
รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๒๒๑

การจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน 
 

สถานการณปญหาและผลกระทบ 
 ๑. ประเทศไทยเปนอีกประเทศที่พบปรากฏการณการเปลี่ยนผานของภาวะโภชนาการ กลาวคือในขณะ

ที่ปญหาภาวะทุพโภชนาการหรือภาวะน้ำหนักตัวต่ำกวาเกณฑลดลงอยางชัดเจน  ความชุกและความรุนแรงของ

ผลกระทบจากปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในประชากรทุกกลุมอายุ โดยเฉพาะ

ในชวงทศวรรษท่ีผานมา ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศที่ความชุกของโรคอวนในเด็กเพิ่มข้ึนเร็วที่สุดในโลก 

โดยความชุกของโรคอวนพบในเขตเมืองมากกวาชนบท และพบในประชากรหญิงมากกวาชาย หากไมมีการ

จัดการปญหาดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ ในอนาคต สังคมไทยจะเต็มไปดวยประชากรท่ีเปนโรคอวน โดยกรม

อนามัยการคาดประมาณวา ใน ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ความชุกของเด็กอวน จะสูงถึง ๑ ใน ๕ ในเด็กกอนวัยเรียน 

และ ๑ ใน ๑๐ ของเด็กวัยเรียน จากการคาดประมาณขององคการอนามัยโลก พบวาในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประชากรกลุมอายุ ๓๐ ปขึ้นไปเกือบคร่ึงหนึ่งจะมีน้ำหนักตัวเกิน โดยพฤติกรรมท่ีเปนสาเหตุหลักของการเกิด

โรคอวนไดแกพฤติกรรมการบริโภค๑ ที่ทำใหเกิดความไมสมดุลยทางโภชนาการ และการมีกิจกรรมทางกาย๒ ที่

ไมเหมาะสม ซ่ึงที่ผานมาสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีทำใหประชาชนเกิดพลังงานสวนเกิน กลาวคือ

ไดรับพลังงานจากอาหารมากกวาพลังที่ใชไปในการมีกิจกรรมทางกาย  

 
ปจจัยที่เกี่ยวของตอการเกิดโรคอวนในเด็ก 
 ๒. การไดรับนมแมแตเพียงอยางเดียวในระยะเวลาท่ีเพียงพอเปนปจจัยปองกันการเกิดโรคอวนในเด็ก 

โดยองคการอนามัยโลกระบุวาทารกควรไดรับนมแมอยางเดียวหลังเกิดเปนเวลาอยางนอย ๖ เดือน แตจากการ

สำรวจในประเทศไทย ท่ีปฏิบัติไดมีประมาณรอยละ ๕  

 ๓.  มีรายงานวาเกือบ ๑ ใน ๓ ของเด็กไทยอายุต่ำกวา ๕ ป ชอบบริโภคอาหารรสหวาน และเกินกวา

ครึ่งยังนิยมบริโภคขนมกรุบกรอบและเคร่ืองดื่มที่มีรสหวาน นอกจากน้ีจากการสำรวจ ๒๐ จังหวัดทั่วประเทศ 

พบวา เด็กอายุต่ำกวา ๕ ป บริโภคน้ำตาลเฉลี่ยสูงถึง ๓๐.๔ กรัม/คน/วัน ซึ่งสูงกวาปริมาณสูงสุดที่ควรบริโภค 

(๒๔ กรัม/คน/วัน) ถึงรอยละ ๒๗ สวนใหญเด็กไดรับน้ำตาลจาก นมเปร้ียวและน้ำอัดลม   เด็กอายุ ๖-๑๔ ป มี

พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวาน ขนมกรุบกรอบ อาหารประเภทไขมันสูง สูงกวาประชากรกลุมอายุอื่น 

และมีทิศทางการบริโภคสูงขึ้นอยางตอเน่ือง จากการสำรวจพบวาเด็กในกลุมอายุดังกลาวมีการบริโภคขนมกรุบ

กรอบและน้ำอัดลมเปนประจำ เพิ่มขึ้นถึง ๑.๘ และ ๑.๕ เทาตามลำดับ จากปพ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง ๒๕๕๐ โดย

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๙ 

สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๙ 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

๑ หมายถึง การแสดงออกเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของประชาชน ท้ังทางดานความรู เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ

ประทานอาหาร  
๒ หมายถึง การเคลื่อนไหวหรือการทำงานของรางกายโดยใชกลามเนื้อโครงสราง และทำใหมีการใชพลังงานของรางกายมากกวาใน

ขณะพัก 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๒๒๒

มูลคาการตลาดของขนมกรุบกรอบบรรจุหีบหอนั้นเพิ่มจาก ๑.๑ หม่ืนลานบาทในป พ.ศ. ๒๕๔๙ เปน ๑.๓ 

หมื่นลานบาทในป พ.ศ. ๒๕๕๐  

 ๔. การโฆษณาผานส่ือตาง ๆ มีอิทธิพลสูงตอการตัดสินใจซื้อขนมของเด็ก โดยเด็กที่ใชเวลาสวนใหญใน

การดูโทรทัศนจะรูจักขนมมากกวา และเด็กมักอยากรับประทานขนมและอาหารเม่ือเห็นโฆษณาทางโทรทัศน 

นอกจากนี้กลยุทธในการโฆษณาเพ่ือเพิ่มยอดขายก็ไดมีการปรับตัวอยูตลอดเวลา ซึ่งคาใชจายที่ใชในการโฆษณา

อาหารสูงขึ้นถึง ๙ เทาตัว ภายในเวลาไมถึง ๒๐ ป จาก ๑,๘๒๓ ลานบาทในป พ.ศ. ๒๕๓๒ เปน ๑๖,๔๔๘ 

ลานบาทในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ในขณะท่ีประเทศไทยไมมีการควบคุมการโฆษณาและการทำการตลาดตอเด็กอยางมี

ประสิทธิภาพ๓ แมจะมีการออกประกาศกรมประชาสัมพันธ เรื่อง“หลักเกณฑและระยะเวลาสำหรับการโฆษณา

และบริการธุรกิจทางวิทยุโทรทัศนที่มีผลกระทบตอเด็ก” ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑ 

 ๕. สิ่งแวดลอมภายในและบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพของเด็ก จากการสุมสำรวจ

โรงเรียน ๔๐๐ แหงทั่วประเทศ ในป ๒๕๔๘ พบวา โรงเรียนมักจัดอาหารกลางวันและอาหารวางเปนอาหาร

และเคร่ืองดื่มที่ใหพลังงานสูง อุดมไปดวยไขมันและน้ำตาล และนิยมแจกรางวัลแกเด็กเปนขนมขบเค้ียว ลูก

กวาด ลูกอม ในขณะท่ีรอบบริเวณโรงเรียนมักพบรานขายอาหารประเภทท่ีมีไขมันและน้ำตาลสูง 

 ๖. อาหารจานดวนแบบตะวันตก๔ นับวาเปนอาหารพลังงานสูง ที่อุดมดวยไขมัน แปง น้ำตาล และ

โซเดียม ขอมูลจากตางประเทศพบวาประชากรท่ีนิยมบริโภคอาหารจานดวนมีความชุกของโรคอวนสูงกวา จาก

การสำรวจพบวาเด็กและเยาวชนไทยระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา ประมาณ ๑ ใน ๓ รับประทานอาหาร

ประเภทนี้เปนประจำ และมีความถี่ในการบริโภคสูงกวาประชากรกลุมอายุอื่น 

 ๗. เด็กที่ใชเวลาสวนใหญในการดโูทรทัศนและการเลนวีดีโอ/คอมพิวเตอรเกมส มีความเสี่ยงตอโรคอวน

สูงกวา เน่ืองมาจากมีกิจกรรมทางกายนอย และมีการรับประทานอาหารวางในระหวางทำกิจกรรมเหลานี้ จาก

การสำรวจพบวาเด็กไทยใชเวลาวางในการดูโทรทัศน ในวันหยุดเฉลี่ย ๓-๕ ชม. ตอวัน โดยเด็กที่ดูโทรทัศนมาก

กวา ๓ ชั่วโมงตอวัน มีโอกาสเส่ียงที่จะเปนโรคอวนมากกวาเด็กที่ไมดูโทรทัศนถึง ๑.๘ เทา 

 

ปจจัยที่เกี่ยวของตอการเกิดโรคอวนในประชากรท่ัวไป 
 ๘. คนไทยมีแนวโนมบริโภคน้ำตาลมากข้ึน โดยในรอบ ๒ ทศวรรษที่ผานมา มีการบริโภคน้ำตาล

เพิ่มข้ึนเกือบ ๓ เทา และจากขอมูลในป พ.ศ. ๒๕๕๐ พบวา คนไทยบริโภคน้ำตาลสูงกวาปริมาณสูงสุดที่ควร

บริโภคถึง ๔ เทา ประชากรอายุ ๑๕-๗๔ ป นิยมบริโภคอาหารท่ีเสี่ยงตอการเกิดโรคอวน เชน ขนมกรุบกรอบ 

อาหารทอด อาหารท่ีปรุงดวยกะทิ เนื้อสัตวติดมัน ขนมหวาน และอาหารจานดวน ถึง ๑ ใน ๔ ของอาหารม้ือ

หลัก ในขณะที่มีการรับประทานผักไมเพียงพอท้ังในแงของปริมาณและความถ่ี 

 ๙. คนไทยนิยมรับประทานอาหารนอกบาน และอาหารปรุงสำเร็จ โดยความนิยมดังกลาวมีแนวโนม

เพิ่มข้ึนตามภาวะความเปนเมือง โดยในเขตเมืองกวาครึ่งหน่ึงนิยมรับประทานนอกบาน ในขณะท่ีในเขตชนบทมี

เพียงรอยละ ๒๐ นอกจากน้ีธุรกิจประเภทรานอาหารซ่ึงประกอบไปดวยรานอาหารรายยอย (สัดสวนการตลาด

๓ ความเห็นและขอเสนอแนะการคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชนจากสื่อโทรทัศน, คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข 

และคุมครองผูบริโภค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, กันยายน ๒๕๕๑ 
๔  หมายถึง อาหารประเภทบริการดวนที่มีตนกำเนิดจากประเทศแถบตะวันตก เปนอาหารท่ีใหพลังงานสูง มีปริมาณไขมันอิ่มตัว

และโซเดียมสูง แตมีเสนใยอาหารต่ำ เชน มันฝร่ังทอด โดนัท พิซซา แฮมเบอเกอร เปนตน 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๒๒๓
๕ ปสุขภาวะ หมายถึง ปที่มีสุขภาพสมบูรณ มีชีวิตตามปกติ ทำกิจกรรมไดตามปกติ  

ประมาณรอยละ ๗๐) รานบรกิารดวน (สดัสวนการตลาดรอยละ ๒๐) และภัตตาคาร (สดัสวนการตลาดรอยละ ๑๐)  

มีอัตราการขยายตัวของมูลคาการตลาดเพิ่มขึ้นเฉลี่ย รอยละ ๓ ตอป  

 ๑๐. ประชากรไทยมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอเฉลี่ยทั่วประเทศรอยละ ๒๐.๗ ในเพศชาย และ ๒๔.๒ 

ในเพศหญิง ประชากรในเขตเมืองมีระดับการมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอสูงที่สุด โดยเฉพาะภาคกลาง และ

กรุงเทพมหานคร สวนประชากรท่ีอยูในเขตชนบทและมีอาชีพที่ตองใชแรง เชน เกษตรกร สวนใหญจะมีการมี

กิจกรรมทางกายในระดับที่เพียงพอ ซ่ึงเปนปรากฏการณที่พบคลายคลึงกันทั่วโลก คนที่อาศัยในเขตเมืองจะถูก

จำกัดดวยวิถีความเปนเมือง เชน มีความแออัดทำใหอาคารที่พักอาศัยมีขนาดคับแคบและผูที่อาศัยมีกิจกรรม

ทางกายนอยลง สภาวะแวดลอมไมเหมาะสมหรือไมเอื้อแกการออกกำลังกาย ประกอบอาชีพที่ใชแรงกายนอย 

และการมีอุปกรณเคร่ืองมือทุนแรงทุนเวลา การปรับปรุงใหอาคารมีบันไดที่เหมาะสมและสะดวกตอการใชสอย

และลดการใชลิฟทหรือบันไดเลื่อน ชวยลดการใชพลังงานและเพิ่มโอกาสใหคนในเขตเมืองไดเคลื่อนไหวออกแรง 

นอกจากนั้นมาตรการในการลดหรืองดใชเครื่องมืออุปกรณทุนแรงทุนเวลาบางชนิดยังสามารถแกไขปญหาอื่น ๆ 

ไดพรอม ๆ กัน เชน การปรับปรุงพัฒนาบริการขนสงมวลชนและเพ่ิมหรือปรับปรุงเลนจักรยาน เพ่ือลดการใช

รถยนตสวนบุคคลและหันมาใชบริการขนสงมวลชนหรือใชจักรยาน จะเปนการลดปญหาการจราจรติดขัด ลด

ปญหาสภาพจิตที่เกิดจากการจราจรติดขัด ลดการใชพลังงาน ลดปญหามลพิษ ลดการเกิดอุบัติเหตุหากมีการ

จัดการท่ีดีพอ และเพิ่มโอกาสในการมีกิจกรรมทางกายดวย  

 
ผลกระทบของปญหา 
 ๑๑. ผูที่เปนโรคอวนทั้งวัยเด็กและผูใหญมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเร้ือรังที่สำคัญหลายโรค 

เมื่อเทียบกับประชากรท่ีมีน้ำหนักปกติ เชน โรคเบาหวานชนิดที่ ๒ (type 2 diabetes) โรคความดันโลหิตสูง 

โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด มะเร็งลำไสใหญ และมะเร็งเตานม นอกจากน้ี โรคอวนยังกอใหเกิด

ความผิดปกติอื่น ๆ ไดอีกมาก เชน โรคทางเดินหายใจอุดกั้นและหยุดหายใจขณะหลับ โรคกระดูกและขอเสื่อม 

และกอใหเกิดปญหาทางจิต หรือโรคซึมเศราไดดวย ขอมูลอัตราการปวยของประชากรรายงานโดยกระทรวง

สาธารณสุข ชี้วาอัตราปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรังที่เกี่ยวของกับโรคอวนในประเทศไทยไดเพ่ิมข้ึน ๓-๔ เทา 

ภายในระยะเวลา ๙ ป ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง ๒๕๔๙ โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรค

หัวใจขาดเลือด สวนโรคที่พบบอยในเด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกินไดแก ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง

และเบาหวานรวมถึงผลขางเคียงของภาวะเหลานี้ จากการศึกษาผูปวยเบาหวานในสถานพยาบาล ๑๑ แหง พบ

วาเด็กและวัยรุนปวยเปนเบาหวานชนิดที่ ๒ มากขึ้น จากรอยละ ๒ ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนรอยละ ๑๘ ในป 

พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยพบวามีสาเหตุจากโรคอวน ปญหาดานสุขภาพดังกลาวกอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

และสังคม ทัง้ทางตรงและทางออม โดยกอใหเกดิคาใชจายในการรักษาพยาบาล การสญูเสยีปสขุภาวะ๕ การขาดงาน 

ขอจำกัดดานรางกายทีบ่ัน่ทอนความสามารถของผูทีเ่ปนโรคอวน ประเทศไทยสญูเสยีคาใชจายในการรักษาพยาบาล

โรคไมติดตอเรื้อรังที่เกี่ยวของกับโรคอวนสูงเปนอันดับตน ๆ โดยในป พ.ศ. ๒๕๔๘ คารักษาพยาบาลของ  

โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมกันเพียงสาม โรค สูงถึงกวาเจ็ดหมื่นลานบาท 

ขอมูลจากประเทศจีน ซึ่งมีสถานการณภาวะโภชนาการคลายคลึงกับประเทศไทย พบวาผลกระทบจากภาวะน้ำ

หนักเกินและพฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวของท้ังทางตรงทางออมมีมูลคาสูงถึง รอยละ ๔.๐๖ ของผลิตภัณฑมวล

รวมประชาชาติ หรือ หาหมื่นลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ และคาดวาจะเพิ่มข้ึนเปน รอยละ ๙.๒๓ 
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หรือ หนึ่งแสนลานเหรียญสหรัฐในป พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงภาระคาใชจายที่สังคมตอง

แบกรับ และโอกาสในการพัฒนาประเทศที่ตองสูญเสียไป จากปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนของประชากร   

 

นโยบายและมาตรการท่ีเกี่ยวของ 
 ๑๒. ประเทศไทยยังขาดการเตรียมพรอมสำหรับการจัดการ ปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนอยาง

มีประสทิธภิาพและทนัเวลา ในอดตีนโยบายดานอาหารและโภชนาการมกัมุงเนนในการแกไขปญหาภาวะโภชนาการ

ขาด น้ำหนักตัวนอย อยางไรก็ตามนโยบายดานอาหารและโภชนาการไดคำนึงถึงการปองกันปญหาโรคอวนมากข้ึน 

โดยเริ่มตนในป พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐ ผานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๐ และแผนพัฒนา

สุขภาพแหงชาติฉบับที่ ๑๐ ที่กำหนดใหมีนโยบายในการจัดการปองกันและควบคุมปญหาภาวะน้ำหนักเกินและ

โรคอวนเปนสวนหนึ่งในแผนงานสงเสริมสุขภาวะปองกันโรคไมติดตอเรื้อรัง  

 ๑๓. ป พ.ศ. ๒๕๔๙ มีการจัดตั้งเครือขายคนไทยไรพุง ภายใตการนำของ ๖ ภาคีหลัก ไดแก 

ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมวิทยาศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย 

สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทย สมาคมสุขศึกษาพลศึกษาและสันทนาการแหงประเทศไทย โดยไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ โดยมีการเผยแพรองคความรู

เกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนัก และรณรงคสาธารณะสรางกระแสการมีน้ำหนักตัวที่เหมาะสม  

 ๑๔. ในปพ.ศ. ๒๕๕๐ กรมอนามัยรวมกับภาคีที่เกี่ยวของรวมกันดำเนินโครงการคนไทยไรพุง โดยมี

แนวคิดหลัก ๓ อ. (อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ) รณรงคสรางกระแสลดพุงและสรางบุคคลตนแบบใน

การลดความอวน และกระทรวงสาธารณสุขไดกำหนดเกณฑขนาดรอบเอวเปนเคร่ืองมือคัดกรองและตัวชี้วัด

สุขภาพที่สำคัญ โดยรณรงคใหมีการวัดรอบเอวทั่วประเทศ 

 ๑๕. ในปพ.ศ. ๒๕๕๑ กรมอนามัยไดจัดทำโครงการ “ภาคีรวมใจคนไทยไรพุง” โดยไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อสรางองคกร/ชุมชนตนแบบไรพุง และ

กำลังดำเนินการผลักดันนโยบายสาธารณะระดับองคกร ทองถ่ิน และระดับชาติ ซึ่งประเด็นรวมในระดับทองถิ่น

ไดแก การสงเสริมการจัดอาหารวางเพื่อสุขภาพและเพิ่มกิจกรรมทางกายในการประชุม (Healthy Meeting) 

การสงเสริมการปลูกผักหลากสี ปลอดสารพิษ ประเด็นรวมในระดับชาติ ไดแก โรงเรียน/ศูนยเด็กเล็กปลอด

น้ำอัดลม สงเสริมการผลิต/จำหนายอาหารที่ลดปริมาณน้ำตาล ไขมัน โซเดียมลงรอยละ ๒๕ และการควบคุม

โฆษณาขนมเด็ก 

 ๑๖. ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ จากการรวมผลักดันของแผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ มูลนิธิเครือขาย

ครอบครัว และ มูลนิธิเพื่อผูบริโภค นำไปสูการออกประกาศกรมประชาสัมพันธ เรื่อง“หลักเกณฑและระยะ

เวลาสำหรับการโฆษณาและบริการธุรกิจทางวิทยุโทรทัศนที่มีผลกระทบตอเด็ก” ตามมติคณะรัฐมนตรี และมติ

ของ กกช.ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑ อยางไรก็ตามหลังจากมีพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑  ประกาศดังกลาวไมมีผลบังคับใช   

 ๑๗. ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพและเครือขายคุมครองผูบริโภคนานาชาติ

จัดประชุมอาเซียนวาดวยเรื่องการตลาดอาหารเด็ก (ASEAN Conference on Marketing of Food to 

Children) ซึ่งมีผูเขารวมประชุมกวา ๑๕๐ คน จากประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เกาหลีใต 

ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร เยอรมนี และองคกรนานาชาติประกอบดวยองคการอนามัยโลก (WHO) องคกร

ผูบริโภคสากล (Consumers International) และสมาคมนานาชาติเกี่ยวกับการศึกษาโรคอวน (International 
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Association for the Study of Obesity) ซ่ึงผลจากการประชุมนำไปสูคำประกาศกรุงเทพฯ (The Bangkok 

Call to Action) เม่ือวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

 ๑๘. มีการบูรณาการโครงการภายใตกลุมแผนงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคที่มีความสำคัญ

ระดับชาติประจำป ๒๕๕๒ (P&P National priority) โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. ใหดำเนินการ

โครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย : อวนลงพุงและโรคไมติดตอเรื้อรัง จำนวน ๗๕ ลานบาท และ โครงการปองกัน

ภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน ๑๐ ลานบาท นอกจากนี้ยังไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำป ๒๕๕๓ 

เพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร สูการปฏิบัติการอยางตอเนื่องตอไป 

 

ขอจำกัดของการดำเนินงาน 
 ๑๙. ปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนเปนปญหาที่มีปจจัยเกี่ยวของที่หลากหลายและซับซอน การ

แกไขปญหาที่มุงเนนจัดการที่ปจจัยใดปจจัยหนึ่งโดยไมพิจารณาความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงนั้นพบวาไมมี

ประสิทธิผลเทาที่ควร ที่ผานมาการดำเนินการจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนขับเคลื่อนโดยกระทรวง

สาธารณสุข และพบวามีปญหาอุปสรรคและไมสามารถดำเนินมาตรการที่สำคัญที่มีหลักฐานยืนยันวามีตนทุน

ประสิทธิผลสูงหลายมาตรการ เน่ืองจากมีแรงตอตานสูงหรืออยูนอกเหนืออำนาจหนาที่รับผิดชอบ จึงไดมีการ

พยายามผลักดันใหเกิดการมีสวนรวมของหลายฝายที่เกี่ยวของ ถึงแมในปจจุบันจะไดรับความรวมมือเพิ่มขึ้นแต

ยังไมสามารถผลักดันใหเกิดการรวมมือของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของได จึงมีหลายมาตรการท่ียังคางคาไมสามารถ

ดำเนินการได เชน มาตรการดานการออกกฎหมายควบคุม มาตรการดานการปรับปรุงแกไขสภาวะแวดลอมให

เอ้ือตอการมีพฤติกรรมการบริโภคและการมีกิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสม ซ่ึงมาตรการเหลานี้มีขอจำกัดหรือได

รับปจจัยตอตานสูง เชน ขอจำกัดดานการใหความสำคัญของผูที่เกี่ยวของ การจัดสรรงบประมาณ การไดรับแรง

ตานทั้งจากสังคมและผูประกอบการ เน่ืองจากมาตรการน้ัน ๆ อาจมีผลเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรืออาจสงผล

กระทบตอรายไดของบุคคลบางกลุม นอกจากนี้ยังขาดขอมูลที่แสดงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการท่ี

ไดมีการดำเนินการไปแลวซึ่งขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนในการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาการดำเนินงาน 

เหลานี้สงผลใหการจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนไมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเทาที่ควร  

 

แนวทางแกไขปญหา 
 ๒๐. ดำเนินการเพื่อใหเกิด  

      (๑)  กลไกใหเกิดการรับรู เรียนรู และดำเนินการแกไขปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน อยางมี

สวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ  

      (๒)  การแกไขปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนโดยการจัดการแบบบูรณาการ ซ่ึงตั้งอยูบนพื้น

ฐานขององคความรู ขอเท็จจริง  

      (๓)  การพัฒนาองคความรูที่เกี่ยวของ กระบวนการดำเนินงาน และบุคลากร อยางตอเนื่อง  

      (๔) ระบบการจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อใหมีการประเมิน

ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินงาน 

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 
 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๒ / รางมติ ๙  และรางยุทธศาสตร

การจัดการปญหาภาวะนำ้หนกัเกนิและโรคอวน พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ในเอกสาร สมชัชาสขุภาพ ๒ / รางมต ิ๙ / ผนวก ๑ 

 


