
การจดัการระบบสรา้งเสรมิการจดัการระบบสรา้งเสรมิ
สขุภาพในประเทศไทย

ทพทพทพทพ....กฤษกฤษกฤษกฤษดา เรอืงอารยีร์ชัต ์ดา เรอืงอารยีร์ชัต ์ดา เรอืงอารยีร์ชัต ์ดา เรอืงอารยีร์ชัต ์
ผู้จดัการกองทนุสนบัสนุนการผู้จดัการกองทนุสนบัสนุนการผู้จดัการกองทนุสนบัสนุนการผู้จดัการกองทนุสนบัสนุนการ

สรา้งเสรมิสุขภาพสรา้งเสรมิสุขภาพสรา้งเสรมิสุขภาพสรา้งเสรมิสุขภาพ



11. . ความหมาย สุขภาพ สุขภาวะความหมาย สุขภาพ สุขภาวะ



ความหมายของ สขุภาพความหมายของ สขุภาพ โดย WHO

Health  Health  is 

the state of complete of physical, mental, 

and social well-being  and not merely 

the absence of disease and infirmity.the absence of disease and infirmity.

สขุภาพสขุภาพ  หมายถงึ ภาวะแหง่ความสมบรูณข์อง
รา่งกาย จติใจ และการดํารงชวีติอยูใ่นสงัคมดว้ยด ี
ไมใ่ชเ่พยีงแตค่วามปราศจากโรค หรอืทพุพลภาพเทา่นั-น



โรค สุขภาพ

aa bb
ccโรค สุขภาพcc





สังคมสังคม

สุขภาวะสุขภาวะ

กายกาย

ปัญญาปัญญา

ใจใจ



22..ที�มาและแนวคดิการสร้างเสริมสุขภาพที�มาและแนวคดิการสร้างเสริมสุขภาพ



oo 7272%%  ของสาเหตกุารเสียชีวิตเป็นโรคไม่ติดต่อ ของสาเหตกุารเสียชีวิตเป็นโรคไม่ติดต่อ + + อบุตัิเหตุอบุตัิเหตุ
oo อตัราการเพิ#มของค่าใช้จ่ายสขุภาพเรว็กว่าการเพิ#มของ อตัราการเพิ#มของค่าใช้จ่ายสขุภาพเรว็กว่าการเพิ#มของ GDPGDP
oo ค่าใช้จ่ายสขุภาพเกือบทั ,งหมดใช้ไปในการรกัษาพยาบาลค่าใช้จ่ายสขุภาพเกือบทั ,งหมดใช้ไปในการรกัษาพยาบาล
การเพิ#มการลงทนุด้านการรกัษาจะไม่ทาํให้สภาวะสขุภาพ            การเพิ#มการลงทนุด้านการรกัษาจะไม่ทาํให้สภาวะสขุภาพ            

สถานการณ์ แคนาดา พสถานการณ์ แคนาดา พ..ศศ. . 25132513

8

oo การเพิ#มการลงทนุด้านการรกัษาจะไม่ทาํให้สภาวะสขุภาพ            การเพิ#มการลงทนุด้านการรกัษาจะไม่ทาํให้สภาวะสขุภาพ            
ดีขึ,นดีขึ,น

oo ต้องมีระบบการจดัการกบั ต้องมีระบบการจดัการกบั ““ปัจจยักาํหนดสขุภาพปัจจยักาํหนดสขุภาพ””
��  พฤติกรรมสขุภาพพฤติกรรมสขุภาพ
��  สิ#งแวดล้อมสิ#งแวดล้อม



ปัจจยักาํหนดสขุภาพ ปัจจยักาํหนดสขุภาพ ((Health field)Health field)
�� พนัธกุรรมพนัธกุรรม
�� สิ#งแวดล้อม สิ#งแวดล้อม ((ทั ,งกายภาพและสงัคมทั ,งกายภาพและสงัคม))
�� พฤติกรรมชีวิต พฤติกรรมชีวิต ((Lifestyle)Lifestyle)

LalondeLalonde Report (Report (พพ..ศศ. . 25172517)) โดย โดย Mark Mark LalondeLalonde

9

�� พฤติกรรมชีวิต พฤติกรรมชีวิต ((Lifestyle)Lifestyle)
�� ระบบบริการสขุภาพ ระบบบริการสขุภาพ ((สถานพยาบาลสถานพยาบาล&&บริการบริการ
ป้องกนัโรคป้องกนัโรค//ส่งเสริมสขุภาพส่งเสริมสขุภาพ))

ระบบที# ระบบที# CanadaCanada  มีอยู่ควรจะเรียกว่า มีอยู่ควรจะเรียกว่า Sick care system Sick care system 
ไม่ใช่ ไม่ใช่ health care systemhealth care system







ปรับระบบบริการให้เอื #อต่อ
การส่งเสริมสุขภาพ

5

พัฒนาทักษะชีวติ
4

3

•Enable

Ottawa Charter (Ottawa Charter (พพ..ศศ. . 25292529) ) การประชมุสร้างเสริมสขุภาพโลก ครั ,งที# การประชมุสร้างเสริมสขุภาพโลก ครั ,งที# 11

เพิ�มศักยภาพของชุมชน

สร้างสิ�งแวดล้อมที�เอื #อต่อสุขภาพ

2 สร้างนโยบายสาธารณะ

1

•Enable

•Advocacy

•Mediate



กระบวนการสรา้งกระบวนการสรา้งกระบวนการสรา้งกระบวนการสรา้งเสรมิสขุภาพเสรมิสขุภาพเสรมิสขุภาพเสรมิสขุภาพ

ระบบระบบระบบระบบ
สื่อ สื่อ สื่อ สื่อ 





Social Determinants of HealthSocial Determinants of HealthSocial Determinants of HealthSocial Determinants of Health
ปจัจยัสังคมกาํหนดสุขภาพปจัจยัสังคมกาํหนดสุขภาพปจัจยัสังคมกาํหนดสุขภาพปจัจยัสังคมกาํหนดสุขภาพ



The Main Determinants of HealthThe Main Determinants of HealthThe Main Determinants of HealthThe Main Determinants of Health





Health Promotion ConceptHealth Promotion Concept

Healthy

Having Risk 

behavior

Health  Promotion
population-based 
approach
- Build healthy public 

policy
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Diseases but not 
seeking care

Sick and 
seek care

policy
- Create supportive 

environment

Health care system
Individual-based HP





ThaiHealth and Health System in ThailandThaiHealth and Health System in Thailand

 

Health System

Health Service System



33..สถานการณ์สุขภาพคนไทยสถานการณ์สุขภาพคนไทย



Rising Burden of NCDs

The majority of Burden of Diseases are NCDs 

(68% in male, 80% in female)





ภาระโรคจากปจัจยัเสี่ยง เพศชาย ภาระโรคจากปจัจยัเสี่ยง เพศชาย ภาระโรคจากปจัจยัเสี่ยง เพศชาย ภาระโรคจากปจัจยัเสี่ยง เพศชาย ----    เพศหญงิเพศหญงิเพศหญงิเพศหญงิ

เพศชาย เพศชาย เพศชาย เพศชาย 

24

เพศหญงิ เพศหญงิ เพศหญงิ เพศหญงิ 

Data as of 2552; International Health Policy Program





สถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้
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((((3333....3333เทา่ เทา่ เทา่ เทา่ 

ของปรมิาณของปรมิาณของปรมิาณของปรมิาณ
แนะนําแนะนําแนะนําแนะนํา))))

ปรมิาณบรโิภคทีแ่นะนํา

ปรมิาณบรโิภค

ปรมิาณบรโิภค นํ้าตาล ไขมนั เกลอื และผกัผลไม้ ปรมิาณบรโิภค นํ้าตาล ไขมนั เกลอื และผกัผลไม้ ปรมิาณบรโิภค นํ้าตาล ไขมนั เกลอื และผกัผลไม้ ปรมิาณบรโิภค นํ้าตาล ไขมนั เกลอื และผกัผลไม้ 
ของคนไทยของคนไทยของคนไทยของคนไทย

เฉลีย่เทยีบกบัปรมิาณการบรโิภคทีแ่นะนําตอ่วนัเฉลีย่เทยีบกบัปรมิาณการบรโิภคทีแ่นะนําตอ่วนัเฉลีย่เทยีบกบัปรมิาณการบรโิภคทีแ่นะนําตอ่วนัเฉลีย่เทยีบกบัปรมิาณการบรโิภคทีแ่นะนําตอ่วนั
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ปรมิาณปรมิาณปรมิาณปรมิาณ
แนะนําแนะนําแนะนําแนะนํา))))

ทีม่า : สถาบนัวจิยัระบบ
สุขภาพ



สถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้

• ปี 54 ประชาชน 36% และเกษตรกร 32% พบ
สารเคมีตกค้างในเลือด

•  ปี55 ผักในห้าง ตลาดสด รถเร่ โดยเฉลี ยมีสารเคมี
กําจดัศตัรูพืชตกค้างสงูกวา่มาตรฐาน EU 40%

• พื (นที ปลกูผลไม้ลดลงมากกวา่ 3.4 แสนไร่ (ปี 53-55)
• เชา่ที ดินทํากิน 60%
• 45 – 51 ปี อายเุฉลี ยเกษตรกร

ปัจจัยที�ส่งผลให้การบริโภคผักผลไม้ของคนไทยตํ�ากว่ามาตรฐาน

พื #นที�ทาํ

ความความความความ
ปลอดภัปลอดภัปลอดภัปลอดภั
ยยยย

ทีม่า : แผนงานขบัเคลือ่นนโยบายความมัน่คงทางอาหารเพือ่สังคม

เชา่ที ดินทํากิน 
• 45 – 51 ปี อายเุฉลี ยเกษตรกร
• ปี 53 นําเข้าสารเคมีเกษตรเป็นอนัดบัหนึ ง 117 ล้านก.ก. 
มูลค่า 1.8 หมื�นลบ.

•  โฆษณาอาหารและเครื่องดื่มที่มีนํ้าตาล ไขมัน และ
โซเดียม ผ่านสื่อต่างๆ มาก โดยเฉพาะในรายการ
การต์ูนวนัเสาร-์อาทติย ์ เวลา 7.00-10.00 น. รวม รวม รวม รวม 33 33 33 33 
ชิน้ชิน้ชิน้ชิน้

•  งานวจิยัตา่งประเทศยนืยนัวา่โฆษณามผีลตอ่การซือ้และโฆษณามผีลตอ่การซือ้และโฆษณามผีลตอ่การซือ้และโฆษณามผีลตอ่การซือ้และ
การบรโิภคอาหารและเครือ่งดืม่ทีม่ผีลตอ่สุขภาพเด็กการบรโิภคอาหารและเครือ่งดืม่ทีม่ผีลตอ่สุขภาพเด็กการบรโิภคอาหารและเครือ่งดืม่ทีม่ผีลตอ่สุขภาพเด็กการบรโิภคอาหารและเครือ่งดืม่ทีม่ผีลตอ่สุขภาพเด็ก

ทีม่า : รายงานประจาํปี แผนงานวจิยันโยบายอาหารและโภชนาการ เพือ่การสรา้งเสรมิสุขภาพ 

พื #นที�ทาํ
การเกษตร

การตลาดการตลาดการตลาดการตลาด
และสื่อและสื่อและสื่อและสื่อ



1111. . . . เด็ก เด็ก เด็ก เด็ก 0000----5 5 5 5 ปีปีปีปี
ช่วงทองของการเรยีนรู้ช่วงทองของการเรยีนรู้ช่วงทองของการเรยีนรู้ช่วงทองของการเรยีนรู้
สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์

IQ IQ IQ IQ ของเด็กไทย ของเด็กไทย ของเด็กไทย ของเด็กไทย ตํา่กวา่มาตรฐาน ตํา่กวา่มาตรฐาน ตํา่กวา่มาตรฐาน ตํา่กวา่มาตรฐาน 
12121212....93 93 93 93 % % % % ไมไ่ดเ้รยีนหนงัสือไมไ่ดเ้รยีนหนงัสือไมไ่ดเ้รยีนหนงัสือไมไ่ดเ้รยีนหนงัสือ

33330000%%%%    มีมีมีมพีฒันาการพฒันาการพฒันาการพฒันาการลา่ช้าลา่ช้าลา่ช้าลา่ช้า

IQ IQ IQ IQ ของเด็กไทย ของเด็กไทย ของเด็กไทย ของเด็กไทย ตํา่กวา่มาตรฐาน ตํา่กวา่มาตรฐาน ตํา่กวา่มาตรฐาน ตํา่กวา่มาตรฐาน 

ขอ้มลูงานวจิยั สถาบนัวจิยัขอ้มลูงานวจิยั สถาบนัวจิยัขอ้มลูงานวจิยั สถาบนัวจิยัขอ้มลูงานวจิยั สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศเพือ่การพฒันาประเทศเพือ่การพฒันาประเทศเพือ่การพฒันาประเทศไทยไทยไทยไทย และและและและสถาบนัแหง่ชาตเิพือ่การพฒันาพฒันาพฒันาพฒันาเด็กและครอบ



2222. . . . เด็ก เด็ก เด็ก เด็ก 6666----12121212    ปีปีปีปี
ช่วงทองของการสรา้งสรรจติสํานึกช่วงทองของการสรา้งสรรจติสํานึกช่วงทองของการสรา้งสรรจติสํานึกช่วงทองของการสรา้งสรรจติสํานึก
สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์

กวา่ กวา่ กวา่ กวา่ 1 1 1 1 ลา้นคน ลา้นคน ลา้นคน ลา้นคน สมาธิสมาธิสมาธิสมาธสิั้น สั้น สั้น สั้น     
                10101010% % % % มปีญัหาดา้นการเรยีนรู้มปีญัหาดา้นการเรยีนรู้มปีญัหาดา้นการเรยีนรู้มปีญัหาดา้นการเรยีนรู้

ขอ้มลู ขอ้มลู ขอ้มลู ขอ้มลู โครงการตดิตามสภาวการณเ์ด็กและโครงการตดิตามสภาวการณเ์ด็กและโครงการตดิตามสภาวการณเ์ด็กและโครงการตดิตามสภาวการณเ์ด็กและเยาวชนเยาวชนเยาวชนเยาวชน, , , , ChildWatchChildWatchChildWatchChildWatch    และสถาบนัและสถาบนัและสถาบนัและสถาบนัสุขภาพจติเด็กและวยัรุน่ราชสุขภาพจติเด็กและวยัรุน่ราชสุขภาพจติเด็กและวยัรุน่ราชสุขภาพจติเด็กและวยัรุน่ราช
นครนิทร ์นครนิทร ์นครนิทร ์นครนิทร ์

                10101010% % % % มปีญัหาดา้นการเรยีนรู้มปีญัหาดา้นการเรยีนรู้มปีญัหาดา้นการเรยีนรู้มปีญัหาดา้นการเรยีนรู้

แนวโน้มแนวโน้มแนวโน้มแนวโน้ม
ความรุนแรง ความรุนแรง ความรุนแรง ความรุนแรง ในเด็กเพิม่ในเด็กเพิม่ในเด็กเพิม่ในเด็กเพิม่
ขึน้ ทัง้การเป็นผู้กระทาํขึน้ ทัง้การเป็นผู้กระทาํขึน้ ทัง้การเป็นผู้กระทาํขึน้ ทัง้การเป็นผู้กระทาํ
และถกูกระทาํและถกูกระทาํและถกูกระทาํและถกูกระทาํ



3333. . . . วยัรุน่วยัรุน่วยัรุน่วยัรุน่

มากกวา่ มากกวา่ มากกวา่ มากกวา่ 1111....7 7 7 7 ลา้นคน ลา้นคน ลา้นคน ลา้นคน สบูบุหรี่สบูบุหรี่สบูบุหรี่สบูบุหรี่ มากกวา่ มากกวา่ มากกวา่ มากกวา่ 2222....7 7 7 7 ลา้นคนลา้นคนลา้นคนลา้นคนเคยดืม่เคยดืม่เคยดืม่เคยดืม่มากกวา่ มากกวา่ มากกวา่ มากกวา่ 1111....7 7 7 7 ลา้นคน ลา้นคน ลา้นคน ลา้นคน สบูบุหรี่สบูบุหรี่สบูบุหรี่สบูบุหรี่
ขอ้มลู : พฤตกิรรมการสูบบหุรีแ่ละการดืม่สุราของประชากรปี 2554 สํานกัสถติิ

แหง่ชาติ

มากกวา่ มากกวา่ มากกวา่ มากกวา่ 2222....7 7 7 7 ลา้นคนลา้นคนลา้นคนลา้นคนเคยดืม่เคยดืม่เคยดืม่เคยดืม่
เหลา้เหลา้เหลา้เหลา้

ขอ้มลู : พฤตกิรรมการสูบบุหรีแ่ละการดืม่สุราของประชากรปี 2554 สํานักสถติแิหง่ชาติ

ยกพวกตกีนัสงูสุด ยกพวกตกีนัสงูสุด ยกพวกตกีนัสงูสุด ยกพวกตกีนัสงูสุด 30 30 30 30 ครัง้ตอ่วนั ครัง้ตอ่วนั ครัง้ตอ่วนั ครัง้ตอ่วนั 
ขอ้มลู : สํานกังานตาํรวจแหง่ชาต ิ http://hilight.kapook.com/view/61456

แมว่ยัรุน่ปีละ แมว่ยัรุน่ปีละ แมว่ยัรุน่ปีละ แมว่ยัรุน่ปีละ 1111....3 3 3 3 แสนแสนแสนแสนคนคนคนคน
http://hilight.kapook.com/view/61456



สถานการณก์ารใช้สื่อของเด็กและเยาวชนสถานการณก์ารใช้สื่อของเด็กและเยาวชนสถานการณก์ารใช้สื่อของเด็กและเยาวชนสถานการณก์ารใช้สื่อของเด็กและเยาวชน

ช่องทางสื่อยคุหลอมรวม ช่องทางสื่อยคุหลอมรวม ช่องทางสื่อยคุหลอมรวม ช่องทางสื่อยคุหลอมรวม 
ในอนาคต ทวีีในอนาคต ทวีีในอนาคต ทวีีในอนาคต ทวีี > > > > 1111,,,,000 000 000 000 ช่องช่องช่องช่อง
สถานีวทิย ุสถานีวทิย ุสถานีวทิย ุสถานีวทิย ุ > > > > 6666,,,,000000000000    คลืน่คลืน่คลืน่คลืน่
สื่อออนไลนไ์มจ่าํกดัสื่อออนไลนไ์มจ่าํกดัสื่อออนไลนไ์มจ่าํกดัสื่อออนไลนไ์มจ่าํกดั

เดก็ใช้สื่อเดก็ใช้สื่อเดก็ใช้สื่อเดก็ใช้สื่อ 5 5 5 5 ----7 7 7 7 ชมชมชมชม....////วนั วนั วนั วนั 
เข้าถงึสื่อไมป่ลอดภยัไดง้า่ย เข้าถงึสื่อไมป่ลอดภยัไดง้า่ย เข้าถงึสื่อไมป่ลอดภยัไดง้า่ย เข้าถงึสื่อไมป่ลอดภยัไดง้า่ย 
ภาวะเนือยนิ่งภาวะเนือยนิ่งภาวะเนือยนิ่งภาวะเนือยนิ่ง 13 13 13 13 ชมชมชมชม././././วนั วนั วนั วนั 
โรคอ้วนโรคอ้วนโรคอ้วนโรคอ้วน 13131313%%%%    
ทานทานทานทานขนมอยูห่น้าจอ ขนมอยูห่น้าจอ ขนมอยูห่น้าจอ ขนมอยูห่น้าจอ 37373737%%%%

คนไทยใช้เวลากบัสื่อออนไลน ์คนไทยใช้เวลากบัสื่อออนไลน ์คนไทยใช้เวลากบัสื่อออนไลน ์คนไทยใช้เวลากบัสื่อออนไลน ์ เดก็ขาดทกัษะเทา่ทนัสื่อเดก็ขาดทกัษะเทา่ทนัสื่อเดก็ขาดทกัษะเทา่ทนัสื่อเดก็ขาดทกัษะเทา่ทนัสื่อ
เยาวชน เยาวชน เยาวชน เยาวชน 48484848% % % % เคยถกู เคยถกู เคยถกู เคยถกู cyber cyber cyber cyber 

คนไทยใช้เวลากบัสื่อออนไลน ์คนไทยใช้เวลากบัสื่อออนไลน ์คนไทยใช้เวลากบัสื่อออนไลน ์คนไทยใช้เวลากบัสื่อออนไลน ์
เฉลีย่ เฉลีย่ เฉลีย่ เฉลีย่ 5555....07070707 ชมชมชมชม././././วนั วนั วนั วนั 
ใช้ผา่นมอืถอื ใช้ผา่นมอืถอื ใช้ผา่นมอืถอื ใช้ผา่นมอืถอื 3333....04 04 04 04 ชมชมชมชม././././วนัวนัวนัวนั
48484848% % % % ของผู้ใช้เป็นเยาวชนของผู้ใช้เป็นเยาวชนของผู้ใช้เป็นเยาวชนของผู้ใช้เป็นเยาวชน

เยาวชน เยาวชน เยาวชน เยาวชน 48484848% % % % เคยถกู เคยถกู เคยถกู เคยถกู cyber cyber cyber cyber 
bullying bullying bullying bullying 
เดก็ เดก็ เดก็ เดก็ 29292929% % % % ถกูคุกคามทางเพศถกูคุกคามทางเพศถกูคุกคามทางเพศถกูคุกคามทางเพศ
ผา่นสื่อออนไลน์ผา่นสื่อออนไลน์ผา่นสื่อออนไลน์ผา่นสื่อออนไลน์

ความตืน่ตวัของการปฏริปูสื่อความตืน่ตวัของการปฏริปูสื่อความตืน่ตวัของการปฏริปูสื่อความตืน่ตวัของการปฏริปูสื่อ
ในรา่งรธนในรา่งรธนในรา่งรธนในรา่งรธน.  .  .  .  สปชสปชสปชสปช. . . . 
การปฏริปูการปฏริปูการปฏริปูการปฏริปู ++++    กาํกบัดแูลกนัเองกาํกบัดแูลกนัเองกาํกบัดแูลกนัเองกาํกบัดแูลกนัเอง
ของสื่อของสื่อของสื่อของสื่อ

สื่อสร้างสรรคเ์พือ่เดก็สื่อสร้างสรรคเ์พือ่เดก็สื่อสร้างสรรคเ์พือ่เดก็สื่อสร้างสรรคเ์พือ่เดก็ < < < < 5 5 5 5 %%%%

ผู้ผลติสื่อขาดทกัษะ ทาํให้ผู้ผลติสื่อขาดทกัษะ ทาํให้ผู้ผลติสื่อขาดทกัษะ ทาํให้ผู้ผลติสื่อขาดทกัษะ ทาํให้
ประชาชนเป็นเพยีงผู้บรโิภคแบบประชาชนเป็นเพยีงผู้บรโิภคแบบประชาชนเป็นเพยีงผู้บรโิภคแบบประชาชนเป็นเพยีงผู้บรโิภคแบบ
นิ่งเฉยนิ่งเฉยนิ่งเฉยนิ่งเฉย



4444....    วยัทาํงานวยัทาํงานวยัทาํงานวยัทาํงาน

เครยีดเครยีดเครยีดเครยีด    จากภาระงาน สังคมจากภาระงาน สังคมจากภาระงาน สังคมจากภาระงาน สังคม
และภาระครอบครวัทีเ่พิม่ขึน้ และภาระครอบครวัทีเ่พิม่ขึน้ และภาระครอบครวัทีเ่พิม่ขึน้ และภาระครอบครวัทีเ่พิม่ขึน้ 

คนไทยฆา่ตวัตายทุก คนไทยฆา่ตวัตายทุก คนไทยฆา่ตวัตายทุก คนไทยฆา่ตวัตายทุก 2 2 2 2 ชมชมชมชม....

ขอ้มลู ขอ้มลู ขอ้มลู ขอ้มลู ขอ้มลูขอ้มลูขอ้มลูขอ้มลู กรมกรมกรมกรมสุขภาพจติ ภาพ ไทยรฐั สุขภาพจติ ภาพ ไทยรฐั สุขภาพจติ ภาพ ไทยรฐั สุขภาพจติ ภาพ ไทยรฐั onlineonlineonlineonline



5555. . . . ครอบครวัครอบครวัครอบครวัครอบครวั
เด็ก เด็ก เด็ก เด็ก 3 3 3 3 ลา้นคน ลา้นคน ลา้นคน ลา้นคน     ไมไ่ด้ไมไ่ด้ไมไ่ด้ไมไ่ด้
อยูก่บัพอ่แม ่อยูก่บัพอ่แม ่อยูก่บัพอ่แม ่อยูก่บัพอ่แม ่ 25252525% % % % ม ีม ีม ีม ี
พฒันาการพฒันาการพฒันาการพฒันาการลา่ช้าลา่ช้าลา่ช้าลา่ช้า
                

สถาบนัวจิยัประชากรและสังคม มหาวทิยาลยัมหดิล, ศนูย ์ OSCC และ UNICEF

เด็กเด็กเด็กเด็กและสตรถีกูและสตรถีกูและสตรถีกูและสตรถีกูกระทาํความกระทาํความกระทาํความกระทาํความ
รุนแรงรุนแรงรุนแรงรุนแรงเฉลีย่ปีละ เฉลีย่ปีละ เฉลีย่ปีละ เฉลีย่ปีละ 23232323,,,,501 501 501 501 
ราย ราย ราย ราย หรอืทุก หรอืทุก หรอืทุก หรอืทุก 20 20 20 20 วนิาทีวนิาทีวนิาทีวนิาที



6666. . . . ผูส้งูอายุผูส้งูอายุผูส้งูอายุผูส้งูอายุ
อกี อกี อกี อกี 12 12 12 12 ปี จาํนวนปี จาํนวนปี จาํนวนปี จาํนวน
ผู้สูงอายจุะเพิม่ขึน้เป็น ผู้สูงอายจุะเพิม่ขึน้เป็น ผู้สูงอายจุะเพิม่ขึน้เป็น ผู้สูงอายจุะเพิม่ขึน้เป็น 
14141414....4 4 4 4 ลา้นลา้นลา้นลา้น คนคนคนคน

ปจัจุบนั จาํนวน ปจัจุบนั จาํนวน ปจัจุบนั จาํนวน ปจัจุบนั จาํนวน 1 1 1 1 ใน ใน ใน ใน 
10 10 10 10 
ปจัจุบนั จาํนวน ปจัจุบนั จาํนวน ปจัจุบนั จาํนวน ปจัจุบนั จาํนวน 1 1 1 1 ใน ใน ใน ใน 
10 10 10 10 ถกูทอดทิง้ให้อยูต่ามถกูทอดทิง้ให้อยูต่ามถกูทอดทิง้ให้อยูต่ามถกูทอดทิง้ให้อยูต่าม
ลาํพงัลาํพงัลาํพงัลาํพงั

ขอ้มลู วทิยาลยัประชากรศาสตร ์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั และสมาคมพทิกัษผ์ูส้งูอายุ



66.94

58.86

53.40

44.47

39.65
41.35

46.52

38.21

31.73

ผู้สูงอายุ

ประชากรรวม

1.56 ลา้นคน

4.8 แสนลา้นบาท

สดัส่วนผูส้งูอายทุี#มีรายได้ตํ#ากว่าเส้นความยากจนสดัส่วนผูส้งูอายทุี#มีรายได้ตํ#ากว่าเส้นความยากจน

65.26
58.07

50.09
42.65

35.31 38.72 42.63
32.64

26.88 23.43 20.94 20.49 19.08 16.91 13.15

31.73
30.06

27.50 27.49 24.79
22.13

16.13

2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2551 2552 2553 2554
ที�มา : ขอ้มลูจากการสาํรวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน สาํนกังานสถติแิหง่ชาติ

สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั (สศค.) กระทรวงการคลงั 



77. . กลุ่มประชากรเฉพาะกลุ่มประชากรเฉพาะ

ที�มา : แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สรปุผลการดาํเนินงานและยุทธศาสตรก์ารทาํงานสาํนกัสนบัสนุนสุขภาวะประชากรกลุม่เฉพาะสํานกังานกองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ



44..บทบาทและวธิีทาํงานบทบาทและวธิีทาํงาน



• องคก์รภายใต้องคก์รภายใต้องคก์รภายใต้องคก์รภายใต้
พระราชบญัญตักิองทนุพระราชบญัญตักิองทนุพระราชบญัญตักิองทนุพระราชบญัญตักิองทนุ
สนบัสนุนการสรา้งเสรมิสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสนบัสนุนการสรา้งเสรมิ
สุขภาพ พสุขภาพ พสุขภาพ พสุขภาพ พ....ศศศศ. . . . 2544254425442544

38

สนบัสนุนการสรา้งเสรมิสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสนบัสนุนการสรา้งเสรมิ
สุขภาพ พสุขภาพ พสุขภาพ พสุขภาพ พ....ศศศศ. . . . 2544254425442544

• หน้าทีห่ลกัในการหน้าทีห่ลกัในการหน้าทีห่ลกัในการหน้าทีห่ลกัในการ
สนบัสนุนสนบัสนุนสนบัสนุนสนบัสนุน
ขบวนการสรา้งเสรมิขบวนการสรา้งเสรมิขบวนการสรา้งเสรมิขบวนการสรา้งเสรมิ
สุขภาพในประเทศไทยสุขภาพในประเทศไทยสุขภาพในประเทศไทยสุขภาพในประเทศไทย



รายรบัของ รายรบัของ รายรบัของ รายรบัของ สสสสสสสสสสสส....    มาจากการจดัเก็บ มาจากการจดัเก็บ มาจากการจดัเก็บ มาจากการจดัเก็บ ““““““““ส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนส่วน
เพิม่เพิม่เพิม่เพิม่เพิม่เพิม่เพิม่เพิม่””””””””        ของภาษีสุราและยาสบู ร้อยละ ของภาษีสุราและยาสบู ร้อยละ ของภาษีสุราและยาสบู ร้อยละ ของภาษีสุราและยาสบู ร้อยละ 2222

39



วสิัยทศัน์วสิัยทศัน์วสิัยทศัน์วสิัยทศัน์

ทุกคนบนแผน่ดนิไทยทุกคนบนแผน่ดนิไทยทุกคนบนแผน่ดนิไทยทุกคนบนแผน่ดนิไทย    มขีดีความสามารถ มขีดีความสามารถ มขีดีความสามารถ มขีดีความสามารถ 
สังคม สิ่งแวดลอ้ม ทีเ่อือ้ตอ่สขุภาวะสังคม สิ่งแวดลอ้ม ทีเ่อือ้ตอ่สขุภาวะสังคม สิ่งแวดลอ้ม ทีเ่อือ้ตอ่สขุภาวะสังคม สิ่งแวดลอ้ม ทีเ่อือ้ตอ่สขุภาวะ

พนัธพนัธพนัธพนัธกจิกจิกจิกจิ
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พนัธพนัธพนัธพนัธกจิกจิกจิกจิ

จดุประกายจดุประกายจดุประกายจดุประกาย    กระตุน้กระตุน้กระตุน้กระตุน้    สานสานสานสาน    และและและและเสรมิเสรมิเสรมิเสรมิ
พลงัพลงัพลงัพลงั

บุคคล และองคก์รทกุภาคส่วนบุคคล และองคก์รทกุภาคส่วนบุคคล และองคก์รทกุภาคส่วนบุคคล และองคก์รทกุภาคส่วน
ให้มขีดีความสามารถและสรา้งสรรคร์ะบบสังคมทีเ่อือ้ตอ่การมสีุขภาวะให้มขีดีความสามารถและสรา้งสรรคร์ะบบสังคมทีเ่อือ้ตอ่การมสีุขภาวะให้มขีดีความสามารถและสรา้งสรรคร์ะบบสังคมทีเ่อือ้ตอ่การมสีุขภาวะให้มขีดีความสามารถและสรา้งสรรคร์ะบบสังคมทีเ่อือ้ตอ่การมสีุขภาวะ



การทาํงานของ การทาํงานของ การทาํงานของ การทาํงานของ สสสสสสสสสสสส....

การทาํงานกบัการทาํงานกบัการทาํงานกบัการทาํงานกบั
พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่

สร้างความสร้างความสร้างความสร้างความ
เข้มแข็ง เข้มแข็ง เข้มแข็ง เข้มแข็ง 

วยัทาํงาน เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ

กลุม่กลุม่กลุม่กลุม่
ประชากรประชากรประชากรประชากร

ผู้หญงิ ผู้ดอ้ยโอกาส

ทาํงานรว่มกบั ทาํงานรว่มกบั ทาํงานรว่มกบั ทาํงานรว่มกบั 
กระทรวง ทบวง กระทรวง ทบวง กระทรวง ทบวง กระทรวง ทบวง 
กรม กรม กรม กรม อปทอปทอปทอปท....    
กองทพั ตาํรวจ กองทพั ตาํรวจ กองทพั ตาํรวจ กองทพั ตาํรวจ 
องคก์รเอกชน องคก์รเอกชน องคก์รเอกชน องคก์รเอกชน 
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ปจัจยัเสี่ยงทางสขุภาพ: เหลา้ 
บุหรี ่ อุบตัเิหตุ เพศสัมพนัธไ์ม่

ปลอดภยั

ปจัจยัเสรมิทางสขุภาพ: ออก
กาํลงักาย อาหาร

ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละสื่อสารสขุภาวะส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละสื่อสารสขุภาวะส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละสื่อสารสขุภาวะส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละสื่อสารสขุภาวะ
กจิกรรมสร้างสรรค ์  งานจติอาสา ศิลปวฒันธรรมกจิกรรมสร้างสรรค ์  งานจติอาสา ศิลปวฒันธรรมกจิกรรมสร้างสรรค ์  งานจติอาสา ศิลปวฒันธรรมกจิกรรมสร้างสรรค ์  งานจติอาสา ศิลปวฒันธรรม

ศาสนา การอา่น  การรู้เทา่ทนัสื่อศาสนา การอา่น  การรู้เทา่ทนัสื่อศาสนา การอา่น  การรู้เทา่ทนัสื่อศาสนา การอา่น  การรู้เทา่ทนัสื่อ

เข้มแข็ง เข้มแข็ง เข้มแข็ง เข้มแข็ง 
•    
ครอบครวัครอบครวัครอบครวัครอบครวั
•    ชุมชนชุมชนชุมชนชุมชน

องคก์รองคก์รองคก์รองคก์ร พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่
องคก์รเอกชน องคก์รเอกชน องคก์รเอกชน องคก์รเอกชน 
วดั มหาวทิยาลยั วดั มหาวทิยาลยั วดั มหาวทิยาลยั วดั มหาวทิยาลยั 
โรงเรยีน ฯลฯ โรงเรยีน ฯลฯ โรงเรยีน ฯลฯ โรงเรยีน ฯลฯ 



ปัจจยัที#จะนําไปสู่การลดการเสียชีวิตจากอบุตัิเหตจุราจร
     - พนัธุก์รรม = 0%

- จากระบบบริการสขุภาพ = 5%
- จากสิ#งแวดล้อม (รถ+ถนน) = 20%
- จากพฤติกรรมการขบัรถ = 75%

กรณีศึกษากรณีศึกษา

- จากพฤติกรรมการขบัรถ = 75%
� การสร้างโรงพยาบาล/ห้องฉุกเฉินเพิ#มไม่ลดอบุตัิเหตุ

ทางถนน
� ต้องมีมาตรการควบคมุพฤติกรรมการขบัรถ/

วิศวกรรมถนน



ตวัอยา่งการทาํงานลดอุบตัเิหตุตวัอยา่งการทาํงานลดอุบตัเิหตุตวัอยา่งการทาํงานลดอุบตัเิหตุตวัอยา่งการทาํงานลดอุบตัเิหตุ

กระทรวงคมนาคม
เหยื�อเมา
แล้วขับ

กระทรวง
ศกึษาธิการ

ROAD 

SAFETY

กระทรวง
ยุตธิรรม

กระทรวง
สาธารณสุขชุมชนท้องถิ�น

ตาํรวจ

EMS



วธิกีารทาํงานวธิกีารทาํงานวธิกีารทาํงานวธิกีารทาํงาน

1111....พฒันาพฒันาพฒันาพฒันา

องคค์วามรู้องคค์วามรู้องคค์วามรู้องคค์วามรู้

KnowledgeKnowledgeKnowledgeKnowledge

สสสสสสสสสสสส....
2222....วเิคราะหภ์าคแีละวเิคราะหภ์าคแีละวเิคราะหภ์าคแีละวเิคราะหภ์าคแีละ

สนบัสนุนโครงการสนบัสนุนโครงการสนบัสนุนโครงการสนบัสนุนโครงการ

ยทุธศาสตร์ยทุธศาสตร์ยทุธศาสตร์ยทุธศาสตร์

เพือ่การขบัเคลือ่นเพือ่การขบัเคลือ่นเพือ่การขบัเคลือ่นเพือ่การขบัเคลือ่น

3333....รว่มผลกัดนัรว่มผลกัดนัรว่มผลกัดนัรว่มผลกัดนั

นโยบายและการนโยบายและการนโยบายและการนโยบายและการ

เปลีย่นแปลงเชงิเปลีย่นแปลงเชงิเปลีย่นแปลงเชงิเปลีย่นแปลงเชงิ

โครงสร้าง เพือ่โครงสร้าง เพือ่โครงสร้าง เพือ่โครงสร้าง เพือ่

ความยัง่ยนืความยัง่ยนืความยัง่ยนืความยัง่ยนื

Strategic PartnerStrategic PartnerStrategic PartnerStrategic PartnerPolicy and SystemPolicy and SystemPolicy and SystemPolicy and System



ยุทธศาสตรส์ามเหลีย่มยุทธศาสตรส์ามเหลีย่มยุทธศาสตรส์ามเหลีย่มยุทธศาสตรส์ามเหลีย่มยุทธศาสตรส์ามเหลีย่มยุทธศาสตรส์ามเหลีย่มยุทธศาสตรส์ามเหลีย่มยุทธศาสตรส์ามเหลีย่มเขยือ้นภเูขาเขยือ้นภเูขาเขยือ้นภเูขาเขยือ้นภเูขาเขยือ้นภเูขาเขยือ้นภเูขาเขยือ้นภเูขาเขยือ้นภเูขา

๑๑๑๑๑๑๑๑. . . . . . . . การสรา้งความรู้การสรา้งความรู้การสรา้งความรู้การสรา้งความรู้การสรา้งความรู้การสรา้งความรู้การสรา้งความรู้การสรา้งความรู้

๒๒๒๒๒๒๒๒. . . . . . . . การเคลือ่นไหวสังคมการเคลือ่นไหวสังคมการเคลือ่นไหวสังคมการเคลือ่นไหวสังคมการเคลือ่นไหวสังคมการเคลือ่นไหวสังคมการเคลือ่นไหวสังคมการเคลือ่นไหวสังคม ๓๓๓๓๓๓๓๓. . . . . . . . กกกกาาาารรรรขขขขััับับบบเเเเคคคคลลลลืืืื ่่ ่อ่อออนนนนนนนนโโโโยยยยกกกกาาาารรรรขขขขััับับบบเเเเคคคคลลลลืืืื ่่ ่อ่อออนนนนนนนนโโโโยยยย



แผนแผนแผนแผน แอลกอฮอล ์  แอลกอฮอล ์  แอลกอฮอล ์  แอลกอฮอล ์  แผนแผนแผนแผนยาสูบ ยาสูบ ยาสูบ ยาสูบ แผนแผนแผนแผนแอลกอฮอล ์  แอลกอฮอล ์  แอลกอฮอล ์  แอลกอฮอล ์  
แผนความปลอดภยัทางถนน แผนความปลอดภยัทางถนน แผนความปลอดภยัทางถนน แผนความปลอดภยัทางถนน 
แผนกจิกรรมทางกาย  แผนกจิกรรมทางกาย  แผนกจิกรรมทางกาย  แผนกจิกรรมทางกาย  
แผนอาหารเพือ่สุขภาวะแผนอาหารเพือ่สุขภาวะแผนอาหารเพือ่สุขภาวะแผนอาหารเพือ่สุขภาวะ

แผนปจัจยัเสี่ยงทางสุขภาพแผนปจัจยัเสี่ยงทางสุขภาพแผนปจัจยัเสี่ยงทางสุขภาพแผนปจัจยัเสี่ยงทางสุขภาพ

แผนสุขภาวะชุมชนแผนสุขภาวะชุมชนแผนสุขภาวะชุมชนแผนสุขภาวะชุมชน
แผนสรา้งเสรมิสุขภาวะในองคก์รแผนสรา้งเสรมิสุขภาวะในองคก์รแผนสรา้งเสรมิสุขภาวะในองคก์รแผนสรา้งเสรมิสุขภาวะในองคก์ร

แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน 
แผนประชากรกลุม่เฉพาะแผนประชากรกลุม่เฉพาะแผนประชากรกลุม่เฉพาะแผนประชากรกลุม่เฉพาะ

องคป์ระกอบของแผนหลกั องคป์ระกอบของแผนหลกั องคป์ระกอบของแผนหลกั องคป์ระกอบของแผนหลกั สสสสสสสสสสสส....    15 15 15 15 แผนแผนแผนแผน

แผนสื่อสารการตลาดเพือ่สังคม แผนสื่อสารการตลาดเพือ่สังคม แผนสื่อสารการตลาดเพือ่สังคม แผนสื่อสารการตลาดเพือ่สังคม 
ศนูยเ์รยีนรู้สุขภาวะศนูยเ์รยีนรู้สุขภาวะศนูยเ์รยีนรู้สุขภาวะศนูยเ์รยีนรู้สุขภาวะ

แผนสนบัสนุนโครงการทัว่ไปและนวตักรรมแผนสนบัสนุนโครงการทัว่ไปและนวตักรรมแผนสนบัสนุนโครงการทัว่ไปและนวตักรรมแผนสนบัสนุนโครงการทัว่ไปและนวตักรรม

แผนระบบและกลไกสนบัสนุนแผนระบบและกลไกสนบัสนุนแผนระบบและกลไกสนบัสนุนแผนระบบและกลไกสนบัสนุน
งานพฒันาและจดัการกลุม่งานกลางงานพฒันาและจดัการกลุม่งานกลางงานพฒันาและจดัการกลุม่งานกลางงานพฒันาและจดัการกลุม่งานกลาง

แผนระบบและกลไกสนบัสนุนแผนระบบและกลไกสนบัสนุนแผนระบบและกลไกสนบัสนุนแผนระบบและกลไกสนบัสนุน
งานพฒันาและจดัการกลุม่งานกลางงานพฒันาและจดัการกลุม่งานกลางงานพฒันาและจดัการกลุม่งานกลางงานพฒันาและจดัการกลุม่งานกลาง

แผนสรา้งเสรมิสุขภาวะในองคก์รแผนสรา้งเสรมิสุขภาวะในองคก์รแผนสรา้งเสรมิสุขภาวะในองคก์รแผนสรา้งเสรมิสุขภาวะในองคก์รแผนสรา้งเสรมิสุขภาวะในองคก์รแผนสรา้งเสรมิสุขภาวะในองคก์รแผนสรา้งเสรมิสุขภาวะในองคก์รแผนสรา้งเสรมิสุขภาวะในองคก์ร

แผนระบบบรกิารสุขภาพแผนระบบบรกิารสุขภาพแผนระบบบรกิารสุขภาพแผนระบบบรกิารสุขภาพ
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เป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมาย        สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส. . . . . . . . 

““““““““ทกุคนมอีายยุนืยาวขึน้อยา่งมสีุขภาวะทกุคนมอีายยุนืยาวขึน้อยา่งมสีุขภาวะทกุคนมอีายยุนืยาวขึน้อยา่งมสีุขภาวะทกุคนมอีายยุนืยาวขึน้อยา่งมสีุขภาวะทกุคนมอีายยุนืยาวขึน้อยา่งมสีุขภาวะทกุคนมอีายยุนืยาวขึน้อยา่งมสีุขภาวะทกุคนมอีายยุนืยาวขึน้อยา่งมสีุขภาวะทกุคนมอีายยุนืยาวขึน้อยา่งมสีุขภาวะ””””””””

• อายคุาดเฉลีย่เมือ่แรกเกดิเพิม่ขึน้จาก 72 72 72 72 ปี ในปี 2552255225522552

เป้าเป้าเป้าเป้าหมายหมายหมายหมายทัว่ไปทัว่ไปทัว่ไปทัว่ไป

• อายคุาดเฉลีย่เมือ่แรกเกดิเพิม่ขึน้จาก 72 72 72 72 ปี ในปี 2552255225522552
เป็น 77776666 ปี ในปี 2574257425742574

• อายคุาดเฉลีย่เมือ่แรกเกดิทีม่สีุขภาวะเพิม่ขึน้จาก 66 66 66 66 ปี
ในปี 2552255225522552 เป็น 72 72 72 72 ปี ในปี 2574257425742574



ในปีในปีในปีในปี 2557 2557 2557 2557 ลดลงลดลงลดลงลดลง 10101010%%%%
จากปีจากปีจากปีจากปี 2552255225522552

ในปีในปีในปีในปี 2563 2563 2563 2563 

สุราสุราสุราสุรา ลดอตัราตายไมเ่กนิลดอตัราตายไมเ่กนิลดอตัราตายไมเ่กนิลดอตัราตายไมเ่กนิ 10101010
ตอ่ประชากรแสนคนตอ่ประชากรแสนคนตอ่ประชากรแสนคนตอ่ประชากรแสนคน ในปีในปีในปีในปี
2564 2564 2564 2564 

อุบตัเิหตุอุบตัเิหตุอุบตัเิหตุอุบตัเิหตุ

บุหรี่

เป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายเฉพาะเฉพาะเฉพาะเฉพาะ

เพิม่กจิกรรมเพิม่กจิกรรมเพิม่กจิกรรมเพิม่กจิกรรม
ทางกายคนไทยอายุทางกายคนไทยอายุทางกายคนไทยอายุทางกายคนไทยอายุ
11 11 11 11 ปีปีปีปี ขึน้ไปไมน่้อยกวา่ขึน้ไปไมน่้อยกวา่ขึน้ไปไมน่้อยกวา่ขึน้ไปไมน่้อยกวา่
80808080% % % % ปีปีปีปี 2564256425642564

กจิกรรมทางกจิกรรมทางกจิกรรมทางกจิกรรมทาง
กายกายกายกาย

เพิม่อตัราบรโิภคเพิม่อตัราบรโิภคเพิม่อตัราบรโิภคเพิม่อตัราบรโิภค 400400400400g/g/g/g/
วนัวนัวนัวนั ไม่ไม่ไม่ไมน่้อยกวา่น้อยกวา่น้อยกวา่น้อยกวา่ 50505050% % % % 
ในปีในปีในปีในปี 2564256425642564

ผกัผลไม้ผกัผลไม้ผกัผลไม้ผกัผลไม้

ลดความชุกโรคลดความชุกโรคลดความชุกโรคลดความชุกโรค
อว้นในอว้นในอว้นในอว้นในเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อย
กวา่กวา่กวา่กวา่ 10101010% % % % 
ในปีในปีในปีในปี 2562256225622562

อ้วนอ้วนอ้วนอ้วน

ในปีในปีในปีในปี 2563 2563 2563 2563 
ให้น้อยกวา่ให้น้อยกวา่ให้น้อยกวา่ให้น้อยกวา่ 27272727%%%%



ลดความชุกของรายลดความชุกของรายลดความชุกของรายลดความชุกของราย
ใหมใ่นปีใหมใ่นปีใหมใ่นปีใหมใ่นปี 2559 2559 2559 2559 ลงลงลงลง
2222////3 3 3 3 ของตวัเลขคาดของตวัเลขคาดของตวัเลขคาดของตวัเลขคาด

เอดส์เอดส์เอดส์เอดส์

เพิม่สัดส่วนคนไทยเพิม่สัดส่วนคนไทยเพิม่สัดส่วนคนไทยเพิม่สัดส่วนคนไทย
อายุอายุอายุอายุ 15 15 15 15 ปีขึน้ไปปีขึน้ไปปีขึน้ไปปีขึน้ไป
ทีม่ีทีม่ีทีม่ีทีม่คีวามสุขในความสุขในความสุขในความสุขในการการการการ

ความสขุความสขุความสขุความสขุ

เป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายเฉพาะ เฉพาะ เฉพาะ เฉพาะ ((((ตอ่ตอ่ตอ่ตอ่))))

2222////3 3 3 3 ของตวัเลขคาดของตวัเลขคาดของตวัเลขคาดของตวัเลขคาด
ประมาณประมาณประมาณประมาณ

ทีม่ีทีม่ีทีม่ีทีม่คีวามสุขในความสุขในความสุขในความสุขในการการการการ
ดาํรงชวีติดาํรงชวีติดาํรงชวีติดาํรงชวีติ

เพิม่เพิม่เพิม่เพิม่สัดส่วนชุมชนสัดส่วนชุมชนสัดส่วนชุมชนสัดส่วนชุมชน
เขม้แข็งเขม้แข็งเขม้แข็งเขม้แข็ง

ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน เพิม่สัดส่วนเพิม่สัดส่วนเพิม่สัดส่วนเพิม่สัดส่วน
ครอบครวัอบอุน่ครอบครวัอบอุน่ครอบครวัอบอุน่ครอบครวัอบอุน่

ครอบครวัครอบครวัครอบครวัครอบครวั



ความสําเร็จของ สสส คอื การทาํงาน
ขบัเคลือ่น สอดประสานการทาํงานรว่มกบั
ภาคทีกุภาคส่วน ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน 
ภาควชิาการภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชน ภายใตเ้ป้าหมายเพือ่สขุภาวะ

TOGETHER 

WE CAN

รวมกนั เราทาํได้รวมกนั เราทาํได้รวมกนั เราทาํได้รวมกนั เราทาํได้

ประชาชน ภายใตเ้ป้าหมายเพือ่สขุภาวะ



LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL 
GOVTGOVTGOVTGOVT

RELIGIOUS RELIGIOUS RELIGIOUS RELIGIOUS RELIGIOUS RELIGIOUS RELIGIOUS RELIGIOUS 
ORGsORGsORGsORGsORGsORGsORGsORGs

INTERNATIONALINTERNATIONALINTERNATIONALINTERNATIONALINTERNATIONALINTERNATIONALINTERNATIONALINTERNATIONAL
AGENCIESAGENCIESAGENCIESAGENCIESAGENCIESAGENCIESAGENCIESAGENCIES

National GOVTNational GOVTNational GOVTNational GOVTNational GOVTNational GOVTNational GOVTNational GOVT

NGOsNGOsNGOsNGOsNGOsNGOsNGOsNGOs
PRIVATE PRIVATE PRIVATE PRIVATE PRIVATE PRIVATE PRIVATE PRIVATE 
SECTORSECTORSECTORSECTORSECTORSECTORSECTORSECTOR

Group of IndividualsGroup of IndividualsGroup of IndividualsGroup of IndividualsGroup of IndividualsGroup of IndividualsGroup of IndividualsGroup of Individuals

ภาคเีครอืขา่ยภาคเีครอืขา่ยภาคเีครอืขา่ยภาคเีครอืขา่ย

LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL 
GOVTGOVTGOVTGOVTGOVTGOVTGOVTGOVT

COMMUNITY COMMUNITY COMMUNITY COMMUNITY COMMUNITY COMMUNITY COMMUNITY COMMUNITY 
ORGsORGsORGsORGsORGsORGsORGsORGs

AGENCIESAGENCIESAGENCIESAGENCIESAGENCIESAGENCIESAGENCIESAGENCIES
PROFESSIONAL PROFESSIONAL PROFESSIONAL PROFESSIONAL PROFESSIONAL PROFESSIONAL PROFESSIONAL PROFESSIONAL 

ORGsORGsORGsORGsORGsORGsORGsORGsAcademicAcademicAcademicAcademicAcademicAcademicAcademicAcademic
InstitutionsInstitutionsInstitutionsInstitutionsInstitutionsInstitutionsInstitutionsInstitutions Media Media Media Media Media Media Media Media 

Agencies Agencies Agencies Agencies Agencies Agencies Agencies Agencies 

จาํนวนภาคีจาํนวนภาคีจาํนวนภาคีจาํนวนภาคทีีเ่คยรบัทีเ่คยรบัทีเ่คยรบัทีเ่คยรบัทนุ สสสทนุ สสสทนุ สสสทนุ สสส. . . . > > > > 15151515,,,,000000000000
• ประมาณปีละ ประมาณปีละ ประมาณปีละ ประมาณปีละ 1111,,,,500 500 500 500 ----1111,,,,800 800 800 800 ราย เป็นผู้รบัทุนรายใหม ่ ร้อยละ ราย เป็นผู้รบัทุนรายใหม ่ ร้อยละ ราย เป็นผู้รบัทุนรายใหม ่ ร้อยละ ราย เป็นผู้รบัทุนรายใหม ่ ร้อยละ 80808080



55..กลไก และขั #นตอนการดาํเนินงานกลไก และขั #นตอนการดาํเนินงาน



คณะกรรมการ
ประเมนิผล

โครงสรา้งการบรหิารงานโครงสรา้งการบรหิารงานโครงสรา้งการบรหิารงานโครงสรา้งการบรหิารงาน

53

คณะอนุกรรมคณะอนุกรรมคณะอนุกรรมคณะอนุกรรม
การกาํกบัดแูลการกาํกบัดแูลการกาํกบัดแูลการกาํกบัดแูล
การตรวจสอบการตรวจสอบการตรวจสอบการตรวจสอบ

ภายในภายในภายในภายใน



กลไกการตรวจสอบการดาํเนินงาน กลไกการตรวจสอบการดาํเนินงาน กลไกการตรวจสอบการดาํเนินงาน กลไกการตรวจสอบการดาํเนินงาน สสสสสสสสสสสส....

54

พรบ.



หลกัเกณฑจ์ดัสรรเงนิฯหลกัเกณฑจ์ดัสรรเงนิฯหลกัเกณฑจ์ดัสรรเงนิฯหลกัเกณฑจ์ดัสรรเงนิฯ

คณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการ
กองทุนกองทุนกองทุนกองทุนกองทุนกองทุนกองทุนกองทุน

คณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการ
บรหิารแผนบรหิารแผนบรหิารแผนบรหิารแผนบรหิารแผนบรหิารแผนบรหิารแผนบรหิารแผน

55

สํานกังาน สํานกังาน สํานกังาน สํานกังาน สํานกังาน สํานกังาน สํานกังาน สํานกังาน + + + + + + + + 
ผู้เชีย่วชาญผู้เชีย่วชาญผู้เชีย่วชาญผู้เชีย่วชาญผู้เชีย่วชาญผู้เชีย่วชาญผู้เชีย่วชาญผู้เชีย่วชาญ

เชงิรุกเชงิรุกเชงิรุกเชงิรุก

เชงิรบัเชงิรบัเชงิรบัเชงิรบั

คณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการ
บรหิารแผนบรหิารแผนบรหิารแผนบรหิารแผนบรหิารแผนบรหิารแผนบรหิารแผนบรหิารแผน



กระบวนการสนบัสนุนแผนงานกระบวนการสนบัสนุนแผนงานกระบวนการสนบัสนุนแผนงานกระบวนการสนบัสนุนแผนงาน////โครงการเชงิรุกโครงการเชงิรุกโครงการเชงิรุกโครงการเชงิรุก

การพัฒนาการพัฒนา
กลั�นกรองกลั�นกรอง
วชิาการวชิาการ

การอนุมัติการอนุมัติ
กาํกับ ตดิตาม กาํกับ ตดิตาม 
และประเมินผลและประเมินผล

1 2 3 41 กลัน่กรองกลัน่กรองกลัน่กรองกลัน่กรองกลัน่กรองกลัน่กรองกลัน่กรองกลัน่กรอง
วชิาการวชิาการวชิาการวชิาการวชิาการวชิาการวชิาการวชิาการ การอนุมตัิการอนุมตัิการอนุมตัิการอนุมตัิการอนุมตัิการอนุมตัิการอนุมตัิการอนุมตัิ

กาํกบั กาํกบั กาํกบั กาํกบั กาํกบั กาํกบั กาํกบั กาํกบั 
ตดิตาม และตดิตาม และตดิตาม และตดิตาม และตดิตาม และตดิตาม และตดิตาม และตดิตาม และ
ประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผล

2 3 41
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((((1111))))
สํานกัทีเ่กีย่วขอ้งสํานกัทีเ่กีย่วขอ้งสํานกัทีเ่กีย่วขอ้งสํานกัทีเ่กีย่วขอ้ง

จดัประชุมจดัประชุมจดัประชุมจดัประชุม
ผู้เชีย่วชาญผู้เชีย่วชาญผู้เชีย่วชาญผู้เชีย่วชาญ

เพือ่ปรกึษาหารอืกนัเพือ่ปรกึษาหารอืกนัเพือ่ปรกึษาหารอืกนัเพือ่ปรกึษาหารอืกนั

((((2222))))
ผูร้บัผดิชอบหลกัผูร้บัผดิชอบหลกัผูร้บัผดิชอบหลกัผูร้บัผดิชอบหลกั
รว่มกบัผู้เชีย่วชาญรว่มกบัผู้เชีย่วชาญรว่มกบัผู้เชีย่วชาญรว่มกบัผู้เชีย่วชาญ

ยกรา่งยกรา่งยกรา่งยกรา่ง----พฒันาโครงการฯพฒันาโครงการฯพฒันาโครงการฯพฒันาโครงการฯ

((((3333))))
โครงการฯ ทีพ่ฒันาเสร็จสิ้นโครงการฯ ทีพ่ฒันาเสร็จสิ้นโครงการฯ ทีพ่ฒันาเสร็จสิ้นโครงการฯ ทีพ่ฒันาเสร็จสิ้น

ตอ้งสอดคลอ้งตามประกาศวา่ดว้ยตอ้งสอดคลอ้งตามประกาศวา่ดว้ยตอ้งสอดคลอ้งตามประกาศวา่ดว้ยตอ้งสอดคลอ้งตามประกาศวา่ดว้ย
โครงการทีเ่ขา้ขา่ยให้การโครงการทีเ่ขา้ขา่ยให้การโครงการทีเ่ขา้ขา่ยให้การโครงการทีเ่ขา้ขา่ยให้การ
สนบัสนุน โดยแบง่เป็น สนบัสนุน โดยแบง่เป็น สนบัสนุน โดยแบง่เป็น สนบัสนุน โดยแบง่เป็น 3 3 3 3 

ประเภทคอื ประเภทคอื ประเภทคอื ประเภทคอื 
(1)(1)(1)(1) พฒันาและปฏบิตักิารพฒันาและปฏบิตักิารพฒันาและปฏบิตักิารพฒันาและปฏบิตักิาร
(2)(2)(2)(2) ศึกษาวจิยัศึกษาวจิยัศึกษาวจิยัศึกษาวจิยั
(3)(3)(3)(3) อุปถมัภก์จิกรรมอุปถมัภก์จิกรรมอุปถมัภก์จิกรรมอุปถมัภก์จิกรรม



กระบวนการสนบัสนุนแผนงานกระบวนการสนบัสนุนแผนงานกระบวนการสนบัสนุนแผนงานกระบวนการสนบัสนุนแผนงาน////โครงการเชงิรุก โครงการเชงิรุก โครงการเชงิรุก โครงการเชงิรุก ((((ตอ่ตอ่ตอ่ตอ่))))

การอนุมตัิการอนุมตัิการอนุมตัิการอนุมตัิการอนุมตัิการอนุมตัิการอนุมตัิการอนุมตัิ
กาํกบักาํกบักาํกบักาํกบักาํกบักาํกบักาํกบักาํกบั        
ตดิตาม ตดิตาม ตดิตาม ตดิตาม ตดิตาม ตดิตาม ตดิตาม ตดิตาม 
และและและและและและและและ

ประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผล

2222 3333 44441111

ขนาดขนาดขนาดขนาด
โครงการฯโครงการฯโครงการฯโครงการฯ

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิ

เกนิ 20 ลา้น 7 คน (แผน 3)+ประชุม

7 คน+ประชุม
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โครงการฯโครงการฯโครงการฯโครงการฯ
ทีพ่ฒันาเสร็จสิ้นทีพ่ฒันาเสร็จสิ้นทีพ่ฒันาเสร็จสิ้นทีพ่ฒันาเสร็จสิ้น

สํานกัทีเ่กีย่วขอ้งสํานกัทีเ่กีย่วขอ้งสํานกัทีเ่กีย่วขอ้งสํานกัทีเ่กีย่วขอ้ง
ส่งโครงการฯส่งโครงการฯส่งโครงการฯส่งโครงการฯ

กลัน่กรองวชิาการกลัน่กรองวชิาการกลัน่กรองวชิาการกลัน่กรองวชิาการ

เกนิ 10 ลา้น-20 
ลา้น

7 คน+ประชุม

เกนิ 5 ลา้น-10 
ลา้น

7 คน

เกนิ 1 ลา้น-5 
ลา้น

5 ตน

เกนิ 2 แสน–1 
ลา้น

3 คน

ไมเ่กนิ 2 แสน 1 คน

ผู้ทรงคุณวุฒจิะไมเ่กีย่วขอ้งผู้ทรงคุณวุฒจิะไมเ่กีย่วขอ้งผู้ทรงคุณวุฒจิะไมเ่กีย่วขอ้งผู้ทรงคุณวุฒจิะไมเ่กีย่วขอ้ง
โดยตรงกบัผู้เสนอโครงการโดยตรงกบัผู้เสนอโครงการโดยตรงกบัผู้เสนอโครงการโดยตรงกบัผู้เสนอโครงการ
ตามหลกัเกณฑจ์ดัสรรเงนิฯตามหลกัเกณฑจ์ดัสรรเงนิฯตามหลกัเกณฑจ์ดัสรรเงนิฯตามหลกัเกณฑจ์ดัสรรเงนิฯ

ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ 9999....2222



กระบวนการสนบัสนุนแผนงานกระบวนการสนบัสนุนแผนงานกระบวนการสนบัสนุนแผนงานกระบวนการสนบัสนุนแผนงาน////โครงการเชงิรุก โครงการเชงิรุก โครงการเชงิรุก โครงการเชงิรุก ((((ตอ่ตอ่ตอ่ตอ่))))
กาํกบั กาํกบั กาํกบั กาํกบั กาํกบั กาํกบั กาํกบั กาํกบั 
ตดิตาม ตดิตาม ตดิตาม ตดิตาม ตดิตาม ตดิตาม ตดิตาม ตดิตาม 
และและและและและและและและ

ประเมนิผประเมนิผประเมนิผประเมนิผประเมนิผประเมนิผประเมนิผประเมนิผ
ลลลลลลลล

2222 3333 44441111

ขนาดขนาดขนาดขนาด
โครงการฯโครงการฯโครงการฯโครงการฯ ผูม้อีาํนาจอนุมตัิผูม้อีาํนาจอนุมตัิผูม้อีาํนาจอนุมตัิผูม้อีาํนาจอนุมตัิ

1) เ ห็ น ช อ บ โ ด ย 
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โครงการฯผา่นโครงการฯผา่นโครงการฯผา่นโครงการฯผา่น
กลัน่กรองวชิาการกลัน่กรองวชิาการกลัน่กรองวชิาการกลัน่กรองวชิาการ

สํานกัทีเ่กีย่วขอ้งสํานกัทีเ่กีย่วขอ้งสํานกัทีเ่กีย่วขอ้งสํานกัทีเ่กีย่วขอ้ง
เสนอโครงการฯเสนอโครงการฯเสนอโครงการฯเสนอโครงการฯ
พจิารณาอนุมตัิพจิารณาอนุมตัิพจิารณาอนุมตัิพจิารณาอนุมตัิ

เกนิ 50 ลา้น

1) เ ห็ น ช อ บ โ ด ย 
คกก.บรหิารแผน
2) อ นุ มัติ โ ด ยคกก .
กองทนุ

เกนิ 20 ลา้น-50 
ลา้น

อนุมตัิโดยคกก.บริหาร
แผน

ไมเ่กนิ 20 ลา้น อนุมตัโิดย ผจก.กรรมการทีม่สี่วนไดเ้สียหรอือาจมีกรรมการทีม่สี่วนไดเ้สียหรอือาจมีกรรมการทีม่สี่วนไดเ้สียหรอือาจมีกรรมการทีม่สี่วนไดเ้สียหรอือาจมี
ส่วนไดเ้สียในเรือ่งทีพ่จิารณาส่วนไดเ้สียในเรือ่งทีพ่จิารณาส่วนไดเ้สียในเรือ่งทีพ่จิารณาส่วนไดเ้สียในเรือ่งทีพ่จิารณา

ตอ้งออกจากทีป่ระชุมและให้บนัทกึตอ้งออกจากทีป่ระชุมและให้บนัทกึตอ้งออกจากทีป่ระชุมและให้บนัทกึตอ้งออกจากทีป่ระชุมและให้บนัทกึ
ในรายงานการประชุมทุกครัง้ในรายงานการประชุมทุกครัง้ในรายงานการประชุมทุกครัง้ในรายงานการประชุมทุกครัง้
ตามตามตามตามระเบยีบ ระเบยีบ ระเบยีบ ระเบยีบ COI COI COI COI ปี ปี ปี ปี 49494949

COICOICOICOI: ระเบยีบการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
กรรมการกรณี

มสี่วนไดส้่วนเสียกบักองทนุ พ.ศ. 2549



กระบวนการสนบัสนุนแผนงานกระบวนการสนบัสนุนแผนงานกระบวนการสนบัสนุนแผนงานกระบวนการสนบัสนุนแผนงาน////โครงการเชงิรุก โครงการเชงิรุก โครงการเชงิรุก โครงการเชงิรุก ((((ตอ่ตอ่ตอ่ตอ่))))

2222 3333 44441111
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โครงการฯโครงการฯโครงการฯโครงการฯ
ไดร้บัอนุมตัิไดร้บัอนุมตัิไดร้บัอนุมตัิไดร้บัอนุมตัิ

แลว้แลว้แลว้แลว้

จดัทาํสัญญาโดยจดัทาํสัญญาโดยจดัทาํสัญญาโดยจดัทาํสัญญาโดย
กาํหนดกาํหนดกาํหนดกาํหนด

งวดงานงวดเงนิงวดงานงวดเงนิงวดงานงวดเงนิงวดงานงวดเงนิ
เพือ่กาํกบัผลงานเพือ่กาํกบัผลงานเพือ่กาํกบัผลงานเพือ่กาํกบัผลงาน
และวงเงนิทีจ่ะจา่ยและวงเงนิทีจ่ะจา่ยและวงเงนิทีจ่ะจา่ยและวงเงนิทีจ่ะจา่ย

แตล่ะงวดแตล่ะงวดแตล่ะงวดแตล่ะงวด

จดัให้มกีาํกบัจดัให้มกีาํกบัจดัให้มกีาํกบัจดัให้มกีาํกบั
ตดิตามตดิตามตดิตามตดิตาม

และประเมนิผลและประเมนิผลและประเมนิผลและประเมนิผล
ภายในโครงการภายในโครงการภายในโครงการภายในโครงการ

จดัให้มกีารจดัให้มกีารจดัให้มกีารจดัให้มกีาร
ประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผล
เชงิลกึสําหรบัเชงิลกึสําหรบัเชงิลกึสําหรบัเชงิลกึสําหรบั
โครงการโครงการโครงการโครงการ

เกนิ เกนิ เกนิ เกนิ 20202020    ลา้นลา้นลา้นลา้น
บาทบาทบาทบาท



ปจัจยัเสี่ยงปจัจยัเสี่ยงปจัจยัเสี่ยงปจัจยัเสี่ยง

หลกัหลกัหลกัหลกั 34 34 34 34 

สื่อสาร และ

การเรยีนรู้

13 

ส่งเสรมิ

โอกาสและ

นวตักรรม 6 

บรหิาร

จดัการ 5 

การจดัสรรงบประมาณการจดัสรรงบประมาณการจดัสรรงบประมาณการจดัสรรงบประมาณ
สัดส่วนการจดัสรรงบประมาณสัดส่วนการจดัสรรงบประมาณสัดส่วนการจดัสรรงบประมาณสัดส่วนการจดัสรรงบประมาณ: : : : ร้อยละร้อยละร้อยละร้อยละ

ปจัจยัเสื่ยง

อืน่ๆ 8 องคก์ร และ

กลไก 10 

ชุมชน 12 

เดก็ เยาวชน

ปชก.เฉพาะ

11 
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เปรยีบเทยีบงบประมาณเปรยีบเทยีบงบประมาณเปรยีบเทยีบงบประมาณเปรยีบเทยีบงบประมาณ

2551 2551 2551 2551 2552255225522552 2553255325532553

เปรยีบเทยีบเงนิงบประมาณ เปรยีบเทยีบเงนิงบประมาณ เปรยีบเทยีบเงนิงบประมาณ เปรยีบเทยีบเงนิงบประมาณ สสสสสสสสสสสส. . . . 
กบัส่วนงานตา่งๆกบัส่วนงานตา่งๆกบัส่วนงานตา่งๆกบัส่วนงานตา่งๆรอ้ยละรอ้ยละรอ้ยละรอ้ยละ รอ้ยละรอ้ยละรอ้ยละรอ้ยละ รอ้ยละรอ้ยละรอ้ยละรอ้ยละ

61

คา่ใช้จา่ยสุขภาพทัง้ประเทศ 0000....8888 0000....9999 0000....8888

งบประมาณภาครฐัดา้นสุขภาพ 1111....07070707 1111....19191919 1111....05050505

งบประมาณกระทรวงสาธารณสุข 4444....9999 5555....2222 4444....5555
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66..การตดิตามและประเมนิผลการตดิตามและประเมนิผล



ตดิตามตดิตามตดิตามตดิตามตดิตามตดิตามตดิตามตดิตาม ========        ประเมนิผล ประเมนิผล ประเมนิผล ประเมนิผล ประเมนิผล ประเมนิผล ประเมนิผล ประเมนิผล ????????????????

•MonitoringMonitoringMonitoringMonitoring
•EvaluationEvaluationEvaluationEvaluationEvaluationEvaluationEvaluationEvaluation
•Evaluation ResearchEvaluation ResearchEvaluation ResearchEvaluation Research
•AssessmentAssessmentAssessmentAssessment



การตดิตาม การตดิตาม (monitoring)(monitoring)

• เป็นการดาํเนนิงานอยา่งเป็นการดาํเนนิงานอยา่งเป็นการดาํเนนิงานอยา่งเป็นการดาํเนนิงานอยา่ง
ตอ่เนื่องของการเก็บรวบรวมตอ่เนื่องของการเก็บรวบรวมตอ่เนื่องของการเก็บรวบรวมตอ่เนื่องของการเก็บรวบรวม
ข้อมลูตามตวัชีว้ดัเพือ่ดูข้อมลูตามตวัชีว้ดัเพือ่ดูข้อมลูตามตวัชีว้ดัเพือ่ดูข้อมลูตามตวัชีว้ดัเพือ่ดู
ความกา้วหน้าและการความกา้วหน้าและการความกา้วหน้าและการความกา้วหน้าและการ
บรรลผุลของการดาํเนนิงานบรรลผุลของการดาํเนนิงานบรรลผุลของการดาํเนนิงานบรรลผุลของการดาํเนนิงาน

ประเมินผล ประเมินผล (evaluation)(evaluation)

• เป็นประเมนิอยา่งเป็นระบบทัง้เป็นประเมนิอยา่งเป็นระบบทัง้เป็นประเมนิอยา่งเป็นระบบทัง้เป็นประเมนิอยา่งเป็นระบบทัง้
โครงการโครงการโครงการโครงการ////แผนงานทีก่าํลงัดาํเนนิแผนงานทีก่าํลงัดาํเนนิแผนงานทีก่าํลงัดาํเนนิแผนงานทีก่าํลงัดาํเนนิ
อยูห่รอืเสร็จสิ้นแลว้ เริม่ตัง้แต่อยูห่รอืเสร็จสิ้นแลว้ เริม่ตัง้แต่อยูห่รอืเสร็จสิ้นแลว้ เริม่ตัง้แต่อยูห่รอืเสร็จสิ้นแลว้ เริม่ตัง้แต่
การออกแบบจนถงึผลลพัทก์ารการออกแบบจนถงึผลลพัทก์ารการออกแบบจนถงึผลลพัทก์ารการออกแบบจนถงึผลลพัทก์าร
ดาํเนินงานในดา้นความดาํเนินงานในดา้นความดาํเนินงานในดา้นความดาํเนินงานในดา้นความ
เกีย่วเนื่อง การบรรลุเกีย่วเนื่อง การบรรลุเกีย่วเนื่อง การบรรลุเกีย่วเนื่อง การบรรลุเกีย่วเนื่อง การบรรลุเกีย่วเนื่อง การบรรลุเกีย่วเนื่อง การบรรลุเกีย่วเนื่อง การบรรลุ
วตัถุประสงค ์ ประสิทธผิล วตัถุประสงค ์ ประสิทธผิล วตัถุประสงค ์ ประสิทธผิล วตัถุประสงค ์ ประสิทธผิล 
ความคุ้มคา่ ผลกระทบ และความคุ้มคา่ ผลกระทบ และความคุ้มคา่ ผลกระทบ และความคุ้มคา่ ผลกระทบ และ
ความยัง่ยนืความยัง่ยนืความยัง่ยนืความยัง่ยนื

• การประเมนิผลจะให้ข้อมลูทีเ่ป็นการประเมนิผลจะให้ข้อมลูทีเ่ป็นการประเมนิผลจะให้ข้อมลูทีเ่ป็นการประเมนิผลจะให้ข้อมลูทีเ่ป็น
ประโยชนแ์ละน่าเชือ่ถอืกบัประโยชนแ์ละน่าเชือ่ถอืกบัประโยชนแ์ละน่าเชือ่ถอืกบัประโยชนแ์ละน่าเชือ่ถอืกบั
กระบวนการตดัสินใจกระบวนการตดัสินใจกระบวนการตดัสินใจกระบวนการตดัสินใจ

* Making Monitoring and Evaluation Systems Work: A Capacity 
Development Tool Kit (World Bank Training Series)



Planning and Evaluating for Policy and Action: PRECEDE-PROCEED MODEL*

Phase 1

Social

assessment

Phase 2

Epidemiological

assessment

Health

education

Health
Program*

Phase 5

Administrative &

policy assessment

Predisposing

(ปัจจยันํา)

Phase 4

Educational &

ecological

assessment

Phase 3

Behavioral &

environmental

assessment

Quality of 

life
Health

education

Policy

regulation

organization

Output Longer-term

health outcome

Short-term

social  impact

Short-term

impact

ProcessInput Long-term

social  impact

Phase 6

Implementation

Phase 7

Process evaluation

Phase 8

Outcome evaluation

Phase 9

Impact evaluation

Reinforcing

(ปัจจยัเอื #อ)

Enabling

(ปัจจยัเสริม)

Behavior

Environment

*New in 4th ed., Green & Kreuter, Health Promotion Planning, in press.



ปัจจัยนํา ปัจจัยนํา (( Predisposing FactorsPredisposing Factors))

• ตวัแปรทางประชากร (Demographic variables )

• ความรู้  (Knowledge)

• ทศันคติ (Attitudes)• ทศันคติ (Attitudes)

• ความเชื/อ (Beliefs)

• การรับรู้ (Perception)

• ค่านิยม ( Value)

• ประสบการณ์ชีวติ (Life Experiences)



ปัจจัยเอื�อ ปัจจัยเอื�อ ((Enabling Factors Enabling Factors ))

• ส่งผลต่อพฤตกิรรมทั�งโดยตรงและอ้อม 
–สติปัญญา (Mental ability)

–ทักษะ (Skills)

–การหาได้ง่าย (Availability of resources)–การหาได้ง่าย (Availability of resources)

–การเข้าถงึ (Accessibility of resources)

–ราคา (Cost )

–กฎหมาย / กฏระเบียบ



ปัจจยัเสริมแรง ปัจจยัเสริมแรง ((Reinforcing FactorsReinforcing Factors))

• การกระตุ้นเตือน ชมเชย ให้กาํลงัใจ เป็นแบบอย่าง การสนบัสนุนทาง
สังคม ติเตียน ลงโทษของ

• เพืMอน (Peer pressure/influence)

• ครู • ครู 

• พ่อ-แม่ 

• นายจ้าง

•  ญาติ



evaluation:evaluation:

Most health promotion work has:Most health promotion work has:

• Multiple determinants

• Multiple intervention settings

• Multiple outcomesMultiple outcomes

• Multiple actors

• Multiple paradigms

• Cultural diversity

• Politics



Level of EvaluationLevel of Evaluation

• Plan Evaluation

• Program Evaluation

• Project EvaluationProject Evaluation



คณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการ
กองทุนกองทุนกองทุนกองทุนกองทุนกองทุนกองทุนกองทุน

คณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการ
บรหิารแผนบรหิารแผนบรหิารแผนบรหิารแผนบรหิารแผนบรหิารแผนบรหิารแผนบรหิารแผน
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สํานกังาน สํานกังาน สํานกังาน สํานกังาน สํานกังาน สํานกังาน สํานกังาน สํานกังาน + + + + + + + + 
ผู้เชีย่วชาญผู้เชีย่วชาญผู้เชีย่วชาญผู้เชีย่วชาญผู้เชีย่วชาญผู้เชีย่วชาญผู้เชีย่วชาญผู้เชีย่วชาญ

เชงิรุกเชงิรุกเชงิรุกเชงิรุก

เชงิรบัเชงิรบัเชงิรบัเชงิรบั

คณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการ
บรหิารแผนบรหิารแผนบรหิารแผนบรหิารแผนบรหิารแผนบรหิารแผนบรหิารแผนบรหิารแผน



77..  ผลการดาํเนินงานผลการดาํเนินงาน



จาํนวนและอตัราการสบูบุหรี�ปจัจบุนั
ของประชากรไทยอาย ุ15 ปีขึ:นไป

ที มา: สํานกังานสถิติแห่งชาติ 75



อตัราภาษบีหุรี  อตัราภาษบีหุรี  ((รอ้ยละของราคาตน้ทนุรอ้ยละของราคาตน้ทนุ) ) 
อตัราการสบูบหุรี ของประชากรอาย ุอตัราการสบูบหุรี ของประชากรอาย ุ15 15 ปีข ึ+นไป ปีข ึ+นไป ((%%ของประชากรของประชากร) ) 
และรายไดภ้าษสีรรพสามติจากบหุรี  และรายไดภ้าษสีรรพสามติจากบหุรี  ((ลา้นบาทลา้นบาท))



การบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลต์อ่ประชากรการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลต์อ่ประชากรการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลต์อ่ประชากรการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลต์อ่ประชากร
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ในช่วง ในช่วง ในช่วง ในช่วง 5555    ปี คนไทยซือ้เครือ่งดืม่แอลกอฮอลล์ดลงปี คนไทยซือ้เครือ่งดืม่แอลกอฮอลล์ดลงปี คนไทยซือ้เครือ่งดืม่แอลกอฮอลล์ดลงปี คนไทยซือ้เครือ่งดืม่แอลกอฮอลล์ดลง
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สัดส่วนประชากรอาย ุสัดส่วนประชากรอาย ุสัดส่วนประชากรอาย ุสัดส่วนประชากรอาย ุ 15 15 15 15 ปีขึน้ไปทีด่ืม่แอลกอฮอลใ์นปีขึน้ไปทีด่ืม่แอลกอฮอลใ์นปีขึน้ไปทีด่ืม่แอลกอฮอลใ์นปีขึน้ไปทีด่ืม่แอลกอฮอลใ์น
ระดบัอนัตรายลดลงจากรอ้ยละ ระดบัอนัตรายลดลงจากรอ้ยละ ระดบัอนัตรายลดลงจากรอ้ยละ ระดบัอนัตรายลดลงจากรอ้ยละ 9999....1 1 1 1 ในปี ในปี ในปี ในปี 2547 2547 2547 2547 เหลอืเหลอืเหลอืเหลอื

รอ้ยละ รอ้ยละ รอ้ยละ รอ้ยละ 7777....3  3  3  3  ในปี ในปี ในปี ในปี 2552 2552 2552 2552 
16.6

9.1

13.2

7.3
10.0

15.0

20.0
ลดลง
19.7%
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ทีม่า: รายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรา่งกาย ครัง้ที ่ 4, สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข
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9.1
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7.3
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5.0
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ผู้ชาย ผู้หญงิ รวมทัง้หมด

2546 - 2547

2551 - 2552



สถติกิารเกดิอุบตัเิหตุและการตายทางถนนสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุและการตายทางถนนสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุและการตายทางถนนสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุและการตายทางถนน

ในช่วง ในช่วง ในช่วง ในช่วง 10 10 10 10 ปี อตัราการการเกดิอุบตัเิหตุและเสียชวีติทางถนน ปี อตัราการการเกดิอุบตัเิหตุและเสียชวีติทางถนน ปี อตัราการการเกดิอุบตัเิหตุและเสียชวีติทางถนน ปี อตัราการการเกดิอุบตัเิหตุและเสียชวีติทางถนน 
ลดลงรอ้ยละ ลดลงรอ้ยละ ลดลงรอ้ยละ ลดลงรอ้ยละ 30303030

80
: มูลนธิไิทยโรดส์ (2556)



แผนงานทีป่ระเมนิ การลงทนุ
(ลา้นบาท)

ผลลพัธ์
(ลา้นบาท)

SROI ตอ่ 1 
บาท 

การลงทนุ
Range

1. ความปลอดภยัทาง
ถนน 

1,454.27 189,359.00 130.21
(52.80-
182.29)

2. การควบคุมการบรโิภค
ยาสบู 

1,433.73 26,288.66 18.34 (12.53-19.84)

ผลตอบแทนทางผลตอบแทนทางผลตอบแทนทางผลตอบแทนทางสังคม สังคม สังคม สังคม (SROI) (SROI) (SROI) (SROI) ของ สสสของ สสสของ สสสของ สสส....

ยาสบู 

3. กจิกรรมทางกาย 2.05 12.69 6.19 (2.48 – 8.67)

4. อาหาร 130.87 1,765.10 13.49 (8.2-18.78)

5. คุ้มครองผู้บรโิภค 49.08 3,881.72 95.03 (42.0-148.06)

6. เดก็ เยาวชน และ
ครอบครวั

97.10 667.22 6.87 (3.6-10.14)

7. ผู้สูงอายุ 21.15 62.36 2.95 (0.2-5.7)



10 –Year Review 

of ThaiHealth  



Four main features of ThaiHealth
- Financial sustainability
- Platform for multi stakeholders 
involvement and inter-sectoral

Key Findings 

involvement and inter-sectoral
collaboration for Health Promotion

- Cutting edge of innovation
- Outstanding in policy advocacy 
&social marketing 



88..  กรณีศกึษากรณีศกึษา



งดเหล้าเข้าพรรษา 



33.9%
36.3%

28.7%
31.7%

36.2%
39.4%

20.6%
23.2%25%

30%

35%

40%

45%

งดดื�มตลอด

ผลการสาํรวจนักดื#มที#เปลี#ยนพฤติกรรมการดื#มในช่วงเข้าพรรษา

20.6% 18.8%
15.8%

12.1%

19.1%

23.2%

0%

5%

10%

15%

20%

2552 2553 2554 2555 2556 2557

งดดื�มตลอด

ดื�มบางชว่ง

ที�มา: ศนูยว์จิยัปญัหาสรุา (ศวส.)





ให้เหล้าเท่ากบัแช่ง



เปลี#ยนค่านิยมของคนไทยในการมอบเครื�องดื�มแอลกอฮอล์เป็นของขวญัใน
เทศกาลต่างๆ พร้อมกับร่วมผลกัดันนโยบายและมาตรการห้าม
จาํหน่ายกระเชา้ของขวญัที�มเีหลา้

แนวโน้มให้เหล้าเป็นของขวญั ปี 2551 - 2556

30.5%

25%

30%

35%

21.1% 20.5%

12.8% 13.1%

7.7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2551 2552 2553 2554 2555 2556
ที�มา: เอแบคโพลลแ์ละศนูยว์จิยัปญัหาสรุา (ศวส.)



สวดมนตข์้ามปี
นวตักรรมแบบใหม่ที#เป็นทางเลือกของสงัคมในช่วง
เทศกาลปีใหมเ่พื�อใหเ้กดิสขุภาวะทางปญัญา





ขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณ
ครบัครบัครบัครบั


