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ค�ำน�ำ		
					
“สมัชชาสุขภาพ” ได้รับการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓
ซึ่งได้ให้ความหมายขอค�ำว่า “สมัชชาสุขภาพ” ว่าหมายถึง “กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ
ทีเ่ กีย่ วข้องได้รว่ มแลกเปลีย่ นองค์ความรูแ้ ละเรียนรูอ้ ย่างสมานฉันท์ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารเสนอแนะนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม”
และในมาตรา ๔๑ บัญญัติให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง โดยให้ คสช. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดประชุม และด�ำเนินการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดังกล่าว
“สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” ได้จัดขึ้นอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาแล้ ว ๙ ครั้ ง คื อ ตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๙ ซึ่ ง สมาชิ ก สมั ช ชา
สุขภาพแห่งชาติได้มีฉันทมติร่วมกันไปแล้ว ๗๓ มติ โดยได้มีหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายน�ำมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติดังกล่าวไปปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรมในระดับหนึ่งแล้วนั้น
ส�ำหรับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี นี้ มีผู้แทน
จากกลุ่มเครือข่ายที่เป็นสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จ�ำนวน ๒๕๐ กลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สังเกตการณ์
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�ำงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น ๒,๖๐๐ คน
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการรับรองมติจ�ำนวน ๔ มติ คือ		
สมัชชาสุขภาพ ๑๐. มติ ๑ การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น			
สมัชชาสุขภาพ ๑๐. มติ ๒ การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา
สมัชชาสุขภาพ ๑๐. มติ ๓ ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			
สมัชชาสุขภาพ ๑๐. มติ ๔ การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน			
เอกสารมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้ ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑
มติและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้แก่ เอกสารหลัก และเอกสารผนวก ส่วนที่ ๒ บัญชีรายชื่อกลุ่มเครือข่าย
ในสมั ชชาสุขภาพแห่ง ชาติ ครั้ง ที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และส่ ว นที่ ๓ ค� ำ สั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการจั ด สมั ช ชา
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะท� ำ งานทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ ทุ ่ ม เทก� ำ ลั ง กาย ใจ และความคิ ด ในการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๑๐
พ.ศ. ๒๕๖๐ จนส�ำเร็จเรียบร้อย และขอขอบคุณสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สังเกตการณ์
รวมทั้งภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ด้วยดีตลอดมา โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส�ำหรับหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายส�ำหรับใช้ในการอ้างอิง และ
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสู่การปฏิบัติต่อไป
														
								
ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
											
กรกฎาคม ๒๕๖๑
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สารจากประธาน
						
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ก�ำหนดนิยามของค�ำว่า “สุขภาพ” ไว้ว่า “ภาวะของ
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงอย่างเป็นองค์รวมอย่างสมดุล”
ดังนั้น “สุขภาพ” จึงมีความหมายกว้างกว่าเฉพาะเรื่องของการแพทย์และการสาธารณสุข โดยในกระบวนการ
พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพนั้น จ�ำเป็นต้องอาศัยและให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในสังคมอย่างแท้จริง ซึ่ง “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” นั้น จัดเป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมรูปแบบหนึ่งที่ถูกบัญญัติไว้ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
และมีกลไกคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
ที่มีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนในสังคม ที่แต่งตั้งขึ้นภายใต้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีหน้าที่สนับสนุน
การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม
ในปี ๒๕๖๐ คจ.สช. และคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่ คจ.สช. แต่งตั้ง ได้ด�ำเนินการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อย ภายใต้ประเด็นหลัก “๑๐ ปี พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ สู่สังคม
สุขภาวะ” ซึ่งเป็นปีที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ด�ำเนินการมาครบรอบปีที่ ๑๐ หลังจากมีพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในนามของ คจ.สช. ผมขอขอบคุณกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท�ำงาน
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เป็นอย่างสูง
ทีไ่ ด้เข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปีนดี้ ว้ ยดีตลอดมา และหวังว่าทุกท่านจะร่วมกัน
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

(นายศุภกิจ ศิริลักษณ์)
ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
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สารบัญ
														

เรื่อง 												

หน้า

มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐

								
การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
		สมัชชาสุขภาพ ๑๐. มติ ๑ 									
		
สมัชชาสุขภาพ ๑๐ / หลัก ๑									
		
สมัชชาสุขภาพ ๑๐ / หลัก ๑ / ผนวก ๑								
		
สมัชชาสุขภาพ ๑๐ / หลัก ๑ / ผนวก ๒

๗
๑๑
๑๕
๒๕
๓๐
๓๒
การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา
๓๖
สมัชชาสุขภาพ ๑๐. มติ ๒ 									
๔๑
		
สมัชชาสุขภาพ ๑๐ / หลัก ๓ 									
สมัชชาสุขภาพ ๑๐ / หลัก ๓ / ผนวก ๑								
๕๒
๕๖
		
สมัชชาสุขภาพ ๑๐ / หลัก ๓ / ผนวก ๒
ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
๕๘
		สมัชชาสุขภาพ ๑๐. มติ ๓ 									
๖๒
๖๖
		
สมัชชาสุขภาพ ๑๐ / หลัก ๒									
		
สมัชชาสุขภาพ ๑๐ / หลัก ๒ / ผนวก ๑
๗๘
๘๐
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
๘๔
		สมัชชาสุขภาพ ๑๐. มติ ๔ 									
๘๘
		
สมัชชาสุขภาพ ๑๐ / หลัก ๔									
๑๐๒
		
สมัชชาสุขภาพ ๑๐ / หลัก ๔ / ผนวก ๑
							
บัญชีรายชื่อกลุมเครือขาย สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐					 ๑๐๒
๑๓๒
ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐
Mati Samatcha 10_Book_Final.indd 5

5
24/7/2561 9:20:49

6

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

Mati Samatcha 10_Book_Final.indd 6

24/7/2561 9:20:50

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐
Mati Samatcha 10_Book_Final.indd 7

7
24/7/2561 9:20:52

8

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

Mati Samatcha 10_Book_Final.indd 8

24/7/2561 9:20:54

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐
Mati Samatcha 10_Book_Final.indd 9

9
24/7/2561 9:20:56

10

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

Mati Samatcha 10_Book_Final.indd 10

24/7/2561 9:20:56

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐                                                   สมัชชาสุขภาพ ๑๐. มติ ๑
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่สิบ
ได้พิจารณารายงาน เรื่อง การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ๑
รับทราบ ว่า การมีกจิ กรรมทางกายทีไ่ ม่เพียงพอและการมีพฤติกรรมเนือยนิง่ เป็นหนึง่ ในปัจจัยเสีย่ งสาํ คัญ
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ มีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคทางกายและโรคทางจิต
โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ทั้งโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือดรวมถึงการเจ็บป่วย
อี่น ๆ ทุกระบบของร่างกายทําให้มีโอกาสเส่ียงต่อความพิการ ทุพพลภาพ การเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น
ตระหนัก ว่า การมีกิจ กรรมทางกายที่ เ พี ย งพอช่ ว ยให้ สุข ภาพดี มี กล้ ามเนื้ อและกระดู ก แข็ ง แรง
ประสาทสัมผัสและการทรงตัวดี ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น มีสมาธิในการเรียน เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ภายในครอบครัวและสังคมจากการมีกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมทางกายบางประเภท เช่น การใช้จักรยาน
ในชีวิตประจําวัน ยังส่งผลต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ช่วยลดมลภาวะต่างๆ ได้อีกด้วย		
ชื่นชม ว่า สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร เครือข่ายภาคประชาสังคมและภาคเอกชนได้สนับสนุนและ
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายของประเทศไทยให้เพิ่มขึ้น
กังวล ว่า ปัจจุบันสังคมไทยยังขาดการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและเพียงพอด้านกิจกรรมทางกาย
รวมถึงขาดพื้นที่ที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายและยังขาดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน กระบวนการ
จัดการเพื่อสนับสนุนการมีกิจกรรมทางกาย
เห็น ว่า แนวทางสําคัญในการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ได้แก่ การสร้างความรู้
ความเข้า ใจ การจัดการความรู้ สร้างนวั ตกรรมและการสื่ อสารการพั ฒ นาความสามารถของคน องค์ ก ร
เครือข่ายการสร้างพื้นที่ที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย การขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งใน
ระดับชาติและพื้นที่ โดยสนับสนุนให้มีกลไกความร่วมมือขององค์กร หน่วยงาน เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และกลไกระดับพื้นที่โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งซึ่งต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเข้ามา
ร่วมคิด ร่วมทํา ในทุกขั้นตอน โดยการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง จะทําให้คนไทย
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง ส่งผลให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความกระฉับกระเฉง นําประเทศไปสู่
การพัฒนาในมิติต่างๆ ที่ยั่งยืนต่อไป
														
๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๐ / หลัก ๑
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จึงมีมติดังต่อไปนี									
้
	๑) ขอให้สมาชิกเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด และภาคีเครือข่ายพัฒนานโยบายสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ดําเนินการดังนี้
๑.๑ รณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ จัดกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่ ให้ประชาชนเกิดการรับรู้
เข้าใจ ตระหนักและมีสว่ นร่วมในการจัดทําโครงการ กิจกรรมและการจัดพืน้ ทีเ่ พือ่ นําไปส่กู ารมีกจิ กรรมทางกาย
ในชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้น
๑.๒ ใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพในพื้นที่ เพื่อให้เกิดนโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์ แผนและ
โครงการขององค์กรทุกระดับ ในการส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
๑.๓ เสนอนโยบายการส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ต่อคณะกรรมการ
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) และคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) เพื่อสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
	๒. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ สถาบันวิชาการ กรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์กร
ด้านสื่อดําเนินการ
๒.๑ สนับสนุนให้เกิดการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก การจัดการความรู้ สร้างนวัตกรรม
และการสื่อสาร เพื่อนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของประชาชนที่สอดคล้องกับ
บริบทของสังคม
๒.๒ พัฒนาฐานข้อมูลและจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพือ่ การติดตามการดําเนินงานการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายและการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของคนทุกกลุ่มวัย
๒.๓ สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาความสามารถของคน องค์ ก ร เครื อ ข่ า ย ชุ ม ชน เพื่ อ ให้ มี
ความรอบรู้ในการดําเนินงาน เพิ่มกิจกรรมทางกายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ขอให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รู ป แบบพิ เ ศษ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า และ
กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ องค์กรวิชาชีพสถาปนิกและผังเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาสังคม ดังต่อไปนี้
๓.๑ วางหลักเกณฑ์ หรือปรับปรุงระเบียบในการออกแบบและการใช้พื้นที่ เส้นทางการสัญจร
ทั้งในเมืองและชุมชน และพื้นที่สาธารณะ ที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย และให้มีมาตรการหรือข้อตกลง
ในการใช้พื้นที่สาธารณะเพี่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของคนทุกกลุ่มวัย
๓.๒ จัดให้มีและจัดการพื้นที่ในการครอบครองของแต่ละองค์กรให้มีพื้นที่และสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อและกระตุ้นต่อการมีกิจกรรมทางกายของคนทุกกลุ่มวัยในชุมชน
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๔. ขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และ
หน่วยงานอี่นที่เกี่ยวข้อง มีนโยบาย แผนงานและโครงการ เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีกิจกรรมทางกาย
ร่วมกันเพิ่มมากขึ้น
๕. ขอให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงมหาดไทย กรุ ง เทพมหานครและหน่ ว ยงานอี่ น ที่ มี ก าร
จัดการศึกษา มีนโยบายและสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาทุกระดับ ทั้งที่เป็นสถานศึกษาของรัฐและ
เอกชน จัดให้มีหลักสูตร กิจกรรมและสร้างเสริมสภาพแวดล้อมและการดูแลความปลอดภัยที่เอื้อให้เกิดการ
มีกิจกรรมทางกายของบุคลากร นักเรียน นักศึกษาและชุมชน
๖. ขอให้ก ระทรวงแรงงาน โดยกรมสวั สดิ การและคุ ้ ม ครองแรงงาน กระทรวงอุ ตสาหกรรม และ
ภาคธุรกิจเอกชน กําหนดให้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบการ จัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อให้เกิดการมีกิจกรรมทางกาย นําไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง พร้อมทั้งส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มี
กิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
๗. ขอให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ สนับสนุนงบประมาณ และให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ มีแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการมีกิจกรรมทางกายของคนทุกกลุ่มวัยในชุมชน
โดยสอดคล้องกับแนวคิดนโยบายเรี่องแผนเดียว (One Plan) ของกระทรวงมหาดไทย
๘. ขอให้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานวิชาการอี่นๆ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการทางภาษีและมาตรการทางการเงิน รวมถึงองค์ความรู้อี่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การส่ ง เสริ ม ให้ มี กิ จ กรรมทางกายเพิ่ ม ขึ้ น เพี่ อ เสนอต่ อ กระทรวงการคลั ง และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
นําไปพิจารณาดําเนินการ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
๙. ขอให้สํานักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) องค์กรสือ่ สารมวลชน และเครือข่ายสือ่ ชุมชนเป็นแกน หลัก
ร่วมกับเครือข่ายสื่ออี่นๆ ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพี่อการเพิ่มกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
ของคนทุกกลุ่มวัย
	๑๐. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้า ต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๒
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เอกสารหลักประกอบการพิจารณา
มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐
การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัย
มีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐                                                สมัชชาสุขภาพ ๑๐ / หลัก ๑
ระเบียบวาระที่ ๒.๑                                                                              ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  

														
														
การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
๑. นิยามศัพท์
กิจกรรมทางกาย (Physical Activity: PA) เป็นการเคลือ่ นไหวหรือการออกแรงของร่างกาย ทัง้ ในการท�ำงาน
การเดินทาง การมีกิจกรรมนันทนาการและการออกก�ำลังกาย กิจกรรมทางกายจึงมีความหมายมากกว่า
การออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬา
พฤติกรรมเนือยนิ่ง หมายถึง การที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหวน้อย ได้แก่ การนั่งๆ นอนๆ หรืออยู่ใน
อิริยาบถเดียวนานๆ โดยไม่มีการเคลื่อนไหว ทั้งนี้ไม่รวมถึงการนอนหลับ
														
๒. สถานการณ์และการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้อง
การมีกจิ กรรมทางกายไม่เพียงพอของคนมีอตั ราเพิม่ ขึน้ ทัว่ โลก โดยส่วนใหญ่พบการมีกจิ กรรมทางกาย
ไม่เพียงพอในกลุ่มวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และจะเพิ่มขึ้นในประเทศที่มีรายได้เฉลี่ย
ประชากรสูง ส�ำหรับประเทศไทย ผลส�ำรวจกิจกรรมทางกายโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล ร่วมกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่าในปี ๒๕๕๕ ถึง ปี ๒๕๕๘
คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ อยู่ที่ร้อยละ ๖๖.๓ ๖๘.๑ ๖๘.๓ และ ๗๑.๗ ตามล�ำดับ เมื่อพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงในปี ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๘ จ�ำแนกตามกลุ่มวัย พบว่า กลุ่มที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ
เพิ่มขึ้นสูงสุด ได้แก่ กลุ่มวัยท�ำงานโดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๗๐.๔ เป็นร้อยละ ๗๕.๘ กลุ่มที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
เพียงร้อยละ ๐.๒ ถึง ร้อยละ ๐.๘ ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเพิ่มจากร้อยละ ๖๖.๔ และร้อยละ
๖๗.๗ เป็นร้อยละ ๖๖.๖ และร้อยละ ๖๘.๕ ตามล�ำดับ ขณะที่กลุ่มวัยเด็กกลับพบกิจกรรมทางกายเพียงพอ
ลดลงจากร้อยละ ๖๗.๖ เหลือเพียงร้อยละ ๖๔.๘
กิ จ กรรมทางกาย แบ่ ง ตามความหนั ก เบาได้ ๓ ระดั บ ได้ แ ก่ (๑) ระดั บ เบา เป็ น การเคลื่ อ นไหว
ที่ไม่ท�ำให้รู้สึกเหนื่อย เช่น การยืน การเดินระยะทางสั้นๆ การท�ำงานบ้าน (๒) ระดับปานกลาง เป็นการ
เคลื่อนไหวที่ท�ำให้รู้สึกเหนื่อยปานกลาง แต่ยังสามารถพูดเป็นประโยคได้ หัวใจเต้นเร็วขึ้น อยู่ระหว่าง ๑๒๐๑๕๐ ครั้ง ต่อนาที เช่น การเดินเร็ว การปั่นจักรยาน (๓) ระดับหนัก เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่ท�ำให้รู้สึก
เหนื่อยมาก จนไม่สามารถพูดเป็นประโยคได้ หัวใจเต้นเร็วมากขึ้น มากกว่า ๑๕๐ ครั้งต่อนาที ขึ้นไป เช่น
การขุดดินปลูกพืชทางการเกษตร การแบกหามของที่มีน�้ำหนักมาก ส�ำหรับการออกก�ำลังกาย ๑๕ ถึง ๒๐ นาที
เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีกิจกรรมทางกายระดับหนัก ที่หัวใจท�ำงานเพิ่มขึ้นและเต้นเร็วขึ้นมากกว่า ๑๕๐ ครั้ง
ต่อนาที การมีกจิ กรรมทางกายทีเ่ พียงพอทีเ่ ริม่ ตัง้ แต่เด็กและต่อเนือ่ งไปตลอดทุกช่วงวัยของชีวติ จนเข้าสูว่ ยั ชรา
จะช่วยท�ำให้ชีวิตในแต่ละช่วงวัยมีสุขภาวะที่ดี
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กิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ในเด็กและวัยรุ่นอายุ ๕-๑๗ ปี ควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึง
มาก อย่างน้อยที่สุด ๖๐ นาทีต่อวัน โดยควรเป็นกิจกรรมที่เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกอย่าง
น้อย ๓ ครั้งต่อสัปดาห์ ส่วนผู้ใหญ่อายุ ๑๘-๖๔ ปี และผู้สูงอายุมากกว่า ๖๕ ปี ขึ้นไป ควรมีกิจกรรมทางกาย
ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด ๑๕๐ นาทีใน ๑ สัปดาห์ๆ ละอย่างน้อย ๓ ครั้ง โดยควรเป็นกิจกรรม
เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ส�ำหรับผู้สูงอายุท่ีมีการเคลื่อนไหวได้ไม่ดีควรเพิ่มกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้น
การสร้างความสมดุลและการทรงตัวเพื่อป้องกันการหกล้ม
การมีกิจกรรมทางกายของคนไทยที่ลดลง สอดคล้องกับการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งที่เพิ่มขึ้น การส�ำรวจ
ปี ๒๕๕๕ พบว่าในแต่ละวันคนไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง ๑๓.๒๕ ชั่วโมง ปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ พฤติกรรม
เนือยนิ่งของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น ๑๓.๔๒ และ ๑๓.๕๔ ชั่วโมง ตามล�ำดับ โดยพฤติกรรมเนือยนิ่ง ๔ อันดับแรก
ที่ท�ำติดต่อกันนานกว่า ๑ ชั่วโมงต่อครั้ง คือ นั่ง/นอนดูโทรทัศน์ (ร้อยละ ๕๐.๐) นั่งคุยหรือประชุม (ร้อยละ
๒๘.๔) นั่งท�ำงานหรือนั่งเรียน (ร้อยละ ๒๗.๐) และนั่งเล่นเกม โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น
(ร้อยละ ๒๐.๑) เมื่อจ�ำแนกตามกลุ่มวัย พบว่า กลุ่มเด็กและกลุ่มวัยรุ่นมีพฤติกรรมนั่งอยู่หน้าจอเพื่อดูโทรทัศน์
ใช้คอมพิวเตอร์ เข้าร้านเกม รวมถึงใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาประเภทต่างๆ โดยเฉลี่ยแล้วนานกว่า
๑ ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งมากกว่ากลุ่มวัยอื่นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิง่ มีผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม องค์การอนามัยโลก
ประมาณการว่า ในแต่ละปีการเสียชีวิตของประชากรโลกเกือบ ๑.๙ ล้านคน มาจากการมีกิจกรรมทางกาย
ไม่เพียงพอ และอีกประมาณ ๒.๖ ล้านคน มาจากภาวะน�้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน การมีกิจกรรมทางกาย
ที่ไม่เพียงพอเชื่อมโยงอย่างมีนัยส�ำคัญกับภาวะอ้วนลงพุง และอุบัติการณ์ที่เพิ่มขึ้นของการเจ็บป่วยด้วยโรค
ไม่ติดต่อ (NCDs) ทั้งเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด ไตเรื้อรัง และมะเร็ง โดยมีโอกาส
เกิดโรคมะเร็งล�ำไส้ ร้อยละ ๒๕ โรคมะเร็งเต้านมร้อยละ ๒๑ โอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจร้อยละ ๖ โรค
ที่เกี่ยวข้องกับหัวใจร้อยละ ๓๐ และ โรคเบาหวานร้อยละ ๒๗ และมีโอกาสเสี่ยงต่อการตายสูงถึงร้อยละ ๒๐
ถึง ๓๐ ส่วนพฤติกรรมเนือยนิ่งมีความสัมพันธ์กับอัตราการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด และเบาหวาน
อย่างมีนัยส�ำคัญ
การศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิตจากโรคอ้วนในประเทศไทย พบว่า ต้นทุน
ทางเศรษฐกิจที่สูญเสียจากการเป็นโรคอ้วนในไทยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น ๑๒,๑๔๒ ล้านบาท คิดจากค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลและต้นทุนการสูญเสียผลิตภาพ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากค่ารักษาพยาบาลมีมูลค่าสูงถึง
๕,๕๘๔ ล้า นบาท โรคที่มาจากความอ้ ว นท� ำ ให้ สูญ เสี ย ค่ ารั กษาพยาบาลมากที่ สุด ๓ ล� ำ ดั บ แรก ได้ แก่
โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด และโรคมะเร็งล�ำไส้ มีมูลค่าประมาณ ๓,๓๘๗ ๑,๐๗๑ และ ๓๓๗ ล้านบาท
ตามล�ำดับ ขณะที่ต้นทุนการสูญเสียผลิตภาพมีมูลค่า ๖,๕๕๘ ล้านบาท โดยเป็นต้นทุนการสูญเสียผลิตภาพ
จากการขาดงาน เนือ่ งจากความเจ็บป่วย ๖๙๔ ล้านบาท และจากการเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร ๕,๘๖๔ ล้านบาท
โรคเบาหวาน ภาวะหลอดเลื อ ดสมองแตก และโรคหั ว ใจขาดเลื อ ด เป็ น ๓ ล� ำ ดั บ แรกของโรคที่ ท� ำ ให้
เกิดการสูญเสียผลิตภาพจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมากที่สุด โดยมีมูลค่าประมาณ ๒,๕๕๐ ล้านบาท
๑,๘๐๐ ล้านบาท และ ๑,๐๓๕ ล้านบาท ตามล�ำดับ ขณะที่ต้นทุนการสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงาน
เพื่อมาโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานสูงถึงประมาณ ๔๔๘.๘ ล้านบาท หรือประมาณ ๑๒ ล้าน วัน ตามด้วย
โรคความดันโลหิตสูง ๑๐๒.๒ ล้านบาทหรือประมาณ ๒๗๖,๐๐๐ วันและโรคหัวใจขาดเลือด ๖๒.๘ ล้านบาท
หรือประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ วัน
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องค์การอนามัยโลก เน้นย�้ำว่าวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉง (Active lifestyle) ส�ำคัญยิ่งต่อสุขภาพกายและ
ใจที่ดี การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งให้น้อยที่สุด มีความส�ำคัญทั้งในมิติ
ของการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยเฉพาะการมีพัฒนาการที่ดีตลอดช่วงชีวิตของมนุษย์
การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและเหมาะสม ตั้งแต่วัยเด็กต่อเนื่องจนถึงเมื่อเข้าสู่วัยชราจะช่วยสร้าง
ความแข็งแรงของหัวใจและหลอดเลือด กล้ามเนื้อ กระดูกท�ำงานได้ดี เคลื่อนไหว ประสานงานและทรงตัว
ได้อย่างสมดุล ลดความเสี่ยงต่อการหกล้มการแตกหักของกระดูกสะโพกและสันหลัง รวมทั้งสร้างความสมดุล
ของร่างกายในการใช้พลังงาน ช่วยควบคุมน�ำ้ หนัก ลดโอกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคทัง้ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจและหลอดเลือด และมะเร็งหลายชนิด โดยเฉพาะโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งล�ำไส้ และช่วยลดอัตรา
การเสียชีวิตก่อนวัย
นอกจากนี้ กิ จ กรรมทางกายยั ง ช่ ว ยพั ฒ นาสมอง ฝึ ก การคิ ด วิ เ คราะห์ การวางแผน ท� ำ ให้ เ ด็ ก มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น มีสมาธิในการเรียน ช่วยพัฒนาภาวะทางอารมณ์ สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง
เสริมทักษะการเข้าสังคมสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและชุมชนจากการมีกิจกรรมร่วมกัน ตัวอย่าง
รูปแบบกิจกรรมทางกายเช่น การเดิน การปั่นจักรยาน ยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ลดมลภาวะ
ทางอากาศได้อีกด้วย
													
๓. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีกิจกรรมทางกาย
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประชาชนไทยเกี่ยวข้องกับปัจจัยส�ำคัญ ๓ ประการ คือ ปัจเจกบุคคล
สภาพแวดล้อม และระบบและกลไก โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และพฤติกรรมของการมีกิจกรรม
ทางกายของแต่ละบุคคล ทั้งนี้รวมถึงการรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ขณะทีค่ วามรูแ้ ละศักยภาพของบุคลากรทุกวิชาชีพก็มผี ลต่อการมีกจิ กรรมทางกายของบุคคล เช่น บุคลากรสาย
สุขภาพและสาธารณสุข นักวางแผนผังเมืองและการคมนาคม สถาปนิกและภูมิสถาปนิก กีฬาและสันทนาการ
นักการศึกษาและผู้ก�ำหนดนโยบายการสนับสนุนกิจกรรมทางกายของชุมชน เพื่อน ครอบครัวบุคคลต้นแบบ
และแกนน�ำกิจกรรมทางกาย จะมีส่วนช่วยสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการเพิ่มกิจกรรมทางกาย
ของประชาชน
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ โครงสร้างทางกายภาพที่ได้จากการออกแบบสถาปัตยกรรมและ
วางผังเมืองระบบการเดินทางสัญจร ระบบการขนส่งสาธารณะ พืน้ ทีส่ าธารณะ เช่น สวนสาธารณะทีเ่ หมาะสม
ที่พอเพียงและปลอดภัย จะช่วยให้ประชาชนทั่วไปมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับโครงสร้างทาง
กายภาพของโรงเรียน อาคาร สถานที่ท�ำงาน ที่ออกแบบให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย รวมทั้งการเปิดพื้นที่
สนาม ลานกีฬาของรัฐและเอกชน และการสนับสนุนไฟส่องสว่างหลังเวลาท�ำงาน จะช่วยให้นักเรียนได้มี
โอกาสเล่นและเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ คนท�ำงานมีพื้นที่ในการมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น และลดพฤติกรรม
เนือยนิ่งในระหว่างการเรียนและการท�ำงาน นอกจากนี้ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ก็เป็นอีกปัจจัยส�ำคัญในการสนับสนุนให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหากนโยบายนั้น
ช่วยสร้างแรงจูงใจจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น และองค์กรวิชาชีพในลักษณะของการร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ
ร่วมด�ำเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมติดตามประเมินผลและตรวจสอบ (ธรรมนูญว่าด้วยระบบ
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สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙) ตัวอย่างนโยบายที่สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย
ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ มาตรการทางภาษี การลดเบี้ยประกันสุขภาพ
ปัจจัยด้านระบบและกลไก ได้แก่ ระบบและกลไกที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการ ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย เช่น สถานบริการสุขภาพ เครือข่ายอาสาสมัครสุขภาพ กลไกเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ และกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่/ท้องถิ่น
ที่เกิดจากความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบัน
วิชาการและสถาบันวิจัย รวมถึง องค์กร สมาพันธ์ ชมรม กลุ่มต่างๆ อาทิ สมาคมกีฬาต่างๆ สมาพันธ์เดินวิ่ง
เพื่อสุขภาพไทย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เป็นต้น
นอกจากนี้ การมีระบบการจัดการข้อมูล ความรู้ และการสื่อสารสาธารณะ จะมีส่วนส�ำคัญในการ
สร้างความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้อง ช่วยสือ่ สารและขับเคลือ่ นการส่งเสริมการมีกจิ กรรมทางกายของประชาชนไทย
ให้เพิ่มขึ้น
														
๔. แนวทางการด�ำเนินงานในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
แนวทางส�ำคัญของการส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น มีดังนี้ ๑) การสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ การจัดการความรู้ นวัตกรรม และการสื่อสาร ๒) การพัฒนาความสามารถของคน องค์กร
เครือข่าย ๓) การสร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ ๔) การขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติ
และพืน้ ที่ และ ๕) การสร้างกลไกความร่วมมือขององค์กร หน่วยงาน เครือข่ายผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและการพัฒนา
กลไกระดับพื้นที่โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Based Approach) โดยมีรายละเอียดดังนี้
๔.๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดการความรู้ สร้างนวัตกรรม การสื่อสาร เพื่อให้เกิด
การจัดการความรู้ การสร้างนวัตกรรม การสร้างเครื่องมือ การผลิตสื่อ ที่น�ำไปสู่การรับรู้ ความเข้าใจ และ
เป็นแนวทาง เป็นแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มการมีกิจกรรมทางกาย ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีผลต่อการ
มี กิ จ กรรมทางกายที่ เ พี ย งพอ รู ป แบบกิ จ กรรมทางกายในชี วิ ต ประจ� ำ วั น การเดิ น ทาง การท� ำ งาน และ
การนันทนาการ รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมทางกายของวัยเด็กและเยาวชน วัยท�ำงาน และ
วัยสูงอายุ ตลอดจนการสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยต่างๆ ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย
เกี่ยวกับการมีกิจกรรมทางกายของคนไทย ตัวอย่าง โครงการส่งเสริมการใช้บันได โดยใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ
เพื่อกระตุ้นให้ใช้บันไดแทนลิฟต์ ปูด้วยพื้นยางและพรมให้เกิดความปลอดภัย ทาผนังสีที่สดใส มีการตกแต่ง
ด้วยศิลปะเกี่ยวกับ อาหาร โภชนาการ วิว คนมีกิจกรรมทางกายในรูปแบบต่างๆ ซึ่งได้มาจากการจัดกิจกรรม
ประกวดวาดภาพ มีเสียงเพลงหลากหลายเมื่อคนเดินผ่าน และใช้สัญญาณแสงอินฟาเรดในการเก็บข้อมูล
การใช้บันได
๔.๒ การพัฒนาความสามารถของคน องค์กร เครือข่าย เพื่อให้มีแรงบันดาลใจ มีความรอบรู้
เกิดความสามารถ เกิดทักษะที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานเพื่อเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายอย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ ร่วมกันสร้างแรงจูงใจ ความตระหนัก ตลอดจนส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
มีกิจกรรมทางกาย กระบวนการในการพัฒนาความสามารถของคน องค์กร เครือข่าย ได้แก่ การพัฒนา
ศักยภาพบุคคล สร้างต้นแบบแกนน�ำ ทั้งระดับปัจเจกบุคคล กลุ่มคน องค์กรและเครือข่าย โดยเน้นการส่งเสริม
การเรี ย นรู้ผ ่า นการลงมือ ท�ำ การส่ง เสริ ม และพั ฒ นารู ป แบบกิ จกรรมทางกายที่ ครอบคลุ ม เรื่ อ งสุ ข ภาวะ
18
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(กาย จิต สังคม ปัญญา) และคุณค่าที่เกิดขึ้นกับตนเอง สังคม และชุมชน ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายส�ำคัญ ได้แก่
บุคลากรทางสุขภาพ บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มชุมชนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัคร ผู้ประกอบการด้านกีฬา
หน่วยงานองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ออกแบบโครงสร้างทางกายภาพ เช่น สถาปนิกและ
ผังเมือง เป็นต้น ตัวอย่างการพัฒนาความสามารถของคน องค์กร เครือข่าย ได้แก่ เทศบาลแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น ส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมส�ำหรับกลุ่มคนท�ำงานที่แตกต่าง ทั้งเกษตรกร ข้าราชการ หรือ
ค้าขาย เทศบาลนครภูเก็ต จัดถนนคนเดินภูเก็ต หาดใหญ่ Phuket walking street การปั่นจักรยานตามรอย
อดี ต ล�้ ำ ค่ า จากยุ ค เก่ า สู ่ ยุ ค ใหม่ รวมทั้ ง การจั ด ทางเดิ น ในตั ว เมื อ งภู เ ก็ ต ที่ มี ตึ ก แถวเก่ า แก่ ที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
สถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกิส
๔.๓ การสร้ า งพื้ น ที่ ต ้ น แบบสุ ข ภาวะ โดยการส่ ง เสริ ม การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มให้ เ อื้ อ ต่ อ การ
มีกิจกรรมทางกาย เป็นการสร้างพื้นที่ต้นแบบในชุมชน ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในสถานที่ที่เป็นที่อยู่อาศัย
สถานศึกษา สถานที่ท�ำงาน สถานประกอบการทั้งรัฐและเอกชน สถานบริการสุขภาพ ศาสนสถาน และพื้นที่
สาธารณะ การมีพื้นที่ต้นแบบที่ดีจะเป็นตัวอย่างที่น�ำไปขยายผลสู่การมีนโยบายต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนและ
เอื้อต่อการให้ทุกคน ทุกภาคส่วน ทุกระดับ เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและมีกิจกรรมทางกาย ได้แก่
การส่งเสริมศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กหรือโรงเรียน ให้มกี ารเรียนและการเล่นทีส่ ร้างสรรค์และมีพฒ
ั นาการทีเ่ หมาะสม
ผ่านกิจกรรมทางกาย การที่สถานศึกษามีการสร้างหลักสูตร รูปแบบการสอน และวิชาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ทางกายที่มีคุณภาพในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย การมีรูปแบบกิจกรรมทางกายระหว่างการพัก/เวลาช่วงว่าง
ของการท�ำงาน รูปแบบการออกแบบโครงสร้างด้านกายภาพและผังเมืองให้การสนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายทั้งในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่การเดินทาง รวมทั้งสถานที่ในโรงเรียน องค์กร
รัฐวิสาหกิจต่างๆ ตัวอย่างพื้นที่สุขภาวะ เช่น โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เน้นการ
ออกแบบภายในอาคาร ที่ไม่มีลิฟต์ บันไดกว้างเอื้อต่อการเดินของนักเรียนและบุคลากร เทศบาลอ่างทอง
จัดสวนสุขภาพและสวนน�้ำเฉลิมพระเกียรติส�ำหรับกิจกรรมทางกายของชุมชนและจัดกิจกรรม “อ่างทอง
เปิดเมืองปั่น ปั่นสุขในอ่างทอง” เทศบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่นจัดสวนสาธารณะห้วยหาดเอื้อต่อการ
มีกิจกรรมทางกาย จัดผังชุมชนให้มีถนนเหมาะกับทางเดิน การปั่นจักรยาน มีที่จอดรถจักรยานตามชุมชน
วางผังตลาดสดเทศบาลให้มีทางเดินเชื่อมเข้าตลาดที่ปลอดภัย และเปิดสถานที่ราชการให้ประชาชนใช้ในการ
มีกิจกรรมทางกาย เทศบาลนครภูเก็ต สนับสนุนการใช้พื้นที่ศูนย์เยาวชนสะพานหิน ส�ำหรับพนักงานโรงแรม
พนั ก งานห้ า งสรรพสิ น ค้ า หรื อ พนั ก งานอื่ น ๆ ที่ ท� ำ งานเป็ น กะเวลาให้ ส ามารถเปิ ด ไฟและเข้ า มาใช้ พื้ น ที่
ท�ำกิจกรรมทางกายได้เองช่วงหลังเลิกงานในยามค�่ำคืน
๔.๔ การขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติและพื้นที่ ได้แก่ การผลักดัน
นโยบายต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมการมีกจิ กรรมทางกาย เช่น นโยบายทางการศึกษา นโยบายต่อสถานบริการสุขภาพ
นโยบายต่อสถานประกอบการในเรื่องการมีกิจกรรมทางกายในองค์กร การใช้มาตรการทางภาษี มาตรการ
ลดเบีย้ ประกันสุขภาพเพือ่ สร้างแรงจูงใจต่อการมีกจิ กรรมทางกาย รวมทัง้ การผลักดันให้มแี ผนกิจกรรมทางกาย
ในระบบและกลไกที่มีอยู่ของภาครัฐ เช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ รวมถึงกองทุน
อื่นๆ ในพื้นที่ ตัวอย่างการขับเคลื่อน ได้แก่ สสส.สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อน�ำร่องให้มีการ
ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ ๓ ส. “๑ สวน ๑ เส้นทาง ๑ สนาม”
๔.๕ การสร้างกลไกความร่ ว มมื อขององค์ ก ร หน่ ว ยงาน เครื อข่ ายผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย และ
การพัฒนากลไกระดับพื้นที่โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Based Approach) โดยการบูรณาการการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายทั้งภาครัฐ (ทุกกระทรวง กรม) เอกชน
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รัฐวิสาหกิจ เครือข่ายศาสนาและภาคประชาชน การพัฒนาชมรมเครือข่ายกิจกรรมทางกาย การพัฒนาระบบ
ข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ การพัฒนาระบบการสือ่ สารสาธารณะเพือ่ ส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายทีถ่ กู ต้องเหมาะสม การพัฒนาระบบสนับสนุนจากความร่วมมือกันของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
และการเสริมสร้างบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการมีกิจกรรมทางกายของประชาชน
การพัฒนาระบบการติดตามเฝ้าระวังและประเมินผลกิจกรรมทางกาย โดยเฉพาะในด้านที่ยังขาดองค์ความรู้
เช่น การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ การวิจัยเชิงปฏิบัติการในประชากร การประเมินผลนโยบายและการสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการติดตามประเมินผลและการเฝ้าระวัง รวมถึงการพัฒนาองค์กรด้านการวิจัย และการ
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจยั ด้านกิจกรรมทางกาย ตัวอย่างกลไกความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ได้แก่ เทศบาลเมืองเชียงราย เทศบาลเมืองอ่างทอง เทศบาลต�ำบลแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น และเทศบาลนครภูเก็ต
													
๕. การด�ำเนินการที่ผ่านมาและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น
ที่ผ่านมาพบว่า ประเทศไทยมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ทั้ งนโยบายจากองค์ก ารอนามัยโลกที่ ป ระเทศไทยเป็ น สมาชิ ก แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ ง ชาติ
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม และ (ร่ า ง) แผนยุ ท ธศาสตร์
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายแห่งชาติ ดังนี้
๕.๑ นโยบายจากองค์การอนามัยโลกตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ปี ค.ศ.๒๐๓๐ (Sustainable
Development Goals: SDGs) เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกาย โดยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายจะเน้นกิจกรรม
ในชีวิตประจ�ำวันควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ให้เป็นเมืองน่าอยู่หรือเมืองที่กระฉับกระเฉง
แนวทางของนโยบายจะเป็นไปเพื่อการยกระดับการมีกิจกรรมทางกาย การพัฒนาพื้นที่กายภาพ รวมไปถึง
การมีระบบการขนส่งที่เกื้อหนุนการเคลื่อนไหวร่างกาย อาทิ การเดิน การขี่จักรยาน และการเชื่อมต่อระบบ
ขนส่ งสาธารณะ สิ่ง เหล่า นี้เป็นการสร้ างหลั กประกั น ให้ คนมี ชี วิ ตที่ มี คุณ ภาพท� ำ ให้ ป ระหยั ด งบประมาณ
ด้านบริการสุขภาพของเมืองส่งผลให้เกิดพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวที่น่าดึงดูด สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ที่ มี คุ ณภาพ ลดความแปลกแยกทางสั งคม เกิ ด เป็ น ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง และการขยายตั ว ของเครื อ ข่ า ยชุ มชน
เรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๕.๒ แผนปฏิ บั ติ ก ารโลกเพื่ อ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกาย หรื อ Global Action Plan for the
Promotion of Physical Activity (GAPPA) ๒o๑๘-๒o๓o มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสังคมที่ท�ำให้มีสุขภาพดี
การสร้างสภาพแวดล้อมที่ท�ำให้มีสุขภาพดี การสร้างชีวิตที่ท�ำให้มีสุขภาพดีและการสร้างระบบต่างๆ ที่ท�ำให้
มีสุขภาพดี
๕.๓ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุ ท ธศาสตร์
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ในการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค�ำนึงถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพ
๕.๔ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีแผนหลัก
เกีย่ วกับการส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุม่ วัย การสร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน การอภิบาล
ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม การปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
20
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๕.๕ ปฏิ ญ ญากรุ ง เทพฯ ว่ า ด้ ว ยกิ จ กรรมทางกายเพื่ อ สุ ข ภาวะโลกและการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
มีสาระส�ำคัญ เช่น การเพิ่มการลงทุนการด�ำเนินการตามนโยบายที่น�ำไปสู่การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
เพื่ อ ลดภาระที่ เ กิ ด จากโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง ทั่ ว โลก การสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว น การพั ฒ นา
ขีดความสามารถของบุคลากรทุกวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ การสร้างความเข้มแข็งด้านการติดตามประเมินผลและการเฝ้าระวัง และการส่งเสริม
และสนับสนุนความร่วมมืองานวิจัยและการประเมินผลนโยบาย
๕.๖ แผนส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกายของส� ำ นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
เป็นการวางยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน เช่น การส่งเสริมกิจกรรมทางกายตลอดช่วงวัย (Life Course Approach)
การผลักดันงานต้นแบบพื้นที่สุขภาวะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายในบ้าน โรงเรียน สถานประกอบการ/
องค์กร และพื้นที่สาธารณะ/ชุมชน การขยายผลในเชิงนโยบายร่วมกับหน่วยงานยุทธศาสตร์หลัก สนับสนุนให้
เกิดการสานพลังกลไกการขับเคลือ่ นงานระหว่างหน่วยงาน/องค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง และการยกระดับกิจกรรมทางกาย
เป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ และเป็นเป้าหมายร่วมในทุกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
๕.๗ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกายแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙)
โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกายแห่งชาติ ที่ประกอบด้วย
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายประชาชนทุกกลุ่มวัย การส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย
และการมีระบบสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
เมื่อจ�ำแนกระดับการขับเคลื่อนงานกิจกรรมทางกายในประเทศไทย ในระดับกฎหมาย ยุทธศาสตร์
และนโยบาย ระดับหน่วยงาน ระดับโครงการ มีดังนี้
๑) ระดับกฎหมาย ยุทธศาสตร์และนโยบาย มีกฎหมาย ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง อาทิ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข พระราชบัญญัติกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬา แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕) พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ พรบ.การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้ง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายแห่งชาติที่คาดว่าจะประกาศใช้ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) ระดับหน่วยงาน มีหน่วยงานร่วมด�ำเนินการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของคนไทย ได้แก่ ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สถาบัน
การพลศึกษา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ศูนย์วจิ ยั กิจกรรมทางกาย มหาวิทยาลัยมหิดล กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ปา่ และ
พันธุ์พืช และศาสนสถาน กรมศาสนา
๓) ระดับโครงการ มีโครงการที่ด�ำเนินการโดยหน่วยบริการของรัฐ ได้แก่ คลินิกไร้พุง เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโรงพยาบาลของรัฐ โดยเครือข่าย สสส. ได้แก่ โครงการคนไทยไร้พุง และ
ความร่วมมือของหน่วยงานในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จนเกิดข้อตกลง
“ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน” ร่วมกัน
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๖. ระบบและกลไกที่เอื้อต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ประเทศไทยมีระบบและกลไกที่เอื้อต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ และเครือข่ายภาคประชาสังคม โดยหน่วยงานภาครัฐที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย ได้แก่ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง ในส่วน
ภาควิชาการ ได้แก่ ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกาย (Physical Activity Research Center : PARC) สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) และมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ ส่วนภาคเอกชน เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
บริษัท SCG บริษัทการบินไทย และหลายองค์กรที่มีกิจกรรมทางกายของพนักงาน ส�ำหรับสมาคม เครือข่าย
ชมรมที่ขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย ได้แก่ เครือข่ายวิชาชีพสถาปนิกและผังเมือง มูลนิธิสถาบันการเดินและ
จักรยานไทย สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย สมาคมจักรยานเพือ่ สุขภาพไทย สมาพันธ์เดินวิง่ เพือ่ สุขภาพไทย
นอกจากนี้ยังมีชมรมจักรยาน ชมรมวิ่ง ชมรมกีฬาที่กระจายอยู่ทั่วไปทั่วประเทศ
แม้ประเทศไทยจะมีการด�ำเนินการส่งเสริมกิจกรรมทางกายมาระยะหนึ่งแล้ว แต่สถานการณ์การมี
กิจกรรมทางกาย และพฤติกรรมเนือยนิ่งของคนไทยยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
พบข้อจ�ำกัดหลายประการอันประกอบด้วย ข้อจ�ำกัดด้านองค์ความรูใ้ นการส่งเสริมกิจกรรมทางกายทีค่ รอบคลุม
ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล สภาพแวดล้อม ระบบและกลไก ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในนิยามการมีกิจกรรม
ทางกายของบุคลากรทางด้านสุขภาพและประชาชนทั่วไป ข้อจ�ำกัดในเรื่องนโยบาย กระบวนการ วิธีการ
ในการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่ครอบคลุมปัจจัยก�ำหนดสุขภาพ รวมทั้งข้อจ�ำกัดในระบบการติดตาม
ประเมินผลและการเฝ้าระวัง นอกจากนี้ ยังพบข้อจ�ำกัดในการบริหารจัดการในทุกระดับ ตัวอย่างเช่น ชุมชน
ไม่สามารถจัดให้มีการใช้งานเส้นทางจักรยานได้แม้ว่าจะตีเส้นทางจักรยานไว้แล้วก็ตาม
ขณะเดียวกัน ปัจจัยที่จะเอื้อต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่ส�ำคัญ คือ การมีกลไกคณะกรรมการ
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ/เขต (พชอ./พชข.)
ทีจ่ ะเป็นกลไกบูรณาการเรือ่ งการมีกจิ กรรมทางกายของประชาชนเข้าไปในแผนสุขภาพระดับอ�ำเภอ นอกจากนี้
กระทรวงมหาดไทย ยังมีนโยบายเรื่องแผนเดียว (One Plan) ที่จะสามารถบรรจุเรื่องการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายเข้าไปในแผนของหน่วยงานทุกระดับของกระทรวงมหาดไทย
ข้อเสนอสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ “การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น” ครั้งนี้
เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของคนไทยทุกช่วงวัย ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญ คือการสานพลังทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ประชาสังคม ชุมชน
และภาควิ ช าการเพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นการส่ ง เสริ ม การมี กิ จ กรรมทางกายของคนไทยให้ เ พิ่ ม ขึ้ น การสร้ า ง
กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนฐานของปัญญาในทุกระดับ ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ และสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างพื้นที่สุขภาวะเพื่อการขับเคลื่อน					
๗. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ขอให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๐ / ร่างมติ ๑ การส่งเสริมให้คนไทย
ทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐                                   สมัชชาสุขภาพ ๑๐ / หลัก ๑ / ผนวก ๑
ระเบียบวาระที่ ๒.๑                                                                              ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  

														
														
ตัวอย่างรูปธรรมการด�ำเนินงาน
การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
๑. ตัวอย่างการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษา
๑.๑ ตัวอย่างการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้านปัจเจกบุคคล ได้แก่
๑) การให้ความรู้เรื่องการมีกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพในประเทศสหรัฐอเมริกา จะเน้นความรู้
ที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของเด็ ก สร้ า งประสบการณ์ ใ ห้ ค วามสนุ ก สนานแก่ เ ด็ ก ให้ เ ด็ ก มี กิ จ กรรม
ในห้องเรียนให้มาก สอนการจัดการตนเอง โดยจะให้ความรู้และทักษะในขณะมีกิจกรรมทางกาย
๒) โปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายส�ำหรับเด็กน�้ำหนักเกิน ระยะเวลา ๒๔ สัปดาห์ เน้นที่ครู
และผู้ปกครอง โดยการให้มีความรู้อย่างต่อเนื่อง การให้ค�ำปรึกษา การสร้างเสริมพลังอ�ำนาจ การติดตามและ
ประเมินผลด้วยตนเองในรูปแบบกิจกรรมการเข้าค่าย และการสนทนากลุ่ม
๓) การจัดการศึกษา school-based physical education (PE) ได้แก่ การเพิ่มชั่วโมงเรียน โดยอาจ
เพิ่มจ�ำนวนวัน หรือการเพิ่มจ�ำนวนชั่วโมงในแต่ละวัน และการปรับคุณภาพการสอน โดยใช้ครูที่ได้รับการฝึก
เรื่องการมีกิจกรรมทางกายมาอย่างดี รวมทั้งเพิ่มชั่วโมงปฏิบัติการมีกิจกรรมทางกายเพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรม
ทางกายระดับปานกลางถึงมาก
๑.๒ ตัวอย่างการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อกิจกรรมทางกาย ได้แก่
๑) โครงการเส้นทางไปโรงเรียนที่ปลอดภัย (Safe Routes to School (SRTS) Project) ของโรงเรียน
ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปั่นจักรยานไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย ด้วยการออกแบบระบบ
ทั้งเรื่องของทักษะความรู้ เส้นทางการปั่น ฯลฯ เพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายของนักเรียน
๒) โครงการ Bike-cycle มหาวิทยาลัยจักรยาน ส่งเสริมการใช้จักรยานในมหาวิทยาลัย
๓) โครงการเทคโนโลยีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใช้จักรยานในพื้นที่ในการคัดเลือกและ
พัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการสัญจรในพื้นที่โดยหน่วยวิจัยความปลอดภัยทางถนน
๔) โปรแกรมการส่งเสริมการใช้บันได (The Stair WELL to Better Health program) เป็นโครงการ
ที่ใช้งบประมาณน้อย โดยการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ใช้บันไดแทนลิฟต์ ข้อความที่จะใช้ถูกทดสอบ
โดยการสนทนากลุม่ เพือ่ ให้แน่ใจว่าจะสามารถดึงความสนใจของผูพ้ บเห็นได้ ขัน้ บันไดจะถูกออกแบบให้เดินได้
อย่างปลอดภัยโดยใช้พรมและยาง ทาผนังด้วยสีที่สดใส มีการตกแต่งด้วยศิลปะที่เกี่ยวกับอาหาร โภชนาการ
วิว คนก�ำลังมีกิจกรรมต่างๆ มีการประกวดการวาดภาพเพื่อเอามาแขวนไว้ที่ทางเดินขึ้นบันได มีเสียงเพลง
ที่หลากหลายเมื่อคนเดินผ่าน และใช้สัญญาณจากแสงอินฟาเรดในการเก็บข้อมูลการใช้บันได
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๕) การออกแบบอาคารเรียนให้เอื้อต่อการมีกิจกรรม การเดิน เช่น โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์
อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ออกแบบบันไดที่กว้าง และเอื้อต่อการเดินแทนลิฟต์ อาคารเรียนไม่มีลิฟต์
ท�ำให้นักเรียนต้องเดิน
๑.๓ ตัวอย่างการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้านระบบและกลไก ได้แก่
๑) Comprehensive School Physical Activity Programs (CSPAP) โดย CDC ของประเทศ
สหรัฐอเมริกามีเป้าหมายให้เด็กนักเรียนมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อย ๖๐ นาทีต่อวัน ลักษณะโครงการ
ที่ มี กิ จ กรรมที่หลากหลายเน้นทั้ง ในโรงเรี ย นและกิ จกรรมนอกเวลาเรี ย น ด� ำ เนิ น การทั้ งในผู ้ ปกครอง ครู
นักเรียน และชุมชน
๒) โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ตามแนวคิ ด ขององค์ ก ารอนามั ย โลก เน้ น การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ในหลักสูตร การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน และการดึงครอบครัว ชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วม ช่วยท�ำให้
นักเรียนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
๓) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนทางด้านสุขภาพ โดยมีเรื่องการ
ออกก�ำลังกาย กีฬาและนันทนาการ เป็นหนึง่ ใน ๑๐ เกณฑ์มาตรฐาน มีโรงเรียนเข้าร่วมทัง้ หมด ๓๓,๔๙๑ แห่ง
พบว่าสถานศึกษาสามารถส่งเสริมกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยนิง่ ได้นอกเหนือจากชัว่ โมงพลศึกษา
อาทิ การเรียนนอกห้องเรียน การเรียนเกษตรกรรม การเดินเปลี่ยนอาคารเรียน เดินขึ้นบันไดแทนการขึ้นลิฟต์
การออกก�ำลังกายหน้าเสาธงตอนเช้า การท�ำความสะอาดห้องเรียน การเดินหรือขี่จักรยานไปโรงเรียน
การเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายนอกเวลาเรียน การใช้การละเล่นพื้นบ้านในชั่วโมงพลศึกษา
													
๒. ตัวอย่างการส่งเสริมกิจกรรมทางกายร่วมกับหน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น และชุมชน
๑) เทศบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มกี จิ กรรมทางกายในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก เช่น การเล่นในที่แจ้ง การรดน�้ำต้นไม้ ปลูกพืช การเล่นตามจินตนาการเด็ก การออกก�ำลังกาย
การท�ำความสะอาดสถานที่ เป็นต้น กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นได้ส่งเสริมมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นในหลาย
โครงการ / กิจกรรม เช่น โครงการ ทูบี นัมเบอร์ วัน (To Be Number One) โครงการเด็กรุ่นใหม่ห่างไกล
ยาเสพติดโดยสนับสนุนให้เยาวชนสนใจในการกีฬา นันทนการ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้
สร้างโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอล ทางเดิน สระว่ายน�้ำ
สถานที่จัดกิจกรรม โดยมีการตกแต่งบรรยากาศไว้อย่างสวยงาม มีชั่วโมงพลศึกษา มีกิจกรรมทางการเกษตร
การเดินเปลีย่ นคาบเรียน ท�ำความสะอาดห้องเรียน มีกจิ กรรมอิสระในช่วงลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ กลุม่ วัยท�ำงาน
มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนให้มีชมรม/กลุ่มออกก�ำลังกาย จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่เครือข่าย
สถานประกอบการ จัดกิจกรรมออกก�ำลังกาย/เล่นกีฬาของพนักงานเทศบาลและประชาชนในชุมชน สนับสนุน
ให้มีสถานที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย อุปกรณ์กีฬาในชุมชนให้ประชาชนได้ออกก�ำลังกาย และกลุ่ม
วัยผู้สูงอายุ ได้จัดตั้งมหาลัยวัยที่สาม โดยกิจกรรมการเรียนเกิดจากการแสดงความคิดเห็นของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล ให้มีการเรียนการสอนแบบองค์รวม มีกิจกรรมการออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำเมื่อมีการเรียนการสอน
สนับสนุนชมรมและกลุ่มออกก�ำลังกายแก่ผู้สูงอายุ และจัดท�ำโครงการที่ท�ำให้ผู้สูงอายุได้ออกมาท�ำกิจกรรม
ร่วมกัน นอกจากนี้มีกิจกรรมอื่น ๆ ของเทศบาลนครเชียงราย ได้แก่ “งานเชียงรายดอกไม้งาม” ส่งเสริมให้
ประชาชน นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมงานได้มีการเดินเที่ยวงานส่งผลต่อการเพิ่มกิจกรรมทางกาย กิจกรรม
การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เป็นการเดินทางด้วยรถจักรยาน ซึ่งมีบริการให้ยืมส�ำหรับนักท่องเที่ยว กิจกรรม
26
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การผจญภัย ล่องเรือ นั่งช้างชมไพร เดินป่า และเส้นทางถนนวัฒนธรรมเชียงราย ถนนคนเดิน (กาดเจียงฮาย
ร�ำลึก) บนถนนธนาลัยเกือบตลอดเส้นทาง ทุกวันเสาร์เวลา ๑๘.๐๐-๒๔.๐๐ น.
๒) เทศบาลเมืองอ่างทอง มีการจัดท�ำกิจกรรม โครงการเพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางกาย
ในหลายกลุ่มวัย เช่น กลุ่มเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการให้เด็ก
ได้เคลื่อนไหวและการเล่น เช่น การเล่นในที่แจ้ง การเล่นตามกิจกรรมในห้องเรียน กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
มีการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อกิจกรรม เช่น การเดินหรือปั่นจักรยานมาโรงเรียน การเรียนนอกห้องเรียน /
กลุ่มวัยท�ำงาน ด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกาย และสนับสนุนการสร้างสถานที่เอื้อต่อ
การมีกิจกรรมทางกาย เช่น อุปกรณ์กีฬาในชุมชน การสนับสนุนชมรมแอโรบิค จักรยาน/ กลุ่มวัยผู้สูงอายุ
โดยการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ผู ้ สู ง อายุ ส ่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ก ารใช้ ชี วิ ต ในวั ย ผู ้ สู ง อายุ สนั บ สนุ น ชมรมและ
กลุ่มออกก�ำลังกาย จัดโครงการที่ท�ำให้ผู้สูงอายุออกมาท�ำกิจกรรมและคิดนวัตกรรมการออกก�ำลังกาย
นอกจากนี้ได้สร้างสถานที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้แก่ สวนสุขภาพ
และสวนน�้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองอ่างทอง สถานที่ออกก�ำลังกายในชุมชน และมีกิจกรรมอื่น ๆ
ที่ ส ่ งเสริมการมีกิจ กรรมทางกาย เช่น กิ จกรรม “อ่ างทองเปิ ด เมื องปั ่ น ปั ่ น สุ ข ในอ่ างทอง” เป็ น กิ จ กรรม
ปั่นจักรยานเชิงท่องเที่ยวในเมืองอ่างทอง เป็นต้น
๓) เทศบาลต�ำบลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลระดับต�ำบลของภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนือ ตอนกลาง พื้นที่ในเขตเทศบาลส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ที่ พักอาศั ย แต่ ป ระชาชนท� ำ อาชี พเกษตรกรรม
เป็นส่วนใหญ่โดยมีพื้นที่ท�ำเกษตรอยู่นอกเขตเทศบาล ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�ำนาเป็นหลัก
หลังจากที่เก็บเกี่ยวเสร็จก็ประกอบอาชีพเสริม คือ ปลูกถั่วลิสง และบางส่วนประกอบอาชีพค้าขายและ
รับราชการ การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในกลุ่มวัยเด็กปฐมวัย ทางเทศบาลได้ส่งเสริมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยมีกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เคลื่อนไหว เช่น การออกก�ำลังกาย การเล่นในที่แจ้ง การเล่นตามกิจกรรม
ในห้องเรียน การปลูกต้นไม้ การท�ำอาหาร การเล่นตามจินตนาการของเด็ก การท�ำความสะอาดสถานที่
กลุม่ วัยเรียนและวัยรุน่ มีกจิ กรรมทีท่ างโรงเรียนได้จดั กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการมีกจิ กรรมทางกายของเด็กนักเรียน
เช่ น สนั บ สนุ น การเล่ น กี ฬ า การแข่ ง กี ฬ า การเล่ น ดนตรี มี ชั่ ว โมงพลศึ ก ษา มี กิ จ กรรมทางการเกษตร
การออกก�ำลัง กายในช่วงเช้า ท�ำความสะอาดห้ องเรี ย น มี กิจกรรมอิ สระในช่ ว งลดเวลาเรี ย นเพิ่ มเวลารู ้
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายเพิ่มขึ้น ควบคู่กับการฝึกระเบียบวินัย
นอกจากนี้มีสถานที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายทั้งสนามฟุตบอล สนามตะกร้อ โรงยิม ฯ จัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาส�ำหรับเยาวชนในโอกาสต่างๆ มีการจัดการฝึกอบรมการเล่นฟุตบอลส�ำหรับเยาวชนทีส่ นใจ กลุม่ วัยท�ำงาน
ส่วนใหญ่ท�ำงานด้านการเกษตร ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่มีความกระฉับกระเฉง ได้ใช้แรงและพลังงานอย่างเพียงพอ
จึงต้องเน้นให้มีการออกก�ำลังกายเพื่อการสร้างความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อหรือเพื่อความสนุกสนาน ส�ำหรับ
ผู้ที่ท�ำงานราชการ ค้าขายมีการใช้แรงและกล้ามเนื้อไม่เพียงพอมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ๑. สนับสนุนให้มี
ชมรม/กลุ่มออกก�ำลังกาย ๒. จัดกิจกรรมออกก�ำลังกาย/เล่นกีฬา ของพนักงานเทศบาล และประชาชน
ในชุมชน (การแข่งขันกีฬาชุมขน) ๓. สนับสนุนให้มีสถานที่ที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย โดยประสานงานกับ
ทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้เปิดใช้สนามในช่วงเย็นเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาออกก�ำลังกาย กลุ่มวัยผู้สูงอายุ
ได้ ส นั บ สนุ น ชมรมและกลุ ่ ม ออกก� ำ ลั ง กายแก่ ผู ้ สู ง อายุ ได้ แ ก่ ๑. ชมรมผู ้ สู ง อายุ เ ทศบาลต� ำ บลแวงน้ อ ย
ชมรมออกก�ำลังกายส�ำหรับผู้สูงอายุ (ไทเก๊ก เปตอง) ๒. จัดท�ำโครงการที่ท�ำให้ผู้สูงอายุได้ออกมาท�ำกิจกรรม
ร่ ว มกั น เช่ น โครงการจั ด กิ จ กรรมวั น ผู ้ สู ง อายุ กิ จ กรรมประเพณี ต ่ า งๆ ให้ ผู ้ สู ง อายุ ไ ด้ อ อกมาฟ้ อ นร� ำ
การจัดกลุ่มอาชีพท�ำงานเสริม นอกจากนี้มีกิจกรรมอื่นๆ ที่ทางเทศบาลได้จัดเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
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ได้แก่ ๑. ประเพณีบุญคูณลาน เป็นการท�ำบุญเพื่อรับขวัญข้าว มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การจัด
พิธบี ายศรีสขู่ วัญข้าว การจัดซุม้ นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมอีสาน มีกจิ กรรมเดิน – วิง่ – ปัน่ จักรยาน มินมิ าราธอน
การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ของเด็กและเยาวชน ๒. โครงการลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีท้องถิ่น
๓. โครงการส่งเสริมการออกก�ำลังกายด้วยการปั่นจักรยานในโอกาสต่าง ๆ เช่น “ปั่นไปเบิ่งแวงน้อย” รวมถึง
การสร้างสถานที่ที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย ได้แก่ ๑. สวนสาธารณะห้วยหาด ประกอบด้วยส�ำหรับเดิน
วิ่ง พักผ่อนหย่อนใจ ลานเอนกประสงค์ ออกก�ำลังกายได้หลายรูปแบบ ๒. การจัดผังในชุมชนให้มีถนน
เหมาะกับการเดิน การปั่นจักรยาน มีที่จอดจักรยานตามชุมชน และการวางผังในตลาดสดเทศบาลให้มี
การจอดรถทางเดินเชื่อมประตูสู่ตลาดที่มีความปลอดภัย ๓. สถานที่ออกก�ำลังกายในสถานที่ราชการอื่น ๆ
ที่เปิดให้ประชาชนได้ออกก�ำลังกาย
๔) เทศบาลนครภูเก็ต เป็นเมืองเก่า พืน้ ทีส่ ว่ นในเป็นย่านธุรกิจการค้า โรงแรม และสถานบันเทิง
มีประชากรหนาแน่น กลุ่มเด็กปฐมวัยได้ส่งเสริมการเคลื่อนไหวในระหว่างวัน เช่น การเล่นในที่แจ้งและ
เล่นในห้องเรียน การฝึกท�ำอาหาร การเล่นแบบพื้นบ้านไทย การท�ำสะอาด การแข่งขันกีฬาอนุบาล การแข่งขัน
กีฬาพ่อลูกผูกพัน กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น ได้ส่งเสริมโรงเรียนให้นักเรียนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ได้แก่
มีชั่วโมงพลศึกษาชั่วโมงอิสระให้เด็กได้เล่นกีฬาหรือท�ำกิจกรรมอื่นๆ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
การส่งเสริมการแข่งขันการกีฬา ส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายใน
โรงเรียน เช่น สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามฟุตซอล กิจกรรมทางกายที่จัดขึ้น
เป็นประจ�ำวันทุกปี ได้แก่ การอบรมกิจกรรมยามว่างภาคฤดูรอ้ นส�ำหรับเด็กและเยาวชน มีกจิ กรรมหลากหลาย
เช่น ว่ายน�้ำ ฟุตซอล บาสเก็ตบอล เทนนิส กิจกรรม “Fun Run” เยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด เพื่อสร้าง
จิตส�ำนึกให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ และรักการออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ และ
จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ
และกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน กลุ่มวัยท�ำงาน สนับสนุน
ให้มีชมรม/กลุ่มออกก�ำลังกาย จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในชุมชน
ให้ ป ระชาชนได้ อ อกก� ำ ลั ง กาย การแข่ ง ขั น กี ฬ าประเพณี เชื่ อ มความสามั ค คี ร ะหว่ า งภาครั ฐ และเอกชน
สนับสนุนให้ใช้สถานที่ในการออกก�ำลังกายเล่นกีฬาที่ศูนย์เยาวชนสะพานหิน โดยผู้ท�ำงานในรอบกลางคืน
สามารถเข้ามาเล่นและเปิดไฟได้เองในช่วงหลังเลิกงานได้ เนื่องจากมีสถานประกอบการหลายแห่งที่พนักงาน
ท�ำงานเป็นกะเวลา เช่น พนักงานโรงแรม พนักงานรีสอร์ท ห้างสรรพสินค้า กลุ่มผู้สูงอายุ ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เช่น การท�ำอาหาร การเล่นกีฬา การท�ำงานฝีมือ สนับสนุนชมรมและ
กลุ่มออกก�ำลังกายแก่ผู้สูงอายุ จัดท�ำโครงการที่ท�ำให้ผู้สูงอายุได้ออกมาท�ำกิจกรรมร่วมกัน เช่น โครงการใจถึง
ใจห่วงใยผูส้ งู อายุ การแข่งขันกีฬาผูส้ งู วัย “สูงวัยภูเก็ตเกมส์” (กีฬา ได้แก่กฬี าวูด้ บอล, กีฬาเปตอง กีฬาพืน้ บ้าน
ได้แก่ โยนบอลใส่ตะกร้า ตีกอล์ฟมะเขือยาว (ชาย/หญิง) เก้าอี้ดนตรีวัดดวง ขว้างราว ปากต่อปากกระซิบค�ำ
และภาษากาย นอกจากนี้มีกิจกรรมอื่นๆ ที่ทางเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ให้กับประชาชนในพื้นที่ นอกพื้นที่ และนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ๑. เทศกาลตรุษจีน- ย้อนอดีต
เมืองภูเก็ต เป็นประเพณีทจี่ ดั ขึน้ ในช่วงวันตรุษจีน ๒. การแข่งขันกีฬาตกปลาจังหวัดภูเก็ต ณ บริเวณปลายแหลม
สะพานหิน ๓. ถนนคนเดินภูเก็ต หลาดใหญ่ Phuket Walking Street มีเฉพาะวันอาทิตย์ เวลาตั้งแต่ ๑๖.๐๐
– ๒๒.๐๐ น. ๔. โครงการ “ปั่นจักรยานตามรอยอดีตล�้ำค่า จากยุคเก่าสู่ยุคใหม่ รวมถึงเทศบาลนครภูเก็ต
มีสถานที่ที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย ได้แก่ ๑. ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต (ศูนย์กีฬาสะพานหิน)
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๒. สวนสาธารณะจ�ำนวน ๓ แห่ง (สวนหลวง ร.๙ สวนสาธารณะเขารัง สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา
มหาราชินี พ.ศ. ๒๕๔๗) ๓. ทางเดินในตัวเมืองภูเก็ต ย่านถนนกลาง ถนนดีบุก ถนนพังงา ถนนเยาวราช
ซึ่งเป็นถนนที่ยังคงมีอาคารตึกแถวเก่าที่มีรูปแบบเดิมมากที่สุด ประมาณครึ่งหนึ่งมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม
ชิโนโปรตุเกส “ชิโน-โปรตุกีส” (Chinois Portugese)
๕) โครงการ “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี” มียุทธศาสตร์ ๓ ส. “๑ สวน ๑ เส้นทาง ๑ สนาม” ได้แก่
สวนสาธารณะ เส้นทางสัญจร และสนามกีฬาโดยคัดเลือกพื้นที่น�ำร่อง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความพร้อมด�ำเนินการส่งเสริมการใช้จักรยาน
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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐                                                   สมัชชาสุขภาพ ๑๐. มติ ๒
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่สิบ
ได้พิจารณารายงาน เรี่อง การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา๑
รั บ ทราบ ว่ า การเล่ น ของเด็ ก ปฐมวั ย และวั ย ประถมศึ ก ษามี ค วามสํ า คั ญ และมี คุ ณ ค่ า มหาศาล
เพราะการเรียนรู้ ของเด็กในวัยนี้ที่เหมาะสมคือ “การเรียนรู้ผ่านการเล่น และการเรียนรู้อย่างมีความสุข”
การเล่นที่มีสิ่งเกื้อหนุนที่ดีจะส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา มีการคิดวิเคราะห์ เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้การปรับตัว ลดอุบัติเหตุและอันตราย
จากการเล่นที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้มีกฎหมายและข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิเด็กจํานวนมาก ได้กําหนดว่าเด็กมีสิทธิ
ที่จะมีพื้นที่เล่นที่เหมาะสมและปลอดภัยที่จะนําไปสู่การสร้างเสริมสุขภาวะอย่างเสมอภาค
รับทราบ ว่า “การเล่นของเด็ก” คือ กิจกรรมใด ๆ ที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน สร้างความสุข และ
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ อาจเป็นการเล่นกับตนเอง คนหรือสัตว์ เล่นกับของเล่น หรือสิ่งที่มีในธรรมชาติ
การประดิษฐ์สิ่งของเครี่องเล่น การทํากิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทําสวนครัว ทําอาหาร การเล่นกีฬา การอ่าน
การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ฯลฯ ความสําคัญของการเล่นของเด็กเปรียบได้กับการทํางานของ
ผู้ใหญ่ และการเล่นของเด็กยังมีบทบาทในการบําบัดรักษาอีกด้วย
รับทราบ ว่า “พื้นที่เล่น” หมายถึง อาณาบริเวณที่เด็กสามารถเข้าถึง ซึ่งมีการพัฒนาและจัดการ
ให้เป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่สนุกเพลิดเพลินเหมาะสม สร้างการเรียนรู้และพัฒนาการอย่างสร้างสรรค์สมวัย
สร้างความสุข และมีความปลอดภัย ส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาวะของเด็ก พื้นที่เล่นของเด็กเป็นได้ทุกแห่ง
ที่มีกิจกรรมการเล่น ตั้งแต่ร่างกายของพ่อแม่ พื้นที่ในบ้าน ในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และในชุมชน
รวมไปถึงพื้นที่ในธรรมชาติที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องในชุมชนนั้น
รั บ ทราบ ว่ า การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย และวั ย ประถมศึ ก ษา เป็ น นโยบายสํ า คั ญ ของประเทศ และ
มีคณะกรรมการระดับชาติ ๓ คณะ ซึ่งจะมีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาพื้นที่เล่นของเด็ก คือ คณะกรรมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ซึ่งสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นฝ่าย
เลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) และคณะกรรมการคุม้ ครองเด็ก
แห่งชาติ ซี่งมีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นฝ่าย
เลขานุการ
														
๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๐ / หลัก ๓
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ตระหนัก ว่า การที่พื้นที่เล่นจะมีประโยชน์และปลอดภัยต่อเด็ก จะต้องมีกิจกรรมและสิ่งเกื้อหนุน
การเล่นที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการต้องคํานึงถึงความปลอดภัยอย่างครอบคลุม รวมทั้งพื้นสนามและ
อุปกรณ์เครื่องเล่น มีผู้ดูแลความปลอดภัยเวลาที่เด็กเข้ามาเล่น ผู้เกื้อหนุนการเล่น มีผู้ดูแลรักษาและซ่อมแซม
เครื่องเล่นอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ซึ่งรวมถึงการดูแลความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมรอบสนาม
ตระหนัก ว่า ประเทศไทยยังมีความขาดแคลนอย่างมาก ในด้านพื้นที่เล่นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์
ที่เด็กจะเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค ทั้งยังขาดผู้ดูแลเด็กที่มีความชํานาญในการจัดกิจกรรมในพื้นที่เล่น ขาดการ
มีสว่ นร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ขาดนโยบายและการสนับสนุนให้เกิดความยัง่ ยืนในระยะยาว
กังวล ว่า การขาดโอกาสที่จะเล่นอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย มีผลให้เด็กขาดการพัฒนาตามที่
ประสงค์อย่างองค์รวม เด็กเล่นโดยขาดการดูแล และขาดการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพี่อการอยู่รอด เด็กไปเล่น
ในพื้นที่ที่มีอันตราย ทําให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นสาเหตุการตายลําดับที่หนึ่งของเด็กที่มีอายุตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป
ชื่นชม ว่า ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา หลายภาคส่วนและองค์กรในประเทศไทย ได้ช่วยกันสร้างพื้นที่เล่น
ต้นแบบซึ่งมีความใกล้เคียงกับธรรมชาติและพัฒนาผู้ดูแลการเล่น ในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาล
และชุมชน รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เห็นว่า สิ่งที่จําเป็นต่อ “การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา”
คือการมีนโยบายในระดับชาติและระดับพืน้ ที่ การมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องทุกระดับ การมีบคุ ลากร
ที่เหมาะสม การมีองค์ความรู้ที่ดีในทุกมิติของพื้นที่เล่นและการเล่นของเด็ก และมีทรัพยากรสนับสนุน
อย่างเหมาะสม
จึงมีมติดังต่อไปนี้
	๑. ขอให้คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.)
๑.๑ เพิ่มเติมประเด็นเรื่องการพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยไว้ในร่างนโยบาย
และแผนการพัฒนาด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔
๑.๒ สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด กลไกการทํ า งานร่ ว มกั น แบบบู ร ณาการทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ พื้ น ที่
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัย เช่น
การรวบรวมฐานข้อมูล พัฒนา เผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการเรียนรู้ มาตรการในการดูแลเด็ก
ในพื้นที่เล่น นับตั้งแต่พื้นที่เล่นในบ้าน ในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในชุมชน ตลอดจนบทบาทสําคัญ
ของพ่อแม่ การพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลเด็กและเกื้อหนุนการเล่น รวมถึงการบริหารจัดการให้แก่
บุคลากรในระบบหรือประชาชนจิตอาสา เช่น ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ผู้คนในชุมชน ครู นักเรียน ผู้สูงอายุ ฯลฯ
รวมทั้งพัฒนาให้เกิดกลุ่มบุคลากร “ผู้ดูแลและเกื้อหนุนการเล่น” ของเด็กปฐมวัย และเด็กในภาวะต่างๆ
อย่างเหมาะสม
๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มกี ารศึกษาวิจยั การพัฒนาองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ในระดับพื้นที่เพื่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัย
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	๒. ขอให้ คณะกรรมการส่ง เสริ ม การพั ฒ นาเด็ กและเยาวชนแห่ งชาติ (กดยช.) เพิ่ ม เติ มประเด็ น
การพัฒนาพื้นที่เล่น และนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา ไว้ในแผนพัฒนา
เด็ก และเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพือ่ ให้เกิดการขับเคลือ่ นส่กู ารปฏิบตั แิ ละการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม
๓. ขอให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
๓.๑ ร่วมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่ และกลไกทุกระดับ
ในการจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมือง ร่วมกับภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายใต้
การกํากับของรัฐ จัดทําแนวทางการจัดสรร พัฒนา และจัดการพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัย
และวัยประถมศึกษา รวมถึงสนับสนุนให้มีพื้นที่เล่น ที่เหมาะสมและปลอดภัยอย่างเพียงพอสําหรับเด็ก
ในแต่ละชุมชน
๓.๒ ร่วมกับศูนย์วจิ ยั เพีอ่ สร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง จัดทาํ มาตรฐานความปลอดภัย
ของพืน้ ทีเ่ ล่นและการใช้พนื้ ทีข่ องเด็ก ให้เสร็จภายใน ๑ ปี และเสนอ คณะรัฐมนตรีเพือ่ เห็นชอบและประกาศใช้
๔. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.)
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการชุมชน และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและ
ป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประสานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพี่อนําไปสู่การพัฒนาจัดทําระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยทางสุขภาวะรวมถึงโรคติดต่อในพื้นที่เล่นของเด็ก
ในระดับพื้นที่และระดับประเทศ
๕. ขอให้อ งค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่ น องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น รู ป แบบพิ เ ศษ และสํ า นั ก งาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
(พชอ.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) จัดตั้ง “คณะกรรมการพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะ
ของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา” ในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น
คณะกรรมการชุ ม ชน สภาเด็ ก และเยาวชนในพื้ น ที่ คณะทํ า งานศู น ย์ พั ฒ นาครอบครั ว ในชุ ม ชน (ศพค.)
คณะกรรมการของศาสนสถานในพื้นที่ ฯลฯ เพื่อจัดให้มีพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและ
วัยประถมศึกษาที่เหมาะสม ปลอดภัย และเพียงพอ เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ภายใต้
บริบททางวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นนั้นๆ ตลอดจนจัดให้มีระบบการดูแลและตรวจสอบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัยของพื้นที่เล่นอยู่เสมอ
๖. ขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดส่งเสริมสนับสนุนให้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละโรงเรียน
สถานศึกษาเอกชน และสถานศึกษาในสังกัดท้องถิน่ ร่วมกับชุมชนดาํ เนินการให้เด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา
ในพื้นที่ความรับผิดชอบมีพื้นที่เล่นที่สร้างเสริมสุขภาวะที่มีความปลอดภัย อย่างทั่วถึงและมีการดําเนินการ
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นิเทศ ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ขอให้สํานักการศึกษา สํานักพัฒนา
สังคม และสถานศึกษาในเขตพื้นที่เป็นผู้ดําเนินการ
๗. ขอให้สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน พิจารณาจัดให้มีพื้นที่เล่นตามมาตรฐานความปลอดภัย
ในสถานพยาบาลสําหรับเด็กและครอบครัว เพื่อเป็นพื้นที่ในการส่งเสริมสุขภาพ และส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเล่นที่สอดคล้องกับพัฒนาการ และจัดสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับเด็ก
ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการพัฒนาพื้นที่เล่น สร้างเสริมสุขภาวะของ
เด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา
๘. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๒
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เอกสารหลักประกอบการพิจารณา
มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐
การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะ
ของเด็กประถมวัยและวัยประถมศึกษา
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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐                                                 สมัชชาสุขภาพ ๑๐ / หลัก ๓
ระเบียบวาระที่ ๒.๓                                                                              ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
			

													
การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา
๑. นิยามและค�ำจ�ำกัดความ
การเล่น หมายถึง กิจกรรมที่สร้างความสนุกเพลิดเพลิน ความสุข การเรียนรู้และพัฒนาการอย่าง
สร้างสรรค์ หมายรวมถึง การเล่นกับพ่อแม่ตั้งแต่วัยทารกและเล่นกับคนอื่นๆ เล่นกับของเล่นหรืออุปกรณ์
การเล่นที่มีอยู่ การเล่นเกมไอที การประดิษฐ์เครื่องเล่นและสิ่งของอย่างเป็นอิสระ การท�ำกิจกรรมต่างๆ เช่น
ท�ำสวนครัว ท�ำอาหาร หรือการเล่นกีฬา ฯลฯ
พื้นที่เล่น หมายถึง อาณาบริเวณที่เด็กสามารถเข้าถึง ซึ่งมีการพัฒนาและจัดการให้เป็นพื้นที่ที่มี
กิจกรรมที่สนุกเพลิดเพลิน สร้างการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สร้างความสุข และมีความปลอดภัย ส่งผลต่อ
การสร้างเสริมสุขภาวะของเด็ก พื้นที่เล่นของเด็กเป็นได้ทุกแห่งที่มีกิจกรรมการเล่น ตั้งแต่บนร่างกายของ
พ่อแม่ ในห้อง พื้นที่ในบ้าน ในชุมชน รวมไปถึงพื้นที่ในธรรมชาติที่มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยได้รับ
ความร่วมมือจากผู้คนในชุมชนท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้สนามเด็กเล่นเป็นลักษณะหนึ่งของพื้นที่เล่นซึ่งส่วนใหญ่
อยู่กลางแจ้ง
สวนสนุ ก หมายถึ ง สถานที่ ที่ ร วบรวมเอาเครื่ อ งเล่ น ต่ า งๆ ซึ่ ง มี ค วามพิ เ ศษกว่ า สวนสาธารณะ
หรือสนามเด็กเล่นทั่วๆ ไป ที่สร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน ดึงดูดความสนใจจากผู้คนที่ชอบ
ความสนุกสนานตื่นเต้น ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดการเชิงธุรกิจ
เด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา โดยรวมหมายถึงเด็กก่อนวัยรุ่น
เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กอายุน้อยกว่า ๖ ปี หรือตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยอนุบาล
เด็กวัยประถมศึกษา หมายถึง เด็กอายุ ๖-๑๒ ปี หรือเด็กที่ก�ำลังเรียนชั้นประถมศึกษา
สุขภาวะ หรือสุขภาพ หมายถึง ภาวะที่สมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยการเจริญเติบโต พัฒนาการ และ
การเรียนรู้ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคม ที่เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล
๒. ความเป็นมา / ความส�ำคัญของประเด็น
๒.๑ ความส�ำคัญ
การเล่นเป็นส่วนส�ำคัญยิ่งของชีวิตเด็ก การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กเริ่มจากการได้เล่น งานวิจัย
ทางการแพทย์ยนื ยันว่าการเล่นมีสว่ นส�ำคัญอย่างมากในการพัฒนาสมอง โดยการเล่นจะกระตุน้ ให้มกี ารเพิม่ ขึน้
ของการส่งสัญญาณประสาท และเพิ่มการประสานงานระหว่างเซลล์สมองกับการท�ำงานของร่างกายได้ดีขึ้น

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ 41
Mati Samatcha 10_Book_Final.indd 41

24/7/2561 9:21:22

การเล่นของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษามีความส�ำคัญและมีคุณค่ามหาศาล เพราะการเรียนรู้ของ
เด็กในวัยนี้ที่เหมาะสมคือ “การเรียนรู้ผ่านการเล่น และการเรียนรู้อย่างมีความสุข” การเล่นที่มีสิ่งเกื้อหนุนที่ดี
จะส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก มี พั ฒ นาการที่ ดี ทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ ปั ญ ญา อารมณ์ สั ง คม และมี วิ นั ย มี ก าร
คิดวิเคราะห์ เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้การปรับตัว และลดอุบัติเหตุ รวมทั้งการเล่นยังมีบทบาท
ในการป้ อ งกั น และรั ก ษาปั ญ หาในด้ า นพั ฒ นาการ อารมณ์ ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ อื่ น ทั้ ง นี้ จ ะต้ อ งมี ผู ้ ดู แ ล
ความปลอดภัยและเกื้อหนุนการเล่น
การเล่นของเด็กแต่ละวัยแตกต่างกันและมีบริบทต่างกัน จึงพิจารณาแยกส่วนกันระหว่างวัยต่างๆ
เมื่อเด็กโตเป็นวัยรุ่น คืออายุ ๑๓ ปีขึ้นไปแล้ว กระบวนการเล่น และการดูแลการเล่น จะแตกต่างออกไปมาก
ข้อตกลงและกฎหมายจ�ำนวนมาก สนับสนุนและให้ความส�ำคัญต่อความจ�ำเป็นที่เด็กต้องมีพื้นที่เล่น
ที่เหมาะสมและปลอดภัยอันจะน�ำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาวะและมีความเสมอภาค (ผนวก ๑) ทั้งนี้ ต้องไม่ลืม
เด็กเร่ร่อน เด็กก�ำพร้า เด็กที่อยู่ในสภาวะยากล�ำบาก และเด็กพิการ โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๒ ว่าด้วยเรื่อง การปฏิบัติต่อเด็ก
๒.๒ สถานการณ์ปัญหา และประเด็นที่พึงพิจารณา
๑) ความไม่ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเล่นเพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ
สมาคมนานาชาติเพื่อสิทธิทางการเล่นของเด็ก (International Play Right Association; IPA)
ประกาศปฏิญญาเกี่ยวกับสิทธิในการเล่นของเด็ก โดยแสดงถึงความกังวลต่อแนวโน้มที่น่ากลัวและผลกระทบ
เชิงลบในการพัฒนาเด็ก เนื่องจาก ความไม่แยแสของสังคมต่อความส�ำคัญของการเล่น เน้นการศึกษาทฤษฎี
และวิชาการในโรงเรียน ให้ความส�ำคัญกับการแข่งขันที่ไม่แข็งแรงและ “ชนะทุกด้าน” ในกีฬาของเด็ก ทั้งๆที่
การเล่นเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับสุขภาพกายและจิตใจของเด็ก เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เป็นส่วนส�ำคัญของ
ชีวติ ครอบครัวและชุมชน และการปฏิสมั พันธ์ระหว่างเด็กกับคนทุกวัยและทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ ยังมีขอ้ เสนอ
ส�ำหรับการด�ำเนินการเพื่อสิทธิการเล่นของเด็ก
๒. การขาดแคลนพื้นที่เล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ที่มีความปลอดภัย
ในส่วนของประเทศไทยเอง ปัจจุบัน เด็กๆ ในเมืองมักมีข้อจ�ำกัดในการเล่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พืน้ ทีท่ ปี่ ลอดภัยในการเล่น เพราะสภาพแวดล้อมในเมืองซึง่ ส่วนใหญ่เป็นตึก บ้านเรือน อีกทัง้ การจราจรทีต่ ดิ ขัด
มลภาวะทางอากาศ เด็กส่วนมากจึงต้องไปเล่นในห้างสรรพสินค้า สวนสนุก ริมทางเดิน หรือเล่นเกมในบ้าน
หรือตามร้านเกม ส�ำหรับเด็กในชนบท แม้จะมีพื้นที่และธรรมชาติแวดล้อมบ้าน แต่พบว่ายังมีปัญหาเรื่อง
ความปลอดภัย ยังถูกปล่อยปละละเลยให้เล่นตามล�ำพัง ไม่มีผู้ดูและส่งเสริมการเล่นที่สร้างสรรค์ และ
ยังขาดแคลนอุปกรณ์ในการเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
แม้คนจ�ำนวนมากจะรูส้ กึ ว่าประเทศไทยมีสถานทีจ่ ำ� นวนมากทีเ่ รียกว่าสนามเด็กเล่นซึง่ มีเครือ่ งเล่น
ตั้ งอยู ่ แต่ใ นความเป็นจริง แล้วยัง มีความขาดแคลนอย่ างมากมาย ซึ่ งรวมตั้ งแต่ พื้น ที่ การจั ด การ ไปถึ ง
การขาดแคลนการน�ำองค์ความรู้ด้านพื้นที่เล่นและกระบวนการเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ที่มี
ความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น กระทรวงศึกษาธิการ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ด�ำเนินโครงการสนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการสมอง:เล่นตามรอยพระยุคลบาท ร่วมกับส�ำนักงานบริหาร

42

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

Mati Samatcha 10_Book_Final.indd 42

24/7/2561 9:21:23

และพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) ในระหว่างปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ได้เพียง ๓๗๐ แห่ง จากโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด
๒๗,๑๔๕ แห่งทีค่ วรจะมี มูลนิธสิ นามเด็กเล่นสร้างปัญญาสนับสนุนและร่วมโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
ในโรงเรียนและโรงพยาบาลอีกประมาณ ๑๐ แห่ง และสนามเด็กเล่นต้นแบบเพื่อสุขภาวะที่สนับสนุนโดย
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อีกจ�ำนวนหนึ่ง เพียงเพื่อเป็นต้นแบบจ�ำนวนน้อย
ที่ยังต้องการการขยายผลอีกมาก
การขาดแคลน รวมทั้งการที่เด็กไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่เล่นดังกล่าวได้ ย่อมท�ำให้เด็กขาดโอกาส
ในการพัฒนาด้านทักษะทางร่างกายอันเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญในการเจริญเติบโต และทักษะด้านกระบวนการ
ได้แก่ การคิดแก้ปัญหา การตัดสินใจ การให้เหตุผล รวมถึงการพัฒนาด้านคุณธรรมและคุณลักษณะที่จ�ำเป็น
ต่อการเรียนรู้ การด�ำเนินชีวิต ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ล่าช้า ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ขาดทักษะในการ
ท�ำงานร่วมกับคนอื่น และขาดทักษะความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
ที่ส�ำคัญคือ สนามเด็กเล่นส่วนใหญ่ยังขาดการจัดการให้เป็นสถานที่ปลอดภัย และเป็นประโยชน์
ต่อสุขภาวะของเด็กอย่างแท้จริง ทั้งในมิติการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
๓) พื้นที่เล่น และความปลอดภัย
เด็กๆ ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังต้องเล่นหรือเรียนรู้สิ่งรอบตัวในพื้นที่ที่มีอันตราย ทั้งในบริเวณ
บ้านและบริเวณชุมชนโดยรอบ เด็กปฐมวัยยังถูกดูแลอย่างละเลย เด็กวัยเรียนไม่ได้รับการสอนทักษะชีวิต
เพื่อการอยู่รอด ท�ำให้อุบัติเหตุเป็นสาเหตุการตายล�ำดับที่หนึ่งของเด็กที่มีอายุตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป
๓.๑) สาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กในสนามเด็กเล่น
การศึกษาโดยศูนย์วจิ ยั เพือ่ สร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่า สนามเด็กเล่น ส่วนใหญ่ ทั้งในชุมชนและโรงเรียนมีการออกแบบ ติดตั้ง และ
การบ�ำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้บ่อย การส�ำรวจพบว่ามีเด็กบาดเจ็บจากสนามเด็กเล่น
ถึงปีละ ๓๔,๐๗๕ ราย กลุ่มเด็กอายุ ๕-๑๒ ปี ได้รับบาดเจ็บบ่อยที่สุด
อุปกรณ์เครือ่ งเล่นสนาม ทีท่ ำ� ให้บาดเจ็บบ่อย ได้แก่ กระดานลืน่ (ร้อยละ ๔๔) ชิงช้า (ร้อยละ ๓๓)
นอกจากนั้นเกิดจากอุปกรณ์ปีนป่าย ม้าหมุน และอื่น ๆ สถานที่พบเหตุบาดเจ็บจากสนามเด็กเล่น ได้แก่
บริเวณโรงเรียน หมู่บ้านหรือในเขตชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ สนามเด็กเล่นในสวนสาธารณะ
นอกจากนี้ยังพบปัญหาความไม่ปลอดภัยสนามเด็กเล่นที่น�ำไปสู่การเสียชีวิตของเด็ก ซึ่งได้แก่
พื้นสนามที่มีความแข็งและไม่ดูดซับพลังงานจากการตก เครื่องเล่นแกว่งไกวไม่ได้ยึดติดฐานรากและล้มง่าย
เครื่องเล่นที่มีความสูงไม่มีสิ่งป้องกันการตก รวมทั้งเครื่องเล่นที่ทาด้วยสีที่มีสารตะกั่วสูง เป็นต้น
ในต่างประเทศ ได้มีการรวบรวมข้อมูลและสาเหตุการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการเล่น และ
น�ำมาสู่การพัฒนาความปลอดภัย มีมาตรฐานความปลอดภัยของเล่นและสนามเด็กเล่น ที่ครอบคลุมทั้ง
อุ ปกรณ์แ ละการตรวจสอบดูแ ลจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อง ประเทศไทยมี ส�ำ นั กงานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุ ต สาหกรรม (สมอ.) ท� ำ หน้ า ที่ ค วบคุ ม โรงงานหรื อ ผู ้ ผ ลิ ต นั้ น มี เ พี ย งมาตรฐานของเล่ น แต่ ม าตรฐาน
ความปลอดภัยของสนามเด็กเล่นยังไม่มีชัดเจน และยังไม่มีหน่วยงานใดที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ
ที่ชัดเจน ยังขาดการทบทวนความเสี่ยงของสิ่งแวดล้อม/การเล่น และการดูแลระหว่างเล่น แล้วน�ำมาพัฒนา
ความปลอดภัยให้เกิดขึ้น
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เครื่องเล่นสนามจะมีประโยชน์และคุณค่ากับเด็กได้นั้น จ�ำเป็นต้องเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ
และต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัย อย่างครอบคลุมทั้งพื้นสนาม อุปกรณ์เครื่องเล่น ค�ำแนะน�ำและรายละเอียด
ของผู้ดูแลรักษาสนามเด็กเล่น มีคนดูแลเวลาที่เด็กเข้ามาเล่น รวมทั้งความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม
รอบสนาม เช่น ถ้าอยู่ใกล้แหล่งน�้ำหรือถนน ต้องมีรั้วกั้นโดยรอบ เป็นต้น
๓.๒) อันตรายจากพื้นที่เล่นในธรรมชาติของเด็ก
พื้นที่ในธรรมชาติที่มีต้นไม้และแหล่งน�้ำ เป็นพื้นที่เล่นที่ดีที่สุดของเด็กๆ แต่ขณะเดียวกันก็เป็น
พืน้ ทีอ่ นั ตรายหากเด็กรูไ้ ม่เท่าถึงหรือขาดการระมัดระวัง สาเหตุการเสียชีวติ อันดับหนึง่ ของเด็กทีม่ อี ายุ ๑ - ๑๗ ปี
คืออุบัติเหตุ และการจมน�้ำเป็นสาเหตุน�ำในกลุ่มเด็กอายุ ๑-๑๒ ปี การจมน�้ำของเด็กเล็กอายุ ๑-๔ ปี มักจะ
เกิดขึ้นในแหล่งน�้ำในบ้าน ส่วนเด็กวัยประถมต้นมักจะจมน�้ำในแหล่งน�้ำไกลบ้าน แต่ส่วนใหญ่ยังคงเป็น
แหล่งน�ำ้ ในชุมชนทีเ่ ด็กอาศัยอยูห่ รือเส้นทางระหว่างบ้านและโรงเรียน ซึง่ พ่อแม่และผูป้ กครองไม่ได้เฝ้าดูใกล้ชดิ
เพราะเป็นวัยทีเ่ ด็กเริม่ วิง่ เล่นกับเพือ่ นนอกบ้าน ผูด้ แู ลมักคิดว่าเด็กวัยนีจ้ ะต้องรูค้ วามเสีย่ งและหลีกเลีย่ งภัยได้
ด้วยตนเอง การป้องกันการตายของเด็กเล็กจากอุบัติเหตุจากการเล่นที่พื้นที่เล่นในธรรมชาติ จ�ำเป็นต้อง
เสริมความรู้ สร้างความตระหนักแก่ผู้ดูแลเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนยากจน
๓.๓) ขณะนี้ มีกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในด้านความปลอดภัยอยู่บ้างอย่างแยกส่วน ได้แก่
๑) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมความปลอดภัยในการกีฬาและนันทนาการส�ำหรับเด็กและเยาวชน พ.ศ. ...
ซึ่งเสนอโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ๒) พระราชบัญญัติการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเด็ก ๓) ข้อก�ำหนดด้านความปลอดภัย
ของสนามเด็กเล่น อุปกรณ์เครื่องเล่น การติดตั้ง การบํารุงรักษา ผู้ดูแลการเล่น โดย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริม
ความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ประสาน ๑๐ องค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยการสนับสนุนของเครือข่าย
วิจยั สุขภาพ มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (พ.ศ. ๒๕๔๕) ๔) กฎกระทรวง
ว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (พ.ศ. ๒๕๕๘) และ ๕) มาตรฐานด้านความปลอดภัยของเครื่องเล่นในสวนสนุก
มยพ.9902-59 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๕๙)
ซึ่งควรจะมีการบูรณาการเป็นแนวทางและมาตรฐานการปฏิบัติร่วมกัน
๔) การออกแบบพื้นที่เล่น และการจัดการดูแล เพื่อให้มีกิจกรรมที่เหมาะสมและสร้างเสริมสุขภาวะใน
พื้นที่เล่น
นอกจากพื้นที่เล่นที่ปลอดภัยของเด็กจะมีน้อยแล้ว สนามเด็กเล่นส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ยังเป็น
สนามเด็กเล่นแบบดั้งเดิม ซึ่งเด็กมักจะเบื่อหน่าย ไม่มีความตื่นเต้น และยังไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนดด้าน
ความปลอดภัย เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายและชีวิตของเด็กปฐมวัยในโรงเรียน
การออกแบบพื้นที่เพื่อเด็กนั้นนอกจากต้องออกแบบตามพื้นฐานความปลอดภัยแล้ว ควรมี
การศึกษาด้านความต้องการและพฤติกรรมของเด็กด้วย เพื่อให้ตรงตามความต้องการในการเล่นของเด็กและ
ได้ใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยพบว่าพื้นที่ที่มีความถี่ในการเล่นของเด็กคือพื้นที่ที่มีปัจจัยดังนี้
๑) เครื่องเล่นสามารถพลิกแพลงการเล่นได้หลากหลาย ตามจินตนาการ ๒) พื้นที่เล่นน่าสนใจส�ำหรับเด็ก
๓) มีร่มเงาจากต้นไม้ หรือตัวอาคาร ๔) มีกลุ่มเพื่อนที่เล่นด้วยกัน เป็นต้น การออกแบบพื้นที่เล่นกลางแจ้ง
ส�ำหรับเด็ก ควรให้ความส�ำคัญกับปัจจัยดังกล่าว ท�ำให้เด็กสามารถใช้จินตนาการในการเล่น พลิกแพลง หรือ
สร้างสรรค์การเล่นใหม่ๆ ได้ด้วยตัวเอง โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย
44
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การจัดพื้นที่เล่นให้กับเด็กไม่ได้มีแค่สนามเด็กเล่นและอุปกรณ์ ผู้ปกครองสามารถจัดสรรพื้นที่
ในบ้านหรือประยุกต์พื้นที่ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เล่นของเด็กได้ หัวใจส�ำคัญคือ การค�ำนึงถึงความแตกต่าง
ทางอายุ เพศ บุคลิกภาพ ความสามารถทางกาย และความต้องการพิเศษของเด็กด้วย ซึ่งการจัดสรรแต่ละ
พื้นที่จะแตกต่างกันออกไป
ตัวอย่างการจัดการพืน้ ทีเ่ ล่นให้ใกล้เคียงธรรมชาติและตามใจเด็ก เช่น สนามเด็กเล่นทีเ่ มืองเอนดรัป
(Endrup) ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งเปิดมานานกว่าห้าสิบปีแล้ว เด็กๆ สามารถสร้างบ้าน ก่อกองไฟ ท�ำอาหาร
ง่ายๆ ท�ำคอกสัตว์ เอาสัตว์มาเลี้ยง ปลูกต้นไม้ ฯลฯ โดยใช้วัสดุเหลือใช้ที่ชาวชุมชนบริจาคให้ จนกลายเป็น
เมืองของเด็กๆ ที่พวกเขาสามารถประดิษฐ์คิดสร้างการเล่นและอุปกรณ์ได้เอง โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่า
Play Leader (ผู้น�ำการเล่น) คอยดูแลความปลอดภัยและอ�ำนวยความสะดวก เด็กๆ ยังได้รู้จักกับเพื่อนใหม่
ต่างวัย ต่างเพศ ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ความมีน�้ำจิตน�้ำใจและความเอื้อเฟื้อต่อกัน หรืออาจต้องเจอกับ
ความก้าวร้าวจากบางคน ซึ่งไม่แตกต่างจากสังคมจริงที่เด็กจะต้องเจอเมื่อโตขึ้น แนวคิดสนามเด็กเล่นที่
ตามใจเด็ก เช่นนี้ ได้แ พร่ขยายไปยัง หลายประเทศในยุ โรป และเอเชี ย เช่ น ฮ่ องกง อิ น เดี ย ญี่ ปุ่ น โดยที่
สนามเด็กเล่นนี้เป็นส่วนหนึ่งในสวนสาธารณะของเมือง หรืออยู่บนพื้นที่เล็กๆ ในชุมชนก็เป็นได้ โดยมี
ชาวชุมชนเป็นผู้สนับสนุนจัดหาพื้นที่อุปกรณ์ และงบประมาณว่าจ้างผู้น�ำการเล่นหรือผู้ดูแลการเล่น
พื้นที่เล่นส�ำหรับเด็กหลังเลิกเรียนก็เป็นสิ่งส�ำคัญ งานวิจัยการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน
ของจังหวัดเลย พบว่ามีเด็กร้อยละ ๒๐ ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ หลังจากเลิกเรียนจะไปรวมกันอยู่ที่บ้านเพื่อนหรือ
หอพัก และใช้เวลาไปท�ำกิจกรรมหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงหลายๆ อย่าง เมื่อเด็กกลับบ้านแล้วไม่มีใครอยู่ด้วย
หรืออยูค่ นเดียวเป็นประจ�ำ ท�ำให้ใช้เวลาไปในทางทีเ่ สีย่ งมากกว่ากลุม่ อืน่ จึงมีการจัดท�ำ โครงการ “บ้านหลังเรียน”
ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ลดภาวะความเสี่ยงส�ำหรับเด็กและเยาวชนในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน
๕) ปัญหาในการบริหารจัดการและความยั่งยืน
สังคมไทยทุกระดับเห็นความส�ำคัญการเล่นของเด็กและพยายามให้มีตัวอย่างดีๆ เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้และน�ำไปจัดสรรให้กับพื้นที่อื่นๆ แต่เป็นไปได้ค่อนข้างยาก จากความไม่เข้าใจเรื่องการเล่นของเด็ก
และความไม่ชัดเจนในกลไกความร่วมมือกันอย่างเป็นระบบ
นอกจากนี้ การสนับสนุนและการบริหารจัดการให้เป็นพื้นที่เล่นที่เหมาะสมกับเด็ก การดูแล
ซ่อมแซม การตรวจสอบความปลอดภัย และความยั่งยืนของโครงการ ยังขึ้นกับผู้ดูแลพื้นที่เล่น และผู้บริหาร
ของสถานที่นั้นๆ เช่น ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล เจ้าอาวาสวัด หรือผู้บริหารท้องถิ่น
ท� ำ ให้ เ กิ ด ความไม่ แ น่ น อน และความไม่ ยั่ ง ยื น การมี น โยบายหลั ก ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ พื้ น ที่ รวมทั้ ง
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ก็จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้
๓. วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
เด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษาในประเทศไทย สามารถเข้าถึงพื้นที่เล่นที่สร้างเสริมสุขภาวะและ
มีความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง และมีความยั่งยืน ซึ่งมีผลในการส่งเสริมให้เด็กมีความสุข มีพัฒนาการที่ดี
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ปัญญา อารมณ์ สังคม และมีวินัย มีการคิดวิเคราะห์ เกิดความคิดสร้างสรรค์ และ
เรียนรู้การปรับตัว และลดอุบัติเหตุ

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ 45
Mati Samatcha 10_Book_Final.indd 45

24/7/2561 9:21:23

๔. ทุนที่มีหรือที่ได้ด�ำเนินการไปแล้ว
๔.๑ ได้เกิดการพัฒนา “ต้นแบบ” พืน้ ทีเ่ ล่นสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา ในระยะ
๑๐ ปี ม านี้ ซึ่ง แตกต่า งจากสนามเด็กเล่ น แบบดั้ งเดิ ม โดยมี ห ลั กการคื อการเล่ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บธรรมชาติ
เล่นอย่างอิสระโดยมีการเกือ้ หนุนและดูแลความปลอดภัย มีผลต่อการพัฒนาสุขภาวะของเด็ก ใช้วสั ดุทหี่ าได้งา่ ย
สามารถจัดการกันได้เอง โดยใช้ชื่อและกลุ่มสนับสนุนหลากหลาย ทั้งในโรงเรียน โรงพยาบาล ชุมชน เช่น
- “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามรอยพระยุคลบาท” โดยมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เริ่มใน
พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วยแนวคิด “การเล่นตามรอยพระยุคลบาท” ที่มุ่งให้เด็กได้เล่นอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์
ด้วยสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ในธรรมชาติและหาได้ง่าย เริ่มด้วยการรวบรวมข้อมูลและจัดท�ำหนังสือ ‘เล่นตาม
รอยพระยุคลบาท’ สนับสนุนโดยสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สถาปนิกจิตอาสาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบและการจัดการการเรียนรู้ซึ่งได้มีโอกาสศึกษาและติดตามสนามเด็กเล่นจากทั่วโลกมานาน
ได้ออกแบบและเป็นที่ปรึกษาในการสร้างสนามเด็กเล่น การเล่น และของเล่น ที่เด็กสามารถสร้างสรรค์
ด้วยตนเอง ผ่านโรงเรียนต้นแบบและขยายในวงกว้างขึ้นโดยเป็นเครือข่ายปรึกษาหารือกัน ให้แก่โรงเรียน
สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา หลายจั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ กทม. สถานพยาบาล และ
ศาสนสถาน ฯลฯ จนถึงปัจจุบันนี้ ได้สร้างองค์ความรู้ในการออกแบบพื้นที่เล่น และสร้างเครื่องเล่นที่
ใกล้ธรรมชาติ ท�ำและบ�ำรุงรักษากันได้เอง ค่าใช้จ่ายต�่ำ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จากการหารือร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง
- “โครงการสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL): เล่นตามรอยพระยุคลบาท” โดย ความร่วมมือ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD)
และส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๑ ภายใต้ขอ้ ตกลงความร่วมมือ โดยมีงบประมาณ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอบรมบุคลากร การพัฒนากิจกรรมและองค์ความรู้ การจัดฐานการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ การนิเทศ ก�ำกับติดตาม ให้เกิดการพัฒนาพื้นที่และกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดหลักการพัฒนาสมอง ในปี ๒๕๖๐ มีการถอดบทเรียนจากสนามเด็กเล่นในโรงเรียน ๑๘๙ แห่ง
และในปี ๒๕๖๑ จะเพิ่มโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักพัฒนาสมอง อีก ๑๘๓ โรงเรียน
รวมเป็น ๓๗๒ โรงเรียน มีทง้ั องค์ความรูแ้ ละประสบการณ์จากการปฏิบตั แิ ละการพัฒนา มีการติดต่อ แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ประสบการณ์ การแก้ไขปัญหาร่วมกัน อย่างต่อเนื่อง ทั้งทางอินเตอร์เน็ต การประชุมร่วมกัน และ
การไปเยี่ยมชมในพื้นที่จริง นอกจากนี้ยังมี “โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการเล่น ที่ส่งเสริมพัฒนาการ
สมองให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง”
- “สนามเด็กเล่นต้นแบบเพือ่ สุขภาวะ” โดยการสนับสนุนจาก ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีการด�ำเนินงานในหลายส่วน เช่น (๑) งานมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กว่า ๕๐๐ ศูนย์ทั่วประเทศ (๒) การพัฒนาศักยภาพครู ผู้เป็นผู้จัดกระบวนการเล่นและการเรียนรู้ผ่านสื่อและ
พื้นที่สร้างสรรค์ (๓) การท�ำสื่อและชุดความรู้ อาทิ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อสร้างสรรค์การเล่น
๓๖๕ วัน องค์ความรู้ (ออกมาเล่น-Active Play), เว็ปไซด์ www.kidactiveplay.com ที่มีการรวบรวมวิธีการ
รูปแบบการสร้างสรรค์การเล่นต่าง ๆ
- โรงพยาบาลทีม่ สี นามเด็กเล่นต้นแบบ ร่วมกับอาจารย์กมุ ารแพทย์จากมหาวิทยาลัย ได้รว่ มกันพัฒนา
องค์ความรู้และกิจกรรมพัฒนาการ และความรู้ด้านสุขภาพ ให้แก่เด็กและครอบครัว โดยใช้สนามเด็กเล่น
เป็นตัวน�ำ เช่น โรงพยาบาลบ้านบึง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
46
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- มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มีการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้อง คือ (๑) องค์ความรู้และต้นแบบ “การเล่น
เพื่อชีวิตของเด็ก” ประกอบด้วย แนวคิดและการจัดพื้นที่เล่น (การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเด็ก)
(๒) การอบรมผู้อ�ำนวยความสะดวกในการเล่น (ผู้ดูแลการเล่น) และการจัดพื้นที่เล่นโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และ (๓) การจัดพื้นที่เล่นให้กับเด็กในกลุ่มเปราะบางและต้องการความช่วยเหลือโดยมีการท�ำงานวิจัย
รองรับ
- สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท�ำคู่มือมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก และ
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (อายุ ๒ – ๕ ปี) ซึ่งมีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อมภายนอก
อาคาร เกี่ยวกับการจัดการสนามเด็กเล่นและของเล่น
๔.๒ ในด้านการสร้าง “ผูด้ แู ลเด็กในสนามเด็กเล่น” ได้มหี ลายภาคส่วนก�ำลังช่วยกันจัดการ องค์ความรู้
และการพัฒนาผู้ดูแล เช่น กลุ่มพัฒนาหลักสูตร ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส�ำนักงานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง และ ครู จากโรงเรียน
ที่มีสนามเด็กเล่นต้นแบบ ฯลฯ
๔.๓ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน มีองค์ความรู้เรื่องการเล่น คู่มือแนวทางการเล่น งานวิจัยสิทธิ
การเล่นของเด็ก ถอดบทเรียนมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์ ปั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรี ย นชุ ม ชนเป็ น พื้ น ที่ ต ้ น แบบเมื อ ง ๓ ดี คื อ สื่ อ ดี พื้ น ที่ ดี และภู มิ ดี มี ก ารพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการเล่ น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๔.๔ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มียทุ ธศาสตร์
กิจกรรมทางกาย และมีโครงการ Green & Clean hospital ของกรมอนามัย ซึ่งมีตัวชี้วัด คือ พัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
๔.๕ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ศึกษาและสนับสนุนการด�ำเนินงาน ตามข้อก�ำหนดความปลอดภัยสนามเด็กเล่น และ
การสร้างทักษะความปลอดภัยทางน�้ำแก่นักเรียน
๔.๖ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ได้พนื้ ทีเ่ ล่นทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ บริหารจัดการง่ายขึน้ ค่าใช้จา่ ย
ลดลง โดยการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายสนามเด็กเล่น นักวิชาการ สถาปนิกสนามเด็กเล่น วิศวกร นักการศึกษา
๔.๗ ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ท�ำร่างมาตรฐาน
เครื่องเล่นสนาม เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย ทั้งนี้ สมอ.ได้ก�ำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่น:
มอก.685-2540 ให้ของเล่นเด็กเป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมว่าจะต้องผลิตหรือน�ำเข้าให้ได้มาตรฐาน
๔.๘ ภาคเอกชนหลายองค์กร ได้แสดงความจ�ำนงที่จะสนับสนุนการจัดการพื้นที่เล่นให้เด็ก แต่ยัง
ขาดเพียงการประสานงานให้เกิดเป็นรูปธรรม เท่านั้น
ความพร้อมที่จะสนับสนุน จัดการและเผยแพร่องค์ความรู้ และประสบการณ์ เหล่านี้ ยังกระจัดกระจาย
จ�ำเป็นต้องมีการรวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์ร่วมกันจากผู้เกี่ยวข้อง และได้น�ำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
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๕. โครงสร้างคณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการระดับชาติที่มีส่วนส�ำคัญในประเด็นนี้มี ๓ คณะ (ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายก
รัฐมนตรี/รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน และกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงาน
ระดับกระทรวงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นและผู้ทรงคุณวุฒิ) ได้แก่
๕.๑ คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) โดยระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย พ.ศ. ๒๕๕๑ มี ร องนายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธาน ส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นฝ่ายเลขานุการ
๕.๒ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) โดยพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีรองนายก
รัฐมนตรี เป็นประธาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นฝ่ายเลขานุการ
๕.๓ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มีรัฐมนตรี
ว่ า การกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ เป็ น ประธาน กรมกิ จ การเด็ ก และเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นฝ่ายเลขานุการ
๖. ข้อจ�ำกัด ปัญหาและอุปสรรค
๕.๑ พื้นที่ที่จะจัดเป็นพื้นที่เล่น
การจัดให้มสี ถานทีเ่ ป็นจุดเริม่ แรก จ�ำเป็นต้องประสานความร่วมมือจากผูม้ สี ทิ ธิครอบครองพืน้ ทีด่ งั กล่าว
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการให้บรรลุเป้าหมายและยั่งยืน และต้องอยู่ในบริเวณที่เหมาะสมโดยอาศัย
ความรู้ด้านผังเมืองและความปลอดภัยต่อเด็ก รวมทั้งมีสัดส่วนที่เหมาะสมต่อจ�ำนวนเด็กที่จะเข้าใช้พื้นที่นั้น
ในปัจจุบัน ยังไม่มีการจัดการดังกล่าวอย่างจริงจัง
๕.๒ รูปแบบพื้นที่เล่น
มีปญ
ั หาจากการขาดความรูแ้ ละความเข้าใจในการออกแบบพืน้ ทีเ่ ล่นให้เหมาะสมกับวัย ความต้องการ
และบริบทท้องถิ่น ทั้งนี้พื้นที่เล่นที่เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกัน เช่น ท้องถิ่นบนภูเขา ริมทะเล
หรือท้องถิ่นที่มีฝนตกเกือบตลอดปี เป็นต้น
มาตรฐานและการก�ำกับความปลอดภัยของอุปกรณ์การเล่น กระบวนการเล่น และพื้นที่เล่น ยังคง
เป็นปัญหา สนามเด็กเล่นส่วนใหญ่ยังไม่มีการแยกพื้นที่เล่นของเด็กเล็กและเด็กโต ท�ำให้เสี่ยงต่อบาดเจ็บและ
อุบัติเหตุได้ง่าย เพราะเด็กมีความแข็งแรงและสมรรถนะร่างกายและการเรียนรู้ความเสี่ยงแตกต่างกัน
นอกจากนี้ พื้นที่เล่นที่เหมาะสมมีความจ�ำเป็นส�ำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางกายด้านต่างๆ และ
เด็กด้อยโอกาสอีกด้วย
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๕.๓ ผู้ดูแลการเล่นของเด็ก กิจกรรมการเล่น และกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์จากพื้นที่
ผู้ดูแลการเล่นของเด็ก หรือ ผู้อ�ำนวยการเล่น เป็นผู้ที่สร้างโอกาสให้เด็กได้เล่นอย่างมีความสุข
สนุกสนาน ส่งเสริมพัฒนาการ และปลอดภัย ผู้ท�ำหน้าที่นี้อาจจะเป็นเด็ก เยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู
พี่เลี้ยงเด็ก ชาวชุมชน หรือผู้ที่เกี่ยวของในการพัฒนาเด็ก ผู้ดูแลการเล่นของเด็ก ควรเข้าใจธรรมชาติการเล่น
ของเด็ก และประโยชน์ คุณค่า ความส�ำคัญของการเล่น การประยุกต์ทรัพยากรท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กและ
การปรับสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก และควรสนับสนุนผู้สูงอายุให้เป็นอาสาสมัคร มีส่วนร่วมและบทบาท
ในการเป็นผู้ดูแลการเล่นหรือออกแบบกิจกรรมการเล่นจากงาน
กิจกรรมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กที่มีความแตกต่างกัน ทั้งต่างวัย ต่างบริบท ฯลฯ ผู้ดูแล
การเล่นของเด็กจะช่วยออกแบบกิจกรรมการเล่น และการใช้พนื้ ทีเ่ ล่นให้เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านต่างๆ ในปัจจุบัน มีความขาดแคลนบุคลากรเหล่านี้อย่างมาก รวมทั้งขาดการสนับสนุนความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทดังกล่าวนี้
๕.๔ การสนับสนุน กลไก และความร่วมมือ
การจัดการและเตรียมการ: แม้ว่าการแก้ปัญหาเพื่อท�ำให้มีพื้นที่เล่นฯ เพียงพอที่เด็กทุกคนจะมีสิทธิ
เข้าถึง เป็นเรื่องส�ำคัญสิ่งแรก แต่สิ่งที่ส�ำคัญไม่แพ้กันคือการจัดการในพื้นที่เล่นและการเตรียมการให้เกิด
ความยั่งยืน โดยการมีนโยบาย สิ่งเกื้อหนุน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้เกิดระบบการดูแล
บ�ำรุงรักษา และการตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่เล่น ซึ่งจ�ำเป็นต้องให้เกิดขึ้น
ความเข้าใจของครูและผู้ปกครอง: สิ่งที่ได้เกิดกับสนามเด็กเล่นที่สร้างขี้นบางที่ คือเด็กไม่ได้รับอนุญาต
หรือสนับสนุนให้เล่น เนื่องจากครูและผู้ปกครองยังมีความเข้าใจผิด เห็นว่าการที่เด็กเล่นปีนป่าย ห้อยโหน
เหยียบไปในโคลน เล่นน�้ำเล่นทราย เป็นอันตรายหรือสกปรกเลอะเทอะ จึงจ�ำเป็นต้องมีการจัดการให้เกิด
ความปลอดภัย ท�ำความเข้าใจ และให้เกิดการมีส่วนร่วมไปด้วยกัน
ระบบการเฝ้าระวัง: พื้นที่เล่นที่เสี่ยงอันตราย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเล่น การเฝ้าดูการละเมิดสิทธิ
การเล่นของกลุ่มเปราะบาง กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งต้องมีหน่วยงานคอยดูแลและตรวจสอบ
๕.๕ การขาดโครงสร้างระดับพื้นที่และระดับชาติในการการติดตามข้อมูลและพัฒนาพื้นที่เล่น รวมถึง
การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่เล่น เพื่อน�ำไปสู้การแก้ไขและป้องกัน ทั้งนี้มีหลายหน่วยงานมีที่การจัดการพื้นที่เล่น
แต่ขาดศูนย์รวมที่จะเป็นแหล่งการรวบรวมข้อมูลโดยภาพรวมเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาและการแก้ไข
๖. ประเด็นนโยบายเพื่อการจัดการและแก้ไขปัญหา
	๑. การด�ำเนินการให้เกิดนโยบายสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดสรร
พื้นที่เล่น พื้นที่เรียนรู้ ที่เข้าถึงได้ ปลอดภัย และสร้างเสริมสุขภาวะ ให้กับเด็กทุกคน
	๒. การประสานความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง ให้เกิดพื้นที่เล่นในอาณาบริเวณที่ปลอดภัย ในสถานที่
และรูปแบบที่เหมาะสมปลอดภัย ซ่อมแซมกันได้เองมีการจัดการที่ยั่งยืน เช่น มีการดูแลอย่างสม�่ำเสมอ
ในระยะยาว มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม�่ำเสมอ โดยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
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๓. การประสานผู้เกี่ยวข้องและประชาชนในสังคมให้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการมีพื้นที่เล่น และ
การจัดการดูแลอย่างต่อเนื่อง การสร้างเสริมผู้อ�ำนวยการเล่นของเด็ก และมาตรการในการดูแลเด็ก ให้เด็กได้
เล่นอย่างปลอดภัย และเสริมสุขภาพ-สร้างปัญญา-พัฒนาจิตใจ เช่น ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ผู้คนในชุมชน
ผู้สูงอายุ ครู นักเรียน ฯลฯ
๔. การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ให้กับการด�ำเนินการสร้างและบ�ำรุงรักษาพื้นที่เล่น พื้นที่เรียนรู้
ทั้งในด้านเงินทุน ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ ให้กับหน่วยงานและคนในสังคมที่มีส่วนรับผิดชอบ
๕.การเฝ้าระวัง เสริมความรู้ ความตระหนักด้านความปลอดภัย แก่ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย เสริมทักษะชีวิต
เพือ่ อยูร่ อดปลอดภัยแก่เด็กประถมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรือ่ งความปลอดภัยทางน�ำ้ โดยต้องให้ความส�ำคัญ
เป็นพิเศษกับกลุ่มเด็กในครอบครัวยากจน
๗. ประเด็นเพื่อพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ขอให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติพิจารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๐ / ร่างมติ ๓ การพัฒนาพื้นที่เล่น
สร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา
เอกสารอ้างอิง
๑. ประเสริฐ บุญเกิด และ คณะทํางานหนังสือ “เล่นตามรอยพระยุคลบาท”. เล่นตามรอยพระยุคลบาท
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้. พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. คุยนอกกรอบ กับสถาปนิกด้านการศึกษา http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/200072
๓. สนามเด็กเล่นตามหลัก Brain-Based Learning (BBL): แหล่งเรียนรู้การเล่นตามรอยพระยุคลบาท
http://www.okmd.or.th/bbl/documents/281/bbl-playground
๔. ส� ำ นั กนันทนาการ กรมพลศึก ษา กระทรวงการท่ องเที่ ย วและกี ฬา. กิ จกรรมนั น ทนาการเพื่ อ พั ฒ นา
เด็กปฐมวัย. พ.ศ. ๒๕๕๗ http://www.dpe.go.th/content/file/article/1212151449893343.pdf
๕. สมาคมไทสร้างสรรค์ เล่นเพื่อการเรียนรู้ http://www.taiwisdom.org/artclnchdev/lfskll
๖. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการ
พัฒนาสมอง “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัด
นครสวรรค์ โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑
๗. เอกสารประกอบการประชุม การปฏิบัติการต่อยอดวิชาการ โรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการ
พัฒนาสมอง (BBL) “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” ๓๑ สิงหาคม -๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลเบญจา
กรุงเทพมหานคร โดย ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
๘. ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี. สาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กในสนามเด็กเล่น ...... พ.ศ....
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๙. วุฒิพงศ์ แสนบุดดา. การประยุกต์รูปแบบสนามเด็กเล่นโดยใช้การเรียนรู้สมองเป็นฐาน สร้างสรรค์ส�ำหรับ
โรงเรียนประถมศึกษาในชนบท เสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ ครั้งที่ ๓”: Wisdom to the
Future: ภูมปิ ญ
ั ญาสูอ่ นาคต” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๑๕-๑๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
(https://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2017/06/023 -วุฒิพงศ์-แสนบุดดา.pdf)
๑๐. เปิดโอกาสเรียนรู้ส�ำหรับเด็ก ผ่านพื้นที่สร้างสรรค์ โดย Prawpan Suriwong วันที่ ๐๘ มกราคม ๒๕๕๙
www.thaihealth.or.th/Content/30417 -เปิดโอกาสเรียนรู้ส�ำหรับเด็กผ่านพื้นที่สร้างสรรค์.html
๑๑. การจัดสนามเล่นกลางแจ้งส�ำหรับเด็กปฐมวัย ผู้เขียน: ปัณณ์พัฒน์ จันทร์สว่าง และตรวจสอบโดย:
รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ระดับ: อนุบาล หมวด: เกีย่ วกับอนุบาล (http://taamkru.com/th/
การจัดสนามเล่นกลางแจ้งส�ำหรับเด็กปฐมวัย/)
๑๒. U.S. Consumer Product Safety Commission. Public Playground Safety Handbook. Dec 29,2015
๑๓. UNICEF, 2009. A Practical Guide for Developing Child Friendly Spaces.
๑๔. “บ้านหลังเรียน” แหล่งหย่อนใจกับชีวิตนอกต�ำรา เผยแพร่: ๒ มกราคม ๒๕๕๓ https://mgronline.com/
QOL/detail/9520000159993
๑๕. เปิดโอกาสเรียนรูส้ ำ� หรับเด็ก ผ่านพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ เขียนโดย สถาบันสือ่ เด็กและเยาวชน วันที่ ๑๑ มกราคม
๒๕๕๙ http://www.childmedia.net/content_for_child/554-เปิดโอกาสเรียนรู้ส�ำหรับเด็ก-ผ่านพื้นที่
สร้างสรรค์.html
๑๖. พื้นที่ส�ำหรับเด็กๆ บทความโดย ธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์ เลขาธิการสมาคมไทสร้างสรรค์ คัดจากจดหมาย
ข่าวเด็กไท http://www.taiwisdom.org/artclnchdev/lfskll/chldrsng13
๑๗. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์, ธรรมนูญ เฮงษฎีกุล, ชฎาพร สุขสิริวรรณและคณะ. (๒๕๔๕). ข้อก�ำหนด
ด้านความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น: อุปกรณ์เครื่องเล่น การติดตั้ง การบ�ำรุงรักษา ผู้ดูแลการเล่น.
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
๑๘. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๖๓ ก ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑๙. ร่าง แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ http://dcy.go.th/webnew/main/news_
view.php?id=1492&type=12
๒๐. ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๑ http://www.lertchaimaster.com/
doc/patomwai-2551.pdf
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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐                                      สมัชชาสุขภาพ ๑๐ หลัก ๓ / ผนวก ๑
ระเบียบวาระที่ ๒.๓                                                                              ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
			

													
ข้อตกลง กฎหมาย นโยบาย และแผน ที่สนับสนุนความส�ำคัญของการเล่น และ		
การมีพื้นที่เล่นที่เหมาะสมและปลอดภัยอันจะน�ำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาวะอย่างเสมอภาค
ระดับสากล
องค์การสหประชาชาติ เห็นว่าการเล่นนัน้ มีความจ�ำเป็นต่อการพัฒนาสุขภาพกายและใจ เป็นส่วนหนึง่
การศึกษา รวมทั้งเป็นสวัสดิการและนันทนาการที่พึงได้รับ และได้ก�ำหนดสิทธิการเล่นของเด็กไว้ในอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อตกลงข้อที่ ๓๑ ดังนี้
	๑. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะมีการพักและเวลาพักผ่อน การเข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นทาง
สันทนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็ก และการมีส่วนร่วมอย่างเสรีในทางวัฒนธรรมและศิลปะ
	๒. รัฐภาคีจะเคารพและส่งเสริมสิทธิของเด็ก ทีจ่ ะเข้ามีสว่ นร่วมอย่างเต็มทีใ่ นทางวัฒนธรรมและศิลปะ
ตลอดจนจะสนับสนุนการใช้โอกาสที่เหมาะสมเท่าเทียมกัน ส�ำหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรม ศิลปะ สันทนาการ
และการพักผ่อนหย่อนใจ
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF, 1989) ได้ระบุไว้ในมาตราที่ ๓๑ ของอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็กว่า “เด็กมีสิทธิในการเล่นโดยชอบธรรม”
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน ขององค์การสหประชาชาติ ในข้อ ๒ และ ข้อ ๗ มีดงั นี้
ข้อ ๒. เด็กและเยาวชนพึงได้รับการพิทักษ์คุ้มครองเป็นพิเศษอันจะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาทั้ง
ทางกาย ทางสมอง และจิตใจเพื่อให้ร่วมอยู่ในสังคมได้อย่างปกติชน
ข้อ ๗. เด็กและเยาวชนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การศึกษาซึง่ ครูควรจะจัดให้เปล่าอย่างน้อยในชัน้ ประถมศึกษา
เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมโดยทั่วๆ ไป และให้เด็กเติบโตเป็นสมาชิกผู้ยังประโยชน์ต่อสังคมคนหนึ่ง
การศึกษานี้คลุมไปถึงการแนะแนวทางชีวิต ซึ่งมีบิดามารดาเป็นผู้รับผิดชอบก่อนบุคคลอื่นๆ เด็กจะต้องมี
โอกาสได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน จากการเล่นและรื่นเริงพร้อมกันไปด้วย
สมาคมเพื่อสิทธิทางการเล่นของเด็ก (International Play Right Association ; IPA)
IPA เป็นองค์กรนอกภาครัฐระหว่างประเทศ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นเวทีส�ำหรับการ
แลกเปลีย่ นและการด�ำเนินการในสาขาและทัว่ ทัง้ ภูมภิ าคของโลก ในการปกป้องรักษาและส่งเสริมสิทธิของเด็ก
ในการเล่นให้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ มีสมาชิกทั่วโลกเกือบ ๕๐ ประเทศ กลุ่มสมาชิก IPA เริ่มต้น
โครงการต่างๆ ทีส่ ง่ เสริมสิทธิของเด็กในการเล่น ซึง่ รวมถึงการจัดสัมมนาการประชุมการดูงาน การวิจยั สิง่ พิมพ์
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การออกแบบสนามเด็กเล่น การฝึกอบรม งานและการจัดโปรแกรมเล่นและ Play Days กลุ่มประเทศมักท�ำงาน
ร่วมกับองค์กรอื่นๆ เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและสิทธิเด็ก (http://ipaworld.org/) ปฏิญญาของ IPA เกี่ยวกับ
สิทธิในการเล่นของเด็ก ถูกผลิตขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่ IPA Malta Consultation (http://
ipaworld.org/childs-right-to-play/the-childs-right-to-play/)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals; SDGs) ซึ่งเป็นข้อตกลง
ระดั บประเทศที่จ ะใช้เป็นทิศทางการพั ฒ นาของประชาคมโลกระยะ ๑๕ ปี ระหว่ างกั น ยายน ปี ๒๕๕๘
ถึงสิงหาคม ๒๕๗๓ มีเป้าหมายที่เกี่ยวกับพื้นที่เล่นสร้างสุขภาวะ ดังนี้
เป้าหมายที่ ๓: สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะของคนทุกเพศทุกวัย
เป้าหมายที่ ๑๑: ท�ำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและยั่งยืน (การใช้พื้นที่และสถานที่สาธารณะส�ำหรับทุกคน)
ระดับประเทศ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๕๔ รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย...
มาตรา ๗๑ รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญ ของสังคม
จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ ประชาชน
มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ...
กฎกระทรวง ก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำในการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่
ในความปกครองดูแล พ.ศ. ๒๕๔๙ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ในข้อ ๒ ดังนี้
ข้อ ๒. เด็กต้องมีที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมทางสังคมและได้รับการ
ให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นผลร้ายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็ก... รวมทั้งต้องเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและสังคม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑ บททั่วไป
มาตรา ๖ ข้อ (๕) เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการเล่น มีเวลาพักผ่อน และเข้าร่วมกิจกรรมการละเล่น
ทางนันทนาการทีเ่ หมาะสมตามวัยของเด็กและเยาวชน และการมีสว่ นร่วมอย่างเสรีในทางวัฒนธรรมและศิลปะ
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นโยบายที่เกี่ยวข้อง
ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์
ส�ำคัญ ๗ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการและการให้เด็กเข้าถึงบริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ การพั ฒ นาบทบาทความเป็ น พ่ อ เป็ น แม่ การอบรมเลี้ ย งดู และบทบาทของครอบครั ว
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพให้บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดระบบข้อมูลและ
ตั ว ชี้ วั ด ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๕ การปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎระเบี ย บ ที่ เ กี่ ย วกั บ เด็ ก ปฐมวั ย และการด� ำ เนิ น การ
ตามกฎหมาย ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การวิจัย พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ และยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหาร
จัดการ การติดตามและประเมินผลและสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน
แผนพัฒ นาเด็กและเยาวชนแห่ งชาติ (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่ งได้ ก�ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์
“เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมตามช่วงวัย เป็นพลเมืองสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคม” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ส�ำคัญ ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมศักยภาพและสร้าง
ภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนากลไกสภาพแวดล้อมในการด�ำรงชีวิตของเด็กและ
เยาวชน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การระดมสรรพก�ำลังและทรัพยากร และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การติดตามประเมินผล
และการสร้างความรู้
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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐                                                   สมัชชาสุขภาพ ๑๐. มติ ๓
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่สิบ
ได้พิจารณารายงาน เรื่อง ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑
ชื่นชม ว่า หลายพื้นที่ เช่น ตําบลเขื่อนผาก อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตําบลท่าฉนวน อําเภอ
กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ตําบลแม่เปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย และอําเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และหน่วยงานของรัฐในระดับพื้นที่ สามารถร่วมกัน
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของตนได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยกลไกตามระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในระดับอําเภอ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการขยายผลอย่างเป็นระบบต่อไป
รับทราบ ว่า ยาเสพติดเป็นปัญหาที่แพร่ระบาดทั่วไปและก่อให้เกิดปัญหาสังคมและสาธารณสุข
อย่างกว้างขวาง ทั้งการติดเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และปัญหาสุขภาพจิตต่างๆ
ตระหนัก ว่า นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เน้นการปราบปราม ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม
ตามมา ทั้งการมีอาชญากรรมมากขี้น เพิ่มปัญหาทางสาธารณสุขทั้งโรคติดเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบซี
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคทางกายต่างๆ รวมถึงปัญหาสุขภาพจิต โรคเครียด โรคจิต และซึมเศร้า
ฆ่าตัวตาย
ตระหนัก ว่า รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนนโยบายด้านยาเสพติดครั้งใหญ่ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ในระดับสากล โดยเน้นการลดทอนความเป็นอาญา เพิ่มการดูแลทางด้านสาธารณสุข
และสังคม ได้วางยุทธศาสตร์การแก้ไขใหม่ โดยเน้นการป้องกัน การบําบัดรักษา ฟื้นฟู การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการเฝ้าระวัง/ป้องกัน/ดูแลผู้มีปัญหายาเสพติด รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่สอดคล้องกัน และ
ยึดแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เป็นเป้าหมายสูงสุดของการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครองท้องที่ ผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน
สภาเด็กและเยาวชน และภาคีเครือข่าย/กลุ่มต่างๆ ทํางานเกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
ตระหนัก ว่า การพัฒนาตามแนวทางข้างต้นจําเป็นจะต้องสร้างการขับเคลื่อนสาธารณะให้เกิด
ความเข้าใจตรงกัน และการจัดโครงสร้างการทํางานทั้งของภาครัฐและภาคประชาชนในระดับพื้นที่ที่เอื้อ
ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเข้มแข็ง สามารถบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปพร้อมกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
														
๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๐ / หลัก ๒
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จึงมีมติดังต่อไปนี้  
	๑. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าภาพหลัก ประสาน เชื่อมโยง ฝ่ายปกครองท้องที่ องค์กร
ชุมชน องค์กรศาสนา สถาบันครอบครัว องค์กรสตรี เด็กและเยาวชน สถาบันการศึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ภาคประชาสังคม องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ร่วมขับเคลือ่ น
การดําเนินงานป้องกัน ดูแล และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ดังนื้
๑.๑ ดําเนินการปรับทัศนคติให้เกิดในชุมชน ดังนี้
๑) ให้เชื่อมั่นในพลังของชุมชนที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
		๒) ให้เปิดใจว่า ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดมีคุณค่าและเป็นทุนของสังคม
		
		
		

๓) ให้ เชื่ อ มั่ น ว่ า การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาในทุ ก ระดั บ จะลดปั ญ หาได้ ยั่ ง ยื น กว่ า
การปราบปราม
๔) ให้ความสําคัญแก่สถาบันครอบครัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	๑.๒ สํารวจ คัดกรองเพื่อบ่งชี้ปัญหาในพื้นที่ชุมชน เช่น การประชุมประชาคม เวทีเสวนา เป็นต้น และ
นําข้อมูลวิเคราะห์สภาพปัญหา เพื่อแยกปัญหาด้านยาเสพติดมาจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ร่วมกัน
	๑.๓ กําหนดให้มีประเด็นเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้อยู่ในข้อตกลง กติกา ระเบียบ
และธรรมนูญสุขภาพของชุมชนอย่างครอบคลุม
	๑.๔ ดําเนินการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดและการใช้ยาในทางที่ผิดในครอบครัว
สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และสือ่ สังคมออนไลน์ สร้างกลไกในการร้องขอความช่วยเหลือ ตลอดจน
การเฝ้าระวังและจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน
	๑.๕ ดํา เนินการเชิญชวน ผู้เ สพ ผู ้ ติด ยาเสพติ ด มาทํ าความเข้ าใจ และคั ด กรอง เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ตามความประสงค์อย่างเหมาะสมในแต่ละบุคคล
	๑.๖ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง ในด้านสุขภาพ อาชีพตามความถนัด
การศึกษา และเปิดโอกาสทางสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและอยู่ร่วมกันได้
ในชุมชน
	๑.๗ ประเมินผลและสรุปบทเรียนพร้อมกับคืนข้อมูลให้แก่ชุมชนในพื้นที่ และส่งต่อไปยังหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอําเภอ (พชอ.) และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ระดับเขต (พชข.) เป็นต้น
	๑.๘ จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กร ภาคีเครือข่ายและชุมชนพื้นที่อื่นๆ เพื่อหาแนวทาง
แก้ไขและสนับสนุนการดําเนินงานร่วมกัน โดยประสานให้ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิชาการในและ
นอกพื้นที่สนับสนุนองค์ความรู้ตลอดจนการศึกษาวิจัยด้านนี้ให้ครอบคลุมและต่อเนื่อง
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	๒. ขอให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอําเภอ (พชอ.) และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ระดับเขต (พชข.) บูรณาการกับภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาสังคม และองค์กรเอกชน เพื่อสนับสนุน กระตุ้น
และเป็นพี่เลี้ยงให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในประเด็น
ปัญหายาเสพติดอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชนให้ครบวงจร อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๓. ขอให้ศนู ย์อาํ นวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ศูนย์อาํ นวยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) ศูนย์อํานวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด เมืองพัทยา
(ศอ.ปส.เมืองพัทยา) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ (ศป.ปส.อ.) ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต (ศป.ปส.ข.) สนับสนุนงบประมาณ และกํากับ ติดตาม คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) เพื่อให้ชุมชน
เป็นศูนย์กลางในการจัดการปัญหาและขยายผลให้ครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง
๔. ขอให้ ก ระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คง
ของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุตธิ รรม กระทรวงกลาโหม สาํ นักงานตาํ รวจแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) องค์กรศาสนา
ทุกศาสนา ภาคประชาสังคมและองค์กรภาคเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้เป็นศูนย์กลางในการ
ป้องกัน แก้ไข และการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดและปัญหายาเสพติด อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
๕. ขอให้สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์กรสื่อสารมวลชนทุกระดับ
องค์กรสตรี เด็กและเยาวชน และองค์กร/เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ ให้ทุก
ภาคส่วนได้ปรับทัศนคติและมุมมองต่อผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดว่าเป็นผู้ป่วยไม่ใช่อาชญากร และส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกันและตรวจสอบสื่อที่มีเนื้อหาเชิงลบหรือไม่เหมาะสม
๖. ขอให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สร้างความเข้าใจกับสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) เพื่อกําหนดให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินงานด้านยาเสพติดของแต่ละพื้นที่
๗. ขอให้คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ พิจารณาปรับแก้ขอ้ กฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณให้สามารถใช้
และสนับสนุนงบประมาณในภารกิจการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไข คัดกรอง บําบัด ส่งต่อ ฟืน้ ฟู ติดตามและช่วยเหลือ
ในชุมชน เช่น จัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดทุกประเภท การส่งเสริมการศึกษา การประกอบอาชีพ เป็นต้น
เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๘. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าแก่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๒

64

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

Mati Samatcha 10_Book_Final.indd 64

24/7/2561 9:21:37

เอกสารหลักประกอบการพิจารณา
มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐                              
     สมัชชาสุขภาพ ๑๐ / หลัก ๒
ระเบียบวาระที่ ๒.๒                                                                              ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
			

													
ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑. นิยามและค�ำจ�ำกัดความ
ยาเสพติด ได้แก่ สารเคมีหรือพืชทีร่ ะบุในพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ และพระราชก�ำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
ปัญหายาเสพติด หมายถึง โทษ พิษภัย และผลกระทบที่เกิดจากการเสพยาเสพติดและการใช้ยา
ในทางที่ผิด ทั้งทางร่างกาย จิตใจและทางสังคม ต่อบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง หมายถึง การที่ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีแนวคิดหรือจุดมุ่งหมายที่เหมือนกัน
เข้ามาด�ำเนินการนั้นให้แล้วเสร็จตามจุดมุ่งหมายที่ก�ำหนดแล้วรับผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งต้องเข้ามาร่วมกัน
ด�ำเนินการในทุกขัน้ ตอน ไม่วา่ จะเป็นการตัดสินใจ การปฏิบตั ิ การมีสว่ นร่วมในผลประโยชน์และการประเมินผล
๒. ความส�ำคัญ สถานการณ์และแนวโน้มของปัญหายาเสพติด
จากรายงานสถานการณ์ยาเสพติดโลก ของส�ำนักงานด้านยาเสพติดและอาชญากรรมขององค์การ
สหประชาชาติ ๑ พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีประชากรใช้ยาเสพติดจ�ำนวนประมาณ ๒๕๕ ล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ ๕.๓ ของประชากรโลกในช่วงอายุ ๑๕ – ๖๔ ปี หรือในประชากรทุก ๒๐ คน จะมีผู้ใช้ยาเสพติด
อยู่ประมาณ ๑ คน โดยในจ�ำนวนนี้มีผู้ที่ประสบปัญหาจากยาเสพติดด้านสุขภาพทางกายและจิตใจที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายและน�ำไปสู่ภาวะการเสพติด จนต้องได้รับการรักษา จ�ำนวนประมาณ ๒๙.๕ ล้านคน
คิดเป็นเกือบร้อยละ ๑๒ ของผู้ใช้ยาเสพติด และคิดเป็นร้อยละ ๐.๖ ของประชากรผู้ใหญ่ทั่วโลก ซึ่งในแต่ละปี
ผู้ใช้ยาเสพติดทั่วโลกมีเพียง ๑ ใน ๖ คนที่เข้าถึงการบ�ำบัดรักษาจากการติดยาเสพติด โดยยาเสพติดในกลุ่ม
อนุพันธ์ของฝิ่น เป็นยาเสพติดที่ก่อให้เกิดอันตรายกับสุขภาพมากที่สุด ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตในกรณี
ใช้ยาเกินขนาด อีกทั้งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคร้ายแรง เช่น ไวรัสเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบชนิด บี หรือ ซี
ที่เกิดจากการใช้เข็มฉีดยาที่ไม่สะอาด และเสี่ยงต่อการเป็นโรคร่วมด้านกายและจิตอีกด้วย อันตรายหรือ
ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดจึงเป็นประเด็นที่ต้องป้องกันแก้ไข ทั้งนี้ แนวโน้มจ�ำนวนผู้ใช้
ยาเสพติดของประชากรโลกจากการประมาณการก็เพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบในช่วงระหว่างปี ๒๕๔๙ ถึง ๒๕๕๘
ดังแผนภูมิต่อไปนี้

66

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

Mati Samatcha 10_Book_Final.indd 66

24/7/2561 9:21:42

๖๗
มติมติสมัสชมัชาสุ
ชชาสุขภาพแห่
ขภาพแห่งชาติ
งชาติครัครั้งที้ง่ที๑๐่ ๑๐ 67
Mati Samatcha 10_Book_Final.indd 67

24/7/2561 9:21:44

ประเทศไทยได้มกี ารส�ำรวจครัวเรือนเพือ่ คาดประมาณจ�ำนวนประชากรผูใ้ ช้สารเสพติดของประเทศไทย
ปี ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด๒ พบว่ามีประชากรที่ใช้สารเสพติด
ในปี ๒๕๕๙ ประมาณ ๑.๔ ล้านคน และในจ�ำนวนนี้ อนุมานว่าประมาณ ๓ แสนคน เป็นกลุ่มที่จ�ำเป็นต้อง
ได้รับการดูแลรักษา กลุ่มวัยที่พบว่ามีการแพร่ระบาดของยาเสพติด พบมากในกลุ่มวัยรุ่นและวัยท�ำงาน
ช่วงอายุ ๑๒-๔๔ ปี มีการกระจายของยาเสพติดไปถึงหมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็นรากฐานส�ำคัญของสังคม หากไม่มี
การด� ำ เนินการป้อ งกันและแก้ไขอย่า งจริ งจั งและเร่ งด่ ว นแล้ ว จะก่ อให้ เ กิ ด ผลเสี ย ต่ อประเทศทั้ ง ในด้ า น
สาธารณสุข ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ
ด้านสาธารณสุข จากข้อมูลการส�ำรวจโดย ส�ำนักระบาดวิทยา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า กลุ่มผู้ใช้
ยาเสพติดชนิดฉีดติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ร้อยละ ๗๑ ติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ ๒๒ ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ร้ อ ยละ ๑๒ และมี อั ต ราตายประมาณร้ อ ยละ ๓ ต่ อ ปี ๓ ในกลุ ่ ม เยาวชนที่ ใช้ ย าบ้ า พบว่ า มี ค วามชุ ก
ของเชือ้ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สงู ถึงกว่า ร้อยละ ๒๐ มีภาวะติดสุราร่วมด้วย๔ ท�ำให้มภี าวะซึมเศร้าสูงถึงกว่า
หนึ่งในสาม๕ นอกจากนั้น ยังพบการระบาดของโรคจิตจากสารเมทแอมเฟตามีนตามหลังการระบาดของยาบ้า
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เมือ่ ติดตามผูป้ ว่ ยกลุม่ นีไ้ ปประมาณ ๖ ปี พบว่ามีการตายประมาณร้อยละ ๘.๒ โดยสาเหตุ
การตายหลักคือ การฆ่าตัวตาย อุบัติเหตุและการเป็นโรคเอดส์๖ รายงานจากศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข๗ พบว่า ผูต้ ดิ สารเสพติดทีเ่ ข้ารับการบ�ำบัดรักษาจะพบโรคทางจิตเวช
ร่วมด้วยถึงร้อยละ ๕๓.๑ พบผู้ป่วยจิตเภท ที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดร่วมในอัตราที่สูงถึง ร้อยละ ๕๐ และ
สิ่งเสพติดที่ใช้มากที่สุด คือ สุราและแอมเฟตามีน ในด้านสังคม จากการส�ำรวจในปี ๒๕๕๖ ส�ำนักงานสถิติ
พบว่ า ประชาชนได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจากยาเสพติ ด ร้ อ ยละ ๓๔.๒ การส� ำ รวจติ ด ตามการด� ำ เนิ น งาน
ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ๘ พบว่าปัญหายาเสพติด
สร้ า งความเดื อ ดร้ อ นให้ แ ก่ ชุ ม ชน ร้ อ ยละ ๓๕.๙ นอกจากนั้ น ยั ง พบว่ า มี ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด
ถึง ๑๒๗,๔๘๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ที่ไปก่ออาชญากรรมต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ มีการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
จากการซือ้ ยาเสพติดอย่างน้อย ๑ เม็ดต่อวัน (๒๕๐บาท) เท่ากับสูญเงิน ๖๒๕ ล้านบาทต่อวัน (๒ แสนล้านบาท
ต่อปี) รวมกับค่าใช้จ่ายในการสูญเสียรายได้ (๓๐๐ บาทต่อคนต่อวัน) รวมมูลค่าการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
กว่า ๕ แสนล้านบาทต่อปี นอกจากนั้นมีผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากนโยบายการปราบปรามที่ผ่านมา
ท�ำให้มีผู้เสพรายย่อยได้รับโทษทางอาญาเกินเหตุอันควร จ�ำนวนไม่น้อย มีนักโทษล้นคุกเกิดความสูญเสีย
ด้านงบประมาณจ�ำนวนมาก โดยไม่สามารถลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดลงได้ แต่อย่างใด๙
๓. นโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๓.๑ นโยบาย ในระดับสากล
๑) แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ (UNSDG ๒๐๓๐)๑๐
เป้าหมายหลักที่ ๓ การมีสุขภาพที่ดีในทุกช่วงอายุ ข้อ ๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและบ�ำบัด
รักษาผู้ใช้สารเสพติด (Strengthen the prevention and treatment of substance abuse including narcotic
drug abuse and harmful use of alcohol)
๒) ที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติในด้านยาเสพติด (UNGASS ๒๐๑๖)๑๑ ในปี ๒๕๕๙
ประกาศนโยบายสู่ สังคมที่ปราศจากการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด (A Society Free of Drug Abuse) ที่ประชุม
มีมติให้ประเทศสมาชิก ปรับแนวทางจากการท�ำสงครามกับยาเสพติดไปสู่การให้การดูแลด้านสุขภาพ
และความเป็นอยู่ โดยใช้ระบบบริการสาธารณสุขและสังคมเป็นหลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
รวมถึงการบูรณาการไปกับแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามเป้าหมายขององค์กรสหประชาชาติ ซึง่ สอดคล้อง
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กับข้อเสนอแนะของรายงานประจ�ำปีของคณะกรรมการนโยบายยาเสพติดระดับสากล (Global Commission
on Drug Policy) ฉบับที่ ๖๑๒
๓.๒ นโยบาย ในระดับประเทศ
	๑) การแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ถูกบรรจุไว้เป็นวาระแห่งชาติ และการด�ำเนินงานต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน ในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยยาเสพติด และ
ได้นำ� มติทปี่ ระชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติในด้านยาเสพติด (UNGASS, ๒๐๑๖) มาปรับเป็นแนวนโยบาย
“ลดทอนความเป็นอาญา” และเน้นการปฏิบัติต่อ “ผู้เสพเป็นผู้ป่วย”
	๒) นายกรัฐมนตรีได้ประกาศ ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ใช้ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดความสงบเรียบร้อย เกิดความสามัคคี และสร้างการพัฒนาประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ
โดยมีอุดมการณ์สูงสุด คือ ชุมชนเป็นเจ้าของปัญหา และมีบทบาทส�ำคัญในการด�ำเนินงาน หน่วยงานภาครัฐ
มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน ในทุกมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓) ยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามและบ�ำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของรัฐบาล ในแผนแม่บท
ระยะยาวยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามและบ�ำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
ได้วางวิสัยทัศน์: “ประเทศไทยมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด ด้วยการมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วนในสังคม
และความร่วมมือระหว่างประเทศ” โดยมีพันธกิจที่ส�ำคัญข้อหนึ่งคือ การบูรณาการและบริหารจัดการให้เกิด
การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้สังคมไทยมั่นคง ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด
อย่างยั่งยืน
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบ�ำบัดฟื้นฟูยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข โดยกระทรวง
สาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินงานบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ
และผู้ติดยาเสพติด ดังนั้นเพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นเอกภาพ บูรณาการ และเกิดประสิทธิภาพ กระทรวง
สาธารณสุขจึงได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน และบ�ำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดไว้ ๖ ยุทธศาสตร์
๑๐ มาตรการ ครอบคลุมด้านการส่งเสริม สร้างความตระหนัก และความรู้เรื่องยาเสพติด การบ�ำบัดรักษา
ฟื้นฟู และลดอันตรายจากสารเสพติด การเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลยาเสพติด และสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้อง
การปรับกฎหมายยาเสพติดให้เอื้อต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยยาเสพติด และการควบคุม การเพิ่มก�ำลังคน
ด้านยาเสพติดและความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม การสร้างมาตรฐานระบบบริการครอบคลุมทุกหน่วยงาน
รวมถึงการเพิ่มความเข้มแข็งของกลไก “ประชารัฐ”
๕) กฎหมาย ระเบียบ ค�ำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง นอกจากแนวนโยบายที่ให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดแล้ว ยังมีกฎหมาย ระเบียบ ค�ำสัง่ ทีเ่ กีย่ วข้องมีมากมาย เช่น พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ฯลฯ ที่ประกาศ
ออกมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และอยู่ในสังคม
ที่ปลอดภัย เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตราที่ ๕ ที่ว่า “บุคคล
มีสทิ ธิในการด�ำรงชีวติ ในสิง่ แวดล้อมและสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพ บุคคลมีหน้าทีร่ ว่ มกับหน่วยงานของรัฐ
ในการด�ำเนินการให้เกิดสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง” และตรงกับปรัชญาและแนวคิดหลัก
ระบบสุขภาพที่ได้กล่าวไว้ในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ระบุว่า
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(๑) สุขภาพเป็นสิทธิ ขั้นพื้นฐานของคน ทั้งในระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และ
ในสังคมวงกว้าง โดยครอบคลุมทัง้ การเข้าถึงบริการสาธารณสุข ทีเ่ กีย่ วกับการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค
การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนปัจจัยต่างๆ ที่สร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนได้รับ การสนับสนุนให้มีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี
(๒) บุ ค คลมี ค วามตระหนั ก รู ้ แ ละมี บ ทบาทในการดู แ ลสุ ข ภาพของตนเอง ครอบครั ว บุ ค คล
ในความดูแล และชุมชน มิให้เกิดความเสียหายทางสุขภาพ หรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม
โดยรัฐมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครอง
(๓) รั ฐ และทุ ก ภาคส่ ว นต้ อ งให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ หลั ก การทํ า งานแบบเครื อ ข่ า ยและสนั บ สนุ น
การมี ส ่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในทุ ก ระดั บ เพื่ อ การอภิ บ าลระบบสุ ข ภาพ ทั้ ง นี้ ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อ
กับทุกภาคส่วน และการทํางานเชิงรุกของทุกภาคส่วน ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ดังนั้น การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้มิติทางสุขภาพเป็นแนวทางหลัก ร่วมกับการใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน จะช่วยท�ำให้การแก้ไขปัญหาเกิดประสิทธิภาพ
๔. บทบาทขององค์กร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
	๑) กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทในการป้องกัน บ�ำบัดรักษาผู้ป่วย รวมถึงการติดตามดูแลช่วยเหลือ
ผู้ผ่านการบ�ำบัด ควบคุม ก�ำกับมาตรฐาน โดยมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ เช่น
(๑) การมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบ
อาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องมากว่า ๓๐ ปี
(๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอเน้นการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของสุขภาวะในพื้นที่ โดยภาคี
เครื อข่ ายต่า ง ๆ ที่เกี่ยวข้อ งทั้ง จากภาครั ฐ และชุ ม ชน ตั้ งแต่ ป ี ๒๕๕๙ และในปี ๒๕๖๐ ได้ มีก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดั บ อ� ำ เภอ โดยมี น ายอ� ำ เภอ เป็ น ประธาน และสาธารณสุ ข อ� ำ เภอ
เป็นเลขานุการมีบทบาทในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอ�ำเภอซึ่งเอื้อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่สามารถร่วมกัน
ท�ำการค้นหา เข้าถึง ชักจูงผู้เสพยาเสพติดให้เข้ารับการคัดกรองดูแลและฟื้นฟูฯ จนสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติ
ในชุมชนของตน รวมถึงการจัดสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้เอื้อต่อการร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน
(๓) แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) สาขายาเสพติด ทีใ่ ช้เป็นแนวทางในการป้องกัน
แก้ไขและลดอันตรายจากปัญหายาเสพติดในพื้นที่
	๒) กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ค้นหา บ�ำบัดรักษา ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
คณะกรรมการหมูบ่ า้ น/ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคประชาชน เข้ามาร่วมบูรณาการด�ำเนินการ
ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติด
โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่งคง ปลอดภัยยาเสพติด และ
โครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระท�ำความผิดในชุมชน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์
ให้สงั คม และหมูบ่ า้ น/ชุมชนนัน้ ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ซึง่ จะส่งให้ประชาชนมีสขุ ภาพทีด่ ี มีความปลอดภัย
มั่นคง
70
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๓) กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุม่ เด็กและเยาวชน
ทั้งในสถานศึกษา เด็กออกกลางคัน และเด็กเยาวชนนอกสถานศึกษาด้วยระบบการศึกษานอกโรงเรียน
และศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ผ่ า นหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนวิ ช าสุ ข ศึ ก ษา พลศึ ก ษา และบู ร ณาการเนื้ อ หา
ด้านสร้างภูมคิ มุ้ กันยาเสพติดในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ เพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กันยาเสพติด รวมทัง้ หลักสูตรเสริม
และกิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตร เช่น ลูกเสือต้านยาเสพติด ค่ายทักษะชีวิต กิจกรรมชมรม / ชุมนุมต่างๆ
เพื่อป้องกันและสร้างกิจกรรมทางเลือก โดยเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจะมีการจัดค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาทักษะชีวิต ส่วนเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
มีการจัดจิตสังคมบ�ำบัดในโรงเรียนเพื่อให้สามารถเรียนหนังสือได้อย่างต่อเนื่อง
๔) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีบทบาทในการพัฒนาความมั่นคง
ของมนุษย์ในทุกมิติ โดยในมิติยาเสพติด มุ่งการป้องกันยาเสพติดโดยสถาบันครอบครัว ด้วยการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เพื่อเป็นกลไกสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว ในระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน และมุ่งเน้นพัฒนาระบบคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในทุกมิติ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนโดยกลไกสภาเด็กและเยาวชนที่ครอบคลุมทุกจังหวัด
๕) กระทรวงแรงงาน มีบทบาทในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในประชากร
วัยแรงงานในสถานประกอบการ โดยมุ่งส่งเสริมให้สถานประกอบการมีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดภายในสถานประกอบการเอง เช่น การส่งเสริมตามเกณฑ์โรงงานสีขาว และมาตรฐานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) ส่วนประชากรวัยแรงงานที่อยู่ในกิจการย่อยต่าง ๆ
มีการให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดโดยผ่านอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ที่มีครอบคลุมอยู่ทุกพื้นที่
ต�ำบล
๖) ส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ ได้ ด� ำ เนิ น งานด้ า นการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด
ในสถานศึกษา เช่น โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (Drug Abuse Resistance
Education: D.A.R.E. ประเทศไทย) ในระดั บ ประถมศึ กษา โครงการต� ำ รวจประสานโรงเรี ย น (๑ ต� ำ รวจ
๑ โรงเรียน) ในระดับมัธยม โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (Campus Safety Zone) ในระดับ
อุดมศึกษา
๗) กระทรวงยุ ติ ธ รรม มี บ ทบาทในการปราบปรามและด� ำ เนิ น การต่ อ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด กฎหมาย
ตามกระบวนการยุติธรรม โดยต้นทุนในพื้นที่ที่ได้พัฒนาไว้ คือ งานยุติธรรมชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงกฎหมายการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ที่ท�ำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม
มีสว่ นราชการทีอ่ ยูใ่ นบังคับบัญชาขึน้ ตรงต่อรัฐมนตรี คือ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ซึง่ มีบทบาทส�ำคัญในการเฝ้าระวัง
สถานการณ์ ก�ำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ และยังมีกลไก
บูรณาการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน คือ ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.)
ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) และ ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ�ำเภอ/เขต (ศป.ปส.อ./เขต)
นอกจากนี้ ได้มีความพยายามของหน่วยงานเอกชนในการสนับสนุนการด�ำเนินงานการเฝ้าระวัง
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การเข้าไปให้ความรู้ในชุมชนและแนะน�ำกิจกรรมการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดให้แก่ชุมชน สถานศึกษาในพื้นที่
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๕. ตัวอย่างการด�ำเนินการในประเทศไทย๑๓ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น
	๑) พืน้ ที่ ต�ำบลแม่เปา อ�ำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย: การมีสว่ นร่วมสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันยาเสพติด
ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ต�ำบลแม่เปา ประสบปัญหาตกเกณฑ์การประเมิน
ทุกแห่ง ท�ำให้เกิดการรวมตัวของผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งจากโรงพยาบาลพญาเม็งราย อบต. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
โรงเรียน เป็นคณะท�ำงาน ร่วมกันส�ำรวจสภาพปัญหาและด�ำเนินการแก้ไขร่วมกัน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเด็กแรกคลอดจนถึงปฐมวัย ก่อให้เกิดฐานท�ำงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ขึ้น กลไก
ดังกล่าวได้รวมตัวกันอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันประกอบด้วยผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ครู โรงพยาบาลสร้างเสริม
สุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) สภาสตรี สภาเด็กและเยาวชน พระสงฆ์ กลุม่ เด็กเสีย่ ง กลุม่ เสพ กลุม่ ผูพ้ น้ โทษ ด้วยการ
สนับสนุนจากโรงพยาบาลเม็งราย สสอ. นายอ�ำเภอ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ
และคณะท�ำงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับอ�ำเภอเป็นหน่วยงานพีเ่ ลีย้ ง เน้นการด�ำเนินงาน ๔ ด้าน
ได้แก่
ด้านการป้องกัน คือ ออกแบบ สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการใช้เวลาของเด็ก/วัยรุน่ อย่างสร้างสรรค์
ทั้งดนตรี กีฬา ส�ำนึกรักบ้านเกิด ค่ายทักษะชีวิต และให้ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดี
ในพื้นที่

ด้านการเฝ้าระวัง คือ ตั้งชุดเฉพาะกิจ สุ่มส�ำรวจในโรงเรียน งานวัด งานรื่นเริง สอดส่องวัยรุ่น

ด้านการบ�ำบัดดูแล คือ ร่วมกับครอบครัวติดตามดูแลหลังการบ�ำบัดแบบผู้ป่วยนอก ลดการตีตรา
และกระตุ้นชุมชนให้โอกาสผู้มีปัญหายาเสพติดที่ผ่านการบ�ำบัดแล้ว
ด้านการฟื้นฟูสงเคราะห์ต่อเนื่อง คือ อบรมและส่งเสริมอาชีพ กระตุ้นชุมชนให้โอกาส และเพิ่ม
ผู้ประกอบการในชุมชน จ้างงานผู้มีปัญหายาเสพติดที่ผ่านการบ�ำบัดแล้ว
	๒) พืน้ ที่ ต�ำบลเขือ่ นผาก อ�ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่: การมีสว่ นร่วมดูแลผูม้ ปี ญ
ั หายาเสพติดในชุมชน
อ�ำเภอพร้าว มีอาณาเขตติดต่อกับอ�ำเภอตามแนวชายแดนที่เป็นเส้นทางล�ำเลียงยาเสพติด
จึงมีปญ
ั หายาเสพติดแพร่ระบาดมาก โดยเป็นทางผ่านและพืน้ ทีพ่ กั ยา ต�ำบลเขือ่ นผาก มี ๑๐ หมูบ่ า้ น รวมก�ำลังกัน
รับมือกับปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเริ่มจากผู้น�ำและชาวบ้านจิตอาสาในชุมชนและ
ได้รับความร่วมมือจากทั้งฝ่ายท้องที่ คือ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต�ำรวจ และฝ่ายท้องถิ่น คือ
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล โดยมีโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) เป็นพี่เลี้ยง
กระบวนการท�ำงาน คือ ฝ่ายท้องที่ และรพ.สต.เป็นผู้เข้าถึงและช่วยเหลือดูแลผู้มีปัญหา ขณะที่
ฝ่ า ยท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู ้ ส นั บ สนุ น เงิ น และทรั พ ยากร ขณะเดี ย วกั น ก็ ก ระตุ ้ น ชุ ม ชนทั้ ง ที่ ร วมกั น เป็ น กลุ ่ ม ชมรม
อาสาสมัคร รายบุคคล และครอบครัวของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกัน
เริ่มด�ำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะในเยาวชน ภายใต้เงื่อนไขว่า หากตรวจพบสารเสพติดก็ต้องสมัครใจเข้าสู่
การบ�ำบัดโดยชุมชน แต่หากไม่มาตรวจหรือตรวจพบแต่ไม่รับการบ�ำบัด ชุมชนจะไม่ดูแลช่วยเหลือและ
จะส่งตัวไปให้ต�ำรวจด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
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การบ� ำ บั ด โดยชุ ม ชนพั ฒ นาขึ้ น เองโดยปรั บ จากรู ป แบบค่ า ยของอ� ำ เภอ แต่ ล ดความรุ น แรงและ
การบังคับลง จัดเป็นค่ายชุมชนกิน-นอนร่วมกัน ๓ วัน ๒ คืน ในบรรยากาศเอื้ออาทรแบบพี่น้อง เปิดใจพูดคุย
ปัญหา ท�ำสัญญาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หลังผ่านค่ายชุมชนบ�ำบัดจะมีการเยี่ยมบ้านติดตามดูแลทุกเรื่อง
อย่างต่อเนื่อง ต่อมาเมื่อชุมชนเห็นผลการด�ำเนินการจะมีผู้เสพหรือครอบครัวที่สมัครใจพาลูกที่เสพยาเสพติด
มาขอรับการดูแลมากขึ้น ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ มีการดูแลผู้เสพทั้งสิ้น ๑๒๔ คน สามารถหยุดเสพได้ส�ำเร็จ
๙๙ คน อีก ๒๕ คนยังมีการเสพซ�้ำและอยู่ในระหว่างการดูแลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีการจัดเวทีคืนข้อมูล
ผลการดูแลและติดตามให้กับสมาชิกชุมชนได้รับรู้อย่างสม�่ำเสมอพร้อมร่วมพูดคุยถึงมาตรการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน
ปัจจุบัน ต�ำบลเขื่อนผากยังคงเฝ้าระวังและค้นหา/คัดกรองผู้มีปัญหายาเสพติดอยู่ตลอด โดยท�ำงาน
อย่างใกล้ชิดกับฝ่ายปกครองของอ�ำเภอพร้าวเพื่อให้รู้เท่าทันสถานการณ์และลดจ�ำนวนผู้ค้า/ผู้เกี่ยวข้องและ
ผู้ใช้ยาเสพติด
๓) พืน้ ที่ ต�ำบลท่าฉนวน อ�ำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย: การมีสว่ นร่วมดูแลผูม้ ปี ญ
ั หายาเสพติดในชุมชน
พื้ น ที่ ต� ำ บลท่ า ฉนวนเป็ น พื้ น ที่ มี ก ารแพร่ ร ะบาดยาเสพติ ด มาก การแก้ ป ั ญ หาเริ่ ม ด้ ว ยแนวร่ ว ม
ซึ่ งประกอบด้วย สารวัตรใหญ่จ ากสถานี ต�ำ รวจภู ธร ก� ำ นั น รพ.สต. และ อสม. ทั้ งนี้ อสม.ที่ ดู แล ๑ คน
ต่อ ๒๐ บ้าน มีข้อมูลของคนในหมู่บ้านและสามารถค้นหาผู้มีปัญหายาเสพติดได้ จึงเริ่มจากการท�ำความเข้าใจ
กับชุมชน โดยนัดหมายพูดคุยกับชุมชน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการท�ำงานร่วมกัน
พร้อมกับปรับทัศนคติของชุมชนต่อผู้มีปัญหายาเสพติด ครั้งที่ ๒ เพื่อร่วมกันจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำ
ต�ำบล และครั้งที่ ๓ เพื่อเปิดให้ชุมชนแจ้งข้อมูลโดยไม่เปิดเผยตัว จากนั้นน�ำข้อมูลมาคัดแยก ข้อมูลผู้ค้าส่งให้
แก่เจ้าหน้าทีร่ ฐั ฝ่ายปราบปราม ข้อมูลผูเ้ สพคัดกรองซ�ำ้ อีกครัง้ ก่อนจูงใจเข้าสูก่ ารบ�ำบัด โดยการจูงใจให้เข้าบ�ำบัด
เป็นการลงพื้นที่เชิงรุกแบบเคาะประตูบ้านพร้อมกับการสร้างมุมมองที่ดีต่อค่ายบ�ำบัดให้กับทั้งผู้มีปัญหา
ยาเสพติดและสมาชิกในครอบครัว ควบคูไ่ ปกับการดูแลทางสุขภาพ เช่น ไข้เลือดออก เยีย่ มบ้านผูป้ ว่ ย ผูส้ งู อายุ
ติดบ้าน/ติดเตียง ฟื้นฟูสภาพผู้พิการ และด�ำเนินกระบวนการบ�ำบัดโดยชุมชน
ภายหลั ง การบ� ำ บั ด โดยชุ ม ชน ยั ง มี ก ารติ ด ตามเยี่ ย มบ้ า น โดยบู ร ณาการเข้ า กั บ งานเยี่ ย มบ้ า น
เพื่ อดู แลสุขภาพอื่นๆ การช่วยสนับสนุ น ด้ านการอาชี พ จนสามารถช่ ว ยให้ สามารถฟื ้ น ฟู เข้ า สู ่ สั ง คมได้
โดยไม่กลับไปเสพซ�้ำอีก
นอกจากนัน้ ยังมีการให้ความรูก้ บั กลุม่ เสีย่ ง ได้แก่ เด็กนักเรียนในสถานศึกษาและเด็กนอกสถานศึกษา
และการขอความร่วมมือจากร้านค้าในชุมชนงดขายเหล้าและบุหรีใ่ ห้กบั เด็กและเยาวชน รวมถึงอบรมอาสาสมัคร
ต�ำรวจบ้านเพื่อเฝ้าระวังในชุมชนด้วยการตั้งด่านชุมชน โดยชุมชนและต�ำรวจบ้าน มีการใช้พื้นที่ของวัด
เพื่อจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับครอบครัวและชุมชน
๔) พื้นที่ อ�ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์๑๔
การด�ำเนินงานของศูนย์เพือ่ การคัดกรองยาเสพติด โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ทีผ่ า่ นมา พบว่าการบ�ำบัดรักษา
ยาเสพติดเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายทาง จึงได้เชื่อมโยงคนท�ำงานจาก ๘ หน่วยงานในพื้นที่ให้มาท�ำงาน
ร่วมกัน ได้แก่ ทีมสุขภาพ ครูฝ่ายปกครอง ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ต�ำรวจ/ทหาร ฝ่ายปกครองท้องที่
และฝ่ายยุติธรรม ซึ่งทุกฝ่ายได้เปลี่ยนทัศนคติหรือแนวคิดการท�ำงานไปจากเดิม โดยมองว่าการแก้ปัญหา
การใช้ยาเสพติดในวัยรุ่นต้องอยู่บนหลักการ ๔ ข้อ คือ ๑) ความรัก ๒) การให้อภัย ๓) การค้นหาศักยภาพ และ
๔) การสร้างคุณค่าให้ชีวิต
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แนวทางการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดได้พฒ
ั นาใหม่เป็น ๒ ทาง คือ ๑) การพัฒนากระบวนการบ�ำบัด
โดยให้ภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วม และ ๒) การย้อนรอยวิเคราะห์ประวัติชีวิตวัยรุ่นที่ใช้ยาเสพติด เพื่อเรียนรู้ว่า
ปัจจัยใดบ้างที่มีผลชักน�ำให้เยาวชนเข้าไปสู่การใช้สารเสพติด ทั้งนี้ การท�ำงานใน ๒ รูปแบบดังกล่าว เป็นที่มา
ของการสร้างโปรแกรมบ�ำบัด โปรแกรมติดตาม และโปรแกรมการเฝ้าระวัง ค้นหากลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น
เด็กติดเกม ขาดเรียน มีผลการเรียนต�่ำ กลุ่มที่มีการมั่วสุม เป็นต้น เพื่อเข้าสู่การบ�ำบัดติดตามที่เหมาะสม
ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ใช้โรงเรียนเป็นฐานบ�ำบัดดูแล (School-Base Integrated Care)
จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมา สามารถลดการกลับมาเสพซ�้ำลงจาก ร้อยละ ๒๐ เหลือร้อยละ ๕.๗๑
โดยร้อยละ ๘๐ ของเด็กและเยาวชน ๙๗๒ ราย ที่เข้าสู่กระบวนการดูแลของโรงพยาบาลนั้นปลอดภัย
สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติกับครอบครัวและสร้างคุณค่าให้สังคมได้ต่อไป
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต้องเป็นการจัดการตนเองของชุมชน
โดยฝ่ายท้องที่กับฝ่ายท้องถิ่นจับมือกันและปรับสมดุลโครงสร้างอ�ำนาจในการจัดการตนเองเพื่อเคลื่อนงาน
ไปด้วยกัน โดยภาครัฐและภาควิชาการท�ำหน้าทีเ่ พียงสนับสนุนทรัพยากรและองค์ความรู/้ ทักษะทีช่ มุ ชนขาดแคลน
และต้องการเพื่อเสริมพลังชุมชนให้มีศักยภาพพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาของตนเอง ด้วยตนเองต่อไปได้
๖. ข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินงานและการแก้ไขปัญหา
	๑) ทัศนคติของสังคม ประชาชนทั่วไปยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด มีการตีตราว่า
เป็นอาชญากร เป็นคนขาดศีลธรรม เป็นผลให้ผปู้ ว่ ยยาเสพติดบางส่วนปกปิดพฤติกรรมของตน และขาดโอกาส
ในการเข้าถึงบริการสุขภาพ และสวัสดิการ/โครงการทางสังคม ประชาชนคิดว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป็นบทบาทหน้าทีข่ องภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว มิได้เห็นว่าเป็นปัญหาของตนทีต่ อ้ งลุกขึน้ เป็นหลักในการแก้ปญ
ั หา
อีกทั้งปัญหายาเสพติดมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล ท�ำให้ประชาชนหวาดกลัวที่จะเข้ามามีบทบาทในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	๒) ทัศนคติของผู้เสพยาเสพติดและครอบครัว ผู้ติดยาเสพติดยังไม่ตระหนักว่า การติดยาเสพติดนั้น
เป็นโรคที่ต้องได้รับการดูแลรักษา ประกอบกับการเสพยาเสพติดนั้นเป็นเรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย เป็นเรื่องที่
สั ง คมไม่ ย อมรั บ ท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยกลุ ่ ม นี้ แ ละครอบครั ว ไม่ ก ล้ า แสดงตั ว เข้ า มารั บ การบ� ำ บั ด รั ก ษายาเสพติ ด
อย่างจริงจัง
๓) ระบบบ�ำบัดฟื้นฟูของภาครัฐ ขาดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ และชุมชนยังไม่ได้เข้ามา
มีบทบาทเป็นศูนย์กลางจัดการปัญหาอย่างเต็มที่
๔) ระบบสุขภาพอ�ำเภอ ยังเป็นเรื่องใหม่ที่ฝ่ายที่รับผิดชอบ ยังไม่เข้าใจรูปแบบและวิธีการในการ
ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างดังกล่าวในการขับเคลื่อนโดยส่งเสริมให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการจัดการปัญหา
๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่สามารถสนับสนุนการด�ำเนินงานของชุมชนได้อย่างเต็มที่
เนื่องด้วยข้อจ�ำกัดทางกฎหมาย และระเบียบบางประการที่ยังต้องการการตีความจากส�ำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.)
๗. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ขอให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติพิจารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๐ / ร่างมติ ๒ ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐                                                   สมัชชาสุขภาพ ๑๐. มติ ๔
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่สิบ
ได้พิจารณารายงาน เรี่อง การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน๑
รับทราบ ว่า ขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นปัญหาต่อสุขภาวะของประชาชน และคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เป็นที่แพร่ระบาดของเชื้อโรคและก่อให้เกิดมลพิษต่าง ๆ ส่งผลกระทบในวงกว้าง ใช้งบประมาณ
ในการบริหารจัดการปีละหลายพันล้านบาทแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม
ตระหนัก ว่า ขยะมูลฝอยสามารถควบคุม และบริหารจัดการได้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกคน
และชุมชน โดยมีหน่วยงานของรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุน และบริหารจัดการ
ในปัจจุบันมีหน่วยงาน องค์กรที่มีศักยภาพเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เกิดขึ้นแล้วในหลาย
พื้นที่ แต่ยังขาดการสนับสนุน ส่งเสริม การประชาสัมพันธ์ให้เกิดการตื่นตัว รวมทั้งต้องบูรณาการกับองค์กร
ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อดําเนินการในระดับชุมชน ครัวเรือน และพื้นที่ให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
กังวล ว่า แม้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจากหน่วยงานของรัฐ
จะมีผลบังคับใช้แล้วก็ตาม แต่ยงั ขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ขาดการบูรณาการในการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ และไม่ครอบคลุมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เข้ามาร่วมบริหารจัดการได้โดยตรง
กังวล ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ยังขาดความรูค้ วามเข้าใจ ขาดวินยั และจิตสาํ นึก ในการจัดการขยะมูลฝอย
ตลอดจนขาดการมีสว่ นร่วมในการแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนือ่ ง ไม่สามารถนําไปส่กู ารจัดการปัญหา
ขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
กังวล ว่า กฎหมายที่ออกใหม่ เช่น พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ และนโยบายของรัฐที่เสนอให้มีการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม อาจส่งผลกระทบต่อกรอบแนวคิด มาตรการการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ในชุมชน แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน และอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
เห็นว่า ปัจจุบันมีชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นต้นแบบ
ในการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย จะช่วยลดปัญหาขยะมูลฝอยได้
อย่างเป็นรูปธรรม
														
														
														
๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๐ / หลัก ๔
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ที่ชัดเจน และให้นําประเด็นเรี่องการจัดการขยะมูลฝอยผนวกไว้ใน ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่
๑.๒ รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน
รวมถึงพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนี่อง โดยการจัดการขยะมูลฝอย ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องปฏิบัติ
๑.๓ สร้างมาตรการ กิจกรรม หรือกติกาที่จะนําไปสู่การปฏิบัติโดยเน้นการมีส่วนร่วมจัดทํา
โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมของชุมชน เพี่อลดการก่อให้เกิดขยะ คัดแยก ใช้ซ�้ำ และนําขยะมูลฝอยไปใช้
ประโยชน์ เช่น จัดตั้งกองทุนการจัดการขยะ การแปรรูปขยะ ศูนย์รับซื้อขยะ และธนาคารขยะในชุมชน เป็นต้น
๑.๔ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างวินัยและจิตสํานึก เกี่ยวกับ
ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต และระบบนิ เวศในระดั บ บุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน สถานศึ ก ษา
สถานประกอบการ ศาสนสถาน หน่ ว ยงานภาครั ฐและเอกชน ให้ เ ห็ น ความสํ าคั ญ ในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
การจัดการขยะมูลฝอยของตนเอง และในพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นลักษณะนิสัยพื้นฐาน
ในชีวิตประจําวัน
๑.๕ ให้มีมาตรการจูงใจ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการ/ห้างร้าน/หน่วยงาน/องค์กร ที่เป็น
ต้นทาง/แหล่งกําเนิดของวัสดุ สิ่งของเหลือใช้ที่กลายเป็นขยะมูลฝอย ร่วมรับผิดชอบในการใช้บรรจุภัณฑ์
ที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ การรับคืนผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน จัดให้มีจุดรวบรวมขยะอันตราย
และขยะติดเชื้อ การส่งเสริมค่านิยมองค์กรต่อการใช้สิ่งของอุปโภคบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการ
ลดปริมาณขยะมูลฝอย เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติก เลิกใช้โฟม และอื่น ๆ
	๒. ขอให้ราชการส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ว่าด้วยเรื่อง
การจัดการขยะมูลฝอยทุกประเภทในชุมชน แบบมีสว่ นร่วมอย่างยัง่ ยืน มีมาตรการการควบคุมกํากับ การบังคับ
ใช้กฎหมาย รวมทั้งมาตรการทางภาษี และรายงานผลต่อชุมชนอย่างจริงจัง
๓. ขอให้มีคณะกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแห่งชาติ และให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับทุกกระทรวง สํานักนายกรัฐมนตรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมดําเนินการดังต่อไปนี้
๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจ ในการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนของชุมชน รวมทั้งยกย่อง
เชิดชูเกียรติ เช่น ให้รางวัลบุคคลตัวอย่าง ชุมชนต้นแบบ และหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการจัดการขยะมูลฝอย
ที่ดี
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๓.๒ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต ร/หลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น หรื อ บู ร ณาการการเรี ย นการสอน
การฝึกอบรม ทั้งแกนนําชุมชนและประชาชนทั่วไป วิจัยและพัฒนา (นวัตกรรม) ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะใน
ชุมชน สถานประกอบการ ห้างร้าน หน่วยงาน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา และศาสนสถาน
โดยเน้นการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน จัดทําคู่มือการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ
๓.๓ ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย มาตรการทาง
กฎหมาย การรณรงค์ เผยแพร่ ค วามรู ้ และกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การจั ด การขยะมู ล ฝอย ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศให้แก่ชุมชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยใช้สื่อทุกรูปแบบ
๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่ เกี่ยวกับการดําเนินงาน
การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง รวมทั้งมีกระบวนการปรับปรุงข้อบังคับ และ
กฎหมายให้สอดคล้อง
๓.๕ ในการบริหารจัดการและกรณีที่มีการจัดทําระบบกําจัดขยะมูลฝอยในลักษณะรวมศูนย์
ในชุมชน ให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วม ในการศึกษาผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ ก่อนและระหว่างการดําเนินการ พร้อมทัง้
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนด้วย
๔. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๒
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เอกสารหลักประกอบการพิจารณา
มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐                              
     สมัชชาสุขภาพ ๑๐ / หลัก ๔
ระเบียบวาระที่ ๒.๔                                                                              ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
			

													
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
๑. นิยามและค�ำจ�ำกัดความ
ขยะมูลฝอย หมายถึง วัสดุสิ่งของเหลือใช้ที่เกิดจากการอุปโภค บริโภค และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิด
ในชุมชน ที่เป็นแหล่งก�ำเนิดขยะมูลฝอย เริ่มตั้งแต่ครัวเรือน ที่พักอาศัย สถานประกอบการ โรงงาน ร้านค้า
แหล่งธุรกิจ สถานบริการ ตลาดสด สถาบัน องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ โดยแยกเป็น ๑) ขยะอินทรีย์ เช่น
เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ เศษใบไม้ เศษหญ้า ๒) ขยะน�ำกลับมาใช้ใหม่ เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก
อลูมิเนียม ยาง ๓) ขยะทั่วไป เช่น เศษผ้า ฝุ่นผง หยากไย่ เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ เศษวัตถุ ภาชนะใส่อาหาร
และ ๔) ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ยาเหลือใช้ ยาหมดอายุ ภาชนะบรรจุสารเคมี
การจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการขยะมูลฝอย
ได้แก่ การลดปริมาณ การคัดแยก การน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ การเก็บรวบรวม การขนย้าย และการก�ำจัด
ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
กระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มอย่ า งยั่ ง ยื น หมายถึ ง การที่ ส มาชิ ก ในชุ ม ชนเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการจั ด การ
ขยะมูลฝอย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และสร้างจิตส�ำนึกร่วมกันในการลดปริมาณขยะ
ที่แหล่งก�ำเนิด สามารถลดปริมาณสารพิษ หรือของเสียอันตรายที่ปนเปื้อนมากับขยะมูลฝอย ช่วยประหยัด
ทรัพยากร ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิธีการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย (Reduce) การน�ำวัสดุสิ่งของกลับมาใช้ซ�้ำ (Reuse) และการน�ำไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
ชุมชน หมายถึง พื้นที่ที่มีกลุ่มคนพักอาศัย และการด�ำเนินชีวิตอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์ทางกายภาพ
ชีวภาพ มีการแบ่งขอบเขตอาณาบริเวณ และการบริหารจัดการเป็นชุมชนที่ชัดเจน ทั้งในพื้นที่ชุมชนชนบท
และชุมชนเมือง ในแต่ละชุมชนมีกิจกรรมและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน ภายใต้กฎระเบียบแบบแผน
เดียวกัน
๒. สถานการณ์ขยะมูลฝอย
ขยะมู ล ฝอย เป็ น ปั ญ หาที่ ส� ำ คั ญ ของประเทศ เนื่ อ งจากปริ ม าณขยะมู ล ฝอยมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนประชากร การพัฒนาเทคโนโลยี เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
และการบริโภค โดยในภาพรวมของประเทศ ในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ
๒๗.๔ ล้านตัน ต่อปี หรือประมาณ ๗๔,๐๗๓ ตัน ต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ ประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ ตัน
โดยเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๔.๒ ล้านตัน ต่อปี และเป็นขยะรวมในทุกจังหวัด
อี ก ประมาณ ๒๒.๘๔ ล้า นตัน ปัจ จุบัน มี การก� ำ จั ด ขยะมู ลฝอยได้ ป ระมาณ ๒๐.๓๖ ล้ านตั น เหลื อ เป็ น
ขยะตกค้างที่รอการก�ำจัดอีกประมาณ ๑๐.๑๓ ล้านตัน โดยขยะมูลฝอยตกค้างในระดับจังหวัดที่มีมากกว่า
๑ ล้านตัน ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนจังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิน
88
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๕๐๐,๐๐๐ ตัน ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ชลบุรี ระยอง สุราษฎร์ธานี สงขลา เพชรบุรี พังงา กระบี่ สตูล
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด และสระแก้ว
นอกจากนี้ยังมีของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากแหล่งก�ำเนิดทั่วประเทศอีกประมาณปีละ ๓.๕ ล้านตัน
จ�ำแนกได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) ของเสียอันตรายจากชุมชน กากอุตสาหกรรม และขยะมูลฝอยติดเชื้อ
โดยเฉพาะของเสียประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ ๓๙๓,๐๗๐ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๖๕
และที่เกิดขึ้นในครัวเรือน ประมาณ ๒๑๓,๒๔๙ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจ�ำพวก แบตเตอรี่
กระป๋องสเปรย์ และถ่านไฟฉาย ๒) กากอุตสาหกรรมอันตรายมีประมาณปีละ ๒.๘ ล้านตัน โดยร้อยละ ๖๕
ได้ รั บการจัดการอย่า งไม่ถูก ต้อ ง ๓) มู ลฝอยติ ด เชื้ อมี ป ริ ม าณ ปี ละ ๕๕,๗๕๐ ตั น ซึ่ งมี แ หล่ ง ก� ำ เนิ ด จาก
โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน คลินิ ก สถานพยาบาล สถานพยาบาลสั ตว์ ห้ องปฏิ บั ติการเชื้ อ อั น ตราย
ซึ่งได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ ๗๕ โดยการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
๒.๑ การจัดการขยะมูลฝอย
การจั ด การขยะมู ล ฝอยในชุ ม ชน ปั จ จุ บั น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น หน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
โดยขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น มีแหล่งก�ำเนิดมาจากการผลิตสินค้าและงานบริการในโรงงาน สถานประกอบการ
และการอุปโภค บริโภคในชุมชน และถูกจัดเก็บในถังขยะหรือที่รองรับที่เหมาะสมกับลักษณะที่เกิดการคัดแยก
ขยะมูลฝอย จะด�ำเนินการโดยการเตรียมถังขยะตามประเภท เช่น ขยะทัว่ ไป ขยะน�ำกลับมาใช้ใหม่ ขยะติดเชือ้
และขยะอันตราย จากนั้นจะถูกเก็บรวบรวมโดยรถเก็บขนขยะ เพื่อน�ำไปคัดแยกอีกครั้ง ตามวิธีการของ
หน่วยงานท้องถิ่นนั้น ๆ และขยะส่วนที่เหลือจะถูกส่งไปก�ำจัด
ปัจจุบันพบว่า กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย ยังประสบปัญหาการจัดการที่ต้นทาง
หรือแหล่งก�ำเนิด การลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยก การน�ำกลับไปใช้ประโยชน์ การก�ำจัดด้วยวิธีการ
ทีไ่ ม่เหมาะสม และการขาดการมีสว่ นร่วมของประชาชน ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปัญหาการจัดการ บุคลากร งบประมาณ และข้อจ�ำกัดด้านกฎหมาย
๒.๒ ผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากขยะมูลฝอย
การจัดการขยะมูลฝอยทีข่ าดระบบการบริหารจัดการทีด่ ี ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
ท�ำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น จนเกิดการสะสมตกค้างในชุมชน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลง
พาหะน�ำโรค โดยเฉพาะน�้ำเน่าเสียที่เกิดจากขยะมูลฝอยจะมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์
โลหะหนัก เชือ้ โรค และสารพิษอืน่ ๆ ซึง่ สามารถปนเปือ้ นลงสูแ่ หล่งน�ำ้ ผิวดิน และแหล่งน�ำ้ ใต้ดนิ ได้ ส่งผลกระทบ
ต่อการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะมูลฝอย เช่น ฝุ่นละออง ซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนนอกไซด์ ไดออกซิน ฯลฯ ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งการสัมผัสทางผิวหนัง
การหายใจ และการรับประทานอาหาร น�ำไปสู่การเจ็บป่วยและเกิดโรคต่าง ๆ ได้แก่ อาการคลื่นไส้อาเจียน
ปวดศีรษะ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคภูมิแพ้ โรคมะเร็ง เป็นต้น
๓. หน่วยงาน องค์กร และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย
รั ฐ บาลและคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบในแผนแม่ บ ทการบริ ห ารจั ด การ
ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๔) ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด�ำเนินการจัดท�ำกรอบนโยบายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายในภาพรวม
ระดับประเทศ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อม จัดท�ำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ ระยะเวลา ๑ ปี โดยใช้หลักการ
๓ Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ�้ำ และน�ำกลับมาใช้ใหม่ มีเป้าหมายในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในภาพรวม
ของประเทศให้ได้ร้อยละ ๕ ปัจจุบันหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบ และเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย
ทีร่ ว่ มขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๔)
ประกอบด้วย
๓.๑ หน่วยงานหลัก ๔ กระทรวง ได้แก่
๓.๑.๑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เสนอนโยบายแผนงาน มาตรการ มาตรฐาน
หลักวิชาการในการจัดการสิ่งแวดล้อมจากปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
๓.๑.๒ กระทรวงมหาดไทย ด�ำเนินการจัดการขยะมูลฝอยในพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ โดยมีพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบหมายให้ทุกจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท�ำแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย และด�ำเนินการเร่งด่วนในระยะเวลา ๑ ปี
๓.๑.๓ กระทรวงสาธารณสุข ก�ำหนดกฎระเบียบการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปตั้งแต่ต้นทาง
กลางทาง และปลายทางตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น�ำไปบังคับใช้และออกข้อบัญญัติท้องถิ่น รวมทั้งด�ำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
อุตสาหกรรม

๓.๑.๔ กระทรวงอุตสาหกรรม ด�ำเนินการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายจากโรงงาน

๓.๒ หน่วยงานสนับสนุน ๘ หน่วยงาน ได้แก่
๓.๒.๑ กระทรวงศึกษาธิการ
๓.๒.๒ กระทรวงการคลัง
๓.๒.๓ กระทรวงพลังงาน
๓.๒.๔ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓.๒.๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓.๒.๖ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี โดยกรมประชาสัมพันธ์
๓.๒.๗ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๓.๒.๘ กระทรวงกลาโหม
๓.๓ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการก�ำกับ และขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ ก�ำหนดแนวทางขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ รวมทั้งอ�ำนวยการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน และปรับปรุงแผนแม่บท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนโยบายของรัฐบาล
รายงานผลการด�ำเนินงานปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด�ำเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
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เป้าหมายของแผนฯ ต่อคณะรัฐมนตรี มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ
กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม และส� ำ นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บท
๓.๔ คณะอนุกรรมการก�ำกับ และขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ก�ำหนดแนวทาง
ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานในระดับจังหวัด จัดท�ำแผนปฏิบัติการรายปี เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ รวมทั้งอ�ำนวยการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานของจังหวัด
และรายงานผลการด�ำเนินการต่อคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการก�ำกับ และขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
๓.๕ ศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ เป็นหน่วยงานที่ด�ำเนินงานภายใต้คณะกรรมการก�ำกับและ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๔) เป็นหน่วยงานที่เกิดจากการบูรณาการการท�ำงานของส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะ โดยการบูรณาการ ๖ หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวง
ศึกษาธิการ และส�ำนักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล และผลการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งท�ำหน้าที่ในการประสานงานติดตาม และเร่งรัดการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งในระดับจังหวัด และภาพรวมระดับประเทศ
๔. นโยบายและมาตรการทางกฎหมายที่ด�ำเนินการในปัจจุบัน
๔.๑ นโยบายการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย
๔.๑.๑ แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยใน
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ก�ำหนดแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย ๔ ขั้นตอน
(๑) การก�ำจัดมูลฝอยตกค้างสะสม ในสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า)
(๒) สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่)
เน้ น การคั ด แยกขยะมู ล ฝอยตั้ ง แต่ ต ้ น ทาง จั ด การมู ล ฝอยแบบศู น ย์ ร วม และก� ำ จั ด ด้ ว ยเทคโนโลยี แ บบ
ผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน หรือท�ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(๓) วางระเบียบมาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
(๔) สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชน และบังคับใช้
กฎหมาย โดยมีแนวทางการด�ำเนินงานระยะเร่งด่วน (๖ เดือน) ระยะปานกลาง (๑ ปี) และระยะยาว (๑ ปี
ขึ้นไป)
สาระส�ำคัญของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ประกอบด้วย
(๑) กรอบแนวคิด ได้แก่ ลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย หรือของเสียอันตรายที่แหล่งก�ำเนิด
ส่งเสริมการก�ำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบศูนย์รวมความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน
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(๒) เป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)
ลดปริมาณขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศให้ได้ ร้อยละ ๕
(๓) มาตรการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ได้แก่ ลดการเกิดขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายที่แหล่งก�ำเนิด เพิ่มศักยภาพการจัดการ และส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย
(๔) การจัดล�ำดับความส�ำคัญของพืน้ ที่ ได้แก่ กลุม่ พืน้ ทีข่ นาดใหญ่ (Model L) กลุม่ พืน้ ทีข่ นาดกลาง
(Model M) กลุ่มพื้นที่ขนาดเล็ก (Model S) สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย (Transfer Station) และพื้นที่ที่จัดการของ
ขยะมูลฝอยของตนเอง (Stand Alone)
(๕) หน่วยงานด�ำเนินการ ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานสนับสนุน
ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ และภาคประชาชน องค์กรชุมชน หรือประชาสังคม
(๖) การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ได้แก่ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส�ำคัญของ
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ บูรณาการความร่วมมือการท�ำงานของหน่วยงาน
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การใช้เครื่องมือ กลไกที่เป็นรูปธรรม การจัดการตามหลักวิชาการ และการติดตาม
ประเมินผล
๔.๑.๒ แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐)
หรือแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐)
ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายในการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และได้มอบหมายให้กระทรวง
มหาดไทย ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จัดท�ำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศระยะสั้น (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) และจัดท�ำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง
“ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) โดยมุ่งด�ำเนินการใน ๒ ระยะแรก ได้แก่ ระยะต้นทาง คือการลด
ปริมาณขยะ และการคัดแยกขยะที่ต้นทาง บนพื้นฐานแนวคิด 3Rs เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยและ
ขยะอันตราย โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยก และน�ำขยะมูลฝอยและขยะอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์
เพื่อเพิ่มมูลค่าที่ต้นทาง และระยะกลางทาง คือ การจัดท�ำระบบเก็บและขน เพื่อน�ำไปสู่การจัดการขยะ
ในระยะปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
๔.๑.๓ แผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากการประชุมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบ
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ที่มีปัญหา
ก�ำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสม และได้สั่งการให้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ทั้งใน
กรุงเทพมหานคร ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ในทุกมิติ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ๔ ขั้นตอน คือ ก�ำจัด
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสม สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายทีเ่ หมาะสม โดยการลดและ
การคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง วางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และสร้าง
วินยั ของคนในชาติ มุง่ สูก่ ารจัดการทีย่ งั่ ยืน เน้นการให้ความรูแ้ ละการมีสว่ นร่วมของชุมชน ตลอดจนการบังคับใช้
กฎหมาย ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสว่ นร่วม
ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมีเป้าหมาย ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ รูปแบบการด�ำเนินงาน
และการติดตามประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ให้ประสบความส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
92

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

Mati Samatcha 10_Book_Final.indd 92

24/7/2561 9:22:01

๔.๑.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เร่งรัด
การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล�ำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ เพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่
ให้มากทีส่ ดุ เร่งก�ำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ในสถานทีก่ ำ� จัดในพืน้ ทีว่ กิ ฤติ สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน
๔.๒ มาตรการทางกฎหมายในการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย
ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะชุมชนที่ส�ำคัญ ๔ ฉบับ คือ
๔.๒.๑ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎหมายฉบับนี้บัญญัติขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
ให้ประชาชน และองค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก�ำหนดอ�ำนาจ
หน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติในส่วนที่
ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง และก�ำหนดให้มีกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการจัดการระบบ
ของเสียทั้งของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยมีกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามพระราชบัญญัตินี้
๔.๒.๒ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัตินี้มีหลักการในการคุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะและอนามัยสิ่งแวดล้อม
หรือการสุขาภิบาล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีอ�ำนาจออกกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการและมาตรการในการควบคุมดูแลด้านสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีพของประชาชน
และวิธีการตรวจสอบควบคุม ก�ำกับดูแล หรือแก้ไขสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการด�ำรงชีพของประชาชน รวมถึงการควบคุมและจัดการขยะมูลฝอย และอ�ำนาจในการเปรียบเทียบปรับ
ส�ำหรับเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยก�ำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนาจในการเก็บขน หรือก�ำจัดขยะมูลฝอยในเขตอ�ำนาจตน โดยอาจ
ด�ำเนินการได้ดังนี้ (๑) ด�ำเนินการเอง โดยอัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บจากประชาชนต้องไม่เกินอัตราที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวง (๒) ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นด�ำเนินการ (๓) มอบให้บุคคลใด
ด�ำเนินการแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิน่ (๔) อนุญาตให้บคุ คลใดด�ำเนินการท�ำเป็นธุรกิจ
หรือได้ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ โดยราชการส่วนท้องถิ่นก�ำหนดอัตราค่าบริการของเอกชน
ผู้ได้รับอนุญาตสามารถเรียกเก็บจากประชาชนได้
๔.๒.๓ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัตินี้ ก�ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. (ยกเว้น อบจ.) มีอ�ำนาจ
ในการจัดการขยะมูลฝอยเช่นเดียวกับ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่มสี าระเพิม่ เติม ดังนี้ (๑) ให้ อปท.
มีอ�ำนาจหาประโยชน์จากขยะมูลฝอยได้ และผู้ที่จะท�ำธุรกิจในการหาประโยชน์จากขยะมูลฝอยต้องได้
รับอนุญาตด้วย (๒) ให้การร่วมมือกันระหว่าง อปท. ได้รับการยกเว้นเงื่อนไขการปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้ง
ท้องถิ่น รวมทั้งกรณีร่วมกับเอกชน ก็ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน
(๓) ให้อำ� นาจแก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ทีจ่ ะเสนอของบประมาณจากรัฐ เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินการ
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จัดการขยะมูลฝอยของ อปท.ได้ (๔) ให้มีคณะกรรมการกลางที่มีหน้าที่ส่งเสริมแนะน�ำให้ อปท.จัดท�ำแผนงาน
จัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ�ำนาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการระดับจังหวัด ติดตามก�ำกับการด�ำเนินการตามโครงการ/แผนงานนัน้ ด้วย (๕) ปรับอายุใบอนุญาต
เพิ่มขึ้นเป็น ๕ ปี ส�ำหรับการประกอบกิจการก�ำจัดหรือกิจการหาประโยชน์จากขยะมูลฝอย
ชุมชน

อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัตินี้มิได้ครอบคลุมถึงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตรายจาก

๔.๒.๔ พระราชบัญญัติก�ำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
การก�ำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน�้ำเสียด้วย นอกจากนั้นยังได้ก�ำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ�ำนาจ
หน้ าที่ ใ นการจัดตั้ง และดูแ ลระบบบ�ำบั ด น�้ ำ เสี ย รวม การก� ำ จั ด มู ลฝอยและสิ่ งปฏิ กูลรวม และการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
๕. กรณีศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ในประเทศไทย
จากการศึกษา และวิเคราะห์รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ได้แก่ ๑) ชุมชนบ้านหนองโจด
เทศบาลต�ำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ๒) ชุมชนบ้านหาดกรวด ต�ำบลหาดกรวด อ�ำเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ ๓) เทศบาลต�ำบลสมเด็จ อ�ำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔) เทศบาลต�ำบลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
๕) เทศบาลต�ำบลโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ๖) ชุมชนบ้านหนองบัว ต�ำบลม่อนปิ่น อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
๗) ชุมชนปิติวิลล่า ต�ำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ๘) เทศบาลต�ำบลบางเดื่อ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี ๙) เทศบาลต�ำบลท่ากว้าง อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และ ๑๐) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ดังแผนภาพนี้
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๖. ข้อจ�ำกัด ปัญหาและอุปสรรค
ถึงแม้วา่ ประเทศไทยจะมีนโยบายและแผนในการจัดการขยะมูลฝอย แต่การบริหารจัดการตามนโยบาย
ยั งไม่ มี ประสิทธิภาพเท่า ที่ควร ไม่ว่า จะเป็ น วิ ธีการจั ด การแบบรวมศู น ย์ หรื อการจั ด การแบบผสมผสาน
เนื่องจากต้องประสบกับปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
	๑) ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนโยบาย กฎหมาย รวมทั้งมาตรการต่างๆ
และงบประมาณ
	๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ยังขาดศักยภาพ และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ
๓) ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา โรงเรียน
ศาสนสถาน และภาคเอกชนผู้ประกอบการ
๔) ขาดการสนับสนุน ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน องค์กร สถาบัน เช่น โรงเรียนต้นแบบ ชุมชน
ต้นแบบ หรือผู้ประกอบการและผู้จ�ำหน่าย ที่มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ด้วยเหตุนี้ จึงต้องระดมความคิดจากทุกภาคส่วน ส�ำหรับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมี
ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนต่อไป
๗. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ขอให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๐ / ร่างมติ ๔ การจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
๘. เอกสารอ้างอิง
๑. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (๒๕๕๙). รายงานสถานการณ์มลพิษ
ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗, สืบค้นเมื่อ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙, http://www.pcd.go.th.
๒. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (๒๕๕๙). Roadmap การจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗, สืบค้นเมื่อ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙, http://www.pcd.go.th.
๓. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สรุปสถานการณ์มลพิษประเทศไทย
ปี ๒๕๕๙, สืบค้นเมื่อ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐, http://news.thaipbs.or.th/ content/.
๔. กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย. (๒๕๕๕). คู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายการสาธารณสุข.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๕. บุญเลิศ วงค์โพธิ์. (๒๕๔๙). การจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต�ำบลซับสมอทอด อ�ำเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ์. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
๖. ปิ ย ชาติ ศิ ล ปสุ ว รรณ. (๒๕๕๗). ขยะมู ล ฝอย สิ่ ง ปฏิ กู ล และของเสี ย อั น ตราย ปั ญ หาใหญ่ ที่ ป ระเทศ
ก�ำลังเผชิญ. ส�ำนักวิชาการ ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาส�ำนักวิชาการ. กรุงเทพฯ.
๗. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕.
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๘. พระราชบัญญัตริ กั ษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐.
๙. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย. (๒๕๕๖). คู่มือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ
จัดการมูลฝอยส�ำหรับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และเจ้าพนักงานตามกฎหมายการสาธารณสุข.
พิมพ์ครั้งที่ ๑: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด.
๑๐. สาคร มหาหิงคุ์. (๒๕๕๖). เทคนิคการมีส่วนร่วม , สืบค้นเมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙, https://www.
facebook.com/techniques/posts/.
๑๑. สมชาย มณี ว รรณ์ และดลเดช ตั้ ง ตระการพงษ์ สมใจ และกาญจนวงศ์ ช นิ น ทร์ อั ม พรสถิ ร และ
อนุสรณ์ วรสิงห์ และพรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย และคณะ. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษา		
วิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้าในระดับตําบล. ส�ำนักงานวิจัยแห่งชาติ, สืบค้นเมื่อ 		
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙, http://webkc.dede.go.th/webmax/sites/default/files/final_1.pdf.
๑๒. สมนึก ชัชวาลย์. (๒๕๔๓). รายงานการวิจัยเรื่องของเสียจากครัวเรือน: วิถีปฏิบัติและแนวคิดในการ
จัดการแก้ไข (หน้า ๑๒๖). สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: นพบุรีการพิมพ์.
๑๓. สถาบันวิจยั สภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (๒๕๔๙). ขยะชุมชน. สืบค้นเมือ่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙,
www.ertc.deqp.go.th/ertc/images/.
๑๔. สมาคมอนามัยสิง่ แวดล้อมไทย. แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย สิง่ ปฏิกลู และของเสียอันตรายอย่างยัง่ ยืน.
การประชุมวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๔–๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.
๑๕. Green NewsTV. (๒๕๕๙). ระดมสมองแก้ วิ ก ฤติ ข ยะ ๒๗ ล้ า นตั น ต่ อ ปี ก� ำ จั ด ต้ น ทางผลกระทบ
ลดงบประมาณ. สืบค้นเมื่อ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙, http://www.greennewstv.com/.
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รายชื่อกลุ่มเครือข่ายพื้นที่ (MA)
๑. เครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์

๒. เครือข่ายจังหวัดปทุมธานี

๓. เครือข่ายจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

๔. เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี

๕. เครือข่ายจังหวัดปัตตานี

๖. เครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๗. เครือข่ายจังหวัดพะเยา

๘. เครือข่ายจังหวัดพังงา

๙. เครือข่ายจังหวัดพัทลุง

๑๐. เครือข่ายจังหวัดพิจิตร

๑๑. เครือข่ายจังหวัดพิษณุโลก

๑๒. เครือข่ายจังหวัดเพชรบุรี

๑๓. เครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์

๑๔. เครือข่ายจังหวัดแพร่

๑๕. เครือข่ายจังหวัดภูเก็ต

๑๖. เครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม

๑๗. เครือข่ายจังหวัดมุกดาหาร

๑๘. เครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑๙. เครือข่ายจังหวัดยโสธร

๒๐. เครือข่ายจังหวัดยะลา

๒๑. เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด

๒๒. เครือข่ายจังหวัดระนอง

๒๓. เครือข่ายจังหวัดระยอง

๒๔. เครือข่ายจังหวัดราชบุรี

๒๕. เครือข่ายจังหวัดลพบุรี

๒๖. เครือข่ายจังหวัดล�ำปาง

๒๗. เครือข่ายจังหวัดล�ำพูน

๒๘. เครือข่ายจังหวัดเลย

๒๙. เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ

๓๐. เครือข่ายจังหวัดสกลนคร

๓๑. เครือข่ายจังหวัดสงขลา

๓๒. เครือข่ายจังหวัดสตูล

๓๓. เครือข่ายจังหวัดสมุทรปราการ

๓๔. เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม

๓๕. เครือข่ายจังหวัดสมุทรสาคร

๓๖. เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว

๓๗. เครือข่ายจังหวัดสระบุรี

๓๘. เครือข่ายจังหวัดสิงห์บุรี

๓๙. เครือข่ายจังหวัดสุโขทัย

๔๐. เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี

๔๑. เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔๒. เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์

๔๓. เครือข่ายจังหวัดหนองคาย

๔๔. เครือข่ายจังหวัดหนองบัวล�ำภู

๔๕. เครือข่ายจังหวัดอ่างทอง

๔๖. เครือข่ายจังหวัดอ�ำนาจเจริญ

๔๗. เครือข่ายจังหวัดอุดรธานี

๔๘. เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์

๔๙. เครือข่ายจังหวัดอุทัยธานี

๕๐. เครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี

๕๑. เครือข่ายจังหวัดกระบี่

๕๒. เครือข่าย กทม. โซนกลาง

๕๓. เครือข่าย กทม. โซนตะวันออก ๕๔. เครือข่าย กทม. โซนใต้

๕๕. เครือข่าย กทม. โซนธนบุรใี ต้

๕๖. เครือข่าย กทม. โซนธนบุรีเหนือ ๕๗. เครือข่าย กทม. โซนเหนือ

๕๘. เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี

๕๙. เครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์

๖๐. เครือข่ายจังหวัดก�ำแพงเพชร

๖๑. เครือข่ายจังหวัดขอนแก่น

๖๒. เครือข่ายจังหวัดจันทบุรี

๖๓. เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา

๖๔. เครือข่ายจังหวัดชลบุรี

๖๕. เครือข่ายจังหวัดชัยนาท

๖๖. เครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ

๖๗. เครือข่ายจังหวัดชุมพร

๖๘. เครือข่ายจังหวัดเชียงราย

๖๙. เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่

๗๐. เครือข่ายจังหวัดตรัง

๗๑. เครือข่ายจังหวัดตราด

๗๒. เครือข่ายจังหวัดตาก

๗๓. เครือข่ายจังหวัดนครนายก

๗๔. เครือข่ายจังหวัดนครปฐม

๗๕. เครือข่ายจังหวัดนครพนม
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๗๖. เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา

๗๗. เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช ๗๘. เครือข่ายจังหวัดนครสวรรค์

๗๙. เครือข่ายจังหวัดนนทบุรี

๘๐. เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส

๘๑. เครือข่ายจังหวัดน่าน

๘๒. เครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ
รายชื่อกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน และเอกชน (MS)
MS ๐๑ กลุ่มเครือข่ายผู้สูงอายุ ๑
๑. สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ
MS ๐๒ กลุ่มเครือข่ายผู้สูงอายุ ๒
๑. มูลนิธิศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุ
๒. ส�ำนักงานประสานงานสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย (สป.สว)
๓. สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
MS ๐๓ กลุ่มเครือข่ายสตรี ๑
๑. สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
MS ๐๔ กลุ่มเครือข่ายสตรี ๒
๑. มูลนิธิผู้หญิง
๒. มูลนิธิส่งเสริมโอกาสผู้หญิง
๓. มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
๔. สมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย
๕. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
MS ๐๕ กลุ่มเครือข่ายสตรี ๓
๑. สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
๒. เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย
MS ๐๖ กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน ๑
๑. สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
๒. สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร
๓. ส�ำนักข่าวเด็กและเยาวชน
๔. ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
MS ๐๗ กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน ๒
๑. กลุ่มเยาวชน Black box
๒. ชมรมเยาวชนดีเด่น
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๓. เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร
๔. สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมป์ฯ
๕. กลุ่มปลาดาว
MS ๐๘ กลุ่มเครือข่ายผู้ท�ำงานด้านเด็กและเยาวชน ๑
๑. สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ฯ
๒. มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา
๓. มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
๔. มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
๕. มูลนิธิสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินทร
๖. มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
๗. มูลนิธิมิตรมวลเด็ก
๘. นายกสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
๙. สมาคมรักแม่แห่งประเทศไทย
๑๐. สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
MS ๐๙ กลุ่มเครือข่ายผู้ท�ำงานด้านเด็กและเยาวชน ๒
๑. สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย
๒. สมาคมผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ
๓. เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๔. สมาคมศูนย์พัฒนาเยาวชน
๕. มูลนิธิวายไอวาย (why i why Foundation)
๖. พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี
๗. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
๘. เครือข่ายคณะท�ำงานด้านเด็ก
MS ๑๐ กลุ่มเครือข่ายองค์กรคนพิการ ๑
๑. คณะกรรมการสุขภาพคนพิการ
๒. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
๓. สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
๔. สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
๕. สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม (ไทย)
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๖. สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
๗. สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย
MS ๑๑ กลุ่มเครือข่ายองค์กรคนพิการ ๒
๑. มูลนิธิคนพิการไทย
๒. มูลนิธิออทิสติกไทย
๓. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
๔. สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
๕. ส�ำนักงานองค์การคนพิการสากลประจ�ำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
๖. ชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพมหานคร
MS ๑๒ กลุ่มเครือข่ายองค์กรสนับสนุนหรือด�ำเนินการเพื่อคนพิการ ๑
๑. มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๓. มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมป์
๔. มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
๕. มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ
๖. มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
MS ๑๓ กลุ่มเครือข่ายองค์กรสนับสนุนหรือด�ำเนินการเพื่อคนพิการ ๒
๑. มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๒. สมาคมผู้ปกครองบุคคลที่บกพร่องทางสติปัญญา
๓. สภาสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
๔. สภาศูนย์การด�ำรงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย
๕. สมาคมสายใยครอบครัว
๖. มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา
MS ๑๔ กลุ่มเครือข่ายแรงงาน ๑
๑. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
๒. มูลนิธิเพื่อแรงงานหญิงแห่งเอเชีย
๓. สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการท�ำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
๔. สมาคมอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
๕. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ)
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MS ๑๕ กลุ่มเครือข่ายแรงงาน ๒
๑. สหกรณ์แท็กซี่รวมมิตร จ�ำกัด
๒. สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย)
๓. มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
๔. คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
๕. กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี
MS ๑๖ กลุ่มเครือข่ายเฉพาะ
๑. มูลนิธิพันธกิจไทย-อาข่า
๒. สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศวท.)
๓. บ้านพลังเด็กและครอบครัว
๔. เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น
๕. เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
๖. เครือข่ายชาวเลเมอแกน
๗. เครือข่ายสตรีชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
๘. มูลนิธิเพื่อการประสานความร่วมมือของชนเผ่าพื้นเมืองแห่งเอเชีย
MS ๑๗ กลุ่มเครือข่ายนักกฎหมาย
๑. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
๒. สภาทนายความ
๓. เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
๔. สถาบันวิจัยและให้ค�ำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MS ๑๘ กลุ่มเครือข่ายด้านการเมือง
๑. มูลนิธิ ๑๔ ตุลา
๒. สมาคมรัฐธรรมนูธเพื่อประชาธิปไตย
MS ๑๙ กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน
๑. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
๒. มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
๓. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
๔. เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย
๕. สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน
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๖. สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง ๑๖ จังหวัดภาคใต้
๗. สภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย
MS ๒๐ กลุ่มเครือข่ายเกษตรและอาหาร
๑. มูลนิธิชัยพัฒนา
๒. สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
๓. ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
๔. เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยื่นเพื่อความมั่นคงสุขภาวะ
๕. สภาเกษตรกรแห่งชาติ
MS ๒๑ กลุ่มเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ๑
๑. มูลนิธิชีววิถี
๒. มูลนิธิบูรณะนิเวศ
๓. มูลนิธิใบไม้สีเขียว
๔. มูลนิธิป้องกันควันพิษและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
๕. มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
MS ๒๒ กลุ่มเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ๒
๑. มูลนิธิเครือข่ายอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก
๒. มูลนิธิโลกสีเขียว
๓. มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
๔. มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
๕. สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม
๖. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
๗. สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย
๘. สถาบันลูกโลกสีเขียว มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
MS ๒๓ กลุ่มเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ๓
๑. สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
๒. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
๓. เครือข่ายเพื่อนแม่น�้ำ
๔. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
๕. มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)
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MS ๒๔ กลุ่มเครือข่ายธุรกิจสุขภาพ ๑
๑. สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
MS ๒๕ กลุ่มเครือข่ายธุรกิจสุขภาพ ๒
๑. สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย
๒. สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน
๓. สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์
๔. ชมรมเภสัชกรขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
MS ๒๖ กลุ่มเครือข่ายธุรกิจสุขภาพ ๓
๑. สมาคมร้านขายยา
๒. ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
MS ๒๗ กลุ่มเครือข่ายธุรกิจร่วมภาคเอกชน
๑. ส�ำนักงานคณะกรรมการร่วม ๓ สถาบันภาคเอกชน (กกร.)
๒. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๓. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๔. สมาคมธนาคารไทย
MS ๒๘ กลุ่มเครือข่ายธุรกิจบริการ
๑. สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
๒. สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย
MS ๒๙ กลุ่มเครือข่ายธุรกิจการเงิน
๑. สมาคมประกันชีวิตไทย
๒. สมาคมประกันวินาศภัยไทย
MS ๓๐ กลุ่มเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยว
๑. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมในสังกัด
MS ๓๑ กลุ่มเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม
๑. ชมรมส่งเสริมคุณธรรมทางการเงินและสังคม
๒. เครือข่ายธุรกิจ SME คุณธรรม
๓. เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
๔. องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๕. สมาคมจดทะเบียนไทย (CSR Club)
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MS ๓๒ กลุ่มเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรม และอื่น ๆ
๑. สมาคมผู้ประกอบการสตรี
๒. สมาคมผู้ผลิตเครื่องส�ำอางไทย
๓. สมาคมผู้ผลิตน�้ำตาลและชีวพลังงานไทย
๔. สมาคมผู้ผลิตอาหารทารก และเด็กเล็ก (นายแพทย์ ประพัฒน์ โสภณาทรณ์)
๕. สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย
๖. สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่มไทย
๗. สมาคมผู้ผลิตอาหารส�ำเร็จรูป
๘. นายกสมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
๙. สมาคมผู้ประกอบการอาหาร
MS ๓๓ กลุ่มเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ๑
๑. สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย
๒. มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย
๓. สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่ง เพื่อสุขภาพไทย
๔. สมาคมกีฬาวู้ดบอลอาวุโสไทย
๕. สมาคมทักษะการกีฬา
๖. สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
MS ๓๔ กลุ่มเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ๒
๑. มูลนิธิเมาไม่ขับ
๒. ส�ำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
๓. ส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
MS ๓๕ กลุ่มเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ๓
๑. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
๒. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
๓. เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
MS ๓๖ กลุ่มเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม
๑. มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม
๒. มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
๓. มูลนิธิสุขภาพไทย
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๔. มูลนิธิหมอชาวบ้าน
๕. สมาคมพัฒนามนุษย์และสิ่งแวดล้อม
MS ๓๗ กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขส่วนกลาง
๑. ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขไทย (อสม.)
๒. สมาคมการอาสาสมัครเพื่อพัฒนาสังคมไทย
๓. สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพเพื่อสังคม
๔. เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขนครบาล
๕. กลุ่มสตรีมุสลิมอาสาสมัคร
MS ๓๘ กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข ส่วนภูมิภาค
๑. สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขภาคเหนือ
๒. ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขภาคใต้
๓. สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขภาคกลางเพื่อสังคม
๔. สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
MS ๓๙ กลุ่มเครือข่ายองค์กรที่ท�ำงานด้านเอชไอวีและเอดส์
๑. มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
๒. มูลนิธิรักษ์ไทย
๓. มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย
๔. สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์
๕. เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย
๖. คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์
MS ๔๐ กลุ่มเครือข่ายคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย
๑. ชมรมเพื่อนโรคไต
๒. เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์
MS ๔๑ กลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
๑. ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
๒. มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
๓. แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
๔. กลุ่มศึกษาปัญหายา
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MS ๔๒ กลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทั่วไป
๑. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
๒. สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค
๓. สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย
๔. สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
๕. กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน
MS ๔๓  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาสังคม ๑
๑. มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม
๒. มูลนิธิชุมชนไท
๓. มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๔. มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
๕. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
๖. สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI)
MS ๔๔ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาสังคม ๒
๑. เครือข่ายชุมชนป้อมมหากาฬ
๒. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
๓. บางกอกฟอรั่ม
MS ๔๕  กลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวกับองค์กรชุมชน
๑. ที่ประชุมระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต�ำบล
๒. คณะประสานงานองค์กรชุมชนชาติ
๓. สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.)
๔. เครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง ๔ ภาค
MS ๔๖ กลุ่มเครือข่ายศาสนา
๑. มูลนิธิเครือข่ายศาสนาเพื่อสังคม
๒. เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
๓. พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
๔. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
๕. เครือข่ายพุทธิกา : เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
๖. มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน
๗. ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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๘. มูลนิธิสังฆะเพื่อสังคม(ส.ฆ.ส.)
๙. สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย
๑๐. มูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย
๑๑. มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
๑๒. สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย
MS ๔๗ กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัคร ๑
๑. มูลนิธิปอเต๊กตึ้ง
๒. มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันแห่งประเทศไทย
๓. มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน
๔. มูลนิธิร่วมกตัญญู
๕. มูลนิธิสยามกัมมาจล
๖. มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
๗. ส�ำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
MS ๔๘ กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัคร ๒
๑. ส�ำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒. สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
๓. สถานีวิทยุ เอฟเอ็ม ๑๐๐ เม็กกะเฮิร์ต (จส.๑๐๐)
๔. ประธานเครือข่ายจิตอาสา
๕. กลุ่มอาสา เสถียรธรรมสถาน
๖. โครงการบัณฑิตอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๗. หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
MS ๔๙ กลุ่มเครือข่ายสื่อ ๑
๑. เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคกลางและตะวันออก
๒. เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้
๓. เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด
๔. เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์นภาคอีสาน
MS ๕๐ กลุ่มเครือข่ายสื่อ ๒
๑. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาวิทยุชุมชนไทย
๒. สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ
๓. สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
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๔. เครือข่ายพันธมิตรสื่อสมัชชาสุขภาพ
๕. สภาสื่อภาคประชาชนอาเซียน
MS ๕๑ กลุ่มเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑. มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย
๒. สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
๓. เครือข่ายสุขภาพวิถีไทย (๔ ภาค)
๔. สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
MS ๕๒ กลุ่มเครือข่ายด้านการศึกษาทั่วไป
๑. มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
๒. สมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ
๓. สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
๔. สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
MS ๕๓ กลุ่มเครือข่ายด้านการศึกษาทางเลือก
๑. สมาคมบ้านเรียนไทย
๒. สถาบันการศึกษาทางไกล
๓. โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก
๔. มูลนิธิอริยาภา
MS ๕๔ กลุ่มเครือข่ายศิลปินระดับภาค
๑. เครือข่ายศิลปินภาคเหนือ
๒. เครือข่ายศิลปินภาคใต้
๓. เครือข่ายศิลปินล้านนา(ภาคเหนือ)
MS ๕๕ กลุ่มเครือข่ายองค์กรด้านศิลปะสร้างสรรค์
๑. สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย
๒. กลุ่มดนตรีพื้นบ้านอีสานหมอแคน
๓. มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์
๔. สโมสรนักเขียนภาคอีสาน
๕. มหาวิชชาลัยพี้นบ้านศรีวิชัย
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กลุ่มเครือข่ายภาควิชาการ วิชาชีพ (MK)
MK ๐๑ กลุ่มเครือข่ายแพทยสภาและองค์กรภายใต้แพทยสภา
๑. แพทยสภาและองค์กรภายใต้แพทยสภา
MK ๐๒ กลุ่มเครือข่ายแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
๑. แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
MK ๐๓ กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์
๑. กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
MK ๐๔ กลุ่มเครือข่ายสภาการพยาบาล
๑. สภาการพยาบาล
MK ๐๕ กลุ่มเครือข่ายสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
๑. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
MK ๐๖ กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์
๑. เครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์
MK ๐๗ กลุ่มเครือข่ายเภสัชศาสตร์ ๑
๑. ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย
MK ๐๘ กลุ่มเครือข่ายเภสัชศาสตร์ ๒
๑. สภาเภสัชกรรม
๒. สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
๓. สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
MK ๐๙ กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์
๑. ทันตแพทยสภา
๒. ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
MK ๑๐ กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์
๑. องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
MK ๑๑ กลุ่มเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๑. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๒. คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
๓. สภาการแพทย์แผนไทย
๔. เครือข่ายวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
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MK ๑๒ กลุ่มเครือข่ายคณะกรรมการวิชาชีพตาม พ.ร.บ.ประกอบโรคศิลปะ
๑. คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๒. คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก
๓. คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
๔. คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
MK ๑๓ กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบ�ำบัด
๑. สภากายภาพบ�ำบัด
๒. สมาคมกายภาพบ�ำบัดแห่งประเทศไทย
MK ๑๔ กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษากายภาพบ�ำบัด
๑. สภาสถาบันการศึกษากายภาพบ�ำบัดแห่งประเทศไทย
MK ๑๕ กลุ่มเครือข่ายเทคนิคการแพทย์
๑. สภาเทคนิคการแพทย์
๒. สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
MK ๑๖ กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาเทคนิคการแพทย์
๑. สถาบันการศึกษาเทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศไทย
MK ๑๗ กลุ่มเครือข่ายสถาบันวิจัย
๑. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
๒. สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓. สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
๔. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
๕. ส�ำนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๖. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
๗. สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)
๘. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
๙. ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
MK ๑๘ กลุ่มเครือข่ายสนับสนุนการท�ำวิจัย
๑. ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
๒. ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
๓. ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
๔. ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)
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MK ๑๙ กลุ่มเครือข่ายสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและเครือข่ายสถาบัน ๑
๑. ส�ำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)
๒. ส�ำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
๓. ส�ำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (HISO)
๔. ส�ำนักงานวิจัยและพัฒนาก�ำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)
MK ๒๐ กลุ่มเครือข่ายสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและเครือข่ายสถาบัน ๒
๑. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
๒. ส�ำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
๓. สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
๔. สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
MK ๒๑ กลุ่มเครือข่ายสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
๑. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)
๒. ส�ำนักงานส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทย
๓. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
MK ๒๒ กลุ่มเครือข่ายสถาบันพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ
๑. ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
๒. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
๓. มูลนิธินโยบายสุขภาวะ (มนส.)
๔. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
๕. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
๖. สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย
๗. มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
MK ๒๓ กลุ่มเครือข่ายหมออนามัย
๑. มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย
๒. สมาคมหมออนามัยแห่งชาติ
MK ๒๔ กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสุขภาพ ๑
๑. ชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
๒. ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
๓. ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
๔. สภาการสาธารณสุขชุมชน
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๕. ชมรมผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(ประเทศไทย)
๖. ชมรมโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป
MK ๒๕ กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสุขภาพ ๒
๑. ชมรมทันตสาธารณสุขภูธร
๒. ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย
๓. ชมรมเภสัชชนบท
๔. สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย
๕. สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาแห่งประเทศไทย
๖. สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย
๗. ชมรมสาธารสุขมูลฐานแห่งชาติ
MK ๒๖ กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
๑. เครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
MK ๒๗ กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ
๑. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
MK ๒๘ กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพผังเมือง สถาปัตย์ วิศวกรรม
๑. สมาคมนักผังเมืองไทย
๒. สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
๓. สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป์
๔. เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม
๕. สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย (สผท.)
MK ๒๙ กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสื่อ
๑. สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
๒. สภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สววท.)
๓. สมาคมสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชน
๔. องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนวิทยุทีวีเสรี
๕. สมาคมวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์ไทย (สนวท.)
๖. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
๗. สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
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๘. สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.)
๙. สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
๑๐. สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย
๑๑. สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
๑๒. สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย)
๑๓. สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
MK ๓๐ กลุ่มเครือข่ายสถาบันวิชาการด้านสื่อ
๑. คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๓. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
๔. สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
๕. ส�ำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
๖. มูลนิธีสื่อมวลชนศึกษา
๗. สถาบันอิศรา
MK ๓๑ กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และประชากรศาสตร์
๑. คณะสังคมศาสตร์และมานุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๓. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๕. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๖. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๗. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
MK ๓๒ กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. คณะสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้ำแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
๖. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๗. สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย
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MK ๓๓ กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านรัฐศาสตร์
๑. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๒. คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
๔. เครือข่ายคณะรัฐศาสตร์ภาคใต้
MK ๓๔ กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพครู
๑. ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (คส.)
MK ๓๕ กลุ่มเครือข่ายอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งประเทศไทย
๑. ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งประเทศไทย
MK ๓๖ กลุ่มเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
๑. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
MK ๓๗ กลุ่มเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
๑. ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
MK ๓๘ กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๑ ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
MK ๓๙ กลุ่มเครือข่ายสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
๑. สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (สออ.ประเทศไทย)
MK ๔๐ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
๑. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กลุ่มเครือข่ายภาคราชการ การเมือง (MP)
MP ๐๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๓. กรมกิจการผู้สูงอายุ
MP ๐๒ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๑. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
MP ๐๓ กรมการสตรีและสถาบันครอบครัว
๑. กรมการสตรีและสถาบันครอบครัว
MP ๐๔ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
๑. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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MP ๐๕ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
MP ๐๖ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๑. ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
MP ๐๗ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑. ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
MP ๐๘ กระทรวงศึกษาธิการ
๑. ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
MP ๐๙ กระทรวงมหาดไทย
๑. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒. กรมที่ดิน
๓. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
MP ๑๐ กรมการปกครอง
๑. กรมการปกครอง
MP ๑๑ กรมการพัฒนาชุมชน
๑. กรมการพัฒนาชุมชน
MP ๑๒ กรมโยธาธิการและผังเมือง
๑. กรมโยธาธิการและผังเมือง
MP ๑๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
MP ๑๔ สมาคมด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
๒. สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
๓. สมาคมองค์การบริหารส่วนต�ำบลแห่งประเทศไทย
MP ๑๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กทม.)
๑. ส�ำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร
๒. ส�ำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
๓. ส�ำนักระบายน�้ำ กรุงเทพมหานคร

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ 121
Mati Samatcha 10_Book_Final.indd 121

24/7/2561 9:22:16

๔. ส�ำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร
๕. ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
๖. ส�ำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
๗. ส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
๘. ส�ำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
MP ๑๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (พัทยา)
๑. เมืองพัทยา
MP ๑๗ กระทรวงคมนาคม
๑. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๒. กรมเจ้าท่า
๓. กรมการขนส่งทางบก
๔. กรมทางหลวง
๕. กรมทางหลวงชนบท
๖. ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
MP ๑๘ กระทรวงสาธารณสุข
๑. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๓. กองบริหารการสาธารณสุข
MP ๑๙ องค์การเภสัชกรรม
๑. องค์การเภสัชกรรม
MP ๒๐ กรมการแพทย์
๑. กรมการแพทย์
๒. สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์
MP ๒๑ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๑. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
MP ๒๒ กรมสุขภาพจิต
๑. กรมสุขภาพจิต
MP ๒๓ กรมควบคุมโรค
๑. กรมควบคุมโรค
๒. ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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MP ๒๔ กรมอนามัย
๑. กรมอนามัย
๒. ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
๓. กองออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ
MP ๒๕ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
MP ๒๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๑. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
MP ๒๗ คณะกรรมการอาหารและยา
๑. คณะกรรมการอาหารและยา
MP ๒๘ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
๑. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
MP ๒๙  ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
๑. ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
๒. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
๓. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
๔. ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
MP ๓๐ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
๑. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
MP ๓๑ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
๑. คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
MP ๓๒ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
๑. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
MP ๓๓ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
MP ๓๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑. กรมการข้าว
๒. กรมชลประทาน
๓. กรมประมง
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๔. กรมปศุสัตว์
๕. กรมพัฒนาที่ดิน
๖. กรมวิชาการเกษตร
๗. กรมส่งเสริมสหกรณ์
๘. ส�ำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๙. ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
MP ๓๕ กรมส่งเสริมการเกษตร
๑. กรมส่งเสริมการเกษตร
MP ๓๖ ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรกรรมและอาหารแห่งชาติ
๑. ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรกรรมและอาหารแห่งชาติ
MP ๓๗ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
MP ๓๘ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒. กรมทรัพยากรธรณี
๓. กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
๔. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๕. ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. กรมควบคุมมลพิษ
๗. ส�ำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
MP ๓๙ กรมทรัพยากรน�้ำ
๑. กรมทรัพยากรน�้ำ
MP ๔๐ กรมป่าไม้
๑. กรมป่าไม้
MP ๔๑ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๑. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
MP ๔๒ กระทรวงอุตสาหกรรม
๑. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๒. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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๓. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๔. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่
๕. คณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย
๖. ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๗. ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
MP ๔๓ กระทรวงแรงงาน
๑. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๒. กรมการจัดหางาน
๓. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๔. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๕. ส�ำนักงานประกันสังคม
MP ๔๔ กระทรวงยุติธรรม
๑. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๒. กรมควบคุมประพฤติ
๓. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๔. ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ
๕. ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๖. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๗. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
๘. กรมราชฑัณท์
๙. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
MP ๔๕ องค์กรฝ่ายตุลาการหรือองค์กรศาล
๑. ส�ำนักงานศาลปกครอง
๒. ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
๓. ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
MP ๔๖ สถาบันพระปกเกล้า
๑. สถาบันพระปกเกล้า
MP ๔๗ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑. ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒. ส�ำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
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MP ๔๘ กระทรวงพาณิชย์
๑. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
๒. กรมการค้าต่างประเทศ
๓. กรมการค้าภายใน
๔. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
๕. กรมทรัพย์สินทางปัญญา
๖. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๗. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
MP ๔๙ กระทรวงการคลัง
๑. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
๒. กรมธนารักษ์
๓. กรมบัญชีกลาง
๔. กรมศุลกากร
๕. กรมสรรพากร
๖. ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๗. ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
๘. ส�ำนักบริหารหนี้สาธารณะ
๙. กรมสรรพสามิต
MP ๕๐ ส�ำนักงบประมาณ
๑. ส�ำนักงบประมาณ
๒. ส�ำนักนโยบายและแผนงบประมาณ
๓. ส�ำนักอ�ำนวยการ ส�ำนักงบประมาณ
MP ๕๑ กระทรวงการต่างประเทศ
๑. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
๒. กรมองค์การระหว่างประเทศ
๓. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
๔. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๕. ส�ำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
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MP ๕๒ กระทรวงวัฒนธรรม
๑. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๒. กรมการศาสนา
๓. กรมศิลปากร
๔. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๕. ส�ำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
MP ๕๓ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๑. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒. ส�ำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
๓. กรมพลศึกษา
MP ๕๔ องค์กรด้านสื่อสารมวลชนของรัฐ
๑. กรมประชาสัมพันธ์
๒. สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๙ อสมท.
๓. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)
MP ๕๕ องค์การมหาชน
๑. ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
๒. ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
๓. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
๔. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
๕. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร
๖. ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๗. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
๘. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
๙. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
MP ๕๖ องค์การอิสระในก�ำกับฝ่ายบริหาร
๑. การธนาคารแห่งประเทศไทย
๒. ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
๓. ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ
๔. ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๕. ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน
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MP ๕๗ กระทรวงกลาโหม
๑. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒. กองบัญชาการกองทัพไทย
๓. กองทัพบก
๔. กองทัพเรือ
๕. กองทัพอากาศ
MP ๕๘ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑. ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒. ส�ำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ
๓. ส�ำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่
MP ๕๙ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
๑. ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
๒. ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๓. ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๔. ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๕. ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๖. ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๗. ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
MP ๖๐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒. ส�ำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๓. ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
๔. กรมอุตุนิยมวิทยา
MP ๖๑ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
๓. ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๔. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
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MP ๖๒ กระทรวงพลังงาน
๑. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
๒. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
๓. กรมธุรกิจพลังงาน
๔. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
๕. ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
MP ๖๓ รัฐวิสาหกิจ ๑
๑. โรงงานยาสูบ
๒. องค์การสุรา
๓. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๔. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๕. การกีฬาแห่งประเทศไทย
MP ๖๔ รัฐวิสาหกิจ ๒
๑. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
๒. องค์การจัดการน�้ำเสีย
๓. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๔. การเคหะแห่งชาติ
๕. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๖. การประปาส่วนภูมิภาค
๗. การประปานครหลวง
MP ๖๕ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
๑. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
๒. กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
๓. กองบัญชาการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด
MP ๖๖ องค์กรและกลไกในก�ำกับฝ่ายนิติบัญญัติ
๑. ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๒. ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๔. คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
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MP ๖๗ องค์กรอิสระและองค์กรที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
๑. ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๒. ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๓. ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๔. ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๕. ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
MP ๖๘ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
๑. สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
MP ๖๙ กลุ่มเครือข่ายองค์กร พ.ร.บ.เฉพาะอื่น ๆ
๑. ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
๒. ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
๓. ส�ำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)
๔. สถาบันอนุญาโตตุลาการ
๕. ส�ำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
MP ๗๐ พรรคการเมือง
๑. พรรคเพื่อไทย
๒. พรรคประชาธิปัตย์
๓. พรรคภูมิใจไทย
๔. พรรคชาติไทยพัฒนา
๕. พรรคชาติพัฒนา
๖. พรรคพลังชล
๗. พรรครักประเทศไทย
๘. พรรคมาตุภูมิ
๙. พรรครักษ์สันติ
๑๐. พรรคประชาธิปไตยใหม่
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กลุ่มเครือข่ายเฉพาะประเด็นรายปี (MI)
MI ๐๑ ประเด็นปัญหายาเสพติด
๑. ศูนย์อ�ำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
๒. สมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย (IOGTT)
๓. ศูนย์อ�ำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน ระดับชาติ ( ศอ.ปส.ย)
MI ๐๒ ประเด็นพื้นที่เล่น
๑. มูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
๒. ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก 					
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
๔. คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (กพป.)
๕. คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.)
MI ๐๓ ประเด็นขยะมูลฝอยชุมชน
๑. กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ส�ำนักงานประเทศไทย)
๒. สถาบันพลาสติก
๓. สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม
๔. สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย
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บันทึกข้อความ
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