MOVE THAT MOUNTAIN

ทําสิ�งใหญ ใหเปลี่ยนแปลง

MOVE THAT MOUNTAIN

ทําสิ�งใหญ ใหเปลี่ยนแปลง

“ยายภูเขา เร��มจากกาวแรก”
ขอคิดสูความสําเร็จจาก 6 องคกร 10 ผูนําดานการขับเคลื่อน
งานปองกันและควบคุม NCDs ในประเทศไทย

ทําสิ�งใหญ ใหเปลี่ยนแปลง
พ�มพครั้งที่ 1

มิถุนายน 2565

บรรณาธิการ
บรรณาธิการรวม

อภิรดี ตร�รัตนเกื้อกูล
ดร.ภญ.อรทัย วลีวงศ
จร�นพร คงศร�จันทร
นัสร�นทร อาหมัดธีรกุล

บรรณาธิการผูชวย
นักเข�ยน

กองทรัพย ชาตินาเสียว
พรประไพ เสือเข�ยว
อภิญญา ว�ภาตโยธิน
อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ

ออกแบบปกและภาพประกอบ
ผูจัดการฝายผลิต
จัดพ�มพโดย

พ�มพที่

พงศว�ทย พาหุมันโต
โภพันธ คีร�เร�องชัย
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข
ซอยสาธารณสุข 6 ถนนติวานนท
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุร� 11000
โทร: +66 2590-2366-7
Website: www.ihppthaigov.net
Email: ihpp_thailand@ihpp.thaigov.net
บร�ษัท ตนไทร คร�เอชั่น จำกัด

ขอมูลทางบรรณานุกรมหอสมุดแหงชาติ
ISBN

362.109593
978-616-11-4892-8

โครงการจัดทำหนังสือ

MOVE THAT MOUNTAIN

ทําสิ�งใหญ ใหเปลี่ยนแปลง

ขอขอบคุณการสนับสนุนจากหนวยงานดังตอไปนี้

ชื่อยอหนวยงานและองคกรตาง ๆ
AAA

Asian Athletics Association
สหพันธกร�ฑาแหงเอเชีย

APR

Alcohol Policy Research Program
โครงการพัฒนานักว�จัยดานนโยบายแอลกอฮอล

CL

Compulsory Licensing
การใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา

CDC

Centers for Disease Control and Prevention
ศูนยควบคุมและปองกันโรคของสหรัฐ

FBDG

Food Based Dietary Guideline
โภชนบัญญัติ

FCTC

Framework Convention on Tobacco Control
กรอบอนุสัญญาองคการอนามัยโลกวาดวยการควบคุมยาสูบ

GAPC

Global Alcohol Policy Conference
การจัดประชุมนโยบายแอลกอฮอลระดับโลก

GPQA

Good Practices in Quality Assurance
การพัฒนาฐานขอมูลแนวทางปฏิบัติที่ดี

IAAF

International Association of Athletics Federations
สหพันธสมาคมกร�ฑานานาชาติ

IHPP

International Health Policy Program
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ

ISPAH

International Society for Physical Activity and Health
สมาคมนานาชาติเพ�่อการมีกิจกรรมทางกายและสุขภาพ

NCDs

Non-Communicable Diseases
กลุมโรคไมติดตอซึ่งไมไดมีสาเหตุจากการติดเชื้อเชื้อโรคหร�อพาหะนําโรค
แตเกิดจากการเสื่อมสภาพของรางกายและสวนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการใชชีว�ต

PARC

Physical Activity Research Center
ศูนยว�จัยกิจกรมทางกายเพ�่อสุขภาพ

SALTS

ยุทธศาสตรลดการบร�โภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย

SDGs

Sustainable Development Goals
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

TCNAP

Thailand Community Network Appraisal Program
การพัฒนาฐานระดับขอมูลตําบล

TRIPS

Agreements on Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights
ขอตกลงดานการคาวาดวยทรัพยสินทางปญญา

UN

The United Nations
องคการสหประชาชาติ

UNIATF

The United Nations Inter-Agency Task Force
คณะทํางานระหวางหนวยงานสหประชาชาติ

US FDA

The United States Food and Drug Administration
องคการอาหารและยาสหรัฐ

WHO

World Health Organization
องคการอนามัยโลก

WHO CCS

World Health Organization Country Cooperation Strategies
แผนงานการปองกัน และควบคุมโรคไมติดตอภายใตแผนงานยุทธศาสตร
ความรวมมือของประเทศระหวางรัฐ

WHO SEARO

World Health Organization South-East Asia Regional Office
องคการอนามัยโลกประจําภูมิภาคเอเชียใต-ตะวันออก

ปปช.

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจร�ตแหงชาติ

มภส.

มูลนิธิเภสัชศาสตรเพ�่อสังคม

สพฐ.

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ�้นฐาน

สวรส.

สถาบันว�จัยระบบสาธารณสุข

สสส.

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ

สคล.

สํานักงานเคร�อขายองคกรงดเหลา

ศจย.

ศูนยว�จัยและจัดการความรูเพ�่อการควบคุมยาสูบ

ศวส.

ศูนยว�จัยปญหาสุรา

อสม.

อาสาสมัคร สาธารณสุข

สารบัญ
ทําสิ�งใหญ ใหเปลี่ยนแปลง
คำนิยม โดย:
• ศาสตราจารยวุฒิคุณ นายแพทยว�วัฒน โรจนพ�ทยากร
ผูรับรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ป พ.ศ. 2552
ที่ปร�กษาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาว�ทยาลัยมหิดล

8
9

• นายแพทยคำนวณ อึ้งชูศักดิ์
ที่ปร�กษากรมควบคุมโรค/นักว�ชาการอิสระ

10

• Dr. Renu Garg
Senior Vice President of Cardiovascular Health
Resolve to Save Lives

11

NCDs วาระสุขภาพและการพัฒนาประเทศไทย

15

Frontliners

25

•
•
•
•
•
•

26
34
42
50
56
60

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ
มูลนิธิรณรงคเพ�่อการไมสูบบุหร�่
เคร�อขายคนไทยไรพ�ง
เคร�อขายเด็กไทยไมกินหวาน
สำนักงานเคร�อขายองคกรงดเหลา
ศูนยว�จัยปญหาสุรา

Lifelong NCD Champions
• ศาสตราจารย นายแพทยอุดมศิลป ศร�แสงนาม
• ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยประกิต วาทีสาธกกิจ

69
70
76

Changemakers
•
•
•
•
•

ดร.สงา ดามาพงษ
รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิร�
นพ.สมาน ฟ�ตระกูล
คุณสาร� อองสมหวัง
ดร.ณรงค เทียมเมฆ

Forward Thinkers
• ทพญ.ศิร�วรรณ พ�ทยรังสฤษฏ
• นพ.พงศเทพ วงศวัชรไพบูลย
• ดร.นพ.ทักษพล ธรรมรังสี

In Memory
• นพ.มงคล ณ สงขลา

ภาคผนวก
• Our NCDs Communities
• เครดิตภาพ

85
86
94
100
106
112

119
120
126
132

141
142

149
150
158

คํ า นิ ย ม โดย
ศาสตราจารยวุฒิคุณ นายแพทยว�วัฒน โรจนพ�ทยากร
ผูรับรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ป พ.ศ. 2552
ที่ปร�กษาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาว�ทยาลัยมหิดล
โรคไมติดตอเปนภัยสุขภาพที่รายแรง คราชีว�ตมนุษยปละกวา 40 ลานคน โดยเปนสาเหตุ 3 ใน 4 ของการเสียชีว�ตของชาวโลก ปญหา
นี้เปนเร�่องที่นาเปนหวงและนาเสียดาย เพราะสาเหตุสําคัญของโรคไมติดตอ คือการมีพฤติกรรมเสี่ยงซึ่งลวนปองกันได ปญหาก็คือ
พฤติกรรมเหลานี้ ถูกปลูกฝงอยูใ นชีวต� ประจําวัน เปนพฤติกรรมทีส่ งั่ สมอยูใ นแทบทุกพ�น้ ที่ จนกลายเปนเร�อ่ งปกติธรรมดาทีค่ นทัว่ ไป
ไมตระหนักวาเปนภัยและลวนแตยอมรับสภาพโดยไมคดิ ทีจ่ ะปรับแกการปองกันโรคไมตดิ ตอจ�งมีความยุง ยากลําบากเปร�ยบเสมือนกับ
การเคลื่อนภูเขา ความพยายามที่จะเอาชนะตอโรคนี้ เปร�ยบไดกับการทําศึกสงครามสูกับศัตรูราย สูกับภัยพ�บัติที่แฝงตัวอยูใน
ทุกสังคม
เปนที่นายินดีวา ยังมีคนจํานวนหนึ่งพยายามนําการเปลี่ยนแปลงมาสูสังคมไทย เพ�่อใหปลอดภัยจากโรคไมติดตอ คนกลุมนี้มุงหวัง
ทีจ่ ะปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของประชาชนเพ�อ่ ใหมสี ขุ ภาพดี มีความปลอดภัยจากภาวะเสีย่ ง และพยายามขับเคลือ่ นสังคมเพ�อ่ ชัยชนะใน
สงครามตอโรคไมตดิ ตอ ผูน าํ การเปลีย่ นแปลงเหลานี้ ไดเพ�ยรพยายามสรางองคกรและพัฒนาเคร�อขายงานทีแ่ ฝงอยูใ นแวดวงตาง ๆ
ทุกระดับ เพ�่อสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคมไทย หนังสือ “Move the Mountain – ทําสิ�งใหญใหเปลี่ยนแปลง” ไดรวบรวม
แนวคิดและประสบการณของผูน าํ การเปลีย่ นแปลงจํานวนหนึง่ มา เพ�อ่ ใหสงั คมไดรบั รูแ ละศึกษา เพ�อ่ เปนแรงบันดาลใจใหมกี ารพัฒนา
ผูนําในทุกสังคม ครอบคลุมทุกพ�้นที่ทั่วประเทศ
สิ�งที่หนังสือเลมนี้พยายามสื่อออกมา ก็เพ�่อแสดงในเห็นวา กลุมผูนําการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ เปนเหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไป ขอแตก
ตางคือ ทุกทานลวนมีจ�ตว�ญญาณแหงการเปนผูนํา เพ�ยรพยายามสรางแนวคิด พัฒนางาน และทุมเทแรงกายมุงมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง
สังคมใหเปนสังคมสุขภาวะ คุณสมบัตเิ หลานีล้ ว นสามารถสรางใหเกิดข�น้ ได ในทุกคน ลองคิดดูวา ถาประเทศไทยมีผนู าํ การเปลีย่ นแปลง
จํานวนมากมายอยูในทุกภาคสวนของสังคม ทั้งในระดับชาติและระดับพ�้นที่ การตอสูกับสงครามโรคไมติดตอยอมมีโอกาสรับชัยชนะ
โดยไมยากสิง� ทีจ่ ะปรากฏใหทวั่ โลกไดเห็นก็คอื ความสําเร็จของประเทศในการลดการเสียชีวต� กอนวัยอันควรของประชาชนไทยจากภัย
โรคไมติดตอ ซึ่งยอมมีสวนสําคัญในการนําประเทศไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน สมตามเจตนารมณขององคการสหประชาชาติ
ขอขอบคุณสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ ทีไ่ ดจดั ทําหนังสืออันทรงคุณคาเลมนีข้ น�้ มา หวังเปนอยางยิง� วา หนังสือเลมนี้
จะชวยเพ�ม� ความรอบรู ถึงแนวคิดการสรางสรรคงาน และสรางการรับรูถ งึ ความทุม เทของผูน าํ การเปลีย่ นแปลงแตละทาน ชวยใหเกิดแรง
บันดาลใจในการตอสูกับภัยโรคไมติดตอ รวมทั้งเปนคูมือที่ดีในการสรางความเปลี่ยนแปลงสูการพัฒนาที่ยังยืนในสังคมไทย
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นายแพทยคํานวณ อึ้งชูศักดิ์
ที่ปร�กษากรมควบคุมโรค / นักว�ชาการอิสระ
ผูที่ประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงสิ�งตาง ๆ นั้น มักจะตองมีคุณสมบัติสองประการ ประการแรก คือมีความรูอยางทองแทและ
ทักษะสําคัญที่เกี่ยวของ ประการที่สองคือมีทัศนคติที่ดี และมีความมุงมั่น ทุมเทที่จะทําใหบรรลุผล โดยไมยอทอตอปญหาอุปสรรค
เร�อ่ งความรูแ ละทักษะนัน้ เราอาศัยการเร�ยนรู การฝกฝน ตามหลักสูตรหร�อสถาบันตาง ๆ ทีม่ มี ากมาย แตเร�อ่ งทัศนคติในการทํางานและ
เร�่องความมุงมั่นทุมเทนั้น เปนเร�่องที่เกี่ยวของกับจ�ตใจคอนขางมาก การสรางทัศนคติที่ดีและการสรางความมุงมั่นทุมเท จ�งตองผาน
กระบวนการทีเ่ ร�ยกวา สรางแรงบันดาลใจ (Inspiration) และผานการรวมทํางานกับผูม ปี ระสบการณมากกวา (บางตําราอาจเร�ยกเปน
Mentorship)
ในระยะที่ผมมาทําหนาที่เปนประธานของกรรมการ WHO Country Cooperative Strategies on Non Communicable Diseases
ของประเทศไทยในชวงป พ.ศ.2559-2564 คณะกรรมการเห็นตรงกันวา หากเราอยากชักชวนคนรุน ใหม ๆ ใหมาสนใจการแก ไขปญหา
โรคไมติดตอ และเกิดความมุงมั่นทุมเท เราตองทําเร�่อง Inspiration และ Mentorship
แรงบันดาลใจมักเกิดจากการไดเห็น ไดสัมผัส ไดอาน ไดรับรูเร�่องราวที่กระตุกความรูสึกนึกคิดของเรา ทําใหเราอยากทําเร�่องนั้น ๆ
ไปดวย แมวามันจะยากเย็นแสนเข็ญ หวังเปนอยางยิ�งวา หนังสือเลมนี้จะเปนสวนหนึ่ง ทําใหเรารับรูเร�่องราวจากคนที่มีประสบการณ
ตรงอยางตอเนือ่ งยาวนาน ไมวา จะเปนการควบคุมปจจัยเสีย่ งของโรคไมตดิ ตอ ทัง้ บุหร�่ แอลกอฮอล อาหารทีเ่ ปนอันตราย หวานเกิน
เค็มเกิน นํา้ หนักเกิน เร�อ่ งการไมขยับออกกําลังกาย ฯลฯ เร�ยนรูว า ทานตาง ๆ เหลานีม้ คี ติหร�อเคล็ดลับอะไรในการทํางาน มีอะไรทีเ่ รา
สามารถมาประยุกต ใชกับตัวเราบาง
ขอขอบคุณคณะผูจัดทํา และขอใหทุกทานที่มีเจตนาดีในการแก ไขปญหาโรคไมติดตอ มีกําลังใจ เพราะทานกําลังแกปญหาที่ทําลาย
คุณภาพชีว�ตของคนไทยจากการปวยและตายที่มากที่สุด พวกเราทุกคนจะรวมเปนสวนหนี่งของการเขยื้อนภูเขานี้
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คํ า นิ ย ม โดย
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.
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FRONTLINERS
องคกรหลักที่อยูดานหนาและ
เบื้องหลังงาน NCDs ใน ประเทศไทย
• สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสร�มสุขภาพ
• มูลนิธิรณรงคเพ�่อการไมสูบบุหร�่
• เคร�อขายคนไทยไรพ�ง
• เคร�อขายเด็กไทยไมกินหวาน
• เคร�อขายองคกรงดเหลา
• ศูนยว�จัยปญหาสุรา

LIFELONG NCD
CHAMPIONS
บุคคลในตํานาน ผูนําไทยปกหมุดตอสูกับ
ปจจัยเสี่ยง NCDs ในเวที ไทยและสากล
• ศ.นพ.อุดมศิลป ศร�แสงนาม
• ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
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ทําสิ�งใหญ ใหเปลี่ยนแปลง

CHANGEMAKERS
บุคคลสําคัญ ผูสรางปรากฏการณ
การทํางาน NCDs นาไปสู
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งใน
ระดับบุคคลและสังคมในวงกวาง
•
•
•
•
•

ดร.สงา ดามาพงษ
ดร.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิร�
นพ.สมาน ฟ�ตระกูล
คุณสาร� อองสมหวัง
ดร.ณรงค เทียมเมฆ

IN MEMORY
FORWARD THINKERS
บุคคลในแวดวงสาธารณสุขผูอยูเบื้องหลัง
การศึกษาว�จัยและการขับเคลื่อนงานเชิง
นโยบาย NCDs ระดับจังหวัดและประเทศ

บทสงทายระลึกถึงผูมีบทบาทสําคัญ
ตอ NCDs ในประเทศไทย
• นพ.มงคล ณ สงขลา

• ดร.ทพญ.ศิร�วรรณ พ�ทยรังสฤษฏ
• นพ.พงศเทพ วงศวัชรไพบูลย
• ดร.นพ.ทักษพล ธรรมรังสี

003

NCDs วาระสุ ข ภาพและการพั ฒ นาประเทศไทย
โดย ดร.ภญ.อรทัย วลีวงศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ

5 กลุม โรค NCDs กับ 5 ปจจัยเสีย่ ง *

สถานการณฉุกเฉินที่เร�้อรังของ “โรคไมติดตอ” สาเหตุการตาย
อันดับหนึ่งของโลก ภูมิภาค และประเทศไทย
โรคไมตดิ ตอ (Non-Communicable Diseases: NCDs) เปนสาเหตุ
การเสียชีว�ตอันดับหนึ่งของแทบทุกสังคมในโลกทั้งประเทศรํ่ารวย
และยากจน เป น สาเหตุ ข องการเสี ย ชี ว � ต ของประชากรโลกถึ ง
41 ลานราย คิดเปน 71% ของการเสียชีวต� ทัง้ หมด ในป พ.ศ. 2559
มากกวา 85% ของการเสียชีว�ตจาก NCDs เกิดในกลุมประเทศที่
มีรายไดตาํ่ และปานกลางนอกจากนัน้ ยังมีการ คาดการณวา อัตรา
การเสียชีวต� และภาระโรคจาก NCDs จะมีทศิ ทางเพ�ม� ข�น้ และมีอตั รา
การเพ�ม� สูงสุดโดยเฉพาะในกลุม ประเทศกําลังพัฒนาเชนเดียวกับ
ทิศทางในประเทศไทยทีพ
่ บวาทัง้ อัตราการปวยอัตราการเสียชีวต�
จากโรค NCDs และความชุกของปจจัยเสี่ยงสําคัญก็มีทิศทางเพ��ม
ข�้นตั้งแต พ.ศ. 2552 ภาระโรคจากกลุมโรค NCDs ของไทยมี
สัดสวนที่สูงกวาคาเฉลี่ยนานาชาติ โดยเปนสาเหตุของการเสีย
ชีวต� ถึง 427,400 รายในป พ.ศ. 2559 หร�อคิดเปน 74% ของการ
เสียชีว�ตทั้งหมด หร�อเสียชีว�ตเฉลี่ย 100 คน/วัน และมากกวาคร�่ง
เปนการเสียชีว�ตกอนวัยอันควรคือนอยกวา 70 ป

โรคหลอดเลือดหัวใจ

อาหารไมมีประโยชน

โรคระบบทางเดินหายใจเร�้อรัง

บุหร�่และยาสูบ

โรคมะเร็ง

การดื่มสุราในระดับอันตราย

โรคเบาหวาน

การขาดกิจกรรมทางกาย

สุขภาพจ�ตและระบบประสาท

มลภาวะทางอากาศ

นอกจากนี้ ผูปวย NCDs ไมสามารถเขาถึงระบบบร�การรักษาได
ตามปกติในชวงการระบาด ประชากรมีพฤติกรรมเสี่ยง เชน การ
สูบบุหร�่ ดืม่ แอลกอฮอล โรคอวน การกินอาหารไมเหมาะสม มากข�น้
ในชวงมาตรการปดเมืองของประเทศ และในชวงเศรษฐกิจตกตํ่า
หลังการระบาดของโคว�ด-19

NCDs กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

สถานการณการระบาดของไวรัสโคว�ด-19 สงผลซํ้าเติมปญหา
NCDs ทัว่ โลก ผูป ว ย NCDs ทีต่ ดิ เชือ้ โคว�ด-19 มีความเสีย่ งตอ
ความรุนแรงของโรคและการเสียชีว�ตสูงกวาคนทั่วไป

* กรอบ 5x5 ตาม UN Political Declaration on NCD Prevention and Control
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ขอมูลภาระโรคประเทศไทย ป พ.ศ. 2557 พบวาอุบตั เิ หตุจราจร
โรคหลอดเลือดสมอง การติดเชือ้ HIV/AIDS โรคหัวใจขาดเลือด
และการเสพติด เคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอล เปนหาอันดับแรกของ
สาเหตุการสูญเสียปสุขภาวะในประชากรเพศชาย ในขณะที่
โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด เปน
สามอันดับแรก ของสาเหตุการสูญเสียปสขุ ภาวะของประชากร
หญิงไทย

NCDs กับ ปจจัยสังคมกําหนดสุขภาพ
(Social Determinants of Health)
พฤติกรรมเสี่ยงและการเจ็บปวยดวยโรค NCDs เกี่ยวของ
กับปจจัยสังคมกําหนดสุขภาพ (Social Determinants of
Health) คือปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง
การปกครอง สิ�งแวดลอม รวมถึงทางเลือกเชิงนโยบายนั้น
เชน ความยากจน (Poverty)
จากการสํารวจพบวา ประชาชนในกลุมที่มีรายไดครัวเร�อน
ตํ่า มีพฤติกรรมเสี่ยง เชน การดื่มเหลา สูบบุหร�่ มากกวา
ประชาชนกลุมที่มีรายไดสูง
ยิง� ไปกวานัน้ เมือ่ ปวยเปนโรค NCDs คนจนจะมีความสามารถ
ในการจัดการและควบคุมโรคไดนอ ยกวาคนรวย เชนเดียวกัน
กับอัตราการไมรูหนังสือของประชาชน (Literacy Rate) เมื่อ
ขาดความรูก็จะขาดขอมูลขาวสารและมีแนวโนมทีจ่ ะมีการดูแล
รักษาสุขภาพได ไมดี
ในปจจ�บัน หลายประเทศ กําลังเปลี่ยนโครงสราง เปนสังคม
ผูส งู วัย (Population Ageing) ก็จะมีผลตอความชุกของโรค
ไมตดิ ตอ เพ��มมากข�้นตามจํานวนผูสูงอายุ สวนโลกาภิวัตน
(Globalization) การคาเสร�และการลงทุนขามชาติมีผลตอ
บทบาทขององคกรระหวางประเทศ กฎระเบียบการคา และ
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ เชน การคาเสร�จะเพ��ม
การเขาถึงของสินคาอาหารและเคร�่องดื่มที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพมากข�้น และมีผลตอระบบอาหารของประเทศ มีการ
รายงานวาทําใหประชากรเสีย่ งตอการมีภาวะนํา้ หนักเกินและ
โรคอวนมากข�น้ และการขยายเขตเมือง (Urbanization) สงผล
ตอรูปแบบระบบขนสงและการจราจร พบวาคนในเขตเมือง จะมี
กิจกรรมทางกายนอยกวาคนในเขตชนบท
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ปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สําคัญที่เปนสาเหตุของ
ว�กฤติโรค NCDs สามารถแบงไดเปนสองกลุม คือ
5 ปจจัยเสี่ยงดานพฤติกรรม
• การสูบบุหร�่
• การดื่มเคร�่องดื่มแอลกอฮอล
• พฤติกรรมการบร�โภคอาหารที่ไมเหมาะสม
• การมีกิจกรรมทางกายที่ไมเพ�ยงพอ
• การไดรับมลพ�ษทางอากาศ

4 ปจจัยเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงทางสร�ระว�ทยา
• ความดันโลหิตสูง
• นํ้าตาลในเลือดสูง
• ไขมันในเลือดสูง
• นํ้าหนักเกินและโรคอวน

คุณภาพและการเขาถึงการศึกษา

คุณภาพและการเขาถึงการบร�การสุขภาพ

Education Access
and Quality

Health Care Access and
Quality

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

สิ�งแวดลอมที่สรางและพ�้นที่รอบขาง

Economic Stability

Neighborhood and
Built Environment

บร�บทสังคมและชุมชน

Social and Community Context

NCDs กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

สถานการณ NCDs ที่กําลังคุกคามสุขภาวะระดับโลก เปนความ
ทาทายที่สําคัญของการพัฒนาอยางยั่งยืน การจัดการกับปญหา
NCDs ไดรับบรรจ�เปนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ในป
พ.ศ. 2558 โดยมีเปาหมายทีเ่ กีย่ วของโดยตรงคือ SDG 3.4 การลด

การตายกอนวัยอันควรจากโรคไมตดิ ตอใหลดลง1ใน3ผานทางการ
ปองกันและการรักษาโรคและสนับสนุนสุขภาพจ�ตและความเปนอยูท ดี่ ี
ภายในป พ.ศ. 2573 มาตรการในการจัดการโรค NCDs ตลอดจน
ปจจัยเสีย่ งอืน่ ๆ จะสามารถชวยในการลดปญหาสังคมและเกีย่ วของ
กับการบรรลุเปาหมาย SDGs อื่นอยางนอย 9 เปาหมาย อาทิ
SDG 1: ความยากจน SDG 2: การขจัดความหิวโหย SDG 10:
ความเหลื่อมลํ้าในสังคม SDG 4: ความเทาเทียมทางการศึกษาและ
SDG 5: ความเสมอภาคทางเพศ
นอกจากนี้ การลดปญหาการสูญเสียผลิตภาพจากการทํางาน
(Productivity) จากความเจ็บปวยเกี่ยวของกับ SDG 8: การเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่องและการจางงานเต็มที่มีผลิตภาพ ในขณะที่
การทํางานตาม SDG 11: การพัฒนาชุมชนและเมืองอยางยั่งยืน
และ SDG 12: สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการผลิตและการบร�โภค
ที่ยั่งยืน มีสวนชวยลดปญหาการเจ็บปวยดวยโรค NCDs ไดผาน
การสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดีอีกทางหนึ่ง การ
ใชมาตรการทางภาษีเพ�อ่ จํากัดการเขาถึงของอาหารทําลายสุขภาพ
อยางเคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอลและยาสูบของประชากรยังมีสว นสนับสนุน
การระดมทรัพยากรเพ�่อการพัฒนาของประเทศอีกดวย

NCDs กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจากผลกระทบทางมิติสุขภาพแลว โรค NCDs ยังสงผลกระทบ
ตอสังคมและเศรษฐกิจดวยโรค NCDs ถูกจัดวาเปนปจจัยคุกคาม
ที่สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโลกดวย
โดยเฉพาะดานคุณภาพของทรัพยากรมนุษย โรค NCDs ทําให
ประชากรเสียชีว�ตกอนวัยอันควร เกิดการสูญเสียศักยภาพและ
ผลิตภาพในการประกอบอาชีพ และมีความทุกขทรมานจากการเจ็บ
ปวยและโรคแทรกซอนโดยนอกจากจะเพ�ม� ภาระแกคนรอบขางแลวยัง
สรางภาระแกสังคมโดยรวมดวย การเจ็บปวยดวยโรค NCDs ของ
ประชากรในประเทศ กอใหเกิดตนทุนทางสังคมที่มีมูลคามหาศาล
ตอป อาทิคาใชจา ยในการรักษาพยาบาลในระบบบร�การสุขภาพและ
ความสูญเสียในภาคแรงงาน เชน การลดลงของผลผลิต การทํางาน
(Productivity) จากการพ�การ คุณภาพชีวต� ลดลง หร�อเสียชีวต� กอน
วัยอันควรของกลุมประชากรวัยรุนและวัยทํางาน
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สาธารณสุขโลกกับการจัดการ NCDs
สถานการณและผลกระทบจากการเจ็บปวยดวยโรค NCDs สงผลให
ประชาคมโลกตระหนักถึงความสําคัญและยกระดับการจัดการปญหา NCDs
ใหเปนวาระทีพ
่ จ� ารณาในทีป่ ระชุมสมัชชาสหประชาชาติป พ.ศ.2554
ผูน าํ จากประเทศสมาชิกไดรบั รอง “ปฏิญญาการเมืองวาดวยการปองกัน
และควบคุมโรค NCDs” (Political Declaration on NCD Prevention
and Control) เทากับเปนการประกาศสงครามกับปญหา โรค NCDs โดย
ผูน าํ ระดับสูงของนานาประเทศทัว่ โลกมีการตืน่ ตัวในการเคลือ่ นไหวปองกัน
และควบคุมโรค NCDs ทั้งในระดับโลก และระดับประเทศอยางตอเนือ่ งตัง้ แต
แตนั้นเปนตนมา

ดร.มากาเร็ต ชาน ผูอํานวยการใหญขององคการอนามัยโลก และ
นายบัน คี มุน อดีตเลขาธิการองคการสหประชาชาติ ประกาศ
ให NCD เปนวาระระดับโลก ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
ป พ.ศ. 2554
เครดิตภาพ: NCD Alliance, WHO-PAHO

องคการอนามัยโลกมีนโยบาย ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการระดับโลก และเคร�่องมือทางว�ชาการเพ�่อปองกันและ
ควบคุมโรค NCDs และปจจัยเสี่ยงสรุปตามตารางดังนี้
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2543

ยุทธศาสตรโลกเพ�่อปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ

2565

แผนปฏิบัติการระดับโลกเพ�่อเรงรัดการจัดการปญหาจากการบร�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)

2546

กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ
(WHO Framework Convention on Tobacco Control)

2547

ยุทธศาสตรโลกวาดวยอาหาร กิจกรรมทางกายและสุขภาพ
(Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health)

2556

แผนปฏิบัติการเพ�่อปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556-2563 กรอบการติดตามตัวชี้วัดความกาวหนาและ
9 เปาหมายระดับโลกที่ตองบรรลุในป พ.ศ. 2568

2551

แผนปฏิบัติการระดับโลกเพ�่อปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2550- 2556

2554

2553

ยุทธศาสตรแอลกอฮอลระดับโลก
(Global Strategy to Reduce the Harmful Use of Alcohol)

มาตรการระดับประชากรตามขอแนะนําขององคการอนามัยโลก
ในการจัดการปญหาโรค NCDs อยางคุมคาและไดผล (Best Buys)
ในรายงานสถานการณโลกของโรคไมติดตอ พ.ศ. 2553

2553

ชุดขอเสนอแนะวาดวยเร�่องการทําการตลาดอาหารและ
เคร�่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ในเด็ก (Set of Recommendations
on the Marketing of Foods and Non-Alcoholic Beverages
to Children)

มาตรการระดับประชากรตามขอแนะนําขององคการอนามัยโลกในการจัดการปญหา NCDs
อยางคุมคาและไดผล
องคการอนามัยโลกไดรวบรวมขอมูลทางว�ชาการเกี่ยวกับประสิทธิผล ตนทุนหร�องบประมาณในการดําเนินการและความคุมคาของ
มาตรการตาง ๆ ในการควบคุมและปองกันโรคไมติดตอเร�้อรังในระดับประชากรดวย หร�อที่รูจักกันวา “Best Buys” ซึ่งเปนมาตรการ
ทีค่ วรดําเนินการทีส่ ดุ และมีความคุม คาสูง 11 มาตราการ แยกตามปจจัยเสีย่ งหลัก 4 ปจจัย และอีก 14 มาตรการทีค่ วรดําเนินการและ
มีความคุมคารองลงมา “Good Buys”

แอลกอฮอล

อาหาร

กิจกรรม
ทางกาย

Good Buys:

มาตรการที่ควรดําเนินการที่สุด/มีความคุมคาสูง

มาตรการที่ควรดําเนินการ/มีความคุมคา

1.
2.
3.
4.

มาตรการคุมครองสุขภาพของผู ไมสูบบุหร�่จากควันบุหร�่
มาตรการการใหขอมูลพ�ษภัยของยาสูบ
มาตรการการหามโฆษณาและการสงเสร�มการขายบุหร�่
มาตรการการข�้นภาษียาสูบ

1. การเพ��มการเขาถึงบร�การชวยเลิกสูบบุหร�่

5. มาตรการการควบคุมการเขาถึงทางกายภาพของ
เคร�่องดื่มแอลกอฮอล
6. มาตรการการควบคุมการโฆษณาเคร�่องดื่มแอลกอฮอล
7. มาตรการทางภาษีและราคาเคร�่องดื่มแอลกอฮอล

2. มาตรการควบคุมพฤติกรรมขับข�่ยานพาหนะหลังการดื่ม
3. มาตรการการคัดกรองและบําบัดรักษาอยางสั้น

8. มาตรการลดการบร�โภคเกลือ
9. มาตรการลดการบร�โภคไขมันทรานส
10. มาตรการรณรงคสาธารณะดานพฤติกรรมการบร�โภค

4.
5.
6.
7.
8.
9.

11. การรณรงคสาธารณะเพ�่อสงเสร�มการมีกิจกรรมทางกาย

10. มาตรการสงเสร�มการมีกิจกรรมทางกายในชุมชน
11. มาตรการสงเสร�มการมีกิจกรรมทางกายผานการคมนาคม
12. มาตรการสงเสร�มการมีกจิ กรรมทางกายผานระบบบร�การปฐมภูมิ
13. มาตรการสงเสร�มการมีกจิ กรรมทางกายในสถานทีท่ าํ งาน
14. มาตรการสงเสร�มการมีกจิ กรรมทางกายในโรงเร�ยน

มาตรการควบคุมกลยุทธการตลาดอาหารและเคร�่องดื่มตอเด็ก
มาตรการลดการบร�โภคไขมันอิ�มตัว
มาตรการทางภาษีและราคาอาหาร
มาตรการใหคําปร�กษาในระบบบร�การปฐมภูมิ
มาตรการสุขศึกษาดานพฤติกรรมการบร�โภคในสถานที่ทํางาน
มาตรการสงเสร�มพฤติกรรมบร�โภคในโรงเร�ยน

NCDs กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยาสูบ

Best Buys:
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ประโยชนจากการปองกันและควบคุมโรค NCDs ในสังคมไทย สามารถชวยชีว�ต
ลดคาใชจายสาธารณสุขและหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจได

20

การปองกันและควบคุมโรค NCDs ของประเทศไทย:
บทเร�ยนที่ผานมาและกาวตอไป
ประเทศไทยตระหนักถึงสถานการณปญหาและปจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมของโรค NCDs และ
ทํางานขับเคลือ่ นนโยบายและมาตรการระดับประเทศมากมาย ในการจัดการปญหาโรค NCDs
เพ�่อปองกัน บําบัด รักษาและฟ��นฟ�สุขภาพ

กฎหมายควบคุมปจจัยเสี่ยงโรค NCDs ยกตัวอยางเชน

NCDs กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

• พระราชบัญญัติควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551
• พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร�่อง ฉลากโภชนาการกําหนดปร�มาณ
โซเดียมขั้นตํ่าตอวัน (2,000 มิลลิกรัม/วัน) พ.ศ. 2561
• การเก็บภาษีนํ้าตาลตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุขหามผลิต นําเขา และจําหนายกรดไขมันทรานส
พ.ศ. 2562
นโยบายและยุทธศาสตรระดับชาติ ยกตัวอยางเชน
• แผนยุทธศาสตรสุขภาพดีว�ถีชีว�ตไทย พ.ศ. 2554 - 2563
• แผนยุทธศาสตรการปองกันและควบคุมโรค NCDs ระดับชาติ 5 ป
พ.ศ. 2560 - 2564
• แผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 - 2562
• แผนยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ พ.ศ. 2554 - 2563
• แผนปฏิบัติการดานควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอลระยะที่ 2 พ.ศ. 2564 - 2570
• แผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาภาวะนํ้าหนักเกินและภาวะอวน
พ.ศ. 2553 - 2562
• ยุทธศาสตรการลดโซเดียมในประเทศไทย หร�อ SALTS พ.ศ. 2559 - 2568
• แผนสงเสร�มกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 - 2573
การทํางานนโยบายปองกันและควบคุมโรค NCDs ของประเทศไทย ในภาพรวมขับเคลือ่ นผาน
คณะทํางานและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ภายใตแผนยุทธศาสตรการปองกันและควบคุมโรค
NCDs ระดับชาติ มีเจาภาพหลักคือ กระทรวงสาธารณสุข รวมกับ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ (สสส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และ
หนวยงานนอกกระทรวงสาธารณสุขทีเ่ กีย่ วของ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย กระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา องคกร
ปกครองสวนทองถิน� กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง รวมถึงหนวยงานภาคีวช� าการและ
ภาคประชาสังคม เชน ศูนยวจ� ยั ปญหาสุรา ศูนยวจ� ยั และจัดการความรูเ พ�อ่ การควบคุมยาสูบ
ศูนยพฒ
ั นาองคความรูด า นกิจกรรมทางกายประเทศไทยเคร�อขายองคกรงดเหลาเคร�อขายคน
ไทยไรพง� เคร�อขายเด็กไทยไมกนิ หวานเคร�อขายลดบร�โภคเค็มมูลนิธเิ พ�อ่ ผูบ ร�โภคและสมาคม
เคร�อขายโรคไมติดตอไทย (Association of Thai NCD Alliance) เปนตน
ประเทศไทยไดจัดตั้งองคกร สถาบัน และคณะทํางานระดับประเทศข�้น เพ�่อตอบสนองตอ
สถานการณปญหาโรค NCDs ของประเทศ อาทิ เชน โครงการปองกันและควบคุมโรค NCDs
ภายใตยุทธศาสตรความรวมมือของประเทศระหวางรัฐบาลไทยกับองคการอนามัยโลก
(World Health Organization Country Cooperation Strategies: WHO CCS)

21

สถานการณ NCDs ในประเทศไทย
จํานวนประชากร 69,626,000 คน
77% เสียชีว�ตดวยสาเหตุจาก NCDs
ผูเสียชีว�ตดวยสาเหตุจาก NCDs 380,400 คน
การเสียชีว�ตกอนวัยอันควรดวยสาเหตุจาก NCDs 14%

การติดตามสถานการณ NCDs แบงตาม 10 ดัชนีชี้วัด
เปาหมายและดัชนีชี้วัด NCDs ระดับประเทศ
ฐานขอมูลอัตราการเสียชีว�ต
การสํารวจปจจัยเสี่ยง
การบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงานระดับประเทศดาน NCDs
มาตรการลดอัตราการสูบบุหร�่และการบร�โภคยาสูบ
เพ��มภาษีและราคา
ภาพคําเตือนขนาดใหญ/ซองบุหร�่แบบเร�ยบ
หามโฆษณา สงเสร�มการขาย
กิจกรรมรณรงคผานสื่อ
มาตรการลดการดื่มสุราในระดับอันตราย
ลดการเขาถึงทางกายภาพ
หามการโฆษณา หร�อลดการเขาถึงอยางเขมขน
เพ��มภาษีสรรพสามิต
มาตรการลดการบร�โภคอาหารไมมีประโยชน
นโยบายโซเดียม/เกลือ
นโยบายเกี่ยวกับกรดไขมันอิ�มตัวและไขมันทรานส
หามทําการตลาดในกลุมผูบร�โภคเด็ก
หามทําการตลาดนมผง
ใหความรูและการรณรงคสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย
แนวทางการจัดการสําหรับโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวานและโรคระบบทางเดินหายใจเร�้อรัง
การบําบัด ใหคําปร�กษาเกี่ยวกับการใชยาเพ�่อปองกันโรคหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง
= บรรลุเปาประสงค

= บรรลุเปาประสงคบางสวน
แหลงขอมูล: รายงานความกาวหนาของการติดตามสถานการณ NCDs ในประเทศ ป พ.ศ. 2565
องคการอนามัยโลก (WHO Non-Communicable Disease Progress Monitor 2022)
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การประเมินผลประโยชนทางเศรษฐศาสตร จากการดําเนินมาตรการ Best Buys ในการจัดการโรค NCDs
ของประเทศไทยในชวงเวลา 15 ป
ปองกันการเจ็บปวยได 574,000 ราย

เง�น 2.11 แสนลานบาท
สามารถปองกันการเจ็บปวย
ดวยโรค NCDs

มูลคาที่ไดรับคืนจาก
การไมเจ็บปวย
จะมากกวา 430 ลานลานบาท

ปองกันการเสียชีว�ตได 310,000 ราย

คนไทยกับการเสียชีว�ตจากโรค NCDs (ตอประชากรแสนคน)
123.3 คน

โรคหลอดเลือดสมอง

47.0 คน

โรคหัวใจขาดเลือด

31.8 คน

โรคเบาหวาน

21.9 คน

โรคความดันโลหิตสูง

13.1 คน

NCDs กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

โรคมะเร็ง

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

การแกปญหาโรค NCDs เพ�่อลดปจจัยเสี่ยงและการสรางสภาพแวดลอมที่สงเสร�มสุขภาพตองอาศัยความรวมกันจากภาครัฐบาล
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ ระวังประเด็นความขัดแยงผลประโยชน โดยบูรณาการงาน
NCDs ใหเขากับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอืน่ ๆ ทุกระดับ (Health-in-All Policies) เพ�อ่ พัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน ทองถิน� จังหวัด ตลอดจนการวางแผนและเตร�ยมพรอมดานทรัพยากรบุคคล งบประมาณและเทคโนโลยี
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การทํางานปองกันและควบคุมโรค NCDs ตองอาศัยพลัง
ความรวมมือกับภาคีเคร�อขายในหลายระดับและหลายประเด็นที่
เกี่ยวของ องคกรเหลานี้คือดานหนาและเบื้องหลังการทํางาน
ปองกันและควบคุมโรค NCDs ในประเทศไทยและนานาชาติ

สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร า งเสร� ม สุ ข ภาพ
นับจากการกอตัง้ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ
ที่จัดตั้งข�้นตาม พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ
พ.ศ. 2544 การเกิดข�้นของ สสส. เสมือน “นวัตกรรมการสราง
สุขภาพ” ในการดําเนินงานขับเคลื่อนงานสุขภาวะมาถึง 20 ป
กับภาคีเคร�อขายทั่วประเทศ สสส. ไดพ�สูจนผลงานเปนที่ประจักษ
ในสังคมมากมาย ยกตัวอยางเชน

สสส.มีพันธกิจสรางสรรคสังคมสุขภาวะดังนี้:

จ�ดประกาย
ใหเกิดความสนใจและ
อยากมี ส  ว นร ว มใน
การเปน “หุนสวน”
การทํางานสุขภาพ

สาน
เชื่อมประสานระหวาง
บุคคลและองคกรตาง ๆ
จากทุกภาคสวนเกิด
ความร ว มมื อ ไปสู 
เป า หมายเดี ย วกั น

กระตุน
โดยการสนับสนุนให
งานขับเคลือ่ นติดตาม
และประเมินผลใหเปนไป
ตามเปาประสงค

เสร�มพลัง
เพ�ม� ศักยภาพคนทํางาน
สนับสนุนภาคีเคร�อขาย
ในทุกดานเพ�่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ และความ
ยัง่ ยืน

รางวัลเนลสันแมนเดลา
(Nelson Mandela Award for Health Promotion)
อันเปนรางวัลทรงเกียรติที่องคการอนามัยโลก (World Health
Organization: WHO) มอบใหกบั องคกรทีส่ รางผลงานอันโดดเดน
ดานการสรางเสร�มสุขภาพ ในการประชุมคณะกรรมการบร�หาร
องคการอนามัยโลก สมัยที่ 148 เมือ่ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564
ที่ประชุมไดรับรองให สสส. ไดรับรางวัลอยางเปนทางการ และ
จากการติดตามการดําเนินงานดานการควบคุมโรค NCDs ใน
ประเทศไทยโดยคณะทํางานสหประชาชาติ ไดยกใหประเทศไทยมีผล
การดําเนินงานเปนอันดับ 1 ในอาเซียน และเปนอันดับ 3 ของโลก
รวมกับฟ�นแลนดและนอรเวย

FRONTLINERS
FRONTLINERS

AT A GLANCE

รางวัลแหงความสําเร็จและภาคภูมิใจ

ACHIEVEMENTS

อาคารศูนยเร�ยนรูสุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
02-343-1500
02-343-1501
info@thaihealth.or.th
www.thaihealth.or.th
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รางวัลเว�ลด โน โทแบคโค เดย อวอรด
ประจําป 2560 (World No Tobacco Day
Award 2017)
ประทานรางวัลโดย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนาร�นาถ เปนรางวัลอันทรงเกียรติในการ
รณรงคการควบคุมการบร�โภคยาสูบจากองคการอนามัยโลก
ดร.สุปร�ดา อดุลยานนท ผูจ ดั การกองทุน สสส. เปนผูอ ทุ ศิ ตน
ดําเนินกิจกรรมสงเสร�มสนับสนุน การควบคุมการบร�โภค
ยาสูบอยางเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนการ
สรางเคร�อขายดวยยุทธศาสตร ไตรภาคี ในการสรางสุข
ภาวะที่ดี

นวัตกรรม “ชอนปรุงลด”

กวาด 7 รางวัลระดับนานาชาติ อาทิ ในป พ.ศ.2563 ควา
รางวัล Adstars (Korea) PR & Healthcare รางวัล
Adforum PHNX (France) Product Design ป พ.ศ. 2562
รางวั ล Adman (Thailand) Media-PR-OutdoorDigital & Social เปนตน ซึ่งเปนนวัตกรรมการจัดการ
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รางวัลดานการสื่อสารรณรงคผานการตลาด ที่ปลุกกระแส
สังคมใหตระหนักรู และตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ สรางพลัง
ขับเคลื่อนทั้งความคิด ความเชื่อ คานิยม และพฤติกรรมของ
ผูค นในสังคม ครอบคลุมมิตกิ ารปองกันและรักษาโรค NCDs
เชน โฆษณาชุด “Bok Choy” (กวางตุง ) ทีก่ ระตุน คนไทยใหกนิ
ผักตามฤดูกาล ควารางวัล Adman Awards 2019 รางวัล
Gold ประเภท Public Interest–Health Safety จากงาน
Epica Awards 2019 รางวัลระดับเหร�ยญเง�น (Silver) ในหมวด
ภาพยนตร (Film) จากงาน Cannes Lions International
Festival 2021 ถือเปนรางวัลสูงสุดของปที่ประเทศไทยไดรับ
และมีเพ�ยงองคกรเดียวที่ไดรับรางวัลถึงระดับ Silver รางวัล
Bronze ประเภท Strategy & Technique: Copywriting &
Storytelling จากงาน 2020 PHNX Tribute (by Adforum)

แนวทางการทํางานเพ�่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
การสรางสังคมสุขภาวะของ สสส.ครอบคลุมการทํางานเพ�่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนมาอยางยาวนาน โดยเนนในเร�่องปรับเปลี่ยนสังคมและสิ�งแวดลอม สสส.สงเสร�ม
สุขภาวะทั้งในระบบแรงงานและการสรางสุขภาวะที่ดีในสถานที่ทํางาน (Happy Workplace)
ใหมีความเทาเทียมในมิติตาง ๆ เร�่องสิ�งแวดลอม สอดคลองกับเปาหมาย SDG 3: การมี
สุขภาพและความเปนอยูที่ดี และเปาหมายอื่นๆ อีกหลายเปาหมาย

TOWARDS 2030

มีสุขภาพและ
ความเปนอยูที่ดี

ปร�มาณโซเดียมใหเหมาะสมตอมื้อ ใหคนไทยกินเค็มแตพอดี
และไดสดั สวน คือ ไมเกิน 2,000 มิลลิกรัม/วัน ตามทีอ่ งคการ
อนามัยโลกแนะนํา

พ.ศ. 2559

Timeline 20 ป

พ.ศ. 2544
• จัดต้ังกองทุน สสส. ตาม พ.ร.บ.

พ.ศ. 2546

• เร��มรณรงค “งดเหลา เขาพรรษา”
• สนับสนุนจัดต้ังคณะกรรมการควบคุม
การบร�โภคเคร�่องด่ืมแอลกอฮอล (คบอช.)

พ.ศ. 2547

• ร�เร��ม Happy Workplace
• สนับสนุนการแขงกีฬาปลอดเหลาบุหร่ี
• สนับสนุนการจัดตัง้ ศูนยวจ� ยั ปญหาสุรา (ศวส.)

พ.ศ. 2548

• สนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชั่น
DoctorMe กับ หมอชาวบาน
• สนับสนุนการจัดตั้งศูนยว�จัยและจัดการ
ความรูเพ�่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
• สนับสนุนการจัดตั้งศูนยอํานวยการ
ความปลอดภัยทาง ถนน (ศปถ.)

พ.ศ. 2549

• ร�เร�ม� โครงการรณรงคดา นประเพณี วัฒนธรรม
ปลอดเหลา เชน สงกรานต ลอยกระทง
• สนับสนุนเคร�อขายหมออนามัย รณรงค
ลดอุบัติเหตุทั่วประเทศ
• วาระ 60 ป 60 ลานความดี เร��มที่เยาวชน
สูการประกาศวาระเพ�่อเด็กและเยาวชน
ป พ.ศ. 2550 ของรัฐบาล

พ.ศ. 2550

• สนับสนุนมติ ครม. เร�่องการจัดเรตติ�ง
ว�ทยุโทรทัศน
• สนับสนุนการจัดตั้งศูนยว�ชาการ
ความปลอดภัยทาง ถนน (ศวปถ.)
• รณรงค "จน เคร�ยด กินเหลา”
• รณรงค แคขยับ = ออกกําลังกาย
• รายงานผลประเมินการ ดําเนินงานครบรอบ
5 ป จาก WHO

พ.ศ. 2551

• รัฐบาลประกาศใหวันเขาพรรษาของ
ทุกปเปน “วันงดดื่มสุราแหงชาติ”
• พ.ร.บ. ควบคุมการบร�โภคเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล 2551 ฉบับแรกของไทย
• รณรงค "ใหเหลา = แชง"
• มาตรการโรงเร�ยนปลอดนํ้าอัดลม

• ขอตกลงความรวมมือ สสส. WHO ครั้งที่ 2
• ขอตกลงความรวมมือ สสส.WHO-SEARO
• สนับสนุนศูนยเร�ยนรูสุขภาวะ 4 ภาค

พ.ศ. 2557

• ร�เร��มการพัฒนาสุขภาวะ ผูตองขังหญิง
• เปนเจาภาพจัดงานประชุมว�ชาการ
เพศศึกษาระดับชาติครั้งแรก
• รวมพัฒนานโยบายระดับชาติเพ�่อ
ปองกันความพ�การแตกําเนิด

พ.ศ. 2556

• สนับสนุนการพัฒนาฐานขอมูล
กิจกรรมทางกายระดับประเทศ GPQA
• สนับสนุนโครงการโภชนาการ สมวัย
ผลักดันใหขน�้ คาอาหาร กลางวันสําหรับ
โรงเร�ยน
• สนับสนุนการจัดตั้งศูนยว�จัยกิจกรรม
ทางกายเพ�่อสุขภาพ ( PARC)
• รวมเปนเจาภาพ IUHPE ครั้งที่ 21

พ.ศ. 2555

• อาคารศูนยเร�ยนรูสุขภาวะ
• โครงการ “ว��งสูชีว�ตใหม รณรงคและ
เผยแพร งานว�จัย “นํ้ามันทอดซํ้า
• ระบบว�เคราะหขอมูลอุบัติเหตุ
ทางถนน 3 ฐาน

พ.ศ. 2554

• ประเมินผล 10 ป สสส. “องคกรแนวหนา
และตนแบบการสรางเสร�มสุขภาพของโลก”
• สนับสนุน “พ.ร.บ. กองทุนการออมแหงชาติ”
• ผลักดัน “จังหวัดควบคุมยาสูบ”
• โครงการ “สวดมนตขามป”
• สนับสนุนการจัดตั้งศูนยศึกษาปญหา
การพนัน (CGS)
• ขยายผลสงกรานตปลอดเหลาใน 44 จังหวัด

พ.ศ. 2553

• ความรวมมือ สสส. กับ WHO ดาน
การสรางเสร�มสุขภาพเปนครั้งแรก
• เร��มพัฒนากลไก “สภาผูนําชุมชน”
• เร��มพัฒนาระบบฐานขอมูลตําบล
สุขภาวะ TCNAP และ กระบวนการว�จัย
ชุมชน RECAP
• สนับสนุนทศวรรษความปลอดภัย ทาง
ถนน (55 -63)

พ.ศ. 2552

• สนับสนุนคลื่นว�ทยุเพ�่อเด็ก เยาวชน
และครอบครัว
• ร�เร��มความรวมมือ สสส. กับ อปท.
กวา 400 แหง
• สนับสนุนการจัดตั้ง QuitLine 1600

พ.ศ. 2560

• งาน 15 ป สสส. การเดินทางของความสุข
• สสส. รวมดําเนินงานประชารัฐเพ�่อสังคม
• รวมกันพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร
WHO Country Cooperation Strategy
(WHO-CCS 2017 - 2021)
• รวมพัฒนาสัญลักษณ “ทางเลือกสุขภาพ”
• พัฒนารูปแบบการทํางาน “สุขภาวะคนไดบาน”
• รวมผลักดันให เกิดธรรมนูญสุขภาพ
พระสงฆแหงชาติ 2560

พ.ศ. 2561

• สนับสนุนพัฒนาขอเสนอมาตรการทาง
ภาษีในเคร�อ่ งดืม่ ทีม่ สี ว นผสมของนํา้ ตาล
• WHO ยก สสส. เปนตนแบบกลไกสราง
เสร�มสุขภาพ เพ�อ่ ปองกันโรค NCDs ที่
สามารถเปนตนแบบการ ทํางานใหแก
นานาประเทศ
• ประกวดนวัตกรรมสรางเสร�มสุขภาพ
(ThaiHealth Inno Awards)
• รวมพัฒนามาตรฐานการจัดงานว�ง� และ
คูมือการจัดกิจกรรมงานว��ง
• พัฒนาตนแบบการสรางเสร�มสุขภาวะ
คนไรบา นแบบครบวงจร

พ.ศ. 2562
•
•
•
•

ชีวต� ดีเร�ม� ทีเ่ รา (Live Healthier)
พัฒนา ThaiHealth Academy
ThaiHealth' s Watch
รวมพัฒนาตัวบงชี้ MIDL เร�ม� ขับเคลือ่ น
ธนาคารเวลา (Time Bank)
• สงเสร�มนโยบายและมาตรการ Healthy
Meeting
• รวมสรางกลไก CoFact

พ.ศ. 2563

• รวมสนับสนุนและพัฒนาระบบสือ่ สาร
ขอมูลสุขภาพระดับชาติ “ไทยรูส โู คว�ค”
• สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการดูแล
ผูป ว ยโคว�ด-19 และผู ไดรบั ผลกระทบ
ในมิตสิ งั คม
• สนับสนุนการพัฒนาตนแบบคนหา
ผูป ว ยโคว�ด-19 เชิงรุกในชุมชน และ
หมูบ า นจัดสรรในพ�น้ ทีเ่ ขตเมือง
• สนับสนุนการพัฒนาระบบ
Telemedicine เพ�อ่ ใช ในการสอบสวน
โรคการติดตามอาการของผูป ว ยโคว�ด-19
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พ.ศ. 2558

• เกิด พ.ร.บ. การปองกันและแก ไข
ปญญาการตั้งครรภ ในวัยรุน
• สนับสนุนฐานขอมูลกิจกรรมทางกาย
ของเด็กและเยาวชนไทยระดับประเทศ
(Report Card)
• รวมเปนเจาภาพ ISPAH 2015
• เร��มดําเนินการจ�ตอาสาพลังแผนดิน

พ.ศ. 2564

• สสส. ครบรอบ 20 ป
• รางวัล Nelson Mandela for Health
Promotion and Significant
Contribution to Health Promotion
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ทั้งหมด 13 หนวยงานภาครัฐ เปนผลสะทอนการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพและความโปรงใสขององคกรในระดับสูงมาก ขณะที่
ระดับผลการ ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล สสส. ไดคะแนน
เฉลี่ย 9.29 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งสูงข�้นจากป
พ.ศ. 2559 ที่ได 8.78 คะแนน

ในทศวรรษตอไป งานสุขภาวะตองทันตอสถานการณโลก และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สสส. ใหความสําคัญกับประเด็น “มลพ�ษ
ทางอากาศ” จัดเตร�ยมชุดความรู ขอเสนอ นโยบาย มาตรการ และ
แนวทางแกปญหามลพ�ษทางอากาศ ในรูปแบบ “รางกฎหมาย
อากาศเพ�่อสุขภาพ” รวมถึงพัฒนานโยบายสาธารณะในการ
จัดการปญหามลพ�ษทางอากาศจากฝุน PM 2.5
นอกจากนี้ สสส.ยังเดินหนาเร�อ่ ง “Digitalization” ซึง่ เปนปญหาที่
กระทบตอเด็กและเยาวชน เชน ไซเบอรบลู ลี่ (Cyber Bully) ขาวปลอม
(Fake News) รวบรวมขอมูลองคความรูด า นสุขภาวะทัง้ หมด จัดทํา
“Precision Health Promotion” โดยเปดใหประชาชนดาวนโหลด
คูม อื จากแอปพลิเคชัน่ หร�อคิวอารโคดเพ�อ่ นําไปใชประโยชนเพ�อ่ การ
มีสุขภาวะที่ดี นําระบบฐานขอมูล “บิ�กดาตา” (Big Data) มาใช ใน
การปองกันดูแลสุขภาพ ใหเหมาะกับพฤติกรรมประชาชนแตละคน
สานตอเร�อ่ ง “ชีวต� ว�ถใี หม” (New Normal) และการเฝาระวังการ
แพรระบาดของเชือ้ ไวรัสสายพันธุใหม 2019 (โคว�ด-19)

SPOTLIGHT
สสส. พ�สจู นคณ
ุ ธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สสส. ไดรับการประเมินคุณธรรม ความโปรงใส
จร�ยธรรมและธรรมาภิบาล โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจร�ตแหงชาติ (ปปช.) การประเมินดังกลาว เพ�อ่ เปน
มาตรการการปองกันทุจร�ตและเปนกลไกในการสรางความตระหนักให
หนวยงานภาครัฐ ผลการประเมินของสสส.อยูท ี่ 91.56 คะแนน
(ระดับ A) จากคะแนนสูงสุด 99.60 คะแนน สสส. อยูล าํ ดับที่ 3 จาก
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“ สสส. ตองการสรางระบบใหประชาชนวางใจและเชื่อถือ ซึ่ง
การดําเนินงานนับจากวันแรกของการจัดตั้ง สสส. จนกระทัง่
ถึงวันนี้ สสส. มัน่ ใจวาเรามีความซือ่ สัตยสจุ ร�ต โปรงใส ภายใต
หลักธรรมาภิบาล หลาย ๆ ครัง้ ทีอ่ งคกรตองฝามรสุม ฝาว�กฤติ
เราก็นํามาปรับใช เพ�่อใหการดําเนินงานมีการตรวจสอบที่
เข ม ข น เพ�่ อ ให สั ง คมยอมรั บ และไว ว างใจสสส.มากข�้ น
ดานคณะกรรมการประเมินผลสสส. ไดกําหนดตัวชี้วัดของ
ธรรมาภิบาลในทุกขัน้ ตอน ตัง้ แตการวางแผนอนุมตั โิ ครงการ
การประเมินผล ตรวจสอบทุกปอยางจร�งจัง และสามารถยืนยัน
ในทุกมาตรวัดวา เราทําทุกอยางโปรงใสโดยมีประสิทธิภาพ ”
ดร.สุปร�ดา อดุลยานนท
ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ (สสส.)

AROUND THE WORLD
สสส. กับบทบาทในเวทีนานาชาติ

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา สสส. มีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเร�ยนรูกับ
ผูน าํ องคกรและหนวยงานจากหลากหลายประเทศ ใหการตอนรับ
คณะดูงานจาก 67 ประเทศ รวม 2,514 คน ที่ไดนํารูปแบบการ
ดําเนินงานของสสส. ไปปรับใช ใหเหมาะสมกับบร�บทของแตละ
ประเทศ สสส.เป น ผู  นํ า การเผยแพร ป ระสิ ท ธิ ภ าพของกลไก
นวัตกรรม การเง�นการคลัง เพ�อ่ สรางเสร�มสุขภาพ การชวยเหลือ
ทางว�ชาการแกก ลุ  ม ประเทศรายได ป านกลางถึ ง รายได น  อ ย
(Lower-Middle-Income-Countries: LMICs) ในการจัดตั้ง
กองทุนสรางเสร�มสุขภาพ เชน มองโกเลีย มาเลเซีย เกาหลีใต
เว�ยดนาม สปป.ลาว
องคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)
ยกยอง สสส.เปนตนแบบหนวยงานสรางเสร�มสุขภาพระดับโลก
พรอมชืน่ ชมการดําเนินงานสรางเสร�มสุขภาพทีป่ ระสบความสําเร็จ
ในการรวมงานขับเคลื่อนกับทุกภาคสวนไดอยางดี ไมติดอยูกับ
ขอจํากัดโครงสรางงานดานสุขภาพเดิม และรับมือกับความ ทาทาย
ดานนโยบายทีห่ ลากหลายไดเปนอยางดี

ในดัชนีโลกของสหประชาชาติ (United Nations) ประเทศไทยมีผล
การดําเนินงานการจัดการปญหาโรค NCDs เปนอันดับ 1 ใน
อาเซียน และเปนอันดับ 3 ของโลก รวมกับประเทศฟ�นแลนดและ
ประเทศนอรเวย คณะทํางานดานการจัดการโรค NCDs ของ
สหประชาชาติ (UN Task Force on NCDs) ไดสนับสนุนให
ประเทศไทยคงและขยายการใชภาษีเฉพาะจากสินคาทําลายสุขภาพ
เพ�อ่ การสรางเสร�มสุขภาพและปองกันโรค NCDs และให ไทยเปน
ศูนยกลางการเร�ยนรูนวัตกรรมการสรางเสร�มสุขภาพในกลุม
ประเทศรายไดนอ ยและปานกลาง

องคการอนามัยโลกชื่นชม สสส. ในการสงเสร�มใหเกิดกิจกรรม
ทางกายสําหรับประชาชนไทย และขับเคลือ่ นใหมกี ารยกระดับการ
ทํางานทัง้ ในภูมภิ าคและเวทีโลก สามารถนําเปาหมายการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืนเปาหมายที่ 3 มาปฏิบตั อิ ยางเปนรูปธรรม ผานการเชือ่ มโยง
เร�่องการสงเสร�มกิจกรรมทางกายไดมากข�้น
ในป พ.ศ. 2561 หลังจากการประกาศ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบพ.ศ.2560เร�อ่ งหลักเกณฑว�ธกี ารและเง�อ่ นไขเกีย่ วกับหีบหอ
ผลิตภัณฑยาสูบ และผลิตภัณฑยาสูบประเภทบุหร�ซ่ กิ าแรต พ.ศ.
2561หร�อประกาศซองบุหร�แ่ บบเร�ยบซึง่ ทําใหประเทศไทยดําเนินการ
สําเร็จเปนชาติแรกในเอเชีย และเปนประเทศที่ 11 ของโลก

ผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเร�่อง
สุขภาพของประชาชนกลุมใหญในสังคม
ถาเราทําสําเร็จในแตละเร�อ่ ง แตละขัน้ บันได
ผลกระทบจะไปสู  ค นวงกว า ง และเกิ ด
ประโยชนกับผูคนจํานวนมาก ในชัยชนะ
เล็ก ๆ ของแตละกาวเปนเคร�่องมือกระตุน
การทํางาน และสําหรับคนทํางานขับเคลือ่ น
สุขภาพเองก็มปี ต ใิ นงานที่ไดทาํ และสรางแรง
กระเพ�่อมตอสังคม หากเราปกหลักเร�่อง
นโยบายสําเร็จก็จะเกิดผลดีกับสังคมวง
กวาง การบรรลุความฝน ความตัง้ ใจทีละ
กาวเล็ก ๆ มันคือแรงกระตุนให ไปสูฝนที่
ใหญขน�้ และเปนแรงบันดาลใจใหผมทํางาน
จนถึงทุกวันนี้
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ในเวทีประชุมนานาชาติวาดวยการสงเสร�มกิจกรรมทางกายและ
สุขภาพ (International Society for Physical Activity and Health:
ISPAH) เมือ่ ป พ.ศ. 2559 สสส. ไดรบั เกียรติใหเปนเจาภาพรวมจัด
ประชุมนานาชาติดานการสงเสร�มกิจกรรมทางกายและสุขภาพ
ครั้งที่ 6 และผลจากการประชุมนํามาสูการประกาศ “ปฏิญญา
กรุงเทพวาดวยการมีกจิ กรรมทางกาย” นับเปนปฏิญญาฉบับแรก
ของโลก ที่มีกรอบแนวทางปฏิบัติเพ�่อสงเสร�มกิจกรรมทางกาย
สสส.นําปฏิญญามาเปนกรอบการจัดทํารางแผนยุทธศาสตร สง
เสร�มกิจกรรมทางกายแหงชาติ พรอมทัง้ ผลักดันมติการพัฒนา
แผนปฏิบตั กิ ารสงเสร�มกิจกรรมทางกายระดับโลก (Global Action
Plan on Physical Activity) ในการประชุมคณะกรรมการบร�หาร
องคการอนามัยโลกครัง้ ที่ 140 ป พ.ศ. 2560
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SNAP SHOT

“การลงมือทํางานสรางเสร�มสุขภาพ จําเปนตองใชว�ทยาการ
มากกวาการแพทย โดยเฉพาะภาคสวนตาง ๆ ที่เขามารวมเปน
‘หุนสวนหร�อเจาของสุขภาพ’ เร�่องที่ขับเคลื่อนจึงนอกเหนือจาก
ว�ทยาการเร�่องการแพทย การสาธารณสุข แตครอบคลุมถึงเร�่อง
ว�ศวกรรม เร�่องผังเมือง เร�่องการสื่อสารนิเทศศาสตร เปนตน
ตองอาศัยบุคลากรที่มีองคความรูตาง ๆ มารวมมือกัน เพ�่อเกิด
มาตรการที่ลงตัวกับสังคม ในบางประเด็นของการขับเคลื่อนงาน
สุขภาพจําเปนตองอาศัยหลายภาคสวนชวยขับเคลื่อน เชนเร�่อง
คานิยม คุณคาในสังคม จาร�ตประเพณี จ�ดนี้เองเปนสิ�งที่ผมสนใจ
ทํางานดานสรางเสร�มสุขภาพโดยการชวนคนหลายภาคสวนใหมา
เปนเจาของการสรางสุขภาพเหลานี้”
ผูจัดการ สสส. คนปจจ�บันมองวา ความทาทายสําคัญของการ
ขับเคลือ่ นงานดานสุขภาวะ คือ การชวนคิดเร�อ่ งสุขภาพที่ไมตอ งฝาก
ชีว�ตไวกับบุคลาการทางการแพทย แตข�้นอยูกับการใชชีว�ตของเรา
ทุกคน การจะขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะใหสําเร็จ จ�งตองรวมมือกับ
องคกรภาครัฐ เอกชน สังคม ชุมชน และบุคลากรมากมาย

ดร.สุปร�ดา อดุลยานนท
ตําแหนง
ปที่รับตําแหนง

ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ
พ.ศ. 2559

ประสบการณดานการบร�หาร
พ.ศ. 2559-ปจจ�บัน ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ
พ.ศ. 2550-2558 รองผูจัดการกองทุน สสส.
พ.ศ. 2546-2556 ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการควบคุมปจจัย
เสี่ยงหลัก สสส.
พ.ศ. 2540-2542 รองคณบดีฝายบร�หาร คณะทันตแพทยศาสตร
มหาว�ทยาลัยขอนแกน
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INSIGHT

ดร.สุปร�ดามองวา การทํางานดานการสงเสร�มสุขภาพ เปนโจทยที่
“ทาทาย” เนื่องจากคําวา “สุขภาพ” ในทศวรรษนี้ ไมใชเพ�ยงการ รักษา
เมือ่ ถึงคราวเจ็บปวยแตการดูแลปองกันไมใหเจ็บปวยเปนเร�อ่ งทีส่ าํ คัญ
จับตองได ขับเคลื่อนได

to change
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POSTSCRIPT

ภาครัฐตองเขาใจมากข�น้ วา อํานาจ
ที่ ใชมีทั้งทางบวกและทางลบ ในการที่
สุขภาพจะดีหร�อไมดีตองคํานึงทั้งเร�่อง
ออกกฎหมาย ข�้นภาษี ลดภาษี ซึ่งลวนมี
ผลทั้งสิ�น ขณะเดียวกันกฎหมายไม ได
เกิดข�น้ จากการตราข�้นเพ�ยงอยางเดียว
ตองไดรับการสนับสนุนจากภาคสวน
อื่น ๆ เพ�่อใหกฎหมายนั้นมีชีว�ต บังคับ
ใช ไดจร�ง ในทางกลับกันผูที่ขับเคลื่อน
สังคม และทําให ผูกําหนดนโยบายไดเห็น
ก็มีความสําคัญ ทัง้ หมดนีเ้ ราใชฐานว�ชา
การความรู  มากกว า จะใช ค วามเห็ น
จากการทดลองถูกผิด และเร�ยนรูจ ากโลก
จากสังคมอืน่ ๆ นับเปนความทาทายที่ไม
ธรรมดาและไมใชเร�่องที่เคยทําปกติ ผูที่
เขามารวมขบวนการสรางเสร�มสุขภาพ
ไดทาทายตัวเองกันมารวม 20 ป ซึ่งเรา
พ�สจู น ใหเห็นแลววา การขับเคลือ่ นเร�อ่ ง
ใหญ ๆ ในสังคมเราสามารถทําได

ขอความจากผูจัดการ สสส.ถึงคนทํางาน NCDs รุนตอไป
“ความทาทายของปญหาจากNCDsยังใหญหลวงและกระทบผูค นอยางกวางขวางปญหานีจ้ ะเอาไมอยูถาไมไดความรวมมือจาก
หลายภาคสวน หลายว�ทยาการ อยางที่ สสส.และภาคีเคร�อขายรวมดําเนินงานในชวง 20 ปที่ผานมา ความรวมมือเหลานี้ยัง
คงตองสานตอ และปรับตัวใหทันกับสภาวะโรคภัยที่เคลื่อนไหวไป เมื่อบร�บทของปญหาไม ไดอยูในบร�บทเดิม ว�ถีชีว�ตผูคนรวม
ถึงสิง� แวดลอมไม ไดอยูน ง�ิ เราตองเทาทันพลวัตทีเ่ คลือ่ นไป และปรับมาตรการใหเหมาะสม อยากชวนทุกภาคสวนมาสานพลัง
ตามบร�บทของปญหาใหม ๆ ใหทัน และชวยกันลดปญหา NCDs ที่เปนโจทย ใหญของประเทศและของโลก”
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มูลนิธิรณรงคเพ�่อการไมสูบบุหร�่

พันธกิจหลักขององคกร

มูลนิธิรณรงคเพ�่อการไมสูบบุหร�่ มีเปาหมายสําคัญให
ประเทศไทยกาวสูส งั คมปลอดบุหร�่ผานการใหขอ มูลเกีย่ ว
กับพ�ษภัยของบุหร�่ตอสังคม เพ�่อลดจํานวนนักสูบหนา
ใหม โดยเฉพาะเยาวชนที่เปนกลุมเปาหมายสําคัญของ
บร�ษัทยาสูบ พรอมทํางานเชิงรุกรวมกับเคร�อขายภาค
รัฐ ประชาสังคม และนักว�ชาการ เพ�่อผลักดันใหรฐั บาล
ขับเคลือ่ นนโยบายและกฏหมายควบคุมผลิตภัณฑ ยาสูบ
อยางเบ็ดเสร็จ เปาหมายหลักที่สําคัญอีกประการหนึง่
คือ การเปดโปงธุรกิจยาสูบ เพ�อ่ ใหคนทัว่ ไปไดตระหนักรู
ถึงยุทธว�ธีการตลาดที่ชักชวนใหนักสูบหนาใหมเชือ่ วา
ผลิตภัณฑยาสูบรูปแบบใหม ๆ ปลอดภัยกับสุขภาพ
มากกวา บุหร�แ่ บบเดิม และตัดสินใจหันมาทดลองสูบบุหร�่
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AT A GLANCE

36/2 ซอยประดิพัทธ 10 ถนนประดิพัทธ
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
0-2278-1828
info@ashthailand.or.th
www.ashthailand.or.th
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TIMELINE
พ.ศ. 2528

กอตั้งโครงการรณรงคเพ�่อการไมสูบบุหร�่

พ.ศ. 2529
เปดตัวโครงการรณรงค “เขตปลอดบุหร�่” และจัดทําสไลดชุด “คนกับบุหร�่” โดยไดรับทุน
สนับสนุนจากสโมสรโรตาร�่ดุสิต ผลงานสองชิ�นแรกนี้ไดความสนใจและเปนที่รูจักอยาง
แพรหลาย

พ.ศ. 2530
จัดงานว�ง� รณรงคใหตระหนักถึงพ�ษภัยบุหร�จ่ ากทุกภาคของ
ประเทศมุงสูกรุงเทพมหานคร พรอมแสดงประชามติเห็น
ดวยกับการสรางสังคมปลอดบุหร�่สามารถรวบรวมรายชือ่
ไดมากถึง 5.9 ลานคนและสงมอบให ฯพณฯ ชวน หลีกภัย
ประธานสภาผูแ ทนราษฎรในขณะนัน้ เพ�อ่ ผลักดันใหมกี ฎหมาย
ควบคุมการสูบบุหร�แ่ ละกฎหมายทีใ่ หความคุม ครองสุขภาพ
คนสวนรวมจากควันบุหร�่ ในขณะนั้น ประเทศไทยยังไมมี
กฎหมายในเร�่องดังกลาว มีเพ�ยงขอบัญญัติหามสูบบุหร�่ใน
โรงภาพยนตรและรถโดยสารประจําทางเทานั้น

พ.ศ. 2532
สหรัฐอเมร�กากดดันรัฐบาลไทยใหอนุญาตนําเขาบุหร�่จากตางประเทศมาจําหนายได
นับเปนจ�ดเปลี่ยน เกิดกระแสการรณรงค ไมสูบบุหร�่อยางกวางขวาง

พ.ศ. 2535
ประเทศไทยมี “พ.ร.บ.ควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ย าสู บ ” และ
“พ.ร.บ. คุมครองสุขภาพของผู ไมสูบบุหร�่” ในชวงรัฐบาล
ของ ฯพณฯ อานันท ปนยารชุน นายกรัฐมนตร�

พ.ศ. 2540
โครงการรณรงคเพ�่อการไมสูบบุหร�่ตัดสินใจแยกออกจาก “มูลนิธิหมอชาวบาน” เพ�่อเติบโตสูการเปน
“มูลนิธิรณรงคเพ�่อการไมสูบบุหร�่” อยางเต็มตัว เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2540 และทําการรณรงค
ตอตานธุรกิจยาสูบอยางตอเนื่องจนถึงปจจ�บัน
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กฎหมายควบคุมบุหร�่และยาสูบ
การทํางานของมูลนิธฯิ มายาวนานกวา 20 ป สรางผลงานเชิงประจักษ
และแรงกระเพ�่อมในสังคมมากมาย โดยเฉพาะการผลักดันเชิง
นโยบายทีท่ าํ ใหรฐั บาลออกกฎเกณฑระเบียบขอบังคับ การหามสูบ
บุหร�ใ่ นพ�น้ ทีส่ าธารณะ รานอาหาร ผับบาร เปนตน เปนความกาวหนา
ทางกฏหมายทีอ่ อกมา เพ�อ่ ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบในประเทศชวง
ป พ.ศ. 2529-2533
การทํางานในชวงแรกของมูลนิธฯิ มุง เนนไปยังการรณรงคคดั คาน
การขยายการผลิตของโรงงานยาสูบ เพราะการเพ��มปร�มาณการ
ผลิตของบุหร�จ่ ะทําใหผสู บู หนาใหมเขาถึงบุหร�่ไดงา ยมากข�น้ อยางไร
ก็ตาม ผลงานที่สรางการรณรงคดังกลาว ประสบผลสําเร็จเปน
อยางดี ผลงานที่สําคัญอีกชิ�นหนึ่งคือ การผลักดันใหรัฐบาลข�้น
ภาษีบหุ ร�ต่ งั้ แต พ.ศ. 2530 เปนตนมา เนือ่ งจากมีงานว�จยั หลายชิน�
แสดงใหเห็นวา การเพ��มราคาขายบุหร�่ใหสูงข�้นอยางสมํ่าเสมอและ
เหมาะสมตามสภาวะเง�นเฟอโดยการข�น้ ภาษีบหุ ร�่จะมีผลเกีย่ วเนือ่ ง
ใหวัยรุนที่จะเร��มเขามาสูบบุหร�่ มีจํานวนนอยลง เพราะวัยรุนเปน
กลุมคนที่ยังไมมีรายไดเปนของตัวเอง
จัดระบบกลไกภาษี
กลไกระบบภาษีคือ หัวใจสําคัญในการรับมือกับอุตสาหกรรมบุหร�่
เมือ่ บุหร�ร่ าคาแพงข�น้ นักสูบหนาใหมทเี่ ปนเด็กและเยาวชนจะเขาถึง
บุหร�ไ่ ดนอ ยลง จํานวนนักสูบทีล่ ดลงยอมทําใหลดการเกิดโรค NCDs
ทีม่ สี าเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการสูบบุหร�ล่ ดนอยลงดวยเชนกัน
ลาสุดรัฐบาลกําหนดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2564
ปรับข�น้ อัตราภาษีบหุ ร�่ มีผลบังคับใชตงั้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
โดยจัดเก็บภาษีตามปร�มาณจาก 1.20 บาทตอมวน เปน 1.25 บาท
ตอมวน อยางไรก็ตาม การเก็บภาษีตามมูลคายังคงเปนสองอัตรา
เชนเดิม คือเก็บ 20% ของราคาขายปลีกซองละไมเกิน 60 บาท และ
40% สําหรับราคาขายปลีก 60 บาทข�้นไป เพ��มเปนเก็บ 25% ของ
ราคาขายปลีกซองละไมเกิน 72 บาท และเก็บ 42% สําหรับราคาขาย
ปลีกที่เกิน 72 บาท โครงสรางภาษีบุหร�่ใหม จะทําใหราคาขายปลีก
บุหร�่เพ��มข�้นซองละ 6-8 บาท

สรางคานิยมสังคมปลอดบุหร�่ในระดับประเทศและนานาชาติ
การตอสูเพ�่อใหเกิดคานิยมใหมของสังคมปลอดบุหร�่ ไมสามารถ
เกิดข�น้ ไดเพ�ยงแคชวั่ ขามคืน ตองทํางานตอสูอ ยางอดทน ตอเนือ่ งและ
ยาวนาน ในการเปลี่ยนคานิยมเดิม ที่มองเห็นการสูบบุหร�่เปนเร�่อง
ปรกติธรรมดา และตอสูกับอุตสาหกรรมสินคาที่เปร�ยบเสมือน
สารเสพติดทีถ่ กู ตองตามกฎหมายอีกดวย การใหความรู ความเขาใจ
เพ�่อสรางความตระหนักรูกับสังคม ในการปฏิเสธการสูบบุหร�่ เมื่อ
ประชาชนมีความรูความเขาใจอยางมากพอทีจ่ ะปฎิเสธการสูบบุหร�่
ในสภาวะที่ถูกควบคุมอยางสูงสุด นํามาสูผลลัพธเชิงปฏิบัติ เชน
การออกกฏหมายควบคุม การข�้นภาษี และเพ��มพ�้นที่สาธารณะ
ปลอดบุหร�่ตาง ๆ ในปจจ�บัน
การทํางานของมูลนิธิฯ มีสวนผลักดันใหเกิดสังคมปลอดบุหร�่
สรางเคร�อขายทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค แบงปนประสบการณ
ในการทํางานใหกับหลายประเทศทํางานในทิศทางเดียวกัน
ในเวทีระดับโลกองคการอนามัยโลก (World Health Organization)
อางอิงถึงการทํางานของมูลนิธิฯ เพ�่อเปนกรณีศึกษาความสําเร็จ
การรณรงคเพ�อ่ การไมสบู บุหร�ใ่ นประเทศกําลังพัฒนาอยูบ อ ยครัง้
เปดโปงกลยุทธการตลาดของธุรกิจยาสูบกับกลุม นักสูบหนาใหมวยั
รุน และเยาวชน ผลงานทีโ่ ดดเดนอีกอยางหนึง่ คือ ภาพคําเตือนบน
ซองบุหร�่ ซึ่งไทยเปนประเทศแรกในกลุมประเทศกําลังพัฒนา และ
อันดับที่ 4 ของโลกในการทําเร�่องดังกลาว
สรางเคร�อขายผลักดันนโยบายสาธารณะ
ตลอด 50 ป ที่ตองปรับเปลี่ยนว�ธีการทํางานใหเทาทันกับบร�ษัท
ยาสูบยักษ ใหญระดับโลก ที่ปรับเปลี่ยนกลยุทธและผลิตภัณฑ
เพ�่อตอบสนองลูกคาหนาใหมมาอยางตอเนื่อง สิ�งหนึ่งที่ ไมเคย
เปลีย่ น คืออุดมการณ เพ�อ่ ผลักดันนโยบายสาธารณะ ศาสตราจารย
เกียั รติคณ
ุ นายแพทยประกิต ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิฯ กลาววา
ตนทํางานตัง้ แตยงั ไมมงี บประมาณและตองหาเง�นชวยเหลือสนับสนุน
เพ�่อดําเนินโครงการตาง ๆ มานานถึง 17 ป ตอมา เมื่อมี สสส.
จ�งไดรบั งบประมาณสนับสนุนในป พ.ศ. 2546 จ�งเร�ม� ขยายเคร�อขาย
ไปยังศิลปน ดาราและสื่อมวลชน ที่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนคานิยม
สังคม เพ�่อรวมกันผลักดันนโยบายสาธารณะ เปดโปงธุรกิจยาสูบ
และเคร�อขายเพ�อ่ กระตุน ใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของปฎิบตั ติ ามกฎหมาย
ที่ออกไป พรอมขยายผลไปสูการลดภาระโรค NCDs

FRONTLINERS

SPOTLIGHT

ผลงานโดดเดนทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาระบบปองกันและควบคุม
โรคไมติดตอ ตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน
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INSIGHT

มุมมองเร�่องโอกาสและความทาทายตองานควบคุมโรค NCDs
ธุรกิจยาสูบเปนธุรกิจที่ทําเง�นไดอยางมหาศาล และมีรายไดอยางตอเนื่อง
ทุกป มีเพ�ยง 3 ใน 10 รายเทานั้นที่สามารถเลิกบุหร�่ไดอยางเด็ดขาด บร�ษัท
ยาสูบพัฒนาสินคาและการตลาดเพ�อ่ ดึงลูกคาหนาใหมใหมากข�น้ ตลอดเวลา
เด็กและเยาวชน คือกลุม เปาหมายสําคัญของผลิตภัณฑยาสูบรูปแบบใหม ๆ
โดยเฉพาะบุหร�่ไฟฟา
งานว�จัยหลายชิ�นชี้ใหเห็นวา บุหร�่ไฟฟาไมไดเปนตัวชวยในการเลิกบุหร�่
แตเปนการเปดชองทางใหนักสูบหนาใหม เขามาทดลองสูบมากกวาบุหร�่
ธรรมดาถึง 4 เทา และเกินคร�่งอยากจะเลิกแตทําไมได
บุหร�่ไฟฟากอใหเกิดสารเคมี และสารกอมะเร็งที่เปนอันตรายตอรางกาย
มนุษย และมีการตรวจพบสารไมบร�สุทธิ์ ซึ่งอาจเปนอันตรายตอรางกาย
มนุษย เปนปญหากับกลไกการควบคุมยาสูบของประเทศในอนาคต

ผมอยากบอกวัยรุนวา …
การทดลองบุหร�เ่ ปนการตัดสินใจ
ที่สําคัญที่สุดดานสุขภาพ 70%
เลิกบุหร�่ ไม ได นักสูบ 10 ลานคนใน
บานเรา มี 7 ลานคน ทีอ่ ยากเลิกสูบ
แตทาํ ไมไดทงั้ ๆ ทีใ่ นบุหร�ม่ สี ารเคมี
กวา 7,000 ชนิด เปนสารกอมะเร็ง
70 ชนิด ธุรกิจยาสูบเปนธุรกิจทีท่ าํ
กําไรมหาศาล คนสูบบุหร�่ ไมตาง
อะไรจากการสงสวยใหบร�ษทั ผูผ ลิต
ไปตลอดชีว�ต
ศาสตรจารยเกียรติคุณ
นายแพทยประกิต วาทีสาธกกิจ

เลขาธิการมูลนิธิรณรงคเพ�่อการไมสูบบุหร�่

38

จ�ดยืนของมูลนิธิฯ คือ ไมใหเด็กที่ไมสูบบุหร�่มาสูบบุหร�่ โดยทํางานกับภาคี
เคร�อขายใหความรูกับกลุมเปาหมาย คือ เยาวชนให ไดมากที่สุด พรอมทั้ง
เปดโปงเคร�อขายบุหร�่ไฟฟาวา สรางโอกาสการไดรับสารนิโคตินมากกวา
บุหร�่ทั่วไปเพราะสูบไดตอเนื่อง
ในป พ.ศ. 2557 มีการเสนอใหรัฐบาลออกประกาศการหามใชผลิตภัณฑ
ดังกลาว โดยอางถึงปญหาที่พบในตางประเทศคือ การพัฒนาบุหร�่ไฟฟา
เพ�่อวัตถุประสงค ใหคนที่สูบบุหร�่ใบยาสูบหันมาสูบบุหร�่ไฟฟาแทน แตสิ�งที่
เกิดข�้นจร�งคือ บุหร�่ไฟฟาสรางนักสูบหนาใหมมากกวาการสูบบุหร�่แบบ
ธรรมดา ถึงข�้นที่สํานักงานอาหารและยาของสหรัฐอเมร�กา ( U.S. FDA)
สั่งหามการจําหนายบุหร�่ไฟฟากวา 5 ลานชิ�น
การสํารวจโดย U.S. FDA เมื่อป พ.ศ. 2563 พบวา 80% ของนักเร�ยน
มัธยมปลาย และ 70% ของนักเร�ยนมัธยมตนสูบบุหร�่ไฟฟาชนิดปรุงแตงรส
แมวา ประเทศไทยยังไมมขี อ มูลทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับจํานวนประชากรทีห่ นั มาสูบ
บุหร�่ไฟฟา แตเห็นชัดวา สถานการณของบุหร�่ไฟฟาทั่วโลก จัดเปนว�กฤติ
โลกทางดานสาธารณสุข ศูนยควบคุมและปองกันโรคของสหรัฐอเมร�กา
(CDC) ประกาศเตือนใหหยุดสูบบุหร�่ไฟฟาทุกชนิด หลังพบผูเ สียชีวต� 48 คน
และปวยดวยอาการปอดอักเสบรุนแรง จากการสูบบุหร�่ไฟฟา 2,291 คน
ปจจ�บนั การนําเขาหร�อจําหนายบุหร�ไ่ ฟฟาในประเทศไทยยังถือวาผิดกฎหมาย
ทั้ง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ร.บ.ยา และ พ.ร.บ.ศุลกากร

ปจจ�บันประเทศไทยมีตัวเลขคนสูบบุหร�่อยูที่ประมาณ 10 ลานคน มีผูเสีย
ชีว�ตจากปจจัยที่เกี่ยวของกับการสูบบุหร�่ปละ 60,000 คน และสามารถ
เลิกสูบบุหร�่ ไดปละ 100,000 คน สถิติดังกลาวทําใหประเทศไทยอยูใน
ลําดับที่ 3 ของประเทศในอาเซียนทีม่ อี ตั ราการสูบบุหร�ต่ าํ่ รองจากสิงคโปร
และบรูไน
มาตราการทางภาษีเปนเคร�่องมือสําคัญที่จะสามารถลดภาระของระบบ
สาธารณะสุขไทยในการรักษาผูป ว ยโรคไมตดิ ตอเร�อ้ รังซึง่ มีสาเหตุมาจาก
การสูบบุหร�่ นับเปนผลงานทีส่ าํ คัญสงผลตอการขับเคลือ่ นและพัฒนาระบบ
ปองกันและควบคุมโรคไมติดตออยางมีนัยสําคัญ
สําหรับงานมูลนิธจิ ะตองสานตอคือการเรงสรางเคร�อขายทีม่ คี วามเขมแข็ง
และมีประสิทธิภาพในกลุม คนรุน ใหม มูลนิธเิ ร�ม� ลงมือทําตัง้ แตป พ.ศ. 2548
เปนตนมา โดยสรางเคร�อขายไปยังบุคลากรทางการแพทย ใหทนุ ในการทํางาน
ผานสมาพันธวช� าชีพดานสุขภาพเพ�อ่ ขับเคลือ่ นและมีบทบาทในการรณรงค
เกีย่ วกับแผนงานยาสูบ และการควบคุมโรคไมตดิ ตอ และสงเสร�มงานปองกัน
สุขภาพระยะยาวดังนัน้ การสรางแกนนําเคร�อขายในกลุม นักว�ชาการสถาบัน
การศึกษาคือหนึง่ ในแนวทางสานตอการทํางานการรณรงคเพ�อ่ การไมสบู
บุหร�่ใหเข็มแข็ง
การพัฒนาที่ยั่งยืน ถือเปนหัวใจสําคัญในการทํางานของมูลนิธิฯ เพ�่อให
งานรณรงคเพ�อ่ การไมสบู บุหร�ด่ าํ เนินตอไปอยางมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
แนวทางการทํางานของมูลนิธิฯ เปนไปตามกรอบอนุสัญญาขององคการ
อนามัยโลกวาดวยการควบคุมยาสูบ (World Health Organization
Framework Convention on Tobacco Control) เพ�่อใหทุกภาคสวนรวม
ผลักดันใหรัฐบาลเรงออกนโยบาย และกฎระเบียบตาง ๆ ที่สอดคลองกับ
กรอบอนุสญ
ั ญาดังกลาว เพ�อ่ ใหเกิดแนวทางในการลดโรคทีม่ สี าเหตุหลัก
มาจากพฤติกรรมการสูบบุหร�่ และลดการเขาถึงของนักสูบหนาใหม เพ�่อ
ใหประเทศไทยเปนสังคมปลอดบุหร�่อยางแทจร�ง

FRONTLINERS

TOWARDS 2030

แนวทางการทํางานเพ�่อลดปญหาบุหร�่และ NCDs เพ�่อบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
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EYE-OPENERS

4 ประเด็นที่ผูบร�โภคเขาใจผิดเกี่ยวกับภัยบุหร�่ ไฟฟา
• ไอนํ้าที่เกิดข�้นจากบุหร�่ ไฟฟาสูงถึง 300 องศาเซลเซียส ความรอนนี้จะเขาไปเผาทําลายเซลลเยื่อบุการหายใจ เซลลเยื่อบุ
หลอดลม และเซลลเยื่อบุผนังถุงลม ทําใหปอดแตละขางที่มีถุงลม 2-4 ลานอันฉีกขาด ทําใหเกิดโรคถุงลมโปงพอง
• การศึกษาพบวา ผู ใชบุหร�่ไฟฟามีอัตราการเลิกบุหร�่เพ�ยง 5-9% เทานั้น
• บุหร�่ไฟฟานอกจากมีนิโคตินที่มีอานุภาพการเสพติดสูงกวาเฮโรอีนแลว ยังมีโลหะหนัก เชน นิเกิล โครเมียมที่มีพ�ษตอปอด
แคดเมียมที่มีพ�ษ ตอไต และสารกอมะเร็ง เบนซีน อะเซตตัลดีไฮด
• การศึกษาสถานการณการแพรกระจายผลิตภัณฑยาสูบอิเล็กทรอนิกส ในชองทางการสื่อสารออนไลน ชวง ธ.ค. 2561 - พ.ค.
2562 พบวา ผูคาบุหร�่ไฟฟาใชสื่อออนไลนและโซเชียล มีเดียทุกประเภทเพ�่อแพรกระจายผลิตภัณฑ โดยพบมากที่สุด คือ เฟซบุก
รองลงมาคือ ไลน เว็บไซต อินสตาแกรม และทว�ตเตอร รวมทุกสื่อ มีจํานวนมากถึง 357 ไอดีผลกระทบที่เกิดจากการเปดรับ
โซเชียล มีเดียที่เผยแพรบุหร�่ไฟฟา พบวา เกิดความเชื่อผิดจากขอมูล กลุมตัวอยาง 34% เชื่อวาบุหร�่ไฟฟาไมเสพติด 32.2%
เชื่อวาบุหร�่ไฟฟาไมกอมะเร็งปอด และ 39% เชื่อวา การสูบบุหร�่ไฟฟา คือ การสูบควันไอนํ้าเทานั้น ซึ่งเปนความเชื่อที่ผิด

ที่มา: มูลนิธิรณรงคเพ�่อการไมสูบบุหร�่
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เยาวชนไทย ประมาณ 30,000 คน
กลายนักสูบหนาใหม/ป

คนไทย 50,710 คน เสียชีว�ตจาก
การโรคทีเ่ กีย่ วของกับพฤติกรรมการ
สูบบุหร�่

คนไทย ปวยดวยโรคถุงลมโปงพอง
11,890 คน/ป

คนไทย ปวยดวยโรคปอดพอง
11,740 คน/ป

คนไทยปวยดวยโรคหัวใจและหลอด
เลือดสมอง 11,666 คน/ป

คนไทยปวยดวยโรคมะเร็ง
7,244 คน/ป

คนไทยปวยคนไทยปวยดวยโรค
NCDs อื่น ๆ 8,164 คน/ป

ความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจ
74,884 ลานบาท

FRONTLINERS

สถานการณบุหร�่ในประเทศไทย

ที่มา: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิเพ�่อการรณรงค ไมสูบบุหร�่ ศูนยว�จัยและจัดการความรูเพ�่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
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เคร� อ ข า ยคนไทยไร พ � ง

Reality Check: สถิติโรคเบาหวาน

ภารกิจหลักของเคร�อขายคนไทยไรพ�ง คือการกําหนด
แนวทางและมาตรการสงเสร�มและสนับสนุนใหประชาชน
มีสขุ ภาพดี หางไกลจากโรคอวน และโรค NCDs บนหลัก
ว�ชาการที่ถูกตองและทันสมัย นําไปสูการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในชีวต� ประจําวัน ทัง้ ดานโภชนาการ การออก
กําลังกายและการจัดการอารมณอยางถูกตองเหมาะสม
นอกจากนี้เคร�อขายฯ ยังทํางานเผยแพรองคความรู
เพ�่อกระตุนใหเกิดการปฏิบัติในสังคมวงกวาง เขาไป
มีบทบาทเชิงนโยบายเกีย่ วของกับการสรางเสร�มสุขภาพ
และปองกันโรค NCDs ในระดับทองถิ�นและระดับชาติ

642 ลานคน
5 ลานคน
4.8 ลานคน
2 แสนคน

คาดการณยอดผูปวยโรคเบาหวาน ปพ.ศ. 2583*
ผูเสียชีว�ตจากโรคเบาหวานทั่วโลก
ผูปวยเบาหวานในประเทศไทย**
สถิตยิ อดผูป ว ยเบาหวานเฉลีย่ เพ�ม� ข�น้ ทุกป
ของไทย
8,000 คน
ยอดเฉลี่ยผูเสียชีว�ตดวยโรคเบาหวานในไทย
อันดับ 2
จํานวนผูหญิงไทยที่มีภาวะโรคอวน
เทียบกับประเทศอื่นในเอเชีย***
47.6 หมื่นลาน คาใชจายในการรักษาโรคเบาหวานตอปที่
ประเทศไทยตองแบกรับ****
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พันธกิจหลักของเคร�อขายคนไทยไรพ�ง

ที่มา: *องคการอนามัยโลก **ผลการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยป 2557
*** อันดับ 1 คือประเทศมาเลเซีย ****ขอมูลของสถาบันว�จัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

AT A GLANCE

เคร�อขายคนไทยไรพ�ง
ราชว�ทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป ชั้น 7
2 ซอยศูนยว�จัย ถนนเพชรบุร�ตัดใหม
บางกะป หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
02-716-6744 ตอ 25
http: //www.raipoong.com

ธันวาคม พ.ศ. 2549

ประกาศเปดตัวเคร�อขายคนไทยไรพง� อยางเปนทางการ โดยความรวมมือ
ระหวางกระทรวงสาธารณสุข สมาคมว�ทยาศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย
สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทย สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และ
สันทนาการแหงประเทศไทย ภายใตการสนับสนุนของ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ (สสส.)

ธันวาคม พ.ศ. 2549 – เมษายน พ.ศ. 2550

โครงการ “รวมพลคนอยากหุนดี” เผยแพรแนวคิดการดูแลสุขภาพดวย
หลัก 3 อ. คือ อาหาร ออกกําลังกาย และอารมณ สูสังคมไทย รวมกับ
กระทรวงสาธารณสุข พรอมออกหนังสือคูมือปฏิบัติการ ฝาว�กฤติ
พ�ชิตอวน พ�ชิตพ�ง

เมษายน พ.ศ. 2552

จัดงานมหกรรม “ลงนํา้ ลดพ�ง ลดโลกรอน” โดยมี สมเด็จพระเจานองนางเธอ
เจาฟาจ�ฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมาร� กรมพระศร�สวางควัฒน
วรขัตติยราชนาร� เสด็จเปนประธานในพ�ธี กิจกรรมดังกลาว มีผูเขารวม
ออกกําลังกายในนํ้าทะเล จํานวน 2,047 คน บันทึกสถิตมิ ากทีส่ ดุ ในโลก
(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�่อเผยแพรหลักการและสรางองคความรู 3 อ. คือ
อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ ในการรณรงคลดพ�ง เพ�่อใหประชาชน
ทั่วไป เขาใจหลักการตรวจวัด BMI และว�ธีการวัดรอบพ�งตนเอง การออก
กําลังกายอยางปลอดภัย แนะนําอาหารเพ�อ่ สุขภาพ และการควบคุมอารมณ
รวมถึงกิจกรรมเดิน-ว�ง� ปลอดภัยไรพง� และการทดสอบสมรรถภาพรางกาย

เมษายน พ.ศ. 2552 – ธันวาคม พ.ศ. 2553

ผลักดันการประกาศใชฉลากโภชนาการ(GuidelineDailyAmount:GDA)
และมีสว นรวมในการนําเสนอ “การจัดการปญหาภาวะนํา้ หนักเกินและโรคอวน”
ใหผา นมติทปี่ ระชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติซึง่ ผานการรับรองจากคณะรัฐมนตร�
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2553
จัดพ�มพและเผยแพรหนังสือความรูโรคอวนและอวนลงพ�ง จัดพ�มพงาน
ถอดบทเร�ยนผลสําเร็จของโรงเร�ยนและชุมชนทีเ่ ขารวมโครงการ จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร และจัดพ�มพคูมือ Health Coaching

ตุลาคม พ.ศ. 2560 - ปจจ�บัน

พัฒนาแนวคิด Healthy Organization โดยรวมกับสมาคมโรคเบาหวาน
แหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร� และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสร�ม
สุขภาพ (สสส.) ดําเนินโครงการ “การสรางเสร�มสุขภาพประชาชน
วัยทํางานในองคกร ดวยการวางระบบ Intervention & Tools เพ�่อ
พัฒนาองคกรไปสูการเปน Healthy Organization” ดูแลสุขภาพของ
ประชาชนวัยทํางานในองคกรปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการกินการออกกําลัง
กาย เพ�่อการมีสุขภาพดี หางไกลจากโรคไมติดตอเร�้อรัง
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SPOTLIGHT

TIMELINE

ผลงานโดดเดนของเคร�อขายที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ระบบปองกันและควบคุมโรค NCDs
ตลอดระยะเวลา 15 ปที่ผานมา เคร�อขายคนไทยไรพ�งได
รวบรวมทีมแพทยผูทรงคุณวุฒิดานว�ทยาศาสตรการกีฬา
และโภชนาการ เปนทีมว�ทยากรเผยแพรความรู จัดกิจกรรม
สรางเสร�มสุขภาพแกประชาชนกลุมเปาหมาย ทั้งในระดับ
องคกร โรงเร�ยน ชุมชน และครอบครัว สงเสร�มสุขภาพตั้งแต
อยูในครรภมารดาจนถึงวัยเกษียณ เพ�่อขับเคลือ่ น “รวมพลัง
ขยับกาย สรางสังคมไทยไรพ�ง” ผานกิจกรรมมากมาย เชน
แมลกู หุน ดี มหานครแหงสุขภาพ รวมใจลดพ�งทัว่ ไทย ถวายไท
องคราชันย 84 พรรษา
เคร�อขายฯ ทํางานรวมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เผยแพรแนวคิดการดูแลสุขภาพดวยหลัก 3 อ. ประกอบดวย
อาหาร ออกกําลังกาย และอารมณ สูสังคมไทย พรอมออก
หนังสือ คูมือปฏิบัติการฝาว�กฤต พ�ชิตอวน พ�ชิตพ�ง เพ�่อให
ความรูป ระชาชน ผานรายการโทรทัศน นอกจากนีย้ งั ลงพ�น้ ที่
สรางความตระหนักรู ในชุมชน สงเสร�มกิจกรรม ภารกิจลด
นํ้าหนักภายใน 90 วัน ผลปรากฏวา 90% ของอาสาสมัครที่มี
ปญหาอวนลงพ�งสามารถลดนํา้ หนักลงไดจร�ง 30 % เกิดการ
เปลีย่ นแปลงดานสุขภาพ นํา้ หนักลดลง 5-7% ของนํา้ หนักตัว
เร�ม� ตน ซึง่ ในทางการแพทยระบุวา มีผลตอการลดระดับนํา้ ตาล
และไขมันในเลือด
เพ�่อใหเกิดความยั่งยืนกับระบบปองกันสุขภาพ เคร�อขาย
คนไทยไรพ�งยังพัฒนาแนวคิด Healthy Organization เพ�่อ
กระตุนใหองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ดูแลสุขภาพประชาชน
วัยทํางาน ที่มีโอกาสเสี่ยงเปนคนอวนลงพ�ง และมีแนวโนม
เปนโรคเบาหวานจากพฤติกรรมอันเกีย่ วเนือ่ งจากการทํางาน
โดยเร��มขับเคลื่อนแนวทางการทํางานมาอยางตอเนื่อง ตั้งแต
ป พ.ศ. 2560 จนถึงปจจ�บัน

ศาสตราจารยเกียรติคุณ แพทยหญิงวรรณี นิธิยานันท ในฐานะประธาน
เคร�อขายคนไทยไรพ�ง ใหมุมมองเกี่ยวกับการประเมินผลการทํางานระบบ
ปองกันสุขภาพของคนไทยวามีผลดีตามลําดับ การผลักดันนโยบายระดับชาติ
ยังนําไปสูผลที่ยั่งยืนคือ แนวคิดเร�่องการเก็บภาษีนํ้าตาลในเคร�่องดื่ม และ
อาหาร องคการอนามัยโลก (WHO) ใหขอเสนอแนะวา มาตรการทางภาษีคือ
กุญแจสําคัญที่จะชวยลดปร�มาณการบร�โภคนํ้าตาลเกินคามาตรฐานของ
ประชากร ซึง่ เปนตนเหตุสาํ คัญทีก่ อ ใหเกิดโรค NCDs โดยเฉพาะโรคเบาหวาน
และโรคอวน
ในฐานะคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุขและ
สิง� แวดลอมนําเสนอรายงานเร�อ่ งการปองกันและควบคุมปจจัยเสีย่ งตอสุขภาพ
ดานอาหารและโภชนาการ ในประเด็นการจัดเก็บภาษีเคร�่องดื่มที่มีปร�มาณ
นํ้าตาล เกินเกณฑมาตรฐานสุขภาพ เพ�่อสรางแรงจ�งใจใหประชาชนตระหนัก
ถึงผลกระทบทางสุขภาพ จากการบร�โภคเคร�่องดื่มที่มีสวนผสมของนํ้าตาล
ในปร�มาณมาก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไดมีมติเห็นชอบแนวคิด
ดังกลาว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และมีผลบังคับใชตาม พ.ร.บ.ภาษี
สรรพสามิต ตั้งแตวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 ในอัตราภาษีแบบขั้นบันได
ที่มีกําหนดเพ��มข�้นทุก 2 ป

อัตราภาษีความหวาน

เคร�่องดื่มที่มีนํ้าตาล 10 – 14 กรัม/100 มิลลิลิตร
เสียภาษีเพ��มเปน 1 บาท/ลิตร
จากเดิม 50 สตางค/ลิตร
เคร�่องดื่มที่มีปร�มาณนํ้าตาล 14 - 18 กรัม/100 มิลลิลิตร
จัดเก็บ 3 บาท/ลิตร

กวา 15 ปกับการทํางานของ
เคร�อขายคนไทยไรพ�ง การผลักดัน
แผนงานเขาสูคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ นับเปนหนึ่งในความสําเร็จ
ระดับนโยบาย อยางไรก็ตาม แนวทาง
การขับเคลือ่ น การปองกันโรคNCDs
ในวัยทํางาน ถือเปนว�ธีการปองกัน
ประชากรผูสูงอายุในอีก 10-20 ป
ขางหนาไดอยางเดนชัดที่สุด
ศาสตราจารยเกียรติคุณ
แพทยหญิงวรรณี นิธิยานันท

FRONTLINERS

ACHIEVEMENTS

รางวัลแหงความสําเร็จและภาคภูมิใจของเคร�อขายคนไทยไรพ�ง

เคร�่องดื่มที่มีนํ้าตาลเกิน 18 กรัม/100 มิลลิลิตร
เสียภาษี 5 บาท/ลิตร
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นอกจากประเทศไทยที่ขานรับมาตรการทางภาษีเคร�่องดื่มผสมนํ้าตาล
ยังมีอกี หลายประเทศในอาเซียน ทีข่ านรับแนวทางของ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนดานการสงเสร�มสุขภาพประชาชน เพ�่อผลักดันให
ประเทศสมาชิกใชนโยบายการคลังและพาณิชยเปนกลไกปองกันและควบคุม
โรค NCDs ผานมาตรการจัดเก็บภาษีนํ้าตาลในเคร�่องดื่มให ไดภายใน
ป พ.ศ. 2562 ดังตอไปนี้

2560

ประกาศเก็บภาษีนํ้าตาลในเคร�่องดื่ม

2561

ประกาศเก็ บ ภาษี นํ้ า ตาลในเคร�่ อ งดื่ ม
6 เปโซ/เคร�่องดื่มหนึ่งลิตร ยกเวนภาษี
ในกลุมสินคาออนไหว เชน นมและกาแฟ
สําเร็จรูป ซึ่งอาจกระทบตอคาครองชีพ
ของผูมีรายไดนอย

บรูไน

ฟ�ลิปปนส

2562
มาเลเซีย

ประกาศเก็บภาษีนาํ้ ตาลในเคร�อ่ งดืม่
0.4 ร�งกิต /เคร�อ่ งดืม่ ขนาด 1 ลิตร

งานศึกษาว�จัยที่เผยแพรบนวารสาร The Lancet Planertary Health
บงชี้วา การเก็บภาษีชวยใหผูบร�โภคมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด การ
บร�โภคเคร�่องดื่มที่มีนํ้าตาลไดจร�ง ยกตัวอยางการข�้นภาษีของประเทศ
เม็กซิโก ในป พ.ศ. 2556-2557 ในอัตรา 1 เปโซ หร�อประมาณ 70 สตางค
ตอเคร�อ่ งดืม่ หนึง่ ลิตร มีผลใหปร�มาณการซือ้ ลดลง 6% ในปแรก หลังการ
จัดเก็บภาษี และลดลง 7.6 % ในชวงสองปแรกของการเก็บภาษี โดยหลัง
จากข�้นภาษี ปร�มาณการผลิตเคร�่องดื่มนํ้าอัดลมอยูในอัตราคงที่ ขณะที่
การผลิตนํา้ ดืม่ แบบขวดเพ�ม� ข�น้ อยางกาวกระโดด สะทอนถึงการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมจากการบร�โภคนํ้าอัดลมและมานํ้าดื่มแบบขวด
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ภาวะโรคอวน: ภัยเง�ยบคุกคามประชากรไทย

REASONS

AROUND THE WORLD

กรณีศึกษาการจัดเก็บภาษีนํ้าตาลในอาเซียน

การสํารวจภาวะสุขภาพประชากรไทยเมือ่ ป พ.ศ. 2547 โดยสถาบัน
ว�จยั ระบบสาธารณสุขพบวา ประชากรไทยทีม่ นี าํ้ หนักเกิน และภาวะ
โรคอวนมีจาํ นวนมากข�น้ โดยพบมากทีส่ ดุ ในวัยทํางานและผูท อี่ าศัย
ในเขตเมือง
กลุมอายุรแพทยที่เล็งเห็นถึงปญหาสุขภาพที่เปนภัยเง�ยบคุกคาม
ประชากรไทย จ�งลุกข�น้ มารณรงคเร�อ่ งการปองกันและสงเสร�มสุขภาพ
ดวยความรวมมือของ 5 องคกรหลัก ไดแก กระทรวงสาธารณสุข
สมาคมว�ทยาศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย สมาคมโภชนาการแหง
ประเทศไทย สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแหงประเทศไทย
ภายใตการสนับสนุนของสสส. เคร�อขายคนไทยไรพ�ง จ�งเกิดข�้น
ในป พ.ศ. 2549 เพ�่อจัดการกับปญหาระดับประเทศดังกลาว
พญ.วรรณี ในฐานะนายกสมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�
นายกสมาคมเคร�อขายโรคไมติดตอไทย (Association of Thai
NCD Alliance) และประธานเคร�อขายคนไทยไรพง� เดินหนาขับเคลือ่ น
ภารกิจรวมของทัง้ 3 องคกร คือการหยุดภาวะนํา้ หนักเกินและ โรคอวน
ซึง่ เปนภัยเง�ยบทีค่ กุ คามสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวต� ประชาชนใน
ระยะยาว ทัง้ ยังสรางปญหาทางเศรษฐกิจ สิน� เปลืองจากการรักษา
ประชากรไทยทุพพลภาพหร�อการเสียชีวต� กอนวัยอันควร ทําใหขาด
กําลังบุคลากรที่เปนพลังขับเคลื่อนความกาวหนาของประเทศ

25%
ลดตายกอนวัยอันควรจากโรค NCDs
20%
ลดการบร�โภคเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล 6.7 ลิตร/คน/ป

10%
6.7 ลิตร/คน/ป
80%

มียาและเทคโนโลยีที่จําเปน
ครอบคลุมโรค NCDs

80%
10%

ลดการขาดกิจกรรมทางกาย
8%
50%

ผูมีความเสี่ยงตอโรคหัวใจและ
หลอดเลือดไดรับยาและคําปร�กษา

50%
30%

ลดการบร�โภคเกลือ/โซเดียม
24%
อัตราผูปวยภาวะเบาหวานโรคอวนไมเพ��ม

0%
0%
30%

ลดการสูบบุหร�่และบร�โภคยาสูบ
FRONTLINERS

15.7%
25%
ลดภาวะความดันโลหิตสูง
20%
กรอบเปาหมายโรค NCDs ระดับโลก 9 เปาหมาย ป พ.ศ. 2568
ที่มา: คณะทํางานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (พ.ศ. 2556)

แผนยุทธศาสตรการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ ระดับชาติ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564)
ที่มา: สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2560)
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เมื่อเคร�อขายคนไทยไรพ�งเร��มดําเนินการโครงการตาง ๆ มาได
ระยะหนึง่ องคการอนามัยโลก (WHO) ก็ขยับใหสญ
ั ญาณกับประเทศ
สมาชิก พัฒนาแผนปฏิบตั กิ ารโลกดาน NCDs นําไปสูก ารประชุม
ระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติวา ดวยเร�อ่ ง NCDs ทีส่ าํ นักงานใหญ
สหประชาชาติ มหานครนิวยอรก ในป พ.ศ. 2554 และการกําหนด
เปาหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs) เพ�่อลดอัตราการเสียชีว�ตจากโรคไมติดตอเร�้อรังให ได
1 ใน 3 ภายในป พ.ศ. 2573 โดยเฉพาะกลุม โรคหลอดเลือดหัวใจ และ
หลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคปอดอุดกัน้ เร�อ้ รัง และโรคเบาหวาน
เคร�อขายทํางานรวมกับราชว�ทยาลัยอายุรแพทยจดั ทําหลักสูตร
มาตรฐานระดับประเทศสําหรับองคกรธุรกิจเพ�อ่ อบรมใหเจาหนาที่
ในองคกรมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุของโรค NCDs
เพ�่ อ ลดป จ จั ย เสี่ ย งต า ง ๆ โดยหลั ก สู ต รแรก ทดลองใช เ มื่ อ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เพ�อ่ กระตุน ใหองคกรธุรกิจดูแลสุขภาพ
พนักงาน สอดคลองกับงานของเคร�อขายกอนหนานี้ คือการผลักดัน
ประเด็นองคกรสุขภาพดี หร�อการสงเสร�มสุขภาพในที่ทํางาน โดย
ความคาดหวังของทัง้ สองโครงการคือใหคนวัยทํางานนําองคความ
รูท ี่ได ไปปฏิบตั ใิ ชและกระจายสูค นใกลชดิ ในครอบครัวทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัตร

สานพลังสังคมไทย ขับเคลื่อนนโยบาย NCDs

INSIGHT

MAKING IMPACT

เคร�อขายคนไทยไรพ�งกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

แมวางานปองกันและสงเสร�มสุขภาพจะประสบผลสําเร็จได
สวนหนึง่ แตยงั ถือวาอยูใ นระดับทีช่ า พญ.วรรณีใหทรรศนะวา
การขับเคลือ่ นจะสามารถทําไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
จําเปนตองทําในระดับนโยบาย ทุกกระทรวง ไดแก กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย ทุกองคกร
ต อ งช ว ยกั น ร ว มผลั ก ดั น อย า งจร� ง จั ง ยกตั ว อย า งเช น
กระทรวงสาธารณสุขแนะนําใหคนกินผักกินผลไม กระทรวง
เกษตรฯ ตองเขามาชวยวา จะทําอยางไรใหมีผักและผลไมที่
ปลอดภัยอยางเพ�ยงพอ กระทรวงพาณิชย เขามากํากับดูแล
เร�อ่ งราคาและมาตรการสนับสนุนใหประชาชนไดเขาถึงอาหาร
ในราคาทีจ่ บั ตองได เก็บภาษีอาหารไมเปนประโยชน กระทรวง
การคลัง ควรมีมาตรการการลดหยอนภาษี ใหกับองคกรที่
มีนโยบายสงเสร�มสุขภาพ สํานักงานประกันสังคมควรดูแล
สิทธิประโยชน ในกลุมโรค NCDs หากทุกองคกร ไดรับการ
สนับสนุนใหผลักดันนโยบายใหพนักงานในองคกรหันมาใสใจ
สุขภาพ การขับเคลื่อนงานสงเสร�มและปองกันสุขภาพก็จะ
ทําไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
“งานสงเสร�มและปองกันสุขภาพจะอาศัยแตกําลังแพทย
และบุคลากรสาธารณสุขไมไดทุกกระทรวงและทุกภาคสวนใน
สังคมมีบทบาทรวมกันที่จะชวยกันขับเคลื่อนไดเร็วข�้น”
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วัยอันควรดวยโรค NCDs (คาอายุเฉลี่ยคนไทย 70 ป) หาก
สามารถลดจํานวนผูป ว ยเบาหวานไดปญหาโรคNCDsทีเ่ กีย่ ว
เนื่องจากเบาหวานก็จะลดลงตามไปดวย ซึ่งแนวทางการจัด
เก็บภาษีนํ้าตาลเปนยุทธศาสตรหนึ่ง แตสิ�งสําคัญคือการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมใหคนกินหวานนอยลง โดยเคร�อขาย ได
รวมทํางานกับองคกรภาครัฐ เชน กรมอนามัย และภาคเอกชน
ออกมาตรการอืน่ ๆ ดวย

นอกจากการผลัก ดั น ภาษี เ คร�่ องดื่ ม แนวทางต อไปเพ�่ อ สร า ง
ความยั่งยืน หร�อสุขภาพดีถวนหนาคือ การผลักดันใหเปนนโยบาย
ระดับชาติ เพ�่อใหสอดคลองกับ SDG 3: สุขภาพและความเปนอยู
ที่ดี ในประเด็นลดการตายกอนวัยอันควรจากโรคไมติดตอ (3.4)
พญ.วรรณี ใหมุมมองวา สิ�งที่เปนความทาทาย ในการจัดการ
ปญหาโรค NCDs เพ�่อใหประชาชนมีสุขภาพดี คือ การทํางานเพ�่อ
บรรลุ 9 เปาหมายการดําเนินงานเพ�่อปองกันควบคุมสถานการณ
โรคไมติดตอในระดับโลก ภายในป พ.ศ. 2568 ตามประกาศของ
WHO เมื่อป พ.ศ. 2556 ซึ่งประเทศไทยใหการรับรองเปาหมาย
ทั้ง 9 ขอ ในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2557

สวนมาตรการระดับนโยบายทีอ่ ยากผลักดันตอจากการจัดเก็บ
ภาษีนํ้าตาล คือกําหนดขอหามโฆษณาเคร�่องดื่มที่มีปร�มาณ
นํา้ ตาลสูง ซึง่ จะถือเปนการเดินหนาทําสงครามกับโรคเบาหวาน
อยางจร�งจัง เพราะจากการศึกษาของสํานักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหวางประเทศพบวา ในชวงทีบ่ ร�ษทั เคร�อ่ งดืม่ จัดรายการ
สงเสร�มการขายประเภท ลด แลก แจก แถม ยอดขายเคร�่องดื่ม
เหลานี้เพ��มข�้นถึง 7 เทา ซึ่งอยูในขั้นตอนการรวบรวมขอมูล
อยางนอย 1 ป ประเทศสิงคโปรนับเปนประเทศแรก ที่ออก
กฎหมาย หามโฆษณาเคร�อ่ งดื่มทีม่ ีนาํ้ ตาลผสมอยูใ นปร�มาณ
มากในสือ่ ทุกรูปแบบ รวมถึง ทีว� ว�ทยุ สิง� พ�มพ โฆษณากลางแจง
และโฆษณาออนไลน

การบรรลุ 9 เปาหมาย เปนหนึง่ ในพันธกิจของเคร�อขายคนไทยไรพง�
คือการลดจํานวนผูป ว ยโรคเบาหวานและลดอัตราการเสียชีวต� กอน

ขอความจาก พญ.วรรณี ถึงคนทํางาน NCDs รุนตอไป
พญ.วรรณีกลาววา โรคอวน เปร�ยบเหมือนฟ�นผุ จะไมรสู กึ ปวด
จนกวาจะมีอาการหนัก หนาทีข่ องบุคลากรและเคร�อขายทีท่ าํ งาน
เกีย่ วกับงานสรางเสร�มสุขภาวะ คือการสงสัญญาณใหคนทัว่ ไป
รูว า ระดับใดทีเ่ ร�ยกวาเสีย่ ง และทําอยางไร จ�งจะลดความเสีย่ งได
คนที่ทํางานสรางเสร�มสุขภาวะ อยากใหประชากรไทยทุกเพศ
ทุกวัย มีสขุ ภาพดี แตการจะมีสขุ ภาพดีนนั้ ตองอาศัยการเร�ยนรู
และนําไปปฏิบัติอยางจร�งจัง
ทุกวันนี้เรามีทางเลือกมากข�้น ทั้งการเลือกบร�โภค การออก
กําลังกาย เปนแนวทางการดูแลตนเอง อยางไรก็ตามการ ดูแล
สุขภาพเปนเร�อ่ งสวนบุคคลทุกคนตองลงมือปฏิบตั ดิ ว ยตนเองถึง
จะเห็นผลลัพธอยางเปนรูปธรรม

FRONTLINERS

อยากเห็นทุกภาคสวนเขามา
ร ว มกั น รณรงค แ ละขั บ เคลื่ อ น
NCDs ในประเทศไทย เพราะการ
ปองกันโรค ไมใชเร�่องของหมออยาง
เดียว หากประชาชน ชุมชน ภาครัฐ
และเอกชน ไมสนับสนุน ไมรวมกัน
ขับเคลื่อน สุขภาพดีถวนหนาอยาง
ยั่งยืนก็เกิดข�้นไม ได

POSTSCRIPT

TOWARDS 2030

ภาษีความหวาน: ความทาทายเพ�่อคนไทยสุขภาพดี
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เคร�อขายเด็กไทยไมกินหวาน
REASONS

พันธกิจหลักของเคร�อขาย
เคร�อขายเด็กไทยไมกินหวาน เกิดจากการรวมกลุมของ
ทันตแพทย กุมารแพทย นักโภชนาการ และนักว�ชาการอิสระ
หลากหลายสาขา ผูมีความตั้งใจนําองคความรูเร�่อง โรคภัย
จากการบร�โภคอาหารรสหวานเกินความเหมาะสม เผยแพร
สูสังคมใหพอแม ผูปกครอง และเด็กไทยเร�ยนรูการบร�โภค
อาหารรสหวานใหเหมาะสมกับความตองการของรางกาย
เพ�อ่ สุขภาพดีถว นหนาไมประสบปญหาโรคภัยจากความหวาน
เปาหมายคือ สรางคานิยมการกินรูปแบบใหมใหกบั เด็กไทย
พอแมผูป กครองและคุณครูใหใสใจสุขภาพของบุตรหลาน เร�ม�
ตนตั้งชวงปลายป พ.ศ. 2545 โดยไดรับการสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนสรางเสร�มสุขภาพ (สสส.)

ทพญ.ปยะดา ประเสร�ฐสม กับการทํางานรณรงค
เด็กไทยไมกินหวาน
ทพญ.ปยะดา ในฐานะผูจ ดั การเคร�อขายเด็กไทยไมกนิ หวาน
ยอนภาพการทํางานตัง้ แตเร�ม� กอตัง้ เคร�อขายในป พ.ศ. 2545
ซึ่งขณะนั้นยังทํางานในตําแหนงดานว�ชาการวา จากกลุม
ทันตแพทยตัวเล็ก ๆ รวมตัวกันเพ�่อหาทางแก ไขปญหา
โรคฟ�นผุในเด็ก ซึ่งขณะนั้นมีการสํารวจการเกิดโรคฟ�นผุใน
เด็กไทยอายุ 12 ป พบวามีอัตราเพ��มข�้นจาก 53.9% ในป
พ.ศ. 2537 เปน 57.3% ในป พ.ศ. 2543
การศึกษาดานว�ชาการเพ�ม� เติมคนพบวาตนตอของโรคฟ�น
ผุในเด็กเกิดจากการบร�โภคนํา้ ตาลและการติดรสชาติหวาน
ตัง้ แตยงั เด็กเคร�อ่ งดืม่ รสหวานสงผลตอความเสีย่ งของการ
เกิดภาวะนํ้าหนักเกิน โรคอวน โรค NCDs และโรคฟ�นผุ นํา
มาสูการผนึกกําลังของกลุมสหว�ชาชีพ ไดแก ทันตแพทย
กุมารแพทย นักโภชนาการ และนักว�ชาการอิสระ เร��มรณรงค
ในประเด็นการบร�โภคหวานจนเกินพอดีของคนไทยซึง่ เปนหนึง่
ในปจจัยเสีย่ งสําคัญทีท่ าํ ใหเกิดโรคNCDsสรางการจดจําให
ผูคนดวยคําวา “พอดีที่ 6 ชอนชา” เปาหมายเพ�่อการปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมการกินอยูข องคนทุกวัยใหถกู ตองตามหลัก
โภชนาการ

FRONTLINERS

AT A GLANCE

เคร�อขายเด็กไทยไมกินหวาน
สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุร� 11000
โทร: 0-2590-4209
Email: honey@sweetenough.in.th
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เสนทางการทํางานของเคร�อขายจากอดีตถึงปจจ�บัน
พ.ศ. 2546
ประกาศเปดตัวเคร�อขายเด็กไทยไมกินหวาน โดยการรวมตัวของกุลม
ทันตแพทย กุมารแพทย นักโภชนาการ และนักว�ชาการอิสระหลายสาขา
พ.ศ. 2547
แก ไขเพ��มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 286 พ.ศ. 2547
เร�่อง นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ. 2550
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 305 กําหนดใหขนม 5 กลุมตองแสดงขอความเตือน
“บร�โภคแตนอย และออกกําลังกายเพ�่อสุขภาพ” บนฉลากอาหาร
ขอความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศใหโรงเร�ยน
งดจําหนายนํ้าอัดลมและนํ้าหวานทุกชนิดในโรงเร�ยน
จัดทําและดําเนินโครงการ Healthy Meeting นํารูปแบบ
"การจัดประชุมที่ดีตอสุขภาพ" และจัดพ�มพเปนหนังสือ
พ.ศ. 2554
ผลักดันการปรับเปลี่ยนการแสดงฉลากโภชนาการ แบบ Guideline
Daily Amount หร�อฉลากหวาน มัน เค็ม มาแสดงที่ฉลากดานหนา
บรรจ�ภัณฑ โดยแสดงคาขอมูลโภชนาการ พลังงาน (กิโลแคลอร�่)
นํ้าตาล (กรัม) ไขมัน (กรัม) และโซเดียม (มิลลิกรัม)

ACHIEVEMENTS

พ.ศ. 2557
กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศใหทุกโรงเร�ยน หลีกเลี่ยงขาย
นํ้าหวานทุกชนิด หามทําการตลาดอาหารและเคร�่องดื่มในโรงเร�ยน
(แบบสมัครใจ)
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การผลักดันนโยบายภาษีเคร�อ่ งดืม่ ทีม่ สี ว นผสมของนํา้ ตาลเพ�อ่
ลดการบร�โภคนํา้ ตาลในประชากรไทยและควบคุมปองกัน NCDs
ไดรับการยกยองจากองคการอนามัยโลก ตอมากรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุขไดรบั รางวัล United Nations Inter-Agency
Task Force (UNIATF) Award on the Prevention and Control
of Non-Communicable Diseases ในการประชุมขางเคียงของ
การประชุมองคการสหประชาชาติ ครั้งที่ 76 ป พ.ศ. 2564
รางวัลที่ไดรบั ครัง้ นีเ้ ปนกําลังใจใหกบั ภาคีเคร�อขายทีท่ าํ งานสราง
เสร�มสุขภาพและเปนหลักฐานยืนยันวา มาตรการทางภาษีเคร�อ่ ง
ดืม่ ทีม่ สี ว นผสมของนํา้ ตาลไดรบั การยอมรับในระดับนานาชาติวา
เปนนโยบายทางการเง�นการคลังทีช่ ว ยปกปองสุขภาพประชาชน
ลดโอกาสเสี่ยงจากกลุมโรค NCDs

พ.ศ. 2564
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายการจัดการอนามัยสิ�งแวดลอม
ในโรงเร�ยน รวมถึงเร�่องโภชนาการอาหารไมใหมีปร�มาณนํ้าตาลสูงเกิน
ความจําเปนในแตละวันสําหรับนักเร�ยน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
• เคร�อขายเด็กไทยไมกินหวาน กรมอนามัย และสสส. สนับสนุนให
โรงเร�ยน ยกระดับสูการเปน “โรงเร�ยนออนหวาน” โดยเร��ม
แกปญหาที่โรงอาหารปลอดนํ้าอัดลม และงดจําหนายขนมกรุบกรอบ
• รวมพัฒนาและเปดตัวแอปพลิเคชัน FoodChoice เคร�่องมือสแกน
ขอมูลโภชนาการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบร�โภคของคนทุกวัย
ใหถูกหลักโภชนาการ
พ.ศ. 2559
ทํางานรวมกับพันธมิตรเพ�่อนโยบายและการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
มาตรการการจัดเก็บภาษีความหวานเปนประเทศแรกในอาเซียน
พ.ศ. 2558
• โครงการสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เปนเคร�่องมือ
สําหรับการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑอาหารของผูบร�โภค
เพ�่อลดการบร�โภคนํ้าตาล โซเดียม และไขมัน
• ทํางานรวมกับ อย. ออกมาตรการกําหนดขนาดนํ้าตาลซอง
เร��มตนที่ขนาด 4 กรัม หร�อเทากับ 1 ชอนชา
• กระทรวงสาธารณสุข รวมกับ สสส. บร�ษัทผูผลิตนํ้าตาล
ผูประกอบการโรงแรม/สถานที่จัดประชุม และภาคีเคร�อขายรณรงค
สรางคานิยม “คนไทยออนหวาน ใชนํ้าตาลซองไมเกิน 4 กรัม”
นํารองดําเนินการควบคูกับโครงการ Healthy Meeting บร�โภค
นํ้าตาลในอาหารและเคร�่องดื่มทุกชนิด

นโยบายแรกทีท่ าํ สําเร็จ คือผลักดันแก ไขเพ�ม� เติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 286 พ.ศ. 2547
เร�่องนมดัดแปลงสําหรับทารก และนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ใหมีคําเตือน
ไมใสนํ้าตาลในนมของเด็ก เพ�่อใหเด็กไดกินอาหารเสร�มที่ไมมีนํ้าตาลจนถึงอายุ 18 เดือน
นโยบายถัดมาคือโรงเร�ยนปลอดนํา้ อัดลมขับเคลือ่ นผานกระทรวงศึกษาธิการโดยใชเคร�อขายในระดับ
พ�้นที่ ทํางานเก็บขอมูลวา หากไมอนุญาตใหขายนํ้าอัดลมที่โรงเร�ยน จะชวยใหเด็กนักเร�ยนลดการดื่ม
นํ้าอัดลมไดจร�ง นําสงขอมูลใหกระทรวงศึกษาธิการเพ�่อ ออกประกาศเปนระเบียบสําหรับโรงเร�ยนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ�้นฐาน (สพฐ.)

หญิงวัยทํางาน25-60 ป
ใชพลังงาน 1,600 kcal ตอวัน
นํ้าตาลที่เหมาะสมตอวัน
คือ ไมเกิน 4 ชอนชา

เร�อ่ งตอมาคือการจัดประชุมทีด่ ตี อ สุขภาพเสนอใหคณะรัฐมนตร�พจ� ารณามีมติสนับสนุนใหลดปร�มาณ
นํ้าตาลจาก 8 กรัม/ซอง หร�อ 2 ชอนชา เหลือเปน 4 กรัม/ซอง หร�อ 1 ชอนชา ขอความรวมมือกับ
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม และการจัดประชุม รวมถึงหนวยงานราชการตาง ๆ สมัครใจใชนํ้าตาล
ขนาด 4 กรัม/ซอง

ผูสูงอายุ60 ปข�้นไป
ใชพลังงาน 1,600 kcal ตอวัน
นํ้าตาลที่เหมาะสมตอวัน
คือ ไมเกิน 4 ชอนชา

ชายวัยทํางาน 25-60 ป
ใชพลังงาน 2,000 kcal ตอวัน
นํ้าตาลที่เหมาะสมตอวัน
คือ ไมเกิน 6 ชอนชา

สุดทายงานทีท่ า ทายทีส่ ดุ คือผลักดันมาตรการการจัดเก็บภาษีความหวานเปนประเทศแรกในอาเซียน
โดยเร��มดําเนินการเร�่องนี้ ตั้งแตป พ.ศ. 2552 จากการเก็บรวบรวมขอมูลและไดรับความรวมมือ
จากกระทรวงการคลัง เสนอกรมสรรพสามิต สภาปฏิรูปแหงชาติ เพ�่อปฏิรูประบบสาธารณสุข
ระบบการคลังและสุขภาพ จนเกิดเปนนโยบายเชิงเศรษฐกิจอยางเปนรูปธรรมในที่สุด

EYE-OPENERS

วัยรุนหญิง-ชาย 14-25 ป
ใชพลังงาน 2,000 kcal ตอวัน
นํ้าตาลที่เหมาะสมตอวัน
คือ ไมเกิน 6 ชอนชา

เคร�อขายเด็กไทยไมกินหวาน ใชแนวคิดของ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ที่เนนการทํางานว�ชาการ
ควบคูไปกับงานนโยบายและภาคประชาสังคม ดําเนินรอยตามเคร�อขายรุนพ�่ที่ประสบความสําเร็จ
เชน มูลนิธริ ณรงคเพ�อ่ การไมสบู บุหร�่ มุง เนนการสรางเสร�มสุขภาพดานนโยบายเพ�่อชวยผลักดันให
เกิดการเปลี่ยนแปลง จับตองและวัดผลไดจร�ง ขอตอมาคือ ตองใหพ�้นที่กับการนํานโยบายไปสูการ
ปฏิบัติที่เปนรูปธรรม โดย 10 ปแรกของการทํางานขยายเคร�อขายออกสูระดับพ�้นที่ ชุมชน โรงเร�ยน
ควบคูกับการศึกษา สํารวจขอมูล เพ�่อเตร�ยมผลักดันงานในระดับนโยบาย

มีขอ มูลทีน่ า สนใจเร�อ่ ง มหันตภัยความหวาน ตีแผในภาพยนตรสารคดี Hungry for Change (2012)
ตีแผการบร�โภคนํ้าตาลของคนอเมร�กันในยุคหลัง ที่กินนํ้าตาลกันราว 22 ชอนชา จากปกติไมควรกิน
นํ้าตาลเกินวันละ 6 ชอนชา (25 กรัม) สําหรับผูหญิง และไมเกิน 9 ชอนชา (38 กรัม) สําหรับผูชาย
พรอมทั้งความลับสุดช็อกของการลดและควบคุมนํ้าหนัก แนะนําว�ธีการควบคุมนํ้าหนักที่ถูกตอง
รวมถึงอาหารการกินเพ�่อสุขภาพรางกายที่ดี และควรปฏิบัติตัวอยางไรไมใหตกหลุมพรางของการ
ไดเอ็ต และอุตสาหกรรมในวงการอาหาร
นอกจากนีส้ ารคดีดา นอาหาร สุขภาพ และวงการอุตสาหกรรมอาหาร ซึง่ จะเปลีย่ นแนวทางการบร�โภค
ของผูชมไปตลอดกาล คือ Fed Up (2014) ผลงานการกํากับของ Katie Couric และ Laurie David
เจาของรางวัลออสการจากการกํากับเร�่อง An Inconvenient Truth และผูกํากับ Stephanie
Soechtig และปดทายภาพยนตรสารคดีสัญชาติแคนาดา เร�่อง Sugar Coated (2015) ที่สํารวจและ
สะทอนภาพอุตสาหกรรมนํ้าตาลวา มีผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย ในหลายประการ

FRONTLINERS

เด็กอายุ 6-13 ป
ใชพลังงาน 1,600 kcal ตอวัน
นํ้าตาลที่เหมาะสมตอวัน
คือ ไมเกิน 4 ชอนชา

SPOTLIGHT

ปร�มาณนํ้าตาลที่คนแตละวัย
ควรบร�โภคตอวัน

หญิง-ชาย ที่ใชพลังงานมาก
เกษตรกร ผู ใชแรงงาน นักกีฬา
ใชพลังงาน 2,400 kcal ตอวัน
นํ้าตาลที่เหมาะสมตอวัน
คือ ไมเกิน 8 ชอนชา
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งานศึกษาจากหลายประเทศบงชี้วา การเก็บภาษีความหวาน ชวยใหผูบร�โภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการบร�โภคเคร�่องดื่มที่มีสวนผสม
ของนํ้าตาลไดจร�ง ตัวอยางประเทศที่ประสบความสําเร็จมากในการลดนํ้าตาลในเคร�่องดื่ม ประกอบดวย:
2555
ฝรั่งเศส

2561
2465

นอรเวย

2560
2561

2558
สหรัฐอเมร�กา 2559
2562

เร�ม� บังคับใชภาษีเคร�อ่ งดืม่ รสหวาน โดยเก็บเง�นผูผ ลิตเคร�อ่ งดืม่ ทีเ่ พ�ม� นํา้ ตาลหร�อสารใหความหวานอืน่ ๆ
ราว 2 บาท/ลิตร ซึง่ การบังคับใชกฎหมายดังกลาว สงผลใหยอดขายนํา้ อัดลมในฝรัง่ เศสลดลงเปนครัง้ แรก
ในรอบ 8 ป
รัฐบาลฝรัง่ เศส ประกาศแยกประเภทเก็บภาษีตามปร�มาณนํา้ ตาลในเดือนกรกฎาคม สําหรับเคร�อ่ งดืม่ ที่มี
นํ้าตาลมากกวา 11 กรัม/100 มิลลิลิตร เก็บ 6 บาท/ลิตร
ประเทศที่เก็บภาษีนํ้าตาลเปนประเทศแรกของโลก จ�ดประสงคหลักไมไดตองการลดจํานวนการบร�โภค
นํ้าตาล แตเพ�่อเพ��มรายไดของรัฐ
จัดเก็บภาษีนํ้าตาลอยูที่ 3.34 โครนนอรเวย หร�อ 12 บาท/ลิตร
รัฐบาลเพ��มอัตราภาษีข�้นอีก 83% สําหรับผลิตภัณฑพรอมรับประทานที่ใสนํ้าตาล เชน ช็อกโกแลต
และ 42% สําหรับเคร�่องดื่มที่มีรสหวานทุกประเภท ทําใหอัตราภาษีเพ��มเปน 4.75 โครนนอรเวย หร�อ
ราว17.2 บาท/ลิตร สงผลใหปจจ�บัน นอรเวยเปนประเทศที่มีเด็กเพ�ยง 1 ใน 6 คนเทานั้นที่นํ้าหนักเกิน
8 เมืองเร��มบังคับใชกฎหมายภาษีนํ้าตาลในระดับเมืองเก็บภาษีเคร�่องดื่มรสหวานระหวาง 1-3 เซนต
หร�อราว 0.3-1 บาท/ออนซ (30 มิลลิลิตร) เมืองที่ประสบความสําเร็จมากคือ เบิรกลีย
มลรัฐแคลิฟอรเนีย
ผลการศึกษาพบวา การบร�โภคเคร�่องดื่มรสหวานในเมืองเบิรกลีย ลดลงถึง 26%
ผลการศึกษาบงชี้วา ภายใน 3 ป กลุมผูมีรายไดนอยลดการบร�โภคเคร�่องดื่มรสหวานลงถึง 53%

เราไม ไ ด ทํ า ฟ น เสร็ จ ที ล ะซี่
ทีละคน แตงานที่เราทําอยูในเคร�อขาย
เด็กไทยไมกินหวาน คือการดูแลคน
ได พ ร อ มกั น ที เ ดี ย วเป น หลั ก แสน
หลักลาน นั่นคือความภูมิ ใจในฐานะ
ทันตแพทย
ทพญ.ปยะดา ประเสร�ฐสม
ผูจ ดั การเคร�อขายเด็กไทยไมกนิ หวาน
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ลดนํ้าตาล = ลดความเสี่ยง โรค NCDs

นับตัง้ แตป พ.ศ. 2545 มีผจู ดั การเคร�อขายมาแลว 4 คน เคร�อขาย
เด็กไทยไมกนิ หวานรวมรณรงคขบั เคลือ่ นสังคมเพ�อ่ ลดการบร�โภค
หวาน มาอยางตอเนื่อง ยกตัวอยางเชน นโยบายโรงเร�ยนปลอด
นํ้าอัดลม กฎกระทรวงหามเติมนํ้าตาลในนมผงสูตรตอเนื่อง
การสือ่ สารประเด็น “ออนหวาน” หร�อ “หวานนอยสัง่ ได” มาตรการ
ขอความรวมมือภาคอุตสาหกรรม ใหลดขนาดนํา้ ตาลซองไมเกิน
4 กรัม โดยเฉพาะอยางยิ�ง การดําเนินงานขับเคลื่อนมาตรการ
จัดเก็บภาษีนาํ้ ตาลในเคร�อ่ งดืม่ เพ�อ่ สุขภาวะคนไทยทําใหเกิดการ
ปรับโครงสรางภาษีสรรพสามิตของเคร�่องดื่มที่มีนํ้าตาลใน
3 ประเด็น ไดแก

เปาหมายหลักของเคร�อขายขับเคลือ่ นการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ผูบ ร�โภค ลดการบร�โภคอาหารรสชาติหวาน เพ�อ่ สรางสุขนิสยั ทีด่ ี
ในการบร�โภค นําไปสูการลดความเสี่ยงโรค NCDs นอกจากการ
ติดตามและประเมินผล การประกาศใชนโยบายทางกฎหมาย ดวย
สถิติ และขอมูลทางว�ชาการแลว โจทย ใหญตอไปของเคร�อขายเด็ก
ไทยไมกินหวาน คือการศึกษาผลกระทบดานสุขภาพจากนํ้าตาล
เทียมหร�อสารใหความหวานแทนนํา้ ตาล (Artificial Sweeteners)
ทีผ่ ลิตข�น้ มาเพ�อ่ แตงเติมรสชาติหวานใหอาหารและเคร�อ่ งดืม่ แทน
นํา้ ตาลธรรมชาติการบร�โภคนํา้ ตาลเทียมเปนระยะเวลานานสงผล
ใหนาํ้ หนักตัวเพ�ม� ข�น้ เสีย่ งตอโรคอวนโรคเบาหวานความดัน โลหิตสูง
และโรคหัวใจไมนอ ยกวาการบร�โภคนํา้ ตาลจากธรรมชาติเคร�อขายฯ
จะเดินหนาผลักดันนโยบายควบคุมสารใหความหวานแทนนํา้ ตาล
โดยขณะนีอ้ ยูใ นขัน้ ตอนการศึกษาและเก็บขอมูลของนํา้ ตาลเทียมรูป
แบบตาง ๆ ควบคูไปกับการรณรงคและสงเสร�ม สุขภาพระดับพ�น้ ที่
ใน 21 จังหวัดทีเ่ ปนเคร�อขายของเด็กไทยไมกนิ หวาน
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หวานนอย สั่งได

• ภาพรวมราคาเคร�่องดื่มที่มีสวนผสมของนํ้าตาลที่ผลิตใน
ประเทศและนําเขา มีราคาเพ�ม� ข�น้ 12.7% และ 18.1% ตามลําดับ
• สัดสวนจํานวนชนิดของเคร�่องดื่มที่มีปร�มาณนํ้าตาลที่ ผลิต
ในประเทศเพ��มข�้น 14.4% ในขณะที่ เคร�่องดื่มที่มีปร�มาณ
นํา้ ตาลสูงมีสดั สวนลดลงโดยเฉพาะชนิดเคร�อ่ งดืม่ ทีม่ นี าํ้ ตาล
มากกวา 10 กรัม แตไมเกิน 14 กรัม/100 มิลลิลติ ร มีสดั สวน
ลดลงมากที่สุด
• สัดสวนรายไดจากภาษีเคร�่องดื่มเพ��มข�้น เมื่อเปร�ยบเทียบ
ตอรายไดภาษีสรรพสามิตทั้งหมด

สถิติฟ�นผุเด็กไทย
53%
76%
52%

ประชากรเด็กไทยอายุ 3 ป
ประชากรเด็กไทยอายุ 5 ป
ประชากรเด็กไทยอายุ 12 ป

=
=
=

624,005 คน
664,047 คน
777,158 คน

ขอความจากผูจ ดั การเคร�อขายฯ ถึงคนทํางาน NCDs รุน ตอไป

ตลอดระยะเวลาทีผ่ า นมา เคร�อขายเด็กไทยไมกนิ หวานไดรณรงค
สรางความรูแ ละปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบร�โภคหวานของคนใน
สังคม อยางตอเนื่องในทุกโอกาสและทุกชองทาง ประเทศไทยได
รับคําชืน่ ชมจากนานาประเทศ เร�อ่ งการบังคับใชมาตรการภาษี
ความหวาน สงผลตอการลดความเสีย่ งจากโรคอวนและโรค NCDs

สําหรับเคร�อขายเด็กไทยไมกินหวาน สิ�งที่ทาทายที่สุดคือทํางาน
ใหการสรางเสร�มสุขภาพเปนเร�อ่ งทีท่ กุ คนสามารถจับตองไดและเปน
สวนหนึ่งในชีว�ตประจําวันของเด็กและเยาวชน ผู ใหญตองสรางว�ธี
คิดใหเด็กคิดและจดวานํ้าตาลไมดีอยางไร จะลดนํ้าตาลไดอยางไร
ในฐานะคนทํางานตองสื่อสารสิ�งเหลานี้ไปสูผู ใหญที่ดูแลเด็ก และ
ตัวเด็กเอง เพราะคือกลุมเสี่ยงที่จะติดหวานมากที่สุด

อยางไรก็ตาม ความทาทายของงานสงเสร�มสุขภาพ คือ การกระตุน
ใหคนทัว่ ไปทีย่ งั ไมมอี าการเจ็บปวยหันมาตระหนักวา การมีสขุ ภาพดี
นัน้ สามารถเร�ม� ตนไดดว ยตัวเอง กินหวานแลวอวน ใหความรูก บั
ประชาชนในการบร�โภคควบคูไ ปกับการจัดการสิง� แวดลอมในบาน
สงตอไปยัง โรงเร�ยน ชุมชน ขณะทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านเคร�อขายตองอดทน
ใชเวลาและสรางเคร�อขายภาคีดา นว�ชาการใหเขมแข็งและมีความพรอม
อยูเสมอ
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รณรงคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไมกินหวานอยางตอเนื่อง

POSTSCRIPT

INSIGHT

แหลงขอมูล: การสํารวจสภาวะสุขภาพชองปากแหงชาติ ครั้งที่ 8 สํานักงานสถิติแหงชาติ

ความพอดีเปนแกนกลางของชีวต� ไมวา เร�อ่ งใด การลดรสชาติหวาน
ก็เชนกัน ควรปรับความสมดุลของการกินนํ้าตาลตั้งแตเด็ก ฝกให
ลูกหลานมีลิ�นรับรสหวานจากธรรมชาติจากผักและผลไม
สําหรับกลุม ทันตแพทย และเคร�อขายเด็กไทยไมกนิ หวาน เปาหมาย
ของเราคือ อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี เราจ�งทํางานอยางหนัก
เพ�อ่ ขับเคลือ่ นเร�อ่ งการลดนํา้ ตาล หากคนไทยสามารถลดการบร�โภค
นํ้าตาลลงไดอยางยั่งยืน ปญหาโรคฟ�นผุก็จะลดลงโดยปร�ยาย
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สํานักงานเคร�อขายองคกรงดเหลา

พันธกิจของเคร�อขายองคกรงดเหลา
สํานักงานเคร�อขายองคกรงดเหลา มีภารกิจสําคัญ คือ
การกระตุน เชิญชวน ประสานงานองคกรตาง ๆ ในการ
รณรงคงดเหลาในวาระตาง ๆ เชน งดเหลาเขาพรรษา
กฐินปลอดเหลา งานศพ/งานบุญปลอดเหลา แขงเร�อ
ปลอดเหลา สงกรานตปลอดเหลา สวดมนตขามป
ของขวัญปลอดเหลารวมกับการทําสือ่ รณรงค “ใหเหลา
เทากับแชง” ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสร�มสุขภาพ (สสส.) เพ�่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
คานิยมใหของขวัญปลอดเหลาไปในสังคมจนถึงทุกวันนี้
เคร�อขายฯ ทํางานกับสมาชิกมากกวา 150 องคกร
รวมถึงบุคลากรราชการและเอกชนทีห่ ลากหลาย จ�งตอง
รูจักปรับตัวเพ�่อแขงกับเวลาและสถานการณ ตองรูจัก
ยืดหยุนเพ�่อทํางานใหบรรลุเปาหมาย และพรอมเปด
กวางกับ การเร�ยนรูตลอดเวลาจากสมาชิกทุกระดับ
ทุกประเภท ทุกเพศ ทุกวัยจากทั่วประเทศ
ความมุงมั่นสรางเคร�อขาย ขยายฐานสมาชิกและพ�้นที่
งานออกไป สรางคนรุนใหม มารวมทํางาน ประสาน
ความ รวมมือและบร�หารงานอยางโปรงใส มีธรรมาภิบาล
จนกอเกิดเปนความสําเร็จเล็ก ๆ ที่สะสมเร�่อยมา นําไป
สูก ารลดปจจัยเสีย่ ง เพ�ม� ปจจัยสรางในหลากหลายบร�บท
จนสามารถยกระดับการตอสู และแก ไขปญหาจาก
ภัยนํา้ เมาไดอยางยัง่ ยืน ตัง้ แตระดับปจเจก ชุมชน อําเภอ
จังหวัด ภูมิภาค ชาติ และระดับนานาชาติไดอยางเปน
รูปธรรมในที่สุด

แนวคิดหลักของเคร�อขายงดเหลา
• ไมไดตดั สินวาคนดืม่ แอลกอฮอลเปน“คนดี-คนไมด”ี แตพฤติกรรม
การดืม่ มีความเสีย่ งตอคนดืม่ เองและผูอ นื่ เพราะงานว�จยั ทัง้ ในและ
ตางประเทศยืนยันวา สุราสรางผลกระทบตอตนเองและผูอ นื่ สูง
กวาสิง� เสพติดทุกชนิดเคร�อขายเชือ่ มัน่ วาทุกคนทีม่ าทํางานรวม
กับเคร�อขายจะเกิดความเขาใจ จะคอย ๆ ลด ละ เลิกการดื่มไป
เอง บางครั้งไมตองไปชวนใหเลิก
• การรณรงคของธุรกิจให “ดื่มอยางรับผิดชอบ” สะทอนการ
ทํ า ธุรกิจการตลาดเคร�่องดื่มแอลกอฮอลอยางไรจร�ยธรรม
เปนการโยนความผิดใหคนดื่ม ทั้ง ๆ ที่ธุรกิจคือตนเหตุของ
ปญหา
• หนาทีเ่ คร�อขายคือทําใหสงั คมยอมรับวา แอลกอฮอลเปนสินคา
ที่สรางปญหาและจําเปนตองควบคุม ไมใชปลอยขายเสร� แตก็
ไมใชหามขายเด็ดขาด
• มีเหตุผลหนักแนนในทํางานเพ�่อประโยชนทางสาธารณสุข
การรณรงคจดั งานประเพณีวฒ
ั นธรรมทีเ่ หมาะสม เพ�อ่ คุม ครอง
ผูบร�โภค ชุมชมและสังคมที่ปลอดภัย
• เชื่อมงานควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอลกับสุขภาพในทุกมิติ
(Alcohol in All Policy) ทั้งการออกกําลังกาย ปองกันโรคอวน
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง รวมทั้งสิ�งแวดลอม เศรษฐกิจ
สังคม จากระดับชุมชนสูระดับโลก บนพ�้นฐานของการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน วาระสําคัญระดับโลกของสมัชชาสหประชาชาติ วาดวย
โรค NCDs และปฏิญญาออตตาวา
• ใชกระบวนการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ประสานพลังภาคีเคร�อ
ขายทุกภาคสวน เพ�่อแก ไขปญหาจากเคร�่องดื่มแอลกอฮอล
ตองแก ไขอยางเปนองครวมโดยใชขอ มูลว�ชาการสถิตเปร�
ิ ยบเทียบ
นําเสนอกับฝายนโยบาย เพ�อ่ ขยายผลไปสูก ารจัดการเชิงระบบ
เพ�่อยกระดับกิจกรรมรณรงคเชิงสังคม
• ธุรกิจแอลกอฮอลและการตลาด สรางผลกระทบทางสังคมตอ
เด็กและเยาวชน มีสวนทําใหเกิดความรุนแรงในครอบครัว
ทะเลาะว�วาท อุบัติเหตุ ทองไมพรอม ปญหาเอชไอว�/เอดส
เคร�อขายผู ไดรับผลกระทบ จะทํางานเพ�่อผลักดันการจัดตั้ง
กองทุนชวยเหลือผู ไดรับผลกระทบจากนํ้าเมา เพราะเปนหนึ่ง
ในกลไกเยียวยาปญหาเชิงระบบ
• สรางกระแสกิจกรรมรณรงคสาธารณะ เชน งานบุญปลอดเหลา
สนุกได ไรแอลกอฮอล ของขวัญปลอดเหลา เปนตน
• รอจังหวะและโอกาสทีเ่ หมาะสม ผลักดันมาตรการทางกฎหมาย
• กระจายกําลังนักรณรงคคนเล็กคนนอย ใหมีอยูทุกหมูบาน
ทุกชุมชน เพราะคนรุนใหมคือผูนําการเปลี่ยนแปลงที่แทจร�ง
• สราง “ชุมชนชวยเลิก” ทีม่ ศี กั ยภาพในการชวยเหลือผูป ว ยจาก
การดื่มสุรา รูจักประสานงานกับโรงพยาบาลสงเสร�มสุขภาพ
ตําบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศูนย
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AT A GLANCE

สํานักงานเคร�อขายองคกรงดเหลา (สคล.)
110/287-288 ม.6 ซอยโพธิ์แกว แยก 4 ถนนโพธิ์แกว
แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10240
02 948 3300
stopdrink.com

*** ผูจัดการ สคล.คนปจจ�บัน คือ คุณธีระ วัชรปราณี
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REASONS
เภสัชกร สงกรานต ภาคโชคดี
กับการขับเคลื่อนเคร�อขายงดเหลา
ประวัติโดยยอ
พ.ศ. 2518
เภสัชศาสตรบณ
ั ฑิตจ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
พ.ศ. 2519-2525 เปดรานยา “สุขภาพดี” ที่อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2525 – 2529 อาสาสมัครกลุมศึกษาปญหายา (กศย.)
ดําเนินโครงการสรางเสร�มสุขภาพอนามัยชุมชน
ในพ�้นที่อําเภอดานข�นทด จ.นครราชสีมา
รณรงคเร�่องการใชยาที่เหมาะสม สนับสนุน
การลงขั น ของประชาชนร ว มกั น ก อ ตั้ ง
“สหกรณยา” และรณรงค ใชสมุนไพรควบคู
กับการขจัดยา ยาชุด ยาซอง ยาสูตรเอพ�ซ*ี
สะทอนความสลับซับซอนของเศรษฐสถานะ
ของชนบทไทยเปนบทเร�ยนการแกปญ
 หาเชิง
ระบบบทเร�ยนแรกของชีวต� การทํางานพัฒนา
สังคม
พ.ศ. 2546-2551 ทํางานกับเคร�อขายเพ�อ่ รณณรงค ผลักดัน
พ.ร.บ.ควบคุมเคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอล เปนผล
สําเร็จกฎหมายห า มจํ า หน า ยเคร�่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล ใหกบั เด็กอายุตํ่ากวา 20 ป
กําหนดเวลาซื้อขายเคร�่องดื่มแอลกอฮอล
เร��มมีผลบังคับใช
พ.ศ. 2555
รางวัลเภสัชกรดีเดนเพ�่อสังคม
มูลนิธิเภสัชศาสตรเพ�่อสังคม (มภส.)
เภสัชกร สงกรานต ภาคโชคดี ผูอํานวยการสํานักงานเคร�อขายองคกร
งดเหลา (สคล.) ในฐานะพ�ทธศาสนิกชน เชือ่ มัน่ ใจคําสอนตามหลักพ�ทธศาสนา
ทีว่ า สิง� ทีส่ าํ คัญสุดของมนุษย คือ สติ หากคนขาดสติสามารถทําผิดไดทุกเร�่อง
เคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอลทาํ ลายสติสงผลกระทบทัง้ เร�อ่ งเศรษฐกิจระดับครัวเร�อน
ไปจนถึงระดับชาติ
ภก.สงกรานตมโี อกาสทําหนาทีเ่ ปนเลขานุการผูว า ราชการกรุงเทพมหานคร
ครัง้ พลตร�จาํ ลอง ศร�เมืองดํารงตําแหนงชวงปพ.ศ. 2528-2535 มีการดําเนิน
โครงการเพ�่อพัฒนาคุณภาพชีว�ต ชวยอบรมเจาหนาที่ พนักงานของ กทม.
ตอมากลายเปนหลักสูตรโรงเร�ยนผูนําที่จังหวัดกาญจนบุร� เปาหมายหนึง่
ในหลักสูตรนั้น คือการลดอบายมุข งดเหลางดบุหร�่ ภก. สงกรานต ไดรับ
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ยาสูตรยาผสม แอสไพร�น เฟนาซีทิน และคาเฟอีน เปนที่นิยมอยางมากเมื่อราว 20-30 ปกอน จนเกิดปญหากระเพาะอักเสบเปนแผลเลือดออกในกระเพาะอาหาร กระเพาะทะลุ และ
ปญหาติดคาเฟอีน วงการแพทยใชเวลารณรงคเพ�อ่ แก ไขปญหานีอ้ ยูห ลายป ในระยะแรกมีการถอนเฉพาะตัวยาเฟนาซีทนิ ออกไป แตปญ
 หาไมไดลดลง จ�งออกถอนคาเฟอีนออกไป
เหลือเพ�ยงแอสไพร�นอยางเดียวในยาแกปวดชนิดซอง หลังจากนั้นพบวา มีการใชยาลดลง และโรคแทรกซอนดังกลาวก็เบาบางลงไปมาก

MAKING IMPACT

เหตุการณที่พบในสังคมไทยบอยครั้งคือดื่มแลวขับ เปนสาเหตุหลัก
ของการอุบัติเหตุบนทองถนนในประเทศไทย ทําใหมีผูเสียชีว�ตบน
ทองถนนเฉลีย่ ปละ 20,000 ราย จากรายงานขององคการอนามัยโลก
งานว�จัยระบุวา เคร�่องดื่มแอลกอฮอลเปนสิ�งเสพติดที่กอปญหา
ทั้งกับตนเองและผูอื่นมากที่สุด มากกวาสิ�งเสพติดอื่น ๆ ทุกชนิด
เทศกาลสงกรานตหนึ่งสัปดาหมีผูเสียชีว�ตมากถึง 300-400 ราย
และสวนใหญมีสาเหตุมาจากเมาแลวขับ อยางไรก็ตาม การบังคับใช
กฏหมายของไทยยังเขมงวดและรุนแรงนอยกวาชาติอนื่ และจํานวนผู
เสียชีว�ตไมเคยลดลง
ทีมนักว�จัยนานาชาติภายใตการนําของมหาว�ทยาลัยวอชิงตัน
สหรัฐฯ รายงานผลการศึกษาภาระปญหาของโลกวาดวยเร�่อง
โรคภัยไขเจ็บ (Global Burden of Disease) ตีพ�มพ ในวารสาร
การแพทย แลนเซ็ต (Lancet) * มีการสํารวจพฤติกรรมการบร�โภค
แอลกอฮอลและผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดข�้นกับประชากรอายุ
15-95 ป จํานวนกวา 28 ลานคนทัว่ โลก จาก 195 ประเทศ ตลอดชวง
ระยะเวลาระหวางป พ.ศ. 2533-2559 ซึ่งจัดวาเปนการศึกษาครั้ง
สําคัญในวงกวางที่สุดและยาวนานที่สุดเทาที่เคยมีมา และถือเปน
งานว�จยั ทีด่ ที สี่ ดุ และนาเชือ่ ถือทีส่ ดุ เกีย่ วกับงานศึกษาผลกระทบของ
เคร�่องดื่มแอลกอฮอล
ขอสรุปจากงานว�จัยคือ ไมมีปร�มาณของแอลกอฮอลที่ปลอดภัย
ความเชื่อที่วา ดื่มเคร�่องดื่มแอลกอฮอลปร�มาณนอยแลวจะดีตอ
สุขภาพดืม่ ไวนแดงมีผลดีตอ หลอดเลือดหัวใจลวนเปนความเชือ่ ทีผ่ ดิ
ทัง้ สิน� ความเปนจร�งคือ การดื่มแอลกอฮอล เปนสาเหตุของการเปน
มะเร็ง อุบัติเหตุ อาชญากรรม ความรุนแรงในครอบครัว ผลการ
ศึกษาพบวา ครอบครัวที่มีคนดื่มเคร�่องดื่มแอลกอฮอลจะมีความ
รุนแรงในครอบครัวเพ��มข�้น 3-4 เทา กรมพ�นิจและคุมครองเด็ก
มีงานว�จยั ชิน� หนึง่ ระบุวา เยาวชนคร�ง่ หนึง่ ทีอ่ ยูใ นสถานพ�นจิ กระทํา
ความผิดหลังจากดื่มแอลกอฮอล ไป 5 ชั่วโมง

ว�ธีคิดและทํางานรณรงคเลิกเหลาของเคร�อขายคือ ไมเนน
กลาวโทษคนที่ดื่มเหลา แตตองแก ไขปญหาทุกดานให
ครอบคลุมในหลายมิติ ทีส่ าํ คัญคือ ตองทําใหเคร�อขายภาค
ประชาสังคมเขมแข็ง ทําใหสงั คมโดยรวมตระหนักถึงปญหา
ควบคูไปกับการบังคับใชกฎหมาย
นอกจากนี้ งานประเพณีของไทย ทัง้ ลอยกระทง เคาทดาวน
ปใหมสากล ตลอดจนงานประเพณีระดับทองถิน� หร�อระดับ
ภูมิภาคอยางการแขงเร�อยาว ประเพณี บุญบั้งไฟ เทศกาล
อาหาร งานกาชาด งานเทศกาลดนตร�กิจกรรม ลวนเปน
ความภาคภูมิใจที่สามารถขับเคลื่อนงานปลอดเหลา ใน
รูปแบบการใหทุนอุปถัมภ ทดแทนการสนับสนุนจากภาค
ธุรกิจเคร�่องดื่มแอลกอฮอล เกิดกิจกรรมที่เห็นผลเปน
รูปธรรม ชัดเจน ผลงานเหลานี้คือ ความภาคภูมิใจของ
เคร�อขายงดเหลา

การผลักดัน พ.ร.บ. ควบคุมเคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอล พ.ศ. 2551
ปฏิเสธไมไดวา เคร�อขายงดเหลาคือหนึ่งกําลังสําคัญ
ภาคสังคมในการขับเคลือ่ นพ.ร.บ.ควบคุมเคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอล
พ.ศ. 2551 ที่มีเปาหมายลดจํานวนนักดื่มหนาใหม และลด
การบร�โภคเคร�่องดื่มแอลกอฮอล เกิดกระแสสังคม ทําให
พ.ร.บ.ควบคุ ม เคร�่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ที่ มี ผู ร  ว มลงชื่ อ
สนับสนุนมากกวา 13 ลานคน เปนจํานวนมากที่ นับตั้งแต
มีการรางกฎหมายข�้นมา สะทอนความเขมแข็งของพลัง
ภาคประชาสังคมในการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะ สราง
ชื่อเสียงของประเทศไทย เร�่องมาตรการที่เขมขนในการ
ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล จนเปนที่รูจักในระดับสากล
เปนผลงานชิ�นสําคัญบนเสนทางการทํางานของเคร�อขาย
งดเหลาทั่วประเทศ

FRONTLINERS

มอบหมายใหบรรยายเร�่องนี้ จ�งคนหาขอมูล ขอมูลหนึ่งที่นาสนใจ
ขององคการอนามัยโลกระบุวา แอลกอฮอลคือสาเหตุของโรคกวา
200 โรค โดยเฉพาะมะเร็ง คนอาจจะเขาใจวา เคร�่องดื่มแอลกอฮอล
ทําใหเปนมะเร็งตับเทานั้น ในความเปนจร�งเคร�่องดื่มแอลกอฮอลมี
สวนทําใหเกิดโรคมะเร็งได ในหลากหลายสวนของรางกาย ทัง้ เตานม
ปาก ลําคอ กระเพาะอาหาร ลําไส จนถึงทวารหนักไดเชนกัน

* 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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• มาตรการฝากเหลาไวกับตํารวจหร�อเจาหนาที่กอนที่จะ
เขาไปภายในพ�้นที่เลนนํ้า
• แจกหร�อแลกเคร�่องดื่มทดแทนกับเคร�่องดื่มแอลกอฮอลที่
อาจจะมีนําเขามาในบร�เวณพ�้นที่การจัดงาน
• เฝาระวังการกระทําความผิดในพ�้นที่ผานกลองวงจรปด
ทําแผนที่จ�ดเสี่ยง มีคณะกรรมการพ�้นที่จัดงานเฝาระวัง
• จัดเวทีสาธารณะสรางการมีสวนรวมของชุมชนคนทองถิ�น
เขามารวมแก ไขปญหา
งดเหลาเขาพรรษา
โครงการงดเหลาเขาพรรษา ดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2546
ปจจ�บันยางเขาปที่ 20 เปนนวัตกรรมของสังคมไทยที่ไดรับการ
กลาวถึงและเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง สามารถจัดการกับ
ปญหาจากการบร�โภคเคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอลแบบไทยๆ โดยมีตน ทุน
ทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนาและศีลธรรม ตอยอด
ดวยเหตุผลในการรณรงคดานสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
สคล. ดําเนินโครงการนี้รวมกับ สสส. กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานพระพ�ทธศาสนา และภาคีเคร�อขาย
ทีเ่ กีย่ วของอีกมากมาย ทําใหเกิดผลดีกบั สังคมไทย เพราะประหยัด
เง�นใหคนไทยไมตํ่ากวา 3 หมื่นลานบาท ในชวงเวลา 3 เดือน
ทีส่ าํ คัญกวาเง�นคือครอบครัวจํานวนมาก เปนชวงเวลาทีค่ รอบครัว
มีความสุขที่สุด ปญหาสังคม เชน อุบัติเหตุ อาชญากรรม ก็ลดลง
ชัดเจน

งานสงกรานตปลอดเหลา
การประกาศพ�้นที่เลนนํ้าปลอดภัยและ 7 มาตรการรวมคือ
• สื่อสารตรงกับพ�้นที่วาเปนการจัดงานปลอดเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล
• ขอความรวมมือรวมกับผูประกอบการรานคาและธุรกิจ
ในพ�้นที่ใหปฏิบัติตามกฎหมาย
• หามจําหนายเคร�่องดื่มแอลกอฮอล ในพ�้นที่จัดงานตาม
พ.ร.บ.ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551
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อนึ่งป พ.ศ. 2552 สคล. เสนอมาตรการหามจําหนายเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอลระหวางวันที่ 13-15 เมษายน เขาสูที่ประชุมคณะ
กรรมการนโยบายแหงชาติดานการควบคุมแอลกอฮอล โดยมี
รองนายกรัฐมนตร�ขณะนั้นคือ พลตร�สนั่น ขจรประศาสน เปน
ประธาน มีมติไมเห็นดวยกับมาตรการนี้ดวยคะแนน 8:2 โดย
2 เสียง ที่สนับสนุนคือ นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตร�ชวย
วาการกระทรวงสาธารณสุข และผูแทนจากกระทรวงยุติธรรม
เท า นั้ น สะท อ นว า ธุ ร กิ จ แอลกอฮอล ยังเชื่ อ มโยงกั บมิ ติ การ
ทองเทีย่ ว นําไปสูต น แบบการจัดเขตโซนนิง� สงกรานตปลอดเหลา
ทีถ่ นนขาวเหนียว จังหวัดขอนแกน
7 กันยายน พ.ศ. 2478 - 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556

งานชางสุร�นทร
กอนการณรงคงดเหลาในงานชาง ป พ.ศ. 2551 สุร�นทรมี
ผูบาดเจ็บหลักรอย มีคนเสียชีว�ตจากอุบัติเหตุเพราะเมาแลวขับ
และทะเลาะว�วาทชวงการจัดกิจกรรม สคล. จ�งเขาไปทํางานเชิงรุก
เพ�่อไมใหมีการจําหนายเคร�่องดื่มแอลกอฮอล ในงานประเพณี
สําคัญ ประสานเคร�อขายหมอพยาบาล นักว�ชาการเพ�่อเก็บ
ข อ มู ล และทํ า กิ จ กรรมรณรงค อ ย า งต อ เนื่ อ ง จนสามารถ
เปลีย่ นแปลงคานิยมเกาแก และนํามาสูว ลีทวี่ า “คนสุรน� ทร ไมกนิ สุรา
เปนเทวดาสุร�นทร” ในปจจ�บัน

คนไทยรวมงดดื่มเหลา
ชวงเขาพรรษา

12.05
ลานคน

ผูตอบแบบสอบถามพบวา
การหยุดดื่มเคร�่องดื่มแอลกอฮอล
เปนผลดีกับคุณภาพชีว�ตในทุกมิติ

สถิติสําคัญเกี่ยวกับจํานวนนักดื่มของไทย

40.7%

24%

1.9 ลานคน
สามารถประหยัดเง�นจากการซื้อเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอลตลอดการรณรงค 3 เดือน
ไดเปนเง�น 6.33 พันลานบาท
ขอมูล ป 2563 ที่มา: เคร�อขายงดเหลา

แอลกอฮอลมีแปงและนํ้าตาลเพ��มพลังงาน นําไปสูภาวะ
โรคอวน เบาหวาน หัวใจ และหลอดเลือด สวนเชื่อมโยงกับ
สาเหตุของสารพัดโรค NCDs เชน โรคมะเร็ง และการดื่ม
แอลกอฮอลแมปร�มาณไมมากอยางตอเนื่อง มีความเสี่ยง
เจ็บปวยจากโรคมากถึง 200 โรค จากการศึกษาขององคการ
อนามัยโลก ผลเสียของการดื่มแอลกอฮอล สงผลกระทบ
ตอระบบเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางออม ไมวาจะเปน
เร�่องการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ เสียชีว�ตกอนวัย
อันควร ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง และยังเชือ่ มโยงกับ
ภาวะสังคมผูสูงวัยที่เกิดข�้นแลวในประเทศไทย หากรูจัก
ปองกันเมื่อแกตัวภาวะเจ็บปวยอาจไมรุนแรง แตหากไม
ออกกําลังกาย รับประทานอาหารที่ไมมีประโยชนและยังดื่ม
เหลา ก็จะสรางภาระตองบประมาณคารักษาพยาบาลของ
ประเทศอยางมหาศาล
การลดความเสี่ยงโรค NCDs ยังเปนงานที่สคล.ยังตองทํา
ตอไปเพ�อ่ ลดภาระคาใชในระบบสาธารณสุขและภาระทางสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศ เพ�่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน ขณะเดียวกันจ�ดออนของกฎหมายใหบร�ษัทสามารถ
โฆษณาสรางภาพลักษณ ได และกลยุทธการตลาดของบร�ษทั
เคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอลในการเพ�ม� จํานวนนักดืม่ หนาใหมผาน
การโฆษณา ยังเปนความทาทายทีต่ อ งเผชิญ เพราะแมสถิติ
นักดื่มลดลง แตจํานวนนักดื่มหนาใหมยังเพ��ม และมีแนวโนม
คืออายุตํ่าลงดวย ผอ.สคล.ยอมรับวา โซเชียลมีเดียเปน
เคร�่องมือสําคัญที่บร�ษัทเหลาเบียร ใช เพ�่อใหเขาถึงเยาวชน
ผานโฆษณาออนไลน เปนความทาทายกับการทํางานรณรงค
อยางยิง� สคล.จะพยายามหาคนรุน ใหมมาทํางานผลิตผลงาน
สรางสรรค คลิปไวรัลผานโลกโซเชียลมีเดียใหมากข�้นเพ�่อ
รั บ มื อ กั บ ความเปลี่ ย นแปลงของพฤติ ก รรมการเข า ถึ ง
เคร�่องดื่มแอลกอฮอลของเด็กและเยาวชน

AROUND THE WORLD

งดเหลา ลดภาระโรค NCDs

TOWARDS 2030

คนไทยดื่มแลวขับ
ทําใหเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนนเสียชีว�ต

จํานวนนักดื่ม
อายุ 15-24 ป

ประชาชนที่งดดื่มเหลา
มีสุขภาพจ�ตดีข�้น

33.06%

25.09%

คนไทยดื่มแลวขับ
ทําใหผูขับข�่และผูที่อยูใน
ยานพาหนะไดรับบาดเจ็บและเสียชีว�ต

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ

กรณีศึกษาการควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล
จากนานาชาติ
ประเทศไทย
ประกาศใหวนั เขาพรรษาของทุกปเปน”วันงดดืม่ สุราแหงชาติ”
และเปนวันเร��มตนของการงดเหลาเขาพรรษา แนวคิดนี้เกิด
ข�้นในสมัยของอดีตนายกรัฐมนตร� นายสมัคร สุนทรเวช
ผูว ายชนม ทานไมดมื่ เคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอล เปนการรณรงค
ทีเ่ นนมิตขิ องวัฒนธรรมไทยและเปนทีจ่ ดจํา สรางความตระหนักรู
และนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
ไอซแลนด
ใชเวลากวา 20 ป ในการจัดการลดความเสี่ยงของ เด็กและ
เยาวชนตอเคร�่องดื่มแอลกอฮอล ไดอยางเปนระบบ เกิด
คุณภาพชีวต� ทีด่ มี าทดแทน มีการจัดตัง้ กลุม เยาวชน Young
Stop Drink Network เปนตนแบบแกปญหาเหลา-บุหร�่ และ
ปจจัยเสี่ยงสุขภาพ ในกลุมเยาวชน มุงเปาลดนักดื่ม นักสูบ
หนาใหมของไทยและนานาชาติ
ศร�ลังกา
ประกาศใช พ.ร.บ.ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล มาตั้งแต
ป พ.ศ. 2549 ประสบความสําเร็จในการควบคุมเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล ทีผ่ า นการจัดโซนนิง� โดยกําหนดวา รานจําหนาย
เคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอลตอ งอยูห า งจากสถานศึกษา 100 เมตร
และหางจากวัด 300 เมตร นอกจากนี้ ยังตองมีมาตรการ
หามจําหนายเคร�่องดื่มแอลกอฮอล ใหเยาวชนอายุตํ่ากวา
21 ป ควบคูไปกับการหามโฆษณาผานโทรทัศนทุกรูปแบบ
หร�อแมกระทัง่ ในละครก็หา มพ�ดถึงเคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอล และ
หามมีฉากดืม่ แอลกอฮอล เพราะถือวาผิดกฎหมาย สําหรับ
ชวงเวลาที่หามขายคือ 10.00-21.00 น.
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ศู น ย ว � จั ย ป ญ หาสุ ร า

พันธกิจหลักขององคกร
“สรางความรู” ผลิตและเร�ยบเร�ยงองคความรูทางว�ชาการ
ที่มีอยูแลวและองคความรู ใหม เพ�่อจัดการกับปญหาสุรา
ในประเทศไทย “สรางคน” พัฒนาศักยภาพทางว�ชาการ ของ
นักว�ชาการทั้งภายในและเคร�อขายนักว�ชาการภายนอกและ
ศักยภาพของผูมีสวนเกี่ยวของอื่น ๆ
“สร า งเคร� อ ข า ย” พั ฒ นาความเข ม แข็ ง ของเคร� อ ข า ย
ผู  เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การป ญ หาสุ ร าในประเทศไทย
“สรางสังคม” เพ��มความตระหนักและการมีสวนรวมของ
บุคคลทุกภาคสวนในสังคม ในการจัดการกับปญหาสุรา
ศูน ย ว � จั ย ป ญ หาสุ ร าตั้ ง ข�้ น เมื่ อ ป พ.ศ. 2547 ในฐานะ
หนวยงานภายใตสถาบันว�จัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
มี นพ. บัณฑิต ศรไพศาล เปนผูอํานวยการ มีหนาที่หลัก
ในการเปนองคกรว�จัยและจัดการความรู ภารกิจสําคัญจ�ง
ประกอบไปดวยกิจกรรมสองดาน ดานทีห่ นึง่ คือการกําหนด
ทิศทางงานว�จยั สนับสนุนทุนว�จยั พัฒนาและควบคุมคุณภาพ
งานว�จัยที่สนับสนุน สวนกิจกรรมดานที่สองคือ การใช
ประโยชนจากงานว�จยั ผานการสือ่ สารงานว�จยั สูส าธารณะและ
ผูเ กีย่ วของในรูปแบบตาง ๆ และการจัดใหมกี ลไกการสือ่ สาร
แลกเปลีย่ นเร�ยนรู โดยเฉพาะการจัดการประชุมสุราว�ชาการ
ช ว งระยะแรกตั้ ง แต ก  อ ตั้ ง ศวส. จนถึ ง ป พ.ศ. 2551
นพ.บัณฑิต ศรไพศาล เปนกลไกสําคัญในการผลิตงานว�จยั
แบบทุติยภูมิ ทั้งงานว�จัยที่ศวส.ผลิตเองและรวมทํางานกับ
หนวยงานอื่น การจัดทําฐานขอมูลเชน การจัดทํารายงาน
สถานการณสรุ าประจําป ศวส. ยังมีสว นสําคัญในการผลักดัน
นโยบายแอลกอฮอล ในฐานะกรรมาธิการยกราง พ.ร.บ.
ควบคุมเคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอลของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติดว ย
ป พ.ศ. 2551 ศวส.ไดสนับสนุนสํานักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหวางประเทศ (International Health Policy
Program: IHPP) ใหดําเนินโครงการการพัฒนาศัยภาพ
นักว�จยั ดานนโยบายแอลกอฮอล (Alcohol Policy Research:
APR)

ในป พ.ศ. 2552 นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ไดรับตําแหนง
ผูอํานวยการ ศวส.ตอจากนพ.บัณฑิตมีการปรับโครงสราง
องคกร ศวส. จากที่เคยอยูภายใต สวรส. มาเปนกลุมงาน
สรางเสร�มสุขภาพ (Health Promotion Policy) ซึ่งดูแล
โดย นพ.ทักษพล และนํานักว�จัยรุนเยาวของโครงการ APR
มาเปนเจาหนาที่ของ ศวส. อยางเต็มตัว
จากนั้ น เป น ต น มา ภารกิ จ ของศวส.คื อ ใช แ นวคิ ด ของ
การพัฒนาศักยภาพสวนบุคคล องคกร เคร�อขาย และ
ศักยภาพของระบบโดยรวม แนวคิดนี้เองเปนรากฐานของ
การทํางานพัฒนาเคร�อขายของ ศวส.ในระยะหลัง ซึง่ รวมถึง
การพัฒนาศักยภาพของภาคสวนว�ชาการ และภาคสวนอืน่ ๆ
ทั้งในประเทศไทยและในระดับนานาชาติ
ปจจ�บนั ศวส.อยูภ ายใตการสนับสนุนของสํานักสนับสนุนการ
ควบคุมปจจัยเสีย่ งหลัก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ สราง
เสร�มสุขภาพ (สสส.) และไดเปลี่ยนผูรับผิดชอบแผนงานและ
ผูอํานวยการใหมเปน ศ.ดร.พญ.สาว�ตร� อัษณางคกรชัย
สํานักงานศวส.ตัง้ อยูท หี่ นวยระบาดว�ทยา คณะแพทยศาสตร
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
งานดานตางประเทศ เปนภารกิจใหมของศวส.ในยุคหลัง
ทัง้ การพัฒนานโยบายและมาตรการในระดับนานาชาติ การ
ชวยเหลือภาคีเคร�อขายในตางประเทศในการผลักดันนโยบาย
แอลกอฮอล การทํางานว�ชาการรวมกันกับตางประเทศ การจัด
ประชุมว�ชาการและการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการทํางานรวมกับ
องคการอนามัยโลก การเปนว�ทยากร รวมถึงการ เปนที่
ปร�กษาของตางประเทศ ผลงานเชิงประจักษทสี่ าํ คัญ รวมถึง
การจั ด ประชุ ม นโยบายแอลกอฮอล ร ะดั บ โลก (Global
Alcohol Policy Conference: GAPC) ที่ ศ วส.เป น
เลขานุการของคณะกรรมการจัดการประชุม และการจัดเวที
ปร�กษาหาร�อประจําภูมิภาคเอเชียใต-เอเชียตะวันออก
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ศูนยว�จัยสุราปญหาสุรา (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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ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2556

แพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.)
จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
ปร�ญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร
(MPH) Johns Hopkins University, U.S.A.
ปร�ญญาเอก สาขาสาธารณสุขศาสตร
(PhD) University of Toronto, Canada

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2561- ปจจ�บนั Scientist, Centre for Addiction and Mental
Health, Ontario, Canada
พ.ศ. 2559 - 2561 รองผูจัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสร�มสุขภาพ (สสส.)
พ.ศ. 2556 - 2561 ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการควบคุมปจจัย
เสี่ยงหลัก สสส.
พ.ศ. 2550
รองเลขาธิการ กรรมาธิการว�สามัญพ�จารณา
พระราชบัญญัติควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล
สภานิติบัญญัติแหงชาติ
พ.ศ. 2547 - 2552 ผูอํานวยการศูนยว�จัยปญหาสุรา
พ.ศ. 2545 - 2546 ผูอํานวยการโรงพยาบาลจ�ตเวชนครพนม
กรมสุขภาพจ�ต
พ.ศ. 2544 - 2545 ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจ�ต เขต 6
กรมสุขภาพจ�ต

REASONS

กอนขยับเขามาทํางานเร�่องลดเคร�่องดื่มแอลกอฮอล นพ. บัณฑิต
มีประสบการณในดานจ�ตแพทยกบั กรมสุขภาพจ�ตมา 22 ป และได
เขามาทํางานในสถาบันว�จัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จากการ
ทาบทามของศาสตราจารย นพ.อุดมศิลป ศร�แสงนาม แรกเร��ม
หมอบั ณ ฑิ ต ไมไดทํางานเฉพาะเจาะจงเร�่องลดการดื่มแอลกอฮอล
จากการทํางานใกลชดิ กับรองศาสตราจารย นพ.ยงยุทธ ขจรธรรม
ที่ปร�กษาฝายว�ชาการของสสส.และ รศ.นพ.ว�ชัย โปษยะจ�นดา
หัวหนาศูนยว�จัยยาเสพติดและอาจารยผูชํานาญการ สถาบัน
ว�ทยาศาสตรการแพทย จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย ทั้งสองทาน
คื อ บุ ค ลากรการแพทย ผู บุ ก เบิ ก งานว� จั ย ควบคุ ม เคร�่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลของไทยที่ทานใหความเคารพ เร�ยนรูว�ธีทํางานของ
ทั้งสองทานและเปนจ�ดตัดสินใจที่เขามารับงานพัฒนาศูนยว�จัย
ปญหาสุราในระยะเร��มตน

เทาที่ผมสังเกตเองคือคนที่ทํารณรงค
เร�่องบุหร�่คือหมอโรคปอด เชน นพ.ประกิต
วาทีสาธกกิจ สาเหตุเพราะปลายทางของบุหร�่
คือมะเร็งปอด คนที่ทําเร�่องอุบัติเหตุก็จะเปน
หมอกระดูก เพราะวาตองดูแลผาตัดผูบ าดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ สําหรับปญหาเร�่องสุราผมเปน
จิตแพทย เห็นผลกระทบชัดเจน คนติดสุรา
ก็จะไปพบจิตแพทย เพ�่อบําบัดรักษา เพราะ
ฉะนัน้ หมอหลาย ๆ คนที่อยูปลายทาง คือการ
รักษาก็จะรูสึกวาอยากมีสวนชวยปองกัน
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 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

แหลงที่มา: สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล
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ครั้งหนึ่ง ศวส.ไดจัดประกวดภาพถายผลกระทบจากการดื่ม
เคร�่องดื่มแอลกอฮอล ไดรับภาพถายเขารวมประกวดมากมาย
หลายภาพสะเทือนใจมาก เชนการเกิดอุบตั เิ หตุจากการเมาทีร่ ถพัง
ยับทัง้ คันการทํารายเด็กดวยพอทีด่ มื่ สุราการรวบรวมและตีพม� พ
เร�อ่ งราวของเหยือ่ เมาแลวขับหร�อชีวต� ทีเ่ ปนทุกขของสาวเชียรเบียร
เปนตน ขอมูลเชิงคุณภาพเหลานี้ชวยชี้ใหสังคมเห็นผลกระทบจาก
การดืม่ เคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอลในมิตทิ เี่ สร�มขอมูลเชิงปร�มาณไดเปน
อยางดี

อดี ต ผู  อํ า นวยการศวส.ถ า ยทอดประสบการณ ช  ว งที่ อ ยู  ใ น
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติไดเร�ยนรูเ กีย่ วกับกลยุทธของบร�ษทั ผูผ ลิต
เหลาเบียรตอกระบวนการนโยบาย ครั้งอยูในกรรมาธิการราง
พ.ร.บ. ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอลและสามารถสรุป 4 เทคนิคที่
บร�ษทั ผูผ ลิตเคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอลทงั้ ในและตางประเทศเขามากําหนด
นโยบายของประเทศดังตอไปนี้
• สรางสัมพันธที่ดีกับนักการเมืองที่เขามาเปนกรรมาธิการ
เพ�่อใหโหวตในจ�ดยืนตัวเปนประโยชนกับธุรกิจแอลกอฮอล
• เพ�ม่ จํานวนเสียงขางมากปกติจาํ นวนกรรมาธิการทีพ
่ จ� ารณา
กฎหมายจะกําหนดอยูที่ประมาณ 10-15 คน แตกรรมาธิการ
พ�จารณากฎหมายแอลกอฮอลมีถึง 31 คน โดยมีจํานวนของ
ฝายทีส่ นับสนุนฝายธุรกิจแอลกอฮอลมากกวาฝายทีต่ อ งการ
ควบคุมการดื่มแอลกอฮอล มีผูแทนจากกลุมสื่อมวลชน ทีว�
ว�ทยุ หนังสือพ�มพ และเจาของบร�ษัทเคร�่องดื่มแอลกอฮอล
เขามาโหวตเพ�่อปกปองผลประโยชนของธุรกิจแอลกอฮอล และ
ธุรกิจโฆษณาเคร�่องดื่มแอลกอออล
• ถวงเวลาเชนแมวา กฎหมายแอลกอฮอลจะไดรบั การบรรจ�เขาไป
ในวาระการพ�จารณาของทีป่ ระชุมสภาผูแ ทนราษฎร แตวาระการ
พ�จารณามักจะถูกเลือ่ นออกไป หากปดประชุมสภาฯ รางพ.ร.บ.
ควบคุมเคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอลกจ็ ะตกไปอยางไรก็ตามเสียงขางมาก
ในสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติยงั ตองการเห็นกฎหมายฉบับนีผ้ า น
สภาฯ จ�งมีการพ�จารณาในที่สุด
• เทคนิคการควบคุมการโหวต เมือ่ รางกฎหมายฯเขาสูว าระการ
พ�จารณาก็มีการเสนอใหออกเสียง และนับคะแนนสนับสนุน
มาตรายอย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหลายคนอยากชวยแต
ไมอยากเปดเผยตัว จ�งไมสามารถชวยได
เทคนิคเหลานี้ของฝายพันธมิตรของธุรกิจแอลกอฮอลสงผลให
มาตรการควบคุมการโฆษณาโดยสิ�นเชิงออนลง เปนเพ�ยงการ
ควบคุมเนื้อไมใหโฆษณาในลักษณะจ�งใจใหดื่ม และไมสามารถแสดง
ภาพขวดได กฏหมายฉบับนี้ไมครอบคลุมการใชเคร�อ่ งหมายการคา
และสี บร�ษัทเหลาเบียรเจาใหญ ๆ จ�งสามารถผลิตนํ้าดื่มที่ใชโลโก
เพ�ยงแตเปลี่ยนสีมาเพ�่อการโฆษณาแทน
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นักว�จัยควรนําเสนอ
ผลศึกษาออกสูสังคมเร�่อย ๆ
เพ�อ่ ใหสงั คมเห็นภาพรับรู และ
ตระหนักถึงปญหาสังคมทีเ่ กิด
จากสุราวามีมากมายเต็มไป
หมด

4 เทคนิคว�ธีการตอสูเร�่องกฎหมายของบร�ษัทเหลา

EYE - OPENERS

เมือ่ เขามาทํางานในฐานะผูอ าํ นวยการ ศวส.คนแรก เมือ่ ป พ.ศ. 2551
นพ.บัณฑิตเลาวา ตนใชหลักการทํางานแบบสามเหลีย่ มเขยือ้ นภูเขา
แบงขอมูลศึกษาว�จัยเปน 2 สวน คือสวนที่ใชชี้ปญหา สวนที่สองคือ
ขอมูลที่ใชชี้แนะเพ�่อหาทางออก สวนที่ชี้ปญหา ทําใหสังคมเห็น
ความสําคัญวา จะตองแก ไขปญหาการบร�โภคแอลกอฮอล สวนการ
ชี้แนะทางออกทําใหสังคมรูวา ควรจะแก ไขปญหาอยางไร ศวส.ได
นําขอมูลเชิงปร�มาณเกี่ยวกับการดื่มเคร�่องดื่มแอลกอฮอลมานํา
เสนอกราฟแสดงใหเห็นวาการผลิตและบร�โภคเคร�อ่ งดืม่ เพ�ม� มากข�น้
และแสดงใหเห็นวาการดื่มแอลกอฮอลสัมพันธกับการเพ��มข�้นของ
อุ บั ติ เ หตุ ว� เ คราะห แ ละเสนอแนะโครงสร า งจั ด เก็ บ ภาษี ข อง
กรม สรรพสามิต อีกทัง้ ดําเนินการเชือ่ มโยงเคร�อขายนักว�ชาการ
เพ�่อรวมสรางความรู ตลอดจนเผยแพรขอมูลเพ�่อชี้แนะทั้งฝาย
ประชาสังคมและฝายนโยบายใหเห็นผลกระทบจากการบร�โภคเคร�อ่ ง
ดื่มแอลกอฮอล เชน การแสดงใหเห็นภาพมูลคาความสูญเสียทาง
สังคมและเศรษฐกิจ จากการบร�โภคเคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอล ซึง่ ครอบคลุม
ความสูญเสีย จากการสูญเสียผลิตภาพและการตายกอนวัยอัน
ควร จากผลจากการเก็บขอมูล 100 ครอบครัว พบวา ครอบครัว
ทีม่ สี มาชิกดืม่ เหลาจะใชความรุนแรงกับคนในครอบครัวชัดเจนกวา
ครอบครัวที่ไมมีสมาชิกดื่มเหลา

อยางไรก็ตาม มาตรการหามซื้อ-ขายเคร�่องดื่มแอลกอฮอลตาม
เวลาที่กําหนด และการหามการสงเสร�มการขายยังสามารถบังคับ
ใช ไดจนถึงปจจ�บัน
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MAKING IMPACT
ดวยพลังของขอมูลงานว�จัยของศวส. และหลักฐานเชิง
ประจักษครอบคลุมมิติเร�่องสุขภาพ ความรุนแรง อุบัติเหตุ
มีสว นสําคัญทําใหการผลักดันพระราชบัญญัตคิ วบคุมเคร�อ่ ง
ดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 เปนผลสําเร็จและมีผลบังคับใช
จนถึงปจจ�บนั สาระสําคัญของกฏหมายคือจํากัดเวลาซือ้ ขาย
และหามโฆษณา เปลี่ยนฉากทัศนของเคร�่องดื่มแอลกอฮอล
ในประเทศไทยจากอดีตอยางชัดเจน

พ.ร.บ. ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล
เมื่อเร��มเขามาทํางานศูนยว�จัยปญหาสุรา (ศวส.) ในป
พ.ศ. 2551 ชวงนั้นบร�ษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
กํ า ลั ง อยู  ใ นกระบวนการจดทะเบี ย นเข า ซื้ อ ขายใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีประทวงเกิดข�น้ เปนวงกวาง
พลตร�จําลอง ศร�เมือง ประธานมูลนิธิกองทัพธรรมในฐานะ
แกนนํากลุม ผูช มุ นุมคัดคานการอนุญาตใหบร�ษทั เหลาเบียร
จดทะเบียนเขาสูต ลาดหลักทรัพย ผานนายพ�นจิ จารุสมบัติ
รัฐมนตร�วา การกระทรวงสาธารณสุขในชวงนัน้ และเร�ยกรอง
ใหมีการยกรางกฎหมายควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล
นพ.บัณฑิตเลาวาศวส.จ�งใชโอกาสนีท้ าํ งานขับเคลือ่ นภารกิจ
ทํางานว�จัยรวมกับหนวยงานอื่นเพ�่อผลิตขอมูลสําคัญ ๆ
เชน การจัดทําขอมูลทางว�ชาการ เพ�่อชี้ใหเห็นถึงผลดีและ
ผลเสียของการนําบร�ษัทเขาตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
การจัดทํารายงานสถานการณสุราประจําปไว ใชอางอิง
นพ.บั ณ ฑิ ต เองยั ง มี ส  ว นร ว มผลั ก ดั น นโยบายในฐานะ
กรรมาธิการยกรางพ.ร.บ.ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติอีกดวย
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การประชุมว�ชาการสุราระดับชาติ
กอนสถานการณการแพรระบาดของโคว�ด-19 จะมีการ
จัดประชุมว�ชาการสุราระดับชาติ เปนประจําทุกป และมีการ
เชิญฝายการเมืองระดับผู ใหญมาเขารวมงาน และรายงาน
สถานการณลาสุดดานสุราในประเทศ เพ�่อใหฝายนโยบาย
เห็นตัวเลขเชิงประจักษของเหลาและผลกระทบตอสุขภาพ
ประชาชนและสั งคม เชิ ญ ภาคประชาชนและนั กว� ช าการ
ขาราชการ และสื่อมวลชนเขารวมประชุมนับพันคน ภายใน
งานยังมีการจัดกิจกรรมเชนนิทรรศการจากการจัดประกวด
ภาพถายผลกระทบจากการดื่มเคร�่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งมี
คนสงเขามาจํานวนมาก รวมทั้งภาพอุบัติเหตุบนทองถนน
เปนกิจกรรมการรณรงคเชิงสังคมควบคูไปดวย

ขอความจาก นพ.บัณฑิตถึงคนทํางาน NCDs รุนตอไป
ฝากถึงรัฐบาลวา ผูกําหนดนโยบายทุกคนตอง “ฉลาด” มองเห็น
ผล กระทบระยะยาวของเคร�่องดื่มแอลกอฮอล มากกวาตัวเง�น
ภาษีที่จัดเก็บในปจจ�บัน การกินเหลา-สูบบุหร�ใ่ นวันนี้ อาจสงผลให
เกิดการเจ็บปวยเสียชีวต� ในอีก 2 0-30 ปขา งหนา และปญหาสังคม
ที่ตามมา ซึ่งเกิดไดเร็วกวา ภาครัฐและผูกําหนดนโยบายไม
สามารถมองภาพเพ�ยงระยะสั้น เชนเดียวกันกับภาคธุรกิจที่ไม
ควรหวังแตกําไรอยางเดียว ควรมีจ�ดรวมใหทุกคนในสังคมอยู
รวมกันไดอยางยั่งยืน

ยอดประมาณการผูเสียชีว�ตทั่วโลกจากโรค
หลอดเลือดสมองและหัวใจในป 2573
23 ลานคน

2% ของจีดีพ� คือตนทุนของการดื่มสุราที่
สังคมไทยตองสูญเสียไป
5 ชั่วโมง คือระยะเวลาที่เด็กกระทําความผิด

คดีอาชญากรรมตาง ๆ ภายหลังดืม่ เคร�อ่ งดืม่
แอลกอฮอล
FRONTLINERS

ปจจ�บัน ขอมูลว�ชาการระดับโลกเชนนี้ มีมากพอที่จะนํามาเปน
แนวทางการควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอลและ ควบคุมปจจัยเสี่ยง
โรค NCDs ไดตลอดหวงโซอปุ ทาน ทัง้ การควบคุมการขาย สถานที่
จําหนาย อายุของผูซื้อ นพ.บัณฑิตใหมุมมองวา ในสวนของ
มาตรการลดอุปสงค มาตรการใหคําปร�กษาเพ�่อบําบัดกลุมคน
เมาแลวขับ เปนงานที่ทาทาย เพราะเปนนโยบายสุขภาพสาธารณะ
ทีอ่ าจไมใชคาํ ตอบทีค่ มุ คาทีส่ ดุ หร�อมีประสิทธิผลทีส่ ดุ กับคนสวน
ใหญ แตมคี วามจําเปนสําหรับการลด ละ เลิก เหลา อยางเปนรูปธรรม
การใหคําปร�กษาใชหลักจ�ตว�ทยาเพ�่อใหเกิดสติและตระหนักรู
สรางเปาหมายของชีว�ตวา ตอง ลด ละ เลิก ดื่มเหลา ทั่วโลกได
พ�สูจนมาแลววา เปนมาตรการที่คุมคากวาการใหคําปร�กษากับ
ผูที่ติดสุราหนักแลว ซึ่งจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
คอนขางยาก

TOWARDS 2030

หากมองในระดับมหาภาค ประสิทธิผล
ของการบํ า บั ด สุ ร าอาจดู น  อ ย เพราะ
นโยบายสุขภาพสาธารณะวัดจากความ
คุมคากับคนสวนใหญ ว�ธีการรักษาผูติด
สุราไมสามารถใชสูตรนี้ ได แตมีความ
จําเปน อยางไรก็ตาม ผูต ดิ สุราและคนเมา
แล ว ขั บ ก็ คื อ ประชากร และเป น หนึ่ ง ใน
หวงโซอุปสงคที่ตองไดรับการดูแล

POSTSCRIPT

การปองกันนักดื่มหนาใหม
เยาวชน คือ ตลาดในอนาคตสําหรับบร�ษทั เคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอล และ
การโฆษณาเปนเคร�่องมือที่ดีที่สุดสําหรับการขยายตลาด สิ�งที่
ธุรกิจแอลกอฮอลดาํ เนินการ คือ การใหขอ มูลดานบวก เชน การดืม่
ทําใหมชี วี ต� ทีส่ นุกสนานเปนอิสระดืม่ ไดถา ดืม่ อยางรับผิดชอบรวมทัง้
การจัดกิจกรรมสงเสร�มการตลาดตาง ๆ เปนงานการตลาดที่
บร�ษทั ผูผ ลิตมุง เนน ในขณะเดียวกันก็มคี วามพยายามเดินหนาขอ
แก ไขพ.ร.บ.ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ใหมี
มาตรการควบคุมโฆษณาทีอ่ อ นลงนพ.บัณฑิตมองวาการทํางาน
ควบคุมเคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอลเปร�ยบเสมือนเกม ไมรวู า ชวงไหนใครจะ
ไดเปร�ยบ บร�ษทั พยายามทําใหมาตรการออนลง ขณะทีค่ นทํางาน
ตองการใหมาตรการทางกฏหมายมีความเขมงวด หากสังคมและ
ภาคประชาชนเขมแข็ง การควบคุมก็จะเขมขน ในทางกลับกัน
หากภาคประชาชนอ อ นแอ ฝ า ยธุ ร กิ จ ก็ จ ะอาศั ย ช อ งล็ อ บบี้
ฝายการเมือง ในการกําหนดนโยบายทีอ่ อ นลง การปองกันนักดืม่
หนาใหมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนก็อาจทําไดยาก
การบําบัดผูกระทําความผิดอุบัติเหตุเมาแลวขับ
องคการอนามัยโลกคาดการณวา ประชากรโลกจํานวน 23 ลานคน
จะเสียชีว�ตจากโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ และ 85% จะเปน
ประชากรในประเทศกําลังพัฒนาเปนทีร่ บั รูแ นนอนวาการดืม่ เหลา
สุรา เคร�่องดื่มแอลกอฮอล การสูบบุหร�่ การไมออกกําลังกาย
การรับประทานอาหารหวานมันเค็มจัด และความเคร�ยด ลวนเปน
ปจจัยเรงใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดโรค NCDs

หมายเหตุ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หร�อ จ�ดีพ� ป 2564 อยูที่ 16.2 ลานลานบาท
ที่มา: องคการอนามัยโลก ศวส. กรมพ�นิจและคุมครองเด็ก สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ประเทศไทยเปนที่รูจักในระดับสากลในฐานะหนึ่งในประเทศแถวหนาใน
การขับเคลื่อนการปองกันและควบคุม NCDs เพราะมีบุคลากรที่เปนกําลัง
สําคัญทั้งเบื้องหนาและเบื้องหลัง ปกหมุดตอสูกับปจจัยเสี่ยง NCDs และ
มุงมั่นขับเคลื่อนงานสงเสร�มสุขภาพในระดับประเทศ และสากล
มาตลอดระยะเวลากวาคร�่งศตวรรษ

ตําแหนง

ที่ปร�กษาดานการสาธารณสุขของคณะกรรมการ
กองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ (สสส.)
โดยมีระยะเวลาการทํางานสรางเสร�มสุขภาพ
60 ป

เคร�่องราชอิสร�ยาภรณ
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2536

ประวัติการสรางเสร�มสุขภาพ
พ.ศ. 2511
พ.ศ. 2527
พ.ศ. 2535

ศ.นพ. อุดมศิลป ศร�แสงนาม คือกําลังสําคัญทั้งเบื้องหนาและเบื้อง
หลังในการขับเคลือ่ นงานสงเสร�มสุขภาพในประเทศไทยมาตลอดระยะ
เวลาเกือบ 60 ป โดยเฉพาะการปองกันและควบคุมโรค NCDs ให
ครอบคลุมทัง้ 5 โรคหลักคือ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคระบบทางเดิน
หายใจเร�้อรัง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคที่เกี่ยวกับจ�ตใจ
ศ.นพ. อุดมศิลป ทํางานกับทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมเพ�่อ
รวมขับเคลื่อนและรณรงคลดปจจัยเสี่ยงทั้ง 5 ดานเพ�่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปสูการบร�โภคอาหารสุขภาพ การควบคุมเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอลและควบคุมการบร�โภคยาสูบ ผลักดันเร�่องสงเสร�ม
กิจกรรมทางกายสําหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และเปนอีกหนึ่ง
เสียงและแรงขับเคลื่อนสนับสนุนการทํางานเชิงนโยบายตั้งแตระดับ
ทองถิ�นไปจนถึงระดับโลก

รางวัลความสําเร็จ
พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2530

รางวัล "มหิดลทยากร" ป 2551 ใหศิษยเกาดีเดน
ที่ ไดบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ
จนเปนที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
รางวัลบุคคลที่มีผลงานระดับยอดเยี่ยม ในการ
ปองกันและแก ไขปญหายาเสพติด - ดานการบําบัด
ฟ��นฟ� และพัฒนาผูติดยาเสพติด จาก ฯพณฯ
นายกรัฐมนตร� พลเอก สุรยุทธ จ�ลานนท และเง�น
รางวัล 100,000 บาท จากมูลนิธิปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)
รางวั ล "บุ ค คลตั ว อย า งแห ง ป 2541" จาก
ฯพณฯ องคมนตร� พลเอก พ�จ�ตร กุลละวณิชย
เหร�ยญทองคําพรอมประกาศนียบัตร ประกาศ
เกียรติคุณผลงานดีเดนดานรณรงคเพ�่อการ
ไมสูบบุหร�่ จากองคการอนามัยโลก
รางวัล"สังขเง�น"ผลงานดีเดนดานสงเสร�มสุขภาพ
พลานามัย จาก นายกรัฐมนตร�
พลเอก เปรม ติณสูลานนท

LIFETIME ACHIEVEMENTS

แพทยศาสตรบัณฑิตจาก คณะแพทยศาสตร
ศิร�ราชพยาบาล มหาว�ทยาลัยมหิดล
Diploma in Drugs Addiction and Alcoholism,
Alberta, Canada
Fellowship of the Royal College of
Physicians, Edinburgh, United Kingdom

เคร�่องราชอิสร�ยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ�ง “ชางเผือก” ชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ (มปช.)
เคร�อ่ งราชอิสร�ยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง� มงกุฎไทย
(The Most Noble Order of the Crown of
Thailand) ชั้นสูงสุดมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
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SNAP SHOT

ศาสตราจารย นายแพทย อุ ด มศิ ล ป ศร� แ สงนาม
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ศ.นพ. อุดมศิลป คือผูอยูเบื้องหลังการ “ร�เร��ม” กอตั้ง
องคกร หนวยงาน รวมไปถึง “สราง” บุคลากรคุณภาพ
ทีท่ าํ งานดาน สรางเสร�มสุขภาพกายและจ�ตใจมาอยาง
มากมาย โดยเฉพาะการทํางานดานการควบคุมและ
ปองกันโรค NCDs ทานไดอุทิศทั้งแรงกายและแรงใจ
ในการจ�ดประกาย ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
รวมถึงประชาชนใหเห็นความสําคัญของการสราง
เสร�มสุขภาวะที่ดีอยางยั่งยืน

เพ�่อภาวะสุขภาพจิตที่ดีของคนไทย
ในป พ.ศ. 2521 ศ.นพ. อุดมศิลป ไดกอตั้งสมาคม
สะมาร�ตนั สประเทศไทยจากการรวมตัวของอาสาสมัคร
ชาวไทยและตางประเทศจํานวน 40 คน เพ�อ่ ชวยเหลือและ
บรรเทาทุกขของผูที่มีปญหาชีว�ต ทั้งเร�่องครอบครัว
การงาน การเร�ยน สุขภาพ เร�อ่ งเพศ เปนตน เพ�อ่ ปองกัน
การฆาตัวตาย ดวยการรับฟ�งและพ�ดคุยอยางสรางสรรค
ผานสายดวน 02-713-6793 ซึ่งทีมอาสาสมัครของ
สมาคมสะมาร�ตันส ไดรับฟ�งเปนที่พ�่งและเยียวยา โดย
เปลีย่ นจากความทุกขใจสิน� หวังกลายเปนพลังบวกและ
ความสบายใจใหกับผูที่มีปญหามาแลวมากมาย
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเมื่อครั้ง ศ.นพ.อุดมศิลป ยัง
ดํารงตําแหนงรองอธิการบดี รองคณบดี คณะแพทยศาสตร
ศิรร� าชพยาบาลทานไดกา วสูแ วดวงการเมืองในการลง
เลือกตัง้ เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรพรรคพลังธรรม
และไดรบั เลือกเขาไปทํางานในสภาฯ ซึง่ ในป พ.ศ. 2535 - 2537
ทานไดดํารงตําแหนงรัฐมนตร�ชวยวาการกระทรวง
สาธารณสุขและมีสว นสําคัญในการผลักดันใหเกิดกรม
สุขภาพจ�ตข�น้ เพ�อ่ ยกระดับสุขภาวะทางดานจ�ตใจใหกบั
คนไทย พรอมทั้งสนับสนุนและร�เร��มการกอตั้งสถาบัน
การแพทยแผนไทย ซึ่งตอมาไดยกระดับเปนกรมการ
แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกทีเ่ ปนศูนยรวมความ
รูแ ละภูมปิ ญ
 ญาทางการแพทยแผนไทยตัง้ แตอดีตจนถึง
ปจจ�บัน
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ปลุกกระแสวงการว�่งมาราธอนไทย
อาการปวยดวยภาวะเสนเลือดหัวใจตีบของ ศ.นพ.อุดมศิลป ในวัย 40 ตน ๆ คือ
จ�ดเปลีย่ นทีท่ าํ ใหทา นมุง มัน่ รักษาสุขภาพตัวเองเพ�อ่ ดูแลครอบครัว แรงบันดาลใจ
จากบทความในนิตยสาร Asia Runner เกี่ยวกับจอหน ผูปวยโรคหัวใจที่
เยียวยารางกายและอาการปวยของตนเอง ดวย “การว��ง” จนสามารถมีชีว�ตที่ปกติ
และแข็งแรงข�้น
คุ ณ หมอตั ด สิ น ใจรั ก ษาอาการป ว ยของท า น ด ว ยว� ธี เ ดี ย วกั น กั บ จอห น
พรอมแบงปนองคความรู จากการว��งผานการเข�ยนบทความ ลงในคอลัมน
เร�่องว��งของนิตยสารหมอชาวบาน บทความของคุณหมอไดรับการรวมเลม
หนังสือใหชื่อวา “ว��งสูชีว�ตใหม” และไดรับการพ�มพซํ้ามากถึง 13 ครั้งกลาย
มาเปนคัมภีรและแรงบันดาลใจ ของเหลานักว��งไทยกวา 15 ลานคนในปจจ�บัน
งาน “ว��งลอยฟาเฉลิมพระเกียรติ” บนสะพานแขวนพระราม 9 เมื่อป พ.ศ.2530
คือปฐมบทงานว�ง� ของประวัตศิ าสตร ไทย แนนอนศ.นพ.อุดมศิลปคือผูจ ด� ประกาย
กิจกรรมครั้งนั้น มีนักว��งชาวไทย ชาวตางชาติที่ใหความสนใจเขารวมสมัครว��ง
กวาหลายแสนคนจนกลายเปนเร�อ่ งราวแหงตํานานของวงการว�ง� ทีบ่ นั ทึกภาพนัก
ว�ง� กวาหนึง่ แสนคนบนสะพานพระราม 9 ปลุกกระแสการว�ง� มาราธอนใหตนื่ ข�น้ ใน
ประเทศไทย
หนึ่งปถัดมา ทานยังเปนประธานการจัดงานว��งที่กลายเปนงานว��งมาราธอน
ประเพณีประจําปของเมืองหลวงในประเทศไทยภายใตช่ือ “กรุงเทพมาราธอน”
ที่ไดเร��มตนหนาบันทึกประวัติศาสตรวงการว��งประเทศไทยใหเปนที่จดจําของ
คนไทย และตางชาติที่ใหความสนใจเขารวมประลองฝเทากันอยางคร�กคร�้นมา
อยางตอเนื่อง
ศ.นพ.อุดมศิลปผุดไอเดียปลุกคนไมเคยออกกําลังกายไมสนใจการว�ง� ใหออกมา
ว�ง� ให ไดทกุ เชาวันเสาร วันพักผอนของมนุษยเง�นเดือน เร�ม� จากจัดกิจกรรมเล็ก ๆ
เพ�อ่ สรางนักว�ง� เพ�อ่ ใหลงว�ง� มาราธอนทีส่ วนจตุจกั ร จากนัน้ เร�ม� ประกาศหานิสติ
นักศึกษาแพทยมาเขารวมกิจกรรมรณรงค โดยมีระยะทางการว��งจากเชียงใหม
ถึงกรุงเทพมหานครกลายเปนการว�ง� ระดมทุนเพ�อ่ สรางตึกในโรงพยาบาลศิรร� าช
ครั้งนั้นมีนักศึกษาแพทยมาสมัครว��งจํานวน 12 คน และเมื่อว��งผานจังหวัดไหน
ก็ ไดรับกําลังใจ เสียงเชียร แรงสนับสนุนอยางทวมทนจากชุมชน ปลุกพลังของ
นักว��งหนาใหมไมนอย จนตอยอดมาถึงงาน “ThaiHealth Day Run” หร�อว��งสู
ชีว�ตใหมของ สสส. ที่เร��มตนข�้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจ�กายน พ.ศ. 2555 ณ ลาน
พระบรมรูป ทรงมาพรอม ๆ กับกระแสของการฉายภาพยนตรเร�อ่ งรัก 7 ปดี 7 หน
ตอน 42.195 ซึ่งทําใหปลุกกระแสงานว��งในประเทศไทยกลับมาอีกครั้ง และเกิด
งานว�ง� อืน่ ๆ อีกมากมายทัว่ ประเทศไทย สงผลใหเกิดนักว�ง� หนาใหมอยางทวมทน
ในป พ.ศ. 2564 มากกวา 15 ลานคน

TAKING ACTION
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การทํางานดานสุขภาพและการสงเสร�มใหประชาชนมีสขุ ภาวะทีด่ ี
ของ ศ.นพ. อุดมศิลป ศร�แสงนาม ตลอดระยะเวลาที่ยาวนานถึง
60 ป เปนการวางรากฐานทีด่ ใี หกบั ประเทศไทยในการทํางานเพ�อ่
ใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะเปาหมายที่ 3
วาดวยการสรางหลักประกันวาคนมีชวี ต� ทีม่ สี ขุ ภาพดีและสงเสร�ม
สวัสดิภาพสําหรับทุกคนในทุกวัย เพ�่อสงเสร�มคุณภาพชีว�ตที่ดี
ของผูคน ผานกิจกรรมรณรงคเพ�่อสุขภาพกายและจ�ต การลด
ปจจัยเสี่ยงโรคไมติดตอตาง ๆ เชน บุหร�่ แอลกอฮอล และอุบัติเหตุ
บนทองถนนรวมไปจนถึงการเคียงขางผูท มี่ แี นวโนมในการฆาตัวตาย
ในการรับฟ�งอยางจร�งใจ

โครงการ“กาวคนละกาว”เพ�อ่ จัดซือ้ อุปกรณ
ทางการแพทย ใหกับโรงพยาบาล

การว�ง่ มาราธอนเปนการพ�สจู นตวั เรา
เอง เปนรางวัลชีว�ต เปนชัยชนะสวนตัวจร�ง ๆ
คนที่ ไมมีว�นัยในตัวเอง คนที่ ไมมุงมั่นกับตัว
เอง ไมมีวันเลยครับ ที่จะฝกว�่งมาราธอนได
เด็ดขาด เพราะฉะนั้นมาราธอน ไมใชวาใครจะ
ว�่งได จะตองมีการฝกซอมอยางดีที่สุด การ
ว�่งมาราธอนนั้น เมื่อว�่งไปถึงดวยเวลาเทาไหร
ก็แลวแตถือเปนชัยชนะสวนตัวที่จะภาคภูมิใจ
ไปตลอดชีวต� วาเรานีส้ ามารถยืนอยูบ นขาตัว
เองไดแนนอนที่สุด

ปรากฏการณกาวคนละกาว สรางแรงกระเพ�่อมใหญใหกับ
สังคมไทยตอความสําคัญของการออกกําลังกาย รักษา
สุขภาพของตัวเองดวยการว��ง โดยใชแนวคิด “ปองกันดีกวา
การรักษาเมื่อเจ็บปวย” การว��งทั้ง 2 ครั้ง ในโครงการกาว
คนละกาว ไดชักชวนศิลปน นักแสดงในวงการบันเทิงไทย
ใหออกมารวมว��งไปพรอม ๆ กับประชาชน ในจังหวัดที่ตูน
ว��งผาน กอใหเกิดนักว��งหนาใหมจํานวนมาก ที่ ไดรับแรง
บันดาลใจจากโครงการกาวคนละกาวและปลุกตัวเองให
ออกมาดูแลสุขภาพ ขณะที่โรงพยาบาลทั้ง 11 แหงก็ ไดรับ
อุปกรณ ทางการแพทย เพ�่อดูแลชีว�ตประชาชนที่เจ็บปวยได
อยางมีประสิทธิภาพ
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ในวัย 80 ป นพ.อุดมศิลป ยังคงแข็งแรงและทํางานในฐานะทีป่ ร�กษา
ของคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ
(สสส.) ใหดําเนินตามพันธกิจที่วาดวยการจ�ดประกาย กระตุน
สาน และเสร�มพลัง ทั้งบุคคลและองคกรทุกภาคสวน ใหมีข�ดความ
สามารถและสรางสรรคระบบสังคมทีเ่ อือ้ ตอการมีสขุ ภาวะอยางตอ
เนื่องเพ�่อสรางนวัตกรรมความสุขอยางยั่งยืนใหกับสังคมไทย

โครงการ “กาวคนละกาว”นําโดย อาทิวราห คงมาลัย หร�อ
“ตูน บอดี้สแลม” เร��มตนจากการว��งระยะทาง 400 กม. จาก
กรุงเทพฯ-บางสะพานจ.ประจวบคีรข� นั ธเพ�อ่ ระดมทุนจัดซือ้
อุปกรณทางการแพทยมอบใหกับโรงพยาบาลบางสะพาน
ระหวางวันที่ 1-10 ธ.ค. พ.ศ. 2559 ไดรับเง�นบร�จาคกวา
80 ลานบาท และ ตอเนื่องไปจนถึงโครงการ “กาวคนละกาว”
จาก เบตง - แมสาย ระหวาง วันที่ 1 พ.ย. - 25 ธ.ค. พ.ศ. 2560
รวมระยะทาง 2,215.4 กม. รวมยอดบร�จาคเพ�่อจัดซื้อ
อุปกรณทางการแพทย ใหกับ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
มากกวา 1,150 ลานบาท
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ปฏิเสธไมไดวา ผลงานดานการขับเคลื่อน
สุขภาวะ โดยเฉพาะการปองกันและควบคุม
โรค NCDs ไมวาจะเปนดานการสงเสร�ม
กิจกรรมทางกาย การดูแลสุขภาพจ�ต การ
ควบคุม เคร�่องดื่มแอลกอฮอล การลดการ
บร�โภคยาสูบ ที่ ศ.นพ. อุดมศิลป เปนผูอยู
เบือ้ งหลังไดสรางบุคลากรสรางเสร�มสุขภาวะ
รุน ใหมเพ�อ่ สานตอแนวคิดและทําประโยชนเพ�อ่
สังคมอยางตอเนือ่ งยกตัวอยางเชนกิจกรรม
เพ�อ่ สังคมดังตอไปนีเ้ อือ้ ตอการมีสขุ ภาวะอยาง
ตอเนื่อง เพ�่อสรางนวัตกรรมความสุขอยาง
ยั่งยืนใหกับสังคมไทย

3-5 กิโลเมตรคือการว�่ง
เพ�่อสุขภาพ มากกวานั้นคือ
มาราธอน และเปนชัยชนะสวน
บุคคล เวลาถึงเสนชัยเราได
รู  ว  า เรายื น บนสองขาได
แนนอน พ�สจู นวา เราแข็งแรง
ยืนบนขาตัวเองได
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“42.195 K Club…เราจะไปมาราธอนดวยกัน” แบงปน
ความรู ความสุขจากการว�่งไปดวยกัน
กลุมชุมชนนักว��ง “42.195 K Club…เราจะไปมาราธอนดวยกัน” กอตั้งโดย
อิทธิพล สมุทรทอง หร�อ “ปอก” ซึ่งเปนผูหลงใหลการว��งมาราธอนมากวา 30 ป
โดยลงแขงขันครั้งแรกในป พ.ศ. 2527 และเปนหนึ่งในนักว��งที่เขารวมงาน
ประวัติศาสตร ไทย “ว��งลอยฟาเฉลิมพระเกียรติ” บนสะพานแขวนพระราม 9
ในป พ.ศ.2530 ซึ่งจัดโดย ศ.นพ.อุดมศิลป ศร�แสงนาม
ในยุคเคร�อขายสังคมออนไลน หร�อโซเชียลมีเดีย เกิดข�้นในประเทศไทย คุณปอก
ไดสรางชุมชนนักว�ง� ดวยแรงบันดาลใจทีส่ ง ตอถึงกันมากมายพรอมทัง้ องคความ
รูของเหลานักว��งที่รวมแบงปนผานกลุม “42.195 K Club… เราจะไปมาราธอน
ดวยกัน” ดวยแนวคิดเราจะว��งไปดวยกัน เราจะเปนกําลังใจใหกันและกัน และผาน
42.195 กิโล ไปพรอม ๆ กัน โดยเปนผูร�เร��มในการมอบของที่ระลึกคือผาบัฟ ให
กับนักว��งผูผานมาราธอนแรก เพ�่อเปนแรงบันดาลใจและสงตอการดูแลสุขภาพ
ดวยว�ถีการว��งใหกับคนอื่น ๆ ตอไป รวมถึงเปนผูนําในการรวมกลุมนักว��งจัดว��ง
การกุศล เพ�่อระดมทุนชวยเหลือผูประสบภัย เชน Run For Nepal งานว��งที่ระดม
ทุนเพ�่อชวยเหลือเหตุการณแผนดินไหวในประเทศเนปาลเมื่อป พ.ศ. 2558 และ
เปนบุคคลที่รวมว��งเคียงขาง ตูน บอดี้สแลม บนเสนทางจากใตสุดไปเหนือสุด
ประเทศไทย ในโครงการกาวคนละกาว “เบตง-แมสาย” เพ�่อรับบร�จาคเง�นในการ
จัดซื้ออุปกรณทางการแพทย ใหกับ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
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ตัวเองเปนเจาของรางกาย ทุกคนมีหนาที่ตองดูแลสุขภาพกายใจใหเขมแข็ง
ไมใช ไปทํารายรางกายดวยอบายมุข และการใชชวี ต� อยูอ ยางเนือยนิง� ไมเคลือ่ นไหว
ออกกําลังกาย เพราะหากจะรอใหปวยแลวไปรักษาก็คงสายเกินแก
การกอตั้งสมาพันธชมรมเดินว�่ง
เพ�่อสุขภาพไทย

ป 2555

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

508 งาน

611 งาน

708 งาน

851 งาน

1,419 งาน

1,872 งาน

ป 2563
คาดการณ >3,000 งาน (เจอสถานการณโคว�ด-19 ทําให ไมสามารถจัดงานว��งได)
ที่มา: เว็บไซต ว��งไหนดี, ThaiRun ฮับความสุขนักว��ง, สสส., Runlah, forrunnersmag
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ป 2553

สมาพันธชมรมเดินว��ง เพ�่อสุขภาพไทย เกิดข�้น
ครั้งแรกในป พ.ศ. 2545 โดยแรงขับเคลื่อนและ
สนับสนุนของ ศ.นพ.อุดมศิลป และ สสส. โดย
ทานนําองคความรูเ ร�อ่ งการว�ง� จากประสบการณ
มาถายทอด และรวมเคร�อขาย นักว��งทั่วประเทศ
ใหเปนหนึ่งเดียว รวมกับ ดร. ณรงค เทียมเมฆ
ผูทรงคุณวุฒิ แผนกิจกรรม ทางกาย สสส. และ
คณะกรรมการสมาพันธฯ กอเกิดงานว�ง� และสราง
กระแสการว�ง� ใหเกิดข�น้ ในประเทศไทยพรอมทัง้ เกิด
นักว�ง� หนาใหมจาํ นวนมากทีเ่ ห็นความสําคัญของ
การออกกําลังกายและทาทายข�ดความสามารถ
ของรางกายตัวเอง จากสถิตกิ ารจัดงานว�ง� ในป
พ.ศ. 2553 พบการจัดงานว��งจํานวน 508 งาน
และคาดการณการจัดงานว��งในป พ.ศ. 2563
(กอนสถานการณ โคว�ด-19) มากถึง 3,000 งาน
และมีจํานวนนักว��งในป พ.ศ. 2563 มากกวา 15
ลานคน
นอกจากงานว��งที่จัดข�้นในประเทศไทย เพ�่อสราง
ความตระหนักในการดูแลสุขภาพแลว ยังเกิดงาน
“ว�ง� สมาธิ” ในวันสําคัญทางศาสนา เชน “เดิน–ว�ง�
สมาธิ ว�สาขะ พ�ทธบูชา” ร�เร��มจากแนวคิดของ
ศ.นพ. อุดมศิลป ศร�แสงนาม ในสมัยทีท่ า นดํารง
ตําแหนงประธานสมาพันธชมรมว�ง� เพ�อ่ สุขภาพไทย
คนแรก ในป พ.ศ.2545 และตอมาไดรับการจัด
ตอเนื่องกันมาจนถึงปจจ�บัน โดยมีเปาหมายใน
การถือศีลหา ลด ละอบายมุข และจดจออยูกับ
>3,000 งาน การมีสมาธิ ไดฝกจ�ตในขณะที่รางกายกําลัง
เคลื่อนไหว เปนกิจกรรมที่ไมมีการแขงขัน มุงเนน
ใหนกั ว�ง� ทีเ่ ขารวมกิจกรรมมีกจิ กรรมทางกาย
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ตําแหนง

เลขาธิการมูลนิธิรณรงคเพ�่อการไมสูบบุหร�่

ประวัติการสรางเสร�มสุขภาพ
พ.ศ. 2540 – ปจจ�บัน เลขาธิการมูลนิธิรณรงคเพ�่อการไมสูบบุหร�่

พ.ศ. 2554-2558
พ.ศ. 2552-2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550 – 2551
พ.ศ. 2546 – 2549
พ.ศ. 2544 – 2549

พ.ศ. 2541 – 2547
2532 – 2533

พ.ศ. 2532 – 2536

ประธานเคร�อขายโรคไมติดตอ ( Thai NCD Net)
คณะผูแทนไทยในการเจรจารางพ�ธีสารการ
ควบคุมยาสูบผิดกฎหมายอนุสญ
ั ญาควบคุมยาสูบ
องคการอนามัยโลก
หัวหนาคณะผูแทนไทยสําหรับในการดําเนินการ
ระหวางประเทศ ตามกรอบอนุสัญญาวาดวยการ
ควบคุมยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข
หัวหนาคณะผูแ ทนไทยสําหรับการประชุมภาคีสมาชิก
ใหญกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ
ครั้งที่ 3
คณะที่ปร�กษาอาวุโสนายแพทยมงคล ณ สงขลา
รัฐมนตร�วาการกระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการควบคุมการบร�โภคเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอลแหงชาติ
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธการควบคุม
การบร�โภคยาสูบและเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับโทษ
พ�ษภัยของบุหร�่
อนุกรรมการจัดทําแผนคุมครองสุขภาพของผู ไม
สูบบุหร�่ ตาม พ.ร.บ. คุมครองสุขภาพของผู ไมสูบ
บุหร�่ พ.ศ. 2535
คณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
ผูแทนกระทรวงสาธารณสุขในการเจรจาปญหา
นําเขาบุหร�่ กับสหรัฐอเมร�กา ภายใตกฎหมายการคา
มาตรา 301 และที่ประชุมวาดวยพ�กัดอัตราภาษี
กรรมการคณะกรรมการควบคุมการบร�โภค
ยาสูบแหงชาติ

ผลงานทางว�ชาการ
• งานแตงและเร�ยบเร�ยงตําราทั้งหมด 12 เร�่อง
• งานว�จยั ที่ตีพ�มพ ในวารสาร 35 เร�่อง
• รับเชิญบรรยายว�ชาการในการประชุมนานาชาติเกีย่ วกับบุหร�่ และ
สุขภาพ รวมกวา 60 ครั้ง
• ไดรับเชิญใหเปนผูนิพนธ ในหนังสือที่จัดพ�มพโดยธนาคารโลก
(พ.ศ. 2546) Tobacco Control Policy Strategies: Success
& Setbacks หัวขอ Tailoring Tobacco Contro Efforts to
the Country; The Example of Thailand เพ�่อเปนกรณีศึกษา
สําหรับประเทศตาง ๆ ในการควบคุมยาสูบ

REASONS
เหตุผลทีท่ าํ ใหหนั มาสนใจและลงมือทํางานสงเสร�มกิจกรรมทางกาย
อยางจร�งจัง
เมื่อครั้งยังเปนแพทยรักษาโรคทางเดินหายใจ นพ.ประกิต พบวามี
คนไขที่มารักษาจากโรคที่เกี่ยวกับโรคปอดอักเสบเปนจํานวนมาก
เมื่อสอบถามจ�งทราบวาคนไขมีพฤติกรรมการสูบบุหร�่มาตอเนื่อง
และยาวนานเหตุการณครัง้ นัน้ คือจ�ดเร�ม� ตนของการศึกษาเร�อ่ งพ�ษ
ภัยของบุหร�่ตลอด 30-40 ปตอมา
2 ใน 3 ประชากรชายไทยสูบบุหร�่ และ 1 ใน 10 เปนประชากรหญิง
โรงพยาบาลว�ทยาลัยแพทย ในเมืองหลวงทั้ง ศิร�ราช รามาธิบดี
จ�ฬาลงกรณจะตรวจว�นจิ ฉัยพบผูป ว ยโรคมะเร็งปอด และโรคถุงลม
โปงพองรายใหม เฉลี่ยปละประมาณ 100 คน สมัยกอนเคร�่องมือ
ในการว�นจิ ฉัยโรคยังมีอยูน อ ยมากผูป ว ยและเสียชีวต� ดวยโรคเกีย่ วกับ
พฤติกรรมการสูบบุหร�่จ�งมีจํานวนมาก
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SNAP SHOT

ศาสตราจารย เ กี ย รติ คุ ณ
นายแพทย ป ระกิ ต วาที ส าธกกิ จ
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ชวงระหวางป พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2518 นพ.ประกิตมีโอกาสเดินทางไปศึกษาตอ
และฝกงานที่ประเทศสหรัฐอเมร�กา ชวงนั้นมีการณรงคตอตานการสูบบุหร�่อยาง
เขมขนภายในประเทศ บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง นักกีฬา ตางออกมา
เคลื่อนไหวรณรงค ใหคนอเมร�กันเลิกการสูบบุหร�่อยางจร�งจัง
เมือ่ กลับมาเมืองไทย จ�งนําแนวทางการรณรงคมาประยุกตใชกบั บร�บทของประเทศ
เร��มจากแนะนําคนไข ใหรูจักถึงอันตรายจากการสูบบุหร�่ นพ.ประกิตเร��มลงมือทํา
“โครงการรณรงคเพ�่อการไมสูบบุหร�่” อยางจร�งจังเมื่อป พ.ศ. 2529 จากการ
ชักชวนของ ศาสตราจารย นายแพทยอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตอธิการบดี
มหาว�ทยาลัยมหิดล และ ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี และยังทํางาน
รณรงคตอตานการไมสูบบุหร�่อยางตอเนื่องจนถึงปจจ�บัน

“ผมต อ งการสร า งความ
ตระหนักรูข องคนไทยถึงพ�ษภัย
ทีร่ า ยแรงของบุหร�่และตองการ
เปลีย่ นแปลงคานิยมของคนไทย
ต อ การสู บ บุ ห ร�่ ท ี่ ต อนนั้ น มี
ทัศนคติที่ดีตอการสูบบุหร�่วา
สามารถช ว ยส ง เสร� ม ภาพ
ลักษณ ในสังคม”

MAKING IMPACT
งานที่ทําสงผลตอการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบปองกันและควบคุมโรคไมติดตออยางมีนัยสําคัญ
การรณรงคอยางเดียวไมสามารถทําใหอตั ราการสูบบุหร�ล่ ดลงได นพ.ประกิต
ตระหนักถึงความจําเปนในการผลักดันใหรฐั บาลออกกฏหมายควบคุมการ
สูบบุหร�่ นําไปสูก ารผลักดันกฏหมายทีส่ าํ คัญ คือ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบปพ.ศ. 2535 และ กฎหมายการหามสูบบุหร�ใ่ นพ�น้ ทีส่ าธารณะ นโยบาย
ข�น้ ภาษีบหุ ร�่ จาก 55% เปน 60% นับเปนเคร�อ่ งมือทีส่ าํ คัญในการลดจํานวน
การเขาถึงบุหร�่ในประชากรไทยโดยเฉพาะกลุมนักสูบหนาใหม
ผลการสํารวจโดยสํานักงานสถิตแิ หงชาติระบุสาเหตุของการลดการสูบบุหร�่
ในประเทศไทยพบวา 60% มาจากการข�้นภาษีบุหร�่ 20% มาจากการหาม
โฆษณาสงเสร�มการขาย 10% มาจากการรณรงค 6% มาจากการหามสูบ
บุหร�่ในที่สาธารณะ และที่เหลือมาจากภาพคําเตือน
ถึงแมจะมีกฎหมายเปนเคร�อ่ งมือสําคัญควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ การทํางาน
ในเชิงรุกยังมีความจําเปน เพ�่อสรางความตระหนักรูถึงอันตรายจากบุหร�่
อยางตอเนือ่ งและทํางานรวมกันกับหลายภาคสวนทัง้ ทางภาคประชาสังคม
และนักว�ชาการจําเปนตองมีหนวยงานอิสระเพ�อ่ สนับสนุนในกิจกรรมเชิงรุก
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นพ.ประกิตจ�งพยายามผลักดันนโยบายสุขภาพ
และกิจกรรมเชิงรุกนําไปสูก ารออกพ.ร.บ.กองทุน
สนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ และการกอตัง้
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ
(สสส.) พ.ศ. 2544 ซึง่ เปนหนวยงานของรัฐทีม่ ใิ ช
สวนราชการหร�อรัฐว�สาหกิจที่ไดรบั งบประมาณ
ในการดําเนินงานมาจากการแบงเง�นภาษีจาํ นวน
2%จากการเก็บภาษีเหลาและบุหร�เ่ พ�อ่ ดําเนินงาน
ตามแผนรณรงคดานยาสูบ ซึ่งเปนหนึ่งใน 15
พันธกิจหลักขององคกร เปนรากฐานสําคัญใน
การสรางเสร�มสุขภาพลดอัตราการเกิดโรคไม
ติดตอรายแรงในประเทศจากปจจัยเสี่ยงตาง ๆ
โดยเฉพาะบุหร�่ที่เปนปจจัยหลักในการเกิดโรค
ดังกลาว

INSIGHT

มุมมองเร�อ่ งโอกาสและความทาทายตองานควบคุมโรคไมตดิ ตอ
ที่เกิดจากการสูบบุหร�่
การทํางานมาอยางยาวนานยอมผานความทาทายมากมาย และการกาวขามสิ�ง
ทาทายก็มวี ธ� กี ารแตกตางกันไปในแตละยุคสมัยแตยงั คงมีเปาหมายหลักเหมือนเดิม
คือการเปลี่ยนคานิยมและพฤติกรรมเพ�่อการไมสูบบุหร�่
งานรณรงค ในชวงตนมุงเนนที่ พระ ครู และแพทย ในฐานะบุคคลที่เปนผูนําดาน
ความคิดของคนไทย ผลการสํารวจในยุคนัน้ พบวา พระสูบบุหร�ส่ งู ถึง 55% ครู 40%
และ แพทย 1 ใน 4 หากไมมกี ารรณรงคในกลุม คนเหลานีเ้ พ�อ่ ใหเกิดความเปลีย่ นแปลง
ก็จะไมเกิดความเปลีย่ นแปลงทางสังคมการรณรงคเร�ม� โดยการทําโปสเตอรพรอม
คําอธิบายใตภาพวา “การถวาย บุหร�่เปนบาป เพราะบุหร�่เปนยาเสพติด” จากนั้น
จ�งผลักดันใหสถานศึกษาเปนเขตปลอดบุหร�่ 100%

แนวทางการทํางานทีจ่ ะชวยขับเคลือ่ นประเทศไปสูเ ปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
อาจารยประกิตมองวา ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมตางใหความสําคัญกับ
เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยเฉพาะเปาหมายที่ 3 ซึ่ง
เกี่ยวของกับการลดการตายกอนวัยอันควรจากโรคไมติดตอใหลดลง 1 ใน 3
ดวยการสนับสนุนแนวทางปองกันโรค สนับสนุนสุขภาพจ�ตและความเปนอยูที่ดี
ภายในป พ.ศ. 2573
อยางไรก็ตามการสรางความตระหนักรูของสังคม ผานการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะจากภาครัฐทีช่ ดั เจน เชน การข�น้ ภาษีบหุ ร�่ การควบคุมและตรวจสอบการ
โฆษณาบุหร�่ในชองทางตาง ๆ โดยเฉพาะทางออนไลนท่ีเขาถึงตัวผูบร�โภคได
โดยตรงจะทําใหเปาหมายประสบผลสําเร็จอยางตอเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว

นโยบายที่ชัดเจน
ไม ป รั บ เปลี่ ย นไปมา
มี ค วามจํ า เป น สํ า หรั บ
การทํ า งานด า นการ
รณรงคเพ�่อการไมสูบ
บุหร�่ เพ�่อใหประชาชน
ปลอดภัยจากพ�ษภัยของ
บุหร�่
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TAKING ACTION

ถึงแมจะมีการทํางานกันอยางเขมขนในภาคประชาชน การใชกฎหมายควบคุมบุหร�่
ยังเปนไปอยางลาชา นโยบายสาธารณะเพ�อ่ ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบยังขาดความ
ชัดเจนและมีจ�ดออนอีกหลายดานที่ตองปรับปรุง เพ�่อลดชองทางการจัดจําหนาย
บุหร�แ่ บบคาปลีกอีกทัง้ การผลักดันการบรรจ�ยารักษาอาการติดบุหร�ใ่ หอยูใ นบัญชี
ยาหลักของระบบประกันสุขภาพ เพ�่อการเขาถึงการรักษาที่งายข�้น ประเด็นนี้ยังคง
เปนความทาทายอยางมาก ในการผลักดันใหกลไกของภาครัฐทํางานรวมกับภาค
สังคม เพ�่อบรรลุเปาหมายและแนวทางควบคุมการสูบบหร�่ในระยะยาว
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สิ�งสําคัญในการทํางานดานการรณรงค
คือ การตั้งเปาหมายเพ�ยงแคเปาหมายเดียว
เทานัน้ ยึดหลักว�ชาการ มีหลักฐานเชิงประจักษ
ในการขับเคลื่อนสังคม ตองทํางานใหยาวและ
เกิ ด ผล มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ ไม ก ล า วเกิ น กว า
ความเปนจร�ง อยากใหคนรุนใหมมุงเนนกับงาน
แคประเด็นที่สําคัญประเด็นเดียวและทําใหมาก
เพ�่อใหเกิดความชํานาญ รูจักทํางานรวมกับ
สื่อมวลชนเพ�่อชวยเผยแพรขอมูล เร�ยนรูจาก
ประสบการณเพ�อ่ ทําใหผกู าํ หนดนโยบายมีความ
เชื่อถือในตัวเรา
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ROLE MODEL

ประเทศไทยกับตนแบบการรณรงคซองบุหร�่แบบเร�ยบ: ลดภัย ลดโรค
ความสําเร็จของประเทศไทยในการควบคุมยาสูบชวงหลายทศวรรษทีผ่ า น
มาแบบอยางใหกับประเทศเพ�่อนบานในภูมิภาคอาเซียนเดินหนาทํางาน
รณรงคเพ�่อการไมสูบบุหร�่อยางจร�งจังมากข�้น เว�ยดนามคือหนึ่งประเทศที่
เร�ยนรูก ารทํางานของไทยและนําไปสูก ารจัดตัง้ หนวยงานทําหนาทีค่ ลายกับ
สสส.
การขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการเพ�่อการควบคุมยาสูบ ยกตัวอยาง
ซองบุหร�่แบบเร�ยบ (Plain Packaging) ที่ประเทศไทยประกาศใชตั้งแตป
พ.ศ. 2562 ไดรับคําชื่นชมในเวทีนานาชาติ เปนประเทศแรกในทว�ปเอเชีย
ที่นํานโยบายนี้มาใช และเปนหนึ่งในมาตรการสําคัญในการลดการสูบบุหร�่
ในกลุมนักสูบหนาใหม เพ�่อปองกันไมใหธุรกิจยาสูบใชพ�้นที่บนซองบุหร�่
เปนสื่อโฆษณาและสงเสร�มการขาย ยังชวยทําใหภาพคําเตือนพ�ษภัยบุหร�่
มีความชัดเจนและสื่อสารเตือนภัยกับประชาชนใหมีประสิทธิภาพมากข�้น
มาตรการดังกลาวเปนไปตามกรอบอนุสญ
ั ญาวาดวยการควบคุมยาสูบของ
องค ก ารอนามั ย โลก (World Health Organization Framework
Convention of Tobacco Control: WHO – FCTC) ที่มีภาคีสมาชิก
181 ประเทศทั่วโลก

REALITY CHECK
กลุมโรค NCDs ( Non Communicable Diseases) เชน
โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคทางเดินหายใจ
อุดตันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เปนสาเหตุการ
ตายอันดับตนของคนไทยตลอด ชวงทศวรรษทีผ่ า นมาจาก
รายงานสถานการณโรค พ.ศ. 2562 โดยกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข พบวาคนไทยเสียชีวต� ดวยโรค NCDs
ราวปละ 4 แสนราย หร�อวันละไมตาํ่ กวา 1,000 ราย คิดเปน
3 ใน 4 ของการเสียชีว�ตทั้งหมดในประเทศ และคร�่งหนึ่ง
เปนการเสียชีว�ตกอนวัยอันควร

การทํางานดานการรณรงคเพ�อ่ การไมสบู บุหร�่เปนงานทีต่ อ งทํางานเปนระยะ
เวลาทีย่ าวนานและตอเนือ่ ง ความทุม เท มุง มัน่ ในเปาหมายและศรัทธาตองาน
ที่ทําสําคัญมาก
พันธมิตรที่ดีมีสวนชวยใหงานสําเร็จไดเร็วมากยิ�งข�้น นพ.ประกิต เลายอน
ความหลังถึงการทํางานรวมกับ นพ. มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตร�วา การ
กระทรวงสาธารณสุขผูล ว งลับ ในการออกนโยบายปองกันสุขภาพประชาชน
จากอันตรายของบุหร�่ ยกตัวอยางเชน การหามสูบบุหร�ใ่ นภัตตาคาร 100%
ในป พ.ศ. 2539 ตามดวยการหามสูบบุหร�ใ่ นพ�น้ ทีส่ าธารณะ 100% รวมถึง
การหามสูบบุหร�่ในผับและบาร 100% เปนตน

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%
• ลดภาวะเบาหวานและอวน ไมใหเพ��มข�้น ยาและ
เทคโนโลยีที่จําเปนตองครอบคลุม 80%
• ลดการตายกอนวัยอันควร จากโรค NCDs 25%
ภายในป พ.ศ. 2568
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ขอความจาก นพ.ประกิตถึงคนทํางาน NCDs รุนตอไป
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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
ที่ผานมา คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ นพ. ลี จอง-วุค
เพ�อ่ การสาธารณสุข ไดประกาศมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ นพ.ลี จอง-วุค
เพ�่อการสาธารณสุข (Dr. LEE Jong-wook Memorial Prize for
Public Health) ใหกับ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
รางวัล นพ.ลี จอง-วุค เพ�่อการสาธารณสุข มอบใหกับ บุคคล กลุม
บุคคล สถาบัน กลุมสถาบัน หนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชนและ
หนวยงานอื่น ๆ ที่ไดสรางผลงานที่โดดเดนใหกับวงการสาธารณสุข
นพ.ประกิตนับเปนบุคลากรสาธารณสุขชาวไทยคนแรกที่ไดรบั รางวัล
ระดับโลกนี้ ในฐานะผูบุกเบิกและสรางแรงบันดาลใจใหคนรุนใหมพา
ประเทศไทยไปสู “โลกปลอดควันบุหร�่” และเปนผูที่อยูเบื้องหลังการ
สนับสนุนใหประชาคมอาเซียนประสบความสําเร็จในการดําเนิน
มาตรการควบคุมยาสูบในภูมภิ าคอาเซียนไดอยางเปนรูปธรรมจนถึง
ปจจ�บัน

82

83

LIFELONG NCD CHAMPIONS

CHANGEMAKERS

บุคลากรสาธารณสุขหลากหลายสาขาว�ชาชีพลวนมีความสําคัญกับ
การขับเคลื่อนการทํางานดานการควบคุมและปองกัน NCDs นําไปสู
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งในระดับบุคคล ชุมชนและสังคมไทย

ดร.สงา ดามาพงษ
ตําแหนง

ที่ปร�กษากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผูทรงคุณวุฒิ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสร�มสุขภาพ (สสส.)
ทีป่ ร�กษากิตติมศักดิส์ มาคมโภชนาการแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2516 ปร�ญญาตร� วทบ. ว�ทยาศาสตรการอาหาร
มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2525 ปร�ญญาโท Master of Community Health Nutrition
มหาว�ทยาลัยคว�นสแลนด ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ
ดร. สงา ดามาพงษ คือ นักว�ชาการผูอุทิศเวลาทํางานเพ�่อพัฒนาระบบ
อาหารและโภชนาการของไทยมาตลอดระยะเวลามากกว า 40 ป
นักโภชนาการหัวกาวหนา ผูมีสวนผลักดันและพัฒนางานโภชนาการ
ในสาธารณสุขไทยหลากหลายดาน ในชวงรับราชการสังกัดกรมอนามัย
ท า นได รั บประกาศนียบัตรดานอาหารและโภชนาการจากสหรัฐอเมร�กา
2 หลักสูตร ผานการอบรมและศึกษาดูงานทัง้ ในและตางประเทศ ทัง้ หมด
132 หลักสูตร และมีสวนรวมในฐานะกรรมการกําหนดนโยบายและ
วางยุทธศาสตรชาติดา นอาหารและโภชนาการในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5-9

REASONS

ป พ.ศ. 2549 ท า นคื อ หนึ่ ง ในแกนนํ า ร ว มกั บ กลุ  ม ราชว� ท ยาลั ย
อายุรแพทยแหงประเทศไทยขับเคลื่อนโครงการ “คนไทยไรพ�ง” นํามาสู
การวางรูปแบบการขับเคลือ่ นงานควบคุมและปองกันภาวะโภชนาการเกิน
หร�อโรคอวนในประเทศอยางเปนระบบและเปนนโยบายสําคัญระดับประเทศ
มาจนถึงปจจ�บัน

อาจารยสงาพายอนกลับไปเมื่อป พ.ศ. 2548 ขณะนั้นประเทศไทย
ยังไมมงี านสาธารณสุขทีม่ งุ เนนการปองกันโรค NCDs เชนในปจจ�บนั
พ�ง เปาไปทีก่ ารรักษาเปนสวนใหญซึง่ ทําใหปญ
 หายังคงอยูแ ละไมได
รับการแก ไข
ในปเดียวกันนัน้ เอง องคการอนามัยโลก (World Health Organization:
WHO) คาดการณวา จํานวนการเสียชีวต� ของประชากรโลกจะสูงถึง

ประมาณ 35 ลานคน ดวยสาเหตุจากโรค NCDs โดยเฉพาะโรคหัวใจ
และหลอดเลือด และสถานการณมีแนวโนมรุนแรงข�้น
สําหรับป พ.ศ. 2565 WHO รายงานวา ทั่วโลกจะมีผูเสียชีว�ตจาก
โรคกลุม NCDs ประมาณ 25 ลานคน ในจํานวนทั้งหมดนี้ 80%
อาศัยอยูในประเทศกําลังพัฒนาระดับยากจนและมีรายไดนอย และ
คาดการณวา ผูปวย NCDs สวนใหญคือ กลุมประชากรวัยแรงงาน
นําไปสูค วามสูญเสียทางเศรษฐกิจของครอบครัวสังคมและประเทศชาติ
ภาระงานอาจารยสงา ไมเกีย่ วของกับการรักษาโรคโดยตรง แตดว ย
ความสนใจเร�อ่ งการสงเสร�มและปองกันสุขภาพเปนทุนเดิม บวกกับ
ประสบการณทาํ งานรวมกับแพทยมาหลายสิบป จ�งเขาใจสาเหตุของ
ปญหาโรค NCDs ที่เชื่อมโยงกับปญหาโภชนาการเกิน ปญหาภาวะ
โรคอวนและโรค NCDs ที่เพ��มข�้นในประชากรไทย
ชวงระหวางป พ.ศ. 2544-2549 ประเทศไทยประสบกับปญหาผูป ว ย
ลนโรงพยาบาลโดยเฉพาะกลุมโรค NCDs กลุมอายุรแพทยจาก
ราชว�ทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยออกมารวมตัวกัน เพ�่อ
เร�ยกรองใหกระทรวงสาธารณสุข หันมาใสใจและแกไขปญหาสาธาณสุข
ของประเทศอยางเปนระบบ อาจารยสงาไมลงั เลทีจ่ ะเขารวมเคร�อขาย
ดังกลาว และทํางานในฐานะนักว�ชาการดานโภชนาการและนักการ
สื่อสาร
ปลายป พ.ศ. 2549 ความมุงมั่นตั้งใจของกลุมอายุรแพทยเกิด
ผลเปนรูปธรรมมีการจัดตัง้ “เคร�อขายคนไทยไรพง� ”ไดการสนับสนุน
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ มีศาสตราจารย
เกียรติคณ
ุ แพทยหญิงวรรณี นิธยิ านันท เปนประธานเคร�อขาย
อาจารยสงาทําหนาทีเ่ ปนรองประธานเคร�อขายคนไทยไรพง� ทํางาน
รวมกับผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ ทั้งทีมว�ทยาศาสตรการกีฬา
นักโภชนาการ และเปนว�ทยากรดวยตนเองเพ�่อสื่อสารตรงกับ
ประชาชนดวยภาษาที่เขาใจงาย ปรับเปลี่ยนแนวคิดเร�่องการทํางาน
เกีย่ วกับโรค NCDs จากการตัง้ รับเปนการทํางานเชิงรุก เพ�อ่ ปองกัน
และสงเสร�มใหปรับเปลีย่ นพฤติกรรม เพ�อ่ คนไทยไมประสบภาวะนํา้ หนัก
เกินมาตรฐาน

CHANGEMAKERS

SNAP SHOT

เคร�อขายคนไทยไรพ�งใชว�ธีสื่อสารกับสังคมไทยดวยวลีเด็ดที่วา
“พ�งใหญ ตายเร็ว” ทําใหเห็นภาพชัดเจน สรางความตระหนักรูวา
หากอวนลงพ�งเปนสัญญาณนากลัว และนําไปสู NCDs ไดงาย โดย
เฉพาะโรคเบาหวาน
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โภชนบัญญัติ 9 ประการ
การขับเคลื่อนงานปองกันโรคไมติดตอเร�้อรัง ในงานปองกันและงาน
สงเสร�มสุขภาพของเคร�อขายคนไทยไรพง� บทบาทเดนของอาจารยสงา
ในฐานะนักโภชนาการ คือ ทําหนาทีส่ อื่ สารกับสือ่ มวลชน เปนว�ทยากร
ใหกบั องคกรเอกชนและภาครัฐทีเ่ ขารวมโครงการ เพ�อ่ สรางความเขาใจ
วา “ทําอยางไรใหคนไทยไมอวน” และทําใหคําถามนี้ไดรับ คําตอบดวย
การปฏิบัติจร�ง
ในดานงานว�ชาการ อาจารยสงาเปนสมาชิกกลุมแกนนําพัฒนาขอ
ปฏิบัติการกินอาหารเพ�่อสุขภาพที่ดีของคนไทย (Thai Food Based
Dietary Guideline: FBDG) หร�อ โภชนบัญญัติ 9 ประการ มีรูปธง
โภชนาการเปนสัญลักษณ และเคร�่ องมื อช ว ยขั บ เคลื่ อนให ค นไทย
ปฏิบัติตามเพ�่อโภชนาการที่ดี เปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ
และไดรับเผยแพรไปทั่วโลกจนถึงปจจ�บันไดแก
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เมนูชูสุขภาพ
อาจารยสงา คือผูร�เร��มว�จัยเพ�่อพัฒนารานอาหารเมนูชูสุขภาพ
เพ�่อแก ไขปญหาภาวะโภชนาการเกิน หร�อโรคอวน จนไดตนแบบ
รานอาหารและกําหนดเปนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข มี
การขยายผลการดําเนินการใหครอบคลุมทัง้ ประเทศจนถึงปจจ�บนั
ตัง้ โครงการโรงอาหารปลอดภัยใสใจสุขภาพ (Healthy Canteen)
พัฒนาโรงอาหารกรมอนามัยเปนตนแบบมาตรฐานอาหารขนาด
3 ไซส S M L ใหคนวัยทํางานไดมีทางเลือกในการบร�โภคอาหารที่
ปร�มาณพอดี มีความหลากหลาย ลดอาหารหวาน มัน เค็ม บร�โภค
ผักและผลไมเพ�ม� ข�น้ เพ�อ่ สุขภาพทีด่ ีรวมทัง้ ปลูกจ�ตสํานึกใหกบั ผู
ประกอบการอาหารใหมคี วามรูเ กีย่ วกับความปลอดภัยของอาหาร
และโภชนาการ

กินอาหารครบ5หมูแตละหมูใหหลากหลายและหมัน่ ดูแลนํา้ หนักตัว
กินขาวเปนอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแปงอืน่ ๆ เปนบางมือ้
กินพ�ชผักใหมากและกินผลไมเปนประจํา
กินปลา เนื้อสัตว ไมติดมัน ไข และถั่วเมล็ดแหงเปนประจํา
ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย
กินอาหารที่มี ไขมันและนํ้ามันแตพอควร
หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีรสหวานจัด และเค็มจัด
กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปอน
งดหร�อลดเคร�่องดื่มที่มีแอลกอฮอล

โภชนาการคือศาสตรแหงชีว�ต
ไมเพ�ยงทํางานรวมกับองคกรและหนวยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน
อยางจร�งจังเทานั้น อาจารยสงายังปฏิบัติตนอยางเครงครัดให
เปนตนแบบและขอพ�สจู นทวี่ า การไมอว นลงพ�งไมเกิดโรคสามารถ
คงความออนเยาว ไดดีที่สุด
“อาจารยตั้งเปาไวตั้งแตอายุ 30 ป เร��มดูแลสุขภาพวาในวัย 60
ป จะเกษียณอายุอยางคนแข็งแรงจ�งทําตามหลัก 'โภชนาการ
คือ ศาสตรแหงชีว�ต' ดวยการดูแลสุขภาพแบบองครวม ปฏิบัติ
ตามหลัก‘3อ.’มาโดยตลอดทัง้ ควบคุมอาหารอารมณและหมัน่
ออกกําลังกาย ผลลัพธคือ อาจารยสงาในวัย 70 ปและสมาชิก
ในครอบครัวมีสุขภาพรางกายและสุขภาพจ�ตที่ดี แนวคิดนี้ ได
รับการเผยแพรในสื่อตาง ๆ มากมาย กับประชาชนทั่วไป ให
จดจําและเปนที่แพรหลายในปจจ�บัน”
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หลักปฏิบัติ 3 อ.
• รับประทานอาหารครบ 5 หมู เนนกินอาหารไทย
ประเภทแกง ตม ยาง อบ นึ่ง เลี่ยงของทอด ไมดื่มสุรา
ไมสูบบุหร�่
• ออกกําลังกายสมํ่าเสมออยางนอยอาทิตยละ 3 วัน
• ควบคุมอารมณ และบวกสูตร '6:6:1' คือ ในแตละวัน
ตองกินนํา้ ตาลไมเกิน 6 ชอนชา กินนํา้ มันไมเกิน 6 ชอนชา
และกินเกลือไมเกิน 1 ชอนชา

ในป พ.ศ.2560 ไดรับรางวัล “บุคคลดีเดนแหงชาติ ดานว�ชาการ”
ซึง่ เปนรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร� โดยสมาคมสุขศึกษา
พลศึกษาและสันทนาการแหงประเทศไทย “รางวัลอันทรง คุณคานี้
จะเปนพลังที่ยิ�งใหญที่จะเปนแรงขับใหผมสรางสิ�งดีงามตอไป”
กลาวไดวา อาจารยสงาสามารถสื่อสารเร�่องโภชนาการผานตัว
อักษรเพ�อ่ ใหเขาถึงคนทุกกลุม ทุกวัยดวยภาษาทีต่ รงไปตรงมาเขาใจ
งาย และสรางแรงบันดาลใจใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสรางการ
เปลี่ยนแปลงใหตนเอง ผลงานหนังสือสําคัญ 4 เลม ประกอบดวย:
พ.ศ. 2557 สงาทาเปลี่ยน
เนื้อหาในเลมนี้ได ใชภาษาเด็ดแบบแรง ๆ ใหผูอานไดคิดตาม จนเกิด
แรงบันดาลใจ ความกระตือร�อรน และความทาทาย จนอยากลุกข�้น
มาปฏิวัติการกินอยูของตัวเองเสียใหมใหดีกวาเดิม
พ.ศ. 2555 กินถูก สุขสงา
หนังสือทีช่ ว ยเปดมุมมองใหมและจ�ดประกายใหมนุษยเง�นเดือนลุกข�น้
มาปฏิวัติการกินใหถูกตองเพ�่อภาวะโภชนาการที่ดี
พ.ศ. 2554 กินอยูอยางสงา
ถอดความเปนตัวตนของ อาจารยสงา ดามาพงษ ผูเชี่ยวชาญดาน
โภชนาการทีแ่ มเลยวัย60ปเกษียณอายุราชการแลวทําไมยังดูออ น
วัย สุขภาพรางกายแข็งแรงอยูเสมอ
พ.ศ. 2550 อวนอันตราย…ไมอยากตายตองลดอวน
มุงเนนที่ว�ถีแหงความเปนไทยดวยการ ไขปร�ศนาของ 3 อ. อาหาร
ออกกําลังกาย และอารมณ ซึ่งลวนอยูในบร�บทสังคมไทย อันจะนํา
ไปสูการลดนํ้าหนักที่ยั่งยืน

สําหรับปจจัยในการควบคุมและปองกันโรค NCDs ในเมืองไทยให
สําเร็จนั้น อาจารยสงา ใหทัศนะที่นาสนใจวา นอกจากการบังคับใช
กฎหมายเชนภาษีเหลาบุหร�่ภาษีนาํ้ ตาลที่ไดรบั การผลักดันจนเกิด
การบังคับใชแลว ปจจัยที่จะสงผลใหงานควบคุมโรคอวนและ NCDs
เห็นผลไดอยางเปนรูปธรรมคือการนําหลักการสาธารณสุขมูลฐาน
(Primary Health Care) คือ “การสราง” และ “ซอม” ปองกันใหคน
ปกติไมอวน แทนการปลอยใหอวนแลวจ�งมารักษา กลาวคือ จะทํา
อยางไรทีจ่ ะทําใหคนปกติเกิดความตระหนักรูถ งึ ภัยรายเมือ่ กลายเปน
คนอวนและสื่อสารออกไปใหคนเหลานั้นดูแลสุขภาพ ของตัวเอง
อาจารยสงามองวา ผูก าํ หนดนโยบายดานการแพทยและสาธารณสุข
ของชาติ ตองนําไปทบทวน และตั้งคําถามวา ประเทศไทยจะลดอวน
ในคนที่อวนแลวไปอีกนานเทาไร อุบัติการณโรคอวนและ NCDs จ�ง
จะลดลง เพราะ ณ เวลานี้ประเทศไทยไมไดเร��มตนที่ศูนย และถือวามี
ทุนทางสังคมอยูใ นระดับทีด่ ี เพ�ยงแตขาดการจัดการอยางเปนระบบ
กลุม เปาหมายทีค่ วรมุง เนนเพ�อ่ การสงเสร�มปองกันยันไว ไมใหอว น
ที่สําคัญมี 3 กลุม คือ เด็กและเยาวชน กลุมคนวัยทํางานและผูสูง
อายุที่มีภาวะโภชนาการปกติหร�อไมอวน และกลุมสุดทายกลุมที่มี
ภาวะเสี่ ย ง เช น มี ดั ช นี ม วลกาย(BMI) เข า ใกล 23 กิ โ ลกรั ม /
ตารางเมตร และรอบเอวใกล 80 เซนติเมตรในผูหญิง และ 90
เซนติเมตรในผูชาย
3 กลุมดังกลาวจําเปนตองไดรับการสงเสร�มและสนับสนุนเพ�่อไมให
ประสบปญหาภาวะโรคอวน องคกรเอกชนรวมถึงรัฐว�สาหกิจบาง
แหงเล็งเห็นความสําคัญและออกเปนแนวนโยบายสําคัญของบร�ษทั
เปน “องคกรซอนอวน” สนับสนุนใหพนักงานมีกิจกรรมทางกาย
ดวยการจัดสถานทีท่ าํ งานใหเอือ้ อํานวยรวมทัง้ สรางสภาพแวดลอม
ใหพนักงานไดมีโอกาสเขาถึงการกินอาหารที่ดีตอสุขภาพ

CHANGEMAKERS

ตลอดระยะเวลาการทํางานในกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขของ
อาจารยสงาทานไดรบั รางวัลมาแลวมากมายซึง่ ทุกรางวัลนําความ
ภาคภูมิใจใหกับอาจารยอยางมาก แมจะเกษียณอายุราชการแลวก็
ยังไดรับการยกยองอยางตอเนื่อง

89

TAKING ACTION

ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดี
ในทั ศ นคติ ข องอาจารย ส ง า รั ฐ บาลต อ งมี ค วามกล า หาญที่ จ ะลงทุ น สร า ง
สิ�งแวดลอมที่ดีใหกับคนไทย โดยออกมาตรการทางกฎหมายหร�อมาตรการ
ทางสังคม เพ�อ่ ใหคนทีย่ งั มีสขุ ภาพรางกายปกติเกิดแรงจ�งใจในการดูแลตัวเอง เชน
การสงเสร�มใหมอี าหารทีเ่ ปนมิตรตอสุขภาพจําหนายอยางแพรหลาย ในราคาไมแพง
และปลอดภั ย ที่ สํ า คั ญ ภาครั ฐ ต อ งประกาศให “ความมั่ น คงทางอาหารและ
โภชนาการ” และ “การกินผักและผลไมปลอดภัย และเพ�ยงพอเปนวาระแหงชาติ”
ปรับเปลี่ยนระบบอาหารไปสูความยั่งยืน เพราะเปนรากฐานสําคัญของการ
สงเสร�ม สุขภาพประชากรและสรางความมัน่ คงของประเทศชาติในอนาคต
อาจารยสงา มีความเชื่ออยางแนวแนวา “โภชนาการสรางคน คนสรางชาติ” และ
ยังคงใชแนวทางนีเ้ ตือนใจคนทํางานดานโภชนาการเสมอ งานโภชนาการทีด่ ี และ
ยั่งยืนจะตองเร��มตนตั้งแตทารกอยูในครรภมารดา เพราะการเจร�ญเติบโตและ
พัฒนาการ ดานรางกายวัยเด็กและวัยรุน ทั้งนํ้าหนัก สวนสูง ระดับสติปญญา
และอารมณ ลวนมีปจจัยมาจากโภชนาการ สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว
โภชนาการในโรงเร�ยน และสภาพแวดลอมในชุมชน
ป พ.ศ. 2564 สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติกําหนดใหเปนปแหงผักและผลไม
สากล (International Year of Fruits and Vegetables) เพ�่อรณรงค ใหทุก
ประเทศ ทั่วโลกเห็นความสําคัญของผักและผลไม ในระดับนานาชาติ ประเทศไทย
ควรใชโอกาสนี้ประกาศใหความมัน่ คงทางอาหารและโภชนาการและการกินผักและ
ผลไมปลอดภัยและเพ�ยงพอ เปนวาระแหงชาติ เพ�่อการสรางรากฐานของงาน สง
เสร�มสุขภาพของประชาชนในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ�งองคการอนามัยโลก
ใหขอ มูลวา การบร�โภคผักผลไม 400 กรัมตอวัน ชวยลดความเสีย่ งจากการเปน
โรค NCDs ได
ภาครัฐควรใชชวงเวลานี้ขับเคลื่อนนโยบายเพ�่อจัดการระบบอาหารเพ�่อสุขภาวะ
สงเสร�มมาตรการใหเกษตรกรปลูกผักผลไมปลอดภัยหร�ออินทร�ย เชื่อมโยง
ผลผลิ ต ปลอดภั ย หร� อ อิ น ทร� ย  เ ข า สู  ค รั ว โรงเร� ย น โรงพยาบาล หน ว ยงาน
ภาครัฐ-เอกชน ตามกรอบยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของประเทศไทย
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2579 สรางคานิยมในการบร�โภคผักผลไม ควบคูไปกับ
กระบวนการสรางความรู ความเขาใจ ปรับพฤติกรรมการบร�โภคของประชาชน
ใหคนไทยหันมากินผักและผลไมเพ��มข�้นจาก 25.9% ในป พ.ศ. 2561 เปน 50%
ในป พ.ศ. 2564 เพ�่อเปาหมายการมีสุขภาพดีถวนหนาใหเกิดข�้นจร�งและยั่งยืนใน
ประเทศไทย
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โภชนาการที่ดี เร�่มตั้งแตแมตั้ง
ครรภ ควรไดรับการสงเสร�มใหกินเปน
หากแมมความรู
ี
เ ร�อ่ งโภชนาการทารกมี
นํา้ หนักอยูในเกณฑปกติ ไมคลอดกอน
กําหนด หร�อคลอดมาแลวไมขาดสาร
อาหาร หร�อมีภาวะโภชนาการเกิน หาก
เด็กไดกนิ นมแม เขาจะไดรบั สารอาหาร
ครบถวน เติบโตมามีพฒ
ั นาการสมวัย
สุขภาพแข็งแรง ไมเจ็บปวยบอยหร�อ
กลายเปนเด็กมีโรคประจําตัว และมีระดับ
สติปญ
 ญาเฉลียวฉลาด เปนกําลังสําคัญ
ของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
ตอไป

EYEWITNESS

อังกฤษ
ออกแผนส ง เสร� ม การกิ น ผั ก และผลไม ใ นโรงเร� ย นโดยเฉพาะ
(School Fruit and Vegetable Scheme) ซึ่งแผนนี้เปนสวน
หนึ่งของโปรแกรม 5 A DAY ที่มีเปาหมายเพ�่อกระตุนการกินผัก
และผลไมในเด็กใหเพ��มข�้น โดยโรงเร�ยนจะจัดหาผักและผลไม ให
เด็กกลุม อายุ 4-6 ป ไดรับประทานฟร�ทุกวัน ซึ่งโปรแกรม 5 A
DAY ไดรับการรณรงคเปนนโยบายของประเทศอยางตอเนือ่ งมา
จนถึงปจจ�บัน

สหภาพยุโรป
ออกแผน The School Fruit, Vegetables And Milk Scheme สง
เสร� ม การกิ น ผั ก และผลไม ใ นโรงเร� ย นควบคู  ไ ปกั บ การดื่ ม นม
ประกาศใหประเทศสมาชิกนําไปใชโดยทัว่ กันตัง้ แตเดือนสิงหาคมป
พ.ศ.2560 โดยเนนใหเกิดการสนับสนุนการกินผักและผลไมและ
นมของเด็กในระดับโรงเร�ยน และพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอม
ใหเอื้อตอการเขาถึงผักและผลไมและนมของเด็กมากยิ�งข�้น

• ภาพยนตร Little Forest: ภาพยนตรมีทั้งหมด 2 ภาคคือ
Summer/Autumn และ Winter/Spring ผาน 4 ฤดูกาลของ
ประเทศญีป่ นุ ตัง้ แตฤดูรอ น ใบไมรว ง ฤดูหนาว และฤดูใบไมผลิ
เลาเร�่องเกษตรกรที่หมูบานโคโมร� จังหวัดอิวาเตะ ผานเมนู
อาหารโฮมเมดทีป่ รุงจากว�ถชี วี ต� ทีเ่ ร�ยบงาย การทําสวนพ�ชผัก
ประจําฤดูกาล
https://youtu.be/_dMjsSeIgeA
• The Ingredients: มื้อพ�(ษ)เศษ หนังสั้นดัดแปลงจากบท
ประพันธของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช กระตุน เตือนสติทกุ คน
ใหลดการบร�โภคโซเดียมลง
https://youtu.be/A5Jyo3K1sA4

• โฆษณา Bok Choy กวางตุง สรางความตระหนักรู ใหกับ
คนไทยกินผักใหเพ�ยงพอและปลอดภัย ผานการสื่อสาร
รณรงค ในสังคม ผลงานโฆษณา Bok Choy กวางตุง ควา
รางวัลใหญ ระดับ Silver จากงาน Cannes Lions International
Festival 2021 เมืองคานส ปลุกกระแสกินผักตามฤดูกาล
ลดปนเปอนสารเคมี
https://www.youtube.com/watch?v=lP4bnsiK9gk
• หนังสัน้ 400 : หนังสัน้ ชวนฮาทีก่ ระตุกสํานึกใหมนุษยออฟฟ�ศ
ดูแลโภชนาการตัวเอง และเชิญชวนใหคนไทยกินผักและผลไม
youtu.be/U8uYxqhwg8Q
• VDO กินผัก 400 กรัม ทํายากจร�งหร�อ https://www.you
tube.com/watch?v=vMzBqeramuc&t=16s

CHANGEMAKERS

ออสเตรเลีย
รัฐว�คตอเร�ยจัดทํายุทธศาสตร VicHealth Healthy Eating
Strategy 2017–2019 มีเปาหมายสําคัญคือเพ��มการกินผักและ
ผลไมของคนในรัฐ โดยอิงตามคูมือคําแนะนําการบร�โภคอาหาร
ของประเทศออสเตรเลีย (Eat for Health – Australian Dietary
Guidelines 2013) และยังออกนโยบาย Victorian School
Canteens and Other School Food Services Policy ใหคํา
แนะนําโรงเร�ยนในการใหบร�การอาหารที่มีคุณคาทางสารอาหาร
เด็กสามารถไดรับสารอาหารจากผักและผลไม ในปร�มาณที่เหมาะ
สมและรัฐตัง้ เปาวาจะตองใหทุนสนับสนุนการทําว�จยั ทีช่ ว ยสงเสร�ม
การกินผักและผลไมของคนในรัฐใหมากยิ�งข�้น โดยมุงเปาไปที่เปน
ซูเปอรมารเก็ต และรานขายสงตาง ๆ

ภาพยนตร และโฆษณาที่นาสนใจ
เกี่ยวกับการอาหาร การบร�โภค
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ในการเดินหนางานคุมค

POSTSCRIPT
ขอความจาก ดร.สงาถึงคนทํางาน NCDs รุนตอไป
ชวงสิบกวาปที่ผานมาเห็นไดชัดวา คนไทยคนเร��มตระหนักรูวาอวนลงพ�ง เบาหวาน และโรคในกลุม NCDs อื่น ๆ ลวนเปนหายนะแหงชีว�ต
เร��มตระหนักถึง ความอันตราย ภัยตอสุขภาพ แตปญหาใหญของคนไทยคือยังไมสามารถลุกข�้น ปฏิวัติการกิน การออกกําลังกายของ
ตัวเองจนนําไปสูการเปลี่ยนแปลงได
การสงเสร�มและสนับสนุนใหกลุมคนวัยทํางานในสังคมเมือง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานโภชนาการ ภาครัฐและบร�ษัทเอกชนจะตองรวมมือกัน
อยาง เขมแข็ง การออกมาตรการทางกฎหมายเพ�่อควบคุมความหวาน ความเค็ม และความมันก็สวนหนึ่ง ขณะเดียวกันตองสนับสนุนใหคนมี
ทางเลือกในการ เขาถึงอาหารปลอดภัยไดมากข�้น
อาจารยสงาแนะนําใหสรางโมเดล อาสาสมัครสาธารณสุข หร�อ อสม.เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงดานโรค NCDs ระดับชุมชนทองถิ�น กอนหนานี้
อสม. มีหนาที่เพ�ยงคัดกรองผูปวยและสงจํานวนตัวเลขสูสวนกลางเทานั้น หากเปลีย่ นแปลงบทบาทของ อสม. ใหมอี งคความรูค วามเขาใจในการปองกัน
โรค NCDs มากข�้น จะเปนการทํางานสวน “ซอม” และ “สราง” ทําใหจํานวน ผูปวยไมเพ��มจํานวนกวาที่เปนอยูได

อาจารยสงา ฝากคาถาปองกันตัวเอง
การดูแลสุขภาพที่ดี ซึ่ง
3อ.
2ส.
1พ.

ไมใหเขาสูโหมดของกลุมโรคไมติดตอเร�้อรัง เพ�ยงแคจําสูตรดูแลสุขภาพดวยหลัก 3อ. 2ส. 1พ. เพ�่อ
หมายถึง กินอาหารที่ดีในปร�มาณที่พอเหมาะ หมั่นออกกําลังกาย และอารมณดีอยูเสมอ
หมายถึง ไมสูบบุหร�่และไมดื่มสุรา
หมายถึง การพักผอนใหเพ�ยงพอ

เกณฑการกินผักและผลไมขององคการอนามัยโลก (WHO) แนะนำใหผู ใหญอายุ 15 ปข�้นไป กินผักและผลไม
อยางนอยวันละ 400 กรัมข�้นไป และเด็กกินผักและผลไมอยางนอยวันละ 250 กรัม ข�้นไป

การบร�โภคผักผลไม
ของคนไทย

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

อายุ
6 - 14
15+
6 - 14
15+

ปร� ม าณ (กรั ม /วั น )

คิดเปนรอยละ (%)

187.53
336.94
203.69
392.21

25.8
34.5
27.5
38.7

ที่มา: สํารวจพฤติกรรมการกินผักและผลไมของคนไทยในป พ.ศ. 2561-2562 สถาบันว�จัยประชากรและสังคม มหาว�ทยาลัยมหิดล
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ผัก-ผลไม กินเทาไหรถึงเร�ยกวาเพ�ยงพอ
ควรกินผัก-ผลไมอยางนอย 400 กรัมตอวัน

ควรกินผักสุกประมาณ 6 ทัพพ�ตอวัน และผลไมวันละ 2-3 สวนตอวัน

เทากับ

เทากับ

เทากับ

เทากับ

เทากับ

80

80

80

80

80

กรัม

กรัม

กรัม

กรัม

กรัม

ผลไมรสหวานนอย

ผักปรุงสุก ทั้งผักใบ ผักหัว ถั่ว และธัญพ�ช

การเลือกชนิดของผักก็สําคัญ

V1

V2

V3

V4

ผักใยอาหาร
นอย

ผักใยอาหาร
ปานกลาง

ผักใยอาหาร
สูง

ผักใยอาหาร
สูงมาก

อาทิ ตำลึง คะนา
แตงกวา บวบ

อาทิ มะเข�อเปราะ
กุยชาย มะระ

อาทิ แครอท
ผักกูด ดอกแค

อาทิ มะเข�อพวง
ผักสะเดา ถั่ว และธัญพ�ช

CHANGEMAKERS

ผักผลไมแตละชนิดจะใหสารอาหารมากนอยแตกตางกันไป
ควรกินใหหลากหลาย และไดรับปร�มาณเพ�ยงพอ

ที่มา: สสส. (พ.ศ. 2564)
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รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิร�
SNAP SHOT

ACHIEVEMENTS

ตําแหนง

รางวัลความสําเร็จที่ภาคภูมิใจ

REASONS

ประวัติการทํางานสรางเสร�มสุขภาพ
พ.ศ. 2563-2565 นายกสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2555
กอตัง้ เคร�อขายลดบร�โภคเค็มและเปนประธานเคร�อขาย
พ.ศ. 2553
ประธานอนุกรรมการปองกันโรคไตเร�้อรัง
สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย

ผูป ว ยโรค NCDs โดยเฉพาะโรคหัวใจ โรคไต โรคเบาหวาน มีแนวโนม
มากข�้นในประเทศไทย การที่ประชาชนเจ็บปวย พ�การ เสียชีว�ตดวย
โรค NCDs เพ��มภาระคาใชจายดานสุขภาพและการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจตามมาอยางมาก
ในฐานะอายุรแพทยดูแลคนไขโรคไตมามากกวา 25 ป นพ.สุรศักดิ์
ใหความเห็นวา การรักษาดวยการลางไต ฟอกเลือด ปลูกถายไต
เปนเพ�ยงการรักษาที่ปลายเหตุ ทําไดแค “ยืดและยื้อ” เวลาออกไป
สาเหตุของโรคที่แทจร�งเกิดจากพฤติกรรมการกินเค็ม ทําใหความ
ดันโลหิตสูง ไตเสื่อม ไตวาย แนนอนการปองกันยอมดีกวาการ
รักษา คนไมเปนโรค ไมทกุ ขทรมาน การลงทุนกับปองกันโรค คุม คา
มากกวาใชเง�นรักษา ดังนั้นการลดการบร�โภคเกลือเปน นโยบายที่
คุมคาในการปองกันโรคเหลานี้
เมื่อเห็นปญหา นพ.สุรศักดิ์จ�งตองการทํางานว�ชาการเพ�่อชวย
สนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายลดการบร�โภคเกลือ โซเดียม ทั้งใน
ประชาชนและผูผลิตอาหาร มีการสื่อสารถึงประชาชน นักการเมือง
คนกําหนดนโยบาย คนทํางานอาหาร ทัง้ ครัวเร�อน และอุตสาหกรรม
ในการบร�โภคเค็มนอย
“แทนที่จะใชการรักษาทางคลินิกไดวันละ 30 คน แตถารณรงคลด
การบร�โภคเกลือ ลดกินเค็ม ชวยลดความดันโลหิตไดถงึ 10 ลานคน
อันนี้ยอมเห็นผลไดดีกวา คุมคากวา” นพ.สุรศักดิ์กลาว

พ.ศ. 2563 เคร�อขายลดบร�โภคเค็มรับรางวัลพระราชทาน
เทพทอง ในฐานะ “องคกรดีเดน”
พ.ศ. 2564 รับรางวัล Mahidol Public Policy Advocacy Awards

ความภูมิใจที่สําคัญ คือ
เห็นการเปลีย่ นแปลงของประชาชน
มีความตืน่ ตัว บร�โภคอาหารรสชาติ
เค็มลดลง ตลอดทั้งความรวมมือ
จากภาคอุตสาหกรรม อาหารที่
ตองการปรับสูตรอาหาร ทางเลือก
เพ�อ่ สุขภาพสําหรับผูบ ร�โภคมากข�น้
เพ�่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

CHANGEMAKERS

นายกสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย และ
ประธานเคร�อขายลดบร�โภคเค็ม
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MAKING IMPACT
ลดบร�โภคเค็ม จ�ดเร��มลดโรค NCDs
ตลอดระยะเวลาของการรณรงคลดการกินเค็ม ชวยขับเคลือ่ นงานว�ชาการ แนวทาง
นโยบายและนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบร�โภคไดดังตอไปนี้
• ผลักดันนโยบายลดเกลือและโซเดียมผานเวทีสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มีการ เสนอ
ผานมติและไดรับรอง และออกเปนยุทธศาสตรลดการบร�โภคเกลือแหงชาติ
ในป พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตร�ทําการรับรองมติดังกลาว ในปตอมา นํามาสู
การออกยุทธศาสตรและมาตรการยอยในการทํางานจนถึงปจจ�บัน
• ประชาชนมีความเขาใจและตระหนักรูเ ร�อ่ งการลดเค็ม ลดโรค ลดความดันโลหิต
การศึกษาแนวโนมการบร�โภคโซเดียมในประชากร ป พ.ศ. 2563 เทียบกับ 10 ป
กอนมีแนวโนมลดลง จากวันละ 4.3 กรัม เปน 3.6 กรัม อยางไรก็ตาม สถิตนิ ี้
ยังไมนา พอใจ เพราะการรับประทานรสเค็มยังมีอยูม าก องคการอนามัยโลก
แนะนําวา หากลดปร�มาณโซเดียม บร�โภคลงเหลือการบร�โภคแค 3.2 หร�อ 3.1
กรัม/วัน หร�อนอยกวา จะชวยลดโรค ลดอัตราการเสียชีว�ตได นพ. สุรศักดิ์
คาดการณวา อีก 5 ป จะทําไดตามเปาหมายหากการทํางานตามนโยบายเปน
ไปอยางราบร�น่
• เร��มมีการปรับสูตรอาหารในภาคอุตสาหกรรม ปจจ�บันมีผลิตภัณฑอาหาร
ที่ไดตราสัญลักษณ “กลุมอาหารทางเลือกสุขภาพ” มากข�้น ปร�มาณเกลือ
ลดลง เค็มนอยลง แตยังคงรสชาติที่ดี มีการวัดระดับความเค็ม โดยการใช
เคร�อ่ งเค็มมิเตอรหร�อซอลมิเตอรผานการเหนีย่ วนําไฟฟาปรับมาเปนปร�มาณ
เกลือในอาหาร เพ�ม� ภาคีเคร�อขายภาคประชาชน จ�งใจ แจกโลประกาศเกียรติคณ
ุ
รางวัลใหกบั ผูป ระกอบการทีม่ คี วามตัง้ ใจผลิตอาหารโซเดียมตํา่ เพ�อ่ เปนทางเลือก
• กรมควบคุมโรคใหความสําคัญกับการรณรงค ลดเกลือ ลดเค็ม ในอาหาร
จะเร��มดําเนินการในโรงพยาบาลทั่วประเทศ และสรางเคร�อขายสงเสร�มชุมชน
ลดเค็มในภาคเหนือและภาคอีสานภายในป พ.ศ. 2565
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การลดกินเค็มตั้งแตวันนี้
ไมไดหมายความวา จํานวนผูป ว ย
จะลดลงทันที เพราะกวาจะพบวา
ตนเองปวยเปนโรคหัวใจอาจตอง
ใช เ วลาถึ ง 10 ป โรคไต โรค
ความดันโลหิตก็เชนกัน อาจใช
เวลานาน 10 -15 ป ยิ�งคนอายุ
มากข�้น โอกาสเกิดโรค NCDs
ก็มมี าก ตองปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ลดกินเค็มตั้งแต วันนี้ คาดวาเรา
จะเห็นผลของการลดบร�โภคเค็ม
อยางเปนรูปธรรมในอีก 5-10 ป
ขางหนา

กําหนดเพดานความเค็ม
การศึกษาโดยองคการอนามัยโลกชีช้ ดั วา การปองกันโรค NCDs
จากการลดบร�โภคอาหารรสเค็มนัน้ มีประสิทธิภาพมากพอ ๆ กับ
การลดบุหร�่ และคุม คากับการลงทุนแนนอน ในทางปฏิบตั ิ หากลด
ปร�มาณความเค็มในอาหารทีร่ บั ประทาน ลิน� และตอมรับรสจะเกิด
การปรับตัว ผูบ ร�โภคจะไมกลับไปกินเค็มเหมือนเดิม จ�งสงเสร�มและ
สนับสนุนใหภาคอุตสาหกรรมอาหารลดปร�มาณเกลือ ทําให
อาหารมีรสชาติออนลง ลดความเค็มในทุกบร�ษัท สงผลดีตอผู
บร�โภคในเร�่องสุขภาพ และเปนประโยชนกับประเทศชาติ เพราะ
สามารถลดตนทุน ลดภาระคาใชจายในการรักษาโรค เพราะผู
ปวย NCDs รายใหมลดลง
ในฐานะประธานเคร�อขายลดความเค็ม นพ.สุรศักดิ์มองวา การ
“กําหนดเพดานความเค็ม” คือหนึ่งในเคร�่องมือสําคัญที่จะชวย
ขับเคลือ่ นใหภาคอุตสาหกรรมเดินหนาเร�อ่ งลดปร�มาณเกลือและ
ความเค็มของผลิตภัณฑอาหาร ยกตัวอยางเชน บะหมี่กึ่งสําเร็จ
1 ซอง ไมควรมีโซเดียมเกิน 1,200 มิลลิกรัม แตบางยีห่ อ มีปร�มาณ
โซเดียม 1,500 มิลลิกรัม และ บางยี่หอสูงถึง 2,500 – 3,000
มิลลิกรัม ซึ่งเกินความตองการในการบร�โภคแตละวัน เมื่อยังไมมี
เจาภาพกําหนดเพดานความเค็ม จ�งเกิดความไมเปนธรรมในแง
ธุรกิจเพราะวา ผูบร�โภคมักนิยมผลิตภัณฑบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่มี
รสชาติและความเค็มกวา เร�ยกไดวา ติดหร�อชินกับความเค็มของ
ผลิตภัณฑนั้น ๆ นั่นเอง
หากยังไมมีกฎกติกาก็ตอง “เก็บภาษีความเค็ม” ใหเหมือนกับ
ภาษีนาํ้ ตาล ถาไมอยากเสียภาษีกล็ ดเกลือใหตาํ่ กวาเพดาน ซึง่ ก็จะ
ยุตธิ รรมกับทุกบร�ษทั ผูป ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมอาหาร
ภาษีทเี่ ก็บก็นาํ มาใชเปนคารักษาพยาบาล ขณะนี้ เคร�อขายฯ ทํางาน
กั บทุ กฝ า ยที่ เกี่ ย วข อ ง และกํ า ลั งหาร� อ กั บกรมสรรพสามิ ต
กระทรวงการคลั ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข และภาคอุตสาหกรรม เพ�่อผลักดันใหนํา
แนวทางนี้ไปสูนโยบายของประเทศ ในป พ.ศ. 2565
“มาตรการราคาใชภาษีกํากับปร�มาณเกลือและความเค็มจะได
ผล เกิดความเปนธรรมคนทีย่ งั ทําอาหารเสีย่ งตอสุขภาพตองเสีย
ภาษีประชาชนก็มที างเลือกอาหารลดเค็มทัง้ สุขภาพดีและราคาถูก
ดวย”

CHANGEMAKERS

นพ.สุรศักดิ์ กลาววา สมาชิกเคร�อขายขององคกรทํางานรณรงค
เชิงรุกเพ�อ่ ใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมในการสรางกระแสการลดการ
บร�โภคอาหารรสเค็ม ลดปร�มาณเกลือที่ใช ในอาหารทองถิ�น
ผลิตภัณฑโอท็อป เพ�่อสรางการเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรม
ยกตัวอยาง เชน ว�ถกี ารทําปลาราลดเกลือในจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ใชสูตร เกลือ 70% และ ลดโพแทสเซียมลงไป 30% ในการหมัก
ปลารา แทนสูตรดัง้ เดิมทีใ่ ชเกลือลวน ผลทีอ่ อกมาภายหลังจากผาน
กระบวนการหมัก 9 เดือนคือ รสชาติของปลาราใกลเคียงรสชาติ
ดั้งเดิม เปนที่ยอมรับของผูบร�โภค และเปนนวัตกรรมสําคัญที่
สถาบันโภชนาการ มหาว�ทยาลัยมหิดล และสํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 10 กําลังผลักดันใหเปนผลิตภัณฑโอท็อปประจํา
จังหวัด
นอกจากนี้ โครงการ เร�่อง การศึกษาปร�มาณโซเดียม และโซเดียม
คลอไรด ในอาหารบาทว�ถี (Street Foods) ที่จําหนายในเขต
กรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2560 สวนใหญมโี ซเดียมเกินกวา
1,500 มิลลิกรัม/ถุง หร�อกลองทีจ่ าํ หนาย ซึง่ อยูใ นระดับทีเ่ สีย่ งตอ
สุขภาพ โดยองคการอนามัยโลกแนะนําใหบร�โภคโซเดียมไมเกิน
วันละ 2,000 มิลลิกรัม หร�อมือ้ หลักมือ้ ละ 600 มิลลิกรัม และมือ้ วาง
100 มิลลิกรัม

TAKING ACTION

INSIGHT

งานรณรงคลดเค็มระดับชุมชน
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการกินเค็มในพ�น้ ทีต่ า งจังหวัดเปนงาน
ทาทาย เพราะคนสวนใหญเคยชินกับว�ถีการกินอาหารแบบเดิม
ตองใชเวลาสรางความรูความเขาใจ เพ�่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะกับผูสูงอายุในพ�้นที่หางไกล
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EYEWITNESS
กรณีศึกษาในประเทศและตางชาติเร�่องเก็บภาษีความเค็ม
ฮังการ�
ใชภาษีควบคุมปร�มาณเกลือในอาหารอุตสากรรม ผลคือ ผูบร�โภค
30-50% เปลี่ยนยี่หอผลิตภัณฑที่บร�โภค เพราะใหเหตุผลวา ราคา
แพงข�้น 80% สวนอีก 20% หวงใยสุขภาพ
อังกฤษ
เพ�่อใหเปนไปตามแผนลดความเค็ม 10 ป มีการใหความรูประชาชน
ขอความรวมมือภาคอุตสาหกรรมลดปร�มาณเกลือในอาหารสําเร็จรูป
เนื่องจากคนสวนใหญนิยมกินของในซุปเปอรมารเก็ต มีการรณรงค
ตามภัตตาคารใหปรับสูตรอาหารลดการเติมเกลือ ผลการสํารวจ
พบวาสามารถลดการบร�โภคเกลือไดประมาณ 15% มีอตั ราการตาย
ดวยโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลง 30% จํานวนนูปวยและผูเสียชีว�ต
จากอัมพาต หัวใจวายนอยลง เห็นไดชดั เจนวา แผนลดการบร�โภคเกลือมี
ประชาชนหลายลานคนไดประโยชน ลดคาใชจายจากการฟอกเลือด
การรักษาพยาบาลหร�อนอนหองไอซียู
สหรัฐอเมร�กา
มีการศึกษาพบวา ทุก ๆ 1 ดอลลารทจี่ า ยไปกับการรณรงคลด บร�โภค
เกลือจะไดเง�นกลับมา 7-10 ดอลลาร
โปรตุเกส
รัฐบาลรางแผนภาษีในป พ.ศ. 2561 เพ�อ่ นําภาษีที่ได ไปใช ในการสงเสร�ม
สุขภาพและปองกันโรค เสนอเก็บภาษีอาหารสําเร็จรูปในผลิตภัณฑ
ที่มีเกลือสูง เชน บิสกิต เวเฟอร ซีเร�ยล เปนตน หากมีเกลือมากกวา
1% หร�อโซเดียม 400 มิลลิกรัม/100กรัม ใหเก็บภาษี 0.8 ยูโร/กิโลกรัม
หากเกลือนอยกวา 1% หร�อโซเดียม นอยกวา 400 มิลลิกรัม/100กรัม
ไมเสียภาษี โดยมีระยะเวลา 3 ป ใหผูประกอบการเตร�ยมความพรอม
และปรับตัว หากไมสามารถลดไดก็จะเสียภาษีเพ��มข�้น ผูบร�โภคก็จะไม
ไดรับผลกระทบจากมาตรการทางภาษีในทันที

POSTSCRIPT
ขอความจาก นพ.สุรศักดิ์ ถึงคนทํางาน NCDs รุน
ตอไป
นพ.สุรศักดิย์ าํ้ วา มาตรการปองกันโรค NCDs ทีไ่ ดผล
คือ การลดการบร�โภคเกลือ เปนการที่ขับเคลื่อน
ทุก ภาคสวนของสังคม ประชาชนไดผลโดยตรงตลอด
หวงโซ อาหาร ทั้งผูบร�โภค รานอาหาร พอคาแมคา
รายยอย ภาคอุตสาหกรรมอาหาร ไปจนถึงผูกําหนด
นโยบาย หากทุกภาคสวนยอมรับและชวยกันลงมือ
ปฏิบัติ ทัง้ ภาคอุตสาหกรรมชวยลดปร�มาณเกลือและ
โซเดียมในผลิตภัณฑอาหารภาคประชาชนดูแลสุขภาพตัว
เองดวยการลดบร�โภคอาหารเค็มจัด โดยเฉพาะเด็ก
เพราะเด็กทีก่ นิ เค็มในวันนี้ คือผูใหญทกี่ นิ เค็มในวันหนา
หากกินขนมกรุบกรอบในวันนี้ วันหนาคุณก็กนิ เหมือนเดิม
และกินเพ��มความเค็มข�้นเร�่อย ๆ
ภาครัฐจําเปนตองใหความสําคัญผลักดันนโยบาย
ลดเกลือใหเปนวาระแหงชาติ สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
ใหความรูประชาชน ชุมชน ผูผลิต ภัตตาคาร รานคา
ตองทําทุกภาคสวนแบบคอยเปนคอยไปเพราะวาจะหักดิบ
ทันทีไมได ตองใชเวลา คอย ๆ รักษาสุขภาพของคน
ทั้งประเทศ

การปองกันสําคัญมาก ฝากถึงผูก าํ หนดนโยบาย ขอใหจร�งจัง ผลักดันนโยบายนี้ เพ�อ่ คนไทย
ในอีก 10 ป ขางหนาสุขภาพดีข�้น หางไกลจากโรค NCDs
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ปร�มาณโซเดียมในอาหารร�มทาง
ประเภทอาหาร
แกง/ตม
ผัด
ทอด
เคร�่องจ��ม

ปร�มาณโซเดียม (มิลลิกรัม)
1,154 - 4,472
740 - 2,781
1,125 - 2,107
1,246 - 2,529

ปร�มาณโซเดียมคลอไรด (กรัม)
3.2 - 10.7
1.6 - 7.1
2.6 - 5.7
2.4 - 5.9

CHANGEMAKERS

หมายเหตุ : การคํานวณปร�มาณโซเดียม
เกลือแกงหนัก 1 กรัม จะมีโซเดียม 0.4 กรัม โดยมีสูตรคํานวณหาโซเดียมในเกลือแกงที่จะใสลงในอาหารดังนี้
นํ้าหนักของโซเดียม = นํ้าหนักของเกลือแกง (กรัม) X 0.4

หมายเหตุ: องคการอนามัยโลกแนะนําใหบร�โภคโซเดียมไมเกินวันละ 2,000 มิลลิกรัม หร�อมื้อหลักมื้อละ 600 มิลลิกรัม และมื้อวาง 100 มิลลิกรัม
แหลงขอมูล: การศึกษาปร�มาณโซเดียมและโซเดียมคลอไรด ในอาหารบาทว�ถี (Street Foods ) ที่จําหนายในเขตกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2560
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นพ.สมาน ฟ�ตระกูล
ตําแหนง

ผูอํานวยการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7
ขอนแกน

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

เสนทางการทํางาน
พ.ศ. 2538 นายแพทย 4 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุร�
พ.ศ. 2540 ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุร�
พ.ศ. 2541 ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานเหลื่อม
จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2551 ผูอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการควบคุม
เคร�่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ กรมควบคุมโรค
พ.ศ. 2560 ผูอํานวยการ สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค
พ.ศ. 2561 ผูอํานวยการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5
ราชบุร� กรมควบคุมโรค
พ.ศ. 2564 ผูอํานวยการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7
ขอนแกน กรมควบคุมโรค

รางวัลแหงความภาคภูมิใจ
พ.ศ. 2553 รางวัลบุคคลตนแบบในการจัดการปญหาสุรา
จากสํานักนายกรัฐมนตร�
พ.ศ. 2555 โลประกาศเกียรติคุณ ผูสนับสนุนการสรางสรรค
สังคมไทยปลอดบุหร�่ จาก ฯพณฯ องคมนตร�

REASONS
จ�ดเร��มตนของ นพ.สมาน ฟ�ตระกูล ในการเขามาคลุกคลีทํางาน
ดานเคร�่องดื่มแอลกอฮอลมาจากการชักชวนของ นพ.ณรงค
สหเมธาพัฒน ขณะนั้นดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ทานมองวาไทยมีกฎหมายควบคุมการสูบบุหร�่ แตยงั ไมมกี ฎหมาย
ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล ในชวงป พ.ศ. 2547 - 2549 มีผล
การศึกษาระดับโลกเกี่ยวกับภาระที่เกิดจากโรคภัยไขเจ็บ (Global
Burden of Disease) ชี้ชัดวา เคร�่องดื่มแอลกอฮอล คือ ปจจัย
อันดับหนึง่ ทีท่ าํ ใหผชู ายไทยเจ็บปวย พ�การ และเสียชีวต� โดยเฉพาะ
จากโรคทีเ่ กีย่ วของกับระบบประสาท มะเร็ง โรคไมตดิ ตอเร�อ้ รัง และ
การบาดเจ็บ เชน จากอุบตั เิ หตุเมาแลวขับ ทําใหตนเองไดเขามาทํางาน
เร�่องนี้อยางจร�งจังในเวลาตอมา
จากการศึกษาแนวทางควบคุมการบร�โภคเคร�่องดื่มแอลกอฮอล
จากทัว่ โลกพบวาการควบคุมที่ไดผลมีประสิทธิผลสูงและคุม คากับ
การลงทุนมีดวยกัน 3 มาตรการ คือ
1.มาตราการเร�อ่ งภาษี: ตองทําใหเคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอลมรี าคาแพง
เพ�อ่ ปองกันการเขาถึงของนักดืม่ หนาใหมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
2.มาตราการควบคุมการเขาถึงทางกายภาพ: ครอบคลุมทัง้ บุคคล
วันเวลา และสถานที่ เชนหามไมใหขายเคร�่องดื่มแอลกอฮอล ใหกับ
เด็กอายุตํ่ากวา 20 ป หร�อหามจําหนายเคร�่องดื่มแอลกอฮอล
หลังเที่ยงคืน เปนตน
3.มาตราการลดการเขาถึงผานการโฆษณาและการตลาด: เปน
มาตรการที่อุตสาหกรรมนิยมใชเพ�่อสรางการจดจําและชักจ�งให
นักดื่มหนาใหมสนใจซื้อเคร�่องดื่มแอลกอฮอล
ในอดีตคนไทยนิยมดืม่ “เหลาขาว” แตในยุคนีเ้ คร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ยอดนิยมคือ “เบียร” ทั้ง ๆ ที่เบียร ไมใชเคร�่องดื่มแอลกอฮอลที่
คนไทยนิยมดื่มมาแตดั้งเดิม นาจะมีสาเหตุมาจากการโฆษณาและ
การสือ่ สารการตลาดของบร�ษทั ผูผ ลิตเบียรอยางตอเนือ่ งโดยใชงบ
ประมาณมหาศาล

CHANGEMAKERS

SNAP SHOT

ในชวงป พ.ศ. 2547-2549 เปนชวงทีป่ ระเทศไทยเกิดการเปลีย่ นแปลง
ทางการเมือง และเปนจ�ดเร��มตนการผลักดันราง พ.ร.บ.ควบคุม
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การขายเคร�่องดื่มแอลกอฮอล
จําเปนตองบอกความจร�งทุกดานใหกบั
ผูบ ร� โ ภค ภาครั ฐ และหน ว ยงานที่
เกี่ยวของ ตองใหขอมูลขอเท็จจร�งกับ
ประชาชน ไมเชนนั้นผูบร�โภคก็จะถูก
โฆษณาชักจ�งชวนเชื่อโดยกลุมธุรกิจ
โรค NCDs ทั้งโรคหัวใจ มะเร็ง มีองค
ประกอบ หลากหลาย เกิดจากว�ถีชีว�ต
การรักษาเปนเพ�ยงปลายเหตุ เราจําเปน
ตองบูรณาการเพ�อ่ ปองกันโรค NCDs
อยางยัง่ ยืน และเปนความทาทายของ
การควบคุมเคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอล
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MAKING IMPACT

เคร�่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล นพ.มงคล ณ สงขลา ดํ า รงตํ า แหน ง
รัฐมนตร� วาการกระทรวงสาธารณสุข และเปนผูมีบทบาทสําคัญ
มากในการผลักดันราง พ.ร.บ.ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอลเขา
สภาผูแทนราษฎร และมีผลบังคับใชจนถึงทุกวันนี้

สะพานเชื่อมโยงเคร�อขายงดเหลา
นพ.สมานแบงปนประสบการณตลอดระยะเวลาเกือบสิบปของการ
ดู แ ลงานภายใต สํ า นั ก งานคณะกรรมการควบคุ ม เคร�่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลคอื การสงเสร�มกระบวนการประสานความรวมมือกับ
เคร�อขายทั้งภายในและระหวางประเทศ นพ.สมานยํ้าวา หนึ่งใน
หนาทีห่ ลักตามบทบาทของฝายเลขานุการคณะกรรมการควบคุม
เคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอล คือ สนับสนุนและเชือ่ มโยงกลไกและเคร�อขาย
ตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพ�่อขับเคลื่อน
งานควบคุมเคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอลใหเดินหนาไปอยางมีประสิทธิภาพ
สงเสร�มงานบําบัดรักษาผูติดสุรา
ทําหนาทีเ่ ชือ่ มโยงผูเ ชีย่ วชาญจากกรมสุขภาพจ�ต กรมการแพทย
และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ�อ่ กําหนดมาตรฐานและ
แนวปฏิบัติ เพ�่อการบําบัดรักษาผูติดสุรา
มือปราบนํ้าเมา
ในแวดวงเคร� อ ข า ยของคนทํ า งานลดการบร� โ ภคเคร�่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล ยก ให คุณหมอสมานเปน “มือปราบนํา้ เมา” ข�นพลฝายบู
ทีท่ าํ งานเชิงประจักษทางสังคม ในบทบาทของพนักงาน เจาหนาที่
ตามพ.ร.บ.ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ลงพ�้นที่
ตรวจผับ บาร สถานบร�การ และสถานประกอบการทีข่ ายเคร�อ่ งดืม่
แอลกอฮอล เพ�อ่ ปองกัน ปองปราม และปราบปราม ใหผจู าํ หนาย
เคร�่องดื่มแอลกอฮอลตองดําเนินการตาง ๆ ใหอยูภายในกรอบ
กฎเกณฑกติกาของกฎหมาย ซึง่ เปนภารกิจทีส่ าํ คัญหนึง่ ภายหลัง
พ.ร.บ. ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอลมีผลใชบังคับ
นพ.สมานยอมรับวา งานลงพ�้นที่เพ�่อบังคับใชกฏหมายเปนงาน
จําเปนมาก แตเปนงานที่ไมมใี ครอยากทํา เพราะตองตอสูก บั ธุรกิจ
ที่มีเม็ดเง�นมหาศาล มีสายปานยาวและมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ
กับผู ใหญในบานเมืองสวนหนึ่งที่ใหการสนับสนุน อยางไรก็ตาม
เป น หน า ที่ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการควบคุ ม เคร�่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล ที่จําเปนตองทําบทบาทเปน “หัวหมูทะลวงฟ�น” ใน
การดําเนินคดีกบั ผูม อี ทิ ธิพล ผูม ากบารมี ทีไ่ มปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
แลวทําใหเปนขาวเผยแพรสอื่ สารกับสาธารณะ เพ�อ่ ทําเปนตัวอยาง
ใหเห็นวาไมมผี กู ระทําผิดใดทีอ่ ยูเ หนือกฎหมายได และตองมีกลไก
ทีพ่ รอมจะสนับสนุนปกปองคนทํางานควบคุมเคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ทัง้ ทีส่ งั กัดภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอยางทันทวงที
และมีประสิทธิภาพ

สัดสวนเคร�่องดื่มแอลกอฮอล (ปร�มาณ)

72.2% เบียร
25.9% สุรา

54% เบียร
45% สุรา
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CHANGEMAKERS

สัดสวนเคร�่องดื่มแอลกอฮอล (มูลคา)

ที่มา: ว�จัยกรุงศร� พ.ศ. 2562 - 2564

TAKING ACTION

การศึกษาว�จัยจากหลายประเทศมีขอบงชี้ตรงกันวา ไมมีปร�มาณการดื่ม
แอลกอฮอลที่ปลอดภัย ไมมีใครรูวาแตละคนจะไดรับผลกระทบจากการดื่ม
เคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอลมากหร�อนอยเทาไร บางคนดืม่ เพ�ยงเล็กนอยก็จะไปกระตุน
ใหเกิดเปนมะเร็งไดแลว ผลการศึกษานี้ไดหักลางความเชื่อเดิมที่วาการดื่มไวน
วันละนิดจะชวยใหการทํางานของหัวใจดีขน�้ แตไมได ใหขอ มูลเร�อ่ งโอกาสเจ็บปวย
จากโรคมะเร็งเซลลสมองและอวัยวะอื่น ๆ ของรางกายถูกทําลายและเสื่อม
สมรรถภาพ
สําหรับงานรณรงค ลด ละเลิกเหลา เปาหมายสําคัญคือ การลดจํานวนนักดื่ม
หนาใหม นับเปนเร�อ่ งทีท่ า ทายอยูม าก และจําเปนตองทําควบคูไ ปกับการควบคุม
การโฆษณาเพ�อ่ ลดการเขาถึงผลิตภัณฑเหลาเบียรดว ย มาตรการภาษี ตองทําให
เคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอลราคาแพง จะไดเขาถึงไดยากข�น้ แมวา การบังคับใชกฎหมาย
อาจจะยังมีชองวางบาง เชน รานคาทั่วไปยังพบกรณีขายเคร�่องดื่มแอลกอฮอล
ใหกับเด็ก เมื่อเทียบกับการจําหนายสุราในหางสรรพสินคาและรานสะดวกซื้อ
ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้นพนักงานเจาหนาที่ของรัฐ ตองเขาไปดําเนินคดี
แลวทําใหเปนขาวเปนกระแส เพ�อ่ เปนตัวอยางใหรา นอืน่ เห็นวา ตองไมทาํ ผิดกฎหมาย
การบังคับใชมาตรา 32 ของ พ.ร.บ.ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอลที่วา หามมิให
ผู ใดโฆษณาเคร�่องดื่มแอลกอฮอล หร�อแสดงชื่อ หร�อเคร�่องหมายของเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล อันเปนการอวดอางสรรพคุณหร�อชักจ�งใจผูอื่นดื่ม โดยตรงหร�อ
โดยออม เปนหัวใจสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ เพราะการโฆษณาเปนปจจัยทีช่ ว ย
เพ�ม� ยอดขายใหคนซือ้ เคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอล ไปบร�โภคมากข�น้ ดังนัน้ จะเห็นไดวา
บร�ษัทจ�งพยายามที่จะลมลางมาตรา 32 เนื่องจากมีผลตอยอดขายหร�อกําไร
ของธุรกิจอยางรุนแรง จ�งยิ�งตอกยํ้าวาการที่เราหามการโฆษณานี้ถือวา เรามา
ถูกทางแลว เปนมาตรการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สงผลตอการลดยอดขายโดยตรงหร�อ
จะทําใหประชาชนลดการซื้อเคร�่องดื่มแอลกอฮอล ไปบร�โภคนั่นเอง

ตลาดเคร�่องดื่มแอลกอฮอลไทย
มูลคาการตลาดเคร�่องดื่มแอลกอฮอล
5.7 แสนลานบาท
ปร�มาณการบร�โภคเคร�่องดื่มแอลกอฮอล
7,477 ลานลิตร

POSTSCRIPT

ขอความจาก นพ.สมาน ถึงคนทํางาน NCDs รุนตอไป
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กฎหมายจะไมสามารถบรรลุตามเจตนารมณ ไดหากพนักงานเจาหนาทีภ่ าครัฐไมปฏิบตั หิ นาทีบ่ งั คับใชกฎหมายอยางเขมงวดเพราะเปนเคร�อ่ งมือและ
มาตรการที่จําเปนในการลดการบร�โภคเคร�่องดื่มแอลกอฮอล
ภาคธุรกิจเองก็ควรอยูในกรอบกติกา การทําชีเอสอารที่ดีที่สุดก็คือการเคารพกฎหมาย ถือวาเปนมาตรฐานที่ภาคธุรกิจตองปฏิบัติ ตรงนี้ขอ
ว�งวอน ใหทําธุรกิจอยูในกรอบกติกาที่กฎหมายวางไว ขอยํ้าวาผูประกอบการยังขายได แตขอใหอยูในกรอบเกณฑของกฎหมาย
ภาคประชาชนควรรวมดวยชวยกันเปนหูเปนตา ชวยกันสรางสภาพแวดลอมไมใหมีการขายเหลาใหกับเด็ก หร�อขายเกินเวลา เพราะเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล สงผลกระทบใหกบั ลูกหลานของทานจร�ง ๆ ในแตละวันจะเห็นขาวของคนที่ไดรบั ผลกระทบจากเคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอล ซึง่ คนที่ไมไดดมื่
ก็ ไดรบั ผลกระทบจากเคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอลเชนกัน ไมวา เมาขับรถชนคนอืน่ เสียชีวต� หร�อวาเมาแลวใชความรุนแรงกับคนในครอบครัวเปนตน

เปร�ยบเทียบ
มาตรา 32 พ.ร.บ. ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล

มาตรา 32

VS.

ราง พ.ร.บ.ฉบับใหม *
ราง พ.ร.บ. ฉบับใหม

ห า มผู  ใ ดโฆษณาเคร�่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล แสดงชื่อ หร�อ
เคร�่ อ งหมาย เพ�่ อ อวดอ า ง
สรรพคุณหร�อชักจ�งใจใหดมื่ ทัง้
ทางตรงและทางออม

ห า มผู  ใ ดโฆษณาเคร�่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล ประชาสั ม พั น ธ ใ ด
โดยผูผลิตหร�อผูนําเขาเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล ทําไดเฉพาะการใหขอ มูล
ขาวสาร หามโฆษณา ประชาสัมพันธ

การโฆษณาโดยผูผ ลิตเคร�อ่ งดืม่
แอลกอฮอลทกุ ประเภท สามารถ
ทําไดเฉพาะการใหขอ มูลขาวสาร
โดยไม มี ภ าพของเคร�่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลนั้น เวนแตภาพ
สัญลักษณ เคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอล
หร�อสัญลักษณของบร�ษทั ผูผ ลิต
เทานั้น

หามแสดงชื่อเคร�่องดื่ม

ไมใชบงั คับกับการโฆษณาทีม่ ตี น
กําเนิดนอกราชอาณาจักร

หามโฆษณาแบรนด หร�อนํา
สัญลักษณแบรนดเคร�อ่ งดืม่ มาใช
หามเปนสปอนเซอร หามทํา CSR
หามลงขาวประชาสัมพันธงาน
CSR
CHANGEMAKERS

ฉบับปจจ�บัน

* ราง พ.ร.บ. ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ฉบับแก ไขปรับปรุง โดย สํานักงานคณะกรรมการควบคุม
เคร�่องดื่มแอลกอฮอล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (อยูในระหวางการพ�จารณา)
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คุณสาร� อองสมหวัง
ตําแหนง

เลขาธิการสภาองคกรของผูบร�โภค

เสนทางทํางานคุมครองผูบร�โภค
พ.ศ. 2539
รวมกอตั้งมูลนิธิเพ�่อผูบร�โภค
พ.ศ. 2535-2538 นํารองโครงการ นิตยสารฉลาดซื้อ
ศูนยพท� กั ษสทิ ธิผบู ร�โภค และการจัดเวทีเพ�อ่ ผูบ ร�โภค
พ.ศ. 2532
เร��มตนทํางานคุมครองผูบร�โภคดานสุขภาพกับ
คณะกรรมการ ประสานงานองคกรเอกชนเพ�่อ
การสาธารณสุขมูลฐาน (ศปอส.)

REASONS
รองทุกขหนึ่งครั้งดีกวาบนพันครั้ง
หากจะใหเหตุผลของความสนใจงานดานคุม ครองผูบ ร�โภค คุณสาร�
อองสมหวัง เลาวา เกิดข�้นจากเร�่องสําคัญและประสบการณ ในชีว�ต
เร��มจากการทํากิจกรรมทางสังคมในสมัยเร�ยน และมีโอกาสทํางาน
กับองคกรพัฒนาเอกชนดานสาธารณสุขทําใหเห็นขอจํากัดของการ
คุมครองผูบร�โภคในประเทศไทย และร�เร��มพัฒนางานคุมครอง
ผูบร�โภคตองการเห็นคนไทยในฐานะผูบ ร�โภคเห็นความสําคัญของ
การปกปองผลประโยชนและรักษาสิทธิของตนเองผานการรองทุกข
“รองทุกขหนึง่ ครัง้ ดีกวาบนพันครัง้ ” เพราะเชือ่ วาการแกปญ
 หาและ
การเปลี่ยนแปลงจะเกิดข�้นไดหากผูบร�โภคออกมารองเร�ยน นําไปสู
การจัดเวทีใหความรู จัดการรณรงคสรางความตระหนักรูและ
ความตื่นตัวในกลุมประชาชนคนรุนใหมเห็นความสําคัญของการ
รักษาสิทธิ เปนเสียงสะทอนสงถึงผูผ ลิตและผูป ระกอบการใหรบั รูถ งึ
ปญหา และใหความสนใจกับขอผิดพลาดมากข�้น
งานคุม ครองผูบ ร�โภคยังรวมถึงการทดสอบผลิตภัณฑตา งๆ เนือ่ งจาก
บางเร�อ่ งผูบ ร�โภคไมสามารถเห็นไดดว ยตาเปลา จําเปนตองใชผลการ
ทดลองจากหองปฏิบตั กิ ารทางว�ทยาศาสตรเปนเคร�อ่ งบงชี้สามารถ
นําความเปลีย่ นแปลงไปสูก ระบวนการผลิตไดทนั ทีสรางแรงกระเพ�อ่ ม
ในสังคม และนําไปสูการปองกันและดูแลสุขภาพของตนเอง โดยงาน

คุมครองผูบร�โภคจะไปสรางการเปลี่ยนแปลง ยกตัวอยางเชน
ผลิตภัณฑขนมปง หากผูบร�โภคไมอยากกินขนมปง ที่มีสารกันบูด
หร�อไขมันทรานส หากรูว า ผลิตภัณฑชนิดใดเปนแบบไหน ก็สามารถ
เลือกรับประทานแบบที่ ไมเปนอันตรายตอรางกายได เปนการ
สนับสนุนใหเกิดสินคาหร�อผลิตภัณฑทมี่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐานสําหรับ
ผูบร�โภคมากข�้น
ไขมันทรานส ในโดนัท
ในป พ.ศ. 2562 มีการทดสอบทางว�ทยาศาสตร เพ�่อเช็ควาโดนัท
ยี่หอใดมีไขมันทรานสเกินคามาตรฐานที่องคการอนามัยโลก
กําหนด คือ ควรพบไขมันทรานสในอาหารไดสงู สุดไมเกิน 0.5 กรัม/
หนวยบร�โภค และใชโคดสีกําหนด หากระดับไขมันทรานสเกิน
มาตรฐานมากจะใชสีแดง ตามดวยสีเหลือง เหลืองออน จนกระทั่ง
ระดับปกติเปนสีเข�ยว การเปดเผยผลการทดสอบครั้งนั้น สงผลตอ
การรับรูของผูบ ร�โภคอยางยิง� เพราะทราบทันทีวา โดนัทยีห่ อ ใดมีไขมัน
ทรานสมากนอยอยางไร สามารถเลือกบร�โภคไดทันที
ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการนําเสนอผลการทดลองตอสาธารณชน
บร�ษทั ผูผ ลิตอีเมลติดตอมายังมูลนิธเิ พ�อ่ ผูบ ร�โภค เพ�อ่ ชีแ้ จงวาจะมี
การยกเลิกการใช ไขมันทรานส
สามวันตอมา บร�ษัทใหญจัดแถลงขาววาจะไมมีการผลิตโดนัทที่ใช
ไขมันทรานสหร�อบร�ษทั ขามชาติทผี่ ลิตโดนัทติดปายในรานคาของ
ตนเองวาไมมไี ขมันทรานส โดยกอนหนานีไ้ มผลิตทัง้ ทีม่ สี ตู รแบบไมมี
ไขมันทรานส6เดือนตอมาสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาออก
กฎหมายควบคุมปร�มาณไขมันทรานส ในผลิตภัณฑอาหารแปรรูป

CHANGEMAKERS

SNAP SHOT
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การผลักดันใหผลิตภัณฑขนมติดฉลาก
แบบสัญญาณไฟจราจรยังทําไมสําเร็จ แตการ
ผลักดันตลอดหลายปที่ผานมา สามารถสราง
ความเปลี่ยนแปลง ตอการตัดสินใจซื้อของผู
บร�โภคได
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INSIGHT

เคร�่องดื่มชานมไขมุก
ในป พ.ศ. 2562 เชนกัน มูลนิธเิ พ�อ่ ผูบ ร�โภคทําการทดสอบปร�มาณ
นํ้าตาลในเคร�่องดื่มชานมไขมุก ทําใหไดขอมูลวาทุกยี่หอที่ขายอยู
ตามทองตลาดมีปร�มาณนํ้าตาลสูงมากถึง 18 ชอนชา เกินกวาที่
รางกายควรจะไดรับในแตละวัน คือไมควรเกิน 4 ชอนชา สําหรับผู
ที่ตองการพลังงาน 1,600 กิโลแคลอร� ไมเกิน 6 ชอนชา สําหรับผูที่
ตองการพลังงาน 2,000 กิโลแคลอร�
เมือ่ นําเสนอผลการทดสอบออกไปสงผลตอพฤติกรรมและการตัดสิน
ใจเลือกซื้อของผูบร�โภคอยางเห็นไดชัด ยี่หอที่มีนํ้าตาลนอยขายดี
ข�น้ ผูป ระกอบการปรับตัวดวยการนําเสนอทางเลือกใหผบู ร�โภคเลือก
ปร�มาณนํา้ ตาลไดดว ยตัวเอง ตัง้ แต 0% 25% 50% และลดขนาด
แกวใหเล็กลงในทางปฏิบตั การลดนํ
ิ
า้ ตาลมีผลตอสุขภาพของประชากร
ในภาพรวมอยางเปนรูปธรรม
ฉลากแบบสัญญาณไฟจราจร
ฉลากแสดงขอมูลโภชนาการทีอ่ ยูต ามบรรจ�ภณ
ั ฑผลิตภัณฑอาหาร
แปรรูปทุกวันนี้ไมเปนมิตรกับผูบร�โภค อานขอมูลยาก เขาใจยาก
ประสบการณในการทํางานเพ�่อผูบร�โภคกับเคร�อขายนักว�ชาการ
ภาครัฐและประชาสังคมทําใหตระหนักวา การใชสีแบบสัญญาณไฟ
จราจรคือ เข�ยว เหลือง แดง เหมาะสมกับบร�บทของประเทศไทยและ
สามารถสรางความเปลี่ยนแปลงได
ยกตัวอยางเชน ผลิตภัณฑขนมกรุบกรอบ หากติดฉลากไฟสีแดง
แทนปร�มาณเกลือและโซเดียม ทําใหเด็กเลือกขนมไดดวยตัวเอง
หร�อพอแมก็จะสอนลูกในการเลือกซื้อขนมไดงาย ผูประกอบการ
อาจปรับสูตรทําใหลดปร�มาณเกลือลงมาที่ระดับไฟเหลือง ในมุม
ของผูผลิตหากลดปร�มาณเกลือ นํ้าตาล ไขมันทรานส อาจเร�ยกได
วาเปนการลดตนทุน ในมุมของผูบร�โภคผลกระทบตอสุขภาพโดย
เฉพาะกับเด็กอนาคตของชาติ ยอมลดลงดวยเชนกัน ไมมากก็นอ ย

เลขาธิการสภาองคกรของผูบร�โภคยอมรับวา หลายเร�่องที่ยังไม
สําเร็จ เชนฉลากไฟจราจร สวนหนึง่ เกิดจากความกังวลของหนวยงาน
ภาครัฐ เพราะยังมีหนาที่ใหการสนับสนุนผูประกอบการ อยางไร
ก็ตาม ในฐานะองคกรคุม ครองผูบ ร�โภคมองวา การเดินหนาคุม ครอง
ผูบร�โภคดวยการออกมาตรการตาง ๆ ไมไดเปนอุปสรรคตอ
เศรษฐกิจ เพ�ยงแตผปู ระกอบการจําเปนตองปรับตัวใหสอดรับกับ
พฤติกรรมของผูบร�โภค ที่มีองคความรูมากข�้น ในความเปนจร�ง
พอแมผปู กครองไมไดมอี ทิ ธิพลตอการซือ้ ขนมของเด็ก แตเปนการ
โฆษณาตางหากที่มีอิทธิพลกับเด็ก ดังนั้นหากเด็ก ๆ มีความรูวา
การซือ้ ขนมกรุบกรอบกินในปร�มาณทีเ่ หมาะสม เชนขนมทีม่ ฉี ลาก
สีแดงสามารถกินไดสปั ดาหละ1ซอง สีเหลืองสามารถกินไดวนั เวนวัน
ขนมทีม่ ฉี ลากสีเข�ยว สามารถกินไดทกุ วัน จะเปนเร�อ่ งดีตอ ผูบ ร�โภค
ในระยะยาว

การควบคุมปองกันโรค NCDs นั้น
เกี่ยวของกับงานคุมครองผูบร�โภคโดยตรง
ซึ่งหากพ�จารณาจากงานของสภา จะอยูใน
สวนงานดานอาหารและผลิตภัณฑสุขภาพ
ทั้งนี้ ตองใหความสําคัญกับโรค NCDs
เพราะเปนโรคที่ปองกันได เราเปนคนทําให
ตัวเราเองเกิดหร�อไมเกิดโรคนัน้ ได โดยเฉพาะ
ผานการบร�โภค อยาคิดวาเร�อ่ งโรคเปนเร�อ่ ง
ของแพทย โรงพยาบาล หร�อผูประกอบ
ว�ชาชีพอยางเดียว แตเปนเร�่องของตัวเรา
ฉะนั้นคิดวา เรามีหนาที่ ในการทําให โรค
เหลานี้ลดลง คือ ภาครัฐตองสนับสนุนให
มี โ ครงสร า งทางนโยบายที่ ดี โครงสร า ง
ทางภาษี ต  อ งเกิ ด ความร ว มมื อ หร� อ การ
กํากับภาคธุรกิจตองมา กลไกของรัฐตอง
ทํางาน

ACHIEVEMENTS
ศิษยเกาดีเดนมหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร ครบรอบ 72 ป
รางวัลนักสิทธิมนุษยชนดีเดนหญิง
รางวัลบุคคลเกียรติยศ มูลนิธิโกมลคีมทอง
รางวัลพยาบาลดีเดนแหงชาติ สาขาบําเพ็ญปประโยชนตอสังคม สภาการพยาบาล
รางวัลศิษยเกาดีเดน ว�ทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
รางวัลอโซกา (ASHOKA Innovator for the Public) สาขาผูประกอบการทางสังคม

พลังผูบร�โภค ลดความเหลื่อมลํ้า สูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
คุณสาร�เชื่อวา งานคุมครองผูบร�โภคจะขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายได เพราะวา
ขณะนี้งานสําคัญที่ประเทศไทย ควรจะทําคือลดความเหลื่อมลํ้า สรางความเปนธรรม
คือทําใหชอ งวางระหวางคนรวยกับคนจนนอยลงเพราะฉะนัน้ ทุกแผนงานโครงการควร
จะทําใหเห็นวา จะตอบคําถามเร�่องลดความเหลื่อมลํ้าอยางไร อันที่สอง เชื่อเลยวาคุณ
ตองเพ��มอํานาจตอรองใหผูบร�โภค เพราะขณะนี้ผูบร�โภคไมมีอํานาจตอรองเลย เพราะ
เรามักคิดวาการคุม ครองผูบ ร�โภคจะสงผลกระทบตอภาคธุรกิจซึง่ ไมเปนจร�งยิง� คุม ครอง
ผูบ ร�โภคมากเทาไหร จะทําใหผบู ร�โภคมีทางเลือกมีอาํ นาจตอรองเพ�ม� ข�น้ สินคาปลอดภัย
และมีคุณภาพมากข�้นในทองตลาด ผูประกอบการสามารถแขงขันกับตางประเทศได
ซึง่ ทุกฝายตองเปลีย่ นมุมมองในสวนนีใ้ หม จะทําใหเกิดวัฒนธรรมการคุม ครองผูบ ร�โภค
ที่เปนบรรทัดฐานของสังคมไทย โดยไมตองเร�ยกรองหร�อแฉ
อาหาร ยา และผลิตภัณฑสุขภาพ
บร�การสาธารณะ

29.70%
22.14%

สินคาและบร�การทั่วไป

20.23%

บร�การสุขภาพและสาธารณะสุข

10.55%

การเง�นการธนาคาร

9.30%

ดานอื่นๆ

3.03%

รางวัลสูงสุดที่คิดวา
ไดจากการทํางานนั้นมีมาก
แตสง�ิ ทีท่ าํ ใหรสู กึ วานาจะเปน
ความสําเร็จ คือ สิ�งที่คนตัว
เล็ก ๆ มีการเปลี่ยนแปลง ใน
การคุมครองผูบร�โภคทําให
รูสึกอิ�มเอิบมาก

CHANGEMAKERS

TAKING ACTION

พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2544

อสังหาร�มทรัพย (ที่อยูอาศัย)

3.03%

สื่อและโทรคมนาคม

2.32%

เร�่องรองเร�ยนของผูบร�โภค
ป พ.ศ. 2563
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POSTSCRIPT

EYEWITNESS
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กรณีศึกษาในประเทศและตางชาติเร�่องการคุมครองผูบร�โภค
มาเลเซีย
ควบคุมการโฆษณา Junk Food ไมอนุญาตใหใช
ตัวการตนู หร�อดาราขวัญใจเด็กมาเปนพร�เซนเตอร
เพราะโฆษณามีอทิ ธิพลโดยตรงตอการบร�โภคของ
เด็ก
อังกฤษ
เร��มทําฉลากผลิตภัณฑอาหารแบบสัญญาณ
ไฟจราจร โดยความสมัครใจของผูประกอบการ
และในปจจ�บันไดบังคับใชมาตรการนี้

ขอความจากคุณสาร� ถึงคนทํางาน NCDs รุนตอไป
ในการเดินหนางานคุม ครองผูบ ร�โภคใหยง่ั ยืนจําเปนตอง
อาศัยคนรุนใหม ความเชี่ยวชาญ และความรวมมือจาก
ทุกภาคสวนในสังคม ยกตัวอยางเชน เร�่องฉลากอาหาร
แบบสั ญ ญาณไฟจราจร กั บ เร�่ อ งนโยบายภาษี บุ ห ร�่
เพ�อ่ สรางความเปลีย่ นแปลงใหเกิดข�น้ จร�ง หนวยงานทีม่ ี
หน า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลมาตรการทางกฏหมาย ควรออก
หลักเกณฑมาดูแลทัง้ การขายสินคาและคุม ครองผูบ ร�โภค
อยางเปนระบบ
หากเรามีระบบทีก่ ลาวมาในตอนตน ภาครัฐและภาคธุรกิจ
มีความกลาหาญทีจ่ ะรวมกันนําความเปลีย่ นแปลงไปสูการ

ปฏิบัติเพ�่อความมั่นคงทางอาหาร อธิปไตยในการผลิต
อาหาร และความหลากหลายทางชีวภาพของ อาหารใน
ประเทศ นับเปนอีกเร�่องที่สําคัญยิ�ง
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ดร.ณรงค เทียมเมฆ
SNAP SHOT
ตําแหนง

ผูทรงคุณวุฒิ แผนกิจกรรมทางกาย สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ (สสส.)

เสนทางการสรางเสร�มสุขภาพ
พ.ศ. 2545 เร��มทํางานกับ สสส.
อายุ 60 ป เร��มว��งระยะมาราธอนครั้งแรกที่จอมบึงมาราธอน
และว��งมาราธอนปละ 1 ครั้ง จนถึงปจจ�บัน
อายุ 35 ป จร�งจังกับการว��งและว��งอยางตอเนื่อง
วัยเด็ก
ออกกําลังกายดวยการเดินวันละ 5-10 กม.
ทุกวัน และเปนนักกีฬาฟ�ตบอล

ดร.ณรงค มีความผูกพันกับการดําเนินชีวต� ดวยการออกกําลังกาย
ในวัยเด็กตองเดินขามภูเขาสามรอยยอดไปเร�ยนหนังสือเปนระยะทาง
ไปกลับ 8 กิโลเมตรทุกวัน เมื่อโตข�้น ยังเปนนักกีฬาฟ�ตบอล นักว��ง
ประธานชุมนุมกีฬา ชักชวนเพ�่อนนักเร�ยนออกกําลังกาย ชีว�ตวัย
ทํางานทีว่ ท� ยาลัยครูหมูบ า นจอมบึงยังคงสอนเด็กๆใหรกั การออก
กําลังกาย และรวมกลุมกับเพ�่อนรวมงานเลนกีฬาอยางตอเนื่อง
ที่ว�ทยาลัยครูหมูบานจอมบึงคือจ�ดเร��มตนที่ ดร.ณรงค อาจารย
สมจ�ต สงาพันธุและกลุมคณาจารยรวมผลักดันใหเกิดงานว��ง
เพ�อ่ สุขภาพและไดเปลีย่ นชือ่ มาเปน “จอมบึงมาราธอน” ในปพ.ศ. 2542
และเพ��มจากระยะมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร มาเปนระยะมาราธอน
42.195 กม.
ในป พ.ศ. 2545 หลังการกอตั้งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสร�มสุขภาพ (สสส.) เพ�ยง 1 ป ศ.นพ.อุดมศิลป ศร�แสงนาม และ
ผูบร�หาร สสส. ไดเชิญให ดร.ณรงค มารวมทํางานสงเสร�มการ
ออกกําลังกายและกีฬาเพ�อ่ สุขภาพ ประสบการณตรงของ ดร.ณรงค
จ�งไดนํามาขยายผลกับงานสงเสร�มกิจกรรมทางกาย (Physical
Activity) ของ สสส. ในปจจ�บัน

CHANGEMAKERS

REASONS

การสงเสร�มสุขภาพจําเปนตองทําให
เกิ ด สุ ข ภาพองค ร วมครอบคลุ ม ทั้ ง เร�่ อ ง
โภชนาการ สุขภาพจิต การปฏิสัมพันธกับ
คนรอบข า งในสั ง คม ต อ งเข า ใจเร�่ อ ง
‘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
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ป พ.ศ. 2553 ดร.ณรงคมโี อกาสรวมเดินทางไปประชุมนานาชาติเร�อ่ ง
Healthy Park Healthy People ที่นครเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย
กับทีมผูบ ร�หารของสสส.การประชุมดังกลาวจ�ดประกายให ดร.ณรงค
นําแนวคิดการทําสวนสาธารณะใหกลับมาชีวต� มาพัฒนาพ�น้ ทีใ่ นชนบท
โดยเฉพาะพ�้นที่ปาธรรมชาติและปรับปรุงสวนสาธารณะดั้งเดิม นํามา
สูการว��งเทรล ‘ครอสคันทร�่’ (Cross-country) ที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุร�
ตอมาเปนรูจักในชื่องานว��ง “เขาประทับชางเทรล” และพัฒนาสูการจัด
งานว��ง “ตะนาวศร�เทรล” ในป พ.ศ. 2558 จนเปนที่รูจักในกลุมนักว��งที่
ชืน่ ชอบธรรมชาติ กาวขามข�ดความสามารถของตัวเอง และงานว�ง� อืน่ ๆ
เชน ยุพราชจอมบึงมาราธอน สรางคนที่มีศักยภาพใหเปลี่ยนเปน
ผูจัดงานว��ง และนักว��งคุณภาพมากมาย กลาวไดวา อ.จอมบึง เปร�ยบ
เสมือนโรงเร�ยนของผูจัดว��งและเหลานักว��งของไทย
การขับเคลื่อนงานดานการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเร�้อรัง
(NCDs)ดวยการออกกําลังกายสงผลใหเกิดการเปลีย่ นแปลงทัง้ เชิง
พฤติกรรมและเชิงนโยบายสรางเสร�มสุขภาพดังตอไปนี้
• การกอตั้งสมาพันธชมรมเดิน-ว��ง เพ�่อสุขภาพไทย ในป พ.ศ.
2545 รวมกลุมนักว��งที่กระจายกันอยูในสวนสาธารณะตาง ๆ
ทัว่ ประเทศเขาดวยกันเพ�อ่ สงเสร�มเร�อ่ งการว�ง� ขับเคลือ่ นเคร�อขาย
ชมรมเดินว��งและกิจกรรมเพ�่อนักว��งทั่วประเทศ
• จัดกิจกรรมการว��งรวมกับสํานักงานเคร�อขายองคกรงดเหลา
(สคล.) ขับเคลือ่ นการออกกฎหมายควบคุมเคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ในป พ.ศ. 2550 โดยชักชวนกลุม นักว�ง� ทัว่ ประเทศ ว�ง� ลารายชือ่
ไดมากถึง 13 ลานชื่อ เพ�่อเสนอตอสภาผูแทนราษฎรในการ
สนับสนุนใหออกพ.ร.บ.ควบคุมเคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอลพ.ศ.2551
จนประสบความสําเร็จ
• จัดกิจกรรม “ว��งสูชีว�ตใหม” ThaiHealth Day Run ครั้งแรก
เมื่อป พ.ศ.2555 โดยไดแรงบันดาลใจจากภาพยนตรเร�่อง
“รัก 7 ป ดี 7 หน” ตอน 42.195 ซึ่ง สสส. มองวาภาพยนตร
เร�่องนี้ จะเปนแรงบันดาลใจ และทําใหประชาชนเห็นคุณคาของ
การว�ง� มากข�น้ และตัง้ เปาหมายเพ�อ่ ตนเองเชน10สัปดาหสูก ารว�ง�
10 กิโลเมตร เชิญ อ.สถาวร จันทรผอ งศร� (ครูดนิ ) อดีตนักว�ง�
มาราธอน ทีมชาติไทย มาทําหลักสูตรและแผนการฝกว�ง� ในชวง
สถานการณ โคว�ด-19 ยังมีการจัดทําคูมือสงเสร�ม กิจกรรม
ว��งใหปลอดภัย ว��งแบบเวนระยะหาง (Social Distancing) จํากัด
จํานวนนักว��ง เปนตน
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• เกิดการรวมพลังกลุมนักว��งเพ�่อทําประโยชน ใหสังคมทั้งใน
และตางประเทศ ในชวงที่ประเทศไทยเผชิญกับภาวะนํ้าทวม
เมื่อ ป พ.ศ. 2554 กลุมนักว��งไดว�งระดมทุนชวยเหลือและ
มอบเง�นบร�จาคใหกับสภากาชาดไทย มูลนิธิชัยพัฒนา
เหตุการณถํ้าหลวง-ข�นนํ้านางนอน ทําให จ.อ.สมาน กุนัน
นักว�ง� และอดีตหนวยซีลเสียชีวต� ระหวางชวยสนับสนุนภารกิจ
ชวยเหลือทีมเยาวชนและผูฝ ก สอนนักฟ�ตบอลทีมหมูปา อะ
คาเดมี จํานวน 13 คน กลุมนักว��งจ�งว��งระดมทุน 2 วัน เพ�่อ
ชวยเหลือครอบครัว เหตุการณแผนดินไหวทีเ่ นปาลภูเขาไฟ
ระเบิดและมหาวาตภัยทีฟ
่ ล� ปิ ปนส กลุม นักว�ง� ไดวง� ระดมทุน
ชวยเหลือและมอบเง�นบร�จาคผานทางสถานทูต

ACHIEVEMENTS
รางวัลแหงความสําเร็จและภาคภูมิใจ
ผลจากการทุม เทแรงกายแรงใจในการขับเคลือ่ นสนับสนุนและสงเสร�ม
การมีกิจกรรมทางกาย เพ�่อปองกันและควบคุมโรค NCDs นํามาสู
ความสําเร็จและความภาคภูมใิ จ ของ ดร.ณรงค เทียมเมฆ ดังตอไปนี้
• เข็มพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร� ในการเปดโครงการ
ลานกีฬาพัฒนโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําร�ในพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งเปนพ�้นที่สุขภาวะในชุมชน
และเสร�มสรางความสัมพันธของคนในชุมชนใหเขมแข็ง
• เข็มพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร�ในงานว�ง� เขาชะโงก
ซุปเปอรฮาลฟมาราธอนณโรงเร�ยนนายรอยพระจ�ลจอมเกลา
จ.นครนายกทีม่ สี ว นรวมชวยจัดการแขงขันมาเปนเวลามากวา
10 ป
• เคร�อ่ งหมายสหัทยานาว�มอบใหแกผทู าํ คุณประโยชนกบั กองทัพ
เร�อ ในกิจกรรม “เดิน-ว��ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพรฯ”
• รางวัลขาราชการพลเร�อนดีเดน ป พ.ศ. 2548
• ปร�ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิสาขาว�
์
ชาพลศึกษามหาว�ทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง ป พ.ศ. 2563

โอกาสและความทาทายตองานควบคุมโรค NCDs ทีเ่ กิดจากการ
ใหความรูและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ในมุมมองของ ดร.ณรงค เร�่องโรคไมติดตอเร�้อรัง หร�อ NCDs
รายลอมอยูร อบตัวครอบคลุมทุกกลุม วัยตัง้ แตเด็กไปจนกระทัง่ วัย
สูงอายุ
“ปญหาสุขภาพที่พบไดบอยในโรงเร�ยนระดับประถมศึกษาคือ
โรคอวน เด็กมีความเสี่ยงตอโรค NCDs อื่น ๆ เมื่อโตข�้น สถิติ
ของคนที่ปวยดวยโรค NCDs ในประเทศไทยปจจ�บันมีอายุนอยลง
เปนความทาทายตองานปองกันและควบคุมโรค ตั้งแตในครรภ
มารดา วัยรุน วัยทํางาน วัยสูงอายุ จวบจนกระทัง่ เชิงตะกอน เฉกเชน
แนวคิดคุณภาพชีว�ตของ “ดร.ปวย อึ๊งภากรณ” คือ
“จากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน” ซึ่งเปน ประโยคที่ยึดถือมา
ตลอดนับตั้งแตทํางานเร��มแรก
การปองกันและควบคุมโรค NCDs เร��มตั้งแตตั้งครรภ เด็กแรกเกิด
ใหกินนมแม ดังประโยคที่วา “นมแมดีที่สุด” การดูแลโภชนาการ
ในวัยอนุบาล และสงเสร�มกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม สงเสร�ม
เร�่องสนามเด็กเลนตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-based
Learning) ใหเกิดข�้นในสนามเด็กเลนทั่วประเทศ สําหรับชั้นเร�ยน
ประถมศึกษาก็จัดใหมีชั่วโมงเลนมากข�้น เกิดกิจกรรม 60 นาที
(Active Play Active School) สําหรับวัยทํางานสงเสร�มเร�่อง
Happy Workplace สงเสร�มการออกกําลังกายและมีโภชนาการ
ที่ดีของชวงชีว�ตการทํางาน จนกระทั่งเปนผูสูงอายุที่มีคุณภาพ
สุขภาพดีมีสติรตู วั มีปญ
 ญารูค ดิ เปนชีวต� ทีเ่ ต็มไปดวยกระบวนการ
เร�ยนรูอยางตอเนื่อง ตั้งแตแรกเร��มจนถึงเชิงตะกอน

แนวทางการทํางานทีจ่ ะชวยขับเคลือ่ นประเทศไปสูเ ปาหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs) ภายใน ป พ.ศ. 2573
มีสุขภาพและ
ความเปนอยูที่ดี แนวทางการทํางานของ ดร.ณรงค ตอบโจทยเปาหมายหลักที่ 3 เร�่องการสรางหลักประกันใหคนมีชีว�ตที่มีสุขภาพดี และสงเสร�ม
สวัสดิภาพสําหรับทุกคนในทุกวัยคือ การทํางานที่ขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะ 4 มิติประกอบดวย กาย จ�ต ปญญาและสังคม

CHANGEMAKERS

TAKING ACTION

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

INSIGHT

“การจะทําใหสุขภาวะที่ดีเกิดความยั่งยืนได เร�่องสุขภาวะทางปญญาสําคัญที่สุดเพราะปญญาจะเปนตัวตัดสินใหเราทําสิ�ง
ตางๆทัง้ กิจกรรมทางกายออกกําลังกายหร�อดูแลสุขภาพในมิตอิ น่ื ๆปญญาจะเปนตัวปลุกใหเราตืน่ ข�น้ มากระทําสิง� นัน้ ๆอยาง
ขยันขันแข็ง หากเรานําเร�่องสุขภาวะทางปญญามาฝกและสอนตั้งแตสถาบันครอบครัว โรงเร�ยน สังคมการทํางาน โดยดูแล
กันอยางเปนระบบองครวม เราก็จะเติบโตอยางมีความรับผิดชอบ เคารพกฎหมายบานเมือง เชน ไมดื่มแลวขับ เปนตน และ
จะมีระเบียบว�นัยไปจนวาระสุดทายของชีว�ตที่มีแตคุณงามความดี สิ�งเหลานี้จะทําใหว�ถีชีว�ตของคนไทยนําประเทศ นําชาติ
และนําโลกไปสูความยั่งยืน”
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EYEWITNESS

จ�ดกําเนิดจอมบึงมาราธอน งานว�่งชาวบานมาตรฐานสากล
กิจกรรมและโครงการเพ�่อสงเสร�มกิจกรรมทางกายมากมายที่ ดร.ณรงคมีสวนผลักดัน นําไปสูแผนยุทธศาสตรชาติสงเสร�มกิจกรรมทางกาย
พ.ศ. 2561-2573 และจากจ�ดเร��มตนจัดงานว��งจอมบึงมาราธอน ในป พ.ศ. 2528 โดยมีนักว��งไมถึง 100 คน จนปจจ�บันกลายเปนกิจกรรมตนแบบ
และตัวอยางของการจัดงานว��งที่เปนมาตรฐานในประเทศไทย จอมบึงมาราธอนถือเปนหนึ่งในงานว��งระดับประเทศที่ไดรับการยอมรับวาดีที่สุด และ
มีนักว��งเขารวมกิจกรรมเพ�่อกาวขามข�ดจํากัดตัวเองกวา 15,000 คน ที่ผานการจับฉลาก (Lotto) เพ�่อเขารวมงานว��ง
พ.ศ. 2528
เร�ม� งานว�ง� จอมบึงมาราธอน ณ มหาว�ทยาลัย
ราชภัฏหมูบ า นจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุร� ที่
ถูกจัดข�้นเปนประจําในชวงสัปดาหที่ 3 ของ
เดือนมกราคมในทุกป โดยจัดว��งเร��มแรกใน
ระยะ 10 กิโลเมตร

พ.ศ. 2545
เกิดการจัดตัง้ ชมรมว�ง� ใหเปนรูปธรรมข�น้ โดย
ใชว�ธีการรวบรวมชมรมว��งตาง ๆ ประมาณ
100 ชมรมทั่วประเทศไทย รวมกันพัฒนา
และกอตั้ง
“สมาพันธชมรม เดินว��งเพ�่อสุขภาพไทย”
ข�้นจากการสนับสนุนของ สสส.

พ.ศ. 2558
จอมบึงมาราธอนไดรบั อนุญาตจัดการแขงขัน
ตามกติก าของสหพั น ธ กร� ฑานานาชาติ
(IAAF) และสหพันธกร�ฑาแหงเอเชีย (AAA)
ภายใตการกํากับดูแลของสมาคมกีฬากร�ฑา
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

พ.ศ. 2563

• เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเร�ยนรูกับ 2 มหาว�ทยาลัยตางชาติ Tsukuba Marathon จาก
University of Tsukuba ประเทศญี่ปุน และ National Taiwan University of Sport
• จัดทําคูมือมาตรฐานการจัดงานว��ง “The Next Normal Of Road Race Manual”
ใหผูจัดงานว��งไดนําสิ�งที่ตองรูและมาตรการที่ตองทําไปใชจัดกิจกรรมว��ง และสามารถ
ประยุกตเขากับการว�ง� ในว�ถใี หม (New Normal) เพ�อ่ เขากับสถานการณการเวนระยะหาง
ในชวงโคว�ด-19 และ คูมือการออกกําลังกายดวยการว��ง “Back to Thailand Running
Boom”
• กิจกรรมทางกายและฟ��นฟ�ระดับการมีกิจกรรมทางกายใหกลับคืนสูระดับปกติ เกิด
กิจกรรม Park Run Thailand ทีน่ าํ รูปแบบการจัดว�ง� มาจาก Park Run UK ประเทศ
อังกฤษ โดยชักชวนกันมาว�ง� ทีส่ วนสาธารณะแถวบานในทุก ๆ วันเสารกบั ระยะทาง 5 กม.
ขณะนีม้ จี าํ นวน 226 พ�น้ ที่ มีนกั ว�ง� ในระบบ 13,559 คน ว�ง� มาแลวทัง้ หมด 2,991ครัง้
และตอยอดกับกิจกรรม Park Run anywhere ทีจ่ ดั ข�น้ ทุกวันพ�ธ เวลา 17.00 น. - 21.00 น.
ในระยะทาง 5 กม. โดยใชระบบจับระยะทางเขามาประยุกตเพ��มเติม เพ�่อสรางโอกาสให
นักว��งเพ��มมากข�้น และพรอมที่จะขยายผลสูทุกพ�้นที่ตอไป

พ.ศ. 2561

เกิดแผนยุทธศาสตรชาติสงเสร�มกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573 มีเปาหมายเพ�่อลด
พฤติกรรมเนือยนิ�ง ครอบคลุมทุกชวงวัยและทุกสถานที่

พ.ศ. 2560
• พลเอกหญิง สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาร�ณสี ริ พ� ชั ร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ เสด็จเปนการสวนพระองค
ทรงรวมการแขงขัน “สสส. จอมบึงมาราธอน 2017 ครั้งที่ 32” ณ มหาว�ทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุร� และทรงพระมหากรุณาธิคุณเสด็จรวมแขงขันอีก
หลายครั้ง
• ตัวแทนจากมหาว�ทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงเดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เร�่องการจัดงานว��ง พรอมทั้งมีตัวแทนประเทศไทยไดรวมว��งระยะมาราธอนในงาน
Tsukuba Marathon ณ มหาว�ทยาลัย Tsukuba จ.อิบารากิ ประเทศญี่ปุน จากการ
ศึกษาดูงานครั้งนี้ไดเกิด “ว�ชามาราธอนศึกษา” ในสาขาพลศึกษา ม.ราชภัฏหมูบาน
จอมบึง และคาดวาจะมีหลักสูตรมาราธอนระยะสั้น เพ�่อฝกอบรมใหแกนักกีฬา ผูสนใจ
ประชาชนทั่วไป รวมถึงผูจัดงานว��งอีกดวย

พ.ศ. 2559

ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดงานประชุมนานาชาติวา ดวยการสงเสร�มกิจกรรมทางกายและสุขภาพ
(International Society for Physical Activity and health: ISPAH) ซึ่งเปนการจัดประชุมครั้ง
แรกในทว�ปเอเชียนํามาสูป ระกาศปฏิญญากรุงเทพวาดวยการมีกจิ กรรมทางกายฉบับแรกของ
โลกทีม่ กี รอบแนวทางปฏิบตั เิ พ�่อกิจกรรมทางกาย สงผลใหรัฐบาล หนวยงานภาครัฐเห็นความ
สําคัญ กระตุนใหเกิดกระแสการมีกิจกรรมทางกาย
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POSTSCRIPT
ขอความจาก ดร.ณรงค ถึงคนทํางาน NCDs รุนตอไป
ถากลาวถึงเร�อ่ งโรค คนทัว่ ไปจะนึกถึงระบบสาธารณสุข ระบบทางการแพทย เมือ่ ปวยก็ตอ งไปโรงพยาบาล สิง� เหลานี้ ทําใหระบบสาธารณสุขประเทศไทย
ตองแบกรับมากเกินไป การเกิดข�น้ ของ สสส. ก็เพ�อ่ ใหสงั คมไดเห็นความสําคัญของการปองกันมากกวาการรักษา เนนการทํางานเชิงรุก “สรางนําซอม”
ตั้งแตครรภมารดา พัฒนารูปแบบการดูแล ใหความรูรณรงคตาง ๆ
หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานที่รับผิดชอบคุณภาพชีว�ตประชาชน ควรดูแลประชาชนใหทั่วถึง ออกแบบระบบใหสอดคลองกับบร�บทของชุมชนให
เขมแข็ง และใหประชาชนมีทพ
ี่ ง�่ ครูอาจารยตอ งมีคณ
ุ ธรรม คอยเปนเบาหลอมสอนใหเด็กมีศลี ธรรม องคกรของรัฐตองมีหลักธรรมาภิบาลสูงในการใช
อํานาจการปกครองที่เปนธรรม การจะทําใหสุขภาพและคุณภาพชีว�ตของประชาชนดีและมีความยั่งยืนไดนั้น ตองอาศัยแรงกระเพ�่อมจากการ
ทํางานของทุกภาคสวนรวมกัน

จํานวนผูออกกําลังกายดวยการว��งในประเทศไทย

2

9

ป พ.ศ. 2559
11.96 ลานคน

5
25

4

5
25
คนไทยกับการออกกําลังกาย
37.9%
เลนกีฬา

21.8%
เดินเพ�่อสุขภาพ
ยืนแกวงแขน

18.2%
ว��ง

11.5%
ปนจักรยาน

ป พ.ศ. 2554
5.5 ลานคน

7.7%
ยืดกลามเนื้อ/โยคะ

4.4%
เตนแอโรบิค/
ระบำพ�้นเมือง
CHANGEMAKERS

65 0

(สถาบันว�จัยประชากรและสังคม ม.มหิดล, พ.ศ. 2559 และเว็บไซตว�งไหนดี)

ป พ.ศ. 2560
>15 ลานคน

6.1%
เคร�่องบร�หารรางกาย/
ฟ�ตเนส
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FORWARD
THINKERS

งานศึกษาว�จัยเชิงนโยบายมีความสําคัญไมนอยไปกวา
การทํางานรณรงค แนวทางการทํางานของบุคลากรการแพทย ใน
ระบบสาธารณสุขคือกรณีศึกษาสําคัญเพ�่อขับเคลื่อน
การพัฒนาปองกัน และควบคุมโรค NCDs อยางเปนระบบและยั่งยืน

ทพญ.ศิ ร � ว รรณ พ� ท ยรั ง สฤษฏ
ตําแหนง

รองผูอํานวยการกองโรคไมติดตอ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เสนทางการทํางานดานการสรางเสร�มสุขภาพ
พ.ศ. 2533- 2539
หัวหนางานทันตสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
พ.ศ. 2540- 2541
ผูประสานงานและบร�หารงานโครงการว�จัย
“การปฏิรูประบบบร�การสาธารณสุข” จังหวัดขอนแกน
พ.ศ. 2541- 2543
นักว�จัยรุนเยาว (Research Fellow) โครงการเมธีว�จัยอาวุโสดาน
เศรษฐศาสตรการคลังสาธารณสุข สถาบันว�จัยระบบสาธารณสุข
พ.ศ. 2549
Technical Officer, Health Metrics Network,
World Health Organization Geneva, Switzerland
พ.ศ. 2552- 2561
ผูอํานวยการศูนยว�จัยและจัดการความรูเพ�่อการควบคุมยาสูบ
ม.มหิดล (ศจย.)
พ.ศ. 2558 - 2560
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข

ACHIEVEMENTS

รางวัลแหงความสําเร็จและภาคภูมิใจ
รางวั ล ทั น ตแพทย คู  สั ญ ญาเข า รั บ ราชการดี เ ด น
จากคณะทั น ตแพทยศาสตร และสมาคมศิ ษ ย เ ก า
คณะทัน ตแพทยศาสตร จ� ฬ าลงกรณ มหาว� ท ยาลั ย
ทุ น การศึ ก ษาระดั บ ปร� ญ ญาเอกจาก
WHO Long Term Fellowship ป พ.ศ. 2543-2547
โลป ระกาศเกี ยรติ คุณ ผู  ทํ างานด านควบคุ ม การบร� โ ภค
ยาสู บ ดี เ ด น เนื่ อ งในวั น งดสู บ บุ ห ร�่ โ ลก พ.ศ.2555

REASONS
ชีว�ตในการทํางานว�จัยเร��มตนตั้งแตป พ.ศ. 2538 ดําเนินโครงการ
ว�จยั ระบบบร�การทันตสาธารณสุขระดับตําบล ตอมาไดรบั มอบหมาย
ใหเปนผูป ระสานงานและบร�หารงานโครงการว�จยั “การปฏิรปู ระบบ
บร�การสาธารณสุข” จังหวัดขอนแกน
สําหรับ ทพญ. ศิร�วรรณ จ�ดเปลี่ยนที่สําคัญคือ การไดรับคัดเลือก
ใหเปนนักว�จัยรุนเยาว (Research Fellow) โครงการเมธีว�จัย
อาวุโส ดานเศรษฐศาสตรการคลังสาธารณสุข สถาบันว�จัยระบบ
สาธารณสุข และไดรบั ทุนการศึกษาระดับปร�ญญาเอก ในโครงการ
World Health Organization Long Term Fellowship ป
พ.ศ. 2543-2547 จากองคการอนามัยโลกไปชวยปฏิบตั ริ าชการ
ที่สํานักงานใหญองคการอนามัยโลก นครเจนีวา สว�ตเซอรแลนด
ในอีกสองปตอมา
ภายหลังกลับจากเจนีวา เพ�อ่ มาปฏิบตั งิ านว�จยั ทีส่ าํ นักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหวางประเทศ ทพญ.ศิรว� รรณ ไดรบั การชักชวน
จาก ดร. สุปร�ดา อดุลยานนท ใหมาสมัครคัดเลือกเปนผูอํานวย
การศู น ย ว � จั ย และจั ด การความรู  เ พ�่ อ การควบคุ ม ยาสู บ
(ศจย.) มหาว�ทยาลัยมหิดล นับเปนจ�ดเปลี่ยนที่สําคัญในงานดาน
ควบคุมยาสูบ และทํามาอยางตอเนือ่ งตลอดระยะเวลา 9 ป และดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวาง
ประเทศ กระทรวงสาธารณสุขอีก 2 ป กอนที่จะมารับตําแหนงรอง
ผูอ าํ นวยการกองโรคไมตดิ ตอกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ในปจจ�บนั
กลาวไดวา ทพญ.ศิร�วรรณ หนึ่งในสตร�ไทยผูครํ่าหวอดในแวดวง
การทํางานดานบุหร�่ระดับประเทศและนานาชาติมายาวนานกวา
ทศวรรษ ในฐานะนักว�ชาการที่มีความรูความสามารถทํางานกับ
เคร�อขายผลักดันงานทางดานนโยบาย เพ�่อใหประชาชนไดมีชุด
ความรูและขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับอันตรายของผลิตภัณฑยาสูบ
เพ�อ่ เปาหมาย ทีส่ าํ คัญคือ ใหผสู บู นําขอมูลเหลานัน้ ไปสูก ารตัดสินใจ
ทีจ่ ะเลิกบุหร�เ่ พ�อ่ สุขภาพทีด่ ี ลดปจจัยการเกิดโรค NCDs รายแรง
ทีม่ สี าเหตุหลักมาจากการพฤติกรรมการสูบบุหร�่
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การปรับภาษียาเสน
ทพญ.ศิรว� รรณยํา้ วา การมีขอ มูลทางว�ชาการเตร�ยมพรอมไวรอหนาตาง
แหงโอกาสทางนโยบายเปนเร�อ่ งทีจ่ าํ เปนพ�น้ ฐานของระบบสุขภาพ เพราะ
แมวาจะตองใชระยะเวลานานกวาจะเห็นผล แตคุมคาในการทํางาน
ยกตัวอยางเชน เร�่องการปรับภาษียาเสน
ขอมูลประเทศไทยบงชีว้ า ในอดีตประชากรในพ�น้ ทีช่ นบทสูบบุหร�ม่ ากกวา
ประชากรเมือง และคนตางจังหวัดสวนใหญบร�โภคยาเสนเปนบุหร�่
มวนเอง แตปจจ�บันเร��มมีเยาวชนอายุ 15-18 ป ในพ�้นที่ชนบทนิยมสูบ
บุหร�ม่ วนเองเพ�ม� มากข�น้ รวมทัง้ อุตสาหกรรมยาเสนก็มกี ารขยายตัว
ดร.ศิรว� รรณ จ�งใชขอ มูลเหลานีใ้ นการขับเคลือ่ นการจัดเก็บภาษียาเสน
ตั้งแตป พ.ศ. 2555 นํามาสูการปรับภาษียาเสนในเวลาตอมา
อาสาสมัครสาธารณสุข ลด ละ เลิก บุหร�่
งานศึกษาว�จยั การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการสูบบุหร�โ่ ดยอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ใน 5 จังหวัดคือ พ�ษณุโลก ฉะเชิงเทรา ปราจ�นบุร�
รอยเอ็ด และยะลา ชวงป พ.ศ. 2555 คือชุดขอมูลสําคัญ ที่ ดร.ศิรว� รรณ
ตัดสินใจนําเสนอให อสม.ที่สูบบุหร�่คือกลุมเปาหมายนํารองโครงการ
3 ลาน 3 ป เลิกบุหร�ท่ วั่ ไทย เทิดไทองคราชัน เพราะอสม. คือกําลังสําคัญ
ของระบบสาธารณสุขและ NCDs เปนผูน าํ การเผยแพรความรู คานิยม
และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ นําไปสูก ารเพ�อ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
เพ�่อ ลด ละ เลิก บุหร�่ ในระดับชุมชน วางรากฐานการใหความรูถึง
อันตรายจากบุหร�่ที่เขาถึงชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
ขอมูลว�ชาการขับเคลื่อนนโยบายปองกันและควบคุม NCDs
ทพญ.ศิรว� รรณ ตระหนักดีวา การขับเคลือ่ นนโยบายทีส่ าํ คัญ เพ�อ่ ปองกัน
และควบคุมโรค NCDs นอกจากจะตองมีการเสนอขอมูลหลักฐานทาง
ว�ชาการและขอเสนอแนะที่ชัดเจน มีนํ้าหนักเพ�ยงพอ เพ�่อขับเคลื่อน
กระบวนการนโยบาย และสื่อสารไปถึงผูปฏิบัติ ก็มีความสําคัญมาก
เมือ่ เขามาทํางานในกองโรคไมตดิ ตอ กรมควบคุมโรค ทพญ.ศิรว� รรณ
คือผูอยูเบื้องหลัง การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการปองกัน
และควบคุมโรคไมติดตอ ป พ.ศ. 2560-2565 นํามาสูโครงการความ
รวมมือ ระหวางองคการอนามัยโลกกับรัฐบาลไทยดานโรค NCDs
ผานชุดนโยบาย Together Fight NCDs เรงรัดการดําเนินงาน
ขับเคลื่อน 4 วัตถุประสงคสูภาคปฏิบัติ คือ
1) การลดการบร�โภคนํ้าตาลและโซเดียม
2) ประชาชนรูตัวเลขบงชี้สุขภาพ เพ�่อตระหนักรูความเสี่ยงโรค
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3) ลดจํานวนผูปวยโรคเบาหวานความดัน
4) ผูปวยโรคเบาหวานความดันสามารควบคุมโรคและดูแล
ตัวเองไดดีภายหลังเขารับการรักษาแลว
สรางความรวมมือกับภาคสวนตางๆขับเคลือ่ นนโยบายควบคุม
ยาสูบ
ประเทศไทย ไดรบั การยอมรับจากนานาประเทศ ในฐานะผูน าํ ดาน
มาตรการควบคุมยาสูบทัง้ มาตรการหามสูบบุหร�ใ่ นรานอาหารและ
สถานบันเทิง จากการประเมินผลการดําเนินงาน ตามกรอบ
อนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ (World Health Organiza
tion Framework Convention on Tobacco Control: FCTC)
ทีป่ ระเทศไทยไดลงนามรวมเปนภาคีสมาชิกไว นํามาสูค วามรวมมือ
กับภาคสวนตาง ๆ เพ�่อขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการควบคุม
ยาสูบได เชนการหามนําเขาและจําหนายบุหร�่ไฟฟากํากับดูแลโดย
กระทรวงพาณิชย และลาสุด การหามสูบบุหร�่บร�เวณชายหาด
กํากับดูแลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอมที่
สามารถลดปญหาเศษกนกรองบุหร�บ่ นชายหาดและอันตรายตอ
ระบบนิเวศนทางทะเล มาตรการดังกลาว ไดรบั ความชืน่ ชมอยาง
มากจากกลุม อนุรกั ษสง�ิ แวดลอมและนักทองเทีย่ วทีต่ อ งการอากาศ
สะอาดบร�สุทธิ์จากชายทะเล

การคาบุหร�่และบุหร�่ ไฟฟา
ชองโหวกฎหมายและความ
ทาทาย ที่รัฐไทยตองเผชิญ

600
180
ลานบาท

รายไดที่รัฐตองสูญเสียตอปจากความ
ไมเทาเทียมของการจัดเก็บภาษีบุหร�่

รายไดที่รัฐตองสูญเสีย จากการ
หลีกเลี่ยงภาษีทองถิ�นโดยบร�ษัทบุหร�่
ลานบาท เลือกนําเขาสินคามาไว ในพ�น้ ทีก่ รุงเทพฯ

• การลักลอบนําเขาบุหร�ผ่ ดิ กฎหมายผานพรมแดนทางบกและเขตปลอดภาษี
รัฐบาลควรร�บพ�จารณาขอเสนอแนะในพ�ธสี ารเร�อ่ งการลักลอบคาผลิตภัณฑ
ยาสูบผิดกฎหมาย
• การคาบุหร�่และผลิตภัณฑบุหร�่อิเล็กทรอนิกสผานชองทางออนไลน
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ไมอนุญาตใหขายเด็ดขาด
จ�งมีการลักลอบขายกันเปนจํานวนมากผานชองทางออนไลน จ�งตองอาศัย
ความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพ�่อบังคับใชกฏหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ กับผลิตภัณฑยาสูบรูปแบบใหมพรอมกลยุทธการตลาดที่
ตองการใหเด็กและเยาวชนเสพติดนิโคติน
• ความไมเทาเทียมของการจัดเก็บภาษีบุหร�่ทองถิ�น
หนึ่งในปจจัยสําคัญทําใหเกิดการเลี่ยงภาษีทองถิ�น เหตุผลหลักเพราะ
กรุงเทพมหานครยังไมออกขอบัญญัติตาม พ.ร.บ.องคการบร�หาร
สวนจังหวัด พ.ศ. 2546 สงผลใหรฐั สูญเสียรายไดจากการจัดเก็บภาษีบหุ ร�่
มากถึง 1.86 บาท/ซอง คิดเปนเง�นที่สูญไปปละประมาณ 600 ลานบาท
บร�ษทั บุหร�ย่ งั อาศัยชองโหวของกฏหมายเลีย่ งภาษีทอ งถิน� นําบุหร�น่ าํ เขาจาก
ตางประเทศมาไว ในพ�้นที่กรุงเทพฯ กอนกระจายสินคาไปยังตางจังหวัด
รัฐขาดรายไดสวนนี้ไปอีกปละประมาณ180 ลานบาท

เลิกบุหร�่ ไดดวยว�ถีธรรมชาติ

หญาดอกขาว
ชวยใหลดการอยากบุหร�่ไดถึง 60%
นํ้ามะขามปอม 10 กรัม
มีว�ตามิน 600 - 1,000 มิลลิกรัม
ชวยให ไมอยากบุหร�่
การนวดกดจ�ดสะทอนเทา
กระตุนสมองหลั่งสารเคมีทําใหรสชาติบุหร�่ผิดปกติ
ทําให ไมอยากสูบบุหร�่

รูปจากอินเตอรเน็ต

การขับเคลื่อนนโยบายที่
สําคัญในการควบคุมยาสูบจําเปน
ตองมีการเสนอขอมูลหลักฐานทาง
ว�ชาการ และขอเสนอแนะ ที่ชัดเจน
มีนาํ้ หนักเพ�ยงพอทีจ่ ะใหหนวยงาน
ภาครัฐใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ
ไดอยางถูกตอง นั่นเปนเหตุผลวา
ทําไมการทํางานว�ชาการจึงเปน
พลังอันสําคัญในการปองกันและ
ควบคุมโรค NCDs แมวาจะตอง
ใชร ะยะเวลานานกว า จะเห็ น ผล
แตเชื่อวาคุมคาการทํางาน
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ในฐานะนักว�ชาการ ทพญ.ศิร�วรรณมองวา ความทาทายในการควบคุม
ผลิตภัณฑ ยาสูบของยังคงมีอยูทั้งในเร�่องตาง ๆ ดังตอไปนี้

แหลงที่มา: สสส. (พ.ศ.2564)
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POSTSCRIPT

ทพญ.ศิร�วรรณใหความเห็นวา นักว�ชาการยังคงตองทํางานศึกษาว�จัยเชิง
นโยบายตอไป เพ�่อขับเคลื่อนใหประเทศไทยกาวสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององคการสหประชาชาติ เนนการสรางหลักประกันใหคนมีสขุ ภาพดีและสงเสร�ม
สวัสดิภาพดานสุขภาพสําหรับทุกคนในทุกวัย ลดการตายกอนวัยอันควรจาก
โรค NCDs ใหลดลงหนึง่ ในสาม ผานทางการปองกันและการรักษาโรค และสนับสนุน
การสรางเสร�มสุขภาพจ�ตทีด่ ี รวมถึงความเปนอยูท ดี่ ภี ายในป พ.ศ. 2573 นับเปน
ภารกิจที่ตองอาศัยความรวมมือจากทุกสวนในสังคม ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคมเพ�่อบรรลุเปาหมายทามกลางบร�บททางสังคมที่เปลี่ยนไป

ขอความจาก ทพญ. ศิร�วรรณ ถึงคนทํางาน NCDs รุน
ตอไป
การทํางานดานสุขภาพเปนเหมือนการสงผานรุนตอรุน
เพ�่อรูเทาทันการเกิดผลิตภัณฑยาสูบใหม ๆ ที่มีมูลคา
การตลาดสูงมาก และมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบผลิตภัณฑ
ใหสอดคลองกับไลฟสไตลของคนรุนใหมอยางตอเนื่อง
แตสิ�งหนึ่งที่ทุกคนจะตองตระหนัก และเร�ยนรูคือ การรู
เทาทันเพ�่อใหปลอดภัยจากบุหร�่

ที่มา : สรุปผลการสํารวจโครงการ สพส.64
หมายเหตุ : เอกสารสําหรับนําเสนอในการประชุมเพ�่อรับฟ�งความคิดเห็นตอผล
การสํารวจพฤติกรรมดานสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 (สพส.64)

การทํางานของคณะทํางานรวมระหวางหนวยงานสหประชาชาติวาดวยเร�่อง
การปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ (UN Agency Taskforce on NCDs)
เมื่อ ป พ.ศ. 2561 ทําใหเกิดขอเสนอแนะใหจัดตั้งคณะทํางานที่มาจากหนวยงาน
สหประชาชาติ ทัง้ 10 หนวยงาน และผูแ ทนจากกระทรวงและหนวยงานในประเทศไทย
อีก 10 หนวยงานดําเนินงาน 2 ป สามารถสรางการรับรูขามหนวยงานระดับ
กระทรวง ในประเด็นโรค NCDs เพ�อ่ ชวยใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนรวมกัน
ความรวมมือจากภาคเอกชน และเจาของผลิตภัณฑมคี วามจําเปน เพ�อ่ หาจ�ดกลาง
ระหวางสุขภาพกับยอดขายทางธุรกิจ เพ�่อใหคนไทยมีสุขภาพดี ในขณะเดียวกัน
เศรษฐกิจสามารถเจร�ญเติบโตและเดินไปขางหนาได การสรางความตระหนักรู
เปนอีกงานที่ตองทําควบคูกันไป เพ�่อใหผูบร�โภคมีความสามารถในการคิด
ว�เคราะห แยกแยะขอมูลขาวสารมากมายในโลกออนไลน เพ�อ่ นําไปปฏิบตั ใิ ช นําไปสู
การลดพฤติกรรมที่กอใหเกิดโรค NCDs จากปจจัยเสี่ยงทั้งบุหร�่ เคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล การขาดการออกกําลังกาย และการกินอาหารเค็ม มัน หวานจัด
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การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเป น เร�่ อ งยากและท า ทาย
ตองอาศัยความทุมเท ทํางานอยางยาวนานและอดทน
จนกวาจะเห็นผลเปนที่ประจักษ และเปนที่ยอมรับในสังคม
สําหรับคนรุน ใหมทจี่ ะเขามาทํางานดานนีว้ า ตองมีความรู
และความเขาใจดานว�ชาการชีน้ าํ ทิศทางในการทํางานและ
สามารถแก ไขปญหาไดหมัน่ คนควาและเร�ยนรูยอมรับเร�ยน
รูจากความผิดพลาด และคอย ๆ ปรับไปในทิศทางที่
ถูกตอง

แนวโนมอัตราการสูบบุหร�่ จําแนกตามเพศ
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นพ.พงศเทพ วงศวัชรไพบูลย
SNAP SHOT
ตําแหนง

ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2542 แพทยเฉพาะทางสาขาระบาดว�ทยา กองระบาดว�ทยา
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2541 อนุมัติบัตรดานเวชกรรมปองกัน
ดานเวชกรรมแขนงสาธารณสุขศาสตร
พ.ศ. 2536 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี

เสนทางการทํางาน
2555
2553

รองผูอํานวยฝายปฐมภูมิ โรงพยาบาลนาน
ผูชวยผูอํานวยการ โรงพยาบาลนาน
นายแพทย 8 สํานักงานพัฒนาสุขภาพชุมชน
กระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการมูลนิธิแพทยชนบท
ผูอํานวยการโรงพยาบาลคลองหลวง ปทุมธานี
ประธานชมรมแพทยชนบท

2551

ผูอํานวยการโรงพยาบาลนานอย จังหวัดนาน

2544

ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมจร�ม จังหวัดนาน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงชาง จังหวัดนาน
แพทยประจําบาน สาขาระบาดว�ทยา

2543
2542
2540

2548
2547

รางวัลแหงภาคภูมิใจ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2541

ข า ราชการพลเร� อ นดี เ ด น จั ง หวั ด น า น
ประกาศเกี ย รติ คุ ณ เป น ศิ ษ ย เ ก า
แพทย ดี เ ด น สาขาผู  อุ ทิ ศ ตนให กั บ สั ง คม
คณะแพทยศาสตร โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
รั บ รางวั ล แพทย นั ก ระบาดว� ท ยา
ที่ มี ผ ลการศึ ก ษาด า นระบาดว� ท ยา
ในเร�่ อ งที่ มี ผ ลกระทบต อ งานสาธารณสุ ข
ในระดั บ ดี เ ด น จากกระทรวงสาธารณสุ ข
รางวั ล ผลงานว� ช าการดี เ ด น ของ
กระทรวงสาธารณสุ ข จากงานว� ช าการ
เร�่ อ ง จากผลการศึ ก ษาเร�่ อ งระดั บ ไอโอดี น
ในป ส สาวะ
รางวั ล JOHN SNOW AWARD จาก
ศู น ย ค วบคุ ม และป อ งกั น โรคสหรั ฐ
(Centers for Disease Control and
Prevention) จากผลการสอบสวน
โรคเร�่ อ ง การสอบสวนโรคอาหาร
เป น พ� ษ โบทู ลิ ซึ ม (Botulism)
จากโบทู ลิ นั ม ท็ อ กซิ น (Botulinum Toxin)
ในหน อ ไม อั ด ป  บ จั ง หวั ด น า น

สุขภาพเปนเร�่องสําคัญเปน
เร�อ่ งของทุกคนสุขภาพไมใชเร�อ่ งของ
หมอทีจ่ ะใหยารักษาพยาบาลแคเพ�ยง
เทานั้น แตทุกคนตองชวยกัน เพราะ
ทุ ก คนเป น เจ า ของสุ ข ภาพ การ
ออกกําลังกาย 1 ชัว่ โมง ทานจะได
ชีว�ตยืนยาวข�้น 7 ชั่วโมง ดังนั้นการ
ลงทุนทุก ๆ 1 ชั่วโมงมีประโยชน เรา
จะมี ชี ว � ต ที่ แ ข็ ง แรงและมี คุ ณ ภาพ
มีกําลังทํางานตอบแทนสังคมทีอ่ ยูได
อยางเต็มกําลังความสามารถ

FORWARD THINKERS

ACHIEVEMENTS

ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานหลวง จังหวัดนาน 2536
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REASONS

นพ.พงศเทพเลาวา สมัยเปนนักเร�ยนแพทยอยูคณะแพทยศาสตร
รามาธิบดี เคยไปว��งรณรงคตานสูบบุหร�่ และทําปายรณรงค ไมสูบ
บุหร�่ ไปรณรงควง� ดวยในป พ.ศ. 2535 ทีม่ กี ารว�ง� ตานบุหร�่ คุณหมอ
ไดรบั แรงบันดาลใจจากศ.เกียรติคณ
ุ นพ.ประกิต วาทีสาทกกิจ และ
นพ.หทัย ชิตานนท สองแมทัพดานหนาในการรณรงคการตอตาน
บุหร�่ทั้งในระดับประเทศและระดั บ โลก มาบรรยายให กับ ชมรม
นักเร�ยนแพทยรามา เกี่ยวกับพ�ษภัยของบุหร�่
ตอมาเมือ่ จบการศึกษาและไดมาทํางานใชทนุ ในฐานะผูอ าํ นวยการ
โรงพยาบาลทุงชาง ซึ่งเปนพ�้นที่ทุรกันดารร�มชายแดนไทย-ลาว ได
มีโอกาสพบกับ นพ.มงคล ณ สงขลา ซึ่งดํารงตําแหนงรองปลัด
กระทรวงสาธารณสุขในชวงนัน้ ทานมาเยีย่ มและใหกาํ ลังใจบุคลากร
และใหขอ คิดวา การทํางานสาธารณสุขเปนการทํางานเพ�อ่ สาธารณะ
ไมใชแครกั ษาโรค แตตอ งสงเสร�มเร�อ่ งการปองกันดวย ในฐานะแพทย
เราควรจะสงเสร�มสุขภาพ ควบคูกับการรักษา และนี่คือจ�ดหักเห
ใหเลือกมาทํางานสงเสร�มปองกันโรคดานระบาดว�ทยาอยางเต็มตัว

• เมืองนาน ชุมชนปลอดภัยระดับโลก

ตลอดระยะเวลารวม 30 ป ในการทํางานฐานะแพทย และการทํางาน
ในพ�้นที่จังหวัดนานมาอยางยาวนานทําใหนพ.พงศเทพเขาใจว�ธี
การทํางานเพ�อ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในชุมชน จากผลการสํารวจ
รวมกับ เคร�อขายองคกรงดเหลา พบวา คนไทยนิยมดื่มเหลา
ในชวงเวลางานประเพณี หร�องานเทศกาลตาง ๆ เชน ทอดกฐิน
งานบวช งานศพ งานประเพณีประจําปตาง ๆ สงผลใหเกิดการ
บาดเจ็บและเสียชีว�ตจากการเกิดอุบัติเหตุอยูเสมอ
ทามกลางปญหาเหลานี้ นพ.พงศเทพตระหนักวา ชาวบานและชุมชน
ใหความเชื่อใจและไว ใจหมอ จ�งเร��มทํางานรวมกันผูนําทองถิ�น
แกนนําชุมชนและประชาชนในพ�้ น ที่ เพ�่ อ ฟ� � น ฟ� ว � ถี วั ฒ นธรรม
ประเพณีพน�้ บานและชวยกันสืบสานว�ถชี มุ ชนวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิน� อยางสรางสรรคและโดยไมใหมเี หลา-เบียรเขามาเกีย่ วของ
ผลทําใหเมืองนานไดรบั การรับรองจากศูนยรบั รองชุมชนปลอดภัย
ระหวางประเทศ (International Safe Community Certifying
Centre-ISCCC) ประกาศใหเทศบาลเมืองนานใหเปนชุมชนปลอดภัย
ระดับโลกเมื่อป พ.ศ. 2556 เปนลําดับที่ 316 ของโลก ดําเนินงาน
บรรลุ 13 ตัวชี้วัดดานความปลอดภัยเพ�่อลดปจจัยเสี่ยงในมิติ
ตาง ๆ ไดแก การจราจรบานและการใชเวลาวาง เด็กและเยาวชน
ผู  สู ง อายุ งานการป อ งกั น ความรุ น แรง ลดการฆ า ตั ว ตาย
การเตร�ยม ความพรอมรับมือกับภัยพ�บัติ สถานที่สาธารณะ
โรงพยาบาล การกีฬา นํ้า และโรงเร�ยน

ผมอยากเปนหมอที่สามารถสราง
ความเปลี่ยนแปลงใหกับคนไขดีกวาตอง
มานั่งรักษา ปญหาที่เกิดจากสุราไม ไดมี
แค เร�่ อ งการเจ็ บ ป ว ย แต ส  ง ผลกระทบ
โดยตรงตอคุณภาพชีวต� และสภาพจิตใจ
ของสมาชิกในครอบครัว สังคมและการ
ทํางาน
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MAKING IMPACT

นพ.พงศเทพเกิดและเติบโตในครอบครัวที่บิดาดื่มสุราและสูบบุหร�่
สุดทาย บิดาเจ็บปวยดวยโรคหัวใจ เบาหวาน เกาท และคอเลสเตอรอล
สูงตั้งแตอายุ 45 ป ผลกระทบของโรค NCDs ตอหัวหนาครอบครัว
และสมาชิกทุกคนคือ ประสบการณตรงและเหตุผลหลักทีท่ าํ ใหคณ
ุ หมอ
ตัดสินใจทํางานดานการสงเสร�มปองกันตั้งแตครั้งยังเปนนักเร�ยน
แพทย

แขงเร�อปลอดเหลา

โรค NCDs สาเหตุหลักหนึง่ คือ การดืม่ สุรา เปนสาเหตุสาํ คัญทําใหอายุ
คาเฉลีย่ ประชากรชายหญิงสัน้ ลง ผูช ายไทยมีอายุเฉลีย่ 73 ป และผูห ญิง
มีอายุเฉลีย่ 80 ป สุราจะทําใหเกิดความเสีย่ งตออุบตั เิ หตุ ภาวะตับแข็ง
มะเร็งและการเสียชีว�ตกอนวัยอันควร

การฟ��นฟ�ชุมชนและว�ถีวัฒนธรรมประเพณีพ�้นบาน
ปลอดเหลาบุหร�่ โดยมีผนู าํ ทองถิน� แกนนําชุมชน รวมทัง้
ประชาชนในพ�้นที่เปนเร�่องสําคัญ

อาหารการกินมีความเกี่ยวของโดยตรงกับโรค NCDs ในทุกชวงวัย
ทําใหเกิดภาวะเบาหวาน หัวใจ อัมพาต หากอยากอายุยนื สุขภาพแข็งแรง
ไมพก� าร ไมเจ็บปวย มีคณ
ุ ภาพชีวต� ทีด่ ี เพ�ยงแคแพทย ไมสามารถทําให
ปญหาลดลงได นั่นเปนสาเหตุความสําคัญที่ทุกฝายตองรวมมือกัน
ทํางานรณรงคลดภาระโรค NCDs
ศัตรูและความทาทายของการแกปญหาโรค NCDs คือใจเราเอง
เราสามารถชนะศึกโรค เพราะเปนศัตรูภายนอก แตพฤติกรรมไมอยาก
ออกกําลังกาย กินหวานมันเค็ม เปนความสุขของชีว�ต ยาเสพติด สุรา
บุหร�่ อยากไดความสุขสําเร็จรูป การไดมางาย ๆ หลงใหล คลั่งไคลและ
เสพติดในทีส่ ดุ หากบุคคลไมสามารถชนะ ชุมชน สังคมสามารถกําหนด
กติกา สรางมาตรฐานใหม และชักชวนใหมีสุขภาพดีรวมกัน หวงใยกัน
ในชุมชน แบบสังคมไทย จะไดกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองได คนติดสุรา
บางคนติดบรรยากาศ พอเพ�่อนดื่มนอยลง ก็เลิกไปเอง การชักชวนให
ออกกําลังกาย ไมมีเวลามากินมาก สุขภาพดีข�้น จะได ไมเปนภาระให
สังคมเชนกัน

EYEWITNESS

หนึ่งในนั้นคือ ประเพณีการแขงเร�อยาวที่จัดข�้นในหลาย
จังหวัด เชน พ�จต� ร นาน บุรร� มั ย ชุมพร และชลบุร� มีผแู ขงขัน
เร�อยาวมาจากในพ�้นที่ทั่วประเทศ เปนเหตุทําใหเกิด
ปญหาตาง ๆ มากมาย ประเพณีถูกนําไป ผูกติดกับ
เคร�่องดื่มแอลกอฮอล จนกลายเปนสัญลักษณที่แยก
จากกันไมออก บร�ษัทเคร�่องดื่มแอลกอฮอล ไดเขามา
สนั บ สนุ น งานประเพณี ก ารแข ง เร� อ ยาว เพ�่ อ สร า ง
ภาพลักษณของสินคา มีการประชาสัมพันธกิจกรรม
สร า งสี สั น จั ด โฆษณาสิ น ค า และจํ า หน า ยเคร�่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลเต็มพ�้นที่สองฝงนํ้าเพ�่อผลทางการตลาด

สัดส่วนอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการดื่ม

ร้อยละนักดื่มในประชากรไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ ปี 2551-2565

และดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (ภาพรวมและแยกเพศ)
ปี พ.ศ. 2544-2564
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อ้างอิง : สํานักงานสถิติแห่งชาติ

พบว่า สัดส่วนนักดื่มภาพรวมลดลงโดยที่สัดส่วนผู้ดื่มที่ลดลง
เห็นได้ชัดเจนในกลุ่มเพศชาย
ในขณะที่สัดส่วนนักดื่มเพศหญิงเพิ่ มขึ้นเล็กน้อย
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2558
32.3%
32.2%

2559
29.3%
28.3%

2560 2561
30.3% 27.8%
28.2% 26.9%

2562
28.1%
27.2%

2563
27.9%
12.2%
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TAKING ACTION

ออกกําลังกาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ�่อสุขภาวะที่ดี

2564 2565
27.6% 25.6%
24.2% 26.0%

สงกรานต์

อ้างอิง : ระบบสารสนเทศเพื่ อการจัดการผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข

พบว่า สัดส่วนของอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตรายที่เกี่ยวข้องกับ
การดื่มแอลกอฮอล์นั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : เพจเร�่องเหลารอบโลก
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POSTSCRIPT
จังหวัดนาน เปนตนกําเนิดของแมนํ้าสายสําคัญ คือ แมนํ้านาน ที่
หลอเลี้ยงคนนานมานานหลายชั่วอายุคน ทั้งยังกอเกิดประเพณี
ทีเ่ กีย่ วของกับสายนํา้ มากมาย หนึง่ ในประเพณีทสี่ าํ คัญของจังหวัด
นาน คืองานประเพณีแขงเร�อนาน ซึง่ กระทรวงมหาดไทยไดบนั ทึกไว
ในหนังสือ 75 เทศกาลงานประเพณีทั่วไทย และยังเปนตนแบบ
การแขงเร�อปลอดเหลา หัวใจหลักของความสําเร็จคือ
• ผูนําชุมชน (L=Leadership)
• ความเปนอัตลักษณ (I=Identity)
• กติกาชุมชน (R=Community Rules)
• การมีสวนรวมของชุมชน (P=Participation)
มีหนวยงานที่สนับสนุนการแขงเร�อปลอดเหลาอยางเปนระบบ และ
มีสถานีโทรทัศน ไทยพ�บเี อสจัดการถายทอดสดแขงเร�อปลอดเหลา
“ศึกเร�อยาวจาวสายนํา้ ” ตอเนือ่ งทุกป เพ�อ่ รณรงคภายใตแนวคิด
แขงเร�อปลอดเหลา วัฒนธรรมแหงสายนํ้า เพ�่อรักษาคุณคาทาง
วัฒนธรรมพรอมไปกับปกปองประเพณีแขงเร�อในทองถิ�น
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ขอความจากนพ.พงศเทพ ถึงคนทํางาน NCDs
รุนตอไป
สิ�งที่สําคัญที่สุดคือการสรางคน การสรางวัฒนธรรม
องคกรการสรางเปาหมายสรางจร�ยธรรมอันดีงามเพ�อ่
คนไข ตอนนี้เราไดพยายามสรางทีมแพทย ทุก ๆ ปเราจะ
ใหความสําคัญกับการที่เราจะไปตามโรงเร�ยนตาง ๆ และ
บอกวาใครควรเร�ยนแพทย พยามสื่อสารเสมอวา คนที่
ควรเร�ยนแพทยคอื คนทีม่ คี วามสุขเมือ่ เห็นคนอืน่ มีความ
สุข ถาคุณมีสิ�งเหลานั้น คุณจะทํางานไดอยางมีความสุข
คุณตองมีจ�ตสาธารณะอยากทําเพ�่อผูอื่น คุณตอง
สามารถที่จะสื่อสารกับผูปวยได คุณตองสามารถที่จะ
ควบคุมอารมณ ไดครับ แลวคุณจะเหมาะสมกับการเปน
แพทย ยกตัวอยางเชน ที่โรงพยาบาลนาน เมื่อสอบเขา
ไดควรจะมีกระบวนการที่มาเร�ยนรูวัฒนธรรมองคกร
เปนการเตร�ยมความพรอมบุคลากรแพทยรนุ ใหมใหมาก
ทีส่ ดุ เพ�อ่ สรางคนรุน ใหมทมี่ ใี จในการทีอ่ ยากจะดูแลคนไข
อยากจะบร�การ และอยากทําสิ�งที่ดีเพ�่อสังคม
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นพ.ทักษพล ธรรมรังสี
SNAP SHOT
ตําแหนง

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

เสนทางทํางานคุมครองผูบร�โภค
พ.ศ. 2539 ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาหวา นครพนม
พ.ศ. 2546 นักว�จัยสํานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
พ.ศ. 2552 ผูอํานวยการศูนยว�จัยปญหาสุรา
พ.ศ. 2557 ผูจัดการแผนงานเคร�อขายควบคุมโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
พ.ศ. 2558 ผูอํานวยงานแผนงานโรคไมติดตอและอนามัยสิ�งแวดลอม องคการอนามัยโลก สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
พ.ศ. 2562 ผูอํานวยการแผนงานโรคไมติดตอและสุขภาวะประชากร องคการอนามัยโลก สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
พ.ศ. 2563 ผูอํานวยการ สํานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (International Health Policy Program: IHPP)

นพ.ทั ก ษพล เร� � ม ต น เส น ทางการทํ า งานควบคุ ม และป อ งกั น
โรค NCDs จากการเปนแพทยชนบทประจําโรงพยาบาลนาหวา
จังหวัดนครพนม ชวงป พ.ศ. 2540-2547 มีหนาที่ดูแลรักษา
ผูปวยและบร�หารโรงพยาบาล บอยครั้งที่ตองร�บทําการรักษา
“นายนอย” ที่เขามารักษาที่โรงพยาบาลกลางดึกอยูเปนประจํา
ดวยอาการอาเจ�ยนเปนเลือด หลังจากกินเหลาตัง้ แตหวั คํา่ นอกจากนี้
คุณหมอยังตองรักษาภรรยาของนายนอยที่บาดเจ็บ มีแผลฟกชํ้า
ตามใบหนาและรางกาย เปนอยูบ อ ยครัง้ จนคุณหมอตองแจงกับทาง
ญาติคนไขวาจะเลิกรักษาและสงนายนอยไปบําบัดอาการติดสุรา
แตคนไขก็ยังกลับมาดวยอาการแบบนี้แทบทุกเดือน
ประสบการณการรักษาคนไขจากพ�ษสุราเร�้อรังและความรุนแรงใน
ครอบครัวเดิมวนซํา้ ตลอดระยะเวลา 7 ป ทําใหคณ
ุ หมอตัง้ คําถามถึง
การจัดสรรทรัพยากรสาธารณสุขทีม่ อี ยูอ ยางจํากัดไปกับการรักษา
โรคที่ปองกันไดและก็มักจะเปนคนไขเดิม คําตอบสําคัญคือ คําพ�ด
ของลูกสาวนายนอย ที่ขอรองใหตนเองอยาหยุดการรักษา เพราะ
พอของเธอหยุดเหลา 1 วัน เธอจะไดพอ คืนมา 1 วัน ภรรยานายนอย
ที่คุณหมอเคยพาไปแจงความขอหาทํารายรางกายเอง ก็เคยขอให
พาไปถอนบันทึกประจําวัน เพราะหากใชชีว�ตปรกติ นายนอยเปน

หัวหนาครอบครัวทีด่ ี แมวา ในทีส่ ดุ นายนอยจะเสียชีวต� เพราะอาการ
ติดสุราเร�้อรัง ประสบการณตรงครั้งยังเปนแพทยชนบทคือแรง
บันดาลใจ ใหคุณหมอเขามาทํางานขับเคลื่อนเชิงนโยบาย NCDs
จนถึงปจจ�บัน
นพ.ทักษพลกลาววา ตนเองโชคดีที่ไดรบั การชักชวนจาก นพ.ว�โรจน
ตั้งเจร�ญเสถียร และนพ.สุว�ทย ว�บุลผลประเสร�ฐ ใหมาทํางานเชิง
นโยบายกับสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP)
ไดมีโอกาสไปทํางานในระดับโลก กับองคการอนามัยโลก และได
ทํางานเกี่ยวของกับดานแอลกอฮอล นโยบายสงเสร�มสุขภาพและ
นโยบายสุขภาพระดับโลกอยางเชนในปจจ�บัน อยางไรก็ตาม
การทํางานเชิงนโยบาย จําเปนตองมีทีม จ�งชักชวนนอง ๆ นักว�จัย
รุนใหม ใหเขามาทํางานเพ�่อรวมกันขับเคลื่อนงานว�จัยเชิงนโยบาย

FORWARD THINKERS

REASONS

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
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MAKING IMPACT
การรักษาผูปวย 1-2 คนนึง มีผล
กับทุกคนในครอบครัว เราควรเขาไป
จัดการชองวางที่ ไมตองมาแกปญหา
เพราะ NCDs นี้ ไมใชเปนแคเร�อ่ งสุขภาพ
แตเปนปญหาสังคมความเหลือ่ มลํา้ การ
เอารัดเอาเปร�ยบ หากมองวงจรเหลาให
ลึก ๆ เปนการทําลายตนทุนมนุษย
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• รายงานสถานการณโรค NCDs
เปนผลงานชิน� แรกของประเทศ ศึกษาว�จยั และนําเสนอโดยทีม IHPP
เพ�อ่ สะทอนใหเห็นปญหาภาระโรค NCDs อยางสมบูรณ พบวา 3 ใน 4
ของสาเหตุการเสียชีว�ตของคนไทยเกิดจากโรคที่เกี่ยวของกับ
NCDs 73% เมื่อ 7-8 ป ที่แลว ปจจ�บันอยูที่ 75% นํามาสูการวาง
นโยบายการสรางเสร�มสุขภาพทีค่ รอบคลุมปญหา NCDs มาจนถึง
ปจจ�บัน
• การบร�หารศูนยว�จัยปญหาสุรา
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศเคยบร�หาร
ศูนยวจ� ยั ปญหาสุราอยูร ะยะแรกเร�ม� กอตัง้ ทํางานว�จยั และเสนอผล
การศึ ก ษาที่ มี ส  ว นช ว ยขั บ เคลื่ อ นพรบ.ควบคุ ม เคร�่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล ในเวลาตอมา
• ยุทธศาสตร NCDs ระดับประเทศและนานาชาติ
งานศึกษาว�จัยของทีม IHPP มีสวนผลักดันใหเวทีสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติมมี ติสนับสนุนยุทธศาสตร NCDs และผลักดันใหประเทศไทย
ในฐานะสมาชิกสหประชาชาติ (The United Nations: UN) ยอมรับ
เปาหมายลดภาระ NCDs ในเวทีสมัชชาสหประชาชาติและนําไปสู
การปฏิบัติในทุกมิติ
นอกจากนี้ งานของ I HPP ยังเปนตัวแทนของประเทศในการประชุม
และการเจรจา พ�จารณาวาระเร�่อง NCDs ในระดับนานาชาติ
มากมาย รวมทั้งผลักดันใหสมัชชาอนามัยโลก (World Health
Assembly: WHA) กลับมาพ�จาณวาระเร�่องแอลกอฮอล ใหเปน
วาระหลักในเวทีที่ประชุม WHA ในทุก ๆ ปจนถึงปจจ�บัน และทําให
ครัง้ หนึง่ ประเทศไทยมีชอื่ เสียงระดับโลกวาเปน ‘ปราการ ดานสุดทาย
ของการสูรบ กับนโยบายเคร�่องดื่มแอลกอฮอล’ เปนกําลังสําคัญ
ของการผลักดันยุทธศาสตรระดับโลก ในการลดอันตรายจากการ
ดื่มเคร�่องดื่มแอลกอฮอล ในป พ.ศ. 2551 และทําใหแอลกอฮอล
เปน 1 ใน 9 เปาหมาย NCDs ของสหประชาติ ดวยหลักฐานเชิง
ประจักษของภาระโรคตาง ๆ เชน มะเร็ง เปนตน

ดร.นพ.ทักษพลยํ้าตลอดวา โรค NCDs กับปจจัยเสี่ยงมาเปน
แพ็คเกจ ไมใชเปนเพ�ยงปญหาสุขภาพ แตเปนปญหาทีส่ ง ผลกระทบ
โดยตรง กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประเทศชาติอาจจะลมจม
ได เพราะเราใชงบประมาณสาธารณสุขมากถึง 70% ไปกับการรักษา
พยาบาล ขณะเดียวกัน ยอดเสียชีว�ตกอนวัยอันควรมีอัตราสูงถึง
40% ลวนแตมีปจจัยเกี่ยวของกับโรค NCDs และเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการสูบบุหร�่ ดืม่ เคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอล ซึง่ เปนปจจัยเสีย่ ง
ทําลายทุนมนุษยของสังคม หากตองการบรรลุศักยภาพ เราตอง
จัดการโรค NCDs
สําหรับระดับปจเจกและครัวเร�อน จําเปนตองมองภาพระยะยาวในเร�อ่ ง
ความเสี่ยง “ปญหา NCDs เหมือนการหยอดกระปุกความเสี่ยง
เหมือนระเบิดเวลาถาเราหยอดเหร�ยญทุกวันในเวลาไมนานกระปุก
เต็มจนลนออกมาเพ�ยงแตเราไมรวู า ตนทุนเกาของแตละคนมากหร�อ
นอยขนาดไหนตองสรางภาพความหวังและตัง้ เปาหมายใหกบั คนใน
ครอบครัวเปนการสรางบรรทัดฐาน” นพ.ทักษพล กลาว
ในฐานะนักว�จยั ทีค่ ลุกคลีกบั ขอมูลและกรณีศกึ ษาจร�งทัง้ ในและตางประเทศ
คนทีเ่ ลิกบุหร�่ไดสว นใหญเปนเพราะกําลังใจและแรงสนับสนุนจากคน
รักและครอบครัวเปนสําคัญ เชนเดียวกับพฤติกรรมดืม่ สุรา ทีม่ งี าน
ว�จยั ตางประเทศวา ลูกจะเลียนแบบพฤติกรรมหากแมดมื่ สุราขณะตัง้ ครรภ
สําหรับระดับนโยบาย ตองหยุดคิดวาโรค NCDs เปนเพ�ยงปญหา
สุขภาพ เพราะหากมีมมุ มองเชนนี้ ว�ธกี ารแกปญ
 หาจะอยูแ คเพ�ยงหมอ
และยารักษาโรค เราตองทําใหทุกฝายเห็นวา NCDs เปนเร�่องใหญ
เปนปญหาเศรษฐกิจและสังคมทีส่ ง ผลกระทบมากกวาวงการสุขภาพ
นําไปสูการรักษา แก ไขปญหาที่ตนตอ รากปญหา NCDs ที่แทจร�ง
อยูในกลุมประชากรเปราะบาง เร��มตั้งแตวัยเด็กและเยาวชน อาหาร
ในโรงเร�ยนและรอบรัว้ โรงเร�ยนทีร่ ะบบบร�การสุขภาพเขาไปไดจาํ กัด
ความทาทายคือภาครัฐตองออกจากพ�น้ ทีป่ ลอดภัยของตัวเองเพ�อ่
มาจัดการกับตนตอของโรค NCDs ไดอยางไรบาง
“การใชงบประมาณและทรัพยากรกับการปองกันเปนว�ธีที่ดีที่สุด
มาตรการนี้คุมคาที่สุดในการจัดการปญหาโรค NCDs หากเราไม
ไดจัดสรรงบไปในสวนที่สําคัญที่สุดมากเพ�ยงพอ แตความเปนจร�ง
คือ ทรัพยากรคนและงบประมาณ ไมไดถกู จัดสรรไปในสวนที่ไดผลดี
อีกทั้งการจัดการเร�่องภาษียังไมเขมขนมากพอ”

เวลาสมาชิกคนนึงลมนั่นหมายถึง
ทั้งครอบครัวลมไปดวย หากคุณพอเปน
อั ม พาต แม ลู ก และครอบครั ว จะอยู 
อยางไร NCDs ไม ใชเปนเพ�ยงปญหา
ของผูสูงอายุหร�อคนใกลเสียชีว�ตเทานั้น
แตเปนปญหาที่ใกลตัวพวกเรามาก

TAKING ACTION
นโยบายนําการปองกันและควบคุมโรค NCDs
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (International
Health Policy Program: IHPP) ทํางานอยูบ น 2 เสนทาง เสนทาง
แรกคือ งานพัฒนาระบบและนโยบายสุขภาพ อีกเสนทาง คือการ
ทํางานนโยบายสุขภาพระหวางประเทศ ทําใหมองเห็นวา มาตรฐาน
ประเทศไทยอยูจ�ดใด ทั้งการทํางานเชิงสถิติ นโยบาย ประเมินผล
แมวา IHPP ไมไดเปนองคกรหลักในการขับเคลือ่ นนโยบาย NCDs
แตสามารถทํางานใหองคกรที่เกี่ยวของในภาคปฏิบัติ เห็นกรณี
ศึกษา และนโยบายจากนานาชาติวา ประเทศอืน่ จัดความสําคัญกับ
การจัดการโรค NCDs อยางไร ประเทศไทยสามารถเร�ยนรูค วาม
สําเร็จและกรณีศึกษาจากชาติอื่น ๆ เพ�่อนํามาปรับใชกับบร�บทของ
ตนเองเพ�อ่ เปนนโยบายทีค่ มุ คาทีส่ ดุ กับทรัพยากรคนและงบประมาณ
ของประเทศ เมือ่ เห็นแนวการทํางานและกรณีศกึ ษาทีด่ จี ากตางประเทศ
ทําใหเห็นโอกาสและความทาทายที่จะเอามา สรางบรรทัดฐานให
เกิดข�้นกับนโยบายพัฒนาดาน NCDs ของบานเราได
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โอกาสและความทาทาย
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“ความทาทายของประเทศไทยคือ การนํางานว�ชาการมาขับเคลือ่ น
นโยบายซึ่งปจจ�บันยังมีไมมาก เรายังเนนว�ธีแก ไขปญหาจาก
โรงพยาบาล อยางเดียวไมใชการแก ไขปญหาทีต่ น นํา้ คือ ปจจัยทาง
สังคมกําหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health)
ไมได ไปแตะพฤติกรรมและกลยุทธการทําธุรกิจของอุตสาหกรรม
สุรา ยาสูบ อาหาร หร�อที่เร�ยกวา ปจจัยการคากําหนดสุขภาพ
(Commercial Determinants of Health) มี ส  ว นสํ า คั ญ
การโฆษณา จัดสินคา ใหผูบร�โภคเขาถึงสินคาเหลานี้” นพ.ทักษพล
กลาว
นพ.ทักษพล มองวา ความตระหนักรูเร�่อง NCDs ในประเทศไทยมี
ความกาวหนาข�น้ ตลอดระยะเวลาสิบปทผี่ า นมา หากถามเร�อ่ ง NCDs
10 ปกอน คนจะตั้งคําถามคือ อะไร ทั้ง ๆ ที่ NCDs มีบร�บทที่
มากกวานั้น ชวงหนึ่งที่ได ไปทํางานกับองคการอนามัยโลก โจทย
ใหญคือ ทําอยางไร NCDs จะไมใชปญหาสุขภาพ ทุกสวนตองชวย
กันทํางาน ทําอยางไรให NCDs และคณะ เปนปญหาเศรษฐกิจและ
สังคมในระยะยาว โดยผูกเชื่อมกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development Goals: SDGs) เปนที่มาของการ
ใชคาํ วา NCDs สือ่ สารกับสังคม และทํางานทัง้ นโยบายและการรณรงค
สรางความตระหนักรู ในสังคมไปพรอม ๆ กัน จากการทํางานมา
ตัง้ แตป 2009 มองวา ความตระหนักรูเ ร�อ่ ง NCDs มีความกาวหนา
เปนความภูมใิ จทีท่ าํ ให ไทยสามารถปกหมุดเดินหนาเร�อ่ งงาน NCDs
และการควบคุมเคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอลใหเดินหนา และชวงหนึง่ เคยได
ชือ่ วาเปน “ดานสุดทาย ของการสูร บนโยบายแอลกอฮอล” เปนแถวหนา
กรณีศกึ ษาระดับโลกเร�อ่ งการสูร บกับอุตสาหกรรมยักษใหญระดับ
ยาสูบและแอลกอฮอล
การวางแผนเชิงนโยบาย ทําใหประเทศไทยกลายเปนประเทศแถว
หนาในการจัดการ NCDs และการควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล
ประเทศไทยเคยโดดเดนและไดรับการกลาวถึงในเวทีนานาชาติวา
ไทย คือ ปราการดานสุดทายของนโยบายควบคุมเคร�อ่ งดืม่ แอลกอฮอล
(The Last Fortress on Alcohol Policy) แมวาจะไดรับแรงกดดัน
อยางมาก แตในที่สุดก็สามารถผลักดันให ประเด็นเร�่องเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล ไดรบั การบรรจ�ใหเปน 1 ใน 9 เปาหมายหลักของ NCDs
ไดสําเร็จ
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ปจจัยสังคมกําหนดสุขภาพ
(Social Determinants of Health)
จากคํานิยามขององคการอนามัยโลกคือ สภาพแวดลอมทีบ่ คุ คลเกิด
เติบโตทํางานการดํารงชีวต� อยูไ ปจนถึงระบบซึง่ กําหนดเง�อ่ นไขในชีว�ต
ประจําวัน อาทิ นโยบายและระบบเศรษฐกิจ วาระการพัฒนา
บรรทัดฐานทางสังคม นโยบายสังคมและระบบการเมือง
แนวคิดของปจจัยสังคมกําหนดสุขภาพ ทําใหเห็นความซับซอนของ
ปญหา และมีกระบวนทัศน ใหม ในการดูแลสุขภาพประชาชน 3 ประการ
สําคัญ ไดแก
1 การมองปจจัยการเกิดโรคและความเจ็บปวยไปไกลวาปจจัย
ระดับบุคคลปจจัยทางพันธุกรรมหร�อสร�รว�ทยาหร�อปจจัย
เชิงพฤติกรรม
2 การพ�จารณาปจจัยองครวมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ
ตลอดชวงทุกอายุของบุคคลนั้น ๆ
3 การเพ��มบทบาทการปองกันโรค (Prevention) มากกวาการ
รักษาพยาบาล
ปจจัยสังคมกําหนดสุขภาพ มีอทิ ธิพลสําคัญตอประเด็นความเปนธรรม
ดานสุขภาพ ซึง่ คือความแตกตางของสถานะสุขภาพที่ไมเปนธรรม และ
หลีกเลีย่ งได ทัง้ เกิดข�น้ ภายในและระหวางประเทศ ไมวา จะเปนประเทศทีม่ ี
รายไดระดับใด สุขภาพและความเจ็บปวยของประชาชนนัน้ จะแปรผันไป
ตามลําดับชัน้ ของสังคม ยิง� สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล
นั้นอยูระดับลางเทาไร ก็จะมีแนวโนมที่จะสุขภาพแยลงไปดวย

สําหรับประเด็นประเทศไทยกับการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน นพ.ทักษพลมองวา เปนเปาหมายทีส่ งู ไมมคี วามมุง มัน่ ระดับ
โลกที่ยิ�งใหญไปกวานี้ เราตองประเมินความพรอมของประเทศ
เพ�อ่ วัดโอกาสในการบรรลุเปาหมายรวมถึงงาน NCDs ตอง
ประเมินความคุมคา โดยว�เคราะหเพ��มเติมทั้งในเชิงปร�มาณและ
ในเชิงคุณภาพ การบังคับใชกฎหมาย ยกตัวอยางเชน การขาย
บุหร�แ่ บบแบงอาจลดทอนประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและอาจสง
ผลตอการบรรลุเปาหมายที่ 3: การพัฒนาสุขภาวะและความเปน
อยูที่ดีของประชาชน

การรักษาโรค NCDs เหมือนเราเติมนํ้าในทะเลทราย ไมมีวันแก ไขปญหาไดหมด ตอง
จัดการ ทีต่ น เหตุของปญหา โดยใหทกุ ฝายทีเ่ กีย่ วของ ไมใชแคภาครัฐ มาจัดการกับปญหา เพ�อ่ รับมือ
กับการคากําหนดปจจัยสุขภาพ (Commercial Determinants of Health) ที่อุตสาหกรรมมี
อิทธิพลกับสุขภาพของประชาชน เพราะสินคาประเภทเหลา บุหร�่ ไมใชสินคาปกติ ไมควรใหทํา การ
ตลาดอยางไรก็ ได หร�อซื้อขายออนไลน ไดตามปกติ ใหกับผูบร�โภค หร�อใหเปนการตัดสินใจและ
พ�จารณาของผูบร�โภคเองไม ได เพราะการรักษาโรค NCDs ใชภาษีซึ่งมาจากเง�นในกระเปาของ
ประชาชนทุกคน รัฐมีความชอบธรรมใน การเขาไปจัดการปญหา หากเราไมเขมแข็งพอ ก็ทําให
อุตสาหกรรมโนมนาวผูก าํ หนดนโยบายและให ไปมีอทิ ธิพลผานเวทีการคาระดับนานาชาติไดในเวลา
ตอมา ชีวต� ประชากรไทยเปนหมืน่ ๆ แสน ๆ ที่ ไดรบั ผลกระทบ การชวยคนหนึง่ คนได ก็สามารถชวย
โลกทั้งใบไดเชนกัน
มีชื่อเสียงในฐานะประเทศแถวหนาที่ไดรับการจัดอันดับวามีความสุขที่สุด ในโลกและเปนตนแบบของการใชดชั นีความ
สุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness: GNH) วัดความเจร�ญกาวหนาของการพัฒนาประเทศ คณะ
กรรมการความสุขมวลรวมของชาติ บรรจ�วาระ NCDs รวมเร�่องแอลกอฮอล และบุหร�่ เขาไว ในนโยบายระดับ
ชาติ เพราะเปนภาระที่อาจเกิดกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและเปนการแกปญหาที่ตนตอ

ฟลิปปนส เปนประเทศที่สะทอนใหเห็นวาการมีผูกําหนดนโยบายที่เอาจร�งเอาจัง เปนกําลังสําคัญในการผลักดันใหเกิดระบบ
ภาษีควบคุมบุหร�แ่ ละยาสูบทีด่ มี าก จากครัง้ หนึง่ เคยลาหลังเร�อ่ งควบคุมบุหร�่ อดีตผูช ว ยรัฐมนตร� Jeremias N. Paul
สามารถผลักดันใหประเทศมีระบบภาษีบหุ ร�ท่ สี่ ามารถนําเง�นไปรักษา-นํา-ซอมสุขภาพผานระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาของประเทศ
เม็กซิโก เม็กซิโกใชมาตรการใหมตอสูกับโรคอวนที่กําลังคุกคามคุณภาพชีว�ตประชาชนดวยการข�้นภาษีนํ้าอัดลมและขนม
ขบเคี้ยว หร�อที่เร�ยกกันวาอาหารขยะ สภาคองเกรสของเม็กซิโกอนุมัติเห็นชอบใหข�้นภาษีนํ้าอัดลม และเคร�่องดื่ม
ประเภทนํ้าหวานอีก 1 เปโซ/ลิตร และยังใหปรับข�้นภาษี ขนมขบเคี้ยวหร�อที่เร�ยกกันวาอาหารขยะอีก 8% เมื่อป พ.ศ.
2556 เปนมาตรการใหมเพ�่อตอสูกับปญหาโรคอวนที่กําลังคุกคามคุณภาพชีว�ตของประชากร เพ��มการจัดเก็บภาษี
เขารัฐ หลังรัฐบาลเม็กซิโกตองเผชิญปญหาจัดเก็บภาษีไมไดตามเปาภาษีนา้ํ อัดลมสวนหนึง่ นําไปจัดทํานํา้ สะอาดเพ�อ่
บร�โภคในโรงเร�ยนทั่วประเทศ
FORWARD THINKERS

EYE WITNESS

ภูฏาน

การข�้นภาษีนํ้าอัดลม ถือเปนชัยชนะของนายเอนร�เก เปญญา นิเอโต อดีตประธานาธิบดีเม็กซิโก เปนผูลงนาม
เขาเร�ยกรองใหชาวเม็กซิโกหันมาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการบร�โภคและออกกําลังกายอยางนอย 1 ชั่วโมง/วัน เพ�่อ
สุขภาพ เนื่องจากเม็กซิโกมีจํานวนประชากรที่มีปญหาความอวนเพ��มสูงกวาสหรัฐฯ และยังเปนประเทศที่ประชากร
นิยมบร�โภคนํ้าอัดลมมากที่สุดในโลก
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เปาหมาย ที่เคร�่องดื่มแอลกอฮอลเปนอุปสรรคกับแตละประเทศในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เปาหมายที่ 1
ขจัดความยากจน

เปาหมายที่ 2
ขจัดความหิวโหย

เปาหมายที่ 3
สุขภาพและความเปนอยูที่ดี

เปาหมายที่ 4
การศึกษาที่มีคุณภาพ

เปาหมายที่ 5
ความเทาเทียมทางเพศ

เปาหมายที่ 6
นํ้าสะอาดและการสุขาภิบาล

เปาหมายที่ 8
งานที่มีคุณคาและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ

เปาหมายที่ 10
ลดความเหลื่อมลํ้า

เปาหมายที่ 11
เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

เปาหมายที่ 12
การผลิตและการบร�โภค
ที่ยั่งยืน

เปาหมายที่ 13
การรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เปาหมายที่ 16
ความสงบสุข ยุติธรรม
และสถาบันเขมแข็ง

เปาหมายที่ 17
ความรวมมือเพ�่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่มา : WHO Regional Office for Europe

บุหร�่เปนอุปสรรคตอเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปาหมายที่ 3

กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ (FCTC)
เกี่ยวของกับเปาหมาย SDGขอเท็จจร�ง

เปาหมายที่ 3.a เสร�มสรางความแข็งแกรงใหกับแตละประเทศนํากรอบ
อนุสัญญา FCTC ไปปฏิบัติใชอยางเหมาะสม
เปาหมายที่ 3.4 ลดอัตราการตายกอนวัยอันควรจากโรค NCDs ให ได
1 ใน 3 ภายในป 2573 เพ�่อสงเสร�มสุขภาพกายและจ�ตที่ดี

ขอเท็จจร�ง

ไรยาสูบเปนสาเหตุของการตัดไมทําลายปา
ทั่วโลกสูญเสียพ�้นที่ปาไมมากถึง 2 แสน เฮกตาร/ป

เปาหมายที่ 5 กรอบอนุสญ
ั ญา FCTC เกีย่ วของกับเปาหมาย SDG อืน่
นอกเหนือจากเปาหมายสุขภาพเชนกัน

เปาหมายที่ 2

กรอบอนุสญ
ั ญา FCTC เกีย่ วของกับเปาหมาย SDG อืน่
นอกเหนือจากเปาหมายสุขภาพเชนกัน

ขอเท็จจร�ง

ขอเท็จจร�ง

10 ถึง 20 ลานคนทั่วโลกที่ตองเผชิญกับความ
หิวโหยควรจะไดรับอาหารที่เพ�ยงพอ หากพ�้นที่ปลูกยาสูบ
ถูกนําไปใชเพ�่อการเพาะปลูก

มี 2 ประเทศที่ประชากรเพศหญิงสูบบุหร�่มากกวาเพศชาย
และ 24 ประเทศทีน่ กั สูบหนาใหมเพศหญิงมีจาํ นวนมากกวา
เพศชาย
ที่มา : WHO FCTC, UNDP
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เปาหมายที่ 13 กรอบอนุสญ
ั ญา FCTC เกีย่ วของกับเปาหมาย SDG อืน่
นอกเหนือจากเปาหมายสุขภาพเชนกัน

POSTSCRIPT
ขอความจาก นพ.ทักษพล ถึงคนทํางาน NCDs รุน ตอไป
คุณคาการทํางาน NCDs และคณะเปนภารกิจศักดิ์สิทธิ์ มีคุณคากับเพ�่อนมนุษยและโลกใบนี้ แมจะเปนการว��งมาราธอนที่ไมมีเสนชัย ในฐานะ
นักว�ชาการวงการสาธารณสุขมีหนาที่พาประเทศและสมาชิกขยับไปขางหนา
นพ.ทักษพลฝากถึงคนรุนใหมที่จะเขามาทํางานสานตอวา 2 คาถาที่ใช ไดผลกับการขับเคลื่อนงานใหญ ๆ คาถาแรกคือ งานยากคือโอกาสในการ
เร�ยนรู อยาทอถอย คาถาตอมาคือ หาคนทีค่ ดิ เหมือนกัน มารวมกันทํางานขยับขยายเคร�อขาย กอนปดทายวา ความลมเหลวคือบทเร�ยนใหรวู า ว�ธี
ใดไมไดผล แตแพวนั นี้ ไมไดหมายความวาแพตลอดไป พรอมยกตัวอยางสมัยเขารวมประชุมผลักดันนโยบายแอลกอฮอลในเวทีสมัชชาอนามัยโลก
เมื่อป พ.ศ. 2548 แมวาจะตองเดินทางคร�่งโลกทํางานหนักผลักดันแตมติกลับไมไดรับการรับรอง เพราะมีแรงตอตานมากมาย เคยคิดทบทวน
ตนเองวาจะเลิกแลว แตไดรับโอกาสจากผู ใหญคือ นพ.มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตร�วาการกระทรวงสาธารณสุขใหเดินหนาตอจนในที่สุด
ก็ผลักดันใหมียุทธศาสตรระดับโลก เพ�่อลดอันตรายจากการดื่มเคร�่องดื่มแอลกอฮอล ได ในอีกสามปตอมา

การเสียชีวต
ิ จากโรค 5 อันดับแรก

่ ส
ทีม
ี าเหตุจากแอลกอฮอล์ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2562

โรคตับ

เพศหญิง

เสียชีวิต 30,621 คน
หรือ 6.1 คน/ประชากรแสนคน

เสียชีวิต 15,985 คน
หรือ 3.1 คน/ประชากรแสนคน

โรคตับ

1

2

เนื้องอกร้ายของตับและท่อนํ้าดีในตับ

โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

2

3

โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

โรคหัวใจขาดเลือด

3

วัณโรค

โรคมะเร็งลําไส้ใหญ่

4

โรคมะเร็งเต้านม

5

1

4
5

เสียชีวิต 25,215 คน
หรือ 5.0 คน/ประชากรแสนคน

เสียชีวิต 23,717 คน
หรือ 4.7 คน/ประชากรแสนคน

เสียชีวิต 19,702 คน
หรือ 3.9 คน/ประชากรแสนคน

โรคทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมที่ผิดปกติ
เสียชีวิต 13,215 คน
หรือ 2.6 คน/ประชากรแสนคน

เสียชีวิต 13,160 คน
หรือ 2.5 คน/ประชากรแสนคน

เสียชีวิต 6,601 คน
หรือ 1.3 คน/ประชากรแสนคน

เสียชีวิต 2,712 คน
หรือ 0.5 คน/ประชากรแสนคน

เสียชีวิต 1,820 คน
หรือ 0.4 คน/ประชากรแสนคน

FORWARD THINKERS

เพศชาย

ที่มา : เพจเร�่องเหลารอบโลก

139

IN MEMORY

นายแพทยมงคล ณ สงขลา ทํางานขับเคลื่อนสุขภาพของคนไทย มุงเนนให
ประชาชนเขาถึงการรักษาสุขภาพอยางเปนระบบมาตลอดชวงชีว�ตการทํางาน
สรางประวัติศาสตรหนาสําคัญ ใหกับวงการสาธารณสุขไทย การปองกันและ
ควบคุมโรค NCDs มาจนถึงปจจ�บัน

นายแพทย ม งคล ณ สงขลา
SNAP SHOT

ผูอํานวยการโรงพยาบาลพ�มาย พ.ศ. 2513-2522

พ.ศ. 2549-2551 รัฐมนตร�วา การกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2543-2544 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร พ.ศ. 2527-2530

พ.ศ. 2542-2543 อธิบดีกรมการแพทย

อธิบดีกรมว�ทยาศาสตรการแพทย พ.ศ. 2539-2540

การ
พ.ศ. 2540-2542 เลขาธิ
คณะกรรมการอาหารและยา

ภายหลังสําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบณ
ั ฑิต คณะแพทยศาสตร
ศิรร� าชพยาบาล เมือ่ ป พ.ศ. 2513 ทานเขารับตําแหนงผูอ าํ นวยการ
โรงพยาบาลพ�มาย จ.นครราชสีมา และเติบโตในตําแหนงทางราชการ
ตั้งแตนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร อธิบดีกรมการแพทย
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กอนเกษียณอายุราชการ
ในตําแหนงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อป พ.ศ. 2544
ป พ.ศ. 2549-2551 เปนชวงเวลาทีน่ พ.มงคลกลับเขามารับบทบาท
ในฐานะรัฐมนตร�วา การกระทรวงสาธารณสุข ตลอดระยะเวลา 2 ป
กับตําแหนงทางการเมือง นพ.มงคล ไดสรางประวัติศาสตรหนา
สํ า คั ญ ให กั บ วงการสาธารณสุ ข ไทยด ว ยการประกาศใช
“การใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา” (Compulsory Licensing: CL)
หร�อ “ซีแอล” ดวยเหตุผลหลักคือ ใหคนไทยไดเขาถึงยาที่จําเปน ตอ
การรักษาโรคทีม่ คี า ใชจา ยสูงอยางเปนระบบ และมีมาตรฐานอยาง
ยั่งยืน

นพ.มงคล เคยใหสัมภาษณเมื่อป พ.ศ. 2550 สมัยดํารง
ตําแหนงรัฐมนตร�สาธารณสุขถึง แนวโนมปญหาสุขภาพของ
คนไทยและประชากรโลกวา เปนไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ
การเสียชีว�ตจากโรค NCDs ซึ่งการปองกันไมใหเกิดโรค
เปนหนทางที่ดีที่สุด ลดความเสี่ยงโดยการออกกําลังกาย
ลดการกินอาหารรสเค็ม-หวานจัดและลดละเลิกการสูบบุหร�่
หากไมแก ไขปญหา อีกหนอยประเทศไทยจะลมละลาย เนือ่ งจาก
โรคแทรกซอนทีเ่ กิดข�น้ จากโรค NCDs ทีต่ อ งเสียคาใชจา ยมาก
อยางไรก็ตาม ยังมีปจ จัยและเหตุผลทีเ่ กีย่ วของตาง ๆ ดังตอไปนี้
• คนไทยเขาไมถึงยาที่จําเปนตอการรักษาโรคดวย
เหตุผลเร�่องราคา

REASONS

นายแพทยมงคล ณ สงขลา ทํางานขับเคลื่อนสุขภาพของคนไทย
มุง เนนใหประชาชนเขาถึงการรักษาสุขภาพอยางเปนระบบมาตลอดชวง
ชีว�ตการทํางาน

ยารักษาโรคที่ครั้งหนึ่งเปนปญหาสําคัญของคนไทย
เชน โรคเอชไอว�/เอดส เพราะมีราคาแพง คนไทยเขาไมถึง
การรักษาโรค เปนสาเหตุใหคนไทยตองเสียชีว�ตมากสุด
ถึงปละราว 40,000 รายในชวงป พ.ศ. 2544-2545
นอกจากนี้ โรคมะเร็งและโรคหัวใจเปนสาเหตุการเสียชีวต�
อันดับ 1 และ 4 ของคนไทย สาเหตุหนึ่งที่เกี่ยวของ คือยา
รักษาโรคมีราคาแพง จ�งตัดสินใจประกาศใชซีแอลกับยา
เหลานี้ เพ�่อใหผูปวยสามารถเขาถึงยา ซึ่งเปนหนึ่งใน
ปจจัยสี่ที่จําเปนยิ�งกับชีว�ต
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16 มกราคม 2484 – 11 ธันวาคม 2563
สิร�อายุรวม 79 ป
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• ขาดความสมดุลระหวางเจาของสิทธิบัตรและประโยชนตอ
สาธารณะ
สิทธิบตั ร คือทรัพยสนิ ทางปญญา ทีใ่ หความคุม ครองและเคารพ
ในผูป ระดิษฐคดิ คนตามขอตกลงระหวางประเทศ โดยองคการ
การคาโลก (World Trade Organization: WTO) อยางไรก็ตาม
เมือ่ นําขอกําหนดสิทธิบตั รมาใชกบั อุตสาหกรรมยา ทําใหเกิด
การผูกขาดทางการตลาดในระดับนานาชาติ กลไกการตลาด
ไมสามารถใชกบั สินคาประเภทยาเวชภัณฑเพ�อ่ สุขภาพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพราะเปนปจจัยสีท่ มี่ คี วามจําเปนกับการดํารง
ชีวต� ดวยเหตุผลดังกลาว ทําใหประเทศไทยเลือกนํามาตรการ
ซีแอลยา มาใช ในทางปฏิบตั ิ เพ�อ่ ใหเกิดสมดุลของผลประโยชน
ระหวางเจาของสิทธิ กับประโยชนสาธารณะ ซึง่ มาตรการซีแอล
โดยรัฐ คือการทีร่ ฐั บาลสามารถใชสทิ ธิของเจาของสิทธิบตั รได
โดยไมจําเปนตองไดรับความยินยอมจากเจาของสิทธิ เมื่อมี
เหตุผลเพ�่อประโยชนสาธารณะ ที่เหมาะสมเปนมาตรการ
ที่ยืดหยุน ซึ่งอนุญาตใหรัฐบาลของประเทศสมาชิก WTO
สามารถประกาศใชซีแอล ตามขอตกลงดานการคาวาดวย
ทรัพยสินทางปญญา (Agreements on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS)
ปฏิญญาโดฮาภายใตองคการการคาโลก
• มาตรการซีแอล เปนมาตรการทีถ่ กู ตองตามกฎหมายในเวที
นานาชาติ แต ไมเคยมีชาติ ใดในกลุมประเทศรายไดนอย
ถึงปานกลางกลาประกาศใช
ความจร�งมาตรา 51 ตาม พ.ร.บ. สิทธิบัตรของประเทศไทย
กําหนดไววา เพ�่อประโยชนสาธารณะ กระทรวง ทบวง กรม
อาจใชสิทธิตามสิทธิบัตรใด ๆ ได โดยไมตองเจรจาเพ�่อไดรับ
อนุญาตจากผูท รงสิทธิบตั รกอนแตจะตองเสียคาตอบแทนแก
ผูทรงสิทธิบัตร และจะตองแจงใหผูทรงสิทธิบัตรทราบโดย
ไมชักชา
ประเทศไทยเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) ตั้งแต
ป พ.ศ. 2537 ในการประชุมของรัฐมนตร�องคการการคาโลก
เมื่อเดือนพฤศจ�กายน ป พ.ศ. 2544 มีการลงนามปฎิญญา
โดฮาและประกาศใหประเทศสมาชิกทีล่ งนามสามารถดําเนินการ
มาตรการซีแอลไดตามขอตกลง TRIPS
มาตรา 31(b) ของขอตกลง TRIPS ระบุวา การทําความตกลง
ขอใชสทิ ธิจากผูท รงสิทธิบตั รจะไดรบั การยกเวน หากประเทศ
สมาชิกมีกรณีฉกุ เฉินของชาติหร�อภาวะทีเ่ ปนเร�อ่ งเรงดวนหร�อ
เพ�อ่ ประโยชนสาธารณะทีม่ ใิ ชเชิงพาณิชยโดยหนวยงานภาครัฐ
ทีเ่ กีย่ วของสามารถประกาศใชสทิ ธิตามสิทธิบตั รไดโดยไมตอ ง
เจรจากับผูท รงสิทธิบัตรกอน แตตอ งแจงการใชสทิ ธิตอผูทรง
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สิ ท ธิ บั ต รและจะตองเสียคาตอบแทนใหกับผูทรงสิทธิบัตร
ปฏิญญาโดฮาวาดวยขอตกลง TRIPS และการสาธารณสุข
ระบุ ว  า ประเทศสมาชิ ก WTO มี สิ ท ธิ ท่ี จ ะปกป อ งการ
สาธารณสุข โดยเฉพาะการสงเสร�มการเขาถึงยาอยางถวนหนา
ดวยการบังคับใชสทิ ธิ และประเทศสมาชิกมีเสร�ภาพในการอาง
เหตุผลความจําเปนที่ตองบังคับใชสิทธิ
รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ�มปานานนท นายกสภาเภสัชกรรม
ในฐานะนักว�ชาการเภสัชศาสตรทา นหนึง่ ผูม บี ทบาทสําคัญรวม
ผลักดันการเขาถึงยาจําเปนดวยการใชมาตรการซีแอลเลาถึง

การประกาศใชมาตรการซีแอลของ
ประเทศไทย เปนบันทึกประวัติศาสตร เพราะ
เปนครัง้ แรกของประเทศไทยและคงจะเปนเพ�ยง
ครั้งเดียวที่ประเทศ จะลุกข�้นมาประกาศใช
มาตรการเชนนี้ เราใชมาตรการซีแอล โดยยึด
หลักความเปนธรรมเราไม ไดขโมยทรัพยสนิ
ทางปญญาทางสิทธิบัตร แตเปนการขอใช
สิทธิตามมาตรการและจายคาตอบแทนตาม
หลักสากล หากบร�ษัทเจาของสิทธิบัตรไม
พอใจ คาตอบแทนก็สามารถเปดการเจรจา
เพ�่อทําใหเกิดความสมดุลของผลประโยชน
ได
รศ.ดร.ภญ.จ�ราพร ลิม� ปานานนท นายกสภาเภสัชกรรม

การทํางานรวมกับภาคนโยบายในชวงนั้นวา ไมใชเร�่องงาย
แมวา จะมีเหตุผลทีจ่ าํ เปนและถูกตอง แตตอ งอาศัยความกลาหาญ
ของฝายนโยบายในการเผชิญกับความทาทายและแรงกดดันเปน
อยางมากจากในและตางประเทศ ไดรบั คําข�จ ากบร�ษทั ยาตางประเทศ
บอยครั้ง โดยเฉพาะเร�่องมาตรการควํ่าบาตรทางการคาในเวที
นานาชาติ หากยังเดินหนาบังคับใชมาตรการซีแอลยา

ที่ครอบคลุมประชากรไทยถึงกวา 49 ลานคน ไดรับประโยชนจาก
การเขาถึงบร�การตามหลักประกันสุขภาพ ไดรับยาจําเปนที่เดิมมี
ราคาแพง แตเมื่อมีการประกาศซีแอล สงผลใหรัฐสามารถจัดหายา
ไดในราคาทีถ่ กู ลงและมีปร�มาณครอบคลุมกับจํานวนประชากรไดมาก
ข�น้ ดวย

ปฏิเสธไมไดวา ธุรกิจบร�ษทั ยาขามชาติมมี ลู คามหาศาลมีอาํ นาจและ
อิทธิพลกับผูก าํ หนดนโยบายการเมือง และแมวา จะตองเผชิญกับ
แรงตานหนักในทุกทาง นพ.มงคล ในฐานะรัฐมนตร�สาธารณสุข
ไมเ คยย อ ท อ พร อ มเดิ น สายชี้ แ จงทํ า ความเข า ใจทั้ ง ในและ
ตางประเทศ ทําเอกสารปกขาวทัง้ ภาษาไทยและอังกฤษ เพ�อ่ อธิบาย
ถึงหลักการเหตุผล และความจําเปนของการประกาศใชมาตรการ
ซีแอลยา

การประกาศใชมาตรการซีแอล ทําใหหนวยงานสาธารณสุขภาครัฐ
สามารถจัดซื้อจัดหายาชื่อสามัญที่มีราคาถูกกวายาแบรนดเนม
ติดสิทธิบตั รจากตลาดโลกเขามารักษา ทําใหผปู ว ยมีคณ
ุ ภาพชีวต� ที่
ดีข�้น ตองยอมรับวามาตรการซีแอล ยังชวยใหอุตสาหกรรมยา
ภายในประเทศไทย สามารถผลิตยาชื่อสามัญ เพ�่อใช ในประเทศได
สามารถลดคาใชจายและงบประมาณรัฐ ที่ตองนําเขายาราคาแพง
จากตางประเทศไดมหาศาล เง�นทีป่ ระหยัดได สามารถนํามาใชขยาย
ชุดสิทธิประโยชน ในผูปวยโรคอื่น ๆ ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติไดครอบคลุมมากข�้น เชน โรคไตวาย ตอกระจก ผาตัด
เปลี่ยนขอเขา ฯลฯ สงผลดีตอทั้งคุณภาพชีว�ตประชากรไทย และ
การจัดการระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยในภาพรวม

ตลอดสองปของการตอสูในทีส่ ดุ ธุรกิจยาไมสามารถใชมาตรการ
ทางการคามาตอบโตประเทศไทยได ดวยเหตุผลหลักคือมาตรการ
ซีแอลเปนขอตกลงและกติกาที่ไดรบั การออกแบบและยอมรับโดย
สมาชิกองคการการคาโลกนั่นเอง

MAKING IMPACT
49 ลานคนไทยไดเขาถึงการรักษาและยาจําเปน
ผลจากการที่ประเทศไทยจะมีการประกาศใชซีแอล เมื่อวันที่ 26
มีนาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการเจรจาตอรองราคายาจําเปน
ต อ งประชุมเพ�่อวางแนวทางในการเจรจาตอรองกับบร�ษัทยาที่
กระทรวงสาธารณสุขบังคับใชสทิ ธิตามสิทธิบตั รยา เพ�อ่ ให ไดอตั รา
คาตอบแทนทีเ่ ห็นพองตองกันระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับผูท รง
สิทธิบตั ร โดยคณะกรรมการเสนอจายคาตอบแทน 0.5% ของมูลคา
การจําหนายยาชื่อสามัญที่ผลิตโดยองคการเภสัชกรรม
ผลจากมาตรการนี้ ทําใหคนไทยที่เจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง โรคเอดส
และโรคหัวใจ ในทุกสิทธิการรักษาพยาบาล ทัง้ สวัสดิการขาราชการ
ประกันสังคม โดยเฉพาะผูท อี่ ยูใ นระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

อํานาจการตอรองราคายาของผูซื้อ
กอนหนาประเทศไทยประกาศใชมาตรการซีแอลยา อํานาจการกําหนด
ราคายาข�้นอยูกับเจาของบร�ษัทยา ดร.จ�ราพร เภสัชกรหญิงแกรง
เลาใหฟ�งวา ผูบร�หารกระทรวงสาธารณสุขบางทาน ถึงขัน้ พ�ด
ติดตลกวา “แคขอตอรองราคา สลึงเดียวก็ยังไมยอมลดให” การ
เดินหนาประกาศใชมาตรการซีแอลยาอยางจร�งจังของไทย ทําให
นานาชาติรวมทั้งบร�ษัทยาเองตางตระหนักวา มีมาตรการที่เปดให
เกิดอํานาจตอรองระหวางผูซื้อและผูผลิต ทําใหราคายาเกิดความ
สมดุล และเพ�ม� การเขาถึงยารักษาโรคคาใชจา ยสูงอยางโรค NCDs
ได ในระยะยาว เมือ่ เขาถึงยาไดมากข�น้ ภาครัฐก็ ไมจาํ เปนตองบังคับ
ใชมาตรการซีแอลยา
ตนแบบนโยบายเขาถึงยา
ภายหลังจากประเทศไทยประกาศใชมาตรการซีแอลยา ตอมา
ประเทศมาเลเซียก็ประกาศใชมาตรการซีแอลกับยารักษาเอชไอว�/เอดส
ตามแผนงาน ป พ.ศ. 2559-2573 เพ�อ่ ขจัดโรคเอดสใหหมดไปจาก
ประเทศ หลายประเทศพยายามทีจ่ ะเดินตามประเทศไทย ทีป่ ระกาศ
ซีแอลยามากข�้น นอกจากนี้ ยังสงผลใหภาพรวมกระบวนการ
ตอรองราคายาระหวางหนวยงานของรัฐกับบร�ษัทผูผลิตทําไดดี
ยิง� ข�น้ ไมเฉพาะแตประเทศไทยเทานัน้ แตรวมถึงประเทศกําลังพัฒนา
ตาง ๆ ดวย สาเหตุอาจเปนเพราะไมตองการใหประเทศใดประกาศ
ซีแอลยาอีก

IN MEMORY

ภญ.จ�ราพร กลาววา จากการทํางานรวมกันครั้งนั้น ทําให
ตระหนักวา นพ.มงคลมีความเขาใจในเร�อ่ งของยาระบบยาธุรกิจยา
เปนอยางดี เขาใจกฎหมายสิทธิบัตรและมาตรการประกาศใช
ซีแอลยาอยางเปนขั้นตอน เห็นถึงความมุงมั่น กลาตัดสินใจ
บนพ�น้ ฐานของว�ชาการ และผลประโยชนของผูป ว ย เพ�อ่ ใหผปู ว ย
ไดเขาถึงยา และโอกาสมีชีว�ตรอดจากโรคคาใชจายสูงอยางมี
คุณภาพชีว�ตที่ดี

ขยายชุดสิทธิประโยชนระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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โรคเอชไอว�/เอดส
ปสุขภาวะที่เพ��มข�้น
17,959 คนไทย เขาถึงยาเอฟาว�เรนซ
2,694
3,421 คนไทย เขาถึงยาสูตรผสมโลพ�นาเว�ยร/ร�โทนาเว�ยร
โรคหัวใจ
40,947 ผูปวยที่เขาถึงยาโคลพ�โดเกรลเพ��มข�้น

ปสุขภาวะที่เพ��มข�้น
2,457

โรคมะเร็ง
8,916
10,813
1,846
256

ปสุขภาวะที่เพ��มข�้น
3,656
1,251
2,435
-

ผูปวยที่เขาถึงยาเลโทรโซล
ผูปวยที่เขายาโดซีเทกเซล
ผูปวยที่เขาถึงยาอิมาทินิบ
ผูปวยที่เขาถึงยาเออรโลทินิบ

สานตองานขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเด็นการเขาถึงหลักประกันสุขภาพอยางเทาเทียมไมไดเปนเพ�ยงปญหาสําคัญ
ดานสาธารณสุขเทานัน้ แตยงั สะทอนปญหาความเหลือ่ มลํา้ ในสังคมไทยอยางชัดเจน
การลดความเหลื่อมลํ้าแตกตางจะทําใหสังคมไทยพัฒนาเดินหนาตอไปไดอยาง
ยั่งยืน การปลอยใหคนกลุมยากไร ประชากรกลุมเปราะบางทั้งเด็ก สตร� คนชรา
และแรงงานขามชาติไมสามารถเขาไมถึงระบบบร�การและตองรับภาระคารักษา
พยาบาลที่สูงเกินไปและการเสียชีว�ต หากรัฐใดปลอยปละละเลยปญหาในระบบ
สาธารณสุขจะทําใหปญหาเร�้อรังและลุกลามกลายเปนปญหาสังคมในมิติอื่น ๆ
ตามมา
นพ.จเด็จ ธรรมธัชอาร� เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
กลาววา กลไกระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาตินํามาใชกับประเทศไทย เมื่อป
พ.ศ. 2550 สามารถ ลดภาวะลมละลายจากการเจ็บปวย เปนการชวยลดปญหา
สังคมที่เกิดจากการเหลื่อมลํ้าไดอยางเปนรูปธรรมถึงปจจ�บัน สวนหนึ่งมาจาก
การประกาศใชมาตรการซีแอลยา
นพ.จเด็จ กลาววา ตนเองมีโอกาสทํางานใกลชิดกับคุณหมอมงคลอยูระยะหนึ่ง
ทานคือผูนําแถวหนาเร�่องซีแอลยา และ NCDs ทานเปนผูรับฟ�งที่ดี รับขอมูลจาก
ทุกทิศทาง เมื่อประมวลและมั่นใจกับขอมูลที่มีแลวจะเดินหนาทํางานอยางแข็งขัน
รวดเร็วและมุงมั่น จนเกิดมรรคผลที่แทจร�ง
ปจจ�บันระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาไมไดดูแลแคเพ�ยงการรักษา แตไดมี
การเพ��มเติมงานสรางเสร�มสุขภาพและปองกันโรคดวย เพราะมาตรการนี้จะชวย
ลดภาวะโรคNCDsลงไดปจจ�บนั ประเทศไทยคือประเทศเดียวทีส่ ามารถบรรจ�งาน
สรางเสร�มสุขภาพไว ในสิทธิประโยชนของหลักประกันสุขภาพถวนหนาได
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ที่มา: โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ(Health Intervention and
Technology Assessment Program: HITAP)

INSIGHT
TAKING ACTION

ผลเชิงบวกดานสุขภาพและความสามารถเขาถึงยาที่เพ��มข�้นของ
คนไทยจากมาตรการซีแอล

ผลของซี แ อลต อ ระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ทําให
ยาทีน่ าํ มาใชมรี าคาถูกลง ดวยงบ
ประมาณที่จํากัด จึงสามารถมีงบ
ประมาณจัดหายาโดยเฉพาะยาราคา
แพงใหกบั ประชาชนเขาถึง ยาจําเปน
เพราะหากไมสามารถเขาถึงได จะมี
พ�่นองสวนหนึ่งเสียโอกาสและเสีย
ชีว�ต
นพ.จเด็จ ธรรมธัชอาร�
เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)

ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ประเทศไทยมีการใชระบบหลักประกันสุขภาพอยางเปนทางการ
ตั้งแตป พ.ศ.2545 ตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ.2545 ทีม่ กี ารจัดตัง้ “สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ”
(สปสช.) โดยมี นพ.สงวน นิตยารัมภพงศ เปนเลขาธิการสํานักงาน
หลักประกัน สุขภาพแหงชาติคนแรก และปจจ�บนั คือ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอาร�
ทั้งนี้ ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา มีจ�ดเร��มตนจาก
นพ.สงวน นิตยารัมภพงศ ทีร่ เ� ร�ม� ผลักดันเร�อ่ งหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาในประเทศไทย ศึกษาความเปนไปไดมาตัง้ แตป พ.ศ.2533
ผานการเร�ยนรู ว�จัย ทดลองปฏิบัติและศึกษาหลักความเปนไปได
และโอกาสความเปนไปได ในการดําเนินการ

1.บร�การพ�น้ ฐานในงบเหมาจายรายหัวแยกเปนบร�การสุขภาพทัว่ ไป
บร�การกรณีเฉพาะ บร�การสรางเสร�มสุขภาพและปองกันโรค บร�การ
ฟ��นฟ�สมรรถภาพดานการแพทย บร�การแพทยแผนไทย และยาและ
เวชภัณฑ

POSTSCRIPT

2.บร�การเฉพาะกลุม (นอกงบเหมาจายรายหัว) อาทิ ผูปวยไตวาย
เร�อ้ รัง ผูต ดิ เชือ้ เอชไอว�/เอดส ผูป ว ยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
เปนตน

ในฐานะผูเชี่ยวชาญดานงานว�ชาการ ภญ.จ�ราพร กลาววา นโยบาย
ของภาครัฐ เปนหัวใจที่จะสรางความยั่งยืนใหกับระบบการรักษา
พยาบาล ทีเ่ ทาเทียมสําหรับประชากรไทย หากจัดสรรงบประมาณมี
ประสิทธิภาพ จะสามารถครอบคลุมการรักษาพยาบาลใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันในทุกกลไกหลักประกันสุขภาพของประเทศ
ดานนพ.จเด็จ ในฐานะเลขาฯ สปสช.ใหมุมมองวา โรค NCDs คือ
ประเด็นสําคัญ เพราะผูเสียชีว�ตและผูปวยเพ��มจํานวนข�้นอยางมี
นัยสําคัญ จําเปนตองมีมาตรการเขาไปดูแลกลไกเชิงระบบเพ�่อทําให
การรักษามีประสิทธิภาพดีข�้น เพราะโรค NCDs เกิดจากพฤติกรรม
การปองกันเปนว�ธที สี่ ามารถลดจํานวนผูป ว ยโรค NCDs ไดในระยะยาว
อยางไรก็ตามยอมรับวา เปนเร�่องที่ยากและทาทายเพราะการปรับ
พฤติกรรมมนุษยตอ งใชเวลาและความอุตสาหะ จนกวางานจะบรรลุ
ผลตามเปาหมาย

คิดพัฒนาระบบสาธารณสุขมา
ตลอด ตั้งแตยังไมเปนผูบร�หาร เมื่อได
เปนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร
ในป พ.ศ. 2528 พอที่จะทําอะไรตามที่
ตองการไดบาง สิ�งที่คิดไวสิ�งไหนที่จะ
เปลีย่ นแปลงก็ทาํ เลย เร�อ่ งแรกคือบัญชี
ประชาชนทั้งจังหวัด ทําใหรูวาแตละคน
ไดรบั บร�การสุขภาพอะไรบางสวนไหนที่
ยังไม ไดรับบร�การ
คําสัมภาษณของนพ.มงคลกลาวไวในหนังสือ

“หลังประติมาสาธารณสุข 20 เบื้องหลังการขับเคลื่อนระบบ
สุขภาพไทย”

ภาคอุตสาหกรรมอาหาร มีบทบาทอยางมากตอการปองกัน
โรค NCDs ตลอดหวงโซอาหาร หากสมัครใจปรับสูตรผลิตภัณฑ
เชน ลดความหวาน ความมัน ความเค็ม เชื่อวาเทคโนโลยีทางการ
อาหารในปจจ�บนั ทําใหอาหารมีรสชาติทดี่ ี กลมกลอมแบบไมหวาน
หร�อเค็มโดดได ไมยาก และสามารถทําใหธุรกิจเติบโตไดรวดเร็ว
เพราะผูบร�โภคเล็งเห็นความตระหนักตอสังคมร�่องของสุขภาพ
ของผูป ระกอบการสรางสุขภาพทีด่ แี ละความมัน่ คงและยัง่ ยืนใหกบั
หวงโซอาหาร และความมั่นคงทางอาหารของคนไทย

IN MEMORY

และในป พ.ศ.2544 พรรคการเมืองนําไปใชเปนนโยบายหาเสียง
ภายใต “30 บาท รักษาทุกโรค” กอนจะมีการเปลี่ยนคําเร�ยกเมื่อ
เปลี่ยนรัฐบาลเปน “บัตรทอง” ปจจ�บันดูแลประชากรประมาณ 48
ลานคน โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล โดยจัดสรรให
อัตราเหมาจายรายหัวตามจํานวนประชากรที่อยูในสิทธินี้ บร�หาร
ในรูปแบบ “กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ” แบงการจัดสรรงบ
ประมาณในสวนของบร�การเปน 2 เร�่องหลัก ไดแก
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หากการเคลื่อนภูเขาเร�่มจากกาวแรก ความรวมมือจากเคร�อขายทุกภาคสวนในสังคมไทย
และระดับนานาชาติดังตอไปนี้ คือกาวสําคัญของการขับเคลื่อนวาระ NCDs
ไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ยิ�งใหญและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาครัฐ

OUR NCDs COMMUNITY

กระทรวงสาธารณสุข อาทิ:

• โครงการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอภายใตยุทธศาสตร
ความรวมมือของประเทศระหวางรัฐบาลไทยกับองคการอนามัย
(WHO-CCS)
• สํานักงานบร�หารยุทธศาสตรสุขภาพดีว�ถีชีว�ตไทย
• กรมควบคุมโรค (กองโรคไมติดตอ, สํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล กองงานคณะกรรมการควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ�งแวดลอม)
• กรมอนามัย (สํานักโภชนาการ สํานักสงเสร�มสุขภาพ
สํานักทันตสาธารณสุข กองกิจกรรมทางกายเพ�่อสุขภาพ)
• สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
• กรมสุขภาพจ�ต
• กรมการแพทย (สถาบันมะเร็งแหงชาติ)
• กรมสนับสนุนบร�การสุขภาพ
(กองสุขศึกษากองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน)
• สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด)
• ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

องคกรนโยบายระดับประเทศ
•
•
•
•
•
•

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ (สสส.)
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
องคการอนามัยโลก ประจําประเทศไทย (WHO-Thailand)
Unicef ประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบร�โภค

หนวยงานภาคีว�ชาการ | ศูนยว�จัย | มหาว�ทยาลัย
กระทรวงสาธารณสุข อาทิ:
•
•
•
•

ศูนยว�จัยปญหาสุรา
ศูนยว�จัยและจัดการความรูเพ�่อการควบคุมยาสูบ
ศูนยพัฒนาองคความรูดานกิจกรรมทางกายประเทศไทย
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP) และ
แผนงานว�จัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพ�่อการสรางเสร�ม
สุขภาพ (Food and Nutrition Policy for Health Promotion: FHP)
• โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ (HITAP)
• มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ

• โครงการฝกอบรมระบาดว�ทยาภาคสนาม
(Field Epidemiology Training Program: FETP)
• มหาว�ทยาลัยมหิดล
(สถาบันโภชนาการ สถาบันว�จัยประชากรและสังคม)
• สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
• ศูนยว�ชาการคุมครองผูบร�โภคดานสุขภาพ
• ศูนยว�ชาการเพ�่อความปลอดภัยทางถนน
• มหาว�ทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (คณะนิเทศศาสตร)
• มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร (คณะแพทยศาสตร)

กระทรวงและสํานักตาง ๆ อาทิ:

• กระทรวงการคลัง
(กรมสรรพสามิต สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมศุลากร)
• กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานเขตพ�้นที่การศึกษา)
• กระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสร�มการปกครองทองถิ�น กรมการ
ปกครอง กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมการขนสงทางบก)
• กระทรวงแรงงาน (สํานักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน)
• กระทรวงยุติธรรม (กรมพ�นิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ)
• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
• กระทรวงอุตสาหกรรม
• กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
• กระทรวงวัฒนธรรม (กรมสงเสร�มวัฒนธรรม)
• กระทรวงดิจ�ทัลเพ�่อเศรษฐกิจและสังคม (สํานักงานสถิติแหงชาติ)
• กระทรวงการอุดมศึกษาว�ทยาศาสตรว�จัยและนวัตกรรม

ภาคประชาสังคม | เคร�อขายว�ชาชีพ | เคร�อขายเยาวชน
• สมาคมเคร�อขายโรคไมติดตอไทย
(Association of Thai NCD Alliance)
• มูลนิธิสถาบันว�จัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน
• มูลนิธิรณรงคเพ�่อการไมสูบบุหร�่
• เคร�อขายองคกรงดเหลา
• เคร�อขายคนไทยไรพ�ง
• มูลนิธิเพ�่อผูบร�โภค
• เคร�อขายลดบร�โภคเค็ม
• เคร�อขายเด็กไทยไมกินหวาน
• มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน
• มูลนิธิชีวว�ถี
• เคร�อขายตลาดสีเข�ยว
• มูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทย
• สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ศูนยปร�กษาปญหาสุรายาเสพติด
มูลนิธิหญิงชายกาวไกล
เคร�อขายรณรงคปองกันภัยแอลกอฮอล
เคร�อขาย Alcohol Watch
เคร�อขายเยาวชน YSDN
เคร�อขายเยาวชนปองกันนักดื่มหนาใหม
มูลนิธิสื่อเพ�่อเยาวชน
มูลนิธิสังฆะเพ�่อสังคม
เคร�อขายผูประกอบการรานอาหารอรอยได
ไรแอลกอฮอล
เคร�อขายโรงเร�ยนคําพอสอน
เคร�อขายปลูกพลังบวกสรางจ�ตสํานึกภูมิคุมกัน
ปจจัยเสี่ยงสําหรับเด็กปฐมวัย
มูลนิธิเมาไมขับ
สํานักงานเคร�อขายลดอุบัติเหตุ

OUR NCDs COMMUNITY

ภาคีระดับนานาชาติ

• เคร�อขายนักรณรงคเพ�่อการควบคุม
การบร�โภคยาสูบแหงเอเชียอาคเนย
(Southeast Asia Tobacco Control
Alliance: SEATCA)
• NCD Alliance
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สมาคมเคร�อขายโรคไมติดตอไทย
(Association of Thai NCD Alliance)
รูจักองคกร
สมาคมเคร�อขายโรคไมติดตอไทย (Association of Thai NCD
Alliance) เปนองคกรกลางในการประสานงานเพ�่อขับเคลื่อนสังคม
ไปสูก ารควบคุมปองกันโรค NCDs ใหเปนทิศทางอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุด และมีความมุงหมายที่จะขับเคลื่อนใหเกิด
กิจกรรมที่ลดปจจัยเสี่ยง และสงเสร�มปจจัยคุมครองที่จําเปนตอ
การปองกันโรค ผานการผลักดันเชิงนโยบายเพ�อ่ ใหเกิด กฎระเบียบ
การจัดสรรงบประมาณสําหรับการแกปญ
 หา รวมถึงการสรางความ
รอบรู ดานสุขภาพ และความตระหนักตอปญหา เพ�่อใหประชาชน
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางจร�งจัง
ว�สัยทัศน
เปนองคกรที่รวมกันสรางเสร�ม ปองกัน และควบคุมโรคไมติดตอ
เพ�่อใหประชาชนไทยมีสุขภาพดีอยางยั่นยืน
พันธกิจ
สนับสนุนและสงเสร�มการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ ผานการ
ผลักดันทางนโยบาย และการสรางความรอบรูดานสุขภาพ
วัตถุประสงคของสมาคมฯ
• สนับสนุนการดําเนินการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ ตาม
ความเชี่ยวชาญขององคกรสมาชิก (Shared Accountability)
• สนับสนุนและสงเสร�มนโยบายดานการปองกันและควบคุมโรคไม
ติดตอ เพ�่อสุขภาวะของประชาชนอันกอประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศ (Policy Advocacy)
• สรางความรอบรูด า นสุขภาพพรอมสนับสนุนสงเสร�มการมีสวน
รวมของทุกภาคสวนเพ�อ่ การปองกันและควบคุมโรคไมตดิ ตอโดย
ไมเลือกปฏิบัติ (Health literacy, Public Participation without
Discrimination
• ไมมุงหวังผลกําไรทางการคา (Non-Profit Organization)
• ไมเกี่ยวของกับการเมือง
ยุทธศาสตรและแนวทางการทํางาน
มีดําเนินงานผาน 2 ยุทธศาสตรหลัก คือ
• ยุทธศาสตรที่ 1 Policy Advocacy การผลักดันนโยบาย
สาธารณะในการปองกันและควบคุมโรค NCDs
• ยุทธศาสตรที่ 2 NCD Risk Communicationand Capacity
Building การเสร�มสรางศักยภาพการสื่อสารขององคกร และ
ประชาสัมพันธสงเสร�มความรูความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยง ใน
การควบคุมและปองกันโรคไมติดตอ
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กิจกรรมหลัก
• การจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯและคณะทํางานเพ�อ่ ปร�กษา
หาร�อ วางแผน ว�เคราะห แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํางาน
• จัดเวทีวช� าการและแถลงขาวเพ�อ่ ใหเกิดการรับรูรวมทัง้ เปดมุมมอง
สะทอนความคิดแลกเปลีย่ นบทเร�ยนการทํางานระหวางองคกรภาคี
เคร�อขาย
• การจัดอบรม เพ�อ่ พัฒนา ถายทอดองคความรูท เี่ กีย่ วของเกีย่ วกับ
การสื่อสารการประชาสัมพันธดานโรคไมติดตอ
• จัดทําสือ่ ความรอบรูด า นสุขภาพใหกบั ประชาชนเพ�อ่ เปนชองทาง
ในการสือ่ สาร แลกเปลีย่ น และสงเสร�มการเร�ยนรูส ขุ ภาวะเกีย่ วกับ
การควบคุมปองกันโรค NCDs กับประชาชน
ภาคีเคร�อขาย
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย
มูลนิธิรณรงคเพ�่อการไมสูบบุหร�่
สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
เคร�อขายคนไทยไรพ�ง
สมาคมความดันโลหิตสูงแหงประเทศไทย
กรมควบคุมโรค
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย
สํานักงานเคร�อขายองคกรงดเหลา
เคร�อขายลดบร�โภคเค็ม
เคร�อขายว�ชาชีพแพทย ในการควบคุมการบร�โภคยาสูบ
สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย
สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทย
สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย
เคร�อขายเด็กไทยไมกินหวาน
ทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทย
มูลนิธิเพ�่อผูบร�โภค
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน
มูลนิธิโรคหัวใจ
ราชว�ทยาลัยกุมารแพทย
ราชว�ทยาลัยอายุรแพทย
สมาพันธเคร�อขายแหงชาติเพ�่อสังคมไทยปลอดบุหร�่
ราชว�ทยาลัยศัลยแพทย
มะเร็งว�ทยาสมาคม
สมาคมโรคไต
มูลนิธิสถาบันว�จัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)
สมาคมเวชศาสตรปองกันแหงประเทศไทย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ

Contact
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป ชั้น7 ซ.ศูนยว�จัย 1 ถ.เพชรบุร�ตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10130
080-061-3107
ncdsth20@gmail.com
https://thaincdalliance.org/
เปลี่ยนนิดพ�ชิตโรค

แผนงานการปองกันและควบคุมโรคไมตดิ ตอ ภายใตแผนงานยุทธศาสตรความรวมมือของประเทศระหวางรัฐบาลไทย
กับองคการอนามัยโลก (World Health Organization Country Cooperation Strategies: WHO-CCS)
รูจักองคกร
แผนงานการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ ภายใตแผนงานยุทธศาสตรความรวมมือของประเทศระหวางรัฐบาลไทยกับองคการอนามัยโลก
(WHO Country Cooperation Strategies: CCS) ประจําป พ.ศ. 2560 – 2564 โครงการนี้ไดรับทุนและการสนับสนุนเพ�่อการบร�หารจัดการ
และดําเนินโครงการผานทางความรวมมือระหวางกระทรวงสาธารณสุข องคการอนามัยโลก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ และสถาบันว�จัยระบบสาธารณสุข หนวยงานแตละแหงนําจ�ดแข็งของตนมาใชดําเนินโครงการ อาทิ
องคการอนามัยโลกจะสนับสนุนทางการเง�นและประเด็นทางว�ชาการ การขับเคลื่อนนโยบาย จัดเวทีการหาร�อระดับประเทศและระดับระหวาง
ประเทศ และใหคําแนะนําและแนวทางการดําเนินงาน (Normative Guidance) โดยมีหนวยงานพันธมิตรตาง ๆ ที่สําคัญไดแก สํานักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กรมอนามัย กรมการแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสมาคมเคร�อขายโรคไมติดตอไทย
(Association of Thai NCD Alliance) นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกระทรวงอื่น ๆ ผานกลไก UN Thematic Working Group on NCDs เชน
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงดิจ�ทัลเพ�่อ
เศรษฐกิจและสังคม และสํานักนายกรัฐมนตร�
ว�สัยทัศน
มุงเนน “การปรับปรุงระบบ” ผานเคร�อขายที่มีทั้งแบบทางการและไมเปนทางการดานสุขภาพ และผูมีสวนไดสวนเสียจากหนวยงานรัฐและภาค
ประชาสังคมเขามามีสวนใหการสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร และชวยผลักดันการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรโรคไมติดตอแหงชาติ และแผน
ยุทธศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปจจัยเสี่ยงโรคไมติดตอใหขับเคลื่อนไดมีประสิทธิภาพและเกิดความรวมมือของภาคีมากข�้น

OUR NCDs COMMUNITY

พันธกิจ
• ปฏิบัติงานบนพ�้นฐานความรวมมือกับหลากหลายภาคสวนหนวยงานฝายรัฐบาลและประชาสังคม ความรวมมือของผูมีสวนไดสวนเสีย
เปนสิ�งสําคัญตอการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ
• ปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางานของกระทรวงสาธารณสุขใหขับเคลื่อนไดดีข�้น
• สงเสร�มการทํางานของภาคีเคร�อขายหลักและเคร�อขายยอยทัง้ ภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข โดยจะมีการใชประโยชนจากเคร�อขาย
ดังกลาวใหมีประสิทธิภาพและเสร�มกันและกัน เพ�่อสรางองคความรูและใชประโยชนจากองคความรูนั้น ๆ
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ยุทธศาสตรและแนวทางการทํางาน
ยุทธศาสตร 1: สนับสนุนการประสานงานกับหนวยงานและองคกรที่หลากหลาย
ยุทธศาสตร 2: สนับสนุนเคร�อขายเพ�่อสรางและเผยแพรองคความรู
ยุทธศาสตร 3: สงเสร�มการนํานโยบายไปปฏิบัติเพ�่อลดปจจัยเสี่ยงโรคไมติดตอ
(การควบคุมยาสูบและเคร�่องดื่มแอลกอฮอล และกิจกรรมทางกาย)
ยุทธศาสตร 4: เสร�มสรางบร�การสาธารณสุขสําหรับโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
ยุทธศาสตร 5: ปรับปรุงระบบเฝาระวัง การติดตามผล และความรับผิดชอบตอเปาหมาย
ยุทธศาสตร 6: ความรวมมือและเคร�อขายระหวางประเทศ

มูลนิธิสถาบันว�จัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)

รูจักองคกร
แพทยหญิงสุพัตรา ศร�วณิชชากร
เลขาธิการมูลนิธิสถาบันว�จัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ว�สัยทัศน
เปนองคกรแหงภูมิปญญาของระบบบร�การปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน
พันธกิจ
พัฒนาความรู พัฒนาระบบ ควบคูกับการพัฒนาคน บนฐานปฏิบัติการจร�ง เพ�่อหนุนเสร�มเคร�อขายระบบบร�การปฐมภูมิ และ
ระบบสุขภาพชุมชน ที่เกื้อหนุนใหประชาชนพ�่งตนเองได
เปาหมาย
ระบบสุขภาพชุมชนที่พ�่งตนเองไดและยั่งยืน
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ยุทธศาสตรและแนวทางการทํางาน
• พัฒนาองคความรูและเทคโนโลยี (Collective Wisdom)
มีเคร�่องมือ คูมือ แนวทางการทํางาน เชน เคร�่องมือคนหาทุนชุมชน และ 6 องคประกอบชุมชนเขมแข็ง รวมทั้งแนวทางการพัฒนาเฉพาะ
ประเด็น เชน การจัดการระบบโรคเร�้อรัง ระบบการทํางานผูสูงอายุบูรณาการ การจัดการและใชประโยชนระบบขอมูล การทํางานในหลัก
จ�ตว�ทยาและการสื่อสารเพ�่อการเปลี่ยนแปลง
• กระตุนระบบและนโยบายบร�การปฐมภูมิ (Policy and System Development)
การจัดทํางานว�จยั ติดตามประเมินสถานการณ (Baseline Situation) นโยบายหมอครอบครัว การพัฒนาระบบบร�การปฐมภูมกิ บั เคร�อขาย
พ�้นที่ว�จัยและพัฒนา รวมทั้งพัฒนาและว�จัยในโครงการที่มีการสนับสนุน ไดแก งานเวชศาสตรครอบครัวและเคร�อขายคุณภาพบร�การ
ปฐมภูมิ
• เชื่อมโยงเคร�อขายการเร�ยนรู และเสร�มสรางพลัง (Learning Network and Empowerment)
มีกลไกและการดําเนินงานในพ�น้ ทีเ่ คร�อขาย ไดแก พ�น้ ทีพ
่ ฒ
ั นาระบบการดําเนินงานอําเภอสุขภาพดี และพ�น้ ทีพ
่ ฒ
ั นาระบบคุณภาพเคร�อขาย
บร�การปฐมภูมิ เคร�อขายพ�้นที่ที่ทํางานแผนงานสุขภาพชุมชน งานศูนยดูแลตนแบบเด็ก ผูสูงอายุและคนพ�การ งานบูรณาการคุณภาพ
ชีว�ตผูสูงอายุ และ งานจัดการโรคไมติดตอเร�้อรัง
กิจกรรม
พัฒนาและจัดการความรู ในระดับชุมชน เพ�อ่ สรางความเขมแข็งใหแกประชาชน และเพ�ม� คุณภาพของหนวยบร�การปฐมภูมใิ นฐานะหนวยบร�การ
ดานแรกของประชาชนและชุมชน สรางสิ�งแวดลอมที่ดีเขาใจความตองการของประชาชน จัดการบร�การที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและตอเนื่อง
ทัง้ โรค NCDs และจัดการดูแลผูส งู อายุ เสร�มสรางศักยภาพใหประชาชนมีความรูเ ทาทัน สามารถจัดการดูแลตนเองไดดมี ากข�น้ ไมตอ งรอรับบร�การ
เพ�ยงอยางเดียว
มสพช. ทํางานสรางความตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพตนเอง รณรงคใหประชาชนเขามารวมมือเตร�ยมความพรอมของสุขภาพ
ตัวเองกอนทีจ่ ะถึงวัยสูงอายุเร�ยนรูเ ทาทันตอเทคโนโลยีสมัยใหมเพราะการปองกันไมใหเกิดโรคคือการรักษาทีด่ ที สี่ ดุ และเมือ่ จําเปนตองไดรบั บร�การ
สุขภาพ ผูจัดการระบบและบุคลากรสาธารณสุขตองวางแผนและจัดระบบการดูแลที่มีคุณภาพ สอดคลองตรงกับความตองการของประชาชน
แตละกลุมเปาหมายไดครอบคลุมและเหมาะสม เพ�่อใหเกิดระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน สังคมเกื้อกูลทองถิ�น ทองที่ และทุกคนในชุมชนตลอด
จนการสนับสนุนจากภาครัฐ จําเปนตองรวมมือกัน เพ�อ่ สรางสังคมสุขภาวะพรอมรับมือ ปรับตัวและจัดการกับการเปลีย่ นแปลงของสังคมที่
กําลังเกิดข�้นอยางเทาทัน

OUR NCDs COMMUNITY

Contact
126/749 หมูที่ 5 หมูบานการเคหะนนทบุร� อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร� 11120
02-583-0719
mailoffice@legit.com
https://thaiichr.com/
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องคกรนโยบายระดับประเทศ

หนวงานภาคีว�ชาการ | ศูนยว�จัย | มหาว�ทยาลัย

120 หมู 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหนวยงานราชการ (อาคาร B)
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถ.แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เบอรกลาง 02 141 4000 (เวลาราชการ)
02 143 9730 1
saraban@nhso.go.th
www.nhso.go.th
www.facebook.com /NHSO.Thailand

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

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)

ศูนยพัฒนาองคความรูดานกิจกรรมทางกายประเทศไทย

องคการอนามัยโลก ประจําประเทศไทย (WHO-Thailand)

แผนงานว�จัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพ�่อการสราง
เสร�มสุขภาพ
(Food and Nutrition Policy for Health Promotion: FHP)

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

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/
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ศูนยว�จัยและจัดการความรูเพ�่อการควบคุมยาสูบ

สถาบันว�จัยประชากรและสังคมมหาว�ทยาลัยมหิดล
999 ถ.พ�ทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พ�ทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
02 441 0201-4 ตอ 307, 317, 524, 525
02 441 9333
webmaster@trc.or.th
https://www.tpak.or.th
https://www.facebook.com/TPAK.Thailand/
@TPAKThailand

สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุร� 11000
02 590 2376, 02 590 2379
02 590 2380
fhp@ihpp.thaigov.net
http://fhpprogram.org/

มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ

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

โครงการฝกอบรมระบาดว�ทยาภาคสนาม
Field Epidemiology Training Program (FETP)

กลุมพัฒนานักระบาดว�ทยาภาคสนามและเคร�อขายกองระบาดว�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/

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 (สํานักงานผูอํานวยการ)
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 (สํานักงานผูอํานวยการ)
prwww@mahidol.ac.th
https://ipsr.mahidol.ac.th
www.facebook.com/IPSRMAHIDOLUNIVERSITY/
www.youtube.com/c/MUIPSR

เคร�อขายตลาดสีเข�ยว

592/77 ถ.ลาดปลาเคา เขตลาดพราว 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/

สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ

อาคารพญาไทพลาซา
28/107 ชั้น 9 ถ.พญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทว� กรุงเทพฯ 10400
02 612 0860
02 612 0860
nutrition.assothailand@gmail.com
https://www.nutritionthailand.org
https://www.facebook.com/NutritionAssociationofThailand/

ภาคีระดับนานาชาติ
ภาคประชาสังคม | เคร�อขายว�ชาชีพ
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) 3/13 หมู6 ซ.บางรักนอย 18
(บางออ 2) ถ.รัตนาธิเบศร ต.ไทรมา อ.เมือง จ.นนทบุร� 11000
02 057 3913 ตอ 11 หร�อ 096 948 1913
02 057 3913
sathaiaan@gmail.com
http://sathai.org
https://www.facebook.com/SAF.Thailand/

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

มูลนิธิชีวว�ถี

OUR NCDs COMMUNITY

มูลนิธิชีวว�ถี (BioThai Foundation)
3/12 ซอยบางออ 2 ถ.ไทรมา 22 หมู 6 ต.ไทรมา 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
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เครดิตภาพ
ทีมงานและผูจัดทําหนังสือ Move that Mountain ทําสิ�งใหญใหเปลี่ยนแปลง ขอขอบพระคุณ
ผูใหความอนุเคราะหภาพถายและภาพวาดประกอบหนังสือ มีรายนามดังตอไปนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

158

42.195K Club หนา 31, 74
กรุงเทพธุรกิจออนไลน หนา 130 ขวา ลาง
กองสารนิเทศ สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข หนา 100, 149
โครงการพัฒนาพ�้นที่ลุมนํ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําร� หนา 111
มูลนิธิกาวคนละกาว หนา 73
มูลนิธิรณรงคเพ�่อการไมสูบบุหร�่ หนา 35 ขวา บนและลาง, 36, 80
เว็บไซต Hfocus.org หนา 154
ศูนยว�จัยและจัดการความรูเพ�่อการควบคุมยาสูบ หนา 79, 123
ศูนยขาวศาสนา หนา 126
สภาองคกรของผูบร�โภค หนา 106, 109
สายัณห ชื่นอุดมสวัสดิ์ หนา 125
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ หนา 27, 28, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 43, 46,
48, 49, 51 ลาง, 54, 59, 60 ซาย บนและลาง, 66 ขวา, 71, 82, 90, 91 ลาง, 95, 98, 107, 116,
128, 130 ซาย บน, 131, 134 ลาง, 136 ลาง, 141
สํานักงานเคร�อขายองคกรงดเหลา หนา 60 ขวา ลาง
สํานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ หนา 134 บน
Marco Verch Professional Photographer หนา 41
NCD Alliance หนา 18 ซาย
The 101.World หนา 142
Wasin Waeosri หนา 83
WHO-PAHO หนา 18 ขวา
https://www.pinterest.com/pin/496592296393094022/ หนา 91 บน
http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2008/11/Y7200751/Y7200751.html
หนา 66 ซาย
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สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 โดยสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ การทําซํา้ หร�อดัดแปลงขอมูลในหนังสือเลมนี้ ไมวา กรณีใด โดยไมไดรบั อนุญาตจากสํานักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหวางประเทศ ถือเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา ของสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
ผลงานซึ่งประกอบดวย สาระบทความ ขอมูล สัญลักษณ รูปภาพเสียงและขอมูลในรูปแบบตางๆที่ปรากฏในหนังสือเลมนี้ทั้งในแบบรูปเลมและหนังสืออิเล็คทรอนิกสถือเปนงาน
สรางสรรค อันมีสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ที่เปนของสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ หร�อเปนงานที่สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศไดรับ
อนุญาตให ใชประโยชน และสามารถเผยแพรผลงานไดโดยชอบดวยกฎหมาย หากผู ใดประสงคที่จะใชประโยชนจากผลงานที่ปรากฏในหนังสือเลมนี้ ทั้งในแบบรูปเลม และหนังสือ
อิเล็คทรอนิกส บุคคลนั้นจะตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ ภายใตเง�่อนไขการใชประโยชนที่กําหนด

** หนังสือเลมนี้จัดพ�มพดวยกระดาษที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม ชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมากกวา 40% และใชพลังงานนํ้าในการผลิต

