






. กรอบนโยบายและแนวทาง
 การจัดทำาแผนดำาเนินงานประจำาปี
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 ดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565

. แผนควบคุมยาสูบ

. แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
 สิ่งเสพติด
. แผนการจัดการความปลอดภัย
 และปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
. แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
. แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
. แผนสุขภาวะชุมชน
. แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
. แผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร
. แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
. แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา
. แผนสร้างสรรค์โอกาสสร้างเสริม
 สุขภาวะ
. แผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 ผ่านระบบบริการสุขภาพ
. แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุน
 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
. แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ
. แผนสร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะ
. งานบริหารจัดการกองทุนและสำานักงาน
. งานพัฒนาและจัดการกลุ่มงานกลาง
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แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

พระราชบััญญัติิกองทุุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 มาติรา 21 (2) กำาหนดให้สำานักงานกองทุุนสนับัสนุนการ 

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จััดทุำาแผนการดำาเนินงานประจัำาปีซ่ึ่�งประกอบัด้วย เป้าหมาย ยุทุธศาสติร์ วัติถุุประสงค์์ ตัิวช้�วัด แผน 

กลุุ่�มแผนงาน แลุ่ะงบัประมาณประจัำาปี ในระยะเวลุ่า 1 ปี รวมถุ่งข้อบัังคั์บัว�าด้วยหลัุ่กเกณฑ์์แลุ่ะวิธ้การจััดสรรเงินเพ่�อการสนับัสนุน 

โค์รงการแลุ่ะกิจักรรม พ.ศ.2562 ข้อ 8 (1) ทุ้�กำาหนด ให้ผ้้จััดการแลุ่ะค์ณะกรรมการบัริหารแผนร�วมจััดทุำาแผนการดำาเนินงาน 

ประจัำาปีให้สอดค์ลุ้่องกับัเป้าหมายติามแผน ภายใต้ิวงเงินงบัประมาณประจัำาปีทุ้�ค์ณะกรรมการกำาหนด เพ่�อเสนอให้ค์ณะกรรมการ 

พิจัารณาเห็นชอบั ภายในเด่อนสิงหาค์มของทุุกปี

แผนการดำาเนินงานประจัำาปีงบัประมาณ พ.ศ.2565 เป็นแผนการดำาเนินงานปีแรก ของแผนหลุ่ัก 3 ปี (พ.ศ.2565-2567) 

ภายใต้ิทิุศทุางแลุ่ะเป้าหมายระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) ประกอบัด้วยแผนการดำาเนินงานประจัำาปี 15 แผน พร้อมกับัแผนงาน 

พัฒนาแลุ่ะจััดการกลุุ่�มงานกลุ่าง รวมถุ่งแผนงานบัริหารจััดการกองทุุนแลุ่ะสำานักงาน โดยให้ค์วามสำาคั์ญกับันโยบัายแลุ่ะแนวทุาง 

การจััดทุำาแผนการดำาเนินงานประจัำาปีงบัประมาณ พ.ศ. 2565 ทุ้�ค์ณะกรรมการกองทุุนมอบัไว้ รวมถุ่งการสนับัสนุนการปฏิิร้ปสังค์ม 

แลุ่ะเศรษฐกิจัติามทุิศทุางของการพัฒนาประเทุศทุ้ �ระบัุไว้ในรัฐธรรมน้ญ แผนยุทุธศาสติร์ชาติิ 20 ปี นโยบัายรัฐบัาลุ่ 

แลุ่ะติอบัสนองแนวนโยบัาย การปฏิิร้ปสังค์ม เศรษฐกิจั ติามทุิศทุางยุทุธศาสติร์การพัฒนาประเทุศ โดยเฉพาะประเด็นทุ้�ม้ 

ผลุ่กระทุบัติ�อสุขภาวะสำาค์ัญเร�งด�วน ได้แก� สถุานการณ์การแพร�ระบัาดของโรค์ติิดเช่�อไวรัสโค์โรนา 2019 ทุ้�ม้ผลุ่ติ�อวิถุ้ช้วิติ 

แลุ่ะสังค์มของประชาชนไทุย นอกจัากนั�นในการจััดทุำาแผน สำานักงานได้ดำาเนินการติามหลุ่ักธรรมาภิบัาลุ่ ม้ค์วามโปร�งใส 

ติรวจัสอบัได้ ม้การจััดกระบัวนการทุ้�เน้นการม้ส�วนร�วมจัากผ้้ม้ส�วนได้ส�วนเส้ย ใช้ข้อม้ลุ่ทุ้�ถุ้กติ้องแลุ่ะเช่�อถุ่อได้ พร้อมทุั�งม้การ 

กำาหนดเป้าหมายแลุ่ะติัวช้�วัดทุ้�ชัดเจันทุั�งในเชิงปริมาณแลุ่ะค์ุณภาพ พร้อมทุั�งม้รายลุ่ะเอ้ยดของค์ำาแถุลุ่งประกอบังบัประมาณ 

ประจัำาปีทุ้�สอดค์ลุ้่องกับัข้อบัังคั์บักองทุุน

สสส. ขอขอบัพระค์ุณผ้้ทุรงค์ุณวุฒิ ภาค์้เค์ร่อข�าย แลุ่ะผ้้เก้�ยวข้องทุุกทุ�าน ทุ้�ม้ส�วนร�วมในการจััดทุำาแผนการดำาเนินงาน 

ประจัำาปีงบัประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่�อใช้เป็นกรอบัการขับัเค์ลุ่่�อนการดำาเนินงานร�วมกันติามวิสัยทุัศน์แลุ่ะพันธกิจัได้อย�างม้ 

ประสิทุธิภาพ แลุ่ะเพ่�อให้สามารถุสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชนได้อย�างม้ประสิทุธิผลุ่ติ�อไป

สำำ�นัักง�นักองทุุนัสำนัับสำนุันัก�รสำร้�งเสำริมสุำขภ�พ
สิำงห�คม 2564

คำานำา



บทที่ 1

ภ�พรวมแผนัก�รดำ�เนัินัง�นั
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565
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แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

การจััดทุำาแผนการดำาเนินงานประจัำาปีงบัประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองทุุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จััดทุำาข่�นภายใติ ้

ข้อบัังค์ับักองทุุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว�าด้วยหลุ่ักเกณฑ์์แลุ่ะวิธ้การจััดสรรเงินเพ่�อการดำาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ 

พ.ศ. 2562 ติามค์วามในมาติรา 21 (3) แห�งพระราชบััญญัติิกองทุุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 เพ่�อใช้เป็นแผนการ 

ดำาเนินงานของกองทุุนซึ่่�งจัะแสดงรายลุ่ะเอ้ยดของเป้าหมาย ยุทุธศาสติร์ วัติถุุประสงค์์ ติัวช้�วัด แผน กลุุ่�มแผนงาน แลุ่ะ 

งบัประมาณในระยะเวลุ่า 1 ปี โดยม้ภาพรวมการจััดทุำาแผนการดำาเนินงานประจัำาปีงบัประมาณ พ.ศ. 2565 ดังน้�

1. กรอบนโยบายและแนวทางการจัดทำาแผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2565

กองทุุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ม้พันธกิจัหลุ่ักติามวัติถุุประสงค์์ทุ้�กำาหนดในมาติรา 5 ของ พระราชบััญญัติิกองทุุน 

สนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 ซ่ึ่�งได้กำาหนดบัทุบัาทุของกองทุุนไว้ 6 ข้อ ดังน้�

1. ส�งเสริมแลุ่ะสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในประชากรทุุกวัยติามนโยบัายสุขภาพแห�งชาติิ

2. สร้างค์วามติระหนักเร่�องพฤติิกรรมการเส้�ยงจัากการบัริโภค์สุรา ยาส้บั หร่อสาร หร่อสิ�งอ่�นทุ้�ทุำาลุ่ายสุขภาพ แลุ่ะสร้างค์วาม 

 เช่�อในการสร้างเสริมสุขภาพแก�ประชากรทุุกระดับั

3. สนับัสนุนการรณรงค์์ให้ลุ่ดบัริโภค์สุรา ยาส้บั หร่อสารหร่อสิ�งอ่�นทุ้�ทุำาลุ่ายสุขภาพ ติลุ่อดจันให้ประชาชนได้รับัร้้ข้อกฎหมาย 

 ทุ้�เก้�ยวข้อง

4. ศ่กษาวิจััยหร่อสนับัสนุนให้ม้การศ่กษาวิจััย ฝึึกอบัรม หร่อดำาเนินการให้ม้การประชุมเก้�ยวกับัการสนับัสนุนการสร้างเสริม 

 สุขภาพ

5. พัฒนาค์วามสามารถุของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชน หร่อองค์์กรเอกชน องค์์กรสาธารณประโยชน์ ส�วนราชการ  

 รัฐวิสาหกิจั หร่อหน�วยงานอ่�นของรัฐ

6. สนับัสนุนการรณรงค์์สร้างเสริมสุขภาพผ�านกิจักรรมติ�างๆ ในลัุ่กษณะทุ้�เป็นส่�อเพ่�อให้ประชาชนสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง  

 ใช้เวลุ่าว�างให้เป็นประโยชน์แลุ่ะลุ่ดบัริโภค์สุรา ยาส้บั หร่อสารหร่อสิ�งอ่�นทุ้�ทุำาลุ่ายสุขภาพ

นอกจัากน้� ติามพระราชบััญญัติิกองทุุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 มาติรา 3 ทุ้�ได้นิยามค์วามหมายของการสร้างเสริม 

สุขภาพ หมายค์วามว�า การใดๆ ทุ้�มุ�งกระทุำาเพ่�อสร้างเสริมให้บุัค์ค์ลุ่ม้สุขภาวะทุางกาย จิัติ แลุ่ะสังค์ม โดยสนับัสนุนพฤติิกรรม 

ของบุัค์ค์ลุ่ สภาพสังค์ม แลุ่ะสิ�งแวดลุ้่อมทุ้�จัะนำาไปส้�การม้ร�างกายทุ้�แข็งแรง สภาพจิัติทุ้�สมบ้ัรณ์ อายุย่นยาว แลุ่ะคุ์ณภาพช้วิติทุ้�ด้ 

เม่�อพิจัารณาวัติถุุประสงค์์แลุ่ะนิยามการสร้างเสริมสุขภาพ สามารถุสรุปออกมาเป็นเป้าประสงค์์ของการทุำางานเพ่�อสร้างเสริม 

สุขภาพได้ 6 เป้าประสงค์์ ทัุ�งน้� กองทุุนได้แบั�งโค์รงสร้างการทุำางานเพ่�อสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพออกเป็น 15 แผน เพ่�อให้ 

ติอบัสนองติ�อเป้าประสงค์์ทุ้�ตัิ�งไว้ ซ่ึ่�งประกอบัด้วย



7สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำ�นัและเสำริมพลังก�รดำ�เนิันัง�นัของหน่ัวยง�นัทุ่�รับผิดชอบโดยตรง และภ�ค่เครือข่�ยทัุ�งภ�ครัฐ 
ภ�คเอกชนัและภ�คประช�สัำงคม เพื�อให้บรรลุผลก�รลดปัจจัยเส่ำ�ยงทุ�งสุำขภ�พ 
ด้�นัก�รควบคุมก�รบริโภคย�สูำบ ก�รควบคุมก�รบริโภคเครื�องดื�มแอลกอฮอล์และสิำ�งเสำพติด 
ก�รลดอุบัติเหตุจร�จรและอุบัติภัย และสำร้�งสุำขนิัสัำยในัก�รออกกำ�ลังก�ยและก�รบริโภคอ�ห�รสุำขภ�พ
แผนั 1: แผนัควบคุมย�สูำบ
แผนั 2: แผนัควบคุมเครื�องดื�มแอลกอฮอล์และสิำ�งเสำพติด
แผนั 3: แผนัก�รจัดก�รคว�มปลอดภัยและปัจจัยเส่ำ�ยงทุ�งสัำงคม
แผนั 9: แผนัส่ำงเสำริมกิจกรรมทุ�งก�ย
แผนั 14: แผนัอ�ห�รเพื�อสุำขภ�วะ

พัฒนั�กลไกทุ่�จำ�เป็นัสำำ�หรับก�รลดปัจจัยเส่ำ�ยงนัอกเหนืัอจ�กเป้�ประสำงค์ทุ่� 1 โดย กองทุุนัลงทุุนัแต่น้ัอย
ในัส่ำวนัทุ่�จำ�เป็นัและก่อให้เกิดผลกระทุบสูำง และสำร้�งข่ดคว�มสำ�ม�รถของบุคคลทุ่�เอื�อต่อก�รม่สุำขภ�วะ 
โดยเฉพ�ะในักลุ่มเด็ก เย�วชนั และกลุ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะ
แผนั 4: แผนัควบคุมปัจจัยเส่ำยงทุ�งสุำขภ�พ
แผนั 5: แผนัสุำขภ�วะประช�กรกลุ่มเฉพ�ะ
แผนั 7: แผนัสุำขภ�วะเด็ก เย�วชนั และครอบครัว

เพิ�มข่ดคว�มสำ�ม�รถเชิงสำถ�บันัและส่ำงเสำริมบทุบ�ทุของชุมชนัและองค์กร ในัก�รพัฒนั�สุำขภ�วะองค์รวม
หรือแก้ไขปัญห�สำำ�คัญของตนั โดยพัฒนั�กระบวนัก�รต้นัแบบ และกลไกขย�ยผลเพื�อมุ่งพัฒนั�
สัำงคมสุำขภ�วะในัระยะย�วอย่�งยั�งยืนั
แผนั 6: แผนัสุำขภ�วะชุมชนั 
แผนั 8: แผนัเสำริมสำร้�งสุำขภ�วะในัองค์กร

สำร้�งค่�นิัยมและโอก�สำก�รเร่ยนัรู้ในัก�รสำร้�งเสำริมสุำขภ�วะให้เกิดข้�นัในัสัำงคมไทุย 
สัำงคมให้คว�มร่วมมือกับก�รรณรงค์เพื�อบรรลุเป้�ประสำงค์อื�นัๆ
แผนั 10: แผนัระบบสืำ�อและวิถ่สุำขภ�วะทุ�งปัญญ�
แผนั 15: แผนัเสำริมสำร้�งคว�มเข้�ใจสุำขภ�วะ

ขย�ยโอก�สำและพัฒนั�ศักยภ�พในัก�รสำร้�งนัวัตกรรมเก่�ยวกับก�รสำร้�งเสำริมสุำขภ�วะ
แผนั 11: แผนัสำร้�งสำรรค์โอก�สำสำร้�งเสำริมสุำขภ�วะ

เพิ�มสำมรรถนัะระบบบริก�รและระบบสำนัับสำนุันัในัก�รสำร้�งเสำริมสุำขภ�วะ
และเพิ�มประสิำทุธิิภ�พกลไกก�รบริห�รจัดก�ร
แผนั 12: แผนัสำนัับสำนุันัก�รสำร้�งเสำริมสุำขภ�พผ่�นัระบบบริก�รสุำขภ�พ
แผนั 13: แผนัพัฒนั�ระบบและกลไกสำนัับสำนุันัเพื�อก�รสำร้�งเสำริมสุำขภ�พ

เป้าประสงค์ 1

เป้าประสงค์ 2

เป้าประสงค์ 3

เป้าประสงค์ 4

เป้าประสงค์ 5

เป้าประสงค์ 6
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แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

กรอบนโยบายและวาระกลางในการจัดทำาแผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

ในการประชุมค์ณะกรรมการกองทุุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ค์รั�งทุ้� 5/2564 เม่�อวันทุ้� 20 พฤษภาค์ม 2564 ทุ้�ประชุมม้

มติิเห็นชอบักรอบันโยบัายแลุ่ะวาระกลุ่างในการจััดทุำาแผนการดำาเนินงานประจัำาปีงบัประมาณ พ.ศ.2565 โดยม้สาระสำาคั์ญติ�อไปน้�

1. ใช้ทุิศทุางแลุ่ะเป้าหมาย ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) เป็นกรอบัในการจััดทุำาแผนหลุ่ัก 3 ปี แลุ่ะแผนการดำาเนินงาน 

 ประจัำาปี โดยสอดค์ลุ้่องกับัแนวนโยบัายในการปฏิิร้ปสังค์ม เศรษฐกิจัติามทิุศทุางของยทุุธศาสติร์การพัฒนาประเทุศ แลุ่ะให้ 

 ค์วามสำาคั์ญกับัการกำาหนดห�วงโซึ่�ผลุ่ลัุ่พธ์ของเป้าหมายเชิงยุทุธศาสติร์ รวมถุ่งการใช้กลุ่ไกการกำากับั ติิดติาม แลุ่ะประเมินผลุ่ทุ้�ม้ 

 ประสิทุธิภาพ ค์วบัค้์�กันไป

2. สร้างผลุ่ลุ่ัพธ์ทุางสุขภาพอย�างก้าวกระโดด ด้วยการขยายผลุ่ติ้นแบับังานสร้างเสริมสุขภาพ ร�วมกับัหน�วยงานภาค์รัฐ  

 ภาค์เอกชน แลุ่ะภาค์ประชาสังค์ม ทุุกภาค์ส�วน ผ�านการผลัุ่กดันนโยบัาย กระบัวนการเร้ยนร้้ แลุ่ะการส่�อสารทุ้�ม้ประสิทุธิผลุ่ 

 แลุ่ะยั�งย่น โดยให้ค์ำาน่งถุ่งพลุ่วัติเชิงพ่�นทุ้� แลุ่ะกลุุ่�มประชากร

3. สนับัสนุนการใช้เทุค์โนโลุ่ย้แลุ่ะระบับัดิจิัทัุลุ่เพ่�อการสร้างเสริมสุขภาพ โดยค์ำาน่งถุ่งการลุ่ดค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�าทุางดิจิัทัุลุ่ในกลุุ่�ม 

 ประชากร เพ่�อสร้างแลุ่ะรองรับัการเปลุ้่�ยนแปลุ่งทัุ�งด้านค์วามร้้ การส่�อสาร การจััดการ อันจัะนำาไปส้�การปรับัเปลุ้่�ยนพฤติิกรรม  

 สังค์มแลุ่ะสิ�งแวดลุ้่อม เพ่�อการสร้างเสริมสุขภาพในยุค์ดิจิัทัุลุ่

4. ให้ค์ำาน่งถุ่งผลุ่กระทุบัติ�อเน่�องจัากการแพร�ระบัาดของโรค์โค์วิด-19 แลุ่ะปัจัจััยเส้�ยงทุางสุขภาพอุบััติิใหม� ทุ้�ส�งผลุ่กระทุบัติ�อ 

 พฤติิกรรม วิถุ้ช้วิติแลุ่ะสังค์ม โดยเฉพาะในกลุุ่�มประชากรทุ้�ม้ค์วามเปราะบัาง ให้ม้ค์วามพร้อมสามารถุรับัม่อกับัวิกฤติิการณ์ 

 ด้านสุขภาพ แลุ่ะการเปลุ้่�ยนแปลุ่งทุ้�เกิดข่�น

5. ยกระดับัการเช่�อมโยงเค์ร่อข�ายขับัเค์ลุ่่�อนงานสร้างเสริมสุขภาพในระดับัพ่�นทุ้� ระดับัชาติิแลุ่ะสากลุ่ ทัุ�งในเชิงผลัุ่กดันนโยบัาย  

 การประสานทุรัพยากร แลุ่ะงานวิชาการส�งเสริมบัทุบัาทุนำา ภาพลัุ่กษณ์ แลุ่ะค์วามรับัผิดชอบังานด้านสร้างเสริมสุขภาพของ 

 ไทุยในประชาค์มโลุ่ก เพ่�อสอดรับักับัแผนปฏิิบััติิการด้านสุขภาพโลุ่กของประเทุศไทุย (พ.ศ.2564-2570)

ในส�วนของการกำาหนดวาระกลุ่างประจัำาปีของกองทุุน ซ่ึ่�งวาระกลุ่างเป็นประเด็นทุ้�ติกลุ่งร�วมกันม้กรอบัการพิจัารณาใน 3 ประเด็น 

ได้แก�

• เป็นประเด็นทุ้�ม้ผลุ่กระทุบัด้านสุขภาวะอย�างรุนแรงทัุ�งในเชิงประชากรแลุ่ะพ่�นทุ้�

• เป็นประเด็นร�วมหลุ่ายแผนการดำาเนินงานของกองทุุนทุ้�สามารถุบ้ัรณาการการทุำางานร�วมกันได้

• สามารถุวัดผลุ่เห็นค์วามก้าวหน้าเบ่ั�องต้ินได้ภายใน 1 ปี

โดยการจััดทุำาข้อเสนอวาระกลุ่างในปีงบัประมาณ พ.ศ.2565 ค์ณะกรรมการกองทุุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพม้มติิเห็นชอบั 

ให้ดำาเนินการ “ระบับัสารสนเทุศแลุ่ะเค์ร่�องม่อเพ่�อค์วามรอบัร้้สุขภาพเฉพาะบุัค์ค์ลุ่ (Precision Information and Tools for 

Personal Health Literacy)” เป็นข้อเสนอวาระกลุ่างประจัำาปีงบัประมาณ 2565 โดยม้เป้าหมาย 2 ประเด็นสำาคั์ญ ได้แก� 

1. เพิ�มการใช้ประโยชน์ จัากชุดค์วามร้้ของ สสส. กลุ่ไก ระบับั แลุ่ะช�องทุางการส่�อสารให้เหมาะสมกับัการสร้างเสริมสุขภาพ 

 เฉพาะบุัค์ค์ลุ่ 

2. ขยายฐานผ้้รับัประโยชน์ ผ�านหน�วยงานเชิงยุทุธศาสติร์ทุ้�ร�วมให้บัริการข้อม้ลุ่ค์วามรอบัร้้ด้านสุขภาพเฉพาะบุัค์ค์ลุ่ เพ่�อเข้าถุ่ง 

 กลุุ่�มเป้าหมายทุ้�หลุ่ากหลุ่าย ทุำาให้ประชาชนม้ข้ดค์วามสามารถุทุ้�เอ่�อติ�อการม้สุขภาวะ 
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แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เม่�อค์ณะกรรมการกองทุุนให้ค์วามเห็นชอบัแลุ้่ว เลุ่ขานุการค์ณะกรรมการบัริหารแผนแติ�ลุ่ะค์ณะจ่ังได้ร�วมกับัค์ณะกรรมการบัริหาร 

แผนทุำาการยกร�างแผนการดำาเนินงานประจัำาปีติามกรอบันโยบัายแลุ่ะวาระกลุ่างของการดำาเนินงานในปีงบัประมาณ พ.ศ.2565 

ติ�อไป

การจัดทำาแผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ติามข้อบัังคั์บัว�าด้วยหลัุ่กเกณฑ์์แลุ่ะวิธ้การจััดสรรเงินเพ่�อการสนับัสนุนโค์รงการแลุ่ะกิจักรรม พ.ศ. 2562 ข้อ 8 (1) ทุ้�กำาหนดให้

ผ้้จััดการแลุ่ะค์ณะกรรมการบัริหารแผนร�วมจััดทุำาแผนการดำาเนินงานประจัำาปีให้สอดค์ลุ่้องกับัเป้าหมายติามแผน โดยค์ำาน่งถุ่ง 

ทิุศทุางแลุ่ะเป้าหมายของกองทุุน ภายใต้ิวงเงินงบัประมาณประจัำาปีทุ้�ค์ณะกรรมการกำาหนด เพ่�อเสนอให้ค์ณะกรรมการพิจัารณา 

เห็นชอบัภายในเด่อนสิงหาค์มของทุุกปี กองทุุนได้ดำาเนินงานติามระเบ้ัยบัข้อบัังคั์บักองทุุนทุ้�ค์ณะกรรมการให้ค์วามเห็นชอบัโดย 

กำาหนดกรอบัแนวทุางการดำาเนินงาน ดังน้�

1. พิจัารณาถุ่งค์วามสอดค์ลุ้่องกับัทิุศทุางแลุ่ะเป้าหมายระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) ของกองทุุนซ่ึ่�งแผนหลัุ่ก 3 ปี แลุ่ะแผนการ 

 ดำาเนินประจัำาปี จัะแสดงรายลุ่ะเอ้ยดของเป้าหมาย วัติถุุประสงค์์ ตัิวช้�วัดแผนแลุ่ะกรอบังบัประมาณ

2. การกำาหนดค์�าเป้าหมายของแผนหลัุ่ก แลุ่ะแผนการดำาเนินงานประจัำาปี เน้นค์วามสอดค์ลุ้่องกับัห�วงโซึ่�ผลุ่ลัุ่พธ์การสร้างเสริม 

 สุขภาพ (Chain of Outcome for Health Promotion)

3. กระบัวนการจััดทุำาแผนเน้นการบั้รณาการเช่�อมโยงระหว�างแผนงานผ�านกลุุ่�มงาน Cluster แลุ่ะการพิจัารณาของหัวหน้า 

 กลุุ่�มงาน

4. การจััดทุำาแผนหลัุ่ก แลุ่ะแผนการดำาเนินงานประจัำาปี ผ้้จััดการ แลุ่ะผ้้บัริหารร�วมกันพัฒนาสาระสำาคั์ญของแผน ผ�านการประชุม  

 หาร่อรับัฟัังค์วามคิ์ดเห็นแลุ่ะข้อเสนอแนะจัาก ค์ณะกรรมการบัริหารแผนแลุ่ะภาค้์ทุ้�เก้�ยวข้อง

ในการจััดทุำาแผนการดำาเนินงานประจัำาปีงบัประมาณ พ.ศ. 2565 สำานักพัฒนานโยบัายแลุ่ะยุทุธศาสติร์ (สนย.) ดำาเนินการศ่กษา 

รวบัรวมข้อม้ลุ่สถุานการณ์ทุ้�ม้ผลุ่กระทุบัสำาค์ัญติ�อการสร้างเสริมสุขภาพในอนาค์ติ จัากการสังเค์ราะห์ข้อม้ลุ่ของทุ้มวิชาการ 

ภายนอกในการจััดทุำาข้อม้ลุ่นำาเข้าของการจััดทุำาทิุศทุางแลุ่ะเป้าหมายระยะ 10 ปี ของกองทุุน ประกอบัการวิเค์ราะห์ประเด็น 

ช�องว�างแลุ่ะการหนุนเสริมทุ้�สำาคั์ญโดยเฉพาะติ�อสถุานการณ์เร�งด�วนทุ้�ม้ผลุ่กระทุบัติ�อสุขภาพ เช�น การแพร�ระบัาดของการติิดเช่�อ 

ไวรัสโค์โรน�า 2019 ทุ้�ยังไม�ม้จัุดสิ�นสุด ติลุ่อดจันการพิจัารณาแนวโน้มการขับัเค์ลุ่่�อนนโยบัายของภาค์รัฐทุ้�ม้ผลุ่กระทุบัติ�อ 

การทุำางานสุขภาวะของกองทุุน รวมถุ่งข้อม้ลุ่จัากการจััดการประชุมผ้้บัริหารเพ่�อระดมสมองเม่�อวันทุ้� 3 พฤษภาค์ม พ.ศ.2564 

มาใช้เป็นข้อม้ลุ่ในการกำาหนดกรอบันโยบัาย แลุ่ะวาระกลุ่างประจัำาปีน้�ด้วย  
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2. นโยบายและการบริหาร การกำากับติดตามและประเมินผล 
 และการบริหารความเส่ียง

กองทุุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้ดำาเนินการติามบัทุบััญญัติิภายใต้ิกฎหมายทุ้�เก้�ยวข้อง โดยม้การกำาหนดโค์รงสร้างแลุ่ะ 

กลุ่ไกทัุ�งการกำาหนดนโยบัาย การบัริหารงาน การกำากับัติิดติามแลุ่ะประเมินผลุ่ ดังน้� 

นโยบายและการบริหาร
 

กองทุุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจััดติั�งข่�นติามพระราชบััญญัติิกองทุุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 โดย 

กำาหนดให้ม้ค์ณะกรรมการกองทุุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพม้อำานาจัหน้าทุ้�ค์วบัคุ์มด้แลุ่การดำาเนินกิจัการกองทุุนให้เป็นไป 

ติามวัติถุุประสงค์์ของการจััดตัิ�งแลุ่ะให้ค์ณะกรรมการประเมินผลุ่เป็นผ้้ประเมินผลุ่การดำาเนินงานของกองทุุนในภาพรวม

ค์ณะกรรมการกองทุุนเป็นผ้้กำาหนดนโยบัายในการบัริหารกิจัการของกองทุุน กำาหนดกรอบังบัประมาณในการดำาเนินการ ออก 

หลุ่ักเกณฑ์์ ระเบั้ยบั ข้อบัังค์ับัทุ้�สำาค์ัญในการดำาเนินงาน ให้ค์วามเห็นชอบัแผนการดำาเนินงาน กำากับัด้แลุ่ฝึ่ายบัริหาร รวมทุั�ง 

ค์วบัคุ์มผลุ่การปฏิิบััติิงานของผ้้จััดการซ่ึ่�งเป็นหัวหน้าฝ่ึายบัริหารให้เป็นไปติามวัติถุุประสงค์์ทุ้�กำาหนดไว้ติามพระราชบััญญัติิกองทุุน 

สนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 นอกจัากน้� ค์ณะกรรมการกองทุุนม้อำานาจัในการแติ�งตัิ�งค์ณะอนุกรรมการเฉพาะด้าน 

เพ่�อทุำาหน้าทุ้�กำากับัด้แลุ่แลุ่ะให้ค์ำาปร่กษาติ�อฝ่ึายบัริหารในการดำาเนินกิจัการของกองทุุน เช�น ค์ณะอนุกรรมการทุ้�ปร่กษาสำานักงาน 

ค์ณะอนุกรรมการนโยบัายการเงิน ค์ณะอนุกรรมการเทุค์โนโลุ่ยส้ารสนเทุศ เป็นต้ิน

ด้านการกำากับัด้แลุ่การดำาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ กองทุุนม้แนวทุางในการกำากับัด้แลุ่แผน แผนงาน แลุ่ะโค์รงการ ผ�านกลุ่ไกค์ณะ 

กรรมการบัริหารแผนรวม 8 ค์ณะ ทุ้�ทุำาหน้าทุ้�กำากับัด้แลุ่ 15 แผน แลุ่ะค์ณะกรรมการบัริหารแผนอาจัแติ�งตัิ�งค์ณะอนุกรรมการ

หร่อค์ณะกรรมการกำากับัทิุศทุาง เพ่�อเพิ�มประสิทุธิภาพในการกำากับัด้แลุ่ ช้�แนะ แลุ่ะให้ทิุศทุางการทุำางานในระดับัแผนหร่อแผน

งาน นอกจัากน้� กองทุุนยังม้การพัฒนาระบับัแลุ่ะกลุ่ไกเพ่�อช�วยสนับัสนุนการกำากับัติิดติามแผนงานแลุ่ะโค์รงการให้เป็นไปอย�าง

ม้ประสิทุธิภาพอย�างติ�อเน่�อง

  

การบริหารจัดการกองทุนและการนำานโยบายไปสู่การปฏิิบัติ
การบัริหารจััดการกองทุุน ม้สำานักงานกองทุุนเป็นหน�วยงานปฏิิบััติิโดยม้ผ้้จััดการกองทุุนเป็นผ้้บัริหารส้งสุด ม้ผ้้อำานวยการ 

ส�วนงานติ�างๆ ม้บัทุบัาทุในการกำากับัด้แลุ่การดำาเนินงานติามภารกิจัหลัุ่กของกองทุุน แลุ่ะม้เจ้ัาหน้าทุ้�ม้บัทุบัาทุในการดำาเนินงาน 

แลุ่ะการสนับัสนุน ซึ่่�งเป็นไปติามนโยบัายของกองทุุน โดยระเบั้ยบักองทุุน ว�าด้วยการจััดแบั�งส�วนงานแลุ่ะการบัริหารภายใน 

สำานักงาน ได้แบั�งส�วนงานไว้ 3 กลุุ่�ม ดังน้�

กลุ่่�มท่ี่� 1 ส่�วนงานด้้านส่นับส่น่นภารกิจหลัุ่กของกองท่ี่น

1. สำานักสนับัสนุนการค์วบัคุ์มปัจัจััยเส้�ยงหลัุ่ก

2. สำานักสนับัสนุนการค์วบัคุ์มปัจัจััยเส้�ยงทุางสุขภาพ

3. สำานักสนับัสนุนสุขภาวะชุมชน

4. สำานักสนับัสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน แลุ่ะค์รอบัค์รัว

5. สำานักส�งเสริมวิถุ้ช้วิติสุขภาวะ



11สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6. สำานักสร้างสรรค์์โอกาส

7. สำานักสนับัสนุนการพัฒนาระบับัสุขภาพ

8. สำานักสนับัสนุนสุขภาวะองค์์กร

9. สำานักสนับัสนุนสุขภาวะประชากรกลุุ่�มเฉพาะ

10. สำานักสนับัสนุนการค์วบัคุ์มปัจัจััยเส้�ยงทุางสังค์ม

11. สำานักสร้างเสริมระบับัส่�อแลุ่ะสุขภาวะทุางปัญญา

12. สำานักพัฒนานโยบัายแลุ่ะยุทุธศาสติร์

13. สำานักพัฒนาภาค้์สัมพันธ์แลุ่ะวิเทุศสัมพันธ์

14. สำานักส่�อสารการติลุ่าดเพ่�อสังค์ม

15. สำานักวิชาการแลุ่ะนวัติกรรม

16. ศ้นย์เร้ยนร้้สุขภาวะ

กลุ่่�มท่ี่� 2 ส่�วนงานด้้านบริหารจัด้การส่ำานักงาน

1. ฝ่ึายเทุค์โนโลุ่ย้สารสนเทุศ

2. ฝ่ึายบัริหารงานบุัค์ค์ลุ่

3. ฝ่ึายบััญช้แลุ่ะการเงิน

4. ฝ่ึายติิดติามแลุ่ะประเมินผลุ่

5. ฝ่ึายส่�อสารองค์์กร

6. ฝ่ึายอำานวยการ

7. ฝ่ึายติรวจัสอบัภายใน /1

กลุ่่�มท่ี่� 3 หน�วยงานลัุ่กษณะพิิเศษ /2

1. สถุาบัันการเร้ยนร้้การสร้างเสริมสุขภาพ

2. ศ้นย์กิจัการสร้างสุข

นอกจัากกลุุ่�มงานหลัุ่กทัุ�ง 3 กลุุ่�มแลุ้่ว กองทุุนยังม้โค์รงสร้างการบัริหารงานเพ่�อสนับัสนุนการบ้ัรณาการแผนกติ�างๆ ของ สสส. 

โดยให้สำานักงานสามารถุจััดส�วนงาน (สำานักหร่อฝ่ึาย) ทุ้�ม้ลัุ่กษณะงาน ภารกิจั พ่�นทุ้�ทุำางาน หร่อกลุุ่�มเป้าหมายทุ้�ใกลุ้่เค้์ยงหร่อ 

สอดค์ลุ้่องกันรวมเป็นส�วนงานภายใต้ิกลุุ่�มงานบัริหารเด้ยวกัน (Cluster) เพ่�อเสริมพลัุ่งแลุ่ะเพิ�มประสิทุธิภาพในการทุำางานด้วย

การนำานโยบัายไปส้�การปฏิิบััติิ สำานักงานจัะรับัมอบัแนวนโยบัายแลุ่ะจัุดเน้นของการทุำางาน โดยแติ�ลุ่ะส�วนงานจัะศ่กษาแลุ่ะ 

วิเค์ราะห์สถุานการณ์ โอกาส หาจัุดค์านงัดเพ่�อสนับัสนุนให้กลุ่ไกหลุ่ักทุ้�ม้อย้�ประสบัผลุ่สำาเร็จั รวมทุั�งการสนับัสนุนแลุ่ะพัฒนา 

สมรรถุนะแลุ่ะข้ดค์วามสามารถุของบุัค์ลุ่ากรแลุ่ะภาค้์เค์ร่อข�ายไปพร้อมกัน เพ่�อการสร้างเสริมสุขภาพทุ้�ยั�งย่นโดยม้ประชาชนเป็น 

ผ้้รับัประโยชน์ส้งสุด

/1 ฝ่ึายติรวจัสอบัภายในจััดตัิ�งข่�นภายใต้ิระเบ้ัยบักองทุุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว�าด้วยการติรวจัสอบัภายในของกองทุุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2559
/2 ระเบ้ัยบักองทุุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว�าด้วยหลัุ่กเกณฑ์์แลุ่ะวิธ้การจััดตัิ�งหน�วยงานลัุ่กษณะพิเศษ พ.ศ. 2562 สำานักงานสามารถุจััดตัิ�งหน�วยงานลัุ่กษณะพิเศษภายใน
 สำานักงาน เพ่�อให้สามารถุปฏิิบััติิการได้อย�างค์ลุ่�องตัิวแลุ่ะม้ประสิทุธิภาพ แลุ่ะบัรรลุุ่ภารกิจัติามวัติถุุประสงค์์มากยิ�งข่�น โดยเป็นการติอบัสนองติ�อภารกิจัสร้างเสริมสุขภาพทุ้�สำานักงาน
 เป็นผ้้ให้บัริการหร่อปฏิิบััติิภารกิจัเอง แลุ่ะสามารถุใช้การบัริหารจััดการแบับัธุรกิจัเพ่�อเพิ�มประสิทุธิภาพแลุ่ะประสิทุธิผลุ่ หร่อขยายกลุุ่�มผ้้รับัผลุ่ประโยชน์ได้
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การกำากับติดตามและประเมินผล
 

กองทุุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นองค์์กรของรัฐทุ้�จััดตัิ�งข่�นติามพระราชบััญญัติิกองทุุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  

พ.ศ. 2544 ทุ้�กำาหนดให้กองทุุนจััดเก็บัเงินบัำารุงกองทุุนโดยติรงจัากผ้้เส้ยภาษ้สุราแลุ่ะยาส้บัโดยไม�ต้ิองผ�านกลุ่ไกการจััดทุำางบัประมาณ 

แผ�นดิน ส�งผลุ่ให้ สสส. จั่งติ้องจััดให้ม้กลุ่ไกการกำากับั ติิดติาม แลุ่ะประเมินผลุ่ทุ้�เข้มข้นกว�าหน�วยงานของรัฐอ่�น ทุั�งน้�  

พระราชบััญญัติิกองทุุนยังกำาหนดให้ม้ค์ณะกรรมการประเมินผลุ่การดำาเนินงานของกองทุุน ทุ้�เป็นอิสระจัากค์ณะกรรมการกองทุุน 

โดยได้รับัการแติ�งตัิ�งจัากค์ณะรัฐมนติร้ เพ่�อทุำาหน้าทุ้�กำากับัติิดติามแลุ่ะประเมินผลุ่การดำาเนินงานของกองทุุนในภาพรวมอ้กด้วย

 

การติิดติามแลุ่ะประเมินผลุ่การดำาเนินงานของกองทุุนแบั�งเป็น 3 ระดับั ได้แก�

1. ระดับัองค์์กร โดยค์ณะกรรมการประเมินผลุ่ แลุ่ะค์ณะกรรมการกองทุุน

2. ระดับัแผนหลัุ่ก โดยค์ณะกรรมการกองทุุน แลุ่ะค์ณะกรรมการบัริหารแผน

3. ระดับัแผนงาน ชุดโค์รงการ แลุ่ะโค์รงการ โดยสำานักงาน

นอกจัากน้� กลุ่ไกการติิดติามแลุ่ะประเมินผลุ่ยังประกอบัไปด้วย การกำากับัติิดติามแลุ่ะประเมินผลุ่การดำาเนินงานติามขนาดของ

วงเงินงบัประมาณโดยค์ณะกรรมการกองทุุนผ�านกลุ่ไกค์ณะกรรมการบัริหารแผน แลุ่ะการกำากับัติิดติามแลุ่ะประเมินผลุ่การ 

ดำาเนินงานของกองทุุนโดยค์ณะกรรมการประเมินผลุ่

ในส�วนของการประเมินผลุ่การดำาเนินงานในระดับัองค์์กรของกองทุุน ประกอบัด้วย

1. การประเมินผลุ่การดำาเนินงานติามหลุ่ัก Balanced Scorecard ทุ้�อ้างอิงติามกรอบัการประเมินผลุ่การปฏิิบััติิงานของ 

 หน�วยงานของรัฐติามทุ้�สำานักงานค์ณะกรรมการพัฒนาระบับัราชการกำาหนด ร�วมกับัการนำาหลัุ่กเกณฑ์์การประเมินผลุ่การ 

 ดำาเนินงานกองทุุนหมุนเว้ยนของกรมบััญช้กลุ่างมาใช้ประกอบักัน โดยค์รอบัค์ลุุ่มการดำาเนินการ 5 ด้าน ได้แก� ด้านผลุ่สัมฤทุธิ�  

 ด้านผ้้ม้ส�วนได้เส้ย ด้านการเงิน ด้านปฏิิบััติิการ แลุ่ะด้านการบัริหารพัฒนาทุุนหมุนเว้ยน

2. การประเมินผลุ่การบัริหารจััดการทุ้�ด้ติามหลัุ่กธรรมาภิบัาลุ่ เพ่�อติรวจัสอบัการบัริหารจััดการแลุ่ะการดำาเนินงานของกองทุุน 

 ให้สอดค์ลุ้่องกับัหลัุ่กธรรมาภิบัาลุ่

3. การประเมินคุ์ณธรรมแลุ่ะค์วามโปร�งใสของหน�วยงานรัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ติามข้อกำาหนด 

 ของสำานักงานค์ณะกรรมการป้องกันแลุ่ะปราบัปรามการทุุจัริติแห�งชาติิ

4. การติรวจัสอบัโดยสำานักงานการติรวจัเงินแผ�นดิน (สติง.) ทุ้�ค์รอบัค์ลุุ่มการบัริหารจััดการด้านการเงินแลุ่ะบััญช้

  

การกำากับดูแลภายในและการบริหารความเส่ียง

เพ่�อให้การดำาเนินงานของสำานักงานเป็นไปอย�างม้ประสิทุธิผลุ่แลุ่ะประสิทุธิภาพ ม้การรองรับัสถุานการณ์ติ�างๆ ทุ้�ค์าดว�าจัะเกิดข่�น 

ในอนาค์ติ รวมถุ่งพัฒนากระบัวนการทุำางานของสำานักงานให้ม้ค์วามโปร�งใสสอดค์ลุ้่องติามหลัุ่กธรรมาภิบัาลุ่ สำานักงานจ่ังได้จััด

ให้ม้ระบับัการกำากับัด้แลุ่ ดังน้� 
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การควบคุมภายใน (Internal Control)
การค์วบัคุ์มภายใน ค่์อองค์์ประกอบัหน่�งของการกำากับัด้แลุ่กิจัการทุ้�ด้ (Good Corporate Governance) โดยเป็นกระบัวนการ 

ทุ้�บุัค์ลุ่ากรภายในองค์์กรทุุกระดับัตัิ�งแติ�ผ้้บัริหารแลุ่ะพนักงานทุุกค์นต้ิองม้บัทุบัาทุร�วมกัน ซ่ึ่�งม้วัติถุุประสงค์์เพ่�อ (1) เพิ�มประสิทุธิภาพ 

แลุ่ะประสิทุธิผลุ่ของการปฏิิบััติิงาน มุ�งใช้ทุรัพยากรอย�างคุ้์มค์�า (2) เพ่�อสร้างค์วามน�าเช่�อถุ่อของรายงานทุางการเงินขององค์์กร 

แลุ่ะ (3) เพ่�อให้เกิดการปฏิิบััติิติามกฎหมาย กฎ ระเบั้ยบั แลุ่ะข้อบัังค์ับัอย�างแทุ้จัริง อันเป็นการสร้างเค์ร่�องป้องกันมิให้เกิด 

ค์วามเส้ยหายติ�อองค์์กร

การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
การติรวจัสอบัภายใน เป็นเค์ร่�องม่อสนับัสนุนสำาคั์ญของฝ่ึายบัริหาร เพ่�อให้การดำาเนินงานขององค์์การ สามารถุบัรรลุุ่วัติถุุประสงค์์ 

แลุ่ะเป้าหมายได้ ด้วยการประเมินผลุ่สัมฤทุธิ�ของการดำาเนินงานแลุ่ะระบับัการค์วบัคุ์มภายในขององค์์การ ว�า ม้การดำาเนินงาน

ทุ้�ถุ้กต้ิองสมบ้ัรณ์เพ้ยงพอ เหมาะสม ม้ระบับัปฏิิบััติิงานทุ้�ด้ ม้ประสิทุธิภาพ ประสิทุธิผลุ่ แลุ่ะคุ์ณภาพติามมาติรฐานทุ้�ด้เพ้ยงใด 

รวมถุ่งให้ค์วามเห็นแลุ่ะข้อเสนอแนะเพ่�อให้เกิดการขับัเค์ลุ่่�อนเชิงนโยบัายในการพัฒนาระบับังานติ�างๆ ขององค์์การ อ้กทัุ�งเป็น

การสร้างค์วามเช่�อมั�นขององค์์การ แก�ประชาชน ภาค้์ ผ้้บัริหาร พนักงาน ติลุ่อดจันผ้้ม้ส�วนได้ส�วนเส้ยทุุกกลุุ่�ม เพ่�อยกระดับัการ

บัริหารองค์์การเชิงคุ์ณภาพ เป็นองค์์กรโปร�งใส แลุ่ะม้ธรรมาภิบัาลุ่ 

 

ฝ่ึายติรวจัสอบัภายในใช้ยุทุธศาสติร์การดำาเนินงานเชิงบัวก “การติรวจัสอบัแบับักัลุ่ยาณมิติรแลุ่ะเพิ�มม้ลุ่ค์�าการปฏิิบััติิงาน” เพ่�อ

ติอบัสนองผ้้ม้ส�วนเก้�ยวข้องทุุกกลุุ่�มดังกลุ่�าวได้ใช้ประโยชน์มากยิ�งข่�น  นอกจัากน้� ยังมุ�งเน้นการสร้างม้ลุ่ค์�าเพิ�มจัากรายงานผลุ่การ 

ติรวจัสอบัภายในด้านระบับัปฏิิบััติิงานติ�างๆ โดยนำามาสังเค์ราะห์เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบัายแบับับั้รณาการเช่�อมร้อยทุุก 

ฝ่ึายงานอย�างเป็นองค์์รวม เสนอติ�อ ผ้้บัริหารระดับัส้งขององค์์การเพ่�อใช้เป็นข้อม้ลุ่พิจัารณาขับัเค์ลุ่่�อนงานเชิงระบับัแลุ่ะโค์รงสร้าง 

ในระยะสั�น ระยะกลุ่าง แลุ่ะระยะยาว อันจัะนำาไปส้�การเป็นองค์์การทุ้�ม้คุ์ณภาพ ม้เสถุ้ยรภาพมั�นค์ง สร้างคุ์ณประโยชน์ติ�อประชาชน 

สังค์ม แลุ่ะประเทุศอย�างยั�งย่นติ�อไป

การบริหารความเส่ียง (Risk Management)
สสส. ดำาเนินการบัริหารค์วามเส้�ยงระดับัองค์์กรในเชิงยุทุธศาสติร์ เพ่�อจััดการค์วามเส้�ยงทุ้�อาจัส�งผลุ่กระทุบัติ�อการบัรรลุุ่วัติถุ ุ

ประสงค์์ เป้าหมาย ยุทุธศาสติร์แลุ่ะการดำาเนินงานของ สสส. ให้อย้�ในระดับัทุ้�ยอมรับัได้ ทัุ�งน้� สสส. ได้วิเค์ราะห์ค์วามเส้�ยงจัาก

สถุานการณ์ติ�าง ๆ ทุ้�อาจัส�งผลุ่กระทุบัติ�อ สสส. รวมถุ่งสถุานการณ์การระบัาดของโรค์โค์วิด-19 โดยดำาเนินการทุั�วทุั�งองค์์กร 

ทัุ�งแบับัภาพรวมองค์์กร (Top-Down) แลุ่ะระดับัแผน (Bottom-Up)  ในการจััดการค์วามเส้�ยง สสส. ดำาเนินการในร้ปแบับัแผน 

บัริหารค์วามเส้�ยงระดับัองค์์กร แผนค์วบัคุ์มภายใน แลุ่ะแผนบัริหารค์วามติ�อเน่�องทุางธุรกิจั (Business Continuity Plan: BCP) 

ติามค์วามเหมาะสมกับัค์วามเส้�ยงแติ�ลุ่ะประเภทุ เพ่�อให้บัริหารจััดการค์วามเส้�ยงดังกลุ่�าวอย�างทุันทุ�วงทุ้ ม้ประสิทุธิผลุ่แลุ่ะ 

ประสิทุธิภาพ โดยกระบัวนการบัริหารค์วามเส้�ยงของ สสส. เป็นไปติามมาติรฐานการบัริหารค์วามเส้�ยงระดับัสากลุ่ ได้แก� COSO 

ERM แลุ่ะ ISO31000 ทุั�งน้� สสส. จัะดำาเนินการติิดติามแลุ่ะรายงานสถุานการณ์ค์วามเส้�ยงติ�อผ้้บัริหารระดับัส้งอย�างน้อย 

เด่อนลุ่ะ 1 ค์รั�ง เพ่�อการติอบัสนองติ�อเหตุิการณ์ค์วามเส้�ยงอย�างทัุนทุ�วงทุ้ โดยดำาเนินการภายใต้ิการกำากับัด้แลุ่ของค์ณะกรรมการ 

บัริหารค์วามเส้�ยงทุ้�ม้องค์์ประกอบัของผ้้แทุนค์ณะกรรมการกองทุุนแลุ่ะผ้้บัริหารระดับัส้ง แลุ่ะรายงานติ�อค์ณะกรรมการกองทุุน

ทุุกไติรมาส



เชิงประเด็น

เชิงระบบ

เชิงองค์กรและกลุ่มประชากร

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลล์
และส่ิงเสพติด

ประชาการ
กลุ่มเฉพาะ

ระบบและกลไกสนับสนุน
เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ

สร้างสรรค์โอกาส
และนวัตกรรมสุขภาวะ

สร้างเสริมความเข้าใจ
สุขภาวะ

ระบบบริการ
สุขภาพ

ชุมชน เด็ก เยาวชน
และครอบครัว

สุขภาวะ
ในองค์กร

กิจกรรม
ทางกาย

ปัจจัยเส่ียง
ทางสุขภาพ อาหาร

ความปลอดภัยและ
ปัจจัยเส่ียงทางสังคม

ระบบส่ือและวิถีสุขภาวะ
ทางปัญญา

ยาสูบ

เชิงพ้ืนท่ี

14

แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

3. การบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพ

แนวทางการบูรณาการการทำางานสร้างเสริมสุขภาพ

การสร้างผลุ่ลัุ่พธ์ทุางสุขภาพให้บัรรลุุ่เป้าหมายทุ้�วางไว้ จัำาเป็นต้ิองม้วิธ้การดำาเนินงานทุ้�ม้ประสิทุธิภาพ การจััดโค์รงสร้างแผนเพ่�อ 

ให้เกิดการบัริหารจััดการแลุ่ะเน้นให้เกิดการทุำางานแนวราบัทุ้�เป็นวิธ้การทุำางานทุ้�สำาค์ัญของ สสส. ทุ้�สามารถุจัำาแนกวิธ้ 

การทุำางานออกเป็น 4 กลุุ่�ม เพ่�อให้เหมาะสมติ�อบัริบัทุของงานแลุ่ะเสริมการบ้ัรณาการระหว�างแผน ดังน้�

การจัดโครงสร้างแผนและวิธีการทำางาน
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แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. แผนเชิงประเด็นเน้นการทุำางานยุทุธศาสติร์เชิงลุ่่ก พัฒนางานวิชาการแลุ่ะนวัติกรรมให้ทุันกับัปัจัจััยเส้�ยงทุ้�ม้พลุ่วัติ ม้การ 

 เปลุ่้�ยนแปลุ่งติลุ่อดเวลุ่า โดยม้เป้าหมายหลุ่ักเพ่�อผลุ่ักดันให้เกิดนโยบัายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพแลุ่ะค์วบัค์ุม 

 ปัจัจััยเส้�ยงอันจัะส�งผลุ่กระทุบักับัประชากรในวงกว้าง 

2. แผนเชิงกลุุ่�มประชากรแลุ่ะองค์์กร เน้นการพัฒนาศักยภาพพัฒนาเค์ร่อข�าย สร้างค์วามเข้มแข็งให้กับัประชากรกลุุ่�มเป้าหมาย 

 แลุ่ะเค์ร่อข�ายองค์์กรสุขภาวะ เพ่�อสร้างการม้ส�วนร�วมในการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพทุ้�เหมาะสมกับักลุุ่�มเป้าหมาย 

3. แผนเชิงพ่�นทุ้� เน้นการสนับัสนุนให้เกิดเค์ร่อข�ายชุมชน พ่�นทุ้�เข้มแข็ง ม้ข้ดค์วามสามารถุในการแก้ปัญหาสุขภาพ เพ่�อให้เกิด 

 กลุ่ไกการสร้างเสริมสุขภาพแลุ่ะลุ่ดปัจัจััยเส้�ยงทุ้�ชุมชนเป็นเจ้ัาของ เป็นผ้้ดำาเนินการให้สอดค์ลุ้่องเหมาะสมกับักับับัริบัทุของ 

 พ่�นทุ้�แลุ่ะชุมชน 

4. แผนเชิงระบับัแลุ่ะกลุ่ไก เป็นกลุุ่�มแผนทุ้�ทุำาหน้าทุ้�สนับัสนุน ส�งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบับักลุ่ไกทุางสังค์มแลุ่ะสุขภาพร�วม 

 กับัเจ้ัาภาพหลัุ่ก เพ่�อให้เกิดการทุำางานเชิงระบับัอันจัะทุำาให้เกิดการทุำางานทุ้�ติ�อเน่�อง

จัากการจััดโค์รงสร้างแผนแลุ่ะวิธ้การทุำางานข้างต้ินเพ่�อให้เกิดค์วามเข้มแข็งในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการเร้ยนร้้แลุ่ะแลุ่กเปลุ้่�ยน 

แนวทุางการทุำางานเพ่�อสร้างผลุ่ลัุ่พธ์แลุ่ะขยายผลุ่การทุำางานได้อย�างก้าวกระโดดของทัุ�ง 4 กลุุ่�ม เน่�องจัากสุขภาพเป็นองค์์รวมทุ้�

เกิดจัากค์วามสัมพันธ์ระหว�างพฤติิกรรมของบุัค์ค์ลุ่ รวมทัุ�งสภาพแวดลุ้่อมรอบัตัิวก็ยังส�งผลุ่ติ�อสุขภาพเช�นกัน ดังนั�น การทุำางาน

เพ่�อสร้างเสริมสุขภาพจ่ังต้ิองอาศัยการทุำางานร�วมกันทัุ�งในเชิงประเด็นทุางสุขภาพร�วมกับัการทุำางานในเชิงพ่�นทุ้�แลุ่ะกลุุ่�มประชากร 

เป้าหมาย โดยม้ระบับังานติ�างๆ เช�น การส่�อสาร การนำานวัติกรรมทุางสุขภาพมาใช้ เป็นต้ิน เป็นเค์ร่�องม่อสนับัสนุนการทุำางาน 

ให้เกิดการขยายผลุ่การทุำางานแลุ่ะสร้างผลุ่ลัุ่พธ์ทุางสุขภาพได้ในวงกว้าง

ดังนั�น ในแผนการดำาเนินงานประจัำาปีฉบัับัน้� จั่งได้ม้การกำาหนดใหม้้ติัวช้�วัดร�วมเพ่�อสร้างค์วามเข้มแข็งในการทุำางาน แลุ่ะเพ่�อ 

ขยายผลุ่ลัุ่พธ์การทุำางานให้บัรรลุุ่เป้าหมายเชิงยุทุธศาสติร์ติามทิุศทุางแลุ่ะเป้าหมาย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2565-2574)

วาระกลาง: ระบบสารสนเทศและเคร่ืองมือเพ่ือความรอบรู้สุขภาพเฉพาะบุคคล 
Precision Information and Tools for Personal Health Literacy

ความเป็นมา สถานการณ์และแนวโน้ม
ค์วามรอบัร้้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ค่์อ ระดับัสมรรถุนะของบุัค์ค์ลุ่ในการเข้าถุ่ง เข้าใจั ประเมิน แลุ่ะปรับัใช้ข้อม้ลุ่ค์วามร้้ 

แลุ่ะบัริการสุขภาพได้อย�างเหมาะสม เพ่ �อให้เกิดการเร้ยนร้ ้แลุ่ะปรับัเปลุ่้ �ยนพฤติิกรรมสุขภาพ สิ �งทุ้ �สำาค์ัญของค์วาม 

รอบัร้้ด้านสุขภาพค่์อ การทุำาให้กลุุ่�มเป้าหมาย ซ่ึ่�งก็ค่์อประชาชนเข้าถุ่งแลุ่ะเข้าใจัข้อม้ลุ่สุขภาพระดับัพ่�นฐาน (Functional health 

literacy) เพ่�อให้เกิดการตัิดสินในการปรับัเปลุ้่�ยนวิถุ้หร่อพฤติิกรรมของตินเองติามข้อม้ลุ่ทุ้�ได้รับั แลุ่ะเม่�อประชาชนสามารถุปรับั 

เปลุ้่�ยนพฤติิกรรมด้านสุขภาพของตินเองได้ด้แลุ้่ว จัะเกิดการบัอกติ�อแลุ่ะร�วมผลัุ่กดันให้เกิดสร้างค์วามรอบัร้้ด้านสุขภาพในสังค์ม 

ติ�อไป

 

จัากสถุานการณ์ด้านสุขภาพในปัจัจัุบััน ไม�ว�าจัะเป็นการระบัาดของโรค์โค์วิด-19 อัติราการเพิ�มข่�นอย�างติ�อเน่�องของผ้้ป่วยใน 

กลุุ่�มโรค์ไม�ติิดติ�อเร่�อรัง (NCDs) ซ่ึ่�งเป็นกลุุ่�มโรค์ทุ้�เกิดจัากพฤติิกรรมแลุ่ะร้ปแบับัวิถุ้ช้วิติทุ้�ม้พฤติิกรรมเส้�ยง รวมถุ่งแนวโน้ม ค์วาม 

สนใจัด้านสุขภาพของประชาชนทุ้�มากข่�น จ่ังทุำาให้การส่�อสารเพ่�อให้เกิดค์วามรอบัร้้ด้านสุขภาพ ด้วยชุดข้อม้ลุ่ เค์ร่�องม่อ ส่�อติ�างๆ 

ทุ้�ถุ้กติ้อง แลุ่ะค์ำาน่งถุ่งค์วามแติกติ�างของอายุ เพศ ค์วามสนใจั ค์วามติ้องการ โดยส�งผ�านช�องทุางติ�างๆ ให้เข้าถุ่งประชาชน  
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จั่งม้ค์วามสำาค์ัญเป็นอย�างยิ�ง ซึ่่�งหากสามารถุดำาเนินการได้อย�างเหมาะสม ก็จัะเป็นการยกระดับั การส่�อสารค์วามรอบัร้้ด้าน 

สุขภาพของประชาชน จัากระดับัการส่�อสารทัุ�วไปของบุัค์ค์ลุ่แลุ่ะกลุุ่�ม พัฒนาข่�นเป็นการส่�อสารในระดับัองค์์กร ชุมชน เพ่�อทุำาให้ 

เกิดชุมชนแลุ่ะสังค์มสุขภาวะ ส้�ระดับัการส่�อสารสุขภาพ แลุ่ะสังค์ม จันไปถุ่งการส่�อสารสาธารณะในระดับัโค์รงสร้างแลุ่ะนโยบัาย  

ในการพัฒนาระบับัทุ้�เอ่�อติ�อการสร้างค์วามรอบัร้้ด้านสุขภาพบันหลัุ่กการม้ส�วนร�วมแลุ่ะธรรมาภิบัาลุ่ เป็นมากกว�าการส�งข�าวสาร 

ทุางสุขภาพเพ่�อให้เกิดการปรับัเปลุ้่�ยนพฤติิกรรมส�วนบุัค์ค์ลุ่ แติ�เป็นการเสริมพลัุ่งให้ประชาชนแลุ่ะชุมชนสามารถุจััดการสุขภาวะ 

ได้ด้วยตินเอง 

ทัุ�งน้� จัากการดำาเนินงานวาระกลุ่างในปี 2563-2564 “ค์วามรอบัร้้ด้านสุขภาพ (Health literacy)” ส�งผลุ่ให้เกิดระบับั กลุ่ไกเพ่�อ 

สร้างค์วามรอบัร้้ด้านสุขภาพ รวมไปถุ่งระบับัส่�อ ข้อม้ลุ่ แลุ่ะพ่�นทุ้�นำาร�อง เพ่�อสร้างค์วามรอบัร้้ด้านสุขภาพให้กับัประชาชน ซ่ึ่�ง 

สสส. มองเห็นถุ่งโอกาสในการเพิ�มการใช้ประโยชน์จัากส่�อ ข้อม้ลุ่ พ่�นทุ้�นำาร�อง ให้เกิดประสิทุธิภาพมากข่�น จั่งม้แนวค์ิดใน 

การสร้างกลุ่ไก พัฒนาระบับัให้กลุุ่�มเป้าหมายทุ้�หลุ่ากหลุ่าย สามารถุเข้าถุ่งแลุ่ะใช้ประโยชน์จัากชุดข้อม้ลุ่ ส่�อติ�างๆ ได้สะดวก 

ติรงค์วามต้ิองการของตินเอง 

 

ดังนั�น การจััดทุำาแลุ่ะบัริหารจััดการ “ระบับัสารสนเทุศแลุ่ะเค์ร่�องม่อเพ่�อค์วามรอบัร้้สุขภาพเฉพาะบุัค์ค์ลุ่ (Precision Information  

and Tools for Personal Health Literacy)” จ่ังเป็นวาระสำาคั์ญ ทุ้� สสส. มุ�งเน้นให้เกิดการบ้ัรณาการ เช่�อมประสาน ร�วมม่อ 

จัากทุั�งภายใน สสส. แลุ่ะหน�วยงาน องค์์กรภายนอก เพ่�อส่�อสาร ส�งติ�อชุดข้อม้ลุ่ เค์ร่�องม่อ ส่�อติ�างๆทุ้�ถุ้กติ้อง เหมาะสม 

รวมถุ่งพ่�นทุ้�ติ้นแบับั ทุ้�สอดค์ลุ่้องกับัพฤติิกรรม ค์วามสนใจั ค์วามติ้องการทุ้�ม้ค์วามเฉพาะ แติกติ�างกันของแติ�ลุ่ะบัุค์ค์ลุ่ 

ซ่ึ่�งจัะทุำาให้เกิดการรับัร้้ เข้าใจั จันไปถุ่งค์วามรอบัร้้ด้านสุขภาพ ทุ้�ส�งผลุ่ติ�อการปรับัเปลุ้่�ยนพฤติิกรรมอย�างม้สุขภาวะ

 

เป้าหมาย
1. เพิ�มการใช้ประโยชน์ จัากชุดค์วามร้้ของ สสส. ผ�านกลุ่ไก ระบับั แลุ่ะช�องทุางการส่�อสารให้เหมาะสมกับัการสร้างเสริม 

 สุขภาพเฉพาะบุัค์ค์ลุ่ 

2. ขยายฐานผ้้รับัประโยชน์ ผ�านหน�วยงานเชิงยุทุธศาสติร์ทุ้�ร�วมให้บัริการข้อม้ลุ่ค์วามรอบัร้้ด้านสุขภาพเฉพาะบุัค์ค์ลุ่ เพ่�อเข้าถุ่ง 

 กลุุ่�มเป้าหมายทุ้�หลุ่ากหลุ่าย ทุำาให้ประชาชนม้ข้ดค์วามสามารถุทุ้�เอ่�อติ�อการม้สุขภาวะ

กลยุทธ์การดำาเนินงาน
จัากค์วามมุ�งหวังทุ้�ต้ิองการให้ประชาชนเข้าถุ่ง เข้าใจั สามารถุเลุ่่อกใช้ข้อม้ลุ่แลุ่ะออกแบับัแนวทุาง การปรับัเปลุ้่�ยนพฤติิกรรมทุ้� 

เหมาะสมกบััติัวเอง นำาไปส้�การใช้ช้วิติอย�างม้สุขภาวะ สสส. จั่งบัร้ณาการค์วามร�วมม่อกับัหน�วยงานติ�างๆ สนบััสนุนชุดข้อม้ลุ่ 

เค์ร่�องม่อ ส่�อสร้างเสริมสุขภาพทุ้�เหมาะสมเฉพาะบุัค์ค์ลุ่ จัากการวิเค์ราะห์ค์วามแติกติ�าง ค์วามต้ิองการข้อม้ลุ่ของแติ�ลุ่ะบุัค์ค์ลุ่ 

อาทุิ เพศ อายุ ประเด็นสนใจั โรค์ภัย ผ�านการเช่�อมช�องทุางของหน�วยงานรัฐแลุ่ะเอกชน ทุ้�ส�งผ�านส้�ประชาชน โดยม้กลุ่ยุทุธ์ 

การดำาเนินงาน ดังน้�



กลยุทธ์ท่ี 1
ต้ังคณะทํางานกลาง

สร้างกลไก
ระบบท่ีมาตรฐาน

กลยุทธ์ท่ี 3
เช่ือมประสานหน่วยงาน

เชิงยุทธศาสตร์ ร่วมส่งผ่าน
ข้อมูลสู่ประชาชน

กลยุทธ์ท่ี 2
รวบรวม จัดทําชุดข้อมูล

เคร่ืองมือ ส่ือต่างๆ
และพ้ืนท่ีต้นแบบ

รวบรวม จัดทําชุดข้อมูล
ท่ีมีมาตรฐาน

ให้ตรงความต้องการ

ติดตามการใช้งาน
ความต้องการ
กลับมาท่ีกลไกกลาง
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แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ตัิ�งค์ณะทุำางานกลุ่างเพ่�อสร้างกลุ่ไกในการรวบัรวม วิเค์ราะห์ สังเค์ราะห์ จััดทุำามาติรฐานของชุดข้อม้ลุ่ เค์ร่�องม่อ ค้์�ม่อ ส่�อติ�างๆ  

 แลุ่ะพ่�นทุ้�ต้ินแบับัของ สสส. แลุ่ะคั์ดกรอง จััดกลุุ่�มข้อม้ลุ่ค์วามรอบัร้้ด้านสุขภาพให้เหมาะสมกับัการนำาไปใช้ประโยชน์ติาม 

 ค์วามต้ิองการของแติ�ลุ่ะบุัค์ค์ลุ่ พร้อมกับัพัฒนาระบับั/แพลุ่ติฟัอร์มกลุ่างทุ้�ม้มาติรฐาน เหมาะสมกับัการเช่�อมระบับักับัหน�วยงาน 

 เชิงยุทุธศาสติร์ 

2. สำานัก/ฝึ่ายติ�างๆ ของ สสส. รวบัรวม พัฒนา จััดทุำาชุดข้อม้ลุ่ เค์ร่�องม่อ ค์้�ม่อ ส่�อติ�างๆ แลุ่ะพ่�นทุ้�ติ้นแบับัทุ้�ม้มาติรฐาน  

 สอดค์ลุ้่องกับัพฤติิกรรม ค์วามสนใจั ค์วามต้ิองการทุ้�แติกติ�าง หลุ่ากหลุ่าย พร้อมส�งติ�อเพ่�อให้ประชาชน นำาไปใช้ประโยชน์ 

 ในการปรับัเปลุ้่�ยนพฤติิกรรมสุขภาวะเฉพาะบุัค์ค์ลุ่

3. เช่�อมประสานหน�วยงานเชิงยุทุธศาสติร์ หน�วยงานทุ้�ม้การจััดการฐานข้อม้ลุ่ของกลุุ่�มเป้าหมาย เช�น สำานักงานหลัุ่กประกัน 

 สุขภาพแห�งชาติิ กระทุรวงดิจิัทัุลุ่เพ่�อเศรษฐกิจัแลุ่ะสังค์ม บัริษัทุประกันภัยติ�างๆ ร�วมพิจัารณาการใช้ช�องทุางการส่�อสารใน 

 ร้ปแบับัดิจิัทัุลุ่ของแติ�ลุ่ะหน�วยงาน เพ่�อส�งติ�อข้อม้ลุ่ทุ้�เหมาะสมกับัประชาชนกลุุ่�มเป้าหมาย

1. เกิดระบับั แลุ่ะกลุ่ไกการจััดการชุดข้อม้ลุ่ ส่�อติ�างๆ พ่�นทุ้�ต้ินแบับั ทุ้�พร้อมสำาหรับัส�งติ�อส้�ประชาชน

2. เกิดชุดข้อม้ลุ่ ส่�อติ�างๆ พ่�นทุ้�ต้ินแบับั ทุ้�สอดค์ลุ้่องกับัค์วามต้ิองการข้อม้ลุ่สร้างเสริมสุขภาพเฉพาะบุัค์ค์ลุ่

3. เกิดการเช่�อมประสานกับัหน�วยงานเชิงยุทุธศาสติร์แลุ่ะ/หร่อหน�วยงานทุ้�ม้การจััดการฐานข้อม้ลุ่ของกลุุ่�มเป้าหมาย  

 เพ่�อร�วมส�งติ�อข้อม้ลุ่สร้างเสริมสุขภาพเฉพาะบุัค์ค์ลุ่ ไปส้�ประชาชน

ตัวชี�วัด
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สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

4. คำาแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายทางการเงิน 
 ตามแผนการดำาเนินงานประจำาปี พ.ศ. 2565

ติามข้อบัังคั์บักองทุุนว�าด้วยหลัุ่กเกณฑ์์แลุ่ะวิธ้การจััดสรรเงินเพ่�อการดำาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2562 กำาหนดว�า ข้อ 7 

(1) การจััดทุำาแผนหลุ่ัก “ให้ผ้้จััดการจััดทุำาแผนหลุ่ักทุ้�ประกอบัด้วยแผนติ�างๆ ทุ้�ม้รายลุ่ะเอ้ยดสอดค์ลุ่้องกับัทุิศทุางแลุ่ะ 

เป้าหมายกองทุุน แลุ่ะกรอบัวงเงินงบัประมาณประจัำาปีทุ้�ค์ณะกรรมการกำาหนด เพ่�อขอค์วามเห็นชอบัติ�อค์ณะกรรมการภายใน

เด่อนสิงหาค์มของปีทุ้�พิจัารณา โดยอาจัทุบัทุวนให้สอดค์ลุ้่องกับัสถุานการณ์ได้ทุุกปี แลุ่ะให้จััดทุำาฉบัับัใหม�ทุุก 3 ปี...” แลุ่ะติาม

ข้อบัังคั์บักองทุุนว�าด้วยการงบัประมาณ การเงิน แลุ่ะการบััญช้ของกองทุุน พ.ศ. 2562 หมวดทุ้� 2 ส�วนทุ้� 1 ซ่ึ่�งกำาหนดให้สำานักงาน 

กองทุุนติ้องจััดทุำา “ค์ำาแถุลุ่งประกอบังบัประมาณแสดงฐานะแลุ่ะนโยบัายทุางการเงิน สาระสำาค์ัญของงบัประมาณแลุ่ะ 

ค์วามสัมพันธ์ระหว�างรายรับัแลุ่ะงบัประมาณรายจั�าย” โดยม้รายลุ่ะเอ้ยด ดังน้�

กรอบนโยบายทางการเงิน
 
การจััดทุำากรอบัวงเงินงบัประมาณสำาหรับัการจััดทุำาแผนการดำาเนินงานประจัำาปีงบัประมาณ พ.ศ. 2565 ค์ณะอนุกรรมการนโยบัาย 

ทุางการเงินในการประชุมค์รั�งทุ้� 3/2564 ได้เห็นชอบัให้ สำานักงานกองทุุนจััดทุำากรอบัวงเงินภายใต้ิ “แนวนโยบัายทุางการเงิน” 

ปีงบัประมาณ พ.ศ.2557 ทุ้�ค์ณะกรรมการกองทุุนเห็นชอบั แลุ่ะได้ใช้ติ�อเน่�องมาจันถุ่งการทุำาแผนการดำาเนินงานประจัำาป ี

งบัประมาณ พ.ศ. 2565 ดังน้�

1. รักษาปริมาณเงินทุุนให้ม้สภาพค์ลุ่�องแลุ่ะเพ้ยงพอติ�อภาระผ้กพัน

2. รักษาเงินทุุนสำารองเพ่�อรองรับัค์วามผันผวนทุ้�อาจัเกิดข่�นได้ในอนาค์ติ (1,000-1,500 ลุ้่านบัาทุ)

3. รักษายอดเงินรวมผ้กพันโค์รงการติ�างๆ มิให้ม้เงินค์งเหลุ่่อสุทุธิของกองทุุนมากเกินไปโดยไร้เหตุิผลุ่อันสมค์วร

4. การบัริหารจััดการเงินทุุนทุ้�ยังไม�ถุ่งกำาหนดเบิักจั�ายให้เกิดผลุ่ติอบัแทุนทุ้�เหมาะสม

กระบวนการในการจัดทำากรอบวงเงินงบประมาณ

การดำาเนินงานทุ้�ผ�านมา ค์ณะอนุกรรมการนโยบัายทุางการเงินร�วมกับัสำานักงานกองทุุนใช้การติิดติามสถุานการณ์รายรับัจัริงแลุ่ะ 

ผลุ่การดำาเนินงานจัริง 6 เด่อนทุ้�ผ�านมาของปีงบัประมาณ พ.ศ. 2564 แลุ่ะการประมาณการแนวโน้มของช�วง 6 เด่อนหลุ่ัง  

ร�วมกับัการใช้ข้อม้ลุ่จัากกรมสรรพสามิติแลุ่ะข้อม้ลุ่ติ�างๆ ทุ้�เก้�ยวข้อง รวมถุ่งผลุ่กระทุบัจัากสถุานการณ์โค์วิด-19 เพ่�อทุบัทุวนกรอบั 

วงเงินงบัประมาณประจัำาปี พ.ศ. 2564 แลุ่ะในอนาค์ติ จัากกรอบัเดิมทุ้�ค์ณะกรรมการกองทุุนได้อนุมัติิไว้ รวมถุ่งใช้การประเมิน

ภาระผ้กพันงบัประมาณของโค์รงการทุ้�ลุ่�าช้า เพ่�อรักษายอดเงินรวมผ้กพันโค์รงการติ�างๆ มิให้ส้งเกินจัริง

นอกจัากนั�น ค์ณะอนุกรรมการนโยบัายทุางการเงินร�วมกับัสำานักงานกองทุุน ได้ม้การติิดติามสถุานการณ์การแพร�ระบัาดของโรค์ 

โค์วิด-19 อย�างใกลุ่้ชิด หากสถุานการณ์ม้การเปลุ่้�ยนแปลุ่งแลุ่ะส�งผลุ่กระทุบัติ�อกรอบัวงเงินงบัประมาณดังกลุ่�าวจัะได้นำาไปส้� 

การพิจัารณาทุบัทุวนกรอบัวงเงินงบัประมาณให้สอดค์ลุ้่องกับัสถุานการณ์ติ�อไป
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แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สาระสำาคัญของงบประมาณและความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับงบประมาณ
สำาหรับการจัดทำาแผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

คำาอธิบายเก่ียวกับประมาณการรายได้ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ในการจััดทุำากรอบัวงเงินงบัประมาณประจัำาปี ค์ณะอนุกรรมการนโยบัายทุางการเงินได้จััดทุำาประมาณการรายได้ของกองทุุน  

เพ่�อให้ทุราบัถุ่งสถุานการณด์้านรายจั�ายทุ้�สามารถุใช้จั�ายในปีงบัประมาณนั�นๆ ทุั�งน้� การพยากรณ์ประมาณการรายได้-ติ้นทุุน 

การดำาเนินการของกองทุุน ติั�งแติ�ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2564–2567 โดยค์วามร�วมม่อของศ้นย์ค์วามเป็นเลุ่ิศทุางเศรษฐมิติิ 

ค์ณะเศรษฐศาสติร์ มหาวิทุยาลัุ่ยเช้ยงใหม� ม้การใช้ข้อม้ลุ่ตัิ�งต้ิน ดังน้� 

1. ข้อม้ลุ่รายเด่อน รายไติรมาส แลุ่ะรายปีของม้ลุ่ค์�าภาษ้ทุ้�จััดเก็บัได้ แลุ่ะปริมาณบุัหร้� (มวน) สุรา (ลุ้่านลิุ่ติร) แลุ่ะ เบ้ัยร์ (ลุ้่านลิุ่ติร)  

 แลุ่ะต้ินทุุนการดำาเนินงาน (ลุ้่านบัาทุ) /3

2. อัติราภาษ้บุัหร้�มวน สุรา แลุ่ะเบ้ัยร์ ตัิ�งแติ�เด่อนตุิลุ่าค์ม พ.ศ. 2551 ถุ่งเด่อนกันยายน 2563

3. ข้อม้ลุ่ค์�าใช้จั�ายแลุ่ะเงินเด่อนของสำานักงานกองทุุน ตัิ�งแติ�เด่อนตุิลุ่าค์ม พ.ศ. 2551 ถุ่งเด่อนกันยายน 2563

วิธ้การในการพยากรณ์รายได้ของ สสส. ม้กระบัวนการดังน้� 

1. พยากรณ์ปริมาณบุัหร้� สุรา แลุ่ะเบ้ัยร์ ด้วยวิธ้ Recursive Forecasting

2. ในกระบัวนการพยากรณ์ทัุ�งหมดได้พิจัารณาค์วามถุ้�ของข้อม้ลุ่ติ�างๆ เพ่�อเช็ค์ Consistency ของผลุ่การพยากรณ์ โดยทุำาการ 

 ประเมินค์วามถุ้�ตัิ�งแติ� รายเด่อน รายไติรมาส แลุ่ะรายค์ร่�งปี

3. รวมผลุ่ม้ลุ่ค์�าของสินค้์าทุุกชนิด เพ่�อประมาณการภาษ้ของรัฐทัุ�งหมด

4. ทุำาการประเมินรายได้ของกองทุุน โดยคิ์ดเป็นร้อยลุ่ะ 2 ของรายได้จัากภาษ้บุัหร้� สุรา แลุ่ะเบ้ัยร์ทุ้�รัฐน�าจัะจััดเก็บัได้

5. เน่�องจัากสถุานการณ์โค์วิด-19 ทุ้�ได้ส�งผลุ่ติ�อการบัริโภค์บุัหร้� สุรา แลุ่ะเบ้ัยร์ ไม�ว�าจัะเป็นสถุานการณ์ทุ�องเทุ้�ยว เศรษฐกิจั  

 ระยะเวลุ่าในการบัังคั์บัใช้มาติรการติ�างๆ ติาม พรก. ฉุกเฉิน ระยะเวลุ่าการระบัาดของโรค์โค์วิด-19 ดังนั�น ในการพยากรณ์ 

 จ่ังได้ค์ำาน่งถุ่งปัจัจััยเหลุ่�าน้�เข้ามาร�วมวิเค์ราะห์ด้วย 

การทุ้�ไม�พยากรณ์ทุ้�รายได้โดยติรงเน่�องจัาก ราค์าเป็นสิ�งทุ้�ค์�อนข้างค์งทุ้� เน่�องจัากถุ้กกำาหนดจัากรัฐเป็นหลัุ่ก แติ�สิ�งทุ้�ผันผวนแลุ่ะ

ไม�แน�นอนค่์อปริมาณ ดังนั�น การทุ้�พยากรณ์ปริมาณทุ้�ถุ้กต้ิองจัะนำาไปค์ำานวณรายได้ในอนาค์ติได้แม�นยำากว�า แลุ่ะถุ่งแม้จัะม้การ 

ปรับัค์�าภาษ้ในอนาค์ติ ก็จัะสามารถุปรับัผลุ่พยากรณ์รายได้ให้ทัุนติามสถุานการณ์ได้อย�างรวดเร็ว

/3 ข้อม้ลุ่จัากกรมสรรพสามิติ ตัิ�งแติ�เด่อน ตุิลุ่าค์ม พ.ศ. 2551 ถุ่ง กันยายน พ.ศ. 2563
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ผลุ่การประมาณการรายได้ภาษ้ของกองทุุน พบัว�าปี พ.ศ. 2564 รายได้ภาษ้ของกองทุุน ม้จัำานวน 4,082.29 ลุ่้านบัาทุ 

ขณะทุ้�ประมาณการเดิม จัำานวน 3,730.03 ลุ้่านบัาทุ แลุ่ะจัากการติิดติามผลุ่การจััดเก็บัรายได้ของกองทุุน 9 เด่อนแรก พบัว�า 

กองทุุนม้รายได้ภาษ้ จัำานวน 3,156.85 ลุ้่านบัาทุ (จัากประมาณการ 3,056.47 ลุ้่านบัาทุ) ซ่ึ่�งส้งกว�าประมาณการจัำานวน 100.38 

ลุ่้านบัาทุ หร่อร้อยลุ่ะ 3.28 ดังนั�น จัากผลุ่ประมาณการดังกลุ่�าวข้างติ้นกองทุุน ค์าดว�าปี พ.ศ. 2564 แนวโน้มรายได้ภาษ้ 

อาจัเพิ�มข่�นถุ่ง 352.26 ลุ้่านบัาทุ 

 

จัากผลุ่การประมาณการใหม�ของศ้นย์เศรษฐมิติิฯ พบัว�าประมาณการรายได้ภาษ้ของกองทุุน ปี พ.ศ. 2565 จัำานวน 4,289.04 

ลุ้่านบัาทุ ขณะทุ้�ประมาณการเดิม จัำานวน 4,332.44 ลุ้่านบัาทุ ดังนั�น จัากผลุ่ประมาณการดังกลุ่�าวข้างต้ิน ค์าดว�าปี พ.ศ.2565 

แนวโน้มรายได้ภาษ้อาจัลุ่ดลุ่ง 43.40 ลุ้่านบัาทุ พร้อมทัุ�งค์าดการณ์ว�ารายได้ของกองทุุน ในปีงบัประมาณ พ.ศ. 2566 แลุ่ะ 2567 

จัะม้จัำานวน 4,386.35 แลุ่ะ 4,424.41 ลุ้่านบัาทุติามลุ่ำาดับั 

กราฟผลการประมาณการรายได้ภาษีียาสูบ แอลกอฮอล์ และสุรา ของกองทุน 
ปี 2565-2567

สรุปกรอบวงเงินงบประมาณประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ค์ณะอนุกรรมการนโยบัายทุางการเงิน ได้ดำาเนินการทุบัทุวนกรอบัวงเงินงบัประมาณ พ.ศ.2565 จัากสถุานการณ์รายได้ทุ้�เปลุ้่�ยนไป 

เพ่�อเสนอค์ณะกรรมการกองทุุนใช้เป็นกรอบัวงเงินงบัประมาณประจัำาปีงบัประมาณ พ.ศ. 2565 ดังน้�

1. วงเงินอนุมัติิโค์รงการใหม� จัากแผนเดิม 3,600.00 ลุ้่านบัาทุ ปรับัเพิ�มเป็น 3,844.70 ลุ้่านบัาทุ

2. วงเงินเบิักจั�ายค์�าใช้จั�ายอุดหนุนโค์รงการ จัากแผนเดิม 4,135.80 ลุ้่านบัาทุ ปรับัลุ่ด 4,088.35 ลุ้่านบัาทุ

3. วงเงินค์�าใช้จั�ายงบับุัค์ลุ่ากรแลุ่ะงบัดำาเนินงาน จัากแผนเดิม จัำานวน 364.93 ลุ้่านบัาทุ ปรับัเพิ�มเป็น 379.94 ลุ้่านบัาทุ

4. วงเงินงบัลุ่งทุุนแลุ่ะอ่�นๆ จัำานวน 34.00 ลุ้่านบัาทุ
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แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรอบวงเงินงบประมาณประจำาปี พ.ศ. 2565 ของกองทุน ท่ีจัดทำาเป็นระยะเวลา 3 ปี 
ท่ีคณะกรรมการกองทุนพิจารณาเห็นชอบ มีรายละเอียดดังนี�

วงเงินอนุมัติโครงการใหม่

รายได้เงินบำารุงกองทุน

รายได้อื่น

รายได้รวม

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการ

เบิกจ่ายโครงการใหม่

เบิกจ่ายโครงการต่อเนื่อง

งบบุคลากร

งบดำาเนินงาน

งบลงทุนและอื่นๆ

ค่าเสื่อมราคา

ค่าใช้จ่ายรวม

รายรับสูง (ต่ำา) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

เงินสำารองต้นงวด (เพื่อลงทุน)

เงินสำารองปลายงวด

(เพื่อหมุนเวียนหลังรวมค่าเสื่อมราคา)*

สถานะเงินสำารองเพื่อลงทุนและเพื่อหมุนเวียน

ปลายงวด ณ สิ�นปี

ค่าใช้จ่ายสำานักงาน

ค่าใช้จ่ายสำานักงานต่องบประมาณทั�งหมด (ร้อยละ)

3,931.92

4,386.35

278.76

4,665.11

4,213.82

1,678.46

2,535.36

210.74

191.50

48.64

4,664.70

0.41

1,494.42

406.32

1,900.74

402.24

8.62

2566

2,974.30

3,730.03

231.05

3,961.08

3,541.75

785.75

2,756.00

172.87

183.93

61.08

3,959.63

1.45

1,140.05

1,141.50

356.80

9.01

2564(P)

3,844.70

4,289.04

265.73

4,554.77

4,088.35

1,596.23

2,492.12

193.85

186.09

34.00

52.08

4,554.37

0.40

1,494.42

357.26

1,851.68

379.94

8.34

2565

3,672.20

4,095.62

239.20

4,334.82

3,540.35

1,236.35

2,303.80

158.27

119.38

56.75

3,874.75

460.07

1,034.35

1,456.23

277.65

7.17

2563(P)

3,966.04

4,424.41

258.27

4,682.68

4,207.13

1,670.13

2,537.00

227.47

198.50

48.64

4,681.74

0.94

1,494.42

455.90

1,950.32

425.97

9.10

2567

2,974.30

4,082.29

231.05

4,313.34

3,541.75

1,058.15

2,483.60

172.87

183.93

110.00

61.08

4,069.63

243.71

1,494.42

304.79

1,799.21

356.80

8.77

2564

3,991.00

4,170.06

223.54

4,393.60

4,231.58

1,469.44

2,762.14

138.94

133.17

56.98

4,560.67

-167.07

1,219.38

1,052.31

272.11

5.97

2562(A)หน่วย : ล้านบาท

คำาชี�แจงเก่ียวกับงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในการประชุมค์รั�งทุ้� 5/2564 ค์ณะกรรมการกองทุุนได้เห็นชอบักรอบัวงเงินงบัประมาณสำาหรับัแผนการดำาเนินงานประจัำาปี 

งบัประมาณ พ.ศ. 2565 โดยม้วงเงินอนุมัติิโค์รงการใหม�ในปีงบัประมาณ พ.ศ. 2565 จัำานวน 3,844.70 ลุ้่านบัาทุ แลุ่ะค์�าใช้จั�าย 

สำานักงาน (ไม�รวมค์�าเส่�อมราค์า) จัำานวน 379.94  ลุ้่านบัาทุ เน่�องจัากกรอบัวงเงินงบัประมาณดังกลุ่�าวจัะทุำาให้กองทุุนสามารถุ

รักษาวินัยทุางการเงินไว้ได้ในอนาค์ติ รวมถุง่ได้ค์ำาน่งถุ่งข้อสังเกติของหน�วยติรวจัสอบั แลุ่ะการรองรบััค์วามเส้�ยงด้านรายได้ไว้ 

ด้วยแลุ้่ว

 

จัากวงเงินงบัประมาณสำาหรับัโค์รงการใหม�ในปีงบัประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกลุ่�าว ค์าดว�าจัะเกิดการเบัิกจั�ายโค์รงการใหม�ในปี 

งบัประมาณเด้ยวกันจัำานวน 1,596.23 ลุ้่านบัาทุ นอกจัากนั�น ยังม้การเบิักจั�ายโค์รงการติ�อเน่�องซ่ึ่�งเป็นการอนุมัติิจัากปีก�อนหน้า 

จัำานวน 2,492.12 ลุ่้านบัาทุ รวมการเบัิกจั�ายเงินอุดหนุนโค์รงการรวมทุั�งสิ�น 4,088.35 ลุ่้านบัาทุ ทุั�งน้� การอนุมัติิติามกรอบั 

งบัประมาณแลุ่ะการเบิักจั�ายทัุ�งหมดจัะไม�ก�อให้เกิดค์วามเส้�ยงติ�อกองทุุน เน่�องจัากค์าดการณ์ว�าสถุานะเงินลุ่งทุุนปลุ่ายงวดสุทุธิ 

ณ สิ�นปีงบัประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองทุุนยังเหลุ่่ออย้�อ้ก 1,851.68 ลุ้่านบัาทุ

อย�างไรก็ติาม เพ่�อให้การบัริหารจััดการเป็นไปอย�างม้ประสิทุธิภาพ สำานักงานกองทุุนได้ทุำางานกับัศ้นย์ค์วามเป็นเลุ่ิศทุาง 

เศรษฐมิติิ มหาวิทุยาลัุ่ยเช้ยงใหม�อย�างติ�อเน่�อง แลุ่ะจัะให้นำากรอบัวงเงินงบัประมาณน้�กลัุ่บัมาให้ค์ณะอนุกรรมการนโยบัายทุาง

การเงินทุบัทุวนใหม�อ้กค์รั�ง หากระหว�างปีงบัประมาณ ระดับัเงินทุุนสำารองของกองทุุน ม้มากเกินไปจันเป็นการไม�ม้ประสิทุธิภาพ  

หร่อน้อยเกินไปจันไม�เพ้ยงพอรองรับัค์วามเส้�ยงหร่อม้สถุานการณ์ทุ้�เปลุ้่�ยนแปลุ่งไปจันอาจัส�งผลุ่กระทุบัติ�อการดำาเนินงาน

หมายเหตุิ *ปรับัติามข้อเสนอแนะของค์ณะอนุกรรมการนโยบัายการเงิน ในการประชุมค์รั�งทุ้� 3/2564 ทุ้�เสนอให้การค์ำานวณเงินสำารองสิ�นงวดค์วรต้ิองนำาเงินค์�าเส่�อมกลัุ่บัมาบัวกเพิ�ม 
เน่�องจัากค์�าเส่�อมราค์ามิใช�ค์�าใช้จั�ายทุ้�เป็นตัิวเงินแติ�เป็นค์�าใช้จั�ายติามหลัุ่กการบััญช้ เพ่�อเป็นการบัริหารจััดการให้เกิดประโยชน์กับักองทุุนติ�อไป
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำาแนกรายแผน
การจััดสรรงบัประมาณเพ่�อใช้ในการดำาเนินงานติามแผนการดำาเนินงานประจัำาปีงบัประมาณ พ.ศ. 2565 ค์ำาน่งถุ่งค์วามสอดค์ลุ้่อง 

กับัทิุศทุางแลุ่ะเป้าหมายระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2565 – 2574) แนวนโยบัายจุัดเน้นในการจััดทุำาแผนหลัุ่ก 3 ปี (พ.ศ. 2565-2567) 

แลุ่ะแผนดำาเนินงานประจัำาปีงบัประมาณ พ.ศ. 2565 ทัุ�ง 5 ด้าน จัากค์ณะกรรมการกองทุุน รวมถุ่งการติอบัสนองยุทุธศาสติร์ชาติิ 

นโยบัายรัฐบัาลุ่ แลุ่ะค์วามจัำาเป็นเร�งด�วนของประเด็นปัญหาสุขภาพติามลุ่ำาดับัของภาระโรค์ ติลุ่อดจันประสิทุธิภาพการอนุมัติิ 

แลุ่ะการเบิักจั�ายรายแผน แลุ่ะปัจัจััยอ่�นๆ ร�วมด้วย

การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จัำาแนกรายแผน รวม 15 แผน 1 งานพัฒนาแลุ่ะจััดการกลุุ่�มงานกลุ่าง แลุ่ะ 1 งานบัริหารจััดการกองทุุนแลุ่ะสำานักงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

แผนควบคุมยาสูบ
แผนควบคุมแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด
แผนการจัดการความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
แผนสุขภาวะชุมชน
แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
แผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร
แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา
แผนสร้างสรรค์โอกาสสร้างเสริมสุขภาวะ
แผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะผ่านระบบบริการสุขภาพ
แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ
แผนสร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะ
รวม 15 แผน
งานพัฒนาและจัดการกลุ่มงานกลาง
รวมงบประมาณสนับสนุนโครงการ
งานบริหารจัดการกองทุนและสำานักงาน
รวมงบประมาณทั�งหมด

หน่วย : ล้านบาท

310.00
305.00
235.00
200.00
270.00
330.00
210.00
120.00
200.00
190.00
320.00
160.00
170.00
150.00
470.00

3,640.00
204.70

3,844.70
379.94

4,224.64

2565



บทที่ 2

ร�ยละเอ่ยดแผนัก�รดำ�เนัินัง�นั
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แผน 1
แผนควบคุมยาสูบ
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25สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

สรุปสถานการณ์และแนวโน้ม 

แผนค์วบัคุ์มยาส้บัประจัำาปี 2565 น้� มุ�งติอบัสนองเป้าหมายการพัฒนาทุ้�ยั�งย่น (The Sustainable Development Goals: 

SDGs) ไม�น้อยกว�า 3 เป้าประสงค์์ ใน 17 เป้าประสงค์์ ได้แก� 1) ขจััดค์วามยากจัน 3) สร้างหลัุ่กประกันการม้สุขภาวะทุ้�ด้แลุ่ะ 

ส�งเสริมค์วามเป็นอย้�ทุ้�ด้สำาหรับัทุุกค์นในทุุกช�วงอายุ แลุ่ะ 5) ค์วามเทุ�าเทุ้ยมระหว�างเพศแลุ่ะส�งเสริมค์วามเข้มแข็งให้แก�สติร้แลุ่ะ 

เด็กผ้้หญิง ติลุ่อดจันสอดรับักับัแผนยุทุธศาสติร์ชาติิ 20 ปี ทุ้�มุ�งสร้างสมดุลุ่ระหว�างการพัฒนาค์วามมั�นค์ง เศรษฐกิจั สังค์ม 

แลุ่ะสิ�งแวดลุ้่อม รวม 5 ยุทุธศาสติร์ ประกอบัด้วยยุทุธศาสติร์ทุ้� 1 ด้านค์วามมั�นค์ง ยุทุธศาสติร์ทุ้� 3 ด้านการพัฒนาแลุ่ะเสริมสร้าง 

ศักยภาพทุรัพยากรมนุษย์ในประเด็นปรับัเปลุ้่�ยนค์�านิยมแลุ่ะวัฒนธรรม แลุ่ะประเด็นเสริมสร้างให้ค์นไทุยม้สุขภาวะทุ้�ด้ ยุทุธศาสติร์ 

ทุ้� 4 ด้านการสร้างโอกาสแลุ่ะค์วามเสมอภาค์ทุางสังค์มในประเด็นการเสริมสร้างพลัุ่งทุางสังค์ม ยุทุธศาสติร์ทุ้� 5 ด้านการสร้างการ 

เติิบัโติบันคุ์ณภาพช้วิติทุ้�เป็นมิติรติ�อสิ�งแวดลุ้่อม แลุ่ะยุทุธศาสติร์ทุ้� 6 ด้านการปรับัสมดุลุ่แลุ่ะพัฒนาระบับับัริหารจััดการภาค์รัฐ

ในประเด็นกฎหมายม้ค์วามสอดค์ลุ้่องเหมาะสมกับับัริบัทุติ�างๆ แลุ่ะม้เทุ�าทุ้�จัำาเป็น รวมถุ่งแผนยุทุธศาสติร์การค์วบัคุ์มยาส้บัแห�ง

ชาติิ ฉบัับัทุ้� 3 (พ.ศ.2565 - 2570) ทัุ�งน้� เพ่�อให้บัรรลุุ่เป้าหมายส้งสุดของห�วงโซึ่�ผลุ่ลัุ่พธ์ (Chain of Outcome: CoO) นั�นค่์อ  

การลุ่ดค์วามชุกของการเสพยาส้บัของประชาชนอายุ 15 ปีข่�นไป 

 

เม่�อพิจัารณาผลุ่กระทุบัของการบัริโภค์ยาส้บั ข้อม้ลุ่สะทุ้อนให้เห็นว�า ยาส้บัยังค์งเป็นปัจัจััยเส้�ยงสำาค์ัญติ�อการม้สุขภาวะทุ้�ด้ 

โดยในปี พ.ศ. 2562 องค์์การอนามัยโลุ่กพบัว�า ทัุ�วโลุ่กม้ผ้้ส้บับุัหร้� 1,100 ลุ้่านค์น โดยร้อยลุ่ะ 80 อย้�ในกลุุ่�มประเทุศทุ้�รายได้ 

ปานกลุ่าง-ติำ�า แลุ่ะในแติ�ลุ่ะปี ม้ผ้้เส้ยช้วิติจัากการส้บับุัหร้�มากกว�า 8 ลุ้่านค์น ในจัำานวนน้� พบัว�าเป็นการเส้ยช้วิติโดยติรงจัากการ 

ส้บับุัหร้�กว�า 7 ลุ้่านค์น แลุ่ะอ้กประมาณ 1.2 ลุ้่านค์น เส้ยช้วิติจัากการได้รับัค์วันบุัหร้�ม่อสอง นอกจัากนั�นแลุ้่ว ยังพบัว�า ทัุ�วโลุ่กม้เด็ก 

65,000 ค์น เส้ยช้วิติก�อนอายุ 5 ปี โดยม้สาเหตุิมาจัากการติิดเช่�อทุางเดินหายใจัส�วนลุ่�างทุ้�เกิดจัากการได้รับัค์วันบุัหร้�ม่อสอง /4 

พร้อมกันน้� ยังพบัว�าค์นส้บับัุหร้� แม้ส้บัไม�ทุุกวัน ม้ค์วามเส้�ยงทุ้�จัะเส้ยช้วิติก�อนเวลุ่าเพิ�มข่�นร้อยลุ่ะ 50 โดยค์นทุ้�ส้บัทุุกวัน ม้ 

ค์วามเส้�ยงเส้ยช้วิติเพิ�มข่�นติามจัำานวนมวนของบุัหร้�ทุ้�ส้บัติ�อวัน สำาหรับัค์นทุ้�ส้บัน้อยกว�า 20 มวนติ�อวัน 20-40 มวนติ�อวัน แลุ่ะมากกว�า 

 40 มวนติ�อวัน ม้ค์วามเส้�ยงเพิ�มข่�นจัากร้อยลุ่ะ 54 เป็นร้อยลุ่ะ 109 แลุ่ะร้อยลุ่ะ 178 ติามลุ่ำาดับั /5 สำาหรับัประเทุศไทุย พบัว�าในปี 

2562 ม้ค์นไทุยเส้ยช้วิติจัากบัุหร้�ถุ่ง 70,952 ค์น ในจัำานวนน้� เป็นผ้้เส้ยช้วิติจัากค์วันบัุหร้�ม่อสองจัำานวน 9,435 ค์น 

แลุ่ะผ้้เส้ยช้วิติเหลุ่�าน้� เส้ยช้วิติก�อนวัยอันค์วรถุ่ง 22 ปี แลุ่ะม้ค์�าใช้จั�ายกรณ้พักรักษาตัิวในโรงพยาบัาลุ่ 38,000 ลุ้่านบัาทุติ�อปี /6 

รวมถุ่งเกิดค์วามค์วามส้ญเส้ยทุางเศรษฐกิจัปีลุ่ะ 87,250 ลุ่้านบัาทุ (ค์ำานวณเป็นค์วามส้ญเส้ย 42 บัาทุติ�อบัุหร้� 1 ซึ่อง) 

คิ์ดเป็นร้อยลุ่ะ 0.56 ของ ผลิุ่ติภัณฑ์์มวลุ่รวมภายในประเทุศ (GDP) แลุ่ะคิ์ดเป็นร้อยลุ่ะ 15 ของค์�าใช้จั�ายด้านสุขภาพของประเทุศ 

ทัุ�งหมด /7

เม่�อพิจัารณาสถุานการณ์การบัริโภค์ยาส้บัจัากผลุ่สำารวจัระดับัประเทุศลุ่�าสุดในปี 2560 พบัประชากรไทุยอายุตัิ�งแติ� 15 ปีข่�นไป 

ส้บับุัหร้�รวมทัุ�งสิ�น 10.7 ลุ้่านค์น คิ์ดเป็นอัติราการส้บับุัหร้�ร้อยลุ่ะ 19.1 ถุ่อเป็นแนวโน้มทุ้�ลุ่ดลุ่ง แติ�ลุ่ดลุ่งอย�างชะลุ่อตัิว โดยในรอบั 

10 ปี นับัตัิ�งแติ�ปี 2550 - 2560 พบัอัติราการส้บับุัหร้�ลุ่ดลุ่งร้อยลุ่ะ 0.9 ติ�อปี เม่�อพิจัารณาปัจัจััยส�วนบุัค์ค์ลุ่แลุ่ะปัจัจััยทุางสังค์ม

เศรษฐกิจัทุ้�เก้�ยวข้องกับัการบัริโภค์ยาส้บั ยังค์งพบัว�าเพศชาย ม้อัติราการส้บับัุหร้�ส้งกว�าเพศหญิง 22 เทุ�า (ร้อยลุ่ะ 37.7 

แลุ่ะร้อยลุ่ะ 1.7) กลุุ่�มอายุในวัยทุำางานติอนต้ิน (25 - 44 ปี) ม้อัติราการส้บับุัหร้�ส้งสุดเม่�อเปร้ยบัเทุ้ยบักับั 4 กลุุ่�มอายุทุ้�เหลุ่่อ  

/4 World Health Organization, “Health Topics Tobacco”, (2021), เข้าถุ่งได้จัาก: 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), เข้าถุ่งได้จัาก: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074937972100009X
/6 เริงฤด้ ปธานวนิช, (2564)
/7 ศ้นย์วิจััยแลุ่ะจััดการค์วามร้้เพ่�อการค์วบัคุ์มยาส้บั, (2563)
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ประชาชนทุ้�อย้�อาศัยในภาค์ใต้ิ ม้อัติราการส้บับุัหร้�ส้งสุดเม่�อเปร้ยบัเทุ้ยบักับัอ้ก 3 ภ้มิภาค์ทุ้�เหลุ่่อ รวมถุ่งกรุงเทุพฯ ประชาชนทุ้�

อาศัยอย้�พ่�นทุ้�นอกเขติเทุศบัาลุ่ ม้อัติราการส้บับุัหร้�ส้งกว�าพ่�นทุ้�ในเขติเทุศบัาลุ่ (ไม�นับัรวมกรุงเทุพฯ) กว�า 1 เทุ�า (ร้อยลุ่ะ 20.9 

แลุ่ะร้อยลุ่ะ 17.6) นอกจัากน้� ยังพบัว�า ผ้้ส้บับุัหร้�ปัจัจุับััน ส้บับุัหร้�ประเภทุโรงงาน (หร่อบุัหร้�ซึ่อง) ในสัดส�วนใกลุ้่เค้์ยงกับับุัหร้� 

มวนเอง โดยม้ปริมาณส้บัเฉลุ้่�ย 10 มวนติ�อวัน รวมถุ่งพบัการแบั�งขายบุัหร้�เป็นมวนส้งสุดในกลุุ่�มผ้้ส้บับุัหร้�ประเภทุโรงงานทุ้�ม้อายุ  

15 - 19 ปี ร้อยลุ่ะ 43.1 พบัการซ่ึ่�อบุัหร้�โรงงานทุ้�ไม�ม้ข้อค์วามแลุ่ะค์ำาเต่ิอนเป็นร้ปภาพติามทุ้�กฎหมายกำาหนดส้งสุดในพ่�นทุ้�ภาค์

ใต้ิ ร้อยลุ่ะ 39.2 แลุ่ะผ้้ส้บับุัหร้�ม้ค์วันรวมทุุกประเภทุ ม้ค์�าใช้จั�ายในการซ่ึ่�อบุัหร้�มาส้บั 530.2 บัาทุติ�อค์นติ�อเด่อน ซ่ึ่�งเพิ�มข่�นถุ่งร้อยลุ่ะ 

48.4 เม่�อเปร้ยบัเทุ้ยบักับัปี 2557 แลุ่ะคิ์ดเป็นค์�าใช้จั�ายในการซ่ึ่�อบุัหร้�ของค์นส้บับุัหร้�ทัุ�งประเทุศส้งถุ่ง 93,268 ลุ้่านบัาทุติ�อปี 

จัากข้อม้ลุ่นักส้บัหน้าใหม� พบันักส้บัหน้าใหม�ทุ้�ส้บับุัหร้�ไม�เกิน 1 ปี จัำานวน 211,474 ค์น ในจัำานวนน้� พบัว�าร้อยลุ่ะ 73.7 เริ�มส้บั 

บุัหร้�ในช�วงอายุ 15-19 ปี โดยม้อายุเฉลุ้่�ยเม่�อเริ�มต้ินส้บับุัหร้�ค์รั�งแรก 18.14 ปี ขณะทุ้� การเลิุ่กส้บับุัหร้� (Quit ratio) พบัอย้�ทุ้�ร้อยลุ่ะ 

30.8 โดยผ้้ส้บับุัหร้�อายุยิ�งมาก ยิ�งม้โอกาสเลิุ่กสำาเร็จัส้ง ในทุางกลัุ่บักัน ผ้้ส้บับุัหร้�อายุยิ�งน้อย ยิ�งม้โอกาสเลิุ่กส้บับุัหร้�สำาเร็จัน้อย 

นอกจัากน้� ผลุ่สำารวจัการบัริโภค์ยาส้บัในเยาวชนไทุยอายุ 13-15 ในปี 2558 พบัว�าอัติราการส้บับุัหร้�ซิึ่กาแรติ ร้อยลุ่ะ 11.3 โดย 

ส�วนใหญ�เริ�มทุดลุ่องส้บับุัหร้�ค์รั�งแรกเม่�ออายุ 12 - 13 ปี คิ์ดเป็นร้อยลุ่ะ 39.6 รวมถุ่งพบัว�าร้อยลุ่ะ 3.0 ส้บับุัหร้�ไฟัฟ้ัา โดยเยาวชน 

ชายส้บับุัหร้�ไฟัฟ้ัาส้งกว�าเยาชนหญิง 2.5 เทุ�า (ร้อยลุ่ะ 4.7 แลุ่ะร้อยลุ่ะ 1.9 ติามลุ่ำาดับั)   

 

สำาหรับัสถุานการณ์การไดร้ับัค์วันบัุหร้�ม่อสอง แม้พบัการเปลุ่้�ยนแปลุ่งในทุิศทุางทุ้�ด้ข่�นเม่�อเปร้ยบัเทุ้ยบักับัรอบัการสำารวจัในปี 

2557 แติ�ยังค์งพบัสถุานทุ้�สาธารณะทุ้�เป็นเขติปลุ่อดบัุหร้�ติามทุ้�กฎหมายกำาหนด แติ�ประชาชนได้รับัค์วันบัุหร้�ม่อสองส้งสุด 3 

ลุ่ำาดับัแรก ได้แก� ติลุ่าดสด/นัด สถุานทุ้�บัริการอาหาร/เค์ร่�องด่�ม แลุ่ะบัริการขนส�งสาธารณะ ขณะเด้ยวกัน ก็พบัการส้บับุัหร้�ในบ้ัาน 

ร้อยลุ่ะ 31.1 โดยลุ่ดลุ่งจัากปี 2557 คิ์ดเป็นร้อยลุ่ะ 21.1 แลุ่ะพบัการส้บับุัหร้�ในบ้ัานส้งสุดในพ่�นทุ้�ภาค์ใต้ิ 

 

เม่�อพิจัารณาค์วามทุ้าทุายในบัริบัทุการดำาเนินงานค์วบัคุ์มยาส้บัในปี 2565 แลุ่ะในอนาค์ติ ผลุ่การทุบัทุวนวรรณกรรมแลุ่ะการ 

ประชุมเชิงปฏิิบััติิการเพ่�อจััดทุำาแผนจัากภาค้์ทุุกภาค์ส�วนในวันทุ้� 22 มิถุุนายน  2564 สามารถุสังเค์ราะห์แลุ่ะจัำาแนกเป็นประเด็น 

ค์วามทุ้าทุายได้ 2 ลัุ่กษณะ ได้แก� ค์วามทุ้าทุายทุ้�เอ่�อติ�อค์วามสำาเร็จั แลุ่ะค์วามทุ้าทุายทุ้�เป็นอุปสรรค์ทุ้�สามารถุชะลุ่อการบัรรลุุ่ 

เป้าหมายการดำาเนินงานค์วบัคุ์มยาส้บั ดังน้� 

1. ความท้ี่าที่ายท่ี่�เอ้�อต่�อความส่ำาเร็จของการบรรลุ่่เป้้าหมายของการด้ำาเนินงานควบค่มยาสู่บ ประกอบัด้วย 1) ภาค้์ค์วบัคุ์มยาส้บั  

 ม้กลุุ่�มเป้าหมายการทุำางานทุ้�ชัดเจันแลุ่ะค์รอบัค์ลุุ่มประชากรในทุุกกลุุ่�มวัย 2) ภาค้์ค์วบัคุ์มยาส้บั ม้หลัุ่กส้ติรพัฒนาสมรรถุนะ 

 การค์วบัค์ุมยาส้บัของกลุุ่�มเป้าหมาย 3) ม้กลุ่ไกเชิงโค์รงสร้างของการดำาเนินงานค์วบัค์ุมยาส้บัในระดับัชาติิ (ค์ผยช.) แลุ่ะ 

 ระดับัจัังหวัด (ค์ผยจั.) 4) ม้ติ้นแบับัการเช่�อมโยงฐานข้อม้ลุ่การให้บัริการช�วยเลุ่ิกบัุหร้�ระหว�างเค์ร่อข�ายให้บัริการช�วยเลุ่ิก 

 บุัหร้� 5) ม้อนุบััญญัติิทุ้�ออกติาม พ.ร.บั.ค์วบัคุ์มผลิุ่ติภัณฑ์์ยาส้บั พ.ศ.2560 อย�างติ�อเน่�อง แลุ่ะอนุวัติิอย�างสอดค์ลุ้่องกับักรอบั 

 อนุสัญญาว�าด้วยการค์วบัคุ์มยาส้บัขององค์์การอนามัยโลุ่ก (WHO FCTC) 6) ม้งานวิจััยจัากหลัุ่กฐานเชิงประจัักษ์ ค้์�ม่อวิชาการ  

 แลุ่ะแนวปฏิิบััติิเพ่�อการค์วบัคุ์มยาส้บัเชิงประเด็นแลุ่ะสถุานทุ้�ติ�างๆ เผยแพร�อย�างติ�อเน่�อง แลุ่ะ 7) วิกฤติโรค์โค์วิด - 19 ช�วยให้ 

 เกิดการส่�อสารข้อม้ลุ่โทุษพิษภัยยาส้บั แลุ่ะการช�วยให้เลิุ่กส้บั ผ�านช�องทุางติ�างๆ อย�างติ�อเน่�อง 

2. ความท้ี่าที่ายท่ี่�เป็้นอ่ป้ส่รรคท่ี่�ส่ามารถชะลุ่อการบรรลุ่่เป้้าหมายการด้ำาเนินงานควบค่มยาสู่บ ประกอบัด้วย 1) การรุกค่์บั 

 ของอุติสาหกรรมยาส้บั ในร้ปแบับัการแทุรกแซึ่งนโยบัาย เช�น การแทุรกแซึ่งระบับัโค์รงสร้างภาษ้ยาส้บั 2) การแพร�ระบัาด 

 ของผลิุ่ติภัณฑ์์ร้ปแบับัใหม� เพ่�อจ้ังใจันักส้บัหน้าใหม� ทัุ�งบุัหร้�ไฟัฟ้ัา แลุ่ะบุัหร้�ทุ้�ม้ส�วนผสมใหม� โดยเฉพาะกัญชา โดยม้ข้อม้ลุ่ 

 เชิงประจัักษ์จัากอัติราการส้บับุัหร้�ไฟัฟ้ัาแบับัก้าวกระโดดของเยาวชนในประเทุศสหรัฐอเมริกา โดยเพิ�มข่�นจัากร้อยลุ่ะ 1.5  

 ในปี 2554 เป็นร้อยลุ่ะ 27.5 ในปี 2562 รวมถุ่งผลุ่กระทุบัทุางสุขภาพจัากการส้บับุัหร้�ไฟัฟ้ัาทุ้�เส้�ยงติ�อการเกิดโรค์เส้นเลุ่่อด 
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 ในสมองต้ิบั ร้อยลุ่ะ 71 โรค์หัวใจัวายเฉ้ยบัพลัุ่น ร้อยลุ่ะ 59 เม่�อเปร้ยบัเทุ้ยบักับัค์นทุ้�ไม�ได้ส้บับุัหร้�ไฟัฟ้ัา 3) สถุานการณ์ 

 การระบัาดของโรค์โค์วิด - 19 ทุ้�ม้ทัุ�งแรงผลัุ่ก (Driving force) ให้เกิดการเปลุ้่�ยนแปลุ่งของการเลิุ่กส้บับุัหร้�สำาเร็จั เน่�องจัาก 

 ผ้้ส้บับุัหร้�ม้โอกาสเส้�ยงติ�อการติิดเช่�อแลุ่ะป่วยหนักส้งกว�าผ้้ไม�ส้บับุัหร้�ทุ้�ติิดเช่�อถุ่ง 14 เทุ�า รวมถุ่งม้โอกาสเส้ยช้วิติเม่�อรักษา 

 ตัิวในห้องไอซ้ึ่ย้ส้งกว�าผ้้ไม�ส้บับุัหร้�ถุ่ง 3 เทุ�า ม้ระดับัภ้มิคุ้์มกันเม่�อได้รับัวัค์ซ้ึ่นติำ�ากว�าผ้้ไม�ส้บับุัหร้� ร้อยลุ่ะ 40 (เริงฤด้ ปธานวนิช,  

 2564) ติลุ่อดจันประชาชนไทุยส้บับุัหร้�น้อยลุ่งในช�วงระบัาดของโรค์โค์วิดเน่�องจัากรายได้ลุ่ดลุ่ง แลุ่ะค์�าใช้จั�ายเพิ�มข่�น (ศ้นย์วิจััย 

 แลุ่ะจััดการค์วามร้้เพ่�อการค์วบัคุ์มยาส้บั, 2563) ในขณะเด้ยวกัน ก็ยังม้แรงต้ิาน (Resistance force) ทุ้�ทุำาให้ผ้้ส้บับุัหร้�ยัง 

 ค์งส้บับุัหร้�ติ�อไป ด้วยเหตุิผลุ่ของค์วามเค์ร้ยดทุ้�ได้รับัจัากผลุ่กระทุบัของโรค์โค์วิดระบัาด 4) กลุ่ไกแลุ่ะกำาลัุ่งค์นด้านค์วบัคุ์ม 

 ยาส้บัของรัฐในระดับัจัังหวัดยังไม�เข้มแข็งแลุ่ะไม�เพ้ยงพอ 5) ระบับัแลุ่ะกลุ่ไกการช�วยเลิุ่กบุัหร้� ในสถุานพยาบัาลุ่ระดับัติ�างๆ  

 ม้ค์วามหลุ่ากหลุ่าย แลุ่ะม้ลัุ่กษณะเป็นเชิงรับัมากกว�าเชิงรุก จ่ังส�งผลุ่ให้ผลุ่ลัุ่พธ์การเลิุ่กส้บับุัหร้�สำาเร็จั โดยเฉพาะวัดในระยะเวลุ่า  

 6 เด่อน อย้�ในระดับัติำ�า 6) ไม�พบัแนวทุางการขยาย (Scale up) ของชุมชนปลุ่อดบุัหร้�จัากพ่�นทุ้�ต้ินแบับั (Prototype) ให้ 

 กระจัายทัุ�วประเทุศแลุ่ะม้ค์วามยั�งย่น (Sustainable) ของการดำาเนินงานค์วบัคุ์มยาส้บัในชุมชน 7) ค์วามไม�สมำ�าเสมอของการ 

 ติิดติามผลุ่การดำาเนินงานค์วบัคุ์มยาส้บั โดยกระบัวนการสำารวจัระดับัชาติิ 8) วัฒนธรรมการประน้ประนอม ผ�อนผัน หร่อ 

 อะลุุ้่มอลุ่�วย ทุำาให้การบัังคั์บัใช้กฎหมายไม�เข้มงวดในสถุานทุ้�ติ�างๆ ติามทุ้�กฎหมายกำาหนด 9) การส่�อสารออนไลุ่น์ เพ่�อเข้า 

 ถุ่งกลุุ่�มเป้าหมายม้หลุ่ากหลุ่าย Platform แลุ่ะเปลุ้่�ยนแปลุ่งอย�างรวดเร็ว 10) ใบัอนุญาติขายยาส้บั ม้ราค์าถุ้ก ส�งผลุ่ให้ม้ 

 ร้านค้์าปลุ้่กยาส้บัจัำานวนมาก 11) มาติรการช�วยเหลุ่่อชาวไร�ยาส้บัทุ้�ไม�ชัดเจัน ส�งผลุ่ให้กลุุ่�มน้� กลุ่ายเป็นส�วนหน่�งขององค์์กร 

 หน้าฉากของอุติสาหกรรมยาส้บัทุ้�ค์�อยคั์ดค้์านมาติรการค์วบัคุ์มยาส้บั แลุ่ะ 12) กำาลัุ่งค์นแลุ่ะกลุ่ไกค์วบัคุ์มยาส้บัของหน�วย 

 งานภาค์รัฐยังไม�เข้มแข็ง แลุ่ะไม�เห็นค์วามสำาคั์ญ 

นอกจัากน้� ผลุ่การพยากรณ์อัติราการส้บับัุหร้� โดยอนุกรมเวลุ่าด้วยแบับัจัำาลุ่อง ARIMA /8 แสดงให้เห็นว�าในปี 2570 อัติรา 

การส้บับุัหร้�ม้ค์�าเทุ�ากับั 15.93 (95%CI: 9.28, 22.59) คิ์ดเป็นจัำานวนผ้้ส้บับุัหร้� 9.05 ค์น ขณะทุ้� เป้าหมายของแผนยุทุธศาสติร์

การค์วบัค์ุมยาส้บัแห�งชาติิ ฉบัับัทุ้� 3 (พ.ศ.2565 – 2570) กำาหนดอัติราการส้บับัุหร้�ไว้ทุ้�ร้อยลุ่ะ 14.0 (7.96 ลุ่้านค์น) แลุ่ะ 

ข้อม้ลุ่เชิงประจัักษ์ตัิ�งแติ� ปี 2554 – 2560 แสดงให้เห็นว�าในแติ�ลุ่ะปี ม้จัำานวนผ้้ส้บับุัหร้�ลุ่ดลุ่ง 72,319 ค์นติ�อปี ดังนั�น การบัรรลุุ่ 

ค์�าเป้าหมายของแผนฉบัับัทุ้� 3 จัำาเป็นต้ิองเร�งกระบัวนการทุำางานค์วบัคุ์มยาส้บัจัากปัจัจุับัันให้เพิ�มข่�นถุ่ง 4.4 เทุ�า ทัุ�งน้� เพ่�อให้ 

ผ้้ส้บับุัหร้�ม้จัำานวนลุ่ดลุ่งส้งถุ่ง 318,467 ค์นติ�อปี ด้วยเหตุิน้� แผนค์วบัคุ์มยาส้บั ประจัำาปี 2565 จ่ังให้ค์วามสำาคั์ญทัุ�ง การส�งเสริม 

ให้เกิดค์วามเข้มแข็งแลุ่ะยั�งย่นของประเด็นทุ้าทุายทุ้�เอ่�อติ�อค์วามสำาเร็จัของการบัรรลุุ่เป้าหมายของการดำาเนินงานค์วบัคุ์มยาส้บั 

พร้อมกับัการกระติุ้นแลุ่ะสานพลุ่ังภาค์้เพ่�อเร�งขจััดหร่อบัรรเทุาประเด็นค์วามทุ้าทุายทุ้�เป็นอุปสรรค์ในการชะลุ่อการบัรรลุ่ ุ

เป้าหมายการดำาเนินงานค์วบัคุ์มยาส้บั

จุดเน้นของแผน 

แผนค์วบัค์ุมยาส้บั ประจัำาปี 2565 ม้จัุดเน้นทุั�งสิ�น 4 ด้าน ได้แก� ด้านการพัฒนานโยบัายแลุ่ะการบัังค์ับัใช้กฎหมาย ด้าน 

วิชาการแลุ่ะระบับัข้อม้ลุ่ข�าวสาร ด้านเค์ร่อข�ายการรณรงค์์ ประชาสัมพันธ์ แลุ่ะการขยายสถุานทุ้�ปลุ่อดบัุหร้� แลุ่ะด้านบัริการ 

บัำาบััดรักษาการติิดนิโค์ติิน ดังรายลุ่ะเอ้ยดติ�อไปน้� 

/8 ศรัณญา เบัญจักุลุ่, “แนวโน้มการส้บับุัหร้�ของประเทุศไทุย”, (สำานักงานกองทุุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แลุ่ะศ้นย์พัฒนาศักยภาพกำาลัุ่งค์นด้านการค์วบัคุ์มยาส้บั
 (พศย.) ,2564)



แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

28 สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

ด้านการพัฒนานโยบาย และการบังคับใช้กฎหมาย
 1. สนับัสนุนให้หน�วยงานติ�างๆ ดำาเนินงานติามแผนยุทุธศาสติร์การค์วบัคุ์มยาส้บัแห�งชาติิ ฉบัับัทุ้� 3 พ.ศ.2565 – 2570

2. สนับัสนุนแลุ่ะผลัุ่กดันให้กลุ่ไกการดำาเนินงานค์วบัคุ์มยาส้บัในระดับัจัังหวัดม้ค์วามเข้มแข็ง 

3. สนับัสนุนการผลุ่ักดันนโยบัายทุ้�เพิ�มประสิทุธิภาพการดำาเนินงานค์วบัค์ุมยาส้บั ได้แก� การเพิ�มยารักษาการติิดนิโค์ติินเข้าส้� 

 บััญช้ยาหลัุ่กแห�งชาติิ การทุบัทุวนมาติรการด้านภาษ้ยาส้บั

4. พัฒนาแลุ่ะสนับัสนุนให้เกิดการส่�อสารสาธารณะผ�านช�องทุางติ�างๆ ไปยังกลุุ่�มเป้าหมายทัุ�งทุ้�เป็นประชาชน ผ้้ประกอบัการ  

 ร้านค้์า เจ้ัาของสถุานทุ้�ติามทุ้�กฎหมายกำาหนด แลุ่ะผ้้ม้ส�วนเก้�ยวข้องทุุกภาค์ส�วน เพ่�อให้ม้ค์วามรอบัร้้ทุางสุขภาพ สร้างการ

 เปลุ้่�ยนแปลุ่งแลุ่ะสนับัสนุนให้เกิดการปฏิิบััติิติามนโยบัาย มาติรการ แลุ่ะกฎหมาย แลุ่ะสร้างการเปลุ้่�ยนแปลุ่งพฤติิกรรมการ 

 บัริโภค์ยาส้บั

5. เพิ�มประสิทุธิภาพการบัังค์ับัใช้กฎหมายทุั�งส�วนกลุ่างแลุ่ะส�วนภ้มิภาค์ ประเด็นห้ามแบั�งขายมวนบัุหร้� ห้ามแสดงบัุหร้� ณ  

 จุัดขาย การไม�ขายบุัหร้�ให้แก�เด็กแลุ่ะเยาวชน  

ด้านวิชาการและระบบข้อมูลข่าวสาร 
1. พัฒนางานวิจััย/วิชาการ แลุ่ะการจััดการค์วามร้้ทุ้�ม้ผลุ่ติ�อการขับัเค์ลุ่่�อนเชิงนโยบัายติามแผนยุทุธศาสติร์การค์วบัค์ุมยาส้บั 

 แห�งชาติิ ฉบัับัทุ้� 3 

2. จััดทุำาข้อม้ลุ่ค์วามร้้เพ่�อสร้างค์วามเข้าใจัทุ้�ถุ้กต้ิองของสังค์มในประเด็น Hot issue เช�น ประเด็นบุัหร้�ไฟัฟ้ัา การข่�นภาษ้ยาส้บั 

 แลุ่ะผลุ่กระทุบัทุ้�อาจัเกิดข่�นจัากมาติรการภาษ้ บุัหร้�/บุัหร้�ไฟัฟ้ัากับัโรค์โค์วิด - 19 การปลุ้่กพ่ชทุดแทุนใบัยาส้บั เป็นต้ิน 

3. ศ่กษาเจัาะลุ่่กสาเหตุิสำาคั์ญทุ้�ส�งผลุ่ติ�อพฤติิกรรมการบัริโภค์ยาส้บัในแติ�ลุ่ะกลุุ่�มเป้าหมาย (เช�น กลุุ่�มเยาวชน กลุุ่�มผ้้ใช้แรงงาน)  

 แติ�ลุ่ะบัริบัทุ (เช�น เขติเม่อง ชนบัทุ ภ้มิภาค์) ติลุ่อดจันประเมินประสิทุธิภาพของมาติรการ/แนวทุางป้องกันแก้ไขทุ้�เหมาะสม  

 แลุ่ะคุ้์มค์�าในแติ�ลุ่ะกลุุ่�มเป้าหมาย    

4. พัฒนาศักยภาพแลุ่ะขยายเค์ร่อข�ายนักวิชาการค์วบัคุ์มยาส้บัในมิติิติ�างๆ เช�น เศรษฐศาสติร์ค์วบัคุ์มยาส้บั กฎหมาย ส่�อสาร 

 สาธารณะ เป็นต้ิน  

ด้านเครือข่ายการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และการขยายสถานท่ีปลอดบุหร่ี
1. สนับัสนุนให้เกิดการพัฒนาร้ปแบับักิจักรรมการรณรงค์์แลุ่ะมาติรการใหม�ๆ ในการป้องกันนักส้บัหน้าใหม�ในกลุุ่�มเด็กแลุ่ะ 

 เยาวชน ในกลุุ่�มอาช้วศ่กษา กลุุ่�มผ้้ใช้แรงงานทัุ�งในแลุ่ะนอกระบับั แลุ่ะผ้้ทุ้�อย้�ในพ่�นทุ้�ภาค์ใต้ิซ่ึ่�งเป็นพ่�นทุ้�ทุ้�ม้อัติราการส้บับุัหร้�ส้ง  

2. ปกป้องการไดร้ับัค์วันบัุหร้�ม่อสองแลุ่ะม่อสาม โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแลุ่ะเจั้าของสถุานทุ้�ติ�างๆ รับัทุราบั 

 แลุ่ะปฏิิบััติิติามกฎหมาย รวมถุ่งการรณรงค์์บ้ัานแลุ่ะค์รอบัค์รัวปลุ่อดบุัหร้�

3. พัฒนาแลุ่ะขยายเค์ร่อข�ายนักรณรงค์์ในระดับัพ่�นทุ้� ผ�านองค์์กรปกค์รองส�วนทุ้องถิุ�น

4. สร้างเสริมค์วามรอบัร้้ทุางสุขภาพด้านการค์วบัคุ์มยาส้บั (Tobacco control literacy) เพ่�อให้ประชาชนติระหนักแลุ่ะเกิด 

 การรับัร้้ข้อม้ลุ่ทุ้�ถุ้กติ้อง ทุ้�นำาไปส้�การแสดงพฤติิกรรมทุ้�เหมาะสม โดยไม�ส้บับัุหร้� เช�น ข้อม้ลุ่อันติรายของผลุ่ิติภัณฑ์์ยาส้บั 

 ทุุกร้ปแบับั การส้บับุัหร้�กับัโรค์โค์วิด - 19 บุัหร้�กับัภาษ้ยาส้บั เป็นต้ิน  

5. เฝึ้าระวังแลุ่ะเปิดโปงกลุ่ยุทุธ์ของอุติสาหกรรมยาส้บั โดยเฉพาะกลุ่ยุทุธ์ทุ้�ม้ผลุ่ติ�อนโยบัายการค์วบัค์ุมยาส้บัของประเทุศ  

 แลุ่ะการขยายร้ปแบับัผลิุ่ติภัณฑ์์ยาส้บัใหม�อ่�นๆ เช�น บุัหร้�กัญชา เป็นต้ิน



แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

29สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

ด้านบริการบำาบัดรักษีาการติดนิโคติน 
1. พัฒนา ปรับัปรุง แลุ่ะสนับัสนุนระบับัการให้บัริการบัำาบััดรักษาการติิดนิโค์ติินในกลุุ่�มผ้้ป่วยโรค์เร่�อรัง 

2. ผลัุ่กดันให้ม้ยารักษาการติิดนิโค์ติินเข้าส้�บััญช้ยาหลัุ่กแลุ่ะยาสามัญประจัำาบ้ัาน

3. สนับัสนุนให้เกิดการจััดระบับับัริหารจััดการระบับัการบัำาบััดรักษาการติิดนิโค์ติินทุ้�ม้ประสิทุธิภาพ โดยเช่�อมโยงฐานข้อม้ลุ่ 

 การเลิุ่กบุัหร้�ในทุุกช�องทุางเข้าด้วยกัน 

4. ผลัุ่กดันให้บ้ัรณาการการให้บัริการบัำาบััดรักษาการติิดนิโค์ติินระหว�างหน�วยงานติ�างๆ เพ่�อให้เกิดระบับัการรับั–ส�งติ�อผ้้เข้ารับั 

 การบัำาบััด แลุ่ะการติิดติามผลุ่ลัุ่พธ์การช�วยเลิุ่กทุ้�ม้ประสิทุธิภาพ

เป้าหมายการดำาเนินงาน

ตัวชี�วัดหลัก

1

3 4

2
เกิดองค์คว�มรู้เชิงวิช�ก�รด้านการควบคุมยาสูบ
ทัุ�งจ�กก�รวิจัย เอกสำ�รเชิงวิช�ก�ร หรือก�รจัดการ
ความรู้สำาหรับการดำาเนินงานควบคุมยาสูบของ
ประเทศไทย จำ�นัวนัไม่น้ัอยกว่�ปีละ

โดยม่ก�รส่ือสารองค์ความรู้เชิงวิชาการ 
ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ อย่างน้อยปีละ 
3 ครั�ง และนำาองค์ความรู้เชิงวิชาการ 
ไปใช้สนับสนุน/ขับเคล่ือน/ผลักดันนโยบาย
ปีละ 1 ฉบับ

มี 8 จังหวัด 
ทุ่�ดำ�เนิันัก�รควบคุมย�สูำบเข้มแข็ง ประกอบด้วย 
การประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
จังหวัด (คผยจ.)
อย่างน้อยปีละ 1 ครั�ง 

ม่กระบวนัก�รสืำ�อสำ�รผ่�นัสืำ�อมวลชนัและ
สืำ�อสัำงคมออนัไลน์ั /9 ในัประเด็นัทุ่�มุ่ง
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การสูบบุหร่ีในกลุ่มเส่ียง 
อย่�งน้ัอยปีละ

2 ประเด็น 

1 นโยบาย10 เร่ือง
กฎหมาย มาตรการ 
หรือกิจกรรมขับเคล่ือนสังคม

เกิดนัโยบ�ย กฎหม�ย ม�ตรก�ร สิำ�งแวดล้อม 
หรือกิจกรรมขับเคลื�อนัสัำงคมระดับช�ติ 
ทุ่�มุ่งป้องกันนักสูบหน้าใหม่ หรือลดอัตรา
การสูบบุหร่ีของประชาชนไทย อย่�งน้ัอย

/9 ส่�อสังค์ม หมายถุ่ง ส่�ออิเล็ุ่กทุรอนิกส์ซ่ึ่�งเป็นส่�อกลุ่างทุ้�ให้บุัค์ค์ลุ่ทัุ�วไปม้ส�วนร�วมสร้างแลุ่ะแลุ่กเปลุ้่�ยนค์วามคิ์ดเห็นติ�างๆ ผ�านอินเติอร์เน็ติได้
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ตัวชี�วัดร่วม 
1. เกิดกลุ่ไกบัริหารจััดการกลุ่างเพ่�อพัฒนาชุดค์วามร้้ เค์ร่�องม่อสนับัสนุนการดำาเนินงาน บัริหารจััดการเค์ร่อข�าย สำาหรับัการ 

 ส�งเสริมการม้วิถุ้ช้วิติสุขภาวะทัุ�ง 4 มิติิ แลุ่ะสนับัสนุนการทุำางานเชิงพ่�นทุ้� องค์์กร กลุุ่�มประชากร แลุ่ะระบับับัริการสุขภาพ

2. บ้ัรณาการการทุำางานกับัแผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์์กร เพ่�อสนับัสนุนให้วัดในเค์ร่อข�าย 150 แห�ง ม้การดำาเนินงานค์วบัคุ์ม 

 ปัจัจััยเส้�ยง (ยาส้บั เค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ การพนัน) 

วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์หลัก เพ่�อลุ่ดอัติราการส้บับุัหร้�ของประชาชนไทุย

วัตถุประสงค์รอง
1. เพ่�อพัฒนาแลุ่ะสนับัสนุนให้เกิดนโยบัาย กฎหมาย มาติรการ สิ�งแวดลุ่้อม แลุ่ะกิจักรรมขับัเค์ลุ่่�อนสังค์มทุ้�มุ�งสกัดการเกิด 

 นักส้บัหน้าใหม�

2. เพ่�อพัฒนาค์วามรอบัร้้ทุางสุขภาพแลุ่ะทัุกษะส�วนบุัค์ค์ลุ่ด้านการค์วบัคุ์มยาส้บั (Tobacco control literacy)

3. เพ่�อพัฒนาแลุ่ะสนับัสนุนให้เกิดการจััดการด้านสิ�งแวดลุ้่อมทุ้�เอ่�อติ�อการไม�ส้บับุัหร้� แลุ่ะลุ่ดการได้รับัค์วันบุัหร้�ม่อสอง

4. เพ่�อพัฒนาศักยภาพของภาค้์เค์ร่อข�ายทุ้�ม้อย้�เดิมแลุ่ะภาค้์ใหม�ทัุ�งส�วนกลุ่าง ส�วนภ้มิภาค์ ทุ้องทุ้�แลุ่ะทุ้องถิุ�น แลุ่ะชุมชน

5. เพ่�อพัฒนาค์วามเข้มแข็งของระบับัแลุ่ะกลุ่ไก รวมถุ่งสนับัสนุนให้เกิดร้ปแบับัการบัริการบัำาบััดรักษาการติิดนิโค์ติินทุั�งใน 

 แลุ่ะนอกสถุานบัริการสุขภาพระดับัติ�างๆ ทุ้�มุ�งให้เกิดการลุ่ดแลุ่ะเลิุ่กส้บับุัหร้�สำาเร็จั

6. เพ่�อพัฒนาแลุ่ะสนับัสนุนหร่อผลัุ่กดันให้เกิดระบับัภาษ้แลุ่ะราค์ายาส้บัทุ้�ส�งผลุ่ติ�อการเปลุ้่�ยนแปลุ่งพฤติิกรรมบัริโภค์ยาส้บั 

แนวทางการดำาเนินงาน 

ประสานการพัฒนานโยบัาย การขับัเค์ลุ่่�อนสังค์ม แลุ่ะการดำาเนินงานทุางวิชาการ ให้เช่�อมโยงแลุ่ะสนับัสนุนการดำาเนินงานค์วบัคุ์ม 

ยาส้บัอย�างค์รอบัค์ลุุ่มแลุ่ะม้ประสิทุธิภาพ ดังน้�

1. พัฒนา แลุ่ะสนับัสนุนให้เกิดนโยบัาย มาติรการ กิจักรรม แลุ่ะการเฝ้ึาระวังเพ่�อป้องกันมิให้เกิดผ้้บัริโภค์ยาส้บัรายใหม�

2. เสริมสร้างให้ประชาชนเกิดค์วามรอบัร้้ทุางสุขภาพด้านการค์วบัคุ์มยาส้บั (Tobacco control literacy) เพ่�อสนับัสนุนให้เกิด 

 ค์�านิยมไม�ส้บับุัหร้� โดยดำาเนินการดังน้�

 • กำาหนดประเด็นส่�อสารสาธารณะจัากฐานงานวิจััย วิชาการ แลุ่ะการจััดการค์วามร้้ เช�น ยาส้บักับัปัญหาสุขภาพ สาระ 

  สำาคั์ญของกฎหมาย การบัังคั์บัใช้กฎหมาย การร้้เทุ�าทัุนธุรกิจัยาส้บั เป็นต้ิน

 • สนับัสนุนให้เกิดการส่�อสารสาธารณะทุ้�เข้าถุ่งทุุกภาค์ส�วน ทุุกกลุุ่�มเป้าหมายติามช�องทุางติ�างๆ ทุ้�เหมาะสม

 • สร้างกระแสสังค์มเพ่�อสร้างค์วามติระหนักติ�อปัญหา โดยการม้ส�วนร�วมของสังค์มแลุ่ะการทุำางานร�วมกันของภาค์ ้

  เค์ร่อข�ายติ�างๆ

3. พัฒนา แลุ่ะสนับัสนุนให้เกิดนโยบัาย มาติรการ แลุ่ะกิจักรรมทุ้�เอ่�อให้เกิดพ่�นทุ้�ปลุ่อดค์วันบุัหร้�

4. พัฒนาศักยภาพภาค้์เค์ร่อข�ายให้สามารถุขับัเค์ลุ่่�อนการดำาเนินงานค์วบัคุ์มยาส้บัโดยใช้ข้อม้ลุ่เป็นฐาน โดยดำาเนินการ ดังน้�

 • สนับัสนุนให้เกิดการเช่�อมร้อยการทุำางานระหว�างภาค้์หลัุ่กทัุ�งพลัุ่งปัญญา พลัุ่งสังค์ม แลุ่ะพลัุ่งนโยบัาย เพ่�อสานพลัุ่งการ 

  ดำาเนินงานค์วบัคุ์มยาส้บัแลุ่ะมุ�งส้�การม้สุขภาวะทุ้�ด้

 • พัฒนาฐานข้อม้ลุ่การวิจััย งานวิชาการ การจััดการค์วามร้้ การประเมินผลุ่ รวมถุ่งการพัฒนาต้ินแบับัติ�างๆ สำาหรับัใช้ 

  ประโยชน์ในการผลัุ่กดันงานค์วบัคุ์มยาส้บั สนับัสนุนงานรณรงค์์ ขับัเค์ลุ่่�อนเชิงนโยบัาย แลุ่ะติิดติามประเมินผลุ่
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 • พัฒนาแลุ่ะผลุ่ักดันนโยบัายสาธารณะ ติลุ่อดจันสนับัสนุนการบัังค์ับัใช้กฎหมายโดยการม้ส�วนร�วมของชุมชน สังค์ม  

  ภาค้์เค์ร่อข�าย แลุ่ะหน�วยงานทุ้�เก้�ยวข้องทัุ�งหน�วยงานภาค์รัฐ ภาค์ประชาสังค์ม แลุ่ะประชาชน

 • พัฒนาติ้นแบับั นวัติกรรม หร่อร้ปแบับัการดำาเนินงานใหม� ๆ ทุ้�ช�วยให้การดำาเนินงานค์วบัค์ุมยาส้บัม้ประสิทุธิภาพ  

  ทัุ�งการลุ่ดอัติราการบัริโภค์ยาส้บั ลุ่ดนักส้บัหน้าใหม� ลุ่ดการได้รับัค์วันบุัหร้�

5. เพิ�มค์วามเข้มแข็งของระบับัแลุ่ะกลุ่ไกของระบับับัริการเลิุ่กบุัหร้�

 • ขยายการเข้าถุ่งระบับับัริการเลิุ่กบุัหร้�ทัุ�งใน (เชิงรับั) แลุ่ะนอก (เชิงรุก) ระบับับัริการสาธารณสุข

 • ผลัุ่กดันให้ม้ยารักษาการเสพติิดนิโค์ติินในบััญช้ยาหลัุ่กให้มากข่�น เพ่�อการสร้างค์วามเป็นธรรมทุางสุขภาพ

 • พัฒนาแลุ่ะสนับัสนุนการนำานวัติกรรมแลุ่ะเทุค์โนโลุ่ย้ยุค์ดิจิัทัุลุ่เพ่�อพัฒนาประสิทุธิภาพการให้บัริการบัำาบััดรักษาการติิด 

  นิโค์ติิน

 • เช่�อมประสานแลุ่ะสนับัสนุนให้เกิดการเช่�อมโยงหร่อบ้ัรณาการการบัำาบััดรักษาการติิดนิโค์ติินระหว�างภาค้์ทุ้�เก้�ยวข้อง

6. ผลัุ่กดันแลุ่ะสนับัสนุนให้เกิดการพัฒนาระบับัภาษ้ยาส้บัทุ้�ม้เป้าหมายเพ่�อลุ่ดการบัริโภค์ยาส้บั

 • ปรับัปรุงโค์รงสร้างภาษ้ยาส้บั ทุ้�ค์รอบัค์ลุุ่มทัุ�งบุัหร้�ซิึ่กาแรติแลุ่ะยาเส้น

 • พัฒนามาติรการหร่อแนวทุางลุ่ดผลุ่กระทุบัของชาวไร�ยาส้บั แลุ่ะการปลุ้่กพ่ชทุดแทุน  

กลุ่มแผนงาน

แผนค์วบัคุ์มการบัริโภค์ยาส้บั ประกอบัด้วย 4 กลุุ่�มแผนงาน ซ่ึ่�งแติ�ลุ่ะกลุุ่�มแผนงานม้ภารกิจัโดยสังเขป ดังน้�

กลุ่มแผนงานด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะและการบังคับใช้กฎหมาย
1. พัฒนาองค์์กรหลัุ่กของรัฐด้านการค์วบัคุ์มยาส้บั รวมถุ่งสนับัสนุน เสริมสร้างค์วามเข้มแข็งแลุ่ะยั�งย่นให้แก�หน�วยจััดการหลัุ่ก 

 ในภาค์รัฐ เช�น ค์ณะกรรมการค์วบัคุ์มผลิุ่ติภัณฑ์์ยาส้บัแห�งชาติิ (ค์ผยช.) ค์ณะกรรมการค์วบัคุ์มผลิุ่ติภัณฑ์์ยาส้บัจัังหวัด (ค์ผยจั.)  

 กองงานค์ณะกรรมการค์วบัคุ์มผลิุ่ติภัณฑ์์ยาส้บั กองกฎหมาย กรมค์วบัคุ์มโรค์ กระทุรวงสาธารณสุข โดยพัฒนาข้อเสนอเพ่�อ 

 ผลุ่ักดันนโยบัายแลุ่ะการบัังค์ับัใช้กฎหมายด้านการค์วบัค์ุมการบัริโภค์ยาส้บั ติลุ่อดจันร�วมผลุ่ักดันกฎหมายแลุ่ะมาติรการ 

 ค์วบัคุ์มยาส้บัของประเทุศติามกรอบัอนุสัญญาเพ่�อการค์วบัคุ์มการบัริโภค์ยาส้บัขององค์์การอนามัยโลุ่กในประเด็นติ�างๆ อาทิุ  

 มาติรา 5.3 การป้องกันการแทุรกแซึ่งนโยบัายค์วบัคุ์มยาส้บัโดยอุติสาหกรรมยาส้บั มาติรา 6 มาติรการด้านราค์า แลุ่ะด้านภาษ้  

 มาติรา 9 การเปิดเผยส�วนประกอบั มาติรา 11 การบัรรจุัห้บัห�อแลุ่ะภาพค์ำาเต่ิอน มาติรา 13 การห้ามโฆษณา ส�งเสริมการ 

 ขายยาส้บั แลุ่ะสนับัสนุนโดยอุติสาหกรรมยาส้บั มาติรา 14 การให้บัริการเลิุ่กบุัหร้�แลุ่ะผลิุ่ติภัณฑ์์ยาส้บั มาติรา 15 การค้์า 

 ผลิุ่ติภัณฑ์์ยาส้บัผิดกฎหมาย

2. พัฒนานโยบัายแลุ่ะมาติรการใหม� โดยลุ่ำาดับัค์วามสำาคั์ญจัากข้อสรุปทุางวิชาการ แลุ่ะเง่�อนไขทุางยุทุธศาสติร์ เช�น นโยบัาย 

 ทุ้�เน้นการลุ่ดการบัริโภค์ยาเส้น การป้องกันบุัหร้�หน้ภาษ้แลุ่ะบุัหร้�ปลุ่อม การปรับัปรุงโค์รงสร้างภาษ้ยาส้บัแลุ่ะระบับัการจััด 

 เก็บัภาษ้ การยกเลิุ่กสิทุธิประโยชน์ทุางภาษ้ยาส้บั การขยายการคุ้์มค์รองสุขภาพของผ้้ไม�ส้บับุัหร้� อ้กทัุ�งการพัฒนาข้อเสนอ 

 เชิงนโยบัาย/มาติรการสำาคั์ญ อาทิุ การเพิ�มสารทุ้�ทุำาให้บุัหร้�ดับัง�ายเพ่�อลุ่ดปัญหาอัค์ค้์ภัย สนับัสนุนให้ปลุ้่กพ่ชทุดแทุนการปลุ้่ก 

 ใบัยาส้บั

3. สนับัสนุนการผลุ่ักดันให้เกิดการปฏิิบััติิติามพระราชบััญญัติิค์วบัคุ์มผลุ่ิติภัณฑ์์ยาส้บั พ.ศ. 2560 โดยมุ�งเน้นการสร้างค์วาม 

 ร�วมม่อจัากทุุกภาค์ส�วนในการบัังคั์บัใช้กฎหมาย

4. เน้นการม้ส�วนร�วมของภาค์ประชาชนในการม้บัทุบัาทุการเฝึ้าระวังแลุ่ะบัังค์บััใช้กฎหมาย โดยเปิดช�องทุางการส่�อสารเพ่�อ 

 รับัเร่�องร้องเร้ยนให้ประชาชนแจ้ังเหตุิได้สะดวกมากข่�น

5. การสนับัสนุนการดำาเนินงานติามกรอบัอนุสัญญาค์วบัคุ์มการบัริโภค์ยาส้บั แลุ่ะการพัฒนาศักยภาพค์ณะผ้้แทุนไทุยในเวทุ้สากลุ่
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กลุ่มแผนงานด้านการพัฒนาวิชาการและระบบข้อมูลข่าวสาร
สนับัสนุนให้ศ้นย์วิจััยแลุ่ะจััดการค์วามร้้เพ่�อการค์วบัคุ์มการบัริโภค์ยาส้บั (ศจัย.) ร�วมกับัภาค้์ทุางวิชาการติ�างๆ พัฒนางานวิจััย 

จััดการค์วามร้้ การศ่กษาฝึึกอบัรม

1. การสนับัสนุนการวิจััย โดยการพัฒนางานวิชาการทุ้�สำาคั์ญในการค์วบัคุ์มการบัริโภค์ยาส้บั ทัุ�งในเชิงนโยบัาย แลุ่ะการศ่กษา 

 ผลุ่ลัุ่พธ์ รวมถุ่งผลุ่กระทุบัจัากการบัริโภค์ยาส้บัในมิติิด้านสุขภาพ สังค์ม เศรษฐกิจั เน้นการพัฒนางานวิชาการทุ้�เป็นจุัดค์าน 

 งัดให้สร้างการเปลุ้่�ยนแปลุ่งพฤติิกรรมการบัริโภค์ยาส้บั เช�น งานวิจััยเพ่�อการปรับัเปลุ้่�ยนพฤติิกรรมหร่อการสร้างภ้มิคุ้์มกัน 

 ทุางบัวกให้แก�เด็กแลุ่ะเยาวชนซ่ึ่�งเป็นนักส้บัหน้าใหม� ภาษ้สรรพสามิติโดยเฉพาะภาษ้ยาเส้น การวิเค์ราะห์ทุางเลุ่่อกผ้้ปลุ้่ก 

 ยาส้บั แนวทุางการปรับัปรุงโค์วติาปลุ้่ก/รับัซ่ึ่�อใบัยาส้บั เป็นต้ิน

2. สังเค์ราะห์งานวิชาการ/งานวิจััยเพ่�อผลุ่ักดันข้อเสนอเชิงนโยบัาย (Policy advocacy) จัากการถุอดบัทุเร้ยนแลุ่ะจััดการ 

 องค์์ค์วามร้้ด้านการค์วบัคุ์มยาส้บั แลุ่ะดำาเนินการให้ม้การส่�อสารผ�านส่�อสาธารณะอย�างติ�อเน่�อง โดยเฉพาะข้อเสนอทุ้�สามารถุ 

 ผลัุ่กดันให้เกิดการเปลุ้่�ยนแปลุ่งระดับัประเทุศแลุ่ะนำาไปส้�การรณรงค์์กับัภาค์ส�วนติ�างๆ ในสังค์ม รวมทัุ�งสนับัสนุนการจััดทุำา 

 รายงานแลุ่ะการแลุ่กเปลุ่้�ยนข้อม้ลุ่กบััหน�วยงานสากลุ่ติามกรอบัอนสุัญญาขององค์์การอนามัยโลุ่กว�าด้วยการค์วบัค์ุมยาส้บั  

 (WHO Framework Convention on Tobacco Control: FCTC)

3. การพัฒนาระบับัฐานข้อม้ลุ่ องค์์ค์วามร้้แลุ่ะข้อม้ลุ่ทุ้�เก้�ยวข้องกับัการค์วบัค์ุมยาส้บั รวมถุ่งการส่�อสารข้อม้ลุ่งานวิจััยติ�อผ้้ 

 กำาหนดนโยบัายแลุ่ะผ้้ขับัเค์ลุ่่�อนทัุ�งในระดับัประเทุศแลุ่ะระดับัพ่�นทุ้�

4. การพัฒนาเค์ร่อข�ายนักวิชาการด้านการค์วบัคุ์มยาส้บั (Knowledge generator) เช่�อมติ�อกับัผ้้ใช้ข้อม้ลุ่ค์วามร้้ (Knowledge  

 user) ในระดับัติ�างๆ เพ่�อสนับัสนุนงานการค์วบัคุ์มยาส้บัอย�างเป็นร้ปธรรมแลุ่ะยั�งย่น

5. การพัฒนาระบับัการประเมินผลุ่การดำาเนินงานค์วบัค์ุมยาส้บัของประเทุศไทุยติามกรอบัอนสุัญญาขององค์์การอนามัยโลุ่ก 

 ว�าด้วยการค์วบัคุ์มยาส้บั (WHO-FCTC) 

กลุ่มแผนงานด้านการพัฒนาเครือข่าย การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
และการขยายสถานท่ีปลอดบุหร่ี
1. สร้างเสริมค์วามรอบัร้้ทุางสุขภาพด้านการค์วบัคุ์มยาส้บั (Tobacco control literacy)  โดยสนับัสนุนการจััดกิจักรรมพิเศษ 

 แลุ่ะสร้างกระแสสังค์ม เพ่�อรณรงค์์กระตุ้ินให้เกิดการต่ิ�นตัิวแลุ่ะปลุ้่กฝัึงค์�านิยมการไม�ส้บับุัหร้� การขยายพ่�นทุ้�ร้ปธรรมปลุ่อดบุัหร้�  

 การรณรงค์์บ้ัานปลุ่อดบุัหร้� การรักษาสิทุธิของตินเองจัากการได้รับัอันติรายของค์วันบุัหร้�ม่อสอง การสร้างจิัติอาสาเพ่�อลุ่ด 

 การส้บับุัหร้� แลุ่ะการสนับัสนุนนโยบัายทุ้�สำาคั์ญ การเลิุ่กบุัหร้� การสร้างการม้ส�วนร�วมของเค์ร่อข�ายแลุ่ะองค์์กรติ�างๆ ในการ 

 รณรงค์์เพ่�อการไม�ส้บับุัหร้� ติลุ่อดจันจััดตัิ�งเค์ร่อข�ายเฝ้ึาระวังแลุ่ะเปิดโปงกลุ่ยุทุธ์ติ�าง ๆ ของบัริษัทุบุัหร้�ให้สังค์มรับัร้้ แลุ่ะผลัุ่กดัน 

 ให้เกิดการพัฒนาแลุ่ะแก้ไขกฎหมายทุ้�เก้�ยวข้อง

2. พัฒนาแลุ่ะขยายร้ปแบับัการทุำางานกับักลุุ่�มเยาวชนเพ่�อป้องกันนักส้บัหน้าใหม� รวมทุั�งขยายการดำาเนินงานในกลุุ่�มอาช้ว 

 ศ่กษา กลุุ่�มผ้้ด้อยโอกาส ผ้้ทุ้�ม้ภ้มิลุ่ำาเนาในชนบัทุ แลุ่ะพ่�นทุ้�ภาค์ใต้ิซ่ึ่�งม้อัติราการส้บับุัหร้�ส้ง

3. พัฒนาแลุ่ะขยายเค์ร่อข�ายในกลุุ่�มเป้าหมายเฉพาะกลุุ่�มติ�างๆ ทุั�งทุ้�ดำาเนินการมาแลุ่้วหร่อภาค์้ใหม� เช�น โรงพยาบัาลุ่ สติร้  

 ส่�อมวลุ่ชน ผ้้ใช้แรงงาน องค์์กรปกค์รองส�วนทุ้องถิุ�น อาสาสมัค์รสาธารณสุขประจัำาหม้�บ้ัาน (อสม.) กลุุ่�มค์นทุ้�เลิุ่กบุัหร้�ได้ กลุุ่�ม 

 ผ้้นำาทุางสังค์มทุ้�ไม�ส้บับุัหร้� แลุ่ะการพัฒนาช�องทุางส่�อสารอิเล็ุ่กทุรอนิกส์ใหม� ๆ ในกลุุ่�มเป้าหมายเยาวชน

4. ขยายแนวร�วมแลุ่ะพัฒนาศักยภาพบุัค์ลุ่ากรรวมถุ่งหน�วยงานทุ้�เก้�ยวข้อง เพ่�อสนับัสนุนงานด้านการรณรงค์์แลุ่ะการเฝ้ึาระวัง 

 แลุ่ะบัังค์ับัใช้กฎหมาย เช�น เค์ร่อข�ายผ้้ได้รับัผลุ่กระทุบัจัากบัุหร้� องค์์กรปกค์รองส�วนทุ้องถุิ�น มหาวิทุยาลุ่ัยปลุ่อดบัุหร้�  

 ส่�อมวลุ่ชน จัังหวัดปลุ่อดบุัหร้� เค์ร่อข�ายค์ร้นักรณรงค์์เพ่�อการไม�ส้บับุัหร้� เค์ร่อข�ายเยาวชน เป็นต้ิน
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5. สนับัสนุนการดำาเนินงานค์วบัคุ์มยาส้บัในระดับัจัังหวัดให้ม้ประสิทุธิภาพ เพ่�อรณรงค์์ลุ่ดการบัริโภค์แลุ่ะการเฝ้ึาระวังแลุ่ะบัังคั์บั 

 ใช้กฎหมายในภาค์ประชาสังค์ม ติลุ่อดจันการสนับัสนุนภาค์้เค์ร่อข�ายของ สสส. กับัแผนอ่�นๆ ทุั�งภาค์้เชิงประเด็น  

 ภาค้์เชิงองค์์กร แลุ่ะภาค้์เชิงพ่�นทุ้� เพ่�อสอดแทุรกการลุ่ดการบัริโภค์ยาส้บัในกิจักรรมสร้างเสริมสุขภาพอ่�นๆ

6. การสนับัสนุนให้เกิดการพัฒนาแลุ่ะขยายผลุ่นวัติกรรม ทุั�งด้านค์วามร้้ การส่�อสาร ในการดำาเนินงานเพ่�อการค์วบัค์ุมการ 

 บัริโภค์ยาส้บัในหน�วยงานติ�างๆ เช�น องค์์กรปกค์รองส�วนทุ้องถิุ�น โรงเร้ยน มหาวิทุยาลัุ่ย เป็นต้ิน รวมถุ่งการสนับัสนุนให้ 

 บุัค์ลุ่ากรในหน�วยงานติ�างๆ ทุ้�ติิดบุัหร้�ให้เลิุ่กบุัหร้� เพ่�อขยายเค์ร่อข�ายแนวร�วมการทุำางานให้มากข่�น

7. การพัฒนาแลุ่ะขยายผลุ่นวัติกรรมในการค์วบัคุ์มการบัริโภค์ยาส้บั ในองค์์กรทุ้�ม้นโยบัายพัฒนาคุ์ณภาพการจััดเขติปลุ่อดบุัหร้� 

 ให้ม้ประสิทุธิผลุ่ รวมทัุ�งการสนับัสนุนบุัค์ลุ่ากรทุ้�ติิดบุัหร้�ให้เลิุ่กบุัหร้� เพ่�อขยายเค์ร่อข�ายแนวร�วมให้มากข่�น

8. ส�งเสริมแลุ่ะสนับัสนุนให้เค์ร่อข�ายภาค์้การค์วบัค์ุมการบัริโภค์ยาส้บัเป็นผ้้ดำาเนินกิจักรรม โดยจัะสนับัสนุนการทุำางานของ 

 เค์ร่อข�ายทุางด้านองค์์ค์วามร้้ทุ้�ถุอดบัทุเร้ยนจัากการทุำางานแลุ่ะส่�อพร้อมใช้ รวมทัุ�งการจััดกระบัวนการในการพัฒนาศักยภาพ 

 แลุ่ะติิดติาม เพ่�อหนุนเสริมการดำาเนินโค์รงการของเค์ร่อข�าย ได้แก� เค์ร่อข�ายองค์์กรปกค์รองส�วนทุ้องถิุ�น เค์ร่อข�ายโรงพยาบัาลุ่  

 เค์ร่อข�ายค์ร้ แลุ่ะเค์ร่อข�ายเยาวชน

กลุ่มแผนงานสนับสนุนบริการบำาบัดรักษีาการติดนิโคติน
1. การพัฒนาระบับับัริการเลุ่ิกบัุหร้�ระดับัชาติิ แลุ่ะระดับัจัังหวัด รวมทุั�งสายด�วนเลุ่ิกบัุหร้�แห�งชาติิ (National Quitline)  

 ให้เข้มแข็งข่�น พัฒนาให้เกิดค์้�ม่อในการช�วยบัำาบััดรักษาการติิดนิโค์ติินในแติ�ลุ่ะกลุุ่�มเป้าหมาย อาทุิ กลุุ่�มผ้้หญิงติั�งค์รรภ์  

 กลุุ่�มเด็กแลุ่ะเยาวชน เป็นต้ิน เพ่�อรองรับัส้�สังค์มผ้้ส้งอายุทุ้�ม้คุ์ณภาพ รวมถุ่งการพัฒนาร้ปแบับับัริการรับัแลุ่ะส�งติ�อผ้้ติิดบุัหร้� 

 ระหว�างศ้นย์บัริการเลิุ่กบุัหร้�ทุางโทุรศัพท์ุแห�งชาติิกับัโรงพยาบัาลุ่นำาร�องให้พร้อมสำาหรับัการขยายผลุ่ในระดับัประเทุศ

2. สนับัสนุนการดำาเนินงานของกลุุ่�มเค์ร่อข�ายวิชาช้พสุขภาพเพ่�อการไม�ส้บับัุหร้� อาทุิ แพทุย์ พยาบัาลุ่ เภสัชกร ทุันติแพทุย์  

 กายภาพบัำาบััด เทุค์นิค์การแพทุย์ แพทุย์แผนไทุย เป็นต้ิน เพ่�อขยายการส�งเสริมแลุ่ะกระตุ้ินให้บุัค์ลุ่ากรสาธารณสุขเข้ามาม้ 

 บัทุบัาทุในการผลัุ่กดันนโยบัาย สนับัสนุนระบับับัริการเลิุ่กบุัหร้�ในสถุานพยาบัาลุ่ระดับัติ�างๆ รวมถุ่งการส�งติ�ออย�างเป็นระบับั  

 ติลุ่อดจันการขยายแลุ่ะพัฒนาศักยภาพอาสาสมัค์รในการให้ค์ำาแนะนำาช�วยเลิุ่กบุัหร้� แลุ่ะการสนับัสนุนนวัติกรรมเลิุ่กบุัหร้�

นอกจัากน้� แผนค์วบัคุ์มการบัริโภค์ยาส้บัได้สนับัสนุนการทุำางานเพ่�อให้เกิดการบ้ัรณาการงานร�วมกัน โดยเฉพาะแผนทุ้�เก้�ยวข้อง 

กับัปัจัจััยเส้�ยงหลัุ่กแลุ่ะปัจัจััยเส้�ยงทุางสังค์ม ดังน้�

• เช่�อมประเด็นการทุำางานเพ่�อลุ่ดปัจัจััยเส้�ยงทัุ�งสุรา ยาส้บั ยาเสพติิด อุบััติิเหตุิทุางถุนน ภัยพิบััติิแลุ่ะพนัน ผ�านเค์ร่อข�ายสถุาบััน 

 อุดมศ่กษา โดยเน้นการกำาหนดเป้าหมาย/กรอบังาน (Framework) ร�วมกัน ทุ้�เน้นการยกระดับัสุขภาวะของกลุุ่�มเป้าหมาย 

 เป็นสำาคั์ญ แลุ่ะพัฒนาให้เกิดวิธ้การ (How to) รวมถุ่งการร�วมขับัเค์ลุ่่�อนให้เกิดต้ินแบับัสถุาบัันอุดมศ่กษาหร่อการขับัเค์ลุ่่�อน 

 เชิงนโยบัายสาธารณะ

• สร้างพ่�นทุ้�แลุ่กเปลุ่้�ยนเร้ยนร้้ร�วมกันระหว�างภาค์้หลุ่ักทุ้�สนับัสนุนงานให้สถุานประกอบัการดำาเนินการเร่�องสถุานประกอบั 

 การปลุ่อดเหลุ้่า ปลุ่อดบุัหร้� แลุ่ะมาติรการองค์์กรเพ่�อค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนน  โดยเน้นให้เกิดการจััดทุำาฐานข้อม้ลุ่ร�วมกัน  

 ทัุ�งชุดค์วามร้้ ค้์�ม่อ เค์ร่�องม่อสนับัสนุน แลุ่ะรายช่�อสถุานประกอบัการ เพ่�อร�วมหาต้ินแบับั

• สร้างพ่�นทุ้�แลุ่กเปลุ่้�ยนเร้ยนร้้ร�วมกันระหว�างภาค์้หลุ่ักทุ้�สนับัสนุนงานให้สถุานประกอบัการดำาเนินการเร่�องสถุานประกอบั 

 การปลุ่อดเหลุ้่า ปลุ่อดบุัหร้� แลุ่ะมาติรการองค์์กรเพ่�อค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนน  โดยเน้นให้เกิดการจััดทุำาฐานข้อม้ลุ่ร�วมกัน  

 ทัุ�งชุดค์วามร้้ ค้์�ม่อ เค์ร่�องม่อสนับัสนุน แลุ่ะรายช่�อสถุานประกอบัการ เพ่�อร�วมหาต้ินแบับั

• เช่�อมภาค์้เค์ร่อข�ายหลุ่ักทุ้�ดำาเนินการในกลุุ่�มเค์ร่อข�ายติ�างๆ ได้แก� องค์์กรปกค์รองส�วนทุ้องถุิ�น ศ้นย์พัฒนาเด็กเลุ่็ก อาสา 

 สมัค์รสาธารณสุขประจัำาหม้�บ้ัาน (อสม.) หมออนามัย แลุ่ะวัด ในการสนับัสนุนให้เกิดการแลุ่กเปลุ้่�ยนเร้ยนร้้ร�วมกัน แลุ่ะร�วม 

 กำาหนดแนวทุางบ้ัรณาการงานร�วมกัน
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• บั้รณาการการทุำางานกับัแผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์์กร (แผน 8) เพ่�อสนับัสนุนให้วัดในเค์ร่อข�ายม้การดำาเนินการเพ่�อ 

 ค์วบัคุ์มปัจัจััยเส้�ยง (ยาส้บั เค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ การพนัน)  

ภาคีหลัก

แผนค์วบัคุ์มการบัริโภค์ยาส้บั ม้ภาค้์หลัุ่กทัุ�งภาค้์เชิงนโยบัาย ภาค์วิชาการ แลุ่ะภาค์ประชาสังค์ม ร�วมสนับัสนุนการดำาเนินงาน 

ค์วบัคุ์มยาส้บั ไม�น้อยกว�า 30 ภาค้์ ดังน้� 

• คณะกรรมก�รควบคุมผลิตภัณฑ์์ย�สูำบแห่งช�ติ (คผยช.) 
• คณะกรรมก�รควบคุมผลิตภัณฑ์์ย�สูำบจังหวัด (คผยจ.) 
• กองง�นัคณะกรรมก�รควบคุมผลิตภัณฑ์์ย�สูำบ กรมควบคุมโรค
• กองกฏหม�ย กรมควบคุมโรค
• กรมก�รแพทุย์ กระทุรวงสำ�ธิ�รณสุำข
• กรมสุำขภ�พจิต กระทุรวงสำ�ธิ�รณสุำข
• กรุงเทุพมห�นัคร
• สำำ�นัักง�นัหลักประกันัสุำขภ�พแห่งช�ติ 
• หน่ัวยง�นัของรัฐ อ�ทิุ กระทุรวงก�รคลัง กระทุรวงทุรัพย�กรธิรรมช�ติและสิำ�งแวดล้อม 
 กระทุรวงยุติธิรรม กระทุรวงศ้กษ�ธิิก�ร กระทุรวงก�รทุ่องเทุ่�ยวและก่ฬ� กระทุรวงพ�ณิชย์ 
 กระทุรวงดิจิทัุลเพื�อเศรษฐกิจและสัำงคม และ สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภค

• คณ�จ�รย์ นัักวิจัย และนัักวิช�ก�รจ�กสำถ�บันัอุดมศ้กษ� เช่นั มห�วิทุย�ลัยมหิดล 
 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทุย�ลัย มห�วิทุย�ลัยธิรรมศ�สำตร์ มห�วิทุย�ลัยเกษตรศ�สำตร์ เป็นัต้นั 

• มูลนิัธิิรณรงค์เพื�อก�รไม่สูำบบุหร่� 
• สำถ�บันัส่ำงเสำริมสุำขภ�พไทุย
• แพทุยสำม�คมแห่งประเทุศไทุย 
 ในัพระบรมร�ชูปถัมภ์
• สำม�คมพย�บ�ลแห่งประเทุศไทุย   
 ในัพระบรมร�ชูปถัมภ์
 สำมเด็จพระศร่นัครินัทุร�บรมร�ชชนัน่ั
• สำภ�เภสัำชกรรม 
• ทัุนัตแพทุยสำภ� 
• สำม�คมหมออนั�มัย 
• สำภ�เทุคนิัคก�รแพทุย์ 
• สำม�คมแพทุย์แผนัไทุย 

ภาคีเชิงนโยบาย 

ภาควิชาการ

ภาคประชาสังคม

• สำม�คมพัฒนั�คุณภ�พสิำ�งแวดล้อม 
• มูลนิัธิิเพื�อนัหญิง 
• สำถ�บันัยุวทัุศน์ัแห่งประเทุศไทุย
• สำภ�เด็กและเย�วชนัแห่งประเทุศไทุย 
• เครือข่�ยหมออนั�มัย 
• เครือข่�ยพระสำงฆ์์ 
• มูลนิัธิิสำร้�งสุำขไทุย
• มูลนิัธิิสำ�ธิ�รณสุำขแห่งช�ติ 
• สำม�คมสัำนันิับ�ตเทุศบ�ลแห่งประเทุศไทุย 
• สำม�คมองค์ก�รบริห�รส่ำวนัตำ�บลแห่งประเทุศไทุย
• สืำ�อมวลชนัภ�คธุิรกิจเอกชนัต่�งๆ

งบประมาณ กลุ่มแผนงานด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะและการบังคับใช้กฎหมาย 
กลุ่มแผนงานด้านการพัฒนาวิชาการและระบบข้อมูลข่าวสาร
กลุ่มแผนงานด้านการพัฒนาเครือข่าย การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
และการขยายสถานที่ปลอดบุหรี่ 
กลุ่มแผนงานสนับสนุนบริการบำาบัดรักษีาการติดนิโคติน 
การพัฒนาและบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ
รวม

หน่วย : ล้านบาท
101.50

70.00
127.00

10.00
1.50

310.00
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แผน 2
แผนควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และสิ่งเสพติด
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สรุปสถานการณ์และแนวโน้ม 

แผนค์วบัคุ์มเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่แลุ่ะสิ�งเสพติิด มุ�งติอบัสนองเป้าประสงค์์ติามเป้าหมายการพัฒนาทุ้�ยั�งย่น (The Sustainable 

Development Goals: SDGs) ทุ้�กลุ่�าวถุ่งการม้สุขภาวะในการดำารงช้วิติแลุ่ะส�งเสริมค์วามเป็นอย้�ทุ้�ด้ของทุุกค์นในทุุกช�วงอายุ 

แลุ่ะสอดรับักับัแผนยุทุธศาสติร์ชาติิ 20 ปี ในยุทุธศาสติร์ทุ้� 3 ด้านการพัฒนาแลุ่ะเสริมสร้างศักยภาพทุรัพยากรมนุษย์ในประเด็น 

ปรับัเปลุ่้�ยนค์�านิยมแลุ่ะวัฒนธรรม แลุ่ะประเด็นเสริมสร้างให้ค์นไทุยม้สุขภาวะทุ้�ด้ รวมถุ่งสอดรับักับัยุทุธศาสติร์ทุ้� 4 ด้านการ 

สร้างโอกาสแลุ่ะค์วามเสมอภาค์ทุางสังค์มในประเด็นการเสริมสร้างพลัุ่งทุางสังค์ม แลุ่ะยุทุธศาสติร์ทุ้� 6 ด้านการปรับัสมดุลุ่แลุ่ะ

พัฒนาระบับับัริหารจััดการภาค์รัฐ ในประเด็นกฎหมายม้ค์วามสอดค์ลุ้่องเหมาะสมกับับัริบัทุติ�างๆ แลุ่ะม้เทุ�าทุ้�จัำาเป็น  โดยแผน

จัะมุ�งดำาเนินการให้เกิดผลุ่ลัุ่พธ์สำาคั์ญ ประกอบัด้วย ด้านการค์วบัคุ์มเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ แลุ่ะด้านการป้องกันแลุ่ะแก้ไขปัญหา

ยาเสพติิด ซึ่่�งการดำาเนินงานด้านการค์วบัค์ุมเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอลุ่์ ม้ค์วามสอดค์ลุ่้องติามแผนยุทุธศาสติร์นโยบัายแอลุ่กอฮอลุ่์ 

ระดับัชาติิ พ.ศ. 2554 –2563 (แผนปฏิิบััติิการด้านการค์วบัคุ์มเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ระดับัชาติิ ระยะทุ้� 2 พ.ศ. 2564 –2570)  

ซึ่่�งดำาเนินการติามกรอบันโยบัายองค์์การอนามัยโลุ่ก เพ่�อสร้างสังค์มทุ้�ปลุ่อดภัยจัากปัญหาผลุ่กระทุบัการบัริโภค์แอลุ่กอฮอลุ่์ 

ม้เป้าหมายการดำาเนินการ 4 ประการ ค์่อ (1) ค์วบัค์ุมแลุ่ะลุ่ดปริมาณการบัริโภค์ของประชาชน (2) ป้องกันนักด่�มหน้าใหม� 

แลุ่ะค์วบัค์ุมจัำานวนผ้ ้บัริโภค์ (3) ลุ่ดค์วามเส้ �ยงจัากการบัริโภค์ ทุั �งในมิติิของปริมาณการบัริโภค์ ร้ปแบับัการบัริโภค์ 

แลุ่ะพฤติิกรรมหลัุ่งการบัริโภค์ แลุ่ะ(4) จัำากัดแลุ่ะลุ่ดค์วามรุนแรงของปัญหาจัากการบัริโภค์ โดยสอดค์ลุ้่องกับัการบัรรลุุ่เป้าหมาย 

ส้งสุดของห�วงโซึ่�ผลุ่ลัุ่พธ์ (Chain of Outcome: CoO) นั�นค่์อ การลุ่ดอัติราการบัริโภค์เค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่แลุ่ะสิ�งเสพติิด

1. สถานการณ์และแนวโน้มด้านการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

สถุานการณ์การบัริโภค์เค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอลุ่์ในช�วง พ.ศ. 2544-2560 พบัว�า สัดส�วนของนักด่�มเยาวชน (อายุ 15-19 ปี) 

ม้แนวโน้มเพิ�มข่�นจัากร้อยลุ่ะ 11.0 ในปี พ.ศ.2544 เป็นร้อยลุ่ะ 13.6 ในปี พ.ศ.2560 ซ่ึ่�งอายุเฉลุ้่�ยของผ้้ด่�มค์รั�งแรกเริ�มต้ินด่�มเม่�อ 

อายุ 20.3 ปี วัยรุ�นชายด่�มเร็วกว�าหญิง (19.3 ปี แลุ่ะ 23.7 ปีติามลุ่ำาดับั) นอกจัากน้�ยังพบัว�านักด่�มทุ้�อย้�นอกเขติเทุศบัาลุ่ม ้

สัดส�วนส้งกว�านักด่�มทุ้�อย้�ในเขติเทุศบัาลุ่ติลุ่อดช�วงเวลุ่า โดยในปี พ.ศ. 2544 ม้นักด่�มในเขติเทุศบัาลุ่ร้อยลุ่ะ 28.9 แลุ่ะนอกเขติ 

เทุศบัาลุ่ร้อยลุ่ะ 34.5 แลุ่ะในปี พ.ศ. 2560 ม้นักด่�มในเขติเทุศบัาลุ่ร้อยลุ่ะ 27.4 แลุ่ะนอกเขติเทุศบัาลุ่ร้อยลุ่ะ 29.2 ในส�วนของ

สถุานการณ์การบัริโภค์แอลุ่กอฮอลุ่์ในภ้มิภาค์ พบัว�า ภาค์เหน่อม้ค์วามชุกของนักด่�มส้งสุด ค์่อ ร้อยลุ่ะ 35.4 รองลุ่งมา ค์่อ 

ภาค์ติะวันออกเฉ้ยงเหน่อ ร้อยลุ่ะ 32.8 ภาค์กลุ่าง ร้อยลุ่ะ 27.3 กรุงเทุพมหานค์ร ร้อยลุ่ะ 25.3 แลุ่ะภาค์ใต้ิม้ค์วามชุกของนักด่�ม 

น้อยทุ้�สุด ร้อยลุ่ะ 16.1 /10, /11 นอกจัากน้�ปริมาณการบัริโภค์เค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ของประชากรไทุย พบัว�าม้แนวโน้มลุ่ดลุ่งจัาก 

8.09 ลุ่ิติรติ�อค์นติ�อปีในปี พ.ศ. 2540 เป็น 7.11 ลุ่ิติรติ�อค์นติ�อปีในปี 2559 โดยประเภทุของเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอลุ่์ทุ้�บัริโภค์ 

(ติอบัได้มากกว�า 1 ประเภทุ) พบัว�าส�วนใหญ�ด่�มเบ้ัยร์มากทุ้�สุด ค่์อ ร้อยลุ่ะ 45.1 อันดับั 2 เป็นสุราส้/สุราแดงราค์าถุ้ก ร้อยลุ่ะ 

27.0 อันดับั 3 สุราขาวแลุ่ะสุรากลัุ่�นชุมชน ร้อยลุ่ะ 23.0 อันดับั 4 ค่์อไวน์ค้์ลุ่เลุ่อร์/สุราผสมนำ�าผลุ่ไม้ ร้อยลุ่ะ 1.9 แลุ่ะอันดับั 5 

ค่์อ ไวน์องุ�น/แชมเปญ/ไวน์ผลุ่ไม้ ร้อยลุ่ะ 1.2

เม่�อพิจัารณาข้อม้ลุ่จัากการสำารวจัสุขภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทุย พบัว�า สัดส�วน ของผ้้ทุ้�ด่�มเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ใน

ระดับัอันติรายม้แนวโน้มลุ่ดลุ่งมาโดยติลุ่อดจัากร้อยลุ่ะ 9.10 ใน พ.ศ. 2547 เป็นร้อยลุ่ะ 7.30 ใน พ.ศ. 2552 แลุ่ะลุ่ดลุ่งเหลุ่่อ 

/10 การสำารวจัพฤติิกรรมการส้บับุัหร้�แลุ่ะการด่�มสุราของประชากร ปี 2544,2547, 2550, 2554, 2557, 2560 , สำานักงานสถิุติิแห�งชาติิ.
/11 การสำารวจัอนามัยแลุ่ะสวัสดิการ ปี 2549, 2552, 2556, 2558 , สำานักงานสถิุติิแห�งชาติิ
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ร้อยลุ่ะ 3.40 ใน พ.ศ. 2557 โดยลุ่ดลุ่งทัุ�งในเพศชาย แลุ่ะเพศหญิง ข้อม้ลุ่น้�สะทุ้อนให้เห็นว�า พฤติิกรรมการด่�มอย�างหนักของ 

ประชากรไทุยม้แนวโน้มทุ้�ด้ข่�น ค์่อ “ม้การลุ่ดลุ่ง” นั�นเอง /12 จัากข้อม้ลุ่ทุ้�กลุ่�าวมาในข้างติ้น พบัว�า สัดส�วนนักด่�มในปัจัจัุบััน 

สัดส�วนการด่�มในระดับัอันติราย ปริมาณการบัริโภค์แอลุ่กอฮอลุ่์ติ�อประชากรติ�อปี แลุ่ะค์�าใช้จั�ายในการบัริโภค์ ทุำาให้เห็นว�า 

พฤติิกรรมการด่�มในช�วง 10-15 ปีทุ้�ผ�านมานั�น ม้แนวโน้มในทุางค์งทุ้�หร่อลุ่ดลุ่ง ทุั�งน้�ในช�วงเวลุ่าเด้ยวกันม้ลุ่ค์�าของผลุ่ิติภัณฑ์ ์

มวลุ่รวมภายในประเทุศติ�อหัวประชากร (GDP per capita) ของไทุย จัาก 2,468.2 เหร้ยญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2540 เพิ�มเป็น 

7,273.6 เหร้ยญสหรัฐฯ ใน พ.ศ. 2559 คิ์ดเป็น 2.9 เทุ�า ซ่ึ่�งจัากรายงานขององค์์การอนามัยโลุ่กได้ช้�ว�า สัดส�วนของผ้้ด่�มในปัจัจุับััน 

เพิ�มข่�นในกลุุ่�มประเทุศทุ้�ม้รายได้ส้งข่�น 

ดังนั�น การทุ้�แนวโน้มการด่�มในประเทุศไทุยค์�อนข้างค์งทุ้�แลุ่ะม้แนวโน้มลุ่ดลุ่ง รวมถุง่การทุ้�ม้สัดส�วนผ้้ด่�มแบับัอันติรายทุ้�ลุ่ดลุ่ง 

ชัดเจันทัุ�งๆ ทุ้�สัดส�วนดังกลุ่�าวมักไม�เปลุ้่�ยนแปลุ่งติามระดับัรายได้ของประเทุศ บั�งช้�ว�าเป็นผลุ่มาจัากมาติรการค์วบัคุ์มเค์ร่�องด่�ม

แอลุ่กอฮอล์ุ่ ทัุ�งน้� มาติรการเด�นของภาค์รัฐในช�วงเวลุ่าดังกลุ่�าว ค่์อ การลุ่ดการเข้าถุ่งเชิงกายภาพซ่ึ่�งม้มาติรการเพิ�มเติิมออกมา

มากข่�น โดยอาศัยอำานาจัติามพระราชบััญญัติิค์วบัค์ุมเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอลุ่์ เช�น การห้ามขายในวันพระใหญ� (พ.ศ. 2552) 

การห้ามขายแลุ่ะห้ามด่�มในโรงงาน หน�วยงานราชการ แลุ่ะรัฐวิสาหกิจั (พ.ศ. 2555) การห้ามด่�มบันถุนน แลุ่ะบันยานพาหนะ 

(พ.ศ. 2555) การจัำากัดเวลุ่าขาย การห้ามด่�มติามสถุาน้ขนส�งประเภทุติ�างๆ (พ.ศ. 2558) การห้ามขายเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่โดย

ใช้เค์ร่�องจั�ายในร้านสะดวกซึ่่�อ (2561) การห้ามขายเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอลุ่์ทุางออนไลุ่น์ (พ.ศ. 2563) เป็นติ้น นอกจัากน้� 

มาติรการรณรงค์์ระดับัประเทุศ เช�น งดเหลุ้่าเข้าพรรษา งานบุัญงานเทุศกาลุ่ปลุ่อดเหลุ้่า การรณรงค์์ “ให้เหลุ้่าเทุ�ากับัแช�ง” ทุ้� 

ดำาเนินการอย�างติ�อเน่�องโดยภาค์ประชาสังค์มโดยม้การสนับัสนุนจัาก สสส. ก็เป็นอ้กปัจัจััยทุ้�สำาคั์ญ เห็นได้จัากข้อม้ลุ่การสำารวจั

นักด่�มประจัำาปีหลัุ่งเข้าพรรษาพบัว�า นักด่�มร้อยลุ่ะ 50-70 ร�วมงดเหลุ้่าในช�วงเข้าพรรษา 

นอกจัากน้� สถุานการณ์การแพร�ระบัาดของโรค์โค์วิด-19  พบัว�าหากด่�มเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอลุ่์จัะม้ค์วามเส้�ยงในการติิดเช่�อ 

โค์วิด-19 โดยทุำาให้ผ้้ด่�มม้ปัญหาสุขภาพมากข่�น เพิ�มค์วามเส้�ยงในการติิดเช่�อไวรัสทุางเดินหายใจั รวมทุั�งโรค์โค์วิด-19 แลุ่ะม ้

อาการเจ็ับัป่วยรุนแรงหลัุ่งได้รับัเช่�อ ทัุ�งน้�เพราะผ้้ด่�มอาจัจัะไม�ได้ด้แลุ่ป้องกันตัิวเองเต็ิมทุ้� หร่ออย้�ในอาการม่นเมาภายใต้ิฤทุธิ�ของ 

แอลุ่กอฮอลุ่์ ทุำาให้ไม�ปฏิิบััติิติามข้อแนะนำาสุขภาพ เช�น การลุ่้างม่อ สวมหน้ากากอนามัย หร่อเว้นระยะห�างทุางกายกับัผ้้อ่�น  

รวมทุั�งผ้้ด่�มก็อาจัจัะม้สุขภาพร�างกายทุ้�อ�อนแอกว�าค์นอ่�นอย้�แลุ่้ว จัากผลุ่ของแอลุ่กอฮอลุ่ท์ุ้�ด่�มเข้าไป แลุ่ะม้โรค์ประจัำาติัว เช�น 

ตัิบัแข็ง มะเร็ง โรค์หัวใจั เอชไอว้/เอดส์ วัณโรค์ ขาดสารอาหาร แลุ่ะโรค์ของระบับัทุางเดินหายใจั เป็นต้ิน ซ่ึ่�งทุำาให้เกิดภาวะ 

ภ้มิคุ้์มกันโรค์บักพร�อง แลุ่ะร�างกายอ�อนแอ นอกจัากน้� ผ้้ด่�มบัางค์นก็อาจัจัะม้ปัญหาในด้านช้วิติค์วามเป็นอย้� เช�น ไม�ม้ทุ้�อย้�อาศัย 

เป็นหลุ่ักแหลุ่�งแน�นอน ติกงาน ยากจัน อย้�ในทุ้�แออัด ไม�ถุ้กสุขลุ่ักษณะ หร่อติั�งวงด่�มสุราร�วมกันหลุ่ายค์น ซึ่่�งเพิ�มค์วามเส้�ยง 

ติ�อการติิดเช่�อไวรัสน้�มากยิ�งข่�น นอกจัากน้�สถุานการณ์เม่�อม้การห้ามจัำาหน�ายแอลุ่กอฮอลุ่์ในช�วงการแพร�เช่�อโค์วิด-19  ติามทุ้� 

รัฐบัาลุ่ได้ดำาเนินการติ�างๆ เพ่�อค์วบัคุ์มการแพร�ระบัาดแลุ่ะการห้ามจัำาหน�ายแอลุ่กอฮอล์ุ่เป็นหน่�งมาติรการทุ้�ร�วมกับัมาติรการอ่�นๆ  

จันทุำาให้จัำานวนผ้้ติิดเช่�อลุ่ดลุ่ง นอกจัากนั�นมาติรการเหลุ่�าน้�ไม�เพ้ยงแติ�จัะค์วบัคุ์มการแพร�เช่�อโค์วิด-19 ได้เทุ�านั�น แติ�ยังทุำาให้เกิด 

ผลุ่ด้ติ�อการค์วบัคุ์มเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ในประเทุศไทุยได้อ้กด้วย โดยม้ข้อม้ลุ่จัากการสำารวจัประชาชนใน 15 จัังหวัดทัุ�วประเทุศ 

พบัว�า ในช�วง 30 วันทุ้�ผ�านมาน้� นักด่�มสุราเก่อบัค์ร่�ง (ร้อยลุ่ะ 48.5) ไม�ได้ด่�มเลุ่ย ร้อยลุ่ะ 33.0 ด่�มน้อยลุ่ง ขณะทุ้�ร้อยลุ่ะ 18.2  

ด่�มเทุ�าเดิม แลุ่ะม้เพ้ยงร้อยลุ่ะ 0.3 ทุ้�ด่�มบั�อยข่�น เหตุิผลุ่หลัุ่กทุ้�ทุำาให้นักด่�มเหลุ่�าน้�หยุดด่�มหร่อด่�มน้อยลุ่ง ค่์อ หาซ่ึ่�อไม�ได้/ซ่ึ่�อยาก 

กลัุ่วเส้�ยงติิดเช่�อ รายได้น้อยลุ่ง/ไม�ม้เงินซ่ึ่�อ แลุ่ะต้ิองการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

/12 สถุาบัันวิจััยระบับัสารธารณสุข, “รายงานการสำารวจัสุขภาพประชาชนไทุยโดยการติรวจัร�างกาย ค์รั�งทุ้� 3 (ปี 2546- 2547) ค์รั�งทุ้� 4 (ปี 2551-2552) แลุ่ะ ค์รั�งทุ้� 5 (ปี 2556-2557)”



แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

38 สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

2. สถานการณ์และแนวโน้มด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในปี พ.ศ. 2562 จัากผลุ่การสำารวจัค์รัวเร่อนระดับัชาติิเพ่�อประมาณการจัำานวนผ้้ใช้สารเสพติิดทัุ�วประเทุศ พบัว�า ม้ประชากร 

ไทุยอายุระหว�าง 12 - 65 ปี ประมาณร้อยลุ่ะ 1.33 ได้ใช้กัญชาใน 12 เด่อนทุ้�ผ�านมา แลุ่ะม้ราวร้อยลุ่ะ 1.30 ได้ใช้ยาบ้ัา ซ่ึ่�งเป็น

ติัวเลุ่ขประมาณการทุ้�ส้งกว�าค์�าประมาณการในการสำารวจัก�อนหน้าในปี พ.ศ. 2559 โดยส้งกว�าถุ่งราวสามเทุ�าสำาหรับักัญชา 

แลุ่ะเก่อบัสองเทุ�าสำาหรับัยาบ้ัา โดยเค์ร่อข�ายองค์์กรวิชาการสารเสพติิด /13 พบัว�า ค์วามชุกของการเค์ยใช้สารเสพติิดผิดกฎหมาย 

ในช�วงช้วิติในเยาวชนอายุ 12–19 ปี ในปี พ.ศ. 2559 พบัได้ส้งอย้�แลุ่้วถุ่งราวร้อยลุ่ะ 6.6 แลุ่ะในเยาวชนอายุ 20 – 24 ปี 

ส้งถุ่งร้อยลุ่ะ 9.7 โดยยังค์งม้การใช้สารในปัจัจุับััน (ใช้อย�างน้อย 1 ค์รั�งในปีทุ้�ผ�านมาของการสำารวจัปี พ.ศ. 2559) ประมาณร้อยลุ่ะ 

2 แลุ่ะม้การใช้สารเสพติิดผิดกฎหมายใน 30 วันทุ้�ผ�านมาของเด็กแลุ่ะเยาวชนราวร้อยลุ่ะ 1 โดยกลุุ่�มอายุทุ้�ยังค์งม้การใช้สาร 

เสพติิดผิดกฎหมายเป็นประจัำา (ใช้อย�างน้อย 20 วัน ในหน่�งเด่อน) ส้งทุ้�สุดค่์อกลุุ่�มเยาวชนอายุ 20 - 24 ปี ซ่ึ่�งม้การใช้สารเสพติิด 

ผิดกฎหมายเป็นประจัำาร้อยลุ่ะ 0.8 นอกจัากน้� จัากการสำารวจัระบัาดวิทุยาด้านสุขภาพจิัติของค์นไทุยระดับัชาติิ ในปี พ.ศ. 2556 

โดยกรมสุขภาพจิัติ กระทุรวงสาธารณสุข ในประชากรไทุยทุ้�ม้อายุตัิ�งแติ� 18 ปีข่�นไป /14 พบัสารเสพติิดทุ้�ประชากรไทุยใช้มากทุ้�

สุดในช�วงช้วิติ ค่์อ กัญชา โดยเม่�อแบั�งติามกลุุ่�มอายุจัะพบัว�าสัดส�วนการใช้สารเสพติิดติลุ่อดช้พไม�ว�าจัะเป็นกัญชาหร่อเมทุแอม 

เฟัติาม้นได้ส้งสุดในเยาวชนอายุ 18–24 ปี แลุ่ะผ้้ใหญ�ติอนต้ินอายุ 25 – 34 ปี  โดยม้การใช้กัญชาในกลุุ่�มอายุดังกลุ่�าวประมาณ

ร้อยลุ่ะ 12 แลุ่ะพบัการใช้เมทุแอมเฟัติาม้นอย้�ทุ้�ประมาณร้อยลุ่ะ 11 สำาหรับักลุุ่�มอายุทุ้�ม้พฤติิกรรมการติิดสารเสพติิดผิดกฎหมาย 

ติลุ่อดช้พส้งทุ้�สุด ค่์อ ผ้้ใหญ�ติอนต้ินอายุ 25 – 34  ปี  พบัส้งถุ่งร้อยลุ่ะ 7.6 รองลุ่งมาค่์อ กลุุ่�มเยาวชนอายุ 18–24 ปี ติามลุ่ำาดับั 

ข้อม้ลุ่จัากสถุานบัำาบััดรักษาผ้้ม้ปัญหาการใช้สารเสพติิด ก�อนหน้าน้� พบัจัำานวนผ้้เข้ารับัการบัำาบััดรักษาทุ้�เป็นเด็กแลุ่ะเยาวชนใน

สัดส�วนทุ้�ส้งเช�นกัน ดังเช�นในปี พ.ศ. 2561 ทุ้�ผ�านมา พบัจัำานวนเด็กแลุ่ะเยาวชนทุ้�เข้ารับัการบัำาบััดรักษาทุ้�สถุาบัันบัำาบััดรักษา 

แลุ่ะฟ้ั�นฟ้ัผ้้ติิดยาเสพติิดแห�งชาติิบัรมราชชนน้ (สบัยช.) ทุ้�ม้อายุระหว�าง 15-19 ปี แลุ่ะอายุ 20-24 ปี จัำานวนส้งถุ่งร้อยลุ่ะ 12.5 

แลุ่ะ 18.0 ติามลุ่ำาดับั ของผ้้ทุ้�เข้ารับัการบัำาบััดรักษาทัุ�งหมด ในขณะทุ้�ภาพรวมจัำานวนผ้้เข้ารับัการบัำาบััดรักษาสารเสพติิดโดยเฉพาะ 

กัญชา แลุ่ะไอซ์ึ่ ในปี พ.ศ. 2562 ม้จัำานวนเพิ�มข่�นจัากปี 2561 แติ�การเข้ารับัการบัำาบััดรักษาด้วยปัญหายาบ้ัาแลุ่ะกระทุ�อมม้ 

จัำานวนทุ้�ลุ่ดลุ่งในปี พ.ศ. 2562 จัากข้อม้ลุ่ข้างติ้นจั่งสรุปได้ว�านโยบัายแลุ่ะมาติรการในการปรับัเปลุ่้�ยนกฎหมายทุ้�เพิ�งผ�านมา 

ยังค์งพบัการใช้สารชนิดติ�าง ๆ อย�างแพร�หลุ่าย แลุ่ะม้บัางสารทุ้�พบัการใช้ส้งข่�น

 

ข้อม้ลุ่จัากค์ด้การจัับักุมโดยสำานักงาน ปปส. พบัว�าจัำานวนค์ด้ได้ลุ่ดลุ่งจัากปี พ.ศ. 2561 ในการจัับักุมยาบ้ัา ไอซ์ึ่ กัญชา  กระทุ�อม 

แลุ่ะ 4x100 จัากทัุ�งหมด 243,411 ค์ด้ เป็น 169,285 ค์ด้ ในปี พ.ศ. 2562 สอดค์ลุ้่องกับัการทุ้�ภาค์รัฐจััดให้ม้การนิรโทุษกรรม

ผ้้ใช้กัญชา แลุ่ะลุ่งทุะเบั้ยนผ้้ใช้กัญชาทุางการแพทุย์ เพ่�อเติร้ยมค์วามพร้อมสำาหรับักฎหมาย พ.ร.บั.ยาเสพติิด ทุ้�เปลุ่้�ยนแปลุ่ง 

โดยอนุญาติให้ม้การใช้กัญชาเพ่�อการรักษาทุางการแพทุย์ได้ในปี พ.ศ. 2562 

เม่�อพิจัารณาสถุานการณ์กัญชาในประเทุศไทุย พบัว�าจัากการปรับัปรุงพระราชบััญญัติิยาเสพติิดให้โทุษ (ฉบัับัทุ้ 7) พ.ศ. 2562 

ม้ผลุ่บัังคั์บัใช้ตัิ�งแติ�วันทุ้� 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยม้ประเด็นค์ลุ่ายล็ุ่อกการใช้กัญชาทุางการแพทุย์ นำาไปส้�การนิรโทุษกรรมการ 

ค์รอบัค์รองกัญชาติามประกาศของกระทุรวงสาธารณสุข จันถุ่งการนำาร�องเปิดค์ลุ่ินิกกัญชาทุางการแพทุย์ในโรงพยาบัาลุ่ค์ลุ่ินิก 

/13 เค์ร่อข�ายองค์์กรวิชาการสารเสพติิด สำานักงานค์ณะกรรมการป้องกันแลุ่ะปราบัปรามยาเสพติิด “การสำารวจัค์รัวเร่อนเพ่�อประมาณการจัำานวนผ้้เก้�ยวข้องกับัสารเสพติิดในประเทุศไทุย 
 พ.ศ. 2559”, (2559)
/14 กรมสุขภาพจิัติ กระทุรวงสาธารณสุข, “การสำารวจัระบัาดวิทุยาด้านสุขภาพจิัติของค์นไทุยระดับัชาติิ ปี พ.ศ. 2556”, (บัริษัทุ บ้ัยอนด์พับับัลิุ่สชิ�ง จัำากัด, 2559)
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บัริการกัญชาการแพทุย์แผนปัจัจัุบััน แลุ่ะการแพทุย์แผนไทุย ซึ่่�งเป็นยาเสพติิดประเภทุทุ้�ห้าติามพระราชบััญญัติิยาเสพติิด 

ให้โทุษ พ.ศ. 2522 ให้นำามาใช้ประโยชน์ทุางการแพทุย์ การศ่กษาวิจััย แลุ่ะการผลิุ่ติผลิุ่ติภัณฑ์์สุขภาพได้แลุ่ะติ�อมาม้การประกาศ 

กระทุรวงสาธารณสุข เร่�อง ระบัุช่�อยาเสพติิดให้โทุษในประเภทุ 5 เพ่�อปลุ่ดลุ่็อกส�วนของกัญชาแลุ่ะกัญชงให้สามารถุนำาไปใช้ 

ประโยชน์ได้โดยไม�จััดเป็นยาเสพติิด ยกเว้นส�วนช�อดอก แลุ่ะเมลุ่็ดกัญชา  ไปใช้ประโยชน์ในผลุ่ิติภัณฑ์์สุขภาพ ทุั�งอาหาร 

เค์ร่�องสำาอาง แลุ่ะผลิุ่ติภัณฑ์์สมุนไพร  โดยสรุปถุ่งแม้ว�ากัญชาจัะม้ประโยชน์ทุางการแพทุย์แลุ่ะประโยชน์อ่�นมากมาย แติ�การเสพ 

กัญชาก็ทุำาให้เกิดอันติรายหลุ่ายอย�าง โดยเฉพาะค์วามเส้�ยงในการติิดสารเสพติิดชนิดอ่�น แลุ่ะสัมพันธ์กับัการเกิดโรค์ทุางจิัติเวช

ได้หลุ่ายชนิด ดังนั�นการช�วยให้ประชาชนม้ค์วามร้้ค์วามเข้าใจัทุ้�ถุ้กต้ิองเก้�ยวกับักัญชา การเพิ�มการเข้าถุ่งกัญชาเฉพาะสำาหรับัทุาง 

การแพทุย์แติ�ลุ่ดการเข้าถุ่งกัญชาในเด็กแลุ่ะเยาวชนรวมถุง่ประชาชนทุั�วไป แลุ่ะการทุบัทุวนการใช้กัญชา จั่งเป็นเร่�องทุ้�จัำาเป็น 

แลุ่ะเร�งด�วน รวมทุั�งยังผ้กโยงไปถุ่งค์วามทุ้าทุายทุางนโยบัายของประเทุศไทุย ในเร่�องกัญชาอ้กด้วย ซึ่่�งนโยบัายดังกลุ่�าว 

อาจัทุำาให้เกิดผลุ่กระทุบัทุางสังค์มด้านอ่�นติามมา ทุั�งทุางด้านบัวกแลุ่ะลุ่บั เช�น อาจัช�วยลุ่ดการติ้ติราหร่อลุ่ดการมองว�าผ้้ทุ้�ใช้ 

สารเป็นค์นไม�ด้ ในขณะเด้ยวกันนโยบัายทุ้�เปลุ่้�ยนไปอาจัทุำาให้เด็กแลุ่ะเยาวชนรวมถุ่งประชาชนทุั�วไปมองไม�เห็นโทุษทุ้�ยังม้อย้� 

ของสาร แลุ่ะนำาไปเสพเพ่�อค์วามร่�นเริงมากข่�นเน่�องจัากมองเห็นแติ�ประโยชน์ของสาร จ่ังค์วรม้การเฝ้ึาระวังแลุ่ะการทุำาวิจััยเพ่�อ

ให้ได้ข้อม้ลุ่เชิงวิชาการด้านสารเสพติิดจ่ังเป็นสิ�งทุ้�จัำาเป็นอย�างยิ�งในปัจัจุับััน

 

ในปี พ.ศ. 2563 เกิดสถุานการณ์การแพร�ระบัาดของโรค์โค์วิด-19 ทัุ�วโลุ่ก ส�งผลุ่ติ�อการใช้ช้วิติของประชาชน รวมถุ่งเด็กแลุ่ะเยาวชน 

อย�างรุนแรงแลุ่ะไม�สามารถุหลุ้่กเลุ้่�ยงได้ สสส. ได้สนับัสนุนศ้นย์ศ่กษาปัญหาการเสพติิด (ศศก.) ดำาเนินการร�วมกับัศ้นย์วิจััยเพ่�อ

การพัฒนาสังค์มแลุ่ะธุรกิจั (SAB) ทุำาการสำารวจัผลุ่กระทุบัของสถุานการณ์โค์วิด-19 ติ�อการรับัร้้ถุ่งค์วามเส้�ยงแลุ่ะพฤติิกรรมการ 

ใช้สารเสพติิดของประชากรไทุย โดยสนับัสนุนแลุ่ะร�วมดำาเนินการกับัศ้นย์วิจััยเพ่�อการพัฒนาสังค์มแลุ่ะธุรกิจัในการดำาเนินการ 

ในช�วงปลุ่ายเด่อนพฤษภาค์ม 2563  โดยทุำาการสำารวจักับัประชาชนอายุ 15 ปีข่�นไป ใน 15 จัังหวัดทัุ�วทุุกภ้มิภาค์ของประเทุศ

ด้วยการโทุรศัพทุ์สัมภาษณ์ รวมจัำานวน 1,825 ติัวอย�าง ประเด็นสำาค์ัญทุ้�พบัสรุปได้ดังน้� ประชาชนส�วนใหญ� ร้อยลุ่ะ 61.2  

ทุราบัว�าการใช้สารเสพติิดเป็นการเพิ�มค์วามเส้�ยงติ�อการติิดเช่�อโค์วิด-19 ขณะทุ้�ร้อยลุ่ะ 79.3 ทุราบัว�าการใช้สารเสพติิดอาจัทุำา 

ให้ติิดเช่�อได้ง�าย แลุ่ะอาจัป่วยรุนแรงกว�าผ้้ทุ้�ไม�ได้ใช้สาร โดยในช�วงการแพร�ระบัาดของโรค์โค์วิด-19 ร้อยลุ่ะ 12.8 พบัเห็น/  

รับัร้้ว�าม้การใช้สารเสพติิดในชุมชน/ หม้�บั้าน โดยเฉพาะนำ�าติ้มใบักระทุ�อมผสมสารอ่�น ยาบ้ัา ใบักระทุ�อมแบับัเค้์�ยวสด กัญชา 

แลุ่ะยาไอซ์ึ่ ทุ้�พบัการใช้ติามแหลุ่�งชุมชน แลุ่ะทุ้�พัก นอกจัากน้� ร้อยลุ่ะ 7.6 ยังพบัเห็น/ รับัร้้ว�าม้การซ่ึ่�อขายสารเสพติิดในชุมชน/ 

หม้�บ้ัาน โดยผ้้ขายค์ร่�งหน่�งเป็นค์นในชุมชน/ หม้�บ้ัานเอง ทัุ�งน้� พบัว�าร้อยลุ่ะ 9.1 ได้รับัค์วามเด่อดร้อนจัากปัญหายาเสพติิด อาทิุ 

ค์วามร้้ส่กไม�ปลุ่อดภัย แลุ่ะการได้รับัค์วามเด่อดร้อนรำาค์าญ

 

นอกจัากน้� ในช�วงเวลุ่าดังกลุ่�าวประมาณเด่อนพฤษภาค์ม 2563 นั�น เป็นช�วงการแก้กฎหมายเก้�ยวกับัพ่ชกระทุ�อม แติ�ส�วนหน่�ง

อาจัเน่�องจัากข�าวโค์วิด-19 ทุำาให้ม้ประชากรจัำานวนน้อย เพ้ยงร้อยลุ่ะ 42.6 ทุราบัข�าวการออกกฎหมายปลุ่ดกระทุ�อมออกจัาก

บััญช้ยาเสพติิด แลุ่ะไม�ได้รับัร้ ้เก้ �ยวกับัการเปิดให้แสดงค์วามค์ิดเห็นเก้ �ยวกับัการปรับักฎหมายดังกลุ่�าว อย�างไรก็ติาม 

จัากตัิวอย�างทัุ�งหมด ร้อยลุ่ะ 38.6 เห็นด้วย โดยมองว�าเป็นพ่ชสมุนไพร ใช้เป็นยา แลุ่ะจัะได้นำามาใช้ให้เป็นประโยชน์ แติ�ก็ม้ส้งถุ่ง 

หน่�งในส้�ทุ้�ไม�เห็นด้วย โดยมองว�ากระทุ�อมทุำาให้เสพติิด แลุ่ะการปรับักฎหมายจััดเป็นการมอมเมาเด็กแลุ่ะเยาวชนให้ติิดสารเสพติิด 

ได้มากข่�น
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จุดเน้นของแผน

แผนค์วบัคุ์มเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่แลุ่ะสิ�งเสพติิด ประจัำาปี 2565 ม้จุัดเน้นทัุ�งสิ�น 4 ด้าน ดังน้� (1) การพัฒนานโยบัายสาธารณะแลุ่ะ 

การบัังคั์บัใช้กฎหมาย (2) การพัฒนาวิชาการแลุ่ะระบับัข้อม้ลุ่ข�าวสาร (3) การพัฒนาเค์ร่อข�ายแลุ่ะการรณรงค์์ประชาสัมพันธ์ 

แลุ่ะ (4) การสนับัสนุนการป้องกันแลุ่ะแก้ไขปัญหายาเสพติิด  ดังรายลุ่ะเอ้ยดติ�อไปน้�  

 

ด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะและการบังคับใช้กฎหมาย 
1. ส่�อสารประเด็นติ�างๆ เพ่�อสร้างค์วามเข้าใจัทุ้�ถุ้กต้ิองติ�อสังค์มในการสนับัสนุนให้เกิดการปรับัปรุงแก้ไขกฎหมายการค์วบัคุ์ม 

 เค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ ติามพระราชบััญญัติิค์วบัคุ์มเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ พ.ศ. 2551 ให้ม้ค์วามเหมาะสมกับัสภาวการณ์ใน 

 ปัจัจัุบััน โดยรักษาไว้ซึ่่�งเจัตินารมณ์ของกฎหมายในการค์ุ้มค์รองประชาชนจัากผลุ่กระทุบัของเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอลุ่์ แลุ่ะ 

 เทุ�าทุันติ�อกลุ่ยุทุธ์ทุางการติลุ่าดแลุ่ะการส่�อสารทุ้�เปลุ่้�ยนแปลุ่ง โดยเฉพาะในประเด็นสำาค์ัญ อาทุิ การห้ามโฆษณา 

 แลุ่ะส�งเสริมการขาย การห้ามขายออนไลุ่น์ 

2. สนับัสนุนให้ค์ณะกรรมการค์วบัคุ์มเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ระดับัจัังหวัด ม้การกำาหนดวาระการประชุมอย�างติ�อเน่�อง ม้การจััด 

 ทุำาแผนปฏิิบััติิการจัากข้อม้ลุ่สถุานการณ์การบัริโภค์เค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอลุ่์ระดับัจัังหวัด แลุ่ะเกิดค์วามร�วมม่อของภาค์ 

 ประชาชนในการหนุนการทุำางานในพ่�นทุ้� 

3. สนับัสนุนการศ่กษาประเมินระบับัการบัำาบััดผ้้ติิดสุราเพ่�อนำาส้�ข้อเสนอแนะสำาค์ัญในการเพิ�มประสิทุธิภาพของระบับัการ 

 บัำาบััด รวมถุ่งงานวิชาการสำาคั์ญทุ้�หนุนให้เกิดการพิจัารณาเพิ�มบััญช้ยาเพ่�อใช้บัำาบััดผ้้ติิดสุราในบััญช้ยาหลัุ่ก แลุ่ะสิทุธิ�ในการ 

 เบิักจั�ายสำาหรับัผ้้เข้ารับัการบัำาบััดรักษาการติิดสุรา

4. สนบััสนุนงานวิชาการเพ่�อเสนอแนวทุางป้องกันผลุ่กระทุบัของการค์้าเสร ้ แลุ่ะการเฝึ้าระวังติิดติามสถุานการณ์เพ่�อป้องกัน 

 การแทุรกแซึ่งนโยบัายค์วบัคุ์มเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ของอุติสาหกรรมแอลุ่กอฮอล์ุ่ 

5. สนับัสนุนการทุำางานของภาค์ประชาสังค์มในการเฝ้ึาระวังแลุ่ะบัังคั์บัใช้กฎหมายค์วบัคุ์มเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ โดยการสร้าง 

 การม้ส�วนร�วมทุั�งหน�วยงานรัฐแลุ่ะภาค์ประชาสังค์ม โดยเฉพาะมาติรการการค์วบัค์ุมแลุ่ะจัำากัดการเข้าถุ่ง การค์วบัค์ุม 

 การโฆษณาส�งเสริมการขาย แลุ่ะการติรวจัเฝ้ึาระวังแลุ่ะบัังคั์บัใช้กฎหมาย/เร่�องร้องเร้ยน เป็นต้ิน ติลุ่อดจันการเฝ้ึาระวังการ 

 เจัรจัาการค้์าเสร้ เช�น ข้อติกลุ่งค์วามเข้าใจัแลุ่ะค์วามค่์บัหน้าเพ่�อหุ้นส�วนข้ามแปซิึ่ฟิัก (CPTPP) ซ่ึ่�งจัะส�งผลุ่ติ�อประสิทุธิภาพ 

 ของนโยบัายการค์วบัคุ์มแอลุ่กอฮอล์ุ่ในระยะยาว  

6. เติร้ยมค์วามพร้อมของเค์ร่อข�ายภาค์้ในประเทุศแลุ่ะระดับัสากลุ่แลุ่ะเอกสารวิชาการเพ่�อสนับัสนุนกรอบัอนุสัญญาว�าด้วย 

 การค์วบัคุ์มเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ (Framework Convention on Tobacco Control: FCTC) เพ่�อสนับัสนุนให้นโยบัาย 

 ค์วบัคุ์มเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ของไทุยเข้มแข็งยิ�งข่�น ส�งผลุ่ติ�อการปกป้องสุขภาพค์นไทุยเพ่�อลุ่ดค์วามส้ญเส้ยทัุ�งทุางสังค์มแลุ่ะ 

 ทุางเศรษฐกิจัของประเทุศ

ด้านการพัฒนาวิชาการและระบบข้อมูลข่าวสาร
1. สนับัสนุนการจััดการข้อม้ลุ่ทุางวิชาการ เพ่�อสร้างองค์์ค์วามร้้ในด้านผลุ่กระทุบัจัากมาติรการแลุ่ะนโยบัายทุ้�เก้�ยวข้องกับัปัญหา 

 อันเกิดจัากเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ 

2. พัฒนางานวิจััย งานวิชาการ รวมถุ่งองค์์ค์วามร้้ทุ้�จัำาเป็นแลุ่ะม้ผลุ่ติ�อการดำาเนินงานขับัเค์ลุ่่�อนเชิงนโยบัาย (Evidence-based  

 policy) แลุ่ะการขับัเค์ลุ่่�อนของภาค้์เค์ร่อข�ายรณรงค์์ ด้านการค์วบัคุ์มการบัริโภค์เค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ โดยสามารถุนำาค์วามร้้ 

 ทุ้�ได้ไปส่�อสารเพ่�อให้เกิดการปรับัเปลุ้่�ยนค์�านิยมของสังค์ม รวมทัุ�งสร้างค์วามติระหนักในเร่�องการลุ่ดค์วามเส้�ยงติ�อการติิดเช่�อ 

 โค์วิด-19 อันม้ผลุ่มาจัากการลุ่ดบัริโภค์เค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ 
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3. สนับัสนุนการเผยแพร�องค์์ค์วามร้้ ให้เกิดการส่�อสารเชิงรุกเพ่�อสร้างบัรรทัุดฐานสังค์ม ช้�ให้เห็นว�าเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่เป็น 

 สินค้์าไม�ธรรมดา (De-normalization) รวมถุ่งม้การพัฒนาแลุ่ะเผยแพร�งานวิชาการเพ่�อการร้้เทุ�าทัุนกลุ่ยุทุธ์ธุรกิจัแอลุ่กอฮอล์ุ่ 

4. รวบัรวมบัทุเร้ยนกรณ้ศ่กษาหร่อพ่�นทุ้�ต้ินแบับัในการดำาเนินงานค์วบัคุ์มเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ เพ่�อนำาไปส้�การขยายผลุ่เชิงระบับั  

 ติลุ่อดจันการสนบััสนุนการวิจััยเชิงปฏิิบััติิ การพัฒนานวตัิกรรมหรอ่ติ้นแบับัในการป้องกันแลุ่ะแก้ไขปัญหาจัากการบัริโภค์ 

 เค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ รวมถุ่งการบัังคั์บัใช้กฎหมายในระดับัพ่�นทุ้� 

5. ขยายเค์ร่อข�ายนักวิชาการเช่�อมประสานกับัแกนนำาในระดับัพ่�นทุ้� เพ่�อสร้างการม้ส�วนร�วมในการจััดทุำารายงานสถุานการณ์  

 ผลุ่กระทุบัแลุ่ะการดำาเนินงานนโยบัายค์วบัคุ์มเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ทัุ�งในระดับัประเทุศแลุ่ะระดับัจัังหวัด แลุ่ะพัฒนาส้�การ 

 จััดทุำาระบับัข้อม้ลุ่ข�าวสารดิจิัทัุลุ่

6. พัฒนาศักยภาพนักวิจััย นักวิชาการ แลุ่ะนักประเมินผลุ่ ให้ม้ค์วามร้้แลุ่ะทัุกษะทุ้�จัำาเป็นในการดำาเนินงานด้านการสร้างเสริม 

 สุขภาพ เพ่�อสนับัสนุนการดำาเนินงานทัุ�งในระดับัประเทุศแลุ่ะระดับัพ่�นทุ้�

7. พัฒนาเทุค์โนโลุ่ย้สนับัสนุนการจััดทุำาฐานข้อม้ลุ่เพ่�อสร้างค์วามรอบัร้้ ติลุ่อดจันการพัฒนาศ้นย์ข้อม้ลุ่บันระบับัดิจิัทัุลุ่เพ่�อสนอง 

 การใช้ประโยชน์ของบุัค์ค์ลุ่ หน�วยงาน/องค์์กรติ�างๆ ให้มากยิ�งข่�น

8. สนับัสนุนองค์์ค์วามร้้แลุ่ะพัฒนาเค์ร่�องม่อการให้ค์ำาปร่กษา การคั์ดกรอง การรักษาผ้้ม้ปัญหาจัากการบัริโภค์เค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ 

 แก�ผ้้ทุ้�เก้�ยวข้อง

9. สนับัสนุนการบ้ัรณาการการศ่กษาวิจััยแลุ่ะการจััดการค์วามร้้ด้านเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่กับัประเด็นติ�างๆ อาทิุ ยาส้บั สิ�งเสพติิด  

 รวมทัุ�งการให้ค์วามสำาคั์ญกับัค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�าทุางสุขภาพ

ด้านการพัฒนาเครือข่ายและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
1. สนับัสนุนการรณรงค์์ป้องกันนักด่�มหน้าใหม� แลุ่ะการลุ่ด ลุ่ะ เลุ่ิกการบัริโภค์เค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอลุ่์ โดยพัฒนานวัติกรรม  

 เค์ร่�องม่อ ส่�อ แลุ่ะช�องทุางการส่�อสาร ให้เหมาะสมกับักลุุ่�มเป้าหมายทุ้�เป็นกลุุ่�มเส้�ยง อาทิุ กลุุ่�มเด็กเยาวชน กลุุ่�มผ้้ใช้แรงงาน  

 กลุุ่�มผ้้ม้เศรษฐฐานะติำ�า กลุุ่�มผ้้หญิง แลุ่ะเชิงพ่�นทุ้�/จัังหวัดทุ้�ม้อัติราการบัริโภค์ส้ง ได้แก� ภาค์เหน่อ ภาค์ติะวันออกเฉ้ยงเหน่อ  

 เป็นต้ิน 

2. สนับัสนุนให้เกิดการส่�อสารเชิงรุกเพ่�อสร้างบัรรทุัดฐานสังค์มให้เห็นว�าเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอลุ่์เป็นสินค์้าไม�ธรรมดา (De- 

 normalization) อย�างติ�อเน่�อง แลุ่ะการเฝ้ึาระวังกลุ่ยุทุธ์ธุรกิจัทุ้�ขาดค์วามรับัผิดชอบัติ�อสังค์ม

3. ขยายการทุำางานเพ่�อพัฒนาพ่�นทุ้�ติ้นแบับัโดยใช้อำาเภอเป็นศน้ย์กลุ่าง โดยการเช่�อมประสานหน�วยงานภาค์รัฐ ภาค์เอกชน  

 ภาค์ประชาชนในอำาเภอ ขับัเค์ลุ่่�อนให้เกิดแกนนำาในระดับัพ่�นทุ้� ให้เกิดการกำาหนดเป้าหมายร�วม พัฒนาแผนปฏิิบััติิการ  

 ใช้กฎกติิกา/มาติรการชุมชนติลุ่อดจันกลุ่ไกการเฝ้ึาระวังแลุ่ะบัังคั์บัใช้กฎหมายเป็นเค์ร่�องม่อ หนุนเสริมกระบัวนการรณรงค์์ 

 เพ่�อปรับัเปลุ้่�ยนพฤติิกรรม ค์วบัค้์�กับัการติิดติามประเมินผลุ่เพ่�อนำาส้�การปรับัแลุ่ะพัฒนาแผนปฏิิบััติิการในระยะถัุดไป เพ่�อ 

 ให้เกิดค์วามติ�อเน่�องของการทุำางาน 

4. สนับัสนุนให้เกิด “การขยายเค์ร่อข�ายนักรณรงค์์”ในแติ�ลุ่ะกลุุ่�มเป้าหมายอย�างติ�อเน่�อง อาทิุ เค์ร่อข�ายค์นเลิุ่กเหลุ้่าติลุ่อดช้วิติ  

 (ค์นหัวใจัเพชร) เค์ร่อข�ายนายอำาเภอนักรณรงค์์ เค์ร่อข�ายแกนนำาชุมชนติ�างๆ เค์ร่อข�ายผ้้นำาทุ้องถิุ�นทุ้องทุ้� เค์ร่อข�ายพระสงฆ์ 

 แลุ่ะผ้้นำาศาสนาติ�างๆ เค์ร่อข�ายสถุานประกอบัการ เค์ร่อข�ายค์ร้ด้ไม�ม้อบัายมุข เค์ร่อข�ายเยาวชน ฯลุ่ฯ เพ่�อเป็นผ้้นำาในการ 

 ส่�อสารให้เข้าถุ่งกลุุ่�มเป้าหมายในการลุ่ด ลุ่ะ เลิุ่ก พฤติิกรรมการด่�มเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ แลุ่ะสนับัสนุนนโยบัายสาธารณะทุ้� 

 เอ่�อติ�อการค์วบัคุ์มเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่
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5. สนับัสนุนการทุำางานประเพณ้ งานวัฒนธรรม งานทุ�องเทุ้�ยวชุมชนวิถุ้ใหม� (New normal) เพ่�อ “พัฒนาโมเดลุ่การจััดงานแบับั  

 SMS (Small Meaning Safety)” ในการจััดงานขนาดเล็ุ่ก เพ่�อให้สอดค์ลุ้่องกับัสถุานการณ์การแพร�ระบัาดของโค์วิด-19 

6. สนับัสนุนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะการเติร้ยมพร้อมชุมชนในการพ่�งตินเองในสถุานการณ์การแพร�ระบัาดของ 

 โค์วิด ทัุ�งการจััดการปัญหาการแพร�ระบัาด แลุ่ะการช�วยเหลุ่่อกลุุ่�มเปราะบัางในชุมชน โดยค์วามร�วมม่อกับัหน�วยงานในพ่�นทุ้� 

 แลุ่ะทุุนในทุ้องถิุ�น 

7. สนับัสนุนการบ้ัรณาการการทุำางานร�วมกันระหว�างประเด็นปัจัจััยเส้�ยง (ยาส้บั แอลุ่กอฮอล์ุ่ สารเสพติิด การพนัน อุบััติิเหตุิ 

 ทุางถุนน) ติลุ่อดจันการขยายผลุ่ติ้นแบับังานสถุานศ่กษา ร�วมกับัแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน แลุ่ะค์รอบัค์รัว ติลุ่อดจัน 

 การสรุปบัทุเร้ยน เค์ร่�องม่อการทุำางาน เพ่�อบ้ัรณาการส้�กลุุ่�มเป้าหมายแลุ่ะพ่�นทุ้�ติ�างๆ ร�วมกับัแผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์์กร  

 แผนสุขภาวะประชากรกลุุ่�มเฉพาะ โดยค์ำาน่งถุ่งค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�าทุางสุขภาพเป็นสำาคั์ญ 

ด้านการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1. สนับัสนุนการพัฒนางานวิชาการ งานวิจััย แลุ่ะติ�อยอดองค์์ค์วามร้้ รวมทุั�งเช่�อมโยง ประสานภาค์้นักวิจััยนักวิชาการ  

 ผ้้ปฏิิบััติิงาน แลุ่ะผ้้บัริหารขององค์์กรทุั�งภาค์รัฐแลุ่ะภาค์ประชาสังค์มเพ่�อการผลุ่ักดันนโยบัายการป้องกัน ด้แลุ่แลุ่ะ 

 แก้ไขปัญหาจัากยาเสพติิด (Policy-driven Research) รวมไปถุ่งการจััดการข้อม้ลุ่ให้ม้ค์วามเหมาะสมกับักลุุ่�มเป้าหมาย 

 อย�างเทุ�าเทุ้ยมกัน

2. สนับัสนุนให้ม้กลุ่ไกภาค์ประชาสังค์มในการรณรงค์์แลุ่ะส่�อสารส้�สาธารณะสร้างกระแสสังค์มเพ่�อสร้างค์วามติระหนักร้้ทุัน 

 ติ�อปัญหายาเสพติิด แลุ่ะสร้างการม้ส�วนร�วมของสังค์มในการร�วมป้องกันแลุ่ะแก้ไขปัญหายาเสพติิด ติลุ่อดจันการเพิ�มโอกาส 

 ของสังค์มในการยอมรับัผ้้เลิุ่กยาเสพติิดด้แลุ่มิให้กลัุ่บัไปเสพซึ่ำ�า โดยเน้นการพัฒนาแพลุ่ติฟัอร์ม (Platform) ทุ้�เข้าถุ่งประชาชน 

 ทัุ�งทุางติรงแลุ่ะการสร้างการรับัร้้ทุ้�ติ�อเน่�องโดยมุ�งเน้นไปทุ้� Social Media Platform เป็นหลัุ่กติามบัริบัทุสังค์มปัจัจุับััน 
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1

3

5

4

2
เกิดก�รใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ งานวิจัย 
ท่ีจำาเป็นสำาหรับการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
เพื�อสำนัับสำนุันันัโยบ�ย กฎหม�ย ม�ตรก�ร ทุ่�ส่ำงผล
ต่อก�รควบคุมเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ อย่�งน้ัอยปีละ

โดยม่ง�นัวิจัย เอกสำ�รเชิงวิช�ก�ร
หรือก�รจัดก�รคว�มรู้

เกิดนโยบาย/มาตรการ/กติกา เพ่ือปรับเปล่ียน
สภาพแวดล้อมให้เอื�อต่อการปรับเปล่ียนค่านิยม
สังคมและลดก�รเข้�ถ้งก�รดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล์
ในัระดับพื�นัทุ่� /15 ไม่น้ัอยกว่�

เกิดก�รใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ งานวิจัย ท่ีจำาเป็นสำาหรับการป้องกัน บำาบัด รักษีาและพื�นฟูสุขภาพ
ผู้เสพยาเสพติดท่ีจำาเป็น เช่นั ก�รป้องกันัและจัดก�รปัญห�ย�เสำพติดในัระดับชุมชนั ก�รเฝ้้�ระวัง ให้คว�มรู้และ
ข้อเท็ุจจริงเก่�ยวกับก�รใช้กัญช� และก�รเปล่�ยนัแปลงทุ�งสัำงคม เศรษฐกิจ เทุคโนัโลย่ ต่อปัญห�ก�รเสำพติด 
โดยม่ก�รนัำ�ไปใช้ประโยชน์ัในัก�รสำนัับสำนุันันัโยบ�ยสำ�ธิ�รณะตลอดจนัก�รสำร้�งคว�มเข้�ใจต่อสัำงคม
อย่�งน้ัอยปีละ

โดยม่ง�นัวิจัย เอกสำ�รเชิงวิช�ก�ร หรือก�รจัดก�รคว�มรู้

เกิดกระบวนัก�รสืำ�อสำ�รผ่�นัสืำ�อมวลชนัและ
สืำ�อสัำงคมออนัไลน์ัในัประเด็นัทุ่�มุ่งป้องกันแก้ไข
ปัญหาการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเส่ียง 
อย่�งน้ัอยปีละ

เกิดก�รเสนอนโยบาย กฎหมาย มาตรการ 
ท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุม
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ อย่�งน้ัอย

เป้าหมายการดำาเนินงาน

ตัวชี�วัดหลัก 

ไม่น้อยกว่าปีละ 10 เร่ือง

100 แห่ง 2 ประเด็น

/15 ระดับัพ่�นทุ้� หมายถุ่ง การม้กลุ่ไกค์ณะทุำางาน ในระดับัติำาบัลุ่ หร่อ ชุมชน/หม้�บ้ัาน แลุ่ะม้การดำาเนินการ ดังน้�
 1. ม้การกำาหนด กติิกา มาติรการ นโยบัาย ในการปรับัสภาพแวดลุ้่อมให้เอ่�อติ�อการปรับัเปลุ้่�ยนค์�านิยมสังค์ม แลุ่ะลุ่ดการเข้าถุ่งแอลุ่กอฮอล์ุ่ในชุมชน
 2. ม้ฐานข้อม้ลุ่ค์รัวเร่อนทุ้�เก้�ยวข้องกับัพฤติิกรรมการบัริโภค์เค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ของบุัค์ค์ลุ่ในค์รัวเร่อน
 3. ม้การดำาเนินการเพ่�อมุ�งส้�เป้าหมายสำาคั์ญ ได้แก� การปรับัเปลุ้่�ยนพฤติิกรรมการบัริโภค์เค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ในชุมชน  การปรับัเปลุ้่�ยนค์�านิยมส้�วัฒนธรรมบุัญประเพณ้ปลุ่อดเหลุ้่า
  ติลุ่อดจันการปฏิิเสธการรับัทุุนจัากธุรกิจัเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่  แลุ่ะการเฝ้ึาระวังแลุ่ะบัังคั์บัใช้กฎหมายโดยเฉพาะการขอค์วามร�วมม่อร้านค้์าในพ่�นทุ้�ให้ปฏิิบััติิติามกฎหมาย ติลุ่อดจัน
  การติ�อยอดการดำาเนินงานจัากปัญหาเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ส้�การแก้ปัญหาปัจัจััยเส้�ยงอ่�น แลุ่ะการสร้างเสริมสุขภาวะ กาย จิัติ สังค์ม ปัญญา 

ไม่น้อยกว่าปีละ 3 เร่ือง

1 นโยบาย/
กฎหมาย/
มาตรการ

3 เร่ือง

1 เร่ือง
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ตัวชี�วัดร่วม 
1. เกิดกลุ่ไกบัริหารจััดการกลุ่างเพ่�อพัฒนาชุดค์วามร้้ เค์ร่�องม่อสนับัสนุนการดำาเนินงาน บัริหารจััดการเค์ร่อข�าย สำาหรับัการ 

 ส�งเสริมการม้วิถุ้ช้วิติสุขภาวะทัุ�ง 4 มิติิ แลุ่ะสนับัสนุนการทุำางานเชิงพ่�นทุ้� องค์์กร กลุุ่�มประชากร แลุ่ะระบับับัริการสุขภาพ

2. บ้ัรณาการการทุำางานร�วมกับัแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน แลุ่ะค์รอบัค์รัว เพ่�อพัฒนาเน่�อหาแลุ่ะร้ปแบับัแพลุ่ติฟัอร์มการเร้ยน 

 ร้้ (ออนไลุ่น์) ร�วมกันโดยให้ม้การดำาเนินงานเพ่�อค์วบัคุ์มปัจัจััยเส้�ยง (บุัหร้� สุรา สารเสพติิด แลุ่ะอุบััติิเหตุิ)

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลัก ลุ่ดอัติราการบัริโภค์เค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ของประชาชน

วัตถุประสงค์รอง 
1. เพ่�อพัฒนาแลุ่ะสนับัสนุนให้เกิดนโยบัาย มาติรการ กฎหมาย แลุ่ะกิจักรรมขับัเค์ลุ่่�อนสังค์มทุ้�มุ�งค์วบัค์ุมการเข้าถุ่งทุาง 

 เศรษฐศาสติร์แลุ่ะทุางกายภาพ 

2. เพ่�อพัฒนาค์วามรอบัร้้ทุางสุขภาพแลุ่ะทัุกษะส�วนบุัค์ค์ลุ่ด้านการค์วบัคุ์มเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ (Alcohol control literacy) 

3. เพ่�อพัฒนาแลุ่ะสนับัสนุนให้เกิดการลุ่ดอันติรายจัากการบัริโภค์เค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่

4. เพ่�อเสริมให้ระบับัการบัำาบััดผ้้ติิดสุราม้ประสิทุธิภาพ แลุ่ะเพิ�มการเข้าถุ่งบัริการช�วยเลิุ่กการด่�มเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ 

5. เพ่�อพัฒนาศักยภาพของภาค้์เค์ร่อข�ายทัุ�งส�วนกลุ่าง ภ้มิภาค์ ทุ้องทุ้�แลุ่ะทุ้องถิุ�น ในการจััดการป้องกันแก้ไขปัญหา 

6. เพ่�อพัฒนาให้เกิดเค์ร่อข�าย องค์์ค์วามร้้ ฐานข้อม้ลุ่ แลุ่ะการจััดการค์วามร้้ทุ้�จัำาเป็น เพ่�อสนับัสนุนการป้องกันแลุ่ะลุ่ดอันติราย 

 จัากยาเสพติิด

กลุ่มเป้าหมาย

สามารถุแบั�งกลุุ่�มเป้าหมายออกเป็น ดังน้� กลุุ่�มเป้าหมายติามช�วงวัย ได้แก� เด็กแลุ่ะเยาวชน (ติำ�ากว�า 5 ปี 5-17 ปี) วัยผ้้ใหญ�  

(18-59) ปี แลุ่ะวัยผ้้ส้งอายุ (60 ปีข่�นไป) รวมถุ่งกลุุ่�มเด็กเยาวชน แลุ่ะกลุุ่�มนักเร้ยนอาช้วศ่กษา กลุุ่�มเป้าหมายติามเพศภาวะหร่อ 

เพศวิถุ้ โดยเฉพาะกลุุ่�มผ้้หญิง กลุุ่�มเป้าหมายติามพ่�นทุ้�อย้�อาศัย โดยเฉพาะผ้้อาศัยอย้�ในเขติชนบัทุ กลุุ่�มผ้้ม้เศรษฐฐานะติำ�า 

หร่อกลุุ่�มเป้าหมายติามอาช้พ โดยเฉพาะกลุุ่�มผ้้ใช้แรงงาน เป็นต้ิน

แนวทางการดำาเนินงาน 

ประสานการดำาเนินงานทุางวิชาการ การขับัเค์ลุ่่�อนสังค์มแลุ่ะการพัฒนานโยบัายให้เช่�อมโยงแลุ่ะสนับัสนุนการดำาเนินงานค์วบัคุ์ม 

เค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่แลุ่ะสิ�งเสพติิดอย�างม้ประสิทุธิภาพ ดังน้�

1. ค์วบัคุ์มการเข้าถุ่งทุางเศรษฐศาสติร์แลุ่ะทุางกายภาพ

 • พัฒนาแนวทุาง/แนวปฏิิบััติิ เพ่�อค์วบัคุ์มจุัดจัำาหน�าย

 • พัฒนาแนวทุางการดำาเนินงานเพ่�อการค์วบัค์ุมการเข้าถุ่งของกลุุ่�มเปราะบัาง (เด็กแลุ่ะเยาวชน ผ้้ส้งอายุ ฯลุ่ฯ) เช�น  

  การกำาหนดอายุผ้้ซ่ึ่�อ-ผ้้ขาย

 • การกำาหนดพ่�นทุ้�ปลุ่อดภัย พ่�นทุ้�ห้ามขาย-ห้ามด่�ม 
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 • สนับัสนุนแนวทุางการข่�นภาษ้สรรพสามิติเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ 

 • สนับัสนุนมาติรการติ�างๆ ด้านราค์า เพ่�อลุ่ดการเข้าถุ่งแลุ่ะลุ่ดการเอาเปร้ยบัผ้้บัริโภค์ แลุ่ะข้อติกลุ่งทุางการค้์า 

2. ปรับัเปลุ้่�ยนค์�านิยมแลุ่ะลุ่ดแรงสนับัสนุนในการบัริโภค์เค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่แลุ่ะยาเสพติิด 

 • การส่�อสาร สร้างค์วามติระหนัก เพ่�อปรับัเปลุ้่�ยนพฤติิกรรม ป้องกันหน้าใหม�

 • เฝ้ึาระวังการโฆษณาแลุ่ะการส�งเสริมการขาย การกระตุ้ินการเข้าถุ่ง เค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่

 • ส�งเสริมการร้้เทุ�าทัุนกลุ่ยุทุธการโฆษณาแลุ่ะส่�อสารการติลุ่าดของธุรกิจัเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่

 • พัฒนาศักยภาพแลุ่ะขยายเค์ร่อข�ายนักรณรงค์์

3. ลุ่ดอันติรายจัากการบัริโภค์เค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ แลุ่ะสารเสพติิด 

 • สนับัสนุนการค์วบัคุ์มพฤติิกรรมการขับัข้�หลัุ่ง การด่�ม/เสพ การพัฒนาระบับั/ฐานข้อม้ลุ่ ทุ้�เก้�ยวข้อง

 • สนับัสนุนการป้องกันแลุ่ะลุ่ดปัญหาจิัติเวชอันเน่�องมาจัากผ้้ติิดสารเสพติิด

 • สนับัสนุนการพัฒนาหลัุ่กเกณฑ์์แลุ่ะระบับัติิดติามผลุ่การบัำาบััด ฟ้ั�นฟ้ัสภาพ 

 • สนับัสนุนการพัฒนาการบัริการบัำาบััดรักษาทัุ�งในแลุ่ะนอกระบับับัริการสุขภาพ 

4. การจััดการปัญหาในระดับัพ่�นทุ้�

 • พัฒนานโยบัาย/มาติรการ/กฎกติิกา/ข้อติกลุ่งร�วม ระดับัพ่�นทุ้�/ชุมชน

 • พัฒนาศักยภาพแกนนำา/ค์ณะทุำางานป้องกันแก้ไขปัญหาระดับัพ่�นทุ้� 

 • ขยายชุมชน สถุานศ่กษา สถุานประกอบัการ ติลุ่อดจันชุมชนออนไลุ่น์ ค์วบัคุ์มป้องกันเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ สารเสพติิด

 • การขยายเค์ร่อข�ายผ้้ได้รับัผลุ่กระทุบัจัากปัญหา เช�น อุบััติิเหตุิ ค์วามรุนแรงในค์รอบัค์รัว อาชญากรรม  

 • ส�งเสริมกิจักรรม/พ่�นทุ้�สร้างสรรค์์ เพิ�มทุางเลุ่่อกเชิงบัวก

5 การพัฒนากลุ่ไกการจััดการแลุ่ะสนับัสนุนทุ้�เข้มแข็ง

 • พัฒนานโยบัายสาธารณะ กฎหมายเพ่�อค์วบัคุ์มการบัริโภค์เค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ สารเสพติิด  

 • สนับัสนุนกลุ่ไกการบัังคั์บัใช้กฎหมาย แลุ่ะม้ส�วนร�วมของภาค์ประชาชนในการบัังคั์บัใช้กฎหมาย  

 • ศ่กษาวิจััย พัฒนาวิชาการเพ่�อสนับัสนุนนโยบัาย กฎหมาย มาติรการ แนวปฏิิบััติิ ติลุ่อดจันสนับัสนุนการส่�อสารสร้าง 

  ค์วามติระหนัก/ปรับัเปลุ้่�ยนพฤติิกรรม 

 • สนับัสนุนการขับัเค์ลุ่่�อนงานของกลุ่ไกการจััดการส�วนกลุ่าง ระดับัพ่�นทุ้�     

 • กระตุ้ิน หนุนเสริมบัทุบัาทุหน�วยงานเจ้ัาภาพหลัุ่ก หน�วยงานร�วมรับัผิดชอบั ดำาเนินการเพ่�อการป้องกันค์วบัคุ์ม

แนวที่างการบูรณาการงานร�วมกับแผนท่ี่�เก่�ยวข้องกับปั้จจัยเส่่�ยงหลัุ่กแลุ่ะปั้จจัยเส่่�ยงที่างสั่งคม ดังน้�  

1. มุ�งเน้นบ้ัรณาการทุำางานระหว�างภาค้์เค์ร่อข�ายภายในแผน เพ่�อหนุนเสริมการทุำางานร�วมกัน แลุ่ะบ้ัรณาการการทุำางานร�วม 

 กับัแผนค์วบัค์ุมยาส้บั ภายในสำานัก 1 โดยจััดประชุมภาค์้เค์ร่อข�ายทุ้�เก้�ยวข้องเป็นระยะ เพ่�อร�วมกันกำาหนดยุทุธศาสติร์  

 ตัิวช้�วัด กลุุ่�มเป้าหมาย แลุ่ะม้การจััดทุำาข้อม้ลุ่ Mapping พ่�นทุ้�ดำาเนินงานของแติ�ลุ่ะภาค้์เพ่�อใช้ประกอบัการคั์ดเลุ่่อกพ่�นทุ้� 

 แลุ่ะเช่�อมการทุำางานร�วมกัน รวมทัุ�งวางแผนการส่�อสารสังค์ม ในด้านทุ้�เก้�ยวกับัการค์วบัคุ์มการบัริโภค์ยาส้บัแลุ่ะเค์ร่�องด่�ม 

 แอลุ่กอฮอล์ุ่ โดยม้เป้าหมายร�วมอย้�ทุ้�การส�งเสริมแลุ่ะรณรงค์์ให้ประชาชนในกลุุ่�มเป้าหมาย ม้การ ลุ่ด ลุ่ะ เลิุ่กพฤติิกรรมเส้�ยง  

 แลุ่ะการร้้เทุ�าทัุนส่�อ

2. ร�วมกับัแผนติ�างๆ (ค์วบัคุ์มยาส้บั ค์วามปลุ่อดภัยแลุ่ะปัจัจััยเส้�ยงทุางสังค์ม สุขภาวะชุมชน สุขภาวะเด็กเยาวชนแลุ่ะค์รอบัค์รัว  

 สุขภาวะในองค์์กร กิจักรรมทุางกาย แลุ่ะระบับับัริการสุขภาพ) ในการร�วมกันค์วบัคุ์มโรค์ไม�ติิดติ�อเร่�อรัง (NCDs) โดยมุ�งเป้า 

 ให้เกิดการเปลุ้่�ยนแปลุ่งระดับัผลุ่ลัุ่พธ์ทุ้�ระดับัประชาชน ด้วยการส�งเสริมให้ประชาชนม้การลุ่ดพฤติิกรรมการบัริโภค์เค์ร่�องด่�ม 

 แอลุ่กอฮอล์ุ่ 
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3. ร�วมกับัแผนติ�างๆ (ค์วามปลุ่อดภัยแลุ่ะปัจัจััยเส้�ยงทุางสังค์ม ปัจัจััยเส้�ยงทุางสุขภาพ ประชากรกลุุ่�มเฉพาะ สุขภาวะในองค์์กร  

 แผนสร้างเสริมค์วามเข้าใจัสุขภาวะ แลุ่ะแผนสร้างสรรค์์โอกาสแลุ่ะนวัติกรรม) พัฒนานวัติกรรม ชุดค์วามร้้ เพ่�อการส่�อสาร 

 ทุ้�ส�งเสริมพฤติิกรรมการลุ่ด ลุ่ะ เลิุ่ก การบัริโภค์เค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ 

4. จััดการค์วามร้้แลุ่ะถุอดบัทุเร้ยนการส�งเสริมพฤติิกรรมการลุ่ด ลุ่ะ เลิุ่ก การบัริโภค์เค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ใน สถุาบัันการศ่กษา  

 ชุมชน แลุ่ะองค์์กรติ�างๆ เพ่�อลุ่ดพฤติิกรรมเส้�ยงติ�อการด่�มเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ โดยแผนจัะนำาองค์์ค์วามร้้แลุ่ะบัทุเร้ยนค์วาม 

 สำาเร็จัทุ้�เกิดข่�นไปใช้ขยายผลุ่โดยประสานการทุำางานร�วมกับัแผนสุขภาวะเด็กแลุ่ะเยาวชน (สำานัก 4) แผนสร้างเสริม 

 สุขภาวะในองค์์กร (สำานัก 8) แผนสุขภาวะชุมชน (สำานัก 3) แผนค์วบัคุ์มยาส้บั (สำานัก 1) แผนสร้างเสริมค์วามเข้าใจัสุขภาวะ  

 (ศ้นย์เร้ยนร้้สุขภาวะ) แลุ่ะแผนสร้างสรรค์์โอกาสแลุ่ะนวัติกรรม (สำานัก 6)

5. พัฒนางานส่�อสารด้านการค์วบัคุ์มเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ร�วมกับัแผนสร้างเสริมค์วามเข้าใจัสุขภาวะ (ศ้นย์เร้ยนร้้สุขภาวะแลุ่ะ 

 สำานักส่�อสารการติลุ่าดเพ่�อสังค์ม) ด้วยการสร้างค์วามรอบัร้้เก้�ยวกับัการบัริโภค์เค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ แลุ่ะก�อให้เกิดค์วามต่ิ�นตัิว/  

 ร้้เทุ�าทัุนติ�อสถุานการณ์พิษภัยของการด่�มเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่ สามารถุนำาไปส้�การปรับัเปลุ้่�ยนค์�านิยม ทัุศนค์ติิ แลุ่ะพฤติิกรรม 

 ของกลุุ่�มเป้าหมาย เพ่�อลุ่ด ลุ่ะ เลิุ่กเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่  ผ�านช�องทุางการส่�อสารในร้ปแบับัติ�างๆ โดยเฉพาะช�องทุางออนไลุ่น์  

 เพ่�อให้สอดค์ลุ้่องกับัวิถุ้ช้วิติของค์นในยุค์ปัจัจุับััน แลุ่ะขยายฐานผ้้รับัประโยชน์ให้กว้างขวางข่�น 

กลุ่มแผนงาน
แผนค์วบัคุ์มการเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่แลุ่ะสิ�งเสพติิด ประกอบัด้วย 4 กลุุ่�มแผนงาน

1. กลุุ่�มแผนงานด้านการพัฒนานโยบัายสาธารณะแลุ่ะการบัังคั์บัใช้กฎหมาย

2. กลุุ่�มแผนงานด้านการพัฒนาวิชาการแลุ่ะระบับัข้อม้ลุ่ข�าวสาร

3. กลุุ่�มแผนงานด้านการพัฒนาเค์ร่อข�ายแลุ่ะการรณรงค์์ประชาสัมพันธ์

4. กลุุ่�มแผนงานด้านการป้องกันแลุ่ะแก้ไขปัญหาสารเสพติิด
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• สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รควบคุมเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค 
• กรมสุำขภ�พจิต กระทุรวงสำ�ธิ�รณสุำข 
• กระทุรวงยุติธิรรม 
• กรมพลศ้กษ� กระทุรวงก�รทุ่องเทุ่�ยวและก่ฬ� 
• องค์กรปกครองส่ำวนัทุ้องถิ�นั 
• สำำ�นัักเฝ้้�ระวังทุ�งวัฒนัธิรรม กระทุรวงวัฒนัธิรรม
• สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รก�รศ้กษ�ขั�นัพื�นัฐ�นั กระทุรวงศ้กษ�ธิิก�ร
• กรุงเทุพมห�นัคร
• เครือข่�ยหมออนั�มัย และอ�สำ�สำมัครสำ�ธิ�รณสุำขประจำ�หมู่บ้�นั 
• สำำ�นัักง�นัเครือข่�ยองค์กรงดเหล้� 
• มูลนิัธิิหญิงช�ยก้�วไกล 
• มูลนิัธิิเพื�อนัเย�วชนัเพื�อก�รพัฒนั�มูลนิัธิิสืำ�อเพื�อเย�วชนั 
• มูลนิัธิิเพื�อก�รพัฒนั�นัโยบ�ยสุำขภ�พระหว่�งประเทุศ 
• ศูนัย์วิจัยปัญห�สุำร� คณะแพทุยศ�สำตร์ มห�วิทุย�ลัยสำงขล�นัครินัทุร์
• คณะแพทุยศ�สำตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทุย�ลัย 
• คณะเศรษฐศ�สำตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทุย�ลัย 
• มห�เถรสำม�คม และเครือข่�ยพระภิกษุสำงฆ์์
• ภ�คธุิรกิจเอกชนัต่�งๆ ฯลฯ

ด้านการควบคุม
เคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์

• สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รป้องกันัและปร�บปร�มย�เสำพติด (ป.ป.สำ.) 
• กระทุรวงยุติธิรรม (กรมร�ชทัุณฑ์์ กรมพินิัจและคุ้มครองเด็กและเย�วชนั กรมคุมประพฤติ) 
• กระทุรวงมห�ดไทุย
• สำำ�นัักง�นัตำ�รวจแห่งช�ติ (กองบัญช�ก�รตำ�รวจปร�บปร�มย�เสำพติด)  
• กระทุรวงศ้กษ�ธิิก�ร 
• กระทุรวงสำ�ธิ�รณสุำข (กรมก�รแพทุย์ กรมสุำขภ�พจิต สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�) 
• กระทุรวงก�รคลัง (กรมศุลก�กร) 
• กรุงเทุพมห�นัคร 
• ศูนัย์ศ้กษ�ปัญห�ก�รเสำพติด คณะแพทุยศ�สำตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทุย�ลัย 
• เครือข่�ยพระ 
• เครือข่�ยภ�ค่งดเหล้� 
• เครือข่�ยภ�ค่รณรงค์เพื�อก�รไม่สูำบบุหร่�
• เครือข่�ยภ�ค่ภ�คประช�ชนัของ ป.ป.สำ.

ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา

สารเสพติด

ภาคีหลัก

งบประมาณ กลุ่มแผนงานด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะและการบังคับใช้กฎหมาย  
กลุ่มแผนงานด้านการพัฒนาวิชาการและระบบข้อมูลข่าวสาร
กลุ่มแผนงานด้านการพัฒนาเครือข่ายและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
กลุ่มแผนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
การพัฒนาและบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ
รวม

หน่วย : ล้านบาท
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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สรุปสถานการณ์และแนวโน้ม

ด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนน
ปัญหาอุบััติิเหตุิทุางถุนน ยังค์งเป็นภาวะคุ์กค์ามติ�อสุขภาวะของผ้้ใช้ทุางทุุกประเภทุทัุ�วโลุ่กรวมถุ่งประเทุศไทุย เน่�องจัากสถุานการณ์ 

การบัาดเจ็ับัสาหัสแลุ่ะเส้ยช้วิติยังค์งรุนแรงอย้�มาก จัะเห็นได้จัากรายงานส่ถานการณ์โลุ่กด้้านความป้ลุ่อด้ภัยที่างถนน ปี้ 2018 

ขององค์การอนามัยโลุ่ก พิบจำานวนผู้เส่่ยช่วิต่จากอ่บัติ่เหต่่ที่างถนน สู่งถึง 1.35 ลุ้่านคนต่�อปี้ทัี่�วโลุ่ก หร้อท่ี่กหนึ�งชั�วโมงจะม่ผู้เส่่ย 

ช่วิต่ 155 คน ในขณะท่ี่�ป้ระเที่ศไที่ย ม่ผู้เส่่ยช่วิต่สู่งเป็้นอันดั้บ 1 ของอาเซ่ียนแลุ่ะเป็้นอันดั้บท่ี่� 9 ของโลุ่ก อันเน่�องมาจัากยอด 

ผ้้เส้ยช้วิติเฉลุ้่�ย 19,000 ค์น/ปี ติลุ่อดทุศวรรษทุ้�ผ�านมา (พ.ศ. 2554 - 2563) ยอดผ้้บัาดเจ็ับัทุ้�ส้งถุ่ง 1 ลุ้่านค์น/ปี แลุ่ะยอด 

ผ้้พิการรายใหม�กว�า 6,000 ราย/ปี โดย ร้อยลุ่ะ 74 ของผู้เส่่ยช่วิต่เป็้นผู้ใช้รถจักรยานยนต์่ แลุ่ะเม่�อพิจัารณาข้อม้ลุ่จัำานวนการ 

เส้ยช้วิติจัากอุบััติิเหตุิทุางถุนนสะสม ตัิ�งแติ�ปี พ.ศ. 2554 – 2563 ติามช�วงอายุ แลุ่ะ เพศ พบัว�า กลุุ่�มช�วงอายุทุ้�เส้ยช้วิติจัาก 

อุบััติิเหติุทุางถุนนมากทุ้�สุดทุั�งเพศชายแลุ่ะเพศหญิงได้แก�กลุุ่�มอายุ 15-19 ปี โดยเพศชายม้ผ้้เส้ยช้วิติจัำานวน 17,143 ค์น 

แลุ่ะเพศหญิง จัำานวน 3,541 ค์น มากไปกว�านั�น หากวิเค์ราะห์อนุกรมเวลุ่า (Time series) ค์าดการณ์แนวโน้ม ปี พ.ศ. 2563 –  

2573 ประเทุศไทุยจัะม้เด็กแลุ่ะเยาวชนเส้ยช้วิติเพิ�มข่�นอ้ก 40,421 ค์น ในขณะทุ้�สถุาบัันวิจััยประชากรแลุ่ะสังค์ม มหาวิทุยาลัุ่ย 

มหิดลุ่กลุ่�าวว�า ในปี พ.ศ. 2565 อัติราการเพิ�มประชากรจัะใกลุ้่เค้์ยงกับัศ้นย์ ค่์ออัติราการเกิดในแติ�ลุ่ะปีม้จัำานวนทุ้�ใกลุ้่เค้์ยงกับั

อัติราการติายในแติ�ลุ่ะปี ส�งผลุ่ให้ประเทุศไทุยจัะก้าวเข้าส้�สังค์มของผ้้ส้งอายุในอนาค์ติ โดยประชากรในวัยเด็กจัะลุ่ดลุ่งในขณะ 

เด้ยวกันประชากรผ้้ส้งอายุ (อายุ 60 ปีข่�นไป) จัะเพิ�มมากข่�น ส�งผลุ่กระทุบัสำาค์ัญติ�อการขับัเค์ลุ่่�อนเศรษฐกิจัของประเทุศใน 

อนาค์ติ โดยพฤติิกรรมเส้�ยงทุ้�ทุำาให้เกิดการบัาดเจั็บัแลุ่ะเสย้ช้วิติมากทุ้�สุด ค์่อ การด่�มขบัั การใช้ค์วามเร็วเกินกฎหมายกำาหนด 

การติัดหน้ากระชั�นชิด แลุ่ะการไม�ใช้อุปกรณ์นิรภัย ย่นยันได้จัากผลุ่การสำารวจัการส�งเสริมการสวมหมวกนิรภัยทุั�งผ้้ขับัข้�แลุ่ะ 

ผ้้โดยสารของม้ลุ่นิธิไทุยโรดส์ ตัิ�งแติ�ปี พ.ศ. 2553 – 2561 พบัว�า อัติราการสวมหมวกนิรภัยค์�อนข้างค์งทุ้� โดยอัติราการสวมหมวก 

นิรภัยในผ้้ขับัข้� เฉลุ้่�ยอย้�ประมาณร้อยลุ่ะ 52 ส�วนผ้้โดยสารอย้�ทุ้�ร้อยลุ่ะ 22 เทุ�านั�น อย�างไรก็ด้ หากมองลุ่่กลุ่งไปทุ้�รากปัญหา จัะ

พบัสาเหติุหร่อปัจัจััยเชิงโค์รงสร้าง อาทุิ ระบับัการจััดการสภาพแวดลุ่้อมทุั�งเร่�องถุนนแลุ่ะยานพาหนะ สังค์มยังม้ทุัศนค์ติิติ�อ 

อุบััติิเหตุิทุางถุนนว�าเป็นเร่�องเค์ราะห์กรรม ไม�สามารถุป้องกันได้ ม้ค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�าในการเข้าถุ่งข้อม้ลุ่ การใช้ระบับัขนส�งสาธารณะ 

ทุ้�ปลุ่อดภัย ฯลุ่ฯ /16

 

จัากตัิวเลุ่ขค์วามส้ญเส้ยดังกลุ่�าว สามารถุนำามาประเมินม้ลุ่ค์�าค์วามส้ญเส้ยทุางเศรษฐกิจัด้วยวิธ้การทุางเศรษฐศาสติร์ได้ ซ่ึ่�ง ณััชชา 

โอเจริิญ นักวิจััย สถุาบัันวิจััยเพ่�อการพัฒนาประเทุศไทุย (TDRI) (2560) ได้ค์ำานวณม้ลุ่ค์�าค์วามส้ญเส้ยจัากการเส้ยช้วิติแลุ่ะบัาด

เจั็บัสาหัสจัากอุบััติิเหติุจัราจัรจัากพ่�นทุ้�ในจัังหวัดสระบัุร้ ด้วยวิธ้การประเมินค์วามเติ็มใจัทุ้�จัะจั�ายในการลุ่ดอุบััติิเหติุทุางถุนน 

ของค์นในพ่�นทุ้� พบัว�า การเส้ยช้วิติม้ม้ลุ่ค์�าเทุ�ากับัประมาณ 10 ลุ่้านบัาทุติ�อราย ในขณะทุ้�การบัาดเจั็บัสาหัสม้ม้ลุ่ค์�าเทุ�ากับั 

ประมาณ 3 ลุ้่านบัาทุติ�อราย แลุ่ะ ค์ณะผ้้วิจััยพบัว�า ในช�วงปี 2554-2556 ม้ลุ่ค์�าของอุบััติิเหตุิเฉลุ้่�ยติ�อปีเทุ�ากับั 545,435 ลุ้่านบัาทุ 

คิ์ดเป็นร้อยลุ่ะ 6 ของผลิุ่ติภัณฑ์์มวลุ่รวมในประเทุศ (GDP) ดังนั�น หากนำาตัิวเลุ่ขดังกลุ่�าวมาค์ำานวณกับัตัิวเลุ่ขการเส้ยช้วิติของ 

เด็กไทุย ม้ลุ่ค์�าค์วามส้ญเส้ยจัะเทุ�ากับั 210,610 ลุ่้านบัาทุ นับัเป็นม้ลุ่ค์�าทุ้�ส้งมาก แลุ่ะจัะยิ�งส้งข่�นหากนับัรวมกับัม้ลุ่ค์�าค์วาม 

ส้ญเส้ยจัากการบัาดเจ็ับัสาหัสทุ้�ค์ำานวณไว้ทุ้�รายลุ่ะ 3 ลุ้่านบัาทุ

/16 ศ้นย์วิชาการเพ่�อค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนน, “เส้นทุางศ้นย์วิชาการเพ่�อค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนนส้�ทุศวรรษทุ้� 2: ค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนน”, (ม.ป.ป)



แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

50 สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

จัะเห็นได้ว�าอุบััติิเหตุิทุางถุนนไม�ได้ส�งผลุ่กระทุบัติ�อผ้้ทุ้�ประสบัภัยเทุ�านั�น แติ�ยังก�อให้เกิดค์วามส้ญเส้ยติ�อเศรษฐกิจัแลุ่ะสังค์มไทุย 

โดยรวมอย�างมหาศาลุ่ เพราะการเส้ยช้วิติจัากแลุ่ะบัาดเจ็ับัทัุ�งทุางกายแลุ่ะใจัจัากอุบััติิเหตุิ ทุำาให้ผ้้ประสบัภัยแลุ่ะค์รอบัค์รัวส้ญเส้ย 

ผลิุ่ติภาพ ส�งผลุ่ติ�อผลิุ่ติภาพโดยรวมของประเทุศอ้กด้วย นอกจัากน้� อุบััติิเหตุิยังก�อให้เกิดต้ินทุุนอ่�นๆ เช�น ต้ินทุุนในการดำาเนินค์ด้ 

ติ้นทุุนจัากผลุ่กระทุบัติ�อสภาพการจัราจัร เป็นติ้น รวมถุ่งก�อให้เกิด “ความเหลุ่้�อมลุ่ำ�าที่างส่ังคม” ทุ้�ส้งมาก ข้อม้ลุ่จัาก 

โครงการวิจัยเร้�อง “The High Toll of Traffic Injuries: Unacceptable and Preventable” ของธนาคารโลุ่ก พบัว�า 

การลุ่ดอัติราการติายแลุ่ะการบัาดเจ็ับัจัากอุบััติิเหตุิทุางถุนนลุ่งได้ร้อยลุ่ะ 50 จัะเพิ�มรายได้ประชาชาติิติ�อประชากร (GDP per 

capita) ได้ราวร้อยลุ่ะ 7-22 ใน 24 ปี แลุ่ะม้ลุ่ค์�าทุ้�สังค์มยินด้ทุ้�จัะจั�ายเพ่�อลุ่ดอัติราการบัาดเจ็ับัจัากอุบััติิเหตุิทุางถุนนให้เหลุ่่อ 

เพ้ยงค์ร่�งหน่�งภายในเวลุ่า 24 ปี ส้งถุ่งร้อยลุ่ะ 6-32 ของ GDP ลุ่ดการเส้ยช้วิติ การได้รับับัาดเจ็ับัลุ่งร้อยลุ่ะ 10 เศรษฐกิจัเติิบัโติ 

ได้ร้อยลุ่ะ 5 ผลุ่กระทุบัทุางเศรษฐกิจัจัากอุบััติิเหตุิของ 5 ประเทุศติามรายงานวิจััยน้�ค่์อ หากจัำานวนผ้้เส้ยช้วิติแลุ่ะบัาดเจ็ับัลุ่ดลุ่ง 

ร้อยลุ่ะ 50 จัากปัจัจัุบััน รายได้ติ�อหัวของประชากรในอ้ก 24 ปี ประเทุศแทุนซึ่าเน้ย จัาก GDP ปี 2557 เพิ�มร้อยลุ่ะ 7.1 

ประเทุศฟิัลิุ่ปปินส์ เพิ�มข่�นร้อยลุ่ะ 7.2 ประเทุศอินเด้ย เพิ�มร้อยลุ่ะ 14 จ้ันเพิ�มข่�นร้อยลุ่ะ 15 แลุ่ะป้ระเที่ศไที่ยจะเพิิ�มขึ�นถึง 
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หากขยายความป้ระเด็้นอ่บัติ่เหต่่แลุ่ะความเหลุ้่�อมลุ่ำ�าที่างสั่งคม อย�างทุ้�กลุ่�าวไว้ว�าอุบััติิเหตุิทุางถุนนก�อให้เกิดค์วามส้ญเส้ยทุ้�ม้

ม้ลุ่ค์�ามหาศาลุ่ แติ�ค์นไทุยจัำานวนมากก็ยังขาดค์วามติระหนักร้้ถุ่งภัยจัากอุบััติิเหตุิทุางถุนนติ�อตินเองแลุ่ะสังค์มโดยรวม ส�งผลุ่ให้

ประเทุศไทุยถุ้กจััดอย้�ในประเทุศทุ้�ม้ค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�าทุางสังค์มทุ้�ส้งประเทุศหน่�งในโลุ่ก ข้อม้ลุ่น้�เผยแพร�ออกมาเม่�อเด่อนธันวาค์ม 

2561 ในรายงานค์วามมั�งคั์�งโลุ่ก (Global Wealth Report) ซ่ึ่�งจััดทุำาโดยเค์รดิติสวิส (Credit Suisse) สถุาบัันการเงินผ้้ให้บัริการ 

จััดการทุรัพย์สินของผ้้รำ�ารวย ไม�เว้นแติ�เหตุิการณ์บันทุ้องถุนนก็ยังม้การแสดงถุ่งค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�าทุางสังค์มได้อย�างชัดเจัน เน่�องจัาก 

ประชากรส�วนใหญ�ของประเทุศไทุยเป็นผ้้ม้รายได้น้อยแลุ่ะปานกลุ่างค์�อนไปทุางน้อย ทุำาให้ม้กำาลัุ่งการซ่ึ่�อทุ้�น้อย หลุ่ายค์นม้กำาลัุ่ง 

ซ่ึ่�อเพ้ยงรถุจัักรยานยนต์ิเพ่�อใช้ในการเดินทุางในช้วิติประจัำาวัน ซ่ึ่�งจัากรายงานกรมการขนส�งทุางบัก ประจัำาปี พ.ศ. 2564 แสดง 

สถิุติิรถุจัดทุะเบ้ัยนสะสมรวมกว�า 41 ลุ้่านคั์น แบั�งออกเป็นรถุจัักรยานยนต์ิส้งกว�า 21 ลุ้่านคั์น คิ์ดเป็นร้อยลุ่ะ 52 แลุ่ะเป็นรถุยนต์ิ 

นั�งส�วนบุัค์ค์ลุ่กว�า 10 ลุ้่านคั์น คิ์ดเป็นร้อยลุ่ะ 26 (กรมการขนส�งทุางบัก, 2564) แลุ่ะจัากข้อม้ลุ่ขององค์์การอนามัยโลุ่กประจัำา

ปี พ.ศ. 2561 พบัว�ารถุจัักรยานยนต์ิเป็นยานพาหนะทุ้�ก�อให้เกิดสัดส�วนของผ้้เส้ยช้วิติด้วยอุบััติิเหตุิทุางถุนนส้งทุ้�สุดในประเทุศ 

ไทุย คิ์ดเป็นร้อยลุ่ะ 74.4 รองลุ่งมาเกิดจัากรถุยนต์ิ ร้อยลุ่ะ 12.3 (WHO, 2018) โดยม้ลุ่เหตุิสันนิษฐานหลัุ่กทุ้�ทุำาให้เกิดอุบััติิเหตุิ 

ประจัำาปี พ.ศ. 2562 แสดงให้เห็นว�าสัดส�วนร้อยลุ่ะ 91 ของลุ่ักษณะการชนระหว�างรถุกับัรถุเป็นสาเหติุหลุ่ัก รองลุ่งมาเป็น 

เหตุิการณ์การชนระหว�างรถุกับัค์น คิ์ดเป็นร้อยลุ่ะ 5 แสดงให้เห็นว�าผ้้เส้ยช้วิติจัากอุบััติิเหตุิทุางถุนนส�วนใหญ�ของประเทุศไทุย 

เป็นผ้้ขับัข้�รถุจัักรยานยนติ์ ซึ่่�งส�วนใหญ�มาจัากผ้้ม้ฐานรายได้น้อย อ้กทุั�งประชากรกลุุ่�มน้�บัางส�วนมองว�าการจััดหาหมวกนิรภัย 

คุ์ณภาพส้งได้มาติรฐานติามกฎหมายกำาหนดกลุ่ายเป็นสิ�งฟุ่ัมเฟ้ัอย เน่�องจัากม้ราค์าส้งกว�าหมวกนิรภัยคุ์ณภาพติำ�ากว�า ถุ่งแม้ว�า

กฎหมายจัะกำาหนดชัดเจันเก้�ยวกับัการสวมใส�หมวกนิรภัยทุ้�ม้ค์ุณภาพมาติรฐานระหว�างขับัข้�รถุจัักรยานยนติ์ก็ติาม อ้กเช�นกัน 

ปัญหาการค์อรัปชั�นของเจั้าหน้าทุ้�โดยการรับัสินบันจัากผ้้ฝึ่าฝึ้นกฎหมายการจัราจัรทุางถุนนอันนำาไปส้�การเกิดอุบััติิเหติุ ก็เป็น 

อ้กสาเหติุหน่�งทุ้�เกิดข่�นในผ้้ม้รายได้ส้งทุ้�ม้กำาลุ่ังในการใช้เงินเพ่�อจั�ายค์�าชดเชยหร่อเพ่�อไม�ให้ม้การดำาเนินค์ด้เกิดข่�น (เฉลุ่ิมพลุ่ 

ไวทุยางก้ร, 2563) /18

/17 ThaiPublica, “งานวิจััยธนาค์ารโลุ่กระบุัอุบััติิเหตุิบันถุนนบัั�นทุอนการเติิบัโติ กางตัิวอย�างประเทุศทุ้�ทุำาสำาเร็จั ช้�ราค์าค์วามปลุ่อดภัยไม�ได้แพง”, (2561), 
 เข้าถุ่งได้จัาก https://thaipublica.org/2018/09/road-traffic-injuries-safety-worldbank-gdp-thailand/
/18 กัญญารัติน์ นิ�มติระก้ลุ่, “SDG Insights | รถุ ถุนน การเดินทุาง: ทุำาไมประเทุศไทุยจ่ังเกิดอุบััติิเหตุิบันทุ้องถุนนมากทุ้�สุดในโลุ่ก”, (2564), 
 เข้าถุ่งได้จัาก https://www.sdgmove.com/2021/05/15/sdg-insights-road-safety-thailand/
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ส่ร่ป้แนวโน้มบริบที่ปั้จจัยท่ี่�ส่�งผลุ่กระที่บต่�อการจัด้การความป้ลุ่อด้ภัยที่างถนนของป้ระเที่ศไที่ย ซึี�งต้่องการหน่นเส่ริมให้เกิด้ 

กลุ่ไกการบริหารจัด้การ เฝ้้าระวัง ป้้องกัน แก้ไขปั้ญหา แลุ่ะกำากับติ่ด้ต่าม นำาไป้สู่�การด้ำาเนินงานท่ี่�บรรลุ่่เป้้าหมายร�วมระดั้บ 

ป้ระเที่ศ 

1. การขับรถเร็วแลุ่ะด้้�มแลุ่้วขับยังคงเป้็นส่องป้ัจจัยหลุ่ักที่่�ที่ำาให้เส่่ยช่วิต่ ขณะน้�พบัว�าเกิดปัญหาติรงกันในทุุกประเทุศ  

 ทุ้�รายงานว�า การเร�งค์วามเร็วเป็นปัจัจััยสนับัสนุน จัาก ร้อยลุ่ะ 15 ถุ่งร้อยลุ่ะ 35 ของอุบััติิเหตุิทุางถุนนทุ้�ร้ายแรง ในทุำานอง 

 เด้ยวกัน การขับัรถุภายใต้ิอิทุธิพลุ่ของแอลุ่กอฮอล์ุ่เป็นปัจัจััยใน ร้อยลุ่ะ10 ถุ่งร้อยลุ่ะ 30 ของการเกิดอุบััติิเหตุิร้ายแรงใน 

 ทุุกประเทุศ /19

2. พัิฒนาระบบขนส่�งส่าธารณะท่ี่�ป้ลุ่อด้ภัย เพ่�อเพิ�ม Mode การเดินทุาง ลุ่ดจัำานวนผ้้ใช้รถุจัักรยานยนต์ิ นำาไปส้�การลุ่ดการ 

 บัาดเจ็ับัแลุ่ะเส้ยช้วิติของกลุุ่�มผ้้ม้สภาวะเปราะบัาง (VRUs) ลุ่ดค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�าทุางสังค์ม เน่�องจัากประชากรส�วนใหญ�ของ 

 ประเทุศไทุยเป็นผ้้ม้รายได้น้อยแลุ่ะปานกลุ่างค์�อนไปทุางน้อย ทุำาให้ม้กำาลุ่ังการซึ่่�อทุ้�น้อย หลุ่ายค์นม้กำาลุ่ังซึ่่�อเพ้ยงรถุ 

 จัักรยานยนต์ิเพ่�อใช้ในการเดินทุางในช้วิติประจัำาวัน

3. การเป้ลุ่่�ยนแป้ลุ่งในโครงส่ร้างองค์ป้ระกอบที่างป้ระชากร การเข้าส้�งสังค์มผ้้ส้งอายุ แลุ่ะเด็กเกิดใหม�ลุ่ดลุ่ง ค์วบัค์้�ไปกับั 

 ค์วามค์ลุ่�องตัิวในการใช้ยานพาหนะของผ้้ส้งอายุทุ้�มากข่�น ส�งผลุ่ให้สัดส�วนของผ้้ส้งอายุทุ้�ประสบัอุบััติิเหตุิแลุ่ะเส้ยช้วิติทุ้�กำาลัุ่ง 

 ขยับัตัิวเพิ�มข่�นไปพร้อมกับักลุุ่�มเยาวชน แลุ่ะกลุุ่�มวัยแรงงานเพศชายทุ้�เส้ยช้วิติจัากการใช้รถุจัักรยานยนต์ิ ประกอบักับัจัำานวน 

 การเกิดของประชากรไทุยทุ้�ลุ่ดลุ่ง เกิดเป็นวิกฤติการณ์ประเทุศขาดประชากรวัยแรงงาน กระทุบัติ�อเศรษฐกิจั แลุ่ะภาระของ 

 การสาธารณสุข

4. ม้รายงานว�าการม้สิ่�งรบกวนส่มาธิ (Distraction) ขณะขับข่� เป็้นปั้ญหาท่ี่�เพิิ�มขึ�นในหลุ่ายป้ระเที่ศ โดยเฉพาะในกลุุ่�มผ้้ 

 ขับัข้�รถุจัักรยานยนต์ิส�งอาหาร ทุ้�เกิดข่�นอย�างมากในช�วงการแพร�ระบัาดของ โรคโควิด้ -19 รวมถุ่งประเทุศไทุย เพราะเป็น 

 ทุางเลุ่่อกใหม�ในการสร้างรายได้ให้กับัประชาชนทุ้�ได้รับัผลุ่กระทุบัทุางเศรษฐกิจัจัากการระบัาดของโรค์โค์วิด - 19 ปัจัจุับััน 

 ม้ค์นทุ้�เข้าส้�ระบับัธุรกิจัน้�มากกว�า 300,000 ค์นทัุ�วประเทุศ โดยเฉพาะผ้้ประกอบัการรายหลัุ่กๆ บัางกิจัการม้พนักงานอย้�มากกว�า  

 120,000 ราย ทุั�วประเทุศ โดยข้อค์้นพบัจัากโค์รงการขับเคลุ่้�อนส่ังคมไที่ยสู่�รถจักรยานยนต่์ป้ลุ่อด้ภัย ทุ้�ได้ทุำา Web  

 Surveillance ยังพบัว�า รถุจัักรยานยนติ์ทุ้�จัำาหน�ายในประเทุศไทุย บัางรุ�นม้สมรรถุนะด้านค์วามปลุ่อดภัยทุ้�ติำ�ากว�ารถุ 

 จัักรยานยนติ์ซึ่่�งจัำาหน�ายในติ�างประเทุศ โดยเฉพาะในประเทุศทุ้�พัฒนาแลุ่้ว หร่อ ประเทุศผ้้ผลุ่ิติอย�างเช�น ญ้�ปุ่น เป็นติ้น 

 ถุ้าด้จัากสถิุติิ พบัว�า ในระยะหลัุ่งๆ น้� กลุุ่�มธุรกิจัจััดส�งอาหารหร่อ Food delivery เกิดอุบััติิเหตุิรถุจัักรยานยนต์ิ  เฉ้�ยว ชน  

 เป็นเหติุให้บัาดเจั็บัแลุ่ะเส้ยช้วิติทุ้�ม้แนวโน้มเพิ�มมากข่�น แลุ่ะอัติราการติายทุ้�เฉลุ่้�ย 35 นาทุ้ติ�อ 1 ค์น ของอุบััติิเหติุรถุ 

 จัักรยานยนต์ิ 

ด้านการลดปัญหาจากการพนัน
ค์นไทุยส�วนใหญ�ลุ่้วนเค์ยสัมผัสกับัผ้้เลุ่�นหร่อเป็นผ้้เลุ่�นการพนัน เห็นได้จัากผลุ่สำารวจัประชากรอายุ 15 ปีข่�นไปของโค์รงการ 

ศ่กษาสถุานการณ์ พฤติิกรรม แลุ่ะผลุ่กระทุบัการพนันในประเทุศไทุย พ.ศ. 2564 ทุ้�พบัว�า ค์นไทุยร้อยลุ่ะ 98.9 อย้�ในสภาพ 

แวดลุ่้อมทุ้�ม้ค์นรอบัข้างเลุ่�นการพนัน แลุ่ะนักพนันหน้าใหม�ม้แนวโน้มเพิ�มข่�นจัาก 6.28 แสนค์น ในปี พ.ศ. 2560 เป็น 7.20 

แสนค์น ในปี พ.ศ. 2562 แลุ่ะเพิ�มเป็น 7.95 แสนค์น ในปี พ.ศ.2564 จัำานวนแลุ่ะสัดส�วนของนักพนันเพิ�มข่�นในทุุกกลุุ่�มอายุ 

แลุ่ะทุุกภาค์ของประเทุศไทุย แลุ่ะร้อยลุ่ะ 15.1 ของผ้้ทุ้�เลุ่�นพนันในปี พ.ศ. 2564 ระบัุว�าได้รับัผลุ่กระทุบัเชิงลุ่บัจัากการพนัน  

/19 International Transport Forum, “Road Safety Annual Report 2020”, (2020)
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ได้แก� ขาดเงินใช้จั�ายในช้วิติประจัำาวัน ม้ปัญหาค์วามเค์ร้ยด/เส้ยสุขภาพจิัติ เป็นหน้�จัากการเลุ่�นพนัน เส้ยเวลุ่าทุำางาน/การเร้ยน 

สุขภาพเส่�อมโทุรม ม้ปากเส้ยงทุะเลุ่าะกับัค์นในค์รอบัค์รัว แลุ่ะอ่�น ๆ โดยประมาณ 1.127 ลุ้่านค์นม้หน้�สินทุ้�เกิดจัากการพนัน 

รวมกันประมาณ 15,306 ลุ้่านบัาทุ หร่อเฉลุ้่�ยทุ้�ค์นลุ่ะ 13,587 บัาทุ /20 ค์นทุ้�เลุ่�นการพนันแบับัเสพติิดหร่อยับัยั�งใจัไม�ได้ ค่์อ 

เลุ่�นมาก เลุ่�นบั�อย เลุ่�นติ�อเน่�อง เลุ่ิกไม�ได้ จันก�อให้เกิดปัญหา อาจัเกิดจัากปัจัจััยทุางพันธุกรรม การเลุ่้�ยงด้ สภาพแวดลุ่้อม 

ประสบัการณ์ในช้วิติ รวมถุ่งปัญหาทุางด้านจิัติวิทุยาซ่ึ่�งค์ลุ้่ายกับัค์นเสพติิดสารเสพติิดอ่�นๆ /21 ทุำาให้องค์์การอนามัยโลุ่ก (WHO) 

กำาหนดให้โรค์ติิดการพนัน (Pathological gambling) เป็นโรค์ทุางจัติิเวช กลุุ่�มเด้ยวกับัค์วามผิดปกติิเก้�ยวกับัจัิติ พฤติิกรรม 

หร่อพัฒนาการทุางระบับัประสาทุ (Mental, behavioral or neurodevelopmental disorders) เช�นเด้ยวกับัโรค์ติิดเกม /22

จัากสถุิติิระหว�างปี พ.ศ. 2562-2564 ทุ้�รายงานโดยศ้นย์ศ่กษาปัญหาการพนัน ค์ณะเศรษฐศาสติร์ จัุฬาลุ่งกรณ์มหาวิทุยาลุ่ัย 

ช้�ให้เห็นว�า สถุานการณ์การระบัาดของโรค์โค์วิด-19 ในประเทุศไทุยสามารถุทุำาให้การเลุ่�นการพนันหยุดชะงักไปเพ้ยงชั�วขณะ แติ�

โดยภาพรวมไม�ได้ทุำาให้ปัญหาการพนันในประเทุศไทุยลุ่ดลุ่งเลุ่ย นอกจัากน้� การพนันในบั�อนยังม้ส�วนก�อให้เกิดการระบัาดของ 

โรค์โค์วิด-19 แลุ่ะเป็นค์ลุ่ัสเติอร์ทุ้�สำาค์ัญทุ้�ติ้องม้การเฝึ้าระวัง แลุ่ะทุ้�สำาค์ัญ ผลุ่ของการลุ่็อกดาวน์ทุ้�ผ�านมาเป็นส�วนหน่�งทุ้�ทุำาให้ 

ประชาชนหันมาเลุ่�นการพนันออนไลุ่น์มากข่�น เพราะเป็นร้ปแบับัการพนันทุ้�เข้าถุ่งง�ายแลุ่ะค์วบัค์ุมได้ยากมากข่�น รวมถุ่ง 

การพนันฟัุติบัอลุ่ บั�อนพนันในชุมชน แลุ่ะบั�อนวิ�งทุ้�เป็นบั�อนการพนันเค์ลุ่่�อนทุ้� สามารถุหลุ่้กเลุ่้�ยงกฎหมายแลุ่ะการค์วบัค์ุม 

นอกจัากน้� การพนันในเทุศกาลุ่งานบุัญประเพณ้ติ�างๆ ก็ยังค์งพบัเห็นได้ทัุ�วไป /23 สอดค์ลุ้่องกับัผลุ่การระดมค์วามคิ์ดเห็นจัาก 

ภาค์้เค์ร่อข�ายทุ้�ระบัุว�า ยังพบัเห็นการเลุ่�นพนันของค์นในชุมชนในงานประเพณ้ติ�างๆ เช�น งานศพ แลุ่ะค์นในชุมชนหลุ่ายค์นม้ 

ทัุศนค์ติิว�า การพนันในงานประเพณ้เป็นเร่�องปกติิทุ้�ส่บัทุอดกันมาเป็นเวลุ่านาน แลุ่ะมองว�าผลุ่กระทุบัของการพนันเป็นเร่�องไกลุ่ตัิว 

ด้านกฎหมายค์วบัค์ุมเร่�องการพนันโดยภาพรวมค์่อ พ.ร.บั.การพนัน พ.ศ.2478 อย้�ภายใติ้การกำากับัด้แลุ่ของรัฐมนติร้ว�าการ 

กระทุรวงมหาดไทุย ยกเว้นการพนันสลุ่ากทุ้�ข่�นอย้�กับัสำานักงานสลุ่ากกินแบั�งรัฐบัาลุ่ ภายใต้ิ พ.ร.บั. สำานักงานสลุ่ากกินแบั�งรัฐบัาลุ่ 

พ.ศ.2517 แลุ่ะ พ.ร.บั.สำานักงานสลุ่ากกินแบั�งรัฐบัาลุ่ (ฉบัับัทุ้� 2) พ.ศ.2562 นอกจัากน้� ในช�วงทุ้�ผ�านมายังม้มาติรการอ่�นๆ ทุ้� 

เก้�ยวข้องกับัการลุ่ดปัญหาการพนัน ได้แก� ค์ำาสั�งหัวหน้าค์ณะรักษาค์วามสงบัแห�งชาติิ ฉบัับัทุ้� 22/2558 เร่�อง “มาติรการในการ

ป้องกันแลุ่ะแก้ไขปัญหาการแข�งรถุยนต์ิแลุ่ะรถุจัักรยานยนต์ิในทุาง แลุ่ะการค์วบัคุ์มสถุานบัริการหร่อสถุานประกอบัการทุ้�เปิดให้ 

บัริการในลัุ่กษณะทุ้�ค์ลุ้่ายกับัสถุานบัริการ” แลุ่ะฉบัับัทุ้� 46/2559 เร่�อง “แก้ไขเพิ�มเติิมค์ำาสั�งหัวหน้าค์ณะรักษาค์วามสงบัแห�งชาติิ  

ทุ้� 22/2558” ทุ้�ม้การปรับัเพิ�มข้อค์วามเก้�ยวกับัการพนันไว้อย�างชัดเจัน ค่์อข้อค์วามว�า “ยินยอมหร่อปลุ่�อยปลุ่ะลุ่ะเลุ่ยให้ม้การ

เลุ่�นการพนันอันเป็นค์วามผิดติามกฎหมายว�าด้วย การพนันในสถุานทุ้�ของติน” ลุ่งใน (7) ของข้อ 4 ในค์ำาสั�งหัวหน้าค์ณะรักษา 

ค์วามสงบัแห�งชาติิ ทุ้� 22/2558 เพ่�อให้เกิดการบัังคั์บัใช้กฎหมายอย�างเค์ร�งค์รัดของหน�วยราชการแลุ่ะหน�วยงานทุ้�เก้�ยวข้องใน 

การทุำาหน้าทุ้�ค์วบัคุ์มไม�ให้ม้การกระทุำาค์วามผิดติามกฎหมายรวมถุ่งการเลุ่�นการพนันในสถุานทุ้�ของตินเอง

เป้าหมายแลุ่ะขอบัเขติสำาหรับัแผนดำาเนินงานด้านการลุ่ดปัญหาจัากการพนันประจัำาปี 2565 นั�น ดำาเนินการภายใต้ิบัริบัทุค์วาม

ทุ้าทุายติ�างๆ เช�นสถุานการณ์การส่�อสารผ�านส่�อออนไลุ่น์ซ่ึ่�งเป็นเค์ร่�องม่อสำาคั์ญในการกระตุ้ินให้เลุ่�นการพนันออนไลุ่น์กลุุ่�มเด็ก

แลุ่ะเยาวชน 

/20 ศ้นย์ศ่กษาปัญหาการพนัน, “รายงานสถุานการณ์การพนันในสังค์มไทุย ปี 2562” (2562). แลุ่ะ “รายงานสถุานการณ์ พฤติิกรรม แลุ่ะผลุ่กระทุบัการพนันในสังค์มไทุย ปี 2564 
 (ฉบัับัร�าง)”
/21 ศ้นย์ศ่กษาปัญหาการพนัน, “พญ. พรจิัรา ปรวัชรากุลุ่ : เข้าให้ถุ่ง ‘ค์วามเป็นค์น’ เข้าใจั ผ้้ติิดการพนัน”, (ม.ป.ป.), 
 เข้าถุ่งได้จัาก: http://www.gamblingstudy-th.org/issues_topic_1/340/1/1/interview/
/22 โพสต์ิทุ้เดย์, “ติิดพนันค่์อโรค์จิัติรักษาได้”, (2556), เข้าถุ่งได้จัาก:  https://www.hiso.or.th/hiso5/healthy/news.php?names=15&news_id=4036
/23 hfocus infographic, “ผลุ่สำารวจัช้�!” โค์วิดระบัาดทุำาพนันออนไลุ่น์โติพรวดเกิน 100% ระลุ่อกสามทุำา 40% เลุ่�นพนันน้อยลุ่ง”, (2564), 
 เข้าถุ่งได้จัาก: https://www.hfocus.org/content/2021/07/22077
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จุดเน้นของแผน  

แผนการจััดการค์วามปลุ่อดภัยแลุ่ะปัจัจััยเส้�ยงทุางสังค์ม ม้จุัดเน้น 5 ด้าน ได้แก� ด้านการพัฒนานโยบัาย แลุ่ะสร้างเป้าหมายร�วม 

ด้านเค์ร่อข�ายภาค้์ภาค์ประชาชนแลุ่ะการรณรงค์์ประชาสัมพันธ์ ด้านโค์รงสร้างแลุ่ะการบ้ัรณาการระดับัพ่�นทุ้� ด้านการพัฒนาข้อม้ลุ่ 

สารสนเทุศแลุ่ะจััดการค์วามร้้ด้านค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนน แลุ่ะด้านการลุ่ดปัญหาการพนัน ซึ่่�งสนับัสนุนการบัรรลุุ่ติัวช้�วัดของ 

แผนแม�บัทุค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนน ฉบัับัทุ้� 5 ปี 2565-2570 ดังน้�

1. ลุ่ดการเส้ยช้วิติจัากอุบััติิเหตุิทุางถุนนลุ่งให้เหลุ่่อ 18.51 ค์นติ�อแสนประชากร (ติามเป้าหมายในแผนแม�บัทุค์วามปลุ่อดภัย 

 ทุางถุนน ปี 2567)

2. ลุ่ดอัติราการเส้ยช้วิติในกลุุ่�มผ้้ใช้รถุจัักรยานยนต์ิลุ่งให้เหลุ่่อ ร้อยลุ่ะ 15 จัากปี 2562

โดยกำาหนดจุัดเน้นแติ�ลุ่ะด้าน ดังน้�

ด้านการพัฒนานโยบาย และสร้างเป้าหมายร่วม
1. พัฒนานโยบัายแลุ่ะมาติรการในระดับัพ่�นทุ้� โดยเฉพาะอำาเภอแลุ่ะติำาบัลุ่เส้�ยง ทุ้�เอ่�อติ�อการลุ่ดอุบััติิเหตุิทุางถุนนทุ้�เกิดจัากรถุ 

 จัักรยานยนต์ิ แลุ่ะเน้นการลุ่ดพฤติิกรรมเส้�ยงสำาคั์ญ ได้แก� ไม�สวมหมวกนิรภัย ด่�มแลุ้่วขับั ขับัรถุเร็ว 

2. สนับัสนุนการพัฒนาเทุค์โนโลุ่ยแ้ลุ่ะดิจิัทัุลุ่เข้ามาเสริมบัังคั์บัใช้กฎหมายเพ่�อค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนนให้ม้ประสิทุธิภาพ 

3. สนับัสนุนให้เกิดระบับักำากับัติิดติามการทุำางาน (Feedback Loop) โดยเฉพาะพ่�นทุ้�เส้�ยงทุ้�ม้อุบััติิเหติุแลุ่ะการเส้ยช้วิติส้ง  

 แลุ่ะแก้ปัญหาในกลุุ่�มเส้�ยง โดยเฉพาะผ้้ใช้รถุจัักรยานยนต์ิ แลุ่ะเยาวชน

ด้านเครือข่ายภาคีภาคประชาชนและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
1. สร้างค์�านิยมการขับัข้�รถุจัักรยานยนต์ิปลุ่อดภัย แลุ่ะสร้างค์วามรับัผิดชอบัร�วมติ�อปัญหาอุบััติิเหตุิให้กับัสังค์มแลุ่ะส่�อมวลุ่ชน  

 แลุ่ะสนับัสนุนให้เกิดการเฝ้ึาระวังผ้้กระทุำาผิดกฎจัราจัรแลุ่ะส่�อสารผ�านสังค์มออนไลุ่น์ (Social Sanction)   

2. สร้างค์วามติระหนักร้้ แลุ่ะค์วามรอบัร้้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ในกลุุ่�มเด็กแลุ่ะเยาวชนแลุ่ะชุมชนทุ้องถุิ�นในพ่�นทุ้� 

 เส้�ยงโดยการม้ส�วนร�วม เพ่�อพัฒนากลุ่ไกเฝ้ึาระวัง ให้เกิดวัฒนธรรมขับัข้�ปลุ่อดภัยแลุ่ะไม�ยอมรับัพฤติิกรรมเส้�ยง 

3. พัฒนาแลุ่ะขยายภาค้์เค์ร่อข�ายเพ่�อสร้างค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนน มุ�งเน้น กลุุ่�มเด็กแลุ่ะเยาวชน กลุุ่�มผ้้นำาทุางค์วามคิ์ดในสังค์ม 

 ออนไลุ่น์ (Influencer) เค์ร่อข�ายรถุจัักรยานยนต์ิปลุ่อดภัย

ด้านโครงสร้างและการบูรณาการระดับพื�นท่ี
1. สนับัสนุนให้จัังหวัด กำาหนดนโยบัาย ตัิ�งเป้าหมายลุ่ดการติายจัากอุบััติิเหตุิทุางถุนนแลุ่ะการลุ่ดค์วามเส้�ยงสำาคั์ญ เช�น ลุ่ดอัติรา 

 การด่�มแลุ้่วขับั เพิ�มอัติราการสวมหมวกนิรภัย เป็นต้ิน แลุ่ะติิดติามประเมินผลุ่การทุำางาน โดยมุ�งเน้นพ่�นทุ้�เส้�ยง

2. สนับัสนุนให้เกิดแผนปฏิิบััติิการเพ่�อลุ่ดการเส้ยช้วิติในกลุุ่�มผ้้ใช้รถุจัักรยานยนต์ิ โดยมุ�งเน้นอำาเภอเส้�ยง พ่�นทุ้�เส้�ยง แลุ่ะกลุุ่�มเส้�ยง

3. สนับัสนุนให้เกิดมาติรการลุ่ดอุบััติิเหตุิทุางถุนน ของสถุานประกอบัการ นิค์มอุติสาหกรรม ทุ้องถิุ�น ชุมชน เพ่�อสร้างมาติรการ 

 ทุางสังค์มเสริมมาติรการบัังคั์บัใช้กฎหมายของภาค์รัฐ



แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

54 สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

ด้านการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและจัดการความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน
1. พัฒนาองค์์ค์วามร้้ นวัติกรรมการทุำางาน แลุ่ะเทุค์โนโลุ่ย้แลุ่ะดิจิัทัุลุ่ เพ่�อการป้องกันแลุ่ะลุ่ดอุบััติิเหตุิทุางถุนน เช�น การสำารวจั 

 แลุ่ะการบัังคั์บัใช้การสวมหมวกนิรภัยโดยใช้กลุ้่องวงจัรปิด การใช้เทุค์โนโลุ่ย้แลุ่ะดิจิัทัุลุ่สนับัสนุนการตัิ�งด�านติรวจัด่�มแลุ้่วขับั  

 แลุ่ะการสอบัสวนอุบััติิเหตุิ เป็นต้ิน

2. ศ่กษา รวบัรวม แลุ่ะวิเค์ราะห์ข้อม้ลุ่ใหม�ทุ้�น�าสนใจั ข้อม้ลุ่เชิงลุ่่กหร่อข้อม้ลุ่ทุ้�จัะส�งผลุ่ติ�อการเกิดอุบััติิเหตุิ เช�น อุบััติิเหตุิรถุ 

 จัักรยานยนต์ิในกลุุ่�มธุรกิจัจััดส�งอาหาร (Food rider) ปัญหาอุบััติิเหตุิเชิงลุ่่กในการใช้รถุจัักรยานยนต์ิ การเข้าถุ่งระบับัขนส�ง 

 มวลุ่ชนกับัการใช้ยานพาหนะส�วนตัิว เป็นต้ิน

3. สนับัสนุนกลุ่ไกการกำากับัติิดติามการดำาเนินงานของ ศปถุ. ใหม้้ระบับัสะทุ้อนกลุ่บัั แลุ่ะพัฒนาศักยภาพใหก้ับัผ้้ปฏิิบััติิงาน 

 ให้ทุำางานได้อย�างม้ประสิทุธิภาพ ทัุ�งส�วนกลุ่างแลุ่ะระดับัพ่�นทุ้� 

4. พัฒนาชุดค์วามร้้ เค์ร่�องม่อ แลุ่ะสารสนเทุศ เพ่�อสร้างค์วามรอบัร้้ทุางสุขภาพด้านค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนน (Health literacy)  

 ผ�านช�องทุาง หร่อ Platform ออนไลุ่น์

ด้านการลดปัญหาจากการพนัน
1. ผลุ่ักดันให้ม้การปรับัปรุงกฎหมาย นโยบัาย มาติรการหร่อกลุ่ไกกำากับัค์วบัค์ุมการพนันแลุ่ะลุ่ดผลุ่กระทุบัจัากการพนัน  

 ทัุ�งระดับัชาติิแลุ่ะระดับัพ่�นทุ้� รวมถุ่งเสริมสร้างกลุ่ไกเช่�อมประสานการทุำางานกับัหน�วยงานทุ้�เก้�ยวข้องเพ่�อให้ม้การดำาเนินการ 

 ลุ่ดปัญหาจัากการพนันทุ้�ม้ประสิทุธิภาพ 

2. พัฒนาองค์์ค์วามร้้ จััดทุำาฐานข้อม้ลุ่แลุ่ะจััดการค์วามร้้เพ่�อเผยแพร� เพ่�อสนับัสนุนการพัฒนานโยบัาย มาติรการหร่อกลุ่ไก 

 ลุ่ดปัญหาจัากการพนัน แลุ่ะการรณรงค์์ส่�อสารสาธารณะ 

3. ส่�อสารรณรงค์์ โดยใช้กลุ่ยุทุธ์การส่�อสารทุ้�ม้ประสิทุธิภาพแลุ่ะเข้าถุ่งกลุุ่�มเป้าหมายหลัุ่กเด็กแลุ่ะเยาวชน แลุ่ะใช้ชุดการเร้ยนร้้ 

 ทุ้�เหมาะสมกับักลุุ่�มเป้าหมาย เพ่�อเสริมสร้างค์วามร้้เทุ�าทัุนการพนัน (Gambling literacy) การเปลุ้่�ยนแปลุ่งทัุศนค์ติิแลุ่ะ 

 สภาพแวดลุ้่อมเก้�ยวกับัการพนัน

4. สร้างแกนนำาค์นเลิุ่กพนันแลุ่ะผ้ทุ้้�ได้รับัผลุ่กระทุบัจัากการพนัน แลุ่ะพัฒนาศักยภาพแกนนำานักรณรงค์์ เพ่�อเป็นเค์ร่อข�ายเฝ้ึา 

 ระวังแลุ่ะส่�อสารสร้างค์วามร้้เทุ�าทัุนการพนัน  

5. ขยายแลุ่ะพัฒนาศักยภาพภาค์้เค์ร่อข�าย ให้เป็นเจั้าภาพร�วมในการพัฒนานโยบัายสาธารณะ แลุ่ะการรณรงค์์สร้างค์วาม 

 ติระหนักติ�อสังค์ม ถุ่งผลุ่กระทุบัจัากปัญหาการพนันโดยเฉพาะการพนันทุ้�ก�อให้เกิดผลุ่กระทุบัส้ง 

6. เฝ้ึาระวังการพนันช�วงสถุานการณ์การแพร�ระบัาดของโรค์โค์วิด-19 ทุ้�ก�อให้เกิดค์ลัุ่สเติอร์การแพร�ระบัาด แลุ่ะการพนันออนไลุ่น์ 

 จัากช�วงล็ุ่อกดาวน์ทุ้�ประชาชนหันมาเลุ่�นพนันออนไลุ่น์มากข่�น
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เป้าหมายการดำาเนินงาน

ประกอบัด้วยตัิวช้�วัดหลัุ่กแลุ่ะตัิวช้�วัดร�วม ดังติ�อไปน้�

ตัวชี�วัดหลัก 

1

3

5

4

2
เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีประชาชนท่ัวไป
และผู้ปฏิิบัติงานสามารถเข้าถึงได้ง่ายและนำาไปใช้
ในการส่ือสารและทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และม่ข้อมูลคว�มรู้ คู่มือ เครื�องมือ ทุ่�เพ่ยงพอ
ต่อก�รทุำ�ง�นัและสำนัับสำนุันัให้ผู้กำ�หนัดนัโยบ�ย
และผู้ปฏิบัติง�นั อย่�งน้ัอย

เกิดก�รจัดก�รคว�มเส่ำ�ยงสำำ�คัญ 
ในัพื�นัทุ่�อำ�เภอเส่ำ�ยง และพฤติกรรมเส่ำ�ยง 
ด้วยก�รบังคับใช้กฎหมาย หรือมาตรการทางสังคม 
หรือมาตรการหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน
อย่�งน้ัอย

(ข้อมูลอำ�เภอเส่ำ�ยง ของกรมควบคุมโรค  
ปี พ.ศ. 2564 จำ�นัวนั 268 อำ�เภอ)

เกิดก�รใช้ประโยชน์ัจ�กง�นัวิช�ก�ร ง�นัวิจัย ทุ่�สนับสนุนการพัฒนานโยบาย มาตรการ กลไกการกำากับ
ควบคุมการพนันหรือลดปัญหาจากการพนัน และการทำางานของภาคีเครือข่าย อย่�งน้ัอย

โดยม่ง�นัวิจัย เอกสำ�รเชิงวิช�ก�ร หรือก�รจัดก�รคว�มรู้

เกิดกระบวนัก�รสืำ�อสำ�รผ่�นัสืำ�อมวลชนัและ
สืำ�อสัำงคมออนัไลน์ั ทุ่�มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 
และกลุ่มเส่ียง อย่�งน้ัอย

เกิดนโยบายสาธารณะใหม่ มาตรการ แนวปฏิิบัติ
ท่ีส่งผลต่อการลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
อย่�งน้ัอย

ผ่�นัหน่ัวยง�นัหรือกลไกก�รจัดก�รคว�มปลอดภัย
ทุ�งถนันั ทัุ�งในัระดับช�ติ จังหวัด และพื�นัทุ่�5 เร่ือง

2 ประเด็นร้อยละ 20

2 เร่ือง

1 เร่ือง

ของอำาเภอเส่ียง 

อย่างน้อย 5 เร่ือง
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ตัวชี�วัดร่วม
1. เกิดกลุ่ไกบัริหารจััดการกลุ่างเพ่�อพัฒนาชุดค์วามร้้ เค์ร่�องม่อสนับัสนุนการดำาเนินงาน บัริหารจััดการเค์ร่อข�าย สำาหรับัการ 

 ส�งเสริมการม้วิถุ้ช้วิติสุขภาวะทัุ�ง 4 มิติิ แลุ่ะสนับัสนุนการทุำางานเชิงพ่�นทุ้� องค์์กร กลุุ่�มประชากร แลุ่ะระบับับัริการสุขภาพ

2. เกิดการบั้รณาการระหว�างแผนการจััดการค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนนแลุ่ะแผนสุขภาวะชุมชน เพ่�อป้องกันแลุ่ะแก้ไขปัญหา 

 อุบััติิเหตุิทุางถุนนในเค์ร่อข�ายติำาบัลุ่สุขภาวะ จัำานวนไม�น้อยกว�า 100 แห�ง

วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์หลัก สนับัสนุนการลุ่ดการบัาดเจ็ับัแลุ่ะเส้ยช้วิติจัากอุบััติิเหตุิทุางถุนนในประเทุศไทุย

วัตถุประสงค์รอง
1. ส�งเสริมให้ประชาชนแลุ่ะสังค์ม ม้ทัุศนค์ติิ ค์วามรอบัร้้ ทัุกษะ แลุ่ะพฤติิกรรมทุ้�เอ่�อติ�อค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนน แลุ่ะม้วิถุ้แลุ่ะ 

 วัฒนธรรมค์วามปลุ่อดภัยในการใช้รถุใช้ถุนน

2. สนับัสนุนแลุ่ะผลัุ่กดันให้เกิดการจััดการค์วามเส้�ยงสำาคั์ญ ในพ่�นทุ้�เส้�ยง กลุุ่�มเส้�ยง แลุ่ะพฤติิกรรมเส้�ยง ด้วยการบัังคั์บัใช้กฎหมาย  

 มาติรการทุางสังค์ม แลุ่ะมาติรการหน�วยงาน องค์์กร แลุ่ะทุ้องถิุ�นชุมชน 

3. พัฒนานโยบัายสาธารณะ มาติรการ แลุ่ะกลุ่ไกการจััดการค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนนในทุุกระดับั ให้ม้ประสิทุธิภาพแลุ่ะม้การ 

 รายงานผลุ่การดำาเนินงานอย�างสมำ�าเสมอ            

4. ร�วมสนับัสนุนแลุ่ะพัฒนาให้ม้ระบับัฐานข้อม้ลุ่แลุ่ะสารสนเทุศกลุ่าง ทุ้�ประชาชนทัุ�วไปแลุ่ะผ้้ปฏิิบััติิงานสามารถุเข้าถุ่งได้ง�าย 

 แลุ่ะนำาไปใช้ในการส่�อสารแลุ่ะทุำางานได้อย�างม้ประสิทุธิภาพ

5. ลุ่ดปัญหาจัากการพนัน สร้างค์วามร้้เทุ�าทุัน ผลุ่ักดันนโยบัาย มาติรการแลุ่ะกลุ่ไกการกำากับั ค์วบัค์ุมแลุ่ะลุ่ดผลุ่กระทุบั 

 จัากการพนัน ทัุ�งระดับัชาติิแลุ่ะระดับัพ่�นทุ้�   

แนวทางการดำาเนินงาน 

ด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนน
ประสานการพัฒนานโยบัาย การขับัเค์ลุ่่�อนสังค์ม แลุ่ะการดำาเนินงานทุางวิชาการ ให้เช่�อมโยงแลุ่ะสนับัสนุนการจััดการ 

ค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนนอย�างค์รอบัค์ลุุ่มแลุ่ะม้ประสิทุธิภาพ เน้นการพัฒนาสมรรถุนะขององค์์กรแลุ่ะบุัค์ลุ่ากรผ้้ปฏิิบััติิงานทัุ�งใน 

ส�วนกลุ่างแลุ่ะระดับัพ่�นทุ้� แลุ่ะการบั้รณาการยุทุธศาสติร์ทุั�งด้านการบัังค์ับัใช้กฎหมาย (Enforcement) การใหข้้อม้ลุ่ค์วามร้้ 

(Education) วิศวกรรมจัราจัร (Engineering) การติิดติามการประเมินผลุ่ (Evaluation) แลุ่ะการจััดระบับับัริการฉุกเฉิน (EMS) 

ในการป้องกันอุบััติิเหติุทุางถุนน ทุั�งในนโยบัายระดับัชาติิ ระดับัจัังหวัด แลุ่ะระดับัพ่�นทุ้� ทุ้�นำาไปส้�การสนับัสนุนติามกรอบั 

ยุทุธศาสติร์ค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนน ทัุ�ง 5 เสาหลัุ่ก ได้แก� (1) การบัริหารจััดการค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนน (2) ถุนนแลุ่ะการสัญจัร 

อย�างปลุ่อดภัย (3) ยานพาหนะปลุ่อดภัย (4) ผ้้ใช้รถุใช้ถุนนอย�างปลุ่อดภัย แลุ่ะ (5) การติอบัสนองหลัุ่งเกิดอุบััติิเหตุิทุางถุนน 

แลุ่ะสนับัสนุน 12 เป้าหมายโลุ่กด้านค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนน (12 Global Targets) รวมถุ่งกรอบัระบับัแห�งค์วามปลุ่อดภัย (Safe 

System) แลุ่ะสนับัสนุนการทุำางานติามแผนแม�บัทุค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนน พ.ศ. 2565–2570 ทุ้�มุ�งลุ่ดการเส้ยช้วิติจัากอุบััติิเหตุิ 

ทุางถุนนลุ่งให้เหลุ่่อ 12 ค์นติ�อแสนประชากร ในปี พ.ศ. 2570 ดังน้�
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1. ส�งเสริมให้ประชาชนแลุ่ะสังค์มม้ทัุศนค์ติิ ค์วามรอบัร้้ ทัุกษะ แลุ่ะพฤติิกรรมทุ้�เอ่�อติ�อค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนน แลุ่ะม้วิถุ้แลุ่ะ 

 วัฒนธรรมค์วามปลุ่อดภัยในการใช้รถุใช้ถุนน

2. สนับัสนุนแลุ่ะผลัุ่กดันให้เกิดการจััดการค์วามเส้�ยงสำาคั์ญ ในพ่�นทุ้�เส้�ยง กลุุ่�มเส้�ยง แลุ่ะพฤติิกรรมเส้�ยง ด้วยการบัังคั์บัใช้กฎหมาย  

 มาติรการทุางสังค์ม แลุ่ะมาติรการหน�วยงาน/องค์์กร/ชุมชน ได้แก�

 • กลุุ่�มผ้้ใช้รถุจัักรยานยนต์ิ กลุุ่�มวัยรุ�น แลุ่ะวัยแรงงาน

 • ด่�มแลุ้่วขับั, ขับัรถุเร็ว, ไม�สวมหมวกนิรภัย

 • จุัดเส้�ยงบันทุ้องถุนน (Black Spot)

 • มาติรฐานยานพาหนะ

3. พัฒนานโยบัายสาธารณะแลุ่ะมาติรการทุ้�เอ่�อติ�อการลุ่ดอุบััติิเหติุทุางถุนนทุั�งระดับัประเทุศแลุ่ะพ่�นทุ้� แลุ่ะสนับัสนุนกลุ่ไก 

 การจััดการค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนนในทุุกระดับัให้ม้ประสิทุธิภาพ แลุ่ะม้การรายงานผลุ่การดำาเนินงานอย�างสมำ�าเสมอ 

4. ร�วมสนับัสนุนแลุ่ะพัฒนาให้ม้ระบับัฐานข้อม้ลุ่แลุ่ะสารสนเทุศกลุ่าง ทุ้�ประชาชนทัุ�วไปแลุ่ะผ้้ปฏิิบััติิงานสามารถุเข้าถุ่งได้ง�าย 

 แลุ่ะนำาไปใช้ในการส่�อสารแลุ่ะทุำางานได้อย�างม้ประสิทุธิภาพ  

5. สนับัสนุนการพัฒนางานวิชาการงานวิจััยแลุ่ะระบับัจััดเก็บัข้อม้ลุ่ โดยมุ�งให้เกิดการนำาเทุค์โนโลุ่ยแ้ลุ่ะดิจิัทัุลุ่เข้ามาสนับัสนุน 

 การทุำางาน เช�น การพัฒนาระบับัสำารวจัแลุ่ะติรวจัจัับัการสวมหมวกนิรภัยโดยใช้กลุ้่อง CCTV ใช้โซึ่เช้ยลุ่ม้เด้ยแลุ่ะกลุ้่องติิด 

 หน้ารถุยนต์ิส่�อสารสร้างค์วามติระหนักให้กับัสังค์มแลุ่ะเฝ้ึาระวังสร้างค์วามรับัผิดชอบัร�วม การพัฒนาระบับัเทุค์โนโลุ่ยแ้ลุ่ะ 

 ดิจัิทุัลุ่เพ่�อสนับัสนุนการบัังค์ับัใช้กฎหมายทุ้�ม้ประสิทุธิภาพ (การติั�งด�านติรวจัด่�มแลุ่้วขับั วิเค์ราะห์ข้อม้ลุ่จัากใบัสั�งค์�าปรับั 

 จัราจัร การส่บัสวนสาเหตุิการเกิดอุบััติิเหตุิ) เป็นต้ิน 

6. พัฒนาช�องการการบั้รณาการงานร�วมระหว�างภาค์้เค์ร่อข�ายหลุ่ักของ สสส. ระหว�างภาค์้เค์ร่อข�ายภายนอก สสส. แลุ่ะ 

 ระหว�างแผนเชิงประเด็น แผนเชิงพ่�นทุ้� แผนเชิงระบับัแลุ่ะกลุ่ไก ของ สสส. เพ่�อให้เกิดการแลุ่กเปลุ้่�ยนเร้ยนร้้

 

การทุำางานย่ดแนวทุางการปรับัแผนการทุำางานให้รองรับัสถุานการณ์การแพร�ระบัาดของโรค์โค์วิด-19 รวมถุ่งสถุานการณ์ภัยพิบััติิ 

แลุ่ะค์วามไม�ปกติิติ�างๆ ทุ้�จัะเกิดข่�น โดยเน้นการส่�อสารแลุ่ะการทุำางานร�วมกันแบับัออนไลุ่น์เพ่�อช�วยสนับัสนุนการลุ่ดการเดินทุาง  

การลุ่ดการด่�มแลุ่้วขับั เพ่�อช�วยลุ่ดการแพร�ระบัาดของโรค์โค์วิด-19 รวมถุ่งการทุำางานในระดับัพ่�นทุ้�เน้นให้เจั้าภาพในพ่�นทุ้�เป็น 

ผ้้ดำาเนินการโดยม้ภาค์้เค์ร่อข�ายช�วยสนับัสนุนให้ค์ำาปร่กษาผ�านระบับัออนไลุ่น์ แลุ่ะทุำางานร�วมกันในกลุุ่�มจัังหวัด หร่อภายใน 

จัังหวัดเด้ยวกัน 

ด้านการลดปัญหาจากการพนัน
ประสานการดำาเนินงานทุางวิชาการ การขับัเค์ลุ่่�อนสังค์ม แลุ่ะการพัฒนานโยบัาย ให้เช่�อมโยงแลุ่ะสนับัสนุนการดำาเนินงาน 

ป้องกันแก้ไขปัญหาจัากการพนันอย�างม้ประสิทุธิภาพ ดังน้�

1. ค์วบัคุ์มการเข้าถุ่งทุางกายภาพ โดยกำาหนดพ่�นทุ้�ปลุ่อดภัย พ่�นทุ้�ห้ามขาย-ห้ามเลุ่�นการพนัน 

2. ปรับัเปลุ้่�ยนค์�านิยมแลุ่ะลุ่ดแรงกระตุ้ินพนัน โดย

 • การสร้างค์วามรอบัร้้ (Gambling literacy) สร้างค์วามติระหนักเพ่�อปรับัเปลุ้่�ยนพฤติิกรรมแลุ่ะป้องกันนักพนันหน้าใหม�

 • เฝ้ึาระวังการโฆษณาหร่อชวนเลุ่�นการพนัน  

 • พัฒนาศักยภาพแลุ่ะขยายเค์ร่อข�ายนักรณรงค์์แลุ่ะเค์ร่อข�ายผ้้ได้รับัผลุ่กระทุบั เพ่�อเป็นเจ้ัาภาพร�วมในการพัฒนานโยบัาย 

  สาธารณะแลุ่ะการรณรงค์์สร้างค์วามติระหนักติ�อสังค์ม หร่อเป็นแกนนำานักรณรงค์์

 • เปิดช�องทุางการให้ค์ำาปร่กษาผ้้ประสบัปัญหาจัากการพนัน เช่�อมโยงส้�ระบับับัริการสุขภาพ โดยเฉพาะปัญหาทุางจิัติเวช  
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การจัดการปัญหาในระดับพื�นท่ี
1. พัฒนานโยบัาย มาติรการ กฎกติิกา ข้อติกลุ่งร�วม ระดับัพ่�นทุ้�หร่อชุมชน

2. พัฒนาศักยภาพเค์ร่อข�ายนักรณรงค์์เป็นค์ณะทุำางานป้องกันแก้ไขปัญหาระดับัพ่�นทุ้� 

3. ขยายชุมชน สถุานศ่กษา สถุานประกอบัการ ติลุ่อดจันชุมชนออนไลุ่น์ ค์วบัคุ์มป้องกันแก้ไขปัญหาจัากการพนัน

4. ส�งเสริมกิจักรรมพ่�นทุ้�สร้างสรรค์์ เพิ�มทุางเลุ่่อกเชิงบัวก ติลุ่อดจันการเพิ�มกิจักรรม ชุดการเร้ยนร้้ พัฒนาหลัุ่กส้ติร ส้�การเร้ยน 

 การสอนของสถุานศ่กษา 

การพัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนท่ีเข้มแข็ง
1. พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบัายเพ่�อป้องกันแลุ่ะแก้ไขปัญหาจัากการพนัน 

2. สนับัสนุนให้เกิดการม้ส�วนร�วมของภาค์ประชาชนในการเฝ้ึาระวังบัังคั์บัใช้กฎหมายเพ่�อป้องปราม 

3. ศ่กษาวิจััย พัฒนาวิชาการ เพ่�อสนับัสนุนนโยบัาย กฎหมาย มาติรการ แนวปฏิิบััติิ ติลุ่อดจันสนับัสนุนการส่�อสารสร้างค์วาม 

 ติระหนัก/ปรับัเปลุ้่�ยนพฤติิกรรม 

4. กระตุ้ิน หนุนเสริมบัทุบัาทุหน�วยงานเจ้ัาภาพหลัุ่ก หน�วยงานร�วมรับัผิดชอบั ดำาเนินการเพ่�อการป้องกันค์วบัคุ์ม

กลุ่มแผนงาน

แผนการจััดการค์วามปลุ่อดภัยแลุ่ะปัจัจััยเส้�ยงทุางสังค์ม ประกอบัด้วย 5 กลุุ่�มแผนงาน ซ่ึ่�งแติ�ลุ่ะกลุุ่�มแผนงานม้ภารกิจัโดยสังเขป 

ดังน้�

กลุ่มแผนงานการพัฒนานโยบายและสร้างเป้าหมายร่วม
1. สนับัสนุนศ้นย์อำานวยการค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนน (ศปถุ.) ดำาเนินงานติามแผนทุศวรรษแห�งค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนนโลุ่ก  

 ฉบัับัทุ้� 2 (2021-2030) ทุ้�มุ�งเน้นการลุ่ดการเส้ยช้วิติลุ่งให้ได้ค์ร่�งภายในปี 2030 ภายใต้ิแนวทุางการดำาเนินงาน 5 เสาหลัุ่ก  

 รวมถุ่งสนับัสนุนเป้าหมายการพัฒนาทุ้�ยั�งย่น (The Sustainable Development Goals: SDGs) ของรัฐบัาลุ่ทุ้�เก้�ยวข้องกับั 

 การลุ่ดอัติราผ้้เส้ยช้วิติจัากการบัาดเจั็บัจัากอุบััติิเหติุทุางถุนน แลุ่ะมุ�งเน้นสนับัสนุนการขับัเค์ลุ่่�อน “ติำาบัลุ่ขับัข้�ปลุ่อดภัย”  

 ผ�านกลุ่ไกหลัุ่กของ ศปถุ.อำาเภอ แลุ่ะ ศปถุ.อปทุ. แลุ่ะสนับัสนุนการขับัเค์ลุ่่�อนงานติามแผนแม�บัทุค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนน  

 ฉบัับัทุ้� 5 ปี พ.ศ. 2565-2570 ทุ้�มุ�งเน้นการลุ่ดการเส้ยช้วิติจัากอุบััติิเหตุิทุางถุนนลุ่งให้เหลุ่่อ 12 ติ�อแสนประชากร ซ่ึ่�งสอด 

 ค์ลุ้่องติามเป้าหมายในแผนยุทุธศาสติร์ชาติิ 20 ปี  รวมถุ่งผลัุ่กดันให้หน�วยงานทุ้�เก้�ยวข้องปฏิิบััติิติามแผนดังทุ้�กลุ่�าวมาข้างต้ิน

2. ผลัุ่กดันแลุ่ะสนับัสนุนให้การดำาเนินงานติามทิุศทุาง “แผนทุศวรรษแห�งค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนนโลุ่ก ฉบัับัทุ้� 2 (2021-2030)”  

 ของสหประชาชาติิแลุ่ะกรอบัแผนทุศวรรษค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนนของ ศปถุ. เป็นไปอย�างม้ประสิทุธิภาพ ได้แก� (1) สนับัสนุน 

 กลุ่ไกการจััดการของ ศปถุ. ทัุ�งในระดับัชาติิ จัังหวัด อำาเภอ แลุ่ะทุ้องถิุ�น แลุ่ะค์ณะอนุกรรมการ ศปถุ. ทุ้�ม้อย้� ให้สามารถุ 

 ดำาเนินงานได้อย�างม้ประสิทุธิภาพ โดยพัฒนาให้เกิดระบับักำากับัติิดติามการทุำางาน (Feedback loop) โดยเฉพาะพ่�นทุ้�เส้�ยง 

 ทุ้�ม้อุบััติิเหติุแลุ่ะการเส้ยช้วิติส้ง แลุ่ะแก้ปัญหาในกลุุ่�มเส้�ยง โดยเฉพาะผ้้ใช้รถุจัักรยานยนติ์ แลุ่ะเยาวชน ค์วบัค์้�ไปกับัการ 

 เช่�อมโยงบัทุบัาทุของหน�วยงานทุ้�เก้�ยวข้อง (2) สนับัสนุนกลุ่ไกด้านข้อม้ลุ่ MIS แลุ่ะการติิดติามกำากับั ประเมินผลุ่ (Monitoring  

 and Evaluation: M&E) ใหม้้ประสิทุธิภาพ ติลุ่อดจันการนำาปฏิิญญาสติอกโฮลุ่์ม จัากการประชุมผ้้บัริหารระดับัส้งของ 

 ทุุกประเทุศทุ้�ร�วมประชุมด้านค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนนระดับัโลุ่ก ค์รั�งทุ้� 3 (The 3rd Global Ministerial Conference on  

 Road Safety) ณ กรุงสติอกโฮล์ุ่ม ประเทุศสว้เดน สาระสำาคั์ญ 18 ข้อ /24 เพ่�อผลัุ่กดันให้บัรรลุุ่ Global Goals ในปี 2030   

 มาพัฒนาแลุ่ะปรับัปรุงการดำาเนินงานติาม 5 เสาหลัุ่ก แลุ่ะนำากรอบัทิุศทุาง 12 เป้าหมายโลุ่กเพ่�อค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนน  
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/24 Road Safety Newstizen, “เปิดสาระสำาคั์ญของปฏิิญญาสติอกโฮล์ุ่มด้านค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนนระดับัโลุ่ก ค์รั�งทุ้� 3”, (2563), 
 เข้าถุ่งได้จัาก: https://www.roadsafetynewstizen.com/2020/02/28/declaration/

 มาขับัเค์ลุ่่�อนให้หน�วยงานรับัผิดชอบัหลัุ่ก เร�งดำาเนินการอย�างเป็นร้ปธรรมแลุ่ะม้แผนในการทุำางานทุ้�ชัดเจัน (3) สนับัสนุน 

 การบัังคั์บัใช้กฎหมายเพ่�อค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนนโดยใช้เทุค์โนโลุ่ย้แลุ่ะดิจิัทัุลุ่เข้ามาเสริมให้ม้ประสิทุธิภาพ ผ�านหน�วยงาน/ 

 ค์ณะกรรมการทุ้�เก้�ยวข้อง อาทิุ ค์ณะอนุกรรมการศ้นย์ปฏิิบััติิการค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนนด้านการบัังคั์บัใช้กฎหมายจัังหวัด  

 ภายใต้ิ ศปถุ.

3. ร�วมผลุ่ักดันจัุดค์านงัดสำาค์ัญทุางนโยบัายให้เกิดกระบัวนการนโยบัายแลุ่ะกฎหมายทุ้�เก้�ยวข้องกับัการป้องกันแก้ไขปัญหา 

 อุบััติิเหตุิจัราจัร รวมถุ่งการบัังคั์บัใช้กฎหมาย แลุ่ะกระตุ้ินให้เกิดการขับัเค์ลุ่่�อนร�วมกัน แลุ่ะสร้างมาติรการเสริมการบัังคั์บัใช้ 

 กฎหมาย เพ่�อลุ่ดปัจัจััยเส้�ยงทัุ�งการด่�มแลุ้่วขับั การไม�สวมหมวกนิรภัย การขับัรถุเร็วเกินกฎหมายกำาหนด ปัญหารถุจัักรยานยนต์ิ  

 แลุ่ะการบ้ัรณาการด�านชุมชนในการติรวจัเต่ิอนการด่�มแลุ้่วขับัแลุ่ะการสวมหมวกนิรภัย กับัการค์วบัคุ์มการแพร�ระบัาดของ 

 โรค์โค์วิด-19 ในระดับัจัังหวัดแลุ่ะพ่�นทุ้� เป็นต้ิน โดยสนับัสนุนการใช้เทุค์โนโลุ่ยแ้ลุ่ะดิจิัทัุลุ่เข้ามาเสริมให้การดำาเนินงานให้ม้ 

 ประสิทุธิภาพมากข่�น

4. สนับัสนุนศ้นย์วิชาการเพ่�อค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนน (ศวปถุ.) แลุ่ะเค์ร่อข�ายภาค์้ พัฒนาข้อเสนอนโยบัายทุ้�ส�งผลุ่กระทุบัส้ง 

 จัากฐานวิชาการเสนอในการประชุมสำาค์ัญเพ่�อให้ข้อเสนอได้รับัการแก้ไข แลุ่ะการจััดเวทุ้วิชาการสาธารณะในเร่�องทุ้�เป็น 

 ประเด็นติามสถุานการณ์ทุ้�เกิดข่�น รวมถุ่งสนับัสนุนภาค้์เค์ร่อข�าย ภาค์ประชาสังค์ม ให้สนับัสนุนการขับัเค์ลุ่่�อนนโยบัายร�วม 

 กับัหน�วยงานภาค์รัฐทุ้�เก้�ยวข้อง

5. ผลัุ่กดันนโยบัายเจัาะพ่�นทุ้�เส้�ยง ประเด็นเส้�ยง แลุ่ะกลุุ่�มเส้�ยงส้งติ�อการเกิดอุบััติิเหตุิทุางถุนน เพ่�อค์วบัคุ์มค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนน  

 โดยมุ�งเน้นประเด็น รถุจัักรยานยนต์ิปลุ่อดภัย แลุ่ะลุ่ดพฤติิกรรมเส้�ยงสำาคั์ญ ค่์อ ด่�มแลุ้่วขับั ไม�สวมหมวกนิรภัย ขับัรถุเร็ว  

 เช�น การจััดการค์วามเร็ว พรบั.จัราจัรทุางบัก ฉบัับัปรับัปรุงปี 2563 รถุจัักรยานยนต์ิ รถุจัักรยานยนต์ิไฟัฟ้ัา กำาหนดรถุทุ้�ผลิุ่ติ 

 ขายต้ิองม้ค์วามเร็วไม�เกินกำาหนด การค์วบัคุ์มการปรับัแติ�งค์วามเร็วรถุ ค์วบัค้์�กับัการลุ่ดพฤติิกรรมเส้�ยง เป็นต้ิน โดยมุ�งเน้น 

 สนับัสนุนหน�วยงานทุ้�ม้ส�วนสำาคั์ญให้ดำาเนินการด้านการบัังคั์บัใช้กฎหมายในระดับัปฏิิบััติิการให้ม้ประสิทุธิภาพยิ�งข่�น แลุ่ะใน 

 ด้านการเพิ�มมาติรฐานค์วามปลุ่อดภัยในรถุสาธารณะ รถุโรงเร้ยน รถุทุัศนาจัร แลุ่ะสนับัสนุนให้เกิดระบับัขนส�งมวลุ่ชนทุ้� 

 เข้าถุ่งง�ายทัุ�วถุ่งแลุ่ะเป็นธรรม 

6. ประสานค์วามร�วมม่อกับัองค์์การอนามัยโลุ่ก องค์์กรระดับันานาชาติิ แลุ่ะหน�วยงานภาค์นโยบัายในประเทุศไทุยทุ้�หลุ่ากหลุ่าย  

 ได้แก� ศ้นย์อำานวยการค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนน สำานักงานค์ณะกรรมการสุขภาพแห�งชาติิ สำานักงานติำารวจัแห�งชาติิ กระทุรวง 

 ค์มนาค์ม กระทุรวงศ่กษาธิการ กระทุรวงการทุ�องเทุ้�ยวแลุ่ะก้ฬา กระทุรวงแรงงาน กระทุรวงสาธารณสุข องค์์กรปกค์รอง 

 ส�วนทุ้องถิุ�น กระทุรวงอุติสาหกรรม สถุาบัันการแพทุย์ฉุกเฉินแห�งชาติิ กรุงเทุพมหานค์ร สำานักงานค์ณะกรรมการสภาวิจััย 

 แห�งชาติิ ค์ณะกรรมการสุขภาพแห�งชาติิ กองทุุนเพ่�อค์วามปลุ่อดภัยในการใช้รถุใช้ถุนน แลุ่ะหน�วยงานอ่�นๆ ในการเช่�อม 

 ประสานแลุ่ะพัฒนายุทุธศาสติร์ด้านค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนนติามนโยบัายทุศวรรษค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนนของสหประชาชาติิ  

 ฉบัับัทุ้� 2 ค์.ศ. 2021 - 2030 แลุ่ะยุทุธศาสติร์ชาติิ 20 ปี

7. สนับัสนุนให้เกิดการใช้เทุค์โนโลุ่ย้ยุค์ดิจัิทุัลุ่เข้ามาช�วยเพ่�อการป้องกันแลุ่ะแก้ไขปัญหาอุบััติิเหติุทุางถุนนให้เพิ�มมากข่�น เช�น  

 การใช้กลุ้่อง CCTV ติรวจัจัับัแลุ่ะสำารวจัอัติราการสวมหมวกนิรภัย การการใช้กลุ้่องหน้ารถุเพ่�อค์วบัคุ์มพฤติิกรรมการขับัข้� 

 แลุ่ะทุำาให้สังค์มเกิดการด้แลุ่ซ่ึ่�งกันแลุ่ะกันให้เกิดการขับัข้�ทุ้�ปลุ่อดภัย การบัังคั์บัใช้กฎหมายแลุ่ะส่บัสวนสาเหตุิอุบััติิเหตุิ เพ่�อ 

 รองรับัการเปลุ้่�ยนแปลุ่งทุางด้านเทุค์โนโลุ่ยข้องโลุ่ก แลุ่ะรองรับัสถุานการณ์ทุ้�ไม�ปกติิ อาทิุ การแพร�ระบัาดของโรค์โค์วิด-19  

 เป็นต้ิน 
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กลุ่มแผนงานเครือข่ายภาคประชาชนและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
สนับัสนุนสำานักงานเค์ร่อข�ายลุ่ดอุบััติิเหตุิ ม้ลุ่นิธิเมาไม�ขับั ชมรมค์นห�วงหัว เค์ร่อข�ายหมออนามัย เค์ร่อข�ายรถุโดยสารปลุ่อดภัย 

ม้ลุ่นิธิเพ่�อผ้้บัริโภค์ เค์ร่อข�ายส่�อมวลุ่ชน เค์ร่อข�ายสังค์มออนไลุ่น์ แลุ่ะเค์ร่อข�ายภาค์ประชาชน ในการประสานงาน ขยายเค์ร่อข�าย 

แลุ่ะรณรงค์์ประชาสัมพันธ์ 

1. รณรงค์์สร้างสร้างค์วามติระหนักร้้แลุ่ะวัฒนธรรมค์วามปลุ่อดภัย ส่�อสารประชาสัมพันธ์ ให้เกิดการรับัร้้ สร้างจัิติสำาน่ก 

 ค์วามปลุ่อดภัย แลุ่ะค์วามรอบัร้้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ในกลุุ่�มเด็กแลุ่ะเยาวชน สถุานศ่กษา สถุานประกอบัการ  

 ค์รอบัค์รัว ชุมชนทุ้องถุิ�น พัฒนาให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการขับัข้�ปลุ่อดภัยแลุ่ะไม�ยอมรับัพฤติิกรรมทุ้�ไม�ถุ้กติ้อง สร้างค์วาม 

 รับัผิดชอบัร�วมติ�อปัญหาอุบััติิเหตุิให้กับัสังค์มแลุ่ะส่�อมวลุ่ชน แลุ่ะสนับัสนุนให้เกิดการเฝ้ึาระวังผ้้กระทุำาผิดกฎจัราจัรแลุ่ะส่�อสาร 

 ผ�านสังค์มออนไลุ่น์ (Social sanction) แลุ่ะเน้นส่�อสารให้ประชาชนแลุ่ะสังค์มด้แลุ่กันแลุ่ะกัน สร้างมาติรฐานของสังค์มใน 

 เร่�องวินัยจัราจัร เน้นการไม�ยอมรับัพฤติิกรรมการขับัข้�ทุ้�ไม�ปลุ่อดภัย  แลุ่ะการสร้างค์�านิยมค์วามปลุ่อดภัยในการลุ่ดอุบััติิเหตุิ  

 แลุ่ะปรับัเปลุ้่�ยนการเลุ่่อกใช้รถุโดยสารทุ้�ปลุ่อดภัย ทัุ�งรถุจัักรยานยนต์ิ รถุโดยสารสาธารณะ รถุต้้ิ รถุนักเร้ยน รถุทัุศนาจัร  

 ส�งเสริมพฤติิกรรมการใช้รถุใช้ถุนนให้ม้ค์วามปลุ่อดภัย โดยเฉพาะการลุ่ดพฤติิกรรมเส้�ยง เช�น การส�งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  

 การขับัรถุในค์วามเร็วติามทุ้�กฎหมายกำาหนด การด่�มไม�ขับั การค์าดเข็มขัดนิรภัยทุุกทุ้�นั�ง เป็นต้ิน รวมทัุ�งการส่�อสารข้อม้ลุ่ 

 แลุ่ะกรณ้อุบััติิเหติุทุางถุนนทุ้�ส�งผลุ่กระทุบัติ�อค์วามสนใจัของสังค์มแลุ่ะกลุุ่�มเป้าหมายเฉพาะ แลุ่ะนำาไปส้�การกำาหนด 

 นโยบัายสาธารณะ ติลุ่อดจันการรณรงค์์เพ่�อลุ่ดปัญหาการเกิดอุบััติิเหติุในกลุุ่�มเส้�ยงแลุ่ะกลุุ่�มเป้าหมายหลุ่ักทุ้�เป็นเด็กแลุ่ะ 

 เยาวชน แลุ่ะสนับัสนุนการเสริมสร้างวินัยจัราจัรค์วบัค์้�กับัการบัังค์ับัใช้กฎหมาย แลุ่ะสนับัสนุนการใช้เทุค์โนโลุ่ย้ทุ้�ทุันสมัย 

 เข้ามาเสริมการส่�อสารสาธารณะ เช�น Social Media ติิดตัิ�งกลุ้่องติิดรถุยนต์ิ เป็นต้ิน

2. ส�งเสริมให้เกิดผ้้นำาค์วามปลุ่อดภัย แลุ่ะสร้างผ้้นำาการเปลุ่้�ยนแปลุ่งโดยเฉพาะในกลุุ่�มเด็กแลุ่ะเยาวชน แลุ่ะม้ “มาติรการ 

 ทุางสังค์ม” “มาติรการองค์์กร” แลุ่ะ “มาติรการชุมชน” ทุ้�เอ่�อติ�อการส�งเสริมวัฒนธรรมค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนน เช�น มาติรการ 

 ส�งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของบุัค์ลุ่ากร นักเร้ยน นักศ่กษา ในองค์์กร มาติรการในการขับัข้�รถุของบุัค์ลุ่ากรหน�วยงาน เป็นต้ิน  

 รวมถุ่งขยายเค์ร่อข�ายในกลุุ่�มผ้้นำาทุางค์วามคิ์ดในสังค์มออนไลุ่น์ (Influencer) เค์ร่อข�ายรถุจัักรยานยนต์ิปลุ่อดภัย เค์ร่อข�าย 

 ผ้้ได้รับัผลุ่กระทุบั ภาค์เอกชน แลุ่ะเค์ร่อข�ายจิัติอาสา

3. ส�งเสริมการสร้างค์วามติระหนักเพ่�อป้องกันการเกิดอุบััติิเหตุิทุางถุนนโดยเฉพาะในกลุุ่�มเด็กแลุ่ะเยาวชน แลุ่ะเน้นการปลุ้่กฝัึง 

 ค์วามรอบัร้้ด้านสุขภาพ (Health literacy) แลุ่ะปลุ้่กฝัึงค์วามยับัยั�งชั�งใจัในเร่�องวินัยจัราจัรอันจัะช�วยส�งผลุ่ติ�อการม้พฤติิกรรม 

 การขบััข้�ทุ้�ด้ โดยเริ�มจัากระดบััปฐมวัย แลุ่ะสร้างโอกาสในการเช่�อมประสานผ�านกลุ่ไกของกระทุรวงศก่ษาธิการเพ่�อให้เกิด 

 ค์วามยั�งย่นของการจััดการเร้ยนร้้ในเร่�องค์วามปลุ่อดภัย

4. ส�งเสริมให้เกิดค์วามร�วมม่อ แลุ่ะม้การจััดการการส่�อสารสาธารณะในเชิงยุทุธศาสติร์ ทัุ�งด้านเน่�อหา ร้ปแบับั ช�องทุางส่�อสาร  

 ส่�อสารมวลุ่ชนติ�างๆ อาทิุ การม้แผนยุทุธศาสติร์ด้านการส่�อสารค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนน ม้การพัฒนาค์วามร้้ด้านค์วามปลุ่อดภัย 

 ทุางถุนนให้กับัส่�อสารมวลุ่ชน ส�งเสริมให้เกิด “แกนนำาแลุ่ะส่�อต้ินแบับั” แลุ่ะ “เค์ร่อข�ายส่�อ” ทุ้�ทุำางานด้านอุบััติิเหตุิทุางถุนน  

 เพิ�มการแปลุ่งสารในเร่�องค์วามปลุ่อดภัยให้หลุ่ากหลุ่าย สะดวกในการเข้าถุ่งแลุ่ะเข้าใจัง�าย ผ�านช�องทุางติ�างๆ รวมทุั�งส่�อ 

 ออนไลุ่น์ ม้การนำาเสนอแลุ่ะการเกาะติิด ในกรณ้เหตุิการณ์สำาคั์ญส�งผลุ่กระทุบัติ�อค์วามสนใจัของสังค์ม แลุ่ะกลุุ่�มเป้าหมายเฉพาะ  

 เพ่�อผลัุ่กดันให้เกิดนโยบัายสาธารณะด้านค์วามปลุ่อดภัยทุ้�เหมาะสม 

5. สนับัสนุนการดำาเนินงานในพ่�นทุ้� หนุนเสริมทุ้องถิุ�นชุมชนเข้ามาจััดระบับัเฝ้ึาระวังป้องกันอุบััติิเหตุิทุางถุนนอย�างยั�งย่น ขยาย 

 จัำานวนภาค้์เค์ร่อข�ายให้เข้ามาม้ส�วนร�วมในการดำาเนินงาน แลุ่ะพัฒนาศักยภาพภาค้์ภาค์ประชาสังค์มในการดำาเนินงาน ส�งเสริม 

 แลุ่ะสนับัสนุนองค์์กรปกค์รองส�วนทุ้องถิุ�น หน�วยงานองค์์กร ภาค์ธุรกิจั ม้ลุ่นิธิ ภาค์ประชาสังค์ม แลุ่ะส่�อมวลุ่ชนทุุกแขนง  

 ให้เข้ามาม้บัทุบัาทุ แลุ่ะม้ค์วามเข้มแข็งในการดำาเนินงานด้านค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนนเพิ�มมากข่�น  แลุ่ะมุ�งเน้นการสร้างแลุ่ะ 

 ขยายค์วามร�วมม่อกับัองค์์การปกค์รองส�วนทุ้องถิุ�นเช่�อมหน�วยงานทุ้องถิุ�นเข้ามาเป็นแนวร�วมในการสร้างแพลุ่ติฟัอร์มทุำางาน 
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 แบับัมุ�งเป้าระดับัพ่�นทุ้� เพ่�อส่�อสารในชุมชนแลุ่ะเป็นกลุ่ไกเฝึ้าระวัง เสริมสร้างการแลุ่กเปลุ่้�ยนเร้ยนร้้ ให้ทุ้องถุิ�นเห็นค์วาม 

 สำาคั์ญแลุ่ะประโยชน์ทุ้�จัะเกิดข่�น

6. ขยายค์วามร�วมม่อกับัภาค์รัฐ เอกชน ทุ้องถิุ�น ชุมชน เช�น สภาอุติสาหกรรมแห�งประเทุศไทุย สภาหอการค้์าแห�งประเทุศไทุย  

 การนิค์มอุติสาหกรรมแห�งประเทุศไทุย สมาค์มผ้้ประกอบัการรถุจัักรยานยนต์ิ หอการค้์าจัังหวัด ภาค์เอกชน แลุ่ะภาค์ประชาสังค์ม 

 แลุ่ะเค์รอ่ข�ายจัิติอาสาติ�างๆ ให้ร�วมลุ่งทุุนเพ่�อร�วมสร้างค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนนให้มากยิ�งข่�น โดยใช้โอกาสการแสดงค์วาม 

 รับัผิดชอบัติ�อสังค์มในการขยายการทุำางานร�วมกับัภาค์เอกชน

7. พัฒนาเค์ร่อข�ายเฝ้ึาระวังระดับัพ่�นทุ้� (Road Safety Watch) เพ่�อให้เป็นผ้้นำาในการให้ค์วามร้้แลุ่ะส่�อสารกับัประชาชนในพ่�นทุ้�  

 ให้ม้ค์วามร้้ ค์วามเข้าใจั ค์วามติระหนัก เพ่�อทุำาให้ประชาชนเกิดพฤติิกรรมการใช้รถุใช้ถุนนทุ้�ปลุ่อดภัย แลุ่ะร�วมกันทุำาให้ค์น 

 ไทุยม้วัฒนธรรมค์วามปลุ่อดภัยในการใช้รถุใช้ถุนน โดยการเช่�อมประสานระหว�างเค์ร่อข�ายวิชาการในระดับัภ้มิภาค์หร่อ 

 จัังหวัด กับั เค์ร่อข�ายส่�อมวลุ่ชนภ้มิภาค์ แลุ่ะเค์ร่อข�ายภาค์ประชาชนติ�างๆ 

กลุ่มแผนงานโครงสร้างและการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในระดับพื�นท่ี
1. สนับัสนุนการวางแผนงานอย�างม้ส�วนร�วม แลุ่ะการบ้ัรณาการการดำาเนินงานทุุกภาค์ส�วนทัุ�งราชการ ทุ้องถิุ�น เอกชน แลุ่ะชุมชน  

 ในการป้องกันแลุ่ะลุ่ดปัญหาอุบััติิเหติุทุางถุนนในระดับัจัังหวัด แลุ่ะขยายออกไปทุั�งระดับัอำาเภอ แลุ่ะองค์์กรปกค์รอง 

 ส�วนทุ้องถิุ�น โดยเน้นการสนับัสนุนจัังหวัดทุ้�ม้การยกระดับัการพัฒนาการลุ่ดอุบััติิเหตุิทุางถุนนทัุ�งจัังหวัด แลุ่ะสร้างนวัติกรรม 

 การป้องกันอุบััติิเหตุิทุางถุนนแลุ่ะสนับัสนุนผลุ่สัมฤทุธิ�ของการทุำางานเพ่�อลุ่ดปัญหาในพ่�นทุ้� กำากับัติิดติามผลุ่ระดับัจัังหวัด 

2. สนับัสนุนให้จัังหวัด กำาหนดนโยบัาย ติั�งเป้าหมายลุ่ดการติายจัากอุบััติิเหติุทุางถุนนแลุ่ะการลุ่ดค์วามเส้�ยงสำาค์ัญ เช�น  

 ลุ่ดอัติราการด่�มแลุ้่วขับั เพิ�มอัติราการสวมหมวกนิรภัย เป็นต้ิน แลุ่ะติิดติามประเมินผลุ่การทุำางาน โดยมุ�งเน้นพ่�นทุ้�เส้�ยง

3. สนับัสนุนกลุ่ไกการจััดการค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนนในระดบััติ�างๆ ให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะระดบััอำาเภอแลุ่ะพ่�นทุ้� เช�น ศปถุ. 

 อำาเภอ ศปถุ.อปทุ. การทุำางานระดับัอำาเภอของ สธ. ได้แก� ค์ณะกรรมการพัฒนาค์ุณภาพช้วิติอำาเภอ (พชอ.) แลุ่ะการ 

 ดำาเนินงานป้องกันอุบััติิเหตุิทุางถุนนระดับัอำาเภอ (District-Road Traffic Injury: D-RTI) เป็นต้ิน

4. ส�งเสริมผลุ่ักดันให้เกิดการสร้างแลุ่ะพัฒนาข้อเสนอนโยบัายแลุ่ะข้อปฏิิบััติิ ในระดบััจัังหวัด ระดับัอำาเภอ แลุ่ะระดับัพ่�นทุ้�  

 เสนอให้หน�วยงานทุ้�รับัผิดชอบัแก้ไขปัญหา แลุ่ะรวบัรวมเป็นข้อเสนอมายังส�วนกลุ่างเพ่�อให้เกิดการขับัเค์ลุ่่�อนนโยบัายระดับั 

 ชาติิ แลุ่ะกระติุน้ให้หน�วยงานทุ้�เก้�ยวข้องขับัเค์ลุ่่�อนเร่�องค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนนอย�างเป็นระบับั เช�น ผลุ่ักดันให้เป็นวาระ 

 ประชุมประจัำาของจัังหวัด เป็นต้ิน

5. ส�งเสริมให้ม้ผ้้เช่�อมประสาน (Change agent) ด้านค์วามปลุ่อดภัยในระดับัติ�างๆ ทุ้�ม้ศักยภาพทุ้�เหมาะสมกับัการขับัเค์ลุ่่�อน 

 งาน เพ่�อกระตุ้ิน จััดการค์วามร้้ แลุ่ะเช่�อมโยงการทุำางานของเค์ร่อข�ายให้เสริมพลัุ่งซ่ึ่�งกัน แลุ่ะขยายผลุ่การดำาเนินงาน รวมทัุ�ง 

 ยกระดับัการขับัเค์ลุ่่�อนไปส้�แผนปฏิิบััติิการระดับัจัังหวัด ระดับัอำาเภอ แลุ่ะระดับัติำาบัลุ่ โดยมุ�งเน้นพัฒนาเพิ�มในพ่�นทุ้�อำาเภอ 

 เส้�ยงแลุ่ะติำาบัลุ่ทุ้�ม้ค์วามเส้�ยง

6. สนับัสนุนค์ณะทุำางานวิชาการ ทุ้�ทุำาหน้าทุ้�เป็นทุ้�ปร่กษา กำากับัด้แลุ่ทุางด้านวิชาการแก�จัังหวัดแลุ่ะพ่�นทุ้� รวมทัุ�งการจััดเวทุ้ 

 แลุ่กเปลุ้่�ยนเร้ยนร้้ ถุอดบัทุเร้ยนการดำาเนินงานป้องกันแลุ่ะแก้ไขปัญหาอุบััติิเหตุิ เพ่�อขยายผลุ่ต้ินแบับัทุ้�ประสบัค์วามสำาเร็จั 

 ส้�พ่�นทุ้�อ่�น รวมทัุ�งประมวลุ่ผลุ่ชุดค์วามร้้ทุ้�สำาคั์ญจััดทุำาเป็นข้อเสนอ เผยแพร�ผ�านช�องทุางส่�อติ�างๆ แลุ่ะเพ่�อให้เกิดพลัุ่งในการ 

 ขับัเค์ลุ่่�อนนโยบัาย

7. เช่�อมประสานเค์ร่อข�ายเฝ้ึาระวัง (Road Safety Watch) ในระดับัพ่�นทุ้� ระหว�างนักวิชาการในระดับัภ้มิภาค์หร่อจัังหวัดของ  

 สอจัร. กับั เค์ร่อข�ายส่�อภ้มิภาค์ ให้เป็นผ้้นำาค์วามร้้แลุ่ะส่�อสารกบััประชาชน เพ่�อสร้างการม้ส�วนร�วมของสังค์มในการร�วม 

 สร้างค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนน
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8. ผลัุ่กดันให้เกิดต้ินแบับัค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนนในระดับัจัังหวัด/พ่�นทุ้� โดยสานพลัุ่งเช่�อมกับัภาค้์เค์ร่อข�ายทัุ�งภาค์รัฐ เอกชน  

 ภาค์ประชาชน ทุ้องถิุ�น เพ่�อสร้างมาติรการทุางสังค์ม มาติรการองค์์กร แลุ่ะมาติรการชุมชน ด้านค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนนในองค์์กร  

 หน�วยงาน ทุ้องถิุ�นติ�างๆ ทัุ�วประเทุศ 

9. สนับัสนุนการป้องกันแลุ่ะลุ่ดปัญหาอุบััติิเหตุิทุางถุนน โดยเน้นการพัฒนาให้เกิดกลุ่ไกการจััดการค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนนใน 

 ระดับัอำาเภอ (ศปถุ.อำาเภอ) ระดับัองค์์กรปกค์รองส�วนทุ้องถิุ�นแลุ่ะชุมชน (ศปถุ.อปทุ.) โดยผลัุ่กดันให้อำาเภอแลุ่ะทุ้องถิุ�นเห็น 

 ค์วามสำาค์ัญกับัเร่�องค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนน แลุ่ะสามารถุดำาเนินการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตินเอง พร้อมกับัม้มาติรการของ 

 ทุ้องถิุ�นแลุ่ะชุมชน

10. ส�งเสริมแลุ่ะสนับัสนุนให้เกิดการใช้ข้อม้ลุ่ “สถุานการณ์ค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนนจัังหวัด (Ranking)” เพ่�อกำากับัติิดติามการ 

 ทุำางานในระดับัจัังหวัดแลุ่ะพ่�นทุ้� เพ่�อเป้าหมายการลุ่ดการเกิดอุบััติิเหตุิทุางถุนนของจัังหวัดแลุ่ะพ่�นทุ้� ติลุ่อดจันการติิดติาม 

 ประเมินโดยให้ข้อม้ลุ่ย้อนกลัุ่บั (Feedback loop) ผ�านผ้้ว�าราชการจัังหวัด แลุ่ะผ้้บัริหารหน�วยงานทุ้�เก้�ยวข้องในจัังหวัด เพ่�อ 

 ทุำาให้เกิดการสั�งการแก้ไขปัญหาติ�อไป โดยมุ�งเน้นการแก้ไขปัญหาหลัุ่กสำาคั์ญได้แก� อุบััติิเหตุิทุ้�เกิดในกลุุ่�มผ้้ใช้รถุจัักรยานยนต์ิ  

 พฤติิกรรมเส้�ยงสำาคั์ญเช�น ด่�มแลุ้่วขับั ขับัรถุเร็ว ไม�สวมหมวกนิรภัย เป็นต้ิน โดยเน้นกระตุ้ินให้เกิดการจััดการในอำาเภอเส้�ยง  

 พ่�นทุ้�เส้�ยง

กลุ่มแผนงานการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและจัดการความรู้ด้านอุบัติเหตุจราจร
1. สนับัสนุนการสร้างองค์์ค์วามร้้ใหม�ทุ้�จัำาเป็นติ�อการพัฒนานโยบัายสาธารณะแลุ่ะการดำาเนินการทุ้�เก้�ยวข้องเร่�องของค์วาม 

 ปลุ่อดภัยทุางถุนนของประเทุศไทุย แลุ่ะสร้างงานวิจััยทุ้�สำาคั์ญติามค์วามจัำาเป็นของสถุานการณ์ อาทิุ การศ่กษาแลุ่ะวิเค์ราะห์ 

 มาติรการจััดการค์วามเร็วของประเทุศ การวิจััยเพ่�อประยุกต์ิใช้เทุค์โนโลุ่ยแ้ลุ่ะดิจิัทัุลุ่เพ่�อค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนน เช�น การ 

 สำารวจัแลุ่ะการบัังคั์บัใช้การสวมหมวกนิรภัยโดยใช้กลุ้่องวงจัรปิด การใช้เทุค์โนโลุ่ยแ้ลุ่ะดิจิัทัุลุ่สนับัสนุนการตัิ�งด�านติรวจัด่�ม 

 แลุ้่วขับั แลุ่ะการสอบัสวนอุบััติิเหตุิ เป็นต้ิน

2. สนับัสนุนการศ่กษาวิจััยเชิงลุ่่ก เพ่�อค้์นหาแนวทุางในการทุำางานเพ่�อให้สามารถุบัรรลุุ่เป้าหมายการลุ่ดอุบััติิเหตุิแลุ่ะการเส้ย 

 ช้วิติจัากอุบััติิเหติุทุางถุนนได้มากยิ�งข่�น เช�น ศ่กษาพลุ่วัติทุางเศรษฐกิจัสังค์มแลุ่ะวัฒนธรรมทุ้�ส�งผลุ่ติ�อพฤติิกรรมการใช้รถุ 

 จัักรยานยนต์ิของค์นไทุย อุบััติิเหตุิรถุจัักรยานยนต์ิในกลุุ่�มธุรกิจัจััดส�งอาหาร (Food rider) การเข้าถุ่งแลุ่ะการม้บัริการขนส�ง 

 มวลุ่ชนสาธารณะกับัการใช้ยานพาหนะส�วนตัิว การค้์นหากลุ่วิธ้ป้องกันแลุ่ะแก้ไขอุบััติิเหตุิทุางถุนนทุ้�เหมาะสมกับับัริบัทุของ 

 พ่�นทุ้�/ภ้มิภาค์/วัฒนธรรม เป็นต้ิน

3. พัฒนาฐานข้อม้ลุ่สำารวจัพฤติิกรรมเส้�ยงหลัุ่กของผ้้ใช้รถุใช้ถุนนระดับัจัังหวัดทุ้�ม้ค์วามติ�อเน่�องแลุ่ะค์รอบัค์ลุุ่มพ่�นทุ้�ทัุ�วประเทุศ 

 อย�างเป็นระบับัโดยเน้นการใช้เทุค์โนโลุ่ย้แลุ่ะดิจิัทัุลุ่ รวมถุ่งการจััดทุำารายงานสถุานการณ์อุบััติิเหตุิทุางถุนนของประเทุศไทุย 

 เป็นประจัำาทุุกปี ติลุ่อดจันการยกระดบััการเฝึ้าระวังแลุ่ะติิดติามสถุานการณค์์วามปลุ่อดภัยทุางถุนนใหค้์รอบัค์ลุุ่มถุง่ปัจัจััย 

 สำาคั์ญติ�างๆ ทุ้�เก้�ยวข้อง เช�น การใช้รถุใช้ถุนนทุ้�มากข่�นในกลุุ่�มธุรกิจัจััดส�งอาหาร (Food rider) กลุุ่�มธุรกิจัขนส�งสินค้์าแลุ่ะบัริการ

4. ส�งเสริมการใช้ประโยชน์จัากข้อม้ลุ่แลุ่ะองค์์ค์วามร้้ในการวางแผนพัฒนายุทุธศาสติร์แลุ่ะดำาเนินมาติรการแก้ไขปัญหาอุบััติิเหตุิ 

 จัราจัรทัุ�งในระดับัประเทุศ ระดับัภ้มิภาค์ ระดับัจัังหวัด แลุ่ะระดับัพ่�นทุ้� อย�างม้ประสิทุธิภาพแลุ่ะเป็นร้ปธรรม รวมถุ่งพัฒนา 

 กระบัวนการนำาเสนอข้อม้ลุ่ค์วามร้้ส้�กลุุ่�มเป้าหมายเฉพาะให้ม้ประสิทุธิภาพ เช�น ข้อเสนอเชิงนโยบัาย จััดทุำาข้อม้ลุ่แลุ่ะเอกสาร 

 ประกอบัการประชุม ศปถุ.จัังหวัด ศปถุ.อำาเภอ ศปถุ.อปทุ. แลุ่ะการจััดเวทุ้ร�วมกับัส่�อมวลุ่ชน เป็นต้ิน

5. สนับัสนุนการติิดติามประสิทุธิภาพของมาติรการหลัุ่กติ�างๆ แลุ่ะสนับัสนุนให้เกิดกลุ่ไกการกำากับัติิดติามการดำาเนินงานของ  

 ศปถุ. ให้ม้ระบับัสะทุ้อนกลัุ่บั (Feedback loop) แลุ่ะเน้นการพัฒนาศักยภาพให้กับัเจ้ัาหน้าทุ้�ผ้้ปฏิิบััติิงานให้ม้ค์วามร้้ค์วาม 

 สามารถุแลุ่ะทุำางานได้อย�างม้ประสิทุธิภาพ ทุั�งส�วนกลุ่างแลุ่ะระดับัพ่�นทุ้� รวมไปถุ่งสะทุ้อนกลุ่ับัให้กับัสังค์มแลุ่ะสาธารณะ 

 ได้รับัร้้ผ�านแกนนำานักวิชาการแลุ่ะภาค้์เค์ร่อข�ายในพ่�นทุ้� 
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6. สนับัสนุนให้เกิดการจััดการค์วามร้้แลุ่ะพัฒนาชุดค์วามร้้ แปลุ่งองค์์ค์วามร้้ให้เป็นค้์�ม่อแลุ่ะเค์ร่�องม่อ (Toolkits) ทุ้�พร้อมนำาไป 

 ปฏิิบััติิติามแลุ่ะขยายผลุ่ แลุ่ะเพ่�อสร้างค์วามรอบัร้้ทุางสุขภาพด้านค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนน (Health literacy) ผ�านช�องทุาง  

 หร่อ Platform ออนไลุ่น์ รวมไปถุ่งเพ่�อการส่�อสารสาธารณะ โดยมุ�งเน้นการสร้างแลุ่ะรวบัรวมองค์์ค์วามร้้แลุ่ะข้อม้ลุ่จัากทุ้� 

 ติ�างๆ  จััดทุำาเป็นฐานข้อม้ลุ่ด้านอุบััติิเหตุิทุางถุนน แปลุ่งเป็นข�าวสาร แลุ่ะส่�อสารไปในช�องทุางทุ้�เหมาะสมให้กับักลุุ่�มเป้าหมาย  

 ทัุ�งระดับันโยบัาย ระดับัปฏิิบััติิ ส่�อมวลุ่ชน แลุ่ะภาค์ประชาสังค์ม

7. สนับัสนุนให้เกิดกลุ่ไกการขับัเค์ลุ่่�อนงานวิชาการในระดับัพ่�นทุ้� ทุ้�สอดค์ลุ้่องกับัค์วามต้ิองการแลุ่ะปัญหาของพ่�นทุ้� เพ่�อให้การ 

 แก้ไขปัญหานั�นบันฐานวิชาการ ผสานด้วยการสร้างกระบัวนการม้ส�วนร�วมของประชาชนในพ่�นทุ้� หน�วยงานองค์์กร ทุ้องถิุ�น  

 ภาค้์เค์ร่อข�าย แลุ่ะผ้้ม้ส�วนได้ส�วนเส้ย 

8. จััดประชุมวิชาการเร่�องค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนนระดับัชาติิ เป็นประจัำาทุุกสองปี โดยสร้างค์วามร�วมม่อ แลุ่ะค์วามเป็นเจ้ัาของ 

 ร�วมระหว�างหน�วยงานทุ้�เก้�ยวข้องทัุ�งภาค์รัฐเอกชนแลุ่ะประชาสังค์ม

 

กลุ่มแผนงานการลดปัญหาจากการพนัน
1. สนับัสนุนการพัฒนาวิชาการแลุ่ะระบับัข้อม้ลุ่ เพ่�อสนับัสนุนส�งเสริมให้เกิดเร้ยนร้้เทุ�าทัุนติ�อสถุานการณ์ แลุ่ะติระหนักถุ่งปัญหา 

 แลุ่ะผลุ่กระทุบัติ�อสุขภาพ สังค์มแลุ่ะเศรษฐกิจั แลุ่ะป้องกันนักพนันหน้าใหม� ทุ้�มุ�งดำาเนินการ ดังน้�

 • สร้างค์วามร้้ โดยการสนับัสนุนทุุนวิจััย 4 มิติิ ได้แก� อุปสงค์์ อุปทุาน ผลุ่กระทุบั แลุ่ะมาติรการทุางกฎหมาย หร่อการ 

  ศ่กษาวิจััยเชิงลุ่่กเฉพาะกลุุ่�มเป้าหมายสำาคั์ญ เช�น กลุุ่�มเด็กแลุ่ะเยาวชน กลุุ่�มผ้้ส้งอายุ กลุุ่�มแรงงาน กลุุ่�มเปราะบัาง ติลุ่อด 

  จันการศ่กษาเชิงลุ่่กเฉพาะประเภทุการพนัน ได้แก� การพนันในงานบุัญประเพณ้ การพนันออนไลุ่น์ การพนันก้ฬา 

 • เผยแพร�องค์์ค์วามร้้ ผ�านทุางเว็บัไซึ่ติ์ www.gamblingstudy-th.org รวมทุั�งเฟัซึ่บัุ�ก “ศ้นย์ศ่กษาปัญหาการพนัน”  

  จัุลุ่สาร “ทุันเกม” เวทุ้เสวนาวิชาการ ประชุมวิชาการพนัน เพ่�อเผยแพร�ผลุ่งานวิจััย องค์์ค์วามร้้ ติ�อสาธารณะแลุ่ะ 

  ส่�อสารมวลุ่ชน รวมทัุ�งเป็นข้อม้ลุ่สำาคั์ญทุ้�ภาค้์เค์ร่อข�ายนำาไปใช้วางแผนขับัเค์ลุ่่�อนงาน

2. พัฒนาเค์ร่อข�ายนักรณรงค์์แลุ่ะขยายเค์ร่อข�ายผ้้ได้รับัผลุ่กระทุบัให้ม้ส�วนร�วมในการพัฒนานโยบัายสาธารณะ มาติรการ  

 กฎกติิกา ข้อติกลุ่งร�วม ระดับัพ่�นทุ้�หร่อชุมชน แลุ่ะการรณรงค์์สร้างค์วามติระหนักติ�อสังค์ม เพ่�อมุ�งส้�การลุ่ดผลุ่กระทุบัติ�อ 

 กลุุ่�มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย�างยิ�งเด็กแลุ่ะเยาวชน มุ�งเน้นการดำาเนินการ ดังน้�

 • พัฒนาเค์ร่อข�ายทุ้�ม้อย้�เดิมพร้อมทัุ�งขยายพ่�นทุ้�การทุำางาน เช�น ชุมชน สถุานศ่กษา สถุานประกอบัการ ติลุ่อดจันชุมชน 

  ออนไลุ่น์แลุ่ะหน�วยงานทุ้�เก้�ยวข้อง เพ่�อสนับัสนุนนโยบัาย มาติรการติ�างๆ ให้เกิดการค์วบัคุ์มทุางด้านอุปทุาน การลุ่ด 

  อุปสงค์์ แลุ่ะการลุ่ดปัญหาจัากการพนัน ติลุ่อดจันการสนับัสนุนให้เกิดกลุ่ไกการทุำางานเพ่�อแก้ไขปัญหาจัากการพนัน 

  ในระดับัชาติิ

 • ส่�อสารรณรงค์์สร้างกระแสสังค์มให้เกิดการต่ิ�นตัิว ติระหนักถุ่งผลุ่กระทุบัทุ้�เกิดข่�นจัากปัญหาการพนัน แลุ่ะม้ส�วนร�วม 

  ในการช�วยส่�อสารลุ่ดปัญหาจัากการพนัน รวมถุ่งการสร้างค์วามรอบัร้้ (Gambling Literacy) ในการปรับัเปลุ้่�ยนพฤติิกรรม 

  แลุ่ะป้องกันนักพนันหน้าใหม� 

 • กลุ่ไกการเฝ้ึาระวังการโฆษณาหร่อการเชิญชวนพนันจัากหลุ่ากหลุ่ายช�องทุาง โดยเฉพาะช�องทุางออนไลุ่น์ เพราะเข้าถุ่ง 

  ง�ายแติ�ค์วบัคุ์มได้ยาก ซ่ึ่�งอาจัส�งผลุ่กระทุบัติ�อการเพิ�มพ่�นทุ้�การพนันหร่อเกิดนักพนันหน้าใหม� เพ่�อเป็นข้อม้ลุ่สำาคั์ญใน 

  การนำาไปส่�อสาร สร้างการม้ส�วนร�วมของสังค์ม เพ่�อสร้างกลุ่ไกป้องกันแลุ่ะลุ่ดผลุ่กระทุบัจัากการพนัน 

 • พัฒนาเค์ร่�องม่อสร้างค์วามเทุ�าทัุนแลุ่ะลุ่ดผลุ่กระทุบัจัากการพนัน เช�น หลัุ่กส้ติร ชุดการเร้ยนร้้หร่อกิจักรรม เพ่�อใช้เป็น 

  ส่�อการเร้ยนการสอนของสถุานศ่กษา รวมทุั�งเปิดช�องทุางการให้ค์ำาปร่กษาผ้้ประสบัปัญหาจัากการพนัน เช่�อมโยงส้� 

  ระบับับัริการสุขภาพ โดยเฉพาะปัญหาทุางจิัติเวช  
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64 สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

แนวทางการบูรณาการ 

1. ร�วมในกระบัวนการพัฒนาแนวทุางการส�งเสริมการม้วิถุ้ช้วิติสุขภาวะทัุ�ง 4 มิติิ ทุ้�ค์รอบัค์ลุุ่มการจััดการค์วามร้้ การบัริหาร 

 ภาค้์เค์ร่อข�าย เพ่�อสนับัสนุนกลุ่ไกการทุำางานเชิงพ่�นทุ้� องค์์กร กลุุ่�มประชากร แลุ่ะระบับับัริการสุขภาพ ให้เป็นฐานการขยาย 

 ผลุ่แลุ่ะขับัเค์ลุ่่�อนงานสร้างเสริมสุขภาพแบับับ้ัรณาการทุ้�ติอบัสนองติ�อเป้าหมายเชิงยุทุธศาสติร์ของ สสส.

2. พัฒนาช�องการการบั้รณาการงานร�วมระหว�างภาค์้เค์ร่อข�ายหลุ่ักของ สสส. ระหว�างภาค์้เค์ร่อข�ายภายนอก สสส. แลุ่ะ 

 ระหว�างแผนเชิงประเด็น แผนเชิงพ่�นทุ้� แผนเชิงระบับัแลุ่ะกลุ่ไก แลุ่ะแผนกลุุ่�มประชากร แลุ่ะระบับัแลุ่ะสนับัสนุนติ�างๆ ของ  

 สสส. เพ่�อให้เกิดการแลุ่กเปลุ้่�ยนเร้ยนร้้ แลุ่ะร�วมสนับัสนุนเป้าหมายการลุ่ดอุบััติิเหตุิทุางถุนนร�วมกันในทุุกระดับั

3. บ้ัรณาการงานร�วมกับัหน�วยงานภาค์นโยบัาย เช�น กรมส�งเสริมการปกค์รองทุ้องถิุ�น กรมการปกค์รอง เพ่�อขยายการทุำางาน 

 ในระดับัอำาเภอแลุ่ะองค์์กรปกค์รองส�วนทุ้องถิุ�น เช�น การขับัเค์ลุ่่�อนติำาบัลุ่ขับัข้�ปลุ่อดภัย เป็นต้ิน 

4. เช่�อมประเด็นการทุำางานเพ่�อลุ่ดปัจัจััยเส้�ยงทุั�ง เหลุ่้า บัุหร้� ยาเสพติิด อุบััติิเหติุทุางถุนน แลุ่ะการพนัน ผ�านเค์ร่อข�าย 

 สถุาบัันอุดมศ่กษา เค์ร่อข�ายนักวิชาการระดับัภ้มิภาค์ โดยเน้นการกำาหนดเป้าหมาย/กรอบังาน (Framework) ร�วมกัน  

 การส�งติ�อชุดค์วามร้้ เค์ร่�องม่อแลุ่ะค้์�ม่อ ต้ินแบับัการทุำางาน ทุ้�เน้นยกระดับัสุขภาวะของกลุุ่�มเป้าหมาย แลุ่ะพัฒนาให้เกิดวิธ้การ  

 (How) รวมถุ่งการร�วมขับัเค์ลุ่่�อนให้เกิดต้ินแบับัการทุำางานหร่อการขับัเค์ลุ่่�อนนโยบัายสาธารณะ 

5. สร้างพ่�นทุ้�แลุ่กเปลุ่้�ยนเร้ยนร้้ร�วมกันระหว�างภาค์้หลุ่ักสนับัสนุนงานให้สถุานประกอบัการ นิค์มอุติสาหกรรม หน�วยงาน 

 องค์์กรภาค์เอกชน ดำาเนินการเร่�องสถุานประกอบัการปลุ่อดเหลุ้่า ปลุ่อดบุัหร้� แลุ่ะม้มาติรการองค์์กรเพ่�อค์วามปลุ่อดภัยทุาง 

 ถุนน โดยเน้นให้เกิดการจััดทุำาฐานข้อม้ลุ่ร�วมกัน ทัุ�งชุดค์วามร้้ ค้์�ม่อ เค์ร่�องม่อสนับัสนุน เพ่�อร�วมพัฒนาแนวทุางการขยายผลุ่ 

 แลุ่ะสร้างค์วามยั�งย่นในการทุำางานในภาค์เอกชน แลุ่ะสถุานศ่กษาติามแติ�ลุ่ะช�วงวัย   

6. เช่�อมภาค้์เค์ร่อข�ายหลัุ่กทุ้�ดำาเนินการในกลุุ่�มเค์ร่อข�ายติ�างๆ ได้แก� เค์ร่อข�าย สอจัร. ศ้นย์พัฒนาเด็กเล็ุ่ก อสม. หมออนามัย  

 เค์ร่อข�ายเหย่�อเมาแลุ้่วขับั แลุ่ะวัด ในการสนับัสนุนให้เกิดการแลุ่กเปลุ้่�ยนเร้ยนร้้ร�วมกัน แลุ่ะร�วมกำาหนดแนวทุางบ้ัรณาการ 

 งานร�วมกัน
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65สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

ภาคนโยบาย
ศูนัย์อำ�นัวยก�รคว�มปลอดภัยทุ�งถนันั กองบูรณ�ก�รคว�มปลอดภัยทุ�งถนันั กรมป้องกันัและบรรเทุ�สำ�ธิ�รณภัย 
กระทุรวงมห�ดไทุย สำำ�นัักง�นัตำ�รวจแห่งช�ติ ตำ�รวจภูธิรภ�ค กองทุุนัเพื�อคว�มปลอดภัยในัก�รใช้รถใช้ถนันั กรมก�รขนัส่ำงทุ�งบก 
กรมทุ�งหลวง กรมทุ�งหลวงชนับทุ กระทุรวงคมนั�คม กรมคุมประพฤติ กระทุรวงยุติธิรรม กรมส่ำงเสำริมก�รปกครองทุ้องถิ�นั 
กรมก�รปกครอง สำถ�บันัก�รแพทุย์ฉุกเฉินัแห่งช�ติ กองป้องกันัก�รบ�ดเจ็บ กรมควบคุมโรค กองสำ�ธิ�รณสุำขฉุกเฉินั 
กระทุรวงสำ�ธิ�รณสุำข สำำ�นัักก�รจร�จรและขนัส่ำง กรุงเทุพมห�นัคร กรมประช�สัำมพันัธ์ิ กระทุรวงแรงง�นั กระทุรวงอุตสำ�หกรรม

ภาควิชาการ
ศูนัย์วิช�ก�รเพื�อคว�มปลอดภัยทุ�งถนันั คณะทุำ�ง�นัสำนัับสำนุันัก�รป้องกันัอุบัติเหตุจร�จรระดับจังหวัด โรงพย�บ�ลขอนัแก่นั 
มูลนิัธิิไทุยโรดส์ำ สำถ�บันัเทุคโนัโลย่แห่งเอเช่ย 

ภาคประชาสังคม
มูลนิัธิิเม�ไม่ขับ ชมรมคนัห่วงหัว เครือข่�ยเหยื�อเม�แล้วขับ มูลนิัธิิเพื�อผู้บริโภค สำำ�นัักง�นัเครือข่�ยลดอุบัติเหตุ 
สำม�คมเครือข่�ยหมออนั�มัยวิช�ก�ร มูลนิัธิิเครือข่�ยหมออนั�มัย สัำนันิับ�ตเทุศบ�ลแห่งประเทุศไทุย สำม�คมองค์ก�รบริห�รส่ำวนั
ตำ�บลแห่งประเทุศไทุย สำถ�บันัพัฒนั�องค์กรเอกชนั บริษัทุ กล�งคุ้มครองผู้ประสำบภัยจ�กรถ จำ�กัด สืำ�อมวลชนั 
ภ�คธุิรกิจเอกชนัต่�งๆ

ภาคนโยบาย
กระทุรวงก�รพัฒนั�สัำงคมและคว�มมั�นัคงของมนุัษย์ โดยเฉพ�ะกรมกิจก�รเด็กและเย�วชนั กรมพินิัจและคุ้มครองเด็กและเย�วชนั 
กระทุรวงยุติธิรรม กระทุรวงสำ�ธิ�รณสุำข โดยเฉพ�ะกรมสุำขภ�พจิต กระทุรวงมห�ดไทุย กระทุรวงดิจิทัุลเพื�อเศรษฐกิจและสัำงคม 
กระทุรวงศ้กษ�ธิิก�ร กระทุรวงวัฒนัธิรรม สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเส่ำยง กิจก�รโทุรทัุศน์ัและกิจกรรมโทุรคมนั�คม
แห่งช�ติ สำำ�นัักง�นัตำ�รวจแห่งช�ติ ก�รก่ฬ�แห่งประเทุศไทุย

ภาควิชาการ
ศูนัย์ศ้กษ�ปัญห�ก�รพนัันั คณะเศรษฐศ�สำตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทุย�ลัย

ภาคประชาสังคม
มูลนิัธิิรณรงค์หยุดพนัันั มูลนิัธิิช�ยหญิงก้�วไกลเพื�อสัำงคม สำม�คมเครือข่�ยงดเหล้�และลดปัจจัยเส่ำ�ยงต่อสุำขภ�พ 
เครือข่�ยคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่�ยเย�วชนัลดปัจจัยเส่ำ�ยง เช่นั สำถ�บันัยุวทัุศน์ัแห่งประเทุศไทุย เครือข่�ยเด็กรุ่นัใหม่ไม่พนัันั 
เครือข่�ยเพื�อนัเย�วชนัเพื�อก�รพัฒนั� สำภ�เด็กและเย�วชนัแห่งประเทุศไทุย สำม�คมผู้บำ�เพ็ญประโยชน์ัแห่งประเทุศไทุย 
ในัพระบรมร�ชินูัปถัมภ์ เครือข่�ยเด็กรุ่นัใหม่ไม่พนัันั เครือข่�ยเพื�อนัเย�วชนัเพื�อก�รพัฒนั�

ภาคีด้าน
ความปลอดภัย

ทางถนน

ภาคีด้าน
การลดปัญหา
จากการพนัน

ภาคีหลัก

แผนการจััดการค์วามปลุ่อดภัยแลุ่ะปัจัจััยเส้�ยงทุางสังค์ม ม้ภาค์้หลุ่ักทุั�งภาค์้ภาค์นโยบัาย ภาค์วิชาการ แลุ่ะภาค์ประชาสังค์ม 

ร�วมสนับัสนุนงาน ดังน้�

งบประมาณ กลุ่มแผนงานการพัฒนานโยบายและสร้างเป้าหมายร่วม 
กลุ่มแผนงานเครือข่ายภาคีภาคประชาชนและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
กลุ่มแผนงานโครงสร้างและการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในระดับพื�นที่
กลุ่มแผนงานการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและจัดการความรู้
ด้านความปลอดภัยทางถนน
กลุ่มแผนงานการลดปัญหาจากการพนัน
การพัฒนาและบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ
รวม

หน่วย : ล้านบาท
35.00
75.00
80.00

18.00

25.00
2.00

235.00
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แผน 4
แผนควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
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สรุปสถานการณ์ และแนวโน้มท่ีเก่ียวข้อง

1. สถานการณ์ และแนวโน้มท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพจิต

ในปี 2563 จันถุ่งปัจัจุับััน ทัุ�วโลุ่กเผชิญกับัการแพร�ระบัาดของโรค์โค์วิด-19 เช�นเด้ยวกับัประเทุศไทุยซ่ึ่�งม้การแพร�ระบัาดมาอย�าง 

ติ�อเน่�อง สถุานการณ์ดังกลุ่�าวส�งผลุ่ติ�อสุขภาพจิัติของค์นไทุยทัุ�งทุางติรงแลุ่ะทุางอ้อม จัากข้อม้ลุ่ของสำานักงานสถิุติิแห�งชาติิทุ้�ได้

ดำาเนินการสำารวจัสุขภาพจิัติ (ค์วามสุข) ของค์นในประเทุศไทุย โดยได้ม้การเก็บัรวบัรวมข้อม้ลุ่ไปพร้อมกับัการสำารวจัภาวะเศรษฐกิจั 

แลุ่ะสังค์มของค์รัวเร่อน พ.ศ. 2563 พบัว�าค์นไทุยม้ค์ะแนนสุขภาพจัิติเฉลุ่้�ยอย้�ทุ้� 33.53 ค์ะแนน ซึ่่�งยังอย้�ในเกณฑ์์มาติรฐาน 

ทุ้�กำาหนดไว้สำาหรับัสุขภาพจิัติของค์นทัุ�วไป (27.01-34.00 ค์ะแนน) แติ�จัากรายงานค์วามสุขโลุ่กปี 2021 (World Happiness 

Report 2021) ซ่ึ่�งได้รับัค์วามสนับัสนุนโดยองค์์การสหประชาชาติิเป็นประจัำาทุุกปี เพ่�อวัดค์�าเฉลุ้่�ยค์วามสุขในรอบั 3 ปีทุ้�ผ�านมานั�น 

พบัว�า ในปี 2561 ประชาชนไทุยม้ค์วามสุขอย้�ในลุ่ำาดับัทุ้� 46 แติ�ผลุ่สำารวจัไนปี 2564 ประเทุศไทุยปรับัลุ่งไปอย้�ในลุ่ำาดับัทุ้� 52 

(จัากผลุ่การสำารวจักว�า 150 ประเทุศ) สะทุ้อนให้เห็นว�า แนวโน้มค์วามสุขของประชาชนในประเทุศไทุยลุ่ดลุ่ง แลุ่ะหากเทุ้ยบัข้อม้ลุ่ 

ปี 2564 กับัค์�าเฉลุ้่�ยของปีทุ้�ผ�านๆ มาเพ่�อวัดผลุ่กระทุบัจัากโรค์ระบัาดโค์วิด-19 พบัว�า 1 ใน 3 ของประเทุศทุ้�ทุำาการสำารวจัทัุ�งหมด 

ประชาชนม้ “อารมณ์ แลุ่ะ ค์วามร้้ส่กด้านลุ่บั เพิ�มข่�นอย�างม้นัยสำาค์ัญ” จัากสถุานการณ์ดังกลุ่�าวสะทุ้อน ปัญหาสุขภาพจัิติ 

ของประชาชน ทุ้�ม้สาเหตุิจัากการประชาชน ไม�สามารถุปรับัตัิวติ�อค์วามเปลุ้่�ยนแปลุ่งทุ้�กระทุบัติ�อการดำารงช้วิติในหลุ่ายด้านทัุ�ง

ในระดับัวิถุ้ช้วิติแลุ่ะโค์รงสร้าง เช�น ปัญหาค์วามเค์ร้ยดจัากปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะการแพร�ระบัาดของโรค์โค์วิด ค์วามเค์ร้ยด

ทุางเศรษฐกิจัจัากการทุำามาเลุ้่�ยงช้พ หร่อค์วามเค์ร้ยดจัากการอย้�ในสิ�งแวดลุ่้อมทุ้�ยำ�าแย� หร่อค์วามเค์ร้ยดจัากค์วามสัมพันธ์ทุาง 

สังค์มทุ้�ขัดแย้ง ขาดพลัุ่งเก่�อก้ลุ่ของค์รอบัค์รัว ชุมชน แลุ่ะสังค์ม

 

ภายหลัุ่งสถุานการณ์การระบัาดของโรค์โค์วิด-19  ซ่ึ่�ง “เป็นตัิวกระตุ้ิน” ทุ้�ส�งผลุ่กระทุบัอย�างรุนแรงติ�อสภาวะทุางเศรษฐกิจั สังค์ม 

สภาพแวดลุ่้อม รวมถุ่งการเปลุ่้�ยนแปลุ่งทุางเทุค์โนโลุ่ย้อย�างฉับัพลุ่ัน (Digital Disruption) ทุ้�ส�งผลุ่ติ�อการปรับัเปลุ่้�ยนวิถุ้ช้วิติ 

พฤติิกรรม ทัุศนค์ติิ ซ่ึ่�งสิ�งเหลุ่�าน้�มาพร้อมกับัค์วามทุ้าทุายจัากภัยเง้ยบั ค่์อ “ค์วามเค์ร้ยด ค์วามวิติกกังวลุ่ แลุ่ะภาวะซ่ึ่มเศร้า” 

แลุ่ะอาจันำาไปส้�สถุานการณ์การฆ�าติัวติายทุ้�เพิ�มข่�นของค์นไทุยได้ ดังนั�น การดำาเนินงานเพ่�อติอบัสนองติ�อผลุ่กระทุบัดังกลุ่�าว  

ค์วรม้การสร้างเสริมสุขภาพจิัติทุ้�ค์รอบัค์ลุุ่มถุ่งเร่�องการส�งเสริม เฝ้ึาระวัง แลุ่ะป้องกัน ให้ประชาชนม้ภ้มิคุ้์มกันแลุ่ะม้ค์วามเข้มแข็ง 

ทุางจิัติใจั (Resilience) ในการรับัม่อกับัผลุ่กระทุบัจัากสถุานการณ์ติ�าง ๆ  ทัุ�งในระดับับุัค์ค์ลุ่ ค์รอบัค์รัว ชุมชน โดยมุ�งเน้นการสาน 

เสริมพลุ่ังค์วามร�วมม่อของภาค์ส�วนติ�างๆ ทุ้�จัะเป็นกุญแจัสำาค์ัญทุำาให้ประชาชนม้ค์วามยด่หยุ�นในการปรับัติัวเข้าส้�ช้วิติวิถุ้ใหม� 

(New Normal) ซึ่่�งแนวทุางการสร้างเสริมสุขภาพจัติิให้แก�ประชาชนกลุุ่�มเส้�ยงติ�อการเกิดปัญหาสุขภาพจัติิในปัจัจัุบััน จัำาเป็น 

ต้ิองม้ทัุ�งมิติิการสร้างค์วามติระหนักร้้เทุ�าทัุน แลุ่ะค์วามสามารถุในการรับัม่อการเปลุ้่�ยนแปลุ่ง แลุ่ะการจััดการปัจัจััยแวดลุ้่อมทุาง 

เศรษฐกิจั สิ�งแวดลุ้่อม การพัฒนากลุ่ไกทุางสังค์ม เพ่�อเก่�อหนุนให้เกิดสุขภาวะจิัติทุ้�เข้มแข็ง
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2. สถานการณ์ และแนวโน้มท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมกับสุขภาพ

ส่ถานการณ์ในภาพิรวมค่ณภาพิอากาศของป้ระเที่ศไที่ยส่ำาหรับปี้ 2563 ด้ข่�นกว�าปีทุ้�ผ�านมา ประกอบักับัสถุานการณ์การแพร� 

ระบัาดของโรค์โค์วิด-19 ทุำาให้กิจักรรมอันก�อให้เกิดมลุ่พิษทุางอากาศลุ่ดลุ่งในทุุกภาค์ส�วน โดยเฉพาะในภาค์การจัราจัรขนส�ง  

โดยปริมาณการใช้นำ�ามันสำาเร็จัร้ปของประเทุศในปี 2563 ลุ่ดลุ่งจัากปีก�อนหน้าร้อยลุ่ะ 12 การใช้พลัุ่งงานไฟัฟ้ัาลุ่ดลุ่งร้อยลุ่ะ 3 

การเผาในทุ้�โลุ่�งลุ่ดลุ่ง โดยติรวจัพบัจัุดค์วามร้อนลุ่ดลุ่งร้อยลุ่ะ 7 ภาค์อุติสาหกรรมลุ่ดกำาลุ่ังการผลุ่ิติแลุ่ะปิดกิจัการเพิ�มมากข่�น 

ติ�อเน่�องมาจัากสภาพเศรษฐกิจัของโลุ่กทุ้�ขยายตัิวลุ่ดลุ่ง อย�างไรก็ติาม มลุ่พิษทุางอากาศทุ้�ยังเกินค์�ามาติรฐาน ได้แก� ฝุ่ึนลุ่ะออง 

ขนาดไม�เกิน 2.5 ไมค์รอน (PM2.5) ฝุ่ึนลุ่ะอองขนาดไม�เกิน 10 ไมค์รอน (PM10) ก�าซึ่โอโซึ่น (O3) แลุ่ะสารอินทุร้ย์ระเหยง�าย 

(VOCs)

 

ขณะทุ้�พ่�นทุ้�กรุงเทุพมหานค์รแลุ่ะปริมณฑ์ลุ่ สถุานการณ์ปัญหาฝึุ่นลุ่ะออง PM2.5 ปี 2563 อย้�ในช�วง 20-25 มค์ก./ลุ่บั.ม. 

ลุ่ดลุ่งกว�าปี 2562 ค์�าเฉลุ้่�ยทัุ�ง 6 จัังหวัด(กรุงเทุพมหานค์ร นนทุบุัร้ สมุทุรปราการ นค์รปฐม ปทุุมธาน้ แลุ่ะสมุทุรสาค์ร) 23 มค์ก./

ลุ่บั.ม. (ลุ่ดลุ่งจัากปี 2562 ร้อยลุ่ะ 12) ทัุ�งน้�สถุานการณ์คุ์ณภาพอากาศในพ่�นทุ้�กรุงเทุพมหานค์รแลุ่ะปริมณฑ์ลุ่ม้แนวโน้มด้ข่�น

สำาหรับัพ่�นทุ้�ภาค์เหน่อ สถุานการณ์ปัญหาฝุ่ึนลุ่ะออง PM2.5 ปี 2563 ยังม้ค์วามรุนแรงกว�าปี 2562 เล็ุ่กน้อย จัำานวนวันทุ้�ฝุ่ึนลุ่ะออง 

เกินค์�ามาติรฐาน 112 วัน ซ่ึ่�งเทุ�ากับัปี 2562 จุัดค์วามร้อนสะสมม้ค์�า 88,855 จุัด (ลุ่ดลุ่งจัากปี 2562 ร้อยลุ่ะ 2) ปริมาณฝุ่ึนลุ่ะออง 

ขนาดเล็ุ่กเฉลุ้่�ย 24 ชั�วโมงส้งสุด 366 มค์ก./ลุ่บั.ม. (เพิ�มข่�นจัากปี 2562  ร้อยลุ่ะ 4) สาเหตุิหลัุ่กมาจัากม้การเผาในพ่�นทุ้�การเกษติร 

จัำานวนมากประกอบักับัสภาพอากาศทุ้�แห้งแลุ้่ง ส�งผลุ่ให้ม้การลุุ่กลุ่ามของไฟัป่าอย�างรวดเร็ว

ส่ถานการณ์ก๊าซีเร้อนกระจก ปี 2563 ประเทุศไทุยปลุ่�อยก�าซึ่ค์าร์บัอนไดออกไซึ่ด์ (CO2) อย้�ทุ้� 224.3 ลุ้่านตัิน CO2 ลุ่ดลุ่งร้อยลุ่ะ 

10.5 เม่�อเทุ้ยบักับัปีก�อน เน่�องจัากการใช้พลัุ่งงานทุดแทุนทุ้�เพิ�มมากข่�นรวมถุ่งปัญหาการแพร�ระบัาดของโรค์โค์วิด-19 ทุำาให้เกิด

การชะลุ่อตัิวของเศรษฐกิจัโลุ่กแลุ่ะเศรษฐกิจัของประเทุศ ด้านการผลิุ่ติไฟัฟ้ัาม้สัดส�วนการปลุ่�อยก�าซึ่ค์าร์บัอนไดออกไซึ่ด์ ส้งทุ้�สุด 

จัากเดิมอย้�ทุ้� 94.3 ลุ้่านตัิน เหลุ่่อ 90 ลุ้่านตัิน CO2 ภาค์อุติสาหกรรม ก็ม้สัดส�วนลุ่ดลุ่ง จัาก 69.6 ลุ้่านตัิน CO2 เหลุ่่อ 65.7 

ลุ้่านตัิน CO2 ภาค์การขนส�ง ม้การปลุ่�อยก�าซึ่ค์าร์บัอนไดออกไซึ่ด์ 71.5 ลุ้่านตัิน CO2 ลุ่ดลุ่งเหลุ่่อ 56.3 ลุ้่านตัิน CO2 เน่�องจัาก

มาติรการจัำากัดการเดินทุางในช�วงการแพร�ระบัาดของโรค์โค์วิด-19 แลุ่ะมาติรการส�งเสริมให้ค์น Work from Home ทุำาให้การ

ใช้รถุยนต์ิในการเดินทุางน้อยลุ่ง
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ส่ถานการณ์ขยะมูลุ่ฝ้อย เกิดข่�นประมาณ 27.35 ลุ้่านตัิน (ลุ่ดลุ่งจัากปี 2562 ร้อยลุ่ะ 4) โดยขยะม้ลุ่ฝึอยจัะถุ้กคั์ดแยก ณ ต้ินทุาง 

แลุ่ะนำากลัุ่บัไปใช้ประโยชน์ จัำานวน 11.93 ลุ้่านตัิน (ลุ่ดลุ่งจัากปี 2562 ร้อยลุ่ะ 5) กำาจััดอย�างถุ้กต้ิอง 11.19 ลุ้่านตัิน (เพิ�มข่�นจัากปี 

2562 ร้อยลุ่ะ14) แลุ่ะกำาจััดไม�ถุ้กต้ิองประมาณ 4.23 ลุ้่านตัิน (ลุ่ดลุ่งจัาก2562 ร้อยลุ่ะ 34) สาเหตุิส�วนหน่�งทุ้�ทุำาให้ปริมาณขยะ

ม้ลุ่ฝึอยลุ่ดลุ่งเน่�องมาจัากสถุานการณ์การแพร�ระบัาดของโรค์โค์วิด-19 นอกจัากน้�ปี 2563 พบัว�าม้ปริมาณขยะพลุ่าสติิกเกิดข่�น

ในช�วงสถุานการณ์การแพร�ระบัาด ประมาณ 6,300 ตัิน/วัน (เพิ�มข่�นประมาณ ร้อยลุ่ะ 15) จัากในช�วงสถุานการณ์ปกติิม้ขยะ 

พลุ่าสติิกประมาณ 5,500 ตัิน/วัน ด้านขยะอิเล็ุ่กทุรอนิกส์ ปี 2562 เกิดข่�นประมาณ 421,000 ตัิน ม้การเก็บัรวบัรวมแลุ่ะนำาไป

จััดการอย�างถุ้กต้ิองเพ้ยง 500 ตัิน สำาหรับัการนำาเข้าจัากติ�างประเทุศ ปี 2561 ม้การนำาเข้าประมาณ 38,000 ตัิน ขยะพลุ่าสติิก 

ช�วง 10 ปีทุ้�ผ�านมา ม้ขยะพลุ่าสติิกเกิดข่�นประมาณร้อยลุ่ะ 12 ของปริมาณขยะทุ้�เกิดข่�นทัุ�งหมด ส�วนใหญ�เป็นขยะถุุงพลุ่าสติิก

ทุ้�ปนเป้�อน แลุ่ะม้การใช้ถุุงพลุ่าสติิกห้หิ�วในประเทุศประมาณ 45,000 ลุ้่านใบัติ�อปี ถุุงพลุ่าสติิกเหลุ่�าน้�ส�วนใหญ�เป็นพลุ่าสติิกแบับั 

ใช้ค์รั�งเด้ยว (Single-use Plastics) ไม�ม้การนำากลัุ่บัไปร้ไซึ่เคิ์ลุ่ 

พ้ิ�นท่ี่�ท่ี่�เกิด้ปั้ญหามลุ่พิิษสิ่�งแวด้ลุ้่อมแลุ่ะส่�งผลุ่กระที่บต่�อส่่ขภาพิ ประเทุศไทุยประสบัปัญหาผลุ่กระทุบัติ�อสุขภาพจัากสิ�งแวดลุ้่อม 

ทุ้�สำาคั์ญ ได้แก� ปั้ญหามลุ่พิิษจากขยะ ม้พ่�นทุ้�วิกฤติ 8 จัังหวัด ได้แก� สมุทุรปราการ นค์รศร้ธรรมราช กาญจันบุัร้ พระนค์รศร้อยุธยา 

ขอนแก�น บุัร้รัมย์ กาฬสินธ์ุ แลุ่ะอุบัลุ่ราชธาน้ ปั้ญหามลุ่พิิษที่างอากาศ ได้แก� ปัญหามลุ่พิษทุางอากาศจัากหมอกค์วันภาค์เหน่อ 

แลุ่ะภาค์ใต้ิ แลุ่ะยังเกิดจัากกิจัการพลัุ่งงานติ�างๆ เช�น โรงไฟัฟ้ัาถุ�านหิน โรงไฟัฟ้ัาช้วมวลุ่ หร่อสารอินทุร้ย์ระเหยง�ายในพ่�นทุ้�นิค์ม

อุติสาหกรรมมาบัติาพุด ปั้ญหามลุ่พิิษอ่ต่ส่าหกรรม เป็นปัญหาทุ้�กระจัายอย้�ในทุุกพ่�นทุ้�ของประเทุศไทุย เกิดจัากการขยายตัิว 

ของโรงงานอุติสาหกรรมอย�างติ�อเน่�อง  ป้ัจจ่บันพิบพิ้�นที่่�เส่่�ยงป้ัญหาขยะแลุ่ะมลุ่พิิษส่ิ�งแวด้ลุ่้อม ที่ั�งส่ิ�น 46 จังหวัด้ 

ค์รอบัค์ลุุ่มพ่�นทุ้�เส้�ยงจัากมลุ่พิษ สารเค์ม้ สารอันติราย พ่�นทุ้�ทุ้�ม้มลุ่พิษทุางอากาศ แลุ่ะพ่�นทุ้�ทุ้�ค์าดว�าจัะม้ปัญหาสิ�งแวดลุ้่อม /25

 

จัากสถุานการณ์ค์วามทุ้าทุายเบ่ั�องต้ิน รวมทัุ�งผลุ่การดำาเนินงานของแผนงานด้านสิ�งแวดลุ้่อมกับัสุขภาพ ค์วามซัึ่บัซ้ึ่อนของปัญหา 

จ่ังกลุ่ายมาเป็นจุัดเน้นทุ้�สำาคั์ญในการขับัเค์ลุ่่�อนในประเด็นสิ�งแวดลุ้่อมกับัสุขภาพทุ้�มุ�งไปยังมลุ่พิษ 3 ประเภทุทุ้�ส�งผลุ่ติ�อสุขภาพ

ค์นไทุยอย�างรุนแรง ซ่ึ่�งประกอบัไปด้วย มลุ่พิษทุางอากาศ มลุ่พิษจัากขยะ มลุ่พิษอุติสาหกรรม อ้กทัุ�งจัังหวัดทุ้�ม้ปัญหาสิ�งแวดลุ้่อม 

ทุ้�เส้�ยงติ�อปัญหาสุขภาพ ยงัไม�ม้ชุมชนทุ้�ม้กลุ่ไกเฝ้ึาระวังแลุ่ะจััดการแก้ปัญหาอย�างเป็นระบับั จ่ังค์วรม้การพัฒนาให้เกิดชุมชนตัิว

อย�างในจัังหวัดทุ้�ม้ค์วามพร้อมดังกลุ่�าว

/25 สำานักโรค์จัากการประกอบัอาช้พแลุ่ะสิ�งแวดลุ้่อม กรมค์วบัคุ์มโรค์ กระทุรวงสาธารณสุข, “แผนงานค์วบัคุ์มโรค์แลุ่ะภัยสุขภาพจัากมลุ่พิษสิ�งแวดลุ้่อม ปี 2560-2564”
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/26 สำานักอนามัยการเจัริญพันธ์ุ กรมอนามัย กระทุรวงสาธารณสุข, “รายงานสถุานการณ์การตัิ�งค์รรภ์ในวัยรุ�น 2557-2562”, (2563)
/27 พ.ญ.มณฑิ์ณ้  วสันติิอุปโภค์ากร รองผ้้อำานวยการกองโรค์เอดส์แลุ่ะโรค์ติิดติ�อทุางเพศสัมพันธ์ กรมค์วบัคุ์มโรค์ กระทุรวงสาธารณสุข, ให้สัมภาษณ์ วันทุ้� 22 มิถุุนายน 2564
/28 กองโรค์เอดส์ แลุ่ะโรค์ติิดติ�อทุางเพศสัมพันธ์ กรมค์วบัคุ์มโรค์ กระทุรวงสาธารณสุข, “รายงานการเฝ้ึาระวังโรค์ติิดติ�อทุางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ�น”, (2563), 
 เข้าถุ่งได้จัาก: https://rh.anamai.moph.go.th/th/cms-of-9/203361.                                                                                        

3. สถานการณ์ และแนวโน้มท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ

ในระหว�างปี 2557- 2562  พบัว�า อัติราการค์ลุ่อดของหญิงอายุ 15-19 ปี  ในภาพรวมของประเทุศ ลุ่ดลุ่ง (47.90 44.80 42.50 

39.60 35.0 แลุ่ะ 31.3 ติ�อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 ค์นติามลุ่ำาดับั) /26 หากแติ�ยังไม�บัรรลุุ่เป้าหมายติามยุทุธศาสติร์ 

การป้องกันแลุ่ะแก้ไขปัญหาการตัิ�งค์รรภ์ในวัยรุ�นทุ้�กำาหนดเป้าหมายไว้ว�า ในปี 2569 อัติราการค์ลุ่อดในวัยรุ�นลุ่ดลุ่ง ไม�เกิน 25 

ติ�อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 ค์น ในส�วนของอัติราการใช้ถุุงยางอนามัยปี 2562 พบัว�าวัยรุ�นม้อัติราการใช้ถุุงยาง 

อนามัยเม่�อม้เพศสัมพันธ์ค์รั�งแรกส้งข่�น แติ�อัติราการใช้ถุุงยางอนามัยอย�างสมำ�าเสมอค์�อนข้างน้อย ทุั�งน้�เพราะเกิดจัากค์วาม 

ไว้วางใจัในค์้�ทุ้�ค์บักันมาระยะหน่�งเลุ่ยหยุดใช้ถุุงยางอนามัย ส�งผลุ่ให้เกิดการระบัาดของโรค์ติิดติ�อทุางเพศสัมพันธ์เพิ�มข่�น 

สะทุ้อนจัากข้อม้ลุ่ในปี 2563 พบัวัยรุ�นอายุ 15-24 ปี เป็นโรค์ติิดติ�อทุางเพศสัมพันธ์ 5 โรค์ ได้แก� หนองใน ซิึ่ฟิัลิุ่ส หนองในเทุ้ยม 

แผลุ่ริมอ�อน แลุ่ะกามโรค์ของติ�อมแลุ่ะทุ�อนำ�าเหลุ่่องส้งถุ่ง 124.6 ติ�อประชากรแสนค์น เม่�อจัำาแนกโรค์ดังกลุ่�าว พบัว�า โรค์หนองใน 

ส้งถุ่ง 69.7 แลุ่ะโรค์ซิึ่ฟิัลิุ่ส 39.3 ติ�อประชากรแสนค์น ติามลุ่ำาดับั  สาเหตุิสำาคั์ญของการไม�ใช้ถุุงยางอนามัยในกลุุ่�มวัยรุ�น  ส�วนหน่�ง 

เกิดจัากการไม�สามารถุเข้าถุ่งถุุงยางอนามัย  โดยในปี 2563 พบัว�า ประเทุศไทุย ม้ค์วามต้ิองการใช้ถุุงยางอนามัย 105 ลุ้่านชิ�นติ�อปี 

แติ�ม้จัำานวนถุุงยางอนามัยทุ้�ผลุ่ิติได้ติ�อปีเพ้ยง 70 ลุ่้านชิ�นติ�อปี ส�งผลุ่ให้ถุุงยางอนามัยไม�เพ้ยงพอกับัค์วามติ้องการใช้แลุ่ะ 

สถุานการณ์โค์วิค์-19 ทุำาให้วัยรุ�นเข้าถุ่งถุุงยางอนามัยได้ค์�อนข้างจัำากัด /27 อ้กทัุ�งยังม้ประเด็นเก้�ยวกับัภาพลัุ่กษณ์ของถุุงยางอนามัย  

ทุ้�ติ้องม้การปรับัมุมมองเชิงบัวกว�าไม�ใช�แค์�เร่�องของฝึ่ายใดฝึ่ายหน่�ง แติ�เป็นค์วามรับัผิดชอบัร�วมกัน ดังนั�น จั่งม้ค์วามจัำาเป็นทุ้� 

สำานักสนับัสนุนการค์วบัค์ุมปัจัจััยเส้�ยงทุางสุขภาพ (สำานัก 2) ยังค์งติ้องดำาเนินงานเพ่�อลุ่ดปัจัจััยเส้�ยงทุ้�กระทุบัติ�อการเข้าถุ่ง 

ถุุงยางอนามัยในกลุุ่�มวัยรุ�น เพราะการใช้ถุุงยางอนามัยของกลุุ่�มวัยรุ�นอย�างสมำ�าเสมอ/ทุุกค์รั�งทุ้�ม้เพศสัมพันธ์ จัะช�วยลุ่ดโรค์ติิดติ�อ 

ทุางเพศสัมพันธ์ การติิดเช่�อเอชไอว้ แลุ่ะลุ่ดอัติราการตัิ�งค์รรภ์ในวัยรุ�น /28

 

จัากสถุานการณ์ของการสร้างเสริมสุขภาวะทุางเพศของประเทุศไทุย ม้ค์วามสำาเร็จัในการดำาเนินงานค์�อนข้างมาก ส�วนหน่�งเป็น

เพราะภาค้์เค์ร่อข�ายแลุ่ะหน�วยงานหลุ่ากหลุ่ายทัุ�งภาค์รัฐ ภาค์เอกชนแลุ่ะภาค์ประชาสังค์มทุ้�เข้ามาร�วมกันขับัเค์ลุ่่�อนงานป้องกัน 

แลุ่ะแก้ไขปัญหาการตัิ�งค์รรภ์ในวัยรุ�น อย�างไรก็ติามการทุำางานจัริงยังเกิดการทุำางานแบับัแยกส�วน ไม�ได้ม้การบ้ัรณาการเช่�อมโยง 

การทุำางานหร่อข้อม้ลุ่ทุ้�เก้�ยวข้องกันอย�างแทุ้จัริง สสส. จ่ังค์วรเป็นกลุ่ไกหลัุ่กในการขับัเค์ลุ่่�อนการบ้ัรณาการการทุำางานระหว�าง

หน�วยงานภาค์รัฐ 5 กระทุรวงหลัุ่ก (ส�วนกลุ่าง) เพ่�อเช่�อมโยงการดำาเนินงานติามภารกิจั ให้วัยรุ�นสามารถุเข้าถุ่งสิทุธิติาม พ.ร.บั.

การป้องกันแลุ่ะแก้ไขปัญหาการติั�งค์รรภ์ในวัยรุ�น นอกจัากน้�ประเด็นถุุงยางอนามัยยังค์งติ้องม้การทุำางานอ้กหลุ่ายด้าน 

ไม�ว�าจัะเป็นเร่�องการเข้าถุ่ง หร่อการปรับัภาพลัุ่กษณ์ เพ่�อให้ถุุงยางอนามัยเป็นเค์ร่�องม่อทุ้�จัะช�วยป้องกันวัยรุ�นให้ปลุ่อดจัากการ

ตัิ�งค์รรภ์ แลุ่ะโรค์ติิดติ�อทุางเพศสัมพันธ์ เอชไอว้/เอดส์ ติ�อไป
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/29 ศ้นย์วิชาการคุ้์มค์รองผ้้บัริโภค์ผ้้บัริโภค์ด้านสุขภาพ จุัฬาลุ่งกรณ์มหาวิทุยาลัุ่ย, “รายงานสถุานการณ์การคุ้์มค์รองผ้้บัริโภค์ติามตัิวช้�วัดการคุ้์มค์รองผ้้บัริโภค์ระดับัชาติิ 
 พ.ศ. 2562”, (2562)
/30 สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทุางอิเล็ุ่กทุรอนิกส์, “รายงานผลุ่สำารวจัม้ลุ่ค์�าพาณิชย์อิเล็ุ่กทุรอนิกส์ในประเทุศไทุยปี 2562”, (2563)
/31 สุพัติรา ศร้วณิชชากร แลุ่ะค์ณะ. “การทุบัทุวนแลุ่ะประเมินผลุ่แผนค์วบัคุ์มปัจัจััยเส้�ยงทุางสุขภาพในระยะ 3 ปี”, (2564)

4. สถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

สถุานการณ์ปัญหาทุ้�เกิดผลุ่กระทุบัติ�อผ้้บัริโภค์ด้านสุขภาพม้ค์วามเปลุ่้�ยนแปลุ่งอย�างเร็ว จัากค์วามก้าวหน้าในยุค์ดิจัิทุัลุ่ สินค์้า 

แลุ่ะบัริการม้ค์วามซึ่ับัซึ่้อนทุั�งในเชิงการผลุ่ิติแลุ่ะการติลุ่าด ผ้้บัริโภค์ม้การใช้ผลุ่ิติภัณฑ์์สุขภาพทุ้�หลุ่ากหลุ่าย ทุั�งอาหารเสริม 

อาหารแลุ่ะยาลุ่ดค์วามอ้วน ค์วามงาม แลุ่ะม้การโฆษณาเข้าถุ่งประชาชนได้ช�องทุาง โฆษณาเกินจัริง ผิดกฎหมาย รวมทัุ�งม้การใช้เลุ่ข 

อย.ปลุ่อม หร่อใช้เลุ่ข อย.ของผลุ่ิติภัณฑ์์อ่�น จัากรายงานสถุานการณ์การค์ุ้มค์รองผ้้บัริโภค์ติามติัวช้�วัดการค์ุ้มค์รองผ้้บัริโภค์ 

ระดับัชาติิ พ.ศ. 2562 /29 ระบุัว�าผ้้บัริโภค์ส�วนใหญ�ร้้จััก “สิทุธิผ้้บัริโภค์ 5 ข้อ” ทุ้�กำาหนดในพระราชบััญญัติิคุ้์มค์รองผ้้บัริโภค์ 

พ.ศ.2522 ร้อยลุ่ะ 67.5 แลุ่ะเม่�อพบัปัญหาการบัริโภค์จัะม้การดำาเนินการปกป้องสิทุธิของผ้้บัริโภค์ร้อยลุ่ะ 71.6 นอกจัากน้� ม้ 

ผ้้บัริโภค์ทุ้�สั�งซ่ึ่�อผลิุ่ติภัณฑ์์สุขภาพทุางออนไลุ่น์ ร้อยลุ่ะ 21.6  อ้กทัุ�ง ผ้้บัริโภค์ส�วนใหญ� ยังม้พฤติิกรรมการบัริโภค์อาหารทุ้�เส้�ยง

ติ�อสุขภาพ ค่์อ อาหารไขมันส้ง เช�น ของทุอด มากถุ่งร้อยลุ่ะ 92.7 ม้ผ้้บัริโภค์ทุ้�ถุ้กฉ้อโกงจัากการซ่ึ่�อสินค้์าในทุางออนไลุ่น์ ทัุ�งน้� 

ในช�วงสถุานการณ์การแพร�ระบัาดของโรค์โค์วิด-19 ส�งผลุ่ให้ประชาชนม้การซ่ึ่�อขายออนไลุ่น์มากข่�น ม้การค์าดการณ์ม้ลุ่ค์�าการ

ขายออนไลุ่น์ว�าจัะเพิ�มส้งข่�นถุ่ง 4.02 ลุ้่านลุ้่านบัาทุในปี 2562 /30 แลุ่ะหลัุ่งจัากสถุานการณ์โค์วิด-19 ม้การค์าดการณ์ว�าผ้้ค้์าจัะ

ปรับัตัิวเข้าส้�การขายออนไลุ่น์ส้งข่�นอ้ก

 

จัากสถุานการณ์การดำาเนินงานแลุ่ะผลุ่การประเมินทุ้�ผ�านมา ซึ่่�งพบัว�าม้ค์วามก้าวหน้าในการจััดติั�งสภาองค์์กรของผ้้บัริโภค์ 

เม่�อปลุ่ายปี 2563 ภายหลัุ่งจัากเค์ร่อข�ายองค์์กรผ้้บัริโภค์ทัุ�วประเทุศรวมตัิวกันข่�น ถุ่อเป็นค์วามสำาเร็จัของ สสส. ได้ร�วมกับัภาค้์

เค์ร่อข�ายสนับัสนุนค์วามเข้มแข็งของภาค์ประชาชน ซึ่่�งม้ส�วนสนับัสนุนให้เกิดการผลุ่ักดันไปส้�การเกิดองค์์กรทุ้�เป็นกลุ่ไกสำาค์ัญ 

ระดับัประเทุศดังกลุ่�าว ประกอบักับัช�องว�างของการนำาติ้นแบับัทุ้�แผนงานผลุ่ิติไปวางแผนในการขยายผลุ่ /31 ดังนั�นเม่�อ 

พิจัารณาจัากสถุานการณ์ ผลุ่การดำาเนินงานทุ้�ผ�านมา ช�องว�าง แลุ่ะโอกาสของเกิดสภาองค์์กรของผ้้บัริโภค์ จั่งเป็นหมุดหมาย 

สำาคั์ญทุ้�จัะนำาไปส้�กับัปรับัเปลุ้่�ยนทิุศทุางการดำาเนินงานของกลุุ่�มแผนงาน โดยจัะเน้นการดำาเนินงานเฉพาะทุ้�เป็นยังเป็นช�องว�าง 

โดยเฉพาะการทุบัทุวนองค์์ค์วามร้้หร่อติ้นแบับัติ�างๆ ทุ้�ทุำาไว้แลุ่้วเพ่�อเช่�อมแลุ่ะส�งติ�อกับัหน�วยงานกลุ่ไกเชิงระบับัปกติิให้เกิด 

การขยายผลุ่แลุ่ะเกิดค์วามยั�งย่น โดยจัะกลุ่�าวถุ่งรายลุ่ะเอ้ยดไว้ในให้หัวข้อจุัดเน้นติ�อไป
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จุดเน้นของแผน

จัากการทุบัทุวนสถุานการณ์ ผลุ่การดำาเนินงานแลุ่ะช�องว�างของการดำาเนินงานทุ้�ผ�านมา รวมทัุ�งกรอบันโยบัายของค์ณะกรรมการ 

กองทุุน สสส. แผนค์วบัคุ์มปัจัจััยเส้�ยงทุางสุขภาพจ่ังกำาหนดจุัดเน้นการดำาเนินงานใน ปี พ.ศ. 2565 แบั�งติาม 4 กลุุ่�มแผนงาน แลุ่ะ 

สนับัสนุนการทุบัทุวนสถุานการณ์แลุ่ะพัฒนาองค์์ค์วามร้้ทุางวิชาการทุ้�เก้�ยวของกับัประเด็นปัจัจััยเส้�ยงทุางสุขภาพใหม�ทุ้�ส�งผลุ่ 

กระทุบัติ�อประชาชนอย�างม้นัยสำาคั์ญ ดังน้�

กลุ่มแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต  
1. สนับัสนุนให้เกิด “การขยายเค์ร่อข�ายการทุำางานใหม�” ผ�านการสานพลัุ่งค์วามร�วมม่อระหว�างภาค้์ เพ่�อเป็นหน�วยงานในการ 

 สนับัสนุนนโยบัายสาธารณะแลุ่ะส่�อสารงานด้านสร้างเสริมสุขภาพจิัติให้เข้าถุ่งกลุุ่�มเป้าหมายในการการลุ่ดการต้ิติรา ลุ่ดอค์ติิ  

 ลุ่ดการ Bully รังแก ข�มเหง แลุ่ะการไม�เลุ่่อกปฏิิบััติิติ�อผ้้ม้ปัญหาสุขภาพจิัติ 

2. สนับัสนุนการย่�นข้อเสนอเชิงนโยบัายด้านสุขภาพจิัติจัากภาค้์เค์ร่อข�ายทุ้�สามารถุนำาเสนอในค์ณะกรรมการสุขภาพจิัติแห�งชาติิ  

 ให้ม้ค์วามเหมาะสมกับัสภาวการณ์ปัจัจุับัันทุ้�เปลุ้่�ยนแปลุ่งไป โดยดำาเนินการติามวิสัยทัุศน์ของแผนพัฒนาสุขภาพจิัติแห�งชาติิ  

 ฉบัับัทุ้� 1 (พ.ศ. 2561 - 2580) 

3. สนับัสนุนการเผยแพร�งานวิชาการ องค์์ค์วามร้้ ให้เกิดการส่�อสารเชิงรุกโดยเน้นให้เห็นถุ่งค์วามสำาคั์ญของจััดการค์วามคิ์ดใน 

 เชิงบัวก (Positive Psychological Capital) เพ่�อเสริมสร้างทัุกษะค์วามเข้มแข็งทุางจิัติของตินเอง ค์รอบัค์รัว แลุ่ะ ชุมชน 

4. สนับัสนุนการใช้เทุค์โนโลุ่ย้เพ่�อเพิ�มการเข้าถุ่งการส�งเสริมสุขภาพจิัติ แลุ่ะสนับัสนุนการทุำากิจักรรมติ�างๆ ผ�านส่�อออนไลุ่น์ โดยม้ 

 การพัฒนาโมเดลุ่แบับั “Mental Health Community Online” เพ่�อให้สอดค์ลุ้่องกับัสถุานการณ์การแพร�ระบัาดของโรค์ 

 โค์วิด-19 โดยจัะม้การสนับัสนุนการดำาเนินกิจักรรมติ�าง ๆ  ผ�านการใช้เทุค์โนโลุ่ยพ้ร้อมกับัแหลุ่�งข้อม้ลุ่ใหม�ๆ ในการคั์ดกรอง 

 ผ้้ม้ค์วามเส้�ยงโรค์ซ่ึ่มเศร้า ฆ�าตัิวติาย เป็นต้ิน

กลุ่มแผนงานส่ิงแวดล้อมกับสุขภาพ
1 สร้างค์วามร้้ ต่ิ�นร้้ ติระหนักร้้ รับัร้้ ค์วามเข้าใจั การปกป้องแลุ่ะสร้างเสริมสุขภาพ ติลุ่อดจันจิัติสำาน่กรักษาสิ�งแวดลุ้่อม ผ�านการ 

 ส่�อสาธารณะ การรณรงค์์ เพ่�อนำาไปส้�การเปลุ้่�ยนแปลุ่งพฤติิกรรมแลุ่ะวิธ้ช้วิติทุ้�สัมพันธ์กับัปัญหามลุ่พิษสิ�งแวดลุ้่อมกับัสุขภาพ  

 โดยใช้พลัุ่งขับัเค์ลุ่่�อนของ “พลุ่เม่องสร้างสรรค์์ (Active citizen)” “ผ้้นำาการส่�อสาร (Micro influencer)” “พลุ่เม่องต่ิ�นร้้ 

 ส้้วิกฤติโลุ่กร้อน”ซ่ึ่�งร�วมม่อ สาน เสริมพลัุ่งผ�าน สสส. ไปในทิุศทุางของประเทุศ ฯลุ่ฯ

2. พัฒนาศักยภาพแลุ่ะค์วามเข้มแข็งให้องค์์กรการปกค์รองส�วนทุ้องถิุ�น ชุมชน ภาค้์เค์ร่อข�าย แลุ่ะองค์์กรในทุุกระดับั ในการ 

 บัริหารจััดการสิ�งแวดลุ้่อม สภาวะโลุ่กร้อน ติลุ่อดจันป้องกัน ส�งเสริม อนุรักษ์ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาในพ่�นทุ้�ชุมชนเพ่�อเป็น 

 ติ้นแบับัในจัังหวัดทุ้�ม้ปัญหามลุ่พิษทุ้�เส้�ยงติ�อปัญหาสุขภาพ ในร้ปแบับัชุมชนจััดการตินเอง ผ�านการดำาเนินการทุ้�ม้ทุิศทุาง 

 ของสภาลุ่มหายใจัภาค์เหน่อ ค์ณะทุำางานโค์รงการป่าชุมชน ห้องเร้ยนส้้ฝึุ่น แลุ่ะส�งเสริมการติิดติามติรวจัสอบัมลุ่พิษของ 

 ภาค์ประชาชนให้เข้มแข็ง ผ�านกลุ่ไก “วิทุยาศาสติร์ภาค์พลุ่เม่อง” ร�วมขับัเค์ลุ่่�อนสังค์มไปส้�การเปลุ่้�ยนแปลุ่งทุางนโยบัาย  

 กฎหมาย แลุ่ะมาติรการชุมชน 
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3. สนับัสนุน สาน แลุ่ะเสริมพลัุ่งค์วามร�วมม่อระหว�างภาค้์วิชาการ ภาค้์ขับัเค์ลุ่่�อนสังค์ม แลุ่ะภาค้์ระดับันโยบัาย เพ่�อขับัเค์ลุ่่�อน 

 กลุ่ไกหลุ่ักของประเทุศให้เกิดการมม้าติรการ นโยบัายสาธารณะ หร่อกฎหมายการบัริหารจััดการสิ�งแวดลุ่้อม เช�น “ร�าง 

 พระราชบััญญัติิกำากับัด้แลุ่การจััดการอากาศสะอาดเพ่�อสุขภาพแบับับ้ัรณาการ พ.ศ..... (อากาศสะอาดเพ่�อสุขภาพ)” แลุ่ะ  

 “นโยบัายสาธารณะว�าด้วยการจััดการปัญหามลุ่พิษทุางอากาศจัากฝุ่ึนลุ่ะออง PM 2.5 ทุ้�ม้ผลุ่กระทุบัติ�อสุขภาพ” เป็นต้ิน

4. ส�งเสริมการนำานวัติกรรม องค์์ค์วามร้้ งานวิชาการ ฐานข้อม้ลุ่ การพัฒนาระบับับัริการสนับัสนุน แลุ่ะเค์ร่�องม่อป้องกันสุขภาพ  

 จัากมลุ่พิษทุางอากาศ มลุ่พิษอุติสาหกรรม แลุ่ะมลุ่พิษจัากขยะ เพ่�อใช้สนับัสนุนกลุ่ไก การผลัุ่กดันมาติรการ นโยบัายสาธารณะ  

 มาติรการชุมชน ระบับัยุติิธรรมสิ�งแวดลุ้่อม การบัริหารจััดการสิ�งแวดลุ้่อม ในการป้องกันแลุ่ะแก้ไขปัญหามลุ่พิษสิ�งแวดลุ้่อม 

 กับัสุขภาพระดับัชุมชน แลุ่ะระดับัพ่�นทุ้� ซ่ึ่�งเป็นภารกิจัสำาคั์ญในการขับัเค์ลุ่่�อนเพ่�อสร้างค์วามเปลุ้่�ยนแปลุ่งผ�านงานของ ศ้นย์ 

 วิชาการเพ่�อขับัเค์ลุ่่�อนการป้องกันแลุ่ะแก้ไขปัญหามลุ่พิษอากาศ แลุ่ะ ค์ณะทุำางานการบัริหารจััดการเช่�อเพลิุ่งทุ้�เป็นจุัดจััดการ 

 ด้านองค์์ค์วามร้้แลุ่ะนวัติกรรมทุ้�สำาคั์ญ ฯลุ่ฯ

กลุ่มแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ
1. ขับัเค์ลุ่่�อนงานบั้รณาการระหว�างหน�วยงานภาค์รัฐ 5 กระทุรวงหลุ่ัก (ส�วนกลุ่าง) ในการเช่�อมโยงการดำาเนินงานเร่�องการ 

 ตัิ�งค์รรภ์ในวัยรุ�นติามภารกิจั เพ่�อให้วัยรุ�นเข้าถุ่งสิทุธิติามมาติรา 5 ของ พ.ร.บั.การป้องกันแลุ่ะแก้ไขการตัิ�งค์รรภ์ในวัยรุ�น

2. สนับัสนุนการผลุ่ิติ สังเค์ราะห์ชุดข้อม้ลุ่ค์วามร้้ งานวิชาการ งานวิจััยประเด็นสุขภาวะทุางเพศเพ่�อภาค์ห้ลุ่ัก (Boundary  

 partner) แลุ่ะภาค้์ยุทุธศาสติร์ (Strategic partner) รวมถุ่งหน�วยงานเจ้ัาของเร่�อง นำาไปใช้ประโยชน์สำาหรับัการดำาเนินงาน 

 สร้างเสริมสุขภาวะทุางเพศทุ้�เก้�ยวข้อง

3. สนับัสนุนการม้ส�วนร�วมของเด็กเยาวชนเพ่�อการออกแบับัวิธ้การส่�อสารรณรงค์์ เพ่�อให้เกิดค์วามติระหนักร้้ ติิดอาวุธทุาง 

 ค์วามคิ์ด สร้างภาพลัุ่กษณ์เชิงบัวกของถุุงยางอนามัย เพ่�อป้องกันการติิดเช่�อเอชไอว้/การต้ิติราผ้้ป่วยเอดส์ 

4. พัฒนาร้ปแบับัแลุ่ะวิธ้การส่�อสารเพ่�อเปลุ่้�ยนแปลุ่งวิธ้ค์ิด ให้เกิดบัรรทุัดฐาน (Norm) หร่อแนวปฏิิบััติิใหม� ในประเด็น 

 สุขภาวะทุางเพศ

กลุ่มแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
1. เร�งดำาเนินการพัฒนาแลุ่ะปรับัเค์ร่�องม่อหร่อนวัติกรรมระบับัทุ้�ใช้เทุค์โนโลุ่ย้ดิจัิทุัลุ่เพ่�อการค์ุ้มค์รองผ้้บัริโภค์ด้านสุขภาพ  

 เช่�อมติ�อกับักลุ่ไกหน�วยงานทุ้�เก้�ยวข้องเพ่�อนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ติ�อประชาชนในวงกว้าง เช�น ระบับั Single Window  

 ระบับัการเฝ้ึาระวังสินค้์าแลุ่ะบัริการออนไลุ่น์ ระบับัถัุงข้อม้ลุ่ค์วามร้้ในการคุ้์มค์รองผ้้บัริโภค์ด้านสุขภาพ เป็นต้ิน

2. เสริมค์วามเข้มแข็งให้เค์ร่อข�ายแลุ่ะสนับัสนุนระบับัการเฝ้ึาระวังสินค้์าแลุ่ะบัริการสุขภาพทุ้�ไม�ปลุ่อดภัยค์วบัค้์�กับัการส่�อสาร 

 ให้ข้อม้ลุ่เพ่�อสร้างค์วามรอบัร้้ในการบัริโภค์สินค้์าแลุ่ะบัริการสุขภาพปลุ่อดภัยให้เป็นไปติามสิทุธิของผ้้บัริโภค์ทุ้�สอดค์ลุ้่องกับั 

 สถุานการณ์แลุ่ะบัริบัทุช้วิติวิถุ้ใหม�

3. ทุบัทุวนแลุ่ะรวบัรวมองค์์ค์วามร้้ เค์ร่�องม่อ ต้ินแบับัในการคุ้์มค์รองผ้้บัริโภค์ด้านสุขภาพแลุ่ะระบับัยาทุ้�ได้พัฒนาไว้ หร่อพัฒนา 

 องค์์ค์วามร้้ทุ้�จัำาเป็น เพ่�อเติร้ยมเช่�อมโยงไปส้�กลุ่ไกการขยายผลุ่
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เป้าหมายการดำาเนินงาน

ตัวชี�วัดหลัก 

1

3

5

2

4

เกิดข้อเสนอมาตรการหรือนโยบายเพ่ือขับเคล่ือน
การสร้างเสริมสุขภาพจิตผ่�นักลไก
คณะอนุักรรมก�รต่อคณะกรรมก�รสุำขภ�พจิต
แห่งช�ติ และข้อเสนอมาตรการหรือนโยบายใน
ประเด็นส่ิงแวดล้อมกับสุขภาพผ่�นักลไกสำมัชช�
สุำขภ�พเฉพ�ะพื�นัทุ่�หรือเฉพ�ะประเด็นัต่อ
คณะกรรมก�รสุำขภ�พแห่งช�ติหรือกลไก
เชิงนัโยบ�ยอื�นัๆ อย่�งน้ัอย

เกิดนวัตกรรม องค์ความรู้ ฐานข้อมูล
ท่ีผ่านการสังเคราะห์ ซ้ึ่�งดำ�เนิันัก�รโดย
ศูนัย์วิช�ก�รขับเคลื�อนัและก�รแก้ไขปัญห�มลพิษ
ทุ�งอ�ก�ศและภ�ค่เครือข่�ย เพื�อเป็นัแนัวทุ�ง
ก�รพัฒนั�กลไก ม�ตรก�ร นัโยบ�ยของประเทุศ
ในเร่ืองมลพิษีส่ิงแวดล้อม อย่�งน้ัอย

เกิดแนวทางการทำางานบูรณาการในพื�นท่ีระหว่างกลุ่มแผนงานในแผนปัจจัยเส่ียงทางสุขภาพ อย่�งน้ัอย

เกิดกระบวนการพัฒนาชุมชนชุมชนในพื�นท่ี
แหล่งกำาเนิดมลพิษีทุ่�เส่ำ�ยงต่อผลกระทุบทุ�งสุำขภ�พ
จ�กมลพิษสิำ�งแวดล้อมสำ�ม�รถเฝ้้�ระวัง ติดต�ม 
ตรวจสำอบและจัดก�รปัญห�มลพิษทุ�งอ�ก�ศ 
มลพิษจ�กขยะ มลพิษอุตสำ�หกรรม อย่�งน้ัอย

เกิดก�รพัฒนาชุดความรู้ นวัตกรรม ส่ือต้นแบบ 
และเทคโนโลยีดิจิทัล ทุ่�สำ�ม�รถนัำ�ไปเป็นัแนัวทุ�ง
พัฒนั�ม�ตรก�รหรือนัโยบ�ยหรือสืำ�อสำ�รสำ�ธิ�รณะ 
ครอบคลุมก�รสำร้�งเสำริมสุำขภ�พจิต สำร้�งเสำริม
สุำขภ�วะทุ�งเพศ ก�รคุ้มครองผู้บริโภคและ
ก�รพัฒนั�ระบบย� อย่�งน้ัอย

เกิดก�รสืำ�อสำ�รสำ�ธิ�รณะ โดยเผยแพร่ชุดคว�มรู้ 
ข้อมูลข่�วสำ�ร ด้�นัก�รสำร้�งเสำริมสุำขภ�พจิต 
หรือสุำขภ�วะทุ�งเพศ หรือคุ้มครองผู้บริโภคและ
พัฒนั�ระบบย�

2 เร่ือง

3 เร่ือง

1 พื�นท่ี

3 เร่ือง

7 ชุมชน
ใน 7 จังหวัด
ท่ีเส่ียงปัญหาขยะ
และมลพิษีส่ิงแวดล้อม 

อย่างน้อย 3 ประเด็นสำาคัญ
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ตัวชี�วัดร่วม 
1. เกิดกลุ่ไกบัริหารจััดการกลุ่างเพ่�อพัฒนาชุดค์วามร้้ เค์ร่�องม่อสนับัสนุนการดำาเนินงาน บัริหารจััดการเค์ร่อข�าย สำาหรับัการ 

 ส�งเสริมการม้วิถุ้ช้วิติสุขภาวะทัุ�ง 4 มิติิ แลุ่ะสนับัสนุนการทุำางานเชิงพ่�นทุ้� องค์์กร กลุุ่�มประชากร แลุ่ะระบับับัริการสุขภาพ

2. เกิดการบั้รณาการระหว�างแผนค์วบัค์ุมปัจัจััยเส้�ยงทุางสุขภาพแลุ่ะแผนสุขภาวะชุมชนเพ่�อพัฒนาศักยภาพแลุ่ะขับัเค์ลุ่่�อน 

 พลัุ่งชุมชนทุ้องถิุ�นแลุ่ะเค์ร่อข�ายในการบัริหารจััดการสิ�งแวดลุ้่อมในเชิงพ่�นทุ้� จัำานวนไม�น้อยกว�า 2 แห�ง 

3. ร�วมกับัแผนระบับัส่�อแลุ่ะวิถุ้สุขภาวะทุางปัญญา แลุ่ะแผนสร้างเสริมค์วามเข้าใจัสุขภาวะพัฒนาชุดค์วามร้้ ส่�อ หร่อกระบัวนการ 

 ส�งเสริมการเร้ยนร้้เพ่�อสนับัสนุนการขับัเค์ลุ่่�อนในประเด็นสุขภาพจิัติอย�างน้อย 2 กรณ้                                

วัตถุประสงค์  

1. เพ่�อสนับัสนุนการพัฒนาข้อเสนอนโยบัาย มาติรการ แลุ่ะขับัเค์ลุ่่�อนการดำาเนินงานในการค์วบัคุ์มปัจัจััยเส้�ยงสุขภาพ 

2. เพ่�อสร้างแลุ่ะขยายค์วามร�วมม่อให้เกิดเค์ร่อข�าย เพ่�อเสริมศักยภาพภาค้์เค์ร่อข�ายทุุกระดับัในการนำาไปขับัเค์ลุ่่�อนการค์วบัคุ์ม 

 ปัจัจััยเส้�ยงทุางสุขภาพทุ้�ม้เป้าหมายร�วมกัน

3. เพ่�อพัฒนางานวิชาการ นวัติกรรม องค์์ค์วามร้้ แลุ่ะรวบัรวมองค์์ค์วามร้้ ทุ้�จัำาเป็นติ�อการขับัเค์ลุ่่�อนงาน เพ่�อยกระดับัผลุ่ลัุ่พธ์ 

 ทุางสุขภาพ แลุ่ะสนับัสนุนกลุ่ไก มาติรการ นโยบัายเพ่�อการค์วบัคุ์มปัจัจััยเส้�ยงสุขภาพ ค์รอบัค์ลุุ่มถุ่งปัจัจััยเส้�ยงทุางสุขภาพ 

 ใหม�ทุ้�อาจัเกิดข่�นในอนาค์ติ

4. เพ่�อพัฒนาสนับัสนุนการรณรงค์์ส่�อสารสาธารณะแลุ่ะเสริมสร้างค์วามรอบัร้้ของประชาชนกลุุ่�มเป้าหมาย ให้ม้ค์วามสามารถุ 

 แลุ่ะทุักษะในการสร้างเสริมสุขภาพจัติิ ลุ่ดผลุ่กระทุบัสุขภาพจัากมลุ่พิษสิ�งแวดลุ่้อม สร้างเสริมสุขภาวะทุางเพศ แลุ่ะการ 

 คุ้์มค์รองผ้้บัริโภค์ด้านสุขภาพแลุ่ะพัฒนาระบับัยา  

แนวทางการดำาเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมายและขอบเขตการดำาเนินงานแผนควบคุมปัจจัยเส่ียงทางสุขภาพ
กลุ่่�มเป้้าหมาย: ประชาชนทุุกช�วงวัยทุ้�ม้ค์วามเส้�ยงติามบัริบัทุประเด็นปัจัจััยเส้�ยงทุางสุขภาพ โดยเน้นเป็นกลุุ่�มวัยรุ�น กลุุ่�มวัยทุำางาน 

ประชาชนกลุุ่�มเปราะบัาง ผ้้บัริโภค์ทุ้�บัริโภค์สินค้์าแลุ่ะบัริการสุขภาพ รวมทัุ�งประชาชนทุ้�อาศัยอย้�ในพ่�นทุ้�ทุ้�เส้�ยงจัากปัญหามลุ่พิษ 

สิ�งแวดลุ้่อม ฯลุ่ฯ

ขอบเขต่การด้ำาเนินงานแผนควบค่มปั้จจัยเส่่�ยงที่างส่่ขภาพิ: ขอบัเขติการดำาเนินงานเชิงประเด็น ประกอบัด้วย ประเด็นการ 

สร้างเสริมสุขภาพจิัติ ประเด็นด้านสิ�งแวดลุ้่อมกับัสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาวะทุางเพศ การคุ้์มค์รองผ้้บัริโภค์ด้านสุขภาพแลุ่ะ 

พัฒนาระบับัยา รวมทัุ�งประเด็นปัจัจััยเส้�ยงสุขภาพใหม�ทุ้�ม้ค์วามจัำาเป็น

ยุทธศาสตร์การดำาเนินงานแผนควบคุมปัจจัยเส่ียงทางสุขภาพ
ย่ที่ธศาส่ต่ร์ภาพิรวมของการด้ำาเนินงานแผนควบค่มปั้จจัยเส่่�ยงที่างส่่ขภาพิ

1. การพัฒนาแลุ่ะใช้องค์์ค์วามร้้ นวัติกรรม พ่�นทุ้�ต้ินแบับั เทุค์โนโลุ่ย้ดิจิัทัุลุ่ การเฝ้ึาระวังสถุานการณ์ การจััดการแลุ่ะแก้ไขปัญหา 

 ปัจัจััยเส้�ยงทุางสุขภาพทุ้�รอบัด้าน 

2. เสริมสร้างศักยภาพทุ้�จัำาเป็นสำาหรับัภาค์้ในทุุกระดับัเพ่�อให้ม้สมรรถุนะในการขับัเค์ลุ่่�อนการทุำางานค์วบัค์ุมปัจัจััยเส้�ยงทุาง 

 สุขภาพ
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3. ขับัเค์ลุ่่�อนสังค์ม ผ�านการส่�อสารสาธารณะ แลุ่ะการรณรงค์์ในร้ปแบับัติ�าง ๆ บันพ่�นฐานขององค์์ค์วามร้้ เพ่�อสร้างค์วาม 

 รอบัร้้แลุ่ะนำาไปส้�การปรับัเปลุ้่�ยนพฤติิกรรมระดับับุัค์ค์ลุ่ ชุมชน สังค์ม รวมถุ่งเป็นแรงสนับัสนุนในการผลัุ่กดันนโยบัาย

4. พัฒนาการดำาเนินงานพ่�นทุ้�ในการค์วบัค์ุมหร่อลุ่ดปัจัจััยเส้�ยง เพ่�อถุอดบัทุเร้ยนแลุ่ะประสานให้เกิดการติ�อยอดขยายผลุ่  

 โดยบ้ัรณาการการทุำางานกับัแผนอ่�นๆ ของ สสส. ทุ้�ทุำางานในเป้าหมายเด้ยวกัน

5. พัฒนาแลุ่ะผลัุ่กดันนโยบัาย รวมถุ่งมาติรการ หร่อกลุ่ไกทุ้�จัำาเป็น ทัุ�งระดับัทุ้องถิุ�น ระดับัประเทุศ แลุ่ะระดับันานาชาติิเพ่�อ 

 สนับัสนุนการค์วบัคุ์มปัจัจััยเส้�ยงในระยะยาว

แนวทางการการดำาเนินงานและประเด็นสำาคัญของแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต 
1. สนับัสนุนให้เกิดการเสริมสร้างค์วามร้้ สร้างทุัศนค์ติิ ค์วามเข้าใจั แลุ่ะม้ทุักษะในการด้แลุ่จัิติใจัตินเอง รวมทุั�งบัุค์ค์ลุ่อ่�น  

 ในกลุุ่�มประชาชนทัุ�วไป ผ�านการพัฒนานวัติกรรมเชิงระบับัสำาหรับัการสร้างเสริมสุขภาพจิัติยุค์ดิจิัทัุลุ่ ทุ้�เอ่�อติ�อประชาชนกลุุ่�ม 

 เป้าหมายให้เกิดสุขภาวะจิัติทุ้�เข้มแข็ง

2. สนับัสนุนการสร้างเสริมศักยภาพ แลุ่ะข้ดค์วามสามารถุในการจััดการค์วามเค์ร้ยดการปรับัวิธ้คิ์ดเชิงบัวก อันจัะนำาไปส้�การ 

 ส�งเสริมสุขภาพจัิติทุ้�เข้มแข็งในกลุุ่�มประชาชนทุั�วไป ภายใติ้การสร้างโอกาสให้ทุุกค์นในสังค์มม้ส�วนร�วมรับัผิดชอบัในการ 

 ส�งเสริมสุขภาพจิัติทุ้�เข้มแข็งให้แก�ตินเอง แลุ่ะค์นรอบัข้าง 

3. สนับัสนุนการส่�อสาร เผยแพร�ชุดข้อม้ลุ่ ค์วามร้้ ข�าวสาร เพ่�อส�งเสริมค์วามรอบัร้้แลุ่ะพฤติิกรรมทุ้�เอ่�อติ�อสุขภาพจิัติทุ้�เข้มแข็ง 

 ในกลุุ่�มประชาชนทัุ�วไป กลุุ่�มประชากรด้อยโอกาส แลุ่ะกลุุ่�มค์นติกงานในเม่องแลุ่ะชุมชน ให้สามารถุเข้าถุ่งชุดข้อม้ลุ่ ค์วามร้้  

 ข�าวสาร อันจัะนำาไปส้�การลุ่ดอค์ติิ ลุ่ดการต้ิติรา แลุ่ะการเลุ่่อกปฏิิบััติิในสังค์ม

4. สนับัสนุนการเสริมพลุ่ัง การสร้างค์วามเข้มแข็งแลุ่ะค์วามร�วมม่อของภาค์้เค์ร่อข�ายทุุกภาค์ส�วน ให้สามารถุออกแบับั จััด 

 กิจักรรมทุ้�เอ่�อติ�อการสร้างเสริมศักยภาพ แลุ่ะเพิ�มข้ดค์วามสามารถุของประชาชนกลุุ่�มเป้าหมายให้การปรับัเปลุ่้�ยนวิธ้ค์ิด  

 ส�งเสริมสุขภาพจิัติทุ้�เข้มแข็งในระดับับุัค์ค์ลุ่ ระดับัค์รอบัค์รัวชุมชน แลุ่ะสังค์ม ให้รวมพลัุ่งช�วยเหลุ่่อกันแบับัเพ่�อนช�วยเพ่�อน 

5. ผลัุ่กดันนโยบัายสาธารณะด้านสุขภาพจิัติของค์ณะอนุกรรมการ ภายใต้ิค์ณะกรรมการสุขภาพจิัติแห�งชาติิ ติามสาระบััญญัติิ 

 ของพระราชบััญญัติิสุขภาพจัิติแห�งชาติิ ด้วยการดำาเนินงาน ผ�านกลุ่ไก/ค์ณะอนุกรรมการดำาเนินงานให้เกิดสอดค์ลุ่้องกบัั  

 พ.ร.บั. สุขภาพจิัติแห�งชาติิ จันสามารถุขับัเค์ลุ่่�อนงานสุขภาพจิัติติามมติิสุขภาพจิัติแห�งชาติิทัุ�งในระดับัชาติิ ระดับัเขติสุขภาพ  

 ระดับัจัังหวัด แลุ่ะระดับัชุมชน อันจัะนำาไปส้�การขยายผลุ่ลุ่ัพธ์ทุ้�ส่บัเน่�องจัากการป้องกันปัญหาสุขภาพจัิติของประชาชน  

 เพ่�อให้สามารถุเผชิญกับัทุุกสถุานการณ์ โดยเฉพาะการปรับัตัิวในภาวะสถุานการณ์โค์วิด 

6. สนับัสนุนการพัฒนานวัติกรรมเชิงระบับัเพ่�อการสร้างเสริมสุขภาพจัิติแลุ่ะค์วามรอบัร้้ด้านสุขภาพจัิติของประชาชนกลุุ่�ม 

 เป้าหมาย ด้วยการนำาเทุค์โนโลุ่ย้ดิจิัทัุลุ่มาใช้ส�งเสริมค์วามรอบัร้้แลุ่ะพฤติิกรรมเก้�ยวกับัการสร้างเสริมสุขภาพจิัติทุ้�เข้มแข็งให้ 

 แก�ประชาชนกลุุ่�มเป้าหมายของภาค้์เค์ร่อข�ายในระดับัชุมชน ระดับัภ้มิภาค์ แลุ่ะระดับัชาติิ 
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แนวทางการดำาเนินงานของแผนงานด้านส่ิงแวดล้อมกับสุขภาพ
1. ส่นับส่น่นการขับเคลุ้่�อนแลุ่ะแก้ไขปั้ญหามลุ่พิิษที่างอากาศระดั้บป้ระเที่ศท่ี่�ม่ผลุ่ต่�อส่่ขภาพิของป้ระชาชน อันจะนำาไป้สู่�การ 

 ผลัุ่กดั้นมาต่รการ นโยบายส่าธารณะ กลุ่ไกระบบย่ติ่ธรรมสิ่�งแวด้ลุ้่อม มาต่รการช่มชนแลุ่ะสั่งคม ดังน้� 

 ขยายค์วามร�วมม่อระหว�างภาค้์หลัุ่ก (Boundary partner) แลุ่ะภาค้์ยุทุธศาสติร์ (Strategic partner) รวมถุ่งหน�วยงาน 

 เจั้าของเร่�อง เพ่�อพัฒนา ออก ผลุ่ักดันมาติรการ นโยบัายสาธารณะ กฎหมายการบัริหารจััดการสิ�งแวดลุ่้อม เช�น พ.ร.บั.  

 อากาศสะอาดเพ่�อสุขภาพ พ.ร.บั.รายงานการปลุ่�อยมลุ่พิษแลุ่ะการเค์ลุ่่�อนย้ายสารมลุ่พิษส้�สิ�งแวดลุ้่อม ปฏิิร้ประบับัการจััดการ 

 ขยะแลุ่ะส�งเสริมเศรษฐกิจัหมุนเว้ยน การนำาขยะอิเล็ุ่กทุรอนิกส์จัากติ�างประเทุศ การจััดการขยะพลุ่าสติิก กฎหมายทุ้�เช่�อมโยง 

 เค์ร่อข�ายค์วามร�วมม่อระดับัชาติิในกลุุ่�มประเทุศอาเซ้ึ่ยน แลุ่ะการบัังคั์บัใช้กฎหมายกับัการจััดการกากอุติสาหกรรมของโรงงาน

2. พัิฒนาการที่ำางานแบบบูรณาการของภาค่เคร้อข�ายร�วมกับแผนงานอ้�นๆ ให้ครอบคลุ่่มภาค่ป้ระชาสั่งคม ภาค่วิชาการ  

 ภาค่นโยบาย แลุ่ะภาค่รณรงค์ อันนำาไป้สู่�การจัด้การแลุ่ะแก้ไขปั้ญหาสิ่�งแวด้ลุ้่อมเชิงพ้ิ�นท่ี่�แบบยั�งย้น ดังน้�  

 • ขับัเค์ลุ่่�อนการทุำางานแบับับ้ัรณาการข้ามแผนงาน สำานัก แลุ่ะร�วมกับัหน�วยงานหลัุ่กเพ่�อเสริมศักยภาพให้แก�ภาค้์เค์ร่อข�าย 

  ให้สามารถุจััดการ แก้ไขปัญหามลุ่พิษทุางอากาศ มลุ่พิษจัากขยะ มลุ่พิษอุติสาหกรรม แลุ่ะสภาวะโลุ่กร้อน ในชุมชนชนบัทุ  

  ชุมชนเม่อง แลุ่ะพ่�นทุ้�ห�างไกลุ่ได้อย�างม้ประสิทุธิผลุ่

 • สนับัสนุน ขยายการใช้เค์ร่�องม่อ ระบับับัริหาร ระบับัเต่ิอนภัย ระบับัเฝ้ึาระวังมลุ่พิษทุางอากาศในช�วงวิกฤติิให้แก�ภาค้์ 

  เค์ร่อข�าย นำาไปใช้บัริหารจััดการ ติิดติาม ประเมิน ติรวจัสอบัการดำาเนินงานทุ้�เก้�ยวข้องกับัการจััดการแลุ่ะแก้ไขปัญหา 

  สิ�งแวดลุ้่อมขององค์์กร สถุานประกอบัการ โรงงาน

 • ส�งเสริมกลุ่ไก ผลุ่ติิชุดข้อม้ลุ่สำาหรับัพัฒนาศักยภาพแลุ่ะค์วามเข้มแข็งให้องค์์กรปกค์รองส�วนทุ้องถุิ�นแลุ่ะชุมชนในการ 

  บัริหารจััดการสิ�งแวดลุ้่อม สภาวะโลุ่กร้อน ในชุมชนของตินเองค์รอบัค์ลุุ่ม ป้องกัน การส�งเสริม การอนุรักษ์ แลุ่ะการแก้ไข 

  ปัญหาสิ�งแวดลุ้่อมเชิงพ่�นทุ้�

 • ขยายกลุ่ไกภาค์ประชาสังค์มในการบัริหารจััดการระดับัพ่�นทุ้� ระดับัภาค์ ภายใต้ิการบัริหารของ “สภาลุ่มหายใจัประจัำา 

  จัังหวัด สภาลุ่มหายใจัประจัำาภาค์ ป่าชุมชน”

 • ขยายการดำาเนินงาน “ห้องเร้ยนส้้ฝุ่ึน” ไปส้�ระดับันโยบัายของสำานักงานค์ณะกรรมการการศ่กษาขั�นพ่�นฐาน กระทุรวง 

  ศ่กษาธิการ แลุ่ะเพิ�มพ่�นทุ้�ไปภาค์ติะวันออกเฉ้ยงเหน่อ ภาค์กลุ่าง แลุ่ะกรุงเทุพมหานค์รปริมณฑ์ลุ่

 • สนับัสนุน หนุนเสริมให้หน�วยงานหลุ่ัก เช�น กระทุรวงทุรัพยากรธรรมชาติิแลุ่ะสิ�งแวดลุ่้อม นำาเค์ร่�องม่อ ติ้นแบับั 

  การจััดการสิ�งแวดลุ้่อม สภาวะโลุ่กร้อน แลุ่ะการบัริหารจััดการเช่�อเพลิุ่ง ไปใช้ดำาเนินการค์รอบัค์ลุุ่มทุุกพ่�นทุ้�

3. ส่ร้างโอกาส่ให้ป้ระชาชนกลุ่่�มเป้้าหมายเกิด้ความต่ระหนักรู้ แลุ่ะเกิด้การป้ฏิิบัติ่การท่ี่�เก้�อกูลุ่ต่�อสิ่�งแวด้ลุ้่อมแลุ่ะส่่ขภาพิ  

 ม้แนวทุางการดำาเนินงาน ดังน้�     

 • สนับัสนุนหน�วยงานเชิงยุทุธศาสติร์ แลุ่ะภาค้์เค์ร่อข�าย ร�วมกันส่�อสาร ประชาสัมพันธ์ นวัติกรรมเทุค์โนโลุ่ย้ดิจิัทัุลุ่ เพ่�อ 

  ขยายฐานผ้้รับัประโยชน์ด้วยการขับัเค์ลุ่่�อนให้ประชาชนกลุุ่�มเป้าหมาย ม้พฤติิกรรมการบัริโภค์ทุ้�ยั�งย่น เกษติรปลุ่อด 

  การเผา เศรษฐกิจัส้เข้ยว เศรษฐกิจัหมุนเว้ยน แลุ่ะติระหนักร้้เก้�ยวกับัการเกิดโรค์หร่อผลุ่กระทุบัติ�อสุขภาพทุ้�เกิดจัาก 

  การเปลุ้่�ยนแปลุ่งของสิ�งแวดลุ้่อม สภาวะโลุ่กร้อน

 • หนุนเสริมการเช่�อมโยงให้หน�วยงาน สถุาบัันการศ่กษา องค์์กร สามารถุผลุ่ิติ ใช้ เผยแพร�ชุดข้อม้ลุ่เก้�ยวกับัการแก้ไข 

  ปัญหามลุ่ภาวะทุางอากาศ ในการส่�อสารแก�ประชาชนแลุ่ะนำาชุดข้อม้ลุ่นั�นไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหามลุ่พิษทุาง 

  อากาศ แลุ่ะเอ่�อติ�อ “พลุ่เม่องติ่�นร้้ส้้วิกฤติโลุ่กร้อน”“พลุ่เม่องสร้างสรรค์์ (Active citizen)” “ผ้้นำาเพ่�อสร้างค์วาม 

  เปลุ้่�ยนแปลุ่ง (Prime Mover)”“ผ้้นำาการส่�อสาร (Micro influencer)” ระดับัค์รอบัค์รัว ชุมชน แลุ่ะหน�วยงานได้
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4. ส่�งเส่ริมงานวิชาการ ช่ด้ข้อมูลุ่วิชาการ งานวิจัยเชิงป้ฏิิบัต่ิการเก่�ยวกับการจัด้การแลุ่ะแก้ไขป้ัญหาส่ิ�งแวด้ลุ่้อมแลุ่ะ 

 ส่่ขภาพิ เพ้ิ�อป้้องกันแลุ่ะส่ร้างเส่ริมส่่ขภาพิให้กับป้ระชาชน ม้แนวทุางการดำาเนินงาน ดังน้�

 • หนุนเสริมหน�วยงานหลุ่ัก ภาค์้วิชาการ ภาค์้ยุทุธศาสติร์ ผลุ่ิติงานวิชาการ วิจััยเชิงปฏิิบััติิการเก้�ยวกับัการบัริหารสิ�ง 

  แวดลุ้่อมแลุ่ะแก้ไขปัญหาสิ�งแวดลุ้่อมกับัสุขภาพ

 • สนับัสนุนศ้นย์วิชาการเพ่�อขับัเค์ลุ่่�อนการป้องกันแลุ่ะแก้ไขปัญหามลุ่พิษอากาศ ผลิุ่ติ พัฒนา ชุดข้อม้ลุ่วิชาการ ฐานข้อม้ลุ่  

  ติรวจัสอบัข้อม้ลุ่วิชาการ สำาหรับัการขับัเค์ลุ่่�อนนโยบัาย มาติรการแลุ่ะกลุ่ไกการจััดการสิ�งแวดลุ่้อม แลุ่ะแก้ไขปัญหา 

  มลุ่พิษทุางอากาศระดับัพ่�นทุ้�แลุ่ะระดับัประเทุศ

 • สนับัสนุนภาค์้เค์ร่อข�าย ภาค์เอกชน แลุ่ะภาค์ประชาสังค์ม พัฒนาชุดข้อม้ลุ่ผลุ่กระทุบัด้านสุขภาพทุ้�เกิดจัากมลุ่พิษ 

  สิ�งแวดลุ้่อม สำาหรับัเด็กเยาวชน ผ้้ส้งอายุ กลุุ่�มเปราะบัาง ในค์รอบัค์รัว สถุาบัันการศ่กษา สถุานประกอบัการ แลุ่ะองค์์กร

5. แนวที่างการด้ำาเนินงานของแผนงานส่ร้างเส่ริมส่่ขภาวะที่างเพิศ

 • ส่นับส่น่นการด้ำาเนินงานต่ามย่ที่ธศาส่ต่ร์การป้้องกันแลุ่ะแก้ไขปั้ญหาการตั่�งครรภ์ในวัยร่�น แลุ่ะย่ที่ธศาส่ต่ร์การใช้ถ่งยาง 

  อนามัยแห�งชาติ่ แลุ่ะหน่นเส่ริมการพัิฒนาศักยภาพิแลุ่ะบูรณาการระหว�างหน�วยงานท่ี่�เก่�ยวข้อง ม้แนวทุางการดำาเนินงาน  

  ดังน้�

  - พัฒนาแลุ่ะสนับัสนุนการดำาเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะทุางเพศทุ้�สอดค์ลุ่้องกับัยุทุธศาสติร์การป้องกันแลุ่ะแก้ไข 

   ปัญหาการตัิ�งค์รรภ์ในวัยรุ�น รวมทัุ�งการใช้ถุุงยางอนามัย แลุ่ะการป้องกันการติิดเช่�อเอชไอว้/การต้ิติราผ้้ป่วยเอดส์ 

  - ขับัเค์ลุ่่�อน หนุนเสริม บ้ัรณาการการทุำางานระหว�างหน�วยงานหลัุ่กทัุ�งภาค์รัฐ ภาค์เอกชน ภาค์ประชาสังค์มในส�วนกลุ่าง  

   ในประเด็นการป้องกันแลุ่ะแก้ไขการตัิ�งค์รรภ์ในวัยรุ�น เพ่�อให้วัยรุ�นสามารถุเข้าถุ่งสิทุธิติามมาติรา 5 แห�ง พ.ร.บั. 

   การป้องกันแลุ่ะแก้ไขปัญหาการติั�งค์รรภ์ในวัยรุ�น เช�น ทุ้องแลุ่้วได้เร้ยนติ�อ การส�งติ�อวัยรุ�นทุ้�ติั�งทุ้องให้ได้รับั 

   บัริการ/สวัสดิการทุ้�เหมาะสม เป็นต้ิน

 • ส่นับส่น่นการด้ำาเนินงานแลุ่ะขยายผลุ่งานวิชาการ งานวิจัย การพัิฒนานวัต่กรรม การส่ร้างองค์ความรู้ด้้านการส่ร้างเส่ริม 

  ส่่ขภาวะที่างเพิศ เพ้ิ�อนำาไป้สู่�การผลัุ่กดั้นนโยบาย แลุ่ะการเป้ลุ่่�ยนแป้ลุ่งพิฤติ่กรรม ม้แนวทุางการดำาเนินงาน ดังน้�

  - สนับัสนุนการผลุ่ิติ สังเค์ราะห์ชุดข้อม้ลุ่ค์วามร้้ งานวิชาการ งานวิจััยเพ่�อภาค์้หลุ่ัก (Boundary partner)  

   แลุ่ะภาค้์ยุทุธศาสติร์ (Strategic partner) รวมถุ่งหน�วยงานเจ้ัาของเร่�อง นำาไปใช้ประโยชน์สำาหรับัการดำาเนินงาน 

   ติามยุทุธศาสติร์การป้องกันแลุ่ะแก้ไขปัญหาการติั�งค์รรภ์ในวัยรุ�น รวมทุั�งการใช้ถุุงยางอนามัย แลุ่ะการป้องกัน 

   การติิดเช่�อเอชไอว้/การต้ิติราผ้้ป่วยเอดส์

  - สนับัสนุนการพัฒนานวัติกรรม เค์ร่�องม่อ การสร้างกระบัวนการเร้ยนร้้ เพ่�อสร้างเสริมสุขภาวะทุางเพศสอดค์ลุ้่อง 

   ติามกลุุ่�มเป้าหมายทุ้�เก้�ยวข้อง ให้เทุ�าทัุนกับัสถุานการณ์ปัจัจุับัันแลุ่ะค์วามเปลุ้่�ยนแปลุ่งของโลุ่กอนาค์ติ

 • ส่นับส่น่นการม่ส่�วนร�วมของเยาวชน ส่ร้างโอกาส่ในการที่ำางานอย�างเที่�าเท่ี่ยม ในการร�วมขับเคลุ้่�อนการที่ำางานส่ร้างเส่ริม 

  ส่่ขภาวะที่างเพิศท่ี่�ป้ลุ่อด้ภัย ม้แนวทุางการดำาเนินงาน ดังน้�

  - สนับัสนุนการสร้างค์วามร�วมม่อในการดำาเนินงานร�วมกับัสภาเด็กแลุ่ะเยาวชนแห�งประเทุศไทุย ในการทุำางาน 

   สร้างเสริมสุขภาวะทุางเพศ ผ�านกระทุรวงการพัฒนาสังค์มแลุ่ะค์วามมั�นค์งของมนุษย์

  - หนุนเสริมการม้ส�วนร�วมของเยาวชน เปิดพ่�นทุ้�การเร้ยนร้้ เปิดช�องทุางในการแสดงออกหร่อส�งเส้ยง (Voice) ถุ่ง 

   สิทุธิค์วามต้ิองการในประเด็นติ�างๆ ทุ้�เก้�ยวข้องกับัการสร้างเสริมสุขภาวะทุางเพศ

  - พัฒนาแลุ่ะสนับัสนุนการม้ส�วนร�วมของเด็กเยาวชนเพ่�อการออกแบับัวิธ้การส่�อสารรณรงค์์ เพ่�อให้เกิดค์วามติระหนักร้้  

   ติิดอาวุธทุางค์วามค์ิดแลุ่ะพัฒนา micro-influencer ประเด็นผลุ่กระทุบัติ�อการใช้ถุุงยางอนามัยการป้องกันการ 

   ติิดเช่�อเอชไอว้ การต้ิติราผ้้ป่วยเอดส์ รวมทัุ�งการป้องกันแลุ่ะแก้ไขปัญหาการตัิ�งค์รรภ์ในวัยรุ�น ร�วมกับัหน�วยงาน 

   ภาค์รัฐ ภาค์เอกชน แลุ่ะภาค์ประชาสังค์ม
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 • ส่นับส่น่นการรณรงค์ส้่�อส่ารส่าธารณะเพ้ิ�อเป้ลุ่่�ยนแป้ลุ่งวิธ่คิด้ ทัี่ศนคติ่ในเร้�องเพิศ เพ้ิ�อส่ร้างเส่ริมส่่ขภาวะที่างเพิศ 

  ท่ี่�ป้ลุ่อด้ภัยแก�วัยร่�นแลุ่ะผู้เก่�ยวข้อง ม้แนวทุางการดำาเนินงาน ดังน้�

  - พัฒนาร้ปแบับัแลุ่ะวิธ้การส่�อสารเพ่�อเปลุ้่�ยนแปลุ่งวิธ้คิ์ด ให้เกิดบัรรทัุดฐาน (Norm) หร่อแนวปฏิิบััติิใหม� ในงาน 

   สร้างเสริมสุขภาวะทุางเพศในประเด็นติ�างๆ อาทิุ เด็กทุ้องต้ิองได้เร้ยน การยุติิการตัิ�งค์รรภ์ทุ้�ปลุ่อดภัย ภาพลัุ่กษณ์ 

   เชิงบัวกของถุุงยางอนามัย เป็นต้ิน

  - พัฒนาร้ปแบับัแลุ่ะวิธ้การประเมินผลุ่ติ�างๆ ทุ้�ม้ประสิทุธิภาพ โดยเน้นการประเมินผลุ่ลัุ่พธ์ในเชิงการเปลุ้่�ยนแปลุ่ง 

   พฤติิกรรม หร่อวิธ้คิ์ด หร่อทัุศนค์ติิในเร่�องเพศ งานสร้างเสริมสุขภาวะทุางเพศทุ้�ปลุ่อดภัย ในประเด็นติ�างๆ 

6. แนวที่างการด้ำาเนินงานของแผนงานค้่มครองผู้บริโภคด้้านส่่ขภาพิแลุ่ะพัิฒนาระบบยา

 • การพิัฒนาระบบส่นับส่น่นการค่้มครองผู้บริโภคแลุ่ะการจัด้การส่ินค้าแลุ่ะบริการส่่ขภาพิที่่�ไม�ป้ลุ่อด้ภัย ผ�านการ 

  พัิฒนามาต่รการ นโยบาย แลุ่ะกลุ่ไกการขยายผลุ่ ม้แนวทุางการดำาเนินงานดังน้�

  - พัฒนาข้อเสนอแลุ่ะค์วามร�วมม่อเพ่�อสนับัสนุนมาติรการ นโยบัาย กลุ่ไกร�วมกับัหน�วยงานด้านการคุ้์มค์รองผ้้บัริโภค์  

   หน�วยงานทุ้�เก้�ยวข้องแลุ่ะภาค์้เค์ร่อข�าย เพ่�อจััดการสินค์้าแลุ่ะบัริการสุขภาพทุ้�ไม�ปลุ่อดภัย เช�น มาติรการกลุ่ไก 

   การคุ้์มค์รองผ้้บัริโภค์ในการซ่ึ่�อขายออนไลุ่น์ กลุ่ไกทุางสังค์มเพ่�อบัังคั์บัใช้กฎหมาย เป็นต้ิน รวมทัุ�งเช่�อมค์วามร�วมม่อ 

   กับัสภาองค์์กรผ้้บัริโภค์เพ่�อส�งติ�อองค์์ค์วามร้้ไปส้�การขยายผลุ่ในการปกป้อง คุ้์มค์รอง แลุ่ะพิทัุกษ์สิทุธิของผ้้บัริโภค์

  - ยกระดับัการพัฒนาแลุ่ะนำานวัติกรรม/เค์ร่�องม่อเทุค์โนโลุ่ย้ดิจัิทุัลุ่ไปใช้ประโยชน์แลุ่ะเช่�อมติ�อค์วามร�วมม่อกับั 

   หน�วยงานทุ้�รับัผิดชอบัหลัุ่ก อาทิุ Single Window ซ่ึ่�งเป็นเทุค์โนโลุ่ย้ทุ้�เอ่�อติ�อการเฝ้ึาระวังผลิุ่ติภัณฑ์์ทุ้�ไม�ปลุ่อดภัย  

   ระบับัการเฝ้ึาระวังสินค้์าแลุ่ะบัริการออนไลุ่น์ ระบับัถัุงข้อม้ลุ่ค์วามร้้ในการคุ้์มค์รองผ้้บัริโภค์ด้านสุขภาพ

 • ส่นับส่น่นการส่�งเส่ริมให้เกิด้พิฤต่ิกรรมการบริโภคส่ินค้าแลุ่ะบริการที่่�ป้ลุ่อด้ภัย ด้้วยการเส่ริมความเข้มแข็ง  

  เส่ริมศักยภาพิ แลุ่ะส่ร้างความรอบเพิ้�อให้ผู้บริโภคเป้็นผู้ป้กป้้องส่ิที่ธิของต่นเองแลุ่ะม่ส่�วนร�วมในกลุ่ไกค่้มครอง 

  ผู้บริโภค แนวทุางการการดำาเนินงาน ดังน้�

  - สนับัสนุนภาค้์ภาค์ประชาสังค์ม เพ่�อเฝ้ึาระวังสถุานการณ์แลุ่ะให้ค์วามร้้แก�ประชาชน แลุ่ะประสานงาน ส�งติ�อประเด็น 

   ปัญหากับัหน�วยงานทุ้�เก้�ยวข้องทัุ�งภาค์รัฐ ภาค์เอกชน แลุ่ะภาค์ประชาสังค์ม

  - สนับัสนุนการเฝ้ึาระวังสินค้์าแลุ่ะบัริการสุขภาพ เช่�อมโยงกับัการส่�อสารสาธารณะเพ่�อส�งเสริมให้ผ้้บัริโภค์เกิดค์วาม 

   รอบัร้้ในการเลุ่่อกสินค้์าแลุ่ะบัริการสุขภาพ การเข้าถุ่งสิทุธิด้านการบัริโภค์สินค้์าแลุ่ะบัริการสุขภาพทุ้�ปลุ่อดภัย การ 

   ให้ค์วามร้้แลุ่ะสร้างค์วามติระหนักด้านเช่�อด่�อยาแลุ่ะการใช้ยาต้ิานจุัลุ่ช้พทุ้�เหมาะสม   

 • พัิฒนางานวิชาการด้้านการค้่มครองผู้บริโภคด้้านส่่ขภาพิ ม้แนวทุางการการดำาเนินงาน ดังน้�        

  - สนับัสนุนการพัฒนางานวิชาการ จััดการค์วามร้้เพ่�อพัฒนาระบับัคุ้์มค์รองผ้้บัริโภค์ด้านผลิุ่ติภัณฑ์์แลุ่ะบัริการสุขภาพ  

   รวมทัุ�งทุบัทุวนแลุ่ะรวบัรวมองค์์ค์วามร้้ ต้ินแบับั เค์ร่�องม่อทุ้�ได้พัฒนาไว้แลุ้่วเช่�อมโยงไปส้�การขยายผลุ่

  - สนับัสนุนการทุบัทุวนสถุานการณ์ แลุ่ะพัฒนาองค์์ค์วามร้้ทุางวิชาการทุ้�เก้�ยวของกับัประเด็นปัจัจััยเส้�ยงทุางสุขภาพ 

   ใหม�ทุ้�ส�งผลุ่กระทุบัติ�อประชาชนอย�างม้นัยสำาคั์ญ
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กลุ่มแผนงาน

แผนค์วบัคุ์มปัจัจััยเส้�ยงทุางสุขภาพ ประกอบัไปด้วย กลุุ่�มแผนงาน ดังน้�

1. กลุุ่�มแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิัติ

2. กลุุ่�มแผนงานสิ�งแวดลุ้่อมกับัสุขภาพ

3. กลุุ่�มแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทุางเพศ

4. กลุุ่�มแผนงานคุ้์มค์รองผ้้บัริโภค์ด้านสุขภาพแลุ่ะพัฒนาระบับัยา

ภาคีหลัก

หน่วยงานภาครัฐ
กรมสุำขภ�พจิต กระทุรวงสำ�ธิ�รณสุำข  สำถ�บันัสุำขภ�พจิตเด็กและวัยรุ่นัร�ชนัครินัทุร์ สำำ�นัักง�นัศ�ลยุติธิรรม 
สำำ�นัักง�นัปลัดกระทุรวงยุติธิรรม สำำ�นัักง�นัปลัดกระทุรวงสำ�ธิ�รณสุำข สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รป้องกันัและปร�บปร�มย�เสำพติด 
สำถ�นับันัอ�ช่วศ้กษ� โรงเร่ยนัและเขตพื�นัทุ่�ก�รศ้กษ�ในัสัำงกัดสำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รก�รศ้กษ�ขั�นัพื�นัฐ�นั  กระทุรวงแรงง�นั 
กระทุรวงก�รอุดมศ้กษ�ฯ     

ภาคีวิชาการ
ศูนัย์วิช�ก�รสำ�รเสำพติดภ�คเหนืัอ คณะแพทุยศ�สำตร์ มห�วิทุย�ลัยเช่ยงใหม่ ศูนัย์สุำขภ�วะทุ�งจิต  สำ�ข�จิตวิทุย�ก�รปร้กษ� 
คณะจิตวิทุย� จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทุย�ลัย ภ�ควิช�จิตวิทุย� คณะมนุัษยศ�สำตร์ มห�วิทุย�ลัยศร่นัครินัทุรวิโรฒ   
หน่ัวยส่ำงเสำริมสุำขภ�วะนิัสิำต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทุย�ลัย

องค์กรภาคประชาสังคม
สำม�คมวิถ่ทุ�งเลือกเพื�อก�รพัฒนั�ทุ่�ยั�งยืนั สำม�คมสำะม�ริตันัส์ำแห่งประเทุศไทุย มูลนิัธิิและสำม�คมทุ่�ทุำ�ง�นัเก่�ยวกับประเด็นั
ด้�นัสุำขภ�พจิต  สำม�คมสำม�พันัธ์ิผู้ดูแลไทุย ศูนัย์เสำริมสำร้�งช่วิต มูลนิัธิิเพื�อก�รพัฒนั�เด็ก สำม�คมเพื�อผู้บกพร่องทุ�งจิต
แห่งประเทุศไทุย  สำม�คมสำ�ยใยครอบครัว ศูนัย์จิตวิทุย�ก�รศ้กษ� มูลนิัธิิยุวสำถิรคุณ สำม�คมจิตแพทุย์แห่งประเทุศไทุย 
ชมรมนัักจิตวิทุย�ก�รปร้กษ�แห่งประเทุศไทุย

หน่วยงานภาครัฐ
กระทุรวงทุรัพย�กรธิรรมช�ติและสิำ�งแวดล้อม กระทุรวงอุตสำ�หกรรม กระทุรวงเกษตรและสำหกรณ์ฯ กระทุรวงพลังง�นั 
กระทุรวงมห�ดไทุย สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รสุำขภ�พแห่งช�ติ องค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซึ่เรือนักระจก กรมควบคุมมลพิษ 
กรมส่ำงเสำริมคุณภ�พสิำ�งแวดล้อม สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทุรัพย�กรธิรรมช�ติและสิำ�งแวดล้อม กรมโรงง�นัอุตสำ�หกรรม 
และองค์กรปกครองส่ำวนัทุ้องถิ�นั

องค์กรวิชาชีพ
สำำ�นัักข่�วสิำ�งแวดล้อม (Green news) สำภ�วิศวกร สำภ�วิช�ช่พวิทุย�ศ�สำตร์และเทุคโนัโลย่ และสำม�คมวิศวกรรมสิำ�งแวดล้อม

สถาบันวิชาการ
มห�วิทุย�ลัยทุ่�ม่คณะด้�นัสิำ�งแวดล้อมและทุรัพย�กรธิรรมช�ติในัทุุกภูมิภ�ค สำถ�บันัวิจัยสำภ�วะแวดล้อม จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทุย�ลัย 
(ERIC) สำำ�นัักง�นัวิทุยบริก�รด้�นั สิำ�งแวดล้อมและทุรัพย�กร มห�วิทุย�ลัยมหิดล (ENRAS) และศูนัย์วิจัยด้�นักลยุทุธ์ิธุิรกิจทุ่�เป็นัมิตร
ต่อสิำ�งแวดล้อม คณะสิำ�งแวดล้อม มห�วิทุย�ลัยเกษตรศ�สำตร์ (V-green)

องค์กรภาคประชาสังคม
สำมัชช�องค์กรเอกชนัด้�นัก�รคุ้มครองสิำ�งแวดล้อมและอนุัรักษ์ทุรัพย�กรธิรรมช�ติ คณะกรรมก�รประสำ�นัง�นัองค์กรพัฒนั�
เอกชนั (กป.อพช.) สำถ�บันัธิรรมรัฐเพื�อก�รพัฒนั�สัำงคมและสิำ�งแวดล้อม (ธิ.พ.สำ.สำ.) มูลนิัธิิบูรณะนิัเวศ 
มูลนิัธิิสำถ�บันัสิำ�งแวดล้อมไทุย (ม.สำ.ทุ.) มูลนิัธิิส่ำงเสำริมก�รออกแบบอนั�คตประเทุศไทุย สำภ�ลมห�ยใจ ภ�คเหนืัอ 
สำภ�ลมห�ยใจเช่ยงใหม่ เครือข่�ยอ�ก�ศสำะอ�ด สำม�คมยักษ์ข�ว มูลนิัธิิเพื�อก�รพัฒนั�ทุ่�ยั�งยืนั มูลนิัธิิรักษ์อ�ห�ร (S.O.S) 
สำถ�บันัวิจัยเพื�อก�รพัฒนั�ประเทุศไทุย มูลนิัธิิเกษตรกรรมยั�งยืนั (ประเทุศไทุย) สำถ�บันัชุมนัทุ้องถิ�นัพัฒนั� กร่นัพ่ชประเทุศไทุย 
ศูนัย์ฝึ้กอบรมวนัศ�สำตร์ชุมชนัฯ มูลนิัธิิช่ววิถ่ มูลนิัธิินิัติธิรรมสิำ�งแวดล้อม เครือข่�ยว�ระเปล่�ยนัตะวันัออก

ภาคีหลัก
ของแผนงาน

สร้างเสริม
สุขภาพจิต

ภาคีหลัก
ของแผนงาน

ด้านส่ิงแวดล้อม
กับสุขภาพ
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หน่วยงานภาครัฐ
กระทุรวงศ้กษ�ธิิก�ร  กระทุรวงแรงง�นั กระทุรวงมห�ดไทุย กระทุรวงสำ�ธิ�รณสุำข กระทุรวงก�รพัฒนั�สัำงคมและคว�มมั�นัคง
ของมนุัษย์ สำำ�นัักง�นัหลักประกันัสุำขภ�พแห่งช�ติ สำำ�นัักง�นัสำ�ธิ�รณสุำขจังหวัด/ สำำ�นัักง�นัพัฒนั�สัำงคมและคว�มมั�นัคงของ
มนุัษย์จังหวัด องค์กรปกครองส่ำวนัทุ้องถิ�นั

สถาบันวิชาการ
มห�วิทุย�ลัยมหิดล มห�วิทุย�ลัยสำงขล�นัครินัทุร์

องค์กรภาคประชาสังคม
มูลนิัธิิแพธิทูุเฮลท์ุ มูลนิัธิิเข้�ถ้งเอดส์ำ เครือข่�ยผู้ติดเชื�อเอชไอว่/เอดส์ำ ประเทุศไทุย มูลนิัธิิศูนัย์คุ้มครองสิำทุธิิด้�นัเอดส์ำ มูลนิัธิิรักษ์ไทุย 
สำม�คมพัฒนั�เครือข่�ยอ�สำ� RSA (Referral System for Safe Abortion) 

องค์การระหว่างประเทศ
กองทุุนัประช�กรแห่งสำหประช�ช�ติ (UNFPA) องค์ก�รทุุนัเพื�อเด็กแห่งสำหประช�ช�ติ (UNICEF) 

หน่วยงานภาครัฐ
กระทุรวงสำ�ธิ�รณะสุำข: สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� กรมวิทุย�ศ�สำตร์ก�รแพทุย์ กรมอนั�มัย 
ศูนัย์วิทุย�ศ�สำตร์ก�รแพทุย์ สำำ�นัักง�นัสำ�ธิ�รณสุำขจังหวัด. สำถ�น่ัอนั�มัยเฉลิมพระเก่ยรติ  คณะกรรมก�รพัฒนั�คุณภ�พช่วิต
ระดับอำ�เภอ โรงพย�บ�ลส่ำงเสำริมสุำขภ�พระดับตำ�บล (และอ�สำ�สำมัครสำ�ธิ�รณสุำขประจำ�หมู่บ้�นั) สำำ�นัักง�นัหลักประกันัสุำขภ�พ
แห่งช�ติ สำำ�นัักง�คณะกรรมก�รสุำขภ�พแห่งช�ติ สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภคสำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รกิจก�ร
กระจ�ยเส่ำยง กิจก�รโทุรทัุศน์ั และกิจก�รโทุรคมนั�คมแห่งช�ติ กระทุรวงมห�ดไทุย : กรมส่ำงเสำริมก�รปกครองทุ้องถิ�นั 
องค์กรปกครองส่ำวนัทุ้องถิ�นั กระทุรวงพ�ณิชย์ : กรมก�รค้�ภ�ยในั กรมทุรัพย์สิำนัทุ�งปัญญ� 
กระทุรวงอุตสำ�หกรรม : สำำ�นัักง�นัม�ตรฐ�นัผลิตภัณฑ์์อุตสำ�หกรรม

องค์กรวิชาชีพ
สำภ�เภสัำชกรรม ทัุนัตแพทุยสำภ� สำถ�บันัวิช�ก�ร คณะเภสัำชศ�สำตร์ มห�วิทุย�ลัยทัุ�วประเทุศ

องค์กรภาคประชาสังคม
สำภ�องค์กรของผู้บริโภค (นิัติบุคคลประเภทุองค์กรเอกชนั ทุ่�เกิดข้�นัต�ม พ.ร.บ.ก�รจัดตั�งสำภ�องค์กรของผู้บริโภค)  
มูลนิัธิิสำถ�น่ัอนั�มัยเฉลิมพระเก่ยรติสำมเด็จพระนั�งเจ้�พระบรมร�ชิน่ันั�ถ  มูลนิัธิิเพื�อผู้บริโภค สำม�คมสำหพันัธ์ิองค์กรผู้บริโภค 
มูลนิัธิิ สำม�คม ด้�นัก�รคุ้มครองผู้บริโภค มูลนิัธิิเข้�ถ้งเอดส์ำ องค์กรผู้บริโภคในัจังหวัดต่�งๆ

ภาคีหลักของ
แผนงาน

สร้างเสริม
สุขภาวะทางเพศ

ภาคีหลักของ
แผนงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้าน
สุขภาพและ

พัฒนาระบบยา

คำานิยามเชิงปฏิิบัติการ
ความรอบรู้ด้้านปั้จจัยเส่่�ยงที่างส่่ขภาพิ หมายถุ่ง ค์วามร้้/ค์วามสามารถุ แลุ่ะทัุกษะของประชาชน ชุมชนองค์์กร แลุ่ะภาค้์เค์ร่อข�าย 

ทุ้�ได้รับัการพัฒนาศักยภาพจัากแผนค์วบัคุ์มปัจัจััยเส้�ยงทุางสุขภาพ  ไปใช้ประโยชน์ จันก�อให้เกิดการส่�อสารทุ้�เก้�ยวกับัการเข้าถุ่ง 

สิทุธิผ้้บัริโภค์ การใช้ยาสมเหตุิสมผลุ่ การลุ่ดผลุ่กระทุบัจัากสิ�งแวดลุ้่อม การสร้างเสริมสุขภาพจิัติทุ้�เข้มแข็ง แลุ่ะการสร้างเสริมสุขภาวะ 

ทุางเพศทุ้�ปลุ่อดภัย รวมทัุ�งการผลัุ่กดันนโยบัาย ค์รอบัค์ลุุ่มถุ่งค์วามเข้าใจัเน่�อหาทุ้�ระบุัปัจัจััยทุางกายภาพ เศรษฐกิจั สังค์ม สิ�ง 

แวดลุ้่อมทุ้�กระทุบัติ�อสุขภาวะทุางเพศ สุขภาพจิัติ ผลุ่กระทุบัจัากสิ�งแวดลุ้่อม การคุ้์มค์รองผ้้บัริโภค์ แลุ่ะเกิดค์วามปลุ่อดภัยจัาก 

การใช้ยา

การควบค่มปั้จจัยเส่่�ยงส่่ขภาพิ หมายถุ่ง การประสานพลัุ่งทุางสังค์ม พลัุ่งวิชาการแลุ่ะพลัุ่งนโยบัายจันเกิดการช�วยเหลุ่่อ แก้ไข 

การป้องกันปัจัจััยเส้�ยงทุางกายภาพเศรษฐกิจั สังค์ม สิ�งแวดลุ้่อม ทุ้�กระทุบัติ�อสุขภาวะของประชาชน แลุ่ะพัฒนา/หนุนเสริมให้แก� 

ภาค้์เค์ร่อข�าย ผ�านการกำาหนดจุัดเน้นการส�งเสริมบัทุบัาทุของประชาชนกลุุ่�มเป้าหมาย ให้ม้ค์วามสามารถุในการค์วบัคุ์มจััดการ

ปัจัจััยเส้�ยงแลุ่ะสร้างปัจัจััยเสริมสำาหรับัการสร้างเสริมสุขภาพจัิติ การแก้ไขผลุ่กระทุบัจัากสิ�งแวดลุ่้อม การสร้างเสริมสุขภาวะ 

ทุางเพศ รวมทัุ�งการคุ้์มค์รองผ้้บัริโภค์ด้านสุขภาพแลุ่ะพัฒนาระบับัยาของประชาชน
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นวัต่กรรม หมายถุ่ง ชุดข้อม้ลุ่/ค์วามร้้ใหม�ทุั�งทุ้�เป็นเน่�อหาเก้�ยวกับักระบัวนการใหม� ทุ้�มาจัากบัทุเร้ยน สถุานการณ์ใหม�ๆ 

ทุ้�สอดค์ลุ้่องกับัสภาพปัญหา แลุ่ะค์วามต้ิองการของชุมชนแลุ่ะสังค์มติ�อการจััดการปัจัจััยเส้�ยงสุขภาพ ผ�านกลุ่ไก ทุ้�เช่�อมประสาน 

ค์วามร�วมม่อของประชาชนกลุุ่�มเป้าหมาย

ส่่ขภาพิจิต่ หมายถุ่ง ค์วามสามารถุของประชาชนในการปรับัตัิวให้เข้ากับัสิ�งแวดลุ้่อมได้ โดยไม�ม้ข้อขัดแย้งภายในจิัติใจั ม้ค์วาม

สามารถุในการปรับัติัวติ�อตินเองแลุ่ะสิ�งแวดลุ่้อมทุ้�ม้การเปลุ่้�ยนแปลุ่ง/ ติามสถุานการณ์ รวมทุั�งการเป็นผ้้มองโลุ่กในแง�ด ้

พ่�งตินเองได้ มองตินเองอย�างถุ้กต้ิองติามค์วามเป็นจัริง ม้ค์วามพอใจัในสถุานภาพของตินแลุ่ะร้้ส่กในคุ์ณค์�าของติน สามารถุค์วบัคุ์ม 

อารมณ์ของตินได้ 

ส่่ขภาวะที่างเพิศที่่�ป้ลุ่อด้ภัย หมายถุ่ง การม้ช้วิติทุางเพศทุ้�เป็นสุขแลุ่ะปลุ่อดภัย ทุั�งในระดับับัุค์ค์ลุ่แลุ่ะระดับัสังค์ม โดย 

ประชาชนสามารถุเข้าถุ่งข้อม้ลุ่ ม้ค์วามร้้เก้�ยวกับัค์วามเส้�ยงทุางเพศทุ้�ต้ิองเผชิญ สามารถุเข้าถุ่งบัริการสุขภาพทุางเพศ อย้�ในสภาพ 

แวดลุ้่อมทุ้�เอ่�อติ�อการส�งเสริมสุขภาวะทุางเพศ เพ่�อนำาไปส้�การใช้ถุุงยางอนามัยทุุกค์รั�งทุ้�ม้เพศสัมพันธ์ การลุ่ดอัติราการค์ลุ่อดใน

ผ้้หญิงทุ้�ม้อายุ 15-19 ปี  การลุ่ดอัติราการเกิดโรค์ติิดติ�อทุางเพศสัมพันธ์

การจัด้การมลุ่พิิษสิ่�งแวด้ลุ้่อม หมายถุ่ง ค์วามสามารถุของประชาชนในการเฝ้ึาระวังเก้�ยวกับัปัญหาสุขภาพทุ้�ส่บัเน่�องจัากมลุ่พิษ 

ทุางอากาศ มลุ่พิษจัากขยะ แลุ่ะมลุ่พิษอุติสาหกรรมได้ด้วยชุมชน โดยชุมชนม้ส�วนร�วมในขั�นติอนการพัฒนานโยบัายสาธารณะ 

ผ�านร�าง พ.ร.บั. อากาศสะอาด พ.ร.บั. การรายงานการปลุ่�อยมลุ่พิษแลุ่ะการเค์ลุ่่�อนย้ายสารมลุ่พิษส้�สิ�งแวดลุ้่อม การนำาขยะอิเล็ุ่กทุรอนิกส์ 

จัากติ�างประเทุศ กฎหมายทุ้�เช่�อมโยงเค์ร่อข�ายค์วามร�วมม่อระดับัชาติิในกลุุ่�มประเทุศอาเซ้ึ่ยน แลุ่ะการบัังคั์บัใช้กฎหมายกับัการ

จััดการขยะจัากอุติสาหกรรมของโรงงาน

การค่้มครองผู้บริโภคแลุ่ะพิัฒนาระบบยา หมายถุ่ง การพัฒนาแลุ่ะขับัเค์ลุ่่�อนมาติรการ นโยบัาย เพ่�อการเข้าถุ่งสิทุธิของผ้้ 

บัริโภค์สินค้์าแลุ่ะบัริการสุขภาพทุ้�ปลุ่อดภัย ผ�านการใช้ประโยชน์จัากงานวิชาการงานวิจััย นวัติกรรม เค์ร่�องม่อเทุค์โนโลุ่ย้ดิจิัทัุลุ่หร่อ 

Platform ออนไลุ่น์ สำาหรับัการเฝึ้าระวังผลุ่ติิภัณฑ์์ทุ้�ทุำาลุ่ายสุขภาพไม�ปลุ่อดภัย หลุ่อกลุ่วงสร้างค์วามไม�เป็นธรรมกบััผ้้บัริโภค์ 

รวมทัุ�งขยายช�องทุางให้ผ้้บัริโภค์รอบัร้้/เทุ�าทัุนสินค้์าแลุ่ะบัริการสุขภาพทุ้�ไม�ปลุ่อดภัย รวมทัุ�งการเข้าถุ่งระบับัแจ้ังเต่ิอนทุ้�เช่�อมโยง 

การดำาเนินงานของหน�วยงานทุ้�เก้�ยวข้องให้บัังค์ับัใช้กฎหมายการค์ุ้มค์รองผ้้บัริโภค์แลุ่ะ เกิดพฤติิกรรมการใช้ยาทุ้�ปลุ่อดภัยได้ 

อย�างทัุนทุ�วงทุ้                                                

งบประมาณ กลุ่มแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต
กลุ่มแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ
กลุ่มแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการพัฒนาระบบยา
กลุ่มแผนงานสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ
การพัฒนาและบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ
รวม

หน่วย : ล้านบาท
60.00
33.00
35.00
70.00

2.00
200.00
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แผน 5
แผนสุขภาวะ
ประชากรกลุ่มเฉพาะ
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สรุปสถานการณ์และแนวโน้ม
 
การดำาเนินงานของแผนสุขภาวะประชากรกลุุ่�มเฉพาะม้ค์วามติ�อเน่�องแลุ่ะก้าวหน้าในการลุ่ดค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�า สร้างค์วามเป็นธรรม 

ทุางสุขภาพในประชากรกลุุ่�มเฉพาะมาโดยติลุ่อด อย�างไรก็ด้ ปัญหาค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�ายังค์งทุว้ค์วามรุนแรงมากข่�น โดยเฉพาะ 

ปัญหาค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�าของผลุ่ลุ่ัพธ์ทุางด้านสุขภาพ ซึ่่�งเป็นหน่�งในเป้าหมายทุ้�นานาประเทุศติ�างก็ให้ค์วามสำาค์ัญเป็นอันดับัติ้นๆ 

ในการกำาหนดนโยบัายสาธารณะ โดยองค์์การอนามัยโลุ่ก (WHO) ได้บั�งช้�ว�าปัญหาค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�าของผลุ่ลัุ่พธ์ทุางด้านสุขภาพ

นั�น ไม�ได้เกิดข่�นจัากพฤติิกรรมส�วนบุัค์ค์ลุ่เพ้ยงอย�างเด้ยวเทุ�านั�น แติ�ยังม้ปัจัจััยทุางสังค์มทุ้�กำาหนดสุขภาพ (Social Determinants 

of Health: SDH) นำาไปส้�ปัญหาค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�าทุางด้านสุขภาพด้วย 

แผนสุขภาวะประชากรกลุุ่�มเฉพาะจั่งได้วิเค์ราะห์ประเด็นปัญหาทุ้�เกิดจัากการเช่�อมโยงปัจัจััยสังค์มกำาหนดสุขภาพ ไปจันถุ่ง 

สถุานการณ์ทุางสุขภาพของประชากรกลุุ่�มติ�างๆ เพ่�อให้บัรรลุุ่ถุ่งเป้าหมายในการสร้างเสริมสุขภาพของทุุกค์นบันแผ�นดินไทุยติาม 

วิสัยทัุศน์ของกองทุุน โดยใช้กรอบัแนวคิ์ดในการทุำางานทุ้�สำาคั์ญค่์อ กรอบปั้จจัยที่างสั่งคมท่ี่�กำาหนด้ส่่ขภาพิ (Social Deter

minants of Health) ต่ามแนวคิด้ขององค์การอนามัยโลุ่ก (WHO) /32 ทัุ�งน้�เพ่�อให้เกิดค์วามติ�อเน่�องในการดำาเนินงานของแผน 

แลุ่ะเพ่�อให้ยังค์งค์วามเป็นสากลุ่ในการทุำางาน ซึ่่�งกรอบัแนวค์ิดในการศ่กษาปัจัจััยทุางสังค์มทุ้�กำาหนดสุขภาพโดยมุ�งค์วาม 

สัมพันธ์ระหว�างปั้จจัยเชิงบริบที่โครงส่ร้างที่างสั่งคมท่ี่�เป็้นอยู� (Structure determinants) ได้แก� ปัจัจััยทุ้�เก้�ยวข้องกับับัริบัทุ 

ทุางสังค์ม เศรษฐกิจั แลุ่ะการเม่อง (Socioeconomic and political context) อาทิุ การกระจัายทุางรายได้ เพศ เช่�อชาติิ 

ค์วามพิการ แลุ่ะโค์รงสร้างการกำากับัด้แลุ่ของภาค์รัฐ ซึ่่�งปัจัจััยเหลุ่�าน้�ถุ่อเป็นติัวกำาหนดติำาแหน�งแลุ่ะสถุานภาพทุางเศรษฐกิจั 

สังค์มให้กับับุัค์ค์ลุ่ (Socioeconomic position) เช�น ลุ่ำาดับัชนชั�นติามรายได้ การศ่กษา อาช้พ เพศ เช่�อชาติิ ทุ้�ลุ้่วนส�งผลุ่ติ�อการ 

ม้สิทุธิม้เส้ยงแลุ่ะการเข้าถุ่งทุรัพยากรของบัุค์ค์ลุ่เหลุ่�านั�น แลุ่ะป้ัจจัยส่�งผลุ่ที่างส่่ขภาพิ (Intermediary determinants)  

ทุ้�เป็นตัิวกลุ่างจัะสะทุ้อนให้เห็นถุ่งลุ่ำาดับัชั�น/สถุานะสังค์มของบุัค์ค์ลุ่ทุ้�ม้ค์วามแติกติ�างกัน แลุ่ะส�งผลุ่กระทุบัติ�อสุขภาวะของประชาชน 

ทุ้�ติ�างกัน ได้แก� สภาพค์วามเป็นอย้� สภาพจิัติใจั พฤติิกรรม แลุ่ะปัจัจััยทุางช้ววิทุยา ซ่ึ่�งลุ้่วนเป็นผลุ่ลัุ่พธ์มาจัากการม้ปัจัจััยเชิงโค์รงสร้าง 

บัริบัทุทุางสังค์มแลุ่ะเศรษฐกิจัทุ้�แติกติ�างกันอ้กทุอดหน่�ง เช�น การเข้าถุ่งอาหารทุ้�ด้แลุ่ะม้คุ์ณภาพ ประเภทุงานทุ้�ทุำา ระดับัค์วาม 

เค์ร้ยดจัากสภาพแวดลุ้่อม /33 ดังแสดงติามภาพ

/32 การจัำาแนกปัจัจััยสังค์มกำาหนดสุขภาพติามระดับัค์วามใกลุ้่ชิดกับัตัิวบุัค์ค์ลุ่ แบั�งออกเป็น 5 กลุุ่�ม ประกอบัด้วย กลุุ่�มแรก ค่์อ อายุ เพศ แลุ่ะปัจัจััยทุางพันธุกรรม ปัจัจััยกลุุ่�มทุ้�สอง ค่์อ 
 ปัจัจััยการใช้ช้วิติของแติ�ลุ่ะบุัค์ค์ลุ่ (Individual lifestyle factors) ปัจัจััยกลุุ่�มทุ้�สาม ค่์อ อิทุธิพลุ่จัากสังค์มชุมชน (Social and community networks) ปัจัจััยกลุุ่�มทุ้�ส้� ค่์อ 
 สภาวะแวดลุ้่อมในการดำารงช้วิติแลุ่ะการทุำางาน (Living and working conditions) แลุ่ะปัจัจััยกลุุ่�มทุ้�ห้าทุ้� ค่์อ ปัจัจััยทัุ�วไปทุางด้านเศรษฐกิจั สังค์ม วัฒนธรรมแลุ่ะสภาพแวดลุ้่อม 
 (General socio-economic, cultural and environmental conditions. World Health Organization. (1986). Ottawa Charter for Health Promotion.
/33 สาระสำาคั์ญของกรอบัแนวคิ์ดดังกลุ่�าวแสดงให้เห็นว�าปัจัจััยสภาพแวดลุ้่อม ติลุ่อดจันสถุานะทุางสังค์ม เศรษฐกิจั แลุ่ะการเม่องของประชาชนก�อให้เกิดติำาแหน�งหร่อสถุานภาพ
 ทุางเศรษฐกิจัแลุ่ะสังค์มทุ้�แติกติ�างกัน โดยม้ปัจัจััยทุ้�เก้�ยวข้อง ได้แก� รายได้ การศ่กษา อาช้พ เพศ เช่�อชาติิ ติลุ่อดจันปัจัจััยส�งผ�านทุางสุขภาพ. Health Organization (2010).
 A Conceptual Framework for Action on The Determinants of Health.
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สถุานการณ์โรค์อุบััติิใหม�ทุ้�เกิดข่�นในปัจัจุับััน ค่์อ การระบัาดของโรค์โค์วิด-19 ส�งผลุ่กระทุบัรุนแรงติ�อกลุุ่�มประชากรเฉพาะ ซ่ึ่�ง 

เป็นกลุุ่�มทุ้�ม้ค์วามเปราะบัางโดยทัุ�วไปแลุ้่ว ยิ�งจัะม้ค์วามเปราะบัางมากยิ�งข่�นในสถุานการณ์การแพร�ระบัาดของโรค์โค์วิด-19 การ 

สนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ�านประชากรกลุุ่�มติ�างๆ ทุ้�ม้ปัจัจััยด้านเศรษฐกิจัแลุ่ะสังค์มเป็นเหตุิทุ้�นำาไปส้�ภาวะทุางสุขภาพทุ้� 

เหลุ่่�อมลุ่ำ�า ให้เกิดการสร้างค์วามเป็นธรรมให้แก�สังค์มนั�น การทุำางานเพ่�อลุ่ดค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�าทุางโค์รงสร้างหร่อปัจัจััยสังค์มกำาหนด 

สุขภาพจ่ังไม�ใช�เป็นเพ้ยงการบัรรเทุาทุุกข์ให้กลุุ่�มประชากรชายขอบัหร่อค์นบัางกลุุ่�มเทุ�านั�น หากเป็นการลุ่ดค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�าทุาง

โค์รงสร้างของสังค์มโดยรวม เพราะโค์รงสร้างค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�านั�นไม�ได้กระทุำาติ�อกลุุ่�มประชากรชายขอบัเพ้ยงกลุุ่�มเด้ยว หาก 

ค์รอบัค์ลุุ่มถุ่งกลุุ่�มประชากรทุุกกลุุ่�มในสังค์ม ซ่ึ่�งค์วามทุ้าทุายของการทุำางานเพ่�อบัรรลุุ่ค์วามเป็นธรรมทุางสุขภาพ เป็นการทุำางาน 

ทุ้�ลุ่ดค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�าผ�านปัจัจััยทุางสังค์มทุ้�จัะสร้างการเปลุ้่�ยนแปลุ่งทัุ�งในระดับัวิธ้คิ์ดแลุ่ะเชิงโค์รงสร้างได้ ต้ิองอาศัยยุทุธศาสติร์

การสร้างแนวร�วมสนับัสนุนจัากกลุุ่�มอ่�น นอกเหน่อจัากการเสริมพลุ่ังอำานาจักลุุ่�มประชากรชายขอบัแติ�เพ้ยงอย�างเด้ยว เพราะ 

(1) ประชากรทุุกกลุุ่�มในสังค์มได้รับัประโยชน์จัากการลุ่ดค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�าทุางโค์รงสร้าง แลุ่ะ (2) ผ้้ค์นกลุุ่�มอ่�นทุ้�ไม�ใช�กลุุ่�ม 

ชายขอบัม้อภิสิทุธิ�แลุ่ะต้ินทุุนทุางสังค์มมากพอทุ้�จัะมาหนุนเสริมอำานาจัติ�อรองของกลุุ่�มประชากรชายขอบั แลุ่ะสร้างระบับันิเวศ 

ของการขับัเค์ลุ่่�อนเชิงนโยบัายทุ้�เก่�อหนุนการตัิดสินใจัร�วมกันได้ 

แม้ว�า กองทุุนจัะกำาหนดให้ทุุกแผนหลัุ่กดำาเนินงานโดยค์ำาน่งถุ่งปัญหาค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�าแติ�ก็ม้ค์วามจัำาเป็นทุ้�จัะต้ิองให้ค์วามสำาคั์ญ

เป็นพิเศษกับั “ประชากรกลุุ่�มเฉพาะ” ซ่ึ่�งหมายถุ่งประชากรบัางกลุุ่�มทุ้�ม้ทัุ�งค์วามเปราะบัาง (Vulnerability) ม้ค์วามเส้�ยง (Risk) 

หร่อติ้องการกระบัวนการพิเศษในการเข้าถุ่งการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาวะ อันถุ่อเป็นปัจัจััยส�งผ�านสังค์มกำาหนดสุขภาพ  

(Intermediary determinants) ทุ้�ทุำาให้ส้ญเส้ยสุขภาวะ เข้าไม�ถุ่งบัริการ แลุ่ะไม�ได้รับัประโยชน์จัากการส�งเสริมสุขภาพติาม 

ภาพแสดงกรอบปัจจัยทางสังคมท่ีกำาหนดสุขภาพ
(Social Determinants of Health)
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/34 ศ้นย์ข้อม้ลุ่ค์นพิการแลุ่ะเทุค์โนโลุ่ย้สารสนเทุศ, “รายงานข้อม้ลุ่สถุานการณ์ด้านค์นพิการในประเทุศไทุย กรมส�งเสริมแลุ่ะพัฒนาคุ์ณภาพช้วิติค์นพิการ 
 ข้อม้ลุ่สิ�นสุด ณ วันทุ้� 31 ม้นาค์ม พ.ศ. 2564”. เข้าถุ่งได้จัาก: https://ecard.dep.go.th/person_info/. ส่บัค้์นเม่�อ ส่บัค้์นเม่�อ 23 มิถุุนายน พ.ศ. 2564.
/35 ม้ลุ่นิธิสถุาบัันวิจััยแลุ่ะพัฒนาผ้้ส้งอายุไทุย, “รายงานสถุานการณ์ผ้้ส้งอายุไทุย พ.ศ. 2563”, (สถุาบัันวิจััยประชากรแลุ่ะสังค์ม มหาวิทุยาลัุ่ยมหิดลุ่,2564)

นโยบัายในภาพรวม แลุ่ะในปัจัจุับััน พบัว�า ปัจัจััยทุางด้านเศรษฐกิจั สังค์ม ศาสนา แลุ่ะวัฒนธรรม ส�งผลุ่ให้ประชากรกลุุ่�มน้�ต้ิอง 

เผชิญกับัปัญหาด้านสุขภาพ แลุ่ะสถุานการณ์ปัญหาทุ้�ทุ้าทุายร�วมกันติามทุ้�กลุ่�าวไปข้างต้ิน ดังนั�น การสร้างเสริมสุขภาวะสำาหรับั 

ประชากรกลุุ่�มเฉพาะน้� จ่ังต้ิองม้การทุำางานผ�านปัจัจััยสังค์มกำาหนดสุขภาพในระดับัติ�างๆ ซ่ึ่�งการดำาเนินงานของแผนประชากร 

กลุุ่�มเฉพาะในช�วงทุ้�ผ�านมาได้สนับัสนุนการดำาเนินงานเพ่�อลุ่ดค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�า สร้างค์วามเทุ�าเทุ้ยม ค์วามเป็นธรรมทุางสุขภาพ 

ในกลุุ่�มประชากรเฉพาะกลุุ่�มติ�างๆ ทุ้�ม้สถุานการณ์ปัญหาแลุ่ะผลุ่กระทุบัจัากค์วามไม�เป็นธรรมทุางสุขภาพอย�างชัดเจัน แลุ่ะยังค์ง 

ม้ประชากรกลุุ่�มเฉพาะบัางส�วนทุ้�ยังค์งต้ิองติิดติามสถุานการณ์แลุ่ะผลุ่กระทุบัติ�อการม้สุขภาวะทุ้�ด้ เพ่�อนำามาส้�การวางยุทุธศาสติร์ 

แนวทุางการดำาเนินงานในอนาค์ติอย�างเหมาะสมติ�อไป ทุั�งน้� ข้อม้ลุ่สถุานการณ์สำาค์ัญทุ้�เก้�ยวข้องติามกลุุ่�มประชากรเฉพาะ 

ทุ้�ดำาเนินการสรุปได้ ดังน้�

สถานการณ์คนพิการ
จัากข้อม้ลุ่ ณ วันทุ้� 31 ม้นาค์ม พ.ศ. 2564 พบัว�า ม้ค์นพิการทุ้�ม้บััติรประติัวค์นพิการทุั�วประเทุศจัำานวน 2.09 ลุ่้านค์น 

คิ์ดเป็นร้อยลุ่ะ 3.21 ของประชากรทัุ�งประเทุศ /34 เป็นเพศชาย 1.09 ลุ้่านค์น (ร้อยลุ่ะ 52.18) แลุ่ะเพศหญิง 1.00 ลุ้่านค์น (ร้อยลุ่ะ 

47.82) โดยส�วนใหญ�เป็นค์นพิการทุางการเค์ลุ่่�อนไหวหร่อทุางร�างกาย รองลุ่งมาเป็นค์นพิการทุางการได้ยินหร่อส่�อค์วามหมาย 

ทุางการเห็น ทุางจิัติหร่อพฤติิกรรม ทุางสติิปัญญา พิการมากกว�า 1 ประเภทุ ออทิุสติิก ทุางการเร้ยนร้้ ติามลุ่ำาดับั เม่�อพิจัารณา

ติามช�วงอายุแลุ่ะประเภทุค์วามพิการ พบัว�า ม้ค์นพิการในวัยส้งอายุ (อายุตัิ�งแติ� 60 ปีข่�นไป) มากทุ้�สุดจัำานวน 1.15 ลุ้่านค์น 

คิ์ดเป็นร้อยลุ่ะ 55.14 ของจัำานวนค์นพิการทัุ�งหมด ขณะทุ้�เด็กพิการปฐมวัยม้จัำานวนน้อยทุ้�สุดจัำานวน 12,745 ค์น 

ภายใต้ิสถุานการณ์การแพร�ระบัาดของโรค์โค์วิด-19 กระทุบักับัค์นพิการ ทัุ�งด้านสุขภาพ สังค์ม แลุ่ะเศรษฐกิจั ด้านสุขภาพ เน่�อง 

จัากค์นพิการม้ภ้มิติ้านทุานน้อยจั่งม้ค์วามเส้�ยงส้งกว�าค์นทุั�วไป อ้กทุั�งการเข้าถุ่งระบับับัริการสุขภาพทุุกร้ปแบับัเป็นไปได้ยาก  

เพราะค์วามจัำากัดของร�างกายการเดินทุางลุ่ำาบัาก แลุ่ะอาจัม้ภาวะค์วามยากจันร�วมด้วย ด้านเศรษฐกิจั พบัว�าสถุานประกอบัการ 

มักเลุ่ิกจั้างค์นพิการก�อนพนักงานทุั�วไป ค์นพิการทุ้�ประกอบัอาช้พอิสระ ส�วนใหญ�ไม�สามารถุประกอบัอาชพ้ได้ เช�น การนวด 

ขายลุ่อติเติอร้� ส�งผลุ่ให้ขาดแค์ลุ่นรายได้ไม�สามารถุจััดซ่ึ่�ออุปกรณ์ป้องกันตินเอง ในด้านสังค์ม เกิดการปรับัเปลุ้่�ยนร้ปแบับัการใช้

ช้วิติจัากเดิมม้การรวมกลุุ่�มทุำางาน สร้างอาช้พ กลุ่ายเป็นถุ้กจัำากัดให้อย้�ในบ้ัาน ส�งผลุ่ติ�อค์วามเค์ร้ยด ซ่ึ่มเศร้า การลุ่ดทุอนคุ์ณค์�า 

ในตัิวเอง แลุ่ะยังทุำาให้ค์นพิการส�วนใหญ�ต้ิองปรับัตัิวเพ่�อเร้ยนร้้แลุ่ะใช้เทุค์โนโลุ่ยม้ากข่�นด้วย

 

สถานการณ์ผู้สูงอายุ
สถุานการณ์ประชากรผ้้ส้งอายุไทุยในปี พ.ศ. 2563 /35 ม้ผ้้ส้งอายุทุ้�ม้อายุ 60 ปีข่�นไป จัำานวน 12.0 ลุ้่านค์น คิ์ดเป็นร้อยลุ่ะ 18.0  

โดยจัำาแนกเป็นชาย 5.10 ลุ้่านค์น คิ์ดเป็นร้อยลุ่ะ 42.5 ของประชากรผ้้ส้งอายุ แลุ่ะเป็นหญิงจัำานวน 6.90 ลุ้่านค์น คิ์ดเป็นร้อยลุ่ะ 

57.5 ของประชากรผ้้ส้งอายุ ซ่ึ่�งค์าดว�าประเทุศไทุยจัะเป็นสังค์มผ้้ส้งอายุโดยสมบ้ัรณ์ (Complete Aged Society) ในปี พ.ศ. 

2565 ในส�วนของผ้้ส้งอายทุุ้�อย้�ลุ่ำาพังม้แนวโน้มเพิ�มข่�น พบัว�า ม้ผ้้ส้งอายทุุ้�อย้�ค์นเด้ยวลุ่ำาพังในค์รัวเร่อน ร้อยลุ่ะ 11.0 แลุ่ะร้อยลุ่ะ 

21.0 อย้�ลุ่ำาพังกับัค้์�สมรส ซ่ึ่�งทัุ�ง 2 กลุุ่�มม้แนวโน้มเพิ�มข่�น แลุ่ะจััดเป็นกลุุ่�มเส้�ยงทุ้�ม้ค์วามเปราะบัางติ�อปัญหาติ�างๆ 

ทัุ�งน้�ในช�วงสถุานการณ์การแพร�ระบัาดของโรค์โค์วิด-19 ผ้้ส้งอายุถุ่อเป็นกลุุ่�มเส้�ยงทุ้�จัะได้รับัเช่�อ มากกว�าแลุ่ะรุนแรงกว�าช�วงวัย

อ่�นๆ เน่�องด้วยสภาพร�างกายทุ้�ไม�แข็งแรง ภ้มิค์ุ้มกันลุ่ดลุ่งติามวัย โดยเฉพาะผ้้ส้งอายุทุ้�ม้โรค์ประจัำาติัว เช�น โรค์เบัาหวาน 
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/36 กรมกิจัการผ้้ส้งอายุ, “ตัิวเลุ่ขผ้้ส้งอายุทุ้�ติิดเช่�อโค์วิด-19”, เข้าถุ่งได้จัาก: https://www.dop.go.th/th/know/side/1/1/857. ส่บัค้์นเม่�อ 23 มิถุุนายน พ.ศ. 2564
/37 ศ้นย์ข้อม้ลุ่ COVID-19. “ตัิวเลุ่ขผ้้ติิดเช่�อโค์วิด-19”, เข้าถุ่งได้จัาก: https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.1. ส่บัค้์นเม่�อ 23มิถุุนายน พ.ศ. 2564.
/38 พ้ระ ตัิ�งธรรมรักษ์ แลุ่ะ ณัฎฐ์ศุภณ ดำาช่�น, “การประมาณการประชากรค์นไร้บ้ัานภายใต้ิสถุานการณ์การระบัาดของไวรัสโค์โรนา 2019 (COVID-19)”, 
 (แผนงานพัฒนาองค์์ค์วามร้้แลุ่ะประสานเค์ร่อข�ายเพ่�อการสร้างเสริมสุขภาวะค์นไร้บ้ัาน, สำานักงานกองทุุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2563).
/39 WAY Magazine, “โอกาสหร่อวิกฤติิของแรงงานแพลุ่ติฟัอร์มกับั ‘ระยะห�าง’ ระหว�างหยาดเหง่�อกับัค์วามเป็นธรรม”, (2564), 
 เข้าถุ่งได้จัาก: https://waymagazine.org/labor-welfare-for-platform-labor/

โรค์ค์วามดันโลุ่หิติส้ง โรค์ปอด โรค์มะเร็ง กลุุ่�มน้�เป็นกลุุ่�มเส้�ยงทุ้�จัะติิดเช่�อโรค์โค์วิด-19 ได้ง�ายแลุ่ะม้อาการรุนแรง ทัุ�งน้� พบัว�า ม้

ผ้้ส้งอายุในประเทุศไทุยติิดเช่�อโรค์โค์วิด-19 จัำานวน 14,409 ค์น /36 หร่อคิ์ดเป็นร้อยลุ่ะ 7 ของผ้้ติิดเช่�อทัุ�งหมด /37 แลุ่ะม้อัติราป่วยติาย 

ของวัยส้งอายุร้อยลุ่ะ 6.4 โดยผ้้ส้งอายุทุ้�ติิดเช่�อส�วนใหญ�อย้�ในช�วงวัย 60-74 ปี แลุ่ะส�วนใหญ�ได้รับัเช่�อจัากค์นใกลุ้่ชิดในบ้ัาน 

สถานการณ์คนไร้บ้าน  
ในปี พ.ศ. 2562 สำานักสนับัสนุนสุขภาวะประชากรกลุุ่�มเฉพาะ โดยค์วามร�วมม่อของสถุาบัันวิจััยสังค์ม จุัฬาลุ่งกรณ์มหาวิทุยาลัุ่ย 

เค์ร่อข�ายสลัุ่มส้�ภาค์ แลุ่ะกรมพัฒนาสังค์มแลุ่ะสวัสดิการ กระทุรวงการพัฒนาสังค์มแลุ่ะค์วามมั�นค์งของมนุษย์ ทุำาการสำารวจัจัำานวน 

ประชากรค์นไร้บ้ัานทัุ�วประเทุศ พบัจัำานวนค์นไร้บ้ัานทัุ�งสิ�น 2,721 ค์น แบั�งเป็นเพศชาย 2,310 ค์น เพศหญิง 390 ค์น กลุุ่�ม 

หลุ่ากหลุ่ายทุางเพศ 12 ค์น แลุ่ะไม�ทุราบัเพศ 9 ค์น โดยกรุงเทุพมหานค์รพบัค์นไร้บ้ัานมากทุ้�สุด จัำานวน 1,029 ค์น รองลุ่งมาค่์อ 

นค์รราชส้มา จัำานวน 133 ค์น เช้ยงใหม� จัำานวน 112 ค์น สงขลุ่า จัำานวน 100 ค์น ชลุ่บุัร้ จัำานวน 87 ค์น ขอนแก�น จัำานวน 76 ค์น  

ทัุ�งน้� ค์วามเปราะบัางของค์นไร้บ้ัานทุ้�พบั ได้แก� การไม�ม้สถุานะทุางทุะเบ้ัยนทุำาให้เข้าไม�ถุ่งสิทุธิสุขภาพแลุ่ะสวัสดิการติ�างๆ การ

ไม�ม้ศักยภาพในการเข้าถุ่งทุ้�อย้�อาศัยทุุกประเภทุ การม้อาช้พทุ้�สามารถุสร้างรายได้ทุ้�เพ้ยงพอติ�อการดำารงช้พ แลุ่ะค์นไร้บ้ัานมิได้

ม้ลัุ่กษณะของค์วามค์งทุ้� (static) หากแติ�ม้ค์วามลุ่่�นไหลุ่แลุ่ะพลุ่วัติ (dynamic) อันสัมพันธ์กับัภาวะแลุ่ะระดับัค์วามเปราะบัางทุาง 

เศรษฐกิจัสังค์มในแติ�ลุ่ะช�วงเวลุ่า ฯลุ่ฯ

 

ผลุ่จัากสถุานการณ์การระบัาดโรโค์วิด-19 ม้การพยากรณ์จัำานวนค์นไร้บ้ัานในกรุงเทุพมหานค์ร บั�งช้�ว�าจัากผลุ่กระทุบัทุางเศรษฐกิจั 

แลุ่ะสังค์มทุ้�เกิดข่�น จัะส�งผลุ่ให้จัำานวนค์นไร้บ้ัานม้โอกาสเพิ�มมากข่�นไม�ติำ�ากว�าร้อยลุ่ะ 30 /38 ซ่ึ่�งกลุุ่�มค์นไร้บ้ัาน ถุ่อเป็นกลุุ่�มทุ้�ม้ 

ค์วามเส้�ยงส้งจัากการอย้�ในพ่�นทุ้�สาธารณะ ประกอบัอาช้พ เก็บัของเก�า รับัจ้ัางทัุ�วไป ซ่ึ่�งโดยลัุ่กษณะอาช้พแลุ่ะวิถุ้ช้วิติค์วามเป็นอย้� 

มักจัะอาศัยอย้�ในเขติชุมชนเม่องทุ้�ม้ค์วามหนาแน�นของประชากรส้ง ม้ค์วามเส้�ยงติ�อการรับัเช่�อแลุ่ะแพร�เช่�อได้ง�าย แลุ่ะยังเป็น 

กลุุ่�มทุ้�ม้โอกาสการเข้าถุ่งบัริการของรัฐ แลุ่ะปัจัจััยในการดำารงช้วิติติ�างๆได้น้อยกว�าค์นทัุ�วไป จ่ังนับัเป็นกลุุ่�มทุ้�ม้ค์วามยากลุ่ำาบัาก

ทุ้�สุดกลุุ่�มหน่�งในสถุานการณ์เช�นน้�

สถานการณ์แรงงานนอกระบบ
ข้อม้ลุ่จัากสำานักงานสถิุติิแห�งชาติิ ปี พ.ศ. 2563 ม้แรงงานไทุย 37.9 ลุ้่านค์น แบั�งเป็นแรงงานในระบับั 17.5 ลุ้่านค์น (ร้อยลุ่ะ 

46.2) แลุ่ะแรงงานนอกระบับั 20.4 ลุ้่านค์น (ร้อยลุ่ะ 53.8)  โดยแรงงานนอกระบับัแบั�งเป็นเพศชาย 11.2 ลุ้่านค์น (ร้อยลุ่ะ 54.9) 

เพศหญิง 9.2 ลุ้่านค์น (ร้อยลุ่ะ 45.1) ) ประกอบักับัรายงานการสำารวจัสถุานการณ์เศรษฐกิจัแบับักิ�ก (Gig Economy) ของ 

ประเทุศไทุย สำารวจัผ้้ทุ้�ประกอบัอาช้พพาร์ทุไทุม์ ฟัร้แลุ่นซ์ึ่ เอาท์ุซึ่อร์ส แลุ่ะผ้้ทุ้�รับัจ้ัางผ�านออนไลุ่น์แพลุ่ติฟัอร์ม พบัว�า ผลุ่สำารวจั 

ของอ้ไอซ้ึ่ประมาณการแรงงานกิ�ก ร้อยลุ่ะ 30 ของค์นวัยทุำางาน โดยพบัว�าเป็นผ้้ทุ้�ทุำางานประจัำาอย้�แลุ้่วแลุ่ะรับังานอิสระ ร้อยลุ่ะ 20  

รับังานอิสระค์รั�งค์ราวหร่อเต็ิมตัิว ร้อยลุ่ะ 10 โดยร้อยลุ่ะ 22.8 ไม�ม้ประกันสุขภาพทัุ�งของรัฐแลุ่ะเอกชน  นอกจัากแรงงานทุ้�ได้

กลุ่�าวมาข้างต้ินแลุ้่ว ยังม้แรงงานทุ้�ทุำางานบันแพลุ่ติฟัอร์มติ�างๆ (Platform labor) ปัจัจุับัันไม�ว�าจัะเป็นบัริการขนส�งประเภทุติ�างๆ  

บัริการซัึ่กร้ด ทุำาค์วามสะอาดบ้ัาน บัริการนวด ฯลุ่ฯ โดยพบัว�า งานแพลุ่ติฟัอร์มไม�ม้สัญญาจ้ัาง ไม�ได้เป็นพนักงานประจัำาของบัริษัทุ 

แติ�ได้รับัเงินจัากการทุำางานเป็นรายชิ�น ปัจัจุับัันค์นงานแพลุ่ติฟัอร์มต้ิองเผชิญกับัค์วามเส้�ยงของโค์วิด-19 แลุ่ะพบัปัญหา 3 เร่�อง 

ค่์อ รายได้ สวัสดิการ แลุ่ะสิทุธิของค์นงาน ทุ้�ม้รากของปัญหามาจัากสถุานภาพของค์นงาน /39
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นอกจัากน้� สถุานการณ์การแพร�ระบัาดของโรค์โค์วิด-19 ส�งผลุ่ติ�อแรงงานนอกระบับัในเร่�องการขาดหลุ่ักประกันทุางรายได้ 

ไม�สามารถุประกอบักิจัการได้ ถุ่งแม้ภาค์รัฐจัะให้การช�วยเหลุ่่อแติ�ยังเป็นกลุุ่�มทุ้�ประสบัค์วามยากลุ่ำาบัากอย้� อย�างไรก็ติาม 

ผลุ่กระทุบัจัากโรค์โค์วิด-19 ทุำาให้เกิดช้วิติวิถุ้ใหม�ในระบับัเศรษฐกิจัทุั�วโลุ่ก ประชาชนม้พฤติิกรรมการใช้ Online platform 

เพ่�อซ่ึ่�อสินค้์าแลุ่ะบัริการมากข่�น แลุ่ะการใช้ AI ทุดแทุนแรงงานค์น ส�งผลุ่กระทุบัติ�อแรงงานในระบับัแลุ่ะนอกระบับัทุ้�ต้ิองพัฒนา 

ศักยภาพตินเองให้ม้ค์วามพร้อมมากข่�น

สถานการณ์ผู้มีปัญหาสถานะบุคคล สถานการณ์ชาติพันธ์ุ และชนเผ่าพื�นเมือง
ส่ถานการณ์ผู้ม่ปั้ญหาส่ถานะบ่คคลุ่

ข้อม้ลุ่จัากสำานักบัริหารการทุะเบ้ัยน กรมการปกค์รอง กระทุรวงมหาดไทุย เด่อนธันวาค์ม 2563 ระบุัผ้้ทุ้�ยังไม�ได้รับัสัญชาติิไทุย 

จัำานวน 958,607 ค์น เป็นเพศชาย 501,224 ค์น แลุ่ะเพศหญิง 457,383 ค์น /40 ซึ่่�งจัากข้อม้ลุ่ของกองเศรษฐกิจัสุขภาพ 

แลุ่ะประกันสุขภาพ สำานักงานปลัุ่ดกระทุรวงสาธารณสุข ณ วันทุ้� 21 มกราค์ม พ.ศ. 2563 ระบุัว�า ม้บุัค์ค์ลุ่ทุ้�ม้ปัญหาสถุานะแลุ่ะ 

สิทุธิได้รับัสิทุธิ (ค่์นสิทุธิ) ขั�นพ่�นฐานด้านสาธารณสุข ติามมติิค์ณะรัฐมนติร้ในการให้สิทุธิ (ค่์นสิทุธิ) ขั�นพ่�นฐานด้านสาธารณสุข 

แก�บัุค์ค์ลุ่ทุ้ �ม้ปัญหาสถุานะแลุ่ะสิทุธิ จัำานวน 546,046 ค์น นอกจัากน้ �กลุุ่ �มเด็กรหัส G ในปีพ.ศ. 2563 มติิ ค์รม. 

เห็นชอบัในหลัุ่กการการให้สิทุธิ (ค่์นสิทุธิ) ขั�นพ่�นฐานด้านสาธารณสุขกับัเด็กรหัส G จัำานวน 3,042 ค์น แลุ่ะเพิ�มเติิมใน ปีพ.ศ.2564 

มติิ ค์รม. เห็นชอบัในหลัุ่กการการให้สิทุธิ (ค่์นสิทุธิ) ขั�นพ่�นฐานด้านสาธารณสุขกับัเด็กรหัส G ค์รั�งทุ้� 2 จัำานวน 5,203 ค์น ขณะ

เด้ยวกันยังพบัข้อจัำากัดแลุ่ะอุปสรรค์บัางประการ เช�น ค์วามไม�ค์รอบัค์ลุุ่มกลุุ่�มทุ้�ม้ปัญหาสถุานะทุางทุะเบ้ัยน ค์วามไม�ยั�งย่นของ 

งบัประมาณ ประสิทุธิภาพในการบัริหารจััดการกองทุุนค่์นสิทุธิ แลุ่ะปัญหาการเข้าถุ่งสิทุธิแลุ่ะบัริการสุขภาพทัุ�งในเชิงมาติรฐาน

บัริการสุขภาพอันเน่�องมาจัากปัญหาการส่�อสารภาษาระหว�างผ้้ให้บัริการแลุ่ะผ้้รับับัริการ เป็นต้ิน  

 

ส่ถานการณ์กลุ่่�มชาติ่พัินธ์่ แลุ่ะชนเผ�าพ้ิ�นเม้อง

ในปัจัจุับัันประเทุศไทุยม้ประชากรกลุุ่�มชาติิพันธ์ุอย้�ในพ่�นทุ้�ค์รอบัค์ลุุ่ม จัำานวน 67 จัังหวัด 56 กลุุ่�ม ม้ประชากรรวมประมาณ 

6,100,000 ค์น /41 ในทุ้�น้�กลุุ่�มชาติิพันธ์ุ แลุ่ะชนเผ�าพ่�นเม่องหมายรวมถุ่งกลุุ่�มชาติิพันธ์ุ ชนเผ�าพ่�นเม่อง ไทุยพลัุ่ดถิุ�น กลุุ่�มค์นดั�งเดิม 

แลุ่ะกลุุ่�มชาวเลุ่ เป็นต้ิน รวมทัุ�งกลุุ่�มทุ้�ม้สถุานะทุางทุะเบ้ัยนเป็นค์นสัญชาติิไทุย แลุ่ะกลุุ่�มค์นติกหลุ่�นจัากการสำารวจัติามนโยบัาย

แลุ่ะกฎหมายของรัฐบัาลุ่ แม้ว�าประเทุศไทุยจัะให้สถุานะทุางการทุะเบั้ยนกับัค์นกลุุ่�มน้� เพ่�อให้ได้สิทุธิพิส้จัน์ติัวบัุค์ค์ลุ่ให้ได้รับั 

สัญชาติิไทุย แติ�ค์นกลุุ่�มน้�ก็ถุ้กจััดเป็น “พลุ่เม่องชั�นสอง” ม้สิทุธิไม�เทุ�าเทุ้ยมเหม่อนกับัค์นไทุยทัุ�วไป /42 ผนวกกับัค์วามหลุ่ากหลุ่ายด้าน

เช่�อชาติิ อุปสรรค์ด้านการส่�อสาร การใช้ภาษา ค์วามแติกติ�างทุางวัฒนธรรมแลุ่ะประเพณ้ทุำาให้ค์นกลุุ่�มน้�ถุ้กการก้ดกัน (Excluded)  

ออกจัากการเข้าถุ่งทุรัพยากร สิทุธิแลุ่ะสวัสดิการของรัฐกลุ่ายเป็นกลุุ่�มทุ้�เปราะบัาง แลุ่ะถุ้กเลุ่่อกปฏิิบััติิในหลุ่ายมิติิ

สถานการณ์แรงงานข้ามชาติ 
ข้อม้ลุ่จัากสำานักบัริหารแรงงานติ�างด้าว กรมการจััดหางาน กระทุรวงแรงงาน รายงานสถุานการณ์แรงงานข้ามชาติิในประเทุศ 

ไทุย ณ เด่อนพฤษภาค์ม พ.ศ. 2564 ระบุัว�าม้แรงงานข้ามชาติิจัำานวน 2,307,812 ค์น แบั�งเป็นแรงงานฝีึม่อแลุ่ะอ่�นๆ จัำานวน 

217,531 ค์น (ร้อยลุ่ะ 9) แลุ่ะแรงงานประเภทุทัุ�วไปซ่ึ่�งม้สัญชาติิ พม�า ลุ่าว กัมพ้ชา เว้ยดนาม จัำานวน 2,090,281 ค์น (ร้อยลุ่ะ 

91)  นอกจัากน้� ข้อม้ลุ่จัากองค์์การย้นิเซึ่ฟัประเทุศไทุย เสนอว�าม้แรงงานข้ามชาติิทุ้�ไม�ได้ม้การลุ่งทุะเบ้ัยนอย�างถุ้กต้ิองติามกฎหมาย  

/40 กระทุรวงมหาดไทุย, “ประกาศสำานักทุะเบ้ัยนกลุ่าง เร่�อง จัำานวนราษฎรทัุ�วราชอาณาจัักร ติามหลัุ่กฐานการทุะเบ้ัยนราษฎร”, (2563), 
 เข้าถุ่งได้จัาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_63.pdf
/41 กระทุรวงการพัฒนาสังค์มแลุ่ะค์วามมั�นค์งของมนุษย์ แลุ่ะศ้นย์ศ่กษาสันติิภาพแลุ่ะค์วามขัดแข้ง จุัฬาลุ่งกรณ์มหาวิทุยาลัุ่ย. “ยุทุธศาสติร์ค์วามมั�นค์งของมนุษย์ พ.ศ.2556-2566”. 
 (สำานักงานปลัุ่ดกระทุรวง กระทุรวงการพัฒนาสังค์มแลุ่ะค์วามมั�นค์งของมนุษย์, 2556)
/42 กาญจันา เทุ้ยนลุ่าย แลุ่ะธ้รนงค์์ สกุลุ่ศร้, “ประชากรชายขอบั: มุมมองในเชิงจัำานวนแลุ่ะการกระจัาย”, (2559), 
 เข้าถุ่งได้จัาก: http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceVIII/Download/Article_Files/2-MarginalisedPopulations-Kanchana.pdf
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/43 ม้ลุ่นิธิสร้างสุขมุสลิุ่มไทุย, “รายงานสำามะโนประชากรมุสลิุ่มไทุย”, (2553)
/44 กระทุรวงมหาดไทุย, “ประกาศสำานักทุะเบ้ัยนกลุ่าง เร่�อง จัำานวนราษฎรทัุ�วราชอาณาจัักร ติามหลัุ่กฐานการทุะเบ้ัยนราษฎร”, (2563), 
 เข้าถุ่งได้จัาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_63.pdf

ประมาณ 1 ลุ้่านค์น เฉพาะจัำานวนเด็กลุ้่กแรงงานอพยพอย�างเด้ยวค์าดว�าม้อย้�ประมาณ 300,000 ถุ่ง 400,000 ค์น จัะเห็นได้ว�า 

ม้จัำานวนแรงงานแลุ่ะประชากรข้ามชาติิอย้�ในประเทุศไทุย ประมาณ 3.3 ลุ่้านค์น แม้ว�าประเทุศไทุยม้กฎหมายแลุ่ะนโยบัาย 

ค์ุ้มค์รองแรงงานข้ามชาติิหลุ่ายเร่�อง แติ�ยังพบัม้ช�องว�างสำาค์ัญหลุ่ายด้าน อันได้แก� วัฒนธรรม ขนบัธรรมเน้ยม ประเพณ ้ 

แลุ่ะภาษาทุ้�ม้ค์วามแติกติ�างกัน สิทุธิทุางสังค์มแลุ่ะสุขภาพ การบัริการทุ้�เป็นมิติร รวมไปถุ่งการเข้าถุ่งกระบัวนการสร้างเสริม 

สุขภาพ แลุ่ะการไม�สามารถุรวมกลุุ่�มเพ่�อจััดตัิ�ง “สหภาพแรงงาน” เพ่�อติ�อรองกับันายจ้ัางได้ 

 

ในช�วงสถุานการณ์การระบัาดของโรค์โค์วิด-19 ติั�งแติ�ปี พ.ศ. 2563 ถุ่งปัจัจัุบััน แม้ม้ค์วามพยายามดำาเนินงานโดยการพัฒนา 

กลุ่ไกแลุ่ะเค์ร่�องม่อส่�อสารหลุ่ายร้ปแบับั เพ่�อให้แรงงานข้ามชาติิเข้าถุ่งข้อม้ลุ่ข�าวสาร ทุ้�จัำาเป็นติ�อการดำาเนินช้วิติภายใต้ิสถุานการณ์ 

ดังกลุ่�าว แติ�ก็ยังพบัว�าม้แรงงานข้ามชาติิส�วนหน่�งยังเข้าไม�ถุ่งข้อม้ลุ่ข�าวสาร แลุ่ะยังค์งม้แรงงานข้ามชาติิในแค์มป์พักแลุ่ะสถุาน 

ประกอบัการติ�างๆ ติิดเช่�ออย�างติ�อเน่�อง

สถานการณ์มุสลิมไทย
รายงานสำามะโนประชากรมุสลิุ่มไทุยซ่ึ่�งสำารวจัติามสำามะโนประชากรแลุ่ะเค์หะทุุก 10 ปี ระบุัว�าประเทุศไทุยม้ประชากรมุสลิุ่ม 

ไทุยจัำานวน 3,260,111 ค์น ในปี พ.ศ. 2553 /43 เป็นชายร้อยลุ่ะ 49.47 แลุ่ะหญิงร้อยลุ่ะ 50.53 ซึ่่�งประมาณร้อยลุ่ะ 44 

อาศัยอย้�ในจัังหวัดชายแดนภาค์ใต้ิ (ปัติติาน้ ยะลุ่า แลุ่ะนราธิวาส) รองลุ่งมาอาศัยอย้�ในจัังหวัดติ�างๆ ในภาค์ใต้ิประมาณร้อยลุ่ะ 

34 ร้อยลุ่ะ 11.75 อาศัยอย้�ในกรุงเทุพฯ ร้อยลุ่ะ 8.61 อาศัยอย้�ในปริมณฑ์ลุ่ของกรุงเทุพฯ แลุ่ะ จัังหวัดอ่�นของภาค์กลุ่าง 

แลุ่ะร้อยลุ่ะ 1.64 อาศัยอย้�ในภาค์เหน่อแลุ่ะภาค์อ้สาน โดยมุสลิุ่มไทุย ในแติ�ลุ่ะพ่�นทุ้�ม้ภ้มิหลัุ่งทุางด้านชาติิพันธ์ุแลุ่ะวัฒนธรรมทุ้�

แติกติ�างกัน ทัุ�งน้�ในช�วงทุ้�ผ�านมา พบัว�า คุ์ณภาพช้วิติของมุสลิุ่มไทุยหลุ่ายดัชน้ด้อยกว�าประชากรไทุยโดยเฉลุ้่�ยในประเด็นหลัุ่ก 

ค่์อ ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจั สังค์ม แลุ่ะการศ่กษา รวมถุ่งปัญหาสถุานการณ์ค์วามรุนแรงในพ่�นทุ้�จัังหวัดชายแดนภาค์ใต้ิ 

ในสถุานการณ์การแพร�ระบัาดของโรค์โค์วิด-19 มุสลุ่ิมไทุยจัำานวนไม�น้อยยังค์งม้ปัญหาค์วามไม�แติกฉานทุางสุขภาพผนวกกับั 

ค์วามร้้ค์วามเข้าใจัทุางศาสนาทุ้�ไม�ลุ่่กซ่ึ่�งพอ รวมถุ่งมุสลิุ่มไทุยม้หลุ่ายกิจักรรมทุ้�สร้างการรวมกลุุ่�ม แลุ่ะค์วามผ้กพันใกลุ้่ชิดทุางสังค์ม 

ผ�านการปฏิิบััติิศาสนกิจั เช�น การลุ่ะหมาดรวม การลุ่ะหมาดวันศุกร์ การจัับัม่อทัุกทุาย งานประจัำาปีของมัสยิด ติลุ่อดจันงานบุัญติ�างๆ  

กิจักรรมเหลุ่�าน้�ได้รับัผลุ่กระทุบั แลุ่ะม้โอกาสเส้�ยงในการแพร�แลุ่ะรับัเช่�อค์น จ่ังจัำาเป็นต้ิองสร้างค์วามเข้าใจั แลุ่ะรักษาระยะห�าง 

ทุางสังค์ม (Social distancing) เพ่�อลุ่ดโอกาสการติิดเช่�อ    

สถานการณ์ผู้หญิง
ข้อม้ลุ่ประชากรของประเทุศไทุยจัากสำานักทุะเบ้ัยนกลุ่าง ระบุัว�า ณ วันทุ้� 31 ธันวาค์ม พ.ศ. 2563 พบัว�า ประชากรทัุ�วประเทุศ 

ม้สัญชาติิไทุย ทัุ�งสิ�น 65,228,120 ค์น เป็นเพศชาย 31,874,308 ค์น แลุ่ะเพศหญิง 33,353,812 ค์น /44 แม้ว�าประชากรหญิงใน 

สังค์มส�วนใหญ�จัะม้ค์วามก้าวหน้าทุางเศรษฐกิจัแลุ่ะสังค์มหลุ่ายด้าน เช�น ด้านการศ่กษา อาช้พ การพ่�งพาตินเองทุางเศรษฐกิจั 

แลุ่ะการเม่อง แติ�ผ้้หญิงในทุุกสังค์มยังต้ิองเผชิญกับัปัญหาค์วามรุนแรงในค์รอบัค์รัวแลุ่ะค์วามรุนแรงทุางเพศอย�างติ�อเน่�อง จัาก

การสำารวจัค์วามชุกของปัญหาค์วามรุนแรงในค์รอบัค์รัวของประเทุศไทุย โดยค์ณะแพทุยศาสติร์ โรงพยาบัาลุ่รามาธิบัด้ เม่�อปี  
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พ.ศ. 2560 พบัว�า ร้อยลุ่ะ 34.6 ของค์รอบัค์รัวทุ้�สำารวจัม้การใช้ค์วามรุนแรงร้ปแบับัติ�างๆ โดยค์วามรุนแรงทุางด้านจิัติใจั /45 

พบัมากทุ้�สุด ขณะทุ้�ค์วามรุนแรงบันโลุ่กออนไลุ่น์ม้แนวโน้มเพิ�มส้งข่�นอันเน่�องจัากค์วามก้าวหน้าทุางเทุค์โนโลุ่ย้ทุ้�เพิ�มมากข่�น  

การเกิดสถุานการณ์การแพร�ระบัาดของโรค์โค์วิด-19 ค์วามรุนแรงในค์รอบัค์รัวม้แนวโน้มเพิ�มข่�น /46 เน่�องจัากสิ�งแวดลุ่้อมของ 

สถุานการณ์จัะเอ่�อให้เกิดค์วามรุนแรงในค์รอบัค์รัวได้ /47

สถานการณ์ผู้ต้องขังหญิง
ประเทุศไทุยม้จัำานวนผ้้ต้ิองขังหญิง 36,913 ค์น (ข้อม้ลุ่ เด่อนมิถุุนายน พ.ศ. 2564) /48 แลุ่ะม้สถิุติิส้งทุ้�สุดในโลุ่กถุ่ง 2 ด้าน ค่์อ 

ม้อัติราผ้้ต้ิองขังหญิงติ�อจัำานวนผ้้ต้ิองขังทัุ�งหมด (ร้อยลุ่ะ 14.6 เปร้ยบัเทุ้ยบักับัร้อยลุ่ะ 8.8 ของสหรัฐอเมริกา) แลุ่ะสัดส�วนผ้้ต้ิอง 

ขังหญิงติ�อแสนประชากรไทุยส้งทุ้�สุดในโลุ่ก ข้อจัำากัดแลุ่ะผลุ่กระทุบัเม่�อจัำานวนค์นมากเกินกว�าทุ้�เร่อนจัำาหร่อทัุณฑ์สถุานรองรับั

ได้ ทุำาให้ภาพรวมของคุ์ณภาพช้วิติในเร่อนจัำา ทัุ�งการอย้�อาศัย สุขภาพอนามัย การทุำากิจัวัติรประจัำาวัน เร้ยนหนังส่อ ฝึึกอาช้พ 

พักผ�อนนอนหลัุ่บั ทัุ�งหมดลุ้่วนเกิดข่�นอย�างแออัดในพ่�นทุ้�คั์บัแค์บัของแดนหญิงในเร่อนจัำาหร่อทัุณฑ์สถุาน ปัญหาหลัุ่กทุ้�เก้�ยวกับั

บัริการทุางสุขภาพติ�อผ้้ต้ิองขังหญิงในเร่อนจัำาค่์อ การเข้าไม�ถุ่งบัริการ หร่อเข้าถุ่งได้ช้าในเวลุ่าเจ็ับัป่วยเพราะบุัค์ลุ่ากรในเร่อนจัำา 

เช�น พยาบัาลุ่ หร่อผ้้คุ์มทุ้�จัะพาไปโรงพยาบัาลุ่ม้ไม�พอ ทุ้�สำาคั์ญค่์อขาดงบัประมาณ

 

ในสถุานการณ์การระบัาดของโรค์โค์วิด-19 เพ่�อป้องกันไม�ให้เกิดการแพร�ระบัาด ทุางกรมราชทัุณฑ์์ม้นโยบัายให้เร่อนจัำาดำาเนินการ 

ป้องกันอย้�พอสมค์วรโดยเฉพาะจัำากัดการติิดติ�อกับัภายนอก จ่ังเห็นว�าหากเร่อนจัำาม้การพัฒนานวัติกรรมแลุ่ะค์วามร้้เพ่�อปรับัเปลุ้่�ยน 

เร่อนจัำาให้สอดค์ลุ้่องกับัการสร้างวิถุ้ช้วิติใหม� (New Normal) เน่�องจัากสถุานการณ์การแพร�ระบัาดของโรค์โค์วิด-19 ในเร่อนจัำา 

อาจัจัะช�วยลุ่ดการแพร�ระบัาดในเร่อนจัำาลุ่งได้

 

สถานการณ์กลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ
การสำารวจัจัำานวนประชากรบุัค์ค์ลุ่ทุ้�ม้ค์วามหลุ่ากหลุ่ายทุางเพศในระดับัประเทุศ โดยสำานักงานสถิุติิแห�งชาติิ ผลุ่การสำารวจัเบ่ั�องต้ิน 

พบัว�า ในจัำานวนประชากรทัุ�งหมดม้บุัค์ค์ลุ่ทุ้�ม้ค์วามหลุ่ากหลุ่ายทุางเพศร้อยลุ่ะ 0.7 แลุ่ะในประชากรอายุระหว�าง 15- 20 ปี ม้ 

ประชากรกลุุ่�มบัุค์ค์ลุ่ทุ้�ม้ค์วามหลุ่ากหลุ่ายทุางเพศร้อยลุ่ะ 1.5 /49 นอกจัากนั�น ยังม้ติัวเลุ่ขจัากการค์าดประมาณของเว็บัไซึ่ติ์ 

LGBT-Capital.com ในปี 2562 ระบุัว�าปัจัจุับัันม้ LGBT ทัุ�วโลุ่กราว 371 ลุ้่านค์น โดย ในประเทุศไทุยม้ LGBT ราว 3.6 ลุ้่านค์น 

หร่อค์ิดเป็นร้อยลุ่ะ 5 ของจัำานวนประชากรทุั�งหมด /50 ทุั�งน้�กฎหมายแลุ่ะนโยบัายติ�างๆ ของประเทุศไทุย ทุ้�ยังไม�ค์รอบัค์ลุุ่ม 

ด้แลุ่กลุุ่�มผ้้ทุ้�ม้ค์วามหลุ่ากหลุ่ายทุางเพศ นำามาส้�การถุ้กติ้ติราแลุ่ะเลุ่่อกปฏิิบััติิในหลุ่ายร้ปแบับั นอกจัากน้�การสำารวจัเร่�องการ 

ฆ�าตัิวติาย พบัว�า กลุุ่�มบุัค์ค์ลุ่ทุ้�ม้ค์วามหลุ่ากหลุ่ายทุางเพศ เก่อบั 1 ใน 6 เค์ยพยายามฆ�าตัิวติาย โดยเฉพาะกลุุ่�มอายุ 18-24 ปี 

ทุ้�ไม�ได้รับัการยอมรับัแลุ่ะถุ้กเลุ่่อกปฏิิบััติิจัากค์นในค์รอบัค์รัวเป็นกลุุ่�มทุ้�ม้ค์วามเส้�ยงในการฆ�าตัิวติายส้งสุด /51

/45 รณชัย ค์งสกนธ์, “รายงานผลุ่การสำารวจัระดับัประเทุศค์วามรุนแรงในค์รอบัค์รัวไทุยติ�อผ้้หญิงแลุ่ะบุัค์ค์ลุ่” 
 (ศ้นย์จััดการค์วามรุนแรงในค์รอบัค์รัว ค์ณะแพทุยศาสติร์โรงพยาบัาลุ่รามาธิบัด้ มหาวิทุยาลัุ่ยมหิดลุ่, 2560)
/46 อธิษฐาน จัันทุร์กลุ่ม, “ค์วามขัดแย้งบันโลุ่กออนไลุ่น์ ‘ฮ้โร�ยุค์ไซึ่เบัอร์’ หร่อ ‘ศาลุ่เต้ิ�ย’?”, (2562), เข้าถุ่งได้จัาก: 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), 
 เข้าถุ่งได้จัาก: http://www.cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-and-children
/48 กรมราชทัุณฑ์์, “สถิุติิผ้้ต้ิองราชทัุณฑ์์ทัุ�วประเทุศ”, เข้าถุ่งได้จัาก: http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_pdf.php?date=2021-06-01&report= , 
 ส่บัค้์นเม่�อวันทุ้� 25 มิถุุนายน 2564
/49 รองศาสติราจัารย์ ดร.กฤติยา อาชวนิจักุลุ่ ได้ให้ข้อม้ลุ่เบ่ั�องต้ินเก้�ยวกับัการสำารวจัข้อม้ลุ่ประชากรบุัค์ค์ลุ่ทุ้�ม้ค์วามหลุ่ากหลุ่ายทุางเพศ ในการประชุมเสวนาแลุ่ะรับัฟัังค์วามคิ์ดเห็น
 ติ�อร�างยุทุธศาสติร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทุศไทุย พ.ศ.2564-2566 เม่�อวันทุ้� 22 กันยายน 2563
/50 LGBT Capital, “Estimated LGBT Purchasing Power: LGBT-GDP”, (2020), เข้าถุ่งได้จัาก http://www.lgbt-capital.com/docs/Estimated_LGBT-GDP_(table)_-_2020.pdf
/51 UNDP Thailand, “รับัได้แติ�ไม�อยากสุงสิง รายงานผลุ่การสำารวจัเพ่�อสอบัถุามประสบัการณ์การถุ้กต้ิติราแลุ่ะเลุ่่อกปฏิิบััติิของผ้้ทุ้�ม้ค์วามหลุ่ากหลุ่ายทุางเพศในประเทุศไทุย”, 
 (UNDP Thailand, 2562)



แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

91สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

จุดเน้นของแผน 

แผนสุขภาวะประชากรกลุุ่�มเฉพาะได้ทุบัทุวนสถุานการณ์แลุ่ะแนวทุางการดำาเนินงานร�วมกับัภาค้์หลัุ่ก พร้อมทัุ�งนำาทิุศทุางแลุ่ะเป้าหมาย 

ระยะ 10 ปี (2565-2574) แลุ่ะข้อเสนอแนะจัากค์ณะกรรมการบัริหารแผนค์ณะทุ้� 2 แลุ่ะกรอบันโยบัายจััดทุำาแผนหลัุ่ก 3 ปี (2565 –  

2567) เป็นกรอบัแนวทุางในการจััดทุำาแผนดำาเนินการ ปี 2565 ซ่ึ่�งสอดรับักับันโยบัายระดับัประเทุศ เช�น แผนพัฒนาเศรษฐกิจั

แลุ่ะสังค์มแห�งชาติิฉบัับัทุ้� 12 นโยบัายรัฐบัาลุ่ แลุ่ะนโยบัายระดับักระทุรวงติ�างๆ ทุ้�แผนสุขภาวะประชากรกลุุ่�มเฉพาะร�วม 

ขับัเค์ลุ่่�อนการดำาเนินงาน แลุ่ะได้ทุบัทุวนเติร้ยมแนวทุางการดำาเนินงานเพ่�อสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุุ่�มเฉพาะในระยะถัุด

ไป โดยมุ�งเน้นการดำาเนินงานทุ้�รองรับักับัสถุานการณ์วิกฤติติ�างๆ โดยเฉพาะสถุานการณ์การแพร�ระบัาดของโรค์โค์วิด-19 ทุ้�เกิดข่�น 

อย�างกะทุันหันได้อย�างเหมาะสม แลุ่ะยังค์งเน้นการลุ่ดค์วามแติกติ�างด้านการเข้าถุ่งสิทุธิแลุ่ะโอกาสในการดำารงช้วิติอย�างม ้

สุขภาวะ ไม�ถุ้กเลุ่่อกปฏิิบััติิจัากค์วามแติกติ�างของลัุ่กษณะประชากร แลุ่ะรองรับัการเปลุ้่�ยนแปลุ่งทุางสังค์ม โดยเฉพาะในประชากร 

กลุุ่�มเฉพาะทุ้�ม้ค์วามยากลุ่ำาบัาก ติลุ่อดจันบั้รณาการ เช่�อมร้อยแนวทุางการดำาเนินงานระหว�างกลุุ่�มประชากรเฉพาะเพ่�อสร้าง 

ค์วามเข้มแข็งแลุ่ะยั�งย่นในการดำาเนินงาน  

 

จัากกรอบันโยบัายในการจััดทุำาแผนการดำาเนินงานข้างต้ิน สามารถุสรุปเป็นกรอบัแนวทุางในการจััดทุำาแผนดำาเนินงานประจัำาปี 

พ.ศ. 2565 โดยม้จุัดเน้นหลัุ่ก ดังน้�

1. การใช้ทิี่ศที่างแลุ่ะเป้้าหมาย ระยะ 10 ปี้ (พิ.ศ. 2565 - 2574) 

 • ปัจัจััยเชิงโค์รงสร้างม้ค์วามสำาคั์ญติ�อการพัฒนากลุ่ไกในระยะยาว ช�วยสนับัสนุนการสร้างค์วามเทุ�าเทุ้ยมกันในการเข้าถุ่ง 

  สุขภาวะของกลุุ่�มประชากรทุุกกลุุ่�ม โดยการทุำางานด้านการพัฒนาปัจัจััยเชิงโค์รงสร้างนั�นจัำาเป็นต้ิองวัดผลุ่ได้

 • การทุำางานร�วมกันระหว�างเป้าหมายเชิงยุทุธศาสติร์ของกองทุุน เพ่�อลุ่ดค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�าทุางสุขภาพ ได้แก� ยาส้บั สุราแลุ่ะ 

  สิ�งเสพติิด อาหาร กิจักรรมทุางกาย ค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนน สุขภาพจิัติ มลุ่พิษทุางสิ�งแวดลุ้่อม ปัญหาสุขภาพอุบััติิใหม� 

  แลุ่ะปัจัจััยเส้�ยงอ่�น ทุ้�แติ�ลุ่ะกลุุ่�มประชากรเฉพาะจัำาเป็นต้ิองม้บัทุบัาทุในการทุำางานร�วมกันเพ่�อให้บัรรลุุ่เป้าหมาย

2. ส่ร้างผลุ่ลัุ่พิธ์ที่างส่่ขภาพิอย�างก้าวกระโด้ด้ ขยายผลุ่ต้่นแบบงานส่ร้างเส่ริมส่่ขภาพิ

 • การขยายองค์์ค์วามร้้ไปส้�ภาค์ประชาชน ภาค์เอกชน โดยเฉพาะกลุุ่�มค์นรุ�นใหม�หร่อกลุุ่�มธุรกิจั จัะช�วยสร้างผลุ่ลุ่ัพธ ์

  อย�างก้าวกระโดดได้ง�ายมากข่�น

 • การถุอดบัทุเร้ยนองค์์ค์วามร้้อย�างเป็นกลุ่ไกร้ปธรรมแลุ่ะสามารถุพิส้จัน์ผลุ่งานค์วามสำาเร็จัติ�าง ๆ  ได้ จัะสนับัสนุนให้เกิด 

  ค์วามร�วมม่อกับักลุุ่�มธุรกิจัสติาร์ทุอัพ (Startup) แลุ่ะกลุุ่�มวิสาหกิจัเพ่�อสังค์ม (Social enterprise) ได้ง�ายข่�น นำาไปส้� 

  การขยายผลุ่ต้ินแบับังานสร้างเสริมสุขภาพ

3. ส่นับส่น่นการใช้เที่คโนโลุ่ย่แลุ่ะระบบดิ้จิทัี่ลุ่เพ้ิ�อส่ร้างเส่ริมส่่ขภาพิ

 • การสร้างเค์ร่�องม่อกลุ่ไกหร่อระบับัเทุค์โนโลุ่ย้ติ�างๆ ทุ้�สามารถุเข้ามาช�วยสนับัสนุนงานด้านส�งเสริมสุขภาวะ เอ่�อติ�อการ 

  เช่�อมโยงข้อม้ลุ่ แลุ่ะการเข้ามาม้ส�วนร�วมของกลุุ่�มประชากรได้มากข่�น โดยเฉพาะอย�างยิ�งการสร้างฐานข้อม้ลุ่ดจิัิทุัลุ่ทุ้� 

  สามารถุเริ�มได้เลุ่ยแลุ่ะเป็นประโยชน์ติ�อไปในระยะยาวติ�อการทุำางานสร้างเสริมสุขภาวะของกลุุ่�มประชากร

 • ค์ำาน่งถุ่งการสร้างค์วามร�วมม่อแลุ่ะการแลุ่กเปลุ่้�ยนองค์์ค์วามร้้กับักลุุ่�มผ้้เช้�ยวชาญ เช�น สถุาปนิก นักนวัติกรรมสังค์ม  

  วิศวกร นักวิทุยาศาสติร์ หร่อ นักเศรษฐศาสติร์ เพ่�อพัฒนาเค์ร่�องม่อ/กลุ่ไก สร้างเสริมสุขภาพของกลุุ่�มประชากร
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4. ให้คำานึงถึงผลุ่กระที่บต่�อเน้�องจากการแพิร�ระบาด้ของเช้�อโควิด้-19 แลุ่ะปั้จจัยเส่่�ยงอ่บัติ่ใหม�ท่ี่�เก่�ยวข้อง 

 • การสร้างระบับัสวัสดิการพ่�นฐานทุ้�ม้ค์วามย่ดหยุ�น รวดเร็ว ทัุนติ�อสถุานการณ์ทุ้�เปลุ้่�ยนแปลุ่งไป แลุ่ะค์ำาน่งถุ่งค์วามลุ่่�นไหลุ่ 

  ของกลุุ่�มประชากรเฉพาะติ�างๆ ทุ้�สามารถุเปลุ่้�ยนแปลุ่งสถุานภาพไปติามเง่�อนไขทุางสังค์มหร่อปัจัจััยทุางกายภาพได้ 

  ติลุ่อดเวลุ่า เช�น แรงงานสติร้นอกระบับัทุ้�อาจักำาลัุ่งเข้าส้�สภาวะไร้บ้ัาน หร่อ ค์นพิการทุ้�กำาลัุ่งเข้าส้�วัยชรา เป็นสิ�งจัำาเป็น

 • การพัฒนากลุ่ไกทุ้�สอดค์ลุ้่องกับัรัฐบัาลุ่อัจัฉริยะ (Smart government) เพ่�อให้เกิดการม้ส�วนร�วม แลุ่ะการออกแบับั 

  นโยบัายทุ้�ติรงกลุุ่�มเป้าหมายบันพ่�นฐานของการใช้ข้อม้ลุ่โดยการเช่�อมติ�อฐานข้อม้ลุ่กับัภาค์รัฐ หร่อ การส่�อสารกับัภาค์รัฐ 

  อย�างเป็นระบับั

5. ส่ร้างความเช้�อมโยงเคร้อข�ายส่นับส่น่นงานด้้านการส่ร้างเส่ริมส่่ขภาพิทัี่�งในระดั้บชาติ่แลุ่ะส่ากลุ่

 • ค์วามเป็นพลุ่เม่องในระดับัโลุ่ก ม้ค์วามสำาค์ัญติ�อการม้ส�วนร�วมในการกำาหนดสิทุธิแลุ่ะสวัสดิการขั�นพ่�นฐานทุางด้าน 

  สุขภาวะของประชากร โดยอาจัจัะเป็นส�วนร�วมของประชากรกลุุ่�มอ่�นในการกำาหนดให้ประชากรกลุุ่�มเฉพาะก็ได้

 • การขยาย หร่อเผยแพร�องค์์ค์วามร้้ในลัุ่กษณะของระบับัพ้�เลุ้่�ยง (Mentoring system) โดยภาค้์ จัะช�วยสนับัสนุนให้เกิด 

  การม้ส�วนร�วมในการพัฒนาระบับัหร่อกลุ่ไกเพ่�อการเสริมสร้างสุขภาวะประชากรกลุุ่�มเฉพาะได้

โดยม้จุัดเน้นในแติ�ลุ่ะกลุุ่�มประชากรดังน้�

ผู้สู่งอาย่

สนับัสนุนการยกระดับัเพ่�อขับัเค์ลุ่่�อนนโยบัายรองรับัสังค์มส้งวัย แลุ่ะส�งเสริมค์วามรอบัร้้ด้านสุขภาพนำาไปส้�การม้พฤติิกรรม 

สุขภาพทุ้�พ่งประสงค์์ แลุ่ะพัฒนาศักยภาพเค์รอ่ข�ายผ้้ส้งอายุให้เกิดการช�วยเหลุ่่อเก่�อก้ลุ่กันในเค์ร่อข�ายผ้้ส้งอายุ ร�วมกับัการใช้ 

เทุค์โนโลุ่ยใ้นร้ปแบับัทุ้�เหมาะสมเพ่�อยกระดับัคุ์ณภาพช้วิติให้เป็นผ้้ส้งอายุทุ้�ม้คุ์ณภาพ  

คนพิิการ

สนับัสนุนต้ินแบับั กลุ่ไกของศ้นย์บัริการค์นพิการทัุ�วไป หน�วยจััดบัริการ แลุ่ะระบับัการจ้ัางงานหร่อการม้งานทุำา ทุ้�สามารถุนำาไป 

ปรับัใช้เพ่�อยกระดับัการสร้างเสริมสุขภาวะ แลุ่ะส�งเสริมพฤติิกรรมสุขภาพ โดยม้การติิดติามประเมินผลุ่ทุ้�ม้ประสิทุธิภาพ 

ผู้ม่ปั้ญหาส่ถานะบ่คคลุ่แลุ่ะแรงงานข้ามชาติ่

สนับัสนุนให้กลุุ่�มผ้้ม้ปัญหาสถุานะบัุค์ค์ลุ่แลุ่ะแรงงานข้ามชาติิ เข้าถุ่งหลุ่ักประกันทุางด้านสุขภาพ ม้แกนนำาทุ้�ม้ค์วามรอบัร้้ด้าน 

สุขภาพ  ร�วมกับัการพัฒนาค์วามร้้ทุ้�เหมาะสมกับัการพัฒนากลุ่ไกแลุ่ะร้ปแบับับัริการสุขภาพทุ้�เป็นมิติร 

แรงงานนอกระบบ

พัฒนากลุ่ไกคุ้์มค์รองทุางสังค์ม นวัติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพสำาหรับัแรงงานนอกระบับั อาช้วอนามัย แลุ่ะค์วามปลุ่อดภัย รวม 

ไปถุ่งลุ่ดผลุ่กระทุบัทุ้�เกิดข่�นจัากโค์วิด-19 ทุ้�สอดค์ลุ้่องกับับัริบัทุแลุ่ะวิถุ้ช้วิติของแรงงานนอกระบับัในสถุานการณ์ปัจัจุับััน

ม่ส่ลิุ่มไที่ย

พัฒนากลุ่ไกทุางสังค์มแลุ่ะสุขภาพทุ้�เหมาะสมกับับัริบัทุสังค์มมุสลุ่ิมไทุย เพ่�อยกระดับัค์วามรอบัร้้ทุางสุขภาพ แลุ่ะพฤติิกรรม 

สุขภาวะของมุสลิุ่มไทุย ทุ้�สอดค์ลุ้่องกับัวิถุ้ช้วิติแลุ่ะหลัุ่กค์ำาสอนในศาสนาอิสลุ่าม
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คนไร้บ้าน

การพัฒนากลุ่ไกการประสานงานในชุมชนแออัดเพ่�อลุ่ดค์วามเส้�ยงทุางสุขภาวะแลุ่ะค์วามเปราะบัางทุางสังค์มแลุ่ะเศรษฐกิจั เสริม 

ศักยภาพแกนนำาชุมชน/แกนนำาค์นไร้บั้านให้ม้ค์วามร้้แลุ่ะค์วามเข้าใจัทุางด้านสุขภาวะแลุ่ะการด้แลุ่ทุางสุขภาพของตินเองแลุ่ะ 

สมาชิกในเค์ร่อข�าย 

ผู้หญิง

สนับัสนุนการพัฒนาองค์์ค์วามร้้เร่�องสถุานการณ์ค์วามรุนแรงร�วมกับัหน�วยงานทุ้�เก้�ยวข้อง แลุ่ะเปิดพ่�นทุ้ให้ค์นรุ�นใหม�/องค์์กรทุ้�

สนใจัม้ส�วนร�วมในการแก้ไขปัญหาค์วามรุนแรงอันเน่�องจัากเหตุิแห�งเพศ แลุ่ะค์วามรุนแรงในค์รอบัค์รัว 

ผู้ต้่องขังหญิง

สนับัสนุนการพัฒนาเร่อนจัำาสุขภาวะ แลุ่ะนวัติกรรมค์วามร้้จัากการปรับัเปลุ้่�ยนเร่อนจัำาเพ่�อให้ได้ตัิวอย�างทุ้�ด้ของการสร้างวิถุ้ช้วิติ 

ใหม� แลุ่ะยกระดับัการทุำางานให้ผ้้ต้ิองขังม้สุขภาวะทุ้�ด้ 

ผู้ม่ความหลุ่ากหลุ่ายที่างเพิศ

สนับัสนุนการพัฒนาองค์์ค์วามร้้ แลุ่ะงานวิชาการ กลุ่ไกแลุ่ะร้ปการดำาเนินงานเพ่�อสนับัสนุนการดำาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพทุ้� 

ให้ค์วามสำาคั์ญกับัค์วามลุ่ะเอ้ยดอ�อนในมิติิค์วามหลุ่ากหลุ่ายทุางเพศ
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เป้าหมายการดำาเนินงาน

ตัวชี�วัดหลัก 

1

3

5

2

4

เกิดก�รพัฒนาระบบฐานข้อมูลความเหล่ือมลำ�าและ
ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพสุขภาพของประชากร
กลุ่มเฉพาะเพื�อใช้ในัก�รว�งแผนั ติดต�มก�ร
ดำ�เนิันัก�รเพื�อลดคว�มเหลื�อมลำ�� สำร้�งคว�ม
เป็นัธิรรมทุ�งสุำขภ�พ และก�รดำ�เนิันัง�นัเพื�อ
รองรับทิุศทุ�ง และเป้�หม�ยระยะ 10 ปี จำ�นัวนั

เกิดก�รพัฒนาพื�นท่ี หรือโมเดลต้นแบบเสริมสร้าง
สุขภาวะ ลดความเหล่ือมลำ�า และลดความไม่เป็นธรรม
ทางสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะทุ่�สำ�ม�รถ
ยกระดับไปสู่ำก�รขย�ยผลได้ อย่�งน้ัอย

เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีนำาไปสู่การขับเคล่ือนเพ่ือลดความเหล่ือมลำ�า ลดความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ
ในประชากรกลุ่มเฉพาะอย่�งม่ส่ำวนัร่วม อย่�งน้ัอย

เกิดก�รพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน
การทำางานเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะและลด
ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพของกลุ่มประชากร
เฉพาะ ให้เกิดคว�มยั�งยืนั ต่อเนืั�อง และต่อยอด
ก�รทุำ�ง�นัในัระยะย�วให้ม่ประสิำทุธิิภ�พม�กข้�นั
จำ�นัวนัอย่�งน้ัอย

เกิดก�รพัฒนากลไกการทำางานของภาคีเครือข่าย 
เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะ ลดความเหล่ือมลำ�า 
และลดความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพของกลุ่ม
ประชากรเฉพาะให้สำ�ม�รถขับเคลื�อนัก�รทุำ�ง�นัได้
อย่�งเป็นัรูปธิรรม อย่�งน้ัอย

1 ระบบ

6 รูปแบบ

3 ประเด็น

5 กลไก

6 ประเด็น
ในอย่างน้อย 6 กลุ่มประชากร

ตัวชี�วัดร่วม
บ้ัรณาการการทุำางานร�วมกับัแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน แลุ่ะค์รอบัค์รัว ในการขยายผลุ่แลุ่ะส�งติ�อชุดค์วามร้้ให้กับัเค์ร่อข�ายของ 

แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชนแลุ่ะค์รอบัค์รัว อย�างน้อย 3 ชุดค์วามร้้/เค์ร่�องม่อ ได้แก� ชุดค์วามร้้เร่�องการด้แลุ่แลุ่ะพัฒนาเด็ก ชุด 

ค์วามร้้เร่�องการลุ่ดค์วามรุนแรงในค์รอบัค์รัว แลุ่ะชุดกิจักรรมการสร้างสานสัมพันธ์ระหว�างวัยส้งอายุ กับัเด็กเยาวชน โดยการม้ 

ส�วนร�วมของ 3 เค์ร่อข�าย ได้แก� เค์ร่อข�ายติำาบัลุ่ส�งเสริมการม้ส�วนร�วมของสภาเด็กแลุ่ะเยาวชน เค์ร่อข�ายติำาบัลุ่บ้ัรณาการสุขภาวะ 

เด็ก เยาวชนแลุ่ะค์รอบัค์รัว แลุ่ะเค์ร่อข�ายชมรมผ้้ส้งอายุ
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วัตถุประสงค์

1. เพ่�อพัฒนาองค์์ค์วามร้้สนับัสนุนการทุำางานเพ่�อเสริมสร้างสุขภาวะแลุ่ะลุ่ดค์วามไม�เป็นธรรมทุางสุขภาพของกลุุ่�มประชากร 

 เฉพาะ ให้เกิดค์วามยั�งย่น ติ�อเน่�อง แลุ่ะติ�อยอดการทุำางานในระยะยาวให้ม้ประสิทุธิภาพมากข่�น

2. เพ่�อส�งเสริมศักยภาพของกลุ่ไกการทุำางานของภาค้์เค์ร่อข�าย เพ่�อให้สามารถุขับัเค์ลุ่่�อนการทุำางานได้อย�างเป็นร้ปธรรมมากยิ�งข่�น

3. เพ่�อเสริมสร้างพ่�นทุ้� หร่อโมเดลุ่ต้ินแบับั เพ่�อการขยายผลุ่ในระดับัทุ้องถิุ�นแลุ่ะระดับัประเทุศให้เป็นร้ปธรรมมากข่�น

4. เพ่�อออกแบับัการส่�อสารสาธารณะให้เกิดการม้ส�วนร�วม อันนำาไปส้�การปรับัเจัติค์ติิของสังค์มส้�สังค์มทุ้�ยอมรับัค์วามหลุ่าก 

 หลุ่ายแลุ่ะให้ค์วามสำาคั์ญกับัค์วามเทุ�าเทุ้ยมกันในการเข้าถุ่งสิทุธิแลุ่ะสวัสดิการทุางสุขภาพในระดับัทุ้�ส้งข่�น

5. เพ่�อขับัเค์ลุ่่�อนนโยบัายทุ้�ม้เป้าหมายในการเสริมสร้างสุขภาวะทุ้�ด้แลุ่ะลุ่ดค์วามไม�เป็นธรรมทุางสุขภาพของประชากรกลุุ่�ม 

 เฉพาะ ทัุ�งโดยติรงแลุ่ะโดยอ้อม ทุ้�เป็นร้ปธรรมมากข่�น

แนวทางการดำาเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุุ่�มเป้าหมายทุ้�แผนสุขภาวะประชากรกลุุ่�มเฉพาะสนับัสนุนการดำาเนินงานในช�วงปี 2565 จัำานวน 10 กลุุ่�มประชากรทุ้�ม้แนวโน้ม 

ได้รับัผลุ่กระทุบัจัากค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�า แลุ่ะค์วามไม�เป็นธรรมทุางสุขภาพ ประกอบัด้วย 1) ค์นพิการ 2) ผ้้ส้งอายุ 3) ค์นไร้บ้ัาน 4) 

แรงงานนอกระบับั 5) ผ้้ม้ปัญหาสถุานะบุัค์ค์ลุ่แลุ่ะกลุุ่�มชาติิพันธ์ุ 6) แรงงานข้ามชาติิ 7) มุสลิุ่มไทุย) 8) ผ้้หญิง 9) ผ้้ต้ิองขังหญิง 

แลุ่ะ 10) กลุุ่�มผ้้ม้ค์วามหลุ่ากหลุ่ายทุางเพศ 

ขอบเขตการดำาเนินงาน 
1. พัฒนานวัติกรรม กลุ่ไก แลุ่ะนโยบัายสาธารณะ เพ่�อการม้สุขภาวะ ลุ่ดค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�า สร้างค์วามเป็นธรรมทุางสุขภาพสำาหรับั 

 ประชากรกลุุ่�มเฉพาะ โดยสร้างผลุ่ลัุ่พธ์ทุางสุขภาพอย�างก้าวกระโดด แลุ่ะยกระดับัการขยายผลุ่ต้ินแบับัเพ่�อการสร้างเสริม 

 สุขภาพ ลุ่ดปัจัจััยเส้�ยงทุางสุขภาพ 

2. พัฒนาติ้นแบับัแลุ่ะยกระดบััการขยายผลุ่การดำาเนินงานในระดับัพ่�นทุ้� โดยม้พ่�นทุ้�เป้าหมายทุั�งบัริบัทุเขติเม่อง แลุ่ะชุมชน 

 ทุ้องถิุ�น ซ่ึ่�งม้จุัดเน้นแติกติ�างกันติามค์วามเหมาะสม แลุ่ะบัริบัทุของประชากรกลุุ่�มเฉพาะนั�นๆ 

3. สนับัสนุนแลุ่ะเสริมศักยภาพการใช้เทุค์โนโลุ่ย้แลุ่ะระบับัดิจิัทัุลุ่เพ่�อเป็นเค์ร่�องม่อในการยกระดับัการสร้างเสริมสุขภาพแลุ่ะม้ 

 สุขภาวะทุ้�ด้ของประชากรกลุุ่�มเฉพาะติ�าง ๆ อย�างเหมาะสม โดยไม�ก�อให้เกิดค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�าจัากการใช้เทุค์โนโลุ่ย้

4. สนับัสนุนการเติร้ยมค์วามพร้อมแลุ่ะปรับัติัวของประชากรกลุุ่�มเฉพาะติ�อผลุ่กระทุบัติ�อเน่�องจัากการแพร�ระบัาดของโรค์ 

 โค์วิด-19 แลุ่ะปัจัจััยเส้�ยงอุบััติิใหม�ทุ้�เก้�ยวข้อง เพ่�อให้ประชากรกลุุ่�มเฉพาะสามารถุดำาเนินช้วิติ หร่อได้รับัการช�วยเหลุ่่อ  

 เย้ยวยา ช�วยเหลุ่่อเก่�อก้ลุ่กันเองได้อย�างเหมาะสม

5. พัฒนาศักยภาพแกนนำาประชากรกลุุ่�มเฉพาะ ค์นทุำางานกับัประชากรกลุุ่�มเฉพาะ แลุ่ะเค์ร่อข�ายแกนนำาประชากรกลุุ่�มเฉพาะ  

 ทุ้�ให้ม้ค์วามสามารถุจััดการตัิวเอง เข้าถุ่งสวัสดิการขั�นพ่�นฐาน นำาไปส้�การลุ่ดค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�า สร้างค์วามเป็นธรรมทุางสุขภาพ 
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กลุ่มแผนงาน 

กลุ่มแผนงานพัฒนานวัตกรรม ความรู้ และนโยบาย
1. พัฒนาค์วามร้้เพ่�อยกระดับัการพัฒนาคุ์ณภาพช้วิติประชากรกลุุ่�มเฉพาะภายใต้ิบัริบัทุทุางสังค์มแลุ่ะสถุานการณ์ทุ้�เปลุ้่�ยนแปลุ่ง  

 โดยรวบัรวมพัฒนา วิเค์ราะห์ แลุ่ะถุ�ายทุอดข้อม้ลุ่ งานวิชาการ รวมทัุ�งพัฒนาเค์ร่�องม่อในการปฏิิบััติิงาน หนุนเสริม การ 

 พัฒนาระบับัให้ม้ค์วามค์รอบัค์ลุุ่ม เหมาะสม ลุ่ดข้อจัำากัดหร่อการก้ดกันการเข้าถุ่งสิทุธิขั�นพ่�นฐานหร่อบัริการด้านสังค์ม  

 เพ่�อนำาส้�การขยายผลุ่ในระดับัติ�างๆ โดยมุ�งเน้นทุ้�ระบับัสุขภาพ ระบับัสวัสดิการสังค์ม การปรับัสภาพแวดลุ้่อม แลุ่ะเศรษฐกิจั  

 การฟ้ั�นฟ้ั เย้ยวยาประชากรกลุุ่�มเฉพาะจัากสถุานการณ์วิกฤติ 

2. วิเค์ราะห์ สังเค์ราะห์ข้อม้ลุ่ เพ่�อจััดทุำาข้อเสนอนโยบัาย ทุ้�นำาไปส้�การผลัุ่กดันแลุ่ะขับัเค์ลุ่่�อนนโยบัายทัุ�งในระดับัประเทุศแลุ่ะ 

 ระดับัพ่�นทุ้� รวมทัุ�งการหนุนเสริมให้เกิดการนำานโยบัายส้�การปฏิิบััติิในประเด็นทุ้�สอดค์ลุ้่องเช่�อมโยงกับัสถุานการณ์ในบัริบัทุ 

 ปัจัจุับััน นโยบัายของรัฐบัาลุ่ นโยบัายระดับัประเทุศ แลุ่ะนโยบัายสากลุ่เพ่�อการพัฒนาคุ์ณภาพช้วิติประชากรกลุุ่�มเฉพาะ

กลุ่มแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย 
1. สร้างเสริมพลุ่ังภาค์ใ้นระดับับัุค์ค์ลุ่ องค์์กร เค์รอ่ข�าย ให้ม้ศักยภาพ ข้ดค์วามสามารถุในการจััดการตินเองแลุ่ะการทุำางาน 

 เชิงรุกเพ่�อสร้างค์วามเป็นธรรมทุางสุขภาวะในประชากรกลุุ่�มเฉพาะ 

2. เพิ�มข้ดค์วามสามารถุเพ่�อยกระดับัฐานคิ์ด การทุำางานของภาค้์เค์ร่อข�ายแลุ่ะประชากรกลุุ่�มเฉพาะ ทุ้�มุ�งสร้างค์วามเป็นธรรม  

 ลุ่ดค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�าทุางสุขภาวะ ติลุ่อดจันการทุำางานทุ้�สามารถุปรับัติัวรองรับักับับัริบัทุสถุานการณ์ทุ้�เปลุ่้�ยนแปลุ่งได้อย�าง 

 ฉับัพลัุ่น

3. มุ�งเน้นการสาน เสริมพลัุ่ง เช่�อมร้อยประเด็นระหว�างกลุุ่�มประชากรเฉพาะ เพ่�อให้เกิดการบ้ัรณาการการทุำางานของเค์ร่อข�าย 

 ภาค์้ด้านการสร้างค์วามเป็นธรรม ลุ่ดค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�าทุางสุขภาวะของประชากรกลุุ่�มเฉพาะทุั�งในระดับัระดับัประเทุศแลุ่ะ 

 ระดับัพ่�นทุ้� 

กลุ่มแผนงานพัฒนานวัตกรรมและพื�นท่ีต้นแบบ
1. สนับัสนุนการพัฒนานวัติกรรม เพ่�อสนับัสนุนการทุำางาน เสริมสร้างสุขภาวะ แลุ่ะลุ่ดค์วามไม�เป็นธรรมทุางสุขภาพของกลุุ่�ม 

 ประชากรเฉพาะ ให้เกิดค์วามยั�งย่น ติ�อเน่�อง แลุ่ะติ�อยอดการทุำางานในระยะยาวให้ม้ประสิทุธิภาพมากข่�น

2. สนับัสนุนการพัฒนาพ่�นทุ้�ต้ินแบับั โดยเสริมสร้างพ่�นทุ้�หร่อโมเดลุ่ต้ินแบับั เพ่�อการขยายผลุ่ในระดับัทุ้องถิุ�นแลุ่ะระดับัประเทุศ 

 ให้เป็นร้ปธรรมมากข่�น

กลุ่มแผนงานด้านการส่ือสารสังคม
1. สนับัสนุนการจััดการค์วามร้้ทุ้�เกิดข่�นการดำาเนินงานของภาค้์เค์ร่อข�ายประชากรกลุุ่�มเฉพาะ ผ�านการรวบัรวมข้อม้ลุ่จัากภาค้์ 

 เค์ร่อข�ายติ�างๆ การถุอดบัทุเร้ยน การวิเค์ราะห์/สังเค์ราะห์ข้อม้ลุ่ทุางวิชาการให้สามารถุส่�อสาร แลุ่ะนำาเสนอส้�สาธารณะ 

 ผ�านร้ปแบับั ช�องทุางทุ้�เหมาะสม นำาไปส้�การเปลุ้่�ยนแปลุ่งหร่อการม้สุขภาวะทุ้�ด้

2. พัฒนาร้ปแบับัการส่�อสารเร่�องค์วามเป็นธรรมทุางสุขภาวะทุ้�เหมาะสม เข้ากับัยุค์สมัย ในการเปลุ้่�ยนมายาค์ติิทุ้�ม้ติ�อประชากร 

 กลุุ่�มเฉพาะ แลุ่ะช�วยสร้างค์วามเข้าใจัของสังค์มติ�อประเด็นทุ้�ม้ค์วามลุ่ะเอ้ยดอ�อนติ�าง ๆ รวมทัุ�งการสร้างการยอมรับัในการ 

 อย้�ร�วมกันทุ�ามกลุ่างค์วามหลุ่ากหลุ่ายของผ้้ค์นในสังค์ม ภายใต้ิบัริบัทุทุางสังค์ม แลุ่ะสถุานการณ์ทุ้�เปลุ้่�ยนแปลุ่ง  

3. สร้างการม้ส�วนร�วมแลุ่ะค์วามเข้าใจักับัสาธารณะ ในเร่�องค์วามเป็นธรรมทุางสุขภาพ เพ่�อหาแนวร�วมในการขับัเค์ลุ่่�อนปรับัเปลุ้่�ยน 

 ฐานคิ์ดติ�อการลุ่ดค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�าทุางสุขภาพในมิติิทุ้�กว้างขวางข่�น
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ภาคีหลัก

การดำาเนินงานของแผนสุขภาวะประชากรกลุุ่�มเฉพาะจัะม้การขับัเค์ลุ่่�อนการดำาเนินงานทัุ�งในเชิงนโยบัายแลุ่ะขับัเค์ลุ่่�อนในพ่�นทุ้�

ร�วมกับัหน�วยงานภาค์รัฐ องค์์กรภาค์ประชาสังค์ม แลุ่ะสถุาบัันทุางวิชาการติ�างๆ  ดังน้�

กระทุรวงสำ�ธิ�รณสุำข กระทุรวงก�รพัฒนั�สัำงคมและคว�มมั�นัคงของมนุัษย์ กระทุรวงแรงง�นั กระทุรวงยุติธิรรม 
กระทุรวงก�รคลัง กระทุรวงมห�ดไทุยกระทุรวงศ้กษ�ธิิก�ร กระทุรวงวิทุย�ศ�สำตร์และเทุคโนัโลย่ กระทุรวงก�รทุ่องเทุ่�ยวและก่ฬ� 
สำำ�นัักง�นัหลักประกันัสุำขภ�พแห่งช�ติ  สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รสุำขภ�พแห่งช�ติ สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รสิำทุธิิมนุัษยชนัแห่งช�ติ
องค์กรปกครองส่ำวนัทุ้องถิ�นั กรุงเทุพมห�นัคร สำถ�บันัวิจัยระบบสำ�ธิ�รณสุำข วิทุย�ลัยร�ชสุำด� สำถ�บันัวิศวกรรมฟ้ื้�นัฟูื้สำมรรถภ�พ
และเทุคโนัโลย่สิำ�งอำ�นัวยคว�มสำะดวก สำถ�บันัพัฒนั�วิสำ�หกิจขนั�ดกล�งและขนั�ดย่อม สำถ�บันัพัฒนั�องค์กรชุมชนั 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทุย�ลัย มห�วิทุย�ลัยธิรรมศ�สำตร์ มห�วิทุย�ลัยมหิดล มห�วิทุย�ลัยเทุคโนัโลย่พระจอมเกล้�ธินับุร่ 
มห�วิทุย�ลัยเช่ยงใหม่ มห�วิทุย�ลัยศิลป�กร มห�วิทุย�ลัยนัครพนั มห�วิทุย�ลัยสำงขล�นัครินัทุร์ มห�วิทุย�ลัยขอนัแก่นั 
มห�วิทุย�ลัยมห�สำ�รค�ม มห�วิทุย�ลัยเทุคโนัโลย่ร�ชมงคลรัตนัโกสิำนัทุร์ วิทุย�ลัยพย�บ�ลบรมร�ชชนัน่ั นัพรัตน์ัวชิระ 
มห�วิทุย�ลัยพะเย� มห�วิทุย�ลัยแม่ฟ้ื้�หลวง มห�วิทุย�ลัยสุำโขทัุยธิรรม�ธิิร�ช มห�วิทุย�ลัยร�ชภัฎเลย มห�วิทุย�ลัยธุิรกิจบัณฑิ์ตย์ 
ฯลฯ

สำถ�บันัวิจัยเพื�อก�รพัฒนั�ประเทุศไทุยมูลนิัธิิเพื�อเด็กพิก�ร มูลนิัธิิเพื�อนัหญิง มูลนิัธิิหญิงช�ยก้�วไกล สำม�คมเพศวิถ่ศ้กษ� 
มูลนิัธิิเพื�อนัเย�วชนัเพื�อก�รพัฒนั� เครือข่�ยสำตร่ชนัเผ่� มูลนิัธิิสำร้�งสุำขมุสำลิมไทุย มูลนิัธิิพัฒนั�ทุ่�อยู่อ�ศัย สำม�คมวิถ่ทุ�งเลือก
เพื�อก�รพัฒนั�ทุ่�ยั�งยืนั มูลนิัธิิพัฒนั�ชนักลุ่มน้ัอยและช�ติพันัธ์ุิ มูลนิัธิิศุภนิัมิตแห่งประเทุศไทุย มูลนิัธิิพัฒนั�ชุมชนัและเขตภูเข� 
มูลนิัธิิชุมชนัไทุย ศูนัย์ปฏิบัติก�รร่วมเพื�อแก้ปัญห�ประช�ชนับนัพื�นัทุ่�สูำง มูลนิัธิิเพื�อเย�วชนัชนับทุ มูลนิัธิิช่วยไร้พรมแดนั 
มูลนิัธิิภิวัฒน์ัสำ�ธิ�รณสุำข สำถ�บันัเพื�อชุมชนัเกษตรกรรมยั�งยืนั เครือข่�ยเกษตรกรรมทุ�งเลือกภ�คอ่สำ�นั 
มูลนิัธิินัวัตกรรมทุ�งสัำงคม มูลนิัธิิสำร้�งสำรรค์สัำงคมและสุำขภ�วะ มูลนิัธิิด้วยกันัเพื�อคนัพิก�รและสัำงคม มูลนิัธิิก�รเร่ยนัรู้และพัฒนั�
ประช�สัำงคม มูลนิัธิิวัฒนัธิรรมชุมชนั สำม�คมนัักวิจัยประช�กรและสัำงคม มูลนิัธิิอ�ช่วเวชศ�สำตร์ไทุย สำถ�บันัวิจัยและพัฒนั�เพื�อ
เฝ้้�ระวังสำภ�วะไร้รัฐ สำม�คมผู้ดูแลผู้ป่วยสำมองเสืำ�อม มูลนิัธิิพัฒนั�ง�นัผู้สูำงอ�ยุ สำม�คมนัักขับเคลื�อนัสัำงคมเพื�อสำร้�ง
คว�มเป็นัธิรรมทุ�งสุำขภ�วะ มูลนิัธิิส่ำงเสำริมคว�มเสำมอภ�คทุ�งสัำงคม สำม�คมส่ำงเสำริมภ�คประช�สัำงคม มูลนิัธิิพิทัุกษ์ดวงต�ลำ�ป�ง 
มูลนิัธิิพัฒนั�ชุมชนัอย่�งยั�งยืนัเพื�อคุณภ�พช่วิตด่ จังหวัดขอนัแก่นั มูลนิัธิิเครือข่�ยพัฒนั�ศักยภ�พผู้นัำ�ก�รสำร้�งสุำขภ�วะ 
มูลนิัธิิอ�รยสำถ�ปัตย์เพื�อคนัทัุ�งมวล  มูลนิัธิิสำถ�บันัวิจัยระบบสุำขภ�พชุมชนั สำม�คมคนัไร้บ้�นั มูลนิัธิิเพื�อก�รศ้กษ�และพัฒนั�ช�วเข�
ในัประเทุศไทุย เป็นัต้นั

หน่วยงาน
ภาครัฐ  

และสถาบัน
การศึกษีา

ภาคประชา
สังคม

ภาคเอกชน
และอ่ืน ๆ

งบประมาณ กลุ่มแผนงานพัฒนาความรู้และนโยบาย
กลุ่มแผนงานเสริมความเข้มแข็งเครือข่าย
กลุ่มแผนงานพัฒนานวัตกรรมและพื�นที่ต้นแบบ
กลุ่มแผนงานสื่อสารสังคม
การพัฒนาและบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ  
รวม

หน่วย : ล้านบาท
100.00

65.00 
88.00 

8.00
9.00 

270.00 



แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

98 สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

แผน 6
แผนสุขภาวะชุมชน 
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สรุปสถานการณ์และแนวโน้ม 

หน่�งทุศวรรษของแผนสุขภาวะชุมชนทุ้�มุ�งเน้นเสริมศักยภาพให้กับั 4 องค์์กรหลัุ่ก อันประกอบัด้วย ทุ้องถิุ�น ทุ้องทุ้� องค์์กรชุมชน 

แลุ่ะหน�วยงานรัฐในพ่�นทุ้� ใช้ทุุนทุางสังค์มแลุ่ะศักยภาพจััดการกับัปัจัจััยสังค์มกำาหนดสุขภาพแลุ่ะสร้างสภาพแวดลุ่้อมทุ้�เอ่�อติ�อ 

การสร้างเสริมสุขภาพได้ จันเกิดเป็นเค์ร่อข�ายขนาดใหญ� โดยม้จุัดเริ�มต้ินจัาก หน่�งติำาบัลุ่ เค์ร่อข�ายติำาบัลุ่ เค์ร่อข�ายอำาเภอ เค์ร่อข�าย 

ภ้มิภาค์ ทุ้�กระจัายตัิวอย้�ทุุกภ้มิภาค์ของประเทุศ จันเป็น “เค์ร่อข�ายร�วมสร้างชุมชนทุ้องถิุ�นน�าอย้�” ร�วมขับัเค์ลุ่่�อนชุมชนทุ้องถิุ�น

ให้น�าอย้� โดยม้บัทุบัาทุสำาคั์ญในการสร้างการเร้ยนร้้ร�วมกัน การผลัุ่กดันให้เกิดนโยบัายสาธารณะระดับัติำาบัลุ่ อำาเภอ เค์ร่อข�าย 

แลุ่ะจัังหวัด รวมถุ่งการขับัเค์ลุ่่�อนแลุ่ะรณรงค์์เพ่�อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 

 

การดำาเนินงานอย�างติ�อเน่�องของแผนสุขภาวะชุมชนยังผลุ่ให้ปัจัจัุบัันม้สมาชิกเค์ร่อข�ายร�วมสร้างชุมชนทุ้องถุิ�นน�าอย้�ยอมรับัใน 

หลัุ่กการทุำางานร�วมกันมากถุ่ง 3,214 ติำาบัลุ่ หร่อคิ์ดเป็นร้อยลุ่ะ 41.34 ของ อปทุ. ทัุ�งหมด /52 แลุ่ะกำาหนดให้ทุุกติำาบัลุ่ทุ้�เป็น 

สมาชิกเค์ร่อข�ายจััดเก็บัข้อม้ลุ่ TCNAP แลุ่ะ ข้อม้ลุ่ RECAP แลุ้่วนำาเอาข้อม้ลุ่ทุ้�ได้มาวิเค์ราะห์หาแนวทุางพัฒนา แลุ่ะยกระดับัพ่�นทุ้� 

เป็นศ้นย์เร้ยนร้้ (ศรร.) ศ้นย์จััดการเค์ร่อข�ายสุขภาวะชุมชน (ศจัค์.) ศ้นย์ประสานงานเค์ร่อข�ายเฉพาะประเด็น (ศปง.) ศ้นย์เช้�ยวชาญ 

(ศชช.) แลุ่ะศน้ย์ฝึึกอบัรม จัากประสบัการณ์ในการดำาเนินงานทุ้�กลุ่�าวมาพบัว�าในแติ�ลุ่ะติำาบัลุ่จัะมทุุ้นทุางสังค์มได้มากถุง่ 110 

ทุุน ม้ผ้้นำาชุมชนทุ้องถุิ�นอย�างน้อย 200 ค์นติ�อติำาบัลุ่ จันเกิดเป็นโค์รงข�ายค์วามค์ุ้มค์รองทุางสังค์มขนาดใหญ�ทุ้�ม้ทุุนทุางสังค์ม 

กว�า 350,000 ทุุน แลุ่ะม้ผ้้นำาชุมชนทุ้องถิุ�นกว�า 640,000 ค์น ทุ้�ได้รับัการพัฒนาศักยภาพแลุ่ะร�วมแลุ่กเปลุ้่�ยนเร้ยนร้้ถุ่งบัทุบัาทุ 

หน้าทุ้�ในการหนุนเสริมภาค์ประชาชนให้ม้ศักยภาพในการจััดการตินเอง สนับัสนุนการพัฒนาค์ุณภาพช้วิติของประชาชนแลุ่ะม้ 

การนำาไปเผยแพร�อย�างกว้างขวางมากข่�น รวมถุ่งการเอ่�ออำานวยให้ชุมชนม้ค์วามเข้มแข็งในการจััดการตินเองแลุ่ะปกป้องภาวะ 

คุ์กค์ามได้อย�างทัุนการแลุ่ะม้ประสิทุธิภาพ แลุ่ะเกิดเป็นเค์ร่อข�าย 5 นักสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน จัำานวนกว�า 400,000 ค์น ได้แก� 

นักบัริหาร นักวิชาการชุมชนทุ้องถิุ�น นักจััดการข้อม้ลุ่ นักส่�อสารชุมชน นักจััดการแลุ่ะนักจััดกระบัวนการ ทุ้�ม้ศักยภาพในการ 

ดำาเนินงานด้านติ�างๆ ในชุมชนทุ้องถิุ�นแลุ่ะร�วมกับัหน�วยงานอ่�นๆ

1. แนวโน้มของสถานการณ์ท่ีส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 

จัากการทุบัทุวนแนวโน้มการเปลุ่้�ยนแปลุ่งสำาค์ัญทุ้�ส�งผลุ่กระทุบัไปทุั�วโลุ่ก (Megatrends) ในช�วงปี 2563–2573 ซึ่่�งจัะส�งผลุ่ 

ติ�อสุขภาพในอนาค์ติ พบัว�าปัจัจุับัันม้แนวโน้มการเปลุ้่�ยนแปลุ่งสำาคั์ญทุ้�กำาลัุ่งเข้ามาม้บัทุบัาทุอย�างมากติ�อปัจัจััยกำาหนดสุขภาพ 

(Social Determinant of Health) สรุปได้ดังน้� (1) การเปลุ้่�ยนแปลุ่งด้านเศรษฐกิจั จัากการวิเค์ราะห์ของ TDRI ค์าดการณ์ว�า

อัติราการเติิบัโติทุางเศรษฐกิจัของไทุยจัะม้อัติราลุ่ดลุ่งเร่�อยๆ (2) การเปลุ้่�ยนแปลุ่งด้านสังค์มแลุ่ะโค์รงสร้างประชากร ในอนาค์ติ

โค์รงสร้างประชากรของโลุ่กจัะม้สัดส�วนผ้้ส้งอายุเพิ�มข่�นอย�างติ�อเน่�อง ประเทุศไทุยก็เช�นกัน (3) การเปลุ้่�ยนแปลุ่งของทุรัพยากร

ธรรมชาติิแลุ่ะสิ�งแวดลุ้่อม ด้วยสถุานการณ์การเปลุ้่�ยนแปลุ่งสภาพภ้มิอากาศทุ้�ม้แนวโน้มทุว้ค์วามรุนแรงเพิ�มข่�นเร่�อยๆ (4) การ 

เปลุ่้�ยนแปลุ่งด้านวทิุยาศาสติร์แลุ่ะเทุค์โนโลุ่ย ้ ปัจัจัุบัันโลุ่กอย้�ในยุค์การเปลุ่้�ยนผ�านทุางเทุค์โนโลุ่ย ้ (Disruptive Technology) 

(5) การเปลุ้่�ยนแปลุ่งทุางการเม่อง สถุานการณ์ภาพรวมการเม่องระหว�างประเทุศม้การเปลุ้่�ยนแปลุ่ง ติลุ่อดจันสถุานการณ์การ 

เม่องในประเทุศทุ้�เกิดค์วามขัดแย้งจัากมุมมองแลุ่ะค์วามเช่�อทุ้�ไม�ติรงกัน (6) การเปลุ้่�ยนแปลุ่งส้�การเป็นมหานค์รแลุ่ะการขยายตัิว 

ของพ่�นทุ้�เขติเม่อง ก�อให้เกิดประโยชน์ทุางเศรษฐกิจัแลุ่ะสังค์มในหลุ่ายมิติิ แลุ่ะ (7) ผลุ่กระทุบัแลุ่ะแนวโน้มการเปลุ่้�ยนแปลุ่ง 

สำาคั์ญจัากการแพร�ระบัาดของโรค์โค์วิด-19 สถุานการณ์ค์วามรุนแรงการแพร�ระบัาดของโรค์โค์วิด-19 ส�งผลุ่กระทุบัอย�างกว้างขวาง 

ทัุ�วโลุ่กรวมถุ่งประเทุศไทุย

/52 จัำานวนองค์์กรปกค์รองส�วนทุ้องถิุ�นทัุ�งหมด ไม�รวม อบัจั., กทุม. แลุ่ะ เม่องพัทุยา จัำานวน 7,774 แห�ง
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2. สถานการณ์สำาคัญของชุมชนท้องถ่ิน 

ข้อม้ลุ่ของเค์ร่อข�ายร�วมสร้างชุมชนทุ้องถิุ�นน�าอย้�จัากระบับัข้อม้ลุ่ติำาบัลุ่โดยการสำารวจั (Thailand Community Networking 

Appraisal Program: TCNAP) ณ วันทุ้� 22 มิถุุนายน 2564 จัำานวน 2,521 ติำาบัลุ่ม้จัำานวนประชากร ทัุ�งสิ�น 8,188,918 ค์น 

จัำานวนค์รัวเร่อน 2,637,713 ค์รัวเร่อน ม้ข้อม้ลุ่สถุานการณ์สำาคั์ญของชุมชนทุ้องถิุ�นใน 13 ประเด็น ประกอบัด้วย (1) การค์วบัคุ์ม 

การบัริโภค์ยาส้บั 2) การค์วบัค์ุมการบัริโภค์เค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอลุ่์ (3) การจััดการอาหารชุมชน (4) การเพิ�มกิจักรรมทุางกาย  

(5) การลุ่ดอุบััติิเหติุจัราจัร (6) การด้แลุ่กลุุ่�มเปราะบัาง (7) การจััดการสิ�งแวดลุ่้อม  (8) การรับัม่อภัยพิบััติิแลุ่ะภาวะฉุกเฉิน  

(9) การด้แลุ่ผ้้ส้งอายุ (10) การเร้ยนร้้ของเด็กแลุ่ะเยาวชน (11) การค์วบัคุ์มโรค์ติิดติ�อ (12) เศรษฐกิจัชุมชน แลุ่ะ (13) โค์รงข�ายค์วาม 

คุ้์มค์รองทุางสังค์ม ซ่ึ่�งทัุ�ง 13 ประเด็นดังกลุ่�าวส�งผลุ่ติ�อค์วามจัำาเป็นแลุ่ะค์วามทุ้าทุายการดำาเนินงานของแผนสุขภาวะชุมชนใน 

การสานพลัุ่งค์วามร�วมม่อให้เกิดการหนุนเสริมจัากหน�วยงานภายนอกไปพร้อมๆ กับัสนับัสนุนให้ชุมชนทุ้องถิุ�นม้ข้ดค์วามสามารถุ 

ในการ “ปรับัตัิวแลุ่ะตัิ�งรับั” (Community resilience)  สนับัสนุนกระบัวนการเสริมสร้างค์วามเข้มแข็งของชุมชนทุ้องถิุ�นให้ 

เกิด “ชุมชนทุ้องถุิ�นเข้มแข็ง” “ชุมชนทุ้องถุิ�นจััดการตินเอง” “ชุมชนทุ้องถุิ�นน�าอย้�” ทุ้�เป็นฐานสำาค์ัญของการพัฒนาประเทุศ  

รวมถุ่งสอดค์ลุ้่องกับัทิุศทุางแลุ่ะเป้าหมาย ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574)

3. ข้อเสนอแนะจากภาคี

แผนสุขภาวะชุมชน จััดประชุมรบััฟัังข้อค์ิดเห็นแลุ่ะข้อเสนอติ�อการเสริมสร้างค์วามเข้มแข็งของชุมชนทุ้องถุิ�นโดยแผนสุขภาวะ 

ชุมชน จัำานวน 3 กลุุ่�ม ดังน้� (1) ภาค้์ปฏิิบััติิการ ประกอบัด้วย ผ้้บัริหารฝ่ึายการเม่อง ผ้้บัริหารฝ่ึายประจัำา แลุ่ะเจ้ัาหน้าทุ้�องค์์กร

ปกค์รองส�วนทุ้องถิุ�นโดยค์รอบัค์ลุุ่มกำานันแลุ่ะผ้้ใหญ�บ้ัาน (2) ภาค้์ขับัเค์ลุ่่�อนยุทุธศาสติร์แลุ่ะนโยบัายส้�การปฏิิบััติิ ประกอบัด้วย 

ภาค้์ระดับัอำาเภอ เช�น นายอำาเภอ สาธารณสุขอำาเภอ เป็นต้ิน สถุาบัันวิชาการค้์�ค์วามร�วมม่อกับัชุมชนทุ้องถิุ�น ค์ณะกรรมการ 

กำากับัทิุศทุางของแผนสุขภาวะชุมชนแลุ่ะผ้้ทุรงคุ์ณวุฒิ รวมถุ่งสำานักติ�างๆ ของ สสส. แลุ่ะ (3) ภาค้์ยุทุธศาสติร์ พร้อมทัุ�งรับัฟััง 

ข้อเสนอจัากค์ณะกรรมการบัริหารแผน ค์ณะทุ้� 3 โดยสรุปภาพรวมของข้อเสนอแนะจัากภาค้์ ดังน้�

1. สนับัสนุนให้เกิดการจััดการค์วามร้้ของชุมชนทุ้องถิุ�นเพ่�อเพิ�มศักยภาพในการจััดทุำาแลุ่ะประสานแผนพัฒนาในระดับัพ่�นทุ้�เป็น 

 ลุ่ักษณะแผนเด้ยวกันติั�งแติ�ระดับัหม้�บั้าน/ชุมชน (แผนพัฒนาหม้�บั้าน/แผนชุมชน) ระดบััติำาบัลุ่ (แผนชุมชนระดบััติำาบัลุ่/ 

 แผนพัฒนาติำาบัลุ่) ระดับัอำาเภอ (แผนพัฒนาอำาเภอ) รวมถุ่งองค์์กรปกค์รองส�วนทุ้องถิุ�น (แผนพัฒนาทุ้องถิุ�น)

2. สนับัสนุนให้สถุาบัันวิชาการเข้ามาม้ส�วนร�วมในการเสริมสร้างค์วามเข้มแข็งของชุมชนทุ้องถุิ�นอย�างติ�อเน่�องเพ่�อร�วมพัฒนา 

 ศักยภาพติามกลุุ่�มประชากรเป้าหมาย พัฒนาระบับัการจััดการพ่�นทุ้� แลุ่ะพัฒนาคุ์ณภาพช้วิติของค์นในชุมชน รวมถุ่งพัฒนา 

 เป็นหลัุ่กส้ติรการเร้ยนการสอนของสถุาบัันวิชาการ

3. ถุอดบัทุเร้ยนแลุ่ะช้�เป้าพ่�นทุ้�ตัิวอย�างหนุนเสริมการทุำางานของภาค้์ยุทุธศาสติร์แลุ่ะสถุาบัันวิชาการ

4. พัฒนาระบับัข้อม้ลุ่ Community big data เป็น Application แลุ่ะนำาใช้ข้อม้ลุ่จัากหลุ่ากหลุ่ายแหลุ่�งร�วมกับั TCNAP แลุ่ะ  

 RECAP เพ่�อเสริมสร้างค์วามเข้มแข็งของชุมชนทุ้องถิุ�น เช�น TPMAP iMAP จัปฐ. กชช.2 ค์. ข้อม้ลุ่บััติรสวัสดิการแห�งรัฐ  

 ข้อม้ลุ่จัาก สปสช. ระบับัฐานข้อม้ลุ่เชิงภ้มิศาสติร์ เป็นต้ิน

5. ใช้ทุุนทุางสังค์มแลุ่ะศักยภาพของเค์ร่อข�ายร�วมสร้างชุมชนทุ้องถุิ�นน�าอย้�เป็นฐานในการบั้รณาการงานร�วมกับัแผนอ่�นๆ ใน  

 สสส. ติามทิุศทุางแลุ่ะเป้าหมาย ระยะ 10 ปี ของ สสส. รวมถุ่งประเด็นเฉพาะทุ้�เป็นวาระแห�งชาติิในสังค์มด้วย

ในปี 2565 แผนสุขภาวะชุมชนใช้ 2 หลุ่ักการ ประกอบัด้วย (1) ใช้ค์วามเข้มแข็งของชุมชนทุ้องถุิ�นเป็นฐานในการจััดการกบัั 

สุขภาวะชุมชนแลุ่ะการพัฒนาคุ์ณภาพช้วิติของค์นในชุมชน แลุ่ะ (2) ค์ำาน่งถุ่งการพัฒนาอย�างยั�งย่นแลุ่ะการติอบัสนองติ�อวิกฤติ
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ภายในประเทุศแลุ่ะระดับัโลุ่ก ด้วยการเสริมสร้างค์วามเข้มแข็งของชุมชนทุ้องถิุ�นใน 6 ปัจัจััยสำาคั์ญ ประกอบัด้วย (1) ผ้้นำาชุมชน 

ทุ้องถิุ�นม้ทัุกษะแลุ่ะค์วามสามารถุในการเสริมสร้างค์วามเข้มแข็งของชุมชนทุ้องถิุ�น (2) กลุ่ไกขับัเค์ลุ่่�อนทุ้�จัะทุำาให้เกิดการเร้ยนร้้ 

การม้ส�วนร�วม แลุ่ะสร้างการเปลุ้่�ยนแปลุ่งในระดับัพ่�นทุ้� (3) นโยบัายสาธารณะแลุ่ะมาติรการทุางสังค์มทุ้�กำาหนดโดยชุมชนทุ้องถิุ�น 

สามารถุสร้างร้ปธรรมแสดงถุ่งค์วามเข้มแข็งของชุมชนทุ้องถิุ�น (4) แนวทุางการนำานโยบัายส้�การปฏิิบััติิเป็นร้ปธรรมแลุ่ะม้คุ์ณภาพ  

(5) ระบับัข้อม้ลุ่แลุ่ะเค์ร่�องม่อทุางวิชาการทุ้�ม้คุ์ณภาพแลุ่ะไวติ�อการนำาใช้ในการตัิดสินใจั แลุ่ะ (6) ระบับับัริการสาธารณะแลุ่ะ 

บัริการอ่�นโดยชุมชนทุ้องถุิ�นค์รอบัค์ลุุ่ม เข้าถุ่งแลุ่ะม้ค์ุณภาพ เพ่�อทุำาให้ค์นในชุมชนม้สุขภาพแลุ่ะค์ุณภาพช้วิติด้ข่�น สอดค์ลุ่้อง 

กับัหลุ่ายๆ แผนของประเทุศทุ้�เก้�ยวข้องกับัการเสริมสร้างค์วามเข้มแข็งของชุมชนทุ้องถิุ�น ประกอบัด้วย (1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจั 

แลุ่ะสังค์มแห�งชาติิ ฉบัับัทุ้� 12 (พ.ศ.2560 – 2564): ยุทุธศาสติร์ทุ้� 2 การสร้างค์วามเป็นธรรมแลุ่ะลุ่ดค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�าในสังค์ม) 

(2) แผนยุทุธศาสติร์ชาติิ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการพัฒนาแลุ่ะเสริมสร้างศักยภาพทุรัพยากรมนุษย์แลุ่ะด้านการสร้าง 

โอกาสแลุ่ะค์วามเสมอภาค์ทุางสังค์ม) แลุ่ะ (3) แผนปฏิิร้ปประเทุศด้านสังค์ม: ประเด็นปฏิิร้ปทุ้� 4 ระบับัสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง) 

รวมถุ่งสนับัสนุนให้เกิดการดำาเนินงานติามเป้าหมายการพัฒนาทุ้�ยั�งย่น (SDGs) แลุ่ะการพัฒนาบันหลัุ่กของศาสติร์พระราชา 3 

ประการ ประกอบัด้วย (1) เข้าใจั เข้าถุ่ง พัฒนา (2) ระเบิัดจัากข้างใน แลุ่ะ (3) ปรัชญาของเศรษฐกิจัพอเพ้ยง

คำานิยามเชิงปฏิิบัติการ
การวิจัยช่มชน หมายถุ่ง การประเมินชุมชนด้วยการวิจััยเชิงชาติิพันธ์ุวรรณนาแบับัเร�งด�วน (Rapid Ethnographic Community  

Assessment Process: RECAP) ในการพัฒนาทัุกษะด้านการถุอดบัทุเร้ยนแลุ่ะการเข้ยนสรุปข้อม้ลุ่ทุุนทุางสังค์มแลุ่ะศักยภาพ

ของกลุุ่�มหร่อแหลุ่�งปฏิิบััติิการในพ่�นทุ้� ซึ่่�งเป็นเค์ร่�องม่อสำาค์ัญในการเสริมสร้างชุมชนทุ้องถุิ�นเข้มแข็ง โดยการนำาใช้ศักยภาพใน 

การจััดการปัญหาส้�การจััดการตินเองในระดับัพ่�นทุ้� รวมถุ่งการสร้างเค์ร่อข�ายเช่�อมโยงกับัองค์์กรแลุ่ะหน�วยงานหนุนเสริมเพ่�อเข้า 

มาเก่�อก้ลุ่ให้ชุมชนทุ้องถิุ�นจััดการตินเองได้ด้ข่�น

เคร้อข�ายร�วมส่ร้างช่มชนท้ี่องถิ�นน�าอยู� หมายถุ่ง องค์์กรปกค์รองส�วนทุ้องถิุ�น ทุ้องทุ้� (กำานัน-ผ้้ใหญ�บ้ัาน) องค์์กรชุมชน กลุุ่�มทุาง 

สังค์ม หน�วยงานรัฐ สถุาบัันวิชาการหร่อองค์์กรทุางวิชาการ องค์์กรภาค์เอกชน ศ้นย์สนับัสนุนวิชาการของแผนสุขภาวะชุมชน 

แลุ่ะสำานักสนับัสนุนสุขภาวะชุมชน (สำานัก 3) ทุ้�ม้เป้าหมายเพ่�อร�วมขับัเค์ลุ่่�อนชุมชนทุ้องถิุ�นให้น�าอย้� โดยม้บัทุบัาทุสำาคั์ญในการ

สร้างการเร้ยนร้้ร�วมกัน การผลัุ่กดันให้เกิดนโยบัายสาธารณะระดับัติำาบัลุ่ อำาเภอ เค์ร่อข�าย แลุ่ะจัังหวัด รวมถุ่งการขับัเค์ลุ่่�อนแลุ่ะ 

รณรงค์์เพ่�อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน รวมถุ่งร�วมผลัุ่กดันให้ม้การค่์นอำานาจัให้ชุมชนทุ้องถิุ�น

 

ช่มชน หมายถุ่ง หม้�ค์น กลุุ่�มค์นหร่อค์รอบัค์รัวทุ้�อย้�รวมกันเป็นสังค์มขนาดเล็ุ่ก อาศัยอย้�ในอาณาบัริเวณเด้ยวกันแลุ่ะม้ผลุ่ประโยชน์ 

ร�วมกัน

ช่มชนท้ี่องถิ�น หมายถุ่ง ชุมชนในเขติพ่�นทุ้�รับัผิดชอบัของแติ�ลุ่ะองค์์กรปกค์รองส�วนทุ้องถิุ�น ทัุ�งระดับัหม้�บ้ัาน กลุุ่�มของหม้�บ้ัาน แลุ่ะ 

ติำาบัลุ่

ช่มชนท้ี่องถิ�นเข้มแข้ง หมายถุ่ง คุ์ณลัุ่กษณะของชุมชนทุ้องถิุ�นน�าอย้� 7 ประการ ดังน้� (1) สร้างการเร้ยนร้้ ม้กระบัวนการเร้ยนร้้ แลุ่ะ 

สร้างค์วามเข้าใจัร�วมกัน (2) ม้องค์์กรทุ้�ทุำาหน้าทุ้�ขับัเค์ลุ่่�อนให้เกิดการแก้ปัญหาแลุ่ะพัฒนาค์รอบัค์ลุุ่มทุุกด้าน (3) สร้าง 

ผ้้นำาการเปลุ้่�ยนแปลุ่ง (4) สร้างโอกาสให้ทุุกภาค์ส�วนร�วมแก้ปัญหาแลุ่ะพัฒนา (5) สามารถุระดมเงินแลุ่ะทุรัพยากรเพ่�อแก้ปัญหา 

แลุ่ะพัฒนา (6) ม้ข้อติกลุ่งแลุ่ะกติิกาของชุมชน แลุ่ะ (7) สร้างค์วามร�วมม่อกับัองค์์กร หน�วยงานภายใน แลุ่ะภายนอกพ่�นทุ้�ได้
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พิ้�นที่่�ต่ัวอย�างหร้อศูนย์เร่ยนรู้ หมายถุ่ง พ่�นทุ้�ระดับัติำาบัลุ่โดยองค์์กรปกค์รองส�วนทุ้องถุิ�นหร่อโดยองค์์กรทุ้�เก้�ยวข้องกับัการ 

พัฒนาติำาบัลุ่ ม้ทุุนทุางสังค์มแลุ่ะศักยภาพในการออกแบับั สนบััสนุนแลุ่ะสร้างการเร้ยนร้้ให้กับัองค์์กรปกค์รองส�วนทุ้องถุิ�นอ่�น 

ภาค้์ยุทุธศาสติร์ สถุาบัันวิชาการ องค์์กร บุัค์ค์ลุ่แลุ่ะผ้้ทุ้�สนใจั

ท่ี่นที่างสั่งคม หมายถุ่ง ค์วามสัมพันธ์เช่�อมโยงของค์นในชุมชนทัุ�งงาน เงิน แลุ่ะข้อม้ลุ่เสริมสร้างค์วามเข้มแข็งในการจััดการตินเอง 

ทุ้�เกิดข่�นในพ่�นทุ้� โดยม้ 3 องค์์ประกอบัหลัุ่ก ค่์อ (1) ทุุนมนุษย์ (Human capital) (2) ทุุนองค์์กร/สถุาบััน (Institute capital) 

แลุ่ะ (3) ทุุนภ้มิปัญญา/วัฒนธรรม (Wisdom capital) ทัุ�งน้�ทุุนทุางสังค์มแบั�งได้เป็น 6 ระดับั ประกอบัด้วย ระดับับุัค์ค์ลุ่แลุ่ะค์รอบัค์รัว 

ระดับักลุุ่�มทุางสังค์ม องค์์กรชุมชน ระดับัหน�วยงานแลุ่ะแหลุ่�งประโยชน์ ระดับัชุมชนหร่อหม้�บ้ัาน ระดับัติำาบัลุ่ แลุ่ะ ระดับัเค์ร่อข�าย

ระบบข้อมูลุ่ต่ำาบลุ่ หมายถุ่ง การจััดทุำาข้อม้ลุ่ติำาบัลุ่โดยใช้โปรแกรม TCNAP (Thailand Community Networking Appraisal 

Program: TCNAP) ทุ้�เกิดข่�นจัากกระบัวนการม้ส�วนร�วมของทุุกภาค์ส�วน ทัุ�งองค์์กรปกค์รองส�วนทุ้องถิุ�น ผ้้นำาทุ้องทุ้� ภาค์ประชาชน 

แลุ่ะหน�วยงานภาค์รัฐในพ่�นทุ้� ในการเก็บัรวบัรวมข้อม้ลุ่ ติรวจัสอบั นำาใช้ข้อม้ลุ่ แลุ่ะเป็นเจั้าของ โดยการสร้างทุ้มพัฒนาฐาน 

ข้อม้ลุ่ติำาบัลุ่ในการเก็บัรวบัรวมข้อม้ลุ่แลุ่ะนำาใช้ข้อม้ลุ่ของชุมชนเพ่�อจััดการกับัปัญหาทุ้�สอดรับักับัค์วามติ้องการแลุ่ะวิถุ้ช้วิติของ

แติ�ลุ่ะชุมชน จันเกิดการพ่�งตินเองแลุ่ะนำาไปส้�การพัฒนาติำาบัลุ่ส้�การเป็นติำาบัลุ่น�าอย้� (สุขภาวะ)

ส่่ขภาวะช่มชน หมายถุ่ง ค์วามเข้มแข็งของชุมชนทุ้องถิุ�นในการจััดการกับัปัจัจััยทุ้�ส�งผลุ่ติ�อการดำาเนินช้วิติแลุ่ะคุ์ณภาพช้วิติของ

ประชาชน ทัุ�งด้านการเม่องการปกค์รอง สังค์ม เศรษฐกิจั สภาวะแวดลุ้่อม แลุ่ะสุขภาพโดยติรง

ส่่ด้ยอด้ผู้นำาช่มชนท้ี่องถิ�น หมายถุ่ง บุัค์ค์ลุ่ทุ้�ม้ค์วามร้้ ค์วามสามารถุแลุ่ะม้ค์วามเช้�ยวชาญ โดยม้คุ์ณสมบััติิเป็นไปติามสัติยาบััน 

10 ประการ ทุ้�เป็นข้อติกลุ่งในการปฏิิบััติริ�วมกันของเค์ร่อข�ายร�วมสร้างชุมชนทุ้องถุิ�นน�าอย้� ได้ประกาศไว้เม่�อวันทุ้� 5 ติุลุ่าค์ม 

2561 ดังน้� (1) ค์ำาน่งถุ่งประโยชน์ส�วนรวมมากกว�าประโยชน์ส�วนติน (2) ตัิ�งใจั เอาใจัใส� แลุ่ะรับัผิดชอบัติ�อหน้าทุ้� (3) ซ่ึ่�อสัติย์ 

สุจัริติ โปร�งใส ติรวจัสอบัได้  (4) รักษาไว้ซ่ึ่�งคุ์ณธรรม ม้จัริยธรรม ไม�เลุ่่อกปฏิิบััติิ ไม�ขัดติ�อศ้ลุ่ธรรม ประเพณ้ กติิกาแลุ่ะข้อติกลุ่ง 

ของสังค์ม (5) ประพฤติิตินให้เป็นทุ้�ยอมรับันับัถุ่อจัากสังค์ม (6) เร้ยนร้้แลุ่ะพัฒนางานด้วยข้อม้ลุ่ทุ้�เป็นค์วามจัริง แลุ่ะใช้ข้อม้ลุ่ 

ในการพัฒนางาน (7) คิ์ดริเริ�ม สร้างสรรค์์ หาทุางออกให้กับัชุมชนทุ้องถิุ�น แลุ่ะไม�หยุดนิ�ง (8) ร�วมสร้างผ้้นำาชุมชนทุ้องถิุ�นรุ�นใหม�  

(9) สร้างแลุ่ะสานเค์ร่อข�ายในหลุ่ากหลุ่ายลัุ่กษณะ แลุ่ะ (10) ทุำางานร�วมกับัทุุกฝ่ึายทุุกภาค์ส�วน

ส่ถาบันวิชาการ หมายถุ่ง หน�วยงาน องค์์กร สถุาบััน ทุ้�ทุำาหน้าทุ้�สนับัสนุนให้เกิดการจััดการค์วามร้้แลุ่ะสร้างค์วามร้้ใหม�เพ่�อหนุนเสริม 

การดำาเนินงานของเค์ร่อข�ายร�วมสร้างชุมชนทุ้องถุิ�นน�าอย้� พร้อมทุั�งผลุ่ักดันกระบัวนการกำาหนดยุทุธศาสติร์ในการสร้างการ 

เปลุ้่�ยนแปลุ่งของสังค์มไทุย

องค์กรหลัุ่ก หมายถุ่ง องค์์กรในชุมชนทุ้องถิุ�น ประกอบัด้วย 4 องค์์กรเป็นอย�างน้อย ค่์อ องค์์กรปกค์รองส�วนทุ้องถิุ�น ทุ้องทุ้� 

(กำานัน-ผ้้ใหญ�บ้ัาน) องค์์กรชุมชน แลุ่ะหน�วยงานรัฐในพ่�นทุ้� (ในบัางพ่�นทุ้�อาจัจัะม้องค์์กรศาสนาเข้ามาร�วมเป็นองค์์กรหลัุ่กด้วย 

ติามบัริบัทุของพ่�นทุ้�)

องค์กรที่่�เก่�ยวข้องกับการพิัฒนาต่ำาบลุ่ หมายถุ่ง กลุ่ไกทุ้�ได้รับัการยอมรับัในระดับัติำาบัลุ่ ม้ 2 ลุ่ักษณะ ประกอบัด้วย 1) 

ม้กฎหมายรองรับั เช�น สภาองค์์กรชุมชน ม้ลุ่นิธิ สมาค์ม เป็นติ้น แลุ่ะ 2) เกิดจัากรวมติัวกันของบัุค์ค์ลุ่หร่อค์ณะบัุค์ค์ลุ่ เช�น 

ค์ณะกรรมการพัฒนาติำาบัลุ่ ค์ณะกรรมการบ้ัรณาการการพัฒนาคุ์ณภาพช้วิติระดับัติำาบัลุ่ เป็นต้ิน
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จุดเน้นของแผน 
1. สร้างค์วามร�วมม่อแลุ่ะเพิ�มข้ดค์วามสามารถุกับัภาค้์ทุ้�เก้�ยวข้องเพ่�อขยายแนวคิ์ด ศ้นย์เร้ยนร้้ พ่�นทุ้�ต้ินแบับั แลุ่ะแนวทุางการ 

 เสริมสร้างค์วามเข้มแข็งชุมชนทุ้องถุิ�นทุ้�สามารถุรองรับัวิถุ้ช้วติิใหม�แลุ่ะการใช้ดิจัิทุัลุ่เทุค์โนโลุ่ย้ทุ้�เหมาะสมในการสร้างเสริม 

 สุขภาวะในระบับัการทุำางานแลุ่ะการพัฒนาบุัค์ลุ่ากร

2. พัฒนาพ่�นทุ้�ตัิวอย�าง ศ้นย์เร้ยนร้้แลุ่ะเสริมพลัุ่งบุัค์ค์ลุ่ ชุมชน แลุ่ะองค์์กรทุุกภาค์ส�วนในการเสริมสร้างค์วามเข้มแข็งของค์วาม 

 ร�วมม่อขององค์์กรภาค์ประชาชน องค์์กรรัฐ แลุ่ะเอกชน ในเขติเม่อง กรุงเทุพมหานค์ร แลุ่ะพ่�นทุ้�ทุ้�ม้ลุ่ักษณะพิเศษ เช�น  

 พ่�นทุ้�อนุรักษ์ พ่�นทุ้�ชายแดน เป็นต้ิน

3. ใช้ศักยภาพเค์ร่อข�ายร�วมสร้างชุมชนทุ้องถิุ�นน�าอย้�ในการรับัม่อกับัวิกฤติิจัากปัญหาสุขภาพอุบััติิใหม� แลุ่ะปัจัจััยเส้�ยงอ่�น

4. การทุำางานในพ่�นทุ้�ของเค์ร่อข�ายร�วมสร้างชุมชนทุ้องถุิ�นน�าอย้�ติ้องค์ำาน่งถุ่งค์วามแติกติ�างของบัุค์ค์ลุ่ สังค์ม แลุ่ะบัริบัทุของ 

 พ่�นทุ้�เพ่�อก�อให้เกิดค์วามเสมอภาค์หร่อเพ่�อลุ่ดค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�าด้านสุขภาพของค์นในชุมชน

5. สานพลัุ่งแลุ่ะบ้ัรณาการภายใน สสส. อย�างม้เอกภาพแลุ่ะม้ประสิทุธิภาพในการประสานค์วามร�วมม่อกับัภาค้์ยุทุธศาสติร์แลุ่ะ 

 สถุาบัันวิชาการ

เป้าหมายการดำาเนินงาน 

ตัวชี�วัดหลัก 

1

3

2
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เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่นัำ�นัโยบ�ย
ด้�นัก�รสำร้�งเสำริมสุำขภ�พและก�รพัฒนั�คุณภ�พ
ช่วิตคนัในัชุมชนัสู่ำก�รปฏิบัติต�มบริบทุของพื�นัทุ่�
และสำถ�นัก�รณ์คว�มรุนัแรงจ�กก�รแพร่ระบ�ด
ของโรคโควิด-19 ได้ จำ�นัวนัไม่น้ัอยกว่� 500 แห่ง
จำ�นัวนัไม่น้ัอยกว่�

เกิดเครือข่ายผู้นำาชุมชนท้องถ่ินเฉพ�ะเรื�องเฉพ�ะ
ประเด็นัต�มทิุศทุ�งและเป้�หม�ยของกองทุุนั สำสำสำ. 
จำ�นัวนัไม่น้ัอยกว่�

เกิดพื�นท่ีตัวอย่างและศูนย์เรียนรู้ ในัก�รจัดก�ร
ผลกระทุบจ�กสำถ�นัก�รณ์ทัุ�วไปและสำถ�นัก�รณ์
วิกฤต ในัพื�นัทุ่�ชุมชนัเมือง /53 และชุมชนัชนับทุ /54

จำ�นัวนัไม่น้ัอยกว่�

เกิดสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือในัก�รสำนัับสำนุันั
ระบบก�รจัดก�รพื�นัทุ่�และก�รสำร้�งเสำริมสุำขภ�วะ
ชุมชนั จำ�นัวนัไม่น้ัอยกว่�

500 แห่ง

2 ประเด็น
ในัพื�นัทุ่�ทุำ�ง�นั
ไม่น้อยกว่า 200 แห่ง

20 แห่ง

4 แห่ง

/53 พ่�นทุ้�ชุมชนเม่อง เช�น กทุม.แลุ่ะปริมณฑ์ลุ่ แลุ่ะ/หร่อ เขติเทุศบัาลุ่ (ระดับัเทุศบัาลุ่เม่องข่�นไป)
/54 ชุมชนชนบัทุ เช�น องค์์การบัริหารส�วนติำาบัลุ่ แลุ่ะ/หร่อ เทุศบัาลุ่ติำาบัลุ่ แลุ่ะ/หร่อ องค์์กรทุ้�เก้�ยวข้องกับัการพัฒนาติำาบัลุ่
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104 สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

ตัวชี�วัดร่วม 
1. เกิดการบั้รณาการระหว�างแผนค์วบัค์ุมปัจัจััยเส้�ยงทุางสุขภาพแลุ่ะแผนสุขภาวะชุมชนเพ่�อพัฒนาศักยภาพแลุ่ะขับัเค์ลุ่่�อน 

 พลัุ่งชุมชนทุ้องถิุ�นแลุ่ะเค์ร่อข�ายในการบัริหารจััดการสิ�งแวดลุ้่อมในเชิงพ่�นทุ้� จัำานวนไม�น้อยกว�า 2 แห�ง

2. เกิดการบ้ัรณาการระหว�างแผนการจััดการค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนนแลุ่ะแผนสุขภาวะชุมชนเพ่�อป้องกันแลุ่ะแก้ไขปัญหาอุบััติิเหตุิ 

 ทุางถุนนในเค์ร่อข�ายติำาบัลุ่สุขภาวะ จัำานวนไม�น้อยกว�า 100 แห�ง

วัตถุประสงค์

1. เพ่�อยกระดับัชุมชนทุ้องถิุ�น (พ่�นทุ้�) ทุ้�ม้ค์วามเข้มแข็งในการทุำาหน้าทุ้�ขยายผลุ่โดยการถุ�ายทุอดองค์์ค์วามร้้แลุ่ะนวัติกรรมการ 

 จััดการสุขภาวะชุมชนแลุ่ะรับัม่อภาวะวิกฤติ

2. เพ่�อสนับัสนุนให้เกิดพ่�นทุ้�ตัิวอย�างแลุ่ะศ้นย์เร้ยนร้้การจััดการสุขภาวะชุมชนในเม่อง กรุงเทุพมหานค์ร แลุ่ะพ่�นทุ้�ทุ้�ม้ลัุ่กษณะ 

 พิเศษ เช�น พ่�นทุ้�อนุรักษ์ พ่�นทุ้�ชายแดน เป็นต้ิน

3. เพ่�อเสริมศักยภาพผ้้นำาชุมชนทุ้องถิุ�นให้ม้ทัุกษะแลุ่ะค์วามสามารถุในการเสริมสร้างค์วามเข้มแข็งของชุมชนทุ้องถิุ�น (ในการ 

 จััดการสุขภาวะชุมชนแลุ่ะรับัม่อภาวะวิกฤติ)

4. เพ่�อพัฒนาระบับัหร่อกลุ่ไกสนับัสนุนภาค้์ยุทุธศาสติร์แลุ่ะสถุาบัันวิชาการในการพัฒนานโยบัายแลุ่ะนำานโยบัายส้�การปฏิิบััติิ

5. เพ่�อใช้ศักยภาพของเค์ร่อข�ายร�วมสร้างชุมชนทุ้องถิุ�นน�าอย้�ร�วมขับัเค์ลุ่่�อนงานสร้างเสริมสุขภาพภายใน สสส.

แนวทางการดำาเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขต
เสริมสร้างค์วามเข้มแข็งของชุมชนทุ้องถิุ�นด้วยการทุำางานร�วมม่อกันของ 4 องค์์กรหลัุ่ก (ทุ้องถิุ�น ทุ้องทุ้� องค์์กรชุมชน หน�วยงานรัฐ 

ในพ่�นทุ้�) โดยใช้ศักยภาพของเค์ร่อข�ายผ้้นำาชุมชนทุ้องถิุ�น แลุ่ะด้วยค์วามพร้อมของกลุุ่�มทุางสังค์ม องค์์กร แลุ่ะชุมชนในการปรับั

ติัวแก้ปัญหาสุขภาพด้วยชุมชนเอง ผ�านกลุุ่�มเป้าหมายใน 3 กลุุ่�ม ประกอบัด้วย (1) กลุุ่�มประชากร (Setting) ค์่อ องค์์กร 

ปกค์รองส�วนทุ้องถิุ�น (อปทุ.) แลุ่ะองค์์กรทุ้�เก้�ยวข้องกับัการพัฒนาติำาบัลุ่ (2) พ่�นทุ้� (Area) ค่์อ ชุมชนชนบัทุแลุ่ะชุมชนเม่อง รวมถุ่ง 

ชุมชนในกรุงเทุพมหานค์รแลุ่ะปริมณฑ์ลุ่ แลุ่ะ (3) ระบับั (System) ค่์อ ประเด็นแลุ่ะวาระสำาคั์ญของ สสส. แลุ่ะการเสริมสร้าง 

ค์วามเข้มแข็งของชุมชนทุ้องถิุ�น

ยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน
แผนสุขภาวะชุมชนยังค์งใช้ “ยุทุธศาสติร์การเสริมสร้างค์วามเข้มแข็งของชุมชนทุ้องถุิ�น: S-2I (เอสทุ้ไอ)” ในการหนุนเสริม 

“ยุทุธศาสติร์สานสามพลัุ่ง” ของ สสส. ค่์อ พลัุ่งทุางปัญญา พลัุ่งทุางสังค์ม แลุ่ะพลัุ่งทุางนโยบัาย มาดำาเนินงานอย�างติ�อเน่�อง 

ตัิ�งแติ�ปี 2560 ประกอบัด้วยกิจักรรมเชิงยุทุธศาสติร์ 3 ประการ ได้แก� (1) การจััดการพ่�นทุ้�-Systematization (2) การสร้างแลุ่ะ 

พัฒนานวัติกรรมชุมชน-Innovative creation แลุ่ะ (3) การบ้ัรณาการภายในชุมชนทุ้องถิุ�นแลุ่ะร�วมม่อกับัหน�วยงานสนับัสนุน

จัากภายนอก-Integration and Collaboration ร�วมกับัการสรุปบัทุเร้ยนจัากประสบัการณ์ร�วมสร้างชุมชนทุ้องถุิ�นน�าอย้�ใน 

ทุศวรรษทุ้�ผ�านมา พบัว�าหากพ่�นทุ้�ใดสามารถุสาน 5 พลัุ่ง ค่์อ สานพลัุ่งพ่�นทุ้� สานพลัุ่งผ้้นำา สานพลัุ่งนวัติกรรม สานพลัุ่งองค์์กร 

แลุ่ะสานพลัุ่งข้อม้ลุ่ได้สำาเร็จัแลุ้่วนั�นการทุำางานย�อมราบัร่�นสามารถุสร้างการม้ส�วนร�วม สร้างการเร้ยนร้้ สร้างค์วามเปลุ้่�ยนแปลุ่ง 

แลุ่ะทุำาให้พ่�นทุ้�พัฒนาไปอย�างม้ทิุศทุางแลุ่ะเป้าหมายทุ้�มั�นค์ง พอเพ้ยง มั�งคั์�ง แลุ่ะยั�งย่น
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105สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

กลุ่มแผนงาน

ประกอบัด้วย 3 แผนงาน ได้แก� (1) แผนงานเสริมค์วามเข้มแข็งระบับัการจััดการพ่�นทุ้� (2) แผนงานขับัเค์ลุ่่�อนค์วามร�วมม่อกับั 

ภาค้์ยุทุธศาสติร์ แลุ่ะ (3) แผนงานค์วามร�วมม่อกับัสถุาบัันวิชาการ โดยม้สาระสำาคั์ญโดยสังเขปดังน้�

แผนงานเสริมความเข้มแข็งระบบการจัดการพื�นท่ี
1. เสริมศักยภาพผ้้นำาชุมชนทุ้องถิุ�นทุ้�มาจัาก 4 องค์์กรหลัุ่ก (ทุ้องถิุ�น ทุ้องทุ้� องค์์กรชุมชน หน�วยงานรัฐในพ่�นทุ้�) ให้ม้ข้ดค์วาม 

 สามารถุในการตัิดสินใจั

2. สนับัสนุนการพัฒนานวัติกรรมสอดรับักับัทิุศทุางการแก้ไขปัญหาแลุ่ะการพัฒนาของพ่�นทุ้�

3. เสริมศักยภาพกลุ่ไกการขับัเค์ลุ่่�อนพ่�นทุ้� 3 ด้าน ค่์อ ด้านการเร้ยนร้้ ด้านการม้ส�วนร�วม แลุ่ะด้านสร้างการเปลุ้่�ยนแปลุ่ง

4. พัฒนาคุ์ณภาพระบับัข้อม้ลุ่เพ่�อสนับัสนุนระบับับัริการแลุ่ะการตัิดสินใจั

5. พัฒนาเค์ร่�องม่อทุางวิชาการในการเสริมสร้างค์วามเข้มแข็งของชุมชนทุ้องถิุ�นทุ้�ยอมรับัได้ 3 ประเภทุ ค่์อ ค้์�ม่อ แนวทุาง แลุ่ะ 

 การประเมิน

 ม้เป้าหมายแลุ่ะตัิวช้�วัดดังน้�

 • เกิดพ่�นทุ้�ตัิวอย�างแลุ่ะศ้นย์เร้ยนร้้ ในการจััดการผลุ่กระทุบัจัากสถุานการณ์ทัุ�วไปแลุ่ะสถุานการณ์วิกฤติ ในพ่�นทุ้�ชุมชน 

  เม่องแลุ่ะชุมชนชนบัทุ จัำานวนไม�น้อยกว�า 20 แห�ง

 • เค์ร่อข�ายร�วมสร้างชุมชนทุ้องถิุ�นน�าอย้�นำานโยบัายด้านการสร้างเสริมสุขภาพแลุ่ะการพัฒนาคุ์ณภาพช้วิติค์นในชุมชนส้� 

  การปฏิิบััติิติามบัริบัทุของพ่�นทุ้�แลุ่ะสถุานการณ์ค์วามรุนแรงจัากการแพร�ระบัาดของโรค์โค์วิด-19 ได้ จัำานวนไม�น้อยกว�า  

  500 แห�ง

 • เกิดเค์ร่อข�ายผ้้นำาชุมชนทุ้องถิุ�นเฉพาะเร่�องเฉพาะประเด็นติามทิุศทุางแลุ่ะเป้าหมายของกองทุุน สสส. จัำานวนไม�น้อยกว�า  

  2 ประเด็น ในพ่�นทุ้�ทุำางานไม�น้อยกว�า 200 แห�ง

แผนงานขับเคล่ือนความร่วมมือกับภาคียุทธศาสตร์
1. สนับัสนุนการสรุปบัทุเร้ยนพ่�นทุ้�ตัิวอย�างการพัฒนานโยบัายแลุ่ะมาติรฐานบัริการทุ้�เก้�ยวข้อง

2. พัฒนาระบับัสนับัสนุนการขยายผลุ่โดยภาค้์ยุทุธศาสติร์อย�างม้ประสิทุธิภาพแลุ่ะรวดเร็ว

 ม้เป้าหมายแลุ่ะตัิวช้�วัดดังน้�

 • เกิดการบ้ัรณาการระหว�างแผนค์วบัคุ์มปัจัจััยเส้�ยงทุางสุขภาพแลุ่ะแผนสุขภาวะชุมชนเพ่�อพัฒนาศักยภาพแลุ่ะขับัเค์ลุ่่�อน 

  พลัุ่งชุมชนทุ้องถิุ�นแลุ่ะเค์ร่อข�ายในการบัริหารจััดการสิ�งแวดลุ้่อมในเชิงพ่�นทุ้� จัำานวนไม�น้อยกว�า 2 แห�ง

 • เกิดการบ้ัรณาการระหว�างแผนการจััดการค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนนแลุ่ะแผนสุขภาวะชุมชนเพ่�อป้องกันแลุ่ะแก้ไขปัญหา 

  อุบััติิเหตุิทุางถุนนในเค์ร่อข�ายติำาบัลุ่สุขภาวะ จัำานวนไม�น้อยกว�า 100 แห�ง

 • เกิดกระบัวนการพัฒนาพ่�นทุ้�ตัิวอย�างในการนำาใช้ข้อม้ลุ่ในการจััดการแผนร�วมกับัภาค้์ยุทุธศาสติร์หร่อสถุาบัันวิชาการ
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106 สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

แผนงานความร่วมมือกับสถาบันวิชาการ
1. สนับัสนุนให้เกิดค์วามร�วมม่อกับัสถุาบัันวิชาการในการยกระดับัมาติรฐานนวัติกรรมแลุ่ะบัริการทุ้�เก้�ยวข้อง

2. เสริมศักยภาพสถุาบัันวิชาการในการติอบัสนองภารกิจัเพ่�อพัฒนาชุมชนทุ้องถิุ�น

3. สนับัสนุนสถุาบัันวิชาการให้เป็นกลุ่ไกจััดการค์วามร้้ของชุมชนทุ้องถิุ�นเพ่�อการพัฒนา

 

 ม้เป้าหมายแลุ่ะตัิวช้�วัดดังน้�

 • เกิดสถุาบัันวิชาการค์้�ค์วามร�วมม่อในการสนับัสนุนระบับัการจััดการพ่�นทุ้�แลุ่ะการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน จัำานวน 

  ไม�น้อยกว�า 4 แห�ง

 • เกิดชุดข้อม้ลุ่ ส่�อ พ่�นทุ้�ต้ินแบับัของแผนสุขภาวะชุมชนทุ้�ม้มาติรฐานสอดค์ลุ้่องกับัค์วามต้ิองการของประชาชนทุ้�ผ�านการ 

  กลัุ่�นกรองแลุ่ะพร้อมนำาเข้าระบับั

ภาคีหลัก

ระดับตำาบล เช่นั องค์กรปกครองส่ำวนัทุ้องถิ�นั กำ�นัันั ผู้ใหญ่บ้�นั องค์กรชุมชนั สำภ�ผู้นัำ�ชุมชนั คณะกรรมก�รตำ�บล/หมู่บ้�นั 
กลุ่มทุ�งสัำงคม อ�สำ�สำมัครสำ�ธิ�รณสุำข โรงพย�บ�ลส่ำงเสำริมสุำขภ�พตำ�บล เป็นัต้นั 
ระดับอำาเภอ เช่นั คณะกรรมก�รพัฒนั�คุณภ�พช่วิตระดับอำ�เภอ คณะกรรมก�รพัฒนั�อำ�เภอ เครือข่�ยองค์กรปกครองส่ำวนัทุ้องถิ�นั 
เป็นัต้นั
ระดับจังหวัด เช่นั ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด องค์ก�รบริห�รส่ำวนัจังหวัด สำำ�นัักง�นัสำ�ธิ�รณสุำขจังหวัด สำำ�นัักง�นัสำภ�เกษตรกรจังหวัด 
เครือข่�ยองค์กรปกครองส่ำวนัทุ้องถิ�นั เป็นัต้นั

หน่วยงานในคณะกรรมการกำากับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชน ประกอบด้วย กรมส่ำงเสำริมก�รปกครองทุ้องถิ�นั สำำ�นัักง�นั
หลักประกันัสุำขภ�พแห่งช�ติ (สำปสำช.) กรมก�รพัฒนั�ชุมชนั และสำถ�บันัพัฒนั�องค์กรชุมชนั (องค์ก�รมห�ชนั)
ระดับอำาเภอ เช่นั นั�ยอำ�เภอ สำำ�นัักง�นัสำ�ธิ�รณสุำขอำ�เภอ คณะกรรมก�รพัฒนั�คุณภ�พช่วิตระดับอำ�เภอ เป็นัต้นั
ระดับจังหวัด เช่นั ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด สำำ�นัักง�นัสำ�ธิ�รณสุำขจังหวัด สำำ�นัักง�นัสำภ�เกษตรกรจังหวัด องค์ก�รบริห�รส่ำวนัจังหวัด 
สำถ�บันัวิช�ก�ร เป็นัต้นั

1. กระทุรวงมห�ดไทุย เช่นั กรมส่ำงเสำริมก�รปกครองทุ้องถิ�นั กรมก�รพัฒนั�ชุมชนั กรมป้องกันัและบรรเทุ�สำ�ธิ�รณภัย 
 กรมก�รปกครอง เป็นัต้นั
2. กระทุรวงก�รพัฒนั�สัำงคมและคว�มมั�นัคงของมนุัษย์ เช่นั สำถ�บันัพัฒนั�องค์กรชุมชนั (องค์ก�รมห�ชนั) กรมกิจก�รผู้สูำงอ�ยุ 
 กรมส่ำงเสำริมและพัฒนั�คุณภ�พช่วิตคนัพิก�ร เป็นัต้นั
3. กระทุรวงสำ�ธิ�รณสุำข
4. กระทุรวงก�รอุดมศ้กษ� วิทุย�ศ�สำตร์ วิจัยและนัวัตกรรม
5. กระทุรวงดิจิทัุลเพื�อเศรษฐกิจและสัำงคม
6. กระทุรวงศ้กษ�ธิิก�ร
7. สำำ�นัักง�นัสำภ�พัฒนั�ก�รเศรษฐกิจและสัำงคมแห่งช�ติ
8. สำำ�นัักง�นัหลักประกันัสุำขภ�พแห่งช�ติ
9. สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รสุำขภ�พแห่งช�ติ
10. กรุงเทุพมห�นัคร

ภาคี
ปฏิิบัติการ

ภาคีขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์และ

นโยบาย
สู่การปฏิิบัติ

ภาคี
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ กลุ่มแผนงานเสริมความเข้มแข็งระบบการจัดการพื�นที่
กลุ่มแผนงานขับเคลื่อนความร่วมมือกับภาคียุทธศาสตร์
กลุ่มแผนงานความร่วมมือกับสถาบันวิชาการ
การพัฒนาและบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ
รวม

หน่วย : ล้านบาท
210.00

60.00
40.00
20.00

330.00
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แผน 7
แผนสุขภาวะเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว
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แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน แลุ่ะค์รอบัค์รัว ติอบัสนองกรอบันโยบัายแนวทุางการจััดทุำาแผนหลัุ่ก 3 ปี (พ.ศ. 2565-2567) แลุ่ะ 

แผนการดำาเนินงานแลุ่ะข้อเสนอวาระกลุ่างประจัำาปีงบัประมาณ 2565 อ้กทัุ�งเป็นส�วนหน่�งในห�วงโซึ่�ผลุ่ลัุ่พธ์ (Chain of Outcome) 

ของทุิศทุางแลุ่ะเป้าหมายระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) โดยจััดวางหน้าทุ้�ของแผนให้เป็นแพลุ่ติฟัอร์มของค์วามร�วมม่อ 

เพ่�อการสร้างเสริมสุขภาพกลุุ่�มประชากรวัยเด็กแลุ่ะเยาวชน ซ่ึ่�งถุ่อเป็นวัยแห�งการสร้างฐานทุุนสุขภาพติลุ่อดช�วงช้วิติ (Lifelong 

health) โดยในห้วงเวลุ่าสามปีจัากน้� แผนต้ิองการให้เกิดการสร้างผลุ่ลัุ่พธ์ทุางสุขภาพอย�างก้าวกระโดดผ�านการขยายผลุ่ต้ินแบับั 

งานสร้างเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชน แลุ่ะค์รอบัค์รัวในระยะทุ้�ผ�านมา โดยร�วมม่อกับัทุุกภาค์ส�วนในการผลัุ่กดันนโยบัาย การแปลุ่ง 

นโยบัายส้�การปฏิิบััติิ สนับัสนุนกระบัวนการเร้ยนร้้ แลุ่ะการส่�อสารทุ้�ม้ประสิทุธิผลุ่แลุ่ะยั�งย่น ทัุ�งในสังค์มวงกว้างแลุ่ะในระดับัพ่�นทุ้� 

ค์รอบัค์ลุุ่มทัุ�งพ่�นทุ้�เขติเม่อง-ชนบัทุ-ก่�งเม่องก่�งชนบัทุ แลุ่ะพ่�นทุ้�เฉพาะทุ้�ขาดแค์ลุ่นทุรัพยากร ติลุ่อดจันสนับัสนุนการใช้เทุค์โนโลุ่ย้ 

แลุ่ะระบับัดิจิัทัุลุ่เพ่�อเอ่�อติ�อการสร้างเสริมสุขภาพ โดยไม�ลุ่ะเลุ่ยมิติิของค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�าทุางดิจิัทัุลุ่ (Digital divide) แลุ่ะยกระดับั 

การเช่�อมโยงเค์ร่อข�ายขับัเค์ลุ่่�อนงานสร้างเสริมสุขภาพในระดับัพ่�นทุ้� ระดับัชาติิแลุ่ะสากลุ่ ทุั�งในเชิงการผลุ่ักดันนโยบัาย 

การประสานทุรัพยากร แลุ่ะงานวิชาการ โดยให้ค์วามสำาคั์ญอย�างยิ�งยวดกับัผลุ่กระทุบัทุ้�เด็กแลุ่ะเยาวชนได้รับัจัากปัญหาการแพร� 

ระบัาดของโรค์โค์วิด-19 แลุ่ะปัจัจััยเส้�ยงทุางสุขภาพอุบััติิใหม�ทุ้�ส�งผลุ่กระทุบัติ�อพฤติิกรรม วิถุ้ช้วิติแลุ่ะสังค์ม โดยเฉพาะในกลุุ่�ม 

เด็กแลุ่ะเยาวชนทุ้�ม้ภาวะเปราะบัาง ให้ม้ค์วามพร้อมสามารถุรับัม่อกับัวิกฤติิการณ์ด้านสุขภาพแลุ่ะการเปลุ้่�ยนแปลุ่งทุ้�เกิดข่�น

สรุปสถานการณ์และแนวโน้มท่ีสำาคัญ

สุขภาวะกลุ่มเด็กปฐมวัย
1. ด้้านโภชนาการ ผลุ่สำารวจัพบัว�า ม้เด็กอายุติำ�ากว�า 5 ปี ในประเทุศไทุย ประมาณ 5 แสนค์น ทุ้�ม้ภาวะทุุพโภชนาการเร่�อรัง  

 หร่อภาวะเต้ิ�ยแค์ระแกร็น ประมาณ 1 ใน 10 ของเด็กอายุติำ�ากว�า 5 ปี ม้ภาวะเต้ิ�ยแค์ระแกร็นปานกลุ่างหร่อรุนแรง (ร้อยลุ่ะ  

 13) เพิ�มข่�นจัากปี 2558 ทุ้�ม้เพ้ยงร้อยลุ่ะ 11 ยิ�งหากเป็นกลุุ่�มเด็กทุ้�แม�ม้การศ่กษาน้อย จัำานวนจัะเพิ�มข่�นเป็น 2 ใน 10 (ร้อยลุ่ะ  

 19) เด็กทุ้�มาจัากค์รอบัค์รัวทุ้�ม้ฐานะยากจันมาก (ร้อยลุ่ะ 16) ม้แนวโน้มทุ้�ม้ภาวะเต้ิ�ยแค์ระแกร็นมากกว�าเด็กทุ้�มาจัากค์รอบัค์รัว 

 ทุ้�ม้ฐานะรำ�ารวย (ร้อยลุ่ะ 11) เด็กในกรุงเทุพฯ ม้แนวโน้มทุ้�จัะเต้ิ�ยแค์ระแกร็นแลุ่ะอ้วนมากกว�าเด็กภาค์อ่�นของประเทุศไทุย  

 (ร้อยลุ่ะ 17 แลุ่ะ 17.2 ติามลุ่ำาดับั) การเลุ้่�ยงลุ้่กด้วยนมแม� พบัว�า ม้เพ้ยงร้อยลุ่ะ 14 ของทุารกอายุติำ�ากว�า 6 เด่อนเทุ�านั�น  

 ทุ้�ได้กินนมแม�อย�างเด้ยวในช�วง 6 เด่อนแรก (ลุ่ดลุ่งจัากปี 2558 ทุ้�ม้ถุ่งร้อยลุ่ะ 23)  ในส�วนของการเลุ้่�ยงลุ้่กด้วยนมแม�อย�าง 

 ติ�อเน่�อง พบัว�า ทุารกเก่อบั 3 ใน 10 เทุ�านั�น ทุ้�ได้กินนมแม�ติิดติ�อกัน 1 ปี แลุ่ะม้เก่อบั 2 ใน 10 ค์นเทุ�านั�น ทุ้�ได้กินนมติิดติ�อกัน  

 2 ปี /55

2. ด้้านการเร่ยนรู้ พบัว�าประมาณ 3 ใน 4 ของเด็กอายุ 3-5 ปี กำาลัุ่งอย้�ในระบับัการศ่กษาระดับัอนุบัาลุ่ ขณะทุ้�ประมาณค์ร่�งหน่�ง 

 ของเด็กอายุติำ�ากว�า 3 ปี อย้�ในระดับัเติร้ยมอนุบัาลุ่ในศ้นย์การเร้ยน สถุานเลุ้่�ยงเด็กแลุ่ะศ้นย์พัฒนาเด็กเล็ุ่กทัุ�วประเทุศ 

 ผลุ่สำารวจัปี 2562 พบัว�า เด็กอายุ 3-5 ปี ร้อยลุ่ะ 86 ม้โอกาสเข้าเร้ยนในหลัุ่กส้ติรปฐมวัยร้ปแบับัใดร้ปแบับัหน่�ง ม้แนวโน้ม 

 เพิ�มข่�นจัากปี 2548 (ร้อยลุ่ะ 60) ปี 2555 (ร้อยลุ่ะ 84) ปี 2558 (ร้อยลุ่ะ 84) ทัุ�งน้�พบัว�าเด็กวัย 3-5 ปี ทุ้�ม้แม�ม้การศ่กษา 

 ส้งกว�ามัธยม ร้อยลุ่ะ 88 ได้เข้าเร้ยนหลัุ่กส้ติรปฐมวัยร้ปแบับัใดร้ปแบับัหน่�ง ส้งกว�าเด็กทุ้�ม้แม�ไม�ม้การศ่กษา (ร้อยลุ่ะ 78)  

 นอกจัากน้�ยังพบัว�าเด็กอายุ 3-5 ปี ในกรุงเทุพมหานค์ร เพย้งร้อยลุ่ะ 71 เทุ�านั�น ทุ้�ม้โอกาสเข้าเร้ยนในหลุ่ักส้ติรปฐมวัย  

 (ติำ�าทุ้�สุดเม่�อเทุ้ยบักับัเด็กในภ้มิภาค์อ่�น) /56

/55 องค์์การย้นิเซึ่ฟั ประเทุศไทุย, “ช�องว�างแลุ่ะค์วามเหลุ่่�อมลุ่ำ�า : ผลุ่การสำารวจัสถุานการณ์เด็กแลุ่ะสติร้ในประเทุศไทุย พ.ศ. 2562”, (องค์์การย้นิเซึ่ฟั ประเทุศไทุย, 2564)
/56 องค์์การย้นิเซึ่ฟั ประเทุศไทุย, (2564)
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/57 องค์์การย้นิเซึ่ฟั ประเทุศไทุย, (2564)
/58 องค์์การย้นิเซึ่ฟั ประเทุศไทุย, (2564)

3. ด้้านพัิฒนาการ การสำารวจัในปี 2560 พบัเด็กปฐมวัยร้อยลุ่ะ 23.1 ม้พัฒนาการสงสัยลุ่�าช้า ส�วนใหญ�เป็นในด้านกลุ้่ามเน่�อ 

 มัดเล็ุ่กแลุ่ะสติิปัญญา การเข้าใจัภาษาแลุ่ะการใช้ภาษา ติามลุ่ำาดับั เด็กชั�นประถุมศ่กษา (6-7 ปี) ราว 1 ใน 4 ม้ระดับัค์วามฉลุ่าดทุาง 

 อารมณ์ (EQ) ติำ�ากว�าเกณฑ์์ แลุ่ะเด็กอายุ 2-5 ปี ราว 1 ใน 3 (ร้อยลุ่ะ 30) ม้ปัญหาด้านการคิ์ดเชิงบัริหาร (Executive  

 Functions: EF) ลุ่�าช้ากว�าเกณฑ์์เฉลุ้่�ย การเข้าถุ่งของเลุ่�นแลุ่ะหนังส่อนิทุาน พบัว�าภาค์ติะวันออกเฉ้ยงเหน่อม้เด็กเล็ุ่กเพ้ยง  

 1 ใน 5 (ร้อยลุ่ะ 23) เทุ�านั�น ทุ้�ม้หนังส่อสำาหรับัเด็กอย�างน้อย 3 เลุ่�ม ส้งสุดค่์อกรุงเทุพมหานค์ร (ร้อยลุ่ะ 56) พ�อม้ส�วนร�วม 

 ในการทุำากิจักรรมส�งเสริมการเร้ยนร้้กับัลุ้่กน้อยกว�าแม�อย�างชัดเจัน โดยเฉพาะพ�อของเด็กทุ้�อาศัยอย้�ในค์รอบัค์รัวทุ้�ยากจันมาก /57

 

 ข้อม้ลุ่จัากกรมสุขภาพจิัติรายงานว�า จัากการติรวจัคั์ดกรองเพ่�อค้์นหาเด็กทุ้�ม้ปัญหาพัฒนาการลุ่�าช้าให้เข้าส้�กระบัวนการกระตุ้ิน 

 พัฒนาการติ�อเน่�องจันกลุ่ับัมาม้พัฒนาการสมวัย สามารถุติิดติามเด็กให้มารับัการกระติุ้นพัฒนาการได้เพ้ยงร้อยลุ่ะ 30.48  

 อย้�ระหว�างการติิดติามร้อยลุ่ะ 19.19 แลุ่ะไม�สามารถุติิดติามได้ถุ่งร้อยลุ่ะ 50.85 ถุ่อเป็นค์วามส้ญเส้ยโอกาสของเด็กแลุ่ะ 

 สังค์มไทุย 

4. ด้้านการเลุ่่�ยงดู้ พ�อแม�ผ้้ด้แลุ่เก่อบัค์ร่�ง (ร้อยลุ่ะ 58) เช่�อว�าการลุ่งโทุษเด็กทุางร�างกายเป็นสิ�งจัำาเป็นในการเลุ้่�ยงด้หร่อสอนเด็ก  

 ผ้้เลุ้่�ยงด้ทุ้�ม้การศ่กษาติำ�ากว�าแลุ่ะในค์รัวเร่อนทุ้�ยากจันกว�า ม้แนวโน้มทุ้�จัะเห็นว�าการลุ่งโทุษทุางกายเป็นสิ�งจัำาเป็นติ�อการสร้าง 

 วินัยให้กับัเด็ก การใช้ค์วามรุนแรงในการเลุ้่�ยงด้แลุ่ะลุ่งโทุษทุางร�างกายอาจัสร้างบัาดแผลุ่แลุ่ะผลุ่กระทุบัทุางจิัติใจัติ�อเด็กใน 

 ระยะยาว โดยพบัว�า อัติราของเด็กอายุ 1-14 ปี เก่อบั 3 ใน 5 (ร้อยลุ่ะ 58) เค์ยได้รับัการอบัรมโดยใช้ค์วามรุนแรงด้านร�างกาย  

 หร่อด้านจิัติใจั เด็ก 4 ใน 10 (ร้อยลุ่ะ 40) เค์ยได้รับัการอบัรมโดยการทุำาร้ายจิัติใจั แลุ่ะเด็กเก่อบัค์ร่�ง (ร้อยลุ่ะ 44) เค์ยได้รับั 

 การอบัรมโดยการทุำาร้ายร�างกาย เด็กทุ้�ถุ้กเลุ้่�ยงด้โดยมารดาไม�ม้การศ่กษา (ร้อยลุ่ะ 67) ได้รับัการอบัรมโดยวิธ้การรุนแรง 

 มากกว�าเด็กทุ้�มารดาได้รับัการศ่กษามัธยมศ่กษาข่�นไป (ร้อยลุ่ะ 48) เด็กทุ้�อย้�ในค์รอบัค์รัวฐานะยากจันมาก (ร้อยลุ่ะ 70) ได้รับั 

 การอบัรมโดยวิธ้การรุนแรงมากกว�าค์รอบัค์รัวฐานะรำ�ารวยมาก (ร้อยลุ่ะ 42) การอาศัยอย้�กับัพ�อแม� พบัว�าเด็กทุ้�ไม�ได้อาศัย 

 อย้�กับัพ�อแม�ม้แนวโน้มเพิ�มส้งข่�น  โดยใน ปี 2562 เด็ก 1 ใน 5 ค์น (ร้อยลุ่ะ 22) ไม�ได้อย้�กับัทัุ�งพ�อแลุ่ะแม�เทุ้ยบักับัปี 2548  

 (ร้อยลุ่ะ 18) ปี 2555 (ร้อยลุ่ะ 21) ปี 2558 (ร้อยลุ่ะ 21) /58

5. ด้้านผลุ่กระที่บจากโรคโควิด้-19 กรมอนามัย กระทุรวงสาธารณสุข พบัว�า ในการระบัาดช�วงเด่อนเมษายน – กรกฎาค์ม 2564  

 ม้เด็กปฐมวัยติิดเช่�อโค์วิด-19 เก่อบั 20,000 ค์น เด็กวัยเร้ยนติิดเช่�อโค์วิด 19 เก่อบั 60,000 ค์น แลุ่ะม้จัำานวนไม�น้อยทุ้�ต้ิอง 

 กลุ่ายเป็นเด็กกำาพร้าเพราะส้ญเส้ยผ้้เลุ้่�ยงด้หลัุ่กจัากโรค์โค์วิด-19 นอกจัากน้� กรมกิจัการเด็กแลุ่ะเยาวชน พบัว�าม้เด็กจัำานวน 

 มากทุ้�แม้ไม�ติิดเช่�อแติ�ได้กลุ่ายเป็นกลุุ่�มเส้�ยงส้งทุ้�ต้ิองได้รับัการด้แลุ่อย�างเหมาะสม ในด้านการเร้ยนร้้ กองทุุนเพ่�อค์วามเสมอภาค์ 

 ทุางการศ่กษา ยังพบัว�าเด็กเล็ุ่กจัำานวนมากได้รับัผลุ่กระทุบัจัากการปิดสถุานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยม้ภาวะการเร้ยนร้้ทุ้�ถุดถุอย  

 ซ่ึ่�งจัะส�งผลุ่ติ�อเน่�องในระยะยาวหากไม�ได้รับัการป้องกันแลุ่ะแก้ไขให้ทัุนการณ์ 

สุขภาวะวัยรุ่นและเยาวชน
วัยรุ�นเป็นช�วงวัยทุ้�สำาค์ัญทุ้�จัะเติร้ยมเด็กส้�การเป็นผ้้ใหญ� ค์วามเส้�ยงด้านพฤติิกรรมอาจันำาไปส้�ปัญหาทุั�งทุางสุขภาพ เศรษฐกิจั 

แลุ่ะสังค์ม เป็นกลุุ่�มวัยทุ้�ติ้องได้รับัการเฝึ้าระวังด้แลุ่ ปลุ่้กฝึังค์วามร้้ ทุัศนค์ติิแลุ่ะค์�านิยมทุ้�นำาไปส้�การปฏิิบััติิตินแลุ่ะใช้ช้วิติทุ้� 

เหมาะสม การพัฒนาวัยรุ�นแลุ่ะเยาวชนไทุยยังม้ประเด็นแลุ่ะค์วามทุ้าทุายในหลุ่ายเร่�อง จัากการจััดอันดับัดัชน้การพัฒนาเยาวชน 

ของกลุุ่�มประเทุศอาเซ้ึ่ยน (ASEAN Youth Development Index) ทุ้�เผยแพร�ในปี 2560 ค์�าดัชน้ของไทุยถุ้กจััดอันดับัอย้�ในอันดับั 

ทุ้� 8 จัาก 10 ประเทุศ โดยด้านทุ้�ติ้องปรับัปรุงเป็นเร่�อง “ส่่ขภาพิแลุ่ะความเป้็นอยู�ที่่�ด้่” แลุ่ะ “การม่ส่�วนร�วมที่างส่ังคม” 

ของเยาวชนในประเทุศ



แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

110 สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

สำานักงานสถิุติิแห�งชาติิได้ดำาเนินการสำารวจัสภาวะทุางสังค์ม วัฒนธรรมแลุ่ะสุขภาพจิัติ ปี 2561  เพ่�อให้ทุราบัถุ่งสภาพของสังค์มไทุย 

เก้�ยวกบััพฤติิกรรม ค์�านิยม วัฒนธรรมแลุ่ะค์วามสัมพันธก์ับัสมาชิกในค์รัวเร่อนไทุยในปจััจัุบััน พบัว�า วัยรุ�น (13-24 ปี) ส�วน 

มากส่�อสารทุางอินเทุอร์เน็ติแลุ่ะช�วยงานบ้ัาน/ช�วยเหลุ่่อกิจัการของค์รอบัค์รัวเป็นประจัำา (ร้อยลุ่ะ 63.0 แลุ่ะ 50.3 ติามลุ่ำาดับั) แลุ่ะ 

เป็นทุ้�สังเกติว�าวัยร่�นไม�ใช้บริการในแหลุ่�งเร่ยนรู้ เช�น พิิพิิธภัณฑส่ถานแห�งชาต่ิ แลุ่ะไม�เข้าร�วมกิจกรรมที่างส่ังคม/

เส่ริมส่ร้างความรู้ ท่ี่�สั่ด้ส่�วนค�อนข้างมาก ร้อยลุ่ะ 43.5 แลุ่ะ 31.5 ติามลุ่ำาดับั สำาหรับัพฤติิกรรมทุ้�น�าเป็นห�วงของวัยรุ�นปี 2561 

พบัว�า 3 ใน 10 ออกไปเทุ้�ยวกลุ่างค่์น แลุ่ะ 1 ใน 10 เลุ่�นการพนัน หวย บัอลุ่ ฯลุ่ฯ  

ในด้้านความสั่มพัินธ์ของวัยร่�นอาย่ 13-24 ปี้ กับส่มาชิกในครัวเร้อน ในปี 2561 พบัว�าวัยรุ�นม้ค์วามร้้ส่กปลุ่อดภัย อบัอุ�นแลุ่ะ 

ม้ค์วามสุขเม่�ออย้�ในค์รอบัค์รัวติัวเอง แลุ่ะม้ผ้้ปกค์รองเป็นแบับัอย�างทุ้�ด้ให้ทุำาติามเป็นประจัำาในสัดส�วนทุ้�ส้ง (ร้อยลุ่ะ 76.0 

แลุ่ะร้อยลุ่ะ 71.6 ติามลุ่ำาดับั) แติ�ยังม้ทุ้�น�าเป็นห�วงในเร่�องการม่ผู้ป้กครองท่ี่�ส่นับส่น่นในสิ่�งท่ี่�ชอบหร้ออยากที่ำาเป็้นป้ระจำาเพ่ิยง 

ครึ�งหนึ�ง (ร้อยลุ่ะ 52.0) สำาหรับัประชากรอาย ุ13 ปีข่�นในเร่�องการแสดงออกถุ่งค์วามรัก ค์วามเข้าใจั ค์วามเอ่�ออาทุร ค์วามสนใจั 

เอาใจัใส�กับัสมาชิกในค์รอบัค์รัว พบัว�ายังม้เพ้ยงร้อยลุ่ะ 57.8 ทุ้�ทุำากันเป็นประจัำา อ้กทัุ�งยังพบัว�า ด้้านส่่ขภาพิจิต่ พิบว�า กลุ่่�มวัยร่�น 

(15-25 ปี้) ม่คะแนนส่่ขภาพิจิต่ต่ำ�าส่่ด้ (31.22 คะแนน) เม้�อเท่ี่ยบกับกลุ่่�มช�วงอาย่อ้�น ซ่ึ่�งติำ�ากว�าค์�าเฉลุ้่�ยของประเทุศทุ้� 31.6 /59  

ปัญหาทุ้�วัยรุ�นแลุ่ะเยาวชนพบัจัากประเด็นทุ้�โทุรปร่กษาบัริการ 1323 สายด�วนปร่กษาปัญหาสุขภาพจิัติ โดยมากเป็นเร่�องค์วาม

เค์ร้ยดหร่อวิติกกังวลุ่เก่อบัค์ร่�ง แลุ่ะราว 1 ใน 5 เป็นเร่�องปัญหาค์วามรักติามด้วยปัญหาซ่ึ่มเศร้าราว 1 ใน 10 /60 ค์วามเค์ร้ยด 

จัากการเร้ยนหนังส่อแลุ่ะการถุ้กลุ้่อเลุ้่ยนกลัุ่�นแกลุ้่งจัากเพ่�อน เป็นตัิวกระตุ้ินให้วัยรุ�นแลุ่ะเยาวชนหลุ่ายค์นเค์ร้ยดจันคิ์ดฆ�าตัิวติาย  

การสำารวจัในกลุุ่�มเด็กนักเร้ยนมัธยมศ่กษาในปี 2558 พบัว�าผ้้ทุ้�โดนกลัุ่�นแกลุ้่งม้แนวโน้มคิ์ดฆ�าตัิวติายมากกว�าค่์อ 1 ใน 5 ของผ้้

ถุ้กกลัุ่�นแกลุ้่งในโรงเร้ยนคิ์ดฆ�าตัิวติายใน 12 เด่อนทุ้�ผ�านมา เปร้ยบัเทุ้ยบักับัร้อยลุ่ะ 8.5 ของผ้้ทุ้�ไม�ได้โดนกลัุ่�นแกลุ้่ง /61

ในด้้านการบริโภคอาหารของวัยร่�นแลุ่ะเยาวชน ม้เทุค์โนโลุ่ย้แลุ่ะแอปพลุ่ิเค์ชันสั�งซึ่่�ออาหารเข้ามาม้บัทุบัาทุเพิ�มข่�นส�งผลุ่ติ�อ 

การกินของวัยรุ�น หากแติ�การเลุ่่อกส�วนใหญ�ยังข่�นกับั ค์วามชอบั (ร้อยลุ่ะ 27.7) แลุ่ะค์วามอยากรับัประทุาน (18.8) แลุ่ะรสชาติิ 

(ร้อยลุ่ะ 18.8) มากกว�าค์ำาน่งถุ่งคุ์ณค์�าทุางโภชนาการ  (ร้อยลุ่ะ 8.1) ทุำาให้จัำานวนมากยังค์งเลุ่่อกกินอาหารทุ้�ไม�ด้ติ�อสุขภาพ ขณะทุ้� 

การบริโภคผักแลุ่ะผลุ่ไม้ยังอยู�ในระดั้บต่ำ�า โดยเฉพาะช�วงอายุ 10-15 ปี ทุ้�ไม�ถุ่ง 1 ใน 4 ทุ้�บัริโภค์ผักผลุ่ไม้สดเป็นประจัำาทุุกวัน /62   

ในด้้านกิจกรรมที่างกาย  สถุานการณ์ด้านกิจักรรมทุางกายของเด็กแลุ่ะเยาวชนอย้�ในเกณฑ์์ทุ้�น�าเป็นห�วงมากทุ้�สุด เม่�อเทุ้ยบักับั 

ช�วงวัยอ่�นๆ โดยในช�วงปี 2555-2562 ผลุ่การสำารวจัพบัว�า ม้เด็กแลุ่ะเยาวชนไทุยประมาณ 1 ใน 4 เทุ�านั�นทุ้�ม้กิจักรรมทุางกาย

ทุ้�เพ้ยงพอติามค์ำาแนะนำาขององค์์การอนามัยโลุ่ก โดยม้อัติราเพิ�มเฉลุ้่�ยติิดลุ่บัร้อยลุ่ะ 0.06 ติ�อปี ทัุ�งน้� ในปี 2557 เป็นปีทุ้�เด็กแลุ่ะ 

เยาวชนไทุยม้กิจักรรมทุางกายทุ้�เพ้ยงพอส้งสุด (ร้อยลุ่ะ 27.6) ในช�วงปี 2559-2562 ระดับัค์วามผันผวนจัะอย้�ทุ้�ร้อยลุ่ะ 1-2 

เทุ�านั�น โดยลุ่�าสุดผลุ่จัากการแพร�ระบัาดของโรค์โค์วิด-19 เม่�อปี 2563 ส�งผลุ่ให้ระดับักิจักรรมทุางกายทุ้�เพ้ยงพอของเด็กแลุ่ะ 

เยาวชนไทุยลุ่ดลุ่งเหลุ่่อเพ้ยงร้อยลุ่ะ 17.1 หร่อลุ่ดลุ่งร้อยลุ่ะ 7.2 เม่�อเทุ้ยบักับัปีทุ้�ผ�านมา หากเทุ้ยบัระหว�างเพศชายแลุ่ะเพศหญิง 

พบัว�า เพศชายจัะม้กิจักรรมทุางกายทุ้�เพ้ยงพอส้งกว�าเพศหญิงทุุกปี ด้้านพิฤต่ิกรรมเน้อยนิ�ง ม้แนวโน้มส้งข่�นอย�างน�ากังวลุ่  

โดยในช�วงระหว�างปี 2555-2560 เด็กแลุ่ะเยาวชนไทุยม้พฤติิกรรมเน่อยนิ�งโดยเฉลุ้่�ยประมาณ 13 ชั�วโมงค์ร่�งติ�อวัน แลุ่ะไม�พบั 

ค์วามแติกติ�างมากนักระหว�างชายแลุ่ะหญิง ระหว�างปี 2561-2563 ระยะเวลุ่าของพฤติิกรรมเน่อยนิ�งติ�อวันกลุ่ับัเพิ�มส้งข่�น 

/59 สำานักงานสถิุติิแห�งชาติิ, “การสำารวจัสภาวะทุางสังค์ม วัฒนธรรมแลุ่ะสุขภาพจิัติ พ.ศ. 2561”, (สำานักงานสถิุติิแห�งชาติิ, 2563)
/60 กรมสุขภาพจิัติ, “รายงานประจัำาปีกรมสุขภาพจิัติ ปีงบัประมาณ 2561”, (2561) แลุ่ะ สถุาบัันวิจััยประชากรแลุ่ะสังค์ม มหาวิทุยาลัุ่ยมหิดลุ่, “รายงานสุขภาพค์นไทุย ปี 2563”, (2563)
/61 กรมอนามัย, “การสำารวจัภาวะสุขภาพนักเร้ยนในประเทุศไทุย พ.ศ. 2558”, (2562) แลุ่ะ สถุาบัันวิจััยประชากรแลุ่ะสังค์ม มหาวิทุยาลัุ่ยมหิดลุ่, 
 “รายงานสุขภาพค์นไทุย ปี 2563”, (2563)
/62 สำานักงานสถิุติิแห�งชาติิ, “การสำารวจัพฤติิกรรมการบัริโภค์อาหารของประชากร พ.ศ. 2560”, (2561)
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/63 ศ้นย์พัฒนาองค์์ค์วามร้้ด้านกิจักรรมทุางกายประเทุศไทุย, “ฟ้ั�นกิจักรรมทุางกายในประเทุศไทุยหลัุ่งวิกฤติโค์วิด-19”, (บัริษัทุ ภาพพิมพ์ จัำากัด, 2563) 
/64 สถุาบัันวิจััยประชากรแลุ่ะสังค์ม มหาวิทุยาลัุ่ยมหิดลุ่, “รายงานสุขภาพค์นไทุย ปี 2562”, (2562)

โดยม้ค์�าเฉลุ่้�ยส้งเกินกว�า 14 ชั�วโมงติ�อวัน /63 นอกจัากน้� ผลุ่กระทุบัของวิกฤติิโค์วิด-19 ยังส�งผลุ่ติ�อวัยรุ�นในหลุ่ายด้าน 

ผลุ่สำารวจัขององค์์การย้นิเซึ่ฟั ร�วมกับัสภาเด็กแลุ่ะเยาวชนแห�งประเทุศไทุย พบัว�า เด็กแลุ่ะเยาวชนม้ค์วามเค์รย้ด วิติกกังวลุ่ 

ด้านการเร้ยน ร้อยลุ่ะ 70 ด้านค์วามสัมพันธ์ในค์รอบัค์รัว เช�น การทุะเลุ่าะวิวาทุ แลุ่ะการทุำาร้ายร�างกาย ร้อยลุ่ะ 7 ด้านเพศสภาพ 

เม่�อต้ิองอย้�บ้ัานเป็นเวลุ่านาน ร้อยลุ่ะ 4 ทุ้�สำาคั์ญยังพบัว�า เด็กแลุ่ะเยาวชนต้ิองการช�องทุางเร้ยนร้้เก้�ยวกับัการจััดการกับัค์วาม 

เค์ร้ยดถุ่ง ร้อยลุ่ะ 40 ขณะเด้ยวกัน กองทุุนเพ่�อค์วามเสมอภาค์ทุางการศ่กษาพบัว�าเด็กวัยเร้ยนไม�ติำ�ากว�า 50,000 ค์นม้ค์วามเส้�ยง 

ทุ้�จัะหลุุ่ดจัากระบับัการศ่กษาเน่�องจัากผลุ่กระทุบัของโค์วิด 19 

สุขภาวะครอบครัว
เกิดการเปลุ้่�ยนแปลุ่งโค์รงสร้างค์รอบัค์รัว การอย้�อาศัยเพ้ยงค์นเด้ยว ลัุ่กษณะค์รอบัค์รัวเลุ้่�ยงเด้�ยวแลุ่ะค์รอบัค์รัวข้ามรุ�น (ผ้้ส้งอายุ 

แลุ่ะหลุ่าน) ม้แนวโน้มเพิ�มมากข่�น ปัญหาสัมพันธภาพในค์รอบัค์รัวจัากการขาดการแสดงค์วามเอาใจัใส�ระหว�างกัน แลุ่ะการส่�อสาร 

กันอย�างม้คุ์ณภาพ อาจันำาไปส้�การใช้ค์วามรุนแรง  จัากข้อม้ลุ่รายงานสุขภาพค์นไทุย ปี 2562 พบัว�า ค์รอบัค์รัวไทุยจัำานวนมาก

ม้ลัุ่กษณะทุ้�เปราะบัาง ค์รอบัค์รัวอย้�ค์นเด้ยวม้แนวโน้มเพิ�มข่�นติ�อเน่�องในปี 2559 ม้มากถุ่ง 3.8 ลุ้่านค์รอบัค์รัว (คิ์ดเป็นร้อยลุ่ะ 

17.6 ของค์รอบัค์รัวไทุยทัุ�งหมด) ซ่ึ่�งหมายถุ่งค์รอบัค์รัวทุ้�ม้บุัติรอายุติำ�ากว�า 18 ปี อาศัยอย้�กับัพ�อหร่อแม�โดยลุ่ำาพังม้ประมาณ 1.4 

ลุ้่านค์รอบัค์รัว ขณะทุ้� ค์รอบัค์รัวข้ามรุ�น ซ่ึ่�งส�วนใหญ�เป็นค์รอบัค์รัวทุ้�พ�อแม�วัยทุำางานย้ายถิุ�นไปทุำางานทุ้�อ่�น หย�าร้าง หร่อเส้ย 

ช้วิติม้เพ้ยงผ้้ส้งอายุแลุ่ะหลุ่านทุ้�ยังเป็นเด็กอาศัยอย้�ด้วยกัน ค์าดว�าม้อย้�ราว 400,000 ค์รอบัค์รัว เก่อบัค์ร่�งหน่�งอย้�ในภาค์ติะวัน

ออกเฉ้ยงเหน่อ ด้านค์วามเข้มแข็งของค์รอบัค์รัวไทุย ในมิติิสัมพันธภาพในค์รอบัค์รัว ยังเป็นเร่�องทุ้�ต้ิองเร�งเสริมสร้างพร้อมๆ กับั

การเฝ้ึาระวังแก้ไขปัญหาการใช้ค์วามรุนแรง โดยเฉพาะติ�อเด็กแลุ่ะสติร้ในค์รอบัค์รัว การสำารวจัระดับัประเทุศ พบัค์วามรุนแรงติ�อ 

ผ้้หญิงแลุ่ะบุัค์ค์ลุ่ในค์รอบัค์รัวไทุย ม้ค์วามชุกมากถุ่งร้อยลุ่ะ 34.6 จัำานวนมากเป็นค์วามรุนแรงด้านจิัติใจั แลุ่ะเป็นค์วามรุนแรง 

ทุางร�างกายแลุ่ะทุางเพศมากถุ่งร้อยลุ่ะ 10 แลุ่ะร้อยลุ่ะ 5 ติามลุ่ำาดับั ในปี 2560 ม้สถิุติิเด็กแลุ่ะสติร้ทุ้�ถุ้กกระทุำาค์วามรุนแรงแลุ่ะ 

ได้เข้ารับับัริการศ้นย์พ่�งได้ จัำานวน 21,219 ราย มากกว�า 2 ค์น 5 เป็นการกระทุำาค์วามรุนแรงโดยบัุค์ค์ลุ่ในค์รอบัค์รัว ซึ่่�ง 

ส�วนใหญ�จัากค้์�สมรส /64

ส่ถานการณ์การแพิร�ระบาด้ของโรคโควิด้-19 ยังซีำ�าเติ่มครอบครัวไที่ย ผลุ่การสำารวจั “ค์รอบัค์รัวไทุยในภาวะวิกฤติิ COVID-19” 

เม่�อเด่อนเมษายน 2563 โดยกระทุรวงการพัฒนาสังค์มแลุ่ะค์วามมั�นค์งของมนุษย์  ผลุ่กระทุบัด้านเศรษฐกิจัแลุ่ะการเงิน พบัว�า 

ค์รอบัค์รัวทุ้�พอจัะสามารถุจััดการแก้ไขปัญหาทุางการเงินแลุ่ะด้แลุ่รับัผิดชอบัค์�าใช้จั�ายของค์รอบัค์รัวได้ ร้อยลุ่ะ 61.4 แลุ่ะ 

ค์รอบัค์รัวทุ้�ม้ปัญหาทุางเศรษฐกิจัอย�างมาก เพราะแทุบัไม�สามารถุจััดการด้านการเงินแลุ่ะค์�าใช้จั�ายของค์รอบัค์รัวได้เลุ่ยม้ร้อยลุ่ะ  

14.7 อย�างไรก็ติามม้ประเด็นทุ้�น�ากังวลุ่ ค์่อ ม้ค์รอบัค์รัวไทุยเพ้ยงร้อยลุ่ะ 23.4 เทุ�านั�น ทุ้�ไม�ม้ปัญหาด้านการเงินแลุ่ะ 

สามารถุด้แลุ่รับัผิดชอบัค์�าใช้จั�ายของค์รอบัค์รัวได้ในภาวะวิกฤติน้� แติ�สะทุ้อนให้เห็นว�าอ้กร้อยลุ่ะ 76.6 กลัุ่บัต้ิองเผชิญกับัปัญหา 

ด้านการเงินแลุ่ะเศรษฐกิจัในระดับัทุ้�แติกติ�างกันไป ด้านการปฏิิบััติิตัิวของสมาชิกในค์รอบัค์รัวในภาวะวิกฤติโค์วิด-19 ประชาชน 

ส�วนใหญ�ให้ค์วามร�วมม่อปฏิิบััติิติามนโยบัายแลุ่ะมาติรการของรัฐบัาลุ่อย�างเค์ร�งค์รัด โดยสมาชิกในค์รอบัค์รัวส�วนใหญ�สวมใส� 

หน้ากากอนามัยหร่อหน้ากากผ้าทุุกค์รั�งทุ้�ออกนอกบ้ัาน ร้อยลุ่ะ 96.4 ม้ค์วามพยายามหลุ้่กเลุ้่�ยงการออกนอกบ้ัาน ไม�ไปอย้�ใน 

สถุานทุ้�สาธารณะทุ้�ม้ผ้้ค์นแออัดแลุ่ะหลุ้่กเลุ้่�ยงงานเลุ้่�ยงสังสรรค์์ร้อยลุ่ะ 88.3 ม้การทุานอาหารทุ้�ถุ้กสุขลัุ่กษณะ กินร้อน ช้อนส�วนตัิว 

แลุ่ะลุ้่างม่อบั�อยมากข่�นร้อยลุ่ะ 84.3 ด้านการอย้�ร�วมกันของค์รอบัค์รัวในภาวะวิกฤติิโค์วิด-19 พบัว�า ประชาชนม้ค์วามเห็นว�าสถุาบััน 
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ค์รอบัค์รัวไทุยส�วนใหญ�กว�า ร้อยลุ่ะ 96.0 ไม�ม้การใช้ค์วามรุนแรงทุำาร้ายร�างกายกัน พบัข้อม้ลุ่ว�า สมาชิกค์รอบัค์รัวเพ้ยงร้อยลุ่ะ 

56.4 เทุ�านั�น ทุ้�สามารถุค์วบัคุ์มการใช้อารมณ์รุนแรงหร่อไม�ใช้อารมณ์รุนแรงกับัค์นในค์รอบัค์รัว แติ�ทุ้�น�าห�วงใย ค่์อ ม้ค์รอบัค์รัวไทุย 

ร้อยลุ่ะ 5.8 ทุ้�เม่�อม้ค์วามหงุดหงิดแลุ่ะโมโหแทุบัไม�สามารถุค์วบัคุ์มการใช้อารมณ์กับัค์นในค์รอบัค์รัวได้เลุ่ย ซ่ึ่�งในจัำานวนน้� สมาชิก 

ในค์รอบัค์รัวร้อยลุ่ะ 0.9 ม้การใช้ค์วามรุนแรงทุำาร้ายร�างกายกัน จันได้รับับัาดเจั็บั ซึ่่�งอาจัจัะเป็นผลุ่มาจัากค์วามติ่งเค์ร้ยด 

ในค์รอบัค์รัวทุ้�ได้รับัผลุ่กระทุบัมาจัากภาวะวิกฤติิโค์วิด-19

นอกจัากมิติิทุางเศรษฐกิจั สังค์ม แลุ่ะการอย้�ร�วมกันของสมาชิกในค์รอบัค์รัวแลุ้่ว แติ�ผลุ่กระทุบัจัากการระบัาดแลุ่ะมาติรการใน

การค์วบัค์ุมโรค์ ม้ผลุ่ทุำาให้สมาชิกในค์รอบัค์รัวติ้องติ�อส้้กับัภาวะวิกฤติิการระบัาดของโรค์โค์วิด-19 ทุ้�เกิดข่�นมาอย�างติ�อเน่�อง 

ทุำาให้เกิดค์วามกดดัน ค์วามเค์ร้ยด แลุ่ะค์วามวิติกกังวลุ่สะสมมาโดยติลุ่อด ซ่ึ่�งอาจัจัะส�งผลุ่ติ�อสุขภาพจิัติของค์นในค์รอบัค์รัวได้ 

แลุ่ะม้แนวโน้มส�งผลุ่ติ�อสุขภาพของเด็กแลุ่ะเยาวชน

 

จุดเน้นของแผน 

1. ขยายผลุ่ต้ินแบับัชุดค์วามร้้ทุ้�ผ�านการทุดสอบัผลุ่แลุ้่ว อาทิุ แนวทุางการพัฒนาศ้นย์เด็กเล็ุ่ก การส�งเสริมสุขภาวะนักเร้ยนใน 

 ประเด็นติ�างๆ เป็นต้ิน ส้�กลุุ่�มผ้้รับัประโยชน์ ผ�านการผลัุ่กดันนโยบัาย กระบัวนการเร้ยนร้้แบับัเค์ร่อข�าย แลุ่ะการส่�อสาร

2. สนับัสนุนค์รอบัค์รัวแลุ่ะหน�วยติ�างๆ ในระดับัชุมชนให้ม้ค์วามร้้แลุ่ะทัุกษะการเลุ้่�ยงด้เด็ก แลุ่ะการจััดการค์วามเค์ร้ยด ผ�านกิจักรรม 

 ฐานค์รอบัค์รัวแลุ่ะชุมชน

3. ส�งเสริมให้เกิดทุางเลุ่่อกในการเร้ยนร้้ทุ้�เหมาะสมให้แก�เด็กทุุกกลุุ่�มวัยภายใต้ิสถุานการณ์การระบัาดของโค์วิด 19 ทัุ�งแพลุ่ติฟัอร์ม 

 ออนไลุ่น์ ออนไซึ่ต์ิ แลุ่ะแบับัไฮบัริด

4. ทุดสอบัติ้นแบับัชุดเค์ร่�องมอ่การทุำางานสนบััสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน แลุ่ะค์รอบัค์รัว แลุ่ะการพัฒนาเค์ร่�องมอ่กลุ่างเพ่�อ 

 ติิดติามแลุ่ะประเมินผลุ่ภายในของแผนหลัุ่ก แลุ่ะประเมินผลุ่กระทุบัของโค์รงการสำาคั์ญในระยะทุ้�ผ�านมา

5. พัฒนาค์วามร�วมม่อกับัภาค้์ยุทุธศาสติร์เพ่�อร�วมขับัเค์ลุ่่�อนนโยบัาย แลุ่ะร�วมม่อกับัสำานักติ�างๆใน สสส. ในการประยุกต์ิแนวทุาง 

 การดำาเนินงานในประเด็นสุขภาพเฉพาะเร่�องให้เหมาะสมสอดค์ลุ้่องกับัช�วงวัยของเด็กในบัริบัทุทุ้�หลุ่ากหลุ่าย เช�น ในค์รอบัค์รัว 

 ร้ปแบับัติ�างๆ สถุานศ่กษา แลุ่ะชุมชน เป็นต้ิน 

 

 พ้ิ�นท่ี่�เป้้าหมาย/ป้ฏิิบัติ่การระดั้บจังหวัด้ ประกอบัด้วย ลุ่ำาปาง พะเยา เช้ยงใหม� เช้ยงราย แพร� กาฬสินธ์ุ เลุ่ย สุรินทุร์ อุบัลุ่ราชธาน้  

 ขอนแก�น มุกดาหาร มหาสารค์าม ร้อยเอ็ด สุพรรณบุัร้ ฉะเชิงเทุรา นค์รนายก ชัยนาทุ ยะลุ่า ติรัง แลุ่ะกรุงเทุพมหานค์ร  

 โดยค์รอบัค์ลุุ่มทัุ�งพ่�นทุ้�ยากลุ่ำาบัาก พ่�นทุ้�เม่อง แลุ่ะอ่�นๆ แลุ่ะมุ�งเน้นให้ค์วามสำาคั์ญเป็นอันดับัแรกแก�กลุุ่�มเป้าหมายเด็กแลุ่ะ 

 เยาวชนทุ้�ได้รับัผลุ่กระทุบัหนักทุ้�สุดจัากการระบัาดของโรค์โค์วิด 19 ในพ่�นทุ้�นั�นๆ
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ตัวชี�วัดร่วม 
1. บ้ัรณาการการทุำางานร�วมกับัแผนค์วบัคุ์มยาส้บั แผนค์วบัคุ์มเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอล์ุ่แลุ่ะสิ�งเสพติิด แลุ่ะแผนการจััดการค์วาม 

 ปลุ่อดภัยแลุ่ะปัจัจััยเส้�ยงทุางสังค์ม เพ่�อพัฒนาเน่�อหาแลุ่ะร้ปแบับัแพลุ่ติฟัอร์มการเร้ยนร้้ออนไลุ่น์ในประเด็นการลุ่ดปัจัจััย 

 เส้�ยง ได้แก� ยาส้บั แอลุ่กอฮอล์ุ่แลุ่ะสิ�งเสพติิด แลุ่ะอุบััติิเหตุิทุางถุนน

2. บ้ัรณาการการทุำางานร�วมกับัแผนสุขภาวะประชากรกลุุ่�มเฉพาะ ในการขยายผลุ่แลุ่ะส�งติ�อชุดค์วามร้้/เค์ร่�องม่อ ให้กับัเค์ร่อข�าย 

 ของแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชนแลุ่ะค์รอบัค์รัว แลุ่ะแผนสุขภาวะประชากรกลุุ่�มเฉพาะ อย�างน้อย 3 ชุดค์วามร้้/เค์ร่�องม่อ ได้แก�  

 ชุดค์วามร้้/เค์ร่�องม่อการด้แลุ่แลุ่ะพัฒนาเด็ก ชุดค์วามร้้/เค์ร่�องม่อการลุ่ดค์วามรุนแรงในค์รอบัค์รัว แลุ่ะชุดค์วามร้้/ชุดกิจักรรม 

 การสร้างสานสัมพันธ์ระหว�างวัยส้งอายุกับัเด็กเยาวชน โดยการม้ส�วนร�วมของ 3 เค์ร่อข�าย ได้แก� เค์ร่อข�ายติำาบัลุ่ส�งเสริม 

 การม้ส�วนร�วมของสภาเด็กแลุ่ะเยาวชน เค์ร่อข�ายติำาบัลุ่บ้ัรณาการสุขภาวะเด็ก เยาวชนแลุ่ะค์รอบัค์รัว แลุ่ะเค์ร่อข�ายชมรมผ้้ส้งอายุ”

3. บั้รณาการการทุำางานร�วมกับัแผนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ�านระบับับัริการสุขภาพในการพัฒนากลุ่ไกการส�งเสริม 

 แลุ่ะคุ้์มค์รองเด็กเล็ุ่กระดับัพ่�นทุ้� โดยเช่�อมร้อยระบับับัริการสุขภาพ เค์ร่อข�ายระดับัพ่�นทุ้� ชุมชน สหวิชาช้พ องค์์กรปกค์รอง 

 ส�วนทุ้องถุิ�น แลุ่ะหน�วยงาน/องค์์กร ทุ้�เก้�ยวข้องร�วมทุำางานเพ่�อให้เด็กม้สถุานะสุขภาพแลุ่ะพัฒนาการสมวัย ภายใติ ้

 สิ�งแวดลุ้่อมทุ้�ปลุ่อดภัย เอ่�อติ�อการเร้ยนร้้แลุ่ะคุ์ณภาพช้วิติ อย�างน้อย 2 กลุ่ไก/พ่�นทุ้�

เป้าหมายการดำาเนินงาน  

ตัวชี�วัดหลัก 

1

3

2
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ สำำ�หรับเพิ�มก�ร
เร่ยนัรู้แก่กลุ่มเป้�หม�ยโดยสำ�ม�รถวัดผลได้ 
อย่�งน้ัอย

ได้แก่ แพลตฟื้อร์มก�รเร่ยนัรู้ออนัไลน์ัสำำ�หรับเด็ก 
แพลตฟื้อร์มก�รเร่ยนัรู้ออนัไลน์ัสำำ�หรับพ่อแม่ 
ผู้ดูแลเด็ก แพลตฟื้อร์มก�รเร่ยนัรู้ออนัไลน์ัสำำ�หรับ
ผู้ทุำ�ง�นัด้�นัเด็ก

ระบบติดตามและวัดผลการเปล่ียนแปลงระดับพฤติกรรมเด็ก เยาวชน และครอบครัวทุ่�สำอดคล้องกับห่วงโซ่ึ่ผลลัพธ์ิของ
แผนัและเป้�หม�ยระยะสิำบปีของ สำสำสำ. ทุ่�พัฒนั�โดยก�รม่ส่ำวนัร่วมของภ�ค่ยุทุธิศ�สำตร์ ภ�ค่ปฏิบัติก�ร 
และภ�ค่นัวัตกรรม 

ชุดความรู้/เคร่ืองมือการดำาเนินงานสนับสนุน
สุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว 
อย่�งน้ัอย

ครอบคลุมประเด็นัสุำขภ�วะต่�งๆ อ�ทิุ อ�ห�ร 
กิจกรรมทุ�งก�ย สิำ�งแวดล้อม ย�สูำบ แอลกอฮอล์ 
และอื�นัๆ ทุ่�ผ่�นัก�รทุดสำอบในัพื�นัทุ่�เป้�หม�ย

1 ระบบ

5 ชุด3 แพลตฟอร์ม

ไม่น้อยกว่า 50 พื�นท่ี
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วัตถุประสงค์ 

1. ส�งเสริมพ่�นทุ้�เร้ยนร้้ทัุ�งในระดับัชุมชนแลุ่ะแพลุ่ติฟัอร์มออนไลุ่น์ทุ้�สามารถุสร้างการเร้ยนร้้แก�เด็กแลุ่ะค์รอบัค์รัว แลุ่ะบุัค์ลุ่ากร/ 

 ผ้้ทุำางานด้านเด็ก 

2. สนับัสนุนค์วามร�วมม่อแบับัพหุภาค้์เพ่�อบ้ัรณาการภารกิจัเพ่�อเด็ก เยาวชน แลุ่ะค์รอบัค์รัวทัุ�งในระดับัพ่�นทุ้�แลุ่ะระดับัประเทุศ

3. พัฒนาระบับัติิดติามแลุ่ะประเมินผลุ่ภายในของแผนหลุ่ักแลุ่ะแผนดำาเนินงานประจัำาปีทุ้�ม้ค์วามเช่�อมโยงกับัทุิศทุางแลุ่ะ 

 เป้าหมายระยะสิบัปีแลุ่ะห�วงโซึ่�ผลุ่ลัุ่พธ์ทุ้�เก้�ยวข้อง

4. สนับัสนุนการพัฒนานวัติกรรมดิจิัทัุลุ่แลุ่ะการจััดการค์วามร้้เพ่�อส่�อสารสาธารณะอย�างติ�อเน่�อง

5. ร�วมม่อกับัสำานักเชิงรุกภายใน สสส. เพ่�อพัฒนาแนวทุางดำาเนินงานติามเป้าหมายเชิงยุทุธศาสติร์แลุ่ะขยายผลุ่บัทุเร้ยนทุ้�ด้ 

 ส้�กลุุ่�มเป้าหมาย

แนวทางการดำาเนินงาน 

กรอบัแนวคิ์ดการดำาเนินงานของแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน แลุ่ะค์รอบัค์รัว ม้ค์วามเช่�อมโยงกับัเป้าหมายเชิงยุทุธศาสติร์ระยะสิบัปี 

ของ สสส. ในแง�ทุ้�ทุำาหน้าทุ้�สร้างเสริมสุขภาพระยะเริ�มติ้นของเส้นทุางช้วิติอันนำาไปส้� “สุขภาพด้ติลุ่อดช�วงช้วิติ” (Lifelong 

Health) ซึ่่�งหลุ่ักฐานเชิงประจัักษ์พบัว�าการป้กป้้องเด้็กจากความร่นแรงแลุ่ะส่�งเส่ริมให้ได้้รับการเลุ่่�ยงดู้ที่่�เหมาะส่มจะส่�งผลุ่ 

ต่�อส่่ขภาพิกายแลุ่ะส่่ขภาพิจิต่ในระยะยาว แลุ่ะก�อให้เกิด้ผลุ่ด่้ทัี่�งเชิงเศรษฐกิจแลุ่ะสั่งคมเม้�อเด็้กเติ่บโต่เป็้นผู้ใหญ�แลุ่ะกลุ่าย

เป็้นพิ�อแม�ร่�นต่�อไป้ /65

 

โดยแผนได้พัฒนาห�วงโซึ่�ผลุ่ลัุ่พธ์ของการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กแลุ่ะเยาวชนเพ่�อระบุัตัิวกำาหนดสุขภาพ (Health Determinant) 

ปัจัจััยทุ้�ส�งผลุ่ติ�อตัิวกำาหนดสุขภาพ (Factors to Health Determinant) แลุ่ะกลุ่ยทุุธ์ (Key Intervention) ซ่ึ่�งพบัว�าตัิวกำาหนดสุขภาพ 

ของเด็กทุ้�สำาคั์ญทุ้�สุดค่์อ การเลุ่่�ยงดู้ท่ี่�ได้้รับจากครอบครัวหร้อผู้ดู้แลุ่หลัุ่ก แลุ่ะถ้าเส่ริมด้้วยการเร่ยนรู้จากระบบโรงเร่ยนแลุ่ะ

การส่นับส่น่นจากช่มชนจะยิ�งส่�งผลุ่ให้เกิด้พิฤติ่กรรมส่่ขภาพิของเด็้กซึี�งนำาไป้สู่�ส่่ขภาพิด่้ทัี่�ง 4 มิติ่ของเด็้ก หากต้่องการที่ำาให้ 

เกิด้ขึ�นได้้จริง ยั�งย้น แลุ่ะครอบคลุ่่มเด้็กที่่กกลุ่่�มในส่ังคม ต่้องเส่ริมด้้วยมาต่รการที่่�ส่�งผลุ่ต่�อโครงส่ร้างแลุ่ะส่ภาพิแวด้ลุ่้อม 

ที่างสั่งคม สรุปเป็นกรอบัแนวคิ์ดในการดำาเนินงานดังน้�

/65 ด้รายลุ่ะเอ้ยดเพิ�มเติิมเร่�องค์วามเช่�อมโยงระหว�างสุขภาวะเด็กส้�การม้สุขภาวะทุ้�ด้ติลุ่อดช�วงช้วิติได้จัากเว็บัไซึ่ต์ิของมหาวิทุยาลัุ่ยฮาร์วาร์ดแลุ่ะองค์์การอนามัยโลุ่ก ทุ้� 
 https://developingchild.harvard.edu/science/deep-dives/lifelong-health/ แลุ่ะ https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/parenting-for-life 
 long-health



วิสัยทัศน์
และพันธกิจ

เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

การจัด
โครงสร้างแผน

ลดผลกระทบ : 
ยาสูบ สุราและส่ิงเสพติด มลพิษจากส่ิงแวดล้อม 
ปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่ และปัจจัยเส่ียงอ่ืน

1. ส่งเสริมศักยภาพครอบครัว
 และพ้ืนท่ีเรียนรู้สําหรับ
 เด็กและเยาวชน

2. ส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคี
 ระดับพ้ืนท่ีีและเครือข่าย

3. ส่งเสริมวิชาการ นวัตกรรม 
 นโยบาย และการส่ือสาร

1. กลุ่มแผนงาน
 สนับสนุนพ้ืนท่ีเรียนรู้

2. กลุ่มแผนงาน
 สนับสนุนภาคีวามร่วมมือ

3. กลุ่มแผนงาน
 สนับสนุนการขับเคล่ือนสังคม

เพ่ิม : 
อาหารและโภชนาการ พัฒนาการ กิจกรรมทางกาย 
ความปลอดภัยทางถนน สุขภาพจิตท่ีดี 
ทักษะในศตวรรษท่ี 21

กาย จิต ปัญญา สังคม
สุขภาพดี 4 มิติ

ส่งเสริมความเท่าเทียมและลดความเหล่ือมล้ําด้านสุขภาพ มุ่งเน้นกลุ้มเป้าหมายท่ีเปราะบาง

สานพลังนโยบาย - ความรู้ - สังคม

4. กลุ่มแผนงานพัฒนาและบริหารงาน สร้างเสริมสุขภาพ (งานบูรณาการ-ติดตามและประเมินผล-การวัดผลและความคุ้มค่า)

วิสัยทัศน์ – “เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมให้มีวิถีชีวิตและสังคมท่ีเอ้ือต่อสุขภาวะ”
พันธกิจ – “จุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลังบุคคล ชุมชน และองค์กรทุกภาคส่วนให้มี

ขีดความสามารถ และสร้างสรรค์ระบบสังคมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะท่ีดี”

แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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เป้าหมายส้งสุด วิสัยทัุศน์ พันธกิจั แลุ่ะเป้าหมายเชิงยุทุธศาสติร์ม้ค์วามสอดค์ลุ้่องกับัภาพรวมทิุศทุางแลุ่ะเป้าหมายระยะ 10 ปี 

(พ.ศ. 2565 – 2574) ของ สสส. โดยเพิ�มเป้าหมายเชิงยุทุธศาสติร์ทุ้�จัำาเพาะเจัาะจังสำาหรับักลุุ่�มเด็กแลุ่ะเยาวชน ได้แก� 

พัฒนาการแลุ่ะทัุกษะในศติวรรษทุ้� 21 ซ่ึ่�งแผนจัะมุ�งเน้นทัุกษะการเร้ยนร้้แลุ่ะนวัติกรรม (4Cs – Creativity, Critical Thinking, 

Communication, Collaboration) โดยดำาเนินงานภายใต้ิ 3 ยุทุธศาสติร์หลัุ่กทุ้�ม้ยุทุธศาสติร์ไติรพลัุ่งเป็นฐาน ได้แก� การส�งเสริม 

ศักยภาพค์รอบัค์รัวแลุ่ะพ่�นทุ้�เร้ยนร้้สำาหรับัเด็กแลุ่ะเยาวชน การส�งเสริมค์วามร�วมม่อพหุภาค้์ระดับัพ่�นทุ้�แลุ่ะภาค้์เค์ร่อข�าย แลุ่ะการ 

ส�งเสริมวิชาการ นวัติกรรม นโยบัายแลุ่ะการส่�อสาร โดยจััดโค์รงสร้างแผนให้ประกอบัด้วยกลุุ่�มแผนงานย�อย 4 กลุุ่�ม ได้แก� กลุุ่�ม

แผนงานสนับัสนุนพ่�นทุ้�การเร้ยนร้้ กลุุ่�มแผนงานสนับัสนุนภาค้์ค์วามร�วมม่อ กลุุ่�มแผนงานสนับัสนุนการขับัเค์ลุ่่�อนสังค์ม แลุ่ะกลุุ่�ม 

แผนงานพัฒนาแลุ่ะบัริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ ทุำาหน้าทุ้�เป็นกลุ่ไกการสนับัสนุนการดำาเนินงานติามกรอบัแนวค์ิดภาพรวม 

ของแผน

กรอบแนวคิดการดำาเนินงาน
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กลุ่มแผนงาน

กลุ่มแผนงานสนับสนุนพื�นท่ีการเรียนรู้
มุ�งเน้นการสนับัสนุนแลุ่ะติ�อยอดงานพ่�นทุ้�เร้ยนร้้ (Learning Space) พ่�นทุ้�เลุ่�น การพัฒนาสภาพแวดลุ้่อมทุ้�เอ่�อในการเร้ยนร้้ผ�าน 

การเลุ่�น แลุ่ะพัฒนาองค์์ค์วามร้้เพ่�อเพิ�มค์วามสามารถุให้แก�ค์ร้แลุ่ะผ้้ปกค์รองในการจััดกระบัวนการเร้ยนร้้ผ�านการเลุ่�น การ 

ทุำากิจักรรมเร้ยนร้้ แลุ่ะกิจักรรมสร้างสรรค์์ติ�างๆ ทุ้�มุ�งเน้นผลุ่ลัุ่พธ์ด้านสุขภาวะ แลุ่ะสมรรถุนะของเด็ก รวมถุ่งผ้้ด้แลุ่ ค์นทุำางาน 

ทุ้�จััดกระบัวนการเร้ยนร้้ทุ้�เหมาะสมกับับัริบัทุชุมชนทุ้องถิุ�นแลุ่ะติรงกับักลุุ่�มเป้าหมาย แลุ่ะม้ชุดเค์ร่�องม่อหร่อชุดค์วามร้้ทุ้�เหมาะ

สมกับัผ้้ใช้งานแลุ่ะเค์ร่อข�ายการทุำางาน ยกระดับัข่�นเป็นพ่�นทุ้�เร้ยนร้้ในชุมชนทุ้�เข้มแข็ง สามารถุติ�อยอดขยายผลุ่ไปยังพ่�นทุ้�อ่�นๆ 

รวมทัุ�งม้การระดมทุุนแลุ่ะค์วามร�วมม่อทุ้�หลุ่ากหลุ่าย จันเกิดเป็นระบับันิเวศสนับัสนุนพ่�นทุ้�เร้ยนร้้ได้อย�างยั�งย่น  โดยม้แนวทุาง 

สำาคั์ญในการดำาเนินงาน ดังน้�

1. สนับัสนุนพ่�นทุ้�เร้ยนร้้หลุ่ากหลุ่ายร้ปแบับัเพ่�อเป็นจุัดสร้างการเร้ยนร้้เร่�องทัุกษะการเลุ้่�ยงด้เด็กในศติวรรษทุ้� 21 แลุ่ะการพัฒนา 

 เด็กทัุ�ง 4 มิติิ (Head-Heart-Hand-Health)

2. สนับัสนุนให้เด็กแลุ่ะเยาวชนเร้ยนร้้อย�างม้ค์วามสุข เกิดทุักษะในศติวรรษทุ้� 21 (4Cs – Creativity, Critical Thinking,  

 Communication, Collaboration) ทัุกษะสุขภาพ ทัุกษะช้วิติ รวมถุ่ง ทัุกษะการฟัังอย�างลุ่่กซ่ึ่�ง (Deep listening) ซ่ึ่�งเป็น 

 ทัุกษะพ่�นฐานของค์วามเข้าใจัในค์วามแติกติ�างหลุ่ากหลุ่ายระหว�างบุัค์ค์ลุ่

3. พัฒนาระบับันิเวศทุ้�ช�วยให้เด็กแลุ่ะค์รอบัค์รัวม้ “พ่�นทุ้�เร้ยนร้้ในบ้ัานแลุ่ะใกลุ้่บ้ัาน” อย�างยั�งย่น

กลุ่มแผนงานสนับสนุนภาคีความร่วมมือ
ติ�อยอดแลุ่ะขยายการดำาเนินงานจัากแผนงานสุขภาวะค์รอบัค์รัวในปี 2564 มุ�งภารกิจับั้รณาการเพ่�อมุ�งเป้าสร้างเสริมสุขภาพ 

แก�เด็กแลุ่ะเยาวชน โดยอาศัยค์วามร�วมม่อของทุุกภาค์ส�วนแลุ่ะใช้พ่�นทุ้�เป็นฐาน (Area-based multi-sector collaboration) 

เน้นการเช่�อมโยงการทุำางานร�วมกับัองค์์กรปกค์รองส�วนทุ้องถุิ�นแลุ่ะภาค์ส�วนติ�างๆในพ่�นทุ้� เพ่�อพัฒนาพ่�นทุ้�ติ้นแบับัในการขับั 

เค์ลุ่่�อนสุขภาวะเด็ก เยาวชน แลุ่ะค์รอบัค์รัว รวมถุ่งการขยายแนวคิ์ด สร้างค์วามเข้มแข็ง แลุ่ะค์วามเป็นเจ้ัาของร�วมกับัเค์ร่อข�าย

สถุานทุ้�ทุำางานทุ้�เป็นมิติรติ�อค์รอบัค์รัว (Family-friendly workplace) รวมถุ่งขับัเค์ลุ่่�อนนโยบัายแลุ่ะด่งค์วามร�วมม่อจัากผ้้ม้ 

ส�วนได้ส�วนเส้ยทุ้�ม้ผลุ่ติ�อการสนับัสนุนให้สถุานทุ้�ทุำางานเอ่�อติ�อค์รอบัค์รัวทุุกร้ปแบับั ม้มาติรการสำาคั์ญในการดำาเนินงาน ดังน้�

1. สนับัสนุนการบั้รณาการภารกิจัทุุกภาค์ส�วนโดยใช้พ่�นทุ้�เป็นฐาน (Area-based multi-sector collaboration) มุ�งเป้า 

 ผลุ่ลัุ่พธ์ทุ้�ตัิวเด็กค์รบัทุุกกลุุ่�มวัย

2. เพิ�มศักยภาพค์รอบัค์รัว ผสานพลัุ่งชุมชน (Home-based & community-based intervention) ส�งเสริมสัมพันธภาพทุ้�ด้ 

 ระหว�างกลุุ่�มวัย

3. ส�งเสริมศักยภาพทุ้องถิุ�นให้สามารถุทุำางานพัฒนาเยาวชนเชิงบัวก (Positive youth development) แลุ่ะสร้างการม้ส�วนร�วม 

 ของเยาวชน 

4. ส�งเสริมศักยภาพเยาวชน เปิดพ่�นทุ้�ในการแสดงออก แลุ่ะเสริมสร้างโอกาสในการทุำางานร�วมกับักลุุ่�มค์นทุ้�หลุ่ากหลุ่าย ติลุ่อด 

 จันสร้างการม้ส�วนร�วมของเยาวชนอย�างม้ค์วามหมาย (Meaningful participation)

5. ขยายแลุ่ะสร้างค์วามเข้มแข็งของเค์ร่อข�ายสถุานประกอบัการทุ้�เป็นมิติรติ�อค์รอบัค์รัว ทุั�งภาค์้ร�วมปฏิิบััติิแลุ่ะขับัเค์ลุ่่�อน 

 นโยบัายทุ้�เอ่�อให้ค์นวัยแรงงานสามารถุด้แลุ่ค์รอบัค์รัวอย�างม้คุ์ณภาพ



แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

117สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

กลุ่มแผนงานสนับสนุนการขับเคล่ือนสังคม
ดำาเนินการโดยมุ�งเน้นติ�อยอด ขยายผลุ่ต้ินทุุนการทุำางานของแผนสุขภาวะเด็กเยาวชนแลุ่ะค์รอบัค์รัวทุ้�ผ�านมา รวมทัุ�งติอบัสนอง 

ติ�อทุิศทุางการทุำางานของกองทุุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในระยะ 10 ปี โดยม้เป้าประสงค์์สำาค์ัญของแผน ค์่อ 

มุ�งให้เกิดปัจัจััยแวดลุ้่อมทุ้�ช�วยสนับัสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน แลุ่ะค์รอบัค์รัว โดยม้แนวทุางสำาคั์ญในการดำาเนินงาน ดังน้�

1. สนับัสนุนการจััดการค์วามร้้จัากการทุำางานของภาค์้เค์ร่อข�าย ทุั�งในร้ปแบับัชุดค์วามร้้ แลุ่ะเค์ร่�องม่อสนับัสนุนการทุำางาน  

 โดยมุ�งพิส้จัน์ประสิทุธิภาพด้วยกระบัวนการทุางวิชาการ เพ่�อเติร้ยมพร้อมการขยายผลุ่ ด้วยวิธ้การส่�อสารอย�างสร้างสรรค์์

2. ส�งเสริมภาค์้เค์ร่อข�ายในการพัฒนานวัติกรรมการทุำางาน เพ่�อสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชนแลุ่ะค์รอบัค์รัว โดยเฉพาะ 

 นวัติกรรมทุ้�สนับัสนุนการจััดการผลุ่กระทุบัจัากการระบัาดของโรค์โค์วิด-19 อาทุิ เช�น การปรับัติัวอย้�ร�วมกับัสถุานการณ์ 

 โค์วิด โดยต้ิองม้เป้าทุ้�มุ�งให้เกิดการนำาไปใช้ประโยชน์อย�างกว้างขวาง

3. สร้างเสริมศักยภาพภาค้์แลุ่ะเค์ร่อข�ายค์วามร�วมม่อ ระดับันโยบัายแลุ่ะปฏิิบััติิการ ให้ม้ ทัุศนค์ติิ ค์วามร้้ แลุ่ะทัุกษะในการ 

 เลุ้่�ยงด้เด็กแติ�ลุ่ะกลุุ่�มวัยของพ�อแม�/ผ้้ด้แลุ่เด็ก/ผ้้ทุำางานกับัเด็กทุ้�ด้แลุ่ะเทุ�าทัุนติ�อสถุานการณ์

4. ร�วมกับัภาค้์ปฏิิบััติิการ ภาค้์ยุทุธศาสติร์แลุ่ะ ภาค้์นวัติกรรม ในการพัฒนากลุ่ไกกำาหนดแลุ่ะขับัเค์ลุ่่�อนนโยบัายสำาคั์ญทุ้�เก้�ยว 

 ข้องกับัการสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชนแลุ่ะค์รอบัค์รัว เพ่�อเป็นช�องทุางในการขยายผลุ่การดำาเนินงานเข้าส้�หน�วยงาน 

 หลัุ่กทุ้�รับัผิดชอบั

5. ขยายองค์์ค์วามร้้ เพ่�อก�อให้เกิดการเปลุ้่�ยนแปลุ่งพฤติิกรรมในระดับัประชากร ด้วยการพัฒนายุทุธศาสติร์/เเนวทุาง กลุ่วิธ้  

 นวัติกรรมการส่�อสารแบับัมุ�งเป้า ให้สอดค์ลุ้่องกับักลุุ่�มเป้าหมาย
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ภาคีหลัก

กรมกิจก�รเด็กและเย�วชนั กรมกิจก�รสำตร่และสำถ�บันัครอบครัว กระทุรวงก�รพัฒนั�สัำงคมและคว�มมั�นัคงของมนุัษย์ 
กรมส่ำงเสำริมก�รปกครองทุ้องถิ�นั กระทุรวงมห�ดไทุย กรุงเทุพมห�นัคร สำำ�นัักง�นัพัฒนั�รัฐบ�ลดิจิทัุล เทุศบ�ลนัคร 
สำำ�นัักง�นัเลข�ธิิก�รสำภ�ก�รศ้กษ� กระทุรวงศ้กษ�ธิิก�ร กรมสำวัสำดิก�รและคุ้มครองแรงง�นั กระทุรวงแรงง�นั กรมอนั�มัย 
กระทุรวงสำ�ธิ�รณสุำข สำภ�อุตสำ�หกรรมแห่งประเทุศไทุย สำโมสำรโรต�ร่�ภ�ค สำโมสำรไลอ้อนัประเทุศไทุย หอก�รค้�ไทุย 
มูลนิัธิิสำ�นัอนั�คตก�รศ้กษ� คอนัเน็ักซ์ึ่อ่ด่ (Connext ED) ภ�คธุิรกิจและบริษัทุทุ่�จดทุะเบ่ยนัในัตล�ดหลักทุรัพย์ 
วิทุย�ลัยประช�กรศ�สำตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทุย�ลัย

มูลนิัธิิเพื�อก�รพัฒนั�เด็ก มูลนิัธิิเพื�อนัเย�วชนัเพื�อก�รพัฒนั� มูลนิัธิิสำร้�งสำรรค์ช�ติพันัธ์ุิอ�เซ่ึ่ยนั ห้องสำมุดจินัด� กลุ่มไม้ข่ดไฟื้ 
โรงเล่นัเร่ยนัรู้ We are happy มูลนิัธิิสืำ�อช�วบ้�นั สำม�คมเครือข่�ยพัฒนั�ชุมชนัแห่งก�รเร่ยนัรู้ มูลนิัธิิเพื�อสุำขภ�พและก�รแบ่งปันั 
มูลนิัธิิเครือข่�ยสุำขภ�พ (สำำ�นัักง�นัภ�คอ่สำ�นั) มูลนิัธิิสำร้�งคว�มเข้�ใจเรื�องสุำขภ�พผู้หญิง สำถ�บันัวิจัยประช�กรและสัำงคม 
มห�วิทุย�ลัยมหิดล ศูนัย์สำร้�งสำรรค์เพื�อก�รพัฒนั�สัำงคมและสิำ�งแวดล้อมจังหวัดแพร่ (พลังโจ๋) สำม�คมเด็กและเย�วชนัเพื�อสัำนัติภ�พ 
ช�ยแดนัใต้ (ลูกเหร่ยง) มูลนิัธิินัวัตกรรรมสำร้�งสำรรค์สัำงคม สำม�คมเครือข่�ยนัวัตกรรมคนัรุ่นัใหม่ บริษัทุนัักเปล่�ยนัแปลง จำ�กัด 
บริษัทุ ไลฟ์ื้ เอ็ดดูเคชั�นั (ประเทุศไทุย) จำ�กัด บริษัทุ Bookscape จำ�กัด บริษัทุ ดิ วันัโอวันั เปอร์เซ็ึ่นัต์ จำ�กัด บริษัทุ เทุกท์ุแอนัด์ไทุเทิุล 
จำ�กัด บริษัทุ พันัช์อัพ เวิลด์ จำ�กัด บริษัทุ กล้�ก้�ว อินัสำไปเรชั�นั จำ�กัด บริษัทุ รักลูก ฮิวแมนัแอนัด์โซึ่เช่ยล อินัโนัเวชั�นั จำ�กัด 
คณะทุำ�ง�นัขับเคลื�อนันัโยบ�ยสำวัสำดิก�รเงินัอุดหนุันัเด็กเล็กอ�ยุ 0-6 ปีแบบถ้วนัหน้ั�

ภ�ควิช�จิตเวชศ�สำตร์ คณะแพทุยศ�สำตร์ศิริร�ชพย�บ�ล มห�วิทุย�ลัยมหิดล  
บริษัทุ ทูุลมอโร่ จำ�กัด บริษัทุ ฟื้ล็อค เลิร์นันิั�ง จำ�กัด 
Inskru สำถ�บันั Change Fusion ภ�ยใต้มูลนิัธิิบูรณะชนับทุแห่งประเทุศไทุย ในัพระบรมร�ชูปถัมภ์ 
เทุใจดอทุคอม มูลนิัสำถ�บันัวิจัยและพัฒนั�นัโยบ�ย

ภาคี
ปฏิิบัติการ

ภาคี
นวัตกรรม

ภาคี
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ กลุ่มแผนงานสนับสนุนพื�นที่การเรียนรู้
กลุ่มแผนงานสนับสนุนภาคีความร่วมมือ
กลุ่มแผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคม
การพัฒนาและบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ 
รวม

หน่วย : ล้านบาท
67.00
55.00
65.00
23.00

210.00
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แผน 8
แผนสร้างเสริม
สุขภาวะในองค์กร
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สรุปสถานการณ์และแนวโน้ม 

กลุุ่�มวัยทุำางานเป็นกลุุ่�มประชากรทุ้�อย้�ในช�วงวัย 15-60 ปี จัากผลุ่การสำารวจัของกระทุรวงสาธารณสุขพบัว�า โค์รงสร้างของ 

ประชากรไทุยม้การเปลุ้่�ยนแปลุ่ง ทุำาให้ประชากรวัยทุำางานทุ้�ม้อายุ 15 ปีข่�นไป ม้แนวโน้มเพิ�มข่�นอย�างติ�อเน่�อง /66 กลุุ่�มค์นวัย 

ทุำางานนับัได้ว�าเป็นกลุุ่�มประชากรทุ้�ม้ค์วามสำาค์ัญติ�อการพัฒนาประเทุศ ค์่อเป็นกำาลุ่ังสำาค์ัญในการหารายได้ เพ่�อเลุ่้�ยงตินเอง 

แลุ่ะค์รอบัค์รัว แลุ่ะเป็นค์นสำาคั์ญในการขับัเค์ลุ่่�อนองค์์กร ทุำาให้เกิดการพัฒนาประเทุศ ดังนั�น การม้สุขภาพทุ้�ด้ในวัยทุำางานจ่ัง 

เป็นสิ�งสำาคั์ญ 

 

จัากการสำารวจัสถุานการณด์้านแรงงานของสำานักงานสถุิติิ ในไติรมาสทุ้� 1 พ.ศ.2564 พบัว�า ปัจัจัุบัันม้ผ้้ทุ้�อย้�ในกำาลุ่ังแรงงาน 

จัำานวน 38.75 ลุ้่านค์น ในจัำานวนน้�เป็นผ้้ม้งานทุำา 37.58 ลุ้่านค์น ผ้้ว�างงาน 0.76 ลุ้่านค์น คิ์ดเป็นอัติราการว�างงานร้อยลุ่ะ 2.0 

ผ้้รอฤด้กาลุ่ 0.41 ลุ้่านค์น ส�วนผ้้ทุ้�อย้�นอกกำาลัุ่งแรงงาน 18.25 ลุ้่านค์น ส�วนใหญ�เป็นผ้้ทุ้�ทุำางานบ้ัาน (ด้แลุ่บ้ัานตินเอง) เร้ยนหนังส่อ 

แลุ่ะค์นชรา 

 

ทัุ�งน้� จัากสถุานการณ์การแพร�ระบัาดของโรค์โค์วิด-19 ในช�วงเด่อนธันวาค์ม 2563 เป็นต้ินมานั�นได้ส�งผลุ่กระทุบัติ�อการจ้ัางงาน 

โดยสะทุ้อนจัาก (1) ม้การจ้ัางงานโดยรวมลุ่ดลุ่งร้อยลุ่ะ 2.2 (2) ชั�วโมงการทุำางานลุ่ดลุ่ง (3) อัติราการว�างงานยังค์งอย้�ในระดับั

ส้ง ติ�อเน่�องจัากโค์วิด-19 ระลุ่อกแรก (เด่อนม้นาค์ม 2563) จัากทัุ�งผ้้ว�างงานใหม�ทุ้�ไม�เค์ยทุำางานมาก�อนทุ้�เพิ�มข่�น แลุ่ะผ้้ว�างงาน

เดิมทุ้�เค์ยทุำางานมาก�อนแติ�ยังหางานไม�ได้ พบัว�า เก่อบัทุุกภาค์กิจักรรมทุางเศรษฐกิจั ม้ผ้้ว�างงานทุ้�เค์ยทุำางานมาก�อนเพิ�มข่�น 

ภาค์การบัริการแลุ่ะการค์้า เพิ�มข่�น ซึ่่�งอาจัเป็นผลุ่มาจัากการทุ้�ธุรกิจัพยายามประค์ับัประค์องธุรกิจัไว้ ไม�เลุ่ิกจั้าง แติ�ใช้วิธ้ 

ลุ่ดเวลุ่าทุำางาน ส�งผลุ่ให้แรงงานในหลุ่ายกลุุ่�ม ได้รับัผลุ่กระทุบัจัากรายได้ทุ้�ลุ่ดลุ่ง แลุ่ะการถุ้กเลุ่ิกจั้าง ซึ่่�งผลุ่กระทุบัทุางด้าน 

เศรษฐกิจัเป็นปัจัจััยทุ้�สำาค์ัญติ�อค์ุณภาพช้วิติทุ้�ด้ของวัยทุำางาน (ข้อม้ลุ่จัาก:โค์รงการสำารวจัภาวการณ์ทุำางานของประชากร 

ระดับัจัังหวัด ไติรมาสทุ้� 1 : มกราค์ม – ม้นาค์ม 2564 สำานักงานสถิุติิแห�งชาติิ)

จัากรายงานโรค์จัากการประกอบัอาช้พแลุ่ะสิ�งแวดลุ้่อม จัากค์ลัุ่งข้อม้ลุ่สุขภาพ Health Data Center (HDC) กระทุรวงสาธารณสุข 

ปี 2563 พบัว�า แนวโน้มโรค์จัากการประกอบัอาช้พแลุ่ะสิ�งแวดลุ่้อมของกลุุ่�มวัยทุำางานม้อัติราการป่วยลุ่ดลุ่งอย�างติ�อเน่�อง 

แลุ่ะบัางโรค์ม้อัติราการป่วยเป็น 0 ติิดติ�อกันมาหลุ่ายปี นั�นแสดงให้เห็นถุ่งประสิทุธิภาพแลุ่ะผลุ่สำาเร็จัของการดำาเนินงานด้าน 

อาช้วอนามัยแลุ่ะค์วามปลุ่อดภัยในการป้องกันโรค์จัากการประกอบัอาช้พของประเทุศไทุย แติ�กลุ่ับัพบัอัติราการป่วยอุบััติิใหม� 

ด้วยโรค์กลุุ่�มไม�ติิดติ�อเร่�อรังทุ้�สำาคั์ญส้งข่�นอย�างติ�อเน่�อง ข้อม้ลุ่จัากผลุ่การสำารวจัระบับัเฝ้ึาระวังพฤติิกรรมเส้�ยงโรค์ไม�ติิดติ�อแลุ่ะ

การบัาดเจ็ับั (Behavioral Risk Factor Surveillance System: BRFSS) พบัว�า กลุุ่�มวัยทุำางานอายุ 18-59 ปี ม้ดัชน้มวลุ่กาย 

(BMI) มากกว�าเกณฑ์์ปกติิเพิ�มข่�นทุุกปี แลุ่ะพบัว�าสถุานการณ์ภาวะอ้วนลุ่งพุงของประชากรกลุุ่�มวัยทุำางานเพิ�มข่�นอย�างชัดเจัน 

ในทุุกจัังหวัด โดยข้อม้ลุ่จัากระบับัรายงาน HDC พบัว�าค์วามชุกของภาวะอ้วนในประชากรอายุ 15 ปีข่�นไปเพิ�มข่�น 

นอกจัากนั�น ยังพบัอุบััติิการณ์โรค์เบัาหวาน ภาวะค์วามดันโลุ่หิติส้ง โรค์หลุ่อดเลุ่่อดสมอง โรค์หลุ่อดเลุ่่อดหัวใจั แลุ่ะโรค์มะเร็ง 

แลุ่ะม้โอกาสเส้�ยงติ�อภาวะแทุรกซ้ึ่อนทุางติา ภาวะไติวายเร่�อรัง โรค์เค์ร้ยดจัากการทุำางาน ซ่ึ่�งโรค์ดังกลุ่�าวม้แนวโน้มทุ้�เพิ�มส้งข่�นทุุกปี 

ทุำาให้แนวโน้มการเข้ารับัการรักษาตัิวในสถุานพยาบัาลุ่เพิ�มข่�น ส�งผลุ่กระทุบัติ�อการทุำางาน แลุ่ะส�งผลุ่กระทุบัติ�อองค์์กร จัากสถิุติิ 

/66 กองยุทุธศาสติร์แลุ่ะแผนงาน สำานักงานปลัุ่ดกระทุรวงสาธารณสุข, “สถิุติิสาธารณสุข พ.ศ. 2562”, (2562)
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/67 วุชธิติา ค์งด้, “สถุานการณ์”โรค์ปัจัจุับััน”ของกลุุ่�มค์นวัยทุำางานใน”โลุ่กปัจัจุับััน” ”, (2563), 
 เข้าถุ่งได้จัาก: https://www.ohswa.or.th/17675458/health-promotion-for-jorpor-series-ep2

อัติราค์�ารักษาพยาบัาลุ่ของสำานักงานหลัุ่กประกันสุขภาพแห�งชาติิ (สปสช.)  แลุ่ะสถิุติิการจั�ายค์�ารักษาพยาบัาลุ่ให้กับัพนักงาน 

ในหลุ่ายๆ องค์์กร พบัว�า กำาลัุ่งส้ญเส้ยงบัประมาณด้านค์�ารักษาพยาบัาลุ่จัำานวนมากไปกับัค์�ารักษาจัากการเจ็ับัป่วยในกลุุ่�มโรค์ 

ไม�ติิดติ�อเร่�อรังของพนักงาน ทุำาให้เกิดภาระแลุ่ะส้ญเส้ยค์�าใช้จั�ายในการรักษาพยาบัาลุ่จัำานวนมหาศาลุ่เช�น โรค์ค์วามดันโลุ่หิติส้ง 

โรค์เบัาหวาน โรค์ไขมัน โรค์มะเร็ง โรค์หัวใจัขาดเลุ่่อด โรค์หลุ่อดเลุ่่อดสมองใหญ� (อัมพฤกษ์อัมพาติ) นอกจัากนั�นกรมค์วบัคุ์มโรค์ 

กระทุรวงสาธารณสุข ยังรายงานว�ากลุุ่�มวัยทุำางานอายุ 15- 59 ปี ติายจัากกลุุ่�มโรค์ไม�ติิดติ�อในสัดส�วนทุ้�ส้งสุดของกลุุ่�มอายุอ่�น 

ในประชากรไทุย

ผลุ่กระทุบัจัากพฤติิกรรมสุขภาพทุ้�ไม�เหมาะสมของวัยทุำางานน้� กำาลุ่ังเป็นปัญหาสำาค์ัญของการก�อให้เกิดโรค์ไม�ติิดติ�อเร่�อรัง 

ซึ่่�งเป็นโรค์ฮิติในยุค์ปัจัจัุบััน ทุ้�ไม�ค์วรลุ่ะเลุ่ย เพราะกลุุ่�มวัยทุำางานเป็นวัยสำาค์ัญในการช�วยขับัเค์ลุ่่�อนสังค์มแลุ่ะเศรษฐกิจั /67  

แลุ่ะจัากข้อม้ลุ่ผลุ่การสำารวจัค์วามสุขค์นทุำางานในองค์์กรระดับัประเทุศ ปี 2563  โดยใช้เค์ร่�องม่อวัดค์วามสุขระดับับัุค์ค์ลุ่  

(Happinometer) พบัว�าบัุค์ลุ่ากรองค์์กรเอกชนส�วนใหญ�ประสบัปัญหาค์วามเค์ร้ยด (Happy relax) ทุั�งเร่�องสุขภาพแลุ่ะ 

เร่�องของรายได้ทุ้�ไม�เพ้ยงพอกับัรายจั�ายทุ้�ม้ในปัจัจุับััน ขาดการการพักผ�อนทุ้�เพ้ยงพอ ขาดกิจักรรมพักผ�อนหย�อนใจัค์ลุ่ายค์วาม 

เค์ร้ยด ม้ค์วามค์าดหวังในช้วิติเพิ�มส้งข่�น ติ้องปรับัติัวกับัสถุานการณ์ทุ้�เปลุ่้�ยนแปลุ่งไปอย�างรวดเร็ว จั่งติ้องม้ทุักษะการเร้ยนร้้ 

เพ่�อปรับัตัิวกับัสถุานการณ์ทุ้�เปลุ้่�ยนแปลุ่ง ทัุ�งด้านการเข้าใจัตินเอง การย่ดหยุ�นทุางค์วามคิ์ด แลุ่ะการคิ์ดสร้างสรรค์์ทุางออกใหม�ๆ  

กลุ่�าวค์่อ ม้สติิกับัการแก้ปัญหาแลุ่ะอย้�กับัสถุานการณ์ทุ้�ไม�แน�นอนได้อย�างม้พลุ่ังใจั  ม้สติิเพ่�อการด้แลุ่สุขภาพกายแลุ่ะจัิติ 

ของตินเอง ค์รอบัค์รัว แลุ่ะองค์์กร โดยเฉพาะมิติิด้านสุขภาพแข็งแรง (Happy body) ยังเป็นประเด็นทุ้�น�ากังวลุ่ ในสถุานการณ์

ปกติิคุ์ณภาพช้วิติของค์นวัยทุำางานกลุุ่�มน้�มักพบัปัญหาเร่�องสุขภาพ เน่�องจัากม้ค์วามเหน่�อยลุ้่าจัากภาระงานจันทุำาให้ลุ่ะเลุ่ยการ

ด้แลุ่สุขภาพโดยรวมของตินเอง ขาดการออกกำาลุ่ังกายอย�างสมำ�าเสมอ ม้พฤติิกรรมการส้บับัุหร้�แลุ่ะด่�มสุรา ม้พฤติิกรรมการ 

บัริโภค์อาหารทุ้�ไม�ถุ้กสุขลัุ่กษณะ พบัปัญหาค์�าดัชน้มวลุ่กาย BMI เกินเกณฑ์์   

 

นอกเหน่อจัากปัญหาสุขภาพแลุ้่วพบัว�ามิติิด้านสุขภาพการเงิน (Happy money) ทุ้�เป็นประเด็นทุ้�ต้ิองเร�งจััดการ ผลุ่สำารวจัพบั

ว�าค์นวัยทุำางานขาดการวางแผนการดำาเนินช้วิติ ในระยะยาวจันเกษ้ยณ ซึ่่�งองค์์กรสามารถุส�งเสริมการจััดระบับัการจััดการ 

หน้�สินรวมถุ่งระบับัการออม แลุ่ะการสร้างรายได้เสริมให้แก�บุัค์ลุ่ากร  ประกอบักับัสถุานการณ์การแพร�ระบัาดของโรค์โค์วิด-19 

ได้ส�งผลุ่กระทุบัติ�อธุรกิจัขององค์์กรอย�างมาก  หลุ่ายองค์์กรต้ิองปรับัตัิว  ม้ทัุ�งลุ่ดเวลุ่าทุำางาน ลุ่ดเงิน บัางองค์์กรลุ่ดค์น เพ่�อให้ 

สามารถุประค์องตัิวผ�านจุัดวิกฤติค์รั�งน้�ไปให้ได้ บัางองค์์กรถุ่งกับัต้ิองปิดตัิวชั�วค์ราว ปรากฏิการณ์ค์รั�งน้�ได้ส�งผลุ่กระทุบัติ�อช้วิติ 

ค์วามเป็นอย้�ของค์นจัำานวนมาก ปัญหาการเงินจั่งเป็นผลุ่พวงติามมา ด้วยเหติุน้�การสร้างเสริมให้เกิดองค์์กรสุขภาวะ (Happy 

Workplace) จั่งจัำาเป็นติ้องได้รับัค์วามร�วมม่อทุั�งในระดับัผ้้ปฏิิบััติิงาน แลุ่ะระดับัผ้้บัริหารองค์์กร ซึ่่�งผ้้บัริหารองค์์กรจัะเป็น 

แรงขับัเค์ลุ่่�อนหลัุ่กในพัฒนาคุ์ณภาพช้วิติของบุัค์ลุ่ากรในทุุกด้าน 
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จุดเน้นของแผน 

1. ส่นับส่น่นการส่ร้างความเข้มแข็งภาค่เคร้อข�าย /68 ทัี่�งในระดั้บบ่คคลุ่ แลุ่ะองค์กร (Impact) โดยดำาเนินงานร�วมกับัภาค้์ 

 เค์ร่อข�ายเพ่�อสร้างการม้ส�วนร�วมในการออกแบับัร้ปแบับัการทุำางานสร้างเสริมสุขภาพในองค์์กร รวมทัุ�งการกำาหนดบัทุบัาทุ  

 ทัุ�งการเป็นศ้นย์สนับัสนุนด้านวิชาการ ศ้นย์เร้ยนร้้หร่อแหลุ่�งเร้ยนร้้องค์์กรสุขภาวะ หน�วยประสานงาน รวมทัุ�งวางแนวทุาง 

 การประสานการทุำางานระหว�างเค์ร่อข�ายติ�างๆ 

2. ส่นับส่น่นให้เกิด้การขยายผลุ่ /69 การด้ำาเนินงานองค์กรส่่ขภาวะไป้สู่�ผู้รับป้ระโยชน์แลุ่ะเคร้อข�าย (Scale up) โด้ยต่รง  

 โดยเน้นการขยายฐานผ้้รับัประโยชน์ทัุ�งระดับับุัค์ค์ลุ่แลุ่ะองค์์กร อาทิุ บุัค์ลุ่ากร ชุมชนแลุ่ะองค์์กรทุ้�ม้ศักยภาพแลุ่ะค์วามพร้อม 

 ในการดำาเนินงานร�วมกับัเค์ร่อข�ายองค์์กรสุขภาวะทุ้�ผ�านมา เป็นต้ิน

3. ส่อด้คลุ่้องกับที่ิศที่างแลุ่ะเป้้าหมาย ระยะ 10 ป้ี ของ ส่ส่ส่. (พิ.ศ. 2565 – 2574) (Alignment) โดยวางแผนการ 

 ดำาเนินงานทุ้�สอดค์ลุ้่องกับัห�วงโซึ่�ผลุ่ลัุ่พธ์ (Chain of Outcome) ของแผนหลัุ่กของ สสส.ร�วมกับัภาค้์เค์ร่อข�าย เพ่�อสนับัสนุน 

 การดำาเนินงานเชิงประเด็นของ สสส.ติามบัริบัทุขององค์์กรภาค้์เค์ร่อข�าย

4. ส่นับส่น่นให้เกิด้กลุ่ไกในการขับเคลุ้่�อนงานองค์กรส่่ขภาวะเพ้ิ�อให้เกิด้ความยั�งย้น (Sustainability) โดยเน้นการทุำางาน 

 ร�วมกับัภาค้์ยุทุธศาสติร์ /70 สำาคั์ญ ในการผลัุ่กดันเกิดกลุ่ไกเพ่�อสนับัสนุนการทุำางานองค์์กรสุขภาวะในระยะยาว อาทิุ นโยบัาย 

 หร่อมาติรการทุ้�สนับัสนุนการทุำางานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์์กรทัุ�งระดับัประเทุศหร่อระดับัองค์์กร กลุ่ไกสนับัสนุนการสร้าง 

 แลุ่ะพัฒนาศักยภาพนักสร้างสุของค์์กรหร่อแกนนำานักสร้างสุขรุ�นใหม�ๆ การจััดทุำาฐานข้อม้ลุ่เพ่�อสนับัสนุนการทุำางานใน 

 ระดับัองค์์กร 

 

โดยม้ Working Model การทุำางานสร้างเสริมสุขภาพในองค์์กร มุ�งเน้นให้เกิดองค์์กรสุขภาวะ ทุ้�ให้ค์วามสำาคั์ญกับัการเปลุ้่�ยนแปลุ่ง 

พฤติิกรรมสุขภาพของวัยทุำางานในองค์์กร แลุ่ะการเปลุ้่�ยนแปลุ่งสังค์มแลุ่ะสิ�งแวดลุ้่อมในองค์์กร สนับัสนุนการเพิ�มข้ดค์วามสามารถุ 

ให้องค์์กรแลุ่ะบุัค์ลุ่ากรในองค์์กรภายใต้ิกรอบัแนวค์วามคิ์ดองค์์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ค์วามสุข 8 มิติิ (Happy 8) 

รวมถุ่งการพัฒนาองค์์ค์วามร้้ พัฒนาเค์ร่�องม่อ พัฒนาแกนนำา ผ�านการฝึึกอบัรม สร้างองค์์กรต้ินแบับัในการขับัเค์ลุ่่�อนงานสุขภาวะ 

ในองค์์กร โดยมุ�งหวังให้ค์นวัยทุำางานในองค์์กร  รวมถุ่งค์รอบัค์รัว ชุมชนแลุ่ะสังค์มของค์นในองค์์กรม้สุขภาวะทุ้�ด้ เกิดเค์ร่อข�าย

การสร้างเสริมสุขภาพ แลุ่ะร�วมกับัภาค้์ยุทุธศาสติร์ทัุ�งกระทุรวงสาธารณสุข กระทุรวงแรงงาน แลุ่ะกระทุรวงอุติสาหกรรม ผลัุ่กดัน 

ให้เกิดนโยบัายสาธารณะทุ้�เก้�ยวข้องกับัการสร้างเสริมคุ์ณภาพช้วิติของค์นในองค์์กร

/68 ภาค้์เค์ร่อข�าย (ฉ.) หมายถุ่ง ภาค้์ทุ้�เป็นหุ้นส�วนในการดำาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพร�วมกัน เพ่�อบัรรลุุ่ผลุ่ลัุ่พธ์ด้านสุขภาพติามทุ้�ได้ติกลุ่งร�วมกัน (ค้์�ม่อนิยามศัพท์ุของ สสส.)
/69 การขยายผลุ่ (ฉ.) หมายถุ่ง การนำาค์วามร้้ ผลุ่งาน ต้ินแบับั หร่อแนวปฏิิบััติิทุ้�ด้ ไปกำาหนดเป็นนโยบัาย หร่อใช้ในพ่�นทุ้�อ่�นๆ (ค้์�ม่อนิยามศัพท์ุของ สสส.)
/70 ภาค้์ยุทุธศาสติร์ (ฉ.) หมายถุ่ง บุัค์ค์ลุ่ กลุุ่�มบุัค์ค์ลุ่ องค์์กร หน�วยงาน ทุ้�ร�วมสนับัสนุนการดำาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. แลุ่ะภาค้์เค์ร่อข�าย ซ่ึ่�งม้บัทุบัาทุสำาคั์ญในการช้�นำาสังค์ม 
 กำาหนดทิุศทุาง หร่อม้บัทุบัาทุขับัเค์ลุ่่�อนนโยบัาย ทิุศทุางการพัฒนาประเทุศ (ค้์�ม่อนิยามศัพท์ุของ สสส.)



กา
รเ

ปลี่
ยน

แปลงสังคมและส่ิงแวดล้อมในองค์กร

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของวัย
ทํา

งา
น

องค์กร
สุขภาวะ

เพ่ิมขีดความสามารถให้แก่องค์กร
และบุคลากรในองค์กร

แนวคิดองค์กรสุขภาวะ
Happy workplace (Happy8)

องค์กรสุขภาวะ
Health Organization

คนวัยทํางานมีสุขภาวะ
ในการทํางานท่ีดี

ครอบครัว

นิสิต / นักศึกษา

พุทธบริษัทส่ี

ชุมชน

เพ่ือนร่วมงาน

ประชาชน

ผู้รับบริการ

นโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ในองค์กร (องค์กรสุขภาวะ)

นโยบายสาธารณะ

ผลักดันให้เกิดนโยบาย
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตในองค์กร

มอส., มาตราการด้านภาษีฝ่ายสาธารณสงเคราะห์

ของมหาเถรสมาคม

Network & Partnership
เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ

พัฒนาเคร่ืองมือ พัฒนาแกนนําผ่านการฝึกอบรม
สร้างองค์กรต้นแบบ พัฒนาองค์ความรู้

Health
Promotion in
Workplace

Quality of
Life & Safety &

Productivity

Productivity
and

Greenindustry

สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน/
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
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Working Model การทำางานสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร
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เป้าหมายการดำาเนินงาน  

ตัวชี�วัดหลัก 

1

3

5

2

4

ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะผลักดันัให้เกิด
นัโยบ�ย หรือม�ตรก�ร หรือแผนัปฏิบัติง�นั หรือ
แนัวทุ�งก�รดำ�เนิันัง�นัทุ่�สำนัับสำนุันัให้เกิดก�รขย�ย
ผลง�นัองค์กรสุำขภ�วะ จำ�นัวนั

ขับเคล่ือนการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรภายใต้
สถานการณ์โควิด-19 ร่วมกับภ�ค่องค์กรสุำขภ�วะ
จำ�นัวนัไม่น้ัอยกว่�

ชุดความรู้ นวัตกรรม การจัดการความรู้ท่ีใช้ขับเคล่ือนงานองค์กรสุขภาวะทุ่�ม่ก�รนัำ�ไปใช้ขย�ยผลในัองค์กร
จำ�นัวนัไม่น้ัอยกว่�

เกิดแนวทางการพัฒนากลไกสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร
อย่�งน้ัอย

โดยพัฒนั�ม�จ�ก กลไกศูนัย์สุำขภ�พด่วัยทุำ�ง�นั 
(Wellness Center) หรือ กลไกศูนัย์ประสำ�นัง�นั
สำ�ธิ�รณสำงเคร�ะห์ หรือ กลไกศูนัย์สำนัับสำนุันั
ก�รเร่ยนัรู้องค์กรสุำขภ�วะ

เกิดองค์กรต้นแบบหรือองค์กรนำาร่องในการ
ขยายฐานผู้ได้รับประโยชน์ด้านสุขภาวะวิถ่พุทุธิ
สู่ำชุมชนัและเครือข่�ยสุำขภ�วะภ�คประช�สัำงคม 
รวมกันัแล้ว จำ�นัวนัไม่น้ัอยกว่�

1 แนวทาง2 เร่ือง

500 องค์กร

5 เร่ือง

50 แห่ง

ตัวชี�วัดร่วม 
1. บ้ัรณาการการทุำางานกับัแผนค์วบัคุ์มยาส้บั เพ่�อสนับัสนุนให้วัดในเค์ร่อข�าย 150 แห�ง ม้การดำาเนินงานเพ่�อค์วบัคุ์มปัจัจััยเส้�ยง  

 (บุัหร้� สุรา การพนัน)

2. การพัฒนาชุดค์วามร้้สำาหรับัฝึึกอบัรมเจั้าหน้าทุ้�ค์วามปลุ่อดภัยวิชาช้พ (จัป.) โดยบั้รณาการร�วมระหว�างแผนค์วบัค์ุมยาส้บั  

 แผนการค์วบัค์ุมเค์ร่�องด่�มแอลุ่กอฮอลุ่์แลุ่ะสิ�งเสพติิด แผนการจััดการค์วามปลุ่อดภัยทุางถุนนแลุ่ะภัยพิบััติิ แผนปัจัจััย 

 เส้�ยงทุางสุขภาพ แผนส�งเสริมกิจักรรมทุางกาย แลุ่ะแผนอาหารเพ่�อสุขภาวะ เพ่�อพัฒนาชุดค์วามร้้แลุ่ะแนวทุางทุางการ 

 ส�งเสริมสุขภาวะองค์์กรในการขับัเค์ลุ่่�อนองค์์กรสุขภาวะ จัำานวน 1 หลัุ่กส้ติร
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วัตถุประสงค์  

1. สนับัสนุนให้องค์์กรม้นโยบัายสาธารณะ มาติรการ หร่อแผนงานเพ่�อสร้างเสริมสุขภาพ ทัุ�งในระดับัภาค้์ทุ้�กำากับัด้แลุ่ยุทุธศาสติร์ 

 แลุ่ะแติ�ลุ่ะองค์์กร

2. ส�งเสริมให้เกิดองค์์ค์วามร้้ งานวิชาการ ทุ้�สนับัสนุนการทุำางานสร้างเสริมสุขภาวะประเด็นติ�างๆในองค์์กร ติลุ่อดจันฐานข้อม้ลุ่ 

 องค์์กรสุขภาวะเพ่�อสนับัสนุนการดำาเนินงาน

3. สนับัสนุนการพัฒนาศักยภาพของภาค้์เค์ร่อข�าย แลุ่ะการสร้างเค์ร่อข�ายภายในแลุ่ะระหว�างกลุุ่�มองค์์กร

4. สนับัสนุนการพัฒนาสภาพแวดลุ้่อมทุ้�เอ่�อติ�อการสร้างเสริมสุขภาพ

5. สนับัสนุนการส่�อสาร ประชาสัมพันธ์เพ่�อการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์์กร

แนวทางการดำาเนินงาน 

แผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์์กรได้ดำาเนินการติามยุทุธศาสติร์การดำาเนินงานการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์์กร 4 ด้าน ดังน้�

1. สร้างเสริมศักยภาพเค์ร่อข�ายองค์์กรสุขภาวะ แลุ่ะสนับัสนุนนโยบัายด้านการสร้างเสริมคุ์ณภาพช้วิติขององค์์กรทุ้�เอ่�อติ�อการ 

 เป็นองค์์กรสุขภาวะ

2. สนับัสนุนการพัฒนาองค์์กรให้เป็นฐานทุ้�สามารถุรองรับัแนวคิ์ดแลุ่ะนวัติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะสำาหรับับุัค์ลุ่ากรในองค์์กร

3. ส�งเสริมการปรับัเปลุ้่�ยนพฤติิกรรมของค์นในองค์์กรให้ติระหนักถุ่งค์วามสำาคั์ญด้านการสร้างคุ์ณภาพช้วิติของบุัค์ลุ่ากรในองค์์กร 

 แลุ่ะการม้สุขภาพทุ้�ด้

4. สนับัสนุนนวัติกรรมทุางสังค์มเพ่�อสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์์กร

กลุ่มแผนงาน 

กลุ่มแผนงานการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรภาคสาธารณะ 
กลุุ่�มแผนงานน้�ม้เป้าประสงค์์ในการสนับัสนุนให้เกิดการเปลุ่้�ยนแปลุ่งพฤติิกรรมสุขภาพของค์นทุำางานในองค์์กรแลุ่ะเกิดการ 

เปลุ่้�ยนแปลุ่งสังค์มสิ�งแวดลุ่้อมในองค์์กรภาค์สาธารณะ อันไปประกอบัไปด้วย  บัุค์ลุ่ากร ค์รอบัค์รัวแลุ่ะผ้้รับับัริการในองค์์กร 

ข้าราชการ บัุค์ลุ่ากร ค์รอบัค์รัว กลุุ่�มนิสิตินักศ่กษาในมหาวิทุยาลุ่ัย พระสงฆ์ พุทุธบัริษัทุส้� แลุ่ะชุมชนทุ้�เก้�ยวข้องในองค์์กร 

พระพุทุธศาสนา ให้มุ�งไปส้�การเป็นองค์์กรสุขภาวะแลุ่ะเค์ร่อข�ายองค์์กรสุขภาวะทุ้�เข้มแข็ง เพ่�อเติร้ยมค์วามพร้อมองค์์กรให้เป็นฐาน 

รองรับังานประเด็นสุขภาวะของ สสส. พัฒนานวัติกรรมทุางสังค์มแลุ่ะองค์์เกิดค์วามร้้เพ่�อสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์์กร 

กลุ่มแผนงานการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรภาคเอกชน
กลุุ่�มแผนงานน้�ม้เป้าประสงค์์ในการสนับัสนุนให้เกิดการเปลุ่้�ยนแปลุ่งพฤติิกรรมสุขภาพของค์นทุำางานในองค์์กร แลุ่ะเกิดการ 

เปลุ้่�ยนแปลุ่งสังค์มสิ�งแวดลุ้่อมในองค์์กร ค์รอบัค์ลุุ่มบุัค์ลุ่ากร ค์รอบัค์รัว แลุ่ะชุมชนทุ้�เก้�ยวข้องในกลุุ่�มภาค์เอกชนทุ้�แสวงหากำาไร 

อันได้แก� สถุานประกอบัการ ภาค์อุติสาหกรรม การค้์าแลุ่ะบัริการ ทัุ�งขนาดใหญ� วิสาหกิจัขนาดกลุ่างแลุ่ะขนาดย�อม แลุ่ะกลุุ่�ม 

ภาค์เอกชนทุ้�ไม�แสวงหากำาไร เช�น องค์์กรพัฒนาเอกชน องค์์กรการกุศลุ่ หร่อองค์์กรสาธารณประโยชน์ ให้มุ�งไปส้�การเป็นองค์์กร 

สุขภาวะแลุ่ะเค์ร่อข�ายองค์์กรสุขภาวะทุ้�เข้มแข็ง เพ่�อเติร้ยมค์วามพร้อมองค์์กรให้เป็นฐานรองรับังานประเด็นสุขภาวะของ สสส.

พัฒนานวัติกรรมทุางสังค์มแลุ่ะองค์์เกิดค์วามร้้เพ่�อสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์์กร แลุ่ะสร้างค์วามยั�งย่นในการขับัเค์ลุ่่�อน 

การสร้างเสริมสุขภาวะในองค์์กร ด้วยการสนับัสนุนระบับัแลุ่ะกลุ่ไกร�วมกับัภาค์้ยุทุธศาสติร์หลุ่ัก เพ่�อผลุ่ักดันโยบัายสาธารณะ 

ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะแลุ่ะคุ์ณภาพช้วิติทุ้�ด้ของค์นทุำางานในทุุกมิติินำาไปส้�การปฏิิบััติิ แลุ่ะเกิดผลุ่อย�างเป็นร้ปธรรม
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ภาคีหลัก

กรมควบคุมโรค กรมสุำขภ�พจิต กรมอนั�มัย สำำ�นัักวิช�ก�รสำ�ธิ�รณสุำข กระทุรวงสำ�ธิ�รณสุำข 
กรมสำวัสำดิก�รและคุ้มครองแรงง�นั กระทุรวงแรงง�นั กรมส่ำงเสำริมอุตสำ�หกรรม กระทุรวงอุตสำ�หกรรม 

มห�เถรสำม�คม สำำ�นัักง�นัพระพุทุธิศ�สำนั�แห่งช�ติ มห�วิทุย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณ์ร�ชวิทุย�ลัย กลุ่มข้�ร�ชก�รพลเรือนั 
กระทุรวงทุรัพย�กรธิรรมช�ติและสิำ�งแวดล้อม สำำ�นัักง�นัเลข�ธิิก�รสำภ�ผู้แทุนัร�ษฎร ศ�ลปกครอง กรมเสำม่ยนัตร� 
สำำ�นัักง�นัปลัดกระทุรวงกล�โหม สำำ�นัักง�นัตำ�รวจแห่งช�ติ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทุย�ลัย มห�วิทุย�ลัยธิรรมศ�สำตร์ 
มห�วิทุย�ลัยเกษตรศ�สำตร์ มห�วิทุย�ลัยสุำโขทัุยธิรรม�ธิิร�ช มห�วิทุย�ลัยทัุกษิณ มห�วิทุย�ลัยร�ชมงคลธัิญบุร่ 
สำถ�บันัอ�ศรมศิลป์

สำภ�อุตสำ�หกรรมแห่งประเทุศไทุย สำภ�หอก�รค้�แห่งประเทุศไทุย สำม�คมก�รจัดก�รง�นับุคคลแห่งประเทุศไทุย 
กลุ่มอุตสำ�หกรรมไฟื้ฟ้ื้�อิเล็กทุรอนิักส์ำและโทุรคมนั�คมไทุย กลุ่มอุตสำ�หกรรมแฟื้ชั�นั กลุ่มอุตสำ�หกรรมบรรจุภัณฑ์์ 
กลุ่มอุตสำ�หกรรมเครื�องเรือนัและเฟื้อร์นิัเจอร์ สำม�คมผู้นัำ�ก�รเปล่�ยนัแปลงเพื�อพัฒนั�แรงง�นั สำถ�บันัวิจัยประช�กรและสัำงคม 
มห�วิทุย�ลัยมหิดล มห�วิทุย�ลัยบูรพ� มห�วิทุย�ลัยร�ชภัฏกำ�แพงเพชร มูลนิัธิิเสำถ่ยรธิรรมสำถ�นั 
มูลนิัธิิสำถ�บันัสิำ�งแวดล้อมไทุย มูลนิัธิิสำถ�บันัพัฒนั�ก�รเร่ยนัรู้ สำม�คมนัักสำร้�งสุำขภ�วะองค์กร 
และสำถ�นัประกอบก�รภ�คธุิรกิจ

ภาคี
กลุ่มองค์กร

ภาคสาธารณะ 

ภาคี
กลุ่มองค์กร
ภาคเอกชน

ภาคี
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ กลุ่มแผนงานการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรภาคสาธารณะ
กลุ่มแผนงานการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรภาคเอกชน
การพัฒนาและบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ
รวม

หน่วย : ล้านบาท
61.50
57.00

1.50
120.00

ทัุ�งน้� เพ่�อให้เกิดร้ปแบับัการสร้างเสริมสุขภาพแลุ่ะคุ์ณภาพช้วิติบุัค์ลุ่ากรวัยทุำางานในกลุุ่�มองค์์กร ทัุ�งภาค์สาธารณะแลุ่ะภาค์เอกชน 

ส�งผลุ่ให้เกิดการเปลุ่้�ยนแปลุ่งของพฤติิกรรมดแ้ลุ่สุขภาพของกลุุ่�มค์นวัยทุำางาน โดยงานสร้างเสริมสุขภาพของบัคุ์ลุ่ากรเป็นส�วน

หน่�งของนโยบัายพัฒนาบุัค์ลุ่ากรขององค์์กร แลุ่ะเป็นส�วนหน่�งของการเพิ�มผลุ่ผลิุ่ติขององค์์กร
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แผน 9
แผนส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย
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สถานการณ์์และแนวโน้มท่ี่�เก่�ยวข้้อง

การมีีกิจกรรมีทางกายไม่ีเพีียงพีอ (Physical inactivity) เป็็นหน่�งใน 5 ปั็จจัยเสีี่�ยงหลัักด้้านสุี่ขภาพี ที�นำาไป็ส่่ี่การเจ็บป่็วย แลัะ

เสีี่ยชีีวิตก่อนวัยอันควรจากกลุ่ัมีโรคไม่ีติด้ต่อ (Non-communicable Diseases : NCDs) ของทั�วโลักร่วมีกับการบริโภคเคร่�องด่้�มี 

แอลักอฮอล์ั ยาส่ี่บ อาหารที�ไม่ีเหมีาะสี่มีตามีหลัักโภชีนาการ แลัะการสัี่มีผััสี่กับมีลัพิีษทางอากาศ อันจะนำาไป็ส่่ี่การเกิด้ 5 โรค 

ได้้แก่ โรคหัวใจแลัะหลัอด้เลั่อด้ โรคมีะเร็ง โรคเบาหวาน โรคระบบทางเด้ินหายใจเร่�อรัง แลัะภาวะทางสีุ่ขภาพีจิต องค์การ 

อนามัียโลักระบุว่า ปั็จจุบันมีีป็ระชีากรโลักเสีี่ยชีีวิตจากการมีีกิจกรรมีทางกายไม่ีเพีียงพีอราวปี็ลัะ 3.2 ล้ัานคน หร่อป็ระมีาณร้อยลัะ 

5.5 ของป็ระชีากรโลัก แลัะมีีแนวโน้มีเพีิ�มีสี่่งข่�นเร่�อยๆ สี่ำาหรับป็ระเทศไทยมีีผั่้เสี่ียชีีวิตจากกลัุ่มีโรค NCDs ถึ่งร้อยลัะ 75 

หร่อป็ระมีาณ 320,000 คนต่อปี็ โด้ยการป็ระเมิีนความีส่ี่ญเสีี่ยทางเศรษฐกิจที�เกิด้ข่�นจากกลุ่ัมีโรคไม่ีติด้ต่อ ใน 4 กลุ่ัมีโรคหลััก 

(ไมี่รวมีภาวะทางสีุ่ขภาพีจิต) พีบว่ามีีมี่ลัค่าทั�งสี่ิ�น 198,512 ลั้านบาท หร่อคิด้เป็็นมี่ลัค่าถึ่ง 3,128 บาทต่อหัวป็ระชีากร 

หร่อคิด้เป็็นร้อยลัะ 2.2 ของผัลัิตภัณฑ์์มีวลัรวมีป็ระชีาชีาติ ซึ่่�งถึ้านับเฉพีาะป็ระเด้็นการขาด้กิจกรรมีทางกายจะคิด้เป็็นมี่ลัค่า 

การส่ี่ญเสีี่ย 5,977 ล้ัานบาท แต่หากนับจากภาวะอ้วนแลัะมีีนำ�าหนักเกิน ซ่ึ่�งสัี่มีพัีนธ์์กับการขาด้กิจกรรมีทางกายควบค่่กับการ 

บริโภคอาหารไมี่เหมีาะสี่มีจะคิด้เป็็นมี่ลัค่าการสี่่ญเสี่ีย 12,142 ลั้านบาท โด้ยการสี่่งเสี่ริมีให้ป็ระชีาชีนมีีกิจกรรมีทางกายที� 

เพีียงพีอมีีแนวโน้มีช่ีวยลัด้ความีส่ี่ญเสีี่ยชีีวิตจากโรคไม่ีติด้ต่อได้้ถ่ึง 11,129 รายต่อปี็ แลัะลัด้ต้นทุนค่ารักษาพียาบาลัได้้ถ่ึง 5,977 

ล้ัานบาท

การมีกีิจกรรมีทางกายที�เพีียงพีอมีีความีสี่ำาคัญอย่างยิ�ง โด้ยองค์การอนามีัยโลักแนะนำาว่า ป็ระชีากรที�มีีอายุตั�งแต่ 18 ป็ีข่�นไป็  

ควรมีีกิจกรรมีทางกายระดั้บป็านกลัางอย่างน้อย 150-300 นาทีต่อสัี่ป็ด้าห์ หร่อระดั้บหนักอย่างน้อย 75-150 นาทีต่อสัี่ป็ด้าห์ 

ขณะที�ป็ระชีากรวัยเด็้ก (อายุ 5-17 ปี็) ควรมีีกิจกรรมีทางกายระดั้บป็านกลัางถ่ึงหนักอย่างน้อยเฉลีั�ย 60 นาทีต่อวัน 

 

เด้็กทารกแลัะเด้็กป็ฐมีวัย (อายุ 0-4 ป็ี) ควรมีีกิจกรรมีทางกายหลัากหลัายป็ระเภทในทุกระด้ับความีเข้มีข้น โด้ยที�เด้็กทารก 

(อายุตำ�ากว่า 1 ปี็) ควรมีีกิจกรรมีทางกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวันในท่าควำ�า เด็้กป็ฐมีวัย (อายุ 1-2 ปี็) ควรมีีกิจกรรมีทางกายอย่างน้อย 

180 นาทีต่อวัน แลัะเด็้กป็ฐมีวัย (อายุ 3-4 ปี็) ควรมีีกิจกรรมีทางกายอย่างน้อย 180 นาทีต่อวัน โด้ยมีีกิจกรรมีทางกายระดั้บ 

ป็านกลัางถ่ึงหนักอย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน กิจกรรมีทางกายที�เพีียงพีอส่ี่งผัลัดี้ทั�งในมิีติของการป้็องกันโรคแลัะการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ข

ภาพี จ่งนับเป็็นปั็จจัยที�สี่ำาคัญต่อการยกระดั้บการมีีสุี่ขภาวะของป็ระชีากรในสัี่งคมี เริ�มีตั�งแต่ป็ระชีากรช่ีวงวัยเด็้ก การมีีกิจกรรมี 

ทางกายสี่ามีารถึส่ี่งเสี่ริมีพัีฒนาการทางด้้านสี่มีองที�ส่ี่งผัลัต่อการรับร้่ ความีจำา แลัะสี่มีาธิ์ จ่งมีีความีสัี่มีพัีนธ์์เชิีงบวกกับผัลัสัี่มีฤทธิ์� 

ด้้านวิชีาการ ทักษะการร้่คิด้เชิีงบริหาร (Executive Function: EF) ส่ี่งเสี่ริมีพัีฒนาการด้้านอารมีณ์แลัะจิตใจ (ลัด้ภาวะซ่ึ่มีเศร้า) 

ส่ี่งเสี่ริมีทักษะในการเข้าสัี่งคมี ตลัอด้จนส่ี่งผัลัดี้อย่างชัีด้เจนต่อความีแข็งแรงของระบบหัวใจแลัะป็อด้ กระด่้กแลัะกล้ัามีเน่�อ ทำา

ให้ร่างกายมีีความีแข็งแรงแลัะคล่ัองแคล่ัว ในขณะเดี้ยวกันยังช่ีวยลัด้ความีเสีี่�ยงในการเป็็นโรคอ้วนแลัะโรคไม่ีติด้ต่อในอนาคต 

ป็ระชีากรวัยทำางาน การมีีกิจกรรมีทางกายที�เพีียงพีอจะช่ีวยให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทำางานอย่างมีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพี สี่ามีารถึช่ีวย 

ป้็องกันแลัะลัด้ความีเสีี่�ยงในการเกิด้โรคหลัายชีนิด้ ทั�งโรคติด้ต่อ แลัะโรคไม่ีติด้ต่อ ทั�งช่ีวยให้สุี่ขภาพีจิตดี้ ทำาให้สี่ามีารถึลัด้อาการ 

วิตกกังวลัแลัะภาวะซ่ึ่มีเศร้า รวมีถ่ึงภาวะเครียด้จากการทำางาน 

 

กลุ่ัมีป็ระชีากรวัยส่ี่งอายุ กิจกรรมีทางกายนับเป็็นเคร่�องม่ีอสี่ำาคัญที�จะช่ีวยขยายช่ีวงของการมีีสุี่ขภาวะที�ดี้ ทำาให้ผ้่ัส่ี่งอายุด้ำาเนิน

ชีีวิตป็ระจำาวันได้้อย่างเป็็นป็กติ สี่ามีารถึชี่วยเหลั่อตนเองได้้ ทั�งยังป็้องกันการหกลั้มีแลัะการบาด้เจ็บจากการหกลั้มีในการทำา 

กิจกรรมีในชีีวิตป็ระจำาวันอันอาจนำาไป็สี่่่ภาวะการป็่วยแบบติด้เตียง สี่ำาหรับในกลัุ่มีผั่้สี่่งอายุที�เป็็นโรคไมี่ติด้ต่อแลั้ว กิจกรรมี 
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ทางกายยังสี่ามีารถึช่ีวยบรรเทาอาการเจ็บป่็วยจากโรค ส่ี่งเสี่ริมีให้เกิด้สุี่ขภาพีจิตที�ดี้ ลัด้ภาวะซ่ึ่มีเศร้าแลัะความีเครียด้ เกิด้การมีี 

ป็ฏิิสัี่มีพัีนธ์์กับผ้่ัอ่�นจากเข้าร่วมีกิจกรรมีทางสัี่งคมีด้้วย

ผัลัจากการติด้ตามีแลัะเฝ้้าระวังสี่ถึานการณ์กิจกรรมีทางกายระด้ับป็ระเทศตลัอด้ชี่วง 9 ป็ีที�ผั่านมีา โด้ยสี่ถึาบันวิจัยป็ระชีากร 

แลัะสัี่งคมี มีหาวิทยาลััยมีหิด้ลั ร่วมีกับ สี่สี่สี่. แลัะกระทรวงสี่าธ์ารณสุี่ข แสี่ด้งให้เห็นว่า ในภาพีรวมีระดั้บป็ระเทศ ทิศทางการมีี

กิจกรรมีทางกายของป็ระชีากรไทยมีีแนวโน้มีเพิี�มีข่�นอย่างต่อเน่�อง อัตราการเพิี�มีข่�นเฉลีั�ยปี็ลัะป็ระมีาณร้อยลัะ 1.03 โด้ยเฉลีั�ย 

เพิี�มีข่�น ค่อ จากร้อยลัะ 66.3 ในปี็ 2555 (ปี็ฐานของการสี่ำารวจ) เพิี�มีข่�นเป็็นร้อยลัะ 74.6 ในปี็ 2562 (ก่อนสี่ถึานการณ์โควิด้-19) 

อย่างไรก็ตามี ในช่ีวงการแพีร่ระบาด้ของโควิด้-19 ในปี็ 2563 ด้้วยข้อจำากัด้ในการใช้ีชีีวิตดั้งที�เคยเป็็นตามีป็กติ ส่ี่งผัลัให้ระดั้บ 

การมีีกิจกรรมีทางกายที�เพีียงพีอของคนไทยในภาพีรวมี ลัด้ลังเหล่ัอเพีียงร้อยลัะ 55.5 (ข้อม่ีลั เด่้อนมีีนาคมี 2563) แลัะอย่่ที�ร้อยลัะ 

65.3 (ข้อม่ีลั เด่้อนธั์นวาคมี ปี็ 2563)

 

ขณะเดี้ยวกัน เม่ี�อพิีจารณาสี่ถึานการณ์พีฤติกรรมีเน่อยนิ�งของป็ระชีากรไทย จะพีบว่าในช่ีวงปี็ 2555-2563 พีฤติกรรมีเน่อยนิ�ง

ของป็ระชีากรไทยมีีการแกว่งตัวข่�นลังอย่่เหน่อค่าเป้็าหมีายชีาติ ตามีแผันการส่ี่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกายชีาติ พี.ศ. 2561-2573 ที� 

13 ชัี�วโมีงต่อวันมีาโด้ยตลัอด้ แลัะยิ�งเพิี�มีข่�นส่ี่งสุี่ด้ในช่ีวงปี็ 2563 ที�มีีการแพีร่ระบาด้ของโควิด้-19 อย่ที่� 14 ชัี�วโมีง 32 นาทีต่อวัน 

ซึ่่�งอย่่ในระด้ับสี่่งกว่าป็กติค่อนข้างมีาก หลัักฐานย่นยันที�ชีัด้เจนค่อ อัตราการใชี้อินเทอร์เน็ตจากทุกเคร่อข่ายในป็ระเทศไทย 

ในช่ีวงเวลัาดั้งกล่ัาวที�เพิี�มีข่�นถ่ึงร้อยลัะ 20 เม่ี�อเป็รียบเทียบกับช่ีวงป็กติ โด้ยกิจกรรมีที�ทำาเป็็นส่ี่วนใหญ่ ได้้แก่ 1) การใช้ีโทรศัพีท์ม่ีอถ่ึอ  

หร่อแท็บเล็ัตเพ่ี�อความีบันเทิง เช่ีน ด่้หนัง ลัะคร ฟัังเพีลัง เป็็นต้น 2) การด่้ทีวี 3) การนั�งทำางาน นั�งป็ระชุีมี หร่อนั�งเรียน ทั�งแบบป็กติ 

แลัะแบบออนไลัน์ แลัะจากการสี่ำารวจพีบว่าพีฤติกรรมีเน่อยนิ�งเม่ี�อลัด้ลังจะลัด้ลังครั�งลัะป็ระมีาณ 10-20 นาที แต่เพิี�มีข่�นจะเพิี�มี 

ครั�งลัะ 30-40 นาที ซ่ึ่�งเป็็นร่ป็แบบของการถึอยลัด้แล้ัวพุ่ีงส่ี่งข่�นเพ่ี�อเพิี�มีค่าเฉลีั�ยเคล่ั�อนที� (Moving average) นั�นหมีายความีว่า 

ภายใน 10 ปี็ข้างหน้า ระยะเวลัาเฉลีั�ยพีฤติกรรมีเน่อยนิ�งของคนไทยอาจเพิี�มีส่ี่งข่�นถ่ึง 15 ชัี�วโมีง ซ่ึ่�งอาจจะนำามีาส่่ี่อุบัติการณ์ 

ของโรค NCDs ในป็ระเทศไทยมีากยิ�งข่�น

 

อย่างไรก็ตามี แม้ีผัลัจากการด้ำาเนินงานในช่ีวงที�ผ่ัานมีา (ระหว่างปี็ 2555-2562) จะแสี่ด้งให้เห็นแนวโน้มีเชิีงบวกแลัะทิศทางที� 

เหมีาะสี่มีในแง่การกำาหนด้ยุทธ์ศาสี่ตร์ด้้านการส่ี่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกาย โด้ยพิีจารณาจากระดั้บการมีีกิจกรรมีทางกายที�เพีียงพีอ 

ของป็ระชีากรทุกกลัุ่มีวัยอย่่ในระด้ับที�สี่่งเกินกว่าร้อยลัะ 70 นับเป็็นหน่�งในผัลัสี่ำาเร็จของการด้ำาเนินงานอย่างต่อเน่�องของแผัน 

แลัะภาคีเชิีงยุทธ์ศาสี่ตร์ที�ร่วมีกันผัลัักดั้นกิจกรรมีตามีแผันงานกระทั�งเกิด้เป็็นผัลัลััพีธ์์ทางพีฤติกรรมีสุี่ขภาพีที�ส่ี่งเสี่ริมีการมีีสุี่ขภาวะ 

ที�ดี้อย่างยั�งย่นในระยะยาว ทว่าจากสี่ถึานการณ์ที�ไม่ีเอ่�ออำานวยทั�งในแง่ของมีลัภาวะทางอากาศจากฝุ่้นลัะออง PM 2.5 ในช่ีวง 

ป็ลัายป็ี 2562 รวมีถ่ึงการแพีร่ระบาด้ของโรคโควิด้-19 ที�สี่่งผัลักระทบต่อการด้ำาเนินชีีวิตของป็ระชีากรตั�งแต่ชี่วงต้นป็ี 2563  

นับเป็็นอุป็สี่รรคที�สี่ำาคัญอย่างยิ�งต่อการป็รับเป็ลีั�ยนวิถีึชีีวิตแลัะการมีีกิจกรรมีทางกายของป็ระชีากรไทย โด้ยเฉพีาะอย่างยิ�งกิจกรรมี 

นันทนาการ การออกกำาลัังกายแลัะการเล่ันกีฬากลัางแจ้งอย่างหลีักเลีั�ยงไม่ีได้้

ในช่ีวงระหว่างสี่ถึานการณ์การแพีร่ระบาด้ของโรคโควิด้-19 สี่สี่สี่. แลัะภาคีทุกภาคส่ี่วน ทั�งภาครัฐ วิชีาการ แลัะภาคป็ระชีาสัี่งคมีต่างๆ  

ได้้เร่งด้ำาเนินการรณรงค์แลัะเผัยแพีร่ข้อมี่ลัข่าวสี่าร เพี่�อให้ป็ระชีาชีนมีีความีร่้ในการป็้องกันโรค สี่ามีารถึป็รับตัวในการด้ำาเนิน 

ชีีวิตอย่างมีีสุี่ขภาพี ตลัอด้จนส่ี่งเสี่ริมีการมีีกิจกรรมีทางกายที�บ้าน (Fit From Home) ด้้วยวิธี์การต่าง ๆ  โด้ยมีีป็ระชีาชีนถ่ึงร้อยลัะ 

82.8 ที�ได้้รับความีร้่ ข่าวสี่ารที�รณรงค์แลัะสี่นับสี่นุนโด้ย สี่สี่สี่. แลัะภาคี โด้ยเฉพีาะกลุ่ัมีป็ระชีาชีนที�ได้้มีีการรับข้อม่ีลั ข่าวสี่าร 

แนวทางการมีีกิจกรรมีทางกายที�บ้าน จะมีีกิจกรรมีทางกายที�เพีียงพีอมีากกว่ากลัุ่มีป็ระชีาชีนที�ไมี่ได้้รับข่าวสี่ารถึ่ง 1.445 เท่า  

(ข้อม่ีลัการสี่ำารวจพีฤติกรรมีการมีีกิจกรรมีทางกาย แลัะพีฤติกรรมีอ่�นในสี่ถึานการณ์การระบาด้ของโรคโควิด้-19 โด้ยศ่นย์พัีฒนา 

องค์ความีร้่ด้้านกิจกรรมีทางกายป็ระเทศไทย (ทีแพีค) 



ชาย
หญิง
รวม

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

71.9 73.3 71.8
75.8 75.0 76.4 78.2 77.2
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การม่กิจกรรมที่างกายเพ่ียงพีอข้องประชากรไที่ย 
โดย ศููนย์พัีฒนาองค์์ค์วามรู้ด้านกิจกรรมที่างกายประเที่ศูไที่ย (ท่ี่แพีค์)

ระยะเวลาเนือยนิ�งต่่อวันข้องประชากรไที่ย 
โดย ศููนย์พัีฒนาองค์์ค์วามรู้ด้านกิจกรรมที่างกายประเที่ศูไที่ย (ท่ี่แพีค์)

ค์วามสอดค์ล้องกับแผนระดับสากลและระดับชาติ่

แผันส่ี่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกาย สี่นับสี่นุนการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีตามีเป้็าหมีายการพัีฒนาที�ยั�งย่น  (Sustainable Development  

Goals: SDGs) ซ่ึ่�งการส่ี่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกายจะส่ี่งผัลัโด้ยตรงต่อเป้็าหมีายที� 3 ค่อ การมีีสุี่ขภาพีแลัะความีเป็็นอย่่ที�ดี้สี่ำาหรับ 

คนในทุกวัย (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) โด้ยเฉพีาะเกณฑ์์การลัด้อัตราตายก่อน 

วัยอันควรจากโรคไมี่ติด้ต่อ โด้ยเน้นการป็้องกันแลัะลัด้ความีรุนแรงของโรคแลัะการสี่นับสี่นุนสีุ่ขภาพีจิตแลัะความีเป็็นอย่่ที�ด้ี 

ภายในปี็ 2573 นอกจากนี�ยังมีีส่ี่วนสี่นับสี่นุน เป้็าหมีายที� 2: ยุติความีหิวโหย บรรลุัความีมัี�นคงทางอาหารแลัะยกระดั้บโภชีนาการ 

แลัะส่ี่งเสี่ริมีเกษตรกรรมีที�ยั�งย่น (End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable  

agriculture) ในส่ี่วนของการร่วมีสี่นับสี่นุนเกณฑ์์พัีฒนาการสี่มีวัยของเด็้กเพ่ี�อให้บรรลุัเป้็าหมีาย เป้็าหมีายที� 11 ในเร่�องการทำา

ให้เมี่องแลัะการอย่่อาศัยมีีความีป็ลัอด้ภัย มีีภ่มีิต้านทานแลัะยั�งย่น ซึ่่�งสี่นับสี่นุนในสี่่วนเกณฑ์์ของการจัด้การที�อย่่อาศัย 

ในชุีมีชีนแออัด้เม่ีองให้เข้าถ่ึงสุี่ขภาวะ แลัะความีพ่ีงพีอใจในการเข้าถ่ึงขนส่ี่งสี่าธ์ารณะ
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ความีเช่ี�อมีโยงกับแผันป็ฏิิบัติการส่ี่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกายระดั้บโลัก (Global Action Plan on Physical Activity: GAPPA) 

ขององค์การอนามัียโลักใน 4 กลัยุทธ์์หลััก ค่อ (1) การสี่ร้างบรรทัด้ฐานสัี่งคมีกระฉับกระเฉง (Active society) (2) การสี่ร้างสี่ภาพี 

แวด้ล้ัอมีที�เอ่�อต่อการมีีกิจกรรมีทางกาย (Active environment) (3) การสี่ร้างโอกาสี่ต่อการมีีกิจกรรมีทางกาย (Active people) 

แลัะ (4) การสี่ร้างระบบสี่นับสี่นุนที�เอ่�อต่อการมีีกิจกรรมีทางกาย (Active system) 

ความีสี่อด้คล้ัองกับนโยบายระดั้บชีาติ ได้้แก่ แผันการส่ี่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกายระดั้บชีาติ พี.ศ. 2561-2573 ที�มีีแนวทาง (1) ส่ี่งเสี่ริมี 

กิจกรรมีทางกายทุกกลุ่ัมีวัย (2) ส่ี่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกายทุกพ่ี�นที� แลัะ (3) พัีฒนาระบบสี่นับสี่นุน ที�มีีความีสี่อด้คล้ัองกับรัฐธ์รรมีน่ญ 

แห่งราชีอาณาจักรไทย พี.ศ.2560 ยุทธ์ศาสี่ตร์ชีาติ 20 ป็ี (พี.ศ.2560-2579) ซึ่่�งเป็็นแผันหลัักของการพีัฒนาป็ระเทศแลัะ 

เป้็าหมีายของการพัีฒนาที�ยั�งย่น รวมีทั�งการป็รับโครงสี่ร้างป็ระเทศไทย 4.0

 

ในปี็ พี.ศ.2563 องค์การอนามัียโลักเสี่นอแนวทางการลังทุนเพ่ี�อส่ี่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกาย 8 ด้้าน ได้้แก่ (1) โป็รแกรมีเต็มีร่ป็แบบ 

ของโรงเรียนในการส่ี่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกาย (2) การสัี่ญจรที�เอ่�อต่อการใช้ีชีีวิตอย่างกระฉับกระเฉงสี่ำาหรับป็ระชีากรทุกกลุ่ัมีวัย 

(3) ผัังเมีอ่งที�เอ่�อต่อการมีกีิจกรรมีทางกายแลัะนันทนาการ (4) ผั่้เชีี�ยวชีาญด้้านสีุ่ขภาพีให้ความีสี่ำาคัญแลัะใชี้กิจกรรมีทางกาย 

เพ่ี�อส่ี่งเสี่ริมีสุี่ขภาพีที�ดี้ (5) การส่ี่�อสี่ารรณรงค์สี่ร้างวัฒนธ์รรมีกิจกรรมีทางกายในชีีวิตป็ระจำาวัน (6) การส่ี่งเสี่ริมีกิจกรรมีกีฬา 

ระด้ับสี่ากลัแลัะกิจกรรมีมีวลัชีนเพี่�อการสี่่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกาย (7) การสี่่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกายในสี่ถึานที�ทำางาน แลัะ (8)  

การจัด้การสี่ภาพีแวด้ลั้อมีในชีุมีชีนให้ป็ระชีาชีนเข้าถึ่งการสี่่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกายได้้อย่างเท่าเทียมีแลัะทั�วถึ่ง ซึ่่�งทั�งหมีด้ 

มีีความีสี่อด้รับแลัะสี่นับสี่นุนกัน โด้ยแผันสี่่งเสี่รมิีกิจกรรมีทางกาย สี่ำานักงานกองทุนสี่นับสี่นุนการสี่ร้างเสี่รมิีสีุ่ขภาพี ได้น้ำามีา 

พัีฒนาเป็็นแนวทางกลัยุทธ์์ของแผันตามีเป้็าหมีายในการส่ี่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกายแลัะลัด้พีฤติกรรมีเน่อยนิ�ง ระยะ 10 ปี็ แลัะ 3 ปี็ 

จุดเน้นข้องแผน

การจัด้ทำาแผันหลัักระยะ 3 ปี็ (พี.ศ. 2565 - 2567) ของแผันส่ี่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกาย มีีการกำาหนด้ทิศทางการด้ำาเนินงานให้เป็็น 

ไป็ตามีทิศทางแลัะเป้็าหมีาย ระยะ 10 ปี็ (พี.ศ. 2565-2574) ของ สี่สี่สี่. แลัะสี่อด้คล้ัองกับยุทธ์ศาสี่ตร์ระดั้บชีาติ พีร้อมีทั�งจาก 

สี่ถึานการณ์ป็ัจจุบัน ที�ป็ระชีากรไทยทุกกลัุ่มีวัยมีีระด้ับการมีกีิจกรรมีทางกายที�เพีียงพีอลัด้ลัง ร่วมีกับพีฤติกรรมีเน่อยนิ�งส่ี่งข่�น 

แผันส่ี่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกายในช่ีวง 3 ปี็ (2565-2567) จ่งมีีเป้็าหมีายที�สี่ำาคัญเพ่ี�อพีลิักฟ้ั�นระดั้บการมีีกิจกรรมีทางกายของคน 

ไทยทุกช่ีวงวัยแลัะทุกระดั้บให้กลัับค่นมีาโด้ยกำาหนด้ค่าเป้็าหมีายในการทำางานอ้างอิงตามีค่าเป้็าหมีายทั�งในระดั้บชีาติ แลัะนานาชีาติ 

ตามีข้อตกลังที�ป็ระเทศไทยตกลังไว้ในสี่นธิ์สัี่ญญาแลัะแผันเชิีงยุทธ์ศาสี่ตร์ต่างๆ  โด้ยมุ่ีงเน้นการทำางานให้มีีความีสี่อด้คล้ัองแลัะ 

สี่นับสี่นุนการป็รับตัวต่อชีีวิตวิถีึใหม่ีของป็ระชีาชีนท่ามีกลัางการระบาด้ของโรคโควิด้-19 ในปั็จจุบัน แลัะเตรียมีพีร้อมีส่่ี่การใช้ีชีีวิต 

อย่างมีีสุี่ขภาพีที�ดี้ในอนาคต โด้ยกำาหนด้จุด้เน้นการด้ำาเนินงานของแผัน ดั้งรายลัะเอียด้ต่อไป็นี� 
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1.	 รณรงค์์แนวทางการมีีกิจกรรมีทางกายของค์นทุกกลุุ่�มีวัยในยุค์	Next	Normal โด้ยเน้นความีร่วมีม่ีอในการพัีฒนาแนวทาง  

 หร่อร่ป็แบบการมีีกิจกรรมีทางกายในยุค Next Normal เพี่�อเผัยแพีร่ให้เกิด้การทำากิจกรรมีเพี่�อสีุ่ขภาพีของคนทุกลัุ่มีวัย  

 โด้ยเฉพีาะการจุด้ป็ระกายให้เกิด้วัฒนธ์รรมีของการใช้ีชีีวิตที�กระฉับกระเฉงโด้ยเริ�มีจากครอบครัว

2.	 สร้างการรับร้้กิจกรรมีทางกายในระดัับสาธารณะ โด้ยเน้นการสี่ร้างการรับร้่กิจกรรมีทางกายในยคุ Next Normal ในระดั้บ 

 สี่าธ์ารณะเพ่ี�อเพิี�มีความีร้่ ความีตระหนัก แลัะการกระตุ้นพีฤติกรรมีของกลุ่ัมีเป้็าหมีายให้ด้ำาเนินชีีวิตด้้วยความีกระฉับกระเฉง 

3.	 สร้างมีหกรรมีสุขภาพออนไลุ่น์ให้เกิดัข้�นแลุ่ะต่�อยอดัในอนาค์ต่ โด้ยเน้นการพัีฒนากิจกรรมี ส่ี่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกายเม่ี�อ 

 อย่่ที�บ้าน แลัะการส่ี่�อสี่ารเพ่ี�อให้ความีร้่ สี่ร้างความีตระหนักแลัะความีสี่ำาคัญของกิจกรรมีทางกาย หร่อแม้ีกระทั�งแคมีเป็ญใน 

 การสี่ร้างแรงจ่งใจให้มีีกิจกรรมีทางกายเพี่�อสีุ่ขภาพีที�ด้ี เพี่�อสี่อด้คลั้องกับชีีวิตวิถึีใหมี่แลัะกระตุ้นให้กลัุ่มีคนทุกวัยมีีระด้ับ 

 กิจกรรมีทางกายที�เพีียงพีอ

4.	 ส�งเสริมีกิจกรรมีทางกายในกลุุ่�มีเด็ักวัยเรียนทั�งในบ้าน	โรงเรียน	ชุุมีชุนอย�างมีีคุ์ณภาพ/ปลุ่อดัโรค์/ปลุ่อดัภัย โด้ยจุด้เน้น 

 ที�สี่ำาคัญค่อการสี่นับสี่นุนให้เกิด้ความีร่วมีม่ีอแลัะการวางรากฐานด้้านนโยบาย กลัยุทธ์์ ของสี่ถึานศ่กษา แลัะศ่นย์พัีฒนาเด็้กเล็ัก  

 เพ่ี�อส่ี่งเสี่ริมีให้นักเรียนหร่อแม้ีกระทั�งเด็้กเล็ักตำ�ากว่า 5 ปี็ ได้้มีีโอกาสี่ในการมีีกิจกรรมีทางกายทั�งแบบมีีโครงสี่ร้างแลัะไม่ีมีี 

 โครงสี่ร้าง พัีฒนางานวิจัย/องค์ความีร้่นวัตกรรมี การรณรงค์ส่ี่�อสี่าร แลัะเคร่�องม่ีอวัด้ผัลั รวมีไป็ถ่ึงการลัด้พีฤติกรรมีเน่อยนิ�ง

5.	 ส�งเสริมีกิจกรรมีทางกายในกลุุ่�มีเสี�ยง/กลุุ่�มีที�มีีการเค์ลุ่่�อนไหวน้อย	แลุ่ะกลุุ่�มีเปราะบาง โด้ยใช้ีชุีมีชีนเป็็นฐาน แลัะเน้นแลัะ 

 ผัลัักดั้นให้เกิด้การวางรากฐานแลัะการขยายผัลั ทั�งการจัด้สี่ภาพีแวด้ล้ัอมีในชุีมีชีน มีีการอบรมี พัีฒนา แลัะการให้คำาป็ร่กษา 

 ของผ้่ัเชีี�ยวชีาญด้้านสุี่ขภาพี Medical Lifestyle (Health Care) ที�เน้นการให้กิจกรรมีทางกายเป็รียบเสี่ม่ีอนยาในการป้็องกัน 

 แลัะแก้ไขปั็ญหาสุี่ขภาพีของกลุ่ัมีเป้็าหมีาย

6.	 ส�งเสริมีกิจกรรมีทางกาย/ลุ่ดัพฤติ่กรรมีเน่อยนิ�งในสถานประกอบการ โด้ยเน้นการส่ี่งเสี่ริมีให้พีนักงาน/บุคลัากร ในหน่วยงาน 

 ได้้มีีโอกาสี่ในการมีีกิจกรรมีทางกายอย่างเพีียงพีอ ส่ี่งเสี่ริมีให้เกิด้วัฒนธ์รรมีด้้านสุี่ขภาพี รับร้่ถ่ึงป็ระโยชีน์ของกิจกรรมีทาง 

 กาย เกิด้การด้ำาเนินการในการสี่ร้างพ่ี�นที�ที�เอ่�อต่อการมีีกิจกรรมีทางกาย แลัะมีีโป็รแกรมีส่ี่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกายตามีสี่ถึานที� 

 ต่างๆ ผ่ัานการด้ำาเนินงานด้้านนโยบายของผ้่ับริหารแลัะผ้่ัที�มีีส่ี่วนเกี�ยวข้องในการกำาหนด้นโยบายขององค์กร

7.	 พัฒนาแลุ่ะขยายผลุ่ต้่นแบบเม่ีองสุขภาวะเพ่�อรองรับวิถีชีุวิต่ใหมี�	 โด้ยเน้นการสี่ร้างความีร่วมีม่ีอกับภาคีแลัะหน่วยงานที� 

 เกี�ยวข้อง เพ่ี�อขยายผัลัต้นแบบ ผัลัักดั้นให้เกิด้นโยบายหร่อแผันป็ฏิิบัติการอย่างเป็็นร่ป็ธ์รรมีเพ่ี�อวางรากฐานของเม่ีองสุี่ขภาวะ  

 เช่ีน การป็รับป็รุงทางเดิ้นเท้า ระบบขนส่ี่งสี่าธ์ารณะ โด้ยด้ำาเนินการจัด้สี่รรให้โรงเรียน สี่ถึานบริการ สี่วนสี่าธ์ารณะ พ่ี�นที� 

 สัี่นทนาการ แลัะสี่ถึานที�ทำางาน มีีถึนนที�เช่ี�อมีต่อกัน สี่ามีารถึเดิ้นแลัะปั็�นจักรยานไป็ยังจุด้หมีาย หร่อเอ่�อให้ป็ระชีาชีนใช้ีชีีวิต 

 อย่างกระฉับกระเฉง แลัะป็ลัอด้ภัย

8.	 พัฒนาระบบสนับสนุน	 แลุ่ะนวัต่กรรมีเพ่�อส�งเสริมีกิจกรรมีทางกายอย�างต่�อเน่�อง	 โด้ยมีีระบบเฝ้้าระวังสี่ถึานการณ์  

 ฐานข้อม่ีลั ระบบสี่ารสี่นเทศ ด้้านกิจกรรมีทางกายแลัะพีฤติกรรมีทางสุี่ขภาพีในมิีติที�เกี�ยวข้อง เพ่ี�อสี่นับสี่นุนกระบวนการ 

 ค้นหาป็ระเด็้น การออกแบบ แลัะตัด้สิี่นใจเชิีงนโยบาย กลัไกผัลัักดั้นให้เกิด้นโยบาย มีาตรการหร่อกลัไกขยายผัลันโยบาย  

 รวมีถ่ึงการติด้ตามีแลัะป็ระเมิีนผัลัการทำางานตามีตัวชีี�วัด้ เพ่ี�อให้การด้ำาเนินงานนั�นแม่ีนยำาตรงกับเป้็าหมีายที�วางไว้
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ตั่วช่�วัดร่วม
1. เกิด้กลัไกบริหารจัด้การกลัางเพ่ี�อพัีฒนาชุีด้ความีร้่ เคร่�องม่ีอสี่นับสี่นุนการด้ำาเนินงาน บริหารจัด้การเคร่อข่าย สี่ำาหรับการ 

 ส่ี่งเสี่ริมีการมีีวิถีึชีีวิตสุี่ขภาวะทั�ง 4 มิีติ แลัะสี่นับสี่นุนการทำางานเชิีงพ่ี�นที� องค์กร กลุ่ัมีป็ระชีากร แลัะระบบบริการสุี่ขภาพี

2. เกิด้ชุีด้ความีร้่ เคร่�องม่ีอสี่นับสี่นุนการด้ำาเนินงาน บริหารจัด้การเคร่อข่ายเพ่ี�อสี่นับสี่นุนการกระจายโอกาสี่ในระดั้บพ่ี�นที�ผ่ัาน 

 โครงการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีที�มุ่ีงผัลัลััพีธ์์การป็รับเป็ลีั�ยนพีฤติกรรมีสุี่ขภาวะ (Healthy Lifestyle)

เป้าหมายการดำาเนินงาน  

สัี่ด้ส่ี่วนป็ระชีากรกลุ่ัมีเป้็าหมีายที�เข้าร่วมีกิจกรรมีกับ สี่สี่สี่. แลัะภาคีเคร่อข่าย มีีกิจกรรมีทางกายเพีียงพีอเพิี�มีข่�น

ตั่วช่�วัดหลัก 

1

3

5

2

4

เกิดฐานข้้อมูลการจัดการองค์์ค์วามรู้ 
และพืี�นท่ี่�สุข้ภาวะต้่นแบบท่ี่�ม่ีการจััดรูปแบบ
ให้้เห้มีาะสมีกับกลุ่่�มีเป้าห้มีาย อย�างน้้อย
 

เกิดกลไกการขั้บเค์ลื�อนและประเมินผล
ตามีแผน้ส�งเสริมีกิจักรรมีที่างกาย 
พี.ศู.2561-2573

เกิดค์วามร่วมมือกับภาค่์เค์รือข่้ายหลักในการพัีฒนากิจกรรมรณ์รงค์์ เพ่ื่�อให้้ประชาชน้ใน้ระดับสาธารณะ ตระห้นั้ก 
แลุ่ะรับรู้ถึึงประโยชน์้ของกิจักรรมีที่างกาย ไมี�น้้อยกว่�า

เกิดการนำาใช้ประโยชน์จากฐานข้้อมูลต่่างๆ ข้องแผน 
เพ่ื่�อพัื่ฒน้า ห้ร่อขับเคลุ่่�อน้น้โยบาย อย�างน้้อย

เกิดต้่นแบบหรือรูปแบบในการส่งเสริมกิจกรรมที่าง
กายยุค์ Next Normal ใน้5 กลุ่่�มีเป้าห้มีาย ได้แก� 
เด็กเล็ุ่ก เด็กแลุ่ะเยาว่ชน้ วั่ยที่ำางาน้ ผู้สูงอาย่ 
แลุ่ะกลุ่่�มีเปราะบาง ท่ี่�ม่ีเคร่อข�ายน้ำาไปใช้
เผยแพื่ร�ห้ร่อขยายผลุ่ อย�างน้้อย 

1 กรณ่์1 ฐานข้้อมูล

ร้อยละ 50

5 รูปแบบ
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วัต่ถุประสงค์์

1. เพี่�อสี่่งเสี่ริมีความีร่้ ความีตระหนัก แลัะโอกาสี่เพี่�อให้บุคคลัทุกกลัุ่มีแลัะทุกชี่วงวัยได้้ตระหนักถึ่งการมีีกิจกรรมีทางกายที� 

 เพีียงพีอแลัะลัด้พีฤติกรรมีเน่อยนิ�งที�ส่ี่งผัลัต่อภาวะโรคไม่ีติด้ต่อ (NCDs) 

2. เพี่�อสี่ร้างค่านิยมีแลัะบรรทัด้ฐานของสี่ังคมีให้เห็นแลัะเข้าใจถึ่งป็ระโยชีน์ของการมีีกิจกรรมีทางกาย แลัะเกิด้การยกระด้ับ 

 ความีร่วมีม่ีอจากทุกภาคส่ี่วนในการด้ำาเนินงาน

3. เพ่ี�อส่ี่งเสี่ริมีสี่ร้างสี่ภาพีแวด้ล้ัอมีที�เอ่�อต่อการมีีกิจกรรมีทางกายสี่ำาหรับคนทุกกลุ่ัมีทุกช่ีวงวัย ให้มีีกิจกรรมีทางกายในวิถีึชีีวิตใหม่ี                                    

4. เพ่ี�อพัีฒนาระบบสี่นับสี่นุนการทำางานด้้านส่ี่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกายให้เกิด้ป็ระสิี่ทธิ์ภาพี

กลุ่มเป้าหมายและข้อบเข้ต่การดำาเนินงาน

สี่ามีารถึแบ่งกลุ่ัมีเป้็าหมีายออกเป็็น 2 กลุ่ัมี ดั้งนี� 

1.	 กลุุ่�มีเป้าหมีายต่ามีชุ�วงวัย	ได้้แก่ เด็้กแลัะเยาวชีน (ตำ�ากว่า 5 ปี็, 5-17 ปี็) วัยผ้่ัใหญ่ (18-59) ปี็ แลัะวัยผ้่ัส่ี่งอายุ (60 ปี็ข่�นไป็)  

 รวมีถ่ึงกลุ่ัมีป็ระชีากรที�มีีการเคล่ั�อนไหวน้อยแลัะหร่อกลุ่ัมีเป็ราะบาง อาทิ กลุ่ัมีผ้่ัป่็วยเร่�อรัง (NCDs) กลุ่ัมีคนพิีการ เป็็นต้น

2.	 กลุุ่�มีเป้าหมีายเชิุงพ่�นที�การดัำาเนินงาน	(Setting) ได้้แก่ บ้าน ลัะแวกบ้าน สี่ถึานศ่กษา สี่ถึานป็ระกอบการ ชุีมีชีน ศาสี่นสี่ถึาน  

 พ่ี�นที�สี่าธ์ารณะ พ่ี�นที�ย่านเม่ีอง แลัะพ่ี�นที�เสี่ม่ีอนออนไลัน์

แนวที่างดำาเนินงาน

1. การสี่นับสี่นุนภาคีภาคนโยบาย ภาคป็ระชีาสัี่งคมี แลัะภาควิชีาการในการเร่งรณรงค์ เพ่ี�อสี่ร้างการรับร้่ ความีเข้าใจ ความี 

 ตระหนัก แลัะการทราบถึ่งป็ระโยชีน์ของการมีีกิจกรรมีทางกายทั�งทางตรงแลัะทางอ้อมีเพี่�อให้เกิด้บรรทัด้ฐานของสี่ังคมีที� 

 กระฉับกระเฉงไม่ีเน่อยนิ�ง

2. การสี่่งเสี่ริมีแลัะทำางานร่วมีกับภาคีเชีิงยุทธ์ศาสี่ตร์ระด้ับกระทรวงเพี่�อยกระด้ับแนวทางการสี่่งเสี่รมิีกิจกรรมีทางกายในวิถึี 

 ชีีวิตแบบ Next Normal ในป็ระชีากรทุกกลุ่ัมี

3. การพัีฒนาแลัะขยายผัลัต้นแบบการส่ี่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกายในพ่ี�นที�ที�สี่อด้คล้ัองกับวิถีึชีีวิตของป็ระชีากรทุกกลุ่ัมีวัย เพ่ี�อให้ 

 เกิด้โอกาสี่ในการเข้าถ่ึงแลัะมีีป็ระสี่บการณ์ตรงในการมีีกิจกรรมีทางกายในระดั้บวิถีึชีีวิต

4. การสี่นับสี่นุนให้เกิด้การพัีฒนาระบบสี่นับสี่นุนการทำางานด้้านส่ี่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกายที�มีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพี ทั�งในแง่มิีติของฐาน 

 ข้อม่ีลั งานวิจัย นวัตกรรมี กลัไกการขับเคล่ั�อนนโยบาย รวมีถ่ึงการวิเคราะห์แลัะจัด้การความีเสีี่�ยงต่อการเป็ลีั�ยนแป็ลังแลัะ 

 อุบัติการณ์ในสัี่งคมี

 

 แนวทางการขับเค์ลุ่่�อนยุทธศาสต่ร์ของแผนส�งเสริมีกิจกรรมีทางกาย	ปี	พ.ศ.	2565	

 แผันส่ี่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกาย พัีฒนาแนวทางการขับเคล่ั�อนยุทธ์ศาสี่ตร์ให้มีีความีเหมีาะสี่มีแลัะรองรับกับชีีวิตวิถึีใหม่ีแบบ  

 Next Normal โด้ยกำาหนด้ให้มีี ยุทธ์ศาสี่ตร์ 3 Actives ข่�นเพ่ี�อเป็็นยุทธ์ศาสี่ตร์หลัักในการทำางานด้้านการส่ี่งเสี่ริมีกิจกรรมี 

 ทางกายร่วมีกับภาคีที�เกี�ยวข้อง โด้ยยุทธ์ศาสี่ตร์ด้ังกลั่าวมีุ่งเน้นให้เกิด้ผัลัสี่ัมีฤทธ์ิ�จากการด้ำาเนินงานให้สี่นับสี่นุนแลัะ 

 สี่อด้คล้ัองกับห่วงโซ่ึ่ผัลัลััพีธ์์ (Chain of Outcome) ตามีเป้็าหมีาย 10 ปี็ของ สี่สี่สี่. โด้ยมีีรายลัะเอียด้ดั้งต่อไป็นี�

	 •	 Active	People	:	ส�งเสริมีให้ค์นกระฉัับกระเฉัง	ผ่ัานการส่ี่งเสี่ริมีความีร้่ ความีตระหนัก แลัะโอกาสี่เพ่ี�อให้บุคคลัทุก 

  กลัุ่มีแลัะทุกชี่วงวัย มีีกิจกรรมีทางกายอย่างเพีียงพีอ โด้ยสี่่งเสี่ริมีแลัะกระตุ้นป็ัจจัยภายในตัวบุคคลัให้มีีความีรอบร่้ 



ระบบสนับสนุนการดําเนินงาน : ระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน การจัดการฐานข้อมูลและองค์ความรู้
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม กลยุทธ์การส่ือสารเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนามาตรการหรือนโยบาย พัฒนากลไกขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ

ประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ลดพฤติกรรมเนือยน่ิง

การมีกิจกรรมทางกายในวิถีชีวิตท่ีเหมาะสม
ตามช่วงวัย เด็กเล็ก 0-5 ปี, เด็กโต 5-17 ปี, 
วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง

Active People

Active Environment

Active Societyยุทธศาสตร์การดําเนินงาน

เป้าหมาย 3 ปี

ประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ และลดภาวะการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อ (NCDs)เป้าหมาย 10 ปี

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงประสบการณ์
การมีกิจกรรมทางกาย ออกกําลังกาย และ
กีฬา เกิดเป็นค่านิยมในการให้ความสําคัญ
กับการใช้ชีวิตอนย่างกระฉับประเฉง

Healthy Space and Built
Environment ของคนทุกกลุ่มทุกวัย

อย่างเสมอภาค บ้าน โรงเรียน วัด ชุมชน
ย่าน และเมือง
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  ทางกาย (Physical literacy) แลัะความีรอบร้่ด้้านสุี่ขภาพี (Health literacy) ในการออกแบบแลัะสี่ร้างโอกาสี่ในการ 

  มีีกิจกรรมีทางกายในวิถีึชีีวิตที�เหมีาะสี่มีตามีช่ีวงวัย

	 •	 Active	Environment	: สภาพแวดัลุ้่อมีที�เอ่�อต่�อกิจกรรมีทางกาย เป็็นการจัด้ปั็จจัยกระตุ้นจากภายนอก (Extrinsic factor)  

  มุ่ีงเน้นการจัด้การสี่ภาพีแวด้ล้ัอมีที�เอ่�อต่อการมีีกิจกรรมีทางกาย ไม่ีว่าจะเป็็นการจัด้การสี่ภาพีแวด้ล้ัอมีในโรงเรียนทั�ง 

  โป็รแกรมีการเรียนการสี่อน สี่ภาพีแวด้ล้ัอมี ฯลัฯ การส่ี่งเสี่ริมีการสัี่ญจรที�เอ่�อต่อการใช้ีชีีวิตอย่างกระฉับกระเฉงสี่ำาหรับ 

  ป็ระชีากรทุกกลัุ่มี การสี่ร้างผัังเมี่องที�เอ่�อต่อการมีีกิจกรรมีทางกายแลัะนันทนาการ การสี่่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกายใน 

  สี่ถึานที�ทำางาน แลัะการจัด้การสี่ภาพีแวด้ล้ัอมีในชุีมีชีนให้ป็ระชีาชีนเข้าถ่ึงการส่ี่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกายได้้อย่างเท่าเทียมี 

  แลัะทั�วถ่ึง 

	 •	 Active	Society	 :	 สังค์มีกระฉัับกระเฉัง เป็็นการสี่ร้างค่านิยมีของสัี่งคมีที�เห็นแลัะเข้าใจถ่ึงป็ระโยชีน์ของการมีีกิจกรรมี 

  ทางกาย แลัะการยกระดั้บความีร่วมีม่ีอจากทุกภาคส่ี่วน เพ่ี�อให้เกิด้บรรทัด้ฐานของสัี่งคมีที�กระฉับกระเฉงไม่ีเน่อยนิ�ง  

  โด้ยการสี่รรสี่ร้างป็ัจจัยเอ่�อแลัะสี่นับสี่นุนให้เกิด้การเชี่�อมีต่อระหว่างป็ัจจัยภายในตัวบุคคลัแลัะป็ัจจัยสี่ภาพีแวด้ลั้อมี 

  ภายนอกอย่างเหมีาะสี่มีตามีบริบทสัี่งคมี กระทั�งกลัายเป็็นสัี่งคมีสุี่ขภาวะ (Healthy Society) ที�มีีการรับร้่ ทราบถ่ึง 

  ป็ระโยชีน์ แลัะค่านิยมีในการให้ความีสี่ำาคัญกับการใช้ีชีีวิตอย่างกระฉับกระเฉงไม่ีเน่อยนิ�ง

  ขณะเด้ียวกัน เพี่�อเป็็นการสี่นับสี่นุนให้กระบวนการทำางานตามีป็ระเด้็นเชีิงยุทธ์ศาสี่ตร์ข้างต้นป็ระสี่บผัลัสี่ำาเร็จตามี 

  เป็้าหมีาย แผันสี่่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกายจ่งได้้มีีการออกแบบระบบสี่นับสี่นุน (Active System) ที�มีุ่งเน้นการพีัฒนา 

  ระบบสี่ารสี่นเทศ แลัะนวัตกรรมีที�มีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพีเพ่ี�อการส่ี่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกาย โด้ยระบบจะสี่นับสี่นุนทั�งในแง่ของ 

  ข้อม่ีลั องค์ความีร้่ ชุีด้ความีร้่ต้นแบบ นวัตกรรมี รวมีถ่ึงกลัไกเพ่ี�อพัีฒนานโยบายหร่อมีาตรการเพ่ี�อแนวทางการขับเคล่ั�อน 

  เชิีงนโยบาย ทั�งหมีด้นี�เพ่ี�อให้การด้ำาเนินยุทธ์ศาสี่ตร์เป็็นไป็ตามีเป้็าหมีาย

กรอบแนวคิ์ดเชิงยุที่ธศูาสต่ร์แผนส่งเสริมกิจกรรมที่างกาย (Conceptual framework)
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กรอบแนวคิด้เชิีงยุทธ์ศาสี่ตร์แผันส่ี่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกาย (Conceptual framework) มีียุทธ์ศาสี่ตร์สี่ำาคัญ 3 ป็ระการ ได้้แก่ 

1) การส่ี่งเสี่ริมีให้คนมีีวิถีึชีีวิตกระฉับกระเฉง (Active People) 2) การจัด้สี่ภาพีแวด้ล้ัอมีให้เอ่�อต่อการมีีกิจกรรมีทางกาย (Active 

Environment) 3) ส่ี่งเสี่ริมีสัี่งคมีที�กระฉับกระเฉง (Active Society) ทั�งนี� ยังมีีระบบแลัะกลัไกสี่นับสี่นุนที�สี่ำาคัญ ค่อ ระบบติด้ตามี 

เฝ้้าระวังข้อมี่ลัแลัะสี่ถึานการณ์ การจัด้การฐานข้อมี่ลัแลัะองค์ความีร่้ การพีัฒนางานวิจัยแลัะนวัตกรรมีกลัยุทธ์์การสี่่�อสี่ารเชีิง 

ยุทธ์ศาสี่ตร์ การพัีฒนามีาตรการหร่อนโยบาย แลัะการพัีฒนากลัไกขับเคล่ั�อนนโยบายส่่ี่การป็ฏิิบัติ

กลุ่มแผนงาน

ป็ระกอบด้้วย 4 กลุ่ัมีแผันงาน ได้้แก่

1. กลุ่ัมีแผันงานส่ี่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกายในชีีวิตป็ระจำาวันตามีกลุ่ัมีวัย

2. กลุ่ัมีแผันงานส่ี่งเสี่ริมีพ่ี�นที�แลัะปั็จจัยแวด้ล้ัอมีสุี่ขภาวะที�เอ่�อต่อกิจกรรมีทางกาย

3. กลุ่ัมีแผันงานทุนอุป็ถัึมีภ์กีฬา

4. กลุ่ัมีแผันงานควบคุมีโรคไม่ีติด้ต่อ (NCDs)

มีีสี่าระสี่ำาคัญโด้ยสัี่งเขป็ ดั้งนี�

กลุ่มแผนงานส่งเสริมกิจกรรมที่างกายในช่วิต่ประจำาวันต่ามกลุ่มวัย
ภารกิจแลุ่ะแนวทางการดัำาเนินงาน

1. พีัฒนาชีุด้ความีร่้ งานวิชีาการ แลัะนวัตกรรมี ที�พีร้อมีเผัยแพีร่ เพี่�อสี่่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกายฟั้�นฟั่สี่ภาพีจิตใจ แบบชีีวิต 

 วิถึีใหมี่ (Next Normal) โด้ยเน้นการสี่่งเสี่ริมีโป็รแกรมีเต็มีร่ป็แบบในโรงเรียนเพี่�อสี่่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกายในกลัุ่มีวัยเด้็ก  

 กลุ่ัมีวัยผ้่ัใหญ่ เน้นการป้็องกันการเกิด้โรคจากการทำางาน (Office syndrome) แลัะการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีกลุ่ัมีวัยทำางานเพ่ี�อ 

 รองรับการพัีฒนาเขตพัีฒนาพิีเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor (EEC) ในกลุ่ัมีวัยส่ี่งอายุเน้นการมีีกิจกรรมี 

 ทางกายเพ่ี�อคงระดั้บความีย่ด้หยุ่นทางกายลัด้การพีลััด้ตกหกล้ัมี แลัะในกลุ่ัมีเป็ราะบาง การมีีกิจกรรมีทางกายเพ่ี�อสี่ร้างเสี่ริมี 

 สุี่ขภาพีทั�งยังช่ีวยฟ้ั�นฟ่ัสี่ภาพีจิตใจ 

2. พัีฒนาชุีด้ความีร้่กิจกรรมีทางกายที�เช่ี�อมีโยงกับการลัด้รอยโรคที�เกี�ยวข้อง ป้็องกันโรคแลัะลัด้ความีรุนแรงของโรคไม่ีติด้ต่อ  

 ให้คนมีีวิถีึชีีวิตสุี่ขภาวะ (Healthy lifestyle)

3. พัีฒนาเคร่�องม่ีอสี่ำารวจ แลัะวัด้ผัลั ระบบการติด้ตามีป็ระเมิีนผัลั ฐานข้อม่ีลัทางวิชีาการ ฐานข้อม่ีลัสุี่ขภาพีระดั้บบุคคลั ด้้าน 

 กิจกรรมีทางกายแลัะสุี่ขภาพีของป็ระชีาชีนไทย ที�นำามีาใช้ีป็ระโยชีน์ต่อการด้ำาเนินยุทธ์ศาสี่ตร์ของแผัน เพ่ี�อสี่ร้างเป็็นมีาตรฐาน 

 ร่วมีในหน่วยงานยทุธ์ศาสี่ตร์ที�เกี�ยวข้อง อาทิ การสี่ำารวจการมีีกิจกรรมีทางกายที�เพีียงพีอของป็ระชีากรไทยทุกกลุ่ัมีวัย แลัะ 

 การวัด้ผัลัตอบแทนทางสัี่งคมีของการส่ี่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกาย 
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การขับเค์ลุ่่�อนสังค์มี

1. รณรงค์สี่ร้างความีตระหนักในความีสี่ำาคัญ แลัะเผัยแพีร่ความีเข้าใจป็ระเด็้นการมีีกิจกรรมีทางกายในชีีวิตป็ระจำาวันร่ป็แบบ 

 ชีีวิตวิถึีใหมี่ เพี่�อสี่ร้างกระแสี่แลัะค่านิยมีการมีีกิจกรรมีทางกายในวิถึีชีีวิตให้เกิด้ข่�นในสี่ังคมี ด้้วยการสี่นับสี่นุนองค์ความีร่้  

 กิจกรรมี แลัะการส่ี่�อสี่ารรณรงค์อย่างกว้างขวาง โด้ยกำาหนด้ยุทธ์ศาสี่ตร์ให้สี่อด้คล้ัองกับกลุ่ัมีเป้็าหมีายที�จำาแนกตามีกลุ่ัมีวัย  

 ได้้แก่ กลุ่ัมีวัยเด็้ก กลุ่ัมีวัยทำางาน แลัะกลุ่ัมีวัยส่ี่งอายุ รวมีไป็ถ่ึงป็ระชีากรกลุ่ัมีเป็ราะบาง 

2. สี่นับสี่นุนกลุ่ัมี หน่วยงาน องค์กร ชุีมีชีนแลัะท้องถิึ�น ให้เป็็นภาคีร่วมีขับเคล่ั�อนการออกแบบแลัะด้ำาเนินงานกิจกรรมีทางกาย 

 ที�เหมีาะสี่มีสี่อด้คล้ัองกับกลุ่ัมีวัยต่างๆ ในพ่ี�นที� (Settings) ตามียุทธ์ศาสี่ตร์ของแผัน การขับเคล่ั�อนนโยบาย เน้นการเช่ี�อมี 

 ป็ระสี่านหน่วยงานหลัักที�เกี�ยวข้องในการร่วมีขับเคล่ั�อนนโยบายการส่ี่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกาย ร่วมีกับหน่วยงานหลัักสี่ำาคัญ  

 เช่ีน กระทรวงสี่าธ์ารณสุี่ข กระทรวงการท่องเที�ยวแลัะกีฬา กระทรวงมีหาด้ไทย หน่วยงานทั�งภาครัฐแลัะเอกชีน เป็็นต้น

โค์รงการหลัุ่ก

ป็ระกอบด้้วย อาทิ โครงการวิจัยเพ่ี�อสี่ร้างสี่รรค์ต้นแบบกิจกรรมีทางกาย แลัะลัด้พีฤติกรรมีเน่อยนิ�งในยุคชีีวิตวิถีึใหม่ีในทุกกลุ่ัมี

เป็้าหมีายหลััก โครงการวิจัยแลัะพีัฒนานวัตกรรมีเพี่�อสี่่งเสี่ริมีโอกาสี่การสี่่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกาย โครงการศ่นย์พีัฒนาองค์ 

ความีร้่ด้้านกิจกรรมีทางกายป็ระเทศไทย โครงการพัีฒนาข้อเสี่นอหร่อมีาตรการนโยบายส่ี่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกายกลุ่ัมีวัยทำางาน โครงการ 

รณรงค์การสี่่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกายสี่่งเสี่ริมีการเด้ิน โครงการพีัฒนาข้อเสี่นอแลัะการขับเคลั่�อนข้อเสี่นอเชีิงนโยบายสี่าธ์ารณะ 

เพ่ี�อส่ี่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกายของป็ระเทศไทย การวิเคราะห์ผัลัตอบแทนทางสัี่งคมี (SROI) ในป็ระเด็้นการส่ี่งเสี่ริมีกิจกรรมีทาง

กาย ฯลัฯ

กลุ่มแผนงานส่งเสริมพืี�นท่ี่�สุข้ภาวะท่ี่�เอื�อต่่อกิจกรรมที่างกาย
ภารกิจแลุ่ะแนวทางการดัำาเนินงาน

1. พัีฒนาเคร่อข่ายนักวิชีาการพ่ี�นที�สุี่ขภาวะร่วมีกับสี่ถึาบันวิชีาการ สี่มีาคมีวิชีาชีีพีด้้านผัังเม่ีอง สี่ถึาปั็ตยกรรมี แลัะสิี่�งแวด้ล้ัอมี  

 โด้ยมุ่ีงการจัด้การองค์ความีร้่ แลัะกลัไกการจัด้การองค์ความีร้่ด้้านพ่ี�นที�สุี่ขภาวะจากบทเรียนป็ระเทศไทย เพ่ี�อวางแผันไป็ส่่ี่ 

 การยกระดั้บความีร่วมีม่ีอกับหน่วยงานหลัักที�เกี�ยวข้อง 

2. ขับเคล่ั�อนกระแสี่สัี่งคมี แลัะพัีฒนาข้อเสี่นอเชิีงนโยบายสี่าธ์ารณะ เพ่ี�อให้เกิด้การด้ำาเนินงานโด้ยหน่วยงานต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง  

 ในการจัด้การพ่ี�นที�หร่อโครงสี่ร้างทางกายภาพีที�เอ่�อต่อการเดิ้น แลัะใช้ีจักรยานในชีีวิตป็ระจำาวัน

3. ผัลัักด้ันหน่วยงานระด้ับท้องถึิ�น ให้มีีการจัด้การพี่�นที�สีุ่ขภาวะเพี่�อสี่่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกาย แลัะการออกกำาลัังกายในชีีวิต 

 ป็ระจำาวัน สี่ำาหรับกลุ่ัมีผ้่ัด้้อยโอกาสี่ หร่อกลุ่ัมีคนที�เข้าไม่ีถ่ึงการบริการ เพ่ี�อลัด้ช่ีองว่างของความีไม่ีเป็็นธ์รรมีทางสุี่ขภาพี

โค์รงการหลัุ่ก

ป็ระกอบด้้วยโครงการหลััก อาทิ โครงการฐานข้อม่ีลัแลัะกลัไกการขับเคล่ั�อนพ่ี�นที�สุี่ขภาวะเพ่ี�อส่ี่งเสี่ริมีการเดิ้น การพัีฒนาต้นแบบ 

พ่ี�นที�สุี่ขภาวะระดั้บชุีมีชีน ระดั้บย่านในเขตเม่ีองที�เข้าถ่ึงได้้ร่วมีกับองค์การอนามัียโลัก การบ่รณาการงานพ่ี�นที�สุี่ขภาวะร่วมีกับ 

แผันแลัะหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมีพัีฒนาพ่ี�นที�สุี่ขภาวะในเขตเม่ีอง โด้ยใช้ีองค์ความีร้่ เคร่�องม่ีอ แลัะตัวอย่างของแผันส่ี่งเสี่ริมี

กิจกรรมีทางกาย ฯลัฯ
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กลุ่มแผนงานทุี่นอุปถัมภ์ก่ฬา
ภารกิจแลุ่ะแนวทางการดัำาเนินงาน

1. สี่นับสี่นุนกิจกรรมีกีฬาให้เป็็นกีฬาป็ลัอด้เคร่�องด่้�มีแอลักอฮอล์ัแลัะบุหรี� แลัะสี่นับสี่นุนพ่ี�นที�ในแลัะรอบบริเวณสี่นามีกีฬาให้ 

 ป็ลัอด้เคร่�องด่้�มีแอลักอฮอล์ัแลัะบุหรี�ตามีกฎหมีาย โด้ยใช้ีกลัไกทุนอุป็ถัึมีภ์กีฬาแลัะการส่ี่�อสี่ารรณรงค์เพ่ี�อสี่ร้างความีตระหนัก 

 ในกลุ่ัมีเป้็าหมีาย 

2. สี่นับสี่นุนกิจกรรมีกีฬา (Mass Sport Participation) ให้เป็็นกลัไกสี่ำาคัญในการขับเคล่ั�อนเพ่ี�อสี่ร้างสัี่งคมีสุี่ขภาวะแลัะค่านิยมี 

 ให้ป็ระชีาชีนทุกกลุ่ัมีวัยออกกำาลัังกายแลัะเล่ันกีฬาเพ่ี�อสุี่ขภาพี 

3. แสี่วงหาองค์กรพีันธ์มีิตรร่วมีทุน (Co-sponsorship) ในการขับเคลั่�อนกิจกรรมีการออกกำาลัังกายเพี่�อสีุ่ขภาพี แลัะกีฬาที� 

 ป็ลัอด้เคร่�องด่้�มีแอลักอฮอล์ัแลัะบุหรี� 

 

โค์รงการหลัุ่ก

ป็ระกอบด้้วยโครงการหลััก อาทิ โครงการทุนอุป็ถัึมีภ์กีฬาระดั้บชีาติ โครงการทุนอุป็ถัึมีภ์กีฬาระดั้บภ่มิีภาคแลัะจังหวัด้ โครงการ 

สี่นับสี่นุนความีร่วมีม่ีอกับสี่มีาคมีกีฬาที�ร่วมีรณรงค์ให้เป็็นกีฬาป็ลัอด้เหล้ัาป็ลัอด้บุหรี� ค่ายผ้่ันำาเยาวชีน โครงการสี่นับสี่นุนกิจกรรมี 

กีฬาตามีนโยบายของรัฐบาลั โครงการส่ี่�อสี่ารรณรงค์ส่ี่งเสี่ริมีค่านิยมีกีฬาป็ลัอด้เหล้ัาป็ลัอด้บุหรี� ฯลัฯ

กลุ่มแผนงานค์วบคุ์มกลุ่มโรค์ไม่ติ่ดต่่อ (NCDs)
ภารกิจแลุ่ะแนวทางการดัำาเนินงาน

1. เช่ี�อมีป็ระสี่าน บ่รณาการการทำางานกับสี่ำานักโรคไม่ีติด้ต่อ กรมีควบคุมีโรค ซ่ึ่�งเป็็นองค์กรหลัักในระบบสุี่ขภาพีที�รับผิัด้ชีอบ 

 งานด้้านการควบคุมีโรคไม่ีติด้ต่อ

2. พัีฒนาชุีด้ความีร้่ที�เกี�ยวข้องกับอิทธิ์พีลัของ 5 ปั็จจัยเสีี่�ยง ที�ส่ี่งผัลัก่อให้เกิด้กลุ่ัมีโรคไม่ีติด้ต่อ

3. ส่ี่�อสี่ารรณรงค์เพ่ี�อสี่ร้างแรงจ่งใจในการป็รับเป็ลีั�ยนพีฤติกรรมีสุี่ขภาพีให้กับป็ระชีาชีนทั�วไป็ ป็ระชีาชีนในกลุ่ัมีเสีี่�ยง แลัะกลุ่ัมี 

 ผ้่ัป่็วยกลุ่ัมีโรคไม่ีติด้ต่อ

โค์รงการหลัุ่ก

ป็ระกอบด้้วยโครงการหลััก อาทิ โครงการความีร่วมีม่ีอของป็ระเทศไทยภายใต้กรอบองค์การอนามัียโลักป็ระจำาปี็ ค.ศ. 2017–2021  

(WHO-RTG CCS on NCDs 2017-2021) โครงการยกระดั้บขยายวง การสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี ลัด้เสีี่�ยง แลัะป้็องกันโรคไม่ีติด้ต่อ

ด้้วยทีมีหมีอครอบครัว แลัะ โครงการวิเคราะห์ต้นทุน-ป็ระสี่ิทธ์ิผัลันโยบายสี่่งเสี่ริมีสีุ่ขภาพีเพี่�อป็้องกันโรคไมี่ติด้ต่อเร่�อรังด้้วย 

โป็รแกรมี OneHealth Tool ฯลัฯ
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ภาค่์หลัก

หน่วยงานภาค์รัฐระดับชาติ่ และท้ี่องถิ�น ท่ี่�ม่นโยบายส่งเสริมกิจกรรมที่างกาย การออกกำาลังกาย และก่ฬาเพืี�อสุข้ภาพี อาทิี่ กระที่รว่งสาธารณส่ข 
กระที่รว่งการที่�องเท่ี่�ยว่แลุ่ะก่ฬา กระที่รว่งศึึกษาธิการ กระที่รว่งมีห้าดไที่ย กระที่รว่งวั่ฒน้ธรรมี กระที่รว่งคมีน้าคมี การก่ฬาแห้�งประเที่ศึไที่ย 
องค์กรปกครองส�ว่น้ท้ี่องถิึ�น้ กร่งเที่พื่มีห้าน้คร ฯลุ่ฯ

องค์์กรก่ฬาภาค์รัฐ และเอกชนท่ี่�ดำาเนินกิจกรรมส่งเสริมการออกกำาลังกายและก่ฬาเพืี�อสุข้ภาพี อาทิี่ สมีาคมีก่ฬาระดับชาติแลุ่ะระดับจัังห้วั่ด 
ห้น้�ว่ยงาน้ก่ฬาภาครัฐ สมีาพัื่น้ธ์แลุ่ะชมีรมีก่ฬาเพ่ื่�อส่ขภาพื่ สมีาคมีส่�อมีว่ลุ่ชน้ก่ฬา ฯลุ่ฯ

สถาบันวิชาการ หน่วยงานวิจัย และภาค์ประชาสังค์ม ท่ี่�ส่งเสริมกิจกรรมที่างกาย อาทิี่ สถึาบัน้การพื่ลุ่ศึึกษา สถึาบัน้วิ่ชาการด้าน้วิ่ที่ยาศึาสตร์การก่ฬา 
สถึาบัน้วิ่ชาการด้าน้เว่ชศึาสตร์ฟ้ื้�น้ฟูื้ เที่คนิ้คการแพื่ที่ย์ ศูึน้ย์พัื่ฒน้าองค์คว่ามีรู้ด้าน้กิจักรรมีที่างกายประเที่ศึไที่ย (TPAK) เคร่อข�ายการออกกำาลัุ่งกายเพ่ื่�อ
ส่ขภาพื่ ส่�อมีว่ลุ่ชน้ด้าน้ส่ขภาพื่แลุ่ะก่ฬา กลุ่่�มีวิ่ชาช่พื่ที่างการแพื่ที่ย์ กลุ่่�มีวิ่ชาช่พื่ด้าน้อาห้ารแลุ่ะโภชน้าการ กลุ่่�มีวิ่ชาช่พื่ด้าน้การออกแบบแลุ่ะการผังเม่ีอง 
เคร่อข�ายสิ�งแว่ดลุ้่อมี เคร่อข�ายคว่บค่มีโรคไมี�ติดต�อ ฯลุ่ฯ

เค์รือข่้ายสากลด้านกิจกรรมที่างกายในช่วิต่ประจำาวัน อาทิี่ 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 ฯลุ่ฯ

เค์รือข่้ายท่ี่�ร่วมขั้บเค์ลื�อนการป้องกันโรค์ไม่ติ่ดต่่อ (NCDs) ทัี่�งภาครัฐ ภาควิ่ชาการ แลุ่ะภาคประชาสังคมี อาทิี่ ห้น้�ว่ยงาน้สังกัดกระที่รว่งสาธารณส่ข 
(กรมีคว่บค่มีโรค กรมีอน้ามัีย กรมีส่ขภาพื่จิัต แลุ่ะสำานั้กปลัุ่ดกระที่รว่ง เป็น้ต้น้) กระที่รว่งอ่�น้ๆ เคร่อข�าย Asian University Network-Health Promotion 
Network (AUN-HPN) สถึาบัน้วิ่จััยระบบสาธารณส่ข สำานั้กงาน้ห้ลัุ่กประกัน้ส่ขภาพื่แห้�งชาติ สำานั้กงาน้สถิึติแห้�งชาติ ศูึน้ย์วิ่จััยแลุ่ะวิ่ชาการ 
(ด้าน้กิจักรรมีที่างกาย อาห้าร บ่ห้ร่� เห้ลุ้่า) สมีาพัื่น้ธ์เคร่อข�าย NCDs แห้�งประเที่ศึไที่ย สำานั้กงาน้พัื่ฒน้าน้โยบายส่ขภาพื่ระห้ว่�างประเที่ศึ (IHPP) 
แลุ่ะโครงการประเมิีน้เที่คโน้โลุ่ย่แลุ่ะน้โยบายด้าน้ส่ขภาพื่ (HITAP) มูีลุ่นิ้ธิสาธารณส่ขแห้�งชาติ ฯลุ่ฯ

งบประมาณ์
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แผน 10
แผนระบบสื�อ
และวิถ่สุข้ภาวะ
ที่างปัญญา
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สรุปสถานการณ์์และแนวโน้ม

ความีผัันผัวน ไม่ีแน่นอน ซัึ่บซ้ึ่อน แลัะคลุัมีเคร่อ ซ่ึ่�งเป็็นลัักษณะสี่ำาคัญของโลักในศตวรรษที� 21 แสี่ด้งตัวผ่ัานป็รากฏิการณ์ที�ก่อ

ให้เกิด้ผัลักระทบต่อสัี่งคมีทั�วโลัก เช่ีน การเข้าส่่ี่โลักดิ้จิทัลัอย่างสี่มีบ่รณ์ การเป็็นสัี่งคมีส่ี่งวัย โลักไร้พีรมีแด้น การขาด้แคลันทรัพียากร 

ความีแป็รป็รวนของสี่ภาพีภ่มิีอากาศ แลัะการคุกคามีจากโรคอุบัติใหม่ี นั�นค่อ การระบาด้ของโรคโควิด้-19 ที�เกิด้ข่�นทั�วโลักตั�งแต่ปี็ 

พี.ศ. 2562 แลัะยังไม่ีมีีแนวโน้มีว่าจะยุติลังในอนาคตอันใกล้ั ส่ี่งผัลัให้สัี่งคมีไทยเผัชิีญความีเสีี่�ยงอย่างฉับพีลัันแลัะรุนแรงในทุกมิีติ  

แลัะนำาไป็ส่่ี่การใช้ี “ชีีวิตวิถีึใหม่ี” โด้ยเฉพีาะอย่างยิ�งด้้านการด่้แลัสุี่ขภาพี การด้ำาเนินกิจกรรมีทางเศรษฐกิจ แลัะการป็ฏิิสัี่มีพัีนธ์์ 

ทางสัี่งคมี จนกลัายเป็็นมีาตรฐานในการใช้ีชีีวิตของคนไทยแลัะคนทั�วโลักในปั็จจุบันอย่างไม่ีอาจหลีักเลีั�ยง 

สี่ถึานการณ์แลัะแนวโน้มีสี่ำาคัญดั้งกล่ัาวส่ี่งผัลัโด้ยตรงต่อระบบส่ี่�อแลัะสุี่ขภาวะทางปั็ญญาอย่างล่ักซ่ึ่�ง จากการที�คนไทยต้องใช้ีชีีวิต 

วิถีึใหม่ีอย่างไม่ีทันตั�งตัว แลัะเผัชิีญกับผัลักระทบทางด้้านชีีวิตความีเป็็นอย่่จากภาวะเศรษฐกิจถึด้ถึอย ผันวกกับความีวิตกกังวลั

ในเร่�องการด่้แลัสุี่ขภาพีจากการระบาด้ของเช่ี�อโรคแลัะการฉีด้วัคซีึ่นป้็องกันโรค อันเป็็นสี่ถึานการณ์ทับซ้ึ่อนปั็ญหาของระบบส่ี่�อ

แลัะสิี่�งที�คุกคามีสุี่ขภาวะทางปั็ญญาที�มีีอย่่เดิ้มี เช่ีน สี่ภาพีเสี่ม่ีอน “ด้าบสี่องคมี” ของส่ี่�อยคุใหม่ีที�ยังขาด้ระบบกำากับควบคุมี ขาด้ 

กลัไกเฝ้้าระวังเน่�อหาด้้านลับในส่ี่�อดิ้จิทัลั ขณะที�ป็ระชีาชีนยังขาด้ทักษะเท่าทันส่ี่�อสี่มัียใหม่ี (Media Information and Digital 

Literacy: MIDL) แลัะความีรอบร้่การใช้ีส่ี่�อเพ่ี�อสุี่ขภาวะ (Health literacy) จนกระทบสุี่ขภาวะทุกมิีติ ร่วมีด้้วยปั็ญหาความีขัด้แย้ง 

แบ่งขั�วแบ่งฝ่้าย ความีขัด้แย้งทางความีคิด้ของผ้่ัคนแต่ลัะช่ีวงวัยอันส่ี่งผัลัต่อความีสัี่มีพัีนธ์์ในสี่ถึาบันครอบครัว ความีเหล่ั�อมีลัำ�า 

ทางสัี่งคมีแลัะสุี่ขภาพี  “ช่ีองว่างทางดิ้จิทัลั” (Digital divide)  ซ่ึ่�งเป็็นความีเหล่ั�อมีลัำ�าในการเข้าถ่ึงสี่ารสี่นเทศแลัะความีร้่ แลัะ

วิถีึการเรียนร้่ของคนไทยที�ก้าวไม่ีทันการเป็ลีั�ยนแป็ลังของโลักในศตวรรษที� 21 เป็็นต้น   

 

แม้ีว่าหลัังการระบาด้ของโรคโควิด้-19 รายงาน World Happiness Report 2021 ระบุว่า ป็ระเทศไทยเป็็นป็ระเทศที�มีีความีสุี่ข 

เป็็นอันดั้บ 2 ในภ่มิีภาคอาเซีึ่ยน /71 แต่ปั็ญหาสุี่ขภาพีจิตของคนไทยมีีแนวโน้มีเพิี�มีข่�นอย่างเห็นได้้ชัีด้เจน ดั้งสี่ะท้อนผ่ัานอัตราการ 

ฆ่่าตัวตายของคนไทยที�ส่ี่งข่�น โด้ยสี่าเหตุของการฆ่่าตัวตายในกลุ่ัมีของคนที�ได้้รับผัลักระทบจากภาวะเศรษฐกิจมีีแนวโน้มีเพิี�มีข่�น /72  

ขณะที�จำานวนคนที�มีีภาวะอ่อนล้ัาทางอารมีณ์อย่ที่� ร้อยลัะ 6 แลัะในกลุ่ัมีเป็ราะบางหร่อคนที�มีีปั็ญหาสุี่ขภาพีจิตอย่แ่ล้ัว คนที�ต้อง 

กักตัว แลัะญาติ มีีถึ่ง ร้อยลัะ 19 นอกจากนี� จำานวนผั่้ใชี้บริการสี่ายด้่วนสีุ่ขภาพีจิต 1323 อันเกิด้จากความีเครียด้เกี�ยวกับ 

โควิด้-19 ในปี็ พี.ศ.2564 ยังเพิี�มีข่�นกว่าปี็ที�ผ่ัานมีาแบบก้าวกระโด้ด้ เป็็น 1.8 แสี่นคน ภายในเด่้อนมีกราคมี 2564 เพีียงเด่้อนเดี้ยว /73  

สี่ำาหรับวิธี์คลัายความีเครียด้ที�มีีการระบุว่าเป็็นที�นิยมีมีากที�สุี่ด้ ได้้แก่ การออกไป็เที�ยวแลัะจับจ่ายซ่ึ่�อของ /74 ขณะที�กิจกรรมีอัน

มีีคุณค่าแลัะเป็็นที�ย่ด้เหนี�ยวต่อจิตใจ อย่างเช่ีน การสี่วด้มีนต์ข้ามีปี็ การจัด้กิจกรรมีทางศาสี่นา จำาเป็็นต้องงด้เพ่ี�อป้็องกันการแพีร่ 

ระบาด้โรค ข้อม่ีลัเหล่ัานี�สี่ะท้อนให้เห็นว่า คนไทยจำานวนมีากกำาลัังส่ี่ญเสีี่ยความีร้่ส่ี่กถ่ึงเป้็าหมีายของชีีวิตแลัะคุณค่าของตนเอง 

ไม่ีเห็นความีสี่ำาคัญของการมีีสัี่มีพัีนธ์์กับผ้่ัอ่�น ขาด้ความีตระหนักร้่เท่าทันอารมีณ์ ความีร้่ส่ี่ก แลัะการกระทำาของตนเอง แลัะความี 

สี่ามีารถึในการป็รับตัวเม่ี�อเผัชิีญปั็ญหาใหม่ี ๆ สี่มีทบด้้วยความีเสีี่�ยงต่อการขาด้ศรัทธ์าหร่อสิี่�งย่ด้เหนี�ยวจิตใจให้เกิด้ความีสี่มีดุ้ลั 

/71 Positioning, “ฟิันแลันด์้” แชีมีป์็ป็ระเทศที�คน “มีีความีสุี่ข” ที�สุี่ด้ในโลัก 4 ปี็ซ้ึ่อน “ไทย” ติด้อันดั้บ 54”, (2564), เข้าถ่ึงได้้จาก: https://positioningmag.com/1324285
/72 BBC News, “ฆ่่าตัวตาย : ตัวเลัขคนไทยป็ลิัด้ชีีพีตัวเองไต่ระดั้บข่�นระหว่างการระบาด้ของโควิด้-19”, (2564), เข้าถ่ึงได้้จาก: https://www.bbc.com/thai/thailand-57721370 
/73 ฉัตร์ชัีย นกดี้, “เผัยสี่ถิึติปี็ 63 ฆ่่าตัวตายส่ี่ง แนะสี่ำารวจความีเครียด้”, (2564), เข้าถ่ึงได้้จาก: https://www.thaihealth.or.th/Content/54014-เผัยสี่ถิึติปี็ 63 
 ฆ่่าตัวตายส่ี่ง แนะสี่ำารวจความีเครียด้.html
/74 ฐานเศรษฐกิจ, “สี่วนดุ้สิี่ตโพีลัเผัย คนไทยเครียด้ “ของกินของใช้ีแพีง”, (2563), เข้าถ่ึงได้้จาก: https://www.thansettakij.com/general-news/449859
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สี่ถึานการณ์การระบาด้ของโรคโควิด้-19 เป็รียบเสี่มี่อนคลั่�นยักษ์ที�ถึาโถึมีสี่่่สี่ังคมีไทยแลัะสี่ังคมีโลัก สี่ร้างผัลักระทบอย่างใหญ่ 

หลัวงต่อทุกผั่้คนโด้ยไมี่ได้้จำากัด้เชี่ �อชีาติศาสี่นา การสี่่ญเสี่ียที�สี่่งผัลัต่อสีุ่ขภาวะในทุกมีิติที �บุคคลัเผัชีิญ ทั�งการสี่่ญเสี่ีย 

สี่ภาพีความีสี่มีบ่รณ์ของร่างกายจากผัลักระทบของโรค การส่ี่ญเสีี่ยรายได้้แลัะความีสี่ามีารถึทางเศรษฐกิจ ไป็จนถ่ึงการส่ี่ญเสีี่ย

บุคคลัอันเป็็นที�รักในครอบครัว ส่ี่งผัลัต่อความีบอบชีำ�าของจิตใจที�จำาเป็็นต้องได้้รับการเยียวยาฟ้ั�นฟ่ัด้้วยกระบวนการสุี่ขภาวะทาง 

ปั็ญญา ที�จะช่ีวยสี่นับสี่นุนให้ผ้่ัคนได้้กลัับมีาใช้ีชีีวิตอย่างเป็็นป็กติท่ามีกลัางแลัะหลัังสี่ถึานการณ์โควิด้-19 

อย่างไรก็ตามี การแสี่ด้งออกถ่ึงจิตสี่าธ์ารณะในสัี่งคมีไทยยังคงด้ำาเนินส่ี่บเน่�องท่ามีกลัางวิกฤติด้้วยเช่ีนกัน ทั�งด้้านการระด้มีเงิน 

แลัะสี่ิ�งของบริจาคเพี่�อสี่นับสี่นุนหน่วยงานสี่าธ์ารณสีุ่ขแลัะผั่้ได้้รับผัลักระทบจากโรคระบาด้โควิด้-19 แลัะงานอาสี่าสี่มีัคร 

บรรเทาป็ัญหา ทั�งในโลักกายภาพีแลัะออนไลัน์ โด้ยไมี่ต้องรอผั่านกลัไกของรัฐหร่อองค์กรที�เป็็นตัวกลัาง /75	กระนั�น สี่ิ�งที� 

จำาเป็็นต้องตระหนักค่อยิ�งสี่ถึานการณ์ผั่านพี้นไป็นานข่�นจะทำาให้คนสี่่วนใหญ่ไป็สี่่่สี่ภาวะหมีด้แรงจ่งใจในการทำาตามีแนวทาง 

ชีีวิตวิถีึใหม่ีเพ่ี�อป้็องกันโรคระบาด้จากความีเหน่�อยล้ัา (Pandemic fatigue) แลัะนำาไป็ส่่ี่อารมีณ์ พีฤติกรรมี แลัะการรับร้่ด้้านลับ 

ในที�สุี่ด้ /76

ชีีวิตวิถีึใหม่ีที�อย่่ในกรอบมีาตรการรักษาระยะห่างทางสัี่งคมี ป็ระกอบกับความีก้าวหน้าทางเทคโนโลัยีดิ้จิทัลัที�ทำาให้สี่ามีารถึเข้า

ถ่ึงแลัะใช้ีงานระบบการส่ี่�อสี่ารออนไลัน์ได้้ง่าย ตอบสี่นองความีต้องการที�หลัากหลัายได้้ดี้ ผัลัักดั้นให้คนทุกวัยต้องด้ำาเนินกิจวัตร

แทบทุกด้้านผั่านสี่่�อออนไลัน์ ข้อมี่ลัจำานวนผั่้ใชี้อินเทอร์เน็ตในป็ระเทศไทยแลัะเวลัาที�ใชี้กับสี่่�อออนไลัน์เพีิ�มีข่�นอย่างต่อเน่�อง 

สี่ะท้อนภาพีสี่่�อด้ิจิทัลัเพีิ�มีอิทธ์ิพีลัสี่่งยิ�งข่�น โด้ยทุกวันนี� ร้อยลัะ 75 ของป็ระชีากรใชี้อินเทอร์เน็ต จำานวนผั่้ใชี้อินเทอร์เน็ตใน 

ป็ระเทศไทยเพิี�มีส่ี่งข่�นอย่างต่อเน่�องจาก 26 ล้ัานคนในปี็ พี.ศ. 2556 เป็็น 50 ล้ัานคนในปี็ พี.ศ. 2563 /77 

/75 สี่ถึาบันวิจัยป็ระชีากรแลัะสัี่งคมี มีหาวิทยาลััยมีหิด้ลั, “รายงานสุี่ขภาพีคนไทย 2564:COVID-19 มีหันตภัยร้ายเขย่าโลัก”. (2564), น. 161
/76 มีติชีนออนไลัน์, “จิตแพีทย์เต่อนรัฐ ป็ชีชี.เหน่�อยล้ัาเบ่�อ-เซ็ึ่งโควิด้ แนะเปิ็ด้บางกิจกรรมีให้ผ่ัอนคลัาย”, (2564), 
 เข้าถ่ึงได้้จาก: https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2761107
/77 สี่ำานักงานคณะกรรมีการกิจการกระจายเสีี่ยง กิจการโทรทัศน์แลัะกิจการโทรคมีนาคมีแห่งชีาติ, “ผัลัการสี่ำารวจข้อม่ีลัอินเทอร์เน็ตในป็ระเทศไทย”, (2564)
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ชั�วโมงการใช้อินเที่อร์เน็ต่ข้องค์นไที่ย จำานวนผู้ใช้อินเที่อร์เน็ต่



70%

ด้านท่ี 1
การเข้าถึงส่ือ สารสนเทศ

และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย

73%

ด้านท่ี 2
วิเคราะห์ วิพากษ์

และประเมิน

86%

ด้านท่ี 3
สร้างสรรค์เน้ือหา

และข้อมูล

71%

ด้านท่ี 4
ประยุกต์ใช้

และสร้างการเปล่ียนแปลง
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ด้้านเวลัาเฉลัี�ยที�ใชี้อินเทอร์เน็ตอย่่ที� คนลัะ 11 ชีั�วโมีง 25 นาทีต่อวัน จำานวนผั่้ใชี้สี่่�อสี่ังคมีออนไลัน์เพีิ�มีข่�นอย่างต่อเน่�อง 

แลัะช่ีวงอายุ 13-24 ปี็ ใช้ีเวลัากับส่ี่�อออนไลัน์มีากที�สุี่ด้ ค่อมีากกว่า 6 ชัี�วโมีงต่อวัน นอกจากนี� ป็ระเด็้นสี่ำาคัญที�ไม่ีอาจมีองข้ามี 

ค่อ อายุเริ�มีต้นที�เข้าถ่ึงส่ี่�อดิ้จิทัลัลัด้ลังเร่�อยๆ จนอย่่ที� 2 ปี็เท่านั�น /78 เม่ี�อแบ่งตามีเจนเนอเรชัีน พีบว่า กลุ่ัมี Gen Y (อายุ 20-39 

ปี็) มีีการใช้ีอินเทอร์เน็ตมีากที�สุี่ด้อย่่ที� 12 ชัี�วโมีง 26 นาที รองลังมีาค่อ Gen Z (อายุน้อยกว่า 20 ปี็) จำานวน 12 ชัี�วโมีง 8 นาที 

ขณะที�กลุ่ัมี Gen X (อายุ 40-55 ปี็) จำานวน 10 ชัี�วโมีง 20 นาที ส่ี่วน Baby Boomer (อายุ 56-74 ปี็) มีีการใช้ีอินเทอร์เน็ตอย่่ที� 

8 ชัี�วโมีง 41 นาที ตามีลัำาดั้บสี่าเหตุที�ภาพีรวมีจำานวนชัี�วโมีงการใช้ีอินเทอร์เน็ตในวันธ์รรมีด้าเพิี�มีมีากข่�น แลัะกลุ่ัมี Gen Z แลัะ 

Gen Y ที�อย่่ในวัยเรียน/วัยทำางานเป็็นกลัุ่มีที�ใชี้อินเทอร์เน็ตเฉลัี�ยต่อวันมีากที�สีุ่ด้นั�น มีาจากสี่ถึานการณ์การแพีร่ระบาด้ของ 

โควิด้-19 ที�มีีมีาตรการป็ิด้สี่ถึานศ่กษาให้ทำาการเรียนการสี่อนแบบออนไลัน์ แลัะที�ทำางานสี่่วนใหญ่มีีนโยบายการทำางานแบบ 

Work from Home /79

 

ผัลัการสี่ำารวจสี่ถึานการณ์การร้่เท่าทันส่ี่�อ สี่ารสี่นเทศแลัะดิ้จิทัลั ของเด็้กไทย พี.ศ. 2563-2564 โด้ย สี่สี่สี่.ร่วมีกับ กลุ่ัมีสี่าขาวิชีา 

เทคโนโลัยีการจัด้การระบบสี่ารสี่นเทศ คณะวิศวกรรมีศาสี่ตร์ มีหาวิทยาลััยมีหิด้ลั แลัะสี่ถึาบันส่ี่�อเด็้กแลัะเยาวชีน ภาพีรวมีเด็้กไทย 

อายุ 6-12 ปี็ มีีผัลัคะแนนเฉลีั�ยที� ร้อยลัะ 75  โด้ยมีีคะแนนด้้านการเข้าถ่ึงส่ี่�อสี่ารสี่นเทศแลัะใช้ีเทคโนโลัยีดิ้จิทัลัอย่างป็ลัอด้ภัย

ที� ร้อยลัะ 70 ด้้านวิเคราะห์ วิพีากษ์แลัะป็ระเมิีน ร้อยลัะ 73 ด้้านสี่ร้างสี่รรค์เน่�อหาแลัะข้อม่ีลั ร้อยลัะ 86 ด้้านป็ระยุกต์ใช้ีแลัะ

สี่ร้างการเป็ลีั�ยนแป็ลัง ร้อยลัะ 71/80 ชีี�ให้เห็นว่าเด็้กไทยควรได้้รับการพัีฒนาทักษะการเข้าถ่ึงส่ี่�อ ทักษะการคิด้วิเคราะห์ แลัะ 

การป็ระยุกต์ใชี้สี่่�อด้้วยบทบาทความีเป็็นพีลัเมี่องด้ิจิทัลั หน่วยงานที�เกี�ยวข้องควรร่วมีกันสี่นับสี่นุนสี่่งเสี่ริมีการร่้เท่าทันสี่่�อ 

สี่ารสี่นเทศ แลัะดิ้จิทัลัของเด็้กไทย รวมีถ่ึงการผัลิัตส่ี่�ออย่างมีีความีรับผิัด้ชีอบต่อเด็้ก กระตุ้นให้เด็้กไทยเกิด้ความีฉลัาด้ทางดิ้จิทัลั  

สี่ามีารถึใช้ีส่ี่�อได้้อย่างป็ลัอด้ภัยแลัะสี่ร้างสี่รรค์

นอกจากนี� ผัลัสี่ำารวจพีบว่า เด็้กอายุ 9-12 ปี็ เคยพีบการกลัั�นแกล้ังในโลักออนไลัน์ (Cyberbullying) โด้ยเป็็นทั�งผ้่ักระทำาแลัะ 

เป็็นเหย่�อจากการถ่ึกกระทำาโด้ยไม่ีร้่ตัว  เคยถ่ึกกลัั�นแกล้ังผ่ัานโลักออนไลัน์ ร้อยลัะ 42 กลัั�นแกล้ังเพ่ี�อนในโลักออนไลัน์ ร้อยลัะ 

26  เคยเห็นภาพีโป๊็เป็ล่ัอย แลัะเว็บไซึ่ต์การพีนัน ร้อยลัะ 83 โด้ยเคยเห็นบ่อย ร้อยลัะ 39 แลัะเคยเห็นบ้าง ร้อยลัะ 44 /81	ยัง 

สี่ะท้อนป็ัญหาความีเสี่ี�ยงจากสี่่�อออนไลัน์ของเด้็กเยาวชีน ซึ่่�งจำาเป็็นต้องมีีกลัไกแลัะมีาตรการในการแก้ไขแลัะป็้องกันป็ัญหา 

ดั้งกล่ัาว 

/78 คณะนิเทศศาสี่ตร์แลัะนวัตกรรมีการจัด้การ สี่ถึาบันบัณฑิ์ตพัีฒนบริหารศาสี่ตร์, “การศ่กษาการใช้ีส่ี่�อดิ้จิทัลัของเด็้กแลัะเยาวชีนไทยในอนาคต แลัะข้อเสี่นอแนะเชิีงนโยบาย” , (2564)
/79 สี่ำานักยุทธ์ศาสี่ตร์ สี่ำานักงานพัีฒนาธุ์รกรรมีทางอิเล็ักทรอนิกส์ี่, “รายงานผัลัการสี่ำารวจพีฤติกรรมีผ้่ัใช้ีอินเทอร์เน็ตป็ระเทศไทย ปี็ 2563”,  (2564), น. 23-30 
/80 สี่สี่สี่. ร่วมีกับ กลุ่ัมีสี่าขาวิชีาเทคโนโลัยีการจัด้การระบบสี่ารสี่นเทศ คณะวิศวกรรมีศาสี่ตร์ มีหาวิทยาลััยมีหิด้ลั แลัะสี่ถึาบันส่ี่�อเด็้กแลัะเยาวชีน, 
 “ผัลัสี่ำารวจสี่ถึานการณ์เท่าทันส่ี่�อ สี่ารสี่นเทศแลัะดิ้จิทัลั ของเด็้กไทย 2563-2564”. (2564), เข้าถ่ึงได้้จาก: https://midlkids.com
/81 ม่ีลันิธิ์อินเทอร์เน็ตร่วมีพัีฒนาไทย, “การสี่ำารวจสี่ถึานการณ์เด็้กไทยกับภัยออนไลัน์ ป็ระจำาปี็ 2563”, (2563),  น. 3-7
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ในขณะที�ป็ัญหาการระบาด้ของข้อมี่ลับิด้เบ่อนแลัะข่าวลัวงได้้เพีิ�มีระด้ับความีรุนแรง สี่ะท้อนจากผัลัสี่ำารวจพีฤติกรรมีผั่้ใชี้ 

อินเทอร์เน็ตในป็ระเทศไทยป็ระจำาป็ี พี.ศ.2563 โด้ยสี่ำานักงานพีัฒนาธ์ุรกรรมีทางอิเลั็กทรอนิกสี่์ (สี่พีธ์อ.) /82	พีบว่า 

กลุ่ัมีตัวอย่างร้อยลัะ 94.7 เคยพีบเห็นข่าวป็ลัอมีบนอินเทอร์เน็ตซ่ึ่�งสี่อด้คล้ัองกับผัลัการสี่ำารวจออนไลัน์ด้้านการตรวจสี่อบข่าวลัวง 

จัด้ทำาโด้ย Cofact /83	พีบว่า ร้อยลัะ 97 เคยพีบข่าวลัวงหร่อข้อม่ีลับิด้เบ่อน โด้ย ร้อยลัะ 63 พีบในช่ีองทางส่ี่�อสัี่งคมีออนไลัน์เช่ีน 

เฟัซึ่บุ�ก ไลัน์ ทวิตเตอร์  ร้อยลัะ 37 พีบจากบุคคลัในครอบครัว เพ่ี�อน ที�ทำางาน  โด้ยมีองว่าสี่าเหตุของการเกิด้ข่าวลัวงวนซึ่ำ�า เกิด้จาก 

การขาด้ความีร่วมีม่ีอของบางแพีลัตฟัอร์มีส่ี่�อสัี่งคมีออนไลัน์ในการแก้ปั็ญหาร้อยลัะ 26 ความีมีีอคติต่อป็ระเด็้นเน่�อหาข่าวทำาให้

เช่ี�อหร่อไม่ีเช่ี�อโด้ยขาด้การตรวจสี่อบร้อยลัะ 28 การส่ี่�อสี่ารในแอป็พีลิัเคชัี�นระบบปิ็ด้ ซ่ึ่�งไม่ีมีีการตรวจสี่อบทำาให้ข่าวลัวงวนซึ่ำ�า 

ร้อยลัะ 29  แลัะความีเกรงใจทำาให้ไม่ีกล้ัาเต่อนหร่อตรวจสี่อบข้อม่ีลัซ่ึ่�งกันแลัะกัน ร้อยลัะ 17

ส่ี่�อออนไลัน์ทำาให้คนทุกวัยกลัายเป็็น ผ้่ัผัลิัตส่ี่�อ ผ้่ัใช้ีส่ี่�อ แลัะผ้่ัเผัยแพีร่ส่ี่�อ แลัะเสี่ริมีพีลัังให้แสี่ด้งบทบาทพีลัเม่ีองที�มีีพีลัังในการ 

สี่ร้างความีเป็ลีั�ยนแป็ลังได้้ แต่ในขณะเดี้ยวกัน แรงผัลัักดั้นจากชีีวิตวิถีึใหม่ีอย่างรวด้เร็วจนไม่ีมีีเวลัาสี่ำาหรับการสี่ร้างความีพีร้อมี

ในเร่�องความีเท่าทันดิ้จิทัลั ท่ามีกลัางระบบส่ี่�อที�ขาด้สี่มีดุ้ลั ไม่ีว่าจะเป็็นการแพีร่ระบาด้ของข้อม่ีลัเท็จ (Infodemic) ที�พีบมีาก 

ในสี่่�อสี่ังคมีออนไลัน์ การใชี้ถึ้อยคำารุนแรงนำาไป็ส่่ี่ความีเกลัียด้ชีัง (Hate speech) การกลัั�นแกลั้ง ลั่อลัวง การนำาเสี่นอเน่�อหา 

ลัะเมีิด้จรรยาบรรณของสี่่�อมีวลัชีน ฯลัฯ รวมีทั�ง การเป็ิด้รับสี่่�อจนเกินพีอด้ี ทำาให้คนไทยทุกวัยด้ำาเนินกิจวัตรอย่่ในนิเวศสี่่�อที� 

เสีี่�ยงต่อสุี่ขภาวะทุกมิีติ โด้ยแต่ลัะกลุ่ัมีวัยป็ระสี่บกับความีเสีี่�ยงที�แตกต่างกัน /84 

ชุ�องว�างของนโยบาย เพ่ี�อสี่ร้างสุี่ขภาวะแก่คนทุกกลุ่ัมีวัยท่ามีกลัางสี่ถึานการณ์ดั้งกล่ัาว ได้้แก่ ขาด้กลัไกเฝ้้าระวังส่ี่�อโด้ยมีีส่ี่วนร่วมี 

ของภาคป็ระชีาสัี่งคมีแลัะภาครัฐ แลัะกลัไกส่ี่งเสี่ริมีทักษะเท่าทันส่ี่�อ สี่ารสี่นเทศ แลัะดิ้จิทัลั (MIDL) เพ่ี�อพัีฒนาคนให้พีร้อมีส่่ี่ 

การเป็็นพีลัเม่ีองดิ้จิทัลั (Digital citizenship) ในกลุ่ัมีเด็้กแลัะเยาวชีนยงัขาด้มีาตรการแลัะกฎหมีายคุ้มีครองภัยจากส่ี่�อออนไลัน์ 

ในกลุ่ัมีผ้่ัส่ี่งอายุยังขาด้นโยบายส่ี่งเสี่ริมีศักยภาพีของผ้่ัส่ี่งอายุในการใช้ีส่ี่�อ เป็็นต้น

การดำาเนินงานท่ี่�ผ่านมา

แผันมีุ่งเน้นการพีัฒนา “คน” ในสี่ังคมีให้เป็็นทั�งผั่้สี่่งสี่ารแลัะรับสี่ารที�มีีทักษะ “เท่าทันสี่่�อ สี่ารสี่นเทศ แลัะด้ิจิทัลั” (Media 

Information and Digital Literacy: MIDL) มีีความีมัี�นคงภายใน สี่ามีารถึป็รับตัวย่ด้หยุน่หลัังภาวะวิกฤติ แลัะเป็็นผ้่ันำาการ 

เป็ลีั�ยนแป็ลังผ่ัานการค้นหา พัีฒนา แลัะสี่ร้างเคร่อข่ายการด้ำาเนินงาน ควบค่่กับการพัีฒนา “ระบบนิเวศส่ี่�อสุี่ขภาวะ” ที�เอ่�ออำานวย 

ให้เกิด้การสี่่�อสี่ารสีุ่ขภาวะทั�งในสี่่วนของเน่�อหาในสี่่�อแลัะชี่องทางสี่่�อสี่าร โด้ยมีีความีสี่มีด้ลุัทั�งโลักออนไลัน์แลัะโลักกายภาพี  

การสี่ร้างสิี่�งแวด้ล้ัอมีทั�งเชิีงพ่ี�นที�แลัะสิี่�งแวด้ล้ัอมีเสี่ม่ีอนจริงให้สี่นับสี่นุนการมีีวิถีึชีีวิตสุี่ขภาวะ ป็รับจุด้เน้นส่่ี่ส่ี่�อกระแสี่ใหม่ี แลัะ

การพัีฒนากลัไกเชิีงนโยบายแลัะมีาตรการที�จะเสี่ริมีสี่ร้างระบบส่ี่�อสุี่ขภาวะ โด้ยใช้ี กลัยุทธ์์ 3 E ป็ระกอบด้้วย Engage เช่ี�อมีโยง 

ความีร่วมีมี่อกับทุกฝ้่ายที�เกี�ยวข้อง Empower เสี่ริมีสี่ร้างพีลัังแลัะความีสี่ามีารถึที�จำาเป็็นให้แก่กลัุ่มีเป็้าหมีายหลััก Enable  

สี่นับสี่นุนทรัพียากรแลัะป็ัจจัยที�จำาเป็็นอย่างเพีียงพีอเพี่�อให้กลัุ่มีเป็้าหมีายหลัักสี่ามีารถึผัลัักด้ันการเป็ลัี�ยนแป็ลังได้้สี่ำาเร็จจน 

บรรลุัเป้็าหมีาย 

/82 ม่ีลันิธิ์อินเทอร์เน็ตร่วมีพัีฒนาไทย, (2563)
/83 รดี้ ธ์นารักษ์ แลัะ ณภัทร เร่องนภากุลั, “สี่รุป็ผัลัการวิจัย 1 ปี็โคแฟัค: บทเรียนแลัะข้อเสี่นอแนะการแก้ปั็ญหาข่าวลัวงอย่างยั�งย่น”, (สี่ไลัด์้นำาเสี่นอ: 2564), 
 เข้าถ่ึงได้้จาก: https://blog.cofact.org/cofact-survey-final2021/
/84 พีนมี คลีั�ฉายา, “15 ความีเสีี่�ยงบนโลักออนไลัน์ แลัะความีรอบร้่ทางดิ้จิทัลัของคนไทย”, (2563), เข้าถ่ึงได้้จาก: https://www.chula.ac.th/news/27184/.
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ผัลัลััพีธ์์การด้ำาเนินงานที�เกิด้ข่�นจากการขับเคล่ั�อนงานตามียุทธ์ศาสี่ตร์ดั้งกล่ัาว พีบใน 3 ระดั้บ ซ่ึ่�งส่ี่งผัลัสี่นับสี่นุนกันแลัะกัน ได้้แก่  

(1)	ผลุ่ลัุ่พธ์ในระดัับปัจเจก	(ค์น) ให้การสี่นับสี่นุน ส่ี่งเสี่ริมีการพัีฒนาศักยภาพีคนในทุกกลุ่ัมีวัยให้เป็็นผ้่ัใช้ีแลัะผ้่ัสี่ร้างสี่รรค์ส่ี่�อ 

(Media users and creators) ที�มีีทักษะด้้านการร้่เท่าทันส่ี่�อในยคุดิ้จิทัลั ควบค่่ไป็กับการมีีทักษะ “รอบร้่ด้้านสุี่ขภาพี” (Health 

literacy) แลัะการสี่่งเสี่ริมีสีุ่ขภาวะทางป็ัญญา โด้ยการพีัฒนาให้นักสี่่�อสี่ารสีุ่ขภาวะร่้จักหน้าที� มีีความีรับผัิด้ชีอบต่อตนเอง 

แลัะชีุมีชีน สี่ามีารถึใชี้ศักยภาพีในการร่วมีสี่ร้างสี่รรค์สี่ังคมีสีุ่ขภาวะ โด้ยการขับเคลั่�อนผั่านการพีัฒนาทักษะเท่าทันสี่่�อ พี่�นที� 

สี่ร้างสี่รรค์เพ่ี�อสุี่ขภาวะ การสี่ร้างเสี่ริมีวัฒนธ์รรมีการอ่าน การเรียนร้่เพ่ี�อพัีฒนาสุี่ขภาวะทางปั็ญญา ศิลัป็วัฒนธ์รรมี	(2)	ผลุ่ลัุ่พธ์ใน 

ระดัับสิ�งแวดัลุ่้อมี/ชุุมีชุน ขับเคลั่�อนให้คนที�ได้้รับการพีัฒนาเป็็นพีลัเมี่องร่วมีสี่ร้าง “พี่�นที�ด้ี”  ที�เอ่�อให้เกิด้สี่ภาพีแวด้ลั้อมี 

สี่นับสี่นุนวิถีึสุี่ขภาวะ ผ่ัานกระบวนการส่ี่�อแลัะพ่ี�นที�สี่ร้างสี่รรค์อย่างมีีส่ี่วนร่วมี	(3)	ผลุ่ลัุ่พธ์ในระดัับกลุ่ไกเชิุงนโยบาย ด้ำาเนินการ 

แลัะสี่นับสี่นุนภาครี่วมีผัลัักด้ันให้เกดิ้กลัไกเชีิงนโยบายในทุกระด้ับเพี่�อกลัไกระบบสี่่�อที�ป็้องกันพี่�นที�เสี่ี�ยง ทั�งพี่�นที�จริงแลัะพี่�นที� 

เสี่มี่อนจริง ขับเคลั่�อนให้เกิด้ค่านิยมี เชี่น โครงการเสี่ริมีสี่ร้างความีเข้มีแข็งภาคพีลัเมี่องในการรับมี่อโรคระบาด้ข้อมี่ลัข่าวสี่าร 

โด้ยกลัไก Cofact การผัลัักดั้นแนวทางการเรียนร้่ทักษะเท่าทันส่ี่�อเข้าส่่ี่ระบบการศ่กษา เป็็นต้น

 

แผันได้้มีุ่งพีัฒนาศักยภาพีของนักสี่่�อสี่ารสีุ่ขภาวะแลัะผั่้นำาการเป็ลัี�ยนแป็ลังด้้านสี่่�อแลัะวิถึีสีุ่ขภาวะทางป็ัญญาหลัากหลัายกลัุ่มี 

อาทิ ภาคีเคร่อข่าย สี่สี่สี่. นักส่ี่�อสี่ารสุี่ขภาวะชุีมีชีน นักส่ี่�อเสีี่ยงสุี่ขภาวะ คร่ บุคลัากรทางสี่าธ์ารณสุี่ข นักเรียน นักศ่กษา ผ้่ัส่ี่งอายุ 

ฯลัฯ เพ่ี�อให้เกิด้ทักษะเท่าทันส่ี่�อ ทักษะการส่ี่�อสี่าร ทักษะการเป็็นผ้่ันำาแลัะทักษะการตระหนักร้่ในตนเอง ผ่ัานป็ระสี่บการณ์ตรง 

จากกระบวนการด้ำาเนินงานอย่างมีีส่ี่วนร่วมี แลัะได้้มีีการใช้ีส่ี่�อเป็็นเคร่�องม่ีอสี่ร้างการเป็ลีั�ยนแป็ลังทั�งในมิีติออนไลัน์ แลัะบนพ่ี�นที� 

กายภาพี (Online & on-ground) ซึ่่�งในการด้ำาเนินงานในป็ี พี.ศ. 2561-2564 ได้้พีัฒนานักสี่่�อสี่ารสีุ่ขภาวะ แลัะผั่้นำาการ 

เป็ลีั�ยนแป็ลังด้้านส่ี่�อแลัะวิถีึสุี่ขภาวะทางปั็ญญาที�มีีทักษะใน 4 ด้้าน จำานวน  18,431  คน แลัะกลุ่ัมีเป้็าหมีาย 8,267 คน ได้้นำา

ทักษะไป็ใช้ีในการด้ำาเนินกิจกรรมีในพ่ี�นที� ชุีมีชีน หร่อส่ี่�อสี่ารสี่าธ์ารณะ 

 

แผันให้ความีสี่ำาคัญกับการพีัฒนาต้นแบบการขับเคลั่�อนแลัะร่ป็แบบการด้ำาเนินงาน (Model) สี่่�อสี่ารเพี่�อสีุ่ขภาวะแลัะวิถึี 

สุี่ขภาวะทางปั็ญญาที�สี่ามีารถึนำาไป็ป็ระยุกต์ในใช้ีในพ่ี�นที�อ่�น ๆ  แลัะเป็็นเคร่�องม่ีอสี่ำาหรับการขยายผัลัต่อไป็ โด้ยเกิด้กระบวนการ 

สี่่�อสี่ารเพี่�อสีุ่ขภาวะแลัะวิถึีสีุ่ขภาวะทางป็ัญญาที�เป็็นต้นแบบในการขับเคลั่�อนแลัะสี่ร้างการเป็ลัี�ยนแป็ลัง 33 กรณี เกิด้การนำา 

ต้นแบบกระบวนการไป็ป็ระยุกต์ใช้ีในการสี่ร้างการเป็ลีั�ยนแป็ลังในพ่ี�นที� / องค์กร 19 กรณี ป็ฏิิบัติการขับเคล่ั�อนการส่ี่�อสี่ารเพ่ี�อ

สีุ่ขภาวะแลัะวิถึีสีุ่ขภาวะทางป็ัญญาอย่างต่อเน่�องในพี่�นที�ไมี่ตำ�ากว่า 40 จังหวัด้ รวมีทั�งได้้พีัฒนาพี่�นที�ต้นแบบระบบนิเวศการ 

ส่ี่�อสี่ารเพ่ี�อสุี่ขภาวะที�พัีฒนาเป็็นแหล่ังเรียนร้่ 27 พ่ี�นที�เกิด้กระบวนการถ่ึายทอด้แลักเป็ลีั�ยนองค์ความีร้่ให้แก่พ่ี�นที�อ่�น แลัะพัีฒนา 

เคร่�องม่ีอที�ได้้จากกระบวนการจัด้การความีร้่ที�สี่ามีารถึนำาไป็ยกระดั้บแลัะขยายผัลัได้้ 33 กรณี มีีองค์กรหร่อหน่วยงานนำาเคร่�องม่ีอ 

ไป็ใช้ีขยายผัลัการทำางาน 24 กรณี 

ในด้้านการสี่นับสี่นุนกลัไกเชิีงนโยบาย แผันได้้สี่นับสี่นุนให้เกิด้การพัีฒนาขับเคล่ั�อนนโยบาย กฎหมีาย มีาตรการ หร่อป็ระกาศ

ของหน่วยงานรัฐทั�งในระดั้บชีาติ จังหวัด้ แลัะท้องถิึ�น ตลัอด้จนข้อตกลังของสัี่งคมีหร่อพ่ี�นที�ป็ฏิิบัติการระดั้บต่างๆ อันเป็็นปั็จจัย 

แวด้ล้ัอมีที�สี่ำาคัญของการสี่นับสี่นุนกระบวนการส่ี่�อสี่ารเพ่ี�อสุี่ขภาวะ อาทิ กระบวนการขับเคล่ั�อนเชิีงนโยบายเพ่ี�อพัีฒนากลัไกเฝ้้า 

ระวังข่าวลัวง (Fake news) อย่างมีีส่ี่วนร่วมีจากองค์กรภาครัฐ องค์กรส่ี่�อ ภาควิชีาการ แลัะภาคป็ระชีาสัี่งคมี ภายใต้ช่ี�อ “โคแฟัค” 

(Cofact - Collaborative fact checking) อย่างต่อเน่�อง โด้ยมีีการป็ระกาศเจตนารมีณ์ร่วมีของภาคีเคร่อข่าย 39 องค์กรแสี่ด้ง 

จุด้ย่นในการสี่กัด้ข่าวลัวง ร่วมีส่ี่งเสี่ริมีแลัะสี่นับสี่นุนความีร่วมีม่ีอซ่ึ่�งกันแลัะกัน  การทำางานร่วมีกับเคร่อข่ายองค์กรตรวจสี่อบข่าว 

สี่ากลั (International Fact Checking Network: IFCN) จัด้อบรมีเสี่ริมีศักยภาพีร่วมีตรวจสี่อบข่าวลัวงให้กับสี่่�อมีวลัชีน 

นักวิชีาการ แลัะผั่้สี่นใจคนไทย ในหลัักสี่่ตรอบรมีออนไลัน์ระยะสี่ั�นแบบนำาตนเองว่าด้้วยการตรวจสี่อบข้อเท็จจริงรวมีถึ่งแนว 
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ป็ฏิิบัติที�ด้ีในการรับมี่อกับข้อมี่ลัสีุ่ขภาพีที�มีีอย่่มีากมีายในโลักออนไลัน์ ขณะเด้ียวกันได้้พีัฒนากลัไกตรวจสี่อบค้นหาข้อเท็จจริง 

แลัะตรวจสี่อบข่าวลัวงด้้านสุี่ขภาพี การขยายฐานผ้่ัใช้ีให้ครอบคลุัมีทุกกลุ่ัมีวัย ขยายเคร่อข่ายสี่ร้างชุีมีชีน Cofact ระดั้บภ่มิีภาค  

การจัด้เวทีป็ระชีุมีวิชีาการงานวิจัยข่าวลัวงด้้านสีุ่ขภาพี เวทีสี่าธ์ารณะสี่่�อสี่ารสี่ังคมีเป็็นระยะๆ เพี่�อเป็็นแนวทางการขับเคลั่�อน 

งานเชิีงนโยบาย 

ควบค่่กับการขับเคล่ั�อนกลัไกการทำางานคุ้มีครองเด็้กจากส่ี่�อออนไลัน์เพ่ี�อหนุนเสี่ริมีภาครัฐอย่างต่อเน่�องมีีหน่วยงานขับเคล่ั�อนหลััก  

ค่อกระทรวงการพัีฒนาสัี่งคมีแลัะความีมัี�นคงของมีนุษย์ เกิด้ร่างบทบัญญัติว่าด้้วยการกระทำาผิัด้ต่อเด็้กผ่ัานส่ี่�อออนไลัน์ซ่ึ่�งผ่ัาน 

เวทีรับฟัังความีคิด้เห็นจากผั่้มีีสี่่วนได้้สี่่วนเสี่ียแลัะป็ระชีาชีนมีีการป็รับแก้ไข ขณะนี�อย่่ระหว่างรอนำาเสี่นอต่อคณะกรรมีาธ์ิการ 

การพัีฒนาสัี่งคมี แลัะกิจการเด็้ก เยาวชีน สี่ตรี ผ้่ัส่ี่งอายุ คนพิีการแลัะผ้่ัด้้อยโอกาสี่ แลัะเข้าส่่ี่การป็ระชุีมีวุฒิสี่ภา เพ่ี�อขอความี 

เห็นชีอบแลัะนำาเสี่นอคณะรัฐมีนตรีเพ่ี�อผัลัักดั้นให้เกิด้การนำาไป็ป็ฏิิบัติต่อไป็ นอกจากนี�ได้้นำานโยบายส่่ี่การป็ฏิิบัติ ด้้วยการพัีฒนา 

แนวป็ฏิิบัติของสี่หวิชีาชีีพีในการทำางานคุ้มีครองเด้็กจากภัยออนไลัน์ 6 ชีุด้ ใน 6 กลัุ่มี ได้้แก่ พีนักงานเจ้าหน้าที�ตามี พี.ร.บ. 

คุ้มีครองเด้็ก เจ้าหน้าที�บ้านพีักเด้็กแลัะครอบครัว หร่อ นักสี่ังคมีสี่งเคราะห์ เจ้าหน้าที�ผั่้บังคับใชี้กฎหมีาย พี่อแมี่ ผั่้ป็กครอง 

คร่อาจารย์ โรงเรียน ส่ี่�อมีวลัชีน แลัะบุคลัากรทางการแพีทย์/สี่าธ์ารณสุี่ข โด้ยได้้มีีการจัด้อบรมีทด้ลัองใช้ี แลัะป็รับป็รุงเน่�อหา 

เพ่ี�อเตรียมีผัลัักดั้นให้แนวป็ฏิิบัติดั้งกล่ัาวเป็็นส่ี่วนหน่�งของแผันป็ฏิิบัติงานในหน่วยงานหลััก อาทิ การผัลัักดั้นให้เป็็นส่ี่วนหน่�งของ 

หลัักส่ี่ตรอบรมีเพ่ี�อสี่อบใบอนุญาตพีนักงานเจ้าหน้าที�ตามี พี.ร.บ.คุ้มีครองเด็้ก โด้ยในเบ่�องต้น คณะกรรมีการคุ้มีครองเด็้กแห่งชีาติ 

ได้้รับในหลัักการ การจัด้อบรมีให้กับเจ้าหน้าที�ศ่นย์ให้ความีช่ีวยเหล่ัอสัี่งคมี (One Stop Crisis Center: OSCC) ในโรงพียาบาลั 

ภาคกลัาง แลัะขยายผัลักับโรงพียาบาลัทั�วป็ระเทศ

ในด้้านการพัีฒนาทักษะเท่าทันส่ี่�อของพีลัเม่ีอง ขยายผัลัแนวคิด้การร้่เท่าทันส่ี่�อ สี่ารสี่นเทศ แลัะดิ้จิทัลั เข้าส่่ี่กลัไกของโรงเรียน 

มีหาวิทยาลััย แลัะชุีมีชีน จากที�ได้้จัด้ทำาค่่ม่ีอการจัด้การเรียนร้่เพ่ี�อสี่ร้างพีลัเม่ีองร้่เท่าทันส่ี่�อ สี่ำาหรับระดั้บมัีธ์ยมีศ่กษาตอนป็ลัาย 

แลัะนำาเข้าสี่่่กลัไกของโรงเรียนมีัธ์ยมีศ่กษา โด้ยนำาร่องด้้วยการสี่ร้างความีร่วมีมีอ่กับสี่ำานักงานเขตพี่�นที�การศ่กษามีัธ์ยมีศ่กษา 

กรุงเทพีมีหานคร (สี่พีมี.) เขต 1 แลัะได้้ขยายผัลัไป็ยัง สี่พีมี. เขตอ่�นๆ รวมีถ่ึงในต่างจังหวัด้ โด้ยการจัด้อบรมีการใช้ีค่่ม่ีอ ให้กับคร่ 

นักเรียน รวมีถ่ึงนิสิี่ต นักศ่กษา ในหลัักส่ี่ตรครุศาสี่ตร์แลัะศ่กษาศาสี่ตร์ ของมีหาวิทยาลััยต่างๆ  แลัะอย่่ระหว่างจัด้ทำาค่่ม่ีอ สี่ำาหรับ 

นักเรียนระดั้บมัีธ์ยมีศ่กษาตอนต้น โด้ยป็รับป็รุงแลัะเพิี�มีเติมีจากค่่ม่ีอ ของระดั้บมัีธ์ยมีศ่กษาตอนป็ลัาย แลัะอย่่ระหว่างพัีฒนา 

ค่่ม่ีอการจัด้การการเรียนร้่เพ่ี�อสี่ร้างพีลัเม่ีองร้่เท่าทันส่ี่�อสี่ำาหรับระดั้บป็ระถึมีศ่กษา ซ่ึ่�งยังเป็็นระดั้บที�ขาด้เคร่�องม่ีอแลัะส่ี่�อในวัยนี� 

ในระยะต่อไป็มีีแผันจะจัด้อบรมีให้แก่คร่แลัะนักเรียน รวมีถ่ึงการผัลัักดั้นให้เข้าส่่ี่นโยบายของกระทรวงศ่กษาธิ์การ

 

จุดัแข็งที�พบจากการวิเค์ราะห์สถานการณ์การดัำาเนินงานในปัจจุบัน ได้้แก่ (1) ให้ความีสี่ำาคัญกับปั็ญหาร่วมีสี่มัียที�เป็็นความีสี่นใจ 

ของสี่าธ์ารณะแลัะเกิด้โอกาสี่ขับเคล่ั�อนงานอย่างเป็็นร่ป็ธ์รรมี (2) นำากลัยุทธ์์ 3 E ขับเคล่ั�อนงานทุกระดั้บทำาให้เกิด้ผัลัลััพีธ์์ตั�งแต่ 

ระดั้บ บุคคลั ชุีมีชีน แลัะ นโยบาย (3) แป็ลังยุทธ์ศาสี่ตร์ส่่ี่การสี่ร้างผ้่ันำาความีเป็ลีั�ยนแป็ลังเพ่ี�อให้งานเกิด้ผัลัทวีค่ณ (4) ใช้ีกลัยุทธ์์ 

การทำางานแบบมีีส่ี่วนร่วมีกับภาคียุทธ์ศาสี่ตร์ในทุกขั�นตอนนับตั�งแต่การจัด้ทำาแผัน ทำาให้เกิด้การแลักเป็ลีั�ยนเรียนร้่แลัะบ่รณาการ 

ศักยภาพีระหว่างเคร่อข่ายทั�งหมีด้ร่วมีกับ สี่สี่สี่. (5) มีีเคร่อข่ายเข้มีแข็ง มีีความีมีุ่งมีั�นแลัะศักยภาพี รวมีทั�งแรงผัลัักด้ันเชีิง 

อุด้มีการณ์ในการทำางานเพี่�อสี่ร้างสี่ังคมีสีุ่ขภาวะ (6) ด้ำาเนินงานแบบผัสี่มีผัสี่านเชีิงพี่�นที�แลัะเชีิงป็ระเด้็น (7) เกิด้องค์ความีร่้ 

แลัะนวัตกรรมี ทั�งเชิีงระบบแลัะกระบวนการที�สี่ามีารถึนำาไป็ใช้ีต่อยอด้แลัะขยายผัลักับแผันงานอ่�นๆ ได้้ 
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ค์วามีท้าทายสำาคั์ญในการพัฒนาแผนหลัุ่ก	3	ปี	ในระยะต่�อไป ได้้แก่ (1) ตอบสี่นองต่อโอกาสี่ ปั็ญหา แลัะความีต้องการของ

สัี่งคมีได้้อย่างเท่าทันสี่ถึานการณ์ (2) ยกระดั้บกลัยุทธ์์ 3 E ซ่ึ่�งถ่ึอเป็็นจุด้แข็งของแผัน (3) เช่ี�อมีโยงผัลัลััพีธ์์การด้ำาเนินงานของ 

ภาคีกับเป็้าหมีายของแผัน (4) กำาหนด้ตัวชีี�วัด้แผันที�สี่ะท้อนผัลัลััพีธ์์เชีิงคุณภาพีแลัะท้าทายศักยภาพีที�แท้จริงของภาคีหลััก  

(5) กำาหนด้นิยามีป็ฏิิบัติการที�สี่อด้คล้ัองกับธ์รรมีชีาติของงาน (6) สี่นับสี่นุนการด้ำาเนินงานที�ไป็ส่่ี่กลุ่ัมีเป้็าหมีายทุกช่ีวงวัยให้เกิด้ 

ความีสี่มีดุ้ลัแลัะเช่ี�อมีโยงกัน (7) ต่อยอด้ทุนเดิ้มีที�เป็็นจุด้แข็ง เช่ีน การสี่ร้างผ้่ันำาการเป็ลีั�ยนแป็ลัง การจัด้การความีร้่แลัะนวัตกรรมี 

ที�มีีอย่่จำานวนมีากให้เป็็นที�รับร้่แลัะนำาไป็ส่่ี่การใช้ีป็ระโยชีน์ /85

ค์ำานิยามเชิงปฏิิบัติ่การ
นิเวศส่�อสุขภาวะ	(Healthy	Media	Ecosystem) หมีายถ่ึง ระบบความีสัี่มีพัีนธ์์แลัะการส่ี่�อสี่ารที�สี่ร้างการเป็ลีั�ยนแป็ลังในตัว

บุคคลัแลัะสัี่งคมี ซ่ึ่�งเอ่�อต่อวิถีึชีีวิตสุี่ขภาวะ

การสร้างนิเวศส่�อสุขภาวะ หมีายถ่ึง การออกแบบ สี่ร้าง หร่อจัด้การนิเวศส่ี่�อสุี่ขภาวะให้มีีความีสี่มีดุ้ลั เช่ีน การพัีฒนานักส่ี่�อสี่าร 

สีุ่ขภาวะ การเฝ้้าระวังแลัะตรวจสี่อบสี่่�อ การสี่ร้างแลัะออกแบบเน่�อหา การขับเคลั่�อนกลัไกนโยบายระด้ับชีุมีชีนแลัะสี่ังคมี 

ซ่ึ่�งเอ่�อต่อวิถีึชีีวิตสุี่ขภาวะ 

สุขภาวะทางปัญญา	(Spiritual	Health) หมีายถ่ึง ศักยภาพีในการเข้าใจตนเอง เข้าใจผ้่ัอ่�น เข้าใจชีีวิตตามีความีเป็็นจริง มีีจิตใจ 

ที�มัี�นคง นำามีาส่่ี่ชีีวิตที�สี่มีดุ้ลัแลัะมีีความีสุี่ข เห็นความีสัี่มีพัีนธ์์เช่ี�อมีโยงกับผ้่ัอ่�นแลัะธ์รรมีชีาติ สี่ามีารถึด่้แลัตนเอง ร่วมีขับเคล่ั�อน

ให้เกิด้สัี่งคมีที�เก่�อก่ลั เคารพีความีแตกต่างหลัากหลัายแลัะมีีศักยภาพีในการฟ้ั�นค่น (Resilient society)

นักส่�อสารสุขภาวะ	หมีายถ่ึง ผ้่ัที�มีีสี่มีรรถึนะการร้่เท่าทันส่ี่�อ สี่ารสี่นเทศแลัะดิ้จิทัลั มีีความีรอบร้่ด้้านสุี่ขภาวะ เท่าทันตนเอง สี่ามีารถึ 

สี่ร้างสี่รรค์กระบวนการส่ี่�อสี่ารแลัะเป็็นผ้่ัสี่ร้างการเป็ลีั�ยนแป็ลังให้เกิด้ชุีมีชีนหร่อสัี่งคมีสุี่ขภาวะ

การร้้เท�าทันส่�อ	สารสนเทศ	แลุ่ะดิัจิทัลุ่	(Media	Information	and	Digital	Literacy:	MIDL) ค่อ ความีสี่ามีารถึในการเข้าถ่ึง 

เข้าใจ วิเคราะห์ ตีความี ตรวจสี่อบแลัะคิด้อย่างมีีวิจารณญาณ สี่ามีารถึป็ระเมิีนป็ระโยชีน์แลัะโทษในการเล่ัอกรับ ใช้ีป็ระโยชีน์ 

แลัะสี่ร้างสี่รรค์ส่ี่�อสี่ารสี่นเทศแลัะดิ้จิทัลัที�เป็็นป็ระโยชีน์ต่อสุี่ขภาวะของตนเอง ครอบครัว แลัะชุีมีชีน

ค์วามีรอบร้้ด้ัานสุขภาพ	(Health	Literacy) ค่อ การรับร้่ เข้าถ่ึง เข้าใจ เท่าทันข้อม่ีลัข่าวสี่าร ความีร้่ แลัะการด่้แลัสุี่ขภาพีด้้วย 

ตัวเองจนสี่ามีารถึนำาไป็ใช้ีป็ระโยชีน์แลัะเกิด้เป็็นขีด้ความีสี่ามีารถึที�จะจัด้การสุี่ขภาพีของตัวเองแลัะสัี่งคมี ทั�งด้้านร่างกาย จิตใจ 

สัี่งคมี แลัะปั็ญญา

/85 นันทิยา ด้วงภุมีเมีศ, มีธุ์รสี่ ทิพียมีงคลักุลั แลัะ นิธิ์ด้า แสี่งสิี่งแก้ว, “รายงานฉบับสี่มีบ่รณ์ โครงการพัีฒนาแผันยุทธ์ศาสี่ตร์ของแผันระบบส่ี่�อแลัะวิถีึสุี่ขภาวะทางปั็ญญาระยะ 3 ปี็”, 
 (2564) แลัะ ผัลัการป็ระชุีมีเพ่ี�อรับฟัังความีเห็นแลัะข้อเสี่นอแนะต่อการจัด้ทำาร่างแผันฯ จาก คณะกรรมีการบริหารแผัน คณะที� 8, คณะกรรมีการกำากับทิศทางแผันระบบส่ี่�อแลัะ
 วิถีึสุี่ขภาวะทางปั็ญญา แลัะ ภาคีเคร่อข่ายหลัักของแผัน 10
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จุดเน้นข้องแผน 

1. พัีฒนากระบวนการส่ี่�อสี่ารสุี่ขภาวะแลัะวิถีึสุี่ขภาวะทางปั็ญญาเพ่ี�อร่วมีฟ้ั�นค่นพีลัังแลัะสี่ร้างความีเข้มีแข็งของสัี่งคมีในวิกฤต 

 โควิด้-19 

2. พัีฒนาคนทุกช่ีวงวัยให้มีีทักษะเท่าทันส่ี่�อ สี่ารสี่นเทศแลัะดิ้จิทัลั (MIDL) มีีขีด้ความีสี่ามีารถึเพีียงพีอต่อการด้ำารงชีีวิตในยุค 

 ศตวรรษที� 21 ได้้อย่างมีีสุี่ขภาวะ เป็็นผ้่ัใช้ีแลัะสี่ร้างสี่รรค์ส่ี่�อเพ่ี�อร่วมีขับเคล่ั�อนสัี่งคมีสุี่ขภาวะ

3. พัีฒนาระบบนิเวศส่ี่�อสุี่ขภาวะที�สี่มีดุ้ลั สี่นับสี่นุนให้ป็ระชีาสัี่งคมีมีีบทบาทเชิีงรุกในการออกแบบสัี่งคมี (Design for Inclusive  

 Society) ผัลัักดั้นให้เกิด้กลัไกส่ี่�อสี่ารสุี่ขภาวะแลัะเฝ้้าระวังตรวจสี่อบส่ี่�อ บนฐานวัฒนธ์รรมีการใช้ีส่ี่�อของพีลัเม่ีองดิ้จิทัลัอัน 

 พ่ีงป็ระสี่งค์  

4. ยกระดั้บการขับเคล่ั�อนงานสุี่ขภาวะทางปั็ญญาให้มีีความีชัีด้เจน บ่รณาการกับการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีในมิีติอ่�น มุ่ีงสี่ร้างพ่ี�นที� 

 แห่งการรับฟััง ส่ี่งเสี่ริมีสัี่งคมีที�เก่�อก่ลั แลัะกระบวนการเรียนร้่ด้้านสุี่ขภาวะทางปั็ญญาบนพ่ี�นฐานชีีวิตวิถีึใหม่ี  

5. สี่นับสี่นุนให้เกิด้กลัไกเชิีงนโยบายด้้านระบบนิเวศส่ี่�อทั�งระดั้บชีาติแลัะท้องถิึ�น ที�เอ่�อต่อการการสี่ร้างสัี่งคมีสุี่ขภาวะ

วัต่ถุประสงค์์

1. เพ่ี�อพัีฒนาทักษะแก่กลุ่ัมีเป้็าหมีายทุกช่ีวงวัย ซ่ึ่�งมีีบทบาทเป็็นทั�ง “ผ้่ัใช้ีแลัะผ้่ัสี่ร้างสี่รรค์ส่ี่�อ” ให้เกิด้สุี่ขภาวะทางปั็ญญา แลัะ 

 สี่ามีารถึส่ี่�อสี่ารเพ่ี�อขับเคล่ั�อนสัี่งคมีสุี่ขภาวะ สี่ามีารถึตอบสี่นองต่อการด้ำารงชีีวิตในยุคศตวรรษที� 21 ได้้อย่างมีีสุี่ขภาวะ 

2. เพ่ี�อสี่นับสี่นุนการพัีฒนาระบบนิเวศส่ี่�อสุี่ขภาวะที�สี่มีดุ้ลั โด้ยเกิด้กลัไกส่ี่�อสี่ารสุี่ขภาวะแลัะเฝ้้าระวังตรวจสี่อบส่ี่�อ แลัะกลัไก 

 เชีิงนโยบายด้้านระบบนิเวศสี่่�อสีุ่ขภาวะ ที�สี่อด้คลั้องแลัะเท่าทันความีเป็ลัี�ยนแป็ลังทางสี่ังคมี วัฒนธ์รรมี เศรษฐกิจ แลัะ 

 เทคโนโลัยี 

3. เพ่ี�อสี่ร้างปั็จจัยแวด้ล้ัอมีที�เอ่�อต่อการเรียนร้่ในการพัีฒนาสุี่ขภาวะทางปั็ญญาของกลุ่ัมีเป้็าหมีายทุกช่ีวงวัย แลัะร่วมีขับเคล่ั�อน 

 งานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีด้้วยวิถีึแลัะช่ีองทางพัีฒนาสุี่ขภาวะทางปั็ญญา  

4. เพ่ี�อสี่นับสี่นุนการขับเคล่ั�อนแลัะบ่รณาการส่่ี่เป้็าหมีาย 10 ปี็ ของ สี่สี่สี่. ผ่ัานกระบวนการแลัะกลัไกระบบส่ี่�อสี่ารสุี่ขภาวะ 

 แลัะการพัีฒนาสุี่ขภาวะทางปั็ญญา
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เป้าหมายการดำาเนินงาน  

ตั่วช่�วัดหลัก 

1

3

5

2

4

เกิดนักสื�อสารสุข้ภาวะ ไมี�ตำ�ากว่�า

โดย 500 คน้ ม่ีสมีรรถึน้ะสูงสามีารถึส่�อสาร
ห้ร่อดำาเนิ้น้กิจักรรมีใน้พ่ื่�น้ท่ี่� ช่มีชน้ 
เพ่ื่�อสร้างการเปลุ่่�ยน้แปลุ่ง

วิ่ถ่ึ ช�องที่าง แลุ่ะพ่ื่�น้ท่ี่�การเร่ยน้รู้เพ่ื่�อพัื่ฒน้า
ส่ขภาว่ะที่างปัญญา 5 กรณ่ ท่ี่�กลุ่่�มีเป้าห้มีาย
ไมี�ตำ�ากว่�า

เกิดการเปล่�ยนแปลงทัี่ศูนค์ติ่และม่แนวโน้มในการ
เปล่�ยนพีฤติ่กรรมท่ี่�ส่งเสริมการรับฟััง การให้และ
จิต่อาสาท่ี่�ส่งเสริมสังค์มท่ี่�เกื�อกูล แลุ่ะกระบว่น้การ
เร่ยน้รู้ด้าน้ส่ขภาว่ะที่างปัญญา เพ่ื่�อร�ว่มีฟ้ื้�น้ค่น้ช่วิ่ต
แลุ่ะสังคมีใน้วิ่กฤติโควิ่ด-19

พัีฒนาข้้อมูล องค์์ค์วามรู้ หรือ เค์รื�องมือจากการจัดการค์วามรู้ท่ี่�ใช้ใน้การสนั้บสน่้น้ปฏิิบัติการห้ร่อการขับเคลุ่่�อน้กลุ่ไก
เชิงน้โยบายให้้เกิดการพัื่ฒน้านิ้เว่ศึส่�อส่ขภาว่ะแลุ่ะส่ขภาว่ะที่างปัญญาใน้สังคมี

เกิดการพัีฒนาเนื�อหา รูปแบบการสื�อสาร 
และปฏิิบัติ่การที่างสังค์มเพ่ื่�อพัื่ฒน้าศัึกยภาพื่
ประชาชน้ท่ี่กช�ว่งวั่ยให้้เป็น้ผู้ใช้แลุ่ะสร้างสรรค์ส่�อท่ี่�ม่ี
ทัี่กษะเที่�าทัี่น้ส่�อ สารสน้เที่ศึแลุ่ะดิจิัทัี่ลุ่ (MIDL) 
คว่ามีรอบรู้ที่างส่ขภาพื่ แลุ่ะส่ขภาว่ะที่างปัญญา 
แลุ่ะร�ว่มีฟ้ื้�น้ค่น้ช่วิ่ตแลุ่ะสังคมีใน้ภาว่ะวิ่กฤติ

ส่งเสริมพืี�นท่ี่�ปฏิิบัติ่การสื�อสารสุข้ภาวะแลุ่ะ
เฝ้้าระวั่งตรว่จัสอบส่�ออย�างม่ีส�ว่น้ร�ว่มีใน้ช่มีชน้ 
พ่ื่�น้ท่ี่�ออน้ไลุ่น์้ ห้ร่อพ่ื่�น้ท่ี่�กายภาพื่ อย�างน้้อย

5 กรณ่์

3,500 ค์น

ร้อยละ 50

2 กรณ่์

10 พืี�นท่ี่�
ใน 10 จังหวัด
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ตั่วช่�วัดร่วม
ตัวชีี�วัด้ร่วมีของแผัน 10 ในปี็ พี.ศ. 2565

แนวที่างการดำาเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย
ป็ระกอบด้้วย 3 กลุ่ัมี เรียงลัำาดั้บตามีการให้ความีสี่ำาคัญ ดั้งนี�

1. กลุ่ัมีผ้่ันำาการเป็ลีั�ยนแป็ลัง ป็ระกอบด้้วย นักส่ี่�อสี่ารสุี่ขภาวะ ผ้่ันำาการเป็ลีั�ยนแป็ลัง แลัะ ภาคีเคร่อข่ายของ สี่สี่สี่.

2. กลุ่ัมีผ้่ัมีีอิทธิ์พีลัในส่ี่�อใหม่ี (Influencer) เช่ีน บุคคลัที�มีีช่ี�อเสีี่ยง (Celebrity) ผ้่ัมีีอิทธิ์พีลัต่อความีคิด้แลัะการกระทำาของคน 

 กลุ่ัมีต่าง ๆ (Macro & micro influencer)

3. ผ้่ัใช้ีส่ี่�อ ครอบคลุัมีคนทุกช่ีวงวัย ป็ระชีากรกลุ่ัมีเฉพีาะ แลัะผ้่ัได้้รับผัลักระทบจากวิกฤติการระบาด้ของโรคโควิด้-19 โด้ยมุ่ีงลัด้  

 “ช่ีองว่างทางดิ้จิทัลั” (Digital divide) โด้ยเฉพีาะความีเหล่ั�อมีลัำ�าในการเข้าถ่ึงสี่ารสี่นเทศแลัะความีร้่ด้้านสุี่ขภาพี

 ทั�งนี� ขอบเขตแลัะแนวทางการขับเคล่ั�อนงานไป็ส่่ี่กลุ่ัมีเป้็าหมีาย ป็ระกอบด้้วย

 • คำาน่งถ่ึงหลัักการเปิ็ด้ให้ทุกคนมีีส่ี่วนร่วมี (Design for inclusive society) 

 • ยกระด้ับทุนเด้ิมีให้เกิด้ผัลัทวีค่ณ โด้ย (1) ยกระด้ับนักสี่่�อสี่ารสีุ่ขภาวะ จากมีิติเชีิงป็ัจเจกไป็สี่่่ผั่้มีีบทบาทในการสี่ร้าง 

  ความีเป็ลีั�ยนแป็ลังทางสัี่งคมี (2) ผัลัักดั้นให้ผ้่ัป็ฏิิบัติงานในพ่ี�นที� แลัะภาคี สี่สี่สี่. เป็็นผ้่ัมีีอิทธิ์พีลัผ่ัานการใช้ีส่ี่�อใหม่ี โด้ย 

  สี่นับสี่นุนให้เคร่อข่ายแลัะภาคีได้้รับการเสี่ริมีพีลัังแลัะศักยภาพี เพี่�อก้าวไป็สี่่่กรอบการทำางานที�ท้าทายยิ�งข่�นได้้อย่าง 

  ต่อเน่�อง (Active living partner)

 • คำาน่งถ่ึงการสี่นับสี่นุนกลุ่ัมีเป้็าหมีายทุกกลุ่ัมีวัยอย่างสี่มีดุ้ลั แลัะเช่ี�อมีสัี่มีพัีนธ์์ระหว่างกลุ่ัมีเป้็าหมีายทุกช่ีวงวัย รวมีถ่ึง 

  การสี่นับสี่นุนความีเข้มีแข็งของสี่ถึาบันครอบครัวที�ป็ระกอบด้้วยความีแตกต่างหลัากหลัายของคนต่างวัย เพีี�อให้เกิด้ 

  ความีวางใจแลัะเก่�อหนุน เพ่ี�อลัด้ปั็ญหาการแบ่งแยก แบ่งขั�ว แบ่งฝ่้าย 

ยุที่ธศูาสต่ร์การดำาเนินงาน

ยุทธ์ศาสี่ตร์สี่ำาหรับการขับเคล่ั�อนแผัน 10 ในระยะ 3 ปี็ ใช้ี กลัยุทธ์์ 3E+1C ซ่ึ่�งเป็็นการนำา กลัยุทธ์์ 3E (Empower, Enable, 

Engage) มีาต่อยอด้การทำางาน เพี่�อจัด้กลัุ่มีภาคีให้ชีัด้เจน มีีการจัด้การองค์ความีร่ด้้้วยการถึอด้บทเรียนแลัะสี่่�อสี่ารเร่�องราวสี่่่ 

สี่าธ์ารณะ (Communicate) เช่ี�อมีป็ระสี่านเคร่อข่ายเพ่ี�อต่อยอด้การทำางาน ดั้งนี�

1. เกิดกลุ่ไกบริห้ารจััดการกลุ่างเพ่ื่�อพัื่ฒน้าช่ดคว่ามีรู้ เคร่�องม่ีอสนั้บสน่้น้การดำาเนิ้น้งาน้ บริห้ารจััดการเคร่อข�าย 
 สำาห้รับการส�งเสริมีการม่ีวิ่ถ่ึช่วิ่ตส่ขภาว่ะทัี่�ง 4 มิีติ แลุ่ะสนั้บสน่้น้การที่ำางาน้เชิงพ่ื่�น้ท่ี่� องค์กร กลุ่่�มีประชากร
 แลุ่ะระบบบริการส่ขภาพื่ 
2. ร�ว่มีกับแผน้คว่บค่มีปัจัจััยเส่�ยงที่างส่ขภาพื่ แลุ่ะแผน้สร้างเสริมีคว่ามีเข้าใจัส่ขภาพื่พัื่ฒน้าช่ดคว่ามีรู้ ส่�อ ห้ร่อ 
 กระบว่น้การส�งเสริมีการเร่ยน้รู้ เพ่ื่�อสนั้บสน่้น้การขับเคลุ่่�อน้งาน้ใน้ประเด็น้ส่ขภาพื่จิัตอย�างน้้อย 2 กรณ่  

ตั่วช่�วัดร่วม



ค้นหา พัฒนา
เสริมพลังนักส่ือสาร

ภาคีเครือข่าย

บริหารจัดการ จัดกลุ่ม
สร้างองค์ความรู้ สนับสนุน
ภาคี ขยายเครือข่าย

ประสานพลังภาคีปัจจุบัน
แสวงหาภาคี /

นักส่ือสารหน้าใหม่

ส่ือสารความรู้ นวัตกรรม
กระบวนการ จุดประกาย
วิถีสุขภาวะทางปัญญา
ส่ือสารวิธีการสร้างเสริม
สุขภาวะ

Empower Enable

Engage Communicate
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Empower เป็็นการหนุนเสี่ริมีทั�งคนแลัะทั�งระบบที�มีีอย่่ให้มีีความีเข้มีแข็งมีากข่�นผ่ัานกระบวนการแลักเป็ลีั�ยนเรียนร้่ แลัะเสี่ริมี

พีลัังการทำางานด้้วยการสี่ร้างระบบการสี่่�อสี่ารให้ภาคีในทุกระด้ับ โด้ยเฉพีาะการด้ำาเนินการในร่ป็แบบความีสี่ัมีพีันธ์์ทางสี่ังคมี 

แบบทางราบ (Horizontal society)

Enable เป็็นการหนุนเสี่ริมีที�ให้ความีสี่ำาคัญกับการเช่ี�อมีต่องานภายในแผันส่่ี่สี่าธ์ารณะ โด้ยเฉพีาะเม่ี�อสี่ำานักมีีเป้็าหมีายการทำางาน 

เพ่ี�อสี่ร้าง Multiple Pathways หร่อระบบสี่นับสี่นุนการสี่ร้างวิถีึสุี่ขภาวะ กระบวนการนี�สี่ามีารถึทำาผ่ัานการจัด้การความีร้่ การสี่ร้าง 

ความีร่วมีม่ีอ การบ่รณาการ แลัะการวิจัย

Engage ให้ความีสี่ำาคัญกับเร่�อง Public Private Partnership (PPP) เพ่ี�อแสี่วงหาเคร่อข่ายร่ป็แบบใหม่ีๆ ที�จะสี่ามีารถึเช่ี�อมีต่อ 

งานกับแผัน แลัะสี่สี่สี่. ได้้ โด้ยเฉพีาะในส่ี่วนที�อาจมีีเป้็าหมีายป็ลัายทางร่วมีกันเพ่ี�อสี่ร้างระบบนิเวศส่ี่�อที�ป็ลัอด้ภัย

Communicate เป็็นแนวคิด้ต่อยอด้จาก กลัยุทธ์์ 3E กล่ัาวค่อเป็็นการให้ความีสี่ำาคัญกับการส่ี่�อสี่ารสี่าธ์ารณะ โด้ยใช้ีเคร่�องม่ีอ

การสี่่�อสี่ารการตลัาด้แลัะสี่่�อในชี่องทางที�หลัากหลัาย ทั�งนี�เพี่�อทำาให้ภาพีของแผันมีีความีเป็็นร่ป็ธ์รรมีแลัะมีีตำาแหน่งแห่งที�  

(Positioning) ที�ชัีด้เจนในภาพีการขับเคล่ั�อนตามีพัีนธ์กิจเพ่ี�อการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาวะของ สี่สี่สี่. โด้ยทำาหน้าที�เป็็นส่ี่วนสี่นับสี่นุน

ให้สัี่งคมีเข้าใจวิถีึสุี่ขภาวะ โด้ยเฉพีาะในมิีติสุี่ขภาวะทางปั็ญญาที�สี่ามีารถึป็ระยุกต์ใช้ีได้้ในชีีวิตป็ระจำาวัน เป็็นการส่ี่�อสี่ารมิีติสุี่ขภาวะ 

ทางปั็ญญาที�เข้าใจได้้ง่ายแลัะเหมีาะสี่มีกับการรับร้่แลัะการนำาไป็ใช้ีของสี่าธ์ารณะ

กลัยุทธ์์ 3E+1C จะถ่ึกใช้ีเพ่ี�อสี่นับสี่นุนภารกิจเชิีงยุทธ์ศาสี่ตร์ เพ่ี�อนำาไป็ส่่ี่เป้็าหมีายของแผัน นั�นค่อ “คนในสัี่งคมีไทยเกิด้สุี่ขภาวะ 

ทางปั็ญญาแลัะสี่ามีารถึส่ี่�อสี่ารเพ่ี�อขับเคล่ั�อนสัี่งคมีสุี่ขภาวะ” 

องค์์ประกอบหลักข้อง กลยุที่ธ์ 3E+1C 



บูรณาการสู่เป้าหมายหลัก 7 ประเด็น
คนในสังคมไทยมีสุขภาวะทางปัญญา และสามารถส่ือสาร* เพ่ือขับเคล่ือนสังคมสุขภาวะ

การสูบบุหร่ี สุราและ
ส่ิงเสพติด

ความปลอดภัย
ทางถนน

อาหาร กิจกรรมทางกาย มลพิษจาก
ส่ิงแวดล้อม

สุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่
และปัจจัยเส่ียงอ่ืน

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์

ส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญา
ของคนในสังคม เพ่ือฟ้ืนคืนพลัง

ชุมชนและสังคม

ENGAGE
ประสานพลังภาคีปัจจุบัน แสวงหาภาคี /

นักส่ือสารสุขภาวะหน้าใหม่

* บนพ้ืนฐาน MIDL (ใช้ สร้าง เปล่ียนแปลงสู่วิถีชีวิตสุขภาวะ)

EMPOWER
ค้นหา พัฒนา เสริมพลัง
นักส่ือสารสุขภาวะ + ภาคี

ENABLE
บริหารจัดการ จัดกลุ่ม สร้างองค์ความรู้

สนับสนุนภาคี ขยายเครือข่าย

COMMUNICATE
ส่ือสารความรู้ นวัตกรรมกระบวนการ

จุดประกายวิถีสุขภาวะทางปัญญา ส่ือสาร
วิธีการสร้างเสริมสุขภาวะ

พัฒนาศักยภาพพลเมือง
นักส่ือสารสุขภาวะ

ผู้นําการเปล่ียนแปลง

สร้างและรักษาสมดุลของ
นิเวศส่ือสุขภาวะ เพ่ือฟ้ืนคืนพลัง

ชุมชนและสังคม
(Resilient Communities &

Society)

พัฒนากลไกสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนงานสร้างเสริม

สุขภาวะ 4 มิติ

• พัฒนาวิถี / ช่องทาง / พ้ืนท่ี / กระบวนการเพ่ือ
 พัฒนาสุขภาวะทางปัญญา
• พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือช้ีนําทางออกให้สังคม
• ส่ือสารเส้นทางสู่สุขภาวะทางปัญญา
 เพ่ือขยายผล
• ส่งเสริมการสร้างสุขภาวะทางปัญญา
 ให้คนในสังคม

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

• สร้างนิเวศส่ือสุขภาวะ 3D ส่ือ พ้ืนท่ี ภูมิดี
• ขยายเครือข่าย หนุนเสริมส่ือสร้างสรรค์
• กลไก Platform พ้ืนท่ี ช่องทางส่ือสุขภาวะ
• Design for Inclusive Society /
 นวัตกรรมเชิงกระบวนการท่ีสามารถต่อยอด
 ขยายผล

• จัดการความรู้ วิจัยสํารวจ งานวิชาการเพ่ือ
 ขับเคล่ือนงาน
• วิเคราะห์ภาคีกําหนดบทบาท และเสริมพลัง
 ภาคี เพ่ือยกระดับการทํางาน
• ใช้การตลาดเชิงสังคม
• ดึงศักยภาพจากองค์ความรู้ปฏิบัติการจาก
 งานภาคี
• ขับเคล่ือนกลไกเชิงนโยบายและในระดับ
 ท้องถ่ิน

กลยุทธ์
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ภาพีรวมยุที่ธศูาสต่ร์และกรอบการดำาเนินงานแผน

หมีายเหตุ *สี่ามีารถึส่ี่�อสี่าร ตามีเป้็าหมีายของแผันนี� หมีายถ่ึง การส่ี่�อสี่ารบนพ่ี�นฐานของทักษะเท่าทันส่ี่�อ สี่ารสี่นเทศ แลัะดิ้จิทัลั (MIDL) บนภ่มิีทัศน์แลัะช่ีองทางส่ี่�อในยุคปั็จจุบัน 
(Disruptive media)

ภารกิจเชิงยุที่ธศูาสต่ร์ 
ป็ระกอบด้้วย 4 ด้้าน ที�สี่อด้คล้ัองกับจุด้เน้นของแผัน ดั้งนี�

1.	 ส�งเสริมีสุขภาวะทางปัญญาของค์นในสังค์มี	 เพ่�อฟื้้�นค์่นพลุ่ังชุุมีชุนแลุ่ะสังค์มี	 (Resilience	 Communities	 and	 

	 Society)	 ผ่ัานงาน 4 ด้้านหลััก ได้้แก่ (1) พัีฒนาวิถีึ ช่ีองทาง พ่ี�นที� แลัะ กระบวนการ เพ่ี�อพัีฒนาสุี่ขภาวะทางปั็ญญา  

 (2) พัีฒนาองค์ความีร้่ เพ่ี�อชีี�นำาทางออกให้แก่สัี่งคมี (3) ส่ี่�อสี่ารเส้ี่นทางการพัีฒนาสุี่ขภาวะทางปั็ญญา เพ่ี�อขยายผัลัส่่ี่กลุ่ัมีเป้็าหมีาย  

 แลัะ (4) ส่ี่งเสี่ริมีการสี่ร้างสุี่ขภาวะทางปั็ญญาให้แก่คนในสัี่งคมี (Mass)

2.	 พัฒนาศักยภาพของพลุ่เม่ีองนักส่�อสารสุขภาวะแลุ่ะผ้้นำาการเปลีุ่�ยนแปลุ่ง ผ่ัานงาน 4 ด้้านหลััก ได้้แก่ (1) สี่ร้างนักส่ี่�อสี่าร 

 สุี่ขภาวะ เพ่ี�อต่อยอด้ส่่ี่สุี่ขภาวะทางปั็ญญา (2) พัีฒนาความีรอบร้่ด้้านสุี่ขภาพี เพ่ี�อสี่นับสี่นุนการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีส่่ี่ 7+1  

 ป็ระเด็้น ที�เป็็นเป้็าหมีายร่วมีของ สี่สี่สี่. (3) พัีฒนาทักษะ MIDL (4) พัีฒนาพีลัเม่ีอง ร่วมีตรวจสี่อบข้อม่ีลัที�ส่ี่งผัลัต่อสุี่ขภาวะ

3.	 สร้างแลุ่ะรักษาสมีดุัลุ่ของนิเวศส่�อสุขภาวะเพ่�อฟ้ื้�นค่์นพลัุ่งชุุมีชุนแลุ่ะสังค์มี ผ่ัานงาน 5 ด้้านหลััก ได้้แก่ (1) สี่ร้างนิเวศส่ี่�อ 

 สุี่ขภาวะ 3 มิีติ (3 D) ได้้แก่ ส่ี่�อดี้ พ่ี�นที�ดี้ ภ่มิีดี้ (2) ขยายเคร่อข่าย หนุนเสี่ริมีส่ี่�อสี่ร้างสี่รรค์ (3) สี่ร้างแลัะสี่นับสี่นุนให้มีีกลัไก  

 พ่ี�นที� แลัะ ช่ีองทาง สี่ำาหรับส่ี่�อสุี่ขภาวะ (4) สี่นับสี่นุนการออกแบบสัี่งคมี (Design for inclusive society) สี่ร้างนวัตกรรมี 

 เชิีงกระบวนการที�สี่ามีารถึต่อยอด้ขยายผัลั (5) ร่วมีกำาหนด้วาระทางสัี่งคมีด้้านระบบนิเวศส่ี่�อเพ่ี�อให้เกิด้การเป็ลีั�ยนแป็ลังเชิีง 

 โครงสี่ร้างบนฐานขององค์ความีร้่
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มาต่รการท่ี่�แผนจะสนับสนุนในปี พี.ศู. 2565 เพืี�อให้บรรลุเป้าหมายข้องแผนหลัก 3 ปี

4.	 พัฒนากลุ่ไกเพ่�อสนับสนุนการขับเค์ลุ่่�อนงานสร้างเสริมีสุขภาวะ	4	มิีติ่	ผ่ัานงาน 4 ด้้านหลััก ได้้แก่ (1) จัด้การความีร้่ วิจัย 

 สี่ำารวจงานวิชีาการเพี่�อขับเคลั่�อนภารกิจ (2) วิเคราะห์แลัะค้นหาภาคีที�มีีศักยภาพี กำาหนด้บทบาท แลัะเสี่ริมีพีลััง เพี่�อ 

 ยกระดั้บการทำางาน (3) ใช้ีหลัักการตลัาด้เพ่ี�อสัี่งคมี (4) ขับเคล่ั�อนกลัไกเชิีงนโยบายในทุกระดั้บ

ด้้าน	ค์วามีเชุ่�อมีโยงกับทิศทางแลุ่ะเป้าหมีาย	ระยะ	10	ปี ของ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมีสุขภาพ	แผันมีีบทบาทสี่นับสี่นุน 

การขับเคล่ั�อนงานไป็ส่่ี่เป้็าหมีายทั�ง 8 เร่�อง เน่�องจากการมีีสุี่ขภาวะปั็ญญาสัี่มีพัีนธ์์กับการเกิด้พีฤติกรรมีสุี่ขภาพีที�ดี้แก่คนทุกวัย 

แลัะการจัด้การให้เกิด้ระบบนิเวศสี่่�อสีุ่ขภาวะจะเป็็นการสี่ร้างสี่ภาพีแวด้ลั้อมีให้เอ่�อต่อการเรียนร่้ วิธ์ีคิด้ ที�สี่นับสี่นุนการสี่ร้าง 

สีุ่ขภาวะในสี่ังคมีโลักยุคป็ัจจุบัน ขณะเด้ียวกัน ยังได้้กำาหนด้ป็ระเด้็นที�จะมีุ่งเน้นบ่รณาการไป็สี่่่เป็้าหมีายหลััก ดั้านสุขภาพจิต่	

แลุ่ะ	ปัญหาสุขภาพอุบัติ่ใหมี�แลุ่ะปัจจัยเสี�ยงอ่�น

มีาต่รการ เพ่ี�อเป็็นกรอบสี่นับสี่นุนให้เกิด้ปั็จจัยที�จะนำาไป็ส่่ี่ผัลัลััพีธ์์แลัะเป้็าหมีายที�กำาหนด้ไว้ ป็ระกอบด้้วย 5 ด้้าน ได้้แก่  คน 

กระบวนการ กลัไก/เคร่�องม่ีอ ความีร้่ แลัะ นโยบาย ดั้งนี�

1. ค์น

2. กระบวนการ

3. กลไก/เค์รื�องมือ

4. ค์วามรู้

5. นโยบาย

พื่ัฒน้าศักยภาพื่บ่คคลุ่ใน้ด้าน้ที่ักษะเที่�าที่ัน้ส่�อ 
คว่ามีรอบรู้ด้าน้ส่ขภาพื่เพ่ื่�อการเป็น้พื่ลุ่เม่ีองนั้กส่�อสาร
ส่ขภาว่ะผู้น้ำาการเปลุ่่�ยน้แปลุ่งที่่�สามีารถึส่�อสารเพื่่�อ
ส่ขภาว่ะของตน้เอง ช่มีชน้

สน้ับสน้่น้กระบว่น้การส่�อสารแลุ่ะกระบว่น้การที่าง
สังคมีที่่�เอ่�อต�อการสร้างเสริมีน้ิเว่ศส่�อส่ขภาว่ะ แลุ่ะ
ร�ว่มีฟื้้�น้ค่น้ช่ว่ิตแลุ่ะสังคมีใน้ภาว่ะว่ิกฤติโดยกลุ่่�มี
เป้าห้มีายได้รับผลุ่กระที่บเชิงลุ่บลุ่ดลุ่งจัากส่�อห้ร่อเกิด
การใช้ส่�ออย�างสร้างสรรค์

สร้างกลุ่ไกการส่�อสารส่ขภาว่ะแลุ่ะกลุ่ไก
เฝ้้าระว่ังตรว่จัสอบส่�ออย�างมี่ส�ว่น้ร�ว่มี 
ใน้ช่มีชน้ พื่่�น้ที่่�ออน้ไลุ่น้์ห้ร่อพื่่�น้ที่่�กายภาพื่ 
อาที่ิ ศูน้ย์ข้อมีูลุ่แลุ่ะส่�อส่ขภาว่ะช่มีชน้ 
ห้ร่อ ศูน้ย์ตรว่จัสอบข�าว่ลุ่ว่งภูมีิภาค 
ที่่�ประชาสังคมีมี่ส�ว่น้ร�ว่มี

จััดการคว่ามีรู้ พื่ัฒน้าองค์คว่ามีรู้เพื่่�อสน้ับสน้่น้
การยกระดับขยายผลุ่การดำาเน้ิน้งาน้ของภาค่
เคร่อข�าย สร้างว่าระที่างสังคมีห้ร่อสน้ับสน้่น้การ
ขับเคลุ่่�อน้น้โยบาย

สน้ับสน้่น้กระบว่น้การผลุ่ักดัน้มีาตรการห้ร่อ
กลุ่ไกเชิงน้โยบาย ที่ั�งระดับที่้องถึิ�น้แลุ่ะระดับชาติ 
ใน้การพื่ัฒน้าที่ักษะเที่�าที่ัน้ส่�อ ห้ร่อลุ่ดปัจัจััยเส่�ยง
ด้าน้ส่�อที่่�มี่ผลุ่กระที่บต�อส่ขภาว่ะ

พื่ัฒน้าแลุ่ะส�งเสริมีผู้น้ำาการเปลุ่่�ยน้แปลุ่ง ให้้สามีารถึ
ขับเคลุ่่�อน้สังคมีที่่�เก่�อกูลุ่ เคารพื่คว่ามีแตกต�างห้ลุ่ากห้ลุ่าย
แลุ่ะมี่ศักยภาพื่ใน้การฟื้้�น้ค่น้

ส�งเสริมีว่ิถึ่ ช�องที่าง แลุ่ะพื่่�น้ที่่� ใน้ช่มีชน้ องค์กร สถึาบัน้
เช�น้ สถึาบัน้การศึกษา ห้น้�ว่ยงาน้สาธารณส่ข ว่ัด 
แลุ่ะเคร่อข�ายที่างสังคมีอ่�น้ๆ ใน้การพื่ัฒน้าส่ขภาว่ะ
ที่างปัญญา ผ�าน้ประสบการณ์ตรงที่่�สอดคลุ่้องกับคน้
แต�ลุ่ะกลุ่่�มีแลุ่ะช�ว่งว่ัย

ใช้การส่�อสารสาธารณะ เพื่่�อเผยแพื่ร�ข้อมีูลุ่
คว่ามีรู้ช�องที่างการพื่ัฒน้าส่ขภาว่ะที่างปัญญา  
สร้างแรงบัน้ดาลุ่ใจัแก�บ่คคลุ่ องค์กร แลุ่ะสังคมี

จััดการคว่ามีรู้ พื่ัฒน้างาน้ว่ิชาการเพื่่�อสน้ับสน้่น้
การพัื่ฒน้าส่ขภาว่ะที่างปัญญา อาทิี่ ตัว่บ�งช่�ท่ี่�น้ำาไปสู�สังคมี
ที่่�เก่�อกูลุ่ เคารพื่คว่ามีแตกต�างห้ลุ่ากห้ลุ่ายแลุ่ะมี่ศักยภาพื่
ใน้การฟื้้�น้ค่น้ (Resilient society) เคร่�องมี่อส�งเสริมีส่ข
ภาว่ะที่างปัญญาใน้กลุ่่�มีน้ักศึกษาแลุ่ะว่ัยที่ำางาน้ ฯลุ่ฯ

พื่ัฒน้าเคร่อข�ายภาค่เพื่่�อร�ว่มีผลุ่ักดัน้กลุ่ไกแลุ่ะน้โยบาย
ใน้การส�งเสริมีกระบว่น้การเร่ยน้รู้เพื่่�อสร้างส่ขภาว่ะ
ที่างปัญญา 

มาต่รการสนับสนุน ระบบสื�อ สุข้ภาวะปัญญา 
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ด้้าน	ค์วามีเชุ่�อมีโยงกับทิศทางแลุ่ะเป้าหมีาย	ระยะ	10	ปี ของ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมีสุขภาพ	แผันมีีบทบาทสี่นับสี่นุน 

การขับเคล่ั�อนงานไป็ส่่ี่เป้็าหมีายทั�ง 8 เร่�อง เน่�องจากการมีีสุี่ขภาวะปั็ญญาสัี่มีพัีนธ์์กับการเกิด้พีฤติกรรมีสุี่ขภาพีที�ดี้แก่คนทุกวัย 

แลัะการจัด้การให้เกิด้ระบบนิเวศสี่่�อสีุ่ขภาวะจะเป็็นการสี่ร้างสี่ภาพีแวด้ลั้อมีให้เอ่�อต่อการเรียนร่้ วิธ์ีคิด้ ที�สี่นับสี่นุนการสี่ร้าง 

สีุ่ขภาวะในสี่ังคมีโลักยุคป็ัจจุบัน ขณะเด้ียวกัน ยังได้้กำาหนด้ป็ระเด้็นที�จะมีุ่งเน้นบ่รณาการไป็สี่่่เป็้าหมีายหลััก ดั้านสุขภาพจิต่	

แลัะ ปัญหาสุขภาพอุบัติ่ใหมี�แลุ่ะปัจจัยเสี�ยงอ่�น

การบูรณ์าการเชื�อมโยงกับหน่วยงานหรือแผนอื�นทัี่�งในมิติ่ข้องประเด็น พืี�นท่ี่� 
และต่ามภารกิจหลักข้อง สสส.
แผันให้ความีสี่ำาคัญกับแนวทางบ่รณาการตามีกรอบนโยบายการจัด้ทำาแผันหลัักของ สี่สี่สี่. แลัะตามีทิศทางที�คณะกรรมีการ 

บริหารแผัน คณะที� 8 ให้มุ่ีงความีสี่ำาคัญที�การขับเคล่ั�อนงานภายใต้มิีติของสุี่ขภาวะแบบองค์รวมี การส่ี่�อสี่ารเพ่ี�อสุี่ขภาวะในทุก

ระดั้บ แลัะการเรียนร้่ตลัอด้ชีีวิต แผันจ่งได้้กำาหนด้แนวทางการบ่รณาการ ดั้งนี�

 

การบ่รณาการกลัุ่มีแผันสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพีป็ระเด้็นเชีิงรุกเพี่�อเป็้าหมีาย 10 ป็ี ได้้แก่ แผันควบคุมียาสี่่บ แผันควบคุมีเคร่�องด้่�มี 

แอลักอฮอล์ัแลัะสิี่�งเสี่พีติด้ แผันการจัด้การความีป็ลัอด้ภัยแลัะปั็จจัยเสีี่�ยงทางสัี่งคมี แผันส่ี่งเสี่ริมีกิจกรรมีทางกาย ด้้วยการสี่นับสี่นุน 

กระบวนการส่ี่�อสี่ารเพ่ี�อสุี่ขภาวะผ่ัานนักส่ี่�อสี่ารสุี่ขภาวะ กระบวนการแลัะช่ีองทางส่ี่�อสี่ารเพ่ี�อสุี่ขภาวะ รวมีทั�งการขับเคล่ั�อนงาน 

สุี่ขภาวะทางปั็ญญาให้เป็็นเคร่�องม่ีอสี่นับสี่นุนการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี  โด้ยกำาหนด้ยุทธ์ศาสี่ตร์ ตัวชีี�วัด้ กลุ่ัมีเป้็าหมีาย พ่ี�นที�นำาร่อง 

แลัะแผันการส่ี่�อสี่ารสัี่งคมีร่วมีกัน

 

การบ่รณาการแผันเชีิงพี่�นที�แลัะกลัุ่มีเป็้าหมีาย การใชี้กระบวนการแลัะกลัไกการสี่่�อสี่ารเพี่�อสีุ่ขภาวะในการขับเคลั่�อนป็ระเด้็น 

สี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีแลัะความีสัี่มีพัีนธ์์ในครอบครัว สี่ถึาบันการศ่กษา องค์กร พ่ี�นที� แลัะชุีมีชีน การเช่ี�อมีต่อระบบหร่อขยายการใช้ี 

กลัไกตรวจสี่อบข่าวแลัะข้อม่ีลัในระบบบริการสุี่ขภาพี การนำากระบวนการเรียนร้่เพ่ี�อพัีฒนาสุี่ขภาวะทางปั็ญญาส่่ี่กลุ่ัมีเป้็าหมีาย

เด็้ก เยาวชีนแลัะครอบครัว คนวัยทำางาน ผ้่ัส่ี่งอายุ แลัะกลุ่ัมีเป้็าหมีายเฉพีาะ ในสี่ถึานศ่กษา องค์กร แลัะชุีมีชีน โด้ยแผันจะขยายผัลั 

ร่วมีกับแผันสุี่ขภาวะเด็้ก เยาวชีน แลัะครอบครัว แผันสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาวะในองค์กร แผันสุี่ขภาวะป็ระชีากรกลุ่ัมีเฉพีาะ แผันพัีฒนา 

ระบบแลัะกลัไกสี่นับสี่นุนเพ่ี�อการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี แลัะแผันสี่ร้างสี่รรค์โอกาสี่สี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาวะ

 

การบ่รณาการระหว่างแผันภายใต้การบริหารของคณะกรรมีการบริหารแผันคณะที� 8  ร่วมีบ่รณาการตัวชีี�วัด้กลัางด้้านระบบ 

สี่ารสี่นเทศแลัะเคร่�องม่ีอเพ่ี�อความีรอบร้่สุี่ขภาพีเฉพีาะบุคคลั (Precision Information and Tools for Personal Health 

Literacy) ด้้วยการผันวกส่ี่�อ เคร่�องม่ีอ แลัะชุีด้ความีร้่ด้้านการส่ี่�อสี่ารสุี่ขภาวะแลัะสุี่ขภาวะทางปั็ญญา เข้าส่่ี่ระบบที�ออกแบบไว้ 

รวมีทั�งบ่รณาการงานป็ระเด็้นสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีเชิีงรุก อาทิ การพัีฒนานักส่ี่�อสี่ารสุี่ขภาวะแลัะกระบวนการส่ี่�อสี่ารในพ่ี�นที�เป้็าหมีาย 

เพ่ี�อพัีฒนางานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีจิต การสี่านพีลัังช่ีองทางส่ี่�อที�หลัากหลัายเพ่ี�อการส่ี่�อสี่ารสี่าธ์ารณะเพ่ี�อสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีในเป้็า 

10 ปี็ ของ สี่สี่สี่. ทั�ง 8 ป็ระเด็้น

การบ่รณาการข้ามีหน่วยงาน ป็ระสี่านความีร่วมีม่ีอกับหน่วยงานแลัะองค์กรทั�งภาครัฐ ภาคป็ระชีาสัี่งคมี แลัะภาคเอกชีน โด้ย 

บ่รณาการงานด้้วยจุด้แข็งของแต่ลัะหน่วยงาน เพ่ี�อเช่ี�อมีโยงแลัะหนุนเสี่ริมีงานไป็ส่่ี่เป้็าหมีายร่วมีในการสี่นับสี่นุนให้คนในสัี่งคมี

ไทยมีีสุี่ขภาวะทางปั็ญญาแลัะสี่ามีารถึส่ี่�อสี่ารเพ่ี�อขับเคล่ั�อนสัี่งคมีสุี่ขภาวะ 
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กลุ่มแผนงาน  

ป็ระกอบด้้วยกลุ่ัมีแผันงาน 2 กลุ่ัมี ดั้งนี�

1. กลุ่ัมีแผันงานสี่ร้างเสี่ริมีระบบนิเวศส่ี่�อสุี่ขภาวะ

 • แผันงานแลัะโครงการพัีฒนานักส่ี่�อสี่ารสุี่ขภาวะ

 • แผันงานแลัะโครงการพัีฒนานิเวศส่ี่�อสุี่ขภาวะเชิีงยุทธ์ศาสี่ตร์

 • แผันงานแลัะโครงการพัีฒนากลัไกส่ี่�อสี่าร การจัด้การความีร้่ แลัะกลัไกเชิีงนโยบาย 

2. กลุ่ัมีแผันงานพัีฒนาสุี่ขภาวะทางปั็ญญา

 • แผันงานแลัะโครงการส่ี่งเสี่ริมีการฟัังแลัะการให้เพ่ี�อสัี่งคมีที�เก่�อก่ลั

 • แผันงานแลัะโครงการวิถีึการเรียนร้่เพ่ี�อพัีฒนาสุี่ขภาวะทางปั็ญญา

 • แผันงานแลัะโครงการส่ี่งเสี่ริมีการส่ี่�อสี่ารเพ่ี�อพัีฒนาสุี่ขภาวะทางปั็ญญา

 มีีสี่าระสี่ำาคัญโด้ยสัี่งเขป็ ดั้งนี� 

กลุ่มแผนงานสร้างเสริมระบบนิเวศูสื�อสุข้ภาวะ  
ภารกิจแลุ่ะแนวทางการดัำาเนินงาน

1. พัีฒนาศักยภาพีของนักส่ี่�อสี่ารสุี่ขภาวะ อาทิ นักส่ี่�อสี่ารสุี่ขภาวะชุีมีชีน ภาคีเคร่อข่าย สี่สี่สี่. ส่ี่�อวิชีาชีีพี นักวิชีาการด้้านการส่ี่�อสี่าร  

 นักส่ี่�อสี่ารภาคเอกชีน คร่ บุคลัากรทางสี่าธ์ารณสุี่ข พีระสี่งฆ์่ นักเรียนนักศ่กษา อาสี่าสี่มัีครสี่าธ์ารณสุี่ขป็ระจำาหม่่ีบ้าน ฯลัฯ  

 เพ่ี�อให้เกิด้ทักษะเท่าทันส่ี่�อ ทักษะการส่ี่�อสี่ารแลัะสี่ร้างความีร่วมีม่ีอ รวมีทั�งส่ี่งเสี่ริมีศักยภาพีในการใช้ีส่ี่�อเป็็นเคร่�องม่ีอเพ่ี�อ 

 นำาไป็ส่่ี่วิถีึชีีวิตสุี่ขภาวะ ผ่ัานป็ระสี่บการณ์ตรงจากกระบวนการด้ำาเนินงานอย่างมีีส่ี่วนร่วมีในป็ระเด็้นหร่อพ่ี�นที�  โด้ยให้ความี 

 สี่ำาคัญกับการค้นหาแลัะบ่มีเพีาะนักส่ี่�อสี่ารสุี่ขภาวะรุ่นใหม่ีที�เติบโตภายใต้สี่ภาพีแวด้ล้ัอมีส่ี่�อดิ้จิทัลั ที�มีีศักยภาพีแลัะเจตจำานง 

 ในการสี่ร้างการเป็ลัี�ยนแป็ลังให้เกิด้สัี่งคมีสุี่ขภาวะ สี่นับสี่นุนกลัไกที�ยั�งย่นที�มีีชีุมีชีนนักป็ฏิิบัติเป็็นฐานแลัะเป็็นเคร่อข่ายสี่่�อ 

 เพ่ี�อสุี่ขภาวะ เพ่ี�อร่วมีกันขับเคล่ั�อนไป็ส่่ี่เป้็าหมีายการสี่ร้างนักส่ี่�อสี่ารสุี่ขภาวะแลัะพีลัเม่ีองต่�นร้่

2. สี่นับสี่นุนกระบวนการแลัะปั็จจัยแวด้ล้ัอมีด้้านระบบส่ี่�อเพ่ี�อสุี่ขภาวะ ที�เช่ี�อมีโยงแลัะเสี่ริมีพีลัังเคร่อข่าย รวมีทั�งสี่นับสี่นุนให้ 

 เกิด้ความีร่วมีม่ีอในท้องถิึ�น เพ่ี�อสี่ร้างสี่รรค์ให้เกิด้เป้็าหมีายร่วมีในการสี่ร้างระบบนิเวศส่ี่�อสุี่ขภาวะ ผ่ัานการพัีฒนาส่ี่�อสี่ร้างสี่รรค์ 

 ต้นแบบ กิจกรรมี กระบวนการ ช่ีองทางส่ี่�อ แลัะพ่ี�นที�สี่ร้างสี่รรค์ ที�นำาไป็ส่่ี่ทักษะเท่าทันส่ี่�อแลัะความีรอบร้่ด้้านสุี่ขภาพี โด้ยให้ 

 ความีสี่ำาคัญกับกลุ่ัมีเด็้กเยาวชีน กลุ่ัมีที�มีีความีเป็ราะบางหร่อกลุ่ัมีขาด้โอกาสี่ แลัะกลุ่ัมีผ้่ัส่ี่งอายุ 

3. สี่นับสี่นุนการขับเคลั่�อนกลัไกเชีิงนโยบายด้้านสี่่�อเพี่�อสีุ่ขภาวะ โด้ยสี่ร้างการมีีสี่่วนร่วมีของภาคนโยบาย ภาคป็ระชีาสี่ังคมี  

 แลัะชุีมีชีนท้องถิึ�น เพ่ี�อร่วมีกันขับเคล่ั�อนนโยบายส่่ี่การป็ฏิิบัติอย่างเป็็นร่ป็ธ์รรมี รวมีทั�งส่ี่งเสี่ริมีร่ป็แบบ ช่ีองทาง กลัไกการ 

 สี่่�อสี่ารแลัะการเฝ้้าระวังสี่่�อภาคป็ระชีาชีน เพี่�อสี่ร้างความีเข้มีแข็งแลัะทักษะเท่าทันสี่่�อของพีลัเมี่องในทุกระด้ับ ตั�งแต ่

 ระดั้บปั็จเจก ครอบครัว ชุีมีชีน 

4. สี่นับสี่นุนการพัีฒนาเคร่�องม่ีอที�ได้้จากกระบวนการจัด้การความีร้่ที�สี่ามีารถึนำาไป็ยกระดั้บแลัะขยายผัลัการทำางาน อาทิ งาน 

 วิจัยแลัะพัีฒนาองค์ความีร้่ด้้านระบบนิเวศส่ี่�อสุี่ขภาวะ การวิจัยแลัะพัีฒนาหลัักส่ี่ตรด้้านทักษะเท่าทันส่ี่�อ การพัีฒนาเคร่�องบ่งชีี� 

 แลัะตัวชีี�วัด้ การวิจัยสี่ถึานการณ์ระบบสี่่�อ ศ่นย์ข้อมี่ลัสี่่�อเพี่�อสีุ่ขภาวะ องค์ความีร่ด้้้านสี่่�อเพี่�อสีุ่ขภาวะของกลัุ่มีเป็้าหมีาย 

 เฉพีาะ ฯลัฯ

5. สี่นับสี่นุนการพัีฒนากระบวนการภายใต้ยุทธ์ศาสี่ตร์เม่ีอง 3 ดี้ ส่ี่�อดี้ พ่ี�นที�ดี้ ภ่มิีดี้ ให้เกิด้การนำาเอาคุณค่าของสุี่นทรียะแลัะ 

 ภ่มิีปั็ญญาชุีมีชีน มีาส่ี่งเสี่ริมีการเรียนร้่เพ่ี�อพัีฒนาทักษะเท่าทันส่ี่�อ แลัะการสี่ร้างสุี่ขภาวะทางปั็ญญาของกลุ่ัมีเป้็าหมีาย ทั�งใน 

 ระดั้บบุคคลั ครอบครัว แลัะชุีมีชีน
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6. บ่รณาการกับแผันหลัักต่างๆ ของ สี่สี่สี่. เพ่ี�อให้เกิด้การใช้ีป็ระโยชีน์ร่วมีจากระบบส่ี่�อเพ่ี�อสุี่ขภาวะแลัะวิถีึสุี่ขภาวะทางปั็ญญา 

 ที�กลุ่ัมีแผันงานได้้พัีฒนาข่�นตามียุทธ์ศาสี่ตร์ โด้ยจะหนุนเสี่ริมีงานของแผันอ่�นๆ ด้้วยการร่วมีขับเคล่ั�อนป็ระเด็้นสุี่ขภาวะผ่ัาน 

 กระบวนการส่ี่�อเพ่ี�อสุี่ขภาวะแลัะวิถีึสุี่ขภาวะทางปั็ญญา เพ่ี�อสี่นับสี่นุนการขับเคล่ั�อนการด้ำาเนินงานส่่ี่เป้็าหมีาย 10 ปี็ ของ  

 สี่สี่สี่. การด้ำาเนินงานตามีตัวชีี�วัด้ร่วมี วาระกลัางป็ระจำาปี็ รวมีถ่ึงวาระเฉพีาะกิจจากสี่ถึานการณ์วิกฤติ

แผนงาน/โค์รงการหลัุ่ก

ป็ระกอบด้้วยแผันงานแลัะโครงการหลัักที�จำาแนกตามีภารกิจสี่ำาคัญ 3 ด้้าน ค่อ การพัีฒนานักส่ี่�อสี่ารสุี่ขภาวะ การพัีฒนานิเวศส่ี่�อ 

สุี่ขภาวะเชิีงยุทธ์ศาสี่ตร์ แลัะการพัีฒนากลัไกส่ี่�อสี่าร การจัด้การความีร้่แลัะกลัไกเชิีงนโยบาย โด้ยมีีกลุ่ัมีเป้็าหมีายผ้่ัรับป็ระโยชีน์ 

ค่อ เด็้ก เยาวชีน แลัะครอบครัว กลุ่ัมีเป้็าหมีายขาด้โอกาสี่ แลัะผ้่ัส่ี่งอายุ 

1. แผันงานแลัะโครงการพัีฒนาศักยภาพีนักส่ี่�อสี่ารสุี่ขภาวะ อาทิ โครงการส่ี่�อเป็็นโรงเรียนของสัี่งคมีแห่งการเรียนร้่  โครงการพีลัังเคร่อข่าย 

 นักสี่่�อเสี่ียงเพี่�อสี่ร้างสี่ังคมีสีุ่ขภาวะ โครงการพีัฒนาศักยภาพีนักสี่่�อสี่ารสีุ่ขภาวะ : ค่ายสี่ารคด้ีแลัะค่ายนักเลั่าความีสีุ่ข  

 โครงการมีหัศจรรย์ส่ี่�อสี่ร้างสี่รรค์ 3 ดี้ เพ่ี�อการพัีฒนาเด็้ก โครงการ The Solutions : เท่าทันส่ี่�อสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาวะ โครงการ 

 คิด้ดี้ชีีวิตวิถีึใหม่ีส่ี่�อเท่าทันสุี่ขภาวะ โครงการเคร่อข่ายมีหาวิทยาลััยสี่ร้างสี่รรค์เพ่ี�อสัี่งคมีน่าอย่่  โครงการการพัีฒนาเคร่อข่าย 

 พีลัเม่ีองสี่ร้างสี่รรค์แลัะนักส่ี่�อสี่ารสุี่ขภาวะ โครงการเสี่ริมีสี่ร้างกลัไกส่ี่งวัยร้่ทันส่ี่�อระดั้บจังหวัด้ โครงการการขยายผัลัหลัักส่ี่ตร 

 วัยเพีชีรร้่ทันส่ี่�อแลัะการสี่ำารวจสี่ถึานการณ์ผัลักระทบการบริโภคส่ี่�อ 

2. แผันงานแลัะโครงการพัีฒนานิเวศส่ี่�อสุี่ขภาวะเชิีงยุทธ์ศาสี่ตร์ อาทิ แผันงานส่ี่�อสี่ร้างสุี่ขภาวะเด็้กเยาวชีน แผันงานสี่ร้างเสี่ริมี 

 วัฒนธ์รรมีการอ่าน แผันงานส่ี่�อศิลัป็วัฒนธ์รรมีสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี โครงการ MIDL for Inclusive City โครงการนักส่ี่�อสี่าร 

 สุี่ขภาวะขับเคล่ั�อนเม่ีอง โครงการพีลัเม่ีองสี่ร้างสี่รรค์ชุีมีชีนนิเวศส่ี่�อวิถีึสุี่ข โครงการป็ฏิิบัติการนิเวศส่ี่�อสุี่ขภาวะเพ่ี�อขับเคล่ั�อน 

 สัี่งคมีแห่งการอย่่ร่วมี

3. แผันงานแลัะโครงการพัีฒนากลัไกส่ี่�อสี่าร การจัด้การความีร้่ แลัะกลัไกเชิีงนโยบาย อาทิ โครงการขับเคล่ั�อนงานคุ้มีครองเด็้ก 

 จากภัยออนไลัน์: ผัลัักดั้นกฎหมีาย กลัไก แลัะมีาตรการระดั้บชีาติแลัะระดั้บท้องถิึ�น  โครงการเสี่ริมีสี่ร้างความีเข้มีแข็งภาค 

 พีลัเม่ีองในการรับม่ีอโรคระบาด้ข้อม่ีลัข่าวสี่ารโด้ยกลัไกโคแฟัค โครงการสี่ำารวจสี่ถึานการณ์การร้่เท่าทันส่ี่�อ สี่ารสี่นเทศ แลัะ 

 ดิ้จิทัลัของเด็้กไทย อายุ 6-12 ปี็ แลัะจัด้ทำาข้อเสี่นอเชิีงนโยบาย ปี็ พี.ศ. 2563 – 2564 โครงการการศ่กษาการใช้ีส่ี่�อดิ้จิทัลั 

 ของเด้็กแลัะเยาวชีนไทยในอนาคต แลัะข้อเสี่นอแนะเชีิงนโยบาย รวมีถึ่งโครงการตามีวาระพีิเศษต่างๆ ที�สี่อด้คลั้องกับ 

 ยุทธ์ศาสี่ตร์ของกลุ่ัมีแผันงาน



แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

157สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

กลุ่มแผนงานพัีฒนาสุข้ภาวะที่างปัญญา
ภารกิจแลุ่ะแนวทางการดัำาเนินงาน

1. พีัฒนาศักยภาพีภาคีเคร่อข่ายสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพี ให้เป็็นนักสี่่�อสี่ารสีุ่ขภาวะที�มีีทักษะความีเป็็นผั่้นำาการเป็ลัี�ยนแป็ลังแลัะ 

 ทักษะการตระหนักร่้เท่าทันแลัะการสี่ะท้อนความีคิด้ตนเอง สี่ามีารถึเชี่�อมีโยงงานสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพีทุกมีิติในระด้ับป็ัจเจก 

 แลัะระดั้บสัี่งคมี

2. พีัฒนาความีพีร้อมีของป็ัจจัยแวด้ลั้อมีด้้านวิถึีสีุ่ขภาวะทางป็ัญญา ด้้วยกระบวนการเสี่ริมีพีลัังที�โอบอุ้มีให้ป็ระชีาชีนกลัุ่มี 

 เป้็าหมีายได้้เข้าถ่ึงวิถีึสุี่ขภาวะทางปั็ญญา อันนำาไป็ส่่ี่การพัีฒนาความีมัี�นคงภายใน ศักยภาพีในการย่ด้หยุ่นฟ้ั�นตัว การร่วมีร้่ส่ี่ก 

 แลัะความีกรุณา นำาไป็ส่่ี่การเป็ลีั�ยนแป็ลังจิตสี่ำาน่ก ผ่ัานช่ีองทางการส่ี่�อสี่ารแลัะกระบวนการที�หลัากหลัาย ได้้แก่ กระบวนการ 

 พัีฒนาจิต อาทิ การภาวนา ศิลัป็ะ การศ่กษาธ์รรมีชีาติ สุี่ขภาพีองค์รวมีฯ พ่ี�นที�เรียนร้่สุี่ขภาวะทางปั็ญญา กลัไกส่ี่งเสี่ริมีจิตอาสี่า  

 กระบวนการพัีฒนาภาวะผ้่ันำา ส่ี่�อสี่ร้างสุี่ขภาวะทางปั็ญญาที�มีีร่ป็แบบเน่�อหาสี่ร้างแรงบันด้าลัใจ เพ่ี�อสี่ร้างพีลัเม่ีองต่�นร้่ด้้วย 

 สุี่ขภาวะทางปั็ญญา  

3. เชี่�อมีโยงเคร่อข่ายวิถึีสีุ่ขภาวะทางป็ัญญาให้มีีวิสี่ัยทัศน์แลัะเป็้าหมีายร่วมี เกิด้การแลักเป็ลัี�ยนเรียนร่้ด้้านองค์ความีร่้แลัะ 

 กระบวนการทำางาน แบ่งปั็นทรัพียากร แลัะหนุนเสี่ริมีงานระหว่างเคร่อข่าย เพ่ี�อป็ระสี่านพีลัังร่วมีสี่ร้างสุี่ขภาวะทางปั็ญญาของ 

 พีลัเม่ีองในสัี่งคมี  

4. สี่นับสี่นุนการพัีฒนาเคร่�องม่ีอที�ได้้จากกระบวนการจัด้การความีร้่ด้้านวิถีึสุี่ขภาวะทางปั็ญญาที�จำาเป็็นสี่ำาหรับการขับเคล่ั�อน 

 ยุทธ์ศาสี่ตร์ อาทิ การพัีฒนายุทธ์ศาสี่ตร์แลัะตัวชีี�วัด้ร่วมีของเคร่อข่าย การพัีฒนาเคร่�องม่ีอป็ระเมิีนผัลั การวิจัยสี่ถึานการณ์ 

 ด้้านวิถีึสุี่ขภาวะทางปั็ญญาของสัี่งคมี การถึอด้บทเรียนกระบวนการทำางานส่ี่งเสี่ริมีวิถีึสุี่ขภาวะทางปั็ญญา 

5. บ่รณาการส่่ี่เป้็าหมีาย 10 ปี็ แลัะเป้็าหมีายการด้ำาเนินงานตามีวาระกลัางป็ระจำาปี็กับแผันหลัักต่างๆ ของ สี่สี่สี่. เพ่ี�อให้เกิด้ 

 การใชี้ป็ระโยชีน์ร่วมีจากวิถึีสีุ่ขภาวะทางป็ัญญา โด้ยสี่ร้างความีพีร้อมีทางป็ัจจัยแวด้ลั้อมีด้้านวิถึีสีุ่ขภาวะทางป็ัญญาแลัะ 

 สี่่งเสี่ริมีการใชี้มีิติสีุ่ขภาวะทางป็ัญญาเพี่�อสี่นับสี่นุนการขับเคลั่�อนสีุ่ขภาวะของภาคีเคร่อข่าย สี่สี่สี่. ด้้วยการพีัฒนากลัุ่มี 

 เป้็าหมีายให้มีีสุี่ขภาวะทางปั็ญญา ซ่ึ่�งเป็็นรากฐานของความีฉลัาด้ร้่ทางสุี่ขภาพี แลัะพัีฒนาความีเข้มีแข็งแลัะภาวะผ้่ันำาของ 

 ภาคีเคร่อข่าย สี่สี่สี่. ให้มีีการเติบโตทางปั็ญญา นำาไป็ส่่ี่การเช่ี�อมีโยงงานสุี่ขภาวะองค์รวมี

แผนงาน/โค์รงการหลัุ่ก	

ป็ระกอบด้้วยแผันงาน/โครงการที�จำาแนกตามีวิธี์ด้ำาเนินงานหลััก  3 ด้้าน ได้้แก่ 

1. แผันงานแลัะโครงการส่ี่งเสี่ริมีวิถีึการเรียนร้่เพ่ี�อพัีฒนาสุี่ขภาวะทางปั็ญญา อาทิ โครงการวิถีึพัีฒนาจิต: ส่่ี่ชีีวิตวิถีึใหม่ี โครงการผ้่ันำาแห่ง 

 อนาคต: ร่วมีสี่ร้างสัี่งคมีแห่งการเก่�อก่ลั โครงการหยั�งรากจิตตปั็ญญา ส่่ี่สัี่งคมีแห่งความีสุี่ข : เส้ี่นทางส่่ี่สุี่ขภาวะทางปั็ญญา   

 โครงการชีุมีชีนกรุณาเพี่�อการอย่่แลัะตายด้ี: เสี่ริมีพีลัังเคร่อข่ายนิเวศการตายด้ี  โครงการขับเคลั่�อนสี่ังคมีแห่งการต่�นร่ ้ :  

 ส่่ี่เคร่อข่ายนักส่ี่�อสี่ารสุี่ขภาวะทางปั็ญญา  โครงการต่�นร้่ส่่ี่สุี่ขภาวะที�ยั�งย่นแบบองค์รวมีด้้วยพุีทธ์กระบวนทัศน์

2. แผันงานแลัะโครงการส่ี่งเสี่ริมีการฟัังแลัะการให้เพ่ี�อสัี่งคมีที�เก่�อก่ลั อาทิ โครงการส่ี่งเสี่ริมีงานอาสี่าสี่มัีครเพ่ี�อการพัีฒนาอย่างยั�งย่น  

 โครงการฉลัาด้ทำาบุญเพี่�อฟั้�นฟั่แลัะสี่ร้างภ่มีิคุ้มีกันสี่ังคมี โครงการป็ลัุกพีลัังเป็ลัี�ยนไทย จิตอาสี่าแห่งการเป็ลัี�ยนแป็ลัง  

 โครงการบ่รณะวิถีึสุี่ขภาวะทางปั็ญญาผ้่ันำาจิตอาสี่าด้้วยศาสี่ตร์พีระราชีาส่่ี่การพัีฒนาที�ยั�งย่น โครงการอาสี่าสี่มัีครร่วมีสี่ร้าง 

 สัี่งคมียั�งย่น

3. แผันงานแลัะโครงการส่ี่งเสี่ริมีการส่ี่�อสี่ารเพ่ี�อพัีฒนาสุี่ขภาวะทางปั็ญญา อาทิ โครงการส่ี่�อสี่ารเรียนร้่พัีฒนาทักษะ สี่ร้างคุณภาพีชีีวิตระยะ 

 ท้ายแลัะการตายด้ี โครงการสี่่�อสี่ารสีุ่ขภาวะทางป็ัญญากับคนรุน่ใหมี่ โครงการการพีัฒนานักสี่่�อสี่ารสีุ่ขภาวะทางป็ัญญา 

 รุ่นใหม่ีแลัะขยายผัลัเคร่�องม่ีอการเรียนร้่ โครงการพัีฒนาแพีลัตฟัอร์มีสี่นับสี่นุนสุี่ขภาพีจิตเยาวชีน
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อาทิี่ สำานั้กงาน้กองท่ี่น้พัื่ฒน้าส่�อปลุ่อดภัยแลุ่ะสร้างสรรค์ ศูึน้ย์ประสาน้งาน้ขับเคลุ่่�อน้การส�งเสริมีแลุ่ะปกป้องค้่มีครองเด็กแลุ่ะ
เยาว่ชน้ใน้การใช้ส่�อออน้ไลุ่น์้ สำานั้กงาน้คณะกรรมีการกิจัการกระจัายเส่ยง กิจัการโที่รทัี่ศึน์้แลุ่ะกิจัการโที่รคมีน้าคมีแห้�งชาติ 
องค์กรปกครองส�ว่น้ท้ี่องถิึ�น้ คณะกรรมีการส่�อปลุ่อดภัยแลุ่ะสร้างสรรค์แห้�งชาติ ห้น้�ว่ยงาน้ภาครัฐท่ี่�ม่ีน้โยบายส�งเสริมี
ส่�อสร้างสรรค์ เช�น้ กระที่รว่งศึึกษาธิการ กระที่รว่งวั่ฒน้ธรรมี กระที่รว่งดิจิัทัี่ลุ่เพ่ื่�อเศึรษฐกิจัแลุ่ะสังคมี กระที่รว่งการพัื่ฒน้าสังคมี
แลุ่ะคว่ามีมัี�น้คงของมีน่้ษย์ คณะกรรมีการส�งเสริมีการพัื่ฒน้าเด็กแลุ่ะเยาว่ชน้แห้�งชาติ สำานั้กงาน้ส�งเสริมีการศึึกษาน้อกระบบแลุ่ะ
การศึึกษาตามีอัธยาศัึย แลุ่ะเช่�อมีโยงกับเคร่อข�ายสาธารณส่ข อาทิี่ คณะกรรมีการส่ขภาพื่แห้�งชาติ กรมีอน้ามัีย 
สมัีชชาส่ขภาพื่แห้�งชาติ กองท่ี่น้ส่ขภาพื่ตำาบลุ่ แลุ่ะเขตส่ขภาพื่เพ่ื่�อประชาชน้ เคร่อข�ายอาสาสมัีครสาธารณส่ขประจัำาห้มูี�บ้าน้ ฯลุ่ฯ 

อาทิี่ องค์การกระจัายเส่ยงแลุ่ะแพื่ร�ภาพื่สาธารณะ สมีาคมีนั้กข�าว่นั้กห้นั้งส่อพิื่มีพ์ื่แห้�งประเที่ศึไที่ย 
สมีาคมีนั้กข�าว่วิ่ที่ย่แลุ่ะโที่รทัี่ศึน์้ไที่ย สภาการห้นั้งส่อพิื่มีพ์ื่แห้�งชาติ สภาวิ่ชาช่พื่ข�าว่วิ่ที่ย่แลุ่ะโที่รทัี่ศึน์้ไที่ย สมีาคมีผู้ดูแลุ่เว็่บไที่ย 
สมีาคมีโฆษณาแห้�งประเที่ศึไที่ย สมีาคมีผู้จััดพิื่มีพ์ื่แลุ่ะผู้จัำาห้น้�ายห้นั้งส่อแห้�งประเที่ศึไที่ย สมีาคมีผู้ผลิุ่ตข�าว่ออน้ไลุ่น์้ 
สมีาคมีนั้กเข่ยน้บที่ลุ่ะครโที่รทัี่ศึน์้ เคร่อข�าย สมีาคมีแลุ่ะชมีรมีด้าน้วิ่ชาช่พื่ส่�อ ฯลุ่ฯ

อาทิี่ สถึาบัน้วิ่ชาการด้าน้นิ้เที่ศึศึาสตร์แลุ่ะส่�อสารมีว่ลุ่ชน้ทัี่�ว่ประเที่ศึ สถึาบัน้วิ่ชาการด้าน้การศึึกษาแลุ่ะเร่ยน้รู้ ด้าน้สังคมี 
ด้าน้วั่ฒน้ธรรมี ด้าน้เด็กเยาว่ชน้แลุ่ะครอบครัว่ แลุ่ะด้าน้ส่ขภาว่ะที่างปัญญา ฯลุ่ฯ

ภาค่์ด้าน
นโยบาย

ท่ี่�เก่�ยวข้้องกับ
ระบบสื�อเพืี�อ

สุข้ภาวะ

ภาค่์พัีนธมิต่ร
ด้านสื�อ

ภาค่์
ด้านวิชาการ

อาทิี่ สถึาบัน้ส่�อเด็กแลุ่ะเยาว่ชน้ มูีลุ่นิ้ธิสร้างเสริมีวั่ฒน้ธรรมีการอ�าน้ มูีลุ่นิ้ธิส่�อศิึลุ่ปวั่ฒน้ธรรมี
ภาคประชาชน้ มูีลุ่นิ้ธิเพ่ื่�อการพัื่ฒน้าเด็ก มูีลุ่นิ้ธิเพ่ื่�อน้เยาว่ชน้เพ่ื่�อการพัื่ฒน้า มูีลุ่นิ้ธิอิน้เที่อร์เน็้ตร�ว่มีพัื่ฒน้าไที่ย 
เคร่อข�ายวิ่ที่ย่ช่มีชน้ สมีาคมีวิ่ที่ย่แลุ่ะส่�อเพ่ื่�อเด็กแลุ่ะเยาว่ชน้ มูีลุ่นิ้ธิเคร่อข�ายครอบครัว่ มูีลุ่นิ้ธิฟื้ร่ดริช เน้ามัีน้ 
เคร่อข�ายส่�อเพ่ื่�อการปฏิิรูป เคร่อข�ายส่�อภาคประชาชน้ใน้ระดับภูมิีภาค ฯลุ่ฯ

อาทิี่ ศูึน้ย์จิัตตปัญญาศึึกษา มีห้าวิ่ที่ยาลัุ่ยมีหิ้ดลุ่ ห้อจัดห้มีายเห้ต่พ่ื่ที่ธที่าสอิน้ที่ปัญโญ ธน้าคารจิัตอาสา คณะวิ่ที่ยาการเร่ยน้รู้
แลุ่ะศึึกษาศึาสตร์ มีห้าวิ่ที่ยาลัุ่ย ธรรมีศึาสตร์ สถึาบัน้อาศึรมีศิึลุ่ป์ มูีลุ่นิ้ธิอาสาสมัีครเพ่ื่�อสังคมี เคร่อข�ายจิัตอาสา 
มูีลุ่นิ้ธิเคร่อข�ายพ่ื่ที่ธิกา กลุ่่�มี Peaceful Death มูีลุ่นิ้ธิบูรณะชน้บที่แห้�งประเที่ศึไที่ย ใน้พื่ระบรมีราชูปถัึมีภ์ 
มูีลุ่นิ้ธิเสถ่ึยรโกเศึศึ-น้าคะประท่ี่ป มูีลุ่นิ้ธิสห้ธรรมิีกชน้ แลุ่ะภาค่ด้าน้ศึาสน้ธรรมีแลุ่ะจิัตตปัญญา ฯลุ่ฯ

ภาค่์ด้านสื�อ
ภาค์ประชาชน

ภาค่์ด้านวิถ่
สุข้ภาวะ

ที่างปัญญา

ภาค่์หลัก

งบประมาณ์ กลุ่มแผนงานสร้างเสริมระบบนิเวศสื�อสุข้ภาวะ
กลุ่มแผนงานพีัฒนาสุข้ภาวะที่างปัญญา
การพีัฒนาและบริหารงานสร้างเสริมสุข้ภาพี
รวม

หน่วย : ล้านบาที่
129.00

60.00
1.00

 190.00

แนวที่างการบริหารจัดการแผน  

กำากับด่้แลัโด้ยคณะกรรมีการบริหารแผัน คณะที� 8 ที�ย่ด้หลัักการบริหารที�มีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพีแลัะโป็ร่งใสี่ เพ่ี�อให้เกิด้ผัลัผัลิัต ผัลัลััพีธ์์ 

แลัะผัลักระทบ ตามีวัตถุึป็ระสี่งค์แลัะเป้็าหมีาย รวมีไป็ถ่ึงความีคุ้มีค่า ความียั�งย่น แลัะความีน่าเช่ี�อถ่ึอจากสัี่งคมี แลัะการสี่ร้าง

ความีเข้มีแข็งแลัะศักยภาพีของภาคีเคร่อข่าย
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แผน 11
แผนสร้างสรรค์์
โอกาสสร้างเสริมสุข้ภาวะ
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สรุปสถานการณ์์และแนวโน้ม 

แผันสี่ร้างสี่รรค์โอกาสี่สี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาวะ มีีพัีนธ์กิจหลัักอย่่ที�การกระจายโอกาสี่การด้ำาเนินงานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี สี่นับสี่นุนการ

ริเริ�มีแลัะพัีฒนานวัตกรรมีสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีที�ช่ีวยให้กลุ่ัมีเป้็าหมีายเข้าถ่ึงได้้ง่ายแลัะช่ีวยให้เกิด้ผัลัลััพีธ์์ทางสุี่ขภาวะดี้ข่�นกว่าเดิ้มี 

รวมีถึ่งหนุนเสี่ริมีการด้ำาเนินงานของแผันอ่�นๆ ด้้วยการนำาความีร่้แลัะบทเรียนความีสี่ำาเร็จของแผันเชีิงป็ระเด้็นแลัะแผันเชีิง 

องค์กรกระจายโอกาสี่ลังไป็ในเชิีงพ่ี�นที�แลัะเชิีงกลุ่ัมีป็ระชีากร โด้ยแผันได้้วางกลัไกการกระจายโอกาสี่ลังส่่ี่ระดั้บพ่ี�นที�ไป็ยังกลุ่ัมีบุคคลั  

ชุีมีชีน หน่วยงานแลัะองค์กรต่างๆ ผ่ัาน “หน่วยจัด้การเชิีงพ่ี�นที� (จังหวัด้)” แลัะ “หน่วยจัด้การเชิีงป็ระเด็้น” ที�เป็็นภาคีด้ำาเนินงาน 

อย่่ในพ่ี�นที�ต่างๆ ทั�วป็ระเทศ ซ่ึ่�งมีีส่ี่วนทำาให้บุคคลั กลุ่ัมีบุคคลั ชุีมีชีนแลัะหน่วยงานต่างๆ มีีผัลัการด้ำาเนินงานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี

ที�เป็็นร่ป็ธ์รรมีทั�งเร่�องการป็รับเป็ลีั�ยนพีฤติกรรมีแลัะการป็รับเป็ลีั�ยนสี่ภาพีแวด้ล้ัอมีที�เอ่�อต่อสุี่ขภาวะจนป็ระสี่บผัลัสี่ำาเร็จในการ

จัด้การกับสี่ถึานการณ์ปั็ญหาของพ่ี�นที� เช่ีน การลัด้ลัะเลิักส่ี่บบุหรี� การลัด้ลัะเลิักด่้�มีเคร่�องด่้�มีแอลักอฮอล์ั การลัด้อุบัติเหตุทางถึนน 

การลัด้ความีชุีกของภาวะนำ�าหนักตัวเกินแลัะโรคอ้วนในเด็้ก การเพิี�มีกิจกรรมีทางกาย การเพิี�มีการบริโภคผัักแลัะผัลัไม้ี แลัะการ 

สี่ร้างชุีมีชีนเข้มีแข็ง เป็็นต้น อีกทั�งยังช่ีวยลัด้ความีเหล่ั�อมีลัำ�าในป็ระชีากรกลุ่ัมีต่างๆ เช่ีน กลุ่ัมีชีาติพัีนธ์ุ์ เด็้กแลัะเยาวชีน ผ้่ัส่ี่งอายุ 

กลุ่ัมีที�ได้้รับผัลักระทบจากโรคโควิด้-19 ฯลัฯ ให้สี่ามีารถึเข้าถ่ึงการด้ำาเนินงานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี อันจะทำาให้เกิด้สุี่ขภาวะที�ดี้ทั�ง

ในระดั้บตนเองแลัะชุีมีชีน 

 

การจัด้ทำาแผันสี่ร้างสี่รรค์โอกาสี่สี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาวะป็ระจำาป็ี 2565 มีุ่งสี่นับสี่นุนการกระจายโอกาสี่การด้ำาเนินงานสี่ร้างเสี่ริมี 

สุี่ขภาพีให้สี่อด้คล้ัองกับทิศทางแลัะเป้็าหมีาย ระยะ 10 ปี็ (พี.ศ. 2565-2574) ของกองทุน แลัะมีีความีสี่อด้รับกับแผันหลััก 3 ปี็  

(พี.ศ. 2565-2567)  โด้ยมุ่ีงหวังให้การด้ำาเนินงานของแผันสี่นับสี่นุนให้กลุ่ัมีเป้็าหมีายเข้าถ่ึงโอกาสี่การทำางานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาวะ  

ซ่ึ่�งจะมีีส่ี่วนลัด้ความีเหล่ั�อมีลัำ�าด้้านสุี่ขภาพีแลัะสัี่งคมีที�ส่ี่งผัลัต่อสุี่ขภาพีได้้ในที�สุี่ด้ แผันยังมีีความีสี่อด้รับกับยุทธ์ศาสี่ตร์ชีาติ 20 ปี็  

ในยุทธ์ศาสี่ตร์ที� 3 ด้้านการพีัฒนาแลัะเสี่ริมีสี่ร้างศักยภาพีทรัพียากรมีนุษย์ ในป็ระเด้็นที� 2 การพีัฒนาศักยภาพีศักยภาพีคน 

ตลัอด้ช่ีวงชีีวิต ป็ระเด็้นที� 5 การเสี่ริมีสี่ร้างให้คนไทยมีีสุี่ขภาวะที�ดี้ครอบคลุัมีทั�งกาย ใจ สี่ติปั็ญญาแลัะสัี่งคมีแลัะป็ระเด็้นที� 6 การ 

สี่ร้างสี่ภาพีแวด้ลั้อมีที�เอ่�อต่อการพีัฒนาแลัะเสี่รมิีสี่ร้างศักยภาพีมีนุษย์ รวมีถึ่งยุทธ์ศาสี่ตรท์ี� 4 ด้้านการสี่ร้างโอกาสี่แลัะความี 

เสี่มีอภาคทางสัี่งคมี ในป็ระเด็้นที� 1 การลัด้ความีเหล่ั�อมีลัำ�าแลัะสี่ร้างความีเป็็นธ์รรมีในทุกมิีติ ป็ระเด็้นที� 3 การเสี่ริมีสี่ร้างพีลัังทางสัี่งคมี 

แลัะป็ระเด็้นที� 4 การเพิี�มีขีด้ความีสี่ามีารถึของชุีมีชีนท้องถิึ�นในการพ่ี�งตนเองแลัะจัด้การตนเอง อีกยังตอบสี่นองเป้็าหมีายการ 

พัีฒนาที�ยั�งย่น (The Sustainable Development Goals: SDGs) ในเป้็าป็ระสี่งค์ที� 3 ที�กล่ัาวถ่ึงการสี่ร้างหลัักป็ระกันการมีีสุี่ขภาวะ 

ที�ดี้แลัะส่ี่งเสี่ริมีความีเป็็นอย่่ที�ดี้ของทุกคนในทุกช่ีวงอายุ  
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1. สถานการณ์์และแนวโน้มการเปล่�ยนแปลงสำาคั์ญท่ี่�ม่ผลต่่อการที่ำางานข้องแผน
 ในปี 2565

แผันได้้ป็ระมีวลัแลัะวิเคราะห์สี่ถึานการณ์แลัะแนวโน้มีการเป็ลัี�ยนแป็ลังสี่ำาคัญที�เกี�ยวข้องกับสีุ่ขภาพีแลัะการด้ำาเนินงานของ 

กองทุนโด้ยมีีรายลัะเอียด้ดั้งนี� 

1.	 ปัจจัยเสี�ยงที�ค์ุกค์ามีสุขภาวะของค์นไทยยังเป็นอุปสรรค์สำาค์ัญต่�อการดัำาเนินงานสร้างเสริมีสุขภาพ	 ไมี่ว่าจะเป็็นการมีี 

 พีฤติกรรมีเสีี่�ยง โด้ยเฉพีาะการส่ี่บบุหรี� การด่้�มีสุี่รา แลัะการขับขี�ยานพีาหนะขณะม่ีนเมีา ซ่ึ่�งพีบว่า ป็ระชีากรในพ่ี�นที�ภาคใต้ 

 มีีพีฤติกรรมีสี่่บบุหรี�สี่่งสีุ่ด้ ป็ระชีากรในพี่�นที�ภาคเหน่อมีีสี่ัด้สี่่วนนักด้่�มีแลัะพีฤติกรรมีด้่�มีแลั้วขับขี�สี่่งสีุ่ด้ สี่่วนป็ระชีากรใน 

 พี่�นที�กรุงเทพีมีหานครมีีแนวโน้มีเสี่ียชีีวิตจากสี่าเหตุการตายหลััก 3 อันด้ับแรกของคนไทย ได้้แก่ โรคไมี่ติด้ต่อเร่�อรัง  

 โรคระบบไหลัเวียนโลัหิต แลัะโรคระบบทางเดิ้นหายใจส่ี่งกว่าป็ระชีากรในภาคอ่�น  ในด้้านสุี่ขภาพีจิต ป็ระชีากรภาคเหน่อมีี 

 อัตราฆ่่าตัวตายสี่ำาเร็จส่ี่งกว่าภาพีรวมีของป็ระเทศเก่อบ 2 เท่า ในด้้านภาวะโภชีนาการ ป็ระชีากรในพ่ี�นที�กรุงเทพีมีหานคร 

 มีีสัี่ด้ส่ี่วนภาวะนำ�าหนักเกินส่ี่งกว่าภ่มิีภาคอ่�นๆ ขณะเดี้ยวกัน การอย่่ในสี่ภาพีแวด้ล้ัอมีที�ไม่ีเหมีาะสี่มีเป็็นปั็จจัยเสีี่�ยงสี่ำาคัญที� 

 มีีผัลัต่อสีุ่ขภาวะเชี่นกัน โด้ยภาคเหน่อต้องป็ระสี่บป็ัญหาฝุ้่นลัะอองขนาด้เลั็กสี่่งสีุ่ด้ สี่่วนจังหวัด้ในพี่�นที�อุตสี่าหกรรมี เชี่น  

 ระยอง ชีลับุรี สี่มุีทรป็ราการ ฯลัฯ ต้องเผัชิีญกับปั็ญหาขยะกากของเสีี่ยอันตราย ขณะที�ภาคใต้ ภาคตะวันออกแลัะภาคกลัาง 

 ป็ระสี่บปั็ญหาขยะทะเลั ทั�งนี� พีบว่าความียากจนยังคงเป็็นสี่าเหตุความีเป็ราะบางที�สี่ำาคัญของป็ระเทศ โด้ยภาคใต้มีีสัี่ด้ส่ี่วน 

 ป็ระชีากรยากจนส่ี่งที�สุี่ด้ ส่ี่วนภาคตะวันออกเฉียงเหน่อ มีีป็ระชีากรเป็ราะบางจากสัี่ด้ส่ี่วนแรงงานนอกระบบมีากที�สุี่ด้ นอกจากนี�  

 ยังพีบว่ากลุ่ัมีวัยรุ่นแลัะเยาวชีน (อายุ 10-24 ปี็) เป็็นกลุ่ัมีป็ระชีากรที�ต้องเผัชิีญกับปั็จจัยเสีี่�ยงหลัายด้้าน ไม่ีว่าจะเป็็นความี 

 เสี่ี�ยงจากการป็ระสี่บอบุัติเหตุทางท้องถึนนจนบาด้เจ็บแลัะเสี่ียชีวีิตก่อนวัยอันควร การมีปี็ัญหาสีุ่ขภาพีจิตแลัะโรคซึ่่มีเศร้า 

 จากภาวะความีเครียด้แลัะปั็ญหาส่ี่วนตัว การบริโภคอาหารที�ไม่ีดี้ต่อสุี่ขภาพีแลัะมีีกิจกรรมีทางกายไม่ีเพีียงพีอ ความีสัี่มีพัีนธ์์ 

 ที�ห่างเหินแลัะไม่ีดี้กับครอบครัว รวมีถ่ึงความีขัด้แย้งทางความีคิด้ ความีเช่ี�อแลัะค่านิยมีในการด้ำาเนินชีีวิตกับคนในช่ีวงวัยอ่�นๆ  

 อันเน่�องมีาจากสี่ถึานการณ์ทางการเม่ีองในป็ระเทศที�เป็็นอย่่ ดั้งนั�น ในการป้็องกัน ควบคุมีแลัะลัด้ปั็จจัยเสีี่�ยงที�เป็็นอุป็สี่รรค 

 ต่อการพีัฒนาสีุ่ขภาวะคนไทยจ่งจำาเป็็นต้องผัลัักด้ันให้หน่วยงานทุกภาคสี่่วนเข้ามีามีีสี่่วนร่วมีรับผัิด้ชีอบต่อสีุ่ขภาพีของ 

 ป็ระชีาชีนอย่างจริงจัง 

2.	 การแพร�ระบาดัของโรค์โค์วดิั-19	 ส�งผลุ่กระทบต่�อสังค์มีไทยรอบดั้านแลุ่ะรุนแรง กลั่าวค่อ	 ดั้านเศรษฐกิจ	 โด้ยเฉพีาะ 

 ช่ีวงที�มีีการปิ็ด้เม่ีอง (Lock down) ทำาให้กิจกรรมีทางเศรษฐกิจแทบทุกอย่างหยุด้ชีะงัก ส่ี่งผัลัอย่างรุนแรงต่ออุตสี่าหกรรมี 

 การท่องเที�ยวแลัะการจ้างงาน คนจำานวนมีากกลัายเป็็นคนตกงานทันที โด้ยเฉพีาะกลุ่ัมีแรงงานนอกระบบ แลัะกลุ่ัมีแรงงาน 

 รุ่นใหม่ีที�เพิี�งเรียนจบแลัะเริ�มีเข้าส่่ี่ตลัาด้แรงงาน ขณะเดี้ยวกัน กลุ่ัมีคนยากจน ผ้่ัด้้อยโอกาสี่แลัะกลุ่ัมีเป็ราะบางป็ระสี่บความี 

 ยากลัำาบากในการด้ำารงชีีวิตมีากข่�น ทำาให้ป็ัญหาความีเหลั่�อมีลัำ�าเพีิ�มีสี่่งข่�น ด้้านสีุ่ขภาพี พีบว่ามีีป็ระชีาชีนหลัายกลัุ่มีที�มี ี

 ความีเสีี่�ยงแลัะมีีความียากลัำาบากในการรับม่ีอกับสี่ถึานการณ์แพีร่ระบาด้ของโรคโควิด้-19  เช่ีน ผ้่ัส่ี่งอายุ ผ้่ัมีีโรคป็ระจำาตัว 

 โด้ยเฉพีาะโรคเร่�อรัง แลัะผ้่ัมีีพีฤติกรรมีเสีี่�ยงจากการด่้�มีเคร่�องด่้�มีแอลักอฮอล์ัแลัะส่ี่บบุหรี� รวมีไป็ถ่ึง  ผ้่ัที�อาศัยอย่่ในชุีมีชีน 

 แออัด้ที�มัีกมีีปั็ญหาเร่�องสุี่ขาภิบาลั นอกจากนี� การระบาด้ของไวรัสี่ยังนำาไป็ส่่ี่ความีเครียด้ วิตกกังวลัแลัะภาวะซ่ึ่มีเศร้าของ 

 คนในสี่ังคมีมีากข่�นอีกด้้วย ด้้านการศ่กษา การป็รับมีาใชี้กระบวนการเรียนการสี่อนออนไลัน์สี่ะท้อนให้เห็นป็ัญหาความี 

 เหลั่�อมีลัำ�าในการเข้าถึ่งการศ่กษาที�ชีัด้เจนมีากข่�น โด้ยเฉพีาะในครอบครัวยากจนแลัะครอบครัวเป็ราะบาง ขณะเด้ียวกัน  

 ป็ระสี่ิทธ์ิภาพีแลัะคุณภาพีการเรียนร่้ลัด้ลัง สี่่ญเสี่ียโอกาสี่ในการเรียนร่้ทางสี่ังคมีจากป็ระสี่บการณ์การใชี้ชีีวิตร่วมีกันแลัะ 

 การสี่ร้างสัี่มีพัีนธ์ภาพีระหว่างคร่กับศิษย์แลัะเพ่ี�อนร่วมีชัี�นเรียน ด้้านสิี่�งแวด้ล้ัอมี แม้ีว่าจะเป็็นโอกาสี่ให้แหล่ังท่องเที�ยวทาง 

 ธ์รรมีชีาติหลัายแห่งฟ้ั�นตัวแลัะทำาให้ระบบนิเวศดี้ข่�น รวมีถ่ึงป็ริมีาณขยะรวมีในเม่ีองท่องเที�ยวแลัะกรุงเทพีมีหานครลัด้ลังก็ 

 ตามี แต่ขยะพีลัาสี่ติกในครัวเร่อนเพิี�มีมีากข่�นจากการสัี่�งซ่ึ่�ออาหารออนไลัน์ เช่ีนเดี้ยวกับขยะของเสีี่ยทางการแพีทย์ที�มีีป็ริมีาณ 

 มีากข่�นจากการควบคุมีการแพีร่ระบาด้ของไวรัสี่ ซ่ึ่�งผัลักระทบในด้้านต่างๆ เหล่ัานี�ส่ี่งผัลักับคุณภาพีชีีวิตของป็ระชีาชีนทั�งสิี่�น
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3.	 บริบทค์วามีหลุ่ากหลุ่ายแลุ่ะค์วามีซัับซ้ัอนของพ่�นที�เป็นค์วามีท้าทายในการจัดัการสุขภาวะให้เหมีาะสมี เน่�องจากแต่ลัะ 

 พ่ี�นที�ของป็ระเทศไทยมีีความีแตกต่างกันทั�งวิถีึชีีวิต เศรษฐกิจ สัี่งคมีแลัะวัฒนธ์รรมี ซ่ึ่�งนำาไป็ส่่ี่ความีหลัากหลัายของปั็ญหา 

 สุี่ขภาพีในมิีติต่างๆ ตามีมีา กล่ัาวค่อ ในพ่�นที�ชุุมีชุน ความี ท้าทายอย่่ที�การพัีฒนาให้ชุีมีชีนมีีขีด้ความีสี่ามีารถึในการจัด้การ 

 สุี่ขภาวะในพ่ี�นที�ได้้ด้้วยตนเอง โด้ยมีีหน่วยงานภายนอกเป็็นผ้่ัอำานวยความีสี่ะด้วกแลัะหนุนเสี่ริมีชุีมีชีน ขณะที�ในพ่�นที�เขต่เม่ีอง 

 ที�มีีการเคล่ั�อนย้ายแรงงานเพ่ี�อเข้าถ่ึงโอกาสี่ทางเศรษฐกิจแลัะเป็็นพ่ี�นที�ที�มีีปั็ญหาด้้านสี่ภาพีแวด้ล้ัอมีที�ส่ี่งผัลักระทบโด้ยตรง 

 ต่อสุี่ขภาพีคนในพ่ี�นที� เช่ีน การจัด้การขยะ นำ�าเสีี่ย ความีแออัด้แลัะเส่ี่�อมีโทรมีของที�อย่่อาศัย รวมีถ่ึงเขต่สุขภาพพิเศษ ได้้แก่  

 พี่�นที�เศรษฐกิจแหลั่งท่องเที�ยวทางทะเลั พี่�นที�ที�มีีการเคลั่�อนย้ายป็ระชีากรข้ามีชีาติแลัะการค้าขนสี่่งชีายแด้นที�มีีพีลัวัตสี่่ง  

 เขตพ่ี�นที�เฉพีาะ (ป็ระชีากรข้ามีชีาติ) ซ่ึ่�งเป็็นพ่ี�นที�ที�มีีบริบทเฉพีาะแตกต่างจากพ่ี�นที�ป็กติ มีีป็ระเด็้นสุี่ขภาพีเฉพีาะของแต่ลัะ 

 พ่ี�นที� เช่ีน อุบัติเหตุทางนำ�าในพ่ี�นที�ท่องเที�ยวทางทะเลั ค่าใช้ีจ่ายบริการสุี่ขภาพีของป็ระชีากรข้ามีชีาติในพ่ี�นที�ชีายแด้น ขนาด้ 

 ป็ระชีากรที�เติบโตจากการย้ายถิึ�น เป็็นต้น จ่งไม่ีสี่ามีารถึใช้ีแนวทางการบริหารจัด้การแบบทั�วไป็เพ่ี�อแก้ไขปั็ญหาสุี่ขภาพีของ 

 ป็ระชีาชีนในพ่ี�นที�ได้้อย่างครอบคลุัมี

4.	 ค์นไทยยังมีีค์วามีรอบร้้ด้ัานสุขภาพในการด้ัแลุ่สุขภาพของต่นเองแลุ่ะสมีาชิุกในค์รอบค์รัวไมี�เพียงพอเท�าที�ค์วร จำาเป็็น 

 ต้องสี่ร้างแลัะพัีฒนาทักษะที�จำาเป็็นต่อการเข้าถ่ึง เข้าใจ ซัึ่กถึามีแลัะตัด้สิี่นใจบนพ่ี�นฐานของข้อม่ีลัข่าวสี่ารด้้านสุี่ขภาพีแลัะ 

 บริการสุี่ขภาพีที�น่าเช่ี�อถ่ึอแลัะเพีียงพีอด้้วยตนเอง รวมีถ่ึงการพัีฒนาองค์ความีร้่แลัะวิธี์การส่ี่�อสี่ารด้้านสุี่ขภาวะที�ถ่ึกต้อง พีร้อมี 

 ทั�งเฝ้้าระวังแลัะจัด้การกับข้อมี่ลัความีร่้ด้้านสีุ่ขภาวะที�ไมี่ถึ่กต้อง เพี่�อให้ป็ระชีาชีนสี่ามีารถึจัด้การสีุ่ขภาวะตนเองได้้อย่าง 

 เหมีาะสี่มี ทั�งนี� พีบว่า คนที�อ่านไม่ีได้้แลัะเขียนไม่ีคล่ัองมีีโอกาสี่ที�จะมีีความีรอบร้่ด้้านสุี่ขภาพีไม่ีเพีียงพีอเม่ี�อเทียบกับคนที� 

 อ่านหร่อเขียนได้้คล่ัอง การไม่ีได้้รับข้อม่ีลัด้้านสุี่ขภาพีจากอินเทอร์เน็ต ไลัน์ แลัะเฟัซึ่บุ�กมีีอิทธิ์พีลัต่อระดั้บความีรอบร้่ด้้าน 

 สุี่ขภาพีมีากที�สุี่ด้รองจากการไม่ีได้้เรียนหนังส่ี่อ กลุ่ัมีผ้่ัที�อายุ 60 ปี็ข่�นไป็แลัะผ้่ัที�มีีการศ่กษาตั�งแต่ป็ระถึมีศ่กษาลังมีาจะมีีสัี่ด้ส่ี่วน 

 ของผ้่ัที�มีีความีรอบร้่ด้้านสุี่ขภาพีไม่ีเพีียงพีอมีากที�สุี่ด้ นอกจากนี� ยงัพีบว่าผ้่ัที�มีีบทบาทในชุีมีชีนมีีความีรอบร้่ด้้านสุี่ขภาพีส่ี่ง 

 กว่าคนที�ไม่ีมีีบทบาท ดั้งนั�น จ่งควรกระตุ้น ส่ี่งเสี่ริมีแลัะสี่นับสี่นุนให้คนในชุีมีชีนเข้ามีามีีบทบาทหร่อเป็็นสี่มีาชิีกของกลุ่ัมี/ 

 ชีมีรมีในชุีมีชีนมีากข่�น 

5.	 การเปลีุ่�ยนผ�านทางเทค์โนโลุ่ยี	(Technological	Disruption)	ส�งผลุ่ต่�อพฤติ่กรรมีทางสุขภาพของประชุาชุน ในยุคสัี่งคมี 

 ด้ิจิทัลัทำาให้มีีการเผัยแพีรข่้อมี่ลัข่าวสี่ารที�สี่่งผัลักระทบทั�งเชีิงบวกแลัะเชีิงลับต่อการสี่ร้างเสี่รมิีสีุ่ขภาพีอย่างกว้างขวางแลัะ 

 รวด้เร็ว จ่งต้องมีีการเฝ้้าระวังแลัะคัด้กรองข้อม่ีลัความีร้่ด้้านสุี่ขภาวะที�ไม่ีถ่ึกต้อง ขณะเดี้ยวกัน ต้องมีีการป้็องกันแลัะแก้ไข 

 ปั็ญหาความีเหล่ั�อมีลัำ�าในการเข้าถ่ึงเทคโนโลัยีดิ้จิทัลัทั�งในแง่ของการเข้าถ่ึงอุป็กรณ์/เคร่�องม่ีอใช้ีงานแลัะความีรอบร้่ด้้านดิ้จิทัลั  

 โด้ยเฉพีาะการใช้ีป็ระโยชีน์จากระบบเทคโนโลัยีดิ้จิทัลัในการขับเคล่ั�อนงานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี เช่ีน การติด้ตามีตรวจป็ระเมิีน 

 พีฤติกรรมีแลัะสี่ถึานะสีุ่ขภาพี การป็ระมีวลัผัลัข้อมี่ลัเพี่�อออกแบบแลัะพีัฒนาโป็รแกรมีสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพีเฉพีาะราย 

 เฉพีาะกลุ่ัมี ฯลัฯ 

6.	 การสร้างสภาพแวดัลุ้่อมีที�เอ่�อต่�อการสร้างเสริมีสุขภาพต้่องพิจารณารอบด้ัานแลุ่ะปรับให้เหมีาะกับพ่�นที�แลุ่ะกลุุ่�มีเป้าหมีาย	 

 ครอบคลัุมีทั�งการพีัฒนาเทคโนโลัยีแลัะนวัตกรรมีที�ชี่วยสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพีของป็ระชีาชีนในแต่ลัะกลัุ่มีแต่ลัะชี่วงวัย 

 การส่ี่งเสี่ริมีการจัด้สี่ภาพีแวด้ล้ัอมีทางกายภาพีที�เป็็นมิีตรต่อสุี่ขภาพีแลัะเอ่�อต่อการมีีสุี่ขภาวะที�ดี้ ยกตัวอย่างการป็รับพัีฒนาเม่ีอง 

 ให้เป็็นพ่ี�นที�ที�เอ่�อต่อการมีีสุี่ขภาพีที�ดี้ ทั�งในแง่พ่ี�นที�ทางกายภาพี การสี่ร้างสี่ภาพีแวด้ล้ัอมีที�ดี้ป็ราศจากมีลัพิีษ มีีระบบการ 

 คมีนาคมีขนส่ี่งที�ป็ลัอด้ภัยแลัะทุกคนเข้าถ่ึงได้้สี่ะด้วก มีีพ่ี�นที�สี่าธ์ารณะสี่ำาหรับป็ฏิิสัี่มีพัีนธ์์ทางสัี่งคมีเพ่ี�อการด่้แลัแลัะแลักเป็ลีั�ยน 

 เรียนร้่ ซ่ึ่�งกันแลัะกัน รวมีถ่ึงการพัีฒนาภ่มิีทัศน์การเรียนร้่ที�หลัากหลัายแลัะเฉพีาะเจาะจงตรงกับกลุ่ัมีเป้็าหมีายต่างๆ เพ่ี�อ 

 สี่ร้างความีรอบร้่ทางสุี่ขภาพีแลัะป็ระสี่านความีเข้าใจระหว่างกลุ่ัมีคนที�มีีความีแตกต่างทางช่ีวงวัยแลัะวิถีึชีีวิตวัฒนธ์รรมี 
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2. ช่องว่างและโอกาสการพัีฒนาท่ี่�เป็นประเด็นท้ี่าที่ายสำาหรับการดำาเนินงานข้องแผน 
 ในปี 2565

แผันได้้ป็ระมีวลัผัลัการด้ำาเนินงานสี่ำาคัญในช่ีวงปี็ 2561 – 2564 (คร่�งปี็) พีร้อมีทั�งวิเคราะห์ถ่ึงช่ีองว่างแลัะโอกาสี่การพัีฒนาที�เป็็น 

ป็ระเด็้นท้าทายสี่ำาหรับการด้ำาเนินงานของแผันในปี็ 2565 โด้ยมีีรายลัะเอียด้ดั้งนี�

1.	 การสนับสนุนโค์รงการสร้างเสริมีสุขภาวะในประชุากรกลุุ่�มีต่�างๆ	 เพี่�อลัด้ความีเหลั่�อมีลัำ�าที�สี่่งผัลักระทบระยะยาวต่อ 

 คุณภาพีชีีวิต จำานวน	1,326	โค์รงการ ในกลุ่ัมีป็ระชีากรต่างๆ ได้้แก่	(1)	กลุุ่�มีเด็ักแลุ่ะเยาวชุน	ทำาให้เกิด้กระบวนการส่ี่งเสี่ริมี 

 ความีร่้ความีเข้าใจ ทัศนคติแลัะทักษะแก่เด้็กแลัะเยาวชีนที�นำาไป็สี่่่การสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาวะหร่อการสี่ร้างจิตอาสี่าเพี่�อชีุมีชีน 

 ในระดั้บพ่ี�นที�	 (2)	 กลุุ่�มีชุาติ่พันธ์ุ ทำาให้เกิด้ความีร้่แลัะทักษะในการด้ำาเนินงานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีที�ช่ีวยลัด้ความีเหล่ั�อมีลัำ�า 

 ในการเข้าถ่ึงการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีแลัะบริการสุี่ขภาพีขั�นพ่ี�นฐาน (3)	กลุุ่�มีที�ได้ัรับผลุ่กระทบจากโค์วิดั-19 ทำาให้เกิด้ความีร้่ 

 แลัะทักษะด้้านการเงิน มีีความีสี่ามีารถึในการจัด้การหร่อแก้ไขป็ัญหาสีุ่ขภาวะของตนเองหร่อลัด้ป็ัจจัยเสี่ี�ยงด้้านสีุ่ขภาพี  

 การจัด้การกับสี่ภาพีแวด้ลั้อมี เกิด้การสี่ร้างกฎกติกาที�เอ่�อต่อการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีของตนเองแลัะชีุมีชีนได้้	 (4)	 ผ้้ส้งอายุ  

 ทำาให้ผั่้สี่่งอายุมีีพีฤติกรรมีสีุ่ขภาพีที�เหมีาะสี่มีเพี่�อลัด้ความีเสี่ี�ยงทางสีุ่ขภาพี เชี่น ออกกำาลัังกายอย่างสี่มีำ�าเสี่มีอ บริโภค 

 อาหารที�ถึ่กหลัักโภชีนาการ (ลัด้หวาน มีัน เค็มี) เป็็นต้น รวมีถึง่การสี่ร้างอาชีพีีให้กับผั่้สี่่งอายุเพี่�อให้มีีรายได้้แลัะลัด้การ 

 พ่ี�งพีาทางการเงินจากล่ักหลัาน

 ป็ระเด็้นท้าทายของการกระจายโอกาสี่เพ่ี�อการสี่ร้างสุี่ขภาวะในป็ระชีากรกลุ่ัมีต่างๆ จ่งอย่่ที�การเพิ�มีโอกาสให้กับพ่�นที�ใหมี�ๆ 	 

	 แลุ่ะประชุากรกลุุ่�มีเป้าหมีายที�ยังเข้าไมี�ถ้งทุนสนับสนุนของแผน โด้ยให้ครอบคลุัมีความีเหล่ั�อมีลัำ�าในทุกมิีติทั�งด้้านเศรษฐกิจ  

 สัี่งคมี สุี่ขภาพี ความีร้่แลัะสิี่�งแวด้ล้ัอมี เช่ีน คนเป็ราะบาง แรงงานนอกระบบ แรงงานตกงาน คนที�อาศัยอย่่ในชุีมีชีนแออัด้  

 กลุ่ัมีชีาติพัีนธ์ุ์  ผ้่ัพิีการ กลุ่ัมีคนยากจน ฯลัฯ ซ่ึ่�งต้องสี่นับสี่นุนการด้ำาเนินงานเพ่ี�อแก้ไขปั็ญหาให้สี่อด้คล้ัองกับความีเหล่ั�อมีลัำ�า 

 ในมิีตินั�นๆ โด้ยที�ในแต่ลัะกลุ่ัมีป็ระชีากรอาจมีีความีเหล่ั�อมีลัำ�ามีากกว่าหน่�งมิีติ  จ่งต้องมีีการคิด้ค้นกลัไกการกระจายโอกาสี่ 

 ที�จะสี่ามีารถึเข้าถ่ึงกลุ่ัมีคนเหล่ัานี�โด้ยง่าย มีีการออกแบบการสี่นับสี่นุนทุนที�ช่ีวยลัด้ทอนข้อจำากัด้ในการจัด้ทำาเอกสี่ารเพ่ี�อเสี่นอ 

 โครงการแลัะการรายงานผัลัการด้ำาเนินงาน รวมีถ่ึงเคร่�องม่ีอที�ใช้ีในการป็ฏิิบัติงานต่างๆ ตลัอด้จนกำาหนด้ผัลัลััพีธ์์สุี่ขภาวะที� 

 สี่ามีารถึป็รับเป็ลีั�ยนให้สี่อด้คล้ัองกับสี่ถึานการณ์แลัะเหมีาะสี่มีกับแต่ลัะกลุ่ัมีป็ระชีากร  นอกจากนี� ต้องให้ความีสี่ำาคัญกับ 

 การพีัฒนากลัุ่มีเด้็กแลัะเยาวชีนให้สี่ามีารถึขับเคลั่�อนป็ระเด้็นสีุ่ขภาวะที�สี่่งผัลักระทบต่อเด้็กแลัะเยาวชีนในสี่ถึานการณ ์

 ปั็จจุบัน เช่ีน การลัด้ความีขัด้แย้งระหว่างวัย การป้็องกัน ช่ีวยเหล่ัอแลัะเยียวยาภาวะซ่ึ่มีเศร้าแลัะความีเครียด้ การใช้ีเทคโนโลัยี 

 ดิ้จิทัลัเพ่ี�อสี่ร้างความีรอบร้่ด้้านสุี่ขภาพี การลัด้ปั็จจัยเสีี่�ยงคุกคามีทางสุี่ขภาพีในกลุ่ัมีวัยรุ่นแลัะเยาวชีนที�เป็็นจุด้คานงัด้สี่ำาคัญ  

 เช่ีน อุบัติเหตุทางถึนน การบริโภคอาหาร กิจกรรมีทางกาย ความีสัี่มีพัีนธ์์ในครอบครัว เป็็นต้น 

2.	 การป้องกันแลุ่ะค์วบค์ุมีปัจจัยเสี�ยงที�ค์ุกค์ามีสุขภาวะ ในชี่วงที�ผั่านมีา แผันได้้ด้ำาเนินงานกระจายโอกาสี่ไป็ยังกลัุ่มีบุคคลั  

 ชุีมีชีน หน่วยงานแลัะองค์กรต่างๆ เพ่ี�อป้็องกันแลัะควบคุมีปั็จจัยเสีี่�ยงทาง   สุี่ขภาวะที�สี่อด้คล้ัองกับสี่ถึานการณ์ปั็ญหาของ 

 พ่ี�นที�แลัะเป้็าหมีายเชิีงยุทธ์ศาสี่ตร์ 10 ปี็ของกองทุน	จำานวน	4,326	โค์รงการ ได้้แก่ การลัด้ลัะเลิักการส่ี่บบุหรี� การลัด้ลัะ 

 เลัิกการด้่�มีเคร่�องด้่�มีแอลักอฮอลั์ การลัด้อุบัติเหตุทางถึนน การลัด้ความีชีุกของภาวะนำ�าหนักตัวเกินแลัะโรคอ้วนในเด้็ก  

 การเพิี�มีกิจกรรมีทางกาย การเพิี�มีการบริโภคผัักแลัะผัลัไม้ี แลัะการสี่ร้างชุีมีชีนเข้มีแข็ง ผ่ัาน “หน่วยจัด้การเชิีงพ่ี�นที� (จังหวัด้)”  

 แลัะ “หน่วยจัด้การเชิีงป็ระเด็้น” จำานวน	143	หน�วยจัดัการ ครอบคลุัมีทุกจังหวัด้ทั�วป็ระเทศ ซ่ึ่�งทำาหน้าที�เป็็นกลัไกกระจาย 

 โอกาสี่แลัะติด้ตามีเสี่ริมีพีลัังให้บุคคลั ชุีมีชีน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ด้ำาเนินงานได้้อย่างมีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพี ส่ี่งผัลัให้เกิด้การ 

 เป็ลีั�ยนแป็ลังพีฤติกรรมีรายบุคคลัตามีปั็ญหาสุี่ขภาวะ รวมีทั�งสิี่�น 1,111,497 คน แลัะเกิด้สี่ภาพีแวด้ล้ัอมีที�เอ่�อต่อสุี่ขภาพีทั�ง 

 ทางกายภาพี (เช่ีน พ่ี�นที�ป็ลัอด้บุหรี� งานบุญป็ระเพีณีป็ลัอด้เหล้ัา) แลัะทางสัี่งคมี (เช่ีน มีาตรการ กติกาหร่อข้อตกลังที�เกิด้ 
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 จากการมีีส่ี่วนร่วมีของคนในชุีมีชีน) โด้ยมีีหน่วยจัด้การ 2 แห่ง ได้้แก่ ชุีมีพีร แลัะลัำาป็าง สี่ามีารถึสี่ร้างความีร่วมีม่ีอกับหน่วย 

 งานที�เป็็นภาคียุทธ์ศาสี่ตร์ในพี่�นที�แลัะมีีบทบาทหน้าที�รับผัิด้ชีอบแก้ไขป็ัญหาสีุ่ขภาวะของพี่�นที� เพี่�อมีาร่วมีด้ำาเนินงาน  

 เช่ี�อมีต่องบป็ระมีาณแลัะทรัพียากร นอกจากนี� แผันยังได้้ริเริ�มีการร่วมีทุน (Co-investment) กับองค์กรสี่าธ์ารณะป็ระโยชีน์ 

 ที�มีีบทบาทภารกิจร่วมีรับผัดิ้ชีอบต่อสีุ่ขภาพีของป็ระชีาชีนในพี่�นที� เพี่�อผัน่กกำาลัังแลัะรวมีทรพัียากรในการขับเคลั่�อนงาน 

 เพ่ี�อลัด้ปั็จจัยเสีี่�ยงที�คุกคามีแลัะส่ี่งผัลักระทบต่อสุี่ขภาวะป็ระชีาชีนในพ่ี�นที�อีกด้้วย 

 ป็ระเด็้นท้าทายของการกระจายโอกาสี่เพ่ี�อป้็องกันแลัะควบคุมีปั็จจัยเสีี่�ยงทางสุี่ขภาวะในระยะต่อไป็จ่งอย่่ที�การเปิดัประเด็ัน 

	 งานใหมี�ๆ 	 หร่อเพิ�มีการสนับสนุนมีากข้�นในประเด็ันงานที�ยังดัำาเนินงานไมี�ได้ัมีากนัก โด้ยเฉพีาะป็ระเด็้นปั็จจัยเสีี่�ยงคุกคามี 

 สีุ่ขภาวะที�สี่อด้คลั้องกับทิศทางแลัะเป็้าหมีายระยะ 10 ป็ี (พี.ศ. 2565 - 2574) ได้้แก่ การใชี้สี่ิ�งเสี่พีติด้ สีุ่ขภาพีจิต  

 มีลัพิีษทางอากาศ โรคติด้ต่ออุบัติใหม่ีแลัะอุบัติซึ่ำ�า โด้ยเฉพีาะการแพีร่ระบาด้ของโรคโควิด้-19 โด้ยยังคงอาศัยกลัไกหน่วยจัด้ 

 การในการขับเคล่ั�อนงานทั�งในเชิีงพ่ี�นที�แลัะเชิีงกลุ่ัมีป็ระชีากร ขณะเดี้ยวกัน มีีความีท้าทายในการด้ำาเนินงานบางป็ระเด็้นที� 

 เป็็นสี่ถึานการณ์ความีรุนแรงของปั็ญหาในบางพ่ี�นที�แลัะบางกลุ่ัมีป็ระชีากร เช่ีน การลัด้การบริโภคยาส่ี่บในพ่ี�นที�ภาคใต้ การ 

 ลัด้การด่้�มีสุี่ราในพ่ี�นที�ภาคเหน่อ  การป้็องกันแลัะแก้ไขปั็ญหาฝุ่้นลัะอองขนาด้เล็ักในพ่ี�นที�ภาคเหน่อ การช่ีวยเหล่ัอแลัะเยียวยา 

 ป็ัญหาสีุ่ขภาพีจิตแลัะโรคซึ่่มีเศร้าในวัยรุ่นแลัะเยาวชีน (อายุ 10-24 ป็ี) การแก้ไขป็ัญหาขยะพีลัาสี่ติกในครัวเร่อนในเมีอ่ง 

 ท่องเที�ยวแลัะกรุงเทพีมีหานคร ฯลัฯ มีากข่�นจากการควบคุมีการแพีร่ระบาด้ของไวรัสี่ ซึ่่�งผัลักระทบในด้้านต่างๆ เหลั่านี� 

 ส่ี่งผัลักับคุณภาพีชีีวิตของป็ระชีาชีนทั�งสิี่�น

 ทั�งนี� แม้ีว่าหน่วยจัด้การจะมีีศักยภาพีในการเป็็นกลัไกการกระจายโอกาสี่ลังส่่ี่พ่ี�นที�ได้้อย่างมีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพีก็ตามี แต่เน่�องจาก 

 มีีหลัายหน่วยงานที�ทำางานด้้านสีุ่ขภาพีแลัะต่างมีีเป็้าหมีายการทำางานร่วมีกันในการลัด้ภัยคุกคามีแลัะพีัฒนาสีุ่ขภาวะของ 

 ป็ระชีาชีนในพ่ี�นที� ดั้งนั�น ความีท้าทายในการทำางานของแผัน จ่งอย่่ที�การสี่นับสี่นุนให้หน�วยจัดัการปรับเพิ�มีบทบาทแลุ่ะ 

	 ศักยภาพในฐานะผ้้เชุ่�อมีทุน	เชุ่�อมีประสานทรัพยากร	แลุ่ะประสานค์วามีร�วมีม่ีอกับหน�วยงานหร่อองค์์กรในพ่�นที�	เพ่ี�อร่วมีกัน 

 แก้ไขปั็ญหาสุี่ขภาวะในพ่ี�นที� ขณะเดี้ยวกัน การขยายฐานการทำางานในลัุ่กษณะร�วมีทุน	(Co-investment) กับองค์กรอ่�นๆ  

 เช่ีน สี่ำานักงานหลัักป็ระกันสุี่ขภาพีแห่งชีาติ องค์กรป็กครองส่ี่วนท้องถิึ�น มีหาวิทยาลััยในพ่ี�นที� เป็็นต้น เป็็นป็ระเด็้นท้าทาย 

 ของแผันในการสี่ร้างมิีติใหม่ีของการทำางานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีร่วมีกันระหว่างหน่วยงานดั้งกล่ัาว 

3.	 การส�งเสริมีให้ชุุมีชุนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที�ดัีในพ่�นที� แผันได้้สี่นับสี่นุนให้เกิด้ต่้นแบบหมี้�บ้านที�มีีการจัดัการ 

	 สุขภาวะในทุกมิีติ่โดัยกลุ่ไกสภาผ้้นำาชุุมีชุนที�เข้มีแข็ง	 รวมีทั�งสิ�น	 274	หม้ี�บ้าน สี่ามีารถึด้ำาเนินงานตามีแผันชุีมีชีนพ่ี�งตนเอง 

 อยา่งมีีส่ี่วนร่วมี จนแก้ไขปั็ญหาต่างๆ ของชุีมีชีนในทุกมิีติได้้ผัลัสี่ำาเร็จเป็็นร่ป็ธ์รรมี อาทิ คนในชุีมีชีนสี่ามีารถึลัด้ป็ริมีาณขยะ  

 เพิี�มีการบริโภคผัักแลัะป็ล่ักพ่ีชีผัักป็ลัอด้สี่ารพิีษเพิี�มีข่�น มีีตัวอย่างคนต้นแบบในการลัด้ ลัะ เลิัก การส่ี่บบุหรี�แลัะเคร่�องด่้�มี 

 แอลักอฮอล์ั เป็็นต้น โด้ยมีีหน่วยจัด้การซ่ึ่�งเป็็นภาคีของกองทุนในส่ี่วนภ่มิีภาคทำาหน้าที�หนุนเสี่ริมีชุีมีชีนในด้้านวิชีาการแลัะ 

 การบริหารจัด้การที�ดี้ เพ่ี�อให้ชุีมีชีนสี่ามีารถึสี่ร้างการมีีสุี่ขภาวะที�ดี้ด้้วยการคิด้แลัะด้ำาเนินงานด้้วยตนเอง 

 อย่างไรก็ดี้ พีบว่า หน่วยงานในพ่ี�นที� เช่ีน โรงพียาบาลัส่ี่งเสี่ริมีสุี่ขภาพีตำาบลั องค์กรป็กครองส่ี่วนท้องถิึ�น ฯลัฯ ยังเข้ามีามีี 

 ส่ี่วนร่วมีแลัะมีีบทบาทในการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาวะแก่ป็ระชีาชีนในพ่ี�นที�ค่อนข้างจำากัด้  ดั้งนั�น การด้ำาเนินงานในปี็ 2565 นอกจาก 

 จะต้องพัฒนาหม้ี�บ้านต้่นแบบดัังกลุ่�าวอย�างต่�อเน่�อง พีร้อมีทั�งยกระดั้บพ่ี�นที�ในการสี่ร้างระบบรับม่ีอแลัะป็รับตัวต่อโรคอุบัติ 

 ใหม่ี โด้ยเฉพีาะการแพีร่ระบาด้ของโรคโควิด้-19 แลัะโรคอุบัติซึ่ำ�าที�เกิด้ข่�นด้้วยกระบวนการมีีส่ี่วนร่วมีหร่อการใช้ีชุีมีชีนเป็็น 

 ฐานแล้ัว ยังมีีค์วามีท้าทายในการเพิ�มีบทบาทแลุ่ะการมีีส�วนร�วมีของหน�วยงานในพ่�นที�ที�เกี�ยวข้อง เพ่ี�อสี่นับสี่นุนให้เกิด้ 

 การจัด้การสีุ่ขภาวะในทุกมีิติร่วมีกันมีากข่�น ขณะเด้ียวกัน ต้องขยายการสนับสนุนการสร้างเสริมีสุขภาพทั�งในพ่�นที�เขต่ 
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	 เม่ีองเพ่ี�อแก้ปั็ญหาที�ส่ี่งผัลักระทบโด้ยตรงต่อสุี่ขภาพีของคนในพ่ี�นที� เช่ีน การจัด้การขยะ นำ�าเสีี่ย ความีแออัด้แลัะเส่ี่�อมีโทรมี 

 ของที�อย่่อาศัย ฯลัฯ แลัะเขต่สุขภาพพิเศษ	ซ้ั�งเป็นพ่�นที�ที�มีีบริบทแลุ่ะประเด็ันสุขภาวะเฉัพาะที�แต่กต่�างจากพ่�นที�ทั�วไป  

 เช่ีน อุบัติเหตุทางนำ�า ค่าใช้ีจ่ายบริการสุี่ขภาพีในพ่ี�นที�ชีายแด้น ขนาด้ป็ระชีากรที�เติบโตจากการย้ายถิึ�น เป็็นต้น โด้ยอาจใช้ี 

 แนวทางการบริหารจัด้การทั�งแบบทั�วไป็แลัะแบบเฉพีาะเพ่ี�อแก้ไขปั็ญหาสุี่ขภาพีของป็ระชีาชีนในพ่ี�นที�ที�มีีความีแตกต่างกัน 

 ได้้อย่างครอบคลัุมี รวมีถึ่งการเปิดัพ่�นที�ให้การสนับสนุนในลุ่ักษณะอ่�นๆ ที�ไมี่ใชี่พี่�นที�เชีิงภ่มีิศาสี่ตร์ แต่เป็็นพี่�นที�เสี่มี่อน  

 (ชุีมีชีนออนไลัน์) หร่อพ่ี�นที�ที�มีีการรวมีตัวของกลุ่ัมีคนที�สี่นใจป็ระเด็้นปั็ญหาร่วมีกัน 

4.	 การสร้างค์วามีรอบร้้ด้ัานสุขภาวะ	แผันสี่ามีารถึทำาให้แกนนำาชุุมีชุนในพ่�นที�	จำานวน	29,981	ค์น	มีีค์วามีรอบร้้ด้ัานสุขภาพ	 

 สี่ามีารถึด้ำาเนินกิจกรรมีแลัะทำาให้ป็ระชีาชีนในพ่ี�นที�ป็รับเป็ลีั�ยนพีฤติกรรมีสุี่ขภาพีตามีหลััก 3อ.2สี่. ได้้ รวมีทั�งมีีการใช้ีเทคโนโลัยี 

 ในการจัด้ทำาส่ี่�อดิ้จิทัลัที�สี่ร้างเสี่ริมีความีรอบร้่ด้้านสุี่ขภาพีในป็ระเด็้นยาส่ี่บ เคร่�องด่้�มีแอลักอฮอล์ั แลัะสุี่ขภาวะทางเพีศ โด้ย 

 มีีผ้่ัได้้รับข้อม่ีลัแลัะเกิด้ความีรอบร้่ด้้านสุี่ขภาพีที�เผัยแพีร่ผ่ัานส่ี่�อดิ้จิทัลัในส่ี่�อสัี่งคมีออนไลัน์ต่างๆ รวมีทั�งสิ�น	409,951	ค์น  

 เป็็นการสี่ร้างผัลักระทบเชิีงบวกในการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีอย่างกว้างขวาง 

  

 อย่างไรก็ดี้ ความีท้าทายของการด้ำาเนินงานสี่ร้างความีรอบร้่ด้้านสุี่ขภาพี (Health literacy) ในระยะต่อไป็อย่่ที�การเพิ�มีเติ่มี 

	 ประเด็ันสุขภาวะต่�างๆ	 การรวบรวมี	 จัดักลุุ่�มีแลุ่ะปรับปรุงชุุดัค์วามีร้้ให้เหมีาะสมีกับค์วามีต้่องการของแต่�ลุ่ะบุค์ค์ลุ่แต่�ลุ่ะ 

	 พ่�นที� รวมีไป็ถ่ึงการพัีฒนาให้หน่วยจัด้การสี่ามีารถึส่ี่�อสี่ารข้อม่ีลัด้้านสุี่ขภาวะที�ถ่ึกต้องแลัะน่าเช่ี�อถ่ึอ เฝ้้าระวังแลัะคัด้กรอง 

 ข้อม่ีลัความีร้่ด้้านสุี่ขภาวะที�ไม่ีถ่ึกต้อง โด้ยเฉพีาะเร่�องที�เกี�ยวข้องกับป็ระเด็้นปั็ญหาสุี่ขภาวะของแต่ลัะพ่ี�นที�  

5.	 การสร้างสภาพแวดัลุ้่อมีที�เอ่�อต่�อการมีีสุขภาวะที�ดีั แผันสี่นับสี่นุนให้เกิด้นวัตกรรมีสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีระดั้บพ่ี�นที�ในหลัากหลัาย 

 ป็ระเด้็นสีุ่ขภาวะ	 รวมีทั�งสิ�น	 153	 นวัต่กรรมี	ที�นำาไป็ใชี้ป็ระโยชีน์ในการจัด้การป็ัญหาสีุ่ขภาพีแลัะสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพี 

 ของป็ระชีาชีนในพี่�นที�ที�ได้้ผัลัเป็็นอย่างด้ี ยกตัวอย่างนวัตกรรมีการจัด้การขยะ/สี่ิ�งแวด้ลั้อมี การด้่แลัสีุ่ขภาพี การจัด้การ 

 แหลั่งอาหารสีุ่ขภาวะ/เกษตรอินทรีย์ การป็้องกันแลัะแก้ไขจุด้เสี่ี�ยงระด้ับชีุมีชีน การออกกำาลัังกาย/กิจกรรมีทางกาย 

 สี่ำาหรับผั่้สี่่งอายุ เป็็นต้น แต่ยังมีีค์วามีท้าทายในการพัฒนาเชุิงค์ุณภาพเพิ�มีข้�น	 ต่ั�งแต่�การพัฒนาเกณฑ์์เพ่�อค์ัดักรอง 

	 นวัต่กรรมีที�มีีศักยภาพในการพัฒนาต่�อยอดัหร่อทำาซัำ�าเพ่�อการขยายผลุ่ในวงกว้าง	แลุ่ะการส�งต่�อนวัต่กรรมี โด้ยวางแผัน 

 การทำางานร่วมีกับสี่ำานักวิชีาการแลัะนวัตกรรมี สี่สี่สี่. สี่ำาหรับนวัตกรรมีที�มีีอย่่แล้ัว เร่งด้ำาเนินการจัด้หมีวด้หม่่ีนวัตกรรมีตามี 

 ป็ระเด้็นสีุ่ขภาวะ แลัะทำาการเผัยแพีร่ให้ภาครี่วมีป็ฏิิบัติงานแลัะป็ระชีาชีนกลัุ่มีเป็้าหมีายที�ได้้รับการสี่นับสี่นุนทุนสี่ามีารถึ 

 นำาไป็ใช้ีป็ระโยชีน์ในการจัด้การปั็ญหาสุี่ขภาพีในพ่ี�นที�ได้้

 ขณะเดี้ยวกัน สี่ำานัก 6 ได้้พัีฒนาระบบสี่นับสี่นุนต่างๆ ครอบคลุัมีทั�งระบบข้อม่ีลั ระบบการติด้ตามีป็ระเมิีนผัลัตั�งแต่ระดั้บ 

 โครงการแลัะระดั้บแผัน การพัีฒนาศักยภาพีภาคีแลัะเสี่ริมีพีลัังหน่วยจัด้การ การจัด้การความีร้่แลัะส่ี่�อสี่ารสี่าธ์ารณะ ซ่ึ่�งต้อง 

 ดัำาเนินการเชุิงรุกอย�างต่�อเน่�อง กลั่าวคอ่ การพีัฒนาทมีีป็ระเมีินผัลัให้มีคีุณภาพีแลัะได้ผ้ัลัป็ระเมีินที�เป็็นไป็ตามีมีาตรฐาน  

 การพัีฒนาการส่ี่�อสี่ารสี่าธ์ารณะเพ่ี�อสี่ร้างเสี่ริมีพีฤติกรรมีสุี่ขภาพีที�ดี้แลัะสี่ร้างภาพีลัักษณ์ที�ดี้ให้สัี่งคมีจด้จำา รวมีถ่ึงการส่ี่�อสี่าร 

 เพ่ี�อเสี่ริมีพีลัังการทำางานของภาคีแลัะสี่ร้างแรงบันด้าลัใจในการด้ำาเนินโครงการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาวะให้เข้าถ่ึงป็ระชีาชีนกลุ่ัมีต่างๆ  

 การพัีฒนาศักยภาพีหน่วยจัด้การให้มีีสี่มีรรถึนะที�จำาเป็็นเพ่ี�อให้หน่วยจัด้การสี่ามีารถึป็ฏิิบัติงานตามีภารกิจได้้อย่างสี่มีบ่รณ์  
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จุดเน้นข้องแผน 

1.	 ขยายแลุ่ะกระจายโอกาสการดัำาเนินงานสร้างเสริมีสุขภาพ เพี่�อให้ป็ระชีาชีนป็รับเป็ลัี�ยนพีฤติกรรมีสีุ่ขภาพีแลัะสี่ภาพี 

 แวด้ล้ัอมีที�เอ่�อต่อสุี่ขภาวะ ลัด้ความีเหล่ั�อมีลัำ�าด้้านสุี่ขภาพีแลัะสัี่งคมีที�ส่ี่งผัลัต่อสุี่ขภาพี รวมีถ่ึงลัด้ผัลักระทบจากการแพีร่ระบาด้ 

 ของโรคติด้เช่ี�อไวรัสี่โควิด้-19 แลัะปั็จจัยเสีี่�ยงทางสุี่ขภาพี อุบัติใหม่ี โด้ยเน้นการกระจายโอกาสี่ใน 3 ลัักษณะ ได้้แก่ 

	 •	 เชุิงกลุุ่�มีประชุากร โด้ยเฉพีาะกลัุ่มีป็ระชีากรที�มีีความีเหลั่�อมีลัำ�าในมีิติต่างๆ เชี่น คนเป็ราะบาง แรงงานนอกระบบ  

  แรงงานตกงาน ผ้่ัที�อาศัยอย่่ในชุีมีชีนแออัด้ กลุ่ัมีชีาติพัีนธ์ุ์ กลุ่ัมีคนยากจน กลุ่ัมีนักศ่กษาจบใหม่ีที�อย่่ในภาวะว่างงาน  

  เป็็นต้น แลัะกลัุ่มีป็ระชีากรสี่ำาคัญที�กำาลัังเผัชีิญกับสี่ถึานการณ์ป็ัญหาจากป็ัจจัยเสี่ี�ยงคุกคามีสีุ่ขภาวะ ยกตัวอย่าง 

  วัยรุ่นแลัะเยาวชีน (อายุ 10-24 ปี็) เป็็นกลุ่ัมีเป้็าหมีายสี่ำาคัญในการด้ำาเนินงานเพ่ี�อป้็องกันแลัะแก้ไขปั็ญหาด้้านอุบัติเหตุ 

  ทางถึนน ด้้านสุี่ขภาพีจิต ภาวะซ่ึ่มีเศร้าแลัะความีเครียด้ เป็็นต้น

	 •	 เชิุงพ่�นที� ครอบคลุัมีทั�งพ่ี�นที�เสี่ม่ีอน (ชุีมีชีนออนไลัน์) หร่อพ่ี�นที�ที�มีีการรวมีตัวของกลุ่ัมีคนที�สี่นใจป็ระเด็้นปั็ญหาร่วมีกัน  

  แลัะพ่ี�นที�เชิีงภ่มิีศาสี่ตร์ โด้ยเน้นการเพิี�มีขีด้ความีสี่ามีารถึของพ่ี�นที�ในการจัด้การปั็จจัยเสีี่�ยงที�คุกคามีสุี่ขภาวะด้้วยตนเอง 

  ให้สี่อด้คลั้องกับบริบทความีต้องการแลัะสี่ถึานการณ์ป็ัญหาเฉพีาะที�มีีความีแตกต่างกันไป็ในแต่ลัะพี่�นที� ไมี่ว่าจะเป็็น 

  การสี่ร้างความีรอบร้่เท่าทันต่อปั็จจัยเสีี่�ยงที�มีีความีซัึ่บซ้ึ่อนแลัะส่ี่งผัลักระทบต่อสุี่ขภาพีในเขตพ่ี�นที�เม่ีอง หร่อการด้ำาเนิน 

  งานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีในเขตสุี่ขภาพีพิีเศษ ซ่ึ่�งเป็็นพ่ี�นที�ที�มีีบริบทแลัะป็ระเด็้นสุี่ขภาพีเฉพีาะในร่ป็แบบที�แตกต่างจากพ่ี�นที� 

  ทั�วไป็ เช่ีน พ่ี�นที�ที�มีีการเคล่ั�อนย้ายป็ระชีากรข้ามีชีาติแลัะการค้าขนส่ี่งชีายแด้นที�มีีพีลัวัตส่ี่ง เขตพัีฒนาเศรษฐกิจพิีเศษ  

  เป็็นต้น โด้ยในปี็ 2565 จะเน้นด้ำาเนินงานในพ่ี�นที�ชุีมีชีนเม่ีองแลัะชุีมีชีนแออัด้ในเขตกรุงเทพีมีหานครแลัะจังหวัด้ระยอง 

  ที�อย่่ในเขตเศรษฐกิจพิีเศษภาคตะวันออก

	 •	 เชิุงประเด็ัน โด้ยเฉพีาะป็ระเด็้นปั็จจัยเสีี่�ยงคุกคามีสุี่ขภาวะที�สี่อด้คล้ัองกับทิศทางแลัะเป้็าหมีาย ระยะ 10 ปี็ ของกองทุน  

  (พี.ศ. 2565 - 2574) ซ่ึ่�งกำาหนด้เป้็าหมีายเชิีงยุทธ์ศาสี่ตร์ 8 เร่�อง ได้้แก่ ลัด้อัตราการบริโภคยาส่ี่บ ลัด้อัตราการบริโภค 

  สุี่ราแลัะแลัะสิี่�งเสี่พีติด้ เพิี�มีสัี่ด้ส่ี่วนการบริโภคอาหารอย่างสี่มีดุ้ลั เพิี�มีสัี่ด้ส่ี่วนการมีีกิจกรรมีทางกาย ลัด้อัตราการตาย 

  จากอุบัติเหตุทางถึนน เพิี�มีสัี่ด้ส่ี่วนผ้่ัมีีสุี่ขภาพีจิตสี่มีบ่รณ์ ลัด้ผัลักระทบสุี่ขภาพีจากมีลัพิีษทางสิี่�งแวด้ล้ัอมี แลัะเตรียมี 

  พีร้อมีรับปั็ญหาสุี่ขภาพีอุบัติใหม่ีโด้ยเฉพีาะการแพีร่ระบาด้ของโรคโควิด้-19 แลัะปั็จจัยเสีี่�ยงอ่�นๆ

2.	 สนับสนุนการใชุ้เทค์โนโลุ่ยีดิัจิทัลุ่เป็นเค์ร่�องม่ีอสร้างการเรียนร้้แลุ่ะค์วามีรอบร้้ด้ัานสุขภาพ	(Health	Literacy) ให้แก่ 

 หน่วยจัด้การแลัะป็ระชีากรกลุ่ัมีเป้็าหมีายในการด้ำาเนินงานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีในระดั้บพ่ี�นที� โด้ยเฉพีาะป็ระเด็้นลัด้ปั็จจัยเสีี่�ยง 

 คุกคามีสุี่ขภาวะตามีทิศทางแลัะเป้็าหมีาย ระยะ 10 ปี็ (พี.ศ. 2565 - 2574) 

3.	 พัฒนาแลุ่ะยกระดัับขีดัค์วามีสามีารถของหน�วยจัดัการ เพ่ี�อเป็็นหุ้นส่ี่วนร่วมีด้ำาเนินงานกับแผันในการกระจายโอกาสี่ไป็ยัง 

 พ่ี�นที�ใหม่ีๆ หร่อกลุ่ัมีเป้็าหมีายใหม่ีที�ยังเข้าไม่ีถ่ึงทุนต่างๆ ให้ครอบคลุัมีความีเหล่ั�อมีลัำ�าในทุกมิีติ แลัะสี่ามีารถึหนุนเสี่ริมีการ 

 ด้ำาเนินงานแลัะสี่นับสี่นุนข้อมี่ลัด้้านสีุ่ขภาวะที�ถึ่กต้องแลัะน่าเชี่�อถึ่อให้กลัุ่มีเป็้าหมีายในพี่�นที�มีีความีสี่ามีารถึในการจัด้การ 

 ป็ัจจัยเสี่ี�ยงที�คุกคามีสีุ่ขภาวะด้้วยตนเอง รวมีทั�งสี่นับสี่นุนการเสี่ริมีศักยภาพีเพี่�อขยายบทบาทหน่วยจัด้การในฐานะ 

 ผั่้เชี่�อมีทุน เชี่�อมีทรัพียากรแลัะป็ระสี่านความีร่วมีมีอ่กับหน่วยงานหรอ่องค์กรในพี่�นที�เพี่�อด้ำาเนินงานแก้ไขป็ัญหาสีุ่ขภาวะ 

 ในพ่ี�นที�ได้้มีากข่�น

4.	 สร้างค์วามีร�วมีมี่ออย�างมีีเป้าหมีายร�วมีกับหน�วยงานอ่�นๆ	 ที�มีีบทบาทภารกิจดั้านสุขภาพ เชี่น สี่ำานักงานหลัักป็ระกัน 

 สุี่ขภาพีแห่งชีาติ องค์กรป็กครองส่ี่วนท้องถิึ�น องค์กรสี่าธ์ารณป็ระโยชีน์ สี่ถึาบันการศ่กษาในพ่ี�นที� เป็็นต้นในลัักษณะของ 

 การร่วมีด้ำาเนินงาน เช่ี�อมีทุนหร่อทรัพียากร แลัะร่วมีทุน (Co-production / Co-investment) เพ่ี�อสี่นับสี่นุนการด้ำาเนินงาน 

 แก้ไขปั็ญหาสุี่ขภาวะแลัะลัด้ภัยคุกคามีต่อการพัีฒนาสุี่ขภาวะของป็ระชีาชีนในพ่ี�นที� รวมีทั�งเป็็นการขยายพ่ี�นที�หร่อจำานวน 

 ผ้่ัรับป็ระโยชีน์ในการด้ำาเนินงานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีให้มีากข่�น อีกทั�งยังช่ีวยสี่ร้างความีเช่ี�อมีโยงแลัะพัีฒนาเคร่อข่ายหน่วยจัด้การ 

 แลัะหน่วยงานในพ่ี�นที�ให้เกิด้การสี่านพีลัังแลัะหนุนเสี่ริมีซ่ึ่�งกันแลัะกันในการขับเคล่ั�อนงานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีระดั้บพ่ี�นที�ด้้วย 



แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

167สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

5.	 เพิ�มีประสิทธิภาพแลุ่ะประสิทธิผลุ่ของระบบสนับสนุนการบริหารจัดัการ โด้ยเฉพีาะการพัีฒนาทีมีป็ระเมิีนผัลัให้มีีคุณภาพี 

 แลัะได้้ผัลัการป็ระเมิีนที�เป็็นไป็ตามีมีาตรฐาน การนำาข้อม่ีลัจากผัลัการป็ระเมิีนมีาใช้ีป็ระโยชีน์ในการพัีฒนาศักยภาพีหน่วย 

 จัด้การแลัะเสี่ริมีพีลัังภาคีในพ่ี�นที� แลัะการส่ี่�อสี่ารสี่าธ์ารณะ รวมีทั�งการยกระดั้บศักยภาพีของบุคลัากรภายในแผัน เพ่ี�อสี่นับสี่นุน 

 การด้ำาเนินงานให้บรรลุัผัลั 

เป้าหมายการดำาเนินงาน  

ตั่วช่�วัดหลัก

1

3

5 6

4

2
เกิดโค์รงการสร้างเสริมสุข้ภาพีท่ี่�ม่การกระจาย
โอกาสค์รอบค์ลุมต่ามประเด็นทิี่ศูที่างและเป้าหมาย
ระยะ 10 ปี (พี.ศู. 2565 - 2574) แลุ่ะตามีกลุ่่�มี
ประชากรท่ี่�แผน้ให้้คว่ามีสำาคัญตามีจ่ัดเน้้น้ท่ี่�กำาห้น้ด
ไว้่ โดยม่ี�งให้้เกิดผลุ่ลัุ่พื่ธ์การเปลุ่่�ยน้แปลุ่งพื่ฤติกรรมี
แลุ่ะ/ห้ร่อสภาพื่แว่ดลุ้่อมีท่ี่�เอ่�อต�อส่ขภาพื่ของ
กลุ่่�มีเป้าห้มีาย ไมี�น้้อยกว่�า

โดยเป็น้โครงการของภาค่รายให้มี�

เกิดการเปล่�ยนแปลงสภาพีแวดล้อมที่างกายภาพี
หรือที่างสังค์มท่ี่�เอ่�อต�อส่ขภาพื่ของประชาชน้ท่ี่�
สอดคลุ้่องกับประเด็น้ปัจัจััยเส่�ยงที่างส่ขภาว่ะท่ี่�เป็น้
ปัญห้าของพ่ื่�น้ท่ี่� ไมี�น้้อยกว่�า

หน่วยงานหรือองค์์กร อย�างน้้อย

ท่ี่�ร�ว่มีดำาเนิ้น้งาน้แก้ไขปัญห้าส่ขภาว่ะใน้พ่ื่�น้ท่ี่�กับ
แผน้ใน้ลัุ่กษณะร�ว่มีท่ี่น้ (Co-investment)  

เกิดการพัีฒนาหรือปรับปรุงชุดค์วามรู้/นวัต่กรรม
ในการสร้างเสริมค์วามรอบรู้ด้านสุข้ภาพีให้้กับ
ประชาชน้กลุ่่�มีเป้าห้มีายท่ี่�สอดคลุ้่องกับประเด็น้
ปัญห้าส่ขภาว่ะใน้พ่ื่�น้ท่ี่� ไมี�น้้อยกว่�า

หน่วยจัดการ อย�างน้้อย

ท่ี่�สามีารถึขยายบที่บาที่ใน้ฐาน้ะผู้เช่�อมีท่ี่น้ 
เช่�อมีที่รัพื่ยากรแลุ่ะสร้างคว่ามีร�ว่มีม่ีอกับห้น้�ว่ยงาน้
ห้ร่อองค์กรใน้พ่ื่�น้ท่ี่�ให้้ม่ีส�ว่น้ร�ว่มีตัดสิน้ใจัพิื่จัารณา
สนั้บสน่้น้การดำาเนิ้น้งาน้สร้างเสริมีส่ขภาพื่ท่ี่�ตอบ
สน้องต�อคว่ามีต้องการแลุ่ะปัญห้าส่ขภาว่ะของพ่ื่�น้ท่ี่�  

เกิดการปรับเปล่�ยนพีฤติ่กรรมสุข้ภาพีข้องประชาชน
สอดคลุ้่องกับประเด็น้ปัจัจััยเส่�ยงที่างส่ขภาว่ะท่ี่�เป็น้
ปัญห้าของพ่ื่�น้ท่ี่� ไมี�น้้อยกว่�า

ของจัำาน้ว่น้กลุ่่�มีเป้าห้มีายท่ี่�เข้าร�ว่มีโครงการ
ร้อยละ 40

2,000 โค์รงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ร้อยละ 80
3 แห่ง

5 แห่ง
3 เรื�อง

ข้องโค์รงการท่ี่�ได้รับการสนับสนุน
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ตั่วช่�วัดร่วม
เกิด้ความีร่วมีม่ีอกับแผันเชิีงป็ระเด็้น เพ่ี�อกระจายโอกาสี่โครงการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีที�มุ่ีงผัลัลััพีธ์์การป็รับเป็ลีั�ยนพีฤติกรรมีสุี่ขภาวะ  

(Healthy lifestyle) จำานวนไม่ีน้อยกว่า 600 โครงการ

ค์ำานิยามเชิงปฏิิบัติ่การ
การกระจายโอกาส หมีายถ่ึง การกระจายทุนในการสี่นับสี่นุน การกระจายความีร้่ในการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี แลัะการกระจายโอกาสี่ 

ในการพัีฒนาหนุนเสี่ริมีความีเข้มีแข็งให้แก่หม่่ีบ้าน/ชุีมีชีนแลัะกลุ่ัมีเป้็าหมีายในการแก้ไขปั็ญหาสุี่ขภาวะในพ่ี�นที�

หน�วยจัดัการ หมีายถ่ึง หน่วยงาน องค์กร หร่อกลุ่ัมีบุคคลัที�ทำางานร่วมีกับแผันฯ ในเป้็าหมีายแลัะภารกิจที�แผันออกแบบไว้ ได้้แก่ 

การค้นหาภาคีรายย่อยเพี่�อกระจายโอกาสี่การด้ำาเนินงานสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพี การพีัฒนาศักยภาพีแลัะติด้ตามีโครงการย่อยให ้

สี่ามีารถึด้ำาเนินงานบรรลุัตามีวัตถุึป็ระสี่งค์แลัะเกิด้ผัลัลััพีธ์์ตามีเป้็าหมีายที�กำาหนด้ 

การปรับเปลีุ่�ยนพฤติ่กรรมีสุขภาพ หมีายถ่ึง การป็ฏิิบัติหร่อการแสี่ด้งออกของบุคคลัในการกระทำาหร่องด้เว้นการกระทำาในสิี่�งที� 

ส่ี่งผัลัต่อสุี่ขภาพี ไม่ีว่าจะเป็็นการกระทำาโด้ยตั�งใจหร่อไม่ีตั�งใจก็ตามี

สภาพแวดัลุ้่อมีที�เอ่�อต่�อสุขภาพ หมีายถ่ึง สี่ภาพีแวด้ล้ัอมีทางสัี่งคมี วัฒนธ์รรมี ระบบนิเวศ แลัะ/หร่อสี่ภาพีแวด้ล้ัอมีทางกายภาพี 

ที�ส่ี่งผัลัต่อพีฤติกรรมีของกลุ่ัมีเป้็าหมีาย อาทิ มีีการนำานโยบาย มีาตรการ ข้อกำาหนด้ วิธี์การป็ฏิิบัติ หร่อแนวทางป็ฏิิบัติ ไป็ป็รับ 

เป็ลีั�ยนพีฤติกรรมีสุี่ขภาพี รวมีถ่ึงการสี่ร้างกลัไกการจัด้การชุีมีชีนแลัะการจัด้การต่อปั็จจัยเสีี่�ยงที�ส่ี่งผัลัต่อพีฤติกรรมีสุี่ขภาพีของ

ป็ระชีาชีน

การเชุ่�อมีทุน หมีายถ่ึง การเช่ี�อมีป็ระสี่านเพ่ี�อให้แหล่ังทุนต่างๆ ในจังหวัด้ เช่ีน กองทุนสุี่ขภาพีตำาบลั องค์กรป็กครองส่ี่วนท้องถิึ�น 

สี่ามีารถึสี่นับสี่นุนทุนให้แก่ภาคีเพี่�อด้ำาเนินกิจกรรมีสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพีที�สี่อด้คลั้องกับป็ระเด้็นป็ัญหาของพี่�นที�หร่อป็ระเด้็น 

ยุทธ์ศาสี่ตร์ของจังหวัด้ เป็็นการขยายให้เกิด้การสี่นับสี่นุนกิจกรรมีสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีได้้มีากข่�นจากที�หน่วยจัด้การสี่นับสี่นุน

การร�วมีทุน หมีายถ่ึง การสี่ร้างความีร่วมีม่ีอในการด้ำาเนินงานกับหน่วยงานที�มีีบทบาทต่อสุี่ขภาพีของป็ระชีาชีนแลัะมีีความีพีร้อมี 

ในการจัด้สี่รรทรัพียากรเข้าร่วมีด้ำาเนินงานกับกองทุน เพ่ี�อสี่นับสี่นุนกิจกรรมีสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีตามีป็ระเด็้นปั็ญหาของพ่ี�นที�หร่อ

ป็ระเด็้นยุทธ์ศาสี่ตร์ของจังหวัด้

ชุุดัค์วามีร้้	หมีายถึ่ง ข้อมี่ลั/เน่�อหาที�เกี�ยวกับการสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพี หร่อกระบวนการเรียนร่้ใหมี่ที�ถึ่กพีัฒนาเพี่�อรองรับการ 

เป็ลัี�ยนแป็ลังใหมี่ๆที�เกี�ยวข้อง อาจเกิด้จากป็ระสี่บการณ์การทำางานของแผันหร่อเกิด้จากแผันอ่�นๆ ของกองทุนที�นำามีาป็รับให้ 

เข้ากับการด้ำาเนินงานของแผันในร่ป็แบบที�หลัากหลัาย



สถานะทางสุขภาพ
และคุณภาพชีวิต

ผลลัพธ์
ทางสุขภาพ

ยุทธศาสตร์
การดําเนินงาน

กลุ่ม
ประชากร พ้ืนท่ี ประเด็น

กลุ่มเป้าหมายและพ้ืนท่ีท่ีได้รับการกระจายโอกาส มีความเข้มแข็ง สุขภาพและคุณภาพชีวิตดีข้ึน

กระจายโอกาสและเพ่ิมขีดความสามารถ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

กระจายโอกาสท่ัวประเทศ

โครงการสร้างเสริมสุขภาพอย่างน้อย 2,000 โครงการ

การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม
ทางสังคมและทางกายภาพ

การเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
(ตามประเด็นทิศทางและเป้าหมาย 10 ปี)

หน่วยจัดการเชิงพ้ืนท่ี หน่วยจัดการเชิงประเด็น

พัฒนากลไกหน่วยจัดการ

สานพลังภาคีเครือข่าย
และสร้างความร่วมมือ
อย่างมีเป้าหมายร่วม

พัฒนากลไกสนับสนุน
การดําเนินงาน

ประเมินผล

พัฒนาศักยภาพ

ระบบข้อมูลและ 
การจัดการความรู้

ส่ือสารสาธารณะ

แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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วัต่ถุประสงค์์  

1. เพี่�อขยายแลัะกระจายโอกาสี่การสี่นับสี่นุนให้หมี่่บ้าน/ชีุมีชีนแลัะป็ระชีากรกลัุ่มีเป็้าหมีายมีีขีด้ความีสี่ามีารถึในการด้ำาเนิน 

 งานป้็องกันแลัะควบคุมีปั็จจัยเสีี่�ยงที�คุกคามีสุี่ขภาวะ สี่ามีารถึจัด้การ/ป็รับเป็ลีั�ยนพีฤติกรรมีสุี่ขภาพีแลัะ/หร่อสี่ภาพีแวด้ล้ัอมี 

 ที�เอ่�อต่อสุี่ขภาพีได้้ตามีเป้็าหมีายโครงการ 

2. เพ่ี�อเพิี�มีขีด้ความีสี่ามีารถึแลัะยกระดั้บสี่มีรรถึนะหน่วยจัด้การให้สี่ามีารถึทำางานร่วมีกับแผันได้้บรรลุัตามีเป้็าหมีายแลัะจุด้เน้น 

 ของแผันภายใต้ความีป็กติใหม่ี (New Normal)

3. เพ่ี�อให้เกิด้การสี่นับสี่นุนทุนร่วมีกับหน่วยงานที�มีีบทบาทภารกิจด้้านสุี่ขภาพี โด้ยสี่ามีารถึกระจายโอกาสี่ให้ภาคีในพ่ี�นที�เข้า 

 ถ่ึงการด้ำาเนินงานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีที�สี่อด้คล้ัองกับความีต้องการแลัะปั็ญหาสุี่ขภาวะของกลุ่ัมีเป้็าหมีายในแต่ลัะพ่ี�นที�

4. เพ่ี�อให้เกิด้ป็ระสิี่ทธิ์ภาพีแลัะป็ระสิี่ทธิ์ผัลัในการบริหารจัด้การแผันครอบคลุัมีเร่�องระบบข้อม่ีลัผัลัลััพีธ์์แลัะข้อม่ีลัการติด้ตามี 

 ป็ระเมิีนผัลัทั�งในระดั้บโครงการ ระดั้บหน่วยจัด้การแลัะระดั้บแผัน รวมีถ่ึงการนำาไป็ใช้ีป็ระโยชีน์ในการเสี่ริมีพีลัังแลัะพัีฒนา 

 สี่มีรรถึนะภาคี พัีฒนาต่อยอด้ขยายผัลัการด้ำาเนินงานแลัะการส่ี่�อสี่ารสี่าธ์ารณะ

กรอบแนวคิ์ดแผนสร้างสรรค์์โอกาสสร้างเสริมสุข้ภาวะประจำาปี 2565
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แนวที่างการดำาเนินงาน 

1. พัีฒนาแนวทางการสี่นับสี่นุนทุนเพ่ี�อด้ำาเนินโครงการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีที�มีีร่ป็แบบหลัากหลัาย เช่ีน การสี่นับสี่นุนทุนขนาด้ 

 เล็ักสี่ำาหรับกลุ่ัมีป็ระชีากรเฉพีาะหร่อพ่ี�นที�เฉพีาะที�มุ่ีงผัลัลััพีธ์์ทางสุี่ขภาพีที�สี่อด้คล้ัองแลัะเป็็นไป็ได้้ การสี่นับสี่นุนทุนร่วมีกับ 

 ภาคีที�มีีการบริหารจัด้การงบป็ระมีาณร่วมีกัน เป็็นต้น  

2. สี่นับสี่นุนโครงการสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพีที�มีุ่งเน้นการป็รับเป็ลัี�ยนพีฤติกรรมีสีุ่ขภาพีแลัะ/หร่อสี่ภาพีแวด้ลั้อมีที�เอ่�อต่อสีุ่ขภาพี 

 ของกลุ่ัมีเป้็าหมีาย ในป็ระเด็้นที�เป็็นปั็จจัยเสีี่�ยงคุกคามีสุี่ขภาวะที�สี่อด้คล้ัองตามีบริบทแลัะปั็ญหาของพ่ี�นที� ป็ระเด็้นผัลักระทบ 

 จากการแพีร่ระบาด้ของโรคโควิด้-19 แลัะสี่อด้คล้ัองกับทิศทางแลัะเป้็าหมีายระยะ 10 ปี็ (พี.ศ. 2565 - 2574)

3. สี่นับสี่นุนโครงการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีที�ด้ำาเนินงานกับกลุ่ัมีป็ระชีากรที�เผัชิีญสี่ถึานการณ์ปั็ญหาจากปั็จจัยเสีี่�ยงคุกคามีสุี่ขภาวะ 

 แลัะได้้รับผัลักระทบจากความีเหลั่�อมีลัำ�าในมีิติต่างๆ เชี่น คนเป็ราะบาง แรงงานนอกระบบ แรงงานตกงาน ผั่้ที�อย่่อาศัย 

 ในชุีมีชีนแออัด้ กลุ่ัมีชีาติพัีนธ์ุ์ กลุ่ัมีคนยากจน กลุ่ัมีวัยรุ่น/เยาวชีน กลุ่ัมีนักศ่กษาจบใหม่ีที�อย่่ในภาวะว่างงาน เป็็นต้น 

4. สี่นับสี่นุนให้มีีการกระจายโอกาสี่ในพ่ี�นที�เสี่ม่ีอน (ชุีมีชีนออนไลัน์) หร่อพ่ี�นที�ที�มีีการรวมีตัวของกลุ่ัมีคนที�สี่นใจป็ระเด็้นปั็ญหา 

 ร่วมีกัน พ่ี�นที�เขตเม่ีองแลัะเขตสุี่ขภาพีพิีเศษที�ต้องมีีการออกแบบการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาวะที�แตกต่างจากพ่ี�นที�ทั�วไป็ โด้ยในปี็  

 2565 แผันจะให้การสี่นับสี่นุนการด้ำาเนินงานในพ่ี�นที�ชุีมีชีนเม่ีองแลัะชุีมีชีนแออัด้ในเขตกรุงเทพีมีหานครแลัะในจังหวัด้ระยอง 

 ที�อย่่เป็็นเขตเศรษฐกิจพิีเศษภาคตะวันออก

5. ป็ระสี่านความีร่วมีมี่อกับแผันอ่�นๆ ของกองทุนที�มีีการด้ำาเนินงานเชีิงกลัุ่มีป็ระชีากรแลัะเชีิงป็ระเด้็นเด้ียวกัน เพี่�อลัด้ความี 

 ซึ่ำ�าซ้ึ่อนแลัะให้เกิด้การหนุนเสี่ริมีความีร้่ในการช่ีวยกันขับเคล่ั�อนให้บรรลุัตามีทิศทางแลัะเป้็าหมีาย ระยะ 10 ปี็ (พี.ศ. 2565- 

 2574)

6. สี่นับสี่นุนการพีัฒนากลัไกหน่วยจัด้การให้สี่ามีารถึกระจายโอกาสี่ให้เข้าถึ่งกลัุ่มีป็ระชีากรต่างๆ โด้ยการเสี่ริมีศักยภาพีให ้

 เข้าถึ่งทุนของกองทุนแลัะพีัฒนาร่ป็แบบการสี่นับสี่นุนที�เหมีาะสี่มี รวมีถึ่งยกระด้ับหน่วยจัด้การเพี่�อขยายบทบาทในฐานะ 

 ผ้่ัเช่ี�อมีทุน เช่ี�อมีทรัพียากรแลัะป็ระสี่านความีร่วมีม่ีอกับหน่วยงานหร่อองค์กรในพ่ี�นที�ในการด้ำาเนินงานแก้ไขปั็ญหาสุี่ขภาวะ 

 ในพ่ี�นที�  

7. เช่ี�อมีโยงแลัะพัีฒนาเคร่อข่ายหน่วยจัด้การทั�งในเชิีงป็ระเด็้น เชิีงพ่ี�นที� (จังหวัด้หร่อกลุ่ัมีจังหวัด้) อย่างต่อเน่�อง เพ่ี�อสี่านพีลััง 

 แลัะเสี่ริมีหนุนการด้ำาเนินงานซ่ึ่�งกันแลัะกันในการขับเคล่ั�อนงานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีระดั้บพ่ี�นที� โด้ยป็ระสี่านความีร่วมีม่ีอกับ 

 สี่ำานักพัีฒนาภาคีสัี่มีพัีนธ์์แลัะวิเทศสัี่มีพัีนธ์์ สี่สี่สี่.

8. สี่ร้างความีร่วมีมี่อกับหน่วยงานอ่�นๆ ที�ด้ำาเนินงานด้้านสีุ่ขภาพีในลัักษณะของการร่วมีด้ำาเนินงาน เชี่�อมีทุนหร่อทรัพียากร  

 หร่อร่วมีทุน (Co-production / Co-investment) เพี่�อด้ำาเนินงานแก้ไขป็ัญหาสีุ่ขภาวะแลัะลัด้ภัยคุกคามีต่อการพีัฒนา 

 สุี่ขภาวะของป็ระชีาชีนในพ่ี�นที� เช่ีน สี่ำานักงานหลัักป็ระกันสุี่ขภาพีแห่งชีาติ องค์กรป็กครองส่ี่วนท้องถิึ�น องค์กรสี่าธ์ารณะ 

 ป็ระโยชีน์ สี่ถึาบันการศ่กษาในพ่ี�นที� เป็็นต้น

9. สี่นับสี่นุนให้มีีการป็รับป็รุงแลัะพัีฒนาชุีด้ความีร้่/นวัตกรรมี เพ่ี�อใช้ีป็ระโยชีน์ในการเสี่ริมีสี่ร้างความีรอบร้่ด้้านสุี่ขภาพีให้กับ 

 หน่วยจัด้การแลัะกลุ่ัมีเป้็าหมีายในพ่ี�นที� โด้ยเฉพีาะป็ระเด็้นที�สี่อด้คล้ัองกับทิศทางแลัะเป้็าหมีาย ระยะ 10 ปี็ (พี.ศ. 2565- 

 2574) เช่ีน บุหรี� แอลักอฮอล์ั สุี่ขภาพีจิต กิจกรรมีทางกาย เป็็นต้น 

10. พัีฒนาระบบสี่นับสี่นุนการทำางานให้มีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพี ทั�งในส่ี่วนของการสี่รรหาแลัะพัีฒนาศักยภาพีทีมีป็ระเมิีนผัลัภายนอกให้ 

 เป็็นไป็ตามีมีาตรฐานการป็ระเมิีน โด้ยใช้ีหลัักการป็ระเมิีนผัลัลััพีธ์์เพ่ี�อการเรียนร้่แลัะพัีฒนาสี่ำาหรับป็ระเมิีนหน่วยจัด้การ การ 

 จัด้การข้อม่ีลังานป็ระเมิีนผัลัเพ่ี�อนำามีาพัีฒนาสี่มีรรถึนะหน่วยจัด้การแลัะใช้ีในการบริหารจัด้การของแผัน รวมีถ่ึงสี่นับสี่นุน 

 การส่ี่�อสี่ารสี่าธ์ารณะเพ่ี�อเผัยแพีร่กิจกรรมีแลัะผัลัลััพีธ์์การสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีต่างๆ สี่ร้างภาพีลัักษณ์ให้สัี่งคมีจด้จำาแลัะส่ี่�อสี่าร 

 เพ่ี�อเสี่ริมีพีลัังการทำางานของภาคี  ตลัอด้จนสี่ร้างแรงบันด้าลัใจให้กับผ้่ัที�ต้องการด้ำาเนินโครงการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาวะที�ต้องการ 

 ทำางานเพ่ี�อป็ระชีาชีนกลุ่ัมีต่างๆ
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กลุ่มแผนงาน 

กลุ่มแผนงานสร้างสรรค์์โอกาสและข้ยายภาค่์ 
1.	 สนับสนุนโค์รงการสร้างเสริมีสุขภาพเชิุงกลุุ่�มีประชุากร	เชิุงพ่�นที�แลุ่ะเชิุงประเด็ัน

 • สี่นับสี่นุนโครงการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีที�มุ่ีงเน้นการป็รับเป็ลีั�ยนพีฤติกรรมีสุี่ขภาพีแลัะ/หร่อสี่ภาพีแวด้ล้ัอมีที�เอ่�อต่อสุี่ขภาพี 

  ของกลัุ่มีเป็้าหมีาย โด้ยเฉพีาะการด้ำาเนินงานในป็ระเด้็นที�เป็็นป็ัจจัยเสี่ี�ยงคุกคามีสีุ่ขภาวะที�สี่อด้คลั้องตามีบริบทแลัะ 

  ปั็ญหาของพ่ี�นที� แลัะสี่อด้คล้ัองกับทิศทางแลัะเป้็าหมีาย ระยะ 10 ปี็ (พี.ศ. 2565 - 2574) 

 • เพีิ�มีการสี่นับสี่นุนโครงการที�มีุ่งแก้ป็ัญหาความีเหลั่�อมีลัำ�าในมีิติต่างๆ ของแต่ลัะกลัุ่มีเป็้าหมีาย เชี่น คนเป็ราะบาง  

  แรงงานนอกระบบ แรงงานตกงาน ผ้่ัที�อาศัยอย่่ในชุีมีชีนแออัด้ กลุ่ัมีชีาติพัีนธ์ุ์ กลุ่ัมีคนยากจน กลุ่ัมีนักศ่กษาจบใหม่ีที� 

  อย่่ในภาวะว่างงาน เป็็นต้น รวมีถ่ึงป็ระชีากรที�เป็็นกลุ่ัมีเป้็าหมีายสี่ำาคัญของการแก้ไขปั็ญหาที�เกิด้จากปั็จจัยเสีี่�ยงคุกคามี 

  สุี่ขภาวะนั�นๆ  

 • เพิี�มีการสี่นับสี่นุนโครงการในพ่ี�นที�เสี่ม่ีอน (ชุีมีชีนออนไลัน์) หร่อพ่ี�นที�ที�มีีการรวมีตัวของกลุ่ัมีคนที�สี่นใจป็ระเด็้นปั็ญหา 

  ร่วมีกัน แลัะพ่ี�นที�เขตเม่ีองแลัะเขตสุี่ขภาพีพิีเศษ โด้ยมีีการวางแผันแลัะกำาหนด้ร่ป็แบบการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาวะที�แตกต่าง 

  จากพ่ี�นที�ทั�วไป็ 

2.	 พัฒนาแลุ่ะสนับสนุนหน�วยจัดัการเพ่�อเป็นกลุ่ไกกระจายโอกาส	

 • ค้นหาแลัะสี่นับสี่นุนการพีัฒนาหน่วยจัด้การใหมี่ๆ เพี่�อให้เป็็นกลัไกในการกระจายโอกาสี่การสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพีที� 

  สี่ามีารถึเข้าถ่ึงกลุ่ัมีป็ระชีากรที�ยังเข้าไม่ีถ่ึงทุนของกองทุน โด้ยมีีการพัีฒนาร่ป็แบบการสี่นับสี่นุนที�เหมีาะสี่มีกับแต่ลัะกลุ่ัมี 

  ป็ระชีากร 

 • พีัฒนาศักยภาพีหน่วยจัด้การอย่างต่อเน่�องแลัะเป็็นระบบ โด้ยเฉพีาะทักษะที�จำาเป็็นต่อการด้ำาเนินงานตามีบทบาท 

  ภารกิจที�แผันฯ คาด้หวัง เช่ีน การวิเคราะห์ภาคียุทธ์ศาสี่ตร์ การสี่ร้างความีร่วมีม่ีอกับภาคียุทธ์ศาสี่ตร์ การสี่รุป็ถึอด้ 

  บทเรียนแลัะจัด้การความีร้่ การส่ี่�อสี่ารสี่าธ์ารณะ เป็็นต้น 

 • สี่นับสี่นุนการพีัฒนาแลัะยกระด้ับหน่วยจัด้การให้สี่ามีารถึขยายบทบาทเป็็นผั่้เชี่�อมีทุน เชี่�อมีทรัพียากรแลัะป็ระสี่าน 

  ความีร่วมีม่ีอกับหน่วยงานหร่อองค์กรในพ่ี�นที� เพ่ี�อสี่นับสี่นุนการด้ำาเนินงานแก้ไขปั็ญหาสุี่ขภาวะในพ่ี�นที�ได้้อย่างต่อเน่�อง 

  แลัะยั�งย่น  

 • สี่นับสี่นุนการสี่ร้างกระบวนการเรียนร่้แลัะพีัฒนาสี่่�อการเรียนร่้ในร่ป็แบบต่างๆ เพี่�อพีัฒนาศักยภาพีภาคีแลัะหน่วย 

  จัด้การ โด้ยป็ระสี่านความีร่วมีม่ีอกับสี่ถึาบันการเรียนร้่การสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี (ThaiHealth Academy)

กลุ่มแผนงานสานพีลังและพัีฒนาค์วามร่วมมือภาค่์เค์รือข่้าย  
1. ป็ระสี่านความีร่วมีม่ีอกับหน่วยงานอ่�นๆ ที�ด้ำาเนินงานด้้านสุี่ขภาพี เช่ีน สี่ำานักงานหลัักป็ระกันสุี่ขภาพีแห่งชีาติ องค์กรป็กครอง 

 สี่่วนท้องถึิ�น สี่ถึาบันการศ่กษาในพี่�นที� เป็็นต้น ในลัักษณะของการร่วมีด้ำาเนินงาน เชี่�อมีทุนหร่อทรัพียากร แลัะร่วมีทุน  

 (Co-production / Co-investment) เพ่ี�อให้การด้ำาเนินงานแก้ไขปั็ญหาสุี่ขภาวะแลัะลัด้ภัยคุกคามีต่อการพัีฒนาสุี่ขภาวะ 

 ของป็ระชีาชีนในพ่ี�นที�

2. ป็รับลัด้ข้อจำากัด้ที�เป็็นอุป็สี่รรคแลัะพีัฒนาแนวทางการด้ำาเนินงานใหมี่ๆ ร่วมีกับหน่วยงานที�แผันได้้สี่ร้างความีร่วมีมี่อใน 

 ร่ป็แบบการร่วมีทุน (Co-production / Co-investment) ให้มีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพียิ�งข่�น

3. พัีฒนาเคร่อข่ายหน่วยจัด้การเชิีงพ่ี�นที� (จังหวัด้หร่อกลุ่ัมีจังหวัด้) แลัะหน่วยจัด้การเชิีงป็ระเด็้น ให้ครอบคลุัมีทั�งด้้านความีร้่  

 เทคนิคการป็ฏิิบัติงาน การป็ระสี่านความีร่วมีมี่อกับภาคีป็ฏิิบัติงานแลัะภาคีที�เกี�ยวข้อง เพี่�อกำาหนด้เป็้าหมีายร่วมีกันแลัะ 

 เสี่ริมีหนุนการขับเคลั่�อนงานในพี่�นที� โด้ยแผันป็ระสี่านงานกับสี่ำานักพีัฒนาภาคีสี่ัมีพีันธ์์แลัะวิเทศสี่ัมีพีันธ์์ ในการพีัฒนา 

 เคร่อข่ายหน่วยจัด้การดั้งกล่ัาว
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กลุ่มแผนงานสนับสนุนการดำาเนินงานสร้างสรรค์์โอกาส
1.	 พัฒนากระบวนการประเมิีนผลุ่ที�มีีคุ์ณภาพได้ัมีาต่รฐาน

 • สี่นับสี่นุนการป็ระเมิีนผัลัหน่วยจัด้การให้ครอบคลุัมีทุกหน่วยจัด้การ โด้ยใช้ีแนวคิด้การป็ระเมิีนผัลัเพ่ี�อการเรียนร้่แลัะ 

  พัีฒนา 

 • พัีฒนาทีมีป็ระเมิีนผัลัให้มีีคุณภาพีเพ่ี�อให้ได้้ผัลัการป็ระเมิีนที�เป็็นไป็ตามีมีาตรฐาน

 • จัด้การข้อม่ีลังานป็ระเมิีนผัลัให้เป็็นระบบ แลัะส่ี่งเสี่ริมีการนำาผัลัการป็ระเมิีนไป็ใช้ีในการพัีฒนาศักยภาพีหน่วยจัด้การ  

  รวมีทั�งใช้ีในการบริหารจัด้การแผันฯให้มีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพีเพิี�มีข่�น

2.	 พัฒนาระบบข้อม้ีลุ่แลุ่ะการจัดัการค์วามีร้้	

 • สี่นับสี่นุนให้มีีการสี่ังเคราะห์แลัะสี่รุป็ถึอด้บทเรียนการด้ำาเนินงานที�ผั่านมีาทั�งในระด้ับโครงการ ระด้ับหน่วยจัด้การ 

  แลัะระด้ับแผันงาน เพี่�อนำามีาใชี้ในการพีัฒนาแลัะป็รับป็รุงร่ป็แบบการสี่นับสี่นุนทุน รวมีถึ่งเคร่�องมี่อ/ชีุด้ความีร่้/ 

  นวัตกรรมีที�ใช้ีในการป็ฏิิบัติงาน

 • สี่่งเสี่ริมีให้มีีการจัด้การความีร่้แลัะจัด้การข้อมี่ลั ป็รับป็รุง พีัฒนาต่อยอด้แลัะสี่่งต่อชีุด้ความีร่้/นวัตกรรมีที�ใชี้ในการ 

  สี่ร้างเสี่ริมีความีรอบร้่ด้้านสุี่ขภาพีให้กับป็ระชีาชีนกลุ่ัมีเป้็าหมีายที�สี่อด้คล้ัองกับป็ระเด็้นปั็ญหาสุี่ขภาวะในพ่ี�นที�

3.	 สนับสนุนการส่�อสารสาธารณะเชิุงรุก	

 • สี่นับสี่นุนกลัไกการบริหารจัด้การแลัะการด้ำาเนินงานเพี่�อพีัฒนาทักษะการสี่่�อสี่ารของหน่วยจัด้การให้สี่ามีารถึสี่่�อสี่าร 

  กิจกรรมีแลัะผัลัลััพีธ์์การสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพีต่างๆ แลัะการสี่ร้างการรับร่้แลัะภาพีลัักษณ์เกี�ยวกับบทบาทหน้าที�ของ 

  สี่ำานัก 6 ให้กับป็ระชีากรเป้็าหมีายแลัะองค์กรที�เกี�ยวข้องในพ่ี�นที�

 • วางแผันแลัะจัด้การฐานข้อมี่ลัผัลังานที�ได้้รับการสี่่�อสี่ารให้เป็็นระบบ สี่ามีารถึใชี้ป็ระโยชีน์เพี่�อการเผัยแพีร่ ขยายผัลั 

  หร่อขยายฐานการเข้าถ่ึงของภาคีเคร่อข่ายแลัะผ้่ัสี่นใจทั�วไป็

 • พีัฒนาชี่องทางการสี่่�อสี่ารด้ิจิทัลัของสี่ำานัก 6 ให้เป็็นแหลั่งเผัยแพีร่ข้อมี่ลัความีร่้ที�สี่ร้างความีรอบร่้ด้้านสีุ่ขภาพีให้แก่ 

  กลุ่ัมีเป้็าหมีายต่างๆ ภาคีร่วมีป็ฏิิบัติการในพ่ี�นที�แลัะสี่าธ์ารณชีน 

 • พัีฒนาแนวทางการส่ี่�อสี่ารสี่าธ์ารณะที�สี่นับสี่นุนการทำางานของหน่วยจัด้การให้สี่ามีารถึส่ี่�อสี่ารได้้ด้้วยตนเองเพ่ี�อสี่านพีลััง 

  เคร่อข่ายในพ่ี�นที� 

ภาค่์หลัก

ได้แก� กลุ่่�มี ชมีรมี เคร่อข�ายองค์กรใน้ระดับห้มูี�บ้าน้/
ช่มีชน้ท่ี่�ดำาเนิ้น้งาน้กับกลุ่่�มีเป้าห้มีายต�างๆ เช�น้ 
กลุ่่�มีเด็กเยาว่ชน้ กลุ่่�มีเปราะบาง กลุ่่�มีชาติพัื่น้ธ์่ 
กลุ่่�มีคน้พิื่การ กลุ่่�มีผู้สูงอาย่ 
กลุ่่�มีแรงงาน้น้อกระบบ กลุ่่�มีคน้ยากจัน้ ฯลุ่ฯ  

ได้แก� องค์กรสาธารณประโยชน์้ 
องค์กรภาคประชาสังคมี 
องค์กรปกครองส�ว่น้ท้ี่องถิึ�น้
ห้น้�ว่ยงาน้สาธารณส่ข สถึาบัน้การศึึกษา 
สถึาบัน้วิ่ชาการ แลุ่ะส่�อมีว่ลุ่ชน้ 

กลุ่มภาค่์
ปฏิิบัติ่การ

ในพืี�นท่ี่� 
กลุ่มภาค่์

ร่วมขั้บเค์ลื�อน

งบประมาณ์ กลุ่มแผนงานสร้างสรรค์์โอกาสและข้ยายภาค์่ 
กลุ่มแผนงานสานพีลังและพีัฒนาค์วามร่วมมือภาค์่เค์รือข้่าย  
กลุ่มแผนงานสนับสนุนการดำาเนินงานสร้างสรรค์์โอกาส
การพีัฒนาและบริหารงานสร้างเสริมสุข้ภาพี 
รวม

หน่วย : ล้านบาที่
246.00

30.00
34.00
10.00

320.00
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แผน 12
แผนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุข้ภาพี
ผ่านระบบบริการสุข้ภาพี 
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สรุปสถานการณ์์และแนวโน้ม 

สี่ถึานการณ์โควิด้-19 เป็็นปั็ญหาทางสี่าธ์ารณสุี่ขที�สี่ำาคัญทั�งในระดั้บโลักรวมีถ่ึงป็ระเทศไทย จะเห็นได้้ว่าแม้ีจะมีีการด้ำาเนินการ

จัด้การป็ัญหาการแพีร่ระบาด้ของโรคโควิด้-19 จากหน่วยงานต่างๆ ทั�งจากภาครัฐแลัะเอกชีน ในการป็้องกัน ควบคุมี 

แลัะรักษาโรคโควิด้-19 อย่างต่อเน่�อง แต่สี่ถึานการณ์ด้ังกลั่าวยังคงทวีความีรุนแรงมีากข่�นเร่�อยๆ มีีอัตราการติด้เชี่�อแลัะอัตรา 

การเสี่ียชีวีิตเพีิ�มีทวีข่�นในแต่ลัะวัน แสี่ด้งให้เห็นถึง่ชี่องว่างของระบบสีุ่ขภาพีระหว่างภาคป็ระชีาชีนกับหน่วยงานเครอ่ข่ายภาค 

ป็ระชีาสัี่งคมี การพัีฒนาเคร่อข่ายภาคป็ระชีาสัี่งคมีในการสี่ร้างเสี่ริมีแลัะพัีฒนาแนวทางการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีภาคป็ระชีาชีนจ่ง

เป็็นแนวทางที�สี่ำาคัญอย่างมีาก เพี่�อใหป้็ระชีาชีนสี่ามีารถึยกระด้ับสีุ่ขภาพีแลัะป็้องกันตนเองจากเชี่�อโควิด้-19 การเชี่�อมีโยงทุก 

ภาคส่ี่วนให้ทำางานร่วมีกันได้้อย่างเป็็นระบบเพ่ี�อพัีฒนาระบบสุี่ขภาพีภาคป็ระชีาชีนโด้ยให้ป็ระชีาชีนมีีส่ี่วนร่วมีในการสี่ร้างเสี่ริมี

สุี่ขภาพีของตนเองเป็็นแนวทางการพัีฒนาระบบสุี่ขภาพีภาคป็ระชีาชีนได้้อยา่งยั�งย่น ทั�งนี�มีีการคาด้การณ์ว่าสี่ถึานการณ์หลัังการ 

แพีร่ระบาด้ของโรคโควดิ้-19 จะนำาไป็สี่่่การป็รับเป็ลัี�ยนทางสี่ังคมีหลัายป็ระการโด้ยเฉพีาะการป็รับเป็ลัี�ยนพีฤติกรรมีของผั่ค้น 

หร่อเกิด้ชีีวิตวิถีึใหม่ี (New Normal) ในมิีติต่างๆ อาทิ เทคโนโลัยีแลัะดิ้จิทัลัจะกลัายเป็็นความีสี่ำาคัญหลัักในการด้ำารงชีีวิต การ

รักษาระยะห่างของผั่้คนจะยังคงด้ำาเนินต่อไป็ ไมี่ใชี่เพีียงแค่ในมีิติทางกายภาพี เท่านั�น แต่รวมีไป็ถ่ึงเร่�องของจิตใจด้้วยความีไว้ 

เน่�อเช่ี�อใจกัน การหันมีาพ่ี�งพีากันเองภายในป็ระเทศมีากข่�น เป็็นต้น ดั้งนั�นการลังทุนเพ่ี�อขยายศักยภาพีของระบบบริการสุี่ขภาพี 

ป็ฐมีภ่มิี แลัะระบบสุี่ขภาพีชุีมีชีน สี่ร้างการต่�นร้่แก่ป็ระชีาชีน จะเป็็นผัลัดี้ต่อระบบสี่าธ์ารณสุี่ขไทยในอนาคต (ป็ระทีป็ ธ์นกิจเจริญ, 

2563) นอกจากนี�แนวโน้มีการด่้แลัสุี่ขภาพีในอนาคตหลัังการระบาด้ของโรคโควิด้-19 สี่ำาคัญ (โรงพียาบาลับำารุงราษฎร์, 2563) 

ค่อ มีีการใช้ีศักยภาพีของเทคโนโลัยีปั็ญญาป็ระดิ้ษฐ์ (Potential of AI) การด่้แลัรักษาสุี่ขภาพีแบบรายย่อย (Retailization of 

healthcare) บริการโทรเวชีกรรมี (Teleconsultation) การแพีทย์แบบเฉพีาะเจาะจง (Precision health medicine)

เพ่ี�อให้เกิด้ร่ป็ธ์รรมีการด้ำาเนินการที�ชัีด้เจน แผันการป็ฏิิร่ป็ป็ระเทศด้้านสี่าธ์ารณสุี่ข (ฉบับป็รับป็รุง) ป็ระกาศ วันที� 23 กุมีภาพัีนธ์์ 

พี.ศ. 2564 ได้้กำาหนด้กิจกรรมีป็ฏิิร่ป็ที�จะส่ี่งผัลัให้เกิด้การเป็ลีั�ยนแป็ลังต่อป็ระชีาชีนอย่างมีีนัยสี่ำาคัญ ที� สี่สี่สี่.จะร่วมีสี่นับสี่นุนได้้ 

ดั้งนี�

1. การป็ฏิิร่ป็การจัด้การภาวะฉุกเฉินด้้านสี่าธ์ารณสุี่ขรวมีถ่ึงโรคระบาด้ระดั้บชีาติแลัะโรคอุบัติใหม่ีเพ่ี�อความีมัี�นคงแห่งชีาติด้้าน 

 สุี่ขภาพี

2. การป็ฏิิร่ป็เพ่ี�อเพิี�มีป็ระสิี่ทธิ์ภาพีแลัะป็ระสิี่ทธิ์ผัลัของการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี ความีรอบร้่ด้้านสุี่ขภาพี การป้็องกัน แลัะด่้แลั 

 รักษาโรคไม่ีติด้ต่อสี่ำาหรับป็ระชีาชีนแลัะผ้่ัป่็วย

3. การป็ฏิิร่ป็ระบบบริการสุี่ขภาพีผ้่ัส่ี่งอายุด้้านการบริบาลั การรักษาพียาบาลัที�บ้าน/ชุีมีชีน แลัะการด่้แลัสุี่ขภาพีตนเองในระบบ 

 สุี่ขภาพีป็ฐมีภ่มิีเชิีงนวัตกรรมี

4. การป็ฏิิร่ป็ระบบหลัักป็ระกันสุี่ขภาพีแลัะกองทุนที�เกี�ยวข้องให้มีีความีเป็็นเอกภาพี บ่รณาการ เป็็นธ์รรมี ทั�วถ่ึง เพีียงพีอแลัะ 

 ยั�งย่นด้้านการเงินการคลััง

5. การป็ฏิิร่ป็เขตสุี่ขภาพีให้มีีระบบบริหารจัด้การแบบบ่รณาการคล่ัองตัว แลัะการร่วมีรับผิัด้ชีอบด้้านสุี่ขภาพีระหว่างหน่วยงาน 

 แลัะท้องถิึ�น
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การด้ำาเนินงานของ คณะกรรมีการเขตสุี่ขภาพีเพ่ี�อป็ระชีาชีน (กขป็.) ตลัอด้ระยะเวลัาที�ผ่ัานมีา อาจยังไม่ีสี่ามีารถึขับเคล่ั�อนใน 

ลัักษณะบ่รณาการภาคีทุกภาคส่ี่วน มีาร่วมีจัด้การปั็ญหาสุี่ขภาพีของพ่ี�นที�ได้้อย่างมีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพีนัก เน่�องจากเป็็นโครงสี่ร้างที� 

ไม่ีมีีอำานาจหร่อทรัพียากรที�จัด้การได้้เอง ซ่ึ่�งในปี็ 2564 มีีการแต่งตั�ง กขป็. ทั�ง13 เขต ใหม่ี แทนชุีด้เดิ้มีที�หมีด้วาระ จ่งเป็็นโอกาสี่ที� 

สี่สี่สี่.ในฐานะองค์กรร่วมีสี่นับสี่นุนการด้ำาเนินการ สี่ามีารถึกระตุ้น สี่นับสี่นุนการพีัฒนาศักยภาพีแลัะเชี่�อมีร้อยเคร่อข่ายเพี่�อ  

ขับเคล่ั�อนป็ระเด็้นสุี่ขภาพีของแต่ลัะเขตพ่ี�นที�ได้้ โด้ยมีีฐานภาคีแลัะงบป็ระมีาณของ สี่สี่สี่.ร่วมีขับเคล่ั�อน

ป็ระกาศระเบียบสี่ำานักนายกรัฐมีนตรีว่าด้้วยการพีัฒนาคุณภาพีชีีวิตระด้ับพี่�นที� พี.ศ. 2561 กำาหนด้ให้มีีคณะกรรมีการพีัฒนา 

คุณภาพีชีีวิตระด้ับอำาเภอ (พีชีอ.) เป็็นกลัไกบ่รณาการงานสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพีแลัะพีัฒนาคุณภาพีชีีวิตป็ระชีาชีนในระด้ับพี่�นที� 

ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชีน แลัะภาคป็ระชีาสี่ังคมี โด้ยสี่นับสี่นุนการพีัฒนาศักยภาพีการบริหารจัด้การเชีิงพี่�นที� (Area  

management) ที�ร่วมีบริหารแผันด้ำาเนินงาน ระด้มีแลัะบ่รณาการทรัพียากรจากทุกภาคส่ี่วน ร่วมีกำากับติด้ตามีเชิีงสี่ร้างสี่รรค์ 

ในพี่�นที� เพี่�อด้ำาเนินการแกป้็ัญหาสีุ่ขภาพีสี่ำาคัญ รวมีถึง่ป็้องกันการแพีร่ระบาด้โรคโควดิ้-19 แลัะสี่ร้างสี่ภาพีแวด้ลั้อมีที�เอ่�อต่อ 

การสี่ร้างคุณภาพีชีีวิตป็ระชีาชีน จากการสี่นับสี่นุน ของ สี่สี่สี่.ทำาให้มีีโครงการพัีฒนาคุณภาพีชีีวิตแลัะแก้ปั็ญหาสุี่ขภาพีสี่ำาคัญ 

โด้ยการบริการจัด้การบ่รณาการทรัพียากรของทุกภาคส่ี่วน แลัะแก้ปั็ญหาการด้ำารงชีีวิตที�เห็นผัลัเชิีงป็ระจักษ์ในระดั้บอำาเภอ ทั�ง 

878 อำาเภอ ในปี็ พี.ศ. 2563 จำานวน 2,706 โครงการ แลัะ ปี็ พี.ศ. 2564 จำานวน 2,777 โครงการ เรียงตามีจำานวนโครงการที�

มีีการด้ำาเนินการเป็็นอันดั้บต้นๆ ค่อ การจัด้การขยะแลัะสิี่�งแวด้ล้ัอมี การด่้แลัผ้่ัส่ี่งอายุแลัะกลุ่ัมีเป็ราะบาง การจัด้การลัด้อุบัติเหตุ 

ทางถึนน การจัด้การอาหารป็ลัอด้ภัยแลัะเกษตรป็ลัอด้สี่ารเคมีี การด่้แลัแม่ีแลัะเด็้กแลัะวัยรุ่น การจัด้การโรคไม่ีติด้ต่อเร่�อรัง NCD 

แลัะมีะเร็ง ซึ่่�งเมี่�อมีีการกำาหนด้ป็ระเด้็นขับเคลั่�อนระด้ับอำาเภอแลั้ว การด้ำาเนินการในระด้ับป็ฏิิบัติการจะเกิด้ข่�นที�ระด้ับ 

ตำาบลั แลัะชุีมีชีนหม่่ีบ้าน ซ่ึ่�งระบบบริการสุี่ขภาพีป็ฐมีภ่มิีเป็็นหน่วยงานสี่ำาคัญที�นอกจากจะจัด้บริการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีเชิีงรุกแล้ัว 

สี่ามีารถึมีีบทบาทนำาในการจัด้การปั็จจัยสัี่งคมีกำาหนด้สุี่ขภาพีร่วมีกับภาคีเคร่อข่ายในพ่ี�นที� ซ่ึ่�งจำาเป็็นต้องมีีมุีมีมีอง องค์ความีร้่ 

แลัะทักษะการทำางานแนวใหม่ี ที�เหมีาะสี่มีสี่อด้คล้ัองกับสี่ถึานการณ์ที�เป็ลีั�ยนแป็ลังอย่างรวด้เร็ว นอกจากนี� กลัไกคณะกรรมีการ 

พัีฒนาคุณภาพีชีีวิตระดั้บอำาเภอ (พีชีอ.) ยังได้้รับมีอบหมีายให้เป็็นกลัไกบ่รณาการในการป้็องกันการแพีร่ระบาด้ของโรคโควิด้-19 

ร่วมีกับ ศบค.จังหวัด้ แลัะการจัด้การแยกกักผ้่ัป่็วยติด้เช่ี�อโควิด้-19 ในชุีมีชีน (Community Isolation) แลัะด่้แลัผ้่ัป่็วยย่นยัน 

ติด้เชี่�อโควิด้-19 เพี่�อแยกกักตัวในชีมุีชีน รวมีถึง่เตรียมีความีพีร้อมีการเข้าถึ่งการฉีด้วัคซึ่ีนป็้องกันเชี่�อโควิด้-19 ของป็ระชีาชีน 

ซ่ึ่�งใน ปี็ 2565 มีีการกำาหนด้ให้ พีชีอ. ทำาหน้าที�บ่รณาการการใช้ีทรัพียากรร่วมีกันในด่้แลัป็ระชีาชีนตามีบริบทของพ่ี�นที�อย่างมีี 

ส่ี่วนร่วมีตามีปั็ญหาของแต่ลัะอำาเภอ อย่างน้อย 2 ป็ระเด็้น เช่ีน ผ้่ัส่ี่งอายุ คนพิีการ อุบัติเหตุ ขยะสิี่�งแวด้ล้ัอมี แลัะกลุ่ัมีเป็ราะบาง 

10 ล้ัานคน (พีชีอ. ผ่ัานเกณฑ์์คุณภาพีร้อยลัะ 75) พีร้อมียกระดั้บการขับเคล่ั�อน พีชีอ. โด้ยจัด้ตั�งคณะกรรมีการพัีฒนาคุณภาพี

ชีีวิตระดั้บจังหวัด้ (พีชีจ.) ข่�น โด้ยมีีผ้่ัว่าราชีการจังหวัด้เป็็นป็ระธ์าน 

 

พี.ร.บ.ระบบสุี่ขภาพีป็ฐมีภ่มิี พี.ศ. 2562 เพ่ี�อสี่นับสี่นุนระบบบริการป็ฐมีภ่มิีบ่รณาการกับการสี่าธ์ารณสุี่ข การจัด้การความีเสีี่�ยง 

ด้้านสุี่ขภาพี การสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี ป้็องกันโรค แลัะเหตุฉุกเฉินทางสุี่ขภาพี โด้ยการมีีส่ี่วนร่วมีจากภาคส่ี่วนต่างๆ ผ่ัานกลัไกนโยบาย 

แลัะมีาตรการต่างๆ เพ่ี�อจัด้การปั็จจัยกำาหนด้สุี่ขภาพีโด้ยเฉพีาะอย่างยิ�ง ปั็จจัยทางสัี่งคมี แลัะเศรษฐกิจ (พีชีอ.) โด้ยจัด้บริการที�มีี 

“ป็ระชีาชีนเป็็นศ่นย์กลัาง” ทั�งนี�หน่วยบริการป็ฐมีภ่มิี ค่อ หน่วยที�ให้บริการสี่าธ์ารณสุี่ขระดั้บป็ฐมีภ่มิีในการด่้แลัสุี่ขภาพีป็ระชีาชีน 

แบบองค์รวมี ผัสี่มีผัสี่าน แลัะต่อเน่�อง ร่ป็แบบหน่วยการบริการค่อ Primary Care Unit (PCU) ป็ระกอบด้้วยโรงพียาบาลัชุีมีชีน 

(รพีชี.) ที�เป็็นโรงพียาบาลัแม่ีข่าย แลัะโรงพียาบาลัส่ี่งเสี่ริมีสุี่ขภาพีชุีมีชีน (รพี.สี่ต.) ที�เป็็นโรงพียาบาลัล่ักข่าย แลัะ ร่ป็แบบคลิันิก 

หร่อ เคร่อข่ายสี่ถึานบริการอ่�นๆ โด้ย ภายในปี็ 2573 ตั�งเป้็าหน่วยบริการข่�นทะเบียนให้ได้้ 6,500 หน่วย ด่้แลัป็ระชีาชีน 60 

ล้ัานคน ซ่ึ่�งเป้็าหมีาย ปี็ 2564 ข่�นทะเบียนจำานวน 2,500 หน่วย ครอบคลุัมีป็ระชีาชีน 25 ล้ัานคน การด้ำาเนินการที�ผ่ัานมีา 

มีีการจัด้ทำา(ร่าง) แผันพีัฒนาระบบสีุ่ขภาพีป็ฐมีภ่มีิ (พี.ศ. 2564 - 2568) พีัฒนาแนวทางการบ่รณาการป็ระเมีินคุณภาพีแลัะ 
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มีาตรฐานของหน่วยบริการป็ฐมีภ่มีิแลัะเคร่อข่ายหน่วยบริการป็ฐมีภ่มีิ แผันพีัฒนาการจัด้ตั�งหน่วยบริการสีุ่ขภาพีป็ฐมีภ่มีิแลัะ 

เคร่อข่ายหน่วยบริการป็ฐมีภ่มีิ ระยะ 10 ป็ี ในพี่�นที�กรุงเทพีมีหานคร แลัะ ต้นแบบระบบย่นยันตัวตนด้ิจิทัลั แลัะ Health  

Information Exchange (HIE) แลัะ จัด้ทำาโป็รแกรมี Private chat ภายใต้ช่ี�อแอป็พีลิัเคชัีน “คุยกับหมีอ” ซ่ึ่�งเป็็นบริการในโครงการ 

Telehealth สี่ามีารถึป็ร่กษาสีุ่ขภาพีแบบสี่่วนตัวกับแพีทย์เวชีศาสี่ตร์ครอบครัว หร่อเจ้าหน้าที�สี่าธ์ารณสีุ่ขป็ระจำาคลัินิกหมีอ 

ครอบครัว โด้ยด้ำาเนินการ ใน 8 จังหวัด้ ได้้แก่ เชีียงราย กำาแพีงเพีชีร เพีชีรบ่รณ์ กาญจนบุรี บุรีรัมีย์ สุี่รินทร์ กาฬสิี่นธ์ุ์ แลัะสี่งขลัา 

สี่ำาหรับระยะต่อไป็มีี ทิศทางแลัะเป้็าหมีายเพ่ี�อการยกระดั้บระบบสุี่ขภาพีป็ฐมีภ่มิีให้เข้มีแข็ง เพิี�มีการเข้าถ่ึง เพิี�มีความีเท่าเทียมี 

พีร้อมีติด้อาวุธ์ทางปั็ญญา การเสี่ริมีพีลัังอำานาจป็ระชีาชีนแลัะชุีมีชีน ให้สี่ามีารถึด่้แลัตนเองได้้ (Health literacy) โด้ยผ่ัานกลัไก 

เช่ีน การขับเคล่ั�อนนโยบาย การเป็็นผ้่ัร่วมีในการออกแบบแลัะให้บริการการด่้แลัตนเองแลัะการเป็็นนักบริบาลั โด้ยมีีหมีอป็ระจำา 

บ้านเสี่ริมีทัพีการทำางานด่้แลัสุี่ขภาพีองค์รวมี ทุกกลุ่ัมีวัย ตั�งแต่ตั�งครรภ์จนกระทั�งระยะท้ายของชีีวิต ให้ป็ระชีาชีนสี่ามีารถึเข้าถ่ึง 

บริการทางการแพีทย์ได้้อย่างมีีคุณภาพีแลัะลัด้เหล่ั�อมีลัำ�าของหน่วยบริการ  

การบริหารกองทุนหลัักป็ระกันสุี่ขภาพีแห่งชีาติ ของ สี่ป็สี่ชี. มีีการพัีฒนาชุีด้สิี่ทธิ์ป็ระโยชีน์แลัะงบป็ระมีาณ สี่ำาหรับบริการสี่ร้างเสี่ริมี 

สุี่ขภาพีแลัะป้็องกันโรค แลัะ งบกองทุนหลัักป็ระกันสุี่ขภาพีระดั้บท้องถิึ�นหร่อพ่ี�นที� ครอบคลุัมีคนไทยทุกสิี่ทธิ์การรักษาพียาบาลั 

แลัะ มุ่ีงส่ี่งเสี่ริมีความีเข้มีแข็งขององค์กรป็กครองส่ี่วนท้องถิึ�นแลัะภาคีเคร่อข่าย เพ่ี�อร่วมีกันจัด้การป็ระเด็้นสุี่ขภาพีแลัะคุณภาพี

ชีีวิต ของป็ระชีาชีนในพ่ี�นที� ในปี็งบป็ระมีาณ 2565 คาด้ว่าจะได้้รับงบป็ระมีาณ หมีวด้ที�เกี�ยวข้องกับการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีแลัะ

ระบบสุี่ขภาพีป็ฐมีภ่มิี ดั้งนี� ค่าบริการสี่าธ์ารณสุี่ขสี่ำาหรับผ้่ัมีีภาวะพ่ี�งพิีงในชุีมีชีน รวมี1,014.25 ล้ัานบาท, ค่าบริการสี่าธ์ารณสุี่ข

เพิี�มีเติมีสี่ำาหรับการบริการระดั้บป็ฐมีภ่มิีที�มีีแพีทย์ป็ระจำาครอบครัว (ทีมี PHC) รวมี 421.64 ล้ัานบาท ค่าบริการสี่าธ์ารณสุี่ขร่วมี 

กับองค์กรป็กครองส่ี่วนท้องถิึ�น รวมี 2,769.93 ล้ัานบาท ค่าบริการสี่าธ์ารณสุี่ขสี่ำาหรับบริการกรณีโรคโควิด้-19 เป้็าหมีายบริการ 

ตรวจคัด้กรอง แลัะบริการรักษาพียาบาลั รวมี 825.08 ล้ัานบาท ค่าบริการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีแลัะป้็องกันโรค รวมี 19,774.69 

ล้ัานบาท 

 

แนวทางการด้ำาเนินงานแผันสี่นับสี่นุนการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีผ่ัานระบบบริการสุี่ขภาพี ปี็ พี.ศ. 2565 สี่อด้คล้ัองตามีทิศทางแลัะ 

เป้็าหมีาย ระยะ10 ปี็ ของ สี่สี่สี่.แลัะกรอบการด้ำาเนินงาน ระยะ 3 ปี็ แบ่งตามี 6 องค์ป็ระกอบของระบบสุี่ขภาพี ดั้งนี� 

1. การป็รับร่ป็แบบบริการสุี่ขภาพี โด้ยมีีเป้็าหมีาย 2 ลัักษณะ ค่อ การป็รับการจัด้บริการของทีมีหมีอครอบครัว ที�ป็ระกอบด้้วย  

 แพีทย์ แลัะ คณะผ้่ัให้บริการป็ฐมีภ่มิี เพ่ี�อให้มีีการบ่รณาการการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี การพัีฒนาความีรอบร้่ด้้านสุี่ขภาพี เกิด้การ 

 ป็รับวิถีึชีีวิตแลัะจัด้การสุี่ขภาพีตนเองแลัะครอบครัว ของผ้่ัรับบริการได้้ แลัะ อีกลัักษณะค่อการที�หน่วยสุี่ขภาพีป็ฐมีภ่มิี ป็รับ 

 บทบาทเป็็นหน่วยงานที�เป็็นผั่้นำาเชี่�อมีป็ระสี่านภาคีแลัะทรพัียากร เพี่�อสี่ร้างความีเข้มีแข็งของชีุมีชีน ในการจัด้การป็ัญหา 

 สุี่ขภาพีของพ่ี�นที� การพัีฒนาคุณภาพีชีีวิตกลุ่ัมีเป็ราะบางด้้อยโอกาสี่ แลัะ จัด้การปั็จจัยสัี่งคมีกำาหนด้สุี่ขภาพีของชุีมีชีน/พ่ี�นที�  

 เช่ีนตามีป็ระเด็้นที� พีชีอ.กำาหนด้ การพัีฒนาระบบสุี่ขภาพีเขตเม่ีอง/ชีายแด้น หร่อ ป็ระเด็้นอ่�นๆ

2. การพีัฒนาบุคลัากรสีุ่ขภาพี โด้ยมีีการรวบรวมีต้นทุน วิเคราะห์ทิศทาง ความีต้องการแลัะสี่ังเคราะห์ เพี่�อกำาหนด้เป็็น 

 สี่มีรรถึนะของบุคลัากรสีุ่ขภาพียุคสีุ่ขภาพีวิถึีใหมี่ แลัะพีัฒนาการฝ้ึกอบรมีแบบทีมีตามีบริบทของผั่้เรียน (Team-and- 

 context-based learning) การสี่ร้างชุีมีชีนนักป็ฏิิบัติเพ่ี�อจัด้การความีร้่แลัะพัีฒนาเคร่อข่าย (KM Community of Practice)  

 เพ่ี�อเป้็าหมีายการยกระดั้บการทำางานของหน่วยสีุ่ขภาพีป็ฐมีภ่มีิ หร่อ โรงพียาบาลั รายป็ระเด็้นตามีทิศทางแลัะเป้็าหมีาย  

 ระยะ 10 ปี็ (พี.ศ.2565-2567) แลัะ ปั็ญหาสี่ำาคัญของพ่ี�นที� 
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3. ระบบสี่ารสี่นเทศสีุ่ขภาพี สี่นับสี่นุน ป็ระสี่านงาน ป็รับเพีิ�มีแลัะขยายผัลั ให้เกิด้ ระบบข้อมี่ลัเพี่�อการด้่แลัแลัะสี่ร้างเสี่ริมี 

 สุี่ขภาพีรายบุคคลั การสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีรายกลุ่ัมีป็ระชีากร แลัะระบบข้อม่ีลัชุีมีชีนเพ่ี�อการเฝ้้าระวัง กำาหนด้แลัะติด้ตามีสี่ถึานะ 

 สุี่ขภาพีของพ่ี�นที� รวมีถ่ึงการป็ระเมิีนผัลั

4. การเข้าถ่ึงยา ผัลิัตภัณฑ์์แลัะเทคโนโลัยีสุี่ขภาพี ป็ระสี่านสี่นับสี่นุนให้ระบบบริการสุี่ขภาพีมีีการใช้ีเทคโนโลัยีที�ทันสี่มัีย เช่ีนใช้ี  

 AI เพ่ี�อเกิด้ Personalized or precision health promotion รวมีถ่ึงต้นแบบบริการทางเล่ัอก อ่�นๆ ทั�งการแพีทย์แผันปั็จจุบัน  

 แพีทย์แผันไทย แพีทย์ทางเลั่อก แลัะการแพีทย์พี่�นบ้าน ในการสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพี แลัะ การด้่แลัสีุ่ขภาพีของตนเองแลัะ 

 ครอบครัว 

5. การเงินการคลัังสีุ่ขภาพี พีัฒนาต้นแบบ แลัะข้อเสี่นอการจ่ายเงินของระบบหลัักป็ระกันสีุ่ขภาพี หร่อ สี่วัสี่ด้ิการสี่ังคมี  

 เพ่ี�อเพิี�มีการเข้าถ่ึง แลัะ เพิี�มีป็ระสิี่ทธิ์ผัลัการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี เช่ีน การจ่ายเงินแบบเน้นคุณค่า (Value-based payment)  

 หร่อ การจ่ายเงินให้กับบริการร่ป็แบบใหม่ี หร่อ ผ้่ัให้บริการร่ป็แบบใหม่ี ที�หลัากหลัายมีากข่�น เช่ีน ภาคเอกชีน กิจการเพ่ี�อสัี่งคมี  

 ระบบสุี่ขภาพีภาคป็ระชีาชีน เป็็นต้น 

6. ภาวะผ้่ันำาแลัะการอภิบาลัระบบ แลัะการส่ี่�อสี่าร โด้ยมีีการทำางานร่วมีกับภาคียุทธ์ศาสี่ตร์ ให้เกิด้เป้็าหมีายแลัะการขับเคล่ั�อน 

 ร่วมีกันแบบ Collective impact แลัะพัีฒนาการส่ี่�อสี่ารสี่าธ์ารณะ ทั�งระดั้บส่ี่�อสัี่งคมีออนไลัน์ ร่วมีกับ Influencer แลัะ 

 พัีฒนาศักยภาพีหน่วยบริการให้มีีการส่ี่�อสี่ารสัี่งคมี ในระดั้บพ่ี�นที� เพ่ี�อให้มีีความีเข้าใจแลัะเข้าถ่ึงระบบบริการ เช่ีน นโยบาย 

 คนไทยทุกครอบครัวมีีหมีอป็ระจำาตัว 3 คน เป็็นต้น

จุดเน้นข้องแผน 

1. สี่นับสี่นุน บ่รณาการหร่อยกระด้ับ สี่ถึาบันการศ่กษา องค์กรวิชีาการ/วิชีาชีีพี ที�เป็็นเคร่อข่ายของภาคี สี่สี่สี่. ของแผัน 

 สี่นับสี่นุนการสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพีแผันระบบบริการสีุ่ขภาพี (แผัน 12) เด้ิมี สี่ถึาบันพีัฒนาสีุ่ขภาพีอาเซึ่ียน แลัะ สี่ถึาบัน 

 พีระบรมีราชีชีนก ให้เป็็นศ่นย์วิชีาการแลัะป็ระสี่านเคร่อข่ายหน่วยบริการ เพ่ี�อเป็็นพีี�เลีั�ยงสี่นับสี่นุนให้ระบบบริการสุี่ขภาพี 

 สี่ามีารถึด้ำาเนินการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีตามีเป้็าหมีาย 10 ปี็ ของ สี่สี่สี่.แลัะตามีบริบทพ่ี�นที� แลัะพัีฒนาเคร่อข่ายการเรียนร้่ เพ่ี�อการ 

 ขยายผัลัแนวราบ เกิด้การพัีฒนานวัตกรรมี ค่่ม่ีอ แนวทางหร่อข้อเสี่นอเชิีงนโยบาย

2. พีัฒนาร่ป็แบบแลัะขับเคลั่�อนกลัไกสี่นับสี่นุนการสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพีของหน่วยบริการสีุ่ขภาพี ทั�งระด้ับนโยบายที�บ่รณาการ 

 กับภาคียุทธ์ศาสี่ตร์ แลัะระด้ับพี่�นที�ตามีบริบทแลัะภาคีเคร่อข่าย โด้ย สี่อด้คลั้องกับเป็้าหมีาย 10 ป็ี สี่สี่สี่. รวมีถึ่งการ 

 ลัด้ความีเหล่ั�อมีลัำ�า สี่ำาหรับกลุ่ัมีด้้อยโอกาสี่/คนจนเม่ีอง พ่ี�นที�แนวชีายแด้น  โด้ยเฉพีาะการลัด้ผัลักระทบด้้านสัี่งคมีจากการ 

 แพีร่ระบาด้ของโรคโควิด้-19 หร่อ ผัลักระทบด้้านสุี่ขภาพีจากปั็จจัยด้้านสัี่งคมี เศรษฐกิจ วัฒนธ์รรมี 

3. ศ่กษาสี่ถึานการณ์แลัะพีัฒนาข้อเสี่นอ เพี่�อพีัฒนาหรอ่ป็ระยุกต์ใชี้นวัตกรรมีหร่อขยายผัลัให้ระบบบริการสีุ่ขภาพีมีีการใชี้ 

 เทคโนโลัยีด้ิจิทัลั หร่อสี่่�อสี่ังคมีออนไลัน์ หร่อ สี่่�อร่ป็แบบใหมี่ๆ เพี่�อการเพีิ�มีความีรอบร่้ด้้านสีุ่ขภาพีรายบุคคลั การด้่แลั 

 สุี่ขภาพีตนเอง แลัะเข้าถ่ึงบริการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีของป็ระชีาชีน
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เป้าหมายการดำาเนินงาน  

ตั่วช่�วัดหลัก 

1

3

5

2

4

เกิดศููนย์วิชาการจัดการค์วามรู้และประสาน
เค์รือข่้ายหน่วยบริการสุข้ภาพีท่ี่�ดำาเนิ้น้การ
สอดคลุ้่องกับทิี่ศึที่างแลุ่ะเป้าห้มีายระยะ 10 ปี
ของ สสส.เชิงประเด็น้ห้ร่อเชิงพ่ื่�น้ท่ี่� อย�างน้้อย

ม่ท่ี่มหมอค์รอบค์รัว ท่ี่�ม่ศัูกยภาพีในการจัดบริการ
สุข้ภาพีแบบบูรณ์าการโดยม่ีประชาชน้เป็น้
ศูึน้ย์กลุ่าง เพ่ื่�อดูแลุ่กลุ่่�มีเส่�ยง/กลุ่่�มีเปราะบาง/
กลุ่่�มีผู้ป่ว่ย สอดคลุ้่องกับทิี่ศึที่างแลุ่ะเป้าห้มีาย
ระยะ 10 ปี แลุ่ะระบบส่ขภาพื่วิ่ถ่ึให้มี� 
ท่ี่�เห้มีาะสมีสอดคลุ้่องกับบริบที่พ่ื่�น้ท่ี่� อย�างน้้อย

ม่ข้้อเสนอเชิงระบบหรือกลไกการพัีฒนาหรือขั้บเค์ลื�อนนโยบาย ไมี�น้้อยกว่�า

เกิดเค์รือข่้ายหน่วยบริการ หน่วยงาน องค์์กร 
บุค์ลากรใน้การพัื่ฒน้ารูปแบบแลุ่ะขับเคลุ่่�อน้
การสร้างเสริมีส่ขภาพื่ของระบบบริการส่ขภาพื่
อย�างน้้อย

ม่ีหน่วยบริการสุข้ภาพีท่ี่�ดำาเนินการการสร้างเสริมฃ
สุข้ภาพี เพ่ื่�อขับเคลุ่่�อน้ทิี่ศึที่างแลุ่ะเป้าห้มีายระยะ 10 
ปี สสส. ท่ี่�สอดคลุ้่องกับคว่ามีจัำาเป็น้ด้าน้ส่ขภาพื่ของ
ประชากรกลุ่่�มีเป้าห้มีายแลุ่ะช่มีชน้ ตามีบริบที่พ่ื่�น้ท่ี่�  
เพ่ื่�อสร้างการเปลุ่่�ยน้แปลุ่งพื่ฤติกรรมี วิ่ถ่ึช่วิ่ต 
สังคมี แลุ่ะสิ�งแว่ดลุ้่อมี อย�างน้้อย 

5 ศููนย์ 10 เค์รือข่้าย

300 หน่วย100 ท่ี่ม

2 เรื�อง

ตั่วช่�วัดร่วม 
บ่รณาการการทำางานร่วมีกับแผันสุี่ขภาวะเด็้ก เยาวชีน แลัะครอบครัวในการพัีฒนากลัไกการส่ี่งเสี่ริมีแลัะคุ้มีครองเด็้กเล็ักระดั้บ

พ่ี�นที� โด้ยเช่ี�อมีร้อยระบบบริการสุี่ขภาพี เคร่อข่ายระดั้บพ่ี�นที� ชุีมีชีน สี่หวิชีาชีีพี องค์กรป็กครองส่ี่วนท้องถิึ�น แลัะหน่วยงาน/

องค์กร ที�เกี�ยวข้องร่วมีทำางานเพ่ี�อให้เด็้กมีีสี่ถึานะสุี่ขภาพีแลัะพัีฒนาการสี่มีวัย ภายใต้สิี่�งแวด้ล้ัอมีที�ป็ลัอด้ภัย เอ่�อต่อการเรียนร้่

แลัะคุณภาพีชีีวิต อย่างน้อย 2 กลัไก/พ่ี�นที�
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วัต่ถุประสงค์์

1. พีัฒนาศ่นย์วิชีาการเชีิงป็ระเด้็นหร่อเชีิงพี่�นที�เพี่�อสี่นับสี่นุนการพีัฒนาศักยภาพีแลัะบริหารจัด้การความีร่้ สี่ำาหรับทีมีหมีอ 

 ครอบครัว แลัะบุคลัากรสุี่ขภาพีที�เกี�ยวข้อง 

2. พีัฒนาเคร่อข่ายหน่วยบริการ เคร่อข่ายหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชีน ภาคป็ระชีาชีน เพี่�อการสี่ร้างเสี่รมิีสีุ่ขภาพีของ 

 ระบบบริการสุี่ขภาพี 

3. สี่นับสี่นุนพัีฒนาร่ป็แบบ ระบบหร่อกลัไก เพ่ี�อขับเคล่ั�อนระบบการสี่นับสี่นุนของหน่วยงานนโยบาย องค์กรวิชีาชีีพี หร่อ ภาคี 

 ยุทธ์ศาสี่ตร์หลัักที�เกี�ยวข้อง  

แนวที่างการดำาเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย/ข้อบเข้ต่ท่ี่�กำาหนดไว้ในแผนหลัก
1. หน่วยบริการสุี่ขภาพีป็ฐมีภ่มิี แลัะทีมีหมีอครอบครัว

2. กลุ่ัมีเสีี่�ยง/กลุ่ัมีป่็วยโรคไม่ีติด้ต่อเร่�อรัง กลุ่ัมีเป็ราะบาง ด้้อยโอกาสี่ กลุ่ัมีเข้าไม่ีถ่ึงบริการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี

3. พ่ี�นที�เขตเม่ีอง กรุงเทพีมีหานคร แลัะเทศบาลัขนาด้ใหญ่ 

4. พ่ี�นที�ชีายแด้นใต้ อำาเภอแม่ีสี่อด้หร่อพ่ี�นที�อ่�นๆ ที�มีีแรงงานต่างด้้าว แรงงานเคล่ั�อนย้าย หร่อกลุ่ัมีเป็ราะบางอ่�น

ยุที่ธศูาสต่ร์การดำาเนินงานท่ี่�ระบุไว้ในแผนหลัก
1. จุด้ป็ระกายแลัะกระตุ้น ให้สี่ถึาบันการศ่กษา สี่ถึาบันวิชีาการ องค์กรวิชีาชีีพี พัีฒนามุีมีมีอง แนวคิด้ บทบาท แลัะ วิธี์การ  

 ในการพัีฒนาศักยภาพี พัีฒนานวัตกรรมี แลัะจัด้การความีร้่สี่ำาหรับเคร่อข่ายหน่วยบริการเพ่ี�อการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี 

2. สี่นับสี่นุนการพัีฒนาองค์ความีร้่แลัะข้อเสี่นอเชิีงนโยบาย ร่วมีกับภาคียุทธ์ศาสี่ตร์ เพ่ี�อผัลัักดั้นให้เกิด้ร่ป็แบบหร่อกลัไกการ 

 บริหารจัด้การระดั้บนโยบาย ในการสี่นับสี่นุนการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีที�มีีป็ระสิี่ทธิ์ผัลัแลัะยั�งย่น

3. สี่านแลัะเสี่ริมีพีลัังภาคีเคร่อข่าย ภาครัฐ เอกชีน องค์กรป็กครองส่ี่วนท้องถิึ�น ภาคป็ระชีาชีน ภาคสัี่งคมี ให้มีีส่ี่วนร่วมีแลัะ 

 เกิด้การเช่ี�อมีโยงบ่รณาการงานร่วมีกับหน่วยบริการทั�งระดั้บพ่ี�นที� แลัะ ระดั้บกลัไกเคร่อข่าย

4. พีัฒนาหร่อเชี่�อมีป็ระสี่านการสี่่�อสี่ารสี่ังคมี เพี่�อชีี�แนะ ชีี�นำา ให้ระบบบริการสีุ่ขภาพีแลัะป็ระชีาชีน มีีความีร่้ ทัศนคติ  

 เพ่ี�อเกิด้การป็รับระบบบริการ ให้ป็ระชีาชีนเพิี�มีความีรอบร้่ เข้าถ่ึงบริการแลัะ มีีวิถีึชีีวิตที�ดี้ 

5. สี่นับสี่นุนให้เกิด้กระบวนการเรียนร้่ ใช้ีป็ระโยชีน์/บ่รณาการเคร่�องม่ีอ หร่อพ่ี�นที� ป็ระสี่านเช่ี�อมีโยงระหว่างสี่ำานักต่างๆ ภายใน  

 สี่สี่สี่.
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กลุ่มแผนงาน

กลุ่มแผนงานระบบสุข้ภาพีปฐมภูมิและเค์รือข่้ายบริการ
ระบบสุี่ขภาพีป็ฐมีภ่มิีเป็็นจุด้คานงัด้สี่ำาคัญในการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี โด้ยระบบบริการสุี่ขภาพี ซ่ึ่�งมีีบทบาททั�งการด่้แลัระดั้บบุคคลั 

ครอบครัว ตลัอด้จนสี่ร้างการมีีสี่่วนร่วมีแลัะความีพี่�งตนเองด้้านสีุ่ขภาพีของชีุมีชีน ซึ่่�งหน่วยบริการที�จัด้บริการระด้ับป็ฐมีภ่มีิ 

มีีความีหลัากหลัาย ในบริบทที�แตกต่าง กระจายทั�วป็ระเทศ ไมี่น้อยกว่า 10,000 แห่ง นอกจากที�จะต้องป็ระสี่านด้ำาเนินการ 

อย่างแนบแน่นกับชีุมีชีนแลัะระบบสี่นับสี่นุนในพี่�นที�แลั้ว การเชี่�อมีป็ระสี่านอย่างไร้รอยต่อกับบริการระด้ับทุติยภ่มีิ หร่อ 

โรงพียาบาลัก็สี่ำาคัญ ไม่ีแพ้ีกัน 

ตามี พี.ร.บ.ระบบสุี่ขภาพีป็ฐมีภ่มิี ตั�งเป้็าหมีายข่�นทะเบียนทีมีแพีทย์แลัะคณะผ้่ัให้บริการสุี่ขภาพีป็ฐมีภ่มิี ทั�งหมีด้ 6,500 ทีมี ซ่ึ่�ง 

ทีมีเหลั่านี�จำาเป็็นต้องออกแบบบริการใหมี่ร่วมีกันเพี่�อให้การด้่แลัป็ระชีาชีนในความีรับผัิด้ชีอบอย่างเป็็นองค์รวมี ผัสี่มีผัสี่าน 

แลัะต่อเน่�อง ตามีหลัักการเวชีศาสี่ตร์ครอบครัว แลัะการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี ซ่ึ่�งเป็็นการจัด้บริการ อย่างบ่รณาการแบบผ้่ัรับบริการ 

เป็็นศ่นย์กลัาง (Integrated People-Centered Health Services: IPCHS) เพ่ี�อให้เกิด้บริการที�มีีคุณภาพีแลัะพัีฒนาต่อเน่�อง  

จ่งสี่นับสี่นุนให้มีีการจัด้ตั�งศ่นย์วิชีาการแลัะพัีฒนาเคร่อข่าย กระจายตามีภ่มิีภาคต่างๆทั�วป็ระเทศ แลัะพัีฒนาให้บริการทุติยภ่มิี

เป็็นที�ป็ร่กษาสี่นับสี่นุนระบบสุี่ขภาพีป็ฐมีภ่มิี ได้้ด้้วย

การสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพี ที�มีุ ่งเน้นการป็รับวิถึีชีีวิต แลัะ พีัฒนาสี่ิ�งแวด้ลั้อมีที�เอ่�อต่อสีุ่ขภาพี กลัไก พีชีอ.จ่งมีีความีสี่ำาคัญ 

ในการกำาหนด้ป็ระเด็้น แลัะบ่รณาการทรัพียากรในพ่ี�นที� ซ่ึ่�งหน่วยบริการสุี่ขภาพีป็ฐมีภ่มิีเป็็นตัวจักรสี่ำาคัญที�จะต้องป็รับบทบาท 

เพ่ี�อเพิี�มีขีด้ความีสี่ามีารถึป็ระชีาชีนทุกภาคส่ี่วนมีีความีรอบร้่ด้้านสุี่ขภาพี ด่้แลัสุี่ขภาพีของตนเอง ครอบครัว ชุีมีชีน รวมีถ่ึงการ

จัด้การปั็จจัยสัี่งคมีกำาหนด้สุี่ขภาพี แลัะพัีฒนาคุณภาพีชีีวิต ร่วมีกับภาคีในพ่ี�นที� จ่งสี่นับสี่นุนการพัีฒนาศักยภาพีบุคลัากรแลัะ 

เคร่อข่ายการด้ำาเนินการ ตามีป็ระเด็้นที�สี่อด้คล้ัองกับเป้็าหมีาย 10ปี็ สี่สี่สี่.แลัะปั็ญหาของพ่ี�นที� เช่ีน การป้็องกันโรคไม่ีติด้ต่อเร่�อรัง 

ความีมัี�นคงทางอาหาร การบาด้เจ็บทางถึนน สุี่ขภาพีจิต ขยะแลัะมีลัพิีษสิี่�งแวด้ล้ัอมี เด็้กแลัะเยาวชีน ผ้่ัส่ี่งอายุ กลุ่ัมีเป็ราะบาง 

แลัะโควิด้ 19  เป็็นต้น  โด้ยมีีการด้ำาเนินการดั้งนี� 

1. ร่วมีกับสี่ถึาบันการศ่กษาด้ำาเนินการในลัักษณะศ่นย์วิชีาการรายป็ระเด้็นหร่อรายพี่�นที� เพี่�อพีัฒนาศักยภาพีแลัะป็ระสี่าน 

 เคร่อข่ายทีมีหมีอครอบครัว แลัะพัีฒนาเคร่อข่ายทีมีหมีอครอบครัว 

2. สี่นับสี่นุนการพีัฒนาเคร่อข่ายหน่วยบริการที�จัด้บริการสีุ่ขภาพีแบบบ่รณาการโด้ยป็ระชีาชีนเป็็นศ่นย์กลัาง (Integrated  

 People-Centered Health Services: IPCHS) แลัะ หน่วยบริการที �สี่นับสี่นุนการขับเคลั่�อนระบบสีุ่ขภาพีอำาเภอ  

 ตามีป็ระเด็้นที� พีชีอ.กำาหนด้ หร่อ ระบบสุี่ขภาพีชุีมีชีนที�มีีการจัด้การปั็จจัยสัี่งคมีกำาหนด้สุี่ขภาพี อย่างมีีส่ี่วนร่วมีของพ่ี�นที�

3. สี่นับสี่นุนให้หน่วยบริการป็ฐมีภ่มีิ แลัะโรงพียาบาลัเป็็นองค์กรรอบร่้ด้้านสีุ่ขภาพี (Health literate organization)  

 หร่อองค์กรสุี่ขภาวะ (Healthy workplace)

4. สี่นับสี่นุนการพัีฒนาร่ป็แบบ การพัีฒนาศักยภาพี การฝึ้กอบรมี นวตกรรมีบริการ กลัไกการเงิน ระบบเทคโนโลัย ีระบบข้อม่ีลั  

 สี่ารสี่นเทศ กลัไกการบริหาร แลัะการมีีส่ี่วนร่วมีกับภาคี เพ่ี�อยกระดั้บการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีของหน่วยบริการ
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กลุ่มแผนงานระบบสุข้ภาพีเข้ต่เมือง
ความีเป็็นเม่ีองที�ขยายตัวอย่างรวด้เร็ว ในขณะที�โครงสี่ร้างระบบบริการสุี่ขภาพีป็รับตัวไม่ีทันกับการเป็ลีั�ยนแป็ลัง เกิด้ปั็ญหาสุี่ขภาพี 

แลัะคุณภาพีชีีวิต โด้ยเฉพีาะในกรุงเทพีมีหานคร ดั้งนั�น สี่นับสี่นุนการพัีฒนาเคร่อข่ายการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีตามีบริบทพ่ี�นที�เขต

เม่ีอง ที�ขยายขอบเขตการทำางานจากบริการทางสุี่ขภาพี ระหว่างหน่วยบริการสุี่ขภาพีป็ฐมีภ่มิี องค์กรป็กครองส่ี่วนท้องถิึ�น ภาค 

ป็ระชีาสัี่งคมี ชุีมีชีน ภาคเอกชีน หร่อองค์กรเอกชีนสี่าธ์ารณป็ระโยชีน์ เพ่ี�อพัีฒนากระบวนการด้ำาเนินงาน การขับเคล่ั�อนพ่ี�นที� 

ด้้วยข้อม่ีลั ทักษะที�จำาเป็็นในการจัด้การสุี่ขภาพีในระดั้บบุคคลั ครอบครัว แลัะชุีมีชีน โด้ยเช่ี�อมีป็ระสี่านภาคียุทธ์ศาสี่ตร์ ภาคี 

ร่วมีด้ำาเนินการ แลัะกลัไกการทำางานในพ่ี�นที� ที�มีีความีแตกต่างหลัากหลัาย กลุ่ัมีวัย สี่ภาพีสัี่งคมีแลัะเศรษฐสี่ถึานะ การออกแบบ 

ระบบบริการจ่งต้องคำาน่งถ่ึง ปั็จจัยการรับร้่ของป็ระชีาชีน ต้องออกแบบเคร่�องม่ีอที�หลัากหลัาย สี่อด้คล้ัอง วิถีึชีีวิตแลัะสิี่�งแวด้ล้ัอมี 

ของกลุ่ัมีต่างๆ โด้ยด้ำาเนินการดั้งนี�

1. พีัฒนากลัไกการจดั้การสีุ่ขภาพีในพี่�นที�เขตกรุงเทพีมีหานคร โด้ยแบ่งการพีัฒนาเครอ่ข่ายเป็็น 6 โซึ่น ให้ศ่นย์วิชีาการโซึ่น  

 ทำาหน้าที�พีัฒนาศักยภาพีแลัะสี่นับสี่นุนเคร่อข่ายหน่วยบริการในพี่�นที� แลัะ พีัฒนาเคร่อข่ายการสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพีนำาร่อง  

 ร่วมีกับเคร่อข่ายบริการ แลัะ ภาคีในพ่ี�นที�

2. พัีฒนากลัไกการจัด้การสุี่ขภาพีในพ่ี�นที�เขตเทศบาลัเม่ีอง เทศบาลันคร หร่อเขตพ่ี�นที�พิีเศษ อ่�นๆ โด้ยร่วมีกับเคร่อข่ายหน่วย 

 บริการสุี่ขภาพีป็ฐมีภ่มิี ของโรงพียาบาลัศ่นย์/ทั�วไป็ ภาคี แลัะป็ระชีาชีน ด้ำาเนินการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีเขตเม่ีอง ที�สี่อด้คล้ัอง 

 กับบริบทพ่ี�นที� 

3. สี่นับสี่นุนงานวิชีาการ งานวิจัย หร่อการจัด้การองค์ความีร้่ เพ่ี�อพัีฒนาแนวคิด้ ร่ป็แบบแลัะกลัไกการด่้แลัสุี่ขภาพีเขตเม่ีอง  

 แลัะค้นหานวัตกรรมีที�เหมีาะสี่มี สี่อด้คลั้องกับบริบทของเมี่องตามีการอย่่อาศัย แลัะการใชี้ชีีวิต เชี่น ชีุมีชีนแนวราบ  

 ชุีมีชีนแนวตั�ง เม่ีองป็ระเภทต่างๆ แลัะกลุ่ัมีคนที�หลัากหลัาย โด้ยเฉพีาะกลุ่ัมีเป็ราะบางด้้อยโอกาสี่ เข้าไม่ีถ่ึงบริการ แลัะสี่ร้าง 

 เคร่อข่ายนักวิชีาการด้้านสุี่ขภาพีเขตเม่ีอง

4. สี่นับสี่นุนให้เกิด้นวัตกรรมีเทคโนโลัยีด้ิจิตอลั การเชี่�อมีโยงแลัะจัด้การข้อมี่ลัเพี่�อมีุ่งเน้นให้เกิด้การสี่่วนร่วมีด้่แลัสีุ่ภาพีของ 

 ป็ระชีาชีนตามีวิถีึชีีวิตในพ่ี�นที�เม่ีอง ครอบคลุัมีปั็จจัยทางสัี่งคมีที�กำาหนด้สุี่ขภาพี แลัะหนุนเสี่ริมีให้ป็ระชีาชีนมีีความีสี่ามีารถึ 

 ในการเข้าถ่ึงข้อม่ีลัที�ถ่ึกต้อง ร้่ข้อม่ีลัสุี่ขภาพีตนเองแลัะมีีวิถีึชีีวิตที�ดี้ 

กลุ่มแผนงานระบบสุข้ภาพีภาค์ประชาชน 
การสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพีมีุ่งเน้นการเพีิ�มีขีด้ความีสี่ามีารถึของป็ระชีาชีน กลัุ่มีป็ระชีากร องค์กร แลัะชีุมีชีน ระบบบริการสีุ่ขภาพี 

จำาเป็็นต้องด้ำาเนินการพัีฒนาการมีีส่ี่วนร่วมีแลัะความีเข้มีแข็งของภาคป็ระชีาชีน ให้สี่ามีารถึร่วมีจัด้บริการ สี่นับสี่นุนการด้ำาเนินการ 

ป็ระสี่านสี่นับสี่นุนทรัพียากร แลัะพัีฒนาความีรอบร้่ด้้านสุี่ขภาพีของกลุ่ัมีเป้็าหมีายที�สี่อด้คล้ัองเหมีาะสี่มี จ่งจำาเป็็นต้องสี่นับสี่นุน 

การพีัฒนาแลัะเสี่ริมีศักยภาพีป็ระชีาชีน เคร่อข่าย องค์กรภาคป็ระชีาสี่ังคมีเพี่�อพีัฒนากระบวนการ กลัไกการจดั้บริการด้้าน 

สี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี แลัะการด่้แลัสุี่ขภาพีตนเอง พัีฒนาความีเข้มีแข็งแลัะมีีส่ี่วนร่วมีของกลุ่ัมีป็ระชีากร โด้ยให้ความีสี่ำาคัญกับการ

ให้ป็ระชีาชีนเป็็นศ่นย์กลัาง 

1. สี่นับสี่นุนการพีัฒนากลัไก ร่ป็แบบ แลัะนวัตกรรมีการสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพีเพี่�อสี่ร้างความีรอบร่้ด้้านสีุ่ขภาพี ความีเข้าใจ 

 ด้้านสิี่ทธิ์สุี่ขภาพี เพิี�มีทักษะการทำางานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี เพ่ี�อให้ป็ระชีาชีนมีีความีสี่ามีารถึในการด่้แลัจัด้การสุี่ขภาพีตนเอง  

 โด้ยการสี่นับสี่นุนของระบบบริการสุี่ขภาพี ภาครัฐ องค์กรป็กครองส่ี่วนท้องถิึ�น ภาคเอกชีน แลัะภาคป็ระชีาสัี่งคมี 

2. สี่นับสี่นุนการพัีฒนาองค์ความีร้่ ระบบข้อม่ีลั การพัีฒนาแลัะเสี่ริมีศักยภาพีเคร่อข่าย แลัะองค์กรภาคป็ระชีาสัี่งคมี ระบบ 

 สี่นับสี่นุนอ่�นๆ เพ่ี�อหนุนเสี่ริมีการขับเคล่ั�อนการด้ำาเนินงานด้้านการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี ข้อเสี่นอด้้านกฎหมีาย นโยบายแลัะ 

 การขับเคล่ั�อนทางสัี่งคมีที�เกี�ยวข้องเพ่ี�อสี่ร้างความีเข้มีแข็งให้กับระบบสุี่ขภาพีภาคป็ระชีาชีน 
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กระที่รว่งสาธารส่ข (สำานั้กงาน้ปลัุ่ดกระที่รว่งสาธารณส่ข สำานั้กบริห้ารย่ที่ธศึาสตร์ส่ขภาพื่ด่วิ่ถ่ึช่วิ่ตไที่ย 
กรมีแพื่ที่ย์แผน้ไที่ยแลุ่ะแพื่ที่ย์ที่างเลุ่่อก สถึาบัน้ป้องกัน้คว่บค่มีโรคเขตเม่ีอง สถึาบัน้พัื่ฒน้าส่ขภาว่ะเขตเม่ีอง กรมีคว่บค่มีโรค 
กรมีอน้ามัีย กรมีสนั้บสน่้น้บริการส่ขภาพื่) สำานั้กงาน้คณะกรรมีการส่ขภาพื่แห้�งชาติ สำานั้กงาน้ห้ลัุ่กประกัน้ส่ขภาพื่แห้�งชาติ 
สถึาบัน้รับรองค่ณภาพื่สถึาน้พื่ยาบาลุ่ สถึาบัน้วิ่จััยระบบสาธารณส่ข แพื่ที่ยสภา สมีาคมีสัน้นิ้บาตเที่ศึบาลุ่แห้�งประเที่ศึไที่ย 
องค์กรปกครองส�ว่น้ท้ี่องถิึ�น้ แลุ่ะองค์กรปกครองส�ว่น้ท้ี่องถิึ�น้รูปแบบพิื่เศึษ/ เขตปกครองพิื่เศึษ แลุ่ะภาคเอกชน้

สำานั้กสนั้บสน่้น้ระบบส่ขภาพื่ปฐมีภูมิี กระที่รว่งสาธารณส่ข ห้น้�ว่ยบริการปฐมีภูมิี สถึาบัน้การศึึกษาห้ร่อห้น้�ว่ยงาน้วิ่ชาการ 
ห้น้�ว่ยบริการส่ขภาพื่สังกัดห้น้�ว่ยงาน้ต�างๆ ใน้พ่ื่�น้ท่ี่�กร่งเที่พื่มีห้าน้ครแลุ่ะเขตเม่ีอง ราชวิ่ที่ยาลัุ่ย สภาวิ่ชาช่พื่ สมีาคมีวิ่ชาช่พื่ต�าง 
ชมีรมีเคร่อข�ายวิ่ชาช่พื่ สมีาพัื่น้ธ์นิ้สิตนั้กศึึกษาแพื่ที่ย์น้าน้าชาติแห้�งประเที่ศึไที่ย มูีลุ่นิ้ธิทัี่น้ตสาธารณส่ข สถึาบัน้พื่ระบรมีราชชน้ก 
มีห้าวิ่ที่ยาลัุ่ยธรรมีศึาสตร์ มีห้าวิ่ที่ยาลัุ่ยมีหิ้ดลุ่ มีห้าวิ่ที่ยาลัุ่ยน้ว่มิีน้ที่ราธิราช มีห้าวิ่ที่ยาลัุ่ยเช่ยงให้มี� มีห้าวิ่ที่ยาลัุ่ยราชภัฏิเช่ยงให้มี� 
มีห้าวิ่ที่ยาลัุ่ยบูรพื่า มีห้าลัุ่ยน้เรศึว่ร มีห้าวิ่ที่ยาลัุ่ยราชภัฎรัตน้โกสิน้ที่ร์ ศูึน้ย์มีาน่้ษยวิ่ที่ยาสิริน้ธร มูีลุ่นิ้ธิสถึาบัน้วิ่จััยแลุ่ะพัื่ฒน้าระบบ
ส่ขภาพื่ช่มีชน้ สมีาคมีสัน้นิ้บาตเที่ศึบาลุ่แห้�งประเที่ศึไที่ย สมีาคมีเพ่ื่�อน้โรคไตแห้�งประเที่ศึไที่ย มูีลุ่นิ้ธิสาธารณส่ขแห้�งชาติ 
มูีลุ่นิ้ธิภิวั่ฒน์้สาธารณส่ขไที่ย สถึาบัน้ส�งเสริมีภาคประชาสังคมี มูีลุ่นิ้ธิส่ขภาพื่ไที่ย 

ภาค่์
ยุที่ธศูาสต่ร์

ภาค่์
ร่วมดำาเนินการ

ภาค่์หลัก

งบประมาณ์ กลุ่มแผนงานเค์รือข้่ายระบบบริการและสุข้ภาพีปฐมภูมิ
กลุ่มแผนงานระบบสุข้ภาพีเข้ต่เมือง
กลุ่มแผนงานระบบสุข้ภาพีภาค์ประชาชน 
การพีัฒนาและบริหารงานสร้างเสริมสุข้ภาพี
รวม

หน่วย : ล้านบาที่
83.00
45.00
30.00

2.00
160.00
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แผน 13
แผนพัีฒนาระบบ
และกลไกสนับสนุน
เพืี�อการสร้างเสริมสุข้ภาพี
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สรุปสถานการณ์์และแนวโน้ม 

การเปล่�ยนแปลงด้านการที่ำางานเชิงพืี�นท่ี่� 
การด้ำาเนินงานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีในระดั้บพ่ี�นที� จำาเป็็นต้องเตรียมีพีร้อมีรับกับการเป็ลีั�ยนแป็ลังที�มีีแนวโน้มีเกิด้ข่�นในอนาคต โด้ย 

เฉพีาะอย่างยิ�งการเป็ลัี�ยนแป็ลังต่อป็ัจจัยกำาหนด้สีุ่ขภาพี ซึ่่�งจะสี่่งผัลักระทบต่อการขับเคลั่�อนงานสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพีของภาคี 

เคร่อข่าย ไม่ีว่าจะเป็็นการเป็ลีั�ยนแป็ลังทางเศรษฐกิจที�ยังมีีความีเหล่ั�อมีลัำ�าทางรายได้้ การเป็ลีั�ยนแป็ลังของสี่ภาพีภ่มิีอากาศแลัะ 

สิี่�งแวด้ล้ัอมีที�เป็็นผัลักระทบมีาจากภาวะโลักร้อน ซ่ึ่�งทวีความีรุนแรงส่ี่งผัลัต่อสุี่ขภาพีของป็ระชีาชีน การเป็ลีั�ยนแป็ลังทางการเม่ีอง 

ทั�งทางด้้านนโยบายแลัะความีขัด้แย้งทางการเม่ีอง การเป็ลีั�ยนแป็ลังทางด้้านเทคโนโลัยี การก้าวเข้าส่่ี่ยุคดิ้จิทัลั สัี่งคมีออนไลัน์ที�

มีีการเป็ลีั�ยนแป็ลังเทคโนโลัยีอย่างต่อเน่�อง ตลัอด้จนการเกิด้โรคอุบัติใหม่ีต่างๆ หร่อภาวะวิกฤติทางสุี่ขภาพีในสี่ถึานการณ์การ 

แพีร่ระบาด้ของโรคโควิด้-19 ตั�งแต่ต้นปี็ พี.ศ. 2563 จนถ่ึงปั็จจุบัน ได้้ส่ี่งผัลักระทบอย่างกว้างขวางทั�วโลักรวมีถ่ึงป็ระเทศไทย 

แลัะไมี่ได้้จำากัด้อย่่เพีียงวิกฤตการณ์ทางสี่าธ์ารณสีุ่ขเท่านั�น แต่ได้้สี่่งผัลักระทบสี่ำาคัญต่อมีิติด้้านเศรษฐกิจ สี่ังคมี แลัะวิถึีชีีวิต 

ของป็ระชีากร รวมีถ่ึงผัลักระทบต่อการขับเคล่ั�อนงานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีในพ่ี�นที�ด้้วย 

ดั้งนั�น หน่วยงานแลัะองค์กรต่างๆ แลัะภาคี สี่สี่สี่. จำาเป็็นต้องป็รับตัวมุ่ีงส่่ี่การทำางานแบบเช่ี�อมีโยงเป็็นภาคีเคร่อข่ายเพ่ี�อเสี่ริมี 

พีลัังสี่ร้างการทำางานแบบมีีสี่่วนร่วมี เพี่�อให้การทำางานมีีป็ระสี่ิทธิ์ภาพีแลัะป็ระสี่ิทธิ์ผัลัยิ�งข่�น แลัะจำาเป็็นอย่างยิ�งในการเตรียมี 

ความีพีร้อมีภาคีเคร่อข่ายให้สี่ามีารถึป็รับตัวทันต่อสี่ถึานการณ์ที�เป็ลีั�ยนแป็ลังอย่างรวด้เร็ว สี่ามีารถึขับเคล่ั�อนงานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี 

ในภาวะวิฤตได้้อย่างมีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพี รวมีถ่ึงจำาเป็็นต้องพัีฒนากลัไกการสี่านพีลัังภาคีเคร่อข่ายทำางานด้้านการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี 

แลัะระบบสี่นับสี่นุนต่างๆ ในการเชี่�อมีแลัะแลักเป็ลัี�ยนข้อมี่ลัการทำางานกันระหว่างเครอ่ข่าย เพี่�อหนุนเสี่รมิีแลัะเชี่�อมีโยงการ 

ทำางานของภาคีเคร่อข่ายต่างๆ ในการร่วมีแก้ไขปั็ญหาวิกฤติทางสุี่ขภาพีอย่างเข้มีแข็งไป็ด้้วยกัน

การเปล่�ยนแปลงด้านเที่ค์โนโลย่
สุี่ขภาพีแลัะความีเป็็นอย่่ที�ดี้ (Good Health and Well Being) เป็็นหน่�งในมีาตรฐานที�ระบุไว้ในเป้็าหมีายการพัีฒนาที�ยั�งย่น 

(Sustainable Development Goals: SDGs) โด้ยองค์การสี่หป็ระชีาชีาติ เพ่ี�อเป็็นแนวทางการพัีฒนาคุณภาพีชีีวิตอย่างยั�งย่น 

อย่างไรก็ตามี เป้็าหมีายดั้งกล่ัาวอาจไม่ีบรรลุัวัตถุึป็ระสี่งค์ด้้วยการทำางานด้้วยวิธี์เดิ้มีๆ จ่งจำาเป็็นต้องแสี่วงหา หร่ออาศัยกระบวนการ 

ใหม่ีๆ จากข้อม่ีลังานวิชีาการ สี่ถิึติ งานวิจัย แลัะการพัีฒนานวัตกรรมี ด้้วยแนวโน้มีด้้านสุี่ขภาพีจากการแพีร่ระบาด้ของโควิด้-19 

นับเป็็นจุด้เป็ลัี�ยนสี่ำาคัญที�เร่งให้เกิด้การด้่แลัสีุ่ขภาพีครบวงจร ครบทุกมีิติ การด้่แลัสีุ่ขภาพีแบบองค์รวมี (Holistic health) 

ด้้วยความีก้าวหน้าทางเทคโนโลัยี ทำาให้เกิด้การพีัฒนาอุป็กรณ์ทางเทคโนโลัยีที�สี่ามีารถึเชี่�อมีต่อแลัะรองรับข้อมี่ลัจำานวนมีาก  

แลัะเกิด้การใชี้ป็ระโยชีน์จากสี่ารสี่นเทศสีุ่ขภาพีสี่่วนบุคคลั (Personal Health Informatics) ในการด้่แลัสีุ่ขภาพี 

ตัวเองได้้ดี้ข่�น เพีราะสี่ามีารถึเข้าถ่ึงข้อม่ีลัสุี่ขภาพีของตัวเองได้้มีากข่�น สี่ามีารถึวางแผันการด่้แลัสุี่ขภาพี ป้็องกันหร่อแจ้งเต่อน 

ก่อนที�จะป่็วยรุนแรง รวมีทั�งตอบสี่นองได้้ทันทีหากพีบปั็ญหา /86

หน่�งในกรอบการทำางานการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี 5 ยุทธ์ศาสี่ตร์ ตามีทิศทางแลัะเป้็าหมีาย ระยะ 10 ปี็ (พี.ศ. 2565 - 2574) ค่อ 

การสี่นับสี่นุนงานวิชีาการแลัะรังสี่รรค์นวัตกรรมี การทำาความีเข้าใจทิศทางการเป็ลีั�ยนแป็ลัง เพ่ี�อเตรียมีความีพีร้อมี ลัด้ความีเสีี่�ยง 

แลัะแสี่วงหาโอกาสี่ใหม่ี ๆ ที�จะเกิด้ข่�นด้้วยเทคโนโลัยี เคร่�องม่ีอดิ้จิทัลั สี่ำาหรับงานด้้านสุี่ขภาพีต้องอาศัยการพัีฒนางานด้้านวิชีาการ 

ความีร่วมีมีอ่กับภาคีที�มีีศักยภาพีในการสี่ร้างแลัะพีัฒนาระบบงานสี่ารสี่นเทศรองรับข้อมี่ลัด้้านสีุ่ขภาพีแลัะพีฤติกรรมีในระด้ับ 

/86 เกรียงศักดิ้� เจริญวงศ์ศักดิ้�, “ระบบสุี่ขภาพีในอนาคต: ครบวงจร องค์รวมี เชิีงพีาณิชีย์”,  (2563), เข้าถ่ึงได้้จาก:  https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/651145
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/87 Hfocus, “นักวิชีาการชีี� Digital Transformation ด้้านสุี่ขภาพี ต้องตีโจทย์ให้แตกแล้ัวค่อยเล่ัอกเทคโนโลัยีมีาใช้ีงาน”, (2562), 
 เข้าถ่ึงได้้จาก:  https://www.hfocus.org/content/2019/05/17139

บุคคลั แลัะการพัีฒนานวัตกรรมีที�มุ่ีงเน้นให้เกิด้การสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี หร่อนำาไป็แก้ไขปั็ญหาสุี่ขภาวะอย่างมีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพี แลัะ

จำาเป็็นต้องวิเคราะห์โจทย์แลัะความีต้องการ รวมีไป็ถ่ึงป็ระโยชีน์ในการใช้ีงานให้ชัีด้เจน /87

การเปล่�ยนแปลงด้านเป้าหมายการพัีฒนาท่ี่�ยั�งยืน (SDGs) และโลกยุค์โลกาภิวัต่น์ 
รัฐบาลัไทยได้้บ่รณาการเป้็าหมีายการพัีฒนาที�ยั�งย่น (SDGs) ขององค์กรสี่หป็ระชีาชีาติ เข้าส่่ี่ยุทธ์ศาสี่ตร์ชีาติ 20 ปี็ แลัะแผัน 

พีัฒนาเศรษฐกิจแลัะสี่ังคมีแห่งชีาติ ฉบับที� 13 (พี.ศ. 2565 - 2569) ซึ่่�งสี่่งผัลัด้ีต่อการพีัฒนาป็ระเทศแลัะแก้ไขป็ัญหาด้้าน 

สุี่ขภาวะของป็ระชีาชีนอย่างเป็็นร่ป็ธ์รรมี โด้ยมีีส่ี่วนที�เกี�ยวข้องกับบทบาทงาน สี่สี่สี่. หลัายด้้าน เช่ีน โรคไม่ีติด้ต่อเร่�อรัง การเจ็บ 

ป่็วยจากอุบัติเหตุภัยธ์รรมีชีาติ การให้ความีร้่ด้้านสุี่ขภาพี ตลัอด้จนการสี่ร้างกลัไกเช่ี�อมีป็ระสี่านระหว่างภาคส่ี่วนต่างๆ ทั�งในป็ระเทศ 

แลัะต่างป็ระเทศ เพ่ี�อพัีฒนาความีร่วมีม่ีอมุ่ีงส่่ี่การบรรลุัวาระการพัีฒนาอย่างยั�งย่น ความีสี่ำาคัญของระบบสุี่ขภาพีโลัก (Global 

health) ในยคุโลักาภิวัตน์ที�มีีการขับเคล่ั�อนสัี่งคมี สุี่ขภาพี แลัะเศรษฐกิจ เช่ี�อมีร้อยจากระดั้บโลัก ส่่ี่ระดั้บภ่มิีภาค ระดั้บป็ระเทศ 

จนถ่ึงชุีมีชีนท้องถิึ�น ทำาให้ สี่สี่สี่. ต้องการความีร่วมีม่ีอจากระดั้บนานาชีาติเพ่ี�อร่วมีกันแก้ไขปั็ญหามีากกว่าการด้ำาเนินงานภายใต้ 

ขอบเขตของป็ระเทศไทยโด้ยลัำาพัีง

สถานการณ์์และแนวโน้มด้านการพัีฒนาบุค์ลากร
การทำางานในยุคปั็จจุบันองค์กรต่าง ๆ ทั�งภาครัฐ ภาคเอกชีน ภาคป็ระชีาสัี่งคมี ต่างให้ความีสี่ำาคัญกับการพัีฒนาบุคลัากรให้มีี 

สี่มีรรถึนะแลัะทักษะที�เหมีาะในการป็ระกอบอาชีีพี องค์กรจะป็ระสี่บความีสี่ำาเร็จแลัะก้าวไป็ข้างหน้าได้้อย่างไร้ขีด้จำากัด้หากมีี 

ทรัพียากรบุคคลัที�เก่งงาน เก่งคน แลัะมีีทัศนคติแลัะพีฤติกรรมีที�พ่ีงป็ระสี่งค์ การสี่ร้างทักษะใหม่ีที�จำาเป็็นในการทำางานให้สี่อด้คล้ัอง 

กับความีต้องการ (Re-skill) แลัะการพัีฒนาเพ่ี�อยกระดั้บทักษะเดิ้มีให้ดี้ข่�น (Up-skill) เพ่ี�อรับม่ีอกับความีเป็ลีั�ยนแป็ลังในยุคดิ้จิทัลั  

รวมีทั�งต่อยอด้ทักษะเดิ้มีหร่อเติมีเต็มีข้อด้้อยให้บุคลัากรมีีความีสี่ามีารถึทัด้เทียมีหร่อเหน่อกว่าค่่แข่งในอุตสี่าหกรรมีเดี้ยวกัน

สี่ถึานการณ์การระบาด้ของโรคติด้เช่ี�อโควิด้-19 ที�ย่ด้เย่�อยาวนานทำาให้ป็ระชีาชีนต้องป็รับเป็ลีั�ยนวิถีึชีีวิตความีเป็็นอย่ ่หน่วยงาน 

ภาครัฐ ภาคเอกชีน แลัะภาคป็ระชีาสัี่งคมีต้องป็รับลัด้เวลัาการทำางานในสี่ำานักงาน เพ่ี�อลัด้ความีแออัด้เพ่ี�อช่ีวยลัด้โอกาสี่ในการ

แพีร่กระจายของเชี่�อโรค ในขณะเด้ียวกันสี่ถึาบันการเรียนร่้การสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพีจำาเป็็นต้องป็รับร่ป็แบบการพีัฒนาศักยภาพี 

จากการฝึ้กอบรมีแบบพีบกันป็กติ (On-site) เป็็นผ่ัานแพีลัตฟัอร์มีออนไลัน์ (Online) เพ่ี�อสี่ามีารถึจัด้กระบวนการเรียนร้่ให้กับ

ภาคีเคร่อข่าย สี่สี่สี่. แลัะกลุ่ัมีเป้็าหมีายต่างๆ ของสี่ถึาบัน ได้้ตามีแผันงาน ซ่ึ่�งในปี็ 2565 สี่ถึาบันยังต้องเฝ้้าระวังสี่ถึานการณ์ แลัะ 

วางแผันพีัฒนาศักยภาพีโด้ยจัด้การอบรมีผั่านแพีลัตฟัอรม์ีออนไลัน์ (Online) เป็็นหลััก รวมีถึง่จะเร่งจัด้การความีร่เ้พี่�อพีัฒนา 

หลัักสี่่ตรใหมี่ๆ ด้้านการสี่ร้างเสี่รมิีสีุ่ขภาวะให้มีีความีหลัากหลัาย แลัะครอบคลัมุีให้มีากยิ�งข่�น เพี่�อใหผ้ั่้รับป็ระโยชีน์นำาความีร่้ 

ไป็ป็รับเป็ลีั�ยนปั็จจัยกำาหนด้สุี่ขภาพีให้ชุีมีชีนแลัะสัี่งคมีมีีสุี่ขภาวะได้้อย่างยั�งย่น

สถานการณ์์และแนวโน้มภายใน สสส. 
1. คณะกรรมีการกองทุน สี่สี่สี่. ได้้เห็นชีอบกรอบนโยบายแนวทางการจัด้ทำาแผันหลััก 3 ปี็ (พี.ศ.2565 - 2567) แลัะแผันการ 

 ด้ำาเนินงานป็ระจำาปี็งบป็ระมีาณ พี.ศ. 2565 โด้ยหน่�งในกรอบนโยบายสี่ำาคัญค่อ การยกระดั้บการเช่ี�อมีโยงเคร่อข่ายขับเคล่ั�อน 

 งานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีในระดั้บชีาติแลัะสี่ากลั ทั�งในเชิีงผัลัักดั้นนโยบาย การป็ระสี่านทรัพียากร แลัะงานวิชีาการ ส่ี่งเสี่ริมี 

 บทบาทภาพีลัักษณ์ แลัะความีรับผิัด้ชีอบงานด้้านสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีของไทยในป็ระชีาคมีโลัก ดั้งนั�น แผันงานภาคีสัี่มีพัีนธ์์ 
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 แลัะวิเทศสี่ัมีพีันธ์์ ในฐานะที�เป็็นตัวกลัางของ สี่สี่สี่. ในการเชี่�อมีป็ระสี่านภาคีเครอ่ข่ายทั�งในป็ระเทศแลัะต่างป็ระเทศ จ่ง 

 จำาเป็็นต้องมีีการพัีฒนากลัไกในการขับเคล่ั�อนผัลัักดั้นนโยบายแลัะงานวิชีาการต่างๆ ที� สี่สี่สี่. มีีอย่่ เพ่ี�อนำามีาสี่นับสี่นุนต่อยอด้ 

 การทำางานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีได้้อย่างกว้างขวางเพิี�มีข่�นทั�งในป็ระเทศแลัะสี่ากลั แลัะสี่อด้รับกับแผันป็ฏิิบัติการด้้านสุี่ขภาพีโลัก 

 ของป็ระเทศไทย (พี.ศ. 2564 - 2570) ที� สี่สี่สี่. แลัะภาคีด้้านสุี่ขภาพีโลักได้้ร่วมีกันพัีฒนาข่�นมีาด้้วย ตลัอด้จนการส่ี่งเสี่ริมีบทบาท  

 สี่สี่สี่. ให้เป็็นศ่นย์การเรียนร้่ระดั้บนานาชีาติด้้านการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี เพ่ี�อเป็็นการต่อยอด้แลัะขยายผัลัความีสี่ำาเร็จของ สี่สี่สี่.  

 ในฐานะที�ได้้รับการยอมีรับให้เป็็นต้นแบบองค์กรที�ด้ำาเนินการขับเคล่ั�อนงานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีในระดั้บนานาชีาติได้้โด้ด้เด่้น /88  

 แลัะในฐานะกลัไกนวัตกรรมีการเงินการคลัังที�มีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพีด้้านการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีสี่ำาหรับป็ระเทศกำาลัังพัีฒนา /89

2. จากผัลัการด้ำาเนินงานที�ผ่ัานมีา มีีข้อเสี่นอแนะจากการป็ระเมิีนผัลัแผันหลััก สี่สี่สี่. (พี.ศ. 2561 – 2563) แลัะการป็ระเมิีนผัลั 

 ตามีทิศทางแลัะเป็้าหมีายระยะ 10 ป็ี (พี.ศ. 2555 – 2564) รวมีถึ่งข้อเสี่นอแนะต่างๆ ของผั่้ทรงคุณวุฒิด้้านการ 

 ป็ระเมิีนผัลั พีบว่า ในการป็ระเมิีนผัลัภาพีรวมีของ สี่สี่สี่. ยังมีีข้อจำากัด้ อาทิ ความีชัีด้เจนในการเช่ี�อมีโยงยุทธ์ศาสี่ตร์แลัะผัลั 

 การด้ำาเนินงานของแผันกับยุทธ์ศาสี่ตร์หลัักของ สี่สี่สี่. ความีพีร้อมีของข้อม่ีลัสี่ำาหรับใช้ีในการป็ระเมิีนผัลัที�ครอบคลุัมีทุกมิีติ  

 แลัะระบบการติด้ตามีแลัะป็ระเมิีนผัลัยังมีีช่ีองว่างในการพัีฒนาหลัายด้้าน จ่งจำาเป็็นต้องมีีการพัีฒนาระบบการติด้ตามีแลัะ 

 ป็ระเมิีนผัลัที�สี่ำาคัญ ได้้แก่ การกำาหนด้กรอบการป็ระเมิีนผัลัระดั้บต่างๆ ขององค์การ (Evaluation framework) การกำาหนด้ 

 นโยบายแลัะกลัไกการป็ระเมิีนผัลั การพัีฒนาระบบฐานข้อม่ีลัแลัะสี่ารสี่นเทศเพ่ี�อการติด้ตามีแลัะป็ระเมิีนผัลังานสี่ร้างเสี่ริมี 

 สีุ่ขภาพีที�ครอบคลัุมีแลัะเพีียงพีอต่อการใชี้งาน การสี่ร้างองค์ความีร่้ด้้านการป็ระเมีินผัลังานสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพี การพีัฒนา 

 ศักยภาพี/ขดี้ความีสี่ามีารถึด้้านการตดิ้ตามีแลัะป็ระเมีินผัลัระด้ับบุคคลั (ทั�งภายในแลัะภายนอก) รวมีทั�งสี่นับสี่นุนให้เกดิ้ 

 เคร่อข่ายนักป็ระเมิีนผัลังานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีที�เข้มีแข็งแลัะเสี่ริมีสี่ร้างวัฒนธ์รรมีการป็ระเมิีนผัลัขององค์การ (Evaluation  

 culture) ต่อไป็

 

 จากสี่ถึานการณ์แลัะแนวโน้มีดั้งกล่ัาว แผันการด้ำาเนินงานป็ระจำาปี็ 2565 ของแผันพัีฒนาระบบแลัะกลัไกสี่นับสี่นุนเพ่ี�อการ 

 สี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีให้บรรลุัเป้็าหมีายนั�น ขับเคล่ั�อนการด้ำาเนินงานภายใต้ 5 ยุทธ์ศาสี่ตร์ ได้้แก่ 

 • สี่านแลัะเสี่ริมีพีลัังภาคีเคร่อข่ายสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี โด้ยสี่ร้างความีเป็็นส่ี่วนร่วมีของภาคีเคร่อข่าย

 • สี่ร้างการรับร่้แลัะการยอมีรับในคุณค่าของ สี่สี่สี่. แลัะภาคีเคร่อข่ายในเวทีโลักแลัะสี่นับสี่นุนการยกระด้ับงาน สี่สี่สี่.  

  แลัะภาคีเคร่อข่ายในระดั้บสี่ากลั

 • สี่นับสี่นุนการบริหารจัด้การข้อม่ีลั องค์ความีร้่ด้้านการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี แลัะการพัีฒนานวัตกรรมีในการขับเคล่ั�อนงาน 

  สี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี

 • พัีฒนาแลัะสี่นับสี่นุนระบบการติด้ตามีแลัะป็ระเมิีนผัลั

 • พัีฒนาศักยภาพีภาคีเคร่อข่ายอย่างเป็็นระบบ

/88 องค์การอนามัียโลัก มีอบรางวัลัเนลัสัี่น แมีนเด้ลัา ด้้านการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี ป็ระจำาปี็ 2564 (Nelson Mandela Award for Health Promotion 2021) 
 ให้กับ สี่สี่สี่. ในฐานะองค์กรที�สี่ร้างผัลังานสี่ำาคัญโด้ด้เด่้นด้้านการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีทั�งในป็ระเทศไทยแลัะระดั้บสี่ากลั
/89 1. มีีแหล่ังรายได้้ที�เหมีาะสี่มีแลัะยั�งย่นสี่ำาหรับการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีจากส่ี่วนเพิี�มีของภาษีสี่รรพีสี่ามิีตบนผัลิัตภัณฑ์์ที�เป็็นอันตรายต่อสุี่ขภาพี (ยาส่ี่บแลัะแอลักอฮอล์ั) 
 (innovative and sustainable financing) 2. มีีกลัไกการทำางานอย่างย่ด้หยุน่แลัะมีีส่ี่วนร่วมีกับหลัายภาคส่ี่วน (multisectoral mechanism) 3. ขับเคล่ั�อนด้้วยยุทธ์ศาสี่ตร์ไตรพีลััง 
 ได้้แก่ การสี่ร้างองค์ความีร้่  การขับเคล่ั�อนทางสัี่งคมี แลัะการผัลัักดั้นนโยบาย ที�มีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพีในการแก้ไขปั็ญหาด้้านสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีที�มีีความีซัึ่บซ้ึ่อน (effective strategies)



แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ (แผน 13)

ยุทธศาสตร์ ทิศทาง และเป้าหมายของ สสส. ผลผลิต

สถานการณ์/ความจําเป็น/ช่องว่าง/ความคิดเห็นของแผนต่างๆ
ใน สสส. และภาคีเครือข่าย กลไกการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ

แผน 13
สนับสนุนระบบและกลไกกลาง

สสส. (แผน 1-15), ภาคีเครือข่าย

สถาบันการเรียนรู้ 
การสร้างเสริมสุขภาพ

พัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายอย่างเป็นระบบ

• ระบบกลไกสนับสนุนงาน
 ภาคีเครือข่ายท่ีมี
 ประสิทธิภาพ
• เครือข่ายความร่วมมือท่ี
 มีความพร้อมดําเนินงาน
 ในบริบทท่ีเปล่ียนแปลงได้
• ภาคีเครือข่ายเข้าใจบทบาท
 คุณค่า สสส. และมี
 เป้าหมายร่วมกัน
• สสส. เป็นศูนย์การเรียนรู้
 ระดับนานาชาติด้าน
 การสร้างเสริมสุขภาพ
• ฐานข้อมูลสนับสนุนการ
 ทํางานด้านงานวิจัย
 วิชาการ และนวัตกรรม
• การขยายฐานผู้รับ
 ประโยชน์ในการพัฒนา
 ศักยภาพบุคคลด้านการ
 สร้างเสริมสุขภาพ
• ThaiHealth Academy
 ได้รับการยอมรับจาก
 สาธารณชน และสามารถ
 ลดการพ่ึงพาจาก สสส.
 ได้ระดับหน่ึง

ผลลัพธ์

นโยบาย / กรอบทิศทาง /
ข้อตกลงความร่วมมือ
ท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะ
ตลอดจนสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนงานร่วมกัน

แผนต่างๆ และ
ภาคีเครือข่าย

ได้รับการ
สนับสนุน

การขับเคล่ือน
งานสร้างเสริม

สุขภาวะ
ย่ังยืน

การเสริมพลัง
กลุ่มเป้าหมาย

ให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี
สามารถจัดการและควบคุม

ปัจจัยกําหนดสุขภาพ
ท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะ

ภาคีเครือข่ายมีสมรรถนะ
และขีดความสามารถในการ

สร้างเสริมสุขภาวะท่ี
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

วิเทศสัมพันธ์

สร้างการรับรู้ และการยอมรับในคุณค่าของ สสส. และ
ภาคีเครือข่ายในเวทีโลกและสนับสนุนการยกระดับงาน

สสส. และภาคีเครือข่ายในระดับสากล

ภาคีสัมพันธ์

สานและเสริมพลัง
ภาคีเครือข่าย

สร้างเสริมสุขภาพ
โดยสร้างความเป็น

ส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย

ข้อมูล วิจัย
นวัตกรรม

สนับสนุนการบริหาร
จัดการข้อมูล

องค์ความรู้การสร้าง
เสริมสุขภาพ และ
พัฒนานวัตกรรม
การขับเคล่ือนงาน
สร้างเสริมสุขภาพ

แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

187สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

จุดเน้นข้องแผน

1.	 สานพลัุ่งภาคี์สร้างเสริมีสุขภาพ	ข้ามีป็ระเด็้น ข้ามีพ่ี�นที� โด้ยสี่ร้างการมีีส่ี่วนร่วมีออกแบบกระบวนการทำางานร่วมีกับหน่วย 

 ต่างๆ ภายใน สี่สี่สี่. แลัะภาคีเคร่อข่าย นำาไป็ส่่ี่การสี่านสัี่มีพัีนธ์์ภาคีเคร่อข่ายกับ สี่สี่สี่.

2.	 สนับสนุนบทบาท	สสส.	ในฐานะศ้นย์การเรียนร้้ระดัับนานาชุาติ่ด้ัานการสร้างเสริมีสุขภาพ ที�ครอบคลุัมีถ่ึงป็ระเด็้นการ 

 สี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีในภาวะโควิด้–19 เพ่ี�อส่ี่งเสี่ริมีบทบาทนำา ภาพีลัักษณ์ แลัะความีรับผิัด้ชีอบด้้านสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีของไทย 

 ในป็ระชีาคมีโลัก 

3.	 วิเค์ราะห์แลุ่ะแสดังผลุ่ข้อม้ีลุ่	สถิติ่	สถานการณ์	พฤติ่กรรมีสุขภาพตามีทิศทางแลัะเป้็าหมีายระยะ 10 ปี็ ของ สี่สี่สี่. 

4.	 สรรหากระบวนการพัฒนาต้่นแบบนวัต่กรรมีสร้างเสริมีสุขภาพในร้ปแบบใหมี�ๆ  เพ่ี�อสี่นับสี่นุนงานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีตามี 

 ทิศทางแลัะเป็้าหมีายระยะ 10 ป็ี ของ สี่สี่สี่. แลัะยกระด้ับการป็ระกวด้นวัตกรรมีสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพีเป็็นรางวัลั Prime  

 Minister’s Award for Health Promotion Innovation 

5.	 พัฒนากรอบการประเมิีนผลุ่ระดัับต่�าง	ๆ	ขององค์์การ	(Evaluation	framework) ที�สี่อด้คล้ัองกับยุทธ์ศาสี่ตร์แลัะแผัน 

 การด้ำาเนินงานขององค์การ เพ่ี�อให้เกิด้กลัไกการป็ระเมิีนผัลัอย่างเป็็นระบบ ครอบคลุัมีการบริหารจัด้การต้นทางตั�งแต่การ 

 ป็ระเมีินข้อเสี่นอโครงการ การกำากับติด้ตามีผัลัการด้ำาเนินงานโครงการ ตลัอด้จนการจัด้การป็ลัายทาง โด้ยมีุ่งเน้นการ 

 ป็ระเมิีนผัลัลััพีธ์์ ผัลักระทบตามีทิศทางแลัะเป้็าหมีาย ระยะ 10 ปี็ (พี.ศ. 2565–2574)

6.	 การจัดัการค์วามีร้้ร�วมีกับแผนต่�างๆ	ของสสส.	แลุ่ะภาคี์เค์ร่อข�าย	เพ่�อนำามีาพัฒนาหลัุ่กส้ต่รการเรียนร้้	กิจกรรมีการเรียนร้้	 

	 ส่�อการเรียนร้้	เพ่ี�อเสี่ริมีสี่มีรรถึนะบุคลัากรให้สี่ามีารถึขับเคล่ั�อนงานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาวะได้้อย่างมีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพีแลัะป็ระสิี่ทธิ์ผัลั

ภาพีกรอบแนวคิ์ดแผนพัีฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพืี�อการสร้างเสริมสุข้ภาพี



แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

188 สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

7.	 สร้างค์วามีร�วมีมี่อระหว�างหน�วยงาน เพี่�อหนุนเสี่ริมีด้้านการพีัฒนาศักยภาพีของบุคลัากรอย่างเป็็นระบบ แลัะเชี่�อมีโยง 

 เคร่อข่ายขับเคล่ั�อนงานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี 

8.	 ส�งเสริมีการเรียนร้้ต่ลุ่อดัชีุวิต่ผ่ัานแพีลัตฟัอร์มีต่างๆ อาทิ แพีลัตฟัอร์มีดิ้จิทัลั การฝึ้กอบรมี การสัี่มีมีนาวิชีาการ การศ่กษา 

 ด่้งาน การฝึ้กป็ฏิิบัติ การโค้ชี/พีี�เลีั�ยง 

เป้าหมายการดำาเนินงาน 

ตั่วช่�วัดหลัก

1

3

5

2

4

6

แผนงานภาค่์สัมพัีนธ์
เกิดเค์รือข่้ายการที่ำางานสร้างเสริมสุข้ภาวะ /90
ท่ี่�ม่ีการแลุ่กเปลุ่่�ยน้แลุ่ะออกแบบการที่ำางาน้
ใน้ลัุ่กษณะข้ามีประเด็น้ห้ร่อข้ามีพ่ื่�น้ท่ี่� อย�างน้้อย

แผนงานวิชาการและนวัต่กรรม
เกิดต้่นแบบนวัต่กรรมด้านการสร้างเสริมสุข้ภาพี 
ห้ร่อ ต้น้แบบข้อมูีลุ่ด้าน้สารสน้เที่ศึส่ขภาพื่
ส�ว่น้บ่คคลุ่ อย�างน้้อย

เพ่ื่�อการน้ำาไปขยายผลุ่ใน้ระดับต�างๆ 
ตามีคว่ามีเห้มีาะสมี  /92

แผนงานสนับสนุนการติ่ดต่ามและประเมินผล
จัดที่ำาดัชน่ช่�วัดกลางสำาหรับการกำากับติ่ดต่าม
เป้าหมายเชิงยุที่ธศูาสต่ร์ (ใน้ห้�ว่งโซ่�ผลุ่ลัุ่พื่ธ์ 7 
ประเด็น้) 

แผนงานวิเที่ศูสัมพัีนธ์
สสส. ก้าวสู่การเป็นศููนย์การเร่ยนรู้ระดับนานาชาติ่
ด้าน้การสร้างเสริมีส่ขภาพื่ /91	โดยม่ีบที่บาที่
สนั้บสน่้น้การพัื่ฒน้าศัึกยภาพื่ด้าน้การสร้างเสริมี
ส่ขภาพื่ของบ่คลุ่ากรห้ร่อห้น้�ว่ยงาน้จัากประเที่ศึ
กำาลัุ่งพัื่ฒน้า อย�างน้้อย

แผนงานสนับสนุนการติ่ดต่ามและประเมินผล
เกิดกรอบการประเมินผลระดับต่่างๆ ข้ององค์์การ 
(Evaluation framework) ท่ี่�สอดคลุ้่องกับ

สถาบันการเร่ยนรู้การสร้างเสริมสุข้ภาพี
ระดับค์วามสำาเร็จในการดำาเนินงานต่ามแผน
ของสถึาบัน้การเร่ยน้รู้การสร้างเสริมีส่ขภาพื่ 
(ThaiHealth Academy) อย�างน้้อย

ของเป้าห้มีายปี 2565 /93

3 เค์รือข่้าย
3 ประเที่ศู

ยุที่ธศูาสต่ร์และแผนการ
ดำาเนินงานข้ององค์์การ2 ต้่นแบบ

เพืี�อใช้ในการวางแผนยุที่ธศูาสต่ร์
และการประเมินผล ร้อยละ 80 

/90 เคร่อข่ายการทำางานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาวะ หมีายถ่ึง ภาคีสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีที�มีีการขับเคล่ั�อนงานร่วมีกันเป็็นเคร่อข่าย (network) โด้ยมีีร่ป็แบบการทำางานที�หลัากหลัายทั�งในเชิีงป็ระเด็้น 
 เชิีงพ่ี�นที� เชิีงองค์กร
/91 ศ่นย์การเรียนร้่ระดั้บนานาชีาติด้้านการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี หมีายถ่ึง  แหล่ังเรียนร้่ แลัะ/หร่อ องค์กรต้นแบบในด้้านการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีสี่ำาหรับป็ระเทศกำาลัังพัีฒนา 
 ที�ได้้รับการยอมีรับโด้ยองค์การอนามัียโลัก
/92 ตามีค่่ม่ีอนิยามีศัพีท์ของ สี่สี่สี่. พี.ศ. 2563  
 1. ต้นแบบแบบนวัตกรรมี แบ่งออกเป็็น 4 ระดั้บ ได้้แก่ 1) มีีโครงการที�มีีแนวคิด้หร่อวิธี์การใหม่ีในการแก้ไขปั็ญหา เพ่ี�อนำาไป็ส่่ี่การเป็ลีั�ยนแป็ลัง 2) มีีต้นแบบเบ่�องต้นที�พิีส่ี่จน์แนวคิด้ 
  (proof of concept) ตามีข้อ 1 3) มีีต้นแบบแลัะองค์ความีร้่ที�ได้้จากต้นแบบที�พีร้อมีสี่ำาหรับการขยายผัลั 4) มีีการนำาต้นแบบไป็ใช้ีขยายผัลัวงกว้างในระดั้บต่างๆ 
  ตามีความีเหมีาะสี่มี
 2. การนำาไป็ขยายผัลั หมีายถ่ึง การนำาผัลังานไป็ใช้ีป็ระโยชีน์ เช่ีน เพ่ี�อการวางแผัน ออกแบบกิจกรรมีการด้ำาเนินงานที�เกี�ยวข้องกับการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี ใช้ีในการกำาหนด้
   ผัลัักดั้น หร่อขับเคล่ั�อนนโยบาย เป็็นต้น ตามีบริบทแลัะความีเหมีาะสี่มีในระดั้บบุคคลั กลุ่ัมีบุคคลั โครงการ หน่วยงาน/ สี่ถึาบัน พ่ี�นที�
/93 เป้็าหมีายในปี็ 2565 จะพิีจารณาใน 3 มิีติ ได้้แก่ การขยายฐานผ้่ัรับป็ระโยชีน์ การลัด้การพ่ี�งพีา สี่สี่สี่. แลัะการสี่ร้างการยอมีรับในฐานะสี่ถึาบันพัีฒนาศักยภาพีด้้านสุี่ขภาวะ
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วัต่ถุประสงค์์

1. เพ่ี�อพัีฒนากลัไกสี่นับสี่นุนที�หนุนเสี่ริมีการทำางานแลัะสี่านสัี่มีพัีนธ์์ภาคีเคร่อข่ายสี่ร้างกระบวนการมีีส่ี่วนร่วมีแลัะสี่ร้างความี 

 ร่วมีม่ีอภาคีเคร่อข่ายให้เกิด้การทำางานข้ามีป็ระเด็้น ข้ามีพ่ี�นที�

2. สี่่งเสี่ริมีการรับร่้แลัะยอมีรับคุณค่างานสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพีของไทย ตลัอด้จนการยกระด้ับงาน สี่สี่สี่. แลัะภาคีเคร่อข่าย  

 ในระดั้บสี่ากลั 

3. สี่นับสี่นุนการศ่กษาวิจัยแลัะบริหารจัด้การข้อม่ีลัองค์ความีร้่ด้้านการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี แลัะสี่รรหากระบวนการพัีฒนาต้นแบบ 

 นวัตกรรมีสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีในร่ป็แบบใหม่ีๆ เพ่ี�อสี่นับสี่นุนงานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีตามีทิศทางแลัะเป้็าหมีาย ระยะ 10 ปี็ ของ สี่สี่สี่.

4. สี่ร้างกรอบการป็ระเมีินผัลัระด้ับต่างๆ ขององค์การ (Evaluation framework) รวมีทั�งมีีการกำาหนด้ป็ระเด้็นสี่ำาหรับการ 

 ป็ระเมิีนแผันหลััก 3 ปี็ (พี.ศ. 2565-2567) ที�สี่อด้คล้ัองกับยุทธ์ศาสี่ตร์ขององค์การ เพ่ี�อให้แผันต่างๆ สี่ามีารถึใช้ีป็ระโยชีน์ 

 จากผัลัการป็ระเมีินในการป็รับป็รุง พีัฒนา แลัะยกระด้ับการด้ำาเนินงานให้บรรลัุตามีทิศทางแลัะเป็้าหมีาย ระยะ 10 ป็ี 

 (พี.ศ. 2565 – 2574)

5. เพ่ี�อยกระดั้บขีด้ความีสี่ามีารถึบุคลัากรด้้านการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี ให้สี่ามีารถึป็ฏิิบัติหน้าที�ได้้อย่างมีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพีแลัะป็ระสิี่ทธิ์ผัลั

6. เพ่ี�อเสี่ริมีสี่ร้างความีร่วมีม่ีอกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชีน แลัะภาคป็ระชีาสัี่งคมี ให้เกิด้การพัีฒนาศักยภาพีของบุคลัากร 

 เพ่ี�อสี่ร้างสุี่ขภาวะในบริบทที�เกี�ยวข้อง

7. เพ่ี�อขยายฐานผ้่ัรับป็ระโยชีน์โด้ยเพิี�มีโอกาสี่ในการเข้าถ่ึงหลัักส่ี่ตร องค์ความีร้่ต่างๆ เพ่ี�อการเรียนร้่ตลัอด้ชีีวิต

แนวที่างการดำาเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย 
1.	 ภาคี์เค์ร่อข�ายที�ได้ัรับการสนับสนุนทุนจากสำานักต่�างๆ	ของ	สสส. ซ่ึ่�งเป็็นภาคีที�มีีความีสี่ำาคัญต่อการขับเคล่ั�อนงานสี่ร้างเสี่ริมี 

 สุี่ขภาพี ได้้แก่ ภาคีเคร่อข่ายที�ขับเคล่ั�อนงานเชิีงป็ระเด็้น เชิีงพ่ี�นที� หร่อกลุ่ัมีป็ระชีากร ภาคีกลัไกป็ระสี่าน (Node) โด้ยเน้น 

 การด้ำาเนินงานการพัีฒนาศักยภาพี แลัะสี่านเสี่ริมีพีลัังความีเข้มีแข็งของเคร่อข่าย 

2.	 ภาคี์ยุทธศาสต่ร์ทั�งในแลุ่ะต่�างประเทศ กระทรวง หน่วยงานภาครัฐ สี่ถึาบันการศ่กษา องค์กรภาคป็ระชีาสัี่งคมี องค์กรที�มีี 

 พัีนธ์กิจด้้านการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาวะ เน้นการพัีฒนาความีร่วมีม่ีอในการขับเคล่ั�อนงานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี 

3.	 ภาคี์ผ้้เชีุ�ยวชุาญเฉัพาะด้ัานงานวิชุาการแลุ่ะนวัต่กรรมี ภาคีแลัะพัีนธ์มิีตรที�มีีศักยภาพี ในร่ป็แบบคณะผ้่ัเชีี�ยวชีาญ (Expert  

 panel) เพ่ี�อสี่นับสี่นุนการด้ำาเนินงานด้้านวิจัย วิชีาการ แลัะนวัตกรรมี ตลัอด้จนการพัีฒนากลัไกการจัด้การหร่อเช่ี�อมีโยง 

 ฐานความีร้่ด้้านสุี่ขภาวะ ตามียุทธ์ศาสี่ตร์ แลัะเป้็าหมีายของ สี่สี่สี่.

4.	 สำานักแลุ่ะฝ่่ายที�ด้ัแลุ่แผนต่�าง	ๆ	ของ	สสส. ผ่ัานการร่วมีด้ำาเนินการของแผัน การให้คำาป็ร่กษาแลัะข้อเสี่นอแนะเชิีงกลัยุทธ์์ 

 ที�เกี�ยวกับงานภาคีสัี่มีพัีนธ์์แลัะวิเทศสัี่มีพัีนธ์์ การพัีฒนาศักยภาพีบุคลัากร สี่สี่สี่. กับสี่ถึาบันการเรียนร้่การสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี  

 แลัะการนำากลัไกที�เกิด้ข่�นไป็ใชี้ในการกำากับติด้ตามีป็ระเมีินผัลั วางแผันยุทธ์ศาสี่ตร์แลัะงบป็ระมีาณสี่ำาหรับการด้ำาเนินงาน 

 ให้บรรลุัตามีทิศทางแลัะเป้็าหมีาย ระยะ 10 ปี็ (พี.ศ. 2565 – 2574) 

5.	 ประชุาชุนทั�วไป ผ่ัานการร่วมีอบรมีพัีฒนาศักยภาพีของสี่ถึาบันการเรียนร้่การสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี ให้มีีความีสี่ามีารถึในการ 

 สี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาวะที�นำาไป็ส่่ี่การป็รับเป็ลีั�ยนพีฤติกรรมีให้มีีสุี่ขภาวะที�ดี้
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แนวที่างการดำาเนินงาน
แผนงานภาคี์สัมีพันธ์แลุ่ะวิเทศสัมีพันธ์

1. พีัฒนากลัไกเพี่�อสี่นับสี่นุนการเชี่�อมีโยงภาคีเคร่อข่ายแลัะสี่ร้างการมีีสี่่วนร่วมีของภาคีเคร่อข่ายที�เอ่�อให้เกิด้การทำางานข้ามี 

 ป็ระเด็้น ข้ามีพ่ี�นที� ตลัอด้จนแสี่วงหาความีร่วมีม่ีอกับภาคีพัีนธ์มิีตร รวมีทั�งพัีฒนากลัไกความีร่วมีม่ีอด้้านสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี 

 ระดั้บสี่ากลั เพ่ี�อสี่นับสี่นุนการขับเคล่ั�อนงานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีของภาคีเคร่อข่าย 

2. พีัฒนาระบบสี่นับสี่นุนที�เชี่�อมีร้อยภาคีเคร่อข่ายแลัะสี่อด้คลั้องกับความีต้องการในการนำาไป็ใชี้งานได้้อย่างมีีป็ระสี่ิทธ์ิภาพี  

 (ฐานข้อม่ีลั ระบบการส่ี่�อสี่ารแลัะสี่ารสี่นเทศ ระบบการจัด้การแลัะบริหารภาคีสัี่มีพัีนธ์์)

3. หนุนเสี่ริมีการสี่ร้างสี่มีรรถึนะแลัะกลัไกการเตรียมีความีพีร้อมีของ สี่สี่สี่.แลัะภาคีเคร่อข่าย เพ่ี�อสี่ามีารถึรองรับกับบริบทการ 

 เป็ลีั�ยนแป็ลังต่างๆ

4. ร่วมีกับภาคีเคร่อข่ายในการพีัฒนาแลัะจัด้การองค์ความีร่้ ถึอด้บทเรียนต้นแบบด้้านการสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพี ทั�งใน 

 ป็ระเทศแลัะสี่ากลั 

5. สี่นับสี่นุนภาคียุทธ์ศาสี่ตร์ในการผัลัักดั้นนโยบายสี่าธ์ารณะทั�งในป็ระเทศแลัะสี่ากลั

แผนงานวิชุาการแลุ่ะนวัต่กรรมี

1. ศ่กษา วิเคราะห์ ห่วงโซ่ึ่ผัลัลััพีธ์์เป้็าหมีายเชิีงยุทธ์ศาสี่ตร์ เพ่ี�อนำามีาวางแผันสี่นับสี่นุนการศ่กษาวิจัย การบริหารจัด้การข้อม่ีลั  

 องค์ความีร้่ แลัะงานวิจัยภายใน สี่สี่สี่. เพ่ี�อให้เกิด้การใช้ีป็ระโยชีน์ในการทำางานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี แลัะการป็รับป็รุงพัีฒนา 

 ระบบงานข้อมี่ลัภายใน สี่สี่สี่. รวมีถึ่งการพีัฒนานวัตกรรมี การใชี้เทคโนโลัยีด้ิจิทัลัเพี่�อสี่นับสี่นุนการทำางาน ที�สี่อด้คลั้อง 

 กับทิศทางแลัะเป้็าหมีาย ระยะ 10 ปี็ของ สี่สี่สี่. 

2. สี่นับสี่นุนการต่อยอด้นวัตกรรมีไป็ส่่ี่การใช้ีป็ระโยชีน์ในวงกว้าง รวมีถ่ึงการแสี่วงหาความีร่วมีม่ีอกับหน่วยงานภายใน สี่สี่สี่.  

 องค์กรด้้านนวัตกรรมี ภาคีเคร่อข่ายกลุ่ัมี Startup ผ้่ัป็ระกอบการรุ่นใหม่ี หร่อภาคธุ์รกิจเพ่ี�อสัี่งคมี (Social enterprise) เพ่ี�อ 

 ขยายแนวคิด้แลัะโอกาสี่ในการพีัฒนาต้นแบบนวัตกรรมีสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพีที�ตอบโจทย์สี่ถึานการณ์สีุ่ขภาพี แลัะทิศทาง  

 แลัะเป้็าหมีาย ระยะ 10 ปี็ของ สี่สี่สี่.

แผนงานสนับสนุนการติ่ดัต่ามีแลุ่ะประเมิีนผลุ่

1. พัีฒนากรอบการป็ระเมิีนผัลัระดั้บต่าง ๆ ขององค์การ (Evaluation framework) ร่วมีกับคณะกรรมีการป็ระเมิีนผัลัแลัะ 

 สี่ำานักงาน

2. สี่ร้างความีร่วมีม่ีอกับหน่วยงาน เคร่อข่ายนักวิชีาการ ที�เชีี�ยวชีาญด้้านการติด้ตามีแลัะป็ระเมิีนผัลั เพ่ี�อพัีฒนาตัวชีี�วัด้กลัาง 

 สี่ำาหรับการกำากับติด้ตามีเป้็าหมีายเชิีงยุทธ์ศาสี่ตร์ (ในห่วงโซ่ึ่ผัลัลััพีธ์์ 7 ป็ระเด็้น)

สถาบันการเรียนร้้การสร้างเสริมีสุขภาพ

1. การยกระดั้บศักยภาพีเพ่ี�อสุี่ขภาวะ โด้ยจัด้การความีร้่แลัะพัีฒนาหลัักส่ี่ตรการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาวะตามีทิศทางแลัะเป้็าหมีาย  

 ระยะ 10 ปี็ (พี.ศ.2565 - 2574) ของ สี่สี่สี่. ตลัอด้จนจัด้กระบวนการเรียนร้่ ให้กับบุคลัากรด้้านการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาวะผ่ัาน 

 วิธี์การที�หลัากหลัาย เพ่ี�อให้สี่ามีารถึป็ฏิิบัติหน้าที�ได้้สี่อด้คล้ัองกับสี่ถึานการณ์ปั็จจุบัน แลัะสี่ามีารถึขับเคล่ั�อนงานสี่ร้างสุี่ขภาวะ 

 ได้้อย่างมีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพีแลัะป็ระสิี่ทธิ์ผัลั
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2. การสี่ร้างหุ้นสี่่วนความีร่วมีมี่อด้้านการพีัฒนาศักยภาพี เพี่�อขยายหลัักสี่่ตร หร่อขยายฐานกลัุ่มีเป็้าหมีายผั่้รับป็ระโยชีน์ใน 

 วงกว้าง โด้ยสี่ร้างความีร่วมีม่ีอกับหน่วยงานภาครัฐ สี่ถึาบันวิชีาการ ภาคป็ระชีาสัี่งคมี ภาคเอกชีน ทั�งในป็ระเทศแลัะต่างป็ระเทศ   

 ให้เกิด้การพีัฒนาศักยภาพีของบุคลัากรในด้้านการสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาวะ การให้คำาป็ร่กษาแนะนำาตามีบริบทขององค์กร  

 (Solutions-based learning) การศ่กษาวิจัย การจัด้เวทีแลักเป็ลีั�ยนเรียนร้่ รวมีถ่ึงการเช่ี�อมีโยงหลัักส่ี่ตรการเรียนร้่กับสี่ถึาบัน 

 วิชีาการที�เกี�ยวข้องกับการพัีฒนาศักยภาพี เพ่ี�อใช้ีป็ระโยชีน์จากหลัักส่ี่ตรการเรียนร้่ร่วมีกัน  

3. การเรียนร่้ตลัอด้ชีีวิตเพี่�อความียั�งย่น โด้ยให้ความีสี่ำาคัญกับการเรียนร่้ตลัอด้ชีีวิต (Lifelong learning, Personalized  

 learning) มีีการจัด้การเรียนร้่ที�หลัากหลัายที�เอ่�อให้เกิด้การเรียนร้่ได้้ด้้วยตัวเองผ่ัานส่ี่�อการเรียนร้่ในระบบแพีลัตฟัอร์มีออนไลัน์  

 (Online learning) ที�ผั่้เรียนสี่ามีารถึเลั่อกหลัักสี่่ตร e-Learning หร่อโมีด้่ลัการเรียนร่้ (Modular course) ที�สี่นใจ  

 หร่อเรียนร้่ในห้องเรียน (On-site learning) การฝึ้กอบรมีเชิีงป็ฏิิบัติการ (Workshop) การทัศนศ่กษา (Field Visit) การโค้ชี/ 

 พีี�เลีั�ยง (Coaching/Mentoring) การเรียนร้่ผ่ัานการทำาโครงการ (Project-based learning) โด้ยจะมีีการทำาระบบเคร่อข่าย 

 ผ้่ัร่วมีเรียนร้่ (Alumni) เพ่ี�อสี่ร้างการแลักเป็ลีั�ยน/เรียนร้่ระหว่างกัน  

ภาค่์หลัก

องค์กรท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการสร้างเสริมีส่ขภาว่ะ ภาค่เคร่อข�ายสร้างเสริมีส่ขภาพื่ สสส. คณะกรรมีการประเมิีน้ผลุ่ แลุ่ะคณะอน่้กรรมีการท่ี่�เก่�ยว่ข้อง 
กระที่รว่งการต�างประเที่ศึ กองการต�างประเที่ศึ กระที่รว่งสาธารณส่ข สำานั้กงาน้ห้ลัุ่กประกัน้ส่ขภาพื่แห้�งชาติ สำานั้กงาน้คณะกรรมีการส่ขภาพื่แห้�งชาติ 
สำานั้กงาน้น้วั่ตกรรมีแห้�งชาติ สำานั้กงาน้พัื่ฒน้าวิ่ที่ยาศึาสตร์แลุ่ะเที่คโน้โลุ่ย่แห้�งชาติ ศูึน้ย์คว่ามีเป็น้เลิุ่ศึด้าน้ช่ว่วิ่ที่ยาศึาสตร์ สำานั้กงาน้พัื่ฒน้าระบบข้อมูีลุ่
ข�าว่สารส่ขภาพื่ สำานั้กงาน้ปลัุ่ดกระที่รว่งการอ่ดมีศึึกษา วิ่ที่ยาศึาสตร์ วิ่จััยแลุ่ะน้วั่ตกรรมี (สป.อว่.) สำานั้กมีาตรฐาน้แลุ่ะค่ณภาพื่อ่ดมีศึึกษา 
สถึาบัน้พัื่ฒน้าองค์กรช่มีชน้ สถึาบัน้วิ่จััยระบบสาธารณส่ข สถึาบัน้ส�งเสริมีภาคประชาสังคมี องค์กรท่ี่�จััดตั�งตามีพื่ระราชบัญญัติเฉพื่าะ มูีลุ่นิ้ธิพัื่ฒน้าน้โยบาย
ส่ขภาพื่ระห้ว่�างประเที่ศึ มูีลุ่นิ้ธิห้มีอชาว่บ้าน้ มูีลุ่นิ้ธิว่ายไอว่าย บริษัที่ กู�ดแฟื้คที่อร่� จัำากัด กองท่ี่น้เพ่ื่�อคว่ามีเสมีอภาคที่างการศึึกษา องค์กรบริห้ารการปกครอง
ส�ว่น้ท้ี่องถิึ�น้ จ่ัฬาลุ่งกรณ์มีห้าวิ่ที่ยาลัุ่ย มีห้าวิ่ที่ยาลัุ่ยมีหิ้ดลุ่ มีห้าวิ่ที่ยาลัุ่ยสงขลุ่าน้คริน้ที่ร์ มีห้าวิ่ที่ยาลัุ่ยขอน้แก�น้ มีห้าวิ่ที่ยาลัุ่ยเที่คโน้โลุ่ย่พื่ระจัอมีเกลุ้่าธน้บ่ร่ 
มีห้าวิ่ที่ยาลัุ่ยราชภัฏิอ่ตรดิตถ์ึ เคร่อข�ายมีห้าวิ่ที่ยาลัุ่ยสร้างเสริมีส่ขภาพื่ ASEAN University Network - Health Promotion Network (AUN-HPN), 
World Health Organization (WHO),  International Network of Health Promotion Foundations (INHPF), Southeast Asia Tobacco 
Control Alliance (SEATCA), United Nations Agencies, World Bank, Prince Mahidol Award Foundation, NCD Alliance

งบประมาณ์ กลุ่มแผนงานภาค์่สัมพีันธ์  
กลุ่มแผนงานวิเที่ศสัมพีันธ์  
กลุ่มแผนงานวิชาการและนวัต่กรรม
กลุ่มแผนงานสนับสนุนการต่ิดต่ามและประเมินผล
สถาบันการเร่ยนรู้การสร้างเสริมสุข้ภาพี
การพีัฒนาและบริหารงานสร้างเสริมสุข้ภาพี
• กลุ่มแผนงานภาค์่สัมพีันธ์
• กลุ่มแผนงานวิเที่ศสัมพีันธ์
• กลุ่มแผนงานวิชาการและนวัต่กรรม
• กลุ่มแผนงานสนับสนุนการต่ิดต่ามและประเมินผล
• สถาบันการเร่ยนรู้การสร้างเสริมสุข้ภาพี
รวม

หน่วย : ล้านบาที่
40.00
38.00
28.80
23.50
14.70
25.00
  2.00
  2.00
  0.50
  1.50
19.00

170.00
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แผน 14 
แผนอาหารเพีื�อสุข้ภาวะ
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สถานการณ์์และแนวโน้มท่ี่�เก่�ยวข้้อง

ระบบอาหารที�ยั�งย่น (Sustainable food system) เป็็นหัวใจสี่ำาคัญของเป็้าหมีายการพีัฒนาที�ยั�งย่นของสี่หป็ระชีาชีาติ 

ซ่ึ่�งมีีการขับเคล่ั�อนมีาตั�งแต่ปี็ พี.ศ. 2558 โด้ยมีีการเรียกร้องให้มีีการเป็ลีั�ยนแป็ลังครั�งสี่ำาคัญในด้้านการเกษตรแลัะระบบอาหาร

เพ่ี�อยุติความีหิวโหย แลัะบรรลุัความีมัี�นคงทางอาหารแลัะโภชีนาการภายในปี็ พี.ศ. 2573 ดั้งนั�น ระบบอาหารทั�วโลักจะต้องมีี 

การป็รับเป็ลีั�ยนร่ป็แบบให้มีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพีมีากข่�น ครอบคลุัมีถ่ึงป็ระชีากรที�ยากจน เป็ราะบาง แลัะด้้อยโอกาสี่ โด้ยเน้นระบบอาหาร 

ที�ยั�งย่นที�สี่ามีารถึส่ี่งมีอบอาหารที�ด้ีต่อสุี่ขภาพีแลัะมีีคุณค่าทางโภชีนาการสี่ำาหรับทุกคน อันเป็็นความีท้าทายเชิีงโครงสี่ร้างแลัะ

ระบบการบริหารจัด้การที�ต้องการการด้ำาเนินงานอย่างสี่อด้ป็ระสี่านแลัะเช่ี�อมีโยงกันทั�งในระดั้บท้องถิึ�น ระดั้บชีาติ ระดั้บภ่มิีภาค 

แลัะระดั้บโลัก 

 

การจัด้ทำาแผันการด้ำาเนินงานป็ระจำาปี็ 2565 ของแผันอาหารเพ่ี�อสุี่ขภาวะ สี่อด้คล้ัองกับเป้าหมีายการพัฒนาที�ยั�งย่นขององค์์การ 

สหประชุาชุาติ่	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	ซ่ึ่�งการสี่นับสี่นุนของแผันอาหารเพ่ี�อสุี่ขภาวะ ช่ีวยบรรลุัเป้็าหมีาย 

SDGs อย่างน้อย 12 เป้็าหมีายจากทั�งหมีด้ 17 เป้็าหมีาย /94 โด้ยเฉพีาะเป้็าหมีายสี่ำาคัญค่อ เป้็าหมีายที� 2 “การขจัด้ความีหิวโหย 

ความีมีั�นคง ทางอาหาร การยกระด้ับภาวะโภชีนาการแลัะการสี่่งเสี่ริมีเกษตรกรรมียั�งย่น” (End hunger, achieve food  

security and improved nutrition and promote sustainable agriculture) แลัะเป้็าหมีายที� 3 “สี่ร้างหลัักป็ระกันว่าคนมีีชีีวิต 

ที�มีีสุี่ขภาพีดี้แลัะส่ี่งเสี่ริมีสี่วัสี่ดิ้ภาพีสี่ำาหรับทุกคนในทุกวัย” (Ensure healthy lives and promote well-being for all at 

all ages) ซ่ึ่�งหากไม่ีมีีการลังทุนที�เพีียงพีอแลัะยั�งย่นในด้้านโภชีนาการแลัะอาหารที�ดี้ ก็จะไม่ีสี่ามีารถึบรรลุัเป้็าหมีายดั้งกล่ัาวได้้ 

นอกจากนี�การสี่นับสี่นุนงานด้้านอาหารแลัะโภชีนาการของแผันอาหารเพ่ี�อสุี่ขภาวะ นับว่ามีีบทบาทที�สี่ำาคัญด้้านการควบคุมีแลัะ 

ป้็องกันโรคไม่ีติด้ต่อเร่�อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) ที�ช่ีวยสี่นับสี่นุนการบรรลุัเป้็าหมีายขององค์การอนามัียโลัก 

หร่อ 9	Global	NCDs	Targets	2025 รวมีถ่ึงสี่นับสี่นุนการบรรลุัเป้าหมีายด้ัานโภชุนาการระดัับโลุ่ก	(Global	Nutrition	

Target)	ป็ระกอบด้้วย เป้็าหมีาย 6 ตัวชีี�วัด้ ค่อ (1) หญิงตั�งครรภ์แลัะหญิงวัยเจริญพัีนธ์ุ์ (อายุ 15 - 49 ปี็) ที�มีีภาวะโลัหิตจาง 

ลัด้ลังร้อยลัะ 40 (2) เด็้กที�มีีนำ�าหนักแรกเกิด้น้อยกว่า 2,500 กรัมี ลัด้ลังร้อยลัะ 30 (3) สัี่ด้ส่ี่วนแม่ีที�เลีั�ยงล่ักด้้วยนมีแม่ีอย่าง 

เดี้ยว 6 เด่้อน อย่างน้อย ร้อยลัะ 50 (4) ภาวะเตี�ยในเด็้กอายุตำ�ากว่า 5 ปี็ ลัด้ลังร้อยลัะ 50 (5) ภาวะผัอมีในเด็้กอายุตำ�ากว่า 5 ปี็ 

ไม่ีเกินร้อยลัะ 5 (6) ภาวะนำ�าหนักเกินในเด็้กอายุ ตำ�ากว่า 5 ปี็ ไม่ีเพิี�มีข่�น

จุด้เน้นการด้ำาเนินงานของแผันอาหารเพ่ี�อสุี่ขภาวะ มีีความีสี่อด้คล้ัองกับทิศทางตามีวิสัี่ยทัศน์แผนยุทธศาสต่ร์ชุาติ่	20	ปี	(พ.ศ.	

2561	–	2580) ซ่ึ่�งให้ความีสี่ำาคัญกับการสี่ร้างการเติบโตบนคุณภาพีชีีวิตที�เป็็นมิีตรต่อสิี่�งแวด้ล้ัอมี โด้ยเช่ี�อมีโยงกับกรอบการจัดั 

ทำาแผนพัฒนาเศรษฐกิจแลุ่ะสังค์มีแห�งชุาต่ิ	 ฉับับที�	 13	 	 ภายใต่้แนวค์ิดั	 “พลุ่ิกโฉัมีประเทศไทย	 ส้�เศรษฐกิจสร้างค์ุณค์�า	

สังค์มีเดิันหน้าอย�างยั�งย่น”	(Transformation	to	Hi-Value	and	Sustainable	Thailand) อน่�ง สี่สี่สี่. โด้ยแผันอาหารเพ่ี�อสุี่ขภาวะ  

เป็็นองค์กรที�มีีบทบาท แลัะพีันธ์กิจในการสี่นับสี่นุน สี่าน แลัะเสี่ริมีพีลัังการด้ำาเนินงานระหว่างหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ภายใต้ 

กรอบยุทธศาสต่ร์การจัดัการด้ัานอาหารของประเทศไทย	ฉับับที�	2	(พ.ศ.	2560	-	2579) เพ่ี�อมุ่ีงส่่ี่วิสัี่ยทัศน์ที�ว่า “ป็ระเทศ 

ไทยมีีความีมัี�นคงด้้านอาหารแลัะโภชีนาการ เป็็นแหล่ังอาหารที�มีีคุณภาพีส่ี่ง ป็ลัอด้ภัย แลัะมีีคุณค่าทางโภชีนาการเพ่ี�อชีาวไทยแลัะ 

ชีาวโลักอย่างยั�งย่น” 

/94 ป็ระกอบด้้วย 1) การขจัด้ความียากจนทุกร่ป็แบบ 2) การขจัด้ความีหิวโหย การบรรลุัถ่ึงความีมัี�นคงทางอาหารแลัะเกษตรกรรมีที�ยั�งย่น 3) การมีีสุี่ขภาพีแลัะความีเป็็นอย่่ที�ดี้ 
 4) การได้้รับการศ่กษาที�มีีคุณภาพีเท่าเทียมี ทั�วถ่ึง แลัะมีีการเรียนร้่ตลัอด้ชีีวิต 8) การมีีงานที�มีีคุณค่าเพ่ี�อเพิี�มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 10) การลัด้ความีเหล่ั�อมีลัำ�าทั�งภายในแลัะ
 ระหว่างป็ระเทศ 12) การส่ี่งเสี่ริมีการผัลิัตแลัะการบริโภคที�เป็็นมิีตรกับสิี่�งแวด้ล้ัอมี 13) การเตรียมีพีร้อมีรับการเป็ลีั�ยนแป็ลังสี่ภาพีภ่มิีอากาศ 14) การใช้ีป็ระโยชีน์จากทรัพียากรทาง
 ทะเลัแลัะชีายฝั้�งอย่างยั�งย่น 15) การใช้ีป็ระโยชีน์จากทรัพียากรบนบกแลัะรักษาระบบนิเวศ 16) การสี่ร้างสัี่งคมีสัี่นติสุี่ข ยุติธ์รรมี แลัะมีีสี่ถึาบันทางสัี่งคมีที�มีีความีเข้มีแข็ง 
 17) การส่ี่งเสี่ริมีการมีีส่ี่วนร่วมีในทุกระดั้บในการบรรลุัถ่ึงเป้็าหมีายของการพัีฒนาที�ยั�งย่นของโลัก (TSDF,2016)
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นอกจากนี�แผันอาหารเพ่ี�อสุี่ขภาวะ ปี็ 2565 ยังคงสี่อด้คล้ัองไป็กับทิศทางแลัะเป้็าหมีาย ระยะ 10 ปี็ (พี.ศ. 2565 - 2574) ของ 

สี่สี่สี่. ซ่ึ่�งมีีเป้็าหมีายเชิีงยุทธ์ศาสี่ตร์ข้อที� 3 ค่อ เพิี�มีสัี่ด้ส่ี่วนการบริโภคอาหารอย่างสี่มีดุ้ลั แลัะเช่ี�อมีโยงกับเป้็าหมีายของแผันหลััก 

ระยะ 3 ปี็ (พี.ศ.2565 – 2567) ค่อ ป็ระชีาชีนไทยมีีการบริโภคอาหารเพ่ี�อสุี่ขภาวะ ภายใต้ระบบอาหารที�ยั�งย่น

 

สถานการณ์์ค์วามมั�นค์งที่างอาหาร
 

ปั็จจุบันการผัลิัตอาหารของป็ระเทศไทย มีีปั็ญหาเร่�องที�ดิ้นแลัะชีลัป็ระทานเป็็นข้อจำากัด้ การผัลิัตอาหารทางการเกษตรในปั็จจุบัน 

กระจุกในการผัลิัตเชิีงเดี้�ยวเป็็นสี่ำาคัญ ทำาให้ไม่ีสี่ามีารถึแข่งขันได้้ อีกทั�ง ยังเผัชิีญกับปั็ญหาด้้านการส่ี่งออกทางการเกษตรของไทย 

ลัด้ลังอย่างต่อเน่�องในรอบทศวรรษ โด้ยเฉพีาะในพ่ีชีเศรษฐกิจที�สี่ำาคัญ ยกเว้นการผัลิัตผัลัไม้ีซ่ึ่�งมีาแทนที�พ่ีชีการเกษตรบางชีนิด้ 

เชี่น ข้าว ยาง มีัน หร่อนำ�าตาลั ซึ่่�งเป็็นโอกาสี่ด้ีของการผัลัิตผัักแลัะผัลัไมี้ที�จะมีีศักยภาพีมีากข่�น อย่างไรก็ตามีพี่ชีเศรษฐกิจที� 

ป็ระเทศไทยผัลิัตส่ี่วนใหญ่ เช่ีน อ้อย ข้าวโพีด้ มัีน พีบว่าผัลัตอบแทนต่อไร่ตำ�ามีาก ในขณะที�การผัลิัตพ่ีชีอินทรีย์ เช่ีน ข้าว ผัลัไม้ี 

พ่ีชีสี่มุีนไพีร โด้ยเฉพีาะอย่างยิ�งการทำาเกษตรผัสี่มีผัสี่าน การผัลิัตในระบบเกษตรอินทรีย์ หร่อเกษตรกรรมีทางเล่ัอก สี่ามีารถึผัลิัต 

ได้้ผัลักำาไรดี้กว่า รวมีทั�งพ่ี�นที�เกษตรอินทรีย์ปั็จจุบันมีีแนวโน้มีเพิี�มีข่�นหลัายเท่าตัว แต่ก็พีบว่า สัี่ด้ส่ี่วนต่อพ่ี�นที�ทั�งป็ระเทศของไทย 

ยังน้อยกว่าค่าเฉลีั�ยของทั�วโลัก

ความีไม่ีหลัากหลัายของพัีนธุ์กรรมีในระบบอาหาร ในระบบอาหารแลัะระบบการผัลิัตอาหารปั็จจุบัน แนวโน้มีการลัด้ลังของความี 

หลัากหลัายเป็็นไป็อย่างรวด้เร็ว อาหาร พ่ีชีผัักผัลัไม้ีที�ขายในระบบค้าป็ลีักปั็จจุบันพีบว่ามีีเพีียงไม่ีกี�สี่ายพัีนธ์ุ์ที�ผัลิัต เช่ีน กล้ัวยหอมี 

ฯลัฯ หากการกระจายอาหารรวมีศ่นย์แลัะพ่ี�งพีาการผัลิัตอาหารจากระบบค้าป็ลีักอย่างเดี้ยว ความีไม่ีหลัากหลัายของอาหารจะเป็็น 

เร่�องใหญ่ที�ส่ี่งผัลัต่อคุณภาพีความีหลัากหลัาย แลัะยังลัด้การได้้รับคุณค่าโภชีนาการในอีก 10 ปี็ข้างหน้า ซ่ึ่�งไม่ีรวมีถ่ึงสี่ภาวการณ์ 

เกิด้โรคระบาด้แลัะอ่�นๆ ที�มีีผัลัจากการผัลิัตเชิีงเดี้�ยวที�ต้องใช้ีสี่ารเคมีีการเกษตรขนานใหญ่ เป็็นต้น

การรวมีศ่นย์ปั็จจัยการผัลิัตแลัะการกระจายอาหาร ทั�งในส่ี่วนที�เป็็นปั็จจัยการผัลิัตแลัะค้าป็ลีักในระบบอาหาร จะเห็นบทบาท 

การรวมีศ่นย์เพิี�มีข่�นมีากในปั็จจัยการผัลิัต เช่ีน ปุ็�ยเคมีี เมีล็ัด้พัีนธ์ุ์ พัีนธ์ุ์สัี่ตว์ เป็็นต้น โด้ยพีบว่า พัีนธ์ุ์สัี่ตว์ ร้อยลัะ 100 ถ่ึอครองโด้ย 

4 บริษัท  พัีนธ์ุ์พ่ีชีอย่่ในการถ่ึอครองของบริษัทป็ระมีาณร้อยลัะ 75 ปั็จจุบันมีีการควบรวมีกิจการเหล่ัอ 7 บริษัทเท่านั�น ส่ี่วนแบ่ง 

การตลัาด้เมีล็ัด้พัีนธ์ุ์กลุ่ัมีพ่ีชีไร่ส่ี่วนใหญ่อย่่ในม่ีอของตลัาด้ใหญ่เก่อบทั�งหมีด้ กล่ัาวค่อ ไม่ีมีีทางเล่ัอกการใช้ีเมีล็ัด้พัีนธ์ุ์อ่�น 

 

สี่ถึานะของเกษตรกรผ้่ัผัลิัตอาหารที�มีีอายุส่ี่วนใหญ่อย่ใ่นวัยชีราภาพี มีีภาระหนี�สิี่น แลัะอย่ไ่ด้้เพีราะพ่ี�งพีารายได้้นอกภาคเกษตร 

กล่ัาวค่อ เกษตรกรผ้่ัผัลิัตอาหารอายุมีากข่�น โด้ยอายุเฉลีั�ยของหัวหน้าครัวเร่อนที�ส่ี่งข่�นจาก 54 ปี็ ในปี็ พี.ศ. 2551 เป็็น 58 ปี็ 

ในปี็ พี.ศ. 2561 การมีีภาระหนี�สิี่น โด้ยหนี�สิี่นเกษตรกร เฉลีั�ย 221,490 บาท/ครัวเร่อน/ปี็ แต่กลัับมีีผัลิัตภาพีการเกษตรที�ลัด้ลัง 

มีีความีเหล่ั�อมีลัำ�ามีากข่�น แลัะค่าใช้ีจ่ายเร่�องสุี่ขภาพีเพิี�มีข่�น

อนาคตระบบอาหาร ซ่ึ่�งหลัายฝ่้ายกังวลัเกี�ยวกับการเติบโตของบริษัทค้าป็ลีักขนาด้ใหญ่ที�มีาทด้แทน วิถีึอาหารแบบดั้�งเดิ้มี ถ่ึงแม้ี 

ว่าจะมีีเช่ี�อมีโยงไป็กับกลุ่ัมีผ้่ัผัลิัตรายย่อย แต่อีกด้้านหน่�งก็ยังพีบว่า บริษัทขนาด้ใหญ่เริ�มีเข้ามีารุกการค้าป็ลีัก การกระจายอาหาร 

แลัะการผัลิัต เช่ีน อเมีซึ่อน ไมีโครซึ่อฟั ที�ลังทุนการผัลิัตแลัะวิจัยอาหาร อาลีับาบาซ่ึ่�อร้านค้าป็ลีักในจีน เป็็นต้น ซ่ึ่�งอาจนำาไป็ส่่ี่ 

การเกิด้ปั็ญหาทุพีโภชีนาการในอนาคตได้้ เพีราะเป็็นปั็ญหาเชิีงโครงสี่ร้างที�เกิด้ข่�นจากการรวมีศ่นย์ของระบบอาหาร ซ่ึ่�งไม่ีใช่ีปั็ญหา 

ทางพีฤติกรรมีของผ้่ับริโภคเพีียงอย่างเดี้ยว แลัะจะเห็นว่าปั็ญหานี�เกิด้ข่�นทั�วโลัก  
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สถานการณ์์ด้านค์วามปลอดภัยที่างอาหาร

องค์การอนามัียโลัก (WHO) แลัะองค์การเกษตรแลัะอาหารแห่งสี่หป็ระชีาชีาติ (FAO) (1983) สี่รุป็สี่าเหตุส่ี่วนใหญ่ของการเจ็บ

ป่็วยจากการบริโภคอาหารว่าเกิด้จากอาหารที�ป็นเป้็�อนเช่ี�อจุลิันทรีย์แลัะสี่ารเคมีี เช่ีน สี่ารเคมีีที�ใช้ีในการกำาจัด้ศัตร่พ่ีชี ยาป็ฏิิชีีวนะ 

แลัะยาที�ใช้ีในการเลีั�ยงสัี่ตว์ วัตถุึเจ่อป็นอาหาร รวมีไป็ถ่ึงสี่ารพิีษจากจุลิันทรีย์ แลัะสี่ารเคมีีป็นเป้็�อนจากโรงงานอุตสี่าหกรรมี ซ่ึ่�ง 

นอกจากจะส่ี่งผัลักระทบโด้ยตรงต่อสุี่ขภาพีของผ้่ับริโภคแล้ัวยังส่ี่งผัลัต่องบป็ระมีาณแลัะเศรษฐกิจของป็ระเทศ นอกจากนี�ยังมีี

ภัยอุบัติใหมี่ที�อาจป็นเป็้�อนในอาหาร เชี่น เชี่�อด้่�อยาที�มีีอาหารเป็็นพีาหะ เป็็นต้น ซึ่่�งไมี่เพีียงสี่่งผัลักระทบโด้ยตรงต่อสีุ่ขภาพี 

ผ้่ับริโภคแต่ยังส่ี่งผัลักระทบต่อการค้าแลัะภาพีลัักษณ์ของป็ระเทศด้้วย 

 

ความีป็ลัอด้ภัยของผัักแลัะผัลัไม้ีจากการสี่ำารวจข้อม่ีลักลุ่ัมีตัวอย่าง โด้ยเคร่อข่ายเต่อนภัยสี่ารเคมีีกำาจัด้ศัตร่พ่ีชี (Thai PAN) ปี็ 

พี.ศ. 2562 พีบสี่ารพิีษตกค้างในผัักแลัะผัลัไม้ี ร้อยลัะ 41 ซ่ึ่�งสี่อด้คล้ัองกับรายงานผัลัการเฝ้้าระวังสี่ารพิีษตกค้างในผัักแลัะผัลัไม้ี 

โด้ยกระทรวงสี่าธ์ารณสุี่ข แลัะยังสี่อด้คล้ัองกับข้อม่ีลัม่ีลัค่าการนำาเข้าวัตถุึอันตรายทางการเกษตรปี็ 2561 อย่่ที� 292 รายการ 

คิด้เป็็น 170,932,622 กิโลักรัมี เฉลัี�ยแลั้วคนไทย 1 คนจะได้้รับสี่ารเคมีี 2.5 กิโลักรัมี ในขณะที�พี่�นที�เกษตรอินทรีย์มีีเพีียง 

ร้อยลัะ 0.38 หร่อ 570,409 ไร่ จากพี่�นที �การเกษตรทั�งหมีด้ 149,225,195 ไร่ (ข้อมี่ลัป็ีพี.ศ. 2560) นอกจากนี� 

ข้อม่ีลัจากกรมีวิทยาศาสี่ตร์การแพีทย์ ปี็ พี.ศ. 2562 พีบความีไม่ีป็ลัอด้ภัยของเน่�อสัี่ตว์นั�นแย่กว่าในผัักแลัะผัลัไม้ี กล่ัาวค่อ ตัวอย่าง 

เน่�อสัี่ตว์ที�ไม่ีผ่ัานมีาตรฐานมีีส่ี่งมีาก เฉลีั�ยที�ร้อยลัะ 40-80 แลัะยังพีบการป็นเป้็�อนเช่ี�อด่้�อยาในเน่�อหม่ี เน่�อวัว แลัะเน่�อไก่ กว่าร้อยลัะ 

56.5-98.5 อีกด้้วย

นอกจากนี� โรคโควิด้-19 ยังส่ี่งผัลักระทบต่อคุณภาพีแลัะความีป็ลัอด้ภัยอาหาร โด้ยหลัังจากที�เกิด้การระบาด้ของโรคโควิด้-19 

ทำาให้ Food Safety Testing Market เพิี�มีข่�น กล่ัาวค่อจากเดิ้มีที�เคยมีีการทด้สี่อบเร่�องความีป็ลัอด้ภัยของอาหารที�จะเอาไป็ 

ขายในตลัาด้โลักอย่่แล้ัว เม่ี�อมีีวิกฤตโควิด้-19 โอกาสี่ของธุ์รกิจการขายอาหารจะมีีเร่�อง Food Safety เข้ามีาเกี�ยวข้องส่ี่งมีาก ซ่ึ่�ง 

อาจส่ี่งผัลัดี้ในแง่ของการขับเคล่ั�อนเร่�องอาหารป็ลัอด้ภัย

สถานการณ์์ด้านพีฤติ่กรรมการบริโภค์และภาวะโภชนาการ

พีฤติกรรมีการบริโภคอาหาร ส่ี่งผัลัถ่ึงภาวะโภชีนาการ แลัะมีีความีสี่ำาคัญต่อสุี่ขภาพี ก่อให้เกิด้โรคไม่ีติด้ต่อเร่�อรัง (NCDs) ที�เป็็น 

ภาระสุี่ขภาพีแลัะสี่าเหตุความีส่ี่ญเสีี่ยปี็สุี่ขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควรลัำาดั้บต้นๆ ของป็ระชีากรไทย 

สี่ถึานการณ์ด้้านพีฤติกรรมีการบริโภคอาหารแลัะภาวะโภชีนาการในบริบทของไทย พีบว่า

• ป็ี พี.ศ. 2560 คนไทยสี่่วนใหญ่มีีแนวโน้มีกินมี่�อหลัักครบ 3 มี่�อต่อวันเพีิ�มีข่�น แต่กลัุ่มีที�ให้ความีสี่ำาคัญค่ออายุ 6-14 ป็ี  

 ที�ยังพีบว่าบางส่ี่วนกินไม่ีครบ 3 ม่ี�อ โด้ยกินอาหารว่างลัด้ลังเล็ักน้อย จากร้อยลัะ 79.3 เป็็นร้อยลัะ 74.2 แต่พีบว่ากลุ่ัมีเด็้ก 

 แลัะเยาวชีนกินอาหารว่างเกินร้อยลัะ 80 โด้ยเฉพีาะเด็้กกลุ่ัมี 6-14 ปี็ กินอาหารว่างเก่อบร้อยลัะ 90 นอกจากนี�พีบว่าคนไทย 

 ในภาพีรวมีกินรสี่จ่ด้เป็็นหลััก แต่พีบในบางกลุ่ัมีอายุที�กินรสี่หวานเป็็นหลัักเพิี�มีข่�น โด้ยเฉพีาะกลุ่ัมีอายุ 6-14 ปี็ แลัะ 15-24 ปี็  

 ส่ี่วนอายุ 25-59 ปี็ แลัะ 60 ปี็ข่�นไป็ กินเค็มีเป็็นหลัักส่ี่งข่�นอย่างเห็นได้้ชัีด้ /95

/95 สี่ำานักงานสี่ถิึติแห่งชีาติ, “การสี่ำารวจพีฤติกรรมีการบริโภคอาหารของป็ระชีากร พี.ศ. 2560”, (2561)
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/96 สี่ำานักงานสี่ถิึติแห่งชีาติ ร่วมีกับองค์การย่นิเซึ่ฟั, “การสี่ำารวจสี่ถึานการณ์เด็้กแลัะสี่ตรีในป็ระเทศไทย ปี็ พี.ศ.2559 แลัะ พี.ศ. 2562”, (2560 แลัะ 2563)
/97 ข้อม่ีลัจาก Health Data Center, สี่ำานักนโยบายแลัะยุทธ์ศาสี่ตร์ กระทรวงสี่าธ์ารณสุี่ข ปี็ 2560 – 2564, 
 เข้าถ่ึงได้้จาก: https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php
/98 สี่ถึาบันวิจัยระบบสี่าธ์ารณสุี่ข, “รายงานการสี่ำารวจสุี่ขภาพีของป็ระชีาชีนไทย โด้ยการตรวจร่างกาย ครั�งที� 4 พี.ศ.2552 แลัะ ครั�งที� 5 พี.ศ.2557”, (2553 แลัะ 2559)
/99 ม่ีลันิธิ์หัวใจแห่งป็ระเทศไทยในพีระบรมีราช่ีป็ถัึมีภ์, “หวาน...ไป็หร่อเป็ล่ัา”, (2561) เข้าถ่ึงได้้จาก:  http://www.thaiheartfound.org/category/details/food/374
/100 สี่ถึาบันวิจัยป็ระชีากรแลัะสัี่งคมี มีหาวิทยาลััยมีหิด้ลั, “รายงานโครงการติด้ตามีพีฤติกรรมีการกินผัักแลัะผัลัไม้ีของคนไทย ครั�งที� 1-2”, (2562 แลัะ 2563)

• ปี็ พี.ศ. 2562 อัตราการเลีั�ยงล่ักด้้วยนมีแม่ี 6 เด่้อนแรก อย่่ที�ร้อยลัะ 14 ซ่ึ่�งแนวโน้มีลัด้ลังอย่างมีากจากร้อยลัะ 23.1 ในปี็  

 2559 /96	โด้ยตำ�ากว่าค่าเป้็าหมีายด้้านโภชีนาการระดั้บโลัก (Global Nutrition Targets 2025) กำาหนด้เป้็าหมีาย Exclusive  

 Breast Feeding อย่่ที�ร้อยลัะ 50 ข่�นไป็

• ปี็ พี.ศ. 2562 ร้อยลัะของเด็้กอายุน้อยกว่า 5 ปี็ มีีภาวะนำ�าหนักน้อย เตี�ย ผัอมี แลัะนำ�าหนักเกิน (Over Weight) เท่ากับร้อยลัะ  

 7.6 , 13.3 , 7.7 แลัะ 9.2 ตามีลัำาดั้บ ซ่ึ่�งมีีแนวโน้มีเพิี�มีข่�นทุกด้้านเม่ี�อเป็รียบเทียบกับรายงานการสี่ำารวจในปี็ 2559

• ปี็ พี.ศ. 2564 ร้อยลัะของเด็้กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี็ มีีภาวะเตี�ย ผัอมี นำ�าหนักเกินแลัะอ้วน แลัะส่ี่งดี้สี่มีส่ี่วน เท่ากับร้อยลัะ  

 7.6 , 3.8 , 12.4 แลัะ 65.5 ตามีลัำาดั้บ /97 ทั�งนี�ภาวะนำ�าหนักเกินแลัะอ้วนของเด็้กวัยเรียนไทยมีีแนวโน้มีลัด้ลังเล็ักน้อยจาก 

 ปี็ พี.ศ. 2562 – 2563 แต่เมี่�อพิีจารณาสี่ถึานการณ์ในภาพีรวมียังถ่ึอว่าภาวะนำ�าหนักเกินแลัะอ้วนของเด้็กวัยเรียนยังเป็็น 

 ปั็ญหาด้้านโภชีนาการที�สี่ำาคัญที�ต้องจัด้การอย่างมีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพีอย่างต่อเน่�อง

• ปี็ พี.ศ. 2557 ร้อยลัะของป็ระชีากรไทยอายุ 15 ปี็ข่�นไป็ มีีภาวะอ้วน (BMI ≥ 25 kg/m2) อย่่ที�ร้อยลัะ 37.5 ซ่ึ่�งมีีแนวโน้มี 

 เพิี�มีข่�นเม่ี�อเป็รียบเทียบกับรายงานการสี่ำารวจในปี็ พี.ศ. 2552 /98	(ร้อยลัะ 34.7) สี่ำาหรับภาวะอ้วนลังพุีง ป็ระเมิีนจากการ 

 วัด้เส้ี่นรอบวงเอวพีบว่า ความีชุีกของภาวะอ้วนลังพุีงจากการสี่ำารวจในปี็ พี.ศ. 2557 เพิี�มีข่�นจากผัลัการสี่ำารวจในปี็ พี.ศ. 2552  

 แลัะภาวะอ้วนลังพุีงในเพีศหญิงส่ี่งกว่าเพีศชีายอย่างชัีด้เจน

จากข้อม่ีลัของ Global Agricultural Information Network ปี็ พี.ศ. 2557 พีบว่า คนไทยมีีพีฤติกรรมีการบริโภคนำ�าตาลัถ่ึง 

28.4 ชี้อนชีาต่อวัน ซึ่่�งสี่่งกว่าคำาแนะนำาขององค์การอนามีัยโลักที�แนะนำาไว้แค่วันลัะ 6 ชี้อนชีาถึ่ง 4.7 เท่า /99	 ในรายงาน 

สี่ำารวจอนามัีย สี่วัสี่ดิ้การแลัะพีฤติกรรมีการบริโภคอาหารของป็ระชีากร พี.ศ. 2560 กลุ่ัมีที�บริโภครสี่หวาน ในอาหารม่ี�อหลัักที�

รับป็ระทานเป็็นป็ระจำา ค่อ กลุ่ัมีวัยเด็้กอายุ  6-14 ปี็ อย่่ที�ร้อยลัะ 32.5 ในขณะที�กลุ่ัมีผ้่ัส่ี่งอายุ 60 ปี็ ข่�นไป็มีีการบริโภครสี่หวาน 

เพีียงร้อยลัะ 6.6 ซ่ึ่�งสี่อด้คล้ัองกับการสี่ำารวจการเติมีเคร่�องป็รุงก่อนรับป็ระทานพีบว่า ป็ระชีากรอายุ 6 ปี็ข่�นไป็มีีการเติมีเคร่�อง

ป็รุงก่อนรับป็ระทานอาหารถ่ึงร้อยลัะ 55.8 โด้ยพีบว่ากลุ่ัมีวัยเด็้กส่ี่วนใหญ่จะเติมีนำ�าตาลั แต่กลุ่ัมีอายุอ่�นๆ ส่ี่วนใหญ่จะเติมีนำ�าป็ลัา 

หร่อซีึ่อิ�วขาว วิธี์ป็รุงอาหารที�รับป็ระทานเป็็นป็ระจำาของป็ระชีากร พีบว่าร้อยลัะ 50.4 ใช้ีวิธี์ต้มีหร่อลัวก แต่เม่ี�อสัี่งเกตเฉพีาะ 

กลุ่ัมีวัยจะพีบว่า วิธี์ป็รุงอาหารที�กลุ่ัมีวัยเด็้กรับป็ระทานเป็็นป็ระจำา ส่ี่วนใหญ่ค่อ ทอด้ (ร้อยลัะ 36.4)

ข้อมี่ลัการบริโภคผัักแลัะผัลัไมี้จากรายงานโครงการติด้ตามีพีฤติกรรมีการกินผัักแลัะผัลัไมี้ของคนไทย พี.ศ. 2561 แลัะ 2562 

โด้ยสี่ถึาบันวิจัยป็ระชีากรแลัะสัี่งคมี มีหาวิทยาลััยมีหิด้ลั พีบว่า ป็ริมีาณการกินเฉลีั�ยของผัักแลัะผัลัไม้ีในกลุ่ัมีตัวอย่างอายุตั�งแต่ 

15 ปี็ข่�นไป็ในปี็ พี.ศ. 2562 มีีแนวโน้มีเพิี�มีข่�นจากปี็ พี.ศ. 2561 จาก ป็ริมีาณเฉลีั�ย 336.94 เป็็น 392.21 กรัมีต่อวัน ในขณะที�

ร้อยลัะของการกินผัักแลัะผัลัไม้ีที�เพีียงพีอ ตามีข้อแนะนำาขององค์การอนามัียโลัก (400 กรัมีต่อวัน) พีบมีีแนวโน้มีเพิี�มีข่�นเช่ีนกัน 

จากร้อยลัะ 34.5 เป็็นร้อยลัะ 38.7 ในปี็ พี.ศ.2561 แลัะพี.ศ. 2562 ตามีลัำาดั้บ /100

วิกฤติโควิด้-19 มีีผัลัทั�งทางตรงแลัะทางอ้อมีต่อภาวะโภชีนาการ การปิ็ด้เม่ีอง ห้ามีเดิ้นทาง ธุ์รกิจปิ็ด้ตัว คนตกงาน ราคาอาหาร 

ส่ี่งข่�นโด้ยเฉพีาะในเม่ีอง รวมีทั�งการ Disruption ของระบบอาหาร ตั�งแต่การผัลิัต คลัังสิี่นค้า การกระจาย ขายป็ลีัก ทำาให้เกิด้

กลุ่ัมีคนเป็ราะบางที�ได้้รับผัลักระทบเพิี�มีข่�น ความีสี่ามีารถึของครัวเร่อนในการเข้าถ่ึงอาหารทั�งคุณภาพีแลัะป็ริมีาณก็ลัด้ลัง ส่ี่งผัลั 

ให้ขาด้ความีมีั�นคงทางอาหารในระด้ับครัวเร่อน การด้่แลัแลัะการให้อาหารที�ไมี่ได้้คุณภาพี แลัะที�สี่ำาคัญค่อผัลักระทบต่อเด้็กที� 
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/101 ข้อม่ีลัจาก Euromonitor International, (2563), ภายใต้โครงการศ่กษาแนวโน้มีป็ระเด็้นปั็ญหาด้้านอาหารแลัะโภชีนาการเพ่ี�อพัีฒนานโยบายแลัะส่ี่�อสี่ารสุี่ขภาวะ 
 โด้ยสี่มีาคมีโภชีนาการแห่งป็ระเทศไทยฯ

เข้าไม่ีถ่ึงบริการสุี่ขภาพีต่าง ๆ  เช่ีน วิตามิีนแลัะธ์าตุเหล็ัก แบบแผันพีฤติกรรมีการบริโภคที�เป็ลีั�ยนแป็ลังไป็ เกิด้การสัี่�งอาหารทาง 

ออนไลัน์แลัะสี่ะสี่มีอาหารสี่ำาเร็จร่ป็มีากข่�น ทำาให้เสี่ี�ยงต่อภาวะนำ�าหนักเกินแลัะโรคอ้วน เกิด้ความีหิวโหยในกลัุ่มีเป็ราะบาง/

ยากจน นำาไป็ส่่ี่ภาวะทุพีโภชีนาการ ซ่ึ่�งกลุ่ัมีที�จะเห็นผัลักระทบเร็วสุี่ด้ค่อทารกในครรภ์

 

สถานการณ์์ด้านระบบต่ลาด เศูรษฐกิจ และการค้์า

พัีฒนาการของระบบการค้าในโลักทุนนิยมีเสี่รี ค่อ ปั็จจัยสี่ำาคัญของการเป็ลีั�ยนแป็ลังจากระบบกระจายอาหารดั้�งเดิ้มีส่่ี่ระบบการ 

กระจายอาหารสี่มัียใหม่ีในสัี่งคมีไทย มีีการป็ระเมิีนว่า แรงกด้ดั้นต่อธุ์รกิจ ถ่ึงผัลักระทบที�มีีในห่วงโซ่ึ่อุป็ทานนั�นมีีแนวโน้มีที�จะ 

รุนแรงข่�น โด้ยเฉพีาะในระบบเกษตรแลัะการผัลัิตอาหารที�มีีแนวโน้มีจะรวมีศ่นย์โด้ยห่วงโซึ่่อุป็ทานที�เป็็นผั่้ผัลัิตแลัะผั่้จำาหน่าย 

จะเหล่ัอเพีียงไม่ีกี�ราย

 

เม่ี�อพิีจารณาระบบการกระจายอาหารของไทย พีบว่า เม่ี�อ 15 ปี็ที�แล้ัว (พี.ศ. 2544) สัี่ด้ส่ี่วนร้านโมีเดิ้ร์นเทรด้ มีีเพีียงร้อยลัะ 35 

ของระบบการกระจายอาหารที�มีีอย่่ แต่ในปี็ พี.ศ. 2560 กลัับพีบว่า สัี่ด้ส่ี่วนโมีเดิ้ร์นเทรด้เพิี�มีส่ี่งข่�นเป็็นร้อยลัะ 66.4 ที�ผ่ัานมีา 

ร้านค้าป็ลีักสี่มัียใหม่ี หร่อโมีเดิ้ร์นเทรด้ ได้้เป็ลีั�ยนแป็ลังระบบกระจายอาหารอย่างมีากทั�วโลักด้้วยวิธี์การขยายจากเม่ีองใหญ่ไป็

สี่่่เมี่องเลั็กเก่อบทุกจังหวัด้ นอกจากนี�ระบบการจัด้ซึ่่�อรวมีศ่นย์ทำาให้ห้างค้าป็ลัีกขนาด้ใหญ่ได้้เป็รียบร้านขายของชีำา (โชีห่วย) 

อย่างมีาก บทบาทของธุ์รกิจการเกษตรในระบบห่วงโซ่ึ่อุป็ทานมีีความีสี่ำาคัญอย่างมีาก เพ่ี�อทำาหน้าที�ในการจัด้หาปั็จจัยการผัลิัต

ต่างๆ ให้เกษตรกร แลัะเช่ี�อมีโยงเกษตรกรกับผ้่ับริโภค โด้ยเป็็นผ้่ัรับซ่ึ่�อสิี่นค้าจากเกษตรกร จากนั�นขนส่ี่ง แป็รร่ป็ กักเก็บ ทำาการตลัาด้  

แลัะกระจายอาหารแลัะผัลิัตภัณฑ์์สิี่นค้าเกษตรส่่ี่ผ้่ับริโภค

งานศ่กษาม่ีลัค่าตลัาด้แลัะป็ริมีาณการจำาหน่ายในช่ีวงปี็ พี.ศ. 2558-2563 แลัะป็ระมีาณการม่ีลัค่าตลัาด้แลัะป็ริมีาณการจำาหน่าย 

ระหว่างปี็ พี.ศ. 2563-2568 ของอาหารสี่ำาเร็จร่ป็ (Ready meal) อาหารฟัาสี่ต์ฟ้่ัด้ (Fast food) เคร่�องด่้�มีพีร้อมีด่้�มี (Ready-

to-drink soft drinks) เคร่�องป็รุงรสี่ (Sauces, dressing and condiments) แลัะเน่�อสี่ัตว์แป็รร่ป็ (Processed meats) 

ในป็ระเทศไทย /101	พีบว่า 

• ป็ริมีาณการจำาหน่ายอาหารสี่ำาเร็จร่ป็เพิี�มีข่�นมีากถ่ึงร้อยลัะ 58 ในช่ีวงปี็ พี.ศ. 2558-2563 กลุ่ัมีอาหารสี่ำาเร็จร่ป็ มีีป็ริมีาณ 

 การจำาหน่ายรวมีทั�งสิี่�น 110,000 ตัน ซ่ึ่�งเก่อบทั�งหมีด้เป็็นผัลิัตภัณฑ์์ชีนิด้แช่ีแข็งแลัะแช่ีเย็น เน่�องจากผ้่ับริโภคในปั็จจุบัน โด้ย 

 เฉพีาะคนรุ่นใหม่ีที�ต้องการความีสี่ะด้วกสี่บาย ไม่ีมีีเวลัาเตรียมีอาหาร หร่อมีีข้อจำากัด้ในการป็รุงป็ระกอบอาหารในที�พัีกอาศัย  

 เม่ี�อพิีจารณาการขยายตัวของม่ีลัค่าตลัาด้ พีบว่า ม่ีลัค่าตลัาด้อาหารสี่ำาเร็จร่ป็ทุกป็ระเภท ในปี็ พี.ศ. 2563 มีีม่ีลัค่ากว่า 21.5  

 พัีนล้ัานบาท ซ่ึ่�งเพิี�มีข่�นในอัตราเฉลีั�ยร้อยลัะ 9 ต่อปี็ในช่ีวงปี็ พี.ศ. 2558-2563

• ด้้านตลัาด้อาหารฟัาสี่ต์ฟ้่ัด้ในป็ระเทศไทย พีบว่า มีีม่ีลัค่าป็ระมีาณ 6,000 ล้ัานด้อลัลัาร์สี่หรัฐ ในปี็ พี.ศ. 2560 โด้ยอาหาร 

 ฟัาสี่ต์ฟ้่ัด้ในร้านสี่ะด้วกซ่ึ่�อมีีม่ีลัค่าส่ี่งที�สุี่ด้ รองลังมีาค่อ กลุ่ัมีไก่ทอด้ ผัลิัตภัณฑ์์เบเกอรี� เบอร์เกอร์ แลัะไอศกรีมี เม่ี�อพิีจารณา 

 อัตราขยายตัวเฉลีั�ยต่อปี็ ในช่ีวงปี็ พี.ศ. 2555-2560 พีบว่า อาหารฟัาสี่ต์ฟ้่ัด้ในร้านสี่ะด้วกซ่ึ่�อมีีอัตราขยายตัวเฉลีั�ยส่ี่งที�สุี่ด้  

 มีากกว่าร้อยลัะ 10 ต่อปี็ รองลังมีาค่อ อาหารเอเชีีย เบอร์เกอร์ แลัะไก่ทอด้ โด้ยช่ีองทางการจำาหน่ายที�มีีม่ีลัค่าตลัาด้มีากที�สุี่ด้  

 ค่อร้านในห้างค้าป็ลีัก รองลังมีาค่อร้านแบบ stand alone แลัะร้านในสี่ถึานีบริการนำ�ามัีน/ท่าอากาศยาน ซ่ึ่�งมีีม่ีลัค่าตลัาด้ 

 เพิี�มีข่�นอย่างต่อเน่�อง ในช่ีวงปี็ พี.ศ. 2555-2560
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• ม่ีลัค่าตลัาด้ของกลุ่ัมีเคร่�องด่้�มีพีร้อมีด่้�มีชีนิด้ไม่ีมีีแอลักอฮอล์ั พีบเพิี�มีข่�นป็ระมีาณร้อยลัะ 9 จาก 1.78 แสี่นล้ัานบาท เป็็น  

 1.94 แสี่นล้ัานบาท โด้ยนำ�าอัด้ลัมีแลัะโซึ่ด้ามีีม่ีลัค่าตลัาด้ส่ี่งสุี่ด้ที� 62,000 ล้ัานบาทหร่อป็ระมีาณร้อยลัะ 31 รองลังมีาค่อ  

 นำ�าด่้�มี แลัะเคร่�องด่้�มีช่ีกำาลััง ในขณะที�ชีาพีร้อมีด่้�มี แลัะกาแฟัพีร้อมีด่้�มี มีีม่ีลัค่าตลัาด้เท่ากันที�ร้อยลัะ 7 หร่อป็ระมีาณ 13,000  

 ล้ัานบาท ในปี็ค.ศ. 2020 สี่ำาหรับป็ริมีาณการจำาหน่ายผัลิัตภัณฑ์์เคร่�องด่้�มีพีร้อมีด่้�มีในช่ีวงปี็ พี.ศ. 2558-2563 พีบว่าป็ริมีาณ 

 การจำาหน่ายเพีิ�มีข่�นจาก 7,000 ลั้านลัิตร เป็็น 7,700 ลั้านลัิตร หร่อป็ระมีาณร้อยลัะ 11 คิด้เป็็นอัตราการขยายตัว  

 ป็ระมีาณร้อยลัะ 2 ต่อป็ี โด้ยผัลัิตภัณฑ์์ที�มีีป็ริมีาณการจำาหน่ายสี่่งสีุ่ด้ ค่อ นำ�าด้่�มี นำ�าอัด้ลัมี แลัะชีาพีร้อมีด้่�มี ตามีลัำาด้ับ  

 แลัะเป็็นที�น่าสัี่งเกตว่า ม่ีลัค่าตลัาด้ของนำ�าอัด้ลัมี เพิี�มีข่�นถ่ึงร้อยลัะ 11 ในช่ีวงปี็ พี.ศ. 2558-2563 แม้ีว่าป็ริมีาณการจำาหน่าย 

 นำ�าอัด้ลัมีจะคงที� ซ่ึ่�งเป็็นผัลัมีาจากราคาจำาหน่ายป็ลีักที�ส่ี่งข่�นจากการป็รับโครงสี่ร้างภาษีสี่รรพีสี่ามิีตจากป็ริมีาณนำ�าตาลั 

• ผัลิัตภัณฑ์์เพ่ี�อสุี่ขภาพีที�มีีสัี่ด้ส่ี่วนม่ีลัค่าตลัาด้ส่ี่งที�สุี่ด้ค่อ ผัลิัตภัณฑ์์ป็ระเภทลัด้นำ�าตาลั/ ไขมัีน/ เกล่ัอ คิด้เป็็นป็ระมีาณร้อยลัะ  

 50 ของม่ีลัค่าตลัาด้ทั�งหมีด้ รองลังมีาค่อผัลิัตภัณฑ์์อาหารแลัะเคร่�องด่้�มีฟัังก์ชัีน แลัะผัลิัตภัณฑ์์ที�มีีการเติมีวิตามิีน/ แร่ธ์าตุ  

 ข้อม่ีลัจาก Euromonitor ระบุว่าตลัาด้อาหารแลัะเคร่�องด่้�มีเพ่ี�อสุี่ขภาพีของป็ระเทศไทยในปี็ พี.ศ. 2558 ขยายตัวเพิี�มีข่�นจาก            

 ช่ีวง 5 ปี็ก่อนหน้าถ่ึงร้อยลัะ 9

 

ป็ระเด็้นท้าทายเกี�ยวกับบทบาทของธุ์รกิจอาหารกับความีมัี�นคงทางอาหาร ค่อ การเป็ลีั�ยนแป็ลังตามีกลัไกตลัาด้ข้างต้นไป็ส่่ี่ธุ์รกิจ 

ที�มีีขนาด้ใหญ่ แลัะมีีการกระจุกตัวมีากข่�น มิีได้้เป็็นหลัักป็ระกันว่าป็ระเทศจะมีีความีสี่ามีารถึในการแข่งขันส่ี่งข่�นเสี่มีอไป็ แลัะ 

มิีได้้เป็็นเคร่�องรับป็ระกันว่าเกษตรกรแลัะผ้่ัค้ารายเล็ักจะมีีส่ี่วนร่วมีในกระบวนการเป็ลีั�ยนแป็ลังดั้งกล่ัาว ดั้งนั�น นโยบายสี่ำาคัญ 

ของป็ระเทศ ค่อ “นโยบายส่ี่งเสี่ริมี ขีด้ความีสี่ามีารถึในการแข่งขัน” พีร้อมีกับ “การเพิี�มีบทบาทของผ้่ัป็ระกอบการรายย่อย” 

จะเป็็นสิี่�งสี่ำาคัญที�ช่ีวยให้ผ้่ัป็ระกอบการธุ์รกิจการเกษตรขนาด้เล็ัก-กลัางในชีนบท สี่ามีารถึเช่ี�อมีโยงเกษตรกรรายย่อยกับห่วงโซ่ึ่

อุป็ทานแลัะความีต้องการของผ้่ับริโภคได้้ พีร้อมีกับสี่ร้างความีเป็็นธ์รรมีแลัะความียั�งย่นของการกระจายอาหารเพ่ี�อสี่ร้างความี

มัี�นคงทางอาหารได้้

 

อย่างไรก็ตามี ผัลักระทบการค้าระหว่างป็ระเทศต่อการผัลัิตอาหาร ในปั็จจุบันป็ระเด้็นหลัักที�ถึ่กจับตา ค่อ CPTPP ที�จะมีีผัลั 

ต่อการเก็บรักษาแลัะคัด้เลั่อกเมีลั็ด้พีันธ์ุ์ คณะกรรมีาธ์ิการสี่ภาได้้ทำาการศ่กษาสี่รุป็ชีัด้เจนว่าจะสี่่งผัลักระทบต่อผั่้ผัลัิตรายย่อย 

อย่างมีากแลัะกว้างขวาง

การรับมือกับภาวะวิกฤต่ด้านอาหาร โรค์อุบัติ่ใหม่ และสถานการณ์์ภัยพิีบัติ่
 

สัี่งคมีไทยเคยเผัชิีญกับสี่ถึานการณ์วิกฤตอาหาร เช่ีน วิกฤตเศรษฐกิจในช่ีวงทศวรรษ 2540 สี่ถึานการณ์ภัยพิีบัติในช่ีวงป็ลัายปี็ 

2554 โด้ยเฉพีาะอย่างยิ�งความีเป็ราะบางเม่ี�อเกิด้ภัยพิีบัติ จากการเป็ลีั�ยนแป็ลังภ่มิีอากาศ มีีการคาด้การณ์ผัลัผัลิัตทางการเกษตร 

ลัด้ลังแลัะส่ี่งผัลักระทบเชิีงลับสี่ะสี่มี ตั�งแต่ พี.ศ.2548 – 2588 เป็็นม่ีลัค่า 0.590 – 2.485 ล้ัานล้ัานบาท ล่ัาสุี่ด้การระบาด้ของ 

โรคโควิด้-19 ซ่ึ่�งพีบผ้่ัติด้เช่ี�อทั�วโลักกว่า 170 ล้ัานคน เสีี่ยชีีวิตแล้ัว 3.7 ล้ัานคน ทำาให้เศรษฐกิจถึด้ถึอยอย่างมีาก ที�สี่ำาคัญค่อ 

โควิด้ทำาให้เกิด้ผัลักระทบต่อความีมัี�นคงทางอาหาร โด้ยพีบว่า คนจนกระทบมีากที�สุี่ด้เพีราะรายจ่ายส่ี่วนใหญ่ ค่อ ค่าใช้ีจ่ายอาหาร 

ซึ่่�งสี่ถึาบันวิจัยสี่ังคมี จุฬาลังกรณ์มีหาวิทยาลััย ได้้ศ่กษาสี่ถึานการณ์หลัังการระบาด้ของโรคโควิด้-19 ในหัวเมี่องใหญ่ 

ทั�วป็ระเทศพีบว่า 1 ใน 3  หร่อ คนจนเม่ีองป็ระมีาณร้อยลัะ 30 แทบไม่ีมีีเงินซ่ึ่�ออาหาร นอกจากนี� วิกฤติโควิด้-19 ส่ี่งผัลักระทบ 

ทั�งต่อเศรษฐกิจแลัะความีมัี�นคงทางอาหารในป็ระเทศไทย โด้ยกระทรวงการคลัังป็ระเมิีนว่าการระบาด้รอบใหม่ีจะส่ี่งผัลักระทบ

ต่อคน 47 ล้ัานคน ในจำานวนนี� 1.2 ล้ัานคนจะได้้รับผัลักระทบหนักมีีสิี่ทธิ์ตกงานหร่อเสี่ม่ีอนว่างงาน ในทางร่ป็ธ์รรมีจะทำาให้คน

จนเมี่องป็ระมีาณร้อยลัะ 29 แทบจะไมี่มีีเงินพีอซึ่่�ออาหาร ซึ่่�งสี่ถึานการณ์แบบนี�จะยาวนานต่อไป็อีกอย่างน้อย 1-2 ป็ี 
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ซึ่่�งเชี่�อมีโยงกับป็ัญหาด้้านเศรษฐกิจ แต่อีกด้้านหน่�งก็พีบว่า ชีนบทมีีทางเลั่อกค่อนข้างเยอะ สี่ามีารถึผัลัิตผัักเพี่�อบริโภคเอง               

ในครัวเร่อน มีีเคร่อข่ายทางสัี่งคมีช่ีวยเหล่ัอกันด้้านอาหาร ซ่ึ่�งพีบว่าเกินร้อยลัะ 70 ที�ช่ีวยพียุงความีมัี�นคงทางอาหารที�เกิด้ข่�นในชีนบท 

ทั�งนี�ผัลักระทบต่อการเข้าถ่ึงอาหารของคนแต่ลัะกลุ่ัมี แต่ลัะพ่ี�นที�จะเกิด้ข่�นในร่ป็แบบแลัะระดั้บความีรุนแรงที�แตกต่างกัน กล่ัาวค่อ

1. มิีติการได้้มีาของอาหารบนฐานการซ่ึ่�อ/ขาย นักเศรษฐศาสี่ตร์ได้้วิเคราะห์ผัลักระทบทางลับจากการระบาด้ของโรคโควิด้-19  

 ที�ส่ี่งผัลักระทบกับครอบครัวผ้่ัที�มีีความีไม่ีมัี�นคงทางเศรษฐกิจ (Vulnerable families) อย่างหนัก โด้ยเฉพีาะคนจนเม่ีองที� 

 ต้องทำางานหาเลัี�ยงชีีพีวันต่อวัน แลัะพีบว่าวิกฤตโควิด้ยังสี่่งผัลักระทบต่อรายได้้จากการรับจ้างทั�งในแลัะนอกภาคเกษตร 

 ของครัวเร่อนมีากที�สุี่ด้ แลัะกระทบกว่าร้อยลัะ 50 ของครัวเร่อน กล่ัาวโด้ยสี่รุป็ค่อรายได้้ที�น้อยลังกับสัี่ด้ส่ี่วนการซ่ึ่�อที�คงเดิ้มี 

 หร่อมีากกว่าทำาให้การเข้าถ่ึงอาหารในมิีติการซ่ึ่�อมีีได้้น้อยลังตามีไป็ด้้วย

2. มิีติการผัลิัต การป็ล่ัก แลัะเพีาะเลีั�ยง พีบว่าผ้่ัที�อย่่บนฐานเกษตรได้้รับผัลักระทบด้้านอาหารน้อยกว่ากลุ่ัมีที�อย่่บนฐานอ่�นๆ  

 เน่�องจากยังพีออาศัยแหล่ังอาหารจากแป็ลังการผัลิัตของครัวเร่อน แหล่ังอาหารจากฐานทรัพียากร แลัะการพ่ี�งพีาอาศัยกัน 

 ในมิีติวัฒนธ์รรมีการแลักเป็ลีั�ยนอาหารในชุีมีชีน 

3. มิีติการเก็บหาอาหารจากฐานทรัพียากร พีบว่าชุีมีชีนท้องถิึ�นที�เคยพ่ี�งพีาฐานทรัพียากรอาหารในระบบนิเวศต่างๆ ยังเข้าไม่ีถ่ึง 

 ฐานทรัพียากรอาหาร แม้ีจะมีีการแก้ไขป็รับป็รุงกฎหมีาย แลัะมีีมีาตรการจากคณะกรรมีการนโยบายที�ดิ้นแห่งชีาติ (คทชี.)  

 เพ่ี�อผ่ัอนป็รนการทำากินของชุีมีชีน แต่ก็ยังอย่่ในสี่ภาวะจำากัด้ ชุีมีชีนอย่ไ่ด้้เพีียงการยงัชีีพีจากฐานทรัพียากร ไม่ีสี่ามีารถึสี่ร้าง 

 เศรษฐกิจอาหารจากฐานทรัพียากรที�มัี�นคงได้้

4. มิีติการแลักเป็ลีั�ยนแบ่งปั็น มีีตัวอย่างป็ฏิิบัติการที�น่าสี่นใจช่ีวงโควิด้-19 เพ่ี�อบรรเทาเยียวยา การขาด้แลัะไม่ีสี่ามีารถึเข้าถ่ึง 

 อาหาร เช่ีน “ต้่ปั็นสุี่ข” “ต้่แบ่งสุี่ข” “ต้่เติมีใจให้กัน” หร่อการแบ่งปั็นอย่างเป็็นเคร่อข่าย ดั้งเช่ีน “กลุ่ัมีปั็นอาหาร ปั็นชีีวิต”  

 “ข้าวชีาวนาแลักป็ลัาชีาวเลั” เป็็นต้น

5. มิีติที�ส่ี่งผัลัอย่างเป็็นสี่าธ์ารณะ ค่อ มิีติที�เกี�ยวข้องกับนโยบายของรัฐ หากนโยบายถ่ึกออกแบบอย่างมีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพี ทั�งใน 

 เชิีงกระบวนการ การตัด้สิี่นใจเชิีงนโยบาย การตรวจสี่อบ แลัะการมีีส่ี่วนร่วมี ก็จะส่ี่งเสี่ริมีให้การได้้มีาซ่ึ่�งอาหารของป็ระชีาชีน 

 ถ่ึกมีองอย่างรอบด้้านแลัะลัด้ช่ีองว่างของการเข้าถ่ึงอาหารลัง

สี่ถึานการณ์โควิด้-19 นับเป็็นตัวเร่งสี่ำาคัญ ให้ผ้่ับริโภคต้องการอาหารที�มีีนวัตกรรมีสี่ร้างระบบภ่มิีคุ้มีกันให้ร่างกายในร่ป็แบบต่างๆ  

มีากข่�น ขณะที�พีฤติกรรมีที�เกิด้ข่�นในช่ีวงกักตัว ส่ี่งผัลัให้กลุ่ัมีอาหารสี่ำาเร็จร่ป็ อาหารพีร้อมีรับป็ระทาน อาหารที�มีีอายุเก็บรักษานาน 

ตลัอด้จนอาหารที�มีีคุณค่าทางโภชีนาการแลัะด้ีต่อสีุ่ขภาพี มีีอัตราเติบโตสี่่งข่�น ความีหวาด้ระแวงในไวรัสี่ ทำาให้ผั่้บริโภคเกิด้ 

พีฤติกรรมีการซ่ึ่�ออาหารกลัับไป็รับป็ระทานที�บ้านมีากข่�น เกิด้กิจกรรมีป็รุงอาหารกินเองเพิี�มีข่�น แลัะนิยมีซ่ึ่�อสิี่นค้าผ่ัานทางออนไลัน์ 

มีากข่�น   จนกลัายเป็็น New Normal ทั�งนี�ในการขับเคล่ั�อนเพ่ี�อการกระจายอาหารทางเล่ัอก สี่ามีารถึจำาแนกได้้หลัากหลัายช่ีองทาง 

อาทิ 

•	 ต่ลุ่าดัสีเขียวชุุมีชุน ซึ่่�งมีีลัักษณะเฉพีาะค่อตลัาด้ที�เกษตรกรแลัะชีุมีชีนเป็็นผั่้ป็ระกอบการเอง เกิด้ในพี่�นที�ชีุมีชีนท้องถึิ�น  

 เป็็นการสี่ร้างเศรษฐกิจชีุมีชีน ทั�งนี�ตลัาด้สี่ีเขียวในชีุมีชีนมีีสี่่วนอย่างมีากในการชี่วยสี่นับสี่นุนให้เกิด้การเกษตรแบบพี่�งพีา 

 ตนเอง โด้ยเน้นการซ่ึ่�อของจากตลัาด้ชุีมีชีนใกล้ับ้าน อาหารท้องถิึ�น แลัะตลัาด้ในป็ระเทศ

•	 การรวมีกลุุ่�มีทางสังค์มีของเกษตรกรหร่อผ้่ัทำางานพัีฒนาพ่ี�นที�เกษตรกรรมีในเม่ีอง เพ่ี�อเป็็นพ่ี�นที�กลัางเช่ี�อมีโยงวัตถุึดิ้บอาหาร 

 ที�สี่ด้ใหม่ี ไม่ีต้องกักตุนอาหาร แลัะเป็็นช่ีองทางให้ผ้่ับริโภคในเม่ีองเข้าถ่ึงกลุ่ัมีเกษตรกรได้้โด้ยตรง

•	 รถกระจายอาหารเค์ลุ่่�อนที�	 “รถพุ�มีพวง” หร่อรถึเร่ขายกับข้าว ค่อหน่�งในกลัไกสี่ำาคัญที�ชี่วยสี่ร้างความีมีั�นคงทางอาหาร 

 ให้กับกลุ่ัมีคนเป็ราะบาง ทั�งผ้่ัส่ี่งอายุ คนพิีการ คนที�อย่่ในพ่ี�นที�ห่างตลัาด้ ได้้เข้าถ่ึงอาหารในภาวะวิกฤตโควิด้-19
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200 สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

ต้่นทุี่น โอกาส ข้้อท้ี่าที่าย และอุปสรรค์ข้องการส่งเสริมระบบอาหารเพืี�อสุข้ภาวะท่ี่�ยั�งยืน

แผันอาหารเพ่ี�อสุี่ขภาวะมีีภารกิจสี่ำาคัญในการด้ำาเนินงานเพ่ี�อส่ี่งเสี่ริมีพีฤติกรรมีการบริโภคอาหารเพ่ี�อสุี่ขภาวะ ภายใต้ระบบอาหาร 

ที�ยั�งย่นในสัี่งคมีไทย นำาไป็ส่่ี่การลัด้ผัลักระทบจากการเจ็บป่็วยด้้วยโรคไม่ีติด้ต่อเร่�อรัง เพ่ี�อการมีีสุี่ขภาพีที�ดี้ โด้ยแบ่งการขับเคล่ั�อน 

งานออกเป็็น 2 กลุ่ัมีงานหลััก ค่อ (1) กลุ่ัมีงานความีมัี�นคงแลัะอาหารป็ลัอด้ภัย ที�ต้นทุนด้้านความีร้่แลัะการพัีฒนางานเชิีงพ่ี�นที� 

นวัตกรรมีทางสี่ังคมีที�สี่่งเสี่ริมีร่ป็แบบความีร่วมีมี่อ แลัะ (2) กลัุ่มีงานอาหารแลัะโภชีนาการ ที�มีีต้นทุนด้้านความีร่้เชีิงวิชีาการ 

เพ่ี�อการขับเคล่ั�อนนโยบายสี่าธ์ารณะ ความีร้่ด้้านอาหารแลัะโภชีนาการ งานวิจัยเชิีงวิชีาการแลัะการติด้ตามีป็ระเมิีนผัลัการพัีฒนา 

นวัตกรรมีเทคโนโลัยีเพ่ี�อสี่นับสี่นุนการบริโภคอาหารสุี่ขภาวะ

การขับเคล่ั�อนงานของแผันอาหารเพ่ี�อสุี่ขภาวะ ทำาให้เกิด้ภาคีเคร่อข่ายที�มีีศักยภาพี มีีความีร้่แลัะความีเชีี�ยวชีาญ แลัะเป็็นผ้่ันำา

การเป็ลัี�ยนแป็ลังในระบบอาหารได้้อย่างเป็็นร่ป็ธ์รรมี โด้ยสี่ามีารถึจำาแนกภาคีออกเป็็น 3 ร่ป็แบบ ค่อ (1) ภาคียุทธ์ศาสี่ตร์  

(2) ภาคีร่ป็ธ์รรมีพ่ี�นที� แลัะ (3) ภาคีสี่นับสี่นุนทางด้้านวิชีาการ ส่ี่�อสี่าร แลัะบ่รณาการเม่ี�อวิเคราะห์ต้นทุนที�เป็็นจุด้แข็งซ่ึ่�งภาคี 

มีีอย่่จะพีบว่า มีีทั�งต้นทุนการเคล่ั�อนนโยบาย ต้นทุนพ่ี�นที�ป็ฏิิบัติการ แลัะต้นทุนความีร้่ 

ต้นทุนการขับเคล่ั�อนนโยบาย มีีลัักษณะการพัีฒนางานนโยบายที�น่าสี่นใจอย่่ 2 ระดั้บ ค่อ (1) ขั�นตอนการพัีฒนาข้อเสี่นอแนะ 

เชีิงนโยบาย ที�ต้องมีีการวิเคราะห์ป็ัญหาผัลักระทบจากนโยบาย สี่ร้างป็ระเด้็นทางสี่ังคมี แลัะพีัฒนาวาระทางนโยบาย แลัะ  

(2) ขั�นตอนการผัลัักดั้นเพ่ี�อให้เกิด้นโยบาย การรับรองแลัะนำาไป็ป็ฏิิบัติ รวมีถ่ึงการติด้ตามีป็ระเมิีนผัลั โด้ยปั็จจัยที�มีีผัลัต่อความีสี่ำาเร็จ 

เชิีงนโยบาย ป็ระกอบด้้วย ผ้่ันำาขับเคล่ั�อนที�มุ่ีงมัี�นมีีจิตสี่าธ์ารณะ แลัะสี่ามีารถึหาเคร่อข่ายร่วมีขับเคล่ั�อน โด้ยกระบวนการขับเคล่ั�อน 

เชี่ �อมีโยง 3 สี่่วน ค่อ ข้อมี่ลัหลัักฐานงานวิจัยที�ชีัด้เจน ทันสี่ถึานการณ์ รอบด้้าน พีร้อมีที�จะตอบสี่นองเมี่�อมีีจังหวะ 

เคร่อข่ายที�หลัากหลัายทุกระด้ับ ทั�งสี่่วนกลัางแลัะพี่�นที� แลัะจากทุกภาคสี่่วน รวมีทั�งบริบททางนโยบายต้องทำางานร่วมีกับ 

ผ้่ัรับผิัด้ชีอบหลััก มีองหาโอกาสี่ที�หน้าต่างเปิ็ด้ แลัะพีร้อมีต่อรองให้ได้้ป็ระโยชีน์ทั�งสี่องฝ่้าย

 

ต้นทุนพ่ี�นที�ป็ฏิิบัติการ ภาคีแผันอาหารเพ่ี�อสุี่ขภาวะมีีต้นทุนพ่ี�นที�ป็ฏิิบัติการ ทั�งด้้านการผัลิัตที�ยั�งย่น ตลัาด้สีี่เขียว แหล่ังให้บริการ 

อาหาร โรงพียาบาลัสีี่เขียว โรงเรียนแลัะศ่นย์พัีฒนาเด็้กเล็ักสุี่ขภาวะ เคร่อข่ายผ้่ับริโภคแลัะพีลัังพีลัเม่ีองอาหาร โด้ยแผันอาหาร 

เพ่ี�อสุี่ขภาวะ ได้้สี่นับสี่นุนให้เคร่อข่ายด้ำาเนินการพัีฒนาให้เกิด้ต้นแบบแหล่ังผัลิัต แหล่ังจำาหน่าย แลัะแหล่ังให้บริการผัักผัลัไม้ีเพ่ี�อ 

การบริโภคที�ป็ลัอด้สี่ารพิีษ/ป็ลัอด้ภัย เช่ีน ต้นแบบพ่ี�นที�แป็ลังป็ล่ักผัักส่ี่วนรวมี (สี่วนผัักชุีมีชีน) ศ่นย์การเรียนร้่การผัลิัตผัักผัลัไม้ี 

แป็ลังผััก แลัะสี่วนสี่มุีนไพีร สี่วนบำาบัด้ลัอยฟ้ัา ต้นแบบการจัด้บริการอาหารริมีบาทวิถีึ ศ่นย์เรียนร้่ความีมัี�นคงทางอาหารแลัะ 

ศ่นย์เรียนร่้เกษตรยั�งย่น ตลัาด้ต้นแบบที�ผั่้บริโภคสี่ามีารถึเข้าถึ่งพี่ชีผัักผัลัไมี้ป็ลัอด้ภัย ตลัาด้อินทรีย์ต้นแบบ โรงพียาบาลั 

อาหารป็ลัอด้ภัยต้นแบบ ฯลัฯ โด้ยเกิด้ต้นแบบต่างๆ ครอบคลุัมีกว่า 36 จังหวัด้ทั�วป็ระเทศ รวมีทั�งสิี่�นมีากกว่า 100 แห่ง แลัะ 

เป็็นศ่นย์เรียนร้่ที�สี่ามีารถึขยายผัลัต่อได้้ จำานวนกว่า 30 แห่ง รวมีทั�งติด้ตามีป็ระเมิีนผัลั/ถึอด้บทเรียน นอกจากนี�ยังเกิด้การพัีฒนา 

ต้นแบบศ่นย์พัีฒนาเด็้กเล็ัก โรงเรียน แลัะองค์กรที�มีี  การจัด้ปั็จจัยแวด้ล้ัอมีด้้านอาหารสุี่ขภาวะ เช่ีน ต้นแบบศ่นย์พัีฒนาการเด็้ก 

ที�มีีการจัด้การป็ัจจัยแวด้ลั้อมีด้้านอาหารสีุ่ขภาวะ ต้นแบบสี่ถึานป็ระกอบการที�มีีการจัด้การอาหารที�ครบคุณค่าโภชีนาการ  

ศ่นย์พัีฒนาเด็้กเล็ักแลัะโรงเรียนต้นแบบที�เป็็นแหล่ังผัลิัตแลัะให้บริการผัักแลัะผัลัไม้ีป็ลัอด้สี่ารพิีษ โรงเรียนต้นแบบที�มีีการจัด้การ 

เชิีงบ่รณาการอย่างครบวงจร ต้นแบบศ่นย์พัีฒนาเด็้กเล็ักที�ด้ำาเนินการลัด้หวานอย่างต่อเน่�อง สี่ำานักงานต้นแบบส่ี่งเสี่ริมีการบริโภค 

ผัักผัลัไม้ี ฯลัฯ จำานวนรวมีทั�งสิี่�นกว่า 670 แห่ง แลัะมีีการติด้ตามีป็ระเมิีนผัลั/ถึอด้บทเรียนเพ่ี�อการขยายผัลั 



การผลิตย่ังยืน

ตลาดสีเขียว

แหล่งให้บริการอาหาร

โรงพยาบาลสีเขียว

โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กสุขภาวะ

ผู้บริโภคและพลังพลเมืองอาหาร

181

88

40

57

237

87

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

201สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

ต้่นทุนองค์์ค์วามีร้้	ป็ระกอบด้้วย (1) องค์ความีร้่ที�เกิด้ข่�นจาก

การด้ำาเนินงานของภาคี แบ่งออกเป็็น 5 กลัุ่มี ได้้แก่ กลัุ่มี 

นมีแม่ีแลัะโภชีนาการแม่ีแลัะเด็้ก กลุ่ัมีโภชีนาการในโรงเรียน 

กลัุ่มีผั่้สี่่งอายุ กลัุ่มีลัด้บริโภคหวานแลัะลัด้บริโภคเค็มี แลัะ 

กลุ่ัมีนโยบายแลัะทั�วไป็ แลัะจัด้ความีร้่เป็็น 3 ป็ระเภท ได้้แก่ 

ร่ป็แบบ/ต้นแบบ ชีุด้ความีร่้ แลัะสี่่�อ/การรณรงค์ (2) องค ์

ความีร่้ด้้านบริหารจัด้การ ป็ัจจัยที�นำาไป็สี่่่ความีสี่ำาเร็จ ได้้แก่ 

ป็ระสี่บการณ์ของแกนนำา จุด้เริ�มีต้นได้้จากข้อเสี่นอ/ป็ัญหา 

ระดั้บชีาติหร่อจากปั็ญหาของชุีมีชีน ตั�งเป้็าหมีายชัีด้เจน เริ�มี 

ทำางานจากเล็ัก ทด้ลัอง ตกผัล่ัก จ่งขยายผัลั อ้างอิงหลัักฐาน

ทางวิชีาการแลัะใชี้ข้อมี่ลัจริง สี่่�อสี่ารง่ายแลัะชีัด้เจน มีีการ 

พีัฒนาแนวทางหร่อข้อแนะนำา ที�ชีี�ให้เห็นป็ระโยชีน์ที�สี่ังคมี 

จะได้้รับ แสี่ด้งความีสี่อด้คลั้องกับแนวนโยบายของป็ระเทศ 

รวมีทั�งการสี่ร้างความีสี่ำาเร็จเชีิงร่ป็ธ์รรมีที�ขยายผัลัต่อได้้ชี่วย 

สี่ร้างวามีมัี�นใจต่อการตัด้สิี่นใจเชิีงนโยบาย (3) องค์ความีร้่ใน

การขับเคล่ั�อนนโยบาย ในระยะ 3 ปี็ที�ผ่ัานมีา สี่ามีารถึสี่นับสี่นุน 

ให้เกิด้มีาตรการ/นโยบาย ตลัอด้จนยุทธ์ศาสี่ตร์ที�ขับเคลั่�อน 

ได้้สี่ำาเร็จกว่า 15 เร่�อง 

ค์ำานิยามเชิงปฏิิบัติ่การ
อาหารเพ่�อสุขภาวะ	(Healthy	Food	&	Nutrition) หมีายถ่ึง  

อาหารที�มีีคุณลัักษณะทางกายภาพีแลัะส่ี่วนป็ระกอบที�มีีคุณค่า 

ทางโภชีนาการ แลัะมีีความีป็ลัอด้ภัย ไม่ีส่ี่งผัลักระทบต่อสุี่ขภาพี 

แลัะเป็็นอาหาร ที�ผั่านกระบวนการผัลัิตที�คำาน่งถึ่งการหมีุน 

เวียนของทรัพียากรให้เกิด้ความีสี่มีดุ้ลัทางธ์รรมีชีาติแลัะรักษา 

ความีหลัากหลัายทางชีีวภาพี 

ภาพีแสดงพืี�นท่ี่�รูปธรรมการขั้บเค์ลื�อนงานข้องภาค่์แผนอาหารเพืี�อสุข้ภาวะ

หมีายเหตุ จากการสี่ำารวจในปี็ 2562 เฉพีาะภาคีกลุ่ัมีงานความีมัี�นคงทางอาหาร 
แลัะกลุ่ัมีงานอาหารป็ลัอด้ภัย

ระบบอาหารที�ยั�งย่น	 /102	(Sustainable	 food	 system)	หมีายถ่ึง ระบบอาหารที�ให้ความีมัี�นคงด้้านอาหารแลัะโภชีนาการแก่ 

ทุกคนในมีิติด้้านเศรษฐกิจสี่ังคมีแลัะสี่ิ�งแวด้ลั้อมีเพี่�อสี่ร้างความีมีั�นคงทางอาหารแลัะโภชีนาการสี่ำาหรับคนรุ่นต่อไป็ซึ่่�งจะไมี่ 

ลัด้ลัง หมีายความีว่า มีีกำาไรตลัอด้ (ความียั�งย่นทางเศรษฐกิจ) มีีป็ระโยชีน์ในวงกว้างสี่ำาหรับสี่ังคมี (ความียั�งย่นทางสี่ังคมี) 

แลัะมีีผัลักระทบเชิีงบวกหร่อเป็็นกลัาง ต่อสี่ภาพีแวด้ล้ัอมีทางธ์รรมีชีาติ (ความียั�งย่นด้้านสิี่�งแวด้ล้ัอมี) 

ปัจจัยแวดัลุ้่อมีด้ัานอาหารสุขภาวะ	(Food	Environment) หมีายถ่ึง คุณลัักษณะทางด้้านกายภาพี เศรษฐกิจ นโยบาย สัี่งคมี 

วัฒนธ์รรมี การสี่ร้างโอกาสี่แลัะเง่�อนไข ที�มีีผัลัต่อการเล่ัอกบริโภคอาหารแลัะเคร่�องด่้�มีของป็ระชีาชีน

/102 องค์การอาหารแลัะเกษตรแห่งสี่หป็ระชีาชีาติ (FAO)
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ค์วามีมัี�นค์งทางอาหาร	(Food	Security) หมีายถ่ึง คนทุกคนมีีความีสี่ามีารถึเข้าถ่ึงอาหารที�เพีียงพีอ ป็ลัอด้ภัยแลัะมีีโภชีนาการ 

ทั�งในทางกายภาพีแลัะเศรษฐกิจ ในการตอบสี่นองความีต้องการแลัะความีพี่งพีอใจทางอาหารของพีวกเขา เพี่�อให้เกิด้ชีีวิตที� 

ป็ระกอบด้้วยความีกระต่อร่อร้นแลัะสุี่ขภาวะ /103

พลุ่เม่ีองอาหาร	(Food	Citizenship) หมีายถ่ึง คนหร่อผ้่ัคน ที�ตระหนักถ่ึงศักยภาพี สิี่ทธิ์ บทบาทหน้าที�ในการเข้าถ่ึงแลัะบริโภค 

อาหารที�มีีสุี่ขภาวะ โด้ยสี่ร้างการเป็ลีั�ยนแป็ลังทั�งต่อตนองแลัะสัี่งคมี

ชุุมีชุนอาหาร	(Food	Community) หมีายถ่ึง พ่ี�นที�ความีสัี่มีพัีนธ์์ของผ้่ัคนที�มีีความีตระหนักแลัะนำาส่่ี่การร่วมีสี่ร้างอาหารที�ดี้ 

ทำาให้เกิด้การเข้าถ่ึงอาหารที�หลัากหลัายป็ลัอด้ภัย ทั�วถ่ึง เป็็นธ์รรมี อาทิ การพัีฒนาโรงเรียนอาหารสุี่ขภาวะ โรงพียาบาลัอำาเภอสีี่เขียว 

ตลัาด้สีี่เขียวชุีมีชีน การร่วมีผัลัักดั้นอุตสี่าหกรรมีอาหารให้มีีทางเล่ัอกเพ่ี�อสุี่ขภาพีที�มีากข่�นในราคาที�เหมีาะสี่มีเป็็นธ์รรมี เป็็นต้น

เศรษฐกิจอาหาร	(Food	Economy)	หมีายถ่ึง ร่ป็แบบการป็ระกอบการอาหารที�ดี้ต่อสุี่ขภาพี โด้ยมุ่ีงใช้ีทรัพียากรอย่างบ่รณาการ 

ขององค์กรต่างๆ ในพ่ี�นที� โด้ยควรได้้รับการหนุนเสี่ริมีจากมีาตรการหร่อนโยบายของท้องถิึ�นแลัะภาครัฐ (Incentive structure)   

ค์วามีรอบร้้ดั้านอาหาร	 (Food	 Literacy) หมีายถึ่ง ความีคิด้อ่านเกี�ยวกับอาหารในทุกมีิติ ทั�งความีร่้จากผั่้เชีี�ยวชีาญ 

ในเร่�องความีมัี�นคงอาหาร อาหารป็ลัอด้ภัย โภชีนาการ รวมีทั�งความีร้่จากภ่มิีปั็ญญาพ่ี�นบ้านที�นำาไป็ส่่ี่การเป็ลีั�ยนแป็ลังพีฤติกรรมี 

อาหารที�ดี้ต่อสุี่ขภาพี ตั�งแต่การเล่ัอก การเตรียมี การป็รุง การกิน มีีการเข้าถ่ึงข้อม่ีลัที�ช่ีวยในการคิด้วิเคราะห์ตัด้สิี่นใจ ลังม่ีอป็ฏิิบัติ 

บอกต่อ ขยายผัลั

เค์ร่อข�ายคุ้์มีค์รองทางสังค์มี หมีายถ่ึง เคร่อข่ายคุ้มีครองทางสัี่งคมีเร่�องอาหาร การเช่ี�อมีโยงของกลุ่ัมีของคนหร่อกลุ่ัมีองค์กรที�

มีีบทบาทในการสี่ร้างความีมัี�นคงทางอาหารในช่ีวงสี่ถึานการณ์ป็กติแลัะสี่ถึานการณ์วิกฤต เช่ีน โรคโควิด้–19

ค์นอดัอยากหิวโหย หมีายถึ่ง ผั่้คนหร่อกลัุ่มีคนที�ได้้รับผัลักระทบจากภาวะวิกฤตความีมีั�นคงทางอาหารเชี่น กลัุ่มีคนยากจน 

คนถึ่กลัด้ค่าจ้างหร่อถึ่กเลัิกจ้าง ผั่้ป็ระกอบอาชีีพีอิสี่ระที�ไมี่สี่ามีารถึขายสี่ินค้าได้้เน่�องจากคำาสี่ั�งป็ิด้ห้างสี่รรพีสี่ินค้า ตลัาด้นัด้ 

หร่อมีีการสัี่�งซ่ึ่�อสิี่นค้าสี่ด้ลัง เป็็นต้น

/103 นิยามีในการป็ระชุีมีสุี่ด้ยอด้อาหารโลัก (The World Food Summit) ปี็ ค.ศ. 1996 ขณะที�องค์การอาหารแลัะเกษตรแห่งสี่หป็ระชีาชีาติ (FAO) (CFS, 2005) 
 เสี่นอแนวคิด้ความีมัี�นคงทางอาหารออกเป็็น 4 มิีติ ค่อ 
 1. ความีพีอเพีียง (Availability) ของป็ริมีาณอาหารที�มีีคุณภาพีทอย่างเหมีาะสี่มี ซ่ึ่�งอาจได้้มีาจากการผัลิัตภายในป็ระเทศหร่อการนำาเข้า รวมีถ่ึงความีช่ีวยเหล่ัอทางอาหารจาก
  หน่วยงานต่างๆ  
 2. การเข้าถ่ึง (Accessibility) ทรัพียากรที�เพีียงพีอของบุคคลัเพ่ี�อให้ได้้อาหารในป็ริมีาณที�เหมีาะสี่มีแลัะมีีคุณค่าทางโภชีนาการ รวมีถ่ึงบริบททางกฎหมีาย การเม่ีอง เศรษฐกิจแลัะ
  สัี่งคมีของชุีมีชีนที�บุคคลัอาศัยอย่่ ตลัอด้จนสิี่ทธิ์ตามีป็ระเพีณี เช่ีน การเข้าถ่ึงทรัพียากรส่ี่วนรวมีของชุีมีชีน เป็็นต้น 
 3. การใช้ีป็ระโยชีน์ (Utilization) ด้้านอาหารผ่ัานอาหารที�เพีียงพีอ การรักษาสุี่ขภาพีแลัะสุี่ขอนามัีย เพ่ี�อที�จะเข้าถ่ึงภาวะความีเป็็นอย่่ที�ดี้ทางโภชีนาการ 
 4. เสี่ถีึยรภาพี (Stability) ทางอาหาร ป็ระชีาชีน ครัวเร่อนแลัะบุคคลัจะต้องเข้าถ่ึงอาหารที�เพีียงพีอตลัอด้เวลัา ไม่ีเสีี่�ยงต่อการเข้าถ่ึงอาหารอันเป็็นผัลัมีาจากวิกฤตที�เกิด้ข่�น
  อย่างกะทันหัน (เช่ีน วิกฤตทางทางเศรษฐกิจหร่อสี่ภาพีภ่มิีอากาศ) หร่อเหตุการณ์ที�เป็็นไป็ตามีวงจร (เช่ีน ภาวะความีไม่ีมัี�นคงทางอาหารตามีฤด่้กาลั) 

 จากนิยามีความีมัี�นคงทางอาหารเบ่�องต้นจะพีบว่า เป็็นแนวคิด้ที�สัี่มีพัีนธ์์กับโภชีนาการ อาหารป็ลัอด้ภัย ความียากจน การพัีฒนาแลัะนโยบายจากหน่วยงานต่างๆ
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จุดเน้นข้องแผน

การจัด้ทำาแผันการด้ำาเนินงานป็ระจำาปี็ พี.ศ.2565 ของแผันอาหารเพ่ี�อสุี่ขภาวะ วางอย่่บนหลัักการที�สี่ำาคัญ ค่อ (1) ย่ด้ทิศทาง 

แลัะเป้็าหมีาย ระยะ 10 ปี็ (พี.ศ. 2565-2574) ของ สี่สี่สี่. (2) ย่ด้แนวนโยบาย ยุทธ์ศาสี่ตร์ แลัะสี่ถึานการณ์ภาพีรวมีของป็ระเทศ 

แลัะทำางานเชิีงรุกเตรียมีพีร้อมีรองรับกับสี่ถึานการณ์สุี่ขภาพี เช่ีน การสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีเพ่ี�อป้็องกันการแพีร่ระบาด้ของโรคอุบัติ

ใหม่ี (3) มุ่ีงแสี่วงหาปั็จจัยการขยายผัลัเชิีงยุทธ์ศาสี่ตร์ (Multiplier effect) เพ่ี�อสี่ร้างผัลัลััพีธ์์ด้้านการบริโภคอาหารเพ่ี�อสุี่ขภาพี

อย่างก้าวกระโด้ด้ เกิด้ความีต่อเน่�องแลัะยั�งย่น (4) คำาน่งการลัด้ความีเหล่ั�อมีลัำ�าของป็ระชีากรกลุ่ัมีเป้็าหมีาย สัี่งคมี แลัะสิี่�งแวด้ล้ัอมี 

รวมีถ่ึงบริบททางศาสี่นา วัฒนธ์รรมี ชุีมีชีน หร่อท้องถิึ�น แลัะ (5) เน้นการส่ี่งเสี่ริมีความีเข้มีแข็งภาคีเคร่อข่ายเพ่ี�อสี่ร้างนวัตกรรมี 

ใหม่ีในการสี่ร้างเสี่ริมีวิถีึการบริโภคอาหารเพ่ี�อสุี่ขภาวะ โด้ยจุด้เน้นของแผัน แบ่งออกเป็็น 5 ด้้าน ดั้งนี�

1.	 เชุ่�อมีโยงระบบการผลิุ่ต่อาหารที�ยั�งย่นส้�ผ้้บริโภค์ โด้ย สี่สี่สี่. ร่วมีกับหน่วยงานภาคียุทธ์ศาสี่ตร์ร่วมีป็ระสี่านการทำางานเชิีงรุก 

 เพี่�อผัลัักด้ันป็ระเด้็นระบบอาหารที�ยั�งย่นให้เป็็นป็ระเด้็นสี่าธ์ารณะ ให้เกิด้การขับเคลั่�อนป็ฏิิบัติการในระด้ับป็ระเทศ แลัะ 

 สี่นับสี่นุนการเพิี�มีสัี่ด้ส่ี่วนของพ่ี�นที�การผัลิัตอาหารที�ยั�งย่น การป็รับเป็ลีั�ยนวิถีึการผัลิัตของเกษตรกรจากการผัลิัตเชิีงเดี้�ยวส่่ี่ 

 เกษตรกรรมียั�งย่น รวมีทั�งบ่รณาการพ่ี�นที�ยุทธ์ศาสี่ตร์การด้ำาเนินงานของแผันอาหารเพ่ี�อสุี่ขภาวะไป็ส่่ี่การยกระดั้บการจัด้การ 

 ตนเองให้เกิด้ระบบอาหาร  ที�ยั�งย่น ที�คำาน่งถ่ึงมิีติทางด้้านสุี่ขภาพี สัี่งคมี แลัะสิี่�งแวด้ล้ัอมี

2.	 ส�งเสริมีทักษะแลุ่ะค์วามีเข้มีแข็งของประชุาชุนเพ่�อให้เกิดัค์วามีรอบร้้ด้ัานสุขภาพ โด้ยการพัีฒนาศักยภาพีแกนนำา แลัะ 

 กระบวนการส่ี่�อสี่ารที�มีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพี สี่ามีารถึสี่ร้างความีร้่ ความีเข้าใจ ค่านิยมี ทัศนคติ แลัะจิตสี่ำาน่กด้้านการบริโภคอาหาร 

 เพ่ี�อสุี่ขภาวะที�เหมีาะสี่มีกับป็ระชีาชีนแต่ลัะช่ีวงวัย/พ่ี�นที�/องค์กร สี่อด้คล้ัองกับบริบททางสัี่งคมี แลัะวัฒนธ์รรมีอาหาร มุ่ีงเน้น 

 การป็ระสี่านความีร่วมีม่ีอกับหน่วยงานเจ้าภาพีหลัักทั�งในระดั้บชีาติแลัะระดั้บพ่ี�นที�เพ่ี�อสี่ร้างการรับร้่แลัะการเข้าถ่ึงในวงกว้าง  

 รวมีทั�งสี่่งเสี่ริมีระบบเฝ้้าระวังแลัะคุ้มีครองผั่้บริโภคด้้านคุณภาพีแลัะความีป็ลัอด้ภัยของอาหารเพี่�อสี่่�อสี่ารผัลักระทบ แลัะ 

 ทำาให้ป็ระชีาชีนเท่าทันต่อสี่ถึานการณ์ด้้านอาหาร

3.	 ส�งเสริมีนวัต่กรรมีแลุ่ะเทค์โนโลุ่ยีเพ่�อสร้างสมีรรถนะของผ้้ผลิุ่ต่	 ผ้้ประกอบการ	แลุ่ะผ้้บริโภค์ให้เท�าทันต่�อสถานการณ์ด้ัาน 

	 อาหาร โด้ยการขยายความีร่วมีม่ีอกับภาคีเคร่อข่ายอาหารในกลุ่ัมีคนรุ่นใหม่ี ผ้่ัป็ระกอบกิจการเพ่ี�อสัี่งคมี หร่อนักพัีฒนาที�มีี 

 ความีเชีี�ยวชีาญทางด้้านเทคโนโลัยีดิ้จิทัลัเพ่ี�อการจัด้การข้อม่ีลั การวางแผันการผัลิัตที�ตอบสี่นองความีต้องการของผ้่ับริโภค  

 แลัะเพิี�มีป็ระสิี่ทธิ์ภาพีด้้านการกระจายอาหารในระดั้บครัวเร่อนแลัะชุีมีชีนเกิด้ห่วงโซ่ึ่อาหารที�สัี่�นลัง โด้ยใช้ีเศรษฐกิจอาหาร 

 ชุีมีชีนเป็็นปั็จจัยนำาเพ่ี�อสี่ร้างความีมัี�นใจแลัะแรงจ่งใจในกลุ่ัมีผ้่ัผัลิัต เช่ี�อมีโยงส่่ี่การจัด้การอาหารชุีมีชีนมีากข่�น

4.	 ส�งเสริมีให้เกิดัค์วามีมัี�นค์งทางอาหารในกลุุ่�มีเปราะบาง สี่นับสี่นุนวิถีึการผัลิัตเพ่ี�อการพ่ี�งพีาตนเองในระดั้บครัวเร่อนแลัะชุีมีชีน  

 พัีฒนาระบบตลัาด้ชุีมีชีน หร่อช่ีองทางการตลัาด้ที�หลัากหลัายเพ่ี�อการเข้าถ่ึงอาหารที�มีีคุณภาพีแลัะป็ลัอด้ภัยของป็ระชีาชีน 

 กลุ่ัมีเป็ราะบาง ขยายผัลัโมีเด้ลั/นวัตกรรมีต้นแบบด้้านการแบ่งปั็นอาหาร การกระจายอาหาร หร่อระบบการขนส่ี่งอาหาร 

 ในร่ป็ออนไลัน์เพ่ี�อสี่ร้างการเข้าถ่ึงอาหารเพิี�มีมีากข่�น รวมีทั�งการผัลัักดั้นแลัะขับเคล่ั�อนนโยบายสี่าธ์ารณะหร่อมีาตรการของ 

 ภาครัฐในการสี่นับสี่นุนความีมีั�นคงทางอาหารในภาวะวิกฤตให้เกิด้ผัลัสี่ำาเร็จเพี่�อการจัด้การเชีิงโครงสี่ร้างแลัะบ่รณาการ 

 ทรัพียากรจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้องร่วมีแก้ไขปั็ญหาดั้งกล่ัาวโด้ยเร็ว

5.	 สร้างกระบวนการมีีส�วนร�วมีเพ่�อนำาไปส้�การบ้รณาการภาคี์เค์ร่อข�ายนำาส้�การยกระดัับทางด้ัานนโยบาย โด้ยสี่ร้างกระบวนการ 

 มีีส่ี่วนร่วมีระหว่างภาคีเคร่อข่าย ป็ระมีวลัต้นทุน ศักยภาพี โอกาสี่ ความีท้าทาย แลัะป็ระเด็้นทางสัี่งคมีเพ่ี�อวิเคราะห์แนวทาง 

 การทำางานเชิีงรุกเพ่ี�อยกระดั้บการทำางานด้้านอาหารเพ่ี�อสุี่ขภาวะไป็ส่ี่่การขับเคล่ั�อนนโยบายสี่าธ์ารณะ เกิด้เจ้าภาพีร่วมีใน 

 การขับเคล่ั�อนงานด้้านอาหารเพ่ี�อสุี่ขภาวะ ระหว่าง สี่สี่สี่. ภาคีเคร่อข่าย แลัะหน่วยงานหลััก
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เป้าหมายการดำาเนินงาน  

ตั่วช่�วัดหลัก 

1

3

5

2

4

เกิดกระบวนการพัีฒนาองค์์กร/ชุมชนท่ี่�ส�งเสริมี
คว่ามีรอบรู้ด้าน้อาห้ารเพ่ื่�อส่ขภาว่ะ อย�างน้้อย

เกิดกระบวนการพัีฒนากลไก/นวัต่กรรม/รูปแบบ/
เค์รื�องมือ ท่ี่�สนั้บสน่้น้การเข้าถึึงอาห้าร
ของกลุ่่�มีเปราะบางใน้ภาว่ะวิ่กฤต/สร้างการ
เข้าถึึงอาห้ารเพ่ื่�อส่ขภาว่ะของประชาชน้ใน้ช่มีชน้ 
อย�างน้้อย

เกิดกระบวนการพัีฒนานโยบายสาธารณ์ะ ใน้ระดับท้ี่องถิึ�น้/ระดับองค์กร/ระดับชาติ 
เพ่ื่�อส�งเสริมีการบริโภคอาห้ารเพ่ื่�อส่ขภาว่ะ/ปกป้องระบบอาห้ารท่ี่�ยั�งย่น้ อย�างน้้อย 

เกิดการพัีฒนาองค์์กรต้่นแบบและพัีฒนานโยบาย 
ใน้ศูึน้ย์เด็กเล็ุ่ก/โรงเร่ยน้/โรงพื่ยาบาลุ่/
สถึาน้ประกอบการ/เคร่อข�ายเกษตรกร/
วิ่สาห้กิจัช่มีชน้ ให้้ม่ีระบบอาห้ารเพ่ื่�อส่ขภาว่ะ
อย�างครบว่งจัร อย�างน้้อย

เกิดข้้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ื่�อพัื่ฒน้าเคร่อข�าย
ผู้ประกอบการ/โมีเดลุ่ที่างธ่รกิจัอาห้ารเพ่ื่�อส่ขภาว่ะ/
ระบบอาห้ารท่ี่�ยั�งย่น้ อย�างน้้อย

3 แห่ง
3 แห่ง

1 เรื�อง4 กรณ่์

2 เรื�อง

ตั่วช่�วัดร่วม
1. เกิด้กลัไกบริหารจัด้การกลัางเพ่ี�อพัีฒนาชุีด้ความีร้่ เคร่�องม่ีอสี่นับสี่นุนการด้ำาเนินงาน บริหารจัด้การเคร่อข่าย สี่ำาหรับการ 

 ส่ี่งเสี่ริมีการมีีวิถีึชีีวิตสุี่ขภาวะทั�ง 4 มิีติ แลัะสี่นับสี่นุนการทำางานเชิีงพ่ี�นที� องค์กร กลุ่ัมีป็ระชีากร แลัะระบบบริการสุี่ขภาพี

2. เกิด้ชุีด้ความีร้่ เคร่�องม่ีอสี่นับสี่นุนการด้ำาเนินงาน บริหารจัด้การเคร่อข่ายเพ่ี�อสี่นับสี่นุการกระจายโอกาสี่ในระดั้บพ่ี�นที�ผ่ัาน 

 โครงการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีที�มุ่ีงผัลัลััพีธ์์การป็รับเป็ลีั�ยนพีฤติกรรมีสุี่ขภาวะ (Healthy lifestyle)

วัต่ถุประสงค์์

1. เพี่�อสี่นับสี่นุนป็ัจจัยหนุนเสี่รมิีทั�งระด้ับบุคคลั กลัุ่มีคน แลัะองค์กร ให้เข้าถึ่งการบริโภคอาหาร เพี่�อสีุ่ขภาวะ ด้้วยระบบ 

 อาหารยั�งย่น  

2. เพี่�อสี่่งเสี่ริมีระบบตลัาด้ชีุมีชีนเพี่�อการกระจายอาหารที�หลัากหลัาย แลัะสี่ร้างความีมีั�นคงทางอาหารทั�งในระด้ับครัวเร่อน 

 แลัะชุีมีชีน
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3. เพี่�อขับเคลั่�อนนโยบายสี่าธ์ารณะด้้านอาหารเพี่�อสีุ่ขภาวะจากต้นทุนการด้ำาเนินงานของภาคีเคร่อข่าย พีร้อมีใชี้การรณรงค์ 

 ส่ี่�อสี่าร เพ่ี�อขับเคล่ั�อนให้เกิด้การเป็ลีั�ยนแป็ลังพีฤติกรรมีสุี่ขภาพี

แนวที่างการดำาเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย 
• กลุ่ัมีเป็ราะบาง/อด้อยากหิวโหย ที�ได้้รับผัลักระทบมีาจากสี่ถึาการณ์ระบาด้ของโรคโควิด้-19 ได้้แก่ ทารกแรกเกิด้ กลุ่ัมีเด็้ก 

 ด้้อยโอกาสี่ กลุ่ัมีคนจนเม่ีอง กลุ่ัมีชุีมีชีนแออัด้ กลุ่ัมีแรงงานนอกระบบ กลุ่ัมีคนตกงานแลัะไม่ีมีีรายได้้ กลุ่ัมีชีาติพัีนธ์ุ์ เป็็นต้น

• กลุ่ัมีทารกแลัะเด็้กเล็ัก

• กลุ่ัมีเด็้กแลัะเยาวชีน

• กลุ่ัมีวัยทำางาน

• กลุ่ัมีผ้่ัส่ี่งอายุ

 

ข้อบเข้ต่การดำาเนินงาน
แผันอาหารเพ่ี�อสุี่ขภาวะ มุ่ีงเน้นการด้ำาเนินเพ่ี�อตอบสี่นองต่อการบรรลุัเป้็าหมีายการเพิี�มีสัี่ด้ส่ี่วน การบริโภคอาหารเพ่ี�อสุี่ขภาพี 

ตามีทิศทางแลัะเป้็าหมีาย ระยะ 10 ปี็ของ สี่สี่สี่. โด้ยมีีจุด้ป็ระสี่งค์เพ่ี�อสี่ร้างผัลัลััพีธ์์ทางสุี่ขภาพีที�ดี้ให้แก่ป็ระชีาชีน แลัะได้้กำาหนด้ 

ขอบเขตการด้ำาเนินงานที�สี่ำาคัญไว้ ดั้งนี�

1.	 การเพิ�มีสัดัส�วนประชุาชุนที�มีีภาวะสุขภาพแลุ่ะโภชุนาการสมีดุัลุ่ ปั็จจุบันป็ระชีาชีนยังมีีภาวะขาด้สี่ารอาหารเป็็นจำานวน

มีาก แต่อีกด้้านหน่�งกลัับมีีแนวโน้มีภาวะโภชีนาการเกินที�มีากข่�น รวมีถ่ึงการเกิด้โรคไม่ีติด้ต่อเร่�อรังที�เป็็นผัลัจากพีฤติกรรมีการ

บริโภคที�ไม่ีถ่ึกต้อง เป็็นหน่�งในปั็ญหาสุี่ขภาพีในปั็จจุบันที�มีีแนวโน้มีทวีความีรุนแรงมีากข่�นในอนาคต เช่ีน ภาวะอ้วน เบาหวาน 

ความีดั้นโลัหิตส่ี่ง แมีทาบอลิัซ่ึ่มีซิึ่นโด้รมี เป็็นต้น

2.	 การเสริมีสร้างค์ุณภาพแลุ่ะค์วามีปลุ่อดัภัยทางอาหาร สี่าเหตุสี่่วนใหญ่ของการเจ็บป็่วยจากการบริโภคอาหารว่าเกดิ้จาก

อาหารที�ป็นเป็้�อนเชี่�อจุลัินทรีย์แลัะสี่ารเคมีี ซึ่่�งนอกจากจะสี่่งผัลักระทบโด้ยตรงต่อสีุ่ขภาพีของผั่้บริโภคแลั้วยังสี่่งผัลัต่อ 

งบป็ระมีาณแลัะเศรษฐกิจของป็ระเทศ พีบการป็นเป้็�อนของสี่ารอันตรายในผัลิัตภัณฑ์์ทั�งโด้ยตั�งใจแลัะไม่ีตั�งใจ เช่ีน การตกค้าง 

ของสี่ารเคมีีป้็องกันแลัะกำาจัด้ศัตร่พ่ีชี แลัะยาในเน่�อสัี่ตว์ การป็นเป้็�อนของสี่ารพิีษจากเช่ี�อรา รวมีถ่ึงพีบอาหารที�มีีคุณภาพีไม่ีตรง 

ตามีมีาตรฐาน เป็็นต้น

3.	 การเสริมีสร้างค์วามีมัี�นค์งทางอาหาร ความีมัี�นคงทางอาหาร นับว่าเป็็นสี่ถึานการณ์ที�ทุกคนในทุกเวลัาสี่ามีารถึเข้าถ่ึงอาหาร 

ได้้ทั�งด้้านกายภาพี สัี่งคมี เศรษฐกิจ อย่างเพีียงพีอ ป็ลัอด้ภัย มีีคุณค่าทางโภชีนาการแลัะตรงกับความีพ่ีงพีอใจของตนเองเพ่ี�อ 

การมีีสีุ่ขภาพีที�ด้ี โด้ยความีมีั�นคงทางอาหารจะต้องมีีองค์ป็ระกอบสี่ำาคัญ 4 ป็ระการ ได้้แก่ การมีีอาหารเพีียงพีอ (Food  

Availability) การเข้าถ่ึงอาหาร (Food Access) การใช้ีป็ระโยชีน์จากอาหาร (Food Utilization) แลัะการมีีเสี่ถีึยรภาพีด้้านอาหาร 

(Food Stability) ดั้งนั�น หากยังไม่ีมีีการบริหารจัด้การด้้านการเกษตรแลัะอาหารที�ดี้แลัะยั�งย่น จ่งมีีแนวโน้มีว่าในอนาคตอาจ 

เผัชิีญกับปั็ญหาความีไม่ีมัี�นคงทางอาหารโด้ยเฉพีาะความีเหล่ั�อมีลัำ�าทางอาหารในกลุ่ัมีป็ระชีาชีนที�อาศัยอย่่ในพ่ี�นที�ชีนบทห่างไกลั 

ความีเจริญแลัะป็ระชีาชีนที�มีีฐานะยากจน



ประชาชนมีสุขภาวะทางอาหารและลดการเจ็บป่วยจากโรค NCDsเป้าหมาย 10 ปี

ความม่ันคงทางอาหาร-อาหารปลอดภัย-โภชนาการ

การกระจายและการตลาดอาหาร

กลไกสนับสนุนการบูรณาการ ระบบข้อมูลติดตามความก้าวหน้า ความเส่ียง การส่ือสารเชิงยุทธศาสตร์ การขยายผล/พัฒนาความร่วมมือ วิชาการและการจัดการความรู้

Food Environment : สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่ออาหารเพ่ือสุขภาวะ Food Literacy : สร้างความรอบรู้ด้านอาหารเพ่ือสุขภาวะ เกิดพลเมืองอาหารและชุมชนอาหาร
Food Economy/Social Protection : สนับสนุนเศรษฐกิจอาหารชุมชนและเครือข่ายคุ้มครองทางสังคม Food Policy Advocacy : ส่งเสริมขับเคล่ือนนโยบายและกฎหมาย

การผลิต การบริโภค

ประชาชนบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ ภายใต้ระบบอาหารท่ีย่ังยืนเป้าหมาย 3 ปี

• สนับสนุนต้นแบบแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย/
 เกษตรอินทรีย์
• ส่งเสริมระบบการผลิตท่ีย่ังยืนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
• ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ
• ยกเลิก/จํากัดการใช้สารเคมีท่ีส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาวะ
• สนับสนุนการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีดีต่อสุขภาพ

• ส่งเสริมซ่องทาง/กลไกกระจายอาหารสุขภาวะท่ีหลากหลาย
 และเข้าถึงได้ง่าย
• ควบคุมการตลาดอาหารท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพ 
 (unhealthy diets)
• สนับสนุนเศรษฐกิจอาหาร เช่ือมโยงผลผลิตอินทรีย์สู่ผู้บริโภค
• หนุนเสริมตลาดเขียว/ตลาดชุมชน/ ตลาดเชิงสถาบัน
• กําหนดกติกา ข้อตกลงในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิด
 ระบบอาหารเพ่ือสุขภาวะ

• พัฒนาทักษะการบริโคอาหารเพ่ือสุขภาวะ
• ส่ือสารความรอบรู้การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ
• สร้างจิตสํานึกสุขภาวะ
• สนับสนุนการขับเคล่ือนพลเมืองอาหาร 

ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน
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ยุที่ธศูาสต่ร์การดำาเนินงาน
ยุทธศาสต่ร์ที�	1	สร้างค์วามีรอบร้้ด้ัานอาหารเพ่�อสุขภาวะ	เกิดัพลุ่เม่ีองอาหารแลุ่ะชุุมีชุนอาหาร	โด้ยส่ี่งเสี่ริมีการป็รับพีฤติกรรมี 

ด้้านการบริโภคอาหารเพี่�อสีุ่ขภาพี ลัด้หวานมีันเค็มี ในป็ระชีาชีนทุกชี่วงวัยเพี่�อป็้องกันแลัะควบคมุีโรคไมี่ติด้ต่อเร่�อรัง สี่่�อสี่าร 

รณรงค์เพ่ี�อสี่ร้างความีรอบร้่ด้้านการบริโภคอาหารเพ่ี�อสุี่ขภาวะ ที�นำาไป็ส่่ี่การเป็็นพีลัเม่ีองอาหารที�ตระหนักถ่ึงศักยภาพี สิี่ทธิ์ แลัะ 

บทบาทหน้าที�ในการเข้าถ่ึงแลัะบริโภคอาหารสุี่ขภาวะ โด้ยสี่ร้างการเป็ลีั�ยนแป็ลังทั�งต่อตนองแลัะสัี่งคมี

ยุทธศาสต่ร์ที�	 2	 สร้างสภาพแวดัลุ้่อมีอาหารที�เอ่�อต่�อการบริโภค์อาหารเพ่�อสุขภาวะ โด้ยบ่รณาการสี่านเสี่ริมีพีลัังองค์กรชุีมีชีน 

แลัะภาคีเคร่อข่ายเพ่ี�อร่วมีขับเคล่ั�อนระบบอาหารที�ยั�งย่น สี่นับสี่นุนระบบการบริหารจัด้การอาหารแลัะโภชีนาการอย่างครบวงจร 

เพ่ี�อการแบ่งปั็น พ่ี�งพีาตนเอง สี่ร้างวิถีึการบริโภคอาหารเพ่ี�อสุี่ขภาวะ รวมีทั�งการพัีฒนามีาตรการหร่อแนวทางเพ่ี�อการควบคุมี 

ปั็จจัยเสีี่�ยงด้้านการบริโภคอาหารเพ่ี�อสุี่ขภาวะ ที�สัี่มีพัีนธ์์กับพีฤติกรรมีการบริโภคที�ส่ี่งผัลัเสีี่ยต่อสุี่ขภาพีทั�งเชิีงป็ริมีาณ คุณภาพี 

แลัะความีหลัากหลัาย เพ่ี�อการมีีสุี่ขภาวะที�ดี้ของป็ระชีาชีนทุกช่ีวงวัย ลัด้การเจ็บป่็วยจากการเกิด้โรคไม่ีติด้ต่อเร่�อรัง

ยุทธศาสต่ร์ที�	3	ส�งเสริมีระบบเศรษฐกิจอาหารชุุมีชุนแลุ่ะเค์ร่อข�ายคุ้์มีค์รองทางสังค์มี	มุ่ีงสี่ร้างความีเข้มีแข็งต่อกระบวนการ 

ผัลิัตอาหารในระดั้บครัวเร่อน ชุีมีชีน แลัะอุตสี่าหกรรมีอาหารด้้วยระบบอาหาร  ที�ยั�งย่นเพ่ี�อสี่ร้างความีเช่ี�อมีโยงผัลัผัลิัตอาหาร 

เพ่ี�อสุี่ขภาวะจากเกษตรกรส่่ี่ผ้่ับริโภคอย่างเป็็นร่ป็ธ์รรมีทั�งในภาวะวิกฤตแลัะภาวะป็กติ รวมีทั�งขยายผัลัจากโมีเด้ลั นวัตกรรมีแลัะ 

องค์ความีร่จ้ากภาคีเครอ่ข่ายด้้านการผัลัิต การกระจาย/แบ่งป็ัน การป็รุงป็ระกอบอาหารเพี่�อการเข้าถึง่อาหารป็ลัอด้ภัยแลัะมีี 

คุณค่าทางโภชีนาการ โด้ยให้ความีสี่ำาคัญกับกลุ่ัมีเป็ราะบางที�ได้้รับผัลักระทบจากภาวะวิกฤตด้้านความีมัี�นคงทางอาหาร อาหาร 

ป็ลัอด้ภัย แลัะโภชีนาการ 

ยุทธศาสต่ร์ที�	4	ส�งเสริมีการขับเค์ลุ่่�อนนโยบายแลุ่ะกฎหมีาย โด้ยพัีฒนาองค์ความีร้่ นวัตกรรมี งานวิชีาการ งานศ่กษาวิจัยแลัะ 

พัีฒนา ที�เกี�ยวข้องกับการส่ี่งเสี่ริมีการบริโภคอาหารเพ่ี�อสุี่ขภาวะ พัีฒนาเป็็นข้อเสี่นอแนะเชิีงนโยบายส่่ี่การผัลัักดั้นแลัะขับเคล่ั�อน 

นโยบายสี่าธ์ารณะด้้านการบริโภคอาหารเพ่ี�อสุี่ขภาพีแลัะป็กป้็องระบบอาหารที�ยั�งย่นภายใต้กลัยุทธ์์การส่ี่�อสี่ารที�มีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพี

กรอบแนวคิ์ดยุที่ธศูาสต่ร์แผนอาหารเพืี�อสุข้ภาวะ (Conceptual framework) 
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กรอบแนวคิด้เชีิงยุทธ์ศาสี่ตร์แผันอาหารเพี่�อสีุ่ขภาวะ (Conceptual framework) มีียุทธ์ศาสี่ตร์สี่ำาคัญ 4 ป็ระการ ได้้แก่  

1) สี่ร้างความีรอบร้่ด้้านอาหารเพ่ี�อสุี่ขภาวะ เกิด้พีลัเม่ีองอาหารแลัะชุีมีชีนอาหาร 2) สี่ร้างสี่ภาพีแวด้ล้ัอมีที�เอ่�อต่อการบริโภคอาหาร 

เพ่ี�อสุี่ขภาวะ 3) ส่ี่งเสี่ริมีระบบเศรษฐกิจอาหารชุีมีชีนแลัะเคร่อข่ายคุ้มีครองทางสัี่งคมี แลัะ 4) ส่ี่งเสี่ริมีการขับเคล่ั�อนนโยบายแลัะ 

กฎหมีาย ทั�งนี�มีีระบบแลัะกลัไกสี่นับสี่นุนที�สี่ำาคัญ ค่อ กลัไกสี่นับสี่นุนการบ่รณาการ ระบบข้อม่ีลัติด้ตามีความีก้าวหน้า/ความีเสีี่�ยง 

การส่ี่�อสี่ารเชิีงยุทธ์ศาสี่ตร์/กลัไกร่วมีค่่ขนาน การขยายผัลั/พัีฒนาความีร่วมีม่ีอ การจัด้การความีร้่ โด้ยมีีแนวคิด้ “การสี่ร้างพีลัเม่ีอง 

อาหารแลัะชุีมีชีนอาหาร” เป็็นแนวคิด้สี่ำาคัญในขับเคล่ั�อนแลัะการด้ำาเนินงาน 

แนวที่างการขั้บเค์ลื�อนยุที่ธศูาสต่ร์ข้องแผนอาหารเพืี�อสุข้ภาวะ ประจำาปี พี.ศู. 2565 
การขับเคลั่�อนยุทธ์ศาสี่ตร์ของแผันอาหารเพี่�อสีุ่ขภาวะ มีีจุด้มีุ่งหมีายสี่ำาคัญต่อการบรรลัุเป็้าหมีายการเพีิ�มีสี่ัด้สี่่วนการบริโภค 

อาหารเพี่�อสีุ่ขภาพี โด้ยสี่่งเสี่ริมีพีฤติกรรมีระด้ับบุคคลั แลัะสี่ิ�งแวด้ลั้อมีที�เอ่�อต่อการบริโภคอาหารเพี่�อสีุ่ขภาวะ เพี่�อสี่ร้างการ 

เป็ลัี�ยนแป็ลังป็ัจจัยกำาหนด้สีุ่ขภาพีที�เกี�ยวข้อง ค่อ ภาวะโภชีนาการที�เหมีาะสี่มีตามีวัย คุณภาพีแลัะความีป็ลัอด้ภัยของอาหาร 

แลัะความีมัี�นคงทางอาหาร  

1. สร้างคว่ามีรอบรู้ด้าน้อาห้ารเพ่ื่�อส่ขภาว่ะใน้กลุ่่�มีเป้าห้มีายตามีบริบที่ของช�ว่งวั่ย/พ่ื่�น้ท่ี่�/องค์กร ท่ี่�สอดคลุ้่องกับ
 วิ่ถ่ึช่วิ่ต สังคมี แลุ่ะวั่ฒน้ธรรมีอาห้าร เพ่ื่�อส�งเสริมีการปรับพื่ฤติกรรมี การบริโภคอาห้ารเพ่ื่�อส่ขภาว่ะ 
 ลุ่ดการบริโภคอาห้ารท่ี่�ส�งผลุ่เส่ยต�อส่ขภาพื่ อาห้ารท่ี่�ไมี�ปลุ่อดภัย แลุ่ะอาห้ารห้ว่าน้มัีน้เค็มี โดยที่ำางาน้กับภาค่ห้ลัุ่ก
 ใน้ระดับพ่ื่�น้ท่ี่� ได้แก� บ่คลุ่ากรสาธารณส่ข นั้กวิ่ชาการ ฯลุ่ฯ 
2. การส่�อสารเพ่ื่�อปรับเปลุ่่�ยน้ทัี่ศึน้คติของพื่�อแมี� ผู้ปกครอง แลุ่ะ ผู้ม่ีส�ว่น้เก่�ยว่ข้องกับการดูแลุ่เด็ก เพ่ื่�อให้้เกิดคว่ามีรู้
 ท่ี่�ถูึกต้องเก่�ยว่กับการเลุ่่�ยงลูุ่กด้ว่ยน้มีแมี�/อาห้ารตามีวั่ย การบริโภคอาห้ารท่ี่�ปลุ่อดภัย ม่ีค่ณค�าที่างโภชน้าการ 
 ลุ่ดห้ว่าน้มัีน้เค็มี แลุ่ะเกิดเป็น้วิ่ถ่ึ ค�านิ้ยมี แลุ่ะวั่ฒน้ธรรมีของสังคมีไที่ย 
3. การพัื่ฒน้าองค์คว่ามีรู้เพ่ื่�อการส่�อสารแลุ่ะยกระดับประชาชน้สู�การเป็น้พื่ลุ่เม่ีองอาห้าร โดยให้้คว่ามีสำาคัญเร่�องสิที่ธิ 
 บที่บาที่ห้น้้าท่ี่�ใน้การเข้าถึึงแลุ่ะปกป้องระบบอาห้าร การต่�น้รู้ แลุ่ะเที่�าทัี่น้ต�อสถึาน้การณ์ด้าน้อาห้าร การปรับพื่ฤติกรรมี
 การบริโภคอาห้ารแลุ่ะการจััดการตน้เองเพ่ื่�อการม่ีอาห้ารท่ี่�ด่ ม่ีค่ณภาพื่ รว่มีทัี่�งใส�ใจัต�อระบบนิ้เว่ศึ แลุ่ะคว่ามีห้ลุ่ากห้ลุ่าย
 ของอาห้ารท้ี่องถิึ�น้
4. ส�งเสริมีระบบเฝ้้าระวั่งแลุ่ะค้่มีครองผู้บริโภคด้าน้ค่ณภาพื่แลุ่ะคว่ามีปลุ่อดภัยของอาห้าร โดยสามีารถึส่�อสารคว่ามีเส่�ยง 
 ห้ร่อเต่อน้ภัยด้าน้คว่ามีปลุ่อดภัยอาห้ารแลุ่ะภาว่ะโภชน้าการท่ี่�ส�งผลุ่กระที่บต�อส่ขภาพื่ประชาชน้ได้ทัี่น้ต�อสถึาน้การณ์
5. การสร้างน้วั่ตกรรมีที่างเลุ่่อกท่ี่�ส�งเสริมีการบริโภคอาห้ารเพ่ื่�อส่ขภาว่ะ แลุ่ะสนั้บสน่้น้ให้้ม่ีการน้ำาน้วั่ตกรรมีเที่คโน้โลุ่ย่
 ดิจิัทัี่ลุ่เช่�อมีโยงอาห้ารเพ่ื่�อส่ขภาว่ะจัากผู้ผลิุ่ตสู�ผู้บริโภค ลุ่ดคว่ามีเห้ลุ่่�อมีลุ่ำ�า สร้างคว่ามีเที่�าทัี่น้การเปลุ่่�ยน้แปลุ่ง
 ใน้ระดับอาห้าร
6. ผลัุ่กดัน้น้โยบายสาธารณะท่ี่�สนั้บสน่้น้ด้าน้บ่คลุ่ากรห้ร่อกำาลัุ่งคน้ท่ี่�ม่ีคว่ามีรู้คว่ามีเข้าใจัแลุ่ะรอบรู้ด้าน้อาห้ารเพ่ื่�อส่ขภาว่ะ 
 เช�น้ นั้กโภชน้าการ ผู้ปฏิิบัติงาน้ด้าน้โภชน้าการ เป็น้ต้น้

7. ส�งเสริมีระบบการผลิุ่ต การกระจัาย แลุ่ะการบริโภคอาห้ารเพ่ื่�อส่ขภาว่ะท่ี่�ยั�งย่น้เพ่ื่�อคว่ามีมัี�น้คงที่างอาห้าร โดยม่ี�งเน้้น้
 การจััดการเชิงระบบเพ่ื่�อการปรับเปลุ่่�ยน้วิ่ถ่ึการผลิุ่ตสู�เกษตรกรรมียั�งย่น้ สนั้บสน่้น้การผลิุ่ตภาคอ่ตสาห้กรรมีท่ี่�ด่ 
 ต�อส่ขภาพื่ การเฝ้้าระวั่งแลุ่ะคว่บค่มีการใช้สารเคม่ีที่างการเกษตร สร้างช�องที่างการตลุ่าดอาห้ารช่มีชน้เพ่ื่�อการกระจัาย
 แลุ่ะการเข้าถึึงอาห้ารท่ี่�ห้ลุ่ากห้ลุ่าย ส�งเสริมีองค์คว่ามีรู้แลุ่ะแน้ว่ปฏิิบัติท่ี่�ด่ด้าน้การบริโภคท่ี่�ม่ีค่ณค�าที่างโภชน้าการ 
8. พัื่ฒน้าจ่ัดจััดการเชิงย่ที่ธศึาสตร์ห้ร่อห้น้�ว่ยสนั้บสน่้น้ใน้ระดับพ่ื่�น้ท่ี่�เพ่ื่�อกำากับดูแลุ่ ติดตามี แลุ่ะบริห้ารจััดการด้าน้อาห้าร
 แลุ่ะโภชน้าการใน้ศูึน้ย์พัื่ฒน้าเด็กเล็ุ่ก โรงเร่ยน้ แลุ่ะองค์กร เพ่ื่�อให้้เกิดการบูรณาการการที่ำางาน้ร�ว่มีกัน้
9. ม่ี�งเน้้น้การจััดการเชิงระบบเพ่ื่�อคว่ามีปลุ่อดภัยของอาห้าร แลุ่ะการใช้สารเคม่ีกำาจััดศัึตรูพ่ื่ช โดยพัื่ฒน้าห้ลัุ่กเกณฑ์์
 การคว่บค่มีสารเคม่ีกำาจััดศัึตรูพ่ื่ช แลุ่ะพัื่ฒน้าข้อเสน้อแน้ะที่างเลุ่่อกเพ่ื่�อที่ดแที่น้การใช้สารเคม่ี
10. สนั้บสน่้น้ให้้เกิดระบบตลุ่าดอาห้ารช่มีชน้ท่ี่�ห้ลุ่ากห้ลุ่าย รว่มีทัี่�งระบบตลุ่าดอาห้ารเพ่ื่�อส่ขภาว่ะแบบออน้ไลุ่น์้ 
 เพ่ื่�อกระจัายการเข้าถึึงอาห้ารมีากขึ�น้
11. บูรณาการแลุ่ะสาน้พื่ลัุ่งภาค่เคร่อข�ายเพ่ื่�อร�ว่มีขับเคลุ่่�อน้ระบบอาห้ารท่ี่�ยั�งย่น้ เกิดการม่ีส�ว่น้ร�ว่มีใน้การขยายผลุ่แลุ่ะ
 ผลัุ่กดัน้น้โยบายสาธารณะ โดยให้้คว่ามีสำาคัญกับน้โยบายท่ี่�ส�งเสริมีการบริโภคอาห้ารเพ่ื่�อส่ขภาพื่ กฎห้มีายคว่บค่มี
 ผลิุ่ตภัณฑ์์อาห้ารห้ร่ออ่ตสาห้กรรมีอาห้ารท่ี่�ส�งผลุ่เส่ยต�อส่ขภาพื่ มีาตรการที่างราคาแลุ่ะภาษ่ กฎห้มีายคว่บค่มี
 การส�งเสริมีการตลุ่าดอาห้ารสำาห้รับเด็ก กลุ่ไกเฝ้้าระวั่งแลุ่ะค้่มีครองผู้บริโภคด้าน้ค่ณภาพื่แลุ่ะคว่ามีปลุ่อดภัยของ
 อาห้าร น้โยบายสนั้บสน่้น้การเข้าถึึงอาห้ารแลุ่ะสร้างคว่ามีมัี�น้คงที่างอาห้ารใน้ระดับครัว่เร่อน้แลุ่ะช่มีชน้ 
 น้โยบายคว่บค่มีกลุ่ไกที่างการตลุ่าดของอาห้าร ตลุ่อดจัน้การยกระดับการที่ำางาน้เชิงย่ที่ธศึาสตร์เพ่ื่�อการขยายผลุ่เชิง
 พ่ื่�น้ท่ี่�

(Food Citizen and Food
Community)

ยุที่ธศูาสต่ร์ท่ี่� 1 
สร้างค์วามรอบรู้ด้านอาหาร

เพืี�อสุข้ภาวะ เกิดพีลเมืองอาหาร
และชุมชนอาหาร

ยุที่ธศูาสต่ร์ท่ี่� 2 
สร้างสภาพีแวดล้อมอาหาร
ท่ี่�เอื�อต่่อการบริโภค์อาหาร

เพืี�อสุข้ภาวะ

Food
Literacy

Food
Environment
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12. เร�งสร้างการเข้าถึึงอาห้ารท่ี่�ม่ีค่ณภาพื่ ปลุ่อดภัย แลุ่ะปริมีาณท่ี่�เพ่ื่ยงพื่อ ใน้กลุ่่�มีเปราะบางห้ร่อกลุ่่�มีท่ี่�ได้รับผลุ่กระที่บ
 จัากภาว่ะวิ่กฤตด้าน้อาห้าร รว่มีทัี่�งขับเคลุ่่�อน้งาน้ด้าน้โภชน้าการเชิงร่กเพ่ื่�อแก้ไขปัญห้าภาว่ะท่ี่พื่โภชน้าการ
 ใน้ระยะเร�งด�ว่น้ โดยเฉพื่าะใน้กลุ่่�มีที่ารกแลุ่ะเด็กเล็ุ่ก 
13. ส�งเสริมีการรว่มีกลุ่่�มีของเกษตรกร/วิ่สาห้กิจัช่มีชน้เพ่ื่�อสร้างคว่ามีเข้มีแข็งที่างด้าน้การผลิุ่ตอาห้ารใน้ช่มีชน้ 
 การจััดการตน้เอง แลุ่ะการพึื่�งพื่าตน้เองด้าน้อาห้ารใน้ระดับครัว่เร่อน้แลุ่ะช่มีชน้
14. สนั้บสน่้น้การพัื่ฒน้าเที่คโน้โลุ่ย่ดิจิัทัี่ลุ่เพ่ื่�อจััดที่ำาระบบฐาน้ข้อมูีลุ่ด้าน้อาห้าร (Big Data in Food) แลุ่ะสนั้บสน่้น้
 การเช่�อมีโยงผลุ่ผลิุ่ตอาห้ารเพ่ื่�อส่ขภาว่ะจัากเกษตรกรสู�ผู้บริโภคอย�างเป็น้รูปธรรมีทัี่�งใน้ภาว่ะวิ่กฤตแลุ่ะภาว่ะปกติ
 เพ่ื่�อสนั้บสน่้น้ระบบเศึรษฐกิจัอาห้ารช่มีชน้
15. ขยายผลุ่จัากโมีเดลุ่ น้วั่ตกรรมีแลุ่ะองค์คว่ามีรู้จัากภาค่เคร่อข�ายด้าน้การผลิุ่ต การกระจัาย/แบ�งปัน้ การปร่งประกอบ
 อาห้ารเพ่ื่�อการเข้าถึึงอาห้ารปลุ่อดภัยแลุ่ะม่ีค่ณค�าที่างโภชน้าการ ได้แก� ธน้าคารอาห้าร โมีเดลุ่ปัน้อาห้าร ปัน้ช่วิ่ต 
 ครัว่กลุ่าง ตลุ่าดส่เข่ยว่ แลุ่ะ Organic Platform Application เป็น้ต้น้ 

16. ผลัุ่กดัน้น้โยบายแลุ่ะกฎห้มีายท่ี่�ภาค่เคร่อข�ายแผน้อาห้ารเพ่ื่�อส่ขภาว่ะอยู�ระห้ว่�างการขับเคลุ่่�อน้ให้้บรรลุ่่ผลุ่สำาเร็จั ได้แก� 
 กฎห้มีายแมี�ลุ่าคลุ่อด กฎห้มีายคว่บค่มีการส�งเสริมีการตลุ่าดอาห้ารสำาห้รับเด็ก การจััดซ่่�อจััดจ้ัางผลุ่ผลิุ่ตอิน้ที่ร่ย์
 ใน้โรงเร่ยน้ มีาตรการที่างภาษ่โซ่เด่ยมี มีาตรการที่างฉลุ่ากคำาเต่อน้บน้บรรจ่ัภัณฑ์์อาห้ารห้ว่าน้มัีน้เค็มี
 การประกาศึว่าระชาติด้าน้การส�งเสริมีการบริโภคผักผลุ่ไม้ีแลุ่ะอาห้ารยั�งย่น้ กฎห้มีายท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการผูกขาด
 ที่างการค้า เป็น้ต้น้ รว่มีทัี่�งการขยายผลุ่เชิงย่ที่ธศึาสตร์ร�ว่มีกับห้น้�ว่ยงาน้เจ้ัาภาพื่ห้ลัุ่กเพ่ื่�อส�งต�อต้น้แบบ/โมีเดลุ่/
 รูปธรรมีการดำาเนิ้น้งาน้เข้าสู�ระบบปกติ
17. สร้างคว่ามีเข้มีแข็งที่างด้าน้วิ่ชาการ การจััดการคว่ามีรู้ แลุ่ะการติดตามีประเมิีน้ผลุ่ ใน้การขับเคลุ่่�อน้งาน้ด้าน้อาห้าร
 เพ่ื่�อส่ขภาว่ะ เพ่ื่�อเป็น้รากฐาน้การขับเคลุ่่�อน้ย่ที่ธศึาสตร์ ช่�ทิี่ศึที่างการที่ำางาน้ แลุ่ะว่างมีาตรการใน้การแก้ไขปัญห้า
 ท่ี่�ถูึกต้อง สอดคลุ้่องกับสถึาน้การณ์ปัญห้า น้ำาไปสู�การว่างกลุ่ย่ที่ธ์การส่�อสารเพ่ื่�อสร้างการเปลุ่่�ยน้แปลุ่ง
 เชิงพื่ฤติกรรมีของประชาชน้ สนั้บสน่้น้การผลัุ่กดัน้ให้้เกิดน้โยบายสาธารณะจัากการส่�อสารท่ี่�ม่ีประสิที่ธิภาพื่
18. ขยายคว่ามีร�ว่มีม่ีอภาค่เคร่อข�าย แลุ่ะองค์กรพัื่น้ธมิีตรท่ี่�ม่ีส�ว่น้เก่�ยว่ข้อง ห้ร่อเป็น้ผู้ม่ีส�ว่น้ได้เส่ยต�อการขับเคลุ่่�อน้
 ระบบอาห้าร โดยประสาน้คว่ามีร�ว่มีม่ีอ สาน้ แลุ่ะเสริมีพื่ลัุ่งภาค่เคร่อข�ายทัี่�งใน้แลุ่ะต�างประเที่ศึ ให้้เกิดการบูรณาการ
 คว่ามีร�ว่มีม่ีอแลุ่ะห้น่้น้เสริมีการที่ำางาน้อย�างม่ีประสิที่ธิภาพื่ เปิดพ่ื่�น้ท่ี่�ห้ร่อโอกาสการพัื่ฒน้าเชิงน้วั่ตกรรมี โมีเดลุ่ ห้ร่อ
 แน้ว่คิดท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการส�งเสริมีระบบอาห้ารส่ขภาว่ะใน้บริบที่ช่วิ่ตวิ่ถ่ึให้มี� เพ่ื่�อเป็น้การเปิดรับการที่ำางาน้กับภาค่
 รายให้มี�รองรับการพัื่ฒน้าของประเที่ศึที่างด้าน้เที่คโน้โลุ่ย่แลุ่ะดิจิัทัี่ลุ่

ยุที่ธศูาสต่ร์ท่ี่� 3 
ส่งเสริมระบบเศูรษฐกิจ

อาหารชุมชนและเค์รือข่้าย
คุ้์มค์รองที่างสังค์ม

ยุที่ธศูาสต่ร์ท่ี่� 4 
ส่งเสริมการขั้บเค์ลื�อนนโยบาย

และกฎหมาย

Food
Economy 

and Social 
Protection

Food
Policy

Advocacy

กลุ่มแผนงาน

ป็ระกอบด้้วย 2 กลุ่ัมีแผันงานที�กรรมีการกองทุนมีีมีติให้ด้ำาเนินการ ได้้แก่

1. กลุ่ัมีแผันงานอาหารแลัะโภชีนาการเพ่ี�อสุี่ขภาวะ

2. กลุ่ัมีแผันงานความีมัี�นคงแลัะความีป็ลัอด้ภัยในระบบอาหาร

ซ่ึ่�งมีีสี่าระสี่ำาคัญโด้ยสัี่งเขป็ ดั้งนี�

กลุ่มแผนงานอาหารและโภชนาการเพืี�อสุข้ภาวะ 
ครอบคลัุมีแผันงาน/โครงการที�สี่่งเสี่ริมีการป็รับเป็ลัี�ยนค่านิยมีแลัะพีฤติกรรมีของผั่้บริโภค อาหารสีุ่ขภาพีที�ครอบคลัุมีกลัุ่มีวัย  

เริ�มีตั�งแต่การเลีั�ยงล่ักด้้วยนมีแม่ี อาหารตามีช่ีวงวัย เพิี�มีอัตราการบริโภคผัักผัลัไม้ีที�ป็ลัอด้ภัยอย่างเพีียงพีอ ลัด้หวาน มัีน เค็มี  

การจัด้การคุณภาพีอาหารให้ได้้โภชีนาการในโรงเรียน ศ่นย์พัีฒนาเด็้กเล็ัก แลัะองค์กร การส่ี่�อสี่ารรณรงค์เพ่ี�อป็รับค่านิยมีแลัะ 

พีฤติกรรมี ฯลัฯ

ภารกิจแลุ่ะแนวทางการดัำาเนินงาน

1. สี่นับสี่นุนการรวบรวมีแลัะจัด้การองค์ความีร้่ วิเคราะห์ สัี่งเคราะห์ งานวิจัยแลัะพัีฒนา รวมีทั�งการจัด้แหล่ังเรียนร้่ในพ่ี�นที� 

 แลัะองค์กร เพ่ี�อให้เกิด้การนำาองค์ความีร้่แลัะงานวิชีาการไป็เป็็นฐานพัีฒนายุทธ์ศาสี่ตร์ ขับเคล่ั�อนมีาตรการแลัะนโยบาย แลัะ 

 การรณรงค์สี่ร้างค่านิยมีในสัี่งคมี 

2. พัีฒนายุทธ์ศาสี่ตร์เพ่ี�อส่ี่งเสี่ริมีการบริโภคอาหารสุี่ขภาพีแลัะโภชีนาการที�จำาแนกตามีกลุ่ัมีวัย เพ่ี�อให้เกิด้การวางแผันส่ี่�อสี่าร 

 สัี่งคมีแลัะขับเคล่ั�อนรณรงค์ให้เข้าถ่ึงกลุ่ัมีเป้็าหมีาย โด้ยจะเน้นที�กลุ่ัมีป็ฐมีวัย-เด็้กวัยเรียนเป็็นสี่ำาคัญ รวมีทั�งเพิี�มีการทำางาน 

 กับกลุ่ัมีผ้่ัส่ี่งอายุแลัะกลุ่ัมีขาด้โอกาสี่ให้มีากข่�น 



แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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3. จัด้กลัไกแบบบ่รณาการร่วมีกับภาคีเคร่อข่าย ให้ครอบคลุัมีระบบการผัลิัต-การกระจาย (การจำาหน่ายแลัะบริการ)-การบริโภค 

 อาหารสีุ่ขภาพีแลัะโภชีนาการ รวมีถึ่งยุทธ์ศาสี่ตร์การสี่่งเสี่ริมีการจัด้ป็ัจจัยแวด้ลั้อมีที�เอ่ �อต่อการเลัี�ยงลั่กด้้วยนมีแมี่  

 แลัะอาหารสุี่ขภาพีที�ลัด้หวาน มัีน เค็มี ในโรงเรียน ศ่นย์พัีฒนาเด็้กเล็ัก โรงพียาบาลั สี่ถึานที�ราชีการ สี่ถึานป็ระกอบการ สี่ถึาน 

 บริการทางการแพีทย์แลัะสี่าธ์ารณสุี่ข ชีมีรมีผ้่ัส่ี่งอายุในชุีมีชีน เพ่ี�อให้เกิด้การขยายต้นแบบการจัด้การที�มีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพีเข้า 

 ไป็สี่่่การทำางานของหน่วยงานป็ระจำาตามีระบบป็กติ ตลัอด้จนเผัยแพีร่ความีร่้ความีเข้าใจเร่�องการบริโภคที�สี่อด้คลั้องกับ 

 พีฤติกรรมีการมีีกิจกรรมีทางกาย การขับเคล่ั�อนนโยบายที�เอ่�อต่อการส่ี่งเสี่ริมีอาหารแลัะโภชีนาการที�มีีคุณภาพีเหมีาะสี่มีทุก 

 ช่ีวงวัย โด้ยเน้นกลุ่ัมีวัยเด็้ก-วัยเรียน พีร้อมีสี่นับสี่นุนให้มีีการบริโภคอาหารตามีวัตถุึดิ้บแลัะวัฒนธ์รรมีของท้องถิึ�น 

4. ร่วมีกับแผันระบบส่ี่�อแลัะวิถีึสุี่ขภาวะทางปั็ญญา กลุ่ัมีสี่นับสี่นุนงานการตลัาด้เพ่ี�อสัี่งคมี ฝ่้ายส่ี่�อสี่ารองค์กร แลัะศ่นย์เรียนร้่ 

 สุี่ขภาวะ วางแผันส่ี่�อสี่ารรณรงค์ให้เข้าถ่ึงป็ระชีาชีนกลุ่ัมีเป้็าหมีาย เพ่ี�อสี่ร้างความีร้่ความีเข้าใจ แลัะสี่ร้างค่านิยมีพีฤติกรรมี 

 การบริโภคอาหารคุณภาพีแลัะโภชีนาการ เพิี�มีการบริโภคผัักผัลัไม้ีที�ป็ลัอด้ภัยอย่างเพีียงพีอ ลัด้อาหารหวาน มัีน เค็มี ส่ี่งเสี่ริมี 

 การเลีั�ยงล่ักด้้วยนมีแม่ี ตลัอด้จนการสี่ร้างทักษะชีีวิตให้แก่ครอบครัวแลัะชุีมีชีนในการเล่ัอกบริโภคอาหารสุี่ขภาพี การร้่เท่าทัน 

 การตลัาด้อาหาร รวมีทั�งการสี่ร้างชี่องทางสี่่�อสี่ารแลัะชี่องทางการตลัาด้เพี่�อเชี่�อมีโยงระหว่างเกษตรกรผั่้ผัลัิต ตลัาด้ แลัะ 

 ผ้่ับริโภค 

5. สี่่งเสี่ริมีความีร่วมีมี่อกับภาคผั่้ผัลัิต ให้เกิด้ต้นแบบแลัะการขยายต้นแบบของอาหารสีุ่ขภาพีแลัะโภชีนาการที�เหมีาะสี่มีให้ 

 แพีร่หลัายแลัะเข้าถ่ึงผ้่ับริโภค 

6. ร่วมีขับเคล่ั�อนให้เกิด้ผัลัลััพีธ์์ตามีมีติสี่มัีชีชีาสุี่ขภาพีแห่งชีาติว่าด้้วยการจัด้การปั็ญหาภาวะนำ�าหนักเกินแลัะโรคอ้วน แลัะวาระ 

 การจัด้การอาหารกลัางวันในโรงเรียนให้สี่อด้คลั้องกับเป็้าหมีายของแผันยุทธ์ศาสี่ตร์อาหารแห่งชีาติ รวมีทั�งผัลัักด้ันให้เกดิ้ 

 มีาตรการหร่อนโยบายต่าง ๆ  ที�เกี�ยวกับ การลัด้อัตราชุีกของภาวะนำ�าหนักเกินแลัะโรคอ้วน เช่ีน มีาตรการจัด้การอาหารแลัะ 

 เฝ้้าระวังภาวะโภชีนาการในโรงเรียนแลัะบริเวณโด้ยรอบ มีาตรการฉลัากสัี่ญลัักษณ์อย่างง่าย มีาตรการลัด้การบริโภคหวาน  

 มัีน เค็มี มีาตรการควบคุมีการโฆ่ษณาแลัะการตลัาด้ ฯลัฯ

7. บ่รณาการความีร่วมีม่ีอระหว่างภาคีเคร่อข่ายสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีแลัะลัด้ปั็จจัยเสีี่�ยงต่อการเกิด้โรคไม่ีติด้ต่อเร่�อรัง (แอลักอฮอล์ั  

 บุหรี� กิจกรรมีทางกาย อาหาร แลัะมีลัพีิษทางอากาศ) เพี่�อสี่นับสี่นุนการขับเคลั่�อนยุทธ์ศาสี่ตร์ของแผันการป็้องกันแลัะ 

 ควบคุมีโรคไม่ีติด้ต่อ 5 ปี็ (พี.ศ.2560 - 2564)

แผนงาน/โค์รงการหลัุ่ก

ป็ระกอบด้้วย โครงการสี่านพีลัังนมีแม่ียั�งย่น เพ่ี�อสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีเด็้กไทยส่่ี่ศตวรรษที� 21 โครงการเคร่อข่ายความีรอบร้่ด้้าน 

อาหารแลัะเคร่�องด่้�มี (Food Literacy) เพ่ี�อสี่ร้างเสี่ริมีพีฤติกรรมีการบริโภคนำ�าตาลัที�เหมีาะสี่มี โครงการขับเคล่ั�อนเพ่ี�อลัด้การ 

บริโภคโซึ่เดี้ยมีในป็ระเทศไทย แผันงานโรคไม่ีติด้ต่อ ภายใต้ยุทธ์ศาสี่ตร์ความีร่วมีม่ีอของป็ระเทศไทยภายใต้กรอบองค์การอนามัีย 

โลักป็ระจำาปี็ ค.ศ. 2017–2021  (WHO-RTG CCS on NCDs) โครงการเสี่ริมีสี่ร้างความีเข้มีแข็งของนโยบายอาหารแลัะโภชีนาการ 

เพ่ี�อการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี โครงการขับเคล่ั�อนนโยบายอาหารโภชีนาการแลัะสุี่ขภาพีเด็้กวัยเรียน โครงการขับเคล่ั�อนแลัะป็ระเมิีน 

ผัลัสี่ัญลัักษณ์โภชีนาการอย่างง่ายเพี่�อการสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพีของคนไทย โครงการพีัฒนาเคร่อข่ายผั่้สี่่งอายุที�มีีสีุ่ขภาวะด้้วยผััก 

ผัลัไม้ีป็ลัอด้ภัยแลัะการออกกำาลัังกาย โครงการวิจัยด้้านอาหารแลัะโภชีนาการเพ่ี�อสี่นับสี่นุนการขับเคล่ั�อนงานด้้านอาหารแลัะ 

โภชีนาการในป็ระเทศไทย ฯลัฯ
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กลุ่มแผนงานค์วามมั�นค์งที่างอาหารและค์วามปลอดภัยในระบบอาหาร
ครอบคลุัมีแผันงาน/โครงการที�ส่ี่งเสี่ริมีการเช่ี�อมีโยงตลัอด้ห่วงโซ่ึ่ของระบบอาหาร ตั�งแต่การผัลิัต การกระจาย แลัะการบริโภค 

โด้ยเน้นที�ความีมัี�นคงทางอาหารของครอบครัวแลัะชุีมีชีน มีีความีหลัากหลัายทางพัีนธุ์กรรมี มีีความีสัี่มีพัีนธ์์ของผ้่ัผัลิัตกับผ้่ับริโภค  

พัีฒนาระบบรับรองมีาตรฐานความีป็ลัอด้ภัยของผัักผัลัไม้ี ตลัาด้สีี่เขียว ตลัาด้ชุีมีชีน ส่ี่งเสี่ริมีกิจการเพ่ี�อสัี่งคมี ระบบเกษตรกรรมี 

ยั�งย่น ฯลัฯ

ภารกิจแลุ่ะแนวทางการดัำาเนินงาน

1. สี่นับสี่นุนการรวบรวมีแลัะจัด้การองค์ความีร้่ วิเคราะห์ สัี่งเคราะห์ งานวิจัยแลัะพัีฒนา แลัะการจัด้ทำาฐานข้อม่ีลั เพ่ี�อให้เกิด้ 

 การนำาองค์ความีร้่แลัะงานวิชีาการไป็เป็็นฐานพัีฒนายุทธ์ศาสี่ตร์ ขับเคล่ั�อนมีาตรการ/นโยบาย แลัะรณรงค์สี่ร้างค่านิยมีในสัี่งคมี  

 รวมีทั�งขับเคล่ั�อนงานให้สี่อด้คล้ัองไป็กับวิกฤตการณ์แลัะความีท้าทายใหม่ีๆ 

2. พีัฒนายุทธ์ศาสี่ตร์แลัะจัด้กลัไกแบบบ่รณาการร่วมีกับภาคีเคร่อข่าย ให้ครอบคลัุมีตลัอด้ห่วงโซึ่่ตั�งแต่ระบบการผัลัิต- 

 การกระจาย/ตลัาด้-การบริโภค การเสี่ริมีสี่ร้าง ฟ้ั�นฟ่ั ขยายฐานทรัพียากรอาหารแลัะความีหลัากหลัายทางชีีวภาพี ส่ี่งเสี่ริมี 

 ระบบการผัลัิตที�ป็ลัอด้ภัยแลัะยั�งย่น โด้ยมีุ่งเน้นการป็ลั่กแลัะบริโภคผัักผัลัไมีย้่นต้น สี่นับสี่นุนระบบการตรวจสี่อบรับรอง 

 คุณภาพีความีป็ลัอด้ภัยของผัักผัลัไม้ีที�ได้้มีาตรฐานเพ่ี�อสี่ร้างความีมัี�นใจให้กับผ้่ับริโภค สี่นับสี่นุนความีสัี่มีพัีนธ์์ที�เก่�อก่ลัระหว่าง 

 ผ้่ัผัลิัตแลัะผ้่ับริโภค การเช่ี�อมีโยงผัลัผัลิัตส่่ี่ตลัาด้ อาทิ ตลัาด้ชุีมีชีน ตลัาด้สีี่เขียว ฯลัฯ การพัีฒนาปั็จจัยต่างๆ ที�จะนำาไป็ส่่ี่ 

 ความีเข้มีแข็งของระบบอาหารที�ยั�งย่น การสี่ร้างความีตระหนักของสัี่งคมีในคุณค่าของวิถีึการผัลิัตที�มัี�นคงแลัะยั�งย่น รวมีถ่ึง 

 มีาตรการที�ส่ี่งผัลัต่อการควบคุมีการเข้าถ่ึงอาหารไม่ีป็ลัอด้ภัยของป็ระชีาชีน โด้ยเฉพีาะกลุ่ัมีป็ฐมีวัย-วัยเรียน

3. ผัลัักด้ันการขยายต้นแบบแลัะศ่นย์เรียนร่้ของการจัด้การพี่�นที�แลัะชีุมีชีนที�มีีระบบการผัลัิตแลัะการกระจายอาหารที�ยั�งย่น  

 แลัะการขยายต้นแบบด้้านการจัด้บริการอาหารสุี่ขภาพีที�มีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพีเข้าไป็ส่่ี่การทำางานของหน่วยงานป็ระจำาตามีระบบ 

 ป็กติ โด้ยให้ความีสี่ำาคัญกับพ่ี�นที�เกษตรยั�งย่น/เกษตรผัสี่มีผัสี่านในชุีมีชีนเม่ีอง แลัะชุีมีชีนแออัด้เม่ีอง เป็็นลัำาดั้บต้น

4. แสี่วงหาความีร่วมีม่ีอกับภาคีเคร่อข่ายภาคธุ์รกิจเพ่ี�อสัี่งคมี ผ้่ัป็ระกอบการรุ่นใหม่ี Startup เพ่ี�อขยายโอกาสี่ของการพัีฒนา 

 ระบบการจัด้การ การตลัาด้แลัะการกระจาย ผัลัผัลิัตแลัะอาหารที�ป็ลัอด้ภัยส่่ี่ผ้่ับริโภค ให้เกิด้เป็็นระบบนิเวศอาหารที�ยั�งย่น

5. ส่ี่งเสี่ริมีการป็ล่ักผัักในครัวเร่อน สี่วนผัักคนเม่ีอง สี่วนผัักในองค์กร เพ่ี�อให้เกิด้ความีมัี�นคงทางอาหาร โด้ยมุ่ีงเน้นผัักผัลัไม้ีย่นต้น  

 ส่ี่�อสี่ารความีร้่แลัะเคร่�องม่ีอให้แพีร่หลัาย ผ้่ับริโภคเข้าถ่ึงได้้ง่าย แลัะเกิด้เป็็นกระแสี่ค่านิยมีใหม่ีในสัี่งคมี

6. ร่วมีขับเคล่ั�อนให้เกิด้ผัลัลััพีธ์์ที�สี่อด้คล้ัองกับเป้็าหมีายของแผันยุทธ์ศาสี่ตร์อาหารแห่งชีาติ แลัะมีติสี่มัีชีชีาป็ฏิิร่ป็ว่าด้้วยการ 

 จัด้การทรัพียากรในป็ระเด็้นที�เกี�ยวข้องกับความีมัี�นคงของฐานทรัพียากรอาหาร การควบคุมีสี่ารเคมีีที�ไม่ีป็ลัอด้ภัยทางการ 

 เกษตร การขับเคล่ั�อนงานเกษตรอินทรีย์ในเร่�องศ่นย์วิจัยสิี่นค้าอินทรีย์ รวมีทั�งการขับเคล่ั�อนให้เกิด้นโยบายระดั้บชีาติเพ่ี�อส่ี่งเสี่ริมี 

 แลัะขยายผัลัระบบเกษตรกรรมีแลัะอาหารที�ยั�งย่นตามีกรอบการจัด้ทำาแผันพัีฒนาเศรษฐกิจแลัะสัี่งคมีแห่งชีาติฉบับที� 13

แผนงาน/โค์รงการหลัุ่ก

ป็ระกอบด้้วย โครงการฟั้�นฟั่ผัักย่นต้นแลัะผัลัไมี้พี่�นเมี่อง เพี่�อสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาวะของเด้็กแลัะความีมีั�นคงทางอาหารของชีุมีชีน 

โครงการพัีฒนาความีร้่แลัะป็ฏิิบัติการขับเคล่ั�อนระบบเกษตรกรรมียั�งย่นแลัะอาหารป็ลัอด้ภัยเพ่ี�อสุี่ขภาวะ โครงการพัีฒนาความี 

มัี�นคงทางอาหารแลัะส่ี่งเสี่ริมีโภชีนาการ เพ่ี�อสี่ร้างสุี่ขภาวะที�ดี้ในชุีมีชีนชีาติพัีนธ์ุ์แลัะชีนเผ่ัาพ่ี�นเม่ีอง โครงการพัีฒนาระบบอาหาร 

อินทรีย์สี่่่ผั่้บริโภคแบบมีีสี่่วนร่วมีเพี่�อสีุ่ขภาวะที�ด้ีแก่ผั่้บริโภคในจังหวัด้นครป็ฐมี พี่�นที�ใกลั้เคียง แลัะภาคีขยายผัลั (ภาคเหน่อ 

ภาคอีสี่าน ภาคกลัาง) โครงการสี่วนผัักคนเมี่อง : พีัฒนาแหลั่งผัลัิตอาหารแลัะแหลั่งกระจายอาหารในเมี่องสี่่่การบริโภคผััก 

ผัลัไม้ีอินทรีย์เพ่ี�อส่ี่งเสี่ริมีวิถีึสุี่ขภาวะของคนเม่ีอง โครงการป็ฏิิร่ป็การควบคุมีสี่ารเคมีีกำาจัด้ศัตร่พ่ีชี เพ่ี�อสุี่ขภาวะของป็ระชีาชีน 

โครงการเสี่ริมีความีรอบร้่เร่�องอาหาร เพิี�มีการบริโภคผัักผัลัไม้ีป็ลัอด้ภัยเพ่ี�อสุี่ขภาพี ในกลุ่ัมีวัยทำางาน โครงการพัีฒนาศักยภาพี 
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ชีาวนา สี่่่การเป็็นแหลั่งผัลัิตอาหารป็ลัอด้ภัยของผั่้บริโภค เพี่�อวิถึีสีุ่ขภาวะ โครงการพีัฒนาเคร่อข่ายผั่้บริโภคอาหารป็ลัอด้ภัย 

สี่ร้างความีร่้เท่าทันทางสีุ่ขภาพี แลัะสี่่งเสี่รมิีวิถึีชีีวิตสีุ่ขภาวะในพี่�นที�กรุงเทพีมีหานคร แลัะชี่องทางออนไลัน์ โครงการพีัฒนา 

ยุทธ์ศาสี่ตร์การบ่รณาการแผันอาหารแลัะพ่ี�นที�สี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาวะเพ่ี�อการขยายผัลั ฯลัฯ

ภาค่์หลัก

ท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับระบบอาห้ารเพ่ื่�อส่ขภาว่ะใน้ท่ี่กมิีติ อาทิี่ กระที่รว่งสาธารณส่ข กระที่รว่งเกษตรแลุ่ะสห้กรณ์ กระที่รว่งที่รัพื่ยากรธรรมี
ชาติแลุ่ะสิ�งแว่ดลุ้่อมี กระที่รว่งศึึกษาธิการ กระที่รว่งการพัื่ฒน้าสังคมีแลุ่ะคว่ามีมัี�น้คงของมีน่้ษย์ กระที่รว่งอ่ตสาห้กรรมี 
กระที่รว่งการคลัุ่ง กระที่รว่งพื่าณิชย์ กระที่รว่งวั่ฒน้ธรรมี กระที่รว่งมีห้าดไที่ย องค์กรปกครองส�ว่น้ท้ี่องถิึ�น้ 
คณะกรรมีการอาห้ารแห้�งชาติ สำานั้กงาน้คณะกรรมีการส่ขภาพื่แห้�งชาติ สำานั้กงาน้ห้ลัุ่กประกัน้ส่ขภาพื่แห้�งชาติ ฯลุ่ฯ

อาทิี่ สำานั้กงาน้พัื่ฒน้าน้โยบายส่ขภาพื่ระห้ว่�างประเที่ศึ สถึาบัน้โภชน้าการ สถึาบัน้วิ่จััยประชากรแลุ่ะสังคมี มีห้าวิ่ที่ยาลัุ่ยมีหิ้ดลุ่ 
สมีาคมีโภชน้าการแห้�งประเที่ศึไที่ย ใน้พื่ระราชูปถัึมีภ์ สมีเด็จัพื่ระเที่พื่รัตน้ราชส่ดาฯ สยามีบรมีราชก่มีาร่ สถึาบัน้จััดการระบบส่ขภาพื่ 
มีห้าวิ่ที่ยาลัุ่ยสงขลุ่าน้คริน้ที่ร์ ศูึน้ย์เที่คโน้โลุ่ย่อิเล็ุ่กที่รอนิ้กส์แลุ่ะคอมีพิื่ว่เตอร์แห้�งชาติ องค์การอน้ามัียโลุ่กประจัำาประเที่ศึไที่ย 
องค์การยูนิ้เซ่ฟื้ประเที่ศึไที่ย องค์การอาห้ารแลุ่ะการเกษตรแห้�งสห้ประชาชาติประจัำาประเที่ศึไที่ย ศูึน้ย์พ่ื่ชผักโลุ่ก ภาคเอเช่ยตะวั่น้ออก
แลุ่ะเอเช่ยตะวั่น้ออกเฉ่ยงใต้ สถึาบัน้วิ่จััยเพ่ื่�อการพัื่ฒน้าประเที่ศึไที่ย สถึาบัน้วิ่ชาการแลุ่ะสถึาบัน้การศึึกษาด้าน้การสร้างเสริมี
ส่ขภาพื่ ด้าน้อาห้ารแลุ่ะโภชน้าการ ด้าน้การเกษตรแลุ่ะฐาน้ที่รัพื่ยากรอาห้าร ด้าน้การตลุ่าดอาห้ารส่ขภาพื่ ฯลุ่ฯ

อาทิี่ เคร่อข�ายสร้างเสริมีส่ขภาพื่ เคร่อข�ายเด็กไที่ยไมี�กิน้ห้ว่าน้ เคร่อข�ายลุ่ดเค็มี เคร่อข�ายลุ่ดบริโภคมัีน้ เคร่อข�ายคน้ไที่ยไร้พ่ื่ง 
เคร่อข�ายส�งเสริมีการเลุ่่�ยงลูุ่กด้ว่ยน้มีแมี� เคร่อข�ายสมัีชชาส่ขภาพื่ด้าน้อาห้าร-โภชน้าการแลุ่ะค้่มีครองผู้บริโภค 
เคร่อข�ายพื่ลุ่เม่ีองอาห้าร เคร่อข�ายคว่ามีมัี�น้คงที่างอาห้ารช่มีชน้ชาติพัื่น้ธ์่ เคร่อข�ายสมัีชชาปฏิิรูปด้าน้การจััดการที่รัพื่ยากร 
เคร่อข�ายส่�อสารส่ขภาว่ะ เคร่อข�ายเด็กไที่ยแก้มีใส เคร่อข�ายตลุ่าดส่เข่ยว่ เคร่อข�ายเกษตรอิน้ที่ร่ย์ เคร่อข�ายกร่น้เน้อร่� ฯลุ่ฯ

อาทิี่ สภาห้อการค้าแห้�งประเที่ศึไที่ย สำานั้กงาน้กิจัการเพ่ื่�อสังคมี ผู้ประกอบการธ่รกิจัเพ่ื่�อสังคมี 
ผู้ประกอบการร่�น้ให้มี� Startup ฯลุ่ฯ

ภาค่์
ด้านนโยบาย

ภาค่์
ด้านวิชาการ

ภาค่์
ด้านการขั้บเค์ลื�อน

สังค์ม 

ภาค่์
ภาค์ธุรกิจ
เพืี�อสังค์ม

งบประมาณ์

กลุ่มแผนงานอาหารและโภชนาการเพีื�อสุข้ภาวะ
กลุ่มแผนงานค์วามมั�นค์งและค์วามปลอดภัยในระบบ
อาหาร
การพีัฒนาและบริหารงานสร้างเสริมสุข้ภาพี
รวม

หน่วย : ล้านบาที่

50.00
99.50

0.50
150.00
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แผน 15
แผนสร้างเสริม
ค์วามเข้้าใจสุข้ภาวะ 
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สรุปสถานการณ์์และแนวโน้ม 

การส่ี่�อสี่ารแลัะขยายผัลัองค์ความีร้่เพ่ี�อสี่ร้างเสี่ริมีความีเข้าใจสุี่ขภาวะ เป็็นกลัยุทธ์์สี่ำาคัญที�เกิด้จากการผัสี่านความีร้่ ป็ระสี่บการณ์ 

การขับเคล่ั�อนงานด้้านการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีของ สี่สี่สี่. แลัะภาคีเคร่อข่าย ร่วมีกับการพัีฒนาร่ป็แบบ/นวัตกรรมีการส่ี่�อสี่าร แลัะการ 

พัีฒนากลัไกการขยายผัลัองค์ความีร้่ให้เข้าถ่ึงกลุ่ัมีเป้็าหมีาย เพ่ี�อสี่ร้างแรงบันด้าลัใจ ความีตระหนัก การรับร้่ ความีเข้าใจ แลัะ 

ทัศนคติเชิีงบวกที�นำาไป็ส่่ี่การป็รับเป็ลีั�ยนพีฤติกรรมีสุี่ขภาวะของป็ระชีาชีนในวงกว้าง

ด้านพีฤติ่กรรมด้านการเร่ยนรู้ และการรับข้้อมูลข้องประชาชน
การพัีฒนาอย่างรวด้เร็วในยุคดิ้จิทัลั ทั�งเทคโนโลัยีนวัตกรรมี โครงสี่ร้างพ่ี�นฐาน ป็ระกอบกับการเป็ลีั�ยนแป็ลังทางสัี่งคมี โด้ยเฉพีาะ 

อย่างยิ�งการแพีร่ระบาด้ของโรคโควิด้-19 นับเป็็นการเป็ลีั�ยนแป็ลังแบบก้าวกระโด้ด้ส่ี่งผัลัต่อการใช้ีชีีวิต ทำาให้พีฤติกรรมีของคน

ในสัี่งคมีเป็ลีั�ยนไป็อย่างฉับพีลัันในทุกด้้าน เช่ีน ป็ฏิิสัี่มีพัีนธ์์ทางสัี่งคมี การทำาธุ์รกิจ แลัะการเรียนร้่ของคน ที�นำามีาซ่ึ่�งความีท้าทาย 

แลัะโอกาสี่ในการพัีฒนาสิี่�งใหม่ีๆ จ่งต้องมีีการป็รับตัวแลัะพัีฒนาทักษะใหม่ีๆ ให้ทันกระแสี่โลัก เพีราะการเรียนร้่ในอนาคต จำาเป็็น 

ที�จะต้องมีีการเรียนร้่ตามีทักษะ เป้็าหมีาย แลัะศักยภาพีของแต่ลัะบุคคลั ด้้วยการพัีฒนาพ่ี�นที� ส่ี่�อเพ่ี�อการเรียนร้่ที�นำาเคร่�องม่ีอ 

ทางด้ิจิทัลั เข้ามีาชี่วยเสี่ริมีศักยภาพีแลัะทักษะทางการเรียนร่้ให้มีีป็ระสี่ิทธ์ิภาพี อีกทั�งทิศทางการเรียนร่้ที�เป็ลัี�ยนไป็จากเด้ิมี  

ที�ผ้่ัเรียนเป็็นเพีียงฝ่้ายรับแลัะเรียนร้่สิี่�งต่างๆ แต่ในโลักยุคใหม่ี ด้้วยพีลัังของเทคโนโลัยีที�เปิ็ด้โอกาสี่ให้ใครก็ตามีสี่ามีารถึผัลิัตสี่ร้าง 

ผัลังานของตัวเองได้้เพีียงใชี้คอมีพีิวเตอร์แลัะโป็รแกรมีในโทรศัพีท์มี่อถึ่อ จ่งทำาให้ผั่้เรียนเป็ลัี�ยนบทบาทจากผั่้รับ (Passive) 

เป็็นผั่้สี่ร้าง (Active) ด้ังนั�น พีฤติกรรมีการเรียนร่้ในโลักสี่มีัยใหมี่จ่งเป็ลัี�ยนให้ผั่้เรียนกลัายเป็็นผั่้ผัลัิต ผั่้สี่ร้างสี่รรค์ผัลังาน 

แทนการรับการเรียนด้้านเดี้ยว ดั้งนั�น การมีีแพีลัตฟัอร์มีการเรียนร้่ที�หลัากหลัาย การที�ผ้่ัเรียนสี่ามีารถึเล่ัอกสี่รรหัวข้อการเรียน

ที�ตัวเองสี่นใจได้้ มีีร่ป็แบบการเรียนร้่ที�เฉพีาะเจาะจงเพ่ี�อพัีฒนาจุด้แข็งแลัะลัักษณะเฉพีาะของตน มีากกว่าการเรียนในมีาตรฐาน 

แบบเด้ียวกัน แนวโน้มีทางด้้านบ่รณาการระหว่างแพีลัตฟัอร์มีออนไลัน์จะทำาให้เกิด้ร่ป็แบบแพีลัตฟัอร์มีการเรียนร่้ที�มีีการผัสี่มี 

ผัสี่านมีากข่�น อาทิ MOOCs หลัักส่ี่ตรออนไลัน์ที�มีีการใช้ีแพีลัตฟัอร์มีอ่�น เพ่ี�อสี่นับสี่นุนการเรียนร้่โด้ยเผัยแพีร่วีดิ้ทัศน์บนย่ท่ป็ 

(YouTube)  ใช้ีเกมีเพ่ี�อด่้งด่้ด้ความีสี่นใจในเน่�อหา หร่อการนำาเทคโนโลัยีปั็ญญาป็ระดิ้ษฐ์ (AI) มีาใช้ีคัด้เล่ัอกข้อม่ีลัที�เหมีาะสี่มี 

หร่อเฉพีาะเจาะจงกับความีสี่นใจของแต่ลัะบุคคลั เป็็นต้น

การเรียนร่้ในโลักป็ัจจุบันเป็ิด้กว้างไป็สี่่่นอกห้องเรียน เพีราะทั�งผั่้เรียน ผั่้สี่อน แลัะผั่้ป็กครอง สี่ามีารถึแบ่งป็ันทรัพียากรต่างๆ 

ได้้อย่างมีีป็ระสี่ิทธ์ิภาพีมีากข่�น เห็นได้้จากการเติบโตของหลัักสี่่ตรออนไลัน์แบบเป็ิด้สี่ำาหรับมีวลัชีน (Massive open online 

courses) ที�เน้นการเช่ี�อมีต่อกันแลัะการแลักเป็ลีั�ยนเรียนร้่ระหว่างผ้่ัเรียนผ้่ัสี่อนที�มีีความีร้่แลัะป็ระสี่บการณ์หลัากหลัาย หร่อการ 

ป็ระยุกต์ใช้ีแพีลัตฟัอร์มีอ่�นๆ เช่ีน เกมี ส่ี่�อสัี่งคมี (YouTube, Facebook, Line) สี่ำาหรับการเรียนร้่แบบแบ่งปั็นกันมีากข่�น ทำาให้ 

ป็ระชีาชีนมีีทางเล่ัอกในการเรียนร้่ใหม่ีๆ ที�มีีความีหลัากหลัายแลัะสี่ามีารถึตอบสี่นองความีต้องการได้้มีากข่�น 

พีฤติ่กรรมการบริโภค์สื�อในประเที่ศูไที่ย
ข้อม่ีลัเชิีงล่ักเกี�ยวกับพีฤติกรรมีการบริโภคส่ี่�อในป็ระเทศไทยในปี็ 2563 พีบว่า ส่ี่�อโทรทัศน์ยังเป็็นส่ี่�อที�เข้าถ่ึงป็ระชีาชีนได้้อย่าง 

กว้างขวาง ในทุกกลุ่ัมีอายุ ทุกพ่ี�นที� แลัะยังเป็็นส่ี่�อที�คนไทยใช้ีเวลัาในแต่ลัะวันนานที�สุี่ด้ /104 โด้ยคนไทยใช้ีเวลัาอย่่กับทีวีโด้ยเฉลีั�ย  

4 ชัี�วโมีง 9 นาที (ปี็ 2562 อย่่ที� 4 ชัี�วโมีง 7 นาที) ถัึด้มีาค่อ อินเทอร์เน็ต 3 ชัี�วโมีง 34 นาที (ปี็ 2562 อย่่ที� 3 ชัี�วโมีง 18 นาที) 

แลัะวิทยุ 1 ชัี�วโมีง 52 นาที (ปี็ 2562 อย่่ที� 2 ชัี�วโมีง 10 นาที) ปั็จจัยหน่�งที�ทำาให้ปี็ พี.ศ. 2563 ป็ระชีาชีนรับข้อม่ีลัจากส่ี่�อ 

โทรทัศน์มีากข่�น เพีราะต้องการติด้ตามีข่าวสี่าร โด้ยเฉพีาะข่าวซ่ึ่�งเป็็นที�สี่นใจของสัี่งคมี แลัะสี่ถึานการณ์การแพีร่ระบาด้ของโรค 

โควิด้-19 ป็ระกอบกับการที�ป็ระชีาชีนใช้ีเวลัาอย่่ที�บ้านนานข่�น แลัะการป็รับพีฤติกรรมีการใช้ีชีีวิตแลัะทำางานที�บ้านเป็็นหลััก

/104 Nielsen Media Thailand, “Thailand Webinar Media Wrap-Up 2020 and Beyond”, (2021), เข้าถ่ึงได้้จาก: https://www.youtube.com/watch?v=YZLphXMnj4U
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ส่ี่�อดิ้จิทัลัเป็็นช่ีองทางส่ี่�อที�มีีการเติบโตมีากที�สุี่ด้ ทั�งในด้้านการเข้าถ่ึงกลุ่ัมีเป้็าหมีายแลัะงบป็ระมีาณค่าใช้ีจ่ายสี่ำาหรับการส่ี่�อสี่าร 

จากผัลัสี่ำารวจพีบว่า ป็ระชีาชีนไทยร้อยลัะ 75 ใช้ีอินเทอร์เน็ต โด้ยจำานวนผ้่ัใช้ีอินเทอร์เน็ตในป็ระเทศไทยเพิี�มีข่�นอย่างต่อเน่�อง

จากปี็ พี.ศ. 2556 จำานวน 26 ล้ัานคน เป็็นมีีผ้่ัใช้ีอินเทอร์เน็ต 50  ล้ัานคนในปี็ 2563 /105	โด้ยช่ีองทางย่ท่ป็ (YouTube) จะเป็็น

ช่ีองทางส่ี่�อสัี่งคมีออนไลัน์ที�ป็ระชีาชีนไทยใช้ีงานมีากที�สุี่ด้ โด้ยพีบว่า ป็ระเทศไทยมีีผ้่ัใช้ีงานอย่่ที�ร้อยลัะ 94.2 จากยอด้ผ้่ัใช้ีงาน 

อินเทอร์เน็ต รองลังมีาค่อ ช่ีองทางเฟัซึ่บุ�ก (Facebook) อย่่ที�ร้อยลัะ 93.3 แลัะช่ีองทางแอป็พีลิัเคชัีนไลัน์ (Line) อันดั้บที� 3 

อย่่ที�ร้อยลัะ 86.2 นอกจากนั�น จากจำานวนผ้่ัใช้ีงานอินเทอร์เน็ตร้อยลัะ 55 ที�ใช้ีส่ี่�อโซึ่เชีียลัในการค้นหาข้อม่ีลัใหม่ีเกี�ยวกับแบรนด์้ 

แลัะยังคงมีีจำานวนผั่้ที�เผัยแพีร่ข้อมี่ลัแลัะมีีป็ฏิิสี่ัมีพีันธ์์ผั่านสี่่�อออนไลัน์ถึ่งร้อยลัะ 95.1 ซึ่่�งแสี่ด้งให้เห็นว่าพีฤติกรรมีต่างๆ ของ 

ป็ระชีากรไทยอย่่ในโลักของการออนไลัน์มีากข่�น มีีการส่ี่�อสี่าร การค้นหา แลัะรับข้อม่ีลัข่าวสี่ารต่างๆ มีากข่�น โด้ยเฉพีาะข้อม่ีลั 

ที�ตรงกับความีสี่นใจ ส่ี่งผัลัให้การออกแบบข้อม่ีลัในการส่ี่�อสี่าร การออกแบบพัีฒนาผัลิัตภัณฑ์์แลัะบริการต่างๆ จะต้องสี่อด้คล้ัอง 

กับแนวโน้มีเทคโนโลัยีแลัะวิถีึชีีวิตที�เป็ลีั�ยนแป็ลังไป็ โด้ยแนวโน้มีการใช้ีงบป็ระมีาณผ่ัานช่ีองทางดิ้จิทัลั ในปี็ พี.ศ. 2564 /106 ยังคง 

เป็็นแพีลัตฟัอร์มีหลัักอย่างเฟัซึ่บุ�ก (Facebook) โด้ยคาด้การณ์สัี่ด้ส่ี่วนงบป็ระมีาณกว่าร้อยลัะ 32 รองลังมีา ค่อ ย่ท่ป็ (YouTube) 

ร้อยลัะ 23 แลัะ ส่ี่�อโซึ่เชีียลัอ่�นๆ ร้อยลัะ 9

 

ส่ี่�อยานพีาหนะ แลัะ ส่ี่�อนอกบ้าน มีีแนวโน้มีการใช้ีงบป็ระมีาณลัด้ลังอย่างต่อเน่�อง จากผัลักระทบของการป็รับพีฤติกรรมีของ 

กลัุ่มีป็ระชีาชีนที�ในชี่วงการแพีร่ระบาด้ของโควิด้-19 ที�อาศัยในครัวเร่อนแลัะมีีมีาตรการการทำางานจากที�บ้าน (Work From 

Home) มีากยิ�งข่�น โด้ยส่ี่�อยานพีาหนะมีีสัี่ด้ส่ี่วนการใช้ีงบป็ระมีาณในภาพีรวมี ลัด้ลังถ่ึงร้อยลัะ 25 เม่ี�อเทียบกับช่ีวงเวลัาเดี้ยวกัน 

ในปี็ที�ผ่ัานมีา /107

สถานการณ์์การรับรู้การดำาเนินงาน และภาพีลักษณ์์ข้อง สสส.
การวิจัยภาพีลัักษณ์องค์กรเป็็นส่ี่วนสี่ำาคัญในการบริหารภาพีลัักษณ์ขององค์กร (Corporate Image & Brand Management) 

จากผัลัสี่ำารวจภาพีลัักษณ์ สี่สี่สี่. ป็ระจำาปี็ 2563 ในภาพีรวมี พีบว่า ป็ระชีาชีนร้่จัก สี่สี่สี่. มีากถ่ึง ร้อยลัะ 95.1 แต่เม่ี�อสี่อบถึามี 

ถ่ึงการด้ำาเนินงาน ผัลังานของ สี่สี่สี่. แลัะภาคีเคร่อข่าย ป็ระชีาชีนรับร้่ว่า สี่สี่สี่. ทำางานเกี�ยวกับการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีเพีียง ร้อยลัะ 

55 เท่านั�น ถ่ึอว่ายังอย่่ในระดั้บที�ค่อนข้างน้อย ซ่ึ่�งมีีผัลัต่อโอกาสี่การมีีส่ี่วนร่วมีของป็ระชีาชีนที�ไม่ีมีากนัก

 

ในด้้านภาพีลัักษณ์ สี่สี่สี่. มีีคะแนนภาพีรวมีอย่่ที�ร้อยลัะ 85.3 อย่่ในเกณฑ์์ค่อนข้างดี้แลัะส่ี่งกว่าองค์กรค่่เทียบอ่�นๆ ที�เป็็นองค์กร 

ด้้านสุี่ขภาพี แลัะเม่ี�อพิีจารณาคะแนนภาพีลัักษณ์ในปี็ 2563 พีบว่าคะแนนรวมีด้้านภาพีลัักษณ์องค์กรส่ี่งข่�นจากปี็ก่อน ซ่ึ่�งจาก

การวิจัยเชิีงคุณภาพีกลุ่ัมีเป้็าหมีายการด้ำาเนินงานของ สี่สี่สี่. ให้ความีเห็นไป็ในทิศทางเดี้ยวกันว่า สี่สี่สี่. มีีบทบาทที�ชัีด้เจนในการ 

กระตุ้นให้คนไทยมีีสุี่ขภาพีดี้ ทั�งรณรงค์งด้ด่้�มีเคร่�องด่้�มีแอลักอฮอล์ัหร่อสิี่�งเสี่พีติด้ การขับขี�ป็ลัอด้ภัย อีกทั�งยังนำาเสี่นอข้อม่ีลัด้้าน 

สีุ่ขภาพีอย่างต่อเน่�อง เชี่น การรับมี่อกับโควิด้-19 การออกกำาลัังกาย การเลั่นกีฬา หร่อการเลั่อกบริโภคอาหาร โด้ยกลัุ่มี 

ภาคีเคร่อข่าย แลัะส่ี่�อมีวลัชีน มีองว่า สี่สี่สี่. มีีความีเข้มีแข็งทางด้้านเคร่อข่าย โด้ด้เด่้นเร่�องการบริหารจัด้การ แลัะมีีธ์รรมีาภิบาลั 

ซ่ึ่�งล้ัวนมีีส่ี่วนทำาให้คะแนนภาพีลัักษณ์ของปี็ 2563 ยกระดั้บส่ี่งข่�น

ในด้้านความีพ่ีงพีอใจ ผ้่ัที�มีีส่ี่วนร่วมีกับ สี่สี่สี่. ทั�งป็ระชีาชีน ภาคีเคร่อข่าย แลัะส่ี่�อมีวลัชีน มีีความีพ่ีงพีอใจต่อการด้ำาเนินงานของ 

สี่สี่สี่. เฉลีั�ยอย่่ที�ร้อยลัะ 84.1 เม่ี�อพิีจารณาถ่ึงภาพีรวมีของคะแนนความีพ่ีงพีอใจพีบว่ามีีคะแนนน้อยกว่าคะแนนความีคาด้หวัง 

/105 สี่ำานักงานคณะกรรมีการกิจการกระจายเสีี่ยง กิจการโทรทัศน์แลัะกิจการโทรคมีนาคมีแห่งชีาติ, “ผัลัการสี่ำารวจข้อม่ีลัอินเทอร์เน็ตในป็ระเทศไทย”, (2564)
/106 สี่มีาคมีโฆ่ษณาดิ้จิทัลั (ป็ระเทศไทย), Digital Advertising Spend 2020-2021, (2564)
/107 ข้อม่ีลัจาก Nielsen Media Research Thailand, Media Spending May 2021
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โด้ยป็ระเด้็นที�มีีความีห่างของคะแนนมีากที�สีุ่ด้ 3 เร่�อง ได้้แก่ การให้คำาป็ร่กษาแลัะคำาแนะนำาที�สี่ามีารถึนำาไป็ป็ฏิิบัติได้้จริง  

การเป็็นองค์กรสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีอย่างสี่มีำ�าเสี่มีอ ต่อเน่�อง แลัะยั�งย่น แลัะการโฆ่ษณาป็ระชีาสัี่มีพัีนธ์์อย่างทั�วถ่ึง

 

ด้ังนั�น จ่งจำาเป็็นที�ต้องสี่่�อสี่ารข้อมี่ลัการด้ำาเนินงานของ สี่สี่สี่. แลัะภาคีเคร่อข่าย ที�สี่อด้แทรกการด้ำาเนินงานขององค์กรเพี่�อ 

สี่ะท้อนภาพีลัักษณ์ของ สี่สี่สี่. ในทุกชีุด้ข้อมี่ลัสี่่�อสี่ารมีากยิ�งข่�น เพี่�อให้ป็ระชีาชีนรับร่้ แลัะเข้าใจการด้ำาเนินงานของ สี่สี่สี่. 

ที�ถ่ึกต้องมีากยิ�งข่�น ขณะที�กลุ่ัมีภาคีเคร่อข่าย แลัะส่ี่�อมีวลัชีน มีีความีคาด้หวังให้ สี่สี่สี่. ยกระดั้บหน่วยงานให้เป็็น “จุด้ศ่นยก์ลัาง 

องค์ความีร้่ด้้านสุี่ขภาวะ” อย่างจริงจัง

 

ขณะที�บริบทของป็ระเทศไทยได้้เข้าส่่ี่การพัีฒนาเศรษฐกิจยุค 4.0 เทคโนโลัยีมีีบทบาทสี่ำาคัญ ทั�งเศรษฐกิจ สัี่งคมี การด้ำาเนินชีีวิต 

แลัะสีุ่ขภาพี สี่่งผัลัให้สี่ังคมีแลัะป็ระชีาชีนเข้าสี่่่ชีีวิตด้ิจิทัลั (Digital life) ขณะที� สี่สี่สี่. ได้้มีีการป็รับโครงสี่ร้างแลัะแนวทาง 

การด้ำาเนินงานที�รองรับเทคโนโลัยีดิ้จิทัลัมีากข่�น (Digital transformation) รวมีไป็ถ่ึงกระบวนการส่ี่�อสี่ารของ สี่สี่สี่. ดั้งนั�น จ่งจำาเป็็น 

ต้องยกระด้ับการสี่่�อสี่ารที�เน้น “สี่ร้างการรับร่้ในร่ป็แบบที�หลัากหลัายทุก Digital platform” เพี่�อตอบสี่นองต่อพีฤติกรรมี 

การรับร้่ข่าวสี่ารในยุคดิ้จิทัลั โด้ยมุ่ีงให้ความีสี่ำาคัญกับการส่ี่�อสี่ารเพ่ี�อสี่นับสี่นุน “การขับเคล่ั�อนนโยบายการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี” 

ของ สี่สี่สี่. แลัะภาคีเคร่อข่ายทั�ง 15 แผัน เพ่ี�อสี่ร้างการรับร้่ สี่ร้างความีเข้าใจ นำาไป็ส่่ี่การเกิด้แนวคิด้เป็ลีั�ยนแป็ลังพีฤติกรรมีที�เอ่�อต่อ 

การสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี 

สถานการณ์์การแพีร่ระบาดข้องโรค์โค์วิด-19
ด้้วยสี่ถึานการณ์การแพีร่ระบาด้ของโรคโควิด้-19 ที�มีีการระบาด้ใหญ่ (Pandemic) ไป็ทั�วโลัก ทวีความีรุนแรงในหลัายป็ระเทศ 

รวมีถ่ึงป็ระเทศไทย ซ่ึ่�งส่ี่งผัลักระทบต่อสี่ภาพีเศรษฐกิจ สัี่งคมี การด้ำาเนินชีีวิตรวมีถ่ึงสุี่ขภาพีทั�งด้้านร่างกายแลัะจิตใจของป็ระชีาชีน 

ในป็ระเทศ โด้ยคณะกรรมีการโรคติด้ต่อแห่งชีาติ ได้้เห็นชีอบให้โรคโควิด้-19 เป็็นโรคติด้ต่ออันตราย ลัำาด้ับที� 14 ตามี 

พีระราชีบัญญัติโรคติด้ต่อ พี.ศ. 2558 แลัะมีีผัลับังคับใช้ีตั�งแต่วันที� 1 มีีนาคมี 2563 ทั�งนี� ในช่ีวงวิกฤตการแพีร่ระบาด้ที�ผ่ัานมีา 

ได้้มีีข้อมี่ลัแลัะแนวทางการป็ฏิิบัติที �เผัยแพีร่สี่่ ่สี่ังคมีจำานวนมีาก ซึ่่ �งข้อมี่ลัเหลั่านั �นมีีทั �งข้อมี่ลัที �ถึ่กต้องแลัะไมี่ถึ่กต้อง                   

ตามีหลัักการควบคุมีโรคระบาด้ รวมีทั�งยังขาด้ข้อมี่ลัสี่ำาคัญที�มีีความีจำาเป็็นต้องสี่่�อสี่ารให้ความีร่้สี่่่สี่ังคมี แผันสี่ร้างเสี่ริมีความี 

เข้าใจสุี่ขภาวะจ่งได้้ด้ำาเนินการเชิีงรุก พัีฒนาการส่ี่�อสี่ารรณรงค์ สี่ร้างความีร้่ ความีเข้าใจ แลัะแนวทางป็ฏิิบัติที�ถ่ึกต้องแลัะจำาเป็็น 

ผั่านการสี่่�อสี่ารในร่ป็แบบต่างๆ แลัะหลัากหลัายชี่องทางทั�งสี่่�อสี่ังคมีออนไลัน์ สี่่�อโทรทัศน์ แลัะพี่�นที�สี่่�อกลัางแจ้ง โด้ยร่วมีกับ 

แผันงานต่างๆ ของ สี่สี่สี่. ภาคีเคร่อข่าย แลัะหน่วยงาน องค์กรต่างๆทั�งภาครัฐ แลัะเอกชีน เพ่ี�อให้เกิด้ความีตระหนัก ความีร่วมีม่ีอ 

ในการป้็องกัน แลัะมุ่ีงสี่ร้างการป็รับตัวให้กับป็ระชีาชีน เป็็นการหนุนเสี่ริมี สี่นับสี่นุนมีาตรการลัด้การแพีร่ระบาด้ของโรคโควิด้-19 

ของป็ระเทศ  

จุดเน้นข้องแผน

1. พัีฒนากลัไกการจัด้ระบบฐานข้อม่ีลัโด้ยใช้ีเคร่�องม่ีอดิ้จิทัลั สี่ำาหรับรวบรวมีข้อม่ีลัเน่�อหาสุี่ขภาวะ แลัะข้อม่ีลักลุ่ัมีเป้็าหมีาย  

 เพ่ี�อสัี่งเคราะห์ แลัะส่ี่�อสี่ารข้อม่ีลัให้สี่อด้คล้ัองกับลัักษณะ ความีต้องการของกลุ่ัมีเป้็าหมีาย รวมีทั�งพีลัวัตแลัะบริบททางสัี่งคมี  

 เพ่ี�อสี่ร้างโอกาสี่การเข้าถ่ึงข้อม่ีลั/องค์ความีร้่สุี่ขภาวะ แลัะลัด้ช่ีองว่างความีเหล่ั�อมีลัำ�าทางสุี่ขภาพี

2. บริหารจัด้การแลัะพัีฒนาเน่�อหา ส่ี่�อรณรงค์ กระบวนการเรียนร้่ แลัะการส่ี่�อสี่ารการด้ำาเนินงานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีแลัะภาพีลัักษณ์ 

 ของ สี่สี่สี่. ด้้วยการป็ระสี่าน คัด้สี่รรองค์ความีร้่จาก 14 แผัน แลัะภาคีเคร่อข่ายที�เหมีาะสี่มีกับกลุ่ัมีเป้็าหมีาย แลัะสี่อด้คล้ัอง 

 กับทิศทางแลัะเป้็าหมีายระยะ 10 ปี็ (พี.ศ. 2565-2574) 
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3. พีัฒนาชี่องทางการเข้าถึ่งเน่�อหาแลัะการจัด้ระบบเน่�อหาให้สี่ามีารถึสี่่บค้นแลัะป็ระยุกต์เพี่�อเผัยแพีร่งานสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพี 

 ตามีกลุ่ัมีเป้็าหมีายต่างๆ

4. สี่ร้างกลัไกสี่นับสี่นุนเชีิงรุกเพี่�อให้พีันธ์มีิตรเคร่อข่ายสี่ามีารถึเข้ามีาร่วมีใชี้ข้อมี่ลัสีุ่ขภาวะไป็ขยายผัลัในกลัุ่มีเป็้าหมีายของ 

 พัีนธ์มิีตรเคร่อข่าย 

5. พัีฒนาการส่ี่�อสี่ารรณรงค์เพ่ี�อป้็องกันแลัะลัด้ผัลักระทบทางสุี่ขภาพี ตลัอด้จนเยยีวยาผ้่ัที�ได้้รับผัลักระทบจากปั็ญหาอุบัติใหม่ี 

 แลัะป็ัจจัยเสี่ี�ยงอ่�น โด้ยเฉพีาะการแพีร่ระบาด้ของโรคโควิด้-19 รวมีทั�งสี่ร้างค่านิยมีการป็รับเป็ลัี�ยน ชีีวิตวิถึีใหมี่ (New  

 normal) โด้ยบ่รณาการร่วมีกับแผันต่างๆ ของ สี่สี่สี่. ภาคีเคร่อข่าย แลัะหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั�งภาครัฐ แลัะเอกชีน

เป้าหมายการดำาเนินงาน

ตั่วช่�วัดหลัก 

1

3

5

7

2

4

6

เกิดกลไกการจัดการข้้อมูลข้องกลุ่มเป้าหมาย 
โดยใช้เค์รื�องมือดิจิทัี่ล เพ่ื่�อส่�อสารส่ขภาว่ะ
ให้้สอดคลุ้่องกับลัุ่กษณะแลุ่ะคว่ามีต้องการ
ของกลุ่่�มีเป้าห้มีาย 

เกิดกลไกการสนับสนุนการเร่ยนรู้ข้องพัีนธมิต่ร
เค์รือข่้ายสุข้ภาวะ โดยใช้เคร่�องม่ีอดิจิัทัี่ลุ่ 
เพ่ื่�อสร้างโอกาสการเข้าถึึง การแลุ่กเปลุ่่�ยน้ 
แลุ่ะน้ำาแน้ว่คิด/องค์คว่ามีรู้ส่ขภาว่ะ ของ สสส. 
ไปใช้ขยายฐาน้ผู้รับประโยชน์้

การสร้างกระบวนการสื�อสารเพืี�อให้สื�อมวลชนรับรู้
ข้้อมูลการสร้างเสริมสุข้ภาพีข้อง สสส. 
แลุ่ะภาค่เคร่อข�าย โดยม่ีส่�อมีว่ลุ่ชน้น้ำาไป
เผยแพื่ร�ต�อ ไมี�น้้อยกว่�า

ม่ีห้น้�ว่ยงาน้ องค์กร ร่วมใช้ประโยชน์จากบริการและผลิต่ภัณ์ฑ์์นวัต่กรรมสุข้ภาวะข้องศููนย์กิจการสร้างสุข้ อย�างน้้อย

ประชาชนทัี่�วไปรับรู้โค์รงการรณ์รงค์์สร้างเสริม
สุข้ภาวะ จัากท่ี่กช�องที่างโดยเฉลุ่่�ย ไมี�น้้อยกว่�า

การใช้งานแพีลต่ฟัอร์ม เช่น Website Facebook 
YouTube Line เพ่ื่�อส่�อสารส่ขภาว่ะ เพิื่�มีขึ�น้

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ี่�รับประโยชน์จากบริการ
และผลิต่ภัณ์ฑ์์น้วั่ตกรรมีส่ขภาว่ะของศูึน้ย์กิจัการ
สร้างส่ข ม่ีจัำาน้ว่น้เพิื่�มีขึ�น้ อย�างน้้อย

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

ร้อยละ 25

ร้อยละ 50

50 องค์์กร
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ตั่วช่�วัดร่วม 
เกิด้ชุีด้ความีร้่ ส่ี่�อ หร่อกระบวนการส่ี่งเสี่ริมีการเรียนร้่เพ่ี�อสี่นับสี่นุนการขับเคล่ั�อนงานในป็ระเด็้นสุี่ขภาพีจิต อย่างน้อย 2 กรณี 

โด้ยร่วมีกับแผันควบคุมีปั็จจัยเสีี่�ยงทางสุี่ขภาพี แลัะแผันระบบส่ี่�อแลัะวิถีึสุี่ขภาวะทางปั็ญญา 

วัต่ถุประสงค์์

1. เพ่ี�อพัีฒนาเน่�อหา ส่ี่�อ แลัะกระบวนการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีที�เหมีาะสี่มีกับบริบทของพ่ี�นที�แลัะกลุ่ัมีเป้็าหมีาย 

2. เพ่ี�อพัีฒนากลัไกการจัด้ระบบฐานข้อม่ีลัสุี่ขภาพีแลัะพัีฒนาแพีลัตฟัอร์มีเพ่ี�อการเข้าถ่ึงชุีด้ข้อม่ีลั/ข่าวสี่ารสุี่ขภาวะ ของ สี่สี่สี่.

3. เพี่�อสี่่�อสี่ารการด้ำาเนินงานสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพีของ สี่สี่สี่. เพี่�อสี่่งเสี่ริมีภาพีลัักษณ์ของ สี่สี่สี่. อันนำาไป็สี่่่ความีเชี่�อมีั�นในการ 

 ส่ี่�อสี่ารสุี่ขภาพีของ สี่สี่สี่.

แนวที่างการดำาเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย
1. ป็ระชีาชีนทั�วไป็แลัะกลุ่ัมีเป้็าหมีายที�มีีพีฤติกรรมีเสีี่�ยงด้้านสุี่ขภาพีตามีทิศทางแลัะเป้็าหมีายระยะ 10 ปี็ (พี.ศ. 2565-2574)  

 โด้ยกำาหนด้ลัักษณะกลุ่ัมีเป้็าหมีายให้สี่อด้คล้ัองตามียุทธ์ศาสี่ตร์ของแต่ลัะป็ระเด็้น

2. ป็ระชีาชีนที�มีีความีสี่นใจด้้านสุี่ขภาพี ผ้่ันำาการเป็ลีั�ยนแป็ลัง (Change agent) แลัะผ้่ัที�มีีอิทธิ์พีลัทางความีคิด้ (Influencer)  

 ต่อกลุ่ัมีเป้็าหมีายต่างๆ อาทิ ส่ี่�อสัี่งคมีออนไลัน์ บุคคลัที�มีีช่ี�อเสีี่ยง บุคลัากร ในสี่ถึานศ่กษา ผ้่ันำาในองค์กรป็กครองท้องถิึ�น  

 กลุ่ัมีแกนนำาในชุีมีชีน รวมีถ่ึงภาคีเคร่อข่ายการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี

3. ผ้่ัตัด้สิี่นใจเชิีงนโยบาย แลัะส่ี่�อมีวลัชีน 

ยุที่ธ์ศูาสต่ร์การดำาเนินงาน
แผันสี่ร้างเสี่ริมีความีเข้าใจสีุ่ขภาวะได้้กำาหนด้ยุทธ์ศาสี่ตร์การด้ำาเนินงานตามียุทธ์ศาสี่ตร์ของทิศทางแลัะเป็้าหมีายระยะ 10 ป็ี 

(พี.ศ. 2565-2574) ในด้้านการมุ่ีงเพิี�มีขีด้ความีสี่ามีารถึในการเป็ลีั�ยนแป็ลังพีฤติกรรมีสุี่ขภาวะของป็ระชีากร ตามีเป้็าหมีายเชิีง 

ยุทธ์ศาสี่ตร์ 7 + 1 ของ สี่สี่สี่. พีร้อมีกับสี่ร้างการรับร้่ผัลัลััพีธ์์จากการด้ำาเนินงานที�สี่ะท้อนภาพีลัักษณ์ขององค์กร เพ่ี�อให้เกิด้ความี 

เช่ี�อถ่ึอในส่ี่�อแลัะกระบวนสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีของ สี่สี่สี่. ด้้วยยุทธ์ศาสี่ตร์การส่ี่�อสี่ารเพ่ี�อการป็รับเป็ลีั�ยนพีฤติกรรมี (Opportunities, 

Ability and Motivation: OAM) ดั้งนี�



การสร้างการรับรู้ผลลัพธ์จากการดําเนินงาน ท่ีสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กร
เพ่ือให้เกิดความเช่ือถือในส่ือและกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.

ประชาชน
มีขีดความสามารถ

ในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาวะ

Opportunities

การสร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
ประสบการณ์ตรงด้านสุขภาวะ

และผลลัพธ์ท่ีสะท้อนภาพลักษณ์ 
แก่กลุ่มเป้าหมาย

Ability

การเพ่ิมทักษะและขีดความสามารถ
ของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีเหมาะสม

ตามบริบทของพ้ืนท่ีและประชากร

Motivation

การสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก
ค่านิยมของสังคม

ในการเปล่ียนแปลงทัศนคติ
ด้านสุขภาวะระดับบุคคล

กลุ่มแผนงาน
การเรียนรู้สุขภาวะ

กลุ่มแผนงาน
การตลาดเพ่ือสังคม

กลุ่มแผนงาน
ส่ือสารองค์กร

กลุ่มแผนงาน
กิจการสร้างสุข

กลุ่มแผนงานบริหารจัดการ
อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
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1. สี่ร้างโอกาสี่การเข้าถ่ึงข้อม่ีลัข่าวสี่าร องค์ความีร้่ ป็ระสี่บการณ์ตรงด้้านการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาวะ แลัะผัลัลััพีธ์์จากการด้ำาเนินงาน 

 ที�สี่ะท้อนภาพีลัักษณ์องค์กร ส่่ี่กลุ่ัมีเป้็าหมีาย เพ่ี�อให้เกิด้การรับร้่ ความีเข้าใจ แลัะมีีความีรอบร้่ด้้านสุี่ขภาพีเฉพีาะบุคคลั 

2. เพิี�มีทักษะ แลัะขีด้ความีสี่ามีารถึของป็ระชีาชีนกลุ่ัมีเป้็าหมีาย ด้้วยส่ี่�อแลัะกระบวนการการเรียนร้่สี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีที�ถ่ึกต้อง  

 เหมีาะสี่มีตามีบริบทแลัะพีลัวัตของพ่ี�นที�แลัะกลุ่ัมีป็ระชีากร

3. สี่ร้างแรงบันด้าลัใจเชิีงบวกแลัะค่านิยมีของสัี่งคมีในการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาวะ นำาไป็ส่่ี่ความีตระหนักแลัะการเป็ลีั�ยนแป็ลังทัศนคติ 

 ระดั้บบุคคลั 

กลุ่มแผนงาน

1. กลุ่ัมีแผันงานการเรียนร้่สุี่ขภาวะ

2. กลุ่ัมีแผันงานการตลัาด้เพ่ี�อสัี่งคมี

3. กลุ่ัมีแผันงานส่ี่�อสี่ารองค์กร

4. กลุ่ัมีแผันงานกิจการสี่ร้างสุี่ข

5. กลุ่ัมีแผันงานบริหารจัด้การอาคารศ่นย์เรียนร้่สุี่ขภาวะ

กลุ่มแผนงานการเร่ยนรู้สุข้ภาวะ
กลุ่ัมีแผันงานการเรียนร้่สุี่ขภาวะ มุ่ีงเน้นการใช้ีทุนความีร้่ของ สี่สี่สี่. เป็็นคลัังความีร้่ด้้านสุี่ขภาวะ แลัะพัีฒนากลัไก แพีลัตฟัอร์มี 

ระบบสี่นับสี่นุนการเรียนร้่แลัะการส่ี่งต่อ ขยายผัลัองค์ความีร้่ ที�เหมีาะสี่มี สี่อด้คล้ัองกับการนำาไป็พัีฒนาทักษะชีีวิตแลัะขีด้ความี 

สี่ามีารถึในการป็รับเป็ลีั�ยนพีฤติกรรมีสุี่ขภาวะของป็ระชีาชีนกลุ่ัมีเป้็าหมีาย แลัะร่วมีชีี�นำา กำาหนด้ทิศทางวิถีึสุี่ขภาวะของคนไทย 

พีร้อมีกับพัีฒนาร่ป็แบบการส่ี่�อสี่าร/กระบวนการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี แลัะช่ีองทางการเข้าถ่ึง เพ่ี�อขยายฐานผ้่ัรับป็ระโยชีน์ ให้ครอบคลุัมี  

เหมีาะสี่มีกับพีลัวัตเชิีงพ่ี�นที�แลัะกลุ่ัมีเป้็าหมีายได้้อย่างมีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพี  
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แนวทางการดัำาเนินงาน

1. สี่ำารวจวิจัย ศ่กษา วิเคราะห์แนวโน้มี สี่ถึานการณ์ พีฤติกรรมี ความีสี่นใจ แลัะความีต้องการของกลุ่ัมีเป้็าหมีาย ครอบคลุัมีข้อม่ีลั  

 ทัศนคติ พีฤติกรรมี ร่ป็แบบการเรียนร้่ที�สี่อด้คล้ัองกับความีต้องการ (Insight) ของกลุ่ัมีเป้็าหมีาย แลัะสัี่งเคราะห์ข้อม่ีลัใหม่ีๆ  

 เพ่ี�อนำามีาใช้ีในการกำาหนด้แนวทาง สี่นับสี่นุนการบริหารจัด้การองค์ความีร้่ การพัีฒนากลัไก/แพีลัตฟัอร์มี/ร่ป็แบบการส่ี่�อสี่าร  

 แลัะ/หร่อกระบวนการสี่ร้างเสี่ริมีป็ระสี่บการณ์การเรียนร่้สีุ่ขภาวะ ตลัอด้จนชี่องทางการเข้าถึ่ง/การขยายผัลัองค์ความีร่้สี่่่ 

 แต่ลัะกลุ่ัมีเป้็าหมีาย เพ่ี�อบรรลุัเป้็าหมีายตามีทิศทางแลัะเป้็าหมีายระยะ 10 ปี็ (พี.ศ. 2565-2574) 

2. บริหารจัด้การองค์ความีร้่ แลัะพัีฒนากลัไก/แพีลัตฟัอร์มี/ระบบสี่นับสี่นุนการเรียนร้่แลัะการส่ี่งต่อ ขยายผัลัองค์ความีร้่สุี่ขภาวะ  

 รวมีถ่ึงการจัด้การฐานข้อม่ีลั ด้้วยการรวบรวมี คัด้กรอง สัี่งเคราะห์ จัด้ระบบเน่�อหา โด้ยเช่ี�อมีกับคลัังข้อม่ีลัของ สี่สี่สี่. เพ่ี�อ 

 เพิี�มีการใช้ีป็ระโยชีน์จากชุีด้ความีร้่ เคร่�องม่ีอ ส่ี่�อต่างๆ   อย่างมีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพี สี่อด้คล้ัองกับพีฤติกรรมี ความีสี่นใจของกลุ่ัมี 

 เป้็าหมีายแต่ลัะกลุ่ัมี 

3. พัีฒนาร่ป็แบบการส่ี่�อสี่าร แลัะ/หร่อกระบวนการเรียนร้่สี่ร้างเสี่ริมีป็ระสี่บการณ์ด้้วยการคัด้สี่รรองค์ความีร้่ในป็ระเด็้นต่างๆ  

 มีาสี่กัด้แลัะสี่รุป็สี่าระสี่ำาคัญของเน่�อหาแล้ัวเรียบเรียงแลัะนำาเสี่นอให้น่าสี่นใจ ตลัอด้จนพัีฒนาแนวคิด้ วิธี์การนำาเสี่นอเน่�อหา  

 การส่ี่�อสี่าร กระบวนการการเรียนร้่ในร่ป็แบบที�หลัากหลัาย สี่อด้คล้ัองกับแต่ลัะกลุ่ัมีเป้็าหมีาย อาทิ ส่ี่�อสิี่�งพิีมีพ์ี ส่ี่�อมัีลัติมีีเดี้ย  

 ชุีด้ส่ี่�อการเรียนร้่ (Knowledge Package/ Toolkits) นิทรรศการ กิจกรรมี โป็รแกรมีการเรียนร้่ การศ่กษาด่้งาน โครงการ  

 กิจกรรมีเชีิงสี่ร้างสี่รรค์ต่างๆ เพี่�อให้แกนนำา/ผั่้นำาการเป็ลัี�ยนแป็ลัง ตลัอด้จนป็ระชีาชีนกลัุ่มีเป็้าหมีายเกิด้ความีรอบร่้ด้้าน 

 สุี่ขภาพี (Health literacy) สี่ามีารถึนำาองค์ความีร้่ไป็ป็ระยุกต์ใช้ีต่อยอด้แลัะขยายผัลัได้้

4. พัีฒนากลัไกสี่นับสี่นุนเชิีงรุก แลัะ/หร่อช่ีองทางการเข้าถ่ึงที�เหมีาะสี่มีกับการขยายผัลัองค์ความีร้่สุี่ขภาวะ เพ่ี�อให้การส่ี่งต่อ/ 

 ขยายผัลัองค์ความีร้่สุี่ขภาวะ ครอบคลุัมี เข้าถ่ึง แลัะเหมีาะสี่มีกับแต่ลัะกลุ่ัมีเป้็าหมีาย โด้ยคำาน่งถ่ึงพีลัวัตเชิีงพ่ี�นที�แลัะกลุ่ัมี 

 ป็ระชีากร อาทิ พัีฒนากลัไกการจัด้ระบบสี่นับสี่นุนการส่ี่�อสี่ารสุี่ขภาวะที�เหมีาะสี่มีกับแต่ลัะกลุ่ัมีเป้็าหมีาย พัีฒนาระบบสี่นับสี่นุน 

 การเรียนร่้ในร่ป็แบบออนไลัน์ (Online learning) ซึ่่�งนำาไป็สี่่่การใชี้ป็ระโยชีน์จากชีุด้ความีร่้ สี่สี่สี่. เพี่�อสี่ร้างความีรอบร่ ้

 ด้้านสุี่ขภาพี (Health literacy) ได้้อย่างมีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพี  ตลัอด้จนพัีฒนากลัไกขยายผัลัองค์ความีร้่สุี่ขภาวะเชิีงรุกผ่ัานความี 

 ร่วมีม่ีอกับพัีนธ์มิีตรเคร่อข่าย ผ้่ันำาการเป็ลีั�ยนแป็ลัง (Change agent) ในการร่วมีด้ำาเนินการขยายฐานผ้่ัรับป็ระโยชีน์ สี่ร้าง 

 การรับร้่แลัะเพิี�มีขีด้ความีสี่ามีารถึในการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาวะให้แก่สี่าธ์ารณชีน 

5. พีัฒนากลัไกสี่นับสี่นุนกลัางในการติด้ตามีแลัะการป็ระเมีินผัลัการด้ำาเนินการกับพีันธ์มีิตรเคร่อข่ายผั่้นำาการเป็ลัี�ยนแป็ลัง  

 เพ่ี�อให้เกิด้กลัไกการทำางาน การวัด้ผัลัร่วมีกันแลัะเกิด้ร่ป็แบบที�สี่อด้คล้ัองกับการด้ำาเนินงาน 

กลุ่มแผนงานการต่ลาดเพืี�อสังค์ม
กลุ่ัมีแผันงานการตลัาด้เพ่ี�อสัี่งคมี เป็็นอีกหน่�งเคร่�องม่ีอสี่ำาคัญในงานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาวะ แลัะการสี่ร้างแนวคิด้ของวิถีึสุี่ขภาวะให้

เกิด้ข่�นทั�งโด้ยตรงแลัะโด้ยอ้อมีไป็ยังกลุ่ัมีเป้็าหมีายแลัะป็ระชีาชีนโด้ยรวมี ซ่ึ่�งการกำาหนด้ทิศทางแลัะเป้็าหมีายในงานการตลัาด้เพ่ี�อ 

สัี่งคมีมีีความีสี่อด้คล้ัองกับทิศทางแลัะเป้็าหมีายการวางยุทธ์ศาสี่ตร์งานหลัักขององค์กร โด้ยกลุ่ัมีแผันงานส่ี่�อสี่ารการตลัาด้เพ่ี�อ

สี่ังคมี มีีหน้าที�วางแผันกลัยุทธ์์แลัะออกแบบแผันงานการตลัาด้ที�สี่อด้คลั้องกับพีลัวัตเชีิงพี่�นที�แลัะกลัุ่มีเป็้าหมีาย พีร้อมีกับ 

การนำาเสี่นอนวัตกรรมี หร่อชุีด้ความีร้่ใหม่ีที�สี่นับสี่นุนการเป็ลีั�ยนแป็ลังทัศนคติแลัะพีฤติกรรมีของกลุ่ัมีเป้็าหมีาย นอกจากนั�นยัง

ให้ความีสี่ำาคัญกับการเช่ี�อมีป็ระสี่านเคร่อข่ายพัีนธ์มิีตร เพ่ี�อร่วมีด้ำาเนินการพัีฒนาแลัะเผัยแพีร่ส่ี่�อรณรงค์สี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีเพ่ี�อ

สี่ร้างแรงจ่งใจในการป็รับเป็ลีั�ยนพีฤติกรรมีแลัะวิถีึชีีวิตสุี่ขภาวะแก่สี่าธ์ารณชีนในวงกว้าง
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แนวทางการดัำาเนินงาน

1. วางแผันกลัยุทธ์์การสี่่�อสี่ารแลัะออกแบบสี่ร้างสี่รรค์สี่่�อรณรงค์สี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพี ด้้วยการวิเคราะห์แลัะพีัฒนาโจทย์การ 

 ส่ี่�อสี่าร ร่วมีกับภาคีเคร่อข่ายที�เกี�ยวข้องกับการพัีฒนาโจทยห์ร่อแนวทางสี่ร้างการเป็ลีั�ยนแป็ลัง ป็ระกอบด้้วย (1) นักวิชีาการ  

 ผ้่ัเชีี�ยวชีาญในป็ระเด็้นที�ต้องการส่ี่�อ (2) สี่ำานัก ผ้่ัรับผิัด้ชีอบป็ระเด็้น แลัะภาคีเคร่อข่าย เพ่ี�อหาข้อสี่รุป็ชุีด้ข้อม่ีลัความีร้่ที�ชัีด้เจน 

 จากนักวิชีาการแลัะภาคี รวมีถ่ึงโจทย์แลัะเน่�อหาความีร้่ที�สี่ำาคัญที�มีีความีถ่ึกต้องในหลัักวิชีาการ เพ่ี�อนำาไป็ออกแบบกลัยุทธ์์ 

 ในการส่ี่�อสี่าร แลัะออกแบบสี่ร้างสี่รรค์ชิี�นงานส่ี่�อสี่ารที�มีีความีชัีด้เจน ถ่ึกต้อง น่าสี่นใจ จนนำาไป็ส่่ี่การแนวคิด้ในการป็รับเป็ลีั�ยน 

 พีฤติกรรมีของกลุ่ัมีเป้็าหมีายตามีที�กำาหนด้ไว้

2. จัด้หาแลัะบริหารจัด้การชี่องทางการสี่่�อสี่ารให้เข้าถึ่งกลัุ่มีเป็้าหมีาย โด้ยการศ่กษาแนวโน้มีพีฤติกรรมีการรับสี่่�อของกลัุ่มี 

 เป้็าหมีายที�เป็ลีั�ยนแป็ลังไป็ในแต่ลัะช่ีวงเวลัา ซ่ึ่�งมีีความีแตกต่างกันไป็ตามีบริบท เช่ีน ลัักษณะทางป็ระชีากร พ่ี�นที� วิถีึชีีวิต  

 แลัะความีสี่นใจของกลุ่ัมีเป้็าหมีาย

3. บ่รณาการฐานข้อม่ีลัการตลัาด้เพ่ี�อสัี่งคมี แลัะพัีฒนาแพีลัตฟัอร์มีการเข้าถ่ึงข้อม่ีลัการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี แลัะระบบการเก็บ 

 ข้อม่ีลักลุ่ัมีเป้็าหมีายแลัะข้อม่ีลัเชิีงล่ักของกลุ่ัมีเป้็าหมีาย (Target’s insight) เพ่ี�อสัี่งเคราะห์ แลัะออกแบบสี่ร้างสี่รรค์ส่ี่�อสี่าร 

 ข้อม่ีลัให้สี่อด้คล้ัองกับลัักษณะแลัะความีต้องการของกลุ่ัมีเป้็าหมีายตามีพีลัวัตแลัะบริบทของสัี่งคมีของกลุ่ัมีเป้็าหมีาย รวมีทั�ง 

 ใช้ีเพ่ี�อการติด้ตามีป็ระเมิีนผัลัการด้ำาเนินงาน

กลุ่มแผนงานสื�อสารองค์์กร 
กลัุ่มีแผันงานสี่่�อสี่ารองค์กร มีีพีันธ์กิจในการสี่่�อสี่ารการด้ำาเนินงานสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพีของ สี่สี่สี่. แลัะภาคีเคร่อข่ายทั�งในด้้าน 

การลัด้ป็ัจจัยเสี่ี�ยงหลััก ป็ัจจัยเสี่ี�ยงรอง แลัะสี่ร้างป็ัจจัยแวด้ลั้อมีสี่่งเสี่ริมีสีุ่ขภาพีตามีการด้ำาเนินงานของ สี่สี่สี่. ทั�ง 15 แผัน 

เพ่ี�อให้บรรลุัทิศทางแลัะเป้็าหมีาย ระยะ 10 ปี็ (พี.ศ. 2565-2574) ของ สี่สี่สี่. แลัะสี่อด้คล้ัองกับยุทธ์ศาสี่ตร์ชีาติระยะ 20 ปี็ 

(พี.ศ. 2561-2580) ของรัฐบาลั ภายใต้ยุทธ์ศาสี่ตร์การเสี่ริมีสี่ร้างให้คนไทยมีีสีุ่ขภาวะที�ด้ี ด้ังนั�น การสี่่�อสี่ารการด้ำาเนินงาน 

แลัะผัลังานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีของ สี่สี่สี่. แลัะภาคีเคร่อข่าย ทั�ง 15 แผัน ไป็ยังทุกกลุ่ัมีเป้็าหมีาย เพ่ี�อสี่ร้างการรับร้่ เข้าใจ วิสัี่ยทัศน์ 

พัีนธ์กิจ แลัะภาพีลัักษณ์ของ สี่สี่สี่. ในการเป็็น “องค์กรนวัตกรรมีสี่านพีลัังสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี” (Innovative organization that 

collaborates to empower better health) ตลัอด้จนเกิด้แนวคิด้การเป็ลีั�ยนพีฤติกรรมี จ่งเป็็นกุญแจสี่ำาคัญในการขับเคล่ั�อน 

กลัไกการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีของป็ระเทศ ที�ก่อให้เกิด้ความีร่วมีม่ีอแลัะเป็็นกำาลัังสี่ำาคัญในการขยายผัลัต้นแบบการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี 

นำาไป็ส่่ี่การสี่ร้างสัี่งคมีสุี่ขภาวะอย่างยั�งย่น

แนวทางการดัำาเนินงาน

1. สี่นับสี่นุนการส่ี่�อสี่ารข้อม่ีลัสุี่ขภาพีแบบครบวงจร โด้ยป็ระชุีมีร่วมีกับสี่ำานัก ภาคีเคร่อข่าย ร่วมีกันกำาหนด้ป็ระเด็้น วางแผัน  

 แลัะรวบรวมีข้อม่ีลักิจกรรมีแลัะการด้ำาเนินงานต่างๆ ขององค์กร นำามีาพัีฒนา “ชุีด้ข้อม่ีลัสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี” ครอบคลุัมีทั�ง  

 15 แผัน ที�ทันสี่ถึานการณ์ แลัะกลุ่ัมีเป้็าหมีายให้ความีเช่ี�อถ่ึอ

2. พัีฒนากระบวนการส่ี่งต่อข้อม่ีลัไป็ยังกลุ่ัมีเป้็าหมีายอย่างรวด้เร็ว เป็็นระบบ มีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพี แลัะกำาหนด้ป็ระเด็้นการส่ี่�อสี่าร 

 ที�เข้มีแข็ง พีร้อมีสี่อด้แทรกข้อม่ีลัการส่ี่�อสี่ารองค์กร เพ่ี�อสี่นับสี่นุนการด้ำาเนินงานของ สี่สี่สี่.

3. แสี่วงหาความีร่วมีมี่อแลัะสี่ร้างความีสี่ัมีพีันธ์์ ร่วมีกับกลัุ่มีนิติบัญญัติ สี่่�อมีวลัชีน เพี่�อวางแนวทางในการทำางานสี่ร้างเสี่ริมี 

 ความีเข้าใจร่ป็แบบการทำางานในลัักษณะกองทุน สี่สี่สี่. ที�มุ่ีงให้สัี่งคมีไทยมีีสุี่ขภาวะที�ดี้อย่างยั�งย่น 
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กลุ่มแผนงานกิจการสร้างสุข้
กลุ่ัมีแผันงานกิจการสี่ร้างสุี่ข มีีพัีนธ์กิจในการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาวะผ่ัานการด้ำาเนินงานในร่ป็แบบธุ์รกิจ  โด้ยการถ่ึายทอด้การเรียนร้่ 

การสี่ร้างป็ระสี่บการณ์ตรง แลัะการพีัฒนาทักษะต่างๆ ผั่านการให้บริการ แลัะผัลัิตภัณฑ์์นวัตกรรมีสีุ่ขภาวะ ที�เกิด้จากการ 

ด้ำาเนินงานของ สี่สี่สี่. แลัะภาคีเคร่อข่าย ด้้วยการพัีฒนาธุ์รกิจสุี่ขภาวะส่่ี่กลุ่ัมีเป้็าหมีายหลััก 2 กลุ่ัมี ค่อ (1) กลุ่ัมีธุ์รกิจกับผ้่ับริโภค 

(Business to Customer) ที�แบ่งกลุ่ัมีเป้็าหมีายตามีช่ีวงวัย อาทิ วัยทำางาน (Millennial: อายุ 25 ถ่ึง 40 ปี็) เด็้ก เยาวชีน 

(Generation Z: อายุ 6 – 24 ปี็) ผ้่ัป็กครอง แลัะ ผ้่ัส่ี่งอายุ  (2) กลุ่ัมีธุ์รกิจกับธุ์รกิจ (Business to Business) เพ่ี�อเป็็นการขยาย 

ฐานกลุ่ัมีผ้่ัรับป็ระโยชีน์ให้กว้างข่�น อาทิ กลุ่ัมีสี่มีาคมีแลัะสี่มีาพัีนธ์์ กลุ่ัมีการตลัาด้แนวดิ้�ง (Vertical Markets) กลุ่ัมีสี่ถึานศ่กษา 

แลัะเพ่ี�อให้สี่ามีารถึเข้าถ่ึงวิถีึสุี่ขภาวะของป็ระชีาชีนได้้อย่างมีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพี จ่งได้้มีีการออกแบบกระบวนการ รวบรวมี สัี่งเคราะห์ 

จัด้ระบบองค์ความีร้่ แลัะช่ีองทางการส่ี่�อสี่ารที�เหมีาะสี่มีเพ่ี�อเข้าถ่ึงผ้่ัรับป็ระโยชีน์อย่างมีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพีแลัะการสี่ร้างป็ระสี่บการณ์ 

ที�สี่ามีารถึใช้ีงานได้้จริงเพ่ี�อให้ผ้่ัรับป็ระโยชีน์สี่ามีารถึรับร้่ เข้าใจ แลัะนำาไป็ป็รับใช้ีเพ่ี�อการมีีสุี่ขภาวะที�ดี้อย่างยั�งย่น 

นอกจากนี� วัตถึุป็ระสี่งค์เชีิงกลัยุทธ์์ที�ต้องบรรลัุเป็้าหมีายใน 3 ป็ี (พี.ศ. 2565-2567) ค่อ การสี่ร้างธ์ุรกิจด้้วยการออกแบบ 

กระบวนการทางธุ์รกิจที�เน้นผ้่ัใช้ีบริการเป็็นศ่นย์กลัาง พีร้อมีขยายธุ์รกิจให้เติบโตข่�น โด้ยมีีการเติบโตของรายได้้ร้อยลัะ 20–30 

ต่อป็ี รวมีถึ่งการมีีจำานวนพีันธ์มีิตรเคร่อข่ายร่วมีด้ำาเนินงานเพีิ�มีข่�น แลัะผั่้รับป็ระโยชีน์เพีิ�มีมีากข่�นอย่างต่อเน่�อง ทั�งในร่ป็แบบ 

กลุ่ัมีธุ์รกิจกับผ้่ับริโภค (Business to Customer) แลัะกลุ่ัมีธุ์รกิจกับธุ์รกิจ (Business to Business) ด้้วยการพัีฒนาแพีลัตฟัอร์มี 

ที�ครบวงจรที�สี่ามีารถึนำาเสี่นอผัลัิตภัณฑ์์ บริการ แลัะทางออกสีุ่ขภาวะที�หลัากหลัาย แลัะเหมีาะสี่มีกับวถิึีชีีวิตทุกร่ป็แบบของ 

ป็ระชีาชีน เพ่ี�อให้บรรลุัเป้็าหมีายส่ี่งสุี่ด้ในการเป็็นที�หน่�งในใจผ้่ับริโภค (Top of mind) ด้้านสุี่ขภาวะ

  

แนวทางการดัำาเนินงาน

1. พัีฒนาธุ์รกิจเพ่ี�อการด้ำาเนินงานกับกลุ่ัมีธุ์รกิจ (Business to Business) โด้ยร่ป็แบบการด้ำาเนินธุ์รกิจเป็็นในร่ป็แบบการพีบป็ะ 

 เพ่ี�อสี่ร้างความีสัี่มีพัีนธ์์ แลัะค้นหาความีต้องการของผ้่ัรับป็ระโยชีน์ เพ่ี�อการออกแบบแนวทางแลัะกระบวนการที�เหมีาะสี่มี 

 กับผ้่ัรับป็ระโยชีน์

2. การด้ำาเนินงานในร่ป็แบบด้ิจิทัลัแพีลัตฟัอร์มี (Digital Platform) มีุ่งพีัฒนากระบวนการจัด้การธ์ุรกิจแบบพีาณิชีย์ 

 อิเล็ักทรอนิกส์ี่ (e-Commerce) ให้สี่อด้คล้ัองกับเส้ี่นทางของผ้่ับริโภค (Customer Journey) ผ้่ัใช้ีบริการสี่ามีารถึมีีส่ี่วนร่วมี 

 สี่ำารวจ ค้นหาสิี่นค้าแลัะบริการที�เหมีาะสี่มีกับความีต้องการ ผ่ัาน 3 แพีลัตฟัอร์มี ดั้งนี�

 • แพีลัตฟัอร์มีการเรียนร้่สุี่ขภาวะ (Learning Platform) ค่อ องค์ความีร้่ที�ถ่ึกจัด้เป็็นหมีวด้หม่่ีที�สี่อด้คล้ัองกับความีต้องการ 

  ของผั่้ใชี้บริการเพี่�อมีอบโอกาสี่ในการพีัฒนาทักษะจากความีร่้ที�ได้้รับผั่านกระบวนการที�หลัากหลัาย อาทิ การอบรมี 

  เชีิงป็ฏิิบัติการ (Workshop), การเรียนร่้ออนไลัน์ แลัะกิจกรรมีต่างๆ นอกจากนี� ผั่้ที�ต้องการทำาธ์ุรกิจด้้านสีุ่ขภาวะ 

  ยังสี่ามีารถึเข้ามีามีีสี่่วนร่วนในการพีัฒนานวัตกรรมีสีุ่ขภาวะในร่ป็แบบสี่ินค้าแลัะบริการเพี่�อเป็็นการขยายโอกาสี่ใน 

  การเข้าถ่ึงวิถีึสุี่ขภาวะได้้มีากข่�น 

 • แพีลัตฟัอร์มีส่่ี่ทางออกสุี่ขภาวะ (Solution Platform) ค่อ การให้บริการกับกลุ่ัมีธุ์รกิจ (Business to Business) โด้ย 

  การออกแบบบริการให้สี่อด้คล้ัองกับความีต้องการของผ้่ัรับบริการ ผ่ัานการให้คำาป็ร่กษา จัด้กระบวนการให้คำาแนะนำา  

  แก้ปั็ญหา แลัะพัีฒนาทักษะด้้านสุี่ขภาวะ ตลัอด้จนการวิเคราะห์ผัลัการด้ำาเนินงาน

 • แพีลัตฟัอร์มีนวัตกรรมีสีุ่ขภาวะ (Innovation Platform) ค่อ ชี่องทางการสี่่�อสี่ารสีุ่ขภาวะด้้วยกระบวนการรวบรวมี  

  สัี่งเคราะห์ จัด้ระบบองค์ความีร้่ที�สี่อด้คล้ัองกับความีต้องการของกลุ่ัมีเป้็าหมีาย ผ่ัานกระบวนการพัีฒนาในร่ป็แบบต่างๆ  

  อาทิ เคร่�องม่ีอการเรียนร้่ หนังส่ี่อ สิี่นค้า รวมีถ่ึง พ่ี�นที�ให้บริการ เป็็นต้น
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 • แพีลัตฟัอร์มีการร่วมีสี่ร้างสัี่งคมีสุี่ขภาวะ (Collaboration Platform) ค่อ กลัไกสี่นับสี่นุนการค้นหา เชิีญชีวน แลัะคัด้เล่ัอก 

  พีันธ์มีิตรในการร่วมีด้ำาเนินงานให้สี่ามีารถึครอบคลัุมี เข้าถึ่ง แลัะเหมีาะสี่มีกับแต่ลัะกลัุ่มีเป็้าหมีาย เป็็นการขยายผัลั 

  การด้ำาเนินงาน ขยายฐานผ้่ัรับป็ระโยชีน์ สี่ร้างการรับร้่แลัะเพิี�มีขีด้ความีสี่ามีารถึในการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาวะให้แก่ป็ระชีาชีน

กลุ่มแผนงานบริหารจัดการอาค์ารศููนย์เร่ยนรู้สุข้ภาวะ

มีุ่งเน้นการบริหารจัด้การพี่�นที�อาคารศ่นย์เรียนร่้สีุ่ขภาวะให้เป็็นพี่�นที�สี่ำาหรับสี่นับสี่นุนการเรียนร่้ กิจกรรมีแลัะกระบวนการ 

สี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพีให้กับป็ระชีาชีน เป็็นแหลั่งเรียนร่้แลัะการให้บริการข้อมี่ลัข่าวสี่ารด้้านสีุ่ขภาวะตลัอด้จนเป็็นพี่�นที�สี่าธ์ิต 

การทำางานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีภาคสัี่งคมี เพ่ี�อให้เกิด้การใช้ีพ่ี�นที�อาคารศ่นย์เรียนร้่สุี่ขภาวะให้เกิด้ป็ระโยชีน์ส่ี่งสุี่ด้

แนวทางการดัำาเนินงาน

1. บริหารจัด้การอาคารอย่างเป็็นระบบแลัะมีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพีในส่ี่วนที�เกี�ยวข้องกับการด่้แลั บำารุงรักษางานระบบป็ระกอบอาคาร  

 การมีีระบบควบคุมีระบบการซึ่่อมีบำารุงอาคาร การตรวจสี่อบความีมีั�นคงแข็งแรงของอาคารเพี่�อจัด้การวางแผันการบำารุง 

 รักษา รวมีไป็ถ่ึงการเตรียมีการเพ่ี�อจัด้การในสี่ถึานการณ์วิกฤต

2. ส่ี่งเสี่ริมีการป็รับเป็ลีั�ยนพีฤติกรรมีของผ้่ัมีาใช้ีบริการในอาคาร เพ่ี�อลัด้การใช้ีพีลัังงานแลัะทรัพียากรอย่างร้่คุณค่า

3. จัด้ระบบสี่นับสี่นุนต่างๆ ให้มีีความีพีร้อมีในการให้บริการแก่กลุ่ัมีเป้็าหมีาย อย่างมีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพีแลัะป็ระสิี่ทธิ์ผัลัส่ี่งสุี่ด้

งบประมาณ์ กลุ่มแผนงานการเร่ยนรู้สุข้ภาวะ
กลุ่มแผนงานการต่ลาดเพีื�อสังค์ม
กลุ่มแผนงานสื�อสารองค์์กร
กลุ่มแผนงานกิจการสร้างสุข้
กลุ่มแผนงานบริหารจัดการอาค์ารศูนย์เร่ยนรู้สุข้ภาวะ
รวม

หน่วย : ล้านบาที่
103.00
250.00

40.00
18.00
59.00

470.00
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งานบริหารจัดการ
กองทีุ่นและสำานักงาน
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สถานการณ์์และแนวโน้ม

กองทุนสี่นับสี่นุนการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี มีีภารกิจในการสี่นับสี่นุนกระบวนการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีของป็ระเทศ โด้ยเป็็นองค์กรขนาด้ 

เล็ักที�เน้นความีย่ด้หยุ่นแลัะใช้ีนวัตกรรมีในการบริหารจัด้การ มุ่ีงสี่ร้างการมีีส่ี่วนร่วมี แลัะแสี่วงหาความีร่วมีม่ีอจากหน่วยงาน ภาคี 

เคร่อข่ายที�เกี�ยวข้องเพี่�อขับเคลั่�อนกระบวนการสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพีในลัักษณะการรวมีพีลัังให้เกิด้ผัลัลััพีธ์์เป็้าหมีายร่วมีกัน  

(Collective impact) 

แผันบริหารจัด้การกองทุนแลัะสี่ำานักงาน ป็ระกอบด้้วยแผันการด้ำาเนินงานป็ระจำาป็ีของ 8 หน่วยงาน ได้้แก่ ฝ้่ายอำานวยการ 

ฝ่้ายบัญชีีแลัะการเงิน ฝ่้ายเทคโนโลัยีสี่ารสี่นเทศ ฝ่้ายบริหารงานบุคคลั ฝ่้ายส่ี่�อสี่ารองค์กร ฝ่้ายตรวจสี่อบภายใน ฝ่้ายติด้ตามี 

แลัะป็ระเมิีนผัลั แลัะสี่ำานักพัีฒนานโยบายแลัะยุทธ์ศาสี่ตร์ 

ในรอบป็ีงบป็ระมีาณ พี.ศ. 2564 มีีการด้ำาเนินงานที�ทำาให้เกิด้การเป็ลัี�ยนแป็ลังที�สี่ำาคัญต่อกระบวน ป็ฏิิบัติงานของสี่ำานักงาน 

ได้้แก่

1. การด้ำาเนินงานตามีทิศทาง (Roadmap) แผันป็ฏิิบัติการดิ้จิทัลั สี่สี่สี่. เน้นเพิี�มีป็ระสิี่ทธิ์ภาพีระบบดิ้จิทัลัที�มีีอย่่เดิ้มีให้สี่ามีารถึ 

 สี่นับสี่นุนภารกิจหลัักในด้้านการบริหารงานภายในแลัะการให้บริการภายนอก รวมีถ่ึงการพัีฒนาระบบดิ้จิทัลัใหม่ีเพ่ี�อสี่นับสี่นุน 

 กระบวนการทำางานแบบครบวงจร 

2. การพัีฒนาแลัะป็รับป็รุงกฎ ระเบียบ มีาตรฐานการทำางาน แลัะกระบวนการบริหารจัด้การภายในสี่ำานักงาน เพ่ี�อรองรับระบบ 

 การทำางานที�เป็็นด้จิิทัลั แลัะสี่ามีารถึป็ฏิบิัติงานได้้อย่างมีปี็ระสี่ิทธ์ิภาพีแลัะต่อเน่�องภายใตส้ี่ถึานการณ์การแพีร่ระบาด้ของ 

 โรคโควิด้-19

3. การป็รับป็รุงค่่ม่ีอการบริหารจัด้การโครงการที�สี่อด้คล้ัองกับร่ป็แบบข้อตกลังใหม่ีแลัะค่่ม่ีอการสี่นับสี่นุนทุนร่วมีกับภาคี

จุดเน้นข้องแผน

1. พัีฒนาต่อยอด้แลัะเพิี�มีป็ระสิี่ทธิ์ภาพีระบบสี่ารสี่นเทศที�ครอบคลุัมีทุกกระบวนการหลัักภายในสี่ำานักงาน เพ่ี�อลัด้ปั็ญหาการ 

 ทำางานซึ่ำ�าซ้ึ่อนแลัะลัด้ข้อผิัด้พีลัาด้ เช่ีน ระบบบัญชีีการเงินดิ้จิทัลัที�รองรับการเบิกจ่ายเงินทุกร่ป็แบบ ระบบตรวจสี่อบการ 

 เบิกจ่ายเงินโครงการ (E-Audit) ระบบบริหารการจัด้ป็ระชุีมี (E-Meeting)  

2. นำาระบบดิ้จิทัลัที�เหมีาะสี่มีมีาใช้ีในการให้บริการข้อม่ีลัด้้านการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีที�ตรงกับกลุ่ัมีเป้็าหมีายที�รับบริการ

3. พัีฒนาบุคลัากรให้มีีทักษะเชิีงวิชีาการแลัะเชิีงวิชีาชีีพีที�สี่นับสี่นุนให้การทำางานในยุคดิ้จิทัลัมีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพีเพิี�มีข่�น  มีีแนวป็ฏิิบัติ 

 ตนแลัะวิถีึการทำางานตามีคุณลัักษณะ สี่สี่สี่. (Brand attribute)  แลัะมีีแผันการด้ำาเนินงานส่ี่งเสี่ริมีให้ สี่สี่สี่. เป็็นองค์กรสุี่ขภาวะ  

 (Happy Workplace) เพ่ี�อยกระดั้บความีพ่ีงพีอใจแลัะความีผ่ักพัีนองค์กร 

4. สี่่งเสี่ริมีการบริหารงานตามีหลัักธ์รรมีาภิบาลั การติด้ตามีป็ระเมีินผัลั  การบริหารความีเสี่ี�ยงแลัะการควบคุมีภายในที�มีี 

 ป็ระสิี่ทธิ์ภาพีแลัะป็ระสิี่ทธิ์ผัลั
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ผลุ่ประเมิีน้การดำาเนิ้น้งาน้ด้าน้ท่ี่น้ห้ม่ีน้เว่่ยน้ โดยคณะกรรมีการประเมิีน้ผลุ่ ใน้ระดับด่ (4.00 คะแน้น้ขึ�น้ไปจัาก
คะแน้น้เต็มี 5.00 คะแน้น้) ใน้ 5 ด้าน้ ได้แก�  
1. ด้าน้การกำากับดูแลุ่ของคณะกรรมีการน้โยบายการบริห้ารท่ี่น้ห้ม่ีน้เว่่ยน้    
2. ด้าน้การบริห้ารคว่ามีเส่�ยงแลุ่ะการคว่บค่มีภายใน้     
3. ด้าน้การตรว่จัสอบภายใน้    
4. ด้าน้การบริห้ารจััดการสารสน้เที่ศึ    
5. ด้าน้การบริห้ารที่รัพื่ยากรบ่คคลุ่   

ผลุ่ประเมิีน้การบริห้ารจััดการท่ี่�ด่ตามีห้ลัุ่กธรรมีาภิบาลุ่โดยคณะอน่้กรรมีการการประเมิีน้ระดับธรรมีาภิบาลุ่
ใน้ระดับด่ (9.00 คะแน้น้ขึ�น้ไปจัากคะแน้น้เต็มี 10.00 คะแน้น้) /108

ผลุ่ประเมิีน้คว่ามีก้าว่ห้น้้าการเป็น้องค์การแบบดิจิัทัี่ลุ่ โดยคณะกรรมีการประเมิีน้ผลุ่ใน้ระดับด่
(4.00 คะแน้น้ขึ�น้ไปจัากคะแน้น้เต็มี 5.00 คะแน้น้) 

ผู้ใช้บริการม่ีคว่ามีพึื่งพื่อใจัต�อระบบสนั้บสน่้น้การที่ำางาน้ อย�างน้้อย

เกิดกระบว่น้การที่ำางาน้ท่ี่�ได้มีาตรฐาน้ อย�างน้้อย

ผลุ่สำารว่จัการรับรู้บที่บาที่ภาพื่ลัุ่กษณ์ของ สสส.  ใน้กลุ่่�มีประชาชน้ ภาค่ แลุ่ะส่�อมีว่ลุ่ชน้ ไมี�น้้อยกว่�า

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 70
/108 คณะอนุกรรมีการการป็ระเมิีนระดั้บธ์รรมีาภิบาลัเป็็นคณะอนุกรรมีการของคณะกรรมีการป็ระเมิีนผัลั

วัต่ถุประสงค์์

1. เพ่ี�อสี่นับสี่นุนการทำางานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีของ สี่สี่สี่. แลัะภาคีเคร่อข่ายตามีทิศทางแลัะแนวนโยบายที�คณะกรรมีการกองทุน 

 กำาหนด้ไว้  

2. เพ่ี�อเพิี�มีป็ระสิี่ทธิ์ภาพีการบริหารจัด้การกองทุนแลัะสี่ำานักงานในด้้านต่างๆ พัีฒนาส่่ี่การเป็็นองค์กรดิ้จิทัลั   

3. เพ่ี�อเสี่ริมีสี่ร้างกลัไกการบริหารจัด้การที�ดี้ตามีหลัักธ์รรมีาภิบาลั การบริหารความีเสีี่�ยง แลัะการควบคุมีภายใน    

เป้าหมายการดำาเนินงาน
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แนวที่างการดำาเนินงาน

ด้านการบริหารและพัีฒนาบุค์ลากรและองค์์กร
1. การศ่กษาวิเคราะห์แลัะกำาหนด้ Roadmap แผันการพัีฒนาระบบเทคโนโลัยีดิ้จิทัลัด้้านการบริหารงานบุคคลั (HR Digital  

 Transformation)

2. จัด้ทำาแนวทางแลัะกระบวนการพีัฒนานักสี่นับสี่นุนการสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพีมี่ออาชีีพี แลัะผั่้เชีี�ยวชีาญแต่ลัะกลัุ่มี (Expert  

 Development) ที�ตอบสี่นองต่อทิศทางแลัะเป้็าหมีายของกองทุน 

3. จัด้ทำาแผันพีัฒนาสี่มีรรถึนะบุคลัากร (Development Roadmap) ที�เชี่�อมีโยงกับทักษะการใชี้เทคโนโลัยีที�จำาเป็็นต่อการ 

 ทำางานในยุคดิ้จิทัลั แลัะทักษะการป็ฏิิบัติงานในยุคศตวรรษที� 21

4. มีีแผันการด้ำาเนินงานส่ี่งเสี่ริมีให้เกิด้องค์กรสุี่ขภาวะ (Happy Workplace) เพ่ี�อยกระดั้บความีพ่ีงพีอใจแลัะความีผ่ักพัีนองค์กร

 

ด้านการเงิน การบัญช่ พัีสดุ และต่รวจสอบแผนงานโค์รงการ
1. ควบคุมีกำากับการพีัฒนาระบบบัญชีี การเงินแลัะพีัสี่ดุ้ของกองทุน ให้รองรับการทำางานแบบ Seamless ลัด้ป็ัญหาการ 

 ทำางานซึ่ำ�าซึ่้อน แลัะลัด้ข้อผัดิ้พีลัาด้ในการเบิกจ่ายเงินกองทุน รวมีทั�งเป็็นระบบที� User friendly รองรับการเบิกจ่ายเงิน 

 ทุกร่ป็แบบ สี่ามีารถึกำากับติด้ตามีงบป็ระมีาณแลัะผัลัการเบิกจ่ายได้้อย่างเป็็นปั็จจุบัน

2. ร่วมีกับฝ้่ายตรวจสี่อบภายใน ศ่กษาแลัะวิเคราะห์การตรวจสี่อบการใชี้จ่ายเงินโครงการเพี่�อสี่ร้างมีาตรฐานการตรวจสี่อบ 

 การเบิกจ่ายเงินโครงการที�เหมีาะสี่มีแลัะเป็็นป็ระโยชีน์ต่อสี่ำานักงานกองทุน

3. สี่นับสี่นุนการจัด้ทำาหลัักส่ี่ตรอบรมีด้้านบัญชีี การเงิน ภาษี แลัะพัีสี่ดุ้สี่ำาหรับภาคี ในร่ป็แบบ E-learning เพ่ี�อให้เจ้าหน้าที� 

 แลัะภาคีสี่ามีารถึเรียนร้่ได้้ด้้วยตนเองแลัะนำาไป็ป็ฏิิบัติได้้ถ่ึกต้อง โด้ยเฉพีาะการจัด้การภาษีในการรับทุนสี่นับสี่นุนโครงการ

4. ร่วมีกับสี่ำานัก/ฝ้่ายที�เกี�ยวข้อง วิเคราะห์แลัะทบทวนทางเลั่อกหร่อแนวป็ฏิิบัติที�เหมีาะสี่มีกับการเบิกจ่ายเงินของกองทุน 

 ครอบคลุัมีทุกกิจกรรมี สี่ามีารถึเช่ี�อมีโยงข้อม่ีลัอยา่งไร้รอยต่อ เพ่ี�อให้สี่ามีารถึควบคุมีกำากับงบป็ระมีาณ เบิกจ่ายเงินกองทุน 

 แลัะการจัด้การด้้านภาษีที�มีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพี สี่อด้คล้ัองตามีเง่�อนไขในข้อตกลัง

5. ป็รับป็รุงแลัะพีัฒนาชี่องทางการเข้าถึ่งข้อมี่ลัด้้านการเงินให้เข้าถึ่งง่ายแลัะเป็็นแหลั่งรวบรวมีข้อมี่ลัด้้านการเบิกจ่ายเงิน 

 โครงการที�ครบถ้ึวนแลัะเป็็นปั็จจุบัน

ด้านเที่ค์โนโลย่สารสนเที่ศู
1. การจัด้ทำาข้อม่ีลัแลัะบริการในร่ป็แบบดิ้จิทัลัที�ได้้มีาตรฐานตามีความีต้องการรายบุคคลั (Precision Health Information)

2. พัีฒนาบริการพ่ี�นฐานรองรับระบบการพิีส่ี่จน์แลัะย่นยันตัวตนทางดิ้จิทัลัแลัะลัายม่ีอช่ี�ออิเล็ักทรอนิกส์ี่  

3. พัีฒนาโครงสี่ร้างพ่ี�นฐาน (Infrastructure) เพ่ี�อรองรับการด้ำาเนินงานผ่ัานระบบดิ้จิทัลัของ สี่สี่สี่.แลัะภาคีเคร่อข่ายที�มีีความี 

 มัี�นคงป็ลัอด้ภัยในการให้บริการ 

4. การจัด้ทำาข้อม่ีลัเปิ็ด้แลัะการวิเคราะห์ข้อม่ีลัเพ่ี�อสี่นับสี่นุนงานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาวะ การเช่ี�อมีโยงแลัะแลักเป็ลีั�ยนข้อม่ีลัระหว่าง 

 หน่วยงาน  

5. สี่ร้างความีพีร้อมีของบุคลัากรแลัะเคร่�องม่ีอเพ่ี�อพัีฒนาไป็ส่่ี่องค์กรดิ้จิทัลั

ด้านอำานวยการบริหารจัดการสำานักงาน
1. ร่วมีกับฝ่้ายเทคโนโลัยีสี่ารสี่นเทศแลัะฝ่้ายบัญชีีแลัะการเงิน พัีฒนาระบบการทำางานจัด้ซ่ึ่�อจัด้จ้างแลัะพัีสี่ดุ้ ระบบสี่ารบรรณ 

 อิเล็ักทรอนิกส์ี่แลัะการจัด้เก็บเอกสี่าร ระบบบริหารการจัด้ป็ระชุีมี เพ่ี�อให้สี่ามีารถึป็ฏิิบัติงานได้้ในร่ป็แบบอิเล็ักทรอนิกส์ี่
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2. จัด้ทำาเคร่�องม่ีอ/ค่่ม่ีอการทำางาน แลัะสี่ร้างช่ีองทางเพ่ี�อส่ี่�อสี่ารสี่ร้างความีเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที�แลัะภาคีหร่อผ้่ัที�เกี�ยวข้องใน 

 การป็ฏิิบัติงานให้เป็็นไป็ตามีกฎ ระเบียบ แลัะวิธี์การทำางานในร่ป็แบบอิเล็ักทรอนิกส์ี่

3. พัีฒนาบุคลัากรแลัะเคร่�องม่ีอในการทำางานของกลุ่ัมีงานในฝ่้ายอำานวยการเพ่ี�อมุ่ีงให้เกิด้ผัลัสัี่มีฤทธิ์�ในการทำางานที�ได้้มีาตรฐาน  

 ช่ีวยสี่นับสี่นุนการทำางานที�เป็็นภารกิจหลัักของ สี่สี่สี่. ได้้ครบถ้ึวน มีีความีถ่ึกต้อง แลัะรวด้เร็ว ไม่ีเป็็นอุป็สี่รรคต่อการตอบ 

 สี่นองเป้็าหมีายขององค์กร  

4. พัีฒนาอาคารศ่นย์เรียนร้่สุี่ขภาวะให้ได้้รับมีาตรฐาน Fitwel เพ่ี�อการมีีสุี่ขภาวะที�ดี้ของผ้่ัใช้ีอาคาร

ด้านพัีฒนานโยบายและยุที่ธศูาสต่ร์  
1.	 ด้ัานนโยบายแลุ่ะยุทธศาสต่ร์

 • พัีฒนากระบวนการจัด้ทำาแผันให้มีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพี ด้้วยการวิเคราะห์ภาพีรวมีสี่ถึานการณ์ แลัะการด้ำาเนินงานที�ผ่ัานมีา  

  เพ่ี�อนำามีาใช้ีในการวางแนวทางการจัด้ทำาแผันในปี็ถัึด้ไป็ที�สี่อด้คล้ัองแลัะสี่ามีารถึส่ี่งมีอบผัลัลััพีธ์์ได้้ตามีกรอบการทำางาน 

  ของ สี่สี่สี่.

 • สี่ร้างการมีีสี่่วนร่วมีในการกำาหนด้แนวทางการด้ำาเนินงานตามีแผันไป็สี่่่การป็ฏิิบัติ แลัะการกำาหนด้ตัวชีี�วัด้ที�สี่ามีารถึ 

  สี่ะท้อนผัลัลััพีธ์์ สิี่�งส่ี่งมีอบ หร่อการทำางานที�เป็็นไป็ตามีทิศทางแลัะเป้็าหมีาย ระยะ 10 ปี็ แลัะแผันหลััก 3 ปี็

 • จัด้ทำาเอกสี่ารแผันการด้ำาเนินงานป็ระจำาปี็ 2565 เพ่ี�อใช้ีในการเผัยแพีร่แลัะส่ี่�อสี่ารกับผ้่ัที�เกี�ยวข้อง เพ่ี�อสี่ร้างความีเข้าใจ 

  ต่อแนวทางการด้ำาเนินงานของ สี่สี่สี่.

 • จัด้ทำากรอบแลัะวางแผันงบป็ระมีาณที�มีีการจัด้สี่รรงบป็ระมีาณสี่อด้คล้ัองกับทิศทางการทำางานขององค์กร

 • พีัฒนากลัไกการติด้ตามีสี่ถึานการณ์ที�อาจสี่่งผัลักระทบต่อการทำางาน ในร่ป็แบบของ Key Risk Indicator (KRI)  

  เพ่ี�อให้เกิด้การขับเคล่ั�อนนโยบาย ยุทธ์ศาสี่ตร์ แลัะการทำางานอย่างเป็็นระบบ ตลัอด้จนเพ่ี�อเตรียมีความีพีร้อมีในการ 

  รับม่ีอแลัะตอบสี่นองต่อสี่ถึานการณ์ได้้อย่างทันท่วงที

2.	 ด้ัานพัฒนาระบบการบริหารจัดัการองค์์กร

 • พัีฒนาระบบแลัะฐานข้อม่ีลัสี่ำาคัญเพ่ี�อสี่นับสี่นุนการตัด้สิี่นใจของผ้่ับริหาร รวมีทั�งเพ่ี�อใช้ีในการวิเคราะห์แลัะขับเคล่ั�อน 

  การด้ำาเนินงานบนพ่ี�นฐานของข้อม่ีลัได้้อย่างแม่ีนยำา

 • ด้ำาเนินงานเพ่ี�อส่ี่งเสี่ริมีให้เกิด้การบริหารงานตามีหลัักธ์รรมีาภิบาลั ได้้แก่ การสี่นับสี่นุนการบวนการป็ระเมิีนคุณธ์รรมี 

  แลัะความีโป็ร่งใสี่ (ITA) รวมีถ่ึงการจัด้ทำาแผันงานอ่�นๆ ที�เกี�ยวข้อง

 • ร่วมีกำาหนด้ทิศทางการยกระด้ับองค์กรในการพีัฒนาคุณภาพีระบบบริหารจัด้การกับฝ้่ายที�เกี�ยวข้อง เพี่�อให้เกิด้การ 

  พัีฒนาร่ป็แบบการบริหารจัด้การที�เป็็นม่ีออาชีีพีในการบริหารจัด้การกองทุน มีีความีทันสี่มัีย แลัะเหมีาะสี่มีกับบริบท 

  การทำางานขององค์กร

 • สี่นับสี่นุนให้เกิด้การพัีฒนาระบบบริหารจัด้การสี่ำานักงานแลัะการควบคุมีภายในให้ทำางานได้้อย่างต่อเน่�อง โด้ยวิเคราะห์ 

  ความีเป็็นไป็ได้้ในการนำาเคร่�องมี่อที�ชี่วยเพีิ�มีคุณภาพีแลัะป็ระสี่ิทธ์ิภาพีมีาใชี้ แลัะทันต่อทิศทางการพีัฒนาตามีสี่ภาพี 

  แวด้ล้ัอมีที�เป็ลีั�ยนแป็ลังไป็

3.	 การพัฒนาทักษะแลุ่ะสร้างค์วามีเป็นม่ีออาชีุพในการทำางาน

 • เกิด้การแลักเป็ลีั�ยนแลัะเรียนร้่งานแต่ลัะด้้านภายในสี่ำานัก โด้ยเน้นการสี่ร้างทักษะด้้วยวิธี์การเรียนร้่จากการทำางาน เพ่ี�อ 

  ให้บุคลัากรในสี่ำานักมีีความีเข้าใจงานในภาพีรวมีแลัะสี่ามีารถึให้ข้อแนะนำาแลัะข้อเสี่นอแนะต่อแผันแลัะส่ี่วนงานภายใน 

  ได้้ในเชิีงกลัยุทธ์์
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 • พัีฒนาทักษะในเชิีงวิชีาการแลัะเชิีงวิชีาชีีพี เพ่ี�อพัีฒนาตนเองให้มีีความีเป็็นม่ีออาชีีพีในการทำางาน สี่ามีารถึจัด้การงาน 

  ในส่ี่วนที�รับผิัด้ชีอบแลัะให้คำาป็ร่กษาแก่ผ้่ัที�เกี�ยวข้องได้้ตรงตามีเป้็าหมีายขององค์กร

 • พีัฒนาทักษะที�สี่นับสี่นุนให้การทำางานมีปี็ระสี่ิทธ์ิภาพีเพีิ�มีข่�น เชี่น การวิเคราะห์ การสี่่�อสี่าร การนำาเสี่นอ การสี่ร้าง 

  สัี่มีพัีนธ์ภาพีระหว่างเพ่ี�อร่วมีงาน เป็็นต้น

ด้านบริหารค์วามเส่�ยง  
1. วิเคราะห์ความีเสีี่�ยงจากสี่ถึานการณ์แลัะแนวโน้มีทั�งภายในแลัะภายนอกองค์กรที�อาจส่ี่งผัลักระทบต่อการทำางาน 

2. สี่ร้างการมีีส่ี่วนร่วมีในการบริหารความีเสีี่�ยงองค์กร โด้ยการรวบรวมีป็ระเด็้นแลัะมุีมีมีองทั�งจากภาพีรวมีองค์กรจากผ้่ับริหาร  

 (Top-Down) แลัะระดั้บแผันจากผ้่ัป็ฏิิบัติงาน (Bottom-Up)

3. บริหารความีเสีี่�ยงระดั้บองค์กรในเชิีงยุทธ์ศาสี่ตร์ แลัะจัด้ทำาแผันเพ่ี�อจัด้การความีเสีี่�ยงที�อาจส่ี่งผัลักระทบต่อการด้ำาเนินงาน 

 ขององค์กรให้อย่ใ่นระดั้บที�ยอมีรับได้้ ตามีความีเหมีาะสี่มีกับความีเสีี่�ยงแต่ลัะป็ระเภท แลัะเป็็นไป็ตามีมีาตรฐานการบริหาร 

 ความีเสีี่�ยงในระดั้บสี่ากลั

4. สี่ร้างกลัไกการติด้ตามีแลัะรายงานสี่ถึานการณ์ความีเสีี่�ยงเพ่ี�อตอบสี่นองต่อเหตุการณ์ความีเสีี่�ยงได้้อย่างทันท่วงที

ด้านการต่รวจสอบและค์วบคุ์มภายใน
1. วางแผันการด้ำาเนินงานตรวจสี่อบ โด้ยวางแผันการด้ำาเนินงานตรวจสี่อบภายในระยะยาว แลัะแผันการด้ำาเนินงานตรวจสี่อบ 

 ภายในป็ระจำาปี็ โด้ยพิีจารณาจากผัลัการป็ระเมิีนความีเสีี่�ยงเป็็นหลััก

2. ป็ฏิิบัติการตรวจสี่อบ

 • ตรวจสี่อบสี่่วนงานต่างๆ ขององค์กรเป็็นระยะ โด้ยจัด้ให้มีีการป็ระชีุมีเป็ิด้งานตรวจสี่อบ เพี่�อชีี�แจงวัตถึุป็ระสี่งค์  

  ทำาความีเข้าใจร่วมีกับหน่วยรับตรวจ แลัะให้มัี�นใจว่ามีีการป็ฏิิบัติตามีนโยบาย แผันงาน เป้็าหมีาย แลัะวัตถุึป็ระสี่งค์ 

  ขององค์กร แลัะสี่อด้คล้ัองกับระเบียบ กฎหมีายที�เกี�ยวข้อง 

 • เม่ี�อตรวจสี่อบเสี่ร็จสิี่�นสี่มีบ่รณ์ ฝ่้ายตรวจสี่อบภายในจัด้ให้มีีการป็ระชุีมีปิ็ด้งาน ตรวจสี่อบร่วมีกับหน่วยรับตรวจ แลัะฝ่้าย 

  บริหาร เพ่ี�อชีี�แจง หาร่อ แลัะแลักเป็ลีั�ยนความีคิด้เห็นเกี�ยวกับข้อเท็จจริงแลัะข้อบกพีร่องที�ตรวจพีบ แลัะมีาตรการแก้ไข 

  ป็รับป็รุงก่อนที�จะนำาเสี่นอในรายงานผัลัการตรวจสี่อบ 

3. รายงานผัลัการตรวจสี่อบ แลัะการยกระดั้บสี่ร้างม่ีลัค่าเพิี�มีจากรายงาน 

 • จัด้ทำารายงานผัลัการตรวจสี่อบเป็็นลัายลัักษณ์อักษร อธิ์บายถ่ึงวัตถุึป็ระสี่งค์ ขอบเขตการตรวจสี่อบ ป็ระเด็้นที�ตรวจพีบ  

  วิเคราะห์สี่าเหตุแลัะผัลักระทบ ข้อเสี่นอแนะเพ่ี�อการป็รับป็รุงแก้ไข แลัะจัด้ลัำาดั้บความีสี่ำาคัญของข้อตรวจพีบแลัะข้อ 

  เสี่นอแนะ รวมีทั�งกำาหนด้วันแล้ัวเสี่ร็จ แลัะผ้่ัรับผิัด้ชีอบ

 • ด้ำาเนินการวิเคราะห์ สัี่งเคราะห์ แลัะป็ระมีวลัผัลัตรวจสี่อบทั�งหลัายที�ได้้มีา โด้ยจัด้ทำาเป็็นรายงานทางวิชีาการ/ข้อม่ีลั 

  สี่าระสี่ำาคัญอันเป็็นป็ระโยชีน์ต่อการตัด้สิี่นใจเชิีงบริหารระดั้บนโยบาย เพ่ี�อพัีฒนาระบบป็ฏิิบัติงานแลัะองค์กรให้มีีคุณภาพี  

  เกิด้ป็ระสี่ิทธ์ิภาพีแลัะป็ระสี่ิทธ์ิผัลัมีากข่�น ซึ่่�งเป็็นการพีัฒนา/ยกระด้ับสี่ร้างคุณป็ระโยชีน์เพีิ�มีข่�นจากรายงานผัลัตรวจ 

  สี่อบโด้ยป็กติทั�วไป็

4. การติด้ตามีผัลัการป็รับป็รุงของสี่ำานักงาน ตามีข้อเสี่นอแนะในรายงานผัลัตรวจสี่อบ โด้ยติด้ตามีผัลัการป็ฏิิบัติตามีข้อเสี่นอแนะ 

 ในรายงานผัลัการตรวจสี่อบ แลัะติด้ต่อป็ระสี่านงานกับหน่วยรับตรวจ แลัะให้คำาแนะนำาในการแก้ไขป็รับป็รุงให้ถ่ึกต้อง

5. การพัีฒนาตนเอง แลัะวิชีาชีีพี

 • บุคลัากรฝ่้ายตรวจสี่อบภายใน มีีการเพิี�มีทักษะแลัะพัีฒนาตนเองให้ทันต่อการเป็ลีั�ยนแป็ลัง เพ่ี�อให้มีีความีร้่ความีสี่ามีารถึ 

  แลัะมีีป็ระสี่บการณ์เพีียงพีอที�จะด้ำาเนินการตรวจสี่อบในเร่�อต่างๆ
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 • ทบทวนการป็ฏิิบัติงานของตนเองอย่างสี่มีำ�าเสี่มีอ แลัะรับฟัังข้อคิด้เห็นของทุกส่ี่วนเพ่ี�อการพัีฒนาป็รับป็รุงงานในหน้าที� 

  ให้สี่ามีารถึตอบสี่นองความีต้องการของหน่วยรับตรวจ ผ้่ัใช้ีข้อม่ีลัจากผัลัการตรวจสี่อบมีาบริหารจัด้การ หร่อพิีจารณา 

  ตัด้สิี่น ฯลัฯ

 • ให้คำาป็ร่กษาชีี�แนะแก่บุคลัากรทุกระดั้บในองค์กร เพ่ี�อป็ระโยชีน์ต่อการป็ฏิิบัติงาน

 • ร่วมีกับฝ่้ายบริหารงานบุคคลั หร่อสี่ำานัก/ฝ่้าย ในการจัด้ทำาเน่�อหาหลัักส่ี่ตรหร่อเคร่�องม่ีอพัีฒนาระบบป็ฏิิบัติงานของ 

  องค์กร เพ่ี�อป็รับป็รุงป็ระสิี่ทธิ์ภาพีการทำางานของเจ้าหน้าที� นักวิชีาการ

ด้านการติ่ดต่ามและประเมินผล 
สี่นับสี่นุนการทำางานของคณะกรรมีการป็ระเมีินผัลัการด้ำาเนินงานของ สี่สี่สี่. รวมีทั�งคณะอนุกรรมีการย่อยชีุด้ต่างๆ ที�คณะ 

กรรมีการป็ระเมีินผัลัแต่งตั�ง เพี่�อให้บรรลัุวัตถึุป็ระสี่งค์ตามีอำานาจหน้าที�ที�กำาหนด้ไว้ในพีระราชีบัญญัติกองทุนสี่นับสี่นุนการ 

สี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี พี.ศ. 2544  อาทิ การจัด้ทำารายงานการป็ระเมิีนผัลัการด้ำาเนินงานของ สี่สี่สี่. การป็ระเมิีนผัลัการด้ำาเนินงาน

ด้้านการบริหารจัด้การที�ดี้ตามีหลัักธ์รรมีาภิบาลั แลัะการศ่กษา/ป็ระเมิีนผัลัป็ระเด็้นพิีเศษต่างๆ

ด้านการสื�อสารองค์์กร เผยแพีร่ข้้อมูล และประชาสัมพัีนธ์ 
1. วิจัยแลัะสี่ำารวจความีคิด้เห็น เพี่�อรับร่้ทัศนคติ ความีเข้าใจ แลัะความีต้องการของทุกกลัุ่มีเป็้าหมีาย นำาไป็สี่่่การพีัฒนา 

 กระบวนการด้ำาเนินงาน ตลัอด้จนกิจกรรมีส่ี่�อสี่าร แลัะชุีด้ข้อม่ีลั ให้ตรงกับความีต้องการ นำาเสี่นออย่างครอบคลุัมี ครบถ้ึวน  

 แลัะเป็็นมิีตร นำาไป็ส่่ี่การเผัยแพีร่ข้อม่ีลัข่าวสี่ารที�ถ่ึกต้องด้้วยเจตคติที�ดี้ 

2. วางยุทธ์ศาสี่ตร์การบริหารภาพีลัักษณ์ขององค์กร (Corporate Image & Brand Management) โด้ยร่วมีกับส่ี่วนงานภายใน  

 สี่สี่สี่. เพ่ี�อพัีฒนาศักยภาพีบุคลัากรของ สี่สี่สี่. แลัะภาคีเคร่อข่ายให้มีีความีร้่ ความีเข้าใจบทบาทภาพีลัักษณ์ของ สี่สี่สี่. ตลัอด้ 

 จนมีีแนวป็ฏิิบัติตนตามีวิถีึการทำางานแบบ สี่สี่สี่. สี่ามีารถึเป็็นตัวแทนขององค์กรในการสี่ะท้อนภาพีลัักษณ์ สี่สี่สี่. ในฐานะ 

 องค์กร “องค์กรนวัตกรรมี สี่านพีลััง สี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี” ได้้อย่างสี่มีบ่รณ์

3. กำาหนด้ป็ระเด็้นส่ี่�อสี่ารที�สี่ะท้อนบทบาทภาพีลัักษณ์ สี่สี่สี่. ที�พ่ีงป็รารถึนา (3 WISH IMAGES) พีร้อมีทั�งป็ระเมิีนสี่ถึานการณ์ 

 ขององค์กรแลัะสัี่งคมีร่วมีกับสี่ำานัก แผันงาน แลัะภาคีที�เกี�ยวข้อง เพ่ี�อจัด้ทำาชุีด้ข้อม่ีลัส่ี่�อสี่ารบทบาทแลัะการด้ำาเนินงานของ  

 สี่สี่สี่. ในฐานะ “องค์กรนวัตกรรมี สี่านพีลััง สี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี” ให้สัี่งคมีรับร้่ เข้าใจ เปิ็ด้รับแลัะมีีส่ี่วนร่วมีกับการทำางาน 

 ของ สี่สี่สี่. แลัะให้คนไทยมีีวิถีึชีีวิตใหม่ีที�เหมีาะกับยุคสี่มัีย แลัะเป็็นสัี่งคมีสุี่ขภาวะที�ยั�งย่น 

4. วางระบบจัด้การป็ระเด้็นที�สี่่งผัลักระทบต่อองค์กรจากสี่่�อทุกแขนง โด้ยเฉพีาะสี่่�อสี่ังคมีออนไลัน์ มีีกระบวนการตดิ้ตามี  

 ตรวจสี่อบ แลัะจัด้การข้อม่ีลัอย่างมีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพี รวด้เร็วเพ่ี�อลัด้ผัลักระทบที�อาจเกิด้ข่�น

งบประมาณ์ การบริหารและพีัฒนาบุค์ลากรและองค์์กร
(เงินเดือน ค์่าจ้าง และการพีัฒนาบุค์ลากร)
การเงิน การบัญช่ การพีัสดุ และการต่รวจสอบโค์รงการ 
การพีัฒนาเที่ค์โนโลย่สารสนเที่ศ
การอำานวยการและบริหารสำานักงาน
การพีัฒนานโยบายและยุที่ธศาสต่ร์ การบริหารค์วามเส่�ยง
การต่รวจสอบภายใน
การต่ิดต่ามและประเมินผล
การสื�อสารองค์์กร การเผยแพีร่ข้้อมูล และการประชาสัมพีันธ์
รวม

หน่วย : ล้านบาที่
207.35

11.98
62.40
57.70

5.50
7.00
3.01

25.00
379.94
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งานพีัฒนา
และจัดการกลุ่มงานกลาง
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กองทุนสี่นับสี่นุนการสี่ร้างเสี่รมิีสีุ่ขภาพี มีีการด้ำาเนินงานเพี่�อการป็รับทิศทางการทำางานขององค์กรอย่างต่อเน่�อง โด้ยให้ความี 

สี่ำาคัญกับการสี่นับสี่นุนการด้ำาเนินงานแบบบ่รณาการ แลัะมีีการจัด้กลุ่ัมีส่ี่วนงานแบบ “Cluster” เพ่ี�อให้สี่อด้คล้ัองแลัะทันต่อ 

สี่ถึานการณ์ทางด้้านสุี่ขภาวะที�เป็ลีั�ยนแป็ลังอย่างรวด้เร็ว นอกจากการด้ำาเนินงานแลัะป็ระสี่านงานในร่ป็แบบต่างๆ แล้ัว กองทุน 

ยังได้้พีัฒนาร่ป็แบบการบ่รณาการงานใหมี่ที�มีีลัักษณะป็ระสี่านแลัะต่อยอด้จากฐานงานเด้ิมีที�มีีอย่่ โด้ยเพีิ�มีการจัด้การแลัะ 

งบป็ระมีาณที�จำาเป็็น โด้ยกระบวนการพัีฒนากลุ่ัมีงานกลัางมุ่ีงให้ความีสี่ำาคัญกับการด้ำาเนินงานในเร่�องที�มีีการพิีจารณาร่วมีกันว่า 

เป็็นป็ระเด็้นใหม่ีหร่อสี่ถึานการณ์ป็ระเด็้นเร่งด่้วนที�กองทุนควรด้ำาเนินงานเพิี�มีเติมี แลัะมีีความีเกี�ยวข้องกับภารกิจของหลัายแผัน 

งานหลัักที�จะพัีฒนาเป็็นภาพีรวมีของกลุ่ัมีงานใหม่ี แลัะเม่ี�อเกิด้กลัไกกลัางป็ระสี่านให้เกิด้การด้ำาเนินงานข่�นแล้ัว สี่ามีารถึผัสี่าน

ภารกิจเข้าส่่ี่ภายใต้แผันการด้ำาเนินงานหลัักของกองทุนได้้ต่อไป็ 

สถานการณ์์และแนวโน้ม

สี่ถึานการณ์ด้้านสีุ่ขภาวะที�ผั่านมีา กลัุ่มีงานกลัางได้้พีัฒนางานในป็ระเด้็นใหมี่ๆ ซึ่่�งมีีความีสี่ำาคัญแลัะเป็็นป็ัญหาเร่งด้่วน 

ที�ส่ี่งผัลักระทบต่อการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีของคนไทยหลัายป็ระเด็้น แลัะได้้ส่ี่งมีอบภารกิจให้กับแผันงานหลัักที�เกี�ยวข้องรับผิัด้ชีอบ 

ป็ระสี่านงานต่อเพี่�อให้เกิด้การบ่รณาการแลัะความียั�งย่นในการด้ำาเนินงาน อาทิ การลัด้ความีไมี่เป็็นธ์รรมีทางสีุ่ขภาพีในกลัุ่มี 

ผ้่ัด้้อยโอกาสี่ การป้็องกันโรคไม่ีติด้ต่อเร่�อรัง (NCDs) การเฝ้้าระวังความีเป็็นธ์รรมีทางสุี่ขภาพีในสัี่งคมีไทย การป็ระเมิีนงานสี่ร้างเสี่ริมี 

สุี่ขภาพีเชิีงเศรษฐศาสี่ตร์ในป็ระเทศไทย เป็็นต้น  แลัะในปี็งบป็ระมีาณ พี.ศ.2565 แนวโน้มีทิศทางด้้านสุี่ขภาวะของป็ระเทศไทย 

ยังคงอย่่ภายใต้ผัลักระทบของการแพีร่ระบาด้ของไวรัสี่โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่่�งเป็็นโรคอุบัติใหมี่ที�เกิด้ข่�นแลัะมีีการ 

กลัายพัีนธ์ุ์ส่ี่งผัลัการแพีร่ระบาด้ในหลัายระลัอก โด้ยผัลักระทบที�เกิด้ข่�นกับสุี่ขภาวะของป็ระชีาชีนในป็ระเด็้นสี่ำาคัญ ได้้แก่ 

1. โครงสี่ร้างทางเศรษฐกิจที�เป็ลีั�ยนแป็ลัง  ผัลักระทบต่อการจ้างงาน ค่าจ้าง ความียากจน แลัะความีเหล่ั�อมีลัำ�า ไม่ีสี่ามีารถึพ่ี�งพีา 

 รายได้้ทางใด้ทางหน่�งจนเกินไป็ แต่อาศัยการบริโภคแลัะการลังทุนในป็ระเทศเป็็นเคร่�องจักรสี่ำาคัญด้้วย  

2. การเป็ลัี�ยนแป็ลังเชีิงระบบแลัะการให้บริการ โด้ยเฉพีาะด้้านที�สี่่งผัลักับสีุ่ขภาพีโด้ยตรง จะมีีการป็รับเป็ลัี�ยนให้ทั�วถึ่งแลัะ 

 เสี่มีอภาคมีากข่�น เพ่ี�อให้สี่ามีารถึป้็องกันการแพีร่ระบาด้โลักอุบัติใหม่ีในอนาคตได้้อยา่งมีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพี โด้ยเฉพีาะส่ี่วนที�เป็็น 

 พ่ี�นที�เสีี่�ยงหร่อกลุ่ัมีเสีี่�ยง

3. สี่ังคมีจะก้าวเข้าสี่่่สี่ังคมีด้ิจิทัลัอย่างเต็มีร่ป็แบบ จากการเว้นระยะห่างทางกายภาพีสี่่่การเชี่�อมีต่อกับสี่ังคมีด้้วยสี่ัญญาณ 

 อินเทอร์เน็ต พีฤติกรรมีของผ้่ับริโภคจะเป็ลีั�ยนแป็ลังไป็ ทั�งด้้านการใช้ีชีีวิตป็ระจำาวัน การศ่กษา การทำางาน แลัะพีฤติกรรมี 

 การสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี

จากสี่ถึานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ีที�เกิด้ข่�นส่ี่งผัลัให้เกิด้การป็รับทิศทางการด้ำาเนินงานกองทุนในช่ีวงที�ผ่ัานมีาแลัะต่อเน่�องถ่ึงแผัน 

การด้ำาเนินงานในป็ีงบป็ระมีาณ พี.ศ.2565 ในการตอบสี่นองต่อนโยบายสี่ำาคัญเร่งด้่วนที�มีีผัลักระทบต่อวิถึีชีีวิตของป็ระชีาชีน 

แลัะสัี่งคมี แลัะในส่ี่วนการบริหารจัด้การกองทุนในภาพีรวมี กองทุนให้ความีสี่ำาคัญต่อการด้ำาเนินงานแบบบ่รณาการ โด้ยมีีการ

จัด้กลุ่ัมีงานเพ่ี�อช่ีวยหนุนเสี่ริมีภารกิจของกองทุน ให้สี่ามีารถึด้ำาเนินงานได้้อย่างมีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพีแลัะป็ระสิี่ทธิ์ผัลั

จุดเน้นข้องแผน  

ในปี็งบป็ระมีาณ พี.ศ.2565 งานพัีฒนาแลัะจัด้การกลุ่ัมีงานกลัาง มุ่ีงเน้นการตอบสี่นองงานบ่รณาการในกลุ่ัมีงานแบบ “Cluster” 

ตามีกรอบแนวนโยบายแลัะจุด้เน้นการด้ำาเนินงานที�คณะกรรมีการกองทุนมีอบหมีาย รวมีถึ่งงานบ่รณาการวาระกลัางป็ระจำาป็ี 

ในเร่�อง ระบบสี่ารสี่นเทศแลัะเคร่�องม่ีอเพ่ี�อความีรอบร้่สุี่ขภาพีเฉพีาะบุคคลั (Precision Information and Tools for Personal  
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Health Literacy) โด้ยมีีสี่าระสี่ำาคัญของแผันที�ครอบคลุัมีทั�งการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาวะเพ่ี�อขับเคล่ั�อนงานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาวะภายใต้ 

แผันหลััก 3 ป็ี (2565-2567) แลัะตอบสี่นองต่อทิศทางแลัะเป็้าหมีาย ระยะ 10 ป็ี (พี.ศ.2565-2574) ของ สี่สี่สี่. โด้ยเน้น 

การสี่ร้างพี่�นที�สีุ่ขภาวะโด้ยเฉพีาะในเขตเมี่อง เชี่น กรุงเทพีมีหานคร โด้ยเน้นการบ่รณาการป็ระเด้็นเป็้าหมีายยุทธ์ศาสี่ตร์ 

ทางสุี่ขภาพีส่ี่งเสี่ริมีให้เกิด้การมีีวิถีึสุี่ขภาวะที�ดี้ทั�งในระดั้บบุคคลั ชุีมีชีน แลัะหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของป็ระเทศ ในส่ี่วนการตั�ง

เป็้าหมีายให้มีีความีสี่อด้คลั้องกับห่วงโซึ่่ผัลัลััพีธ์์การสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพี (Chain of Outcome for Health Promotion) 

รวมีถ่ึงการใช้ีกลัไกการกำากับ ติด้ตามี แลัะป็ระเมิีนผัลัที�มีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพี

เป้าหมาย 1 ปี 

1. มีีการด้ำาเนินงานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาวะแบบบ่รณาการทั�งใน แลัะระหว่าง Cluster อย่างมีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพี

2. มีีแผันการด้ำาเนินงาน แลัะงบป็ระมีาณรองรับภารกิจใหมี่แลัะสี่ถึานการณ์ที�เป็ลัี�ยนแป็ลังไป็ได้้อย่างเหมีาะสี่มีแลัะทันต่อ 

 สี่ถึานการณ์ความีเสีี่�ยงทางสุี่ขภาพีอุบัติใหม่ีที�จะเกิด้ข่�นในอนาคต

แนวที่างการดำาเนินงาน

1. ป็ระสี่านความีร่วมีมี่อกับกระทรวงสี่าธ์ารณสีุ่ข องค์กรสีุ่ขภาพี แลัะสี่ถึาบันวิชีาการต่างๆ ในการเชี่�อมีโยงเคร่อข่ายการ 

 สี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาวะเพ่ี�อขับเคล่ั�อนงานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาวะ รวมีถ่ึงการศ่กษาทบทวนยุทธ์ศาสี่ตร์การด้ำาเนินงาน แลัะการพัีฒนา 

 แนวทางการใช้ีกลัไกการกำากับ ติด้ตามี แลัะป็ระเมิีนผัลัที�มีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพี เพ่ี�อวางทิศทางการด้ำาเนินงานในการเข้าส่่ี่ทศวรรษ 

 ที�สี่ามีขององค์กร

2. เสี่ริมีสี่ร้างการมีีสี่่วนร่วมีในการด้ำาเนินงานสี่่�อสี่ารสี่ร้างสีุ่ขภาวะตั�งแต่ระด้ับ บุคคลั องค์กร ภาคนโยบาย มีุ่งสี่ร้างความี 

 ร่้สี่่กเป็็นเจ้าของร่วมี จนเกดิ้การร่วมีผัลัักด้ันป็ระเด้็นการสี่ร้างเสี่รมิีสีุ่ขภาวะนำาไป็สี่่่การเป็ลัี�ยนแป็ลังสี่ังคมีผั่านการสี่่งเสี่รมิี 

 ความีรอบร้่ด้้านสุี่ขภาพีได้้อย่างเหมีาะสี่มีเฉพีาะบุคคลั

3. สี่นับสี่นุนการพีัฒนาแลัะต่อยอด้นวัตกรรมีสี่ร้างเสี่รมิีสีุ่ขภาพีเพี่�อรองรับการเป็ลัี�ยนแป็ลังอย่างมีีพีลัวัต ทั�งในเชีิงพี่�นที�แลัะ 

 กลุ่ัมีป็ระชีากรเฉพีาะ รวมีถ่ึงสี่นับสี่นุนงานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีตามียุทธ์ศาสี่ตร์ชีาติ แลัะโด้ยเฉพีาะป็ระเด็้นที�มีีผัลักระทบต่อ 

 สีุ่ขภาวะสี่ำาคัญเร่งด้่วน อันได้้แก่ผัลักระทบจากสี่ถึานการณ์แพีร่ระบาด้ของโรคโควดิ้-19 ที�มีีผัลัต่อวิถึีชีีวิตแลัะสี่ังคมีของ 

 ป็ระชีาชีนไทย

การบริหารจัดการ

งานพัีฒนาแลัะจัด้การกลุ่ัมีงานกลัางอย่่ภายใต้การกำากับด่้แลัของคณะอนุกรรมีการที�ป็ร่กษาสี่ำานักงาน

งบประมาณ์

กลุ่มแผนงานจัดการกลุ่มงานกลาง

หน่วย : ล้านบาที่

204.70
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 สี่นับสี่นุนการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี: https://www.thaihealth.
 or.th/Content/54014-เผัยสี่ถิึติปี็ 63 ฆ่่าตัวตายส่ี่ง 
 แนะสี่ำารวจความีเครียด้.html
• ฐานเศรษฐกิจ. (2563, กันยายน 20). สี่วนดุ้สิี่ตโพีลัเผัย 
 คนไทยเครียด้ “ของกินของใช้ีแพีง”. เข้าถ่ึงได้้จาก: 
 ฐานเศรษฐกิจ: https://www.thansettakij.com/
 general-news/449859
• ณัชีชีา โอเจริญ. (2560, สิี่งหาคมี 11). อุบัติเหตุทางถึนน…
 ความีเสีี่ยหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจไทย. เข้าถ่ึงได้้จาก: TDRI: 
 https://tdri.or.th/2017/08/econ_traffic_accidents/
• เด้ลิันิวส์ี่. (2564, พีฤษภาคมี 30). 31 พีฤษภาคมี วันงด้
 ส่ี่บบุหรี�โลัก เชิีญชีวนให้ผ้่ัส่ี่บบุหรี�มุ่ีงมัี�นเลิักส่ี่บ. เข้าถ่ึงได้้จาก: 
 เด้ลิันิวส์ี่: https://www.dailynews.co.th/women/846616/
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• ผ้่ัจัด้การออนไลัน์. (2563, กรกฎาคมี 7). กลัยุทธ์์การตลัาด้ 
 “บุหรี�” ไล่ัล่ัา “วัยรุ่น” เป็็นฐานล่ักค้าใหม่ี. เข้าถ่ึงได้้จาก: 
 ผ้่ัจัด้การออนไลัน์: https://mgronline.com/qol/
 detail/9630000069568
• พีนมี คลีั�ฉายา. (2563). 15 ความีเสีี่�ยงบนโลักออนไลัน์ 
 แลัะความีรอบร้่ทางดิ้จิทัลัของคนไทย. 
• พีีระ ตั�งธ์รรมีรักษ์ แลัะ ณัฏิฐ์ศุภณ ด้ำาช่ี�น. (2563). การป็ระมีาณ
 การป็ระชีากรคนไร้บ้านภายใต้สี่ถึานการณ์การระบาด้ของไวรัสี่
 โคโรนา 2019 (COVID-19). สี่ำานักงานกองทุนสี่นับสี่นุน
 การสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี.
• โพีสี่ท่เด้ย์. (2556, ตุลัาคมี 25). ติด้พีนันค่อโรคจิตรักษาได้้. 
 เข้าถ่ึงได้้จาก: เว็บสี่ารสี่นเทศสุี่ขภาพีไทย: https://www.hiso.
 or.th/hiso5/healthy/news.php?names=15&news_
 id=4036
• มีติชีนออนไลัน์. (2564, มิีถุึนายน 5). จิตแพีทย์เต่อนรัฐ ป็ชีชี.
 เหน่�อยล้ัาเบ่�อ-เซ็ึ่งโควิด้ แนะเปิ็ด้บางกิจกรรมีให้ผ่ัอนคลัาย. 
 เข้าถ่ึงได้้จาก: มีติชีนออนไลัน์: https://www.matichon.co.th/
 covid19/thai-covid19/news_2761107
• ม่ีลันิธิ์สี่ถึาบันวิจัยแลัะพัีฒนาผ้่ัส่ี่งอายุไทย. (2564). รายงาน
 สี่ถึานการณ์ผ้่ัส่ี่งอายุไทย พี.ศ. 2563. นครป็ฐมี: สี่ถึาบันวิจัยป็ระชีากร
 แลัะสัี่งคมี มีหาวิทยาลััยมีหิด้ลั.
• ม่ีลันิธิ์สี่ร้างสุี่ขมุีสี่ลิัมีไทย. (2553).รายงานสี่ำามีะโนป็ระชีากรมุีสี่ลิัมีไทย. 
• ม่ีลันิธิ์หัวใจแห่งป็ระเทศไทยในพีระบรมีราช่ีป็ถัึมีภ์. (2561, 
 กุมีภาพัีนธ์์ 4). หวาน... ไป็หร่อเป็ล่ัา. เข้าถ่ึงได้้จาก: 
 ม่ีลันิธิ์หัวใจแห่งป็ระเทศไทยในพีระบรมีราช่ีป็ถัึมีภ์:
 http://www.thaiheartfound.org/category/details/
 food/374
• ม่ีลันิธิ์อินเทอร์เน็ตร่วมีพัีฒนาไทย. (2563). การสี่ำารวจสี่ถึานการณ์
 เด็้กกับภัยออนไลัน์ ป็ระจำาปี็ 2563. กรุงเทพีมีหานครฯ: บริษัท 
 เอ็กแอลั อิมีเมีจจิ�ง จำากัด้ (สี่ำานักงานใหญ่).
• รณชัีย คงสี่กรธ์์. (2560). รายงานผัลัการสี่ำารวจระดั้บป็ระเทศ 
 ความีรุนแรงในครอบครัวไทยต่อผ้่ัหญิงแลัะบุคคลั. 
 กรุงเทพีมีหานครฯ: ศ่นย์จัด้การความีรุนแรงในครอบครัว 
 คณะแพีทย์ศาสี่ตร์ โรงพียาบาลัรามีาธิ์บดี้ มีหาวิทยาลััยมีหิด้ลั.
• วุชีธิ์ด้า คงดี้. (2563, พีฤศจิกายน 3). สี่ถึานการณ์ “โรคปั็จจุบัน”
 ของกลุ่ัมีคนวัยทำางานใน “โลักปั็จจุบัน”. เข้าถ่ึงได้้จาก: 
 สี่มีาคมีอาชีีวอนามัียแลัะความีป็ลัอด้ภัยในการทำางาน: 
 https://www.ohswa.or.th/17675458/health-
 promotion-for-jorpor-series-ep2
• ศรัญญา เบญจกุลั. (2564). แนวโน้มีการส่ี่บบุหรี�ของป็ระเทศไทย. 
 เอกสี่ารป็ระกอบการป็ระชุีมีเชิีงป็ฏิิบัติการเพ่ี�อจัด้ทำาแผันควบคุมี
 ยาส่ี่บ 3 ปี็ แลัะแผันด้ำาเนินการ 1 ปี็ (ครั�งที� 1). สี่ำานักงานกองทุน
 สี่นับสี่นุนการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี (สี่สี่สี่.) แลัะศ่นย์พัีฒนาศักยภาพี
 กำาลัังคนด้้านการควบคุมียาส่ี่บ (พีศย.).
• ศ่นย์พัีฒนาองค์ความีร้่ด้้านดิ้จกรรมีทางกายป็ระเทศไทย. (2563).
 ฟ้ั�นกิจกรรมีทางกายในป็ระเทศไทยหลัังวิกฤติโควิด้-19. 
 บริษัท ภาพีพิีมีพ์ี จำากัด้.

• ศ่นย์วิชีาการคุ้มีครองผ้่ับริโภคผ้่ับริโภคด้้านสุี่ขภาพี 
 จุฬาลังกรณ์มีหาวิทยาลััย. (2562). รายงานสี่ถึานการณ์
 การคุ้มีครองผ้่ับริโภคตามีตัวชีี�วัด้การคุ้มีครองผ้่ับริโภคระดั้บชีาติ 
 พี.ศ. 2562. 
• ศ่นย์ศ่กษาปั็ญหาการพีนัน. (2562). รายงานสี่ถึานการณ์การพีนัน\ 
 ในสัี่งคมีไทย ปี็ 2562. ศ่นย์ศ่กษาปั็ญหาการพีนัน. 
• ศ่นย์ศ่กษาปั็ญหาการพีนัน. (n.d.). พีญ. พีรจิรา ป็รวัชีรากุลั : 
 เข้าให้ถ่ึง ‘ความีเป็็นคน’ เข้าใจ ผ้่ัติด้การพีนัน. เข้าถ่ึงได้้จาก: 
 ศ่นย์ศ่กษาปั็ญหาการพีนัน: http://www.gamblingstudy-th.
 org/issues_topic_1/340/1/1/interview/
• สี่ถึาบันวิจัยป็ระชีากรแลัะสัี่งคมี มีหาวิทยาลััยมีหิด้ลั. (2562). 
 รายงานโครงการติด้ตามีพีฤติกรรมีการกินผัักแลัะผัลัไม้ีของ
 คนไทย ครั�งที� 1. โรงพิีมีพ์ีเด่้อนตุลัา จำากัด้.
• สี่ถึาบันวิจัยป็ระชีากรแลัะสัี่งคมี มีหาวิทยาลััยมีหิด้ลั. 
 (2563). รายงานโครงการติด้ตามีพีฤติกรรมีการกินผััก
 แลัะผัลัไม้ีของคนไทย ครั�งที� 2. 
• สี่ถึาบันวิจัยป็ระชีากรแลัะสัี่งคมี มีหาวิทยาลััยมีหิด้ลั. (2564). 
 รายงานสุี่ขภาพีคนไทย 2564:COVID-19 มีหันตภัยโรคร้ายเขย่าโลัก. 
• สี่ถึาบันวิจัยระบบสี่าธ์ารณสุี่ข. (2553). การสี่ำารวจสุี่ขภาพี
 ป็ระชีาชีนไทยโด้ยการตรวจร่างกายครั�งที� 4 พี.ศ.2551-2552. 
 นนทบุรี: สี่ถึาบันวิจัยระบบสี่าธ์ารณสุี่ข.
• สี่ถึาบันวิจัยระบบสี่าธ์ารณสุี่ข. (2559). การสี่ำารวจสุี่ขภาพี
 ป็ระชีากรไทยโด้ยการตรวจร่างกายครั�งที� 5 พี.ศ. 2557. 
 นนทบุรี: สี่ถึาบันวิจัยระบบสี่าธ์ารณสุี่ข.
• สี่ถึาบันวิจัยระบบสี่าธ์ารณสุี่ข. (n.d.). รายงานการสี่ำารวจสุี่ขภาพี
 ป็ระชีาชีนไทยโด้ยการตรวจร่างการ ครั�งที� 3 (ปี็ 2546-2547) 
 ครั�งที� 4 (ปี็ 2551-2552) แลัะ ครั�งที� 5 (ปี็ 2556-2557). 
 นนทบุรี: สี่ถึาบันวิจัยระบบสี่าธ์ารณสุี่ข.
• สี่มีาคมีโฆ่ษณาดิ้จิทัลั (ป็ระเทศไทย). (2564). Digital 
 Advertising Spend 2020-2021. 
• สี่ำานักงานคณะกรรมีการกิจการกระจายเสีี่ยง กิจการโทรทัศน์แลัะ
 กิจการโทรคมีนาคมีแห่งชีาติ. (2564). ผัลัการสี่ำารวจข้อม่ีลั
 อินเทอร์เน็ตในป็ระเทศไทย. 
• สี่ำานักงานพัีฒนาธุ์รกรรมีทางอิเล็ักทรอนิกส์ี่. (2563). รายงานผัลั
 สี่ำารวจม่ีลัค่าพีาณิชีย์อิเล็ักทรอนิกส์ี่ในป็ระเทศไทยปี็ 2562. 
• สี่ำานักงานพัีฒนาธุ์รกรรมีทางอิเล็ักทรอนิกส์ี่. (2564). รายงานผัลั
 การสี่ำารวจพีฤติกรรมีผ้่ัใช้ีอินเทอร์เน็ตป็ระเทศไทย ปี็ 2563. 
 กรุงเทพีมีหานครฯ.
• สี่ำานักงานสี่ถิึติแห่งชีาติ. (2561). การสี่ำารวจพีฤติกรรมีการบริโภค
 อาหารของป็ระชีากร พี.ศ. 2560. กรุงเทพีมีหานครฯ: 
 สี่ำานักงานสี่ถิึติแห่งชีาติ.
• สี่ำานักงานสี่ถิึติแห่งชีาติ. (2563). การสี่ำารวจสี่ภาวะทางสัี่งคมี 
 วัฒนธ์รรมี แลัะสุี่ขภาพีจิต พี.ศ. 2561. สี่ำานักงานสี่ถิึติแห่งชีาติ.
• สี่ำานักอนามัียการเจริญพัีนธ์ุ์ กรมีอนามัีย กระทรวงสี่าธ์ารณสุี่ข. 
 (2563). รายงานสี่ถึานการณ์การตั�งครรภ์ในวัยรุ่น 2557-2562. 
• อธิ์ษฐาน จันทร์กลัมี. (2562, มีกราคมี 22). 
 ความีขัด้แย้งบนโลักออนไลัน์ ‘ฮีโร่ยุคไซึ่เบอร์’ หร่อ ‘ศาลัเตี�ย’? 
 เข้าถ่ึงได้้จาก: มีติชีนออนไลัน์: https://www.matichon.co.th/
 prachachuen/news_1329892
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1. กรอบอัตรากำาลัังเจ้าหน้าที�แลัะล่ักจ้าง สี่สี่สี่. ปี็งบป็ระมีาณ พี.ศ.2565
2. ข้อบังคับกองทุน ว่าด้้วยหลัักเกณฑ์์แลัะวิธี์การจัด้สี่รรเงินเพ่ี�อการด้ำาเนินงานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ข พี.ศ. 2562
3. การด้ำาเนินการตามีหลัักธ์รรมีาภิบาลัในการจัด้ทำาแผันการด้ำาเนินงาน ป็ระจำาปี็งบป็ระมีาณ พี.ศ. 2565
4. การป็ระเมิีนคุณธ์รรมีแลัะความีโป็ร่งใสี่ในการด้ำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ภาค์ผนวก
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กรอบอัตรากำาลัุ่ง
เจ้ัาห้น้้าท่ี่�แลุ่ะลูุ่กจ้ัาง สสส. 
ปี 2565

รองผู้จัดการ

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ที่่�ปรึกษา/ผู้เช่�ยวชาญ

รวม

ผู้อำานวยการ

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

นักบริหารแผนงาน/โค์รงการ

เจ้าหน้าที่่�สนับสนุนวิชาการ

รวม

ผู้อำานวยการ

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

นักบริหารแผนงาน/โค์รงการ

เจ้าหน้าที่่�สนับสนุนวิชาการ

รวม

ผู้อำานวยการ

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

นักบริหารแผนงาน/โค์รงการ

เจ้าหน้าที่่�สนับสนุนวิชาการ 

รวม

ผู้อำานวยการ

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

นักบริหารแผนงาน/โค์รงการ

เจ้าหน้าที่่�สนับสนุนวิชาการ

รวม

ผู้อำานวยการ

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

นักบริหารแผนงาน/โค์รงการ

เจ้าหน้าที่่�สนับสนุนวิชาการ

รวม

ผู้อำานวยการ

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

นักบริหารแผนงาน/โค์รงการ

เจ้าหน้าที่่�สนับสนุนวิชาการ

รวม

2

4

3

9

1

1

6

1

9

1

1

3

1

6

1

1

6

1

9

1

1

4

1

7

1

1

5

1

8

1

1

7

3

12

ผู้จัดการ

สำานักสนับสนุนการค์วบค์ุมปัจจัยเส่�ยงหลัก

สำานักสนับสนุนการค์วบค์ุมปัจจัยเส่�ยงที่างสุข้ภาพี

สำานักสนับสนุนสุข้ภาวะชุมชน

สำานักสนับสนุนสุข้ภาวะเด็ก เยาวชน และค์รอบค์รัว

สำานักสร้างเสริมวิถ่ช่วิต่สุข้ภาวะ

สำานักสร้างสรรค์์โอกาส
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ผู้อำานวยการ

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

นักบริหารงานการต่ลาดเพีื�อสังค์ม

รวม

ผู้อำานวยการ

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

นักกฎหมาย

นักบริหารงานจัดซื�อและพีัสดุ

นักบริหารงานที่ั�วไป

นักบริหารงานอาค์าร

เจ้าหน้าที่่�ธุรการและบริการที่ั�วไป

เจ้าหน้าที่่�บริหารงานที่ั�วไป

เลข้านุการ

รวม

ผู้อำานวยการ

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

นักบริหารแผนงาน/โค์รงการ

เจ้าหน้าที่่�สนับสนุนวิชาการ

รวม

ผู้อำานวยการ

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

นักบริหารงานวิชาการและนวัต่กรรม

นักวิชาการ (Cluster)

รวม

ผู้อำานวยการ

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

นักบริหารแผนงาน/โค์รงการ

เจ้าหน้าที่่�สนับสนุนวิชาการ

รวม

ผู้อำานวยการ

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

นักบริหารงานส่งเสริมการเร่ยนรู้

รวม

ผู้อำานวยการ

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

นักบริหารงานบุค์ค์ล

นักวิชาการ

รวม

ผู้อำานวยการ

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

นักบริหารแผนงาน/โค์รงการ

เจ้าหน้าที่่�สนับสนุนวิชาการ 

รวม

ผู้อำานวยการ

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

นักบริหารงานสื�อสารองค์์กร

รวม

ผู้ต่รวจสอบภายใน

ผู้ช่วยผู้ต่รวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่่�ต่รวจสอบภายใน

รวม

ผู้อำานวยการ

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

นักบริหารแผนงาน/โค์รงการ

เจ้าหน้าที่่�สนับสนุนวิชาการ

รวม

ผู้อำานวยการ

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

นักบริหารงานต่ิดต่ามและประเมินผล

รวม

ผู้อำานวยการ

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

นักบริหารงานภาค์่และวิเที่ศสัมพีันธ์

เจ้าหน้าที่่�สนับสนุนวิชาการ

รวม

ผู้อำานวยการ

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

นักบริหารงานสารสนเที่ศ

รวม

ผู้อำานวยการ

ผู้จัดการฝ่าย

เจ้าหน้าที่่�/ เจ้าหน้าที่่�อาวุโส

รวม

ผู้อำานวยการ

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

นักวิเค์ราะห์นโยบายและยุที่ธศาสต่ร์

รวม

ผู้อำานวยการ

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

นักบัญช่

นักการเงิน

รวม

ผู้อำานวยการ

ผู้จัดการฝ่าย

เจ้าหน้าที่่�/ เจ้าหน้าที่่�อาวุโส

รวม

1

1

9

11

1

1

4

7

2

2

1

21

3

42

1

1

3

1

6

1

1

5

4

9

1

1

4

1

7

1

1

8

10

1

1

5

2

9

1

1

4

1

7

1

1

7

9

1

1

3

5

1

1

3

1

6

1

1

4

6

1

1

8

1

11

1

1

10

12

1

3

11

15

1

1

6

8

1

1

4

9

15

1

2

6

9

สำานักสื�อสารการต่ลาดเพีื�อสังค์ม ฝ่ายอำานวยการ

สำานักสนับสนุนสุข้ภาวะองค์์กร สำานักวิชาการและนวัต่กรรม

สำานักสนับสนุนสุข้ภาวะประชากรกลุ่มเฉพีาะ ศูนย์เร่ยนรู้สุข้ภาวะ ฝ่ายบริหารงานบุค์ค์ล

สำานักสนับสนุนการค์วบค์ุมปัจจัยเส่�ยงที่างสังค์ม ฝ่ายสื�อสารองค์์กร ฝ่ายต่รวจสอบภายใน

สำานักสร้างเสริมระบบสื�อและสุข้ภาวะที่างปัญญา ฝ่ายต่ิดต่ามและประเมินผล

สำานักพีัฒนาภาค์่สัมพีันธ์และวิเที่ศสัมพีันธ์ ฝ่ายเที่ค์โนโลย่สารสนเที่ศ สถาบันการเร่ยนรู้การสร้างเสริมสุข้ภาพี

สำานักพีัฒนานโยบายและยุที่ธศาสต่ร์ ฝ่ายบัญช่และการเงิน ศูนย์กิจการสร้างสุข้

ผู้อำานวยการ

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

นักบริหารแผนงาน/โค์รงการ

เจ้าหน้าที่่�สนับสนุนวิชาการ

รวม

1

1

3

1

6

สำานักสนับสนุนการพีัฒนาระบบสุข้ภาพี

กรอบอัต่รากำาลังข้องหน่วยงาน
ลักษณ์ะพีิเศูษ
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ข้้อบังคั์บกองทุี่นฯ
ว่าด้วยหลักเกณ์ฑ์์และวิธ่การ
จัดสรรเงินเพืี�อการดำาเนินงาน
สร้างเสริมสุข้ภาพี 
พี.ศู. 2562
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โด้ยที�ปั็จจุบันได้้เกิด้สี่ถึานการณ์การระบาด้ของโรคติด้เช่ี�อไวรัสี่โคโรนา 2019 ในหลัายป็ระเทศรวมีทั�งป็ระเทศไทย แลัะมีีจำานวน 

ผ้่ัติด้เช่ี�อต้องเข้ารับการรักษาพียาบาลัแลัะเสีี่ยชีีวิตจากโรคดั้งกล่ัาวเป็็นจำานวนมีาก องค์การอนามัียโลักจ่งได้้ป็ระกาศให้เป็็นภาวะ 

แพีร่ระบาด้ใหญ่ทั�วโลัก ซ่ึ่�งขณะนี�ยังไม่ีมีีแนวทางการรักษาที�ชัีด้เจน ทำาให้รัฐบาลัจ่งต้องใช้ีมีาตรการี�เข้มีข้นเพ่ี�อควบคุมีการแพีร่

ระบาด้ของโรคตามีคำาแนะนำาขององค์การอนามัียโลัก โด้ยเฉพีาะอย่างยิ�งการเว้นระยะห่างทางสัี่งคมี (social distancing) ทำาให้ 

การป็ฏิิบัติงานของภาครัฐแลัะเอกชีนเก่อบทุกภาคส่ี่วนต้องป็รับเป็ลีั�ยนร่ป็แบบแลัะวิธี์การทำางาน โด้ยเฉพีาะการใช้ีวิธี์การป็ระชุีมี 

ผ่ัานส่ี่�ออิเล็ักทรอนิกส์ี่ที�สี่ามีารถึป็ระชุีมีป็ร่กษาหาร่อแลัะแสี่ด้งความีคิด้เห็นระหว่างกันได้้โด้ยไม่ีต้องอย่่ในสี่ถึานที�เดี้ยวกัน ซ่ึ่�งเป็็น 

วิธ์ีการที�สี่ร้างความีป็ลัอด้ภัยให้แก่ผั่้ร่วมีป็ระชีุมีแลัะยังเป็็นการป็ระหยัด้ต้นทุนแลัะระยะเวลัาในการจดั้ป็ระชีุมีแลัะการเด้ินทาง

ของผ้่ัร่วมีป็ระชุีมี สี่มีควรกำาหนด้ให้การป็ระชุีมีพิีจารณากลัั�นกรองทางวิชีาการสี่ามีารถึป็ระชุีมีผ่ัานส่ี่�ออิเล็ักทรอนิกส์ี่ได้้

 

อาศัยอำานาจตามีความีในมีาตรา 21 (3) แห่งพีระราชีบัญญัติกองทุนสี่นับสี่นุนการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี พี.ศ. 2544 คณะกรรมีการ 

กองทุนสี่นับสี่นุนการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี ในการป็ระชุีมีครั�งที� 4/2563 เม่ี�อวันที� 16 เมีษายน 2563 จ่งออกข้อบังคับไว้ ดั้งต่อไป็นี�

 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี�เรียกว่า “ข้อบังคับกองทุนสี่นับสี่นุนการสี่ร้างเสี่ริมีสีุ่ขภาพีว่าด้้วยหลัักเกณฑ์์แลัะวิธ์ีการจัด้สี่รรเงินเพี่�อการ 

ด้ำาเนินงานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี (ฉบับที� 2) พี.ศ. 2563”

 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี�ให้ใช้ีบังคับตั�งแต่วันถัึด้จากวันป็ระกาศเป็็นต้นไป็

 

ข้อ 3 ให้เพิี�มีความีต่อไป็นี�เป็็นวรรคสีี่�ของข้อ 23 ของข้อบังคับกองทุนสี่นับสี่นุนการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีว่าด้้วยหลัักเกณฑ์์แลัะวิธี์

การจัด้สี่รรเงินเพ่ี�อการด้ำาเนินงานสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี พี.ศ. 2562

“การประช่มีพิื่จัารณาตามีว่รรคสอง ให้้รว่มีถึึงการประช่มีผ�าน้ส่�ออิเล็ุ่กที่รอนิ้กส์ท่ี่�ดำาเนิ้น้การ
โดยถูึกต้องตามีบที่บัญญัติแห้�งกฎ ระเบ่ยบ ห้ร่อกฎห้มีายท่ี่�เก่�ยว่ข้อง โดยให้้ถ่ึอว่�าจัำาน้ว่น้
ผู้ที่รงค่ณว่่ฒิทัี่�งห้มีดเป็น้องค์ประช่มี”

ข้อ 4 ให้ป็ระธ์านกรรมีการกองทุนสี่นับสี่นุนการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีเป็็นผ้่ัรักษาการตามีข้อบังคับนี� ในกรณีที�มีีปั็ญหาเกี�ยวกับการ

ป็ฏิิบัติตามีข้อบังคับนี� ให้ป็ระธ์านกรรมีการกองทุนสี่นับสี่นุนการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพีวินิจฉัยชีี�ขาด้ คำาวินิจฉัยของป็ระธ์านกรรมีการ 

กองทุนสี่นับสี่นุนการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี ให้ถ่ึอเป็็นที�สุี่ด้ 

ป็ระกาศ ณ วันที� 19 พีฤษภาคมี พี.ศ. 2563

นายอนุทิน	ชุาญวีรก้ลุ่

รองนายกรัฐมีนตรี 

ป็ระธ์านกรรมีการกองทุนสี่นับสี่นุนการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี 



แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

240 สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

การดำาเนิ้น้การตามีห้ลัุ่กธรรมีาภิบาลุ่
ใน้การจััดที่ำาแผน้การดำาเนิ้น้งาน้ 
ประจัำาปีงบประมีาณ พื่.ศึ. 2565

ตามีที�คณะกรรมีการป็ระเมีินผัลัได้้เลั็งเห็นถึ่งความีสี่ำาคัญของการบริหารกิจการที�ด้ีตามีหลัักธ์รรมีาภิบาลัเพี่�อให้ป็ระชีาชีนเกิด้ 

ความีเช่ี�อมัี�นแลัะไว้วางใจในกระบวนการด้ำาเนินงาน สี่สี่สี่. จ่งแต่งตั�งคณะอนุกรรมีการด้้านการป็ระเมิีนการบริหารจัด้การที�ดี้ แลัะ 

จัด้ให้มีีป็ระเมิีนผัลัการด้ำาเนินงานด้้านการบริหารจัด้การที�ดี้ตามีหลัักธ์รรมีาภิบาลัของ สี่สี่สี่. ตั�งแต่ปี็ พี.ศ. 2555 จนถ่ึงปั็จจุบัน  

แลัะที�ผ่ัานมีา สี่ำานักงานกองทุนสี่นับสี่นุนการสี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี (สี่สี่สี่.) ได้้มีีการพัีฒนาแลัะป็รับป็รุงการด้ำาเนินงานตามีข้อเสี่นอ

แนะของคณะอนุกรรมีการมีาอย่างต่อเน่�อง โด้ยในปี็งบป็ระมีาณ 2563 สี่สี่สี่. ได้้มีีการทบทวนแลัะป็รับป็รุงกรอบการป็ระเมิีน 

ธ์รรมีาภิบาลัที�ใช้ีตั�งแต่ปี็งบป็ระมีาณ พี.ศ. 2559 เพ่ี�อให้การป็ระเมิีนมีีความีชัีด้เจนสี่อด้คล้ัองกับพัีนธ์กิจหลัักแลัะบริบทการทำางาน 

ขององค์การมีากยิ�งข่�นตามีที�คณะอนุกรรมีการได้้พีิจารณาเห็นชีอบ ป็ระกอบด้้วย 8 หลัักการสี่ำาคัญ ค่อ หลัักนิติธ์รรมี 

หลัักความีรับผัิด้ชีอบ หลัักความีโป็ร่งใสี่ หลัักการตอบสี่นอง หลัักป็ระสี่ิทธ์ิภาพีแลัะป็ระสี่ิทธ์ผิัลั หลัักการมีีสี่่วนร่วมีหร่อการ 

คำาน่งถ่ึงป็ระชีาชีนทุกกลุ่ัมี หลัักฉันทามีติ โด้ยพิีจารณาใน 3 มิีติ ได้้แก่ มิีติที� 1 หลัักการ มิีติที� 2 กระบวนการนำาไป็ป็ฏิิบัติ แลัะมิีติที� 

3 ผัลัการด้ำาเนินงาน ในขณะเด้ียวกัน ยังได้้เตรียมีความีพีร้อมีในการพีัฒนาการบริหารจดั้การอย่างมีีธ์รรมีาภิบาลัให้เหมีาะสี่มี 

สี่อด้คลั้องกับบริบทการทำางานขององค์การในทศวรรษหน้า (พี.ศ. 2565 -2574) โด้ยได้้จัด้ทำาแผันพีัฒนาระบบการบริหาร 

จัด้การที�ด้ี ตั�งแต่การจัด้ทำาหลัักการกำากับด้่แลักิจการที�ด้ีข่�น เพี่�อเสี่ริมีสี่ร้างความีเข้าใจแลัะเป็็นแนวป็ฏิิบัติสี่ำาหรับกรรมีการ 

ผั่้บริหาร ผั่้ป็ฏิิบัติงานแลัะผั่้มีีสี่่วนเกี�ยวข้องที�สี่ำาคัญในการด้ำาเนินงานร่วมีกับ สี่สี่สี่. แลัะใชี้วางรากฐานการพีัฒนาระบบการ 

ป็ระเมิีนผัลัการบริหารจัด้การที�ดี้ โด้ยในปี็งบป็ระมีาณ พี.ศ. 2564 สี่สี่สี่. ได้้มีีการพัีฒนากรอบการป็ระเมิีนผัลัการบริหารจัด้การ

ที�ดี้ตามีหลัักธ์รรมีาภิบาลั (กรอบการป็ระเมิีนผัลัใหม่ี) ให้ครอบคลุัมีกลุ่ัมีผ้่ัมีีส่ี่วนได้้ส่ี่วนเสีี่ยทั�งภายในแลัะภายนอก สี่สี่สี่. ตามีที�ได้้ 

กำาหนด้ไว้ในหลัักการกำากับด่้แลักิจการที�ดี้ (อย่่ระหว่างด้ำาเนินการพัีฒนาโด้ยผ้่ัทรงคุณวุฒิภายนอก) 

จากการตรวจสี่อบของฝ่้ายติด้ตามีแลัะป็ระเมิีนผัลั ในปี็งบป็ระมีาณ พี.ศ. 2564 พีบว่า สี่สี่สี่. ได้้มีีการออกป็ระกาศสี่ำานักงาน 

กองทุนเร่�องเจตจำานงแลัะนโยบายการบริหารกิจการตามีหลัักธ์รรมีาภิบาลั พี.ศ. 2560 เพ่ี�อเป็็นมีาตรฐานแลัะแนวทางป็ฏิิบัติให้

บุคลัากรของ สี่สี่สี่. ป็ฏิิบัติงานอย่างมีีคุณธ์รรมี เปิ็ด้เผัย โป็ร่งใสี่ แลัะป็ราศจากการทุจริต โด้ยย่ด้ถ่ึอป็ฏิิบัติควบค่่กับการป็ฏิิบัติ 

ตามีกฎ ระเบียบ แลัะข้อบังคับอ่�น ๆ ที�เป็็นไป็ตามีหลัักธ์รรมีาภิบาลั ทั�งนี� ในการจัด้ทำาแผันการด้ำาเนินงานกองทุนสี่นับสี่นุนการ

สี่ร้างเสี่ริมีสุี่ขภาพี ป็ระจำาปี็งบป็ระมีาณ พี.ศ. 2565 สี่สี่สี่. ได้้ด้ำาเนินการตามีหลัักธ์รรมีาภิบาลั (ฉบับป็รับป็รุงเพิี�มีเติมีจากกรอบ

การป็ระเมิีนผัลัปี็งบป็ระมีาณ พี.ศ. 2559) ในทุกขั�นตอน ดั้งนี�
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หลักนิติ่ธรรม 

สี่สี่สี่. ได้้มีีการกำาหนด้หลัักการ/แนวทางป็ฏิิบัติที�เกี�ยวข้องกับการวางแผันยุทธ์ศาสี่ตร์ แลัะมีีการด้ำาเนินงานตามีกระบวนการ/

ขั�นตอนการวางแผันยุทธ์ศาสี่ตร์ พีร้อมีทั�งมีีการติด้ตามี ตรวจสี่อบ แลัะรายงานผัลัการด้ำาเนินงาน รวมีถ่ึงมีีการส่ี่�อสี่ารถ่ึงแนวทาง 

ป็ฏิิบัติตามีหลัักนิติธ์รรมีให้ผ้่ัที�เกี�ยวข้องทราบ  

หลักค์วามรับผิดชอบ 

สี่สี่สี่. มีีการด้ำาเนินการกำาหนด้เป้็าหมีายเกณฑ์์ตัวชีี�วัด้ผัลัการด้ำาเนินงานที�จัด้เจน แลัะมีีกระบวนการส่ี่�อสี่ารถ่ึงแนวทางป็ฏิิบัติที� 

เกี�ยวข้องต่อการวางแผันยุทธ์ศาสี่ตร์ พีร้อมีทั�งชีี�แจงผัลัการด้ำาเนินงานในป็ีที�ผั่านมีาให้ผั่้ที�มีีสี่่วนเกี�ยวข้องรับทราบ เพี่�อนำา 

ข้อเสี่นอแนะมีาพัีฒนา/ป็รับป็รุงกระบวนการด้ำาเนินงาน 

หลักค์วามโปร่งใส 

สี่สี่สี่. มีีการเปิ็ด้เผัยข้อม่ีลัขององค์การในร่ป็แบบที�สี่าธ์ารณชีนสี่ามีารถึเข้าใจได้้แลัะเข้าถ่ึงได้้อย่างเสี่รีในทุกขั�นตอนในการด้ำาเนิน

กิจกรรมีหรอ่กระบวนการต่างๆ ขององค์การ รวมีถึง่ข้อมี่ลัที�เกี�ยวข้องในการจดั้ทำาแผันซึ่่�งมีีการเป็ดิ้เผัยข้อมี่ลัในแตล่ัะขั�นตอน 

อย่างชัีด้เจน แลัะมีีการป็ระชีาสัี่มีพัีนธ์์แจ้งให้สี่าธ์ารณชีนทราบล่ัวงหน้า

หลักการต่อบสนอง 

สี่สี่สี่. มีีกระบวนการทำาแผันการด้ำาเนินงานโด้ยย่ด้หลัักการตอบสี่นองผัลัป็ระโยชีน์ของผ้่ัมีีส่ี่วนได้้ส่ี่วนเสีี่ย แลัะสี่าธ์ารณะ

หลักประสิที่ธิภาพีและประสิที่ธิผล 

สี่สี่สี่. มีีกระบวนการวางแผันยุทธ์ศาสี่ตร์ การด้ำาเนินการพิีจารณาหร่อกำาหนด้ตัวชีี�วัด้ผัลัการด้ำาเนินงาน ภายใต้การใช้ีทรัพียากร

อย่างคุ้มีค่า ไม่ีว่าจะเป็็นด้้านทรัพียากรบุคคลั เทคโนโลัยี ทรัพียากรทางการเงิน แลัะสี่ภาพีแวด้ล้ัอมี แลัะมีีการใช้ีทรัพียากรอย่าง 

มีีป็ระสิี่ทธิ์ภาพี แลัะมีีป็ระสิี่ทธิ์ผัลัส่ี่งสุี่ด้ 

หลักการม่ส่วนร่วมหรือการค์ำานึงถึงประชาชนทุี่กกลุ่ม 

สี่สี่สี่. มีีกระบวนการส่ี่�อสี่ารถ่ึงแนวทางป็ฏิิบัติส่ี่งเสี่ริมีกระบวนการมีีส่ี่วนร่วมีในการวางแผันยุทธ์ศาสี่ตร์ให้ผ้่ัที�เกี�ยวข้องรับทราบ 

โด้ยได้้มีีการกำาหนด้กรอบระยะเวลัา/ช่ีองทางการมีีส่ี่วนร่วมีในกระบวนการวางแผันยทุธ์ศาสี่ตร์ที�ชัีด้เจนในหลัายช่ีองทาง รวมีทั�ง 

มีีการเปิ็ด้ให้ตัวแทนของกลุ่ัมีผ้่ัมีีส่ี่วนได้้ส่ี่วนเสีี่ยได้้มีีโอกาสี่รับร้่ แลัะมีีส่ี่วนร่วมีในกระบวนการการตัด้สิี่นใจในกระบวนการวางแผัน 

ตามีความีเหมีาะสี่มี แลัะมีีการรายงานผัลัการด้ำาเนินการให้ผั่้ที�เกี�ยวข้องรับทราบ เพี่�อนำาข้อเสี่นอแนะมีาพีัฒนา/ป็รับป็รุง 

กระบวนการด้ำาเนินงาน
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หลักฉันที่ามติ่ 

สี่สี่สี่. ให้ความีสี่ำาคัญต่อกระบวนการการตัด้สิี่นใจโด้ยใช้ีหลัักฉันทามีติ ภายใต้ความีเข้าใจผัลัป็ระโยชีน์ที�แตกต่างกันของกลุ่ัมีผ้่ัมีี

ส่ี่วนได้้ส่ี่วนเสีี่ยอันจะนำาไป็ส่่ี่ความียั�งย่นในการด้ำาเนินนโยบายต่างๆ ขององค์การ 

หลักปราศูจากผลประโยชน์ทัี่บซ้อน 

สี่สี่สี่. มีีการกำาหนด้หลัักการ/แนวทางป็ฏิิบัติ การป้็องกันผัลัป็ระโยชีน์ทับซ้ึ่อนในการวางแผันยุทธ์ศาสี่ตร์ แลัะมีีการติด้ตามีตรวจ 

สี่อบการด้ำาเนินการในการป้็องกันผัลัป็ระโยชีน์ทับซ้ึ่อนในการจัด้ทำาแผันยุทธ์ศาสี่ตร์อย่างชัีด้เจน พีร้อมีทั�งมีีกระบวนการส่ี่�อสี่าร

ถ่ึงแนวทางป็ฏิิบัติในการป้็องกันผัลัป็ระโยชีน์ทับซ้ึ่อนในกระบวนการวางแผันยุทธ์ศาสี่ตร์ให้ผ้่ัที�เกี�ยวข้องทราบ 

การป็ระเมิีนผัลัการด้ำาเนินงานด้้านการบริหารจัด้การที�ดี้ตามีหลัักธ์รรมีาภิบาลัของ สี่สี่สี่. เป็็นการป็ระเมิีนผัลัโด้ยสี่ำานักงานร่วมีกับ 

ผั่้ป็ระเมีินภายนอกภายใต้การกำากับด้่แลัของคณะอนุกรรมีการด้้านการป็ระเมีินผัลัการบริหารจัด้การที�ด้ีแลัะรายงานผัลัการ 

ป็ระเมิีนต่อคณะกรรมีการป็ระเมิีนผัลั เพ่ี�อพิีจารณาแลัะให้ข้อเสี่นอแนะต่อสี่ำานักงานในการป็รับป็รุงแลัะพัีฒนาการด้ำาเนินงาน

ด้้านการบริหารจัด้การที�ด้ี ทั�งนี� เพี่�อสี่่งเสี่ริมีให้การป็ฏิิบัติงานของ สี่สี่สี่. มีีระบบบริหารจัด้การแลัะการกำากับกิจการที�ด้ ี

มีีความีชัีด้เจน โป็ร่งใสี่ จนกระทั�งเกิด้วัฒนธ์รรมีในการด้ำาเนินงานที�ย่ด้หลัักธ์รรมีาภิบาลัแลัะเป็็นที�ยอมีรับของทุกฝ่้ายที�เกี�ยวข้อง 

ต่อไป็
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การประเมิีน้ค่ณธรรมีแลุ่ะคว่ามีโปร�งใส
ใน้การดำาเนิ้น้งาน้ของห้น้�ว่ยงาน้ภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

การป็ระเมิีนคุณธ์รรมีแลัะความีโป็ร่งใสี่ในการด้ำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 

ITA) เป็็นกระบวนการที�มีีความีสี่ำาคัญต่อการป็ระเมิีนองค์กร ในมิีติของการส่ี่งเสี่ริมีคุณธ์รรมีแลัะความีโป็ร่งใสี่ในการด้ำาเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึ่�งการป็ระเมิีน ITA เป็็นเคร่�องม่ีอที�ได้้รับการพัีฒนาข่�นโด้ย สี่ำานักงานคณะกรรมีการป้็องกันแลัะป็ราบป็รามี 

การทุจริตแห่งชีาติ (สี่ำานักงาน ป็.ป็.ชี.) ตั�งแต่ปี็ พี.ศ. 2556 มีาจนถ่ึงปั็จจุบัน ป็ระกอบด้้วยร่ป็แบบการป็ระเมิีน ดั้งนี�

ส่วนท่ี่� 1

การเก็บข้อม่ีลัจากบุคลัากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) โด้ยเปิ็ด้โอกาสี่ให้

บุคลัากรภาครัฐทุกระดั้บที�ป็ฏิิบัติงานมีาไม่ีน้อยกว่า 1 ปี็ ได้้มีีโอกาสี่สี่ะท้อนแลัะแสี่ด้งความีคิด้เห็นต่อคุณธ์รรมีแลัะความีโป็ร่งใสี่  

ของหน่วยงานตนเอง โด้ยสี่อบถึามีการรับร้่แลัะความีคิด้เห็นใน 5 ตัวชีี�วัด้ ได้้แก่

 ตัวชีี�วัด้ที� 1 การป็ฏิิบัติหน้าที�

 ตัวชีี�วัด้ที� 2 การใช้ีงบป็ระมีาณ

 ตัวชีี�วัด้ที� 3 การใช้ีอำานาจ

 ตัวชีี�วัด้ที� 4 การใช้ีทรัพีย์สิี่นของราชีการ

 ตัวชีี�วัด้ที� 5 การแก้ไขปั็ญหาการทุจริต

ส่วนท่ี่� 2

การเก็บข้อม่ีลัจากผ้่ัรับบริการหร่อผ้่ัติด้ต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) โด้ย

เปิ็ด้โอกาสี่ให้ผ้่ัรับบริการหร่อผ้่ัติด้ต่อหน่วยงานภาครัฐ ได้้มีีโอกาสี่สี่ะท้อนแลัะแสี่ด้งความีคิด้เห็นต่อการด้ำาเนินงานของหน่วยงาน 

ภาครัฐ โด้ยสี่อบถึามีการรับร้่แลัะความีคิด้เห็นใน 3 ตัวชีี�วัด้ ได้้แก่

 ตัวชีี�วัด้ที� 6 คุณภาพีการด้ำาเนินงาน

 ตัวชีี�วัด้ที� 7 ป็ระสิี่ทธิ์ภาพีการส่ี่�อสี่าร

 ตัวชีี�วัด้ที� 8 การป็รับป็รุงระบบการทำางาน
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ส่วนท่ี่� 3

การเปิ็ด้เผัยข้อม่ีลัทางเว็บไซึ่ต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็็นการตรวจสี่อบ 

ระด้ับการเป็ิด้เผัยข้อมี่ลัของหน่วยงานภาครัฐที�เผัยแพีร่ไว้ทางหน้าเว็บไซึ่ต์หลัักของหน่วยงาน โด้ยมีีคณะที�ป็ร่กษาการป็ระเมีิน 

ITA ในฐานะผ้่ัเชีี�ยวชีาญแลัะคนกลัาง (third party) เป็็นผ้่ัตรวจสี่อบข้อม่ีลัแลัะให้คะแนน พีร้อมีข้อเสี่นอแนะตามีหลัักเกณฑ์์การ 

ป็ระเมิีนที�กำาหนด้ แบ่งออกเป็็น 2 ตัวชีี�วัด้ ได้้แก่

 ตัวชีี�วัด้ที� 9 การเปิ็ด้เผัยข้อม่ีลั (ข้อม่ีลัพ่ี�นฐาน,การบริหารงาน,การบริหารเงินงบป็ระมีาณ การบริหารแลัะพัีฒนาทรัพียากรบุคคลั, 

  การส่ี่งเสี่ริมีความีโป็ร่งใสี่)

 ตัวชีี�วัด้ที� 10 การป้็องกันการทุจริต (การด้ำาเนินการเพ่ี�อป้็องกันการทุจริต,มีาตรการภายในเพ่ี�อป้็องกันการทุจริต)

ทั�งนี� ในช่ีวงที�ผ่ัานมีา สี่สี่สี่. ได้้มีีการพัีฒนาแลัะป็รับป็รุงการด้ำาเนินงานตามีกรอบการป็ระเมิีน ITAแลัะตามีข้อเสี่นอแนะจากผัลั

การป็ระเมิีน ITA มีาอย่างต่อเน่�อง โด้ยการจัด้ทำาแผันการด้ำาเนินงานป็ระจำาปี็งบป็ระมีาณ พี.ศ. 2565  สี่สี่สี่. ยังคงย่ด้หลัักการ 

ตามีกรอบการป็ระเมิีน ITA ค่อ การเปิ็ด้โอกาสี่ให้เกิด้การมีีส่ี่วนร่วมีเหม่ีอนเช่ีนทุกปี็ที�ผ่ัานมีา โด้ยได้้มีีกระบวนการในการรับฟััง

ความีคิด้เห็นแลัะร่วมีแลักเป็ลัี�ยนเรียนร่้กับผั่้มีีสี่่วนได้้สี่่วนเสี่ียที�เกี�ยวข้องจากภาคสี่่วนต่างๆ เพี่�อร่วมีกันกำาหนด้ทิศทางในการ 

ทำางานร่วมีกัน ซ่ึ่�งกระบวนการดั้งกล่ัาวแสี่ด้งถ่ึงการที� สี่สี่สี่. ให้ความีสี่ำาคัญต่อการเปิ็ด้เผัยข้อม่ีลัแลัะการเปิ็ด้โอกาสี่ให้ผ้่ัมีีส่ี่วนได้้

สี่่วนเสี่ียสี่ามีารถึเข้าถึ่งข้อมี่ลั ตรวจสี่อบการด้ำาเนินงาน รวมีถึ่งการมีีสี่่วนร่วมีในการแสี่ด้งความีคิด้เห็นต่อการด้ำาเนินงานของ 

สี่สี่สี่. ซ่ึ่�งถ่ึอเป็็นหัวใจสี่ำาคัญของการส่ี่งเสี่ริมีคุณธ์รรมีแลัะความีโป็ร่งใสี่ในการด้ำาเนินงานของหน่วยงาน






