บทที่ 1
แนวคิดพืน้ ฐานด้ านสุ ขภาพ การสร้ างเสริมสุ ขภาพ และการปฏิรูปสุ ขภาพ
เรียบเรียงโดย: ผศ.ดร. นิคม มูลเมือง
ในยุคปั จจุบนั ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง มีความเจริ ญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีท างการแพทย์เ ป็ นไปอย่า งรวดเร็ ว มาก มี ก ารกระจายโครงสร้ า งพื้น ฐานของระบบบริ ก าร
สาธารณสุ ขทั้งในภาครั ฐและเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลชุ มชน
โรงพยาบาลสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพตํา บล โรงพยาบาลเอกชนและคลิ นิ ก เอกชนมี ก ารกระจายและมี ค วาม
ครอบคลุมมากขึ้น แต่พบว่าพฤติกรรมอนามัยของประชาชนที่ไม่เหมาะสมยังปรากฏอยู่ เช่น พฤติกรรมการ
ขาดการออกกําลังกาย พฤติ กรรมการเสพสารเสพย์ติดหรื อพฤติ กรรมที่ เป็ นผลจากความเครี ยด สาเหตุ
เนื่ องมาจากความคิด ความเชื่อ ค่านิ ยม แบบแผนการดําเนิ นชีวิตและปั จจัยสิ่ งแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งผลจาก
วัฒนธรรมข้ามชาติ นอกจากนั้นแนวโน้มปั ญหาการเจ็บป่ วยของประชาชนในอนาคตจะมีลกั ษณะของโรค
ไม่ติดต่อทั้งกายและจิ ตใจ โรคที่เกิ ดจากพันธุ กรรม สิ่ งแวดล้อมและมลภาวะ ซึ่ งการลงทุนด้านการ
รั กษาพยาบาลจะให้ผลตอบแทนน้อยกว่าการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ ดังนั้นจึ งเป็ นเรื่ องที่สําคัญที่ผูป้ ระกอบ
วิชาชี พทางด้านสุ ขภาพต้องหันมาให้ความสนใจเรื่ องการสร้างเสริ มสุ ขภาพให้มากขึ้น และการทําความ
เข้าใจในความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับสุ ขภาพและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ

ความหมายของสุ ขภาพ การสร้ างเสริมสุ ขภาพ และการปฏิรูปสุ ขภาพ
ความหมายของสุ ขภาพ
คําว่าสุ ขภาพ ตรงกับคําภาษาอังกฤษว่า Health ซึ่ งมีรากศัพท์มาจากภาษาเยอรมันว่า Heolth ซึ่ งมี
ความหมาย 3 ประการ คือ ความปลอดภัย (Safe) ไม่มีโรค (Sound) และทั้งหมดโดยรวม (Whole)
สุ ขภาพ ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2525 (ราชบัณฑิตยสถาน
, 2525) คือ ความสุ ขปราศจากโรค หรื อความสบาย
ในปี พ.ศ.2491 องค์การอนามัยโลก (WHO, 1947) ได้ให้คาํ จํากัดความคําว่าสุ ขภาพ คือสภาวะที่มี
ความสมบูรณ์ของร่ างกาย จิตใจและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข มิใช่เพียงแต่ปราศจากโรคและ
ความพิการเท่านั้น “A state of complete physical, mental and social well being and not merely the absence
of disease or infirmity “ ต่อมาในปี 2541 องค์การอนามัยโลกในที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก ได้
เพิ่มเติมคําว่า spiritual well-being หรื อสุ ขภาวะทางจิตวิญญาณ และคําว่าพลวัต (Dynamic) ดังนั้น
ความหมายของสุ ขภาพจึงได้แก่ สภาวะที่มีความสมบูรณ์และมีความเป็ นพลวัตของร่ างกาย จิตใจ สังคม และ
จิตวิญญาณ มิใช่เพียงแต่ปราศจากโรคเท่านั้น (“A dynamic state of complete physical, mental, social and
spiritual well-being, and not merely the absence of disease”) เป็ นที่น่าสังเกตว่าในคําจํากัดความใหม่น้ ีน้ นั

ทางองค์การอนามัยโลกได้เน้นถึงความเป็ นพลวัตหรื อการเปลี่ ยนแปลง เนื่ องจากสุ ขภาพนั้นอาจมี การ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาของช่วงชีวิต การเพิ่มประเด็นของจิตวิญญาณเข้ามาก็เป็ นสิ่ งที่มองเห็นถึงการให้
ความสําคัญของสุ ขภาพด้านจิ ตวิญญาณมากขึ้น นอกจากนั้นในคําจํากัดความใหม่ดงั กล่าวยังได้ตดั คําว่า
พิการ (Infirmity) ออกเนื่ องจากความพิการนั้นมิได้หมายถึงการไม่มีสุขภาพที่ดีได้เสมอไป เนื่ องผูพ้ ิการก็
สามารถที่ดูแลตนเองและปฏิบตั ิพฤติกรรมสุ ขภาพที่ทาํ ให้เกิดสุ ขภาพดีได้เช่นกัน
เพนเดอร์ (Pender, 1987, 2011) ได้กล่าวถึงความหมายของคําว่าสุ ขภาพ 3 ลักษณะ คือ 1) สุ ขภาพ
เป็ นความปกติ ความสมดุล และความมัน่ คงของร่ างกาย 2) สุ ขภาพเป็ นความสําเร็ จของการพัฒนาสุ ขภาพ
จากระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่ งที่สูงขึ้น และ 3) การให้ความหมายซึ่งมองทั้งสองแง่ขา้ งต้น กล่าวคือสุ ขภาพ
เป็ นความสมดุลของร่ างกายและเป็ นการพัฒนาสุ ขภาพจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง
เคมม์ และโคลส (Kemm and Close, 1995) ได้สรุ ปถึงความหมายของสุ ขภาพ คือ ความสมบูรณ์
ของบุคคลทั้งด้านร่ างกายและจิตใจและสุ ขภาพสังคม โดยความสมบูรณ์ท้ งั 3 ด้านนั้นต้องปราศจากโรค
ปราศจากการเจ็บป่ วยและมีภาวะสมบูรณ์ของร่ างกาย โดยมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงองค์ประกอบ 3 ด้านของสุ ขภาพ
ภาวะสมบูรณ์ของร่ างกาย
สุ ขภาพ
ปราศจากโรค
ปราศจากการเจ็บป่ วย
สุ ขภาพร่ างกาย มีชีวิตยืนยาว
ปราศจากการ
ร่ างกายแข็งแรง
ปราศจากโรคทาง
เจ็บป่ วยด้านร่ างกาย
สมบูรณ์
ร่ างกาย
ปราศจากความพิ ก ารทาง การดํารงชีวิตที่
เสี่ ยงต่อการเกิด
ร่ างกาย
สร้างเสริ มสุ ขภาพ
โรคตํ่า
ภาวะเสี่ ยงในการ
ดํารงชีวิตตํ่า
สุ ขภาพจิตใจ
ปราศจากโรคทางจิต
ปราศจากความทุ ก ข์ ด้า น ความเชื่อมัน่ ใน
จิตใจ
ตนเอง
ปราศจากความพิ ก ารด้า น มีจิตใจที่มนั่ คง
จิตใจ
จิตใจที่สามารถ
ยืดหยุน่ ได้
สุ ขภาพสังคม
ป ร า ศ จ า ก ปั ญ ห า ด้ า น ปราศจากความ
มีบทบาทหน้าที่
ครอบครัวหรื อสังคม
ขัด แย้ง ในครอบครั ว หรื อ ในสังคม
สังคม
ได้รับการสนับสนุน
จากสังคม
มีความรู ้สึก
เป็ นเจ้าของ

จากความหมายของคําว่าสุ ขภาพดังกล่าวจะมองลักษณะสุ ขภาพเป็ น 3 ด้าน คือ ด้านร่ างกาย จิตใจ
และการดํารงชีวิตในสังคมได้ดีซ่ ึ งเป็ นการมองสุ ขภาพในแง่องค์รวมว่าเป็ นการผสมผสานทั้ง 3 ด้าน การที่
บุคคลจะมีสุขภาพดีตอ้ งมีองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านที่ดีดว้ ย
อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั ความหมายของสุ ขภาพได้เปลี่ยนไปมากขึ้น โดยได้เพิม่ องค์ประกอบเป็ น 4
ด้าน โดยได้เ พิ่มเติ มในเรื่ องของสุ ขภาพศี ลธรรม (เกษม วัฒนชัย , 2547) หรื อจิ ตวิ ญญาณ (Pender,
Murgaugh, & Parsons, 2011) หรื อด้านจิตวิญญาณ (Spiritual Health) หรื อการให้ความหมายของสุ ขภาพใน
ส่ วนของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ 2550 ที่กล่าวว่า สุ ขภาพหมายถึงภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั
ทางกาย ทางจิต ทางปั ญญา และทางสังคม ซึ่ งในที่น้ ีทางปั ญญาหรื อทางจิตวิญญาณนัน่ เอง (พระราชบัญญัติ
สุ ขภาพแห่ งชาติ 2550, 2550) จากความหมายที่เพิ่มเติมมีการมองว่าระบบบริ การสุ ขภาพในยุคปั จจุบนั ได้
ทํางานอย่างได้ผลในด้านสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต แต่ขาดการศึกษาสุ ขภาพสังคมและสุ ขภาพศีลธรรม
ตัวอย่างเช่น ในเรื่ องของสุ ขภาพสังคมซึ่ งจะเห็นว่าประเทศไทย มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย
วิถีชีวิต มารยาท ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ถ้าสามารถผสมผสานเข้ากับระบบการเลี้ยงดูที่เหมาะสม ระบบ
การศึกษาที่ดีและระบบบริ การสุ ขภาพทีเอื้อ ก็จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน หรื อแม้แต่ในเรื่ องของสุ ขภาพ
ศีลธรรม ซึ่ งในประเทศไทยมีท้ งั ศาสนาพุทธ คริ สต์ อิสลาม เป็ นต้น ซึ่ งแต่ละศาสนาล้วนแต่มีแนวทางการ
ปฏิบตั ิที่มีคุณค่า สามารถนําไปผนวกเข้ากับระบบการศึกษาและการสาธารณสุ ขอันจะก่ อให้เกิ ดความมี
สุ ขภาพศีลธรรมที่ดี ดังนั้นสามารถประมวลได้ว่าสุ ขภาพหมายถึง ภาวะที่มีความสมบูรณ์ ความสมดุล ความ
มัน่ คง ของบุคคลทั้งทางด้านสุ ขภาพร่ างกาย จิตใจ สังคมสิ่ งแวดล้อมและจิตวิญญาณ
ภาวะสมบูรณ์ทางร่ างกาย (Physical Health) หมายถึง ปราศจากโรคใดๆ ทางร่ างกาย ไม่มีอาการ
ปวดศีรษะ เจ็บปวด หรื ออาการใดๆ ข้อต่อ กล้ามเนื้ อ หัวใจ ปอด ตับ กระเพาะหรื อระบบใดๆ ต้องสามารถ
ทํางานได้ตามปกติ มีร่างกายที่แข็งแรง มีภูมิตา้ นทานโรค ถ้าเกิดเจ็บป่ วยก็สามารถฟื้ นคืนได้อย่างรวดเร็ ว ไม่
มีภาวะบ่งชี้ใดๆ ที่จะเจ็บป่ วย
ภาวะสมบูรณ์ ของจิ ตใจ (Mental Health) หมายถึง จิตใจที่ปกติเหมื อนร่ างกาย รวมถึ งระดับ
สติปัญญา สามารถทนต่อภาวะเครี ยดในชีวิตประจําวัน มีความสุ ข มีความหวัง พอใจในตนเองและการอยูใ่ น
โลกนี้
ภาวะสมบูรณ์ของสังคม (Social Health) หมายถึง อยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติและมีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อครอบครัวเเละเพื่อนๆ ในสังคม มีบทบาทหน้าที่ มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม มีความช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน
ภาวะสมบูรณ์ของศีลธรรม หรื อจิตวิญญาณ (Spiritual Health) ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ
พ.ศ. 2550 ได้ใช้คาํ ว่า ปั ญญา และได้ให้คาํ นิยามคําว่าปั ญญา หมายถึง “ความรู ้ทวั่ รู ้เท่าทัน และความเข้าใจ
อย่างแยกได้ในเหตุผลแห่ งความดี ความชัว่ ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งนําไปสู่ ความมีจิตอันดีงาม
และเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่” (พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2550, 2550) ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าภาวะสมบูรณ์
ของจิตวิญญาณในที่น้ ีหมายถึง การมีศีลธรรมเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวและเป็ นแนวทางในการยึดถือปฏิบตั ิ เช่น

การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ลดการเห็นแก่ตวั จิตใจที่แสดงถึงความเป็ นคนที่สมบูรณ์ รู ้จกั เสี ยสละ มี
ความกรุ ณา ปราณี ถือเป็ นความสุ ขที่แท้จริ งของบุคคล เมื่อบุคคลมีความสุ ขในระดับจิตวิญญาณ ก็ทาํ ให้สุข
ภาวะทางด้านอื่นๆ สมบูรณ์ไปด้วย
จะเห็นได้ว่ามิติสุขภาพทั้ง 4 ด้านล้วนมีความเกี่ยวเนื่ องและเชื่อมโยงกัน ยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่มี
สุ ขภาพร่ างกายที่เจ็บป่ วย ก็จะมีผลกระทบต่อจิตใจ อาจก่อเกิดความเครี ยดได้ ในทางตรงกันข้าม จิตใจก็มี
ผลอย่างมากต่อร่ างกายเช่นกัน เราจะเห็นได้ชดั เจนเวลาที่เสี ยใจ เครี ยด ก็มกั จะมีอาการปวดศีรษะ บางคน
ถึงกับนอนไม่หลับ คําพูดที่ว่าจิตเป็ นนายกายเป็ นบ่าว คงเป็ นตัวบ่งชี้ที่ดีว่าจิตใจนั้นมีผลอย่างยิ่งต่อร่ างกาย
ในขณะที่มิติดา้ นสังคมก็มีผลทั้งต่อร่ างกายและจิตใจของบุคคล ถ้าที่ทาํ งานเต็มไปด้วยความขัดแย้ง มีการ
แบ่งพรรคแบ่งพวก ก็อาจมี ผลต่อสุ ขภาพจิ ตของคนทํางานได้ เป็ นต้น ในขณะเดี ยวกันถ้าบุคคลมี ความ
เจ็บป่ วยทางร่ างกาย แต่มีความสมบูรณ์ของจิตวิญญาณ ก็จะมีความเข้าใจถึงความเป็ นจริ งในโลก เกิดการ
ยอมรับ มีความสงบของจิตใจ และพยายามหาทางรักษาและสร้างเสริ มร่ างกายให้มีความสมบูรณ์จนสามารถ
สร้างสุ ขภาพให้กลับมามีความปกติ สมบูรณ์แข็งแรงได้อีกครั้งหนึ่ง จะเห็นได้ว่าสุ ขภาพทางจิตวิญญาณเป็ น
ประธานของมิติสุขภาพสุ ขทั้ง 3 ด้านที่เหลือ (สุ รเกี ยรติ อาชานานุ ภาพ ใน อําพล จินดาวัฒนะ และคณะ,
2551) และความหมายของสุ ขภาพได้แยกประเด็นมิติดา้ นจิตวิญญาณออกมาอย่างชัดเจน
ความหมายของการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
ความหมายของคําว่าการส่ งเสริ มสุ ขภาพหรื อการสร้างเสริ มสุ ขภาพมีผใู ้ ห้ความหมายไว้มากมาย
กล่าวคือ
สุ รเกียรติ อาชานุภาพ (2550) ได้ให้ความหมายของการสร้างเสริ มสุ ขภาพในสองประเด็น กล่าวคือ
ประเด็นแรกการสร้างเสริ มสุ ขภาพในประเด็นของการให้บริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพโดยบุคลากรสาธารณสุ ข
เป็ นการบริ การการสร้างเสริ มสุ ขภาพแก่ผรู ้ ับบริ การ เช่น การให้ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ ส่ วนประเด็นที่สองเป็ น
การสร้างเสริ มสุ ขภาพโดยกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการที่จะทําให้ประชาชนมีความสามารถใน
การควบคุมปัจจัยที่กาํ หนดสุ ขภาพอันจะมีผลดีต่อสุ ขภาพ
เอดเดลแมน และแมนเดล (Edelman and Mandle, 1994) ได้ให้ความหมายของคําว่าการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ คือกระบวนการกระตุน้ บุคคล กลุ่ม ให้สามารถควบคุมและปรับปรุ งสุ ขภาพเพื่อให้มีความสมบูรณ์
ทั้งทางร่ างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งสามารถบ่งบอก และเกิดความตระหนักที่จะทําให้เกิดความพึงพอใจ
ทั้งบุคคลและสิ่ งแวดล้อม
โดนาเทล และเดวิส (Donatelle and Davis, 1993) การสร้างเสริ มสุ ขภาพ หมายถึง ผลรวมทางด้าน
การศึกษา ด้านเศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้อม ที่ช่วยสนับสนุ นพฤติกรรมของบุคคลที่นาํ ไปสู่ การมีสุขภาพดี
รวมถึงวิทยาศาสตร์และศิลป์ ของการปรับเปลี่ยนลักษณะการดํารงชีวิต ตลอดจนด้านสิ่ งแวดล้อมทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมให้เอื้อต่อการเกิดสภาวะสุ ขภาพสมบูรณ์

เคมม์ และ โคลส (Kemm and Close, 1995) ได้กล่าวถึงการสร้างเสริ มสุ ขภาพ คือ การรวมทุก
กิจกรรมใด ๆ ที่กระทําเพื่อป้ องกันโรค หรื อทําให้มีภาวะสุ ขภาพสมบูรณ์
เพนเดอร์ (Pender, 2011) กล่าวว่าความหมายของการสร้างเสริ มสุ ขภาพคือการจูงใจหรื อการกระทํา
ใดๆ ที่มีผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคล เพนเดอร์ ยงั ให้ความหมายของการสร้างเสริ มสุ ขภาพใน
มุมที่กว้างขึ้น กล่าวคือมีองค์ประกอบ 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ การให้ความรู ้ (Health Education) การป้ องกัน
(Health Prevention) และการให้ภูมิคุม้ กันด้านสุ ขภาพ (Health Protection) (Pender, Murgaugh, & Parsons,
2011)
จะเห็นได้ว่าการสร้างเสริ มสุ ขภาพนั้นเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต่างๆ หลายอย่างที่มีความสัมพันธ์
กับสุ ขภาพของบุคคล ครอบครัว องค์กรการทํางานและชุ มชน สามารถสรุ ปถึงความหมายของการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพได้คือ ศาสตร์ และศิลป์ ในการกระตุน้ ให้บุคคล ชุ มชนปรับเปลี่ยนลักษณะการดํารงชี วิต
ตลอดจนการจัด การด้านสิ่ ง แวดล้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิ จ และสังคม ให้เ อื้ อต่ อการเกิ ดสภาวะสุ ขภาพ
สมบูรณ์อย่างเต็มศักยภาพ
เนื่องจากปัจจุบนั โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเศรษฐกิจและสังคมที่สลับซับซ้อนการเปลี่ยนแปลง
ที่เห็ นได้ชัดประการหนึ่ ง คือการเกิ ดโรคที่เกิ ดจากพฤติกรรมและสิ่ งแวดล้อม เช่ น โรคหัวใจ โรคมะเร็ ง
อุบตั ิ เหตุ โรคเอดส์ เป็ นต้น โรคเหล่านี้ ตอ้ งใช้ระยะเวลาในการรั กษาพยาบาลนานและต้องลงทุนสู งทั้ง
บุคลากรและเครื่ องมือ ดังนั้นการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันจึงมีความสําคัญ การพัฒนาการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพมีปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ คือปั จจัยด้านบุคคล ได้แก่การขาดความรู ้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง การรับข่าวสารที่ผิดๆ มีความเชื่ อค่านิ ยมที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยทางสังคมและ
สิ่ งแวดล้อมเป็ นสิ่ งสนับสนุ น เช่ น สถานบันครอบครัว ระบบของสังคม นโยบายสาธารณะ การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและสื่ อต่างๆ การเปลี่ยนแปลงอาชีพและลักษณะการดํารงชีวิต การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมข้าม
ชาติ การเติบโตของเมือง เป็ นต้น ดังนั้นการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพจําเป็ นต้องพัฒนาสภาวะแวดล้อมทาง
กายภาพ สังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาปั จจัยด้านบุคคล เพื่อพัฒนาการสร้ างเสริ มสุ ขภาพให้สัมฤทธิ์ ผล
สู งสุ ด สุ ขภาพและการมีความสุ ขในการดํารงชี วิตสัมพันธ์กบั สังคมการทํางาน การศึ กษา สถานบริ การ
สาธารณสุ ข การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้นาํ ไปสู่ ภาวะที่สมบูรณ์ของสุ ขภาพไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั
บุคลากรทางการแพทย์เพียงอย่างเดียว แต่ข้ ึนอยู่กบั บุคคลอาชี พต่างๆ เช่น วิชาชีพครู ตํารวจ วิศวกรสาขา
ต่างๆ นักกฎหมาย ข้าราชการ นักการเมืองและอีกมากมาย ไม่มีวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ งทํางานด้านการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพได้อย่างดีเยี่ยม จึงเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นในการดําเนิ นงานสร้างเสริ มสุ ขภาพจะต้องอาศัยทีมงานการ
ทํางานกับบุคคลอื่น แม้ว่าบางครั้งอาจจะไม่สะดวกสบาย อาจรู ้สึกอึดอัดแต่ถา้ มุ่งหวังให้การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุ ขภาพให้เกิดประสิ ทธิภาพ การทํางานเป็ นทีมจึงเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ น

แนวคิดพืน้ ฐานของการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
การที่บุคคลจะมีสุขภาพสมบูรณ์มีปัจจัยบ่งชี้หลายประการ ปั จจัยที่บ่งชี้ถึงภาวะ สุ ขภาพของบุคคล
แต่ละคน แบ่งได้เป็ น
1. กรรมพันธุ์
2. สิ่ งแวดล้อม
3. ลักษณะการดํารงชีวิต
กรรมพัน ธุ์ คื อ การถ่ า ยทอดเชื้ อ สายมาจากบรรพบุ รุ ษ ของบุ ค คล ซึ่ งกรรมพัน ธุ์ มี ผ ลต่ อ
กระบวนการทางด้านสรี รวิทยาของการเจริ ญพันธุ์และพัฒนาการ ทุกคนเกิดมาโดยมียนี ส์เป็ นตัวควบคุมการ
เจริ ญเติบโตและมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของทารกในครรภ์ ตั้งแต่ปฎิ สนธิ ไปจนถึงคลอดจากครรภ์มารดา
แต่อาจเจริ ญเติบโตไม่เต็มที่เมื่อเกิดภาวะขาดอาหารหรื อได้รับเชื้อโรคใดๆ ขณะเจริ ญเติบโต จะเห็นได้ว่า
การมีโรคทางพันธุกรรมหลายโรคที่มีผลต่อการมีสุขภาพดี เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ มะเร็ งเต้านม เป็ น
ต้น การสร้ างเสริ มสุ ขภาพคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเรื่ องพันธุ กรรมได้ แต่สามารถทําให้บุคคลมีความ
พร้อมและเตรี ยมให้อยูใ่ นภาวะที่สมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
ปั จจัยสิ่ งแวดล้อมที่อยูล่ อ้ มรอบตัวบุคคล เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญต่อการมีสุขภาพดี และมีโรคหลายโรค
ที่มีผลต่อการมีสุขภาพดี เช่น โรคไข้ไทฟอยด์ โรคโปลิโอ โรคอหิ วาห์ ซึ่ งเชื้อโรคมีพาหะทางนํ้า การดื่มนํ้า
ที่ไม่สะอาดก็อาจทําให้เกิดโรคดังกล่าวได้ บ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัย อากาศรอบตัว ระบบขนส่ งมวลชน การกําจัด
ขยะ สถานที่ทาํ งาน อาหาร ร้านค้า ล้วนแต่เป็ นสิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อสุ ขภาพได้
ลักษณะการดํารงชีวิต เช่น พฤติกรรมการกิน พฤติกรรมการสู บบุหรี่ การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
พฤติกรรมการป้ องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การออกกําลังกายมีผลต่อ สุ ขภาพได้และเป็ นปั จจัยที่
สําคัญอย่างยิง่ ในปั จจุบนั
ความเชื่อพื้นฐานที่ทาํ ให้เกิดการสร้างเสริ มสุ ขภาพสามารถสรุ ปได้ดงั นี้ (Tones and Tilford, 1994)
1. สุ ขภาพในฐานะองค์รวมของสภาวะสุ ขภาพที่สมบูรณ์ ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่จาํ เป็ นสําหรับบุคคลในการ
ที่จะบรรลุผลสําเร็ จทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ
2. การปราศจากความเจ็บป่ วยจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถา้ ความไม่เท่าเทียมกันทางด้านสุ ขภาพ
ภายในชาติหรื อภายในสังคมไม่ถูกขจัดให้หมดสิ้ นไป
3. ประเทศชาติที่มงั่ คัง่ ไม่ได้หมายถึงการมีทรัพยากรอย่างเพียงพอ แต่การรวมถึงการที่ชุมชนต้องมี
ความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่มีความจําเป็ นต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน
4. การมีสุขภาพดีเป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญเกินกว่าให้ผปู ้ ฏิบตั ิดา้ นการแพทย์ หรื อการสาธารณสุ ขดูแล
เพียงประการเดียว เป็ นสิ่ งสําคัญที่ตอ้ งตระหนักว่าการขยายตัวของสถานบริ การทางการแพทย์ท้ งั ของรัฐและ
เอกชนล้วนมีผลต่อการทําให้สุขภาพของประชาชนดี หรื อแย่ลงได้ ถึงแม้การขยายตัวของสถานบริ การจะ
มากขึ้นก็ตามแต่บริ การด้านการรักษาไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกคน ดังนั้นการสร้างเสริ มสุ ขภาพจึง
เป็ นหนึ่งในปั จจัยเสริ มของการบริ การสาธารณสุ ข

5. สุ ขภาพของประชาชนไม่ใช่ความรับผิดชอบของคนใดคนหนึ่ ง การมีสุขภาพดีหรื อไม่ดีลว้ น
เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อมในสังคมที่อาศัยอยู่ ด้วยเหตุน้ ี นโยบายสาธารณสุ ขจึงถือเป็ น
ปั จจัยที่สาํ คัญของงานสร้างเสริ มสุ ขภาพประการหนึ่ง
ดาวนี่ ไฟฟ์ และแทนนาฮิล (Downie, Fyfe and Tannahill 1992, อ้างใน Tones and Tilford, 1994)
ได้พฒั นารู ปแบบทางด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพเพื่อการมีสุขภาพดี โดยผสมผสานทางด้านการป้ องกัน การ
คุม้ ครองด้านสุ ขภาพและการสุ ขศึกษา ดังภาพที่ 1

ปัจจัยด้านพันธุกรรม

สิ่ งแวดล้อม
วัฒนธรรม สังคม
เศรษฐกิจ กายภาพ

ระบบบริ การของรัฐ

การดํารงชีวติ ของแต่
ละบุคคล
การมีสุขภาพดี
ปราศจากโรค

ภาพที่ 1 แสดงปั จจัยที่มีผลต่อการมีสุขภาพดี
ที่มา: Downie, Fyfe and Tannahill, 1992 อ้างใน Tones and Tilford, 1994
แนวคิดการมีสุขภาพดีของแทนนาฮิลได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางโดยแทนนาฮิลมองว่าการ
มีสุขภาพดีและการเจ็บป่ วยล้วนแต่มีผลมาจากปั จจัย 4 อย่าง โดยเพิ่มปั จจัยด้านระบบบริ การของรัฐเข้ามา
ประกอบด้วยปัจจัยด้านพันธุกรรม ปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านลักษณะการดํารงชีวิตและระบบบริ การของรัฐ
การสร้างเสริ มสุ ขภาพเป็ นงานที่สนับสนุ นการมีสุขภาพดี หรื อช่วยป้ องกันการเกิดโรคโดยวิธีการทําให้ 4
ปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อสุ ขภาพในสภาวะที่เหมาะสมถูกต้อง
จะเห็นได้ว่าการสร้างเสริ มสุ ขภาพแนวใหม่จะมีลกั ษณะที่แตกต่างจากการสร้างเสริ มสุ ขภาพแบบ
ดั้งเดิม โดยแบบดั้งเดิมจะเน้นการบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพโดยบุคคลากร สาธารณสุ ขเป็ นส่ วนใหญ่ และ
การสร้างเสริ มสุ ขภาพจะเน้นเฉพาะด้านโดยมุ่งเน้นที่สุขภาพของบุคคลและเป็ นความรับผิดชอบของบุคคล
เท่านั้น โครงสร้างการแก้ปัญหาโดยการให้บริ การแบบตั้งรับโดยการเน้นการให้บริ การการรักษาพยาบาล

และการฟื้ นฟูสุขภาพ ส่ วนการป้ องกันโรคมักจะเน้นการให้บริ การเฉพาะด้านในสถานบริ การ เช่น การฉี ด
วัคซี นป้ องกันโรค องค์กรชุมชน สังคมหรื อชุมชนมีส่วนร่ วมค่อนข้างน้อย กิจกรรมจะเป็ นลักษณะขาดการ
ประสานงานกันในการดําเนิ นงาน แต่ในความหมายใหม่ของการสร้างเสริ มสุ ขภาพมิได้เน้นการให้บริ การ
ดังที่ผ่านมา แต่เป็ นกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้เกิ ดขึ้นโดยองค์กรต่างๆ ของสังคมมีบทบาท เป็ น
ความรับผิดชอบร่ วมกันของสังคม ดังที่ สุ รเกียรติ อาชานุ ภาพ (2541, 2554) ได้สรุ ปตารางแสดงความ
แตกต่างของการสร้างเสริ มสุ ขภาพแนวใหม่และดั้งเดิม ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงข้อแตกต่างระหว่างการสร้างเสริ มสุ ขภาพแนวใหม่กบั การสร้างเสริ มสุ ขภาพแบบดั้งเดิม
การสร้ างเสริมสุ ขภาพแนวใหม่
การสร้ างเสริมสุ ขภาพแบบดั้งเดิม
1. เป็ นบริ การที่จดั โดยองค์กรสุ ขภาพ
1. เป็ นกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
2. มุ่งที่สุขภาพส่ วนบุคคล
2. มุ่งที่สุขภาพของประชากร/ชุมชน
3. เป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของสังคม
3. เป็ นความรับผิดชอบส่ วนบุคคล
4. เน้นที่ปัจจัยทางสังคม
4. เน้นปั จจัยทางพฤติกรรมส่ วนบุคคล
5. ใช้กลยุทธ์ 5 ประการตามกฎบัตร
5. ใช้ก ลยุท ธ์ ก ารตลาดเพื่ อ สั ง คม การให้ ข ้อ มู ล
ออตตาวา
ข่าวสารและการให้สุขศึกษา
- สร้างนโยบายสาธารณะ
- สร้างสิ่ งแวดล้อมที่สนับสนุน
- เพิ่ ม ความเข้ ม แข็ ง ของชุ มชนในการ
ดําเนินงาน
- การพัฒนาทักษะส่ วนบุคคล
- การปรับเปลี่ยนระบบบริ การ
สาธารณสุ ข
6. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชน ความร่ วมมือ 6. ส่ งเสริ มความรู ้ เจตคติ และทัก ษะของปั จ เจก
ระหว่ า งภาครั ฐ เอกชน และการเสริ มสร้ า ง
บุคคล
อํานาจ/ศักยภาพของปั จเจกบุคคลและชุมชน
ในแนวคิดของการสร้างเสริ มสุ ขภาพนั้น ได้ขยับแนวความคิดจากการที่บุคคลากรด้านสาธารณสุ ข
ปฏิบตั ิการใดๆ ที่จะทําให้ประชาชนมีสุขภาพดี มาเป็ นเรื่ องของยุทธศาสตร์ ของการทําให้เกิดสุ ขภาพดี ณ
ปั จ จุ บ ัน นี้ กระบวนทัศ น์ เ รื่ อ งสุ ข ภาพได้เ ปลี่ ย นไป เปลี่ ย นไปจากมิ ติ ท่ี เ กี่ ย วโยงกับ เรื่ อ งโรค (Disease
Oriented) ไปสู่ มิติที่กว้างที่เป็ นเรื่ องของสุ ขภาวะ (Well-being) คุณค่า ความหมาย สาระ และขอบเขตของ
การสร้างเสริ มสุ ขภาพก็เปลี่ยนไป โดยการสร้างเสริ มสุ ขภาพได้กลายเป็ นเรื่ องของทุกคน โดยทุกคน และ
เพื่อทุกคน (อําพล จินดาวัฒนะ, 2548)

แนวคิดพืน้ ฐานของการปฏิรูปสุ ขภาพ
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.2550 อาจกล่าวได้ว่าเป็ นกฎหมายแม่บทด้านสุ ขภาพหรื อ
ธรรมนู ญสุ ขภาพของประชาชนชาวไทย ได้กาํ หนดให้มีคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ (คสช.) ทําหน้าที่
หลัก ในการให้ข อ้ เสนอแนะต่ อ รั ฐ บาลเกี่ ย วกับ นโยบายและยุท ธศาสตร์ ด้า นสุ ข ภาพ และมี สํา นัก งาน
คณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ (สช.) เป็ นองค์กรเลขานุ การ ทั้งนี้ ยังกําหนดให้ คสช. กําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการจัดสมัชชาสุ ขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุ ขภาพเฉพาะประเด็น รวมทั้งจัดสมัชชา
สุ ขภาพแห่งชาติอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
และเพื่ อ อนุ ว ตั ตามมาตรา 46 และมาตรา 47 แห่ ง พระราชบัญญัติสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ.2550
คณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติได้จดั ทําธรรมนูญว่าด้วยระบบสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.2552 ขึ้น เพื่อกําหนด
ทิศทางและเป้ าหมายโดยกําหนดหลักการมีส่วนร่ วม และเปิ ดช่องทางรับฟั งความคิดเห็นจากทุกภาคส่ วน
เพื่อให้ธรรมนูญสะท้อนเจตนารมณ์และพันธะร่ วมกันของสังคม
ในธรรมนูญฉบับนี้ ประกอบไปด้วย 12 หมวด และ 111 ข้อ โดยรายชื่อหมวดต่างๆ ได้แก่ ปรัชญา
และแนวคิดหลักของระบบสุ ขภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป้ าหมายของระบบสุ ขภาพ การจัดให้มี
หลักประกันและความคุม้ ครองให้เกิดสุ ขภาพ การสร้างเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันและควบคุมโรคและปั จจัย
ที่คุกคามสุ ขภาพ การบริ การสาธารณสุ ขและการควบคุมคุณภาพ การส่ งเสริ ม สนับสนุน การใช้และพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพอนามัย การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค การสร้างและเผยแพร่ องค์ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารด้านสุ ขภาพ การสร้างและการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุ ข และการเงินการ
คลังด้านสุ ขภาพ
ในรายเอียดของธรรมนูญ ได้กล่าวถึงกลยุทธ์การดําเนินงานด้านสร้างเสริ มสุ ขภาพอย่างชัดเจน เช่น
ข้อที่ 19 ได้กล่าวถึงแนวคิดการสร้างเสริ มสุ ขภาพ จนเป็ นที่มาของวลียอดฮิตที่กล่าวถึง “สร้างนําซ่ อม”
ได้แก่ การสร้างเสริ มภาพต้องเป็ นไปเพื่อให้เกิดสุ ขภาวะอย่างเป็ นองค์รวมทัว่ ทั้งสังคม มุ่งไปสู่ การลดการ
เจ็บป่ วย การพิการ และการตายที่ไม่สมควร และการลดค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพ ตามแนวทางการซ่อมสุ ขภาพ
นําการซ่ อมสุ ขภาพ โดยมีการดําเนิ นงานในทุกระดับอย่างครบวงจร ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงวาระ
สุ ดท้ายของชีวิต
ในธรรมนูญดังกล่าว ยังได้ระบุเป้ าหมายของธรรมนูญ กล่าวไว้ในมาตราที่ 20-23 กล่าวคือ
ข้อที่ 20 มีการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุ ขภาพอย่างมีส่วนร่ วมและเป็ นรู ปธรรม
ข้อที่ 21 มีการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพอย่างหลากหลายและเป็ น
รู ปธรรม
ข้อที่ 22 มีการสร้างเสริ มสุ ขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม อย่างสมดุลและเชื่อมโยง
กันตามหลักการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ข้อที่ 23 มีชุมชนทั้งถิ่นที่มีความเข้มแข็งด้านสุ ขภาพ ครอบคลุมร้อยละ 80 ของตําบลทัว่ ประเทศ

สําหรับรายละเอียดของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.2552 สามารถศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมได้
สิ่ งที่เห็นได้ชดั และเป็ นผลจากธรรมนูญว่าด้วยระบบสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.2552 ประการหนึ่ งก็คือ
การปฏิรูปในส่ วนของระบบบริ การทางการแพทย์และสาธารณสุ ขในประเทศไทย (Health care reform) หรื อ
ตัวอย่างด้านการปฏิรูปที่รู้จกั กันมาก ได้แก่โครงการบัตร 30 บาทรักษาทุกโรค และกําลังขยายเป็ นคนไทย
ทุกคนได้รับสิ ทธิ การรักษาพยาบาลจากหน่วยงานของรัฐทุกคน ซึ่ งเป็ นการปฏิรูปที่สาํ คัญของระบบบริ การ
สุ ขภาพ เพราะเป็ นการจัดสรรงบประมาณของรัฐเพื่อจัดบริ การบนฐานของประชากรเป็ นหลัก การบริ หาร
งบประมาณมีกลไกจากหลายภาคส่ วนเข้ามีส่วนร่ วม
จะเห็ นได้ว่าการสร้างเสริ มสุ ขภาพแนวใหม่จะมีแนวคิดการดําเนิ นงานที่แตกต่างจากแนวคิดของ
การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพแนวเดิ มที่ เ น้น การซ่ อ มสุ ขภาพ แต่ แ นวคิ ด ใหม่ จ ะเน้น การสร้ า งสุ ข ภาพโดยความ
รับผิดชอบของบุคคลเอง นอกจากนั้นองค์กรต่างๆ ในสังคมก็มีบทบาทที่สําคัญในการสรรค์สร้างให้เกิ ด
สังคมแห่ งการมีสุขภาพดี โดยเฉพาะประเด็นการสร้างสิ่ งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี การมีนโยบาย
ด้านการสร้ างเสริ มสุ ขภาพที่ ชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม จึ งเป็ นสิ่ งที่ ทา้ ทายที่ จะให้ผูป้ ระกอบวิชาชี พด้าน
สุ ขภาพได้ต ระหนัก และดํา เนิ นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพแนวใหม่ ไ ด้อ ย่า งมี ป ระสิ ทธิ แ นวใหม่ ไ ด้อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล อันจะนําไปสู่ การสร้างให้บุคคล ครอบครัว กลุ่มบุคคล และชุมชน เกิดการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีสุขภาพสมบูรณ์ในที่สุด
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