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Mega trends  (แนวโนม้โลก)

Mega Trends (เมกะเทรนด)์ คอื
กระแสการเปลียนแปลงทวัโลกทจีะมีผลตอ่ เศรษฐกิจ ธุรกิจ สงัคม 
วฒันธรรม และชวีติความเป็นอยู่ของคน 



Source http://www.clinictech.most.go.th/online/filemanager/fileclinic/F1/files/MegaTrendsThailand%204_0.pdf
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เป้าหมายการพฒันาทยีงัยืน

ขจดัความ
ยากจน

ขจดัความ 
หวิโหย

สขุภาวะดี ในทุกช่วงอายุ การศึกษาทีมี
คุณภาพ

ความเท่าเทียมทาง
เพศ

นาํ และสขุาภิบาล

การเขา้ถงึพลงังาน การเติบโตทางเศรษฐกิจยงัยนื พฒันานวตักรรมอตุสาหกรรม ลดความเหลอืมลาํ เมือง และการตงัถนิฐานยงัยืน แบบแผนการผลิต และ
บรโิภค

การเปลยีนแปลง
ภมิูอากาศ

ทรพัยากรทางทะเล ทรพัยากรบนบกและดิน สนัติสขุ และความยุติธรรม เสรมิพลงัภาคีหุน้ส่วน

Source ; http://www.un.or.th



เป้าหมายการพฒันาทียงัยนื 
(Sustainable development goals : SDG.) คอือะไร?

เป้าหมายการพฒันาทยีงัยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) เป็นกรอบทศิทางการพฒันา
ของโลกภายหลงัปี ค.ศ.2015 (พ.ศ.2558) ทอีงคก์ารสหประชาชาติ (United Nations: UN) กาํหนด
ตอ่เนืองจาก MDGs หรือเป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ (Millennium Development Goals) 
เป้าหมายการพฒันาทยีงัยืน (SDGs) เพือใหป้ระเทศตา่งๆ นาํไปปฏิบตัใิหบ้รรลุผลสาํเร็จ เกิดการพฒันา
อย่างยงัยืนในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิงแวดลอ้ม ในช่วงระยะเวลา 15 ปี (เดือนกนัยายน 2558 –
สงิหาคม 2573)  SDGs มีทงัหมด 17 เป้าหมาย

Source; http://www.pcd.go.th/file/SDGs.pdf



ขจดัความยากจนในทุกรปูแบบ ทุกที

Picture from internet

SDGs มีเป้าหมายทจีะ
• ขจดัความยากจนในทุกรูปแบบใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2573 
• การกาํหนดกลุม่เป้าหมายทอีาศยัอยูใ่นสถานการณท์มีีความ

เสียงในการเขา้ถึงทรพัยากรและการบรกิารขนัพืนฐาน 
• การช่วยเหลือชุมชนทไีดร้บัผลกระทบจากความขดัแยง้ และ

ภยัพิบตัทิเีกียวขอ้งกบัสภาพภูมิอากาศ

Source http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/no-poverty/



เป้าหมายการพฒันาอย่างยงัยนื (SDGs) 
• มุ่งมนัทีจะขจดัความหิวโหยและความอดอยากทุกรูปแบบ ใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2573 

เพือใหแ้น่ใจวา่ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิงเด็กและผูด้อ้ยโอกาสจาํนวนมากไดร้บัการเขา้ถึง
อาหารทเีพียงพอและมีคุณคา่ทางโภชนาการตลอดทงัปี 

• เป้าหมายนียงัเกียวขอ้งกบัการส่งเสริมการเกษตรอย่างยงัยืน การปรบัปรุงชีวิตความ
เป็นอยู่และกําลงัการผลิตของเกษตรกรรมขนาดเล็ก ทีช่วยใหเ้ขา้ถึงแหล่งทีดินทํากิน 
เทคโนโลยีและการตลาดอยา่งเทา่เทยีม 

• นอกจากนีความร่วมมือระหวา่งประเทศก็เป็นสิงสาํคญัทีสรา้งความเชือมนัในการลงทุนใน
โครงสรา้งพืนฐาน และเทคโนโลยีเพือเพิมผลผลิตทางการเกษตร ซงึจะสามารถยุติความอด
อยาก และความหิวโหยไดภ้ายในปี 2573 โดยดาํเนินการร่วมกบัเป้าหมายอืนๆ ทีกาํหนด
ไว ้

ขจดัความหิวโหย บรรลุเป้าความมนัคงทางอาหารและโภชนาการทดีขีนึ และส่งเสริมเกษตรกรรมยงัยนื

Source http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/no-poverty/ Picture Source: http://news.mthai.com/world-news/465293.html
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เป้าหมายการพฒันาอยา่งยงัยืนมีความมุ่งมนัทจีะ
• ยุตกิารระบาดของโรคเอดส ์วณัโรคมาลาเรยีและโรคติดตอ่อนืๆ ภายในปี 2573  ซงึ

การเสียชีวิตเหล่านีสามารถหลีกเลียงไดโ้ดยการป้องกนัและการรกัษา การศึกษา 
แคมเปญการสรา้งภูมิคุม้กนัของโรค และการดูแลสุขภาพเพศและระบบสืบพนัธุ ์

• เพือใหบ้รรลุหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้

• จดัใหม้ีการเขา้ถึงยาและวคัซนีอยา่งปลอดภยั และมีประสิทธิภาพสาํหรบัทุกคน 

• การสนบัสนุนการวจิยั

• การพฒันาวคัซีนก็เป็นส่วนสาํคญัของกระบวนการนีเช่นเดียวกบัการเขา้ถึงยาใน
ราคาทเีหมาะสม

Source; http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/good-health-and-well-being/

สขุภาวะดี ในทุกช่วงอายุ



การศึกษาเป็นหนึงในแรงขบัเคลือนทีมีประสิทธิภาพสาํหรบัการ
พฒันาอยา่งยงัยืน เป้าหมายนีมุง่ทจีะทาํใหแ้น่ใจวา่
• เด็กผูห้ญิง และเด็กผูช้ายทุกคนจะไดร้บัสําเร็จศึกษาฟรีใน

ระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา
• เพือจดัใหม้ีการฝึกอบรมอาชีพในราคาทีเหมาะสม  อย่างเท่า

เทียมกนั 
• ขจดัความไม่เสมอภาคทางเพศและความเหลือมลาํ ดว้ยความ

มุ่งหมายทีจะประสบผลสําเร็จในการเขา้ถึงหลักสากลเพือ
การศึกษาทสูีงขึนอย่างมีคณุภาพ

Source; http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/good-health-and-well-being/

รบัรองการศกึษาทีเท่าเทียมและทวัถงึ ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวิีตแก่ทุกคน



SDGs เป้าหมายนีมีจดุหมายทจีะ

• สรา้งความสาํเร็จเพือใหแ้น่ใจว่ามีการยุติการเลือกปฏิบติัต่อผูห้ญิง
และเด็กผูห้ญิงในทุกท ี

• ลดความไม่เท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงค่าจา้ง และยงัคงมีช่องว่างทีมี
นยัสาํคญัระหวา่งชายและหญิงในตลาดแรงงาน 

• ลดความรุนแรงทางเพศ และการละเมิดทางเพศ 

• การใชแ้รงงานทผีิดกฎหมาย 

• การแบง่แยกชนชนัของประชาชน

Source; http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/good-health-and-well-being/

บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พฒันาบทบาทสตรแีละเดก็ผูห้ญงิ



SDG เป้าหมายนีมุง่ทจีะ  
• การทาํใหมี้นาํดืมทีปลอดภยั และราคาเหมาะสม จาํเป็นตอ้งมีการลงทุน

โครงสรา้งพืนฐานทีเหมาะสม โดยจดัใหม้ีสิงอํานวยความสะดวกดา้น
สุขอนามยั และสง่เสริมสุขอนามยั ในทุกระดบั 

• การปกป้อง และฟืนฟูระบบนิเวศน์ทีเกียวขอ้งกบันํา   เช่น ป่าไม ้ภูเขา 
และแม่นาํ พืนทีชุ่มนาํเป็นสิงจาํเป็นทีตอ้งดูแล ถา้หากเราจะลดการขาด
แคลนนาํ 

• ความร่วมมือระหวา่งประเทศ ยงัเป็นสิงจาํเป็นทีจะส่งเสริมใหม้ีการใชน้าํ
อย่างมีประสิทธิภาพ และสนบัสนุนเทคโนโลยีการบาํบดันําในประเทศที
กาํลงัพฒันา

รบัรองการมีนาํใช ้การจดัการนาํ และสขุาภิบาลทียงัยนื

Source; http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/good-health-and-well-being/



รบัรองการมีพลงังานทีทุกคนเขา้ถงึได ้เชือถอืได ้ยงัยนืทนัสมยั

SDG เป้าหมายนีมุง่ทจีะ 

• ทําใหเ้กิดการผลิตไฟฟ้าทีเหมาะสมในทุกที ซึงหมายถึงการลงทุนในแหล่ง
พลงังานสะอาด เชน่ พลงังานแสงอาทติย ์พลงังานลม และพลงังานความรอ้น 

• การนํามาตรฐานการประหยดัค่าใชจ้่ายทีมีประสิทธิภาพมาใชใ้นอาคารและ
อุตสาหกรรมสาํหรบัความหลากหลายของเทคโนโลยียงัสามารถลดการใชไ้ฟฟ้า
ทวัโลกได ้14% ซึงหมายถึงการลดการใชง้านโรงไฟฟ้าขนาดกลาง ประมาณ 
1,300 แหง่ 

• การขยายโครงสรา้งพืนฐานและพฒันาเทคโนโลยีเพือใหม้ีแหลง่ทมีาของพลงังาน
สะอาดในประเทศทีกาํลงัพฒันา เป็นเป้าหมายสําคญัทีทงัการขยายโครงสรา้ง 
และการพัฒนาเทคโนโลยีสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตและช่วยเหลือ
สิงแวดลอ้มได ้

Source; http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/good-health-and-well-being/



SDGs เป้าหมายนีมุง่ทจีะ
• ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทียงัยืนโดยบรรลุเป้าหมายการผลิต

ในระดบัทสูีงขึน และผลิตผา่นนวตักรรมทางเทคโนโลยี 

• สนบัสนุนนโยบายทสีง่เสริมใหผู้ป้ระกอบการ และการสรา้งงานซงึเป็นกุญแจ
สาํคญัในเรืองเศรษฐกิจ เช่นเดียวกบัมาตรการทีมีประสิทธิภาพทีจะกาํจดั
การบงัคบัใชแ้รงงานทาส และการคา้มนุษยด์ว้ยเป้าหมายเหล่านี 

• ภายในปี 2573 ตอ้งการใหเ้กิดการจา้งงานเต็มรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ 
และการทาํงานทเีหมาะสมสาํหรบัผูห้ญิง และผูช้ายทุกคน

ส่งเสรมิการเติบโตทางเศรษฐกจิทีต่อเนืองครอบคลุมและยงัยนื การจา้งงานทีมีคุณค่า

http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/good-health-and-well-being/



• ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีก็เป็นกุญแจสําคญัในการหาทางแกปั้ญหาอย่าง
ยงัยืนใหก้บัความทา้ทายทางเศรษฐกิจ และสิงแวดลอ้ม เช่น การจดัใหม้ีชินงาน
ใหม่ และสง่เสริมประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังาน การสง่เสรมิอุตสาหกรรมทียงัยืน
และการลงทุนในการวจิยัทางวทิยาศาสตรแ์ละนวตักรรม เหล่านีเป็นวธีิทีสาํคญัที
จะชว่ยสนบัสนุนการพฒันาอยา่งยงัยืน

• การลงทุนในโครงสรา้งพืนฐาน และนวตักรรมเป็นหนึงในเป้าหมายการพฒันา 17 
ขอ้ ทีอยู่ในวาระการจดัทําเป้าหมายการพฒันาทียงัยืน (SDGs)  วิธีการแบบ
บูรณาการเป็นสงิสาํคญัทจีะทาํใหเ้กิดความคบืหนา้ไปยงัเป้าหมายอนืๆ

พฒันาโครงสรา้งพนืฐานทพีรอ้มรบัการเปลยีนแปลง ส่งเสริมการปรบัตวัใหเ้ป็นอุตสาหกรรมอย่างยงัยนืและทวัถงึ และสนบัสนุนนวตักรรม

Source: http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/good-health-and-well-being/ 15



• ในประเทศกาํลงัพฒันา ความไม่เท่าเทียมเพิมขึน 11% ตามการ
เจรญิเตบิโตของประชากร

• ความไม่เทา่เทยีมดา้นรายไดเ้ป็นปัญหาระดบัโลก ทตีอ้งการการ
แกไ้ข ซึงปัญหานีเกียวขอ้งกบัการปรบัปรุงกฎระเบียบขอ้บงัคบั 
การตรวจสอบของตลาดการเงินและสถาบนัดา้นการเงิน การ
สง่เสริมการช่วยเหลือดา้นการพฒันา และการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างชาติไปยงัภูมิภาคทีมีความจาํเป็นมากทีสุด การอาํนวยความ
สะดวกในการอพยพยา้ยถินทีปลอดภยัและการเคลือนยา้ยของ
ผูค้นก็เป็นสงิสาํคญัในการแกไ้ขปัญหาการแบง่ เขตแดน

ลดความเหลอืมลาํทงัภายใน และระหว่างประเทศ

http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/good-health-and-well-being/
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• การเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองในประเทศทีกาํลงัพฒันา ควบคู่ไปกบัการเพิมขึนในการ
ยา้ยถินฐานจากชนบทสู่เมือง ซึงนําไปสู่ความเจริญในเมืองขนาดใหญ่ ในปี 2553 มี 10 
เมืองใหญ่ทีมีพลเมืองจาํนวน 10 ลา้นคนหรือมากกวา่นนั ในปี 2557 มีเมืองขนาดใหญ่ถึง 
28 เมือง ผูอ้ยูอ่าศยัรวม 453,000,000 คน

• ความยากจนมกัจะกระจุกตวัอยู่ในเมือง รฐับาลระดบัชาติ และระดบัทอ้งถินตอ้งพยายาม
จดัการเพือรองรบัการเพิมขึนของประชากร 

• การทาํใหเ้มืองปลอดภยั และยงัยืน หมายถึง การทาํใหเ้ขา้ถึงทีอยู่อาศยัทีปลอดภยั และ
เหมาะสม และพฒันาการตงัถินฐานของชุมชนแออดั 

• การลงทุนเรอืงการขนสง่สาธารณะ    

• การสรา้งพืนทีสาธารณะสีเขียว และการปรบัปรุงการวางผงัเมือง และการจดัการในลกัษณะ
แบบมีสว่นรว่ม

ทาํใหเ้มืองและการตงัถนิฐานของมนุษยมี์ความปลอดภยั ทวัถงึ พรอ้มรบัการเปลยีนแปลงและพฒันาอย่างยงัยนื
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• การทจีะบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพฒันาทียงัยืนนนั
ตอ้งเปลียนแปลงการผลิต และการบริโภคสินคา้และทรพัยากร การเกษตร
กรรมเป็นผูใ้ชน้ํารายใหญ่ทีสุดในโลก และในขณะนีมีการจดัการนําใหถึ้ง 
70% ของผูใ้ชน้าํทงัหมด

• การจดัการการใชท้รพัยากรธรรมชาติร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ และ
วิธีการกําจ ัดขยะทีเป็นพิษ และมลพิษเป็นสิงสําคัญทีจะทําใหบ้รรลุ
เป้าหมายนี 

• การส่งเสริมใหมี้การรีไซเคิลและลดขยะมูลฝอยในอุตสาหกรรม ธุรกิจและ
ผูบ้ริโภคเป็นสิงสาํคญัเท่าเทียมกบัการสนบัสนุนประเทศกาํลงัพฒันาเพือ
กา้วเขา้สู่แผนการบริโภคทยีงัยืนภายในปี 2573

รบัรองแผนการบริโภค และการผลติทียงัยนื
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ภาวะโลกรอ้นเป็นสาเหตุทีทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงอนัยาวนานกบัระบบสภาพ
ภูมิอากาศ ซึงผลลพัธ์ทีตามมาอาจไม่สามารถเปลียนแปลงได ้ถา้หากไม่เริม
ดาํเนินการในตอนนี
• การสรา้งความเขม้แข็ง ความยืดหยุ่น และความสามารถในการปรบัตวัของภูมิภาคทีมี

ความเสยีง เชน่ ประเทศทไีม่มีทางออกทะเล และประเทศทีเป็นเกาะ จาํเป็นตอ้งร่วมมือกนั
เพือพยายามสรา้งความตระหนกัรู ้และบูรณาการมาตราการเขา้ไปในนโยบาย และกลยุทธ์
ระดบัชาติซงึยงัคงมีความเป็นไปไดด้ว้ยเจตจาํนงทางการเมือง และความหลากหลายของ
มาตรการทางเทคโนโลยีทีสามารถจาํกดัการเพิมขึนของอุณหภูมิเฉลียของโลกไดถึ้งสอง
องศาเซลเซยีสซงึจาํกดัไดม้ากกวา่ก่อนยุคอุตสาหกรรม สิงนีจาํเป็นตอ้งดาํเนินการรว่มกนั
อยา่งเรง่ดว่น

ดาํเนินมาตรการเร่งด่วนเพอืรบัมือกบัการเปลยีนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
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เป้าหมายการพฒันาทยีงัยืน (SDGs) นีมุง่ทจีะ
• สรา้งกรอบการทาํงานเพือการจดัการอย่างยงัยืน และปกป้องระบบนิเวศทาง

ชายฝัง และทางทะเลจากภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก ตลอดจนจดัการปัญหา
ผลกระทบของการเป็นกรดของมหาสมุทร

•  เสริมสรา้งการอนุรกัษ ์และใชป้ระโยชนอ์ย่างยงัยืนของทรพัยากรทางทะเลผ่าน
กฎหมายระหวา่งประเทศซงึจะสามารถชว่ยบรรเทาปัญหาทเีกิดขึนกบัมหาสมุทร

อนุรกัษ์และใชป้ระโยชนจ์ากมหาสมุทร และทรพัยากรทางทะเลเพอืการพฒันาอย่างยงัยนื
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เป้าหมายการพฒันาทยีงัยืน (SDGs) มุ่งมนัทจีะ
• อนุรกัษ์และฟืนฟูประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก อาทิ ป่าไม ้พืนทีชุ่มนํา 

พืนทกีงึแหง้แลง้ และภูเขา 

• การสง่เสริมการจดัการป่าอย่างยงัยืน และแกไ้ขการตดัไมท้าํลายป่าก็เป็นสิง
สาํคญัทจีะชว่ยบรรเทาผลกระทบตอ่การเปลียนแปลงสภาพอากาศ ควรตอ้ง
ดาํเนินการอย่างเรง่ดว่นเพือทีจะลดการสูญเสยีถินทอียูอ่าศยัตามธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชวีภาพทีซงึเป็นส่วนหนึงของมรดกทางวฒันธรรม
รว่มกนัของเรา

ปกป้อง ฟืนฟู และส่งเสรมิการใชป้ระโยชนจ์ากระบบนิเวศทางบกอย่างยงัยนื
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เป้าหมายการพฒันาทยีงัยืน (SDGs) มุง่มนัทจีะ
• ลดความรุนแรงทุกรูปแบบ พรอ้มทาํงานร่วมกบัรฐับาลและชุมชนเพือหาแนวทางแกไ้ข

ปัญหาความขดัแยง้และความไม่มนัคงอยา่งยงัยืน 

• การสง่เสริมการปกครองดว้ยกฎหมายและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เป็นกุญแจสาํคญั
ในกระบวนการนีเชน่เดียวกบัการลดอาวุธผิดกฎหมาย 

• สง่เสรมิการมีส่วนรว่มของประเทศกาํลงัพฒันาในสถาบนัการปกครองทวัโลก

ส่งเสรมิสงัคมสงบสขุ ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพอืการพฒันาอย่างยงัยนื

Source : http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/good-health-and-well-being/



เป้าหมายนีมุง่มนัทจีะ
• เพิมความร่วมมือระหวา่งประเทศพฒันาแลว้กบัประเทศกาํลงัพฒันา (North-

South) และความร่วมมือระหวา่งประเทศกาํลงัพฒันา (South-South) โดย
การสนบัสนุนแผนระดบัชาติเพือการบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมการคา้ระหว่าง
ประเทศ และช่วยเหลือประเทศกําลังพฒันาเพิมอตัราการส่งออก ซึงนีคือ
สว่นประกอบทงัหมดทจีะชว่ยใหป้ระสบผลสาํเร็จในหลกัเกณฑส์ากล และระบบ
การคา้ทีเสมอภาค ซึงเป็นสิงทียุติธรรม เปิดกวา้ง และเป็นประโยชน์ต่อทุก
ฝ่าย

สรา้งพลงัแห่งการเป็นหุน้ส่วนความร่วมมือระดบัสากลต่อการพฒันาทียงัยนื

Source : http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/good-health-and-well-being/



สขุภาพ (Health) หรือสขุภาวะ (wellbeing)

พ.ร.บ สุขภาพแหง่ชาติ ปี 2550 ไดใ้หค้วามหมายของสุขภาพวา่ 

“สขุภาพ คอื สขุภาวะ 

หมายถงึ ภาวะทสีมบูรณ์ ทงัทางดา้นร่างกาย จติใจ สงัคม และปัญญา 
ทเีชอืมโยงกนัเป็นองคร์วมอย่างสมดุล”  

(พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ,2550)

Source; http://www.paho.org

Source; http://ihpe.org.uk/



มิติของสขุภาพหรอืสขุภาวะ

•    สุขภาวะทีเกิดขึนเมือทาํความด ีหรอืจติ
สมัผสักบัสงิทีดี อนัสูงสง่ เชน่การเสียสละ  
การมีความเมตตา กรุณา การเขา้ถึงพระ
รตันตรยั การเขา้ถึงพระผูเ้ป็นเจา้ ปัญญา 
รูว้า่อะไรด ี/ชวั ควรทาํ/ไมค่วรทาํ 

• การอยูร่ว่มกนัดว้ยดี มีครอบครวั
อบอุน่ ชุมชนเขม้แข็ง สงัคมมีความ
ยุติธรรม      มีความเสมอภาค  มี
ภารดรภาพ          มีสนัติภาพ มี
ความเป็นประชาสงัคม     มีระบบ
บริการทดีี และมีระบบบริการทีเป็น
กิจการทางสงัคม

• จิตใจทมีีความสุข ร่าเริง คล่องแคล่ว 
ไม่ติดขดั มีความเมตตากบัสรรพสงิ  
มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา รวมถึงการ  
ลดการเห็นแก่ตวัลงไปดว้ย

• รา่งกายทีสมบูรณ ์ แข็งแรง 
คลอ่งแคลว่ มีกาํลงั ไมเ่ป็นโรค    
ไมพิ่การ มีเศรษฐกิจหรอืปัจจยัที
จาํเป็นพอเพียง ไมม่อุีปัทว
อนัตราย และมีสิงแวดลอ้มที
สง่เสรมิสุขภาพ 

สขุภาวะทีสมบรูณ ์      
ทางร่างกาย 
(Physical 
Wellbeing

สขุภาวะทีสมบรูณ ์       
ทางจติใจ  (Mental 
Wellbeing)  

สขุภาวะทางจติ
วิญญาณหรือปัญญา  
(Spiritual or 
Wisdom  
Wellbeing) 

สขุภาวะทีสมบรูณ ์      
ทางสงัคม (Social 
Wellbeing)  



ตวัอย่าง มิติของสขุภาพหรือสขุภาวะ จาก Covid 19

•      การใหโ้ดยไม่หวงัผลตอบแทน
• ตูอ้มิบุญ  ปันสุข

• มิติทางศาสนา ในการจดัการโรค 

• ความสมัพนัธ์ในครอบครวั
• การตีตราทางสงัคม
• การรบัมือของชมุชน ในการคดักรอง 

ป้องกนั โรค
• การแบ่งปัน เออือาทร
• ความขดัแยง้ ประทว้ง มาตรการการ

เยยีวยา ช่วยเหลอืของรฐั

• เครียด วติกกงัวลจากสาเหตุต่าง ๆ 
เชน่  กลวัติดโรค ไม่ไดท้าํงาน ไม่มี
รายได ้ฯลฯ

• ฆ่าตวัตาย

• ติดเชอื covid19
• ป่วย
• ตาย
• พิการจากโรคแทรกซอ้น

สขุภาวะทีสมบรูณ ์      
ทางร่างกาย 
(Physical 
Wellbeing

สขุภาวะทีสมบรูณ ์       
ทางจติใจ  (Mental 
Wellbeing)  

สขุภาวะทางจติ
วิญญาณหรือปัญญา  
(Spiritual or 
Wisdom  
Wellbeing) 

สขุภาวะทีสมบรูณ ์      
ทางสงัคม (Social 
Wellbeing)  



ปัจจยักาํหนดสุขภาพ (Determinants of Health) 

ความหมาย 
ขอบเขตปัจจยัดา้นบุคคล  สงัคมเศรษฐกิจ วฒันธรรม ประชากร และสิงแวดลอ้ม  ซงึเป็น
ตวักาํหนดสถานะทางสุขภาพของบุคคลหรอืประชากร  



สภาพแวดลอ้ม
-สงิแวดลอ้มทางกายภาพ เคมี 
ชีวภาพ
-ระบบเศรษฐกิจ การเมือง
-สงัคม วฒันธรรม
-ประชากร
-ความปลอดภยั

-การเดินทาง ขนส่ง
-การสอืสาร
-เทคโนโลยี

ระบบ กลไก
ระบบบรหิารจดัการชุมชน 
ระบบสรา้งเสรมิสุขภาพ
ระบบบรกิารสุขภาพ

ระบบการแพทยท์างเลือก
ระบบประกนัสุขภาพ

ปัจเจก
-วถิีชวีติ
-พฤตกิรรม
-พนัธุกรรม
-จติวญิญาณ
-ความเชอื

28

สุขภาพ

การเงนิ การคลงั

คุณภาพ ประสิทธิภาพ

ความครอบคลุม

ความเท่าเทียม ความเสมอภาค

ระบบการสาธารณสขุมูลฐาน

ระบบการแพทยท์างเลือก

การศกึษาทางวิชาชีพ

สตรี

เพศสภาพ

ยาเสพติด

บหุรี

แอลกอฮอล์

วยัเดก็ เยาวชน

ผูส้งูอายุ

ความรนุแรง

ความขดัแยง้ ความยากจน

บรรยากาศทางการเมือง

ภยัธรรมชาติ

การเปลยีนแปลง
ภมิูอากาศ

ทุนทางสงัคม

เมือง/ชนบท

สทิธิมนุษยชน

อาหาร

การจา้งงาน

การกีดกนัทางสงัคม
• การกดข ีกลุ่มชนดงัเดมิ  
• การผลกัไสไปอยู่ชายขอบ

โลกาภิวฒัน์
• การคา้และการตลาด
• การไหลของทุน
• วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี
• สทิธิบตัร



กรอบแนวคิดปัจจยักาํหนดสุขภาพ

ปัจจยัทเีกยีวขอ้งกบัปัจเจก
บุคคล

ปัจจยัทเีกยีวกบัระบบและ
กลไก 

ปัจจยัทเีกยีวกบั
สภาพแวดลอ้ม 



กรอบแนวคิดปัจจยักาํหนดสุขภาพ

1 ปัจจยัทีเกยีวขอ้งกบัปัจเจกบุคคล  
– พนัธุกรรม 

– พฤตกิรรม 

– ความเชอื 

– จติวณิญาณ 

ทาํใหสุ้ขภาวะของแตล่ะกลุ่มมีความแตกตา่งกนั เชน่กลุ่มเก็ก กลุ่มเยาวชน ผูสู้งอายุ สตรี ผูด้อ้ยโอกาส ผูอ้พยพ 
กลุ่มคนชายขอบ คนไทยพลดัถิน กลุ่มชาตพินัธุ ์และสง่ผลตอ่พฤตกิรรมสุขภาพทแีตกตา่งกนัเชน่ การสูบบุหรี ดมื
สุรา เสพยาเสพตดิ การออกกาํลงักาย การบริโภค



กรอบแนวคิดปัจจยักาํหนดสุขภาพ

2 ปัจจยัทีเกยีวกบัสภาพแวดลอ้ม 
– สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เคมี ชวีภาพ 
– สภาพทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ปรเพณี 
– ศาสนา การศกึษา เทคนโนโลยี 
– การเมือง กฏหมาย นโยบาย ประชากร 
– การเดนิทางขนสง่ การสอืสาร 

ทาํใหม้ีสุขภาวะทแีตกตา่งกนัในเรอืงสทิธิมนษยช์น การกดข ีความขดัแยง้ ความรุนแรง ความมนัคงปลอดภยั ความยากจน 
ความมสันคงทางอาหาร รวมถึงภยัทางธรรมชาติ 



กรอบแนวคิดปัจจยักาํหนดสุขภาพ

3 ปัจจยัทีเกยีวกบัระบบและกลไก 

หมายถึงการทาํงานรว่มกนัของแตล่ะหน่วยงาน ไมเ่พียงแตภ่าคสาธารณสุขเทา่นนั อาจเป็นบุคคล กลุ่มองคก์ร 
หน่วยงานตา่ง ๆ ทเีกียวขอ้งในระบบ (พืนทหีรอืหน่วยปฎิบตักิาร)  โดยมีการทาํงานในแตล่ะขนัตอนอย่างชดัเจน 

– ระบบบรหิารจดัการชุมชน 

– ระบบการสรา้งเสรมิสุขภาพ ระบบบรกิารสุขภาพ 

– ระบบการแพทยท์างเลือก 

– ระบบประกนัสุขภาพ ระบบสุขภาพชุมชน 

– ระบบสาธารณสุขมูลฐาน ระบบการเงินการคลงัดา้นสุขภาพ  

ระบบเหล่านีจะส่งผลตอ่ความครอบคลุมการบรกิาร คุณภาพบรกิาร ความเทา่เทียม เสมอภาค ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และคณุภาพของระบบ 



การพฒันาโครงการ ปัจจยักาํหนดสุขภาพและสุขภาพ

โครงการ 
/กิจกรรมหลกัของ

โครงการ

ปัจเจกบุคคล

สภาพแวดลอ้ม

ระบบ กลไก

สุขภาวะ

กาย

จติ

สงัคม

จติวณิญาณ/ปัญญา

ปัจจยักาํหนดสุขภาพการพฒันา

ผลกระทบทางตรง

ผลกระทบทางออ้ม



การติดเชอื 
Covid 19

ปัจเจก
บุคคล

สุขภาวะทางปัญญา

สภาพ
แวดลอ้ม

ระบบ/
กลไก

สุขภาวะทางสงัคม

พฤติกรรม
• การป้องกนัโรค
• การบริโภค
• พฤติกรรมเสยีง บุหรี

ความรู/้ความรอบรูท้างสขุภาพ

กลุ่มผูป่้วยเรอืรงั 
กลุ่มผูส้งูอายุ
กลุ่มผูพ้กิาร ดอ้ยโอกาส

นโยบาย
• การเยยีวยา
• การ lock down
• พรก.ฉุกเฉิน
• การกกักนั

เศรษฐกจิ
• การจา้งงาน
• รายได้
• การปิดกิจการ

เทคโนโลย ีการสอืสาร
ความมนัคงทางอาหาร
การเดินทาง การขนส่ง 

สงิแวดลอ้ม
• คณุภาพอากาศ
• ธรรมชาต ิหาด

ทราย 

การท่องเทยีว การศึกษา

ประชากร

ระบบสขุภาพชมุชน
• การป้องกนั ควบคมุ

ชุมชน
• การคดักรอง 
• การติดตาม

สุขภาวะทางกาย
สุขภาวะทางจิต

ระบบการสรา้งเสริมสขุภาพ

ความพรอ้มของระบบบรกิารสขุภาพ
• รพ.สนาม
• ป้องกนั ควบคมุ การกัษา  ฟืนฟ ู

ระบบ กลไกทอ้งถิน กองทุนตาํบล
• การงบกองทุนทาํโครงการ Covid

ระบบหลกัประกนัสขุภาพ
• สทิธิในการคดักรอง/รกัษา UC 

ประกนัสงัคม

ระบบส่าธารณสุขมูลฐาน
• อสม.

ระบบการแพทยท์างเลือก
• การคิดคน้นวตักรรม 

ยา สมุนไพร

สงัคม วฒันธรรม
• การเวน้ระยะห่างทาง

สงัคม

การทาํงาน
• WFH



ตวัอยา่ง Covid 19 กบัการเวน้ระยะหา่งทางสงัคม

• การใหค้าํแนะนาํในการกกักนัตนเอง หรือแนวทางปฏิบตัเิมือมีคนตดิเชอื

• หา้มการรวมตวั การชุมนุมทางสงัคม

• หยุดขนสง่สาธารณะ เทยีวบิน รถสาธารณะ

• ปิดสถานทสีาํคญั หา้ง สนามมวย สนามกีฬา โรงเรียน สถานศึกษา สถานททีอ่งเทยีว

• เขม้งวดกบัการเดนิทางขา้มจงัหวดั

ตอ้งการวเิคราะหม์าตรการเวน้ระยะห่างทางสงัคมสง่ผลกระทบทางสุขภาพอยา่งไร? 



ตวัอยา่งผลกระทบจากเวน้ระยะห่างทางสงัคม (social distancing)
มิติ ตวัอย่างผลกระทบ

เศรษฐกิจ • สูญเสียรายได ้
• การเลิกจา้งงาน ธุรกิจปิดตวั ตลาด โรงแรม ทอ่งเทียว บนัเทิง ฯลฯ

• เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย

Social Isolation • ขาดการติดต่อทางสงัคม
• ยากตอ่การเขา้ถึงอาหารสิงอุปโภค บรโิภคอนื ๆ 

ความสมัพนัธใ์นครอบครวั • อาจเพิมความรุนแรงในครอบครวั 
• ครอบครวัอบอุน่ อยูพ่รอ้มหนา้พรอ้มตามากขึน

พฤติกรรมกาสุขภาพ • การออกกาํลงักาย กิจกรรมทางกายลดลง
• พฤติกรรมการบริโภคเปลียน 
• ติด Online การพนนั online

การหยุดการบรกิารทจีาํเป็น • ผลกระทบโดยตรวตอ่ความตอ้งการดา้นสุขภาพและสงัคม
• การไมไ่ดร้ว่มกิจกรรมตามนดั อาจทาํใหค้นอนืเสียโอกาส
• การสูญเสียแรงงานอาจส่งผลถึงการบริการอนื ๆ 

การหยุดกิจกรรมทางกรศึกษา • การสูญเสียโอกาสในการหาความรู ้พฒันาทกัษะ
• ความไมเ่สมอภาค ไมเ่ทา่เทียมทางการศกึษา

การจราจร การขนส่ง และพืนทสีีเขียว • ลดปัญหาจราจร 
• การปิดสวนสาธารณะ สนามกีฬา ตา่ง ๆ มีผลตอ่กิจกรรมทางกาย และสุขภาวะทางจติใจ



การตดิเชอื Covid 2019 ป่วย  เสียชีวติจากโรค โดยตรง

กลวั วติกกงัวล ฆ่าตวัตายการกกัตวัอยูบ่า้น

การปิดสถานที
ทาํงาน สาธารณะ

การเขม้งวดเรือง
การเดนิทาง ขนสง่

เครียดและเบือหน่าย

การจา้งงาน สูญเสียรายได ้

การเขา้ถึงบริการทจีาํเป็น 
อาหาร สาธารณูปโภค

คา่ใชจ้า่ยบางอยา่งในบา้น
เพิมขึน

ปรโยชนจ์ากการเดิน ปัน
จกัรยานลดลง

ผลกระทบทาง ศก.
ระยะยาว

การแยกตวัทางสงัคม

ความผิดปกติในสงัคม

ลดกิจกรรมทางกาย

ความรุนแรงในครอบครวั

การเขา้ถึงความจาํเป็น
พืนฐานในการดาํรงชวีติ

ความไม่มนัคงในครวัเรือน

คณุภาพทางสิงแวดลอ้ม 
อากาศ 

จาํนวนรถบนถนน
ลดลง

ผลกระทบทางออ้ม

การจราจร

การจราจล ประทว้ง

พฤติกรรมการบริโภค

ป่วยดว้ยโรคอนื ๆ 

รูส้กึมีความสุขมากขึน

ตวัอยา่งผลกระทบจาก social distancing

อตัราการเกิดอุบติัเหตุลดลง

ผลกระทบทางสุขภาพ

ครอบครวัอบอุน่

การตรตีราทางสงัคม

ผลกระทบทางตรง



การสรา้งเสรมิสขุภาพ (Health Promotion)

   การประชุมการสรา้งเสรมิสุขภาพโลกในปี 2529 (1986) ใหค้าํนิยามวา่ 

  การสรา้งเสรมิสุขภาพ คือ กระบวนการทีชว่ยให ้ผูค้น สามารถควบคุม และ
เพิมพูนสุขภาพ ใหก้บัตนได ้

Source; http://www.paho.org



กฏบตัรออตตาวา (Ottawa charter)

2 การพฒันาทกัษะส่วนบุคคล

3 การสรา้งสภาพแวดลอ้มทเีออื

5 Action areas

4 การพฒันานโยบายสาธารณะ

5 การปรบัระบบ บริการ

• Enabling คอืการเพิมความสามารถของทงับุคคล
และระบบ

• Mediate คอืการเป็นตวักลางในการเจรจาต่อรอง
เพือประสานผลประโยชนจ์ากทกุภาคส่วนใหเ้กิด
การลงตวั

• Advocate คอืการใหข้อ้เสนอแนะ ทงัในระดบั
นโยบายหรือระดบัมาตรการ

1 การเสริมสรา้งชุมชนเขม้แข็ง

3 กลยุทธ์



การสรา้งนโยบายสาธารณะเพอืสขุภาพ
(Healthy Public Policy)

Source; http://preventioncentre.org.au/our-work/research-projects/healthy-
public-policy-to-support-healthy-and-equitable-eating/

 

นโยบายสาธารณะหมายถึง ทิศทางหรือแนวทางทคีนในสงัคมเห็นวา่
ควรเป็นไปในทิศทางนนั ทงันีหมายความรวมถึงนโยบายของรฐัดว้ย 
ตวัอย่างการดาํเนินงานนโยบายสาธารณะของชุมชนดา้นอาหาเช่น 
นโยบายปลอดนาํอดัลมการไม่เลียงนาํอดัลมในงานเลียง งานพิธีตา่ง 
ๆ ของชุมชน  นโยบายส่งเสริมสุขภาพมีวิธีการทีหลากหลาย แต่
สอดคล้องสนับสนุนกัน โดยผู ้กําหนดนโยบายจะต้องคํานึงถึง
ผลกระทบทจีะเกิดขึนตอ่สุขภาพเป็นสาํคญั

นโยบายสาธารณะเพือสุขภาพ  



ตวัอย่างนโยบายสาธารณะเพอืสขุภาพ
ระดบัรฐับาล และประเทศ

- การควบคุมการบรโิภคบุหร ีและสุราดว้ยมาตรการต่าง ๆ

- การส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ หรอืเกษตร

   ทเีออืตอ่สุขภาพ

- การพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงตามกระแสพระราชดาํรสั

- นโยบายการจดัผงัเมืองทดีี การทาํเมืองน่าอยู ่การส่งเสริมชีวติสาธารณะ



ตวัอย่างนโยบายสาธารณะเพอืสขุภาพ
ระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ

- การสง่เสรมิเครอืข่ายเกษตรปลอดสารพิษ และเชอืมโยงเกษตรกรเขา้กบัผูบ้รโิภค

- การวางผงัชุมชน ดูแลการพฒันาชุมชนใหเ้ป็นระบบระเบียบ

https://englishhippy.wordpress.com/2014/02/23/bangkok-farmers-market/



การสรา้งสรรคส่์งแวดลอ้มทีเกอืหนุนต่อการมีสขุภาพ
(Create Supportive Environment for Health)

การสรา้งสิงแวดลอ้มทีเอืออํานวยต่อสุขภาพคือการส่งเสริมใหค้นและ
สิงแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างเกือกูลและสมดุล ถือว่า การอนุร ักษ์
ทร ัพยากร ธรรมชาติทัวโลกเป็นภารกิจร่วมกันของประชากรโลก 
เปลยีนแปลงรูปแบบการดาํเนินชวีติการทาํงาน การพกัผ่อน ใหมี้สุขภาวะ
ทดีีและปลอดภยัโดยไมท่าํลายสงิแวดลอ้ม เชน่

• การสรา้งปฏิบติัการปลูกผกัปลอดสารพิษ เพือเพิมการบริโภคผกัใน
ครวัเรือน 

• การปรบัปรุงทางจกัรยาน เพือสง่เสริมการเดินทางดว้ยจกัรยาน เพิม
กิจกรรมทางการ

Cr; pic from internet



การทาํกิจกรรมชมุชนใหเ้ขม้แข็ง 
(Strengthen Community Action)

การทําใหชุ้มชนเขม้แข็ง ไดแ้ก่ การทําใหชุ้มชนสามารถมี
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพไดเ้อง โดยตดัสินใจเลือกปัญหา ทจีะ
แกไ้ขก่อนหลงัเอง กาํหนดวิธีการเอง ดาํเนินการเอง ภายใต้
การจดัการทีดี มีกลุ่มช่วยตวัเอง และพฒันาระบบของชุมชน 
ใหมี้ประสิทธิภาพ เกิดชุมชนจดัการตนเอง  รฐัอาจสนบัสนุน
ในเรอืงของงบประมาณ ใหค้าํปรึกษาทางวชิาการ



การพฒันาทกัษะส่วนบคุคล 
(Develop Personal Skills)

การพัฒนาทกัษะส่วนบุคคล หมายถึง การทําให ้คน กลุ่มคน มีความรู ้
ความสามารถ  มีสมรรถนะเพิมขึน มีความรอบรูท้างสุขภาพทีนาํไปสูก่ารมี
พฤตกิรรมสุขภาพทพึีงประสงคห์รือถูกตอ้งโดยการ

• ใหข้อ้มูล การใหก้ารศึกษาเกียวกับสุขภาพ ทงันีเพือใหป้ระชาชนมี
ทางเลือก ในการควบคมุสุขภาพตนเอง และสงิแวดลอ้ม 

• การอบรม ประชุม สมันา ฯลฯ 

• การศึกษา อาจผ่านระบบโรงเรียน บา้น ทีทาํงาน ชุมชน ร่วมดาํเนินการ 
โดยผา่นองคก์รทางการศึกษาสายอาชพี การพาณิชย ์และอาสาสมคัร



การปรบัระบบ  กลไก

การปรบัระบบ/กลไก หมายถึง การทํางานร่วมกันของ
ระบบที มี เ พือ มุ่ ง สู่ก า รสร ้า ง เสริม สุขภาพของ พืนท ี
นอกเหนือจากระบบบริการสุขภาพ เช่นระบบ หลกัประกนั
สุขภาพ ระบบการเงินการคลงั ระบบการแพทยท์างเลือก  
และรวมถึงกลไกต่าง ๆ ทีมีเช่น กลไกกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพทอ้งถิน กลไก พชอ. 



ตวัอย่างแนวทางปฏบิติั ตามกลยุทธ์ของกฏบตัรออตตาวา  กรณบีหุรี

 กฏเกียวกบัการจาํหน่ายบหุรี  อายุ
 การกาํหนดมาตรการทางภาษีบหุรี
 การมีโฆษณา รายละเอียดอนัตรายบนซองบหุรี

 กฎหมายเรืองการโฆษณาบหุรี
 กาํหนดสถานทีปลอดบหุรี ในทีสาธารณะ

 การบริการคลินิคเลิกบหุรี
 การปรบัเปลียนพฤติกรรมเลิกบหุรี บรกิารสายด่วนเลกิบุหรี

 ใหค้วามรูเ้รอืงบุหรีในโรงเรยีน
 ใหค้วามรูผ่้านโบรชวัร ์เว็บไซต์ 

 การจดักจิกรรมเลกิบุหรี
ในชมุชน เช่นชมรมเลกิ
บุหร ี



ออตตาวา 
ชารเ์ตอร์

การพฒันา
ศกัยภาพสว่น

บุคคล

การพฒันา
นโยบาย
สาธารณะ

การปรบัระบบ
กลไก

การสรา้งสภา
แวดลอ้มทีเออื

ตอ่การมี
สุขภาพดี

การเสริมสรา้ง
ชุมชนเขม้แข็ง
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ตวัอยา่งกิจกรรมสรา้งเสรมิสุขภาพตามแนวทาง ออตตาวา ชารเ์ตอร ์กรณี การระบาด Covid- 19

• ความรอบรูด้า้นสุขภาพ
• พฤติกรรม การป้องกนั 

• นโยบายภาครฐั 
• พรบ ฉุกเฉิน
• กฏ กติกา ขอ้ตกลงชุมชน 

• ความพรอ้มของชุมชน ในการ
ป้องกนั ควบคุม Covid 19  

• แผน ปฏิบตัิการของชุมชนใน
การชว่ยเหลือ ปชช ในพืนท ี

• การใชง้บกองทุนตาํบลในการทาํโครงการ
ป้องกนัโรค

• กลไก อสม 
• ควาทพรอ้มของ ระบบบรกิารสุขภาพ 
• ความครอบคลุมในการคดักรอง รกัษาโรค

• สภาพแวดลอ้ม ในการป้องกนั  social 
distancing

• การปรบัสภาพแวดลอ้มเพือจดัการเรอืง
อนื ๆ เชน่ระบบอาหาร 



  กฏบตัรออตตาวา และปัจจยักาํหนดสขุภาพ

ปัจเจกบุคคล
Individual

สภาพแวดลอ้ม
Physical and social environment 

ระบบ/กลไก
System/Mechanism

สรา้งนโยบายสาธารณะทเีออืต่อสุขภาพ 
(Build health public policy) 
สรา้งสงิแวดลอ้มทเีออืต่อสุขภาพ 
(Create supportive environment) 
สรา้งเสริมกิจกรรมชุมชนใหเ้ข็มแข็ง 
(Strengthen community action)

 พฒันาทกัษะสว่นบุคคล 
(Develop personal skills)

 ปรบัเปลยีนระบบและกลไก 
(Reorient system/mechanism services) 



ภาคผนวก



สุขภาพ หรอืสุขภาวะ คือภาวะทเีป็นสุข ใหทุ้กทา่นระบุวา่ความสุขของทา่นคืออะไร? 



กิจกรรมทบทวน เรอืงปัจจยักาํหนดสขุภาพ

มีปัจจยัอะไรททีาํให ้สุขภาพ หรือสุขภาวะ หรอืความสุขของทา่นเปลียนไป?

ปัจเจกบุคคล สภาพแวดลอ้ม

ระบบ/กลไก



ใบงาน 1 แบบวิเคราะหก์ิจกรรมตาม SDH

กิจกรรมโครงการ
1 ……………………….
2 ………………………..
3 ……………………….

_________________
________________

คน

สภาพแวดลอ้ม

ระบบ  กลไก

ผลกระทบทาง
สุขภาพ

• กาย
• จติ
• สงัคม
• ปัญญา



ใบงาน 2 แบบวิเคราะหก์ิจกรรมตามกฏบตัร ออตตาวา

กิจกรรมการดาํเนนิงาน การปฏบิติั ทาํอย่างไร

ทาํ ไม่ทาํ

1.สรา้งนโยบายสาธารณะทเีออืตอ่สุขภาพ 
(Build health public policy) 

2.สรา้งสงิแวดลอ้มทเีออืตอ่สุขภาพ 
(Create supportive environment) 

3.สรา้งเสริมกิจกรรมชุมชนใหเ้ข็มแข็ง 
(Strengthen community action)

4.พฒันาทกัษะสว่นบุคคล 
(Develop personal skills)

5.ปรบัเปลียนระบบและกลไก 
(Reorient system services) 



ใบงาน 3 แบบวิเคราะหก์ิจกรรมตามกฎบตัร ออตตาวา
กิจกรรมหลกัของโครงการทีท่านทาํ

มีอะไรบา้ง?

ทาํอย่างไร

(มีหน่วยงาน ภาค ีหรือใคร

มาร่วมดาํเนนิการบา้ง)

ผลการดาํเนนิงาน /บทเรยีนทไีด ้

ปัญหา  อุปสรรค

ทกัษะทท่ีานหรือทีมงานใชใ้นการดาํเนนิงานทีผ่านมา

คอือะไร?



ใบงาน 4 แบบวิเคราะหก์ิจกรรมตามกฏบตัร ออตตาวา

กลยุทธ ์ การปฎิบตัิ ทาํอยา่งไร

ใช ้ ไม่ใช ้
• การเพิมความสามารถ (Enabling) คือการเพิม

ความสามารถของทงับุคคลและระบบ

• การไกล่เกลีย (Mediate) คอืการเป็นตวักลางใน
การเจรจาตอ่รองเพือประสานผลประโยชนจ์ากทุก
ภาคสว่นใหเ้กิดการลงตวั

• การชนีาํ Advocate คือการใหข้อ้เสนอแนะ ทงัใน
ระดบันโยบายหรอืระดบัมาตรการ



ใบงาน 5 แบบวิเคราะห์งานตามเป้าหมายการพฒันาทียงัยนื

ประเดน็งาน / โครงการ ความสอดคลอ้งกนัเป้าประสงค ์SDGs ตวัชีวดัตาม SDGs

• ใหแ้ต่ละกลุ่มระดมความเห็น ชว่ยกนัวเิคราะหว์า่งานทแีตล่ะกลุม่ทาํ สอดคลอ้งกบัเป้าประสงคก์ารพฒันาทยีงัยืน 
(SDG) ไหนบา้งอยา่งไร ?


