
 

 

 

บทที ่1 
แนวคดิพืน้ฐานด้านสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการปฏิรูปสุขภาพ 

เรียบเรียงโดย: ผศ.ดร. นิคม มูลเมือง 
 

ในยุคปัจจุบนั  ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง  มีความเจริญกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยีทางการแพทยเ์ป็นไปอย่างรวดเร็วมาก มีการกระจายโครงสร้างพื้นฐานของระบบบริการ
สาธารณสุขทั้งในภาครัฐและเอกชน ได้แก่โรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตาํบล โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกเอกชนมีการกระจายและมีความ
ครอบคลุมมากข้ึน แต่พบว่าพฤติกรรมอนามยัของประชาชนท่ีไม่เหมาะสมยงัปรากฏอยู ่เช่น พฤติกรรมการ
ขาดการออกกาํลงักาย พฤติกรรมการเสพสารเสพยติ์ดหรือพฤติกรรมท่ีเป็นผลจากความเครียด สาเหตุ
เน่ืองมาจากความคิด ความเช่ือ ค่านิยม แบบแผนการดาํเนินชีวิตและปัจจยัส่ิงแวดลอ้มต่างๆ รวมทั้งผลจาก
วฒันธรรมขา้มชาติ นอกจากนั้นแนวโนม้ปัญหาการเจ็บป่วยของประชาชนในอนาคตจะมีลกัษณะของโรค
ไม่ติดต่อทั้งกายและจิตใจ โรคท่ีเกิดจากพนัธุกรรม ส่ิงแวดลอ้มและมลภาวะ  ซ่ึงการลงทุนดา้นการ
รักษาพยาบาลจะให้ผลตอบแทนน้อยกว่าการสร้างเสริมสุขภาพ  ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีสําคญัท่ีผูป้ระกอบ
วิชาชีพทางดา้นสุขภาพตอ้งหันมาให้ความสนใจเร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพให้มากข้ึน และการทาํความ
เขา้ใจในความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ  
 

 ความหมายของสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการปฏิรูปสุขภาพ 
ความหมายของสุขภาพ  
คาํว่าสุขภาพ ตรงกบัคาํภาษาองักฤษว่า Health ซ่ึงมีรากศพัทม์าจากภาษาเยอรมนัว่า Heolth ซ่ึงมี

ความหมาย 3 ประการ คือ ความปลอดภยั (Safe) ไม่มีโรค (Sound) และทั้งหมดโดยรวม (Whole) 
สุขภาพ ตามความหมายของพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2525 (ราชบณัฑิตยสถาน

, 2525) คือ ความสุขปราศจากโรค หรือความสบาย 
ในปี พ.ศ.2491 องคก์ารอนามยัโลก (WHO, 1947) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความคาํว่าสุขภาพ คือสภาวะท่ีมี

ความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจและสามารถอยู่ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข มิใช่เพียงแต่ปราศจากโรคและ
ความพิการเท่านั้น “A state of complete physical, mental and social well being and not merely the absence 
of disease or infirmity “ ต่อมาในปี 2541 องคก์ารอนามยัโลกในท่ีประชุมสมชัชาองคก์ารอนามยัโลก ได้
เพิ่มเติมคาํว่า spiritual well-being หรือสุขภาวะทางจิตวิญญาณ และคาํว่าพลวตั (Dynamic) ดงันั้น
ความหมายของสุขภาพจึงไดแ้ก่ สภาวะท่ีมีความสมบูรณ์และมีความเป็นพลวตัของร่างกาย จิตใจ สงัคม และ
จิตวิญญาณ มิใช่เพียงแต่ปราศจากโรคเท่านั้น  (“A dynamic state of complete physical, mental, social and 
spiritual well-being, and not merely the absence of disease”) เป็นท่ีน่าสังเกตว่าในคาํจาํกดัความใหม่น้ีนั้น 



 

 

 

ทางองค์การอนามยัโลกได้เน้นถึงความเป็นพลวตัหรือการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสุขภาพนั้นอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาของช่วงชีวิต การเพิ่มประเด็นของจิตวิญญาณเขา้มาก็เป็นส่ิงท่ีมองเห็นถึงการให้
ความสําคญัของสุขภาพดา้นจิตวิญญาณมากข้ึน นอกจากนั้นในคาํจาํกดัความใหม่ดงักล่าวยงัไดต้ดัคาํว่า
พิการ (Infirmity) ออกเน่ืองจากความพิการนั้นมิไดห้มายถึงการไม่มีสุขภาพท่ีดีไดเ้สมอไป เน่ืองผูพ้ิการก็
สามารถท่ีดูแลตนเองและปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพท่ีทาํใหเ้กิดสุขภาพดีไดเ้ช่นกนั 

เพนเดอร์ (Pender, 1987, 2011) ไดก้ล่าวถึงความหมายของคาํว่าสุขภาพ 3 ลกัษณะ คือ 1) สุขภาพ
เป็นความปกติ ความสมดุล และความมัน่คงของร่างกาย 2) สุขภาพเป็นความสาํเร็จของการพฒันาสุขภาพ
จากระดบัหน่ึงไปอีกระดบัหน่ึงท่ีสูงข้ึน และ 3) การใหค้วามหมายซ่ึงมองทั้งสองแง่ขา้งตน้ กล่าวคือสุขภาพ
เป็นความสมดุลของร่างกายและเป็นการพฒันาสุขภาพจากระดบัหน่ึงไปสู่อีกระดบัหน่ึง  
         เคมม ์และโคลส (Kemm and Close, 1995) ไดส้รุปถึงความหมายของสุขภาพ คือ ความสมบูรณ์
ของบุคคลทั้งดา้นร่างกายและจิตใจและสุขภาพสังคม โดยความสมบูรณ์ทั้ง 3 ดา้นนั้นตอ้งปราศจากโรค 
ปราศจากการเจบ็ป่วยและมีภาวะสมบูรณ์ของร่างกาย โดยมีรายละเอียดดงั ตารางท่ี 1 
ตารางที ่1    แสดงองคป์ระกอบ 3 ดา้นของสุขภาพ 
สุขภาพ ปราศจากโรค ปราศจากการเจบ็ป่วย ภาวะสมบูรณ์ของร่างกาย 
สุขภาพร่างกาย มีชีวิตยนืยาว 

ปราศจากโรคทาง 
ร่างกาย 
เส่ียงต่อการเกิด 
โรคตํ่า  
ภาวะเส่ียงในการ 
ดาํรงชีวิตตํ่า 

ปราศจากการ       
เจบ็ป่วยดา้นร่างกาย 
ปราศจากความพิการทาง
ร่างกาย 

ร่างกายแขง็แรง 
สมบูรณ์ 
การดาํรงชีวิตท่ี 
สร้างเสริมสุขภาพ 

สุขภาพจิตใจ ปราศจากโรคทางจิต ปราศจากความทุกข์ด้าน
จิตใจ 
ปราศจากความพิการด้าน
จิตใจ 

ความเช่ือมัน่ใน 
ตนเอง 
มีจิตใจท่ีมัน่คง 
จิตใจท่ีสามารถ 
ยดืหยุน่ได ้

สุขภาพสงัคม ป ร า ศ จ า ก ปั ญ ห า ด้ า น
ครอบครัวหรือสงัคม 

ปราศจากความ 
ขัดแยง้ในครอบครัวหรือ
สงัคม 

มีบทบาทหนา้ท่ี 
ในสงัคม 
ไดรั้บการสนบัสนุน 
จากสงัคม 
มีความรู้สึก 
เป็นเจา้ของ 



 

 

 

      จากความหมายของคาํว่าสุขภาพดงักล่าวจะมองลกัษณะสุขภาพเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย จิตใจ 
และการดาํรงชีวิตในสังคมไดดี้ซ่ึงเป็นการมองสุขภาพในแง่องคร์วมว่าเป็นการผสมผสานทั้ง 3 ดา้น การท่ี
บุคคลจะมีสุขภาพดีตอ้งมีองคป์ระกอบทั้ง 3 ดา้นท่ีดีดว้ย  
 อยา่งไรกต็ามในปัจจุบนัความหมายของสุขภาพไดเ้ปล่ียนไปมากข้ึน โดยไดเ้พิ่มองคป์ระกอบเป็น 4 
ด้าน โดยได้เพิ่มเติมในเร่ืองของสุขภาพศีลธรรม (เกษม วฒันชัย, 2547) หรือจิตวิญญาณ (Pender, 
Murgaugh, & Parsons, 2011) หรือดา้นจิตวิญญาณ (Spiritual Health)  หรือการใหค้วามหมายของสุขภาพใน
ส่วนของพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ 2550  ท่ีกล่าวว่า สุขภาพหมายถึงภาวะของมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้ง
ทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม ซ่ึงในท่ีน้ีทางปัญญาหรือทางจิตวิญญาณนัน่เอง (พระราชบญัญติั
สุขภาพแห่งชาติ 2550, 2550)  จากความหมายท่ีเพิ่มเติมมีการมองว่าระบบบริการสุขภาพในยคุปัจจุบนัได้
ทาํงานอย่างไดผ้ลในดา้นสุขภาพกายและสุขภาพจิต แต่ขาดการศึกษาสุขภาพสังคมและสุขภาพศีลธรรม 
ตวัอยา่งเช่น ในเร่ืองของสุขภาพสังคมซ่ึงจะเห็นว่าประเทศไทย มีขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมไทย 
วิถีชีวิต มารยาท ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ถา้สามารถผสมผสานเขา้กบัระบบการเล้ียงดูท่ีเหมาะสม ระบบ
การศึกษาท่ีดีและระบบบริการสุขภาพทีเอ้ือ ก็จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน หรือแมแ้ต่ในเร่ืองของสุขภาพ
ศีลธรรม ซ่ึงในประเทศไทยมีทั้งศาสนาพุทธ คริสต ์อิสลาม เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละศาสนาลว้นแต่มีแนวทางการ
ปฏิบติัท่ีมีคุณค่า สามารถนาํไปผนวกเขา้กบัระบบการศึกษาและการสาธารณสุขอนัจะก่อให้เกิดความมี
สุขภาพศีลธรรมท่ีดี ดงันั้นสามารถประมวลไดว้่าสุขภาพหมายถึง ภาวะท่ีมีความสมบูรณ์ ความสมดุล ความ
มัน่คง ของบุคคลทั้งทางดา้นสุขภาพร่างกาย จิตใจ สงัคมส่ิงแวดลอ้มและจิตวิญญาณ 

ภาวะสมบูรณ์ทางร่างกาย (Physical Health) หมายถึง ปราศจากโรคใดๆ ทางร่างกาย ไม่มีอาการ
ปวดศีรษะ เจ็บปวด หรืออาการใดๆ ขอ้ต่อ กลา้มเน้ือ หัวใจ ปอด ตบั กระเพาะหรือระบบใดๆ ตอ้งสามารถ
ทาํงานไดต้ามปกติ มีร่างกายท่ีแขง็แรง มีภูมิตา้นทานโรค ถา้เกิดเจบ็ป่วยกส็ามารถฟ้ืนคืนไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่
มีภาวะบ่งช้ีใดๆ ท่ีจะเจบ็ป่วย 
          ภาวะสมบูรณ์ของจิตใจ (Mental Health) หมายถึง จิตใจท่ีปกติเหมือนร่างกาย รวมถึงระดบั
สติปัญญา สามารถทนต่อภาวะเครียดในชีวิตประจาํวนั มีความสุข มีความหวงั พอใจในตนเองและการอยูใ่น
โลกน้ี 
 ภาวะสมบูรณ์ของสังคม (Social Health) หมายถึง อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติและมีความสัมพนัธ์ท่ีดี
ต่อครอบครัวเเละเพื่อนๆ ในสังคม มีบทบาทหนา้ท่ี มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม มีความช่วยเหลือเก้ือกูล
ซ่ึงกนัและกนั 
 ภาวะสมบูรณ์ของศีลธรรม หรือจิตวิญญาณ (Spiritual Health) ตามพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 ไดใ้ชค้าํว่า ปัญญา และไดใ้หค้าํนิยามคาํว่าปัญญา หมายถึง “ความรู้ทัว่ รู้เท่าทนั และความเขา้ใจ
อยา่งแยกไดใ้นเหตุผลแห่งความดี ความชัว่ ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซ่ึงนาํไปสู่ความมีจิตอนัดีงาม
และเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ”่ (พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550, 2550) ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่าภาวะสมบูรณ์
ของจิตวิญญาณในท่ีน้ีหมายถึง การมีศีลธรรมเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวและเป็นแนวทางในการยดึถือปฏิบติั เช่น 



 

 

 

การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ลดการเห็นแก่ตวั จิตใจท่ีแสดงถึงความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ รู้จกัเสียสละ มี
ความกรุณา ปราณี ถือเป็นความสุขท่ีแทจ้ริงของบุคคล เม่ือบุคคลมีความสุขในระดบัจิตวิญญาณ ก็ทาํใหสุ้ข
ภาวะทางดา้นอ่ืนๆ สมบูรณ์ไปดว้ย 
 จะเห็นไดว้่ามิติสุขภาพทั้ง 4 ดา้นลว้นมีความเก่ียวเน่ืองและเช่ือมโยงกนั ยกตวัอย่างเช่นบุคคลท่ีมี
สุขภาพร่างกายท่ีเจ็บป่วย ก็จะมีผลกระทบต่อจิตใจ อาจก่อเกิดความเครียดได ้ในทางตรงกนัขา้ม จิตใจก็มี
ผลอย่างมากต่อร่างกายเช่นกนั เราจะเห็นไดช้ดัเจนเวลาท่ีเสียใจ เครียด ก็มกัจะมีอาการปวดศีรษะ บางคน
ถึงกบันอนไม่หลบั คาํพูดท่ีว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าว คงเป็นตวับ่งช้ีท่ีดีว่าจิตใจนั้นมีผลอยา่งยิ่งต่อร่างกาย 
ในขณะท่ีมิติดา้นสังคมก็มีผลทั้งต่อร่างกายและจิตใจของบุคคล ถา้ท่ีทาํงานเต็มไปดว้ยความขดัแยง้ มีการ
แบ่งพรรคแบ่งพวก ก็อาจมีผลต่อสุขภาพจิตของคนทาํงานได้ เป็นตน้ ในขณะเดียวกนัถา้บุคคลมีความ
เจ็บป่วยทางร่างกาย แต่มีความสมบูรณ์ของจิตวิญญาณ ก็จะมีความเขา้ใจถึงความเป็นจริงในโลก เกิดการ
ยอมรับ มีความสงบของจิตใจ และพยายามหาทางรักษาและสร้างเสริมร่างกายใหมี้ความสมบูรณ์จนสามารถ
สร้างสุขภาพใหก้ลบัมามีความปกติ สมบูรณ์แขง็แรงไดอี้กคร้ังหน่ึง จะเห็นไดว้่าสุขภาพทางจิตวิญญาณเป็น
ประธานของมิติสุขภาพสุขทั้ง 3 ดา้นท่ีเหลือ (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ ใน อาํพล จินดาวฒันะ และคณะ, 
2551) และความหมายของสุขภาพไดแ้ยกประเดน็มิติดา้นจิตวิญญาณออกมาอยา่งชดัเจน 

 
ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพ 
ความหมายของคาํว่าการส่งเสริมสุขภาพหรือการสร้างเสริมสุขภาพมีผูใ้ห้ความหมายไวม้ากมาย 

กล่าวคือ 
 สุรเกียรติ อาชานุภาพ (2550) ไดใ้หค้วามหมายของการสร้างเสริมสุขภาพในสองประเด็น กล่าวคือ 
ประเดน็แรกการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นของการใหบ้ริการสร้างเสริมสุขภาพโดยบุคลากรสาธารณสุข 
เป็นการบริการการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผูรั้บบริการ เช่น การใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพ ส่วนประเด็นท่ีสองเป็น
การสร้างเสริมสุขภาพโดยกระบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมในการท่ีจะทาํใหป้ระชาชนมีความสามารถใน
การควบคุมปัจจยัท่ีกาํหนดสุขภาพอนัจะมีผลดีต่อสุขภาพ 

เอดเดลแมน และแมนเดล (Edelman and Mandle, 1994) ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่าการสร้างเสริม
สุขภาพ คือกระบวนการกระตุน้บุคคล กลุ่ม ใหส้ามารถควบคุมและปรับปรุงสุขภาพเพื่อใหมี้ความสมบูรณ์
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสงัคม รวมทั้งสามารถบ่งบอก และเกิดความตระหนกัท่ีจะทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ
ทั้งบุคคลและส่ิงแวดลอ้ม 
         โดนาเทล และเดวิส (Donatelle and Davis, 1993) การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผลรวมทางดา้น
การศึกษา ดา้นเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีช่วยสนับสนุนพฤติกรรมของบุคคลท่ีนาํไปสู่การมีสุขภาพดี
รวมถึงวิทยาศาสตร์และศิลป์ของการปรับเปล่ียนลกัษณะการดาํรงชีวิต ตลอดจนดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งทางดา้น
เศรษฐกิจและสงัคมใหเ้อ้ือต่อการเกิดสภาวะสุขภาพสมบูรณ์ 



 

 

 

         เคมม ์และ โคลส (Kemm and Close, 1995) ไดก้ล่าวถึงการสร้างเสริมสุขภาพ คือ การรวมทุก
กิจกรรมใด ๆ ท่ีกระทาํเพื่อป้องกนัโรค หรือทาํใหมี้ภาวะสุขภาพสมบูรณ์ 

เพนเดอร์ (Pender, 2011) กล่าววา่ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพคือการจูงใจหรือการกระทาํ
ใดๆ ท่ีมีผลต่อการยกระดบัคุณภาพชีวิตของบุคคล เพนเดอร์ยงัใหค้วามหมายของการสร้างเสริมสุขภาพใน
มุมท่ีกวา้งข้ึน กล่าวคือมีองคป์ระกอบ 3 ดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ การให้ความรู้ (Health Education) การป้องกนั 
(Health Prevention) และการใหภู้มิคุม้กนัดา้นสุขภาพ (Health Protection) (Pender, Murgaugh, & Parsons, 
2011) 

จะเห็นไดว้่าการสร้างเสริมสุขภาพนั้นเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมต่างๆ หลายอย่างท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัสุขภาพของบุคคล ครอบครัว องคก์รการทาํงานและชุมชน  สามารถสรุปถึงความหมายของการสร้าง
เสริมสุขภาพไดคื้อ ศาสตร์และศิลป์ในการกระตุน้ให้บุคคล ชุมชนปรับเปล่ียนลกัษณะการดาํรงชีวิต 
ตลอดจนการจัดการด้านส่ิงแวดลอ้มทั้ งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้เอ้ือต่อการเกิดสภาวะสุขภาพ
สมบูรณ์อยา่งเตม็ศกัยภาพ 
  เน่ืองจากปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงไปตามเศรษฐกิจและสงัคมท่ีสลบัซบัซอ้นการเปล่ียนแปลง
ท่ีเห็นไดช้ัดประการหน่ึง คือการเกิดโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมและส่ิงแวดลอ้ม เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง 
อุบติัเหตุ โรคเอดส์ เป็นตน้ โรคเหล่าน้ีตอ้งใช้ระยะเวลาในการรักษาพยาบาลนานและตอ้งลงทุนสูงทั้ง
บุคลากรและเคร่ืองมือ ดงันั้นการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัจึงมีความสําคญั การพฒันาการสร้าง
เสริมสุขภาพมีปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ คือปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่การขาดความรู้ ความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้ง การรับข่าวสารท่ีผิดๆ มีความเช่ือค่านิยมท่ีไม่ถูกตอ้ง นอกจากน้ียงัมีปัจจยัทางสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงสนับสนุน เช่น สถานบนัครอบครัว ระบบของสังคม นโยบายสาธารณะ การเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารและส่ือต่างๆ การเปล่ียนแปลงอาชีพและลกัษณะการดาํรงชีวิต การแลกเปล่ียนวฒันธรรมขา้ม
ชาติ การเติบโตของเมือง เป็นตน้ ดงันั้นการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพจาํเป็นตอ้งพฒันาสภาวะแวดลอ้มทาง
กายภาพ สังคม ควบคู่ไปกบัการพฒันาปัจจยัดา้นบุคคล เพื่อพฒันาการสร้างเสริมสุขภาพให้สัมฤทธ์ิผล
สูงสุด สุขภาพและการมีความสุขในการดาํรงชีวิตสัมพนัธ์กบัสังคมการทาํงาน การศึกษา สถานบริการ
สาธารณสุข การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของประชาชนใหน้าํไปสู่ภาวะท่ีสมบูรณ์ของสุขภาพไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั
บุคลากรทางการแพทยเ์พียงอย่างเดียว แต่ข้ึนอยู่กบับุคคลอาชีพต่างๆ เช่น วิชาชีพครู ตาํรวจ วิศวกรสาขา
ต่างๆ นกักฎหมาย ขา้ราชการ นกัการเมืองและอีกมากมาย ไม่มีวิชาชีพใดวิชาชีพหน่ึงทาํงานดา้นการสร้าง
เสริมสุขภาพไดอ้ยา่งดีเยี่ยม จึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นในการดาํเนินงานสร้างเสริมสุขภาพจะตอ้งอาศยัทีมงานการ
ทาํงานกบับุคคลอ่ืน แมว้่าบางคร้ังอาจจะไม่สะดวกสบาย อาจรู้สึกอึดอดัแต่ถา้มุ่งหวงัให้การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพใหเ้กิดประสิทธิภาพ การทาํงานเป็นทีมจึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็น 
 

 
 



 

 

 

แนวคดิพืน้ฐานของการสร้างเสริมสุขภาพ 
การท่ีบุคคลจะมีสุขภาพสมบูรณ์มีปัจจยับ่งช้ีหลายประการ ปัจจยัท่ีบ่งช้ีถึงภาวะ สุขภาพของบุคคล

แต่ละคน แบ่งไดเ้ป็น 
 1. กรรมพนัธ์ุ 
 2. ส่ิงแวดลอ้ม 
 3. ลกัษณะการดาํรงชีวิต 
กรรมพันธ์ุ คือการถ่ายทอดเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษของบุคคล ซ่ึงกรรมพันธ์ุมีผลต่อ

กระบวนการทางดา้นสรีรวิทยาของการเจริญพนัธ์ุและพฒันาการ ทุกคนเกิดมาโดยมียนีส์เป็นตวัควบคุมการ
เจริญเติบโตและมีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ ์ตั้งแต่ปฎิสนธิไปจนถึงคลอดจากครรภม์ารดา 
แต่อาจเจริญเติบโตไม่เต็มท่ีเม่ือเกิดภาวะขาดอาหารหรือไดรั้บเช้ือโรคใดๆ ขณะเจริญเติบโต จะเห็นไดว้่า
การมีโรคทางพนัธุกรรมหลายโรคท่ีมีผลต่อการมีสุขภาพดี เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ มะเร็งเตา้นม เป็น
ตน้ การสร้างเสริมสุขภาพคงไม่สามารถเปล่ียนแปลงเร่ืองพนัธุกรรมได ้แต่สามารถทาํให้บุคคลมีความ
พร้อมและเตรียมใหอ้ยูใ่นภาวะท่ีสมบูรณ์มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ 

 ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูล่อ้มรอบตวับุคคล เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัต่อการมีสุขภาพดี และมีโรคหลายโรค
ท่ีมีผลต่อการมีสุขภาพดี เช่น โรคไขไ้ทฟอยด ์โรคโปลิโอ โรคอหิวาห์ ซ่ึงเช้ือโรคมีพาหะทางนํ้ า การด่ืมนํ้ า
ท่ีไม่สะอาดกอ็าจทาํใหเ้กิดโรคดงักล่าวได ้บา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั อากาศรอบตวั ระบบขนส่งมวลชน การกาํจดั
ขยะ สถานท่ีทาํงาน อาหาร ร้านคา้ ลว้นแต่เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อสุขภาพได ้

ลกัษณะการดาํรงชีวิต เช่น พฤติกรรมการกิน พฤติกรรมการสูบบุหร่ี การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
พฤติกรรมการป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ การออกกาํลงักายมีผลต่อ สุขภาพไดแ้ละเป็นปัจจยัท่ี
สาํคญัอยา่งยิง่ในปัจจุบนั 

ความเช่ือพื้นฐานท่ีทาํใหเ้กิดการสร้างเสริมสุขภาพสามารถสรุปไดด้งัน้ี (Tones and Tilford, 1994) 
1. สุขภาพในฐานะองคร์วมของสภาวะสุขภาพท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีจาํเป็นสาํหรับบุคคลในการ

ท่ีจะบรรลุผลสาํเร็จทั้งทางดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ 
2. การปราศจากความเจ็บป่วยจะไม่สามารถเกิดข้ึนไดถ้า้ความไม่เท่าเทียมกนัทางดา้นสุขภาพ

ภายในชาติหรือภายในสงัคมไม่ถูกขจดัใหห้มดส้ินไป 
3. ประเทศชาติท่ีมัง่คัง่ไม่ไดห้มายถึงการมีทรัพยากรอยา่งเพียงพอ แต่การรวมถึงการท่ีชุมชนตอ้งมี

ความคิดสร้างสรรคส่ิ์งท่ีมีความจาํเป็นต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน  
4. การมีสุขภาพดีเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัเกินกว่าใหผู้ป้ฏิบติัดา้นการแพทย ์หรือการสาธารณสุขดูแล

เพียงประการเดียว เป็นส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งตระหนกัวา่การขยายตวัของสถานบริการทางการแพทยท์ั้งของรัฐและ
เอกชนลว้นมีผลต่อการทาํให้สุขภาพของประชาชนดีหรือแย่ลงได ้ถึงแมก้ารขยายตวัของสถานบริการจะ
มากข้ึนก็ตามแต่บริการดา้นการรักษาไม่สามารถเขา้ถึงประชาชนไดทุ้กคน ดงันั้นการสร้างเสริมสุขภาพจึง
เป็นหน่ึงในปัจจยัเสริมของการบริการสาธารณสุข 



 

 

 

5. สุขภาพของประชาชนไม่ใช่ความรับผิดชอบของคนใดคนหน่ึง การมีสุขภาพดีหรือไม่ดีลว้น
เก่ียวขอ้งกบัสังคม วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มในสังคมท่ีอาศยัอยู ่ดว้ยเหตุน้ีนโยบายสาธารณสุขจึงถือเป็น
ปัจจยัท่ีสาํคญัของงานสร้างเสริมสุขภาพประการหน่ึง 

ดาวน่ี ไฟฟ์ และแทนนาฮิล (Downie, Fyfe and Tannahill 1992, อา้งใน Tones and Tilford, 1994) 
ไดพ้ฒันารูปแบบทางดา้นการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดี โดยผสมผสานทางดา้นการป้องกนั การ
คุม้ครองดา้นสุขภาพและการสุขศึกษา ดงัภาพท่ี 1 
 

 
 
ภาพที ่1 แสดงปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีสุขภาพดี 
ท่ีมา: Downie, Fyfe and Tannahill, 1992 อา้งใน Tones and Tilford, 1994 
 

แนวคิดการมีสุขภาพดีของแทนนาฮิลไดรั้บการยอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางโดยแทนนาฮิลมองว่าการ
มีสุขภาพดีและการเจ็บป่วยลว้นแต่มีผลมาจากปัจจยั 4 อยา่ง โดยเพิ่มปัจจยัดา้นระบบบริการของรัฐเขา้มา 
ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นพนัธุกรรม ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นลกัษณะการดาํรงชีวิตและระบบบริการของรัฐ 
การสร้างเสริมสุขภาพเป็นงานท่ีสนับสนุนการมีสุขภาพดี หรือช่วยป้องกนัการเกิดโรคโดยวิธีการทาํให้ 4 
ปัจจยัดงักล่าวมีผลต่อสุขภาพในสภาวะท่ีเหมาะสมถูกตอ้ง 

จะเห็นไดว้่าการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่จะมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากการสร้างเสริมสุขภาพแบบ
ดั้งเดิม โดยแบบดั้งเดิมจะเนน้การบริการสร้างเสริมสุขภาพโดยบุคคลากร  สาธารณสุขเป็นส่วนใหญ่ และ
การสร้างเสริมสุขภาพจะเนน้เฉพาะดา้นโดยมุ่งเนน้ท่ีสุขภาพของบุคคลและเป็นความรับผดิชอบของบุคคล
เท่านั้น โครงสร้างการแกปั้ญหาโดยการให้บริการแบบตั้งรับโดยการเนน้การให้บริการการรักษาพยาบาล

การมีสุขภาพดี 
ปราศจากโรค

ส่ิงแวดลอ้ม 
วฒันธรรม  สงัคม
เศรษฐกิจ  กายภาพ

ปัจจยัดา้นพนัธุกรรม ระบบบริการของรัฐ

การดาํรงชีวติของแต่
ละบุคคล



 

 

 

และการฟ้ืนฟูสุขภาพ ส่วนการป้องกนัโรคมกัจะเนน้การให้บริการเฉพาะดา้นในสถานบริการ เช่น การฉีด
วคัซีนป้องกนัโรค องคก์รชุมชน สังคมหรือชุมชนมีส่วนร่วมค่อนขา้งนอ้ย กิจกรรมจะเป็นลกัษณะขาดการ
ประสานงานกนัในการดาํเนินงาน แต่ในความหมายใหม่ของการสร้างเสริมสุขภาพมิไดเ้นน้การให้บริการ
ดงัท่ีผ่านมา แต่เป็นกระบวนการสร้างความเขม้แข็งให้เกิดข้ึนโดยองคก์รต่างๆ ของสังคมมีบทบาท เป็น
ความรับผิดชอบร่วมกนัของสังคม ดงัท่ี สุรเกียรติ อาชานุภาพ (2541, 2554) ไดส้รุปตารางแสดงความ
แตกต่างของการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่และดั้งเดิม ในตารางท่ี 2 

 
ตารางที ่ 2 แสดงขอ้แตกต่างระหวา่งการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่กบัการสร้างเสริมสุขภาพแบบดั้งเดิม 
การสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ การสร้างเสริมสุขภาพแบบดั้งเดิม 
1. เป็นกระบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม 
2. มุ่งท่ีสุขภาพของประชากร/ชุมชน 
3. เป็นความรับผดิชอบร่วมกนัของสงัคม 
4. เนน้ท่ีปัจจยัทางสงัคม 
5. ใชก้ลยทุธ์ 5 ประการตามกฎบตัร 

ออตตาวา 
- สร้างนโยบายสาธารณะ 
- สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีสนบัสนุน 
- เพิ่ มคว าม เข้มแข็ งของ ชุมชนในการ

ดาํเนินงาน 
- การพฒันาทกัษะส่วนบุคคล 
- การปรับเปล่ียนระบบบริการ 

สาธารณสุข 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐ เอกชน และการเสริมสร้าง
อาํนาจ/ศกัยภาพของปัจเจกบุคคลและชุมชน 

1. เป็นบริการท่ีจดัโดยองคก์รสุขภาพ 
2. มุ่งท่ีสุขภาพส่วนบุคคล 
3. เป็นความรับผดิชอบส่วนบุคคล 
4. เนน้ปัจจยัทางพฤติกรรมส่วนบุคคล 
5. ใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคม การให้ข้อมูล

ข่าวสารและการใหสุ้ขศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
6. ส่งเสริมความรู้ เจตคติ และทกัษะของปัจเจก

บุคคล 

 
 ในแนวคิดของการสร้างเสริมสุขภาพนั้น ไดข้ยบัแนวความคิดจากการท่ีบุคคลากรดา้นสาธารณสุข
ปฏิบติัการใดๆ ท่ีจะทาํให้ประชาชนมีสุขภาพดี มาเป็นเร่ืองของยุทธศาสตร์ของการทาํให้เกิดสุขภาพดี ณ 
ปัจจุบันน้ี กระบวนทัศน์เร่ืองสุขภาพได้เปล่ียนไป เปล่ียนไปจากมิติท่ีเก่ียวโยงกับเร่ืองโรค (Disease 
Oriented) ไปสู่มิติท่ีกวา้งท่ีเป็นเร่ืองของสุขภาวะ (Well-being) คุณค่า ความหมาย สาระ และขอบเขตของ
การสร้างเสริมสุขภาพก็เปล่ียนไป โดยการสร้างเสริมสุขภาพไดก้ลายเป็นเร่ืองของทุกคน โดยทุกคน และ
เพื่อทุกคน (อาํพล จินดาวฒันะ, 2548)  



 

 

 

 แนวคดิพืน้ฐานของการปฏิรูปสุขภาพ 
พระราชบัญญตัิสุขภาพแห่งชาติ 
พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 อาจกล่าวไดว้่าเป็นกฎหมายแม่บทดา้นสุขภาพหรือ

ธรรมนูญสุขภาพของประชาชนชาวไทย ไดก้าํหนดให้มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ทาํหน้าท่ี
หลักในการให้ขอ้เสนอแนะต่อรัฐบาลเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ และมีสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นองคก์รเลขานุการ ทั้งน้ี ยงักาํหนดให้ คสช. กาํหนดหลกัเกณฑ์
และวิธีการในการจดัสมชัชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ี และสมชัชาสุขภาพเฉพาะประเด็น รวมทั้งจดัสมชัชา
สุขภาพแห่งชาติอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
       และเพื่ออนุวตัตามมาตรา 46 และมาตรา 47 แห่ง พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติไดจ้ดัทาํธรรมนูญว่าดว้ยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 ข้ึน เพื่อกาํหนด
ทิศทางและเป้าหมายโดยกาํหนดหลกัการมีส่วนร่วม และเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 
เพื่อใหธ้รรมนูญสะทอ้นเจตนารมณ์และพนัธะร่วมกนัของสงัคม  
 ในธรรมนูญฉบบัน้ี ประกอบไปดว้ย 12 หมวด และ 111 ขอ้ โดยรายช่ือหมวดต่างๆ ไดแ้ก่ ปรัชญา
และแนวคิดหลกัของระบบสุขภาพ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละเป้าหมายของระบบสุขภาพ การจดัให้มี
หลกัประกนัและความคุม้ครองให้เกิดสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัและควบคุมโรคและปัจจยั
ท่ีคุกคามสุขภาพ การบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ การส่งเสริม สนบัสนุน การใชแ้ละพฒันา
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นสุขภาพอนามยั การคุม้ครองผูบ้ริโภค การสร้างและเผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นสุขภาพ 
การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพ การสร้างและการพฒันาบุคลากรดา้นสาธารณสุข และการเงินการ
คลงัดา้นสุขภาพ 

 ในรายเอียดของธรรมนูญ ไดก้ล่าวถึงกลยทุธ์การดาํเนินงานดา้นสร้างเสริมสุขภาพอยา่งชดัเจน เช่น 
ขอ้ท่ี 19 ไดก้ล่าวถึงแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ จนเป็นท่ีมาของวลียอดฮิตท่ีกล่าวถึง “สร้างนาํซ่อม” 
ไดแ้ก่ การสร้างเสริมภาพตอ้งเป็นไปเพื่อให้เกิดสุขภาวะอย่างเป็นองคร์วมทัว่ทั้งสังคม มุ่งไปสู่การลดการ
เจ็บป่วย การพิการ และการตายท่ีไม่สมควร และการลดค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพ ตามแนวทางการซ่อมสุขภาพ 
นาํการซ่อมสุขภาพ โดยมีการดาํเนินงานในทุกระดบัอย่างครบวงจร ตั้งแต่อยู่ในครรภม์ารดาจนถึงวาระ
สุดทา้ยของชีวิต 
 ในธรรมนูญดงักล่าว ยงัไดร้ะบุเป้าหมายของธรรมนูญ กล่าวไวใ้นมาตราท่ี 20-23 กล่าวคือ 
 ขอ้ท่ี 20 มีการพฒันานโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือต่อสุขภาพอยา่งมีส่วนร่วมและเป็นรูปธรรม 
 ขอ้ท่ี 21 มีการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพอย่างหลากหลายและเป็น
รูปธรรม 
 ขอ้ท่ี 22 มีการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม อยา่งสมดุลและเช่ือมโยง
กนัตามหลกัการสร้างเสริมสุขภาพ 
 ขอ้ท่ี 23 มีชุมชนทั้งถ่ินท่ีมีความเขม้แขง็ดา้นสุขภาพ ครอบคลุมร้อยละ 80 ของตาํบลทัว่ประเทศ 



 

 

 

 สาํหรับรายละเอียดของธรรมนูญว่าดว้ยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 สามารถศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมได ้ 
 ส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัและเป็นผลจากธรรมนูญว่าดว้ยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 ประการหน่ึงก็คือ 
การปฏิรูปในส่วนของระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขในประเทศไทย (Health care reform) หรือ
ตวัอย่างดา้นการปฏิรูปท่ีรู้จกักนัมาก ไดแ้ก่โครงการบตัร 30 บาทรักษาทุกโรค และกาํลงัขยายเป็นคนไทย
ทุกคนไดรั้บสิทธิการรักษาพยาบาลจากหน่วยงานของรัฐทุกคน ซ่ึงเป็นการปฏิรูปท่ีสาํคญัของระบบบริการ
สุขภาพ เพราะเป็นการจดัสรรงบประมาณของรัฐเพื่อจดับริการบนฐานของประชากรเป็นหลกั การบริหาร
งบประมาณมีกลไกจากหลายภาคส่วนเขา้มีส่วนร่วม 
 จะเห็นไดว้่าการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่จะมีแนวคิดการดาํเนินงานท่ีแตกต่างจากแนวคิดของ
การส่งเสริมสุขภาพแนวเดิมท่ีเน้นการซ่อมสุขภาพ แต่แนวคิดใหม่จะเน้นการสร้างสุขภาพโดยความ
รับผิดชอบของบุคคลเอง นอกจากนั้นองคก์รต่างๆ ในสังคมก็มีบทบาทท่ีสําคญัในการสรรคส์ร้างให้เกิด
สังคมแห่งการมีสุขภาพดี โดยเฉพาะประเด็นการสร้างส่ิงแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการมีสุขภาพท่ีดี การมีนโยบาย
ดา้นการสร้างเสริมสุขภาพท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม จึงเป็นส่ิงท่ีทา้ทายท่ีจะให้ผูป้ระกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพได้ตระหนักและดาํเนินการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิแนวใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อนัจะนาํไปสู่การสร้างใหบุ้คคล ครอบครัว กลุ่มบุคคล และชุมชน เกิดการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและมีสุขภาพสมบูรณ์ในท่ีสุด 
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