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มองโลก : วิวัฒนาการปฏิรูประบบสุขภาพของนานาชาติ

2520 Health for All 2000 (พ.ศ.2543) สุขภาพเป็นสิทธขิัน้พืน้ฐานของทุกคน

2521 Primary Health Care (Alma Ata) การมีส่วนร่วมของประชาชน การประสาน
ความร่วมมือ การพึ่งตนเองด้านสุขภาพ

2529 Ottawa Charter แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพคน สร้าง
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ ชุมชนเข้มแข็ง ปรับระบบบริการสุขภาพ สร้างกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ

2548 Bangkok Charter การสร้างเสริมสุขภาพโลก : สิทธิมนุษยชน การจัดการปัจจัยทีม่ี
ผลต่อสุขภาพ สร้างศักยภาพดา้นผูน้ า นโยบาย ความรู้ งานวิจัย การด าเนินงาน

2552 Social Determinants of Health : ปัจเจกบุคคล สภาพแวดล้อม ระบบและกลไก

2556 Health in All Policies : ทุกนโยบายหว่งใยสุขภาพ

จาก ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2561



มองเรา : การปฏิรูประบบสุขภาพในประเทศไทย
2535 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : สร้างความรู้จากการจัดการงานวิจัย
2542 รายงานระบบสุขภาพประชาชาติ : ระบบสุขภาพ ระบบสาธารณสุข
2543 ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพ (สปรส.) : กระบวนการนโยบายสาธารณะด้าน
สุขภาพ
2544 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) : พัฒนาขีดความสามารถ
ของคน กลุ่ม เครือข่าย ชุมชนเข้มแข็ง
2545 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) : ปรับระบบบริการสุขภาพ
2550 ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) : พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้วยการสานพลังและใช้เครื่องมือ ธรรมนูญสุขภาพ สมัชชา
สุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และสิทธิทางสุขภาพ
2559 ระเบียบสน.นายกรัฐมนตรี เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน : สอดคล้องกับมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติเรื่อง แนวทางส าคัญของการปฏิรูประบบสุขภาพ ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่า
ด้วยระบบสุขภาพชุมชน
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จาก International สู่ Thailand
2520 Health for All 2000 (พ.ศ.2543) สุขภาพเป็น
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของทุกคน

2521 Primary Health Care (Alma Ata) การมีส่วน
ร่วมของประชาชน การประสานความร่วมมือ การ
พึ่งตนเองด้านสุขภาพ

2529 Ottawa Charter

การพัฒนาศักยภาพคน สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
สุขภาพ ชุมชนเข้มแข็ง ปรับระบบบริการสุขภาพ 
สร้างกระบวนการนโยบายสาธารณะ
2548 Bangkok Charter การสร้างเสริมสุขภาพโลก : 
สิทธิมนุษยชน การจัดการปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพ สร้าง
ศักยภาพด้านผู้น า นโยบาย ความรู้ งานวิจัย การ
ด าเนินงาน

2552 Social Determinants of Health : ปัจเจก
บุคคล สภาพแวดล้อม ระบบและกลไก

2556 Health in All Policies : ทุกนโยบายห่วงใย
สุขภาพ

2535 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.)

2544 ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

2545 ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.)

2550 ส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.)

2559 ระเบียบสน.นายกรัฐมนตรี 
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน 
2560 พชอ.



What is Health ?

World Health Organization (WHO), in 1948.

Health was defined as 

being "a state of complete 

physical, mental, and social 

well-being and not merely 

the absence of disease or 
infirmity”

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization


ภาวะของมนุษยที์ส่มบูรณท์ั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา 

และทางสงัคม เชื่อมโยงกนัเป็นองคร์วมอย่างสมดุล

3

สุขภาวะ

ทางปัญญา

สุขภาวะทางสงัคม

สุขภาวะทางจิต

สุขภาวะทางกาย

(พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550)
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สุขภาวะ

กาย

จติ สังคม

ปัญญา

การรู้ เข้าใจ อย่างแท้จริง รู้เท่าทนั รู้ควร 

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

การเจบ็ป่วยทางกาย พกิาร ตาย

การป่วย
ทางจติ

เครียด
วิตกกังวล
ซมึเศร้า บ้า 

บาดเจบ็  เป็นโรค 

ความสงบสุข
สันตภิาพ
ภราดรภาพ

ยาเสพตดิ
ความขัดแย้ง
แตกแยก



ระบบสขุภาพ

ระบบสาธารณสขุ

ระบบบรกิาร

ทางการแพทย์

ระบบความสมัพนัธท์ัง้มวลท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสขุภาพ

ระบบสขุภาพ

5
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ผูส้งูอายุ

พฒันาเด็กปฐมวยั

แอลกอฮอล์

ยาสบู

ยาเสพตดิ

เพศสภาพ

สตรี

การกีดกนัทางสงัคม
ความ

ยากจน

ความขดัแยง้
ความรนุแรง

โลกาภิวตัน์

•การคา้และตลาด
•การไหลของทนุ
•วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
•สิทธิบตัร

บรรยากาศ

ทางการเมือง

ภยัธรรมชาติ

ภาวะโลก

รอ้น

เมือง/ชนบท

การจา้งงาน

ทนุทาง

สงัคม

อาหาร

การศึกษาทาง

วิชาชพี

การแพทยท์างเลือก

และการแพทยพ้ื์นบา้น

การเงนิการคลงัดา้นสขุภาพ

สขุภาวะทางกายและจิตใจสขุภาวะทางจิตวิญญาณ
การสาธารณสขุมลูฐาน

•การผลกัใสใหอ้ยู่ชายขอบ

•กลุม่ชนดัง่เดมิ
•การกดขี่

สิทธิมนษุยชน

4

ปัจเจกบคุคล
พนัธกุรรม

พฤติกรรม

ความเช่ือ

วิถีชีวิต

จิตวิญญาณ

ส่ิงแวดลอ้ม

ความมัง่คงปลอดภยั

เศรษฐกิจ/การเมือง

กายภาพ/ชีวภาพ

วฒันธรรม/ศาสนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

การขนสง่

ประชากร

การศึกษา

ระบบ

บรกิารสขุภาพ

ความเท่าเทียม/ความ

ครอบคลมุ/ ชนิดและ

ระดบัการบรกิาร

คณุภาพและประสิทธิภาพ

บรกิารสาธารณะ/

บรกิารเอกชน

ปัจจยัก าหนดสขุภาพ

สขุภาพ
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พฤติกรรมการออกก าลงักาย

พฤติกรรมการการบริโภค

ส่งเสริมการออกก าลงักายที่สอดคล้องกบัอาชีพ

ส่งเสริมการบริโภคทีถู่กต้อง 
โดยใช้ต ารับอาหารสมุนไพรพืน้บ้าน

ปัจเจกบุคคล/
กลุ่มเส่ียง
กลุมผู้ป่วย
กลุ่มผู้พกิาร

สภาพแวดล้อม

เศรษฐกจิ

วฒันธรรม/ศาสนา

การศึกษา

สารสนเทศและการส่ือสาร

สนับสนุนรายการสร้างเสริม
สุขภาพผ่านวทิยุชุมชน สร้างค่านิยมเร่ืองการบริโภค

ผ่านอาหารถวายพระ

เร่งรัดควบคุมการขาย
ขนมถุงในโรงเรียน

ระบบ กลไก 
งานสุขภาพ

การแพทย์ทางเลือก
และการแพทย์พืน้บ้าน

ระบบ
สุขภาพ
ชุมชน

ระบบบริการ
สุขภาพ

ระบบหลกั
ประกนัสุขภาพ

ระบบการ
สร้างเสริมสุขภาพ

สนับสนุนให้เกดิ
เครือข่ายจัดการ
โรคเร้ือรังในชุมชน

ก าหนดให้โรคเร้ือรัง
เป็นวาระของชุมชน

มแีผนบูรณาการของสอ. 
แผนอบต.
แผนชุมชน

ก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ของ
กองทุน
หลกัประกนั
สุขภาพต าบล

สร้างอสม.พนัธ์ุ
ใหม่

สร้างเครือข่ายแพทย์พืน้บ้านและการใช้สมุนไพร

สุขภาวะ
โรคเร้ือรัง

ส่งเสริม OTOP สมุนไพรลดความดนั 
เบาหวาน


