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คำนำ 
 

 องคการอนามัยโลกไดระบุวาโรคเรื้อรังเปนปญหาสาธารณสุขทั่วโลก 

โดยในป พ.ศ. 2548 โรคเรื้อรังเปนสาเหตุของการเสียชีวิต 35 ลานคน ซึ่งมี  

คาประมาณ 2 เทาของผูที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อทั้งหมด, มารดาและเด็กท่ีอยู  

ในครรภ และการบกพรองทางโภชนาการ และมีแนวโนมของการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 

รอยละ 17 หรือประมาณ 41 ลานคนในป 2558 หากไมมีการดำเนินการจัดการ

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

 การเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรังในประเทศไทยเกี่ยวของกับการบริโภคอาหาร

ที่ไมไดสัดสวน หวาน มัน เค็มเกิน การขาดการออกกำลังกาย การบริโภคยาสูบ

และปจจัยเสี่ยงอื่นๆ อีกมากมาย เปาหมายความสำเร็จของการปองกันและ

ควบคุมโรคเรื้อรัง คือ การลดจำนวนการตายกอนวัยอันควร การลดโรคที่เปน  

โรคเรื้อรัง และการเพิ่มคุณภาพชีวิต เปาหมายเหลานี้จะประสบความสำเร็จ  

ไดโดยการบูรณาการองคความรู การมีสวนรวมระหวางภาคสวนตางๆ การ

สนับสนุนมาตรการที่ยั่งยืน (sustainable intervention) รวมถึงการมีสวนรวม

ของประชาชน และที่สำคัญที่จะขาดไมได คือการบูรณาการควบคูไปกับการ

กำหนดนโยบาย ผูกำหนดนโยบายมีความสำคัญตอการทำใหงานดานสาธารณสุข

เขมแข็งเปนอยางมาก โดยการกำหนดนโยบาย การใหอำนาจแกหนวยงาน  

ที่เกี่ยวของในการตัดสินใจ วางแผน และปฏิบัติในการลดสหปจจัยเสี่ยงตอ  

การเกิดโรคเรื้อรัง  
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 การสื่อสารไปยังผูกำหนดนโยบาย (ผูนำทางการเมืองและผูบริหาร  

ระดับสูง) โดยการสงสารสุขภาพผานชองทางการส่ือสารหลายๆ ชองทาง 

ประกอบกับการใชเครื่องมือในการสื่อสารที่เหมาะสม ไดแก บทสรุปสำหรับ  

ผูบริหาร สรุปประเด็นสำคัญ สรุปขอมูลที่จำเปนตอการกำหนดนโยบาย ขอมูล

เชิงประจักษ เปนวิธีการสำคัญวิธีหนึ่งที่ผูกำหนดนโยบาย จะเห็นความสำคัญ  

และอาจสงผลในการขับเคลื่อนการสรางนโยบาย กลยุทธการดำเนินงานท่ี  

เหมาะสมในการปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง ยังผลใหบุคลากรในองคกร 

และประชาชนท้ังประเทศลดการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง เพิ่มคุณภาพชีวิต   

รวมถึงลดการเสียชีวิตกอนวัยอันควร 
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บทสรุปผู�บริหาร 
 

 โรคไมติดตอเรื้อรัง เปนปญหาสาธารณสุข ไดแก โรคหัวใจขาดเลือด   

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ อัมพาต โดยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  

อยางตอเน่ือง องคการอนามัยโลก ไดรายงานวา โรคเหลานี้สามารถปองกันได 

รอยละ 80 เพียงการปรับการดำเนินชีวิตที่เสี่ยงของบุคคล ไดแก การเลือก  

รับประทานอาหารที่เหมาะสม การออกกำลังกายที่เพียงพอ การหลีกเลี่ยง  

การสูบบุหร่ี และมีนโยบายใหสังคม ชุมชน ปรับสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ   

ซึ่งเปาหมายที่จะลดการเกิดโรคเรื้อรังเหลานี้ จะประสบความสำเร็จไดโดยการ  

บูรณาการองคความรูดานการมีสวนรวมระหวางภาคสวน (intersectoral) และ

ชุมชน ประสิทธิผลตอคาใชจาย (cost effective) การสนับสนุนมาตรการ  

ที่ยั่งยืน (sustainable intervention) และการที่ผูกำหนดนโยบายเห็น  

เปนปญหาความสำคัญ 

 วิธีการสำคัญวิธีหนึ่งที่ผูกำหนดนโยบาย (ผูนำทางการเมือง และผูบริหาร

ระดับสูง) จะเห็นความสำคัญและอาจสงผลในการขับเคลื่อนการสรางนโยบาย 

กลยุทธการดำเนินงานที่เหมาะสมในการปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง   

ตองอาศัยกลยุทธการดำเนินงานการส่ือสารเชิงนโยบายที่เหมาะสม 

 วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อเพิ่มความตระหนักแกผูนำทางการเมือง 

และผูบริหารระดับสูง ถึงปญหาทางดานสาธารณสุข โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคไมติดตอ

เรื้อรัง 

 ระยะเวลาการดำเนินงาน ธันวาคม 2551-พฤศจิกายน 2552  

 การดำเนินงานโครงการ ไดดำเนินการในเชิงรุก และใหกลุมเปาหมาย 

(ผูนำทางการเมือง) เปนศูนยกลาง โดยการประชุมปรึกษาเพื่อเสนอปญหาของ

โรคไมติดตอของประเทศไทย และสอบถามความตองการทราบเก่ียวกับปญหา

ของโรคไมติดตอเรื้อรังของกลุมเปาหมาย ประชุมวางแผนปฏิบัติการท้ังที่เปน
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ทางการ และไมเปนทางการเปนระยะรวมกับคณะกรรมการขับเคลื่อน (ผูบริหาร

ระดับสูง) คณะทำงานการสื่อสารเชิงนโยบาย และหนวยงานเครือขายรวม  

ดำเนินการ และจัดกิจกรรมรณรงคการสื่อสารเชิงนโยบายกับผูนำทางการเมือง

รวมกับเครือขายตามประเด็นสารที่ผูนำทางการเมืองใหความสนใจ ในประเด็น 

“ผูนำการเมืองใสใจ 3อ .บอกลา 2 ส . สูสุขภาพดี” ซึ่งจากดำเนินงาน   

พบวา ผูนำทางการเมือง (สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภา)   

มีความตระหนักถึงปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังเพิ่มข้ึน โดยมีนโยบายและแผน  

ขยายกิจกรรมการปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง สรางเสริมสุขภาพ 3 อ.   

2 ส. บูรณาการการปองกันรวมกับไขหวัดสายพันธุใหม 2009 ในปถัดมา   

(ป 2553) โดยดำเนินการรวมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม  

สุขภาพ (สสส . ) , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช . ) และ   

องคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

 ขอเสนอแนะ ควรมีการวางแผน ดำเนินการอยางตอเนื่อง เช่ือมโยง  

รวมกับเครือขายทั้งทางสาธารณสุข สื่อมวลชน นักสื่อสารสุขภาพ และการมี  

สวนรวมของชุมชนเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนทางสังคมอยางยั่งยืน 
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ความเป�นมาและความสำคัญ 

 
 กลุมของโรคไมติดตอเรื้อรังที่เปนปญหาสาธารณสุขและมีความสำคัญ 
ตอ การปวย พิการ และตายกอนวัยอันควรจำนวนมาก ไดแก โรคหัวใจขาดเลือด 
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ อัมพาต โดยมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยาง  
ตอเนื่อง ซึ่งองคการอนามัยโลกไดระบุวาในป 2548 ทั่วโลกมีผูเสียชีวิตจาก  
โรคเร้ือรัง 35 ลานคน ซึ่งมีคาประมาณ 2 เทาของผูที่เสียชีวิตจากโรคติดเช้ือทั้งหมด 
(รวมผูติดเชื้อ เอช ไอ วี /โรคเอดส มาลาเรีย และวัณโรค), มารดาและเด็กท่ีอยู
ในครรภ (maternal and perinatal conditions) และการบกพรองทาง
โภชนาการ (nutritional deficiencies combined) ทั้งนี้องคการอนามัยโลกยัง
ไดคาดการณวาการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ การเสียชีวิตของทารกกอนคลอดหรือ
แรกเกิด (perinatal conditions) และจากการบกพรองทางโภชนาการ 
(nutritional deficiencies) จะลดลง รอยละ 3 ในอีก 10 ปขางหนา สวนการ
เสียชีวิตจากโรคเร้ือรังจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น รอยละ 17 หรือประมาณ 41 ลานคน  
ในป 25581  
 สถานการณโรคไมติดตอที่สำคัญในประเทศไทย พบมีแนวโนมสูงขึ้น 
เชนกัน จะเห็นไดจากอัตราผูปวยในตอประชากรแสนคนในป 2550 และ 25522 
เรียงตามลำดับจากมากไปนอย พบดังนี้ 1. โรคความดันโลหิตสูง (อัตรา 778.12, 
981.48) 2. โรคเบาหวาน (อัตรา 650.4, 736.48) 3. โรคหัวใจขาดเลือด (อัตรา 
261.26, 293.8) และ 4. โรคหลอดเลือดสมอง (อัตรา 205.45, 227.19)  
 โรคไมติดตอเรื้อรังเหลานี้ไมไดมีผลกระทบเฉพาะบุคคลผูที่เปนโรค
เทานั้น แตยังสงผลไปถึงครอบครัว ชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยพบวาจากการคาดประมาณการสูญเสียรายไดจากผลผลิต
ประชาชาติ (GDP) ของประเทศไทย จากหัวใจ อัมพาต และเบาหวาน ในป 
พ.ศ.2549 ประมาณ 4,200 ลานบาท และในอีก 10 ป ขางหนา พ.ศ. 2558   
จะมีการสูญเสียสะสมถึงประมาณ 52,150 ลานบาท แตถามีการปองกันควบคุม
โรคดังกลาวได จะลดการสูญเสียรายไดผลผลิต รอยละ 10-20 จากการสูญเสีย
ทั้งหมด3 
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 การเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังไดรับอิทธิพลจากปจจัยเสี่ยงหน่ึงปจจัย หรือ

รวมกันมากกวา 1 ปจจัย จากการใชวิถีชีวิตที่ไมเหมาะสม ไดแก บริโภคอาหารที่

ไมถูกตอง กินผักผลไมนอย ขาดการออกกำลังกาย สูบบุหรี่ ดื่มเหลา และ

ความเครียด ซึ่งปจจุบันทั่วโลกกำลังใหความสนใจและใชความพยายามในการลด

ภาวะความรุนแรงของโรควิถีชีวิตดังกลาว โดยมุงไปที่การควบคุมปองกัน  

สหปจจัยเสี่ยงดังกลาวขางตน ไดแก สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพดานอาหารและ

โภชนาการ (Diet) ลดอาหารหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม สงเสริมการเคลื่อนไหว

รางกาย หรือ การใชแรงกาย (Physical Activity) ควบคุมปองกันไมใหเกิดภาวะ

โภชนาการเกิน หรือโรคอวน โดยเฉพาะอวนลงพุง ลดการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา 

จัดการอารมณ ตลอดจนการสรางสิ่งแวดลอม และกำหนดมาตรการทาง

กฎหมาย เพื่อใหเปนปจจัยเอื้อตอการควบคุมโรควิถีชีวิต  

 เปาหมายความสำเร็จของการปองกันและควบคุมโรคเรื้อรังคือการลด

การตายกอนวัยอันควร การลดโรคที่เปนโรคเร้ือรัง และการเพิ่มคุณภาพชีวิต ซึ่ง

จะประสบความสำเร็จไดโดยการบูรณาการองคความรูดานการมีสวนรวมระหวาง

ภาคสวน (intersectoral) ประสิทธิผลตอคาใชจาย (cost effective) ผสมผสาน

ยุทธศาสตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง และการสนับสนุนมาตรการที่

ยั่งยืน (sustainable intervention) รวมถึงการมีสวนรวมของประชาชน และท่ี

สำคัญที่จะขาดไมได คือการบูรณาการควบคูไปกับการกำหนดนโยบาย ผูกำหนด

นโยบายมีความสำคัญตอการทำใหงานดานสาธารณสุขเขมแข็งเปนอยางมาก 

โดยการกำหนดนโยบาย การใหอำนาจแกหนวยงานที่เกี่ยวของในการตัดสินใจ 

วางแผน และปฏิบัติในการลดสหปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรังท้ังในระดับ

บุคคล ชุมชน รวมถึงมีมาตรการในการสงเสริมปจจัยเอื้อตอการมีสุขภาวะท่ีดี 

  การสงสารสุขภาพผานชองทางการสื่อสารหลายๆ ชองทาง ประกอบกับ

การใชเครื่องมือในการสื่อสารที่เหมาะสม ไดแก บทสรุปสำหรับผูบริหาร สรุป

ประเด็นสำคัญ สรุปขอมูลที่จำเปนตอการกำหนดนโยบาย ขอมูลเชิงประจักษ 

เปนวิธีการสำคัญวิธีหน่ึงที่จะทำใหผูกำหนดนโยบาย (ผูนำทางการเมืองและ  

ผูบริหารระดับสูง) ใหความสำคัญตอปญหาสาธารณสุขจากโรคไมติดตอเรื้อรัง
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และอาจสงผลในการขับเคลื่อนการสรางนโยบาย กลยุทธการดำเนินงานท่ี  

เหมาะสมในการปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง และยังผลใหบุคลากรใน

องคกร และประชาชนทั้งประเทศ ลดการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง เพิ่มคุณภาพ

ชีวิต รวมถึงลดการเสียชีวิตกอนวัยอันควร 

  ซึ่งสำนักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค เปนหนวยงานสวนกลางของ

กระทรวงสาธารณสุข ที่มีบทบาทหนาที่หลักในการชี้นำนโยบายปองกัน ควบคุมโรค

ไมติดตอเรื้อรังโดยเฉพาะอยางยิ่งโรคที่เปนปญหาสำคัญทางสาธารณสุข จึงริเริ่ม

โครงการการสื่อสารเชิงนโยบายเรื่องปญหาและการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ

เรื้อรังขึ้น โดยวัตถุประสงค ดังนี้ 

 วัตถุประสงคทั่วไป 

 เพื่อเพิ่มความตระหนักแก ผูนำทางการเมือง (Political leaders) และ

ผูบริหารระดับสูง (High-level decision maker) ถึงปญหาทางดานสาธารณสุข 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง โรคไมติดตอเรื้อรัง 

 วัตถุประสงคเฉพาะ 
 1. ระบุประเด็นหลัก (Core issues) และขอความสารหลัก (Key 

messages) ในการสื่อสารนโยบายโรคเรื้อรัง ของผูนำทางการเมือง และผูบริหาร

ระดับสูง 

 2. สรางแผนปฏิบัติการสื่อสารโรคไมติดตอเรื้อรัง (Advocacy action 

plan for NCD) แกผูนำทางการเมือง และผูบริหารระดับสูง 

 3. ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการสื่อสารโรคไมติดตอเรื้อรัง 

(Advocacy activities) ที่มีประสิทธิผล ของผูนำทางการเมือง และผูบริหาร

ระดับสูง 

 4. พัฒนาขอความสารหลัก (key messages) ที่จะนำไปประยุกตใช  

ในการส่ือสารความเส่ียงเกี่ยวกับปญหาโรคเรื้อรัง มาตรการการปองกัน   

กำหนดกลยุทธ และขอบเขตในการดำเนินการบริการสุขภาพที่เนนการปองกัน 

หรือ ปรับปรุงการปฏิรูประบบบริการสุขภาพกับผูนำทางการเมืองและ  

ผูบริหารระดับสูง 
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กรอบแนวคิดการดำเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

คณะกรรมการ 
ขับเคล่ือนการสื่อสาร 

เชิงนโยบาย 
(Advocacy steering 

committee) 

- เปาหมาย (Goal) 
- ระบุประเด็นหลัก 
 (Identify core issues) 
 

แผนปฏิบัติการสื่อสารเชิงนโยบาย 
(Advocacy Action Plan) 
- ยุทธศาสตร 
- ขอความสารหลัก (Key Messages) 
 และเคร่ืองมือสื่อสาร 
 (Communication tools) 

ความเขาใจ (Perception) 
และความสนใจตอปญหา 
สาธารณสุขและแกปญหา 
สุขภาพ 

กิจกรรม 
การสื่อสาร 
เชิงนโยบาย 
(Advocacy 
activities) 

คณะทำงานการส่ือสาร 
เชิงนโยบาย 

(Advocacy group) 

กลุมเปาหมาย 
(target audiences) 

นิยามคำศัพท� 
 การสื่อสารเชิงนโยบาย หมายถึง การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูกำหนดนโยบาย  
 ผูกำหนดนโยบาย หมายถึง ผูนำทางการเมือง และผูบริหารระดับสูงซึ่ง
มีอำนาจในการบริหาร การกำหนดนโยบายใหบุคคลากรในองคกรปฏิบัติตาม   
อันไดแก กลุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)   
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดี เปนตน 
 การปองกันโรค (prevention) หมายถึง วิธีการหรือมาตรการท่ีนำมาใช
เพื่อชวยไมใหเกิดโรคขึ้น  
 การควบคุมโรค (control) หมายถึง การใชวิธีการหรือมาตรการใดๆ 
เพื่อลดอัตราการเกิดโรครายใหม อัตราตายจากโรค รวมทั้งการหยุดยั้ง
กระบวนการท่ีจะเกิดตามมาจากการเกิดโรคแทรกซอน  
 โรคไมติดตอเรื้อรัง หมายถึง โรคที่ไมสามารถถายทอด ติดตอถึงกันได
ระหวางบุคคลทางพาหะหรือทางเช้ือโรคโดยตรง มีปจจัยเสี่ยงนำใหเกิดโรคตั้งแต 
1 ปจจัย หรือรวมกันมากวาหนึ่งปจจัย ไดแก การบริโภคอาหารไมถูกสัดสวน 
การขาดการออกกำลังกาย ความเครียดที่ไมสามารถจัดการได การสูบบุหรี่ ดื่ม
สุรา เปนตน สงผลใหมีการดำเนินโรคอยางเรื้อรัง ไมหายขาด และผูที่เปนโรค
ตองดูแลรักษาตนเองเพื่อไมใหเกิดภาวะแทรกซอน และสามารถดำเนินชีวิตได
อยางเปนปกติสุข ซึ่งในที่นี้หมายถึงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและ
หลอดเลือดสมอง 
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วิธีการดำเนินงาน 
 
 1. กลุมเปาหมายของการดำเนินการในครั้งนี้ คือ ผูกำหนดนโยบาย   
อันไดแก กลุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)   
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดี เปนตน 
 2. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ ธันวาคม 2551-พฤศจิกายน 2552 
(ภาคผนวก ก) 
 3. วางแผนและดำเนินการ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 จากการประชุมระหวางอาจารยที่ปรึกษาและประชุมทีมรับผิดชอบ
โครงการ ไดปรับเปลี่ยนเปนการดำเนินงานเชิงรุก และยึดกลุมเปาหมาย   
(ผูนำทางการเมือง) เปนศูนยกลาง โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. ทีมรับผิดชอบโครงการเตรียมขอมูลสถานการณปญหาโรคไมติดตอ
เรื้อรังของสาธารณสุขไทยและแนวทางปองกัน ควบคุมโรค และเขารวมประชุม
ปรึกษาหารือกับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผูแทนราษฎร และ  
ผูบริหารของกรมควบคุมโรค เพื่อเสริมสรางความเขาใจและเรงแกไข ปองกัน
ปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังพรอมรับฟงความคิดเห็น ความตองการทราบเกี่ยวกับ
ขอมูลโรคไมติดตอเรื้อรัง หลังจากน้ันไดดำเนินการขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและคณะทำงานการส่ือสารเชิงนโยบาย (ภาคผนวก ข) 
 2. ประชุมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนและคณะทำงานการสื่อสารเชิง
นโยบายเปนระยะ โดยทีมรับผิดชอบโครงการ จัดเตรียมขอมูลจัดทำราง
ยุทธศาสตร ประเด็นหลัก (Core issues) และขอความสารหลัก (Key messages)   
ในการสื่อสารนโยบายโรคเรื้อรัง พรอมรางแผนปฏิบัติการสื่อสารโรคไมติดตอ
เรื้อรัง (Advocacy action plan for NCD) ที่จะดำเนินกิจกรรมรณรงค ในกลุม
ผูนำทางการเมือง และผูบริหารระดับสูงใหเกิดความตระหนักถึงปญหาจาก  
โรคไมติดตอเรื้อรัง  
 3. จัดกิจกรรมรณรงคการสื่อสารเชิงนโยบาย (advocacy activities) 
รวมกับหนวยงานเครือขาย  

 4. ประเมินผลกิจกรรมและโครงการ (ภาคผนวก จ) 
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ผลการดำเนินงาน 
 

 1. ผลการประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมาธิการสาธารณสุข และ  
ผูบริหารของกรมควบคุมโรค ไดขอสรุปดังนี้ 

  l ประเด็นสาร และขาวสารหลักเกี่ยวกับโรคไมติดตอเรื้อรังที่กลุม

ผูนำทางการเมือง (ส.ส./ส.ว.) ใหความสนใจมากที่สุดในชวงนี้ คือ เรื่อง “วิธีการ

ปองกันโรคความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด เบาหวาน” และเรื่อง “การทำลาย

ตัวเองจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม” 

  l ชองทางท่ีสะดวกและสงผลในการสื่อสารสำหรับผูนำทางการเมือง

มากท่ีสุด ไดแก การใชสื่อ Fact sheet ขอมูลสุขภาพ และสถานการณโรคตางๆ 

ใสกลองสำหรับเผยแพรผานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข, การจัดรณรงค

อยางตอเน่ืองที่รัฐสภา สวนชองทาง SMS (Short Message Service) นั้น   

ไมสัมฤทธิ์ผล เพราะวาเปนขอมูลขยะ (Jung mail) ไมสะดวกตอการนำไปใช  

 

  2. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและคณะทำงานการสื่อสาร
นโยบาย ไดผลดังน้ี 

   ประเด็นหลัก (Core issues) คือ 

  l วิธีการปองกันโรคความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด และเบาหวาน 

  l การทำรายตัวเองจากพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสม  

   ขอความสารหลัก (Key messages) คือ 

   “ผูนำการเมืองใสใจ 3 อ. บอกลา 2 ส. หยุดพฤติกรรมรายทำลาย

ตัวเอง”  

  สวนประเด็นในระยะยาว คือ ผูนำเขมแข็ง ชุมชนเขมแข็ง สงเสริม  

สขุภาพผูนำ และสุขภาพชุมชน  
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  กลยุทธ กลยุทธในการดำเนินการ คือ 
   l พัฒนามาตรการส่ือสารที่มีคุณภาพ สงผลตอการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ จัดการสิ่งแวดลอมและการประกอบอาชีพ 
   l พัฒนาและสนับสนุนวิชาการ การจัดการและถายทอด 
  ชองทาง / เครื่องมือสื่อสาร (Communication tools)  
    นำเสนอขอมูลโรคไมติดตอเร้ือรังผานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
เชน ทำ Fact sheet ใสกลองสำหรับเผยแพร, คูมือการดูแลตนเองเพื่อปองกัน
โรคไมติดตอฉบับพกพา, จัดกิจกรรมรณรงคที่รัฐสภา 
  แผนปฏิบัติการการส่ือสารโรคไมติดตอเรื้อรังแกผูนำทางการเมือง 
และผูบริหารระดับสูง ตามรายละเอียด ดังแผนภาพที่ 1 
 
 แผนภาพที่ 1 แผนปฏิบัติการการส่ือสารโรคไมติดตอเรื้อรังแกผูนำทางการเมือง 

และผูบริหารระดับสูง 
  

 
นโยบายรัฐบาล 
 

เปาหมายของ 
โครงการ 

โครงการ 

ประเด็นหลัก 

ขอความสารหลัก 

กลยุทธ 

ชองทาง/ 
เครื่องมือสื่อสาร 

ผลลัพธระยะสั้น 

นโยบาย/ยุทธศาสตรขอที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
นโยบาย/ยุทธศาสตรขอยอยที่ 3.3 ดานสาธารณสุข 

นำเสนอขอมูลโรคไมติดตอเรื้อรังผานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข เชน 
ทำ Fact sheet ใสกลองสำหรับเผยแพร, คูมือการดูแลตนเองเพ่ือปองกันโรคไมติดตอ 

ฉบับพกพา, จัดกิจกรรมรณรงคที่รัฐสภา 

ผูนำทางการเมือง และผูบริหารระดับสูงตระหนักถึงปญหาทางดานสาธารณสุข 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง โรคไมติดตอเร้ือรังเพิ่มขึ้น 

-  พัฒนามาตรการสื่อสารที่มีคุณภาพสงผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
 จัดการสิ่งแวดลอมและการประกอบอาชีพ 
- พัฒนาและสนับสนุนวิชาการ การจัดการและถายทอด 

ผูนำการเมืองใสใจ 3 อ. บอกลา 2 ส. หยุดพฤติกรรมรายทำลายตัวเอง 

วิธีการปองกันโรคความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด และเบาหวาน 

แผนปฏิบัติการการสื่อสารเชิงนโยบาย (Advocacy Action Plan) 

Advocacy activities among political leaders and high-level 
decision makers on chronic disease problems and preventive measures 

เพื่อเพิ่มความตระหนักแก ผูนำทางการเมือง (Political leaders) 
และผูบริหารระดับสูง (High-level decision makers) ถึงปญหาทางดานสาธารณสุข 

โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคไมติดตอเร้ือรัง 
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 3. จัดกิจกรรมรณรงคการสื่อสารเชิงนโยบาย (advocacy activities) 

รวมกับหนวยงานเครือขาย ไดขอสรุป ดังนี้ 

  วางแผนการดำเนินการรวมกับเครือขายสุขภาพ และผูเก่ียวของหลัก 

ไดแก คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผูแทนราษฎร คณะกรรมาธิการ  

การสาธารณสุข วุฒิสภา กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุน  

การสรางเสริมสุขภาพ องคการอนามัยโลก คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   

โดยใหจัดทำเปนโครงการรวมกัน ภายใตชื่อ “โครงการสื่อสารสุขภาพและเปด
ศูนยสรางเสริมสุขภาพในองคกรนิติบัญญัติ” และจัดระหวางวันที่ 14-16   

และ 19 ตุลาคม 2552 ณ หองโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา ตามกำหนดการใน  

ภาคผนวก ค 

  ซึ่งการดำเนินงานรณรงคการสื่อสารเชิงนโยบาย ไดรับความรวมมือ

ในการจัดกิจกรรมจากหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข คือ สำนัก

โภชนาการ และกองออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย, สำนักควบคุม  

การบริโภคยาสูบ และสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

กรมควบคุมโรค, สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, โรงพยาบาลราชวิถี 

กรมการแพทย, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และมีรายละเอียดการดำเนินงาน ประกอบดวย  

  1. การตรวจสุขภาพเบื้องตน ไดแก การเจาะเลือดหาระดับน้ำตาล 

การวัดความดันโลหิต ตรวจมวลกระดูก การคล่ืนหัวใจ การตรวจอัลตราซาวนด

หลอดเลือดแดงที่คอ ( Carotid Duplex Ultrasound ) พรอมเจาหนาที่ดูแลให

คำแนะนำ ประกอบดวย แพทย พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข    

  2. การวิเคราะหองคประกอบของรางกาย (หาคาดัชนีมวลกาย   

วัดรอบเอว คาไขมันสะสม ภาวะอวนลงพุง ปริมาณไขมันในชองทอง และ  

ความฟตของรางกาย พรอมเจาหนาที่ดูแลใหคำแนะนำ 
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  3. การแสดงนิทรรศการ ตามประเด็นของจัดกิจกรรม “advocacy 
activities” คือ ผูนำการเมืองใสใจ 3 อ. บอกลา 2 ส. หยุดพฤติกรรมรายทำลาย
ตัวเอง พรอมเจาหนาที่ดูแลใหคำแนะนำ 
  4. มุมใหคำปรึกษา เกี่ยวกับ 3อ. 2ส. ไดแก อาหาร ออกกำลังกาย 
อารมณ ไมสูบบุหรี่ ลดดื่มสุรา โดยนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในแตละดาน คอยดูแล
ใหคำแนะนำ 
  5. จัดทำแฟมและเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม เชน  
    5.1 Fact sheet สรางความตระหนักถึงปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง  
    5.2 สมุดบันทึกสุขภาพประจำตัว ส.ส. และ ส.ว.  
    5.3 จัดทำของที่ระลึก เชน เข็มกลัดติดเสื้อ กระเปาลดโลกรอน 
สายวัดรอบเอว  
  6. เปดศูนยสรางเสริมสุขภาพในองคกรนิติบัญญัติ เพื่อสงเสริม  
การดูแลสุขภาพในกลุมขาราชการและเจาหนาท่ีประจำรัฐสภา, ส.ส., ส.ว.,   
ผูชวย ส.ส. และ ส.ว. สื่อมวลชนประจำรัฐสภา และครอบครัวของกลุมเปาหมาย 
 
 4.  การประเมินผลการจัดกิจกรรมและโครงการ ไดผลดังนี้ 
   4.1 ผลการประเมินการจัดนิทรรศการของกิจกรรมรณรงคการส่ือสาร
เชิงนโยบาย 
   ผูที่เขารวมกิจกรรม จำนวน 1,226 คน ซึ่งมีผูตอบแบบสอบถาม 
จำนวน 825 คน คิดเปนรอยละ 67.29 โดยมีความคิดเห็นตอการจัดนิทรรศการ
ดังนี้ 
   l ไดรับความรูและแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ มีความ  
    คิดเห็นระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 98.19      
   l เนื้อหาสาระที่จัดนิทรรศการกอใหเกิดความเขาใจ มีความ  
    คิดเห็นระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 99.19 
   l ไดรับความรู ตลอดจนแนวทางท่ีสามารถนำไปประยุกตใช  
    ในการทำงานหรือในชีวิตประจำวัน มีความคิดเห็นระดับมาก  
    ถึงมากที่สุด รอยละ 98.30 
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   l ผูเขาชมมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น มีความคิดเห็น  

    ระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 89.70 
   l วัสดุ อุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสม  
    และนาสนใจ มีความคิดเห็นระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ   
    97.57 

   l สถานที่ในการจัดนิทรรศการมีความเหมาะสม มีความคิดเห็น  

    ระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 94.30 
   l การจัดนิทรรศการของกระทรวงสาธารณสุขชวยสงเสริม  
    ความรูในสาขาวิชาตางๆ แกสังคม มีความคิดเห็นระดับมาก  
    ถึงมากที่สุด รอยละ 98.91 
 

  4.2 ผลการประเมินภาวะสุขภาพจากผูรับการตรวจสุขภาพในกิจกรรม

รณรงคการสื่อสารเชิงนโยบาย พบดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 1 จำนวนผูเขารวมกิจกรรม แยกตามอาชีพและเพศ 

 

 จากแผนภูมิที่ 1 ผูที่เขารวมกิจกรรมรณรงคการสื่อสารเชิงนโยบาย 

จำนวน 1,226 คน เขารับการตรวจสุขภาพ จำนวน 838 คน คิดเปนรอยละ 

68.35 ซึ่งสวนใหญเปนขาราชการและผูสื่อขาว เมื่อแยกเพศ พบวาสวนใหญ 

เพศหญิง  
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แผนภูมิที่ 2 จำนวนผูเขารวมกิจกรรม แยกตามอายุและเพศ 

 จากแผนภูมิที่ 2 พบวา ผูรับการตรวจสุขภาพ สวนใหญเปนเพศหญิง 
มีอายุ 31-50 ป จำนวน 281 คน คิดเปนรอยละ 60 สวนเพศชายสวนใหญ 
มีอายุ 41-60 ป จำนวน 167 คน คิดเปนรอยละ 46  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3 ผลการตรวจวัดรอบเอวของผูรับการตรวจสุขภาพ แยกตามเพศ 

 จากแผนภูมิที่ 3 จะเห็นวาสวนใหญเพศหญิงมี รอบเอวปกติ สวนเพศชาย 
มีรอบเอวปกติ ใกลเคียงกับรอบเอวเกิน  

 
 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

15 - 20 ป 31 - 40 ป 51 - 60 ป 71 - 80 ป 21 - 30 ป 41 - 50 ป 61 - 70 ป ไมระบุ 

รอบเอวปกต ิ รอบเอวเกิน ไมไดตรวจ 

เกณฑ : เพศชาย รอบเอว ปกติ นอยกวา 90 ซม. เพศหญิง รอบเอว ปกติ นอยกวา 80 ซม. 
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แผนภูมิที่ 4 คาดัชนีมวลกายของผูรับการตรวจสุขภาพ แยกตามเพศ 

  จากแผนภูมิที่ 4 จะเห็นวาคาดัชนีมวลกาย สวนใหญในเพศหญิง  
มีคาปกติ สวนเพศชายพบวาสวนใหญอวน ระดับ 1  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิที่ 5  คาระดับน้ำตาลในเลือด (ไมงดอาหารกอนเจาะ) 
  ของผูรับการตรวจสุขภาพ แยกตามเพศ 

 จากแผนภูมิที่ 5 แสดงใหเห็นวา ผูที่ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ทั้งใน

เพศหญิงและเพศชาย สวนใหญมีคาปกติ  

 

ผอม 

ปกต ิ(< 140 มก./ดล.) เสี่ยง (140 - 199 มก./ดล.) ไมไดตรวจ สงสัยเปนเบาหวาน 
(≥ 200 มก./ดล.) 

ปกติ น้ำหนักเกิน/ทวม อวน ระดับ 1 อวนมาก ไมไดตรวจ 

เกณฑ : ผอม (ดัชนีมวลกายนอยกวา 18.5 กก./ตร.ม.)  ปกติ (ดัชนีมวลกาย 18.5 - 22.9 กก./ตร.ม.)  น้ำหนักเกิน/ทวม (ดัชนีมวลกาย 23 - 24.9 กก./ตร.ม.) 
อวน ระดับ 1 (ดัชนีมวลกาย 25 - 29.9 กก./ตร.ม.)  อวนมาก (ดัชนีมวลกาย ≥ 30 กก./ตร.ม.) 
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แผนภูมิที่ 6 คาระดับความดันโลหิตของผูรับการตรวจสุขภาพ แยกตามเพศ 

 

 จากแผนภูมิที่ 6 แสดงใหเห็นวา คาระดับความดันโลหิตในเพศหญิง 

สวนใหญไดคาปกติ และตามมาดวยเสี่ยงจะเปนความดันโลหิตสูง สวนเพศชาย 

ตรวจพบวาสวนใหญจะเสี่ยงตอการเปนโรคความดันโลหิตสูง และตามมาดวย   

กลุมความดันโลหิตสูง ระดับ 1  

หญิง 

ชาย 

ปกติ เสี่ยง ความดันโลหิตสูง ระดับ 1 ความดันโลหิตสูง ระดับ 2 ไมไดตรวจ 

เกณฑ : ปกติ ตัวบน < 120 และ ตัวลาง < 80 มม.ปรอท           ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ตัวบน 140-159 หรือ ตัวลาง 90-99 มม.ปรอท 
       เส่ียง ตัวบน 120-139 หรือ ตัวลาง 80-89 มม.ปรอท      ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ตัวบน > 160 หรือ ตัวลาง > 100 มม.ปรอท 
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  4.3 ผลการประเมินโครงการ ความตระหนักของผูนำทางการเมือง

ถึงปญหาดานสาธารณสุขตอโรคไมติดตอเรื้อรัง พบวา ทาน ส.ส. และ ส.ว.   

มีความตระหนักถึงปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังเพิ่มขึ้น ตระหนักในเรื่องสุขภาพของ

ตนเอง ครอบครัว คนใกลชิด รวมถึงชุมชนและสังคม ซึ่งจะเห็นไดจาก ผูนำ

ทางการเมือง/องคกรนิติบัญญัติ ไดนำรองโครงการตอไปยังพื้นที่ที่รับผิดชอบ   

15 แหง / 14 จังหวัด (คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 15 คน 14 จังหวัด) 

โดยการจัดทำโครงการสรางเสริมสุขภาพ 3 อ. 2 ส. ตานโรคไมติดตอและ  
ไขหวัด 2009 และจัดสรรงบประมาณป 2553 ของสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา 

ประมาณ 100,000-150,000 บาทตอพื้นที่ ในการจัดการโครงการ แลวมีแผน  

จะขยายผลไปยังคณะกรรมาธิการอื่นๆ อีก 34 คณะ รายละเอียด ดังตาราง  

ดานลาง 
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ตารางแสดงรายช่ือ ตำแหนงของผูนำทางการเมืองและจังหวัดดำเนินการ
โครงการสรางเสริมสุขภาพ 3 อ. 2 ส. ตานโรคไมติดตอและไขหวัด 2009 

ลำดับ
โครงการ จังหวัดดำเนินการ รายชื่อ ตำแหนง 

1 จังหวัดชัยภูมิ นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ประธานคณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข 

2 จังหวัดนาน นายชลนาน ศรีแกว รองประธาน 
คณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 

3 จังหวัดพิษณุโลก นายวรงค เดชกิจวิกรม รองประธาน 
คณะกรรมาธิการ คนที่สอง 

4 จังหวัดนราธิวาส นายนิอาริส เจตาภิวัฒน รองประธาน 
คณะกรรมาธิการ คนที่สาม 

5 จังหวัดบุรีรัมย นายมาโนช เฮงยศมาก รองประธาน 
คณะกรรมาธิการ คนที่สี่ 

6 จังหวัดตาก นายเทอดพงษ ไชยนันทน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

7 จังหวัดชัยภูมิ นายสุรวิทย คนสมบูรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

8 จังหวัดขอนแกน นายจักริน พัฒนดำรงจิตร ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

9 จังหวัดตาก นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

10 จังหวัดสุรินทร นางมลิวัลย ธัญญสกุลกิจ เลขานกุารคณะกรรมาธิการ 

11 จังหวัดระยอง นายบัญญัติ เจตนจันทร ผูชวยเลขานุการ 
คณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 

12 จังหวัดจันทบุรี นายยุคล ชนะวัฒนปญญา ผูชวยเลขานุการ 
คณะกรรมาธิการ คนที่สอง 

13 จังหวัดสมุทรปราการ นายประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ 

14 จังหวัดสตูล นายอสิ มะหะมัดยังกี โฆษกคณะกรรมาธิการ 

15 จังหวัดสระแกว นายฐานิสร เทียนทอง โฆษกกรรมาธิการ 
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ข�อเสนอแนะของผู�นำทางการเมือง 
 

 1. ควรจัดโครงการรณรงคฯ เชนนี้อยางตอเนื่อง และควรเพิ่มอีก 2 โรค 

คือ โรคมะเร็ง และโรคความเครียด โดยการมี Intervention ที่อาคารรัฐสภา  

เฉกเชนปนี้ (องคกรนิติบัญญัติ : ชื่นชมวา ดีมาก) การคัดกรองจากกรณีดังกลาว 

ทำใหแกไขปญหาไดทันทวงที มีผูนำทางการเมือง 1 ราย ไดรับการแกไขและ

เยียวยา และทำการผาตัดพรอมทั้งฟนฟู ทันตอสถานการณ / ทันเวลา 

 2. ควรมีการจัดสัมมนาการแกไขปญหาโรคเร้ือรังระดับชาติ รวมกัน

ระหวางภาคีเครือขาย ผูนำทางการเมืองทุกระดับ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

 3. ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม เชน โรคมะเร็งในระบบตางๆ เชน โรคมะเร็ง

ตอมลูกหมาก โรคมะเร็งลำไสใหญ โรคมะเร็งเตานม และโรคเครียด เปนตน 
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สรุปโครงการและข�อเสนอแนะ 
 

 การส่ือสารเชิงนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนงานสาธารณสุขไปยังผูมีอำนาจใน

การตัดสินใจใหไดทราบขอเท็จจริงของปญหาทางสาธารณสุขของประเทศ และ

เพิ่มความตระหนักตอปญหาทางสาธารณสุขขึ้น โดยการส่ือสารเชิงนโยบายนั้น 

ควรดำเนินการในเชิงรุก โดยการประเมินการรับรูของผูนำทางการเมืองกอนวา   

มีมุมมองของปญหาสาธารณสุขอยางไร มีความคิดเห็นอยางไร และตองการ

ทราบในเรื่องใดแลว จึงไดวางแผน ดำเนินการส่ือสารเชิงนโยบาย และควร

ประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพ เรื่องเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและ  

หลอดเลือดของผูนำที่ตองการทราบภาวะสุขภาพของตนเองพรอมรับคำแนะนำ

การปฏิบัติลดความเสี่ยงจากปญหาโรคเร้ือรังในแตละราย เพื่อใหผูนำไดตระหนัก

ในเรื่องโรคไมติดตอเรื้อรังมากขึ้น  

 การดำเนินการสื่อสารเชิงนโยบายนั้น สิ่งที่สำคัญคือ 

 l  ตองหาเครือขายที่รวมดำเนินการเพื่อใหเกิดการขับเคล่ือนไดไปเร็ว

และยืนยาวขึ้น  

  l ติดตามประเมินผลถึงการเปลี่ยนแปลงดานทัศนคต ิ และ พฤติกรรม

ของผูกำหนดนโยบาย ไดแก การดูแลในเร่ืองการเลือกรับประทานอาหาร   

การออกกำลังกาย, การมีนโยบายในเรื่องการปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง

เพิ่มขึ้น 

 l ในระยะยาวหลังจากมีนโยบายในเรื่องการปองกัน ควบคุมโรค  

ไมติดตอเรื้อรังแลว ควรประเมินการมีสวนรวมของชุมชน สังคม ประชาชน  

ในเรื่องการปฏิบัติตัวในการปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังตอไป ดังแสดง  

ในแผนภาพที่ 2-3 
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แผนภาพท่ี 2 ตนแบบการสื่อสารเชิงนโยบาย เรื่องปญหาและการปองกัน   

 ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 3 ความสัมพันธของการส่ือสารเชิงนโยบายและการเปลี่ยนแปลง  
 ของนโยบายและสังคม 

ที่มา : Kendall Guthrie, Justin Louie, Tom David and Catherine Crystal Foster 20054 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

การสื่อสาร 
เชิงนโยบาย 

ประเมิน 
การรับรู� 

วางแผน 

ดำเนินการ 

ประเมินผล 
และพัฒนา 

ผู�นำ 
ทางการเมือง 
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ป�จจัยนำสู�ความสำเร็จ 
 ดานบุคลากร : ถือเปนจุดแข็งของกระบวนการทำงาน/การบริหาร

จัดการโครงการ คือ คณะทำงานมีศักยภาพในการบริหารจัดการที่เขมแข็ง เชน 

การประสานงานและหรือการเจรจา การเชื่อมโยงนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุขดานสุขภาพกับองคกรนิติบัญญัติ ซึ่งเปนการดำเนินการครั้งแรก   

ถือเปนตนแบบหนึ่งเดียวของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 ดานงบประมาณ : มีการจัดทำงบประมาณ การใชเงินอยางชัดเจนเพื่อ

การดำเนินงานโครงการฯ เชื่อมโยงอยางมีหลักเกณฑ เพื่อใหสอดคลองกับ

นโยบายและเกิดกลไกในการขับเคลื่อนไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ตรงตามเวลา

ที่กำหนดและมีความพอเพียง 

 ดานเครือขายและการมีสวนรวม : การดำเนินกิจกรรมโครงการนี้มี

เครือขาย และพันธมิตร (Social Network and Alliance) ไดแก สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, โรงพยาบาลรามาธิบดี, กรมการแพทย, 

กรมอนามัย เปนตน ใหความสนับสนุนและรวมมือ เชน เงิน บุคลากร วัสดุ

อุปกรณ รวมทั้งองคความรูในสวนที่เกี่ยวของ  

 

ประโยชน�ที่ได�รับ 
 เผยแพรรูปแบบการสื่อสารเชิงนโยบายในเร่ืองปญหาและการปองกัน

ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังใหหนวยงานตางๆ ไดรับทราบ เพื่อเปนรูปแบบ/

แนวทางในการนำไปขยายผลที่จะสื่อสารเชิงนโยบายแกผูนำทางการเมือง และ  

ผูบริหารระดับสูงในเรื่องอื่นๆ ตอไป 
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ข�อเสนอแนะ 
 

 ควรมีการวางแผน ดำเนินการอยางตอเนื่อง เช่ือมโยงรวมกับเครือขาย

ทั้งทางสาธารณสุข สื่อมวลชน นักสื่อสารสุขภาพ และการมีสวนรวมของชุมชน  

เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนทางสังคมอยางย่ังยืน 
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ภาคผนวก  ก ตารางการดำเนินงาน
Appendex  A Action Plan Schedule
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ภาคผนวก  ข คำสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
 และคณะทำงานการสื่อสารเชิงนโยบาย
Appendex  B Appointment Order for the Steering Committee 
 and the Advocacy Group
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สำเนา 
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข 

ที่ 1242/2552 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและคณะทำงานการสื่อสารเชิงนโยบาย 

_____________________ 

 

 ตามท่ีองคการอนามัยโลก ไดสนับสนุนงบประมาณใหสำนักโรคไมติดตอ 

ดำเนินโครงการ Advocacy activities among political leaders and high-

level decision makers on chronic disease problems and prevention 

measures เพื่อเพ่ิมความตระหนักแกผูนำทางการเมือง และผูบริหารระดับสูง 

ถึงปญหาทางดานสาธารณสุข โดยเฉพาะอยางย่ิงโรคไมติดตอเรื้อรัง นั้น 

 เพ่ือใหการดำเนินงานตามโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุ

ตามวัตถุประสงค จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการสื่อสารเชิงนโยบาย 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่ือสารเชิงนโยบาย ดังตอไปนี้ 

 

1. คณะกรรมการขับเคลื่อนการสื่อสารเชิงนโยบาย 

1.1  องคประกอบ 

 1. รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการ 

  กลุมภารกิจดานพัฒนาการสาธารณสุข 

 2. รองอธิบดีกรมอนามัยที่ไดรับมอบหมาย กรรมการ 

 3. รองอธิบดีกรมการแพทยที่ไดรับมอบหมาย กรรมการ 

 4. รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยที่ไดรับมอบหมาย กรรมการ 

 5. รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตที่ไดรับมอบหมาย กรรมการ 

 6. รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการ 

  ที่ไดรับมอบหมาย 

 7. รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กรรมการ 

  ที่ไดรับมอบหมาย 
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 8. รองเลขาธิการสำนักงานสรางเสริมสุขภาพที่ไดรับมอบหมาย กรรมการ 

 9. เลขาธิการมูลนิธีหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ กรรมการ 

 10. นายกสมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย กรรมการ 

 11. นายกสมาคมความดันโลหิตสูงแหงประเทศไทย กรรมการ 

 12. นายกสมาคมตอมไรทอแหงประเทศไทย กรรมการ 

 13. ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ กรรมการ 

 14. ผูอำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร กรรมการ 

 15. นายแพทยประพนธ ตั้งศรีเกียรติกุล กรรมการและเลขานุการ 

  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

 16. นายแพทยภานุวัฒน ปานเกตุ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  ผูอำนวยการสำนักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

 

1.2 อำนาจหนาที่ 
 1. กำหนดเปาหมายเชิงยุทธศาตรการสื่อสารสาธารณะ 

 2. กำหนดประเด็นหลัก (core issue) ตามเปาหมายยุทธศาสตรการ

สื่อสารสาธารณะ 

 3. อำนวยการ มอบหมาย เรงรัด กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามประเมิน

ผลการดำเนินงาน และประสานความรวมมือใหหนวยงานและองคกรที่

เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4. ใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะ

ทำงานการสื่อสารเชิงนโยบาย 

 5. แตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานไดตามความจำเปนและ

เหมาะสม 

 6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 



การส่ือสารเชิงนโยบายเร่ืองป�ญหาและการป�องกันควบคุมโรคไม�ติดต�อเร้ือรัง 41

2. คณะทำงานการสื่อสารเชิงนโยบาย 

2.1 องคประกอบ 

 1. นายแพทยวิพุธ พูลเจริญ ที่ปรึกษา 

 2. ดร.สุรชัย พรหมพันธุ ที่ปรึกษา 

 3. แพทยหญิงฉายศรี สุพรศิลปชัย ที่ปรึกษา 

  ผูทรงคุณวุฒิดานการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ 

 4. รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประธานคณะทำงาน 

 5. นายแพทยประพนธ ตั้งศรีเกียรติกุล รองประธานคณะทำงาน 

  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

 6. นายผดุชชัย เคียนทอง คณะทำงาน 

  ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 17 

 7. รองอธิบดีกรมอนามัย คณะทำงาน 

 8. รองอธิบดีกรมการแพทย คณะทำงาน 

 9. นายอุทัย อัตถาพร คณะทำงาน 

  ผูแทนองคกรอิสระ  

 10. ผูแทนสื่อมวลชน คณะทำงาน 

 11. ผูแทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ คณะทำงาน 

 12. ทันตแพทยกฤษฎา เรืองอารีรัตน คณะทำงาน 

  ผูแทนสำนักงานสรางเสริมสุขภาพ 

 13. ดร.ศิริลักษณ จิตตระเบียบ คณะทำงาน 

  สำนักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
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 14. ดร.อดิศักดิ์ สัตยธรรม คณะทำงาน 

  องคการอนามัยโลก ประเทศไทย 

 15. นางสาวมนวดี ประกายรุงทอง คณะทำงาน 

  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 16. ผศ.พ.ต.ท.หญิงดร.ทิพยฆัมพร เกษโกมล คณะทำงาน 

  สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

 17. พ.ต.ท.หญิงยิ่งลักษณ วุฒิกุล คณะทำงาน 

  สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

 18. นายวุฒินันท พรมนิล คณะทำงาน 

  กรมราชทัณฑ 

 19. นายแพทยภานุวัฒน ปานเกตุ คณะทำงานและเลขานุการ 

  ผูอำนวยการสำนักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

 20. แพทยหญิงจุรีพร คงประเสริฐ คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 

  สำนักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

 21. นางนิตยา พันธุเวทย คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 

  สำนักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

 22. นางสาวกาญจนา ศรีสวัสดิ์ คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 

  สำนักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

 23. นางสาวนุชรี อาบสุวรรณ คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 

  สำนักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
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2.2 อำนาจหนาที่ 
 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำกลยุทธและแผนการดำเนินงานให

สอดคลองกับเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

 2. ควบคุม กำกับ กำหนด และประเมินกิจกรรมที่จะจัดตามกลยุทธใหเปน

ไปตามแผนการดำเนินงาน 

 3. รายงานความกาวหนาผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานตอ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการสื่อสารเชิงนโยบาย 

 4. ปฏิบัติการอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

  ทั้งน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

 

สั่ง ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2552 

 

 

 

(นายไพจิตร วราชิต) 

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 (นายประพนธ ตั้งศรีเกียรติกุล) 

 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

 อธิบดีกรมควบคุมโรค 
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Appendex  C Advocacy Schedule

ภาคผนวก  ค กำหนดการรณรงค�การส่ือสารเชิงนโยบาย
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กำหนดการจัดกิจกรรมดานสาธารณสุข 
เรื่อง “โครงการสื่อสารสุขภาพและเปดศูนยสรางเสริมสุขภาพ 

ในองคกรนิติบัญญัติ” 
จัดโดย 

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผูแทนราษฎร 
และคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา 

รวมกับ 

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  

องคการอนามัยโลก คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

และ สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
ระหวางวันท่ี 14 – 16 และ 19 ตุลาคม 2552 

ณ หองโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 

___________________________ 

 

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2552 (พิธีเปดโครงการ) 

เวลา 10.30 นาฬกา  - ลงทะเบียน 

 - แขกผูมีเกียรติรวมชมนิทรรศการ 

 เวลา 11.30 นาฬกา เปนตนไป - เริ่มพิธีเปดงาน 

 - พิธีกรกลาวตอนรับและเรียนเชิญ  

  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

  (นพ.เสรี หงษหยก)  

  กลาวรายงาน วัตถุประสงคของ 

  โครงการสื่อสารสุขภาพ 

 - รองผูจัดการ (สสส.) 

  ทพ.กฤษดา เรืองอารียรัชต กลาวรายงาน 

  วัตถุประสงคของการจัดต้ังศูนยสรางเสริม 

  สุขภาพในองคกรนิติบัญญัติ 
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 - ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  

  สภาผูแทนราษฎร กลาวรายงานการจัด 

  กิจกรรมดานการสาธารณสุข  

  “โครงการสื่อสารสุขภาพและเปดศูนย 

  สรางเสริมสุขภาพในองคกรนิติบัญญัติ” 

 - ประธานสภาผูแทนราษฎรกลาวเปด 

  โครงการฯ 

 - พิธีลงนาม (MOU) ความรวมมือ ระหวาง 

  คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  

  สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และ 

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม 

  สุขภาพ ในการจัดตั้งศูนยสรางเสริมสุขภาพ 

  ในองคกรนิติบัญญัติ ภายในบริเวณรัฐสภา 

 - ประธานในพิธีเดินชมนิทรรศการใหความรู  

  ดานสุขภาพ และรวมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ 

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2552  -  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

เวลา 13.00-17.00 น.   สมาชิกวุฒิสภาขาราชการ รัฐสภา และ 

  สื่อมวลชนประจำรัฐสภา เขาเยี่ยมชมงาน  

    และรวมกิจกรรมสุขภาพ  

วันพฤหัสบดีที่ 15 วันศุกรที่ 16 และ -  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

วันจันทรที่ 19 ตุลาคม 2552  สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการ รัฐสภา และ 

เวลา 9.00-17.00 น.        สื่อสารมวลชนประจำรัฐสภา เขารวม 

  ชมงานและรวมกิจกรรม เพื่อสุขภาพ 
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Appendex  D Sample Mediums

ภาคผนวก  ง ตัวอย�างส่ือที่ใช�การดำเนินการส่ือสาร
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สื่อตัวอยาง ชุดนิทรรศการ (Roll Up) 
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สื่อ Fact sheet สื่อ Fact sheet
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สมุดบันทึกสุขภาพประจำตัว (Health booklet) 





การส่ือสารเชิงนโยบายเร่ืองป�ญหาและการป�องกันควบคุมโรคไม�ติดต�อเร้ือรัง 55

Appendex  E Assessments

ภาคผนวก  จ แบบประเมิน
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แบบประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพ 
โครงการ “การสื่อสารเชิงนโยบายเรื่องปญหาและการปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง” 

(Advoacacy activities among political leaders and high-level decision makers 
on chromic disease problems and prevention measures) 
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ประเด็นสัมภาษณความตระหนักของผูนำทางการเมือง 
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Appendex  F Activity Gallery

ภาคผนวก  ฉ ภาพกิจกรรม
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Ã³Ã§¤ �¼ÙŒ¹Ó¡ÒÃàÁ×Í§ãÊ‹ ã¨ 3 Í. ºÍ¡ÅÒ 2 Ê. 
ÇÑ¹·Õè 14 - 16 áÅÐ 19 μØÅÒ¤Á 2552 
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Foreword 
 
 World Health Organization has identified chronic diseases as 
a public health problem. In 2005 chronic diseases killed 35 million 
people, twice the amount of those who were killed by 
communicable diseases, maternal and prenatal conditions, and 
nutritional deficiencies. In 2015 the death rate will increase by 17% 
(approximately 41 million people) if no effective countermeasures 
are administered.   
 
 The growing epidemic of chronic diseases in Thailand is 
caused by unhealthy diet, lack of exercise, tobacco use and   
other risk factors. The goals of noncommunicable diseases (NCDs) 
prevention and control are to reduce premature deaths and 
disease burden and improve quality of life. These goals can be 
achieved through knowledge integration, cross-sector cooperation, 
sustainable intervention and population participation. More 
importantly, the integration must go hand in hand with policy 
making. The policy makers play a key role in strengthening the 
public healthcare as they develop the policies and empower 
agencies involving in decision making and execution process to 
reduce the common risk factors of the NCDs.  
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 One of the ways to draw the attention of the policy makers 
(political leaders and high-level decision makers) is to communicate 
with them through several channels using appropriate 
communicating tools such as issue briefs, fast facts, data summaries 
and empirical material. This can produce effective policies and 
appropriate strategies in NCD prevention and control which helps 
increase quality of life and decrease the premature deaths in 
individuals and the entire population.  

 
 
 

Dr.Panuwat Panket, M.D. 
Director of the Bureau of Non communicable Disease,  

Department of Disease Control 
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Issue Brief 
 
 Noncommunicable diseases (NCDs) such as ischemic heart 
disease, diabetes, hypertension, stroke, continue to be an increasing   
public health problem. World Health Organization (WHO) has 
reported that 80% of these diseases can be prevented by simply 
reducing the risk factors in the individuals by having healthy diet, 
regular physical activity and avoidance of tobacco use. WHO has 
advocated healthy environments in the society and communities. 
The goal to reduce these diseases can be achieved through 
knowledge integration, cross-sector cooperation, cost efficiency, 
sustainable intervention and the awareness of the policy makers.  
 One of the ways to draw the attention of the policy makers 
(political leaders and high-level decision makers) is to apply 
appropriate strategies in preventing and controlling the NCDs. 
 Objective: To raise awareness of public health problems 
especially the NCDs among political leaders and high-level decision 
makers. 
 Duration: December 2008 to November 2009 
 Action Plan: Using an aggressive action plan with the target 
audience (political leaders) as its center. Meetings were held to 
present the NCD problems in Thailand and identify the core issues 
and key massages regarding the NCDs. Action plan meetings, both 
formal and informal, were regularly held with the steering 
committee (high-level decision makers), the advocacy group and 
the network agencies to set up advocacy activities using the key 
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message: “Political Leaders For 3 A’s and Against 2 S’s to Good 
Health.” As a result, the political leaders (members of the House of 
Representative and the Senate) have gained more awareness of the 
NCD problems and launched new policies and more activities to 
prevent and control the NCDs by promoting the 3 A’s and 2 S’s 
campaign alongside the prevention of the 2009 flu  pandemic in 
the following year (2010) with the help of Thai Health Promotion 
Foundation, National Health Security Office and Department of 
Local Administration. 
 Suggestions: Continue the advocacy with the cooperation of 
the network agencies in public health, the mass communicators, 
the health communicators and the community in order to establish 
a sustainable social movement.   
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Background 

 
 Noncommunicable diseases (NCDs) are an important public 
health problem which causes illness, disability and a great number 
of premature deaths. These diseases are ischemic heart disease, 
diabetes, hypertension, stroke all of which have continuously 
increased. World Health Organization (WHO) has reported that in 
2005, chronic diseases had killed 35 million people, which is twice 
the amount of those who were killed by communicable diseases 
(including HIV, AIDS, malaria and tuberculosis), maternal and 
prenatal conditions, and nutritional deficiencies. WHO also predicts 
that in 10 years (2015) the death rate from communicable diseases, 
prenatal conditions and nutritional deficiencies will decrease by 3% 
while the death rate from chronic diseases will increase by 17% or 
approximately 41 million people.1   
 The NCD situation in Thailand has also worsened as shown 
in the ratio of in-patients to 100,000 populations in 2007 and 2009.2 
These are the number of patients who have suffered from   
NCDs (listed from the greatest to the least number of patients):   
1. high-blood pressure (778.12, 981.48); 2. diabetes (650.4, 736.48); 
3. ischemic heart disease (261.26, 293.8); and 4. stroke (205.45, 
227.19). 
 These diseases do not only effect the patients but also 
their families and communities in terms of economic and social 
developments. It is estimated that Thailand has lost 4,200 million 
baht in its gross domestic product (GDP) from coronary heart 
diseases, stroke and diabetes in 2006, and in 10 years (2015) the 
loss is estimated to be 52,150 million baht. With NCD prevention 
and control, the loss can be reduced by 10-20%.3 
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 NCDs are caused by one or more risk factors such as 
unhealthy diet, lack of exercise, tobacco use, alcohol consumption 
and stress. Today there is a world-wide interest and attempt to 
reduce the severity of NCDs by focusing on preventing these 
common risks. Campaigns for healthy diet (cut down the sweet, 
fatty, salty food; add more vegetables and less sweet fruits) and 
physical activities have been launched to prevent overnutrition or 
obesity (especially abdominal obesity). There are campaigns to 
reduce tobacco use and alcohol consumption, and to promote 
emotion management. There is also an advocacy for supportive 
environment and legislations which can help control these risk 
factors. 
  The goals of NCD prevention and control are to reduce 
premature deaths and disease burden from noncommunicable 
diseases (NCDs) and improve life quality. These goals can be 
achieved through knowledge integration, cross-sector cooperation 
and cost efficiency combined with NCD prevention and control 
strategies, sustainable intervention and the population cooperation. 
More importantly, the integration must go hand in hand with policy 
making. The policy makers play a key role in strengthening the 
public healthcare as they develop the policies and empower 
agencies involving in decision making and execution process to 
reduce the NCDs common risk factors in both individual and 
communal scales as well as set up health promotion measures.  
 One of the ways to draw the attention of the policy makers 
(political leaders and high-level decision makers) is to communicate 
with them through several channels using appropriate 
communicating tools such as issue briefs, fast facts, data 
summaries, empirical material. This can lead to effective policies 
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and appropriate strategies in NCD prevention and control, 
increasing quality of life and decreasing the premature deaths in 
individuals and the entire population.  
 The Bureau of Non communicable Disease, Department of 
Disease Control under Ministry of Public Health is the main office 
giving guidelines for NCD prevention and control policy-making, 
especially for the diseases which are public health problems. As a 
result, we have launched an advocacy project for NCD problems, 
prevention and control. The project objectives are as follow:  
 
 General Objective:  
 To raise interest and awareness in public health problems 
and their solutions of NCDs as public health problems among 
political leaders and high-level decision makers.  
 
 Specific Objectives:  
 1) To identify core issues and key messages for NCD 
advocacy among political leaders and high-level decision makers. 
 2) To formulate advocacy action plan for NCD advocacy 
among political leaders and high-level decision makers. 
 3) To effectively conduct activities under the advocacy 
action plan for NCD advocacy among political leaders and   
high-level decision makers. 
 4) To produce key messages on how to apply the concept 
of risk communication on chronic disease problems and preventive 
measures among political leaders and high-level decision makers, 
crafting strategies and identifying intervention to make preventive 
services or health service reform problems and their solutions 
among political leaders and high-level decision makers.  
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Conceptual Framework 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advocacy steering 
committee 

- Goal 
- Identify core issues 
 

Advocacy Action Plan 
- Strategies  
- Key messages and  
 communication tools 
 

Perception on and  
interest in public 
health problems  
and solutions 
 

Advocacy 
activities 

Advocacy group Target audience 

Terminology  

 1. Advocacy is a communication to persuade the attitude 
change in the policy makers.   
 2. Policy makers are the political leaders and high-level 
decision makers who have authority in making and executing 
policies for the individuals in the organizations. In this case, the 
policy makers are members of the House of Representatives and 
the Senate, permanent secretary, ministry of public health and 
director generals.    
 3. Prevention is methods or measures used in disease 
prevention.  
 4. Control is methods or measures used to reduce incidence 
death rate and stop the consequences of medical complications.  
 5. Noncommunication Disease (NCD) is a disease which 
cannot be transmitted directly through a carrier or infection. There 
can be one or more risk factors such as unhealthy diet, lack of 
exercise, unmanaged stress, tobacco use and alcohol consumption. 
These risks lead to chronic conditions where the patient needs 
treatments to prevent complications in order to be able to lead a 
normal life. These diseases are diabetes, hypertension, heart 
diseases and stroke.    
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Methodology  

 

 1. This Project has Policy makers to be target : members of 
the House of Representatives and the Senate, Permanent Secretary, 
Ministry of Public Health and director generals.  
 2. Duration : December 2008 – November 2009 (Appendix A) 
 3. Planning and execution follow this : 
 After the consulting team meeting and the overseeing team 
meeting, the methodology was changed to be more proactive using 
the target audience (political leaders) as its center. The detail is as 
follows:  
 1) The overseeing team prepared information on the NCD 
situation in Thailand and the guidelines for NCD prevention and 
control. The team had a meeting with the Standing Committee on 
Public Health and the executives of the Department of Disease 
Control to raise awareness of and to solve and prevent NCD 
problems. After the team was open to opinions and questions 
regarding the NCDs then the steering committee and the advocacy 
group were nominated (Appendix B)       
 2) While having meetings with the steering committee and 
the advocacy group regularly, the overseeing team prepared the 
information to draft the strategies, core issues, key messages and 
action plan for the NCD advocacy in order to launch a campaign to 
raise awareness of the NCD problems among the political leaders 
and high-level decision makers. 
 3) Set up advocacy activities with the network agencies.  
 4) Assess the results of the activities and the project. 
(Appendex E)     
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Results 

 1. The conclusions of the meeting with the Standing 
Committee on Public Health and the executives of Department 
of Disease Control are as follow: 
  l The key messages and the main issues regarding the 
NCDs that the political leaders (members of the House of 
Representatives and the Senate) are most interested in are “how to 
prevent hypertension, ischemic heart disease, diabetes” and “self-
destruction from inappropriate health behaviors.”   
  l The most effective communication channels to the 
political leaders are distributing fact sheets on health and disease 
situation in promoting boxes through the Standing Committee on 
Public Health and launching a continuous campaign at the 
parliament. Short message service (SMS), however, was 
unsuccessful as the data is considered junk and unusable.     
 
 2. The conclusions of the meeting with the steering 
committee and the advocacy group are as follow: 
  Core issues: 
  1) How to prevent hypertenstion, ischemic heart disease 
and diabetes 
  2) Self-destruction from inappropriate health behaviors 
  Key messages: 
  “Political Leaders For 3 A*’s, Against 2 S**’s, Stop Self-
destructive Behaviors” 
  The long-term key message is “Strong Leaders, Strong 
Community, Promote Good Health in the Leaders and the Community”  

* A = Ahan = healthy food  A = Okkamlangkai = Physical Activity 
 A = Arom = Emotionally health 
** S = Mai Sup Buri = no tobacco use 
 S = Lot Duem Sura = reduce alcohol Consumption 
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Policy/Strategy 3: Improve society and quality of life 
Policy/Strategy 3.3: Public Health 

  Strategies:   
  1. Develop effective communication measures to 
change health behaviors, manage an environment and influence 
career choices.  
  2. Develop, Support and manage NCD academic issues 
to targeted Communication 
   Communication Tools 
  The NCD information was presented through the 
Standing Committee on Public Health by distributing fact sheets in 
promoting boxes, circulating portable NCD prevention manuals. The 
advocacy activities were set up at the parliament.  
  The detail of NCD advocacy action plan for the political 
leaders and high-level decision makers is as illustrated in Figure 1:  
 

Figure 1: The NCD Advocacy Action Plan 

Government policy:  

Project:  

Objectives:  

Core issues: 

Key messages:  

Strategies:  

Communication Tools:  

 
Short-term result:  

Present the NCD information through the Standing Committee on Public Health by  
distributing fact sheets in promoting boxes, circulating portable NCD prevention manuals,  

and setting up the advocacy activities at the parliament.   

The political leaders and high-level decision makers gain more awareness of  
public health problems, especially the NCDs. 

 

- Develop effective communication measures to change health behaviors,   
 manage an environment and influence career choice  
- Develop, support and manage NCD academic issues to targeted Communication 

Political Leaders For 3 A’s, Against 2 S’s, Stop Self-destructive Behaviors 

How to prevent hypertension, ischemic heart disease and diabetes / Self-destruction  
from inappropriate health behaviors 

Advocacy Action Plan 

Advocacy activities among political leaders and high-level decision makers on chronic 
disease problems and preventive measures 

Raise awareness on public health problems especially the  
NCDs among political leaders and high-level decision makers 
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 3. The conclusions of the advocacy activities with the 
network agencies are as follow:  
  The action plan was formulated with the health network 
agencies and the main involving agencies (the House Committee on 
Public Health; Senate Committee on Public Health; Ministry of 
Public Health; Thai Health Promotion Foundation; World Health 
Organization; Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol 
University; and the Secretariat of the House of Representatives) 
who launched a collaborating project called “Health Advocacy and 
Health Center at the Parliament” which held on 14-16 and 19 
October 2009 in a convention hall on the first floor of the 
parliament as scheduled in Appendix C.  
  The advocacy was a collaboration of the agencies inside 
the Ministry of Public Health, which are Bureau of Nutrition and 
Division of Physical Activity and Health, Department of Health; 
Bureau of Tobacco Control and Office of the Alcohol Control 
Committee, Department of Disease Control; Bureau of Mental 
Health Technical Development, Department of Mental Health; 
Rajavithi Hospital, Department of Medicine Services; Ramathibodi 
Hospital, Mahidol University; Thai Health Promotion Foundation. 
The detail is as follows:  
  1) Providing basic tests such as capillary blood glucose 
testing, blood pressure measurement, bone densitometry, 
electrocardiogram, carotid duplex ultrasound. The consulting staff 
including physicians, nurses and public health academics was made 
available.     
  2) Providing body composition analysis (body mass 
index, Waist Circumference, body fat, abdominal obesity, visceral 
fat level and physical fitness). The consulting staff was made 
available.      



Advocacy activities among political leaders and high-level decision makers 
on chronic disease problems and prevention measures 21

  3) Setting up an exhibition on the issues presented in 
the NCD advocacy, which is “Political Leaders For 3 A’s, Against 2 
S’s, Stop Self-destructive Behaviors.” The consulting staff was made 
available. 
  4) Setting up a consulting station regarding the 3 A’s and 
2 S’s which are food, exercise, emotion, no smoking, less alcohol. 
Providing experts from each field to offer assistance and advice. 
  5) Compiling accompanying documents: 
   5.1 Fact sheets: to raise awareness of the NCDs 
   5.2 Personal health diary for the members of the 
House of Representatives and the Senate 
   5.3 Souvenirs such as shirt pins, global warming bags, 
waist measure tapes  
  6) Opening a health center at the parliament to 
promote healthcare among the government employees, parliament 
staff, members of the House of Representatives and the Senate 
and their assistants, media staff at the parliament and the target 
audience’s family members.   
 
 4.  Activity and project assessment 
  4.1 The opinion assessment in the advocacy activities is 
as follows:  
   Out of 1,226 attendants, 825 (67.29%) filled out the 
questionnaires. The result occur: 
   l 98.19% strongly agree that they are gained health 
knowledge in the exhibition. 
   l 99.19% strongly agree that the information in the   
    exhibition creates understanding. 
   l 98.30% strongly agree that they have gained   
    knowledge and the guidelines are applicable in   
    their workplace or daily life.        
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   l 89.70% strongly agree that the attendants are   
    able to participate by giving their opinions.     

   l  97.57% strongly agree that the material and   
    equipments used in the activities are appropriate   
    and interesting.   

   l 94.30% strongly agree that the location of the   
    exhibition is appropriate. 
   l 98.91% strongly agree that the exhibition by   
    Ministry of Public Health provide the society   
    knowledge from several fields. 
 
  4.2 The health assessment from those who were tested 
in the NCD advocacy activity is as follows: 
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Chart 1: Number of the tested attendants, sorted by 
occupations and gender 

 
  According to Chart 1, out of 1,226 attendants, 838 (68.35%) 
were tested. Most of them are government employees and media 
staff, and female.     
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Chart 3: Waist Circumference measurement of the tested 
attendants, sorted by gender 

 
 According to Chart 3, most of the females have normal 
waist circumference while there are as many males with normal 
waist circumference as males with excess waist circumference.  
 

Chart 2: Number of the tested attendants, sorted by age and gender 
 
 According to Chart 2, most of the attendants who were 
tested are female in the age range of 31-50 years old. There are 
281 of them (60%). Most of the tested males are in the age range 
of 41-60 years old. There are 167 of them (46%). 
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Male 
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Male 
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Normal Over Untested 

Criterions : normal waist circumference Male less then 90 Centermeters   Female less then 80 Centermeters 
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Chart 4: Body mass index (BMI) of the tested attendants, sorted by gender 
 
 According to Chart 4, most of the females have normal BMI 
while most of the males have the BMI of obese class 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chart 5: Capillary blood glucose (CBG) (without non per oral) of 

the tested attendants, sorted by gender 
 
 According to Chart 5, most of those tested, both male and 
female, have normal CBG level.    

normal (140 mg/dL)     risky (140-199 mg/dL)     might have diabetes       untested 
          (≥200 mg/dL) 
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obese class 1 (BMI 25-29.9 kg/m2)       morbidly obese (BMI ≥30 kg/m2) 

 

47 

0 

207 

66 
72 

92 
81 

159 

37 33 28 
16 

190 

159 

31 

46 

6 
16 

245 

145 



Advocacy activities among political leaders and high-level decision makers 
on chronic disease problems and prevention measures26

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chart 6: Blood pressure of the tested attendants, sorted by gender 
  
 According to Chart 6, most of the females have normal 
blood pressure, following by those with risky blood pressure. Most 
of the males have risky blood pressure, following by those who 
might have high blood pressure class 1.  

                               normal                    risky        high blood pressure class 1    high blood pressure class 2      untested 
 
 criterions:  normal (<120 and <80 mmHg) high blood pressure class 1 (140-159 or 90-99 mmHg) 
  risky (120-139 or 80-89 mmHg) high blood pressure class 2 (≥160 or ≥100 mmHg) 
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  4.3 The project assessment on the political leaders’ 
awareness of the NCDs is as follows: the members of House of 
Representatives and the Senate have gained more awareness of 
the NCDs. They pay more attention to their own health, the health 
of their family, community and society as they launched the NCD 
advocacy project in their own jurisdiction: 15 districts in 14 
provinces (15 people from the Standing Committee on Public 
Health from 14 provinces). The Health Campaign by 3 A’s and   
2 S’s Project has been launched to prevent NCDs and the 2009   
flu pandemic with the budget of 100,000-150,000 baht per district 
approved by Secretariat of the Parliament. There is a plan of 
expansion to another 34 committees. The detail is as follows:    
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List of names of political and provincial leaders launching  
“the 3 A’s and 2 S’s to prevent NCDs and 

the 2009 flu pandemic project” 
 

Order Province Name Position 

1 Chaiyaphum Mr. Prasit Chaivirattana Chairman of the  
Standing Committee 
on Public Health 

2 Nan Mr. Cholnan Srikaew 1st Vice-Chairman  

3 Phit Sanulok Mr. Warong Dechgitvigrom 2nd Vice-Chairman  

4 Nara Thiwat Mr. Niaris Chetaphiwat 3rd Vice-Chairman 

5 Buri Ram Mr. Manoch Hengyodmak  4th Vice-Chairman 

6 Tak Mr. Tirdpong Jayanandana Adviser 

7 Chaiyaphum Mr. Surawit Khonsomboon Adviser 

8 Khon Kaen Mr. Thienchai Suwanpen Adviser 

9 Tak Mr. Chakarin Buttanadamrongchit Adviser 

10 Surin Mrs. Maliwan Tanyasagulkit  Secretary 

11 Rayong Mr. Banyat Chetanachan 1st Assistant Secretary 

12 Chantha Buri Mr.Yukol Chanawatpanya 2nd Assistant Secretary 

13 Samut Prakan Mr. Prasert Chaikitdennapalai Spokesman 

14 Satun Mr. Asi Mahamadyankee  Spokesman 

15 Sra Kiao Mr. Thanis Thienthong Spokesman 
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Suggestions from the political leaders: 

 1. Continue this kind of project and add two more health 
problems: cancer and stress. Arrange an intervention at the 
Parliament as it was done this year (Parliament: complimenting – 
very good). The tests at the intervention helped identify and solve 
the problems in time. One political leader has received treatment, 
undergone an operation and recovered. 
 2. Hold a seminar on the solutions for the NCDs on the 
national scale with the cooperation of the network agencies, 
political leaders and relevant individuals. 
 3. Add more activities on stress and several types of cancer 
such as prostate cancer, colon cancer and breast cancer.             
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Conclusion and Suggestions 

 
 The NCD advocacy has informed the decision makers and 
raised their awareness of the facts on Thailand’s public health 
problems. The advocacy should be aggressively executed. Before 
formulating the action plan, there should be an assessment on the 
political leaders’ awareness of and interests in public health 
problems. Those who would like to know their health condition 
should be tested for diabetes, hypertension, heart disease and 
stroke, and receive individual advice in order to reduce the risks 
from said disease. 
 The important of advocacy should consist of 
 l Find network agencies to steer and sustain the project. 
 l Follow up on the policy makers’ attitude and behavioral 
changes, which can be seen in better diet, more exercise, and more 
policies on the NCD prevention. 
 l For long-term results, after implementing the NCD 
prevention policy, there should be an assessment on the 
participation of the community, society and population regarding 
the NCD prevention and control, as shown in Figure 2-3.  
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Figure 2: Model of NCD Prevention and Control Advocacy   
 among political leaders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figure 3:  Model of Relationships between Advocacy, Political   
 Change and Social Change 
Source: Kendall Guthrie, Justin Louie, Tom David and Catherin Crystal Foster 20054 
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Keys to success  
 Personnel: is the key to this team’s success. It is the 
strength in the working process and management. That is the team 
has strong management skills as its foundation, which is very useful 
in coordinating or negotiating the public health policies with the 
parliament. This is considered ground-breaking as this is the first 
and only occurrence in Southeast Asia.  
 Budget: There was a specific and clear budget planning so 
that the project was executed with precision, responding to the 
policy and steering the movement to the relevant agencies on 
schedule without money shortage. 
 Network and Participation: In executing this project, there 
was a social network and alliance such as Thai Health Promotion 
Foundation, Ramathibodi Hospital, Department of Medical Servics, 
Department of Health who supported and cooperated the   
project by providing funds, personnel, equipments and relevant 
information. 
 
Project benefits 
 The format of the NCD prevention and control advocacy 
has been introduced to many agencies and can be used as a 
guideline for a future advocacy on other issues for the political 
leaders and high-level decision makers.  
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Suggestions 
 
 Continue the project with the collaboration of the public 
health network agencies in public health, the mass communicators, 
the health communicators and the participation of the community 
in order to establish a sustainable social movement.      
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