สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๑

สมัชชาสุขภาพ ๑๑. มติ ๓
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ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ
(Health Literacy for NCDs Prevention and Management)
นโยบายสาธารณะนี้มุ่งที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยให้ประชากรในประเทศมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ห่างไกลปั ญหาโรคไม่ตดิ ต่อ โดยดาเนินการพัฒนาระบบจัดการและเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารสุขภาพ ส่งเสริม
การประกอบกิจการที่รบั ผิดชอบต่อสังคม พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพและขับเคลื่อนนโยบาย
เสริมสร้างความรอบรูด้ า้ นสุขภาพผ่านกลไกและกองทุนทัง้ ระดับประเทศและพืน้ ที่ และส่งเสริมสนับสนุ นการ
วิจยั ระบบสุขภาพเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาโรคไม่ตดิ ต่อในทุกระดับ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ทีส่ บิ เอ็ด
ได้พจิ ารณารายงานเรือ่ ง ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาโรคไม่ตดิ ต่อ ๑
รับทราบว่า ปั ญหาโรคไม่ตดิ ต่อเป็ นปั ญ หาสาคัญที่ส่งผลกระทบทัง้ ต่อตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์กรและสังคม ทัง้ ในด้านสุขภาพ ผลิตภาพ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ตระหนักว่า จาเป็ นต้องมีการส่งเสริมพัฒนาความรอบรูด้ ้านสุขภาพให้กับประชาชนคนไทย เพื่อ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาโรคไม่ตดิ ต่อ
ชืน่ ชม การด าเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนที่ เกี่ยวข้อ ง ซึ่งได้ให้ค วามสาคัญ ต่ อ การ
จัดการควบคุม ป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาโรคไม่ตดิ ต่อ และการพัฒนากลไกสนับสนุ นและส่งเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนชาวไทย
กังวลว่า ภาวะปั จจุบนั ทีพ่ บข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพในสาธารณะทีห่ ลากหลาย รวมถึงมีการเจือปน
และบิดเบือนของข้อมูลทีไ่ ม่ถูกต้องในสัดส่วนทีส่ ูงขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคม จนมี
ผลต่อพฤติกรรมในการจัดการด้านสุขภาพในชีวติ ประจาวันของประชาชน และส่งผลต่อปั ญหาโรคไม่ตดิ ต่อ
เพิม่ มากขึน้ เรือ่ ย ๆ
รับ ทราบและกังวลว่ า การเติบ โตของธุ รกิจอุ ต สาหกรรมร่ว มกับ การโฆษณาประชาสัม พัน ธ์นั น้
มีอทิ ธิพลต่อผูบ้ ริโภคและพฤติกรรมในการใช้ชวี ติ ของประชาชนในสังคม โดยหากไม่มกี ลไกความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในสังคมที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันเสริมสร้างความรอบรูด้ ้านสุขภาพให้แก่ประชาชน และความ
รับ ผิดชอบต่ อสังคมในกลุ่ มผู้ป ระกอบกิจการธุรกิจอุต สาหกรรม อาจทาให้ปัญ หาโรคไม่ติดต่ อรุนแรงขึ้น
จนยากทีจ่ ะควบคุมในระยะยาว และส่งผลกระทบต่อทุกคนในอนาคต
กังวลว่า ในอดีตถึงปั จจุบนั มักพบปั ญ หาเกี่ยวกับการนานโยบายจากส่วนกลางไปสู่การปฏิบตั ิใน
พื้นที่ อาทิ ปั ญ หาความเข้าใจที่ค ลาดเคลื่อ น หรือกระบวนการท างานที่ได้รบั การสังการให้
่
ไปปฏิบตั ินัน้
๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๑ / หลัก ๑

สมัชชาสุขภาพ ๑๑ มติ ๓ ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาโรคไม่ตดิ ต่อ หน้าที่ ๑ / ๓

ไม่ ส อดคล้ อ งต่ อ สถานการณ์ จ ริง ในแต่ ล ะพื้ น ที่ จึง อาจส่ ง ผลให้ ก ารขับ เคลื่อ นงานขาดประสิท ธิภ าพ
จนไม่สามารถบรรลุวตั ถุ ประสงค์ตามที่คาดหวัง นอกจากนี้ ในการดาเนินการด้านสาธารณสุขยังประสบ
ปั ญ หาความหลากหลายในรูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณของหน่ วยงานภาครัฐต่ างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้ องกันโรค ทีย่ งั มีความแตกต่างกันระหว่างกองทุน
หลักด้านสุขภาพ ทัง้ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม งบประมาณสวัสดิการด้าน
การรักษาพยาบาลข้าราชการของกรมบัญชีกลาง และกองทุนรักษาพยาบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
เห็นว่า มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะร่วมกันในการจัดการควบคุม ป้ องกัน และ
แก้ไขปั ญหาโรคไม่ตดิ ต่อ โดยมุง่ เน้นให้เกิดการเสริมสร้างความรอบรูด้ า้ นสุขภาพแก่คนในสังคม ให้สามารถ
ค้น หาข้อ มูล ที่ต้อ งการ เข้าถึง แหล่ งข้อ มูล ที่จาเป็ น ตรวจสอบและท าความเข้าใจข้อ มูล ที่ได้รบั มา และ
ประพฤติปฏิบตั โิ ดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ความจาเป็ น
จึงมีมติดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้ กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรค ร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้าง
เสริมสุขภาพ เป็ นแกนหลักในการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทัง้ ในระดับชาติ และ
ระดับพื้นที่ เพื่อพัฒนาระบบจัดการและเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านสุขภาพ เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาโรค
ไม่ตดิ ต่อ โดยการพัฒนาเครือข่าย และกลไกสนับสนุ น เฝ้ าระวัง รวมถึงการพัฒนา บังคับใช้กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการสร้างและเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านสุขภาพเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
โรคไม่ตดิ ต่อทีถ่ ูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงได้งา่ ย โดยคานึงถึงทุกกลุ่มวัย รวมทัง้ กลุ่มผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ
และกลุ่มเปราะบาง และพัฒนาระบบการจัดการแก้ไขปั ญหาและรับเรื่องร้องเรียน โดยมีแผนงานและตัวชีว้ ดั
เพื่อ ใช้ในการติด ตามประเมิน ผล พร้อ มพัฒ นาเครื่อ งมือ วัด สาหรับ หน่ ว ยงานต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อ งเพื่อ ใช้
ดาเนินการ ในทุกระดับ
๒. ขอให้ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็ นหลักร่ว มกับภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน ทัง้ ในระดับชาติ และระดับพื้นที่ พัฒนาแนวทางสนับสนุ นให้เกิดการประกอบกิจการ
ที่ช่วยลดความเสี่ยงต่ อ โรคไม่ติดต่ อ โดยใช้ท งั ้ กลไกภาษี กลไกการเงิน การคลัง และอื่น ๆ รวมถึงการ
สนับสนุนผูป้ ระกอบการในการสร้างผลิตภัณฑ์สนิ ค้า/บริการทีส่ ะท้อนคุณค่าทีส่ ่งผลดีและคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
๓. ขอให้ กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมอนามัย เป็ นหลัก ร่ว มกับ ภาคีเ ครือ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว น
ที่เกี่ยวข้องทัง้ ในระดับชาติ และระดับพื้นที่ ขับเคลื่อนนโยบายเสริมสร้างความรอบรูด้ า้ นสุขภาพผ่านกลไก
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับพืน้ ที่ และทีมหมอครอบครัว ร่วมกับคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่ และกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดการ
พัฒ นาความรอบรู้ด้านสุ ขภาพ ทัง้ ระดับ บุ ค คลทุ ก กลุ่ ม วัย รวมทัง้ กลุ่ ม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่ มเปราะบาง
ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคม ที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของประชาชนในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
โรคไม่ตดิ ต่อทุกกลุ่มวัย
๔. ขอให้ กระทรวงสาธารณสุข โดยสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เป็ นหน่ วยงานหลักร่วมกับสานักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และ
สมัชชาสุขภาพ ๑๑ มติ ๓ ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาโรคไม่ตดิ ต่อ หน้าที่ ๒ / ๓

กองทุนรักษาพยาบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์หลักในด้านสร้างเสริม
สุขภาพและป้ องกันโรค ส าหรับทุก กองทุน ที่ครอบคลุมถึง ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ในสังคม ของทัง้
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ช่วยในการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน
ในการดูแลสุขภาพตนเอง และ/หรือเสริมสร้างความรอบรูด้ ้านสุขภาพ ในการจัดการควบคุม ป้ องกัน และ
แก้ไขปั ญหาโรคไม่ตดิ ต่อ และดาเนินการทบทวนกฎหมายและกาหนดแนวทางการบูรณาการรูปแบบการ
เบิกจ่ายงบประมาณจากแต่ละกองทุนให้สอดคล้องกัน
๕. ขอให้ สถาบัน วิจ ยั ระบบสาธารณสุ ข ร่ว มกับ ภาคีเครือ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว นที่เ กี่ย วข้อ ง ทัง้ ใน
ระดับ ชาติ และระดับ พื้น ที่ วางแผนการศึก ษาวิจ ยั ระบบสุ ข ภาพเกี่ย วกับ โรคไม่ติด ต่ อ พัฒ นานโยบาย
นวัตกรรม เครื่องมือ ชุดความรู้และการประเมินผลเกี่ยวกับ ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาโรคไม่ตดิ ต่อ และสนับสนุนให้มกี ารนาผลการวิจยั ไปสู่การปฏิบตั ิ
๖. ขอให้ เลขาธิก ารคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ งชาติ รายงานความก้ าวหน้ าแก่ ส มัช ชาสุ ข ภาพ
แห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๓

สมัชชาสุขภาพ ๑๑ มติ ๓ ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาโรคไม่ตดิ ต่อ หน้าที่ ๓ / ๓

