
  
 

สมชัชาสขุภาพ ๙ มต ิ๓ การสรา้งเสรมิสขุภาวะเดก็ปฐมวยัดว้ยการบรูณาการอยา่งมสีว่นรว่ม หน้าที ่๑ / ๓ 
 

สมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ครัง้ท่ี ๙ 
๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

 
การสร้างเสริมสขุภาวะเดก็ปฐมวยัด้วยการบรูณาการอย่างมีส่วนร่วม 

 
สมชัชาสขุภาพแหง่ชาตคิรัง้ทีเ่กา้ 
ไดพ้จิารณารายงานเรือ่งการสรา้งเสรมิสขุภาวะเดก็ปฐมวยัดว้ยการบรูณาการอยา่งมสีว่นรว่ม๑ 
รบัทราบ ว่า เดก็ปฐมวยัซึง่หมายถงึ เดก็แรกเกดิถงึก่อนอายุครบ ๖ ปีบรบิูรณ์ และหมายรวมถงึทารก

ในครรภ์มารดานัน้ เป็นช่วงแรกของชีวิตมีความสําคญัมากในการพฒันาคุณภาพพื้นฐานของชีวิตและ
ศกัยภาพของคน 

ตระหนัก ว่า การสรา้งเสรมิสุขภาวะเดก็ปฐมวยั ตอ้งเริม่ตัง้แต่อยู่ในครรภม์ารดาจนกระทัง่เดก็เตบิโต
ดว้ยการใหโ้ภชนาการทีด่ใีนหญงิตัง้ครรภห์รอืตัง้แต่ก่อนตัง้ครรภ ์หญงิใหน้มบุตร ทารก และเดก็ ทัง้อาหารที่
มสีารอาหารครบถว้น เพยีงพอ ปลอดภยัและหลากหลาย ทีเ่หมาะสมตามบรบิททางสงัคมและวฒันธรรมของ
พืน้ที ่รวมทัง้การเสรมิสารอาหารทีส่าํคญัในรปูของยา ไดแ้ก่ ธาตุเหลก็ ไอโอดนี และกรดโฟลกิ เป็นตน้ การ
เลี้ยงดูที่เหมาะสม อนัประกอบดว้ยหลายมติ ิเช่น การกอด การเล่น การอ่านที่สมวยั การฝึกวนิัยเชงิบวก 
การจดัสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัและเหมาะสมตามอตัลกัษณ์ประจาํทอ้งถิน่ รวมทัง้การสรา้งเสรมิภูมคิุม้กนั
โรคตามวยั ทีเ่อือ้ต่อการเจรญิเตบิโต การเรยีนรู ้และการพฒันาทกัษะทางรา่งกายและจติใจ เพื่อใหเ้ดก็มกีาร
เจรญิเตบิโตเตม็ศกัยภาพและมพีฒันาการสมวยั ทัง้ดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม สตปิญัญา และภาษา 

กงัวล วา่ พอ่แม ่ผูป้กครอง ผูด้แูลเลีย้งดเูดก็ยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจ เกีย่วกบัองคค์วามรูใ้นการเลีย้ง
ดูเดก็ปฐมวยั เดก็ไทยมากกว่าครึง่อยู่ในภาวะเสีย่งหรอืมปีญัหาดา้นโภชนาการทัง้ขาดสารอาหารและอว้น 
ปญัหาพฒันาการไม่สมวยั ปญัหาการมพีฤตกิรรมไม่เหมาะสม ซึ่งจะมผีลต่อสุขภาวะนําไปสู่ประสทิธภิาพ
การทาํงานผลติภาพตํ่า รายไดน้้อย ค่ารกัษาพยาบาลเพิม่ขึน้ ซึง่สง่ผลต่อเศรษฐกจิ การพฒันาประเทศ และ
มเีดก็ไทยอกีจํานวนไม่น้อยมปีญัหาการบาดเจบ็และเสยีชวีติ ถูกทอดทิง้ ถูกกระทํารุนแรงและขาดโอกาสใน
การเขา้ถงึระบบบรกิารและสวสัดกิารทีจ่าํเป็น  

เหน็ว่า การสรา้งเสรมิสุขภาวะของเด็กปฐมวยัจําเป็นต้องอาศยัการขบัเคลื่อน ทัง้ระดบัองค์กรและ
ระดบัเครอืข่าย ทัง้ในระดบัครอบครวั ชุมชน และสงัคม ผ่านการประสานความร่วมมอืของหน่วยงานและ
เครอืข่ายทุกระดบัตัง้แต่พืน้ที ่เขตจงัหวดั และเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เพื่อขบัเคลื่อนวาระการสรา้งเสรมิ
สุขภาวะของเดก็ปฐมวยัใหเ้ป็นนโยบายสาธารณะที่มแีนวปฏบิตัิและเป้าหมายร่วมกนัผ่านการบูรณาการ
อยา่งมสีว่นรว่มจากทุกภาคส่วน ทัง้น้ีตอ้งมกีารตดิตามประเมนิผลอย่างต่อเน่ือง พรอ้มทัง้มกีารสรุปรายงาน
ผลจากทุกหน่วยงานทีเ่ขา้มามสีว่นรว่ม 

ตระหนัก ว่า คณะกรรมการสง่เสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาต ิ(กดยช.) เป็นกลไกระดบัชาต ิ
และคณะอนุกรรมการส่งเสรมิการพฒันาเดก็ปฐมวยัระดบัจงัหวดั / กรุงเทพมหานคร เป็นกลไกระดบัจงัหวดั 

                                                 
๑เอกสารสมชัชาสขุภาพ ๙ / หลกั ๓ 

สมชัชาสขุภาพ ๙. มติ ๓ 



  
 

สมชัชาสขุภาพ ๙ มต ิ๓ การสรา้งเสรมิสขุภาวะเดก็ปฐมวยัดว้ยการบรูณาการอยา่งมสีว่นรว่ม หน้าที ่๒ / ๓ 
 

ทีม่บีทบาทสาํคญัในการขบัเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อสรา้งเสรมิสุขภาวะเดก็ปฐมวยัอย่างต่อเน่ือง ผ่านการ
สรา้งความมสีว่นรว่มของหน่วยงาน องคก์รและเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

เหน็ว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หน่วยงานภาครฐัเครอืข่ายภาควชิาการ ภาคเอกชนและประชา
สงัคม ทํางานเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวยั ทัง้ในแง่การสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก
รายบุคคล และการจดัการปจัจยัแวดลอ้มทีม่ผีลต่อสขุภาวะของเดก็  

ตระหนัก ว่า การดําเนินงานตามแผนงาน/ยุทธศาสตรท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัเดก็ปฐมวยันัน้ จําเป็นต้องมกีาร
กํากบัติดตามประเมนิผลการดําเนินงานที่ชดัเจน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพฒันาศกัยภาพของเด็ก
ปฐมวยัทัง้กาย จติ ปญัญา สงัคม และภาษา ดว้ยการสรา้งและจดัการความรู ้การสือ่สารสงัคม  

ชืน่ชม หลกัการในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบบัที่ ๒ ที่ระบุถึงกระบวนการพฒันา
นโยบายสาธารณะทุกระดบันําแนวทาง "ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ" ไปบูรณาการสู่การปฏบิตัใิหบ้งัเกดิผล
อยา่งเป็นรปูธรรม ทัง้การใชศ้กัยภาพของทุกภาคสว่นในทุกระดบัเพื่อการขบัเคลื่อนนโยบาย สมชัชาสุขภาพ
จงัหวดั/ประเดน็ การสรา้งธรรมนูญสุขภาพพืน้ที ่รวมทัง้การขบัเคลื่อนของภาคเีครอืขา่ยตามฉนัทมตสิมชัชา
สุขภาพแห่งชาติ ๗.๑ เรื่องการพฒันานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และ
ครอบครวัจากปจัจยัเสีย่ง 

 
จึงมีมติดงัต่อไปน้ี 

๑. ขอให ้คณะกรรมการสง่เสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชนแหง่ชาต ิ(กดยช.) ดาํเนินการ 
๑.๑ ส่งเสรมิและกํากบัตดิตาม ใหห้ญงิตัง้ครรภแ์ละเดก็ปฐมวยั ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ ตามนโยบาย

และแนวทางที ่รา่ง รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. .... (ฉบบัผา่นการลงประชามต ิปี พ.ศ. ๒๕๕๙)
กาํหนด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ สทิธปิระโยชน์ดา้นสรา้งเสรมิสขุภาวะเดก็ปฐมวยั 

๑.๒ กําหนดใหเ้ครอืข่ายสมชัชาสุขภาพจงัหวดัร่วมเป็นคณะอนุกรรมการส่งเสรมิการพฒันาเดก็
ปฐมวยัระดบัจงัหวดั/กรงุเทพมหานคร 

  ๑.๓ หาแนวทาง สนบัสนุนการมสีว่นรว่มภาคเอกชน ในการสรา้งเสรมิสขุภาวะเดก็ปฐมวยั  
๒. ขอให ้เครอืขา่ยสมชัชาสขุภาพจงัหวดั ดาํเนินการ 

๒.๑ ร่วมกบัคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพฒันาเด็กปฐมวยั ระดบัจงัหวดั/กรุงเทพมหานคร 
สนบัสนุนการทาํงาน ในพืน้ทีเ่ป้าหมายรว่มกนัในการสรา้งเสรมิสขุภาวะเดก็ปฐมวยั 

๒.๒ ประสานและผลกัดนั ใหป้ระเดน็การสรา้งเสรมิ สุขภาวะเดก็ปฐมวยักําหนดไว้ในธรรมนูญ
สขุภาพพืน้ที ่

๓. ขอให้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามยั เป็นหน่วยงานหลกั ร่วมกบั กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
วฒันธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักนายกรฐัมนตร ีกรมประชาสมัพนัธ์ กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลงั กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม สาํนักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.)  สาํนักงานกองทุน
สนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) หน่วยงานและภาคเีครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชน  



  
 

สมชัชาสขุภาพ ๙ มต ิ๓ การสรา้งเสรมิสขุภาวะเดก็ปฐมวยัดว้ยการบรูณาการอยา่งมสีว่นรว่ม หน้าที ่๓ / ๓ 
 

๓.๑ จดัทําแนวทางปฏิบตัิ ใน การสร้างเสรมิสุขภาวะเด็กปฐมวยั โดยครอบคลุมถึงการพฒันา
ศกัยภาพบุคลากร สถานบรกิาร องคค์วามรู ้ฯลฯ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๑ ปี  

๓.๒ พฒันาเครื่องมอื เพื่อรวบรวมขอ้มลูเดก็ปฐมวยัรายบุคคลแบบบูรณาการดา้นสุขภาพ การ
เจรญิเตบิโต และพฒันาการ สําหรบันําไปใช้ และส่งต่อขอ้มูลระหว่างครอบครวั สถานบรกิารสาธารณสุข 
และสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั อยา่งต่อเน่ือง และสง่ต่อขอ้มลูไปสูก่ารพฒันาเดก็วยัเรยีน 

๓.๓ นําแนวปฏิบตัิดงักล่าวในข้อ ๓.๑-๓.๒ ไปขบัเคลื่อน ติดตามและประเมนิผล ให้เกิดเป็น
รปูธรรม  

๔. ขอให ้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ สนบัสนุน นโยบาย แผนงาน มาตรการ ดว้ยการสรา้งการมสีว่น
ร่วมของครอบครวั ชุมชน ภาควชิาการ ภาคประชาสงัคมและภาคเอกชน โดยใชง้บประมาณและทรพัยากร 
ทีม่อียู่ในทอ้งถิน่หนุนเสรมิ เช่น  กองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ทีแ่ละกองทุนอื่น ๆ เพื่อ
สรา้งเสรมิสขุภาวะเดก็ปฐมวยัในระดบัพืน้ที ่รวมถงึการจดัการปจัจยัทีม่ผีลต่อสขุภาวะเดก็ปฐมวยั  

๕. ขอให้ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรมประชาสมัพนัธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้ใน
ระดบัสื่อกระแสหลกั สื่อสารสาธารณะและสื่อสารระดบัทอ้งถิน่ สื่อสาร สรา้งความตระหนักรูต่้อสาธารณะ 
เพือ่เหน็ความสาํคญัและการมสีว่นรว่มในการสรา้งเสรมิสขุภาวะเดก็ปฐมวยั  

๖. ขอให ้สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.) เป็นหน่วยงานหลกั รว่มกบั หน่วยงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
สถาบนัการศกึษา และหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งสนับสนุนการศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัการสรา้งเสรมิสุขภาวะ
เดก็ปฐมวยั ดว้ยการบรูณาการอยา่งมสีว่นรว่ม เพือ่นําองคค์วามรูไ้ปสูก่ารสรา้งเสรมิสขุภาวะเดก็ปฐมวยั  
 ๗. ขอให ้เลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิรายงานความกา้วหน้าต่อสมชัชาสขุภาพแหง่ชาติ
ครัง้ที ่๑๑ 
  
 
 
 
 

 


