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ศาสตราจารย�วุฒิคุณ นายแพทย�ว�วัฒน�  โรจนพ�ทยากร
ผู�รับรางวัลสมเด็จเจ�าฟ�ามหิดล ป� พ.ศ. 2552 

ที่ปร�กษาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  มหาว�ทยาลัยมหิดล

โรคไม�ติดต�อเป�นภัยสุขภาพที่ร�ายแรง คร�าชีว�ตมนุษย�ป�ละกว�า 40 ล�านคน โดยเป�นสาเหตุ 3 ใน 4 ของการเสียชีว�ตของชาวโลก ป�ญหา
นี้เป�นเร�่องที่น�าเป�นห�วงและน�าเสียดาย เพราะสาเหตุสําคัญของโรคไม�ติดต�อ คือการมีพฤติกรรมเสี่ยงซึ่งล�วนป�องกันได� ป�ญหาก็คือ 
พฤตกิรรมเหล�านี ้ถูกปลกูฝ�งอยู�ในชวี�ตประจาํวัน  เป�นพฤติกรรมทีส่ัง่สมอยู�ในแทบทกุพ�น้ที ่ จนกลายเป�นเร�อ่งปกติธรรมดาทีค่นทัว่ไป
ไม�ตระหนกัว�าเป�นภยั และล�วนแต�ยอมรับสภาพ โดยไม�คิดท่ีจะปรับแก� การป�องกันโรคไม�ติดต�อจ�งมีความยุ�งยากลําบาก เปร�ยบเสมอืนกับ
การเคล่ือนภูเขา ความพยายามท่ีจะเอาชนะต�อโรคนี้ เปร�ยบได�กับการทําศึกสงครามสู�กับศัตรูร�าย สู�กับภัยพ�บัติที่แฝงตัวอยู�ใน     
ทุกสังคม

เป�นที่น�ายินดีว�า ยังมีคนจํานวนหนึ่งพยายามนําการเปลี่ยนแปลงมาสู�สังคมไทย เพ�่อให�ปลอดภัยจากโรคไม�ติดต�อ คนกลุ�มนี้มุ�งหวัง 
ทีจ่ะปรบัเปล่ียนพฤติกรรมของประชาชนเพ�อ่ให�มสีขุภาพดี มคีวามปลอดภัยจากภาวะเสีย่ง และพยายามขบัเคล่ือนสังคมเพ�อ่ชยัชนะใน
สงครามต�อโรคไม�ติดต�อ ผู�นาํการเปลีย่นแปลงเหล�านี ้ ได�เพ�ยรพยายามสร�างองค�กรและพัฒนาเคร�อข�ายงานทีแ่ฝงอยู�ในแวดวงต�าง ๆ 
ทุกระดับ เพ�่อสร�างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคมไทย หนังสือ “Move the Mountain – ทําสิ�งใหญ�ให�เปลี่ยนแปลง” ได�รวบรวม
แนวคดิและประสบการณ�ของผู�นาํการเปลีย่นแปลงจาํนวนหน่ึงมา เพ�อ่ให�สงัคมได�รับรู�และศึกษา  เพ�อ่เป�นแรงบนัดาลใจให�มกีารพัฒนา
ผู�นําในทุกสังคม ครอบคลุมทุกพ�้นที่ทั่วประเทศ

สิ�งที่หนังสือเล�มนี้พยายามสื่อออกมา ก็เพ�่อแสดงในเห็นว�า กลุ�มผู�นําการเปลี่ยนแปลงเหล�านี้ เป�นเหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไป ข�อแตก
ต�างคือ ทุกท�านล�วนมีจ�ตว�ญญาณแห�งการเป�นผู�นํา เพ�ยรพยายามสร�างแนวคิด พัฒนางาน และทุ�มเทแรงกายมุ�งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง
สังคมให�เป�นสงัคมสขุภาวะ คุณสมบติัเหล�านีล้�วนสามารถสร�างให�เกิดข�น้ได�ในทกุคน ลองคิดดวู�า ถ�าประเทศไทยมผีู�นาํการเปลีย่นแปลง
จํานวนมากมายอยู�ในทุกภาคส�วนของสังคม ทั้งในระดับชาติและระดับพ�้นที่ การต�อสู�กับสงครามโรคไม�ติดต�อย�อมมีโอกาสรับชัยชนะ 
โดยไม�ยาก สิ�งทีจ่ะปรากฏให�ทัว่โลกได�เหน็ก็คือ ความสาํเรจ็ของประเทศ ในการลดการเสยีชวี�ตก�อนวัยอนัควรของประชาชนไทยจากภัย
โรคไม�ติดต�อ ซึ่งย�อมมีส�วนสําคัญในการนําประเทศไปสู�การพัฒนาที่ยั่งยืน สมตามเจตนารมณ�ขององค�การสหประชาชาติ

ขอขอบคุณสํานักงานพฒันานโยบายสขุภาพระหว�างประเทศ ทีไ่ด�จดัทาํหนงัสืออนัทรงคุณค�าเล�มนีข้�น้มา หวงัเป�นอย�างยิ�งว�า หนงัสือเล�มนี้
จะช�วยเพ��มความรอบรู� ถึงแนวคิดการสร�างสรรค�งาน และสร�างการรบัรู�ถึงความทุ�มเทของผู�นาํการเปลีย่นแปลงแต�ละท�าน ช�วยให�เกิดแรง
บันดาลใจในการต�อสู�กับภัยโรคไม�ติดต�อ รวมทั้งเป�นคู�มือที่ดีในการสร�างความเปลี่ยนแปลงสู�การพัฒนาที่ยังยืนในสังคมไทย

คํานิยม โดย
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นายแพทย�คํานวณ  อึ้งชูศักดิ์ 
ที่ปร�กษากรมควบคุมโรค / นักว�ชาการอิสระ

10

ผู�ที่ประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงสิ�งต�าง ๆ  นั้น มักจะต�องมีคุณสมบัติสองประการ  ประการแรก คือมีความรู�อย�างท�องแท�และ 
ทักษะสําคัญที่เก่ียวข�อง  ประการที่สองคือมีทัศนคติท่ีดี และมีความมุ�งมั่น ทุ�มเทที่จะทําให�บรรลุผล โดยไม�ย�อท�อต�อป�ญหาอุปสรรค 

เร�อ่งความรู�และทกัษะนัน้ เราอาศัยการเร�ยนรู� การฝ�กฝน ตามหลกัสตูรหร�อสถาบนัต�าง ๆ ทีม่มีากมาย แต�เร�อ่งทศันคติในการทาํงานและ
เร�่องความมุ�งมั่นทุ�มเทนั้น เป�นเร�่องที่เกี่ยวข�องกับจ�ตใจค�อนข�างมาก  การสร�างทัศนคติที่ดีและการสร�างความมุ�งมั่นทุ�มเท  จ�งต�องผ�าน
กระบวนการทีเ่ร�ยกว�า สร�างแรงบนัดาลใจ (Inspiration) และผ�านการร�วมทาํงานกับผู�มปีระสบการณ�มากกว�า (บางตําราอาจเร�ยกเป�น 
Mentorship)

ในระยะที่ผมมาทําหน�าที่เป�นประธานของกรรมการ WHO Country Cooperative Strategies on Non Communicable Diseases 
ของประเทศไทยในช�วงป� พ.ศ.2559-2564 คณะกรรมการเหน็ตรงกันว�า หากเราอยากชกัชวนคนรุ�นใหม� ๆ  ให�มาสนใจการแก�ไขป�ญหา
โรคไม�ติดต�อ และเกิดความมุ�งมั่นทุ�มเท เราต�องทําเร�่อง Inspiration และ Mentorship

แรงบันดาลใจมักเกิดจากการได�เห็น ได�สัมผัส ได�อ�าน ได�รับรู�เร�่องราวที่กระตุกความรู�สึกนึกคิดของเรา ทําให�เราอยากทําเร�่องนั้น ๆ 
ไปด�วย แม�ว�ามันจะยากเย็นแสนเข็ญ หวังเป�นอย�างยิ�งว�า หนังสือเล�มนี้จะเป�นส�วนหนึ่ง ทําให�เรารับรู�เร�่องราวจากคนที่มีประสบการณ�
ตรงอย�างต�อเนือ่งยาวนาน ไม�ว�าจะเป�นการควบคุมป�จจยัเสีย่งของโรคไม�ติดต�อ ทัง้บหุร� ่แอลกอฮอล� อาหารทีเ่ป�นอนัตราย หวานเกิน 
เค็มเกิน  นํา้หนกัเกิน  เร�อ่งการไม�ขยบัออกกําลงักาย ฯลฯ เร�ยนรู�ว�าท�านต�าง ๆ  เหล�านีม้คีติหร�อเคล็ดลบัอะไรในการทาํงาน มอีะไรทีเ่รา
สามารถมาประยุกต�ใช�กับตัวเราบ�าง

ขอขอบคุณคณะผู�จัดทํา และขอให�ทุกท�านที่มีเจตนาดีในการแก�ไขป�ญหาโรคไม�ติดต�อ มีกําลังใจ เพราะท�านกําลังแก�ป�ญหาที่ทําลาย 
คุณภาพชีว�ตของคนไทยจากการป�วยและตายที่มากที่สุด พวกเราทุกคนจะร�วมเป�นส�วนหนี่งของการเขยื้อนภูเขานี้

คํานิยม โดย
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Dr. Renu Garg, MD, MPH
Senior Vice President of Cardiovascular Health

Resolve to Save Lives

Three out of four deaths in Thailand are from a noncommunicable disease (NCD), such as cancer, heart disease, 
diabetes and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Those who are dying from NCDs are often in younger 
age groups---bread winners for families and productive citizens of the country.
 
Premature deaths from NCDs are preventable. Solutions exist. However, two factors are aligned against efforts to 
prevent NCDs. First is the profit-making interests of the tobacco, food, and alcohol industries that are disrupting, 
deferring and diluting public health policies that are developed to reduce risks of NCDs. Second, is insufficient 
political will to make bold policies and counteract the vested commercial interests of industry selling health harming 
products. 

Over the years, many change agents, influencers, catalysts and forward thinkers have worked relentlessly, dedicating 
their lives to fighting against NCDs.This compendium is a tribute to the selfless service of such champions. 

I hope that the stories presented in this compendium will inspire the younger generationto take up a cause that is 
close to their hearts and join the fight against NCDs.  This initiative is one step towards in connecting people with their 
life missions, to make the world better. 

คํานิยม โดย

11



002

• สํานักงานกองทุนสนับสนุน
 การสร�างเสร�มสุขภาพ

• มูลนิธิรณรงค�เพ�่อการไม�สูบบุหร�่

• เคร�อข�ายคนไทยไร�พ�ง

• เคร�อข�ายเด็กไทยไม�กินหวาน

• เคร�อข�ายองค�กรงดเหล�า

• ศูนย�ว�จัยป�ญหาสุรา

    

องคกรหลักที่อยูดานหนาและ
เบื้องหลังงาน NCDs ใน ประเทศไทย

FRONTLINERS

• ศ.นพ.อุดมศิลป� ศร�แสงนาม

• ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ

บุคคลในตํานาน ผูนําไทยปกหมุดตอสูกับ
ปจจัยเสี่ยง NCDs ในเวทีไทยและสากล

LIFELONG NCD
CHAMPIONS
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บุคคลสําคัญ ผูสรางปรากฏการณ
การทํางาน NCDs นาไปสู
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งใน
ระดับบุคคลและสังคมในวงกวาง

CHANGEMAKERS

FORWARD THINKERS
• นพ.มงคล ณ สงขลา

บทสงทายระลึกถึงผูมีบทบาทสําคัญ
ตอ NCDs ในประเทศไทย 

IN MEMORY

ทําสิ�งใหญ ใหเปลี่ยนแปลง

• ดร.สง�า ดามาพงษ�

• ดร.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิร�

• นพ.สมาน ฟ�ตระกูล

• คุณสาร� อ�องสมหวัง

• ดร.ณรงค� เทียมเมฆ • ดร.ทพญ.ศิร�วรรณ พ�ทยรังสฤษฏ�

• นพ.พงศ�เทพ วงศ�วัชรไพบูลย�

• ดร.นพ.ทักษพล ธรรมรังสี

บุคคลในแวดวงสาธารณสุขผูอยูเบื้องหลัง
การศึกษาว�จัยและการขับเคลื่อนงานเชิง
นโยบาย NCDs ระดับจังหวัดและประเทศ





NCDs วาระสุขภาพและการพัฒนาประเทศไทย

โรคหลอดเลือดหัวใจ อาหารไม�มีประโยชน�

โรคระบบทางเดินหายใจเร�้อรัง บุหร�่และยาสูบ

โรคมะเร็ง การดื่มสุราในระดับอันตราย

โรคเบาหวาน การขาดกิจกรรมทางกาย

สุขภาพจ�ตและระบบประสาท มลภาวะทางอากาศ

5 กลุมโรค NCDs กับ 5 ปจจยัเส่ียง *
โดย ดร.ภญ.อรทัย วลีวงศ�
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว�างประเทศ

สถานการณฉุกเฉินที่เร�้อรังของ “โรคไมติดตอ” สาเหตุการตาย
อันดับหนึ่งของโลก ภูมิภาค และประเทศไทย 

โรคไม�ติดต�อ (Non-Communicable Diseases: NCDs) เป�นสาเหตุ 
การเสียชีว�ตอันดับหนึ่งของแทบทุกสังคมในโลกทั้งประเทศรํ่ารวย
และยากจน เป�นสาเหตุของการเสียชีว�ตของประชากรโลกถึง 
41 ล�านราย คิดเป�น 71% ของการเสียชวี�ตทัง้หมด ในป� พ.ศ. 2559 
มากกว�า 85% ของการเสียชีว�ตจาก NCDs เกิดในกลุ�มประเทศที่
มรีายได�ต่ําและปานกลาง นอกจากนัน้ยังมกีาร  คาดการณ�ว�าอตัรา
การเสยีชวี�ตและภาระโรคจาก NCDs จะมทีศิทางเพ��มข�น้และมอีตัรา
การเพ��มสูงสดุโดยเฉพาะในกลุ�มประเทศกําลงัพฒันา เช�นเดยีวกับ
ทศิทางในประเทศไทย ทีพ่บว�าทัง้อตัราการป�วย อตัราการเสยีชวี�ต
จากโรค NCDs และความชุกของป�จจัยเสี่ยงสําคัญก็มีทิศทางเพ��ม
ข�้นต้ังแต� พ.ศ. 2552 ภาระโรคจากกลุ�มโรค NCDs ของไทยมี 
สัดส�วนที่สูงกว�าค�าเฉลี่ยนานาชาติ โดยเป�นสาเหตุของการเสีย
ชวี�ตถึง 427,400 รายในป� พ.ศ. 2559 หร�อคิดเป�น 74% ของการ
เสียชีว�ตท้ังหมด หร�อเสียชีว�ตเฉลี่ย 100 คน/วัน และมากกว�าคร�่ง
เป�นการเสียชีว�ตก�อนวัยอันควรคือน�อยกว�า 70 ป�

สถานการณ�การระบาดของไวรัสโคว�ด-19 ส�งผลซํ้าเติมป�ญหา  
NCDs ทัว่โลก ผู�ป�วย NCDs ทีต่ดิเชือ้โคว�ด-19 มคีวามเสีย่งต�อ 
ความรุนแรงของโรคและการเสียชีว�ตสูงกว�าคนทั่วไป

นอกจากนี้ ผู�ป�วย NCDs ไม�สามารถเข�าถึงระบบบร�การรักษาได�
ตามปกติในช�วงการระบาด ประชากรมีพฤติกรรมเสี่ยง เช�น การ 
สบูบหุร� ่ดืม่แอลกอฮอล� โรคอ�วน การกินอาหารไม�เหมาะสม มากข�น้ 
ในช�วงมาตรการป�ดเมืองของประเทศ และในช�วงเศรษฐกิจตกต่ํา
หลังการระบาดของโคว�ด-19

* กรอบ 5x5 ตาม UN Political Declaration on NCD Prevention and Control 
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ปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สําคัญที่เปนสาเหตุของ
ว�กฤติโรค NCDs สามารถแบงไดเปนสองกลุม คือ 

5 ปจจัยเสี่ยงดานพฤติกรรม
 • การสูบบุหร�่ 

 • การดื่มเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� 

 • พฤติกรรมการบร�โภคอาหารที่ไม�เหมาะสม 

 • การมีกิจกรรมทางกายที่ไม�เพ�ยงพอ 

 • การได�รับมลพ�ษทางอากาศ

4 ปจจัยเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงทางสร�ระว�ทยา 
 • ความดันโลหิตสูง 

 • นํ้าตาลในเลือดสูง 

 • ไขมันในเลือดสูง

 • นํ้าหนักเกินและโรคอ�วน 

ข�อมลูภาระโรคประเทศไทย ป� พ.ศ. 2557 พบว�าอบัุติเหตุจราจร 
โรคหลอดเลอืดสมอง การติดเชือ้ HIV/AIDS  โรคหวัใจขาดเลอืด  
และการเสพตดิ เคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�    เป�นห�าอนัดบัแรกของ
สาเหตุการสูญเสียป�สุขภาวะในประชากรเพศชาย ในขณะที่ 
โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด เป�น
สามอันดบัแรก ของสาเหตุการสูญเสยีป�สุขภาวะของประชากร 
หญิงไทย

NCDs กับ ป�จจัยสังคมกําหนดสุขภาพ
(Social Determinants of Health)

พฤติกรรมเสี่ยงและการเจ็บป�วยด�วยโรค  NCDs  เกี่ยวข�อง
กับป�จจัยสังคมกําหนดสุขภาพ (Social Determinants of 
Health) คือป�จจยัทางสงัคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง 
การปกครอง สิ�งแวดล�อม รวมถึงทางเลือกเชิงนโยบายนั้น 
เช�น ความยากจน (Poverty)

จากการสํารวจพบว�า  ประชาชนในกลุ�มที่มีรายได�ครัวเร�อน
ตํ่า มีพฤติกรรมเสี่ยง  เช�น การดื่มเหล�า สูบบุหร�่ มากกว�า
ประชาชนกลุ�มที่มีรายได�สูง

ยิ�งไปกว�านัน้ เมือ่ป�วยเป�นโรค NCDs คนจนจะมคีวามสามารถ 
ในการจดัการและควบคุมโรคได�น�อยกว�าคนรวย  เช�นเดยีวกัน
กับอัตราการไม�รู�หนังสือของประชาชน (Literacy Rate) เมื่อ
ขาดความรู�  ก็จะขาดข�อมลูข�าวสาร และมีแนวโน�มท่ีจะมีการดแูล
รักษาสุขภาพได�ไม�ดี  

ในป�จจ�บัน หลายประเทศ กําลังเปลี่ยนโครงสร�าง เป�นสังคม
ผู�สูงวยั (Population  Ageing) ก็จะมผีลต�อความชกุของโรค 
ไม�ตดิต�อ เพ��มมากข�้นตามจํานวนผู�สูงอายุ ส�วนโลกาภิวัตน� 
(Globalization) การค�าเสร�และการลงทุนข�ามชาติมีผลต�อ
บทบาทขององค�กรระหว�างประเทศ กฎระเบียบการค�า และ
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ เช�น การค�าเสร�จะเพ��ม
การเข�าถึงของสินค�าอาหารและเคร�่องดื่มที่เป�นอันตรายต�อ
สุขภาพมากข�้น และมีผลต�อระบบอาหารของประเทศ มีการ
รายงานว�าทาํให�ประชากรเส่ียงต�อการมีภาวะนํา้หนักเกิน และ
โรคอ�วนมากข�น้  และการขยายเขตเมอืง  (Urbanization)  ส�งผล
ต�อรปูแบบระบบขนส�งและการจราจร   พบว�าคนในเขตเมอืง จะมี
กิจกรรมทางกายน�อยกว�าคนในเขตชนบท
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NCDs กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

นอกจากผลกระทบทางมิติสุขภาพแล�ว โรค NCDs ยังส�งผลกระทบ 
ต�อสังคมและเศรษฐกิจด�วยโรค NCDs ถูกจัดว�าเป�นป�จจัยคุกคาม    
ที่สําคัญต�อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโลกด�วย        
โดยเฉพาะด�านคุณภาพของทรัพยากรมนุษย� โรค NCDs ทําให�
ประชากรเสียชีว�ตก�อนวัยอันควร เกิดการสูญเสียศักยภาพและ         
ผลติภาพในการประกอบอาชพี และมคีวามทกุข�ทรมานจากการเจบ็
ป�วยและโรคแทรกซ�อน โดยนอกจากจะเพ��มภาระแก�คนรอบข�างแล�วยัง
สร�างภาระแก�สังคมโดยรวมด�วย การเจ็บป�วยด�วยโรค NCDs ของ
ประชากรในประเทศ ก�อให�เกิดต�นทุนทางสังคมที่มีมูลค�ามหาศาล    
ต�อป�  อาท ิค�าใช�จ�ายในการรักษาพยาบาลในระบบบร�การสขุภาพ และ
ความสูญเสียในภาคแรงงาน  เช�น การลดลงของผลผลิต  การทํางาน 
(Productivity)  จากการพ�การ  คุณภาพชวี�ตลดลง หร�อเสียชวี�ตก�อน
วัยอันควรของกลุ�มประชากรวัยรุ�นและวัยทํางาน 

สถานการณ� NCDs ที่กําลังคุกคามสุขภาวะระดับโลก เป�นความ
ท�าทายที่สําคัญของการพัฒนาอย�างยั่งยืน การจัดการกับป�ญหา 
NCDs ได�รับบรรจ�เป�นเป�าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนขององค�การ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ในป� 
พ.ศ. 2558 โดยมเีป�าหมายทีเ่ก่ียวข�องโดยตรงคือ SDG 3.4 การลด

คุณภาพและการเขาถึงการบร�การสุขภาพ
Health Care Access and 
Quality

สิ�งแวดลอมที่สรางและพ�้นท่ีรอบขาง
Neighborhood and 
Built Environment

บร�บทสังคมและชุมชน
Social and Community Context

ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
Economic Stability

คุณภาพและการเขาถึงการศึกษา
Education Access 

and Quality

การตายก�อนวัยอนัควรจากโรคไม�ตดิต�อให�ลดลง 1 ใน 3 ผ�านทางการ
ป�องกันและการรักษาโรคและสนบัสนนุสขุภาพจ�ตและความเป�นอยู�ทีด่ี
ภายในป�  พ.ศ. 2573 มาตรการในการจัดการโรค  NCDs ตลอดจน
ป�จจยัเสีย่งอืน่ ๆ  จะสามารถช�วยในการลดป�ญหาสงัคมและเก่ียวข�อง
กับการบรรลุเป�าหมาย SDGs อื่นอย�างน�อย 9 เป�าหมาย อาทิ   
SDG 1: ความยากจน  SDG 2: การขจัดความหิวโหย  SDG 10: 
ความเหลื่อมลํ้าในสังคม SDG 4: ความเท�าเทียมทางการศึกษาและ  
SDG 5: ความเสมอภาคทางเพศ 

นอกจากนี้ การลดป�ญหาการสูญเสียผลิตภาพจากการทํางาน 
(Productivity) จากความเจ็บป�วยเกี่ยวข�องกับ SDG 8: การเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ต�อเนื่องและการจ�างงานเต็มที่มีผลิตภาพ ในขณะที่
การทํางานตาม SDG 11: การพัฒนาชุมชนและเมืองอย�างยั่งยืน 
และ SDG 12: สร�างหลักประกันให�มีรูปแบบการผลิตและการบร�โภค
ที่ยั่งยืน มีส�วนช�วยลดป�ญหาการเจ็บป�วยด�วยโรค  NCDs  ได�ผ�าน
การสร�างป�จจัยแวดล�อมที่เอื้อต�อการมีสุขภาพดีอีกทางหนึ่ง          การ
ใช�มาตรการทางภาษีเพ�อ่จาํกัดการเข�าถึงของอาหารทําลายสขุภาพ
อย�าง เคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล� และยาสบูของประชากรยังมสี�วนสนบัสนนุ
การระดมทรัพยากรเพ�่อการพัฒนาของประเทศอีกด�วย
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เครดิตภาพ: NCD Alliance,  WHO-PAHO

ดร.มากาเร็ต ชาน ผู�อํานวยการใหญ�ขององค�การอนามัยโลก และ
นายบัน คี มุน อดีตเลขาธิการองค�การสหประชาชาติ ประกาศ   
ให� NCD เป�นวาระระดับโลก ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 
ป� พ.ศ. 2554

สาธารณสุขโลกกับการจัดการ NCDs

สถานการณ�และผลกระทบจากการเจ็บป�วยด�วยโรค  NCDs  ส�งผลให� 
ประชาคมโลกตระหนกัถึงความสําคัญและยกระดบัการจดัการป�ญหา  NCDs 
ให�เป�นวาระทีพ่�จารณาในทีป่ระชมุสมัชชาสหประชาชาติป� พ.ศ.2554
ผู�นาํจากประเทศสมาชกิได�รบัรอง “ปฏญิญาการเมืองวาดวยการปองกัน 
และควบคุมโรค NCDs” (Political Declaration on NCD Prevention 
and Control) เท�ากับเป�นการประกาศสงครามกับป�ญหา โรค  NCDs  โดย
ผู�นาํระดบัสูงของนานาประเทศทัว่โลกมีการต่ืนตัวในการเคลือ่นไหวป�องกัน
และควบคมุโรค  NCDs  ทั้งในระดบัโลก และระดบัประเทศอย�างต�อเนือ่งต้ังแต�
แต�นั้นเป�นต�นมา

องค�การอนามัยโลกมีนโยบาย ยุทธศาสตร� แผนปฏิบัติการระดับโลก และเคร�่องมือทางว�ชาการเพ�่อป�องกันและ
ควบคุมโรค NCDs และป�จจัยเสี่ยงสรุปตามตารางดังนี้

2543 ยุทธศาสตร�โลกเพ�่อป�องกันและควบคุมโรคไม�ติดต�อ

2546 กรอบอนุสัญญาว�าด�วยการควบคุมยาสูบ
 (WHO Framework Convention on Tobacco Control)

2547 ยุทธศาสตร�โลกว�าด�วยอาหาร กิจกรรมทางกายและสุขภาพ
 (Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health) 

2551 แผนปฏิบัติการระดับโลกเพ�่อป�องกันและควบคุมโรคไม�ติดต�อ
 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2550- 2556

2553 ยุทธศาสตร�แอลกอฮอล�ระดับโลก
 (Global Strategy to Reduce the Harmful Use of Alcohol) 

2565 แผนปฏิบัติการระดับโลกเพ�่อเร�งรัดการจัดการป�ญหาจากการบร�โภค
 เคร�่องดื่มแอลกอฮอล� พ.ศ. 2565- 2573 (Global Action Plan to
 Effectively Implement the Global Strategy to Reduce the
 Harmful Use of Alcohol as a Public Health Priority)

2556 แผนปฏิบัติการเพ�่อป�องกันและควบคุมโรคไม�ติดต�อ
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556-2563 กรอบการติดตามตัวชี้วัดความก�าวหน�าและ 
 9 เป�าหมายระดับโลกที่ต�องบรรลุในป� พ.ศ. 2568

2554 มาตรการระดับประชากรตามข�อแนะนําขององค�การอนามัยโลก
 ในการจัดการป�ญหาโรค NCDs อย�างคุ�มค�าและได�ผล (Best Buys)
 ในรายงานสถานการณ�โลกของโรคไม�ติดต�อ พ.ศ. 2553

2553 ชุดข�อเสนอแนะว�าด�วยเร�่องการทําการตลาดอาหารและ
 เคร�่องดื่มที่ไม�มีแอลกอฮอล�ในเด็ก (Set of Recommendations
 on the Marketing of Foods and Non-Alcoholic Beverages
 to Children) 
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Best Buys: Good Buys:     
มาตรการที่ควรดําเนินการที่สุด/มีความคุ�มค�าสูง มาตรการที่ควรดําเนินการ/มีความคุ�มค�า 

1. มาตรการคุ�มครองสุขภาพของผู� ไม�สูบบุหร�่จากควันบุหร�่ 1. การเพ��มการเข�าถึงบร�การช�วยเลิกสูบบุหร�่

2. มาตรการการให�ข�อมูลพ�ษภัยของยาสูบ

3. มาตรการการห�ามโฆษณาและการส�งเสร�มการขายบุหร�่

4. มาตรการการข�้นภาษียาสูบ

5. มาตรการการควบคุมการเข�าถึงทางกายภาพของ 2. มาตรการควบคุมพฤติกรรมขับข�่ยานพาหนะหลังการดื่ม

 เคร�่องดื่มแอลกอฮอล� 3. มาตรการการคัดกรองและบําบัดรักษาอย�างสั้น

6. มาตรการการควบคุมการโฆษณาเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� 

7. มาตรการทางภาษีและราคาเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�

8. มาตรการลดการบร�โภคเกลือ 4. มาตรการควบคุมกลยุทธการตลาดอาหารและเคร�่องดื่มต�อเด็ก

9. มาตรการลดการบร�โภคไขมันทรานส�  5. มาตรการลดการบร�โภคไขมันอิ�มตัว

10. มาตรการรณรงค�สาธารณะด�านพฤติกรรมการบร�โภค 6. มาตรการทางภาษีและราคาอาหาร

  7. มาตรการให�คําปร�กษาในระบบบร�การปฐมภูมิ

  8. มาตรการสุขศึกษาด�านพฤติกรรมการบร�โภคในสถานที่ทํางาน

  9. มาตรการส�งเสร�มพฤติกรรมบร�โภคในโรงเร�ยน

11. การรณรงค�สาธารณะเพ�่อส�งเสร�มการมีกิจกรรมทางกาย 10. มาตรการส�งเสร�มการมีกิจกรรมทางกายในชุมชน

  11. มาตรการส�งเสร�มการมีกิจกรรมทางกายผ�านการคมนาคม

  12. มาตรการส�งเสร�มการมกิีจกรรมทางกายผ�านระบบบร�การปฐมภูมิ

  13. มาตรการส�งเสร�มการมกิีจกรรมทางกายในสถานทีทํ่างาน

  14. มาตรการส�งเสร�มการมกิีจกรรมทางกายในโรงเร�ยน

ยาสูบ

แอลกอฮอล�

อาหาร

กิจกรรม
ทางกาย

มาตรการระดับประชากรตามข�อแนะนําขององค�การอนามัยโลกในการจัดการป�ญหา NCDs
อย�างคุ�มค�าและได�ผล

องค�การอนามัยโลกได�รวบรวมข�อมูลทางว�ชาการเกี่ยวกับประสิทธิผล ต�นทุนหร�องบประมาณในการดําเนินการและความคุ�มค�าของ
มาตรการต�าง ๆ  ในการควบคุมและป�องกันโรคไม�ติดต�อเร�้อรังในระดับประชากรด�วย หร�อที่รู�จักกันว�า “Best Buys” ซึ่งเป�นมาตรการ
ทีค่วรดาํเนนิการทีส่ดุและมคีวามคุ�มค�าสงู 11 มาตราการ แยกตามป�จจยัเสีย่งหลกั 4 ป�จจยั และอกี 14 มาตรการทีค่วรดาํเนนิการและ 
มีความคุ�มค�ารองลงมา “Good Buys”
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ประโยชน�จากการป�องกันและควบคุมโรค NCDs ในสังคมไทย สามารถช�วยชีว�ต
ลดค�าใช�จ�ายสาธารณสุขและหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจได� 
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การป�องกันและควบคุมโรค NCDs ของประเทศไทย: 
บทเร�ยนที่ผ�านมาและก�าวต�อไป

ประเทศไทยตระหนักถึงสถานการณ�ป�ญหาและป�จจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมของโรค NCDs และ
ทาํงานขบัเคล่ือนนโยบายและมาตรการระดบัประเทศมากมาย ในการจดัการป�ญหาโรค NCDs  
เพ�่อป�องกัน บําบัด รักษาและฟ��นฟ�สุขภาพ 

กฎหมายควบคุมป�จจัยเสี่ยงโรค NCDs ยกตัวอย�างเช�น 

 • พระราชบัญญัติควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� พ.ศ. 2551 
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ�ยาสูบ พ.ศ. 2560 
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว�าด�วยเร�่อง ฉลากโภชนาการกําหนดปร�มาณ 
  โซเดียมขั้นตํ่าต�อวัน (2,000 มิลลิกรัม/วัน) พ.ศ. 2561
 • การเก็บภาษีนํ้าตาลตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุขห�ามผลิต นําเข�า และจําหน�ายกรดไขมันทรานส�
  พ.ศ. 2562 

นโยบายและยุทธศาสตร�ระดับชาติ ยกตัวอย�างเช�น 

 • แผนยุทธศาสตร�สุขภาพดีว�ถีชีว�ตไทย พ.ศ. 2554 - 2563
 • แผนยุทธศาสตร�การป�องกันและควบคุมโรค NCDs ระดับชาติ 5 ป�
  พ.ศ. 2560 - 2564
 • แผนยุทธศาสตร�การควบคุมยาสูบแห�งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 - 2562 
 • แผนยุทธศาสตร�นโยบายแอลกอฮอล�ระดับชาติ พ.ศ. 2554 - 2563
 • แผนปฏิบัติการด�านควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�ระยะที่ 2 พ.ศ. 2564 - 2570
 • แผนยุทธศาสตร�การจัดการป�ญหาภาวะนํ้าหนักเกินและภาวะอ�วน
  พ.ศ. 2553 - 2562 
 • ยุทธศาสตร�การลดโซเดียมในประเทศไทย หร�อ SALTS พ.ศ. 2559 - 2568
 • แผนส�งเสร�มกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 - 2573

การทํางานนโยบายป�องกันและควบคุมโรค NCDs ของประเทศไทย ในภาพรวมขบัเคลือ่นผ�าน
คณะทํางานและคณะอนุกรรมการต�าง ๆ ภายใต�แผนยุทธศาสตร�การป�องกันและควบคุมโรค
NCDs ระดับชาติ มีเจ�าภาพหลักคือ กระทรวงสาธารณสุข ร�วมกับ สํานักงานกองทุน
สนบัสนนุการสร�างเสร�มสุขภาพ (สสส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ (สปสช.) และ
หน�วยงานนอกกระทรวงสาธารณสขุทีเ่ก่ียวข�อง อาท ิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย� กระทรวงการท�องเทีย่วและกีฬา องค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ�น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง รวมถึงหน�วยงานภาคีว�ชาการและ          
ภาคประชาสงัคม เช�น ศูนย�ว�จยัป�ญหาสรุา ศูนย�ว�จยัและจดัการความรู�เพ�อ่การควบคุมยาสบู 
ศูนย�พัฒนาองค�ความรู�ด�านกิจกรรมทางกายประเทศไทย เคร�อข�ายองค�กรงดเหล�า เคร�อข�ายคน
ไทยไร�พ�ง เคร�อข�ายเดก็ไทยไม�กินหวาน เคร�อข�ายลดบร�โภคเค็ม มลูนธิิเพ�อ่ผู�บร�โภค และสมาคม
เคร�อข�ายโรคไม�ติดต�อไทย (Association of Thai NCD Alliance) เป�นต�น 

ประเทศไทยได�จัดต้ังองค�กร สถาบัน และคณะทํางานระดับประเทศข�้น เพ�่อตอบสนองต�อ
สถานการณ�ป�ญหาโรค NCDs ของประเทศ อาทิ เช�น โครงการป�องกันและควบคุมโรค NCDs 
ภายใต�ยุทธศาสตร�ความร�วมมือของประเทศระหว�างรัฐบาลไทยกับองค�การอนามัยโลก    
(World Health Organization Country Cooperation Strategies: WHO CCS)
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สถานการณ NCDs ในประเทศไทย 

จํานวนประชากร  69,626,000  คน

77%  เสียชีว�ตด�วยสาเหตุจาก NCDs

ผู�เสียชีว�ตด�วยสาเหตุจาก NCDs  380,400  คน

การเสียชีว�ตก�อนวัยอันควรด�วยสาเหตุจาก NCDs  14%

การติดตามสถานการณ NCDs แบงตาม 10 ดัชนีชี้วัด

  เป�าหมายและดัชนีชี้วัด NCDs ระดับประเทศ 

  ฐานข�อมูลอัตราการเสียชีว�ต

  การสํารวจป�จจัยเสี่ยง

  การบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร� แผนปฏิบัติงานระดับประเทศด�าน NCDs

 มาตรการลดอัตราการสูบบุหร�่และการบร�โภคยาสูบ 

  เพ��มภาษีและราคา

  ภาพคําเตือนขนาดใหญ�/ซองบุหร�่แบบเร�ยบ

  ห�ามโฆษณา ส�งเสร�มการขาย

  กิจกรรมรณรงค�ผ�านสื่อ

 มาตรการลดการดื่มสุราในระดับอันตราย  

  ลดการเข�าถึงทางกายภาพ

  ห�ามการโฆษณา หร�อลดการเข�าถึงอย�างเข�มข�น

  เพ��มภาษีสรรพสามิต

 มาตรการลดการบร�โภคอาหารไมมีประโยชน

  นโยบายโซเดียม/เกลือ

  นโยบายเกี่ยวกับกรดไขมันอิ�มตัวและไขมันทรานส�

  ห�ามทําการตลาดในกลุ�มผู�บร�โภคเด็ก

  ห�ามทําการตลาดนมผง

  ให�ความรู�และการรณรงค�สร�างความตระหนักรู�เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย

  แนวทางการจัดการสําหรับโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวานและโรคระบบทางเดินหายใจเร�้อรัง

  การบําบัด ให�คําปร�กษาเกี่ยวกับการใช�ยาเพ�่อป�องกันโรคหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง

= บรรลุเป�าประสงค�                           = บรรลุเป�าประสงค�บางส�วน

แหล�งข�อมูล: รายงานความก�าวหน�าของการติดตามสถานการณ� NCDs ในประเทศ ป� พ.ศ. 2565
องค�การอนามัยโลก (WHO Non-Communicable Disease Progress Monitor 2022)
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การแก�ป�ญหาโรค NCDs เพ�่อลดป�จจัยเสี่ยงและการสร�างสภาพแวดล�อมที่ส�งเสร�มสุขภาพต�องอาศัยความร�วมกันจากภาครัฐบาล 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  ทั้งในระดับประเทศและระหว�างประเทศ ระวังประเด็นความขัดแย�งผลประโยชน� โดยบูรณาการงาน 
NCDs ให�เข�ากับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอืน่ ๆ ทกุระดบั (Health-in-All Policies) เพ�อ่พฒันาศกัยภาพของ
ประชาชน ท�องถิ�น จงัหวดั ตลอดจนการวางแผนและเตร�ยมพร�อมด�านทรัพยากรบุคคล งบประมาณและเทคโนโลยี

เง�น 2.11 แสนล�านบาท
สามารถป�องกันการเจ็บป�วย

ด�วยโรค NCDs

มูลค�าที่ได�รับคืนจาก
การไม�เจ็บป�วย

จะมากกว�า 430 ล�านล�านบาท

ป�องกันการเจ็บป�วยได� 574,000 ราย

ป�องกันการเสียชีว�ตได� 310,000 ราย

คนไทยกับการเสียชีว�ตจากโรค NCDs (ตอประชากรแสนคน) 

123.3 คน

47.0 คน

31.8 คน

21.9 คน

13.1 คน

โรคมะเร็ง 

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหัวใจขาดเลือด

โรคเบาหวาน

โรคความดันโลหิตสูง

ข�อมูลจาก : https://ddc.moph.go.th/uploads/pulish/1035820201005073556.pdf] 
 https://www.who.int/nmh/countries/tha_en.pdf

การประเมินผลประโยชน�ทางเศรษฐศาสตร� จากการดําเนินมาตรการ Best Buys ในการจัดการโรค NCDs 
ของประเทศไทยในช�วงเวลา 15 ป�
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การทํางานปองกันและควบคุมโรค NCDs ตองอาศัยพลัง
ความรวมมือกับภาคีเคร�อขายในหลายระดับและหลายประเด็นที่

เกี่ยวของ องคกรเหลานี้คือดานหนาและเบื้องหลังการทํางาน
ปองกันและควบคุมโรค NCDs ในประเทศไทยและนานาชาติ

FRONTLINERS





สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ

อาคารศูนย�เร�ยนรู�สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี
แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
02-343-1500
02-343-1501
info@thaihealth.or.th
www.thaihealth.or.th

สสส.มีพันธกิจสร�างสรรค�สังคมสุขภาวะดังนี้:

จ�ดประกาย
ให�เกิดความสนใจและ
อยากมีส�วนร�วมใน 
การเป�น “หุ �นส�วน” 
การทํางานสุขภาพ

กระตุน
โดยการสนับสนุนให�
งานขบัเคลือ่น ติดตาม
และประเมนิผล ให�เป�นไป
ตามเป�าประสงค�

สาน
เชื่อมประสานระหว�าง
บคุคลและองค�กรต�าง  ๆ   
จากทุกภาคส�วนเกิด
ค ว า ม ร � ว ม มื อ ไ ป สู �
เป �าหมายเดียวกัน

เสร�มพลัง
เพ��มศกัยภาพคนทาํงาน
สนบัสนนุภาคีเคร�อข�าย
ในทุกด�านเพ�่อให�เกิด
ประสทิธิภาพ และความ
ย่ังยืน

รางวัลแห�งความสําเร็จและภาคภูมิใจ 

นบัจากการก�อต้ังสาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสร�างเสร�มสขุภาพ 
ที่จัดตั้งข�้นตาม พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ        
พ.ศ. 2544 การเกิดข�้นของ สสส. เสมือน “นวัตกรรมการสร�าง 
สุขภาพ”  ในการดําเนินงานขับเคล่ือนงานสุขภาวะมาถึง  20  ป� 
กับภาคีเคร�อข�ายทั่วประเทศ สสส. ได�พ�สูจน�ผลงานเป�นที่ประจักษ�    
ในสังคมมากมาย ยกตัวอย�างเช�น 
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รางวัลเนลสันแมนเดลา
(Nelson Mandela Award for Health Promotion)

อันเป�นรางวัลทรงเกียรติที่องค�การอนามัยโลก (World Health 
Organization: WHO)  มอบให�กับองค�กรทีส่ร�างผลงานอนัโดดเด�น
ด�านการสร�างเสร�มสุขภาพ ในการประชุมคณะกรรมการบร�หาร
องค�การอนามยัโลก สมัยที ่148 เม่ือวนัที ่26 มกราคม พ.ศ. 2564 
ที่ประชุมได�รับรองให� สสส. ได�รับรางวัลอย�างเป�นทางการ และ 
จากการติดตามการดําเนินงานด�านการควบคุมโรค NCDs ใน
ประเทศไทย โดยคณะทาํงานสหประชาชาติ   ได�ยกให�ประเทศไทยมผีล
การดําเนินงานเป�นอันดับ  1  ในอาเซียน และเป�นอันดับ  3  ของโลก
ร�วมกับฟ�นแลนด�และนอร�เวย� 
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รางวัลเว�ลด� โน โทแบคโค เดย� อวอร�ด
ประจําป� 2560 (World No Tobacco Day 
Award 2017)

ปร�มาณโซเดียมให�เหมาะสมต�อมื้อ  ให�คนไทยกินเค็มแต�พอดี 
และได�สัดส�วน คือ ไม�เกิน 2,000 มลิลกิรัม/วัน ตามทีอ่งค�การ
อนามัยโลกแนะนํา

รางวัลด�านการสื่อสารรณรงค�ผ�านการตลาด ที่ปลุกกระแส
สังคมให�ตระหนักรู� และต่ืนตัวในการดูแลสุขภาพ สร�างพลัง  
ขับเคลื่อนทั้งความคิด ความเชื่อ ค�านิยม และพฤติกรรมของ
ผู�คนในสังคม ครอบคลมุมติิการป�องกันและรกัษาโรค NCDs   
เช�น  โฆษณาชดุ  “Bok Choy” (กวางตุ�ง) ทีก่ระตุ�นคนไทยให�กิน
ผักตามฤดูกาล คว�ารางวัล Adman Awards 2019 รางวัล 
Gold ประเภท Public Interest–Health Safety จากงาน 
Epica Awards 2019 รางวัลระดบัเหร�ยญเง�น (Silver) ในหมวด
ภาพยนตร� (Film) จากงาน Cannes Lions International  
Festival 2021 ถือเป�นรางวัลสูงสุดของป�ที่ประเทศไทยได�รับ 
และมีเพ�ยงองค�กรเดียวที่ได�รับรางวัลถึงระดับ Silver รางวัล 
Bronze ประเภท Strategy & Technique: Copywriting & 
Storytelling จากงาน 2020 PHNX Tribute (by Adforum) 

นวัตกรรม “ช�อนปรุงลด”
กวาด 7 รางวัลระดับนานาชาติ อาทิ ในป� พ.ศ.2563 คว�า
รางวัล Adstars (Korea) PR & Healthcare รางวัล 
Adforum PHNX (France) Product Design ป� พ.ศ. 2562 
รางวัล Adman (Thailand) Media-PR-Outdoor-   
Digital & Social เป�นต�น ซึ่งเป�นนวัตกรรมการจัดการ 

ประทานรางวัลโดย พระเจ�าวรวงศ�เธอ พระองค�เจ�าโสมสวลี 
กรมหมื่นสุทธนาร�นาถ เป�นรางวัลอันทรงเกียรติในการ
รณรงค�การควบคุมการบร�โภคยาสูบจากองค�การอนามยัโลก 

ดร.สุปร�ดา อดลุยานนท� ผู�จดัการกองทุน สสส. เป�นผู�อทุศิตน
ดําเนินกิจกรรมส�งเสร�มสนับสนุน       การควบคุมการบร�โภค
ยาสบูอย�างเข�มแขง็และมปีระสิทธภิาพ      รวมถึงสนบัสนนุการ
สร�างเคร�อข�ายด�วยยุทธศาสตร� ไตรภาคี   ในการสร�างสุข
ภาวะที่ดี

การสร�างสังคมสุขภาวะของ สสส.ครอบคลุมการทํางานเพ�่อบรรลุเป�าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนมาอย�างยาวนาน โดยเน�นในเร�่องปรับเปลี่ยนสังคมและสิ�งแวดล�อม สสส.ส�งเสร�ม          
สุขภาวะทั้งในระบบแรงงานและการสร�างสุขภาวะที่ดีในสถานที่ทํางาน (Happy Workplace) 
ให�มีความเท�าเทียมในมิติต�าง  ๆ  เร�่องสิ�งแวดล�อม สอดคล�องกับเป�าหมาย  SDG 3: การมี
สุขภาพและความเป�นอยู�ที่ดี และเป�าหมายอื่นๆ อีกหลายเป�าหมาย

แนวทางการทํางานเพ�่อบรรลุเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
มีสุขภาพและ
ความเป�นอยู�ท่ีดี
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พ.ศ. 2544
• จัดต้ังกองทุน สสส. ตาม พ.ร.บ.

พ.ศ. 2546
• เร��มรณรงค� “งดเหล�า เข�าพรรษา”
• สนับสนุนจัดต้ังคณะกรรมการควบคุม
 การบร�โภคเคร�่องด่ืมแอลกอฮอล� (คบอช.)

พ.ศ. 2547
• ร�เร��ม Happy Workplace
• สนับสนุนการแข�งกีฬาปลอดเหล�าบุหร่ี
• สนบัสนนุการจดัต้ังศูนย�ว�จยัป�ญหาสรุา (ศวส.)

พ.ศ. 2548
• สนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชั่น
 DoctorMe กับ หมอชาวบ�าน
• สนับสนุนการจัดตั้งศูนย�ว�จัยและจัดการ  
 ความรู�เพ�่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
• สนับสนุนการจัดตั้งศูนย�อํานวยการ  
 ความปลอดภัยทาง ถนน (ศปถ.)

พ.ศ. 2549
• ร�เร��มโครงการรณรงค�ด�านประเพณี วัฒนธรรม  
 ปลอดเหล�า เช�น สงกรานต� ลอยกระทง
• สนับสนุนเคร�อข�ายหมออนามัย รณรงค�
 ลดอุบัติเหตุทั่วประเทศ
• วาระ 60 ป� 60 ล�านความดี เร��มที่เยาวชน   
 สู�การประกาศวาระเพ�่อเด็กและเยาวชน
 ป� พ.ศ. 2550 ของรัฐบาล

พ.ศ. 2551
• รัฐบาลประกาศให�วันเข�าพรรษาของ 
 ทุกป�เป�น “วันงดดื่มสุราแห�งชาติ”
• พ.ร.บ. ควบคุมการบร�โภคเคร�่องดื่ม   
 แอลกอฮอล� 2551 ฉบับแรกของไทย
• รณรงค� "ให�เหล�า = แช�ง"
• มาตรการโรงเร�ยนปลอดนํ้าอัดลม

พ.ศ. 2550
• สนับสนุนมติ ครม. เร�่องการจัดเรตติ�ง
 ว�ทยุโทรทัศน�
• สนับสนุนการจัดตั้งศูนย�ว�ชาการ
 ความปลอดภัยทาง ถนน (ศวปถ.)
• รณรงค� "จน เคร�ยด กินเหล�า”
• รณรงค� แค�ขยับ = ออกกําลังกาย
• รายงานผลประเมินการ ดําเนินงานครบรอบ
 5 ป� จาก WHO

พ.ศ. 2552
• สนับสนุนคลื่นว�ทยุเพ�่อเด็ก เยาวชน   
 และครอบครัว
• ร�เร��มความร�วมมือ สสส. กับ อปท.
 กว�า 400 แห�ง
• สนับสนุนการจัดตั้ง QuitLine 1600

พ.ศ. 2553
• ความร�วมมือ สสส. กับ WHO ด�าน
 การสร�างเสร�มสุขภาพเป�นครั้งแรก
• เร��มพัฒนากลไก “สภาผู�นําชุมชน”
• เร��มพัฒนาระบบฐานข�อมูลตําบล
 สุขภาวะ TCNAP และ กระบวนการว�จัย 
 ชุมชน RECAP
• สนับสนุนทศวรรษความปลอดภัย ทาง 
 ถนน (55 -63)

พ.ศ. 2554
• ประเมินผล 10 ป� สสส. “องค�กรแนวหน�า
 และต�นแบบการสร�างเสร�มสุขภาพของโลก”
• สนบัสนนุ “พ.ร.บ. กองทุนการออมแห�งชาติ”
• ผลักดัน “จังหวัดควบคุมยาสูบ”
• โครงการ “สวดมนต�ข�ามป�”
• สนับสนุนการจัดตั้งศูนย�ศึกษาป�ญหา  
 การพนัน (CGS) 
• ขยายผลสงกรานต�ปลอดเหล�าใน 44 จงัหวัด

พ.ศ. 2556
• สนับสนุนการพัฒนาฐานข�อมูล  
 กิจกรรมทางกายระดับประเทศ GPQA
• สนับสนุนโครงการโภชนาการ สมวัย  
 ผลกัดนัให�ข�น้ค�าอาหาร กลางวันสาํหรบั 
 โรงเร�ยน
• สนับสนุนการจัดตั้งศูนย�ว�จัยกิจกรรม 
 ทางกายเพ�่อสุขภาพ ( PARC) 
• ร�วมเป�นเจ�าภาพ IUHPE ครั้งที่ 21

พ.ศ. 2559
• เกิด พ.ร.บ. การป�องกันและแก�ไข  
 ป�ญญาการตั้งครรภ�ในวัยรุ�น 
• สนบัสนุนฐานข�อมลูกิจกรรมทางกาย  
 ของเด็กและเยาวชนไทยระดับประเทศ  
 (Report Card)
• ร�วมเป�นเจ�าภาพ ISPAH 2015
• เร��มดําเนินการจ�ตอาสาพลังแผ�นดิน

พ.ศ. 2560
• งาน 15 ป� สสส. การเดนิทางของความสขุ
• สสส. ร�วมดําเนินงานประชารัฐเพ�่อสังคม
• ร�วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร�   
 WHO Country Cooperation Strategy
 (WHO-CCS 2017 - 2021)
• ร�วมพัฒนาสัญลักษณ� “ทางเลือกสุขภาพ”
• พัฒนารูปแบบการทํางาน  “สุขภาวะคนได�บ�าน”
• ร�วมผลักดันให� เกิดธรรมนูญสุขภาพ 
 พระสงฆ�แห�งชาติ 2560

พ.ศ. 2561
• สนบัสนนุพฒันาข�อเสนอมาตรการทาง  
 ภาษใีนเคร�อ่งดืม่ทีม่สี�วนผสมของนํา้ตาล 
• WHO ยก สสส. เป�นต�นแบบกลไกสร�าง  
 เสร�มสุขภาพ เพ�อ่ป�องกันโรค NCDs ที ่  
 สามารถเป�นต�นแบบการ ทาํงานให�แก�  
 นานาประเทศ
• ประกวดนวัตกรรมสร�างเสร�มสขุภาพ   
 (ThaiHealth Inno Awards)
• ร�วมพัฒนามาตรฐานการจดังานว��งและ  
 คู�มือการจัดกิจกรรมงานว��ง 
• พัฒนาต�นแบบการสร�างเสร�มสุขภาวะ   
 คนไร�บ�านแบบครบวงจร

พ.ศ. 2562
• ชวี�ตดเีร��มทีเ่รา (Live Healthier)
• พฒันา ThaiHealth Academy
• ThaiHealth' s Watch
• ร�วมพฒันาตัวบ�งชี ้MIDL เร��มขบัเคลือ่น 
 ธนาคารเวลา (Time Bank)
• ส�งเสร�มนโยบายและมาตรการ Healthy  
 Meeting
• ร�วมสร�างกลไก CoFact

พ.ศ. 2564
• สสส. ครบรอบ 20 ป�
• รางวัล Nelson Mandela for Health  
 Promotion and Significant  
 Contribution to Health Promotion

พ.ศ. 2557
• ร�เร��มการพัฒนาสุขภาวะ ผู�ต�องขังหญิง
• เป�นเจ�าภาพจัดงานประชุมว�ชาการ
 เพศศึกษาระดับชาติครั้งแรก 
• ร�วมพัฒนานโยบายระดับชาติเพ�่อ 
 ป�องกันความพ�การแต�กําเนิด

พ.ศ. 2558
• ข�อตกลงความร�วมมือ สสส. WHO ครั้งที่ 2
• ข�อตกลงความร�วมมอื  สสส. WHO-SEARO
• สนับสนุนศูนย�เร�ยนรู�สุขภาวะ 4 ภาค

พ.ศ. 2555
• อาคารศูนย�เร�ยนรู�สุขภาวะ
• โครงการ “ว��งสู�ชีว�ตใหม� รณรงค�และ 
 เผยแพร� งานว�จัย “นํ้ามันทอดซํ้า
• ระบบว�เคราะห�ข�อมูลอุบัติเหตุ
 ทางถนน 3 ฐาน

Timeline 20 ป

พ.ศ. 2563
• ร�วมสนบัสนนุและพฒันาระบบส่ือสาร 
 ข�อมลูสขุภาพระดบัชาติ “ไทยรู�สู�โคว�ค” 
• สนบัสนนุการพัฒนารปูแบบการดแูล
 ผู�ป�วยโคว�ด-19 และผู� ได�รบัผลกระทบ
 ในมติิสงัคม
• สนบัสนนุการพัฒนาต�นแบบค�นหา
 ผู�ป�วยโคว�ด-19 เชงิรกุในชมุชน และ 
 หมู�บ�านจดัสรรในพ�น้ทีเ่ขตเมอืง
• สนบัสนนุการพัฒนาระบบ 
 Telemedicine เพ�อ่ใช�ในการสอบสวน
 โรคการติดตามอาการของผู�ป�วยโคว�ด-19

29

FR
O

N
TL

IN
ER

S



SPOTLIGHT

AROUND THE WORLD

ในทศวรรษต�อไป งานสุขภาวะต�องทันต�อสถานการณ�โลก และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สสส. ให�ความสําคัญกับประเด็น “มลพ�ษ 
ทางอากาศ” จัดเตร�ยมชุดความรู� ข�อเสนอ นโยบาย มาตรการ และ
แนวทางแก�ป�ญหามลพ�ษทางอากาศ ในรูปแบบ  “ร�างกฎหมาย 
อากาศเพ�่อสุขภาพ” รวมถึงพัฒนานโยบายสาธารณะในการ
จัดการป�ญหามลพ�ษทางอากาศจากฝุ�น PM 2.5 

นอกจากนี ้ สสส.ยังเดนิหน�าเร�อ่ง “Digitalization” ซ่ึงเป�นป�ญหาท่ี
กระทบต�อเดก็และเยาวชน เช�น ไซเบอร�บลูลี ่(Cyber Bully) ข�าวปลอม 
(Fake News)  รวบรวมข�อมลูองค�ความรู�ด�านสุขภาวะทัง้หมด จัดทํา 
“Precision Health Promotion” โดยเป�ดให�ประชาชนดาวน�โหลด
คู�มอืจากแอปพลเิคชัน่ หร�อคิวอาร�โค�ด เพ�อ่นาํไปใช�ประโยชน� เพ�อ่การ
มีสุขภาวะที่ดี นําระบบฐานข�อมูล  “บิ�กดาต�า” (Big Data) มาใช�ใน
การป�องกันดูแลสุขภาพ ให�เหมาะกับพฤติกรรมประชาชนแต�ละคน
สานต�อเร�อ่ง “ชวี�ตว�ถีใหม�” (New Normal) และการเฝ�าระวังการ      
แพร�ระบาดของเชือ้ไวรสัสายพนัธุ�ใหม� 2019 (โคว�ด-19)

สสส. พ�สจูน�คณุธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สสส. ได�รับการประเมินคุณธรรม ความโปร�งใส 
จร�ยธรรมและธรรมาภิบาล โดยสํานักงานคณะกรรมการป�องกัน
และปราบปรามการทจุร�ตแห�งชาติ (ปปช.) การประเมนิดงักล�าว เพ�อ่เป�น 
มาตรการการป�องกันทจุร�ต และเป�นกลไกในการสร�างความตระหนกัให�
หน�วยงานภาครฐั ผลการประเมินของสสส.อยู�ที ่ 91.56 คะแนน 
(ระดบั A) จากคะแนนสูงสุด 99.60 คะแนน สสส. อยู�ลาํดบัที ่3 จาก

ทั้งหมด 13 หน�วยงานภาครัฐ เป�นผลสะท�อนการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพและความโปร�งใสขององค�กรในระดับสูงมาก ขณะที่ 
ระดับผลการ ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล สสส. ได�คะแนน
เฉล่ีย 9.29 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซ่ึงสูงข�้นจากป� 
พ.ศ. 2559 ที่ได� 8.78 คะแนน

“ สสส. ตองการสรางระบบใหประชาชนวางใจและเชื่อถือ  ซึ่ง
การดําเนินงานนับจากวันแรกของการจัดตั้ง สสส. จนกระทัง่
ถงึวนันี ้สสส. มัน่ใจวาเรามีความซือ่สัตยสุจร�ต โปรงใส ภายใต
หลักธรรมาภบิาล หลาย ๆ ครัง้ท่ีองคกรตองฝามรสมุ ฝาว�กฤติ  
เราก็นํามาปรับใช เพ�่อใหการดําเนินงานมีการตรวจสอบที่
เข มขน เพ�่อใหสังคมยอมรับและไววางใจสสส.มากข�้น 
ดานคณะกรรมการประเมินผลสสส. ไดกําหนดตัวชี้วัดของ 
ธรรมาภบิาลในทกุขัน้ตอน ตัง้แตการวางแผนอนมัุตโิครงการ 
การประเมินผล ตรวจสอบทุกปอยางจร�งจงั  และสามารถยืนยัน 
ในทกุมาตรวดัวา เราทําทุกอยางโปรงใสโดยมปีระสิทธภิาพ ” 

ดร.สุปร�ดา อดุลยานนท� 
ผู�จัดการกองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ (สสส.) 

สสส. กับบทบาทในเวทีนานาชาติ 
ตลอดระยะเวลาที่ผ�านมา สสส. มีโอกาสได�แลกเปลี่ยนเร�ยนรู�กับ
ผู�นาํองค�กรและหน�วยงานจากหลากหลายประเทศ ให�การต�อนรบั
คณะดูงานจาก 67 ประเทศ รวม 2,514 คน ที่ได�นํารูปแบบการ
ดําเนินงานของสสส. ไปปรับใช� ให�เหมาะสมกับบร�บทของแต�ละ
ประเทศ สสส.เป�นผู �นําการเผยแพร�ประสิทธิภาพของกลไก
นวตักรรม การเง�นการคลงั เพ�อ่สร�างเสร�มสขุภาพ  การช�วยเหลอื
ทางว�ชาการแก�กลุ �มประเทศรายได�ปานกลางถึงรายได�น�อย 
(Lower-Middle-Income-Countries: LMICs) ในการจัดต้ัง
กองทุนสร�างเสร�มสุขภาพ เช�น มองโกเลีย มาเลเซีย เกาหลีใต� 
เว�ยดนาม สปป.ลาว

องค�การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) 
ยกย�อง สสส.เป�นต�นแบบหน�วยงานสร�างเสร�มสุขภาพระดับโลก 
พร�อมชืน่ชมการดาํเนนิงานสร�างเสร�มสขุภาพทีป่ระสบความสําเร็จ 
ในการร�วมงานขับเคล่ือนกับทุกภาคส�วนได�อย�างดี ไม�ติดอยู�กับ    
ข�อจาํกัดโครงสร�างงานด�านสขุภาพเดมิ  และรบัมอืกับความ ท�าทาย
ด�านนโยบายทีห่ลากหลายได�เป�นอย�างดี
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ในดชันโีลกของสหประชาชาติ (United Nations) ประเทศไทยมีผล
การดําเนินงานการจัดการป�ญหาโรค NCDs เป�นอันดับ 1 ใน
อาเซียน และเป�นอันดับ 3 ของโลก ร�วมกับประเทศฟ�นแลนด�และ 
ประเทศนอร�เวย� คณะทํางานด�านการจัดการโรค NCDs ของ
สหประชาชาติ (UN Task Force on NCDs) ได�สนับสนุนให�
ประเทศไทยคงและขยายการใช�ภาษเีฉพาะจากสนิค�าทาํลายสขุภาพ
เพ�อ่การสร�างเสร�มสขุภาพและป�องกันโรค NCDs และให�ไทยเป�น
ศูนย�กลางการเร�ยนรู�นวัตกรรมการสร�างเสร�มสุขภาพในกลุ�ม
ประเทศรายได�น�อยและปานกลาง

ในเวทีประชุมนานาชาติว�าด�วยการส�งเสร�มกิจกรรมทางกายและ  
สขุภาพ (International Society for Physical Activity and Health: 
ISPAH) เมือ่ป� พ.ศ. 2559 สสส. ได�รบัเกียรติให�เป�นเจ�าภาพร�วมจดั
ประชุมนานาชาติด�านการส�งเสร�มกิจกรรมทางกายและสุขภาพ
ครั้งที่ 6 และผลจากการประชุมนํามาสู�การประกาศ “ปฏิญญา 
กรงุเทพว�าด�วยการมกิีจกรรมทางกาย” นับเป�นปฏญิญาฉบับแรก
ของโลก ที่มีกรอบแนวทางปฏิบัติเพ�่อส�งเสร�มกิจกรรมทางกาย 
สสส.นาํปฏญิญามาเป�นกรอบการจดัทาํร�างแผนยุทธศาสตร� ส�ง
เสร�มกิจกรรมทางกายแห�งชาติ      พร�อมท้ังผลกัดนัมติการพฒันา
แผนปฏบิติัการส�งเสร�มกิจกรรมทางกายระดบัโลก (Global Action 
Plan on Physical Activity) ในการประชุมคณะกรรมการบร�หาร
องค�การอนามยัโลกคร้ังท่ี 140 ป� พ.ศ. 2560 
 
องค�การอนามัยโลกชื่นชม สสส. ในการส�งเสร�มให�เกิดกิจกรรม    
ทางกายสําหรับประชาชนไทย และขบัเคลือ่นให�มีการยกระดบัการ
ทาํงานทัง้ในภูมภิาคและเวทีโลก  สามารถนาํเป�าหมายการพฒันา 
ท่ียัง่ยืนเป�าหมายที ่  3   มาปฏิบติัอย�างเป�นรปูธรรม ผ�านการเชือ่มโยง
เร�่องการส�งเสร�มกิจกรรมทางกายได�มากข�้น 

ในป� พ.ศ. 2561 หลงัจากการประกาศ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ�
ยาสบู พ.ศ. 2560 เร�อ่งหลกัเกณฑ� ว�ธกีาร และเง�อ่นไขเก่ียวกับหบีห�อ
ผลติภัณฑ�ยาสบู และผลิตภณัฑ�ยาสูบประเภทบหุร�ซิ่กาแรต พ.ศ. 
2561 หร�อประกาศซองบหุร�แ่บบเร�ยบ ซึง่ทาํให�ประเทศไทย ดาํเนนิการ
สาํเรจ็เป�นชาติแรกในเอเชยี และเป�นประเทศที ่11 ของโลก  

          ผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเร�่อง
สุขภาพของประชาชนกลุมใหญในสังคม 
ถาเราทําสาํเรจ็ในแตละเร�อ่ง แตละข้ันบันได  
ผลกระทบจะไปสู คนวงกวาง และเกิด
ประโยชนกับผูคนจํานวนมาก ในชัยชนะ 
เล็ก ๆ  ของแตละกาวเปนเคร�่องมือกระตุน 
การทํางาน  และสาํหรบัคนทํางานขับเคลือ่น
สขุภาพเองก็มีปตใินงานท่ีไดทํา และสรางแรง
กระเพ�่อมตอสังคม หากเราปกหลักเร�่อง
นโยบายสําเร็จก็จะเกิดผลดีกับสังคมวง
กวาง  การบรรลคุวามฝน ความตัง้ใจทีละ  
กาวเล็ก ๆ มันคือแรงกระตุนให ไปสูฝนที่
ใหญข�น้ และเปนแรงบันดาลใจใหผมทํางาน
จนถึงทุกวันนี้
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ตําแหน�ง ผู�จัดการกองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ

ป�ที่รับตําแหน�ง พ.ศ. 2559
  

ประสบการณ�ด�านการบร�หาร

พ.ศ. 2559-ป�จจ�บัน ผู�จัดการกองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ 

พ.ศ. 2550-2558  รองผู�จัดการกองทุน สสส.

พ.ศ. 2546-2556   ผู�อํานวยการสํานักสนับสนุนการควบคุมป�จจัย
 เสี่ยงหลัก สสส.

พ.ศ. 2540-2542   รองคณบดีฝ�ายบร�หาร คณะทันตแพทยศาสตร�
 มหาว�ทยาลัยขอนแก�น

ดร.สุปร�ดามองว�า การทํางานด�านการส�งเสร�มสุขภาพ เป�นโจทย�ที่ 
“ท�าทาย” เนื่องจากคําว�า “สุขภาพ” ในทศวรรษนี้ ไม�ใช�เพ�ยงการ รักษา
เมือ่ถึงคราวเจบ็ป�วย แต�การดแูลป�องกันไม�ให�เจบ็ป�วยเป�นเร�อ่งท่ีสาํคัญ 
จับต�องได� ขับเคลื่อนได� 

“การลงมือทํางานสรางเสร�มสุขภาพ จําเปนตองใชว�ทยาการ
มากกวาการแพทย โดยเฉพาะภาคสวนตาง ๆ ที่เขามารวมเปน 
‘หุนสวนหร�อเจาของสุขภาพ’ เร�่องที่ขับเคลื่อนจึงนอกเหนือจาก  
ว�ทยาการเร�่องการแพทย การสาธารณสุข แตครอบคลุมถึงเร�่อง
ว�ศวกรรม เร�่องผังเมือง  เร�่องการส่ือสารนิเทศศาสตร เปนตน    
ตองอาศัยบุคลากรที่มีองคความรูตาง ๆ มารวมมือกัน เพ�่อเกิด
มาตรการที่ลงตัวกับสังคม ในบางประเด็นของการขับเคลื่อนงาน
สุขภาพจําเปนตองอาศัยหลายภาคสวนชวยขับเคลื่อน  เชนเร�่อง 
คานิยม คุณคาในสังคม จาร�ตประเพณี จ�ดนี้เองเปนสิ�งที่ผมสนใจ
ทํางานดานสรางเสร�มสุขภาพ โดยการชวนคนหลาย ภาคสวนใหมา
เปนเจาของการสรางสุขภาพเหลานี้” 

ผู�จัดการ สสส. คนป�จจ�บันมองว�า ความท�าทายสําคัญของการ    
ขบัเคลือ่นงานด�านสขุภาวะ คอื การชวนคิดเร�อ่งสขุภาพที่ไม�ต�องฝาก
ชีว�ตไว�กับบุคลาการทางการแพทย� แต�ข�้นอยู�กับการใช�ชีว�ตของเรา    
ทุกคน การจะขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะให�สําเร็จ จ�งต�องร�วมมือกับ
องค�กรภาครัฐ เอกชน สังคม ชุมชน และบุคลากรมากมาย

ดร.สุปร�ดา อดุลยานนท�
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            ภาครฐัตองเขาใจมากข�น้วา อํานาจ
ท่ีใชมีท้ังทางบวกและทางลบ ในการท่ี
สุขภาพจะดีหร�อไมดีตองคํานึงท้ังเร�่อง
ออกกฎหมาย ข�้นภาษี ลดภาษี ซึ่งลวนมี
ผลท้ังสิ�น ขณะเดียวกันกฎหมายไมได     
เกิดข�น้จากการตราข�้นเพ�ยงอยางเดียว 
ตองไดรับการสนับสนุนจากภาคสวน   
อื่น ๆ เพ�่อใหกฎหมายนั้นมีชีว�ต บังคับ
ใช ไดจร�ง ในทางกลับกันผูท่ีขับเคลื่อน
สงัคม และทาํให ผูกําหนดนโยบายไดเห็น
ก็มีความสําคัญ ทัง้หมดนีเ้ราใชฐานว�ชา 
การความรู  มากกวาจะใชความเห็น 
จากการทดลองถกูผิด และเร�ยนรูจากโลก 
จากสงัคมอืน่ ๆ นับเปนความทาทายท่ีไม
ธรรมดาและไมใชเร�่องที่เคยทําปกติ ผูที่
เขามารวมขบวนการสรางเสร�มสขุภาพ 
ไดทาทายตัวเองกันมารวม 20 ป ซึ่งเรา
พ�สจูนใหเหน็แลววา การขับเคลือ่นเร�อ่ง
ใหญ ๆ ในสังคมเราสามารถทําได

ขอความจากผูจัดการ สสส.ถึงคนทํางาน NCDs รุนตอไป

“ความทาทายของปญหาจาก NCDs ยังใหญหลวง และกระทบผูคนอยางกวางขวาง ปญหานีจ้ะเอาไมอยู ถาไมไดความรวมมือจาก

หลายภาคสวน หลายว�ทยาการ อยางที่ สสส.และภาคีเคร�อขายรวมดําเนินงานในชวง 20 ปที่ผานมา ความรวมมือเหลานี้ยัง

คงตองสานตอ และปรับตัวใหทันกับสภาวะโรคภัยที่เคลื่อนไหวไป เมื่อบร�บทของปญหาไมไดอยูในบร�บทเดิม ว�ถีชีว�ตผูคนรวม

ถึงสิ�งแวดลอมไมไดอยูนิ�ง เราตองเทาทันพลวตัทีเ่คล่ือนไป และปรบัมาตรการใหเหมาะสม อยากชวนทุกภาคสวนมาสานพลัง 

ตามบร�บทของปญหาใหม ๆ ใหทัน และชวยกันลดปญหา NCDs ที่เปนโจทยใหญของประเทศและของโลก”
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มูลนิธิรณรงค�เพ�่อการไม�สูบบุหร�่

36/2 ซอยประดิพัทธ� 10 ถนนประดิพัทธ�
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
0-2278-1828 
info@ashthailand.or.th
www.ashthailand.or.th

พันธกิจหลักขององค�กร

AT
 A

 G
LA

N
C

E

มูลนิธิรณรงค�เพ�่อการไม�สูบบุหร�่ มีเป�าหมายสําคัญให�
ประเทศไทยก�าวสู�สังคมปลอดบหุร� ่ผ�านการให�ข�อมูลเก่ียว
กับพ�ษภัยของบุหร�่ต�อสังคม เพ�่อลดจํานวนนักสูบหน�า
ใหม� โดยเฉพาะเยาวชนที่เป�นกลุ�มเป�าหมายสําคัญของ
บร�ษัทยาสูบ  พร�อมทํางานเชิงรุกร�วมกับเคร�อข�ายภาค
รัฐ ประชาสังคม  และนักว�ชาการ เพ�่อผลักดันให�รฐับาล
ขบัเคล่ือนนโยบาย และกฏหมายควบคุมผลติภณัฑ�  ยาสูบ
อย�างเบ็ดเสร็จ  เป�าหมายหลักที่สําคัญอีกประการหนึง่
คือ การเป�ดโปงธุรกิจยาสูบ เพ�อ่ให�คนท่ัวไปได�ตระหนักรู�
ถึงยุทธว�ธีการตลาดที่ชักชวนให�นักสูบหน�าใหม�เชือ่ว�า 
ผลิตภัณฑ�ยาสูบรูปแบบใหม� ๆ ปลอดภัยกับสุขภาพ
มากกว�า บหุร�แ่บบเดมิ และตัดสนิใจหนัมาทดลองสบูบหุร�่

TEXT / PIC
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พ.ศ. 2528
ก�อตั้งโครงการรณรงค�เพ�่อการไม�สูบบุหร�่

พ.ศ. 2529
เป�ดตัวโครงการรณรงค� “เขตปลอดบุหร�่” และจัดทําสไลด�ชุด “คนกับบุหร�่” โดยได�รับทุน
สนับสนุนจากสโมสรโรตาร�่ดุสิต ผลงานสองชิ�นแรกนี้ได�ความสนใจและเป�นที่รู�จักอย�าง 
แพร�หลาย 

พ.ศ. 2530
จดังานว��งรณรงค�ให�ตระหนักถึงพ�ษภัยบุหร�จ่ากทกุภาคของ
ประเทศมุ�งสู�กรุงเทพมหานคร  พร�อมแสดงประชามติเห็น   
ด�วยกับการสร�างสงัคมปลอดบหุร� ่สามารถรวบรวมรายชือ่ 
ได�มากถึง 5.9 ล�านคนและส�งมอบให� ฯพณฯ ชวน หลีกภัย 
ประธานสภาผู�แทนราษฎรในขณะนัน้ เพ�อ่ผลกัดนัให�มกีฎหมาย 
ควบคุมการสูบบหุร�แ่ละกฎหมายทีใ่ห�ความคุ�มครองสขุภาพ
คนส�วนรวมจากควันบุหร�่ ในขณะนั้น ประเทศไทยยังไม�มี
กฎหมายในเร�่องดังกล�าว มีเพ�ยงข�อบัญญัติห�ามสูบบุหร�่ใน
โรงภาพยนตร�และรถโดยสารประจําทางเท�านั้น

พ.ศ. 2535
ประเทศไทยมี “พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ�ยาสูบ” และ
“พ.ร.บ. คุ�มครองสุขภาพของผู� ไม�สูบบุหร�่” ในช�วงรัฐบาล 
ของ ฯพณฯ อานันท� ป�นยารชุน นายกรัฐมนตร�

พ.ศ. 2532
สหรัฐอเมร�กากดดันรัฐบาลไทยให�อนุญาตนําเข�าบุหร�่จากต�างประเทศมาจําหน�ายได� 
นับเป�นจ�ดเปลี่ยน เกิดกระแสการรณรงค�ไม�สูบบุหร�่อย�างกว�างขวาง 

พ.ศ. 2540
โครงการรณรงค�เพ�่อการไม�สูบบุหร�่ตัดสินใจแยกออกจาก “มูลนิธิหมอชาวบ�าน” เพ�่อเติบโตสู�การเป�น 
“มูลนิธิรณรงค�เพ�่อการไม�สูบบุหร�่” อย�างเต็มตัว  เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2540 และทําการรณรงค�  
ต�อต�านธุรกิจยาสูบอย�างต�อเนื่องจนถึงป�จจ�บัน
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ผลงานโดดเดนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบปองกันและควบคมุ
โรคไมติดตอ ตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน

กฎหมายควบคุมบุหร�่และยาสูบ

การทาํงานของมลูนธิิฯ มายาวนานกว�า 20 ป�  สร�างผลงานเชงิประจกัษ� 
และแรงกระเพ�่อมในสังคมมากมาย โดยเฉพาะการผลักดันเชิง
นโยบายทีท่าํให�รฐับาลออกกฎเกณฑ�ระเบียบข�อบังคบั  การห�ามสบู
บหุร�ใ่นพ�น้ทีส่าธารณะ ร�านอาหาร  ผบับาร�  เป�นต�น   เป�นความก�าวหน�า
ทางกฏหมายทีอ่อกมา เพ�อ่ควบคุมผลติภัณฑ�ยาสบูในประเทศช�วง       
ป� พ.ศ. 2529-2533
  
การทาํงานในช�วงแรกของมลูนิธฯิ มุ�งเน�นไปยังการรณรงค�คดัค�าน
การขยายการผลิตของโรงงานยาสูบ เพราะการเพ��มปร�มาณการ
ผลติของบหุร�จ่ะทาํให�ผู�สูบหน�าใหม�เข�าถงึบุหร�่ได�ง�ายมากข�น้ อย�างไร 
ก็ตาม ผลงานที่สร�างการรณรงค�ดังกล�าว ประสบผลสําเร็จเป�น      
อย�างดี ผลงานที่สําคัญอีกชิ�นหนึ่งคือ การผลักดันให�รัฐบาลข�้น 
ภาษีบหุร�ต้ั่งแต� พ.ศ. 2530 เป�นต�นมา เนือ่งจากมงีานว�จยัหลายชิ�น
แสดงให�เห็นว�า  การเพ��มราคาขายบุหร�่ให�สูงข�้นอย�างสมํ่าเสมอและ
เหมาะสม ตามสภาวะเง�นเฟ�อ โดยการข�น้ภาษบุีหร� ่จะมผีลเก่ียวเนือ่ง
ให�วัยรุ�นที่จะเร��มเข�ามาสูบบุหร�่ มีจํานวนน�อยลง เพราะวัยรุ�นเป�น  
กลุ�มคนที่ยังไม�มีรายได�เป�นของตัวเอง

จัดระบบกลไกภาษี

กลไกระบบภาษีคือ หัวใจสําคัญในการรับมือกับอุตสาหกรรมบุหร�่ 
เมือ่บหุร�ร่าคาแพงข�น้ นกัสบูหน�าใหม�ทีเ่ป�นเดก็และเยาวชนจะเข�าถึง
บหุร�ไ่ด�น�อยลง จาํนวนนักสูบท่ีลดลงย�อมทาํให�ลดการเกิดโรค NCDs   
ทีม่สีาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการสบูบหุร�ล่ดน�อยลงด�วยเช�นกัน

ล�าสดุรฐับาลกําหนดอตัราภาษีสรรพสามติ (ฉบบัที ่17) พ.ศ. 2564 
ปรบัข�น้อัตราภาษีบหุร� ่ มผีลบงัคับใช�ต้ังแต�วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
โดยจัดเก็บภาษีตามปร�มาณจาก 1.20 บาทต�อมวน เป�น 1.25 บาท
ต�อมวน อย�างไรก็ตาม การเก็บภาษตีามมลูค�ายังคงเป�นสองอตัรา
เช�นเดิม คือเก็บ 20% ของราคาขายปลีกซองละไม�เกิน 60 บาท และ 
40% สําหรับราคาขายปลีก 60 บาทข�้นไป เพ��มเป�นเก็บ 25% ของ
ราคาขายปลีกซองละไม�เกิน 72 บาท และเก็บ 42% สําหรับราคาขาย
ปลีกที่เกิน 72 บาท  โครงสร�างภาษีบุหร�่ใหม� จะทําให�ราคาขายปลีก
บุหร�่เพ��มข�้นซองละ 6-8 บาท

สร�างค�านิยมสังคมปลอดบุหร�่ในระดับประเทศและนานาชาติ

การต�อสู�เพ�่อให�เกิดค�านิยมใหม�ของสังคมปลอดบุหร�่ ไม�สามารถ    
เกิดข�น้ได�เพ�ยงแค�ชัว่ข�ามคืน ต�องทาํงานต�อสู�อย�างอดทน ต�อเนือ่งและ
ยาวนาน  ในการเปลี่ยนค�านิยมเดิม ที่มองเห็นการสูบบุหร�่เป�นเร�่อง
ปรกติธรรมดา และต�อสู�กับอุตสาหกรรมสินค�าที่เปร�ยบเสมือน          
สารเสพติดทีถู่กต�องตามกฎหมายอกีด�วย การให�ความรู� ความเข�าใจ
เพ�่อสร�างความตระหนักรู�กับสังคม ในการปฏิเสธการสูบบุหร�่  เมื่อ
ประชาชนมคีวามรู� ความเข�าใจอย�างมากพอทีจ่ะปฎเิสธการสบูบหุร�่
ในสภาวะท่ีถูกควบคุมอย�างสูงสุด นํามาสู�ผลลัพธ�เชิงปฏิบัติ เช�น    
การออกกฏหมายควบคุม การข�้นภาษี และเพ��มพ�้นที่สาธารณะ
ปลอดบุหร�่ต�าง ๆ ในป�จจ�บัน

การทํางานของมูลนิธิฯ มีส�วนผลักดันให�เกิดสังคมปลอดบุหร�่       
สร�างเคร�อข�ายทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค  แบ�งป�นประสบการณ� 
ในการทํางานให�กับหลายประเทศทํางานในทิศทางเดียวกัน 

ในเวทีระดับโลกองค�การอนามัยโลก (World Health Organization) 
อ�างอิงถึงการทํางานของมูลนิธิฯ เพ�่อเป�นกรณีศึกษาความสําเร็จ
การรณรงค�เพ�อ่การไม�สบูบหุร�ใ่นประเทศกาํลังพัฒนาอยู�บ�อยคร้ัง 
เป�ดโปงกลยุทธการตลาดของธุรกิจยาสบูกับกลุ�มนกัสูบหน�าใหม�วัย
รุ�นและเยาวชน ผลงานทีโ่ดดเด�นอกีอย�างหนึง่คือ ภาพคําเตอืนบน 
ซองบุหร�่ ซึ่งไทยเป�นประเทศแรกในกลุ�มประเทศกําลังพัฒนา และ 
อันดับที่ 4 ของโลกในการทําเร�่องดังกล�าว 

สร�างเคร�อข�ายผลักดันนโยบายสาธารณะ
 
ตลอด 50 ป� ที่ต�องปรับเปลี่ยนว�ธีการทํางานให�เท�าทันกับบร�ษัท    
ยาสูบยักษ�ใหญ�ระดับโลก ที่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ�และผลิตภัณฑ�            
เพ�่อตอบสนองลูกค�าหน�าใหม�มาอย�างต�อเนื่อง สิ�งหนึ่งที่ไม�เคย    
เปลีย่น คืออดุมการณ� เพ�อ่ผลกัดนันโยบายสาธารณะ ศาสตราจารย�  
เกัียรตคุิณ นายแพทย�ประกิต  ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิฯ กล�าวว�า 
ตนทาํงานต้ังแต�ยังไม�มงีบประมาณ และต�องหาเง�นช�วยเหลือสนบัสนนุ 
เพ�่อดําเนินโครงการต�าง ๆ  มานานถึง 17 ป� ต�อมา เมื่อมี สสส.        
จ�งได�รบังบประมาณสนบัสนนุในป� พ.ศ. 2546  จ�งเร��มขยายเคร�อข�าย
ไปยังศิลป�น ดาราและสื่อมวลชน ที่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนค�านิยม
สงัคม เพ�่อร�วมกันผลักดันนโยบายสาธารณะ  เป�ดโปงธุรกิจยาสูบ  
และเคร�อข�าย เพ�อ่กระตุ�นให�หน�วยงานทีเ่ก่ียวข�องปฎิบติัตามกฎหมาย 
ที่ออกไป พร�อมขยายผลไปสู�การลดภาระโรค NCDs 
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มุมมองเร�่องโอกาสและความทาทายตองานควบคุมโรค NCDs 

ธุรกิจยาสูบเป�นธุรกิจที่ทําเง�นได�อย�างมหาศาล และมีรายได�อย�างต�อเนื่อง 
ทุกป� มีเพ�ยง 3 ใน 10 รายเท�านั้นที่สามารถเลิกบุหร�่ได�อย�างเด็ดขาด บร�ษัท
ยาสบู พัฒนาสนิค�า และการตลาดเพ�อ่ดงึลกูค�าหน�าใหม�ให�มากข�น้ตลอดเวลา
เดก็และเยาวชน คือกลุ�มเป�าหมายสาํคญัของผลติภณัฑ�ยาสบูรปูแบบใหม� ๆ 
โดยเฉพาะบุหร�่ไฟฟ�า 

งานว�จัยหลายชิ�นชี้ให�เห็นว�า บุหร�่ไฟฟ�าไม�ได�เป�นตัวช�วยในการเลิกบุหร�่     
แต�เป�นการเป�ดช�องทางให�นักสูบหน�าใหม� เข�ามาทดลองสูบมากกว�าบุหร�่
ธรรมดาถึง  4 เท�า และเกินคร�่งอยากจะเลิกแต�ทําไม�ได�   

บุหร�่ไฟฟ�าก�อให�เกิดสารเคมี และสารก�อมะเร็งที่เป�นอันตรายต�อร�างกาย 
มนุษย�   และมีการตรวจพบสารไม�บร�สุทธิ์ ซึ่งอาจเป�นอันตรายต�อร�างกาย 
มนุษย� เป�นป�ญหากับกลไกการควบคุมยาสูบของประเทศในอนาคต 

จ�ดยืนของมูลนิธิฯ คือ ไม�ให�เด็กที่ไม�สูบบุหร�่มาสูบบุหร�่ โดยทํางานกับภาคี 
เคร�อข�ายให�ความรู�กับกลุ�มเป�าหมาย คือ เยาวชนให�ได�มากที่สุด พร�อมทั้ง   
เป�ดโปงเคร�อข�ายบุหร�่ไฟฟ�าว�า สร�างโอกาสการได�รับสารนิโคตินมากกว�า 
บุหร�่ทั่วไปเพราะสูบได�ต�อเนื่อง   

ในป� พ.ศ. 2557 มีการเสนอให�รัฐบาลออกประกาศการห�ามใช�ผลิตภัณฑ�
ดังกล�าว โดยอ�างถึงป�ญหาที่พบในต�างประเทศคือ การพัฒนาบุหร�่ไฟฟ�า
เพ�่อวัตถุประสงค�ให�คนที่สูบบุหร�่ใบยาสูบหันมาสูบบุหร�่ไฟฟ�าแทน  แต�สิ�งที่
เกิดข�้นจร�งคือ  บุหร�่ไฟฟ�าสร�างนักสูบหน�าใหม�มากกว�าการสูบบุหร�่แบบ
ธรรมดา ถึงข�้นที่สํานักงานอาหารและยาของสหรัฐอเมร�กา  ( U.S. FDA) 
สั่งห�ามการจําหน�ายบุหร�่ไฟฟ�ากว�า 5 ล�านชิ�น 

การสํารวจโดย U.S. FDA เมื่อป� พ.ศ. 2563 พบว�า 80% ของนักเร�ยน 
มัธยมปลาย และ  70% ของนักเร�ยนมัธยมต�นสูบบุหร�่ไฟฟ�าชนิดปรุงแต�งรส   

แม�ว�าประเทศไทยยังไม�มขี�อมลูทีช่ดัเจนเกีย่วกับจาํนวนประชากรทีห่นัมาสบู
บุหร�่ไฟฟ�า  แต�เห็นชัดว�า สถานการณ�ของบุหร�่ไฟฟ�าทั่วโลก จัดเป�นว�กฤติ
โลกทางด�านสาธารณสุข ศูนย�ควบคุมและป�องกันโรคของสหรัฐอเมร�กา 
(CDC) ประกาศเตือนให�หยดุสบูบหุร�่ไฟฟ�าทกุชนดิ หลงัพบผู�เสยีชวี�ต 48 คน 
และป�วยด�วยอาการปอดอักเสบรุนแรง จากการสูบบุหร�่ไฟฟ�า 2,291 คน
 
ป�จจ�บนัการนาํเข�าหร�อจาํหน�ายบหุร�ไ่ฟฟ�าในประเทศไทยยังถือว�าผดิกฎหมาย
ทั้ง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ�ยาสูบ พ.ร.บ.ยา และ พ.ร.บ.ศุลกากร
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            ผมอยากบอกวัยรุนวา … 
การทดลองบุหร�เ่ปนการตดัสนิใจ        
ที่สําคัญที่สุดดานสุขภาพ 70% 
เลิกบุหร�่ไมได  นักสูบ 10  ลานคนใน
บานเรา มี  7   ลานคน  ท่ีอยากเลกิสูบ 
แตทําไมไดทัง้ ๆ ทีใ่นบุหร�มี่สารเคมี 
กวา 7,000 ชนดิ  เปนสารกอมะเรง็ 
70  ชนิด ธุรกิจยาสูบเปนธุรกิจทีทํ่า
กําไรมหาศาล คนสูบบุหร�่ ไมตาง
อะไรจากการสงสวยใหบร�ษทัผูผลิต
ไปตลอดชีว�ต

ศาสตรจารยเกียรติคุณ
นายแพทยประกิต วาทีสาธกกิจ
เลขาธิการมูลนิธิรณรงคเพ�่อการไมสูบบุหร�่
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แนวทางการทํางานเพ�่อลดปญหาบุหร�่และ NCDs เพ�่อบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

ป�จจ�บันประเทศไทยมีตัวเลขคนสูบบุหร�่อยู�ที่ประมาณ 10 ล�านคน มีผู�เสีย
ชีว�ตจากป�จจัยที่เก่ียวข�องกับการสูบบุหร�่ป�ละ 60,000 คน และสามารถ
เลิกสูบบุหร�่ได�ป�ละ 100,000 คน สถิติดังกล�าวทําให�ประเทศไทยอยู�ใน
ลาํดบัที ่3 ของประเทศในอาเซยีนทีม่อีตัราการสบูบหุร�ต่ํ่า รองจากสงิคโปร�
และบรูไน

มาตราการทางภาษีเป�นเคร�่องมือสําคัญท่ีจะสามารถลดภาระของระบบ
สาธารณะสุขไทยในการรักษาผู�ป�วยโรคไม�ติดต�อเร�อ้รัง ซ่ึงมสีาเหตุมาจาก
การสูบบหุร� ่นบัเป�นผลงานท่ีสําคญัส�งผลต�อการขบัเคล่ือนและพัฒนาระบบ
ป�องกันและควบคุมโรคไม�ติดต�ออย�างมีนัยสําคัญ

สาํหรับงานมลูนิธิจะต�องสานต�อ คอืการเร�งสร�างเคร�อข�ายทีม่คีวามเข�มแขง็
และมปีระสิทธิภาพในกลุ�มคนรุ�นใหม� มลูนธิิเร��มลงมอืทาํตัง้แต�ป� พ.ศ. 2548 
เป�นต�นมา โดยสร�างเคร�อข�ายไปยงับคุลากรทางการแพทย� ให�ทนุในการทาํงาน
ผ�านสมาพันธ�ว�ชาชพีด�านสขุภาพเพ�อ่ขบัเคลือ่นและมบีทบาทในการรณรงค�
เก่ียวกับแผนงานยาสบู และการควบคมุโรคไม�ติดต�อ  และส�งเสร�มงานป�องกัน
สขุภาพระยะยาว ดงันัน้การสร�างแกนนาํเคร�อข�ายในกลุ�มนกัว�ชาการสถาบนั
การศึกษาคอืหนึง่ในแนวทางสานต�อการทํางานการรณรงค�เพ�อ่การไม�สบู
บุหร�่ให�เข็มแข็ง
 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ถือเป�นหัวใจสําคัญในการทํางานของมูลนิธิฯ เพ�่อให�
งานรณรงค�เพ�อ่การไม�สบูบหุร�ด่าํเนนิต�อไปอย�างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยืน 
แนวทางการทํางานของมูลนิธิฯ เป�นไปตามกรอบอนุสัญญาขององค�การ
อนามัยโลกว�าด�วยการควบคุมยาสูบ (World Health Organization 
Framework Convention on Tobacco Control)  เพ�่อให�ทุกภาคส�วนร�วม
ผลักดันให�รัฐบาลเร�งออกนโยบาย และกฎระเบียบต�าง ๆ ที่สอดคล�องกับ
กรอบอนุสัญญาดงักล�าว เพ�อ่ให�เกิดแนวทางในการลดโรคทีม่สีาเหตุหลัก
มาจากพฤติกรรมการสูบบุหร�่ และลดการเข�าถึงของนักสูบหน�าใหม�       เพ�่อ 
ให�ประเทศไทยเป�นสังคมปลอดบุหร�่อย�างแท�จร�ง
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ที่มา: มูลนิธิรณรงค�เพ�่อการไม�สูบบุหร�่

4 ประเด็นที่ผูบร�โภคเขาใจผิดเกี่ยวกับภัยบุหร�่ไฟฟา

 • ไอนํ้าที่เกิดข�้นจากบุหร�่ไฟฟ�าสูงถึง   300 องศาเซลเซียส  ความร�อนนี้จะเข�าไปเผาทําลายเซลล�เยื่อบุการหายใจ เซลล�เย่ือบุ
หลอดลม และเซลล�เยื่อบุผนังถุงลม ทําให�ปอดแต�ละข�างที่มีถุงลม 2-4 ล�านอันฉีกขาด ทําให�เกิดโรคถุงลมโป�งพอง

 • การศึกษาพบว�า ผู� ใช�บุหร�่ไฟฟ�ามีอัตราการเลิกบุหร�่เพ�ยง 5-9% เท�านั้น

 • บุหร�่ไฟฟ�านอกจากมีนิโคตินที่มีอานุภาพการเสพติดสูงกว�าเฮโรอีนแล�ว  ยังมีโลหะหนัก เช�น นิเกิล โครเมียมที่มีพ�ษต�อปอด 
แคดเมียมที่มีพ�ษ ต�อไต และสารก�อมะเร็ง เบนซีน อะเซตตัลดีไฮด�

 • การศึกษาสถานการณ�การแพร�กระจายผลิตภัณฑ�ยาสูบอิเล็กทรอนิกส�ในช�องทางการสื่อสารออนไลน� ช�วง ธ.ค. 2561 - พ.ค. 
2562 พบว�า ผู�ค�าบุหร�่ไฟฟ�าใช�สื่อออนไลน�และโซเชียล มีเดียทุกประเภทเพ�่อแพร�กระจายผลิตภัณฑ�  โดยพบมากที่สุด คือ เฟซบุ�ก 
รองลงมาคือ ไลน� เว็บไซต� อินสตาแกรม และทว�ตเตอร� รวมทุกสื่อ มีจํานวนมากถึง 357 ไอดีผลกระทบที่เกิดจากการเป�ดรับ        
โซเชียล มีเดียท่ีเผยแพร�บุหร�่ไฟฟ�า พบว�า เกิดความเชื่อผิดจากข�อมูล กลุ�มตัวอย�าง 34% เชื่อว�าบุหร�่ไฟฟ�าไม�เสพติด 32.2% 
เชื่อว�าบุหร�่ไฟฟ�าไม�ก�อมะเร็งปอด และ 39% เชื่อว�า การสูบบุหร�่ไฟฟ�า คือ การสูบควันไอนํ้าเท�านั้น ซึ่งเป�นความเชื่อที่ผิด
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ที่มา: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิเพ�่อการรณรงค�ไม�สูบบุหร�่ ศูนย�ว�จัยและจัดการความรู�เพ�่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

สถานการณบุหร�่ในประเทศไทย

เยาวชนไทย ประมาณ 30,000 คน 

กลายนักสูบหนาใหม/ป

คนไทย  50,710  คน เสียชีว�ตจาก

การโรคท่ีเก่ียวของกับพฤตกิรรมการ

สูบบุหร�่ 

คนไทย ปวยดวยโรคถุงลมโปงพอง 

11,890 คน/ป

คนไทย ปวยดวยโรคปอดพอง 

11,740 คน/ป

คนไทยปวยดวยโรคมะเร็ง

7,244 คน/ป

คนไทยปวยดวยโรคหวัใจและหลอด

เลือดสมอง 11,666 คน/ป

คนไทยปวยคนไทยปวยดวยโรค 

NCDs อื่น ๆ 8,164 คน/ป
ความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจ 

74,884 ลานบาท
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เคร�อข�ายคนไทยไร �พ�ง

เคร�อขายคนไทยไรพ�ง
ราชว�ทยาลัยอายุรแพทย�แห�งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป�   ชั้น 7 
2 ซอยศูนย�ว�จัย  ถนนเพชรบุร�ตัดใหม� 
บางกะป�  ห�วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
02-716-6744 ต�อ 25 
http: //www.raipoong.com

พันธกิจหลักของเคร�อข�ายคนไทยไร�พ�ง

AT
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ภารกิจหลักของเคร�อข�ายคนไทยไร�พ�ง คือการกําหนด
แนวทางและมาตรการส�งเสร�มและสนบัสนนุให�ประชาชน
มสุีขภาพด ีห�างไกลจากโรคอ�วน และโรค NCDs บนหลกั 
ว�ชาการที่ถูกต�องและทันสมัย นําไปสู�การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในชวี�ตประจาํวัน ท้ังด�านโภชนาการ  การออก       
กําลงักายและการจดัการอารมณ�อย�างถูกต�องเหมาะสม 
นอกจากนี้เคร�อข�ายฯ ยังทํางานเผยแพร�องค�ความรู�
เพ�่อกระตุ�นให�เกิดการปฏิบัติในสังคมวงกว�าง เข�าไป 
มี บทบาทเชงินโยบายเก่ียวข�องกับการสร�างเสร�มสุขภาพ 
และป�องกันโรค NCDs ในระดับท�องถิ�นและระดับชาติ

642 ล�านคน คาดการณ�ยอดผู�ป�วยโรคเบาหวาน ป�พ.ศ. 2583*

5 ล�านคน ผู�เสียชีว�ตจากโรคเบาหวานทั่วโลก 

4.8 ล�านคน ผู�ป�วยเบาหวานในประเทศไทย**

2 แสนคน สถติิยอดผู�ป�วยเบาหวานเฉล่ียเพ��มข�น้ทุกป�
 ของไทย

8,000 คน  ยอดเฉลี่ยผู�เสียชีว�ตด�วยโรคเบาหวานในไทย

อันดับ 2 จํานวนผู�หญิงไทยที่มีภาวะโรคอ�วน 
 เทียบกับประเทศอื่นในเอเชีย***

47.6 หมื่นล�าน ค�าใช�จ�ายในการรักษาโรคเบาหวานต�อป�ที่  
 ประเทศไทยต�องแบกรับ****
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ผลงานโดดเดนของเคร�อขายท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา     
ระบบปองกันและควบคุมโรค NCDs 

ตลอดระยะเวลา 15 ป�ที่ผ�านมา เคร�อข�ายคนไทยไร�พ�งได�

รวบรวมทีมแพทย�ผู�ทรงคุณวุฒิด�านว�ทยาศาสตร�การกีฬา

และโภชนาการ เป�นทีมว�ทยากรเผยแพร�ความรู� จัดกิจกรรม

สร�างเสร�มสุขภาพแก�ประชาชนกลุ�มเป�าหมาย ทั้งในระดับ

องค�กร โรงเร�ยน ชุมชน และครอบครัว ส�งเสร�มสุขภาพตั้งแต�

อยู�ในครรภ�มารดาจนถงึวยัเกษียณ เพ�่อขับเคลือ่น  “รวมพลงั 

ขยับกาย สร�างสังคมไทยไร�พ�ง” ผ�านกิจกรรมมากมาย เช�น 

แม�ลูกหุ�นด ีมหานครแห�งสขุภาพ รวมใจลดพ�งทัว่ไทย ถวายไท�

องค�ราชันย� 84 พรรษา

เคร�อข�ายฯ ทาํงานร�วมกับกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 

เผยแพร�แนวคิดการดูแลสุขภาพด�วยหลัก 3 อ. ประกอบด�วย 

อาหาร ออกกําลังกาย และอารมณ� สู�สังคมไทย พร�อมออก

หนังสือ คู�มือปฏิบัติการฝ�าว�กฤต พ�ชิตอ�วน พ�ชิตพ�ง เพ�่อให�

ความรู�ประชาชน ผ�านรายการโทรทัศน� นอกจากน้ียงัลงพ�น้ท่ี

สร�างความตระหนักรู� ในชุมชน ส�งเสร�มกิจกรรม ภารกิจลด 

นํ้าหนักภายใน 90 วัน ผลปรากฏว�า 90% ของอาสาสมัครที่มี

ป�ญหาอ�วนลงพ�งสามารถลดนํา้หนกัลงได�จร�ง  30 % เกิดการ

เปลีย่นแปลงด�านสขุภาพ นํา้หนกัลดลง 5-7% ของนํา้หนกัตวั

เร��มต�น ซ่ึงในทางการแพทย�ระบุว�า มผีลต�อการลดระดบันํา้ตาล

และไขมันในเลือด

เพ�่อให�เกิดความย่ังยืนกับระบบป�องกันสุขภาพ เคร�อข�าย        

คนไทยไร�พ�งยังพัฒนาแนวคิด Healthy Organization เพ�่อ

กระตุ�นให�องค�กรทั้งภาครัฐและเอกชน ดูแลสุขภาพประชาชน 

วัยทํางาน ที่มีโอกาสเสี่ยงเป�นคนอ�วนลงพ�ง และมีแนวโน�ม

เป�นโรคเบาหวานจากพฤติกรรมอนัเก่ียวเนือ่งจากการทาํงาน          

โดยเร��มขับเคลื่อนแนวทางการทํางานมาอย�างต�อเนื่อง ต้ังแต�  

ป� พ.ศ. 2560 จนถึงป�จจ�บัน
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ธันวาคม พ.ศ. 2549 
ประกาศเป�ดตัวเคร�อข�ายคนไทยไร�พ�งอย�างเป�นทางการ โดยความร�วมมอื 
ระหว�าง กระทรวงสาธารณสขุ  สมาคมว�ทยาศาสตร�การกีฬาแห�งประเทศไทย 
สมาคมโภชนาการแห�งประเทศไทย สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และ
สันทนาการแห�งประเทศไทย  ภายใต�การสนับสนุนของ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ (สสส.)

ธันวาคม พ.ศ. 2549 – เมษายน พ.ศ. 2550 
โครงการ “รวมพลคนอยากหุ�นดี” เผยแพร�แนวคิดการดูแลสุขภาพด�วย
หลัก 3 อ. คือ อาหาร ออกกําลังกาย และอารมณ� สู�สังคมไทย ร�วมกับ
กระทรวงสาธารณสุข  พร�อมออกหนังสือคู�มือปฏิบัติการ ฝ�าว�กฤติ           
พ�ชิตอ�วน พ�ชิตพ�ง

เมษายน พ.ศ. 2552
จดังานมหกรรม “ลงน้ํา  ลดพ�ง  ลดโลกร�อน” โดยม ีสมเดจ็พระเจ�าน�องนางเธอ  
เจ�าฟ�าจ�ฬาภรณวลัยลักษณ� อัครราชกุมาร� กรมพระศร�สวางควัฒน               
วรขัตติยราชนาร� เสด็จเป�นประธานในพ�ธี กิจกรรมดังกล�าว มีผู�เข�าร�วม
ออกกําลังกายในนํ้าทะเล จาํนวน 2,047 คน บนัทกึสถติมิากทีส่ดุในโลก 
(Guinness World Records ID: 248850 The Largest Aqua Aerobics 
Display)

กุมภาพันธ� พ.ศ. 2553
จัดงาน The 1st Bangkok Anti-Fat Festival หร�อ “มหกรรมลดพ�งคน 
กรุงเทพ ครั้งที่ 1” เพ�่อเผยแพร�หลักการและสร�างองค�ความรู� 3 อ. คือ 
อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ� ในการรณรงค�ลดพ�ง เพ�่อให�ประชาชน     
ทั่วไป เข�าใจหลักการตรวจวัด BMI และว�ธีการวัดรอบพ�งตนเอง การออก
กําลงักายอย�างปลอดภัย แนะนาํอาหารเพ�อ่สขุภาพ และการควบคุมอารมณ� 
รวมถึงกจิกรรมเดิน-ว��งปลอดภัยไร�พ�ง และการทดสอบสมรรถภาพร�างกาย

เมษายน พ.ศ. 2552 – ธันวาคม พ.ศ. 2553  
ผลกัดนัการประกาศใช�ฉลากโภชนาการ (Guideline Daily Amount: GDA) 
และมสี�วนร�วมในการนาํเสนอ  “การจดัการป�ญหาภาวะนํา้หนกัเกินและ โรคอ�วน” 
ให�ผ�านมตทิีป่ระชมุสมชัชาสขุภาพแห�งชาต ิ  ซึง่ผ�านการรบัรองจากคณะรัฐมนตร�  
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2553 

จัดพ�มพ�และเผยแพร�หนังสือความรู�โรคอ�วนและอ�วนลงพ�ง จัดพ�มพ�งาน       
ถอดบทเร�ยนผลสําเรจ็ของโรงเร�ยนและชมุชนทีเ่ข�าร�วมโครงการ  จดัประชมุ
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร และจัดพ�มพ�คู�มือ Health Coaching

ตุลาคม พ.ศ. 2560 - ป�จจ�บัน
พัฒนาแนวคิด Healthy Organization โดยร�วมกับสมาคมโรคเบาหวาน
แห�งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ� สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    
สยามบรมราชกุมาร� และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�ม 
สุขภาพ (สสส.)  ดําเนินโครงการ “การสร�างเสร�มสุขภาพประชาชน    
วัยทํางานในองค�กร ด�วยการวางระบบ Intervention & Tools เพ�่อ
พัฒนาองค�กรไปสู�การเป�น Healthy Organization” ดูแลสุขภาพของ
ประชาชนวยัทาํงานในองค�กร ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการกิน การออกกําลงั
กาย   เพ�่อการมีสุขภาพดี  ห�างไกลจากโรคไม�ติดต�อเร�้อรัง

TIMELINE
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รางวัลแหงความสําเร็จและภาคภูมิใจของเคร�อขายคนไทยไรพ�ง

ศาสตราจารย�เกียรติคุณ แพทย�หญิงวรรณี นิธิยานันท� ในฐานะประธาน          
เคร�อข�ายคนไทยไร�พ�ง ให�มุมมองเก่ียวกับการประเมินผลการทํางานระบบ
ป�องกันสขุภาพของคนไทยว�ามผีลดตีามลาํดบั การผลกัดนันโยบายระดบัชาติ 
ยังนําไปสู�ผลที่ยั่งยืนคือ แนวคิดเร�่องการเก็บภาษีนํ้าตาลในเคร�่องดื่ม และ 
อาหาร องค�การอนามัยโลก (WHO) ให�ข�อเสนอแนะว�า มาตรการทางภาษีคือ
กุญแจสําคัญที่จะช�วยลดปร�มาณการบร�โภคนํ้าตาลเกินค�ามาตรฐานของ
ประชากร ซึง่เป�นต�นเหตุสาํคญัทีก่�อให�เกิดโรค NCDs โดยเฉพาะโรคเบาหวาน
และโรคอ�วน

ในฐานะคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด�านสาธารณสุขและ     
สิ�งแวดล�อม นาํเสนอรายงานเร�อ่ง การป�องกนัและควบคุมป�จจยัเสีย่งต�อสขุภาพ
ด�านอาหารและโภชนาการ ในประเด็นการจัดเก็บภาษีเคร�่องดื่มที่มีปร�มาณ
นํ้าตาล เกินเกณฑ�มาตรฐานสุขภาพ เพ�่อสร�างแรงจ�งใจให�ประชาชนตระหนัก 
ถึงผลกระทบทางสุขภาพ จากการบร�โภคเคร�่องดื่มที่มีส�วนผสมของนํ้าตาล  
ในปร�มาณมาก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได�มีมติเห็นชอบแนวคิด         
ดังกล�าว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และมีผลบังคับใช�ตาม พ.ร.บ.ภาษี
สรรพสามิต  ตั้งแต�วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 ในอัตราภาษีแบบขั้นบันได 
ที่มีกําหนดเพ��มข�้นทุก 2 ป�
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           กวา 15 ปกับการทํางานของ
เคร�อขายคนไทยไรพ�ง การผลักดัน
แผนงานเขาสูคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ นับเปนหนึ่งในความสําเร็จ
ระดบันโยบาย อยางไรกต็าม แนวทาง 
การขบัเคลือ่น  การปองกนัโรค NCDs 
ในวัยทํางาน ถือเปนว�ธีการปองกัน
ประชากรผูสูงอายุในอีก 10-20 ป  
ขางหนาไดอยางเดนชัดที่สุด

ศาสตราจารยเกียรติคุณ
แพทยหญิงวรรณี นิธิยานันท 

เคร�่องดื่มที่มีนํ้าตาล 10 – 14 กรัม/100 มิลลิลิตร
เสียภาษีเพ��มเป�น 1 บาท/ลิตร

จากเดิม 50 สตางค�/ลิตร

เคร�่องดื่มที่มีปร�มาณนํ้าตาล 14 - 18 กรัม/100 มิลลิลิตร
จัดเก็บ 3 บาท/ลิตร

เคร�่องดื่มที่มีนํ้าตาลเกิน 18 กรัม/100 มิลลิลิตร
เสียภาษี 5 บาท/ลิตร

อัตราภาษีความหวาน
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กรณีศึกษาการจัดเก็บภาษีนํ้าตาลในอาเซียน

นอกจากประเทศไทยที่ขานรับมาตรการทางภาษีเคร�่องดื่มผสมนํ้าตาล 
ยังมอีกีหลายประเทศในอาเซยีน ทีข่านรับแนวทางของ ประชาคมสงัคมและ  
วัฒนธรรมอาเซียนด�านการส�งเสร�มสุขภาพประชาชน เพ�่อผลักดันให�
ประเทศสมาชกิใช�นโยบายการคลังและพาณิชย� เป�นกลไกป�องกันและควบคุม 
โรค NCDs ผ�านมาตรการจัดเก็บภาษีนํ้าตาลในเคร�่องดื่มให� ได�ภายใน    
ป� พ.ศ. 2562 ดังต�อไปนี้

  
งานศึกษาว�จัยที่เผยแพร�บนวารสาร The Lancet Planertary Health   
บ�งชี้ว�า การเก็บภาษีช�วยให�ผู�บร�โภคมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด การ 
บร�โภคเคร�่องดื่มที่มีนํ้าตาลได�จร�ง ยกตัวอย�างการข�้นภาษีของประเทศ
เมก็ซิโก ในป� พ.ศ. 2556-2557 ในอตัรา 1 เปโซ หร�อประมาณ 70 สตางค� 
ต�อเคร�อ่งดืม่หนึง่ลิตร  มผีลให�ปร�มาณการซ้ือลดลง 6% ในป�แรก    หลงัการ 
จัดเก็บภาษี และลดลง 7.6 % ในช�วงสองป�แรกของการเก็บภาษี โดยหลัง
จากข�้นภาษี ปร�มาณการผลิตเคร�่องดื่มนํ้าอัดลมอยู�ในอัตราคงที่ ขณะที่
การผลตินํา้ดืม่แบบขวดเพ��มข�น้อย�างก�าวกระโดด  สะท�อนถึงการเปลีย่นแปลง 
พฤติกรรมจากการบร�โภคนํ้าอัดลมและมานํ้าดื่มแบบขวด

ภาวะโรคอวน: ภัยเง�ยบคุกคามประชากรไทย

การสํารวจภาวะสขุภาพประชากรไทยเมือ่ป� พ.ศ. 2547 โดยสถาบนั 
ว�จยัระบบสาธารณสขุพบว�า  ประชากรไทยทีม่นีํา้หนกัเกิน และภาวะ
โรคอ�วนมจีาํนวนมากข�น้  โดยพบมากทีส่ดุในวัยทาํงานและ ผู�ทีอ่าศัย     
ในเขตเมอืง

กลุ�มอายุรแพทย�ที่เล็งเห็นถึงป�ญหาสุขภาพที่เป�นภัยเง�ยบคุกคาม
ประชากรไทย จ�งลกุข�น้มารณรงค�เร�อ่งการป�องกันและส�งเสร�มสขุภาพ 
ด�วยความร�วมมือของ 5 องค�กรหลัก ได�แก� กระทรวงสาธารณสุข 
สมาคมว�ทยาศาสตร�การกีฬาแห�งประเทศไทย สมาคมโภชนาการแห�ง
ประเทศไทย สมาคมสขุศึกษา พลศึกษา และสนัทนาการแห�งประเทศไทย  
ภายใต�การสนับสนุนของสสส. เคร�อข�ายคนไทยไร�พ�ง จ�งเกิดข�้น 
ในป� พ.ศ. 2549 เพ�่อจัดการกับป�ญหาระดับประเทศดังกล�าว 

พญ.วรรณี ในฐานะนายกสมาคมโรคเบาหวานแห�งประเทศไทย        
ในพระราชปูถมัภ�  สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร� 
นายกสมาคมเคร�อข�ายโรคไม�ติดต�อไทย (Association of Thai 
NCD  Alliance) และประธานเคร�อข�ายคนไทยไร�พ�ง เดนิหน�าขบัเคลือ่น 
ภารกิจร�วมของทัง้ 3 องค�กร คือการหยดุภาวะนํา้หนกัเกินและ โรคอ�วน 
ซ่ึงเป�นภัยเง�ยบ ท่ีคกุคามสุขภาพอนามยัและคุณภาพชวี�ตประชาชนใน
ระยะยาว  ทัง้ยงัสร�างป�ญหาทางเศรษฐกิจ สิ�นเปลอืงจากการรักษา 
ประชากรไทยทพุพลภาพหร�อการเสียชวี�ตก�อนวยัอนัควร ทาํให�ขาด
กําลังบุคลากรที่เป�นพลังขับเคลื่อนความก�าวหน�าของประเทศ

 

 2560  ประกาศเก็บภาษีนํ้าตาลในเคร�่องดื่ม

 
 2561 ประกาศเก็บภาษีนํ้าตาลในเคร�่องดื่ม
  6 เปโซ/เคร�่องดื่มหนึ่งลิตร ยกเว�นภาษี
  ในกลุ�มสินค�าอ�อนไหว เช�น นมและกาแฟ
  สําเร็จรูป ซึ่งอาจกระทบต�อค�าครองชีพ
  ของผู�มีรายได�น�อย 

 2562  ประกาศเก็บภาษนํีา้ตาลในเคร�อ่งดืม่
  0.4 ร�งกิต /เคร�อ่งดืม่ขนาด 1 ลิตร

บรูไน

ฟ�ลิปป�นส�

มาเลเซีย
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ลดตายก�อนวัยอันควรจากโรค NCDs

ลดการบร�โภคเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล� 6.7 ลิตร/คน/ป�

มียาและเทคโนโลยีที่จําเป�น
ครอบคลุมโรค NCDs

ลดการขาดกิจกรรมทางกาย

ผู�มีความเสี่ยงต�อโรคหัวใจและ
หลอดเลือดได�รับยาและคําปร�กษา

อัตราผู�ป�วยภาวะเบาหวานโรคอ�วนไม�เพ��ม

ลดการบร�โภคเกลือ/โซเดียม

ลดการสูบบุหร�่และบร�โภคยาสูบ

ลดภาวะความดันโลหิตสูง

25%

20%

10%

6.7 ลิตร/คน/ป�

80%

80%

10%

8%

50%

50%

30%

24%

0%

0%

30%

15.7%

25%

20%

กรอบเป�าหมายโรค NCDs ระดับโลก 9 เป�าหมาย ป� พ.ศ. 2568

แผนยุทธศาสตร�การป�องกันและควบคุมโรคไม�ติดต�อ ระดับชาติ 5 ป� (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ที่มา: คณะทํางานสมัชชาสุขภาพแห�งชาติ (พ.ศ. 2556)

ท่ีมา: สํานักโรคไม�ติดต�อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2560)
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สานพลังสังคมไทย ขับเคลื่อนนโยบาย NCDs

แม�ว�างานป�องกันและส�งเสร�มสุขภาพจะประสบผลสําเร็จได�  
ส�วนหนึง่  แต�ยงัถือว�าอยู�ในระดับทีช่�า พญ.วรรณีให�ทรรศนะว�า 
การขบัเคลือ่นจะสามารถทาํได�อย�างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ
จําเป�นต�องทําในระดับนโยบาย ทุกกระทรวง ได�แก� กระทรวง
มหาดไทย  กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย� 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ� กระทรวงพาณิชย� ทกุองค�กร 
ต�องช�วยกันร�วมผลักดันอย�างจร�งจัง ยกตัวอย�างเช�น  
กระทรวงสาธารณสขุแนะนาํให�คนกินผกักินผลไม� กระทรวง 
เกษตรฯ ต�องเข�ามาช�วยว�า จะทําอย�างไรให�มีผักและผลไม�ที่
ปลอดภยัอย�างเพ�ยงพอ กระทรวงพาณชิย� เข�ามากํากับดแูล
เร�อ่งราคา และมาตรการสนบัสนนุให�ประชาชนได�เข�าถึง อาหาร
ในราคาทีจ่บัต�องได� เก็บภาษอีาหารไม�เป�นประโยชน�  กระทรวง
การคลัง ควรมีมาตรการการลดหย�อนภาษี ให�กับองค�กรที่
มีนโยบายส�งเสร�มสุขภาพ สํานักงานประกันสังคมควรดูแล
สิทธิประโยชน� ในกลุ�มโรค NCDs หากทุกองค�กร ได�รับการ
สนบัสนนุให�ผลกัดนันโยบายให�พนกังานในองค�กรหนัมาใส�ใจ
สุขภาพ การขับเคลื่อนงานส�งเสร�มและป�องกันสุขภาพก็จะ
ทําได�อย�างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

“งานส�งเสร�มและป�องกันสุขภาพจะอาศัยแต�กําลังแพทย� 
และบุคลากรสาธารณสุขไม�ได� ทุกกระทรวงและทุกภาคส�วนใน
สังคมมีบทบาทร�วมกันที่จะช�วยกันขับเคลื่อนได�เร็วข�้น”
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เคร�อขายคนไทยไรพ�งกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อเคร�อข�ายคนไทยไร�พ�งเร��มดําเนินการโครงการต�าง ๆ มาได�  
ระยะหนึง่ องค�การอนามยัโลก (WHO) กข็ยบัให�สัญญาณกับประเทศ
สมาชกิ พฒันาแผนปฏบัิติการโลกด�าน NCDs นาํไปสู�การประชมุ 
ระดบัสงูของสมชัชาสหประชาชาติว�าด�วยเร�อ่ง  NCDs  ทีส่าํนกังานใหญ� 
สหประชาชาติ มหานครนิวยอร�ก ในป� พ.ศ. 2554 และการกําหนด
เป�าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื  (Sustainable Development Goals: 
SDGs) เพ�่อลดอัตราการเสียชีว�ตจากโรคไม�ติดต�อเร�้อรังให� ได�  
1 ใน 3 ภายในป� พ.ศ. 2573 โดยเฉพาะกลุ�มโรคหลอดเลอืดหวัใจ และ 
หลอดเลือดสมอง โรคมะเรง็ โรคปอดอดุก้ันเร�อ้รงั และโรคเบาหวาน

เคร�อข�ายทาํงานร�วมกับราชว�ทยาลยัอายุรแพทย�จดัทาํหลกัสูตร
มาตรฐานระดบัประเทศ สาํหรับองค�กรธุรกิจ เพ�อ่อบรมให�เจ�าหน�าที่ 
ในองค�กรมีความรู�และความเข�าใจเกี่ยวกับสาเหตุของโรค NCDs 
เพ�่อลดป�จจัยเส่ียงต�าง ๆ  โดยหลักสูตรแรก ทดลองใช � เมื่อ    
เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2564 เพ�อ่กระตุ�นให�องค�กรธรุกิจดแูลสุขภาพ
พนกังาน สอดคล�องกับงานของเคร�อข�ายก�อนหน�านี ้คอืการผลกัดนั
ประเด็นองค�กรสุขภาพดี หร�อการส�งเสร�มสุขภาพในที่ทํางาน โดย
ความคาดหวงัของทัง้สองโครงการคือ ให�คนวยัทาํงานนาํองค�ความ
รู�ที่ได�ไปปฏิบติัใช� และกระจายสู�คนใกล�ชดิในครอบครวั ทําให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย�างเป�นพลวัตร
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ขอความจาก พญ.วรรณี ถึงคนทํางาน NCDs รุนตอไป

พญ.วรรณีกล�าวว�า โรคอ�วน เปร�ยบเหมอืนฟ�นผ ุจะไม�รู�สึกปวด
จนกว�าจะมอีาการหนัก  หน�าทีข่องบุคลากรและเคร�อข�ายทีทํ่างาน
เก่ียวกับงานสร�างเสร�มสขุภาวะ  คือการส�งสญัญาณให�คนทัว่ไป
รู�ว�า ระดบัใดทีเ่ร�ยกว�าเสีย่ง และทาํอย�างไร จ�งจะลดความเสีย่งได�

คนที่ทํางานสร�างเสร�มสุขภาวะ อยากให�ประชากรไทยทุกเพศ  
ทกุวยั มสีขุภาพด ี แต�การจะมสีขุภาพดนีัน้  ต�องอาศัยการเร�ยนรู� 
และนําไปปฏิบัติอย�างจร�งจัง

ทุกวันนี้เรามีทางเลือกมากข�้น  ทั้งการเลือกบร�โภค  การออก
กําลังกาย  เป�นแนวทางการดูแลตนเอง อย�างไรก็ตามการ ดแูล
สขุภาพเป�นเร�อ่งส�วนบคุคล ทกุคนต�องลงมอืปฏิบติัด�วยตนเองถึง
จะเห็นผลลัพธ�อย�างเป�นรูปธรรม

           อยากเห็นทุกภาคสวนเขามา 

ร  ว ม กั น ร ณ ร ง ค  แ ล ะ ขั บ เ ค ลื่ อ น 

NCDs ในประเทศไทย  เพราะการ

ปองกันโรค   ไมใชเร�่องของหมออยาง

เดียว  หากประชาชน  ชุมชน  ภาครัฐ

และเอกชน  ไมสนับสนุน    ไมรวมกัน

ขับเคลื่อน สุขภาพดีถวนหนาอยาง

ยั่งยืนก็เกิดข�้นไมได

ภาษีความหวาน: ความทาทายเพ�่อคนไทยสุขภาพดี

นอกจากการผลักดันภาษีเคร�่องดื่ม แนวทางต�อไปเพ�่อสร�าง  
ความยั่งยนื หร�อสุขภาพดีถ�วนหน�าคือ การผลักดันให�เป�นนโยบาย
ระดับชาติ เพ�่อให�สอดคล�องกับ SDG 3: สุขภาพและความเป�นอยู�  
ที่ดี ในประเด็นลดการตายก�อนวัยอันควรจากโรคไม�ติดต�อ (3.4) 

พญ.วรรณี ให�มุมมองว�า สิ�งที่เป�นความท�าทาย ในการจัดการ
ป�ญหาโรค NCDs เพ�่อให�ประชาชนมีสุขภาพดี คือ การทํางานเพ�่อ
บรรลุ 9 เป�าหมายการดําเนินงานเพ�่อป�องกันควบคุมสถานการณ�
โรคไม�ติดต�อในระดับโลก ภายในป� พ.ศ. 2568 ตามประกาศของ 
WHO เมื่อป� พ.ศ. 2556 ซึ่งประเทศไทยให�การรับรองเป�าหมาย  
ทั้ง  9 ข�อ ในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห�งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2557

การบรรล ุ 9  เป�าหมาย เป�นหนึง่ในพันธกิจของเคร�อข�ายคนไทยไร�พ�ง  
คือการลดจาํนวนผู�ป�วยโรคเบาหวาน และลดอตัราการเสยีชวี�ต ก�อน
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วัยอันควรด�วยโรค NCDs  (ค�าอายุเฉลี่ยคนไทย 70 ป�) หาก
สามารถลดจาํนวนผู�ป�วยเบาหวานได� ป�ญหาโรค NCDs ทีเ่ก่ียว
เนื่องจากเบาหวานก็จะลดลงตามไปด�วย  ซึ่งแนวทางการจัด
เก็บภาษีนํ้าตาลเป�นยุทธศาสตร�หนึ่ง แต�สิ�งสําคัญคือการ
เปลีย่นแปลงพฤติกรรมให�คนกนิหวานน�อยลง  โดยเคร�อข�าย ได�
ร�วมทาํงานกับองค�กรภาครัฐ เช�น กรมอนามยั และภาคเอกชน 
ออกมาตรการอืน่ ๆ ด�วย
  
ส�วนมาตรการระดบันโยบายทีอ่ยากผลกัดนัต�อจากการจดัเก็บ
ภาษีนํ้าตาล คือกําหนดข�อห�ามโฆษณาเคร�่องดื่มท่ีมีปร�มาณ 
นํา้ตาลสงู   ซึง่จะถือเป�นการเดนิหน�าทาํสงครามกับโรคเบาหวาน
อย�างจร�งจงั  เพราะจากการศึกษาของสาํนกังานพัฒนานโยบาย 
สขุภาพระหว�างประเทศพบว�า ในช�วงท่ีบร�ษัทเคร�อ่งดืม่จดัรายการ      
ส�งเสร�มการขายประเภท ลด แลก แจก แถม ยอดขายเคร�่องดื่ม
เหล�านี้เพ��มข�้นถึง 7 เท�า ซึ่งอยู�ในขั้นตอนการรวบรวมข�อมูล 
อย�างน�อย 1 ป� ประเทศสิงคโปร�นับเป�นประเทศแรก ที่ออก 
กฎหมาย ห�ามโฆษณาเคร�อ่งดื่มทีม่ีนํา้ตาลผสมอยู�ในปร�มาณ
มากในสือ่ทกุรูปแบบ รวมถึง ทวี� ว�ทยุ สิ�งพ�มพ� โฆษณากลางแจ�ง 
และโฆษณาออนไลน�
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เคร�อข�ายเด็กไทยไม�กินหวาน

เคร�อข�ายเด็กไทยไม�กินหวาน
สํานักทันตสาธารณสุข  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท� ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุร�  11000
โทร: 0-2590-4209
Email: honey@sweetenough.in.th
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ทพญ.ป�ยะดา ประเสร�ฐสม กับการทํางานรณรงค� 
เด็กไทยไม�กินหวาน

ทพญ.ป�ยะดา ในฐานะผู�จดัการเคร�อข�ายเดก็ไทยไม�กินหวาน 
ย�อนภาพการทาํงานตัง้แต�เร��มก�อต้ังเคร�อข�ายในป� พ.ศ. 2545 
ซึ่งขณะนั้นยังทํางานในตําแหน�งด�านว�ชาการว�า จากกลุ�ม
ทันตแพทย�ตัวเล็ก ๆ รวมตัวกันเพ�่อหาทางแก� ไขป�ญหา   
โรคฟ�นผุในเด็ก  ซึ่งขณะนั้นมีการสํารวจการเกิดโรคฟ�นผุใน
เด็กไทยอายุ 12 ป� พบว�ามีอัตราเพ��มข�้นจาก 53.9% ในป�  
พ.ศ. 2537 เป�น 57.3% ในป� พ.ศ. 2543

การศึกษาด�านว�ชาการเพ��มเติมค�นพบว�า ต�นตอของโรคฟ�น
ผใุนเดก็ เกิดจากการบร�โภคนํา้ตาลและการติดรสชาติหวาน
ต้ังแต�ยงัเดก็ เคร�อ่งดืม่รสหวานส�งผลต�อความเสีย่งของการ
เกิดภาวะนํ้าหนักเกิน  โรคอ�วน  โรค NCDs และโรคฟ�นผุ นํา
มาสู�การผนึกกําลังของกลุ�มสหว�ชาชีพ ได�แก� ทันตแพทย� 
กุมารแพทย� นักโภชนาการ และนักว�ชาการอิสระ เร��มรณรงค�
ในประเดน็การบร�โภคหวานจนเกินพอดขีองคนไทย ซึง่เป�นหนึง่
ในป�จจยัเส่ียงสาํคัญ ท่ีทาํให�เกิด โรค NCDs สร�างการจดจาํให�
ผู�คนด�วยคําว�า  “พอดีที่ 6 ช�อนชา” เป�าหมายเพ�่อการปรับ
เปล่ียนพฤตกิรรม การกินอยู�ของคนทกุวยัให�ถกูต�องตามหลกั
โภชนาการ

พันธกิจหลักของเคร�อข�าย

เคร�อข�ายเด็กไทยไม�กินหวาน เกิดจากการรวมกลุ�มของ 

ทนัตแพทย� กุมารแพทย� นกัโภชนาการ และนักว�ชาการอสิระ 

หลากหลายสาขา ผู�มีความตั้งใจนําองค�ความรู�เร�่อง โรคภัย

จากการบร�โภคอาหารรสหวานเกินความเหมาะสม เผยแพร�

สู�สังคมให�พ�อแม� ผู�ปกครอง และเด็กไทยเร�ยนรู�การบร�โภค

อาหารรสหวานให�เหมาะสมกับความต�องการของร�างกาย 

เพ�อ่สุขภาพดถี�วนหน�า  ไม�ประสบป�ญหาโรคภัยจากความหวาน  

เป�าหมายคือ สร�างค�านิยมการกินรูปแบบใหม�ให�กบัเดก็ไทย 

พ�อแม� ผู�ปกครอง และคุณคร ูให�ใส�ใจสขุภาพของบตุรหลาน  เร��ม

ต�นตั้งช�วงปลายป� พ.ศ.  2545 โดยได�รับการสนับสนุนจาก

สํานักงานกองทุนสร�างเสร�มสุขภาพ (สสส.)
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พ.ศ. 2546 

ประกาศเป�ดตัวเคร�อข�ายเด็กไทยไม�กินหวาน โดยการรวมตัวของกุล�ม
ทันตแพทย� กุมารแพทย� นักโภชนาการ และนักว�ชาการอิสระหลายสาขา

พ.ศ. 2547 

แก� ไขเพ��มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 286 พ.ศ. 2547 
เร�่อง นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต�อเนื่องสําหรับ

ทารกและเด็กเล็ก

พ.ศ. 2550  

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข   
ฉบับที่ 305 กําหนดให�ขนม 5 กลุ�มต�องแสดงข�อความเตือน 

“บร�โภคแต�น�อย และออกกําลังกายเพ�่อสุขภาพ” บนฉลากอาหาร

ขอความร�วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศให�โรงเร�ยน
งดจําหน�ายนํ้าอัดลมและนํ้าหวานทุกชนิดในโรงเร�ยน

จัดทําและดําเนินโครงการ Healthy Meeting  นํารูปแบบ 
"การจัดประชุมที่ดีต�อสุขภาพ" และจัดพ�มพ�เป�นหนังสือ

พ.ศ. 2554 

ผลักดันการปรับเปลี่ยนการแสดงฉลากโภชนาการ แบบ Guideline 
Daily Amount หร�อฉลากหวาน มัน เค็ม มาแสดงที่ฉลากด�านหน�า

บรรจ�ภัณฑ� โดยแสดงค�าข�อมูลโภชนาการ พลังงาน (กิโลแคลอร�่) 
นํ้าตาล (กรัม) ไขมัน (กรัม) และโซเดียม (มิลลิกรัม)

พ.ศ. 2557

กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศให�ทุกโรงเร�ยน หลีกเลี่ยงขาย

นํ้าหวานทุกชนิด ห�ามทําการตลาดอาหารและเคร�่องดื่มในโรงเร�ยน 
(แบบสมัครใจ)

พ.ศ. 2558
• โครงการสัญลักษณ�โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เป�นเคร�่องมือ  
 สําหรับการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ�อาหารของผู�บร�โภค  
 เพ�่อลดการบร�โภคนํ้าตาล โซเดียม และไขมัน 

• ทํางานร�วมกับ อย. ออกมาตรการกําหนดขนาดนํ้าตาลซอง   
 เร��มต�นที่ขนาด 4 กรัม หร�อเท�ากับ 1 ช�อนชา 

• กระทรวงสาธารณสุข ร�วมกับ สสส. บร�ษัทผู�ผลิตนํ้าตาล
 ผู�ประกอบการโรงแรม/สถานที่จัดประชุม และภาคีเคร�อข�ายรณรงค�  
 สร�างค�านิยม “คนไทยอ�อนหวาน ใช�นํ้าตาลซองไม�เกิน 4 กรัม”   
 นําร�องดําเนินการควบคู�กับโครงการ Healthy Meeting บร�โภค  
 นํ้าตาลในอาหารและเคร�่องดื่มทุกชนิด 

พ.ศ. 2559

ทํางานร�วมกับพันธมิตรเพ�่อนโยบายและการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
มาตรการการจัดเก็บภาษีความหวานเป�นประเทศแรกในอาเซียน 

พ.ศ. 2560
• เคร�อข�ายเด็กไทยไม�กินหวาน กรมอนามัย และสสส. สนับสนุนให�  
 โรงเร�ยน ยกระดับสู�การเป�น “โรงเร�ยนอ�อนหวาน” โดยเร��ม
 แก�ป�ญหาที่โรงอาหารปลอดนํ้าอัดลม และงดจําหน�ายขนมกรุบกรอบ

• ร�วมพัฒนาและเป�ดตัวแอปพลิเคชัน FoodChoice   เคร�่องมือสแกน 
 ข�อมูลโภชนาการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบร�โภคของคนทุกวัย  
 ให�ถูกหลักโภชนาการ

พ.ศ. 2564
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายการจัดการอนามัยสิ�งแวดล�อม
ในโรงเร�ยน รวมถึงเร�่องโภชนาการอาหารไม�ให�มีปร�มาณนํ้าตาลสูงเกิน
ความจําเป�นในแต�ละวันสําหรับนักเร�ยน  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 

การผลกัดนันโยบายภาษีเคร�อ่งดืม่ท่ีมสี�วนผสมของนํา้ตาล เพ�อ่
ลดการบร�โภคนํา้ตาลในประชากรไทยและควบคุมป�องกัน  NCDs 
ได�รับการยกย�องจากองค�การอนามัยโลก ต�อมากรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสขุได�รบัรางวลั United Nations Inter-Agency 
Task Force (UNIATF) Award on the Prevention and Control 
of Non-Communicable Diseases ในการประชุมข�างเคียงของ
การประชุมองค�การสหประชาชาติ ครั้งที่ 76 ป� พ.ศ. 2564
 
รางวลัที่ได�รบัครัง้นีเ้ป�นกําลังใจให�กับภาคีเคร�อข�ายท่ีทาํงานสร�าง
เสร�มสุขภาพและเป�นหลกัฐานยนืยนัว�า  มาตรการทางภาษเีคร�อ่ง
ดืม่ทีม่สี�วนผสมของนํา้ตาล ได�รับการยอมรบัในระดบันานาชาติว�า 
เป�นนโยบายทางการเง�นการคลังทีช่�วยปกป�องสุขภาพประชาชน 
ลดโอกาสเสี่ยงจากกลุ�มโรค NCDs

เส�นทางการทํางานของเคร�อข�ายจากอดีตถึงป�จจ�บัน
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เด็กอายุ 6-13 ป�
ใช�พลังงาน 1,600 kcal ต�อวัน

นํ้าตาลที่เหมาะสมต�อวัน
คือ ไม�เกิน 4 ช�อนชา

หญิงวัยทํางาน25-60 ป�
ใช�พลังงาน 1,600 kcal ต�อวัน

นํ้าตาลที่เหมาะสมต�อวัน
คือ ไม�เกิน 4 ช�อนชา

ผู�สูงอายุ60 ป�ข�้นไป
ใช�พลังงาน 1,600 kcal ต�อวัน

นํ้าตาลที่เหมาะสมต�อวัน
คือ ไม�เกิน 4 ช�อนชา

วัยรุ�นหญิง-ชาย 14-25 ป�
ใช�พลังงาน 2,000 kcal ต�อวัน

นํ้าตาลที่เหมาะสมต�อวัน
คือ ไม�เกิน 6 ช�อนชา

ชายวัยทํางาน 25-60 ป�
ใช�พลังงาน 2,000 kcal ต�อวัน

นํ้าตาลที่เหมาะสมต�อวัน
คือ ไม�เกิน 6 ช�อนชา

หญิง-ชาย ที่ใช�พลังงานมาก
เกษตรกร ผู� ใช�แรงงาน นักกีฬา
ใช�พลังงาน 2,400 kcal ต�อวัน

นํ้าตาลที่เหมาะสมต�อวัน
คือ ไม�เกิน 8 ช�อนชา

เคร�อข�ายเด็กไทยไม�กินหวาน ใช�แนวคิดของ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ที่เน�นการทํางานว�ชาการ 
ควบคู�ไปกับงานนโยบายและภาคประชาสังคม ดําเนินรอยตามเคร�อข�ายรุ�นพ�่ที่ประสบความสําเร็จ  
เช�น  มลูนธิิรณรงค�เพ�อ่การไม�สบูบหุร� ่ มุ�งเน�นการสร�างเสร�มสขุภาพด�านนโยบายเพ�่อช�วยผลักดันให�
เกิดการเปลี่ยนแปลง จับต�องและวัดผลได�จร�ง ข�อต�อมาคือ ต�องให�พ�้นที่กับการนํานโยบายไปสู�การ
ปฏิบัติที่เป�นรูปธรรม โดย 10 ป�แรกของการทํางานขยายเคร�อข�ายออกสู�ระดับพ�้นที่ ชุมชน โรงเร�ยน 
ควบคู�กับการศึกษา สํารวจข�อมูล เพ�่อเตร�ยมผลักดันงานในระดับนโยบาย

นโยบายแรกท่ีทาํสาํเร็จ คือผลกัดนัแก�ไขเพ��มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที ่286  พ.ศ. 2547 
เร�่องนมดัดแปลงสําหรับทารก  และนมดัดแปลงสูตรต�อเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ให�มีคําเตือน    
ไม�ใส�นํ้าตาลในนมของเด็ก เพ�่อให�เด็กได�กินอาหารเสร�มที่ไม�มีนํ้าตาลจนถึงอายุ 18 เดือน

นโยบายถัดมาคือ โรงเร�ยนปลอดนํา้อดัลม ขบัเคลือ่นผ�านกระทรวงศึกษาธกิาร โดยใช�เคร�อข�ายในระดบั
พ�้นที่ ทํางานเก็บข�อมูลว�า  หากไม�อนุญาตให�ขายนํ้าอัดลมที่โรงเร�ยน จะช�วยให�เด็กนักเร�ยนลดการดื่ม
นํ้าอัดลมได�จร�ง นําส�งข�อมูลให�กระทรวงศึกษาธิการเพ�่อ ออกประกาศเป�นระเบียบสําหรับโรงเร�ยนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ�้นฐาน (สพฐ.)

เร�อ่งต�อมาคือ การจดัประชมุทีด่ตี�อสุขภาพ  เสนอให�คณะรฐัมนตร�พ�จารณามมีติสนบัสนนุให� ลดปร�มาณ
นํ้าตาลจาก 8 กรัม/ซอง หร�อ 2 ช�อนชา เหลือเป�น 4 กรัม/ซอง หร�อ 1 ช�อนชา ขอความร�วมมือกับ 
ผู�ประกอบการธุรกิจโรงแรม และการจัดประชุม รวมถึงหน�วยงานราชการต�าง ๆ สมัครใจใช�นํ้าตาล 
ขนาด 4 กรัม/ซอง

สดุท�าย งานทีท่�าทายทีส่ดุคือ ผลกัดนัมาตรการการจดัเก็บภาษีความหวานเป�นประเทศแรกในอาเซยีน 
โดยเร��มดําเนินการเร�่องนี้ ต้ังแต�ป� พ.ศ. 2552 จากการเก็บรวบรวมข�อมูลและได�รับความร�วมมือ 
จากกระทรวงการคลัง เสนอกรมสรรพสามิต สภาปฏิรูปแห�งชาติ เพ�่อปฏิรูประบบสาธารณสุข       
ระบบการคลังและสุขภาพ จนเกิดเป�นนโยบายเชิงเศรษฐกิจอย�างเป�นรูปธรรมในที่สุด

มีข�อมลูทีน่�าสนใจเร�อ่ง มหนัตภยัความหวาน ตีแผ�ในภาพยนตร�สารคด ีHungry for Change (2012) 
ตีแผ�การบร�โภคนํ้าตาลของคนอเมร�กันในยุคหลัง ที่กินนํ้าตาลกันราว 22 ช�อนชา จากปกติไม�ควรกิน
นํ้าตาลเกินวันละ 6 ช�อนชา (25 กรัม) สําหรับผู�หญิง และไม�เกิน 9 ช�อนชา (38 กรัม) สําหรับผู�ชาย   
พร�อมทั้งความลับสุดช็อกของการลดและควบคุมนํ้าหนัก แนะนําว�ธีการควบคุมนํ้าหนักที่ถูกต�อง         
รวมถึงอาหารการกินเพ�่อสุขภาพร�างกายที่ดี    และควรปฏิบัติตัวอย�างไรไม�ให�ตกหลุมพรางของการ
ไดเอ็ต และอุตสาหกรรมในวงการอาหาร 

นอกจากน้ีสารคดดี�านอาหาร สขุภาพ และวงการอตุสาหกรรมอาหาร ซึง่จะเปลีย่นแนวทางการบร�โภค 
ของผู�ชมไปตลอดกาล คือ Fed Up (2014) ผลงานการกํากับของ Katie Couric และ Laurie David 
เจ�าของรางวัลออสการ�จากการกํากับเร�่อง An Inconvenient Truth และผู�กํากับ Stephanie 
Soechtig  และป�ดท�ายภาพยนตร�สารคดีสัญชาติแคนาดา เร�่อง Sugar Coated (2015) ที่สํารวจและ
สะท�อนภาพอุตสาหกรรมนํ้าตาลว�า มีผลกระทบต�อสุขภาพของมนุษย�ในหลายประการ

ปร�มาณนํ้าตาลที่คนแตละวัย
ควรบร�โภคตอวัน
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 งานศึกษาจากหลายประเทศบ�งชี้ว�า การเก็บภาษีความหวาน ช�วยให�ผู�บร�โภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการบร�โภคเคร�่องดื่มที่มีส�วนผสม
ของนํ้าตาลได�จร�ง ตัวอย�างประเทศที่ประสบความสําเร็จมากในการลดนํ้าตาลในเคร�่องดื่ม ประกอบด�วย:

 2555  เร��มบังคับใช�ภาษเีคร�อ่งดืม่รสหวาน โดยเก็บเง�นผู�ผลติเคร�อ่งดืม่ทีเ่พ��มนํา้ตาลหร�อสารให�ความหวานอืน่ ๆ
  ราว 2 บาท/ลิตร ซ่ึงการบังคับใช�กฎหมายดงักล�าว ส�งผลให�ยอดขายนํา้อดัลมในฝร่ังเศสลดลงเป�นคร้ังแรก 
  ในรอบ 8 ป� 
 2561  รัฐบาลฝรัง่เศส ประกาศแยกประเภทเก็บภาษตีามปร�มาณนํา้ตาลในเดอืนกรกฎาคม สาํหรับเคร�อ่งดืม่ที่มี 
  นํ้าตาลมากกว�า 11 กรัม/100 มิลลิลิตร เก็บ 6 บาท/ลิตร

 2465 ประเทศที่เก็บภาษีนํ้าตาลเป�นประเทศแรกของโลก จ�ดประสงค�หลักไม�ได�ต�องการลดจํานวนการบร�โภค 
  นํ้าตาล แต�เพ�่อเพ��มรายได�ของรัฐ 
 2560  จัดเก็บภาษีนํ้าตาลอยู�ที่ 3.34 โครนนอร�เวย� หร�อ 12 บาท/ลิตร 
 2561 รัฐบาลเพ��มอัตราภาษีข�้นอีก 83% สําหรับผลิตภัณฑ�พร�อมรับประทานที่ใส�นํ้าตาล เช�น ช็อกโกแลต  
  และ 42% สําหรับเคร�่องดื่มที่มีรสหวานทุกประเภท ทําให�อัตราภาษีเพ��มเป�น 4.75 โครนนอร�เวย� หร�อ
  ราว17.2 บาท/ลิตร ส�งผลให�ป�จจ�บัน นอร�เวย�เป�นประเทศที่มีเด็กเพ�ยง 1 ใน 6 คนเท�านั้นที่นํ้าหนักเกิน

 2558  8 เมืองเร��มบังคับใช�กฎหมายภาษีนํ้าตาลในระดับเมืองเก็บภาษีเคร�่องดื่มรสหวานระหว�าง 1-3 เซนต�   
  หร�อราว 0.3-1 บาท/ออนซ� (30 มิลลิลิตร)  เมืองที่ประสบความสําเร็จมากคือ เบิร�กลีย� 
  มลรัฐแคลิฟอร�เนีย 
 2559  ผลการศึกษาพบว�า การบร�โภคเคร�่องดื่มรสหวานในเมืองเบิร�กลีย� ลดลงถึง 26%
 2562  ผลการศึกษาบ�งชี้ว�า ภายใน 3 ป� กลุ�มผู�มีรายได�น�อยลดการบร�โภคเคร�่องดื่มรสหวานลงถึง 53%

  เราไม ไดทําฟนเสร็จทีละซี่ 

ทีละคน แตงานท่ีเราทําอยูในเคร�อขาย

เด็กไทยไมกินหวาน คือการดูแลคน

ได พร อมกันที เ ดียวเป นหลักแสน       

หลักลาน นั่นคือความภูมิใจในฐานะ

ทันตแพทย   
 
ทพญ.ป�ยะดา ประเสร�ฐสม 
ผู�จดัการเคร�อข�ายเด็กไทยไม�กินหวาน

ฝรั่งเศส

นอร�เวย�

สหรัฐอเมร�กา
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หวานน�อย สั่งได�

นบัต้ังแต�ป� พ.ศ. 2545 มผีู�จดัการเคร�อข�ายมาแล�ว 4 คน เคร�อข�าย
เดก็ไทยไม�กินหวานร�วมรณรงค�ขบัเคลือ่นสงัคมเพ�อ่ลดการบร�โภค
หวาน มาอย�างต�อเนื่อง ยกตัวอย�างเช�น นโยบายโรงเร�ยนปลอด
นํ้าอัดลม กฎกระทรวงห�ามเติมนํ้าตาลในนมผงสูตรต�อเนื่อง   
การส่ือสารประเดน็ “อ�อนหวาน” หร�อ “หวานน�อยส่ังได�” มาตรการ   
ขอความร�วมมอืภาคอตุสาหกรรม ให�ลดขนาดนํา้ตาลซองไม�เกิน  
4  กรัม โดยเฉพาะอย�างยิ�ง การดําเนินงานขับเคลื่อนมาตรการ 
จดัเก็บภาษนีํา้ตาลในเคร�อ่งดืม่ เพ�อ่สขุภาวะคนไทย ทําให�เกิดการ
ปรับโครงสร�างภาษีสรรพสามิตของเคร�่องดื่มท่ีมีน้ําตาลใน 
3 ประเด็น ได�แก� 

• ภาพรวมราคาเคร�่องดื่มที่มีส�วนผสมของนํ้าตาลที่ผลิตใน
 ประเทศและนาํเข�า มรีาคาเพ��มข�น้ 12.7% และ 18.1% ตามลาํดบั 
• สัดส�วนจํานวนชนิดของเคร�่องดื่มที่มีปร�มาณนํ้าตาลที่ ผลิต
 ในประเทศเพ��มข�้น 14.4% ในขณะที่ เคร�่องดื่มที่มีปร�มาณ
 นํา้ตาลสงูมสีดัส�วนลดลง โดยเฉพาะชนดิเคร�อ่งดืม่ทีม่นีํา้ตาล
 มากกว�า 10 กรมั แต�ไม�เกิน 14 กรมั/100 มลิลลิติร มสีดัส�วน
 ลดลงมากที่สุด 
• สัดส�วนรายได�จากภาษีเคร�่องดื่มเพ��มข�้น เมื่อเปร�ยบเทียบ 
 ต�อรายได�ภาษีสรรพสามิตทั้งหมด

รณรงค�ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม�กินหวานอย�างต�อเนื่อง

ตลอดระยะเวลาทีผ่�านมา เคร�อข�ายเดก็ไทยไม�กินหวานได�รณรงค�
สร�างความรู�และปรบัเปลีย่นพฤติกรรมการบร�โภคหวานของคนใน
สังคม อย�างต�อเนื่องในทุกโอกาสและทุกช�องทาง ประเทศไทยได�
รบัคําช่ืนชมจากนานาประเทศ เร�อ่งการบงัคับใช�มาตรการภาษี
ความหวาน ส�งผลต�อการลดความเสีย่งจากโรคอ�วนและโรค  NCDs

อย�างไรก็ตาม ความท�าทายของงานส�งเสร�มสขุภาพ คือ การกระตุ�น 
ให�คนทัว่ไปทียั่งไม�มอีาการเจบ็ป�วยหนัมาตระหนกัว�า การมีสขุภาพดี 
นัน้สามารถเร��มต�นได�ด�วยตัวเอง กินหวานแล�วอ�วน ให�ความรู�กับ
ประชาชนในการบร�โภค ควบคู�ไปกับการจดัการสิ�งแวดล�อมในบ�าน 
ส�งต�อไปยงั โรงเร�ยน ชมุชน ขณะทีผู่�ปฏิบติังานเคร�อข�ายต�องอดทน 
ใช�เวลา และสร�างเคร�อข�ายภาคีด�านว�ชาการให�เข�มแขง็และม ีความพร�อม 
อยู�เสมอ

ลดนํ้าตาล = ลดความเสี่ยง โรค NCDs

เป�าหมายหลักของเคร�อข�ายขบัเคล่ือนการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม
ผู�บร�โภค ลดการบร�โภคอาหารรสชาติหวาน เพ�อ่สร�างสขุนสิยัทีด่ี 
ในการบร�โภค นําไปสู�การลดความเสี่ยงโรค NCDs นอกจากการ
ติดตามและประเมินผล การประกาศใช�นโยบายทางกฎหมาย ด�วย
สถิติ และข�อมูลทางว�ชาการแล�ว โจทย�ใหญ�ต�อไปของเคร�อข�ายเด็ก
ไทยไม�กินหวาน คือการศึกษาผลกระทบด�านสุขภาพจากนํ้าตาล
เทยีมหร�อสารให�ความหวานแทนนํา้ตาล (Artificial Sweeteners)  
ทีผ่ลติข�น้มาเพ�อ่แต�งเติมรสชาติหวานให�อาหารและเคร�อ่งดืม่        แทน
นํา้ตาลธรรมชาติ การบร�โภคนํา้ตาลเทยีมเป�นระยะเวลานาน ส�งผล
ให�นํา้หนกัตัวเพ��มข�น้ เสีย่งต�อโรคอ�วน โรคเบาหวาน ความดนั โลหติสูง  
และโรคหวัใจ ไม�น�อยกว�าการบร�โภคนํา้ตาลจากธรรมชาติ เคร�อข�ายฯ 
จะเดนิหน�าผลกัดนันโยบายควบคุมสารให�ความหวานแทนนํา้ตาล 
โดยขณะน้ีอยู�ในขัน้ตอนการศกึษาและเก็บข�อมูลของน้ําตาลเทียมรูป
แบบต�าง ๆ  ควบคู�ไปกับการรณรงค�และส�งเสร�ม สขุภาพ ระดบัพ�น้ที่
ใน 21 จงัหวัดทีเ่ป�นเคร�อข�ายของเดก็ไทยไม�กินหวาน

ข�อความจากผู�จดัการเคร�อข�ายฯ ถงึคนทํางาน NCDs รุ�นต�อไป

สําหรับเคร�อข�ายเด็กไทยไม�กินหวาน สิ�งที่ท�าทายที่สุดคือทํางาน
ให�การสร�างเสร�มสขุภาพเป�นเร�อ่งทีท่กุคนสามารถจบัต�องได�และเป�น
ส�วนหนึ่งในชีว�ตประจําวันของเด็กและเยาวชน ผู� ใหญ�ต�องสร�างว�ธี
คิดให�เด็กคิดและจดว�านํ้าตาลไม�ดีอย�างไร จะลดนํ้าตาลได�อย�างไร 
ในฐานะคนทํางานต�องสื่อสารสิ�งเหล�านี้ไปสู�ผู� ใหญ�ที่ดูแลเด็ก   และ
ตัวเด็กเอง เพราะคือกลุ�มเสี่ยงที่จะติดหวานมากที่สุด

ความพอดเีป�นแกนกลางของชวี�ต ไม�ว�าเร�อ่งใด  การลดรสชาติหวาน
ก็เช�นกัน ควรปรับความสมดุลของการกินนํ้าตาลตั้งแต�เด็ก ฝ�กให�
ลูกหลานมีลิ�นรับรสหวานจากธรรมชาติจากผักและผลไม�

สาํหรับกลุ�มทนัตแพทย� และเคร�อข�ายเดก็ไทยไม�กินหวาน เป�าหมาย
ของเราคือ อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี เราจ�งทํางานอย�างหนัก 
เพ�อ่ขบัเคลือ่นเร�อ่งการลดนํา้ตาล หากคนไทยสามารถลดการบร�โภค 
นํ้าตาลลงได�อย�างยั่งยืน ป�ญหาโรคฟ�นผุก็จะลดลงโดยปร�ยาย 

  53% ประชากรเด็กไทยอายุ 3 ป� = 624,005 คน 
  76% ประชากรเด็กไทยอายุ 5 ป� = 664,047 คน 
  52% ประชากรเด็กไทยอายุ 12 ป� = 777,158 คน 

สถิติฟ�นผุเด็กไทย 

แหล�งข�อมูล: การสํารวจสภาวะสุขภาพช�องปากแห�งชาติ ครั้งที่ 8  สํานักงานสถิติแห�งชาติ
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สํานักงานเคร�อข�ายองค�กรงดเหล�า

สํานักงานเคร�อขายองคกรงดเหลา (สคล.)
110/287-288 ม.6 ซอยโพธิ์แก�ว แยก 4 ถนนโพธิ์แก�ว
แขวงคลองกุ�ม เขตบึงกุ�ม กรุงเทพฯ 10240
02 948 3300 
stopdrink.com

AT
 A

 G
LA

N
C

E พันธกิจของเคร�อขายองคกรงดเหลา

สาํนกังานเคร�อข�ายองค�กรงดเหล�า  มภีารกจิสาํคัญ คือ 
การกระตุ�น เชญิชวน ประสานงานองค�กรต�าง ๆ ในการ
รณรงค�งดเหล�าในวาระต�าง ๆ เช�น งดเหล�าเข�าพรรษา 
กฐินปลอดเหล�า งานศพ/งานบุญปลอดเหล�า แข�งเร�อ
ปลอดเหล�า สงกรานต�ปลอดเหล�า สวดมนต�ข�ามป�      
ของขวัญปลอดเหล�า ร�วมกับการทาํสือ่รณรงค�     “ให�เหล�า 
เท�ากับแช�ง”  ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�าง
เสร�มสุขภาพ (สสส.)    เพ�่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ค�านยิมให�ของขวญัปลอดเหล�าไปในสงัคมจนถึงทกุวันนี้ 

เคร�อข�ายฯ ทํางานกับสมาชิกมากกว�า 150 องค�กร 
รวมถึงบคุลากรราชการและเอกชนทีห่ลากหลาย จ�งต�อง
รู�จักปรับตัวเพ�่อแข�งกับเวลาและสถานการณ� ต�องรู�จัก
ยืดหยุ�นเพ�่อทํางานให�บรรลุเป�าหมาย และพร�อมเป�ด
กว�างกับ การเร�ยนรู�ตลอดเวลาจากสมาชิกทุกระดับ  
ทุกประเภท ทุกเพศ ทุกวัยจากทั่วประเทศ  

ความมุ�งมั่นสร�างเคร�อข�าย ขยายฐานสมาชิกและพ�้นที่  
งานออกไป  สร�างคนรุ�นใหม� มาร�วมทํางาน ประสาน      
ความ ร�วมมอืและบร�หารงานอย�างโปร�งใส มธีรรมาภบิาล  
จนก�อเกิดเป�นความสําเร็จเล็ก ๆ  ที่สะสมเร�่อยมา นําไป
สู�การลดป�จจยัเสีย่ง เพ��มป�จจยัสร�างในหลากหลายบร�บท 
จนสามารถยกระดับการต�อสู� และแก� ไขป�ญหาจาก    
ภัยนํา้เมาได�อย�างยัง่ยืน ต้ังแต�ระดบัป�จเจก ชมุชน อาํเภอ  
จังหวัด ภูมิภาค ชาติ  และระดับนานาชาติได�อย�างเป�น  
รูปธรรมในที่สุด

แนวคิดหลักของเคร�อขายงดเหลา 
 
• ไม�ได�ตัดสนิว�าคนดืม่แอลกอฮอล�เป�น “คนด-ีคนไม�ด”ี แต�พฤติกรรม 

การดืม่มคีวามเสีย่งต�อคนดืม่เองและผู�อืน่ เพราะงานว�จยัทัง้ในและ
ต�างประเทศยืนยนัว�า  สรุาสร�างผลกระทบต�อตนเองและผู�อืน่สงู
กว�าสิ�งเสพติดทกุชนดิ เคร�อข�ายเชือ่มัน่ว�า ทกุคนทีม่าทาํงานร�วม
กับเคร�อข�ายจะเกิดความเข�าใจ จะค�อย ๆ  ลด ละ เลิกการดื่มไป
เอง บางครั้งไม�ต�องไปชวนให�เลิก

• การรณรงค�ของธุรกิจให�  “ดื่มอย�างรับผิดชอบ”  สะท�อนการ
ทําธุรกิจการตลาดเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�อย�างไร�จร�ยธรรม 
เป�นการโยนความผิดให�คนดื่ม ทั้ง ๆ ที่ธุรกิจคือต�นเหตุของ
ป�ญหา

• หน�าทีเ่คร�อข�ายคือ ทาํให�สังคมยอมรบัว�า  แอลกอฮอล�เป�นสินค�า
ที่สร�างป�ญหาและจําเป�นต�องควบคุม ไม�ใช�ปล�อยขายเสร� แต�ก็
ไม�ใช�ห�ามขายเด็ดขาด

• มีเหตุผลหนักแน�นในทํางานเพ�่อประโยชน�ทางสาธารณสุข 
การรณรงค�จดังานประเพณีวัฒนธรรมทีเ่หมาะสม เพ�อ่คุ�มครอง 
ผู�บร�โภค ชุมชมและสังคมที่ปลอดภัย

• เชื่อมงานควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�กับสุขภาพในทุกมิต ิ
(Alcohol in All Policy)  ทั้งการออกกําลังกาย ป�องกันโรคอ�วน 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  รวมทั้งสิ�งแวดล�อม เศรษฐกิจ
สังคม จากระดับชุมชนสู�ระดับโลก  บนพ�้นฐานของการพัฒนา
ทีย่ัง่ยนื วาระสําคัญระดบัโลกของสมชัชาสหประชาชาติ ว�าด�วย
โรค NCDs และปฏิญญาออตตาวา   

• ใช�กระบวนการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา     ประสานพลังภาคีเคร�อ
ข�ายทุกภาคส�วน    เพ�่อแก� ไขป�ญหาจากเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� 
ต�องแก�ไขอย�างเป�นองค�รวม โดยใช�ข�อมลูว�ชาการ สถิติ เปร�ยบเทยีบ
นาํเสนอกับฝ�ายนโยบาย      เพ�อ่ขยายผลไปสู�การจดัการเชงิระบบ 
เพ�่อยกระดับกิจกรรมรณรงค�เชิงสังคม 

• ธุรกิจแอลกอฮอล�และการตลาด สร�างผลกระทบทางสังคมต�อ
เด็กและเยาวชน  มีส�วนทําให�เกิดความรุนแรงในครอบครัว  
ทะเลาะว�วาท อุบัติเหตุ ท�องไม�พร�อม ป�ญหาเอชไอว�/เอดส�  
เคร�อข�ายผู� ได�รับผลกระทบ จะทํางานเพ�่อผลักดันการจัดต้ัง
กองทุนช�วยเหลือผู� ได�รับผลกระทบจากนํ้าเมา  เพราะเป�นหนึ่ง
ในกลไกเยียวยาป�ญหาเชิงระบบ 

• สร�างกระแสกิจกรรมรณรงค�สาธารณะ เช�น งานบญุปลอดเหล�า 
สนุกได�ไร�แอลกอฮอล� ของขวัญปลอดเหล�า เป�นต�น

• รอจงัหวะและโอกาสทีเ่หมาะสม  ผลกัดนัมาตรการทางกฎหมาย
• กระจายกําลังนักรณรงค�คนเล็กคนน�อย ให�มีอยู�ทุกหมู�บ�าน   

ทุกชุมชน เพราะคนรุ�นใหม�คือผู�นําการเปลี่ยนแปลงที่แท�จร�ง
• สร�าง    “ชมุชนช�วยเลกิ”   ทีม่ศีกัยภาพในการช�วยเหลอืผู�ป�วยจาก

การดื่มสุรา  รู�จักประสานงานกับโรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพ
ตําบล   โรงพยาบาลชมุชน โรงพยาบาลจงัหวัด  โรงพยาบาลศูนย� 

*** ผู�จัดการ สคล.คนป�จจ�บัน คือ คุณธีระ วัชรปราณี
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REASONS

เภสัชกร สงกรานต� ภาคโชคดี
กับการขับเคลื่อนเคร�อข�ายงดเหล�า
ประวัติโดยย�อ
พ.ศ. 2518  เภสชัศาสตร�บณัฑิต จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลยั  
พ.ศ. 2519-2525 เป�ดร�านยา “สุขภาพดี” ที่อําเภอปากช�อง        

จังหวัดนครราชสีมา  
พ.ศ. 2525 – 2529 อาสาสมัครกลุ�มศึกษาป�ญหายา (กศย.) 

ดาํเนนิโครงการสร�างเสร�มสขุภาพอนามยัชมุชน  
ในพ�้นที่อําเภอด�านข�นทด จ.นครราชสีมา

 รณรงค�เร�่องการใช�ยาที่เหมาะสม สนับสนุน
การลงขันของประชาชนร�วมกันก�อต้ัง 
“สหกรณ�ยา” และรณรงค�ใช�สมุนไพรควบคู� 
กับการขจดัยา ยาชดุ ยาซอง  ยาสูตรเอพ�ซ*ี   
สะท�อนความสลบัซบัซ�อนของเศรษฐสถานะ
ของชนบทไทยเป�นบทเร�ยนการแก�ป�ญหาเชงิ
ระบบบทเร�ยนแรก ของชวี�ตการทาํงานพัฒนา
สังคม

พ.ศ. 2546-2551 ทาํงานกับเคร�อข�ายเพ�อ่รณณรงค� ผลกัดนั     
พ.ร.บ.ควบคมุเคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล� เป�นผล
สําเร็จกฎหมายห�ามจําหน�ายเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล�  ให�กบัเด็กอายุตํ่ากว�า 20 ป� 
กําหนดเวลาซื้อขายเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�  
เร��มมีผลบังคับใช� 

พ.ศ. 2555  รางวัลเภสัชกรดีเด�นเพ�่อสังคม
 มูลนิธิเภสัชศาสตร�เพ�่อสังคม (มภส.)  

ยาสูตรยาผสม แอสไพร�น เฟนาซีทิน และคาเฟอีน เป�นที่นิยมอย�างมากเมื่อราว 20-30 ป�ก�อน จนเกิดป�ญหากระเพาะอักเสบเป�นแผลเลือดออกในกระเพาะอาหาร กระเพาะทะลุ และ
ป�ญหาตดิคาเฟอนี วงการแพทย�ใช�เวลารณรงค�เพ�อ่แก�ไขป�ญหานีอ้ยู�หลายป� ในระยะแรกมกีารถอนเฉพาะตัวยาเฟนาซีทนิออกไป แต�ป�ญหาไม�ได�ลดลง จ�งออกถอนคาเฟอนีออกไป 
เหลือเพ�ยงแอสไพร�นอย�างเดียวในยาแก�ปวดชนิดซอง หลังจากนั้นพบว�า มีการใช�ยาลดลง และโรคแทรกซ�อนดังกล�าวก็เบาบางลงไปมาก

เภสัชกร สงกรานต� ภาคโชคดี ผู�อํานวยการสํานักงานเคร�อข�ายองค�กร            
งดเหล�า (สคล.) ในฐานะพ�ทธศาสนกิชน เชือ่มัน่ใจคําสอนตามหลกัพ�ทธศาสนา   
ทีว่�า สิ�งทีสํ่าคญัสดุของมนษุย� คือ สต ิหากคนขาดสติสามารถทาํผดิได�ทุกเร�่อง  
เคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�ทาํลายสติ ส�งผลกระทบทัง้เร�อ่งเศรษฐกิจระดบัครวัเร�อน
ไปจนถึงระดับชาติ  

ภก.สงกรานต�มโีอกาสทาํหน�าทีเ่ป�นเลขานกุารผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานคร 
ครัง้พลตร�จาํลอง  ศร�เมอืง ดาํรงตําแหน�งช�วงป�พ.ศ.  2528-2535  มกีารดาํเนนิ
โครงการเพ�่อพัฒนาคุณภาพชีว�ต ช�วยอบรมเจ�าหน�าที่ พนักงานของ กทม. 
ต�อมากลายเป�นหลักสูตรโรงเร�ยนผู�นําที่จังหวัดกาญจนบุร�     เป�าหมายหนึง่
ในหลักสูตรนั้น คือการลดอบายมุข งดเหล�างดบุหร�่ ภก. สงกรานต� ได�รับ 
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ว�ธีคิดและทํางานรณรงค�เลิกเหล�าของเคร�อข�ายคือ ไม�เน�น
กล�าวโทษคนที่ดื่มเหล�า แต�ต�องแก� ไขป�ญหาทุกด�านให�
ครอบคลมุในหลายมติ ิ ทีส่าํคัญคือ ต�องทาํให�เคร�อข�ายภาค
ประชาสังคมเข�มแขง็  ทาํให�สงัคมโดยรวมตระหนกัถงึป�ญหา 
ควบคู�ไปกับการบังคับใช�กฎหมาย 

นอกจากน้ี งานประเพณขีองไทย ทัง้ ลอยกระทง  เคาท�ดาวน�
ป�ใหม�สากล ตลอดจนงานประเพณรีะดบัท�องถิ�น หร�อระดบั
ภูมิภาคอย�างการแข�งเร�อยาว ประเพณี บุญบั้งไฟ เทศกาล
อาหาร งานกาชาด งานเทศกาลดนตร�กิจกรรม ล�วนเป�น
ความภาคภูมิใจท่ีสามารถขับเคลื่อนงานปลอดเหล�า ใน 
รูปแบบการให�ทุนอุปถัมภ� ทดแทนการสนับสนุนจากภาค
ธุรกิจเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� เกิดกิจกรรมที่เห็นผลเป�น
รูปธรรม ชัดเจน ผลงานเหล�านี้คือ ความภาคภูมิใจของ
เคร�อข�ายงดเหล�า

การผลกัดัน พ.ร.บ. ควบคมุเคร�อ่งด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551

ปฏิเสธไม�ได�ว�า เคร�อข�ายงดเหล�าคือหนึ่งกําลังสําคัญ 
ภาคสงัคมในการขบัเคลือ่น พ.ร.บ. ควบคุมเคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�  
พ.ศ. 2551 ที่มีเป�าหมายลดจํานวนนักดื่มหน�าใหม� และลด
การบร�โภคเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� เกิดกระแสสังคม ทําให� 
พ.ร.บ.ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�ที่มีผู �ร �วมลงชื่อ
สนบัสนนุมากกว�า 13 ล�านคน เป�นจํานวนมากที่  นับตั้งแต�
มีการร�างกฎหมายข�้นมา  สะท�อนความเข�มแข็งของพลัง
ภาคประชาสงัคมในการขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะ        สร�าง
ชื่อเสียงของประเทศไทย   เร�่องมาตรการที่เข�มข�นในการ
ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�  จนเป�นที่รู�จักในระดับสากล 
เป�นผลงานชิ�นสําคัญบนเส�นทางการทํางานของเคร�อข�าย
งดเหล�าทั่วประเทศ

MAKING IMPACT

มอบหมายให�บรรยายเร�่องนี้  จ�งค�นหาข�อมูล ข�อมูลหนึ่งที่น�าสนใจ
ขององค�การอนามัยโลกระบุว�า แอลกอฮอล�คือสาเหตุของโรคกว�า 
200 โรค โดยเฉพาะมะเร็ง คนอาจจะเข�าใจว�า เคร�่องดื่มแอลกอฮอล� 
ทําให�เป�นมะเร็งตับเท�านั้น ในความเป�นจร�งเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�มี
ส�วนทาํให�เกิดโรคมะเรง็ได�ในหลากหลายส�วนของร�างกาย ทัง้เต�านม 
ปาก ลําคอ กระเพาะอาหาร ลําไส� จนถึงทวารหนักได�เช�นกัน

เหตุการณ�ที่พบในสังคมไทยบ�อยครั้งคือดื่มแล�วขับ เป�นสาเหตุหลัก
ของการอุบัติเหตุบนท�องถนนในประเทศไทย ทําให�มีผู�เสียชีว�ตบน
ท�องถนนเฉล่ียป�ละ 20,000  ราย จากรายงานขององค�การอนามยัโลก  
งานว�จัยระบุว�า เคร�่องดื่มแอลกอฮอล�เป�นสิ�งเสพติดที่ก�อป�ญหา     
ทั้งกับตนเองและผู�อื่นมากที่สุด มากกว�าสิ�งเสพติดอื่น ๆ ทุกชนิด 
เทศกาลสงกรานต�หนึ่งสัปดาห�มีผู�เสียชีว�ตมากถึง 300-400 ราย 
และส�วนใหญ�มีสาเหตุมาจากเมาแล�วขับ อย�างไรก็ตาม การบังคับใช�
กฏหมายของไทยยังเข�มงวดและรุนแรงน�อยกว�าชาติอืน่ และจาํนวน ผู�
เสียชีว�ตไม�เคยลดลง 

ทีมนักว�จัยนานาชาติภายใต�การนําของมหาว�ทยาลัยวอชิงตัน 
สหรัฐฯ รายงานผลการศึกษาภาระป�ญหาของโลกว�าด�วยเร�่อง 
โรคภัยไข�เจ็บ (Global Burden of Disease) ตีพ�มพ�ในวารสาร 
การแพทย� แลนเซ็ต   (Lancet) *  มีการสํารวจพฤติกรรมการบร�โภค
แอลกอฮอล�และผลกระทบต�อสุขภาพท่ีเกิดข�้นกับประชากรอายุ 
15-95 ป� จาํนวนกว�า 28 ล�านคนท่ัวโลก จาก 195 ประเทศ ตลอดช�วง 
ระยะเวลาระหว�างป� พ.ศ. 2533-2559 ซึ่งจัดว�าเป�นการศึกษาครั้ง
สําคัญในวงกว�างที่สุดและยาวนานที่สุดเท�าที่เคยมีมา  และถือเป�น 
งานว�จยัทีด่ทีีส่ดุและน�าเชือ่ถือทีส่ดุเก่ียวกบังานศึกษาผลกระทบของ
เคร�่องดื่มแอลกอฮอล�

ข�อสรุปจากงานว�จัยคือ ไม�มีปร�มาณของแอลกอฮอล�ที่ปลอดภัย 
ความเชื่อที่ว�า ดื่มเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�ปร�มาณน�อยแล�วจะดีต�อ
สขุภาพ ดืม่ไวน�แดงมผีลดตี�อหลอดเลอืดหวัใจ  ล�วนเป�นความเชือ่ทีผ่ดิ
ทัง้สิ�น  ความเป�นจร�งคือ การดื่มแอลกอฮอล� เป�นสาเหตุของการเป�น
มะเร็ง อุบัติเหตุ อาชญากรรม ความรุนแรงในครอบครัว ผลการ
ศึกษาพบว�า ครอบครัวที่มีคนดื่มเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�จะมีความ 
รุนแรงในครอบครัวเพ��มข�้น  3-4  เท�า กรมพ�นิจและคุ�มครองเด็ก  
มงีานว�จัยชิ�นหนึง่ระบุว�า เยาวชนคร�ง่หนึง่ทีอ่ยู�ในสถานพ�นิจ กระทาํ
ความผิดหลังจากดื่มแอลกอฮอล�ไป 5 ชั่วโมง 

* Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016
Published:August 23, 2018 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31310-2/fulltext
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งดเหลาเขาพรรษา 
 
โครงการงดเหล�าเข�าพรรษา ดําเนินการมาตั้งแต�ป� พ.ศ. 2546 
ป�จจ�บันย�างเข�าป�ที่ 20  เป�นนวัตกรรมของสังคมไทยที่ได�รับการ
กล�าวถึงและเป�นที่ยอมรับอย�างกว�างขวาง สามารถจัดการกับ
ป�ญหาจากการบร�โภคเคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�แบบไทย ๆ   โดยมีต�นทนุ 
ทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนาและศีลธรรม ต�อยอด
ด�วยเหตุผลในการรณรงค�ด�านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 
สคล. ดําเนินโครงการน้ีร�วมกับ สสส. กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย สํานกังานพระพ�ทธศาสนา  และภาคีเคร�อข�าย
ท่ีเก่ียวข�องอกีมากมาย ทาํให�เกิดผลดกัีบสังคมไทย เพราะประหยัด 
เง�นให�คนไทยไม�ต่ํากว�า  3  หมื่นล�านบาท ในช�วงเวลา 3 เดือน  
ทีส่าํคัญกว�าเง�นคือครอบครวัจาํนวนมาก เป�นช�วงเวลาทีค่รอบครวั 
มีความสุขที่สุด ป�ญหาสังคม เช�น อุบัติเหตุ อาชญากรรม ก็ลดลง
ชัดเจน

งานสงกรานตปลอดเหลา
 
การประกาศพ�้นที่เล�นนํ้าปลอดภัยและ 7 มาตรการร�วมคือ
• สื่อสารตรงกับพ�้นที่ว�าเป�นการจัดงานปลอดเคร�่องดื่ม 
 แอลกอฮอล� 
• ขอความร�วมมือร�วมกับผู�ประกอบการร�านค�าและธุรกิจ
 ในพ�้นที่ให�ปฏิบัติตามกฎหมาย
• ห�ามจําหน�ายเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�ในพ�้นที่จัดงานตาม  
 พ.ร.บ.ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� พ.ศ. 2551 

• มาตรการฝากเหล�าไว�กับตํารวจหร�อเจ�าหน�าที่ก�อนที่จะ 
 เข�าไปภายในพ�้นที่เล�นนํ้า 
• แจกหร�อแลกเคร�่องดื่มทดแทนกับเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�ที่ 
 อาจจะมีนําเข�ามาในบร�เวณพ�้นที่การจัดงาน 
• เฝ�าระวังการกระทําความผิดในพ�้นที่ผ�านกล�องวงจรป�ด
 ทําแผนที่จ�ดเสี่ยง มีคณะกรรมการพ�้นที่จัดงานเฝ�าระวัง 
• จัดเวทีสาธารณะสร�างการมีส�วนร�วมของชุมชนคนท�องถิ�น 
 เข�ามาร�วมแก�ไขป�ญหา

อนึ่งป� พ.ศ. 2552 สคล. เสนอมาตรการห�ามจําหน�ายเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล�ระหว�างวันที่ 13-15 เมษายน เข�าสู �ที่ประชุมคณะ
กรรมการนโยบายแห�งชาติด�านการควบคุมแอลกอฮอล� โดยมี 
รองนายกรัฐมนตร�ขณะนั้นคือ  พลตร�สน่ัน ขจรประศาสน�   เป�น
ประธาน  มีมติไม�เห็นด�วยกับมาตรการนี้ด�วยคะแนน 8:2 โดย
2 เสยีง ที่สนับสนุนคือ นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตร�ช�วย
ว�าการกระทรวงสาธารณสุข และผู�แทนจากกระทรวงยุติธรรม
เท�านั้น   สะท�อนว�าธุรกิจแอลกอฮอล�ยังเชื่อมโยงกับมิติการ
ท�องเทีย่ว   นาํไปสู�ต�นแบบการจดัเขตโซนนิ�งสงกรานต�ปลอดเหล�า
ทีถ่นนข�าวเหนยีว จงัหวัดขอนแก�น

งานชางสุร�นทร

ก�อนการณรงค�งดเหล�าในงานช�าง ป�  พ.ศ. 2551 สุร�นทร�มี  
ผู�บาดเจ็บหลักร�อย มีคนเสียชีว�ตจากอุบัติเหตุเพราะเมาแล�วขับ 
และทะเลาะว�วาทช�วงการจัดกิจกรรม สคล. จ�งเข�าไปทํางานเชิงรุก
เพ�่อไม�ให�มีการจําหน�ายเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�ในงานประเพณี 
สําคัญ ประสานเคร�อข�ายหมอพยาบาล นักว�ชาการเพ�่อเก็บ
ข�อมูลและทํากิจกรรมรณรงค�อย�างต�อเนื่อง จนสามารถ
เปลีย่นแปลงค�านยิมเก�าแก� และนาํมาสู�วลทีีว่�า “คนสรุ�นทร�ไม�กินสรุา 
เป�นเทวดาสุร�นทร�” ในป�จจ�บัน  

7 กันยายน พ.ศ. 2478 - 15 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2556
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งดเหลา ลดภาระโรค NCDs

แอลกอฮอล�มีแป�งและน้ําตาลเพ��มพลังงาน นําไปสู�ภาวะ 
โรคอ�วน เบาหวาน หัวใจ และหลอดเลือด ส�วนเชื่อมโยงกับ 
สาเหตุของสารพัดโรค NCDs เช�น โรคมะเร็ง และการดื่ม
แอลกอฮอล�แม�ปร�มาณไม�มากอย�างต�อเนื่อง มีความเสี่ยง  
เจบ็ป�วยจากโรคมากถึง 200  โรค จากการศึกษาขององค�การ
อนามัยโลก ผลเสียของการดื่มแอลกอฮอล� ส�งผลกระทบ    
ต�อระบบเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ�อม ไม�ว�าจะเป�น
เร�่องการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ เสียชีว�ตก�อนวัย 
อนัควร ประสทิธภิาพในการทาํงานลดลง  และยังเชือ่มโยงกับ
ภาวะสังคมผู�สูงวัยที่เกิดข�้นแล�วในประเทศไทย หากรู�จัก
ป�องกันเมื่อแก�ตัวภาวะเจ็บป�วยอาจไม�รุนแรง  แต�หากไม�
ออกกําลังกาย รับประทานอาหารที่ไม�มีประโยชน�และยังดื่ม
เหล�า ก็จะสร�างภาระต�องบประมาณค�ารักษาพยาบาลของ
ประเทศอย�างมหาศาล

การลดความเสี่ยงโรค NCDs ยังเป�นงานที่สคล.ยังต�องทํา
ต�อไปเพ�อ่ลดภาระค�าใช�ในระบบสาธารณสุขและภาระทางสงัคม
และเศรษฐกิจของประเทศ เพ�่อบรรลุเป�าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน  ขณะเดียวกันจ�ดอ�อนของกฎหมายให�บร�ษัทสามารถ
โฆษณาสร�างภาพลกัษณ�ได�  และกลยุทธ�การตลาดของบร�ษัท
เคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�ในการเพ��มจาํนวนนกัดืม่หน�าใหม� ผ�าน
การโฆษณา ยังเป�นความท�าทายทีต่�องเผชญิ เพราะแม�สถิติ
นักดื่มลดลง  แต�จํานวนนักดื่มหน�าใหม�ยังเพ��ม และมีแนวโน�ม
คืออายุต่ําลงด�วย ผอ.สคล.ยอมรับว�า โซเชียลมีเดียเป�น
เคร�่องมือสําคัญที่บร�ษัทเหล�าเบียร�ใช� เพ�่อให�เข�าถึงเยาวชน 
ผ�านโฆษณาออนไลน�  เป�นความท�าทายกับการทาํงานรณรงค�
อย�างยิ�ง สคล.จะพยายามหาคนรุ�นใหม�มาทาํงานผลิตผลงาน
สร�างสรรค� คลิปไวรัลผ�านโลกโซเชียลมีเดียให�มากข�้นเพ�่อ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเข�าถึง 
เคร�่องดื่มแอลกอฮอล�ของเด็กและเยาวชน 
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กรณีศึกษาการควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล
จากนานาชาติ

 ประเทศไทย

ประกาศให�วันเข�าพรรษาของทกุป�เป�น”วันงดดืม่สรุาแห�งชาติ”  
และเป�นวันเร��มต�นของการงดเหล�าเข�าพรรษา  แนวคิดนี้เกิด
ข�้นในสมัยของอดีตนายกรัฐมนตร� นายสมัคร สุนทรเวช         
ผู�วายชนม�  ท�านไม�ดืม่เคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�   เป�นการรณรงค�
ท่ีเน�นมิติของวัฒนธรรมไทยและเป�นท่ีจดจาํ สร�างความตระหนักรู� 
และนําไปสู�การปฏิบัติอย�างเป�นรูปธรรม 

 ไอซแลนด

ใช�เวลากว�า  20  ป�  ในการจัดการลดความเสี่ยงของ เด็กและ 
เยาวชนต�อเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� ได�อย�างเป�นระบบ เกิด
คุณภาพชวี�ตทีด่มีาทดแทน  มกีารจดัต้ังกลุ�มเยาวชน  Young 
Stop Drink Network เป�นต�นแบบแก�ป�ญหาเหล�า-บุหร�่ และ
ป�จจัยเสี่ยงสุขภาพ ในกลุ�มเยาวชน มุ�งเป�าลดนักดื่ม นักสูบ
หน�าใหม�ของไทยและนานาชาติ

 ศร�ลังกา

ประกาศใช� พ.ร.บ.ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� มาตั้งแต�  
ป� พ.ศ. 2549 ประสบความสําเร็จในการควบคุมเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล� ทีผ่�านการจดัโซนนิ�ง โดยกําหนดว�า  ร�านจาํหน�าย
เคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�ต�องอยู�ห�างจากสถานศึกษา 100 เมตร 
และห�างจากวัด 300  เมตร  นอกจากนี้ ยังต�องมีมาตรการ
ห�ามจําหน�ายเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�ให�เยาวชนอายุตํ่ากว�า 
21 ป� ควบคู�ไปกับการห�ามโฆษณาผ�านโทรทัศน�ทุกรูปแบบ 
หร�อแม�กระทัง่ ในละครก็ห�ามพ�ดถึงเคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�  และ
ห�ามมฉีากดืม่แอลกอฮอล�  เพราะถือว�าผดิกฎหมาย สาํหรบั
ช�วงเวลาที่ห�ามขายคือ 10.00-21.00 น. 
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1.9 ล�านคน
33.06%

25.09%

จํานวนนักดื่ม
อายุ 15-24 ป�    

            คนไทยดื่มแล�วขับ
      ทําให�ผู�ขับข�่และผู�ที่อยู�ใน
ยานพาหนะได�รับบาดเจ็บและเสียชีว�ต

             ผู�ตอบแบบสอบถามพบว�า              
การหยุดดื่มเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�       

เป�นผลดีกับคุณภาพชีว�ตในทุกมิติ

             คนไทยร�วมงดดื่มเหล�า
  ช�วงเข�าพรรษา    

คนไทยดื่มแล�วขับ
    ทําให�เกิดอุบัติเหตุ
        บนท�องถนนเสียชีว�ตประชาชนที่งดดื่มเหล�า

    มีสุขภาพจ�ตดีข�้น
12.05

ล�านคน

สามารถประหยัดเง�นจากการซื้อเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล�ตลอดการรณรงค� 3 เดือน
ได�เป�นเง�น 6.33 พันล�านบาท

40.7%

24%

สถิติสําคัญเกี่ยวกับจํานวนนักดื่มของไทยความสําเร็จของการรณรงคงดเหลาเขาพรรษา

ข�อมูล ป� 2563 ที่มา: เคร�อข�ายงดเหล�า ที่มา:  สํานักงานสถิติแห�งชาติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ
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ศูนย�ว �จัยป�ญหาสุรา 

พันธกิจหลักขององค�กร

AT
 A

 G
LA

N
C

E

“สร�างความรู�” ผลิตและเร�ยบเร�ยงองค�ความรู�ทางว�ชาการ 
ที่มีอยู�แล�วและองค�ความรู� ใหม� เพ�่อจัดการกับป�ญหาสุรา        
ในประเทศไทย “สร�างคน” พัฒนาศักยภาพทางว�ชาการ ของ
นักว�ชาการทั้งภายในและเคร�อข�ายนักว�ชาการภายนอกและ
ศักยภาพของผู�มีส�วนเกี่ยวข�องอื่น ๆ

“สร�างเคร�อข�าย” พัฒนาความเข�มแข็งของเคร�อข�าย     
ผู �เก่ียวข�องกับการจัดการป�ญหาสุราในประเทศไทย
 
“สร�างสังคม”   เพ��มความตระหนักและการมีส�วนร�วมของ
บุคคลทุกภาคส�วนในสังคม  ในการจัดการกับป�ญหาสุรา

ศูนย�ว �จัยป�ญหาสุราต้ังข �้นเมื่อป� พ.ศ. 2547  ในฐานะ  
หน�วยงานภายใต�สถาบันว�จัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
มี นพ. บัณฑิต ศรไพศาล เป�นผู�อํานวยการ มีหน�าที่หลัก 
ในการเป�นองค�กรว�จัยและจัดการความรู� ภารกิจสําคัญจ�ง
ประกอบไปด�วยกิจกรรมสองด�าน  ด�านทีห่นึง่คอืการกําหนด
ทศิทางงานว�จยั สนบัสนนุทนุว�จยั พัฒนาและควบคุมคุณภาพ 
งานว�จัยที่สนับสนุน ส�วนกิจกรรมด�านที่สองคือ การใช�
ประโยชน� จากงานว�จยัผ�านการสือ่สารงานว�จยัสู�สาธารณะและ
ผู�เก่ียวข�องในรปูแบบต�าง  ๆ และการจดัให�มกีลไกการส่ือสาร 
แลกเปลีย่นเร�ยนรู�  โดยเฉพาะการจดัการประชมุสรุาว�ชาการ

ช�วงระยะแรกตั้งแต�ก�อต้ัง ศวส. จนถึงป� พ.ศ. 2551 
นพ.บณัฑิต ศรไพศาล เป�นกลไกสาํคัญในการผลติงานว�จยั 
แบบทุติยภูมิ ทั้งงานว�จัยท่ีศวส.ผลิตเองและร�วมทํางานกับ 
หน�วยงานอื่น  การจัดทําฐานข�อมูลเช�น การจัดทํารายงาน
สถานการณ�สรุาประจาํป�  ศวส. ยังมสี�วนสาํคัญในการผลกัดนั 
นโยบายแอลกอฮอล�ในฐานะกรรมาธิการยกร�าง พ.ร.บ. 
ควบคุมเคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�ของสภานติิบัญญติัแห�งชาติด�วย

ป�  พ.ศ. 2551 ศวส.ได�สนับสนุนสํานักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหว�างประเทศ (International Health Policy 
Program:  IHPP)  ให�ดําเนินโครงการการพัฒนาศัยภาพ 
นกัว�จยัด�านนโยบายแอลกอฮอล� (Alcohol Policy Research: 
APR) 

ในป� พ.ศ. 2552 นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ได�รับตําแหน�ง 
ผู�อํานวยการ ศวส.ต�อจาก นพ.บณัฑิต มกีารปรบัโครงสร�าง
องค�กร ศวส. จากท่ีเคยอยู�ภายใต� สวรส. มาเป�นกลุ�มงาน
สร�างเสร�มสุขภาพ (Health Promotion Policy) ซ่ึงดแูล
โดย นพ.ทักษพล และนํานักว�จัยรุ�นเยาว�ของโครงการ APR 
มาเป�นเจ�าหน�าท่ีของ ศวส. อย�างเต็มตัว

จากนั้นเป�นต�นมา ภารกิจของศวส.คือ ใช�แนวคิดของ 
การพัฒนาศักยภาพส�วนบุคคล องค�กร เคร�อข�าย และ
ศักยภาพของระบบโดยรวม แนวคิดนี้เองเป�นรากฐานของ 
การทาํงานพัฒนาเคร�อข�ายของ ศวส.ในระยะหลงั  ซึง่รวมถึง
การพัฒนาศักยภาพของภาคส�วนว�ชาการ และภาคส�วนอ่ืน ๆ  
ทั้งในประเทศไทยและในระดับนานาชาติ

ป�จจ�บนัศวส.อยู�ภายใต�การสนบัสนนุของสาํนกัสนบัสนนุการ
ควบคุมป�จจยัเสีย่งหลกั สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการ สร�าง
เสร�มสุขภาพ  (สสส.)  และได�เปลี่ยนผู�รับผิดชอบแผนงานและ
ผู�อํานวยการใหม�เป�น ศ.ดร.พญ.สาว�ตร� อัษณางคกรชัย    
สาํนกังานศวส.ต้ังอยู�ทีห่น�วยระบาดว�ทยา   คณะแพทยศาสตร�  
มหาว�ทยาลยัสงขลานคร�นทร� 

งานด�านต�างประเทศ เป�นภารกิจใหม�ของศวส.ในยุคหลัง  
ทัง้การพฒันานโยบายและมาตรการในระดบันานาชาติ  การ
ช�วยเหลอืภาคีเคร�อข�ายในต�างประเทศในการผลกัดนันโยบาย
แอลกอฮอล�  การทํางานว�ชาการร�วมกันกับต�างประเทศ  การจดั
ประชมุว�ชาการ และการประชมุเชงิปฏบิติัการ การทาํงาน ร�วมกับ
องค�การอนามัยโลก การเป�นว�ทยากร รวมถึงการ เป�นที่
ปร�กษาของต�างประเทศ ผลงานเชงิประจกัษ�ทีส่าํคัญ รวมถึง
การจัดประชุมนโยบายแอลกอฮอล�ระดับโลก (Global 
Alcohol Policy Conference: GAPC) ที่ศวส.เป�น
เลขานุการของคณะกรรมการจัดการประชุม และการจดัเวที
ปร�กษาหาร�อประจําภูมิภาคเอเชียใต�-เอเชียตะวันออก 

ศูนย�ว�จัยสุราป�ญหาสุรา (ศวส.)
สาขาระบาดว�ทยา อาคารบร�หารชั้น 6 คณะแพทยศาสตร� มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� 
15 ถนนนกาญจนวนิช ต.คอหงส� อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 90110 
083-577-5533
www.cas.or.th
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ก�อนขยับเข�ามาทํางานเร�่องลดเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� นพ. บัณฑิต  
มปีระสบการณ�ในด�านจ�ตแพทย�กับกรมสขุภาพจ�ตมา 22 ป� และได�
เข�ามาทํางานในสถาบันว�จัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จากการ
ทาบทามของศาสตราจารย� นพ.อุดมศิลป� ศร�แสงนาม แรกเร��ม 
หมอบัณฑิตไม�ได�ทํางานเฉพาะเจาะจงเร�่องลดการดื่มแอลกอฮอล�  
จากการทาํงานใกล�ชดิกับรองศาสตราจารย� นพ.ยงยุทธ ขจรธรรม 
ที่ปร�กษาฝ�ายว�ชาการของสสส.และ รศ.นพ.ว�ชัย โปษยะจ�นดา 
หัวหน�าศูนย�ว�จัยยาเสพติดและอาจารย�ผู�ชํานาญการ สถาบัน
ว�ทยาศาสตร�การแพทย�  จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย  ทั้งสองท�าน
คือบุคลากรการแพทย�ผู �บุกเบิกงานว�จัยควบคุมเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล�ของไทยที่ท�านให�ความเคารพ เร�ยนรู�ว�ธีทํางานของ    
ทั้งสองท�านและเป�นจ�ดตัดสินใจที่เข�ามารับงานพัฒนาศูนย�ว�จัย
ป�ญหาสุราในระยะเร��มต�น

REASO
N

S

ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2532 แพทยศาสตร�บัณฑิต (พบ.)
 จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย

พ.ศ. 2544 ปร�ญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร�   
 (MPH) Johns Hopkins University, U.S.A.

พ.ศ. 2556 ปร�ญญาเอก สาขาสาธารณสุขศาสตร�   
 (PhD) University of Toronto, Canada

ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2561- ป�จจ�บนั Scientist, Centre for Addiction and Mental  
 Health, Ontario, Canada

พ.ศ. 2559 - 2561 รองผู�จัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
 สร�างเสร�มสุขภาพ (สสส.)

พ.ศ. 2556 - 2561 ผู�อํานวยการสํานักสนับสนุนการควบคุมป�จจัย 
 เสี่ยงหลัก สสส.
พ.ศ. 2550  รองเลขาธิการ กรรมาธิการว�สามัญพ�จารณา
 พระราชบัญญัติควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� 
 สภานิติบัญญัติแห�งชาติ

พ.ศ. 2547 - 2552  ผู�อํานวยการศูนย�ว�จัยป�ญหาสุรา  
พ.ศ. 2545 - 2546  ผู�อํานวยการโรงพยาบาลจ�ตเวชนครพนม
 กรมสุขภาพจ�ต
พ.ศ. 2544 - 2545  ผู�อํานวยการศูนย�สุขภาพจ�ต เขต 6
 กรมสุขภาพจ�ต

           เทาที่ผมสังเกตเองคือคนที่ทํารณรงค
เร�่องบุหร�่คือหมอโรคปอด เชน นพ.ประกิต 
วาทีสาธกกิจ    สาเหตุเพราะปลายทางของบุหร�่
คือมะเร็งปอด    คนที่ทําเร�่องอุบัติเหตุก็จะเปน
หมอกระดกู      เพราะวาตองดแูลผาตดัผูบาดเจบ็
จากอุบัติเหตุ    สําหรับปญหาเร�่องสุรา ผมเปน
จิตแพทย  เห็นผลกระทบชัดเจน   คนติดสุรา
ก็จะไปพบจิตแพทย  เพ�่อบําบัดรกัษา เพราะ
ฉะนัน้ หมอหลาย ๆ  คนที่อยูปลายทาง  คือการ
รักษาก็จะรูสึกวาอยากมีสวนชวยปองกัน

อุบัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาลสงกรานต� พ.ศ. 2564 

อุบัติเหตุทางถนนสะสม 10-16 เม.ย.64
2,365 ครั้ง  

บาดเจ็บ
2,357 ราย

เสียชีว�ต
277 ราย

จํานวนคดี
ขับรถขณะเมาสุรา
สะสม ป� 2551-2560
44,164 คดี

แหล�งที่มา: สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�
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เมือ่เข�ามาทาํงานในฐานะผู�อาํนวยการ ศวส.คนแรก เมือ่ป� พ.ศ. 2551 

นพ.บณัฑิตเล�าว�า ตนใช�หลักการทํางานแบบสามเหลีย่มเขย้ือนภเูขา  

แบ�งข�อมูลศึกษาว�จัยเป�น 2 ส�วน คือส�วนที่ใช�ชี้ป�ญหา ส�วนที่สองคือ

ข�อมูลที่ใช�ช้ีแนะเพ�่อหาทางออก  ส�วนที่ชี้ป�ญหา ทําให�สังคมเห็น

ความสําคัญว�า จะต�องแก�ไขป�ญหาการบร�โภคแอลกอฮอล�   ส�วนการ  

ชี้แนะทางออกทําให�สังคมรู�ว�า ควรจะแก�ไขป�ญหาอย�างไร ศวส.ได�

นําข�อมูลเชิงปร�มาณเก่ียวกับการดื่มเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�มานํา

เสนอกราฟแสดงให�เหน็ว�า การผลิตและบร�โภคเคร�อ่งดืม่เพ��มมากข�น้  

และแสดงให�เห็นว�าการดื่มแอลกอฮอล�สัมพันธ�กับการเพ��มข�้นของ

อุบัติเหตุ ว � เคราะห�และเสนอแนะโครงสร�างจัดเก็บภาษีของ

กรม สรรพสามติ       อกีทัง้ดาํเนนิการเชือ่มโยงเคร�อข�ายนกัว�ชาการ

เพ�่อร�วมสร�างความรู�     ตลอดจนเผยแพร�ข�อมูลเพ�่อชี้แนะทั้งฝ�าย

ประชาสงัคมและฝ�ายนโยบายให�เหน็ผลกระทบจากการบร�โภคเคร�อ่ง

ดื่มแอลกอฮอล�    เช�น การแสดงให�เห็นภาพมูลค�าความสูญเสียทาง

สงัคมและเศรษฐกจิ      จากการบร�โภคเคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�      ซึง่ครอบคลมุ 

ความสูญเสีย จากการสูญเสียผลิตภาพและการตายก�อนวัยอัน

ควร  จากผลจากการเก็บข�อมูล 100  ครอบครัว พบว�า ครอบครัว

ทีม่สีมาชกิดืม่เหล�าจะใช�ความรุนแรงกับคนในครอบครวัชดัเจนกว�า

ครอบครัวที่ไม�มีสมาชิกดื่มเหล�า 

 

ครั้งหนึ่ง ศวส.ได�จัดประกวดภาพถ�ายผลกระทบจากการดื่ม 
เคร�่องดื่มแอลกอฮอล� ได�รับภาพถ�ายเข�าร�วมประกวดมากมาย 
หลายภาพสะเทอืนใจมาก  เช�น การเกิดอบุติัเหตุจากการเมาทีร่ถพัง
ยับทัง้คัน การทาํร�ายเดก็ด�วยพ�อทีด่ืม่สรุา การรวบรวมและตีพ�มพ�
เร�อ่งราวของเหยือ่เมาแล�วขบั หร�อ ชวี�ตทีเ่ป�นทกุข�ของสาวเชยีร�เบยีร� 
เป�นต�น   ข�อมูลเชิงคุณภาพเหล�านี้ช�วยชี้ให�สังคมเห็นผลกระทบจาก
การดืม่เคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�ในมติิทีเ่สร�มข�อมลูเชงิปร�มาณได�เป�น
อย�างดี

4  เทคนิคว�ธีการต�อสู�เร�่องกฎหมายของบร�ษัทเหล�า
อดีตผู �อํานวยการศวส.ถ�ายทอดประสบการณ�ช�วงที่อยู � ใน  
สภานติบิญัญัติแห�งชาติ ได�เร�ยนรู�เก่ียวกับกลยทุธ�ของบร�ษทัผู�ผลติ
เหล�าเบียร�ต�อกระบวนการนโยบาย คร้ังอยู�ในกรรมาธิการร�าง 
พ.ร.บ. ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�และสามารถสรุป 4 เทคนิคที่
บร�ษทัผู�ผลติเคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�ทัง้ในและต�างประเทศ เข�ามากําหนด
นโยบายของประเทศดังต�อไปนี้

• สรางสัมพันธท่ีดีกับนักการเมืองท่ีเข�ามาเป�นกรรมาธิการ      
เพ�่อให�โหวตในจ�ดยืนตัวเป�นประโยชน�กับธุรกิจแอลกอฮอล� 

• เพ�ม่จาํนวนเสยีงขางมาก ปกติจาํนวนกรรมาธกิารทีพ่�จารณา
กฎหมายจะกําหนดอยู�ที่ประมาณ 10-15 คน แต�กรรมาธิการ
พ�จารณากฎหมายแอลกอฮอล�มีถึง 31 คน โดยมีจํานวนของ
ฝ�ายทีส่นบัสนนุฝ�ายธรุกิจแอลกอฮอล�มากกว�าฝ�ายทีต่�องการ
ควบคุมการดื่มแอลกอฮอล� มีผู�แทนจากกลุ�มสื่อมวลชน ทีว� 
ว�ทยุ  หนังสือพ�มพ� และเจ�าของบร�ษัทเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�  
เข�ามาโหวตเพ�่อปกป�องผลประโยชน�ของธุรกจิแอลกอฮอล� และ
ธุรกิจโฆษณาเคร�่องดื่มแอลกอออล� 

• ถวงเวลา เช�น แม�ว�ากฎหมายแอลกอฮอล�จะได�รับการบรรจ�เข�าไป
ในวาระการพ�จารณาของทีป่ระชมุสภาผู�แทนราษฎร แต�วาระการ
พ�จารณามกัจะถูกเลือ่นออกไป หากป�ดประชมุสภาฯ ร�างพ.ร.บ. 
ควบคุมเคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�ก็จะตกไป   อย�างไรก็ตามเสยีงข�างมาก 
ในสภานติิบญัญัติแห�งชาติยงัต�องการเหน็กฎหมายฉบบันีผ้�าน
สภาฯ จ�งมีการพ�จารณาในที่สุด 

• เทคนิคการควบคมุการโหวต  เมือ่ร�างกฎหมายฯ เข�าสู�วาระการ
พ�จารณาก็มีการเสนอให�ออกเสียง และนับคะแนนสนับสนุน
มาตราย�อย สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรหลายคนอยากช�วยแต�
ไม�อยากเป�ดเผยตัว จ�งไม�สามารถช�วยได� 

เทคนิคเหล�านี้ของฝ�ายพันธมิตรของธุรกิจแอลกอฮอล�ส�งผลให�
มาตรการควบคุมการโฆษณาโดยสิ�นเชิงอ�อนลง  เป�นเพ�ยงการ
ควบคุมเนื้อไม�ให�โฆษณาในลักษณะจ�งใจให�ดื่ม  และไม�สามารถแสดง
ภาพขวดได�  กฏหมายฉบบันี้ไม�ครอบคลมุการใช�เคร�อ่งหมายการค��า
และสี บร�ษัทเหล�าเบียร�เจ�าใหญ� ๆ จ�งสามารถผลิตนํ้าดื่มที่ใช�โลโก�
เพ�ยงแต�เปลี่ยนสีมาเพ�่อการโฆษณาแทน

อย�างไรก็ตาม มาตรการห�ามซื้อ-ขายเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�ตาม 
เวลาที่กําหนด และการห�ามการส�งเสร�มการขายยังสามารถบังคับ
ใช� ได�จนถึงป�จจ�บัน

EYE - O
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            นักว�จัยควรนําเสนอ
ผลศึกษาออกสูสังคมเร�่อย ๆ   
เพ�อ่ใหสังคมเห็นภาพรบัรู  และ
ตระหนักถงึปญหาสงัคมท่ีเกิด
จากสุราวามีมากมายเต็มไป
หมด
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พ.ร.บ. ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�
เมื่อเร� �มเข�ามาทํางานศูนย�ว�จัยป�ญหาสุรา (ศวส.) ในป�   
พ.ศ. 2551 ช�วงนั้นบร�ษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
กํา ลังอยู � ในกระบวนการจดทะ เ บียนเข � าซื้ อขายใน
ตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทย  มปีระท�วงเกิดข�น้เป�นวงกว�าง
พลตร�จําลอง ศร�เมือง ประธานมูลนิธิกองทัพธรรมในฐานะ
แกนนาํกลุ�มผู�ชมุนมุคดัค�านการอนญุาตให�บร�ษทัเหล�าเบยีร�
จดทะเบยีนเข�าสู�ตลาดหลักทรัพย� ผ�านนายพ�นิจ จารสุมบติั 
รฐัมนตร�ว�าการกระทรวงสาธารณสขุในช�วงนัน้ และเร�ยกร�อง
ให�มีการยกร�างกฎหมายควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�    

นพ.บณัฑิตเล�าว�า ศวส.จ�งใช�โอกาสน้ีทํางานขบัเคล่ือนภารกิจ  
ทํางานว�จัยร�วมกับหน�วยงานอื่นเพ�่อผลิตข�อมูลสําคัญ ๆ  
เช�น การจัดทําข�อมูลทางว�ชาการ เพ�่อชี้ให�เห็นถึงผลดีและ      
ผลเสียของการนําบร�ษัทเข�าตลาดหลักทรัพย� ตลอดจน 
การจัดทํารายงานสถานการณ�สุราประจําป�ไว� ใช�อ�างอิง 
นพ.บัณฑิตเองยังมีส�วนร�วมผลักดันนโยบายในฐานะ 
กรรมาธิการยกร�างพ.ร.บ.ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� 
ของสภานิติบัญญัติแห�งชาติอีกด�วย

ด�วยพลังของข�อมูลงานว�จัยของศวส. และหลักฐานเชิง
ประจักษ�ครอบคลุมมิติเร�่องสุขภาพ ความรุนแรง อุบัติเหตุ 
มสี�วนสําคัญทาํให�การผลกัดนัพระราชบญัญติัควบคุมเคร�อ่ง
ดื่มแอลกอฮอล� พ.ศ. 2551 เป�นผลสําเร็จและมีผลบังคับใช�
จนถงึป�จจ�บนั สาระสาํคัญของกฏหมายคอืจาํกัดเวลาซือ้ขาย
และห�ามโฆษณา เปลี่ยนฉากทัศน�ของเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�
ในประเทศไทยจากอดีตอย�างชัดเจน

การประชุมว�ชาการสุราระดับชาติ
ก�อนสถานการณ�การแพร�ระบาดของโคว�ด-19 จะมีการ
จัดประชุมว�ชาการสุราระดับชาติ เป�นประจําทุกป� และมีการ
เชิญฝ�ายการเมืองระดับผู� ใหญ�มาเข�าร�วมงาน และรายงาน
สถานการณ�ล�าสุดด�านสุราในประเทศ เพ�่อให�ฝ�ายนโยบาย
เห็นตัวเลขเชิงประจักษ�ของเหล�าและผลกระทบต�อสุขภาพ
ประชาชนและสังคม เชิญภาคประชาชนและนักว�ชาการ 
ข�าราชการ และสื่อมวลชนเข�าร�วมประชุมนับพันคน ภายใน
งานยงัมกีารจดักิจกรรม เช�นนทิรรศการจากการจดัประกวด
ภาพถ�ายผลกระทบจากการดื่มเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� ซึ่งมี
คนส�งเข�ามาจํานวนมาก รวมทั้งภาพอุบัติเหตุบนท�องถนน 
เป�นกิจกรรมการรณรงค�เชิงสังคมควบคู�ไปด�วย

MAKING IMPACT
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การป�องกันนักดื่มหน�าใหม�
เยาวชน คือ ตลาดในอนาคตสาํหรบับร�ษทัเคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�  และ  
การโฆษณาเป�นเคร�่องมือที่ดีที่สุดสําหรับการขยายตลาด สิ�งที่
ธรุกิจแอลกอฮอล�ดาํเนนิการ คือ การให�ข�อมลูด�านบวก เช�น การดืม่ 
ทาํให�มชีวี�ตทีส่นกุสนานเป�นอสิระ ดืม่ได�ถ�าดืม่อย�างรบัผดิชอบ  รวมทัง้ 
การจัดกิจกรรมส�งเสร�มการตลาดต�าง ๆ เป�นงานการตลาดที่
บร�ษทัผู�ผลิตมุ�งเน�น  ในขณะเดยีวกันก็มคีวามพยายามเดนิหน�าขอ
แก� ไขพ.ร.บ.ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� พ.ศ. 2551 ให�มี
มาตรการควบคุมโฆษณาทีอ่�อนลง นพ.บณัฑิตมองว�า การทาํงาน
ควบคุมเคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�เปร�ยบเสมอืนเกม  ไม�รู�ว�าช�วงไหนใครจะ
ได�เปร�ยบ บร�ษัทพยายามทาํให�มาตรการอ�อนลง ขณะทีค่นทาํงาน
ต�องการให�มาตรการทางกฏหมายมีความเข�มงวด  หากสังคมและ
ภาคประชาชนเข�มแข็ง การควบคุมก็จะเข�มข�น ในทางกลับกัน 
หากภาคประชาชนอ�อนแอ ฝ�ายธุรกิจก็จะอาศัยช�องล็อบบี้
ฝ�ายการเมอืง  ในการกําหนดนโยบายทีอ่�อนลง  การป�องกันนักดืม่
หน�าใหม�โดยเฉพาะเดก็และเยาวชนก็อาจทาํได�ยาก

การบําบัดผู�กระทําความผิดอุบัติเหตุเมาแล�วขับ
องค�การอนามยัโลกคาดการณ�ว�า ประชากรโลกจาํนวน 23  ล�านคน
จะเสียชีว�ตจากโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ  และ 85% จะเป�น
ประชากรในประเทศกําลงัพฒันา เป�นทีร่บัรู�แน�นอนว�า การดืม่เหล�า
สุรา เคร�่องดื่มแอลกอฮอล�  การสูบบุหร�่  การไม�ออกกําลังกาย 
การรับประทานอาหารหวานมันเค็มจัด และความเคร�ยด ล�วนเป�น
ป�จจัยเร�งให�เกิดความเสี่ยงต�อการเกิดโรค NCDs 

ป�จจ�บัน ข�อมูลว�ชาการระดับโลกเช�นนี้ มีมากพอที่จะนํามาเป�น
แนวทางการควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�และ ควบคุมป�จจัยเสี่ยง
โรค NCDs ได�ตลอดห�วงโซ�อปุทาน ท้ังการควบคุมการขาย สถานที่ 
จําหน�าย อายุของผู�ซื้อ นพ.บัณฑิตให�มุมมองว�า ในส�วนของ
มาตรการลดอุปสงค�  มาตรการให�คําปร�กษาเพ�่อบําบัดกลุ�มคน   
เมาแล�วขับ เป�นงานที่ท�าทาย เพราะเป�นนโยบายสุขภาพสาธารณะ
ทีอ่าจไม�ใช�คําตอบทีคุ่�มค�าทีส่ดุ หร�อมีประสทิธิผลท่ีสดุกับคนส�วน
ใหญ� แต�มคีวามจําเป�นสาํหรบัการลด ละ เลกิ เหล�า อย�างเป�นรปูธรรม
การให�คําปร�กษาใช�หลักจ�ตว�ทยาเพ�่อให�เกิดสติและตระหนักรู�  
สร�างเป�าหมายของชีว�ตว�า ต�อง ลด ละ เลิก ดื่มเหล�า ทั่วโลกได�
พ�สูจน�มาแล�วว�า เป�นมาตรการที่คุ�มค�ากว�าการให�คําปร�กษากับ    
ผู�ที่ติดสุราหนักแล�ว  ซึ่งจะทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม   
ค�อนข�างยาก 

ขอความจาก นพ.บัณฑิตถึงคนทํางาน NCDs รุนตอไป 
ฝากถึงรัฐบาลว�า ผู�กําหนดนโยบายทุกคนต�อง “ฉลาด” มองเห็น
ผล กระทบระยะยาวของเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�    มากกว�าตัวเง�น
ภาษีที่จัดเก็บในป�จจ�บัน      การกินเหล�า-สบูบหุร�ใ่นวันนี ้  อาจส�งผลให�
เกิดการเจบ็ป�วยเสยีชวี�ตในอกี   2 0-30   ป�ข�างหน�า และป�ญหาสงัคม
ที่ตามมา  ซ่ึงเกิดได�เร็วกว�า   ภาครัฐและผู�กําหนดนโยบายไม�
สามารถมองภาพเพ�ยงระยะสั้น   เช�นเดียวกันกับภาคธุรกิจที่ไม�
ควรหวังแต�กําไรอย�างเดียว     ควรมีจ�ดร�วมให�ทุกคนในสังคมอยู�
ร�วมกันได�อย�างย่ังยืน 

 T
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20
30

     หากมองในระดับมหาภาค ประสิทธิผล
ของการบําบัดสุราอาจดูนอย เพราะ
นโยบายสุขภาพสาธารณะวัดจากความ 
คุมคากับคนสวนใหญ  ว�ธีการรักษาผูติด
สุราไมสามารถใชสูตรนี้ ได แตมีความ
จาํเปน อยางไรก็ตาม ผูติดสุราและคนเมา
แลวขับก็คือประชากร และเปนหนึ่งใน  
หวงโซอุปสงคท่ีตองไดรับการดูแล

ยอดประมาณการผู�เสียชีว�ตท่ัวโลกจากโรค
หลอดเลือดสมองและหัวใจในป� 2573
23 ลานคน

2% ของจีดีพ� คือต�นทุนของการดื่มสุราที่
สังคมไทยต�องสูญเสียไป

5 ชั่วโมง คือระยะเวลาที่เด็กกระทําความผิด
คดอีาชญากรรมต�าง ๆ  ภายหลังดืม่เคร�อ่งด่ืม
แอลกอฮอล�

หมายเหตุ   ผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ หร�อ จ�ดีพ� ป� 2564 อยู�ที่ 16.2 ล�านล�านบาท  
ที่มา: องค�การอนามัยโลก ศวส. กรมพ�นิจและคุ�มครองเด็ก สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ
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ประเทศไทยเปนที่รูจักในระดับสากลในฐานะหนึ่งในประเทศแถวหนาใน 
การขับเคลื่อนการปองกันและควบคุม NCDs เพราะมีบุคลากรที่เปนกําลัง

สําคัญทั้งเบื้องหนาและเบื้องหลัง ปกหมุดตอสูกับปจจัยเสี่ยง NCDs และ
มุงมั่นขับเคลื่อนงานสงเสร�มสุขภาพในระดับประเทศ และสากล

มาตลอดระยะเวลากวาคร�่งศตวรรษ 

LIFELONG NCD
CHAMPIONS
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ศาสตราจารย� นายแพทย�อุดมศิลป� ศร�แสงนาม

ตําแหน�ง ที่ปร�กษาด�านการสาธารณสุขของคณะกรรมการ 
 กองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ (สสส.)
 โดยมีระยะเวลาการทํางานสร�างเสร�มสุขภาพ
 60 ป�

ประวัติการสร�างเสร�มสุขภาพ 

พ.ศ. 2511 แพทยศาสตร�บัณฑิตจาก คณะแพทยศาสตร�  

 ศิร�ราชพยาบาล มหาว�ทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2527  Diploma in Drugs Addiction and Alcoholism,  

 Alberta, Canada 

พ.ศ. 2535  Fellowship of the Royal College of   

 Physicians, Edinburgh, United Kingdom

ศ.นพ. อุดมศิลป� ศร�แสงนาม คือกําลังสําคัญทั้งเบื้องหน�าและเบื้อง
หลงัในการขบัเคลือ่นงานส�งเสร�มสขุภาพในประเทศไทยมาตลอดระยะ
เวลาเกือบ 60 ป� โดยเฉพาะการป�องกันและควบคุมโรค NCDs ให�
ครอบคลุมทัง้  5  โรคหลกัคือ โรคหลอดเลอืดหวัใจ โรคระบบทางเดนิ 
หายใจเร�้อรัง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคที่เกี่ยวกับจ�ตใจ 

ศ.นพ. อุดมศิลป� ทํางานกับทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมเพ�่อ
ร�วมขับเคลื่อนและรณรงค�ลดป�จจัยเสี่ยงทั้ง 5 ด�านเพ�่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปสู�การบร�โภคอาหารสุขภาพ การควบคุมเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล�และควบคุมการบร�โภคยาสูบ ผลักดันเร�่องส�งเสร�ม
กิจกรรมทางกายสําหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และเป�นอีกหนึ่ง
เสียงและแรงขับเคลื่อนสนับสนุนการทํางานเชิงนโยบายต้ังแต�ระดับ
ท�องถิ�นไปจนถึงระดับโลก
 

เคร�่องราชอิสร�ยาภรณ�
พ.ศ. 2537   เคร�่องราชอิสร�ยาภรณ�อันเป�นที่เชิดชูยิ�ง -   
 “ช�างเผือก” ชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ� (มปช.) 
พ.ศ. 2536   เคร�อ่งราชอสิร�ยาภรณ�อนัมเีกียรติยศยิ�งมงกุฎไทย  
 (The Most Noble Order of the Crown of   
 Thailand) ชั้นสูงสุดมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 

รางวัลความสําเร็จ
พ.ศ. 2551  รางวัล "มหิดลทยากร" ป� 2551 ให�ศิษย�เก�าดีเด�น 
 ที่ได�บําเพ็ญประโยชน�ต�อสังคมและประเทศชาติ 
 จนเป�นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
พ.ศ. 2550  รางวัลบุคคลที่มีผลงานระดับยอดเยี่ยม ในการ  
 ป�องกันและแก�ไขป�ญหายาเสพติด - ด�านการบาํบดั  
 ฟ��นฟ� และพัฒนาผู�ติดยาเสพติด จาก ฯพณฯ   
 นายกรัฐมนตร� พลเอก สุรยุทธ� จ�ลานนท� และเง�น 
 รางวัล 100,000 บาท จากมูลนิธิป�องกันและ
 ปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) 
พ.ศ. 2541   รางวัล "บุคคลตัวอย�างแห�งป� 2541" จาก
 ฯพณฯ องคมนตร� พลเอก พ�จ�ตร กุลละวณิชย�
พ.ศ. 2537   เหร�ยญทองคําพร�อมประกาศนียบัตร ประกาศ  
 เกียรติคุณผลงานดีเด�นด�านรณรงค�เพ�่อการ
 ไม�สูบบุหร�่ จากองค�การอนามัยโลก 
พ.ศ. 2530 รางวัล "สงัข�เง�น" ผลงานดเีด�นด�านส�งเสร�มสขุภาพ
 พลานามัย จาก นายกรัฐมนตร� 
 พลเอก เปรม ติณสูลานนท�
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ศ.นพ. อุดมศิลป� คือผู�อยู�เบื้องหลังการ “ร�เร��ม” ก�อตั้ง
องค�กร       หน�วยงาน รวมไปถึง “สร�าง” บคุลากรคุณภาพ
ทีท่าํงานด�าน   สร�างเสร�มสขุภาพกายและจ�ตใจมาอย�าง
มากมาย โดยเฉพาะการทํางานด�านการควบคุมและ
ป�องกันโรค NCDs ท�านได�อุทิศทั้งแรงกายและแรงใจ     
ในการจ�ดประกาย ทั้งหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
รวมถึงประชาชนให�เห็นความสําคัญของการสร�าง
เสร�มสุขภาวะที่ดีอย�างยั่งยืน

เพ�่อภาวะสุขภาพจิตท่ีดีของคนไทย 
ในป� พ.ศ. 2521 ศ.นพ. อุดมศิลป� ได�ก�อต้ังสมาคม       
สะมาร�ตันส� ประเทศไทย จากการรวมตัวของอาสาสมคัร
ชาวไทยและต�างประเทศจาํนวน 40 คน เพ�อ่ช�วยเหลอืและ
บรรเทาทุกข�ของผู�ที่มีป�ญหาชีว�ต ทั้งเร�่องครอบครัว 
การงาน การเร�ยน สุขภาพ เร�อ่งเพศ เป�นต�น เพ�อ่ป�องกัน
การฆ�าตัวตาย ด�วยการรบัฟ�งและพ�ดคยุอย�างสร�างสรรค� 
ผ�านสายด�วน 02-713-6793 ซึ่งทีมอาสาสมัครของ
สมาคมสะมาร�ตันส�ได�รับฟ�งเป�นที่พ�่งและเยียวยา โดย
เปลีย่นจากความทกุข�ใจ สิ�นหวัง กลายเป�นพลงับวกและ
ความสบายใจให�กับผู�ที่มีป�ญหามาแล�วมากมาย

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเมื่อครั้ง ศ.นพ.อุดมศิลป� ยัง
ดาํรงตําแหน�งรองอธกิารบด ีรองคณบด ีคณะแพทยศาสตร� 
ศิร�ราชพยาบาล ท�านได�ก�าวสู�แวดวงการเมอืงในการลง
เลอืกต้ังเป�นสมาชกิสภาผู�แทนราษฎร พรรคพลงัธรรม 
และได�รับเลือกเข�าไปทาํงานในสภาฯ ซึง่ในป� พ.ศ. 2535 - 2537 
ท�านได�ดํารงตําแหน�งรัฐมนตร�ช�วยว�าการกระทรวง
สาธารณสขุ และมสี�วนสาํคัญในการผลักดนัให�เกิดกรม
สขุภาพจ�ตข�น้ เพ�อ่ยกระดบัสขุภาวะทางด�านจ�ตใจให�กับ
คนไทย พร�อมทั้งสนับสนุนและร�เร��มการก�อตั้งสถาบัน
การแพทย�แผนไทย ซึ่งต�อมาได�ยกระดับเป�นกรมการ
แพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลอืก ทีเ่ป�นศูนย�รวมความ
รู�และภูมปิ�ญญาทางการแพทย�แผนไทยต้ังแต�อดตีจนถึง
ป�จจ�บัน 

ปลุกกระแสวงการว�่งมาราธอนไทย
อาการป�วยด�วยภาวะเส�นเลอืดหวัใจตีบของ ศ.นพ.อดุมศิลป�  ในวยั 40 ต�น ๆ   คอื
จ�ดเปลีย่นทีท่าํให�ท�านมุ�งมัน่รกัษาสขุภาพตัวเองเพ�อ่ดแูลครอบครวั  แรงบนัดาลใจ
จากบทความในนิตยสาร Asia Runner เก่ียวกับจอห�น  ผู �ป�วยโรคหัวใจที่
เยยีวยาร�างกายและอาการป�วยของตนเอง ด�วย “การว��ง” จนสามารถมีชีว�ตที่ปกติ 
และแข็งแรงข�้น  

คุณหมอตัดสินใจรักษาอาการป�วยของท�าน ด�วยว�ธีเดียวกันกับจอห�น
พร�อมแบ�งป�นองค�ความรู� จากการว��งผ�านการเข�ยนบทความ ลงในคอลัมน�
เร�่องว��งของนิตยสารหมอชาวบ�าน บทความของคุณหมอได�รับการรวมเล�ม   
หนังสือให�ชื่อว�า “ว��งสู�ชีว�ตใหม�” และได�รับการพ�มพ�ซ้ํามากถึง 13 ครั้งกลาย 
มาเป�นคัมภีร�และแรงบันดาลใจ ของเหล�านักว��งไทยกว�า 15 ล�านคนในป�จจ�บัน

งาน “ว��งลอยฟ�าเฉลิมพระเกียรติ” บนสะพานแขวนพระราม 9 เมื่อป� พ.ศ.2530  
คือปฐมบทงานว��งของ ประวัติศาสตร�ไทย  แน�นอน ศ.นพ.อดุมศิลป� คือผู�จ�ดประกาย
กิจกรรมครั้งนั้น  มีนักว��งชาวไทย ชาวต�างชาติที่ให�ความสนใจเข�าร�วมสมัครว��ง
กว�าหลายแสนคน จนกลายเป�นเร�อ่งราวแห�งตํานานของวงการว��งทีบ่นัทกึภาพนกั
ว��งกว�าหน่ึงแสนคนบนสะพานพระราม 9  ปลุกกระแสการว��งมาราธอนให�ต่ืนข�น้ใน
ประเทศไทย

หนึ่งป�ถัดมา ท�านยังเป�นประธานการจัดงานว��งที่กลายเป�นงานว��งมาราธอน
ประเพณีประจําป�ของเมืองหลวงในประเทศไทยภายใต�ชื่อ “กรุงเทพมาราธอน”  
ที่ได�เร��มต�นหน�าบันทึกประวัติศาสตร�วงการว��งประเทศไทยให�เป�นที่จดจําของ         
คนไทย และต�างชาติที่ให�ความสนใจเข�าร�วมประลองฝ�เท�ากันอย�างคร�กคร�้นมา
อย�างต�อเนื่อง

ศ.นพ.อดุมศิลป� ผดุไอเดยีปลกุคนไม�เคยออกกําลงักาย ไม�สนใจการว��งให�ออกมา 
ว��งให�ได�ทกุเช�าวันเสาร� วนัพกัผ�อนของมนษุย�เง�นเดอืน เร��มจากจดักิจกรรมเลก็ ๆ  
เพ�อ่สร�างนกัว��งเพ�อ่ให�ลงว��งมาราธอนทีส่วนจตุจกัร จากนัน้เร��มประกาศหานสิติ 
นักศึกษาแพทย�มาเข�าร�วมกิจกรรมรณรงค� โดยมีระยะทางการว��งจากเชียงใหม� 
ถึงกรุงเทพมหานคร กลายเป�นการว��งระดมทนุเพ�อ่สร�างตึกในโรงพยาบาลศิร�ราช 
ครั้งนั้นมีนักศึกษาแพทย�มาสมัครว��งจํานวน 12 คน และเมื่อว��งผ�านจังหวัดไหน
ก็ได�รับกําลังใจ เสียงเชียร� แรงสนับสนุนอย�างท�วมท�นจากชุมชน ปลุกพลังของ 
นักว��งหน�าใหม�ไม�น�อย จนต�อยอดมาถึงงาน “ThaiHealth Day Run” หร�อว��งสู�
ชีว�ตใหม�ของ สสส. ที่เร��มต�นข�้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจ�กายน พ.ศ. 2555  ณ ลาน
พระบรมรูป ทรงม�าพร�อม ๆ  กับกระแสของการฉายภาพยนตร�เร�อ่งรัก 7 ป�ด ี7 หน  
ตอน 42.195  ซึ่งทําให�ปลุกกระแสงานว��งในประเทศไทยกลับมาอีกครั้ง และเกิด 
งานว��งอ่ืน ๆ  อีกมากมายทัว่ประเทศไทย ส�งผลให�เกิดนกัว��งหน�าใหม�อย�างท�วมท�น
ในป� พ.ศ. 2564 มากกว�า 15 ล�านคน
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การทาํงานด�านสขุภาพและการส�งเสร�มให�ประชาชนมีสขุภาวะทีด่ี
ของ ศ.นพ. อุดมศิลป� ศร�แสงนาม ตลอดระยะเวลาที่ยาวนานถึง 
60  ป�  เป�นการวางรากฐานทีด่ใีห�กับประเทศไทยในการทาํงานเพ�อ่
ให�บรรลุเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะเป�าหมายที่  3   
ว�าด�วยการสร�างหลกัประกันว�าคนมชีวี�ตทีม่สีขุภาพดแีละส�งเสร�ม
สวัสดิภาพสําหรับทุกคนในทุกวัย เพ�่อส�งเสร�มคุณภาพชีว�ตที่ดี
ของผู�คน ผ�านกิจกรรมรณรงค�เพ�่อสุขภาพกายและจ�ต การลด
ป�จจัยเสี่ยงโรคไม�ติดต�อต�าง ๆ  เช�น บุหร�่ แอลกอฮอล� และอุบัติเหตุ
บนท�องถนน รวมไปจนถึงการเคียงข�างผู�ทีมี่แนวโน�มในการฆ�าตัวตาย
ในการรับฟ�งอย�างจร�งใจ  

ในวัย  80  ป�  นพ.อดุมศิลป� ยังคงแขง็แรงและทํางานในฐานะท่ีปร�กษา 
ของคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ 
(สสส.) ให�ดําเนินตามพันธกิจที่ว�าด�วยการจ�ดประกาย กระตุ�น 
สาน และเสร�มพลัง ทั้งบุคคลและองค�กรทุกภาคส�วน ให�มีข�ดความ
สามารถและสร�างสรรค�ระบบสงัคมทีเ่อือ้ต�อการมสีขุภาวะอย�างต�อ
เนื่องเพ�่อสร�างนวัตกรรมความสุขอย�างยั่งยืนให�กับสังคมไทย

โครงการ “กาวคนละกาว” เพ�อ่จดัซ้ืออุปกรณ 
ทางการแพทยใหกับโรงพยาบาล
โครงการ “ก�าวคนละก�าว”นําโดย อาทิวราห� คงมาลัย หร�อ 
“ตูน บอดี้สแลม” เร��มต�นจากการว��งระยะทาง 400 กม. จาก
กรุงเทพฯ - บางสะพาน จ.ประจวบคีร�ขนัธ� เพ�อ่ระดมทนุจดัซือ้
อุปกรณ�ทางการแพทย�มอบให�กับโรงพยาบาลบางสะพาน 
ระหว�างวันที่ 1-10 ธ.ค. พ.ศ. 2559 ได�รับเง�นบร�จาคกว�า                  
80  ล�านบาท และ ต�อเนื่องไปจนถึงโครงการ “ก�าวคนละก�าว” 
จาก เบตง - แม�สาย ระหว�าง วันที ่1 พ.ย. - 25 ธ.ค. พ.ศ. 2560 
รวมระยะทาง 2,215.4 กม. รวมยอดบร�จาคเพ�่อจัดซ้ือ
อุปกรณ�ทางการแพทย�ให�กับ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ 
มากกว�า 1,150 ล�านบาท 

ปรากฏการณ�ก�าวคนละก�าว สร�างแรงกระเพ�่อมใหญ�ให�กับ 
สังคมไทยต�อความสําคัญของการออกกําลังกาย รักษา
สุขภาพของตัวเองด�วยการว��ง โดยใช�แนวคิด “ป�องกันดีกว�า 
การรักษาเมื่อเจ็บป�วย”  การว��งทั้ง  2  ครั้ง ในโครงการก�าว
คนละก�าว ได�ชักชวนศิลป�น นักแสดงในวงการบันเทิงไทย 
ให�ออกมาร�วมว��งไปพร�อม ๆ กับประชาชน ในจังหวัดที่ตูน 
ว��งผ�าน ก�อให�เกิดนักว��งหน�าใหม�จํานวนมาก  ที่ได�รับแรง
บันดาลใจจากโครงการก�าวคนละก�าวและปลุกตัวเองให�
ออกมาดูแลสุขภาพ ขณะที่โรงพยาบาลทั้ง 11 แห�งก็ได�รับ
อุปกรณ� ทางการแพทย� เพ�่อดูแลชีว�ตประชาชนที่เจ็บป�วยได�
อย�างมีประสิทธิภาพ

      การว�ง่มาราธอนเปนการพ�สูจนตัวเรา

เอง เปนรางวัลชีว�ต เปนชัยชนะสวนตัวจร�ง ๆ 
คนที่ ไมมีว�นัยในตัวเอง คนท่ีไมมุงม่ันกับตัว
เอง ไมมีวันเลยครับ ที่จะฝกว�่งมาราธอนได
เด็ดขาด เพราะฉะนั้นมาราธอน ไมใชวาใครจะ
ว�่งได จะตองมีการฝกซอมอยางดีท่ีสุด การ
ว�่งมาราธอนนั้น เมื่อว�่งไปถึงดวยเวลาเทาไหร
ก็แลวแตถือเปนชัยชนะสวนตัวที่จะภาคภูมิใจ
ไปตลอดชีว�ต วาเรานีส้ามารถยนือยูบนขาตวั
เองไดแนนอนท่ีสุด
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ROLE MODEL

         3-5 กิโลเมตรคือการว�่ง
เพ�่อสุขภาพ  มากกวานั้นคือ
มาราธอน  และเปนชัยชนะสวน
บุคคล  เวลาถึงเสนชัยเราได
ร ู ว าเรายืนบนสองขาไ ด 
แนนอน พ�สูจนวาเราแข็งแรง 
ยืนบนขาตัวเองได

ปฏิเสธไม�ได�ว�า ผลงานด�านการขับเคลื่อน 

สุขภาวะ โดยเฉพาะการป�องกันและควบคุม 

โรค NCDs ไม�ว�าจะเป�นด�านการส�งเสร�ม

กิจกรรมทางกาย การดแูลสขุภาพจ�ต การ

ควบคุม เคร�่องดื่มแอลกอฮอล� การลดการ

บร�โภคยาสูบ ที่ ศ.นพ. อุดมศิลป� เป�นผู�อยู�

เบือ้งหลงั ได�สร�างบคุลากรสร�างเสร�มสขุภาวะ

รุ�นใหม�เพ�อ่สานต�อแนวคิดและทาํประโยชน�เพ�อ่

สังคมอย�างต�อเนือ่ง ยกตัวอย�างเช�นกิจกรรม

เพ�อ่สงัคมดงัต�อไปนีเ้อือ้ต�อการมสีขุภาวะอย�าง

ต�อเนื่อง  เพ�่อสร�างนวัตกรรมความสุขอย�าง

ยั่งยืนให�กับสังคมไทย 

“42.195 K Club…เราจะไปมาราธอนดวยกัน” แบงปน
ความรู ความสุขจากการว�่งไปดวยกัน

กลุ�มชุมชนนักว��ง “42.195 K Club…เราจะไปมาราธอนด�วยกัน” ก�อตั้งโดย 
อิทธิพล สมุทรทอง หร�อ “ป�อก” ซึ่งเป�นผู�หลงใหลการว��งมาราธอนมากว�า 30 ป� 
โดยลงแข�งขันครั้งแรกในป� พ.ศ. 2527 และเป�นหนึ่งในนักว� �งที่เข�าร�วมงาน
ประวัติศาสตร�ไทย “ว��งลอยฟ�าเฉลิมพระเกียรติ” บนสะพานแขวนพระราม 9 
ในป� พ.ศ.2530 ซึ่งจัดโดย ศ.นพ.อุดมศิลป� ศร�แสงนาม

ในยุคเคร�อข�ายสังคมออนไลน� หร�อโซเชียลมีเดีย เกิดข�้นในประเทศไทย คุณป�อก

ได�สร�างชมุชนนกัว��งด�วยแรงบนัดาลใจทีส่�งต�อถึงกันมากมาย พร�อมทัง้องค�ความ

รู�ของเหล�านักว��งที่ร�วมแบ�งป�นผ�านกลุ�ม “42.195 K Club… เราจะไปมาราธอน

ด�วยกัน” ด�วยแนวคิดเราจะว��งไปด�วยกัน เราจะเป�นกําลังใจให�กันและกัน และผ�าน 

42.195 กิโล ไปพร�อม ๆ กัน โดยเป�นผู�ร�เร��มในการมอบของที่ระลึกคือผ�าบัฟ ให�

กับนักว��งผู�ผ�านมาราธอนแรก  เพ�่อเป�นแรงบันดาลใจและส�งต�อการดูแลสุขภาพ

ด�วยว�ถีการว��งให�กับคนอื่น ๆ ต�อไป รวมถึงเป�นผู�นําในการรวมกลุ�มนักว��งจัดว��ง

การกุศล เพ�่อระดมทุนช�วยเหลือผู�ประสบภัย เช�น Run For Nepal งานว��งที่ระดม

ทุนเพ�่อช�วยเหลือเหตุการณ�แผ�นดินไหวในประเทศเนปาลเมื่อป� พ.ศ. 2558 และ

เป�นบุคคลที่ร�วมว��งเคียงข�าง ตูน บอดี้สแลม บนเส�นทางจากใต�สุดไปเหนือสุด

ประเทศไทย ในโครงการก�าวคนละก�าว “เบตง-แม�สาย” เพ�่อรับบร�จาคเง�นในการ

จัดซื้ออุปกรณ�ทางการแพทย�ให�กับ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
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ROLE MODEL

         ตัวเองเปนเจาของรางกาย ทุกคนมีหนาท่ีตองดูแลสุขภาพกายใจใหเขมแข็ง 
ไมใชไปทํารายรางกายดวยอบายมขุ  และการใชชวี�ตอยูอยางเนอืยนิ�ง ไมเคล่ือนไหว
ออกกําลังกาย เพราะหากจะรอใหปวยแลวไปรักษาก็คงสายเกินแก

การกอตั้งสมาพันธชมรมเดินว�่ง 
เพ�่อสุขภาพไทย
สมาพันธ�ชมรมเดินว��ง เพ�่อสุขภาพไทย เกิดข�้น
คร้ังแรกในป� พ.ศ. 2545 โดยแรงขับเคล่ือนและ
สนับสนุนของ ศ.นพ.อุดมศิลป� และ สสส. โดย
ท�านนาํองค�ความรู�เร�อ่งการว��งจากประสบการณ�
มาถ�ายทอด และรวมเคร�อข�าย  นักว��งทั่วประเทศ 
ให�เป�นหน่ึงเดียว ร�วมกับ ดร. ณรงค� เทียมเมฆ 
ผู�ทรงคุณวุฒิ แผนกิจกรรม  ทางกาย สสส. และ
คณะกรรมการสมาพนัธ�ฯ  ก�อเกิดงานว��ง และสร�าง
กระแสการว��งให�เกิดข�น้ในประเทศไทย พร�อมทัง้เกิด
นกัว��งหน�าใหม�จาํนวนมาก ทีเ่หน็ความสาํคัญของ
การออกกําลังกายและท�าทายข�ดความสามารถ
ของร�างกายตัวเอง จากสถิตกิารจดังานว��งในป� 
พ.ศ. 2553 พบการจัดงานว��งจํานวน 508 งาน 
และคาดการณ�การจัดงานว��งในป� พ.ศ. 2563 
(ก�อนสถานการณ� โคว�ด-19) มากถึง 3,000 งาน 
และมีจํานวนนักว��งในป� พ.ศ. 2563 มากกว�า 15 
ล�านคน

นอกจากงานว��งที่จัดข�้นในประเทศไทย เพ�่อสร�าง
ความตระหนกัในการดแูลสุขภาพแล�ว ยังเกิดงาน 
“ว��งสมาธ”ิ ในวันสาํคัญทางศาสนา เช�น “เดนิ–ว��ง 
สมาธิ ว�สาขะ พ�ทธบูชา” ร�เร� �มจากแนวคิดของ 
ศ.นพ. อดุมศิลป� ศร�แสงนาม ในสมยัทีท่�านดาํรง
ตําแหน�งประธานสมาพันธ�ชมรมว��งเพ�อ่สขุภาพไทย
คนแรก ในป� พ.ศ.2545 และต�อมาได�รับการจัด 
ต�อเนื่องกันมาจนถึงป�จจ�บัน โดยมีเป�าหมายใน
การถือศีลห�า ลด  ละอบายมุข และจดจ�ออยู�กับ
การมีสมาธิ ได�ฝ�กจ�ตในขณะที่ร�างกายกําลัง
เคลื่อนไหว  เป�นกิจกรรมที่ไม�มีการแข�งขัน มุ�งเน�น
ให�นกัว��งทีเ่ข�าร�วมกิจกรรมมกิีจกรรมทางกาย 

คาดการณ� >3,000 งาน (เจอสถานการณ�โคว�ด-19 ทําให� ไม�สามารถจัดงานว��งได�)

ที่มา: เว็บไซต� ว��งไหนดี, ThaiRun ฮับความสุขนักว��ง, สสส., Runlah, forrunnersmag

ป� 2553

ป� 2555

ป� 2559

ป� 2560

ป� 2561

ป� 2562

ป� 2563

508 งาน

611 งาน

708 งาน

851 งาน

1,419 งาน

1,872 งาน

>3,000 งาน
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เหตุผลทีท่าํให�หนัมาสนใจและลงมอืทาํงานส�งเสร�มกิจกรรมทางกาย
อย�างจร�งจัง

เมื่อครั้งยังเป�นแพทย�รักษาโรคทางเดินหายใจ  นพ.ประกิต พบว�ามี
คนไข�ที่มารักษาจากโรคที่เก่ียวกับโรคปอดอักเสบเป�นจํานวนมาก  
เมื่อสอบถามจ�งทราบว�าคนไข�มีพฤติกรรมการสูบบุหร�่มาต�อเนื่อง
และยาวนาน เหตุการณ�คร้ังนัน้คือจ�ดเร��มต�นของการศึกษาเร�อ่งพ�ษ
ภัยของบุหร�่ตลอด 30-40 ป�ต�อมา

2 ใน 3 ประชากรชายไทยสูบบุหร�่ และ 1 ใน 10 เป�นประชากรหญิง 
โรงพยาบาลว�ทยาลัยแพทย�ในเมืองหลวงทั้ง ศิร�ราช รามาธิบดี 
จ�ฬาลงกรณ�จะตรวจว�นจิฉัยพบผู�ป�วยโรคมะเรง็ปอด  และโรคถงุลม
โป�งพองรายใหม� เฉล่ียป�ละประมาณ 100 คน สมัยก�อนเคร�่องมือ  
ในการว�นจิฉยัโรคยังมอียู�น�อยมาก ผู�ป�วยและเสยีชวี�ตด�วยโรคเก่ียวกับ 
พฤติกรรมการสูบบุหร�่จ�งมีจํานวนมาก 
 

ช�วงระหว�างป�  พ.ศ. 2513 -  พ.ศ. 2518 นพ.ประกิตมีโอกาสเดินทางไปศึกษาต�อ
และฝ�กงานที่ประเทศสหรัฐอเมร�กา ช�วงนั้นมีการณรงค�ต�อต�านการสูบบุหร�่อย�าง
เข�มข�นภายในประเทศ บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง นักกีฬา ต�างออกมา
เคลื่อนไหวรณรงค�ให�คนอเมร�กันเลิกการสูบบุหร�่อย�างจร�งจัง
 
เม่ือกลบัมาเมอืงไทย จ�งนาํแนวทางการรณรงค�มาประยุกต�ใช�กับบร�บทของประเทศ 
เร��มจากแนะนําคนไข�ให�รู�จักถึงอันตรายจากการสูบบุหร�่ นพ.ประกิตเร��มลงมือทํา 
“โครงการรณรงค�เพ�่อการไม�สูบบุหร�่” อย�างจร�งจังเมื่อป� พ.ศ. 2529 จากการ
ชักชวนของ ศาสตราจารย� นายแพทย�อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตอธิการบดี 
มหาว�ทยาลัยมหิดล และ ศาสตราจารย� นายแพทย�ประเวศ วะสี และยังทํางาน
รณรงค�ต�อต�านการไม�สูบบุหร�่อย�างต�อเนื่องจนถึงป�จจ�บัน 
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ศาสตราจารย�เกียรติคุณ
นายแพทย�ประกิต วาทีสาธกกิจ

ตําแหน�ง เลขาธิการมูลนิธิรณรงค�เพ�่อการไม�สูบบุหร�่

ประวัติการสร�างเสร�มสุขภาพ 
พ.ศ. 2540 – ป�จจ�บัน เลขาธิการมูลนิธิรณรงค�เพ�่อการไม�สูบบุหร�่

พ.ศ. 2554-2558 ประธานเคร�อข�ายโรคไม�ติดต�อ ( Thai NCD Net)

พ.ศ. 2552-2553 คณะผู�แทนไทยในการเจรจาร�างพ�ธีสารการ   

 ควบคุมยาสูบผดิกฎหมายอนสุญัญาควบคุมยาสบู

 องค�การอนามัยโลก

พ.ศ. 2552 หัวหน�าคณะผู�แทนไทยสําหรับในการดําเนินการ  

 ระหว�างประเทศ ตามกรอบอนุสัญญาว�าด�วยการ  

 ควบคุมยาสูบ  กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2551 หวัหน�าคณะผู�แทนไทยสําหรับการประชมุภาคีสมาชกิ

 ใหญ�กรอบอนุสัญญาว�าด�วยการควบคุมยาสูบ

 ครั้งที่ 3

พ.ศ. 2550 – 2551 คณะที่ปร�กษาอาวุโสนายแพทย�มงคล ณ สงขลา    

 รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2546 – 2549 คณะกรรมการควบคุมการบร�โภคเคร�่องดื่ม  

 แอลกอฮอล�แห�งชาติ

พ.ศ. 2544 – 2549 ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ�การควบคุม  

 การบร�โภคยาสูบและเผยแพร�ข�าวสารเกี่ยวกับโทษ  

 พ�ษภัยของบุหร�่

 อนุกรรมการจัดทําแผนคุ�มครองสุขภาพของผู� ไม�  

 สูบบุหร�่ ตาม พ.ร.บ. คุ�มครองสุขภาพของผู� ไม�สูบ  

 บุหร�่ พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2541 – 2547 คณบดีคณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี

2532 – 2533 ผู�แทนกระทรวงสาธารณสุขในการเจรจาป�ญหา   

 นาํเข�าบหุร� ่กับสหรัฐอเมร�กา ภายใต�กฎหมายการค�า   

 มาตรา 301 และที่ประชุมว�าด�วยพ�กัดอัตราภาษี

พ.ศ. 2532 – 2536 กรรมการคณะกรรมการควบคุมการบร�โภค  

 ยาสูบแห�งชาติ

เหตุผลทีท่าํให�หนัมาสนใจและลงมอืทาํงานส�งเสร�มกิจกรรมทางกาย
อย�างจร�งจัง

เมื่อครั้งยังเป�นแพทย�รักษาโรคทางเดินหายใจ  นพ.ประกิต พบว�ามี
คนไข�ที่มารักษาจากโรคที่เก่ียวกับโรคปอดอักเสบเป�นจํานวนมาก  
เมื่อสอบถามจ�งทราบว�าคนไข�มีพฤติกรรมการสูบบุหร�่มาต�อเนื่อง
และยาวนาน เหตุการณ�ครัง้นัน้คือจ�ดเร��มต�นของการศึกษาเร�อ่งพ�ษ
ภัยของบุหร�่ตลอด 30-40 ป�ต�อมา

2 ใน 3 ประชากรชายไทยสูบบุหร�่ และ 1 ใน 10 เป�นประชากรหญิง 
โรงพยาบาลว�ทยาลัยแพทย�ในเมืองหลวงทั้ง ศิร�ราช รามาธิบดี 
จ�ฬาลงกรณ�จะตรวจว�นจิฉยัพบผู�ป�วยโรคมะเรง็ปอด  และโรคถุงลม
โป�งพองรายใหม� เฉล่ียป�ละประมาณ 100 คน สมัยก�อนเคร�่องมือ  
ในการว�นจิฉยัโรคยังมอียู�น�อยมาก ผู�ป�วยและเสยีชวี�ตด�วยโรคเก่ียวกับ 
พฤติกรรมการสูบบุหร�่จ�งมีจํานวนมาก 
 

ผลงานทางว�ชาการ

 • งานแต�งและเร�ยบเร�ยงตําราทั้งหมด 12 เร�่อง
 • งานว�จัยที่ตีพ�มพ�ในวารสาร 35 เร�่อง
 • รับเชญิบรรยายว�ชาการในการประชมุนานาชาติเก่ียวกับบหุร� ่ และ

สุขภาพ รวมกว�า 60 ครั้ง
 • ได�รับเชิญให�เป�นผู�นิพนธ�ในหนังสือที่จัดพ�มพ�โดยธนาคารโลก
  (พ.ศ. 2546) Tobacco Control Policy Strategies: Success  

 & Setbacks หัวข�อ Tailoring Tobacco Contro Efforts to 
the Country; The Example of Thailand เพ�่อเป�นกรณีศึกษา 
สําหรับประเทศต�าง ๆ  ในการควบคุมยาสูบ

ช�วงระหว�างป�  พ.ศ. 2513 -  พ.ศ. 2518 นพ.ประกิตมีโอกาสเดินทางไปศึกษาต�อ
และฝ�กงานที่ประเทศสหรัฐอเมร�กา ช�วงนั้นมีการณรงค�ต�อต�านการสูบบุหร�่อย�าง
เข�มข�นภายในประเทศ บุคคลท่ีมีชื่อเสียงในวงการบันเทิง นักกีฬา ต�างออกมา
เคลื่อนไหวรณรงค�ให�คนอเมร�กันเลิกการสูบบุหร�่อย�างจร�งจัง
 
เมือ่กลบัมาเมอืงไทย จ�งนาํแนวทางการรณรงค�มาประยุกต�ใช�กับบร�บทของประเทศ 
เร��มจากแนะนําคนไข�ให�รู�จักถึงอันตรายจากการสูบบุหร�่ นพ.ประกิตเร��มลงมือทํา 
“โครงการรณรงค�เพ�่อการไม�สูบบุหร�่” อย�างจร�งจังเมื่อป� พ.ศ. 2529 จากการ
ชักชวนของ ศาสตราจารย� นายแพทย�อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตอธิการบดี 
มหาว�ทยาลัยมหิดล และ ศาสตราจารย� นายแพทย�ประเวศ วะสี และยังทํางาน
รณรงค�ต�อต�านการไม�สูบบุหร�่อย�างต�อเนื่องจนถึงป�จจ�บัน 

REASONS 
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เมื่อครั้งยังเป�นแพทย�รักษาโรคทางเดินหายใจ  นพ.ประกิต พบว�ามี
คนไข�ที่มารักษาจากโรคที่เก่ียวกับโรคปอดอักเสบเป�นจํานวนมาก  
เมื่อสอบถามจ�งทราบว�าคนไข�มีพฤติกรรมการสูบบุหร�่มาต�อเนื่อง
และยาวนาน เหตุการณ�คร้ังนัน้คือจ�ดเร��มต�นของการศึกษาเร�อ่งพ�ษ
ภัยของบุหร�่ตลอด 30-40 ป�ต�อมา

2 ใน 3 ประชากรชายไทยสูบบุหร�่ และ 1 ใน 10 เป�นประชากรหญิง 
โรงพยาบาลว�ทยาลัยแพทย�ในเมืองหลวงทั้ง ศิร�ราช รามาธิบดี 
จ�ฬาลงกรณ�จะตรวจว�นจิฉัยพบผู�ป�วยโรคมะเรง็ปอด  และโรคถงุลม
โป�งพองรายใหม� เฉล่ียป�ละประมาณ 100 คน สมัยก�อนเคร�่องมือ  
ในการว�นจิฉยัโรคยังมอียู�น�อยมาก ผู�ป�วยและเสยีชวี�ตด�วยโรคเก่ียวกับ 
พฤติกรรมการสูบบุหร�่จ�งมีจํานวนมาก 
 

“ ผ ม ต  อ ง ก า ร ส ร  า ง ค ว า ม 
ตระหนกัรูของคนไทย ถึงพ�ษภยั 
ท่ีรายแรงของบุหร� ่และตองการ
เปล่ียนแปลงคานยิมของคนไทย
ตอการสูบบุหร�่ท ี่ตอนน้ันมี
ทัศนคติที่ดีตอการสูบบุหร�่วา
สามารถชวยสงเสร �มภาพ
ลักษณในสังคม”

การรณรงค�อย�างเดยีวไม�สามารถทาํให�อตัราการสบูบหุร�ล่ดลงได�   นพ.ประกิต
ตระหนกัถึงความจาํเป�นในการผลักดนัให�รฐับาลออกกฏหมายควบคุมการ
สูบบหุร� ่นาํไปสู�การผลกัดนักฏหมายทีส่าํคญั คือ พ.ร.บ.ควบคุมผลติภัณฑ� 
ยาสูบป�พ.ศ. 2535 และ กฎหมายการห�ามสูบบหุร�ใ่นพ�น้ทีส่าธารณะ  นโยบาย
ข�น้ภาษีบหุร� ่จาก 55% เป�น 60% นบัเป�นเคร�อ่งมือท่ีสาํคัญในการลดจาํนวน 
การเข�าถึงบุหร�่ในประชากรไทยโดยเฉพาะกลุ�มนักสูบหน�าใหม�    

ผลการสํารวจโดยสํานกังานสถิตแิห�งชาตริะบสุาเหตุของการลดการสูบบหุร�่
ในประเทศไทยพบว�า 60% มาจากการข�้นภาษีบุหร�่ 20% มาจากการห�าม
โฆษณาส�งเสร�มการขาย 10% มาจากการรณรงค� 6% มาจากการห�ามสูบ
บุหร�่ในที่สาธารณะ และที่เหลือมาจากภาพคําเตือน  

ถึงแม�จะมกีฎหมายเป�นเคร�อ่งมอืสําคัญควบคุมผลติภณัฑ�ยาสบู  การทํางาน
ในเชิงรุกยังมีความจําเป�น เพ�่อสร�างความตระหนักรู�ถึงอันตรายจากบุหร�่
อย�างต�อเนือ่ง และทาํงานร�วมกันกับหลายภาคส�วนทัง้ทางภาคประชาสงัคม 
และนกัว�ชาการ จาํเป�นต�องมหีน�วยงานอสิระเพ�อ่สนบัสนนุในกิจกรรมเชงิรุก

งานท่ีทําสงผลตอการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบปองกันและควบคุมโรคไมติดตออยางมีนัยสําคัญ

MAKING IMPACT

ช�วงระหว�างป�  พ.ศ. 2513 -  พ.ศ. 2518 นพ.ประกิตมีโอกาสเดินทางไปศึกษาต�อ
และฝ�กงานที่ประเทศสหรัฐอเมร�กา ช�วงนั้นมีการณรงค�ต�อต�านการสูบบุหร�่อย�าง
เข�มข�นภายในประเทศ บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง นักกีฬา ต�างออกมา
เคลื่อนไหวรณรงค�ให�คนอเมร�กันเลิกการสูบบุหร�่อย�างจร�งจัง
 
เม่ือกลบัมาเมอืงไทย จ�งนาํแนวทางการรณรงค�มาประยุกต�ใช�กับบร�บทของประเทศ 
เร��มจากแนะนําคนไข�ให�รู�จักถึงอันตรายจากการสูบบุหร�่ นพ.ประกิตเร��มลงมือทํา 
“โครงการรณรงค�เพ�่อการไม�สูบบุหร�่” อย�างจร�งจังเมื่อป� พ.ศ. 2529 จากการ
ชักชวนของ ศาสตราจารย� นายแพทย�อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตอธิการบดี 
มหาว�ทยาลัยมหิดล และ ศาสตราจารย� นายแพทย�ประเวศ วะสี และยังทํางาน
รณรงค�ต�อต�านการไม�สูบบุหร�่อย�างต�อเนื่องจนถึงป�จจ�บัน 

นพ.ประกิตจ�งพยายามผลักดนันโยบายสุขภาพ
และกิจกรรมเชงิรุก นาํไปสู�การออก พ.ร.บ. กองทนุ
สนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ และการก�อตัง้
สาํนกังานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสขุภาพ 
(สสส.) พ.ศ.  2544 ซึง่เป�นหน�วยงานของรัฐทีม่ใิช� 
ส�วนราชการหร�อรัฐว�สาหกิจ ที่ได�รับงบประมาณ
ในการดาํเนนิงานมาจากการแบ�งเง�นภาษีจาํนวน 
2%  จากการเก็บภาษเีหล�าและบหุร�เ่พ�อ่ดาํเนนิงาน
ตามแผนรณรงค�ด�านยาสูบ ซึ่งเป�นหนึ่งใน 15 
พันธกิจหลักขององค�กร เป�นรากฐานสําคัญใน
การสร�างเสร�มสุขภาพลดอัตราการเกิดโรคไม�
ติดต�อร�ายแรงในประเทศจากป�จจัยเส่ียงต�าง ๆ 
โดยเฉพาะบุหร�่ที่เป�นป�จจัยหลักในการเกิดโรค
ดังกล�าว
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เหตุผลทีท่าํให�หนัมาสนใจและลงมอืทาํงานส�งเสร�มกิจกรรมทางกาย
อย�างจร�งจัง

เมื่อครั้งยังเป�นแพทย�รักษาโรคทางเดินหายใจ  นพ.ประกิต พบว�ามี
คนไข�ที่มารักษาจากโรคที่เก่ียวกับโรคปอดอักเสบเป�นจํานวนมาก  
เมื่อสอบถามจ�งทราบว�าคนไข�มีพฤติกรรมการสูบบุหร�่มาต�อเนื่อง
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ภัยของบุหร�่ตลอด 30-40 ป�ต�อมา

2 ใน 3 ประชากรชายไทยสูบบุหร�่ และ 1 ใน 10 เป�นประชากรหญิง 
โรงพยาบาลว�ทยาลัยแพทย�ในเมืองหลวงทั้ง ศิร�ราช รามาธิบดี 
จ�ฬาลงกรณ�จะตรวจว�นจิฉยัพบผู�ป�วยโรคมะเรง็ปอด  และโรคถุงลม
โป�งพองรายใหม� เฉล่ียป�ละประมาณ 100 คน สมัยก�อนเคร�่องมือ  
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พฤติกรรมการสูบบุหร�่จ�งมีจํานวนมาก 
 

มุมมองเร�อ่งโอกาสและความทาทายตองานควบคมุโรคไมตดิตอ
ท่ีเกิดจากการสูบบุหร�่

การทํางานมาอย�างยาวนานย�อมผ�านความท�าทายมากมาย และการก�าวข�ามสิ�ง
ท�าทายก็มวี�ธกีารแตกต�างกันไปในแต�ละยุคสมยั แต�ยังคงมเีป�าหมายหลักเหมอืนเดมิ
คือการเปลี่ยนค�านิยมและพฤติกรรมเพ�่อการไม�สูบบุหร�่ 

งานรณรงค�ในช�วงต�นมุ�งเน�นที่ พระ  ครู และแพทย�ในฐานะบุคคลที่เป�นผู�นําด�าน
ความคิดของคนไทย ผลการสาํรวจในยุคนัน้พบว�า พระสบูบหุร�ส่งูถงึ 55% ครู 40% 
และ แพทย� 1 ใน 4  หากไม�มกีารรณรงค�ในกลุ�มคนเหล�าน้ีเพ�อ่ให�เกิดความเปลีย่นแปลง
ก็จะไม�เกิดความเปล่ียนแปลงทางสงัคม การรณรงค�เร��มโดยการทาํโปสเตอร� พร�อม
คําอธิบายใต�ภาพว�า “การถวาย บุหร�่เป�นบาป เพราะบุหร�่เป�นยาเสพติด” จากนั้น
จ�งผลักดันให�สถานศึกษาเป�นเขตปลอดบุหร�่ 100%
 
ถงึแม�จะมีการทํางานกนัอย�างเข�มข�นในภาคประชาชน การใช�กฎหมายควบคมุบุหร�่
ยงัเป�นไปอย�างล�าช�า นโยบายสาธารณะเพ�อ่ควบคุมผลิตภัณฑ�ยาสบูยังขาดความ
ชัดเจนและมีจ�ดอ�อนอีกหลายด�านที่ต�องปรับปรุง เพ�่อลดช�องทางการจัดจําหน�าย
บหุร�แ่บบค�าปลีก อกีทัง้การผลกัดนัการบรรจ�ยารกัษาอาการติดบหุร�ใ่ห�อยู�ในบญัชี
ยาหลักของระบบประกันสุขภาพ เพ�่อการเข�าถึงการรักษาที่ง�ายข�้น ประเด็นนี้ยังคง
เป�นความท�าทายอย�างมาก ในการผลกัดนัให�กลไกของภาครฐัทาํงานร�วมกับภาค
สังคม เพ�่อบรรลุเป�าหมายและแนวทางควบคุมการสูบบหร�่ในระยะยาว

แนวทางการทํางานท่ีจะชวยขับเคลือ่นประเทศไปสูเปาหมายการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน
อาจารย�ประกิตมองว�า ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมต�างให�ความสําคัญกับ         

เป�าหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยเฉพาะเป�าหมายที่ 3 ซึ่ง

เก่ียวข�องกับการลดการตายก�อนวัยอันควรจากโรคไม�ติดต�อให�ลดลง 1 ใน 3 

ด�วยการสนับสนุนแนวทางป�องกันโรค สนับสนุนสุขภาพจ�ตและความเป�นอยู�ท่ีดี

ภายในป� พ.ศ. 2573

อย�างไรก็ตามการสร�างความตระหนักรู�ของสังคม ผ�านการขับเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะจากภาครัฐทีช่ดัเจน เช�น การข�น้ภาษบีหุร� ่การควบคุมและตรวจสอบการ

โฆษณาบุหร�่ในช�องทางต�าง ๆ โดยเฉพาะทางออนไลน�ที่เข�าถึงตัวผู�บร�โภคได�

โดยตรงจะทําให�เป�าหมายประสบผลสําเร็จอย�างต�อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว

          นโยบายที่ชัดเจน    
ไม ปรับ เปลี่ ยนไปมา
มีความจําเปนสําหรับ
การทํางานดานการ
รณรงคเพ�่อการไมสูบ
บุหร�่ เพ�่อใหประชาชน
ปลอดภยั จากพ�ษภัยของ
บุหร�่
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ช�วงระหว�างป�  พ.ศ. 2513 -  พ.ศ. 2518 นพ.ประกิตมีโอกาสเดินทางไปศึกษาต�อ
และฝ�กงานที่ประเทศสหรัฐอเมร�กา ช�วงนั้นมีการณรงค�ต�อต�านการสูบบุหร�่อย�าง
เข�มข�นภายในประเทศ บุคคลท่ีมีชื่อเสียงในวงการบันเทิง นักกีฬา ต�างออกมา
เคลื่อนไหวรณรงค�ให�คนอเมร�กันเลิกการสูบบุหร�่อย�างจร�งจัง
 
เมือ่กลบัมาเมอืงไทย จ�งนาํแนวทางการรณรงค�มาประยุกต�ใช�กับบร�บทของประเทศ 
เร��มจากแนะนําคนไข�ให�รู�จักถึงอันตรายจากการสูบบุหร�่ นพ.ประกิตเร��มลงมือทํา 
“โครงการรณรงค�เพ�่อการไม�สูบบุหร�่” อย�างจร�งจังเมื่อป� พ.ศ. 2529 จากการ
ชักชวนของ ศาสตราจารย� นายแพทย�อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตอธิการบดี 
มหาว�ทยาลัยมหิดล และ ศาสตราจารย� นายแพทย�ประเวศ วะสี และยังทํางาน
รณรงค�ต�อต�านการไม�สูบบุหร�่อย�างต�อเนื่องจนถึงป�จจ�บัน 
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        สิ�งสําคัญในการทํางานดานการรณรงค

คือ การตั้งเปาหมายเพ�ยงแคเปาหมายเดียว

เทาน้ัน ยึดหลกัว�ชาการ มีหลกัฐานเชงิประจกัษ

ในการขับเคลื่อนสังคม ตองทํางานใหยาวและ 

เกิดผล มีความนาเชื่อถือ ไมกลาวเกินกวา             

ความเปนจร�ง อยากใหคนรุนใหมมุงเนนกับงาน

แคประเด็นท่ีสําคัญประเด็นเดียวและทําใหมาก 

เพ�่อใหเกิดความชํานาญ รูจักทํางานรวมกับ

สื่อมวลชนเพ�่อชวยเผยแพรขอมูล เร�ยนรูจาก

ประสบการณเพ�อ่ทําใหผูกําหนดนโยบายมีความ

เชื่อถือในตัวเรา
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ประเทศไทยกับตนแบบการรณรงคซองบุหร�่แบบเร�ยบ: ลดภัย ลดโรค 

ความสาํเรจ็ของประเทศไทยในการควบคมุยาสบูช�วงหลายทศวรรษทีผ่�าน
มาแบบอย�างให�กับประเทศเพ�่อนบ�านในภูมิภาคอาเซียนเดินหน�าทํางาน
รณรงค�เพ�่อการไม�สูบบุหร�่อย�างจร�งจังมากข�้น เว�ยดนามคือหนึ่งประเทศที่
เร�ยนรู�การทาํงานของไทยและนําไปสู�การจดัต้ังหน�วยงานทําหน�าทีค่ล�ายกับ 
สสส.  

การขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการเพ�่อการควบคุมยาสูบ ยกตัวอย�าง  
ซองบุหร�่แบบเร�ยบ (Plain Packaging) ที่ประเทศไทยประกาศใช�ต้ังแต�ป�    
พ.ศ. 2562 ได�รับคําชื่นชมในเวทีนานาชาติ เป�นประเทศแรกในทว�ปเอเชีย  
ที่นํานโยบายนี้มาใช� และเป�นหนึ่งในมาตรการสําคัญในการลดการสูบบุหร�่
ในกลุ�มนักสูบหน�าใหม� เพ�่อป�องกันไม�ให�ธุรกิจยาสูบใช�พ�้นที่บนซองบุหร�่      
เป�นสื่อโฆษณาและส�งเสร�มการขาย ยังช�วยทําให�ภาพคําเตือนพ�ษภัยบุหร�่ 
มีความชัดเจนและสื่อสารเตือนภัยกับประชาชนให�มีประสิทธิภาพมากข�้น 
มาตรการดงักล�าวเป�นไปตามกรอบอนสุญัญาว�าด�วยการควบคุมยาสูบของ
องค�การอนามัยโลก (World Health Organization Framework 
Convention of Tobacco Control: WHO – FCTC) ที่มีภาคีสมาชิก 
181 ประเทศทั่วโลก

ขอความจาก นพ.ประกิตถึงคนทํางาน NCDs รุนตอไป

การทาํงานด�านการรณรงค�เพ�อ่การไม�สบูบหุร� ่เป�นงานทีต่�องทาํงานเป�นระยะ
เวลาทีย่าวนานและต�อเนือ่ง   ความทุ�มเท มุ�งมัน่ในเป�าหมายและศรัทธาต�องาน
ที่ทําสําคัญมาก 

พันธมิตรที่ดีมีส�วนช�วยให�งานสําเร็จได�เร็วมากยิ�งข�้น นพ.ประกิต เล�าย�อน
ความหลงัถึงการทํางานร�วมกับ นพ. มงคล ณ สงขลา อดตีรฐัมนตร�ว�าการ
กระทรวงสาธารณสุขผู�ล�วงลบั  ในการออกนโยบายป�องกันสุขภาพประชาชน 
จากอนัตรายของบุหร� ่ ยกตัวอย�างเช�น การห�ามสูบบุหร�ใ่นภตัตาคาร 100% 
ในป� พ.ศ. 2539  ตามด�วยการห�ามสบูบุหร�ใ่นพ�น้ท่ีสาธารณะ 100% รวมถึง 
การห�ามสูบบุหร�่ในผับและบาร� 100% เป�นต�น

กลุ�มโรค NCDs ( Non Communicable Diseases) เช�น 
โรคหลอดเลอืดสมอง โรคหวัใจขาดเลอืด โรคทางเดนิหายใจ
อุดตัน โรคเบาหวาน และโรคความดนัโลหติสงู เป�นสาเหตุการ
ตายอันดบัต�นของคนไทยตลอด ช�วงทศวรรษทีผ่�านมาจาก 
รายงานสถานการณ�โรค พ.ศ. 2562 โดยกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข พบว�าคนไทยเสียชวี�ตด�วยโรค NCDs 
ราวป�ละ 4 แสนราย หร�อวันละไม�ต่ํากว�า 1,000 ราย คิดเป�น 
3 ใน 4 ของการเสียชีว�ตทั้งหมดในประเทศ และคร�่งหน่ึง
เป�นการเสียชีว�ตก�อนวัยอันควร

กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทําแผนยุทธศาสตร
การปองกันและควบคุมโรคไมติดตอระดับชาติ 5 ป 
(พ.ศ. 2560-2564) เพ�่อลดอัตราการเกิดโรค
โดยตั้งเปา

• ลดการบร�โภค เคร�่องดื่ม แอลกอฮอล� 10%
• ลดการบร�โภค ยาสูบ 30%
• ลดภาวะ ความดันโลหิตสูง 25%
• ลดการขาดกิจกรรมทางกาย 10%
• ลดการบร�โภคเกลือ/โซเดียม 30% 
• ลดภาวะเบาหวานและอ�วน ไม�ให�เพ��มข�้น ยาและ
 เทคโนโลยีที่จําเป�นต�องครอบคลุม 80% 
• ลดการตายก�อนวัยอันควร จากโรค NCDs 25%  
 ภายในป� พ.ศ. 2568
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รางวัลเชิดชูเกียรตินพ. ลี จอง-วุค เพ�่อการสาธารณสุข

เวทีประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly : WHA) 
สมัยที่ 75 ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสว�ส เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2565 
ท่ีผ�านมา คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ  นพ. ลี จอง-วุค 
เพ�อ่การสาธารณสขุ ได�ประกาศมอบรางวัลเชดิชเูกียรติ นพ.ล ีจอง-วุค 
เพ�่อการสาธารณสุข (Dr. LEE Jong-wook Memorial Prize for 
Public Health) ให�กับ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ 

รางวัล นพ.ลี จอง-วุค เพ�่อการสาธารณสุข มอบให�กับ บุคคล กลุ�ม
บุคคล สถาบัน กลุ�มสถาบัน หน�วยงานภาครัฐ องค�กรเอกชนและ
หน�วยงานอื่น ๆ ที่ได�สร�างผลงานที่โดดเด�นให�กับวงการสาธารณสุข

นพ.ประกิต นบัเป�นบคุลากรสาธารณสุขชาวไทยคนแรก ที่ได�รับรางวัล
ระดับโลกนี้   ในฐานะผู�บุกเบิกและสร�างแรงบันดาลใจให�คนรุ�นใหม�พา
ประเทศไทยไปสู� “โลกปลอดควันบุหร�่” และเป�นผู�ที่อยู�เบ้ืองหลังการ
สนับสนุนให�ประชาคมอาเซียนประสบความสําเร็จในการดําเนิน
มาตรการควบคุมยาสบูในภมูภิาคอาเซยีนได�อย�างเป�นรูปธรรม จนถงึ
ป�จจ�บัน 
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บุคลากรสาธารณสุขหลากหลายสาขาว�ชาชีพลวนมีความสําคัญกับ
การขับเคลื่อนการทํางานดานการควบคุมและปองกัน NCDs นําไปสู

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งในระดับบุคคล ชุมชนและสังคมไทย

CHANGEMAKERS





ตําแหน�ง ที่ปร�กษากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 ผู�ทรงคุณวุฒิ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�าง  
 เสร�มสุขภาพ (สสส.) 
 ท่ีปร�กษากิตติมศกัด์ิสมาคมโภชนาการแห�งประเทศไทย  
 ในพระราชูปถัมภ� 

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2516 ปร�ญญาตร� วทบ. ว�ทยาศาสตร�การอาหาร    
 มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�
พ.ศ. 2525 ปร�ญญาโท Master of Community Health Nutrition
 มหาว�ทยาลัยคว�นส�แลนด� ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ�
ดร. สง�า  ดามาพงษ� คือ นักว�ชาการผู�อุทิศเวลาทํางานเพ�่อพัฒนาระบบ
อาหารและโภชนาการของไทยมาตลอดระยะเวลามากกว�า 40 ป�
นักโภชนาการหัวก�าวหน�า ผู�มีส�วนผลักดันและพัฒนางานโภชนาการ  
ในสาธารณสุขไทยหลากหลายด�าน ในช�วงรบัราชการสงักัดกรมอนามัย 
ท�านได�รับประกาศนยีบัตรด�านอาหารและโภชนาการจากสหรฐัอเมร�กา        
2 หลักสูตร ผ�านการอบรมและศกึษาดงูานท้ังในและต�างประเทศ ท้ังหมด
132 หลักสูตร และมีส�วนร�วมในฐานะกรรมการกําหนดนโยบายและ
วางยุทธศาสตร�ชาติด�านอาหารและโภชนาการในแผนพฒันาเศรษฐกิจ         
และสังคมแห�งชาติ  ฉบับที่ 5-9 

ป� พ.ศ. 2549 ท�านคือ หน่ึงในแกนนําร�วมกับกลุ�มราชว�ทยาลัย 
อายุรแพทย�แห�งประเทศไทยขับเคลื่อนโครงการ “คนไทยไร�พ�ง” นํามาสู�  
การวางรปูแบบการขบัเคล่ือนงานควบคมุและป�องกันภาวะโภชนาการเกิน
หร�อโรคอ�วน ในประเทศอย�างเป�นระบบและเป�นนโยบายสําคญัระดับประเทศ
มาจนถึงป�จจ�บัน

ดร.สง�า ดามาพงษ�

อาจารย�สง�าพาย�อนกลับไปเมื่อป� พ.ศ. 2548 ขณะนั้นประเทศไทย
ยังไม�มงีานสาธารณสขุทีมุ่�งเน�นการป�องกันโรค NCDs เช�นในป�จจ�บนั  
พ��งเป�าไปทีก่ารรกัษาเป�นส�วนใหญ� ซ่ึงทาํให�ป�ญหายังคงอยู�และไม�ได�
รับการแก�ไข

ในป�เดยีวกันนัน้เอง องค�การอนามยัโลก (World Health Organization: 
WHO)  คาดการณ�ว�า จาํนวนการเสยีชวี�ตของประชากรโลกจะสงูถึง

ประมาณ 35 ล�านคน ด�วยสาเหตุจากโรค NCDs โดยเฉพาะโรคหวัใจ
และหลอดเลือด และสถานการณ�มีแนวโน�มรุนแรงข�้น 

สําหรับป� พ.ศ. 2565 WHO รายงานว�า ทั่วโลกจะมีผู�เสียชีว�ตจาก 
โรคกลุ�ม NCDs ประมาณ 25 ล�านคน ในจํานวนทั้งหมดนี้ 80% 
อาศัยอยู�ในประเทศกําลังพัฒนาระดับยากจนและมีรายได�น�อย และ
คาดการณ�ว�า ผู�ป�วย NCDs ส�วนใหญ�คือ กลุ�มประชากรวัยแรงงาน 
นาํไปสู�ความสญูเสยีทางเศรษฐกิจของครอบครวั สงัคมและประเทศชาติ
ภาระงานอาจารย�สง�า ไม�เก่ียวข�องกับการรกัษาโรคโดยตรง แต�ด�วย
ความสนใจเร�อ่งการส�งเสร�มและป�องกันสขุภาพเป�นทนุเดมิ บวกกับ
ประสบการณ�ทาํงานร�วมกับแพทย�มาหลายสบิป� จ�งเข�าใจสาเหตขุอง
ป�ญหาโรค NCDs ที่เชื่อมโยงกับป�ญหาโภชนาการเกิน ป�ญหาภาวะ
โรคอ�วนและโรค NCDs ที่เพ��มข�้นในประชากรไทย

ช�วงระหว�างป�  พ.ศ. 2544-2549 ประเทศไทยประสบกับป�ญหาผู�ป�วย
ล�นโรงพยาบาลโดยเฉพาะกลุ�มโรค NCDs กลุ�มอายุรแพทย�จาก 
ราชว�ทยาลัยอายุรแพทย�แห�งประเทศไทยออกมารวมตัวกัน เพ�่อ 
เร�ยกร�องให�กระทรวงสาธารณสุข หนัมาใส�ใจและแก�ไขป�ญหาสาธาณสขุ 
ของประเทศอย�างเป�นระบบ อาจารย�สง�าไม�ลังเลทีจ่ะเข�าร�วมเคร�อข�าย 
ดังกล�าว และทํางานในฐานะนักว�ชาการด�านโภชนาการและนักการ
สื่อสาร

ปลายป� พ.ศ. 2549 ความมุ�งมั่นต้ังใจของกลุ�มอายุรแพทย�เกิด
ผลเป�นรูปธรรม มกีารจดัต้ัง “เคร�อข�ายคนไทยไร�พ�ง” ได�การสนบัสนนุ
จากสาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสร�างเสร�มสขุภาพ    มศีาสตราจารย� 
เกียรติคุณ แพทย�หญงิวรรณี นธิิยานนัท� เป�นประธานเคร�อข�าย

อาจารย�สง�าทาํหน�าทีเ่ป�นรองประธานเคร�อข�ายคนไทยไร�พ�ง ทาํงาน
ร�วมกับผู�ทรงคุณวุฒิด�านต�าง ๆ ทั้งทีมว�ทยาศาสตร�การกีฬา 
นักโภชนาการ และเป�นว�ทยากรด�วยตนเองเพ�่อสื่อสารตรงกับ
ประชาชนด�วยภาษาที่เข�าใจง�าย ปรับเปลี่ยนแนวคดิเร�่องการทํางาน
เก่ียวกับโรค NCDs จากการต้ังรบัเป�นการทาํงานเชงิรกุ เพ�อ่ป�องกัน
และส�งเสร�มให�ปรบัเปลีย่นพฤติกรรม เพ�อ่คนไทยไม�ประสบภาวะนํา้หนกั
เกินมาตรฐาน 

เคร�อข�ายคนไทยไร�พ�งใช�ว�ธีสื่อสารกับสังคมไทยด�วยวลีเด็ดที่ว�า 
“พ�งใหญ� ตายเร็ว” ทําให�เห็นภาพชัดเจน สร�างความตระหนักรู�ว�า 
หากอ�วนลงพ�งเป�นสัญญาณน�ากลัว และนําไปสู� NCDs ได�ง�าย โดย
เฉพาะโรคเบาหวาน
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โภชนบัญญัติ 9 ประการ
การขับเคล่ือนงานป�องกันโรคไม�ติดต�อเร�้อรัง ในงานป�องกันและงาน  
ส�งเสร�มสขุภาพของเคร�อข�ายคนไทยไร�พ�ง  บทบาทเด�นของอาจารย�สง�า
ในฐานะนกัโภชนาการ คือ ทาํหน�าทีส่ื่อสารกับสือ่มวลชน เป�นว�ทยากร
ให�กับองค�กรเอกชน และภาครัฐทีเ่ข�าร�วมโครงการ  เพ�อ่สร�างความเข�าใจ
ว�า “ทําอย�างไรให�คนไทยไม�อ�วน”  และทําให�คําถามนี้ได�รับ  คําตอบด�วย
การปฏิบัติจร�ง 

ในด�านงานว�ชาการ อาจารย�สง�าเป�นสมาชิกกลุ�มแกนนําพัฒนาข�อ
ปฏิบัติการกินอาหารเพ�่อสุขภาพที่ดีของคนไทย (Thai Food Based 
Dietary Guideline: FBDG)  หร�อ โภชนบัญญัติ 9 ประการ มีรูปธง
โภชนาการเป�นสัญลักษณ�และเคร�่องมือช�วยขับเคลื่อนให�คนไทย   
ปฏิบัติตามเพ�่อโภชนาการที่ดี เป�นท่ียอมรับท้ังในและต�างประเทศ              
และได�รับเผยแพร�ไปทั่วโลกจนถึงป�จจ�บันได�แก�

 1 กินอาหารครบ 5 หมู แตละหมูใหหลากหลายและหม่ันดแูลน้ําหนักตวั

 2 กินขาวเปนอาหารหลกัสลบักับอาหารประเภทแปงอืน่ๆ เปนบางม้ือ

 3 กินพ�ชผักใหมากและกินผลไมเปนประจํา

 4 กินปลา เนื้อสัตว ไมติดมัน ไข และถั่วเมล็ดแหงเปนประจํา

 5 ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย

 6 กินอาหารที่มีไขมันและนํ้ามันแตพอควร

 7 หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีรสหวานจัด และเค็มจัด

 8 กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปอน

 9 งดหร�อลดเคร�่องดื่มที่มีแอลกอฮอล

เมนูชูสุขภาพ  
อาจารย�สง�า คือผู�ร�เร��มว�จัยเพ�่อพัฒนาร�านอาหารเมนูชูสุขภาพ 
เพ�่อแก�ไขป�ญหาภาวะโภชนาการเกิน หร�อโรคอ�วน  จนได�ต�นแบบ
ร�านอาหารและกําหนดเป�นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข มี
การขยายผลการดําเนนิการให�ครอบคลุมทัง้ประเทศจนถึงป�จจ�บนั 
ต้ังโครงการโรงอาหารปลอดภัยใส�ใจสขุภาพ (Healthy Canteen) 
พัฒนาโรงอาหารกรมอนามยัเป�นต�นแบบมาตรฐานอาหารขนาด 
3 ไซส� S M L ให�คนวัยทํางานได�มีทางเลือกในการบร�โภคอาหารที่
ปร�มาณพอด ีมีความหลากหลาย ลดอาหารหวาน  มัน เค็ม บร�โภค
ผกัและผลไม�เพ��มข�น้เพ�อ่สุขภาพท่ีด ีรวมทัง้ปลูก จ�ตสํานึกให�กับผู�
ประกอบการอาหาร ให�มคีวามรู�เก่ียวกับความปลอดภัยของอาหาร
และโภชนาการ 

โภชนาการคือศาสตรแหงชีว�ต
ไม�เพ�ยงทาํงานร�วมกับองค�กรและหน�วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน
อย�างจร�งจังเท�านั้น อาจารย�สง�ายังปฏิบัติตนอย�างเคร�งครัดให�
เป�นต�นแบบและข�อพ�สจูน�ทีว่�า การไม�อ�วนลงพ�ง ไม�เกิดโรค สามารถ
คงความอ�อนเยาว�ได�ดีที่สุด

“อาจารย�ตั้งเป�าไว�ตั้งแต�อายุ 30 ป� เร��มดูแลสุขภาพว�าในวัย 60 
ป� จะเกษียณอายุอย�างคนแข็งแรงจ�งทําตามหลัก 'โภชนาการ 
คือ ศาสตร�แห�งชีว�ต' ด�วยการดูแลสุขภาพแบบองค�รวม ปฏิบัติ
ตามหลกั ‘3 อ.’ มาโดยตลอด ท้ังควบคมุอาหาร อารมณ�และหม่ัน
ออกกําลังกาย  ผลลัพธ�คือ อาจารย�สง�าในวัย 70 ป�และสมาชิก
ในครอบครัวมีสุขภาพร�างกายและสุขภาพจ�ตที่ดี แนวคิดนี้ได�
รับการเผยแพร�ในสื่อต�าง ๆ มากมาย กับประชาชนทั่วไป ให�
จดจําและเป�นที่แพร�หลายในป�จจ�บัน”

สําหรับป�จจัยในการควบคุมและป�องกันโรค NCDs ในเมืองไทยให�
สําเร็จนั้น อาจารย�สง�า ให�ทัศนะที่น�าสนใจว�า นอกจากการบังคับใช�
กฎหมายเช�น ภาษีเหล�า บหุร� ่ภาษีนํา้ตาล ที่ได�รับการผลกัดนัจนเกิด
การบังคับใช�แล�ว ป�จจัยที่จะส�งผลให�งานควบคุมโรคอ�วนและ NCDs 
เหน็ผลได�อย�างเป�นรูปธรรมคือ การนาํหลกัการสาธารณสขุมลูฐาน 
(Primary Health Care) คือ “การสร�าง” และ “ซ�อม” ป�องกันให�คน
ปกติไม�อ�วน แทนการปล�อยให�อ�วนแล�วจ�งมารักษา กล�าวคือ จะทํา
อย�างไรทีจ่ะทาํให�คนปกตเิกดิความตระหนกัรู�ถึงภยัร�ายเมือ่กลายเป�น
คนอ�วนและสื่อสารออกไปให�คนเหล�านั้นดูแลสุขภาพ ของตัวเอง

อาจารย�สง�ามองว�า ผู�กาํหนดนโยบายด�านการแพทย�และสาธารณสุข 
ของชาติ ต�องนําไปทบทวน และตั้งคําถามว�า ประเทศไทยจะลดอ�วน
ในคนที่อ�วนแล�วไปอีกนานเท�าไร อุบัติการณ�โรคอ�วนและ NCDs จ�ง
จะลดลง เพราะ ณ เวลานี้ประเทศไทยไม�ได�เร��มต�นที่ศูนย� และถือว�ามี
ทนุทางสังคมอยู�ในระดบัทีด่ ีเพ�ยงแต�ขาดการจดัการอย�างเป�นระบบ
กลุ�มเป�าหมายทีค่วรมุ�งเน�นเพ�อ่การส�งเสร�มป�องกันยันไว� ไม�ให�อ�วน
ที่สําคัญมี 3 กลุ�ม คือ เด็กและเยาวชน กลุ�มคนวัยทํางานและผู�สูง
อายุที่มีภาวะโภชนาการปกติหร�อไม�อ�วน และกลุ�มสุดท�ายกลุ�มที่มี
ภาวะเสี่ยง เช �น มีดัชนีมวลกาย(BMI) เข �าใกล� 23 กิโลกรัม/
ตารางเมตร และรอบเอวใกล� 80 เซนติเมตรในผู�หญิง และ 90 
เซนติเมตรในผู�ชาย
3 กลุ�มดังกล�าวจําเป�นต�องได�รับการส�งเสร�มและสนับสนุนเพ�่อไม�ให�
ประสบป�ญหาภาวะโรคอ�วน องค�กรเอกชนรวมถึงรัฐว�สาหกิจบาง
แห�งเลง็เหน็ความสาํคัญและออกเป�นแนวนโยบายสาํคัญของบร�ษัท 
เป�น “องค�กรซ�อนอ�วน” สนับสนุนให�พนักงานมีกิจกรรมทางกาย
ด�วยการจดัสถานทีท่าํงานให�เอือ้อาํนวย รวมทัง้ สร�างสภาพแวดล�อม
ให�พนักงานได�มีโอกาสเข�าถึงการกินอาหารที่ดีต�อสุขภาพ 
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ความม่ันคงทางอาหารและโภชนาการท่ีดี

ในทัศนคติของอาจารย�สง�า รัฐบาลต�องมีความกล�าหาญที่จะลงทุนสร�าง           
สิ�งแวดล�อมที่ดีให�กับคนไทย  โดยออกมาตรการทางกฎหมายหร�อมาตรการ      
ทางสงัคม เพ�อ่ให�คนทียั่งมสุีขภาพร�างกายปกติเกิดแรงจ�งใจในการดแูลตัวเอง เช�น    
การส�งเสร�มให�มอีาหารทีเ่ป�นมติรต�อสขุภาพจาํหน�ายอย�างแพร�หลาย  ในราคาไม�แพง 
และปลอดภัยที่สําคัญภาครัฐต�องประกาศให�  “ความม่ันคงทางอาหารและ      
โภชนาการ” และ “การกินผักและผลไม�ปลอดภัย และเพ�ยงพอเป�นวาระแห�งชาติ”
ปรับเปลี่ยนระบบอาหารไปสู�ความยั่งยืน  เพราะเป�นรากฐานสําคัญของการ 
ส�งเสร�ม สุขภาพประชากรและสร�างความม่ันคงของประเทศชาติในอนาคต

อาจารย�สง�า มีความเชื่ออย�างแน�วแน�ว�า “โภชนาการสร�างคน คนสร�างชาติ” และ   
ยังคงใช�แนวทางนีเ้ตือนใจคนทาํงานด�านโภชนาการเสมอ  งานโภชนาการทีด่ ี และ
ยั่งยืนจะต�องเร��มต�นตั้งแต�ทารกอยู�ในครรภ�มารดา เพราะการเจร�ญเติบโตและ
พัฒนาการ ด�านร�างกายวัยเด็กและวัยรุ�น  ทั้งนํ้าหนัก ส�วนสูง ระดับสติป�ญญา 
และอารมณ� ล�วนมีป�จจัยมาจากโภชนาการ สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว 
โภชนาการในโรงเร�ยน และสภาพแวดล�อมในชุมชน
 
ป� พ.ศ. 2564 สมัชชาใหญ�แห�งสหประชาชาติกําหนดให�เป�นป�แห�งผักและผลไม�
สากล (International Year of Fruits and Vegetables) เพ�่อรณรงค�ให�ทุก
ประเทศ    ทั่วโลกเห็นความสําคัญของผักและผลไม�ในระดับนานาชาติ     ประเทศไทย
ควรใช�โอกาสนี ้ประกาศให�ความมัน่คงทางอาหารและโภชนาการและการกินผักและ
ผลไม�ปลอดภัยและเพ�ยงพอ เป�นวาระแห�งชาติ เพ�่อการสร�างรากฐานของงาน ส�ง
เสร�มสุขภาพของประชาชนในระยะยาว โดยเฉพาะอย�างยิ�งองค�การอนามัยโลก 
ให�ข�อมลูว�า การบร�โภคผกัผลไม� 400 กรัมต�อวัน ช�วยลดความเสีย่งจากการเป�น
โรค NCDs ได�

ภาครัฐควรใช�ช�วงเวลานี้ขับเคลื่อนนโยบายเพ�่อจัดการระบบอาหารเพ�่อสุขภาวะ 
ส�งเสร�มมาตรการให�เกษตรกรปลูกผักผลไม�ปลอดภัยหร�ออินทร�ย� เชื่อมโยง             
ผลผลิตปลอดภัยหร�ออินทร�ย�เข�าสู �ครัวโรงเร�ยน โรงพยาบาล หน�วยงาน
ภาครัฐ-เอกชน ตามกรอบยุทธศาสตร�การจัดการด�านอาหารของประเทศไทย 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2579 สร�างค�านิยมในการบร�โภคผักผลไม� ควบคู�ไปกับ
กระบวนการสร�างความรู� ความเข�าใจ ปรับพฤติกรรมการบร�โภคของประชาชน 
ให�คนไทยหันมากินผักและผลไม�เพ��มข�้นจาก 25.9% ในป� พ.ศ. 2561 เป�น 50% 
ในป� พ.ศ. 2564 เพ�่อเป�าหมายการมีสุขภาพดีถ�วนหน�าให�เกิดข�้นจร�งและยั่งยืนใน
ประเทศไทย
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ตลอดระยะเวลาการทาํงานในกรมอนามยักระทรวงสาธารณสขุของ
อาจารย�สง�า ท�านได�รบัรางวัลมาแล�วมากมาย ซึง่ทกุรางวลันาํความ
ภาคภูมิใจให�กับอาจารย�อย�างมาก แม�จะเกษียณอายุราชการแล�วก็
ยังได�รับการยกย�องอย�างต�อเนื่อง 

ในป� พ.ศ.2560  ได�รับรางวัล  “บุคคลดีเด�นแห�งชาติ ด�านว�ชาการ”  
ซึง่เป�นรางวัลพระราชทานจากสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ�า กรมสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร� โดยสมาคมสุขศึกษา 
พลศึกษาและสันทนาการแห�งประเทศไทย “รางวัลอันทรง คุณค�านี้
จะเป�นพลังที่ยิ�งใหญ�ที่จะเป�นแรงขับให�ผมสร�างสิ�งดีงามต�อไป”
กล�าวได�ว�า อาจารย�สง�าสามารถสื่อสารเร�่องโภชนาการผ�านตัว
อกัษรเพ�อ่ให�เข�าถึงคนทกุกลุ�มทกุวัยด�วยภาษาทีต่รงไปตรงมา เข�าใจ
ง�าย และสร�างแรงบันดาลใจให�ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร�างการ
เปลี่ยนแปลงให�ต�นเอง ผลงานหนังสือสําคัญ 4 เล�ม ประกอบด�วย:
 พ.ศ. 2557 สง�าท�าเปลี่ยน
เนื้อหาในเล�มนี้ได�ใช�ภาษาเด็ดแบบแรง ๆ  ให�ผู�อ�านได�คิดตาม จนเกิด
แรงบันดาลใจ ความกระตือร�อร�น และความท�าทาย จนอยากลุกข�้น
มาปฏิวัติการกินอยู�ของตัวเองเสียใหม�ให�ดีกว�าเดิม
 พ.ศ. 2555 กินถูก สุขสง�า
หนงัสอืทีช่�วยเป�ดมุมมองใหม�และจ�ดประกายให�มนษุย�เง�นเดอืนลกุข�น้
มาปฏิวัติการกินให�ถูกต�องเพ�่อภาวะโภชนาการที่ดี
 พ.ศ. 2554 กินอยู�อย�างสง�า 
ถอดความเป�นตัวตนของ อาจารย�สง�า ดามาพงษ� ผู�เชี่ยวชาญด�าน
โภชนาการ ทีแ่ม�เลยวัย 60 ป� เกษยีณอายุราชการแล�วทาํไมยังดอู�อน
วัย สุขภาพร�างกายแข็งแรงอยู�เสมอ  
 พ.ศ. 2550 อ�วนอันตราย…ไม�อยากตายต�องลดอ�วน 
มุ�งเน�นที่ว�ถีแห�งความเป�นไทยด�วยการ ไขปร�ศนาของ 3 อ. อาหาร 
ออกกําลังกาย และอารมณ� ซึ่งล�วนอยู�ในบร�บทสังคมไทย อันจะนํา
ไปสู�การลดนํ้าหนักที่ยั่งยืน

สําหรับป�จจัยในการควบคุมและป�องกันโรค NCDs ในเมืองไทยให�
สําเร็จนั้น อาจารย�สง�า ให�ทัศนะที่น�าสนใจว�า นอกจากการบังคับใช�
กฎหมายเช�น ภาษเีหล�า บหุร� ่ภาษนีํา้ตาล ที่ได�รบัการผลกัดนัจนเกิด
การบังคับใช�แล�ว ป�จจัยที่จะส�งผลให�งานควบคุมโรคอ�วนและ NCDs 
เหน็ผลได�อย�างเป�นรปูธรรมคือ การนาํหลกัการสาธารณสขุมลูฐาน 
(Primary Health Care) คือ “การสร�าง” และ “ซ�อม” ป�องกันให�คน
ปกติไม�อ�วน แทนการปล�อยให�อ�วนแล�วจ�งมารักษา กล�าวคือ จะทํา
อย�างไรท่ีจะทําให�คนปกตเิกิดความตระหนักรู�ถึงภัยร�ายเมือ่กลายเป�น
คนอ�วนและสื่อสารออกไปให�คนเหล�านั้นดูแลสุขภาพ ของตัวเอง

อาจารย�สง�ามองว�า ผู�กําหนดนโยบายด�านการแพทย�และสาธารณสขุ 
ของชาติ ต�องนําไปทบทวน และตั้งคําถามว�า ประเทศไทยจะลดอ�วน
ในคนที่อ�วนแล�วไปอีกนานเท�าไร อุบัติการณ�โรคอ�วนและ NCDs จ�ง
จะลดลง เพราะ ณ เวลานี้ประเทศไทยไม�ได�เร��มต�นที่ศูนย� และถือว�ามี
ทนุทางสังคมอยู�ในระดบัทีด่ ีเพ�ยงแต�ขาดการจดัการอย�างเป�นระบบ
กลุ�มเป�าหมายทีค่วรมุ�งเน�นเพ�อ่การส�งเสร�มป�องกันยันไว� ไม�ให�อ�วน
ที่สําคัญมี 3 กลุ�ม คือ เด็กและเยาวชน กลุ�มคนวัยทํางานและผู�สูง
อายุที่มีภาวะโภชนาการปกติหร�อไม�อ�วน และกลุ�มสุดท�ายกลุ�มที่มี
ภาวะเสี่ยง เช �น มีดัชนีมวลกาย(BMI) เข �าใกล� 23 กิโลกรัม/
ตารางเมตร และรอบเอวใกล� 80 เซนติเมตรในผู�หญิง และ 90 
เซนติเมตรในผู�ชาย
3 กลุ�มดังกล�าวจําเป�นต�องได�รับการส�งเสร�มและสนับสนุนเพ�่อไม�ให�
ประสบป�ญหาภาวะโรคอ�วน องค�กรเอกชนรวมถึงรัฐว�สาหกิจบาง
แห�งเลง็เหน็ความสาํคัญและออกเป�นแนวนโยบายสาํคัญของบร�ษัท 
เป�น “องค�กรซ�อนอ�วน” สนับสนุนให�พนักงานมีกิจกรรมทางกาย
ด�วยการจดัสถานทีท่าํงานให�เอือ้อาํนวย รวมทัง้ สร�างสภาพแวดล�อม
ให�พนักงานได�มีโอกาสเข�าถึงการกินอาหารที่ดีต�อสุขภาพ 

หลักปฏิบัติ 3 อ.
 • รับประทานอาหารครบ 5 หมู� เน�นกินอาหารไทย  
  ประเภทแกง ต�ม ย�าง อบ นึ่ง เลี่ยงของทอด ไม�ดื่มสุรา  
  ไม�สูบบุหร�่
 • ออกกําลังกายสมํ่าเสมออย�างน�อยอาทิตย�ละ 3 วัน
 • ควบคุมอารมณ� และบวกสูตร '6:6:1' คือ ในแต�ละวัน 
  ต�องกินนํา้ตาลไม�เกิน 6 ช�อนชา กินนํา้มนัไม�เกิน  6 ช�อนชา
  และกินเกลือไม�เกิน 1 ช�อนชา

ความม่ันคงทางอาหารและโภชนาการท่ีดี

ในทัศนคติของอาจารย�สง�า รัฐบาลต�องมีความกล�าหาญที่จะลงทุนสร�าง           
สิ�งแวดล�อมที่ดีให�กับคนไทย  โดยออกมาตรการทางกฎหมายหร�อมาตรการ      
ทางสงัคม เพ�อ่ให�คนทียั่งมสุีขภาพร�างกายปกติเกิดแรงจ�งใจในการดแูลตัวเอง เช�น    
การส�งเสร�มให�มอีาหารท่ีเป�นมิตรต�อสขุภาพจาํหน�ายอย�างแพร�หลาย  ในราคาไม�แพง 
และปลอดภัยที่สําคัญภาครัฐต�องประกาศให�  “ความมั่นคงทางอาหารและ      
โภชนาการ” และ “การกินผักและผลไม�ปลอดภัย และเพ�ยงพอเป�นวาระแห�งชาติ”
ปรับเปล่ียนระบบอาหารไปสู�ความยั่งยืน  เพราะเป�นรากฐานสําคัญของการ 
ส�งเสร�ม สขุภาพประชากรและสร�างความมัน่คงของประเทศชาติในอนาคต

อาจารย�สง�า มีความเชื่ออย�างแน�วแน�ว�า “โภชนาการสร�างคน คนสร�างชาติ” และ   
ยังคงใช�แนวทางนีเ้ตือนใจคนทาํงานด�านโภชนาการเสมอ  งานโภชนาการทีด่ ี และ
ยั่งยืนจะต�องเร��มต�นตั้งแต�ทารกอยู�ในครรภ�มารดา เพราะการเจร�ญเติบโตและ
พัฒนาการ ด�านร�างกายวัยเด็กและวัยรุ�น  ทั้งนํ้าหนัก ส�วนสูง ระดับสติป�ญญา 
และอารมณ� ล�วนมีป�จจัยมาจากโภชนาการ สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว 
โภชนาการในโรงเร�ยน และสภาพแวดล�อมในชุมชน
 
ป� พ.ศ. 2564 สมัชชาใหญ�แห�งสหประชาชาติกําหนดให�เป�นป�แห�งผักและผลไม�
สากล (International Year of Fruits and Vegetables) เพ�่อรณรงค�ให�ทุก
ประเทศ    ท่ัวโลกเห็นความสําคัญของผักและผลไม�ในระดับนานาชาติ     ประเทศไทย
ควรใช�โอกาสน้ี ประกาศให�ความมัน่คงทางอาหารและโภชนาการและการกินผักและ
ผลไม�ปลอดภัยและเพ�ยงพอ เป�นวาระแห�งชาติ เพ�่อการสร�างรากฐานของงาน ส�ง
เสร�มสุขภาพของประชาชนในระยะยาว โดยเฉพาะอย�างยิ�งองค�การอนามัยโลก 
ให�ข�อมูลว�า การบร�โภคผกัผลไม� 400 กรัมต�อวัน ช�วยลดความเส่ียงจากการเป�น
โรค NCDs ได�

ภาครัฐควรใช�ช�วงเวลานี้ขับเคลื่อนนโยบายเพ�่อจัดการระบบอาหารเพ�่อสุขภาวะ 
ส�งเสร�มมาตรการให�เกษตรกรปลูกผักผลไม�ปลอดภัยหร�ออินทร�ย� เชื่อมโยง             
ผลผลิตปลอดภัยหร�ออินทร�ย�เข�าสู �ครัวโรงเร�ยน โรงพยาบาล หน�วยงาน
ภาครัฐ-เอกชน ตามกรอบยุทธศาสตร�การจัดการด�านอาหารของประเทศไทย 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2579 สร�างค�านิยมในการบร�โภคผักผลไม� ควบคู�ไปกับ
กระบวนการสร�างความรู� ความเข�าใจ ปรับพฤติกรรมการบร�โภคของประชาชน 
ให�คนไทยหันมากินผักและผลไม�เพ��มข�้นจาก 25.9% ในป� พ.ศ. 2561 เป�น 50% 
ในป� พ.ศ. 2564 เพ�่อเป�าหมายการมีสุขภาพดีถ�วนหน�าให�เกิดข�้นจร�งและยั่งยืนใน
ประเทศไทย

89

C
H

A
N

G
EM

A
K

ER
S



สําหรับป�จจัยในการควบคุมและป�องกันโรค NCDs ในเมืองไทยให�
สําเร็จนั้น อาจารย�สง�า ให�ทัศนะที่น�าสนใจว�า นอกจากการบังคับใช�
กฎหมายเช�น ภาษีเหล�า บหุร� ่ภาษีนํา้ตาล ที่ได�รับการผลกัดนัจนเกิด
การบังคับใช�แล�ว ป�จจัยที่จะส�งผลให�งานควบคุมโรคอ�วนและ NCDs 
เหน็ผลได�อย�างเป�นรูปธรรมคือ การนาํหลกัการสาธารณสขุมลูฐาน 
(Primary Health Care) คือ “การสร�าง” และ “ซ�อม” ป�องกันให�คน
ปกติไม�อ�วน แทนการปล�อยให�อ�วนแล�วจ�งมารักษา กล�าวคือ จะทํา
อย�างไรทีจ่ะทาํให�คนปกตเิกดิความตระหนกัรู�ถึงภยัร�ายเมือ่กลายเป�น
คนอ�วนและสื่อสารออกไปให�คนเหล�านั้นดูแลสุขภาพ ของตัวเอง

อาจารย�สง�ามองว�า ผู�กาํหนดนโยบายด�านการแพทย�และสาธารณสุข 
ของชาติ ต�องนําไปทบทวน และตั้งคําถามว�า ประเทศไทยจะลดอ�วน
ในคนที่อ�วนแล�วไปอีกนานเท�าไร อุบัติการณ�โรคอ�วนและ NCDs จ�ง
จะลดลง เพราะ ณ เวลานี้ประเทศไทยไม�ได�เร��มต�นที่ศูนย� และถือว�ามี
ทนุทางสังคมอยู�ในระดบัทีด่ ีเพ�ยงแต�ขาดการจดัการอย�างเป�นระบบ
กลุ�มเป�าหมายทีค่วรมุ�งเน�นเพ�อ่การส�งเสร�มป�องกันยันไว� ไม�ให�อ�วน
ที่สําคัญมี 3 กลุ�ม คือ เด็กและเยาวชน กลุ�มคนวัยทํางานและผู�สูง
อายุที่มีภาวะโภชนาการปกติหร�อไม�อ�วน และกลุ�มสุดท�ายกลุ�มที่มี
ภาวะเสี่ยง เช �น มีดัชนีมวลกาย(BMI) เข �าใกล� 23 กิโลกรัม/
ตารางเมตร และรอบเอวใกล� 80 เซนติเมตรในผู�หญิง และ 90 
เซนติเมตรในผู�ชาย
3 กลุ�มดังกล�าวจําเป�นต�องได�รับการส�งเสร�มและสนับสนุนเพ�่อไม�ให�
ประสบป�ญหาภาวะโรคอ�วน องค�กรเอกชนรวมถึงรัฐว�สาหกิจบาง
แห�งเลง็เหน็ความสาํคัญและออกเป�นแนวนโยบายสาํคัญของบร�ษัท 
เป�น “องค�กรซ�อนอ�วน” สนับสนุนให�พนักงานมีกิจกรรมทางกาย
ด�วยการจดัสถานทีท่าํงานให�เอือ้อาํนวย รวมทัง้ สร�างสภาพแวดล�อม
ให�พนักงานได�มีโอกาสเข�าถึงการกินอาหารที่ดีต�อสุขภาพ 

         โภชนาการที่ดี เร�่มตั้งแตแมตั้ง
ครรภ ควรไดรับการสงเสร�มใหกินเปน 
หากแมมี ความรูเร�อ่งโภชนาการ  ทารกมี
น้ําหนักอยูในเกณฑปกต ิ ไมคลอดกอน
กําหนด หร�อคลอดมาแลวไมขาดสาร
อาหาร หร�อมีภาวะโภชนาการเกิน หาก
เดก็ไดกินนมแม เขาจะไดรับสารอาหาร
ครบถวน เตบิโตมามีพัฒนาการสมวัย 
สุขภาพแข็งแรง ไมเจ็บปวยบอยหร�อ
กลายเปนเดก็มีโรคประจาํตวั  และมีระดบั
สตปิญญาเฉลยีวฉลาด เปนกําลงัสาํคญั
ของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
ตอไป 

ความม่ันคงทางอาหารและโภชนาการท่ีดี

ในทัศนคติของอาจารย�สง�า รัฐบาลต�องมีความกล�าหาญที่จะลงทุนสร�าง           
สิ�งแวดล�อมที่ดีให�กับคนไทย  โดยออกมาตรการทางกฎหมายหร�อมาตรการ      
ทางสงัคม เพ�อ่ให�คนทียั่งมสุีขภาพร�างกายปกติเกิดแรงจ�งใจในการดแูลตัวเอง เช�น    
การส�งเสร�มให�มอีาหารทีเ่ป�นมติรต�อสขุภาพจาํหน�ายอย�างแพร�หลาย  ในราคาไม�แพง 
และปลอดภัยที่สําคัญภาครัฐต�องประกาศให�  “ความม่ันคงทางอาหารและ      
โภชนาการ” และ “การกินผักและผลไม�ปลอดภัย และเพ�ยงพอเป�นวาระแห�งชาติ”
ปรับเปลี่ยนระบบอาหารไปสู�ความยั่งยืน  เพราะเป�นรากฐานสําคัญของการ 
ส�งเสร�ม สุขภาพประชากรและสร�างความม่ันคงของประเทศชาติในอนาคต

อาจารย�สง�า มีความเชื่ออย�างแน�วแน�ว�า “โภชนาการสร�างคน คนสร�างชาติ” และ   
ยังคงใช�แนวทางนีเ้ตือนใจคนทาํงานด�านโภชนาการเสมอ  งานโภชนาการทีด่ ี และ
ยั่งยืนจะต�องเร��มต�นตั้งแต�ทารกอยู�ในครรภ�มารดา เพราะการเจร�ญเติบโตและ
พัฒนาการ ด�านร�างกายวัยเด็กและวัยรุ�น  ทั้งนํ้าหนัก ส�วนสูง ระดับสติป�ญญา 
และอารมณ� ล�วนมีป�จจัยมาจากโภชนาการ สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว 
โภชนาการในโรงเร�ยน และสภาพแวดล�อมในชุมชน
 
ป� พ.ศ. 2564 สมัชชาใหญ�แห�งสหประชาชาติกําหนดให�เป�นป�แห�งผักและผลไม�
สากล (International Year of Fruits and Vegetables) เพ�่อรณรงค�ให�ทุก
ประเทศ    ทั่วโลกเห็นความสําคัญของผักและผลไม�ในระดับนานาชาติ     ประเทศไทย
ควรใช�โอกาสนี ้ประกาศให�ความมัน่คงทางอาหารและโภชนาการและการกินผักและ
ผลไม�ปลอดภัยและเพ�ยงพอ เป�นวาระแห�งชาติ เพ�่อการสร�างรากฐานของงาน ส�ง
เสร�มสุขภาพของประชาชนในระยะยาว โดยเฉพาะอย�างยิ�งองค�การอนามัยโลก 
ให�ข�อมลูว�า การบร�โภคผกัผลไม� 400 กรัมต�อวัน ช�วยลดความเสีย่งจากการเป�น
โรค NCDs ได�

ภาครัฐควรใช�ช�วงเวลานี้ขับเคลื่อนนโยบายเพ�่อจัดการระบบอาหารเพ�่อสุขภาวะ 
ส�งเสร�มมาตรการให�เกษตรกรปลูกผักผลไม�ปลอดภัยหร�ออินทร�ย� เชื่อมโยง             
ผลผลิตปลอดภัยหร�ออินทร�ย�เข�าสู �ครัวโรงเร�ยน โรงพยาบาล หน�วยงาน
ภาครัฐ-เอกชน ตามกรอบยุทธศาสตร�การจัดการด�านอาหารของประเทศไทย 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2579 สร�างค�านิยมในการบร�โภคผักผลไม� ควบคู�ไปกับ
กระบวนการสร�างความรู� ความเข�าใจ ปรับพฤติกรรมการบร�โภคของประชาชน 
ให�คนไทยหันมากินผักและผลไม�เพ��มข�้นจาก 25.9% ในป� พ.ศ. 2561 เป�น 50% 
ในป� พ.ศ. 2564 เพ�่อเป�าหมายการมีสุขภาพดีถ�วนหน�าให�เกิดข�้นจร�งและยั่งยืนใน
ประเทศไทย
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ออสเตรเลีย 
รัฐว�คตอเร�ยจัดทํายุทธศาสตร� VicHealth Healthy Eating 
Strategy  2017–2019 มีเป�าหมายสําคัญคือเพ��มการกินผักและ
ผลไม�ของคนในรัฐ โดยอิงตามคู�มือคําแนะนําการบร�โภคอาหาร   
ของประเทศออสเตรเลีย  (Eat for Health – Australian Dietary 
Guidelines 2013) และยังออกนโยบาย Victorian School 
Canteens and Other School Food Services Policy ให�คํา
แนะนําโรงเร�ยนในการให�บร�การอาหารที่มีคุณค�าทางสารอาหาร 
เด็กสามารถได�รับสารอาหารจากผักและผลไม�ในปร�มาณที่เหมาะ
สม และรฐัต้ังเป�าว�า จะต�องให� ทนุสนบัสนนุการทาํว�จยัทีช่�วยส�งเสร�ม
การกินผักและผลไม�ของคนในรัฐให�มากยิ�งข�้น โดยมุ�งเป�าไปที่เป�น   
ซูเปอร�มาร�เก็ต และร�านขายส�งต�าง ๆ 

อังกฤษ 
ออกแผนส�งเสร�มการกินผักและผลไม� ในโรงเร�ยนโดยเฉพาะ        
(School Fruit and Vegetable Scheme)  ซึ่งแผนนี้เป�นส�วน
หนึ่งของโปรแกรม 5 A  DAY ที่มีเป�าหมายเพ�่อกระตุ�นการกินผัก
และผลไม�ในเด็กให�เพ��มข�้น โดยโรงเร�ยนจะจัดหาผักและผลไม� ให�
เด็กกลุ�ม อายุ 4-6 ป� ได�รับประทานฟร�ทุกวัน ซึ่งโปรแกรม 5 A 
DAY ได�รับการรณรงค�เป�นนโยบายของประเทศอย�างต�อเนือ่งมา
จนถึงป�จจ�บัน 

สหภาพยุโรป 
ออกแผน The School Fruit, Vegetables And Milk Scheme ส�ง
เสร�มการกินผักและผลไม� ในโรงเร�ยนควบคู�ไปกับการดื่มนม 
ประกาศให�ประเทศสมาชกินาํไปใช�โดยทัว่กันตัง้แต�เดอืนสงิหาคมป�                    
พ.ศ.2560 โดยเน�นให�เกิดการสนับสนุนการกินผักและผลไม�และ     
นมของเด็กในระดับโรงเร�ยน และพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล�อม      
ให�เอื้อต�อการเข�าถึงผักและผลไม�และนมของเด็กมากยิ�งข�้น 
  

สําหรับป�จจัยในการควบคุมและป�องกันโรค NCDs ในเมืองไทยให�
สําเร็จนั้น อาจารย�สง�า ให�ทัศนะที่น�าสนใจว�า นอกจากการบังคับใช�
กฎหมายเช�น ภาษเีหล�า บหุร� ่ภาษนีํา้ตาล ที่ได�รบัการผลกัดนัจนเกิด
การบังคับใช�แล�ว ป�จจัยที่จะส�งผลให�งานควบคุมโรคอ�วนและ NCDs 
เหน็ผลได�อย�างเป�นรปูธรรมคือ การนาํหลกัการสาธารณสขุมลูฐาน 
(Primary Health Care) คือ “การสร�าง” และ “ซ�อม” ป�องกันให�คน
ปกติไม�อ�วน แทนการปล�อยให�อ�วนแล�วจ�งมารักษา กล�าวคือ จะทํา
อย�างไรท่ีจะทําให�คนปกตเิกิดความตระหนักรู�ถึงภัยร�ายเมือ่กลายเป�น
คนอ�วนและสื่อสารออกไปให�คนเหล�านั้นดูแลสุขภาพ ของตัวเอง

อาจารย�สง�ามองว�า ผู�กาํหนดนโยบายด�านการแพทย�และสาธารณสขุ 
ของชาติ ต�องนําไปทบทวน และตั้งคําถามว�า ประเทศไทยจะลดอ�วน
ในคนที่อ�วนแล�วไปอีกนานเท�าไร อุบัติการณ�โรคอ�วนและ NCDs จ�ง
จะลดลง เพราะ ณ เวลานี้ประเทศไทยไม�ได�เร��มต�นที่ศูนย� และถือว�ามี
ทนุทางสังคมอยู�ในระดบัทีด่ ีเพ�ยงแต�ขาดการจดัการอย�างเป�นระบบ
กลุ�มเป�าหมายทีค่วรมุ�งเน�นเพ�อ่การส�งเสร�มป�องกันยันไว� ไม�ให�อ�วน
ที่สําคัญมี 3 กลุ�ม คือ เด็กและเยาวชน กลุ�มคนวัยทํางานและผู�สูง
อายุที่มีภาวะโภชนาการปกติหร�อไม�อ�วน และกลุ�มสุดท�ายกลุ�มที่มี
ภาวะเสี่ยง เช �น มีดัชนีมวลกาย(BMI) เข �าใกล� 23 กิโลกรัม/
ตารางเมตร และรอบเอวใกล� 80 เซนติเมตรในผู�หญิง และ 90 
เซนติเมตรในผู�ชาย
3 กลุ�มดังกล�าวจําเป�นต�องได�รับการส�งเสร�มและสนับสนุนเพ�่อไม�ให�
ประสบป�ญหาภาวะโรคอ�วน องค�กรเอกชนรวมถึงรัฐว�สาหกิจบาง
แห�งเลง็เหน็ความสาํคัญและออกเป�นแนวนโยบายสาํคัญของบร�ษัท 
เป�น “องค�กรซ�อนอ�วน” สนับสนุนให�พนักงานมีกิจกรรมทางกาย
ด�วยการจดัสถานทีท่าํงานให�เอือ้อาํนวย รวมทัง้ สร�างสภาพแวดล�อม
ให�พนักงานได�มีโอกาสเข�าถึงการกินอาหารที่ดีต�อสุขภาพ 

ความม่ันคงทางอาหารและโภชนาการท่ีดี

ในทัศนคติของอาจารย�สง�า รัฐบาลต�องมีความกล�าหาญที่จะลงทุนสร�าง           
สิ�งแวดล�อมที่ดีให�กับคนไทย  โดยออกมาตรการทางกฎหมายหร�อมาตรการ      
ทางสงัคม เพ�อ่ให�คนทียั่งมสุีขภาพร�างกายปกติเกิดแรงจ�งใจในการดแูลตัวเอง เช�น    
การส�งเสร�มให�มอีาหารท่ีเป�นมิตรต�อสขุภาพจาํหน�ายอย�างแพร�หลาย  ในราคาไม�แพง 
และปลอดภัยที่สําคัญภาครัฐต�องประกาศให�  “ความมั่นคงทางอาหารและ      
โภชนาการ” และ “การกินผักและผลไม�ปลอดภัย และเพ�ยงพอเป�นวาระแห�งชาติ”
ปรับเปล่ียนระบบอาหารไปสู�ความยั่งยืน  เพราะเป�นรากฐานสําคัญของการ 
ส�งเสร�ม สขุภาพประชากรและสร�างความมัน่คงของประเทศชาติในอนาคต

อาจารย�สง�า มีความเชื่ออย�างแน�วแน�ว�า “โภชนาการสร�างคน คนสร�างชาติ” และ   
ยังคงใช�แนวทางนีเ้ตือนใจคนทาํงานด�านโภชนาการเสมอ  งานโภชนาการทีด่ ี และ
ยั่งยืนจะต�องเร��มต�นตั้งแต�ทารกอยู�ในครรภ�มารดา เพราะการเจร�ญเติบโตและ
พัฒนาการ ด�านร�างกายวัยเด็กและวัยรุ�น  ทั้งนํ้าหนัก ส�วนสูง ระดับสติป�ญญา 
และอารมณ� ล�วนมีป�จจัยมาจากโภชนาการ สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว 
โภชนาการในโรงเร�ยน และสภาพแวดล�อมในชุมชน
 
ป� พ.ศ. 2564 สมัชชาใหญ�แห�งสหประชาชาติกําหนดให�เป�นป�แห�งผักและผลไม�
สากล (International Year of Fruits and Vegetables) เพ�่อรณรงค�ให�ทุก
ประเทศ    ท่ัวโลกเห็นความสําคัญของผักและผลไม�ในระดับนานาชาติ     ประเทศไทย
ควรใช�โอกาสนี ้ประกาศให�ความมัน่คงทางอาหารและโภชนาการและการกินผักและ
ผลไม�ปลอดภัยและเพ�ยงพอ เป�นวาระแห�งชาติ เพ�่อการสร�างรากฐานของงาน ส�ง
เสร�มสุขภาพของประชาชนในระยะยาว โดยเฉพาะอย�างยิ�งองค�การอนามัยโลก 
ให�ข�อมูลว�า การบร�โภคผกัผลไม� 400 กรัมต�อวัน ช�วยลดความเส่ียงจากการเป�น
โรค NCDs ได�

ภาครัฐควรใช�ช�วงเวลานี้ขับเคลื่อนนโยบายเพ�่อจัดการระบบอาหารเพ�่อสุขภาวะ 
ส�งเสร�มมาตรการให�เกษตรกรปลูกผักผลไม�ปลอดภัยหร�ออินทร�ย� เชื่อมโยง             
ผลผลิตปลอดภัยหร�ออินทร�ย�เข�าสู �ครัวโรงเร�ยน โรงพยาบาล หน�วยงาน
ภาครัฐ-เอกชน ตามกรอบยุทธศาสตร�การจัดการด�านอาหารของประเทศไทย 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2579 สร�างค�านิยมในการบร�โภคผักผลไม� ควบคู�ไปกับ
กระบวนการสร�างความรู� ความเข�าใจ ปรับพฤติกรรมการบร�โภคของประชาชน 
ให�คนไทยหันมากินผักและผลไม�เพ��มข�้นจาก 25.9% ในป� พ.ศ. 2561 เป�น 50% 
ในป� พ.ศ. 2564 เพ�่อเป�าหมายการมีสุขภาพดีถ�วนหน�าให�เกิดข�้นจร�งและยั่งยืนใน
ประเทศไทย

• ภาพยนตร� Little Forest: ภาพยนตร�มีทั้งหมด 2 ภาคคือ

Summer/Autumn และ Winter/Spring ผ�าน 4 ฤดูกาลของ

ประเทศญีปุ่�น ต้ังแต�ฤดรู�อน ใบไม�ร�วง ฤดหูนาว และฤดใูบไม�ผลิ 

เล�าเร�่องเกษตรกรที่หมู�บ�านโคโมร� จังหวัดอิวาเตะ ผ�านเมนู

อาหารโฮมเมด ทีป่รุงจากว�ถชีวี�ตทีเ่ร�ยบง�าย  การทาํสวน พ�ชผกั 

ประจําฤดูกาล

 https://youtu.be/_dMjsSeIgeA

• The Ingredients: มื้อพ�(ษ)เศษ หนังสั้นดัดแปลงจากบท

ประพันธ�ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ ์ปราโมช กระตุ�นเตือนสติทกุคน

ให�ลดการบร�โภคโซเดียมลง

 https://youtu.be/A5Jyo3K1sA4

• โฆษณา Bok Choy กวางตุ�ง สร�างความตระหนักรู� ให�กับ  

คนไทยกินผักให�เพ�ยงพอและปลอดภัย ผ�านการสื่อสาร

รณรงค�ในสังคม ผลงานโฆษณา Bok Choy กวางตุ�ง คว�า

รางวัลใหญ� ระดบั Silver จากงาน Cannes Lions International  

 Festival 2021 เมืองคานส� ปลุกกระแสกินผักตามฤดูกาล 

ลดปนเป��อนสารเคมี

 https://www.youtube.com/watch?v=lP4bnsiK9gk

• หนงัสัน้ 400 : หนงัสัน้ชวนฮาทีก่ระตุกสาํนกึให�มนษุย�ออฟฟ�ศ 

 ดแูลโภชนาการตัวเอง และเชญิชวนให�คนไทยกินผกัและผลไม�  

 youtu.be/U8uYxqhwg8Q

• VDO กินผัก 400 กรัม ทํายากจร�งหร�อ https://www.you 

 tube.com/watch?v=vMzBqeramuc&t=16s

 

EYEWITNESS

ภาพยนตร และโฆษณาที่นาสนใจ
เกี่ยวกับการอาหาร การบร�โภค
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พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

อายุ ปร�มาณ (กรัม/วัน) คิดเป�นร�อยละ (%)
การบร�โภคผักผลไม�

ของคนไทย

6 - 14

15+

15+

6 - 14

187.53

336.94

392.21 38.7

34.5

203.69

25.8

27.5

เกณฑ�การกินผักและผลไม�ขององค�การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให�ผู�ใหญ�อายุ 15 ป�ข�้นไป กินผักและผลไม�
อย�างน�อยวันละ 400 กรัมข�้นไป และเด็กกินผักและผลไม�อย�างน�อยวันละ 250 กรัม ข�้นไป 

ที่มา: สํารวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม�ของคนไทยในป� พ.ศ. 2561-2562 สถาบันว�จัยประชากรและสังคม มหาว�ทยาลัยมหิดล 

ข�อความจาก ดร.สง�าถึงคนทํางาน NCDs รุ�นต�อไป

ช�วงสิบกว�าป�ที่ผ�านมาเห็นได�ชัดว�า คนไทยคนเร��มตระหนักรู�ว�าอ�วนลงพ�ง   เบาหวาน และโรคในกลุ�ม NCDs อื่น ๆ ล�วนเป�นหายนะแห�งชีว�ต 
เร��มตระหนักถึง ความอันตราย ภัยต�อสุขภาพ แต�ป�ญหาใหญ�ของคนไทยคือยังไม�สามารถลุกข�้น ปฏิวัติการกิน การออกกําลังกายของ
ตัวเองจนนําไปสู�การเปลี่ยนแปลงได�

การส�งเสร�มและสนับสนุนให�กลุ�มคนวัยทํางานในสังคมเมือง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด�านโภชนาการ ภาครัฐและบร�ษัทเอกชนจะต�องร�วมมือกัน 

อย�าง เข�มแข็ง การออกมาตรการทางกฎหมายเพ�่อควบคุมความหวาน ความเค็ม และความมันก็ส�วนหนึ่ง ขณะเดียวกันต�องสนับสนุนให�คนมี

ทางเลือกในการ เข�าถึงอาหารปลอดภัยได�มากข�้น

อาจารย�สง�าแนะนําให�สร�างโมเดล อาสาสมัครสาธารณสุข หร�อ อสม.เป�นผู�นําการเปลี่ยนแปลงด�านโรค NCDs ระดับชุมชนท�องถิ�น ก�อนหน�านี้     

อสม. มีหน�าที่เพ�ยงคัดกรองผู�ป�วยและส�งจํานวนตัวเลขสู�ส�วนกลางเท�านั้น หากเปลีย่นแปลงบทบาทของ  อสม. ให�มอีงค�ความรู�ความเข�าใจในการป�องกัน

โรค NCDs มากข�้น จะเป�นการทํางานส�วน “ซ�อม” และ “สร�าง” ทําให�จํานวน ผู�ป�วยไม�เพ��มจํานวนกว�าที่เป�นอยู�ได�

อาจารย�สง�า ฝากคาถาป�องกันตัวเอง   ไม�ให�เข�าสู�โหมดของกลุ�มโรคไม�ติดต�อเร�้อรัง เพ�ยงแค�จําสูตรดูแลสุขภาพด�วยหลัก  3อ. 2ส. 1พ. เพ�่อ
การดูแลสุขภาพที่ดี ซึ่ง 3อ. หมายถึง กินอาหารท่ีดีในปร�มาณท่ีพอเหมาะ  หม่ันออกกําลังกาย และอารมณ�ดีอยู�เสมอ
       2ส. หมายถึง ไม�สูบบุหร�่และไม�ดื่มสุรา
       1พ. หมายถึง การพักผ�อนให�เพ�ยงพอ

ข�อความจากคุณสาร� ถึงคนทํางาน NCDs รุ�นต�อไป

ในการเดินหน�างานคุ�มค

POSTSCRIPT
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การเลือกชนิดของผักก็สําคัญ
ผักผลไมแตละชนิดจะใหสารอาหารมากนอยแตกตางกันไป

ควรกินใหหลากหลาย และไดรับปร�มาณเพ�ยงพอ

80
กรัม

เทากับ

80
กรัม

เทากับ

80
กรัม

เทากับ

80
กรัม

เทากับ

80
กรัม

เทากับ

ผักปรุงสุก ทั้งผักใบ ผักหัว ถั่ว และธัญพ�ช ผลไม�รสหวานน�อย

ควรกินผักสุกประมาณ 6 ทัพพ�ตอวัน และผลไม�วันละ 2-3 ส�วนตอวัน

ผัก-ผลไม� กินเท�าไหร�ถึงเร�ยกว�าเพ�ยงพอ
ควรกินผัก-ผลไมอยางนอย 400 กรัมตอวัน

ผักใยอาหาร
น�อย

อาทิ ตำลึง คะน�า
แตงกวา บวบ

V1

ผักใยอาหาร
ปานกลาง

อาทิ มะเข�อเปราะ
กุยช�าย มะระ

V2

ผักใยอาหาร
สูง

อาทิ แครอท
ผักกูด ดอกแค

V3

ผักใยอาหาร
สูงมาก

อาทิ มะเข�อพวง
ผักสะเดา  ถั่ว และธัญพ�ช

V4

ที่มา: สสส.  (พ.ศ. 2564)
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ตําแหน�ง นายกสมาคมโรคไตแห�งประเทศไทย และ
 ประธานเคร�อข�ายลดบร�โภคเค็ม

ประวัติการทํางานสร�างเสร�มสุขภาพ

พ.ศ. 2563-2565 นายกสมาคมโรคไตแห�งประเทศไทย 

พ.ศ. 2555 ก�อต้ังเคร�อข�ายลดบร�โภคเค็มและเป�นประธานเคร�อข�าย

พ.ศ. 2553 ประธานอนุกรรมการป�องกันโรคไตเร�้อรัง 
 สมาคมโรคไตแห�งประเทศไทย

รางวัลความสําเร็จที่ภาคภูมิใจ     
พ.ศ. 2563 เคร�อข�ายลดบร�โภคเค็มรับรางวัลพระราชทาน
 เทพทอง ในฐานะ “องค�กรดีเด�น” 
พ.ศ. 2564 รับรางวัล Mahidol Public Policy Advocacy Awards

ผู�ป�วยโรค NCDs  โดยเฉพาะโรคหวัใจ โรคไต โรคเบาหวาน มแีนวโน�ม 
มากข�้นในประเทศไทย การที่ประชาชนเจ็บป�วย พ�การ เสียชีว�ตด�วย
โรค NCDs เพ��มภาระค�าใช�จ�ายด�านสุขภาพและการสูญเสียทาง 
เศรษฐกิจตามมาอย�างมาก 

ในฐานะอายุรแพทย�ดูแลคนไข�โรคไตมามากกว�า 25 ป� นพ.สุรศักดิ์
ให�ความเห็นว�า การรักษาด�วยการล�างไต ฟอกเลือด ปลูกถ�ายไต 
เป�นเพ�ยงการรักษาที่ปลายเหตุ ทําได�แค� “ยืดและยื้อ” เวลาออกไป 
สาเหตุของโรคที่แท�จร�งเกิดจากพฤติกรรมการกินเค็ม ทําให�ความ 
ดันโลหิตสูง ไตเสื่อม ไตวาย แน�นอนการป�องกันย�อมดีกว�าการ 
รกัษา คนไม�เป�นโรค ไม�ทกุข�ทรมาน การลงทุนกับป�องกันโรค คุ�มค�า
มากกว�าใช�เง�นรักษา ดังนั้นการลดการบร�โภคเกลือเป�น นโยบายที่
คุ�มค�าในการป�องกันโรคเหล�านี้ 

เมื่อเห็นป�ญหา นพ.สุรศักดิ์จ�งต�องการทํางานว�ชาการเพ�่อช�วย
สนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายลดการบร�โภคเกลือ โซเดียม ทั้งใน
ประชาชนและผู�ผลิตอาหาร มีการสื่อสารถึงประชาชน นักการเมือง 
คนกําหนดนโยบาย คนทํางานอาหาร ทัง้ครัวเร�อน และอตุสาหกรรม 
ในการบร�โภคเค็มน�อย 

“แทนที่จะใช�การรักษาทางคลินิกได�วันละ 30 คน แต�ถ�ารณรงค�ลด
การบร�โภคเกลือ ลดกินเคม็ ช�วยลดความดันโลหิตได�ถงึ 10 ล�านคน 
อันน้ีย�อมเห็นผลได�ดีกว�า คุ�มค�ากว�า” นพ.สุรศักดิ์กล�าว

             ความภูมิใจท่ีสําคัญ คือ  
เหน็การเปลีย่นแปลงของประชาชน 
มีความตืน่ตวั  บร�โภคอาหารรสชาติ
เค็มลดลง ตลอดท้ังความร�วมมือ
จากภาคอุตสาหกรรม อาหารท่ี
ต�องการปรบัสตูรอาหาร ทางเลอืก 
เพ�อ่สขุภาพสาํหรบัผู�บร�โภคมากข�น้  
เพ�่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

SNAP SHOT ACHIEVEMENTS
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รศ.นพ.สุรศักด์ิ กันตชูเวสศิร�
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ลดบร�โภคเค็ม จ�ดเร��มลดโรค NCDs

ตลอดระยะเวลาของการรณรงค�ลดการกินเค็ม  ช�วยขบัเคลือ่นงานว�ชาการ แนวทาง
นโยบายและนําไปสู�การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบร�โภคได�ดังต�อไปนี้ 

•  ผลักดนันโยบายลดเกลอืและโซเดยีมผ�านเวทีสมชัชาสขุภาพแห�งชาติ  มกีาร เสนอ 
ผ�านมติและได�รับรอง และออกเป�นยุทธศาสตร�ลดการบร�โภคเกลือแห�งชาติ 
ในป� พ.ศ. 2558  คณะรัฐมนตร�ทําการรับรองมติดังกล�าว ในป�ต�อมา นํามาสู�
การออกยุทธศาสตร�และมาตรการย�อยในการทํางานจนถึงป�จจ�บัน 

• ประชาชนมคีวามเข�าใจและตระหนกัรู�เร�อ่งการลดเค็ม ลดโรค ลดความดนัโลหติ 
การศึกษาแนวโน�มการบร�โภคโซเดยีมในประชากร ป� พ.ศ. 2563 เทยีบกับ 10 ป� 
ก�อนมีแนวโน�มลดลง จากวันละ 4.3 กรัม เป�น 3.6 กรัม อย�างไรกต็าม สถตินิี้ 
ยังไม�น�าพอใจ เพราะการรบัประทานรสเค็มยังมีอยู�มาก องค�การอนามยัโลก
แนะนาํว�า หากลดปร�มาณโซเดยีม บร�โภคลงเหลอืการบร�โภคแค� 3.2 หร�อ 3.1 
กรัม/วัน หร�อน�อยกว�า จะช�วยลดโรค ลดอัตราการเสียชีว�ตได� นพ. สุรศักดิ์ 
คาดการณ�ว�า อีก 5 ป�  จะทําได�ตามเป�าหมายหากการทาํงานตามนโยบายเป�น
ไปอย�างราบร�น่ 

• เร��มมีการปรับสูตรอาหารในภาคอุตสาหกรรม ป�จจ�บันมีผลิตภัณฑ�อาหาร 
ที่ได�ตราสัญลักษณ� “กลุ�มอาหารทางเลือกสุขภาพ” มากข�้น ปร�มาณเกลือ
ลดลง เค็มน�อยลง แต�ยังคงรสชาติที่ดี มีการวัดระดับความเค็ม โดยการใช�
เคร�อ่งเค็มมเิตอร� หร�อ ซอลมิเตอร� ผ�านการเหน่ียวนาํไฟฟ�าปรบัมาเป�นปร�มาณ
เกลอืในอาหาร เพ��มภาคเีคร�อข�ายภาคประชาชน จ�งใจ แจกโล�ประกาศเกียรตคุิณ  
รางวัลให�กับผู�ประกอบการท่ีมีความต้ังใจผลิตอาหารโซเดยีมต่ําเพ�อ่เป�นทางเลือก

•  กรมควบคุมโรคให�ความสําคัญกับการรณรงค� ลดเกลือ ลดเค็ม ในอาหาร 
จะเร��มดําเนินการในโรงพยาบาลทั่วประเทศ และสร�างเคร�อข�ายส�งเสร�มชุมชน 
ลดเค็มในภาคเหนือและภาคอีสานภายในป� พ.ศ. 2565  

         การลดกินเค็มตั้งแตวันนี้ 
ไมไดหมายความวา จาํนวนผูปวย  
จะลดลงทันที  เพราะกวาจะพบวา
ตนเองปวยเปนโรคหวัใจอาจ ตอง
ใชเวลาถึง 10 ป โรคไต  โรค 
ความดันโลหิตก็เชนกัน อาจใช
เวลานาน 10 -15 ป ยิ�งคนอายุ
มากข�้น โอกาสเกิดโรค NCDs 
ก็มีมาก ตองปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
ลดกินเค็มตั้งแต    วันนี้ คาดวาเรา
จะเหน็ผลของ การลดบร�โภคเค็ม
อยางเปนรปูธรรมในอกี 5-10 ป 
ขางหนา

MAKING IMPACT
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กําหนดเพดานความเค็ม

การศึกษาโดยองค�การอนามยัโลกชีช้ดัว�า  การป�องกันโรค NCDs 
จากการลดบร�โภคอาหารรสเค็มนัน้มปีระสทิธิภาพมากพอ ๆ   กับ
การลดบหุร� ่และคุ�มค�ากับการลงทนุแน�นอน ในทางปฏิบติั  หากลด
ปร�มาณความเค็มในอาหารทีรั่บประทาน  ลิ�นและต�อมรับรสจะเกิด
การปรับตัว ผู�บร�โภคจะไม�กลบัไปกินเค็มเหมอืนเดมิ จ�งส�งเสร�มและ
สนับสนุนให�ภาคอุตสาหกรรมอาหารลดปร�มาณเกลือ ทําให�
อาหารมีรสชาติอ�อนลง ลดความเค็มในทุกบร�ษัท ส�งผลดีต�อผู�
บร�โภคในเร�่องสุขภาพ และเป�นประโยชน�กับประเทศชาติ เพราะ
สามารถลดต�นทุน ลดภาระค�าใช�จ�ายในการรักษาโรค เพราะผู�
ป�วย NCDs รายใหม�ลดลง  

ในฐานะประธานเคร�อข�ายลดความเค็ม นพ.สุรศักดิ์มองว�า การ 
“กําหนดเพดานความเค็ม” คือหนึ่งในเคร�่องมือสําคัญที่จะช�วย  
ขบัเคล่ือนให�ภาคอุตสาหกรรมเดินหน�าเร�อ่งลดปร�มาณเกลือและ
ความเค็มของผลิตภัณฑ�อาหาร ยกตัวอย�างเช�น บะหมี่กึ่งสําเร็จ  
1 ซอง ไม�ควรมโีซเดยีมเกิน 1,200 มลิลกิรัม แต�บางย่ีห�อมปีร�มาณ
โซเดียม 1,500 มิลลิกรัม และ บางย่ีห�อสูงถึง 2,500 – 3,000 
มิลลิกรัม ซึ่งเกินความต�องการในการบร�โภคแต�ละวัน เมื่อยังไม�มี
เจ�าภาพกําหนดเพดานความเค็ม จ�งเกิดความไม�เป�นธรรมในแง�
ธุรกิจเพราะว�า ผู�บร�โภคมักนิยมผลิตภัณฑ�บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่มี
รสชาติและความเค็มกว�า เร�ยกได�ว�า ติดหร�อชินกับความเค็มของ
ผลิตภัณฑ�นั้น ๆ นั่นเอง  

หากยังไม�มีกฎกติกาก็ต�อง “เก็บภาษีความเค็ม” ให�เหมือนกับ 
ภาษีนํา้ตาล ถ�าไม�อยากเสยีภาษีก็ลดเกลอืให�ต่ํากว�าเพดาน ซึง่ก็จะ
ยุติธรรมกับทกุบร�ษัท ผู�ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอาหาร 
ภาษทีีเ่ก็บก็นาํมาใช�เป�นค�ารกัษาพยาบาล ขณะนี ้เคร�อข�ายฯ ทาํงาน 
กับทุกฝ�ายที่เก่ียวข�อง และกําลังหาร�อกับกรมสรรพสามิต 
กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข และภาคอุตสาหกรรม เพ�่อผลักดันให�นํา
แนวทางนี้ไปสู�นโยบายของประเทศ ในป� พ.ศ. 2565   

“มาตรการราคาใช�ภาษีกํากับปร�มาณเกลือและความเค็มจะได� 
ผล  เกดิความเป�นธรรม คนท่ียงัทาํอาหารเส่ียงต�อสุขภาพต�องเสีย
ภาษี ประชาชนก็มีทางเลือกอาหารลดเคม็ ท้ังสุขภาพดีและราคาถกู
ด�วย” 

งานรณรงค�ลดเค็มระดับชุมชน      

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการกินเค็มในพ�น้ทีต่�างจงัหวดัเป�นงาน
ท�าทาย เพราะคนส�วนใหญ�เคยชินกับว�ถีการกินอาหารแบบเดิม  
ต�องใช�เวลาสร�างความรู�ความเข�าใจ เพ�่อนําไปสู�การเปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะกับผู�สูงอายุในพ�้นที่ห�างไกล 

นพ.สรุศักดิ ์กล�าวว�า สมาชกิเคร�อข�ายขององค�กรทํางานรณรงค�
เชงิรกุเพ�อ่ให�ชมุชนเข�ามามสี�วนร�วมในการสร�างกระแสการลดการ
บร�โภคอาหารรสเค็ม ลดปร�มาณเกลือท่ีใช� ในอาหารท�องถิ�น  
ผลิตภัณฑ�โอท็อป เพ�่อสร�างการเปลี่ยนแปลงอย�างเป�นรูปธรรม   
ยกตัวอย�าง เช�น ว�ถีการทาํปลาร�าลดเกลือในจงัหวดัอบุลราชธานี  
ที่ใช�สูตร เกลือ 70% และ ลดโพแทสเซียมลงไป 30% ในการหมัก
ปลาร�า แทนสูตรดัง้เดมิทีใ่ช�เกลอืล�วน ผลทีอ่อกมาภายหลงัจากผ�าน 
กระบวนการหมัก 9 เดือนคือ รสชาติของปลาร�าใกล�เคียงรสชาติ
ดั้งเดิม เป�นที่ยอมรับของผู�บร�โภค และเป�นนวัตกรรมสําคัญที่
สถาบันโภชนาการ มหาว�ทยาลัยมหิดล และสํานักงานป�องกัน
ควบคุมโรคที่ 10 กําลังผลักดันให�เป�นผลิตภัณฑ�โอท็อปประจํา
จังหวัด

นอกจากนี้   โครงการ เร�่อง  การศึกษาปร�มาณโซเดียม และโซเดียม
คลอไรด�ในอาหารบาทว�ถี (Street Foods) ที่จําหน�ายในเขต
กรงุเทพมหานคร ประจาํป� พ.ศ. 2560 ส�วนใหญ�มีโซเดยีมเกินกว�า 
1,500 มลิลิกรมั/ถุง หร�อกล�องท่ีจาํหน�าย ซ่ึงอยู�ในระดบัท่ีเส่ียงต�อ
สุขภาพ โดยองค�การอนามัยโลกแนะนําให�บร�โภคโซเดียมไม�เกิน
วันละ 2,000 มลิลกิรัม หร�อม้ือหลักมือ้ละ 600 มลิลิกรัม และมือ้ว�าง 
100 มิลลิกรัม  
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กรณีศึกษาในประเทศและต�างชาติเร�่องเก็บภาษีความเค็ม

  ฮังการ�
  ใช�ภาษีควบคุมปร�มาณเกลือในอาหารอุตสากรรม ผลคือ ผู�บร�โภค

30-50% เปลี่ยนยี่ห�อผลิตภัณฑ�ที่บร�โภค เพราะให�เหตุผลว�า ราคา    
แพงข�้น 80%  ส�วนอีก 20% ห�วงใยสุขภาพ 

 อังกฤษ
 เพ�่อให�เป�นไปตามแผนลดความเค็ม 10 ป� มีการให�ความรู�ประชาชน   

ขอความร�วมมอืภาคอตุสาหกรรม ลดปร�มาณเกลือในอาหารสาํเรจ็รปู  
เนื่องจากคนส�วนใหญ�นิยมกินของในซุปเปอร�มาร�เก็ต มีการรณรงค�
ตามภัตตาคารให�ปรับสูตรอาหารลดการเติมเกลือ ผลการสํารวจ  
พบว�า สามารถลดการบร�โภคเกลือได�ประมาณ  15%  มอีตัราการตาย
ด�วยโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลง 30% จํานวนนู�ป�วยและผู�เสียชีว�ต
จากอมัพาต หวัใจวายน�อยลง เหน็ได�ชดัเจนว�า แผนลดการบร�โภคเกลอืมี
ประชาชนหลายล�านคนได�ประโยชน� ลดค�าใช�จ�ายจากการฟอกเลือด 
การรักษาพยาบาลหร�อนอนห�องไอซียู

 สหรัฐอเมร�กา 
 มกีารศึกษาพบว�า ทุก  ๆ  1 ดอลลาร�ทีจ่�ายไปกับการรณรงค�ลด  บร�โภค

เกลือจะได�เง�นกลับมา 7-10 ดอลลาร�

 โปรตุเกส
 รฐับาลร�างแผนภาษีในป�  พ.ศ. 2561 เพ�อ่นาํภาษทีี่ได�ไปใช�ในการส�งเสร�ม  

สุขภาพและป�องกันโรค เสนอเก็บภาษีอาหารสําเร็จรูปในผลิตภัณฑ�   
ที่มีเกลือสูง เช�น บิสกิต เวเฟอร� ซีเร�ยล เป�นต�น  หากมีเกลือมากกว�า 
1% หร�อโซเดยีม 400 มลิลกิรมั/100กรมั ให�เก็บภาษ ี0.8 ยโูร/กิโลกรัม  
หากเกลือน�อยกว�า 1% หร�อโซเดยีม น�อยกว�า 400 มลิลกิรัม/100กรัม 
ไม�เสียภาษี  โดยมีระยะเวลา 3 ป� ให�ผู�ประกอบการเตร�ยมความพร�อม
และปรับตัว หากไม�สามารถลดได�ก็จะเสียภาษีเพ��มข�้น ผู�บร�โภคก็จะไม�
ได�รับผลกระทบจากมาตรการทางภาษีในทันที

 การปองกันสาํคญัมาก ฝากถงึผูกําหนดนโยบาย ขอใหจร�งจงั ผลกัดนันโยบายน้ี เพ�อ่คนไทย
ในอีก 10  ป ขางหนาสุขภาพดีข�้น หางไกลจากโรค NCDs

ข�อความจาก  นพ.สุรศักดิ์ ถึงคนทํางาน NCDs รุ�น
ต�อไป

นพ.สุรศักดิย้ํ์าว�า มาตรการป�องกันโรค NCDs ทีไ่ด�ผล 
คือ การลดการบร�โภคเกลือ เป�นการที่ขับเคล่ือน      
ทุก ภาคส�วนของสังคม ประชาชนได�ผลโดยตรงตลอด 
ห�วงโซ� อาหาร ทั้งผู�บร�โภค ร�านอาหาร พ�อค�าแม�ค�า 
รายย�อย ภาคอุตสาหกรรมอาหาร ไปจนถึงผู�กําหนด
นโยบาย   หากทุกภาคส�วนยอมรับและช�วยกันลงมือ
ปฏิบัติ ทัง้ ภาคอุตสาหกรรมช�วยลดปร�มาณเกลอืและ
โซเดยีมในผลติภัณฑ�อาหาร ภาคประชาชนดแูลสขุภาพตัว
เองด�วยการลดบร�โภคอาหารเค็มจัด โดยเฉพาะเด็ก 
เพราะเดก็ทีกิ่นเค็มในวนันี ้ คือผู�ใหญ�ทีกิ่นเคม็ในวนัหน�า 
หากกินขนมกรุบกรอบในวนันี ้ วนัหน�าคุณก็กินเหมอืนเดมิ 
และกินเพ��มความเค็มข�้นเร�่อย ๆ  

ภาครัฐจําเป�นต�องให�ความสําคัญผลักดันนโยบาย    
ลดเกลอืให�เป�นวาระแห�งชาต ิสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 
ให�ความรู�ประชาชน ชุมชน ผู�ผลิต ภตัตาคาร ร�านค�า 
ต�องทาํทกุภาคส�วนแบบค�อยเป�นค�อยไป เพราะว�าจะหกัดบิ
ทันทีไม�ได� ต�องใช�เวลา ค�อย ๆ  รักษาสุขภาพของคน     
ทั้งประเทศ  
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หมายเหตุ : การคํานวณปร�มาณโซเดียม 
 เกลือแกงหนัก 1 กรัม จะมีโซเดียม 0.4 กรัม โดยมีสูตรคํานวณหาโซเดียมในเกลือแกงที่จะใส�ลงในอาหารดังนี้
 นํ้าหนักของโซเดียม = นํ้าหนักของเกลือแกง (กรัม) X 0.4 

ปร�มาณโซเดียมในอาหารร�มทาง
ประเภทอาหาร  ปร�มาณโซเดียม (มิลลิกรัม) ปร�มาณโซเดียมคลอไรด� (กรัม)
แกง/ต�ม   1,154 - 4,472     3.2 - 10.7 
ผัด   740 - 2,781   1.6 - 7.1
ทอด   1,125 - 2,107   2.6 - 5.7
เคร�่องจ��ม   1,246 - 2,529   2.4 - 5.9

หมายเหตุ: องค�การอนามัยโลกแนะนําให�บร�โภคโซเดียมไม�เกินวันละ 2,000 มิลลิกรัม หร�อมื้อหลักมื้อละ 600 มิลลิกรัม และมื้อว�าง 100 มิลลิกรัม 
แหล�งข�อมูล:  การศึกษาปร�มาณโซเดียมและโซเดียมคลอไรด�ในอาหารบาทว�ถี (Street Foods ) ที่จําหน�ายในเขตกรุงเทพมหานคร ประจําป� พ.ศ. 2560

99

C
H

A
N

G
EM

A
K

ER
S



จ�ดเร��มต�นของ นพ.สมาน ฟ�ตระกูล ในการเข�ามาคลุกคลีทํางาน 
ด�านเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�มาจากการชักชวนของ นพ.ณรงค�  
สหเมธาพัฒน� ขณะนั้นดํารงตําแหน�งรองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
ท�านมองว�าไทยมกีฎหมายควบคุมการสบูบหุร� ่แต�ยังไม�มกีฎหมาย
ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� ในช�วงป� พ.ศ. 2547 - 2549 มีผล
การศึกษาระดับโลกเก่ียวกับภาระที่เกิดจากโรคภัยไข�เจ็บ (Global 
Burden  of  Disease) ชี้ชัดว�า เคร�่องดื่มแอลกอฮอล� คือ ป�จจัย
อนัดบัหนึง่ทีท่าํให�ผู�ชายไทยเจบ็ป�วย พ�การ และเสยีชวี�ต โดยเฉพาะ
จากโรคทีเ่ก่ียวข�องกับระบบประสาท มะเรง็  โรคไม�ตดิต�อเร�อ้รงั และ
การบาดเจบ็ เช�น จากอบุติัเหตุเมาแล�วขับ ทาํให�ตนเองได�เข�ามาทาํงาน 
เร�่องนี้อย�างจร�งจังในเวลาต�อมา

จากการศึกษาแนวทางควบคุมการบร�โภคเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�  
จากทัว่โลกพบว�า การควบคุมที่ได�ผลมปีระสทิธผิลสงูและคุ�มค�ากับ
การลงทุนมีด�วยกัน 3 มาตรการ คือ

1.มาตราการเร�อ่งภาษ:ี ต�องทาํให�เคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�มรีาคาแพง 
เพ�อ่ป�องกันการเข�าถึงของนกัดืม่หน�าใหม�โดยเฉพาะเดก็และเยาวชน

2.มาตราการควบคมุการเข�าถงึทางกายภาพ: ครอบคลมุทัง้บคุคล 
วันเวลา และสถานที่ เช�นห�ามไม�ให�ขายเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�ให�กับ 
เด็กอายุตํ่ากว�า 20 ป�   หร�อห�ามจําหน�ายเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�
หลังเที่ยงคืน เป�นต�น

3.มาตราการลดการเข�าถึงผ�านการโฆษณาและการตลาด: เป�น
มาตรการที่อุตสาหกรรมนิยมใช�เพ�่อสร�างการจดจําและชักจ�งให� 
นักดื่มหน�าใหม�สนใจซื้อเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� 

ในอดตีคนไทยนยิมดืม่   “เหล�าขาว”  แต�ในยุคนีเ้คร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�
ยอดนิยมคือ “เบียร�” ทั้ง ๆ ที่เบียร� ไม�ใช�เคร�่องดื่มแอลกอฮอล�ที่        
คนไทยนิยมดื่มมาแต�ดั้งเดิม น�าจะมีสาเหตุมาจากการโฆษณาและ
การส่ือสารการตลาดของบร�ษัทผู�ผลติเบยีร�อย�างต�อเนือ่ง โดยใช� งบ
ประมาณมหาศาล 

ในช�วงป� พ.ศ. 2547-2549 เป�นช�วงทีป่ระเทศไทยเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางการเมือง  และเป�นจ�ดเร��มต�นการผลักดันร�าง พ.ร.บ.ควบคุม 

เคร�่องดื่มแอลกอฮอล� นพ.มงคล ณ สงขลา ดํารงตําแหน�ง
รัฐมนตร� ว�าการกระทรวงสาธารณสุข      และเป�นผู�มีบทบาทสําคัญ
มากในการผลักดันร�าง    พ.ร.บ.ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�เข�า
สภาผู�แทนราษฎร และมีผลบังคับใช�จนถึงทุกวันนี้



ตําแหน�ง ผู�อํานวยการ สํานักงานป�องกันควบคุมโรคที่ 7
 ขอนแก�น

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2538  แพทยศาสตร�บัณฑิต มหาว�ทยาลัยมหิดล (รามาธิบดี)
พ.ศ. 2545  บร�หารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนา 
 สาธารณสุขอาเซียน มหาว�ทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2555  นิติศาสตรบัณฑิต มหาว�ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เส�นทางการทํางาน
พ.ศ. 2538  นายแพทย� 4 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุร�  
พ.ศ. 2540  ผู�อํานวยการโรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุร�  
พ.ศ. 2541  ผู�อํานวยการโรงพยาบาลบ�านเหลื่อม
 จังหวัดนครราชสีมา  
พ.ศ. 2551  ผู�อํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการควบคุม
 เคร�่องดื่มแอลกอฮอล�และยาสูบ กรมควบคุมโรค
พ.ศ. 2560  ผู�อํานวยการ สํานักโรคเอดส� วัณโรค และโรคติดต�อ
 ทางเพศสัมพันธ� กรมควบคุมโรค
พ.ศ. 2561  ผู�อํานวยการ สํานักงานป�องกันควบคุมโรคที่ 5

 ราชบุร� กรมควบคุมโรค
พ.ศ. 2564  ผู�อํานวยการ สํานักงานป�องกันควบคุมโรคที่ 7
 ขอนแก�น กรมควบคุมโรค

รางวัลแห�งความภาคภูมิใจ

พ.ศ. 2553 รางวัลบุคคลต�นแบบในการจัดการป�ญหาสุรา 
 จากสํานักนายกรัฐมนตร� 
พ.ศ. 2555  โล�ประกาศเกียรติคุณ ผู�สนับสนุนการสร�างสรรค�
 สังคมไทยปลอดบุหร�่ จาก ฯพณฯ องคมนตร�  

นพ.สมาน ฟ�ตระกูล

จ�ดเร��มต�นของ นพ.สมาน ฟ�ตระกูล ในการเข�ามาคลุกคลีทํางาน 
ด�านเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�มาจากการชักชวนของ นพ.ณรงค�  
สหเมธาพัฒน� ขณะนั้นดํารงตําแหน�งรองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
ท�านมองว�าไทยมกีฎหมายควบคุมการสบูบหุร� ่แต�ยังไม�มกีฎหมาย
ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� ในช�วงป� พ.ศ. 2547 - 2549 มีผล
การศึกษาระดับโลกเก่ียวกับภาระที่เกิดจากโรคภัยไข�เจ็บ (Global 
Burden  of  Disease) ชี้ชัดว�า เคร�่องดื่มแอลกอฮอล� คือ ป�จจัย
อันดับหน่ึงทีทํ่าให�ผู�ชายไทยเจบ็ป�วย พ�การ และเสียชวี�ต โดยเฉพาะ
จากโรคท่ีเก่ียวข�องกับระบบประสาท มะเร็ง  โรคไม�ตดิต�อเร�อ้รัง และ
การบาดเจบ็ เช�น จากอบุติัเหตุเมาแล�วขบั ทาํให�ตนเองได�เข�ามาทาํงาน 
เร�่องนี้อย�างจร�งจังในเวลาต�อมา

จากการศึกษาแนวทางควบคุมการบร�โภคเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�  
จากทัว่โลกพบว�า การควบคุมที่ได�ผลมปีระสทิธผิลสงูและคุ�มค�ากับ
การลงทุนมีด�วยกัน 3 มาตรการ คือ

1.มาตราการเร�อ่งภาษี: ต�องทาํให�เคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�มีราคาแพง 
เพ�อ่ป�องกันการเข�าถึงของนกัดืม่หน�าใหม�โดยเฉพาะเดก็และเยาวชน

2.มาตราการควบคมุการเข�าถงึทางกายภาพ: ครอบคลมุทัง้บคุคล 
วันเวลา และสถานที่ เช�นห�ามไม�ให�ขายเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�ให�กับ 
เด็กอายุตํ่ากว�า 20 ป�   หร�อห�ามจําหน�ายเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�
หลังเที่ยงคืน เป�นต�น

3.มาตราการลดการเข�าถึงผ�านการโฆษณาและการตลาด: เป�น
มาตรการท่ีอุตสาหกรรมนิยมใช�เพ�่อสร�างการจดจําและชักจ�งให� 
นักดื่มหน�าใหม�สนใจซื้อเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� 

ในอดตีคนไทยนยิมดืม่   “เหล�าขาว”  แต�ในยุคนีเ้คร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�
ยอดนิยมคือ “เบียร�” ทั้ง ๆ ที่เบียร� ไม�ใช�เคร�่องดื่มแอลกอฮอล�ที่        
คนไทยนิยมดื่มมาแต�ดั้งเดิม น�าจะมีสาเหตุมาจากการโฆษณาและ
การส่ือสารการตลาดของบร�ษัทผู�ผลติเบยีร�อย�างต�อเนือ่ง โดยใช� งบ
ประมาณมหาศาล 

ในช�วงป� พ.ศ. 2547-2549 เป�นช�วงทีป่ระเทศไทยเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางการเมือง  และเป�นจ�ดเร��มต�นการผลักดันร�าง พ.ร.บ.ควบคุม 

เคร�่องดื่มแอลกอฮอล� นพ.มงคล ณ สงขลา ดํารงตําแหน�ง
รัฐมนตร� ว�าการกระทรวงสาธารณสุข      และเป�นผู�มีบทบาทสําคัญ
มากในการผลักดันร�าง    พ.ร.บ.ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�เข�า
สภาผู�แทนราษฎร และมีผลบังคับใช�จนถึงทุกวันนี้
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จ�ดเร��มต�นของ นพ.สมาน ฟ�ตระกูล ในการเข�ามาคลุกคลีทํางาน 
ด�านเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�มาจากการชักชวนของ นพ.ณรงค�  
สหเมธาพัฒน� ขณะนั้นดํารงตําแหน�งรองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
ท�านมองว�าไทยมกีฎหมายควบคุมการสบูบหุร� ่แต�ยังไม�มกีฎหมาย
ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� ในช�วงป� พ.ศ. 2547 - 2549 มีผล
การศึกษาระดับโลกเก่ียวกับภาระที่เกิดจากโรคภัยไข�เจ็บ (Global 
Burden  of  Disease) ชี้ชัดว�า เคร�่องดื่มแอลกอฮอล� คือ ป�จจัย
อนัดบัหนึง่ทีท่าํให�ผู�ชายไทยเจบ็ป�วย พ�การ และเสยีชวี�ต โดยเฉพาะ
จากโรคทีเ่ก่ียวข�องกับระบบประสาท มะเรง็  โรคไม�ตดิต�อเร�อ้รงั และ
การบาดเจบ็ เช�น จากอบุติัเหตุเมาแล�วขับ ทาํให�ตนเองได�เข�ามาทาํงาน 
เร�่องนี้อย�างจร�งจังในเวลาต�อมา

จากการศึกษาแนวทางควบคุมการบร�โภคเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�  
จากทัว่โลกพบว�า การควบคุมที่ได�ผลมปีระสทิธผิลสงูและคุ�มค�ากับ
การลงทุนมีด�วยกัน 3 มาตรการ คือ

1.มาตราการเร�อ่งภาษ:ี ต�องทาํให�เคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�มรีาคาแพง 
เพ�อ่ป�องกันการเข�าถึงของนกัดืม่หน�าใหม�โดยเฉพาะเดก็และเยาวชน

2.มาตราการควบคมุการเข�าถงึทางกายภาพ: ครอบคลมุทัง้บคุคล 
วันเวลา และสถานที่ เช�นห�ามไม�ให�ขายเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�ให�กับ 
เด็กอายุตํ่ากว�า 20 ป�   หร�อห�ามจําหน�ายเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�
หลังเที่ยงคืน เป�นต�น

3.มาตราการลดการเข�าถึงผ�านการโฆษณาและการตลาด: เป�น
มาตรการที่อุตสาหกรรมนิยมใช�เพ�่อสร�างการจดจําและชักจ�งให� 
นักดื่มหน�าใหม�สนใจซื้อเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� 

ในอดตีคนไทยนยิมดืม่   “เหล�าขาว”  แต�ในยุคนีเ้คร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�
ยอดนิยมคือ “เบียร�” ทั้ง ๆ ที่เบียร� ไม�ใช�เคร�่องดื่มแอลกอฮอล�ที่        
คนไทยนิยมดื่มมาแต�ดั้งเดิม น�าจะมีสาเหตุมาจากการโฆษณาและ
การส่ือสารการตลาดของบร�ษัทผู�ผลติเบยีร�อย�างต�อเนือ่ง โดยใช� งบ
ประมาณมหาศาล 

ในช�วงป� พ.ศ. 2547-2549 เป�นช�วงทีป่ระเทศไทยเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางการเมือง  และเป�นจ�ดเร��มต�นการผลักดันร�าง พ.ร.บ.ควบคุม 

เคร�่องดื่มแอลกอฮอล� นพ.มงคล ณ สงขลา ดํารงตําแหน�ง
รัฐมนตร� ว�าการกระทรวงสาธารณสุข      และเป�นผู�มีบทบาทสําคัญ
มากในการผลักดันร�าง    พ.ร.บ.ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�เข�า
สภาผู�แทนราษฎร และมีผลบังคับใช�จนถึงทุกวันนี้

            การขายเคร�่องดื่มแอลกอฮอล
จาํเปนตองบอกความจร�งทุกดานใหกับ
ผูบร�โภค ภาครัฐและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ ตองใหขอมูลขอเท็จจร�งกบั
ประชาชน ไมเชนน้ันผูบร�โภคก็จะถูก 
โฆษณาชักจ�งชวนเชื่อโดยกลุมธุรกิจ 

โรค NCDs ทั้งโรคหัวใจ มะเร็ง มีองค
ประกอบ หลากหลาย เกิดจากว�ถีชีว�ต 
การรกัษาเปนเพ�ยงปลายเหต ุ เราจาํเปน 
ตองบูรณาการเพ�อ่ปองกันโรค NCDs 
อยางยัง่ยนื และเปนความทาทายของ
การควบคมุเคร�อ่งด่ืมแอลกอฮอล

สะพานเชื่อมโยงเคร�อข�ายงดเหล�า
นพ.สมานแบ�งป�นประสบการณ�ตลอดระยะเวลาเกือบสิบป�ของการ
ดูแลงานภายใต�สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล�คือ การส�งเสร�มกระบวนการประสานความร�วมมอืกับ
เคร�อข�ายท้ังภายในและระหว�างประเทศ นพ.สมานยํ้าว�า หนึ่งใน
หน�าทีห่ลกัตามบทบาทของฝ�ายเลขานกุารคณะกรรมการควบคุม
เคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล� คือ สนับสนุนและเชือ่มโยงกลไกและเคร�อข�าย
ต�าง ๆ   ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพ�่อขับเคลื่อน
งานควบคุมเคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�ให�เดนิหน�าไปอย�างมปีระสทิธิภาพ

ส�งเสร�มงานบําบัดรักษาผู�ติดสุรา
ทาํหน�าทีเ่ชือ่มโยงผู�เชีย่วชาญจากกรมสขุภาพจ�ต กรมการแพทย� 
และสาํนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ เพ�อ่กําหนดมาตรฐานและ
แนวปฏิบัติ เพ�่อการบําบัดรักษาผู�ติดสุรา

มือปราบนํ้าเมา
ในแวดวงเคร�อข�ายของคนทํางานลดการบร�โภคเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล� ยก ให� คุณหมอสมานเป�น  “มอืปราบนํา้เมา”  ข�นพลฝ�ายบู�  
ทีท่าํงานเชงิประจกัษ�ทางสงัคม  ในบทบาทของพนกังาน  เจ�าหน�าที่
ตามพ.ร.บ.ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� พ.ศ. 2551 ลงพ�้นที่
ตรวจผบั บาร� สถานบร�การ และสถานประกอบการทีข่ายเคร�อ่งดืม่ 
แอลกอฮอล� เพ�อ่ป�องกัน ป�องปราม และปราบปราม ให�ผู�จาํหน�าย
เคร�่องดื่มแอลกอฮอล�ต�องดําเนินการต�าง ๆ ให�อยู�ภายในกรอบ  
กฎเกณฑ�กติกาของกฎหมาย  ซึง่เป�นภารกิจทีส่าํคัญหนึง่ภายหลงั
พ.ร.บ. ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�มีผลใช�บังคับ

นพ.สมานยอมรับว�า งานลงพ�้นที่เพ�่อบังคับใช�กฏหมายเป�นงาน
จาํเป�นมาก แต�เป�นงานที่ไม�มใีครอยากทาํ เพราะต�องต�อสู�กับธุรกิจ
ที่มีเม็ดเง�นมหาศาล มีสายป�านยาวและมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ�
กับผู� ใหญ�ในบ�านเมืองส�วนหนึ่งที่ให�การสนับสนุน อย�างไรก็ตาม 
เป�นหน�าที่ของสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล� ที่จําเป�นต�องทําบทบาทเป�น “หัวหมู�ทะลวงฟ�น” ใน
การดาํเนนิคดกัีบผู�มอีทิธิพล ผู�มากบารม ีทีไ่ม�ปฏบิติัตามกฎหมาย 
แล�วทาํให�เป�นข�าวเผยแพร�สือ่สารกับสาธารณะ  เพ�อ่ทาํเป�นตวัอย�าง
ให�เหน็ว�า ไม�มผีู�กระทาํผดิใดทีอ่ยู�เหนอืกฎหมายได� และต�องมกีลไก
ทีพ่ร�อมจะสนบัสนนุปกป�องคนทาํงานควบคุมเคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�  
ทัง้ทีส่งักัดภาครฐั  ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมอย�างทนัท�วงที 
และมีประสิทธิภาพ
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จ�ดเร��มต�นของ นพ.สมาน ฟ�ตระกูล ในการเข�ามาคลุกคลีทํางาน 
ด�านเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�มาจากการชักชวนของ นพ.ณรงค�  
สหเมธาพัฒน� ขณะนั้นดํารงตําแหน�งรองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
ท�านมองว�าไทยมกีฎหมายควบคุมการสบูบหุร� ่แต�ยังไม�มกีฎหมาย
ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� ในช�วงป� พ.ศ. 2547 - 2549 มีผล
การศึกษาระดับโลกเก่ียวกับภาระที่เกิดจากโรคภัยไข�เจ็บ (Global 
Burden  of  Disease) ชี้ชัดว�า เคร�่องดื่มแอลกอฮอล� คือ ป�จจัย
อันดับหน่ึงทีทํ่าให�ผู�ชายไทยเจบ็ป�วย พ�การ และเสียชวี�ต โดยเฉพาะ
จากโรคท่ีเก่ียวข�องกับระบบประสาท มะเร็ง  โรคไม�ตดิต�อเร�อ้รัง และ
การบาดเจบ็ เช�น จากอบุติัเหตุเมาแล�วขบั ทาํให�ตนเองได�เข�ามาทาํงาน 
เร�่องนี้อย�างจร�งจังในเวลาต�อมา

จากการศึกษาแนวทางควบคุมการบร�โภคเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�  
จากทัว่โลกพบว�า การควบคุมที่ได�ผลมปีระสทิธผิลสงูและคุ�มค�ากับ
การลงทุนมีด�วยกัน 3 มาตรการ คือ

1.มาตราการเร�อ่งภาษี: ต�องทาํให�เคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�มีราคาแพง 
เพ�อ่ป�องกันการเข�าถึงของนกัดืม่หน�าใหม�โดยเฉพาะเดก็และเยาวชน

2.มาตราการควบคมุการเข�าถงึทางกายภาพ: ครอบคลมุทัง้บคุคล 
วันเวลา และสถานที่ เช�นห�ามไม�ให�ขายเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�ให�กับ 
เด็กอายุตํ่ากว�า 20 ป�   หร�อห�ามจําหน�ายเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�
หลังเที่ยงคืน เป�นต�น

3.มาตราการลดการเข�าถึงผ�านการโฆษณาและการตลาด: เป�น
มาตรการท่ีอุตสาหกรรมนิยมใช�เพ�่อสร�างการจดจําและชักจ�งให� 
นักดื่มหน�าใหม�สนใจซื้อเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� 

ในอดตีคนไทยนยิมดืม่   “เหล�าขาว”  แต�ในยุคนีเ้คร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�
ยอดนิยมคือ “เบียร�” ทั้ง ๆ ที่เบียร� ไม�ใช�เคร�่องดื่มแอลกอฮอล�ที่        
คนไทยนิยมดื่มมาแต�ดั้งเดิม น�าจะมีสาเหตุมาจากการโฆษณาและ
การส่ือสารการตลาดของบร�ษัทผู�ผลติเบยีร�อย�างต�อเนือ่ง โดยใช� งบ
ประมาณมหาศาล 

ในช�วงป� พ.ศ. 2547-2549 เป�นช�วงทีป่ระเทศไทยเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางการเมือง  และเป�นจ�ดเร��มต�นการผลักดันร�าง พ.ร.บ.ควบคุม 

เคร�่องดื่มแอลกอฮอล� นพ.มงคล ณ สงขลา ดํารงตําแหน�ง
รัฐมนตร� ว�าการกระทรวงสาธารณสุข      และเป�นผู�มีบทบาทสําคัญ
มากในการผลักดันร�าง    พ.ร.บ.ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�เข�า
สภาผู�แทนราษฎร และมีผลบังคับใช�จนถึงทุกวันนี้

การศึกษาว�จัยจากหลายประเทศมีข�อบ�งชี้ตรงกันว�า ไม�มีปร�มาณการดื่ม
แอลกอฮอล�ที่ปลอดภัย ไม�มีใครรู�ว�าแต�ละคนจะได�รับผลกระทบจากการดื่ม   
เคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�มากหร�อน�อยเท�าไร  บางคนดืม่เพ�ยงเล็กน�อยก็จะไปกระตุ�น
ให�เกิดเป�นมะเร็งได�แล�ว ผลการศึกษานี้ได�หักล�างความเชื่อเดิมท่ีว�าการด่ืมไวน� 
วันละนดิจะช�วยให�การทาํงานของหวัใจดขี�น้  แต�ไม�ได�ให�ข�อมลูเร�อ่งโอกาสเจบ็ป�วย
จากโรคมะเร็งเซลล�สมองและอวัยวะอื่น ๆ ของร�างกายถูกทําลายและเสื่อม
สมรรถภาพ 

สําหรับงานรณรงค� ลด ละเลิกเหล�า เป�าหมายสําคัญคือ การลดจํานวนนักดื่ม
หน�าใหม�  นบัเป�นเร�อ่งทีท่�าทายอยู�มาก และจาํเป�นต�องทําควบคู�ไปกับการควบคุม
การโฆษณาเพ�อ่ลดการเข�าถึงผลิตภัณฑ�เหล�าเบยีร�ด�วย มาตรการภาษ ีต�องทาํให�
เคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�ราคาแพง จะได�เข�าถึงได�ยากข�น้ แม�ว�าการบังคับใช�กฎหมาย
อาจจะยังมีช�องว�างบ�าง เช�น ร�านค�าทั่วไปยังพบกรณีขายเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�
ให�กับเด็ก เมื่อเทียบกับการจําหน�ายสุราในห�างสรรพสินค�าและร�านสะดวกซื้อ  
ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้นพนักงานเจ�าหน�าที่ของรัฐ ต�องเข�าไปดําเนินคดี 
แล�วทาํให�เป�นข�าวเป�นกระแส เพ�อ่เป�นตวัอย�างให�ร�านอืน่เหน็ว�า ต�องไม�ทาํผดิกฎหมาย
การบังคับใช�มาตรา 32 ของ พ.ร.บ.ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�ที่ว�า ห�ามมิให� 
ผู� ใดโฆษณาเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� หร�อแสดงชื่อ หร�อเคร�่องหมายของเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล� อันเป�นการอวดอ�างสรรพคุณหร�อชักจ�งใจผู�อื่นดื่ม โดยตรงหร�อ 
โดยอ�อม เป�นหวัใจสาํคัญของกฎหมายฉบับนี ้ เพราะการโฆษณาเป�นป�จจยัทีช่�วย
เพ��มยอดขายให�คนซือ้เคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�ไปบร�โภคมากข�น้ ดงันัน้จะเหน็ได�ว�า
บร�ษัทจ�งพยายามที่จะล�มล�างมาตรา 32 เน่ืองจากมีผลต�อยอดขายหร�อกําไร
ของธุรกิจอย�างรุนแรง จ�งยิ�งตอกยํ้าว�าการที่เราห�ามการโฆษณานี้ถือว�า เรามา 
ถูกทางแล�ว  เป�นมาตรการทีม่ปีระสทิธภิาพ  ส�งผลต�อการลดยอดขายโดยตรงหร�อ 
จะทําให�ประชาชนลดการซื้อเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�ไปบร�โภคนั่นเอง
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ตลาดเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�ไทย 

มูลค�าการตลาดเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�

5.7  แสนล�านบาท 

ปร�มาณการบร�โภคเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�

7,477  ล�านลิตร

สัดส�วนเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� (ปร�มาณ)

72.2%  เบียร�

25.9%  สุรา 

สัดส�วนเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� (มูลค�า) 

54% เบียร� 

45% สุรา 
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ข�อความจาก นพ.สมาน ถึงคนทํางาน NCDs รุ�นต�อไป

กฎหมาย จะไม�สามารถบรรลตุามเจตนารมณ�ได� หากพนกังานเจ�าหน�าทีภ่าครัฐไม�ปฏบิติัหน�าทีบ่งัคบัใช�กฎหมายอย�างเข�มงวด เพราะเป�นเคร�อ่งมอืและ
มาตรการที่จําเป�นในการลดการบร�โภคเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�  

ภาคธุรกิจเองก็ควรอยู�ในกรอบกติกา  การทําชีเอสอาร�ที่ดีที่สุดก็คือการเคารพกฎหมาย ถือว�าเป�นมาตรฐานที่ภาคธุรกิจต�องปฏิบัติ ตรงนี้ขอ
ว�งวอน ให�ทําธุรกิจอยู�ในกรอบกติกาที่กฎหมายวางไว� ขอยํ้าว�าผู�ประกอบการยังขายได� แต�ขอให�อยู�ในกรอบเกณฑ�ของกฎหมาย

ภาคประชาชนควรร�วมด�วยช�วยกันเป�นหูเป�นตา ช�วยกันสร�างสภาพแวดล�อมไม�ให�มีการขายเหล�าให�กับเด็ก หร�อขายเกินเวลา เพราะเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล� ส�งผลกระทบให�กับลูกหลานของท�านจร�ง ๆ  ในแต�ละวันจะเหน็ข�าวของคนที่ได�รบัผลกระทบจากเคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล� ซ่ึงคนที่ไม�ได�ดืม่
ก็ได�รับผลกระทบจากเคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�เช�นกนั ไม�ว�าเมาขบัรถชนคนอืน่เสยีชวี�ต หร�อว�าเมาแล�วใช�ความรนุแรงกับคนในครอบครวัเป�นต�น
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เปร�ยบเทียบ
มาตรา 32 พ.ร.บ. ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�

VS. ฉบับป�จจ�บัน ร�าง พ.ร.บ.ฉบับใหม�

มาตรา 32 ร�าง พ.ร.บ. ฉบับใหม� 

ห�ามผู � ใดโฆษณาเคร �่องดื่ม 
แอลกอฮอล� แสดงชื่อ หร�อ 
เคร�่องหมาย เพ�่ออวดอ�าง 
สรรพคณุหร�อชกัจ�งใจให�ดืม่  ท้ัง
ทางตรงและทางอ�อม

ห � า ม ผู � ใ ด โ ฆ ษ ณ า เ ค ร �่ อ ง ด่ื ม 
แอลกอฮอล� ประชาสัมพันธ�ใด 
โดยผู�ผลิตหร�อผู�นําเข�าเคร�่องดื่ม 
แอลกอฮอล� ทาํได�เฉพาะการให�ข�อมูล  
ข�าวสาร ห�ามโฆษณา ประชาสัมพนัธ�

ห�ามแสดงชื่อเคร�่องดื่ม

ห�ามโฆษณาแบรนด� หร�อนํา 
สัญลักษณ�แบรนด�เคร�อ่งด่ืมมาใช� 

ห�ามเป�นสปอนเซอร�  ห�ามทํา CSR

ห�ามลงข�าวประชาสัมพันธ�งาน 
CSR

การโฆษณาโดย ผู�ผลิตเคร�อ่งดืม่
แอลกอฮอล�ทุกประเภท สามารถ
ทําได�เฉพาะการให�ข�อมูลข�าวสาร  
โดยไม�มีภาพของเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล�น้ัน เว�นแต�ภาพ
สัญลักษณ� เคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล� 
หร�อสัญลักษณ�ของบร�ษัทผู�ผลิต 
เท�านั้น

ไม�ใช�บังคบักับการโฆษณาท่ีมีต�น
กําเนิดนอกราชอาณาจักร

* ร�าง พ.ร.บ. ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� พ.ศ. 2551 ฉบับแก� ไขปรับปรุง โดย สํานักงานคณะกรรมการควบคุม
   เคร�่องดื่มแอลกอฮอล�  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (อยู�ในระหว�างการพ�จารณา)
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ร�องทุกข�หนึ่งครั้งดีกว�าบ�นพันครั้ง

หากจะให�เหตุผลของความสนใจงานด�านคุ�มครองผู�บร�โภค คุณสาร� 
อ�องสมหวัง เล�าว�า เกิดข�้นจากเร�่องสําคัญและประสบการณ�ในชีว�ต 
เร��มจากการทํากิจกรรมทางสังคมในสมัยเร�ยน และมีโอกาสทํางาน
กับองค�กรพฒันาเอกชนด�านสาธารณสุข ทาํให�เหน็ข�อจาํกัดของการ
คุ�มครองผู�บร�โภคในประเทศไทย และร�เร� �มพัฒนางานคุ�มครอง
ผู�บร�โภค ต�องการเหน็คนไทย ในฐานะผู�บร�โภคเหน็ความสาํคัญของ
การปกป�องผลประโยชน�และรกัษาสทิธขิองตนเองผ�านการร�องทกุข�  
“ร�องทกุข�หน่ึงครัง้ดกีว�าบ�นพันครัง้” เพราะเชือ่ว�าการแก�ป�ญหาและ
การเปลี่ยนแปลงจะเกิดข�้นได�หากผู�บร�โภคออกมาร�องเร�ยน  นําไปสู�
การจัดเวทีให�ความรู� จัดการรณรงค�สร�างความตระหนักรู �และ
ความต่ืนตัวในกลุ�มประชาชนคนรุ�นใหม�เห็นความสําคัญของการ
รกัษาสทิธ ิเป�นเสยีงสะท�อนส�งถึงผู�ผลติและผู�ประกอบการให�รบัรู�ถึง
ป�ญหา และให�ความสนใจกับข�อผิดพลาดมากข�้น  

งานคุ�มครองผู�บร�โภคยงัรวมถึงการทดสอบผลติภณัฑ�ต�าง ๆ   เนือ่งจาก 
บางเร�อ่งผู�บร�โภคไม�สามารถเหน็ได�ด�วยตาเปล�า จาํเป�นต�องใช�ผลการ 
ทดลองจากห�องปฏบิติัการทางว�ทยาศาสตร�เป�นเคร�อ่งบ�งชี ้สามารถ
นาํความเปลีย่นแปลงไปสู�กระบวนการผลติได�ทนัท ีสร�างแรงกระเพ�อ่ม 
ในสังคม และนําไปสู�การป�องกันและดูแลสุขภาพของตนเอง โดยงาน

คุ�มครองผู�บร�โภคจะไปสร�างการเปลี่ยนแปลง ยกตัวอย�างเช�น 
ผลิตภัณฑ�ขนมป�ง หากผู�บร�โภคไม�อยากกินขนมป�ง   ที่มีสารกันบูด
หร�อไขมนัทรานส�  หากรู�ว�าผลติภัณฑ�ชนดิใดเป�นแบบไหน ก็สามารถ
เลือกรับประทานแบบที่ไม�เป�นอันตรายต�อร�างกายได� เป�นการ
สนบัสนนุให�เกิดสนิค�าหร�อผลติภณัฑ�ทีม่คุีณภาพมาตรฐานสําหรบั
ผู�บร�โภคมากข�้น

ไขมันทรานส�ในโดนัท  
ในป� พ.ศ. 2562 มีการทดสอบทางว�ทยาศาสตร� เพ�่อเช็คว�าโดนัท
ย่ีห�อใดมีไขมันทรานส�เกินค�ามาตรฐานที่องค�การอนามัยโลก 
กําหนด คือ ควรพบไขมนัทรานส�ในอาหารได�สงูสดุไม�เกิน 0.5 กรมั/ 
หน�วยบร�โภค และใช�โค�ดสีกําหนด หากระดับไขมันทรานส�เกิน
มาตรฐานมากจะใช�สีแดง ตามด�วยสีเหลือง เหลืองอ�อน จนกระทั่ง 
ระดับปกติเป�นสเีข�ยว  การเป�ดเผยผลการทดสอบครั้งนั้น ส�งผลต�อ
การรับรู�ของผู�บร�โภคอย�างยิ�ง เพราะทราบทนัทวี�า โดนทัย่ีห�อใดมไีขมนั
ทรานส�มากน�อยอย�างไร สามารถเลือกบร�โภคได�ทันที 

ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการนําเสนอผลการทดลองต�อสาธารณชน 
บร�ษทัผู�ผลติอเีมลติดต�อมายังมลูนธิเิพ�อ่ผู�บร�โภค เพ�อ่ชีแ้จงว�าจะมี
การยกเลิกการใช� ไขมันทรานส� 

สามวันต�อมา บร�ษัทใหญ�จัดแถลงข�าวว�าจะไม�มีการผลิตโดนัทที่ใช�   
ไขมนัทรานส� หร�อบร�ษัทข�ามชาติทีผ่ลติโดนทัติดป�ายในร�านค�าของ
ตนเองว�าไม�มไีขมนัทรานส�  โดยก�อนหน�านีไ้ม�ผลติทัง้ทีม่สีตูรแบบไม�มี
ไขมนัทรานส� 6 เดอืนต�อมา สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ออก
กฎหมายควบคุมปร�มาณไขมนัทรานส�ในผลติภณัฑ�อาหารแปรรปู   

เคร�่องดื่มชานมไข�มุก 

ในป� พ.ศ.  2562 เช�นกัน มลูนธิเิพ�อ่ผู�บร�โภคทาํการทดสอบปร�มาณ
นํ้าตาลในเคร�่องดื่มชานมไข�มุก ทําให�ได�ข�อมูลว�าทุกยี่ห�อที่ขายอยู�
ตามท�องตลาดมีปร�มาณนํ้าตาลสูงมากถึง 18 ช�อนชา เกินกว�าที่
ร�างกายควรจะได�รับในแต�ละวัน คือไม�ควรเกิน 4 ช�อนชา สําหรับผู�
ที่ต�องการพลังงาน 1,600 กิโลแคลอร� ไม�เกิน 6 ช�อนชา สําหรับผู�ที่
ต�องการพลังงาน 2,000 กิโลแคลอร�

เม่ือนาํเสนอผลการทดสอบออกไป  ส�งผลต�อพฤติกรรมและการตัดสนิ
ใจเลือกซื้อของผู�บร�โภคอย�างเห็นได�ชัด   ยี่ห�อที่มีนํ้าตาลน�อยขายดี
ข�น้  ผู�ประกอบการปรบัตัวด�วยการนาํเสนอทางเลอืกให�ผู�บร�โภคเลอืก
ปร�มาณนํา้ตาลได�ด�วยตวัเอง ตัง้แต�  0% 25% 50% และลดขนาด
แก�วให�เลก็ลง ในทางปฏิบตั ิการลดนํา้ตาลมผีลต�อสขุภาพของประชากร
ในภาพรวมอย�างเป�นรูปธรรม  

ฉลากแบบสัญญาณไฟจราจร 

ฉลากแสดงข�อมลูโภชนาการทีอ่ยู�ตามบรรจ�ภณัฑ�ผลติภัณฑ�อาหาร
แปรรูปทุกวันนี้ไม�เป�นมิตรกับผู�บร�โภค อ�านข�อมูลยาก เข�าใจยาก 
ประสบการณ�ในการทํางานเพ�่อผู�บร�โภคกับเคร�อข�ายนักว�ชาการ 
ภาครัฐและประชาสังคมทําให�ตระหนักว�า การใช�สีแบบสัญญาณไฟ
จราจรคือ เข�ยว เหลือง แดง เหมาะสมกับบร�บทของประเทศไทยและ
สามารถสร�างความเปลี่ยนแปลงได� 

ยกตัวอย�างเช�น    ผลิตภัณฑ�ขนมกรุบกรอบ หากติดฉลากไฟสีแดง 
แทนปร�มาณเกลือและโซเดียม    ทําให�เด็กเลือกขนมได�ด�วยตัวเอง 
หร�อพ�อแม�ก็จะสอนลูกในการเลือกซื้อขนมได�ง�าย   ผู�ประกอบการ
อาจปรับสูตรทําให�ลดปร�มาณเกลือลงมาที่ระดับไฟเหลือง  ในมุม
ของผู�ผลิตหากลดปร�มาณเกลือ นํ้าตาล ไขมันทรานส�  อาจเร�ยกได�
ว�าเป�นการลดต�นทุน    ในมุมของผู�บร�โภคผลกระทบต�อสุขภาพโดย
เฉพาะกับเดก็อนาคตของชาติ   ย�อมลดลงด�วยเช�นกัน ไม�มากก็น�อย



ตําแหน�ง เลขาธิการสภาองค�กรของผู�บร�โภค

เส�นทางทํางานคุ�มครองผู�บร�โภค
พ.ศ. 2539  ร�วมก�อตั้งมูลนิธิเพ�่อผู�บร�โภค
พ.ศ. 2535-2538  นําร�องโครงการ นิตยสารฉลาดซื้อ
 ศูนย�พ�ทกัษ�สทิธผิู�บร�โภค และการจดัเวทเีพ�อ่ผู�บร�โภค
พ.ศ. 2532  เร��มต�นทํางานคุ�มครองผู�บร�โภคด�านสุขภาพกับ
 คณะกรรมการ ประสานงานองค�กรเอกชนเพ�่อ    
 การสาธารณสุขมูลฐาน (ศปอส.)

คุณสาร� อ�องสมหวัง

ร�องทุกข�หนึ่งครั้งดีกว�าบ�นพันครั้ง

หากจะให�เหตุผลของความสนใจงานด�านคุ�มครองผู�บร�โภค คุณสาร� 
อ�องสมหวัง เล�าว�า เกิดข�้นจากเร�่องสําคัญและประสบการณ�ในชีว�ต 
เร��มจากการทํากิจกรรมทางสังคมในสมัยเร�ยน และมีโอกาสทํางาน
กับองค�กรพฒันาเอกชนด�านสาธารณสุข ทาํให�เหน็ข�อจาํกัดของการ
คุ�มครองผู�บร�โภคในประเทศไทย และร�เร� �มพัฒนางานคุ�มครอง
ผู�บร�โภค ต�องการเหน็คนไทย ในฐานะผู�บร�โภคเหน็ความสาํคัญของ
การปกป�องผลประโยชน�และรกัษาสทิธขิองตนเองผ�านการร�องทกุข�  
“ร�องทกุข�หน่ึงครัง้ดกีว�าบ�นพันครัง้” เพราะเชือ่ว�าการแก�ป�ญหาและ
การเปลี่ยนแปลงจะเกิดข�้นได�หากผู�บร�โภคออกมาร�องเร�ยน  นําไปสู�
การจัดเวทีให�ความรู� จัดการรณรงค�สร�างความตระหนักรู �และ
ความต่ืนตัวในกลุ�มประชาชนคนรุ�นใหม�เห็นความสําคัญของการ
รกัษาสิทธ ิเป�นเสยีงสะท�อนส�งถึงผู�ผลติและผู�ประกอบการให�รับรู�ถึง
ป�ญหา และให�ความสนใจกับข�อผิดพลาดมากข�้น  

งานคุ�มครองผู�บร�โภคยังรวมถึงการทดสอบผลติภณัฑ�ต�าง ๆ   เนือ่งจาก 
บางเร�อ่งผู�บร�โภคไม�สามารถเหน็ได�ด�วยตาเปล�า จาํเป�นต�องใช�ผลการ 
ทดลองจากห�องปฏบัิติการทางว�ทยาศาสตร�เป�นเคร�อ่งบ�งชี ้สามารถ
นาํความเปลีย่นแปลงไปสู�กระบวนการผลิตได�ทันท ีสร�างแรงกระเพ�อ่ม 
ในสังคม และนําไปสู�การป�องกันและดูแลสุขภาพของตนเอง โดยงาน

คุ�มครองผู�บร�โภคจะไปสร�างการเปลี่ยนแปลง ยกตัวอย�างเช�น 
ผลิตภัณฑ�ขนมป�ง หากผู�บร�โภคไม�อยากกินขนมป�ง   ที่มีสารกันบูด
หร�อไขมนัทรานส�  หากรู�ว�าผลติภัณฑ�ชนดิใดเป�นแบบไหน ก็สามารถ
เลือกรับประทานแบบที่ไม�เป�นอันตรายต�อร�างกายได� เป�นการ
สนบัสนนุให�เกิดสนิค�าหร�อผลติภณัฑ�ทีม่คุีณภาพมาตรฐานสําหรับ
ผู�บร�โภคมากข�้น

ไขมันทรานส�ในโดนัท  
ในป� พ.ศ. 2562 มีการทดสอบทางว�ทยาศาสตร� เพ�่อเช็คว�าโดนัท
ย่ีห�อใดมีไขมันทรานส�เกินค�ามาตรฐานที่องค�การอนามัยโลก 
กําหนด คือ ควรพบไขมนัทรานส�ในอาหารได�สงูสดุไม�เกิน 0.5 กรัม/ 
หน�วยบร�โภค และใช�โค�ดสีกําหนด หากระดับไขมันทรานส�เกิน
มาตรฐานมากจะใช�สีแดง ตามด�วยสีเหลือง เหลืองอ�อน จนกระทั่ง 
ระดับปกติเป�นสเีข�ยว  การเป�ดเผยผลการทดสอบครั้งนั้น ส�งผลต�อ
การรับรู�ของผู�บร�โภคอย�างยิ�ง เพราะทราบทนัทวี�า โดนทัย่ีห�อใดมไีขมนั
ทรานส�มากน�อยอย�างไร สามารถเลือกบร�โภคได�ทันที 

ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการนําเสนอผลการทดลองต�อสาธารณชน 
บร�ษัทผู�ผลติอีเมลตดิต�อมายังมลูนธิิเพ�อ่ผู�บร�โภค เพ�อ่ชีแ้จงว�าจะมี
การยกเลิกการใช� ไขมันทรานส� 

สามวันต�อมา บร�ษัทใหญ�จัดแถลงข�าวว�าจะไม�มีการผลิตโดนัทที่ใช�   
ไขมนัทรานส� หร�อบร�ษัทข�ามชาติทีผ่ลติโดนทัติดป�ายในร�านค�าของ
ตนเองว�าไม�มไีขมนัทรานส�  โดยก�อนหน�านีไ้ม�ผลติทัง้ทีม่สีตูรแบบไม�มี
ไขมนัทรานส� 6 เดอืนต�อมา สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ออก
กฎหมายควบคุมปร�มาณไขมนัทรานส�ในผลติภัณฑ�อาหารแปรรูป   

เคร�่องดื่มชานมไข�มุก 

ในป� พ.ศ.  2562 เช�นกัน มลูนธิเิพ�อ่ผู�บร�โภคทาํการทดสอบปร�มาณ
นํ้าตาลในเคร�่องดื่มชานมไข�มุก ทําให�ได�ข�อมูลว�าทุกยี่ห�อที่ขายอยู�
ตามท�องตลาดมีปร�มาณนํ้าตาลสูงมากถึง 18 ช�อนชา เกินกว�าที่
ร�างกายควรจะได�รับในแต�ละวัน คือไม�ควรเกิน 4 ช�อนชา สําหรับผู�
ที่ต�องการพลังงาน 1,600 กิโลแคลอร� ไม�เกิน 6 ช�อนชา สําหรับผู�ที่
ต�องการพลังงาน 2,000 กิโลแคลอร�

เมือ่นาํเสนอผลการทดสอบออกไป  ส�งผลต�อพฤติกรรมและการตัดสนิ
ใจเลือกซื้อของผู�บร�โภคอย�างเห็นได�ชัด   ยี่ห�อที่มีนํ้าตาลน�อยขายดี
ข�น้  ผู�ประกอบการปรับตัวด�วยการนาํเสนอทางเลอืกให�ผู�บร�โภคเลอืก
ปร�มาณนํา้ตาลได�ด�วยตวัเอง ตัง้แต�  0% 25% 50% และลดขนาด
แก�วให�เลก็ลง ในทางปฏิบตั ิการลดน้ําตาลมีผลต�อสขุภาพของประชากร
ในภาพรวมอย�างเป�นรูปธรรม  

ฉลากแบบสัญญาณไฟจราจร 

ฉลากแสดงข�อมลูโภชนาการทีอ่ยู�ตามบรรจ�ภณัฑ�ผลติภัณฑ�อาหาร
แปรรูปทุกวันนี้ไม�เป�นมิตรกับผู�บร�โภค อ�านข�อมูลยาก เข�าใจยาก 
ประสบการณ�ในการทํางานเพ�่อผู�บร�โภคกับเคร�อข�ายนักว�ชาการ 
ภาครัฐและประชาสังคมทําให�ตระหนักว�า การใช�สีแบบสัญญาณไฟ
จราจรคือ เข�ยว เหลือง แดง เหมาะสมกับบร�บทของประเทศไทยและ
สามารถสร�างความเปลี่ยนแปลงได� 

ยกตัวอย�างเช�น    ผลิตภัณฑ�ขนมกรุบกรอบ หากติดฉลากไฟสีแดง 
แทนปร�มาณเกลือและโซเดียม    ทําให�เด็กเลือกขนมได�ด�วยตัวเอง 
หร�อพ�อแม�ก็จะสอนลูกในการเลือกซื้อขนมได�ง�าย   ผู�ประกอบการ
อาจปรับสูตรทําให�ลดปร�มาณเกลือลงมาที่ระดับไฟเหลือง  ในมุม
ของผู�ผลิตหากลดปร�มาณเกลือ นํ้าตาล ไขมันทรานส�  อาจเร�ยกได�
ว�าเป�นการลดต�นทุน    ในมุมของผู�บร�โภคผลกระทบต�อสุขภาพโดย
เฉพาะกับเดก็อนาคตของชาติ   ย�อมลดลงด�วยเช�นกัน ไม�มากก็น�อย
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           การผลักดันใหผลิตภัณฑขนมติดฉลาก
แบบสัญญาณไฟจราจรยังทําไมสําเร็จ แตการ
ผลักดันตลอดหลายปที่ผานมา สามารถสราง
ความเปลี่ยนแปลง ตอการตัดสินใจซ้ือของผู
บร�โภคได

ร�องทุกข�หนึ่งครั้งดีกว�าบ�นพันครั้ง

หากจะให�เหตุผลของความสนใจงานด�านคุ�มครองผู�บร�โภค คุณสาร� 
อ�องสมหวัง เล�าว�า เกิดข�้นจากเร�่องสําคัญและประสบการณ�ในชีว�ต 
เร��มจากการทํากิจกรรมทางสังคมในสมัยเร�ยน และมีโอกาสทํางาน
กับองค�กรพฒันาเอกชนด�านสาธารณสุข ทาํให�เหน็ข�อจาํกัดของการ
คุ�มครองผู�บร�โภคในประเทศไทย และร�เร� �มพัฒนางานคุ�มครอง
ผู�บร�โภค ต�องการเหน็คนไทย ในฐานะผู�บร�โภคเหน็ความสาํคัญของ
การปกป�องผลประโยชน�และรกัษาสทิธขิองตนเองผ�านการร�องทกุข�  
“ร�องทกุข�หน่ึงครัง้ดกีว�าบ�นพันครัง้” เพราะเชือ่ว�าการแก�ป�ญหาและ
การเปลี่ยนแปลงจะเกิดข�้นได�หากผู�บร�โภคออกมาร�องเร�ยน  นําไปสู�
การจัดเวทีให�ความรู� จัดการรณรงค�สร�างความตระหนักรู �และ
ความต่ืนตัวในกลุ�มประชาชนคนรุ�นใหม�เห็นความสําคัญของการ
รกัษาสทิธ ิเป�นเสยีงสะท�อนส�งถึงผู�ผลติและผู�ประกอบการให�รบัรู�ถึง
ป�ญหา และให�ความสนใจกับข�อผิดพลาดมากข�้น  

งานคุ�มครองผู�บร�โภคยงัรวมถึงการทดสอบผลติภณัฑ�ต�าง ๆ   เนือ่งจาก 
บางเร�อ่งผู�บร�โภคไม�สามารถเหน็ได�ด�วยตาเปล�า จาํเป�นต�องใช�ผลการ 
ทดลองจากห�องปฏบิติัการทางว�ทยาศาสตร�เป�นเคร�อ่งบ�งชี ้สามารถ
นาํความเปลีย่นแปลงไปสู�กระบวนการผลติได�ทนัท ีสร�างแรงกระเพ�อ่ม 
ในสังคม และนําไปสู�การป�องกันและดูแลสุขภาพของตนเอง โดยงาน

คุ�มครองผู�บร�โภคจะไปสร�างการเปลี่ยนแปลง ยกตัวอย�างเช�น 
ผลิตภัณฑ�ขนมป�ง หากผู�บร�โภคไม�อยากกินขนมป�ง   ที่มีสารกันบูด
หร�อไขมนัทรานส�  หากรู�ว�าผลติภัณฑ�ชนดิใดเป�นแบบไหน ก็สามารถ
เลือกรับประทานแบบที่ไม�เป�นอันตรายต�อร�างกายได� เป�นการ
สนบัสนนุให�เกิดสนิค�าหร�อผลติภณัฑ�ทีม่คุีณภาพมาตรฐานสําหรบั
ผู�บร�โภคมากข�้น

ไขมันทรานส�ในโดนัท  
ในป� พ.ศ. 2562 มีการทดสอบทางว�ทยาศาสตร� เพ�่อเช็คว�าโดนัท
ย่ีห�อใดมีไขมันทรานส�เกินค�ามาตรฐานที่องค�การอนามัยโลก 
กําหนด คือ ควรพบไขมนัทรานส�ในอาหารได�สงูสดุไม�เกิน 0.5 กรมั/ 
หน�วยบร�โภค และใช�โค�ดสีกําหนด หากระดับไขมันทรานส�เกิน
มาตรฐานมากจะใช�สีแดง ตามด�วยสีเหลือง เหลืองอ�อน จนกระทั่ง 
ระดับปกติเป�นสเีข�ยว  การเป�ดเผยผลการทดสอบครั้งนั้น ส�งผลต�อ
การรับรู�ของผู�บร�โภคอย�างยิ�ง เพราะทราบทนัทวี�า โดนทัย่ีห�อใดมไีขมนั
ทรานส�มากน�อยอย�างไร สามารถเลือกบร�โภคได�ทันที 

ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการนําเสนอผลการทดลองต�อสาธารณชน 
บร�ษทัผู�ผลติอเีมลติดต�อมายังมลูนธิเิพ�อ่ผู�บร�โภค เพ�อ่ชีแ้จงว�าจะมี
การยกเลิกการใช� ไขมันทรานส� 

สามวันต�อมา บร�ษัทใหญ�จัดแถลงข�าวว�าจะไม�มีการผลิตโดนัทที่ใช�   
ไขมนัทรานส� หร�อบร�ษัทข�ามชาติทีผ่ลติโดนทัติดป�ายในร�านค�าของ
ตนเองว�าไม�มไีขมนัทรานส�  โดยก�อนหน�านีไ้ม�ผลติทัง้ทีม่สีตูรแบบไม�มี
ไขมนัทรานส� 6 เดอืนต�อมา สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ออก
กฎหมายควบคุมปร�มาณไขมนัทรานส�ในผลติภณัฑ�อาหารแปรรปู   

เคร�่องดื่มชานมไข�มุก 

ในป� พ.ศ.  2562 เช�นกัน มลูนธิเิพ�อ่ผู�บร�โภคทาํการทดสอบปร�มาณ
นํ้าตาลในเคร�่องดื่มชานมไข�มุก ทําให�ได�ข�อมูลว�าทุกยี่ห�อที่ขายอยู�
ตามท�องตลาดมีปร�มาณนํ้าตาลสูงมากถึง 18 ช�อนชา เกินกว�าที่
ร�างกายควรจะได�รับในแต�ละวัน คือไม�ควรเกิน 4 ช�อนชา สําหรับผู�
ที่ต�องการพลังงาน 1,600 กิโลแคลอร� ไม�เกิน 6 ช�อนชา สําหรับผู�ที่
ต�องการพลังงาน 2,000 กิโลแคลอร�

เมือ่นาํเสนอผลการทดสอบออกไป  ส�งผลต�อพฤติกรรมและการตัดสนิ
ใจเลือกซื้อของผู�บร�โภคอย�างเห็นได�ชัด   ยี่ห�อที่มีนํ้าตาลน�อยขายดี
ข�น้  ผู�ประกอบการปรบัตัวด�วยการนาํเสนอทางเลอืกให�ผู�บร�โภคเลอืก
ปร�มาณนํา้ตาลได�ด�วยตวัเอง ตัง้แต�  0% 25% 50% และลดขนาด
แก�วให�เลก็ลง ในทางปฏิบตั ิการลดนํา้ตาลมผีลต�อสขุภาพของประชากร
ในภาพรวมอย�างเป�นรูปธรรม  

ฉลากแบบสัญญาณไฟจราจร 

ฉลากแสดงข�อมลูโภชนาการทีอ่ยู�ตามบรรจ�ภณัฑ�ผลติภัณฑ�อาหาร
แปรรูปทุกวันนี้ไม�เป�นมิตรกับผู�บร�โภค อ�านข�อมูลยาก เข�าใจยาก 
ประสบการณ�ในการทํางานเพ�่อผู�บร�โภคกับเคร�อข�ายนักว�ชาการ 
ภาครัฐและประชาสังคมทําให�ตระหนักว�า การใช�สีแบบสัญญาณไฟ
จราจรคือ เข�ยว เหลือง แดง เหมาะสมกับบร�บทของประเทศไทยและ
สามารถสร�างความเปลี่ยนแปลงได� 

ยกตัวอย�างเช�น    ผลิตภัณฑ�ขนมกรุบกรอบ หากติดฉลากไฟสีแดง 
แทนปร�มาณเกลือและโซเดียม    ทําให�เด็กเลือกขนมได�ด�วยตัวเอง 
หร�อพ�อแม�ก็จะสอนลูกในการเลือกซื้อขนมได�ง�าย   ผู�ประกอบการ
อาจปรับสูตรทําให�ลดปร�มาณเกลือลงมาที่ระดับไฟเหลือง  ในมุม
ของผู�ผลิตหากลดปร�มาณเกลือ นํ้าตาล ไขมันทรานส�  อาจเร�ยกได�
ว�าเป�นการลดต�นทุน    ในมุมของผู�บร�โภคผลกระทบต�อสุขภาพโดย
เฉพาะกับเดก็อนาคตของชาติ   ย�อมลดลงด�วยเช�นกัน ไม�มากก็น�อย

เลขาธิการสภาองค�กรของผู�บร�โภคยอมรับว�า หลายเร�่องที่ยังไม�

สาํเรจ็     เช�นฉลากไฟจราจร   ส�วนหนึง่เกิดจากความกังวลของหน�วยงาน

ภาครัฐ  เพราะยังมีหน�าที่ให�การสนับสนุนผู�ประกอบการ อย�างไร

ก็ตาม ในฐานะองค�กรคุ�มครองผู�บร�โภคมองว�า การเดนิหน�าคุ�มครอง 

ผู�บร�โภคด�วยการออกมาตรการต�าง ๆ  ไม�ได�เป�นอุปสรรคต�อ

เศรษฐกิจ เพ�ยงแต�ผู�ประกอบการจาํเป�นต�องปรับตัวให�สอดรับกับ

พฤติกรรมของผู�บร�โภค  ที่มีองค�ความรู�มากข�้น  ในความเป�นจร�ง 

พ�อแม�ผู�ปกครองไม�ได�มอีทิธพิลต�อการซือ้ขนมของเดก็       แต�เป�นการ

โฆษณาต�างหากที่มีอิทธิพลกับเด็ก  ดังนั้นหากเด็ก ๆ  มีความรู�ว�า 

การซ้ือขนมกรบุกรอบกินในปร�มาณทีเ่หมาะสม เช�นขนมทีม่ฉีลาก

สแีดงสามารถกินได�สปัดาห�ละ 1 ซอง    สเีหลอืงสามารถกินได�วันเว�นวนั 

ขนมทีม่ฉีลากสเีข�ยว สามารถกินได�ทกุวนั จะเป�นเร�อ่งดตี�อผู�บร�โภค 

ในระยะยาว 

    การควบคุมปองกันโรค NCDs นั้น 
เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบร�โภคโดยตรง 
ซึ่งหากพ�จารณาจากงานของสภา จะอยูใน
สวนงานดานอาหารและผลิตภัณฑสุขภาพ 
ท้ังน้ี ตองใหความสําคัญกับโรค NCDs 
เพราะเปนโรคที่ปองกันได เราเปนคนทําให 
ตวัเราเองเกิดหร�อไมเกิดโรคน้ันได โดยเฉพาะ 
ผานการบร�โภค  อยาคิดวาเร�อ่งโรคเปนเร�อ่ง
ของแพทย โรงพยาบาล หร�อผูประกอบ
ว�ชาชีพอยางเดียว แตเปนเร�่องของตัวเรา  
ฉะน้ันคิดวา เรามีหนาท่ีในการทําใหโรค 
เหลาน้ีลดลง คือ ภาครัฐตองสนับสนุนให
มีโครงสรางทางนโยบายท่ีดี โครงสราง 
ทางภาษีตองเกิด ความรวมมือหร�อการ
กํากับภาคธุรกิจตองมา กลไกของรัฐตอง
ทํางาน
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ร�องทุกข�หนึ่งครั้งดีกว�าบ�นพันครั้ง

หากจะให�เหตุผลของความสนใจงานด�านคุ�มครองผู�บร�โภค คุณสาร� 
อ�องสมหวัง เล�าว�า เกิดข�้นจากเร�่องสําคัญและประสบการณ�ในชีว�ต 
เร��มจากการทํากิจกรรมทางสังคมในสมัยเร�ยน และมีโอกาสทํางาน
กับองค�กรพฒันาเอกชนด�านสาธารณสุข ทาํให�เหน็ข�อจาํกัดของการ
คุ�มครองผู�บร�โภคในประเทศไทย และร�เร� �มพัฒนางานคุ�มครอง
ผู�บร�โภค ต�องการเหน็คนไทย ในฐานะผู�บร�โภคเหน็ความสาํคัญของ
การปกป�องผลประโยชน�และรกัษาสทิธขิองตนเองผ�านการร�องทกุข�  
“ร�องทกุข�หน่ึงครัง้ดกีว�าบ�นพันครัง้” เพราะเชือ่ว�าการแก�ป�ญหาและ
การเปลี่ยนแปลงจะเกิดข�้นได�หากผู�บร�โภคออกมาร�องเร�ยน  นําไปสู�
การจัดเวทีให�ความรู� จัดการรณรงค�สร�างความตระหนักรู �และ
ความต่ืนตัวในกลุ�มประชาชนคนรุ�นใหม�เห็นความสําคัญของการ
รกัษาสิทธ ิเป�นเสยีงสะท�อนส�งถึงผู�ผลติและผู�ประกอบการให�รับรู�ถึง
ป�ญหา และให�ความสนใจกับข�อผิดพลาดมากข�้น  

งานคุ�มครองผู�บร�โภคยังรวมถึงการทดสอบผลติภณัฑ�ต�าง ๆ   เนือ่งจาก 
บางเร�อ่งผู�บร�โภคไม�สามารถเหน็ได�ด�วยตาเปล�า จาํเป�นต�องใช�ผลการ 
ทดลองจากห�องปฏบัิติการทางว�ทยาศาสตร�เป�นเคร�อ่งบ�งชี ้สามารถ
นาํความเปลีย่นแปลงไปสู�กระบวนการผลิตได�ทันท ีสร�างแรงกระเพ�อ่ม 
ในสังคม และนําไปสู�การป�องกันและดูแลสุขภาพของตนเอง โดยงาน

คุ�มครองผู�บร�โภคจะไปสร�างการเปลี่ยนแปลง ยกตัวอย�างเช�น 
ผลิตภัณฑ�ขนมป�ง หากผู�บร�โภคไม�อยากกินขนมป�ง   ที่มีสารกันบูด
หร�อไขมนัทรานส�  หากรู�ว�าผลติภัณฑ�ชนดิใดเป�นแบบไหน ก็สามารถ
เลือกรับประทานแบบที่ไม�เป�นอันตรายต�อร�างกายได� เป�นการ
สนบัสนนุให�เกิดสนิค�าหร�อผลติภณัฑ�ทีม่คุีณภาพมาตรฐานสําหรับ
ผู�บร�โภคมากข�้น

ไขมันทรานส�ในโดนัท  
ในป� พ.ศ. 2562 มีการทดสอบทางว�ทยาศาสตร� เพ�่อเช็คว�าโดนัท
ย่ีห�อใดมีไขมันทรานส�เกินค�ามาตรฐานที่องค�การอนามัยโลก 
กําหนด คือ ควรพบไขมนัทรานส�ในอาหารได�สงูสดุไม�เกิน 0.5 กรัม/ 
หน�วยบร�โภค และใช�โค�ดสีกําหนด หากระดับไขมันทรานส�เกิน
มาตรฐานมากจะใช�สีแดง ตามด�วยสีเหลือง เหลืองอ�อน จนกระทั่ง 
ระดับปกติเป�นสเีข�ยว  การเป�ดเผยผลการทดสอบครั้งนั้น ส�งผลต�อ
การรับรู�ของผู�บร�โภคอย�างยิ�ง เพราะทราบทนัทวี�า โดนทัย่ีห�อใดมไีขมนั
ทรานส�มากน�อยอย�างไร สามารถเลือกบร�โภคได�ทันที 

ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการนําเสนอผลการทดลองต�อสาธารณชน 
บร�ษัทผู�ผลติอีเมลตดิต�อมายังมลูนธิิเพ�อ่ผู�บร�โภค เพ�อ่ชีแ้จงว�าจะมี
การยกเลิกการใช� ไขมันทรานส� 

สามวันต�อมา บร�ษัทใหญ�จัดแถลงข�าวว�าจะไม�มีการผลิตโดนัทที่ใช�   
ไขมนัทรานส� หร�อบร�ษัทข�ามชาติทีผ่ลติโดนทัติดป�ายในร�านค�าของ
ตนเองว�าไม�มไีขมนัทรานส�  โดยก�อนหน�านีไ้ม�ผลติทัง้ทีม่สีตูรแบบไม�มี
ไขมนัทรานส� 6 เดอืนต�อมา สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ออก
กฎหมายควบคุมปร�มาณไขมนัทรานส�ในผลติภัณฑ�อาหารแปรรูป   

เคร�่องดื่มชานมไข�มุก 

ในป� พ.ศ.  2562 เช�นกัน มลูนธิเิพ�อ่ผู�บร�โภคทาํการทดสอบปร�มาณ
นํ้าตาลในเคร�่องดื่มชานมไข�มุก ทําให�ได�ข�อมูลว�าทุกยี่ห�อที่ขายอยู�
ตามท�องตลาดมีปร�มาณนํ้าตาลสูงมากถึง 18 ช�อนชา เกินกว�าที่
ร�างกายควรจะได�รับในแต�ละวัน คือไม�ควรเกิน 4 ช�อนชา สําหรับผู�
ที่ต�องการพลังงาน 1,600 กิโลแคลอร� ไม�เกิน 6 ช�อนชา สําหรับผู�ที่
ต�องการพลังงาน 2,000 กิโลแคลอร�

เมือ่นาํเสนอผลการทดสอบออกไป  ส�งผลต�อพฤติกรรมและการตัดสนิ
ใจเลือกซื้อของผู�บร�โภคอย�างเห็นได�ชัด   ยี่ห�อที่มีนํ้าตาลน�อยขายดี
ข�น้  ผู�ประกอบการปรับตัวด�วยการนาํเสนอทางเลอืกให�ผู�บร�โภคเลอืก
ปร�มาณนํา้ตาลได�ด�วยตัวเอง ตัง้แต�  0% 25% 50% และลดขนาด
แก�วให�เลก็ลง ในทางปฏิบตั ิการลดน้ําตาลมีผลต�อสขุภาพของประชากร
ในภาพรวมอย�างเป�นรูปธรรม  

ฉลากแบบสัญญาณไฟจราจร 

ฉลากแสดงข�อมลูโภชนาการทีอ่ยู�ตามบรรจ�ภณัฑ�ผลติภัณฑ�อาหาร
แปรรูปทุกวันนี้ไม�เป�นมิตรกับผู�บร�โภค อ�านข�อมูลยาก เข�าใจยาก 
ประสบการณ�ในการทํางานเพ�่อผู�บร�โภคกับเคร�อข�ายนักว�ชาการ 
ภาครัฐและประชาสังคมทําให�ตระหนักว�า การใช�สีแบบสัญญาณไฟ
จราจรคือ เข�ยว เหลือง แดง เหมาะสมกับบร�บทของประเทศไทยและ
สามารถสร�างความเปลี่ยนแปลงได� 

ยกตัวอย�างเช�น    ผลิตภัณฑ�ขนมกรุบกรอบ หากติดฉลากไฟสีแดง 
แทนปร�มาณเกลือและโซเดียม    ทําให�เด็กเลือกขนมได�ด�วยตัวเอง 
หร�อพ�อแม�ก็จะสอนลูกในการเลือกซื้อขนมได�ง�าย   ผู�ประกอบการ
อาจปรับสูตรทําให�ลดปร�มาณเกลือลงมาที่ระดับไฟเหลือง  ในมุม
ของผู�ผลิตหากลดปร�มาณเกลือ นํ้าตาล ไขมันทรานส�  อาจเร�ยกได�
ว�าเป�นการลดต�นทุน    ในมุมของผู�บร�โภคผลกระทบต�อสุขภาพโดย
เฉพาะกับเดก็อนาคตของชาติ   ย�อมลดลงด�วยเช�นกัน ไม�มากก็น�อย

          รางวัลสูงสุดที่คิดวา 
ไดจากการทํางานน้ันมีมาก    
แตสิ�งท่ีทําใหรูสกึวานาจะ เปน
ความสําเร็จ คือ สิ�งที่คนตัว
เล็ก ๆ  มีการเปลี่ยนแปลง ใน
การคุมครองผูบร�โภคทําให
รูสึกอิ�มเอิบมาก

พ.ศ. 2549 ศิษย�เก�าดีเด�นมหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� ครบรอบ 72 ป�
พ.ศ. 2549 รางวัลนักสิทธิมนุษยชนดีเด�นหญิง
พ.ศ. 2549 รางวัลบุคคลเกียรติยศ มูลนิธิโกมลคีมทอง
พ.ศ. 2547 รางวัลพยาบาลดีเด�นแห�งชาติ สาขาบําเพ็ญปประโยชน�ต�อสังคม สภาการพยาบาล
พ.ศ. 2547 รางวัลศิษย�เก�าดีเด�น ว�ทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
พ.ศ. 2544 รางวัลอโซก�า (ASHOKA Innovator for the Public) สาขาผู�ประกอบการทางสังคม

พลังผู�บร�โภค ลดความเหลื่อมลํ้า สู�เป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

คุณสาร�เชื่อว�า  งานคุ�มครองผู�บร�โภคจะขับเคลื่อนประเทศไปสู�เป�าหมายได�  เพราะว�า
ขณะนี้งานสําคัญที่ประเทศไทย ควรจะทําคือลดความเหลื่อมลํ้า สร�างความเป�นธรรม 
คือ ทาํให�ช�องว�างระหว�างคนรวยกับคนจนน�อยลง เพราะฉะนัน้ ทกุแผนงานโครงการควร
จะทําให�เห็นว�า จะตอบคําถามเร�่องลดความเหลื่อมลํ้าอย�างไร  อันที่สอง เชื่อเลยว�าคุณ
ต�องเพ��มอํานาจต�อรองให�ผู�บร�โภค     เพราะขณะนี้ผู�บร�โภคไม�มีอํานาจต�อรองเลย  เพราะ
เรามกัคิดว�า  การคุ�มครองผู�บร�โภคจะส�งผลกระทบต�อภาคธุรกิจ  ซึง่ไม�เป�นจร�ง ยิ�งคุ�มครอง
ผู�บร�โภคมากเท�าไหร�  จะทาํให�ผู�บร�โภคมทีางเลอืกมอีาํนาจต�อรองเพ��มข�น้ สนิค�าปลอดภยั
และมีคุณภาพมากข�้นในท�องตลาด   ผู�ประกอบการสามารถแข�งขันกับต�างประเทศได�  
ซึง่ทกุฝ�ายต�องเปลีย่นมมุมองในส�วนนีใ้หม�  จะทําให�เกิดวัฒนธรรมการคุ�มครองผู�บร�โภค
ที่เป�นบรรทัดฐานของสังคมไทย โดยไม�ต�องเร�ยกร�องหร�อแฉ
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อาหาร ยา และผลิตภัณฑ�สุขภาพ

บร�การสาธารณะ

สินค�าและบร�การทั่วไป

บร�การสุขภาพและสาธารณะสุข

การเง�นการธนาคาร

ด�านอื่นๆ

อสังหาร�มทรัพย� (ที่อยู�อาศัย)

สื่อและโทรคมนาคม

29.70%

เร�่องร�องเร�ยนของผู�บร�โภค
ป� พ.ศ. 2563

22.14%

20.23%

10.55%

9.30%

3.03%

3.03%

2.32%
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ข�อความจากคุณสาร� ถึงคนทํางาน NCDs รุ�นต�อไป

ในการเดนิหน�างานคุ�มครองผู�บร�โภคให�ยัง่ยืนจาํเป�นต�อง
อาศัยคนรุ�นใหม� ความเชี่ยวชาญ และความร�วมมือจาก 
ทุกภาคส�วนในสังคม  ยกตัวอย�างเช�น  เร�่องฉลากอาหาร
แบบสัญญาณไฟจราจร กับเร�่องนโยบายภาษีบุหร�่  
เพ�อ่สร�างความเปลีย่นแปลงให�เกิดข�น้จร�ง หน�วยงานทีม่ี 
หน�าที่กํากับดูแลมาตรการทางกฏหมาย ควรออก   
หลกัเกณฑ�มาดแูล ทัง้การขายสนิค�าและคุ�มครองผู�บร�โภค 
อย�างเป�นระบบ 

หากเรามรีะบบทีก่ล�าวมาในตอนต�น ภาครัฐและภาคธรุกิจ 
มคีวามกล�าหาญทีจ่ะร�วมกันนาํความเปล่ียนแปลงไปสู� การ
ปฏิบัติเพ�่อความมั่นคงทางอาหาร      อธิปไตยในการผลิต
อาหาร และความหลากหลายทางชีวภาพของ อาหารใน
ประเทศ นับเป�นอีกเร�่องที่สําคัญยิ�ง

กรณีศึกษาในประเทศและต�างชาติเร�่องการคุ�มครองผู�บร�โภค 

 มาเลเซีย
 ควบคุมการโฆษณา Junk Food ไม�อนุญาตให�ใช� 
 ตัวการ�ตูนหร�อดาราขวญัใจเดก็มาเป�นพร�เซนเตอร�
 เพราะโฆษณามอีทิธพิลโดยตรงต�อการบร�โภคของ
 เด็ก

 อังกฤษ
 เร� �มทําฉลากผลิตภัณฑ�อาหารแบบสัญญาณ
 ไฟจราจร  โดยความสมัครใจของผู�ประกอบการ
 และในป�จจ�บันได�บังคับใช�มาตรการนี้ 
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ตําแหน�ง ผู�ทรงคุณวุฒิ แผนกิจกรรมทางกาย สํานักงาน  
 กองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ (สสส.)

เส�นทางการสร�างเสร�มสุขภาพ 
พ.ศ. 2545 เร��มทํางานกับ สสส.   
อายุ 60 ป� เร��มว��งระยะมาราธอนครั้งแรกที่จอมบึงมาราธอน   
 และว��งมาราธอนป�ละ 1 ครั้ง จนถึงป�จจ�บัน
อายุ 35 ป� จร�งจังกับการว��งและว��งอย�างต�อเนื่อง
วัยเด็ก ออกกําลังกายด�วยการเดินวันละ 5-10 กม.
 ทุกวัน และเป�นนักกีฬาฟ�ตบอล

ดร.ณรงค� เทียมเมฆ

ดร. ณรงค�  มคีวามผกูพนักับการดาํเนนิชวี�ตด�วยการออกกําลังกาย  
ในวัยเดก็ต�องเดนิข�ามภเูขาสามร�อยยอดไปเร�ยนหนงัสอืเป�นระยะทาง
ไปกลับ 8 กิโลเมตรทุกวัน  เมื่อโตข�้น ยังเป�นนักกีฬาฟ�ตบอล นักว��ง 
ประธานชุมนุมกีฬา ชักชวนเพ�่อนนักเร�ยนออกกําลังกาย ชีว�ตวัย
ทาํงานทีว่�ทยาลยัครหูมู�บ�านจอมบึง ยังคงสอนเดก็ ๆ  ให�รกัการออก
กําลังกาย และรวมกลุ�มกับเพ�่อนร�วมงานเล�นกีฬาอย�างต�อเนื่อง 

ที่ว�ทยาลัยครูหมู�บ�านจอมบึงคือจ�ดเร��มต�นที่ ดร.ณรงค� อาจารย�
สมจ�ต สง�าพันธุ�และกลุ�มคณาจารย�ร�วมผลักดันให�เกิดงานว��ง 
เพ�อ่สขุภาพและได�เปลีย่นชือ่มาเป�น  “จอมบึงมาราธอน”   ในป� พ.ศ.  2542 
และเพ��มจากระยะมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร มาเป�นระยะมาราธอน 
42.195 กม.

ในป� พ.ศ. 2545 หลังการก�อต้ังสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ 
สร�างเสร�มสุขภาพ (สสส.) เพ�ยง 1 ป�  ศ.นพ.อดุมศิลป� ศร�แสงนาม และ
ผู�บร�หาร สสส. ได�เชิญให� ดร.ณรงค� มาร�วมทํางานส�งเสร�มการ
ออกกําลังกายและกีฬาเพ�อ่สขุภาพ ประสบการณ�ตรงของ ดร.ณรงค� 
จ�งได�นํามาขยายผลกับงานส�งเสร�มกิจกรรมทางกาย (Physical 
Activity) ของ สสส. ในป�จจ�บัน  

 การสงเสร�มสขุภาพจาํเปนตองทําให

เกิดสุขภาพองครวมครอบคลุมท้ังเร�่อง

โภชนาการ สุขภาพจิต  การปฏิสัมพันธกับ 

คนรอบข างในสังคม ต องเข าใจเร �่อง 

‘ยุทธศาสตร ไตรพลัง’ ประกอบดวย พลัง

นโยบาย พลังปญญา และพลังสังคม เพ�่อ

สรางสังคมสุขภาวะ ทั้ง 4 มิติคือ กาย จิต 

ปญญา และสังคม เปนสูตรสําเร็จในการสง

เสร�มสุขภาพ ทั้งการว�่ง กีฬาชุมชน และกีฬา

ระดับชาติ

SNAP SHOT

REASONS
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ป� พ.ศ. 2553 ดร.ณรงค�มโีอกาสร�วมเดนิทางไปประชมุนานาชาติเร�อ่ง 
Healthy Park Healthy People ที่นครเมลเบิร�น ประเทศออสเตรเลีย
กับทมีผู�บร�หารของสสส. การประชมุดงักล�าวจ�ดประกายให�   ดร. ณรงค�
นาํแนวคิดการทาํสวนสาธารณะให�กลบัมาชวี�ต มาพฒันาพ�น้ทีใ่นชนบท 
โดยเฉพาะพ�้นที่ป�าธรรมชาติและปรับปรุงสวนสาธารณะดั้งเดิม นํามา
สู�การว��งเทรล ‘ครอสคันทร�่’ (Cross-country) ที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุร� 
ต�อมาเป�นรู�จักในชื่องานว��ง “เขาประทับช�างเทรล” และพัฒนาสู�การจัด
งานว��ง “ตะนาวศร�เทรล” ในป� พ.ศ. 2558 จนเป�นที่รู�จักในกลุ�มนักว��งที่
ชืน่ชอบธรรมชาติ ก�าวข�ามข�ดความสามารถของตัวเอง และงานว��งอืน่ ๆ 
เช�น ยุพราชจอมบึงมาราธอน สร�างคนที่มีศักยภาพให�เปลี่ยนเป�น  
ผู�จัดงานว��ง และนักว��งคุณภาพมากมาย กล�าวได�ว�า อ.จอมบึง เปร�ยบ
เสมือนโรงเร�ยนของผู�จัดว��งและเหล�านักว��งของไทย

การขับเคลื่อนงานดานการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเร�้อรัง 
(NCDs) ดวยการออกกําลงักายสงผลใหเกิดการเปลีย่นแปลงท้ังเชงิ
พฤติกรรมและเชิงนโยบายสรางเสร�มสุขภาพดังตอไปนี้ 

 • การก�อตั้งสมาพันธ�ชมรมเดิน-ว��ง เพ�่อสุขภาพไทย ในป� พ.ศ. 
2545 รวมกลุ�มนักว��งที่กระจายกันอยู�ในสวนสาธารณะต�าง ๆ 
ทัว่ประเทศเข�าด�วยกันเพ�อ่ส�งเสร�มเร�อ่งการว��ง ขบัเคล่ือนเคร�อข�าย 
ชมรมเดินว��งและกิจกรรมเพ�่อนักว��งทั่วประเทศ 

 • จัดกิจกรรมการว��งร�วมกับสํานักงานเคร�อข�ายองค�กรงดเหล�า
(สคล.) ขบัเคล่ือนการออกกฎหมายควบคุมเคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล� 
ในป�  พ.ศ. 2550 โดยชกัชวนกลุ�มนกัว��งทัว่ประเทศ ว��งล�ารายชือ่
ได�มากถึง 13 ล�านชื่อ เพ�่อเสนอต�อสภาผู�แทนราษฎรในการ
สนบัสนนุให�ออก พ.ร.บ.ควบคุมเคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล� พ.ศ. 2551 
จนประสบความสําเร็จ

 • จัดกิจกรรม “ว��งสู�ชีว�ตใหม�” ThaiHealth Day Run ครั้งแรก 
เมื่อป� พ.ศ.2555 โดยได�แรงบันดาลใจจากภาพยนตร�เร�่อง 
“รัก 7 ป� ดี 7 หน” ตอน 42.195  ซึ่ง สสส. มองว�าภาพยนตร�
เร�่องนี้   จะเป�นแรงบันดาลใจ และทําให�ประชาชนเห็นคุณค�าของ  
การว��งมากข�น้ และต้ังเป�าหมายเพ�อ่ตนเองเช�น 10 สปัดาห� สู�การว��ง 
10  กิโลเมตร เชิญ อ.สถาวร จนัทร�ผ�องศร� (ครูดนิ) อดตีนกัว��ง 
มาราธอน ทมีชาติไทย มาทาํหลกัสตูรและแผนการฝ�กว��งในช�วง
สถานการณ� โคว�ด-19 ยังมีการจัดทําคู�มือส�งเสร�ม กิจกรรม
ว��งให�ปลอดภัย  ว��งแบบเว�นระยะห�าง (Social Distancing) จํากัด
จํานวนนักว��ง เป�นต�น

 • เกิดการรวมพลังกลุ�มนักว��งเพ�่อทําประโยชน�ให�สังคมทั้งใน
และต�างประเทศ ในช�วงที่ประเทศไทยเผชิญกับภาวะนํ้าท�วม
เมื่อ ป� พ.ศ. 2554 กลุ�มนักว��งได�ว��งระดมทุนช�วยเหลือและ
มอบเง�นบร�จาคให�กับสภากาชาดไทย มูลนิธิชัยพัฒนา 
เหตุการณ�ถํ้าหลวง-ข�นนํ้านางนอน ทําให� จ.อ.สมาน กุนัน 
นกัว��งและอดตีหน�วยซีล เสียชวี�ตระหว�างช�วยสนับสนนุภารกิจ
ช�วยเหลือทีมเยาวชนและผู�ฝ�กสอนนกัฟ�ตบอลทีมหมูป�า  อะ
คาเดมี จํานวน  13 คน กลุ�มนักว��งจ�งว��งระดมทุน 2 วัน เพ�่อ
ช�วยเหลอืครอบครัว  เหตุการณ�แผ�นดนิไหวทีเ่นปาล  ภเูขาไฟ
ระเบดิและมหาวาตภัยทีฟ่�ลปิป�นส� กลุ�มนกัว��งได�ว��งระดมทนุ
ช�วยเหลือและมอบเง�นบร�จาคผ�านทางสถานทูต 
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แนวทางการทํางานของ ดร.ณรงค� ตอบโจทย�เป�าหมายหลักที่ 3 เร�่องการสร�างหลักประกันให�คนมีชีว�ตที่มีสุขภาพดี และส�งเสร�ม
สวัสดิภาพสําหรับทุกคนในทุกวัยคือ การทํางานที่ขับเคล่ือนประเด็นสุขภาวะ 4 มิติประกอบด�วย กาย จ�ต ป�ญญาและสังคม
 

“การจะทําใหสุขภาวะที่ดีเกิดความยั่งยืนได เร�่องสุขภาวะทางปญญาสําคัญที่สุดเพราะปญญาจะเปนตัวตัดสินใหเราทําสิ�ง
ตาง ๆ  ท้ังกิจกรรมทางกาย ออกกําลังกาย หร�อดูแลสุขภาพในมิติอ่ืน ๆ  ปญญาจะเปนตัวปลุกใหเราต่ืนข�น้มากระทําสิ�งน้ัน ๆ  อยาง
ขยันขันแข็ง  หากเรานําเร�่องสุขภาวะทางปญญามาฝกและสอนตั้งแตสถาบันครอบครัว โรงเร�ยน สังคมการทํางาน  โดยดูแล
กันอยางเปนระบบองครวม เราก็จะเติบโตอยางมีความรับผิดชอบ เคารพกฎหมายบานเมือง เชน ไมดื่มแลวขับ เปนตน และ
จะมีระเบียบว�นัยไปจนวาระสุดทายของชีว�ตที่มีแตคุณงามความดี สิ�งเหลานี้จะทําใหว�ถีชีว�ตของคนไทยนําประเทศ นําชาติ
และนําโลกไปสูความยั่งยืน”

รางวัลแหงความสําเร็จและภาคภูมิใจ 

ผลจากการทุ�มเทแรงกาย แรงใจในการขบัเคล่ือน สนบัสนุน และส�งเสร�ม
การมีกิจกรรมทางกาย เพ�่อป�องกันและควบคุมโรค NCDs นํามาสู�
ความสําเรจ็และความภาคภูมใิจ ของ ดร.ณรงค� เทียมเมฆ ดงัต�อไปนี้  

 • เข็มพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร� ในการเป�ดโครงการ 
ลานกีฬาพัฒน� โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร� ในพระบาท
สมเด็จพระเจ�าอยู�หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป�นพ�้นที่สุขภาวะในชุมชน 
และเสร�มสร�างความสัมพันธ�ของคนในชุมชนให�เข�มแข็ง

 • เข็มพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร� ในงานว��งเขาชะโงก
ซปุเปอร�ฮาล�ฟมาราธอน ณ โรงเร�ยนนายร�อยพระจ�ลจอมเกล�า 
จ.นครนายก ทีม่สี�วนร�วมช�วยจดัการแข�งขนั มาเป�นเวลามากว�า 
10 ป� 

 • เคร�อ่งหมายสหทัยานาว�มอบให�แก�ผู�ทาํคุณประโยชน�กับกองทพั
เร�อ ในกิจกรรม “เดิน-ว��ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพรฯ”

 • รางวัลข�าราชการพลเร�อนดีเด�น ป� พ.ศ. 2548 

 • ปร�ญญาดษุฎบีณัฑติกิตติมศกัดิ ์สาขาว�ชาพลศึกษา มหาว�ทยาลยั 
ราชภัฏหมู�บ�านจอมบึง ป� พ.ศ. 2563  

โอกาสและความทาทายตองานควบคมุโรค NCDs  ท่ีเกิดจากการ
ใหความรูและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกําลังกาย

ในมุมมองของ ดร.ณรงค� เร�่องโรคไม�ติดต�อเร�้อรัง หร�อ NCDs     
รายล�อมอยู�รอบตัวครอบคลุมทกุกลุ�มวัยต้ังแต�เดก็ไปจนกระทัง่วัย
สูงอายุ 

“ป�ญหาสุขภาพที่พบได�บ�อยในโรงเร�ยนระดับประถมศึกษาคือ 
โรคอ�วน เด็กมีความเสี่ยงต�อโรค NCDs อื่น ๆ เมื่อโตข�้น สถิติ
ของคนที่ป�วยด�วยโรค NCDs ในประเทศไทยป�จจ�บันมีอายุน�อยลง  
เป�นความท�าทายต�องานป�องกันและควบคุมโรค ต้ังแต�ในครรภ�
มารดา วัยรุ�น วัยทาํงาน วยัสงูอาย ุจวบจนกระทัง่เชงิตะกอน  เฉกเช�น 
แนวคิดคุณภาพชีว�ตของ “ดร.ป�วย อึ๊งภากรณ�” คือ

   “จากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน”   ซึ่งเป�น ประโยคที่ยึดถือมา
ตลอดนับตั้งแต�ทํางานเร��มแรก

การป�องกันและควบคุมโรค NCDs  เร��มตั้งแต�ตั้งครรภ� เด็กแรกเกิด
ให�กินนมแม� ดังประโยคที่ว�า  “นมแม�ดีที่สุด” การดูแลโภชนาการ  
ในวัยอนุบาล และส�งเสร�มกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม ส�งเสร�ม 
เร�่องสนามเด็กเล�นตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-based 
Learning) ให�เกิดข�้นในสนามเด็กเล�นทั่วประเทศ สําหรับชั้นเร�ยน
ประถมศึกษาก็จัดให�มีชั่วโมงเล�นมากข�้น เกิดกิจกรรม 60 นาที 
(Active Play Active School) สําหรับวัยทํางานส�งเสร�มเร�่อง 
Happy Workplace  ส�งเสร�มการออกกําลังกายและมีโภชนาการ
ที่ดีของช�วงชีว�ตการทํางาน จนกระท่ังเป�นผู�สูงอายุที่มีคุณภาพ 
สขุภาพด ีมสีติรู�ตัว มีป�ญญารู�คดิ เป�นชวี�ตท่ีเต็มไปด�วยกระบวนการ
เร�ยนรู�อย�างต�อเนื่อง ตั้งแต�แรกเร��มจนถึงเชิงตะกอน 
  

https://www.econ.tu.ac.th/archive/detail/82

มีสุขภาพและ
ความเป�นอยู�ท่ีดี

แนวทางการทํางานท่ีจะชวยขับเคลือ่นประเทศไปสูเปาหมายการพฒันาท่ีย่ังยืน (SDGs) ภายใน ป พ.ศ. 2573
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พ.ศ. 2528
เร��มงานว��งจอมบงึมาราธอน  ณ  มหาว�ทยาลยั 
ราชภฏัหมู�บ�านจอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบรุ� ที่
ถูกจัดข�้นเป�นประจําในช�วงสัปดาห�ที่ 3  ของ
เดือนมกราคมในทุกป� โดยจัดว��งเร��มแรกใน
ระยะ 10 กิโลเมตร     

พ.ศ. 2545
เกิดการจดัต้ังชมรมว��งให�เป�นรปูธรรมข�น้ โดย
ใช�ว�ธีการรวบรวมชมรมว��งต�าง ๆ  ประมาณ 
100    ชมรมทั่วประเทศไทย  ร�วมกันพัฒนา
และก�อตั้ง 
“สมาพันธ�ชมรม เดินว��งเพ�่อสุขภาพไทย”    
ข�้นจากการสนับสนุนของ สสส.

พ.ศ. 2558
จอมบงึมาราธอนได�รบัอนญุาตจดัการแข�งขนั
ตามกติกาของสหพันธ�กร�ฑานานาชาติ 
(IAAF) และสหพันธ�กร�ฑาแห�งเอเชีย (AAA) 
ภายใต�การกํากับดแูลของสมาคมกีฬากร�ฑา
แห�งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ�

พ.ศ. 2560
 • พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ�าลูกเธอ เจ�าฟ�าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
  ราชสาร�ณีสิร�พชัร มหาวชัรราชธดิา ทรงมพีระมหากรุณาธคุิณเสดจ็เป�นการส�วนพระองค�  
  ทรงร�วมการแข�งขัน “สสส. จอมบึงมาราธอน 2017 ครั้งที่ 32” ณ มหาว�ทยาลัยราชภัฏ 
  หมู�บ�านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุร� และทรงพระมหากรุณาธิคุณเสด็จร�วมแข�งขันอีก
  หลายครั้ง
 • ตัวแทนจากมหาว�ทยาลัยราชภัฏหมู�บ�านจอมบึงเดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
  เร�่องการจัดงานว��ง พร�อมทั้งมีตัวแทนประเทศไทยได�ร�วมว��งระยะมาราธอนในงาน
  Tsukuba Marathon  ณ มหาว�ทยาลัย Tsukuba จ.อิบารากิ ประเทศญี่ปุ�น จากการ 
  ศึกษาดูงานครั้งนี้ได�เกิด “ว�ชามาราธอนศึกษา” ในสาขาพลศึกษา ม.ราชภัฏหมู�บ�าน 
  จอมบึง และคาดว�าจะมีหลักสูตรมาราธอนระยะสั้น เพ�่อฝ�กอบรมให�แก�นักกีฬา ผู�สนใจ  
  ประชาชนทั่วไป รวมถึงผู�จัดงานว��งอีกด�วย

พ.ศ. 2563
 • เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเร�ยนรู�กับ 2 มหาว�ทยาลัยต�างชาติ Tsukuba Marathon จาก 

University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ�น และ National Taiwan University of Sport
 • จัดทําคู�มือมาตรฐานการจัดงานว��ง “The Next Normal Of Road Race Manual” 

ให�ผู�จัดงานว��งได�นําสิ�งที่ต�องรู�และมาตรการที่ต�องทําไปใช�จัดกิจกรรมว��ง และสามารถ
ประยกุต�เข�ากับการว��งในว�ถใีหม� (New Normal) เพ�อ่เข�ากับสถานการณ�การเว�นระยะห�าง
ในช�วงโคว�ด-19 และ คู�มือการออกกําลังกายด�วยการว��ง “Back to Thailand Running 
Boom” 

 • กิจกรรมทางกายและฟ��นฟ�ระดับการมีกิจกรรมทางกายให�กลับคืนสู�ระดับปกติ เกิด
กิจกรรม Park Run Thailand ทีน่าํรูปแบบการจดัว��งมาจาก Park Run UK ประเทศ 
องักฤษ โดยชกัชวนกันมาว��งทีส่วนสาธารณะแถวบ�านในทกุ ๆ วันเสาร�กับระยะทาง 5 กม. 
ขณะนีม้จีาํนวน 226 พ�น้ที ่ มนีกัว��งในระบบ 13,559 คน ว��งมาแล�วทัง้หมด 2,991ครัง้         
และต�อยอดกับกิจกรรม Park Run anywhere ทีจ่ดัข�น้ทกุวันพ�ธ เวลา 17.00 น. - 21.00 น. 
ในระยะทาง 5 กม. โดยใช�ระบบจับระยะทางเข�ามาประยุกต�เพ��มเติม เพ�่อสร�างโอกาสให�     
นักว��งเพ��มมากข�้น และพร�อมที่จะขยายผลสู�ทุกพ�้นที่ต�อไป

พ.ศ. 2559
ประเทศไทยเป�นเจ�าภาพจดังานประชมุนานาชาติว�าด�วยการส�งเสร�มกิจกรรมทางกายและสขุภาพ 
(International Society for Physical Activity and health: ISPAH)  ซึ่งเป�นการจัดประชุมครั้ง
แรกในทว�ปเอเชยี นาํมาสู�ประกาศปฏญิญากรงุเทพว�าด�วยการมกิีจกรรมทางกาย ฉบบัแรกของ
โลกทีม่กีรอบแนวทางปฏบิตัเิพ�่อกิจกรรมทางกาย ส�งผลให�รัฐบาล หน�วยงานภาครฐัเหน็ความ
สําคัญ กระตุ�นให�เกิดกระแสการมีกิจกรรมทางกาย

พ.ศ. 2561
เกิดแผนยุทธศาสตร�ชาติส�งเสร�มกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573 มีเป�าหมายเพ�่อลด 
พฤติกรรมเนือยนิ�ง ครอบคลุมทุกช�วงวัยและทุกสถานที่

จ�ดกําเนิดจอมบึงมาราธอน งานว�่งชาวบานมาตรฐานสากล  

กิจกรรมและโครงการเพ�่อส�งเสร�มกิจกรรมทางกายมากมายที่ ดร.ณรงค�มีส�วนผลักดัน นําไปสู�แผนยุทธศาสตร�ชาติส�งเสร�มกิจกรรมทางกาย 
พ.ศ. 2561-2573  และจากจ�ดเร��มต�นจัดงานว��งจอมบึงมาราธอน ในป� พ.ศ. 2528 โดยมีนักว��งไม�ถึง 100 คน จนป�จจ�บันกลายเป�นกิจกรรมต�นแบบ
และตัวอย�างของการจัดงานว��งที่เป�นมาตรฐานในประเทศไทย จอมบึงมาราธอนถือเป�นหนึ่งในงานว��งระดับประเทศที่ได�รับการยอมรับว�าดีที่สุด และ
มีนักว��งเข�าร�วมกิจกรรมเพ�่อก�าวข�ามข�ดจํากัดตัวเองกว�า 15,000 คน ที่ผ�านการจับฉลาก (Lotto) เพ�่อเข�าร�วมงานว��ง 
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ขอความจาก ดร.ณรงค ถึงคนทํางาน NCDs รุนตอไป

ถ�ากล�าวถึงเร�อ่งโรค คนท่ัวไปจะนึกถึงระบบสาธารณสขุ ระบบทางการแพทย� เมือ่ป�วยกต็�องไปโรงพยาบาล  สิ�งเหล�านี ้ทาํให�ระบบสาธารณสขุประเทศไทย
ต�องแบกรบัมากเกินไป การเกิดข�น้ของ  สสส.  ก็เพ�อ่ให�สงัคมได�เหน็ความสาํคัญของการป�องกันมากกว�าการรกัษา เน�นการทาํงานเชงิรกุ  “สร�างนาํซ�อม” 
ตั้งแต�ครรภ�มารดา พัฒนารูปแบบการดูแล ให�ความรู�รณรงค�ต�าง ๆ  

หน�วยงานภาครัฐทุกหน�วยงานที่รับผิดชอบคุณภาพชีว�ตประชาชน  ควรดูแลประชาชนให�ทั่วถึง   ออกแบบระบบให�สอดคล�องกับบร�บทของชุมชนให� 
เข�มแขง็ และให�ประชาชนมทีีพ่�ง่ ครอูาจารย�ต�องมีคุณธรรม คอยเป�นเบ�าหลอมสอนให�เดก็มศีีลธรรม องค�กรของรัฐต�องมหีลักธรรมาภิบาลสงูในการใช�
อํานาจการปกครองที่เป�นธรรม การจะทําให�สุขภาพและคุณภาพชีว�ตของประชาชนดีและมีความยั่งยืนได�นั้น ต�องอาศัยแรงกระเพ�่อมจากการ
ทํางานของทุกภาคส�วนร�วมกัน 

POSTSCRIPT

25
60

25
59

25
54

ป� พ.ศ. 2560
>15 ลานคน

ป� พ.ศ. 2559
11.96 ลานคน

ป� พ.ศ. 2554
5.5 ลานคน

จํานวนผู�ออกกําลังกายด�วยการว��งในประเทศไทย
(สถาบันว�จัยประชากรและสังคม ม.มหิดล, พ.ศ. 2559 และเว็บไซต�ว��งไหนดี)

คนไทยกับการออกกําลังกาย 

37.9%
เล�นกีฬา

18.2%
ว��ง

11.5%
ป��นจักรยาน

4.4%
เต�นแอโรบิค/
ระบำพ�้นเมือง

6.1%
เคร�่องบร�หารร�างกาย/
ฟ�ตเนส

7.7%
ยืดกล�ามเนื้อ/โยคะ

21.8%
เดินเพ�่อสุขภาพ

ยืนแกว�งแขน
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งานศึกษาว�จัยเชิงนโยบายมีความสําคัญไมนอยไปกวา
การทํางานรณรงค แนวทางการทํางานของบุคลากรการแพทยใน

ระบบสาธารณสุขคือกรณีศึกษาสําคัญเพ�่อขับเคลื่อน
การพัฒนาปองกัน และควบคุมโรค NCDs อยางเปนระบบและยั่งยืน

FORWARD
THINKERS





ตําแหน�ง รองผู�อํานวยการกองโรคไม�ติดต�อ
 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ทพญ.ศิร �วรรณ พ�ทยรังสฤษฏ�

ชีว�ตในการทํางานว�จัยเร��มต�นตั้งแต�ป� พ.ศ. 2538 ดําเนินโครงการ
ว�จยัระบบบร�การทนัตสาธารณสุขระดบัตําบล ต�อมาได�รับมอบหมาย 
ให�เป�นผู�ประสานงานและบร�หารงานโครงการว�จยั   “การปฏิรูป ระบบ
บร�การสาธารณสุข” จังหวัดขอนแก�น 

สําหรับ  ทพญ. ศิร�วรรณ จ�ดเปลี่ยนที่สําคัญคือ การได�รับคัดเลือก  
ให�เป�นนักว�จัยรุ�นเยาว� (Research Fellow) โครงการเมธีว�จัย 
อาวุโส ด�านเศรษฐศาสตร�การคลังสาธารณสุข สถาบันว�จัยระบบ 
สาธารณสขุ และได�รับทนุการศึกษาระดบัปร�ญญาเอก ในโครงการ 
World Health Organization Long Term Fellowship ป� 
พ.ศ. 2543-2547 จากองค�การอนามยัโลก ไปช�วยปฏบิติัราชการ 
ท่ีสํานักงานใหญ�องค�การอนามัยโลก นครเจนีวา สว�ตเซอร�แลนด�
ในอีกสองป�ต�อมา

ภายหลงักลบัจากเจนวีา  เพ�อ่มาปฏบิติังานว�จยัทีส่าํนกังานพฒันา
นโยบายสขุภาพระหว�างประเทศ ทพญ.ศิร�วรรณ ได�รับการชกัชวน
จาก  ดร. สุปร�ดา อดุลยานนท� ให�มาสมัครคัดเลือกเป�นผู�อํานวย
การศูนย �ว � จัยและจัดการความรู � เพ �่ อการควบคุมยาสูบ 
(ศจย.) มหาว�ทยาลัยมหิดล นับเป�นจ�ดเปลี่ยนที่สําคัญในงานด�าน
ควบคุมยาสบู และทาํมาอย�างต�อเนือ่งตลอดระยะเวลา  9  ป� และดาํรง
ตําแหน�งผู�อํานวยการสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว�าง
ประเทศ กระทรวงสาธารณสุขอีก 2 ป� ก�อนที่จะมารับตําแหน�งรอง
ผู�อํานวยการกองโรคไม�ติดต�อ กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข
ในป�จจ�บัน

กล�าวได�ว�า ทพญ.ศิร�วรรณ หนึ่งในสตร�ไทยผู�ครํ่าหวอดในแวดวง 
การทํางานด�านบุหร�่ระดับประเทศและนานาชาติมายาวนานกว�า
ทศวรรษ ในฐานะนักว�ชาการที่มีความรู�ความสามารถทํางานกับ
เคร�อข�ายผลักดันงานทางด�านนโยบาย เพ�่อให�ประชาชนได�มีชุด
ความรู�และข�อมูลที่ถูกต�องเก่ียวกับอันตรายของผลิตภัณฑ�ยาสูบ  
เพ�อ่เป�าหมาย ทีส่าํคัญคือ ให�ผู�สบูนาํข�อมลูเหล�านัน้ไปสู�การตดัสนิใจ
ทีจ่ะเลกิบหุร�เ่พ�อ่สขุภาพทีด่ ีลดป�จจยัการเกิดโรค NCDs ร�ายแรง 
ทีม่สีาเหตหุลกัมาจากการพฤติกรรมการสูบบุหร�่

พ.ศ. 2533- 2539

หัวหน�างานทันตสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก�น

พ.ศ.  2540- 2541

ผู�ประสานงานและบร�หารงานโครงการว�จัย 

“การปฏิรูประบบบร�การสาธารณสุข” จังหวัดขอนแก�น

พ.ศ.  2541- 2543

นักว�จัยรุ�นเยาว� (Research Fellow) โครงการเมธีว�จัยอาวุโสด�าน

เศรษฐศาสตร�การคลังสาธารณสุข สถาบันว�จัยระบบสาธารณสุข

พ.ศ. 2549

Technical Officer, Health Metrics Network, 

World Health Organization Geneva, Switzerland 

พ.ศ. 2552- 2561

ผู�อํานวยการศูนย�ว�จัยและจัดการความรู�เพ�่อการควบคุมยาสูบ 

ม.มหิดล (ศจย.)

พ.ศ. 2558 - 2560

ผู�อํานวยการสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว�างประเทศ 

กระทรวงสาธารณสุข   

เส�นทางการทํางานด�านการสร�างเสร�มสุขภาพ

SNAP SHOT
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REASONS

   รางวัลแหงความสําเร็จและภาคภูมิใจ  
 รางวัลทันตแพทย�คู �สัญญาเข �ารับราชการดีเด �น  

 จากคณะทันตแพทยศาสตร� และสมาคมศิษย�เก �า

 คณะทันตแพทยศาสตร�จ�ฬาลงกรณ� มหาว�ทยาลัย 

 ทุนการศึกษาระดับปร�ญญาเอกจาก

 WHO Long Term Fellowship ป� พ.ศ. 2543-2547 

 โล�ประกาศเกียรติคุณ ผู �ทํางานด�านควบคุมการบร�โภค 

 ยาสูบดีเด �น เนื่องในวันงดสูบบุหร �่ โลก พ.ศ.2555
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การปรับภาษียาเสน 

ทพญ.ศิร�วรรณย้ําว�า การมขี�อมลูทางว�ชาการเตร�ยมพร�อมไว�รอหน�าต�าง
แห�งโอกาสทางนโยบายเป�นเร�อ่งทีจ่าํเป�นพ�น้ฐานของระบบสขุภาพ  เพราะ
แม�ว�าจะต�องใช�ระยะเวลานานกว�าจะเห็นผล แต�คุ�มค�าในการทํางาน  
ยกตัวอย�างเช�น เร�่องการปรับภาษียาเส�น

ข�อมลูประเทศไทยบ�งชีว้�า  ในอดตีประชากรในพ�น้ท่ีชนบทสบูบุหร�ม่ากกว�า
ประชากรเมือง และคนต�างจังหวัดส�วนใหญ�บร�โภคยาเส�นเป�นบุหร�่  
มวนเอง แต�ป�จจ�บันเร��มมีเยาวชนอายุ 15-18 ป� ในพ�้นที่ชนบทนิยมสูบ
บหุร�ม่วนเองเพ��มมากข�น้ รวมทัง้อตุสาหกรรมยาเส�นก็มีการขยายตัว 
ดร.ศิร�วรรณ จ�งใช�ข�อมลูเหล�านีใ้นการขบัเคลือ่นการจดัเก็บภาษยีาเส�น 
ตั้งแต�ป� พ.ศ. 2555 นํามาสู�การปรับภาษียาเส�นในเวลาต�อมา

อาสาสมัครสาธารณสุข ลด ละ เลิก บุหร�่
งานศึกษาว�จยัการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมการสูบบหุร�โ่ดยอาสาสมคัร
สาธารณสุข (อสม.) ใน 5 จังหวัดคือ พ�ษณุโลก ฉะเชิงเทรา ปราจ�นบุร� 
ร�อยเอด็ และยะลา ช�วงป� พ.ศ. 2555 คือชดุข�อมลูสําคญั ท่ี ดร.ศิร�วรรณ
ตัดสินใจนําเสนอให� อสม.ที่สูบบุหร�่คือกลุ�มเป�าหมายนําร�องโครงการ 
3  ล�าน 3 ป� เลกิบหุร�ท่ัว่ไทย เทดิไท�องค�ราชนั เพราะอสม. คือกําลงัสาํคัญ
ของระบบสาธารณสุขและ NCDs  เป�นผู�นาํการเผยแพร�ความรู�  ค�านยิม
และพฤติกรรมการดแูลสุขภาพ นาํไปสู�การเพ�อ่ปรบัเปลีย่นพฤติกรรม
เพ�่อ ลด ละ เลิก บุหร�่ ในระดับชุมชน วางรากฐานการให�ความรู�ถึง
อันตรายจากบุหร�่ที่เข�าถึงชุมชนอย�างมีประสิทธิภาพ

ขอมูลว�ชาการขับเคลื่อนนโยบายปองกันและควบคุม NCDs

ทพญ.ศิร�วรรณ ตระหนกัดวี�า  การขบัเคลือ่นนโยบายทีส่าํคัญ   เพ�อ่ป�องกัน
และควบคุมโรค NCDs นอกจากจะต�องมีการเสนอข�อมูลหลักฐานทาง
ว�ชาการและข�อเสนอแนะที่ชัดเจน มีนํ้าหนักเพ�ยงพอ เพ�่อขับเคลื่อน
กระบวนการนโยบาย และสื่อสารไปถึงผู�ปฏิบัติ ก็มีความสําคัญมาก 
เมือ่เข�ามาทาํงานในกองโรคไม�ติดต�อ กรมควบคมุโรค  ทพญ.ศิร�วรรณ
คือผู�อยู�เบื้องหลัง การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร�การป�องกัน
และควบคุมโรคไม�ติดต�อ ป� พ.ศ. 2560-2565 นํามาสู�โครงการความ
ร�วมมือ ระหว�างองค�การอนามัยโลกกับรัฐบาลไทยด�านโรค NCDs 
ผ�านชุดนโยบาย Together Fight NCDs เร�งรัดการดําเนินงาน 
ขับเคลื่อน 4 วัตถุประสงค�สู�ภาคปฏิบัติ คือ 
1) การลดการบร�โภคนํ้าตาลและโซเดียม
2) ประชาชนรู�ตัวเลขบ�งชี้สุขภาพ เพ�่อตระหนักรู�ความเสี่ยงโรค

3) ลดจํานวนผู�ป�วยโรคเบาหวานความดัน
4) ผู�ป�วยโรคเบาหวานความดันสามารควบคุมโรคและดูแล
 ตัวเองได�ดีภายหลังเข�ารับการรักษาแล�ว 

สรางความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ  ขับเคลือ่นนโยบายควบคมุ
ยาสูบ

ประเทศไทย ได�รับการยอมรับจากนานาประเทศ ในฐานะผู�นาํด�าน
มาตรการควบคมุยาสบู ทัง้มาตรการห�ามสบูบหุร�ใ่นร�านอาหารและ
สถานบันเทิง จากการประเมินผลการดําเนินงาน ตามกรอบ
อนุสัญญาว�าด�วยการควบคุมยาสูบ (World Health Organiza
tion Framework Convention on Tobacco Control: FCTC) 
ทีป่ระเทศไทยได�ลงนามร�วมเป�นภาคีสมาชกิไว�  นาํมาสู�ความร�วมมือ
กับภาคส�วนต�าง ๆ  เพ�่อขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการควบคุม
ยาสบูได�  เช�นการห�ามนาํเข�าและจาํหน�ายบหุร�่ไฟฟ�ากํากับดแูลโดย
กระทรวงพาณิชย� และล�าสุด การห�ามสูบบุหร�่บร�เวณชายหาด
กํากับดูแลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อมที่
สามารถลดป�ญหาเศษก�นกรองบุหร�บ่นชายหาดและอันตรายต�อ
ระบบนเิวศน�ทางทะเล มาตรการดงักล�าว ได�รับความชืน่ชมอย�าง
มากจากกลุ�มอนรัุกษ�สิ�งแวดล�อมและนกัท�องเทีย่วทีต่�องการอากาศ
สะอาดบร�สุทธิ์จากชายทะเล

ในฐานะนักว�ชาการ ทพญ.ศิร�วรรณมองว�า ความท�าทายในการควบคุม
ผลติภณัฑ� ยาสูบของยังคงมีอยู�ทั้งในเร�่องต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ 

• การลักลอบนําเข�าบหุร�ผิ่ดกฎหมายผ�านพรมแดนทางบกและเขตปลอดภาษี 
 รฐับาลควรร�บพ�จารณาข�อเสนอแนะในพ�ธสีารเร�อ่งการลกัลอบค�าผลติภัณฑ�

ยาสูบผิดกฎหมาย 
• การค�าบุหร�่และผลิตภัณฑ�บุหร�่อิเล็กทรอนิกส�ผ�านช�องทางออนไลน�
 พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ�ยาสูบ พ.ศ. 2560 ไม�อนุญาตให�ขายเด็ดขาด  

จ�งมกีารลักลอบขายกันเป�นจาํนวนมากผ�านช�องทางออนไลน�   จ�งต�องอาศัย
ความร�วมมือจากทุกภาคส�วนที่เก่ียวข�อง เพ�่อบังคับใช�กฏหมายอย�างมี
ประสิทธิภาพ กับผลิตภัณฑ�ยาสูบรูปแบบใหม�พร�อมกลยุทธการตลาดที่
ต�องการให�เด็กและเยาวชนเสพติดนิโคติน 

• ความไม�เท�าเทียมของการจัดเก็บภาษีบุหร�่ท�องถิ�น
 หนึ่งในป�จจัยสําคัญทําให�เกิดการเลี่ยงภาษีท�องถิ�น เหตุผลหลักเพราะ

กรุงเทพมหานครยังไม�ออกข�อบัญญัติตาม พ.ร.บ.องค�การบร�หาร          
ส�วนจงัหวัด พ.ศ. 2546 ส�งผลให�รัฐสูญเสียรายได�จากการจดัเก็บภาษบีหุร�่
มากถึง 1.86 บาท/ซอง คิดเป�นเง�นที่สูญไปป�ละประมาณ 600 ล�านบาท 
บร�ษทับหุร�ยั่งอาศัยช�องโหว�ของกฏหมายเลีย่งภาษที�องถิ�นนาํบหุร�น่าํเข�าจาก
ต�างประเทศมาไว�ในพ�้นที่กรุงเทพฯ ก�อนกระจายสินค�าไปยังต�างจังหวัด 
รัฐขาดรายได�ส�วนนี้ไปอีกป�ละประมาณ180 ล�านบาท
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ทพญ.ศิร�วรรณให�ความเห็นว�า นักว�ชาการยังคงต�องทํางานศึกษาว�จัยเชิง
นโยบายต�อไป เพ�่อขับเคลื่อนให�ประเทศไทยก�าวสู�เป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ขององค�การสหประชาชาติ เน�นการสร�างหลักประกันให�คนมสุีขภาพดแีละส�งเสร�ม
สวัสดิภาพด�านสุขภาพสําหรับทุกคนในทุกวัย ลดการตายก�อนวัยอันควรจาก
โรค NCDs ให�ลดลงหนึง่ในสาม ผ�านทางการป�องกันและการรกัษาโรค และสนับสนุน
การสร�างเสร�มสุขภาพจ�ตทีด่ ี รวมถึงความเป�นอยู�ท่ีดภีายในป� พ.ศ. 2573 นบัเป�น
ภารกิจที่ต�องอาศัยความร�วมมือจากทุกส�วนในสังคม ท้ังภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคมเพ�่อบรรลุเป�าหมายท�ามกลางบร�บททางสังคมที่เปลี่ยนไป
 
การทํางานของคณะทํางานร�วมระหว�างหน�วยงานสหประชาชาติว�าด�วยเร�่อง     
การป�องกันและควบคุมโรคไม�ติดต�อ (UN Agency Taskforce on NCDs) 
เมื่อ ป� พ.ศ. 2561 ทําให�เกิดข�อเสนอแนะให�จัดตั้งคณะทํางานที่มาจากหน�วยงาน
สหประชาชาติ ทัง้ 10  หน�วยงาน และผู�แทนจากกระทรวงและหน�วยงานในประเทศไทย
อีก 10 หน�วยงานดําเนินงาน 2 ป� สามารถสร�างการรับรู�ข�ามหน�วยงานระดับ
กระทรวง  ในประเดน็โรค NCDs เพ�อ่ช�วยให�บรรลุเป�าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยืนร�วมกัน

ความร�วมมอืจากภาคเอกชน และเจ�าของผลิตภัณฑ�มคีวามจาํเป�น เพ�อ่หาจ�ดกลาง
ระหว�างสุขภาพกับยอดขายทางธุรกิจ เพ�่อให�คนไทยมีสุขภาพดี ในขณะเดียวกัน
เศรษฐกิจสามารถเจร�ญเติบโตและเดินไปข�างหน�าได� การสร�างความตระหนักรู�  
เป�นอีกงานที่ต�องทําควบคู�กันไป เพ�่อให�ผู�บร�โภคมีความสามารถในการคิด 
ว�เคราะห� แยกแยะข�อมลูข�าวสารมากมายในโลกออนไลน� เพ�อ่นาํไปปฏิบติัใช� นาํไปสู�
การลดพฤติกรรมที่ก�อให�เกิดโรค NCDs จากป�จจัยเสี่ยงทั้งบุหร�่ เคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล� การขาดการออกกําลังกาย และการกินอาหารเค็ม มัน หวานจัด

การคาบุหร�่และบุหร�่ไฟฟา
ชองโหวกฎหมายและความ
ทาทาย ที่รัฐไทยตองเผชิญ 

 
 รายได�ที่รัฐต�องสูญเสียต�อป�จากความ 
 ไม�เท�าเทียมของการจัดเก็บภาษีบุหร�่
 
 รายได�ที่รัฐต�องสูญเสีย จากการ
 หลีกเลี่ยงภาษีท�องถิ�นโดยบร�ษัทบุหร�่ 
 เลอืกนาํเข�าสนิค�ามาไว�ในพ�น้ทีก่รงุเทพฯ 

600
ล�านบาท

180
ล�านบาท
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ในฐานะนักว�ชาการ ทพญ.ศิร�วรรณมองว�า ความท�าทายในการควบคุม
ผลติภณัฑ� ยาสูบของยังคงมีอยู�ทั้งในเร�่องต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ 

• การลักลอบนําเข�าบหุร�ผิ่ดกฎหมายผ�านพรมแดนทางบกและเขตปลอดภาษี 
 รฐับาลควรร�บพ�จารณาข�อเสนอแนะในพ�ธสีารเร�อ่งการลกัลอบค�าผลติภัณฑ�

ยาสูบผิดกฎหมาย 
• การค�าบุหร�่และผลิตภัณฑ�บุหร�่อิเล็กทรอนิกส�ผ�านช�องทางออนไลน�
 พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ�ยาสูบ พ.ศ. 2560 ไม�อนุญาตให�ขายเด็ดขาด  

จ�งมกีารลักลอบขายกันเป�นจาํนวนมากผ�านช�องทางออนไลน�   จ�งต�องอาศัย
ความร�วมมือจากทุกภาคส�วนที่เก่ียวข�อง เพ�่อบังคับใช�กฏหมายอย�างมี
ประสิทธิภาพ กับผลิตภัณฑ�ยาสูบรูปแบบใหม�พร�อมกลยุทธการตลาดที่
ต�องการให�เด็กและเยาวชนเสพติดนิโคติน 

• ความไม�เท�าเทียมของการจัดเก็บภาษีบุหร�่ท�องถิ�น
 หนึ่งในป�จจัยสําคัญทําให�เกิดการเลี่ยงภาษีท�องถิ�น เหตุผลหลักเพราะ

กรุงเทพมหานครยังไม�ออกข�อบัญญัติตาม พ.ร.บ.องค�การบร�หาร          
ส�วนจงัหวัด พ.ศ. 2546 ส�งผลให�รัฐสูญเสียรายได�จากการจดัเก็บภาษีบหุร�่
มากถึง 1.86 บาท/ซอง คิดเป�นเง�นที่สูญไปป�ละประมาณ 600 ล�านบาท 
บร�ษทับหุร�ยั่งอาศัยช�องโหว�ของกฏหมายเล่ียงภาษที�องถิ�นนาํบหุร�น่าํเข�าจาก
ต�างประเทศมาไว�ในพ�้นที่กรุงเทพฯ ก�อนกระจายสินค�าไปยังต�างจังหวัด 
รัฐขาดรายได�ส�วนนี้ไปอีกป�ละประมาณ180 ล�านบาท
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     การขับเคลื่อนนโยบายท่ี
สาํคัญ ในการควบคุมยาสบู  จาํเปน
ตองมกีารเสนอขอมูล หลกัฐานทาง
ว�ชาการ และขอเสนอแนะ ที่ชัดเจน
มีน้ําหนักเพ�ยงพอท่ีจะใหหนวยงาน
ภาครฐัใชเปนขอมูลในการตดัสนิใจ
ไดอยางถูกตอง นั่นเปนเหตุผลวา
ทําไมการทํางานว�ชาการจึงเปน
พลังอันสําคัญในการปองกันและ
ควบคุมโรค NCDs  แมวาจะตอง
ใชระยะเวลานานกวาจะเห็นผล 
แตเชื่อวาคุมคาการทํางาน

ทพญ.ศิร�วรรณให�ความเห็นว�า นักว�ชาการยังคงต�องทํางานศึกษาว�จัยเชิง
นโยบายต�อไป เพ�่อขับเคลื่อนให�ประเทศไทยก�าวสู�เป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ขององค�การสหประชาชาติ เน�นการสร�างหลักประกันให�คนมสีขุภาพดแีละส�งเสร�ม
สวัสดิภาพด�านสุขภาพสําหรับทุกคนในทุกวัย ลดการตายก�อนวัยอันควรจาก
โรค NCDs ให�ลดลงหน่ึงในสาม ผ�านทางการป�องกันและการรักษาโรค และสนับสนุน
การสร�างเสร�มสขุภาพจ�ตทีด่ ี รวมถึงความเป�นอยู�ทีด่ภีายในป� พ.ศ. 2573 นบัเป�น
ภารกิจที่ต�องอาศัยความร�วมมือจากทุกส�วนในสังคม ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคมเพ�่อบรรลุเป�าหมายท�ามกลางบร�บททางสังคมที่เปลี่ยนไป
 
การทํางานของคณะทํางานร�วมระหว�างหน�วยงานสหประชาชาติว�าด�วยเร�่อง     
การป�องกันและควบคุมโรคไม�ติดต�อ (UN Agency Taskforce on NCDs) 
เมื่อ ป� พ.ศ. 2561 ทําให�เกิดข�อเสนอแนะให�จัดตั้งคณะทํางานที่มาจากหน�วยงาน
สหประชาชาติ ทัง้ 10  หน�วยงาน และผู�แทนจากกระทรวงและหน�วยงานในประเทศไทย
อีก 10 หน�วยงานดําเนินงาน 2 ป� สามารถสร�างการรับรู�ข�ามหน�วยงานระดับ
กระทรวง  ในประเดน็โรค NCDs เพ�อ่ช�วยให�บรรลเุป�าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยืนร�วมกัน

ความร�วมมอืจากภาคเอกชน และเจ�าของผลิตภัณฑ�มคีวามจาํเป�น เพ�อ่หาจ�ดกลาง
ระหว�างสุขภาพกับยอดขายทางธุรกิจ เพ�่อให�คนไทยมีสุขภาพดี ในขณะเดียวกัน
เศรษฐกิจสามารถเจร�ญเติบโตและเดินไปข�างหน�าได� การสร�างความตระหนักรู�  
เป�นอีกงานที่ต�องทําควบคู�กันไป เพ�่อให�ผู�บร�โภคมีความสามารถในการคิด 
ว�เคราะห� แยกแยะข�อมลูข�าวสารมากมายในโลกออนไลน� เพ�อ่นาํไปปฏิบติัใช� นาํไปสู�
การลดพฤติกรรมที่ก�อให�เกิดโรค NCDs จากป�จจัยเสี่ยงทั้งบุหร�่ เคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล� การขาดการออกกําลังกาย และการกินอาหารเค็ม มัน หวานจัด

รูปจากอินเตอรเน็ต

แหล�งที่มา: สสส. (พ.ศ.2564)

เลิกบุหร�่ได�ด�วยว�ถีธรรมชาติ

หญ�าดอกขาว
ช�วยให�ลดการอยากบุหร�่ได�ถึง 60%

นํ้ามะขามป�อม 10 กรัม
มีว�ตามิน 600 - 1,000 มิลลิกรัม

ช�วยให�ไม�อยากบุหร�่

การนวดกดจ�ดสะท�อนเท�า
กระตุ�นสมองหลั่งสารเคมีทําให�รสชาติบุหร�่ผิดปกติ
ทําให� ไม�อยากสูบบุหร�่
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ขอความจาก ทพญ. ศิร�วรรณ ถึงคนทํางาน NCDs รุน
ตอไป

การทํางานด�านสุขภาพเป�นเหมือนการส�งผ�านรุ�นต�อรุ�น 
เพ�่อรู�เท�าทันการเกิดผลิตภัณฑ�ยาสูบใหม� ๆ ที่มีมูลค�า 
การตลาดสงูมาก และมกีารปรับเปลีย่นรูปแบบผลติภณัฑ�  
ให�สอดคล�องกับไลฟ�สไตล�ของคนรุ�นใหม�อย�างต�อเนื่อง 
แต�สิ�งหนึ่งที่ทุกคนจะต�องตระหนัก และเร�ยนรู�คือ การรู�
เท�าทันเพ�่อให�ปลอดภัยจากบุหร�่

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป�นเร�่องยากและท�าทาย 
ต�องอาศัยความทุ�มเท ทํางานอย�างยาวนานและอดทน
จนกว�าจะเห็นผลเป�นที่ประจักษ� และเป�นที่ยอมรับในสังคม 
สาํหรับคนรุ�นใหม�ทีจ่ะเข�ามาทาํงานด�านนีว้�า ต�องมคีวามรู� 
และความเข�าใจด�านว�ชาการ ชีน้าํทศิทางในการทาํงาน และ
สามารถแก�ไขป�ญหาได� หมัน่ค�นคว�า และเร�ยนรู� ยอมรบั เร�ยน
รู�จากความผิดพลาด และค�อย ๆ ปรับไปในทิศทางที่
ถูกต�อง

ในฐานะนักว�ชาการ ทพญ.ศิร�วรรณมองว�า ความท�าทายในการควบคุม
ผลติภณัฑ� ยาสูบของยังคงมีอยู�ทั้งในเร�่องต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ 

• การลักลอบนําเข�าบหุร�ผิ่ดกฎหมายผ�านพรมแดนทางบกและเขตปลอดภาษี 
 รฐับาลควรร�บพ�จารณาข�อเสนอแนะในพ�ธสีารเร�อ่งการลกัลอบค�าผลติภัณฑ�

ยาสูบผิดกฎหมาย 
• การค�าบุหร�่และผลิตภัณฑ�บุหร�่อิเล็กทรอนิกส�ผ�านช�องทางออนไลน�
 พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ�ยาสูบ พ.ศ. 2560 ไม�อนุญาตให�ขายเด็ดขาด  

จ�งมกีารลักลอบขายกันเป�นจาํนวนมากผ�านช�องทางออนไลน�   จ�งต�องอาศัย
ความร�วมมือจากทุกภาคส�วนที่เก่ียวข�อง เพ�่อบังคับใช�กฏหมายอย�างมี
ประสิทธิภาพ กับผลิตภัณฑ�ยาสูบรูปแบบใหม�พร�อมกลยุทธการตลาดที่
ต�องการให�เด็กและเยาวชนเสพติดนิโคติน 

• ความไม�เท�าเทียมของการจัดเก็บภาษีบุหร�่ท�องถิ�น
 หนึ่งในป�จจัยสําคัญทําให�เกิดการเลี่ยงภาษีท�องถิ�น เหตุผลหลักเพราะ

กรุงเทพมหานครยังไม�ออกข�อบัญญัติตาม พ.ร.บ.องค�การบร�หาร          
ส�วนจงัหวัด พ.ศ. 2546 ส�งผลให�รัฐสูญเสียรายได�จากการจดัเก็บภาษบีหุร�่
มากถึง 1.86 บาท/ซอง คิดเป�นเง�นที่สูญไปป�ละประมาณ 600 ล�านบาท 
บร�ษทับหุร�ยั่งอาศัยช�องโหว�ของกฏหมายเลีย่งภาษที�องถิ�นนาํบหุร�น่าํเข�าจาก
ต�างประเทศมาไว�ในพ�้นที่กรุงเทพฯ ก�อนกระจายสินค�าไปยังต�างจังหวัด 
รัฐขาดรายได�ส�วนนี้ไปอีกป�ละประมาณ180 ล�านบาท

ทพญ.ศิร�วรรณให�ความเห็นว�า นักว�ชาการยังคงต�องทํางานศึกษาว�จัยเชิง
นโยบายต�อไป เพ�่อขับเคลื่อนให�ประเทศไทยก�าวสู�เป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ขององค�การสหประชาชาติ เน�นการสร�างหลักประกันให�คนมสุีขภาพดแีละส�งเสร�ม
สวัสดิภาพด�านสุขภาพสําหรับทุกคนในทุกวัย ลดการตายก�อนวัยอันควรจาก
โรค NCDs ให�ลดลงหนึง่ในสาม ผ�านทางการป�องกันและการรกัษาโรค และสนับสนุน
การสร�างเสร�มสุขภาพจ�ตทีด่ ี รวมถึงความเป�นอยู�ท่ีดภีายในป� พ.ศ. 2573 นบัเป�น
ภารกิจที่ต�องอาศัยความร�วมมือจากทุกส�วนในสังคม ท้ังภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคมเพ�่อบรรลุเป�าหมายท�ามกลางบร�บททางสังคมที่เปลี่ยนไป
 
การทํางานของคณะทํางานร�วมระหว�างหน�วยงานสหประชาชาติว�าด�วยเร�่อง     
การป�องกันและควบคุมโรคไม�ติดต�อ (UN Agency Taskforce on NCDs) 
เมื่อ ป� พ.ศ. 2561 ทําให�เกิดข�อเสนอแนะให�จัดตั้งคณะทํางานที่มาจากหน�วยงาน
สหประชาชาติ ทัง้ 10  หน�วยงาน และผู�แทนจากกระทรวงและหน�วยงานในประเทศไทย
อีก 10 หน�วยงานดําเนินงาน 2 ป� สามารถสร�างการรับรู�ข�ามหน�วยงานระดับ
กระทรวง  ในประเดน็โรค NCDs เพ�อ่ช�วยให�บรรลุเป�าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยืนร�วมกัน

ความร�วมมอืจากภาคเอกชน และเจ�าของผลิตภัณฑ�มคีวามจาํเป�น เพ�อ่หาจ�ดกลาง
ระหว�างสุขภาพกับยอดขายทางธุรกิจ เพ�่อให�คนไทยมีสุขภาพดี ในขณะเดียวกัน
เศรษฐกิจสามารถเจร�ญเติบโตและเดินไปข�างหน�าได� การสร�างความตระหนักรู�  
เป�นอีกงานที่ต�องทําควบคู�กันไป เพ�่อให�ผู�บร�โภคมีความสามารถในการคิด 
ว�เคราะห� แยกแยะข�อมลูข�าวสารมากมายในโลกออนไลน� เพ�อ่นาํไปปฏิบติัใช� นาํไปสู�
การลดพฤติกรรมที่ก�อให�เกิดโรค NCDs จากป�จจัยเสี่ยงทั้งบุหร�่ เคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล� การขาดการออกกําลังกาย และการกินอาหารเค็ม มัน หวานจัด
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ในฐานะนักว�ชาการ ทพญ.ศิร�วรรณมองว�า ความท�าทายในการควบคุม
ผลติภณัฑ� ยาสูบของยังคงมีอยู�ทั้งในเร�่องต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ 

• การลักลอบนําเข�าบหุร�ผิ่ดกฎหมายผ�านพรมแดนทางบกและเขตปลอดภาษี 
 รฐับาลควรร�บพ�จารณาข�อเสนอแนะในพ�ธสีารเร�อ่งการลกัลอบค�าผลติภัณฑ�

ยาสูบผิดกฎหมาย 
• การค�าบุหร�่และผลิตภัณฑ�บุหร�่อิเล็กทรอนิกส�ผ�านช�องทางออนไลน�
 พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ�ยาสูบ พ.ศ. 2560 ไม�อนุญาตให�ขายเด็ดขาด  

จ�งมกีารลักลอบขายกันเป�นจาํนวนมากผ�านช�องทางออนไลน�   จ�งต�องอาศัย
ความร�วมมือจากทุกภาคส�วนที่เก่ียวข�อง เพ�่อบังคับใช�กฏหมายอย�างมี
ประสิทธิภาพ กับผลิตภัณฑ�ยาสูบรูปแบบใหม�พร�อมกลยุทธการตลาดที่
ต�องการให�เด็กและเยาวชนเสพติดนิโคติน 

• ความไม�เท�าเทียมของการจัดเก็บภาษีบุหร�่ท�องถิ�น
 หนึ่งในป�จจัยสําคัญทําให�เกิดการเลี่ยงภาษีท�องถิ�น เหตุผลหลักเพราะ

กรุงเทพมหานครยังไม�ออกข�อบัญญัติตาม พ.ร.บ.องค�การบร�หาร          
ส�วนจงัหวัด พ.ศ. 2546 ส�งผลให�รัฐสูญเสียรายได�จากการจดัเก็บภาษีบหุร�่
มากถึง 1.86 บาท/ซอง คิดเป�นเง�นที่สูญไปป�ละประมาณ 600 ล�านบาท 
บร�ษทับหุร�ยั่งอาศัยช�องโหว�ของกฏหมายเล่ียงภาษที�องถิ�นนาํบหุร�น่าํเข�าจาก
ต�างประเทศมาไว�ในพ�้นที่กรุงเทพฯ ก�อนกระจายสินค�าไปยังต�างจังหวัด 
รัฐขาดรายได�ส�วนนี้ไปอีกป�ละประมาณ180 ล�านบาท

ทพญ.ศิร�วรรณให�ความเห็นว�า นักว�ชาการยังคงต�องทํางานศึกษาว�จัยเชิง
นโยบายต�อไป เพ�่อขับเคลื่อนให�ประเทศไทยก�าวสู�เป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ขององค�การสหประชาชาติ เน�นการสร�างหลักประกันให�คนมสีขุภาพดแีละส�งเสร�ม
สวัสดิภาพด�านสุขภาพสําหรับทุกคนในทุกวัย ลดการตายก�อนวัยอันควรจาก
โรค NCDs ให�ลดลงหน่ึงในสาม ผ�านทางการป�องกันและการรักษาโรค และสนับสนุน
การสร�างเสร�มสขุภาพจ�ตทีด่ ี รวมถึงความเป�นอยู�ทีด่ภีายในป� พ.ศ. 2573 นบัเป�น
ภารกิจที่ต�องอาศัยความร�วมมือจากทุกส�วนในสังคม ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคมเพ�่อบรรลุเป�าหมายท�ามกลางบร�บททางสังคมที่เปลี่ยนไป
 
การทํางานของคณะทํางานร�วมระหว�างหน�วยงานสหประชาชาติว�าด�วยเร�่อง     
การป�องกันและควบคุมโรคไม�ติดต�อ (UN Agency Taskforce on NCDs) 
เมื่อ ป� พ.ศ. 2561 ทําให�เกิดข�อเสนอแนะให�จัดตั้งคณะทํางานที่มาจากหน�วยงาน
สหประชาชาติ ทัง้ 10  หน�วยงาน และผู�แทนจากกระทรวงและหน�วยงานในประเทศไทย
อีก 10 หน�วยงานดําเนินงาน 2 ป� สามารถสร�างการรับรู�ข�ามหน�วยงานระดับ
กระทรวง  ในประเดน็โรค NCDs เพ�อ่ช�วยให�บรรลเุป�าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยืนร�วมกัน

ความร�วมมอืจากภาคเอกชน และเจ�าของผลิตภัณฑ�มคีวามจาํเป�น เพ�อ่หาจ�ดกลาง
ระหว�างสุขภาพกับยอดขายทางธุรกิจ เพ�่อให�คนไทยมีสุขภาพดี ในขณะเดียวกัน
เศรษฐกิจสามารถเจร�ญเติบโตและเดินไปข�างหน�าได� การสร�างความตระหนักรู�  
เป�นอีกงานที่ต�องทําควบคู�กันไป เพ�่อให�ผู�บร�โภคมีความสามารถในการคิด 
ว�เคราะห� แยกแยะข�อมลูข�าวสารมากมายในโลกออนไลน� เพ�อ่นาํไปปฏิบติัใช� นาํไปสู�
การลดพฤติกรรมที่ก�อให�เกิดโรค NCDs จากป�จจัยเสี่ยงทั้งบุหร�่ เคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล� การขาดการออกกําลังกาย และการกินอาหารเค็ม มัน หวานจัด
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ตําแหน�ง ผู�อํานวยการสํานักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ  
 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2542 แพทย�เฉพาะทางสาขาระบาดว�ทยา กองระบาดว�ทยา 
 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2541  อนุมัติบัตรด�านเวชกรรมป�องกัน
 ด�านเวชกรรมแขนงสาธารณสุขศาสตร�

พ.ศ. 2536  แพทยศาสตร�บัณฑิต คณะแพทยศาสตร� 
 โรงพยาบาลรามาธิบดี

นพ.พงศ�เทพ วงศ�วัชรไพบูลย�

              สุขภาพเปนเร�่องสําคัญเปน

เร�อ่งของทุกคน สขุภาพไมใชเร�อ่งของ

หมอท่ีจะใหยารกัษาพยาบาลแคเพ�ยง

เทาน้ัน แตทุกคนตองชวยกัน เพราะ

ทุกคนเปนเจ าของสุขภาพ การ        

ออกกําลงักาย  1  ชัว่โมง  ทานจะได

ชีว�ตยืนยาวข�้น 7 ชั่วโมง ดังนั้นการ

ลงทุนทุก  ๆ   1 ชั่วโมงมีประโยชน เรา

จะมีชีว �ตท่ีแข็งแรงและมีคุณภาพ    

มีกําลังทํางานตอบแทนสงัคมท่ีอยูได

อยางเตม็กําลงัความสามารถ

รองผู�อํานวยฝ�ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลน�าน      2555

ผู�ช�วยผู�อํานวยการ โรงพยาบาลน�าน      2553

ผู�อํานวยการโรงพยาบาลคลองหลวง ปทุมธานี      2548

ประธานชมรมแพทย�ชนบท      2547

ผู�อํานวยการโรงพยาบาลนาน�อย จังหวัดน�าน      2544

 ผู�อํานวยการโรงพยาบาลแม�จร�ม จังหวัดน�าน      2543

ผู�อํานวยการโรงพยาบาลทุ�งช�าง จังหวัดน�าน      2542

แพทย�ประจําบ�าน สาขาระบาดว�ทยา      2540

ผู�อํานวยการโรงพยาบาลบ�านหลวง จังหวัดน�าน     2536

เส�นทางการทํางาน

                     นายแพทย� 8 สํานักงานพัฒนาสุขภาพชุมชน 
 กระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการมูลนิธิแพทย�ชนบท     

 2551

SNAP SHOT

  รางวัลแหงภาคภูมิใจ 

  พ.ศ. 2563 ข �าราชการพลเร �อนดีเด �น จังหวัดน�าน

  พ.ศ. 2561  ประกาศเกียรติคุณเป�นศิษย�เก �า
    แพทย�ดี เด �นสาขาผู �อุทิศตนให�กับสังคม
    คณะแพทยศาสตร� โรงพยาบาลรามาธิบดี

  พ.ศ. 2552 รับรางวัล แพทย�นักระบาดว�ทยา
    ที่มีผลการศึกษาด�านระบาดว�ทยา
    ในเร �่องที่มีผลกระทบต�องานสาธารณสุข
    ในระดับดีเด �น จากกระทรวงสาธารณสุข

  พ.ศ. 2543 รางวัลผลงานว�ชาการดีเด �นของ
    กระทรวงสาธารณสุขจากงานว�ชาการ
    เร �่อง จากผลการศึกษาเร �่องระดับไอโอดีน
    ในป�สสาวะ

  พ.ศ. 2541 รางวัล JOHN SNOW AWARD จาก
    ศูนย�ควบคุมและป�องกันโรคสหรัฐ
    (Centers for Disease Control and
    Prevention) จากผลการสอบสวน
   โรคเร �่อง การสอบสวนโรคอาหาร
   เป �นพ�ษโบทูลิซึม (Botulism)
   จากโบทูลินัม ท็อกซิน (Botulinum Toxin)
   ในหน�อไม�อัดป� �บ จังหวัดน�าน
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นพ.พงศ�เทพเกิดและเติบโตในครอบครัวที่บิดาดื่มสุราและสูบบุหร�่ 

สดุท�าย บดิาเจบ็ป�วยด�วยโรคหวัใจ  เบาหวาน  เก�าท� และคอเลสเตอรอล

สูงตั้งแต�อายุ 45 ป� ผลกระทบของโรค NCDs ต�อหัวหน�าครอบครัว

และสมาชกิทกุคนคือ ประสบการณ�ตรงและเหตุผลหลกัทีทํ่าให�คุณหมอ 
ตัดสินใจทํางานด�านการส�งเสร�มป�องกันต้ังแต�คร้ังยังเป�นนักเร�ยน
แพทย�

นพ.พงศ�เทพเล�าว�า สมัยเป�นนักเร�ยนแพทย�อยู�คณะแพทยศาสตร� 
รามาธิบดี เคยไปว��งรณรงค�ต�านสูบบุหร�่ และทําป�ายรณรงค�ไม�สูบ
บหุร� ่ไปรณรงค�ว��งด�วยในป� พ.ศ. 2535  ท่ีมีการว��งต�านบุหร� ่ คุณหมอ

ได�รบัแรงบนัดาลใจจากศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาทกกิจ และ

นพ.หทัย ชิตานนท�  สองแม�ทัพด�านหน�าในการรณรงค�การต�อต�าน

บุหร�่ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก มาบรรยายให�กับชมรม

นกัเร�ยนแพทย�รามา เกี่ยวกับพ�ษภัยของบุหร�่ 

ต�อมาเมือ่จบการศึกษาและได�มาทํางานใช�ทุนในฐานะผู�อาํนวยการ

โรงพยาบาลทุ�งช�าง ซึ่งเป�นพ�้นที่ทุรกันดารร�มชายแดนไทย-ลาว   ได�

มีโอกาสพบกับ นพ.มงคล ณ สงขลา ซึ่งดํารงตําแหน�งรองปลัด

กระทรวงสาธารณสขุในช�วงนัน้  ท�านมาเย่ียมและให�กําลังใจบคุลากร

และให�ข�อคิดว�า การทาํงานสาธารณสขุเป�นการทาํงานเพ�อ่สาธารณะ 

ไม�ใช�แค�รกัษาโรค  แต�ต�องส�งเสร�มเร�อ่งการป�องกนัด�วย ในฐานะแพทย� 

เราควรจะส�งเสร�มสุขภาพ ควบคู�กับการรักษา และน่ีคือจ�ดหักเห  

ให�เลอืกมาทาํงานส�งเสร�มป�องกันโรคด�านระบาดว�ทยาอย�างเต็มตัว 
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จังหวัดน�าน เป�นต�นกําเนิดของแม�นํ้าสายสําคัญ คือ แม�นํ้าน�าน ที่ 

หล�อเลี้ยงคนน�านมานานหลายชั่วอายุคน ทั้งยังก�อเกิดประเพณี 
ทีเ่ก่ียวข�องกับสายนํา้มากมาย หนึง่ในประเพณีทีสํ่าคัญของจงัหวัด
น�าน คืองานประเพณีแข�งเร�อน�าน ซึง่กระทรวงมหาดไทยได�บนัทกึไว�
ในหนังสือ 75 เทศกาลงานประเพณีท่ัวไทย และยังเป�นต�นแบบ     
การแข�งเร�อปลอดเหล�า หวัใจหลกัของความสําเร็จคือ 

 • ผู�นําชุมชน (L=Leadership)

 • ความเป�นอัตลักษณ� (I=Identity)

 • กติกาชุมชน (R=Community Rules)

 • การมีส�วนร�วมของชุมชน (P=Participation)

มีหน�วยงานที่สนับสนุนการแข�งเร�อปลอดเหล�าอย�างเป�นระบบ และ
มสีถานโีทรทศัน�ไทยพ�บเีอสจดัการถ�ายทอดสดแข�งเร�อปลอดเหล�า
“ศกึเร�อยาวจ�าวสายน้ํา” ต�อเนือ่งทกุป� เพ�อ่รณรงค�ภายใต�แนวคิด
แข�งเร�อปลอดเหล�า วัฒนธรรมแห�งสายนํ้า เพ�่อรักษาคุณค�าทาง
วัฒนธรรมพร�อมไปกับปกป�องประเพณีแข�งเร�อในท�องถิ�น

REASONS

       ผมอยากเปนหมอที่สามารถสราง 
ความเปลี่ยนแปลงใหกับคนไขดีกวาตอง 
มานั่งรักษา ปญหาที่เกิดจากสุราไมไดมี
แคเร�่องการเจ็บปวย แตสงผลกระทบ
โดยตรงตอคณุภาพชีว�ตและ สภาพจติใจ
ของสมาชิกในครอบครัว สังคมและการ
ทํางาน

• เมืองนาน ชุมชนปลอดภัยระดับโลก 

ตลอดระยะเวลาร�วม 30 ป� ในการทาํงานฐานะแพทย� และการทาํงาน
ในพ�้นที่จังหวัดน�านมาอย�างยาวนานทําให�นพ.พงศ�เทพเข�าใจว�ธี
การทํางานเพ�อ่ปรับเปลีย่นพฤติกรรมในชมุชน จากผลการสาํรวจ
ร�วมกับ เคร�อข�ายองค�กรงดเหล�า พบว�า คนไทยนิยมดื่มเหล�า 
ในช�วงเวลางานประเพณี หร�องานเทศกาลต�าง ๆ เช�น ทอดกฐิน 
งานบวช งานศพ  งานประเพณีประจําป�ต�าง ๆ  ส�งผลให�เกิดการ
บาดเจ็บและเสียชีว�ตจากการเกิดอุบัติเหตุอยู�เสมอ
  
ท�ามกลางป�ญหาเหล�าน้ี นพ.พงศ�เทพตระหนกัว�า ชาวบ�านและชมุชน
ให�ความเชื่อใจและไว� ใจหมอ จ�งเร��มทํางานร�วมกันผู�นําท�องถิ�น  
แกนนําชุมชนและประชาชนในพ�้นที่ เพ�่อฟ� �นฟ�ว�ถีวัฒนธรรม
ประเพณีพ�น้บ�าน และช�วยกันสบืสานว�ถีชมุชนวัฒนธรรมประเพณี
ท�องถิ�นอย�างสร�างสรรค�และโดยไม�ให�มเีหล�า-เบยีร�เข�ามาเก่ียวข�อง 
ผล ทาํให�เมอืงน�านได�รบัการรับรองจากศูนย�รับรองชมุชนปลอดภยั
ระหว�างประเทศ (International Safe Community Certifying 
Centre-ISCCC) ประกาศให�เทศบาลเมอืงน�านให�เป�นชมุชนปลอดภยั 
ระดับโลกเมื่อป� พ.ศ. 2556 เป�นลําดับที่ 316 ของโลก ดําเนินงาน
บรรลุ 13 ตัวชี้วัดด�านความปลอดภัยเพ�่อลดป�จจัยเสี่ยงในมิติ
ต�าง ๆ ได�แก� การจราจรบ�านและการใช�เวลาว�าง เด็กและเยาวชน  
ผู �สูงอายุ งานการป�องกันความรุนแรง ลดการฆ�าตัวตาย    
การเตร�ยม ความพร�อมรับมือกับภัยพ�บัติ สถานที่สาธารณะ    
โรงพยาบาล การกีฬา นํ้า และโรงเร�ยน
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ออกกําลังกาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ�่อสุขภาวะที่ดี 

โรค  NCDs  สาเหตุหลกัหนึง่คอื การดืม่สรุา เป�นสาเหตุสาํคัญทาํให�อายุ 
ค�าเฉล่ียประชากรชายหญิงสัน้ลง ผู�ชายไทยมีอายุเฉล่ีย 73 ป� และผู�หญิง 
มอีายุเฉลีย่ 80 ป� สุราจะทําให�เกิดความเสีย่งต�ออบัุติเหตุ ภาวะตับแข็ง 
มะเร็งและการเสียชีว�ตก�อนวัยอันควร
 
อาหารการกินมีความเก่ียวข�องโดยตรงกับโรค NCDs ในทุกช�วงวัย 
ทาํให�เกิดภาวะเบาหวาน หวัใจ อมัพาต หากอยากอายุยืน สขุภาพแขง็แรง  
ไม�พ�การ ไม�เจบ็ป�วย มคุีณภาพชวี�ตท่ีด ีเพ�ยงแค�แพทย�ไม�สามารถทาํให�
ป�ญหาลดลงได� นั่นเป�นสาเหตุความสําคัญที่ทุกฝ�ายต�องร�วมมือกัน
ทํางานรณรงค�ลดภาระโรค NCDs 

ศัตรูและความท�าทายของการแก�ป�ญหาโรค NCDs คือใจเราเอง   
เราสามารถชนะศึกโรค เพราะเป�นศัตรภูายนอก แต�พฤติกรรมไม�อยาก 
ออกกําลังกาย  กินหวานมันเค็ม เป�นความสุขของชีว�ต ยาเสพติด สุรา 

บุหร�่ อยากได�ความสุขสําเร็จรูป การได�มาง�าย ๆ  หลงใหล คลั่งไคล�และ 

เสพติดในทีส่ดุ หากบคุคลไม�สามารถชนะ ชมุชน สงัคมสามารถกําหนด 

กติกา สร�างมาตรฐานใหม� และชักชวนให�มีสุขภาพดีร�วมกัน ห�วงใยกัน 

ในชุมชน แบบสังคมไทย จะได�กลับมาดูแลสุขภาพตัวเองได� คนติดสุรา 

บางคนติดบรรยากาศ พอเพ�่อนดื่มน�อยลง ก็เลิกไปเอง การชักชวนให�

ออกกําลังกาย ไม�มีเวลามากินมาก สุขภาพดีข�้น จะได� ไม�เป�นภาระให�

สังคมเช�นกัน

แขงเร�อปลอดเหลา

การฟ��นฟ�ชุมชนและว�ถีวัฒนธรรมประเพณีพ�้นบ�าน 
ปลอดเหล�าบหุร� ่ โดยมผีู�นาํท�องถิ�น แกนนาํชมุชน รวมทัง้ 
ประชาชนในพ�้นที่เป�นเร�่องสําคัญ

หนึ่งในนั้นคือ ประเพณีการแข�งเร�อยาวที่จัดข�้นในหลาย
จงัหวัด เช�น พ�จ�ตร น�าน บุร�รัมย� ชมุพร  และชลบุร�  มผีู�แข�งขนั 
เร�อยาวมาจากในพ�้นที่ทั่วประเทศ เป�นเหตุทําให�เกิด
ป�ญหาต�าง ๆ  มากมาย ประเพณีถูกนําไป ผูกติดกับ 
เคร�่องดื่มแอลกอฮอล� จนกลายเป�นสัญลักษณ�ที่แยก 
จากกันไม�ออก บร�ษัทเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� ได�เข�ามา 
สนับสนุนงานประเพณีการแข�งเร �อยาว  เพ�่อสร�าง
ภาพลักษณ�ของสินค�า  มีการประชาสัมพันธ�กิจกรรม
สร�างสีสัน จัดโฆษณาสินค�าและจําหน�ายเคร�่องดื่ม

แอลกอฮอล�เต็มพ�้นที่สองฝ��งนํ้าเพ�่อผลทางการตลาด 

จังหวัดน�าน เป�นต�นกําเนิดของแม�นํ้าสายสําคัญ คือ แม�นํ้าน�าน ที่ 

หล�อเลี้ยงคนน�านมานานหลายชั่วอายุคน ทั้งยังก�อเกิดประเพณี 
ทีเ่ก่ียวข�องกับสายนํา้มากมาย หนึง่ในประเพณีทีสํ่าคัญของจงัหวัด
น�าน คืองานประเพณีแข�งเร�อน�าน ซึง่กระทรวงมหาดไทยได�บนัทกึไว�
ในหนังสือ 75 เทศกาลงานประเพณีทั่วไทย และยังเป�นต�นแบบ     
การแข�งเร�อปลอดเหล�า หวัใจหลกัของความสาํเร็จคือ 

 • ผู�นําชุมชน (L=Leadership)

 • ความเป�นอัตลักษณ� (I=Identity)

 • กติกาชุมชน (R=Community Rules)

 • การมีส�วนร�วมของชุมชน (P=Participation)

มีหน�วยงานที่สนับสนุนการแข�งเร�อปลอดเหล�าอย�างเป�นระบบ และ
มสีถานโีทรทศัน�ไทยพ�บเีอสจดัการถ�ายทอดสดแข�งเร�อปลอดเหล�า
“ศกึเร�อยาวจ�าวสายน้ํา” ต�อเน่ืองทุกป� เพ�อ่รณรงค�ภายใต�แนวคิด
แข�งเร�อปลอดเหล�า วัฒนธรรมแห�งสายนํ้า เพ�่อรักษาคุณค�าทาง
วัฒนธรรมพร�อมไปกับปกป�องประเพณีแข�งเร�อในท�องถิ�น

สัดส่วนอุบัติเหตุที่เก่ียวข้องกับการด่ืม
ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ ปี 2551-2565

อ้างอิง : ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข

พบว่า สัดส่วนของอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตรายที่เก่ียวข้องกับ
การด่ืมแอลกอฮอล์นั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
37.8% 36.4% 34.0% 35.0% 33.0% 34.5% 36.2% 32.3% 29.3% 30.3% 27.8% 28.1% 27.9% 27.6% 25.6%

26.0%35.5% 35.1% 32.5% 33.7% 34.4% 34.0% 32.8% 32.2% 28.3% 28.2% 26.9% 27.2% 12.2% 24.2%
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สงกรานต์

ร้อยละนักด่ืมในประชากรไทยที่มีอายุ 15 ปีข้ึนไป
และด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา (ภาพรวมและแยกเพศ) 

ปี พ.ศ. 2544-2564
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พบว่า สัดส่วนนักด่ืมภาพรวมลดลงโดยที่สัดส่วนผู้ด่ืมที่ลดลง
เห็นได้ชัดเจนในกลุ่มเพศชาย 

ในขณะที่สัดส่วนนักด่ืมเพศหญิงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย

อ้างอิง : สํานักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : เพจเร�่องเหล�ารอบโลก
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ขอความจากนพ.พงศเทพ ถึงคนทํางาน  NCDs 
รุนตอไป

สิ�งที่สําคัญที่สุดคือการสร�างคน การสร�างวัฒนธรรม
องค�กร การสร�างเป�าหมาย สร�างจร�ยธรรมอันดงีามเพ�อ่
คนไข� ตอนนี้เราได�พยายามสร�างทีมแพทย� ทุก ๆ  ป�เราจะ
ให�ความสําคัญกับการที่เราจะไปตามโรงเร�ยนต�าง ๆ  และ
บอกว�าใครควรเร�ยนแพทย� พยามสื่อสารเสมอว�า คนที่
ควรเร�ยนแพทย�คือคนทีม่คีวามสขุเมือ่เหน็คนอืน่มคีวาม
สุข ถ�าคุณมีสิ�งเหล�านั้น คุณจะทํางานได�อย�างมีความสุข 
คุณต�องมีจ�ตสาธารณะอยากทําเพ�่อผู�อื่น คุณต�อง
สามารถที่จะสื่อสารกับผู�ป�วยได� คุณต�องสามารถที่จะ
ควบคุมอารมณ�ได�ครับ แล�วคุณจะเหมาะสมกับการเป�น
แพทย�   ยกตัวอย�างเช�น ที่โรงพยาบาลน�าน เมื่อสอบเข�า
ได�ควรจะมีกระบวนการที่มาเร�ยนรู�วัฒนธรรมองค�กร
เป�นการเตร�ยมความพร�อมบคุลากรแพทย�รุ�นใหม�ให�มาก
ทีส่ดุเพ�อ่สร�างคนรุ�นใหม�ทีม่ใีจในการทีอ่ยากจะดแูลคนไข� 
อยากจะบร�การ และอยากทําสิ�งที่ดีเพ�่อสังคม

จังหวัดน�าน เป�นต�นกําเนิดของแม�นํ้าสายสําคัญ คือ แม�นํ้าน�าน ที่ 

หล�อเลี้ยงคนน�านมานานหลายชั่วอายุคน ทั้งยังก�อเกิดประเพณี 
ทีเ่ก่ียวข�องกับสายนํา้มากมาย หนึง่ในประเพณีทีสํ่าคัญของจงัหวัด
น�าน คืองานประเพณีแข�งเร�อน�าน ซึง่กระทรวงมหาดไทยได�บนัทกึไว�
ในหนังสือ 75 เทศกาลงานประเพณีท่ัวไทย และยังเป�นต�นแบบ     
การแข�งเร�อปลอดเหล�า หวัใจหลกัของความสําเร็จคือ 

 • ผู�นําชุมชน (L=Leadership)

 • ความเป�นอัตลักษณ� (I=Identity)

 • กติกาชุมชน (R=Community Rules)

 • การมีส�วนร�วมของชุมชน (P=Participation)

มีหน�วยงานที่สนับสนุนการแข�งเร�อปลอดเหล�าอย�างเป�นระบบ และ
มสีถานโีทรทศัน�ไทยพ�บเีอสจดัการถ�ายทอดสดแข�งเร�อปลอดเหล�า
“ศกึเร�อยาวจ�าวสายน้ํา” ต�อเนือ่งทกุป� เพ�อ่รณรงค�ภายใต�แนวคิด
แข�งเร�อปลอดเหล�า วัฒนธรรมแห�งสายนํ้า เพ�่อรักษาคุณค�าทาง
วัฒนธรรมพร�อมไปกับปกป�องประเพณีแข�งเร�อในท�องถิ�น
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จังหวัดน�าน เป�นต�นกําเนิดของแม�นํ้าสายสําคัญ คือ แม�นํ้าน�าน ที่ 

หล�อเลี้ยงคนน�านมานานหลายชั่วอายุคน ทั้งยังก�อเกิดประเพณี 
ทีเ่ก่ียวข�องกับสายนํา้มากมาย หนึง่ในประเพณีทีสํ่าคัญของจงัหวัด
น�าน คืองานประเพณีแข�งเร�อน�าน ซึง่กระทรวงมหาดไทยได�บนัทกึไว�
ในหนังสือ 75 เทศกาลงานประเพณีทั่วไทย และยังเป�นต�นแบบ     
การแข�งเร�อปลอดเหล�า หวัใจหลกัของความสาํเร็จคือ 

 • ผู�นําชุมชน (L=Leadership)

 • ความเป�นอัตลักษณ� (I=Identity)

 • กติกาชุมชน (R=Community Rules)

 • การมีส�วนร�วมของชุมชน (P=Participation)

มีหน�วยงานที่สนับสนุนการแข�งเร�อปลอดเหล�าอย�างเป�นระบบ และ
มสีถานโีทรทศัน�ไทยพ�บเีอสจดัการถ�ายทอดสดแข�งเร�อปลอดเหล�า
“ศกึเร�อยาวจ�าวสายน้ํา” ต�อเน่ืองทุกป� เพ�อ่รณรงค�ภายใต�แนวคิด
แข�งเร�อปลอดเหล�า วัฒนธรรมแห�งสายนํ้า เพ�่อรักษาคุณค�าทาง
วัฒนธรรมพร�อมไปกับปกป�องประเพณีแข�งเร�อในท�องถิ�น

131

FO
R

W
A

R
D

 T
H

IN
K

ER
S





ตําแหน�ง Coordinator (Integrated Health Services) Department of UHC/Health Systems
 World Health Organization (WHO) | Regional Office for South-East Asia (SEARO)

เส�นทางทํางานคุ�มครองผู�บร�โภค
พ.ศ. 2539 ผู�อํานวยการโรงพยาบาลนาหว�า นครพนม 
พ.ศ. 2546  นักว�จัยสํานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว�างประเทศ 
พ.ศ. 2552 ผู�อํานวยการศูนย�ว�จัยป�ญหาสุรา
พ.ศ. 2557 ผู�จัดการแผนงานเคร�อข�ายควบคุมโรคไม�ติดต�อ กรมควบคุมโรค 
พ.ศ. 2558 ผู�อํานวยงานแผนงานโรคไม�ติดต�อและอนามัยสิ�งแวดล�อม องค�การอนามัยโลก สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�
พ.ศ. 2562 ผู�อํานวยการแผนงานโรคไม�ติดต�อและสุขภาวะประชากร องค�การอนามัยโลก สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�
พ.ศ. 2563 ผู�อํานวยการ สํานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว�างประเทศ (International Health Policy Program: IHPP)

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2539  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาว�ทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2544 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาว�ทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2551 Doctor of Philosophy, PhD Public Policy Analysis, Massey University

นพ.ทักษพล ธรรมรังสี

นพ.ทักษพล เร� �มต�นเส�นทางการทํางานควบคุมและป�องกัน         

โรค NCDs จากการเป�นแพทย�ชนบทประจําโรงพยาบาลนาหว�า 
จังหวัดนครพนม ช�วงป� พ.ศ. 2540-2547 มีหน�าที่ดูแลรักษา   
ผู�ป�วยและบร�หารโรงพยาบาล บ�อยครั้งที่ต�องร�บทําการรักษา
“นายน�อย” ที่เข�ามารักษาที่โรงพยาบาลกลางดึกอยู�เป�นประจํา   
ด�วยอาการอาเจ�ยนเป�นเลอืด หลงัจากกินเหล�าต้ังแต�หวัค่ํา นอกจากนี้   
คุณหมอยังต�องรักษาภรรยาของนายน�อยที่บาดเจ็บ มีแผลฟกชํ้า
ตามใบหน�าและร�างกาย เป�นอยู�บ�อยคร้ัง จนคุณหมอต�องแจ�งกับทาง
ญาติคนไข�ว�าจะเลิกรักษาและส�งนายน�อยไปบําบัดอาการติดสุรา 
แต�คนไข�ก็ยังกลับมาด�วยอาการแบบนี้แทบทุกเดือน
 
ประสบการณ�การรักษาคนไข�จากพ�ษสุราเร�้อรังและความรนุแรงใน
ครอบครวัเดมิวนซ้ําตลอดระยะเวลา 7 ป� ทําให�คุณหมอต้ังคําถามถึง
การจดัสรรทรัพยากรสาธารณสขุทีม่อียู�อย�างจาํกัดไปกบัการรักษา
โรคที่ป�องกันได�และก็มักจะเป�นคนไข�เดิม คําตอบสําคัญคือ คําพ�ด
ของลูกสาวนายน�อย ที่ขอร�องให�ตนเองอย�าหยุดการรักษา เพราะ 
พ�อของเธอหยุดเหล�า 1 วัน เธอจะได�พ�อคืนมา 1 วนั  ภรรยานายน�อย 
ที่คุณหมอเคยพาไปแจ�งความข�อหาทําร�ายร�างกายเอง กเ็คยขอให�
พาไปถอนบันทึกประจําวัน เพราะหากใช�ชีว�ตปรกติ นายน�อยเป�น

หวัหน�าครอบครัวทีด่ ี แม�ว�าในทีสุ่ดนายน�อยจะเสียชวี�ต เพราะอาการ
ติดสุราเร�้อรัง ประสบการณ�ตรงคร้ังยังเป�นแพทย�ชนบทคือแรง
บันดาลใจ ให�คุณหมอเข�ามาทํางานขับเคลื่อนเชิงนโยบาย NCDs 
จนถึงป�จจ�บัน 

นพ.ทกัษพลกล�าวว�า ตนเองโชคดทีี่ได�รบัการชกัชวนจาก นพ.ว�โรจน� 
ต้ังเจร�ญเสถียร และนพ.สุว�ทย� ว�บุลผลประเสร�ฐ ให�มาทํางานเชิง
นโยบายกับสํานกังานพฒันานโยบายสขุภาพระหว�างประเทศ (IHPP) 
ได�มีโอกาสไปทํางานในระดับโลก กับองค�การอนามัยโลก และได�
ทํางานเก่ียวข�องกับด�านแอลกอฮอล� นโยบายส�งเสร�มสุขภาพและ 
นโยบายสุขภาพระดับโลกอย�างเช�นในป�จจ�บัน อย�างไรก็ตาม 
การทํางานเชิงนโยบาย จําเป�นต�องมีทีม จ�งชักชวนน�อง ๆ นักว�จัย 
รุ�นใหม�   ให�เข�ามาทํางานเพ�่อร�วมกันขับเคลื่อนงานว�จัยเชิงนโยบาย
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          การรักษาผูปวย 1-2 คนนึง มีผล
กับทุกคนในครอบครัว เราควรเขาไป
จัดการชองวางท่ีไมตองมาแกปญหา 
เพราะ NCDs น้ีไมใชเปนแคเร�อ่งสขุภาพ 
แตเปนปญหาสงัคม ความเหลือ่มลํา้ การ
เอารดัเอาเปร�ยบ หากมองวงจรเหลาให
ลึก ๆ เปนการทําลายตนทุนมนุษย

นโยบายนําการปองกันและควบคุมโรค NCDs

สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว�างประเทศ (International 
Health Policy Program: IHPP) ทาํงานอยู�บน 2 เส�นทาง เส�นทาง
แรกคือ งานพัฒนาระบบและนโยบายสุขภาพ อีกเส�นทาง  คือการ
ทาํงานนโยบายสขุภาพระหว�างประเทศ ทาํให�มองเหน็ว�า มาตรฐาน 
ประเทศไทยอยู�จ�ดใด ทั้งการทํางานเชิงสถิติ นโยบาย ประเมนิผล 
แม�ว�า IHPP ไม�ได�เป�นองค�กรหลกัในการขบัเคลือ่นนโยบาย NCDs  
แต�สามารถทํางานให�องค�กรที่เก่ียวข�องในภาคปฏิบัติ เห็นกรณี
ศึกษา และนโยบายจากนานาชาติว�า  ประเทศอ่ืนจดัความสําคัญกับ
การจดัการโรค NCDs อย�างไร ประเทศไทยสามารถเร�ยนรู�ความ
สาํเรจ็และกรณีศึกษาจากชาติอื่น ๆ   เพ�่อนํามาปรับใช�กับบร�บทของ
ตนเองเพ�อ่เป�นนโยบายทีคุ่�มค�าทีส่ดุกบัทรพัยากรคนและงบประมาณ
ของประเทศ เมือ่เหน็แนวการทาํงานและกรณีศึกษาทีด่จีากต�างประเทศ 
ทําให�เห็นโอกาสและความท�าทายที่จะเอามา สร�างบรรทัดฐานให� 
เกิดข�้นกับนโยบายพัฒนาด�าน NCDs ของบ�านเราได�

 • รายงานสถานการณโรค NCDs

เป�นผลงานชิ�นแรกของประเทศ ศึกษาว�จยัและนาํเสนอโดยทมี IHPP 

เพ�อ่สะท�อนให�เหน็ป�ญหาภาระโรค NCDs อย�างสมบรูณ� พบว�า 3 ใน 4 

ของสาเหตุการเสียชีว�ตของคนไทยเกิดจากโรคที่เก่ียวข�องกับ 

NCDs 73% เมื่อ 7-8 ป� ที่แล�ว ป�จจ�บันอยู�ที่ 75% นํามาสู�การวาง

นโยบายการสร�างเสร�มสุขภาพทีค่รอบคลมุป�ญหา  NCDs  มาจนถึง

ป�จจ�บัน 

• การบร�หารศูนยว�จัยปญหาสุรา 

สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว�างประเทศเคยบร�หาร

ศูนย�ว�จยัป�ญหาสรุาอยู�ระยะแรกเร��มก�อตัง้ ทาํงานว�จยัและเสนอผล

การศึกษาที่ มีส �วนช �วยขับเคล่ือนพรบ.ควบคุมเคร �่องดื่ม

แอลกอฮอล�ในเวลาต�อมา

• ยุทธศาสตร NCDs ระดับประเทศและนานาชาติ 

งานศึกษาว�จัยของทีม IHPP มีส�วนผลักดันให�เวทีสมัชชาสุขภาพ

แห�งชาติมมีติสนบัสนนุยทุธศาสตร� NCDs และผลกัดนัให�ประเทศไทย 

ในฐานะสมาชกิสหประชาชาติ (The United Nations: UN) ยอมรับ 

เป�าหมายลดภาระ NCDs ในเวทีสมัชชาสหประชาชาติและนําไปสู�

การปฏิบัติในทุกมิติ

นอกจากนี ้งานของ I HPP ยงัเป�นตัวแทนของประเทศในการประชมุ

และการเจรจา พ�จารณาวาระเร�่อง NCDs ในระดับนานาชาติ

มากมาย รวมทั้งผลักดันให�สมัชชาอนามัยโลก (World Health 

Assembly: WHA) กลับมาพ�จาณวาระเร�่องแอลกอฮอล� ให�เป�น

วาระหลักในเวทีที่ประชุม WHA ในทุก ๆ ป�จนถึงป�จจ�บัน และทําให�

คร้ังหนึง่ประเทศไทยมชีือ่เสยีงระดบัโลกว�าเป�น ‘ปราการ ด�านสดุท�าย 

ของการสู�รบ กับนโยบายเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�’ เป�นกําลังสําคัญ

ของการผลกัดนัยุทธศาสตร�ระดบัโลก ในการลดอนัตรายจากการ

ดื่มเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�ในป� พ.ศ. 2551 และทําให�แอลกอฮอล�

เป�น 1 ใน 9 เป�าหมาย NCDs ของสหประชาติ ด�วยหลักฐานเชิง

ประจักษ�ของภาระโรคต�าง ๆ เช�น มะเร็ง เป�นต�น  
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“ความท�าทายของประเทศไทยคือ การนาํงานว�ชาการมาขบัเคลือ่น 

นโยบายซึ่งป�จจ�บันยังมีไม�มาก เรายังเน�นว�ธีแก� ไขป�ญหาจาก 

โรงพยาบาล อย�างเดยีว ไม�ใช�การแก�ไขป�ญหาทีต่�นนํา้คือ  ป�จจยัทาง

สังคมกําหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health)                    

ไม�ได�ไปแตะพฤติกรรมและกลยุทธการทําธุรกิจของอุตสาหกรรม 

สุรา ยาสูบ อาหาร หร�อที่เร�ยกว�า ป�จจัยการค�ากําหนดสุขภาพ 

(Commercial  Determinants of Health) มีส �วนสําคัญ

การโฆษณา จัดสินค�า ให�ผู�บร�โภคเข�าถึงสินค�าเหล�านี้” นพ.ทักษพล

กล�าว

นพ.ทักษพล มองว�า ความตระหนักรู�เร�่อง NCDs ในประเทศไทยมี
ความก�าวหน�าข�น้ตลอดระยะเวลาสบิป�ทีผ่�านมา หากถามเร�อ่ง  NCDs  
10 ป�ก�อน คนจะตั้งคําถามคือ อะไร ท้ัง ๆ ที่ NCDs มีบร�บทที่ 
มากกว�านั้น ช�วงหนึ่งที่ได� ไปทํางานกับองค�การอนามัยโลก โจทย�
ใหญ�คือ ทําอย�างไร NCDs จะไม�ใช�ป�ญหาสุขภาพ ทุกส�วนต�องช�วย
กันทํางาน ทําอย�างไรให� NCDs และคณะ เป�นป�ญหาเศรษฐกิจและ
สังคมในระยะยาว โดยผูกเชื่อมกับเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
Sustainable Development Goals: SDGs) เป�นที่มาของการ     
ใช�คําว�า NCDs สือ่สารกับสงัคม และทาํงานทัง้นโยบายและการรณรงค� 
สร�างความตระหนักรู� ในสังคมไปพร�อม ๆ กัน จากการทํางานมา
ต้ังแต�ป� 2009 มองว�า ความตระหนกัรู�เร�อ่ง NCDs มีความก�าวหน�า  
เป�นความภูมใิจทีท่าํให�ไทยสามารถป�กหมดุเดนิหน�าเร�อ่งงาน NCDs  
และการควบคมุเคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�ให�เดนิหน�า และช�วงหน่ึงเคยได�
ชือ่ว�าเป�น “ด�านสดุท�าย ของการสู�รบนโยบายแอลกอฮอล�” เป�นแถวหน�า 
กรณีศึกษาระดบั โลกเร�อ่งการสู�รบกับอตุสาหกรรมยักษ�ใหญ�ระดบั
ยาสูบและแอลกอฮอล�

การวางแผนเชิงนโยบาย ทําให�ประเทศไทยกลายเป�นประเทศแถว  
หน�าในการจัดการ NCDs และการควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� 
ประเทศไทยเคยโดดเด�นและได�รับการกล�าวถึงในเวทีนานาชาติว�า 
ไทย คือ ปราการด�านสุดท�ายของนโยบายควบคุมเคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล� 
(The Last Fortress on Alcohol Policy) แม�ว�าจะได�รับแรงกดดัน
อย�างมาก แต�ในที่สุดก็สามารถผลักดันให� ประเด็นเร�่องเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล� ได�รบัการบรรจ�ให�เป�น 1 ใน 9 เป�าหมายหลกัของ NCDs 
ได�สําเร็จ 

สําหรับประเด็นประเทศไทยกับการบรรลุเป�าหมายการพัฒนาท่ี
ย่ังยนื นพ.ทกัษพลมองว�า  เป�นเป�าหมายทีส่งู  ไม�มคีวามมุ�งมัน่ระดบั
โลกที่ยิ�งใหญ�ไปกว�านี้ เราต�องประเมินความพร�อมของประเทศ 
เพ�อ่วัดโอกาสในการบรรลุเป�าหมายรวมถึงงาน NCDs ต�อง
ประเมินความคุ�มค�า  โดยว�เคราะห�เพ��มเติมทั้งในเชิงปร�มาณและ 
ในเชิงคุณภาพ การบังคับใช�กฎหมาย ยกตัวอย�างเช�น การขาย
บหุร�แ่บบแบ�งอาจลดทอนประสทิธภิาพการจดัเก็บภาษี และอาจส�ง
ผลต�อการบรรลุเป�าหมายที่  3:  การพัฒนาสุขภาวะและความเป�น
อยู�ที่ดีของประชาชน 
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โอกาสและความทาทาย

ดร.นพ.ทักษพลย้ําตลอดว�า โรค NCDs กับป�จจัยเสี่ยงมาเป�น
แพค็เกจ ไม�ใช�เป�นเพ�ยงป�ญหาสขุภาพ แต�เป�นป�ญหาทีส่�งผลกระทบ
โดยตรง กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม  ประเทศชาตอิาจจะล�มจม 
ได�  เพราะเราใช�งบประมาณสาธารณสขุมากถึง 70% ไปกับการรักษา
พยาบาล ขณะเดียวกัน ยอดเสียชีว�ตก�อนวัยอันควรมีอัตราสูงถึง 
40% ล�วนแต�มีป�จจัยเก่ียวข�องกับโรค NCDs และเก่ียวข�องกับ
พฤติกรรมการสูบบหุร� ่ดืม่เคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล� ซึง่เป�นป�จจยัเสีย่ง
ทําลายทุนมนุษย�ของสังคม หากต�องการบรรลุศักยภาพ เราต�อง
จัดการโรค  NCDs
 
สาํหรบัระดบัป�จเจกและครวัเร�อน จาํเป�นต�องมองภาพระยะยาวในเร�อ่ง    
ความเสี่ยง “ป�ญหา NCDs เหมือนการหยอดกระปุกความเสี่ยง 
เหมอืนระเบดิเวลา ถ�าเราหยอดเหร�ยญทกุวนั ในเวลาไม�นานกระปกุ
เต็มจนล�นออกมา เพ�ยงแต�เราไม�รู�ว�าต�นทุนเก�าของแต�ละคนมากหร�อ
น�อยขนาดไหน ต�องสร�างภาพความหวงัและต้ังเป�าหมายให�กับคนใน
ครอบครัวเป�นการสร�างบรรทัดฐาน” นพ.ทักษพล กล�าว

ในฐานะนกัว�จยัทีค่ลุกคลีกับข�อมูลและกรณีศึกษาจร�งท้ังในและต�างประเทศ  
คนทีเ่ลกิบหุร�่ได�ส�วนใหญ� เป�นเพราะกําลังใจและแรงสนับสนนุจากคน
รกัและครอบครวัเป�นสาํคัญ เช�นเดยีวกับพฤติกรรมดืม่สุรา ทีม่งีาน
ว�จยัต�างประเทศว�า  ลูกจะเลียนแบบพฤติกรรมหากแม�ดืม่สุราขณะต้ังครรภ� 

สําหรับระดับนโยบาย ต�องหยุดคิดว�าโรค NCDs เป�นเพ�ยงป�ญหา
สขุภาพ เพราะหากมมีมุมองเช�นนี ้ ว�ธกีารแก�ป�ญหาจะอยู�แค�เพ�ยงหมอ 
และยารักษาโรค เราต�องทําให�ทุกฝ�ายเห็นว�า NCDs เป�นเร�่องใหญ� 
เป�นป�ญหาเศรษฐกิจและสงัคมทีส่�งผลกระทบมากกว�าวงการสขุภาพ 
นําไปสู�การรักษา แก�ไขป�ญหาที่ต�นตอ รากป�ญหา NCDs ที่แท�จร�ง
อยู�ในกลุ�มประชากรเปราะบาง เร��มต้ังแต�วัยเด็กและเยาวชน อาหาร
ในโรงเร�ยนและรอบร้ัวโรงเร�ยนทีร่ะบบบร�การสขุภาพเข�าไปได�จาํกัด 
ความท�าทายคือภาครฐัต�องออกจากพ�น้ทีป่ลอดภัยของตัวเองเพ�อ่
มาจัดการกับต�นตอของโรค NCDs ได�อย�างไรบ�าง

“การใช�งบประมาณและทรัพยากรกับการป�องกันเป�นว�ธีที่ดีที่สุด 
มาตรการนี้คุ�มค�าที่สุดในการจัดการป�ญหาโรค NCDs หากเราไม�
ได�จัดสรรงบไปในส�วนที่สําคัญที่สุดมากเพ�ยงพอ แต�ความเป�นจร�ง
คือ ทรพัยากรคนและงบประมาณ ไม�ได�ถูกจดัสรรไปในส�วนที่ได�ผลดี 

อีกทั้งการจัดการเร�่องภาษียังไม�เข�มข�นมากพอ” 

นโยบายนําการปองกันและควบคุมโรค NCDs

สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว�างประเทศ (International 
Health Policy Program: IHPP) ทาํงานอยู�บน 2 เส�นทาง เส�นทาง
แรกคือ งานพัฒนาระบบและนโยบายสุขภาพ อีกเส�นทาง  คือการ
ทาํงานนโยบายสุขภาพระหว�างประเทศ ทาํให�มองเหน็ว�า มาตรฐาน 
ประเทศไทยอยู�จ�ดใด ทั้งการทํางานเชิงสถิติ นโยบาย ประเมนิผล 
แม�ว�า IHPP ไม�ได�เป�นองค�กรหลกัในการขบัเคลือ่นนโยบาย NCDs  
แต�สามารถทํางานให�องค�กรที่เก่ียวข�องในภาคปฏิบัติ เห็นกรณี
ศึกษา และนโยบายจากนานาชาตวิ�า  ประเทศอ่ืนจดัความสําคัญกับ
การจดัการโรค NCDs อย�างไร ประเทศไทยสามารถเร�ยนรู�ความ
สาํเรจ็และกรณีศึกษาจากชาติอื่น ๆ   เพ�่อนํามาปรับใช�กับบร�บทของ
ตนเองเพ�อ่เป�นนโยบายทีคุ่�มค�าท่ีสุดกับทรัพยากรคนและงบประมาณ
ของประเทศ เมือ่เหน็แนวการทาํงานและกรณีศึกษาทีด่จีากต�างประเทศ 
ทําให�เห็นโอกาสและความท�าทายที่จะเอามา สร�างบรรทัดฐานให� 
เกิดข�้นกับนโยบายพัฒนาด�าน NCDs ของบ�านเราได�

         เวลาสมาชิกคนนึงลมนั่นหมายถึง 
ทั้งครอบครัวลมไปดวย หากคุณพอเปน
อัมพาต แม ลูก และครอบครัวจะอยู
อยางไร NCDs ไมใชเปนเพ�ยงปญหา
ของผูสูงอายุหร�อคนใกลเสียชีว�ตเทาน้ัน 
แตเปนปญหาที่ใกลตัวพวกเรามาก

“ความท�าทายของประเทศไทยคือ การนาํงานว�ชาการมาขบัเคลือ่น 

นโยบายซ่ึงป�จจ�บันยังมีไม�มาก เรายังเน�นว�ธีแก� ไขป�ญหาจาก 

โรงพยาบาล อย�างเดยีว ไม�ใช�การแก�ไขป�ญหาทีต่�นนํา้คือ  ป�จจยัทาง

สังคมกําหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health)                    

ไม�ได�ไปแตะพฤติกรรมและกลยุทธการทําธุรกิจของอุตสาหกรรม 

สุรา ยาสูบ อาหาร หร�อที่เร�ยกว�า ป�จจัยการค�ากําหนดสุขภาพ 

(Commercial  Determinants of Health) มีส �วนสําคัญ

การโฆษณา จัดสินค�า ให�ผู�บร�โภคเข�าถึงสินค�าเหล�านี้” นพ.ทักษพล

กล�าว

นพ.ทักษพล มองว�า ความตระหนักรู�เร�่อง NCDs ในประเทศไทยมี
ความก�าวหน�าข�น้ตลอดระยะเวลาสบิป�ทีผ่�านมา หากถามเร�อ่ง  NCDs  
10 ป�ก�อน คนจะตั้งคําถามคือ อะไร ทั้ง ๆ ที่ NCDs มีบร�บทที่ 
มากกว�านั้น ช�วงหนึ่งที่ได� ไปทํางานกับองค�การอนามัยโลก โจทย�
ใหญ�คือ ทําอย�างไร NCDs จะไม�ใช�ป�ญหาสุขภาพ ทุกส�วนต�องช�วย
กันทํางาน ทําอย�างไรให� NCDs และคณะ เป�นป�ญหาเศรษฐกิจและ
สังคมในระยะยาว โดยผูกเชื่อมกับเป�าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
Sustainable Development Goals: SDGs) เป�นที่มาของการ     
ใช�คําว�า NCDs สือ่สารกับสงัคม และทาํงานทัง้นโยบายและการรณรงค� 
สร�างความตระหนักรู� ในสังคมไปพร�อม ๆ กัน จากการทํางานมา
ต้ังแต�ป� 2009 มองว�า ความตระหนกัรู�เร�อ่ง NCDs มคีวามก�าวหน�า  
เป�นความภมูใิจทีท่าํให�ไทยสามารถป�กหมดุเดนิหน�าเร�อ่งงาน NCDs  
และการควบคมุเคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�ให�เดนิหน�า และช�วงหนึง่เคยได�
ชือ่ว�าเป�น “ด�านสดุท�าย ของการสู�รบนโยบายแอลกอฮอล�” เป�นแถวหน�า 
กรณีศึกษาระดบั โลกเร�อ่งการสู�รบกับอตุสาหกรรมยักษ�ใหญ�ระดบั
ยาสูบและแอลกอฮอล�

การวางแผนเชิงนโยบาย ทําให�ประเทศไทยกลายเป�นประเทศแถว  
หน�าในการจัดการ NCDs และการควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� 
ประเทศไทยเคยโดดเด�นและได�รับการกล�าวถึงในเวทีนานาชาติว�า 
ไทย คือ ปราการด�านสดุท�ายของนโยบายควบคุมเคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล� 
(The Last Fortress on Alcohol Policy) แม�ว�าจะได�รับแรงกดดัน
อย�างมาก แต�ในที่สุดก็สามารถผลักดันให� ประเด็นเร�่องเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล� ได�รับการบรรจ�ให�เป�น 1 ใน 9 เป�าหมายหลกัของ NCDs 
ได�สําเร็จ 

สําหรับประเด็นประเทศไทยกับการบรรลุเป�าหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืน นพ.ทักษพลมองว�า  เป�นเป�าหมายท่ีสูง  ไม�มคีวามมุ�งมัน่ระดบั
โลกที่ยิ�งใหญ�ไปกว�านี้ เราต�องประเมินความพร�อมของประเทศ 
เพ�อ่วัดโอกาสในการบรรลุเป�าหมายรวมถึงงาน NCDs ต�อง
ประเมินความคุ�มค�า  โดยว�เคราะห�เพ��มเติมทั้งในเชิงปร�มาณและ 
ในเชิงคุณภาพ การบังคับใช�กฎหมาย ยกตัวอย�างเช�น การขาย
บุหร�แ่บบแบ�งอาจลดทอนประสทิธภิาพการจดัเก็บภาษี และอาจส�ง
ผลต�อการบรรลุเป�าหมายที่  3:  การพัฒนาสุขภาวะและความเป�น
อยู�ที่ดีของประชาชน 
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นโยบายนําการปองกันและควบคุมโรค NCDs

สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว�างประเทศ (International 
Health Policy Program: IHPP) ทาํงานอยู�บน 2 เส�นทาง เส�นทาง
แรกคือ งานพัฒนาระบบและนโยบายสุขภาพ อีกเส�นทาง  คือการ
ทาํงานนโยบายสขุภาพระหว�างประเทศ ทาํให�มองเหน็ว�า มาตรฐาน 
ประเทศไทยอยู�จ�ดใด ทั้งการทํางานเชิงสถิติ นโยบาย ประเมนิผล 
แม�ว�า IHPP ไม�ได�เป�นองค�กรหลกัในการขบัเคลือ่นนโยบาย NCDs  
แต�สามารถทํางานให�องค�กรที่เก่ียวข�องในภาคปฏิบัติ เห็นกรณี
ศึกษา และนโยบายจากนานาชาติว�า  ประเทศอ่ืนจดัความสําคัญกับ
การจดัการโรค NCDs อย�างไร ประเทศไทยสามารถเร�ยนรู�ความ
สาํเรจ็และกรณีศึกษาจากชาติอื่น ๆ   เพ�่อนํามาปรับใช�กับบร�บทของ
ตนเองเพ�อ่เป�นนโยบายทีคุ่�มค�าทีส่ดุกบัทรพัยากรคนและงบประมาณ
ของประเทศ เมือ่เหน็แนวการทาํงานและกรณีศึกษาทีด่จีากต�างประเทศ 
ทําให�เห็นโอกาสและความท�าทายที่จะเอามา สร�างบรรทัดฐานให� 
เกิดข�้นกับนโยบายพัฒนาด�าน NCDs ของบ�านเราได�

“ความท�าทายของประเทศไทยคือ การนาํงานว�ชาการมาขบัเคลือ่น 

นโยบายซึ่งป�จจ�บันยังมีไม�มาก เรายังเน�นว�ธีแก� ไขป�ญหาจาก 

โรงพยาบาล อย�างเดยีว ไม�ใช�การแก�ไขป�ญหาทีต่�นนํา้คือ  ป�จจยัทาง

สังคมกําหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health)                    

ไม�ได�ไปแตะพฤติกรรมและกลยุทธการทําธุรกิจของอุตสาหกรรม 

สุรา ยาสูบ อาหาร หร�อที่เร�ยกว�า ป�จจัยการค�ากําหนดสุขภาพ 

(Commercial  Determinants of Health) มีส �วนสําคัญ

การโฆษณา จัดสินค�า ให�ผู�บร�โภคเข�าถึงสินค�าเหล�านี้” นพ.ทักษพล

กล�าว

นพ.ทักษพล มองว�า ความตระหนักรู�เร�่อง NCDs ในประเทศไทยมี
ความก�าวหน�าข�น้ตลอดระยะเวลาสบิป�ทีผ่�านมา หากถามเร�อ่ง  NCDs  
10 ป�ก�อน คนจะตั้งคําถามคือ อะไร ท้ัง ๆ ที่ NCDs มีบร�บทที่ 
มากกว�านั้น ช�วงหนึ่งที่ได� ไปทํางานกับองค�การอนามัยโลก โจทย�
ใหญ�คือ ทําอย�างไร NCDs จะไม�ใช�ป�ญหาสุขภาพ ทุกส�วนต�องช�วย
กันทํางาน ทําอย�างไรให� NCDs และคณะ เป�นป�ญหาเศรษฐกิจและ
สังคมในระยะยาว โดยผูกเชื่อมกับเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
Sustainable Development Goals: SDGs) เป�นที่มาของการ     
ใช�คําว�า NCDs สือ่สารกับสงัคม และทาํงานทัง้นโยบายและการรณรงค� 
สร�างความตระหนักรู� ในสังคมไปพร�อม ๆ กัน จากการทํางานมา
ต้ังแต�ป� 2009 มองว�า ความตระหนกัรู�เร�อ่ง NCDs มีความก�าวหน�า  
เป�นความภูมใิจทีท่าํให�ไทยสามารถป�กหมดุเดนิหน�าเร�อ่งงาน NCDs  
และการควบคมุเคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�ให�เดนิหน�า และช�วงหน่ึงเคยได�
ชือ่ว�าเป�น “ด�านสดุท�าย ของการสู�รบนโยบายแอลกอฮอล�” เป�นแถวหน�า 
กรณีศึกษาระดบั โลกเร�อ่งการสู�รบกับอตุสาหกรรมยักษ�ใหญ�ระดบั
ยาสูบและแอลกอฮอล�

การวางแผนเชิงนโยบาย ทําให�ประเทศไทยกลายเป�นประเทศแถว  
หน�าในการจัดการ NCDs และการควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� 
ประเทศไทยเคยโดดเด�นและได�รับการกล�าวถึงในเวทีนานาชาติว�า 
ไทย คือ ปราการด�านสุดท�ายของนโยบายควบคุมเคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล� 
(The Last Fortress on Alcohol Policy) แม�ว�าจะได�รับแรงกดดัน
อย�างมาก แต�ในที่สุดก็สามารถผลักดันให� ประเด็นเร�่องเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล� ได�รบัการบรรจ�ให�เป�น 1 ใน 9 เป�าหมายหลกัของ NCDs 
ได�สําเร็จ 

ปจจัยสังคมกําหนดสุขภาพ
(Social Determinants of Health)

จากคํานยิามขององค�การอนามยัโลก คือ  สภาพแวดล�อมทีบ่คุคลเกิด 

เตบิโต ทาํงาน การดาํรงชวี�ตอยู�ไปจนถึงระบบซึง่กําหนดเง�อ่นไขในชีว�ต

ประจําวัน อาทิ นโยบายและระบบเศรษฐกิจ วาระการพัฒนา 

บรรทัดฐานทางสังคม นโยบายสังคมและระบบการเมือง

แนวคิดของป�จจัยสังคมกําหนดสุขภาพ ทําให�เห็นความซับซ�อนของ

ป�ญหา และมีกระบวนทัศน�ใหม� ในการดูแลสุขภาพประชาชน 3 ประการ

สําคัญ ได�แก�

 1 การมองป�จจัยการเกิดโรคและความเจ็บป�วยไปไกลว�าป�จจัย 

  ระดับบุคคลป�จจัยทางพันธุกรรมหร�อสร�รว�ทยาหร�อป�จจัย

  เชิงพฤติกรรม

 2 การพ�จารณาป�จจัยองค�รวมที่ส�งผลกระทบต�อสุขภาพ

  ตลอดช�วงทุกอายุของบุคคลนั้น ๆ

 3 การเพ��มบทบาทการป�องกันโรค (Prevention) มากกว�าการ 

  รักษาพยาบาล

ป�จจยัสงัคมกําหนดสขุภาพ  มอีทิธิพลสาํคัญต�อประเดน็ความเป�นธรรม

ด�านสขุภาพ ซึง่คือความแตกต�างของสถานะสขุภาพที่ไม�เป�นธรรม  และ 

หลีกเล่ียงได� ทัง้เกิดข�น้ภายในและระหว�างประเทศ ไม�ว�าจะเป�นประเทศทีม่ี

รายได�ระดบัใด  สุขภาพและความเจบ็ป�วยของประชาชนนัน้จะแปรผนัไป

ตามลําดบัชัน้ของสังคม ยิ�งสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบคุคล 

นั้นอยู�ระดับล�างเท�าไร ก็จะมีแนวโน�มที่จะสุขภาพแย�ลงไปด�วย

สําหรับประเด็นประเทศไทยกับการบรรลุเป�าหมายการพัฒนาท่ี
ย่ังยนื นพ.ทกัษพลมองว�า  เป�นเป�าหมายทีส่งู  ไม�มคีวามมุ�งมัน่ระดบั
โลกที่ยิ�งใหญ�ไปกว�านี้ เราต�องประเมินความพร�อมของประเทศ 
เพ�อ่วัดโอกาสในการบรรลุเป�าหมายรวมถึงงาน NCDs ต�อง
ประเมินความคุ�มค�า  โดยว�เคราะห�เพ��มเติมทั้งในเชิงปร�มาณและ 
ในเชิงคุณภาพ การบังคับใช�กฎหมาย ยกตัวอย�างเช�น การขาย
บหุร�แ่บบแบ�งอาจลดทอนประสทิธภิาพการจดัเก็บภาษี และอาจส�ง
ผลต�อการบรรลุเป�าหมายที่  3:  การพัฒนาสุขภาวะและความเป�น
อยู�ที่ดีของประชาชน 
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นโยบายนําการปองกันและควบคุมโรค NCDs

สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว�างประเทศ (International 
Health Policy Program: IHPP) ทาํงานอยู�บน 2 เส�นทาง เส�นทาง
แรกคือ งานพัฒนาระบบและนโยบายสุขภาพ อีกเส�นทาง  คือการ
ทาํงานนโยบายสขุภาพระหว�างประเทศ ทาํให�มองเหน็ว�า มาตรฐาน 
ประเทศไทยอยู�จ�ดใด ทั้งการทํางานเชิงสถิติ นโยบาย ประเมนิผล 
แม�ว�า IHPP ไม�ได�เป�นองค�กรหลกัในการขบัเคลือ่นนโยบาย NCDs  
แต�สามารถทํางานให�องค�กรที่เก่ียวข�องในภาคปฏิบัติ เห็นกรณี
ศึกษา และนโยบายจากนานาชาติว�า  ประเทศอ่ืนจดัความสําคัญกับ
การจดัการโรค NCDs อย�างไร ประเทศไทยสามารถเร�ยนรู�ความ
สาํเรจ็และกรณีศึกษาจากชาติอื่น ๆ   เพ�่อนํามาปรับใช�กับบร�บทของ
ตนเองเพ�อ่เป�นนโยบายทีคุ่�มค�าท่ีสุดกับทรัพยากรคนและงบประมาณ
ของประเทศ เมือ่เหน็แนวการทาํงานและกรณีศึกษาทีด่จีากต�างประเทศ 
ทําให�เห็นโอกาสและความท�าทายที่จะเอามา สร�างบรรทัดฐานให� 
เกิดข�้นกับนโยบายพัฒนาด�าน NCDs ของบ�านเราได�

“ความท�าทายของประเทศไทยคือ การนาํงานว�ชาการมาขบัเคลือ่น 

นโยบายซ่ึงป�จจ�บันยังมีไม�มาก เรายังเน�นว�ธีแก� ไขป�ญหาจาก 

โรงพยาบาล อย�างเดยีว ไม�ใช�การแก�ไขป�ญหาทีต่�นนํา้คือ  ป�จจยัทาง

สังคมกําหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health)                    

ไม�ได�ไปแตะพฤติกรรมและกลยุทธการทําธุรกิจของอุตสาหกรรม 

สุรา ยาสูบ อาหาร หร�อที่เร�ยกว�า ป�จจัยการค�ากําหนดสุขภาพ 

(Commercial  Determinants of Health) มีส �วนสําคัญ

การโฆษณา จัดสินค�า ให�ผู�บร�โภคเข�าถึงสินค�าเหล�านี้” นพ.ทักษพล

กล�าว

นพ.ทักษพล มองว�า ความตระหนักรู�เร�่อง NCDs ในประเทศไทยมี
ความก�าวหน�าข�น้ตลอดระยะเวลาสบิป�ทีผ่�านมา หากถามเร�อ่ง  NCDs  
10 ป�ก�อน คนจะตั้งคําถามคือ อะไร ทั้ง ๆ ที่ NCDs มีบร�บทที่ 
มากกว�านั้น ช�วงหนึ่งที่ได� ไปทํางานกับองค�การอนามัยโลก โจทย�
ใหญ�คือ ทําอย�างไร NCDs จะไม�ใช�ป�ญหาสุขภาพ ทุกส�วนต�องช�วย
กันทํางาน ทําอย�างไรให� NCDs และคณะ เป�นป�ญหาเศรษฐกิจและ
สังคมในระยะยาว โดยผูกเชื่อมกับเป�าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
Sustainable Development Goals: SDGs) เป�นที่มาของการ     
ใช�คาํว�า NCDs สือ่สารกับสังคม และทาํงานทัง้นโยบายและการรณรงค� 
สร�างความตระหนักรู� ในสังคมไปพร�อม ๆ กัน จากการทํางานมา
ต้ังแต�ป� 2009 มองว�า ความตระหนกัรู�เร�อ่ง NCDs มคีวามก�าวหน�า  
เป�นความภมูใิจทีท่าํให�ไทยสามารถป�กหมดุเดนิหน�าเร�อ่งงาน NCDs  
และการควบคุมเคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล�ให�เดนิหน�า และช�วงหนึง่เคยได�
ชือ่ว�าเป�น “ด�านสดุท�าย ของการสู�รบนโยบายแอลกอฮอล�” เป�นแถวหน�า 
กรณีศึกษาระดบั โลกเร�อ่งการสู�รบกับอตุสาหกรรมยักษ�ใหญ�ระดบั
ยาสูบและแอลกอฮอล�

การวางแผนเชิงนโยบาย ทําให�ประเทศไทยกลายเป�นประเทศแถว  
หน�าในการจัดการ NCDs และการควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� 
ประเทศไทยเคยโดดเด�นและได�รับการกล�าวถึงในเวทีนานาชาติว�า 
ไทย คือ ปราการด�านสดุท�ายของนโยบายควบคุมเคร�อ่งดืม่แอลกอฮอล� 
(The Last Fortress on Alcohol Policy) แม�ว�าจะได�รับแรงกดดัน
อย�างมาก แต�ในที่สุดก็สามารถผลักดันให� ประเด็นเร�่องเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล� ได�รับการบรรจ�ให�เป�น 1 ใน 9 เป�าหมายหลกัของ NCDs 
ได�สําเร็จ 

  การรักษาโรค NCDs เหมือนเราเติมน้ําในทะเลทราย ไมมีวันแก ไขปญหาไดหมด     ตอง
จดัการ ท่ีตนเหตขุองปญหา โดยใหทุกฝายท่ีเก่ียวของ ไมใชแคภาครฐั มาจดัการกับปญหา เพ�อ่รบัมือ
กับการคากําหนดปจจัยสุขภาพ (Commercial Determinants of Health) ที่อุตสาหกรรมมี
อิทธิพลกับสุขภาพของประชาชน เพราะสินคาประเภทเหลา บุหร�่ไมใชสินคาปกติ ไมควรใหทํา การ
ตลาดอยางไรก็ได หร�อซ้ือขายออนไลน ไดตามปกติ ใหกับผูบร�โภค หร�อใหเปนการตัดสินใจและ
พ�จารณาของผูบร�โภคเองไมได เพราะการรักษาโรค NCDs ใชภาษีซึ่งมาจากเง�นในกระเปาของ
ประชาชนทุกคน  รัฐมีความชอบธรรมใน การเขาไปจัดการปญหา หากเราไมเขมแข็งพอ  ก็ทําให
อตุสาหกรรมโนมนาวผูกําหนดนโยบายและใหไปมีอทิธิพลผานเวทีการคาระดบันานาชาติไดในเวลา
ตอมา ชวี�ตประชากรไทยเปนหม่ืน ๆ แสน ๆ ท่ีไดรบัผลกระทบ การชวยคนหน่ึงคนได ก็สามารถชวย
โลกทั้งใบไดเชนกัน

ภูฏาน มีชื่อเสียงในฐานะประเทศแถวหน�าที่ได�รับการจัดอันดับว�ามีความสุขที่ สดุ  ในโลกและเป�นต�นแบบของการใช�ดชันคีวาม
สุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness: GNH) วดัความเจร�ญก�าวหน�าของการพัฒนาประเทศ คณะ
กรรมการความสุขมวลรวมของชาติ บรรจ�วาระ NCDs  รวมเร�่องแอลกอฮอล� และบุหร�่ เข�าไว�ในนโยบายระดับ
ชาติ เพราะเป�นภาระที่อาจเกิดกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและเป�นการแก�ป�ญหาที่ต�นตอ

ฟลิปปนส เป�นประเทศที่สะท�อนให�เห็นว�าการมีผู�กําหนดนโยบายที่เอาจร�งเอาจัง เป�นกําลังสําคัญในการผลักดันให�เกิดระบบ
ภาษคีวบคุมบหุร�แ่ละยาสบูทีด่มีาก จากคร้ังหนึง่เคยล�าหลงัเร�อ่งควบคุมบหุร� ่อดตีผู�ช�วยรัฐมนตร�  Jeremias N. Paul 
สามารถผลกัดนัให�ประเทศมรีะบบภาษบีหุร�ท่ีส่ามารถนาํเง�นไป รกัษา-นาํ-ซ�อม สุขภาพผ�านระบบหลกัประกัน สขุภาพ
ถ�วนหน�าของประเทศ  

เม็กซิโก เม็กซิโกใช�มาตรการใหม�ต�อสู�กับโรคอ�วนที่กําลังคุกคามคุณภาพชีว�ตประชาชนด�วยการข�้นภาษีนํ้าอัดลมและขนม
ขบเค้ียว หร�อที่เร�ยกกันว�าอาหารขยะ สภาคองเกรสของเม็กซิโกอนุมัติเห็นชอบให�ข�้นภาษีนํ้าอัดลม และเคร�่องดื่ม
ประเภทนํ้าหวานอีก 1 เปโซ/ลิตร และยังให�ปรับข�้นภาษี ขนมขบเคี้ยวหร�อที่เร�ยกกันว�าอาหารขยะอีก 8% เมื่อป� พ.ศ. 
2556 เป�นมาตรการใหม�เพ�่อต�อสู�กับป�ญหาโรคอ�วนที่กําลังคุกคามคุณภาพชีว�ตของประชากร เพ��มการจัดเก็บภาษี
เข�ารฐั หลังรัฐบาลเมก็ซโิกต�องเผชญิป�ญหาจดัเก็บภาษีไม�ได�ตามเป�า ภาษีนํา้อัดลมส�วนหนึง่นาํไปจดัทาํนํา้สะอาดเพ�อ่
บร�โภคในโรงเร�ยนทั่วประเทศ

  การข�้นภาษีนํ้าอัดลม ถือเป�นชัยชนะของนายเอนร�เก เปญญา นิเอโต อดีตประธานาธิบดีเม็กซิโก เป�นผู�ลงนาม 
เขาเร�ยกร�องให�ชาวเม็กซิโกหันมาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการบร�โภคและออกกําลังกายอย�างน�อย 1 ชั่วโมง/วัน เพ�่อ
สุขภาพ  เนื่องจากเม็กซิโกมีจํานวนประชากรที่มีป�ญหาความอ�วนเพ��มสูงกว�าสหรัฐฯ  และยังเป�นประเทศที่ประชากร
นิยมบร�โภคนํ้าอัดลมมากที่สุดในโลก

สําหรับประเด็นประเทศไทยกับการบรรลุเป�าหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืน นพ.ทักษพลมองว�า  เป�นเป�าหมายท่ีสูง  ไม�มคีวามมุ�งมัน่ระดบั
โลกที่ยิ�งใหญ�ไปกว�านี้ เราต�องประเมินความพร�อมของประเทศ 
เพ�อ่วัดโอกาสในการบรรลุเป�าหมายรวมถึงงาน NCDs ต�อง
ประเมินความคุ�มค�า  โดยว�เคราะห�เพ��มเติมทั้งในเชิงปร�มาณและ 
ในเชิงคุณภาพ การบังคับใช�กฎหมาย ยกตัวอย�างเช�น การขาย
บุหร�แ่บบแบ�งอาจลดทอนประสทิธภิาพการจดัเก็บภาษี และอาจส�ง
ผลต�อการบรรลุเป�าหมายที่  3:  การพัฒนาสุขภาวะและความเป�น
อยู�ที่ดีของประชาชน 
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ที่มา : WHO Regional Office for Europe

ที่มา : WHO FCTC, UNDP

เป�าหมายที่ 1
ขจัดความยากจน

เป�าหมายที่ 2
ขจัดความหิวโหย

เป�าหมายที่ 3
สุขภาพและความเป�นอยู�ที่ดี 

เป�าหมายที่ 4
การศึกษาที่มีคุณภาพ

เป�าหมายที่ 5
ความเท�าเทียมทางเพศ 

เป�าหมายที่ 6

นํ้าสะอาดและการสุขาภิบาล

เป�าหมายที่ 8

งานที่มีคุณค�าและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ

เป�าหมายที่ 10

ลดความเหลื่อมลํ้า 

เป�าหมายที่ 11

เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

เป�าหมายที่ 12

การผลิตและการบร�โภค
ที่ยั่งยืน   

เป�าหมายที่ 13

การรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป�าหมายที่ 16

ความสงบสุข ยุติธรรม
และสถาบันเข�มแข็ง

เป�าหมายที่ 17

ความร�วมมือเพ�่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  

เปาหมาย ที่เคร�่องดื่มแอลกอฮอลเปนอุปสรรคกับแตละประเทศในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บุหร�่เปนอุปสรรคตอเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป�าหมายที่ 3 กรอบอนุสัญญาว�าด�วยการควบคุมยาสูบ (FCTC)  

 เกี่ยวข�องกับเป�าหมาย SDGข�อเท็จจร�ง

เป�าหมายที่ 3.a เสร�มสร�างความแข็งแกร�งให�กับแต�ละประเทศนํากรอบ 

 อนุสัญญา FCTC ไปปฏิบัติใช�อย�างเหมาะสม

เป�าหมายที่ 3.4 ลดอัตราการตายก�อนวัยอันควรจากโรค NCDs ให� ได�

 1 ใน 3 ภายในป� 2573 เพ�่อส�งเสร�มสุขภาพกายและจ�ตที่ดี

เป�าหมายท่ี 5 กรอบอนุสญัญา FCTC เก่ียวข�องกับเป�าหมาย SDG อืน่ 

 นอกเหนือจากเป�าหมายสุขภาพเช�นกัน

ข�อเท็จจร�ง มี 2 ประเทศที่ประชากรเพศหญิงสูบบุหร�่มากกว�าเพศชาย

 และ 24 ประเทศทีน่กัสบูหน�าใหม�เพศหญิงมจีาํนวนมากกว�า 

 เพศชาย

เป�าหมายท่ี 13 กรอบอนุสญัญา FCTC เก่ียวข�องกับเป�าหมาย SDG อืน่ 

 นอกเหนือจากเป�าหมายสุขภาพเช�นกัน

ข�อเท็จจร�ง ไร�ยาสูบเป�นสาเหตุของการตัดไม�ทําลายป�า

 ทั่วโลกสูญเสียพ�้นที่ป�าไม�มากถึง 2 แสน เฮกตาร�/ป� 

เป�าหมายท่ี 2 กรอบอนุสญัญา FCTC เก่ียวข�องกับเป�าหมาย SDG อืน่ 

 นอกเหนือจากเป�าหมายสขุภาพเช�นกัน

ข�อเท็จจร�ง 10 ถึง 20 ล�านคนทั่วโลกที่ต�องเผชิญกับความ 

 หิวโหยควรจะได�รับอาหารที่เพ�ยงพอ หากพ�้นที่ปลูกยาสูบ

 ถูกนําไปใช�เพ�่อการเพาะปลูก
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การเสียชีวิตจากโรค 5 อันดับแรกการเสียชีวิตจากโรค 5 อันดับแรก 
ท่ีมีสาเหตุจากแอลกอฮอล์ในช่วงป ีพ.ศ. 2547-2562ท่ีมีสาเหตุจากแอลกอฮอล์ในช่วงป ีพ.ศ. 2547-2562

1

3

4

5

1

2

3

4

5

โรคตับ
เสียชีวิต 30,621 คน

หรือ 6.1 คน/ประชากรแสนคน

โรคตับ
เสียชีวิต 15,985 คน

หรือ 3.1 คน/ประชากรแสนคน

วัณโรค 
เสียชีวิต 19,702 คน

หรือ 3.9 คน/ประชากรแสนคน

โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 
เสียชีวิต 23,717 คน

หรือ 4.7 คน/ประชากรแสนคน

โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 
เสียชีวิต 13,160 คน

หรือ 2.5 คน/ประชากรแสนคน

โรคหัวใจขาดเลือด
เสียชีวิต 6,601 คน

หรือ 1.3 คน/ประชากรแสนคน

โรคมะเร็งลําไส้ใหญ่
เสียชีวิต 2,712 คน

หรือ 0.5 คน/ประชากรแสนคน

โรคมะเร็งเต้านม 
เสียชีวิต 1,820 คน

หรือ 0.4 คน/ประชากรแสนคน

โรคทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมท่ีผิดปกติ
เสียชีวิต 13,215 คน

หรือ 2.6 คน/ประชากรแสนคน

เพศชาย เพศหญิง

2 เนื้องอกร้ายของตับและท่อนํ้าดีในตับ 
เสียชีวิต 25,215 คน

หรือ 5.0 คน/ประชากรแสนคน

ที่มา : เพจเร�่องเหล�ารอบโลก

POSTSCRIPT

ขอความจาก นพ.ทักษพล ถงึคนทํางาน NCDs รุนตอไป

คุณค�าการทํางาน NCDs และคณะเป�นภารกิจศักดิ์สิทธ์ิ มีคุณค�ากับเพ�่อนมนุษย�และโลกใบนี้ แม�จะเป�นการว��งมาราธอนที่ไม�มีเส�นชัย ในฐานะ     
นักว�ชาการวงการสาธารณสุขมีหน�าที่พาประเทศและสมาชิกขยับไปข�างหน�า

นพ.ทักษพลฝากถึงคนรุ�นใหม�ที่จะเข�ามาทํางานสานต�อว�า 2 คาถาที่ใช� ได�ผลกับการขับเคลื่อนงานใหญ� ๆ  คาถาแรกคือ  งานยากคือโอกาสในการ
เร�ยนรู� อย�าท�อถอย คาถาต�อมาคือ หาคนทีคิ่ดเหมอืนกนั  มาร�วมกันทาํงานขยบัขยายเคร�อข�าย ก�อนป�ดท�ายว�า  ความล�มเหลวคือบทเร�ยนให�รู�ว�าว�ธี
ใดไม�ได�ผล แต�แพ�วันนี ้ไม�ได�หมายความว�าแพ�ตลอดไป พร�อมยกตัวอย�างสมยัเข�าร�วมประชมุผลกัดนันโยบายแอลกอฮอล�ในเวทสีมชัชาอนามยัโลก 
เมื่อป� พ.ศ. 2548   แม�ว�าจะต�องเดินทางคร�่งโลกทํางานหนักผลักดันแต�มติกลับไม�ได�รับการรับรอง  เพราะมีแรงต�อต�านมากมาย เคยคิดทบทวน
ตนเองว�าจะเลิกแล�ว  แต�ได�รับโอกาสจากผู� ใหญ�คือ นพ.มงคล ณ สงขลา  อดีตรัฐมนตร�ว�าการกระทรวงสาธารณสุขให�เดินหน�าต�อจนในที่สุด  
ก็ผลักดันให�มียุทธศาสตร�ระดับโลก เพ�่อลดอันตรายจากการดื่มเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�ได�ในอีกสามป�ต�อมา
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นายแพทยมงคล ณ สงขลา ทํางานขับเคลื่อนสุขภาพของคนไทย มุงเนนให
ประชาชนเขาถึงการรักษาสุขภาพอยางเปนระบบมาตลอดชวงชีว�ตการทํางาน 
สรางประวัติศาสตรหนาสําคัญ ใหกับวงการสาธารณสุขไทย การปองกันและ

ควบคุมโรค NCDs มาจนถึงปจจ�บัน 

IN MEMORY





เครดิตภาพ: เว็บไซต� The101.World

16  มกราคม  2484  –  11  ธันวาคม  2563
สิร�อายุรวม  79  ป�

นายแพทย�มงคล ณ สงขลา

นายแพทย�มงคล ณ สงขลา ทํางานขับเคลื่อนสุขภาพของคนไทย 
มุ�งเน�นให�ประชาชนเข�าถงึการรกัษาสขุภาพอย�างเป�นระบบมาตลอดช�วง
ชีว�ตการทํางาน

ภายหลังสําเร็จการศึกษาแพทยศาสตร�บัณฑิต คณะแพทยศาสตร�
ศิร�ราชพยาบาล เมือ่ป� พ.ศ. 2513 ท�านเข�ารบัตําแหน�งผู�อาํนวยการ 
โรงพยาบาลพ�มาย จ.นครราชสมีา และเติบโตในตําแหน�งทางราชการ 
ต้ังแต�นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดแพร� อธิบดีกรมการแพทย� 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ก�อนเกษียณอายุราชการ 
ในตําแหน�งปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อป� พ.ศ. 2544

ป� พ.ศ. 2549-2551 เป�นช�วงเวลาท่ีนพ.มงคลกลับเข�ามารบับทบาท
ในฐานะรัฐมนตร�ว�าการกระทรวงสาธารณสขุ ตลอดระยะเวลา 2 ป� 
กับตําแหน�งทางการเมือง นพ.มงคล ได�สร�างประวัติศาสตร�หน�า 
สําคัญให � กับวงการสาธารณสุขไทยด �วยการประกาศใช � 
“การใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา” (Compulsory Licensing: CL) 
หร�อ “ซีแอล” ด�วยเหตุผลหลักคือ ให�คนไทยได�เข�าถึงยาที่จําเป�น ต�อ
การรกัษาโรคทีม่คี�าใช�จ�ายสูงอย�างเป�นระบบ และมีมาตรฐานอย�าง
ยั่งยืน

รฐัมนตร�ว�าการกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2549-2551

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2543-2544

อธิบดีกรมการแพทย�พ.ศ. 2542-2543

เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาพ.ศ. 2540-2542อธิบดีกรมว�ทยาศาสตร�การแพทย� พ.ศ. 2539-2540

นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดแพร� 

ผู�อํานวยการโรงพยาบาลพ�มาย พ.ศ. 2513-2522

นพ.มงคล เคยให�สัมภาษณ�เมื่อป� พ.ศ. 2550 สมัยดํารง
ตําแหน�งรฐัมนตร�สาธารณสขุถึง แนวโน�มป�ญหาสุขภาพของ
คนไทยและประชากรโลกว�า เป�นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ
การเสียชีว�ตจากโรค NCDs ซึ่งการป�องกันไม�ให�เกิดโรค         
เป�นหนทางท่ีดีท่ีสุด ลดความเส่ียงโดยการออกกําลังกาย    
ลดการกินอาหารรสเค็ม-หวานจดั และลดละเลกิการสบูบหุร�่ 
หากไม�แก�ไขป�ญหา อีกหน�อยประเทศไทยจะล�มละลาย เนือ่งจาก 
โรคแทรกซ�อนท่ีเกดิข�น้จากโรค NCDs ท่ีต�องเสียค�าใช�จ�ายมาก  
อย�างไรก็ตาม ยังมปี�จจยัและเหตุผลทีเ่ก่ียวข�องต�าง ๆ  ดงัต�อไปนี้ 

• คนไทยเข�าไม�ถึงยาที่จําเป�นต�อการรักษาโรคด�วย  
 เหตุผลเร�่องราคา  

 ยารักษาโรคที่คร้ังหนึ่งเป�นป�ญหาสําคัญของคนไทย       
เช�น โรคเอชไอว�/เอดส� เพราะมีราคาแพง คนไทยเข�าไม�ถึง
การรักษาโรค เป�นสาเหตุให�คนไทยต�องเสียชีว�ตมากสดุ 
ถึงป�ละราว 40,000 รายในช�วงป� พ.ศ. 2544-2545  
นอกจากนี ้ โรคมะเร็งและโรคหวัใจเป�นสาเหตุการเสยีชวี�ต
อันดับ 1 และ 4 ของคนไทย  สาเหตุหนึ่งที่เกี่ยวข�อง คือยา
รักษาโรคมีราคาแพง จ�งตัดสินใจประกาศใช�ซีแอลกับยา
เหล�านี้ เพ�่อให�ผู�ป�วยสามารถเข�าถึงยา ซึ่งเป�นหนึ่งใน 
ป�จจัยสี่ที่จําเป�นยิ�งกับชีว�ต 

พ.ศ. 2527-2530
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• ขาดความสมดุลระหว�างเจ�าของสิทธิบัตรและประโยชน�ต�อ 
 สาธารณะ

 สทิธบิตัร คือทรพัย�สินทางป�ญญา  ทีใ่ห�ความคุ�มครองและเคารพ
ในผู�ประดษิฐ�คิดค�นตามข�อตกลงระหว�างประเทศ โดยองค�การ
การค�าโลก (World Trade Organization: WTO) อย�างไรก็ตาม 
เมือ่นาํข�อกําหนดสทิธบิตัรมาใช�กับอตุสาหกรรมยา  ทาํให�เกิด
การผกูขาดทางการตลาดในระดบันานาชาติ  กลไกการตลาด
ไม�สามารถใช�กับสนิค�าประเภทยา เวชภณัฑ�เพ�อ่สขุภาพได�อย�างมี 
ประสทิธภิาพ   เพราะเป�นป�จจยัส่ีท่ีมคีวามจาํเป�นกับการดาํรง
ชวี�ต ด�วยเหตุผลดงักล�าว ทาํให�ประเทศไทยเลอืกนาํมาตรการ
ซแีอลยา มาใช�ในทางปฏบิติั เพ�อ่ให�เกิดสมดลุของผลประโยชน�
ระหว�างเจ�าของสทิธ ิกับประโยชน�สาธารณะ  ซึง่มาตรการซแีอล
โดยรฐั คือการทีร่ฐับาลสามารถใช�สทิธขิองเจ�าของสทิธบิตัรได� 
โดยไม�จําเป�นต�องได�รับความยินยอมจากเจ�าของสิทธิ เมื่อมี
เหตุผลเพ�่อประโยชน�สาธารณะ ที่เหมาะสมเป�นมาตรการ  
ที่ยืดหยุ�น ซึ่งอนุญาตให�รัฐบาลของประเทศสมาชิก WTO 
สามารถประกาศใช�ซีแอล ตามข�อตกลงด�านการค�าว�าด�วย
ทรัพย�สินทางป�ญญา (Agreements on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS) 
ปฏิญญาโดฮาภายใต�องค�การการค�าโลก

 

• มาตรการซีแอล เป�นมาตรการท่ีถกูต�องตามกฎหมายในเวที
นานาชาติ แต� ไม�เคยมีชาติใดในกลุ�มประเทศรายได�น�อย 
ถึงปานกลางกล�าประกาศใช�

 ความจร�งมาตรา 51 ตาม พ.ร.บ. สิทธิบัตรของประเทศไทย
กําหนดไว�ว�า เพ�่อประโยชน�สาธารณะ กระทรวง ทบวง กรม 
อาจใช�สิทธิตามสิทธิบัตรใด ๆ ได� โดยไม�ต�องเจรจาเพ�่อได�รับ
อนญุาตจากผู�ทรงสิทธบิตัรก�อน แต�จะต�องเสยีค�าตอบแทนแก�
ผู�ทรงสิทธิบัตร  และจะต�องแจ�งให�ผู�ทรงสิทธิบัตรทราบโดย    
ไม�ชักช�า  

 ประเทศไทยเข�าเป�นสมาชิกองค�การการค�าโลก (WTO) ตั้งแต� 
ป�  พ.ศ. 2537 ในการประชมุของรฐัมนตร�องค�การการค�าโลก
เมื่อเดือนพฤศจ�กายน  ป� พ.ศ. 2544 มีการลงนามปฎิญญา
โดฮา และประกาศให�ประเทศสมาชกิทีล่งนามสามารถดาํเนนิการ 
มาตรการซีแอลได�ตามข�อตกลง TRIPS 

 มาตรา 31(b) ของข�อตกลง TRIPS ระบุว�า การทําความตกลง 
ขอใช�สทิธจิากผู�ทรงสทิธบัิตรจะได�รบัการยกเว�น หากประเทศ
สมาชกิมกีรณีฉกุเฉนิของชาติ หร�อภาวะทีเ่ป�นเร�อ่งเร�งด�วน หร�อ
เพ�อ่ประโยชน�สาธารณะท่ีมใิช�เชงิพาณิชย� โดยหน�วยงานภาครฐั
ท่ีเก่ียวข�องสามารถประกาศใช�สทิธิตามสิทธบัิตรได� โดยไม�ต�อง
เจรจากบัผู�ทรงสทิธบิัตรก�อน แต�ต�องแจ�งการใช�สทิธติ�อผู�ทรง

สิทธิบัตรและจะต�องเสียค�าตอบแทนให�กับผู�ทรงสิทธิบัตร 
ปฏญิญาโดฮาว�าด�วยข�อตกลง TRIPS และการสาธารณสุข
ระบุว �า ประเทศสมาชิก WTO มีสิทธิที่จะปกป�องการ
สาธารณสุข  โดยเฉพาะการส�งเสร�มการเข�าถึงยาอย�างถ�วนหน�า 
ด�วยการบงัคับใช�สิทธิ   และประเทศสมาชกิมเีสร�ภาพในการอ�าง
เหตุผลความจําเป�นที่ต�องบังคับใช�สิทธิ 

 รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ�มปานานนท  นายกสภาเภสัชกรรม 
ในฐานะนกัว�ชาการเภสชัศาสตร�ท�านหนึง่ผู�มบีทบาทสาํคัญร�วม
ผลกัดนัการเข�าถึงยาจาํเป�นด�วยการใช�มาตรการซแีอลเล�าถึง

การทํางานร�วมกับภาคนโยบายในช�วงนั้นว�า ไม�ใช�เร�่องง�าย  
แม�ว�าจะมเีหตุผลทีจ่าํเป�นและถูกต�อง แต�ต�องอาศัยความกล�าหาญ 
ของฝ�ายนโยบายในการเผชญิกับความท�าทายและแรงกดดนั  เป�น
อย�างมากจากในและต�างประเทศ ได�รับคําข��จากบร�ษัทยาต�างประเทศ  
บ�อยครั้ง โดยเฉพาะเร�่องมาตรการคว่ําบาตรทางการค�าในเวที
นานาชาติ  หากยงัเดนิหน�าบงัคับใช�มาตรการซแีอลยา

 ปฏเิสธไม�ได�ว�า ธรุกิจบร�ษทัยาข�ามชาติมมีลูค�ามหาศาล  มอีาํนาจและ
อทิธิพลกับผู�กําหนดนโยบายการเมอืง  และแม�ว�าจะต�องเผชญิกับ
แรงต�านหนกัในทกุทาง นพ.มงคล ในฐานะรฐัมนตร�สาธารณสขุ 
ไม�เคยย�อท�อ พร�อมเดินสายชี้แจงทําความเข�าใจทั้งในและ  
ต�างประเทศ ทาํเอกสารปกขาวทัง้ภาษาไทยและองักฤษ เพ�อ่อธิบาย 
ถึงหลกัการเหตุผล และความจาํเป�นของการประกาศใช�มาตรการ 
ซีแอลยา 

 ภญ.จ�ราพร กล�าวว�า จากการทํางานร�วมกันครั้งนั้น ทําให�
ตระหนกัว�า  นพ.มงคล มคีวามเข�าใจในเร�อ่งของยา ระบบยา ธรุกิจยา 
เป�นอย�างดี เข�าใจกฎหมายสิทธิบัตรและมาตรการประกาศใช�    
ซีแอลยาอย�างเป�นขั้นตอน เห็นถึงความมุ�งมั่น กล�าตัดสินใจ  
บนพ�น้ฐานของว�ชาการ และผลประโยชน�ของผู�ป�วย เพ�อ่ให�ผู�ป�วย 
ได�เข�าถึงยา และโอกาสมีชีว�ตรอดจากโรคค�าใช�จ�ายสูงอย�างมี
คุณภาพชีว�ตที่ดี

 ตลอดสองป�ของการต�อสู� ในทีส่ดุธุรกิจยาไม�สามารถใช�มาตรการ
ทางการค�ามาตอบโต�ประเทศไทยได� ด�วยเหตุผลหลักคือมาตรการ 
ซีแอลเป�นข�อตกลงและกติกาที่ได�รับการออกแบบและยอมรับโดย
สมาชิกองค�การการค�าโลกนั่นเอง

49 ล�านคนไทยได�เข�าถึงการรักษาและยาจําเป�น

ผลจากการที่ประเทศไทยจะมีการประกาศใช�ซีแอล เมื่อวันที่ 26 
มีนาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการเจรจาต�อรองราคายาจําเป�น
ต�องประชุมเพ�่อวางแนวทางในการเจรจาต�อรองกับบร�ษัทยาที่
กระทรวงสาธารณสขุบงัคับใช�สทิธติามสทิธบิตัรยา เพ�อ่ให�ได�อตัรา
ค�าตอบแทนทีเ่หน็พ�องต�องกันระหว�างกระทรวงสาธารณสุข กับผู�ทรง
สทิธบิตัร โดยคณะกรรมการเสนอจ�ายค�าตอบแทน 0.5% ของมลูค�า 
การจําหน�ายยาชื่อสามัญที่ผลิตโดยองค�การเภสัชกรรม 
 
ผลจากมาตรการนี้ ทําให�คนไทยที่เจ็บป�วยด�วยโรคมะเร็ง โรคเอดส� 
และโรคหวัใจ ในทกุสทิธกิารรกัษาพยาบาล ทัง้สวัสดกิารข�าราชการ 
ประกันสงัคม โดยเฉพาะผู�ทีอ่ยู�ในระบบหลกัประกันสขุภาพแห�งชาติ

ที่ครอบคลุมประชากรไทยถึงกว�า 49 ล�านคน ได�รับประโยชน�จาก 
การเข�าถึงบร�การตามหลักประกันสุขภาพ ได�รับยาจําเป�นที่เดิมมี
ราคาแพง แต�เมื่อมีการประกาศซีแอล ส�งผลให�รัฐสามารถจัดหายา 
ได�ในราคาทีถู่กลงและมปีร�มาณครอบคลมุกับจาํนวนประชากรได�มาก
ข�น้ด�วย

ขยายชุดสทิธิประโยชน�ระบบหลกัประกันสขุภาพแห�งชาติ

การประกาศใช�มาตรการซีแอล ทาํให�หน�วยงานสาธารณสขุภาครัฐ
สามารถจัดซื้อจัดหายาชื่อสามัญที่มีราคาถูกกว�ายาแบรนด�เนม  
ติดสทิธิบตัรจากตลาดโลกเข�ามารกัษา  ทาํให�ผู�ป�วยมคุีณภาพชวี�ตที่
ดีข�้น ต�องยอมรับว�ามาตรการซีแอล ยังช�วยให�อุตสาหกรรมยา
ภายในประเทศไทย สามารถผลิตยาชื่อสามัญ เพ�่อใช�ในประเทศได� 
สามารถลดค�าใช�จ�ายและงบประมาณรัฐ ที่ต�องนําเข�ายาราคาแพง 
จากต�างประเทศได�มหาศาล เง�นทีป่ระหยดัได� สามารถนาํมาใช�ขยาย  
ชุดสิทธิประโยชน�ในผู�ป�วยโรคอื่น  ๆ  ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห�งชาติได�ครอบคลุมมากข�้น เช�น โรคไตวาย ต�อกระจก ผ�าตัด 
เปลี่ยนข�อเข�า  ฯลฯ  ส�งผลดีต�อทั้งคุณภาพชีว�ตประชากรไทย  และ
การจัดการระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยในภาพรวม 

อํานาจการต�อรองราคายาของผู�ซื้อ

ก�อนหน�าประเทศไทยประกาศใช�มาตรการซแีอลยา อาํนาจการกําหนด 
ราคายาข�้นอยู�กับเจ�าของบร�ษัทยา ดร.จ�ราพร  เภสัชกรหญิงแกร�ง
เล�าให�ฟ�งว�า ผู�บร�หารกระทรวงสาธารณสุขบางท�าน ถึงขัน้พ�ด
ติดตลกว�า “แค�ขอต�อรองราคา สลึงเดียวก็ยังไม�ยอมลดให�” การ 
เดินหน�าประกาศใช�มาตรการซีแอลยาอย�างจร�งจังของไทย ทําให�
นานาชาติรวมทั้งบร�ษัทยาเองต�างตระหนักว�า มีมาตรการที่เป�ดให�
เกิดอํานาจต�อรองระหว�างผู�ซื้อและผู�ผลิต ทําให�ราคายาเกิดความ
สมดลุ และเพ��มการเข�าถึงยารักษาโรคค�าใช�จ�ายสงูอย�างโรค NCDs 
ได� ในระยะยาว เมือ่เข�าถงึยาได�มากข�น้  ภาครัฐก็ไม�จาํเป�นต�องบงัคบั
ใช�มาตรการซีแอลยา

ต�นแบบนโยบายเข�าถึงยา

ภายหลังจากประเทศไทยประกาศใช�มาตรการซีแอลยา  ต�อมา
ประเทศมาเลเซยีก็ประกาศใช�มาตรการซแีอลกับยารกัษา เอชไอว�/เอดส� 
ตามแผนงาน ป� พ.ศ.  2559-2573  เพ�อ่ขจดัโรคเอดส�ให�หมดไปจาก
ประเทศ หลายประเทศพยายามทีจ่ะเดนิตามประเทศไทย ทีป่ระกาศ 
ซีแอลยามากข�้น นอกจากนี้ ยังส�งผลให�ภาพรวมกระบวนการ
ต�อรองราคายาระหว�างหน�วยงานของรัฐกับบร�ษัทผู�ผลิตทําได�ดี
ยิ�งข�น้ ไม�เฉพาะแต�ประเทศไทยเท�านัน้ แต�รวมถงึประเทศกําลังพัฒนา
ต�าง ๆ ด�วย สาเหตุอาจเป�นเพราะไม�ต�องการให�ประเทศใดประกาศ 
ซีแอลยาอีก

            การประกาศใชมาตรการซีแอลของ
ประเทศไทย เปนบันทึกประวัติศาสตร เพราะ
เปนครัง้แรกของประเทศไทย และคงจะเปนเพ�ยง 
ครั้งเดียวท่ีประเทศ จะลุกข�้นมาประกาศใช
มาตรการเชนน้ี เราใชมาตรการซีแอล โดยยึด
หลกัความเปนธรรม เราไมไดขโมยทรัพยสนิ
ทางปญญาทางสิทธิบัตร แตเปนการขอใช
สทิธติามมาตรการและจายคาตอบแทนตาม
หลักสากล หากบร�ษัทเจาของสิทธิบัตรไม
พอใจ คาตอบแทนก็สามารถเปดการเจรจา 
เพ�่อทําใหเกิดความสมดุลของผลประโยชน
ได
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• ขาดความสมดุลระหว�างเจ�าของสิทธิบัตรและประโยชน�ต�อ 
 สาธารณะ

 สทิธบิตัร คือทรพัย�สนิทางป�ญญา  ทีใ่ห�ความคุ�มครองและเคารพ
ในผู�ประดษิฐ�คิดค�นตามข�อตกลงระหว�างประเทศ โดยองค�การ
การค�าโลก (World Trade Organization: WTO) อย�างไรก็ตาม 
เมือ่นาํข�อกําหนดสทิธิบตัรมาใช�กับอตุสาหกรรมยา  ทาํให�เกิด
การผกูขาดทางการตลาดในระดบันานาชาติ  กลไกการตลาด
ไม�สามารถใช�กับสนิค�าประเภทยา เวชภณัฑ�เพ�อ่สขุภาพได�อย�างมี 
ประสทิธิภาพ   เพราะเป�นป�จจยัสีท่ีม่คีวามจาํเป�นกับการดาํรง
ชวี�ต ด�วยเหตุผลดงักล�าว ทาํให�ประเทศไทยเลอืกนาํมาตรการ
ซแีอลยา มาใช�ในทางปฏิบติั เพ�อ่ให�เกิดสมดลุของผลประโยชน�
ระหว�างเจ�าของสทิธิ กับประโยชน�สาธารณะ  ซ่ึงมาตรการซีแอล
โดยรัฐ คือการท่ีรัฐบาลสามารถใช�สิทธิของเจ�าของสิทธิบตัรได� 
โดยไม�จําเป�นต�องได�รับความยินยอมจากเจ�าของสิทธิ เมื่อมี
เหตุผลเพ�่อประโยชน�สาธารณะ ที่เหมาะสมเป�นมาตรการ  
ที่ยืดหยุ�น ซึ่งอนุญาตให�รัฐบาลของประเทศสมาชิก WTO 
สามารถประกาศใช�ซีแอล ตามข�อตกลงด�านการค�าว�าด�วย
ทรัพย�สินทางป�ญญา (Agreements on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS) 
ปฏิญญาโดฮาภายใต�องค�การการค�าโลก

 

• มาตรการซีแอล เป�นมาตรการท่ีถกูต�องตามกฎหมายในเวที
นานาชาติ แต� ไม�เคยมีชาติใดในกลุ�มประเทศรายได�น�อย 
ถึงปานกลางกล�าประกาศใช�

 ความจร�งมาตรา 51 ตาม พ.ร.บ. สิทธิบัตรของประเทศไทย
กําหนดไว�ว�า เพ�่อประโยชน�สาธารณะ กระทรวง ทบวง กรม 
อาจใช�สิทธิตามสิทธิบัตรใด ๆ ได� โดยไม�ต�องเจรจาเพ�่อได�รับ
อนญุาตจากผู�ทรงสิทธิบัตรก�อน แต�จะต�องเสยีค�าตอบแทนแก�
ผู�ทรงสิทธิบัตร  และจะต�องแจ�งให�ผู�ทรงสิทธิบัตรทราบโดย    
ไม�ชักช�า  

 ประเทศไทยเข�าเป�นสมาชิกองค�การการค�าโลก (WTO) ตั้งแต� 
ป�  พ.ศ. 2537 ในการประชมุของรฐัมนตร�องค�การการค�าโลก
เมื่อเดือนพฤศจ�กายน  ป� พ.ศ. 2544 มีการลงนามปฎิญญา
โดฮา และประกาศให�ประเทศสมาชกิทีล่งนามสามารถดาํเนนิการ 
มาตรการซีแอลได�ตามข�อตกลง TRIPS 

 มาตรา 31(b) ของข�อตกลง TRIPS ระบวุ�า การทาํความตกลง 
ขอใช�สทิธจิากผู�ทรงสทิธบิตัรจะได�รบัการยกเว�น หากประเทศ
สมาชกิมกีรณฉีกุเฉนิของชาติ หร�อภาวะทีเ่ป�นเร�อ่งเร�งด�วน หร�อ
เพ�อ่ประโยชน�สาธารณะทีม่ใิช�เชงิพาณิชย� โดยหน�วยงานภาครฐั
ทีเ่ก่ียวข�องสามารถประกาศใช�สทิธิตามสิทธบิตัรได� โดยไม�ต�อง
เจรจากบัผู�ทรงสทิธบิัตรก�อน แต�ต�องแจ�งการใช�สทิธติ�อผู�ทรง

สิทธิบัตรและจะต�องเสียค�าตอบแทนให�กับผู�ทรงสิทธิบัตร 
ปฏญิญาโดฮาว�าด�วยข�อตกลง TRIPS และการสาธารณสุข
ระบุว �า ประเทศสมาชิก WTO มีสิทธิที่จะปกป�องการ
สาธารณสุข  โดยเฉพาะการส�งเสร�มการเข�าถึงยาอย�างถ�วนหน�า 
ด�วยการบงัคับใช�สทิธ ิ  และประเทศสมาชกิมเีสร�ภาพในการอ�าง
เหตุผลความจําเป�นที่ต�องบังคับใช�สิทธิ 

 รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ�มปานานนท  นายกสภาเภสัชกรรม 
ในฐานะนกัว�ชาการเภสชัศาสตร�ท�านหนึง่ผู�มบีทบาทสาํคัญร�วม
ผลกัดนัการเข�าถึงยาจาํเป�นด�วยการใช�มาตรการซแีอลเล�าถึง

การทํางานร�วมกับภาคนโยบายในช�วงนั้นว�า ไม�ใช�เร�่องง�าย  
แม�ว�าจะมเีหตุผลทีจ่าํเป�นและถูกต�อง แต�ต�องอาศัยความกล�าหาญ 
ของฝ�ายนโยบายในการเผชญิกับความท�าทายและแรงกดดนั  เป�น
อย�างมากจากในและต�างประเทศ ได�รบัคําข��จากบร�ษทัยาต�างประเทศ  
บ�อยครั้ง โดยเฉพาะเร�่องมาตรการคว่ําบาตรทางการค�าในเวที
นานาชาติ  หากยงัเดนิหน�าบังคับใช�มาตรการซแีอลยา

 ปฏเิสธไม�ได�ว�า ธรุกิจบร�ษทัยาข�ามชาติมมีลูค�ามหาศาล  มอีาํนาจและ
อทิธิพลกับผู�กําหนดนโยบายการเมือง  และแม�ว�าจะต�องเผชญิกับ
แรงต�านหนกัในทกุทาง นพ.มงคล ในฐานะรฐัมนตร�สาธารณสขุ 
ไม�เคยย�อท�อ พร�อมเดินสายชี้แจงทําความเข�าใจทั้งในและ  
ต�างประเทศ ทาํเอกสารปกขาวทัง้ภาษาไทยและองักฤษ เพ�อ่อธิบาย 
ถึงหลกัการเหตุผล และความจาํเป�นของการประกาศใช�มาตรการ 
ซีแอลยา 

 ภญ.จ�ราพร กล�าวว�า จากการทํางานร�วมกันครั้งนั้น ทําให�
ตระหนกัว�า  นพ.มงคล มีความเข�าใจในเร�อ่งของยา ระบบยา ธรุกิจยา 
เป�นอย�างดี เข�าใจกฎหมายสิทธิบัตรและมาตรการประกาศใช�    
ซีแอลยาอย�างเป�นขั้นตอน เห็นถึงความมุ�งมั่น กล�าตัดสินใจ  
บนพ�น้ฐานของว�ชาการ และผลประโยชน�ของผู�ป�วย เพ�อ่ให�ผู�ป�วย 
ได�เข�าถึงยา และโอกาสมีชีว�ตรอดจากโรคค�าใช�จ�ายสูงอย�างมี
คุณภาพชีว�ตที่ดี

 ตลอดสองป�ของการต�อสู� ในทีสุ่ดธุรกิจยาไม�สามารถใช�มาตรการ
ทางการค�ามาตอบโต�ประเทศไทยได� ด�วยเหตุผลหลักคือมาตรการ 
ซแีอลเป�นข�อตกลงและกติกาที่ได�รับการออกแบบและยอมรบัโดย
สมาชิกองค�การการค�าโลกนั่นเอง

49 ล�านคนไทยได�เข�าถึงการรักษาและยาจําเป�น

ผลจากการที่ประเทศไทยจะมีการประกาศใช�ซีแอล เมื่อวันที่ 26 
มีนาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการเจรจาต�อรองราคายาจําเป�น
ต�องประชุมเพ�่อวางแนวทางในการเจรจาต�อรองกับบร�ษัทยาที่
กระทรวงสาธารณสขุบงัคับใช�สทิธติามสทิธบิตัรยา เพ�อ่ให�ได�อตัรา
ค�าตอบแทนทีเ่หน็พ�องต�องกันระหว�างกระทรวงสาธารณสุข กับผู�ทรง
สทิธบิตัร โดยคณะกรรมการเสนอจ�ายค�าตอบแทน 0.5% ของมลูค�า 
การจําหน�ายยาชื่อสามัญที่ผลิตโดยองค�การเภสัชกรรม 
 
ผลจากมาตรการนี้ ทําให�คนไทยที่เจ็บป�วยด�วยโรคมะเร็ง โรคเอดส� 
และโรคหวัใจ ในทกุสทิธกิารรกัษาพยาบาล ทัง้สวัสดกิารข�าราชการ 
ประกันสังคม โดยเฉพาะผู�ทีอ่ยู�ในระบบหลกัประกันสขุภาพแห�งชาติ

ที่ครอบคลุมประชากรไทยถึงกว�า 49 ล�านคน ได�รับประโยชน�จาก 
การเข�าถึงบร�การตามหลักประกันสุขภาพ ได�รับยาจําเป�นที่เดิมมี
ราคาแพง แต�เมื่อมีการประกาศซีแอล ส�งผลให�รัฐสามารถจัดหายา 
ได�ในราคาทีถู่กลงและมปีร�มาณครอบคลมุกับจาํนวนประชากรได�มาก
ข�น้ด�วย

ขยายชดุสทิธิประโยชน�ระบบหลกัประกันสขุภาพแห�งชาติ

การประกาศใช�มาตรการซแีอล ทาํให�หน�วยงานสาธารณสขุภาครัฐ
สามารถจัดซื้อจัดหายาชื่อสามัญที่มีราคาถูกกว�ายาแบรนด�เนม  
ติดสทิธิบตัรจากตลาดโลกเข�ามารกัษา  ทาํให�ผู�ป�วยมคุีณภาพชวี�ตที่
ดีข�้น ต�องยอมรับว�ามาตรการซีแอล ยังช�วยให�อุตสาหกรรมยา
ภายในประเทศไทย สามารถผลิตยาชื่อสามัญ เพ�่อใช�ในประเทศได� 
สามารถลดค�าใช�จ�ายและงบประมาณรัฐ ที่ต�องนําเข�ายาราคาแพง 
จากต�างประเทศได�มหาศาล เง�นทีป่ระหยดัได� สามารถนาํมาใช�ขยาย  
ชุดสิทธิประโยชน�ในผู�ป�วยโรคอื่น  ๆ  ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห�งชาติได�ครอบคลุมมากข�้น เช�น โรคไตวาย ต�อกระจก ผ�าตัด 
เปลี่ยนข�อเข�า  ฯลฯ  ส�งผลดีต�อทั้งคุณภาพชีว�ตประชากรไทย  และ
การจัดการระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยในภาพรวม 

อํานาจการต�อรองราคายาของผู�ซื้อ

ก�อนหน�าประเทศไทยประกาศใช�มาตรการซแีอลยา อาํนาจการกําหนด 
ราคายาข�้นอยู�กับเจ�าของบร�ษัทยา ดร.จ�ราพร  เภสัชกรหญิงแกร�ง
เล�าให�ฟ�งว�า ผู�บร�หารกระทรวงสาธารณสุขบางท�าน ถึงขัน้พ�ด
ติดตลกว�า “แค�ขอต�อรองราคา สลึงเดียวก็ยังไม�ยอมลดให�” การ 
เดินหน�าประกาศใช�มาตรการซีแอลยาอย�างจร�งจังของไทย ทําให�
นานาชาติรวมทั้งบร�ษัทยาเองต�างตระหนักว�า มีมาตรการที่เป�ดให�
เกิดอํานาจต�อรองระหว�างผู�ซื้อและผู�ผลิต ทําให�ราคายาเกิดความ
สมดลุ และเพ��มการเข�าถึงยารักษาโรคค�าใช�จ�ายสงูอย�างโรค NCDs 
ได� ในระยะยาว เมือ่เข�าถงึยาได�มากข�น้  ภาครัฐก็ไม�จาํเป�นต�องบงัคบั
ใช�มาตรการซีแอลยา

ต�นแบบนโยบายเข�าถึงยา

ภายหลังจากประเทศไทยประกาศใช�มาตรการซีแอลยา  ต�อมา
ประเทศมาเลเซยีก็ประกาศใช�มาตรการซแีอลกับยารกัษา เอชไอว�/เอดส� 
ตามแผนงาน ป� พ.ศ.  2559-2573  เพ�อ่ขจดัโรคเอดส�ให�หมดไปจาก
ประเทศ หลายประเทศพยายามทีจ่ะเดนิตามประเทศไทย ทีป่ระกาศ 
ซีแอลยามากข�้น นอกจากนี้ ยังส�งผลให�ภาพรวมกระบวนการ
ต�อรองราคายาระหว�างหน�วยงานของรัฐกับบร�ษัทผู�ผลิตทําได�ดี
ยิ�งข�น้ ไม�เฉพาะแต�ประเทศไทยเท�าน้ัน แต�รวมถึงประเทศกําลงัพัฒนา
ต�าง ๆ ด�วย สาเหตุอาจเป�นเพราะไม�ต�องการให�ประเทศใดประกาศ 
ซีแอลยาอีก
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สานต�องานขับเคลื่อนประเทศไปสู�เป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
ประเดน็การเข�าถึงหลักประกันสขุภาพอย�างเท�าเทยีม ไม�ได�เป�นเพ�ยงป�ญหาสาํคัญ
ด�านสาธารณสขุเท�านัน้  แต�ยังสะท�อนป�ญหาความเหล่ือมลํา้ในสงัคมไทยอย�างชดัเจน  
การลดความเหล่ือมล้ําแตกต�างจะทําให�สังคมไทยพัฒนาเดินหน�าต�อไปได�อย�าง
ยั่งยืน   การปล�อยให�คนกลุ�มยากไร� ประชากรกลุ�มเปราะบางทั้งเด็ก สตร� คนชรา
และแรงงานข�ามชาติไม�สามารถเข�าไม�ถึงระบบบร�การและต�องรับภาระค�ารักษา
พยาบาลที่สูงเกินไปและการเสียชีว�ต หากรัฐใดปล�อยปละละเลยป�ญหาในระบบ
สาธารณสุขจะทําให�ป�ญหาเร�้อรังและลุกลามกลายเป�นป�ญหาสังคมในมิติอื่น ๆ 
ตามมา

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอาร� เลขาธิการสาํนักงานหลกัประกันสขุภาพแห�งชาต ิ(สปสช.)
กล�าวว�า กลไกระบบหลักประกันสุขภาพแห�งชาตินํามาใช�กับประเทศไทย เมื่อป� 
พ.ศ. 2550  สามารถ ลดภาวะล�มละลายจากการเจ็บป�วย เป�นการช�วยลดป�ญหา
สังคมที่เกิดจากการเหลื่อมลํ้าได�อย�างเป�นรูปธรรมถึงป�จจ�บัน  ส�วนหนึ่งมาจาก
การประกาศใช�มาตรการซีแอลยา

นพ.จเด็จ กล�าวว�า ตนเองมีโอกาสทํางานใกล�ชิดกับคุณหมอมงคลอยู�ระยะหนึ่ง 
ท�านคือผู�นําแถวหน�าเร�่องซีแอลยา และ NCDs ท�านเป�นผู�รับฟ�งที่ดี รับข�อมูลจาก
ทุกทิศทาง เมื่อประมวลและมั่นใจกับข�อมูลที่มีแล�วจะเดินหน�าทํางานอย�างแข็งขัน 
รวดเร็วและมุ�งมั่น จนเกิดมรรคผลที่แท�จร�ง

ป�จจ�บันระบบหลักประกันสุขภาพถ�วนหน�าไม�ได�ดูแลแค�เพ�ยงการรักษา แต�ได�มี 
การเพ��มเติมงานสร�างเสร�มสุขภาพและป�องกันโรคด�วย เพราะมาตรการนี้จะช�วย
ลดภาวะโรค NCDs ลงได� ป�จจ�บนัประเทศไทยคือประเทศเดยีวทีส่ามารถบรรจ�งาน
สร�างเสร�มสุขภาพไว�ในสิทธิประโยชน�ของหลักประกันสุขภาพถ�วนหน�าได�  

             ผลของซีแอลตอระบบ 

หลกัประกันสขุภาพแหงชาต ิ ทําให

ยาท่ีนํามาใชมีราคาถกูลง ดวยงบ

ประมาณท่ีจํากัด จึงสามารถมี งบ

ประมาณจดัหายา โดยเฉพาะยาราคา

แพงใหกับประชาชนเขาถงึ  ยาจาํเปน  

เพราะหากไมสามารถเขาถงึได จะมี 

พ�่นองสวนหน่ึงเสยีโอกาสและเสยี

ชีว�ต

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอาร�
เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ (สปสช.)

โรคเอชไอว�/เอดส�  ป�สุขภาวะที่เพ��มข�้น

17,959  คนไทย เข�าถึงยาเอฟาว�เรนซ� 2,694
 3,421 คนไทย เข�าถึงยาสูตรผสมโลพ�นาเว�ยร�/ร�โทนาเว�ยร�  -

โรคหัวใจ  ป�สุขภาวะที่เพ��มข�้น

40,947  ผู�ป�วยที่เข�าถึงยาโคลพ�โดเกรลเพ��มข�้น 2,457

โรคมะเร็ง  ป�สุขภาวะที่เพ��มข�้น

 8,916 ผู�ป�วยที่เข�าถึงยาเลโทรโซล 3,656
 10,813 ผู�ป�วยที่เข�ายาโดซีเทกเซล   1,251
 1,846 ผู�ป�วยที่เข�าถึงยาอิมาทินิบ  2,435
 256 ผู�ป�วยที่เข�าถึงยาเออร�โลทินิบ  -

ผลเชิงบวกด�านสุขภาพและความสามารถเข�าถึงยาท่ีเพ��มข�้นของ
คนไทยจากมาตรการซีแอล
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ระบบหลักประกันสุขภาพถ�วนหน�า

 ประเทศไทยมกีารใช�ระบบหลกัประกันสขุภาพอย�างเป�นทางการ 

ต้ังแต�ป� พ.ศ.2545 ตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห�งชาติ  

พ.ศ.2545 ทีม่กีารจดัต้ัง “สํานกังานหลกัประกันสขุภาพแห�งชาติ” 

(สปสช.)  โดยม ีนพ.สงวน นติยารัมภ�พงศ� เป�นเลขาธกิารสํานกังาน 

หลกัประกัน สุขภาพแห�งชาตคินแรก และป�จจ�บนั คือ นพ.จเดจ็ ธรรมธชัอาร�
  

  ท้ังน้ี ระบบหลักประกันสุขภาพถ�วนหน�า มีจ�ดเร� �มต�นจาก

นพ.สงวน  นติยารัมภ�พงศ� ทีร่�เร��มผลักดนัเร�อ่งหลักประกันสุขภาพ

ถ�วนหน�าในประเทศไทย ศึกษาความเป�นไปได�มาต้ังแต�ป�  พ.ศ. 2533  

ผ�านการเร�ยนรู� ว�จัย ทดลองปฏิบัติและศึกษาหลักความเป�นไปได�

และโอกาสความเป�นไปได�ในการดําเนินการ

 และในป� พ.ศ.2544 พรรคการเมอืงนาํไปใช�เป�นนโยบายหาเสยีง 

ภายใต� “30 บาท รักษาทุกโรค” ก�อนจะมีการเปลี่ยนคําเร�ยกเมื่อ

เปลี่ยนรัฐบาลเป�น “บัตรทอง” ป�จจ�บันดูแลประชากรประมาณ 48 

ล�านคน โดยได�รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล โดยจัดสรรให�

อัตราเหมาจ�ายรายหัวตามจํานวนประชากรที่อยู�ในสิทธินี้ บร�หาร

ในรปูแบบ “กองทนุหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ”  แบ�งการจดัสรรงบ

ประมาณในส�วนของบร�การเป�น 2 เร�่องหลัก ได�แก�

1.บร�การพ�น้ฐานในงบเหมาจ�ายรายหวั แยกเป�น บร�การสขุภาพทัว่ไป  

บร�การกรณีเฉพาะ บร�การสร�างเสร�มสขุภาพและป�องกันโรค  บร�การ 

ฟ��นฟ�สมรรถภาพด�านการแพทย� บร�การแพทย�แผนไทย และยาและ

เวชภัณฑ�

2.บร�การเฉพาะกลุ�ม (นอกงบเหมาจ�ายรายหัว) อาทิ ผู�ป�วยไตวาย

เร�อ้รงั  ผู�ตดิเชือ้เอชไอว�/เอดส�  ผู�ป�วยโรคเบาหวาน และความดนัโลหติสงู 

เป�นต�น

ในฐานะผู�เชี่ยวชาญด�านงานว�ชาการ ภญ.จ�ราพร กล�าวว�า  นโยบาย
ของภาครัฐ เป�นหัวใจที่จะสร�างความยั่งยืนให�กับระบบการรักษา 
พยาบาล ทีเ่ท�าเทยีมสาํหรบัประชากรไทย  หากจดัสรรงบประมาณมี
ประสิทธิภาพ จะสามารถครอบคลุมการรักษาพยาบาลให�เป�นไปใน
ทิศทางเดียวกันในทุกกลไกหลักประกันสุขภาพของประเทศ

ด�านนพ.จเด็จ ในฐานะเลขาฯ สปสช.ให�มุมมองว�า โรค NCDs คือ
ประเด็นสําคัญ เพราะผู�เสียชีว�ตและผู�ป�วยเพ��มจํานวนข�้นอย�างมี      
นัยสําคัญ จําเป�นต�องมีมาตรการเข�าไปดูแลกลไกเชิงระบบเพ�่อทําให�      
การรักษามีประสิทธิภาพดีข�้น เพราะโรค NCDs เกิดจากพฤติกรรม 
การป�องกันเป�นว�ธีทีส่ามารถลดจาํนวนผู�ป�วยโรค NCDs ได�ในระยะยาว  
อย�างไรก็ตามยอมรับว�า เป�นเร�่องที่ยากและท�าทายเพราะการปรับ
พฤติกรรมมนษุย�ต�องใช�เวลาและความอตุสาหะ จนกว�างานจะบรรลุ
ผลตามเป�าหมาย

       คิดพัฒนาระบบสาธารณสุขมา
ตลอด ตั้งแตยังไมเปนผูบร�หาร เมื่อได
เปนนายแพทยสาธารณสขุจังหวดัแพร
ในป พ.ศ. 2528 พอที่จะทําอะไรตามที่
ตองการไดบาง สิ�งที่คิดไวสิ�งไหนที่จะ
เปลีย่นแปลงก็ทําเลย เร�อ่งแรกคอืบัญชี
ประชาชนทั้งจังหวัด ทําใหรูวาแตละคน
ไดรบับร�การสขุภาพอะไรบาง สวนไหนท่ี
ยังไมไดรับบร�การ

คําสัมภาษณ�ของนพ.มงคลกล�าวไว�ในหนังสือ 
“หลังประติมาสาธารณสุข 20 เบื้องหลังการขับเคลื่อนระบบ
สุขภาพไทย”

ภาคอุตสาหกรรมอาหาร มีบทบาทอย�างมากต�อการป�องกัน     
โรค NCDs ตลอดห�วงโซ�อาหาร หากสมัครใจปรับสูตรผลิตภัณฑ�
เช�น ลดความหวาน ความมัน ความเค็ม เชื่อว�าเทคโนโลยีทางการ
อาหารในป�จจ�บนั ทําให�อาหารมรีสชาติท่ีด ีกลมกล�อมแบบไม�หวาน
หร�อเค็มโดดได� ไม�ยาก และสามารถทําให�ธุรกิจเติบโตได�รวดเร็ว 
เพราะผู�บร�โภคเล็งเห็นความตระหนักต�อสังคมร�่องของสุขภาพ  
ของผู�ประกอบการ สร�างสขุภาพทีด่แีละความมัน่คงและยัง่ยนืให�กับ 
ห�วงโซ�อาหาร และความมั่นคงทางอาหารของคนไทย   
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OUR NCDs
COMMUNITIES

หากการเคลื่อนภูเขาเร�่มจากกาวแรก ความรวมมือจากเคร�อขายทุกภาคสวนในสังคมไทย
และระดับนานาชาติดังตอไปนี้ คือกาวสําคัญของการขับเคลื่อนวาระ NCDs

ไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ยิ�งใหญและการพัฒนาที่ยั่งยืน
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• โครงการฝ�กอบรมระบาดว�ทยาภาคสนาม
 (Field Epidemiology Training Program: FETP)   
• มหาว�ทยาลัยมหิดล
 (สถาบันโภชนาการ สถาบันว�จัยประชากรและสังคม)
• สถาบันสุขภาพเด็กแห�งชาติมหาราชินี
• ศูนย�ว�ชาการคุ�มครองผู�บร�โภคด�านสุขภาพ 
• ศูนย�ว�ชาการเพ�่อความปลอดภัยทางถนน
• มหาว�ทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (คณะนิเทศศาสตร�)
• มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� (คณะแพทยศาสตร�)

หน�วยงานภาคีว�ชาการ | ศูนย�ว�จัย | มหาว�ทยาลัย
กระทรวงสาธารณสุข อาทิ:
• ศูนย�ว�จัยป�ญหาสุรา 
• ศูนย�ว�จัยและจัดการความรู�เพ�่อการควบคุมยาสูบ 
• ศูนย�พัฒนาองค�ความรู�ด�านกิจกรรมทางกายประเทศไทย 
• สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว�างประเทศ (IHPP) และ
 แผนงานว�จัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพ�่อการสร�างเสร�ม
 สุขภาพ (Food and Nutrition Policy for Health Promotion: FHP) 
• โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด�านสุขภาพ (HITAP)
• มูลนิธิสาธารณสุขแห�งชาติ

ภาครัฐ
กระทรวงสาธารณสุข อาทิ:
• โครงการป�องกันและควบคุมโรคไม�ติดต�อภายใต�ยุทธศาสตร�
 ความร�วมมือของประเทศระหว�างรัฐบาลไทยกับองค�การอนามัย    
 (WHO-CCS)
• สํานักงานบร�หารยุทธศาสตร�สุขภาพดีว�ถีชีว�ตไทย
• กรมควบคุมโรค (กองโรคไม�ติดต�อ, สํานักงานคณะกรรมการ   
 ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� กองงานคณะกรรมการควบคุม   
 ผลิตภัณฑ�ยาสูบกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ�งแวดล�อม)
• กรมอนามัย (สํานักโภชนาการ สํานักส�งเสร�มสุขภาพ
 สํานักทันตสาธารณสุข กองกิจกรรมทางกายเพ�่อสุขภาพ)
• สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
• กรมสุขภาพจ�ต
• กรมการแพทย� (สถาบันมะเร็งแห�งชาติ)
• กรมสนับสนุนบร�การสุขภาพ     
 (กองสุขศึกษากองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน)
• สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด)
• ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

องค�กรนโยบายระดับประเทศ
• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ (สสส.) 
• สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ (สปสช.) 
• สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห�งชาติ (สช.)
• องค�การอนามัยโลก ประจําประเทศไทย (WHO-Thailand)
• Unicef ประเทศไทย
• สํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บร�โภค



• ศูนย�ปร�กษาป�ญหาสุรายาเสพติด
• มูลนิธิหญิงชายก�าวไกล
• เคร�อข�ายรณรงค�ป�องกันภัยแอลกอฮอล�
• เคร�อข�าย Alcohol Watch
• เคร�อข�ายเยาวชน YSDN
• เคร�อข�ายเยาวชนป�องกันนักดื่มหน�าใหม�
• มูลนิธิสื่อเพ�่อเยาวชน
• มูลนิธิสังฆะเพ�่อสังคม
• เคร�อข�ายผู�ประกอบการร�านอาหารอร�อยได�
 ไร�แอลกอฮอล�
• เคร�อข�ายโรงเร�ยนคําพ�อสอน
• เคร�อข�ายปลูกพลังบวกสร�างจ�ตสํานึกภูมิคุ�มกัน
 ป�จจัยเสี่ยงสําหรับเด็กปฐมวัย
• มูลนิธิเมาไม�ขับ
• สํานักงานเคร�อข�ายลดอุบัติเหตุ

ภาคประชาสังคม | เคร�อข�ายว�ชาชีพ | เคร�อข�ายเยาวชน
• สมาคมเคร�อข�ายโรคไม�ติดต�อไทย
 (Association of Thai NCD Alliance)
• มูลนิธิสถาบันว�จัยและพัฒนาระบบ
 สุขภาพชุมชน
• มูลนิธิรณรงค�เพ�่อการไม�สูบบุหร�่
• เคร�อข�ายองค�กรงดเหล�า 
• เคร�อข�ายคนไทยไร�พ�ง 
• มูลนิธิเพ�่อผู�บร�โภค
• เคร�อข�ายลดบร�โภคเค็ม 
• เคร�อข�ายเด็กไทยไม�กินหวาน 
• มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน
• มูลนิธิชีวว�ถี
• เคร�อข�ายตลาดสีเข�ยว
• มูลนิธิศูนย�นมแม�แห�งประเทศไทย
• สมาคมโภชนาการแห�งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ�

ภาคีระดับนานาชาติ
• เคร�อข�ายนักรณรงค�เพ�่อการควบคุม  
 การบร�โภคยาสูบแห�งเอเชียอาคเนย�   
 (Southeast Asia Tobacco Control   
 Alliance: SEATCA)
• NCD Alliance

ภาครัฐ
กระทรวงสาธารณสุข อาทิ:
• โครงการป�องกันและควบคุมโรคไม�ติดต�อภายใต�ยุทธศาสตร�
 ความร�วมมือของประเทศระหว�างรัฐบาลไทยกับองค�การอนามัย    
 (WHO-CCS)
• สํานักงานบร�หารยุทธศาสตร�สุขภาพดีว�ถีชีว�ตไทย
• กรมควบคุมโรค (กองโรคไม�ติดต�อ, สํานักงานคณะกรรมการ   
 ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� กองงานคณะกรรมการควบคุม   
 ผลิตภัณฑ�ยาสูบกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ�งแวดล�อม)
• กรมอนามัย (สํานักโภชนาการ สํานักส�งเสร�มสุขภาพ
 สํานักทันตสาธารณสุข กองกิจกรรมทางกายเพ�่อสุขภาพ)
• สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
• กรมสุขภาพจ�ต
• กรมการแพทย� (สถาบันมะเร็งแห�งชาติ)
• กรมสนับสนุนบร�การสุขภาพ     
 (กองสุขศึกษากองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน)
• สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด)
• ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงและสํานักต�าง ๆ  อาทิ:
• กระทรวงการคลัง
 (กรมสรรพสามิต สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมศุลากร)
• กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานเขตพ�้นที่การศึกษา)
• กระทรวงมหาดไทย (กรมส�งเสร�มการปกครองท�องถิ�น กรมการ   
 ปกครอง กรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมการขนส�งทางบก)
• กระทรวงแรงงาน  (สํานักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน)
• กระทรวงยุติธรรม (กรมพ�นิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ)
• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย�
 (กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
• กระทรวงอุตสาหกรรม
• กระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา
• กระทรวงวัฒนธรรม (กรมส�งเสร�มวัฒนธรรม)
• กระทรวงดิจ�ทัลเพ�่อเศรษฐกิจและสังคม (สํานักงานสถิติแห�งชาติ)
• กระทรวงการอุดมศึกษาว�ทยาศาสตร�ว�จัยและนวัตกรรม
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Contact  
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป� ชั้น7 ซ.ศูนย�ว�จัย 1 ถ.เพชรบุร�ตัดใหม�
แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ 10130

  080-061-3107
  ncdsth20@gmail.com
  https://thaincdalliance.org/
  เปลี่ยนนิดพ�ชิตโรค

ยุทธศาสตรและแนวทางการทํางาน
ยุทธศาสตร� 1: สนับสนุนการประสานงานกับหน�วยงานและองค�กรที่หลากหลาย
ยุทธศาสตร� 2: สนับสนุนเคร�อข�ายเพ�่อสร�างและเผยแพร�องค�ความรู�
ยุทธศาสตร� 3: ส�งเสร�มการนํานโยบายไปปฏิบัติเพ�่อลดป�จจัยเสี่ยงโรคไม�ติดต�อ
   (การควบคุมยาสูบและเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� และกิจกรรมทางกาย)
ยุทธศาสตร� 4: เสร�มสร�างบร�การสาธารณสุขสําหรับโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
ยุทธศาสตร� 5: ปรับปรุงระบบเฝ�าระวัง การติดตามผล และความรับผิดชอบต�อเป�าหมาย
ยุทธศาสตร� 6: ความร�วมมือและเคร�อข�ายระหว�างประเทศ

มูลนิธิสถาบันว�จัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)

รูจักองคกร
แพทย�หญิงสุพัตรา ศร�วณิชชากร 
เลขาธิการมูลนิธิสถาบันว�จัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

ว�สัยทัศน
เป�นองค�กรแห�งภูมิป�ญญาของระบบบร�การปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน 

พันธกิจ
พัฒนาความรู� พัฒนาระบบ ควบคู�กับการพัฒนาคน บนฐานปฏิบัติการจร�ง เพ�่อหนุนเสร�มเคร�อข�ายระบบบร�การปฐมภูมิ และ
ระบบสุขภาพชุมชน ที่เกื้อหนุนให�ประชาชนพ�่งตนเองได�

เปาหมาย
ระบบสุขภาพชุมชนที่พ�่งตนเองได�และยั่งยืน

สมาคมเคร�อข�ายโรคไม�ติดต�อไทย
(Association of Thai NCD Alliance)

รูจักองคกร
สมาคมเคร�อข�ายโรคไม�ติดต�อไทย (Association of Thai NCD 
Alliance) เป�นองค�กรกลางในการประสานงานเพ�่อขับเคลื่อนสังคม 
ไปสู�การควบคมุป�องกันโรค  NCDs ให�เป�นทศิทางอย�างมปีระสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน�สูงสุด และมีความมุ�งหมายที่จะขับเคล่ือนให�เกิด
กิจกรรมที่ลดป�จจัยเส่ียง  และส�งเสร�มป�จจัยคุ�มครองที่จําเป�นต�อ
การป�องกันโรค ผ�านการผลกัดนัเชงินโยบายเพ�อ่ให�เกิด กฎระเบยีบ 
การจดัสรรงบประมาณสาํหรับการแก�ป�ญหา รวมถึงการสร�างความ
รอบรู� ด�านสุขภาพ และความตระหนักต�อป�ญหา    เพ�่อให�ประชาชน
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย�างจร�งจัง

ว�สัยทัศน
เป�นองค�กรที่ร�วมกันสร�างเสร�ม ป�องกัน และควบคุมโรคไม�ติดต�อ 
เพ�่อให�ประชาชนไทยมีสุขภาพดีอย�างยั่นยืน

พันธกิจ
สนับสนุนและส�งเสร�มการป�องกันและควบคุมโรคไม�ติดต�อ ผ�านการ
ผลักดันทางนโยบาย และการสร�างความรอบรู�ด�านสุขภาพ

วัตถุประสงคของสมาคมฯ
• สนับสนุนการดําเนินการป�องกันและควบคุมโรคไม�ติดต�อ ตาม 

ความเชี่ยวชาญขององค�กรสมาชิก (Shared Accountability)
• สนับสนุนและส�งเสร�มนโยบายด�านการป�องกันและควบคุมโรคไม�

ติดต�อ เพ�่อสุขภาวะของประชาชนอันก�อประโยชน�ต�อการพัฒนา 
ประเทศ (Policy Advocacy) 

• สร�างความรอบรู�ด�านสขุภาพ พร�อมสนบัสนนุ ส�งเสร�ม การม ีส�วน
ร�วมของทกุภาคส�วน เพ�อ่การป�องกันและควบคุมโรคไม�ติดต�อ โดย
ไม�เลือกปฏิบัติ (Health literacy, Public Participation without 
Discrimination

• ไม�มุ�งหวังผลกําไรทางการค�า (Non-Profit Organization)
• ไม�เกี่ยวข�องกับการเมือง

ยุทธศาสตรและแนวทางการทํางาน
มีดําเนินงานผ�าน 2 ยุทธศาสตร�หลัก คือ 
• ยุทธศาสตร�ที่ 1 Policy Advocacy การผลักดันนโยบาย 

สาธารณะในการป�องกันและควบคุมโรค NCDs 
• ยุทธศาสตร�ที่ 2 NCD Risk Communicationand Capacity 

Building การเสร�มสร�างศักยภาพการสื่อสารขององค�กร และ
ประชาสัมพันธ�ส�งเสร�มความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับป�จจัยเสี่ยง ใน
การควบคุมและป�องกันโรคไม�ติดต�อ

กิจกรรมหลัก
• การจดัประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ และคณะทาํงาน เพ�อ่ปร�กษา

หาร�อ วางแผน ว�เคราะห� แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํางาน
• จดัเวทวี�ชาการและแถลงข�าว เพ�อ่ให�เกดิการรับรู� รวมทัง้เป�ดมมุมอง 

สะท�อนความคิด แลกเปล่ียนบทเร�ยนการทาํงานระหว�างองค�กรภาคี
เคร�อข�าย 

• การจดัอบรม เพ�อ่พฒันา ถ�ายทอดองค�ความรู�ทีเ่ก่ียวข�องเก่ียวกับ
การสื่อสารการประชาสัมพันธ�ด�านโรคไม�ติดต�อ

• จดัทาํสือ่ความรอบรู�ด�านสขุภาพให�กับประชาชน เพ�อ่เป�นช�องทาง 
ในการสือ่สาร แลกเปลีย่น และส�งเสร�มการเร�ยนรู�สขุภาวะเก่ียวกับ
การควบคุมป�องกันโรค NCDs กับประชาชน

ภาคีเคร�อขาย
• สมาคมโรคเบาหวานแห�งประเทศไทย
• มูลนิธิรณรงค�เพ�่อการไม�สูบบุหร�่
• สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
• เคร�อข�ายคนไทยไร�พ�ง
• สมาคมความดันโลหิตสูงแห�งประเทศไทย
• กรมควบคุมโรค
• สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว�างประเทศ
• สมาคมแพทย�โรคหัวใจแห�งประเทศไทย
• สํานักงานเคร�อข�ายองค�กรงดเหล�า
• เคร�อข�ายลดบร�โภคเค็ม
• เคร�อข�ายว�ชาชีพแพทย�ในการควบคุมการบร�โภคยาสูบ
• สมาคมอุรเวชช�แห�งประเทศไทย
• สมาคมโภชนาการแห�งประเทศไทย
• สมาคมพยาบาลแห�งประเทศไทย
• เคร�อข�ายเด็กไทยไม�กินหวาน
• ทันตแพทยสมาคมแห�งประเทศไทย
• มูลนิธิเพ�่อผู�บร�โภค
• สมาคมเภสัชกรรมชุมชน
• มูลนิธิโรคหัวใจ
• ราชว�ทยาลัยกุมารแพทย�
• ราชว�ทยาลัยอายุรแพทย�
• สมาพันธ�เคร�อข�ายแห�งชาติเพ�่อสังคมไทยปลอดบุหร�่
• ราชว�ทยาลัยศัลยแพทย�
• มะเร็งว�ทยาสมาคม
• สมาคมโรคไต
• มูลนิธิสถาบันว�จัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)
• สมาคมเวชศาสตร�ป�องกันแห�งประเทศไทย
• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ

แผนงานการป�องกันและควบคมุโรคไม�ตดิต�อ ภายใต�แผนงานยุทธศาสตร�ความร�วมมือของประเทศระหว�างรฐับาลไทย
กับองค�การอนามัยโลก (World Health Organization Country Cooperation Strategies: WHO-CCS)

รูจักองคกร
แผนงานการป�องกันและควบคุมโรคไม�ติดต�อ ภายใต�แผนงานยุทธศาสตร�ความร�วมมือของประเทศระหว�างรัฐบาลไทยกับองค�การอนามัยโลก 
(WHO Country Cooperation Strategies: CCS) ประจําป� พ.ศ. 2560 –  2564  โครงการนี้ได�รับทุนและการสนับสนุนเพ�่อการบร�หารจัดการ
และดําเนินโครงการผ�านทางความร�วมมือระหว�างกระทรวงสาธารณสุข องค�การอนามัยโลก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ และสถาบันว�จัยระบบสาธารณสุข หน�วยงานแต�ละแห�งนําจ�ดแข็งของตนมาใช�ดําเนินโครงการ อาทิ 
องค�การอนามัยโลกจะสนับสนุนทางการเง�นและประเด็นทางว�ชาการ การขับเคลื่อนนโยบาย จัดเวทีการหาร�อระดับประเทศและระดับระหว�าง
ประเทศ และให�คําแนะนําและแนวทางการดําเนินงาน (Normative Guidance) โดยมีหน�วยงานพันธมิตรต�าง ๆ  ที่สําคัญได�แก� สํานักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหว�างประเทศ กรมอนามัย กรมการแพทย� สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสมาคมเคร�อข�ายโรคไม�ติดต�อไทย 
(Association of Thai NCD Alliance) นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกระทรวงอื่น ๆ ผ�านกลไก UN Thematic Working Group on NCDs เช�น 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย� กระทรวงดิจ�ทัลเพ�่อ
เศรษฐกิจและสังคม และสํานักนายกรัฐมนตร�

ว�สัยทัศน
มุ�งเน�น “การปรับปรุงระบบ” ผ�านเคร�อข�ายที่มีทั้งแบบทางการและไม�เป�นทางการด�านสุขภาพ และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียจากหน�วยงานรัฐและภาค
ประชาสังคมเข�ามามีส�วนให�การสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร� และช�วยผลักดันการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร�โรคไม�ติดต�อแห�งชาติ และแผน
ยุทธศาสตร�ต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�องกับป�จจัยเสี่ยงโรคไม�ติดต�อให�ขับเคลื่อนได�มีประสิทธิภาพและเกิดความร�วมมือของภาคีมากข�้น

พันธกิจ
• ปฏิบัติงานบนพ�้นฐานความร�วมมือกับหลากหลายภาคส�วนหน�วยงานฝ�ายรัฐบาลและประชาสังคม ความร�วมมือของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
 เป�นสิ�งสําคัญต�อการป�องกันและควบคุมโรคไม�ติดต�อ 
• ปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางานของกระทรวงสาธารณสุขให�ขับเคลื่อนได�ดีข�้น
• ส�งเสร�มการทํางานของภาคีเคร�อข�ายหลกัและเคร�อข�ายย�อยทัง้ภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสขุ โดยจะมีการใช�ประโยชน�จากเคร�อข�าย
 ดังกล�าวให�มีประสิทธิภาพและเสร�มกันและกัน เพ�่อสร�างองค�ความรู�และใช�ประโยชน�จากองค�ความรู�นั้น ๆ 

ยุทธศาสตรและแนวทางการทํางาน
• พัฒนาองค�ความรู�และเทคโนโลยี (Collective Wisdom)
 มีเคร�่องมือ คู�มือ แนวทางการทํางาน เช�น เคร�่องมือค�นหาทุนชุมชน และ 6 องค�ประกอบชุมชนเข�มแข็ง รวมทั้งแนวทางการพัฒนาเฉพาะ 
 ประเด็น เช�น การจัดการระบบโรคเร�้อรัง ระบบการทํางานผู�สูงอายุบูรณาการ การจัดการและใช�ประโยชน�ระบบข�อมูล การทํางานในหลัก 
 จ�ตว�ทยาและการสื่อสารเพ�่อการเปลี่ยนแปลง

• กระตุ�นระบบและนโยบายบร�การปฐมภูมิ (Policy and System Development)
 การจดัทาํงานว�จยัติดตามประเมนิสถานการณ� (Baseline Situation) นโยบายหมอครอบครัว การพฒันาระบบบร�การปฐมภูมกัิบเคร�อข�าย 
 พ�้นที่ว�จัยและพัฒนา รวมทั้งพัฒนาและว�จัยในโครงการที่มีการสนับสนุน ได�แก� งานเวชศาสตร�ครอบครัวและเคร�อข�ายคุณภาพบร�การ
 ปฐมภูมิ

• เชื่อมโยงเคร�อข�ายการเร�ยนรู� และเสร�มสร�างพลัง (Learning Network and Empowerment)
 มกีลไกและการดาํเนนิงานในพ�น้ทีเ่คร�อข�าย ได�แก� พ�น้ทีพั่ฒนาระบบการดาํเนนิงานอาํเภอสขุภาพด ีและพ�น้ทีพั่ฒนาระบบคุณภาพเคร�อข�าย 
 บร�การปฐมภูมิ เคร�อข�ายพ�้นที่ที่ทํางานแผนงานสุขภาพชุมชน งานศูนย�ดูแลต�นแบบเด็ก ผู�สูงอายุและคนพ�การ งานบูรณาการคุณภาพ
 ชีว�ตผู�สูงอายุ และ งานจัดการโรคไม�ติดต�อเร�้อรัง

กิจกรรม
พัฒนาและจดัการความรู�ในระดบัชมุชน เพ�อ่สร�างความเข�มแขง็ให�แก�ประชาชน และเพ��มคุณภาพของหน�วยบร�การปฐมภูมใินฐานะหน�วยบร�การ 
ด�านแรกของประชาชนและชุมชน สร�างสิ�งแวดล�อมที่ดีเข�าใจความต�องการของประชาชน จัดการบร�การที่มีคุณภาพอย�างทั่วถึงและต�อเนื่อง    
ทัง้โรค  NCDs  และจดัการดแูลผู�สงูอายุ เสร�มสร�างศักยภาพให�ประชาชนมคีวามรู�เท�าทนั สามารถจดัการดแูลตนเองได�ดมีากข�น้ ไม�ต�องรอรบับร�การ
เพ�ยงอย�างเดียว

มสพช. ทาํงานสร�างความตระหนกัถึงความสาํคัญในการดแูลสขุภาพตนเอง รณรงค�ให�ประชาชนเข�ามาร�วมมอืเตร�ยมความพร�อมของสขุภาพ 
ตัวเองก�อนทีจ่ะถึงวัยสงูอาย ุเร�ยนรู�เท�าทนัต�อเทคโนโลยสีมยัใหม� เพราะการป�องกันไม�ให�เกิดโรคคือการรกัษาทีด่ทีีส่ดุ และเมือ่จาํเป�นต�องได�รบับร�การ
สุขภาพ    ผู�จัดการระบบและบุคลากรสาธารณสุขต�องวางแผนและจัดระบบการดูแลที่มีคุณภาพ   สอดคล�องตรงกับความต�องการของประชาชน
แต�ละกลุ�มเป�าหมายได�ครอบคลุมและเหมาะสม   เพ�่อให�เกิดระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน  สังคมเกื้อกูลท�องถิ�น   ท�องที่ และทุกคนในชุมชนตลอด
จนการสนับสนุนจากภาครฐั     จาํเป�นต�องร�วมมือกัน   เพ�อ่สร�างสังคมสขุภาวะพร�อมรับมือ  ปรับตัวและจดัการกับการเปลีย่นแปลงของสังคมที่
กําลังเกิดข�้นอย�างเท�าทัน

Contact
126/749  หมู�ที่ 5  หมู�บ�านการเคหะนนทบุร�  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุร� 11120 
  02-583-0719
  mailoffice@legit.com
  https://thaiichr.com/
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Contact  
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป� ชั้น7 ซ.ศูนย�ว�จัย 1 ถ.เพชรบุร�ตัดใหม�
แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ 10130

  080-061-3107
  ncdsth20@gmail.com
  https://thaincdalliance.org/
  เปลี่ยนนิดพ�ชิตโรค

ยุทธศาสตรและแนวทางการทํางาน
ยุทธศาสตร� 1: สนับสนุนการประสานงานกับหน�วยงานและองค�กรที่หลากหลาย
ยุทธศาสตร� 2: สนับสนุนเคร�อข�ายเพ�่อสร�างและเผยแพร�องค�ความรู�
ยุทธศาสตร� 3: ส�งเสร�มการนํานโยบายไปปฏิบัติเพ�่อลดป�จจัยเสี่ยงโรคไม�ติดต�อ
   (การควบคุมยาสูบและเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� และกิจกรรมทางกาย)
ยุทธศาสตร� 4: เสร�มสร�างบร�การสาธารณสุขสําหรับโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
ยุทธศาสตร� 5: ปรับปรุงระบบเฝ�าระวัง การติดตามผล และความรับผิดชอบต�อเป�าหมาย
ยุทธศาสตร� 6: ความร�วมมือและเคร�อข�ายระหว�างประเทศ

มูลนิธิสถาบันว�จัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)

รูจักองคกร
แพทย�หญิงสุพัตรา ศร�วณิชชากร 
เลขาธิการมูลนิธิสถาบันว�จัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

ว�สัยทัศน
เป�นองค�กรแห�งภูมิป�ญญาของระบบบร�การปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน 

พันธกิจ
พัฒนาความรู� พัฒนาระบบ ควบคู�กับการพัฒนาคน บนฐานปฏิบัติการจร�ง เพ�่อหนุนเสร�มเคร�อข�ายระบบบร�การปฐมภูมิ และ
ระบบสุขภาพชุมชน ที่เกื้อหนุนให�ประชาชนพ�่งตนเองได�

เปาหมาย
ระบบสุขภาพชุมชนที่พ�่งตนเองได�และยั่งยืน

สมาคมเคร�อข�ายโรคไม�ติดต�อไทย
(Association of Thai NCD Alliance)

รูจักองคกร
สมาคมเคร�อข�ายโรคไม�ติดต�อไทย (Association of Thai NCD 
Alliance) เป�นองค�กรกลางในการประสานงานเพ�่อขับเคลื่อนสังคม 
ไปสู�การควบคมุป�องกันโรค  NCDs ให�เป�นทศิทางอย�างมปีระสิทธภิาพ
และเกิดประโยชน�สูงสุด และมีความมุ�งหมายที่จะขับเคล่ือนให�เกิด
กิจกรรมที่ลดป�จจัยเสี่ยง  และส�งเสร�มป�จจัยคุ�มครองที่จําเป�นต�อ
การป�องกันโรค ผ�านการผลักดนัเชิงนโยบายเพ�อ่ให�เกิด กฎระเบียบ 
การจดัสรรงบประมาณสาํหรบัการแก�ป�ญหา รวมถึงการสร�างความ
รอบรู� ด�านสุขภาพ และความตระหนักต�อป�ญหา    เพ�่อให�ประชาชน
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย�างจร�งจัง

ว�สัยทัศน
เป�นองค�กรที่ร�วมกันสร�างเสร�ม ป�องกัน และควบคุมโรคไม�ติดต�อ 
เพ�่อให�ประชาชนไทยมีสุขภาพดีอย�างยั่นยืน

พันธกิจ
สนับสนุนและส�งเสร�มการป�องกันและควบคุมโรคไม�ติดต�อ ผ�านการ
ผลักดันทางนโยบาย และการสร�างความรอบรู�ด�านสุขภาพ

วัตถุประสงคของสมาคมฯ
• สนับสนุนการดําเนินการป�องกันและควบคุมโรคไม�ติดต�อ ตาม 

ความเชี่ยวชาญขององค�กรสมาชิก (Shared Accountability)
• สนับสนุนและส�งเสร�มนโยบายด�านการป�องกันและควบคุมโรคไม�

ติดต�อ เพ�่อสุขภาวะของประชาชนอันก�อประโยชน�ต�อการพัฒนา 
ประเทศ (Policy Advocacy) 

• สร�างความรอบรู�ด�านสุขภาพ พร�อมสนบัสนนุ ส�งเสร�ม การม ีส�วน
ร�วมของทกุภาคส�วน เพ�อ่การป�องกันและควบคุมโรคไม�ติดต�อ โดย
ไม�เลือกปฏิบัติ (Health literacy, Public Participation without 
Discrimination

• ไม�มุ�งหวังผลกําไรทางการค�า (Non-Profit Organization)
• ไม�เกี่ยวข�องกับการเมือง

ยุทธศาสตรและแนวทางการทํางาน
มีดําเนินงานผ�าน 2 ยุทธศาสตร�หลัก คือ 
• ยุทธศาสตร�ที่ 1 Policy Advocacy การผลักดันนโยบาย 

สาธารณะในการป�องกันและควบคุมโรค NCDs 
• ยุทธศาสตร�ที่ 2 NCD Risk Communicationand Capacity 

Building การเสร�มสร�างศักยภาพการสื่อสารขององค�กร และ
ประชาสัมพันธ�ส�งเสร�มความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับป�จจัยเสี่ยง ใน
การควบคุมและป�องกันโรคไม�ติดต�อ

กิจกรรมหลัก
• การจดัประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ และคณะทาํงาน เพ�อ่ปร�กษา

หาร�อ วางแผน ว�เคราะห� แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํางาน
• จดัเวทวี�ชาการและแถลงข�าว เพ�อ่ให�เกิดการรับรู� รวมทัง้เป�ดมุมมอง 

สะท�อนความคิด แลกเปลีย่นบทเร�ยนการทาํงานระหว�างองค�กรภาคี
เคร�อข�าย 

• การจดัอบรม เพ�อ่พัฒนา ถ�ายทอดองค�ความรู�ทีเ่ก่ียวข�องเกีย่วกับ
การสื่อสารการประชาสัมพันธ�ด�านโรคไม�ติดต�อ

• จดัทาํสือ่ความรอบรู�ด�านสขุภาพให�กับประชาชน เพ�อ่เป�นช�องทาง 
ในการสือ่สาร แลกเปลีย่น และส�งเสร�มการเร�ยนรู�สขุภาวะเก่ียวกับ
การควบคุมป�องกันโรค NCDs กับประชาชน

ภาคีเคร�อขาย
• สมาคมโรคเบาหวานแห�งประเทศไทย
• มูลนิธิรณรงค�เพ�่อการไม�สูบบุหร�่
• สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
• เคร�อข�ายคนไทยไร�พ�ง
• สมาคมความดันโลหิตสูงแห�งประเทศไทย
• กรมควบคุมโรค
• สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว�างประเทศ
• สมาคมแพทย�โรคหัวใจแห�งประเทศไทย
• สํานักงานเคร�อข�ายองค�กรงดเหล�า
• เคร�อข�ายลดบร�โภคเค็ม
• เคร�อข�ายว�ชาชีพแพทย�ในการควบคุมการบร�โภคยาสูบ
• สมาคมอุรเวชช�แห�งประเทศไทย
• สมาคมโภชนาการแห�งประเทศไทย
• สมาคมพยาบาลแห�งประเทศไทย
• เคร�อข�ายเด็กไทยไม�กินหวาน
• ทันตแพทยสมาคมแห�งประเทศไทย
• มูลนิธิเพ�่อผู�บร�โภค
• สมาคมเภสัชกรรมชุมชน
• มูลนิธิโรคหัวใจ
• ราชว�ทยาลัยกุมารแพทย�
• ราชว�ทยาลัยอายุรแพทย�
• สมาพันธ�เคร�อข�ายแห�งชาติเพ�่อสังคมไทยปลอดบุหร�่
• ราชว�ทยาลัยศัลยแพทย�
• มะเร็งว�ทยาสมาคม
• สมาคมโรคไต
• มูลนิธิสถาบันว�จัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)
• สมาคมเวชศาสตร�ป�องกันแห�งประเทศไทย
• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ

แผนงานการป�องกันและควบคมุโรคไม�ตดิต�อ ภายใต�แผนงานยุทธศาสตร�ความร�วมมือของประเทศระหว�างรฐับาลไทย
กับองค�การอนามัยโลก (World Health Organization Country Cooperation Strategies: WHO-CCS)

รูจักองคกร
แผนงานการป�องกันและควบคุมโรคไม�ติดต�อ ภายใต�แผนงานยุทธศาสตร�ความร�วมมือของประเทศระหว�างรัฐบาลไทยกับองค�การอนามัยโลก 
(WHO Country Cooperation Strategies: CCS) ประจําป� พ.ศ. 2560 –  2564  โครงการนี้ได�รับทุนและการสนับสนุนเพ�่อการบร�หารจัดการ
และดําเนินโครงการผ�านทางความร�วมมือระหว�างกระทรวงสาธารณสุข องค�การอนามัยโลก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ และสถาบันว�จัยระบบสาธารณสุข หน�วยงานแต�ละแห�งนําจ�ดแข็งของตนมาใช�ดําเนินโครงการ อาทิ 
องค�การอนามัยโลกจะสนับสนุนทางการเง�นและประเด็นทางว�ชาการ การขับเคลื่อนนโยบาย จัดเวทีการหาร�อระดับประเทศและระดับระหว�าง
ประเทศ และให�คําแนะนําและแนวทางการดําเนินงาน (Normative Guidance) โดยมีหน�วยงานพันธมิตรต�าง ๆ  ที่สําคัญได�แก� สํานักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหว�างประเทศ กรมอนามัย กรมการแพทย� สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสมาคมเคร�อข�ายโรคไม�ติดต�อไทย 
(Association of Thai NCD Alliance) นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกระทรวงอื่น ๆ ผ�านกลไก UN Thematic Working Group on NCDs เช�น 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย� กระทรวงดิจ�ทัลเพ�่อ
เศรษฐกิจและสังคม และสํานักนายกรัฐมนตร�

ว�สัยทัศน
มุ�งเน�น “การปรับปรุงระบบ” ผ�านเคร�อข�ายที่มีทั้งแบบทางการและไม�เป�นทางการด�านสุขภาพ และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียจากหน�วยงานรัฐและภาค
ประชาสังคมเข�ามามีส�วนให�การสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร� และช�วยผลักดันการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร�โรคไม�ติดต�อแห�งชาติ และแผน
ยุทธศาสตร�ต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�องกับป�จจัยเสี่ยงโรคไม�ติดต�อให�ขับเคลื่อนได�มีประสิทธิภาพและเกิดความร�วมมือของภาคีมากข�้น

พันธกิจ
• ปฏิบัติงานบนพ�้นฐานความร�วมมือกับหลากหลายภาคส�วนหน�วยงานฝ�ายรัฐบาลและประชาสังคม ความร�วมมือของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
 เป�นสิ�งสําคัญต�อการป�องกันและควบคุมโรคไม�ติดต�อ 
• ปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางานของกระทรวงสาธารณสุขให�ขับเคลื่อนได�ดีข�้น
• ส�งเสร�มการทํางานของภาคีเคร�อข�ายหลกัและเคร�อข�ายย�อยทัง้ภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสขุ โดยจะมกีารใช�ประโยชน�จากเคร�อข�าย
 ดังกล�าวให�มีประสิทธิภาพและเสร�มกันและกัน เพ�่อสร�างองค�ความรู�และใช�ประโยชน�จากองค�ความรู�นั้น ๆ 

ยุทธศาสตรและแนวทางการทํางาน
• พัฒนาองค�ความรู�และเทคโนโลยี (Collective Wisdom)
 มีเคร�่องมือ คู�มือ แนวทางการทํางาน เช�น เคร�่องมือค�นหาทุนชุมชน และ 6 องค�ประกอบชุมชนเข�มแข็ง รวมทั้งแนวทางการพัฒนาเฉพาะ 
 ประเด็น เช�น การจัดการระบบโรคเร�้อรัง ระบบการทํางานผู�สูงอายุบูรณาการ การจัดการและใช�ประโยชน�ระบบข�อมูล การทํางานในหลัก 
 จ�ตว�ทยาและการสื่อสารเพ�่อการเปลี่ยนแปลง

• กระตุ�นระบบและนโยบายบร�การปฐมภูมิ (Policy and System Development)
 การจดัทาํงานว�จยัติดตามประเมนิสถานการณ� (Baseline Situation) นโยบายหมอครอบครัว การพฒันาระบบบร�การปฐมภูมกัิบเคร�อข�าย 
 พ�้นที่ว�จัยและพัฒนา รวมทั้งพัฒนาและว�จัยในโครงการที่มีการสนับสนุน ได�แก� งานเวชศาสตร�ครอบครัวและเคร�อข�ายคุณภาพบร�การ
 ปฐมภูมิ

• เชื่อมโยงเคร�อข�ายการเร�ยนรู� และเสร�มสร�างพลัง (Learning Network and Empowerment)
 มกีลไกและการดาํเนนิงานในพ�น้ทีเ่คร�อข�าย ได�แก� พ�น้ทีพั่ฒนาระบบการดาํเนนิงานอาํเภอสขุภาพด ีและพ�น้ทีพั่ฒนาระบบคุณภาพเคร�อข�าย 
 บร�การปฐมภูมิ เคร�อข�ายพ�้นที่ที่ทํางานแผนงานสุขภาพชุมชน งานศูนย�ดูแลต�นแบบเด็ก ผู�สูงอายุและคนพ�การ งานบูรณาการคุณภาพ
 ชีว�ตผู�สูงอายุ และ งานจัดการโรคไม�ติดต�อเร�้อรัง

กิจกรรม
พฒันาและจดัการความรู�ในระดบัชมุชน เพ�อ่สร�างความเข�มแขง็ให�แก�ประชาชน และเพ��มคุณภาพของหน�วยบร�การปฐมภูมใินฐานะหน�วยบร�การ 
ด�านแรกของประชาชนและชุมชน สร�างสิ�งแวดล�อมที่ดีเข�าใจความต�องการของประชาชน จัดการบร�การท่ีมีคุณภาพอย�างทั่วถึงและต�อเน่ือง    
ทัง้โรค  NCDs  และจดัการดแูลผู�สงูอายุ เสร�มสร�างศักยภาพให�ประชาชนมีความรู�เท�าทัน สามารถจดัการดแูลตนเองได�ดมีากข�น้ ไม�ต�องรอรบับร�การ
เพ�ยงอย�างเดียว

มสพช. ทาํงานสร�างความตระหนกัถึงความสาํคัญในการดแูลสขุภาพตนเอง รณรงค�ให�ประชาชนเข�ามาร�วมมือเตร�ยมความพร�อมของสุขภาพ 
ตัวเองก�อนทีจ่ะถึงวัยสงูอายุ เร�ยนรู�เท�าทนัต�อเทคโนโลยสีมยัใหม� เพราะการป�องกันไม�ให�เกิดโรคคือการรกัษาทีด่ทีีส่ดุ และเมือ่จาํเป�นต�องได�รบับร�การ
สุขภาพ    ผู�จัดการระบบและบุคลากรสาธารณสุขต�องวางแผนและจัดระบบการดูแลที่มีคุณภาพ   สอดคล�องตรงกับความต�องการของประชาชน
แต�ละกลุ�มเป�าหมายได�ครอบคลุมและเหมาะสม   เพ�่อให�เกิดระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน  สังคมเกื้อกูลท�องถิ�น   ท�องที่ และทุกคนในชุมชนตลอด
จนการสนบัสนนุจากภาครฐั     จาํเป�นต�องร�วมมอืกัน   เพ�อ่สร�างสังคมสขุภาวะพร�อมรับมอื  ปรับตัวและจดัการกับการเปลีย่นแปลงของสงัคมที่
กําลังเกิดข�้นอย�างเท�าทัน

Contact
126/749  หมู�ที่ 5  หมู�บ�านการเคหะนนทบุร�  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุร� 11120 
  02-583-0719
  mailoffice@legit.com
  https://thaiichr.com/

153

O
U

R
 N

C
D

s 
C

O
M

M
U

N
IT

Y



ยุทธศาสตรและแนวทางการทํางาน
ยุทธศาสตร� 1: สนับสนุนการประสานงานกับหน�วยงานและองค�กรที่หลากหลาย
ยุทธศาสตร� 2: สนับสนุนเคร�อข�ายเพ�่อสร�างและเผยแพร�องค�ความรู�
ยุทธศาสตร� 3: ส�งเสร�มการนํานโยบายไปปฏิบัติเพ�่อลดป�จจัยเสี่ยงโรคไม�ติดต�อ
   (การควบคุมยาสูบและเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� และกิจกรรมทางกาย)
ยุทธศาสตร� 4: เสร�มสร�างบร�การสาธารณสุขสําหรับโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
ยุทธศาสตร� 5: ปรับปรุงระบบเฝ�าระวัง การติดตามผล และความรับผิดชอบต�อเป�าหมาย
ยุทธศาสตร� 6: ความร�วมมือและเคร�อข�ายระหว�างประเทศ

มูลนิธิสถาบันว�จัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)

รูจักองคกร
แพทย�หญิงสุพัตรา ศร�วณิชชากร 
เลขาธิการมูลนิธิสถาบันว�จัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

ว�สัยทัศน
เป�นองค�กรแห�งภูมิป�ญญาของระบบบร�การปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน 

พันธกิจ
พัฒนาความรู� พัฒนาระบบ ควบคู�กับการพัฒนาคน บนฐานปฏิบัติการจร�ง เพ�่อหนุนเสร�มเคร�อข�ายระบบบร�การปฐมภูมิ และ
ระบบสุขภาพชุมชน ที่เกื้อหนุนให�ประชาชนพ�่งตนเองได�

เปาหมาย
ระบบสุขภาพชุมชนที่พ�่งตนเองได�และยั่งยืน

แผนงานการป�องกันและควบคมุโรคไม�ตดิต�อ ภายใต�แผนงานยุทธศาสตร�ความร�วมมือของประเทศระหว�างรฐับาลไทย
กับองค�การอนามัยโลก (World Health Organization Country Cooperation Strategies: WHO-CCS)

รูจักองคกร
แผนงานการป�องกันและควบคุมโรคไม�ติดต�อ ภายใต�แผนงานยุทธศาสตร�ความร�วมมือของประเทศระหว�างรัฐบาลไทยกับองค�การอนามัยโลก 
(WHO Country Cooperation Strategies: CCS) ประจําป� พ.ศ. 2560 –  2564  โครงการนี้ได�รับทุนและการสนับสนุนเพ�่อการบร�หารจัดการ
และดําเนินโครงการผ�านทางความร�วมมือระหว�างกระทรวงสาธารณสุข องค�การอนามัยโลก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ และสถาบันว�จัยระบบสาธารณสุข หน�วยงานแต�ละแห�งนําจ�ดแข็งของตนมาใช�ดําเนินโครงการ อาทิ 
องค�การอนามัยโลกจะสนับสนุนทางการเง�นและประเด็นทางว�ชาการ การขับเคลื่อนนโยบาย จัดเวทีการหาร�อระดับประเทศและระดับระหว�าง
ประเทศ และให�คําแนะนําและแนวทางการดําเนินงาน (Normative Guidance) โดยมีหน�วยงานพันธมิตรต�าง ๆ  ที่สําคัญได�แก� สํานักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหว�างประเทศ กรมอนามัย กรมการแพทย� สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสมาคมเคร�อข�ายโรคไม�ติดต�อไทย 
(Association of Thai NCD Alliance) นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกระทรวงอื่น ๆ ผ�านกลไก UN Thematic Working Group on NCDs เช�น 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย� กระทรวงดิจ�ทัลเพ�่อ
เศรษฐกิจและสังคม และสํานักนายกรัฐมนตร�

ว�สัยทัศน
มุ�งเน�น “การปรับปรุงระบบ” ผ�านเคร�อข�ายที่มีทั้งแบบทางการและไม�เป�นทางการด�านสุขภาพ และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียจากหน�วยงานรัฐและภาค
ประชาสังคมเข�ามามีส�วนให�การสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร� และช�วยผลักดันการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร�โรคไม�ติดต�อแห�งชาติ และแผน
ยุทธศาสตร�ต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�องกับป�จจัยเสี่ยงโรคไม�ติดต�อให�ขับเคลื่อนได�มีประสิทธิภาพและเกิดความร�วมมือของภาคีมากข�้น

พันธกิจ
• ปฏิบัติงานบนพ�้นฐานความร�วมมือกับหลากหลายภาคส�วนหน�วยงานฝ�ายรัฐบาลและประชาสังคม ความร�วมมือของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
 เป�นสิ�งสําคัญต�อการป�องกันและควบคุมโรคไม�ติดต�อ 
• ปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางานของกระทรวงสาธารณสุขให�ขับเคลื่อนได�ดีข�้น
• ส�งเสร�มการทํางานของภาคีเคร�อข�ายหลกัและเคร�อข�ายย�อยทัง้ภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสขุ โดยจะมีการใช�ประโยชน�จากเคร�อข�าย
 ดังกล�าวให�มีประสิทธิภาพและเสร�มกันและกัน เพ�่อสร�างองค�ความรู�และใช�ประโยชน�จากองค�ความรู�นั้น ๆ 

ยุทธศาสตรและแนวทางการทํางาน
• พัฒนาองค�ความรู�และเทคโนโลยี (Collective Wisdom)
 มีเคร�่องมือ คู�มือ แนวทางการทํางาน เช�น เคร�่องมือค�นหาทุนชุมชน และ 6 องค�ประกอบชุมชนเข�มแข็ง รวมทั้งแนวทางการพัฒนาเฉพาะ 
 ประเด็น เช�น การจัดการระบบโรคเร�้อรัง ระบบการทํางานผู�สูงอายุบูรณาการ การจัดการและใช�ประโยชน�ระบบข�อมูล การทํางานในหลัก 
 จ�ตว�ทยาและการสื่อสารเพ�่อการเปลี่ยนแปลง

• กระตุ�นระบบและนโยบายบร�การปฐมภูมิ (Policy and System Development)
 การจดัทาํงานว�จยัติดตามประเมนิสถานการณ� (Baseline Situation) นโยบายหมอครอบครัว การพฒันาระบบบร�การปฐมภูมกัิบเคร�อข�าย 
 พ�้นที่ว�จัยและพัฒนา รวมทั้งพัฒนาและว�จัยในโครงการที่มีการสนับสนุน ได�แก� งานเวชศาสตร�ครอบครัวและเคร�อข�ายคุณภาพบร�การ
 ปฐมภูมิ

• เชื่อมโยงเคร�อข�ายการเร�ยนรู� และเสร�มสร�างพลัง (Learning Network and Empowerment)
 มกีลไกและการดาํเนนิงานในพ�น้ทีเ่คร�อข�าย ได�แก� พ�น้ทีพั่ฒนาระบบการดาํเนนิงานอาํเภอสขุภาพด ีและพ�น้ทีพั่ฒนาระบบคุณภาพเคร�อข�าย 
 บร�การปฐมภูมิ เคร�อข�ายพ�้นที่ที่ทํางานแผนงานสุขภาพชุมชน งานศูนย�ดูแลต�นแบบเด็ก ผู�สูงอายุและคนพ�การ งานบูรณาการคุณภาพ
 ชีว�ตผู�สูงอายุ และ งานจัดการโรคไม�ติดต�อเร�้อรัง

กิจกรรม
พัฒนาและจดัการความรู�ในระดบัชมุชน เพ�อ่สร�างความเข�มแขง็ให�แก�ประชาชน และเพ��มคุณภาพของหน�วยบร�การปฐมภูมใินฐานะหน�วยบร�การ 
ด�านแรกของประชาชนและชุมชน สร�างสิ�งแวดล�อมที่ดีเข�าใจความต�องการของประชาชน จัดการบร�การที่มีคุณภาพอย�างทั่วถึงและต�อเนื่อง    
ทัง้โรค  NCDs  และจดัการดแูลผู�สงูอายุ เสร�มสร�างศักยภาพให�ประชาชนมคีวามรู�เท�าทนั สามารถจดัการดแูลตนเองได�ดมีากข�น้ ไม�ต�องรอรบับร�การ
เพ�ยงอย�างเดียว

มสพช. ทาํงานสร�างความตระหนกัถึงความสาํคัญในการดแูลสขุภาพตนเอง รณรงค�ให�ประชาชนเข�ามาร�วมมอืเตร�ยมความพร�อมของสขุภาพ 
ตัวเองก�อนทีจ่ะถึงวัยสงูอาย ุเร�ยนรู�เท�าทนัต�อเทคโนโลยสีมยัใหม� เพราะการป�องกันไม�ให�เกิดโรคคือการรกัษาทีด่ทีีส่ดุ และเมือ่จาํเป�นต�องได�รบับร�การ
สุขภาพ    ผู�จัดการระบบและบุคลากรสาธารณสุขต�องวางแผนและจัดระบบการดูแลที่มีคุณภาพ   สอดคล�องตรงกับความต�องการของประชาชน
แต�ละกลุ�มเป�าหมายได�ครอบคลุมและเหมาะสม   เพ�่อให�เกิดระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน  สังคมเกื้อกูลท�องถิ�น   ท�องที่ และทุกคนในชุมชนตลอด
จนการสนับสนุนจากภาครฐั     จาํเป�นต�องร�วมมือกัน   เพ�อ่สร�างสังคมสขุภาวะพร�อมรับมือ  ปรับตัวและจดัการกับการเปลีย่นแปลงของสังคมที่
กําลังเกิดข�้นอย�างเท�าทัน

Contact
126/749  หมู�ที่ 5  หมู�บ�านการเคหะนนทบุร�  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุร� 11120 
  02-583-0719
  mailoffice@legit.com
  https://thaiichr.com/
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ยุทธศาสตรและแนวทางการทํางาน
ยุทธศาสตร� 1: สนับสนุนการประสานงานกับหน�วยงานและองค�กรที่หลากหลาย
ยุทธศาสตร� 2: สนับสนุนเคร�อข�ายเพ�่อสร�างและเผยแพร�องค�ความรู�
ยุทธศาสตร� 3: ส�งเสร�มการนํานโยบายไปปฏิบัติเพ�่อลดป�จจัยเสี่ยงโรคไม�ติดต�อ
   (การควบคุมยาสูบและเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� และกิจกรรมทางกาย)
ยุทธศาสตร� 4: เสร�มสร�างบร�การสาธารณสุขสําหรับโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
ยุทธศาสตร� 5: ปรับปรุงระบบเฝ�าระวัง การติดตามผล และความรับผิดชอบต�อเป�าหมาย
ยุทธศาสตร� 6: ความร�วมมือและเคร�อข�ายระหว�างประเทศ

มูลนิธิสถาบันว�จัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)

รูจักองคกร
แพทย�หญิงสุพัตรา ศร�วณิชชากร 
เลขาธิการมูลนิธิสถาบันว�จัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

ว�สัยทัศน
เป�นองค�กรแห�งภูมิป�ญญาของระบบบร�การปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน 

พันธกิจ
พัฒนาความรู� พัฒนาระบบ ควบคู�กับการพัฒนาคน บนฐานปฏิบัติการจร�ง เพ�่อหนุนเสร�มเคร�อข�ายระบบบร�การปฐมภูมิ และ
ระบบสุขภาพชุมชน ที่เกื้อหนุนให�ประชาชนพ�่งตนเองได�

เปาหมาย
ระบบสุขภาพชุมชนที่พ�่งตนเองได�และยั่งยืน

แผนงานการป�องกันและควบคมุโรคไม�ตดิต�อ ภายใต�แผนงานยุทธศาสตร�ความร�วมมือของประเทศระหว�างรฐับาลไทย
กับองค�การอนามัยโลก (World Health Organization Country Cooperation Strategies: WHO-CCS)

รูจักองคกร
แผนงานการป�องกันและควบคุมโรคไม�ติดต�อ ภายใต�แผนงานยุทธศาสตร�ความร�วมมือของประเทศระหว�างรัฐบาลไทยกับองค�การอนามัยโลก 
(WHO Country Cooperation Strategies: CCS) ประจําป� พ.ศ. 2560 –  2564  โครงการนี้ได�รับทุนและการสนับสนุนเพ�่อการบร�หารจัดการ
และดําเนินโครงการผ�านทางความร�วมมือระหว�างกระทรวงสาธารณสุข องค�การอนามัยโลก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ และสถาบันว�จัยระบบสาธารณสุข หน�วยงานแต�ละแห�งนําจ�ดแข็งของตนมาใช�ดําเนินโครงการ อาทิ 
องค�การอนามัยโลกจะสนับสนุนทางการเง�นและประเด็นทางว�ชาการ การขับเคลื่อนนโยบาย จัดเวทีการหาร�อระดับประเทศและระดับระหว�าง
ประเทศ และให�คําแนะนําและแนวทางการดําเนินงาน (Normative Guidance) โดยมีหน�วยงานพันธมิตรต�าง ๆ  ที่สําคัญได�แก� สํานักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหว�างประเทศ กรมอนามัย กรมการแพทย� สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสมาคมเคร�อข�ายโรคไม�ติดต�อไทย 
(Association of Thai NCD Alliance) นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกระทรวงอื่น ๆ ผ�านกลไก UN Thematic Working Group on NCDs เช�น 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย� กระทรวงดิจ�ทัลเพ�่อ
เศรษฐกิจและสังคม และสํานักนายกรัฐมนตร�

ว�สัยทัศน
มุ�งเน�น “การปรับปรุงระบบ” ผ�านเคร�อข�ายที่มีทั้งแบบทางการและไม�เป�นทางการด�านสุขภาพ และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียจากหน�วยงานรัฐและภาค
ประชาสังคมเข�ามามีส�วนให�การสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร� และช�วยผลักดันการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร�โรคไม�ติดต�อแห�งชาติ และแผน
ยุทธศาสตร�ต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�องกับป�จจัยเสี่ยงโรคไม�ติดต�อให�ขับเคลื่อนได�มีประสิทธิภาพและเกิดความร�วมมือของภาคีมากข�้น

พันธกิจ
• ปฏิบัติงานบนพ�้นฐานความร�วมมือกับหลากหลายภาคส�วนหน�วยงานฝ�ายรัฐบาลและประชาสังคม ความร�วมมือของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
 เป�นสิ�งสําคัญต�อการป�องกันและควบคุมโรคไม�ติดต�อ 
• ปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางานของกระทรวงสาธารณสุขให�ขับเคลื่อนได�ดีข�้น
• ส�งเสร�มการทํางานของภาคีเคร�อข�ายหลกัและเคร�อข�ายย�อยทัง้ภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสขุ โดยจะมกีารใช�ประโยชน�จากเคร�อข�าย
 ดังกล�าวให�มีประสิทธิภาพและเสร�มกันและกัน เพ�่อสร�างองค�ความรู�และใช�ประโยชน�จากองค�ความรู�นั้น ๆ 

ยุทธศาสตรและแนวทางการทํางาน
• พัฒนาองค�ความรู�และเทคโนโลยี (Collective Wisdom)
 มีเคร�่องมือ คู�มือ แนวทางการทํางาน เช�น เคร�่องมือค�นหาทุนชุมชน และ 6 องค�ประกอบชุมชนเข�มแข็ง รวมทั้งแนวทางการพัฒนาเฉพาะ 
 ประเด็น เช�น การจัดการระบบโรคเร�้อรัง ระบบการทํางานผู�สูงอายุบูรณาการ การจัดการและใช�ประโยชน�ระบบข�อมูล การทํางานในหลัก 
 จ�ตว�ทยาและการสื่อสารเพ�่อการเปลี่ยนแปลง

• กระตุ�นระบบและนโยบายบร�การปฐมภูมิ (Policy and System Development)
 การจดัทาํงานว�จยัติดตามประเมนิสถานการณ� (Baseline Situation) นโยบายหมอครอบครัว การพฒันาระบบบร�การปฐมภูมกัิบเคร�อข�าย 
 พ�้นที่ว�จัยและพัฒนา รวมทั้งพัฒนาและว�จัยในโครงการที่มีการสนับสนุน ได�แก� งานเวชศาสตร�ครอบครัวและเคร�อข�ายคุณภาพบร�การ
 ปฐมภูมิ

• เชื่อมโยงเคร�อข�ายการเร�ยนรู� และเสร�มสร�างพลัง (Learning Network and Empowerment)
 มกีลไกและการดาํเนนิงานในพ�น้ทีเ่คร�อข�าย ได�แก� พ�น้ทีพั่ฒนาระบบการดาํเนนิงานอาํเภอสขุภาพด ีและพ�น้ทีพั่ฒนาระบบคุณภาพเคร�อข�าย 
 บร�การปฐมภูมิ เคร�อข�ายพ�้นที่ที่ทํางานแผนงานสุขภาพชุมชน งานศูนย�ดูแลต�นแบบเด็ก ผู�สูงอายุและคนพ�การ งานบูรณาการคุณภาพ
 ชีว�ตผู�สูงอายุ และ งานจัดการโรคไม�ติดต�อเร�้อรัง

กิจกรรม
พฒันาและจดัการความรู�ในระดบัชมุชน เพ�อ่สร�างความเข�มแขง็ให�แก�ประชาชน และเพ��มคุณภาพของหน�วยบร�การปฐมภูมใินฐานะหน�วยบร�การ 
ด�านแรกของประชาชนและชุมชน สร�างสิ�งแวดล�อมที่ดีเข�าใจความต�องการของประชาชน จัดการบร�การท่ีมีคุณภาพอย�างทั่วถึงและต�อเน่ือง    
ทัง้โรค  NCDs  และจดัการดแูลผู�สงูอายุ เสร�มสร�างศักยภาพให�ประชาชนมีความรู�เท�าทัน สามารถจดัการดแูลตนเองได�ดมีากข�น้ ไม�ต�องรอรบับร�การ
เพ�ยงอย�างเดียว

มสพช. ทาํงานสร�างความตระหนกัถึงความสาํคัญในการดแูลสขุภาพตนเอง รณรงค�ให�ประชาชนเข�ามาร�วมมือเตร�ยมความพร�อมของสุขภาพ 
ตัวเองก�อนทีจ่ะถึงวัยสงูอายุ เร�ยนรู�เท�าทนัต�อเทคโนโลยสีมยัใหม� เพราะการป�องกันไม�ให�เกิดโรคคือการรกัษาทีด่ทีีส่ดุ และเมือ่จาํเป�นต�องได�รบับร�การ
สุขภาพ    ผู�จัดการระบบและบุคลากรสาธารณสุขต�องวางแผนและจัดระบบการดูแลที่มีคุณภาพ   สอดคล�องตรงกับความต�องการของประชาชน
แต�ละกลุ�มเป�าหมายได�ครอบคลุมและเหมาะสม   เพ�่อให�เกิดระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน  สังคมเกื้อกูลท�องถิ�น   ท�องที่ และทุกคนในชุมชนตลอด
จนการสนบัสนนุจากภาครฐั     จาํเป�นต�องร�วมมอืกัน   เพ�อ่สร�างสังคมสขุภาวะพร�อมรับมอื  ปรับตัวและจดัการกับการเปลีย่นแปลงของสงัคมที่
กําลังเกิดข�้นอย�างเท�าทัน

Contact
126/749  หมู�ที่ 5  หมู�บ�านการเคหะนนทบุร�  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุร� 11120 
  02-583-0719
  mailoffice@legit.com
  https://thaiichr.com/
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องค�กรนโยบายระดับประเทศ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ (สปสช.) 
120 หมู� 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน�วยงานราชการ (อาคาร B) 
ศูนย�ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
ถ.แจ�งวัฒนะ แขวงทุ�งสองห�อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 เบอร�กลาง 02 141 4000 (เวลาราชการ)
 02 143 9730 1
 saraban@nhso.go.th
 www.nhso.go.th 
 www.facebook.com /NHSO.Thailand

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห�งชาติ (สช.)
88/39 หมู� 4 ซ.ติวานนท� 14 ถ.ติวานนท� 
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุร�11000
 02 832 9013
 nhco@saraban.mail.go.th
 www.nationalhealth.or.th/th
 www.facebook.com/NHCO.thai
 https://www.youtube.com/c/Healthstationofficial/
 https://twitter.com/nhcothai

องค�การอนามัยโลก ประจําประเทศไทย (WHO-Thailand)
WHO Country Office for Thailand
88/20 Permanent Secretary Building 3, 4th Floor
Ministry of Public Health, Tiwanon Road, Nonthaburi, 11000 Thailand
 02 547 0100
 02 591 8199
 setharegistry@who.int
 https://www.who.int/thailand/
 https://www.facebook.com/WHOThailand/
 https://www.youtube.com/user/WHOThailand
       https://twitter.com/WHOThailand/

UNICEF Thailand 
19 ถ.พระอาทิตย� เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
 02 356 9499
 02 280 3563
 thailandao@unicef.org
 https://unicef.or.th/th/donate
 https://www.facebook.com/unicefthailand
 https://www.youtube.com/user/UNICEFThailand
 https://www.twitter.com/unicef_thailand/
 https://www.instagram.com/unicef_thailand/

หน�วงานภาคีว�ชาการ | ศูนย�ว�จัย | มหาว�ทยาลัย
ศูนย�ว�จัยและจัดการความรู�เพ�่อการควบคุมยาสูบ
คณะแพทยศาสตร� โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาว�ทยาลัยมหิดล
โรงเร�ยนเรวดี 108 ถ.ประดิพัทธ� แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 064 585 3818, 02 201 1729
 02 143 9730-1
 webmaster@trc.or.th
 https://www.trc.or.th/th/
 https://www.facebook.com/TRCTobaccoControlResearch/
 https://twitter.com/trcorth

ศูนย�พัฒนาองค�ความรู�ด�านกิจกรรมทางกายประเทศไทย
สถาบันว�จัยประชากรและสังคมมหาว�ทยาลัยมหิดล
999 ถ.พ�ทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พ�ทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 02 441 0201-4 ต�อ 307, 317, 524, 525
 02 441 9333
 webmaster@trc.or.th
 https://www.tpak.or.th
 https://www.facebook.com/TPAK.Thailand/
 @TPAKThailand

แผนงานว�จัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพ�่อการสร�าง
เสร�มสุขภาพ
(Food and Nutrition Policy for Health Promotion: FHP) 
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว�างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท� อ.เมือง จ.นนทบุร� 11000
 02 590 2376, 02 590 2379
 02 590 2380
 fhp@ihpp.thaigov.net
 http://fhpprogram.org/

มูลนิธิสาธารณสุขแห�งชาติ
1168 ซ.พหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 02 511 5855
 02 939 2122
 infothainhf@thainhf.org
 https://thainhf.org/
 https://www.facebook.com/infothainhf

โครงการฝ�กอบรมระบาดว�ทยาภาคสนาม
Field Epidemiology Training Program (FETP)  
กลุ�มพัฒนานักระบาดว�ทยาภาคสนามและเคร�อข�ายกองระบาดว�ทยา กรมควบคุมโรค
88/21 ชั้น 3 อาคาร 10 ถ.ติวานนท� ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุร� 11000
 02 590 3894
 infothainhf@thainhf.org
 http://164.115.45.89/th/
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มหาว�ทยาลัยมหิดล
• สถาบันโภชนาการ มหาว�ทยาลัยมหิดล
999 พ�ทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พ�ทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 02 800 2380
 02 441 9344
 directnu@mahidol.ac.th (สํานักงานผู�อํานวยการ)
 nuwww@mahidol.ac.th
 https://inmu2.mahidol.ac.th
 https://www.facebook.com/INMUMahidol/
       https://www.youtube.com/user/NutritionMahidol
 https://twitter.com/INMU_PR
 https://www.instagram.com/mahidol_inmu/

• สถาบันว�จัยประชากรและสังคม
มหาว�ทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พ�ทธมณฑลจ.นครปฐม 73170
 02 441 0201-4, 02 441 9666
 02 441 9333
 directpr@mahidol.ac.th (สํานักงานผู�อํานวยการ)
 prwww@mahidol.ac.th
 https://ipsr.mahidol.ac.th
 www.facebook.com/IPSRMAHIDOLUNIVERSITY/
 www.youtube.com/c/MUIPSR

ภาคประชาสังคม | เคร�อข�ายว�ชาชีพ
มูลนิธิเกษตรกรรมย่ังยืน
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) 3/13 หมู�6 ซ.บางรักน�อย 18
(บางอ�อ 2) ถ.รัตนาธิเบศร� ต.ไทรม�า อ.เมือง จ.นนทบุร� 11000
 02 057 3913 ต�อ 11  หร�อ 096 948 1913
 02 057 3913
 sathaiaan@gmail.com
 http://sathai.org
 https://www.facebook.com/SAF.Thailand/

มูลนิธิชีวว�ถี
มูลนิธิชีวว�ถี (BioThai Foundation)
3/12 ซอยบางอ�อ 2 ถ.ไทรม�า 22 หมู� 6 ต.ไทรม�า อ.เมือง จ.นนทบุร� 11000
 02 985 3838
 02 985 3836
 info@biothai.net
 https://biothai.net/
 https://www.facebook.com/biothai.net
 https://www.youtube.com/user/BiothaiStudio
 https://twitter.com/BioThaiweb

เคร�อข�ายตลาดสีเข�ยว
592/77 ถ.ลาดปลาเค�า เขตลาดพร�าว กรุงเทพฯ 10230
 081 696 9454
 info@greenshopcafe.com
 http://greenshopcafe.com
 https://www.facebook.com/greenshopcafe
 https://www.youtube.com/user/greenshopcafe
 https://www.instagram.com/greenshopcafe/

สมาคมโภชนาการแห�งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ�
อาคารพญาไทพลาซ�า
28/107 ชั้น 9 ถ.พญาไท แขวงทุ�งพญาไท เขตราชเทว� กรุงเทพฯ 10400
 02 612 0860
 02 612 0860
 nutrition.assothailand@gmail.com
 https://www.nutritionthailand.org
 https://www.facebook.com/NutritionAssociationofThailand/

ภาคีระดับนานาชาติ
NCD Alliance
Address: The NCD Alliance 31-33 Avenue Giuseppe Motta 1202, Geneva, 
Switzerland
  +41 22 809 1811
 info@ncdalliance.org
 https://ncdalliance.org/
 https://www.facebook.com/ncdalliance
 https://www.youtube.com/c/NCDAllianceOrg
 https://twitter.com/ncdalliance
 https://www.linkedin.com/company/ncd-alliance
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ทีมงานและผู�จัดทําหนังสือ Move that Mountain       ทําสิ�งใหญ�ให�เปลี่ยนแปลง ขอขอบพระคุณ
ผู�ให�ความอนุเคราะห�ภาพถ�ายและภาพวาดประกอบหนังสือ มีรายนามดังต�อไปนี้ 

 • 42.195K Club หน�า 31, 74
 • กรุงเทพธุรกิจออนไลน�  หน�า 130 ขวา ล�าง
 • กองสารนิเทศ สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  หน�า 100, 149
 • โครงการพัฒนาพ�้นที่ลุ�มนํ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําร� หน�า  111
 • มูลนิธิก�าวคนละก�าว หน�า 73
 • มูลนิธิรณรงค�เพ�่อการไม�สูบบุหร�่  หน�า 35 ขวา บนและล�าง, 36, 80 
 • เว็บไซต� Hfocus.org หน�า 154
 • ศูนย�ว�จัยและจัดการความรู�เพ�่อการควบคุมยาสูบ หน�า 79, 123
 • ศูนย�ข�าวศาสนา หน�า 126
 • สภาองค�กรของผู�บร�โภค หน�า 106, 109
 • สายัณห� ชื่นอุดมสวัสดิ์ หน�า 125  
 • สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ หน�า 27, 28, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 43, 46,
  48, 49, 51 ล�าง, 54, 59, 60 ซ�าย บนและล�าง, 66 ขวา, 71, 82, 90, 91 ล�าง, 95, 98, 107, 116,
  128, 130 ซ�าย บน, 131, 134 ล�าง,  136 ล�าง, 141
 • สํานักงานเคร�อข�ายองค�กรงดเหล�า หน�า 60 ขวา ล�าง
 • สํานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว�างประเทศ หน�า 134 บน
 • Marco Verch Professional Photographer  หน�า 41
 • NCD Alliance หน�า 18 ซ�าย
 • The 101.World หน�า 142
 • Wasin Waeosri หน�า 83
 • WHO-PAHO หน�า 18 ขวา
 • https://www.pinterest.com/pin/496592296393094022/ หน�า 91 บน
 • http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2008/11/Y7200751/Y7200751.html    
  หน�า 66 ซ�าย

เครดิตภาพ
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** หนังสือเล�มนี้จัดพ�มพ�ด�วยกระดาษที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม ช�วยลดการปล�อยก�าซคาร�บอนไดออกไซด�มากกว�า 40% และใช�พลังงานนํ้าในการผลิต

สงวนลขิสทิธ์ิ พ.ศ. 2565 โดยสาํนกังานพฒันานโยบายสุขภาพระหว�างประเทศ การทาํซํา้หร�อดดัแปลงข�อมลูในหนงัสอืเล�มนี ้ไม�ว�ากรณใีด โดยไม�ได�รับอนญุาตจากสาํนกังานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหว�างประเทศ ถือเป�นการละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย�สินทางป�ญญา ของสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว�างประเทศ

ผลงานซึ่งประกอบด�วย สาระบทความ ข�อมูล สัญลักษณ� รูปภาพเสียงและข�อมูลในรูปแบบต�างๆที่ปรากฏในหนังสือเล�มนี้ทั้งในแบบรูปเล�มและหนังสืออิเล็คทรอนิกส�ถือเป�นงาน
สร�างสรรค� อันมีสิทธิในทรัพย�สินทางป�ญญา ที่เป�นของสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว�างประเทศ หร�อเป�นงานที่สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว�างประเทศได�รับ
อนุญาตให�ใช�ประโยชน� และสามารถเผยแพร�ผลงานได�โดยชอบด�วยกฎหมาย หากผู� ใดประสงค�ที่จะใช�ประโยชน�จากผลงานที่ปรากฏในหนังสือเล�มนี้ ทั้งในแบบรูปเล�ม และหนังสือ    
อิเล็คทรอนิกส� บุคคลนั้นจะต�องได�รับอนุญาตเป�นลายลักษณ�อักษรจากสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว�างประเทศ ภายใต�เง�่อนไขการใช�ประโยชน�ที่กําหนด 












