตชุุมชนเมืืองที่่�มีีความหนาแน่่นของประชากรสููง มีีความเสี่่�ยงต่่อการรัับเชื้้�อและแพร่่เชื้้�อได้้ง่่าย และยัังเป็็น
กลุ่ม�่ ที่่�มีีโอกาสการเข้้าถึึงบริิการของรััฐ และปััจจััยในการดำำ�รงชีีวิิตต่่างๆได้้น้อ้ ยกว่่าคนทั่่�วไป จึึงนัับเป็็นกลุ่่ม� ที่่�มีีความยากลำำ�บาก
ที่่�สุุดกลุ่่�มหนึ่่�งในสถานการณ์์เช่่นนี้้�
สถานการณ์์แรงงานนอกระบบ
ข้้อมููลจากสำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ ปีี พ.ศ. 2563 มีีแรงงานไทย 37.9 ล้้านคน แบ่่งเป็็นแรงงานในระบบ 17.5 ล้้านคน (ร้้อยละ
46.2) และแรงงานนอกระบบ 20.4 ล้้านคน (ร้้อยละ 53.8) โดยแรงงานนอกระบบแบ่่งเป็็นเพศชาย 11.2 ล้้านคน (ร้้อยละ 54.9)
เพศหญิิง 9.2 ล้้านคน (ร้้อยละ 45.1) ) ประกอบกัับรายงานการสำำ�รวจสถานการณ์์เศรษฐกิิจแบบกิ๊๊�ก (Gig Economy) ของ
ประเทศไทย สำำ�รวจผู้้�ที่่ป� ระกอบอาชีีพพาร์์ทไทม์์ ฟรีีแลนซ์์ เอาท์์ซอร์์ส และผู้้�ที่่รั� บจ้
ั า้ งผ่่านออนไลน์์แพลตฟอร์์ม พบว่่า ผลสำำ�รวจ
ของอีีไอซีีประมาณการแรงงานกิ๊๊ก� ร้้อยละ 30 ของคนวััยทำำ�งาน โดยพบว่่าเป็็นผู้้�ที่่ทำ� �ำ งานประจำำ�อยู่่แ� ล้้วและรัับงานอิิสระ ร้้อยละ 20
รัับงานอิิสระครั้้�งคราวหรืือเต็็มตััว ร้้อยละ 10 โดยร้้อยละ 22.8 ไม่่มีีประกัันสุุขภาพทั้้�งของรััฐและเอกชน นอกจากแรงงานที่่�ได้้
กล่่าวมาข้้างต้้นแล้้ว ยัังมีีแรงงานที่่ทำ� �ำ งานบนแพลตฟอร์์มต่่างๆ (Platform labor) ปััจจุบัุ นั ไม่่ว่่าจะเป็็นบริิการขนส่่งประเภทต่่างๆ
บริิการซัักรีีด ทำำ�ความสะอาดบ้้าน บริิการนวด ฯลฯ โดยพบว่่า งานแพลตฟอร์์มไม่่มีีสััญญาจ้้าง ไม่่ได้้เป็็นพนัักงานประจำำ�ของบริิษัทั
แต่่ได้้รัับเงิินจากการทำำ�งานเป็็นรายชิ้้�น ปััจจุุบัันคนงานแพลตฟอร์์มต้้องเผชิิญกัับความเสี่่�ยงของโควิิด-19 และพบปััญหา 3 เรื่่�อง
คืือ รายได้้ สวััสดิิการ และสิิทธิิของคนงาน ที่่�มีีรากของปััญหามาจากสถานภาพของคนงาน /39
/36 กรมกิิจการผู้้�สููงอายุุ, “ตััวเลขผู้้�สููงอายุุที่่�ติิดเชื้้�อโควิิด-19”, เข้้าถึึงได้้จาก: https://www.dop.go.th/th/know/side/1/1/857. สืืบค้้นเมื่่�อ 23 มิิถุุนายน พ.ศ. 2564
/37	ศููนย์์ข้้อมููล COVID-19. “ตััวเลขผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-19”, เข้้าถึึงได้้จาก: https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.1. สืืบค้้นเมื่่�อ 23มิิถุุนายน พ.ศ. 2564.
/38	พีีระ ตั้้�งธรรมรัักษ์์ และ ณััฎฐ์์ศุุภณ ดำำ�ชื่่�น, “การประมาณการประชากรคนไร้้บ้้านภายใต้้สถานการณ์์การระบาดของไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)”,
(แผนงานพััฒนาองค์์ความรู้้�และประสานเครืือข่่ายเพื่่�อการสร้้างเสริิมสุุขภาวะคนไร้้บ้้าน, สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ, 2563).
/39 WAY Magazine, “โอกาสหรืือวิิกฤติิของแรงงานแพลตฟอร์์มกัับ ‘ระยะห่่าง’ ระหว่่างหยาดเหงื่่�อกัับความเป็็นธรรม”, (2564),
เข้้าถึึงได้้จาก: https://waymagazine.org/labor-welfare-for-platform-labor/
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นอกจากนี้้� สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ส่่งผลต่่อแรงงานนอกระบบในเรื่่�องการขาดหลัักประกัันทางรายได้้
ไม่่สามารถประกอบกิิจการได้้ ถึึงแม้้ภาครััฐจะให้้การช่่วยเหลืือแต่่ยัังเป็็นกลุ่่�มที่่�ประสบความยากลำำ�บากอยู่่� อย่่างไรก็็ตาม
ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 ทำำ�ให้้เกิิดชีีวิิตวิิถีีใหม่่ในระบบเศรษฐกิิจทั่่�วโลก ประชาชนมีีพฤติิกรรมการใช้้ Online platform
เพื่่อ� ซื้้อ� สิินค้้าและบริิการมากขึ้้น� และการใช้้ AI ทดแทนแรงงานคน ส่่งผลกระทบต่่อแรงงานในระบบและนอกระบบที่่�ต้อ้ งพััฒนา
ศัักยภาพตนเองให้้มีีความพร้้อมมากขึ้้�น
สถานการณ์์ผู้้�มีีปััญหาสถานะบุุคคล สถานการณ์์ชาติิพัันธุ์์� และชนเผ่่าพื้้�นเมืือง
สถานการณ์์ผู้้�มีีปััญหาสถานะบุุคคล
ข้้อมููลจากสำำ�นัักบริิหารการทะเบีียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เดืือนธัันวาคม 2563 ระบุุผู้้�ที่่�ยัังไม่่ได้้รัับสััญชาติิไทย
จำำ�นวน 958,607 คน เป็็นเพศชาย 501,224 คน และเพศหญิิง 457,383 คน /40 ซึ่่�งจากข้้อมููลของกองเศรษฐกิิจสุุขภาพ
และประกัันสุุขภาพ สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข ณ วัันที่่� 21 มกราคม พ.ศ. 2563 ระบุุว่่า มีีบุุคคลที่่�มีีปััญหาสถานะและ
สิิทธิิได้้รัับสิิทธิิ (คืืนสิิทธิิ) ขั้้�นพื้้�นฐานด้้านสาธารณสุุข ตามมติิคณะรััฐมนตรีีในการให้้สิิทธิิ (คืืนสิิทธิิ) ขั้้�นพื้้�นฐานด้้านสาธารณสุุข
แก่่บุุ คคลที่่ � มีีปั ั ญ หาสถานะและสิิทธิ ิ จำำ � นวน 546,046 คน นอกจากนี้้ � ก ลุ่่� ม เด็็ ก รหัั ส G ในปีี พ .ศ. 2563 มติิ ครม.
เห็็นชอบในหลัักการการให้้สิทธิ
ิ ิ (คืืนสิิทธิ)ิ ขั้้น� พื้้�นฐานด้้านสาธารณสุุขกัับเด็็กรหััส G จำำ�นวน 3,042 คน และเพิ่่�มเติิมใน ปีีพ.ศ.2564
มติิ ครม. เห็็นชอบในหลัักการการให้้สิิทธิิ (คืืนสิิทธิิ) ขั้้�นพื้้�นฐานด้้านสาธารณสุุขกัับเด็็กรหััส G ครั้้�งที่่� 2 จำำ�นวน 5,203 คน ขณะ
เดีียวกัันยัังพบข้้อจำำ�กััดและอุุปสรรคบางประการ เช่่น ความไม่่ครอบคลุุมกลุ่่�มที่่�มีีปััญหาสถานะทางทะเบีียน ความไม่่ยั่่�งยืืนของ
งบประมาณ ประสิิทธิิภาพในการบริิหารจััดการกองทุุนคืืนสิิทธิิ และปััญหาการเข้้าถึึงสิิทธิิและบริิการสุุขภาพทั้้�งในเชิิงมาตรฐาน
บริิการสุุขภาพอัันเนื่่�องมาจากปััญหาการสื่่�อสารภาษาระหว่่างผู้้�ให้้บริิการและผู้้�รัับบริิการ เป็็นต้้น
สถานการณ์์กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� และชนเผ่่าพื้้�นเมืือง
ในปััจจุุบัันประเทศไทยมีีประชากรกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ครอบคลุุม จำำ�นวน 67 จัังหวััด 56 กลุ่่�ม มีีประชากรรวมประมาณ
6,100,000 คน /41 ในที่่�นี้ก�้ ลุ่ม�่ ชาติิพันั ธุ์์� และชนเผ่่าพื้้�นเมืืองหมายรวมถึึงกลุ่ม�่ ชาติิพันั ธุ์์� ชนเผ่่าพื้้�นเมืือง ไทยพลััดถิ่่น� กลุ่ม�่ คนดั้้ง� เดิิม
และกลุ่�ม่ ชาวเล เป็็นต้้น รวมทั้้�งกลุ่่�มที่่�มีีสถานะทางทะเบีียนเป็็นคนสััญชาติิไทย และกลุ่่�มคนตกหล่่นจากการสำำ�รวจตามนโยบาย
และกฎหมายของรััฐบาล แม้้ว่่าประเทศไทยจะให้้สถานะทางการทะเบีียนกัับคนกลุ่่�มนี้้� เพื่่�อให้้ได้้สิิทธิิพิิสููจน์์ตััวบุุคคลให้้ได้้รัับ
สััญชาติิไทย แต่่คนกลุ่่ม� นี้้ก็� ถูู็ กจััดเป็็น “พลเมืืองชั้้น� สอง” มีีสิิทธิไิ ม่่เท่่าเทีียมเหมืือนกัับคนไทยทั่่ว� ไป /42 ผนวกกัับความหลากหลายด้้าน
เชื้้อ� ชาติิ อุุปสรรคด้้านการสื่่อ� สาร การใช้้ภาษา ความแตกต่่างทางวััฒนธรรมและประเพณีีทำำ�ให้้คนกลุ่ม�่ นี้้ถูู� กการกีีดกััน (Excluded)
ออกจากการเข้้าถึึงทรััพยากร สิิทธิิและสวััสดิิการของรััฐกลายเป็็นกลุ่่�มที่่�เปราะบาง และถููกเลืือกปฏิิบััติิในหลายมิิติิ
สถานการณ์์แรงงานข้้ามชาติิ
ข้้อมููลจากสำำ�นัักบริิหารแรงงานต่่างด้้าว กรมการจััดหางาน กระทรวงแรงงาน รายงานสถานการณ์์แรงงานข้้ามชาติิในประเทศ
ไทย ณ เดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ระบุุว่่ามีีแรงงานข้้ามชาติิจำ�ำ นวน 2,307,812 คน แบ่่งเป็็นแรงงานฝีีมืือและอื่่�นๆ จำำ�นวน
217,531 คน (ร้้อยละ 9) และแรงงานประเภททั่่�วไปซึ่่�งมีีสััญชาติิ พม่่า ลาว กััมพููชา เวีียดนาม จำำ�นวน 2,090,281 คน (ร้้อยละ
91) นอกจากนี้้� ข้้อมููลจากองค์์การยููนิิเซฟประเทศไทย เสนอว่่ามีีแรงงานข้้ามชาติิที่่ไ� ม่่ได้้มีีการลงทะเบีียนอย่่างถููกต้้องตามกฎหมาย
/40 กระทรวงมหาดไทย, “ประกาศสำำ�นัักทะเบีียนกลาง เรื่่�อง จำำ�นวนราษฎรทั่่�วราชอาณาจัักร ตามหลัักฐานการทะเบีียนราษฎร”, (2563),
เข้้าถึึงได้้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_63.pdf
/41 กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ และศููนย์์ศึึกษาสัันติิภาพและความขััดแข้้ง จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย. “ยุุทธศาสตร์์ความมั่่�นคงของมนุุษย์์ พ.ศ.2556-2566”.
(สํํานัักงานปลััดกระทรวง กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์, 2556)
/42 กาญจนา เทีียนลาย และธีีรนงค์์ สกุุลศรีี, “ประชากรชายขอบ: มุุมมองในเชิิงจำำ�นวนและการกระจาย”, (2559),
เข้้าถึึงได้้จาก: http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceVIII/Download/Article_Files/2-MarginalisedPopulations-Kanchana.pdf
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ประมาณ 1 ล้้านคน เฉพาะจำำ�นวนเด็็กลููกแรงงานอพยพอย่่างเดีียวคาดว่่ามีีอยู่่�ประมาณ 300,000 ถึึง 400,000 คน จะเห็็นได้้ว่่า
มีีจำำ�นวนแรงงานและประชากรข้้ามชาติิอยู่่�ในประเทศไทย ประมาณ 3.3 ล้้านคน แม้้ว่่าประเทศไทยมีีกฎหมายและนโยบาย
คุ้้�มครองแรงงานข้้ามชาติิหลายเรื่่�อง แต่่ยัังพบมีีช่่องว่่างสำำ�คััญหลายด้้าน อัันได้้แก่่ วััฒนธรรม ขนบธรรมเนีียม ประเพณีี
และภาษาที่่�มีีความแตกต่่างกััน สิิทธิิทางสัังคมและสุุขภาพ การบริิการที่่�เป็็นมิิตร รวมไปถึึงการเข้้าถึึงกระบวนการสร้้างเสริิม
สุุขภาพ และการไม่่สามารถรวมกลุ่่�มเพื่่�อจััดตั้้�ง “สหภาพแรงงาน” เพื่่�อต่่อรองกัับนายจ้้างได้้
ในช่่วงสถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19 ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2563 ถึึงปััจจุุบััน แม้้มีีความพยายามดำำ�เนิินงานโดยการพััฒนา
กลไกและเครื่่อ� งมืือสื่่อ� สารหลายรููปแบบ เพื่่อ� ให้้แรงงานข้้ามชาติิเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสาร ที่่จำ� �ำ เป็็นต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิตภายใต้้สถานการณ์์
ดัังกล่่าว แต่่ก็็ยัังพบว่่ามีีแรงงานข้้ามชาติิส่่วนหนึ่่�งยัังเข้้าไม่่ถึึงข้้อมููลข่่าวสาร และยัังคงมีีแรงงานข้้ามชาติิในแคมป์์พัักและสถาน
ประกอบการต่่างๆ ติิดเชื้้�ออย่่างต่่อเนื่่�อง
สถานการณ์์มุุสลิิมไทย
รายงานสำำ�มะโนประชากรมุุสลิิมไทยซึ่่�งสำำ�รวจตามสำำ�มะโนประชากรและเคหะทุุก 10 ปีี ระบุุว่่าประเทศไทยมีีประชากรมุุสลิิม
ไทยจำำ�นวน 3,260,111 คน ในปีี พ.ศ. 2553 /43 เป็็นชายร้้อยละ 49.47 และหญิิงร้้อยละ 50.53 ซึ่่�งประมาณร้้อยละ 44
อาศััยอยู่่�ในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ (ปััตตานีี ยะลา และนราธิิวาส) รองลงมาอาศััยอยู่่�ในจัังหวััดต่่างๆ ในภาคใต้้ประมาณร้้อยละ
34 ร้้อยละ 11.75 อาศััยอยู่่�ในกรุุงเทพฯ ร้้อยละ 8.61 อาศััยอยู่่�ในปริิมณฑลของกรุุงเทพฯ และ จัังหวััดอื่่�นของภาคกลาง
และร้้อยละ 1.64 อาศััยอยู่่�ในภาคเหนืือและภาคอีีสาน โดยมุุสลิิมไทย ในแต่่ละพื้้�นที่่�มีีภููมิิหลัังทางด้้านชาติิพัันธุ์์�และวััฒนธรรมที่่�
แตกต่่างกััน ทั้้�งนี้้�ในช่่วงที่่�ผ่่านมา พบว่่า คุุณภาพชีีวิิตของมุุสลิิมไทยหลายดััชนีีด้้อยกว่่าประชากรไทยโดยเฉลี่่�ยในประเด็็นหลััก
คืือ ด้้านสุุขภาพ ด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และการศึึกษา รวมถึึงปััญหาสถานการณ์์ความรุุนแรงในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 มุุสลิิมไทยจำำ�นวนไม่่น้้อยยัังคงมีีปััญหาความไม่่แตกฉานทางสุุขภาพผนวกกัับ
ความรู้�ค้ วามเข้้าใจทางศาสนาที่่�ไม่่ลึึกซึ้้ง� พอ รวมถึึงมุุสลิิมไทยมีีหลายกิิจกรรมที่่�สร้้างการรวมกลุ่่ม� และความผููกพัันใกล้้ชิดิ ทางสัังคม
ผ่่านการปฏิิบัติั ศิ าสนกิิจ เช่่น การละหมาดรวม การละหมาดวัันศุุกร์์ การจัับมืือทัักทาย งานประจำำ�ปีขี องมััสยิิด ตลอดจนงานบุุญต่่างๆ
กิิจกรรมเหล่่านี้้�ได้้รัับผลกระทบ และมีีโอกาสเสี่่�ยงในการแพร่่และรัับเชื้้�อคน จึึงจำำ�เป็็นต้้องสร้้างความเข้้าใจ และรัักษาระยะห่่าง
ทางสัังคม (Social distancing) เพื่่�อลดโอกาสการติิดเชื้้�อ
สถานการณ์์ผู้้�หญิิง
ข้้อมููลประชากรของประเทศไทยจากสำำ�นัักทะเบีียนกลาง ระบุุว่่า ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 พบว่่า ประชากรทั่่�วประเทศ
มีีสััญชาติิไทย ทั้้�งสิ้้�น 65,228,120 คน เป็็นเพศชาย 31,874,308 คน และเพศหญิิง 33,353,812 คน /44 แม้้ว่่าประชากรหญิิงใน
สัังคมส่่วนใหญ่่จะมีีความก้้าวหน้้าทางเศรษฐกิิจและสัังคมหลายด้้าน เช่่น ด้้านการศึึกษา อาชีีพ การพึ่่�งพาตนเองทางเศรษฐกิิจ
และการเมืือง แต่่ผู้้�หญิิงในทุุกสัังคมยัังต้้องเผชิิญกัับปััญหาความรุุนแรงในครอบครััวและความรุุนแรงทางเพศอย่่างต่่อเนื่่�อง จาก
การสำำ�รวจความชุุกของปััญหาความรุุนแรงในครอบครััวของประเทศไทย โดยคณะแพทยศาสตร์์ โรงพยาบาลรามาธิิบดีี เมื่่�อปีี

/43	มููลนิิธิิสร้้างสุุขมุุสลิิมไทย, “รายงานสำำ�มะโนประชากรมุุสลิิมไทย”, (2553)
/44 กระทรวงมหาดไทย, “ประกาศสำำ�นัักทะเบีียนกลาง เรื่่�อง จำำ�นวนราษฎรทั่่�วราชอาณาจัักร ตามหลัักฐานการทะเบีียนราษฎร”, (2563),
เข้้าถึึงได้้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_63.pdf
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พ.ศ. 2560 พบว่่า ร้้อยละ 34.6 ของครอบครััวที่่�สำำ�รวจมีีการใช้้ความรุุนแรงรููปแบบต่่างๆ โดยความรุุนแรงทางด้้านจิิตใจ /45
พบมากที่่�สุุด ขณะที่่�ความรุุนแรงบนโลกออนไลน์์มีีแนวโน้้มเพิ่่�มสููงขึ้้�นอัันเนื่่�องจากความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น
การเกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ความรุุนแรงในครอบครััวมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น /46 เนื่่�องจากสิ่่�งแวดล้้อมของ
สถานการณ์์จะเอื้้�อให้้เกิิดความรุุนแรงในครอบครััวได้้ /47
สถานการณ์์ผู้้�ต้้องขัังหญิิง
ประเทศไทยมีีจำำ�นวนผู้้�ต้้องขัังหญิิง 36,913 คน (ข้้อมููล เดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2564) /48 และมีีสถิิติิสููงที่่�สุุดในโลกถึึง 2 ด้้าน คืือ
มีีอััตราผู้้�ต้้องขัังหญิิงต่่อจำำ�นวนผู้้�ต้้องขัังทั้้�งหมด (ร้้อยละ 14.6 เปรีียบเทีียบกัับร้้อยละ 8.8 ของสหรััฐอเมริิกา) และสััดส่่วนผู้้�ต้้อง
ขัังหญิิงต่่อแสนประชากรไทยสููงที่่�สุุดในโลก ข้้อจำำ�กััดและผลกระทบเมื่่�อจำำ�นวนคนมากเกิินกว่่าที่่�เรืือนจำำ�หรืือทััณฑสถานรองรัับ
ได้้ ทำำ�ให้้ภาพรวมของคุุณภาพชีีวิิตในเรืือนจำำ� ทั้้�งการอยู่่�อาศััย สุุขภาพอนามััย การทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วััน เรีียนหนัังสืือ ฝึึกอาชีีพ
พัักผ่่อนนอนหลัับ ทั้้�งหมดล้้วนเกิิดขึ้้�นอย่่างแออััดในพื้้�นที่่�คัับแคบของแดนหญิิงในเรืือนจำำ�หรืือทััณฑสถาน ปััญหาหลัักที่่�เกี่่�ยวกัับ
บริิการทางสุุขภาพต่่อผู้้�ต้้องขัังหญิิงในเรืือนจำำ�คืือ การเข้้าไม่่ถึึงบริิการ หรืือเข้้าถึึงได้้ช้้าในเวลาเจ็็บป่่วยเพราะบุุคลากรในเรืือนจำำ�
เช่่น พยาบาล หรืือผู้้�คุุมที่่�จะพาไปโรงพยาบาลมีีไม่่พอ ที่่�สำำ�คััญคืือขาดงบประมาณ
ในสถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19 เพื่่อ� ป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการแพร่่ระบาด ทางกรมราชทััณฑ์์มีีนโยบายให้้เรืือนจำำ�ดำ�ำ เนิินการ
ป้้องกัันอยู่่พ� อสมควรโดยเฉพาะจำำ�กัดั การติิดต่่อกัับภายนอก จึึงเห็็นว่่าหากเรืือนจำำ�มีีการพััฒนานวััตกรรมและความรู้เ�้ พื่่อ� ปรัับเปลี่่ย� น
เรืือนจำำ�ให้้สอดคล้้องกัับการสร้้างวิิถีีชีีวิิตใหม่่ (New Normal) เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ในเรืือนจำำ�
อาจจะช่่วยลดการแพร่่ระบาดในเรืือนจำำ�ลงได้้
สถานการณ์์กลุ่่�มบุุคคลที่่�มีีความหลากหลายทางเพศ
การสำำ�รวจจำำ�นวนประชากรบุุคคลที่่มีีค
� วามหลากหลายทางเพศในระดัับประเทศ โดยสำำ�นักั งานสถิิติแิ ห่่งชาติิ ผลการสำำ�รวจเบื้้อ� งต้้น
พบว่่า ในจำำ�นวนประชากรทั้้�งหมดมีีบุุคคลที่่�มีีความหลากหลายทางเพศร้้อยละ 0.7 และในประชากรอายุุระหว่่าง 15- 20 ปีี มีี
ประชากรกลุ่่�มบุุคคลที่่�มีีความหลากหลายทางเพศร้้อยละ 1.5 /49 นอกจากนั้้�น ยัังมีีตััวเลขจากการคาดประมาณของเว็็บไซต์์
LGBT-Capital.com ในปีี 2562 ระบุุว่่าปััจจุุบัันมีี LGBT ทั่่�วโลกราว 371 ล้้านคน โดย ในประเทศไทยมีี LGBT ราว 3.6 ล้้านคน
หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 5 ของจำำ�นวนประชากรทั้้�งหมด /50 ทั้้�งนี้้�กฎหมายและนโยบายต่่างๆ ของประเทศไทย ที่่�ยัังไม่่ครอบคลุุม
ดููแลกลุ่่�มผู้้�ที่่�มีีความหลากหลายทางเพศ นำำ�มาสู่่�การถููกตีีตราและเลืือกปฏิิบััติิในหลายรููปแบบ นอกจากนี้้�การสำำ�รวจเรื่่�องการ
ฆ่่าตััวตาย พบว่่า กลุ่่�มบุุคคลที่่�มีีความหลากหลายทางเพศ เกืือบ 1 ใน 6 เคยพยายามฆ่่าตััวตาย โดยเฉพาะกลุ่่�มอายุุ 18-24 ปีี
ที่่�ไม่่ได้้รัับการยอมรัับและถููกเลืือกปฏิิบััติิจากคนในครอบครััวเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีความเสี่่�ยงในการฆ่่าตััวตายสููงสุุด /51

/45 รณชััย คงสกนธ์์, “รายงานผลการสำำ�รวจระดัับประเทศความรุุนแรงในครอบครััวไทยต่่อผู้้�หญิิงและบุุคคล”
(ศููนย์์จััดการความรุุนแรงในครอบครััว คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล, 2560)
/46 อธิิษฐาน จัันทร์์กลม, “ความขััดแย้้งบนโลกออนไลน์์ ‘ฮีีโร่่ยุุคไซเบอร์์’ หรืือ ‘ศาลเตี้้�ย’?”, (2562), เข้้าถึึงได้้จาก: https://www.matichon.co.th/prachachuen/news_1329892
/47 Peterman A, Potts A, O’Donnell M, Thompson K, Shah N, Oertelt-Prigione S et al. , “Pandemics and Violence Against Women and Children”,
(CGD Working Paper 528.Washington, DC Center for Global Development., 2020),
เข้้าถึึงได้้จาก: http://www.cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-and-children
/48 กรมราชทััณฑ์์, “สถิิติผู้ิ ้�ต้้องราชทััณฑ์์ทั่่�วประเทศ”, เข้้าถึึงได้้จาก: http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_pdf.php?date=2021-06-01&report= ,
	สืืบค้้นเมื่่�อวัันที่่� 25 มิิถุุนายน 2564
/49 รองศาสตราจารย์์ ดร.กฤตยา อาชวนิิจกุุล ได้้ให้้ข้้อมููลเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการสำำ�รวจข้้อมููลประชากรบุุคคลที่่�มีีความหลากหลายทางเพศ ในการประชุุมเสวนาและรัับฟัังความคิิดเห็็น
	ต่่อร่่างยุุทธศาสตร์์สุุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทย พ.ศ.2564-2566 เมื่่�อวัันที่่� 22 กัันยายน 2563
/50 LGBT Capital, “Estimated LGBT Purchasing Power: LGBT-GDP”, (2020), เข้้าถึึงได้้จาก http://www.lgbt-capital.com/docs/Estimated_LGBT-GDP_(table)_-_2020.pdf
/51 UNDP Thailand, “รัับได้้แต่่ไม่่อยากสุุงสิิง รายงานผลการสำำ�รวจเพื่่�อสอบถามประสบการณ์์การถููกตีีตราและเลืือกปฏิิบััติิของผู้้�ที่่�มีีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย”,
(UNDP Thailand, 2562)
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แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จุุดเน้้นของแผน
แผนสุุขภาวะประชากรกลุ่่ม� เฉพาะได้้ทบทวนสถานการณ์์และแนวทางการดำำ�เนิินงานร่่วมกัับภาคีีหลััก พร้้อมทั้้ง� นำำ�ทิศิ ทางและเป้้าหมาย
ระยะ 10 ปีี (2565-2574) และข้้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริิหารแผนคณะที่่� 2 และกรอบนโยบายจััดทำำ�แผนหลััก 3 ปีี (2565 –
2567) เป็็นกรอบแนวทางในการจััดทำำ�แผนดำำ�เนิินการ ปีี 2565 ซึ่่�งสอดรัับกัับนโยบายระดัับประเทศ เช่่น แผนพััฒนาเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิฉบัับที่่� 12 นโยบายรััฐบาล และนโยบายระดัับกระทรวงต่่างๆ ที่่�แผนสุุขภาวะประชากรกลุ่่�มเฉพาะร่่วม
ขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงาน และได้้ทบทวนเตรีียมแนวทางการดำำ�เนิินงานเพื่่�อสร้้างเสริิมสุุขภาวะประชากรกลุ่่�มเฉพาะในระยะถััด
ไป โดยมุ่่ง� เน้้นการดำำ�เนิินงานที่่�รองรัับกับั สถานการณ์์วิกิ ฤตต่่างๆ โดยเฉพาะสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ที่่เ� กิิดขึ้้น�
อย่่างกะทัันหัันได้้อย่่างเหมาะสม และยัังคงเน้้นการลดความแตกต่่างด้้านการเข้้าถึึงสิิทธิิและโอกาสในการดำำ�รงชีีวิิตอย่่างมีี
สุุขภาวะ ไม่่ถููกเลืือกปฏิิบัติั จิ ากความแตกต่่างของลัักษณะประชากร และรองรัับการเปลี่่ย� นแปลงทางสัังคม โดยเฉพาะในประชากร
กลุ่่�มเฉพาะที่่�มีีความยากลำำ�บาก ตลอดจนบููรณาการ เชื่่�อมร้้อยแนวทางการดำำ�เนิินงานระหว่่างกลุ่่�มประชากรเฉพาะเพื่่�อสร้้าง
ความเข้้มแข็็งและยั่่�งยืืนในการดำำ�เนิินงาน
จากกรอบนโยบายในการจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานข้้างต้้น สามารถสรุุปเป็็นกรอบแนวทางในการจััดทำำ�แผนดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี
พ.ศ. 2565 โดยมีีจุุดเน้้นหลััก ดัังนี้้�
1. การใช้้ทิิศทางและเป้้าหมาย ระยะ 10 ปีี (พ.ศ. 2565 - 2574)
•	ปััจจััยเชิิงโครงสร้้างมีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อการพััฒนากลไกในระยะยาว ช่่วยสนัับสนุุนการสร้้างความเท่่าเทีียมกัันในการเข้้าถึึง
		สุุขภาวะของกลุ่่�มประชากรทุุกกลุ่่�ม โดยการทำำ�งานด้้านการพััฒนาปััจจััยเชิิงโครงสร้้างนั้้�นจำำ�เป็็นต้้องวััดผลได้้
• การทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างเป้้าหมายเชิิงยุุทธศาสตร์์ของกองทุุน เพื่่อ� ลดความเหลื่่อ� มล้ำำ�ท
� างสุุขภาพ ได้้แก่่ ยาสููบ สุุราและ
		สิ่่�งเสพติิด อาหาร กิิจกรรมทางกาย ความปลอดภััยทางถนน สุุขภาพจิิต มลพิิษทางสิ่่�งแวดล้้อม ปััญหาสุุขภาพอุุบัติั ใิ หม่่
		 และปััจจััยเสี่่ย� งอื่่น� ที่่แ� ต่่ละกลุ่่ม� ประชากรเฉพาะจำำ�เป็็นต้้องมีีบทบาทในการทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่อ� ให้้บรรลุุเป้้าหมาย
2.	สร้้างผลลััพธ์์ทางสุุขภาพอย่่างก้้าวกระโดด ขยายผลต้้นแบบงานสร้้างเสริิมสุุขภาพ
• การขยายองค์์ความรู้้�ไปสู่่�ภาคประชาชน ภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุ่�่มคนรุ่่�นใหม่่หรืือกลุ่่�มธุุรกิิจ จะช่่วยสร้้างผลลััพธ์์
		 อย่่างก้้าวกระโดดได้้ง่่ายมากขึ้้�น
• การถอดบทเรีียนองค์์ความรู้้อ� ย่่างเป็็นกลไกรููปธรรมและสามารถพิิสููจน์ผ์ ลงานความสำำ�เร็็จต่่าง ๆ ได้้ จะสนัับสนุุนให้้เกิิด
		ความร่่วมมืือกัับกลุ่่�มธุุรกิิจสตาร์์ทอััพ (Startup) และกลุ่่�มวิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม (Social enterprise) ได้้ง่่ายขึ้้�น นำำ�ไปสู่่�
		 การขยายผลต้้นแบบงานสร้้างเสริิมสุุขภาพ
3.	สนัับสนุุนการใช้้เทคโนโลยีีและระบบดิิจิิทัลั เพื่่�อสร้้างเสริิมสุุขภาพ
• การสร้้างเครื่่อ� งมืือกลไกหรืือระบบเทคโนโลยีีต่่างๆ ที่่�สามารถเข้้ามาช่่วยสนัับสนุุนงานด้้านส่่งเสริิมสุุขภาวะ เอื้้อ� ต่่อการ
		 เชื่่�อมโยงข้้อมููล และการเข้้ามามีีส่่วนร่่วมของกลุ่่�มประชากรได้้มากขึ้้�น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการสร้้างฐานข้้อมููลดิิจิิทัลที่่
ั �
		 สามารถเริ่่�มได้้เลยและเป็็นประโยชน์์ต่่อไปในระยะยาวต่่อการทำำ�งานสร้้างเสริิมสุุขภาวะของกลุ่่�มประชากร
•	คำำ�นึึงถึึงการสร้้างความร่่วมมืือและการแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้�กัับกลุ่่�มผู้้�เชี่่�ยวชาญ เช่่น สถาปนิิก นัักนวััตกรรมสัังคม
		วิิศวกร นัักวิิทยาศาสตร์์ หรืือ นัักเศรษฐศาสตร์์ เพื่่�อพััฒนาเครื่่�องมืือ/กลไก สร้้างเสริิมสุุขภาพของกลุ่่�มประชากร
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4. ให้้คำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อเนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อโควิิด-19 และปััจจััยเสี่่�ยงอุุบััติิใหม่่ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• การสร้้างระบบสวััสดิิการพื้้�นฐานที่่มีีค
� วามยืืดหยุ่่น� รวดเร็็ว ทัันต่่อสถานการณ์์ที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไป และคำำ�นึึงถึึงความลื่่น� ไหล
		 ของกลุ่่�มประชากรเฉพาะต่่างๆ ที่่�สามารถเปลี่่�ยนแปลงสถานภาพไปตามเงื่่�อนไขทางสัังคมหรืือปััจจััยทางกายภาพได้้
		ตลอดเวลา เช่่น แรงงานสตรีีนอกระบบที่่�อาจกำำ�ลัังเข้้าสู่่�สภาวะไร้้บ้้าน หรืือ คนพิิการที่่�กำำ�ลัังเข้้าสู่่�วััยชรา เป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็น
• การพััฒนากลไกที่่�สอดคล้้องกัับรััฐบาลอััจฉริิยะ (Smart government) เพื่่�อให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วม และการออกแบบ
		 นโยบายที่่ต� รงกลุ่ม�่ เป้้าหมายบนพื้้�นฐานของการใช้้ข้อ้ มููลโดยการเชื่่อ� มต่่อฐานข้้อมููลกัับภาครััฐ หรืือ การสื่่อ� สารกัับภาครััฐ
		 อย่่างเป็็นระบบ
5.	สร้้างความเชื่่�อมโยงเครืือข่่ายสนัับสนุุนงานด้้านการสร้้างเสริิมสุุขภาพทั้้�งในระดัับชาติิและสากล
•	ความเป็็นพลเมืืองในระดัับโลก มีีความสำำ�คััญต่่อการมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดสิิทธิิและสวััสดิิการขั้้�นพื้้�นฐานทางด้้าน
		สุุขภาวะของประชากร โดยอาจจะเป็็นส่่วนร่่วมของประชากรกลุ่่�มอื่่�นในการกำำ�หนดให้้ประชากรกลุ่่�มเฉพาะก็็ได้้
• การขยาย หรืือเผยแพร่่องค์์ความรู้้ใ� นลัักษณะของระบบพี่่�เลี้้ย� ง (Mentoring system) โดยภาคีี จะช่่วยสนัับสนุุนให้้เกิิด
		 การมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาระบบหรืือกลไกเพื่่�อการเสริิมสร้้างสุุขภาวะประชากรกลุ่่�มเฉพาะได้้
โดยมีีจุุดเน้้นในแต่่ละกลุ่่�มประชากรดัังนี้้�
ผู้้�สููงอายุุ
สนัับสนุุนการยกระดัับเพื่่�อขัับเคลื่่�อนนโยบายรองรัับสัังคมสููงวััย และส่่งเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพนำำ�ไปสู่่�การมีีพฤติิกรรม
สุุขภาพที่่�พึึงประสงค์์ และพััฒนาศัักยภาพเครืือข่่ายผู้้�สููงอายุุให้้เกิิดการช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลกัันในเครืือข่่ายผู้้�สููงอายุุ ร่่วมกัับการใช้้
เทคโนโลยีีในรููปแบบที่่�เหมาะสมเพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตให้้เป็็นผู้้�สููงอายุุที่่�มีีคุุณภาพ
คนพิิการ
สนัับสนุุนต้้นแบบ กลไกของศููนย์์บริกิ ารคนพิิการทั่่�วไป หน่่วยจััดบริิการ และระบบการจ้้างงานหรืือการมีีงานทำำ� ที่่�สามารถนำำ�ไป
ปรัับใช้้เพื่่�อยกระดัับการสร้้างเสริิมสุุขภาวะ และส่่งเสริิมพฤติิกรรมสุุขภาพ โดยมีีการติิดตามประเมิินผลที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
ผู้้�มีีปััญหาสถานะบุุคคลและแรงงานข้้ามชาติิ
สนัับสนุุนให้้กลุ่่�มผู้้�มีีปััญหาสถานะบุุคคลและแรงงานข้้ามชาติิ เข้้าถึึงหลัักประกัันทางด้้านสุุขภาพ มีีแกนนำำ�ที่่�มีีความรอบรู้้�ด้้าน
สุุขภาพ ร่่วมกัับการพััฒนาความรู้้�ที่่�เหมาะสมกัับการพััฒนากลไกและรููปแบบบริิการสุุขภาพที่่�เป็็นมิิตร
แรงงานนอกระบบ
พััฒนากลไกคุ้้�มครองทางสัังคม นวััตกรรมการสร้้างเสริิมสุุขภาพสำำ�หรัับแรงงานนอกระบบ อาชีีวอนามััย และความปลอดภััย รวม
ไปถึึงลดผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นจากโควิิด-19 ที่่�สอดคล้้องกัับบริิบทและวิิถีีชีีวิิตของแรงงานนอกระบบในสถานการณ์์ปััจจุุบััน
มุุสลิิมไทย
พััฒนากลไกทางสัังคมและสุุขภาพที่่�เหมาะสมกัับบริิบทสัังคมมุุสลิิมไทย เพื่่�อยกระดัับความรอบรู้้�ทางสุุขภาพ และพฤติิกรรม
สุุขภาวะของมุุสลิิมไทย ที่่�สอดคล้้องกัับวิิถีีชีีวิิตและหลัักคำำ�สอนในศาสนาอิิสลาม
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คนไร้้บ้้าน
การพััฒนากลไกการประสานงานในชุุมชนแออััดเพื่่อ� ลดความเสี่่ย� งทางสุุขภาวะและความเปราะบางทางสัังคมและเศรษฐกิิจ เสริิม
ศัักยภาพแกนนำำ�ชุุมชน/แกนนำำ�คนไร้้บ้้านให้้มีีความรู้้�และความเข้้าใจทางด้้านสุุขภาวะและการดููแลทางสุุขภาพของตนเองและ
สมาชิิกในเครืือข่่าย
ผู้้�หญิิง
สนัับสนุุนการพััฒนาองค์์ความรู้้�เรื่่�องสถานการณ์์ความรุุนแรงร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง และเปิิดพื้้�นทีีให้้คนรุ่่�นใหม่่/องค์์กรที่่�
สนใจมีีส่่วนร่่วมในการแก้้ไขปััญหาความรุุนแรงอัันเนื่่�องจากเหตุุแห่่งเพศ และความรุุนแรงในครอบครััว
ผู้้�ต้้องขัังหญิิง
สนัับสนุุนการพััฒนาเรืือนจำำ�สุขุ ภาวะ และนวััตกรรมความรู้้�จากการปรัับเปลี่่ย� นเรืือนจำำ�เพื่่อ� ให้้ได้้ตัวั อย่่างที่่�ดีีของการสร้้างวิิถีีชีีวิติ
ใหม่่ และยกระดัับการทำำ�งานให้้ผู้้�ต้้องขัังมีีสุุขภาวะที่่�ดีี
ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
สนัับสนุุนการพััฒนาองค์์ความรู้้� และงานวิิชาการ กลไกและรููปการดำำ�เนิินงานเพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานสร้้างเสริิมสุุขภาพที่่�
ให้้ความสำำ�คััญกัับความละเอีียดอ่่อนในมิิติคิ วามหลากหลายทางเพศ
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เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้�วััดหลััก

1

เกิิดการพััฒนาระบบฐานข้้อมููลความเหลื่่�อมล้ำำ��และ
ความไม่่เป็็นธรรมทางสุุขภาพสุุขภาพของประชากร
กลุ่่�มเฉพาะเพื่่�อใช้้ในการวางแผน ติิดตามการ
ดำำ�เนิินการเพื่่�อลดความเหลื่่�อมล้ำำ�� สร้้างความ
เป็็นธรรมทางสุุขภาพ และการดำำ�เนิินงานเพื่่�อ
รองรัับทิิศทาง และเป้้าหมายระยะ 10 ปีี จำำ�นวน

2

1 ระบบ
3

เกิิดการพััฒนาพื้้�นที่่� หรืือโมเดลต้้นแบบเสริิมสร้้าง
สุุขภาวะ ลดความเหลื่่�อมล้ำำ�� และลดความไม่่เป็็นธรรม
ทางสุุขภาพของกลุ่่�มประชากรเฉพาะที่่สา
� มารถ
ยกระดัับไปสู่่�การขยายผลได้้ อย่่างน้้อย

6 รููปแบบ
5

เกิิดการพััฒนาองค์์ความรู้้� นวััตกรรมเพื่่�อสนัับสนุุน
การทำำ�งานเพื่่�อเสริิมสร้้างสุุขภาวะและลด
ความไม่่เป็็นธรรมทางสุุขภาพของกลุ่่�มประชากร
เฉพาะ ให้้เกิิดความยั่่�งยืืน ต่่อเนื่่�อง และต่่อยอด
การทำำ�งานในระยะยาวให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
จำำ�นวนอย่่างน้้อย

6 ประเด็็น

ในอย่่างน้้อย 6 กลุ่่�มประชากร

4

เกิิดการพััฒนากลไกการทำำ�งานของภาคีีเครืือข่่าย
เพื่่�อเสริิมสร้้างสุุขภาวะ ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��
และลดความไม่่เป็็นธรรมทางสุุขภาพของกลุ่่�ม
ประชากรเฉพาะให้้สามารถขัับเคลื่่�อนการทำำ�งานได้้
อย่่างเป็็นรููปธรรม อย่่างน้้อย

5 กลไก

เกิิดข้้อเสนอเชิิงนโยบายที่่�นำำ�ไปสู่่�การขัับเคลื่่�อนเพื่่�อลดความเหลื่่�อมล้ำำ�� ลดความไม่่เป็็นธรรมทางสุุขภาพ
ในประชากรกลุ่่�มเฉพาะอย่่างมีีส่่วนร่่วม อย่่างน้้อย

3 ประเด็็น

ตััวชี้้�วััดร่่วม
บููรณาการการทำำ�งานร่่วมกัับแผนสุุขภาวะเด็็ก เยาวชน และครอบครััว ในการขยายผลและส่่งต่่อชุุดความรู้้�ให้้กัับเครืือข่่ายของ
แผนสุุขภาวะเด็็ก เยาวชนและครอบครััว อย่่างน้้อย 3 ชุุดความรู้้�/เครื่่�องมืือ ได้้แก่่ ชุุดความรู้้�เรื่่�องการดููแลและพััฒนาเด็็ก ชุุด
ความรู้้�เรื่่�องการลดความรุุนแรงในครอบครััว และชุุดกิิจกรรมการสร้้างสานสััมพัันธ์์ระหว่่างวััยสููงอายุุ กัับเด็็กเยาวชน โดยการมีี
ส่่วนร่่วมของ 3 เครืือข่่าย ได้้แก่่ เครืือข่่ายตำำ�บลส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของสภาเด็็กและเยาวชน เครืือข่่ายตำำ�บลบููรณาการสุุขภาวะ
เด็็ก เยาวชนและครอบครััว และเครืือข่่ายชมรมผู้้�สููงอายุุ
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วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่�อพััฒนาองค์์ความรู้้�สนัับสนุุนการทำำ�งานเพื่่�อเสริิมสร้้างสุุขภาวะและลดความไม่่เป็็นธรรมทางสุุขภาพของกลุ่่�มประชากร
เฉพาะ ให้้เกิิดความยั่่�งยืืน ต่่อเนื่่�อง และต่่อยอดการทำำ�งานในระยะยาวให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
2. เพื่่อ� ส่่งเสริิมศัักยภาพของกลไกการทำำ�งานของภาคีีเครืือข่่าย เพื่่อ� ให้้สามารถขัับเคลื่่อ� นการทำำ�งานได้้อย่่างเป็็นรููปธรรมมากยิ่่ง� ขึ้้น�
3. เพื่่�อเสริิมสร้้างพื้้�นที่่� หรืือโมเดลต้้นแบบ เพื่่�อการขยายผลในระดัับท้้องถิ่่�นและระดัับประเทศให้้เป็็นรููปธรรมมากขึ้้�น
4. เพื่่�อออกแบบการสื่่�อสารสาธารณะให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วม อัันนำำ�ไปสู่่�การปรัับเจตคติิของสัังคมสู่่�สัังคมที่่�ยอมรัับความหลาก
หลายและให้้ความสำำ�คััญกัับความเท่่าเทีียมกัันในการเข้้าถึึงสิิทธิิและสวััสดิิการทางสุุขภาพในระดัับที่่�สููงขึ้้�น
5. เพื่่�อขัับเคลื่่�อนนโยบายที่่�มีีเป้้าหมายในการเสริิมสร้้างสุุขภาวะที่่�ดีีและลดความไม่่เป็็นธรรมทางสุุขภาพของประชากรกลุ่่�ม
เฉพาะ ทั้้�งโดยตรงและโดยอ้้อม ที่่�เป็็นรููปธรรมมากขึ้้�น
แนวทางการดำำ�เนิินงาน
กลุ่่�มเป้้าหมาย
กลุ่ม�่ เป้้าหมายที่่�แผนสุุขภาวะประชากรกลุ่ม�่ เฉพาะสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานในช่่วงปีี 2565 จำำ�นวน 10 กลุ่ม�่ ประชากรที่่�มีีแนวโน้้ม
ได้้รัับผลกระทบจากความเหลื่่�อมล้ำำ�� และความไม่่เป็็นธรรมทางสุุขภาพ ประกอบด้้วย 1) คนพิิการ 2) ผู้้�สููงอายุุ 3) คนไร้้บ้้าน 4)
แรงงานนอกระบบ 5) ผู้้�มีีปััญหาสถานะบุุคคลและกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� 6) แรงงานข้้ามชาติิ 7) มุุสลิิมไทย) 8) ผู้้�หญิิง 9) ผู้้�ต้้องขัังหญิิง
และ 10) กลุ่่�มผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
ขอบเขตการดำำ�เนิินงาน
1.	พััฒนานวััตกรรม กลไก และนโยบายสาธารณะ เพื่่อ� การมีีสุุขภาวะ ลดความเหลื่่อ� มล้ำำ�� สร้้างความเป็็นธรรมทางสุุขภาพสำำ�หรัับ
ประชากรกลุ่�ม่ เฉพาะ โดยสร้้างผลลััพธ์์ทางสุุขภาพอย่่างก้้าวกระโดด และยกระดัับการขยายผลต้้นแบบเพื่่�อการสร้้างเสริิม
	สุุขภาพ ลดปััจจััยเสี่่�ยงทางสุุขภาพ
2.	พััฒนาต้้นแบบและยกระดัับการขยายผลการดำำ�เนิินงานในระดัับพื้้�นที่่� โดยมีีพื้้�นที่่�เป้้าหมายทั้้�งบริิบทเขตเมืือง และชุุมชน
	ท้้องถิ่่�น ซึ่่�งมีีจุุดเน้้นแตกต่่างกัันตามความเหมาะสม และบริิบทของประชากรกลุ่่�มเฉพาะนั้้�นๆ
3. สนัับสนุุนและเสริิมศัักยภาพการใช้้เทคโนโลยีีและระบบดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เป็็นเครื่่อ� งมืือในการยกระดัับการสร้้างเสริิมสุุขภาพและมีี
	สุุขภาวะที่่�ดีีของประชากรกลุ่่�มเฉพาะต่่าง ๆ อย่่างเหมาะสม โดยไม่่ก่่อให้้เกิิดความเหลื่่�อมล้ำำ�จ
� ากการใช้้เทคโนโลยีี
4. สนัับสนุุนการเตรีียมความพร้้อมและปรัับตััวของประชากรกลุ่่�มเฉพาะต่่อผลกระทบต่่อเนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของโรค
โควิิด-19 และปััจจััยเสี่่�ยงอุุบััติิใหม่่ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้ประชากรกลุ่่�มเฉพาะสามารถดำำ�เนิินชีีวิิต หรืือได้้รัับการช่่วยเหลืือ
เยีียวยา ช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลกัันเองได้้อย่่างเหมาะสม
5.	พััฒนาศัักยภาพแกนนำำ�ประชากรกลุ่่ม� เฉพาะ คนทำำ�งานกัับประชากรกลุ่ม่� เฉพาะ และเครืือข่่ายแกนนำำ�ประชากรกลุ่ม่� เฉพาะ
	ที่่�ให้้มีีความสามารถจััดการตััวเอง เข้้าถึึงสวััสดิิการขั้้น� พื้้�นฐาน นำำ�ไปสู่่ก� ารลดความเหลื่่อ� มล้ำำ�� สร้้างความเป็็นธรรมทางสุุขภาพ
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กลุ่่�มแผนงาน
กลุ่่�มแผนงานพััฒนานวััตกรรม ความรู้้� และนโยบาย
1.	พััฒนาความรู้เ�้ พื่่อ� ยกระดัับการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตประชากรกลุ่่ม� เฉพาะภายใต้้บริบทท
ิ างสัังคมและสถานการณ์์ที่่เ� ปลี่่ย� นแปลง
โดยรวบรวมพััฒนา วิิเคราะห์์ และถ่่ายทอดข้้อมููล งานวิิชาการ รวมทั้้�งพััฒนาเครื่่�องมืือในการปฏิิบััติิงาน หนุุนเสริิม การ
	พััฒนาระบบให้้มีีความครอบคลุุม เหมาะสม ลดข้้อจำำ�กััดหรืือการกีีดกัันการเข้้าถึึงสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานหรืือบริิการด้้านสัังคม
เพื่่อ� นำำ�สู่่ก� ารขยายผลในระดัับต่่างๆ โดยมุ่่ง� เน้้นที่่�ระบบสุุขภาพ ระบบสวััสดิิการสัังคม การปรัับสภาพแวดล้้อม และเศรษฐกิิจ
การฟื้้�นฟูู เยีียวยาประชากรกลุ่่�มเฉพาะจากสถานการณ์์วิิกฤต
2.	วิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ข้อ้ มููล เพื่่อ� จััดทำำ�ข้อ้ เสนอนโยบาย ที่่�นำ�ำ ไปสู่่ก� ารผลัักดัันและขัับเคลื่่อ� นนโยบายทั้้�งในระดัับประเทศและ
ระดัับพื้้น� ที่่� รวมทั้้�งการหนุุนเสริิมให้้เกิิดการนำำ�นโยบายสู่่ก� ารปฏิิบัติั ใิ นประเด็็นที่่�สอดคล้้องเชื่่อ� มโยงกัับสถานการณ์์ในบริิบท
	ปััจจุุบััน นโยบายของรััฐบาล นโยบายระดัับประเทศ และนโยบายสากลเพื่่�อการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตประชากรกลุ่่�มเฉพาะ
กลุ่่�มแผนงานเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งเครืือข่่าย
1. สร้้างเสริิมพลัังภาคีีในระดัับบุุคคล องค์์กร เครืือข่่าย ให้้มีีศัักยภาพ ขีีดความสามารถในการจััดการตนเองและการทำำ�งาน
เชิิงรุุกเพื่่�อสร้้างความเป็็นธรรมทางสุุขภาวะในประชากรกลุ่่�มเฉพาะ
2. เพิ่่�มขีีดความสามารถเพื่่�อยกระดัับฐานคิิด การทำำ�งานของภาคีีเครืือข่่ายและประชากรกลุ่่�มเฉพาะ ที่่�มุ่่�งสร้้างความเป็็นธรรม
	ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางสุุขภาวะ ตลอดจนการทำำ�งานที่่�สามารถปรัับตััวรองรัับกัับบริิบทสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงได้้อย่่าง
	ฉัับพลััน
3.	มุ่่�งเน้้นการสาน เสริิมพลััง เชื่่อ� มร้้อยประเด็็นระหว่่างกลุ่ม�่ ประชากรเฉพาะ เพื่่อ� ให้้เกิิดการบููรณาการการทำำ�งานของเครืือข่่าย
ภาคีีด้้านการสร้้างความเป็็นธรรม ลดความเหลื่่�อมล้ำำ�ท
� างสุุขภาวะของประชากรกลุ่�ม่ เฉพาะทั้้�งในระดัับระดัับประเทศและ
ระดัับพื้้�นที่่�
กลุ่่�มแผนงานพััฒนานวััตกรรมและพื้้�นที่่�ต้้นแบบ
1. สนัับสนุุนการพััฒนานวััตกรรม เพื่่�อสนัับสนุุนการทำำ�งาน เสริิมสร้้างสุุขภาวะ และลดความไม่่เป็็นธรรมทางสุุขภาพของกลุ่่�ม
ประชากรเฉพาะ ให้้เกิิดความยั่่�งยืืน ต่่อเนื่่�อง และต่่อยอดการทำำ�งานในระยะยาวให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
2. สนัับสนุุนการพััฒนาพื้้น� ที่่ต้� น้ แบบ โดยเสริิมสร้้างพื้้น� ที่่ห� รืือโมเดลต้้นแบบ เพื่่อ� การขยายผลในระดัับท้อ้ งถิ่่น� และระดัับประเทศ
ให้้เป็็นรููปธรรมมากขึ้้�น
กลุ่่�มแผนงานด้้านการสื่่�อสารสัังคม
1. สนัับสนุุนการจััดการความรู้้�ที่่เ� กิิดขึ้้น� การดำำ�เนิินงานของภาคีีเครืือข่่ายประชากรกลุ่่ม� เฉพาะ ผ่่านการรวบรวมข้้อมููลจากภาคีี
เครืือข่่ายต่่างๆ การถอดบทเรีียน การวิิเคราะห์์/สัังเคราะห์์ข้้อมููลทางวิิชาการให้้สามารถสื่่�อสาร และนำำ�เสนอสู่่�สาธารณะ
	ผ่่านรููปแบบ ช่่องทางที่่�เหมาะสม นำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงหรืือการมีีสุุขภาวะที่่�ดีี
2.	พััฒนารููปแบบการสื่่อ� สารเรื่่อ� งความเป็็นธรรมทางสุุขภาวะที่่เ� หมาะสม เข้้ากัับยุคุ สมััย ในการเปลี่่ย� นมายาคติิที่่มีีต่่
� อประชากร
กลุ่่�มเฉพาะ และช่่วยสร้้างความเข้้าใจของสัังคมต่่อประเด็็นที่่�มีีความละเอีียดอ่่อนต่่าง ๆ รวมทั้้�งการสร้้างการยอมรัับในการ
อยู่่�ร่่วมกัันท่่ามกลางความหลากหลายของผู้้�คนในสัังคม ภายใต้้บริิบททางสัังคม และสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลง
3. สร้้างการมีีส่่วนร่่วมและความเข้้าใจกัับสาธารณะ ในเรื่อ�่ งความเป็็นธรรมทางสุุขภาพ เพื่่อ� หาแนวร่่วมในการขัับเคลื่่อ� นปรัับเปลี่่ย� น
ฐานคิิดต่่อการลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางสุุขภาพในมิิติิที่่�กว้้างขวางขึ้้�น
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ภาคีีหลััก
การดำำ�เนิินงานของแผนสุุขภาวะประชากรกลุ่่�มเฉพาะจะมีีการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานทั้้�งในเชิิงนโยบายและขัับเคลื่่�อนในพื้้�นที่่�
ร่่วมกัับหน่่วยงานภาครััฐ องค์์กรภาคประชาสัังคม และสถาบัันทางวิิชาการต่่างๆ ดัังนี้้�

หน่่วยงาน
ภาครััฐ
และสถาบััน
การศึึกษา

ภาคประชา
สัังคม
ภาคเอกชน
และอื่่�น ๆ

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวงสาธารณสุุข กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุุติธ
ิ รรม
กระทรวงการคลััง กระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึึกษาธิิการ กระทรวงวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี กระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา
สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ สำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ สำำ�นัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น กรุุงเทพมหานคร สถาบัันวิิจััยระบบสาธารณสุุข วิิทยาลััยราชสุุดา สถาบัันวิิศวกรรมฟื้้นฟู
� ูสมรรถภาพ
และเทคโนโลยีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก สถาบัันพััฒนาวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม สถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร มหาวิิทยาลััยนครพน มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลรััตนโกสิินทร์์ วิิทยาลััยพยาบาลบรมราชชนนีี นพรััตน์์วชิิระ
มหาวิิทยาลััยพะเยา มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช มหาวิิทยาลััยราชภััฎเลย มหาวิิทยาลััยธุุรกิิจบััณฑิิตย์์
ฯลฯ
สถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพััฒนาประเทศไทยมููลนิิธิิเพื่่�อเด็็กพิิการ มููลนิิธิิเพื่่�อนหญิิง มููลนิิธิิหญิิงชายก้้าวไกล สมาคมเพศวิิถีีศึึกษา
มููลนิิธิิเพื่่�อนเยาวชนเพื่่�อการพััฒนา เครืือข่่ายสตรีีชนเผ่่า มููลนิิธิิสร้้างสุุขมุุสลิิมไทย มููลนิิธิิพััฒนาที่่�อยู่่�อาศััย สมาคมวิิถีีทางเลืือก
เพื่่�อการพััฒนาที่่ยั่่
� �งยืืน มููลนิิธิพั
ิ ัฒนาชนกลุ่่�มน้้อยและชาติิพันธุ์์�
ั มููลนิิธิิศุุภนิิมิิตแห่่งประเทศไทย มููลนิิธิพั
ิ ัฒนาชุุมชนและเขตภููเขา
มููลนิิธิิชุุมชนไทย ศููนย์์ปฏิิบััติิการร่่วมเพื่่�อแก้้ปััญหาประชาชนบนพื้้�นที่่�สููง มููลนิิธิิเพื่่�อเยาวชนชนบท มููลนิิธิิช่่วยไร้้พรมแดน
มููลนิิธิิภิวั
ิ ัฒน์์สาธารณสุุข สถาบัันเพื่่�อชุุมชนเกษตรกรรมยั่่�งยืืน เครืือข่่ายเกษตรกรรมทางเลืือกภาคอีีสาน
มููลนิิธิินวััตกรรมทางสัังคม มููลนิิธิสร้
ิ ้างสรรค์์สัังคมและสุุขภาวะ มููลนิิธิิด้้วยกัันเพื่่�อคนพิิการและสัังคม มููลนิิธิิการเรีียนรู้้�และพััฒนา
ประชาสัังคม มููลนิิธิวั
ิ ัฒนธรรมชุุมชน สมาคมนัักวิิจััยประชากรและสัังคม มููลนิิธิิอาชีีวเวชศาสตร์์ไทย สถาบัันวิิจััยและพััฒนาเพื่่�อ
เฝ้้าระวัังสภาวะไร้้รััฐ สมาคมผู้้�ดููแลผู้้�ป่่วยสมองเสื่่�อม มููลนิิธิิพััฒนางานผู้้�สููงอายุุ สมาคมนัักขัับเคลื่่�อนสัังคมเพื่่�อสร้้าง
ความเป็็นธรรมทางสุุขภาวะ มููลนิิธิิส่่งเสริิมความเสมอภาคทางสัังคม สมาคมส่่งเสริิมภาคประชาสัังคม มููลนิิธิพิ
ิ ิทัักษ์์ดวงตาลำำ�ปาง
มููลนิิธิิพััฒนาชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืนเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตดีี จัังหวััดขอนแก่่น มููลนิิธิิเครืือข่่ายพััฒนาศัักยภาพผู้้�นำำ�การสร้้างสุุขภาวะ
มููลนิิธิิอารยสถาปััตย์์เพื่่�อคนทั้้�งมวล มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยระบบสุุขภาพชุุมชน สมาคมคนไร้้บ้้าน มููลนิิธิิเพื่่�อการศึึกษาและพััฒนาชาวเขา
ในประเทศไทย เป็็นต้น
้

กลุ่มแผนงานพัฒนาความรู้และนโยบาย

100.00

กลุ่มแผนงานเสริมความเข้มแข็งเครือข่าย

65.00

กลุ่มแผนงานพัฒนานวัตกรรมและพื้นที่ต้นแบบ

88.00

กลุ่มแผนงานสื่อสารสังคม
การพัฒนาและบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ
รวม
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9.00
270.00
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98

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุุปสถานการณ์์และแนวโน้้ม
หนึ่่�งทศวรรษของแผนสุุขภาวะชุุมชนที่่�มุ่่�งเน้้นเสริิมศัักยภาพให้้กัับ 4 องค์์กรหลััก อัันประกอบด้้วย ท้้องถิ่่�น ท้้องที่่� องค์์กรชุุมชน
และหน่่วยงานรััฐในพื้้�นที่่� ใช้้ทุุนทางสัังคมและศัักยภาพจััดการกัับปััจจััยสัังคมกำำ�หนดสุุขภาพและสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อ
การสร้้างเสริิมสุุขภาพได้้ จนเกิิดเป็็นเครืือข่่ายขนาดใหญ่่ โดยมีีจุุดเริ่่ม� ต้้นจาก หนึ่่ง� ตำำ�บล เครืือข่่ายตำำ�บล เครืือข่่ายอำำ�เภอ เครืือข่่าย
ภููมิิภาค ที่่�กระจายตััวอยู่่�ทุุกภููมิิภาคของประเทศ จนเป็็น “เครืือข่่ายร่่วมสร้้างชุุมชนท้้องถิ่่�นน่่าอยู่่�” ร่่วมขัับเคลื่่�อนชุุมชนท้้องถิ่่�น
ให้้น่่าอยู่่� โดยมีีบทบาทสำำ�คััญในการสร้้างการเรีียนรู้้�ร่่วมกััน การผลัักดัันให้้เกิิดนโยบายสาธารณะระดัับตำำ�บล อำำ�เภอ เครืือข่่าย
และจัังหวััด รวมถึึงการขัับเคลื่่�อนและรณรงค์์เพื่่�อการสร้้างเสริิมสุุขภาวะชุุมชน
การดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�องของแผนสุุขภาวะชุุมชนยัังผลให้้ปััจจุุบัันมีีสมาชิิกเครืือข่่ายร่่วมสร้้างชุุมชนท้้องถิ่่�นน่่าอยู่่�ยอมรัับใน
หลัักการทำำ�งานร่่วมกัันมากถึึง 3,214 ตำำ�บล หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 41.34 ของ อปท. ทั้้�งหมด /52 และกำำ�หนดให้้ทุุกตำำ�บลที่่�เป็็น
สมาชิิกเครืือข่่ายจััดเก็็บข้อ้ มููล TCNAP และ ข้้อมููล RECAP แล้้วนำำ�เอาข้้อมููลที่่�ได้้มาวิิเคราะห์์หาแนวทางพััฒนา และยกระดัับพื้้น� ที่่�
เป็็นศููนย์์เรีียนรู้�้ (ศรร.) ศููนย์์จัดั การเครืือข่่ายสุุขภาวะชุุมชน (ศจค.) ศููนย์์ประสานงานเครืือข่่ายเฉพาะประเด็็น (ศปง.) ศููนย์์เชี่่ย� วชาญ
(ศชช.) และศููนย์์ฝึึกอบรม จากประสบการณ์์ในการดำำ�เนิินงานที่่�กล่่าวมาพบว่่าในแต่่ละตำำ�บลจะมีีทุุนทางสัังคมได้้มากถึึง 110
ทุุน มีีผู้้�นำำ�ชุุมชนท้้องถิ่่�นอย่่างน้้อย 200 คนต่่อตำำ�บล จนเกิิดเป็็นโครงข่่ายความคุ้้�มครองทางสัังคมขนาดใหญ่่ที่่�มีีทุุนทางสัังคม
กว่่า 350,000 ทุุน และมีีผู้้�นำำ�ชุุมชนท้้องถิ่่�นกว่่า 640,000 คน ที่่�ได้้รับั การพััฒนาศัักยภาพและร่่วมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ถึึงบทบาท
หน้้าที่่�ในการหนุุนเสริิมภาคประชาชนให้้มีีศัักยภาพในการจััดการตนเอง สนัับสนุุนการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของประชาชนและมีี
การนำำ�ไปเผยแพร่่อย่่างกว้้างขวางมากขึ้้�น รวมถึึงการเอื้้�ออำำ�นวยให้้ชุุมชนมีีความเข้้มแข็็งในการจััดการตนเองและปกป้้องภาวะ
คุุกคามได้้อย่่างทัันการและมีีประสิิทธิภิ าพ และเกิิดเป็็นเครืือข่่าย 5 นัักสร้้างเสริิมสุุขภาวะชุุมชน จำำ�นวนกว่่า 400,000 คน ได้้แก่่
นัักบริิหาร นัักวิิชาการชุุมชนท้้องถิ่่�น นัักจััดการข้้อมููล นัักสื่่�อสารชุุมชน นัักจััดการและนัักจััดกระบวนการ ที่่�มีีศัักยภาพในการ
ดำำ�เนิินงานด้้านต่่างๆ ในชุุมชนท้้องถิ่่�นและร่่วมกัับหน่่วยงานอื่่�นๆ
1. แนวโน้้มของสถานการณ์์ที่่�ส่่งผลต่่อการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
จากการทบทวนแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงสำำ�คััญที่่�ส่่งผลกระทบไปทั่่�วโลก (Megatrends) ในช่่วงปีี 2563–2573 ซึ่่�งจะส่่งผล
ต่่อสุุขภาพในอนาคต พบว่่าปััจจุุบัันมีีแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงสำำ�คััญที่่�กำำ�ลัังเข้้ามามีีบทบาทอย่่างมากต่่อปััจจััยกำำ�หนดสุุขภาพ
(Social Determinant of Health) สรุุปได้้ดัังนี้้� (1) การเปลี่่�ยนแปลงด้้านเศรษฐกิิจ จากการวิิเคราะห์์ของ TDRI คาดการณ์์ว่่า
อััตราการเติิบโตทางเศรษฐกิิจของไทยจะมีีอััตราลดลงเรื่่�อยๆ (2) การเปลี่่ย� นแปลงด้้านสัังคมและโครงสร้้างประชากร ในอนาคต
โครงสร้้างประชากรของโลกจะมีีสััดส่่วนผู้้�สููงอายุุเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ประเทศไทยก็็เช่่นกััน (3) การเปลี่่�ยนแปลงของทรััพยากร
ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยสถานการณ์์การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่�มีีแนวโน้้มทวีีความรุุนแรงเพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อยๆ (4) การ
เปลี่่�ยนแปลงด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ปััจจุุบัันโลกอยู่่�ในยุุคการเปลี่่�ยนผ่่านทางเทคโนโลยีี (Disruptive Technology)
(5) การเปลี่่�ยนแปลงทางการเมืือง สถานการณ์์ภาพรวมการเมืืองระหว่่างประเทศมีีการเปลี่่�ยนแปลง ตลอดจนสถานการณ์์การ
เมืืองในประเทศที่่เ� กิิดความขััดแย้้งจากมุุมมองและความเชื่่อ� ที่่ไ� ม่่ตรงกััน (6) การเปลี่่ย� นแปลงสู่่ก� ารเป็็นมหานครและการขยายตััว
ของพื้้�นที่่�เขตเมืือง ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจและสัังคมในหลายมิิติิ และ (7) ผลกระทบและแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลง
สำำ�คัญ
ั จากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 สถานการณ์์ความรุุนแรงการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ส่่งผลกระทบอย่่างกว้้างขวาง
ทั่่�วโลกรวมถึึงประเทศไทย
/52	จำำ�นวนองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นทั้้�งหมด ไม่่รวม อบจ., กทม. และ เมืืองพััทยา จำำ�นวน 7,774 แห่่ง
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2. สถานการณ์์สำำ�คััญของชุุมชนท้้องถิ่่�น
ข้้อมููลของเครืือข่่ายร่่วมสร้้างชุุมชนท้้องถิ่่�นน่่าอยู่่�จากระบบข้้อมููลตำำ�บลโดยการสำำ�รวจ (Thailand Community Networking
Appraisal Program: TCNAP) ณ วัันที่่� 22 มิิถุุนายน 2564 จำำ�นวน 2,521 ตำำ�บลมีีจำำ�นวนประชากร ทั้้�งสิ้้�น 8,188,918 คน
จำำ�นวนครััวเรืือน 2,637,713 ครััวเรืือน มีีข้้อมููลสถานการณ์์สำ�คั
ำ ญ
ั ของชุุมชนท้้องถิ่่น� ใน 13 ประเด็็น ประกอบด้้วย (1) การควบคุุม
การบริิโภคยาสููบ 2) การควบคุุมการบริิโภคเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ (3) การจััดการอาหารชุุมชน (4) การเพิ่่�มกิิจกรรมทางกาย
(5) การลดอุุบััติิเหตุุจราจร (6) การดููแลกลุ่่�มเปราะบาง (7) การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม (8) การรัับมืือภััยพิิบััติิและภาวะฉุุกเฉิิน
(9) การดููแลผู้้�สููงอายุุ (10) การเรีียนรู้ข�้ องเด็็กและเยาวชน (11) การควบคุุมโรคติิดต่่อ (12) เศรษฐกิิจชุมุ ชน และ (13) โครงข่่ายความ
คุ้้�มครองทางสัังคม ซึ่่�งทั้้�ง 13 ประเด็็นดัังกล่่าวส่่งผลต่่อความจำำ�เป็็นและความท้้าทายการดำำ�เนิินงานของแผนสุุขภาวะชุุมชนใน
การสานพลัังความร่่วมมืือให้้เกิิดการหนุุนเสริิมจากหน่่วยงานภายนอกไปพร้้อมๆ กัับสนัับสนุุนให้้ชุมุ ชนท้้องถิ่่น� มีีขีีดความสามารถ
ในการ “ปรัับตััวและตั้้�งรัับ” (Community resilience) สนัับสนุุนกระบวนการเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของชุุมชนท้้องถิ่่�นให้้
เกิิด “ชุุมชนท้้องถิ่่�นเข้้มแข็็ง” “ชุุมชนท้้องถิ่่�นจััดการตนเอง” “ชุุมชนท้้องถิ่่�นน่่าอยู่่�” ที่่�เป็็นฐานสำำ�คััญของการพััฒนาประเทศ
รวมถึึงสอดคล้้องกัับทิิศทางและเป้้าหมาย ระยะ 10 ปีี (พ.ศ.2565-2574)
3.	ข้้อเสนอแนะจากภาคีี
แผนสุุขภาวะชุุมชน จััดประชุุมรัับฟัังข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอต่่อการเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของชุุมชนท้้องถิ่่�นโดยแผนสุุขภาวะ
ชุุมชน จำำ�นวน 3 กลุ่่�ม ดัังนี้้� (1) ภาคีีปฏิิบััติิการ ประกอบด้้วย ผู้้�บริิหารฝ่่ายการเมืือง ผู้้�บริิหารฝ่่ายประจำำ� และเจ้้าหน้้าที่่�องค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นโดยครอบคลุุมกำำ�นัันและผู้้�ใหญ่่บ้้าน (2) ภาคีีขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์และนโยบายสู่่�การปฏิิบััติิ ประกอบด้้วย
ภาคีีระดัับอำ�ำ เภอ เช่่น นายอำำ�เภอ สาธารณสุุขอำำ�เภอ เป็็นต้้น สถาบัันวิิชาการคู่่�ความร่่วมมืือกัับชุุมชนท้้องถิ่่�น คณะกรรมการ
กำำ�กัับทิิศทางของแผนสุุขภาวะชุุมชนและผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ รวมถึึงสำำ�นัักต่่างๆ ของ สสส. และ (3) ภาคีียุุทธศาสตร์์ พร้้อมทั้้�งรัับฟััง
ข้้อเสนอจากคณะกรรมการบริิหารแผน คณะที่่� 3 โดยสรุุปภาพรวมของข้้อเสนอแนะจากภาคีี ดัังนี้้�
1. สนัับสนุุนให้้เกิิดการจััดการความรู้้ข� องชุุมชนท้้องถิ่่น� เพื่่อ� เพิ่่�มศัักยภาพในการจััดทำำ�และประสานแผนพััฒนาในระดัับพื้้น� ที่่�เป็็น
	ลัักษณะแผนเดีียวกัันตั้้�งแต่่ระดัับหมู่่�บ้้าน/ชุุมชน (แผนพััฒนาหมู่่�บ้้าน/แผนชุุมชน) ระดัับตำำ�บล (แผนชุุมชนระดัับตำำ�บล/
แผนพััฒนาตำำ�บล) ระดัับอำำ�เภอ (แผนพััฒนาอำำ�เภอ) รวมถึึงองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (แผนพััฒนาท้้องถิ่่�น)
2. สนัับสนุุนให้้สถาบัันวิิชาการเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของชุุมชนท้้องถิ่่�นอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อร่่วมพััฒนา
	ศัักยภาพตามกลุ่่�มประชากรเป้้าหมาย พััฒนาระบบการจััดการพื้้�นที่่� และพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของคนในชุุมชน รวมถึึงพััฒนา
เป็็นหลัักสููตรการเรีียนการสอนของสถาบัันวิิชาการ
3.	ถอดบทเรีียนและชี้้�เป้้าพื้้�นที่่�ตััวอย่่างหนุุนเสริิมการทำำ�งานของภาคีียุุทธศาสตร์์และสถาบัันวิิชาการ
4.	พััฒนาระบบข้้อมููล Community big data เป็็น Application และนำำ�ใช้้ข้้อมููลจากหลากหลายแหล่่งร่่วมกัับ TCNAP และ
RECAP เพื่่�อเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของชุุมชนท้้องถิ่่�น เช่่น TPMAP iMAP จปฐ. กชช.2 ค. ข้้อมููลบััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐ
	ข้้อมููลจาก สปสช. ระบบฐานข้้อมููลเชิิงภููมิิศาสตร์์ เป็็นต้้น
5. ใช้้ทุุนทางสัังคมและศัักยภาพของเครืือข่่ายร่่วมสร้้างชุุมชนท้้องถิ่่�นน่่าอยู่่�เป็็นฐานในการบููรณาการงานร่่วมกัับแผนอื่่�นๆ ใน
สสส. ตามทิิศทางและเป้้าหมาย ระยะ 10 ปีี ของ สสส. รวมถึึงประเด็็นเฉพาะที่่�เป็็นวาระแห่่งชาติิในสัังคมด้้วย
ในปีี 2565 แผนสุุขภาวะชุุมชนใช้้ 2 หลัักการ ประกอบด้้วย (1) ใช้้ความเข้้มแข็็งของชุุมชนท้้องถิ่่�นเป็็นฐานในการจััดการกัับ
สุุขภาวะชุุมชนและการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของคนในชุุมชน และ (2) คำำ�นึึงถึึงการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนและการตอบสนองต่่อวิิกฤต
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ภายในประเทศและระดัับโลก ด้้วยการเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของชุุมชนท้้องถิ่่น� ใน 6 ปััจจััยสำำ�คััญ ประกอบด้้วย (1) ผู้้�นำำ�ชุมุ ชน
ท้้องถิ่่�นมีีทัักษะและความสามารถในการเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของชุุมชนท้้องถิ่่�น (2) กลไกขัับเคลื่่�อนที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดการเรีียนรู้้�
การมีีส่่วนร่่วม และสร้้างการเปลี่่ย� นแปลงในระดัับพื้้น� ที่่� (3) นโยบายสาธารณะและมาตรการทางสัังคมที่่�กำ�ำ หนดโดยชุุมชนท้้องถิ่่น�
สามารถสร้้างรููปธรรมแสดงถึึงความเข้้มแข็็งของชุุมชนท้้องถิ่่น� (4) แนวทางการนำำ�นโยบายสู่่ก� ารปฏิิบัติั เิ ป็็นรููปธรรมและมีีคุุณภาพ
(5) ระบบข้้อมููลและเครื่่�องมืือทางวิิชาการที่่�มีีคุุณภาพและไวต่่อการนำำ�ใช้้ในการตััดสิินใจ และ (6) ระบบบริิการสาธารณะและ
บริิการอื่่�นโดยชุุมชนท้้องถิ่่�นครอบคลุุม เข้้าถึึงและมีีคุุณภาพ เพื่่�อทำำ�ให้้คนในชุุมชนมีีสุุขภาพและคุุณภาพชีีวิิตดีีขึ้้�น สอดคล้้อง
กัับหลายๆ แผนของประเทศที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของชุุมชนท้้องถิ่่น� ประกอบด้้วย (1) แผนพััฒนาเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 (พ.ศ.2560 – 2564): ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 การสร้้างความเป็็นธรรมและลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในสัังคม)
(2) แผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี (พ.ศ.2561-2580) ด้้านการพััฒนาและเสริิมสร้้างศัักยภาพทรััพยากรมนุุษย์์และด้้านการสร้้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสัังคม) และ (3) แผนปฏิิรููปประเทศด้้านสัังคม: ประเด็็นปฏิิรููปที่่� 4 ระบบสร้้างเสริิมชุุมชนเข้้มแข็็ง)
รวมถึึงสนัับสนุุนให้้เกิิดการดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs) และการพััฒนาบนหลัักของศาสตร์์พระราชา 3
ประการ ประกอบด้้วย (1) เข้้าใจ เข้้าถึึง พััฒนา (2) ระเบิิดจากข้้างใน และ (3) ปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
คำำ�นิิยามเชิิงปฏิิบััติิการ
การวิิจัยั ชุุมชน หมายถึึง การประเมิินชุุมชนด้้วยการวิิจัยั เชิิงชาติิพันั ธุ์์�วรรณนาแบบเร่่งด่่วน (Rapid Ethnographic Community
Assessment Process: RECAP) ในการพััฒนาทัักษะด้้านการถอดบทเรีียนและการเขีียนสรุุปข้้อมููลทุุนทางสัังคมและศัักยภาพ
ของกลุ่่�มหรืือแหล่่งปฏิิบััติิการในพื้้�นที่่� ซึ่่�งเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คััญในการเสริิมสร้้างชุุมชนท้้องถิ่่�นเข้้มแข็็ง โดยการนำำ�ใช้้ศัักยภาพใน
การจััดการปััญหาสู่่ก� ารจััดการตนเองในระดัับพื้้น� ที่่� รวมถึึงการสร้้างเครืือข่่ายเชื่่อ� มโยงกัับองค์์กรและหน่่วยงานหนุุนเสริิมเพื่่อ� เข้้า
มาเกื้้�อกููลให้้ชุุมชนท้้องถิ่่�นจััดการตนเองได้้ดีีขึ้้�น
เครืือข่่ายร่่วมสร้้างชุุมชนท้้องถิ่่น� น่่าอยู่่� หมายถึึง องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ท้้องที่่� (กำำ�นันั -ผู้้ใ� หญ่่บ้้าน) องค์์กรชุุมชน กลุ่่ม� ทาง
สัังคม หน่่วยงานรััฐ สถาบัันวิิชาการหรืือองค์์กรทางวิิชาการ องค์์กรภาคเอกชน ศููนย์์สนัับสนุุนวิิชาการของแผนสุุขภาวะชุุมชน
และสำำ�นัักสนัับสนุุนสุุขภาวะชุุมชน (สำำ�นััก 3) ที่่�มีีเป้้าหมายเพื่่�อร่่วมขัับเคลื่่�อนชุุมชนท้้องถิ่่�นให้้น่่าอยู่่� โดยมีีบทบาทสำำ�คััญในการ
สร้้างการเรีียนรู้้�ร่่วมกััน การผลัักดัันให้้เกิิดนโยบายสาธารณะระดัับตำ�บล
ำ อำำ�เภอ เครืือข่่าย และจัังหวััด รวมถึึงการขัับเคลื่่อ� นและ
รณรงค์์เพื่่�อการสร้้างเสริิมสุุขภาวะชุุมชน รวมถึึงร่่วมผลัักดัันให้้มีีการคืืนอำำ�นาจให้้ชุุมชนท้้องถิ่่�น
ชุุมชน หมายถึึง หมู่่ค� น กลุ่่ม� คนหรืือครอบครััวที่่อ� ยู่่ร� วมกัันเป็็นสัังคมขนาดเล็็ก อาศััยอยู่่ใ� นอาณาบริิเวณเดีียวกัันและมีีผลประโยชน์์
ร่่วมกััน
ชุุมชนท้้องถิ่่น� หมายถึึง ชุุมชนในเขตพื้้�นที่่รั� บผิ
ั ดิ ชอบของแต่่ละองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ทั้้ง� ระดัับหมู่่บ้� า้ น กลุ่ม�่ ของหมู่่บ้� า้ น และ
ตำำ�บล
ชุุมชนท้้องถิ่่น� เข้้มแข้้ง หมายถึึง คุุณลัักษณะของชุุมชนท้้องถิ่่น� น่่าอยู่่� 7 ประการ ดัังนี้้� (1) สร้้างการเรีียนรู้�้ มีีกระบวนการเรีียนรู้�้ และ
สร้้างความเข้้าใจร่่วมกััน (2) มีีองค์์กรที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการแก้้ปััญหาและพััฒนาครอบคลุุมทุุกด้้าน (3) สร้้าง
ผู้้�นำ�ำ การเปลี่่ย� นแปลง (4) สร้้างโอกาสให้้ทุกุ ภาคส่่วนร่่วมแก้้ปัญ
ั หาและพััฒนา (5) สามารถระดมเงิินและทรััพยากรเพื่่อ� แก้้ปัญ
ั หา
และพััฒนา (6) มีีข้้อตกลงและกติิกาของชุุมชน และ (7) สร้้างความร่่วมมืือกัับองค์์กร หน่่วยงานภายใน และภายนอกพื้้�นที่่�ได้้
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พื้้�นที่่�ตััวอย่่างหรืือศููนย์์เรีียนรู้้� หมายถึึง พื้้�นที่่�ระดัับตำำ�บลโดยองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นหรืือโดยองค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
พััฒนาตำำ�บล มีีทุุนทางสัังคมและศัักยภาพในการออกแบบ สนัับสนุุนและสร้้างการเรีียนรู้้�ให้้กัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นอื่่�น
ภาคีียุุทธศาสตร์์ สถาบัันวิิชาการ องค์์กร บุุคคลและผู้้�ที่่�สนใจ
ทุุนทางสัังคม หมายถึึง ความสััมพัันธ์์เชื่่อ� มโยงของคนในชุุมชนทั้้ง� งาน เงิิน และข้้อมููลเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งในการจััดการตนเอง
ที่่�เกิิดขึ้้�นในพื้้�นที่่� โดยมีี 3 องค์์ประกอบหลััก คืือ (1) ทุุนมนุุษย์์ (Human capital) (2) ทุุนองค์์กร/สถาบััน (Institute capital)
และ (3) ทุุนภููมิิปัญ
ั ญา/วััฒนธรรม (Wisdom capital) ทั้้ง� นี้้ทุ� นุ ทางสัังคมแบ่่งได้้เป็็น 6 ระดัับ ประกอบด้้วย ระดัับบุคคล
ุ และครอบครััว
ระดัับกลุ่ม�่ ทางสัังคม องค์์กรชุุมชน ระดัับหน่่วยงานและแหล่่งประโยชน์์ ระดัับชุมุ ชนหรืือหมู่่บ้� า้ น ระดัับตำ�บล
ำ และ ระดัับเครืือข่่าย
ระบบข้้อมููลตำำ�บล หมายถึึง การจััดทำำ�ข้้อมููลตำำ�บลโดยใช้้โปรแกรม TCNAP (Thailand Community Networking Appraisal
Program: TCNAP) ที่่เ� กิิดขึ้้น� จากกระบวนการมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วน ทั้้ง� องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ผู้้�นำ�ท้
ำ อ้ งที่่� ภาคประชาชน
และหน่่วยงานภาครััฐในพื้้�นที่่� ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล ตรวจสอบ นำำ�ใช้้ข้้อมููล และเป็็นเจ้้าของ โดยการสร้้างทีีมพััฒนาฐาน
ข้้อมููลตำำ�บลในการเก็็บรวบรวมข้้อมููลและนำำ�ใช้้ข้้อมููลของชุุมชนเพื่่�อจััดการกัับปััญหาที่่�สอดรัับกัับความต้้องการและวิิถีีชีีวิิตของ
แต่่ละชุุมชน จนเกิิดการพึ่่�งตนเองและนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาตำำ�บลสู่่�การเป็็นตำำ�บลน่่าอยู่่� (สุุขภาวะ)
สุุขภาวะชุุมชน หมายถึึง ความเข้้มแข็็งของชุุมชนท้้องถิ่่�นในการจััดการกัับปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิตและคุุณภาพชีีวิิตของ
ประชาชน ทั้้�งด้้านการเมืืองการปกครอง สัังคม เศรษฐกิิจ สภาวะแวดล้้อม และสุุขภาพโดยตรง
สุุดยอดผู้้�นำำ�ชุุมชนท้้องถิ่่�น หมายถึึง บุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถและมีีความเชี่่�ยวชาญ โดยมีีคุุณสมบััติิเป็็นไปตามสััตยาบััน
10 ประการ ที่่�เป็็นข้้อตกลงในการปฏิิบััติร่่ิ วมกัันของเครืือข่่ายร่่วมสร้้างชุุมชนท้้องถิ่่�นน่่าอยู่่� ได้้ประกาศไว้้เมื่่�อวัันที่่� 5 ตุุลาคม
2561 ดัังนี้้� (1) คำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ส่่วนรวมมากกว่่าประโยชน์์ส่่วนตน (2) ตั้้�งใจ เอาใจใส่่ และรัับผิิดชอบต่่อหน้้าที่่� (3) ซื่่�อสััตย์์
สุุจริิต โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ (4) รัักษาไว้้ซึ่่�งคุุณธรรม มีีจริิยธรรม ไม่่เลืือกปฏิิบััติิ ไม่่ขััดต่่อศีีลธรรม ประเพณีี กติิกาและข้้อตกลง
ของสัังคม (5) ประพฤติิตนให้้เป็็นที่่�ยอมรัับนัับถืือจากสัังคม (6) เรีียนรู้้�และพััฒนางานด้้วยข้้อมููลที่่�เป็็นความจริิง และใช้้ข้้อมููล
ในการพััฒนางาน (7) คิิดริิเริ่่ม� สร้้างสรรค์์ หาทางออกให้้กับชุ
ั มุ ชนท้้องถิ่่น� และไม่่หยุุดนิ่่ง� (8) ร่่วมสร้้างผู้้�นำ�ชุ
ำ มุ ชนท้้องถิ่่น� รุ่่น� ใหม่่
(9) สร้้างและสานเครืือข่่ายในหลากหลายลัักษณะ และ (10) ทำำ�งานร่่วมกัับทุุกฝ่่ายทุุกภาคส่่วน
สถาบัันวิิชาการ หมายถึึง หน่่วยงาน องค์์กร สถาบััน ที่่ทำ� �ำ หน้้าที่่ส� นัับสนุุนให้้เกิิดการจััดการความรู้แ�้ ละสร้้างความรู้ใ�้ หม่่เพื่่อ� หนุุนเสริิม
การดำำ�เนิินงานของเครืือข่่ายร่่วมสร้้างชุุมชนท้้องถิ่่�นน่่าอยู่่� พร้้อมทั้้�งผลัักดัันกระบวนการกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ในการสร้้างการ
เปลี่่�ยนแปลงของสัังคมไทย
องค์์กรหลััก หมายถึึง องค์์กรในชุุมชนท้้องถิ่่�น ประกอบด้้วย 4 องค์์กรเป็็นอย่่างน้้อย คืือ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ท้้องที่่�
(กำำ�นััน-ผู้้�ใหญ่่บ้้าน) องค์์กรชุุมชน และหน่่วยงานรััฐในพื้้�นที่่� (ในบางพื้้�นที่่�อาจจะมีีองค์์กรศาสนาเข้้ามาร่่วมเป็็นองค์์กรหลัักด้้วย
ตามบริิบทของพื้้�นที่่�)
องค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาตำำ�บล หมายถึึง กลไกที่่�ได้้รัับการยอมรัับในระดัับตำำ�บล มีี 2 ลัักษณะ ประกอบด้้วย 1)
มีีกฎหมายรองรัับ เช่่น สภาองค์์กรชุุมชน มููลนิิธิิ สมาคม เป็็นต้้น และ 2) เกิิดจากรวมตััวกัันของบุุคคลหรืือคณะบุุคคล เช่่น
คณะกรรมการพััฒนาตำำ�บล คณะกรรมการบููรณาการการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับตำำ�บล เป็็นต้้น
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จุุดเน้้นของแผน
1. สร้้างความร่่วมมืือและเพิ่่�มขีีดความสามารถกัับภาคีีที่่�เกี่่ย� วข้้องเพื่่อ� ขยายแนวคิิด ศููนย์์เรีียนรู้้� พื้้�นที่่�ต้น้ แบบ และแนวทางการ
เสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งชุุมชนท้้องถิ่่�นที่่�สามารถรองรัับวิิถีีชีีวิติ ใหม่่และการใช้้ดิิจิิทััลเทคโนโลยีีที่่�เหมาะสมในการสร้้างเสริิม
	สุุขภาวะในระบบการทำำ�งานและการพััฒนาบุุคลากร
2.	พััฒนาพื้้�นที่่ตั� วั อย่่าง ศููนย์์เรีียนรู้แ�้ ละเสริิมพลัังบุุคคล ชุุมชน และองค์์กรทุุกภาคส่่วนในการเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของความ
	ร่่วมมืือขององค์์กรภาคประชาชน องค์์กรรััฐ และเอกชน ในเขตเมืือง กรุุงเทพมหานคร และพื้้�นที่่�ที่่�มีีลัักษณะพิิเศษ เช่่น
	พื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ พื้้�นที่่�ชายแดน เป็็นต้้น
3. ใช้้ศัักยภาพเครืือข่่ายร่่วมสร้้างชุุมชนท้้องถิ่่�นน่่าอยู่่�ในการรัับมืือกัับวิิกฤติิจากปััญหาสุุขภาพอุุบััติิใหม่่ และปััจจััยเสี่่�ยงอื่่�น
4. การทำำ�งานในพื้้�นที่่�ของเครืือข่่ายร่่วมสร้้างชุุมชนท้้องถิ่่�นน่่าอยู่่�ต้้องคำำ�นึึงถึึงความแตกต่่างของบุุคคล สัังคม และบริิบทของ
	พื้้�นที่่�เพื่่�อก่่อให้้เกิิดความเสมอภาคหรืือเพื่่�อลดความเหลื่่�อมล้ำำ�ด้
� ้านสุุขภาพของคนในชุุมชน
5. สานพลัังและบููรณาการภายใน สสส. อย่่างมีีเอกภาพและมีีประสิิทธิภิ าพในการประสานความร่่วมมืือกัับภาคีียุุทธศาสตร์์และ
สถาบัันวิิชาการ
เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้�วััดหลััก

1

เครืือข่่ายร่่วมสร้้างชุุมชนท้้องถิ่่�นน่่าอยู่่�นำำ�นโยบาย
ด้้านการสร้้างเสริิมสุุขภาพและการพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิตคนในชุุมชนสู่่�การปฏิิบัติ
ั ิตามบริิบทของพื้้�นที่่�
และสถานการณ์์ความรุุนแรงจากการแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด-19 ได้้ จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 500 แห่่ง
จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า

2

20 แห่่ง

500 แห่่ง
3

เกิิดเครืือข่่ายผู้้�นำำ�ชุุมชนท้้องถิ่่�นเฉพาะเรื่่�องเฉพาะ
ประเด็็นตามทิิศทางและเป้้าหมายของกองทุุน สสส.
จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า

2 ประเด็็น

ในพื้้�นที่่�ทำำ�งาน
ไม่่น้้อยกว่่า 200 แห่่ง

เกิิดพื้้�นที่่�ตััวอย่่างและศููนย์์เรีียนรู้้� ในการจััดการ
ผลกระทบจากสถานการณ์์ทั่่�วไปและสถานการณ์์
วิิกฤต ในพื้้�นที่่�ชุุมชนเมืือง /53 และชุุมชนชนบท /54
จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า

4

เกิิดสถาบัันวิิชาการคู่่�ความร่่วมมืือในการสนัับสนุุน
ระบบการจััดการพื้้�นที่่�และการสร้้างเสริิมสุุขภาวะ
ชุุมชน จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า

4 แห่่ง

/53	พื้้�นที่่�ชุุมชนเมืือง เช่่น กทม.และปริิมณฑล และ/หรืือ เขตเทศบาล (ระดัับเทศบาลเมืืองขึ้้�นไป)
/54	ชุุมชนชนบท เช่่น องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล และ/หรืือ เทศบาลตำำ�บล และ/หรืือ องค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาตำำ�บล
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ตััวชี้้�วััดร่่วม
1. เกิิดการบููรณาการระหว่่างแผนควบคุุมปััจจััยเสี่่�ยงทางสุุขภาพและแผนสุุขภาวะชุุมชนเพื่่�อพััฒนาศัักยภาพและขัับเคลื่่�อน
พลัังชุุมชนท้้องถิ่่�นและเครืือข่่ายในการบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมในเชิิงพื้้�นที่่� จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 2 แห่่ง
2. เกิิดการบููรณาการระหว่่างแผนการจััดการความปลอดภััยทางถนนและแผนสุุขภาวะชุุมชนเพื่่อ� ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาอุุบัติั เิ หตุุ
	ทางถนนในเครืือข่่ายตำำ�บลสุขุ ภาวะ จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 100 แห่่ง
วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่อ� ยกระดัับชุมุ ชนท้้องถิ่่น� (พื้้�นที่่�) ที่่�มีีความเข้้มแข็็งในการทำำ�หน้้าที่่�ขยายผลโดยการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�และนวััตกรรมการ
จััดการสุุขภาวะชุุมชนและรัับมืือภาวะวิิกฤต
2. เพื่่�อสนัับสนุุนให้้เกิิดพื้้�นที่่�ตััวอย่่างและศููนย์์เรีียนรู้้�การจััดการสุุขภาวะชุุมชนในเมืือง กรุุงเทพมหานคร และพื้้�นที่่�ที่่�มีีลัักษณะ
	พิิเศษ เช่่น พื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ พื้้�นที่่�ชายแดน เป็็นต้้น
3. เพื่่�อเสริิมศัักยภาพผู้้�นำำ�ชุุมชนท้้องถิ่่�นให้้มีีทัักษะและความสามารถในการเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของชุุมชนท้้องถิ่่�น (ในการ
จััดการสุุขภาวะชุุมชนและรัับมืือภาวะวิิกฤต)
4. เพื่่�อพััฒนาระบบหรืือกลไกสนัับสนุุนภาคีียุุทธศาสตร์์และสถาบัันวิิชาการในการพััฒนานโยบายและนำำ�นโยบายสู่่�การปฏิิบััติิ
5. เพื่่�อใช้้ศัักยภาพของเครืือข่่ายร่่วมสร้้างชุุมชนท้้องถิ่่�นน่่าอยู่่�ร่่วมขัับเคลื่่�อนงานสร้้างเสริิมสุุขภาพภายใน สสส.
แนวทางการดำำ�เนิินงาน
กลุ่่�มเป้้าหมาย/ขอบเขต
เสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของชุุมชนท้้องถิ่่น� ด้้วยการทำำ�งานร่่วมมืือกัันของ 4 องค์์กรหลััก (ท้้องถิ่่น� ท้้องที่่� องค์์กรชุุมชน หน่่วยงานรััฐ
ในพื้้�นที่่�) โดยใช้้ศัักยภาพของเครืือข่่ายผู้้�นำำ�ชุุมชนท้้องถิ่่�น และด้้วยความพร้้อมของกลุ่่�มทางสัังคม องค์์กร และชุุมชนในการปรัับ
ตััวแก้้ปััญหาสุุขภาพด้้วยชุุมชนเอง ผ่่านกลุ่่�มเป้้าหมายใน 3 กลุ่่�ม ประกอบด้้วย (1) กลุ่่�มประชากร (Setting) คืือ องค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� (อปท.) และองค์์กรที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการพััฒนาตำำ�บล (2) พื้้�นที่่� (Area) คืือ ชุุมชนชนบทและชุุมชนเมืือง รวมถึึง
ชุุมชนในกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล และ (3) ระบบ (System) คืือ ประเด็็นและวาระสำำ�คััญของ สสส. และการเสริิมสร้้าง
ความเข้้มแข็็งของชุุมชนท้้องถิ่่�น
ยุุทธศาสตร์์การดำำ�เนิินงาน
แผนสุุขภาวะชุุมชนยัังคงใช้้ “ยุุทธศาสตร์์การเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของชุุมชนท้้องถิ่่�น: S-2I (เอสทููไอ)” ในการหนุุนเสริิม
“ยุุทธศาสตร์์สานสามพลััง” ของ สสส. คืือ พลัังทางปััญญา พลัังทางสัังคม และพลัังทางนโยบาย มาดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
ตั้้�งแต่่ปีี 2560 ประกอบด้้วยกิิจกรรมเชิิงยุุทธศาสตร์์ 3 ประการ ได้้แก่่ (1) การจััดการพื้้�นที่่�-Systematization (2) การสร้้างและ
พััฒนานวััตกรรมชุุมชน-Innovative creation และ (3) การบููรณาการภายในชุุมชนท้้องถิ่่�นและร่่วมมืือกัับหน่่วยงานสนัับสนุุน
จากภายนอก-Integration and Collaboration ร่่วมกัับการสรุุปบทเรีียนจากประสบการณ์์ร่่วมสร้้างชุุมชนท้้องถิ่่�นน่่าอยู่่�ใน
ทศวรรษที่่�ผ่่านมา พบว่่าหากพื้้�นที่่�ใดสามารถสาน 5 พลััง คืือ สานพลัังพื้้�นที่่� สานพลัังผู้้�นำ�ำ สานพลัังนวััตกรรม สานพลัังองค์์กร
และสานพลัังข้้อมููลได้้สำำ�เร็็จแล้้วนั้้�นการทำำ�งานย่่อมราบรื่่�นสามารถสร้้างการมีีส่่วนร่่วม สร้้างการเรีียนรู้้� สร้้างความเปลี่่�ยนแปลง
และทำำ�ให้้พื้้�นที่่�พััฒนาไปอย่่างมีีทิิศทางและเป้้าหมายที่่�มั่่�นคง พอเพีียง มั่่�งคั่่�ง และยั่่�งยืืน
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กลุ่่�มแผนงาน
ประกอบด้้วย 3 แผนงาน ได้้แก่่ (1) แผนงานเสริิมความเข้้มแข็็งระบบการจััดการพื้้�นที่่� (2) แผนงานขัับเคลื่่�อนความร่่วมมืือกัับ
ภาคีียุุทธศาสตร์์ และ (3) แผนงานความร่่วมมืือกัับสถาบัันวิิชาการ โดยมีีสาระสำำ�คััญโดยสัังเขปดัังนี้้�
แผนงานเสริิมความเข้้มแข็็งระบบการจััดการพื้้�นที่่�
1. เสริิมศัักยภาพผู้้�นำำ�ชุุมชนท้้องถิ่่�นที่่�มาจาก 4 องค์์กรหลััก (ท้้องถิ่่�น ท้้องที่่� องค์์กรชุุมชน หน่่วยงานรััฐในพื้้�นที่่�) ให้้มีีขีีดความ
สามารถในการตััดสิินใจ
2. สนัับสนุุนการพััฒนานวััตกรรมสอดรัับกับทิ
ั ิศทางการแก้้ไขปััญหาและการพััฒนาของพื้้�นที่่�
3. เสริิมศัักยภาพกลไกการขัับเคลื่่�อนพื้้�นที่่� 3 ด้้าน คืือ ด้้านการเรีียนรู้้� ด้้านการมีีส่่วนร่่วม และด้้านสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง
4.	พััฒนาคุุณภาพระบบข้้อมููลเพื่่�อสนัับสนุุนระบบบริิการและการตััดสิินใจ
5.	พััฒนาเครื่่อ� งมืือทางวิิชาการในการเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของชุุมชนท้้องถิ่่น� ที่่�ยอมรัับได้้ 3 ประเภท คืือ คู่่มืื� อ แนวทาง และ
การประเมิิน
	มีีเป้้าหมายและตััวชี้้วั� ัดดัังนี้้�
• เกิิดพื้้�นที่่�ตััวอย่่างและศููนย์์เรีียนรู้้� ในการจััดการผลกระทบจากสถานการณ์์ทั่่�วไปและสถานการณ์์วิิกฤต ในพื้้�นที่่�ชุุมชน
		 เมืืองและชุุมชนชนบท จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 20 แห่่ง
• เครืือข่่ายร่่วมสร้้างชุุมชนท้้องถิ่่น� น่่าอยู่่นำ� �ำ นโยบายด้้านการสร้้างเสริิมสุุขภาพและการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนในชุุมชนสู่่�
		 การปฏิิบัติั ติ ามบริิบทของพื้้�นที่่�และสถานการณ์์ความรุุนแรงจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ได้้ จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า
		 500 แห่่ง
• เกิิดเครืือข่่ายผู้้�นำ�ชุ
ำ มุ ชนท้้องถิ่่น� เฉพาะเรื่อ�่ งเฉพาะประเด็็นตามทิิศทางและเป้้าหมายของกองทุุน สสส. จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า
		 2 ประเด็็น ในพื้้�นที่่�ทำำ�งานไม่่น้้อยกว่่า 200 แห่่ง
แผนงานขัับเคลื่่�อนความร่่วมมืือกัับภาคีียุุทธศาสตร์์
1. สนัับสนุุนการสรุุปบทเรีียนพื้้�นที่่�ตััวอย่่างการพััฒนานโยบายและมาตรฐานบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.	พััฒนาระบบสนัับสนุุนการขยายผลโดยภาคีียุุทธศาสตร์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและรวดเร็็ว
	มีีเป้้าหมายและตััวชี้้วั� ัดดัังนี้้�
• เกิิดการบููรณาการระหว่่างแผนควบคุุมปััจจััยเสี่่ย� งทางสุุขภาพและแผนสุุขภาวะชุุมชนเพื่่อ� พััฒนาศัักยภาพและขัับเคลื่่อ� น
		 พลัังชุุมชนท้้องถิ่่�นและเครืือข่่ายในการบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมในเชิิงพื้้�นที่่� จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 2 แห่่ง
• เกิิดการบููรณาการระหว่่างแผนการจััดการความปลอดภััยทางถนนและแผนสุุขภาวะชุุมชนเพื่่อ� ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา
		อุุบััติิเหตุุทางถนนในเครืือข่่ายตำำ�บลสุุขภาวะ จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 100 แห่่ง
• เกิิดกระบวนการพััฒนาพื้้�นที่่�ตััวอย่่างในการนำำ�ใช้้ข้้อมููลในการจััดการแผนร่่วมกัับภาคีียุุทธศาสตร์์หรืือสถาบัันวิิชาการ
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แผนงานความร่่วมมืือกัับสถาบัันวิิชาการ
1. สนัับสนุุนให้้เกิิดความร่่วมมืือกัับสถาบัันวิิชาการในการยกระดัับมาตรฐานนวััตกรรมและบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. เสริิมศัักยภาพสถาบัันวิิชาการในการตอบสนองภารกิิจเพื่่�อพััฒนาชุุมชนท้้องถิ่่�น
3. สนัับสนุุนสถาบัันวิิชาการให้้เป็็นกลไกจััดการความรู้้�ของชุุมชนท้้องถิ่่�นเพื่่�อการพััฒนา
	มีีเป้้าหมายและตััวชี้้วั� ัดดัังนี้้�
• เกิิดสถาบัันวิิชาการคู่่�ความร่่วมมืือในการสนัับสนุุนระบบการจััดการพื้้�นที่่�และการสร้้างเสริิมสุุขภาวะชุุมชน จำำ�นวน
		 ไม่่น้้อยกว่่า 4 แห่่ง
• เกิิดชุุดข้้อมููล สื่่อ� พื้้�นที่่ต้� น้ แบบของแผนสุุขภาวะชุุมชนที่่�มีีมาตรฐานสอดคล้้องกัับความต้้องการของประชาชนที่่�ผ่่านการ
		 กลั่่�นกรองและพร้้อมนำำ�เข้้าระบบ
ภาคีีหลััก

ภาคีี
ปฏิิบััติิการ

ภาคีีขัับเคลื่่�อน
ยุุทธศาสตร์์และ
นโยบาย
สู่่�การปฏิิบััติิ

ระดัับตำำ�บล เช่่น องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น กำำ�นััน ผู้้�ใหญ่่บ้้าน องค์์กรชุุมชน สภาผู้้�นำำ�ชุุมชน คณะกรรมการตำำ�บล/หมู่่�บ้้าน
กลุ่่�มทางสัังคม อาสาสมััครสาธารณสุุข โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล เป็็นต้้น
ระดัับอำำ�เภอ เช่่น คณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ คณะกรรมการพััฒนาอำำ�เภอ เครืือข่่ายองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
เป็็นต้น
้
ระดัับจัังหวััด เช่่น ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััด สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััด
เครืือข่่ายองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เป็็นต้้น
หน่่วยงานในคณะกรรมการกำำ�กัับทิิศทางของแผนสุุขภาวะชุุมชน ประกอบด้้วย กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น สำำ�นัักงาน
หลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ (สปสช.) กรมการพััฒนาชุุมชน และสถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน (องค์์การมหาชน)
ระดัับอำำ�เภอ เช่่น นายอำำ�เภอ สำำ�นัักงานสาธารณสุุขอำำ�เภอ คณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ เป็็นต้้น
ระดัับจัังหวััด เช่่น ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััด สำำ�นัักงานสภาเกษตรกรจัังหวััด องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด
สถาบัันวิิชาการ เป็็นต้น
้

1.

ภาคีี
ยุุทธศาสตร์์

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวงมหาดไทย เช่่น กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น กรมการพััฒนาชุุมชน กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย
กรมการปกครอง เป็็นต้น
้
2. กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ เช่่น สถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน (องค์์การมหาชน) กรมกิิจการผู้้�สููงอายุุ
กรมส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ เป็็นต้้น
3. กระทรวงสาธารณสุุข
4. กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
5. กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
6. กระทรวงศึึกษาธิิการ
7. สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
8. สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ
9. สำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ
10. กรุุงเทพมหานคร

กลุ่มแผนงานเสริมความเข้มแข็งระบบการจัดการพื้นที่
กลุ่มแผนงานขับเคลื่อนความร่วมมือกับภาคียุทธศาสตร์

60.00

กลุ่มแผนงานความร่วมมือกับสถาบันวิชาการ

40.00

การพัฒนาและบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ
รวม
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แผน 7
แผนสุขภาวะเด็ก
เยาวชน และครอบครัว
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แผนสุุขภาวะเด็็ก เยาวชน และครอบครััว ตอบสนองกรอบนโยบายแนวทางการจััดทำำ�แผนหลััก 3 ปีี (พ.ศ. 2565-2567) และ
แผนการดำำ�เนิินงานและข้้อเสนอวาระกลางประจำำ�ปีงี บประมาณ 2565 อีีกทั้้ง� เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในห่่วงโซ่่ผลลััพธ์์ (Chain of Outcome)
ของทิิศทางและเป้้าหมายระยะ 10 ปีี (พ.ศ.2565-2574) โดยจััดวางหน้้าที่่�ของแผนให้้เป็็นแพลตฟอร์์มของความร่่วมมืือ
เพื่่�อการสร้้างเสริิมสุุขภาพกลุ่่�มประชากรวััยเด็็กและเยาวชน ซึ่่�งถืือเป็็นวััยแห่่งการสร้้างฐานทุุนสุุขภาพตลอดช่่วงชีีวิิต (Lifelong
health) โดยในห้้วงเวลาสามปีีจากนี้้� แผนต้้องการให้้เกิิดการสร้้างผลลััพธ์์ทางสุุขภาพอย่่างก้้าวกระโดดผ่่านการขยายผลต้้นแบบ
งานสร้้างเสริิมสุุขภาพเด็็ก เยาวชน และครอบครััวในระยะที่่�ผ่่านมา โดยร่่วมมืือกัับทุุกภาคส่่วนในการผลัักดัันนโยบาย การแปลง
นโยบายสู่่ก� ารปฏิิบัติั ิ สนัับสนุุนกระบวนการเรีียนรู้้� และการสื่่อ� สารที่่�มีีประสิิทธิผิ ลและยั่่ง� ยืืน ทั้้�งในสัังคมวงกว้้างและในระดัับพื้้น� ที่่�
ครอบคลุุมทั้้�งพื้้�นที่่�เขตเมืือง-ชนบท-กึ่่ง� เมืืองกึ่่ง� ชนบท และพื้้�นที่่�เฉพาะที่่�ขาดแคลนทรััพยากร ตลอดจนสนัับสนุุนการใช้้เทคโนโลยีี
และระบบดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เอื้้อ� ต่่อการสร้้างเสริิมสุุขภาพ โดยไม่่ละเลยมิิติขิ องความเหลื่่อ� มล้ำำ�ท
� างดิิจิทัิ ลั (Digital divide) และยกระดัับ
การเชื่่�อมโยงเครืือข่่ายขัับเคลื่่�อนงานสร้้างเสริิมสุุขภาพในระดัับพื้้�นที่่� ระดัับชาติิและสากล ทั้้�งในเชิิงการผลัักดัันนโยบาย
การประสานทรััพยากร และงานวิิชาการ โดยให้้ความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่ง� ยวดกัับผลกระทบที่่�เด็็กและเยาวชนได้้รับจ
ั ากปััญหาการแพร่่
ระบาดของโรคโควิิด-19 และปััจจััยเสี่่�ยงทางสุุขภาพอุุบััติิใหม่่ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อพฤติิกรรม วิิถีีชีีวิิตและสัังคม โดยเฉพาะในกลุ่่�ม
เด็็กและเยาวชนที่่�มีีภาวะเปราะบาง ให้้มีีความพร้้อมสามารถรัับมืือกัับวิิกฤติิการณ์์ด้้านสุุขภาพและการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น
สรุุปสถานการณ์์และแนวโน้้มที่่�สำำ�คััญ
สุุขภาวะกลุ่่�มเด็็กปฐมวััย
1. ด้้านโภชนาการ ผลสำำ�รวจพบว่่า มีีเด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 5 ปีี ในประเทศไทย ประมาณ 5 แสนคน ที่่�มีีภาวะทุุพโภชนาการเรื้้�อรััง
หรืือภาวะเตี้้�ยแคระแกร็็น ประมาณ 1 ใน 10 ของเด็็กอายุุต่ำ�ำ� กว่่า 5 ปีี มีีภาวะเตี้้�ยแคระแกร็็นปานกลางหรืือรุุนแรง (ร้้อยละ
13) เพิ่่�มขึ้้น� จากปีี 2558 ที่่�มีีเพีียงร้้อยละ 11 ยิ่่ง� หากเป็็นกลุ่่ม� เด็็กที่่แ� ม่่มีีการศึึกษาน้้อย จำำ�นวนจะเพิ่่�มขึ้้น� เป็็น 2 ใน 10 (ร้้อยละ
19) เด็็กที่่ม� าจากครอบครััวที่่มีี� ฐานะยากจนมาก (ร้้อยละ 16) มีีแนวโน้้มที่่มีี� ภาวะเตี้้ย� แคระแกร็็นมากกว่่าเด็็กที่่ม� าจากครอบครััว
	ที่่�มีีฐานะร่ำำ��รวย (ร้้อยละ 11) เด็็กในกรุุงเทพฯ มีีแนวโน้้มที่่�จะเตี้้�ยแคระแกร็็นและอ้้วนมากกว่่าเด็็กภาคอื่่�นของประเทศไทย
(ร้้อยละ 17 และ 17.2 ตามลำำ�ดัับ) การเลี้้�ยงลููกด้้วยนมแม่่ พบว่่า มีีเพีียงร้้อยละ 14 ของทารกอายุุต่ำำ��กว่่า 6 เดืือนเท่่านั้้�น
	ที่่�ได้้กิินนมแม่่อย่่างเดีียวในช่่วง 6 เดืือนแรก (ลดลงจากปีี 2558 ที่่�มีีถึึงร้้อยละ 23) ในส่่วนของการเลี้้�ยงลููกด้้วยนมแม่่อย่่าง
	ต่่อเนื่่อ� ง พบว่่า ทารกเกืือบ 3 ใน 10 เท่่านั้้�น ที่่�ได้้กินิ นมแม่่ติิดต่่อกััน 1 ปีี และมีีเกืือบ 2 ใน 10 คนเท่่านั้้�น ที่่�ได้้กินิ นมติิดต่่อกััน
2 ปีี /55
2. ด้้านการเรีียนรู้้� พบว่่าประมาณ 3 ใน 4 ของเด็็กอายุุ 3-5 ปีี กำำ�ลังั อยู่่ใ� นระบบการศึึกษาระดัับอนุุบาล ขณะที่่�ประมาณครึ่่ง� หนึ่่ง�
ของเด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 3 ปีี อยู่่�ในระดัับเตรีียมอนุุบาลในศููนย์์การเรีียน สถานเลี้้�ยงเด็็กและศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กทั่่�วประเทศ
ผลสำำ�รวจปีี 2562 พบว่่า เด็็กอายุุ 3-5 ปีี ร้้อยละ 86 มีีโอกาสเข้้าเรีียนในหลัักสููตรปฐมวััยรููปแบบใดรููปแบบหนึ่่�ง มีีแนวโน้้ม
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2548 (ร้้อยละ 60) ปีี 2555 (ร้้อยละ 84) ปีี 2558 (ร้้อยละ 84) ทั้้�งนี้้�พบว่่าเด็็กวััย 3-5 ปีี ที่่�มีีแม่่มีีการศึึกษา
	สููงกว่่ามััธยม ร้้อยละ 88 ได้้เข้้าเรีียนหลัักสููตรปฐมวััยรููปแบบใดรููปแบบหนึ่่�ง สููงกว่่าเด็็กที่่�มีีแม่่ไม่่มีีการศึึกษา (ร้้อยละ 78)
นอกจากนี้้�ยัังพบว่่าเด็็กอายุุ 3-5 ปีี ในกรุุงเทพมหานคร เพีียงร้้อยละ 71 เท่่านั้้�น ที่่�มีีโอกาสเข้้าเรีียนในหลัักสููตรปฐมวััย
(ต่ำำ��ที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับเด็็กในภููมิิภาคอื่่�น) /56

/55 องค์์การยููนิิเซฟ ประเทศไทย, “ช่่องว่่างและความเหลื่่�อมล้ำำ�� : ผลการสำำ�รวจสถานการณ์์เด็็กและสตรีีในประเทศไทย พ.ศ. 2562”, (องค์์การยููนิิเซฟ ประเทศไทย, 2564)
/56 องค์์การยููนิิเซฟ ประเทศไทย, (2564)

108

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. ด้้านพััฒนาการ การสำำ�รวจในปีี 2560 พบเด็็กปฐมวััยร้้อยละ 23.1 มีีพััฒนาการสงสััยล่่าช้้า ส่่วนใหญ่่เป็็นในด้้านกล้้ามเนื้้�อ
	มััดเล็็กและสติิปัญ
ั ญา การเข้้าใจภาษาและการใช้้ภาษา ตามลำำ�ดับั เด็็กชั้้น� ประถมศึึกษา (6-7 ปีี) ราว 1 ใน 4 มีีระดัับความฉลาดทาง
อารมณ์์ (EQ) ต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์ และเด็็กอายุุ 2-5 ปีี ราว 1 ใน 3 (ร้้อยละ 30) มีีปััญหาด้้านการคิิดเชิิงบริิหาร (Executive
Functions: EF) ล่่าช้้ากว่่าเกณฑ์์เฉลี่่�ย การเข้้าถึึงของเล่่นและหนัังสืือนิิทาน พบว่่าภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือมีีเด็็กเล็็กเพีียง
1 ใน 5 (ร้้อยละ 23) เท่่านั้้�น ที่่�มีีหนัังสืือสำำ�หรัับเด็็กอย่่างน้้อย 3 เล่่ม สููงสุุดคืือกรุุงเทพมหานคร (ร้้อยละ 56) พ่่อมีีส่่วนร่่วม
ในการทำำ�กิจิ กรรมส่่งเสริิมการเรีียนรู้�กั้ บลูู
ั กน้้อยกว่่าแม่่อย่่างชััดเจน โดยเฉพาะพ่่อของเด็็กที่่อ� าศััยอยู่่ใ� นครอบครััวที่่ย� ากจนมาก /57
	ข้้อมููลจากกรมสุุขภาพจิิตรายงานว่่า จากการตรวจคััดกรองเพื่่อ� ค้้นหาเด็็กที่่�มีีปัญ
ั หาพััฒนาการล่่าช้้าให้้เข้้าสู่่ก� ระบวนการกระตุ้้�น
	พััฒนาการต่่อเนื่่�องจนกลัับมามีีพััฒนาการสมวััย สามารถติิดตามเด็็กให้้มารัับการกระตุ้้�นพััฒนาการได้้เพีียงร้้อยละ 30.48
อยู่่�ระหว่่างการติิดตามร้้อยละ 19.19 และไม่่สามารถติิดตามได้้ถึึงร้้อยละ 50.85 ถืือเป็็นความสููญเสีียโอกาสของเด็็กและ
	สัังคมไทย
4. ด้้านการเลี้้ย� งดูู พ่่อแม่่ผู้้�ดููแลเกืือบครึ่่ง� (ร้้อยละ 58) เชื่่อ� ว่่าการลงโทษเด็็กทางร่่างกายเป็็นสิ่่ง� จำำ�เป็็นในการเลี้้ย� งดููหรืือสอนเด็็ก
	ผู้้เ� ลี้้ย� งดููที่่�มีีการศึึกษาต่ำำ�� กว่่าและในครััวเรืือนที่่ย� ากจนกว่่า มีีแนวโน้้มที่่�จะเห็็นว่่าการลงโทษทางกายเป็็นสิ่่ง� จำำ�เป็็นต่่อการสร้้าง
	วิินััยให้้กัับเด็็ก การใช้้ความรุุนแรงในการเลี้้�ยงดููและลงโทษทางร่่างกายอาจสร้้างบาดแผลและผลกระทบทางจิิตใจต่่อเด็็กใน
ระยะยาว โดยพบว่่า อััตราของเด็็กอายุุ 1-14 ปีี เกืือบ 3 ใน 5 (ร้้อยละ 58) เคยได้้รับั การอบรมโดยใช้้ความรุุนแรงด้้านร่่างกาย
หรืือด้้านจิิตใจ เด็็ก 4 ใน 10 (ร้้อยละ 40) เคยได้้รับั การอบรมโดยการทำำ�ร้้ายจิิตใจ และเด็็กเกืือบครึ่่�ง (ร้้อยละ 44) เคยได้้รับั
การอบรมโดยการทำำ�ร้้ายร่่างกาย เด็็กที่่�ถููกเลี้้�ยงดููโดยมารดาไม่่มีีการศึึกษา (ร้้อยละ 67) ได้้รัับการอบรมโดยวิิธีีการรุุนแรง
มากกว่่าเด็็กที่่ม� ารดาได้้รับั การศึึกษามััธยมศึึกษาขึ้้น� ไป (ร้้อยละ 48) เด็็กที่่อ� ยู่่ใ� นครอบครััวฐานะยากจนมาก (ร้้อยละ 70) ได้้รับั
การอบรมโดยวิิธีีการรุุนแรงมากกว่่าครอบครััวฐานะร่ำำ�� รวยมาก (ร้้อยละ 42) การอาศััยอยู่่�กัับพ่่อแม่่ พบว่่าเด็็กที่่�ไม่่ได้้อาศััย
อยู่่�กัับพ่่อแม่่มีีแนวโน้้มเพิ่่�มสููงขึ้้�น โดยใน ปีี 2562 เด็็ก 1 ใน 5 คน (ร้้อยละ 22) ไม่่ได้้อยู่่�กัับทั้้�งพ่่อและแม่่เทีียบกัับปีี 2548
(ร้้อยละ 18) ปีี 2555 (ร้้อยละ 21) ปีี 2558 (ร้้อยละ 21) /58
5. ด้้านผลกระทบจากโรคโควิิด-19 กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข พบว่่า ในการระบาดช่่วงเดืือนเมษายน – กรกฎาคม 2564
	มีีเด็็กปฐมวััยติิดเชื้้�อโควิิด-19 เกืือบ 20,000 คน เด็็กวััยเรีียนติิดเชื้้�อโควิิด 19 เกืือบ 60,000 คน และมีีจำำ�นวนไม่่น้้อยที่่�ต้้อง
กลายเป็็นเด็็กกำำ�พร้้าเพราะสููญเสีียผู้้เ� ลี้้ย� งดููหลัักจากโรคโควิิด-19 นอกจากนี้้� กรมกิิจการเด็็กและเยาวชน พบว่่ามีีเด็็กจำำ�นวน
มากที่่แ� ม้้ไม่่ติิดเชื้้อ� แต่่ได้้กลายเป็็นกลุ่่ม� เสี่่ย� งสููงที่่ต้� อ้ งได้้รับั การดููแลอย่่างเหมาะสม ในด้้านการเรีียนรู้�้ กองทุุนเพื่่อ� ความเสมอภาค
	ทางการศึึกษา ยัังพบว่่าเด็็กเล็็กจำำ�นวนมากได้้รับั ผลกระทบจากการปิิดสถานพััฒนาเด็็กปฐมวััย โดยมีีภาวะการเรีียนรู้�ที่่้ ถ� ดถอย
ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อเนื่่�องในระยะยาวหากไม่่ได้้รัับการป้้องกัันและแก้้ไขให้้ทัันการณ์์
สุุขภาวะวััยรุ่่�นและเยาวชน
วััยรุ่่�นเป็็นช่่วงวััยที่่�สำำ�คััญที่่�จะเตรีียมเด็็กสู่่�การเป็็นผู้้�ใหญ่่ ความเสี่่�ยงด้้านพฤติิกรรมอาจนำำ�ไปสู่่�ปััญหาทั้้�งทางสุุขภาพ เศรษฐกิิจ
และสัังคม เป็็นกลุ่่�มวััยที่่�ต้้องได้้รัับการเฝ้้าระวัังดููแล ปลููกฝัังความรู้้� ทััศนคติิและค่่านิิยมที่่�นำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิตนและใช้้ชีีวิิตที่่�
เหมาะสม การพััฒนาวััยรุ่่น� และเยาวชนไทยยัังมีีประเด็็นและความท้้าทายในหลายเรื่อ�่ ง จากการจััดอัันดัับดัชั นีีการพััฒนาเยาวชน
ของกลุ่ม�่ ประเทศอาเซีียน (ASEAN Youth Development Index) ที่่เ� ผยแพร่่ในปีี 2560 ค่่าดััชนีีของไทยถููกจััดอัันดัับอยู่่ใ� นอัันดัับ
ที่่� 8 จาก 10 ประเทศ โดยด้้านที่่�ต้้องปรัับปรุุงเป็็นเรื่่�อง “สุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี” และ “การมีีส่่วนร่่วมทางสัังคม”
ของเยาวชนในประเทศ
/57 องค์์การยููนิิเซฟ ประเทศไทย, (2564)
/58 องค์์การยููนิิเซฟ ประเทศไทย, (2564)
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สำำ�นักั งานสถิิติแิ ห่่งชาติิได้้ดำ�ำ เนิินการสำำ�รวจสภาวะทางสัังคม วััฒนธรรมและสุุขภาพจิิต ปีี 2561 เพื่่อ� ให้้ทราบถึึงสภาพของสัังคมไทย
เกี่่�ยวกัับพฤติิกรรม ค่่านิิยม วััฒนธรรมและความสััมพัันธ์์กับั สมาชิิกในครััวเรืือนไทยในปััจจุุบััน พบว่่า วััยรุ่่�น (13-24 ปีี) ส่่วน
มากสื่่อ� สารทางอิินเทอร์์เน็็ตและช่่วยงานบ้้าน/ช่่วยเหลืือกิิจการของครอบครััวเป็็นประจำำ� (ร้้อยละ 63.0 และ 50.3 ตามลำำ�ดับั ) และ
เป็็นที่่�สัังเกตว่่าวััยรุ่่�นไม่่ใช้้บริิการในแหล่่งเรีียนรู้้� เช่่น พิิพิิธภััณฑสถานแห่่งชาติิ และไม่่เข้้าร่่วมกิิจกรรมทางสัังคม/
เสริิมสร้้างความรู้้� ที่่สั� ัดส่่วนค่่อนข้้างมาก ร้้อยละ 43.5 และ 31.5 ตามลำำ�ดับั สำำ�หรัับพฤติิกรรมที่่�น่่าเป็็นห่่วงของวััยรุ่่�นปีี 2561
พบว่่า 3 ใน 10 ออกไปเที่่�ยวกลางคืืน และ 1 ใน 10 เล่่นการพนััน หวย บอล ฯลฯ
ในด้้านความสััมพัันธ์์ของวััยรุ่่�นอายุุ 13-24 ปีี กัับสมาชิิกในครััวเรืือน ในปีี 2561 พบว่่าวััยรุ่่�นมีีความรู้้�สึึกปลอดภััย อบอุ่่�นและ
มีีความสุุขเมื่่�ออยู่่�ในครอบครััวตััวเอง และมีีผู้้�ปกครองเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีให้้ทำำ�ตามเป็็นประจำำ�ในสััดส่่วนที่่�สููง (ร้้อยละ 76.0
และร้้อยละ 71.6 ตามลำำ�ดับั ) แต่่ยัังมีีที่่�น่่าเป็็นห่่วงในเรื่่อ� งการมีีผู้้�ปกครองที่่สนั
� บั สนุุนในสิ่่ง� ที่่ช� อบหรืืออยากทำำ�เป็็นประจำำ�เพีียง
ครึ่่ง� หนึ่่�ง (ร้้อยละ 52.0) สำำ�หรัับประชากรอายุุ 13 ปีีขึ้้น� ในเรื่่อ� งการแสดงออกถึึงความรััก ความเข้้าใจ ความเอื้้อ� อาทร ความสนใจ
เอาใจใส่่กัับสมาชิิกในครอบครััว พบว่่ายัังมีีเพีียงร้้อยละ 57.8 ที่่ทำ� �กั
ำ นั เป็็นประจำำ� อีีกทั้้ง� ยัังพบว่่า ด้้านสุุขภาพจิิต พบว่่า กลุ่่ม� วััยรุ่่น�
(15-25 ปีี) มีีคะแนนสุุขภาพจิิตต่ำ�สุุด
�ำ (31.22 คะแนน) เมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่ม� ช่่วงอายุุอื่่�น ซึ่่ง� ต่ำำ�� กว่่าค่่าเฉลี่่ย� ของประเทศที่่� 31.6 /59
ปััญหาที่่�วััยรุ่่�นและเยาวชนพบจากประเด็็นที่่�โทรปรึึกษาบริิการ 1323 สายด่่วนปรึึกษาปััญหาสุุขภาพจิิต โดยมากเป็็นเรื่่�องความ
เครีียดหรืือวิิตกกัังวลเกืือบครึ่่�ง และราว 1 ใน 5 เป็็นเรื่่�องปััญหาความรัักตามด้้วยปััญหาซึึมเศร้้าราว 1 ใน 10 /60 ความเครีียด
จากการเรีียนหนัังสืือและการถููกล้้อเลีียนกลั่่น� แกล้้งจากเพื่่อ� น เป็็นตััวกระตุ้้�นให้้วัยั รุ่่น� และเยาวชนหลายคนเครีียดจนคิิดฆ่่าตััวตาย
การสำำ�รวจในกลุ่่�มเด็็กนัักเรีียนมััธยมศึึกษาในปีี 2558 พบว่่าผู้้�ที่่�โดนกลั่่�นแกล้้งมีีแนวโน้้มคิิดฆ่่าตััวตายมากกว่่าคืือ 1 ใน 5 ของผู้้�
ถููกกลั่่�นแกล้้งในโรงเรีียนคิิดฆ่่าตััวตายใน 12 เดืือนที่่�ผ่่านมา เปรีียบเทีียบกัับร้้อยละ 8.5 ของผู้้�ที่่�ไม่่ได้้โดนกลั่่�นแกล้้ง /61
ในด้้านการบริิโภคอาหารของวััยรุ่่�นและเยาวชน มีีเทคโนโลยีีและแอปพลิิเคชัันสั่่�งซื้้�ออาหารเข้้ามามีีบทบาทเพิ่่�มขึ้้�นส่่งผลต่่อ
การกิินของวััยรุ่่�น หากแต่่การเลืือกส่่วนใหญ่่ยัังขึ้้�นกัับ ความชอบ (ร้้อยละ 27.7) และความอยากรัับประทาน (18.8) และรสชาติิ
(ร้้อยละ 18.8) มากกว่่าคำำ�นึึงถึึงคุุณค่่าทางโภชนาการ (ร้้อยละ 8.1) ทำำ�ให้้จำ�ำ นวนมากยัังคงเลืือกกิินอาหารที่่ไ� ม่่ดีีต่่อสุุขภาพ ขณะที่่�
การบริิโภคผัักและผลไม้้ยังั อยู่่ใ� นระดัับต่ำำ�� โดยเฉพาะช่่วงอายุุ 10-15 ปีี ที่่ไ� ม่่ถึึง 1 ใน 4 ที่่บริ
� โิ ภคผัักผลไม้้สดเป็็นประจำำ�ทุุกวััน /62
ในด้้านกิิจกรรมทางกาย สถานการณ์์ด้า้ นกิิจกรรมทางกายของเด็็กและเยาวชนอยู่่ใ� นเกณฑ์์ที่่น่่� าเป็็นห่่วงมากที่่�สุดุ เมื่่อ� เทีียบกัับ
ช่่วงวััยอื่่�นๆ โดยในช่่วงปีี 2555-2562 ผลการสำำ�รวจพบว่่า มีีเด็็กและเยาวชนไทยประมาณ 1 ใน 4 เท่่านั้้�นที่่�มีีกิิจกรรมทางกาย
ที่่�เพีียงพอตามคำำ�แนะนำำ�ขององค์์การอนามััยโลก โดยมีีอััตราเพิ่่�มเฉลี่่ย� ติิดลบร้้อยละ 0.06 ต่่อปีี ทั้้�งนี้้� ในปีี 2557 เป็็นปีีที่่เ� ด็็กและ
เยาวชนไทยมีีกิิจกรรมทางกายที่่�เพีียงพอสููงสุุด (ร้้อยละ 27.6) ในช่่วงปีี 2559-2562 ระดัับความผัันผวนจะอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 1-2
เท่่านั้้�น โดยล่่าสุุดผลจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 เมื่่�อปีี 2563 ส่่งผลให้้ระดัับกิิจกรรมทางกายที่่�เพีียงพอของเด็็กและ
เยาวชนไทยลดลงเหลืือเพีียงร้้อยละ 17.1 หรืือลดลงร้้อยละ 7.2 เมื่่อ� เทีียบกัับปีที่่ี ผ่่� านมา หากเทีียบระหว่่างเพศชายและเพศหญิิง
พบว่่า เพศชายจะมีีกิิจกรรมทางกายที่่�เพีียงพอสููงกว่่าเพศหญิิงทุุกปีี ด้้านพฤติิกรรมเนืือยนิ่่�ง มีีแนวโน้้มสููงขึ้้�นอย่่างน่่ากัังวล
โดยในช่่วงระหว่่างปีี 2555-2560 เด็็กและเยาวชนไทยมีีพฤติิกรรมเนืือยนิ่่�งโดยเฉลี่่�ยประมาณ 13 ชั่่�วโมงครึ่่�งต่่อวััน และไม่่พบ
ความแตกต่่างมากนัักระหว่่างชายและหญิิง ระหว่่างปีี 2561-2563 ระยะเวลาของพฤติิกรรมเนืือยนิ่่�งต่่อวัันกลัับเพิ่่�มสููงขึ้้�น
/59	สำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ, “การสำำ�รวจสภาวะทางสัังคม วััฒนธรรมและสุุขภาพจิิต พ.ศ. 2561”, (สำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ, 2563)
/60 กรมสุุขภาพจิิต, “รายงานประจำำ�ปีีกรมสุุขภาพจิิต ปีีงบประมาณ 2561”, (2561) และ สถาบัันวิิจััยประชากรและสัังคม มหาวิิทยาลััยมหิิดล, “รายงานสุุขภาพคนไทย ปีี 2563”, (2563)
/61 กรมอนามััย, “การสำำ�รวจภาวะสุุขภาพนัักเรีียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558”, (2562) และ สถาบัันวิิจััยประชากรและสัังคม มหาวิิทยาลััยมหิิดล,
“รายงานสุุขภาพคนไทย ปีี 2563”, (2563)
/62	สำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ, “การสำำ�รวจพฤติิกรรมการบริิโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560”, (2561)
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โดยมีีค่่าเฉลี่่�ยสููงเกิินกว่่า 14 ชั่่�วโมงต่่อวััน /63 นอกจากนี้้� ผลกระทบของวิิกฤติิโควิิด-19 ยัังส่่งผลต่่อวััยรุ่่�นในหลายด้้าน
ผลสำำ�รวจขององค์์การยููนิิเซฟ ร่่วมกัับสภาเด็็กและเยาวชนแห่่งประเทศไทย พบว่่า เด็็กและเยาวชนมีีความเครีียด วิิตกกัังวล
ด้้านการเรีียน ร้้อยละ 70 ด้้านความสััมพัันธ์์ในครอบครััว เช่่น การทะเลาะวิิวาท และการทำำ�ร้า้ ยร่่างกาย ร้้อยละ 7 ด้้านเพศสภาพ
เมื่่�อต้้องอยู่่�บ้้านเป็็นเวลานาน ร้้อยละ 4 ที่่�สำำ�คััญยัังพบว่่า เด็็กและเยาวชนต้้องการช่่องทางเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับการจััดการกัับความ
เครีียดถึึง ร้้อยละ 40 ขณะเดีียวกััน กองทุุนเพื่่อ� ความเสมอภาคทางการศึึกษาพบว่่าเด็็กวััยเรีียนไม่่ต่ำำ�� กว่่า 50,000 คนมีีความเสี่่ย� ง
ที่่�จะหลุุดจากระบบการศึึกษาเนื่่�องจากผลกระทบของโควิิด 19
สุุขภาวะครอบครััว
เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงโครงสร้้างครอบครััว การอยู่่อ� าศััยเพีียงคนเดีียว ลัักษณะครอบครััวเลี้้ย� งเดี่่ย� วและครอบครััวข้้ามรุ่่น� (ผู้้�สููงอายุุ
และหลาน) มีีแนวโน้้มเพิ่่�มมากขึ้้น� ปััญหาสััมพัันธภาพในครอบครััวจากการขาดการแสดงความเอาใจใส่่ระหว่่างกััน และการสื่่อ� สาร
กัันอย่่างมีีคุุณภาพ อาจนำำ�ไปสู่่�การใช้้ความรุุนแรง จากข้้อมููลรายงานสุุขภาพคนไทย ปีี 2562 พบว่่า ครอบครััวไทยจำำ�นวนมาก
มีีลัักษณะที่่�เปราะบาง ครอบครััวอยู่่�คนเดีียวมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นต่่อเนื่่�องในปีี 2559 มีีมากถึึง 3.8 ล้้านครอบครััว (คิิดเป็็นร้้อยละ
17.6 ของครอบครััวไทยทั้้�งหมด) ซึ่่ง� หมายถึึงครอบครััวที่่�มีีบุตุ รอายุุต่ำ��ำ กว่่า 18 ปีี อาศััยอยู่่กั� บพ่่
ั อหรืือแม่่โดยลำำ�พังั มีีประมาณ 1.4
ล้้านครอบครััว ขณะที่่� ครอบครััวข้้ามรุ่่�น ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นครอบครััวที่่�พ่่อแม่่วััยทำำ�งานย้้ายถิ่่�นไปทำำ�งานที่่�อื่่�น หย่่าร้้าง หรืือเสีีย
ชีีวิิตมีีเพีียงผู้้�สููงอายุุและหลานที่่�ยัังเป็็นเด็็กอาศััยอยู่่�ด้้วยกััน คาดว่่ามีีอยู่่�ราว 400,000 ครอบครััว เกืือบครึ่่�งหนึ่่�งอยู่่�ในภาคตะวััน
ออกเฉีียงเหนืือ ด้้านความเข้้มแข็็งของครอบครััวไทย ในมิิติสัิ ัมพัันธภาพในครอบครััว ยัังเป็็นเรื่่�องที่่�ต้้องเร่่งเสริิมสร้้างพร้้อมๆ กัับ
การเฝ้้าระวัังแก้้ไขปััญหาการใช้้ความรุุนแรง โดยเฉพาะต่่อเด็็กและสตรีีในครอบครััว การสำำ�รวจระดัับประเทศ พบความรุุนแรงต่่อ
ผู้้�หญิิงและบุุคคลในครอบครััวไทย มีีความชุุกมากถึึงร้้อยละ 34.6 จำำ�นวนมากเป็็นความรุุนแรงด้้านจิิตใจ และเป็็นความรุุนแรง
ทางร่่างกายและทางเพศมากถึึงร้้อยละ 10 และร้้อยละ 5 ตามลำำ�ดับั ในปีี 2560 มีีสถิิติิเด็็กและสตรีีที่่�ถููกกระทำำ�ความรุุนแรงและ
ได้้เข้้ารัับบริิการศููนย์์พึ่่�งได้้ จำำ�นวน 21,219 ราย มากกว่่า 2 คน 5 เป็็นการกระทำำ�ความรุุนแรงโดยบุุคคลในครอบครััว ซึ่่�ง
ส่่วนใหญ่่จากคู่่�สมรส /64
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ยัังซ้ำำ�� เติิมครอบครััวไทย ผลการสำำ�รวจ “ครอบครััวไทยในภาวะวิิกฤติิ COVID-19”
เมื่่�อเดืือนเมษายน 2563 โดยกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ผลกระทบด้้านเศรษฐกิิจและการเงิิน พบว่่า
ครอบครััวที่่�พอจะสามารถจััดการแก้้ไขปััญหาทางการเงิินและดููแลรัับผิิดชอบค่่าใช้้จ่่ายของครอบครััวได้้ ร้้อยละ 61.4 และ
ครอบครััวที่่�มีีปัญ
ั หาทางเศรษฐกิิจอย่่างมาก เพราะแทบไม่่สามารถจััดการด้้านการเงิินและค่่าใช้้จ่่ายของครอบครััวได้้เลยมีีร้้อยละ
14.7 อย่่างไรก็็ตามมีีประเด็็นที่่�น่่ากัังวล คืือ มีีครอบครััวไทยเพีียงร้้อยละ 23.4 เท่่านั้้�น ที่่�ไม่่มีีปััญหาด้้านการเงิินและ
สามารถดููแลรัับผิดิ ชอบค่่าใช้้จ่่ายของครอบครััวได้้ในภาวะวิิกฤตนี้้� แต่่สะท้้อนให้้เห็็นว่่าอีีกร้้อยละ 76.6 กลัับต้อ้ งเผชิิญกัับปัญ
ั หา
ด้้านการเงิินและเศรษฐกิิจในระดัับที่่แ� ตกต่่างกัันไป ด้้านการปฏิิบัติั ตัิ วั ของสมาชิิกในครอบครััวในภาวะวิิกฤตโควิิด-19 ประชาชน
ส่่วนใหญ่่ให้้ความร่่วมมืือปฏิิบััติิตามนโยบายและมาตรการของรััฐบาลอย่่างเคร่่งครััด โดยสมาชิิกในครอบครััวส่่วนใหญ่่สวมใส่่
หน้้ากากอนามััยหรืือหน้้ากากผ้้าทุุกครั้้�งที่่�ออกนอกบ้้าน ร้้อยละ 96.4 มีีความพยายามหลีีกเลี่่�ยงการออกนอกบ้้าน ไม่่ไปอยู่่�ใน
สถานที่่ส� าธารณะที่่�มีีผู้�ค้ นแออััดและหลีีกเลี่่ย� งงานเลี้้ย� งสัังสรรค์์ร้อ้ ยละ 88.3 มีีการทานอาหารที่่�ถููกสุุขลัักษณะ กิินร้้อน ช้้อนส่่วนตััว
และล้้างมืือบ่่อยมากขึ้้น� ร้้อยละ 84.3 ด้้านการอยู่่ร่่� วมกัันของครอบครััวในภาวะวิิกฤติิโควิิด-19 พบว่่า ประชาชนมีีความเห็็นว่่าสถาบััน
/63	ศููนย์์พััฒนาองค์์ความรู้้�ด้้านกิิจกรรมทางกายประเทศไทย, “ฟื้้�นกิิจกรรมทางกายในประเทศไทยหลัังวิิกฤตโควิิด-19”, (บริิษััท ภาพพิิมพ์์ จำำ�กััด, 2563)
/64 สถาบัันวิิจััยประชากรและสัังคม มหาวิิทยาลััยมหิิดล, “รายงานสุุขภาพคนไทย ปีี 2562”, (2562)
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ครอบครััวไทยส่่วนใหญ่่กว่่า ร้้อยละ 96.0 ไม่่มีีการใช้้ความรุุนแรงทำำ�ร้้ายร่่างกายกััน พบข้้อมููลว่่า สมาชิิกครอบครััวเพีียงร้้อยละ
56.4 เท่่านั้้น� ที่่ส� ามารถควบคุุมการใช้้อารมณ์์รุนุ แรงหรืือไม่่ใช้้อารมณ์์รุนุ แรงกัับคนในครอบครััว แต่่ที่่�น่่าห่่วงใย คืือ มีีครอบครััวไทย
ร้้อยละ 5.8 ที่่�เมื่่อ� มีีความหงุุดหงิิดและโมโหแทบไม่่สามารถควบคุุมการใช้้อารมณ์์กับค
ั นในครอบครััวได้้เลย ซึ่่ง� ในจำำ�นวนนี้้� สมาชิิก
ในครอบครััวร้้อยละ 0.9 มีีการใช้้ความรุุนแรงทำำ�ร้้ายร่่างกายกััน จนได้้รัับบาดเจ็็บ ซึ่่�งอาจจะเป็็นผลมาจากความตึึงเครีียด
ในครอบครััวที่่�ได้้รัับผลกระทบมาจากภาวะวิิกฤติิโควิิด-19
นอกจากมิิติทิ างเศรษฐกิิจ สัังคม และการอยู่่�ร่่วมกัันของสมาชิิกในครอบครััวแล้้ว แต่่ผลกระทบจากการระบาดและมาตรการใน
การควบคุุมโรค มีีผลทำำ�ให้้สมาชิิกในครอบครััวต้้องต่่อสู้้�กัับภาวะวิิกฤติิการระบาดของโรคโควิิด-19 ที่่�เกิิดขึ้้�นมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ทำำ�ให้้เกิิดความกดดััน ความเครีียด และความวิิตกกัังวลสะสมมาโดยตลอด ซึ่่�งอาจจะส่่งผลต่่อสุุขภาพจิิตของคนในครอบครััวได้้
และมีีแนวโน้้มส่่งผลต่่อสุุขภาพของเด็็กและเยาวชน
จุุดเน้้นของแผน
1. ขยายผลต้้นแบบชุุดความรู้้�ที่่�ผ่่านการทดสอบผลแล้้ว อาทิิ แนวทางการพััฒนาศููนย์์เด็็กเล็็ก การส่่งเสริิมสุุขภาวะนัักเรีียนใน
ประเด็็นต่่างๆ เป็็นต้้น สู่่�กลุ่่�มผู้้�รัับประโยชน์์ ผ่่านการผลัักดัันนโยบาย กระบวนการเรีียนรู้้�แบบเครืือข่่าย และการสื่่�อสาร
2. สนัับสนุุนครอบครััวและหน่่วยต่่างๆ ในระดัับชุมุ ชนให้้มีีความรู้แ�้ ละทัักษะการเลี้้ย� งดููเด็็ก และการจััดการความเครีียด ผ่่านกิิจกรรม
ฐานครอบครััวและชุุมชน
3.	ส่่งเสริิมให้้เกิิดทางเลืือกในการเรีียนรู้�ที่่้ เ� หมาะสมให้้แก่่เด็็กทุุกกลุ่ม�่ วััยภายใต้้สถานการณ์์การระบาดของโควิิด 19 ทั้้ง� แพลตฟอร์์ม
ออนไลน์์ ออนไซต์์ และแบบไฮบริิด
4.	ทดสอบต้้นแบบชุุดเครื่่�องมืือการทำำ�งานสนัับสนุุนสุุขภาวะเด็็ก เยาวชน และครอบครััว และการพััฒนาเครื่่�องมืือกลางเพื่่�อ
ติิดตามและประเมิินผลภายในของแผนหลััก และประเมิินผลกระทบของโครงการสำำ�คััญในระยะที่่�ผ่่านมา
5.	พััฒนาความร่่วมมืือกัับภาคีียุุทธศาสตร์์เพื่่อ� ร่่วมขัับเคลื่่อ� นนโยบาย และร่่วมมืือกัับสำ�นั
ำ กั ต่่างๆใน สสส. ในการประยุุกต์์แนวทาง
การดำำ�เนิินงานในประเด็็นสุุขภาพเฉพาะเรื่อ�่ งให้้เหมาะสมสอดคล้้องกัับช่่วงวััยของเด็็กในบริิบทที่่ห� ลากหลาย เช่่น ในครอบครััว
	รููปแบบต่่างๆ สถานศึึกษา และชุุมชน เป็็นต้้น
พื้้น� ที่่เ� ป้้าหมาย/ปฏิิบัติั กิ ารระดัับจัังหวััด ประกอบด้้วย ลำำ�ปาง พะเยา เชีียงใหม่่ เชีียงราย แพร่่ กาฬสิินธุ์์� เลย สุุรินิ ทร์์ อุุบลราชธานีี
ขอนแก่่น มุุกดาหาร มหาสารคาม ร้้อยเอ็็ด สุุพรรณบุุรีี ฉะเชิิงเทรา นครนายก ชััยนาท ยะลา ตรััง และกรุุงเทพมหานคร
โดยครอบคลุุมทั้้�งพื้้�นที่่�ยากลำำ�บาก พื้้�นที่่�เมืือง และอื่่�นๆ และมุ่่�งเน้้นให้้ความสำำ�คััญเป็็นอัันดัับแรกแก่่กลุ่่�มเป้้าหมายเด็็กและ
เยาวชนที่่�ได้้รัับผลกระทบหนัักที่่�สุุดจากการระบาดของโรคโควิิด 19 ในพื้้�นที่่�นั้้�นๆ
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เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้�วััดหลััก

1

แพลตฟอร์์มการเรีียนรู้้�ออนไลน์์ สำำ�หรัับเพิ่่�มการ
เรีียนรู้้�แก่่กลุ่่�มเป้้าหมายโดยสามารถวััดผลได้้
อย่่างน้้อย

3 แพลตฟอร์์ม

ได้้แก่่ แพลตฟอร์์มการเรีียนรู้้�ออนไลน์์สำำ�หรัับเด็็ก
แพลตฟอร์์มการเรีียนรู้้�ออนไลน์์สำำ�หรัับพ่่อแม่่
ผู้้�ดููแลเด็็ก แพลตฟอร์์มการเรีียนรู้้�ออนไลน์์สำำ�หรัับ
ผู้้�ทำำ�งานด้้านเด็็ก

3

2

ชุุดความรู้้�/เครื่่�องมืือการดำำ�เนิินงานสนัับสนุุน
สุุขภาวะเด็็ก เยาวชนและครอบครััว
อย่่างน้้อย

5 ชุุด

ครอบคลุุมประเด็็นสุุขภาวะต่่างๆ อาทิิ อาหาร
กิิจกรรมทางกาย สิ่่�งแวดล้้อม ยาสููบ แอลกอฮอล์์
และอื่่�นๆ ที่่�ผ่่านการทดสอบในพื้้�นที่่�เป้้าหมาย

ไม่่น้้อยกว่่า 50 พื้้�นที่่�

ระบบติิดตามและวััดผลการเปลี่่�ยนแปลงระดัับพฤติิกรรมเด็็ก เยาวชน และครอบครััวที่่ส
� อดคล้้องกัับห่่วงโซ่่ผลลััพธ์์ของ
แผนและเป้้าหมายระยะสิิบปีีของ สสส. ที่่พั
� ัฒนาโดยการมีีส่่วนร่่วมของภาคีียุุทธศาสตร์์ ภาคีีปฏิิบััติิการ
และภาคีีนวััตกรรม

1 ระบบ

ตััวชี้้�วััดร่่วม
1.	บููรณาการการทำำ�งานร่่วมกัับแผนควบคุุมยาสููบ แผนควบคุุมเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์และสิ่่�งเสพติิด และแผนการจััดการความ
ปลอดภััยและปััจจััยเสี่่�ยงทางสัังคม เพื่่�อพััฒนาเนื้้�อหาและรููปแบบแพลตฟอร์์มการเรีียนรู้้�ออนไลน์์ในประเด็็นการลดปััจจััย
เสี่่�ยง ได้้แก่่ ยาสููบ แอลกอฮอล์์และสิ่่�งเสพติิด และอุุบััติิเหตุุทางถนน
2.	บููรณาการการทำำ�งานร่่วมกัับแผนสุุขภาวะประชากรกลุ่ม�่ เฉพาะ ในการขยายผลและส่่งต่่อชุุดความรู้/�้ เครื่่อ� งมืือ ให้้กับั เครืือข่่าย
ของแผนสุุขภาวะเด็็ก เยาวชนและครอบครััว และแผนสุุขภาวะประชากรกลุ่่ม� เฉพาะ อย่่างน้้อย 3 ชุุดความรู้้/� เครื่่อ� งมืือ ได้้แก่่
	ชุุดความรู้้/� เครื่่อ� งมืือการดููแลและพััฒนาเด็็ก ชุุดความรู้้/� เครื่่อ� งมืือการลดความรุุนแรงในครอบครััว และชุุดความรู้้/� ชุุดกิิจกรรม
การสร้้างสานสััมพัันธ์์ระหว่่างวััยสููงอายุุกัับเด็็กเยาวชน โดยการมีีส่่วนร่่วมของ 3 เครืือข่่าย ได้้แก่่ เครืือข่่ายตำำ�บลส่่งเสริิม
การมีีส่่วนร่่วมของสภาเด็็กและเยาวชน เครืือข่่ายตำำ�บลบููรณาการสุุขภาวะเด็็ก เยาวชนและครอบครััว และเครืือข่่ายชมรมผู้้�สููงอายุุ”
3.	บููรณาการการทำำ�งานร่่วมกัับแผนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพผ่่านระบบบริิการสุุขภาพในการพััฒนากลไกการส่่งเสริิม
และคุ้้�มครองเด็็กเล็็กระดัับพื้้�นที่่� โดยเชื่่�อมร้้อยระบบบริิการสุุขภาพ เครืือข่่ายระดัับพื้้�นที่่� ชุุมชน สหวิิชาชีีพ องค์์กรปกครอง
	ส่่วนท้้องถิ่่�น และหน่่วยงาน/องค์์กร ที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วมทำำ�งานเพื่่�อให้้เด็็กมีีสถานะสุุขภาพและพััฒนาการสมวััย ภายใต้้
	สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ปลอดภััย เอื้้�อต่่อการเรีียนรู้้�และคุุณภาพชีีวิิต อย่่างน้้อย 2 กลไก/พื้้�นที่่�
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วััตถุุประสงค์์
1.	ส่่งเสริิมพื้้�นที่่�เรีียนรู้้�ทั้้ง� ในระดัับชุมุ ชนและแพลตฟอร์์มออนไลน์์ที่่ส� ามารถสร้้างการเรีียนรู้้แ� ก่่เด็็กและครอบครััว และบุุคลากร/
	ผู้้�ทำำ�งานด้้านเด็็ก
2. สนัับสนุุนความร่่วมมืือแบบพหุุภาคีีเพื่่อ� บููรณาการภารกิิจเพื่่อ� เด็็ก เยาวชน และครอบครััวทั้้ง� ในระดัับพื้้น� ที่่แ� ละระดัับประเทศ
3.	พััฒนาระบบติิดตามและประเมิินผลภายในของแผนหลัักและแผนดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีีที่่�มีีความเชื่่�อมโยงกัับทิิศทางและ
เป้้าหมายระยะสิิบปีีและห่่วงโซ่่ผลลััพธ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4. สนัับสนุุนการพััฒนานวััตกรรมดิิจิิทััลและการจััดการความรู้้�เพื่่�อสื่่�อสารสาธารณะอย่่างต่่อเนื่่�อง
5.	ร่่วมมืือกัับสำำ�นัักเชิิงรุุกภายใน สสส. เพื่่�อพััฒนาแนวทางดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมายเชิิงยุุทธศาสตร์์และขยายผลบทเรีียนที่่�ดีี
	สู่่�กลุ่่�มเป้้าหมาย
แนวทางการดำำ�เนิินงาน
กรอบแนวคิิดการดำำ�เนิินงานของแผนสุุขภาวะเด็็ก เยาวชน และครอบครััว มีีความเชื่่อ� มโยงกัับเป้้าหมายเชิิงยุุทธศาสตร์์ระยะสิิบปีี
ของ สสส. ในแง่่ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�สร้้างเสริิมสุุขภาพระยะเริ่่�มต้้นของเส้้นทางชีีวิิตอัันนำำ�ไปสู่่� “สุุขภาพดีีตลอดช่่วงชีีวิิต” (Lifelong
Health) ซึ่่�งหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์พบว่่าการปกป้้องเด็็กจากความรุุนแรงและส่่งเสริิมให้้ได้้รัับการเลี้้�ยงดููที่่�เหมาะสมจะส่่งผล
ต่่อสุุขภาพกายและสุุขภาพจิิตในระยะยาว และก่่อให้้เกิิดผลดีีทั้้�งเชิิงเศรษฐกิิจและสัังคมเมื่่�อเด็็กเติิบโตเป็็นผู้้�ใหญ่่และกลาย
เป็็นพ่่อแม่่รุ่่�นต่่อไป /65
โดยแผนได้้พัฒ
ั นาห่่วงโซ่่ผลลััพธ์์ของการสร้้างเสริิมสุุขภาวะเด็็กและเยาวชนเพื่่อ� ระบุุตัวั กำำ�หนดสุุขภาพ (Health Determinant)
ปััจจััยที่่ส่่� งผลต่่อตััวกำำ�หนดสุุขภาพ (Factors to Health Determinant) และกลยุุทธ์์ (Key Intervention) ซึ่่ง� พบว่่าตััวกำำ�หนดสุุขภาพ
ของเด็็กที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดคืือ การเลี้้�ยงดููที่่�ได้้รัับจากครอบครััวหรืือผู้้�ดููแลหลััก และถ้้าเสริิมด้้วยการเรีียนรู้้�จากระบบโรงเรีียนและ
การสนัับสนุุนจากชุุมชนจะยิ่่ง� ส่่งผลให้้เกิิดพฤติิกรรมสุุขภาพของเด็็กซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�สุุขภาพดีีทั้้�ง 4 มิิติขิ องเด็็ก หากต้้องการทำำ�ให้้
เกิิดขึ้้�นได้้จริิง ยั่่�งยืืน และครอบคลุุมเด็็กทุุกกลุ่่�มในสัังคม ต้้องเสริิมด้้วยมาตรการที่่�ส่่งผลต่่อโครงสร้้างและสภาพแวดล้้อม
ทางสัังคม สรุุปเป็็นกรอบแนวคิิดในการดำำ�เนิินงานดัังนี้้�

/65	ดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเรื่่�องความเชื่่�อมโยงระหว่่างสุุขภาวะเด็็กสู่่�การมีีสุุขภาวะที่่�ดีีตลอดช่่วงชีีวิิตได้้จากเว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััยฮาร์์วาร์์ดและองค์์การอนามััยโลก ที่่�
https://developingchild.harvard.edu/science/deep-dives/lifelong-health/ และ https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/parenting-for-life
long-health
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กรอบแนวคิิดการดำำ�เนิินงาน
สุขภาพดี 4 มิติ
กาย จิต ปัญญา สังคม

วิสัยทัศน์
และพันธกิจ
เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ – “เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมให้มีวิถีชีวิตและสังคมที่เอื้อต่อสุขภาวะ”
พันธกิจ – “จุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลังบุคคล ชุมชน และองค์กรทุกภาคส่วนให้มี
ขีดความสามารถ และสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี”
ลดผลกระทบ :
ยาสูบ สุราและสิ่งเสพติด มลพิษจากสิ่งแวดล้อม
ปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่ และปัจจัยเสี่ยงอื่น

เพิ่ม :
อาหารและโภชนาการ พัฒนาการ กิจกรรมทางกาย
ความปลอดภัยทางถนน สุขภาพจิตที่ดี
ทักษะในศตวรรษที่ 21

ส่งเสริมความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมลํ้าด้านสุขภาพ มุ่งเน้นกลุ้มเป้าหมายที่เปราะบาง

ยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมศักยภาพครอบครัว
และพื้นที่เรียนรู้สําหรับ
เด็กและเยาวชน

2. ส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคี
ระดับพื้นทีี่และเครือข่าย

3. ส่งเสริมวิชาการ นวัตกรรม
นโยบาย และการสื่อสาร

สานพลังนโยบาย - ความรู้ - สังคม

การจัด
โครงสร้างแผน

1. กลุ่มแผนงาน
สนับสนุนพื้นที่เรียนรู้

2. กลุ่มแผนงาน
สนับสนุนภาคีวามร่วมมือ

3. กลุ่มแผนงาน
สนับสนุนการขับเคลื่อนสังคม

4. กลุ่มแผนงานพัฒนาและบริหารงาน สร้างเสริมสุขภาพ (งานบูรณาการ-ติดตามและประเมินผล-การวัดผลและความคุ้มค่า)

เป้้าหมายสููงสุุด วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และเป้้าหมายเชิิงยุุทธศาสตร์์มีีความสอดคล้้องกัับภาพรวมทิิศทางและเป้้าหมายระยะ 10 ปีี
(พ.ศ. 2565 – 2574) ของ สสส. โดยเพิ่่�มเป้้าหมายเชิิงยุุทธศาสตร์์ที่่�จำำ�เพาะเจาะจงสำำ�หรัับกลุ่่�มเด็็กและเยาวชน ได้้แก่่
พััฒนาการและทัักษะในศตวรรษที่่� 21 ซึ่่�งแผนจะมุ่่�งเน้้นทัักษะการเรีียนรู้้�และนวััตกรรม (4Cs – Creativity, Critical Thinking,
Communication, Collaboration) โดยดำำ�เนิินงานภายใต้้ 3 ยุุทธศาสตร์์หลัักที่่�มีียุทุ ธศาสตร์์ไตรพลัังเป็็นฐาน ได้้แก่่ การส่่งเสริิม
ศัักยภาพครอบครััวและพื้้�นที่่เ� รีียนรู้�สำ้ �ำ หรัับเด็็กและเยาวชน การส่่งเสริิมความร่่วมมืือพหุุภาคีีระดัับพื้้น� ที่่แ� ละภาคีีเครืือข่่าย และการ
ส่่งเสริิมวิิชาการ นวััตกรรม นโยบายและการสื่่�อสาร โดยจััดโครงสร้้างแผนให้้ประกอบด้้วยกลุ่่�มแผนงานย่่อย 4 กลุ่่�ม ได้้แก่่ กลุ่่�ม
แผนงานสนัับสนุุนพื้้�นที่่�การเรีียนรู้้� กลุ่ม�่ แผนงานสนัับสนุุนภาคีีความร่่วมมืือ กลุ่ม�่ แผนงานสนัับสนุุนการขัับเคลื่่อ� นสัังคม และกลุ่่ม�
แผนงานพััฒนาและบริิหารงานสร้้างเสริิมสุุขภาพ ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นกลไกการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานตามกรอบแนวคิิดภาพรวม
ของแผน
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กลุ่่�มแผนงาน
กลุ่่�มแผนงานสนัับสนุุนพื้้�นที่่�การเรีียนรู้้�
มุ่่ง� เน้้นการสนัับสนุุนและต่่อยอดงานพื้้�นที่่�เรีียนรู้้� (Learning Space) พื้้�นที่่�เล่่น การพััฒนาสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้อ� ในการเรีียนรู้้�ผ่่าน
การเล่่น และพััฒนาองค์์ความรู้้�เพื่่�อเพิ่่�มความสามารถให้้แก่่ครููและผู้้�ปกครองในการจััดกระบวนการเรีียนรู้้�ผ่่านการเล่่น การ
ทำำ�กิิจกรรมเรีียนรู้้� และกิิจกรรมสร้้างสรรค์์ต่่างๆ ที่่�มุ่่�งเน้้นผลลััพธ์์ด้้านสุุขภาวะ และสมรรถนะของเด็็ก รวมถึึงผู้้�ดููแล คนทำำ�งาน
ที่่�จััดกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เหมาะสมกัับบริิบทชุุมชนท้้องถิ่่�นและตรงกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย และมีีชุุดเครื่่�องมืือหรืือชุุดความรู้้�ที่่�เหมาะ
สมกัับผู้�ใ้ ช้้งานและเครืือข่่ายการทำำ�งาน ยกระดัับขึ้้�นเป็็นพื้้�นที่่�เรีียนรู้้�ในชุุมชนที่่�เข้้มแข็็ง สามารถต่่อยอดขยายผลไปยัังพื้้�นที่่�อื่่�นๆ
รวมทั้้�งมีีการระดมทุุนและความร่่วมมืือที่่�หลากหลาย จนเกิิดเป็็นระบบนิิเวศสนัับสนุุนพื้้�นที่่�เรีียนรู้้�ได้้อย่่างยั่่�งยืืน โดยมีีแนวทาง
สำำ�คััญในการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
1. สนัับสนุุนพื้้�นที่่เ� รีียนรู้้ห� ลากหลายรููปแบบเพื่่อ� เป็็นจุุดสร้้างการเรีียนรู้้เ� รื่่อ� งทัักษะการเลี้้ย� งดููเด็็กในศตวรรษที่่� 21 และการพััฒนา
เด็็กทั้้�ง 4 มิิติิ (Head-Heart-Hand-Health)
2. สนัับสนุุนให้้เด็็กและเยาวชนเรีียนรู้้�อย่่างมีีความสุุข เกิิดทัักษะในศตวรรษที่่� 21 (4Cs – Creativity, Critical Thinking,
Communication, Collaboration) ทัักษะสุุขภาพ ทัักษะชีีวิิต รวมถึึง ทัักษะการฟัังอย่่างลึึกซึ้้�ง (Deep listening) ซึ่่�งเป็็น
	ทัักษะพื้้�นฐานของความเข้้าใจในความแตกต่่างหลากหลายระหว่่างบุุคคล
3.	พััฒนาระบบนิิเวศที่่�ช่่วยให้้เด็็กและครอบครััวมีี “พื้้�นที่่�เรีียนรู้้�ในบ้้านและใกล้้บ้้าน” อย่่างยั่่�งยืืน
กลุ่่�มแผนงานสนัับสนุุนภาคีีความร่่วมมืือ
ต่่อยอดและขยายการดำำ�เนิินงานจากแผนงานสุุขภาวะครอบครััวในปีี 2564 มุ่่�งภารกิิจบููรณาการเพื่่�อมุ่่�งเป้้าสร้้างเสริิมสุุขภาพ
แก่่เด็็กและเยาวชน โดยอาศััยความร่่วมมืือของทุุกภาคส่่วนและใช้้พื้้�นที่่�เป็็นฐาน (Area-based multi-sector collaboration)
เน้้นการเชื่่�อมโยงการทำำ�งานร่่วมกัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นและภาคส่่วนต่่างๆในพื้้�นที่่� เพื่่�อพััฒนาพื้้�นที่่�ต้้นแบบในการขัับ
เคลื่่�อนสุุขภาวะเด็็ก เยาวชน และครอบครััว รวมถึึงการขยายแนวคิิด สร้้างความเข้้มแข็็ง และความเป็็นเจ้้าของร่่วมกัับเครืือข่่าย
สถานที่่�ทำำ�งานที่่�เป็็นมิิตรต่่อครอบครััว (Family-friendly workplace) รวมถึึงขัับเคลื่่�อนนโยบายและดึึงความร่่วมมืือจากผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�มีีผลต่่อการสนัับสนุุนให้้สถานที่่�ทำำ�งานเอื้้�อต่่อครอบครััวทุุกรููปแบบ มีีมาตรการสำำ�คััญในการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
1. สนัับสนุุนการบููรณาการภารกิิจทุุกภาคส่่วนโดยใช้้พื้้�นที่่�เป็็นฐาน (Area-based multi-sector collaboration) มุ่่�งเป้้า
ผลลััพธ์์ที่่�ตััวเด็็กครบทุุกกลุ่่�มวััย
2. เพิ่่�มศัักยภาพครอบครััว ผสานพลัังชุุมชน (Home-based & community-based intervention) ส่่งเสริิมสััมพัันธภาพที่่�ดีี
ระหว่่างกลุ่่�มวััย
3.	ส่่งเสริิมศัักยภาพท้้องถิ่่น� ให้้สามารถทำำ�งานพััฒนาเยาวชนเชิิงบวก (Positive youth development) และสร้้างการมีีส่่วนร่่วม
ของเยาวชน
4.	ส่่งเสริิมศัักยภาพเยาวชน เปิิดพื้้�นที่่�ในการแสดงออก และเสริิมสร้้างโอกาสในการทำำ�งานร่่วมกัับกลุ่่ม� คนที่่�หลากหลาย ตลอด
	จนสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของเยาวชนอย่่างมีีความหมาย (Meaningful participation)
5. ขยายและสร้้างความเข้้มแข็็งของเครืือข่่ายสถานประกอบการที่่�เป็็นมิิตรต่่อครอบครััว ทั้้�งภาคีีร่่วมปฏิิบััติิและขัับเคลื่่�อน
นโยบายที่่�เอื้้�อให้้คนวััยแรงงานสามารถดููแลครอบครััวอย่่างมีีคุุณภาพ
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กลุ่่�มแผนงานสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนสัังคม
ดำำ�เนิินการโดยมุ่่ง� เน้้นต่่อยอด ขยายผลต้้นทุุนการทำำ�งานของแผนสุุขภาวะเด็็กเยาวชนและครอบครััวที่่�ผ่่านมา รวมทั้้�งตอบสนอง
ต่่อทิิศทางการทำำ�งานของกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพในระยะ 10 ปีี โดยมีีเป้้าประสงค์์สำำ�คััญของแผน คืือ
มุ่่�งให้้เกิิดปััจจััยแวดล้้อมที่่�ช่่วยสนัับสนุุนสุุขภาวะเด็็ก เยาวชน และครอบครััว โดยมีีแนวทางสำำ�คััญในการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
1. สนัับสนุุนการจััดการความรู้้�จากการทำำ�งานของภาคีีเครืือข่่าย ทั้้�งในรููปแบบชุุดความรู้้� และเครื่่�องมืือสนัับสนุุนการทำำ�งาน
โดยมุ่่�งพิิสููจน์์ประสิิทธิิภาพด้้วยกระบวนการทางวิิชาการ เพื่่�อเตรีียมพร้้อมการขยายผล ด้้วยวิิธีีการสื่่�อสารอย่่างสร้้างสรรค์์
2.	ส่่งเสริิมภาคีีเครืือข่่ายในการพััฒนานวััตกรรมการทำำ�งาน เพื่่�อสร้้างเสริิมสุุขภาวะเด็็ก เยาวชนและครอบครััว โดยเฉพาะ
นวััตกรรมที่่�สนัับสนุุนการจััดการผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิิด-19 อาทิิ เช่่น การปรัับตััวอยู่่�ร่่วมกัับสถานการณ์์
โควิิด โดยต้้องมีีเป้้าที่่�มุ่่�งให้้เกิิดการนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์อย่่างกว้้างขวาง
3. สร้้างเสริิมศัักยภาพภาคีีและเครืือข่่ายความร่่วมมืือ ระดัับนโยบายและปฏิิบััติิการ ให้้มีี ทััศนคติิ ความรู้้� และทัักษะในการ
เลี้้�ยงดููเด็็กแต่่ละกลุ่่�มวััยของพ่่อแม่่/ผู้้�ดููแลเด็็ก/ผู้้�ทำำ�งานกัับเด็็กที่่�ดีีและเท่่าทัันต่่อสถานการณ์์
4.	ร่่วมกัับภาคีีปฏิิบััติิการ ภาคีียุุทธศาสตร์์และ ภาคีีนวััตกรรม ในการพััฒนากลไกกำำ�หนดและขัับเคลื่่�อนนโยบายสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยว
	ข้้องกัับการสร้้างเสริิมสุุขภาวะเด็็ก เยาวชนและครอบครััว เพื่่�อเป็็นช่่องทางในการขยายผลการดำำ�เนิินงานเข้้าสู่่�หน่่วยงาน
หลัักที่่�รัับผิิดชอบ
5. ขยายองค์์ความรู้้� เพื่่�อก่่อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมในระดัับประชากร ด้้วยการพััฒนายุุทธศาสตร์์/เเนวทาง กลวิิธีี
นวััตกรรมการสื่่�อสารแบบมุ่่�งเป้้า ให้้สอดคล้้องกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย
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ภาคีีหลััก

ภาคีี
ยุุทธศาสตร์์

ภาคีี
ปฏิิบััติิการ

ภาคีี
นวััตกรรม

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

กรมกิิจการเด็็กและเยาวชน กรมกิิจการสตรีีและสถาบัันครอบครััว กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น กระทรวงมหาดไทย กรุุงเทพมหานคร สำำ�นัักงานพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััล เทศบาลนคร
สำำ�นัักงานเลขาธิิการสภาการศึึกษา กระทรวงศึึกษาธิิการ กรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมอนามััย
กระทรวงสาธารณสุุข สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย สโมสรโรตารี่่�ภาค สโมสรไลอ้้อนประเทศไทย หอการค้้าไทย
มููลนิิธิิสานอนาคตการศึึกษา คอนเน็็กซ์์อีีดีี (Connext ED) ภาคธุุรกิิจและบริิษัทที่
ั ่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
วิิทยาลััยประชากรศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
มููลนิิธิิเพื่่�อการพััฒนาเด็็ก มููลนิิธิิเพื่่�อนเยาวชนเพื่่�อการพััฒนา มููลนิิธิสร้
ิ ้างสรรค์์ชาติิพัันธุ์์�อาเซีียน ห้้องสมุุดจิินดา กลุ่่�มไม้้ขีีดไฟ
โรงเล่่นเรีียนรู้้� We are happy มููลนิิธิิสื่่�อชาวบ้้าน สมาคมเครืือข่่ายพััฒนาชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้� มููลนิิธิิเพื่่�อสุุขภาพและการแบ่่งปััน
มููลนิิธิิเครืือข่่ายสุุขภาพ (สำำ�นัักงานภาคอีีสาน) มููลนิิธิิสร้้างความเข้้าใจเรื่่�องสุุขภาพผู้้�หญิิง สถาบัันวิิจััยประชากรและสัังคม
มหาวิิทยาลััยมหิิดล ศููนย์์สร้้างสรรค์์เพื่่�อการพััฒนาสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมจัังหวััดแพร่่ (พลัังโจ๋๋) สมาคมเด็็กและเยาวชนเพื่่�อสัันติิภาพ
ชายแดนใต้้ (ลููกเหรีียง) มููลนิิธิินวััตกรรรมสร้้างสรรค์์สัังคม สมาคมเครืือข่่ายนวััตกรรมคนรุ่่�นใหม่่ บริิษััทนัักเปลี่่�ยนแปลง จำำ�กััด
บริิษัท
ั ไลฟ์์ เอ็็ดดููเคชั่่�น (ประเทศไทย) จำำ�กััด บริิษััท Bookscape จำำ�กััด บริิษััท ดิิ วัันโอวััน เปอร์์เซ็็นต์์ จำำ�กััด บริิษััท เทกท์์แอนด์์ไทเทิิล
จำำ�กััด บริิษััท พัันช์์อััพ เวิิลด์์ จำำ�กััด บริิษััท กล้้าก้า้ ว อิินสไปเรชั่่�น จำำ�กััด บริิษัท
ั รัักลููก ฮิิวแมนแอนด์์โซเชีียล อิินโนเวชั่่�น จำำ�กััด
คณะทำำ�งานขัับเคลื่่�อนนโยบายสวััสดิิการเงิินอุุดหนุุนเด็็กเล็็กอายุุ 0-6 ปีีแบบถ้้วนหน้้า
ภาควิิชาจิิตเวชศาสตร์์ คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล
บริิษัท
ั ทููลมอโร่่ จำำ�กััด บริิษัท
ั ฟล็็อค เลิิร์์นนิ่่�ง จำำ�กััด
Inskru สถาบััน Change Fusion ภายใต้้มููลนิิธิิบููรณะชนบทแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์
เทใจดอทคอม มููลนิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนานโยบาย

กลุ่มแผนงานสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้

67.00

กลุ่มแผนงานสนับสนุนภาคีความร่วมมือ

55.00

กลุ่มแผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคม

65.00

การพัฒนาและบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ
รวม
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แผน 8
แผนสร้างเสริม
สุขภาวะในองค์กร
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สรุุปสถานการณ์์และแนวโน้้ม
กลุ่่�มวััยทำำ�งานเป็็นกลุ่่�มประชากรที่่�อยู่่�ในช่่วงวััย 15-60 ปีี จากผลการสำำ�รวจของกระทรวงสาธารณสุุขพบว่่า โครงสร้้างของ
ประชากรไทยมีีการเปลี่่�ยนแปลง ทำำ�ให้้ประชากรวััยทำำ�งานที่่�มีีอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง /66 กลุ่่�มคนวััย
ทำำ�งานนัับได้้ว่่าเป็็นกลุ่่�มประชากรที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาประเทศ คืือเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการหารายได้้ เพื่่�อเลี้้�ยงตนเอง
และครอบครััว และเป็็นคนสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนองค์์กร ทำำ�ให้้เกิิดการพััฒนาประเทศ ดัังนั้้�น การมีีสุุขภาพที่่�ดีีในวััยทำำ�งานจึึง
เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ
จากการสำำ�รวจสถานการณ์์ด้้านแรงงานของสำำ�นัักงานสถิิติิ ในไตรมาสที่่� 1 พ.ศ.2564 พบว่่า ปััจจุุบัันมีีผู้้�ที่่�อยู่่�ในกำำ�ลัังแรงงาน
จำำ�นวน 38.75 ล้้านคน ในจำำ�นวนนี้้�เป็็นผู้้�มีีงานทำำ� 37.58 ล้้านคน ผู้้�ว่่างงาน 0.76 ล้้านคน คิิดเป็็นอััตราการว่่างงานร้้อยละ 2.0
ผู้้ร� อฤดููกาล 0.41 ล้้านคน ส่่วนผู้้�ที่่อ� ยู่่น� อกกำำ�ลังั แรงงาน 18.25 ล้้านคน ส่่วนใหญ่่เป็็นผู้้�ที่่ทำ� �ำ งานบ้้าน (ดููแลบ้้านตนเอง) เรีียนหนัังสืือ
และคนชรา
ทั้้�งนี้้� จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ในช่่วงเดืือนธัันวาคม 2563 เป็็นต้้นมานั้้�นได้้ส่่งผลกระทบต่่อการจ้้างงาน
โดยสะท้้อนจาก (1) มีีการจ้้างงานโดยรวมลดลงร้้อยละ 2.2 (2) ชั่่�วโมงการทำำ�งานลดลง (3) อััตราการว่่างงานยัังคงอยู่่�ในระดัับ
สููง ต่่อเนื่่�องจากโควิิด-19 ระลอกแรก (เดืือนมีีนาคม 2563) จากทั้้�งผู้้�ว่่างงานใหม่่ที่่�ไม่่เคยทำำ�งานมาก่่อนที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และผู้้�ว่่างงาน
เดิิมที่่�เคยทำำ�งานมาก่่อนแต่่ยัังหางานไม่่ได้้ พบว่่า เกืือบทุุกภาคกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ มีีผู้้�ว่่างงานที่่�เคยทำำ�งานมาก่่อนเพิ่่�มขึ้้�น
ภาคการบริิการและการค้้า เพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งอาจเป็็นผลมาจากการที่่�ธุุรกิิจพยายามประคัับประคองธุุรกิิจไว้้ ไม่่เลิิกจ้้าง แต่่ใช้้วิิธีี
ลดเวลาทำำ�งาน ส่่งผลให้้แรงงานในหลายกลุ่่�ม ได้้รัับผลกระทบจากรายได้้ที่่�ลดลง และการถููกเลิิกจ้้าง ซึ่่�งผลกระทบทางด้้าน
เศรษฐกิิจเป็็นปััจจััยที่่�สำำ�คััญต่่อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของวััยทำำ�งาน (ข้้อมููลจาก:โครงการสํํารวจภาวการณ์์ทำำ�งานของประชากร
ระดัับจัังหวััด ไตรมาสที่่� 1 : มกราคม – มีีนาคม 2564 สํํานัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ)
จากรายงานโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่ง� แวดล้้อม จากคลัังข้้อมููลสุุขภาพ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุุข
ปีี 2563 พบว่่า แนวโน้้มโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้้อมของกลุ่่�มวััยทำำ�งานมีีอััตราการป่่วยลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง
และบางโรคมีีอััตราการป่่วยเป็็น 0 ติิดต่่อกัันมาหลายปีี นั่่�นแสดงให้้เห็็นถึึงประสิิทธิิภาพและผลสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินงานด้้าน
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััยในการป้้องกัันโรคจากการประกอบอาชีีพของประเทศไทย แต่่กลัับพบอััตราการป่่วยอุุบััติิใหม่่
ด้้วยโรคกลุ่่�มไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรัังที่่�สำำ�คััญสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ข้้อมููลจากผลการสำำ�รวจระบบเฝ้้าระวัังพฤติิกรรมเสี่่�ยงโรคไม่่ติิดต่่อและ
การบาดเจ็็บ (Behavioral Risk Factor Surveillance System: BRFSS) พบว่่า กลุ่่�มวััยทำำ�งานอายุุ 18-59 ปีี มีีดััชนีีมวลกาย
(BMI) มากกว่่าเกณฑ์์ปกติิเพิ่่�มขึ้้�นทุุกปีี และพบว่่าสถานการณ์์ภาวะอ้้วนลงพุุงของประชากรกลุ่�ม่ วััยทำำ�งานเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างชััดเจน
ในทุุกจัังหวััด โดยข้้อมููลจากระบบรายงาน HDC พบว่่าความชุุกของภาวะอ้้วนในประชากรอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไปเพิ่่�มขึ้้�น
นอกจากนั้้�น ยัังพบอุุบััติิการณ์์โรคเบาหวาน ภาวะความดัันโลหิิตสููง โรคหลอดเลืือดสมอง โรคหลอดเลืือดหััวใจ และโรคมะเร็็ง
และมีีโอกาสเสี่่ย� งต่่อภาวะแทรกซ้้อนทางตา ภาวะไตวายเรื้้อ� รััง โรคเครีียดจากการทำำ�งาน ซึ่่ง� โรคดัังกล่่าวมีีแนวโน้้มที่่เ� พิ่่�มสููงขึ้้น� ทุุกปีี
ทำำ�ให้้แนวโน้้มการเข้้ารัับการรัักษาตััวในสถานพยาบาลเพิ่่�มขึ้้น� ส่่งผลกระทบต่่อการทำำ�งาน และส่่งผลกระทบต่่อองค์์กร จากสถิิติิ

/66 กองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข, “สถิิติิสาธารณสุุข พ.ศ. 2562”, (2562)
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อััตราค่่ารัักษาพยาบาลของสำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ (สปสช.) และสถิิติิการจ่่ายค่่ารัักษาพยาบาลให้้กัับพนัักงาน
ในหลายๆ องค์์กร พบว่่า กำำ�ลัังสููญเสีียงบประมาณด้้านค่่ารัักษาพยาบาลจำำ�นวนมากไปกัับค่่ารัักษาจากการเจ็็บป่่วยในกลุ่่�มโรค
ไม่่ติิดต่่อเรื้้อ� รัังของพนัักงาน ทำำ�ให้้เกิิดภาระและสููญเสีียค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาพยาบาลจำำ�นวนมหาศาลเช่่น โรคความดัันโลหิิตสููง
โรคเบาหวาน โรคไขมััน โรคมะเร็็ง โรคหััวใจขาดเลืือด โรคหลอดเลืือดสมองใหญ่่ (อััมพฤกษ์์อัมั พาต) นอกจากนั้้�นกรมควบคุุมโรค
กระทรวงสาธารณสุุข ยัังรายงานว่่ากลุ่่�มวััยทำำ�งานอายุุ 15- 59 ปีี ตายจากกลุ่่�มโรคไม่่ติิดต่่อในสััดส่่วนที่่�สููงสุุดของกลุ่่�มอายุุอื่่�น
ในประชากรไทย
ผลกระทบจากพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ไม่่เหมาะสมของวััยทำำ�งานนี้้� กำำ�ลัังเป็็นปััญหาสำำ�คััญของการก่่อให้้เกิิดโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง
ซึ่่�งเป็็นโรคฮิิตในยุุคปััจจุุบััน ที่่�ไม่่ควรละเลย เพราะกลุ่่�มวััยทำำ�งานเป็็นวััยสำำ�คััญในการช่่วยขัับเคลื่่�อนสัังคมและเศรษฐกิิจ /67
และจากข้้อมููลผลการสำำ�รวจความสุุขคนทำำ�งานในองค์์กรระดัับประเทศ ปีี 2563 โดยใช้้เครื่่�องมืือวััดความสุุขระดัับบุุคคล
(Happinometer) พบว่่าบุุคลากรองค์์กรเอกชนส่่วนใหญ่่ประสบปััญหาความเครีียด (Happy relax) ทั้้�งเรื่่�องสุุขภาพและ
เรื่่�องของรายได้้ที่่�ไม่่เพีียงพอกัับรายจ่่ายที่่�มีีในปััจจุุบััน ขาดการการพัักผ่่อนที่่�เพีียงพอ ขาดกิิจกรรมพัักผ่่อนหย่่อนใจคลายความ
เครีียด มีีความคาดหวัังในชีีวิิตเพิ่่�มสููงขึ้้�น ต้้องปรัับตััวกัับสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว จึึงต้้องมีีทัักษะการเรีียนรู้้�
เพื่่อ� ปรัับตัวั กัับสถานการณ์์ที่่เ� ปลี่่ย� นแปลง ทั้้�งด้้านการเข้้าใจตนเอง การยืืดหยุ่่น� ทางความคิิด และการคิิดสร้้างสรรค์์ทางออกใหม่่ๆ
กล่่าวคืือ มีีสติิกัับการแก้้ปััญหาและอยู่่�กัับสถานการณ์์ที่่�ไม่่แน่่นอนได้้อย่่างมีีพลัังใจ มีีสติิเพื่่�อการดููแลสุุขภาพกายและจิิต
ของตนเอง ครอบครััว และองค์์กร โดยเฉพาะมิิติด้ิ ้านสุุขภาพแข็็งแรง (Happy body) ยัังเป็็นประเด็็นที่่�น่่ากัังวล ในสถานการณ์์
ปกติิคุุณภาพชีีวิิตของคนวััยทำำ�งานกลุ่่�มนี้้มั� ักพบปััญหาเรื่่�องสุุขภาพ เนื่่�องจากมีีความเหนื่่�อยล้้าจากภาระงานจนทำำ�ให้้ละเลยการ
ดููแลสุุขภาพโดยรวมของตนเอง ขาดการออกกำำ�ลัังกายอย่่างสม่ำำ��เสมอ มีีพฤติิกรรมการสููบบุุหรี่่�และดื่่�มสุุรา มีีพฤติิกรรมการ
บริิโภคอาหารที่่�ไม่่ถููกสุุขลัักษณะ พบปััญหาค่่าดััชนีีมวลกาย BMI เกิินเกณฑ์์
นอกเหนืือจากปััญหาสุุขภาพแล้้วพบว่่ามิิติิด้้านสุุขภาพการเงิิน (Happy money) ที่่�เป็็นประเด็็นที่่�ต้้องเร่่งจััดการ ผลสำำ�รวจพบ
ว่่าคนวััยทำำ�งานขาดการวางแผนการดำำ�เนิินชีีวิิต ในระยะยาวจนเกษีียณ ซึ่่�งองค์์กรสามารถส่่งเสริิมการจััดระบบการจััดการ
หนี้้�สิินรวมถึึงระบบการออม และการสร้้างรายได้้เสริิมให้้แก่่บุุคลากร ประกอบกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
ได้้ส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจขององค์์กรอย่่างมาก หลายองค์์กรต้้องปรัับตััว มีีทั้้�งลดเวลาทำำ�งาน ลดเงิิน บางองค์์กรลดคน เพื่่�อให้้
สามารถประคองตััวผ่่านจุุดวิิกฤตครั้้�งนี้้�ไปให้้ได้้ บางองค์์กรถึึงกัับต้้องปิิดตััวชั่่�วคราว ปรากฏการณ์์ครั้้�งนี้้�ได้้ส่่งผลกระทบต่่อชีีวิิต
ความเป็็นอยู่่�ของคนจำำ�นวนมาก ปััญหาการเงิินจึึงเป็็นผลพวงตามมา ด้้วยเหตุุนี้้�การสร้้างเสริิมให้้เกิิดองค์์กรสุุขภาวะ (Happy
Workplace) จึึงจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับความร่่วมมืือทั้้�งในระดัับผู้้�ปฏิิบััติิงาน และระดัับผู้้�บริิหารองค์์กร ซึ่่�งผู้้�บริิหารองค์์กรจะเป็็น
แรงขัับเคลื่่�อนหลัักในพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของบุุคลากรในทุุกด้้าน

/67	วุุชธิิตา คงดีี, “สถานการณ์์”โรคปััจจุุบััน”ของกลุ่่�มคนวััยทำำ�งานใน”โลกปััจจุุบััน” ”, (2563),
เข้้าถึึงได้้จาก: https://www.ohswa.or.th/17675458/health-promotion-for-jorpor-series-ep2

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

121

แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จุุดเน้้นของแผน
1.	สนัับสนุุนการสร้้างความเข้้มแข็็งภาคีีเครืือข่่าย /68 ทั้้�งในระดัับบุุคคล และองค์์กร (Impact) โดยดำำ�เนิินงานร่่วมกัับภาคีี
เครืือข่่ายเพื่่อ� สร้้างการมีีส่่วนร่่วมในการออกแบบรููปแบบการทำำ�งานสร้้างเสริิมสุุขภาพในองค์์กร รวมทั้้�งการกำำ�หนดบทบาท
	ทั้้�งการเป็็นศููนย์์สนัับสนุุนด้้านวิิชาการ ศููนย์์เรีียนรู้้�หรืือแหล่่งเรีียนรู้้�องค์์กรสุุขภาวะ หน่่วยประสานงาน รวมทั้้�งวางแนวทาง
การประสานการทำำ�งานระหว่่างเครืือข่่ายต่่างๆ
2.	สนัับสนุุนให้้เกิิดการขยายผล /69 การดำำ�เนิินงานองค์์กรสุุขภาวะไปสู่่�ผู้้�รัับประโยชน์์และเครืือข่่าย (Scale up) โดยตรง
โดยเน้้นการขยายฐานผู้้�รับั ประโยชน์์ทั้้ง� ระดัับบุคคล
ุ และองค์์กร อาทิิ บุุคลากร ชุุมชนและองค์์กรที่่มีีศั
� กั ยภาพและความพร้้อม
ในการดำำ�เนิินงานร่่วมกัับเครืือข่่ายองค์์กรสุุขภาวะที่่�ผ่่านมา เป็็นต้้น
3.	สอดคล้้องกัับทิิศทางและเป้้าหมาย ระยะ 10 ปีี ของ สสส. (พ.ศ. 2565 – 2574) (Alignment) โดยวางแผนการ
	ดำำ�เนิินงานที่่�สอดคล้้องกัับห่่วงโซ่่ผลลััพธ์์ (Chain of Outcome) ของแผนหลัักของ สสส.ร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่าย เพื่่อ� สนัับสนุุน
การดำำ�เนิินงานเชิิงประเด็็นของ สสส.ตามบริิบทขององค์์กรภาคีีเครืือข่่าย
4.	สนัับสนุุนให้้เกิิดกลไกในการขัับเคลื่่อ� นงานองค์์กรสุุขภาวะเพื่่�อให้้เกิิดความยั่่ง� ยืืน (Sustainability) โดยเน้้นการทำำ�งาน
	ร่่วมกัับภาคีียุุทธศาสตร์์ /70 สำำ�คัญ
ั ในการผลัักดัันเกิิดกลไกเพื่่อ� สนัับสนุุนการทำำ�งานองค์์กรสุุขภาวะในระยะยาว อาทิิ นโยบาย
หรืือมาตรการที่่ส� นัับสนุุนการทำำ�งานสร้้างเสริิมสุุขภาวะในองค์์กรทั้้ง� ระดัับประเทศหรืือระดัับองค์์กร กลไกสนัับสนุุนการสร้้าง
และพััฒนาศัักยภาพนัักสร้้างสุุของค์์กรหรืือแกนนำำ�นัักสร้้างสุุขรุ่่�นใหม่่ๆ การจััดทำำ�ฐานข้้อมููลเพื่่�อสนัับสนุุนการทำำ�งานใน
ระดัับองค์์กร
โดยมีี Working Model การทำำ�งานสร้้างเสริิมสุุขภาพในองค์์กร มุ่่ง� เน้้นให้้เกิิดองค์์กรสุุขภาวะ ที่่ใ� ห้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการเปลี่่ย� นแปลง
พฤติิกรรมสุุขภาพของวััยทำำ�งานในองค์์กร และการเปลี่่ย� นแปลงสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อมในองค์์กร สนัับสนุุนการเพิ่่�มขีีดความสามารถ
ให้้องค์์กรและบุุคลากรในองค์์กรภายใต้้กรอบแนวความคิิดองค์์กรสุุขภาวะ (Happy Workplace) ความสุุข 8 มิิติิ (Happy 8)
รวมถึึงการพััฒนาองค์์ความรู้�้ พััฒนาเครื่่อ� งมืือ พััฒนาแกนนำำ� ผ่่านการฝึึกอบรม สร้้างองค์์กรต้้นแบบในการขัับเคลื่่อ� นงานสุุขภาวะ
ในองค์์กร โดยมุ่่�งหวัังให้้คนวััยทำำ�งานในองค์์กร รวมถึึงครอบครััว ชุุมชนและสัังคมของคนในองค์์กรมีีสุุขภาวะที่่�ดีี เกิิดเครืือข่่าย
การสร้้างเสริิมสุุขภาพ และร่่วมกัับภาคีียุุทธศาสตร์์ทั้้ง� กระทรวงสาธารณสุุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุุตสาหกรรม ผลัักดััน
ให้้เกิิดนโยบายสาธารณะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสร้้างเสริิมคุุณภาพชีีวิิตของคนในองค์์กร

/68 ภาคีีเครืือข่่าย (ฉ.) หมายถึึง ภาคีีที่่�เป็็นหุ้้�นส่่วนในการดำำ�เนิินงานสร้้างเสริิมสุุขภาพร่่วมกััน เพื่่�อบรรลุุผลลััพธ์์ด้้านสุุขภาพตามที่่�ได้้ตกลงร่่วมกััน (คู่่�มืือนิิยามศััพท์์ของ สสส.)
/69 การขยายผล (ฉ.) หมายถึึง การนำำ�ความรู้้� ผลงาน ต้้นแบบ หรืือแนวปฏิิบััติที่่ิ �ดีี ไปกำำ�หนดเป็็นนโยบาย หรืือใช้้ในพื้้�นที่่�อื่่�นๆ (คู่่�มืือนิิยามศััพท์์ของ สสส.)
/70 ภาคีียุุทธศาสตร์์ (ฉ.) หมายถึึง บุุคคล กลุ่่�มบุุคคล องค์์กร หน่่วยงาน ที่่�ร่่วมสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานสร้้างเสริิมสุุขภาพของ สสส. และภาคีีเครืือข่่าย ซึ่่�งมีีบทบาทสำำ�คััญในการชี้้นำ� ำ�สัังคม
	กำำ�หนดทิิศทาง หรืือมีีบทบาทขัับเคลื่่�อนนโยบาย ทิิศทางการพััฒนาประเทศ (คู่่�มืือนิิยามศััพท์์ของ สสส.)
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Working Model การทำำ�งานสร้้างเสริิมสุุขภาพในองค์์กร

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
ของมหาเถรสมาคม

ประชาชน

ผลักดันให้เกิดนโยบาย
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตในองค์กร
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Health Organization

นิสิต / นักศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน/
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
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Network & Partnership
เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ

ครอบครัว

มอส., มาตราการด้านภาษี

นโยบายสาธารณะ

พฤต

ิก ร ร ม สุข ภ

าพ

ขอ

นโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ในองค์กร (องค์กรสุขภาวะ)

ผู้รับบริการ

คนวัยทํางานมีสุขภาวะ
ในการทํางานที่ดี

เพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์กร
และบุคลากรในองค์กร

แนวคิดองค์กรสุขภาวะ
Happy workplace (Happy8)

พัฒนาเครือ
่ งมือ พัฒนาแกนนําผ่านการฝึกอบรม
สร้างองค์กรต้นแบบ พัฒนาองค์ความรู้
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เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้�วััดหลััก

1

ร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายองค์์กรสุุขภาวะผลัักดัันให้้เกิิด
นโยบาย หรืือมาตรการ หรืือแผนปฏิิบััติิงาน หรืือ
แนวทางการดำำ�เนิินงานที่่�สนัับสนุุนให้้เกิิดการขยาย
ผลงานองค์์กรสุุขภาวะ จำำ�นวน

2

1 แนวทาง

2 เรื่่�อง

3

ขัับเคลื่่�อนการสร้้างเสริิมสุุขภาวะในองค์์กรภายใต้้
สถานการณ์์โควิิด-19 ร่่วมกัับภาคีีองค์์กรสุุขภาวะ
จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า

500 องค์์กร

5

เกิิดแนวทางการพััฒนากลไกสนัับสนุุน
การสร้้างเสริิมสุุขภาวะในองค์์กร
อย่่างน้้อย

โดยพััฒนามาจาก กลไกศููนย์์สุุขภาพดีีวััยทำำ�งาน
(Wellness Center) หรืือ กลไกศููนย์์ประสานงาน
สาธารณสงเคราะห์์ หรืือ กลไกศููนย์์สนัับสนุุน
การเรีียนรู้้�องค์์กรสุุขภาวะ

4

เกิิดองค์์กรต้้นแบบหรืือองค์์กรนำำ�ร่่องในการ
ขยายฐานผู้้�ได้้รัับประโยชน์์ด้้านสุุขภาวะวิิถีีพุุทธ
สู่่�ชุุมชนและเครืือข่่ายสุุขภาวะภาคประชาสัังคม
รวมกัันแล้้ว จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า

50 แห่่ง

ชุุดความรู้้� นวััตกรรม การจััดการความรู้้�ที่่�ใช้้ขัับเคลื่่�อนงานองค์์กรสุุขภาวะที่่�มีีการนำำ�ไปใช้้ขยายผลในองค์์กร
จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า

5 เรื่่�อง

ตััวชี้้�วััดร่่วม
1.	บููรณาการการทำำ�งานกัับแผนควบคุุมยาสููบ เพื่่อ� สนัับสนุุนให้้วัดั ในเครืือข่่าย 150 แห่่ง มีีการดำำ�เนิินงานเพื่่อ� ควบคุุมปััจจััยเสี่่ย� ง
(บุุหรี่่� สุุรา การพนััน)
2. การพััฒนาชุุดความรู้้�สำำ�หรัับฝึึกอบรมเจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยวิิชาชีีพ (จป.) โดยบููรณาการร่่วมระหว่่างแผนควบคุุมยาสููบ
แผนการควบคุุมเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์และสิ่่�งเสพติิด แผนการจััดการความปลอดภััยทางถนนและภััยพิิบััติิ แผนปััจจััย
เสี่่�ยงทางสุุขภาพ แผนส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกาย และแผนอาหารเพื่่�อสุุขภาวะ เพื่่�อพััฒนาชุุดความรู้้�และแนวทางทางการ
	ส่่งเสริิมสุุขภาวะองค์์กรในการขัับเคลื่่�อนองค์์กรสุุขภาวะ จำำ�นวน 1 หลัักสููตร
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วััตถุุประสงค์์
1. สนัับสนุุนให้้องค์์กรมีีนโยบายสาธารณะ มาตรการ หรืือแผนงานเพื่่อ� สร้้างเสริิมสุุขภาพ ทั้้ง� ในระดัับภาคีีที่่�กำ�กั
ำ บดูู
ั แลยุุทธศาสตร์์
และแต่่ละองค์์กร
2.	ส่่งเสริิมให้้เกิิดองค์์ความรู้้� งานวิิชาการ ที่่�สนัับสนุุนการทำำ�งานสร้้างเสริิมสุุขภาวะประเด็็นต่่างๆในองค์์กร ตลอดจนฐานข้้อมููล
องค์์กรสุุขภาวะเพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน
3. สนัับสนุุนการพััฒนาศัักยภาพของภาคีีเครืือข่่าย และการสร้้างเครืือข่่ายภายในและระหว่่างกลุ่่�มองค์์กร
4. สนัับสนุุนการพััฒนาสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
5. สนัับสนุุนการสื่่�อสาร ประชาสััมพัันธ์์เพื่่�อการสร้้างเสริิมสุุขภาวะในองค์์กร
แนวทางการดำำ�เนิินงาน
แผนสร้้างเสริิมสุุขภาวะในองค์์กรได้้ดำำ�เนิินการตามยุุทธศาสตร์์การดำำ�เนิินงานการสร้้างเสริิมสุุขภาวะในองค์์กร 4 ด้้าน ดัังนี้้�
1. สร้้างเสริิมศัักยภาพเครืือข่่ายองค์์กรสุุขภาวะ และสนัับสนุุนนโยบายด้้านการสร้้างเสริิมคุุณภาพชีีวิิตขององค์์กรที่่�เอื้้อ� ต่่อการ
เป็็นองค์์กรสุุขภาวะ
2. สนัับสนุุนการพััฒนาองค์์กรให้้เป็็นฐานที่่ส� ามารถรองรัับแนวคิิดและนวััตกรรมการสร้้างเสริิมสุุขภาวะสำำ�หรัับบุคล
ุ ากรในองค์์กร
3.	ส่่งเสริิมการปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรมของคนในองค์์กรให้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ด้้านการสร้้างคุุณภาพชีีวิิตของบุุคลากรในองค์์กร
และการมีีสุุขภาพที่่�ดีี
4. สนัับสนุุนนวััตกรรมทางสัังคมเพื่่�อสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาวะในองค์์กร
กลุ่่�มแผนงาน
กลุ่่�มแผนงานการสร้้างเสริิมสุุขภาวะในองค์์กรภาคสาธารณะ
กลุ่่�มแผนงานนี้้�มีีเป้้าประสงค์์ในการสนัับสนุุนให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมสุุขภาพของคนทำำ�งานในองค์์กรและเกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลงสัังคมสิ่่�งแวดล้้อมในองค์์กรภาคสาธารณะ อัันไปประกอบไปด้้วย บุุคลากร ครอบครััวและผู้้�รัับบริิการในองค์์กร
ข้้าราชการ บุุคลากร ครอบครััว กลุ่่�มนิิสิิตนัักศึึกษาในมหาวิิทยาลััย พระสงฆ์์ พุุทธบริิษััทสี่่� และชุุมชนที่่�เกี่่�ยวข้้องในองค์์กร
พระพุุทธศาสนา ให้้มุ่่ง� ไปสู่่ก� ารเป็็นองค์์กรสุุขภาวะและเครืือข่่ายองค์์กรสุุขภาวะที่่เ� ข้้มแข็็ง เพื่่อ� เตรีียมความพร้้อมองค์์กรให้้เป็็นฐาน
รองรัับงานประเด็็นสุุขภาวะของ สสส. พััฒนานวััตกรรมทางสัังคมและองค์์เกิิดความรู้เ�้ พื่่อ� สนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาวะในองค์์กร
กลุ่่�มแผนงานการสร้้างเสริิมสุุขภาวะในองค์์กรภาคเอกชน
กลุ่่�มแผนงานนี้้�มีีเป้้าประสงค์์ในการสนัับสนุุนให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมสุุขภาพของคนทำำ�งานในองค์์กร และเกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลงสัังคมสิ่่�งแวดล้้อมในองค์์กร ครอบคลุุมบุุคลากร ครอบครััว และชุุมชนที่่�เกี่่�ยวข้้องในกลุ่่�มภาคเอกชนที่่�แสวงหากำำ�ไร
อัันได้้แก่่ สถานประกอบการ ภาคอุุตสาหกรรม การค้้าและบริิการ ทั้้�งขนาดใหญ่่ วิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม และกลุ่่�ม
ภาคเอกชนที่่�ไม่่แสวงหากำำ�ไร เช่่น องค์์กรพััฒนาเอกชน องค์์กรการกุุศล หรืือองค์์กรสาธารณประโยชน์์ ให้้มุ่่ง� ไปสู่่ก� ารเป็็นองค์์กร
สุุขภาวะและเครืือข่่ายองค์์กรสุุขภาวะที่่�เข้้มแข็็ง เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมองค์์กรให้้เป็็นฐานรองรัับงานประเด็็นสุุขภาวะของ สสส.
พััฒนานวััตกรรมทางสัังคมและองค์์เกิิดความรู้เ�้ พื่่อ� สนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาวะในองค์์กร และสร้้างความยั่่ง� ยืืนในการขัับเคลื่่อ� น
การสร้้างเสริิมสุุขภาวะในองค์์กร ด้้วยการสนัับสนุุนระบบและกลไกร่่วมกัับภาคีียุุทธศาสตร์์หลััก เพื่่�อผลัักดัันโยบายสาธารณะ
ด้้านการสร้้างเสริิมสุุขภาวะและคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของคนทำำ�งานในทุุกมิิตินำิ ำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิ และเกิิดผลอย่่างเป็็นรููปธรรม
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ภาคีีหลััก

ภาคีี
ยุุทธศาสตร์์

ภาคีี
กลุ่่�มองค์์กร
ภาคสาธารณะ

ภาคีี
กลุ่่�มองค์์กร
ภาคเอกชน

กรมควบคุุมโรค กรมสุุขภาพจิิต กรมอนามััย สำำ�นัักวิิชาการสาธารณสุุข กระทรวงสาธารณสุุข
กรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมส่่งเสริิมอุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม

มหาเถรสมาคม สำำ�นัักงานพระพุุทธศาสนาแห่่งชาติิ มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลงกรณ์์ราชวิิทยาลััย กลุ่่�มข้้าราชการพลเรืือน
กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม สำำ�นัักงานเลขาธิิการสภาผู้้�แทนราษฎร ศาลปกครอง กรมเสมีียนตรา
สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงกลาโหม สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช มหาวิิทยาลััยทัักษิิณ มหาวิิทยาลััยราชมงคลธััญบุุรีี
สถาบัันอาศรมศิิลป์์

สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย สภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย สมาคมการจััดการงานบุุคคลแห่่งประเทศไทย
กลุ่่�มอุุตสาหกรรมไฟฟ้้าอิิเล็็กทรอนิิกส์์และโทรคมนาคมไทย กลุ่่�มอุุตสาหกรรมแฟชั่่�น กลุ่่�มอุุตสาหกรรมบรรจุุภััณฑ์์
กลุ่่�มอุุตสาหกรรมเครื่่�องเรืือนและเฟอร์์นิิเจอร์์ สมาคมผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลงเพื่่�อพััฒนาแรงงาน สถาบัันวิิจััยประชากรและสัังคม
มหาวิิทยาลััยมหิิดล มหาวิิทยาลััยบููรพา มหาวิิทยาลััยราชภััฏกำำ�แพงเพชร มููลนิิธิิเสถีียรธรรมสถาน
มููลนิิธิิสถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย มููลนิิธิิสถาบัันพััฒนาการเรีียนรู้้� สมาคมนัักสร้้างสุุขภาวะองค์์กร
และสถานประกอบการภาคธุุรกิิจ

ทั้้ง� นี้้� เพื่่อ� ให้้เกิิดรููปแบบการสร้้างเสริิมสุุขภาพและคุุณภาพชีีวิิตบุคล
ุ ากรวััยทำำ�งานในกลุ่ม�่ องค์์กร ทั้้ง� ภาคสาธารณะและภาคเอกชน
ส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงของพฤติิกรรมดููแลสุุขภาพของกลุ่่�มคนวััยทำำ�งาน โดยงานสร้้างเสริิมสุุขภาพของบุุคลากรเป็็นส่่วน
หนึ่่�งของนโยบายพััฒนาบุุคลากรขององค์์กร และเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการเพิ่่�มผลผลิิตขององค์์กร
งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

กลุ่มแผนงานการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรภาคสาธารณะ

61.50

กลุ่มแผนงานการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรภาคเอกชน

57.00

การพัฒนาและบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ
รวม

126

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

1.50
120.00

แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผน 9
แผนส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย
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สถานการณ์์และแนวโน้้มที่่�เกี่่�ยวข้้อง
การมีีกิิจกรรมทางกายไม่่เพีียงพอ (Physical inactivity) เป็็นหนึ่่�งใน 5 ปััจจััยเสี่่�ยงหลัักด้้านสุุขภาพ ที่่�นำ�ำ ไปสู่่�การเจ็็บป่่วย และ
เสีียชีีวิติ ก่่อนวััยอัันควรจากกลุ่่�มโรคไม่่ติดต่
ิ อ่ (Non-communicable Diseases : NCDs) ของทั่่ว� โลกร่่วมกัับการบริิโภคเครื่อ�่ งดื่่ม�
แอลกอฮอล์์ ยาสููบ อาหารที่่�ไม่่เหมาะสมตามหลัักโภชนาการ และการสััมผััสกัับมลพิิษทางอากาศ อัันจะนำำ�ไปสู่่�การเกิิด 5 โรค
ได้้แก่่ โรคหััวใจและหลอดเลืือด โรคมะเร็็ง โรคเบาหวาน โรคระบบทางเดิินหายใจเรื้้�อรััง และภาวะทางสุุขภาพจิิต องค์์การ
อนามััยโลกระบุุว่า่ ปััจจุุบันั มีีประชากรโลกเสีียชีีวิติ จากการมีีกิจิ กรรมทางกายไม่่เพีียงพอราวปีีละ 3.2 ล้้านคน หรืือประมาณร้้อยละ
5.5 ของประชากรโลก และมีีแนวโน้้มเพิ่่�มสููงขึ้้�นเรื่่�อยๆ สำำ�หรัับประเทศไทยมีีผู้้�เสีียชีีวิิตจากกลุ่่�มโรค NCDs ถึึงร้้อยละ 75
หรืือประมาณ 320,000 คนต่่อปีี โดยการประเมิินความสููญเสีียทางเศรษฐกิิจที่่�เกิิดขึ้้�นจากกลุ่่�มโรคไม่่ติิดต่่อ ใน 4 กลุ่่�มโรคหลััก
(ไม่่รวมภาวะทางสุุขภาพจิิต) พบว่่ามีีมููลค่่าทั้้�งสิ้้�น 198,512 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นมููลค่่าถึึง 3,128 บาทต่่อหััวประชากร
หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 2.2 ของผลิิตภััณฑ์์มวลรวมประชาชาติิ ซึ่่�งถ้้านัับเฉพาะประเด็็นการขาดกิิจกรรมทางกายจะคิิดเป็็นมููลค่่า
การสููญเสีีย 5,977 ล้้านบาท แต่่หากนัับจากภาวะอ้้วนและมีีน้ำ�ำ� หนัักเกิิน ซึ่่�งสััมพัันธ์์กัับการขาดกิิจกรรมทางกายควบคู่่�กัับการ
บริิโภคอาหารไม่่เหมาะสมจะคิิดเป็็นมููลค่่าการสููญเสีีย 12,142 ล้้านบาท โดยการส่่งเสริิมให้้ประชาชนมีีกิิจกรรมทางกายที่่�
เพีียงพอมีีแนวโน้้มช่ว่ ยลดความสููญเสีียชีีวิติ จากโรคไม่่ติดต่
ิ อ่ ได้้ถึงึ 11,129 รายต่่อปีี และลดต้้นทุุนค่่ารัักษาพยาบาลได้้ถึงึ 5,977
ล้้านบาท
การมีีกิิจกรรมทางกายที่่�เพีียงพอมีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง โดยองค์์การอนามััยโลกแนะนำำ�ว่่า ประชากรที่่�มีีอายุุตั้้�งแต่่ 18 ปีีขึ้้�นไป
ควรมีีกิิจกรรมทางกายระดัับปานกลางอย่่างน้้อย 150-300 นาทีีต่่อสััปดาห์์ หรืือระดัับหนัักอย่่างน้้อย 75-150 นาทีีต่่อสััปดาห์์
ขณะที่่�ประชากรวััยเด็็ก (อายุุ 5-17 ปีี) ควรมีีกิิจกรรมทางกายระดัับปานกลางถึึงหนัักอย่่างน้้อยเฉลี่่�ย 60 นาทีีต่่อวััน
เด็็กทารกและเด็็กปฐมวััย (อายุุ 0-4 ปีี) ควรมีีกิิจกรรมทางกายหลากหลายประเภทในทุุกระดัับความเข้้มข้้น โดยที่่�เด็็กทารก
(อายุุต่ำ��ำ กว่่า 1 ปีี) ควรมีีกิจิ กรรมทางกายอย่่างน้้อย 30 นาทีีต่อ่ วัันในท่่าคว่ำ��ำ เด็็กปฐมวััย (อายุุ 1-2 ปีี) ควรมีีกิจิ กรรมทางกายอย่่างน้้อย
180 นาทีีต่่อวััน และเด็็กปฐมวััย (อายุุ 3-4 ปีี) ควรมีีกิิจกรรมทางกายอย่่างน้้อย 180 นาทีีต่่อวััน โดยมีีกิิจกรรมทางกายระดัับ
ปานกลางถึงึ หนัักอย่่างน้้อย 60 นาทีีต่อ่ วััน กิิจกรรมทางกายที่่�เพีียงพอส่่งผลดีีทั้้ง� ในมิิติขิ องการป้้องกัันโรคและการสร้้างเสริิมสุขุ
ภาพ จึึงนัับเป็็นปััจจััยที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ต่่อการยกระดัับการมีีสุขุ ภาวะของประชากรในสัังคม เริ่่มตั้้
� ง� แต่่ประชากรช่่วงวััยเด็็ก การมีีกิจิ กรรม
ทางกายสามารถส่่งเสริิมพัฒ
ั นาการทางด้้านสมองที่่ส่� ง่ ผลต่่อการรัับรู้้� ความจำำ� และสมาธิิ จึึงมีีความสััมพันั ธ์์เชิิงบวกกัับผลสััมฤทธิ์์�
ด้้านวิิชาการ ทัักษะการรู้้�คิิดเชิิงบริิหาร (Executive Function: EF) ส่่งเสริิมพััฒนาการด้้านอารมณ์์และจิิตใจ (ลดภาวะซึึมเศร้้า)
ส่่งเสริิมทัักษะในการเข้้าสัังคม ตลอดจนส่่งผลดีีอย่่างชััดเจนต่่อความแข็็งแรงของระบบหััวใจและปอด กระดููกและกล้้ามเนื้้�อ ทำำ�
ให้้ร่่างกายมีีความแข็็งแรงและคล่่องแคล่่ว ในขณะเดีียวกัันยัังช่่วยลดความเสี่่�ยงในการเป็็นโรคอ้้วนและโรคไม่่ติดต่
ิ ่อในอนาคต
ประชากรวััยทำำ�งาน การมีีกิจิ กรรมทางกายที่่�เพีียงพอจะช่่วยให้้ระบบต่่างๆ ของร่่างกายทำำ�งานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สามารถช่่วย
ป้้องกัันและลดความเสี่่ย� งในการเกิิดโรคหลายชนิิด ทั้้�งโรคติิดต่อ่ และโรคไม่่ติดต่
ิ อ่ ทั้้�งช่่วยให้้สุขุ ภาพจิิตดีี ทำำ�ให้้สามารถลดอาการ
วิิตกกัังวลและภาวะซึึมเศร้้า รวมถึึงภาวะเครีียดจากการทำำ�งาน
กลุ่่�มประชากรวััยสููงอายุุ กิิจกรรมทางกายนัับเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คััญที่่�จะช่่วยขยายช่่วงของการมีีสุุขภาวะที่่�ดีี ทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุดำำ�เนิิน
ชีีวิิตประจำำ�วัันได้้อย่่างเป็็นปกติิ สามารถช่่วยเหลืือตนเองได้้ ทั้้�งยัังป้้องกัันการหกล้้มและการบาดเจ็็บจากการหกล้้มในการทำำ�
กิิจกรรมในชีีวิิตประจำำ�วัันอัันอาจนำำ�ไปสู่่�ภาวะการป่่วยแบบติิดเตีียง สำำ�หรัับในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็นโรคไม่่ติิดต่่อแล้้ว กิิจกรรม
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ทางกายยัังสามารถช่่วยบรรเทาอาการเจ็็บป่่วยจากโรค ส่่งเสริิมให้้เกิิดสุขุ ภาพจิิตที่่�ดีี ลดภาวะซึึมเศร้้าและความเครีียด เกิิดการมีี
ปฏิิสัมพั
ั ันธ์์กัับผู้้�อื่่�นจากเข้้าร่่วมกิิจกรรมทางสัังคมด้้วย
ผลจากการติิดตามและเฝ้้าระวัังสถานการณ์์กิิจกรรมทางกายระดัับประเทศตลอดช่่วง 9 ปีีที่่�ผ่่านมา โดยสถาบัันวิิจััยประชากร
และสัังคม มหาวิิทยาลััยมหิิดล ร่่วมกัับ สสส. และกระทรวงสาธารณสุุข แสดงให้้เห็็นว่่า ในภาพรวมระดัับประเทศ ทิิศทางการมีี
กิิจกรรมทางกายของประชากรไทยมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง อััตราการเพิ่่�มขึ้้�นเฉลี่่�ยปีีละประมาณร้้อยละ 1.03 โดยเฉลี่่�ย
เพิ่่�มขึ้้�น คืือ จากร้้อยละ 66.3 ในปีี 2555 (ปีีฐานของการสำำ�รวจ) เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 74.6 ในปีี 2562 (ก่่อนสถานการณ์์โควิิด-19)
อย่่างไรก็็ตาม ในช่่วงการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ในปีี 2563 ด้้วยข้้อจำำ�กัดั ในการใช้้ชีีวิิตดัังที่่�เคยเป็็นตามปกติิ ส่่งผลให้้ระดัับ
การมีีกิจิ กรรมทางกายที่่เ� พีียงพอของคนไทยในภาพรวม ลดลงเหลืือเพีียงร้้อยละ 55.5 (ข้้อมููล เดืือนมีีนาคม 2563) และอยู่่�ที่่ร้� อ้ ยละ
65.3 (ข้้อมููล เดืือนธัันวาคม ปีี 2563)
ขณะเดีียวกััน เมื่่�อพิิจารณาสถานการณ์์พฤติิกรรมเนืือยนิ่่�งของประชากรไทย จะพบว่่าในช่่วงปีี 2555-2563 พฤติิกรรมเนืือยนิ่่�ง
ของประชากรไทยมีีการแกว่่งตััวขึ้้�นลงอยู่่�เหนืือค่่าเป้้าหมายชาติิ ตามแผนการส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกายชาติิ พ.ศ. 2561-2573 ที่่�
13 ชั่่ว� โมงต่่อวัันมาโดยตลอด และยิ่่ง� เพิ่่�มขึ้้น� สููงสุุดในช่่วงปีี 2563 ที่่�มีกี ารแพร่่ระบาดของโควิิด-19 อยู่่�ที่่� 14 ชั่่ว� โมง 32 นาทีีต่อ่ วััน
ซึ่่�งอยู่่�ในระดัับสููงกว่่าปกติิค่่อนข้้างมาก หลัักฐานยืืนยัันที่่�ชััดเจนคืือ อััตราการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตจากทุุกเครืือข่่ายในประเทศไทย
ในช่่วงเวลาดัังกล่่าวที่่เ� พิ่่มขึ้้
� น� ถึึงร้้อยละ 20 เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับช่่วงปกติิ โดยกิิจกรรมที่่�ทำ�ำ เป็็นส่่วนใหญ่่ ได้้แก่่ 1) การใช้้โทรศััพท์มืื์ อถืือ
หรืือแท็็บเล็็ตเพื่่อ� ความบัันเทิิง เช่่น ดููหนััง ละคร ฟัังเพลง เป็็นต้้น 2) การดููทีีวีี 3) การนั่่ง� ทำำ�งาน นั่่ง� ประชุุม หรืือนั่่ง� เรีียน ทั้้ง� แบบปกติิ
และแบบออนไลน์์ และจากการสำำ�รวจพบว่่าพฤติิกรรมเนืือยนิ่่�งเมื่่อ� ลดลงจะลดลงครั้้ง� ละประมาณ 10-20 นาทีี แต่่เพิ่่�มขึ้้น� จะเพิ่่�ม
ครั้้�งละ 30-40 นาทีี ซึ่่�งเป็็นรููปแบบของการถอยลดแล้้วพุ่่�งสููงขึ้้�นเพื่่�อเพิ่่�มค่่าเฉลี่่�ยเคลื่่�อนที่่� (Moving average) นั่่�นหมายความว่่า
ภายใน 10 ปีีข้้างหน้้า ระยะเวลาเฉลี่่�ยพฤติิกรรมเนืือยนิ่่�งของคนไทยอาจเพิ่่�มสููงขึ้้�นถึึง 15 ชั่่�วโมง ซึ่่�งอาจจะนำำ�มาสู่่�อุบัุ ัติิการณ์์
ของโรค NCDs ในประเทศไทยมากยิ่่�งขึ้้�น
อย่่างไรก็็ตาม แม้้ผลจากการดำำ�เนิินงานในช่่วงที่่�ผ่่านมา (ระหว่่างปีี 2555-2562) จะแสดงให้้เห็็นแนวโน้้มเชิิงบวกและทิิศทางที่่�
เหมาะสมในแง่่การกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ด้า้ นการส่่งเสริิมกิจิ กรรมทางกาย โดยพิิจารณาจากระดัับการมีีกิจิ กรรมทางกายที่่�เพีียงพอ
ของประชากรทุุกกลุ่่�มวััยอยู่่�ในระดัับที่่�สููงเกิินกว่่าร้้อยละ 70 นัับเป็็นหนึ่่�งในผลสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�องของแผน
และภาคีีเชิิงยุุทธศาสตร์์ที่่ร่� ว่ มกัันผลัักดัันกิิจกรรมตามแผนงานกระทั่่ง� เกิิดเป็็นผลลััพธ์์ทางพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ส่ง่ เสริิมการมีีสุขุ ภาวะ
ที่่�ดีีอย่่างยั่่�งยืืนในระยะยาว ทว่่าจากสถานการณ์์ที่่�ไม่่เอื้้�ออำำ�นวยทั้้�งในแง่่ของมลภาวะทางอากาศจากฝุ่่�นละออง PM 2.5 ในช่่วง
ปลายปีี 2562 รวมถึึงการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิตของประชากรตั้้�งแต่่ช่่วงต้้นปีี 2563
นัับเป็็นอุุปสรรคที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั อย่่างยิ่่ง� ต่่อการปรัับเปลี่่�ยนวิิถีชีี วิี ติ และการมีีกิจิ กรรมทางกายของประชากรไทย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� กิิจกรรม
นัันทนาการ การออกกำำ�ลัังกายและการเล่่นกีีฬากลางแจ้้งอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้
ในช่่วงระหว่่างสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 สสส. และภาคีีทุกุ ภาคส่่วน ทั้้ง� ภาครััฐ วิิชาการ และภาคประชาสัังคมต่่างๆ
ได้้เร่่งดำำ�เนิินการรณรงค์์และเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสาร เพื่่�อให้้ประชาชนมีีความรู้้�ในการป้้องกัันโรค สามารถปรัับตััวในการดำำ�เนิิน
ชีีวิติ อย่่างมีีสุขุ ภาพ ตลอดจนส่่งเสริิมการมีีกิจิ กรรมทางกายที่่�บ้า้ น (Fit From Home) ด้้วยวิิธีกี ารต่่าง ๆ โดยมีีประชาชนถึึงร้้อยละ
82.8 ที่่�ได้้รัับความรู้้� ข่่าวสารที่่�รณรงค์์และสนัับสนุุนโดย สสส. และภาคีี โดยเฉพาะกลุ่่�มประชาชนที่่�ได้้มีีการรัับข้้อมููล ข่่าวสาร
แนวทางการมีีกิิจกรรมทางกายที่่�บ้้าน จะมีีกิิจกรรมทางกายที่่�เพีียงพอมากกว่่ากลุ่่�มประชาชนที่่�ไม่่ได้้รัับข่่าวสารถึึง 1.445 เท่่า
(ข้้อมููลการสำำ�รวจพฤติิกรรมการมีีกิจิ กรรมทางกาย และพฤติิกรรมอื่่น� ในสถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19 โดยศููนย์์พัฒ
ั นา
องค์์ความรู้้�ด้้านกิิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีีแพค)
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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การมีีกิิจกรรมทางกายเพีียงพอของประชากรไทย
โดย ศููนย์์พััฒนาองค์์ความรู้้�ด้้านกิิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีีแพค)
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ระยะเวลาเนืือยนิ่่�งต่่อวัันของประชากรไทย
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ความสอดคล้้องกัับแผนระดัับสากลและระดัับชาติิ
แผนส่่งเสริิมกิจิ กรรมทางกาย สนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพตามเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) ซึ่่�งการส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกายจะส่่งผลโดยตรงต่่อเป้้าหมายที่่� 3 คืือ การมีีสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีสำำ�หรัับ
คนในทุุกวััย (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) โดยเฉพาะเกณฑ์์การลดอััตราตายก่่อน
วััยอัันควรจากโรคไม่่ติิดต่่อ โดยเน้้นการป้้องกัันและลดความรุุนแรงของโรคและการสนัับสนุุนสุุขภาพจิิตและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
ภายในปีี 2573 นอกจากนี้้ยั� งั มีีส่ว่ นสนัับสนุุน เป้้าหมายที่่� 2: ยุุติคิ วามหิิวโหย บรรลุุความมั่่�นคงทางอาหารและยกระดัับโภชนาการ
และส่่งเสริิมเกษตรกรรมที่่�ยั่่ง� ยืืน (End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable
agriculture) ในส่่วนของการร่่วมสนัับสนุุนเกณฑ์์พััฒนาการสมวััยของเด็็กเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมาย เป้้าหมายที่่� 11 ในเรื่่�องการทำำ�
ให้้เมืืองและการอยู่่�อาศััยมีีความปลอดภััย มีีภููมิิต้้านทานและยั่่�งยืืน ซึ่่�งสนัับสนุุนในส่่วนเกณฑ์์ของการจััดการที่่�อยู่่�อาศััย
ในชุุมชนแออััดเมืืองให้้เข้้าถึึงสุุขภาวะ และความพึึงพอใจในการเข้้าถึึงขนส่่งสาธารณะ
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ความเชื่่�อมโยงกัับแผนปฏิิบััติิการส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกายระดัับโลก (Global Action Plan on Physical Activity: GAPPA)
ขององค์์การอนามััยโลกใน 4 กลยุุทธ์์หลััก คืือ (1) การสร้้างบรรทััดฐานสัังคมกระฉัับกระเฉง (Active society) (2) การสร้้างสภาพ
แวดล้้อมที่่�เอื้้อ� ต่่อการมีีกิจิ กรรมทางกาย (Active environment) (3) การสร้้างโอกาสต่่อการมีีกิจิ กรรมทางกาย (Active people)
และ (4) การสร้้างระบบสนัับสนุุนที่่�เอื้้�อต่่อการมีีกิิจกรรมทางกาย (Active system)
ความสอดคล้้องกัับนโยบายระดัับชาติิ ได้้แก่่ แผนการส่่งเสริิมกิจิ กรรมทางกายระดัับชาติิ พ.ศ. 2561-2573 ที่่มี� แี นวทาง (1) ส่่งเสริิม
กิิจกรรมทางกายทุุกกลุ่่�มวััย (2) ส่่งเสริิมกิจิ กรรมทางกายทุุกพื้้น� ที่่� และ (3) พััฒนาระบบสนัับสนุุน ที่่มี� คี วามสอดคล้้องกัับรััฐธรรมนููญ
แห่่งราชอาณาจัักรไทย พ.ศ.2560 ยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่่�งเป็็นแผนหลัักของการพััฒนาประเทศและ
เป้้าหมายของการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน รวมทั้้�งการปรัับโครงสร้้างประเทศไทย 4.0
ในปีี พ.ศ.2563 องค์์การอนามััยโลกเสนอแนวทางการลงทุุนเพื่่อ� ส่่งเสริิมกิจิ กรรมทางกาย 8 ด้้าน ได้้แก่่ (1) โปรแกรมเต็็มรููปแบบ
ของโรงเรีียนในการส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกาย (2) การสััญจรที่่�เอื้้�อต่่อการใช้้ชีวิี ิตอย่่างกระฉัับกระเฉงสำำ�หรัับประชากรทุุกกลุ่่�มวััย
(3) ผัังเมืืองที่่�เอื้้�อต่่อการมีีกิิจกรรมทางกายและนัันทนาการ (4) ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสุุขภาพให้้ความสำำ�คััญและใช้้กิิจกรรมทางกาย
เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพที่่�ดีี (5) การสื่่�อสารรณรงค์์สร้้างวััฒนธรรมกิิจกรรมทางกายในชีีวิิตประจำำ�วััน (6) การส่่งเสริิมกิิจกรรมกีีฬา
ระดัับสากลและกิิจกรรมมวลชนเพื่่�อการส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกาย (7) การส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกายในสถานที่่�ทำำ�งาน และ (8)
การจััดการสภาพแวดล้้อมในชุุมชนให้้ประชาชนเข้้าถึึงการส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกายได้้อย่่างเท่่าเทีียมและทั่่�วถึึง ซึ่่�งทั้้�งหมด
มีีความสอดรัับและสนัับสนุุนกััน โดยแผนส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกาย สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ ได้้นำำ�มา
พััฒนาเป็็นแนวทางกลยุุทธ์์ของแผนตามเป้้าหมายในการส่่งเสริิมกิจิ กรรมทางกายและลดพฤติิกรรมเนืือยนิ่่ง� ระยะ 10 ปีี และ 3 ปีี
จุุดเน้้นของแผน
การจััดทำ�ำ แผนหลัักระยะ 3 ปีี (พ.ศ. 2565 - 2567) ของแผนส่่งเสริิมกิจิ กรรมทางกาย มีีการกำำ�หนดทิิศทางการดำำ�เนิินงานให้้เป็็น
ไปตามทิิศทางและเป้้าหมาย ระยะ 10 ปีี (พ.ศ. 2565-2574) ของ สสส. และสอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ระดัับชาติิ พร้้อมทั้้�งจาก
สถานการณ์์ปััจจุุบััน ที่่�ประชากรไทยทุุกกลุ่่�มวััยมีีระดัับการมีีกิิจกรรมทางกายที่่�เพีียงพอลดลง ร่่วมกัับพฤติิกรรมเนืือยนิ่่�งสููงขึ้้�น
แผนส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกายในช่่วง 3 ปีี (2565-2567) จึึงมีีเป้้าหมายที่่�สำำ�คััญเพื่่�อพลิิกฟื้้�นระดัับการมีีกิิจกรรมทางกายของคน
ไทยทุุกช่่วงวััยและทุุกระดัับให้้กลัับคืืนมาโดยกำำ�หนดค่่าเป้้าหมายในการทำำ�งานอ้้างอิิงตามค่่าเป้้าหมายทั้้ง� ในระดัับชาติิ และนานาชาติิ
ตามข้้อตกลงที่่�ประเทศไทยตกลงไว้้ในสนธิิสััญญาและแผนเชิิงยุุทธศาสตร์์ต่่างๆ โดยมุ่่�งเน้้นการทำำ�งานให้้มีีความสอดคล้้องและ
สนัับสนุุนการปรัับตััวต่่อชีีวิติ วิิถีใี หม่่ของประชาชนท่่ามกลางการระบาดของโรคโควิิด-19 ในปััจจุุบันั และเตรีียมพร้้อมสู่่ก� ารใช้้ชีวิี ติ
อย่่างมีีสุุขภาพที่่�ดีีในอนาคต โดยกำำ�หนดจุุดเน้้นการดำำ�เนิินงานของแผน ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
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1. รณรงค์์แนวทางการมีีกิจิ กรรมทางกายของคนทุุกกลุ่มวั
�่ ยั ในยุุค  Next Normal โดยเน้้นความร่่วมมืือในการพััฒนาแนวทาง
หรืือรููปแบบการมีีกิิจกรรมทางกายในยุุค Next Normal เพื่่�อเผยแพร่่ให้้เกิิดการทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อสุุขภาพของคนทุุกลุ่่�มวััย
โดยเฉพาะการจุุดประกายให้้เกิิดวััฒนธรรมของการใช้้ชีีวิิตที่่�กระฉัับกระเฉงโดยเริ่่�มจากครอบครััว
2. สร้้างการรัับรู้้�กิจิ กรรมทางกายในระดัับสาธารณะ โดยเน้้นการสร้้างการรัับรู้้�กิจิ กรรมทางกายในยุุค Next Normal ในระดัับ
	สาธารณะเพื่่อ� เพิ่่ม� ความรู้้� ความตระหนััก และการกระตุ้้�นพฤติิกรรมของกลุ่่�มเป้้าหมายให้้ดำ�ำ เนิินชีีวิติ ด้้วยความกระฉัับกระเฉง
3. สร้้างมหกรรมสุุขภาพออนไลน์์ให้้เกิิดขึ้้�นและต่่อยอดในอนาคต โดยเน้้นการพััฒนากิิจกรรม ส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกายเมื่่�อ
อยู่่�ที่่บ้� า้ น และการสื่่อ� สารเพื่่อ� ให้้ความรู้้� สร้้างความตระหนัักและความสำำ�คัญ
ั ของกิิจกรรมทางกาย หรืือแม้้กระทั่่�งแคมเปญใน
การสร้้างแรงจููงใจให้้มีีกิิจกรรมทางกายเพื่่�อสุุขภาพที่่�ดีี เพื่่�อสอดคล้้องกัับชีีวิิตวิิถีีใหม่่และกระตุ้้�นให้้กลุ่่�มคนทุุกวััยมีีระดัับ
	กิิจกรรมทางกายที่่�เพีียงพอ
4. ส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกายในกลุ่่�มเด็็กวััยเรีียนทั้้�งในบ้้าน โรงเรีียน ชุุมชนอย่่างมีีคุุณภาพ/ปลอดโรค/ปลอดภััย โดยจุุดเน้้น
	ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั คืือการสนัับสนุุนให้้เกิิดความร่่วมมืือและการวางรากฐานด้้านนโยบาย กลยุุทธ์์ ของสถานศึึกษา และศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็ก
เพื่่�อส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนหรืือแม้้กระทั่่�งเด็็กเล็็กต่ำำ��กว่่า 5 ปีี ได้้มีีโอกาสในการมีีกิิจกรรมทางกายทั้้�งแบบมีีโครงสร้้างและไม่่มีี
โครงสร้้าง พััฒนางานวิิจัยั /องค์์ความรู้้�นวััตกรรม การรณรงค์์สื่อ�่ สาร และเครื่่อ� งมืือวััดผล รวมไปถึงึ การลดพฤติิกรรมเนืือยนิ่่�ง
5. ส่่งเสริิมกิจิ กรรมทางกายในกลุ่ม�่ เสี่่ย� ง/กลุ่มที่่
�่ มี� กี ารเคลื่่อ� นไหวน้้อย และกลุ่ม�่ เปราะบาง โดยใช้้ชุมช
ุ นเป็็นฐาน และเน้้นและ
	ผลัักดัันให้้เกิิดการวางรากฐานและการขยายผล ทั้้�งการจััดสภาพแวดล้้อมในชุุมชน มีีการอบรม พััฒนา และการให้้คำ�ปรึึ
ำ กษา
ของผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านสุุขภาพ Medical Lifestyle (Health Care) ที่่เ� น้้นการให้้กิจิ กรรมทางกายเปรีียบเสมืือนยาในการป้้องกััน
และแก้้ไขปััญหาสุุขภาพของกลุ่่�มเป้้าหมาย
6. ส่่งเสริิมกิจิ กรรมทางกาย/ลดพฤติิกรรมเนืือยนิ่่ง� ในสถานประกอบการ โดยเน้้นการส่่งเสริิมให้้พนักั งาน/บุุคลากร ในหน่่วยงาน
ได้้มีีโอกาสในการมีีกิิจกรรมทางกายอย่่างเพีียงพอ ส่่งเสริิมให้้เกิิดวััฒนธรรมด้้านสุุขภาพ รัับรู้้�ถึึงประโยชน์์ของกิิจกรรมทาง
กาย เกิิดการดำำ�เนิินการในการสร้้างพื้้น� ที่่ที่่� เ� อื้้อ� ต่่อการมีีกิจิ กรรมทางกาย และมีีโปรแกรมส่่งเสริิมกิจิ กรรมทางกายตามสถานที่่�
	ต่่างๆ ผ่่านการดำำ�เนิินงานด้้านนโยบายของผู้้�บริิหารและผู้้�ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในการกำำ�หนดนโยบายขององค์์กร
7. พััฒนาและขยายผลต้้นแบบเมืืองสุุขภาวะเพื่่�อรองรัับวิิถีีชีีวิติ ใหม่่ โดยเน้้นการสร้้างความร่่วมมืือกัับภาคีีและหน่่วยงานที่่�
เกี่่ย� วข้้อง เพื่่อ� ขยายผลต้้นแบบ ผลัักดัันให้้เกิิดนโยบายหรืือแผนปฏิิบัติั กิ ารอย่่างเป็็นรููปธรรมเพื่่อ� วางรากฐานของเมืืองสุุขภาวะ
เช่่น การปรัับปรุุงทางเดิินเท้้า ระบบขนส่่งสาธารณะ โดยดำำ�เนิินการจััดสรรให้้โรงเรีียน สถานบริิการ สวนสาธารณะ พื้้�นที่่�
	สัันทนาการ และสถานที่่�ทำ�ำ งาน มีีถนนที่่�เชื่่อ� มต่่อกััน สามารถเดิินและปั่่�นจัักรยานไปยัังจุุดหมาย หรืือเอื้้อ� ให้้ประชาชนใช้้ชีวิี ติ
อย่่างกระฉัับกระเฉง และปลอดภััย
8. พััฒนาระบบสนัับสนุุน และนวััตกรรมเพื่่�อส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกายอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีระบบเฝ้้าระวัังสถานการณ์์
ฐานข้้อมููล ระบบสารสนเทศ ด้้านกิิจกรรมทางกายและพฤติิกรรมทางสุุขภาพในมิิติที่่ิ �เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อสนัับสนุุนกระบวนการ
	ค้้นหาประเด็็น การออกแบบ และตััดสิินใจเชิิงนโยบาย กลไกผลัักดัันให้้เกิิดนโยบาย มาตรการหรืือกลไกขยายผลนโยบาย
รวมถึงึ การติิดตามและประเมิินผลการทำำ�งานตามตััวชี้้�วััด เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานนั้้�นแม่่นยำำ�ตรงกัับเป้้าหมายที่่�วางไว้้
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เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน
สััดส่่วนประชากรกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรมกัับ สสส. และภาคีีเครืือข่่าย มีีกิิจกรรมทางกายเพีียงพอเพิ่่�มขึ้้�น
ตััวชี้้�วััดหลััก

1

เกิิดฐานข้้อมููลการจััดการองค์์ความรู้้�
และพื้้�นที่่�สุุขภาวะต้้นแบบที่่�มีก
ี ารจััดรููปแบบ
ให้้เหมาะสมกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย อย่่างน้้อย

2

1 กรณีี

1 ฐานข้้อมููล

3

เกิิดกลไกการขัับเคลื่่�อนและประเมิินผล
ตามแผนส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกาย

พ.ศ.2561-2573

เกิิดการนำำ�ใช้้ประโยชน์์จากฐานข้้อมููลต่่างๆ ของแผน
เพื่่�อพััฒนา หรืือขัับเคลื่่�อนนโยบาย อย่่างน้้อย

4

เกิิดต้้นแบบหรืือรููปแบบในการส่่งเสริิมกิิจกรรมทาง
กายยุุค Next Normal ใน5 กลุ่่ม
� เป้้าหมาย ได้้แก่่
เด็็กเล็็ก เด็็กและเยาวชน วััยทำำ�งาน ผู้้�สููงอายุุ
และกลุ่่�มเปราะบาง ที่่�มีีเครืือข่่ายนำำ�ไปใช้้
เผยแพร่่หรืือขยายผล อย่่างน้้อย

5 รููปแบบ
5

เกิิดความร่่วมมืือกัับภาคีีเครืือข่่ายหลัักในการพััฒนากิิจกรรมรณรงค์์ เพื่่�อให้้ประชาชนในระดัับสาธารณะ ตระหนััก
และรัับรู้้�ถึึงประโยชน์์ของกิิจกรรมทางกาย ไม่่น้้อยกว่่า

ร้้อยละ 50

ตััวชี้้�วััดร่่วม
1. เกิิดกลไกบริิหารจััดการกลางเพื่่�อพััฒนาชุุดความรู้้� เครื่่�องมืือสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน บริิหารจััดการเครืือข่่าย สำำ�หรัับการ
	ส่่งเสริิมการมีีวิิถีีชีีวิิตสุุขภาวะทั้้�ง 4 มิิติิ และสนัับสนุุนการทำำ�งานเชิิงพื้้�นที่่� องค์์กร กลุ่่�มประชากร และระบบบริิการสุุขภาพ
2. เกิิดชุดุ ความรู้้� เครื่่อ� งมืือสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน บริิหารจััดการเครืือข่่ายเพื่่อ� สนัับสนุุนการกระจายโอกาสในระดัับพื้้�นที่่ผ่� า่ น
โครงการสร้้างเสริิมสุุขภาพที่่�มุ่่�งผลลััพธ์์การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมสุุขภาวะ (Healthy Lifestyle)

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

133

แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่�อส่่งเสริิมความรู้้� ความตระหนััก และโอกาสเพื่่�อให้้บุุคคลทุุกกลุ่่�มและทุุกช่่วงวััยได้้ตระหนัักถึึงการมีีกิิจกรรมทางกายที่่�
เพีียงพอและลดพฤติิกรรมเนืือยนิ่่�งที่่�ส่่งผลต่่อภาวะโรคไม่่ติิดต่่อ (NCDs)
2. เพื่่�อสร้้างค่่านิิยมและบรรทััดฐานของสัังคมให้้เห็็นและเข้้าใจถึึงประโยชน์์ของการมีีกิิจกรรมทางกาย และเกิิดการยกระดัับ
ความร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วนในการดำำ�เนิินงาน
3. เพื่่อ� ส่่งเสริิมสร้า้ งสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้อ� ต่่อการมีีกิจิ กรรมทางกายสำำ�หรัับคนทุุกกลุ่่�มทุุกช่่วงวััย ให้้มีกิี จิ กรรมทางกายในวิิถีชีี วิี ติ ใหม่่
4. เพื่่�อพััฒนาระบบสนัับสนุุนการทำำ�งานด้้านส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกายให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ
กลุ่่�มเป้้าหมายและขอบเขตการดำำ�เนิินงาน
สามารถแบ่่งกลุ่่�มเป้้าหมายออกเป็็น 2 กลุ่่�ม ดัังนี้้�
1. กลุ่่�มเป้้าหมายตามช่่วงวััย ได้้แก่่ เด็็กและเยาวชน (ต่ำำ��กว่่า 5 ปีี, 5-17 ปีี) วััยผู้้�ใหญ่่ (18-59) ปีี และวััยผู้้�สููงอายุุ (60 ปีีขึ้้�นไป)
รวมถึึงกลุ่่�มประชากรที่่�มีีการเคลื่่�อนไหวน้้อยและหรืือกลุ่่�มเปราะบาง อาทิิ กลุ่่�มผู้้�ป่่วยเรื้้�อรััง (NCDs) กลุ่่�มคนพิิการ เป็็นต้้น
2. กลุ่ม�่ เป้้าหมายเชิิงพื้้�นที่่ก� ารดำำ�เนิินงาน (Setting) ได้้แก่่ บ้้าน ละแวกบ้้าน สถานศึึกษา สถานประกอบการ ชุุมชน ศาสนสถาน
	พื้้�นที่่�สาธารณะ พื้้�นที่่�ย่่านเมืือง และพื้้�นที่่�เสมืือนออนไลน์์
แนวทางดำำ�เนิินงาน
1. การสนัับสนุุนภาคีีภาคนโยบาย ภาคประชาสัังคม และภาควิิชาการในการเร่่งรณรงค์์ เพื่่�อสร้้างการรัับรู้้� ความเข้้าใจ ความ
ตระหนััก และการทราบถึึงประโยชน์์ของการมีีกิิจกรรมทางกายทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมเพื่่�อให้้เกิิดบรรทััดฐานของสัังคมที่่�
กระฉัับกระเฉงไม่่เนืือยนิ่่�ง
2. การส่่งเสริิมและทำำ�งานร่่วมกัับภาคีีเชิิงยุุทธศาสตร์์ระดัับกระทรวงเพื่่�อยกระดัับแนวทางการส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกายในวิิถีี
ชีีวิิตแบบ Next Normal ในประชากรทุุกกลุ่่�ม
3. การพััฒนาและขยายผลต้้นแบบการส่่งเสริิมกิจิ กรรมทางกายในพื้้�นที่่�ที่่ส� อดคล้้องกัับวิิถีชีี วิี ติ ของประชากรทุุกกลุ่่�มวััย เพื่่อ� ให้้
เกิิดโอกาสในการเข้้าถึึงและมีีประสบการณ์์ตรงในการมีีกิิจกรรมทางกายในระดัับวิิถีีชีีวิิต
4. การสนัับสนุุนให้้เกิิดการพััฒนาระบบสนัับสนุุนการทำำ�งานด้้านส่่งเสริิมกิจิ กรรมทางกายที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ ทั้้�งในแง่่มิติิ ขิ องฐาน
	ข้้อมููล งานวิิจััย นวััตกรรม กลไกการขัับเคลื่่�อนนโยบาย รวมถึึงการวิิเคราะห์์และจััดการความเสี่่�ยงต่่อการเปลี่่�ยนแปลงและ
	อุุบััติิการณ์์ในสัังคม
แนวทางการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ของแผนส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกาย ปีี พ.ศ. 2565
แผนส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกาย พััฒนาแนวทางการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ให้้มีีความเหมาะสมและรองรัับกัับชีีวิิตวิิถีีใหม่่แบบ
Next Normal โดยกำำ�หนดให้้มีี ยุุทธศาสตร์์ 3 Actives ขึ้้�นเพื่่�อเป็็นยุุทธศาสตร์์หลัักในการทำำ�งานด้้านการส่่งเสริิมกิิจกรรม
ทางกายร่่วมกัับภาคีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยยุุทธศาสตร์์ดัังกล่่าวมุ่่�งเน้้นให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์�จากการดำำ�เนิินงานให้้สนัับสนุุนและ
	สอดคล้้องกัับห่่วงโซ่่ผลลััพธ์์ (Chain of Outcome) ตามเป้้าหมาย 10 ปีีของ สสส. โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
• Active People : ส่่งเสริิมให้้คนกระฉัับกระเฉง ผ่่านการส่่งเสริิมความรู้้� ความตระหนััก และโอกาสเพื่่�อให้้บุุคคลทุุก
		 กลุ่่�มและทุุกช่่วงวััย มีีกิิจกรรมทางกายอย่่างเพีียงพอ โดยส่่งเสริิมและกระตุ้้�นปััจจััยภายในตััวบุุคคลให้้มีีความรอบรู้้�
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		 ทางกาย (Physical literacy) และความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ (Health literacy) ในการออกแบบและสร้้างโอกาสในการ
		 มีีกิิจกรรมทางกายในวิิถีีชีีวิิตที่่�เหมาะสมตามช่่วงวััย
• Active Environment : สภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้อ� ต่่อกิิจกรรมทางกาย เป็็นการจััดปัจั จััยกระตุ้้�นจากภายนอก (Extrinsic factor)
		มุ่่�งเน้้นการจััดการสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการมีีกิิจกรรมทางกาย ไม่่ว่่าจะเป็็นการจััดการสภาพแวดล้้อมในโรงเรีียนทั้้�ง
		 โปรแกรมการเรีียนการสอน สภาพแวดล้้อม ฯลฯ การส่่งเสริิมการสััญจรที่่เ� อื้้อ� ต่่อการใช้้ชีวิี ติ อย่่างกระฉัับกระเฉงสำำ�หรัับ
		ประชากรทุุกกลุ่่�ม การสร้้างผัังเมืืองที่่�เอื้้�อต่่อการมีีกิิจกรรมทางกายและนัันทนาการ การส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกายใน
		สถานที่่�ทำ�ำ งาน และการจััดการสภาพแวดล้้อมในชุุมชนให้้ประชาชนเข้้าถึงึ การส่่งเสริิมกิจิ กรรมทางกายได้้อย่่างเท่่าเทีียม
		 และทั่่�วถึึง
• Active Society : สัังคมกระฉัับกระเฉง เป็็นการสร้้างค่่านิิยมของสัังคมที่่�เห็็นและเข้้าใจถึงึ ประโยชน์์ของการมีีกิจิ กรรม
		 ทางกาย และการยกระดัับความร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วน เพื่่�อให้้เกิิดบรรทััดฐานของสัังคมที่่�กระฉัับกระเฉงไม่่เนืือยนิ่่�ง
		 โดยการสรรสร้้างปััจจััยเอื้้�อและสนัับสนุุนให้้เกิิดการเชื่่�อมต่่อระหว่่างปััจจััยภายในตััวบุุคคลและปััจจััยสภาพแวดล้้อม
		 ภายนอกอย่่างเหมาะสมตามบริิบทสัังคม กระทั่่�งกลายเป็็นสัังคมสุุขภาวะ (Healthy Society) ที่่�มีีการรัับรู้้� ทราบถึึง
		ประโยชน์์ และค่่านิิยมในการให้้ความสำำ�คััญกัับการใช้้ชีีวิิตอย่่างกระฉัับกระเฉงไม่่เนืือยนิ่่�ง
		 ขณะเดีียวกััน เพื่่�อเป็็นการสนัับสนุุนให้้กระบวนการทำำ�งานตามประเด็็นเชิิงยุุทธศาสตร์์ข้้างต้้นประสบผลสำำ�เร็็จตาม
		 เป้้าหมาย แผนส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกายจึึงได้้มีีการออกแบบระบบสนัับสนุุน (Active System) ที่่�มุ่่�งเน้้นการพััฒนา
		 ระบบสารสนเทศ และนวััตกรรมที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพเพื่่อ� การส่่งเสริิมกิจิ กรรมทางกาย โดยระบบจะสนัับสนุุนทั้้ง� ในแง่่ของ
		ข้้อมููล องค์์ความรู้้� ชุุดความรู้้�ต้้นแบบ นวััตกรรม รวมถึงึ กลไกเพื่่อ� พััฒนานโยบายหรืือมาตรการเพื่่อ� แนวทางการขัับเคลื่่อ� น
		 เชิิงนโยบาย ทั้้�งหมดนี้้�เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินยุุทธศาสตร์์เป็็นไปตามเป้้าหมาย
กรอบแนวคิิดเชิิงยุุทธศาสตร์์แผนส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกาย (Conceptual framework)
เป้าหมาย 10 ปี

ประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ และลดภาวะการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อ (NCDs)

เป้าหมาย 3 ปี

ประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
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อย่างเสมอภาค บ้าน โรงเรียน วัด ชุมชน
ย่าน และเมือง

Ac
Ac

ย ุท

ธศ

tiv

การมีกิจกรรมทางกายในวิถีชีวิตที่เหมาะสม
ตามช่วงวัย เด็กเล็ก 0-5 ปี, เด็กโต 5-17 ปี,
วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง
tiv e e o ple
P

e E n vir o n m e

A cti

ve Society

าสตร

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงประสบการณ์
การมีกิจกรรมทางกาย ออกกําลังกาย และ
กีฬา เกิดเป็นค่านิยมในการให้ความสําคัญ
กับการใช้ชีวิตอนย่างกระฉับประเฉง

nt

ิน
์ก า ร ดํา เ น

งา

น

ระบบสนับสนุนการดําเนินงาน : ระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ตด
ิ ตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน การจัดการฐานข้อมูลและองค์ความรู้
พัฒนางานวิจย
ั และนวัตกรรม กลยุทธ์การสือ
่ สารเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนามาตรการหรือนโยบาย พัฒนากลไกขับเคลือ
่ นนโยบายสูก
่ ารปฏิบต
ั ิ

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

135

แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรอบแนวคิิดเชิิงยุุทธศาสตร์์แผนส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกาย (Conceptual framework) มีียุุทธศาสตร์์สำำ�คััญ 3 ประการ ได้้แก่่
1) การส่่งเสริิมให้้คนมีีวิถีิ ชีี วิี ติ กระฉัับกระเฉง (Active People) 2) การจััดสภาพแวดล้้อมให้้เอื้้อ� ต่่อการมีีกิจิ กรรมทางกาย (Active
Environment) 3) ส่่งเสริิมสังั คมที่่�กระฉัับกระเฉง (Active Society) ทั้้�งนี้้� ยัังมีีระบบและกลไกสนัับสนุุนที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั คืือ ระบบติิดตาม
เฝ้้าระวัังข้้อมููลและสถานการณ์์ การจััดการฐานข้้อมููลและองค์์ความรู้้� การพััฒนางานวิิจััยและนวััตกรรมกลยุุทธ์์การสื่่�อสารเชิิง
ยุุทธศาสตร์์ การพััฒนามาตรการหรืือนโยบาย และการพััฒนากลไกขัับเคลื่่�อนนโยบายสู่่�การปฏิิบััติิ
กลุ่่�มแผนงาน
ประกอบด้้วย 4 กลุ่่�มแผนงาน ได้้แก่่
1. กลุ่่�มแผนงานส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกายในชีีวิิตประจำำ�วัันตามกลุ่่�มวััย
2. กลุ่่�มแผนงานส่่งเสริิมพื้้�นที่่�และปััจจััยแวดล้้อมสุุขภาวะที่่�เอื้้�อต่่อกิิจกรรมทางกาย
3. กลุ่่�มแผนงานทุุนอุุปถััมภ์์กีีฬา
4. กลุ่่�มแผนงานควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ (NCDs)
มีีสาระสำำ�คััญโดยสัังเขป ดัังนี้้�
กลุ่่�มแผนงานส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกายในชีีวิิตประจำำ�วัันตามกลุ่่�มวััย
ภารกิิจและแนวทางการดำำ�เนิินงาน
1.	พััฒนาชุุดความรู้้� งานวิิชาการ และนวััตกรรม ที่่�พร้้อมเผยแพร่่ เพื่่�อส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกายฟื้้�นฟููสภาพจิิตใจ แบบชีีวิิต
	วิิถีีใหม่่ (Next Normal) โดยเน้้นการส่่งเสริิมโปรแกรมเต็็มรููปแบบในโรงเรีียนเพื่่�อส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกายในกลุ่่�มวััยเด็็ก
กลุ่่�มวััยผู้้�ใหญ่่ เน้้นการป้้องกัันการเกิิดโรคจากการทำำ�งาน (Office syndrome) และการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพกลุ่่�มวััยทำำ�งานเพื่่อ�
รองรัับการพััฒนาเขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก Eastern Economic Corridor (EEC) ในกลุ่่�มวััยสููงอายุุเน้้นการมีีกิจิ กรรม
ทางกายเพื่่อ� คงระดัับความยืืดหยุ่่�นทางกายลดการพลััดตกหกล้้ม และในกลุ่่�มเปราะบาง การมีีกิจิ กรรมทางกายเพื่่อ� สร้้างเสริิม
	สุุขภาพทั้้�งยัังช่่วยฟื้้�นฟููสภาพจิิตใจ
2.	พััฒนาชุุดความรู้้�กิิจกรรมทางกายที่่�เชื่่�อมโยงกัับการลดรอยโรคที่่�เกี่่�ยวข้้อง ป้้องกัันโรคและลดความรุุนแรงของโรคไม่่ติิดต่่อ
ให้้คนมีีวิิถีีชีวิี ิตสุุขภาวะ (Healthy lifestyle)
3.	พััฒนาเครื่่อ� งมืือสำำ�รวจ และวััดผล ระบบการติิดตามประเมิินผล ฐานข้้อมููลทางวิิชาการ ฐานข้้อมููลสุุขภาพระดัับบุุคคล ด้้าน
	กิิจกรรมทางกายและสุุขภาพของประชาชนไทย ที่่นำ� �ม
ำ าใช้้ประโยชน์์ต่อ่ การดำำ�เนิินยุุทธศาสตร์์ของแผน เพื่่อ� สร้้างเป็็นมาตรฐาน
	ร่่วมในหน่่วยงานยุุทธศาสตร์์ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง อาทิิ การสำำ�รวจการมีีกิจิ กรรมทางกายที่่�เพีียงพอของประชากรไทยทุุกกลุ่่�มวััย และ
การวััดผลตอบแทนทางสัังคมของการส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกาย
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การขัับเคลื่่�อนสัังคม
1. รณรงค์์สร้้างความตระหนัักในความสำำ�คััญ และเผยแพร่่ความเข้้าใจประเด็็นการมีีกิิจกรรมทางกายในชีีวิิตประจำำ�วัันรููปแบบ
ชีีวิิตวิิถีีใหม่่ เพื่่�อสร้้างกระแสและค่่านิิยมการมีีกิิจกรรมทางกายในวิิถีีชีีวิิตให้้เกิิดขึ้้�นในสัังคม ด้้วยการสนัับสนุุนองค์์ความรู้้�
	กิิจกรรม และการสื่่อ� สารรณรงค์์อย่่างกว้้างขวาง โดยกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ให้้สอดคล้้องกัับกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�จำ�ำ แนกตามกลุ่่�มวััย
ได้้แก่่ กลุ่่�มวััยเด็็ก กลุ่่�มวััยทำำ�งาน และกลุ่่�มวััยสููงอายุุ รวมไปถึึงประชากรกลุ่่�มเปราะบาง
2.	สนัับสนุุนกลุ่่�ม หน่่วยงาน องค์์กร ชุุมชนและท้้องถิ่่น� ให้้เป็็นภาคีีร่ว่ มขัับเคลื่่อ� นการออกแบบและดำำ�เนิินงานกิิจกรรมทางกาย
	ที่่�เหมาะสมสอดคล้้องกัับกลุ่่�มวััยต่่างๆ ในพื้้�นที่่� (Settings) ตามยุุทธศาสตร์์ของแผน การขัับเคลื่่�อนนโยบาย เน้้นการเชื่่�อม
	ประสานหน่่วยงานหลัักที่่�เกี่่�ยวข้้องในการร่่วมขัับเคลื่่�อนนโยบายการส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกาย ร่่วมกัับหน่่วยงานหลัักสำำ�คััญ
เช่่น กระทรวงสาธารณสุุข กระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา กระทรวงมหาดไทย หน่่วยงานทั้้�งภาครััฐและเอกชน เป็็นต้้น
โครงการหลััก
ประกอบด้้วย อาทิิ โครงการวิิจััยเพื่่�อสร้้างสรรค์์ต้้นแบบกิิจกรรมทางกาย และลดพฤติิกรรมเนืือยนิ่่�งในยุุคชีีวิิตวิิถีีใหม่่ในทุุกกลุ่่�ม
เป้้าหมายหลััก โครงการวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมเพื่่�อส่่งเสริิมโอกาสการส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกาย โครงการศููนย์์พััฒนาองค์์
ความรู้้�ด้า้ นกิิจกรรมทางกายประเทศไทย โครงการพััฒนาข้้อเสนอหรืือมาตรการนโยบายส่่งเสริิมกิจิ กรรมทางกายกลุ่่�มวััยทำำ�งาน โครงการ
รณรงค์์การส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกายส่่งเสริิมการเดิิน โครงการพััฒนาข้้อเสนอและการขัับเคลื่่�อนข้้อเสนอเชิิงนโยบายสาธารณะ
เพื่่�อส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกายของประเทศไทย การวิิเคราะห์์ผลตอบแทนทางสัังคม (SROI) ในประเด็็นการส่่งเสริิมกิิจกรรมทาง
กาย ฯลฯ
กลุ่่�มแผนงานส่่งเสริิมพื้้�นที่่�สุุขภาวะที่่�เอื้้�อต่่อกิิจกรรมทางกาย
ภารกิิจและแนวทางการดำำ�เนิินงาน
1.	พััฒนาเครืือข่่ายนัักวิิชาการพื้้�นที่่�สุขุ ภาวะร่่วมกัับสถาบัันวิิชาการ สมาคมวิิชาชีีพด้้านผัังเมืือง สถาปััตยกรรม และสิ่่ง� แวดล้้อม
โดยมุ่่�งการจััดการองค์์ความรู้้� และกลไกการจััดการองค์์ความรู้้�ด้้านพื้้�นที่่�สุุขภาวะจากบทเรีียนประเทศไทย เพื่่�อวางแผนไปสู่่�
การยกระดัับความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานหลัักที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.	ขัับเคลื่่อ� นกระแสสัังคม และพััฒนาข้้อเสนอเชิิงนโยบายสาธารณะ เพื่่อ� ให้้เกิิดการดำำ�เนิินงานโดยหน่่วยงานต่่างๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง
ในการจััดการพื้้�นที่่�หรืือโครงสร้้างทางกายภาพที่่�เอื้้�อต่่อการเดิิน และใช้้จัักรยานในชีีวิิตประจำำ�วััน
3.	ผลัักดัันหน่่วยงานระดัับท้้องถิ่่�น ให้้มีีการจััดการพื้้�นที่่�สุุขภาวะเพื่่�อส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกาย และการออกกำำ�ลัังกายในชีีวิิต
	ประจำำ�วััน สำำ�หรัับกลุ่่�มผู้้�ด้้อยโอกาส หรืือกลุ่่�มคนที่่�เข้้าไม่่ถึึงการบริิการ เพื่่�อลดช่่องว่่างของความไม่่เป็็นธรรมทางสุุขภาพ
โครงการหลััก
ประกอบด้้วยโครงการหลััก อาทิิ โครงการฐานข้้อมููลและกลไกการขัับเคลื่่อ� นพื้้�นที่่�สุขุ ภาวะเพื่่อ� ส่่งเสริิมการเดิิน การพััฒนาต้้นแบบ
พื้้�นที่่�สุุขภาวะระดัับชุุมชน ระดัับย่่านในเขตเมืืองที่่�เข้้าถึึงได้้ร่่วมกัับองค์์การอนามััยโลก การบููรณาการงานพื้้�นที่่�สุุขภาวะร่่วมกัับ
แผนและหน่่วยงานต่่างๆ ในการร่่วมพััฒนาพื้้�นที่่�สุุขภาวะในเขตเมืือง โดยใช้้องค์์ความรู้้� เครื่่�องมืือ และตััวอย่่างของแผนส่่งเสริิม
กิิจกรรมทางกาย ฯลฯ
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กลุ่่�มแผนงานทุุนอุุปถััมภ์์กีีฬา
ภารกิิจและแนวทางการดำำ�เนิินงาน
1.	สนัับสนุุนกิิจกรรมกีีฬาให้้เป็็นกีีฬาปลอดเครื่่�องดื่่ม� แอลกอฮอล์์และบุุหรี่่� และสนัับสนุุนพื้้�นที่่�ในและรอบบริิเวณสนามกีีฬาให้้
	ปลอดเครื่อ�่ งดื่่ม� แอลกอฮอล์์และบุุหรี่่ต� ามกฎหมาย โดยใช้้กลไกทุุนอุุปถัมภ์
ั กี์ ฬี าและการสื่่อ� สารรณรงค์์เพื่่อ� สร้้างความตระหนััก
ในกลุ่่�มเป้้าหมาย
2.	สนัับสนุุนกิิจกรรมกีีฬา (Mass Sport Participation) ให้้เป็็นกลไกสำำ�คัญ
ั ในการขัับเคลื่่อ� นเพื่่อ� สร้้างสัังคมสุุขภาวะและค่่านิิยม
ให้้ประชาชนทุุกกลุ่่�มวััยออกกำำ�ลัังกายและเล่่นกีีฬาเพื่่อ� สุุขภาพ
3. แสวงหาองค์์กรพัันธมิิตรร่่วมทุุน (Co-sponsorship) ในการขัับเคลื่่�อนกิิจกรรมการออกกำำ�ลัังกายเพื่่�อสุุขภาพ และกีีฬาที่่�
	ปลอดเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์และบุุหรี่่�
โครงการหลััก
ประกอบด้้วยโครงการหลััก อาทิิ โครงการทุุนอุุปถัมภ์
ั กี์ ฬี าระดัับชาติิ โครงการทุุนอุุปถัมภ์
ั กี์ ฬี าระดัับภููมิิภาคและจัังหวััด โครงการ
สนัับสนุุนความร่่วมมืือกัับสมาคมกีีฬาที่่�ร่ว่ มรณรงค์์ให้้เป็็นกีีฬาปลอดเหล้้าปลอดบุุหรี่่� ค่่ายผู้้�นำำ�เยาวชน โครงการสนัับสนุุนกิิจกรรม
กีีฬาตามนโยบายของรััฐบาล โครงการสื่่�อสารรณรงค์์ส่่งเสริิมค่่านิิยมกีีฬาปลอดเหล้้าปลอดบุุหรี่่� ฯลฯ
กลุ่่�มแผนงานควบคุุมกลุ่่�มโรคไม่่ติิดต่่อ (NCDs)
ภารกิิจและแนวทางการดำำ�เนิินงาน
1. เชื่่�อมประสาน บููรณาการการทำำ�งานกัับสำำ�นัักโรคไม่่ติิดต่่อ กรมควบคุุมโรค ซึ่่�งเป็็นองค์์กรหลัักในระบบสุุขภาพที่่�รัับผิิดชอบ
งานด้้านการควบคุุมโรคไม่่ติดต่
ิ ่อ
2.	พััฒนาชุุดความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอิิทธิิพลของ 5 ปััจจััยเสี่่�ยง ที่่�ส่่งผลก่่อให้้เกิิดกลุ่่�มโรคไม่่ติิดต่่อ
3.	สื่่อ� สารรณรงค์์เพื่่อ� สร้้างแรงจููงใจในการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมสุุขภาพให้้กับั ประชาชนทั่่�วไป ประชาชนในกลุ่่�มเสี่ย�่ ง และกลุ่่�ม
	ผู้้�ป่่วยกลุ่่�มโรคไม่่ติิดต่่อ
โครงการหลััก
ประกอบด้้วยโครงการหลััก อาทิิ โครงการความร่่วมมืือของประเทศไทยภายใต้้กรอบองค์์การอนามััยโลกประจำำ�ปีี ค.ศ. 2017–2021
(WHO-RTG CCS on NCDs 2017-2021) โครงการยกระดัับขยายวง การสร้้างเสริิมสุุขภาพ ลดเสี่่�ยง และป้้องกัันโรคไม่่ติิดต่่อ
ด้้วยทีีมหมอครอบครััว และ โครงการวิิเคราะห์์ต้้นทุุน-ประสิิทธิิผลนโยบายส่่งเสริิมสุุขภาพเพื่่�อป้้องกัันโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรัังด้้วย
โปรแกรม OneHealth Tool ฯลฯ
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ภาคีีหลััก
หน่่วยงานภาครััฐระดัับชาติิ และท้้องถิ่่�น ที่่�มีีนโยบายส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกาย การออกกำำ�ลัังกาย และกีีฬาเพื่่�อสุุขภาพ อาทิิ กระทรวงสาธารณสุุข
กระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา กระทรวงศึึกษาธิิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวััฒนธรรม กระทรวงคมนาคม การกีีฬาแห่่งประเทศไทย
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น กรุุงเทพมหานคร ฯลฯ
องค์์กรกีีฬาภาครััฐ และเอกชนที่่ดำ
� ำ�เนิินกิิจกรรมส่่งเสริิมการออกกำำ�ลัังกายและกีีฬาเพื่่�อสุุขภาพ อาทิิ สมาคมกีีฬาระดัับชาติิและระดัับจัังหวััด
หน่่วยงานกีีฬาภาครััฐ สมาพัันธ์์และชมรมกีีฬาเพื่่�อสุุขภาพ สมาคมสื่่�อมวลชนกีีฬา ฯลฯ
สถาบัันวิิชาการ หน่่วยงานวิิจััย และภาคประชาสัังคม ที่่�ส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกาย อาทิิ สถาบัันการพลศึึกษา สถาบัันวิิชาการด้้านวิิทยาศาสตร์์การกีีฬา
สถาบัันวิิชาการด้้านเวชศาสตร์์ฟื้้�นฟูู เทคนิิคการแพทย์์ ศููนย์์พััฒนาองค์์ความรู้้�ด้้านกิิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) เครืือข่่ายการออกกำำ�ลัังกายเพื่่�อ
สุุขภาพ สื่่�อมวลชนด้้านสุุขภาพและกีีฬา กลุ่่�มวิิชาชีีพทางการแพทย์์ กลุ่่�มวิิชาชีีพด้้านอาหารและโภชนาการ กลุ่่�มวิิชาชีีพด้้านการออกแบบและการผัังเมืือง
เครืือข่่ายสิ่่�งแวดล้้อม เครืือข่่ายควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ ฯลฯ
เครืือข่่ายสากลด้้านกิิจกรรมทางกายในชีีวิิตประจำำ�วััน อาทิิ International Society for Physical Activity and Health (ISPAH) Global Advocacy
for Physical Activity (GAPA) Prince Mahidol Award Foundation Active Living Research, International Society for Behavioral
Nutrition and Physical Activity (ISBNPA) Global Report Card on Physical Activity World Cycling Alliance (WCA) Japan Sport
Association (JSPO) ASEAN University Network – Health Promotion Network (AUN-HPN) Active Healthy Kids Global Alliance ฯลฯ
เครืือข่่ายที่่ร่
� ่วมขัับเคลื่่�อนการป้้องกัันโรคไม่่ติิดต่่อ (NCDs) ทั้้�งภาครััฐ ภาควิิชาการ และภาคประชาสัังคม อาทิิ หน่่วยงานสัังกััดกระทรวงสาธารณสุุข
(กรมควบคุุมโรค กรมอนามััย กรมสุุขภาพจิิต และสำำ�นัักปลััดกระทรวง เป็็นต้้น) กระทรวงอื่่น
� ๆ เครืือข่่าย Asian University Network-Health Promotion
Network (AUN-HPN) สถาบัันวิิจััยระบบสาธารณสุุข สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ สำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ ศููนย์์วิิจััยและวิิชาการ
(ด้้านกิิจกรรมทางกาย อาหาร บุุหรี่่� เหล้้า) สมาพัันธ์์เครืือข่่าย NCDs แห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงานพััฒนานโยบายสุุขภาพระหว่า่ งประเทศ (IHPP)
และโครงการประเมิินเทคโนโลยีีและนโยบายด้้านสุุขภาพ (HITAP) มููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิ ฯลฯ

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

กลุ่มแผนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำ�วัน

70.00

ตามกลุ่มวัย
กลุ่มแผนงานส่งเสริมพื้นที่และปัจจัยแวดล้อมสุขภาวะ

70.00

ที่เอื้อต่อกิจกรรมทางกาย
กลุ่มแผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา

30.00

กลุ่มแผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs)

20.00

งานบูรณาการและบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ
การพัฒนาและบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ
รวม
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7.00
3.00
200.00

139

แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผน 10
แผนระบบสื่อ
และวิถีสุขภาวะ
ทางปัญญา
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สรุุปสถานการณ์์และแนวโน้้ม
ความผัันผวน ไม่่แน่่นอน ซัับซ้้อน และคลุุมเครืือ ซึ่่�งเป็็นลัักษณะสำำ�คััญของโลกในศตวรรษที่่� 21 แสดงตััวผ่่านปรากฏการณ์์ที่่�ก่่อ
ให้้เกิิดผลกระทบต่่อสัังคมทั่่�วโลก เช่่น การเข้้าสู่่โ� ลกดิิจิทัิ ลั อย่่างสมบููรณ์์ การเป็็นสัังคมสููงวััย โลกไร้้พรมแดน การขาดแคลนทรััพยากร
ความแปรปรวนของสภาพภููมิิอากาศ และการคุุกคามจากโรคอุุบัติั ใิ หม่่ นั่่น� คืือ การระบาดของโรคโควิิด-19 ที่่�เกิิดขึ้้น� ทั่่�วโลกตั้้ง� แต่่ปีี
พ.ศ. 2562 และยัังไม่่มีแี นวโน้้มว่า่ จะยุุติลิ งในอนาคตอัันใกล้้ ส่่งผลให้้สังั คมไทยเผชิิญความเสี่่ย� งอย่่างฉัับพลัันและรุุนแรงในทุุกมิิติิ
และนำำ�ไปสู่่�การใช้้ “ชีีวิิตวิิถีีใหม่่” โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งด้้านการดููแลสุุขภาพ การดำำ�เนิินกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ และการปฏิิสััมพัันธ์์
ทางสัังคม จนกลายเป็็นมาตรฐานในการใช้้ชีีวิิตของคนไทยและคนทั่่�วโลกในปััจจุุบัันอย่่างไม่่อาจหลีีกเลี่่�ยง
สถานการณ์์และแนวโน้้มสำ�คั
ำ ญ
ั ดัังกล่่าวส่่งผลโดยตรงต่่อระบบสื่่อ� และสุุขภาวะทางปััญญาอย่่างลึึกซึ้้ง� จากการที่่�คนไทยต้้องใช้้ชีวิี ติ
วิิถีีใหม่่อย่่างไม่่ทัันตั้้�งตััว และเผชิิญกัับผลกระทบทางด้้านชีีวิิตความเป็็นอยู่่�จากภาวะเศรษฐกิิจถดถอย ผนวกกัับความวิิตกกัังวล
ในเรื่่อ� งการดููแลสุุขภาพจากการระบาดของเชื้้อ� โรคและการฉีีดวัคั ซีีนป้้องกัันโรค อัันเป็็นสถานการณ์์ทับั ซ้้อนปััญหาของระบบสื่่อ�
และสิ่่ง� ที่่�คุกุ คามสุุขภาวะทางปััญญาที่่�มีอี ยู่่เ� ดิิม เช่่น สภาพเสมืือน “ดาบสองคม” ของสื่่อ� ยุุคใหม่่ที่่ยั� งั ขาดระบบกำำ�กับั ควบคุุม ขาด
กลไกเฝ้้าระวัังเนื้้�อหาด้้านลบในสื่่�อดิิจิิทััล ขณะที่่�ประชาชนยัังขาดทัักษะเท่่าทัันสื่่�อสมััยใหม่่ (Media Information and Digital
Literacy: MIDL) และความรอบรู้้�การใช้้สื่อ�่ เพื่่อ� สุุขภาวะ (Health literacy) จนกระทบสุุขภาวะทุุกมิิติิ ร่่วมด้้วยปััญหาความขััดแย้้ง
แบ่่งขั้้�วแบ่่งฝ่่าย ความขััดแย้้งทางความคิิดของผู้้�คนแต่่ละช่่วงวััยอัันส่่งผลต่่อความสััมพัันธ์์ในสถาบัันครอบครััว ความเหลื่่�อมล้ำำ��
ทางสัังคมและสุุขภาพ “ช่่องว่่างทางดิิจิทัิ ัล” (Digital divide) ซึ่่�งเป็็นความเหลื่่�อมล้ำำ�� ในการเข้้าถึึงสารสนเทศและความรู้้� และ
วิิถีีการเรีียนรู้้�ของคนไทยที่่�ก้้าวไม่่ทัันการเปลี่่�ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่่� 21 เป็็นต้้น
แม้้ว่า่ หลัังการระบาดของโรคโควิิด-19 รายงาน World Happiness Report 2021 ระบุุว่า่ ประเทศไทยเป็็นประเทศที่่�มีคี วามสุุข
เป็็นอัันดัับ 2 ในภููมิิภาคอาเซีียน /71 แต่่ปัญ
ั หาสุุขภาพจิิตของคนไทยมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างเห็็นได้้ชัดั เจน ดัังสะท้้อนผ่่านอััตราการ
ฆ่่าตััวตายของคนไทยที่่สูู� งขึ้้น� โดยสาเหตุุของการฆ่่าตััวตายในกลุ่่�มของคนที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิิจมีีแนวโน้้มเพิ่่มขึ้้
� น� /72
ขณะที่่�จำ�ำ นวนคนที่่�มีภี าวะอ่่อนล้้าทางอารมณ์์อยู่่�ที่่� ร้้อยละ 6 และในกลุ่่�มเปราะบางหรืือคนที่่�มีปัี ญ
ั หาสุุขภาพจิิตอยู่่แ� ล้้ว คนที่่�ต้อ้ ง
กัักตััว และญาติิ มีีถึึง ร้้อยละ 19 นอกจากนี้้� จำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการสายด่่วนสุุขภาพจิิต 1323 อัันเกิิดจากความเครีียดเกี่่�ยวกัับ
โควิิด-19 ในปีี พ.ศ.2564 ยัังเพิ่่มขึ้้
� น� กว่่าปีีที่่ผ่� า่ นมาแบบก้้าวกระโดด เป็็น 1.8 แสนคน ภายในเดืือนมกราคม 2564 เพีียงเดืือนเดีียว /73
สำำ�หรัับวิิธีีคลายความเครีียดที่่�มีีการระบุุว่่าเป็็นที่่�นิิยมมากที่่�สุุด ได้้แก่่ การออกไปเที่่�ยวและจัับจ่่ายซื้้�อของ /74 ขณะที่่�กิิจกรรมอััน
มีีคุณ
ุ ค่่าและเป็็นที่่�ยึึดเหนี่่ย� วต่่อจิิตใจ อย่่างเช่่น การสวดมนต์์ข้า้ มปีี การจััดกิจิ กรรมทางศาสนา จำำ�เป็็นต้้องงดเพื่่อ� ป้้องกัันการแพร่่
ระบาดโรค ข้้อมููลเหล่่านี้้�สะท้้อนให้้เห็็นว่่า คนไทยจำำ�นวนมากกำำ�ลัังสููญเสีียความรู้้�สึึกถึึงเป้้าหมายของชีีวิิตและคุุณค่่าของตนเอง
ไม่่เห็็นความสำำ�คัญ
ั ของการมีีสัมพั
ั นั ธ์์กับั ผู้้�อื่น�่ ขาดความตระหนัักรู้้�เท่่าทัันอารมณ์์ ความรู้้�สึึก และการกระทำำ�ของตนเอง และความ
สามารถในการปรัับตััวเมื่่�อเผชิิญปััญหาใหม่่ ๆ สมทบด้้วยความเสี่่�ยงต่่อการขาดศรััทธาหรืือสิ่่�งยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจให้้เกิิดความสมดุุล

/71 Positioning, “ฟิินแลนด์์” แชมป์์ประเทศที่่�คน “มีีความสุุข” ที่่�สุุดในโลก 4 ปีีซ้้อน “ไทย” ติิดอัันดัับ 54”, (2564), เข้้าถึึงได้้จาก: https://positioningmag.com/1324285
/72 BBC News, “ฆ่่าตััวตาย : ตััวเลขคนไทยปลิิดชีีพตััวเองไต่่ระดัับขึ้้�นระหว่่างการระบาดของโควิิด-19”, (2564), เข้้าถึึงได้้จาก: https://www.bbc.com/thai/thailand-57721370
/73	ฉััตร์์ชััย นกดีี, “เผยสถิิติิปีี 63 ฆ่่าตััวตายสููง แนะสำำ�รวจความเครีียด”, (2564), เข้้าถึึงได้้จาก: https://www.thaihealth.or.th/Content/54014-เผยสถิิติิปีี 63
ฆ่่าตััวตายสููง แนะสำำ�รวจความเครีียด.html
/74 ฐานเศรษฐกิิจ, “สวนดุุสิิตโพลเผย คนไทยเครีียด “ของกิินของใช้้แพง”, (2563), เข้้าถึึงได้้จาก: https://www.thansettakij.com/general-news/449859
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สถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19 เปรีียบเสมืือนคลื่่�นยัักษ์์ที่่�ถาโถมสู่่�สัังคมไทยและสัังคมโลก สร้้างผลกระทบอย่่างใหญ่่
หลวงต่่อทุุกผู้้�คนโดยไม่่ได้้จำำ�กััดเชื้้�อชาติิศาสนา การสููญเสีียที่่�ส่่งผลต่่อสุุขภาวะในทุุกมิิติิที่่�บุุคคลเผชิิญ ทั้้�งการสููญเสีีย
สภาพความสมบููรณ์์ของร่่างกายจากผลกระทบของโรค การสููญเสีียรายได้้และความสามารถทางเศรษฐกิิจ ไปจนถึึงการสููญเสีีย
บุุคคลอัันเป็็นที่่รั� กั ในครอบครััว ส่่งผลต่่อความบอบช้ำำ�� ของจิิตใจที่่จำ� �ำ เป็็นต้้องได้้รับั การเยีียวยาฟื้้น� ฟููด้้วยกระบวนการสุุขภาวะทาง
ปััญญา ที่่�จะช่่วยสนัับสนุุนให้้ผู้้�คนได้้กลัับมาใช้้ชีีวิิตอย่่างเป็็นปกติิท่่ามกลางและหลัังสถานการณ์์โควิิด-19
อย่่างไรก็็ตาม การแสดงออกถึึงจิิตสาธารณะในสัังคมไทยยัังคงดำำ�เนิินสืืบเนื่่�องท่่ามกลางวิิกฤติิด้้วยเช่่นกััน ทั้้�งด้้านการระดมเงิิน
และสิ่่�งของบริิจาคเพื่่�อสนัับสนุุนหน่่วยงานสาธารณสุุขและผู้้�ได้้รัับผลกระทบจากโรคระบาดโควิิด-19 และงานอาสาสมััคร
บรรเทาปััญหา ทั้้�งในโลกกายภาพและออนไลน์์ โดยไม่่ต้้องรอผ่่านกลไกของรััฐหรืือองค์์กรที่่�เป็็นตััวกลาง /75 กระนั้้�น สิ่่�งที่่�
จำำ�เป็็นต้้องตระหนัักคืือยิ่่�งสถานการณ์์ผ่่านพ้้นไปนานขึ้้�นจะทำำ�ให้้คนส่่วนใหญ่่ไปสู่่�สภาวะหมดแรงจููงใจในการทำำ�ตามแนวทาง
ชีีวิติ วิิถีใี หม่่เพื่่อ� ป้้องกัันโรคระบาดจากความเหนื่่อ� ยล้้า (Pandemic fatigue) และนำำ�ไปสู่่อ� ารมณ์์ พฤติิกรรม และการรัับรู้้�ด้า้ นลบ
ในที่่�สุดุ /76
ชีีวิิตวิิถีีใหม่่ที่่�อยู่่�ในกรอบมาตรการรัักษาระยะห่่างทางสัังคม ประกอบกัับความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีดิิจิิทัลที่่
ั �ทำำ�ให้้สามารถเข้้า
ถึึงและใช้้งานระบบการสื่่อ� สารออนไลน์์ได้้ง่่าย ตอบสนองความต้้องการที่่�หลากหลายได้้ดีี ผลัักดัันให้้คนทุุกวััยต้้องดำำ�เนิินกิิจวััตร
แทบทุุกด้้านผ่่านสื่่�อออนไลน์์ ข้้อมููลจำำ�นวนผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทยและเวลาที่่�ใช้้กัับสื่่�อออนไลน์์เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
สะท้้อนภาพสื่่�อดิิจิิทััลเพิ่่�มอิิทธิิพลสููงยิ่่�งขึ้้�น โดยทุุกวัันนี้้� ร้้อยละ 75 ของประชากรใช้้อิินเทอร์์เน็็ต จำำ�นวนผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตใน
ประเทศไทยเพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องจาก 26 ล้้านคนในปีี พ.ศ. 2556 เป็็น 50 ล้้านคนในปีี พ.ศ. 2563 /77
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47,558,923

45,189,944

50,078,068

2557

2558

2559

2560

2561

/75	สถาบัันวิิจััยประชากรและสัังคม มหาวิิทยาลััยมหิิดล, “รายงานสุุขภาพคนไทย 2564:COVID-19 มหัันตภััยร้้ายเขย่่าโลก”. (2564), น. 161
/76	มติิชนออนไลน์์, “จิิตแพทย์์เตืือนรััฐ ปชช.เหนื่่�อยล้้าเบื่่�อ-เซ็็งโควิิด แนะเปิิดบางกิิจกรรมให้้ผ่่อนคลาย”, (2564),
เข้้าถึึงได้้จาก: https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2761107
/77	สำำ�นัักงานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ, “ผลการสำำ�รวจข้้อมููลอิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทย”, (2564)
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50,105,259

2556

43,873,732

2563

39,466,260

2562

2562

2563

27,653,927

2561

จำำ�นวนผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต

26,140,473

11 ชั่วโมง 25 นาที

2560

10 ชั่วโมง 22 นาที

2559

10 ชั่วโมง 5 นาที

2558

6 ชั่วโมง 35 นาที

2557

6 ชั่วโมง 24 นาที

6 ชั่วโมง 54 นาที

2556

7 ชั่วโมง 12 นาที

4 ชั่วโมง 36 นาที

ชั่่�วโมงการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตของคนไทย

แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้้านเวลาเฉลี่่�ยที่่�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตอยู่่�ที่่� คนละ 11 ชั่่�วโมง 25 นาทีีต่่อวััน จำำ�นวนผู้้�ใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
และช่่วงอายุุ 13-24 ปีี ใช้้เวลากัับสื่่�อออนไลน์์มากที่่�สุุด คืือมากกว่่า 6 ชั่่�วโมงต่่อวััน นอกจากนี้้� ประเด็็นสำำ�คััญที่่�ไม่่อาจมองข้้าม
คืือ อายุุเริ่่�มต้้นที่่�เข้้าถึึงสื่่�อดิิจิิทััลลดลงเรื่่�อยๆ จนอยู่่�ที่่� 2 ปีีเท่่านั้้�น /78 เมื่่�อแบ่่งตามเจนเนอเรชััน พบว่่า กลุ่่�ม Gen Y (อายุุ 20-39
ปีี) มีีการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตมากที่่�สุุดอยู่่�ที่่� 12 ชั่่�วโมง 26 นาทีี รองลงมาคืือ Gen Z (อายุุน้้อยกว่่า 20 ปีี) จำำ�นวน 12 ชั่่�วโมง 8 นาทีี
ขณะที่่�กลุ่่�ม Gen X (อายุุ 40-55 ปีี) จำำ�นวน 10 ชั่่�วโมง 20 นาทีี ส่่วน Baby Boomer (อายุุ 56-74 ปีี) มีีการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตอยู่่�ที่่�
8 ชั่่�วโมง 41 นาทีี ตามลำำ�ดัับสาเหตุุที่่�ภาพรวมจำำ�นวนชั่่�วโมงการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในวัันธรรมดาเพิ่่�มมากขึ้้�น และกลุ่่�ม Gen Z และ
Gen Y ที่่�อยู่่�ในวััยเรีียน/วััยทำำ�งานเป็็นกลุ่่�มที่่�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตเฉลี่่�ยต่่อวัันมากที่่�สุุดนั้้�น มาจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โควิิด-19 ที่่�มีีมาตรการปิิดสถานศึึกษาให้้ทำำ�การเรีียนการสอนแบบออนไลน์์ และที่่�ทำำ�งานส่่วนใหญ่่มีีนโยบายการทำำ�งานแบบ
Work from Home /79
ด้านที่ 1

ด้านที่ 2

ด้านที่ 3

ด้านที่ 4

การเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย

วิเคราะห์ วิพากษ์
และประเมิน

สร้างสรรค์เนื้อหา
และข้อมูล

ประยุกต์ใช้
และสร้างการเปลี่ยนแปลง

70%

73%

86%

71%

ผลการสำำ�รวจสถานการณ์์การรู้้�เท่่าทัันสื่่อ� สารสนเทศและดิิจิทัิ ลั ของเด็็กไทย พ.ศ. 2563-2564 โดย สสส.ร่่วมกัับ กลุ่่�มสาขาวิิชา
เทคโนโลยีีการจััดการระบบสารสนเทศ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล และสถาบัันสื่่อ� เด็็กและเยาวชน ภาพรวมเด็็กไทย
อายุุ 6-12 ปีี มีีผลคะแนนเฉลี่่�ยที่่� ร้้อยละ 75 โดยมีีคะแนนด้้านการเข้้าถึึงสื่่�อสารสนเทศและใช้้เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ัลอย่่างปลอดภััย
ที่่� ร้้อยละ 70 ด้้านวิิเคราะห์์ วิิพากษ์์และประเมิิน ร้้อยละ 73 ด้้านสร้้างสรรค์์เนื้้�อหาและข้้อมููล ร้้อยละ 86 ด้้านประยุุกต์์ใช้้และ
สร้้างการเปลี่่�ยนแปลง ร้้อยละ 71/80 ชี้้�ให้้เห็็นว่่าเด็็กไทยควรได้้รัับการพััฒนาทัักษะการเข้้าถึึงสื่่�อ ทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์ และ
การประยุุกต์์ใช้้สื่่�อด้้วยบทบาทความเป็็นพลเมืืองดิิจิิทััล หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องควรร่่วมกัันสนัับสนุุนส่่งเสริิมการรู้้�เท่่าทัันสื่่�อ
สารสนเทศ และดิิจิทัิ ลั ของเด็็กไทย รวมถึงึ การผลิิตสื่่อ� อย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อเด็็ก กระตุ้้�นให้้เด็็กไทยเกิิดความฉลาดทางดิิจิทัิ ลั
สามารถใช้้สื่่�อได้้อย่่างปลอดภััยและสร้้างสรรค์์
นอกจากนี้้� ผลสำำ�รวจพบว่่า เด็็กอายุุ 9-12 ปีี เคยพบการกลั่่�นแกล้้งในโลกออนไลน์์ (Cyberbullying) โดยเป็็นทั้้�งผู้้�กระทำำ�และ
เป็็นเหยื่่�อจากการถููกกระทำำ�โดยไม่่รู้้�ตััว เคยถููกกลั่่�นแกล้้งผ่่านโลกออนไลน์์ ร้้อยละ 42 กลั่่�นแกล้้งเพื่่�อนในโลกออนไลน์์ ร้้อยละ
26 เคยเห็็นภาพโป๊๊เปลืือย และเว็็บไซต์์การพนััน ร้้อยละ 83 โดยเคยเห็็นบ่่อย ร้้อยละ 39 และเคยเห็็นบ้้าง ร้้อยละ 44 /81 ยััง
สะท้้อนปััญหาความเสี่่�ยงจากสื่่�อออนไลน์์ของเด็็กเยาวชน ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องมีีกลไกและมาตรการในการแก้้ไขและป้้องกัันปััญหา
ดัังกล่่าว

/78 คณะนิิเทศศาสตร์์และนวััตกรรมการจััดการ สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์, “การศึึกษาการใช้้สื่่�อดิิจิทัิ ัลของเด็็กและเยาวชนไทยในอนาคต และข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย” , (2564)
/79	สำำ�นัักยุุทธศาสตร์์ สำำ�นัักงานพััฒนาธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์, “รายงานผลการสำำ�รวจพฤติิกรรมผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตประเทศไทย ปีี 2563”, (2564), น. 23-30
/80	สสส. ร่่วมกัับ กลุ่่�มสาขาวิิชาเทคโนโลยีีการจััดการระบบสารสนเทศ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล และสถาบัันสื่่�อเด็็กและเยาวชน,
“ผลสำำ�รวจสถานการณ์์เท่่าทัันสื่่�อ สารสนเทศและดิิจิิทััล ของเด็็กไทย 2563-2564”. (2564), เข้้าถึึงได้้จาก: https://midlkids.com
/81	มููลนิิธิิอิินเทอร์์เน็็ตร่่วมพััฒนาไทย, “การสำำ�รวจสถานการณ์์เด็็กไทยกัับภััยออนไลน์์ ประจำำ�ปีี 2563”, (2563), น. 3-7
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ในขณะที่่�ปััญหาการระบาดของข้้อมููลบิิดเบืือนและข่่าวลวงได้้เพิ่่�มระดัับความรุุนแรง สะท้้อนจากผลสำำ�รวจพฤติิกรรมผู้้�ใช้้
อิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทยประจำำ�ปีี พ.ศ.2563 โดยสำำ�นัักงานพััฒนาธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (สพธอ.) /82 พบว่่า
กลุ่่�มตััวอย่่างร้้อยละ 94.7 เคยพบเห็็นข่่าวปลอมบนอิินเทอร์์เน็็ตซึ่่ง� สอดคล้้องกัับผลการสำำ�รวจออนไลน์์ด้า้ นการตรวจสอบข่่าวลวง
จััดทำำ�โดย Cofact /83 พบว่่า ร้้อยละ 97 เคยพบข่่าวลวงหรืือข้้อมููลบิิดเบืือน โดย ร้้อยละ 63 พบในช่่องทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์เช่่น
เฟซบุ๊๊�ก ไลน์์ ทวิิตเตอร์์ ร้้อยละ 37 พบจากบุุคคลในครอบครััว เพื่่อ� น ที่่ทำ� �ำ งาน โดยมองว่่าสาเหตุุของการเกิิดข่า่ วลวงวนซ้ำำ�� เกิิดจาก
การขาดความร่่วมมืือของบางแพลตฟอร์์มสื่อ�่ สัังคมออนไลน์์ในการแก้้ปัญ
ั หาร้้อยละ 26 ความมีีอคติิต่อ่ ประเด็็นเนื้้�อหาข่่าวทำำ�ให้้
เชื่่�อหรืือไม่่เชื่่�อโดยขาดการตรวจสอบร้้อยละ 28 การสื่่�อสารในแอปพลิิเคชั่่�นระบบปิิด ซึ่่�งไม่่มีีการตรวจสอบทำำ�ให้้ข่่าวลวงวนซ้ำำ��
ร้้อยละ 29 และความเกรงใจทำำ�ให้้ไม่่กล้้าเตืือนหรืือตรวจสอบข้้อมููลซึ่่�งกัันและกััน ร้้อยละ 17
สื่่�อออนไลน์์ทำำ�ให้้คนทุุกวััยกลายเป็็น ผู้้�ผลิิตสื่่�อ ผู้้�ใช้้สื่่�อ และผู้้�เผยแพร่่สื่่�อ และเสริิมพลัังให้้แสดงบทบาทพลเมืืองที่่�มีีพลัังในการ
สร้้างความเปลี่่�ยนแปลงได้้ แต่่ในขณะเดีียวกััน แรงผลัักดัันจากชีีวิิตวิิถีีใหม่่อย่่างรวดเร็็วจนไม่่มีีเวลาสำำ�หรัับการสร้้างความพร้้อม
ในเรื่่�องความเท่่าทัันดิิจิิทััล ท่่ามกลางระบบสื่่�อที่่�ขาดสมดุุล ไม่่ว่่าจะเป็็นการแพร่่ระบาดของข้้อมููลเท็็จ (Infodemic) ที่่�พบมาก
ในสื่่�อสัังคมออนไลน์์ การใช้้ถ้้อยคำำ�รุุนแรงนำำ�ไปสู่่�ความเกลีียดชััง (Hate speech) การกลั่่�นแกล้้ง ล่่อลวง การนำำ�เสนอเนื้้�อหา
ละเมิิดจรรยาบรรณของสื่่�อมวลชน ฯลฯ รวมทั้้�ง การเปิิดรัับสื่่�อจนเกิินพอดีี ทำำ�ให้้คนไทยทุุกวััยดำำ�เนิินกิิจวััตรอยู่่�ในนิิเวศสื่่�อที่่�
เสี่�ย่ งต่่อสุุขภาวะทุุกมิิติิ โดยแต่่ละกลุ่่�มวััยประสบกัับความเสี่่�ยงที่่�แตกต่่างกััน /84
ช่่องว่่างของนโยบาย เพื่่อ� สร้้างสุุขภาวะแก่่คนทุุกกลุ่่�มวััยท่่ามกลางสถานการณ์์ดังั กล่่าว ได้้แก่่ ขาดกลไกเฝ้้าระวัังสื่่อ� โดยมีีส่ว่ นร่่วม
ของภาคประชาสัังคมและภาครััฐ และกลไกส่่งเสริิมทัักษะเท่่าทัันสื่่�อ สารสนเทศ และดิิจิิทััล (MIDL) เพื่่�อพััฒนาคนให้้พร้้อมสู่่�
การเป็็นพลเมืืองดิิจิทัิ ลั (Digital citizenship) ในกลุ่่�มเด็็กและเยาวชนยัังขาดมาตรการและกฎหมายคุ้้�มครองภััยจากสื่่อ� ออนไลน์์
ในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุยัังขาดนโยบายส่่งเสริิมศัักยภาพของผู้้�สููงอายุุในการใช้้สื่่�อ เป็็นต้้น
การดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมา
แผนมุ่่�งเน้้นการพััฒนา “คน” ในสัังคมให้้เป็็นทั้้�งผู้้�ส่่งสารและรัับสารที่่�มีีทัักษะ “เท่่าทัันสื่่�อ สารสนเทศ และดิิจิิทััล” (Media
Information and Digital Literacy: MIDL) มีีความมั่่�นคงภายใน สามารถปรัับตััวยืืดหยุ่่�นหลัังภาวะวิิกฤติิ และเป็็นผู้้�นำำ�การ
เปลี่่�ยนแปลงผ่่านการค้้นหา พััฒนา และสร้้างเครืือข่่ายการดำำ�เนิินงาน ควบคู่่�กับั การพััฒนา “ระบบนิิเวศสื่่อ� สุุขภาวะ” ที่่เ� อื้้อ� อำำ�นวย
ให้้เกิิดการสื่่�อสารสุุขภาวะทั้้�งในส่่วนของเนื้้�อหาในสื่่�อและช่่องทางสื่่�อสาร โดยมีีความสมดุุลทั้้�งโลกออนไลน์์และโลกกายภาพ
การสร้้างสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งเชิิงพื้้�นที่่�และสิ่่�งแวดล้้อมเสมืือนจริิงให้้สนัับสนุุนการมีีวิิถีีชีีวิิตสุุขภาวะ ปรัับจุุดเน้้นสู่่�สื่่�อกระแสใหม่่ และ
การพััฒนากลไกเชิิงนโยบายและมาตรการที่่�จะเสริิมสร้้างระบบสื่่�อสุุขภาวะ โดยใช้้ กลยุุทธ์์ 3 E ประกอบด้้วย Engage เชื่่�อมโยง
ความร่่วมมืือกัับทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง Empower เสริิมสร้้างพลัังและความสามารถที่่�จำำ�เป็็นให้้แก่่กลุ่่�มเป้้าหมายหลััก Enable
สนัับสนุุนทรััพยากรและปััจจััยที่่�จำำ�เป็็นอย่่างเพีียงพอเพื่่�อให้้กลุ่่�มเป้้าหมายหลัักสามารถผลัักดัันการเปลี่่�ยนแปลงได้้สำำ�เร็็จจน
บรรลุุเป้้าหมาย

/82	มููลนิิธิอิิ ินเทอร์์เน็็ตร่่วมพััฒนาไทย, (2563)
/83 รดีี ธนารัักษ์์ และ ณภััทร เรืืองนภากุุล, “สรุุปผลการวิิจััย 1 ปีีโคแฟค: บทเรีียนและข้้อเสนอแนะการแก้้ปััญหาข่่าวลวงอย่่างยั่่�งยืืน”, (สไลด์์นำ�ำ เสนอ: 2564),
เข้้าถึึงได้้จาก: https://blog.cofact.org/cofact-survey-final2021/
/84	พนม คลี่่�ฉายา, “15 ความเสี่่�ยงบนโลกออนไลน์์ และความรอบรู้้�ทางดิิจิิทััลของคนไทย”, (2563), เข้้าถึึงได้้จาก: https://www.chula.ac.th/news/27184/.

144

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลลััพธ์์การดำำ�เนิินงานที่่�เกิิดขึ้้น� จากการขัับเคลื่่อ� นงานตามยุุทธศาสตร์์ดังั กล่่าว พบใน 3 ระดัับ ซึ่่ง� ส่่งผลสนัับสนุุนกัันและกััน ได้้แก่่
(1) ผลลััพธ์์ในระดัับปััจเจก (คน) ให้้การสนัับสนุุน ส่่งเสริิมการพััฒนาศัักยภาพคนในทุุกกลุ่่�มวััยให้้เป็็นผู้้�ใช้้และผู้้�สร้้างสรรค์์สื่่�อ
(Media users and creators) ที่่�มีทัี กั ษะด้้านการรู้้�เท่่าทัันสื่่อ� ในยุุคดิิจิทัิ ลั ควบคู่่ไ� ปกัับการมีีทักั ษะ “รอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพ” (Health
literacy) และการส่่งเสริิมสุุขภาวะทางปััญญา โดยการพััฒนาให้้นัักสื่่�อสารสุุขภาวะรู้้�จัักหน้้าที่่� มีีความรัับผิิดชอบต่่อตนเอง
และชุุมชน สามารถใช้้ศัักยภาพในการร่่วมสร้้างสรรค์์สัังคมสุุขภาวะ โดยการขัับเคลื่่�อนผ่่านการพััฒนาทัักษะเท่่าทัันสื่่�อ พื้้�นที่่�
สร้้างสรรค์์เพื่่อ� สุุขภาวะ การสร้้างเสริิมวัฒ
ั นธรรมการอ่่าน การเรีียนรู้้�เพื่่อ� พััฒนาสุุขภาวะทางปััญญา ศิิลปวัฒ
ั นธรรม (2) ผลลััพธ์์ใน
ระดัับสิ่่�งแวดล้้อม/ชุุมชน ขัับเคลื่่�อนให้้คนที่่�ได้้รัับการพััฒนาเป็็นพลเมืืองร่่วมสร้้าง “พื้้�นที่่�ดีี” ที่่�เอื้้�อให้้เกิิดสภาพแวดล้้อม
สนัับสนุุนวิิถีสุี ขุ ภาวะ ผ่่านกระบวนการสื่่อ� และพื้้�นที่่�สร้า้ งสรรค์์อย่่างมีีส่ว่ นร่่วม (3) ผลลััพธ์์ในระดัับกลไกเชิิงนโยบาย ดำำ�เนิินการ
และสนัับสนุุนภาคีีร่่วมผลัักดัันให้้เกิิดกลไกเชิิงนโยบายในทุุกระดัับเพื่่�อกลไกระบบสื่่�อที่่�ป้้องกัันพื้้�นที่่�เสี่่�ยง ทั้้�งพื้้�นที่่�จริิงและพื้้�นที่่�
เสมืือนจริิง ขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดค่่านิิยม เช่่น โครงการเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งภาคพลเมืืองในการรัับมืือโรคระบาดข้้อมููลข่่าวสาร
โดยกลไก Cofact การผลัักดัันแนวทางการเรีียนรู้้�ทัักษะเท่่าทัันสื่่�อเข้้าสู่่�ระบบการศึึกษา เป็็นต้้น
แผนได้้มุ่่�งพััฒนาศัักยภาพของนัักสื่่�อสารสุุขภาวะและผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลงด้้านสื่่�อและวิิถีีสุุขภาวะทางปััญญาหลากหลายกลุ่่�ม
อาทิิ ภาคีีเครืือข่่าย สสส. นัักสื่่อ� สารสุุขภาวะชุุมชน นัักสื่่อ� เสีียงสุุขภาวะ ครูู บุุคลากรทางสาธารณสุุข นัักเรีียน นัักศึึกษา ผู้้�สููงอายุุ
ฯลฯ เพื่่อ� ให้้เกิิดทักั ษะเท่่าทัันสื่่อ� ทัักษะการสื่่อ� สาร ทัักษะการเป็็นผู้้�นำำ�และทัักษะการตระหนัักรู้้�ในตนเอง ผ่่านประสบการณ์์ตรง
จากกระบวนการดำำ�เนิินงานอย่่างมีีส่ว่ นร่่วม และได้้มีกี ารใช้้สื่อ�่ เป็็นเครื่่อ� งมืือสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งในมิิติอิ อนไลน์์ และบนพื้้�นที่่�
กายภาพ (Online & on-ground) ซึ่่�งในการดำำ�เนิินงานในปีี พ.ศ. 2561-2564 ได้้พััฒนานัักสื่่�อสารสุุขภาวะ และผู้้�นำำ�การ
เปลี่่�ยนแปลงด้้านสื่่�อและวิิถีีสุุขภาวะทางปััญญาที่่�มีีทัักษะใน 4 ด้้าน จำำ�นวน 18,431 คน และกลุ่่�มเป้้าหมาย 8,267 คน ได้้นำำ�
ทัักษะไปใช้้ในการดำำ�เนิินกิิจกรรมในพื้้�นที่่� ชุุมชน หรืือสื่่�อสารสาธารณะ
แผนให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาต้้นแบบการขัับเคลื่่�อนและรููปแบบการดำำ�เนิินงาน (Model) สื่่�อสารเพื่่�อสุุขภาวะและวิิถีี
สุุขภาวะทางปััญญาที่่�สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ในใช้้ในพื้้�นที่่�อื่น�่ ๆ และเป็็นเครื่่อ� งมืือสำำ�หรัับการขยายผลต่่อไป โดยเกิิดกระบวนการ
สื่่�อสารเพื่่�อสุุขภาวะและวิิถีีสุุขภาวะทางปััญญาที่่�เป็็นต้้นแบบในการขัับเคลื่่�อนและสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง 33 กรณีี เกิิดการนำำ�
ต้้นแบบกระบวนการไปประยุุกต์์ใช้้ในการสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงในพื้้�นที่่� / องค์์กร 19 กรณีี ปฏิิบััติิการขัับเคลื่่�อนการสื่่�อสารเพื่่�อ
สุุขภาวะและวิิถีีสุุขภาวะทางปััญญาอย่่างต่่อเนื่่�องในพื้้�นที่่�ไม่่ต่ำำ��กว่่า 40 จัังหวััด รวมทั้้�งได้้พััฒนาพื้้�นที่่�ต้้นแบบระบบนิิเวศการ
สื่่อ� สารเพื่่อ� สุุขภาวะที่่พั� ฒ
ั นาเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้� 27 พื้้�นที่่�เกิิดกระบวนการถ่่ายทอดแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้�ให้้แก่่พื้้น� ที่่�อื่น�่ และพััฒนา
เครื่อ�่ งมืือที่่ไ� ด้้จากกระบวนการจััดการความรู้้�ที่่ส� ามารถนำำ�ไปยกระดัับและขยายผลได้้ 33 กรณีี มีีองค์์กรหรืือหน่่วยงานนำำ�เครื่อ�่ งมืือ
ไปใช้้ขยายผลการทำำ�งาน 24 กรณีี
ในด้้านการสนัับสนุุนกลไกเชิิงนโยบาย แผนได้้สนัับสนุุนให้้เกิิดการพััฒนาขัับเคลื่่�อนนโยบาย กฎหมาย มาตรการ หรืือประกาศ
ของหน่่วยงานรััฐทั้้�งในระดัับชาติิ จัังหวััด และท้้องถิ่่น� ตลอดจนข้้อตกลงของสัังคมหรืือพื้้�นที่่�ปฏิิบัติั กิ ารระดัับต่่างๆ อัันเป็็นปััจจััย
แวดล้้อมที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของการสนัับสนุุนกระบวนการสื่่อ� สารเพื่่อ� สุุขภาวะ อาทิิ กระบวนการขัับเคลื่่อ� นเชิิงนโยบายเพื่่อ� พััฒนากลไกเฝ้้า
ระวัังข่่าวลวง (Fake news) อย่่างมีีส่ว่ นร่่วมจากองค์์กรภาครััฐ องค์์กรสื่่อ� ภาควิิชาการ และภาคประชาสัังคม ภายใต้้ชื่อ�่ “โคแฟค”
(Cofact - Collaborative fact checking) อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีการประกาศเจตนารมณ์์ร่่วมของภาคีีเครืือข่่าย 39 องค์์กรแสดง
จุุดยืืนในการสกััดข่า่ วลวง ร่่วมส่่งเสริิมและสนัับสนุุนความร่่วมมืือซึ่่ง� กัันและกััน การทำำ�งานร่่วมกัับเครืือข่่ายองค์์กรตรวจสอบข่่าว
สากล (International Fact Checking Network: IFCN) จััดอบรมเสริิมศัักยภาพร่่วมตรวจสอบข่่าวลวงให้้กัับสื่่�อมวลชน
นัักวิิชาการ และผู้้�สนใจคนไทย ในหลัักสููตรอบรมออนไลน์์ระยะสั้้�นแบบนำำ�ตนเองว่่าด้้วยการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงรวมถึึงแนว
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ปฏิิบััติิที่่�ดีีในการรัับมืือกัับข้้อมููลสุุขภาพที่่�มีีอยู่่�มากมายในโลกออนไลน์์ ขณะเดีียวกัันได้้พััฒนากลไกตรวจสอบค้้นหาข้้อเท็็จจริิง
และตรวจสอบข่่าวลวงด้้านสุุขภาพ การขยายฐานผู้้�ใช้้ให้้ครอบคลุุมทุุกกลุ่่�มวััย ขยายเครืือข่่ายสร้้างชุุมชน Cofact ระดัับภููมิิภาค
การจััดเวทีีประชุุมวิิชาการงานวิิจััยข่่าวลวงด้้านสุุขภาพ เวทีีสาธารณะสื่่�อสารสัังคมเป็็นระยะๆ เพื่่�อเป็็นแนวทางการขัับเคลื่่�อน
งานเชิิงนโยบาย
ควบคู่่�กับั การขัับเคลื่่อ� นกลไกการทำำ�งานคุ้้�มครองเด็็กจากสื่่อ� ออนไลน์์เพื่่อ� หนุุนเสริิมภาครััฐอย่่างต่่อเนื่่อ� งมีีหน่่วยงานขัับเคลื่่อ� นหลััก
คืือกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ เกิิดร่่างบทบััญญััติิว่่าด้้วยการกระทำำ�ผิิดต่่อเด็็กผ่่านสื่่�อออนไลน์์ซึ่่�งผ่่าน
เวทีีรัับฟัังความคิิดเห็็นจากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและประชาชนมีีการปรัับแก้้ไข ขณะนี้้�อยู่่�ระหว่่างรอนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมาธิิการ
การพััฒนาสัังคม และกิิจการเด็็ก เยาวชน สตรีี ผู้้�สููงอายุุ คนพิิการและผู้้�ด้้อยโอกาส และเข้้าสู่่�การประชุุมวุุฒิิสภา เพื่่�อขอความ
เห็็นชอบและนำำ�เสนอคณะรััฐมนตรีีเพื่่อ� ผลัักดัันให้้เกิิดการนำำ�ไปปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ไป นอกจากนี้้�ได้้นำ�ำ นโยบายสู่่ก� ารปฏิิบัติั ิ ด้้วยการพััฒนา
แนวปฏิิบััติิของสหวิิชาชีีพในการทำำ�งานคุ้้�มครองเด็็กจากภััยออนไลน์์ 6 ชุุด ใน 6 กลุ่่�ม ได้้แก่่ พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ตาม พ.ร.บ.
คุ้้�มครองเด็็ก เจ้้าหน้้าที่่�บ้้านพัักเด็็กและครอบครััว หรืือ นัักสัังคมสงเคราะห์์ เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย พ่่อแม่่ ผู้้�ปกครอง
ครููอาจารย์์ โรงเรีียน สื่่�อมวลชน และบุุคลากรทางการแพทย์์/สาธารณสุุข โดยได้้มีีการจััดอบรมทดลองใช้้ และปรัับปรุุงเนื้้�อหา
เพื่่อ� เตรีียมผลัักดัันให้้แนวปฏิิบัติั ดัิ งั กล่่าวเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของแผนปฏิิบัติั งิ านในหน่่วยงานหลััก อาทิิ การผลัักดัันให้้เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของ
หลัักสููตรอบรมเพื่่อ� สอบใบอนุุญาตพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่ต� าม พ.ร.บ.คุ้้�มครองเด็็ก โดยในเบื้้อ� งต้้น คณะกรรมการคุ้้�มครองเด็็กแห่่งชาติิ
ได้้รัับในหลัักการ การจััดอบรมให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์ให้้ความช่่วยเหลืือสัังคม (One Stop Crisis Center: OSCC) ในโรงพยาบาล
ภาคกลาง และขยายผลกัับโรงพยาบาลทั่่�วประเทศ
ในด้้านการพััฒนาทัักษะเท่่าทัันสื่่�อของพลเมืือง ขยายผลแนวคิิดการรู้้�เท่่าทัันสื่่�อ สารสนเทศ และดิิจิิทััล เข้้าสู่่�กลไกของโรงเรีียน
มหาวิิทยาลััย และชุุมชน จากที่่�ได้้จัดทำ
ั �คู่
ำ �มืื่ อการจััดการเรีียนรู้้�เพื่่อ� สร้้างพลเมืืองรู้้�เท่่าทัันสื่่อ� สำำ�หรัับระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย
และนำำ�เข้้าสู่่�กลไกของโรงเรีียนมััธยมศึึกษา โดยนำำ�ร่่องด้้วยการสร้้างความร่่วมมืือกัับสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษา
กรุุงเทพมหานคร (สพม.) เขต 1 และได้้ขยายผลไปยััง สพม. เขตอื่่น� ๆ รวมถึึงในต่่างจัังหวััด โดยการจััดอบรมการใช้้คู่�มืื่ อ ให้้กับั ครูู
นัักเรีียน รวมถึงึ นิิสิติ นัักศึึกษา ในหลัักสููตรครุุศาสตร์์และศึึกษาศาสตร์์ ของมหาวิิทยาลััยต่่างๆ และอยู่่ร� ะหว่่างจััดทำ�คู่
ำ �มืื่ อ สำำ�หรัับ
นัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น โดยปรัับปรุุงและเพิ่่�มเติิมจากคู่่�มืือ ของระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย และอยู่่�ระหว่่างพััฒนา
คู่่�มืือการจััดการการเรีียนรู้้�เพื่่อ� สร้้างพลเมืืองรู้้�เท่่าทัันสื่่อ� สำำ�หรัับระดัับประถมศึึกษา ซึ่่ง� ยัังเป็็นระดัับที่่�ขาดเครื่่อ� งมืือและสื่่อ� ในวััยนี้้�
ในระยะต่่อไปมีีแผนจะจััดอบรมให้้แก่่ครููและนัักเรีียน รวมถึึงการผลัักดัันให้้เข้้าสู่่�นโยบายของกระทรวงศึึกษาธิิการ
จุุดแข็็งที่่พ� บจากการวิิเคราะห์์สถานการณ์์การดำำ�เนิินงานในปััจจุุบันั ได้้แก่่ (1) ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับปััญหาร่่วมสมััยที่่เ� ป็็นความสนใจ
ของสาธารณะและเกิิดโอกาสขัับเคลื่่อ� นงานอย่่างเป็็นรููปธรรม (2) นำำ�กลยุุทธ์์ 3 E ขัับเคลื่่อ� นงานทุุกระดัับทำำ�ให้้เกิิดผลลััพธ์์ตั้้ง� แต่่
ระดัับ บุุคคล ชุุมชน และ นโยบาย (3) แปลงยุุทธศาสตร์์สู่ก�่ ารสร้้างผู้้�นำำ�ความเปลี่่�ยนแปลงเพื่่อ� ให้้งานเกิิดผลทวีีคููณ (4) ใช้้กลยุุทธ์์
การทำำ�งานแบบมีีส่ว่ นร่่วมกัับภาคีียุทุ ธศาสตร์์ในทุุกขั้้น� ตอนนัับตั้้ง� แต่่การจััดทำ�ำ แผน ทำำ�ให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�และบููรณาการ
ศัักยภาพระหว่่างเครืือข่่ายทั้้�งหมดร่่วมกัับ สสส. (5) มีีเครืือข่่ายเข้้มแข็็ง มีีความมุ่่�งมั่่�นและศัักยภาพ รวมทั้้�งแรงผลัักดัันเชิิง
อุุดมการณ์์ในการทำำ�งานเพื่่�อสร้้างสัังคมสุุขภาวะ (6) ดำำ�เนิินงานแบบผสมผสานเชิิงพื้้�นที่่�และเชิิงประเด็็น (7) เกิิดองค์์ความรู้้�
และนวััตกรรม ทั้้�งเชิิงระบบและกระบวนการที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้ต่่อยอดและขยายผลกัับแผนงานอื่่�นๆ ได้้
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ความท้้าทายสำำ�คััญในการพััฒนาแผนหลััก 3 ปีี ในระยะต่่อไป ได้้แก่่ (1) ตอบสนองต่่อโอกาส ปััญหา และความต้้องการของ
สัังคมได้้อย่่างเท่่าทัันสถานการณ์์ (2) ยกระดัับกลยุุทธ์์ 3 E ซึ่่�งถืือเป็็นจุุดแข็็งของแผน (3) เชื่่�อมโยงผลลััพธ์์การดำำ�เนิินงานของ
ภาคีีกัับเป้้าหมายของแผน (4) กำำ�หนดตััวชี้้�วััดแผนที่่�สะท้้อนผลลััพธ์์เชิิงคุุณภาพและท้้าทายศัักยภาพที่่�แท้้จริิงของภาคีีหลััก
(5) กำำ�หนดนิิยามปฏิิบัติั กิ ารที่่�สอดคล้้องกัับธรรมชาติิของงาน (6) สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานที่่�ไปสู่่ก� ลุ่่�มเป้้าหมายทุุกช่่วงวััยให้้เกิิด
ความสมดุุลและเชื่่อ� มโยงกััน (7) ต่่อยอดทุุนเดิิมที่่เ� ป็็นจุุดแข็็ง เช่่น การสร้้างผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง การจััดการความรู้้�และนวััตกรรม
ที่่�มีีอยู่่�จำำ�นวนมากให้้เป็็นที่่�รัับรู้้�และนำำ�ไปสู่่�การใช้้ประโยชน์์ /85
คำำ�นิิยามเชิิงปฏิิบััติิการ
นิิเวศสื่่�อสุุขภาวะ (Healthy Media Ecosystem) หมายถึึง ระบบความสััมพัันธ์์และการสื่่�อสารที่่�สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงในตััว
บุุคคลและสัังคม ซึ่่�งเอื้้�อต่่อวิิถีีชีีวิิตสุุขภาวะ
การสร้้างนิิเวศสื่่อ� สุุขภาวะ หมายถึึง การออกแบบ สร้้าง หรืือจััดการนิิเวศสื่่อ� สุุขภาวะให้้มีคี วามสมดุุล เช่่น การพััฒนานัักสื่่อ� สาร
สุุขภาวะ การเฝ้้าระวัังและตรวจสอบสื่่�อ การสร้้างและออกแบบเนื้้�อหา การขัับเคลื่่�อนกลไกนโยบายระดัับชุุมชนและสัังคม
ซึ่่�งเอื้้�อต่่อวิิถีีชีีวิิตสุุขภาวะ
สุุขภาวะทางปััญญา (Spiritual Health) หมายถึงึ ศัักยภาพในการเข้้าใจตนเอง เข้้าใจผู้้�อื่น�่ เข้้าใจชีีวิติ ตามความเป็็นจริิง มีีจิติ ใจ
ที่่�มั่่�นคง นำำ�มาสู่่�ชีีวิิตที่่�สมดุุลและมีีความสุุข เห็็นความสััมพัันธ์์เชื่่�อมโยงกัับผู้้�อื่่�นและธรรมชาติิ สามารถดููแลตนเอง ร่่วมขัับเคลื่่�อน
ให้้เกิิดสัังคมที่่�เกื้้�อกููล เคารพความแตกต่่างหลากหลายและมีีศัักยภาพในการฟื้้�นคืืน (Resilient society)
นัักสื่่อ� สารสุุขภาวะ หมายถึงึ ผู้้�ที่่มี� สม
ี รรถนะการรู้้�เท่่าทัันสื่่อ� สารสนเทศและดิิจิทัิ ลั มีีความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาวะ เท่่าทัันตนเอง สามารถ
สร้้างสรรค์์กระบวนการสื่่�อสารและเป็็นผู้้�สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงให้้เกิิดชุมช
ุ นหรืือสัังคมสุุขภาวะ
การรู้้เ� ท่่าทัันสื่่อ� สารสนเทศ และดิิจิทัิ ล 
ั (Media Information and Digital Literacy: MIDL) คืือ ความสามารถในการเข้้าถึึง
เข้้าใจ วิิเคราะห์์ ตีีความ ตรวจสอบและคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ สามารถประเมิินประโยชน์์และโทษในการเลืือกรัับ ใช้้ประโยชน์์
และสร้้างสรรค์์สื่่�อสารสนเทศและดิิจิิทััลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อสุุขภาวะของตนเอง ครอบครััว และชุุมชน
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ (Health Literacy) คืือ การรัับรู้้� เข้้าถึึง เข้้าใจ เท่่าทัันข้้อมููลข่่าวสาร ความรู้้� และการดููแลสุุขภาพด้้วย
ตััวเองจนสามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์และเกิิดเป็็นขีีดความสามารถที่่�จะจััดการสุุขภาพของตััวเองและสัังคม ทั้้�งด้้านร่่างกาย จิิตใจ
สัังคม และปััญญา

/85	นัันทิิยา ดวงภุุมเมศ, มธุุรส ทิิพยมงคลกุุล และ นิิธิิดา แสงสิิงแก้้ว, “รายงานฉบัับสมบููรณ์์ โครงการพััฒนาแผนยุุทธศาสตร์์ของแผนระบบสื่่�อและวิิถีีสุุขภาวะทางปััญญาระยะ 3 ปีี”,
(2564) และ ผลการประชุุมเพื่่�อรัับฟัังความเห็็นและข้้อเสนอแนะต่่อการจััดทำำ�ร่่างแผนฯ จาก คณะกรรมการบริิหารแผน คณะที่่� 8, คณะกรรมการกำำ�กัับทิิศทางแผนระบบสื่่�อและ
	วิิถีีสุุขภาวะทางปััญญา และ ภาคีีเครืือข่่ายหลัักของแผน 10
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จุุดเน้้นของแผน
1.	พััฒนากระบวนการสื่่อ� สารสุุขภาวะและวิิถีสุี ขุ ภาวะทางปััญญาเพื่่อ� ร่่วมฟื้้น� คืืนพลัังและสร้้างความเข้้มแข็็งของสัังคมในวิิกฤต
โควิิด-19
2.	พััฒนาคนทุุกช่่วงวััยให้้มีีทัักษะเท่่าทัันสื่่�อ สารสนเทศและดิิจิทัิ ัล (MIDL) มีีขีีดความสามารถเพีียงพอต่่อการดำำ�รงชีีวิิตในยุุค
ศตวรรษที่่� 21 ได้้อย่่างมีีสุุขภาวะ เป็็นผู้้�ใช้้และสร้้างสรรค์์สื่่�อเพื่่�อร่่วมขัับเคลื่่�อนสัังคมสุุขภาวะ
3.	พััฒนาระบบนิิเวศสื่่อ� สุุขภาวะที่่สมดุ
� ลุ สนัับสนุุนให้้ประชาสัังคมมีีบทบาทเชิิงรุุกในการออกแบบสัังคม (Design for Inclusive
Society) ผลัักดัันให้้เกิิดกลไกสื่่�อสารสุุขภาวะและเฝ้้าระวัังตรวจสอบสื่่�อ บนฐานวััฒนธรรมการใช้้สื่่�อของพลเมืืองดิิจิิทััลอััน
	พึึงประสงค์์
4. ยกระดัับการขัับเคลื่่อ� นงานสุุขภาวะทางปััญญาให้้มีคี วามชััดเจน บููรณาการกัับการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพในมิิติอื่ิ น�่ มุ่่�งสร้้างพื้้�นที่่�
แห่่งการรัับฟััง ส่่งเสริิมสัังคมที่่�เกื้้�อกููล และกระบวนการเรีียนรู้้�ด้้านสุุขภาวะทางปััญญาบนพื้้�นฐานชีีวิิตวิิถีีใหม่่
5.	สนัับสนุุนให้้เกิิดกลไกเชิิงนโยบายด้้านระบบนิิเวศสื่่�อทั้้�งระดัับชาติิและท้้องถิ่่�น ที่่�เอื้้�อต่่อการการสร้้างสัังคมสุุขภาวะ
วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่อ� พััฒนาทัักษะแก่่กลุ่่�มเป้้าหมายทุุกช่่วงวััย ซึ่่ง� มีีบทบาทเป็็นทั้้�ง “ผู้้�ใช้้และผู้้�สร้้างสรรค์์สื่อ�่ ” ให้้เกิิดสุขุ ภาวะทางปััญญา และ
	สามารถสื่่�อสารเพื่่�อขัับเคลื่่�อนสัังคมสุุขภาวะ สามารถตอบสนองต่่อการดำำ�รงชีีวิิตในยุุคศตวรรษที่่� 21 ได้้อย่่างมีีสุุขภาวะ
2. เพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนาระบบนิิเวศสื่่�อสุุขภาวะที่่�สมดุลุ โดยเกิิดกลไกสื่่�อสารสุุขภาวะและเฝ้้าระวัังตรวจสอบสื่่�อ และกลไก
เชิิงนโยบายด้้านระบบนิิเวศสื่่�อสุุขภาวะ ที่่�สอดคล้้องและเท่่าทัันความเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคม วััฒนธรรม เศรษฐกิิจ และ
เทคโนโลยีี
3. เพื่่อ� สร้้างปััจจััยแวดล้้อมที่่�เอื้้อ� ต่่อการเรีียนรู้้�ในการพััฒนาสุุขภาวะทางปััญญาของกลุ่่�มเป้้าหมายทุุกช่่วงวััย และร่่วมขัับเคลื่่อ� น
งานสร้้างเสริิมสุุขภาพด้้วยวิิถีีและช่่องทางพััฒนาสุุขภาวะทางปััญญา
4. เพื่่�อสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนและบููรณาการสู่่�เป้้าหมาย 10 ปีี ของ สสส. ผ่่านกระบวนการและกลไกระบบสื่่�อสารสุุขภาวะ
และการพััฒนาสุุขภาวะทางปััญญา
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เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้�วััดหลััก

1

เกิิดนัักสื่่�อสารสุุขภาวะ ไม่่ต่ำำ��กว่่า

3,500 คน

2

โดย 500 คน มีีสมรรถนะสููงสามารถสื่่�อสาร
หรืือดำำ�เนิินกิิจกรรมในพื้้�นที่่� ชุุมชน
เพื่่�อสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง

3

วิิถีี ช่่องทาง และพื้้�นที่่�การเรีียนรู้้�เพื่่�อพััฒนา
สุุขภาวะทางปััญญา 5 กรณีี ที่่�กลุ่่�มเป้้าหมาย
ไม่่ต่ำำ��กว่า่

ร้้อยละ 50

เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงทััศนคติิและมีีแนวโน้้มในการ
เปลี่่�ยนพฤติิกรรมที่่�ส่่งเสริิมการรัับฟััง การให้้และ
จิิตอาสาที่่ส่
� ่งเสริิมสัังคมที่่�เกื้้�อกููล และกระบวนการ
เรีียนรู้้�ด้้านสุุขภาวะทางปััญญา เพื่่�อร่่วมฟื้้�นคืืนชีีวิิต
และสัังคมในวิิกฤติิโควิิด-19

5

เกิิดการพััฒนาเนื้้�อหา รููปแบบการสื่่�อสาร
และปฏิิบััติิการทางสัังคมเพื่่�อพััฒนาศัักยภาพ
ประชาชนทุุกช่่วงวััยให้้เป็็นผู้้�ใช้้และสร้้างสรรค์์สื่่�อที่่�มีี
ทัักษะเท่่าทัันสื่่�อ สารสนเทศและดิิจิิทััล (MIDL)
ความรอบรู้้�ทางสุุขภาพ และสุุขภาวะทางปััญญา
และร่่วมฟื้้�นคืืนชีีวิิตและสัังคมในภาวะวิิกฤติิ

5 กรณีี
4

ส่่งเสริิมพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการสื่่�อสารสุุขภาวะและ
เฝ้้าระวัังตรวจสอบสื่่�ออย่่างมีีส่่วนร่่วมในชุุมชน
พื้้�นที่่�ออนไลน์์ หรืือพื้้�นที่่�กายภาพ อย่่างน้้อย

10 พื้้�นที่่�
ใน 10 จัังหวััด

พััฒนาข้้อมููล องค์์ความรู้้� หรืือ เครื่่�องมืือจากการจััดการความรู้้�ที่่�ใช้้ในการสนัับสนุุนปฏิิบััติิการหรืือการขัับเคลื่่�อนกลไก
เชิิงนโยบายให้้เกิิดการพััฒนานิิเวศสื่่�อสุุขภาวะและสุุขภาวะทางปััญญาในสัังคม

2 กรณีี
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ตััวชี้้�วััดร่่วม
ตััวชี้้�วััดร่่วมของแผน 10 ในปีี พ.ศ. 2565

ตััวชี้้�วััดร่่วม

1. เกิิดกลไกบริิหารจััดการกลางเพื่่�อพััฒนาชุุดความรู้้� เครื่่�องมืือสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน บริิหารจััดการเครืือข่่าย
	สำำ�หรัับการส่่งเสริิมการมีีวิิถีีชีีวิิตสุุขภาวะทั้้�ง 4 มิิติิ และสนัับสนุุนการทำำ�งานเชิิงพื้้�นที่่� องค์์กร กลุ่่�มประชากร
และระบบบริิการสุุขภาพ
2.	ร่่วมกัับแผนควบคุุมปััจจััยเสี่่�ยงทางสุุขภาพ และแผนสร้้างเสริิมความเข้้าใจสุุขภาพพััฒนาชุุดความรู้้� สื่่�อ หรืือ
กระบวนการส่่งเสริิมการเรีียนรู้้� เพื่่�อสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนงานในประเด็็นสุุขภาพจิิตอย่่างน้้อย 2 กรณีี

แนวทางการดำำ�เนิินงาน
กลุ่่�มเป้้าหมาย
ประกอบด้้วย 3 กลุ่่�ม เรีียงลำำ�ดัับตามการให้้ความสำำ�คััญ ดัังนี้้�
1. กลุ่่�มผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง ประกอบด้้วย นัักสื่่�อสารสุุขภาวะ ผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง และ ภาคีีเครืือข่่ายของ สสส.
2. กลุ่่�มผู้้�มีีอิิทธิิพลในสื่่�อใหม่่ (Influencer) เช่่น บุุคคลที่่�มีีชื่่�อเสีียง (Celebrity) ผู้้�มีีอิิทธิิพลต่่อความคิิดและการกระทำำ�ของคน
กลุ่่�มต่่าง ๆ (Macro & micro influencer)
3.	ผู้้�ใช้้สื่อ�่ ครอบคลุุมคนทุุกช่่วงวััย ประชากรกลุ่่�มเฉพาะ และผู้้�ได้้รับั ผลกระทบจากวิิกฤติิการระบาดของโรคโควิิด-19 โดยมุ่่�งลด
“ช่่องว่่างทางดิิจิทัิ ัล” (Digital divide) โดยเฉพาะความเหลื่่�อมล้ำำ�� ในการเข้้าถึึงสารสนเทศและความรู้้�ด้้านสุุขภาพ
	ทั้้�งนี้้� ขอบเขตและแนวทางการขัับเคลื่่�อนงานไปสู่่�กลุ่่�มเป้้าหมาย ประกอบด้้วย
•	คำำ�นึึงถึึงหลัักการเปิิดให้้ทุุกคนมีีส่่วนร่่วม (Design for inclusive society)
• ยกระดัับทุุนเดิิมให้้เกิิดผลทวีีคููณ โดย (1) ยกระดัับนัักสื่่�อสารสุุขภาวะ จากมิิติิเชิิงปััจเจกไปสู่่�ผู้้�มีีบทบาทในการสร้้าง
		 ความเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคม (2) ผลัักดัันให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานในพื้้�นที่่� และภาคีี สสส. เป็็นผู้้�มีีอิิทธิิพลผ่่านการใช้้สื่่�อใหม่่ โดย
		สนัับสนุุนให้้เครืือข่่ายและภาคีีได้้รัับการเสริิมพลัังและศัักยภาพ เพื่่�อก้้าวไปสู่่�กรอบการทำำ�งานที่่�ท้้าทายยิ่่�งขึ้้�นได้้อย่่าง
		ต่่อเนื่่�อง (Active living partner)
•	คำำ�นึึงถึึงการสนัับสนุุนกลุ่่�มเป้้าหมายทุุกกลุ่่�มวััยอย่่างสมดุุล และเชื่่�อมสััมพัันธ์์ระหว่่างกลุ่่�มเป้้าหมายทุุกช่่วงวััย รวมถึึง
		 การสนัับสนุุนความเข้้มแข็็งของสถาบัันครอบครััวที่่�ประกอบด้้วยความแตกต่่างหลากหลายของคนต่่างวััย เพี่่�อให้้เกิิด
		 ความวางใจและเกื้้�อหนุุน เพื่่�อลดปััญหาการแบ่่งแยก แบ่่งขั้้�ว แบ่่งฝ่่าย
ยุุทธศาสตร์์การดำำ�เนิินงาน
ยุุทธศาสตร์์สำำ�หรัับการขัับเคลื่่�อนแผน 10 ในระยะ 3 ปีี ใช้้ กลยุุทธ์์ 3E+1C ซึ่่�งเป็็นการนำำ� กลยุุทธ์์ 3E (Empower, Enable,
Engage) มาต่่อยอดการทำำ�งาน เพื่่�อจััดกลุ่่�มภาคีีให้้ชััดเจน มีีการจััดการองค์์ความรู้้�ด้้วยการถอดบทเรีียนและสื่่�อสารเรื่่�องราวสู่่�
สาธารณะ (Communicate) เชื่่�อมประสานเครืือข่่ายเพื่่�อต่่อยอดการทำำ�งาน ดัังนี้้�
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องค์์ประกอบหลัักของ กลยุุทธ์์ 3E+1C
Empower

Enable

ค้นหา พัฒนา
เสริมพลังนักสื่อสาร
ภาคีเครือข่าย

บริหารจัดการ จัดกลุ่ม
สร้างองค์ความรู้ สนับสนุน
ภาคี ขยายเครือข่าย

สื่อสารความรู้ นวัตกรรม
กระบวนการ จุดประกาย
วิถีสุขภาวะทางปัญญา
สื่อสารวิธีการสร้างเสริม
สุขภาวะ

ประสานพลังภาคีปัจจุบัน
แสวงหาภาคี /
นักสื่อสารหน้าใหม่

Engage

Communicate

Empower เป็็นการหนุุนเสริิมทั้้�งคนและทั้้�งระบบที่่�มีีอยู่่�ให้้มีีความเข้้มแข็็งมากขึ้้�นผ่่านกระบวนการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� และเสริิม
พลัังการทำำ�งานด้้วยการสร้้างระบบการสื่่�อสารให้้ภาคีีในทุุกระดัับ โดยเฉพาะการดำำ�เนิินการในรููปแบบความสััมพัันธ์์ทางสัังคม
แบบทางราบ (Horizontal society)
Enable เป็็นการหนุุนเสริิมที่่ใ� ห้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการเชื่่อ� มต่่องานภายในแผนสู่่�สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่่อ� สำำ�นักั มีีเป้้าหมายการทำำ�งาน
เพื่่อ� สร้้าง Multiple Pathways หรืือระบบสนัับสนุุนการสร้้างวิิถีสุี ขุ ภาวะ กระบวนการนี้้ส� ามารถทำำ�ผ่า่ นการจััดการความรู้้� การสร้้าง
ความร่่วมมืือ การบููรณาการ และการวิิจััย
Engage ให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่�อง Public Private Partnership (PPP) เพื่่�อแสวงหาเครืือข่่ายรููปแบบใหม่่ๆ ที่่�จะสามารถเชื่่�อมต่่อ
งานกัับแผน และสสส. ได้้ โดยเฉพาะในส่่วนที่่�อาจมีีเป้้าหมายปลายทางร่่วมกัันเพื่่�อสร้้างระบบนิิเวศสื่่�อที่่�ปลอดภััย
Communicate เป็็นแนวคิิดต่่อยอดจาก กลยุุทธ์์ 3E กล่่าวคืือเป็็นการให้้ความสำำ�คััญกัับการสื่่�อสารสาธารณะ โดยใช้้เครื่่�องมืือ
การสื่่�อสารการตลาดและสื่่�อในช่่องทางที่่�หลากหลาย ทั้้�งนี้้�เพื่่�อทำำ�ให้้ภาพของแผนมีีความเป็็นรููปธรรมและมีีตำำ�แหน่่งแห่่งที่่�
(Positioning) ที่่�ชััดเจนในภาพการขัับเคลื่่�อนตามพัันธกิิจเพื่่�อการสร้้างเสริิมสุุขภาวะของ สสส. โดยทำำ�หน้้าที่่�เป็็นส่่วนสนัับสนุุน
ให้้สังั คมเข้้าใจวิิถีสุี ขุ ภาวะ โดยเฉพาะในมิิติสุิ ขุ ภาวะทางปััญญาที่่ส� ามารถประยุุกต์์ใช้้ได้้ในชีีวิติ ประจำำ�วันั เป็็นการสื่่อ� สารมิิติสุิ ขุ ภาวะ
ทางปััญญาที่่�เข้้าใจได้้ง่่ายและเหมาะสมกัับการรัับรู้้�และการนำำ�ไปใช้้ของสาธารณะ
กลยุุทธ์์ 3E+1C จะถููกใช้้เพื่่อ� สนัับสนุุนภารกิิจเชิิงยุุทธศาสตร์์ เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่เ� ป้้าหมายของแผน นั่่�นคืือ “คนในสัังคมไทยเกิิดสุขุ ภาวะ
ทางปััญญาและสามารถสื่่�อสารเพื่่�อขัับเคลื่่�อนสัังคมสุุขภาวะ”
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ภาพรวมยุุทธศาสตร์์และกรอบการดำำ�เนิินงานแผน

การสูบบุหรี่

สุราและ
สิ่งเสพติด

ความปลอดภัย
ทางถนน

อาหาร

กิจกรรมทางกาย

มลพิษจาก
สิ่งแวดล้อม

สุขภาพจิต

ปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่
และปัจจัยเสี่ยงอื่น

บูรณาการสู่เป้าหมายหลัก 7 ประเด็น

คนในสังคมไทยมีสุขภาวะทางปัญญา และสามารถสื่อสาร* เพื่อขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ
ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์
ส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญา
ของคนในสังคม เพื่อฟื้นคืนพลัง
ชุมชนและสังคม

พัฒนาศักยภาพพลเมือง
นักสื่อสารสุขภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลง

สร้างและรักษาสมดุลของ
นิเวศสื่อสุขภาวะ เพื่อฟื้นคืนพลัง
ชุมชนและสังคม
(Resilient Communities &
Society)

• พัฒนาวิถี / ช่องทาง / พื้นที่ / กระบวนการเพือ
่
พัฒนาสุขภาวะทางปัญญา
• พัฒนาองค์ความรู้เพื่อชี้นําทางออกให้สังคม
• สื่อสารเส้นทางสู่สุขภาวะทางปัญญา
เพื่อขยายผล
• ส่งเสริมการสร้างสุขภาวะทางปัญญา
ให้คนในสังคม

• สร้างนสส.ต่อยอดสู่สุขภาวะทางปัญญา
• พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ 7+1
• พัฒนาทักษะ MIDL
• พัฒนาพลเมืองร่วมตรวจสอบข้อมูล

•
•
•
•

สร้างนิเวศสื่อสุขภาวะ 3D สื่อ พื้นที่ ภูมิดี
ขยายเครือข่าย หนุนเสริมสื่อสร้างสรรค์
กลไก Platform พื้นที่ ช่องทางสื่อสุขภาวะ
Design for Inclusive Society /
นวัตกรรมเชิงกระบวนการที่สามารถต่อยอด
ขยายผล

พัฒนากลไกสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนงานสร้างเสริม
สุขภาวะ 4 มิติ

• จัดการความรู้ วิจัยสํารวจ งานวิชาการเพื่อ
ขับเคลื่อนงาน
• วิเคราะห์ภาคีกําหนดบทบาท และเสริมพลัง
ภาคี เพื่อยกระดับการทํางาน
• ใช้การตลาดเชิงสังคม
• ดึงศักยภาพจากองค์ความรู้ปฏิบัติการจาก
งานภาคี
• ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายและในระดับ
ท้องถิ่น

กลยุทธ์
ENGAGE

ประสานพลังภาคีปัจจุบัน แสวงหาภาคี /
นักสื่อสารสุขภาวะหน้าใหม่

EMPOWER

ค้นหา พัฒนา เสริมพลัง
นักสื่อสารสุขภาวะ + ภาคี

ENABLE

บริหารจัดการ จัดกลุ่ม สร้างองค์ความรู้
สนับสนุนภาคี ขยายเครือข่าย

COMMUNICATE

สื่อสารความรู้ นวัตกรรมกระบวนการ
จุดประกายวิถีสุขภาวะทางปัญญา สื่อสาร
วิธีการสร้างเสริมสุขภาวะ

* บนพื้นฐาน MIDL (ใช้ สร้าง เปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตสุขภาวะ)

หมายเหตุุ *สามารถสื่่�อสาร ตามเป้้าหมายของแผนนี้้� หมายถึึง การสื่่�อสารบนพื้้�นฐานของทัักษะเท่่าทัันสื่่�อ สารสนเทศ และดิิจิิทัลั (MIDL) บนภููมิิทััศน์์และช่่องทางสื่่�อในยุุคปััจจุุบััน
(Disruptive media)

ภารกิิจเชิิงยุุทธศาสตร์์
ประกอบด้้วย 4 ด้้าน ที่่�สอดคล้้องกัับจุุดเน้้นของแผน ดัังนี้้�
1. ส่่งเสริิมสุุขภาวะทางปััญญาของคนในสัังคม  เพื่่�อฟื้้�นคืืนพลัังชุุมชนและสัังคม  (Resilience Communities and
Society) ผ่่านงาน 4 ด้้านหลััก ได้้แก่่ (1) พััฒนาวิิถีี ช่่องทาง พื้้�นที่่� และ กระบวนการ เพื่่�อพััฒนาสุุขภาวะทางปััญญา
(2) พััฒนาองค์์ความรู้้� เพื่่อ� ชี้้นำ� �ำ ทางออกให้้แก่่สังั คม (3) สื่่อ� สารเส้้นทางการพััฒนาสุุขภาวะทางปััญญา เพื่่อ� ขยายผลสู่่ก� ลุ่่�มเป้้าหมาย
และ (4) ส่่งเสริิมการสร้้างสุุขภาวะทางปััญญาให้้แก่่คนในสัังคม (Mass)
2. พััฒนาศัักยภาพของพลเมืืองนัักสื่่อ� สารสุุขภาวะและผู้้�นำ�ำ การเปลี่่ย� นแปลง ผ่่านงาน 4 ด้้านหลััก ได้้แก่่ (1) สร้้างนัักสื่่อ� สาร
	สุุขภาวะ เพื่่�อต่่อยอดสู่่�สุุขภาวะทางปััญญา (2) พััฒนาความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ เพื่่�อสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพสู่่� 7+1
	ประเด็็น ที่่�เป็็นเป้้าหมายร่่วมของ สสส. (3) พััฒนาทัักษะ MIDL (4) พััฒนาพลเมืือง ร่่วมตรวจสอบข้้อมููลที่่�ส่่งผลต่่อสุุขภาวะ
3. สร้้างและรัักษาสมดุุลของนิิเวศสื่่�อสุุขภาวะเพื่่�อฟื้้�นคืืนพลัังชุุมชนและสัังคม ผ่่านงาน 5 ด้้านหลััก ได้้แก่่ (1) สร้้างนิิเวศสื่่�อ
	สุุขภาวะ 3 มิิติิ (3 D) ได้้แก่่ สื่่�อดีี พื้้�นที่่�ดีี ภููมิิดีี (2) ขยายเครืือข่่าย หนุุนเสริิมสื่่�อสร้้างสรรค์์ (3) สร้้างและสนัับสนุุนให้้มีีกลไก
	พื้้�นที่่� และ ช่่องทาง สำำ�หรัับสื่่�อสุุขภาวะ (4) สนัับสนุุนการออกแบบสัังคม (Design for inclusive society) สร้้างนวััตกรรม
เชิิงกระบวนการที่่�สามารถต่่อยอดขยายผล (5) ร่่วมกำำ�หนดวาระทางสัังคมด้้านระบบนิิเวศสื่่อ� เพื่่อ� ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงเชิิง
โครงสร้้างบนฐานขององค์์ความรู้้�
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4. พััฒนากลไกเพื่่�อสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนงานสร้้างเสริิมสุุขภาวะ 4 มิิติิ ผ่่านงาน 4 ด้้านหลััก ได้้แก่่ (1) จััดการความรู้้� วิิจััย
	สำำ�รวจงานวิิชาการเพื่่�อขัับเคลื่่�อนภารกิิจ (2) วิิเคราะห์์และค้้นหาภาคีีที่่�มีีศัักยภาพ กำำ�หนดบทบาท และเสริิมพลััง เพื่่�อ
ยกระดัับการทำำ�งาน (3) ใช้้หลัักการตลาดเพื่่�อสัังคม (4) ขัับเคลื่่�อนกลไกเชิิงนโยบายในทุุกระดัับ
ด้้าน ความเชื่่อ� มโยงกัับทิิศทางและเป้้าหมาย ระยะ 10 ปีี ของ กองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ แผนมีีบทบาทสนัับสนุุน
การขัับเคลื่่�อนงานไปสู่่�เป้้าหมายทั้้�ง 8 เรื่่�อง เนื่่�องจากการมีีสุุขภาวะปััญญาสััมพัันธ์์กัับการเกิิดพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ดีีแก่่คนทุุกวััย
และการจััดการให้้เกิิดระบบนิิเวศสื่่�อสุุขภาวะจะเป็็นการสร้้างสภาพแวดล้้อมให้้เอื้้�อต่่อการเรีียนรู้้� วิิธีีคิิด ที่่�สนัับสนุุนการสร้้าง
สุุขภาวะในสัังคมโลกยุุคปััจจุุบััน ขณะเดีียวกััน ยัังได้้กำำ�หนดประเด็็นที่่�จะมุ่่�งเน้้นบููรณาการไปสู่่�เป้้าหมายหลััก ด้้านสุุขภาพจิิต 
และ ปััญหาสุุขภาพอุุบัติั ิใหม่่และปััจจััยเสี่่�ยงอื่่�น
มาตรการ เพื่่�อเป็็นกรอบสนัับสนุุนให้้เกิิดปััจจััยที่่�จะนำำ�ไปสู่่�ผลลััพธ์์และเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ ประกอบด้้วย 5 ด้้าน ได้้แก่่ คน
กระบวนการ กลไก/เครื่่�องมืือ ความรู้้� และ นโยบาย ดัังนี้้�
มาตรการที่่�แผนจะสนัับสนุุนในปีี พ.ศ. 2565 เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายของแผนหลััก 3 ปีี
มาตรการสนับสนุน

ระบบสื่อ

สุขภาวะปัญญา

1.	คน

พัฒนาศักยภาพบุคคลในด้านทักษะเท่าทันสื่อ
ความรอบรูด
้ า้ นสขุ ภาพเพื่อการเป็นพลเมืองนักสอ
ื่ สาร
สุขภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงที่สามารถสื่อสารเพื่อ
สุขภาวะของตนเอง ชุมชน

พัฒนาและส่งเสริมผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง ให้สามารถ
ขับเคลื่อนสังคมที่เกื้อกูล เคารพความแตกต่างหลากหลาย
และมีศักยภาพในการฟื้นคืน

2. กระบวนการ

สนับสนุนกระบวนการสื่อสารและกระบวนการทาง
สังคมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมนิเวศสื่อสุขภาวะ และ
ร่วมฟื้นคืนชีวิตและสังคมในภาวะวิกฤติโดยกลุ่ม
เป้าหมายได้รับผลกระทบเชิงลบลดลงจากสื่อหรือเกิด
การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

ส่งเสริมวิถี ช่องทาง และพื้นที่ ในชุมชน องค์กร สถาบัน
เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานสาธารณสุข วัด
และเครือข่ายทางสังคมอื่นๆ ในการพัฒนาสุขภาวะ
ทางปัญญา ผ่านประสบการณ์ตรงที่สอดคล้องกับคน
แต่ละกลุ่มและช่วงวัย

3. กลไก/เครื่องมือ

สร้างกลไกการสื่อสารสุขภาวะและกลไก
เฝ้าระวังตรวจสอบสื่ออย่างมีส่วนร่วม
ในชุมชน พื้นที่ออนไลน์หรือพื้นที่กายภาพ
อาทิ ศูนย์ข้อมูลและสื่อสุขภาวะชุมชน
หรือ ศูนย์ตรวจสอบข่าวลวงภูมิภาค
ที่ประชาสังคมมีส่วนร่วม

ใช้การสื่อสารสาธารณะ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ความรู้ช่องทางการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา
สร้างแรงบันดาลใจแก่บุคคล องค์กร และสังคม

4.	ความรู้

จัดการความรู้ พัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุน
การยกระดับขยายผลการดำ�เนินงานของภาคี
เครือข่าย สร้างวาระทางสังคมหรือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบาย

จัดการความรู้ พัฒนางานวิชาการเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา อาทิ ตัวบ่งชี้ที่นำ�ไปสูส
่ ง
ั คม
ที่เกื้อกูล เคารพความแตกต่างหลากหลายและมีศักยภาพ
ในการฟื้นคืน (Resilient society) เครื่องมือส่งเสริมสุข
ภาวะทางปัญญาในกลุ่มนักศึกษาและวัยทำ�งาน ฯลฯ

5. นโยบาย

สนับสนุนกระบวนการผลักดันมาตรการหรือ
กลไกเชิงนโยบาย ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
ในการพัฒนาทักษะเท่าทันสื่อ หรือลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสื่อที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะ

พัฒนาเครือข่ายภาคีเพื่อร่วมผลักดันกลไกและนโยบาย
ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาวะ
ทางปัญญา
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ด้้าน ความเชื่่อ� มโยงกัับทิิศทางและเป้้าหมาย ระยะ 10 ปีี ของ กองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ แผนมีีบทบาทสนัับสนุุน
การขัับเคลื่่�อนงานไปสู่่�เป้้าหมายทั้้�ง 8 เรื่่�อง เนื่่�องจากการมีีสุุขภาวะปััญญาสััมพัันธ์์กัับการเกิิดพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ดีีแก่่คนทุุกวััย
และการจััดการให้้เกิิดระบบนิิเวศสื่่�อสุุขภาวะจะเป็็นการสร้้างสภาพแวดล้้อมให้้เอื้้�อต่่อการเรีียนรู้้� วิิธีีคิิด ที่่�สนัับสนุุนการสร้้าง
สุุขภาวะในสัังคมโลกยุุคปััจจุุบััน ขณะเดีียวกััน ยัังได้้กำำ�หนดประเด็็นที่่�จะมุ่่�งเน้้นบููรณาการไปสู่่�เป้้าหมายหลััก ด้้านสุุขภาพจิิต 
และ ปััญหาสุุขภาพอุุบััติิใหม่่และปััจจััยเสี่่�ยงอื่่�น
การบููรณาการเชื่่�อมโยงกัับหน่่วยงานหรืือแผนอื่่�นทั้้�งในมิิติิของประเด็็น พื้้�นที่่�
และตามภารกิิจหลัักของ สสส.
แผนให้้ความสำำ�คััญกัับแนวทางบููรณาการตามกรอบนโยบายการจััดทำำ�แผนหลัักของ สสส. และตามทิิศทางที่่�คณะกรรมการ
บริิหารแผน คณะที่่� 8 ให้้มุ่่�งความสำำ�คััญที่่�การขัับเคลื่่�อนงานภายใต้้มิิติิของสุุขภาวะแบบองค์์รวม การสื่่�อสารเพื่่�อสุุขภาวะในทุุก
ระดัับ และการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต แผนจึึงได้้กำ�ำ หนดแนวทางการบููรณาการ ดัังนี้้�
การบููรณาการกลุ่่�มแผนสร้้างเสริิมสุุขภาพประเด็็นเชิิงรุุกเพื่่�อเป้้าหมาย 10 ปีี ได้้แก่่ แผนควบคุุมยาสููบ แผนควบคุุมเครื่่�องดื่่�ม
แอลกอฮอล์์และสิ่่ง� เสพติิด แผนการจััดการความปลอดภััยและปััจจััยเสี่ย�่ งทางสัังคม แผนส่่งเสริิมกิจิ กรรมทางกาย ด้้วยการสนัับสนุุน
กระบวนการสื่่อ� สารเพื่่อ� สุุขภาวะผ่่านนัักสื่่อ� สารสุุขภาวะ กระบวนการและช่่องทางสื่่อ� สารเพื่่อ� สุุขภาวะ รวมทั้้�งการขัับเคลื่่อ� นงาน
สุุขภาวะทางปััญญาให้้เป็็นเครื่่อ� งมืือสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ โดยกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ ตััวชี้้วั� ดั กลุ่่�มเป้้าหมาย พื้้�นที่่�นำ�ร่
ำ อ่ ง
และแผนการสื่่�อสารสัังคมร่่วมกััน
การบููรณาการแผนเชิิงพื้้�นที่่�และกลุ่่�มเป้้าหมาย การใช้้กระบวนการและกลไกการสื่่�อสารเพื่่�อสุุขภาวะในการขัับเคลื่่�อนประเด็็น
สร้้างเสริิมสุขุ ภาพและความสััมพันั ธ์์ในครอบครััว สถาบัันการศึึกษา องค์์กร พื้้�นที่่� และชุุมชน การเชื่่อ� มต่่อระบบหรืือขยายการใช้้
กลไกตรวจสอบข่่าวและข้้อมููลในระบบบริิการสุุขภาพ การนำำ�กระบวนการเรีียนรู้้�เพื่่�อพััฒนาสุุขภาวะทางปััญญาสู่่�กลุ่่�มเป้้าหมาย
เด็็ก เยาวชนและครอบครััว คนวััยทำำ�งาน ผู้้�สููงอายุุ และกลุ่่�มเป้้าหมายเฉพาะ ในสถานศึึกษา องค์์กร และชุุมชน โดยแผนจะขยายผล
ร่่วมกัับแผนสุุขภาวะเด็็ก เยาวชน และครอบครััว แผนสร้้างเสริิมสุขุ ภาวะในองค์์กร แผนสุุขภาวะประชากรกลุ่่�มเฉพาะ แผนพััฒนา
ระบบและกลไกสนัับสนุุนเพื่่�อการสร้้างเสริิมสุุขภาพ และแผนสร้้างสรรค์์โอกาสสร้้างเสริิมสุุขภาวะ
การบููรณาการระหว่่างแผนภายใต้้การบริิหารของคณะกรรมการบริิหารแผนคณะที่่� 8 ร่่วมบููรณาการตััวชี้้�วััดกลางด้้านระบบ
สารสนเทศและเครื่่�องมืือเพื่่�อความรอบรู้้�สุุขภาพเฉพาะบุุคคล (Precision Information and Tools for Personal Health
Literacy) ด้้วยการผนวกสื่่�อ เครื่่�องมืือ และชุุดความรู้้�ด้้านการสื่่�อสารสุุขภาวะและสุุขภาวะทางปััญญา เข้้าสู่่�ระบบที่่�ออกแบบไว้้
รวมทั้้�งบููรณาการงานประเด็็นสร้้างเสริิมสุขุ ภาพเชิิงรุุก อาทิิ การพััฒนานัักสื่่อ� สารสุุขภาวะและกระบวนการสื่่อ� สารในพื้้น� ที่่เ� ป้้าหมาย
เพื่่อ� พััฒนางานสร้้างเสริิมสุขุ ภาพจิิต การสานพลัังช่่องทางสื่่อ� ที่่ห� ลากหลายเพื่่อ� การสื่่อ� สารสาธารณะเพื่่อ� สร้้างเสริิมสุขุ ภาพในเป้้า
10 ปีี ของ สสส. ทั้้�ง 8 ประเด็็น
การบููรณาการข้้ามหน่่วยงาน ประสานความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานและองค์์กรทั้้�งภาครััฐ ภาคประชาสัังคม และภาคเอกชน โดย
บููรณาการงานด้้วยจุุดแข็็งของแต่่ละหน่่วยงาน เพื่่�อเชื่่�อมโยงและหนุุนเสริิมงานไปสู่่�เป้้าหมายร่่วมในการสนัับสนุุนให้้คนในสัังคม
ไทยมีีสุุขภาวะทางปััญญาและสามารถสื่่�อสารเพื่่�อขัับเคลื่่�อนสัังคมสุุขภาวะ
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กลุ่่�มแผนงาน
ประกอบด้้วยกลุ่่�มแผนงาน 2 กลุ่่�ม ดัังนี้้�
1. กลุ่่�มแผนงานสร้้างเสริิมระบบนิิเวศสื่่�อสุุขภาวะ
• แผนงานและโครงการพััฒนานัักสื่่�อสารสุุขภาวะ
• แผนงานและโครงการพััฒนานิิเวศสื่่�อสุุขภาวะเชิิงยุุทธศาสตร์์
• แผนงานและโครงการพััฒนากลไกสื่่�อสาร การจััดการความรู้้� และกลไกเชิิงนโยบาย
2. กลุ่่�มแผนงานพััฒนาสุุขภาวะทางปััญญา
• แผนงานและโครงการส่่งเสริิมการฟัังและการให้้เพื่่�อสัังคมที่่�เกื้้�อกููล
• แผนงานและโครงการวิิถีีการเรีียนรู้้�เพื่่�อพััฒนาสุุขภาวะทางปััญญา
• แผนงานและโครงการส่่งเสริิมการสื่่�อสารเพื่่�อพััฒนาสุุขภาวะทางปััญญา
มีีสาระสำำ�คััญโดยสัังเขป ดัังนี้้�
กลุ่่�มแผนงานสร้้างเสริิมระบบนิิเวศสื่่�อสุุขภาวะ
ภารกิิจและแนวทางการดำำ�เนิินงาน
1.	พััฒนาศัักยภาพของนัักสื่่อ� สารสุุขภาวะ อาทิิ นัักสื่่อ� สารสุุขภาวะชุุมชน ภาคีีเครืือข่่าย สสส. สื่่อ� วิิชาชีีพ นัักวิิชาการด้้านการสื่่อ� สาร
	นัักสื่่�อสารภาคเอกชน ครูู บุุคลากรทางสาธารณสุุข พระสงฆ์์ นัักเรีียนนัักศึึกษา อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน ฯลฯ
เพื่่�อให้้เกิิดทัักษะเท่่าทัันสื่่�อ ทัักษะการสื่่�อสารและสร้้างความร่่วมมืือ รวมทั้้�งส่่งเสริิมศัักยภาพในการใช้้สื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือเพื่่�อ
	นำำ�ไปสู่่�วิถีิ ชีี วิี ติ สุุขภาวะ ผ่่านประสบการณ์์ตรงจากกระบวนการดำำ�เนิินงานอย่่างมีีส่ว่ นร่่วมในประเด็็นหรืือพื้้�นที่่� โดยให้้ความ
	สำำ�คัญ
ั กัับการค้้นหาและบ่่มเพาะนัักสื่่อ� สารสุุขภาวะรุ่่�นใหม่่ที่่เ� ติิบโตภายใต้้สภาพแวดล้้อมสื่่อ� ดิิจิทัิ ลั ที่่�มีศัี กั ยภาพและเจตจำำ�นง
ในการสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงให้้เกิิดสัังคมสุุขภาวะ สนัับสนุุนกลไกที่่�ยั่่�งยืืนที่่�มีีชุุมชนนัักปฏิิบััติิเป็็นฐานและเป็็นเครืือข่่ายสื่่�อ
เพื่่�อสุุขภาวะ เพื่่�อร่่วมกัันขัับเคลื่่�อนไปสู่่�เป้้าหมายการสร้้างนัักสื่่�อสารสุุขภาวะและพลเมืืองตื่่�นรู้้�
2.	สนัับสนุุนกระบวนการและปััจจััยแวดล้้อมด้้านระบบสื่่อ� เพื่่อ� สุุขภาวะ ที่่�เชื่่อ� มโยงและเสริิมพลัังเครืือข่่าย รวมทั้้�งสนัับสนุุนให้้
เกิิดความร่่วมมืือในท้้องถิ่่น� เพื่่อ� สร้้างสรรค์์ให้้เกิิดเป้้าหมายร่่วมในการสร้้างระบบนิิเวศสื่่อ� สุุขภาวะ ผ่่านการพััฒนาสื่่อ� สร้้างสรรค์์
	ต้้นแบบ กิิจกรรม กระบวนการ ช่่องทางสื่่อ� และพื้้�นที่่�สร้า้ งสรรค์์ ที่่�นำ�ำ ไปสู่่�ทักั ษะเท่่าทัันสื่่อ� และความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพ โดยให้้
ความสำำ�คััญกัับกลุ่่�มเด็็กเยาวชน กลุ่่�มที่่�มีีความเปราะบางหรืือกลุ่่�มขาดโอกาส และกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ
3.	สนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนกลไกเชิิงนโยบายด้้านสื่่�อเพื่่�อสุุขภาวะ โดยสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของภาคนโยบาย ภาคประชาสัังคม
และชุุมชนท้้องถิ่่�น เพื่่�อร่่วมกัันขัับเคลื่่�อนนโยบายสู่่�การปฏิิบััติิอย่่างเป็็นรููปธรรม รวมทั้้�งส่่งเสริิมรููปแบบ ช่่องทาง กลไกการ
	สื่่�อสารและการเฝ้้าระวัังสื่่�อภาคประชาชน เพื่่�อสร้้างความเข้้มแข็็งและทัักษะเท่่าทัันสื่่�อของพลเมืืองในทุุกระดัับ ตั้้�งแต่่
ระดัับปััจเจก ครอบครััว ชุุมชน
4.	สนัับสนุุนการพััฒนาเครื่่อ� งมืือที่่�ได้้จากกระบวนการจััดการความรู้้�ที่่�สามารถนำำ�ไปยกระดัับและขยายผลการทำำ�งาน อาทิิ งาน
	วิิจัยั และพััฒนาองค์์ความรู้้�ด้้านระบบนิิเวศสื่่อ� สุุขภาวะ การวิิจัยั และพััฒนาหลัักสููตรด้้านทัักษะเท่่าทัันสื่่อ� การพััฒนาเครื่อ�่ งบ่่งชี้้�
และตััวชี้้�วััด การวิิจััยสถานการณ์์ระบบสื่่�อ ศููนย์์ข้้อมููลสื่่�อเพื่่�อสุุขภาวะ องค์์ความรู้้�ด้้านสื่่�อเพื่่�อสุุขภาวะของกลุ่่�มเป้้าหมาย
เฉพาะ ฯลฯ
5.	สนัับสนุุนการพััฒนากระบวนการภายใต้้ยุุทธศาสตร์์เมืือง 3 ดีี สื่่�อดีี พื้้�นที่่�ดีี ภููมิิดีี ให้้เกิิดการนำำ�เอาคุุณค่่าของสุุนทรีียะและ
	ภููมิิปัญ
ั ญาชุุมชน มาส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�เพื่่อ� พััฒนาทัักษะเท่่าทัันสื่่อ� และการสร้้างสุุขภาวะทางปััญญาของกลุ่่�มเป้้าหมาย ทั้้�งใน
ระดัับบุุคคล ครอบครััว และชุุมชน
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6.	บููรณาการกัับแผนหลัักต่่างๆ ของ สสส. เพื่่อ� ให้้เกิิดการใช้้ประโยชน์์ร่ว่ มจากระบบสื่่อ� เพื่่อ� สุุขภาวะและวิิถีสุี ขุ ภาวะทางปััญญา
	ที่่�กลุ่่�มแผนงานได้้พัฒ
ั นาขึ้้น� ตามยุุทธศาสตร์์ โดยจะหนุุนเสริิมงานของแผนอื่่น� ๆ ด้้วยการร่่วมขัับเคลื่่อ� นประเด็็นสุุขภาวะผ่่าน
กระบวนการสื่่�อเพื่่�อสุุขภาวะและวิิถีีสุุขภาวะทางปััญญา เพื่่�อสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานสู่่�เป้้าหมาย 10 ปีี ของ
	สสส. การดำำ�เนิินงานตามตััวชี้้�วััดร่่วม วาระกลางประจำำ�ปีี รวมถึึงวาระเฉพาะกิิจจากสถานการณ์์วิิกฤติิ
แผนงาน/โครงการหลััก
ประกอบด้้วยแผนงานและโครงการหลัักที่่จำ� �ำ แนกตามภารกิิจสำำ�คัญ
ั 3 ด้้าน คืือ การพััฒนานัักสื่่อ� สารสุุขภาวะ การพััฒนานิิเวศสื่่อ�
สุุขภาวะเชิิงยุุทธศาสตร์์ และการพััฒนากลไกสื่่อ� สาร การจััดการความรู้้�และกลไกเชิิงนโยบาย โดยมีีกลุ่่�มเป้้าหมายผู้้�รับั ประโยชน์์
คืือ เด็็ก เยาวชน และครอบครััว กลุ่่�มเป้้าหมายขาดโอกาส และผู้้�สููงอายุุ
1. แผนงานและโครงการพััฒนาศัักยภาพนัักสื่อ�่ สารสุุขภาวะ อาทิิ โครงการสื่อ�่ เป็็นโรงเรีียนของสัังคมแห่่งการเรีียนรู้้� โครงการพลัังเครืือข่่าย
	นัักสื่่�อเสีียงเพื่่�อสร้้างสัังคมสุุขภาวะ โครงการพััฒนาศัักยภาพนัักสื่่�อสารสุุขภาวะ : ค่่ายสารคดีีและค่่ายนัักเล่่าความสุุข
โครงการมหััศจรรย์์สื่อ�่ สร้้างสรรค์์ 3 ดีี เพื่่อ� การพััฒนาเด็็ก โครงการ The Solutions : เท่่าทัันสื่่อ� สร้้างเสริิมสุขุ ภาวะ โครงการ
	คิิดดีชีี วิี ติ วิิถีใี หม่่สื่อ�่ เท่่าทัันสุุขภาวะ โครงการเครืือข่่ายมหาวิิทยาลััยสร้้างสรรค์์เพื่่อ� สัังคมน่่าอยู่่� โครงการการพััฒนาเครืือข่่าย
	พลเมืืองสร้้างสรรค์์และนัักสื่่อ� สารสุุขภาวะ โครงการเสริิมสร้า้ งกลไกสููงวััยรู้้�ทันั สื่่อ� ระดัับจัังหวััด โครงการการขยายผลหลัักสููตร
	วััยเพชรรู้้�ทัันสื่่�อและการสำำ�รวจสถานการณ์์ผลกระทบการบริิโภคสื่่�อ
2. แผนงานและโครงการพััฒนานิิเวศสื่่อ� สุุขภาวะเชิิงยุุทธศาสตร์์ อาทิิ แผนงานสื่่อ� สร้้างสุุขภาวะเด็็กเยาวชน แผนงานสร้้างเสริิม
	วััฒนธรรมการอ่่าน แผนงานสื่่�อศิิลปวััฒนธรรมสร้้างเสริิมสุุขภาพ โครงการ MIDL for Inclusive City โครงการนัักสื่่�อสาร
	สุุขภาวะขัับเคลื่่อ� นเมืือง โครงการพลเมืืองสร้้างสรรค์์ชุมช
ุ นนิิเวศสื่่อ� วิิถีสุี ขุ โครงการปฏิิบัติั กิ ารนิิเวศสื่่อ� สุุขภาวะเพื่่อ� ขัับเคลื่่อ� น
	สัังคมแห่่งการอยู่่�ร่่วม
3. แผนงานและโครงการพััฒนากลไกสื่่อ� สาร การจััดการความรู้้� และกลไกเชิิงนโยบาย อาทิิ โครงการขัับเคลื่่อ� นงานคุ้้�มครองเด็็ก
จากภััยออนไลน์์: ผลัักดัันกฎหมาย กลไก และมาตรการระดัับชาติิและระดัับท้้องถิ่่�น โครงการเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งภาค
	พลเมืืองในการรัับมืือโรคระบาดข้้อมููลข่่าวสารโดยกลไกโคแฟค โครงการสำำ�รวจสถานการณ์์การรู้้�เท่่าทัันสื่่อ� สารสนเทศ และ
	ดิิจิิทััลของเด็็กไทย อายุุ 6-12 ปีี และจััดทำำ�ข้้อเสนอเชิิงนโยบาย ปีี พ.ศ. 2563 – 2564 โครงการการศึึกษาการใช้้สื่่�อดิิจิิทััล
ของเด็็กและเยาวชนไทยในอนาคต และข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย รวมถึึงโครงการตามวาระพิิเศษต่่างๆ ที่่�สอดคล้้องกัับ
	ยุุทธศาสตร์์ของกลุ่่�มแผนงาน
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กลุ่่�มแผนงานพััฒนาสุุขภาวะทางปััญญา
ภารกิิจและแนวทางการดำำ�เนิินงาน
1.	พััฒนาศัักยภาพภาคีีเครืือข่่ายสร้้างเสริิมสุุขภาพ ให้้เป็็นนัักสื่่�อสารสุุขภาวะที่่�มีีทัักษะความเป็็นผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลงและ
	ทัักษะการตระหนัักรู้้�เท่่าทัันและการสะท้้อนความคิิดตนเอง สามารถเชื่่�อมโยงงานสร้้างเสริิมสุุขภาพทุุกมิิติิในระดัับปััจเจก
และระดัับสัังคม
2.	พััฒนาความพร้้อมของปััจจััยแวดล้้อมด้้านวิิถีีสุุขภาวะทางปััญญา ด้้วยกระบวนการเสริิมพลัังที่่�โอบอุ้้�มให้้ประชาชนกลุ่่�ม
เป้้าหมายได้้เข้้าถึงึ วิิถีสุี ขุ ภาวะทางปััญญา อัันนำำ�ไปสู่่ก� ารพััฒนาความมั่่�นคงภายใน ศัักยภาพในการยืืดหยุ่่�นฟื้้น� ตััว การร่่วมรู้้�สึึก
และความกรุุณา นำำ�ไปสู่่ก� ารเปลี่่�ยนแปลงจิิตสำำ�นึึก ผ่่านช่่องทางการสื่่อ� สารและกระบวนการที่่ห� ลากหลาย ได้้แก่่ กระบวนการ
	พััฒนาจิิต อาทิิ การภาวนา ศิิลปะ การศึึกษาธรรมชาติิ สุุขภาพองค์์รวมฯ พื้้�นที่่เ� รีียนรู้้�สุขุ ภาวะทางปััญญา กลไกส่่งเสริิมจิติ อาสา
กระบวนการพััฒนาภาวะผู้้�นำำ� สื่่�อสร้้างสุุขภาวะทางปััญญาที่่�มีีรููปแบบเนื้้�อหาสร้้างแรงบัันดาลใจ เพื่่�อสร้้างพลเมืืองตื่่�นรู้้�ด้้วย
	สุุขภาวะทางปััญญา
3. เชื่่�อมโยงเครืือข่่ายวิิถีีสุุขภาวะทางปััญญาให้้มีีวิิสััยทััศน์์และเป้้าหมายร่่วม เกิิดการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ด้้านองค์์ความรู้้�และ
กระบวนการทำำ�งาน แบ่่งปัันทรััพยากร และหนุุนเสริิมงานระหว่่างเครืือข่่าย เพื่่อ� ประสานพลัังร่่วมสร้้างสุุขภาวะทางปััญญาของ
	พลเมืืองในสัังคม
4.	สนัับสนุุนการพััฒนาเครื่่�องมืือที่่�ได้้จากกระบวนการจััดการความรู้้�ด้้านวิิถีีสุุขภาวะทางปััญญาที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการขัับเคลื่่�อน
	ยุุทธศาสตร์์ อาทิิ การพััฒนายุุทธศาสตร์์และตััวชี้้�วััดร่่วมของเครืือข่่าย การพััฒนาเครื่่�องมืือประเมิินผล การวิิจััยสถานการณ์์
ด้้านวิิถีีสุุขภาวะทางปััญญาของสัังคม การถอดบทเรีียนกระบวนการทำำ�งานส่่งเสริิมวิิถีีสุุขภาวะทางปััญญา
5.	บููรณาการสู่่�เป้้าหมาย 10 ปีี และเป้้าหมายการดำำ�เนิินงานตามวาระกลางประจำำ�ปีีกัับแผนหลัักต่่างๆ ของ สสส. เพื่่�อให้้เกิิด
การใช้้ประโยชน์์ร่่วมจากวิิถีีสุุขภาวะทางปััญญา โดยสร้้างความพร้้อมทางปััจจััยแวดล้้อมด้้านวิิถีีสุุขภาวะทางปััญญาและ
	ส่่งเสริิมการใช้้มิิติิสุุขภาวะทางปััญญาเพื่่�อสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนสุุขภาวะของภาคีีเครืือข่่าย สสส. ด้้วยการพััฒนากลุ่่�ม
เป้้าหมายให้้มีสุี ุขภาวะทางปััญญา ซึ่่�งเป็็นรากฐานของความฉลาดรู้้�ทางสุุขภาพ และพััฒนาความเข้้มแข็็งและภาวะผู้้�นำำ�ของ
ภาคีีเครืือข่่าย สสส. ให้้มีีการเติิบโตทางปััญญา นำำ�ไปสู่่�การเชื่่�อมโยงงานสุุขภาวะองค์์รวม
แผนงาน/โครงการหลััก
ประกอบด้้วยแผนงาน/โครงการที่่�จำำ�แนกตามวิิธีีดำำ�เนิินงานหลััก 3 ด้้าน ได้้แก่่
1. แผนงานและโครงการส่่งเสริิมวิถีิ กี ารเรีียนรู้้�เพื่่อ� พััฒนาสุุขภาวะทางปััญญา อาทิิ โครงการวิิถีพัี ฒ
ั นาจิิต: สู่่ชี� วิี ติ วิิถีใี หม่่ โครงการผู้้�นำ�ำ แห่่ง
อนาคต: ร่่วมสร้้างสัังคมแห่่งการเกื้้�อกููล โครงการหยั่่�งรากจิิตตปััญญา สู่่�สัังคมแห่่งความสุุข : เส้้นทางสู่่�สุุขภาวะทางปััญญา
โครงการชุุมชนกรุุณาเพื่่�อการอยู่่�และตายดีี: เสริิมพลัังเครืือข่่ายนิิเวศการตายดีี โครงการขัับเคลื่่�อนสัังคมแห่่งการตื่่�นรู้้� :
	สู่่�เครืือข่่ายนัักสื่่�อสารสุุขภาวะทางปััญญา โครงการตื่่�นรู้้�สู่�สุ่ ุขภาวะที่่�ยั่่�งยืืนแบบองค์์รวมด้้วยพุุทธกระบวนทััศน์์
2. แผนงานและโครงการส่่งเสริิมการฟัังและการให้้เพื่่อ� สัังคมที่่�เกื้้อ� กููล อาทิิ โครงการส่่งเสริิมงานอาสาสมััครเพื่่อ� การพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน
โครงการฉลาดทำำ�บุุญเพื่่�อฟื้้�นฟููและสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันสัังคม โครงการปลุุกพลัังเปลี่่�ยนไทย จิิตอาสาแห่่งการเปลี่่�ยนแปลง
โครงการบููรณะวิิถีสุี ุขภาวะทางปััญญาผู้้�นำำ�จิิตอาสาด้้วยศาสตร์์พระราชาสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน โครงการอาสาสมััครร่่วมสร้้าง
	สัังคมยั่่�งยืืน
3. แผนงานและโครงการส่่งเสริิมการสื่อ� ่ สารเพื่่อ� พััฒนาสุุขภาวะทางปััญญา อาทิิ โครงการสื่อ� ่ สารเรีียนรู้้�พัฒ
ั นาทัักษะ สร้้างคุุณภาพชีีวิติ ระยะ
	ท้้ายและการตายดีี โครงการสื่่�อสารสุุขภาวะทางปััญญากัับคนรุ่่�นใหม่่ โครงการการพััฒนานัักสื่่�อสารสุุขภาวะทางปััญญา
	รุ่่�นใหม่่และขยายผลเครื่่�องมืือการเรีียนรู้้� โครงการพััฒนาแพลตฟอร์์มสนัับสนุุนสุุขภาพจิิตเยาวชน
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ภาคีีหลััก

ภาคีีด้้านสื่่�อ
ภาคประชาชน

ภาคีีด้้านวิิถีี
สุุขภาวะ
ทางปััญญา

ภาคีีด้้าน
นโยบาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ระบบสื่่�อเพื่่�อ
สุุขภาวะ

ภาคีีพัันธมิิตร
ด้้านสื่่�อ

อาทิิ สถาบัันสื่่�อเด็็กและเยาวชน มููลนิธิ
ิ ิสร้้างเสริิมวััฒนธรรมการอ่่าน มููลนิิธิิสื่่�อศิิลปวััฒนธรรม
ภาคประชาชน มููลนิิธิิเพื่่�อการพััฒนาเด็็ก มููลนิิธิิเพื่่�อนเยาวชนเพื่่�อการพััฒนา มููลนิิธิิอิินเทอร์์เน็็ตร่่วมพััฒนาไทย
เครืือข่่ายวิิทยุุชุุมชน สมาคมวิิทยุุและสื่่�อเพื่่�อเด็็กและเยาวชน มููลนิิธิิเครืือข่่ายครอบครััว มููลนิิธิิฟรีีดริิช เนามััน
เครืือข่่ายสื่่�อเพื่่�อการปฏิิรููป เครืือข่่ายสื่่�อภาคประชาชนในระดัับภููมิิภาค ฯลฯ

อาทิิ ศููนย์์จิิตตปััญญาศึึกษา มหาวิิทยาลััยมหิิดล หอจดหมายเหตุุพุุทธทาสอิินทปััญโญ ธนาคารจิิตอาสา คณะวิิทยาการเรีียนรู้้�
และศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย ธรรมศาสตร์์ สถาบัันอาศรมศิิลป์์ มููลนิิธิิอาสาสมััครเพื่่�อสัังคม เครืือข่่ายจิิตอาสา
มููลนิธิ
ิ ิเครืือข่่ายพุุทธิิกา กลุ่่�ม Peaceful Death มููลนิิธิบู
ิ ูรณะชนบทแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์
มููลนิิธิิเสถีียรโกเศศ-นาคะประทีีป มููลนิธิ
ิ ิสหธรรมิิกชน และภาคีีด้้านศาสนธรรมและจิิตตปััญญา ฯลฯ

อาทิิ สำำ�นัักงานกองทุุนพััฒนาสื่่�อปลอดภััยและสร้้างสรรค์์ ศููนย์์ประสานงานขัับเคลื่่�อนการส่่งเสริิมและปกป้้องคุ้้�มครองเด็็กและ
เยาวชนในการใช้้สื่่�อออนไลน์์ สำำ�นัักงานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น คณะกรรมการสื่่�อปลอดภััยและสร้้างสรรค์์แห่่งชาติิ หน่่วยงานภาครััฐที่่�มีีนโยบายส่่งเสริิม
สื่่�อสร้้างสรรค์์ เช่่น กระทรวงศึึกษาธิิการ กระทรวงวััฒนธรรม กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม กระทรวงการพััฒนาสัังคม
และความมั่่�นคงของมนุุษย์์ คณะกรรมการส่่งเสริิมการพััฒนาเด็็กและเยาวชนแห่่งชาติิ สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการศึึกษานอกระบบและ
การศึึกษาตามอััธยาศััย และเชื่่�อมโยงกัับเครืือข่่ายสาธารณสุุข อาทิิ คณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ กรมอนามััย
สมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ กองทุุนสุุขภาพตำำ�บล และเขตสุุขภาพเพื่่�อประชาชน เครืือข่่ายอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน ฯลฯ
อาทิิ องค์์การกระจายเสีียงและแพร่่ภาพสาธารณะ สมาคมนัักข่่าวนัักหนัังสืือพิิมพ์์แห่่งประเทศไทย
สมาคมนัักข่่าววิิทยุุและโทรทััศน์์ไทย สภาการหนัังสืือพิิมพ์์แห่่งชาติิ สภาวิิชาชีีพข่่าววิิทยุุและโทรทััศน์์ไทย สมาคมผู้้�ดููแลเว็็บไทย
สมาคมโฆษณาแห่่งประเทศไทย สมาคมผู้้�จััดพิิมพ์์และผู้้�จำำ�หน่่ายหนัังสืือแห่่งประเทศไทย สมาคมผู้้�ผลิิตข่่าวออนไลน์์
สมาคมนัักเขีียนบทละครโทรทััศน์์ เครืือข่่าย สมาคมและชมรมด้้านวิิชาชีีพสื่่�อ ฯลฯ

อาทิิ สถาบัันวิิชาการด้้านนิิเทศศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชนทั่่�วประเทศ สถาบัันวิิชาการด้้านการศึึกษาและเรีียนรู้้� ด้้านสัังคม
ด้้านวััฒนธรรม ด้้านเด็็กเยาวชนและครอบครััว และด้้านสุุขภาวะทางปััญญา ฯลฯ
ภาคีี
ด้้านวิิชาการ

แนวทางการบริิหารจััดการแผน
กำำ�กับั ดููแลโดยคณะกรรมการบริิหารแผน คณะที่่� 8 ที่่�ยึึดหลัักการบริิหารที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพและโปร่่งใส เพื่่อ� ให้้เกิิดผลผลิติ ผลลััพธ์์
และผลกระทบ ตามวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมาย รวมไปถึึงความคุ้้�มค่่า ความยั่่�งยืืน และความน่่าเชื่่�อถืือจากสัังคม และการสร้้าง
ความเข้้มแข็็งและศัักยภาพของภาคีีเครืือข่่าย
งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

กลุ่มแผนงานสร้างเสริมระบบนิเวศสื่อสุขภาวะ
กลุ่มแผนงานพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา
การพัฒนาและบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ
รวม
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60.00
1.00
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แผน 11
แผนสร้างสรรค์
โอกาสสร้างเสริมสุขภาวะ

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

159

แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุุปสถานการณ์์และแนวโน้้ม
แผนสร้้างสรรค์์โอกาสสร้้างเสริิมสุุขภาวะ มีีพัันธกิิจหลัักอยู่่�ที่่�การกระจายโอกาสการดำำ�เนิินงานสร้้างเสริิมสุุขภาพ สนัับสนุุนการ
ริิเริ่่ม� และพััฒนานวััตกรรมสร้้างเสริิมสุขุ ภาพที่่�ช่ว่ ยให้้กลุ่่�มเป้้าหมายเข้้าถึงึ ได้้ง่า่ ยและช่่วยให้้เกิิดผลลััพธ์์ทางสุุขภาวะดีีขึ้้น� กว่่าเดิิม
รวมถึึงหนุุนเสริิมการดำำ�เนิินงานของแผนอื่่�นๆ ด้้วยการนำำ�ความรู้้�และบทเรีียนความสำำ�เร็็จของแผนเชิิงประเด็็นและแผนเชิิง
องค์์กรกระจายโอกาสลงไปในเชิิงพื้้น� ที่่แ� ละเชิิงกลุ่่�มประชากร โดยแผนได้้วางกลไกการกระจายโอกาสลงสู่่ร� ะดัับพื้้น� ที่่ไ� ปยัังกลุ่่�มบุุคคล
ชุุมชน หน่่วยงานและองค์์กรต่่างๆ ผ่่าน “หน่่วยจััดการเชิิงพื้้�นที่่� (จัังหวััด)” และ “หน่่วยจััดการเชิิงประเด็็น” ที่่�เป็็นภาคีีดำ�ำ เนิินงาน
อยู่่�ในพื้้�นที่่�ต่่างๆ ทั่่�วประเทศ ซึ่่�งมีีส่่วนทำำ�ให้้บุุคคล กลุ่่�มบุุคคล ชุุมชนและหน่่วยงานต่่างๆ มีีผลการดำำ�เนิินงานสร้้างเสริิมสุุขภาพ
ที่่�เป็็นรููปธรรมทั้้�งเรื่่�องการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมและการปรัับเปลี่่�ยนสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อสุุขภาวะจนประสบผลสำำ�เร็็จในการ
จััดการกัับสถานการณ์์ปัญ
ั หาของพื้้�นที่่� เช่่น การลดละเลิิกสููบบุุหรี่่� การลดละเลิิกดื่่ม� เครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์ การลดอุุบัติั เิ หตุุทางถนน
การลดความชุุกของภาวะน้ำำ��หนัักตััวเกิินและโรคอ้้วนในเด็็ก การเพิ่่�มกิิจกรรมทางกาย การเพิ่่�มการบริิโภคผัักและผลไม้้ และการ
สร้้างชุุมชนเข้้มแข็็ง เป็็นต้้น อีีกทั้้�งยัังช่่วยลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในประชากรกลุ่่�มต่่างๆ เช่่น กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� เด็็กและเยาวชน ผู้้�สููงอายุุ
กลุ่่�มที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโรคโควิิด-19 ฯลฯ ให้้สามารถเข้้าถึึงการดำำ�เนิินงานสร้้างเสริิมสุุขภาพ อัันจะทำำ�ให้้เกิิดสุุขภาวะที่่�ดีีทั้้�ง
ในระดัับตนเองและชุุมชน
การจััดทำำ�แผนสร้้างสรรค์์โอกาสสร้้างเสริิมสุุขภาวะประจำำ�ปีี 2565 มุ่่�งสนัับสนุุนการกระจายโอกาสการดำำ�เนิินงานสร้้างเสริิม
สุุขภาพให้้สอดคล้้องกัับทิิศทางและเป้้าหมาย ระยะ 10 ปีี (พ.ศ. 2565-2574) ของกองทุุน และมีีความสอดรัับกัับแผนหลััก 3 ปีี
(พ.ศ. 2565-2567) โดยมุ่่�งหวัังให้้การดำำ�เนิินงานของแผนสนัับสนุุนให้้กลุ่่�มเป้้าหมายเข้้าถึึงโอกาสการทำำ�งานสร้้างเสริิมสุุขภาวะ
ซึ่่ง� จะมีีส่ว่ นลดความเหลื่่อ� มล้ำำ�� ด้้านสุุขภาพและสัังคมที่่�ส่ง่ ผลต่่อสุุขภาพได้้ในที่่สุ� ดุ แผนยัังมีีความสอดรัับกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี
ในยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 ด้้านการพััฒนาและเสริิมสร้้างศัักยภาพทรััพยากรมนุุษย์์ ในประเด็็นที่่� 2 การพััฒนาศัักยภาพศัักยภาพคน
ตลอดช่่วงชีีวิติ ประเด็็นที่่� 5 การเสริิมสร้า้ งให้้คนไทยมีีสุขุ ภาวะที่่ดี� คี รอบคลุุมทั้้ง� กาย ใจ สติิปัญ
ั ญาและสัังคมและประเด็็นที่่� 6 การ
สร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการพััฒนาและเสริิมสร้้างศัักยภาพมนุุษย์์ รวมถึึงยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 ด้้านการสร้้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสัังคม ในประเด็็นที่่� 1 การลดความเหลื่่อ� มล้ำำ�� และสร้้างความเป็็นธรรมในทุุกมิิติิ ประเด็็นที่่� 3 การเสริิมสร้า้ งพลัังทางสัังคม
และประเด็็นที่่� 4 การเพิ่่�มขีดี ความสามารถของชุุมชนท้้องถิ่่�นในการพึ่่�งตนเองและจััดการตนเอง อีีกยัังตอบสนองเป้้าหมายการ
พััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน (The Sustainable Development Goals: SDGs) ในเป้้าประสงค์์ที่่� 3 ที่่ก� ล่่าวถึงึ การสร้้างหลัักประกัันการมีีสุขุ ภาวะ
ที่่�ดีีและส่่งเสริิมความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของทุุกคนในทุุกช่่วงอายุุ
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1. สถานการณ์์และแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงสำำ�คััญที่่มีี
� ผลต่่อการทำำ�งานของแผน
ในปีี 2565
แผนได้้ประมวลและวิิเคราะห์์สถานการณ์์และแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาพและการดำำ�เนิินงานของ
กองทุุนโดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. ปััจจััยเสี่่�ยงที่่�คุุกคามสุุขภาวะของคนไทยยัังเป็็นอุุปสรรคสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินงานสร้้างเสริิมสุุขภาพ ไม่่ว่่าจะเป็็นการมีี
	พฤติิกรรมเสี่ย�่ ง โดยเฉพาะการสููบบุุหรี่่� การดื่่มสุ
� รุ า และการขัับขี่่ย� านพาหนะขณะมึึนเมา ซึ่่ง� พบว่่า ประชากรในพื้้�นที่่�ภาคใต้้
มีีพฤติิกรรมสููบบุุหรี่่�สููงสุุด ประชากรในพื้้�นที่่�ภาคเหนืือมีีสััดส่่วนนัักดื่่�มและพฤติิกรรมดื่่�มแล้้วขัับขี่่�สููงสุุด ส่่วนประชากรใน
	พื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานครมีีแนวโน้้มเสีียชีีวิิตจากสาเหตุุการตายหลััก 3 อัันดัับแรกของคนไทย ได้้แก่่ โรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง
โรคระบบไหลเวีียนโลหิิต และโรคระบบทางเดิินหายใจสููงกว่่าประชากรในภาคอื่่�น ในด้้านสุุขภาพจิิต ประชากรภาคเหนืือมีี
	อััตราฆ่่าตััวตายสำำ�เร็็จสููงกว่่าภาพรวมของประเทศเกืือบ 2 เท่่า ในด้้านภาวะโภชนาการ ประชากรในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร
มีีสััดส่่วนภาวะน้ำำ�� หนัักเกิินสููงกว่่าภููมิิภาคอื่่�นๆ ขณะเดีียวกััน การอยู่่�ในสภาพแวดล้้อมที่่�ไม่่เหมาะสมเป็็นปััจจััยเสี่่�ยงสำำ�คััญที่่�
มีีผลต่่อสุุขภาวะเช่่นกััน โดยภาคเหนืือต้้องประสบปััญหาฝุ่่�นละอองขนาดเล็็กสููงสุุด ส่่วนจัังหวััดในพื้้�นที่่�อุุตสาหกรรม เช่่น
ระยอง ชลบุุรีี สมุุทรปราการ ฯลฯ ต้้องเผชิิญกัับปััญหาขยะกากของเสีียอัันตราย ขณะที่่�ภาคใต้้ ภาคตะวัันออกและภาคกลาง
	ประสบปััญหาขยะทะเล ทั้้�งนี้้� พบว่่าความยากจนยัังคงเป็็นสาเหตุุความเปราะบางที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของประเทศ โดยภาคใต้้มีสัี ัดส่ว่ น
	ประชากรยากจนสููงที่่สุ� ดุ ส่่วนภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ มีีประชากรเปราะบางจากสััดส่ว่ นแรงงานนอกระบบมากที่่สุ� ดุ นอกจากนี้้�
	ยัังพบว่่ากลุ่่�มวััยรุ่่�นและเยาวชน (อายุุ 10-24 ปีี) เป็็นกลุ่่�มประชากรที่่�ต้้องเผชิิญกัับปััจจััยเสี่่�ยงหลายด้้าน ไม่่ว่่าจะเป็็นความ
เสี่่�ยงจากการประสบอุุบััติิเหตุุทางท้้องถนนจนบาดเจ็็บและเสีียชีีวิิตก่่อนวััยอัันควร การมีีปััญหาสุุขภาพจิิตและโรคซึึมเศร้้า
จากภาวะความเครีียดและปััญหาส่่วนตััว การบริิโภคอาหารที่่�ไม่่ดีต่ี อ่ สุุขภาพและมีีกิจิ กรรมทางกายไม่่เพีียงพอ ความสััมพันั ธ์์
	ที่่�ห่า่ งเหิินและไม่่ดีกัี บั ครอบครััว รวมถึงึ ความขััดแย้้งทางความคิิด ความเชื่่อ� และค่่านิิยมในการดำำ�เนิินชีีวิติ กัับคนในช่่วงวััยอื่่น� ๆ
	อัันเนื่่อ� งมาจากสถานการณ์์ทางการเมืืองในประเทศที่่เ� ป็็นอยู่่� ดัังนั้้น� ในการป้้องกััน ควบคุุมและลดปััจจััยเสี่ย�่ งที่่เ� ป็็นอุุปสรรค
	ต่่อการพััฒนาสุุขภาวะคนไทยจึึงจำำ�เป็็นต้้องผลัักดัันให้้หน่่วยงานทุุกภาคส่่วนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมรัับผิิดชอบต่่อสุุขภาพของ
	ประชาชนอย่่างจริิงจััง
2. การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ส่่งผลกระทบต่่อสัังคมไทยรอบด้้านและรุุนแรง กล่่าวคืือ ด้้านเศรษฐกิิจ โดยเฉพาะ
	ช่่วงที่่�มีีการปิิดเมืือง (Lock down) ทำำ�ให้้กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจแทบทุุกอย่่างหยุุดชะงััก ส่่งผลอย่่างรุุนแรงต่่ออุุตสาหกรรม
การท่่องเที่่�ยวและการจ้้างงาน คนจำำ�นวนมากกลายเป็็นคนตกงานทัันทีี โดยเฉพาะกลุ่่�มแรงงานนอกระบบ และกลุ่่�มแรงงาน
	รุ่่�นใหม่่ที่่เ� พิ่่�งเรีียนจบและเริ่่ม� เข้้าสู่่ต� ลาดแรงงาน ขณะเดีียวกััน กลุ่่�มคนยากจน ผู้้�ด้อ้ ยโอกาสและกลุ่่�มเปราะบางประสบความ
ยากลำำ�บากในการดำำ�รงชีีวิิตมากขึ้้�น ทำำ�ให้้ปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ��เพิ่่�มสููงขึ้้�น ด้้านสุุขภาพ พบว่่ามีีประชาชนหลายกลุ่่�มที่่�มีี
ความเสี่�ย่ งและมีีความยากลำำ�บากในการรัับมืือกัับสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 เช่่น ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�มีีโรคประจำำ�ตััว
โดยเฉพาะโรคเรื้้�อรััง และผู้้�มีีพฤติิกรรมเสี่่�ยงจากการดื่่ม� เครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์และสููบบุุหรี่่� รวมไปถึึง ผู้้�ที่่�อาศััยอยู่่�ในชุุมชน
แออััดที่่�มัักมีีปััญหาเรื่่�องสุุขาภิิบาล นอกจากนี้้� การระบาดของไวรััสยัังนำำ�ไปสู่่�ความเครีียด วิิตกกัังวลและภาวะซึึมเศร้้าของ
คนในสัังคมมากขึ้้�นอีีกด้้วย ด้้านการศึึกษา การปรัับมาใช้้กระบวนการเรีียนการสอนออนไลน์์สะท้้อนให้้เห็็นปััญหาความ
เหลื่่�อมล้ำำ��ในการเข้้าถึึงการศึึกษาที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น โดยเฉพาะในครอบครััวยากจนและครอบครััวเปราะบาง ขณะเดีียวกััน
	ประสิิทธิิภาพและคุุณภาพการเรีียนรู้้�ลดลง สููญเสีียโอกาสในการเรีียนรู้้�ทางสัังคมจากประสบการณ์์การใช้้ชีีวิิตร่่วมกัันและ
การสร้้างสััมพัันธภาพระหว่่างครููกัับศิิษย์์และเพื่่�อนร่่วมชั้้�นเรีียน ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม แม้้ว่่าจะเป็็นโอกาสให้้แหล่่งท่่องเที่่�ยวทาง
	ธรรมชาติิหลายแห่่งฟื้้�นตััวและทำำ�ให้้ระบบนิิเวศดีีขึ้้�น รวมถึึงปริิมาณขยะรวมในเมืืองท่่องเที่่�ยวและกรุุงเทพมหานครลดลงก็็
ตาม แต่่ขยะพลาสติิกในครััวเรืือนเพิ่่มม
� ากขึ้้น� จากการสั่่ง� ซื้้อ� อาหารออนไลน์์ เช่่นเดีียวกัับขยะของเสีียทางการแพทย์์ที่่มี� ปริ
ี มิ าณ
	มากขึ้้น� จากการควบคุุมการแพร่่ระบาดของไวรััส ซึ่่ง� ผลกระทบในด้้านต่่างๆ เหล่่านี้้ส่� ง่ ผลกัับคุุณภาพชีีวิติ ของประชาชนทั้้ง� สิ้้น�
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3. บริิบทความหลากหลายและความซัับซ้้อนของพื้้�นที่่�เป็็นความท้้าทายในการจััดการสุุขภาวะให้้เหมาะสม เนื่่อ� งจากแต่่ละ
	พื้้�นที่่�ของประเทศไทยมีีความแตกต่่างกัันทั้้�งวิิถีีชีีวิิต เศรษฐกิิจ สัังคมและวััฒนธรรม ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�ความหลากหลายของปััญหา
	สุุขภาพในมิิติิต่่างๆ ตามมา กล่่าวคืือ ในพื้้�นที่่�ชุุมชน ความ ท้้าทายอยู่่�ที่่�การพััฒนาให้้ชุุมชนมีีขีีดความสามารถในการจััดการ
	สุุขภาวะในพื้้น� ที่่ไ� ด้้ด้ว้ ยตนเอง โดยมีีหน่่วยงานภายนอกเป็็นผู้้�อำ�ำ นวยความสะดวกและหนุุนเสริิมชุมช
ุ น ขณะที่่ใ� นพื้้�นที่่เ� ขตเมืือง
	ที่่�มีกี ารเคลื่่อ� นย้้ายแรงงานเพื่่อ� เข้้าถึงึ โอกาสทางเศรษฐกิิจและเป็็นพื้้�นที่่�ที่่มี� ปัี ญ
ั หาด้้านสภาพแวดล้้อมที่่�ส่ง่ ผลกระทบโดยตรง
	ต่่อสุุขภาพคนในพื้้�นที่่� เช่่น การจััดการขยะ น้ำำ�� เสีีย ความแออััดและเสื่่อ� มโทรมของที่่�อยู่่อ� าศััย รวมถึงึ เขตสุุขภาพพิิเศษ ได้้แก่่
	พื้้�นที่่�เศรษฐกิิจแหล่่งท่่องเที่่�ยวทางทะเล พื้้�นที่่�ที่่�มีีการเคลื่่�อนย้้ายประชากรข้้ามชาติิและการค้้าขนส่่งชายแดนที่่�มีีพลวััตสููง
เขตพื้้�นที่่�เฉพาะ (ประชากรข้้ามชาติิ) ซึ่่ง� เป็็นพื้้�นที่่�ที่่มี� บี ริิบทเฉพาะแตกต่่างจากพื้้�นที่่�ปกติิ มีีประเด็็นสุุขภาพเฉพาะของแต่่ละ
	พื้้�นที่่� เช่่น อุุบัติั เิ หตุุทางน้ำำ�� ในพื้้�นที่่�ท่อ่ งเที่่�ยวทางทะเล ค่่าใช้้จ่า่ ยบริิการสุุขภาพของประชากรข้้ามชาติิในพื้้�นที่่�ชายแดน ขนาด
	ประชากรที่่�เติิบโตจากการย้้ายถิ่่น� เป็็นต้้น จึึงไม่่สามารถใช้้แนวทางการบริิหารจััดการแบบทั่่�วไปเพื่่อ� แก้้ไขปััญหาสุุขภาพของ
	ประชาชนในพื้้�นที่่�ได้้อย่่างครอบคลุุม
4. คนไทยยัังมีีความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในการดููแลสุุขภาพของตนเองและสมาชิิกในครอบครััวไม่่เพีียงพอเท่่าที่่�ควร จำำ�เป็็น
	ต้้องสร้้างและพััฒนาทัักษะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการเข้้าถึึง เข้้าใจ ซัักถามและตััดสิินใจบนพื้้�นฐานของข้้อมููลข่่าวสารด้้านสุุขภาพและ
บริิการสุุขภาพที่่�น่า่ เชื่่อ� ถืือและเพีียงพอด้้วยตนเอง รวมถึงึ การพััฒนาองค์์ความรู้้�และวิิธีกี ารสื่่อ� สารด้้านสุุขภาวะที่่ถูู� กต้้อง พร้้อม
	ทั้้�งเฝ้้าระวัังและจััดการกัับข้้อมููลความรู้้�ด้้านสุุขภาวะที่่�ไม่่ถููกต้้อง เพื่่�อให้้ประชาชนสามารถจััดการสุุขภาวะตนเองได้้อย่่าง
เหมาะสม ทั้้�งนี้้� พบว่่า คนที่่�อ่่านไม่่ได้้และเขีียนไม่่คล่่องมีีโอกาสที่่�จะมีีความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพไม่่เพีียงพอเมื่่�อเทีียบกัับคนที่่�
	อ่่านหรืือเขีียนได้้คล่่อง การไม่่ได้้รัับข้้อมููลด้้านสุุขภาพจากอิินเทอร์์เน็็ต ไลน์์ และเฟซบุ๊๊�กมีีอิิทธิิพลต่่อระดัับความรอบรู้้�ด้้าน
	สุุขภาพมากที่่สุ� ดุ รองจากการไม่่ได้้เรีียนหนัังสืือ กลุ่่�มผู้้�ที่่อ� ายุุ 60 ปีีขึ้้น� ไปและผู้้�ที่่มี� กี ารศึึกษาตั้้ง� แต่่ประถมศึึกษาลงมาจะมีีสัดส่
ั ว่ น
ของผู้้�ที่่มี� คี วามรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพไม่่เพีียงพอมากที่่�สุุด นอกจากนี้้� ยัังพบว่่าผู้้�ที่่มี� บี ทบาทในชุุมชนมีีความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพสููง
กว่่าคนที่่�ไม่่มีีบทบาท ดัังนั้้�น จึึงควรกระตุ้้�น ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้คนในชุุมชนเข้้ามามีีบทบาทหรืือเป็็นสมาชิิกของกลุ่่�ม/
	ชมรมในชุุมชนมากขึ้้�น
5. การเปลี่่ย� นผ่่านทางเทคโนโลยีี (Technological Disruption) ส่่งผลต่อ่ พฤติิกรรมทางสุุขภาพของประชาชน ในยุุคสัังคม
	ดิิจิิทััลทำำ�ให้้มีีการเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารที่่�ส่่งผลกระทบทั้้�งเชิิงบวกและเชิิงลบต่่อการสร้้างเสริิมสุุขภาพอย่่างกว้้างขวางและ
รวดเร็็ว จึึงต้้องมีีการเฝ้้าระวัังและคััดกรองข้้อมููลความรู้้�ด้้านสุุขภาวะที่่�ไม่่ถููกต้้อง ขณะเดีียวกััน ต้้องมีีการป้้องกัันและแก้้ไข
	ปััญหาความเหลื่่อ� มล้ำำ�� ในการเข้้าถึึงเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลทั้้
ั ง� ในแง่่ของการเข้้าถึงึ อุุปกรณ์์/เครื่่อ� งมืือใช้้งานและความรอบรู้้�ด้า้ นดิิจิทัิ ลั
โดยเฉพาะการใช้้ประโยชน์์จากระบบเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั ในการขัับเคลื่่อ� นงานสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ เช่่น การติิดตามตรวจประเมิิน
	พฤติิกรรมและสถานะสุุขภาพ การประมวลผลข้้อมููลเพื่่�อออกแบบและพััฒนาโปรแกรมสร้้างเสริิ มสุุขภาพเฉพาะราย
เฉพาะกลุ่่�ม ฯลฯ
6. การสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้อ� ต่่อการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพต้้องพิิจารณารอบด้้านและปรัับให้้เหมาะกัับพื้้�นที่่แ� ละกลุ่่ม� เป้้าหมาย
ครอบคลุุมทั้้�งการพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมที่่�ช่่วยสร้้างเสริิมสุุขภาพของประชาชนในแต่่ละกลุ่่�มแต่่ละช่่วงวััย
การส่่งเสริิมการจััดสภาพแวดล้้อมทางกายภาพที่่�เป็็นมิิตรต่่อสุุขภาพและเอื้้อ� ต่่อการมีีสุขุ ภาวะที่่ดี� ี ยกตััวอย่่างการปรัับพััฒนาเมืือง
ให้้เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�เอื้้�อต่่อการมีีสุุขภาพที่่�ดีี ทั้้�งในแง่่พื้้�นที่่�ทางกายภาพ การสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�ดีีปราศจากมลพิิษ มีีระบบการ
คมนาคมขนส่่งที่่ปล
� อดภััยและทุุกคนเข้้าถึงึ ได้้สะดวก มีีพื้้น� ที่่ส� าธารณะสำำ�หรัับปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์ทางสัังคมเพื่่อ� การดููแลและแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้� ซึ่่�งกัันและกััน รวมถึึงการพััฒนาภููมิิทััศน์์การเรีียนรู้้�ที่่�หลากหลายและเฉพาะเจาะจงตรงกัับกลุ่่�มเป้้าหมายต่่างๆ เพื่่�อ
	สร้้างความรอบรู้้�ทางสุุขภาพและประสานความเข้้าใจระหว่่างกลุ่่�มคนที่่�มีีความแตกต่่างทางช่่วงวััยและวิิถีีชีีวิิตวััฒนธรรม
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แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.	ช่่องว่่างและโอกาสการพััฒนาที่่�เป็็นประเด็็นท้้าทายสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานของแผน
ในปีี 2565
แผนได้้ประมวลผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คัญ
ั ในช่่วงปีี 2561 – 2564 (ครึ่ง�่ ปีี) พร้้อมทั้้�งวิิเคราะห์์ถึงึ ช่่องว่่างและโอกาสการพััฒนาที่่เ� ป็็น
ประเด็็นท้้าทายสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานของแผนในปีี 2565 โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. การสนัับสนุุนโครงการสร้้างเสริิมสุุขภาวะในประชากรกลุ่่�มต่่างๆ เพื่่�อลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ที่่�ส่่งผลกระทบระยะยาวต่่อ
	คุุณภาพชีีวิติ จำำ�นวน 1,326 โครงการ ในกลุ่่�มประชากรต่่างๆ ได้้แก่่ (1) กลุ่ม�่ เด็็กและเยาวชน ทำำ�ให้้เกิิดกระบวนการส่่งเสริิม
ความรู้้�ความเข้้าใจ ทััศนคติิและทัักษะแก่่เด็็กและเยาวชนที่่�นำำ�ไปสู่่�การสร้้างเสริิมสุุขภาวะหรืือการสร้้างจิิตอาสาเพื่่�อชุุมชน
ในระดัับพื้้�นที่่� (2) กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� ทำำ�ให้้เกิิดความรู้้�และทัักษะในการดำำ�เนิินงานสร้้างเสริิมสุุขภาพที่่�ช่่วยลดความเหลื่่�อมล้ำำ��
ในการเข้้าถึงึ การสร้้างเสริิมสุขุ ภาพและบริิการสุุขภาพขั้้�นพื้้�นฐาน (3) กลุ่มที่่
�่ ไ� ด้้รับั ผลกระทบจากโควิิด-19 ทำำ�ให้้เกิิดความรู้้�
และทัักษะด้้านการเงิิน มีีความสามารถในการจััดการหรืือแก้้ไขปััญหาสุุขภาวะของตนเองหรืือลดปััจจััยเสี่่�ยงด้้านสุุขภาพ
การจััดการกัับสภาพแวดล้้อม เกิิดการสร้้างกฎกติิกาที่่�เอื้้�อต่่อการสร้้างเสริิมสุุขภาพของตนเองและชุุมชนได้้ (4) ผู้้�สููงอายุุ
	ทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุมีีพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�เหมาะสมเพื่่�อลดความเสี่่�ยงทางสุุขภาพ เช่่น ออกกำำ�ลัังกายอย่่างสม่ำำ��เสมอ บริิโภค
อาหารที่่�ถููกหลัักโภชนาการ (ลดหวาน มััน เค็็ม) เป็็นต้้น รวมถึงึ การสร้้างอาชีีพให้้กัับผู้้�สููงอายุุเพื่่�อให้้มีีรายได้้และลดการ
	พึ่่�งพาทางการเงิินจากลููกหลาน
	ประเด็็นท้้าทายของการกระจายโอกาสเพื่่อ� การสร้้างสุุขภาวะในประชากรกลุ่่�มต่่างๆ จึึงอยู่่�ที่่ก� ารเพิ่่�มโอกาสให้้กับั พื้้�นที่่�ใหม่่ๆ
และประชากรกลุ่่ม� เป้้าหมายที่่�ยังั เข้้าไม่่ถึึงทุุนสนัับสนุุนของแผน โดยให้้ครอบคลุุมความเหลื่่อ� มล้ำำ�� ในทุุกมิิติทั้้ิ ง� ด้้านเศรษฐกิิจ
	สัังคม สุุขภาพ ความรู้้�และสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น คนเปราะบาง แรงงานนอกระบบ แรงงานตกงาน คนที่่�อาศััยอยู่่�ในชุุมชนแออััด
กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์� ผู้้�พิิการ กลุ่่�มคนยากจน ฯลฯ ซึ่่ง� ต้้องสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานเพื่่อ� แก้้ไขปััญหาให้้สอดคล้้องกัับความเหลื่่อ� มล้ำำ��
ในมิิติินั้้�นๆ โดยที่่�ในแต่่ละกลุ่่�มประชากรอาจมีีความเหลื่่�อมล้ำำ��มากกว่่าหนึ่่�งมิิติิ จึึงต้้องมีีการคิิดค้้นกลไกการกระจายโอกาส
	ที่่�จะสามารถเข้้าถึึงกลุ่่�มคนเหล่่านี้้โ� ดยง่่าย มีีการออกแบบการสนัับสนุุนทุุนที่่ช่� ว่ ยลดทอนข้้อจำำ�กัดั ในการจััดทำ�ำ เอกสารเพื่่อ� เสนอ
โครงการและการรายงานผลการดำำ�เนิินงาน รวมถึึงเครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ในการปฏิิบััติงิ านต่่างๆ ตลอดจนกำำ�หนดผลลััพธ์์สุขุ ภาวะที่่�
	สามารถปรัับเปลี่่�ยนให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์และเหมาะสมกัับแต่่ละกลุ่่�มประชากร นอกจากนี้้� ต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับ
การพััฒนากลุ่่�มเด็็กและเยาวชนให้้สามารถขัับเคลื่่�อนประเด็็นสุุขภาวะที่่�ส่่งผลกระทบต่่อเด็็กและเยาวชนในสถานการณ์์
	ปััจจุุบันั เช่่น การลดความขััดแย้้งระหว่่างวััย การป้้องกััน ช่่วยเหลืือและเยีียวยาภาวะซึึมเศร้้าและความเครีียด การใช้้เทคโนโลยีี
	ดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� สร้้างความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพ การลดปััจจััยเสี่ย�่ งคุุกคามทางสุุขภาพในกลุ่่�มวััยรุ่่�นและเยาวชนที่่เ� ป็็นจุุดคานงััดสำ�คั
ำ ญ
ั
เช่่น อุุบััติิเหตุุทางถนน การบริิโภคอาหาร กิิจกรรมทางกาย ความสััมพัันธ์์ในครอบครััว เป็็นต้้น
2. การป้้องกัันและควบคุุมปััจจััยเสี่่�ยงที่่�คุุกคามสุุขภาวะ ในช่่วงที่่�ผ่่านมา แผนได้้ดำำ�เนิินงานกระจายโอกาสไปยัังกลุ่่�มบุุคคล
	ชุุมชน หน่่วยงานและองค์์กรต่่างๆ เพื่่�อป้้องกัันและควบคุุมปััจจััยเสี่่�ยงทาง สุุขภาวะที่่�สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปััญหาของ
	พื้้�นที่่�และเป้้าหมายเชิิงยุุทธศาสตร์์ 10 ปีีของกองทุุน จำำ�นวน 4,326 โครงการ ได้้แก่่ การลดละเลิิกการสููบบุุหรี่่� การลดละ
เลิิกการดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ การลดอุุบััติิเหตุุทางถนน การลดความชุุกของภาวะน้ำำ��หนัักตััวเกิินและโรคอ้้วนในเด็็ก
การเพิ่่�มกิจิ กรรมทางกาย การเพิ่่ม� การบริิโภคผัักและผลไม้้ และการสร้้างชุุมชนเข้้มแข็็ง ผ่่าน “หน่่วยจััดการเชิิงพื้้�นที่่� (จัังหวััด)”
และ “หน่่วยจััดการเชิิงประเด็็น” จำำ�นวน 143 หน่่วยจััดการ ครอบคลุุมทุกุ จัังหวััดทั่่ว� ประเทศ ซึ่่ง� ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นกลไกกระจาย
โอกาสและติิดตามเสริิมพลัังให้้บุุคคล ชุุมชน หน่่วยงาน องค์์กรต่่างๆ ดำำ�เนิินงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ส่่งผลให้้เกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมรายบุุคคลตามปััญหาสุุขภาวะ รวมทั้้�งสิ้้น� 1,111,497 คน และเกิิดสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้อ� ต่่อสุุขภาพทั้้�ง
ทางกายภาพ (เช่่น พื้้�นที่่�ปลอดบุุหรี่่� งานบุุญประเพณีีปลอดเหล้้า) และทางสัังคม (เช่่น มาตรการ กติิกาหรืือข้้อตกลงที่่�เกิิด
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จากการมีีส่ว่ นร่่วมของคนในชุุมชน) โดยมีีหน่่วยจััดการ 2 แห่่ง ได้้แก่่ ชุุมพร และลำำ�ปาง สามารถสร้้างความร่่วมมืือกัับหน่่วย
งานที่่�เป็็นภาคีียุุทธศาสตร์์ในพื้้�นที่่�และมีีบทบาทหน้้าที่่�รัับผิิดชอบแก้้ไขปััญหาสุุขภาวะของพื้้�นที่่� เพื่่�อมาร่่วมดำำ�เนิินงาน
เชื่่อ� มต่่องบประมาณและทรััพยากร นอกจากนี้้� แผนยัังได้้ริเิ ริ่่ม� การร่่วมทุุน (Co-investment) กัับองค์์กรสาธารณะประโยชน์์
	ที่่�มีีบทบาทภารกิิจร่่วมรัับผิิดชอบต่่อสุุขภาพของประชาชนในพื้้�นที่่� เพื่่�อผนึึกกำำ�ลัังและรวมทรััพยากรในการขัับเคลื่่�อนงาน
เพื่่�อลดปััจจััยเสี่่�ยงที่่�คุุกคามและส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาวะประชาชนในพื้้�นที่่�อีีกด้้วย
	ประเด็็นท้้าทายของการกระจายโอกาสเพื่่อ� ป้้องกัันและควบคุุมปัจั จััยเสี่่ย� งทางสุุขภาวะในระยะต่่อไปจึึงอยู่่�ที่่ก� ารเปิิดประเด็็น
งานใหม่่ๆ หรืือเพิ่่�มการสนัับสนุุนมากขึ้้น� ในประเด็็นงานที่่ยั� งั ดำำ�เนิินงานไม่่ได้้มากนััก โดยเฉพาะประเด็็นปััจจััยเสี่่ย� งคุุกคาม
	สุุขภาวะที่่�สอดคล้้องกัับทิิศทางและเป้้าหมายระยะ 10 ปีี (พ.ศ. 2565 - 2574) ได้้แก่่ การใช้้สิ่่�งเสพติิด สุุขภาพจิิต
	มลพิิษทางอากาศ โรคติิดต่อ่ อุุบัติั ใิ หม่่และอุุบัติั ซ้ำิ ��ำ โดยเฉพาะการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 โดยยัังคงอาศััยกลไกหน่่วยจััด
การในการขัับเคลื่่�อนงานทั้้�งในเชิิงพื้้�นที่่�และเชิิงกลุ่่�มประชากร ขณะเดีียวกััน มีีความท้้าทายในการดำำ�เนิินงานบางประเด็็นที่่�
เป็็นสถานการณ์์ความรุุนแรงของปััญหาในบางพื้้�นที่่�และบางกลุ่่�มประชากร เช่่น การลดการบริิโภคยาสููบในพื้้�นที่่�ภาคใต้้ การ
	ลดการดื่่มสุ
� รุ าในพื้้�นที่่ภ� าคเหนืือ การป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาฝุ่่�นละอองขนาดเล็็กในพื้้�นที่่ภ� าคเหนืือ การช่่วยเหลืือและเยีียวยา
	ปััญหาสุุขภาพจิิตและโรคซึึมเศร้้าในวััยรุ่่�นและเยาวชน (อายุุ 10-24 ปีี) การแก้้ไขปััญหาขยะพลาสติิกในครััวเรืือนในเมืือง
	ท่่องเที่่�ยวและกรุุงเทพมหานคร ฯลฯ มากขึ้้�นจากการควบคุุมการแพร่่ระบาดของไวรััส ซึ่่�งผลกระทบในด้้านต่่างๆ เหล่่านี้้�
	ส่่งผลกัับคุุณภาพชีีวิิตของประชาชนทั้้�งสิ้้�น
	ทั้้�งนี้้� แม้้ว่า่ หน่่วยจััดการจะมีีศักั ยภาพในการเป็็นกลไกการกระจายโอกาสลงสู่่�พื้้น� ที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพก็็ตาม แต่่เนื่่อ� งจาก
มีีหลายหน่่วยงานที่่�ทำำ�งานด้้านสุุขภาพและต่่างมีีเป้้าหมายการทำำ�งานร่่วมกัันในการลดภััยคุุกคามและพััฒนาสุุขภาวะของ
	ประชาชนในพื้้�นที่่� ดัังนั้้�น ความท้้าทายในการทำำ�งานของแผน จึึงอยู่่�ที่่�การสนัับสนุุนให้้หน่่วยจััดการปรัับเพิ่่�มบทบาทและ
ศัักยภาพในฐานะผู้้เ� ชื่่อ� มทุุน เชื่่อ� มประสานทรััพยากร และประสานความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานหรืือองค์์กรในพื้้�นที่่� เพื่่อ� ร่่วมกััน
แก้้ไขปััญหาสุุขภาวะในพื้้�นที่่� ขณะเดีียวกััน การขยายฐานการทำำ�งานในลัักษณะร่่วมทุุน (Co-investment) กัับองค์์กรอื่่น� ๆ
เช่่น สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น มหาวิิทยาลััยในพื้้�นที่่� เป็็นต้้น เป็็นประเด็็นท้้าทาย
ของแผนในการสร้้างมิิติิใหม่่ของการทำำ�งานสร้้างเสริิมสุุขภาพร่่วมกัันระหว่่างหน่่วยงานดัังกล่่าว
3. การส่่งเสริิมให้้ชุุมชนเป็็นฐานในการสร้้างสุุขภาวะที่่�ดีีในพื้้�นที่่� แผนได้้สนัับสนุุนให้้เกิิดต้้นแบบหมู่่�บ้้านที่่�มีีการจััดการ
สุุขภาวะในทุุกมิิติโิ ดยกลไกสภาผู้้�นำ�ำ ชุุมชนที่่เ� ข้้มแข็็ง รวมทั้้�งสิ้้น� 274 หมู่่บ้� า้ น สามารถดำำ�เนิินงานตามแผนชุุมชนพึ่่ง� ตนเอง
อย่่างมีีส่ว่ นร่่วม จนแก้้ไขปััญหาต่่างๆ ของชุุมชนในทุุกมิิติไิ ด้้ผลสำำ�เร็็จเป็็นรููปธรรม อาทิิ คนในชุุมชนสามารถลดปริิมาณขยะ
เพิ่่�มการบริิโภคผัักและปลููกพืืชผัักปลอดสารพิิษเพิ่่�มขึ้้�น มีีตััวอย่่างคนต้้นแบบในการลด ละ เลิิก การสููบบุุหรี่่�และเครื่่�องดื่่�ม
แอลกอฮอล์์ เป็็นต้้น โดยมีีหน่่วยจััดการซึ่่�งเป็็นภาคีีของกองทุุนในส่่วนภููมิิภาคทำำ�หน้้าที่่�หนุุนเสริิมชุมช
ุ นในด้้านวิิชาการและ
การบริิหารจััดการที่่�ดีี เพื่่�อให้้ชุมช
ุ นสามารถสร้้างการมีีสุุขภาวะที่่�ดีีด้้วยการคิิดและดำำ�เนิินงานด้้วยตนเอง
อย่่างไรก็็ดีี พบว่่า หน่่วยงานในพื้้�นที่่� เช่่น โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ฯลฯ ยัังเข้้ามามีี
	ส่่วนร่่วมและมีีบทบาทในการสร้้างเสริิมสุขุ ภาวะแก่่ประชาชนในพื้้น� ที่่ค่� อ่ นข้้างจำำ�กัดั ดัังนั้้น� การดำำ�เนิินงานในปีี 2565 นอกจาก
จะต้้องพััฒนาหมู่่บ้� า้ นต้้นแบบดัังกล่่าวอย่่างต่่อเนื่่อ� ง พร้้อมทั้้�งยกระดัับพื้้�นที่่ใ� นการสร้้างระบบรัับมืือและปรัับตััวต่่อโรคอุุบัติั ิ
ใหม่่ โดยเฉพาะการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 และโรคอุุบััติิซ้ำำ��ที่่�เกิิดขึ้้�นด้้วยกระบวนการมีีส่่วนร่่วมหรืือการใช้้ชุุมชนเป็็น
ฐานแล้้ว ยัังมีีความท้้าทายในการเพิ่่�มบทบาทและการมีีส่่วนร่่วมของหน่่วยงานในพื้้�นที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อสนัับสนุุนให้้เกิิด
การจััดการสุุขภาวะในทุุกมิิติิร่่วมกัันมากขึ้้�น ขณะเดีียวกััน ต้้องขยายการสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพทั้้�งในพื้้�นที่่�เขต
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เมืืองเพื่่อ� แก้้ปัญ
ั หาที่่�ส่ง่ ผลกระทบโดยตรงต่่อสุุขภาพของคนในพื้้�นที่่� เช่่น การจััดการขยะ น้ำำ�� เสีีย ความแออััดและเสื่่อ� มโทรม
ของที่่�อยู่่�อาศััย ฯลฯ และเขตสุุขภาพพิิเศษ ซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีบริิบทและประเด็็นสุุขภาวะเฉพาะที่่�แตกต่่างจากพื้้�นที่่�ทั่่�วไป
เช่่น อุุบัติั ิเหตุุทางน้ำำ�� ค่่าใช้้จ่่ายบริิการสุุขภาพในพื้้�นที่่�ชายแดน ขนาดประชากรที่่�เติิบโตจากการย้้ายถิ่่�น เป็็นต้้น โดยอาจใช้้
แนวทางการบริิหารจััดการทั้้�งแบบทั่่�วไปและแบบเฉพาะเพื่่อ� แก้้ไขปััญหาสุุขภาพของประชาชนในพื้้�นที่่�ที่่มี� คี วามแตกต่่างกััน
ได้้อย่่างครอบคลุุม รวมถึึงการเปิิดพื้้�นที่่�ให้้การสนัับสนุุนในลัักษณะอื่่�นๆ ที่่�ไม่่ใช่่พื้้�นที่่�เชิิงภููมิิศาสตร์์ แต่่เป็็นพื้้�นที่่�เสมืือน
(ชุุมชนออนไลน์์) หรืือพื้้�นที่่�ที่่�มีีการรวมตััวของกลุ่่�มคนที่่�สนใจประเด็็นปััญหาร่่วมกััน
4. การสร้้างความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาวะ แผนสามารถทำำ�ให้้แกนนำำ�ชุุมชนในพื้้�นที่่� จำ�ำ นวน 29,981 คน มีีความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพ
สามารถดำำ�เนิินกิิจกรรมและทำำ�ให้้ประชาชนในพื้้น� ที่่ปรั
� บั เปลี่่�ยนพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ.2ส. ได้้ รวมทั้้�งมีีการใช้้เทคโนโลยีี
ในการจััดทำำ�สื่อ�่ ดิิจิทัิ ลที่่
ั สร้
� า้ งเสริิมความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพในประเด็็นยาสููบ เครื่่อ� งดื่่�มแอลกอฮอล์์ และสุุขภาวะทางเพศ โดย
มีีผู้้�ได้้รัับข้้อมููลและเกิิดความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพที่่�เผยแพร่่ผ่่านสื่่�อดิิจิิทัลั ในสื่่�อสัังคมออนไลน์์ต่่างๆ รวมทั้้�งสิ้้�น 409,951 คน
เป็็นการสร้้างผลกระทบเชิิงบวกในการสร้้างเสริิมสุุขภาพอย่่างกว้้างขวาง
		
อย่่างไรก็็ดีี ความท้้าทายของการดำำ�เนิินงานสร้้างความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพ (Health literacy) ในระยะต่่อไปอยู่่�ที่่ก� ารเพิ่่�มเติิม
ประเด็็นสุุขภาวะต่า่ งๆ การรวบรวม จััดกลุ่ม�่ และปรัับปรุุงชุุดความรู้้ใ� ห้้เหมาะสมกัับความต้้องการของแต่่ละบุุคคลแต่่ละ
พื้้�นที่่� รวมไปถึึงการพััฒนาให้้หน่่วยจััดการสามารถสื่่�อสารข้้อมููลด้้านสุุขภาวะที่่�ถููกต้้องและน่่าเชื่่�อถืือ เฝ้้าระวัังและคััดกรอง
	ข้้อมููลความรู้้�ด้้านสุุขภาวะที่่�ไม่่ถููกต้้อง โดยเฉพาะเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับประเด็็นปััญหาสุุขภาวะของแต่่ละพื้้�นที่่�
5. การสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้อ� ต่อ่ การมีีสุขุ ภาวะที่่ดี� ี แผนสนัับสนุุนให้้เกิิดนวััตกรรมสร้้างเสริิมสุขุ ภาพระดัับพื้้น� ที่่ใ� นหลากหลาย
	ประเด็็นสุุขภาวะ รวมทั้้�งสิ้้�น 153 นวััตกรรม  ที่่�นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในการจััดการปััญหาสุุขภาพและสร้้างเสริิมสุุขภาพ
ของประชาชนในพื้้�นที่่�ที่่�ได้้ผลเป็็นอย่่างดีี ยกตััวอย่่างนวััตกรรมการจััดการขยะ/สิ่่�งแวดล้้อม การดููแลสุุขภาพ การจััดการ
แหล่่งอาหารสุุขภาวะ/เกษตรอิินทรีีย์์ การป้้องกัันและแก้้ไขจุุดเสี่่�ยงระดัับชุุมชน การออกกำำ�ลัังกาย/กิิจกรรมทางกาย
	สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ เป็็นต้้น แต่่ยัังมีีความท้้าทายในการพััฒนาเชิิงคุุณภาพเพิ่่�มขึ้้�น ตั้้�งแต่่การพััฒนาเกณฑ์์เพื่่�อคััดกรอง
นวััตกรรมที่่�มีศัี กั ยภาพในการพััฒนาต่่อยอดหรืือทำำ�ซ้ำ��ำ เพื่่อ� การขยายผลในวงกว้้าง และการส่่งต่อ่ นวััตกรรม โดยวางแผน
การทำำ�งานร่่วมกัับสำำ�นักั วิิชาการและนวััตกรรม สสส. สำำ�หรัับนวััตกรรมที่่�มีอี ยู่่แ� ล้้ว เร่่งดำำ�เนิินการจััดหมวดหมู่่น� วััตกรรมตาม
	ประเด็็นสุุขภาวะ และทำำ�การเผยแพร่่ให้้ภาคีีร่่วมปฏิิบััติิงานและประชาชนกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนทุุนสามารถ
	นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในการจััดการปััญหาสุุขภาพในพื้้�นที่่�ได้้
ขณะเดีียวกััน สำำ�นััก 6 ได้้พััฒนาระบบสนัับสนุุนต่่างๆ ครอบคลุุมทั้้�งระบบข้้อมููล ระบบการติิดตามประเมิินผลตั้้�งแต่่ระดัับ
โครงการและระดัับแผน การพััฒนาศัักยภาพภาคีีและเสริิมพลัังหน่่วยจััดการ การจััดการความรู้้�และสื่่อ� สารสาธารณะ ซึ่่ง� ต้้อง
ดำำ�เนิินการเชิิงรุุกอย่่างต่่อเนื่่�อง กล่่าวคืือ การพััฒนาทีีมประเมิินผลให้้มีคุี ุณภาพและได้้ผลประเมิินที่่�เป็็นไปตามมาตรฐาน
การพััฒนาการสื่่อ� สารสาธารณะเพื่่อ� สร้้างเสริิมพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ดีแี ละสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่ดี� ใี ห้้สังั คมจดจำำ� รวมถึึงการสื่่อ� สาร
เพื่่อ� เสริิมพลัังการทำำ�งานของภาคีีและสร้้างแรงบัันดาลใจในการดำำ�เนิินโครงการสร้้างเสริิมสุขุ ภาวะให้้เข้้าถึงึ ประชาชนกลุ่่�มต่่างๆ
การพััฒนาศัักยภาพหน่่วยจััดการให้้มีสม
ี รรถนะที่่�จำำ�เป็็นเพื่่อ� ให้้หน่่วยจััดการสามารถปฏิิบััติงิ านตามภารกิิจได้้อย่่างสมบููรณ์์
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จุุดเน้้นของแผน
1. ขยายและกระจายโอกาสการดำำ�เนิินงานสร้้างเสริิมสุุขภาพ เพื่่�อให้้ประชาชนปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมสุุขภาพและสภาพ
แวดล้้อมที่่�เอื้้อ� ต่่อสุุขภาวะ ลดความเหลื่่อ� มล้ำำ�� ด้้านสุุขภาพและสัังคมที่่�ส่ง่ ผลต่่อสุุขภาพ รวมถึงึ ลดผลกระทบจากการแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 และปััจจััยเสี่่�ยงทางสุุขภาพ อุุบััติิใหม่่ โดยเน้้นการกระจายโอกาสใน 3 ลัักษณะ ได้้แก่่
• เชิิงกลุ่่�มประชากร โดยเฉพาะกลุ่่�มประชากรที่่�มีีความเหลื่่�อมล้ำำ��ในมิิติิต่่างๆ เช่่น คนเปราะบาง แรงงานนอกระบบ
		 แรงงานตกงาน ผู้้�ที่่�อาศััยอยู่่�ในชุุมชนแออััด กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� กลุ่่�มคนยากจน กลุ่่�มนัักศึึกษาจบใหม่่ที่่�อยู่่�ในภาวะว่่างงาน
		 เป็็นต้้น และกลุ่่�มประชากรสำำ�คััญที่่�กำำ�ลัังเผชิิญกัับสถานการณ์์ปััญหาจากปััจจััยเสี่่�ยงคุุกคามสุุขภาวะ ยกตััวอย่่าง
		วััยรุ่่�นและเยาวชน (อายุุ 10-24 ปีี) เป็็นกลุ่่�มเป้้าหมายสำำ�คัญ
ั ในการดำำ�เนิินงานเพื่่อ� ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาด้้านอุุบัติั เิ หตุุ
		 ทางถนน ด้้านสุุขภาพจิิต ภาวะซึึมเศร้้าและความเครีียด เป็็นต้้น
• เชิิงพื้้�นที่่� ครอบคลุุมทั้้ง� พื้้�นที่่�เสมืือน (ชุุมชนออนไลน์์) หรืือพื้้�นที่่�ที่่มี� กี ารรวมตััวของกลุ่่�มคนที่่�สนใจประเด็็นปััญหาร่่วมกััน
		 และพื้้�นที่่เ� ชิิงภููมิิศาสตร์์ โดยเน้้นการเพิ่่�มขีดี ความสามารถของพื้้�นที่่ใ� นการจััดการปััจจััยเสี่ย�่ งที่่คุ� กุ คามสุุขภาวะด้้วยตนเอง
		 ให้้สอดคล้้องกัับบริิบทความต้้องการและสถานการณ์์ปััญหาเฉพาะที่่�มีีความแตกต่่างกัันไปในแต่่ละพื้้�นที่่� ไม่่ว่่าจะเป็็น
		 การสร้้างความรอบรู้้�เท่่าทัันต่่อปััจจััยเสี่ย�่ งที่่�มีคี วามซัับซ้้อนและส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพในเขตพื้้�นที่่�เมืือง หรืือการดำำ�เนิิน
		 งานสร้้างเสริิมสุขุ ภาพในเขตสุุขภาพพิิเศษ ซึ่่ง� เป็็นพื้้�นที่่ที่่� มี� บี ริิบทและประเด็็นสุุขภาพเฉพาะในรููปแบบที่่แ� ตกต่่างจากพื้้น� ที่่�
		ทั่่�วไป เช่่น พื้้�นที่่�ที่่มี� กี ารเคลื่่อ� นย้้ายประชากรข้้ามชาติิและการค้้าขนส่่งชายแดนที่่�มีีพลวัตั สููง เขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษ
		 เป็็นต้้น โดยในปีี 2565 จะเน้้นดำำ�เนิินงานในพื้้�นที่่ชุ� มช
ุ นเมืืองและชุุมชนแออััดในเขตกรุุงเทพมหานครและจัังหวััดระยอง
		ที่่�อยู่่�ในเขตเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก
• เชิิงประเด็็น โดยเฉพาะประเด็็นปััจจััยเสี่่ย� งคุุกคามสุุขภาวะที่่�สอดคล้้องกัับทิิศทางและเป้้าหมาย ระยะ 10 ปีี ของกองทุุน
		 (พ.ศ. 2565 - 2574) ซึ่่�งกำำ�หนดเป้้าหมายเชิิงยุุทธศาสตร์์ 8 เรื่่�อง ได้้แก่่ ลดอััตราการบริิโภคยาสููบ ลดอััตราการบริิโภค
		สุุราและและสิ่่�งเสพติิด เพิ่่�มสััดส่่วนการบริิโภคอาหารอย่่างสมดุุล เพิ่่�มสััดส่่วนการมีีกิิจกรรมทางกาย ลดอััตราการตาย
		 จากอุุบััติิเหตุุทางถนน เพิ่่�มสัดส่
ั ่วนผู้้�มีีสุุขภาพจิิตสมบููรณ์์ ลดผลกระทบสุุขภาพจากมลพิิษทางสิ่่�งแวดล้้อม และเตรีียม
		พร้้อมรัับปััญหาสุุขภาพอุุบััติิใหม่่โดยเฉพาะการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 และปััจจััยเสี่่�ยงอื่่�นๆ
2. สนัับสนุุนการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ัลเป็็นเครื่่�องมืือสร้้างการเรีียนรู้้�และความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ (Health Literacy) ให้้แก่่
หน่่วยจััดการและประชากรกลุ่่�มเป้้าหมายในการดำำ�เนิินงานสร้้างเสริิมสุขุ ภาพในระดัับพื้้�นที่่� โดยเฉพาะประเด็็นลดปััจจััยเสี่ย�่ ง
	คุุกคามสุุขภาวะตามทิิศทางและเป้้าหมาย ระยะ 10 ปีี (พ.ศ. 2565 - 2574)
3. พััฒนาและยกระดัับขีีดความสามารถของหน่่วยจััดการ เพื่่อ� เป็็นหุ้้�นส่่วนร่่วมดำำ�เนิินงานกัับแผนในการกระจายโอกาสไปยััง
	พื้้�นที่่�ใหม่่ๆ หรืือกลุ่่�มเป้้าหมายใหม่่ที่่�ยัังเข้้าไม่่ถึงึ ทุุนต่่างๆ ให้้ครอบคลุุมความเหลื่่�อมล้ำำ��ในทุุกมิิติิ และสามารถหนุุนเสริิมการ
	ดำำ�เนิินงานและสนัับสนุุนข้้อมููลด้้านสุุขภาวะที่่�ถููกต้้องและน่่าเชื่่�อถืือให้้กลุ่่�มเป้้าหมายในพื้้�นที่่�มีีความสามารถในการจััดการ
	ปััจจััยเสี่่�ยงที่่�คุุกคามสุุขภาวะด้้วยตนเอง รวมทั้้�งสนัับสนุุนการเสริิมศัักยภาพเพื่่�อขยายบทบาทหน่่วยจััดการในฐานะ
	ผู้้�เชื่่�อมทุุน เชื่่�อมทรััพยากรและประสานความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานหรืือองค์์กรในพื้้�นที่่�เพื่่�อดำำ�เนิินงานแก้้ไขปััญหาสุุขภาวะ
ในพื้้�นที่่�ได้้มากขึ้้�น
4. สร้้างความร่่วมมืืออย่่างมีีเป้้าหมายร่่วมกัับหน่่วยงานอื่่�นๆ ที่่�มีีบทบาทภารกิิจด้้านสุุขภาพ เช่่น สำำ�นัักงานหลัักประกััน
	สุุขภาพแห่่งชาติิ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น องค์์กรสาธารณประโยชน์์ สถาบัันการศึึกษาในพื้้�นที่่� เป็็นต้้นในลัักษณะของ
การร่่วมดำำ�เนิินงาน เชื่่อ� มทุุนหรืือทรััพยากร และร่่วมทุุน (Co-production / Co-investment) เพื่่อ� สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน
แก้้ไขปััญหาสุุขภาวะและลดภััยคุุกคามต่่อการพััฒนาสุุขภาวะของประชาชนในพื้้�นที่่� รวมทั้้�งเป็็นการขยายพื้้�นที่่�หรืือจำำ�นวน
	ผู้้�รัับประโยชน์์ในการดำำ�เนิินงานสร้้างเสริิมสุขุ ภาพให้้มากขึ้้น� อีีกทั้้ง� ยัังช่่วยสร้้างความเชื่่อ� มโยงและพััฒนาเครืือข่่ายหน่่วยจััดการ
และหน่่วยงานในพื้้น� ที่่ใ� ห้้เกิิดการสานพลัังและหนุุนเสริิมซึ่่ง� กัันและกัันในการขัับเคลื่่อ� นงานสร้้างเสริิมสุขุ ภาพระดัับพื้้น� ที่่ด้� ว้ ย
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5. เพิ่่�มประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของระบบสนัับสนุุนการบริิหารจััดการ โดยเฉพาะการพััฒนาทีีมประเมิินผลให้้มีคุี ณ
ุ ภาพ
และได้้ผลการประเมิินที่่�เป็็นไปตามมาตรฐาน การนำำ�ข้้อมููลจากผลการประเมิินมาใช้้ประโยชน์์ในการพััฒนาศัักยภาพหน่่วย
	จััดการและเสริิมพลัังภาคีีในพื้้น� ที่่� และการสื่่อ� สารสาธารณะ รวมทั้้�งการยกระดัับศัักยภาพของบุุคลากรภายในแผน เพื่่อ� สนัับสนุุน
การดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุผล
เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้�วััดหลััก

1

เกิิดโครงการสร้้างเสริิมสุุขภาพที่่�มีีการกระจาย
โอกาสครอบคลุุมตามประเด็็นทิิศทางและเป้้าหมาย
ระยะ 10 ปีี (พ.ศ. 2565 - 2574) และตามกลุ่่�ม
ประชากรที่่�แผนให้้ความสำำ�คััญตามจุุดเน้้นที่่�กำำ�หนด
ไว้้ โดยมุ่่ง
� ให้้เกิิดผลลััพธ์ก
์ ารเปลี่่ย
� นแปลงพฤติิกรรม
และ/หรืือสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อสุุขภาพของ
กลุ่่�มเป้้าหมาย ไม่่น้้อยกว่่า

2

เกิิดการปรัับเปลี่่ย
� นพฤติิกรรมสุุขภาพของประชาชน
สอดคล้้องกัับประเด็็นปัจ
ั จััยเสี่่�ยงทางสุุขภาวะที่่�เป็็น
ปััญหาของพื้้�นที่่� ไม่่น้้อยกว่่า

ร้้อยละ 40

ของจำำ�นวนกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เข้้าร่่วมโครงการ

2,000 โครงการ

โดยเป็็นโครงการของภาคีีรายใหม่่

ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 60

3

เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงสภาพแวดล้้อมทางกายภาพ
หรืือทางสัังคมที่่�เอื้้�อต่่อสุุขภาพของประชาชนที่่�
สอดคล้้องกัับประเด็็นปััจจััยเสี่่�ยงทางสุุขภาวะที่่�เป็็น
ปััญหาของพื้้�นที่่� ไม่่น้้อยกว่่า

4

ของโครงการที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุน

หน่่วยงานหรืือองค์์กร อย่่างน้้อย

5 แห่่ง

ที่่�ร่่วมดำำ�เนิินงานแก้้ไขปััญหาสุุขภาวะในพื้้�นที่่�กัับ
แผนในลัักษณะร่่วมทุุน (Co-investment)

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

3 แห่่ง

ที่่�สามารถขยายบทบาทในฐานะผู้้�เชื่่�อมทุุน
เชื่่�อมทรััพยากรและสร้้างความร่่วมมืือกัับหน่่วยงาน
หรืือองค์์กรในพื้้�นที่่�ให้้มีีส่่วนร่่วมตััดสิินใจพิิจารณา
สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานสร้้างเสริิมสุุขภาพที่่�ตอบ
สนองต่่อความต้้องการและปััญหาสุุขภาวะของพื้้�นที่่�

ร้้อยละ 80

5

หน่่วยจััดการ อย่่างน้้อย

6

เกิิดการพััฒนาหรืือปรัับปรุุงชุุดความรู้้�/นวััตกรรม
ในการสร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพให้้กัับ
ประชาชนกลุ่่ม
� เป้้าหมายที่่�สอดคล้้องกัับประเด็็น
ปััญหาสุุขภาวะในพื้้�นที่่� ไม่่น้้อยกว่่า

3 เรื่่�อง
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ตััวชี้้�วััดร่่วม
เกิิดความร่่วมมืือกัับแผนเชิิงประเด็็น เพื่่อ� กระจายโอกาสโครงการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพที่่�มุ่่�งผลลััพธ์์การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมสุุขภาวะ
(Healthy lifestyle) จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 600 โครงการ
คำำ�นิิยามเชิิงปฏิิบััติิการ
การกระจายโอกาส หมายถึงึ การกระจายทุุนในการสนัับสนุุน การกระจายความรู้้�ในการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ และการกระจายโอกาส
ในการพััฒนาหนุุนเสริิมความเข้้มแข็็งให้้แก่่หมู่่�บ้้าน/ชุุมชนและกลุ่่�มเป้้าหมายในการแก้้ไขปััญหาสุุขภาวะในพื้้�นที่่�
หน่่วยจััดการ หมายถึงึ หน่่วยงาน องค์์กร หรืือกลุ่่�มบุุคคลที่่�ทำ�ำ งานร่่วมกัับแผนฯ ในเป้้าหมายและภารกิิจที่่แ� ผนออกแบบไว้้ ได้้แก่่
การค้้นหาภาคีีรายย่่อยเพื่่�อกระจายโอกาสการดำำ�เนิินงานสร้้างเสริิมสุุขภาพ การพััฒนาศัักยภาพและติิดตามโครงการย่่อยให้้
สามารถดำำ�เนิินงานบรรลุุตามวััตถุุประสงค์์และเกิิดผลลััพธ์์ตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด
การปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรมสุุขภาพ หมายถึงึ การปฏิิบัติั หิ รืือการแสดงออกของบุุคคลในการกระทำำ�หรืืองดเว้้นการกระทำำ�ในสิ่่ง� ที่่�
ส่่งผลต่่อสุุขภาพ ไม่่ว่่าจะเป็็นการกระทำำ�โดยตั้้�งใจหรืือไม่่ตั้้�งใจก็็ตาม
สภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้อ� ต่่อสุุขภาพ หมายถึึง สภาพแวดล้้อมทางสัังคม วััฒนธรรม ระบบนิิเวศ และ/หรืือสภาพแวดล้้อมทางกายภาพ
ที่่�ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมของกลุ่่�มเป้้าหมาย อาทิิ มีีการนำำ�นโยบาย มาตรการ ข้้อกำำ�หนด วิิธีีการปฏิิบััติิ หรืือแนวทางปฏิิบััติิ ไปปรัับ
เปลี่่�ยนพฤติิกรรมสุุขภาพ รวมถึึงการสร้้างกลไกการจััดการชุุมชนและการจััดการต่่อปััจจััยเสี่่�ยงที่่�ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมสุุขภาพของ
ประชาชน
การเชื่่อ� มทุุน หมายถึงึ การเชื่่อ� มประสานเพื่่อ� ให้้แหล่่งทุุนต่่างๆ ในจัังหวััด เช่่น กองทุุนสุุขภาพตำำ�บล องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�
สามารถสนัับสนุุนทุุนให้้แก่่ภาคีีเพื่่�อดำำ�เนิินกิิจกรรมสร้้างเสริิมสุุขภาพที่่�สอดคล้้องกัับประเด็็นปััญหาของพื้้�นที่่�หรืือประเด็็น
ยุุทธศาสตร์์ของจัังหวััด เป็็นการขยายให้้เกิิดการสนัับสนุุนกิิจกรรมสร้้างเสริิมสุุขภาพได้้มากขึ้้�นจากที่่�หน่่วยจััดการสนัับสนุุน
การร่่วมทุุน หมายถึงึ การสร้้างความร่่วมมืือในการดำำ�เนิินงานกัับหน่่วยงานที่่มี� บี ทบาทต่่อสุุขภาพของประชาชนและมีีความพร้้อม
ในการจััดสรรทรััพยากรเข้้าร่่วมดำำ�เนิินงานกัับกองทุุน เพื่่อ� สนัับสนุุนกิิจกรรมสร้้างเสริิมสุขุ ภาพตามประเด็็นปััญหาของพื้้�นที่่�หรืือ
ประเด็็นยุุทธศาสตร์์ของจัังหวััด
ชุุดความรู้้�  หมายถึึง ข้้อมููล/เนื้้�อหาที่่�เกี่่�ยวกัับการสร้้างเสริิมสุุขภาพ หรืือกระบวนการเรีียนรู้้�ใหม่่ที่่�ถููกพััฒนาเพื่่�อรองรัับการ
เปลี่่�ยนแปลงใหม่่ๆที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาจเกิิดจากประสบการณ์์การทำำ�งานของแผนหรืือเกิิดจากแผนอื่่�นๆ ของกองทุุนที่่�นำำ�มาปรัับให้้
เข้้ากัับการดำำ�เนิินงานของแผนในรููปแบบที่่�หลากหลาย
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กรอบแนวคิิดแผนสร้้างสรรค์์โอกาสสร้้างเสริิมสุุขภาวะประจำำ�ปีี 2565
สถานะทางสุขภาพ
และคุณภาพชีวิต
ผลลัพธ์
ทางสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ที่ได้รับการกระจายโอกาส มีความเข้มแข็ง สุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ทางสังคมและทางกายภาพ

การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
(ตามประเด็นทิศทางและเป้าหมาย 10 ปี)

โครงการสร้างเสริมสุขภาพอย่างน้อย 2,000 โครงการ
ยุทธศาสตร์
การดําเนินงาน

กระจายโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
กระจายโอกาสทั่วประเทศ
กลุ่ม
ประชากร

พื้นที่

หน่วยจัดการเชิงพื้นที่

ประเด็น

หน่วยจัดการเชิงประเด็น

พัฒนากลไกหน่วยจัดการ

สานพลังภาคีเครือข่าย
และสร้างความร่วมมือ
อย่างมีเป้าหมายร่วม

พัฒนากลไกสนับสนุน
การดําเนินงาน
ประเมินผล

พัฒนาศักยภาพ
ระบบข้อมูลและ
การจัดการความรู้
สื่อสารสาธารณะ

วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่�อขยายและกระจายโอกาสการสนัับสนุุนให้้หมู่่�บ้้าน/ชุุมชนและประชากรกลุ่่�มเป้้าหมายมีีขีีดความสามารถในการดำำ�เนิิน
งานป้้องกัันและควบคุุมปัจั จััยเสี่ย�่ งที่่�คุกุ คามสุุขภาวะ สามารถจััดการ/ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมสุุขภาพและ/หรืือสภาพแวดล้้อม
	ที่่�เอื้้�อต่่อสุุขภาพได้้ตามเป้้าหมายโครงการ
2. เพื่่อ� เพิ่่�มขีดี ความสามารถและยกระดัับสมรรถนะหน่่วยจััดการให้้สามารถทำำ�งานร่่วมกัับแผนได้้บรรลุุตามเป้้าหมายและจุุดเน้้น
ของแผนภายใต้้ความปกติิใหม่่ (New Normal)
3. เพื่่�อให้้เกิิดการสนัับสนุุนทุุนร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�มีีบทบาทภารกิิจด้้านสุุขภาพ โดยสามารถกระจายโอกาสให้้ภาคีีในพื้้�นที่่�เข้้า
ถึึงการดำำ�เนิินงานสร้้างเสริิมสุุขภาพที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการและปััญหาสุุขภาวะของกลุ่่�มเป้้าหมายในแต่่ละพื้้�นที่่�
4. เพื่่อ� ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลในการบริิหารจััดการแผนครอบคลุุมเรื่่อ� งระบบข้้อมููลผลลััพธ์์และข้้อมููลการติิดตาม
	ประเมิินผลทั้้�งในระดัับโครงการ ระดัับหน่่วยจััดการและระดัับแผน รวมถึึงการนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในการเสริิมพลัังและพััฒนา
	สมรรถนะภาคีี พััฒนาต่่อยอดขยายผลการดำำ�เนิินงานและการสื่่�อสารสาธารณะ
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แนวทางการดำำ�เนิินงาน
1.	พััฒนาแนวทางการสนัับสนุุนทุุนเพื่่�อดำำ�เนิินโครงการสร้้างเสริิมสุุขภาพที่่�มีีรููปแบบหลากหลาย เช่่น การสนัับสนุุนทุุนขนาด
เล็็กสำำ�หรัับกลุ่่�มประชากรเฉพาะหรืือพื้้�นที่่�เฉพาะที่่�มุ่่�งผลลััพธ์์ทางสุุขภาพที่่�สอดคล้้องและเป็็นไปได้้ การสนัับสนุุนทุุนร่่วมกัับ
ภาคีีที่่�มีีการบริิหารจััดการงบประมาณร่่วมกััน เป็็นต้้น
2.	สนัับสนุุนโครงการสร้้างเสริิมสุุขภาพที่่�มุ่่�งเน้้นการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมสุุขภาพและ/หรืือสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อสุุขภาพ
ของกลุ่่�มเป้้าหมาย ในประเด็็นที่่เ� ป็็นปััจจััยเสี่ย�่ งคุุกคามสุุขภาวะที่่ส� อดคล้้องตามบริิบทและปััญหาของพื้้น� ที่่� ประเด็็นผลกระทบ
จากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 และสอดคล้้องกัับทิิศทางและเป้้าหมายระยะ 10 ปีี (พ.ศ. 2565 - 2574)
3.	สนัับสนุุนโครงการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพที่่�ดำ�ำ เนิินงานกัับกลุ่่�มประชากรที่่�เผชิิญสถานการณ์์ปัญ
ั หาจากปััจจััยเสี่่ย� งคุุกคามสุุขภาวะ
และได้้รัับผลกระทบจากความเหลื่่�อมล้ำำ�� ในมิิติิต่่างๆ เช่่น คนเปราะบาง แรงงานนอกระบบ แรงงานตกงาน ผู้้�ที่่�อยู่่�อาศััย
ในชุุมชนแออััด กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� กลุ่่�มคนยากจน กลุ่่�มวััยรุ่่�น/เยาวชน กลุ่่�มนัักศึึกษาจบใหม่่ที่่�อยู่่�ในภาวะว่่างงาน เป็็นต้้น
4.	สนัับสนุุนให้้มีกี ารกระจายโอกาสในพื้้�นที่่�เสมืือน (ชุุมชนออนไลน์์) หรืือพื้้�นที่่�ที่่มี� กี ารรวมตััวของกลุ่่�มคนที่่�สนใจประเด็็นปััญหา
	ร่่วมกััน พื้้�นที่่�เขตเมืืองและเขตสุุขภาพพิิเศษที่่�ต้้องมีีการออกแบบการสร้้างเสริิมสุุขภาวะที่่�แตกต่่างจากพื้้�นที่่�ทั่่�วไป โดยในปีี
2565 แผนจะให้้การสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานในพื้้�นที่่ชุ� มช
ุ นเมืืองและชุุมชนแออััดในเขตกรุุงเทพมหานครและในจัังหวััดระยอง
	ที่่�อยู่่�เป็็นเขตเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก
5.	ประสานความร่่วมมืือกัับแผนอื่่�นๆ ของกองทุุนที่่�มีีการดำำ�เนิินงานเชิิงกลุ่่�มประชากรและเชิิงประเด็็นเดีียวกััน เพื่่�อลดความ
	ซ้ำำ�ซ้
� อ้ นและให้้เกิิดการหนุุนเสริิมความรู้้�ในการช่่วยกัันขัับเคลื่่อ� นให้้บรรลุุตามทิิศทางและเป้้าหมาย ระยะ 10 ปีี (พ.ศ. 25652574)
6.	สนัับสนุุนการพััฒนากลไกหน่่วยจััดการให้้สามารถกระจายโอกาสให้้เข้้าถึึงกลุ่่�มประชากรต่่างๆ โดยการเสริิมศัักยภาพให้้
เข้้าถึึงทุุนของกองทุุนและพััฒนารููปแบบการสนัับสนุุนที่่�เหมาะสม รวมถึึงยกระดัับหน่่วยจััดการเพื่่�อขยายบทบาทในฐานะ
	ผู้้�เชื่่อ� มทุุน เชื่่อ� มทรััพยากรและประสานความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานหรืือองค์์กรในพื้้�นที่่�ในการดำำ�เนิินงานแก้้ไขปััญหาสุุขภาวะ
ในพื้้�นที่่�
7. เชื่่�อมโยงและพััฒนาเครืือข่่ายหน่่วยจััดการทั้้�งในเชิิงประเด็็น เชิิงพื้้�นที่่� (จัังหวััดหรืือกลุ่่�มจัังหวััด) อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสานพลััง
และเสริิมหนุุนการดำำ�เนิินงานซึ่่�งกัันและกัันในการขัับเคลื่่�อนงานสร้้างเสริิมสุุขภาพระดัับพื้้�นที่่� โดยประสานความร่่วมมืือกัับ
	สำำ�นัักพััฒนาภาคีีสััมพัันธ์์และวิิเทศสััมพัันธ์์ สสส.
8.	สร้้างความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานอื่่�นๆ ที่่�ดำำ�เนิินงานด้้านสุุขภาพในลัักษณะของการร่่วมดำำ�เนิินงาน เชื่่�อมทุุนหรืือทรััพยากร
หรืือร่่วมทุุน (Co-production / Co-investment) เพื่่�อดำำ�เนิินงานแก้้ไขปััญหาสุุขภาวะและลดภััยคุุกคามต่่อการพััฒนา
	สุุขภาวะของประชาชนในพื้้�นที่่� เช่่น สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น องค์์กรสาธารณะ
	ประโยชน์์ สถาบัันการศึึกษาในพื้้�นที่่� เป็็นต้้น
9.	สนัับสนุุนให้้มีีการปรัับปรุุงและพััฒนาชุุดความรู้้�/นวััตกรรม เพื่่�อใช้้ประโยชน์์ในการเสริิมสร้้างความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพให้้กัับ
หน่่วยจััดการและกลุ่่�มเป้้าหมายในพื้้�นที่่� โดยเฉพาะประเด็็นที่่�สอดคล้้องกัับทิิศทางและเป้้าหมาย ระยะ 10 ปีี (พ.ศ. 25652574) เช่่น บุุหรี่่� แอลกอฮอล์์ สุุขภาพจิิต กิิจกรรมทางกาย เป็็นต้้น
10.	พััฒนาระบบสนัับสนุุนการทำำ�งานให้้มีปี ระสิิทธิิภาพ ทั้้�งในส่่วนของการสรรหาและพััฒนาศัักยภาพทีีมประเมิินผลภายนอกให้้
เป็็นไปตามมาตรฐานการประเมิิน โดยใช้้หลัักการประเมิินผลลััพธ์์เพื่่อ� การเรีียนรู้้�และพััฒนาสำำ�หรัับประเมิินหน่่วยจััดการ การ
	จััดการข้้อมููลงานประเมิินผลเพื่่�อนำำ�มาพััฒนาสมรรถนะหน่่วยจััดการและใช้้ในการบริิหารจััดการของแผน รวมถึึงสนัับสนุุน
การสื่่อ� สารสาธารณะเพื่่อ� เผยแพร่่กิจิ กรรมและผลลััพธ์์การสร้้างเสริิมสุขุ ภาพต่่างๆ สร้้างภาพลัักษณ์์ให้้สังั คมจดจำำ�และสื่่อ� สาร
เพื่่อ� เสริิมพลัังการทำำ�งานของภาคีี ตลอดจนสร้้างแรงบัันดาลใจให้้กับั ผู้้�ที่่ต้� อ้ งการดำำ�เนิินโครงการสร้้างเสริิมสุขุ ภาวะที่่ต้� อ้ งการ
	ทำำ�งานเพื่่�อประชาชนกลุ่่�มต่่างๆ
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กลุ่่�มแผนงาน
กลุ่่�มแผนงานสร้้างสรรค์์โอกาสและขยายภาคีี
1. สนัับสนุุนโครงการสร้้างเสริิมสุุขภาพเชิิงกลุ่่�มประชากร เชิิงพื้้�นที่่�และเชิิงประเด็็น
•	สนัับสนุุนโครงการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพที่่�มุ่่�งเน้้นการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมสุุขภาพและ/หรืือสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้อ� ต่่อสุุขภาพ
		 ของกลุ่่�มเป้้าหมาย โดยเฉพาะการดำำ�เนิินงานในประเด็็นที่่�เป็็นปััจจััยเสี่่�ยงคุุกคามสุุขภาวะที่่�สอดคล้้องตามบริิบทและ
		ปััญหาของพื้้�นที่่� และสอดคล้้องกัับทิิศทางและเป้้าหมาย ระยะ 10 ปีี (พ.ศ. 2565 - 2574)
• เพิ่่�มการสนัับสนุุนโครงการที่่�มุ่่�งแก้้ปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ��ในมิิติิต่่างๆ ของแต่่ละกลุ่่�มเป้้าหมาย เช่่น คนเปราะบาง
		 แรงงานนอกระบบ แรงงานตกงาน ผู้้�ที่่�อาศััยอยู่่�ในชุุมชนแออััด กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� กลุ่่�มคนยากจน กลุ่่�มนัักศึึกษาจบใหม่่ที่่�
		 อยู่่ใ� นภาวะว่่างงาน เป็็นต้้น รวมถึงึ ประชากรที่่เ� ป็็นกลุ่่�มเป้้าหมายสำำ�คัญ
ั ของการแก้้ไขปััญหาที่่เ� กิิดจากปััจจััยเสี่ย�่ งคุุกคาม
		สุุขภาวะนั้้�นๆ
• เพิ่่�มการสนัับสนุุนโครงการในพื้้�นที่่�เสมืือน (ชุุมชนออนไลน์์) หรืือพื้้�นที่่�ที่่�มีีการรวมตััวของกลุ่่�มคนที่่�สนใจประเด็็นปััญหา
		ร่่วมกััน และพื้้น� ที่่เ� ขตเมืืองและเขตสุุขภาพพิิเศษ โดยมีีการวางแผนและกำำ�หนดรููปแบบการสร้้างเสริิมสุขุ ภาวะที่่แ� ตกต่่าง
		 จากพื้้�นที่่�ทั่่�วไป
2. พััฒนาและสนัับสนุุนหน่่วยจััดการเพื่่�อเป็็นกลไกกระจายโอกาส
•	ค้้นหาและสนัับสนุุนการพััฒนาหน่่วยจััดการใหม่่ๆ เพื่่�อให้้เป็็นกลไกในการกระจายโอกาสการสร้้างเสริิมสุุขภาพที่่�
		สามารถเข้้าถึงึ กลุ่่�มประชากรที่่ยั� งั เข้้าไม่่ถึงึ ทุุนของกองทุุน โดยมีีการพััฒนารููปแบบการสนัับสนุุนที่่เ� หมาะสมกัับแต่่ละกลุ่่�ม
		ประชากร
•	พััฒนาศัักยภาพหน่่วยจััดการอย่่างต่่อเนื่่�องและเป็็นระบบ โดยเฉพาะทัักษะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการดำำ�เนิินงานตามบทบาท
		 ภารกิิจที่่�แผนฯ คาดหวััง เช่่น การวิิเคราะห์์ภาคีียุุทธศาสตร์์ การสร้้างความร่่วมมืือกัับภาคีียุุทธศาสตร์์ การสรุุปถอด
		 บทเรีียนและจััดการความรู้้� การสื่่�อสารสาธารณะ เป็็นต้้น
•	สนัับสนุุนการพััฒนาและยกระดัับหน่่วยจััดการให้้สามารถขยายบทบาทเป็็นผู้้�เชื่่�อมทุุน เชื่่�อมทรััพยากรและประสาน
		 ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานหรืือองค์์กรในพื้้�นที่่� เพื่่อ� สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานแก้้ไขปััญหาสุุขภาวะในพื้้�นที่่ไ� ด้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
		 และยั่่�งยืืน
•	สนัับสนุุนการสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้�และพััฒนาสื่่�อการเรีียนรู้้�ในรููปแบบต่่างๆ เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพภาคีีและหน่่วย
		จััดการ โดยประสานความร่่วมมืือกัับสถาบัันการเรีียนรู้้�การสร้้างเสริิมสุุขภาพ (ThaiHealth Academy)
กลุ่่�มแผนงานสานพลัังและพััฒนาความร่่วมมืือภาคีีเครืือข่่าย
1.	ประสานความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานอื่่น� ๆ ที่่ดำ� �ำ เนิินงานด้้านสุุขภาพ เช่่น สำำ�นักั งานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ องค์์กรปกครอง
	ส่่วนท้้องถิ่่�น สถาบัันการศึึกษาในพื้้�นที่่� เป็็นต้้น ในลัักษณะของการร่่วมดำำ�เนิินงาน เชื่่�อมทุุนหรืือทรััพยากร และร่่วมทุุน
(Co-production / Co-investment) เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานแก้้ไขปััญหาสุุขภาวะและลดภััยคุุกคามต่่อการพััฒนาสุุขภาวะ
ของประชาชนในพื้้�นที่่�
2.	ปรัับลดข้้อจำำ�กััดที่่�เป็็นอุุปสรรคและพััฒนาแนวทางการดำำ�เนิินงานใหม่่ๆ ร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�แผนได้้สร้้างความร่่วมมืือใน
	รููปแบบการร่่วมทุุน (Co-production / Co-investment) ให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
3.	พััฒนาเครืือข่่ายหน่่วยจััดการเชิิงพื้้�นที่่� (จัังหวััดหรืือกลุ่่�มจัังหวััด) และหน่่วยจััดการเชิิงประเด็็น ให้้ครอบคลุุมทั้้�งด้้านความรู้้�
เทคนิิคการปฏิิบััติิงาน การประสานความร่่วมมืือกัับภาคีีปฏิิบััติิงานและภาคีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อกำำ�หนดเป้้าหมายร่่วมกัันและ
เสริิมหนุุนการขัับเคลื่่�อนงานในพื้้�นที่่� โดยแผนประสานงานกัับสำำ�นัักพััฒนาภาคีีสััมพัันธ์์และวิิเทศสััมพัันธ์์ ในการพััฒนา
เครืือข่่ายหน่่วยจััดการดัังกล่่าว
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กลุ่่�มแผนงานสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานสร้้างสรรค์์โอกาส
1. พััฒนากระบวนการประเมิินผลที่่�มีีคุุณภาพได้้มาตรฐาน
•	สนัับสนุุนการประเมิินผลหน่่วยจััดการให้้ครอบคลุุมทุุกหน่่วยจััดการ โดยใช้้แนวคิิดการประเมิินผลเพื่่�อการเรีียนรู้้�และ
		พััฒนา
•	พััฒนาทีีมประเมิินผลให้้มีคุี ุณภาพเพื่่�อให้้ได้้ผลการประเมิินที่่�เป็็นไปตามมาตรฐาน
•	จััดการข้้อมููลงานประเมิินผลให้้เป็็นระบบ และส่่งเสริิมการนำำ�ผลการประเมิินไปใช้้ในการพััฒนาศัักยภาพหน่่วยจััดการ
		 รวมทั้้�งใช้้ในการบริิหารจััดการแผนฯให้้มีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มขึ้้�น
2. พััฒนาระบบข้้อมููลและการจััดการความรู้้� 
•	สนัับสนุุนให้้มีีการสัังเคราะห์์และสรุุปถอดบทเรีียนการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมาทั้้�งในระดัับโครงการ ระดัับหน่่วยจััดการ
		 และระดัับแผนงาน เพื่่�อนำำ�มาใช้้ในการพััฒนาและปรัับปรุุงรููปแบบการสนัับสนุุนทุุน รวมถึึงเครื่่�องมืือ/ชุุดความรู้้�/
		 นวััตกรรมที่่�ใช้้ในการปฏิิบััติิงาน
•	ส่่งเสริิมให้้มีีการจััดการความรู้้�และจััดการข้้อมููล ปรัับปรุุง พััฒนาต่่อยอดและส่่งต่่อชุุดความรู้้�/นวััตกรรมที่่�ใช้้ในการ
		สร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพให้้กัับประชาชนกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�สอดคล้้องกัับประเด็็นปััญหาสุุขภาวะในพื้้�นที่่�
3. สนัับสนุุนการสื่่�อสารสาธารณะเชิิงรุุก
•	สนัับสนุุนกลไกการบริิหารจััดการและการดำำ�เนิินงานเพื่่�อพััฒนาทัักษะการสื่่�อสารของหน่่วยจััดการให้้สามารถสื่่�อสาร
		กิิจกรรมและผลลััพธ์์การสร้้างเสริิมสุุขภาพต่่างๆ และการสร้้างการรัับรู้้�และภาพลัักษณ์์เกี่่�ยวกัับบทบาทหน้้าที่่�ของ
		สำำ�นััก 6 ให้้กัับประชากรเป้้าหมายและองค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องในพื้้�นที่่�
• วางแผนและจััดการฐานข้้อมููลผลงานที่่�ได้้รัับการสื่่�อสารให้้เป็็นระบบ สามารถใช้้ประโยชน์์เพื่่�อการเผยแพร่่ ขยายผล
		 หรืือขยายฐานการเข้้าถึึงของภาคีีเครืือข่่ายและผู้้�สนใจทั่่�วไป
•	พััฒนาช่่องทางการสื่่�อสารดิิจิิทััลของสำำ�นััก 6 ให้้เป็็นแหล่่งเผยแพร่่ข้้อมููลความรู้้�ที่่�สร้้างความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพให้้แก่่
		 กลุ่่�มเป้้าหมายต่่างๆ ภาคีีร่่วมปฏิิบััติิการในพื้้�นที่่�และสาธารณชน
•	พััฒนาแนวทางการสื่่อ� สารสาธารณะที่่สนั
� บั สนุุนการทำำ�งานของหน่่วยจััดการให้้สามารถสื่่อ� สารได้้ด้ว้ ยตนเองเพื่่อ� สานพลััง
		 เครืือข่่ายในพื้้�นที่่�
ภาคีีหลััก

กลุ่่�มภาคีี
ปฏิิบััติิการ
ในพื้้�นที่่�

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ได้้แก่่ กลุ่่�ม ชมรม เครืือข่่ายองค์์กรในระดัับหมู่่�บ้้าน/
ชุุมชนที่่ดำ
� ำ�เนิินงานกัับกลุ่่ม
� เป้้าหมายต่่างๆ เช่่น
กลุ่่�มเด็็กเยาวชน กลุ่่�มเปราะบาง กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�
กลุ่่�มคนพิิการ กลุ่่มผู้้�สู
�
ูงอายุุ
กลุ่่�มแรงงานนอกระบบ กลุ่่�มคนยากจน ฯลฯ

กลุ่มแผนงานสร้างสรรค์โอกาสและขยายภาคี

246.00

กลุ่มแผนงานสานพลังและพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่าย

30.00

กลุ่มแผนงานสนับสนุนการดำ�เนินงานสร้างสรรค์โอกาส

34.00

การพัฒนาและบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ

10.00

รวม
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ร่่วมขัับเคลื่่�อน

ได้้แก่่ องค์์กรสาธารณประโยชน์์
องค์์กรภาคประชาสัังคม
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
หน่่วยงานสาธารณสุุข สถาบัันการศึึกษา
สถาบัันวิิชาการ และสื่่�อมวลชน
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สรุุปสถานการณ์์และแนวโน้้ม
สถานการณ์์โควิิด-19 เป็็นปััญหาทางสาธารณสุุขที่่�สำำ�คััญทั้้�งในระดัับโลกรวมถึึงประเทศไทย จะเห็็นได้้ว่่าแม้้จะมีีการดำำ�เนิินการ
จััดการปััญหาการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 จากหน่่วยงานต่่างๆ ทั้้�งจากภาครััฐและเอกชน ในการป้้องกััน ควบคุุม
และรัักษาโรคโควิิด-19 อย่่างต่่อเนื่่�อง แต่่สถานการณ์์ดัังกล่่าวยัังคงทวีีความรุุนแรงมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ มีีอััตราการติิดเชื้้�อและอััตรา
การเสีียชีีวิิตเพิ่่�มทวีีขึ้้�นในแต่่ละวััน แสดงให้้เห็็นถึงึ ช่่องว่่างของระบบสุุขภาพระหว่่างภาคประชาชนกัับหน่่วยงานเครืือข่่ายภาค
ประชาสัังคม การพััฒนาเครืือข่่ายภาคประชาสัังคมในการสร้้างเสริิมและพััฒนาแนวทางการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพภาคประชาชนจึึง
เป็็นแนวทางที่่�สำำ�คััญอย่่างมาก เพื่่�อให้้ประชาชนสามารถยกระดัับสุุขภาพและป้้องกัันตนเองจากเชื้้�อโควิิด-19 การเชื่่�อมโยงทุุก
ภาคส่่วนให้้ทำ�ำ งานร่่วมกัันได้้อย่่างเป็็นระบบเพื่่อ� พััฒนาระบบสุุขภาพภาคประชาชนโดยให้้ประชาชนมีีส่ว่ นร่่วมในการสร้้างเสริิม
สุุขภาพของตนเองเป็็นแนวทางการพััฒนาระบบสุุขภาพภาคประชาชนได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน ทั้้�งนี้้�มีกี ารคาดการณ์์ว่า่ สถานการณ์์หลัังการ
แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 จะนำำ�ไปสู่่�การปรัับเปลี่่�ยนทางสัังคมหลายประการโดยเฉพาะการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมของผู้้�คน
หรืือเกิิดชีีวิิตวิิถีีใหม่่ (New Normal) ในมิิติิต่่างๆ อาทิิ เทคโนโลยีีและดิิจิิทัลั จะกลายเป็็นความสำำ�คััญหลัักในการดำำ�รงชีีวิิต การ
รัักษาระยะห่่างของผู้้�คนจะยัังคงดำำ�เนิินต่่อไป ไม่่ใช่่เพีียงแค่่ในมิิติิทางกายภาพ เท่่านั้้�น แต่่รวมไปถึึงเรื่่�องของจิิตใจด้้วยความไว้้
เนื้้อ� เชื่่อ� ใจกััน การหัันมาพึ่่ง� พากัันเองภายในประเทศมากขึ้้น� เป็็นต้้น ดัังนั้้น� การลงทุุนเพื่่อ� ขยายศัักยภาพของระบบบริิการสุุขภาพ
ปฐมภููมิิ และระบบสุุขภาพชุุมชน สร้้างการตื่่น� รู้้�แก่่ประชาชน จะเป็็นผลดีีต่อ่ ระบบสาธารณสุุขไทยในอนาคต (ประทีีป ธนกิิจเจริิญ,
2563) นอกจากนี้้�แนวโน้้มการดููแลสุุขภาพในอนาคตหลัังการระบาดของโรคโควิิด-19 สำำ�คััญ (โรงพยาบาลบำำ�รุุงราษฎร์์, 2563)
คืือ มีีการใช้้ศัักยภาพของเทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์ (Potential of AI) การดููแลรัักษาสุุขภาพแบบรายย่่อย (Retailization of
healthcare) บริิการโทรเวชกรรม (Teleconsultation) การแพทย์์แบบเฉพาะเจาะจง (Precision health medicine)
เพื่่อ� ให้้เกิิดรููปธรรมการดำำ�เนิินการที่่�ชัดั เจน แผนการปฏิิรููปประเทศด้้านสาธารณสุุข (ฉบัับปรัับปรุุง) ประกาศ วัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์
พ.ศ. 2564 ได้้กำ�ำ หนดกิิจกรรมปฏิิรููปที่่จ� ะส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงต่่อประชาชนอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ที่่� สสส.จะร่่วมสนัับสนุุนได้้
ดัังนี้้�
1. การปฏิิรููปการจััดการภาวะฉุุกเฉิินด้้านสาธารณสุุขรวมถึงึ โรคระบาดระดัับชาติิและโรคอุุบัติั ใิ หม่่เพื่่อ� ความมั่่�นคงแห่่งชาติิด้า้ น
	สุุขภาพ
2. การปฏิิรููปเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของการสร้้างเสริิมสุุขภาพ ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ การป้้องกััน และดููแล
	รัักษาโรคไม่่ติิดต่่อสำำ�หรัับประชาชนและผู้้�ป่่วย
3. การปฏิิรููประบบบริิการสุุขภาพผู้้�สููงอายุุด้า้ นการบริิบาล การรัักษาพยาบาลที่่�บ้า้ น/ชุุมชน และการดููแลสุุขภาพตนเองในระบบ
	สุุขภาพปฐมภููมิิเชิิงนวััตกรรม
4. การปฏิิรููประบบหลัักประกัันสุุขภาพและกองทุุนที่่�เกี่่ย� วข้้องให้้มีคี วามเป็็นเอกภาพ บููรณาการ เป็็นธรรม ทั่่�วถึึง เพีียงพอและ
	ยั่่�งยืืนด้้านการเงิินการคลััง
5. การปฏิิรููปเขตสุุขภาพให้้มีรี ะบบบริิหารจััดการแบบบููรณาการคล่่องตััว และการร่่วมรัับผิิดชอบด้้านสุุขภาพระหว่่างหน่่วยงาน
และท้้องถิ่่�น
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การดำำ�เนิินงานของ คณะกรรมการเขตสุุขภาพเพื่่�อประชาชน (กขป.) ตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา อาจยัังไม่่สามารถขัับเคลื่่�อนใน
ลัักษณะบููรณาการภาคีีทุุกภาคส่่วน มาร่่วมจััดการปััญหาสุุขภาพของพื้้�นที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพนััก เนื่่�องจากเป็็นโครงสร้้างที่่�
ไม่่มีอำี �ำ นาจหรืือทรััพยากรที่่�จัดั การได้้เอง ซึ่่ง� ในปีี 2564 มีีการแต่่งตั้้�ง กขป. ทั้้�ง13 เขต ใหม่่ แทนชุุดเดิิมที่่ห� มดวาระ จึึงเป็็นโอกาสที่่�
สสส.ในฐานะองค์์กรร่่วมสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการ สามารถกระตุ้้�น สนัับสนุุนการพััฒนาศัักยภาพและเชื่่�อมร้้อยเครืือข่่ายเพื่่�อ
ขัับเคลื่่�อนประเด็็นสุุขภาพของแต่่ละเขตพื้้�นที่่�ได้้ โดยมีีฐานภาคีีและงบประมาณของ สสส.ร่่วมขัับเคลื่่�อน
ประกาศระเบีียบสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีีว่่าด้้วยการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับพื้้�นที่่� พ.ศ. 2561 กำำ�หนดให้้มีีคณะกรรมการพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ (พชอ.) เป็็นกลไกบููรณาการงานสร้้างเสริิมสุุขภาพและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตประชาชนในระดัับพื้้�นที่่�
ระหว่่างภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสัังคม โดยสนัับสนุุนการพััฒนาศัักยภาพการบริิหารจััดการเชิิงพื้้�นที่่� (Area
management) ที่่�ร่่วมบริิหารแผนดำำ�เนิินงาน ระดมและบููรณาการทรััพยากรจากทุุกภาคส่่วน ร่่วมกำำ�กัับติิดตามเชิิงสร้้างสรรค์์
ในพื้้�นที่่� เพื่่�อดำำ�เนิินการแก้้ปััญหาสุุขภาพสำำ�คััญ รวมถึงึ ป้้องกัันการแพร่่ระบาดโรคโควิิด-19 และสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อ
การสร้้างคุุณภาพชีีวิิตประชาชน จากการสนัับสนุุน ของ สสส.ทำำ�ให้้มีีโครงการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและแก้้ปััญหาสุุขภาพสำำ�คััญ
โดยการบริิการจััดการบููรณาการทรััพยากรของทุุกภาคส่่วน และแก้้ปัญ
ั หาการดำำ�รงชีีวิติ ที่่�เห็็นผลเชิิงประจัักษ์์ในระดัับอำำ�เภอ ทั้้�ง
878 อำำ�เภอ ในปีี พ.ศ. 2563 จำำ�นวน 2,706 โครงการ และ ปีี พ.ศ. 2564 จำำ�นวน 2,777 โครงการ เรีียงตามจำำ�นวนโครงการที่่�
มีีการดำำ�เนิินการเป็็นอัันดัับต้้นๆ คืือ การจััดการขยะและสิ่่ง� แวดล้้อม การดููแลผู้้�สููงอายุุและกลุ่่�มเปราะบาง การจััดการลดอุุบัติั เิ หตุุ
ทางถนน การจััดการอาหารปลอดภััยและเกษตรปลอดสารเคมีี การดููแลแม่่และเด็็กและวััยรุ่่�น การจััดการโรคไม่่ติดต่
ิ อ่ เรื้้อ� รััง NCD
และมะเร็็ง ซึ่่�งเมื่่�อมีีการกำำ�หนดประเด็็นขัับเคลื่่�อนระดัับอำำ�เภอแล้้ว การดำำ�เนิินการในระดัับปฏิิบััติิการจะเกิิดขึ้้�นที่่�ระดัับ
ตำำ�บล และชุุมชนหมู่่�บ้า้ น ซึ่่ง� ระบบบริิการสุุขภาพปฐมภููมิิเป็็นหน่่วยงานสำำ�คัญ
ั ที่่�นอกจากจะจััดบริิการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพเชิิงรุุกแล้้ว
สามารถมีีบทบาทนำำ�ในการจััดการปััจจััยสัังคมกำำ�หนดสุุขภาพร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายในพื้้�นที่่� ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องมีีมุุมมอง องค์์ความรู้้�
และทัักษะการทำำ�งานแนวใหม่่ ที่่�เหมาะสมสอดคล้้องกัับสถานการณ์์ที่่เ� ปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว นอกจากนี้้� กลไกคณะกรรมการ
พััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ระดัับอำำ�เภอ (พชอ.) ยัังได้้รับั มอบหมายให้้เป็็นกลไกบููรณาการในการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
ร่่วมกัับ ศบค.จัังหวััด และการจััดการแยกกัักผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อโควิิด-19 ในชุุมชน (Community Isolation) และดููแลผู้้�ป่่วยยืืนยััน
ติิดเชื้้�อโควิิด-19 เพื่่�อแยกกัักตััวในชุุมชน รวมถึงึ เตรีียมความพร้้อมการเข้้าถึึงการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันเชื้้�อโควิิด-19 ของประชาชน
ซึ่่�งใน ปีี 2565 มีีการกำำ�หนดให้้ พชอ. ทำำ�หน้้าที่่�บููรณาการการใช้้ทรััพยากรร่่วมกัันในดููแลประชาชนตามบริิบทของพื้้�นที่่�อย่่างมีี
ส่่วนร่่วมตามปััญหาของแต่่ละอำำ�เภอ อย่่างน้้อย 2 ประเด็็น เช่่น ผู้้�สููงอายุุ คนพิิการ อุุบัติั เิ หตุุ ขยะสิ่่ง� แวดล้้อม และกลุ่่�มเปราะบาง
10 ล้้านคน (พชอ. ผ่่านเกณฑ์์คุุณภาพร้้อยละ 75) พร้้อมยกระดัับการขัับเคลื่่�อน พชอ. โดยจััดตั้้�งคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิตระดัับจัังหวััด (พชจ.) ขึ้้�น โดยมีีผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดเป็็นประธาน
พ.ร.บ.ระบบสุุขภาพปฐมภููมิิ พ.ศ. 2562 เพื่่�อสนัับสนุุนระบบบริิการปฐมภููมิิบููรณาการกัับการสาธารณสุุข การจััดการความเสี่่�ยง
ด้้านสุุขภาพ การสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ ป้้องกัันโรค และเหตุุฉุกุ เฉิินทางสุุขภาพ โดยการมีีส่ว่ นร่่วมจากภาคส่่วนต่่างๆ ผ่่านกลไกนโยบาย
และมาตรการต่่างๆ เพื่่อ� จััดการปััจจััยกำำ�หนดสุุขภาพโดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ปััจจััยทางสัังคม และเศรษฐกิิจ (พชอ.) โดยจััดบริิการที่่�มีี
“ประชาชนเป็็นศููนย์์กลาง” ทั้้ง� นี้้ห� น่่วยบริิการปฐมภููมิิ คืือ หน่่วยที่่ใ� ห้้บริิการสาธารณสุุขระดัับปฐมภููมิิในการดููแลสุุขภาพประชาชน
แบบองค์์รวม ผสมผสาน และต่่อเนื่่�อง รููปแบบหน่่วยการบริิการคืือ Primary Care Unit (PCU) ประกอบด้้วยโรงพยาบาลชุุมชน
(รพช.) ที่่�เป็็นโรงพยาบาลแม่่ข่่าย และโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพชุุมชน (รพ.สต.) ที่่�เป็็นโรงพยาบาลลููกข่่าย และ รููปแบบคลิินิิก
หรืือ เครืือข่่ายสถานบริิการอื่่�นๆ โดย ภายในปีี 2573 ตั้้�งเป้้าหน่่วยบริิการขึ้้�นทะเบีียนให้้ได้้ 6,500 หน่่วย ดููแลประชาชน 60
ล้้านคน ซึ่่�งเป้้าหมาย ปีี 2564 ขึ้้�นทะเบีียนจำำ�นวน 2,500 หน่่วย ครอบคลุุมประชาชน 25 ล้้านคน การดำำ�เนิินการที่่�ผ่่านมา
มีีการจััดทำำ�(ร่่าง) แผนพััฒนาระบบสุุขภาพปฐมภููมิิ (พ.ศ. 2564 - 2568) พััฒนาแนวทางการบููรณาการประเมิินคุุณภาพและ
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มาตรฐานของหน่่วยบริิการปฐมภููมิิและเครืือข่่ายหน่่วยบริิการปฐมภููมิิ แผนพััฒนาการจััดตั้้�งหน่่วยบริิการสุุขภาพปฐมภููมิิและ
เครืือข่่ายหน่่วยบริิการปฐมภููมิิ ระยะ 10 ปีี ในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร และ ต้้นแบบระบบยืืนยัันตััวตนดิิจิิทััล และ Health
Information Exchange (HIE) และ จััดทำ�ำ โปรแกรม Private chat ภายใต้้ชื่อ�่ แอปพลิิเคชััน “คุุยกัับหมอ” ซึ่่ง� เป็็นบริิการในโครงการ
Telehealth สามารถปรึึกษาสุุขภาพแบบส่่วนตััวกัับแพทย์์เวชศาสตร์์ครอบครััว หรืือเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขประจำำ�คลิินิิกหมอ
ครอบครััว โดยดำำ�เนิินการ ใน 8 จัังหวััด ได้้แก่่ เชีียงราย กำำ�แพงเพชร เพชรบููรณ์์ กาญจนบุุรีี บุุรีรัี มย์
ั ์ สุุรินิ ทร์์ กาฬสิินธุ์์� และสงขลา
สำำ�หรัับระยะต่่อไปมีี ทิิศทางและเป้้าหมายเพื่่�อการยกระดัับระบบสุุขภาพปฐมภููมิิให้้เข้้มแข็็ง เพิ่่�มการเข้้าถึึง เพิ่่�มความเท่่าเทีียม
พร้้อมติิดอาวุุธทางปััญญา การเสริิมพลัังอำำ�นาจประชาชนและชุุมชน ให้้สามารถดููแลตนเองได้้ (Health literacy) โดยผ่่านกลไก
เช่่น การขัับเคลื่่อ� นนโยบาย การเป็็นผู้้�ร่ว่ มในการออกแบบและให้้บริิการการดููแลตนเองและการเป็็นนัักบริิบาล โดยมีีหมอประจำำ�
บ้้านเสริิมทัพั การทำำ�งานดููแลสุุขภาพองค์์รวม ทุุกกลุ่่�มวััย ตั้้ง� แต่่ตั้้ง� ครรภ์์จนกระทั่่�งระยะท้้ายของชีีวิติ ให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึง
บริิการทางการแพทย์์ได้้อย่่างมีีคุุณภาพและลดเหลื่่�อมล้ำำ��ของหน่่วยบริิการ
การบริิหารกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ ของ สปสช. มีีการพััฒนาชุุดสิทิ ธิิประโยชน์์และงบประมาณ สำำ�หรัับบริิการสร้้างเสริิม
สุุขภาพและป้้องกัันโรค และ งบกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพระดัับท้้องถิ่่น� หรืือพื้้�นที่่� ครอบคลุุมคนไทยทุุกสิิทธิิการรัักษาพยาบาล
และ มุ่่�งส่่งเสริิมความเข้้มแข็็งขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� และภาคีีเครืือข่่าย เพื่่อ� ร่่วมกัันจััดการประเด็็นสุุขภาพและคุุณภาพ
ชีีวิิต ของประชาชนในพื้้�นที่่� ในปีีงบประมาณ 2565 คาดว่่าจะได้้รัับงบประมาณ หมวดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสร้้างเสริิมสุุขภาพและ
ระบบสุุขภาพปฐมภููมิิ ดัังนี้้� ค่่าบริิการสาธารณสุุขสำำ�หรัับผู้้�มีีภาวะพึ่่�งพิิงในชุุมชน รวม1,014.25 ล้้านบาท, ค่่าบริิการสาธารณสุุข
เพิ่่�มเติิมสำ�ำ หรัับการบริิการระดัับปฐมภููมิิที่่มี� แี พทย์์ประจำำ�ครอบครััว (ทีีม PHC) รวม 421.64 ล้้านบาท ค่่าบริิการสาธารณสุุขร่่วม
กัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� รวม 2,769.93 ล้้านบาท ค่่าบริิการสาธารณสุุขสำำ�หรัับบริิการกรณีีโรคโควิิด-19 เป้้าหมายบริิการ
ตรวจคััดกรอง และบริิการรัักษาพยาบาล รวม 825.08 ล้้านบาท ค่่าบริิการสร้้างเสริิมสุุขภาพและป้้องกัันโรค รวม 19,774.69
ล้้านบาท
แนวทางการดำำ�เนิินงานแผนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพผ่่านระบบบริิการสุุขภาพ ปีี พ.ศ. 2565 สอดคล้้องตามทิิศทางและ
เป้้าหมาย ระยะ10 ปีี ของ สสส.และกรอบการดำำ�เนิินงาน ระยะ 3 ปีี แบ่่งตาม 6 องค์์ประกอบของระบบสุุขภาพ ดัังนี้้�
1. การปรัับรููปแบบบริิการสุุขภาพ โดยมีีเป้้าหมาย 2 ลัักษณะ คืือ การปรัับการจััดบริิการของทีีมหมอครอบครััว ที่่�ประกอบด้้วย
แพทย์์ และ คณะผู้้�ให้้บริิการปฐมภููมิิ เพื่่อ� ให้้มีกี ารบููรณาการการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ การพััฒนาความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพ เกิิดการ
	ปรัับวิิถีชีี วิี ติ และจััดการสุุขภาพตนเองและครอบครััว ของผู้้�รับั บริิการได้้ และ อีีกลัักษณะคืือการที่่�หน่่วยสุุขภาพปฐมภููมิิ ปรัับ
บทบาทเป็็นหน่่วยงานที่่�เป็็นผู้้�นำำ�เชื่่�อมประสานภาคีีและทรััพยากร เพื่่�อสร้้างความเข้้มแข็็งของชุุมชน ในการจััดการปััญหา
	สุุขภาพของพื้้�นที่่� การพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ กลุ่่�มเปราะบางด้้อยโอกาส และ จััดการปััจจััยสัังคมกำำ�หนดสุุขภาพของชุุมชน/พื้้�นที่่�
เช่่นตามประเด็็นที่่� พชอ.กำำ�หนด การพััฒนาระบบสุุขภาพเขตเมืือง/ชายแดน หรืือ ประเด็็นอื่่�นๆ
2. การพััฒนาบุุคลากรสุุขภาพ โดยมีีการรวบรวมต้้นทุุน วิิเคราะห์์ทิิศทาง ความต้้องการและสัังเคราะห์์ เพื่่�อกำำ�หนดเป็็น
	สมรรถนะของบุุคลากรสุุขภาพยุุคสุุขภาพวิิถีีใหม่่ และพััฒนาการฝึึกอบรมแบบทีีมตามบริิบทของผู้้�เรีียน (Team-andcontext-based learning) การสร้้างชุุมชนนัักปฏิิบัติั เิ พื่่อ� จััดการความรู้้�และพััฒนาเครืือข่่าย (KM Community of Practice)
เพื่่�อเป้้าหมายการยกระดัับการทำำ�งานของหน่่วยสุุขภาพปฐมภููมิิ หรืือ โรงพยาบาล รายประเด็็นตามทิิศทางและเป้้าหมาย
ระยะ 10 ปีี (พ.ศ.2565-2567) และ ปััญหาสำำ�คััญของพื้้�นที่่�
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3. ระบบสารสนเทศสุุขภาพ สนัับสนุุน ประสานงาน ปรัับเพิ่่�มและขยายผล ให้้เกิิด ระบบข้้อมููลเพื่่�อการดููแลและสร้้างเสริิม
	สุุขภาพรายบุุคคล การสร้้างเสริิมสุขุ ภาพรายกลุ่่�มประชากร และระบบข้้อมููลชุุมชนเพื่่อ� การเฝ้้าระวััง กำำ�หนดและติิดตามสถานะ
	สุุขภาพของพื้้�นที่่� รวมถึึงการประเมิินผล
4. การเข้้าถึงึ ยา ผลิิตภััณฑ์์และเทคโนโลยีีสุขุ ภาพ ประสานสนัับสนุุนให้้ระบบบริิการสุุขภาพมีีการใช้้เทคโนโลยีีที่่ทั� นั สมััย เช่่นใช้้
AI เพื่่อ� เกิิด Personalized or precision health promotion รวมถึึงต้้นแบบบริิการทางเลืือก อื่่น� ๆ ทั้้ง� การแพทย์์แผนปััจจุุบันั
แพทย์์แผนไทย แพทย์์ทางเลืือก และการแพทย์์พื้้�นบ้้าน ในการสร้้างเสริิมสุุขภาพ และ การดููแลสุุขภาพของตนเองและ
ครอบครััว
5. การเงิินการคลัังสุุขภาพ พััฒนาต้้นแบบ และข้้อเสนอการจ่่ายเงิินของระบบหลัักประกัันสุุขภาพ หรืือ สวััสดิิการสัังคม
เพื่่�อเพิ่่�มการเข้้าถึึง และ เพิ่่�มประสิิทธิิผลการสร้้างเสริิมสุุขภาพ เช่่น การจ่่ายเงิินแบบเน้้นคุุณค่่า (Value-based payment)
หรืือ การจ่่ายเงิินให้้กับั บริิการรููปแบบใหม่่ หรืือ ผู้้�ให้้บริิการรููปแบบใหม่่ ที่่ห� ลากหลายมากขึ้้น� เช่่น ภาคเอกชน กิิจการเพื่่อ� สัังคม
ระบบสุุขภาพภาคประชาชน เป็็นต้้น
6. ภาวะผู้้�นำำ�และการอภิิบาลระบบ และการสื่่อ� สาร โดยมีีการทำำ�งานร่่วมกัับภาคีียุทุ ธศาสตร์์ ให้้เกิิดเป้้าหมายและการขัับเคลื่่อ� น
	ร่่วมกัันแบบ Collective impact และพััฒนาการสื่่�อสารสาธารณะ ทั้้�งระดัับสื่่�อสัังคมออนไลน์์ ร่่วมกัับ Influencer และ
	พััฒนาศัักยภาพหน่่วยบริิการให้้มีีการสื่่�อสารสัังคม ในระดัับพื้้�นที่่� เพื่่�อให้้มีีความเข้้าใจและเข้้าถึึงระบบบริิการ เช่่น นโยบาย
คนไทยทุุกครอบครััวมีีหมอประจำำ�ตััว 3 คน เป็็นต้้น
จุุดเน้้นของแผน
1.	สนัับสนุุน บููรณาการหรืือยกระดัับ สถาบัันการศึึกษา องค์์กรวิิชาการ/วิิชาชีีพ ที่่�เป็็นเครืือข่่ายของภาคีี สสส. ของแผน
	สนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพแผนระบบบริิการสุุขภาพ (แผน 12) เดิิม สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน และ สถาบััน
	พระบรมราชชนก ให้้เป็็นศููนย์์วิิชาการและประสานเครืือข่่ายหน่่วยบริิการ เพื่่�อเป็็นพี่่�เลี้้�ยงสนัับสนุุนให้้ระบบบริิการสุุขภาพ
	สามารถดำำ�เนิินการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพตามเป้้าหมาย 10 ปีี ของ สสส.และตามบริิบทพื้้น� ที่่� และพััฒนาเครืือข่่ายการเรีียนรู้้� เพื่่อ� การ
ขยายผลแนวราบ เกิิดการพััฒนานวััตกรรม คู่่�มืือ แนวทางหรืือข้้อเสนอเชิิงนโยบาย
2.	พััฒนารููปแบบและขัับเคลื่่�อนกลไกสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพของหน่่วยบริิการสุุขภาพ ทั้้�งระดัับนโยบายที่่�บููรณาการ
	กัับภาคีียุุทธศาสตร์์ และระดัับพื้้�นที่่�ตามบริิบทและภาคีีเครืือข่่าย โดย สอดคล้้องกัับเป้้าหมาย 10 ปีี สสส. รวมถึึงการ
	ลดความเหลื่่�อมล้ำำ�� สำำ�หรัับกลุ่่�มด้้อยโอกาส/คนจนเมืือง พื้้�นที่่�แนวชายแดน โดยเฉพาะการลดผลกระทบด้้านสัังคมจากการ
แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 หรืือ ผลกระทบด้้านสุุขภาพจากปััจจััยด้้านสัังคม เศรษฐกิิจ วััฒนธรรม
3.	ศึึกษาสถานการณ์์และพััฒนาข้้อเสนอ เพื่่�อพััฒนาหรืือประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมหรืือขยายผลให้้ระบบบริิการสุุขภาพมีีการใช้้
เทคโนโลยีีดิิจิิทััล หรืือสื่่�อสัังคมออนไลน์์ หรืือ สื่่�อรููปแบบใหม่่ๆ เพื่่�อการเพิ่่�มความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพรายบุุคคล การดููแล
	สุุขภาพตนเอง และเข้้าถึึงบริิการสร้้างเสริิมสุุขภาพของประชาชน
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เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้�วััดหลััก

1

เกิิดศููนย์์วิิชาการจััดการความรู้้�และประสาน
เครืือข่่ายหน่่วยบริิการสุุขภาพที่่�ดำำ�เนิินการ
สอดคล้้องกัับทิิศทางและเป้้าหมายระยะ 10 ปีี
ของ สสส.เชิิงประเด็็นหรืือเชิิงพื้้�นที่่� อย่่างน้้อย

2

5 ศููนย์์
3

มีีทีีมหมอครอบครััว ที่่�มีีศัักยภาพในการจััดบริิการ
สุุขภาพแบบบููรณาการโดยมีีประชาชนเป็็น
ศููนย์์กลาง เพื่่�อดููแลกลุ่่�มเสี่่�ยง/กลุ่่ม
� เปราะบาง/
กลุ่่�มผู้้�ป่่วย สอดคล้้องกัับทิิศทางและเป้้าหมาย
ระยะ 10 ปีี และระบบสุุขภาพวิิถีีใหม่่
ที่่�เหมาะสมสอดคล้้องกัับบริิบทพื้้�นที่่� อย่่างน้้อย

100 ทีีม
5

เกิิดเครืือข่่ายหน่่วยบริิการ หน่่วยงาน องค์์กร
บุุคลากรในการพััฒนารููปแบบและขัับเคลื่่�อน
การสร้้างเสริิมสุุขภาพของระบบบริิการสุุขภาพ
อย่่างน้้อย

10 เครืือข่่าย
4

มีีหน่่วยบริิการสุุขภาพที่่�ดำำ�เนิินการการสร้้างเสริิมฃ
สุุขภาพ เพื่่�อขัับเคลื่่�อนทิิศทางและเป้้าหมายระยะ 10
ปีี สสส. ที่่�สอดคล้้องกัับความจำำ�เป็็นด้้านสุุขภาพของ
ประชากรกลุ่่�มเป้้าหมายและชุุมชน ตามบริิบทพื้้�นที่่�
เพื่่�อสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรม วิิถีีชีีวิิต
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม อย่่างน้้อย

300 หน่่วย

มีีข้้อเสนอเชิิงระบบหรืือกลไกการพััฒนาหรืือขัับเคลื่่�อนนโยบาย ไม่่น้้อยกว่่า

2 เรื่่�อง

ตััวชี้้�วััดร่่วม
บููรณาการการทำำ�งานร่่วมกัับแผนสุุขภาวะเด็็ก เยาวชน และครอบครััวในการพััฒนากลไกการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองเด็็กเล็็กระดัับ
พื้้�นที่่� โดยเชื่่�อมร้้อยระบบบริิการสุุขภาพ เครืือข่่ายระดัับพื้้�นที่่� ชุุมชน สหวิิชาชีีพ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น และหน่่วยงาน/
องค์์กร ที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วมทำำ�งานเพื่่�อให้้เด็็กมีีสถานะสุุขภาพและพััฒนาการสมวััย ภายใต้้สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ปลอดภััย เอื้้�อต่่อการเรีียนรู้้�
และคุุณภาพชีีวิิต อย่่างน้้อย 2 กลไก/พื้้�นที่่�

178

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วััตถุุประสงค์์
1.	พััฒนาศููนย์์วิิชาการเชิิงประเด็็นหรืือเชิิงพื้้�นที่่�เพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนาศัักยภาพและบริิหารจััดการความรู้้� สำำ�หรัับทีีมหมอ
ครอบครััว และบุุคลากรสุุขภาพที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.	พััฒนาเครืือข่่ายหน่่วยบริิการ เครืือข่่ายหน่่วยงาน องค์์กรภาครััฐ เอกชน ภาคประชาชน เพื่่�อการสร้้างเสริิมสุุขภาพของ
ระบบบริิการสุุขภาพ
3.	สนัับสนุุนพััฒนารููปแบบ ระบบหรืือกลไก เพื่่อ� ขัับเคลื่่อ� นระบบการสนัับสนุุนของหน่่วยงานนโยบาย องค์์กรวิิชาชีีพ หรืือ ภาคีี
	ยุุทธศาสตร์์หลัักที่่�เกี่่�ยวข้้อง
แนวทางการดำำ�เนิินงาน
กลุ่่�มเป้้าหมาย/ขอบเขตที่่�กำำ�หนดไว้้ในแผนหลััก
1. หน่่วยบริิการสุุขภาพปฐมภููมิิ และทีีมหมอครอบครััว
2. กลุ่่�มเสี่�ย่ ง/กลุ่่�มป่่วยโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง กลุ่่�มเปราะบาง ด้้อยโอกาส กลุ่่�มเข้้าไม่่ถึึงบริิการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
3.	พื้้�นที่่�เขตเมืือง กรุุงเทพมหานคร และเทศบาลขนาดใหญ่่
4.	พื้้�นที่่�ชายแดนใต้้ อำำ�เภอแม่่สอดหรืือพื้้�นที่่�อื่่�นๆ ที่่�มีีแรงงานต่่างด้้าว แรงงานเคลื่่�อนย้้าย หรืือกลุ่่�มเปราะบางอื่่�น
ยุุทธศาสตร์์การดำำ�เนิินงานที่่�ระบุุไว้้ในแผนหลััก
1.	จุุดประกายและกระตุ้้�น ให้้สถาบัันการศึึกษา สถาบัันวิิชาการ องค์์กรวิิชาชีีพ พััฒนามุุมมอง แนวคิิด บทบาท และ วิิธีีการ
ในการพััฒนาศัักยภาพ พััฒนานวััตกรรม และจััดการความรู้้�สำำ�หรัับเครืือข่่ายหน่่วยบริิการเพื่่�อการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
2.	สนัับสนุุนการพััฒนาองค์์ความรู้้�และข้้อเสนอเชิิงนโยบาย ร่่วมกัับภาคีียุุทธศาสตร์์ เพื่่�อผลัักดัันให้้เกิิดรููปแบบหรืือกลไกการ
บริิหารจััดการระดัับนโยบาย ในการสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพที่่�มีีประสิิทธิิผลและยั่่�งยืืน
3.	สานและเสริิมพลัังภาคีีเครืือข่่าย ภาครััฐ เอกชน องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ภาคประชาชน ภาคสัังคม ให้้มีส่ี ่วนร่่วมและ
เกิิดการเชื่่�อมโยงบููรณาการงานร่่วมกัับหน่่วยบริิการทั้้�งระดัับพื้้�นที่่� และ ระดัับกลไกเครืือข่่าย
4.	พััฒนาหรืือเชื่่�อมประสานการสื่่�อสารสัังคม เพื่่�อชี้้�แนะ ชี้้�นำำ� ให้้ระบบบริิการสุุขภาพและประชาชน มีีความรู้้� ทััศนคติิ
เพื่่�อเกิิดการปรัับระบบบริิการ ให้้ประชาชนเพิ่่�มความรอบรู้้� เข้้าถึึงบริิการและ มีีวิิถีีชีีวิิตที่่�ดีี
5.	สนัับสนุุนให้้เกิิดกระบวนการเรีียนรู้้� ใช้้ประโยชน์์/บููรณาการเครื่่อ� งมืือ หรืือพื้้�นที่่� ประสานเชื่่อ� มโยงระหว่่างสำำ�นักั ต่่างๆ ภายใน
	สสส.
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กลุ่่�มแผนงาน
กลุ่่�มแผนงานระบบสุุขภาพปฐมภููมิิและเครืือข่่ายบริิการ
ระบบสุุขภาพปฐมภููมิิเป็็นจุุดคานงััดสำ�คั
ำ ญ
ั ในการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ โดยระบบบริิการสุุขภาพ ซึ่่ง� มีีบทบาททั้้�งการดููแลระดัับบุุคคล
ครอบครััว ตลอดจนสร้้างการมีีส่่วนร่่วมและความพึ่่�งตนเองด้้านสุุขภาพของชุุมชน ซึ่่�งหน่่วยบริิการที่่�จััดบริิการระดัับปฐมภููมิิ
มีีความหลากหลาย ในบริิบทที่่�แตกต่่าง กระจายทั่่�วประเทศ ไม่่น้้อยกว่่า 10,000 แห่่ง นอกจากที่่�จะต้้องประสานดำำ�เนิินการ
อย่่างแนบแน่่นกัับชุุมชนและระบบสนัับสนุุนในพื้้�นที่่�แล้้ว การเชื่่�อมประสานอย่่างไร้้รอยต่่อกัับบริิการระดัับทุุติิยภููมิิ หรืือ
โรงพยาบาลก็็สำ�คั
ำ ัญ ไม่่แพ้้กััน
ตาม พ.ร.บ.ระบบสุุขภาพปฐมภููมิิ ตั้้�งเป้้าหมายขึ้้�นทะเบีียนทีีมแพทย์์และคณะผู้้�ให้้บริิการสุุขภาพปฐมภููมิิ ทั้้�งหมด 6,500 ทีีม ซึ่่�ง
ทีีมเหล่่านี้้�จำำ�เป็็นต้้องออกแบบบริิการใหม่่ร่่วมกัันเพื่่�อให้้การดููแลประชาชนในความรัับผิิดชอบอย่่างเป็็นองค์์รวม ผสมผสาน
และต่่อเนื่่อ� ง ตามหลัักการเวชศาสตร์์ครอบครััว และการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ ซึ่่ง� เป็็นการจััดบริิการ อย่่างบููรณาการแบบผู้้�รับั บริิการ
เป็็นศููนย์์กลาง (Integrated People-Centered Health Services: IPCHS) เพื่่�อให้้เกิิดบริิการที่่�มีีคุุณภาพและพััฒนาต่่อเนื่่�อง
จึึงสนัับสนุุนให้้มีีการจััดตั้้�งศููนย์์วิิชาการและพััฒนาเครืือข่่าย กระจายตามภููมิิภาคต่่างๆทั่่�วประเทศ และพััฒนาให้้บริิการทุุติิยภููมิิ
เป็็นที่่�ปรึึกษาสนัับสนุุนระบบสุุขภาพปฐมภููมิิ ได้้ด้้วย
การสร้้างเสริิมสุุขภาพ ที่่�มุ่่�งเน้้นการปรัับวิิถีีชีีวิิต และ พััฒนาสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อสุุขภาพ กลไก พชอ.จึึงมีีความสำำ�คััญ
ในการกำำ�หนดประเด็็น และบููรณาการทรััพยากรในพื้้�นที่่� ซึ่่ง� หน่่วยบริิการสุุขภาพปฐมภููมิิเป็็นตััวจัักรสำำ�คัญ
ั ที่่�จะต้้องปรัับบทบาท
เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถประชาชนทุุกภาคส่่วนมีีความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ ดููแลสุุขภาพของตนเอง ครอบครััว ชุุมชน รวมถึึงการ
จััดการปััจจััยสัังคมกำำ�หนดสุุขภาพ และพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต ร่่วมกัับภาคีีในพื้้�นที่่� จึึงสนัับสนุุนการพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรและ
เครืือข่่ายการดำำ�เนิินการ ตามประเด็็นที่่�สอดคล้้องกัับเป้้าหมาย 10ปีี สสส.และปััญหาของพื้้�นที่่� เช่่น การป้้องกัันโรคไม่่ติดต่
ิ อ่ เรื้้อ� รััง
ความมั่่�นคงทางอาหาร การบาดเจ็็บทางถนน สุุขภาพจิิต ขยะและมลพิิษสิ่่�งแวดล้้อม เด็็กและเยาวชน ผู้้�สููงอายุุ กลุ่่�มเปราะบาง
และโควิิด 19 เป็็นต้้น โดยมีีการดำำ�เนิินการดัังนี้้�
1.	ร่่วมกัับสถาบัันการศึึกษาดำำ�เนิินการในลัักษณะศููนย์์วิิชาการรายประเด็็นหรืือรายพื้้�นที่่� เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพและประสาน
เครืือข่่ายทีีมหมอครอบครััว และพััฒนาเครืือข่่ายทีีมหมอครอบครััว
2.	สนัับสนุุนการพััฒนาเครืือข่่ายหน่่วยบริิการที่่�จััดบริิการสุุขภาพแบบบููรณาการโดยประชาชนเป็็นศููนย์์กลาง (Integrated
People-Centered Health Services: IPCHS) และ หน่่วยบริิการที่่�สนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนระบบสุุขภาพอำำ�เภอ
ตามประเด็็นที่่� พชอ.กำำ�หนด หรืือ ระบบสุุขภาพชุุมชนที่่�มีีการจััดการปััจจััยสัังคมกำำ�หนดสุุขภาพ อย่่างมีีส่่วนร่่วมของพื้้�นที่่�
3.	สนัับสนุุนให้้หน่่วยบริิการปฐมภููมิิ และโรงพยาบาลเป็็นองค์์กรรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ (Health literate organization)
หรืือองค์์กรสุุขภาวะ (Healthy workplace)
4.	สนัับสนุุนการพััฒนารููปแบบ การพััฒนาศัักยภาพ การฝึึกอบรม นวตกรรมบริิการ กลไกการเงิิน ระบบเทคโนโลยีี ระบบข้้อมููล
	สารสนเทศ กลไกการบริิหาร และการมีีส่่วนร่่วมกัับภาคีี เพื่่�อยกระดัับการสร้้างเสริิมสุุขภาพของหน่่วยบริิการ
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กลุ่่�มแผนงานระบบสุุขภาพเขตเมืือง
ความเป็็นเมืืองที่่ข� ยายตััวอย่่างรวดเร็็ว ในขณะที่่โ� ครงสร้้างระบบบริิการสุุขภาพปรัับตััวไม่่ทันั กัับการเปลี่่�ยนแปลง เกิิดปัญ
ั หาสุุขภาพ
และคุุณภาพชีีวิิต โดยเฉพาะในกรุุงเทพมหานคร ดัังนั้้�น สนัับสนุุนการพััฒนาเครืือข่่ายการสร้้างเสริิมสุุขภาพตามบริิบทพื้้�นที่่�เขต
เมืือง ที่่�ขยายขอบเขตการทำำ�งานจากบริิการทางสุุขภาพ ระหว่่างหน่่วยบริิการสุุขภาพปฐมภููมิิ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ภาค
ประชาสัังคม ชุุมชน ภาคเอกชน หรืือองค์์กรเอกชนสาธารณประโยชน์์ เพื่่�อพััฒนากระบวนการดำำ�เนิินงาน การขัับเคลื่่�อนพื้้�นที่่�
ด้้วยข้้อมููล ทัักษะที่่�จำ�ำ เป็็นในการจััดการสุุขภาพในระดัับบุุคคล ครอบครััว และชุุมชน โดยเชื่่�อมประสานภาคีียุุทธศาสตร์์ ภาคีี
ร่่วมดำำ�เนิินการ และกลไกการทำำ�งานในพื้้�นที่่� ที่่�มีคี วามแตกต่่างหลากหลาย กลุ่่�มวััย สภาพสัังคมและเศรษฐสถานะ การออกแบบ
ระบบบริิการจึึงต้้องคำำ�นึึงถึงึ ปััจจััยการรัับรู้้�ของประชาชน ต้้องออกแบบเครื่่อ� งมืือที่่�หลากหลาย สอดคล้้อง วิิถีชีี วิี ติ และสิ่่ง� แวดล้้อม
ของกลุ่่�มต่่างๆ โดยดำำ�เนิินการดัังนี้้�
1.	พััฒนากลไกการจััดการสุุขภาพในพื้้�นที่่�เขตกรุุงเทพมหานคร โดยแบ่่งการพััฒนาเครืือข่่ายเป็็น 6 โซน ให้้ศููนย์์วิิชาการโซน
	ทำำ�หน้้าที่่�พััฒนาศัักยภาพและสนัับสนุุนเครืือข่่ายหน่่วยบริิการในพื้้�นที่่� และ พััฒนาเครืือข่่ายการสร้้างเสริิมสุุขภาพนำำ�ร่่อง
	ร่่วมกัับเครืือข่่ายบริิการ และ ภาคีีในพื้้�นที่่�
2.	พััฒนากลไกการจััดการสุุขภาพในพื้้�นที่่�เขตเทศบาลเมืือง เทศบาลนคร หรืือเขตพื้้�นที่่�พิิเศษ อื่่�นๆ โดยร่่วมกัับเครืือข่่ายหน่่วย
บริิการสุุขภาพปฐมภููมิิ ของโรงพยาบาลศููนย์์/ทั่่�วไป ภาคีี และประชาชน ดำำ�เนิินการสร้้างเสริิมสุุขภาพเขตเมืือง ที่่�สอดคล้้อง
	กัับบริิบทพื้้�นที่่�
3.	สนัับสนุุนงานวิิชาการ งานวิิจััย หรืือการจััดการองค์์ความรู้้� เพื่่�อพััฒนาแนวคิิด รููปแบบและกลไกการดููแลสุุขภาพเขตเมืือง
และค้้นหานวััตกรรมที่่�เหมาะสม สอดคล้้องกัับบริิบทของเมืืองตามการอยู่่�อาศััย และการใช้้ชีีวิิต เช่่น ชุุมชนแนวราบ
	ชุุมชนแนวตั้้ง� เมืืองประเภทต่่างๆ และกลุ่่�มคนที่่�หลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่่�มเปราะบางด้้อยโอกาส เข้้าไม่่ถึงึ บริิการ และสร้้าง
เครืือข่่ายนัักวิิชาการด้้านสุุขภาพเขตเมืือง
4.	สนัับสนุุนให้้เกิิดนวััตกรรมเทคโนโลยีีดิิจิิตอล การเชื่่�อมโยงและจััดการข้้อมููลเพื่่�อมุ่่�งเน้้นให้้เกิิดการส่่วนร่่วมดููแลสุุภาพของ
	ประชาชนตามวิิถีีชีีวิิตในพื้้�นที่่�เมืือง ครอบคลุุมปัจั จััยทางสัังคมที่่�กำำ�หนดสุุขภาพ และหนุุนเสริิมให้้ประชาชนมีีความสามารถ
ในการเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง รู้้�ข้้อมููลสุุขภาพตนเองและมีีวิิถีีชีีวิิตที่่�ดีี
กลุ่่�มแผนงานระบบสุุขภาพภาคประชาชน
การสร้้างเสริิมสุุขภาพมุ่่�งเน้้นการเพิ่่�มขีีดความสามารถของประชาชน กลุ่่�มประชากร องค์์กร และชุุมชน ระบบบริิการสุุขภาพ
จำำ�เป็็นต้้องดำำ�เนิินการพััฒนาการมีีส่ว่ นร่่วมและความเข้้มแข็็งของภาคประชาชน ให้้สามารถร่่วมจััดบริิการ สนัับสนุุนการดำำ�เนิินการ
ประสานสนัับสนุุนทรััพยากร และพััฒนาความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพของกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�สอดคล้้องเหมาะสม จึึงจำำ�เป็็นต้้องสนัับสนุุน
การพััฒนาและเสริิมศัักยภาพประชาชน เครืือข่่าย องค์์กรภาคประชาสัังคมเพื่่�อพััฒนากระบวนการ กลไกการจััดบริิการด้้าน
สร้้างเสริิมสุุขภาพ และการดููแลสุุขภาพตนเอง พััฒนาความเข้้มแข็็งและมีีส่่วนร่่วมของกลุ่่�มประชากร โดยให้้ความสำำ�คััญกัับการ
ให้้ประชาชนเป็็นศููนย์์กลาง
1.	สนัับสนุุนการพััฒนากลไก รููปแบบ และนวััตกรรมการสร้้างเสริิมสุุขภาพเพื่่�อสร้้างความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ ความเข้้าใจ
ด้้านสิิทธิิสุขุ ภาพ เพิ่่�มทักั ษะการทำำ�งานสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ เพื่่อ� ให้้ประชาชนมีีความสามารถในการดููแลจััดการสุุขภาพตนเอง
โดยการสนัับสนุุนของระบบบริิการสุุขภาพ ภาครััฐ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ภาคเอกชน และภาคประชาสัังคม
2.	สนัับสนุุนการพััฒนาองค์์ความรู้้� ระบบข้้อมููล การพััฒนาและเสริิมศัักยภาพเครืือข่่าย และองค์์กรภาคประชาสัังคม ระบบ
	สนัับสนุุนอื่่�นๆ เพื่่�อหนุุนเสริิมการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานด้้านการสร้้างเสริิมสุุขภาพ ข้้อเสนอด้้านกฎหมาย นโยบายและ
การขัับเคลื่่�อนทางสัังคมที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับระบบสุุขภาพภาคประชาชน

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

181

แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภาคีีหลััก

ภาคีี
ยุุทธศาสตร์์

ภาคีี
ร่่วมดำำ�เนิินการ

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวงสาธารสุุข (สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข สำำ�นัักบริิหารยุุทธศาสตร์์สุุขภาพดีีวิิถีีชีีวิิตไทย
กรมแพทย์์แผนไทยและแพทย์์ทางเลืือก สถาบัันป้้องกัันควบคุุมโรคเขตเมืือง สถาบัันพััฒนาสุุขภาวะเขตเมืือง กรมควบคุุมโรค
กรมอนามััย กรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ) สำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ
สถาบัันรัับรองคุุณภาพสถานพยาบาล สถาบัันวิิจััยระบบสาธารณสุุข แพทยสภา สมาคมสัันนิิบาตเทศบาลแห่่งประเทศไทย
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นรููปแบบพิิเศษ/ เขตปกครองพิิเศษ และภาคเอกชน

สำำ�นัักสนัับสนุุนระบบสุุขภาพปฐมภููมิิ กระทรวงสาธารณสุุข หน่่วยบริิการปฐมภููมิิ สถาบัันการศึึกษาหรืือหน่่วยงานวิิชาการ
หน่่วยบริิการสุุขภาพสัังกััดหน่่วยงานต่่างๆ ในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานครและเขตเมืือง ราชวิิทยาลััย สภาวิิชาชีีพ สมาคมวิิชาชีีพต่่าง
ชมรมเครืือข่่ายวิิชาชีีพ สมาพัันธ์นิ
์ ิสิิตนัักศึึกษาแพทย์์นานาชาติิแห่่งประเทศไทย มููลนิิธิิทัันตสาธารณสุุข สถาบัันพระบรมราชชนก
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล มหาวิิทยาลััยนวมิินทราธิิราช มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ มหาวิิทยาลััยราชภััฏเชีียงใหม่่
มหาวิิทยาลััยบููรพา มหาลััยนเรศวร มหาวิิทยาลััยราชภััฎรััตนโกสิินทร์์ ศููนย์์มานุุษยวิิทยาสิิริน
ิ ธร มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาระบบ
สุุขภาพชุุมชน สมาคมสัันนิิบาตเทศบาลแห่่งประเทศไทย สมาคมเพื่่�อนโรคไตแห่่งประเทศไทย มููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิ
มููลนิธิ
ิ ิภิวั
ิ ัฒน์์สาธารณสุุขไทย สถาบัันส่่งเสริิมภาคประชาสัังคม มููลนิิธิิสุุขภาพไทย

กลุ่มแผนงานเครือข่ายระบบบริการและสุขภาพปฐมภูมิ

83.00

กลุ่มแผนงานระบบสุขภาพเขตเมือง

45.00

กลุ่มแผนงานระบบสุขภาพภาคประชาชน

30.00

การพัฒนาและบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ
รวม
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เพือ
่ การสร้างเสริมสุขภาพ

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

183

แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุุปสถานการณ์์และแนวโน้้ม
การเปลี่่�ยนแปลงด้้านการทำำ�งานเชิิงพื้้�นที่่�
การดำำ�เนิินงานสร้้างเสริิมสุขุ ภาพในระดัับพื้้�นที่่� จำำ�เป็็นต้้องเตรีียมพร้้อมรัับกัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีแี นวโน้้มเกิิดขึ้้น� ในอนาคต โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�งการเปลี่่�ยนแปลงต่่อปััจจััยกำำ�หนดสุุขภาพ ซึ่่�งจะส่่งผลกระทบต่่อการขัับเคลื่่�อนงานสร้้างเสริิมสุุขภาพของภาคีี
เครืือข่่าย ไม่่ว่า่ จะเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงทางเศรษฐกิิจที่่�ยังั มีีความเหลื่่อ� มล้ำำ�� ทางรายได้้ การเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศและ
สิ่่ง� แวดล้้อมที่่�เป็็นผลกระทบมาจากภาวะโลกร้้อน ซึ่่ง� ทวีีความรุุนแรงส่่งผลต่่อสุุขภาพของประชาชน การเปลี่่�ยนแปลงทางการเมืือง
ทั้้�งทางด้้านนโยบายและความขััดแย้้งทางการเมืือง การเปลี่่�ยนแปลงทางด้้านเทคโนโลยีี การก้้าวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิทัลั สัังคมออนไลน์์ที่่�
มีีการเปลี่่�ยนแปลงเทคโนโลยีีอย่่างต่่อเนื่่�อง ตลอดจนการเกิิดโรคอุุบััติิใหม่่ต่่างๆ หรืือภาวะวิิกฤติิทางสุุขภาพในสถานการณ์์การ
แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ตั้้�งแต่่ต้้นปีี พ.ศ. 2563 จนถึึงปััจจุุบััน ได้้ส่่งผลกระทบอย่่างกว้้างขวางทั่่�วโลกรวมถึึงประเทศไทย
และไม่่ได้้จำำ�กััดอยู่่�เพีียงวิิกฤตการณ์์ทางสาธารณสุุขเท่่านั้้�น แต่่ได้้ส่่งผลกระทบสำำ�คััญต่่อมิิติิด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และวิิถีีชีีวิิต
ของประชากร รวมถึึงผลกระทบต่่อการขัับเคลื่่�อนงานสร้้างเสริิมสุุขภาพในพื้้�นที่่�ด้้วย
ดัังนั้้�น หน่่วยงานและองค์์กรต่่างๆ และภาคีี สสส. จำำ�เป็็นต้้องปรัับตััวมุ่่�งสู่่�การทำำ�งานแบบเชื่่�อมโยงเป็็นภาคีีเครืือข่่ายเพื่่�อเสริิม
พลัังสร้้างการทำำ�งานแบบมีีส่่วนร่่วม เพื่่�อให้้การทำำ�งานมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลยิ่่�งขึ้้�น และจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งในการเตรีียม
ความพร้้อมภาคีีเครืือข่่ายให้้สามารถปรัับตััวทัันต่่อสถานการณ์์ที่่เ� ปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว สามารถขัับเคลื่่อ� นงานสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ
ในภาวะวิิฤตได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงจำำ�เป็็นต้้องพััฒนากลไกการสานพลัังภาคีีเครืือข่่ายทำำ�งานด้้านการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
และระบบสนัับสนุุนต่่างๆ ในการเชื่่�อมและแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลการทำำ�งานกัันระหว่่างเครืือข่่าย เพื่่�อหนุุนเสริิมและเชื่่�อมโยงการ
ทำำ�งานของภาคีีเครืือข่่ายต่่างๆ ในการร่่วมแก้้ไขปััญหาวิิกฤติิทางสุุขภาพอย่่างเข้้มแข็็งไปด้้วยกััน
การเปลี่่�ยนแปลงด้้านเทคโนโลยีี
สุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี (Good Health and Well Being) เป็็นหนึ่่�งในมาตรฐานที่่�ระบุุไว้้ในเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยองค์์การสหประชาชาติิ เพื่่�อเป็็นแนวทางการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตอย่่างยั่่�งยืืน
อย่่างไรก็็ตาม เป้้าหมายดัังกล่่าวอาจไม่่บรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ด้ว้ ยการทำำ�งานด้้วยวิิธีเี ดิิมๆ จึึงจำำ�เป็็นต้้องแสวงหา หรืืออาศััยกระบวนการ
ใหม่่ๆ จากข้้อมููลงานวิิชาการ สถิิติิ งานวิิจัยั และการพััฒนานวััตกรรม ด้้วยแนวโน้้มด้้านสุุขภาพจากการแพร่่ระบาดของโควิิด-19
นัับเป็็นจุุดเปลี่่�ยนสำำ�คััญที่่�เร่่งให้้เกิิดการดููแลสุุขภาพครบวงจร ครบทุุกมิิติิ การดููแลสุุขภาพแบบองค์์รวม (Holistic health)
ด้้วยความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีี ทำำ�ให้้เกิิดการพััฒนาอุุปกรณ์์ทางเทคโนโลยีีที่่�สามารถเชื่่�อมต่่อและรองรัับข้้อมููลจำำ�นวนมาก
และเกิิ ด การใช้้ ป ระโยชน์์ จ ากสารสนเทศสุุ ข ภาพส่่ ว นบุุ ค คล (Personal Health Informatics) ในการดููแลสุุ ข ภาพ
ตััวเองได้้ดีีขึ้้�น เพราะสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลสุุขภาพของตััวเองได้้มากขึ้้�น สามารถวางแผนการดููแลสุุขภาพ ป้้องกัันหรืือแจ้้งเตืือน
ก่่อนที่่�จะป่่วยรุุนแรง รวมทั้้�งตอบสนองได้้ทัันทีีหากพบปััญหา /86
หนึ่่�งในกรอบการทำำ�งานการสร้้างเสริิมสุุขภาพ 5 ยุุทธศาสตร์์ ตามทิิศทางและเป้้าหมาย ระยะ 10 ปีี (พ.ศ. 2565 - 2574) คืือ
การสนัับสนุุนงานวิิชาการและรัังสรรค์์นวััตกรรม การทำำ�ความเข้้าใจทิิศทางการเปลี่่�ยนแปลง เพื่่อ� เตรีียมความพร้้อม ลดความเสี่ย�่ ง
และแสวงหาโอกาสใหม่่ ๆ ที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� ด้้วยเทคโนโลยีี เครื่อ�่ งมืือดิิจิทัิ ลั สำำ�หรัับงานด้้านสุุขภาพต้้องอาศััยการพััฒนางานด้้านวิิชาการ
ความร่่วมมืือกัับภาคีีที่่�มีีศัักยภาพในการสร้้างและพััฒนาระบบงานสารสนเทศรองรัับข้้อมููลด้้านสุุขภาพและพฤติิกรรมในระดัับ
/86 เกรีียงศัักดิ์์� เจริิญวงศ์์ศัักดิ์์�, “ระบบสุุขภาพในอนาคต: ครบวงจร องค์์รวม เชิิงพาณิิชย์์”, (2563), เข้้าถึึงได้้จาก: https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/651145
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บุุคคล และการพััฒนานวััตกรรมที่่�มุ่่�งเน้้นให้้เกิิดการสร้้างเสริิมสุุขภาพ หรืือนำำ�ไปแก้้ไขปััญหาสุุขภาวะอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และ
จำำ�เป็็นต้้องวิิเคราะห์์โจทย์์และความต้้องการ รวมไปถึึงประโยชน์์ในการใช้้งานให้้ชััดเจน /87
การเปลี่่�ยนแปลงด้้านเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่
� �งยืืน (SDGs) และโลกยุุคโลกาภิิวัตน์
ั ์
รััฐบาลไทยได้้บููรณาการเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs) ขององค์์กรสหประชาชาติิ เข้้าสู่่�ยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี และแผน
พััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) ซึ่่�งส่่งผลดีีต่่อการพััฒนาประเทศและแก้้ไขปััญหาด้้าน
สุุขภาวะของประชาชนอย่่างเป็็นรููปธรรม โดยมีีส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบทบาทงาน สสส. หลายด้้าน เช่่น โรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง การเจ็็บ
ป่่วยจากอุุบัติั เิ หตุุภัยั ธรรมชาติิ การให้้ความรู้้�ด้้านสุุขภาพ ตลอดจนการสร้้างกลไกเชื่่อ� มประสานระหว่่างภาคส่่วนต่่างๆ ทั้้ง� ในประเทศ
และต่่างประเทศ เพื่่�อพััฒนาความร่่วมมืือมุ่่�งสู่่�การบรรลุุวาระการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ความสำำ�คััญของระบบสุุขภาพโลก (Global
health) ในยุุคโลกาภิิวัตั น์์ที่่มี� กี ารขัับเคลื่่อ� นสัังคม สุุขภาพ และเศรษฐกิิจ เชื่่อ� มร้้อยจากระดัับโลก สู่่ร� ะดัับภููมิิภาค ระดัับประเทศ
จนถึงึ ชุุมชนท้้องถิ่่น� ทำำ�ให้้ สสส. ต้้องการความร่่วมมืือจากระดัับนานาชาติิเพื่่อ� ร่่วมกัันแก้้ไขปััญหามากกว่่าการดำำ�เนิินงานภายใต้้
ขอบเขตของประเทศไทยโดยลำำ�พััง
สถานการณ์์และแนวโน้้มด้้านการพััฒนาบุุคลากร
การทำำ�งานในยุุคปััจจุุบัันองค์์กรต่่าง ๆ ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสัังคม ต่่างให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาบุุคลากรให้้มีี
สมรรถนะและทัักษะที่่�เหมาะในการประกอบอาชีีพ องค์์กรจะประสบความสำำ�เร็็จและก้้าวไปข้้างหน้้าได้้อย่่างไร้้ขีีดจำำ�กััดหากมีี
ทรััพยากรบุุคคลที่่�เก่่งงาน เก่่งคน และมีีทัศั นคติิและพฤติิกรรมที่่�พึึงประสงค์์ การสร้้างทัักษะใหม่่ที่่จำ� �ำ เป็็นในการทำำ�งานให้้สอดคล้้อง
กัับความต้้องการ (Re-skill) และการพััฒนาเพื่่อ� ยกระดัับทัักษะเดิิมให้้ดีขึ้้ี น� (Up-skill) เพื่่อ� รัับมืือกัับความเปลี่่�ยนแปลงในยุุคดิิจิทัิ ลั
รวมทั้้�งต่่อยอดทัักษะเดิิมหรืือเติิมเต็็มข้้อด้้อยให้้บุุคลากรมีีความสามารถทััดเทีียมหรืือเหนืือกว่่าคู่่�แข่่งในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน
สถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเชื้้อ� โควิิด-19 ที่่�ยืืดเยื้้อ� ยาวนานทำำ�ให้้ประชาชนต้้องปรัับเปลี่่�ยนวิิถีชีี วิี ติ ความเป็็นอยู่่� หน่่วยงาน
ภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสัังคมต้้องปรัับลดเวลาการทำำ�งานในสำำ�นัักงาน เพื่่�อลดความแออััดเพื่่�อช่่วยลดโอกาสในการ
แพร่่กระจายของเชื้้�อโรค ในขณะเดีียวกัันสถาบัันการเรีียนรู้้�การสร้้างเสริิมสุุขภาพจำำ�เป็็นต้้องปรัับรููปแบบการพััฒนาศัักยภาพ
จากการฝึึกอบรมแบบพบกัันปกติิ (On-site) เป็็นผ่่านแพลตฟอร์์มออนไลน์์ (Online) เพื่่�อสามารถจััดกระบวนการเรีียนรู้้�ให้้กัับ
ภาคีีเครืือข่่าย สสส. และกลุ่่�มเป้้าหมายต่่างๆ ของสถาบััน ได้้ตามแผนงาน ซึ่่ง� ในปีี 2565 สถาบัันยัังต้้องเฝ้้าระวัังสถานการณ์์ และ
วางแผนพััฒนาศัักยภาพโดยจััดการอบรมผ่่านแพลตฟอร์์มออนไลน์์ (Online) เป็็นหลััก รวมถึึงจะเร่่งจััดการความรู้้�เพื่่�อพััฒนา
หลัักสููตรใหม่่ๆ ด้้านการสร้้างเสริิมสุุขภาวะให้้มีีความหลากหลาย และครอบคลุุมให้้มากยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อให้้ผู้้�รัับประโยชน์์นำำ�ความรู้้�
ไปปรัับเปลี่่�ยนปััจจััยกำำ�หนดสุุขภาพให้้ชุุมชนและสัังคมมีีสุุขภาวะได้้อย่่างยั่่�งยืืน
สถานการณ์์และแนวโน้้มภายใน สสส.
1. คณะกรรมการกองทุุน สสส. ได้้เห็็นชอบกรอบนโยบายแนวทางการจััดทำ�ำ แผนหลััก 3 ปีี (พ.ศ.2565 - 2567) และแผนการ
	ดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. 2565 โดยหนึ่่ง� ในกรอบนโยบายสำำ�คัญ
ั คืือ การยกระดัับการเชื่่อ� มโยงเครืือข่่ายขัับเคลื่่อ� น
งานสร้้างเสริิมสุุขภาพในระดัับชาติิและสากล ทั้้�งในเชิิงผลัักดัันนโยบาย การประสานทรััพยากร และงานวิิชาการ ส่่งเสริิม
บทบาทภาพลัักษณ์์ และความรัับผิิดชอบงานด้้านสร้้างเสริิมสุุขภาพของไทยในประชาคมโลก ดัังนั้้�น แผนงานภาคีีสััมพัันธ์์

/87 Hfocus, “นัักวิิชาการชี้้� Digital Transformation ด้้านสุุขภาพ ต้้องตีีโจทย์์ให้้แตกแล้้วค่่อยเลืือกเทคโนโลยีีมาใช้้งาน”, (2562),
เข้้าถึึงได้้จาก: https://www.hfocus.org/content/2019/05/17139
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และวิิเทศสััมพัันธ์์ ในฐานะที่่�เป็็นตััวกลางของ สสส. ในการเชื่่�อมประสานภาคีีเครืือข่่ายทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ จึึง
	จำำ�เป็็นต้้องมีีการพััฒนากลไกในการขัับเคลื่่อ� นผลัักดัันนโยบายและงานวิิชาการต่่างๆ ที่่� สสส. มีีอยู่่� เพื่่อ� นำำ�มาสนัับสนุุนต่่อยอด
การทำำ�งานสร้้างเสริิมสุขุ ภาพได้้อย่่างกว้้างขวางเพิ่่มขึ้้
� น� ทั้้ง� ในประเทศและสากล และสอดรัับกัับแผนปฏิิบัติั กิ ารด้้านสุุขภาพโลก
ของประเทศไทย (พ.ศ. 2564 - 2570) ที่่� สสส. และภาคีีด้า้ นสุุขภาพโลกได้้ร่ว่ มกัันพััฒนาขึ้้น� มาด้้วย ตลอดจนการส่่งเสริิมบทบาท
	สสส. ให้้เป็็นศููนย์์การเรีียนรู้้�ระดัับนานาชาติิด้า้ นการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ เพื่่อ� เป็็นการต่่อยอดและขยายผลความสำำ�เร็็จของ สสส.
ในฐานะที่่ไ� ด้้รับั การยอมรัับให้้เป็็นต้้นแบบองค์์กรที่่�ดำ�ำ เนิินการขัับเคลื่่อ� นงานสร้้างเสริิมสุขุ ภาพในระดัับนานาชาติิได้้โดดเด่่น /88
และในฐานะกลไกนวััตกรรมการเงิินการคลัังที่่�มีีประสิิทธิิภาพด้้านการสร้้างเสริิมสุุขภาพสำำ�หรัับประเทศกำำ�ลัังพััฒนา /89
2. จากผลการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่า่ นมา มีีข้อ้ เสนอแนะจากการประเมิินผลแผนหลััก สสส. (พ.ศ. 2561 – 2563) และการประเมิินผล
ตามทิิศทางและเป้้าหมายระยะ 10 ปีี (พ.ศ. 2555 – 2564) รวมถึึงข้้อเสนอแนะต่่างๆ ของผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านการ
	ประเมิินผล พบว่่า ในการประเมิินผลภาพรวมของ สสส. ยัังมีีข้้อจำำ�กััด อาทิิ ความชััดเจนในการเชื่่�อมโยงยุุทธศาสตร์์และผล
การดำำ�เนิินงานของแผนกัับยุุทธศาสตร์์หลัักของ สสส. ความพร้้อมของข้้อมููลสำำ�หรัับใช้้ในการประเมิินผลที่่�ครอบคลุุมทุุกมิิติิ
และระบบการติิดตามและประเมิินผลยัังมีีช่่องว่่างในการพััฒนาหลายด้้าน จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีการพััฒนาระบบการติิดตามและ
	ประเมิินผลที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ได้้แก่่ การกำำ�หนดกรอบการประเมิินผลระดัับต่่างๆ ขององค์์การ (Evaluation framework) การกำำ�หนด
นโยบายและกลไกการประเมิินผล การพััฒนาระบบฐานข้้อมููลและสารสนเทศเพื่่อ� การติิดตามและประเมิินผลงานสร้้างเสริิม
	สุุขภาพที่่�ครอบคลุุมและเพีียงพอต่่อการใช้้งาน การสร้้างองค์์ความรู้้�ด้้านการประเมิินผลงานสร้้างเสริิมสุุขภาพ การพััฒนา
	ศัักยภาพ/ขีีดความสามารถด้้านการติิดตามและประเมิินผลระดัับบุุคคล (ทั้้�งภายในและภายนอก) รวมทั้้�งสนัับสนุุนให้้เกิิด
เครืือข่่ายนัักประเมิินผลงานสร้้างเสริิมสุุขภาพที่่�เข้้มแข็็งและเสริิมสร้้างวััฒนธรรมการประเมิินผลขององค์์การ (Evaluation
culture) ต่่อไป
จากสถานการณ์์และแนวโน้้มดังั กล่่าว แผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี 2565 ของแผนพััฒนาระบบและกลไกสนัับสนุุนเพื่่อ� การ
	สร้้างเสริิมสุุขภาพให้้บรรลุุเป้้าหมายนั้้�น ขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานภายใต้้ 5 ยุุทธศาสตร์์ ได้้แก่่
•	สานและเสริิมพลัังภาคีีเครืือข่่ายสร้้างเสริิมสุุขภาพ โดยสร้้างความเป็็นส่่วนร่่วมของภาคีีเครืือข่่าย
•	สร้้างการรัับรู้้�และการยอมรัับในคุุณค่่าของ สสส. และภาคีีเครืือข่่ายในเวทีีโลกและสนัับสนุุนการยกระดัับงาน สสส.
		 และภาคีีเครืือข่่ายในระดัับสากล
•	สนัับสนุุนการบริิหารจััดการข้้อมููล องค์์ความรู้้�ด้้านการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ และการพััฒนานวััตกรรมในการขัับเคลื่่อ� นงาน
		สร้้างเสริิมสุุขภาพ
•	พััฒนาและสนัับสนุุนระบบการติิดตามและประเมิินผล
•	พััฒนาศัักยภาพภาคีีเครืือข่่ายอย่่างเป็็นระบบ

/88 องค์์การอนามััยโลก มอบรางวััลเนลสััน แมนเดลา ด้้านการสร้้างเสริิมสุุขภาพ ประจำำ�ปีี 2564 (Nelson Mandela Award for Health Promotion 2021)
ให้้กัับ สสส. ในฐานะองค์์กรที่่�สร้้างผลงานสำำ�คััญโดดเด่่นด้้านการสร้้างเสริิมสุุขภาพทั้้�งในประเทศไทยและระดัับสากล
/89 1. มีีแหล่่งรายได้้ที่่�เหมาะสมและยั่่�งยืืนสำำ�หรัับการสร้้างเสริิมสุุขภาพจากส่่วนเพิ่่�มของภาษีีสรรพสามิิตบนผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ (ยาสููบและแอลกอฮอล์์)
(innovative and sustainable financing) 2. มีีกลไกการทำำ�งานอย่่างยืืดหยุ่่�นและมีีส่่วนร่่วมกัับหลายภาคส่่วน (multisectoral mechanism) 3. ขัับเคลื่่�อนด้้วยยุุทธศาสตร์์ไตรพลััง
ได้้แก่่ การสร้้างองค์์ความรู้้� การขัับเคลื่่�อนทางสัังคม และการผลัักดัันนโยบาย ที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการแก้้ไขปััญหาด้้านสร้้างเสริิมสุุขภาพที่่�มีีความซัับซ้้อน (effective strategies)
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ภาพกรอบแนวคิิดแผนพััฒนาระบบและกลไกสนัับสนุุนเพื่่�อการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (แผน 13)
ยุทธศาสตร์ ทิศทาง และเป้าหมายของ สสส.
สถาบันการเรียนรู้
การสร้างเสริมสุขภาพ
ข้อมูล วิจัย
นวัตกรรม
สนับสนุนการบริหาร
จัดการข้อมูล
องค์ความรู้การสร้าง
เสริมสุขภาพ และ
พัฒนานวัตกรรม
การขับเคลื่อนงาน
สร้างเสริมสุขภาพ

พัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายอย่างเป็นระบบ

แผน 13

สนับสนุนระบบและกลไกกลาง
สสส. (แผน 1-15), ภาคีเครือข่าย

ภาคีสัมพันธ์
สานและเสริมพลัง
ภาคีเครือข่าย
สร้างเสริมสุขภาพ
โดยสร้างความเป็น
ส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย

วิเทศสัมพันธ์
สร้างการรับรู้ และการยอมรับในคุณค่าของ สสส. และ
ภาคีเครือข่ายในเวทีโลกและสนับสนุนการยกระดับงาน
สสส. และภาคีเครือข่ายในระดับสากล

สถานการณ์/ความจําเป็น/ช่องว่าง/ความคิดเห็นของแผนต่างๆ
ใน สสส. และภาคีเครือข่าย

ผลผลิต

ผลลัพธ์

• ระบบกลไกสนับสนุนงาน
ภาคีเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพ
• เครือข่ายความร่วมมือที่
มีความพร้อมดําเนินงาน
ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงได้
• ภาคีเครือข่ายเข้าใจบทบาท
คุณค่า สสส. และมี
เป้าหมายร่วมกัน
• สสส. เป็นศูนย์การเรียนรู้
ระดับนานาชาติด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพ
• ฐานข้อมูลสนับสนุนการ
ทํางานด้านงานวิจัย
วิชาการ และนวัตกรรม
• การขยายฐานผู้รับ
ประโยชน์ในการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ
• ThaiHealth Academy
ได้รับการยอมรับจาก
สาธารณชน และสามารถ
ลดการพึ่งพาจาก สสส.
ได้ระดับหนึ่ง

นโยบาย / กรอบทิศทาง /
ข้อตกลงความร่วมมือ
ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ
ตลอดจนสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนงานร่วมกัน

การเสริมพลัง
กลุ่มเป้าหมาย
ให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
สามารถจัดการและควบคุม
ปัจจัยกําหนดสุขภาพ
ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ

แผนต่างๆ และ
ภาคีเครือข่าย
ได้รับการ
สนับสนุน
การขับเคลื่อน
งานสร้างเสริม
สุขภาวะ
ยั่งยืน

ภาคีเครือข่ายมีสมรรถนะ
และขีดความสามารถในการ
สร้างเสริมสุขภาวะที่
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

กลไกการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ

จุุดเน้้นของแผน
1. สานพลัังภาคีีสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ ข้้ามประเด็็น ข้้ามพื้้�นที่่� โดยสร้้างการมีีส่ว่ นร่่วมออกแบบกระบวนการทำำ�งานร่่วมกัับหน่่วย
	ต่่างๆ ภายใน สสส. และภาคีีเครืือข่่าย นำำ�ไปสู่่�การสานสััมพัันธ์์ภาคีีเครืือข่่ายกัับ สสส.
2. สนัับสนุุนบทบาท สสส. ในฐานะศููนย์์การเรีียนรู้้�ระดัับนานาชาติิด้้านการสร้้างเสริิมสุุขภาพ ที่่�ครอบคลุุมถึึงประเด็็นการ
	สร้้างเสริิมสุขุ ภาพในภาวะโควิิด–19 เพื่่อ� ส่่งเสริิมบทบาทนำำ� ภาพลัักษณ์์ และความรัับผิิดชอบด้้านสร้้างเสริิมสุขุ ภาพของไทย
ในประชาคมโลก
3. วิิเคราะห์์และแสดงผลข้้อมููล สถิิติิ สถานการณ์์ พฤติิกรรมสุุขภาพตามทิิศทางและเป้้าหมายระยะ 10 ปีี ของ สสส.
4. สรรหากระบวนการพััฒนาต้้นแบบนวััตกรรมสร้้างเสริิมสุขุ ภาพในรููปแบบใหม่่ๆ เพื่่อ� สนัับสนุุนงานสร้้างเสริิมสุขุ ภาพตาม
	ทิิศทางและเป้้าหมายระยะ 10 ปีี ของ สสส. และยกระดัับการประกวดนวััตกรรมสร้้างเสริิมสุุขภาพเป็็นรางวััล Prime
Minister’s Award for Health Promotion Innovation
5. พััฒนากรอบการประเมิินผลระดัับต่่าง ๆ ขององค์์การ (Evaluation framework) ที่่�สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์และแผน
การดำำ�เนิินงานขององค์์การ เพื่่�อให้้เกิิดกลไกการประเมิินผลอย่่างเป็็นระบบ ครอบคลุุมการบริิหารจััดการต้้นทางตั้้�งแต่่การ
	ประเมิินข้้อเสนอโครงการ การกำำ�กัับติิดตามผลการดำำ�เนิินงานโครงการ ตลอดจนการจััดการปลายทาง โดยมุ่่�งเน้้นการ
	ประเมิินผลลััพธ์์ ผลกระทบตามทิิศทางและเป้้าหมาย ระยะ 10 ปีี (พ.ศ. 2565–2574)
6. การจััดการความรู้้�ร่่วมกัับแผนต่า่ งๆ ของสสส. และภาคีีเครืือข่่าย เพื่่อ� นำำ�มาพััฒนาหลัักสููตรการเรีียนรู้้� กิจิ กรรมการเรีียนรู้้� 
สื่่อ� การเรีียนรู้� ้ เพื่่อ� เสริิมสมรรถนะบุุคลากรให้้สามารถขัับเคลื่่อ� นงานสร้้างเสริิมสุขุ ภาวะได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
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7. สร้้างความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงาน เพื่่�อหนุุนเสริิมด้้านการพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากรอย่่างเป็็นระบบ และเชื่่�อมโยง
เครืือข่่ายขัับเคลื่่�อนงานสร้้างเสริิมสุุขภาพ	
8. ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตผ่่านแพลตฟอร์์มต่่างๆ อาทิิ แพลตฟอร์์มดิจิิ ิทััล การฝึึกอบรม การสััมมนาวิิชาการ การศึึกษา
	ดููงาน การฝึึกปฏิิบััติิ การโค้้ช/พี่่�เลี้้�ยง
เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้�วััดหลััก

1

แผนงานภาคีีสััมพัันธ์์
เกิิดเครืือข่่ายการทำำ�งานสร้้างเสริิมสุุขภาวะ /90
ที่่�มีก
ี ารแลกเปลี่่�ยนและออกแบบการทำำ�งาน
ในลัักษณะข้้ามประเด็็นหรืือข้้ามพื้้�นที่่� อย่่างน้้อย

2

3 เครืือข่่าย
3

แผนงานวิิชาการและนวััตกรรม
เกิิดต้้นแบบนวััตกรรมด้้านการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
หรืือ ต้้นแบบข้้อมููลด้้านสารสนเทศสุุขภาพ
ส่่วนบุุคคล อย่่างน้้อย

แผนงานวิิเทศสััมพัันธ์์
สสส. ก้้าวสู่่�การเป็็นศููนย์์การเรีียนรู้้�ระดัับนานาชาติิ
ด้้านการสร้้างเสริิมสุุขภาพ /91 โดยมีีบทบาท
สนัับสนุุนการพััฒนาศัักยภาพด้้านการสร้้างเสริิม
สุุขภาพของบุุคลากรหรืือหน่่วยงานจากประเทศ
กำำ�ลัังพััฒนา อย่่างน้้อย

3 ประเทศ
4

แผนงานสนัับสนุุนการติิดตามและประเมิินผล
เกิิดกรอบการประเมิินผลระดัับต่่างๆ ขององค์์การ
(Evaluation framework) ที่่�สอดคล้้องกัับ

ยุุทธศาสตร์์และแผนการ
ดำำ�เนิินงานขององค์์การ

2 ต้้นแบบ

เพื่่�อการนำำ�ไปขยายผลในระดัับต่่างๆ
ตามความเหมาะสม /92

5

แผนงานสนัับสนุุนการติิดตามและประเมิินผล
จััดทำำ�ดััชนีีชี้้�วััดกลางสำำ�หรัับการกำำ�กัับติิดตาม
เป้้าหมายเชิิงยุุทธศาสตร์์ (ในห่่วงโซ่่ผลลััพธ์์ 7
ประเด็็น)

เพื่่�อใช้้ในการวางแผนยุุทธศาสตร์์
และการประเมิินผล

6

สถาบัันการเรีียนรู้้�การสร้้างเสริิมสุุขภาพ
ระดัับความสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินงานตามแผน
ของสถาบัันการเรีียนรู้้�การสร้้างเสริิมสุุขภาพ
(ThaiHealth Academy) อย่่างน้้อย

ร้้อยละ 80

ของเป้้าหมายปีี 2565 /93

/90 เครืือข่่ายการทำำ�งานสร้้างเสริิมสุุขภาวะ หมายถึึง ภาคีีสร้้างเสริิมสุุขภาพที่่�มีีการขัับเคลื่่�อนงานร่่วมกัันเป็็นเครืือข่่าย (network) โดยมีีรููปแบบการทำำ�งานที่่�หลากหลายทั้้�งในเชิิงประเด็็น
เชิิงพื้้�นที่่� เชิิงองค์์กร
/91	ศููนย์์การเรีียนรู้้�ระดัับนานาชาติิด้้านการสร้้างเสริิมสุุขภาพ หมายถึึง แหล่่งเรีียนรู้้� และ/หรืือ องค์์กรต้้นแบบในด้้านการสร้้างเสริิมสุุขภาพสำำ�หรัับประเทศกำำ�ลัังพััฒนา
	ที่่�ได้้รัับการยอมรัับโดยองค์์การอนามััยโลก
/92 ตามคู่่�มืือนิิยามศััพท์์ของ สสส. พ.ศ. 2563
1.	ต้้นแบบแบบนวััตกรรม แบ่่งออกเป็็น 4 ระดัับ ได้้แก่่ 1) มีีโครงการที่่�มีีแนวคิิดหรืือวิิธีีการใหม่่ในการแก้ไขปััญหา เพื่่�อนำำ�ไปสููการเปลี่่�ยนแปลง 2) มีีต้้นแบบเบื้้�องต้้นที่่�พิิสููจน์์แนวคิิด
		 (proof of concept) ตามข้้อ 1 3) มีีต้้นแบบและองค์์ความรููที่่�ไดจากต้้นแบบที่่�พร้้อมสำำ�หรัับการขยายผล 4) มีีการนำำ�ต้้นแบบไปใช้้ขยายผลวงกว้้างในระดัับต่่างๆ
		 ตามความเหมาะสม
2. การนำำ�ไปขยายผล หมายถึึง การนำำ�ผลงานไปใช้้ประโยชน์์ เช่่น เพื่่�อการวางแผน ออกแบบกิิจกรรมการดํําเนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสร้้างเสริิมสุุขภาพ ใช้้ในการกำำ�หนด
		 ผลัักดััน หรืือขัับเคลื่่�อนนโยบาย เป็็นต้้น ตามบริิบทและความเหมาะสมในระดัับบุุคคล กลุ่่�มบุุคคล โครงการ หน่่วยงาน/ สถาบััน พื้้�นที่่�
/93 เป้้าหมายในปีี 2565 จะพิิจารณาใน 3 มิิติิ ได้้แก่่ การขยายฐานผู้้�รัับประโยชน์์ การลดการพึ่่�งพา สสส. และการสร้้างการยอมรัับในฐานะสถาบัันพััฒนาศัักยภาพด้้านสุุขภาวะ
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วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่อ� พััฒนากลไกสนัับสนุุนที่่�หนุุนเสริิมการทำำ�งานและสานสััมพันั ธ์์ภาคีีเครืือข่่ายสร้้างกระบวนการมีีส่ว่ นร่่วมและสร้้างความ
	ร่่วมมืือภาคีีเครืือข่่ายให้้เกิิดการทำำ�งานข้้ามประเด็็น ข้้ามพื้้�นที่่�
2.	ส่่งเสริิมการรัับรู้้�และยอมรัับคุุณค่่างานสร้้างเสริิมสุุขภาพของไทย ตลอดจนการยกระดัับงาน สสส. และภาคีีเครืือข่่าย
ในระดัับสากล
3.	สนัับสนุุนการศึึกษาวิิจัยั และบริิหารจััดการข้้อมููลองค์์ความรู้้�ด้้านการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ และสรรหากระบวนการพััฒนาต้้นแบบ
นวััตกรรมสร้้างเสริิมสุขุ ภาพในรููปแบบใหม่่ๆ เพื่่อ� สนัับสนุุนงานสร้้างเสริิมสุขุ ภาพตามทิิศทางและเป้้าหมาย ระยะ 10 ปีี ของ สสส.
4.	สร้้างกรอบการประเมิินผลระดัับต่่างๆ ขององค์์การ (Evaluation framework) รวมทั้้�งมีีการกำำ�หนดประเด็็นสำำ�หรัับการ
	ประเมิินแผนหลััก 3 ปีี (พ.ศ. 2565-2567) ที่่�สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ขององค์์การ เพื่่�อให้้แผนต่่างๆ สามารถใช้้ประโยชน์์
จากผลการประเมิินในการปรัับปรุุง พััฒนา และยกระดัับการดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุตามทิิศทางและเป้้าหมาย ระยะ 10 ปีี
(พ.ศ. 2565 – 2574)
5. เพื่่อ� ยกระดัับขีีดความสามารถบุุคลากรด้้านการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ ให้้สามารถปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ไ� ด้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
6. เพื่่�อเสริิมสร้้างความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสัังคม ให้้เกิิดการพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากร
เพื่่�อสร้้างสุุขภาวะในบริิบทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
7. เพื่่�อขยายฐานผู้้�รัับประโยชน์์โดยเพิ่่�มโอกาสในการเข้้าถึึงหลัักสููตร องค์์ความรู้้�ต่่างๆ เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
แนวทางการดำำ�เนิินงาน
กลุ่่�มเป้้าหมาย
1. ภาคีีเครืือข่่ายที่่ไ� ด้้รับั การสนัับสนุุนทุุนจากสำำ�นักั ต่า่ งๆ ของ สสส. ซึ่่ง� เป็็นภาคีีที่่มี� คี วามสำำ�คัญ
ั ต่่อการขัับเคลื่่อ� นงานสร้้างเสริิม
	สุุขภาพ ได้้แก่่ ภาคีีเครืือข่่ายที่่�ขัับเคลื่่�อนงานเชิิงประเด็็น เชิิงพื้้�นที่่� หรืือกลุ่่�มประชากร ภาคีีกลไกประสาน (Node) โดยเน้้น
การดำำ�เนิินงานการพััฒนาศัักยภาพ และสานเสริิมพลัังความเข้้มแข็็งของเครืือข่่าย
2. ภาคีียุุทธศาสตร์์ทั้้�งในและต่่างประเทศ กระทรวง หน่่วยงานภาครััฐ สถาบัันการศึึกษา องค์์กรภาคประชาสัังคม องค์์กรที่่�มีี
	พัันธกิิจด้้านการสร้้างเสริิมสุุขภาวะ เน้้นการพััฒนาความร่่วมมืือในการขัับเคลื่่�อนงานสร้้างเสริิมสุุขภาพ
3. ภาคีีผู้เ�้ ชี่่ย� วชาญเฉพาะด้้านงานวิิชาการและนวััตกรรม ภาคีีและพัันธมิิตรที่่�มีศัี กั ยภาพ ในรููปแบบคณะผู้้�เชี่่ย� วชาญ (Expert
panel) เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานด้้านวิิจััย วิิชาการ และนวััตกรรม ตลอดจนการพััฒนากลไกการจััดการหรืือเชื่่�อมโยง
ฐานความรู้้�ด้้านสุุขภาวะ ตามยุุทธศาสตร์์ และเป้้าหมายของ สสส.
4. สำำ�นักั และฝ่่ายที่่ดูู� แลแผนต่า่ ง ๆ ของ สสส. ผ่่านการร่่วมดำำ�เนิินการของแผน การให้้คำ�ปรึึ
ำ กษาและข้้อเสนอแนะเชิิงกลยุุทธ์์
	ที่่�เกี่่ย� วกัับงานภาคีีสัมพั
ั นั ธ์์และวิิเทศสััมพันั ธ์์ การพััฒนาศัักยภาพบุุคลากร สสส. กัับสถาบัันการเรีียนรู้้�การสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ
และการนำำ�กลไกที่่�เกิิดขึ้้�นไปใช้้ในการกำำ�กัับติิดตามประเมิินผล วางแผนยุุทธศาสตร์์และงบประมาณสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงาน
ให้้บรรลุุตามทิิศทางและเป้้าหมาย ระยะ 10 ปีี (พ.ศ. 2565 – 2574)
5. ประชาชนทั่่�วไป ผ่่านการร่่วมอบรมพััฒนาศัักยภาพของสถาบัันการเรีียนรู้้�การสร้้างเสริิมสุุขภาพ ให้้มีีความสามารถในการ
	สร้้างเสริิมสุุขภาวะที่่�นำำ�ไปสู่่�การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมให้้มีสุี ุขภาวะที่่�ดีี
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แนวทางการดำำ�เนิินงาน
แผนงานภาคีีสััมพัันธ์์และวิิเทศสััมพัันธ์์
1.	พััฒนากลไกเพื่่�อสนัับสนุุนการเชื่่�อมโยงภาคีีเครืือข่่ายและสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของภาคีีเครืือข่่ายที่่�เอื้้�อให้้เกิิดการทำำ�งานข้้าม
	ประเด็็น ข้้ามพื้้�นที่่� ตลอดจนแสวงหาความร่่วมมืือกัับภาคีีพัันธมิิตร รวมทั้้�งพััฒนากลไกความร่่วมมืือด้้านสร้้างเสริิมสุุขภาพ
ระดัับสากล เพื่่�อสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนงานสร้้างเสริิมสุุขภาพของภาคีีเครืือข่่าย
2.	พััฒนาระบบสนัับสนุุนที่่�เชื่่�อมร้้อยภาคีีเครืือข่่ายและสอดคล้้องกัับความต้้องการในการนำำ�ไปใช้้งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
(ฐานข้้อมููล ระบบการสื่่�อสารและสารสนเทศ ระบบการจััดการและบริิหารภาคีีสััมพัันธ์์)
3. หนุุนเสริิมการสร้้างสมรรถนะและกลไกการเตรีียมความพร้้อมของ สสส.และภาคีีเครืือข่่าย เพื่่อ� สามารถรองรัับกัับบริิบทการ
เปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ
4.	ร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายในการพััฒนาและจััดการองค์์ความรู้้� ถอดบทเรีียนต้้นแบบด้้านการสร้้างเสริิมสุุขภาพ ทั้้�งใน
	ประเทศและสากล
5.	สนัับสนุุนภาคีียุุทธศาสตร์์ในการผลัักดัันนโยบายสาธารณะทั้้�งในประเทศและสากล
แผนงานวิิชาการและนวััตกรรม
1.	ศึึกษา วิิเคราะห์์ ห่่วงโซ่่ผลลััพธ์์เป้้าหมายเชิิงยุุทธศาสตร์์ เพื่่อ� นำำ�มาวางแผนสนัับสนุุนการศึึกษาวิิจัยั การบริิหารจััดการข้้อมููล
องค์์ความรู้้� และงานวิิจััยภายใน สสส. เพื่่�อให้้เกิิดการใช้้ประโยชน์์ในการทำำ�งานสร้้างเสริิมสุุขภาพ และการปรัับปรุุงพััฒนา
ระบบงานข้้อมููลภายใน สสส. รวมถึึงการพััฒนานวััตกรรม การใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลเพื่่�อสนัับสนุุนการทำำ�งาน ที่่�สอดคล้้อง
	กัับทิิศทางและเป้้าหมาย ระยะ 10 ปีีของ สสส.
2.	สนัับสนุุนการต่่อยอดนวััตกรรมไปสู่่�การใช้้ประโยชน์์ในวงกว้้าง รวมถึึงการแสวงหาความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภายใน สสส.
องค์์กรด้้านนวััตกรรม ภาคีีเครืือข่่ายกลุ่่�ม Startup ผู้้�ประกอบการรุ่่�นใหม่่ หรืือภาคธุุรกิิจเพื่่อ� สัังคม (Social enterprise) เพื่่อ�
ขยายแนวคิิดและโอกาสในการพััฒนาต้้นแบบนวััตกรรมสร้้างเสริิมสุุขภาพที่่�ตอบโจทย์์สถานการณ์์สุุขภาพ และทิิศทาง
และเป้้าหมาย ระยะ 10 ปีีของ สสส.
แผนงานสนัับสนุุนการติิดตามและประเมิินผล
1.	พััฒนากรอบการประเมิินผลระดัับต่่าง ๆ ขององค์์การ (Evaluation framework) ร่่วมกัับคณะกรรมการประเมิินผลและ
	สำำ�นัักงาน
2.	สร้้างความร่่วมมืือกัับหน่่วยงาน เครืือข่่ายนัักวิิชาการ ที่่�เชี่่�ยวชาญด้้านการติิดตามและประเมิินผล เพื่่�อพััฒนาตััวชี้้�วััดกลาง
	สำำ�หรัับการกำำ�กัับติิดตามเป้้าหมายเชิิงยุุทธศาสตร์์ (ในห่่วงโซ่่ผลลััพธ์์ 7 ประเด็็น)
สถาบัันการเรีียนรู้้�การสร้้างเสริิมสุุขภาพ
1. การยกระดัับศัักยภาพเพื่่อ� สุุขภาวะ โดยจััดการความรู้้�และพััฒนาหลัักสููตรการสร้้างเสริิมสุขุ ภาวะตามทิิศทางและเป้้าหมาย
ระยะ 10 ปีี (พ.ศ.2565 - 2574) ของ สสส. ตลอดจนจััดกระบวนการเรีียนรู้้� ให้้กัับบุุคลากรด้้านการสร้้างเสริิมสุุขภาวะผ่่าน
	วิิธีกี ารที่่ห� ลากหลาย เพื่่อ� ให้้สามารถปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ไ� ด้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปัจั จุุบันั และสามารถขัับเคลื่่อ� นงานสร้้างสุุขภาวะ
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
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2. การสร้้างหุ้้�นส่่วนความร่่วมมืือด้้านการพััฒนาศัักยภาพ เพื่่�อขยายหลัักสููตร หรืือขยายฐานกลุ่่�มเป้้าหมายผู้้�รัับประโยชน์์ใน
วงกว้้าง โดยสร้้างความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภาครััฐ สถาบัันวิิชาการ ภาคประชาสัังคม ภาคเอกชน ทั้้ง� ในประเทศและต่่างประเทศ
ให้้เกิิดการพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากรในด้้านการสร้้างเสริิมสุุขภาวะ การให้้คำำ�ปรึึกษาแนะนำำ�ตามบริิบทขององค์์กร
(Solutions-based learning) การศึึกษาวิิจัยั การจััดเวทีีแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� รวมถึงึ การเชื่่อ� มโยงหลัักสููตรการเรีียนรู้้�กับั สถาบััน
	วิิชาการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาศัักยภาพ เพื่่�อใช้้ประโยชน์์จากหลัักสููตรการเรีียนรู้้�ร่่วมกััน
3. การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตเพื่่�อความยั่่�งยืืน โดยให้้ความสำำ�คััญกัับการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต (Lifelong learning, Personalized
learning) มีีการจััดการเรีียนรู้้�ที่่ห� ลากหลายที่่เ� อื้้อ� ให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ได้้ด้ว้ ยตััวเองผ่่านสื่่อ� การเรีียนรู้้�ในระบบแพลตฟอร์์มออนไลน์์
(Online learning) ที่่�ผู้้�เรีียนสามารถเลืือกหลัักสููตร e-Learning หรืือโมดููลการเรีียนรู้้� (Modular course) ที่่�สนใจ
หรืือเรีียนรู้้�ในห้้องเรีียน (On-site learning) การฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร (Workshop) การทััศนศึึกษา (Field Visit) การโค้้ช/
	พี่่�เลี้้ย� ง (Coaching/Mentoring) การเรีียนรู้้�ผ่า่ นการทำำ�โครงการ (Project-based learning) โดยจะมีีการทำำ�ระบบเครืือข่่าย
	ผู้้�ร่่วมเรีียนรู้้� (Alumni) เพื่่�อสร้้างการแลกเปลี่่�ยน/เรีียนรู้้�ระหว่่างกััน
ภาคีีหลััก
องค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสร้้างเสริิมสุุขภาวะ ภาคีีเครืือข่่ายสร้้างเสริิมสุุขภาพ สสส. คณะกรรมการประเมิินผล และคณะอนุุกรรมการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กระทรวงการต่่างประเทศ กองการต่่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุุข สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ สำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ
สำำ�นัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ ศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้านชีีววิิทยาศาสตร์์ สำำ�นัักงานพััฒนาระบบข้้อมููล
ข่่าวสารสุุขภาพ สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (สป.อว.) สำำ�นัักมาตรฐานและคุุณภาพอุุดมศึึกษา
สถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน สถาบัันวิิจััยระบบสาธารณสุุข สถาบัันส่่งเสริิมภาคประชาสัังคม องค์์กรที่่�จััดตั้้�งตามพระราชบััญญััติิเฉพาะ มููลนิิธิิพััฒนานโยบาย
สุุขภาพระหว่่างประเทศ มููลนิิธิิหมอชาวบ้้าน มููลนิธิ
ิ ิวายไอวาย บริิษััท กู๊๊�ดแฟคทอรี่่� จำำ�กััด กองทุุนเพื่่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา องค์์กรบริิหารการปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยมหิิดล มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี
มหาวิิทยาลััยราชภััฏอุุตรดิิตถ์์ เครืือข่่ายมหาวิิทยาลััยสร้้างเสริิมสุุขภาพ ASEAN University Network - Health Promotion Network (AUN-HPN),
World Health Organization (WHO), International Network of Health Promotion Foundations (INHPF), Southeast Asia Tobacco
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หน่วย : ล้านบาท

กลุ่มแผนงานภาคีสัมพันธ์

40.00

กลุ่มแผนงานวิเทศสัมพันธ์

38.00

กลุ่มแผนงานวิชาการและนวัตกรรม

28.80

กลุ่มแผนงานสนับสนุนการติดตามและประเมินผล

23.50

สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

14.70

การพัฒนาและบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ

25.00

• กลุ่มแผนงานภาคีสัมพันธ์

2.00

• กลุ่มแผนงานวิเทศสัมพันธ์

2.00

• กลุ่มแผนงานวิชาการและนวัตกรรม

0.50

• กลุ่มแผนงานสนับสนุนการติดตามและประเมินผล
• สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ
รวม
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สถานการณ์์และแนวโน้้มที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ระบบอาหารที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable food system) เป็็นหััวใจสำำ�คััญของเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของสหประชาชาติิ
ซึ่่�งมีีการขัับเคลื่่�อนมาตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2558 โดยมีีการเรีียกร้้องให้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงครั้้�งสำำ�คััญในด้้านการเกษตรและระบบอาหาร
เพื่่�อยุุติิความหิิวโหย และบรรลุุความมั่่�นคงทางอาหารและโภชนาการภายในปีี พ.ศ. 2573 ดัังนั้้�น ระบบอาหารทั่่�วโลกจะต้้องมีี
การปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบให้้มีปี ระสิิทธิิภาพมากขึ้้น� ครอบคลุุมถึึงประชากรที่่ย� ากจน เปราะบาง และด้้อยโอกาส โดยเน้้นระบบอาหาร
ที่่�ยั่่�งยืืนที่่�สามารถส่่งมอบอาหารที่่�ดีีต่่อสุุขภาพและมีีคุุณค่่าทางโภชนาการสำำ�หรัับทุุกคน อัันเป็็นความท้้าทายเชิิงโครงสร้้างและ
ระบบการบริิหารจััดการที่่�ต้อ้ งการการดำำ�เนิินงานอย่่างสอดประสานและเชื่่อ� มโยงกัันทั้้�งในระดัับท้้องถิ่่น� ระดัับชาติิ ระดัับภููมิิภาค
และระดัับโลก
การจััดทำ�ำ แผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี 2565 ของแผนอาหารเพื่่อ� สุุขภาวะ สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืนขององค์์การ
สหประชาชาติิ (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่่ง� การสนัับสนุุนของแผนอาหารเพื่่อ� สุุขภาวะ ช่่วยบรรลุุเป้้าหมาย
SDGs อย่่างน้้อย 12 เป้้าหมายจากทั้้�งหมด 17 เป้้าหมาย /94 โดยเฉพาะเป้้าหมายสำำ�คัญ
ั คืือ เป้้าหมายที่่� 2 “การขจััดความหิิวโหย
ความมั่่�นคง ทางอาหาร การยกระดัับภาวะโภชนาการและการส่่งเสริิมเกษตรกรรมยั่่�งยืืน” (End hunger, achieve food
security and improved nutrition and promote sustainable agriculture) และเป้้าหมายที่่� 3 “สร้้างหลัักประกัันว่่าคนมีีชีวิี ติ
ที่่�มีีสุุขภาพดีีและส่่งเสริิมสวััสดิิภาพสำำ�หรัับทุุกคนในทุุกวััย” (Ensure healthy lives and promote well-being for all at
all ages) ซึ่่�งหากไม่่มีีการลงทุุนที่่�เพีียงพอและยั่่�งยืืนในด้้านโภชนาการและอาหารที่่�ดีี ก็็จะไม่่สามารถบรรลุุเป้้าหมายดัังกล่่าวได้้
นอกจากนี้้ก� ารสนัับสนุุนงานด้้านอาหารและโภชนาการของแผนอาหารเพื่่อ� สุุขภาวะ นัับว่่ามีีบทบาทที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ด้้านการควบคุุมและ
ป้้องกัันโรคไม่่ติดต่
ิ อ่ เรื้้อ� รััง (Non-Communicable Diseases: NCDs) ที่่ช่� ว่ ยสนัับสนุุนการบรรลุุเป้้าหมายขององค์์การอนามััยโลก
หรืือ 9 Global NCDs Targets 2025 รวมถึึงสนัับสนุุนการบรรลุุเป้้าหมายด้้านโภชนาการระดัับโลก (Global Nutrition
Target) ประกอบด้้วย เป้้าหมาย 6 ตััวชี้้�วััด คืือ (1) หญิิงตั้้�งครรภ์์และหญิิงวััยเจริิญพัันธุ์์� (อายุุ 15 - 49 ปีี) ที่่�มีีภาวะโลหิิตจาง
ลดลงร้้อยละ 40 (2) เด็็กที่่�มีน้ำี ำ��หนัักแรกเกิิดน้้อยกว่่า 2,500 กรััม ลดลงร้้อยละ 30 (3) สััดส่่วนแม่่ที่่�เลี้้�ยงลููกด้้วยนมแม่่อย่่าง
เดีียว 6 เดืือน อย่่างน้้อย ร้้อยละ 50 (4) ภาวะเตี้้�ยในเด็็กอายุุต่ำ�ำ� กว่่า 5 ปีี ลดลงร้้อยละ 50 (5) ภาวะผอมในเด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 5 ปีี
ไม่่เกิินร้้อยละ 5 (6) ภาวะน้ำำ��หนัักเกิินในเด็็กอายุุ ต่ำำ��กว่่า 5 ปีี ไม่่เพิ่่�มขึ้้�น
จุุดเน้้นการดำำ�เนิินงานของแผนอาหารเพื่่�อสุุขภาวะ มีีความสอดคล้้องกัับทิิศทางตามวิิสััยทััศน์์แผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี (พ.ศ.
2561 – 2580) ซึ่่ง� ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการสร้้างการเติิบโตบนคุุณภาพชีีวิติ ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม โดยเชื่่อ� มโยงกัับกรอบการจััด
ทำำ�แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 13   ภายใต้้แนวคิิด  “พลิิกโฉมประเทศไทย สู่่�เศรษฐกิิจสร้้างคุุณค่่า
สัังคมเดิินหน้้าอย่่างยั่่ง� ยืืน” (Transformation to Hi-Value and Sustainable Thailand) อนึ่่ง� สสส. โดยแผนอาหารเพื่่อ� สุุขภาวะ
เป็็นองค์์กรที่่�มีีบทบาท และพัันธกิิจในการสนัับสนุุน สาน และเสริิมพลัังการดำำ�เนิินงานระหว่่างหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ภายใต้้
กรอบยุุทธศาสตร์์การจััดการด้้านอาหารของประเทศไทย ฉบัับที่่� 2 (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่่�อมุ่่�งสู่่�วิิสััยทััศน์์ที่่�ว่่า “ประเทศ
ไทยมีีความมั่่�นคงด้้านอาหารและโภชนาการ เป็็นแหล่่งอาหารที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพสููง ปลอดภััย และมีีคุณ
ุ ค่่าทางโภชนาการเพื่่อ� ชาวไทยและ
ชาวโลกอย่่างยั่่�งยืืน”
/94	ประกอบด้้วย 1) การขจััดความยากจนทุุกรููปแบบ 2) การขจััดความหิิวโหย การบรรลุุถึึงความมั่่�นคงทางอาหารและเกษตรกรรมที่่�ยั่่�งยืืน 3) การมีีสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
4) การได้้รัับการศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพเท่่าเทีียม ทั่่�วถึึง และมีีการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต 8) การมีีงานที่่�มีีคุุณค่่าเพื่่�อเพิ่่�มการเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจ 10) การลดความเหลื่่�อมล้ำำ�ทั้้
� �งภายในและ
ระหว่่างประเทศ 12) การส่่งเสริิมการผลิิตและการบริิโภคที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม 13) การเตรีียมพร้้อมรัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ 14) การใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่่�งอย่่างยั่่�งยืืน 15) การใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรบนบกและรัักษาระบบนิิเวศ 16) การสร้้างสัังคมสัันติิสุุข ยุุติิธรรม และมีีสถาบัันทางสัังคมที่่�มีีความเข้้มแข็็ง
17) การส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมในทุุกระดัับในการบรรลุุถึงึ เป้้าหมายของการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของโลก (TSDF,2016)
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นอกจากนี้้�แผนอาหารเพื่่�อสุุขภาวะ ปีี 2565 ยัังคงสอดคล้้องไปกัับทิิศทางและเป้้าหมาย ระยะ 10 ปีี (พ.ศ. 2565 - 2574) ของ
สสส. ซึ่่ง� มีีเป้้าหมายเชิิงยุุทธศาสตร์์ข้อ้ ที่่� 3 คืือ เพิ่่�มสัดส่
ั ว่ นการบริิโภคอาหารอย่่างสมดุุล และเชื่่อ� มโยงกัับเป้้าหมายของแผนหลััก
ระยะ 3 ปีี (พ.ศ.2565 – 2567) คืือ ประชาชนไทยมีีการบริิโภคอาหารเพื่่�อสุุขภาวะ ภายใต้้ระบบอาหารที่่�ยั่่�งยืืน
สถานการณ์์ความมั่่�นคงทางอาหาร
ปััจจุุบันั การผลิิตอาหารของประเทศไทย มีีปัญ
ั หาเรื่อ�่ งที่่ดิ� นิ และชลประทานเป็็นข้้อจำำ�กัดั การผลิิตอาหารทางการเกษตรในปััจจุุบันั
กระจุุกในการผลิิตเชิิงเดี่่ย� วเป็็นสำำ�คัญ
ั ทำำ�ให้้ไม่่สามารถแข่่งขัันได้้ อีีกทั้้ง� ยัังเผชิิญกัับปััญหาด้้านการส่่งออกทางการเกษตรของไทย
ลดลงอย่่างต่่อเนื่่�องในรอบทศวรรษ โดยเฉพาะในพืืชเศรษฐกิิจที่่�สำำ�คััญ ยกเว้้นการผลิิตผลไม้้ซึ่่�งมาแทนที่่�พืืชการเกษตรบางชนิิด
เช่่น ข้้าว ยาง มััน หรืือน้ำำ��ตาล ซึ่่�งเป็็นโอกาสดีีของการผลิิตผัักและผลไม้้ที่่�จะมีีศัักยภาพมากขึ้้�น อย่่างไรก็็ตามพืืชเศรษฐกิิจที่่�
ประเทศไทยผลิิตส่่วนใหญ่่ เช่่น อ้้อย ข้้าวโพด มััน พบว่่าผลตอบแทนต่่อไร่่ต่ำ�ม
ำ� าก ในขณะที่่�การผลิิตพืืชอิินทรีีย์์ เช่่น ข้้าว ผลไม้้
พืืชสมุุนไพร โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การทำำ�เกษตรผสมผสาน การผลิิตในระบบเกษตรอิินทรีีย์์ หรืือเกษตรกรรมทางเลืือก สามารถผลิิต
ได้้ผลกำ�ำ ไรดีีกว่่า รวมทั้้�งพื้้�นที่่เ� กษตรอิินทรีีย์ปั์ จั จุุบันั มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น� หลายเท่่าตััว แต่่ก็พ็ บว่่า สััดส่ว่ นต่่อพื้้�นที่่�ทั้้ง� ประเทศของไทย
ยัังน้้อยกว่่าค่่าเฉลี่่�ยของทั่่�วโลก
ความไม่่หลากหลายของพัันธุุกรรมในระบบอาหาร ในระบบอาหารและระบบการผลิิตอาหารปััจจุุบันั แนวโน้้มการลดลงของความ
หลากหลายเป็็นไปอย่่างรวดเร็็ว อาหาร พืืชผัักผลไม้้ที่่ข� ายในระบบค้้าปลีีกปััจจุุบันั พบว่่ามีีเพีียงไม่่กี่่ส� ายพัันธุ์์�ที่่ผลิ
� ติ เช่่น กล้้วยหอม
ฯลฯ หากการกระจายอาหารรวมศููนย์์และพึ่่ง� พาการผลิิตอาหารจากระบบค้้าปลีีกอย่่างเดีียว ความไม่่หลากหลายของอาหารจะเป็็น
เรื่่อ� งใหญ่่ที่่ส่� ง่ ผลต่่อคุุณภาพความหลากหลาย และยัังลดการได้้รับั คุุณค่่าโภชนาการในอีีก 10 ปีีข้า้ งหน้้า ซึ่่ง� ไม่่รวมถึงึ สภาวการณ์์
เกิิดโรคระบาดและอื่่�นๆ ที่่�มีีผลจากการผลิิตเชิิงเดี่่�ยวที่่�ต้้องใช้้สารเคมีีการเกษตรขนานใหญ่่ เป็็นต้้น
การรวมศููนย์์ปััจจััยการผลิิตและการกระจายอาหาร ทั้้�งในส่่วนที่่�เป็็นปััจจััยการผลิิตและค้้าปลีีกในระบบอาหาร จะเห็็นบทบาท
การรวมศููนย์์เพิ่่�มขึ้้น� มากในปััจจััยการผลิิต เช่่น ปุ๋๋�ยเคมีี เมล็็ดพันั ธุ์์� พัันธุ์์�สัตั ว์์ เป็็นต้้น โดยพบว่่า พัันธุ์์�สัตั ว์์ ร้้อยละ 100 ถืือครองโดย
4 บริิษัทั พัันธุ์์�พืืชอยู่่ใ� นการถืือครองของบริิษัทั ประมาณร้้อยละ 75 ปััจจุุบันั มีีการควบรวมกิิจการเหลืือ 7 บริิษัทั เท่่านั้้�น ส่่วนแบ่่ง
การตลาดเมล็็ดพัันธุ์์�กลุ่่�มพืืชไร่่ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในมืือของตลาดใหญ่่เกืือบทั้้�งหมด กล่่าวคืือ ไม่่มีีทางเลืือกการใช้้เมล็็ดพัันธุ์์�อื่่�น
สถานะของเกษตรกรผู้้�ผลิิตอาหารที่่�มีอี ายุุส่ว่ นใหญ่่อยู่่ใ� นวััยชราภาพ มีีภาระหนี้้�สินิ และอยู่่ไ� ด้้เพราะพึ่่ง� พารายได้้นอกภาคเกษตร
กล่่าวคืือ เกษตรกรผู้้�ผลิิตอาหารอายุุมากขึ้้�น โดยอายุุเฉลี่่�ยของหััวหน้้าครััวเรืือนที่่�สููงขึ้้�นจาก 54 ปีี ในปีี พ.ศ. 2551 เป็็น 58 ปีี
ในปีี พ.ศ. 2561 การมีีภาระหนี้้�สิิน โดยหนี้้�สิินเกษตรกร เฉลี่่�ย 221,490 บาท/ครััวเรืือน/ปีี แต่่กลัับมีีผลิิตภาพการเกษตรที่่�ลดลง
มีีความเหลื่่�อมล้ำำ�ม
� ากขึ้้�น และค่่าใช้้จ่่ายเรื่่�องสุุขภาพเพิ่่�มขึ้้�น
อนาคตระบบอาหาร ซึ่่ง� หลายฝ่่ายกัังวลเกี่่ย� วกัับการเติิบโตของบริิษัทั ค้้าปลีีกขนาดใหญ่่ที่่ม� าทดแทน วิิถีอี าหารแบบดั้้ง� เดิิม ถึึงแม้้
ว่่าจะมีีเชื่่อ� มโยงไปกัับกลุ่่�มผู้้�ผลิิตรายย่่อย แต่่อีกี ด้้านหนึ่่ง� ก็็ยังั พบว่่า บริิษัทั ขนาดใหญ่่เริ่่ม� เข้้ามารุุกการค้้าปลีีก การกระจายอาหาร
และการผลิิต เช่่น อเมซอน ไมโครซอฟ ที่่�ลงทุุนการผลิิตและวิิจััยอาหาร อาลีีบาบาซื้้�อร้้านค้้าปลีีกในจีีน เป็็นต้้น ซึ่่�งอาจนำำ�ไปสู่่�
การเกิิดปัญ
ั หาทุุพโภชนาการในอนาคตได้้ เพราะเป็็นปััญหาเชิิงโครงสร้้างที่่เ� กิิดขึ้้น� จากการรวมศููนย์์ของระบบอาหาร ซึ่่ง� ไม่่ใช่่ปัญ
ั หา
ทางพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคเพีียงอย่่างเดีียว และจะเห็็นว่่าปััญหานี้้�เกิิดขึ้้�นทั่่�วโลก

194

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถานการณ์์ด้้านความปลอดภััยทางอาหาร
องค์์การอนามััยโลก (WHO) และองค์์การเกษตรและอาหารแห่่งสหประชาชาติิ (FAO) (1983) สรุุปสาเหตุุส่่วนใหญ่่ของการเจ็็บ
ป่่วยจากการบริิโภคอาหารว่่าเกิิดจากอาหารที่่ป� นเปื้้อ� นเชื้้อ� จุุลินิ ทรีีย์แ์ ละสารเคมีี เช่่น สารเคมีีที่่ใ� ช้้ในการกำำ�จัดศั
ั ตั รููพืืช ยาปฏิิชีวี นะ
และยาที่่�ใช้้ในการเลี้้�ยงสััตว์์ วััตถุุเจืือปนอาหาร รวมไปถึึงสารพิิษจากจุุลิินทรีีย์์ และสารเคมีีปนเปื้้�อนจากโรงงานอุุตสาหกรรม ซึ่่�ง
นอกจากจะส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อสุุขภาพของผู้้�บริิโภคแล้้วยัังส่่งผลต่่องบประมาณและเศรษฐกิิจของประเทศ นอกจากนี้้�ยัังมีี
ภััยอุุบััติิใหม่่ที่่�อาจปนเปื้้�อนในอาหาร เช่่น เชื้้�อดื้้�อยาที่่�มีีอาหารเป็็นพาหะ เป็็นต้้น ซึ่่�งไม่่เพีียงส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อสุุขภาพ
ผู้้�บริิโภคแต่่ยัังส่่งผลกระทบต่่อการค้้าและภาพลัักษณ์์ของประเทศด้้วย
ความปลอดภััยของผัักและผลไม้้จากการสำำ�รวจข้้อมููลกลุ่่�มตััวอย่่าง โดยเครืือข่่ายเตืือนภััยสารเคมีีกำำ�จััดศััตรููพืืช (Thai PAN) ปีี
พ.ศ. 2562 พบสารพิิษตกค้้างในผัักและผลไม้้ ร้้อยละ 41 ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับรายงานผลการเฝ้้าระวัังสารพิิษตกค้้างในผัักและผลไม้้
โดยกระทรวงสาธารณสุุข และยัังสอดคล้้องกัับข้้อมููลมููลค่่าการนำำ�เข้้าวััตถุุอัันตรายทางการเกษตรปีี 2561 อยู่่�ที่่� 292 รายการ
คิิดเป็็น 170,932,622 กิิโลกรััม เฉลี่่�ยแล้้วคนไทย 1 คนจะได้้รัับสารเคมีี 2.5 กิิโลกรััม ในขณะที่่�พื้้�นที่่�เกษตรอิินทรีีย์์มีีเพีียง
ร้้ อ ยละ 0.38 หรืือ 570,409 ไร่่ จากพื้้� นที่่� ก ารเกษตรทั้้� งหมด 149,225,195 ไร่่ (ข้้ อมููลปีีพ.ศ. 2560) นอกจากนี้้�
ข้้อมููลจากกรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ ปีี พ.ศ. 2562 พบความไม่่ปลอดภััยของเนื้้อ� สััตว์์นั้้น� แย่่กว่่าในผัักและผลไม้้ กล่่าวคืือ ตััวอย่่าง
เนื้้อ� สััตว์์ที่่ไ� ม่่ผ่า่ นมาตรฐานมีีสููงมาก เฉลี่่ย� ที่่ร้� อ้ ยละ 40-80 และยัังพบการปนเปื้้อ� นเชื้้อ� ดื้้อ� ยาในเนื้้อ� หมูู เนื้้อ� วััว และเนื้้อ� ไก่่ กว่่าร้้อยละ
56.5-98.5 อีีกด้้วย
นอกจากนี้้� โรคโควิิด-19 ยัังส่่งผลกระทบต่่อคุุณภาพและความปลอดภััยอาหาร โดยหลัังจากที่่�เกิิดการระบาดของโรคโควิิด-19
ทำำ�ให้้ Food Safety Testing Market เพิ่่�มขึ้้�น กล่่าวคืือจากเดิิมที่่�เคยมีีการทดสอบเรื่่�องความปลอดภััยของอาหารที่่�จะเอาไป
ขายในตลาดโลกอยู่่แ� ล้้ว เมื่่อ� มีีวิกิ ฤตโควิิด-19 โอกาสของธุุรกิิจการขายอาหารจะมีีเรื่อ�่ ง Food Safety เข้้ามาเกี่่ย� วข้้องสููงมาก ซึ่่ง�
อาจส่่งผลดีีในแง่่ของการขัับเคลื่่�อนเรื่่�องอาหารปลอดภััย
สถานการณ์์ด้้านพฤติิกรรมการบริิโภคและภาวะโภชนาการ
พฤติิกรรมการบริิโภคอาหาร ส่่งผลถึึงภาวะโภชนาการ และมีีความสำำ�คััญต่่อสุุขภาพ ก่่อให้้เกิิดโรคไม่่ติดต่
ิ ่อเรื้้�อรััง (NCDs) ที่่�เป็็น
ภาระสุุขภาพและสาเหตุุความสููญเสีียปีีสุุขภาวะจากการตายก่่อนวััยอัันควรลำำ�ดัับต้้นๆ ของประชากรไทย
สถานการณ์์ด้้านพฤติิกรรมการบริิโภคอาหารและภาวะโภชนาการในบริิบทของไทย พบว่่า
•	ปีี พ.ศ. 2560 คนไทยส่่วนใหญ่่มีีแนวโน้้มกิินมื้้�อหลัักครบ 3 มื้้�อต่่อวัันเพิ่่�มขึ้้�น แต่่กลุ่่�มที่่�ให้้ความสำำ�คััญคืืออายุุ 6-14 ปีี
	ที่่�ยัังพบว่่าบางส่่วนกิินไม่่ครบ 3 มื้้�อ โดยกิินอาหารว่่างลดลงเล็็กน้้อย จากร้้อยละ 79.3 เป็็นร้้อยละ 74.2 แต่่พบว่่ากลุ่่�มเด็็ก
และเยาวชนกิินอาหารว่่างเกิินร้้อยละ 80 โดยเฉพาะเด็็กกลุ่่�ม 6-14 ปีี กิินอาหารว่่างเกืือบร้้อยละ 90 นอกจากนี้้�พบว่่าคนไทย
ในภาพรวมกิินรสจืืดเป็็นหลััก แต่่พบในบางกลุ่่�มอายุุที่่กิ� นิ รสหวานเป็็นหลัักเพิ่่มขึ้้
� น� โดยเฉพาะกลุ่่�มอายุุ 6-14 ปีี และ 15-24 ปีี
	ส่่วนอายุุ 25-59 ปีี และ 60 ปีีขึ้้�นไป กิินเค็็มเป็็นหลัักสููงขึ้้�นอย่่างเห็็นได้้ชััด /95

/95	สำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ, “การสำำ�รวจพฤติิกรรมการบริิโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560”, (2561)
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•	ปีี พ.ศ. 2562 อััตราการเลี้้�ยงลููกด้้วยนมแม่่ 6 เดืือนแรก อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 14 ซึ่่�งแนวโน้้มลดลงอย่่างมากจากร้้อยละ 23.1 ในปีี
2559 /96 โดยต่ำำ�� กว่่าค่่าเป้้าหมายด้้านโภชนาการระดัับโลก (Global Nutrition Targets 2025) กำำ�หนดเป้้าหมาย Exclusive
Breast Feeding อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 50 ขึ้้�นไป
•	ปีี พ.ศ. 2562 ร้้อยละของเด็็กอายุุน้อ้ ยกว่่า 5 ปีี มีีภาวะน้ำำ�� หนัักน้้อย เตี้้ย� ผอม และน้ำำ�� หนัักเกิิน (Over Weight) เท่่ากัับร้้อยละ
7.6 , 13.3 , 7.7 และ 9.2 ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นทุุกด้้านเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับรายงานการสำำ�รวจในปีี 2559
•	ปีี พ.ศ. 2564 ร้้อยละของเด็็กวััยเรีียน อายุุ 6-14 ปีี มีีภาวะเตี้้�ย ผอม น้ำำ��หนัักเกิินและอ้้วน และสููงดีีสมส่่วน เท่่ากัับร้้อยละ
7.6 , 3.8 , 12.4 และ 65.5 ตามลำำ�ดัับ /97 ทั้้�งนี้้�ภาวะน้ำำ��หนัักเกิินและอ้้วนของเด็็กวััยเรีียนไทยมีีแนวโน้้มลดลงเล็็กน้้อยจาก
	ปีี พ.ศ. 2562 – 2563 แต่่เมื่่�อพิิจารณาสถานการณ์์ในภาพรวมยัังถืือว่่าภาวะน้ำำ��หนัักเกิินและอ้้วนของเด็็กวััยเรีียนยัังเป็็น
	ปััญหาด้้านโภชนาการที่่�สำำ�คััญที่่�ต้้องจััดการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง
•	ปีี พ.ศ. 2557 ร้้อยละของประชากรไทยอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป มีีภาวะอ้้วน (BMI ≥ 25 kg/m2) อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 37.5 ซึ่่�งมีีแนวโน้้ม
เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับรายงานการสำำ�รวจในปีี พ.ศ. 2552 /98 (ร้้อยละ 34.7) สำำ�หรัับภาวะอ้้วนลงพุุง ประเมิินจากการ
	วััดเส้้นรอบวงเอวพบว่่า ความชุุกของภาวะอ้้วนลงพุุงจากการสำำ�รวจในปีี พ.ศ. 2557 เพิ่่มขึ้้
� น� จากผลการสำำ�รวจในปีี พ.ศ. 2552
และภาวะอ้้วนลงพุุงในเพศหญิิงสููงกว่่าเพศชายอย่่างชััดเจน
จากข้้อมููลของ Global Agricultural Information Network ปีี พ.ศ. 2557 พบว่่า คนไทยมีีพฤติิกรรมการบริิโภคนํ้้�าตาลถึึง
28.4 ช้้อนชาต่่อวััน ซึ่่�งสููงกว่่าคำำ�แนะนำำ�ขององค์์การอนามััยโลกที่่�แนะนำำ�ไว้้แค่่วัันละ 6 ช้้อนชาถึึง 4.7 เท่่า /99 ในรายงาน
สำำ�รวจอนามััย สวััสดิิการและพฤติิกรรมการบริิโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560 กลุ่่�มที่่�บริิโภครสหวาน ในอาหารมื้้�อหลัักที่่�
รัับประทานเป็็นประจำำ� คืือ กลุ่่�มวััยเด็็กอายุุ 6-14 ปีี อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 32.5 ในขณะที่่�กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ 60 ปีี ขึ้้�นไปมีีการบริิโภครสหวาน
เพีียงร้้อยละ 6.6 ซึ่่�งสอดคล้้องกัับการสำำ�รวจการเติิมเครื่่�องปรุุงก่่อนรัับประทานพบว่่า ประชากรอายุุ 6 ปีีขึ้้�นไปมีีการเติิมเครื่่�อง
ปรุุงก่่อนรัับประทานอาหารถึงึ ร้้อยละ 55.8 โดยพบว่่ากลุ่่�มวััยเด็็กส่่วนใหญ่่จะเติิมน้ำ��ำ ตาล แต่่กลุ่่�มอายุุอื่น�่ ๆ ส่่วนใหญ่่จะเติิมน้ำ�ปล
�ำ า
หรืือซีีอิ้้�วขาว วิิธีปรุ
ี ุงอาหารที่่�รัับประทานเป็็นประจำำ�ของประชากร พบว่่าร้้อยละ 50.4 ใช้้วิิธีีต้้มหรืือลวก แต่่เมื่่�อสัังเกตเฉพาะ
กลุ่่�มวััยจะพบว่่า วิิธีีปรุุงอาหารที่่�กลุ่่�มวััยเด็็กรัับประทานเป็็นประจำำ� ส่่วนใหญ่่คืือ ทอด (ร้้อยละ 36.4)
ข้้อมููลการบริิโภคผัักและผลไม้้จากรายงานโครงการติิดตามพฤติิกรรมการกิินผัักและผลไม้้ของคนไทย พ.ศ. 2561 และ 2562
โดยสถาบัันวิิจััยประชากรและสัังคม มหาวิิทยาลััยมหิิดล พบว่่า ปริิมาณการกิินเฉลี่่�ยของผัักและผลไม้้ในกลุ่่�มตััวอย่่างอายุุตั้้�งแต่่
15 ปีีขึ้้�นไปในปีี พ.ศ. 2562 มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี พ.ศ. 2561 จาก ปริิมาณเฉลี่่�ย 336.94 เป็็น 392.21 กรััมต่่อวััน ในขณะที่่�
ร้้อยละของการกิินผัักและผลไม้้ที่่เ� พีียงพอ ตามข้้อแนะนำำ�ขององค์์การอนามััยโลก (400 กรััมต่อ่ วััน) พบมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น� เช่่นกััน
จากร้้อยละ 34.5 เป็็นร้้อยละ 38.7 ในปีี พ.ศ.2561 และพ.ศ. 2562 ตามลำำ�ดัับ /100
วิิกฤติิโควิิด-19 มีีผลทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมต่่อภาวะโภชนาการ การปิิดเมืือง ห้้ามเดิินทาง ธุุรกิิจปิิดตััว คนตกงาน ราคาอาหาร
สููงขึ้้�นโดยเฉพาะในเมืือง รวมทั้้�งการ Disruption ของระบบอาหาร ตั้้�งแต่่การผลิิต คลัังสิินค้้า การกระจาย ขายปลีีก ทำำ�ให้้เกิิด
กลุ่่�มคนเปราะบางที่่�ได้้รับั ผลกระทบเพิ่่�มขึ้้น� ความสามารถของครััวเรืือนในการเข้้าถึงึ อาหารทั้้�งคุุณภาพและปริิมาณก็็ลดลง ส่่งผล
ให้้ขาดความมั่่�นคงทางอาหารในระดัับครััวเรืือน การดููแลและการให้้อาหารที่่�ไม่่ได้้คุุณภาพ และที่่�สำำ�คััญคืือผลกระทบต่่อเด็็กที่่�
/96	สำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ ร่่วมกัับองค์์การยููนิิเซฟ, “การสำำ�รวจสถานการณ์์เด็็กและสตรีีในประเทศไทย ปีี พ.ศ.2559 และ พ.ศ. 2562”, (2560 และ 2563)
/97	ข้้อมููลจาก Health Data Center, สำำ�นัักนโยบายและยุุทธศาสตร์์ กระทรวงสาธารณสุุข ปีี 2560 – 2564,
เข้้าถึึงได้้จาก: https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php
/98	สถาบัันวิิจััยระบบสาธารณสุุข, “รายงานการสำำ�รวจสุุขภาพของประชาชนไทย โดยการตรวจร่่างกาย ครั้้�งที่่� 4 พ.ศ.2552 และ ครั้้�งที่่� 5 พ.ศ.2557”, (2553 และ 2559)
/99	มููลนิิธิิหััวใจแห่่งประเทศไทยในพระบรมราชููปถััมภ์์, “หวาน...ไปหรืือเปล่่า”, (2561) เข้้าถึึงได้้จาก: http://www.thaiheartfound.org/category/details/food/374
/100	สถาบัันวิิจััยประชากรและสัังคม มหาวิิทยาลััยมหิิดล, “รายงานโครงการติิดตามพฤติิกรรมการกิินผัักและผลไม้้ของคนไทย ครั้้�งที่่� 1-2”, (2562 และ 2563)
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เข้้าไม่่ถึงึ บริิการสุุขภาพต่่าง ๆ เช่่น วิิตามิินและธาตุุเหล็็ก แบบแผนพฤติิกรรมการบริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป เกิิดการสั่่ง� อาหารทาง
ออนไลน์์และสะสมอาหารสำำ�เร็็จรููปมากขึ้้�น ทำำ�ให้้เสี่่�ยงต่่อภาวะน้ำำ��หนัักเกิินและโรคอ้้วน เกิิดความหิิวโหยในกลุ่่�มเปราะบาง/
ยากจน นำำ�ไปสู่่�ภาวะทุุพโภชนาการ ซึ่่�งกลุ่่�มที่่�จะเห็็นผลกระทบเร็็วสุุดคืือทารกในครรภ์์
สถานการณ์์ด้้านระบบตลาด เศรษฐกิิจ และการค้้า
พััฒนาการของระบบการค้้าในโลกทุุนนิิยมเสรีี คืือ ปััจจััยสำำ�คัญ
ั ของการเปลี่่�ยนแปลงจากระบบกระจายอาหารดั้้ง� เดิิมสู่ร�่ ะบบการ
กระจายอาหารสมััยใหม่่ในสัังคมไทย มีีการประเมิินว่่า แรงกดดัันต่่อธุุรกิิจ ถึึงผลกระทบที่่�มีีในห่่วงโซ่่อุุปทานนั้้�นมีีแนวโน้้มที่่�จะ
รุุนแรงขึ้้�น โดยเฉพาะในระบบเกษตรและการผลิิตอาหารที่่�มีีแนวโน้้มจะรวมศููนย์์โดยห่่วงโซ่่อุุปทานที่่�เป็็นผู้้�ผลิิตและผู้้�จำำ�หน่่าย
จะเหลืือเพีียงไม่่กี่่�ราย
เมื่่�อพิิจารณาระบบการกระจายอาหารของไทย พบว่่า เมื่่�อ 15 ปีีที่่�แล้้ว (พ.ศ. 2544) สััดส่่วนร้้านโมเดิิร์์นเทรด มีีเพีียงร้้อยละ 35
ของระบบการกระจายอาหารที่่�มีีอยู่่� แต่่ในปีี พ.ศ. 2560 กลัับพบว่่า สััดส่่วนโมเดิิร์์นเทรดเพิ่่�มสููงขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 66.4 ที่่�ผ่่านมา
ร้้านค้้าปลีีกสมััยใหม่่ หรืือโมเดิิร์์นเทรด ได้้เปลี่่�ยนแปลงระบบกระจายอาหารอย่่างมากทั่่�วโลกด้้วยวิิธีีการขยายจากเมืืองใหญ่่ไป
สู่่�เมืืองเล็็กเกืือบทุุกจัังหวััด นอกจากนี้้�ระบบการจััดซื้้�อรวมศููนย์์ทำำ�ให้้ห้้างค้้าปลีีกขนาดใหญ่่ได้้เปรีียบร้้านขายของชำำ� (โชห่่วย)
อย่่างมาก บทบาทของธุุรกิิจการเกษตรในระบบห่่วงโซ่่อุปุ ทานมีีความสำำ�คััญอย่่างมาก เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ในการจััดหาปััจจััยการผลิิต
ต่่างๆ ให้้เกษตรกร และเชื่่อ� มโยงเกษตรกรกัับผู้้�บริิโภค โดยเป็็นผู้้�รับั ซื้้อ� สิินค้้าจากเกษตรกร จากนั้้น� ขนส่่ง แปรรููป กัักเก็็บ ทำำ�การตลาด
และกระจายอาหารและผลิิตภััณฑ์์สิินค้้าเกษตรสู่่�ผู้้�บริิโภค
งานศึึกษามููลค่่าตลาดและปริิมาณการจำำ�หน่่ายในช่่วงปีี พ.ศ. 2558-2563 และประมาณการมููลค่่าตลาดและปริิมาณการจำำ�หน่่าย
ระหว่่างปีี พ.ศ. 2563-2568 ของอาหารสำำ�เร็็จรููป (Ready meal) อาหารฟาสต์์ฟู้้�ด (Fast food) เครื่่�องดื่่�มพร้้อมดื่่ม� (Readyto-drink soft drinks) เครื่่�องปรุุงรส (Sauces, dressing and condiments) และเนื้้�อสััตว์์แปรรููป (Processed meats)
ในประเทศไทย /101 พบว่่า
•	ปริิมาณการจำำ�หน่่ายอาหารสำำ�เร็็จรููปเพิ่่�มขึ้้�นมากถึึงร้้อยละ 58 ในช่่วงปีี พ.ศ. 2558-2563 กลุ่่�มอาหารสำำ�เร็็จรููป มีีปริิมาณ
การจำำ�หน่่ายรวมทั้้�งสิ้้น� 110,000 ตััน ซึ่่ง� เกืือบทั้้ง� หมดเป็็นผลิิตภััณฑ์์ชนิดิ แช่่แข็็งและแช่่เย็็น เนื่่อ� งจากผู้้�บริิโภคในปััจจุุบันั โดย
เฉพาะคนรุ่่�นใหม่่ที่่ต้� อ้ งการความสะดวกสบาย ไม่่มีเี วลาเตรีียมอาหาร หรืือมีีข้อ้ จำำ�กัดั ในการปรุุงประกอบอาหารในที่่พั� กั อาศััย
เมื่่อ� พิิจารณาการขยายตััวของมููลค่่าตลาด พบว่่า มููลค่่าตลาดอาหารสำำ�เร็็จรููปทุุกประเภท ในปีี พ.ศ. 2563 มีีมููลค่า่ กว่่า 21.5
	พัันล้้านบาท ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราเฉลี่่�ยร้้อยละ 9 ต่่อปีีในช่่วงปีี พ.ศ. 2558-2563
• ด้้านตลาดอาหารฟาสต์์ฟู้้�ดในประเทศไทย พบว่่า มีีมููลค่่าประมาณ 6,000 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ ในปีี พ.ศ. 2560 โดยอาหาร
	ฟาสต์์ฟู้้�ดในร้้านสะดวกซื้้อ� มีีมููลค่า่ สููงที่่�สุดุ รองลงมาคืือ กลุ่่�มไก่่ทอด ผลิิตภััณฑ์์เบเกอรี่่� เบอร์์เกอร์์ และไอศกรีีม เมื่่อ� พิิจารณา
	อััตราขยายตััวเฉลี่่�ยต่่อปีี ในช่่วงปีี พ.ศ. 2555-2560 พบว่่า อาหารฟาสต์์ฟู้้�ดในร้้านสะดวกซื้้�อมีีอััตราขยายตััวเฉลี่่�ยสููงที่่�สุุด
	มากกว่่าร้้อยละ 10 ต่่อปีี รองลงมาคืือ อาหารเอเชีีย เบอร์์เกอร์์ และไก่่ทอด โดยช่่องทางการจำำ�หน่่ายที่่มี� มููลค่
ี า่ ตลาดมากที่่สุ� ดุ
	คืือร้้านในห้้างค้้าปลีีก รองลงมาคืือร้้านแบบ stand alone และร้้านในสถานีีบริิการน้ำำ�มั
� ัน/ท่่าอากาศยาน ซึ่่�งมีีมููลค่่าตลาด
เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ในช่่วงปีี พ.ศ. 2555-2560

/101	ข้้อมููลจาก Euromonitor International, (2563), ภายใต้้โครงการศึึกษาแนวโน้้มประเด็็นปััญหาด้้านอาหารและโภชนาการเพื่่�อพััฒนานโยบายและสื่่�อสารสุุขภาวะ
โดยสมาคมโภชนาการแห่่งประเทศไทยฯ
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•	มููลค่่าตลาดของกลุ่่�มเครื่่�องดื่่�มพร้้อมดื่่�มชนิิดไม่่มีีแอลกอฮอล์์ พบเพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 9 จาก 1.78 แสนล้้านบาท เป็็น
1.94 แสนล้้านบาท โดยน้ำำ��อััดลมและโซดามีีมููลค่่าตลาดสููงสุุดที่่� 62,000 ล้้านบาทหรืือประมาณร้้อยละ 31 รองลงมาคืือ
	น้ำำ�ดื่
� ม�่ และเครื่่อ� งดื่่มชููกำ
� �ำ ลััง ในขณะที่่�ชาพร้้อมดื่่ม� และกาแฟพร้้อมดื่่ม� มีีมููลค่า่ ตลาดเท่่ากัันที่่�ร้อ้ ยละ 7 หรืือประมาณ 13,000
	ล้้านบาท ในปีีค.ศ. 2020 สำำ�หรัับปริิมาณการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์เครื่่อ� งดื่่�มพร้อ้ มดื่่ม� ในช่่วงปีี พ.ศ. 2558-2563 พบว่่าปริิมาณ
การจำำ�หน่่ายเพิ่่�มขึ้้�นจาก 7,000 ล้้านลิิตร เป็็น 7,700 ล้้านลิิตร หรืือประมาณร้้อยละ 11 คิิดเป็็นอััตราการขยายตััว
	ประมาณร้้อยละ 2 ต่่อปีี โดยผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีปริิมาณการจำำ�หน่่ายสููงสุุด คืือ น้ำำ��ดื่่�ม น้ำำ��อััดลม และชาพร้้อมดื่่�ม ตามลำำ�ดัับ
และเป็็นที่่�น่า่ สัังเกตว่่า มููลค่่าตลาดของน้ำำ�อั
� ดลม
ั เพิ่่�มขึ้้น� ถึึงร้้อยละ 11 ในช่่วงปีี พ.ศ. 2558-2563 แม้้ว่า่ ปริิมาณการจำำ�หน่่าย
	น้ำำ��อััดลมจะคงที่่� ซึ่่�งเป็็นผลมาจากราคาจำำ�หน่่ายปลีีกที่่�สููงขึ้้�นจากการปรัับโครงสร้้างภาษีีสรรพสามิิตจากปริิมาณน้ำำ�� ตาล
•	ผลิิตภััณฑ์์เพื่่อ� สุุขภาพที่่�มีสัี ดส่
ั ว่ นมููลค่่าตลาดสููงที่่�สุดคืื
ุ อ ผลิิตภััณฑ์์ประเภทลดน้ำำ��ตาล/ ไขมััน/ เกลืือ คิิดเป็็นประมาณร้้อยละ
50 ของมููลค่่าตลาดทั้้�งหมด รองลงมาคืือผลิิตภััณฑ์์อาหารและเครื่่�องดื่่ม� ฟัังก์์ชััน และผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีการเติิมวิิตามิิน/ แร่่ธาตุุ
	ข้้อมููลจาก Euromonitor ระบุุว่า่ ตลาดอาหารและเครื่่อ� งดื่่�มเพื่่อ� สุุขภาพของประเทศไทยในปีี พ.ศ. 2558 ขยายตััวเพิ่่�มขึ้้น� จาก
	ช่่วง 5 ปีีก่่อนหน้้าถึึงร้้อยละ 9
ประเด็็นท้้าทายเกี่่ย� วกัับบทบาทของธุุรกิิจอาหารกัับความมั่่�นคงทางอาหาร คืือ การเปลี่่�ยนแปลงตามกลไกตลาดข้้างต้้นไปสู่่�ธุรุ กิิจ
ที่่�มีีขนาดใหญ่่ และมีีการกระจุุกตััวมากขึ้้�น มิิได้้เป็็นหลัักประกัันว่่าประเทศจะมีีความสามารถในการแข่่งขัันสููงขึ้้�นเสมอไป และ
มิิได้้เป็็นเครื่่�องรัับประกัันว่่าเกษตรกรและผู้้�ค้้ารายเล็็กจะมีีส่่วนร่่วมในกระบวนการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว ดัังนั้้�น นโยบายสำำ�คััญ
ของประเทศ คืือ “นโยบายส่่งเสริิม ขีีดความสามารถในการแข่่งขััน” พร้้อมกัับ “การเพิ่่�มบทบาทของผู้้�ประกอบการรายย่่อย”
จะเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�ช่่วยให้้ผู้้�ประกอบการธุุรกิิจการเกษตรขนาดเล็็ก-กลางในชนบท สามารถเชื่่�อมโยงเกษตรกรรายย่่อยกัับห่่วงโซ่่
อุุปทานและความต้้องการของผู้้�บริิโภคได้้ พร้้อมกัับสร้้างความเป็็นธรรมและความยั่่�งยืืนของการกระจายอาหารเพื่่�อสร้้างความ
มั่่�นคงทางอาหารได้้
อย่่างไรก็็ตาม ผลกระทบการค้้าระหว่่างประเทศต่่อการผลิิตอาหาร ในปััจจุุบัันประเด็็นหลัักที่่�ถููกจัับตา คืือ CPTPP ที่่�จะมีีผล
ต่่อการเก็็บรัักษาและคััดเลืือกเมล็็ดพัันธุ์์� คณะกรรมาธิิการสภาได้้ทำำ�การศึึกษาสรุุปชััดเจนว่่าจะส่่งผลกระทบต่่อผู้้�ผลิิตรายย่่อย
อย่่างมากและกว้้างขวาง
การรัับมืือกัับภาวะวิิกฤตด้้านอาหาร โรคอุุบััติิใหม่่ และสถานการณ์์ภััยพิิบััติิ
สัังคมไทยเคยเผชิิญกัับสถานการณ์์วิิกฤตอาหาร เช่่น วิิกฤตเศรษฐกิิจในช่่วงทศวรรษ 2540 สถานการณ์์ภััยพิิบััติิในช่่วงปลายปีี
2554 โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ความเปราะบางเมื่่อ� เกิิดภัยั พิิบัติั ิ จากการเปลี่่�ยนแปลงภููมิิอากาศ มีีการคาดการณ์์ผลผลิติ ทางการเกษตร
ลดลงและส่่งผลกระทบเชิิงลบสะสม ตั้้�งแต่่ พ.ศ.2548 – 2588 เป็็นมููลค่่า 0.590 – 2.485 ล้้านล้้านบาท ล่่าสุุดการระบาดของ
โรคโควิิด-19 ซึ่่�งพบผู้้�ติิดเชื้้�อทั่่�วโลกกว่่า 170 ล้้านคน เสีียชีีวิิตแล้้ว 3.7 ล้้านคน ทำำ�ให้้เศรษฐกิิจถดถอยอย่่างมาก ที่่�สำ�คั
ำ ัญคืือ
โควิิดทำ�ำ ให้้เกิิดผลกระทบต่่อความมั่่�นคงทางอาหาร โดยพบว่่า คนจนกระทบมากที่่สุ� ดุ เพราะรายจ่่ายส่่วนใหญ่่ คืือ ค่่าใช้้จ่า่ ยอาหาร
ซึ่่�งสถาบัันวิิจััยสัังคม จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ได้้ศึึกษาสถานการณ์์หลัังการระบาดของโรคโควิิด-19 ในหััวเมืืองใหญ่่
ทั่่�วประเทศพบว่่า 1 ใน 3 หรืือ คนจนเมืืองประมาณร้้อยละ 30 แทบไม่่มีีเงิินซื้้�ออาหาร นอกจากนี้้� วิิกฤติิโควิิด-19 ส่่งผลกระทบ
ทั้้�งต่่อเศรษฐกิิจและความมั่่�นคงทางอาหารในประเทศไทย โดยกระทรวงการคลัังประเมิินว่่าการระบาดรอบใหม่่จะส่่งผลกระทบ
ต่่อคน 47 ล้้านคน ในจำำ�นวนนี้้� 1.2 ล้้านคนจะได้้รัับผลกระทบหนัักมีีสิิทธิิตกงานหรืือเสมืือนว่่างงาน ในทางรููปธรรมจะทำำ�ให้้คน
จนเมืืองประมาณร้้อยละ 29 แทบจะไม่่มีีเงิินพอซื้้�ออาหาร ซึ่่�งสถานการณ์์แบบนี้้�จะยาวนานต่่อไปอีีกอย่่างน้้อย 1-2 ปีี
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ซึ่่�งเชื่่�อมโยงกัับปััญหาด้้านเศรษฐกิิจ แต่่อีีกด้้านหนึ่่�งก็็พบว่่า ชนบทมีีทางเลืือกค่่อนข้้างเยอะ สามารถผลิิตผัักเพื่่�อบริิโภคเอง
ในครััวเรืือน มีีเครืือข่่ายทางสัังคมช่่วยเหลืือกัันด้้านอาหาร ซึ่่ง� พบว่่าเกิินร้้อยละ 70 ที่่ช่� ว่ ยพยุุงความมั่่�นคงทางอาหารที่่เ� กิิดขึ้้น� ในชนบท
ทั้้ง� นี้้ผล
� กระทบต่่อการเข้้าถึึงอาหารของคนแต่่ละกลุ่่�ม แต่่ละพื้้�นที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� ในรููปแบบและระดัับความรุุนแรงที่่�แตกต่่างกััน กล่่าวคืือ
1.	มิิติกิ ารได้้มาของอาหารบนฐานการซื้้�อ/ขาย นัักเศรษฐศาสตร์์ได้้วิเิ คราะห์์ผลกระทบทางลบจากการระบาดของโรคโควิิด-19
	ที่่�ส่่งผลกระทบกัับครอบครััวผู้้�ที่่�มีีความไม่่มั่่�นคงทางเศรษฐกิิจ (Vulnerable families) อย่่างหนััก โดยเฉพาะคนจนเมืืองที่่�
	ต้้องทำำ�งานหาเลี้้�ยงชีีพวัันต่่อวััน และพบว่่าวิิกฤตโควิิดยัังส่่งผลกระทบต่่อรายได้้จากการรัับจ้้างทั้้�งในและนอกภาคเกษตร
ของครััวเรืือนมากที่่สุ� ดุ และกระทบกว่่าร้้อยละ 50 ของครััวเรืือน กล่่าวโดยสรุุปคืือรายได้้ที่่น้� อ้ ยลงกัับสััดส่ว่ นการซื้้อ� ที่่ค� งเดิิม
หรืือมากกว่่าทำำ�ให้้การเข้้าถึึงอาหารในมิิติิการซื้้�อมีีได้้น้้อยลงตามไปด้้วย
2.	มิิติิการผลิิต การปลููก และเพาะเลี้้�ยง พบว่่าผู้้�ที่่�อยู่่�บนฐานเกษตรได้้รัับผลกระทบด้้านอาหารน้้อยกว่่ากลุ่่�มที่่�อยู่่�บนฐานอื่่�นๆ
เนื่่�องจากยัังพออาศััยแหล่่งอาหารจากแปลงการผลิิตของครััวเรืือน แหล่่งอาหารจากฐานทรััพยากร และการพึ่่�งพาอาศััยกััน
ในมิิติิวััฒนธรรมการแลกเปลี่่�ยนอาหารในชุุมชน
3.	มิิติกิ ารเก็็บหาอาหารจากฐานทรััพยากร พบว่่าชุุมชนท้้องถิ่่น� ที่่�เคยพึ่่ง� พาฐานทรััพยากรอาหารในระบบนิิเวศต่่างๆ ยัังเข้้าไม่่ถึงึ
ฐานทรััพยากรอาหาร แม้้จะมีีการแก้้ไขปรัับปรุุงกฎหมาย และมีีมาตรการจากคณะกรรมการนโยบายที่่�ดิินแห่่งชาติิ (คทช.)
เพื่่อ� ผ่่อนปรนการทำำ�กินิ ของชุุมชน แต่่ก็ยั็ งั อยู่่ใ� นสภาวะจำำ�กัดั ชุุมชนอยู่่ไ� ด้้เพีียงการยัังชีีพจากฐานทรััพยากร ไม่่สามารถสร้้าง
เศรษฐกิิจอาหารจากฐานทรััพยากรที่่�มั่่�นคงได้้
4.	มิิติิการแลกเปลี่่�ยนแบ่่งปััน มีีตััวอย่่างปฏิิบััติิการที่่�น่่าสนใจช่่วงโควิิด-19 เพื่่�อบรรเทาเยีียวยา การขาดและไม่่สามารถเข้้าถึึง
อาหาร เช่่น “ตู้้�ปัันสุุข” “ตู้้�แบ่่งสุุข” “ตู้้�เติิมใจให้้กััน” หรืือการแบ่่งปัันอย่่างเป็็นเครืือข่่าย ดัังเช่่น “กลุ่่�มปัันอาหาร ปัันชีีวิิต”
“ข้้าวชาวนาแลกปลาชาวเล” เป็็นต้้น
5.	มิิติิที่่�ส่่งผลอย่่างเป็็นสาธารณะ คืือ มิิติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับนโยบายของรััฐ หากนโยบายถููกออกแบบอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งใน
เชิิงกระบวนการ การตััดสินิ ใจเชิิงนโยบาย การตรวจสอบ และการมีีส่ว่ นร่่วม ก็็จะส่่งเสริิมให้้การได้้มาซึ่่ง� อาหารของประชาชน
	ถููกมองอย่่างรอบด้้านและลดช่่องว่่างของการเข้้าถึึงอาหารลง
สถานการณ์์โควิิด-19 นัับเป็็นตััวเร่่งสำำ�คัญ
ั ให้้ผู้้�บริิโภคต้้องการอาหารที่่มี� นี วััตกรรมสร้้างระบบภููมิิคุ้้�มกันั ให้้ร่า่ งกายในรููปแบบต่่างๆ
มากขึ้้น� ขณะที่่พ� ฤติิกรรมที่่�เกิิดขึ้้น� ในช่่วงกัักตััว ส่่งผลให้้กลุ่่�มอาหารสำำ�เร็็จรููป อาหารพร้้อมรัับประทาน อาหารที่่มี� อี ายุุเก็็บรัักษานาน
ตลอดจนอาหารที่่�มีีคุุณค่่าทางโภชนาการและดีีต่่อสุุขภาพ มีีอััตราเติิบโตสููงขึ้้�น ความหวาดระแวงในไวรััส ทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคเกิิด
พฤติิกรรมการซื้้อ� อาหารกลัับไปรัับประทานที่่บ้� า้ นมากขึ้้น� เกิิดกิจิ กรรมปรุุงอาหารกิินเองเพิ่่มขึ้้
� น� และนิิยมซื้้�อสิินค้้าผ่่านทางออนไลน์์
มากขึ้้น� จนกลายเป็็น New Normal ทั้้ง� นี้้ใ� นการขัับเคลื่่อ� นเพื่่อ� การกระจายอาหารทางเลืือก สามารถจำำ�แนกได้้หลากหลายช่่องทาง
อาทิิ
• ตลาดสีีเขีียวชุุมชน ซึ่่�งมีีลัักษณะเฉพาะคืือตลาดที่่�เกษตรกรและชุุมชนเป็็นผู้้�ประกอบการเอง เกิิดในพื้้�นที่่�ชุุมชนท้้องถิ่่�น
เป็็นการสร้้างเศรษฐกิิจชุุมชน ทั้้�งนี้้�ตลาดสีีเขีียวในชุุมชนมีีส่่วนอย่่างมากในการช่่วยสนัับสนุุนให้้เกิิดการเกษตรแบบพึ่่�งพา
ตนเอง โดยเน้้นการซื้้�อของจากตลาดชุุมชนใกล้้บ้้าน อาหารท้้องถิ่่�น และตลาดในประเทศ
• การรวมกลุ่ม�่ ทางสัังคมของเกษตรกรหรืือผู้้�ทำำ�งานพััฒนาพื้้�นที่่เ� กษตรกรรมในเมืือง เพื่่อ� เป็็นพื้้�นที่่ก� ลางเชื่่อ� มโยงวััตถุุดิบิ อาหาร
	ที่่�สดใหม่่ ไม่่ต้้องกัักตุุนอาหาร และเป็็นช่่องทางให้้ผู้้�บริิโภคในเมืืองเข้้าถึึงกลุ่่�มเกษตรกรได้้โดยตรง
• รถกระจายอาหารเคลื่่�อนที่่� “รถพุ่่�มพวง” หรืือรถเร่่ขายกัับข้้าว คืือหนึ่่�งในกลไกสำำ�คััญที่่�ช่่วยสร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร
ให้้กัับกลุ่่�มคนเปราะบาง ทั้้�งผู้้�สููงอายุุ คนพิิการ คนที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ห่่างตลาด ได้้เข้้าถึึงอาหารในภาวะวิิกฤตโควิิด-19

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

199

แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต้้นทุุน โอกาส ข้้อท้้าทาย และอุุปสรรคของการส่่งเสริิมระบบอาหารเพื่่�อสุุขภาวะที่่ยั่่
� ง
� ยืืน
แผนอาหารเพื่่อ� สุุขภาวะมีีภารกิิจสำำ�คัญ
ั ในการดำำ�เนิินงานเพื่่อ� ส่่งเสริิมพฤติิกรรมการบริิโภคอาหารเพื่่อ� สุุขภาวะ ภายใต้้ระบบอาหาร
ที่่�ยั่่ง� ยืืนในสัังคมไทย นำำ�ไปสู่่ก� ารลดผลกระทบจากการเจ็็บป่่วยด้้วยโรคไม่่ติดต่
ิ อ่ เรื้้อ� รััง เพื่่อ� การมีีสุขุ ภาพที่่�ดีี โดยแบ่่งการขัับเคลื่่อ� น
งานออกเป็็น 2 กลุ่่�มงานหลััก คืือ (1) กลุ่่�มงานความมั่่�นคงและอาหารปลอดภััย ที่่�ต้้นทุุนด้้านความรู้้�และการพััฒนางานเชิิงพื้้�นที่่�
นวััตกรรมทางสัังคมที่่�ส่่งเสริิมรููปแบบความร่่วมมืือ และ (2) กลุ่่�มงานอาหารและโภชนาการ ที่่�มีีต้้นทุุนด้้านความรู้้�เชิิงวิิชาการ
เพื่่อ� การขัับเคลื่่อ� นนโยบายสาธารณะ ความรู้้�ด้้านอาหารและโภชนาการ งานวิิจัยั เชิิงวิิชาการและการติิดตามประเมิินผลการพััฒนา
นวััตกรรมเทคโนโลยีีเพื่่�อสนัับสนุุนการบริิโภคอาหารสุุขภาวะ
การขัับเคลื่่�อนงานของแผนอาหารเพื่่�อสุุขภาวะ ทำำ�ให้้เกิิดภาคีีเครืือข่่ายที่่�มีีศัักยภาพ มีีความรู้้�และความเชี่่�ยวชาญ และเป็็นผู้้�นำำ�
การเปลี่่�ยนแปลงในระบบอาหารได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม โดยสามารถจำำ�แนกภาคีีออกเป็็น 3 รููปแบบ คืือ (1) ภาคีียุุทธศาสตร์์
(2) ภาคีีรููปธรรมพื้้�นที่่� และ (3) ภาคีีสนัับสนุุนทางด้้านวิิชาการ สื่่�อสาร และบููรณาการเมื่่�อวิิเคราะห์์ต้้นทุุนที่่�เป็็นจุุดแข็็งซึ่่�งภาคีี
มีีอยู่่�จะพบว่่า มีีทั้้�งต้้นทุุนการเคลื่่�อนนโยบาย ต้้นทุุนพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการ และต้้นทุุนความรู้้�
ต้้นทุุนการขัับเคลื่่�อนนโยบาย มีีลัักษณะการพััฒนางานนโยบายที่่�น่่าสนใจอยู่่� 2 ระดัับ คืือ (1) ขั้้�นตอนการพััฒนาข้้อเสนอแนะ
เชิิงนโยบาย ที่่�ต้้องมีีการวิิเคราะห์์ปััญหาผลกระทบจากนโยบาย สร้้างประเด็็นทางสัังคม และพััฒนาวาระทางนโยบาย และ
(2) ขั้้น� ตอนการผลัักดัันเพื่่อ� ให้้เกิิดนโยบาย การรัับรองและนำำ�ไปปฏิิบัติั ิ รวมถึึงการติิดตามประเมิินผล โดยปััจจััยที่่มี� ผลต่
ี อ่ ความสำำ�เร็็จ
เชิิงนโยบาย ประกอบด้้วย ผู้้�นำำ�ขับั เคลื่่อ� นที่่มุ่่�� งมั่่น� มีีจิติ สาธารณะ และสามารถหาเครืือข่่ายร่่วมขัับเคลื่่อ� น โดยกระบวนการขัับเคลื่่อ� น
เชื่่�อมโยง 3 ส่่วน คืือ ข้้อมููลหลัักฐานงานวิิจััยที่่�ชััดเจน ทัันสถานการณ์์ รอบด้้าน พร้้อมที่่�จะตอบสนองเมื่่�อมีีจัังหวะ
เครืือข่่ายที่่�หลากหลายทุุกระดัับ ทั้้�งส่่วนกลางและพื้้�นที่่� และจากทุุกภาคส่่วน รวมทั้้�งบริิบททางนโยบายต้้องทำำ�งานร่่วมกัับ
ผู้้�รัับผิิดชอบหลััก มองหาโอกาสที่่�หน้้าต่่างเปิิด และพร้้อมต่่อรองให้้ได้้ประโยชน์์ทั้้�งสองฝ่่าย
ต้้นทุุนพื้้�นที่่�ปฏิิบัติั กิ าร ภาคีีแผนอาหารเพื่่อ� สุุขภาวะมีีต้น้ ทุุนพื้้�นที่่�ปฏิิบัติั กิ าร ทั้้�งด้้านการผลิิตที่่ยั่่� ง� ยืืน ตลาดสีีเขีียว แหล่่งให้้บริิการ
อาหาร โรงพยาบาลสีีเขีียว โรงเรีียนและศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กสุุขภาวะ เครืือข่่ายผู้้�บริิโภคและพลัังพลเมืืองอาหาร โดยแผนอาหาร
เพื่่อ� สุุขภาวะ ได้้สนับั สนุุนให้้เครืือข่่ายดำำ�เนิินการพััฒนาให้้เกิิดต้น้ แบบแหล่่งผลิิต แหล่่งจำำ�หน่่าย และแหล่่งให้้บริิการผัักผลไม้้เพื่่อ�
การบริิโภคที่่�ปลอดสารพิิษ/ปลอดภััย เช่่น ต้้นแบบพื้้�นที่่�แปลงปลููกผัักส่่วนรวม (สวนผัักชุุมชน) ศููนย์์การเรีียนรู้้�การผลิิตผัักผลไม้้
แปลงผััก และสวนสมุุนไพร สวนบำำ�บััดลอยฟ้้า ต้้นแบบการจััดบริิการอาหารริิมบาทวิิถีี ศููนย์์เรีียนรู้้�ความมั่่�นคงทางอาหารและ
ศููนย์์เรีียนรู้้�เกษตรยั่่�งยืืน ตลาดต้้นแบบที่่�ผู้้�บริิโภคสามารถเข้้าถึึงพืืชผัักผลไม้้ปลอดภััย ตลาดอิินทรีีย์์ต้้นแบบ โรงพยาบาล
อาหารปลอดภััยต้้นแบบ ฯลฯ โดยเกิิดต้้นแบบต่่างๆ ครอบคลุุมกว่่า 36 จัังหวััดทั่่�วประเทศ รวมทั้้�งสิ้้�นมากกว่่า 100 แห่่ง และ
เป็็นศููนย์์เรีียนรู้้�ที่่ส� ามารถขยายผลต่่อได้้ จำำ�นวนกว่่า 30 แห่่ง รวมทั้้�งติิดตามประเมิินผล/ถอดบทเรีียน นอกจากนี้้�ยังั เกิิดการพััฒนา
ต้้นแบบศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็ก โรงเรีียน และองค์์กรที่่�มีี การจััดปัจั จััยแวดล้้อมด้้านอาหารสุุขภาวะ เช่่น ต้้นแบบศููนย์์พัฒ
ั นาการเด็็ก
ที่่�มีีการจััดการปััจจััยแวดล้้อมด้้านอาหารสุุขภาวะ ต้้นแบบสถานประกอบการที่่�มีีการจััดการอาหารที่่�ครบคุุณค่่าโภชนาการ
ศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็กและโรงเรีียนต้้นแบบที่่�เป็็นแหล่่งผลิิตและให้้บริิการผัักและผลไม้้ปลอดสารพิิษ โรงเรีียนต้้นแบบที่่�มีกี ารจััดการ
เชิิงบููรณาการอย่่างครบวงจร ต้้นแบบศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็กที่่ดำ� �ำ เนิินการลดหวานอย่่างต่่อเนื่่อ� ง สำำ�นักั งานต้้นแบบส่่งเสริิมการบริิโภค
ผัักผลไม้้ ฯลฯ จำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้�นกว่่า 670 แห่่ง และมีีการติิดตามประเมิินผล/ถอดบทเรีียนเพื่่�อการขยายผล
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ภาพแสดงพื้้�นที่่�รููปธรรมการขัับเคลื่่�อนงานของภาคีีแผนอาหารเพื่่�อสุุขภาวะ
ต้้นทุุนองค์์ความรู้้� ประกอบด้้วย (1) องค์์ความรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้น� จาก
การดำำ�เนิินงานของภาคีี แบ่่งออกเป็็น 5 กลุ่่�ม ได้้แก่่ กลุ่่�ม
นมแม่่และโภชนาการแม่่และเด็็ก กลุ่่�มโภชนาการในโรงเรีียน
กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ กลุ่่�มลดบริิโภคหวานและลดบริิโภคเค็็ม และ
กลุ่่�มนโยบายและทั่่�วไป และจััดความรู้้�เป็็น 3 ประเภท ได้้แก่่
รููปแบบ/ต้้นแบบ ชุุดความรู้้� และสื่่�อ/การรณรงค์์ (2) องค์์
ความรู้้�ด้้านบริิหารจััดการ ปััจจััยที่่�นำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ ได้้แก่่
ประสบการณ์์ของแกนนำำ� จุุดเริ่่�มต้้นได้้จากข้้อเสนอ/ปััญหา
ระดัับชาติิหรืือจากปััญหาของชุุมชน ตั้้�งเป้้าหมายชััดเจน เริ่่�ม
ทำำ�งานจากเล็็ก ทดลอง ตกผลึึก จึึงขยายผล อ้้างอิิงหลัักฐาน
ทางวิิชาการและใช้้ข้้อมููลจริิง สื่่�อสารง่่ายและชััดเจน มีีการ
พััฒนาแนวทางหรืือข้้อแนะนำำ� ที่่�ชี้้�ให้้เห็็นประโยชน์์ที่่�สัังคม
จะได้้รัับ แสดงความสอดคล้้องกัับแนวนโยบายของประเทศ
รวมทั้้�งการสร้้างความสำำ�เร็็จเชิิงรููปธรรมที่่�ขยายผลต่่อได้้ช่่วย
สร้้างวามมั่่�นใจต่่อการตััดสิินใจเชิิงนโยบาย (3) องค์์ความรู้้�ใน
การขัับเคลื่่อ� นนโยบาย ในระยะ 3 ปีีที่่ผ่� า่ นมา สามารถสนัับสนุุน
ให้้เกิิดมาตรการ/นโยบาย ตลอดจนยุุทธศาสตร์์ที่่�ขัับเคลื่่�อน
ได้้สำำ�เร็็จกว่่า 15 เรื่่�อง
คำำ�นิิยามเชิิงปฏิิบััติิการ
อาหารเพื่่อ� สุุขภาวะ (Healthy Food & Nutrition) หมายถึึง
อาหารที่่มี� คุี ณ
ุ ลัักษณะทางกายภาพและส่่วนประกอบที่่มี� คุี ณ
ุ ค่่า
ทางโภชนาการ และมีีความปลอดภััย ไม่่ส่ง่ ผลกระทบต่่อสุุขภาพ
และเป็็นอาหาร ที่่�ผ่่านกระบวนการผลิิตที่่�คำำ�นึึงถึึงการหมุุน
เวีียนของทรััพยากรให้้เกิิดความสมดุุลทางธรรมชาติิและรัักษา
ความหลากหลายทางชีีวภาพ

หมายเหตุุ จากการสำำ�รวจในปีี 2562 เฉพาะภาคีีกลุ่่�มงานความมั่่�นคงทางอาหาร
และกลุ่่�มงานอาหารปลอดภััย

การผลิตยั่งยืน

181 แห่ง

ตลาดสีเขียว

88 แห่ง

แหล่งให้บริการอาหาร

40 แห่ง

โรงพยาบาลสีเขียว

57 แห่ง

โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กสุขภาวะ 237 แห่ง
ผู้บริโภคและพลังพลเมืองอาหาร

87 แห่ง

ระบบอาหารที่่ยั่่� ง� ยืืน /102 (Sustainable food system) หมายถึงึ ระบบอาหารที่่ใ� ห้้ความมั่่�นคงด้้านอาหารและโภชนาการแก่่
ทุุกคนในมิิติิด้้านเศรษฐกิิจสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงทางอาหารและโภชนาการสำำ�หรัับคนรุ่่�นต่่อไปซึ่่�งจะไม่่
ลดลง หมายความว่่า มีีกำำ�ไรตลอด (ความยั่่�งยืืนทางเศรษฐกิิจ) มีีประโยชน์์ในวงกว้้างสำำ�หรัับสัังคม (ความยั่่�งยืืนทางสัังคม)
และมีีผลกระทบเชิิงบวกหรืือเป็็นกลาง ต่่อสภาพแวดล้้อมทางธรรมชาติิ (ความยั่่�งยืืนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม)
ปััจจััยแวดล้้อมด้้านอาหารสุุขภาวะ (Food Environment) หมายถึึง คุุณลัักษณะทางด้้านกายภาพ เศรษฐกิิจ นโยบาย สัังคม
วััฒนธรรม การสร้้างโอกาสและเงื่่�อนไข ที่่�มีผลต่
ี ่อการเลืือกบริิโภคอาหารและเครื่่�องดื่่�มของประชาชน
/102 องค์์การอาหารและเกษตรแห่่งสหประชาชาติิ (FAO)
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ความมั่่�นคงทางอาหาร (Food Security) หมายถึึง คนทุุกคนมีีความสามารถเข้้าถึึงอาหารที่่�เพีียงพอ ปลอดภััยและมีีโภชนาการ
ทั้้�งในทางกายภาพและเศรษฐกิิจ ในการตอบสนองความต้้องการและความพึึงพอใจทางอาหารของพวกเขา เพื่่�อให้้เกิิดชีีวิิตที่่�
ประกอบด้้วยความกระตืือรืือร้้นและสุุขภาวะ /103
พลเมืืองอาหาร (Food Citizenship) หมายถึึง คนหรืือผู้้�คน ที่่ต� ระหนัักถึงึ ศัักยภาพ สิิทธิิ บทบาทหน้้าที่่ใ� นการเข้้าถึงึ และบริิโภค
อาหารที่่�มีีสุุขภาวะ โดยสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งต่่อตนองและสัังคม
ชุุมชนอาหาร (Food Community) หมายถึึง พื้้�นที่่�ความสััมพัันธ์์ของผู้้�คนที่่�มีีความตระหนัักและนำำ�สู่่�การร่่วมสร้้างอาหารที่่�ดีี
ทำำ�ให้้เกิิดการเข้้าถึึงอาหารที่่ห� ลากหลายปลอดภััย ทั่่ว� ถึึง เป็็นธรรม อาทิิ การพััฒนาโรงเรีียนอาหารสุุขภาวะ โรงพยาบาลอำำ�เภอสีีเขีียว
ตลาดสีีเขีียวชุุมชน การร่่วมผลัักดัันอุุตสาหกรรมอาหารให้้มีีทางเลืือกเพื่่�อสุุขภาพที่่�มากขึ้้�นในราคาที่่�เหมาะสมเป็็นธรรม เป็็นต้้น
เศรษฐกิิจอาหาร (Food Economy) หมายถึงึ รููปแบบการประกอบการอาหารที่่ดี� ต่ี อ่ สุุขภาพ โดยมุ่่�งใช้้ทรััพยากรอย่่างบููรณาการ
ขององค์์กรต่่างๆ ในพื้้�นที่่� โดยควรได้้รับั การหนุุนเสริิมจากมาตรการหรืือนโยบายของท้้องถิ่่น� และภาครััฐ (Incentive structure)
ความรอบรู้้�ด้้านอาหาร (Food Literacy) หมายถึึง ความคิิดอ่่านเกี่่�ยวกัับอาหารในทุุกมิิติิ ทั้้�งความรู้้�จากผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ในเรื่่อ� งความมั่่�นคงอาหาร อาหารปลอดภััย โภชนาการ รวมทั้้�งความรู้้�จากภููมิิปัญ
ั ญาพื้้�นบ้้านที่่นำ� �ำ ไปสู่่ก� ารเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรม
อาหารที่่ดี� ต่ี อ่ สุุขภาพ ตั้้ง� แต่่การเลืือก การเตรีียม การปรุุง การกิิน มีีการเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�ช่ว่ ยในการคิิดวิเิ คราะห์์ตัดสิ
ั นิ ใจ ลงมืือปฏิิบัติั ิ
บอกต่่อ ขยายผล
เครืือข่่ายคุ้้�มครองทางสัังคม หมายถึึง เครืือข่่ายคุ้้�มครองทางสัังคมเรื่่�องอาหาร การเชื่่�อมโยงของกลุ่่�มของคนหรืือกลุ่่�มองค์์กรที่่�
มีีบทบาทในการสร้้างความมั่่�นคงทางอาหารในช่่วงสถานการณ์์ปกติิและสถานการณ์์วิิกฤต เช่่น โรคโควิิด–19
คนอดอยากหิิวโหย หมายถึึง ผู้้�คนหรืือกลุ่่�มคนที่่�ได้้รัับผลกระทบจากภาวะวิิกฤตความมั่่�นคงทางอาหารเช่่น กลุ่่�มคนยากจน
คนถููกลดค่่าจ้้างหรืือถููกเลิิกจ้้าง ผู้้�ประกอบอาชีีพอิิสระที่่�ไม่่สามารถขายสิินค้้าได้้เนื่่�องจากคำำ�สั่่�งปิิดห้้างสรรพสิินค้้า ตลาดนััด
หรืือมีีการสั่่�งซื้้�อสิินค้้าสดลง เป็็นต้้น

/103	นิิยามในการประชุุมสุดุ ยอดอาหารโลก (The World Food Summit) ปีี ค.ศ. 1996 ขณะที่่�องค์์การอาหารและเกษตรแห่่งสหประชาชาติิ (FAO) (CFS, 2005)
เสนอแนวคิิดความมั่่�นคงทางอาหารออกเป็็น 4 มิิติิ คืือ
1. ความพอเพีียง (Availability) ของปริิมาณอาหารที่่�มีีคุุณภาพทอย่่างเหมาะสม ซึ่่�งอาจได้้มาจากการผลิิตภายในประเทศหรืือการนำำ�เข้้า รวมถึึงความช่่วยเหลืือทางอาหารจาก
		 หน่่วยงานต่่างๆ
2. การเข้้าถึึง (Accessibility) ทรััพยากรที่่�เพีียงพอของบุุคคลเพื่่�อให้้ได้้อาหารในปริิมาณที่่�เหมาะสมและมีีคุุณค่่าทางโภชนาการ รวมถึึงบริิบททางกฎหมาย การเมืือง เศรษฐกิิจและ
		สัังคมของชุุมชนที่่�บุุคคลอาศััยอยู่่� ตลอดจนสิิทธิิตามประเพณีี เช่่น การเข้้าถึึงทรััพยากรส่่วนรวมของชุุมชน เป็็นต้้น
3. การใช้้ประโยชน์์ (Utilization) ด้้านอาหารผ่่านอาหารที่่�เพีียงพอ การรัักษาสุุขภาพและสุุขอนามััย เพื่่�อที่่�จะเข้้าถึึงภาวะความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีทางโภชนาการ
4. เสถีียรภาพ (Stability) ทางอาหาร ประชาชน ครััวเรืือนและบุุคคลจะต้้องเข้้าถึึงอาหารที่่�เพีียงพอตลอดเวลา ไม่่เสี่่�ยงต่่อการเข้้าถึึงอาหารอัันเป็็นผลมาจากวิิกฤตที่่�เกิิดขึ้้�น
		 อย่่างกะทัันหััน (เช่่น วิิกฤตทางทางเศรษฐกิิจหรืือสภาพภููมิิอากาศ) หรืือเหตุุการณ์์ที่่�เป็็นไปตามวงจร (เช่่น ภาวะความไม่่มั่่�นคงทางอาหารตามฤดููกาล)
จากนิิยามความมั่่�นคงทางอาหารเบื้้�องต้้นจะพบว่่า เป็็นแนวคิิดที่่�สััมพัันธ์์กัับโภชนาการ อาหารปลอดภััย ความยากจน การพััฒนาและนโยบายจากหน่่วยงานต่่างๆ
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แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จุุดเน้้นของแผน
การจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี พ.ศ.2565 ของแผนอาหารเพื่่�อสุุขภาวะ วางอยู่่�บนหลัักการที่่�สำำ�คััญ คืือ (1) ยึึดทิิศทาง
และเป้้าหมาย ระยะ 10 ปีี (พ.ศ. 2565-2574) ของ สสส. (2) ยึึดแนวนโยบาย ยุุทธศาสตร์์ และสถานการณ์์ภาพรวมของประเทศ
และทำำ�งานเชิิงรุุกเตรีียมพร้้อมรองรัับกัับสถานการณ์์สุขุ ภาพ เช่่น การสร้้างเสริิมสุขุ ภาพเพื่่อ� ป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคอุุบััติิ
ใหม่่ (3) มุ่่�งแสวงหาปััจจััยการขยายผลเชิิงยุุทธศาสตร์์ (Multiplier effect) เพื่่�อสร้้างผลลััพธ์์ด้้านการบริิโภคอาหารเพื่่�อสุุขภาพ
อย่่างก้้าวกระโดด เกิิดความต่่อเนื่่อ� งและยั่่ง� ยืืน (4) คำำ�นึึงการลดความเหลื่่อ� มล้ำำ�� ของประชากรกลุ่่�มเป้้าหมาย สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อม
รวมถึึงบริิบททางศาสนา วััฒนธรรม ชุุมชน หรืือท้้องถิ่่�น และ (5) เน้้นการส่่งเสริิมความเข้้มแข็็งภาคีีเครืือข่่ายเพื่่�อสร้้างนวััตกรรม
ใหม่่ในการสร้้างเสริิมวิถีิ ีการบริิโภคอาหารเพื่่�อสุุขภาวะ โดยจุุดเน้้นของแผน แบ่่งออกเป็็น 5 ด้้าน ดัังนี้้�
1. เชื่่อ� มโยงระบบการผลิิตอาหารที่่ยั่่� ง� ยืืนสู่่ผู้� บ�้ ริิโภค โดย สสส. ร่่วมกัับหน่่วยงานภาคีียุทุ ธศาสตร์์ร่ว่ มประสานการทำำ�งานเชิิงรุุก
เพื่่�อผลัักดัันประเด็็นระบบอาหารที่่�ยั่่�งยืืนให้้เป็็นประเด็็นสาธารณะ ให้้เกิิดการขัับเคลื่่�อนปฏิิบััติิการในระดัับประเทศ และ
	สนัับสนุุนการเพิ่่�มสัดส่
ั ่วนของพื้้�นที่่�การผลิิตอาหารที่่�ยั่่�งยืืน การปรัับเปลี่่�ยนวิิถีีการผลิิตของเกษตรกรจากการผลิิตเชิิงเดี่่�ยวสู่่�
เกษตรกรรมยั่่�งยืืน รวมทั้้�งบููรณาการพื้้�นที่่ยุ� ทุ ธศาสตร์์การดำำ�เนิินงานของแผนอาหารเพื่่อ� สุุขภาวะไปสู่่ก� ารยกระดัับการจััดการ
ตนเองให้้เกิิดระบบอาหาร ที่่�ยั่่�งยืืน ที่่�คำ�นึึ
ำ งถึึงมิิติิทางด้้านสุุขภาพ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
2. ส่่งเสริิมทัักษะและความเข้้มแข็็งของประชาชนเพื่่�อให้้เกิิดความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ โดยการพััฒนาศัักยภาพแกนนำำ� และ
กระบวนการสื่่อ� สารที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ สามารถสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจ ค่่านิิยม ทััศนคติิ และจิิตสำำ�นึึกด้้านการบริิโภคอาหาร
เพื่่อ� สุุขภาวะที่่�เหมาะสมกัับประชาชนแต่่ละช่่วงวััย/พื้้�นที่่/� องค์์กร สอดคล้้องกัับบริิบททางสัังคม และวััฒนธรรมอาหาร มุ่่�งเน้้น
การประสานความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานเจ้้าภาพหลัักทั้้ง� ในระดัับชาติิและระดัับพื้้�นที่่เ� พื่่อ� สร้้างการรัับรู้้�และการเข้้าถึงึ ในวงกว้้าง
รวมทั้้�งส่่งเสริิมระบบเฝ้้าระวัังและคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคด้้านคุุณภาพและความปลอดภััยของอาหารเพื่่�อสื่่�อสารผลกระทบ และ
	ทำำ�ให้้ประชาชนเท่่าทัันต่่อสถานการณ์์ด้้านอาหาร
3. ส่่งเสริิมนวััตกรรมและเทคโนโลยีีเพื่่อ� สร้้างสมรรถนะของผู้้ผ� ลิิต ผู้ป�้ ระกอบการ และผู้้บ� ริิโภคให้้เท่่าทัันต่อ่ สถานการณ์์ด้า้ น
อาหาร โดยการขยายความร่่วมมืือกัับภาคีีเครืือข่่ายอาหารในกลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่ ผู้้�ประกอบกิิจการเพื่่�อสัังคม หรืือนัักพััฒนาที่่�มีี
ความเชี่่ย� วชาญทางด้้านเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั เพื่่อ� การจััดการข้้อมููล การวางแผนการผลิิตที่่ต� อบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภค
และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพด้้านการกระจายอาหารในระดัับครััวเรืือนและชุุมชนเกิิดห่ว่ งโซ่่อาหารที่่�สั้้น� ลง โดยใช้้เศรษฐกิิจอาหาร
	ชุุมชนเป็็นปััจจััยนำำ�เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจและแรงจููงใจในกลุ่่�มผู้้�ผลิิต เชื่่�อมโยงสู่่�การจััดการอาหารชุุมชนมากขึ้้�น
4. ส่่งเสริิมให้้เกิิดความมั่่�นคงทางอาหารในกลุ่่ม� เปราะบาง สนัับสนุุนวิิถีกี ารผลิิตเพื่่อ� การพึ่่ง� พาตนเองในระดัับครััวเรืือนและชุุมชน
	พััฒนาระบบตลาดชุุมชน หรืือช่่องทางการตลาดที่่�หลากหลายเพื่่อ� การเข้้าถึึงอาหารที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพและปลอดภััยของประชาชน
กลุ่่�มเปราะบาง ขยายผลโมเดล/นวััตกรรมต้้นแบบด้้านการแบ่่งปัันอาหาร การกระจายอาหาร หรืือระบบการขนส่่งอาหาร
ในรููปออนไลน์์เพื่่อ� สร้้างการเข้้าถึึงอาหารเพิ่่�มมากขึ้้น� รวมทั้้�งการผลัักดัันและขัับเคลื่่อ� นนโยบายสาธารณะหรืือมาตรการของ
ภาครััฐในการสนัับสนุุนความมั่่�นคงทางอาหารในภาวะวิิกฤตให้้เกิิดผลสำำ�เร็็จเพื่่�อการจััดการเชิิงโครงสร้้างและบููรณาการ
ทรััพยากรจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วมแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าวโดยเร็็ว
5. สร้้างกระบวนการมีีส่่วนร่่วมเพื่่อ� นำำ�ไปสู่่ก� ารบููรณาการภาคีีเครืือข่่ายนำำ�สู่่ก� ารยกระดัับทางด้้านนโยบาย โดยสร้้างกระบวนการ
มีีส่ว่ นร่่วมระหว่่างภาคีีเครืือข่่าย ประมวลต้้นทุุน ศัักยภาพ โอกาส ความท้้าทาย และประเด็็นทางสัังคมเพื่่อ� วิิเคราะห์์แนวทาง
การทำำ�งานเชิิงรุุกเพื่่�อยกระดัับการทำำ�งานด้้านอาหารเพื่่�อสุุขภาวะไปสู่่�การขัับเคลื่่�อนนโยบายสาธารณะ เกิิดเจ้้าภาพร่่วมใน
การขัับเคลื่่�อนงานด้้านอาหารเพื่่�อสุุขภาวะ ระหว่่าง สสส. ภาคีีเครืือข่่าย และหน่่วยงานหลััก
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เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้�วััดหลััก

1

เกิิดกระบวนการพััฒนาองค์์กร/ชุุมชนที่่ส่่
� งเสริิม
ความรอบรู้้�ด้้านอาหารเพื่่�อสุุขภาวะ อย่่างน้้อย

2

3 แห่่ง
3

เกิิดกระบวนการพััฒนากลไก/นวััตกรรม/รููปแบบ/
เครื่่�องมืือ ที่่�สนัับสนุุนการเข้้าถึึงอาหาร
ของกลุ่่�มเปราะบางในภาวะวิิกฤต/สร้้างการ
เข้้าถึึงอาหารเพื่่�อสุุขภาวะของประชาชนในชุุมชน
อย่่างน้้อย

4 กรณีี

5

เกิิดการพััฒนาองค์์กรต้้นแบบและพััฒนานโยบาย
ในศููนย์์เด็็กเล็็ก/โรงเรีียน/โรงพยาบาล/
สถานประกอบการ/เครืือข่่ายเกษตรกร/
วิิสาหกิิจชุุมชน ให้้มีีระบบอาหารเพื่่�อสุุขภาวะ
อย่่างครบวงจร อย่่างน้้อย

3 แห่่ง
4

เกิิดข้้อเสนอเชิิงนโยบายเพื่่�อพััฒนาเครืือข่่าย
ผู้้�ประกอบการ/โมเดลทางธุุรกิิจอาหารเพื่่�อสุุขภาวะ/
ระบบอาหารที่่�ยั่่�งยืืน อย่่างน้้อย

1 เรื่่�อง

เกิิดกระบวนการพััฒนานโยบายสาธารณะ ในระดัับท้้องถิ่่�น/ระดัับองค์์กร/ระดัับชาติิ
เพื่่�อส่่งเสริิมการบริิโภคอาหารเพื่่�อสุุขภาวะ/ปกป้้องระบบอาหารที่่�ยั่่�งยืืน อย่่างน้้อย

2 เรื่่�อง

ตััวชี้้�วััดร่่วม
1. เกิิดกลไกบริิหารจััดการกลางเพื่่�อพััฒนาชุุดความรู้้� เครื่่�องมืือสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน บริิหารจััดการเครืือข่่าย สำำ�หรัับการ
	ส่่งเสริิมการมีีวิิถีีชีีวิิตสุุขภาวะทั้้�ง 4 มิิติิ และสนัับสนุุนการทำำ�งานเชิิงพื้้�นที่่� องค์์กร กลุ่่�มประชากร และระบบบริิการสุุขภาพ
2. เกิิดชุุดความรู้้� เครื่่�องมืือสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน บริิหารจััดการเครืือข่่ายเพื่่�อสนัับสนุุการกระจายโอกาสในระดัับพื้้�นที่่�ผ่่าน
โครงการสร้้างเสริิมสุุขภาพที่่�มุ่่�งผลลััพธ์์การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมสุุขภาวะ (Healthy lifestyle)
วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่�อสนัับสนุุนปััจจััยหนุุนเสริิมทั้้�งระดัับบุุคคล กลุ่่�มคน และองค์์กร ให้้เข้้าถึึงการบริิโภคอาหาร เพื่่�อสุุขภาวะ ด้้วยระบบ
อาหารยั่่�งยืืน
2. เพื่่�อส่่งเสริิมระบบตลาดชุุมชนเพื่่�อการกระจายอาหารที่่�หลากหลาย และสร้้างความมั่่�นคงทางอาหารทั้้�งในระดัับครััวเรืือน
และชุุมชน
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3. เพื่่�อขัับเคลื่่�อนนโยบายสาธารณะด้้านอาหารเพื่่�อสุุขภาวะจากต้้นทุุนการดำำ�เนิินงานของภาคีีเครืือข่่าย พร้้อมใช้้การรณรงค์์
	สื่่�อสาร เพื่่�อขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมสุุขภาพ
แนวทางการดำำ�เนิินงาน
กลุ่่�มเป้้าหมาย
• กลุ่่�มเปราะบาง/อดอยากหิิวโหย ที่่�ได้้รัับผลกระทบมาจากสถาการณ์์ระบาดของโรคโควิิด-19 ได้้แก่่ ทารกแรกเกิิด กลุ่่�มเด็็ก
ด้้อยโอกาส กลุ่่�มคนจนเมืือง กลุ่่�มชุุมชนแออััด กลุ่่�มแรงงานนอกระบบ กลุ่่�มคนตกงานและไม่่มีีรายได้้ กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� เป็็นต้้น
• กลุ่่�มทารกและเด็็กเล็็ก
• กลุ่่�มเด็็กและเยาวชน
• กลุ่่�มวััยทำำ�งาน
• กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ
ขอบเขตการดำำ�เนิินงาน
แผนอาหารเพื่่�อสุุขภาวะ มุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิินเพื่่�อตอบสนองต่่อการบรรลุุเป้้าหมายการเพิ่่�มสััดส่่วน การบริิโภคอาหารเพื่่�อสุุขภาพ
ตามทิิศทางและเป้้าหมาย ระยะ 10 ปีีของ สสส. โดยมีีจุดป
ุ ระสงค์์เพื่่อ� สร้้างผลลััพธ์์ทางสุุขภาพที่่�ดีใี ห้้แก่่ประชาชน และได้้กำ�ำ หนด
ขอบเขตการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญไว้้ ดัังนี้้�
1. การเพิ่่�มสััดส่่วนประชาชนที่่�มีีภาวะสุุขภาพและโภชนาการสมดุุล ปััจจุุบัันประชาชนยัังมีีภาวะขาดสารอาหารเป็็นจำำ�นวน
มาก แต่่อีีกด้้านหนึ่่�งกลัับมีีแนวโน้้มภาวะโภชนาการเกิินที่่�มากขึ้้�น รวมถึึงการเกิิดโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรัังที่่�เป็็นผลจากพฤติิกรรมการ
บริิโภคที่่�ไม่่ถููกต้้อง เป็็นหนึ่่�งในปััญหาสุุขภาพในปััจจุุบัันที่่�มีีแนวโน้้มทวีีความรุุนแรงมากขึ้้�นในอนาคต เช่่น ภาวะอ้้วน เบาหวาน
ความดัันโลหิิตสููง แมทาบอลิิซึึมซิินโดรม เป็็นต้้น
2. การเสริิมสร้้างคุุณภาพและความปลอดภััยทางอาหาร สาเหตุุส่่วนใหญ่่ของการเจ็็บป่่วยจากการบริิโภคอาหารว่่าเกิิดจาก
อาหารที่่�ปนเปื้้�อนเชื้้�อจุุลิินทรีีย์์และสารเคมีี ซึ่่�งนอกจากจะส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อสุุขภาพของผู้้�บริิโภคแล้้วยัังส่่งผลต่่อ
งบประมาณและเศรษฐกิิจของประเทศ พบการปนเปื้้�อนของสารอัันตรายในผลิิตภััณฑ์์ทั้้�งโดยตั้้�งใจและไม่่ตั้้�งใจ เช่่น การตกค้้าง
ของสารเคมีีป้อ้ งกัันและกำำ�จัดศั
ั ตั รููพืืช และยาในเนื้้อ� สััตว์์ การปนเปื้้อ� นของสารพิิษจากเชื้้อ� รา รวมถึงึ พบอาหารที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพไม่่ตรง
ตามมาตรฐาน เป็็นต้้น
3. การเสริิมสร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร ความมั่่�นคงทางอาหาร นัับว่่าเป็็นสถานการณ์์ที่่ทุ� กุ คนในทุุกเวลาสามารถเข้้าถึึงอาหาร
ได้้ทั้้�งด้้านกายภาพ สัังคม เศรษฐกิิจ อย่่างเพีียงพอ ปลอดภััย มีีคุุณค่่าทางโภชนาการและตรงกัับความพึึงพอใจของตนเองเพื่่�อ
การมีีสุุขภาพที่่�ดีี โดยความมั่่�นคงทางอาหารจะต้้องมีีองค์์ประกอบสำำ�คััญ 4 ประการ ได้้แก่่ การมีีอาหารเพีียงพอ (Food
Availability) การเข้้าถึงึ อาหาร (Food Access) การใช้้ประโยชน์์จากอาหาร (Food Utilization) และการมีีเสถีียรภาพด้้านอาหาร
(Food Stability) ดัังนั้้�น หากยัังไม่่มีีการบริิหารจััดการด้้านการเกษตรและอาหารที่่�ดีีและยั่่�งยืืน จึึงมีีแนวโน้้มว่่าในอนาคตอาจ
เผชิิญกัับปััญหาความไม่่มั่่น� คงทางอาหารโดยเฉพาะความเหลื่่อ� มล้ำำ�� ทางอาหารในกลุ่่�มประชาชนที่่�อาศััยอยู่่ใ� นพื้้�นที่่�ชนบทห่่างไกล
ความเจริิญและประชาชนที่่�มีีฐานะยากจน
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ยุุทธศาสตร์์การดำำ�เนิินงาน
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 สร้้างความรอบรู้้�ด้า้ นอาหารเพื่่อ� สุุขภาวะ เกิิดพลเมืืองอาหารและชุุมชนอาหาร โดยส่่งเสริิมการปรัับพฤติิกรรม
ด้้านการบริิโภคอาหารเพื่่�อสุุขภาพ ลดหวานมัันเค็็ม ในประชาชนทุุกช่่วงวััยเพื่่�อป้้องกัันและควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง สื่่�อสาร
รณรงค์์เพื่่อ� สร้้างความรอบรู้้�ด้า้ นการบริิโภคอาหารเพื่่อ� สุุขภาวะ ที่่นำ� �ำ ไปสู่่ก� ารเป็็นพลเมืืองอาหารที่่ต� ระหนัักถึึงศัักยภาพ สิิทธิิ และ
บทบาทหน้้าที่่�ในการเข้้าถึึงและบริิโภคอาหารสุุขภาวะ โดยสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งต่่อตนองและสัังคม
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 สร้้างสภาพแวดล้้อมอาหารที่่เ� อื้้อ� ต่อ่ การบริิโภคอาหารเพื่่อ� สุุขภาวะ โดยบููรณาการสานเสริิมพลัังองค์์กรชุุมชน
และภาคีีเครืือข่่ายเพื่่อ� ร่่วมขัับเคลื่่อ� นระบบอาหารที่่�ยั่่ง� ยืืน สนัับสนุุนระบบการบริิหารจััดการอาหารและโภชนาการอย่่างครบวงจร
เพื่่�อการแบ่่งปััน พึ่่�งพาตนเอง สร้้างวิิถีีการบริิโภคอาหารเพื่่�อสุุขภาวะ รวมทั้้�งการพััฒนามาตรการหรืือแนวทางเพื่่�อการควบคุุม
ปััจจััยเสี่่�ยงด้้านการบริิโภคอาหารเพื่่�อสุุขภาวะ ที่่�สััมพัันธ์์กัับพฤติิกรรมการบริิโภคที่่�ส่่งผลเสีียต่่อสุุขภาพทั้้�งเชิิงปริิมาณ คุุณภาพ
และความหลากหลาย เพื่่�อการมีีสุุขภาวะที่่�ดีีของประชาชนทุุกช่่วงวััย ลดการเจ็็บป่่วยจากการเกิิดโรคไม่่ติดต่
ิ ่อเรื้้�อรััง
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 ส่่งเสริิมระบบเศรษฐกิิจอาหารชุุมชนและเครืือข่่ายคุ้้�มครองทางสัังคม มุ่่�งสร้้างความเข้้มแข็็งต่่อกระบวนการ
ผลิิตอาหารในระดัับครััวเรืือน ชุุมชน และอุุตสาหกรรมอาหารด้้วยระบบอาหาร ที่่�ยั่่�งยืืนเพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมโยงผลผลิิตอาหาร
เพื่่อ� สุุขภาวะจากเกษตรกรสู่่�ผู้้�บริิโภคอย่่างเป็็นรููปธรรมทั้้�งในภาวะวิิกฤตและภาวะปกติิ รวมทั้้�งขยายผลจากโมเดล นวััตกรรมและ
องค์์ความรู้้�จากภาคีีเครืือข่่ายด้้านการผลิิต การกระจาย/แบ่่งปััน การปรุุงประกอบอาหารเพื่่�อการเข้้าถึึงอาหารปลอดภััยและมีี
คุุณค่่าทางโภชนาการ โดยให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับกลุ่่�มเปราะบางที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากภาวะวิิกฤตด้้านความมั่่�นคงทางอาหาร อาหาร
ปลอดภััย และโภชนาการ
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 ส่่งเสริิมการขัับเคลื่่อ� นนโยบายและกฎหมาย โดยพััฒนาองค์์ความรู้้� นวััตกรรม งานวิิชาการ งานศึึกษาวิิจัยั และ
พััฒนา ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการส่่งเสริิมการบริิโภคอาหารเพื่่อ� สุุขภาวะ พััฒนาเป็็นข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายสู่่ก� ารผลัักดัันและขัับเคลื่่อ� น
นโยบายสาธารณะด้้านการบริิโภคอาหารเพื่่อ� สุุขภาพและปกป้้องระบบอาหารที่่�ยั่่ง� ยืืนภายใต้้กลยุุทธ์์การสื่่อ� สารที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ
กรอบแนวคิิดยุุทธศาสตร์์แผนอาหารเพื่่�อสุุขภาวะ (Conceptual framework)
เป้าหมาย 10 ปี

ประชาชนมีสุขภาวะทางอาหารและลดการเจ็บป่วยจากโรค NCDs

เป้าหมาย 3 ปี

ประชาชนบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ ภายใต้ระบบอาหารที่ยั่งยืน
ความมั่นคงทางอาหาร-อาหารปลอดภัย-โภชนาการ

การผลิต
• สนับสนุนต้นแบบแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย/
เกษตรอินทรีย์
• ส่งเสริมระบบการผลิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ฟื้นฟูฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ
• ยกเลิก/จํากัดการใช้สารเคมีที่ส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาวะ
• สนับสนุนการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ดีต่อสุขภาพ

การกระจายและการตลาดอาหาร
• ส่งเสริมซ่องทาง/กลไกกระจายอาหารสุขภาวะที่หลากหลาย
และเข้าถึงได้ง่าย
• ควบคุมการตลาดอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
(unhealthy diets)
• สนับสนุนเศรษฐกิจอาหาร เชื่อมโยงผลผลิตอินทรีย์สู่ผู้บริโภค
• หนุนเสริมตลาดเขียว/ตลาดชุมชน/ ตลาดเชิงสถาบัน
• กําหนดกติกา ข้อตกลงในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิด
ระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ

การบริโภค
•
•
•
•

พัฒนาทักษะการบริโคอาหารเพื่อสุขภาวะ
สื่อสารความรอบรู้การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ
สร้างจิตสํานึกสุขภาวะ
สนับสนุนการขับเคลื่อนพลเมืองอาหาร

ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน
Food Environment : สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ออาหารเพื่อสุขภาวะ Food Literacy : สร้างความรอบรู้ด้านอาหารเพื่อสุขภาวะ เกิดพลเมืองอาหารและชุมชนอาหาร
Food Economy/Social Protection : สนับสนุนเศรษฐกิจอาหารชุมชนและเครือข่ายคุ้มครองทางสังคม Food Policy Advocacy : ส่งเสริมขับเคลื่อนนโยบายและกฎหมาย
กลไกสนับสนุนการบูรณาการ ระบบข้อมูลติดตามความก้าวหน้า ความเสี่ยง การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ การขยายผล/พัฒนาความร่วมมือ วิชาการและการจัดการความรู้
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กรอบแนวคิิดเชิิงยุุทธศาสตร์์แผนอาหารเพื่่�อสุุขภาวะ (Conceptual framework) มีียุุทธศาสตร์์สำำ�คััญ 4 ประการ ได้้แก่่
1) สร้้างความรอบรู้้�ด้า้ นอาหารเพื่่อ� สุุขภาวะ เกิิดพลเมืืองอาหารและชุุมชนอาหาร 2) สร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้อ� ต่่อการบริิโภคอาหาร
เพื่่อ� สุุขภาวะ 3) ส่่งเสริิมระบบเศรษฐกิิจอาหารชุุมชนและเครืือข่่ายคุ้้�มครองทางสัังคม และ 4) ส่่งเสริิมการขัับเคลื่่อ� นนโยบายและ
กฎหมาย ทั้้ง� นี้้มี� รี ะบบและกลไกสนัับสนุุนที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั คืือ กลไกสนัับสนุุนการบููรณาการ ระบบข้้อมููลติิดตามความก้้าวหน้้า/ความเสี่ย�่ ง
การสื่่อ� สารเชิิงยุุทธศาสตร์์/กลไกร่่วมคู่่ข� นาน การขยายผล/พััฒนาความร่่วมมืือ การจััดการความรู้้� โดยมีีแนวคิิด “การสร้้างพลเมืือง
อาหารและชุุมชนอาหาร” เป็็นแนวคิิดสำำ�คััญในขัับเคลื่่�อนและการดำำ�เนิินงาน
แนวทางการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ของแผนอาหารเพื่่�อสุุขภาวะ ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2565
การขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ของแผนอาหารเพื่่�อสุุขภาวะ มีีจุุดมุ่่�งหมายสำำ�คััญต่่อการบรรลุุเป้้าหมายการเพิ่่�มสััดส่่วนการบริิโภค
อาหารเพื่่�อสุุขภาพ โดยส่่งเสริิมพฤติิกรรมระดัับบุุคคล และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการบริิโภคอาหารเพื่่�อสุุขภาวะ เพื่่�อสร้้างการ
เปลี่่�ยนแปลงปััจจััยกำำ�หนดสุุขภาพที่่�เกี่่�ยวข้้อง คืือ ภาวะโภชนาการที่่�เหมาะสมตามวััย คุุณภาพและความปลอดภััยของอาหาร
และความมั่่�นคงทางอาหาร

Food
Literacy

(Food Citizen and Food
Community)
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1
สร้้างความรอบรู้้�ด้้านอาหาร
เพื่่�อสุุขภาวะ เกิิดพลเมืืองอาหาร
และชุุมชนอาหาร

Food
Environment

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2
สร้้างสภาพแวดล้้อมอาหาร
ที่่�เอื้้�อต่่อการบริิโภคอาหาร
เพื่่�อสุุขภาวะ

1. สร้้างความรอบรู้้�ด้้านอาหารเพื่่�อสุุขภาวะในกลุ่่�มเป้้าหมายตามบริิบทของช่่วงวััย/พื้้�นที่่�/องค์์กร ที่่�สอดคล้้องกัับ
	วิิถีีชีีวิิต สัังคม และวััฒนธรรมอาหาร เพื่่�อส่่งเสริิมการปรัับพฤติิกรรม การบริิโภคอาหารเพื่่�อสุุขภาวะ
	ลดการบริิโภคอาหารที่่ส่่
� งผลเสีียต่่อสุุขภาพ อาหารที่่�ไม่่ปลอดภััย และอาหารหวานมัันเค็็ม โดยทำำ�งานกัับภาคีีหลััก
ในระดัับพื้้�นที่่� ได้้แก่่ บุุคลากรสาธารณสุุข นัักวิิชาการ ฯลฯ
2. การสื่่�อสารเพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนทััศนคติิของพ่่อแม่่ ผู้้�ปกครอง และ ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการดููแลเด็็ก เพื่่�อให้้เกิิดความรู้้�
ที่่�ถููกต้้องเกี่่�ยวกัับการเลี้้�ยงลููกด้้วยนมแม่่/อาหารตามวััย การบริิโภคอาหารที่่�ปลอดภััย มีีคุุณค่่าทางโภชนาการ
	ลดหวานมัันเค็็ม และเกิิดเป็็นวิิถีี ค่่านิิยม และวััฒนธรรมของสัังคมไทย
3. การพััฒนาองค์์ความรู้้�เพื่่�อการสื่่�อสารและยกระดัับประชาชนสู่่�การเป็็นพลเมืืองอาหาร โดยให้้ความสำำ�คััญเรื่่�องสิิทธิิ
บทบาทหน้้าที่่ใ� นการเข้้าถึึงและปกป้้องระบบอาหาร การตื่่นรู้้�
� และเท่่าทัันต่่อสถานการณ์์ด้า้ นอาหาร การปรัับพฤติิกรรม
การบริิโภคอาหารและการจััดการตนเองเพื่่อ
� การมีอ
ี าหารที่่ดีี
� มีีคุุณภาพ รวมทั้้�งใส่่ใจต่่อระบบนิิเวศ และความหลากหลาย
ของอาหารท้้องถิ่่�น
4.	ส่่งเสริิมระบบเฝ้้าระวัังและคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคด้้านคุุณภาพและความปลอดภััยของอาหาร โดยสามารถสื่่�อสารความเสี่่�ยง
	หรืือเตืือนภััยด้้านความปลอดภััยอาหารและภาวะโภชนาการที่่�ส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพประชาชนได้้ทัันต่่อสถานการณ์์
5. การสร้้างนวััตกรรมทางเลืือกที่่�ส่่งเสริิมการบริิโภคอาหารเพื่่�อสุุขภาวะ และสนัับสนุุนให้้มีีการนำำ�นวััตกรรมเทคโนโลยีี
	ดิิจิิทััลเชื่่�อมโยงอาหารเพื่่�อสุุขภาวะจากผู้้�ผลิิตสู่่�ผู้้�บริิโภค ลดความเหลื่่�อมล้ำำ�� สร้้างความเท่่าทัันการเปลี่่�ยนแปลง
ในระดัับอาหาร
6. ผลัักดัันนโยบายสาธารณะที่่ส
� นัับสนุุนด้้านบุุคลากรหรืือกำำ�ลัง
ั คนที่่มี
� ค
ี วามรู้้�ความเข้้าใจและรอบรู้้�ด้้านอาหารเพื่่อ
� สุุขภาวะ
เช่่น นัักโภชนาการ ผู้้�ปฏิิบัติ
ั ิงานด้้านโภชนาการ เป็็นต้้น

7.	ส่่งเสริิมระบบการผลิิต การกระจาย และการบริิโภคอาหารเพื่่�อสุุขภาวะที่่�ยั่่�งยืืนเพื่่�อความมั่่�นคงทางอาหาร โดยมุ่่�งเน้้น
การจััดการเชิิงระบบเพื่่�อการปรัับเปลี่่�ยนวิิถีีการผลิิตสู่่�เกษตรกรรมยั่่�งยืืน สนัับสนุุนการผลิิตภาคอุุตสาหกรรมที่่ดีี
�
	ต่่อสุุขภาพ การเฝ้้าระวัังและควบคุุมการใช้้สารเคมีีทางการเกษตร สร้้างช่่องทางการตลาดอาหารชุุมชนเพื่่อ
� การกระจาย
และการเข้้าถึึงอาหารที่่�หลากหลาย ส่่งเสริิมองค์์ความรู้้�และแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีด้้านการบริิโภคที่่�มีีคุุณค่่าทางโภชนาการ
8.	พััฒนาจุุดจััดการเชิิงยุุทธศาสตร์์หรืือหน่่วยสนัับสนุุนในระดัับพื้้�นที่่เ� พื่่อ
� กำำ�กับ
ั ดููแล ติิดตาม และบริิหารจััดการด้้านอาหาร
และโภชนาการในศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก โรงเรีียน และองค์์กร เพื่่�อให้้เกิิดการบููรณาการการทำำ�งานร่่วมกััน
9.	มุ่่�งเน้้นการจััดการเชิิงระบบเพื่่�อความปลอดภััยของอาหาร และการใช้้สารเคมีีกำำ�จััดศััตรููพืืช โดยพััฒนาหลัักเกณฑ์์
การควบคุุมสารเคมีีกำำ�จััดศััตรููพืืช และพััฒนาข้้อเสนอแนะทางเลืือกเพื่่�อทดแทนการใช้้สารเคมีี
10. สนัับสนุุนให้้เกิิดระบบตลาดอาหารชุุมชนที่่หล
� ากหลาย รวมทั้้�งระบบตลาดอาหารเพื่่�อสุุขภาวะแบบออนไลน์์
เพื่่�อกระจายการเข้้าถึึงอาหารมากขึ้้�น
11.	บููรณาการและสานพลัังภาคีีเครืือข่่ายเพื่่�อร่่วมขัับเคลื่่�อนระบบอาหารที่่ยั่่
� �งยืืน เกิิดการมีีส่่วนร่่วมในการขยายผลและ
ผลัักดัันนโยบายสาธารณะ โดยให้้ความสำำ�คััญกัับนโยบายที่่�ส่่งเสริิมการบริิโภคอาหารเพื่่�อสุุขภาพ กฎหมายควบคุุม
ผลิิตภััณฑ์์อาหารหรืืออุุตสาหกรรมอาหารที่่�ส่่งผลเสีียต่่อสุุขภาพ มาตรการทางราคาและภาษีี กฎหมายควบคุุม
การส่่งเสริิมการตลาดอาหารสำำ�หรัับเด็็ก กลไกเฝ้้าระวัังและคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคด้้านคุุณภาพและความปลอดภััยของ
อาหาร นโยบายสนัับสนุุนการเข้้าถึึงอาหารและสร้้างความมั่่�นคงทางอาหารในระดัับครััวเรืือนและชุุมชน
	นโยบายควบคุุมกลไกทางการตลาดของอาหาร ตลอดจนการยกระดัับการทำำ�งานเชิิงยุุทธศาสตร์์เพื่่�อการขยายผลเชิิง
	พื้้�นที่่�
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Food
Economy
and Social
Protection

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3
ส่่งเสริิมระบบเศรษฐกิิจ
อาหารชุุมชนและเครืือข่่าย
คุ้้�มครองทางสัังคม

Food
Policy
Advocacy

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4
ส่่งเสริิมการขัับเคลื่่�อนนโยบาย
และกฎหมาย

12. เร่่งสร้้างการเข้้าถึึงอาหารที่่�มีีคุุณภาพ ปลอดภััย และปริิมาณที่่�เพีียงพอ ในกลุ่่�มเปราะบางหรืือกลุ่่�มที่่�ได้้รัับผลกระทบ
	จากภาวะวิิกฤตด้้านอาหาร รวมทั้้�งขัับเคลื่่�อนงานด้้านโภชนาการเชิิงรุุกเพื่่�อแก้้ไขปััญหาภาวะทุุพโภชนาการ
ในระยะเร่่งด่่วน โดยเฉพาะในกลุ่่�มทารกและเด็็กเล็็ก
13.	ส่่งเสริิมการรวมกลุ่่�มของเกษตรกร/วิิสาหกิิจชุุมชนเพื่่�อสร้้างความเข้้มแข็็งทางด้้านการผลิิตอาหารในชุุมชน
การจััดการตนเอง และการพึ่่�งพาตนเองด้้านอาหารในระดัับครััวเรืือนและชุุมชน
14. สนัับสนุุนการพััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิิทััลเพื่่�อจััดทำำ�ระบบฐานข้้อมููลด้้านอาหาร (Big Data in Food) และสนัับสนุุน
การเชื่่�อมโยงผลผลิิตอาหารเพื่่�อสุุขภาวะจากเกษตรกรสู่่�ผู้้�บริิโภคอย่่างเป็็นรููปธรรมทั้้�งในภาวะวิิกฤตและภาวะปกติิ
เพื่่�อสนัับสนุุนระบบเศรษฐกิิจอาหารชุุมชน
15. ขยายผลจากโมเดล นวััตกรรมและองค์์ความรู้้�จากภาคีีเครืือข่่ายด้้านการผลิิต การกระจาย/แบ่่งปััน การปรุุงประกอบ
อาหารเพื่่�อการเข้้าถึึงอาหารปลอดภััยและมีีคุุณค่่าทางโภชนาการ ได้้แก่่ ธนาคารอาหาร โมเดลปัันอาหาร ปัันชีีวิิต
ครััวกลาง ตลาดสีีเขีียว และ Organic Platform Application เป็็นต้้น
16. ผลัักดัันนโยบายและกฎหมายที่่�ภาคีีเครืือข่่ายแผนอาหารเพื่่�อสุุขภาวะอยู่่�ระหว่า่ งการขัับเคลื่่�อนให้้บรรลุุผลสำำ�เร็็จ ได้้แก่่
กฎหมายแม่่ลาคลอด กฎหมายควบคุุมการส่่งเสริิมการตลาดอาหารสำำ�หรัับเด็็ก การจััดซื้้�อจััดจ้้างผลผลิิตอิินทรีีย์์
ในโรงเรีียน มาตรการทางภาษีีโซเดีียม มาตรการทางฉลากคำำ�เตืือนบนบรรจุุภััณฑ์์อาหารหวานมัันเค็็ม
การประกาศวาระชาติิด้้านการส่่งเสริิมการบริิโภคผัักผลไม้้และอาหารยั่่�งยืืน กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการผููกขาด
	ทางการค้้า เป็็นต้น
้ รวมทั้้�งการขยายผลเชิิงยุุทธศาสตร์์ร่่วมกัับหน่่วยงานเจ้้าภาพหลัักเพื่่�อส่่งต่่อต้้นแบบ/โมเดล/
	รููปธรรมการดำำ�เนิินงานเข้้าสู่่�ระบบปกติิ
17. สร้้างความเข้้มแข็็งทางด้้านวิิชาการ การจััดการความรู้้� และการติิดตามประเมิินผล ในการขัับเคลื่่�อนงานด้้านอาหาร
เพื่่�อสุุขภาวะ เพื่่�อเป็็นรากฐานการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ ชี้้�ทิิศทางการทำำ�งาน และวางมาตรการในการแก้้ไขปััญหา
ที่่�ถููกต้้อง สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปััญหา นำำ�ไปสู่่�การวางกลยุุทธ์์การสื่่�อสารเพื่่�อสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง
เชิิงพฤติิกรรมของประชาชน สนัับสนุุนการผลัักดัันให้้เกิิดนโยบายสาธารณะจากการสื่่�อสารที่่�มีป
ี ระสิิทธิิภาพ
18. ขยายความร่่วมมืือภาคีีเครืือข่่าย และองค์์กรพัันธมิิตรที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง หรืือเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่อการขัับเคลื่่�อน
ระบบอาหาร โดยประสานความร่่วมมืือ สาน และเสริิมพลัังภาคีีเครืือข่่ายทั้้�งในและต่่างประเทศ ให้้เกิิดการบููรณาการ
ความร่่วมมืือและหนุุนเสริิมการทำำ�งานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เปิิดพื้้�นที่่�หรืือโอกาสการพััฒนาเชิิงนวััตกรรม โมเดล หรืือ
แนวคิิดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการส่่งเสริิมระบบอาหารสุุขภาวะในบริิบทชีีวิิตวิิถีีใหม่่ เพื่่�อเป็็นการเปิิดรัับการทำำ�งานกัับภาคีี
รายใหม่่รองรัับการพััฒนาของประเทศทางด้้านเทคโนโลยีีและดิิจิิทััล

กลุ่่�มแผนงาน
ประกอบด้้วย 2 กลุ่่�มแผนงานที่่�กรรมการกองทุุนมีีมติิให้้ดำำ�เนิินการ ได้้แก่่
1. กลุ่่�มแผนงานอาหารและโภชนาการเพื่่�อสุุขภาวะ
2. กลุ่่�มแผนงานความมั่่�นคงและความปลอดภััยในระบบอาหาร
ซึ่่�งมีีสาระสำำ�คััญโดยสัังเขป ดัังนี้้�
กลุ่่�มแผนงานอาหารและโภชนาการเพื่่�อสุุขภาวะ
ครอบคลุุมแผนงาน/โครงการที่่�ส่่งเสริิมการปรัับเปลี่่�ยนค่่านิิยมและพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค อาหารสุุขภาพที่่�ครอบคลุุมกลุ่่�มวััย
เริ่่�มตั้้�งแต่่การเลี้้�ยงลููกด้้วยนมแม่่ อาหารตามช่่วงวััย เพิ่่�มอััตราการบริิโภคผัักผลไม้้ที่่�ปลอดภััยอย่่างเพีียงพอ ลดหวาน มััน เค็็ม
การจััดการคุุณภาพอาหารให้้ได้้โภชนาการในโรงเรีียน ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก และองค์์กร การสื่่�อสารรณรงค์์เพื่่�อปรัับค่่านิิยมและ
พฤติิกรรม ฯลฯ
ภารกิิจและแนวทางการดำำ�เนิินงาน
1.	สนัับสนุุนการรวบรวมและจััดการองค์์ความรู้้� วิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ งานวิิจััยและพััฒนา รวมทั้้�งการจััดแหล่่งเรีียนรู้้�ในพื้้�นที่่�
และองค์์กร เพื่่อ� ให้้เกิิดการนำำ�องค์์ความรู้้�และงานวิิชาการไปเป็็นฐานพััฒนายุุทธศาสตร์์ ขัับเคลื่่อ� นมาตรการและนโยบาย และ
การรณรงค์์สร้้างค่่านิิยมในสัังคม
2.	พััฒนายุุทธศาสตร์์เพื่่อ� ส่่งเสริิมการบริิโภคอาหารสุุขภาพและโภชนาการที่่�จำ�ำ แนกตามกลุ่่�มวััย เพื่่อ� ให้้เกิิดการวางแผนสื่่อ� สาร
	สัังคมและขัับเคลื่่�อนรณรงค์์ให้้เข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมาย โดยจะเน้้นที่่�กลุ่่�มปฐมวััย-เด็็กวััยเรีียนเป็็นสำำ�คััญ รวมทั้้�งเพิ่่�มการทำำ�งาน
	กัับกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุและกลุ่่�มขาดโอกาสให้้มากขึ้้�น
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3.	จััดกลไกแบบบููรณาการร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่าย ให้้ครอบคลุุมระบบการผลิิต-การกระจาย (การจำำ�หน่่ายและบริิการ)-การบริิโภค
อาหารสุุขภาพและโภชนาการ รวมถึึงยุุทธศาสตร์์การส่่งเสริิมการจััดปััจจััยแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการเลี้้�ยงลููกด้้วยนมแม่่
และอาหารสุุขภาพที่่�ลดหวาน มััน เค็็ม ในโรงเรีียน ศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็ก โรงพยาบาล สถานที่่ร� าชการ สถานประกอบการ สถาน
บริิการทางการแพทย์์และสาธารณสุุข ชมรมผู้้�สููงอายุุในชุุมชน เพื่่�อให้้เกิิดการขยายต้้นแบบการจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพเข้้า
ไปสู่่�การทำำ�งานของหน่่วยงานประจำำ�ตามระบบปกติิ ตลอดจนเผยแพร่่ความรู้้�ความเข้้าใจเรื่่�องการบริิโภคที่่�สอดคล้้องกัับ
	พฤติิกรรมการมีีกิจิ กรรมทางกาย การขัับเคลื่่อ� นนโยบายที่่�เอื้้อ� ต่่อการส่่งเสริิมอาหารและโภชนาการที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพเหมาะสมทุุก
	ช่่วงวััย โดยเน้้นกลุ่่�มวััยเด็็ก-วััยเรีียน พร้้อมสนัับสนุุนให้้มีีการบริิโภคอาหารตามวััตถุุดิิบและวััฒนธรรมของท้้องถิ่่�น
4.	ร่่วมกัับแผนระบบสื่่�อและวิิถีีสุุขภาวะทางปััญญา กลุ่่�มสนัับสนุุนงานการตลาดเพื่่�อสัังคม ฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร และศููนย์์เรีียนรู้้�
	สุุขภาวะ วางแผนสื่่�อสารรณรงค์์ให้้เข้้าถึึงประชาชนกลุ่่�มเป้้าหมาย เพื่่�อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ และสร้้างค่่านิิยมพฤติิกรรม
การบริิโภคอาหารคุุณภาพและโภชนาการ เพิ่่�มการบริิโภคผัักผลไม้้ที่่ปล
� อดภััยอย่่างเพีียงพอ ลดอาหารหวาน มััน เค็็ม ส่่งเสริิม
การเลี้้ย� งลููกด้้วยนมแม่่ ตลอดจนการสร้้างทัักษะชีีวิติ ให้้แก่่ครอบครััวและชุุมชนในการเลืือกบริิโภคอาหารสุุขภาพ การรู้้�เท่่าทััน
การตลาดอาหาร รวมทั้้�งการสร้้างช่่องทางสื่่�อสารและช่่องทางการตลาดเพื่่�อเชื่่�อมโยงระหว่่างเกษตรกรผู้้�ผลิิต ตลาด และ
	ผู้้�บริิโภค
5.	ส่่งเสริิมความร่่วมมืือกัับภาคผู้้�ผลิิต ให้้เกิิดต้้นแบบและการขยายต้้นแบบของอาหารสุุขภาพและโภชนาการที่่�เหมาะสมให้้
แพร่่หลายและเข้้าถึึงผู้้�บริิโภค
6.	ร่่วมขัับเคลื่่อ� นให้้เกิิดผลลััพธ์์ตามมติิสมัชช
ั าสุุขภาพแห่่งชาติิว่า่ ด้้วยการจััดการปััญหาภาวะน้ำำ�� หนัักเกิินและโรคอ้้วน และวาระ
การจััดการอาหารกลางวัันในโรงเรีียนให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมายของแผนยุุทธศาสตร์์อาหารแห่่งชาติิ รวมทั้้�งผลัักดัันให้้เกิิด
	มาตรการหรืือนโยบายต่่าง ๆ ที่่�เกี่่ย� วกัับ การลดอััตราชุุกของภาวะน้ำำ�� หนัักเกิินและโรคอ้้วน เช่่น มาตรการจััดการอาหารและ
เฝ้้าระวัังภาวะโภชนาการในโรงเรีียนและบริิเวณโดยรอบ มาตรการฉลากสััญลัักษณ์์อย่่างง่่าย มาตรการลดการบริิโภคหวาน
	มััน เค็็ม มาตรการควบคุุมการโฆษณาและการตลาด ฯลฯ
7.	บููรณาการความร่่วมมืือระหว่่างภาคีีเครืือข่่ายสร้้างเสริิมสุขุ ภาพและลดปััจจััยเสี่่ย� งต่่อการเกิิดโรคไม่่ติดต่
ิ อ่ เรื้้อ� รััง (แอลกอฮอล์์
	บุุหรี่่� กิิจกรรมทางกาย อาหาร และมลพิิษทางอากาศ) เพื่่�อสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ของแผนการป้้องกัันและ
ควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ 5 ปีี (พ.ศ.2560 - 2564)
แผนงาน/โครงการหลััก
ประกอบด้้วย โครงการสานพลัังนมแม่่ยั่่�งยืืน เพื่่�อสร้้างเสริิมสุุขภาพเด็็กไทยสู่่�ศตวรรษที่่� 21 โครงการเครืือข่่ายความรอบรู้้�ด้้าน
อาหารและเครื่่�องดื่่�ม (Food Literacy) เพื่่�อสร้้างเสริิมพฤติิกรรมการบริิโภคน้ำำ��ตาลที่่�เหมาะสม โครงการขัับเคลื่่�อนเพื่่�อลดการ
บริิโภคโซเดีียมในประเทศไทย แผนงานโรคไม่่ติดต่
ิ อ่ ภายใต้้ยุทุ ธศาสตร์์ความร่่วมมืือของประเทศไทยภายใต้้กรอบองค์์การอนามััย
โลกประจำำ�ปีี ค.ศ. 2017–2021 (WHO-RTG CCS on NCDs) โครงการเสริิมสร้า้ งความเข้้มแข็็งของนโยบายอาหารและโภชนาการ
เพื่่อ� การสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ โครงการขัับเคลื่่อ� นนโยบายอาหารโภชนาการและสุุขภาพเด็็กวััยเรีียน โครงการขัับเคลื่่อ� นและประเมิิน
ผลสััญลัักษณ์์โภชนาการอย่่างง่่ายเพื่่�อการสร้้างเสริิมสุุขภาพของคนไทย โครงการพััฒนาเครืือข่่ายผู้้�สููงอายุุที่่�มีีสุุขภาวะด้้วยผััก
ผลไม้้ปลอดภััยและการออกกำำ�ลัังกาย โครงการวิิจััยด้้านอาหารและโภชนาการเพื่่�อสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนงานด้้านอาหารและ
โภชนาการในประเทศไทย ฯลฯ
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กลุ่่�มแผนงานความมั่่�นคงทางอาหารและความปลอดภััยในระบบอาหาร
ครอบคลุุมแผนงาน/โครงการที่่�ส่่งเสริิมการเชื่่�อมโยงตลอดห่่วงโซ่่ของระบบอาหาร ตั้้�งแต่่การผลิิต การกระจาย และการบริิโภค
โดยเน้้นที่่ค� วามมั่่�นคงทางอาหารของครอบครััวและชุุมชน มีีความหลากหลายทางพัันธุุกรรม มีีความสััมพันั ธ์์ของผู้้�ผลิิตกัับผู้้�บริิโภค
พััฒนาระบบรัับรองมาตรฐานความปลอดภััยของผัักผลไม้้ ตลาดสีีเขีียว ตลาดชุุมชน ส่่งเสริิมกิจิ การเพื่่อ� สัังคม ระบบเกษตรกรรม
ยั่่�งยืืน ฯลฯ
ภารกิิจและแนวทางการดำำ�เนิินงาน
1.	สนัับสนุุนการรวบรวมและจััดการองค์์ความรู้้� วิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ งานวิิจัยั และพััฒนา และการจััดทำ�ำ ฐานข้้อมููล เพื่่อ� ให้้เกิิด
การนำำ�องค์์ความรู้้�และงานวิิชาการไปเป็็นฐานพััฒนายุุทธศาสตร์์ ขัับเคลื่่อ� นมาตรการ/นโยบาย และรณรงค์์สร้า้ งค่่านิิยมในสัังคม
รวมทั้้�งขัับเคลื่่�อนงานให้้สอดคล้้องไปกัับวิิกฤตการณ์์และความท้้าทายใหม่่ๆ
2.	พััฒนายุุทธศาสตร์์และจััดกลไกแบบบููรณาการร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่าย ให้้ครอบคลุุมตลอดห่่วงโซ่่ตั้้�งแต่่ระบบการผลิิตการกระจาย/ตลาด-การบริิโภค การเสริิมสร้้าง ฟื้้�นฟูู ขยายฐานทรััพยากรอาหารและความหลากหลายทางชีีวภาพ ส่่งเสริิม
ระบบการผลิิตที่่�ปลอดภััยและยั่่�งยืืน โดยมุ่่�งเน้้นการปลููกและบริิโภคผัักผลไม้้ยืืนต้้น สนัับสนุุนระบบการตรวจสอบรัับรอง
	คุุณภาพความปลอดภััยของผัักผลไม้้ที่่ไ� ด้้มาตรฐานเพื่่อ� สร้้างความมั่่�นใจให้้กับั ผู้้�บริิโภค สนัับสนุุนความสััมพันั ธ์์ที่่เ� กื้้อ� กููลระหว่่าง
	ผู้้�ผลิิตและผู้้�บริิโภค การเชื่่�อมโยงผลผลิิตสู่่�ตลาด อาทิิ ตลาดชุุมชน ตลาดสีีเขีียว ฯลฯ การพััฒนาปััจจััยต่่างๆ ที่่�จะนำำ�ไปสู่่�
ความเข้้มแข็็งของระบบอาหารที่่�ยั่่ง� ยืืน การสร้้างความตระหนัักของสัังคมในคุุณค่่าของวิิถีกี ารผลิิตที่่�มั่่น� คงและยั่่ง� ยืืน รวมถึึง
	มาตรการที่่�ส่่งผลต่่อการควบคุุมการเข้้าถึึงอาหารไม่่ปลอดภััยของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่่�มปฐมวััย-วััยเรีียน
3.	ผลัักดัันการขยายต้้นแบบและศููนย์์เรีียนรู้้�ของการจััดการพื้้�นที่่�และชุุมชนที่่�มีีระบบการผลิิตและการกระจายอาหารที่่�ยั่่�งยืืน
และการขยายต้้นแบบด้้านการจััดบริิการอาหารสุุขภาพที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพเข้้าไปสู่่�การทำำ�งานของหน่่วยงานประจำำ�ตามระบบ
	ปกติิ โดยให้้ความสำำ�คััญกัับพื้้�นที่่�เกษตรยั่่�งยืืน/เกษตรผสมผสานในชุุมชนเมืือง และชุุมชนแออััดเมืือง เป็็นลำำ�ดัับต้้น
4. แสวงหาความร่่วมมืือกัับภาคีีเครืือข่่ายภาคธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม ผู้้�ประกอบการรุ่่�นใหม่่ Startup เพื่่�อขยายโอกาสของการพััฒนา
ระบบการจััดการ การตลาดและการกระจาย ผลผลิิตและอาหารที่่�ปลอดภััยสู่่�ผู้้�บริิโภค ให้้เกิิดเป็็นระบบนิิเวศอาหารที่่�ยั่่�งยืืน
5.	ส่่งเสริิมการปลููกผัักในครััวเรืือน สวนผัักคนเมืือง สวนผัักในองค์์กร เพื่่อ� ให้้เกิิดความมั่่�นคงทางอาหาร โดยมุ่่�งเน้้นผัักผลไม้้ยืืนต้้น
	สื่่�อสารความรู้้�และเครื่่�องมืือให้้แพร่่หลาย ผู้้�บริิโภคเข้้าถึึงได้้ง่่าย และเกิิดเป็็นกระแสค่่านิิยมใหม่่ในสัังคม
6.	ร่่วมขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดผลลััพธ์์ที่่�สอดคล้้องกัับเป้้าหมายของแผนยุุทธศาสตร์์อาหารแห่่งชาติิ และมติิสมััชชาปฏิิรููปว่่าด้้วยการ
	จััดการทรััพยากรในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความมั่่�นคงของฐานทรััพยากรอาหาร การควบคุุมสารเคมีีที่่�ไม่่ปลอดภััยทางการ
เกษตร การขัับเคลื่่อ� นงานเกษตรอิินทรีีย์ใ์ นเรื่อ�่ งศููนย์์วิจัิ ยั สิินค้้าอิินทรีีย์์ รวมทั้้�งการขัับเคลื่่อ� นให้้เกิิดนโยบายระดัับชาติิเพื่่อ� ส่่งเสริิม
และขยายผลระบบเกษตรกรรมและอาหารที่่�ยั่่�งยืืนตามกรอบการจััดทำ�ำ แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิฉบัับที่่� 13
แผนงาน/โครงการหลััก
ประกอบด้้วย โครงการฟื้้�นฟููผัักยืืนต้้นและผลไม้้พื้้�นเมืือง เพื่่�อสร้้างเสริิมสุุขภาวะของเด็็กและความมั่่�นคงทางอาหารของชุุมชน
โครงการพััฒนาความรู้้�และปฏิิบัติั กิ ารขัับเคลื่่อ� นระบบเกษตรกรรมยั่่�งยืืนและอาหารปลอดภััยเพื่่อ� สุุขภาวะ โครงการพััฒนาความ
มั่่น� คงทางอาหารและส่่งเสริิมโภชนาการ เพื่่อ� สร้้างสุุขภาวะที่่ดี� ใี นชุุมชนชาติิพันั ธุ์์�และชนเผ่่าพื้้�นเมืือง โครงการพััฒนาระบบอาหาร
อิินทรีีย์์สู่่�ผู้้�บริิโภคแบบมีีส่่วนร่่วมเพื่่�อสุุขภาวะที่่�ดีีแก่่ผู้้�บริิโภคในจัังหวััดนครปฐม พื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง และภาคีีขยายผล (ภาคเหนืือ
ภาคอีีสาน ภาคกลาง) โครงการสวนผัักคนเมืือง : พััฒนาแหล่่งผลิิตอาหารและแหล่่งกระจายอาหารในเมืืองสู่่�การบริิโภคผััก
ผลไม้้อิินทรีีย์์เพื่่�อส่่งเสริิมวิิถีสุี ุขภาวะของคนเมืือง โครงการปฏิิรููปการควบคุุมสารเคมีีกำำ�จััดศััตรููพืืช เพื่่�อสุุขภาวะของประชาชน
โครงการเสริิมความรอบรู้้�เรื่่�องอาหาร เพิ่่�มการบริิโภคผัักผลไม้้ปลอดภััยเพื่่�อสุุขภาพ ในกลุ่่�มวััยทำำ�งาน โครงการพััฒนาศัักยภาพ
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ชาวนา สู่่�การเป็็นแหล่่งผลิิตอาหารปลอดภััยของผู้้�บริิโภค เพื่่�อวิิถีีสุุขภาวะ โครงการพััฒนาเครืือข่่ายผู้้�บริิโภคอาหารปลอดภััย
สร้้างความรู้้�เท่่าทัันทางสุุขภาพ และส่่งเสริิมวิิถีีชีีวิิตสุุขภาวะในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร และช่่องทางออนไลน์์ โครงการพััฒนา
ยุุทธศาสตร์์การบููรณาการแผนอาหารและพื้้�นที่่�สร้้างเสริิมสุุขภาวะเพื่่�อการขยายผล ฯลฯ
ภาคีีหลััก

ภาคีี
ด้้านนโยบาย

ภาคีี
ด้้านวิิชาการ

ภาคีี
ด้้านการขัับเคลื่่�อน
สัังคม

ภาคีี
ภาคธุุรกิิจ
เพื่่�อสัังคม

ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบอาหารเพื่่�อสุุขภาวะในทุุกมิิติิ อาทิิ กระทรวงสาธารณสุุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ กระทรวงทรััพยากรธรรม
ชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม กระทรวงศึึกษาธิิการ กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ กระทรวงอุุตสาหกรรม
กระทรวงการคลััง กระทรวงพาณิิชย์์ กระทรวงวััฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
คณะกรรมการอาหารแห่่งชาติิ สำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ ฯลฯ

อาทิิ สำำ�นัักงานพััฒนานโยบายสุุขภาพระหว่่างประเทศ สถาบัันโภชนาการ สถาบัันวิิจััยประชากรและสัังคม มหาวิิทยาลััยมหิิดล
สมาคมโภชนาการแห่่งประเทศไทย ในพระราชููปถััมภ์์ สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี สถาบัันจััดการระบบสุุขภาพ
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ องค์์การอนามััยโลกประจำำ�ประเทศไทย
องค์์การยููนิิเซฟประเทศไทย องค์์การอาหารและการเกษตรแห่่งสหประชาชาติิประจำำ�ประเทศไทย ศููนย์์พืืชผัักโลก ภาคเอเชีียตะวัันออก
และเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ สถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพััฒนาประเทศไทย สถาบัันวิิชาการและสถาบัันการศึึกษาด้้านการสร้้างเสริิม
สุุขภาพ ด้้านอาหารและโภชนาการ ด้้านการเกษตรและฐานทรััพยากรอาหาร ด้้านการตลาดอาหารสุุขภาพ ฯลฯ

อาทิิ เครืือข่่ายสร้้างเสริิมสุุขภาพ เครืือข่่ายเด็็กไทยไม่่กิินหวาน เครืือข่่ายลดเค็็ม เครืือข่่ายลดบริิโภคมััน เครืือข่่ายคนไทยไร้้พุุง
เครืือข่่ายส่่งเสริิมการเลี้้�ยงลููกด้้วยนมแม่่ เครืือข่่ายสมััชชาสุุขภาพด้้านอาหาร-โภชนาการและคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
เครืือข่่ายพลเมืืองอาหาร เครืือข่่ายความมั่่�นคงทางอาหารชุุมชนชาติิพัันธุ์์� เครืือข่่ายสมััชชาปฏิิรููปด้้านการจััดการทรััพยากร
เครืือข่่ายสื่่�อสารสุุขภาวะ เครืือข่่ายเด็็กไทยแก้้มใส เครืือข่่ายตลาดสีีเขีียว เครืือข่่ายเกษตรอิินทรีีย์์ เครืือข่่ายกรีีนเนอรี่่� ฯลฯ

อาทิิ สภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงานกิิจการเพื่่�อสัังคม ผู้้�ประกอบการธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม
ผู้้�ประกอบการรุ่่น
� ใหม่่ Startup ฯลฯ

งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

กลุ่มแผนงานอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาวะ

50.00

กลุ่มแผนงานความมั่นคงและความปลอดภัยในระบบ

99.50

อาหาร
การพัฒนาและบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ
รวม
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150.00
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แผน 15
แผนสร้างเสริม
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สรุุปสถานการณ์์และแนวโน้้ม
การสื่่อ� สารและขยายผลองค์์ความรู้้�เพื่่อ� สร้้างเสริิมความเข้้าใจสุุขภาวะ เป็็นกลยุุทธ์์สำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�เกิิดจากการผสานความรู้้� ประสบการณ์์
การขัับเคลื่่อ� นงานด้้านการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพของ สสส. และภาคีีเครืือข่่าย ร่่วมกัับการพััฒนารููปแบบ/นวััตกรรมการสื่่อ� สาร และการ
พััฒนากลไกการขยายผลองค์์ความรู้้�ให้้เข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมาย เพื่่�อสร้้างแรงบัันดาลใจ ความตระหนััก การรัับรู้้� ความเข้้าใจ และ
ทััศนคติิเชิิงบวกที่่�นำำ�ไปสู่่�การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมสุุขภาวะของประชาชนในวงกว้้าง
ด้้านพฤติิกรรมด้้านการเรีียนรู้้� และการรัับข้้อมููลของประชาชน
การพััฒนาอย่่างรวดเร็็วในยุุคดิิจิทัิ ลั ทั้้�งเทคโนโลยีีนวััตกรรม โครงสร้้างพื้้�นฐาน ประกอบกัับการเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคม โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 นัับเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงแบบก้้าวกระโดดส่่งผลต่่อการใช้้ชีีวิิต ทำำ�ให้้พฤติิกรรมของคน
ในสัังคมเปลี่่�ยนไปอย่่างฉัับพลัันในทุุกด้้าน เช่่น ปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์ทางสัังคม การทำำ�ธุรุ กิิจ และการเรีียนรู้้�ของคน ที่่�นำ�ม
ำ าซึ่่ง� ความท้้าทาย
และโอกาสในการพััฒนาสิ่่ง� ใหม่่ๆ จึึงต้้องมีีการปรัับตััวและพััฒนาทัักษะใหม่่ๆ ให้้ทันั กระแสโลก เพราะการเรีียนรู้้�ในอนาคต จำำ�เป็็น
ที่่�จะต้้องมีีการเรีียนรู้้�ตามทัักษะ เป้้าหมาย และศัักยภาพของแต่่ละบุุคคล ด้้วยการพััฒนาพื้้�นที่่� สื่่�อเพื่่�อการเรีียนรู้้�ที่่�นำำ�เครื่่�องมืือ
ทางดิิจิิทััล เข้้ามาช่่วยเสริิมศัักยภาพและทัักษะทางการเรีียนรู้้�ให้้มีีประสิิทธิิภาพ อีีกทั้้�งทิิศทางการเรีียนรู้้�ที่่�เปลี่่�ยนไปจากเดิิม
ที่่�ผู้้�เรีียนเป็็นเพีียงฝ่่ายรัับและเรีียนรู้้�สิ่่ง� ต่่างๆ แต่่ในโลกยุุคใหม่่ ด้้วยพลัังของเทคโนโลยีีที่่เ� ปิิดโอกาสให้้ใครก็็ตามสามารถผลิิตสร้้าง
ผลงานของตััวเองได้้เพีียงใช้้คอมพิิวเตอร์์และโปรแกรมในโทรศััพท์์มืือถืือ จึึงทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนเปลี่่�ยนบทบาทจากผู้้�รัับ (Passive)
เป็็นผู้้�สร้้าง (Active) ดัังนั้้�น พฤติิกรรมการเรีียนรู้้�ในโลกสมััยใหม่่จึึงเปลี่่�ยนให้้ผู้้�เรีียนกลายเป็็นผู้้�ผลิิต ผู้้�สร้้างสรรค์์ผลงาน
แทนการรัับการเรีียนด้้านเดีียว ดัังนั้้�น การมีีแพลตฟอร์์มการเรีียนรู้้�ที่่�หลากหลาย การที่่�ผู้้�เรีียนสามารถเลืือกสรรหััวข้้อการเรีียน
ที่่�ตัวั เองสนใจได้้ มีีรููปแบบการเรีียนรู้้�ที่่เ� ฉพาะเจาะจงเพื่่อ� พััฒนาจุุดแข็็งและลัักษณะเฉพาะของตน มากกว่่าการเรีียนในมาตรฐาน
แบบเดีียวกััน แนวโน้้มทางด้้านบููรณาการระหว่่างแพลตฟอร์์มออนไลน์์จะทำำ�ให้้เกิิดรููปแบบแพลตฟอร์์มการเรีียนรู้้�ที่่�มีีการผสม
ผสานมากขึ้้�น อาทิิ MOOCs หลัักสููตรออนไลน์์ที่่�มีีการใช้้แพลตฟอร์์มอื่่�น เพื่่�อสนัับสนุุนการเรีียนรู้้�โดยเผยแพร่่วีีดิิทััศน์์บนยููทููป
(YouTube) ใช้้เกมเพื่่�อดึึงดููดความสนใจในเนื้้�อหา หรืือการนำำ�เทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์ (AI) มาใช้้คััดเลืือกข้้อมููลที่่�เหมาะสม
หรืือเฉพาะเจาะจงกัับความสนใจของแต่่ละบุุคคล เป็็นต้้น
การเรีียนรู้้�ในโลกปััจจุุบัันเปิิดกว้้างไปสู่่�นอกห้้องเรีียน เพราะทั้้�งผู้้�เรีียน ผู้้�สอน และผู้้�ปกครอง สามารถแบ่่งปัันทรััพยากรต่่างๆ
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น เห็็นได้้จากการเติิบโตของหลัักสููตรออนไลน์์แบบเปิิดสำำ�หรัับมวลชน (Massive open online
courses) ที่่�เน้้นการเชื่่อ� มต่่อกัันและการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ระหว่่างผู้้�เรีียนผู้้�สอนที่่�มีคี วามรู้้�และประสบการณ์์หลากหลาย หรืือการ
ประยุุกต์์ใช้้แพลตฟอร์์มอื่่�นๆ เช่่น เกม สื่่�อสัังคม (YouTube, Facebook, Line) สำำ�หรัับการเรีียนรู้้�แบบแบ่่งปัันกัันมากขึ้้�น ทำำ�ให้้
ประชาชนมีีทางเลืือกในการเรีียนรู้้�ใหม่่ๆ ที่่�มีีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้้องการได้้มากขึ้้�น
พฤติิกรรมการบริิโภคสื่่�อในประเทศไทย
ข้้อมููลเชิิงลึึกเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมการบริิโภคสื่่�อในประเทศไทยในปีี 2563 พบว่่า สื่่�อโทรทััศน์์ยัังเป็็นสื่่�อที่่�เข้้าถึึงประชาชนได้้อย่่าง
กว้้างขวาง ในทุุกกลุ่่�มอายุุ ทุุกพื้้น� ที่่� และยัังเป็็นสื่่อ� ที่่ค� นไทยใช้้เวลาในแต่่ละวัันนานที่่สุ� ดุ /104 โดยคนไทยใช้้เวลาอยู่่�กับั ทีีวีโี ดยเฉลี่่ย�
4 ชั่่�วโมง 9 นาทีี (ปีี 2562 อยู่่�ที่่� 4 ชั่่�วโมง 7 นาทีี) ถััดมาคืือ อิินเทอร์์เน็็ต 3 ชั่่�วโมง 34 นาทีี (ปีี 2562 อยู่่�ที่่� 3 ชั่่�วโมง 18 นาทีี)
และวิิทยุุ 1 ชั่่�วโมง 52 นาทีี (ปีี 2562 อยู่่�ที่่� 2 ชั่่�วโมง 10 นาทีี) ปััจจััยหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้ปีี พ.ศ. 2563 ประชาชนรัับข้้อมููลจากสื่่�อ
โทรทััศน์์มากขึ้้น� เพราะต้้องการติิดตามข่่าวสาร โดยเฉพาะข่่าวซึ่่ง� เป็็นที่่�สนใจของสัังคม และสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค
โควิิด-19 ประกอบกัับการที่่�ประชาชนใช้้เวลาอยู่่�ที่่�บ้้านนานขึ้้�น และการปรัับพฤติิกรรมการใช้้ชีีวิิตและทำำ�งานที่่�บ้้านเป็็นหลััก
/104 Nielsen Media Thailand, “Thailand Webinar Media Wrap-Up 2020 and Beyond”, (2021), เข้้าถึึงได้้จาก: https://www.youtube.com/watch?v=YZLphXMnj4U
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สื่่�อดิิจิิทัลั เป็็นช่่องทางสื่่�อที่่�มีีการเติิบโตมากที่่�สุุด ทั้้�งในด้้านการเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายและงบประมาณค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับการสื่่�อสาร
จากผลสำำ�รวจพบว่่า ประชาชนไทยร้้อยละ 75 ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต โดยจำำ�นวนผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
จากปีี พ.ศ. 2556 จำำ�นวน 26 ล้้านคน เป็็นมีีผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต 50 ล้้านคนในปีี 2563 /105 โดยช่่องทางยููทููป (YouTube) จะเป็็น
ช่่องทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์ที่่�ประชาชนไทยใช้้งานมากที่่�สุุด โดยพบว่่า ประเทศไทยมีีผู้้�ใช้้งานอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 94.2 จากยอดผู้้�ใช้้งาน
อิินเทอร์์เน็็ต รองลงมาคืือ ช่่องทางเฟซบุ๊๊�ก (Facebook) อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 93.3 และช่่องทางแอปพลิิเคชัันไลน์์ (Line) อัันดัับที่่� 3
อยู่่�ที่่ร้� อ้ ยละ 86.2 นอกจากนั้้�น จากจำำ�นวนผู้้�ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตร้้อยละ 55 ที่่�ใช้้สื่อ�่ โซเชีียลในการค้้นหาข้้อมููลใหม่่เกี่่�ยวกัับแบรนด์์
และยัังคงมีีจำำ�นวนผู้้�ที่่�เผยแพร่่ข้้อมููลและมีีปฏิิสััมพัันธ์์ผ่่านสื่่�อออนไลน์์ถึึงร้้อยละ 95.1 ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่าพฤติิกรรมต่่างๆ ของ
ประชากรไทยอยู่่�ในโลกของการออนไลน์์มากขึ้้�น มีีการสื่่�อสาร การค้้นหา และรัับข้้อมููลข่่าวสารต่่างๆ มากขึ้้�น โดยเฉพาะข้้อมููล
ที่่�ตรงกัับความสนใจ ส่่งผลให้้การออกแบบข้้อมููลในการสื่่อ� สาร การออกแบบพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการต่่างๆ จะต้้องสอดคล้้อง
กัับแนวโน้้มเทคโนโลยีีและวิิถีชีี วิี ติ ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป โดยแนวโน้้มการใช้้งบประมาณผ่่านช่่องทางดิิจิทัิ ลั ในปีี พ.ศ. 2564 /106 ยัังคง
เป็็นแพลตฟอร์์มหลัักอย่่างเฟซบุ๊๊�ก (Facebook) โดยคาดการณ์์สัดส่
ั ว่ นงบประมาณกว่่าร้้อยละ 32 รองลงมา คืือ ยููทููป (YouTube)
ร้้อยละ 23 และ สื่่�อโซเชีียลอื่่�นๆ ร้้อยละ 9
สื่่�อยานพาหนะ และ สื่่�อนอกบ้้าน มีีแนวโน้้มการใช้้งบประมาณลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง จากผลกระทบของการปรัับพฤติิกรรมของ
กลุ่่�มประชาชนที่่�ในช่่วงการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ที่่�อาศััยในครััวเรืือนและมีีมาตรการการทำำ�งานจากที่่�บ้้าน (Work From
Home) มากยิ่่ง� ขึ้้น� โดยสื่่อ� ยานพาหนะมีีสัดส่
ั ว่ นการใช้้งบประมาณในภาพรวม ลดลงถึงึ ร้้อยละ 25 เมื่่อ� เทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกััน
ในปีีที่่�ผ่่านมา /107
สถานการณ์์การรัับรู้้�การดำำ�เนิินงาน และภาพลัักษณ์์ของ สสส.
การวิิจััยภาพลัักษณ์์องค์์กรเป็็นส่่วนสำำ�คััญในการบริิหารภาพลัักษณ์์ขององค์์กร (Corporate Image & Brand Management)
จากผลสำำ�รวจภาพลัักษณ์์ สสส. ประจำำ�ปีี 2563 ในภาพรวม พบว่่า ประชาชนรู้้�จััก สสส. มากถึึง ร้้อยละ 95.1 แต่่เมื่่�อสอบถาม
ถึงึ การดำำ�เนิินงาน ผลงานของ สสส. และภาคีีเครืือข่่าย ประชาชนรัับรู้้�ว่า่ สสส. ทำำ�งานเกี่่ย� วกัับการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพเพีียง ร้้อยละ
55 เท่่านั้้�น ถืือว่่ายัังอยู่่�ในระดัับที่่�ค่่อนข้้างน้้อย ซึ่่�งมีีผลต่่อโอกาสการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนที่่�ไม่่มากนััก
ในด้้านภาพลัักษณ์์ สสส. มีีคะแนนภาพรวมอยู่่�ที่่�ร้อ้ ยละ 85.3 อยู่่�ในเกณฑ์์ค่อ่ นข้้างดีีและสููงกว่่าองค์์กรคู่่�เทีียบอื่่น� ๆ ที่่�เป็็นองค์์กร
ด้้านสุุขภาพ และเมื่่�อพิิจารณาคะแนนภาพลัักษณ์์ในปีี 2563 พบว่่าคะแนนรวมด้้านภาพลัักษณ์์องค์์กรสููงขึ้้�นจากปีีก่่อน ซึ่่�งจาก
การวิิจัยั เชิิงคุุณภาพกลุ่่�มเป้้าหมายการดำำ�เนิินงานของ สสส. ให้้ความเห็็นไปในทิิศทางเดีียวกัันว่่า สสส. มีีบทบาทที่่�ชัดั เจนในการ
กระตุ้้�นให้้คนไทยมีีสุขุ ภาพดีี ทั้้�งรณรงค์์งดดื่่ม� เครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์หรืือสิ่่ง� เสพติิด การขัับขี่่ปล
� อดภััย อีีกทั้้�งยัังนำำ�เสนอข้้อมููลด้้าน
สุุขภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น การรัับมืือกัับโควิิด-19 การออกกำำ�ลัังกาย การเล่่นกีีฬา หรืือการเลืือกบริิโภคอาหาร โดยกลุ่่�ม
ภาคีีเครืือข่่าย และสื่่อ� มวลชน มองว่่า สสส. มีีความเข้้มแข็็งทางด้้านเครืือข่่าย โดดเด่่นเรื่่อ� งการบริิหารจััดการ และมีีธรรมาภิิบาล
ซึ่่�งล้้วนมีีส่่วนทำำ�ให้้คะแนนภาพลัักษณ์์ของปีี 2563 ยกระดัับสููงขึ้้�น
ในด้้านความพึึงพอใจ ผู้้�ที่่�มีส่ี ่วนร่่วมกัับ สสส. ทั้้�งประชาชน ภาคีีเครืือข่่าย และสื่่�อมวลชน มีีความพึึงพอใจต่่อการดำำ�เนิินงานของ
สสส. เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 84.1 เมื่่�อพิิจารณาถึึงภาพรวมของคะแนนความพึึงพอใจพบว่่ามีีคะแนนน้้อยกว่่าคะแนนความคาดหวััง
/105	สำำ�นัักงานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ, “ผลการสำำ�รวจข้้อมููลอิินเทอร์์เน็็ตในประเทศไทย”, (2564)
/106	สมาคมโฆษณาดิิจิิทััล (ประเทศไทย), Digital Advertising Spend 2020-2021, (2564)
/107	ข้้อมููลจาก Nielsen Media Research Thailand, Media Spending May 2021
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โดยประเด็็นที่่�มีีความห่่างของคะแนนมากที่่�สุุด 3 เรื่่�อง ได้้แก่่ การให้้คำำ�ปรึึกษาและคำำ�แนะนำำ�ที่่�สามารถนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้จริิง
การเป็็นองค์์กรสร้้างเสริิมสุุขภาพอย่่างสม่ำำ��เสมอ ต่่อเนื่่�อง และยั่่�งยืืน และการโฆษณาประชาสััมพัันธ์์อย่่างทั่่�วถึึง
ดัังนั้้�น จึึงจำำ�เป็็นที่่�ต้้องสื่่�อสารข้้อมููลการดำำ�เนิินงานของ สสส. และภาคีีเครืือข่่าย ที่่�สอดแทรกการดำำ�เนิินงานขององค์์กรเพื่่�อ
สะท้้อนภาพลัักษณ์์ของ สสส. ในทุุกชุุดข้้อมููลสื่่�อสารมากยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อให้้ประชาชนรัับรู้้� และเข้้าใจการดำำ�เนิินงานของ สสส.
ที่่�ถููกต้้องมากยิ่่ง� ขึ้้น� ขณะที่่�กลุ่่�มภาคีีเครืือข่่าย และสื่่�อมวลชน มีีความคาดหวัังให้้ สสส. ยกระดัับหน่่วยงานให้้เป็็น “จุุดศููนย์์กลาง
องค์์ความรู้้�ด้้านสุุขภาวะ” อย่่างจริิงจััง
ขณะที่่�บริิบทของประเทศไทยได้้เข้้าสู่่ก� ารพััฒนาเศรษฐกิิจยุุค 4.0 เทคโนโลยีีมีบี ทบาทสำำ�คัญ
ั ทั้้�งเศรษฐกิิจ สัังคม การดำำ�เนิินชีีวิติ
และสุุขภาพ ส่่งผลให้้สัังคมและประชาชนเข้้าสู่่�ชีีวิิตดิิจิิทััล (Digital life) ขณะที่่� สสส. ได้้มีีการปรัับโครงสร้้างและแนวทาง
การดำำ�เนิินงานที่่ร� องรัับเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลม
ั ากขึ้้น� (Digital transformation) รวมไปถึงึ กระบวนการสื่่อ� สารของ สสส. ดัังนั้้น� จึึงจำำ�เป็็น
ต้้องยกระดัับการสื่่�อสารที่่�เน้้น “สร้้างการรัับรู้้�ในรููปแบบที่่�หลากหลายทุุก Digital platform” เพื่่�อตอบสนองต่่อพฤติิกรรม
การรัับรู้้�ข่่าวสารในยุุคดิิจิทัิ ัล โดยมุ่่�งให้้ความสำำ�คััญกัับการสื่่�อสารเพื่่�อสนัับสนุุน “การขัับเคลื่่�อนนโยบายการสร้้างเสริิมสุุขภาพ”
ของ สสส. และภาคีีเครืือข่่ายทั้้ง� 15 แผน เพื่่อ� สร้้างการรัับรู้้� สร้้างความเข้้าใจ นำำ�ไปสู่่ก� ารเกิิดแนวคิิดเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมที่่�เอื้้อ� ต่่อ
การสร้้างเสริิมสุุขภาพ
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
ด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ที่่�มีีการระบาดใหญ่่ (Pandemic) ไปทั่่�วโลก ทวีีความรุุนแรงในหลายประเทศ
รวมถึงึ ประเทศไทย ซึ่่ง� ส่่งผลกระทบต่่อสภาพเศรษฐกิิจ สัังคม การดำำ�เนิินชีีวิติ รวมถึงึ สุุขภาพทั้้�งด้้านร่่างกายและจิิตใจของประชาชน
ในประเทศ โดยคณะกรรมการโรคติิดต่่อแห่่งชาติิ ได้้เห็็นชอบให้้โรคโควิิด-19 เป็็นโรคติิดต่่ออัันตราย ลำำ�ดัับที่่� 14 ตาม
พระราชบััญญััติิโรคติิดต่่อ พ.ศ. 2558 และมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มีีนาคม 2563 ทั้้�งนี้้� ในช่่วงวิิกฤตการแพร่่ระบาดที่่�ผ่่านมา
ได้้มีีข้้อมููลและแนวทางการปฏิิบััติิที่่�เผยแพร่่สู่่�สัังคมจำำ�นวนมาก ซึ่่�งข้้อมููลเหล่่านั้้�นมีีทั้้�งข้้อมููลที่่�ถููกต้้องและไม่่ถููกต้้อง
ตามหลัักการควบคุุมโรคระบาด รวมทั้้�งยัังขาดข้้อมููลสำำ�คััญที่่�มีีความจำำ�เป็็นต้้องสื่่�อสารให้้ความรู้้�สู่่�สัังคม แผนสร้้างเสริิมความ
เข้้าใจสุุขภาวะจึึงได้้ดำ�ำ เนิินการเชิิงรุุก พััฒนาการสื่่อ� สารรณรงค์์ สร้้างความรู้้� ความเข้้าใจ และแนวทางปฏิิบัติั ที่่ิ ถูู� กต้้องและจำำ�เป็็น
ผ่่านการสื่่�อสารในรููปแบบต่่างๆ และหลากหลายช่่องทางทั้้�งสื่่�อสัังคมออนไลน์์ สื่่�อโทรทััศน์์ และพื้้�นที่่�สื่่�อกลางแจ้้ง โดยร่่วมกัับ
แผนงานต่่างๆ ของ สสส. ภาคีีเครืือข่่าย และหน่่วยงาน องค์์กรต่่างๆทั้้ง� ภาครััฐ และเอกชน เพื่่อ� ให้้เกิิดความตระหนััก ความร่่วมมืือ
ในการป้้องกััน และมุ่่�งสร้้างการปรัับตััวให้้กับั ประชาชน เป็็นการหนุุนเสริิม สนัับสนุุนมาตรการลดการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
ของประเทศ
จุุดเน้้นของแผน
1.	พััฒนากลไกการจััดระบบฐานข้้อมููลโดยใช้้เครื่่�องมืือดิิจิิทััล สำำ�หรัับรวบรวมข้้อมููลเนื้้�อหาสุุขภาวะ และข้้อมููลกลุ่่�มเป้้าหมาย
เพื่่อ� สัังเคราะห์์ และสื่่อ� สารข้้อมููลให้้สอดคล้้องกัับลัักษณะ ความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมาย รวมทั้้�งพลวััตและบริิบททางสัังคม
เพื่่�อสร้้างโอกาสการเข้้าถึึงข้้อมููล/องค์์ความรู้้�สุุขภาวะ และลดช่่องว่่างความเหลื่่�อมล้ำำ�� ทางสุุขภาพ
2. บริิหารจััดการและพััฒนาเนื้้อ� หา สื่่อ� รณรงค์์ กระบวนการเรีียนรู้้� และการสื่่อ� สารการดำำ�เนิินงานสร้้างเสริิมสุขุ ภาพและภาพลัักษณ์์
ของ สสส. ด้้วยการประสาน คััดสรรองค์์ความรู้้�จาก 14 แผน และภาคีีเครืือข่่ายที่่�เหมาะสมกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย และสอดคล้้อง
	กัับทิิศทางและเป้้าหมายระยะ 10 ปีี (พ.ศ. 2565-2574)
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3.	พััฒนาช่่องทางการเข้้าถึึงเนื้้�อหาและการจััดระบบเนื้้�อหาให้้สามารถสืืบค้้นและประยุุกต์์เพื่่�อเผยแพร่่งานสร้้างเสริิมสุุขภาพ
ตามกลุ่่�มเป้้าหมายต่่างๆ
4.	สร้้างกลไกสนัับสนุุนเชิิงรุุกเพื่่�อให้้พัันธมิิตรเครืือข่่ายสามารถเข้้ามาร่่วมใช้้ข้้อมููลสุุขภาวะไปขยายผลในกลุ่่�มเป้้าหมายของ
	พัันธมิิตรเครืือข่่าย
5.	พััฒนาการสื่่อ� สารรณรงค์์เพื่่อ� ป้้องกัันและลดผลกระทบทางสุุขภาพ ตลอดจนเยีียวยาผู้้�ที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบจากปััญหาอุุบัติั ใิ หม่่
และปััจจััยเสี่่�ยงอื่่�น โดยเฉพาะการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 รวมทั้้�งสร้้างค่่านิิยมการปรัับเปลี่่�ยน ชีีวิิตวิิถีีใหม่่ (New
normal) โดยบููรณาการร่่วมกัับแผนต่่างๆ ของ สสส. ภาคีีเครืือข่่าย และหน่่วยงาน องค์์กรต่่างๆ ทั้้�งภาครััฐ และเอกชน
เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้�วััดหลััก

1

3

5

เกิิดกลไกการจััดการข้้อมููลของกลุ่่�มเป้้าหมาย
โดยใช้้เครื่่�องมืือดิิจิิทััล เพื่่�อสื่่�อสารสุุขภาวะ
ให้้สอดคล้้องกัับลัักษณะและความต้้องการ
ของกลุ่่�มเป้้าหมาย

เกิิดกลไกการสนัับสนุุนการเรีียนรู้้�ของพัันธมิิตร
เครืือข่่ายสุุขภาวะ โดยใช้้เครื่่�องมืือดิิจิิทััล
เพื่่�อสร้้างโอกาสการเข้้าถึึง การแลกเปลี่่�ยน
และนำำ�แนวคิิด/องค์์ความรู้้�สุุขภาวะ ของ สสส.
ไปใช้้ขยายฐานผู้้�รัับประโยชน์์
การสร้้างกระบวนการสื่่�อสารเพื่่�อให้้สื่่�อมวลชนรัับรู้้�
ข้้อมููลการสร้้างเสริิมสุุขภาพของ สสส.
และภาคีีเครืือข่่าย โดยมีีสื่่�อมวลชนนำำ�ไป
เผยแพร่่ต่่อ ไม่่น้้อยกว่่า

ร้้อยละ 50

7
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2

ประชาชนทั่่�วไปรัับรู้้�โครงการรณรงค์์สร้้างเสริิม
สุุขภาวะ จากทุุกช่่องทางโดยเฉลี่่�ย ไม่่น้้อยกว่่า

ร้้อยละ 50
4

6

การใช้้งานแพลตฟอร์์ม เช่่น Website Facebook
YouTube Line เพื่่�อสื่่�อสารสุุขภาวะ เพิ่่�มขึ้้�น

ร้้อยละ 25

ประชาชนกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�รัับประโยชน์์จากบริิการ
และผลิิตภััณฑ์์นวััตกรรมสุุขภาวะของศููนย์์กิิจการ
สร้้างสุุข มีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้�น อย่่างน้้อย

ร้้อยละ 50

มีีหน่่วยงาน องค์์กร ร่่วมใช้้ประโยชน์์จากบริิการและผลิิตภัณ
ั ฑ์์นวััตกรรมสุุขภาวะของศููนย์์กิิจการสร้้างสุุข อย่่างน้้อย

50 องค์์กร
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แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตััวชี้้�วััดร่่วม
เกิิดชุุดความรู้้� สื่่�อ หรืือกระบวนการส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�เพื่่�อสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนงานในประเด็็นสุุขภาพจิิต อย่่างน้้อย 2 กรณีี
โดยร่่วมกัับแผนควบคุุมปััจจััยเสี่่�ยงทางสุุขภาพ และแผนระบบสื่่�อและวิิถีีสุุขภาวะทางปััญญา
วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่�อพััฒนาเนื้้�อหา สื่่�อ และกระบวนการสร้้างเสริิมสุุขภาพที่่�เหมาะสมกัับบริิบทของพื้้�นที่่�และกลุ่่�มเป้้าหมาย
2. เพื่่อ� พััฒนากลไกการจััดระบบฐานข้้อมููลสุุขภาพและพััฒนาแพลตฟอร์์มเพื่่อ� การเข้้าถึึงชุุดข้อ้ มููล/ข่่าวสารสุุขภาวะ ของ สสส.
3. เพื่่�อสื่่�อสารการดำำ�เนิินงานสร้้างเสริิมสุุขภาพของ สสส. เพื่่�อส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ของ สสส. อัันนำำ�ไปสู่่�ความเชื่่�อมั่่�นในการ
	สื่่�อสารสุุขภาพของ สสส.
แนวทางการดำำ�เนิินงาน
กลุ่่�มเป้้าหมาย
1.	ประชาชนทั่่�วไปและกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�มีีพฤติิกรรมเสี่่�ยงด้้านสุุขภาพตามทิิศทางและเป้้าหมายระยะ 10 ปีี (พ.ศ. 2565-2574)
โดยกำำ�หนดลัักษณะกลุ่่�มเป้้าหมายให้้สอดคล้้องตามยุุทธศาสตร์์ของแต่่ละประเด็็น
2.	ประชาชนที่่�มีีความสนใจด้้านสุุขภาพ ผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง (Change agent) และผู้้�ที่่�มีีอิิทธิิพลทางความคิิด (Influencer)
	ต่่อกลุ่่�มเป้้าหมายต่่างๆ อาทิิ สื่่�อสัังคมออนไลน์์ บุุคคลที่่�มีีชื่่�อเสีียง บุุคลากร ในสถานศึึกษา ผู้้�นำำ�ในองค์์กรปกครองท้้องถิ่่�น
กลุ่่�มแกนนำำ�ในชุุมชน รวมถึึงภาคีีเครืือข่่ายการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
3.	ผู้้�ตััดสิินใจเชิิงนโยบาย และสื่่�อมวลชน
ยุุทธ์ศ
์ าสตร์์การดำำ�เนิินงาน
แผนสร้้างเสริิมความเข้้าใจสุุขภาวะได้้กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์การดำำ�เนิินงานตามยุุทธศาสตร์์ของทิิศทางและเป้้าหมายระยะ 10 ปีี
(พ.ศ. 2565-2574) ในด้้านการมุ่่�งเพิ่่�มขีีดความสามารถในการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมสุุขภาวะของประชากร ตามเป้้าหมายเชิิง
ยุุทธศาสตร์์ 7 + 1 ของ สสส. พร้้อมกัับสร้้างการรัับรู้้�ผลลััพธ์์จากการดำำ�เนิินงานที่่�สะท้้อนภาพลัักษณ์์ขององค์์กร เพื่่อ� ให้้เกิิดความ
เชื่่อ� ถืือในสื่่อ� และกระบวนสร้้างเสริิมสุขุ ภาพของ สสส. ด้้วยยุุทธศาสตร์์การสื่่อ� สารเพื่่อ� การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม (Opportunities,
Ability and Motivation: OAM) ดัังนี้้�
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ประชาชน
มีขีดความสามารถ
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาวะ
การสร้างการรับรู้ผลลัพธ์จากการดําเนินงาน ที่สะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กร
เพื่อให้เกิดความเชื่อถือในสื่อและกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.

Opportunities

Ability

Motivation

การสร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
ประสบการณ์ตรงด้านสุขภาวะ
และผลลัพธ์ที่สะท้อนภาพลักษณ์
แก่กลุ่มเป้าหมาย

การเพิ่มทักษะและขีดความสามารถ
ของกลุ่มเป้าหมาย ที่เหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่และประชากร

การสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก
ค่านิยมของสังคม
ในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ด้านสุขภาวะระดับบุคคล

กลุ่มแผนงาน
การเรียนรู้สุขภาวะ

กลุ่มแผนงาน
การตลาดเพื่อสังคม

กลุ่มแผนงาน
สื่อสารองค์กร

กลุ่มแผนงาน
กิจการสร้างสุข

กลุ่มแผนงานบริหารจัดการ
อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

1.	สร้้างโอกาสการเข้้าถึงึ ข้้อมููลข่่าวสาร องค์์ความรู้้� ประสบการณ์์ตรงด้้านการสร้้างเสริิมสุขุ ภาวะ และผลลััพธ์์จากการดำำ�เนิินงาน
	ที่่�สะท้้อนภาพลัักษณ์์องค์์กร สู่่�กลุ่่�มเป้้าหมาย เพื่่�อให้้เกิิดการรัับรู้้� ความเข้้าใจ และมีีความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพเฉพาะบุุคคล
2. เพิ่่�มทักั ษะ และขีีดความสามารถของประชาชนกลุ่่�มเป้้าหมาย ด้้วยสื่่อ� และกระบวนการการเรีียนรู้้�สร้้างเสริิมสุขุ ภาพที่่�ถููกต้้อง
เหมาะสมตามบริิบทและพลวััตของพื้้�นที่่�และกลุ่่�มประชากร
3.	สร้้างแรงบัันดาลใจเชิิงบวกและค่่านิิยมของสัังคมในการสร้้างเสริิมสุขุ ภาวะ นำำ�ไปสู่่ค� วามตระหนัักและการเปลี่่�ยนแปลงทััศนคติิ
ระดัับบุุคคล
กลุ่่�มแผนงาน
1.
2.
3.
4.
5.

กลุ่่�มแผนงานการเรีียนรู้้�สุุขภาวะ
กลุ่่�มแผนงานการตลาดเพื่่�อสัังคม
กลุ่่�มแผนงานสื่่�อสารองค์์กร
กลุ่่�มแผนงานกิิจการสร้้างสุุข
กลุ่่�มแผนงานบริิหารจััดการอาคารศููนย์์เรีียนรู้้�สุุขภาวะ

กลุ่่�มแผนงานการเรีียนรู้้�สุุขภาวะ
กลุ่่�มแผนงานการเรีียนรู้้�สุุขภาวะ มุ่่�งเน้้นการใช้้ทุุนความรู้้�ของ สสส. เป็็นคลัังความรู้้�ด้้านสุุขภาวะ และพััฒนากลไก แพลตฟอร์์ม
ระบบสนัับสนุุนการเรีียนรู้้�และการส่่งต่่อ ขยายผลองค์์ความรู้้� ที่่�เหมาะสม สอดคล้้องกัับการนำำ�ไปพััฒนาทัักษะชีีวิติ และขีีดความ
สามารถในการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมสุุขภาวะของประชาชนกลุ่่�มเป้้าหมาย และร่่วมชี้้�นำำ� กำำ�หนดทิิศทางวิิถีีสุุขภาวะของคนไทย
พร้้อมกัับพััฒนารููปแบบการสื่่อ� สาร/กระบวนการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ และช่่องทางการเข้้าถึงึ เพื่่อ� ขยายฐานผู้้�รับั ประโยชน์์ ให้้ครอบคลุุม
เหมาะสมกัับพลวััตเชิิงพื้้�นที่่�และกลุ่่�มเป้้าหมายได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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แนวทางการดำำ�เนิินงาน
1.	สำำ�รวจวิิจัยั ศึึกษา วิิเคราะห์์แนวโน้้ม สถานการณ์์ พฤติิกรรม ความสนใจ และความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมาย ครอบคลุุมข้อ้ มููล
	ทััศนคติิ พฤติิกรรม รููปแบบการเรีียนรู้้�ที่่ส� อดคล้้องกัับความต้้องการ (Insight) ของกลุ่่�มเป้้าหมาย และสัังเคราะห์์ข้อ้ มููลใหม่่ๆ
เพื่่อ� นำำ�มาใช้้ในการกำำ�หนดแนวทาง สนัับสนุุนการบริิหารจััดการองค์์ความรู้้� การพััฒนากลไก/แพลตฟอร์์ม/รููปแบบการสื่่อ� สาร
และ/หรืือกระบวนการสร้้างเสริิมประสบการณ์์การเรีียนรู้้�สุุขภาวะ ตลอดจนช่่องทางการเข้้าถึึง/การขยายผลองค์์ความรู้้�สู่่�
แต่่ละกลุ่่�มเป้้าหมาย เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายตามทิิศทางและเป้้าหมายระยะ 10 ปีี (พ.ศ. 2565-2574)
2. บริิหารจััดการองค์์ความรู้้� และพััฒนากลไก/แพลตฟอร์์ม/ระบบสนัับสนุุนการเรีียนรู้้�และการส่่งต่่อ ขยายผลองค์์ความรู้้�สุุขภาวะ
รวมถึึงการจััดการฐานข้้อมููล ด้้วยการรวบรวม คััดกรอง สัังเคราะห์์ จััดระบบเนื้้�อหา โดยเชื่่�อมกัับคลัังข้้อมููลของ สสส. เพื่่�อ
เพิ่่�มการใช้้ประโยชน์์จากชุุดความรู้้� เครื่่�องมืือ สื่่�อต่่างๆ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สอดคล้้องกัับพฤติิกรรม ความสนใจของกลุ่่�ม
เป้้าหมายแต่่ละกลุ่่�ม
3.	พััฒนารููปแบบการสื่่อ� สาร และ/หรืือกระบวนการเรีียนรู้้�สร้้างเสริิมประสบการณ์์ด้ว้ ยการคััดสรรองค์์ความรู้้�ในประเด็็นต่่างๆ
	มาสกััดและสรุุปสาระสำำ�คัญ
ั ของเนื้้�อหาแล้้วเรีียบเรีียงและนำำ�เสนอให้้น่า่ สนใจ ตลอดจนพััฒนาแนวคิิด วิิธีกี ารนำำ�เสนอเนื้้�อหา
การสื่่อ� สาร กระบวนการการเรีียนรู้้�ในรููปแบบที่่�หลากหลาย สอดคล้้องกัับแต่่ละกลุ่่�มเป้้าหมาย อาทิิ สื่่อ� สิ่่ง� พิิมพ์์ สื่่อ� มััลติมีิ เี ดีีย
	ชุุดสื่่�อการเรีียนรู้้� (Knowledge Package/ Toolkits) นิิทรรศการ กิิจกรรม โปรแกรมการเรีียนรู้้� การศึึกษาดููงาน โครงการ
	กิิจกรรมเชิิงสร้้างสรรค์์ต่่างๆ เพื่่�อให้้แกนนำำ�/ผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง ตลอดจนประชาชนกลุ่่�มเป้้าหมายเกิิดความรอบรู้้�ด้้าน
	สุุขภาพ (Health literacy) สามารถนำำ�องค์์ความรู้้�ไปประยุุกต์์ใช้้ต่่อยอดและขยายผลได้้
4.	พััฒนากลไกสนัับสนุุนเชิิงรุุก และ/หรืือช่่องทางการเข้้าถึึงที่่�เหมาะสมกัับการขยายผลองค์์ความรู้้�สุุขภาวะ เพื่่�อให้้การส่่งต่่อ/
ขยายผลองค์์ความรู้้�สุุขภาวะ ครอบคลุุม เข้้าถึึง และเหมาะสมกัับแต่่ละกลุ่่�มเป้้าหมาย โดยคำำ�นึึงถึึงพลวััตเชิิงพื้้�นที่่�และกลุ่่�ม
	ประชากร อาทิิ พััฒนากลไกการจััดระบบสนัับสนุุนการสื่่อ� สารสุุขภาวะที่่เ� หมาะสมกัับแต่่ละกลุ่่�มเป้้าหมาย พััฒนาระบบสนัับสนุุน
การเรีียนรู้้�ในรููปแบบออนไลน์์ (Online learning) ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การใช้้ประโยชน์์จากชุุดความรู้้� สสส. เพื่่�อสร้้างความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพ (Health literacy) ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ตลอดจนพััฒนากลไกขยายผลองค์์ความรู้้�สุุขภาวะเชิิงรุุกผ่่านความ
	ร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรเครืือข่่าย ผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง (Change agent) ในการร่่วมดำำ�เนิินการขยายฐานผู้้�รัับประโยชน์์ สร้้าง
การรัับรู้้�และเพิ่่�มขีีดความสามารถในการสร้้างเสริิมสุุขภาวะให้้แก่่สาธารณชน
5.	พััฒนากลไกสนัับสนุุนกลางในการติิดตามและการประเมิินผลการดำำ�เนิินการกัับพัันธมิิตรเครืือข่่ายผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง
เพื่่�อให้้เกิิดกลไกการทำำ�งาน การวััดผลร่่วมกัันและเกิิดรููปแบบที่่�สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินงาน
กลุ่่�มแผนงานการตลาดเพื่่�อสัังคม
กลุ่่�มแผนงานการตลาดเพื่่�อสัังคม เป็็นอีีกหนึ่่�งเครื่่�องมืือสำำ�คััญในงานสร้้างเสริิมสุุขภาวะ และการสร้้างแนวคิิดของวิิถีีสุุขภาวะให้้
เกิิดขึ้้น� ทั้้ง� โดยตรงและโดยอ้้อมไปยัังกลุ่่�มเป้้าหมายและประชาชนโดยรวม ซึ่่ง� การกำำ�หนดทิิศทางและเป้้าหมายในงานการตลาดเพื่่อ�
สัังคมมีีความสอดคล้้องกัับทิิศทางและเป้้าหมายการวางยุุทธศาสตร์์งานหลัักขององค์์กร โดยกลุ่่�มแผนงานสื่่�อสารการตลาดเพื่่�อ
สัังคม มีีหน้้าที่่�วางแผนกลยุุทธ์์และออกแบบแผนงานการตลาดที่่�สอดคล้้องกัับพลวััตเชิิงพื้้�นที่่�และกลุ่่�มเป้้าหมาย พร้้อมกัับ
การนำำ�เสนอนวััตกรรม หรืือชุุดความรู้้�ใหม่่ที่่�สนับั สนุุนการเปลี่่�ยนแปลงทััศนคติิและพฤติิกรรมของกลุ่่�มเป้้าหมาย นอกจากนั้้น� ยััง
ให้้ความสำำ�คััญกัับการเชื่่�อมประสานเครืือข่่ายพัันธมิิตร เพื่่�อร่่วมดำำ�เนิินการพััฒนาและเผยแพร่่สื่่�อรณรงค์์สร้้างเสริิมสุุขภาพเพื่่�อ
สร้้างแรงจููงใจในการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมและวิิถีีชีีวิิตสุุขภาวะแก่่สาธารณชนในวงกว้้าง
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แนวทางการดำำ�เนิินงาน
1. วางแผนกลยุุทธ์์การสื่่�อสารและออกแบบสร้้างสรรค์์สื่่�อรณรงค์์สร้้างเสริิมสุุขภาพ ด้้วยการวิิเคราะห์์และพััฒนาโจทย์์การ
	สื่่อ� สาร ร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการพััฒนาโจทย์์หรืือแนวทางสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง ประกอบด้้วย (1) นัักวิิชาการ
	ผู้้�เชี่่ย� วชาญในประเด็็นที่่ต้� อ้ งการสื่่อ� (2) สำำ�นักั ผู้้�รับั ผิิดชอบประเด็็น และภาคีีเครืือข่่าย เพื่่อ� หาข้้อสรุุปชุดข้
ุ อ้ มููลความรู้้�ที่่ชั� ดั เจน
จากนัักวิิชาการและภาคีี รวมถึึงโจทย์์และเนื้้�อหาความรู้้�ที่่�สำำ�คััญที่่�มีีความถููกต้้องในหลัักวิิชาการ เพื่่�อนำำ�ไปออกแบบกลยุุทธ์์
ในการสื่่อ� สาร และออกแบบสร้้างสรรค์์ชิ้้น� งานสื่่อ� สารที่่มี� คี วามชััดเจน ถููกต้้อง น่่าสนใจ จนนำำ�ไปสู่่ก� ารแนวคิิดในการปรัับเปลี่่�ยน
	พฤติิกรรมของกลุ่่�มเป้้าหมายตามที่่�กำ�ำ หนดไว้้
2.	จััดหาและบริิหารจััดการช่่องทางการสื่่�อสารให้้เข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมาย โดยการศึึกษาแนวโน้้มพฤติิกรรมการรัับสื่่�อของกลุ่่�ม
เป้้าหมายที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปในแต่่ละช่่วงเวลา ซึ่่�งมีีความแตกต่่างกัันไปตามบริิบท เช่่น ลัักษณะทางประชากร พื้้�นที่่� วิิถีีชีีวิิต
และความสนใจของกลุ่่�มเป้้าหมาย
3.	บููรณาการฐานข้้อมููลการตลาดเพื่่�อสัังคม และพััฒนาแพลตฟอร์์มการเข้้าถึึงข้้อมููลการสร้้างเสริิมสุุขภาพ และระบบการเก็็บ
	ข้้อมููลกลุ่่�มเป้้าหมายและข้้อมููลเชิิงลึึกของกลุ่่�มเป้้าหมาย (Target’s insight) เพื่่อ� สัังเคราะห์์ และออกแบบสร้้างสรรค์์สื่อ�่ สาร
	ข้้อมููลให้้สอดคล้้องกัับลัักษณะและความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมายตามพลวััตและบริิบทของสัังคมของกลุ่่�มเป้้าหมาย รวมทั้้�ง
ใช้้เพื่่�อการติิดตามประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน
กลุ่่�มแผนงานสื่่�อสารองค์์กร
กลุ่่�มแผนงานสื่่�อสารองค์์กร มีีพัันธกิิจในการสื่่�อสารการดำำ�เนิินงานสร้้างเสริิมสุุขภาพของ สสส. และภาคีีเครืือข่่ายทั้้�งในด้้าน
การลดปััจจััยเสี่่�ยงหลััก ปััจจััยเสี่่�ยงรอง และสร้้างปััจจััยแวดล้้อมส่่งเสริิมสุุขภาพตามการดำำ�เนิินงานของ สสส. ทั้้�ง 15 แผน
เพื่่�อให้้บรรลุุทิิศทางและเป้้าหมาย ระยะ 10 ปีี (พ.ศ. 2565-2574) ของ สสส. และสอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิระยะ 20 ปีี
(พ.ศ. 2561-2580) ของรััฐบาล ภายใต้้ยุุทธศาสตร์์การเสริิมสร้้างให้้คนไทยมีีสุุขภาวะที่่�ดีี ดัังนั้้�น การสื่่�อสารการดำำ�เนิินงาน
และผลงานสร้้างเสริิมสุขุ ภาพของ สสส. และภาคีีเครืือข่่าย ทั้้�ง 15 แผน ไปยัังทุุกกลุ่่�มเป้้าหมาย เพื่่อ� สร้้างการรัับรู้้� เข้้าใจ วิิสัยั ทััศน์์
พัันธกิิจ และภาพลัักษณ์์ของ สสส. ในการเป็็น “องค์์กรนวััตกรรมสานพลัังสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ” (Innovative organization that
collaborates to empower better health) ตลอดจนเกิิดแนวคิิดการเปลี่่�ยนพฤติิกรรม จึึงเป็็นกุุญแจสำำ�คัญ
ั ในการขัับเคลื่่อ� น
กลไกการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพของประเทศ ที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดความร่่วมมืือและเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คัญ
ั ในการขยายผลต้้นแบบการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ
นำำ�ไปสู่่�การสร้้างสัังคมสุุขภาวะอย่่างยั่่�งยืืน
แนวทางการดำำ�เนิินงาน
1.	สนัับสนุุนการสื่่�อสารข้้อมููลสุุขภาพแบบครบวงจร โดยประชุุมร่่วมกัับสำำ�นััก ภาคีีเครืือข่่าย ร่่วมกัันกำำ�หนดประเด็็น วางแผน
และรวบรวมข้้อมููลกิิจกรรมและการดำำ�เนิินงานต่่างๆ ขององค์์กร นำำ�มาพััฒนา “ชุุดข้้อมููลสร้้างเสริิมสุุขภาพ” ครอบคลุุมทั้้�ง
15 แผน ที่่�ทัันสถานการณ์์ และกลุ่่�มเป้้าหมายให้้ความเชื่่�อถืือ
2.	พััฒนากระบวนการส่่งต่่อข้้อมููลไปยัังกลุ่่�มเป้้าหมายอย่่างรวดเร็็ว เป็็นระบบ มีีประสิิทธิิภาพ และกำำ�หนดประเด็็นการสื่่อ� สาร
	ที่่�เข้้มแข็็ง พร้้อมสอดแทรกข้้อมููลการสื่่�อสารองค์์กร เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของ สสส.
3. แสวงหาความร่่วมมืือและสร้้างความสััมพัันธ์์ ร่่วมกัับกลุ่่�มนิิติิบััญญััติิ สื่่�อมวลชน เพื่่�อวางแนวทางในการทำำ�งานสร้้างเสริิม
ความเข้้าใจรููปแบบการทำำ�งานในลัักษณะกองทุุน สสส. ที่่�มุ่่�งให้้สัังคมไทยมีีสุุขภาวะที่่�ดีีอย่่างยั่่�งยืืน

220

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่่�มแผนงานกิิจการสร้้างสุุข
กลุ่่�มแผนงานกิิจการสร้้างสุุข มีีพันั ธกิิจในการสร้้างเสริิมสุขุ ภาวะผ่่านการดำำ�เนิินงานในรููปแบบธุุรกิิจ โดยการถ่่ายทอดการเรีียนรู้้�
การสร้้างประสบการณ์์ตรง และการพััฒนาทัักษะต่่างๆ ผ่่านการให้้บริิการ และผลิิตภััณฑ์์นวััตกรรมสุุขภาวะ ที่่�เกิิดจากการ
ดำำ�เนิินงานของ สสส. และภาคีีเครืือข่่าย ด้้วยการพััฒนาธุุรกิิจสุุขภาวะสู่่ก� ลุ่่�มเป้้าหมายหลััก 2 กลุ่่�ม คืือ (1) กลุ่่�มธุุรกิิจกัับผู้้�บริิโภค
(Business to Customer) ที่่�แบ่่งกลุ่่�มเป้้าหมายตามช่่วงวััย อาทิิ วััยทำำ�งาน (Millennial: อายุุ 25 ถึึง 40 ปีี) เด็็ก เยาวชน
(Generation Z: อายุุ 6 – 24 ปีี) ผู้้�ปกครอง และ ผู้้�สููงอายุุ (2) กลุ่่�มธุุรกิิจกัับธุุรกิิจ (Business to Business) เพื่่�อเป็็นการขยาย
ฐานกลุ่่�มผู้้�รัับประโยชน์์ให้้กว้้างขึ้้�น อาทิิ กลุ่่�มสมาคมและสมาพัันธ์์ กลุ่่�มการตลาดแนวดิ่่�ง (Vertical Markets) กลุ่่�มสถานศึึกษา
และเพื่่อ� ให้้สามารถเข้้าถึงึ วิิถีสุี ขุ ภาวะของประชาชนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ จึึงได้้มีกี ารออกแบบกระบวนการ รวบรวม สัังเคราะห์์
จััดระบบองค์์ความรู้้� และช่่องทางการสื่่อ� สารที่่�เหมาะสมเพื่่อ� เข้้าถึึงผู้้�รับั ประโยชน์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและการสร้้างประสบการณ์์
ที่่�สามารถใช้้งานได้้จริิงเพื่่�อให้้ผู้้�รัับประโยชน์์สามารถรัับรู้้� เข้้าใจ และนำำ�ไปปรัับใช้้เพื่่�อการมีีสุุขภาวะที่่�ดีีอย่่างยั่่�งยืืน
นอกจากนี้้� วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ที่่�ต้้องบรรลุุเป้้าหมายใน 3 ปีี (พ.ศ. 2565-2567) คืือ การสร้้างธุุรกิิจด้้วยการออกแบบ
กระบวนการทางธุุรกิิจที่่�เน้้นผู้้�ใช้้บริิการเป็็นศููนย์์กลาง พร้้อมขยายธุุรกิิจให้้เติิบโตขึ้้�น โดยมีีการเติิบโตของรายได้้ร้้อยละ 20–30
ต่่อปีี รวมถึึงการมีีจำำ�นวนพัันธมิิตรเครืือข่่ายร่่วมดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�น และผู้้�รัับประโยชน์์เพิ่่�มมากขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งในรููปแบบ
กลุ่่�มธุุรกิิจกัับผู้้�บริิโภค (Business to Customer) และกลุ่่�มธุุรกิิจกัับธุุรกิิจ (Business to Business) ด้้วยการพััฒนาแพลตฟอร์์ม
ที่่�ครบวงจรที่่�สามารถนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ บริิการ และทางออกสุุขภาวะที่่�หลากหลาย และเหมาะสมกัับวิิถีีชีีวิิตทุุกรููปแบบของ
ประชาชน เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายสููงสุุดในการเป็็นที่่�หนึ่่�งในใจผู้้�บริิโภค (Top of mind) ด้้านสุุขภาวะ
		
แนวทางการดำำ�เนิินงาน
1.	พััฒนาธุุรกิิจเพื่่อ� การดำำ�เนิินงานกัับกลุ่่�มธุุรกิิจ (Business to Business) โดยรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นในรููปแบบการพบปะ
เพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์ และค้้นหาความต้้องการของผู้้�รัับประโยชน์์ เพื่่�อการออกแบบแนวทางและกระบวนการที่่�เหมาะสม
	กัับผู้้�รัับประโยชน์์
2. การดำำ�เนิินงานในรููปแบบดิิจิิทััลแพลตฟอร์์ม (Digital Platform) มุ่่�งพััฒนากระบวนการจััดการธุุรกิิจแบบพาณิิชย์์
	อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Commerce) ให้้สอดคล้้องกัับเส้้นทางของผู้้�บริิโภค (Customer Journey) ผู้้�ใช้้บริิการสามารถมีีส่ว่ นร่่วม
	สำำ�รวจ ค้้นหาสิินค้้าและบริิการที่่�เหมาะสมกัับความต้้องการ ผ่่าน 3 แพลตฟอร์์ม ดัังนี้้�
• แพลตฟอร์์มการเรีียนรู้้�สุขุ ภาวะ (Learning Platform) คืือ องค์์ความรู้้�ที่่�ถููกจััดเป็็นหมวดหมู่่�ที่่ส� อดคล้้องกัับความต้้องการ
		 ของผู้้�ใช้้บริิการเพื่่�อมอบโอกาสในการพััฒนาทัักษะจากความรู้้�ที่่�ได้้รัับผ่่านกระบวนการที่่�หลากหลาย อาทิิ การอบรม
		 เชิิงปฏิิบััติิการ (Workshop), การเรีียนรู้้�ออนไลน์์ และกิิจกรรมต่่างๆ นอกจากนี้้� ผู้้�ที่่�ต้้องการทำำ�ธุุรกิิจด้้านสุุขภาวะ
		ยัังสามารถเข้้ามามีีส่่วนร่่วนในการพััฒนานวััตกรรมสุุขภาวะในรููปแบบสิินค้้าและบริิการเพื่่�อเป็็นการขยายโอกาสใน
		 การเข้้าถึึงวิิถีสุี ุขภาวะได้้มากขึ้้�น
• แพลตฟอร์์มสู่่�ทางออกสุุขภาวะ (Solution Platform) คืือ การให้้บริิการกัับกลุ่่�มธุุรกิิจ (Business to Business) โดย
		 การออกแบบบริิการให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของผู้้�รับั บริิการ ผ่่านการให้้คำำ�ปรึึกษา จััดกระบวนการให้้คำำ�แนะนำำ�
		 แก้้ปััญหา และพััฒนาทัักษะด้้านสุุขภาวะ ตลอดจนการวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงาน
• แพลตฟอร์์มนวััตกรรมสุุขภาวะ (Innovation Platform) คืือ ช่่องทางการสื่่�อสารสุุขภาวะด้้วยกระบวนการรวบรวม
		สัังเคราะห์์ จััดระบบองค์์ความรู้้�ที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมาย ผ่่านกระบวนการพััฒนาในรููปแบบต่่างๆ
		 อาทิิ เครื่่�องมืือการเรีียนรู้้� หนัังสืือ สิินค้้า รวมถึึง พื้้�นที่่�ให้้บริิการ เป็็นต้้น
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• แพลตฟอร์์มการร่่วมสร้้างสัังคมสุุขภาวะ (Collaboration Platform) คืือ กลไกสนัับสนุุนการค้้นหา เชิิญชวน และคััดเลืือก
		พัันธมิิตรในการร่่วมดำำ�เนิินงานให้้สามารถครอบคลุุม เข้้าถึึง และเหมาะสมกัับแต่่ละกลุ่่�มเป้้าหมาย เป็็นการขยายผล
		 การดำำ�เนิินงาน ขยายฐานผู้้�รับั ประโยชน์์ สร้้างการรัับรู้้�และเพิ่่มขี
� ดี ความสามารถในการสร้้างเสริิมสุขุ ภาวะให้้แก่่ประชาชน
กลุ่่�มแผนงานบริิหารจััดการอาคารศููนย์์เรีียนรู้้�สุุขภาวะ
มุ่่�งเน้้นการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�อาคารศููนย์์เรีียนรู้้�สุุขภาวะให้้เป็็นพื้้�นที่่�สำำ�หรัับสนัับสนุุนการเรีียนรู้้� กิิจกรรมและกระบวนการ
สร้้างเสริิมสุุขภาพให้้กัับประชาชน เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�และการให้้บริิการข้้อมููลข่่าวสารด้้านสุุขภาวะตลอดจนเป็็นพื้้�นที่่�สาธิิต
การทำำ�งานสร้้างเสริิมสุุขภาพภาคสัังคม เพื่่�อให้้เกิิดการใช้้พื้้�นที่่�อาคารศููนย์์เรีียนรู้้�สุุขภาวะให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
แนวทางการดำำ�เนิินงาน
1. บริิหารจััดการอาคารอย่่างเป็็นระบบและมีีประสิิทธิิภาพในส่่วนที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการดููแล บำำ�รุงุ รัักษางานระบบประกอบอาคาร
การมีีระบบควบคุุมระบบการซ่่อมบำำ�รุุงอาคาร การตรวจสอบความมั่่�นคงแข็็งแรงของอาคารเพื่่�อจััดการวางแผนการบำำ�รุุง
	รัักษา รวมไปถึึงการเตรีียมการเพื่่�อจััดการในสถานการณ์์วิิกฤต
2.	ส่่งเสริิมการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมของผู้้�มาใช้้บริิการในอาคาร เพื่่�อลดการใช้้พลัังงานและทรััพยากรอย่่างรู้้�คุุณค่่า
3.	จััดระบบสนัับสนุุนต่่างๆ ให้้มีีความพร้้อมในการให้้บริิการแก่่กลุ่่�มเป้้าหมาย อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลสููงสุุด
งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

กลุ่มแผนงานการเรียนรู้สุขภาวะ

103.00

กลุ่มแผนงานการตลาดเพื่อสังคม

250.00

กลุ่มแผนงานสื่อสารองค์กร

40.00

กลุ่มแผนงานกิจการสร้างสุข

18.00

กลุ่มแผนงานบริหารจัดการอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
รวม
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งานบริหารจัดการ
กองทุนและสำ�นักงาน
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สถานการณ์์และแนวโน้้ม
กองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ มีีภารกิิจในการสนัับสนุุนกระบวนการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพของประเทศ โดยเป็็นองค์์กรขนาด
เล็็กที่่เ� น้้นความยืืดหยุ่่�นและใช้้นวััตกรรมในการบริิหารจััดการ มุ่่�งสร้้างการมีีส่ว่ นร่่วม และแสวงหาความร่่วมมืือจากหน่่วยงาน ภาคีี
เครืือข่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อขัับเคลื่่�อนกระบวนการสร้้างเสริิมสุุขภาพในลัักษณะการรวมพลัังให้้เกิิดผลลััพธ์์เป้้าหมายร่่วมกััน
(Collective impact)
แผนบริิหารจััดการกองทุุนและสำำ�นัักงาน ประกอบด้้วยแผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีีของ 8 หน่่วยงาน ได้้แก่่ ฝ่่ายอำำ�นวยการ
ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน ฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ ฝ่่ายบริิหารงานบุุคคล ฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร ฝ่่ายตรวจสอบภายใน ฝ่่ายติิดตาม
และประเมิินผล และสำำ�นัักพััฒนานโยบายและยุุทธศาสตร์์
ในรอบปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีการดำำ�เนิินงานที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญต่่อกระบวน ปฏิิบััติิงานของสำำ�นัักงาน
ได้้แก่่
1. การดำำ�เนิินงานตามทิิศทาง (Roadmap) แผนปฏิิบัติั กิ ารดิิจิทัิ ลั สสส. เน้้นเพิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบดิิจิทัิ ลที่่
ั มี� อี ยู่่เ� ดิิมให้้สามารถ
	สนัับสนุุนภารกิิจหลัักในด้้านการบริิหารงานภายในและการให้้บริิการภายนอก รวมถึงึ การพััฒนาระบบดิิจิทัิ ลั ใหม่่เพื่่อ� สนัับสนุุน
กระบวนการทำำ�งานแบบครบวงจร
2. การพััฒนาและปรัับปรุุงกฎ ระเบีียบ มาตรฐานการทำำ�งาน และกระบวนการบริิหารจััดการภายในสำำ�นักั งาน เพื่่อ� รองรัับระบบ
การทำำ�งานที่่�เป็็นดิิจิิทััล และสามารถปฏิิบััติิงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและต่่อเนื่่�องภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด-19
3. การปรัับปรุุงคู่่�มืือการบริิหารจััดการโครงการที่่�สอดคล้้องกัับรููปแบบข้้อตกลงใหม่่และคู่่�มืือการสนัับสนุุนทุุนร่่วมกัับภาคีี
จุุดเน้้นของแผน
1.	พััฒนาต่่อยอดและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบสารสนเทศที่่�ครอบคลุุมทุุกกระบวนการหลัักภายในสำำ�นัักงาน เพื่่�อลดปััญหาการ
	ทำำ�งานซ้ำำ��ซ้้อนและลดข้้อผิิดพลาด เช่่น ระบบบััญชีีการเงิินดิิจิทัิ ัลที่่�รองรัับการเบิิกจ่่ายเงิินทุุกรููปแบบ ระบบตรวจสอบการ
เบิิกจ่่ายเงิินโครงการ (E-Audit) ระบบบริิหารการจััดประชุุม (E-Meeting)
2.	นำำ�ระบบดิิจิิทััลที่่�เหมาะสมมาใช้้ในการให้้บริิการข้้อมููลด้้านการสร้้างเสริิมสุุขภาพที่่�ตรงกัับกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�รัับบริิการ
3.	พััฒนาบุุคลากรให้้มีทัี กั ษะเชิิงวิิชาการและเชิิงวิิชาชีีพที่่สนั
� บั สนุุนให้้การทำำ�งานในยุุคดิิจิทัิ ลั มีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มขึ้้น� มีีแนวปฏิิบัติั ิ
ตนและวิิถีกี ารทำำ�งานตามคุุณลัักษณะ สสส. (Brand attribute) และมีีแผนการดำำ�เนิินงานส่่งเสริิมให้้ สสส. เป็็นองค์์กรสุุขภาวะ
(Happy Workplace) เพื่่�อยกระดัับความพึึงพอใจและความผููกพัันองค์์กร
4.	ส่่งเสริิมการบริิหารงานตามหลัักธรรมาภิิบาล การติิดตามประเมิินผล การบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�มีี
	ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
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วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่อ� สนัับสนุุนการทำำ�งานสร้้างเสริิมสุขุ ภาพของ สสส. และภาคีีเครืือข่่ายตามทิิศทางและแนวนโยบายที่่ค� ณะกรรมการกองทุุน
	กำำ�หนดไว้้
2. เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการกองทุุนและสำำ�นัักงานในด้้านต่่างๆ พััฒนาสู่่�การเป็็นองค์์กรดิิจิทัิ ัล
3. เพื่่�อเสริิมสร้้างกลไกการบริิหารจััดการที่่�ดีีตามหลัักธรรมาภิิบาล การบริิหารความเสี่่�ยง และการควบคุุมภายใน
เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน

1

ผลประเมิินการดำำ�เนิินงานด้้านทุุนหมุุนเวีียน โดยคณะกรรมการประเมิินผล ในระดัับดีี (4.00 คะแนนขึ้้�นไปจาก
คะแนนเต็็ม 5.00 คะแนน) ใน 5 ด้้าน ได้้แก่่
1.	ด้้านการกำำ�กัับดููแลของคณะกรรมการนโยบายการบริิหารทุุนหมุุนเวีียน
2.	ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน
3.	ด้้านการตรวจสอบภายใน
4.	ด้้านการบริิหารจััดการสารสนเทศ
5.	ด้้านการบริิหารทรััพยากรบุุคคล

2

ผลประเมิินการบริิหารจััดการที่่�ดีีตามหลัักธรรมาภิิบาลโดยคณะอนุุกรรมการการประเมิินระดัับธรรมาภิิบาล
ในระดัับดีี (9.00 คะแนนขึ้้�นไปจากคะแนนเต็็ม 10.00 คะแนน) /108

3

ผลประเมิินความก้้าวหน้้าการเป็็นองค์์การแบบดิิจิิทััล โดยคณะกรรมการประเมิินผลในระดัับดีี
(4.00 คะแนนขึ้้�นไปจากคะแนนเต็็ม 5.00 คะแนน)

4

5

6

ผู้้�ใช้้บริิการมีีความพึึงพอใจต่่อระบบสนัับสนุุนการทำำ�งาน อย่่างน้้อย

ร้้อยละ 80

เกิิดกระบวนการทำำ�งานที่่�ได้้มาตรฐาน อย่่างน้้อย

ร้้อยละ 80

ผลสำำ�รวจการรัับรู้้�บทบาทภาพลัักษณ์์ของ สสส. ในกลุ่่�มประชาชน ภาคีี และสื่่�อมวลชน ไม่่น้้อยกว่่า

ร้้อยละ 70

/108 คณะอนุุกรรมการการประเมิินระดัับธรรมาภิิบาลเป็็นคณะอนุุกรรมการของคณะกรรมการประเมิินผล
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แนวทางการดำำ�เนิินงาน
ด้้านการบริิหารและพััฒนาบุุคลากรและองค์์กร
1. การศึึกษาวิิเคราะห์์และกำำ�หนด Roadmap แผนการพััฒนาระบบเทคโนโลยีีดิิจิิทัลั ด้้านการบริิหารงานบุุคคล (HR Digital
Transformation)
2.	จััดทำำ�แนวทางและกระบวนการพััฒนานัักสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพมืืออาชีีพ และผู้้�เชี่่�ยวชาญแต่่ละกลุ่่�ม (Expert
Development) ที่่�ตอบสนองต่่อทิิศทางและเป้้าหมายของกองทุุน
3.	จััดทำำ�แผนพััฒนาสมรรถนะบุุคลากร (Development Roadmap) ที่่�เชื่่�อมโยงกัับทัักษะการใช้้เทคโนโลยีีที่่�จำำ�เป็็นต่่อการ
	ทำำ�งานในยุุคดิิจิิทััล และทัักษะการปฏิิบััติิงานในยุุคศตวรรษที่่� 21
4. มีีแผนการดำำ�เนิินงานส่่งเสริิมให้้เกิิดองค์์กรสุุขภาวะ (Happy Workplace) เพื่่อ� ยกระดัับความพึึงพอใจและความผููกพัันองค์์กร
ด้้านการเงิิน การบััญชีี พััสดุุ และตรวจสอบแผนงานโครงการ
1. ควบคุุมกำำ�กัับการพััฒนาระบบบััญชีี การเงิินและพััสดุุของกองทุุน ให้้รองรัับการทำำ�งานแบบ Seamless ลดปััญหาการ
	ทำำ�งานซ้ำำ�ซ้
� ้อน และลดข้้อผิิดพลาดในการเบิิกจ่่ายเงิินกองทุุน รวมทั้้�งเป็็นระบบที่่� User friendly รองรัับการเบิิกจ่่ายเงิิน
	ทุุกรููปแบบ สามารถกำำ�กัับติิดตามงบประมาณและผลการเบิิกจ่่ายได้้อย่่างเป็็นปััจจุุบััน
2.	ร่่วมกัับฝ่่ายตรวจสอบภายใน ศึึกษาและวิิเคราะห์์การตรวจสอบการใช้้จ่่ายเงิินโครงการเพื่่�อสร้้างมาตรฐานการตรวจสอบ
การเบิิกจ่่ายเงิินโครงการที่่�เหมาะสมและเป็็นประโยชน์์ต่่อสำำ�นัักงานกองทุุน
3.	สนัับสนุุนการจััดทำ�ำ หลัักสููตรอบรมด้้านบััญชีี การเงิิน ภาษีี และพััสดุุสำ�ำ หรัับภาคีี ในรููปแบบ E-learning เพื่่�อให้้เจ้้าหน้้าที่่�
และภาคีีสามารถเรีียนรู้้�ได้้ด้้วยตนเองและนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้ถููกต้้อง โดยเฉพาะการจััดการภาษีีในการรัับทุุนสนัับสนุุนโครงการ
4.	ร่่วมกัับสำำ�นััก/ฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง วิิเคราะห์์และทบทวนทางเลืือกหรืือแนวปฏิิบััติิที่่�เหมาะสมกัับการเบิิกจ่่ายเงิินของกองทุุน
ครอบคลุุมทุกุ กิิจกรรม สามารถเชื่่อ� มโยงข้้อมููลอย่่างไร้้รอยต่่อ เพื่่อ� ให้้สามารถควบคุุมกำำ�กับั งบประมาณ เบิิกจ่่ายเงิินกองทุุน
และการจััดการด้้านภาษีีที่่�มีีประสิิทธิิภาพ สอดคล้้องตามเงื่่�อนไขในข้้อตกลง
5.	ปรัับปรุุงและพััฒนาช่่องทางการเข้้าถึึงข้้อมููลด้้านการเงิินให้้เข้้าถึึงง่่ายและเป็็นแหล่่งรวบรวมข้้อมููลด้้านการเบิิกจ่่ายเงิิน
โครงการที่่�ครบถ้้วนและเป็็นปััจจุุบััน
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
1. การจััดทำำ�ข้้อมููลและบริิการในรููปแบบดิิจิิทััลที่่�ได้้มาตรฐานตามความต้้องการรายบุุคคล (Precision Health Information)
2.	พััฒนาบริิการพื้้�นฐานรองรัับระบบการพิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนทางดิิจิิทััลและลายมืือชื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
3.	พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน (Infrastructure) เพื่่อ� รองรัับการดำำ�เนิินงานผ่่านระบบดิิจิทัิ ลั ของ สสส.และภาคีีเครืือข่่ายที่่�มีคี วาม
	มั่่�นคงปลอดภััยในการให้้บริิการ
4. การจััดทำ�ข้
ำ อ้ มููลเปิิดและการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเพื่่อ� สนัับสนุุนงานสร้้างเสริิมสุขุ ภาวะ การเชื่่อ� มโยงและแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลระหว่่าง
หน่่วยงาน
5.	สร้้างความพร้้อมของบุุคลากรและเครื่่�องมืือเพื่่�อพััฒนาไปสู่่�องค์์กรดิิจิิทัลั
ด้้านอำำ�นวยการบริิหารจััดการสำำ�นัักงาน
1.	ร่่วมกัับฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศและฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน พััฒนาระบบการทำำ�งานจััดซื้้อ� จััดจ้า้ งและพััสดุุ ระบบสารบรรณ
	อิิเล็็กทรอนิิกส์์และการจััดเก็็บเอกสาร ระบบบริิหารการจััดประชุุม เพื่่�อให้้สามารถปฏิิบััติิงานได้้ในรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
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2.	จััดทำำ�เครื่่�องมืือ/คู่่�มืือการทำำ�งาน และสร้้างช่่องทางเพื่่�อสื่่�อสารสร้้างความเข้้าใจให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�และภาคีีหรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องใน
การปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามกฎ ระเบีียบ และวิิธีีการทำำ�งานในรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
3.	พััฒนาบุุคลากรและเครื่อ�่ งมืือในการทำำ�งานของกลุ่่�มงานในฝ่่ายอำำ�นวยการเพื่่อ� มุ่่�งให้้เกิิดผลสัมั ฤทธิ์์ใ� นการทำำ�งานที่่ไ� ด้้มาตรฐาน
	ช่่วยสนัับสนุุนการทำำ�งานที่่�เป็็นภารกิิจหลัักของ สสส. ได้้ครบถ้้วน มีีความถููกต้้อง และรวดเร็็ว ไม่่เป็็นอุุปสรรคต่่อการตอบ
	สนองเป้้าหมายขององค์์กร
4.	พััฒนาอาคารศููนย์์เรีียนรู้้�สุุขภาวะให้้ได้้รัับมาตรฐาน Fitwel เพื่่�อการมีีสุุขภาวะที่่�ดีีของผู้้�ใช้้อาคาร
ด้้านพััฒนานโยบายและยุุทธศาสตร์์
1. ด้้านนโยบายและยุุทธศาสตร์์
•	พััฒนากระบวนการจััดทำำ�แผนให้้มีีประสิิทธิิภาพ ด้้วยการวิิเคราะห์์ภาพรวมสถานการณ์์ และการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมา
		 เพื่่อ� นำำ�มาใช้้ในการวางแนวทางการจััดทำ�ำ แผนในปีีถัดั ไปที่่�สอดคล้้องและสามารถส่่งมอบผลลััพธ์์ได้้ตามกรอบการทำำ�งาน
		 ของ สสส.
•	สร้้างการมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดแนวทางการดำำ�เนิินงานตามแผนไปสู่่�การปฏิิบััติิ และการกำำ�หนดตััวชี้้�วััดที่่�สามารถ
		สะท้้อนผลลััพธ์์ สิ่่�งส่่งมอบ หรืือการทำำ�งานที่่�เป็็นไปตามทิิศทางและเป้้าหมาย ระยะ 10 ปีี และแผนหลััก 3 ปีี
•	จััดทำ�ำ เอกสารแผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี 2565 เพื่่อ� ใช้้ในการเผยแพร่่และสื่่อ� สารกัับผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เพื่่อ� สร้้างความเข้้าใจ
		ต่่อแนวทางการดำำ�เนิินงานของ สสส.
•	จััดทำำ�กรอบและวางแผนงบประมาณที่่�มีีการจััดสรรงบประมาณสอดคล้้องกัับทิิศทางการทำำ�งานขององค์์กร
•	พััฒนากลไกการติิดตามสถานการณ์์ที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อการทำำ�งาน ในรููปแบบของ Key Risk Indicator (KRI)
		 เพื่่�อให้้เกิิดการขัับเคลื่่�อนนโยบาย ยุุทธศาสตร์์ และการทำำ�งานอย่่างเป็็นระบบ ตลอดจนเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการ
		รัับมืือและตอบสนองต่่อสถานการณ์์ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
2. ด้้านพััฒนาระบบการบริิหารจััดการองค์์กร
•	พััฒนาระบบและฐานข้้อมููลสำำ�คัญ
ั เพื่่อ� สนัับสนุุนการตััดสินิ ใจของผู้้�บริิหาร รวมทั้้�งเพื่่อ� ใช้้ในการวิิเคราะห์์และขัับเคลื่่อ� น
		 การดำำ�เนิินงานบนพื้้�นฐานของข้้อมููลได้้อย่่างแม่่นยำำ�
•	ดำำ�เนิินงานเพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดการบริิหารงานตามหลัักธรรมาภิิบาล ได้้แก่่ การสนัับสนุุนการบวนการประเมิินคุุณธรรม
		 และความโปร่่งใส (ITA) รวมถึึงการจััดทำำ�แผนงานอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
•	ร่่วมกำำ�หนดทิิศทางการยกระดัับองค์์กรในการพััฒนาคุุณภาพระบบบริิหารจััดการกัับฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้เกิิดการ
		พััฒนารููปแบบการบริิหารจััดการที่่�เป็็นมืืออาชีีพในการบริิหารจััดการกองทุุน มีีความทัันสมััย และเหมาะสมกัับบริิบท
		 การทำำ�งานขององค์์กร
•	สนัับสนุุนให้้เกิิดการพััฒนาระบบบริิหารจััดการสำำ�นักั งานและการควบคุุมภายในให้้ทำ�ำ งานได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยวิิเคราะห์์
		 ความเป็็นไปได้้ในการนำำ�เครื่่�องมืือที่่�ช่่วยเพิ่่�มคุุณภาพและประสิิทธิิภาพมาใช้้ และทัันต่่อทิิศทางการพััฒนาตามสภาพ
		 แวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
3. การพััฒนาทัักษะและสร้้างความเป็็นมืืออาชีีพในการทำำ�งาน
• เกิิดการแลกเปลี่่�ยนและเรีียนรู้้�งานแต่่ละด้้านภายในสำำ�นักั โดยเน้้นการสร้้างทัักษะด้้วยวิิธีกี ารเรีียนรู้้�จากการทำำ�งาน เพื่่อ�
		 ให้้บุคุ ลากรในสำำ�นักั มีีความเข้้าใจงานในภาพรวมและสามารถให้้ข้อ้ แนะนำำ�และข้้อเสนอแนะต่่อแผนและส่่วนงานภายใน
		 ได้้ในเชิิงกลยุุทธ์์
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•	พััฒนาทัักษะในเชิิงวิิชาการและเชิิงวิิชาชีีพ เพื่่�อพััฒนาตนเองให้้มีีความเป็็นมืืออาชีีพในการทำำ�งาน สามารถจััดการงาน
		 ในส่่วนที่่�รัับผิิดชอบและให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ตรงตามเป้้าหมายขององค์์กร
•	พััฒนาทัักษะที่่�สนัับสนุุนให้้การทำำ�งานมีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มขึ้้�น เช่่น การวิิเคราะห์์ การสื่่�อสาร การนำำ�เสนอ การสร้้าง
		สััมพัันธภาพระหว่่างเพื่่�อร่่วมงาน เป็็นต้้น
ด้้านบริิหารความเสี่่�ยง
1.	วิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงจากสถานการณ์์และแนวโน้้มทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อการทำำ�งาน
2.	สร้้างการมีีส่ว่ นร่่วมในการบริิหารความเสี่ย�่ งองค์์กร โดยการรวบรวมประเด็็นและมุุมมองทั้้�งจากภาพรวมองค์์กรจากผู้้�บริิหาร
(Top-Down) และระดัับแผนจากผู้้�ปฏิิบัติั ิงาน (Bottom-Up)
3. บริิหารความเสี่่ย� งระดัับองค์์กรในเชิิงยุุทธศาสตร์์ และจััดทำำ�แผนเพื่่อ� จััดการความเสี่่ย� งที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงาน
ขององค์์กรให้้อยู่่ใ� นระดัับที่่�ยอมรัับได้้ ตามความเหมาะสมกัับความเสี่่ย� งแต่่ละประเภท และเป็็นไปตามมาตรฐานการบริิหาร
ความเสี่�ย่ งในระดัับสากล
4.	สร้้างกลไกการติิดตามและรายงานสถานการณ์์ความเสี่่�ยงเพื่่�อตอบสนองต่่อเหตุุการณ์์ความเสี่่�ยงได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
ด้้านการตรวจสอบและควบคุุมภายใน
1. วางแผนการดำำ�เนิินงานตรวจสอบ โดยวางแผนการดำำ�เนิินงานตรวจสอบภายในระยะยาว และแผนการดำำ�เนิินงานตรวจสอบ
ภายในประจำำ�ปีี โดยพิิจารณาจากผลการประเมิินความเสี่่�ยงเป็็นหลััก
2.	ปฏิิบััติิการตรวจสอบ
• ตรวจสอบส่่วนงานต่่างๆ ขององค์์กรเป็็นระยะ โดยจััดให้้มีีการประชุุมเปิิดงานตรวจสอบ เพื่่�อชี้้�แจงวััตถุุประสงค์์
		ทำำ�ความเข้้าใจร่่วมกัับหน่่วยรัับตรวจ และให้้มั่่�นใจว่่ามีีการปฏิิบััติิตามนโยบาย แผนงาน เป้้าหมาย และวััตถุุประสงค์์
		 ขององค์์กร และสอดคล้้องกัับระเบีียบ กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• เมื่่อ� ตรวจสอบเสร็็จสิ้้น� สมบููรณ์์ ฝ่่ายตรวจสอบภายในจััดให้้มีกี ารประชุุมปิดิ งาน ตรวจสอบร่่วมกัับหน่่วยรัับตรวจ และฝ่่าย
		 บริิหาร เพื่่อ� ชี้้แ� จง หารืือ และแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นเกี่่ย� วกัับข้้อเท็็จจริิงและข้้อบกพร่่องที่่�ตรวจพบ และมาตรการแก้้ไข
		ปรัับปรุุงก่่อนที่่�จะนำำ�เสนอในรายงานผลการตรวจสอบ
3. รายงานผลการตรวจสอบ และการยกระดัับสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มจากรายงาน
•	จััดทำ�ำ รายงานผลการตรวจสอบเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร อธิิบายถึึงวััตถุุประสงค์์ ขอบเขตการตรวจสอบ ประเด็็นที่่�ตรวจพบ
		วิิเคราะห์์สาเหตุุและผลกระทบ ข้้อเสนอแนะเพื่่�อการปรัับปรุุงแก้้ไข และจััดลำ�ดั
ำ ับความสำำ�คััญของข้้อตรวจพบและข้้อ
		 เสนอแนะ รวมทั้้�งกำำ�หนดวัันแล้้วเสร็็จ และผู้้�รัับผิิดชอบ
•	ดำำ�เนิินการวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ และประมวลผลตรวจสอบทั้้�งหลายที่่�ได้้มา โดยจััดทำ�ำ เป็็นรายงานทางวิิชาการ/ข้้อมููล
		สาระสำำ�คัญ
ั อัันเป็็นประโยชน์์ต่อ่ การตััดสินิ ใจเชิิงบริิหารระดัับนโยบาย เพื่่อ� พััฒนาระบบปฏิิบัติั งิ านและองค์์กรให้้มีคุี ณ
ุ ภาพ
		 เกิิดประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลมากขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นการพััฒนา/ยกระดัับสร้้างคุุณประโยชน์์เพิ่่�มขึ้้�นจากรายงานผลตรวจ
		สอบโดยปกติิทั่่�วไป
4. การติิดตามผลการปรัับปรุุงของสำำ�นักั งาน ตามข้้อเสนอแนะในรายงานผลตรวจสอบ โดยติิดตามผลการปฏิิบัติั ติ ามข้้อเสนอแนะ
ในรายงานผลการตรวจสอบ และติิดต่่อประสานงานกัับหน่่วยรัับตรวจ และให้้คำำ�แนะนำำ�ในการแก้้ไขปรัับปรุุงให้้ถููกต้้อง
5. การพััฒนาตนเอง และวิิชาชีีพ
•	บุุคลากรฝ่่ายตรวจสอบภายใน มีีการเพิ่่มทั
� กั ษะและพััฒนาตนเองให้้ทันั ต่่อการเปลี่่�ยนแปลง เพื่่อ� ให้้มีคี วามรู้้�ความสามารถ
		 และมีีประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะดำำ�เนิินการตรวจสอบในเรื่่�อต่่างๆ
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• ทบทวนการปฏิิบัติั งิ านของตนเองอย่่างสม่ำำ�� เสมอ และรัับฟัังข้้อคิิดเห็็นของทุุกส่่วนเพื่่อ� การพััฒนาปรัับปรุุงงานในหน้้าที่่�
		 ให้้สามารถตอบสนองความต้้องการของหน่่วยรัับตรวจ ผู้้�ใช้้ข้อ้ มููลจากผลการตรวจสอบมาบริิหารจััดการ หรืือพิิจารณา
		ตััดสิิน ฯลฯ
• ให้้คำำ�ปรึึกษาชี้้�แนะแก่่บุุคลากรทุุกระดัับในองค์์กร เพื่่�อประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิงาน
•	ร่่วมกัับฝ่่ายบริิหารงานบุุคคล หรืือสำำ�นััก/ฝ่่าย ในการจััดทำำ�เนื้้�อหาหลัักสููตรหรืือเครื่่�องมืือพััฒนาระบบปฏิิบััติิงานของ
		 องค์์กร เพื่่�อปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของเจ้้าหน้้าที่่� นัักวิิชาการ
ด้้านการติิดตามและประเมิินผล
สนัับสนุุนการทำำ�งานของคณะกรรมการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของ สสส. รวมทั้้�งคณะอนุุกรรมการย่่อยชุุดต่่างๆ ที่่�คณะ
กรรมการประเมิินผลแต่่งตั้้�ง เพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ที่่�กำำ�หนดไว้้ในพระราชบััญญััติิกองทุุนสนัับสนุุนการ
สร้้างเสริิมสุุขภาพ พ.ศ. 2544 อาทิิ การจััดทำำ�รายงานการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของ สสส. การประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านการบริิหารจััดการที่่�ดีีตามหลัักธรรมาภิิบาล และการศึึกษา/ประเมิินผลประเด็็นพิิเศษต่่างๆ
ด้้านการสื่่�อสารองค์์กร เผยแพร่่ข้้อมููล และประชาสััมพัันธ์์
1.	วิิจััยและสำำ�รวจความคิิดเห็็น เพื่่�อรัับรู้้�ทััศนคติิ ความเข้้าใจ และความต้้องการของทุุกกลุ่่�มเป้้าหมาย นำำ�ไปสู่่�การพััฒนา
กระบวนการดำำ�เนิินงาน ตลอดจนกิิจกรรมสื่่อ� สาร และชุุดข้อ้ มููล ให้้ตรงกัับความต้้องการ นำำ�เสนออย่่างครอบคลุุม ครบถ้้วน
และเป็็นมิิตร นำำ�ไปสู่่�การเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารที่่�ถููกต้้องด้้วยเจตคติิที่่�ดีี
2. วางยุุทธศาสตร์์การบริิหารภาพลัักษณ์์ขององค์์กร (Corporate Image & Brand Management) โดยร่่วมกัับส่่วนงานภายใน
	สสส. เพื่่อ� พััฒนาศัักยภาพบุุคลากรของ สสส. และภาคีีเครืือข่่ายให้้มีคี วามรู้้� ความเข้้าใจบทบาทภาพลัักษณ์์ของ สสส. ตลอด
จนมีีแนวปฏิิบัติั ิตนตามวิิถีีการทำำ�งานแบบ สสส. สามารถเป็็นตััวแทนขององค์์กรในการสะท้้อนภาพลัักษณ์์ สสส. ในฐานะ
องค์์กร “องค์์กรนวััตกรรม สานพลััง สร้้างเสริิมสุุขภาพ” ได้้อย่่างสมบููรณ์์
3.	กำำ�หนดประเด็็นสื่่อ� สารที่่�สะท้้อนบทบาทภาพลัักษณ์์ สสส. ที่่�พึึงปรารถนา (3 WISH IMAGES) พร้้อมทั้้�งประเมิินสถานการณ์์
ขององค์์กรและสัังคมร่่วมกัับสำำ�นักั แผนงาน และภาคีีที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เพื่่อ� จััดทำ�ชุ
ำ ดข้
ุ อ้ มููลสื่่อ� สารบทบาทและการดำำ�เนิินงานของ
	สสส. ในฐานะ “องค์์กรนวััตกรรม สานพลััง สร้้างเสริิมสุุขภาพ” ให้้สัังคมรัับรู้้� เข้้าใจ เปิิดรัับและมีีส่่วนร่่วมกัับการทำำ�งาน
ของ สสส. และให้้คนไทยมีีวิิถีีชีีวิิตใหม่่ที่่�เหมาะกัับยุุคสมััย และเป็็นสัังคมสุุขภาวะที่่�ยั่่�งยืืน
4. วางระบบจััดการประเด็็นที่่�ส่่งผลกระทบต่่อองค์์กรจากสื่่�อทุุกแขนง โดยเฉพาะสื่่�อสัังคมออนไลน์์ มีีกระบวนการติิดตาม
ตรวจสอบ และจััดการข้้อมููลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวดเร็็วเพื่่�อลดผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

การบริหารและพัฒนาบุคลากรและองค์กร

207.35

(เงินเดือน ค่าจ้าง และการพัฒนาบุคลากร)
การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบโครงการ

11.98

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

62.40

การอำ�นวยการและบริหารสำ�นักงาน

57.70

การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยง

5.50

การตรวจสอบภายใน

7.00

การติดตามและประเมินผล

3.01

การสื่อสารองค์กร การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์
รวม
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25.00
379.94

229

แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งานพัฒนา
และจัดการกลุ่มงานกลาง
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กองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ มีีการดำำ�เนิินงานเพื่่�อการปรัับทิิศทางการทำำ�งานขององค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยให้้ความ
สำำ�คััญกัับการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานแบบบููรณาการ และมีีการจััดกลุ่่�มส่่วนงานแบบ “Cluster” เพื่่�อให้้สอดคล้้องและทัันต่่อ
สถานการณ์์ทางด้้านสุุขภาวะที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว นอกจากการดำำ�เนิินงานและประสานงานในรููปแบบต่่างๆ แล้้ว กองทุุน
ยัังได้้พััฒนารููปแบบการบููรณาการงานใหม่่ที่่�มีีลัักษณะประสานและต่่อยอดจากฐานงานเดิิมที่่�มีีอยู่่� โดยเพิ่่�มการจััดการและ
งบประมาณที่่จำ� �ำ เป็็น โดยกระบวนการพััฒนากลุ่่�มงานกลางมุ่่�งให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการดำำ�เนิินงานในเรื่่อ� งที่่�มีกี ารพิิจารณาร่่วมกัันว่่า
เป็็นประเด็็นใหม่่หรืือสถานการณ์์ประเด็็นเร่่งด่่วนที่่�กองทุุนควรดำำ�เนิินงานเพิ่่�มเติิม และมีีความเกี่่ย� วข้้องกัับภารกิิจของหลายแผน
งานหลัักที่่�จะพััฒนาเป็็นภาพรวมของกลุ่่�มงานใหม่่ และเมื่่�อเกิิดกลไกกลางประสานให้้เกิิดการดำำ�เนิินงานขึ้้�นแล้้ว สามารถผสาน
ภารกิิจเข้้าสู่่�ภายใต้้แผนการดำำ�เนิินงานหลัักของกองทุุนได้้ต่่อไป
สถานการณ์์และแนวโน้้ม
สถานการณ์์ด้้านสุุขภาวะที่่�ผ่่านมา กลุ่่�มงานกลางได้้พััฒนางานในประเด็็นใหม่่ๆ ซึ่่�งมีีความสำำ�คััญและเป็็นปััญหาเร่่งด่่วน
ที่่ส่� ง่ ผลกระทบต่่อการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพของคนไทยหลายประเด็็น และได้้ส่ง่ มอบภารกิิจให้้กับั แผนงานหลัักที่่�เกี่่ย� วข้้องรัับผิิดชอบ
ประสานงานต่่อเพื่่�อให้้เกิิดการบููรณาการและความยั่่�งยืืนในการดำำ�เนิินงาน อาทิิ การลดความไม่่เป็็นธรรมทางสุุขภาพในกลุ่่�ม
ผู้้�ด้อ้ ยโอกาส การป้้องกัันโรคไม่่ติดต่
ิ อ่ เรื้้อ� รััง (NCDs) การเฝ้้าระวัังความเป็็นธรรมทางสุุขภาพในสัังคมไทย การประเมิินงานสร้้างเสริิม
สุุขภาพเชิิงเศรษฐศาสตร์์ในประเทศไทย เป็็นต้้น และในปีีงบประมาณ พ.ศ.2565 แนวโน้้มทิศิ ทางด้้านสุุขภาวะของประเทศไทย
ยัังคงอยู่่�ภายใต้้ผลกระทบของการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่่�งเป็็นโรคอุุบััติิใหม่่ที่่�เกิิดขึ้้�นและมีีการ
กลายพัันธุ์์�ส่่งผลการแพร่่ระบาดในหลายระลอก โดยผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นกัับสุุขภาวะของประชาชนในประเด็็นสำำ�คััญ ได้้แก่่
1. โครงสร้้างทางเศรษฐกิิจที่่เ� ปลี่่�ยนแปลง ผลกระทบต่่อการจ้้างงาน ค่่าจ้้าง ความยากจน และความเหลื่่อ� มล้ำำ�� ไม่่สามารถพึ่่ง� พา
รายได้้ทางใดทางหนึ่่�งจนเกิินไป แต่่อาศััยการบริิโภคและการลงทุุนในประเทศเป็็นเครื่่�องจัักรสำำ�คััญด้้วย
2. การเปลี่่�ยนแปลงเชิิงระบบและการให้้บริิการ โดยเฉพาะด้้านที่่�ส่่งผลกัับสุุขภาพโดยตรง จะมีีการปรัับเปลี่่�ยนให้้ทั่่�วถึึงและ
เสมอภาคมากขึ้้น� เพื่่อ� ให้้สามารถป้้องกัันการแพร่่ระบาดโลกอุุบัติั ใิ หม่่ในอนาคตได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยเฉพาะส่่วนที่่�เป็็น
	พื้้�นที่่�เสี่่�ยงหรืือกลุ่่�มเสี่่�ยง
3.	สัังคมจะก้้าวเข้้าสู่่�สัังคมดิิจิิทััลอย่่างเต็็มรููปแบบ จากการเว้้นระยะห่่างทางกายภาพสู่่�การเชื่่�อมต่่อกัับสัังคมด้้วยสััญญาณ
	อิินเทอร์์เน็็ต พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคจะเปลี่่�ยนแปลงไป ทั้้�งด้้านการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วััน การศึึกษา การทำำ�งาน และพฤติิกรรม
การสร้้างเสริิมสุุขภาพ
จากสถานการณ์์ของโรคอุุบัติั ใิ หม่่ที่่เ� กิิดขึ้้น� ส่่งผลให้้เกิิดการปรัับทิิศทางการดำำ�เนิินงานกองทุุนในช่่วงที่่�ผ่า่ นมาและต่่อเนื่่อ� งถึึงแผน
การดำำ�เนิินงานในปีีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการตอบสนองต่่อนโยบายสำำ�คััญเร่่งด่่วนที่่�มีีผลกระทบต่่อวิิถีีชีีวิิตของประชาชน
และสัังคม และในส่่วนการบริิหารจััดการกองทุุนในภาพรวม กองทุุนให้้ความสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินงานแบบบููรณาการ โดยมีีการ
จััดกลุ่่�มงานเพื่่�อช่่วยหนุุนเสริิมภารกิิจของกองทุุน ให้้สามารถดำำ�เนิินงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
จุุดเน้้นของแผน
ในปีีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานพััฒนาและจััดการกลุ่่�มงานกลาง มุ่่�งเน้้นการตอบสนองงานบููรณาการในกลุ่่�มงานแบบ “Cluster”
ตามกรอบแนวนโยบายและจุุดเน้้นการดำำ�เนิินงานที่่�คณะกรรมการกองทุุนมอบหมาย รวมถึึงงานบููรณาการวาระกลางประจำำ�ปีี
ในเรื่อ�่ ง ระบบสารสนเทศและเครื่อ�่ งมืือเพื่่อ� ความรอบรู้้�สุขุ ภาพเฉพาะบุุคคล (Precision Information and Tools for Personal
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Health Literacy) โดยมีีสาระสำำ�คัญ
ั ของแผนที่่ค� รอบคลุุมทั้้ง� การสร้้างเสริิมสุขุ ภาวะเพื่่อ� ขัับเคลื่่อ� นงานสร้้างเสริิมสุขุ ภาวะภายใต้้
แผนหลััก 3 ปีี (2565-2567) และตอบสนองต่่อทิิศทางและเป้้าหมาย ระยะ 10 ปีี (พ.ศ.2565-2574) ของ สสส. โดยเน้้น
การสร้้างพื้้�นที่่�สุุขภาวะโดยเฉพาะในเขตเมืือง เช่่น กรุุงเทพมหานคร โดยเน้้นการบููรณาการประเด็็นเป้้าหมายยุุทธศาสตร์์
ทางสุุขภาพส่่งเสริิมให้้เกิิดการมีีวิิถีีสุุขภาวะที่่�ดีีทั้้�งในระดัับบุุคคล ชุุมชน และหน่่วยงานองค์์กรต่่างๆ ของประเทศ ในส่่วนการตั้้�ง
เป้้าหมายให้้มีีความสอดคล้้องกัับห่่วงโซ่่ผลลััพธ์์การสร้้างเสริิมสุุขภาพ (Chain of Outcome for Health Promotion)
รวมถึึงการใช้้กลไกการกำำ�กัับ ติิดตาม และประเมิินผลที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
เป้้าหมาย 1 ปีี
1. มีีการดำำ�เนิินงานสร้้างเสริิมสุุขภาวะแบบบููรณาการทั้้�งใน และระหว่่าง Cluster อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
2. มีีแผนการดำำ�เนิินงาน และงบประมาณรองรัับภารกิิจใหม่่และสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปได้้อย่่างเหมาะสมและทัันต่่อ
	สถานการณ์์ความเสี่่�ยงทางสุุขภาพอุุบััติิใหม่่ที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต
แนวทางการดำำ�เนิินงาน
1.	ประสานความร่่วมมืือกัับกระทรวงสาธารณสุุข องค์์กรสุุขภาพ และสถาบัันวิิชาการต่่างๆ ในการเชื่่�อมโยงเครืือข่่ายการ
	สร้้างเสริิมสุขุ ภาวะเพื่่อ� ขัับเคลื่่อ� นงานสร้้างเสริิมสุขุ ภาวะ รวมถึึงการศึึกษาทบทวนยุุทธศาสตร์์การดำำ�เนิินงาน และการพััฒนา
แนวทางการใช้้กลไกการกำำ�กับั ติิดตาม และประเมิินผลที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ เพื่่อ� วางทิิศทางการดำำ�เนิินงานในการเข้้าสู่่ท� ศวรรษ
	ที่่�สามขององค์์กร
2. เสริิมสร้้างการมีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินงานสื่่�อสารสร้้างสุุขภาวะตั้้�งแต่่ระดัับ บุุคคล องค์์กร ภาคนโยบาย มุ่่�งสร้้างความ
	รู้้�สึึกเป็็นเจ้้าของร่่วม จนเกิิดการร่่วมผลัักดัันประเด็็นการสร้้างเสริิมสุุขภาวะนำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงสัังคมผ่่านการส่่งเสริิม
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพได้้อย่่างเหมาะสมเฉพาะบุุคคล
3.	สนัับสนุุนการพััฒนาและต่่อยอดนวััตกรรมสร้้างเสริิมสุุขภาพเพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีพลวััต ทั้้�งในเชิิงพื้้�นที่่�และ
กลุ่่�มประชากรเฉพาะ รวมถึึงสนัับสนุุนงานสร้้างเสริิมสุุขภาพตามยุุทธศาสตร์์ชาติิ และโดยเฉพาะประเด็็นที่่�มีีผลกระทบต่่อ
	สุุขภาวะสำำ�คััญเร่่งด่่วน อัันได้้แก่่ผลกระทบจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ที่่�มีีผลต่่อวิิถีีชีีวิิตและสัังคมของ
	ประชาชนไทย
การบริิหารจััดการ
งานพััฒนาและจััดการกลุ่่�มงานกลางอยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของคณะอนุุกรรมการที่่�ปรึึกษาสำำ�นัักงาน
งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
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(2563). รายงานสถานการณ์์การตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�น 2557-2562.
• อธิิษฐาน จัันทร์์กลม. (2562, มกราคม 22).
ความขััดแย้้งบนโลกออนไลน์์ ‘ฮีีโร่่ยุุคไซเบอร์์’ หรืือ ‘ศาลเตี้้�ย’?
เข้้าถึึงได้้จาก: มติิชนออนไลน์์: https://www.matichon.co.th/
prachachuen/news_1329892
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ภาคผนวก

1. กรอบอััตรากำำ�ลัังเจ้้าหน้้าที่่�และลููกจ้้าง สสส. ปีีงบประมาณ พ.ศ.2565
2.	ข้้อบัังคัับกองทุุน ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการจััดสรรเงิินเพื่่�อการดำำ�เนิินงานสร้้างเสริิมสุุข พ.ศ. 2562
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กรอบอััตรากำำ�ลััง
เจ้้าหน้้าที่่�และลููกจ้้าง สสส.
ปีี 2565
ผู้จัดการ

รองผู้จัดการ

2

ผู้ช่วยผู้จัดการ

4

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ

3

รวม

9

สำ�นักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก
ผู้อำ�นวยการ

1

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

1

นักบริหารแผนงาน/โครงการ

6

เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ

1

รวม

9

สำ�นักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
ผู้อำ�นวยการ

1

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

1

นักบริหารแผนงาน/โครงการ

3

เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ

1

รวม

6

สำ�นักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน
ผู้อำ�นวยการ

1

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

1

นักบริหารแผนงาน/โครงการ

6

เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ

1

รวม

9

สำ�นักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ผู้อำ�นวยการ

1

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

1

นักบริหารแผนงาน/โครงการ

4

เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ

1

รวม

7

สำ�นักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
ผู้อำ�นวยการ

1

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

1

นักบริหารแผนงาน/โครงการ

5

เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ

1

รวม

8

สำ�นักสร้างสรรค์โอกาส
ผู้อำ�นวยการ

1

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

1

นักบริหารแผนงาน/โครงการ

7

เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ
รวม

236

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

3
12

แผนการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำ�นักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

สำ�นักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม

ฝ่ายอำ�นวยการ

ผู้อำ�นวยการ

1

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

1

ผู้อำ�นวยการ

1

นักบริหารแผนงาน/โครงการ

3

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

1

ผู้อำ�นวยการ

1

เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ

1

นักบริหารงานการตลาดเพื่อสังคม

9

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

1

รวม

6

รวม

นักกฎหมาย

4

นักบริหารงานจัดซื้อและพัสดุ

7

นักบริหารงานทั่วไป

2
2

สำ�นักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

11

สำ�นักวิชาการและนวัตกรรม

ผู้อำ�นวยการ

1

ผู้อำ�นวยการ

1

นักบริหารงานอาคาร

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

1

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

1

เจ้าหน้าที่ธุรการและบริการทั่วไป

นักบริหารแผนงาน/โครงการ

3

นักบริหารงานวิชาการและนวัตกรรม

5

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ

1

นักวิชาการ (Cluster)

4

เลขานุการ

รวม

6

รวม

9

รวม

สำ�นักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

1
21
3
42

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ผู้อำ�นวยการ

1

ผู้อำ�นวยการ

1

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

1

ผู้อำ�นวยการ

1

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

1

นักบริหารแผนงาน/โครงการ

4

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

1

นักบริหารงานบุคคล

5

เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ

1

นักบริหารงานส่งเสริมการเรียนรู้

8

นักวิชาการ

2

รวม

7

รวม

รวม

9

สำ�นักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

10

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้อำ�นวยการ

1

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

1

ผู้อำ�นวยการ

1

ผู้ตรวจสอบภายใน

1

นักบริหารแผนงาน/โครงการ

4

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

1

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน

1

เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ

1

นักบริหารงานสื่อสารองค์กร

7

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

3

รวม

7

รวม

9

รวม

5

สำ�นักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

ผู้อำ�นวยการ

1

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

1

ผู้อำ�นวยการ

1

นักบริหารแผนงาน/โครงการ

3

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

1

เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ

1

นักบริหารงานติดตามและประเมินผล

4

รวม

6

รวม

6

สำ�นักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรอบอัตรากำ�ลังของหน่วยงาน
ลักษณะพิเศษ
สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้อำ�นวยการ

1

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

1

ผู้อำ�นวยการ

1

ผู้อำ�นวยการ

นักบริหารงานภาคีและวิเทศสัมพันธ์

8

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

1

ผู้จัดการฝ่าย

เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ

1

นักบริหารงานสารสนเทศ

10

เจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่อาวุโส

11

รวม

12

รวม

15

รวม

11

สำ�นักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

1
3

ศูนย์กิจการสร้างสุข

ผู้อำ�นวยการ

1

ผู้อำ�นวยการ

1

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

1

ผู้อำ�นวยการ

1

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

1

นักบัญชี

4

ผู้จัดการฝ่าย

2

นักวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์

6

นักการเงิน

9

เจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่อาวุโส

6

รวม

8

รวม

รวม

9
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ข้้อบัังคัับกองทุุนฯ
ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการ
จััดสรรเงิินเพื่่�อการดำำ�เนิินงาน
สร้้างเสริิมสุุขภาพ
พ.ศ. 2562
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โดยที่่�ปัจั จุุบันั ได้้เกิิดสถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 ในหลายประเทศรวมทั้้�งประเทศไทย และมีีจำ�ำ นวน
ผู้้�ติิดเชื้้อ� ต้้องเข้้ารัับการรัักษาพยาบาลและเสีียชีีวิติ จากโรคดัังกล่่าวเป็็นจำำ�นวนมาก องค์์การอนามััยโลกจึึงได้้ประกาศให้้เป็็นภาวะ
แพร่่ระบาดใหญ่่ทั่่�วโลก ซึ่่�งขณะนี้้�ยัังไม่่มีีแนวทางการรัักษาที่่�ชัดั เจน ทำำ�ให้้รััฐบาลจึึงต้้องใช้้มาตรการี่่�เข้้มข้้นเพื่่�อควบคุุมการแพร่่
ระบาดของโรคตามคำำ�แนะนำำ�ขององค์์การอนามััยโลก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การเว้้นระยะห่่างทางสัังคม (social distancing) ทำำ�ให้้
การปฏิิบัติั งิ านของภาครััฐและเอกชนเกืือบทุุกภาคส่่วนต้้องปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบและวิิธีกี ารทำำ�งาน โดยเฉพาะการใช้้วิธีิ กี ารประชุุม
ผ่่านสื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่ส� ามารถประชุุมปรึึกษาหารืือและแสดงความคิิดเห็็นระหว่่างกัันได้้โดยไม่่ต้อ้ งอยู่่ใ� นสถานที่่�เดีียวกััน ซึ่่ง� เป็็น
วิิธีีการที่่�สร้้างความปลอดภััยให้้แก่่ผู้้�ร่่วมประชุุมและยัังเป็็นการประหยััดต้้นทุุนและระยะเวลาในการจััดประชุุมและการเดิินทาง
ของผู้้�ร่่วมประชุุม สมควรกำำ�หนดให้้การประชุุมพิิจารณากลั่่�นกรองทางวิิชาการสามารถประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้
อาศััยอำำ�นาจตามความในมาตรา 21 (3) แห่่งพระราชบััญญััติิกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ พ.ศ. 2544 คณะกรรมการ
กองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ ในการประชุุมครั้้�งที่่� 4/2563 เมื่่�อวัันที่่� 16 เมษายน 2563 จึึงออกข้้อบัังคัับไว้้ ดัังต่่อไปนี้้�
ข้้อ 1 ข้้อบัังคัับนี้้�เรีียกว่่า “ข้้อบัังคัับกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการจััดสรรเงิินเพื่่�อการ
ดำำ�เนิินงานสร้้างเสริิมสุุขภาพ (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2563”
ข้้อ 2 ข้้อบัังคัับนี้้�ให้้ใช้้บัังคัับตั้้�งแต่่วัันถััดจากวัันประกาศเป็็นต้้นไป
ข้้อ 3 ให้้เพิ่่�มความต่่อไปนี้้�เป็็นวรรคสี่่�ของข้้อ 23 ของข้้อบัังคัับกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์และวิิธีี
การจััดสรรเงิินเพื่่�อการดำำ�เนิินงานสร้้างเสริิมสุุขภาพ พ.ศ. 2562
“การประชุุมพิิจารณาตามวรรคสอง ให้้รวมถึึงการประชุุมผ่่านสื่่อ
� อิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่ดำ
�่ �ำ เนิินการ
โดยถููกต้้องตามบทบััญญััติิแห่่งกฎ ระเบีียบ หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยให้้ถืือว่่าจำำ�นวน
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิทั้้�งหมดเป็็นองค์์ประชุุม”

ข้้อ 4 ให้้ประธานกรรมการกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพเป็็นผู้้�รัักษาการตามข้้อบัังคัับนี้้� ในกรณีีที่่�มีีปััญหาเกี่่�ยวกัับการ
ปฏิิบัติั ติ ามข้้อบัังคัับนี้้� ให้้ประธานกรรมการกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุขุ ภาพวิินิจิ ฉััยชี้้ข� าด คำำ�วินิิ จิ ฉััยของประธานกรรมการ
กองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ ให้้ถืือเป็็นที่่�สุุด
ประกาศ ณ วัันที่่� 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
นายอนุุทิิน ชาญวีีรกููล
รองนายกรััฐมนตรีี
ประธานกรรมการกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ	
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การดำำ�เนิินการตามหลัักธรรมาภิิบาล
ในการจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงาน
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่่�คณะกรรมการประเมิินผลได้้เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของการบริิหารกิิจการที่่�ดีีตามหลัักธรรมาภิิบาลเพื่่�อให้้ประชาชนเกิิด
ความเชื่่อ� มั่่น� และไว้้วางใจในกระบวนการดำำ�เนิินงาน สสส. จึึงแต่่งตั้้ง� คณะอนุุกรรมการด้้านการประเมิินการบริิหารจััดการที่่�ดีี และ
จััดให้้มีีประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหารจััดการที่่�ดีีตามหลัักธรรมาภิิบาลของ สสส. ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2555 จนถึึงปััจจุุบััน
และที่่�ผ่่านมา สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) ได้้มีีการพััฒนาและปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานตามข้้อเสนอ
แนะของคณะอนุุกรรมการมาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยในปีีงบประมาณ 2563 สสส. ได้้มีีการทบทวนและปรัับปรุุงกรอบการประเมิิน
ธรรมาภิิบาลที่่�ใช้้ตั้้ง� แต่่ปีงี บประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่่อ� ให้้การประเมิินมีีความชััดเจนสอดคล้้องกัับพัันธกิิจหลัักและบริิบทการทำำ�งาน
ขององค์์การมากยิ่่�งขึ้้�นตามที่่�คณะอนุุกรรมการได้้พิิจารณาเห็็นชอบ ประกอบด้้วย 8 หลัักการสำำ�คััญ คืือ หลัักนิิติิธรรม
หลัักความรัับผิิดชอบ หลัักความโปร่่งใส หลัักการตอบสนอง หลัักประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล หลัักการมีีส่่วนร่่วมหรืือการ
คำำ�นึึงถึงึ ประชาชนทุุกกลุ่่�ม หลัักฉัันทามติิ โดยพิิจารณาใน 3 มิิติิ ได้้แก่่ มิิติที่่ิ � 1 หลัักการ มิิติที่่ิ � 2 กระบวนการนำำ�ไปปฏิิบัติั ิ และมิิติที่่ิ �
3 ผลการดำำ�เนิินงาน ในขณะเดีียวกััน ยัังได้้เตรีียมความพร้้อมในการพััฒนาการบริิหารจััดการอย่่างมีีธรรมาภิิบาลให้้เหมาะสม
สอดคล้้องกัับบริิบทการทำำ�งานขององค์์การในทศวรรษหน้้า (พ.ศ. 2565 -2574) โดยได้้จััดทำำ�แผนพััฒนาระบบการบริิหาร
จััดการที่่�ดีี ตั้้�งแต่่การจััดทำำ�หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีขึ้้�น เพื่่�อเสริิมสร้้างความเข้้าใจและเป็็นแนวปฏิิบััติิสำำ�หรัับกรรมการ
ผู้้�บริิหาร ผู้้�ปฏิิบััติิงานและผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องที่่�สำำ�คััญในการดำำ�เนิินงานร่่วมกัับ สสส. และใช้้วางรากฐานการพััฒนาระบบการ
ประเมิินผลการบริิหารจััดการที่่�ดีี โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สสส. ได้้มีีการพััฒนากรอบการประเมิินผลการบริิหารจััดการ
ที่่�ดีตี ามหลัักธรรมาภิิบาล (กรอบการประเมิินผลใหม่่) ให้้ครอบคลุุมกลุ่่�มผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทั้้�งภายในและภายนอก สสส. ตามที่่�ได้้
กำำ�หนดไว้้ในหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการพััฒนาโดยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิภายนอก)
จากการตรวจสอบของฝ่่ายติิดตามและประเมิินผล ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่่า สสส. ได้้มีีการออกประกาศสำำ�นัักงาน
กองทุุนเรื่่�องเจตจำำ�นงและนโยบายการบริิหารกิิจการตามหลัักธรรมาภิิบาล พ.ศ. 2560 เพื่่�อเป็็นมาตรฐานและแนวทางปฏิิบััติิให้้
บุุคลากรของ สสส. ปฏิิบััติิงานอย่่างมีีคุุณธรรม เปิิดเผย โปร่่งใส และปราศจากการทุุจริิต โดยยึึดถืือปฏิิบััติิควบคู่่�กัับการปฏิิบััติิ
ตามกฎ ระเบีียบ และข้้อบัังคัับอื่่�น ๆ ที่่�เป็็นไปตามหลัักธรรมาภิิบาล ทั้้�งนี้้� ในการจััดทำ�ำ แผนการดำำ�เนิินงานกองทุุนสนัับสนุุนการ
สร้้างเสริิมสุุขภาพ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สสส. ได้้ดำำ�เนิินการตามหลัักธรรมาภิิบาล (ฉบัับปรัับปรุุงเพิ่่�มเติิมจากกรอบ
การประเมิินผลปีีงบประมาณ พ.ศ. 2559) ในทุุกขั้้�นตอน ดัังนี้้�
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หลัักนิิติิธรรม
สสส. ได้้มีีการกำำ�หนดหลัักการ/แนวทางปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการวางแผนยุุทธศาสตร์์ และมีีการดำำ�เนิินงานตามกระบวนการ/
ขั้้น� ตอนการวางแผนยุุทธศาสตร์์ พร้้อมทั้้�งมีีการติิดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำำ�เนิินงาน รวมถึงึ มีีการสื่่อ� สารถึงึ แนวทาง
ปฏิิบััติิตามหลัักนิิติิธรรมให้้ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทราบ
หลัักความรัับผิิดชอบ
สสส. มีีการดำำ�เนิินการกำำ�หนดเป้้าหมายเกณฑ์์ตััวชี้้�วััดผลการดำำ�เนิินงานที่่�จััดเจน และมีีกระบวนการสื่่�อสารถึึงแนวทางปฏิิบััติิที่่�
เกี่่�ยวข้้องต่่อการวางแผนยุุทธศาสตร์์ พร้้อมทั้้�งชี้้�แจงผลการดำำ�เนิินงานในปีีที่่�ผ่่านมาให้้ผู้้�ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องรัับทราบ เพื่่�อนำำ�
ข้้อเสนอแนะมาพััฒนา/ปรัับปรุุงกระบวนการดำำ�เนิินงาน
หลัักความโปร่่งใส
สสส. มีีการเปิิดเผยข้้อมููลขององค์์การในรููปแบบที่่�สาธารณชนสามารถเข้้าใจได้้และเข้้าถึึงได้้อย่่างเสรีีในทุุกขั้้น� ตอนในการดำำ�เนิิน
กิิจกรรมหรืือกระบวนการต่่างๆ ขององค์์การ รวมถึงึ ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องในการจััดทำำ�แผนซึ่่�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููลในแต่่ละขั้้�นตอน
อย่่างชััดเจน และมีีการประชาสััมพัันธ์์แจ้้งให้้สาธารณชนทราบล่่วงหน้้า
หลัักการตอบสนอง
สสส. มีีกระบวนการทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานโดยยึึดหลัักการตอบสนองผลประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย และสาธารณะ
หลัักประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
สสส. มีีกระบวนการวางแผนยุุทธศาสตร์์ การดำำ�เนิินการพิิจารณาหรืือกำำ�หนดตััวชี้้�วััดผลการดำำ�เนิินงาน ภายใต้้การใช้้ทรััพยากร
อย่่างคุ้้�มค่่า ไม่่ว่า่ จะเป็็นด้้านทรััพยากรบุุคคล เทคโนโลยีี ทรััพยากรทางการเงิิน และสภาพแวดล้้อม และมีีการใช้้ทรััพยากรอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ และมีีประสิิทธิิผลสููงสุุด
หลัักการมีีส่่วนร่่วมหรืือการคำำ�นึึงถึึงประชาชนทุุกกลุ่่�ม
สสส. มีีกระบวนการสื่่�อสารถึึงแนวทางปฏิิบัติั ิส่่งเสริิมกระบวนการมีีส่่วนร่่วมในการวางแผนยุุทธศาสตร์์ให้้ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องรัับทราบ
โดยได้้มีกี ารกำำ�หนดกรอบระยะเวลา/ช่่องทางการมีีส่ว่ นร่่วมในกระบวนการวางแผนยุุทธศาสตร์์ที่่ชั� ดั เจนในหลายช่่องทาง รวมทั้้�ง
มีีการเปิิดให้้ตัวั แทนของกลุ่่�มผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียได้้มีโี อกาสรัับรู้้� และมีีส่ว่ นร่่วมในกระบวนการการตััดสินิ ใจในกระบวนการวางแผน
ตามความเหมาะสม และมีีการรายงานผลการดำำ�เนิินการให้้ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องรัับทราบ เพื่่�อนำำ�ข้้อเสนอแนะมาพััฒนา/ปรัับปรุุง
กระบวนการดำำ�เนิินงาน
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หลัักฉัันทามติิ
สสส. ให้้ความสำำ�คััญต่่อกระบวนการการตััดสิินใจโดยใช้้หลัักฉัันทามติิ ภายใต้้ความเข้้าใจผลประโยชน์์ที่่�แตกต่่างกัันของกลุ่่�มผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียอัันจะนำำ�ไปสู่่�ความยั่่�งยืืนในการดำำ�เนิินนโยบายต่่างๆ ขององค์์การ
หลัักปราศจากผลประโยชน์์ทัับซ้้อน
สสส. มีีการกำำ�หนดหลัักการ/แนวทางปฏิิบัติั ิ การป้้องกัันผลประโยชน์์ทับั ซ้้อนในการวางแผนยุุทธศาสตร์์ และมีีการติิดตามตรวจ
สอบการดำำ�เนิินการในการป้้องกัันผลประโยชน์์ทับั ซ้้อนในการจััดทำ�ำ แผนยุุทธศาสตร์์อย่่างชััดเจน พร้้อมทั้้�งมีีกระบวนการสื่่อ� สาร
ถึึงแนวทางปฏิิบััติิในการป้้องกัันผลประโยชน์์ทัับซ้้อนในกระบวนการวางแผนยุุทธศาสตร์์ให้้ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทราบ
การประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหารจััดการที่่ดี� ตี ามหลัักธรรมาภิิบาลของ สสส. เป็็นการประเมิินผลโดยสำำ�นักั งานร่่วมกัับ
ผู้้�ประเมิินภายนอกภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของคณะอนุุกรรมการด้้านการประเมิินผลการบริิหารจััดการที่่�ดีีและรายงานผลการ
ประเมิินต่่อคณะกรรมการประเมิินผล เพื่่�อพิิจารณาและให้้ข้้อเสนอแนะต่่อสำำ�นัักงานในการปรัับปรุุงและพััฒนาการดำำ�เนิินงาน
ด้้านการบริิหารจััดการที่่�ดีี ทั้้�งนี้้� เพื่่�อส่่งเสริิมให้้การปฏิิบััติิงานของ สสส. มีีระบบบริิหารจััดการและการกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีี
มีีความชััดเจน โปร่่งใส จนกระทั่่�งเกิิดวัฒ
ั นธรรมในการดำำ�เนิินงานที่่�ยึึดหลัักธรรมาภิิบาลและเป็็นที่่�ยอมรัับของทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่ย� วข้้อง
ต่่อไป
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การประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

การประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (Integrity and Transparency Assessment:
ITA) เป็็นกระบวนการที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อการประเมิินองค์์กร ในมิิติิของการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน
ของหน่่วยงานภาครััฐ ซึ่่ง� การประเมิิน ITA เป็็นเครื่อ�่ งมืือที่่ไ� ด้้รับั การพััฒนาขึ้้น� โดย สำำ�นักั งานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปราม
การทุุจริิตแห่่งชาติิ (สำำ�นัักงาน ป.ป.ช.) ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2556 มาจนถึึงปััจจุุบััน ประกอบด้้วยรููปแบบการประเมิิน ดัังนี้้�
ส่่วนที่่� 1
การเก็็บข้้อมููลจากบุุคลากรในหน่่วยงานภาครััฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) โดยเปิิดโอกาสให้้
บุุคลากรภาครััฐทุุกระดัับที่่ป� ฏิิบัติั งิ านมาไม่่น้อ้ ยกว่่า 1 ปีี ได้้มีโี อกาสสะท้้อนและแสดงความคิิดเห็็นต่่อคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ของหน่่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรัับรู้้�และความคิิดเห็็นใน 5 ตััวชี้้�วััด ได้้แก่่
	ตััวชี้้�วััดที่่� 1 การปฏิิบััติิหน้้าที่่�
	ตััวชี้้�วััดที่่� 2 การใช้้งบประมาณ
	ตััวชี้้�วัดที่่
ั � 3 การใช้้อำำ�นาจ
	ตััวชี้้�วัดที่่
ั � 4 การใช้้ทรััพย์์สิินของราชการ
	ตััวชี้้�วััดที่่� 5 การแก้้ไขปััญหาการทุุจริิต
ส่่วนที่่� 2
การเก็็บข้้อมููลจากผู้้�รัับบริิการหรืือผู้้�ติิดต่่อหน่่วยงานภาครััฐ (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) โดย
เปิิดโอกาสให้้ผู้้�รับั บริิการหรืือผู้้�ติดต่
ิ อ่ หน่่วยงานภาครััฐ ได้้มีโี อกาสสะท้้อนและแสดงความคิิดเห็็นต่่อการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงาน
ภาครััฐ โดยสอบถามการรัับรู้้�และความคิิดเห็็นใน 3 ตััวชี้้�วััด ได้้แก่่
	ตััวชี้้�วััดที่่� 6 คุุณภาพการดำำ�เนิินงาน
	ตััวชี้้�วัดที่่
ั � 7 ประสิิทธิิภาพการสื่่�อสาร
	ตััวชี้้�วัดที่่
ั � 8 การปรัับปรุุงระบบการทำำ�งาน
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ส่่วนที่่� 3
การเปิิดเผยข้้อมููลทางเว็็บไซต์์ของหน่่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็็นการตรวจสอบ
ระดัับการเปิิดเผยข้้อมููลของหน่่วยงานภาครััฐที่่�เผยแพร่่ไว้้ทางหน้้าเว็็บไซต์์หลัักของหน่่วยงาน โดยมีีคณะที่่�ปรึึกษาการประเมิิน
ITA ในฐานะผู้้�เชี่่ย� วชาญและคนกลาง (third party) เป็็นผู้้�ตรวจสอบข้้อมููลและให้้คะแนน พร้้อมข้้อเสนอแนะตามหลัักเกณฑ์์การ
ประเมิินที่่�กำ�ำ หนด แบ่่งออกเป็็น 2 ตััวชี้้�วััด ได้้แก่่
	ตััวชี้้วั� ดที่่
ั � 9 การเปิิดเผยข้้อมููล (ข้้อมููลพื้้�นฐาน,การบริิหารงาน,การบริิหารเงิินงบประมาณ การบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล,
		
การส่่งเสริิมความโปร่่งใส)
	ตััวชี้้�วััดที่่� 10 การป้้องกัันการทุุจริิต (การดำำ�เนิินการเพื่่�อป้้องกัันการทุุจริิต,มาตรการภายในเพื่่�อป้้องกัันการทุุจริิต)
ทั้้�งนี้้� ในช่่วงที่่�ผ่่านมา สสส. ได้้มีีการพััฒนาและปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานตามกรอบการประเมิิน ITAและตามข้้อเสนอแนะจากผล
การประเมิิน ITA มาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยการจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สสส. ยัังคงยึึดหลัักการ
ตามกรอบการประเมิิน ITA คืือ การเปิิดโอกาสให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วมเหมืือนเช่่นทุุกปีีที่่�ผ่่านมา โดยได้้มีีกระบวนการในการรัับฟััง
ความคิิดเห็็นและร่่วมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องจากภาคส่่วนต่่างๆ เพื่่�อร่่วมกัันกำำ�หนดทิิศทางในการ
ทำำ�งานร่่วมกััน ซึ่่�งกระบวนการดัังกล่่าวแสดงถึึงการที่่� สสส. ให้้ความสำำ�คััญต่่อการเปิิดเผยข้้อมููลและการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียสามารถเข้้าถึึงข้้อมููล ตรวจสอบการดำำ�เนิินงาน รวมถึึงการมีีส่่วนร่่วมในการแสดงความคิิดเห็็นต่่อการดำำ�เนิินงานของ
สสส. ซึ่่�งถืือเป็็นหััวใจสำำ�คััญของการส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงาน
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