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1. หลักการและเหตุผล
ภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วนเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งต่อประชากรไทยและประเทศ
ไทย ทั้งทางด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคม การเพิ่มขึ้นของปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วนเป็น
ปรากฏการณ์ที่พบได้ในทุกสังคมรวมถึงในประเทศไทย ดังนั้นการดําเนินการแก้ไขปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและ
โรคอ้วนจึงเป็นสิ่งที่จําเป็น
ในปีพ.ศ. 2552 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 ได้รับรองมติ 8 การจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกิน
และโรคอ้วนซึ่งรวมถึงยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน ซึ่งต่อมายุทธศาสตร์ดังกล่าว
ได้รับการเห็นชอบจากจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 และจากที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
กล่ า วได้ ว่ า ในปั จ จุ บั น การจั ด การปั ญ หาภาวะน้ํ า หนั ก เกิ น และโรคอ้ ว นถู ก ยกระดั บ ให้ เ ป็ น วาระ
แห่งชาติ ซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการนํายุทธศาสตร์การจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วนไปปฏิบัติ
โดยเป็นบทบาทของคณะกรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการจัดการปัญหาภาวะน้ําหนัก
เกินและโรคอ้วนที่มีหลักการ 5 ปีในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน
และจะต้องยกร่างแผนปฏิบัติการการจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วนภายใน 1 ปีภายหลังการ
รับรองมติ โดยมีการทํางานเป็น 3 ระดับ เริ่มต้นจากการจัดทําร่างแผนปฏิบัติการการจัดการปัญหาภาวะ
น้ําหนักเกินและโรคอ้วน ผ่านความรับผิดชอบของคณะทํางานจัดทําร่างแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการฯ เมื่อได้ร่างแผนปฏิบัติการฯแล้ว ในขั้นตอนต่อไปคือการจัดเวทีสาธารณะเพื่อขอข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และนําข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุง
ร่างแผนปฏิบัติการฯ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ หลังจากนั้นจึงเสนอแผนปฏิบัติการฯ ที่
สมบูรณ์นี้เข้าสู่การประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่อรายงานความก้าวหน้าต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาร่างแผนปฏิบัติการการจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความครอบคลุม ชัดเจน ถูกต้อง และสามารถนําไปใช้ได้จริง รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน เพื่อนําไปสู่การดําเนินงานอย่างบูรณาการ และการจัดการปัญหานี้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนต่อไป
โครงการจัดทําเวทีประชาพิจารณ์ต่อร่างแผนปฏิบัติการการจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วนจึงเป็น
ขั้นตอนที่มีความสําคัญและควรได้รับการสนับสนุน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนทั่วไปได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ต่อร่างแผนปฏิบัติการการ
จัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วนขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการการจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน จากข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
2.2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทําร่าง
แผนปฏิบัติการการจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน
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3. วิธีการดําเนินงาน
การจัดทําเวทีประชาพิจารณ์ร่างแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกิน
และโรคอ้วน ดําเนินการขึ้นโดยเปิดเป็นเวทีสาธารณะให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ทุก
ภูมิภาค เข้ามามีส่วนร่วม รับและให้ข้อมูล รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของร่าง
แผนปฏิบัติการฯ โดยที่การเปิดเวทีการจัดทําประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ ดําเนินการจัดทําทั่วทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่
ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
3.1 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการการปฏิบัติงานด้านการจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วนในระดับ
พื้นที่ จากหน่วยงาน/สังกัด และภาคส่วนต่างๆ ดังนี้







สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น เจ้าหน้าที่ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เช่น ผู้อํานวยการโรงเรียน อาจารย์ด้านอาหารและโภชนาการ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย เช่น ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคประชาสังคม เช่น ตัวแทนเครือข่ายคนไทยไร้พุงจังหวัด
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและธุรกิจอาหาร
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

3.2 พื้นที่การดําเนินงาน
โครงการจัดทําเวทีประชาพิจารณ์ต่อร่างแผนปฏิบัติการการจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรค
อ้วน มีการดําเนินการใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ในแต่
ละภูมิภาคมีกําหนดการและจังหวัดศูนย์กลางในการจัดเวทีฯ ดังนี้
 ภาคเหนือ จัดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 มีศูนย์กลางการจัดงานอยู่ที่ จ.เชียงใหม่
 ภาคใต้ จัดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 มีศูนย์กลางการจัดงานอยู่ที่ จ.นครศรีธรรมราช
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 มีศูนย์กลางการจัดงานอยู่ที่ จ.
ขอนแก่น
 ภาคกลาง จัดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 มีศูนย์กลางการจัดงานอยู่ที่ จ.นนทบุรี
4. ผลการดําเนินงาน
ตามที่ได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการการจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและ
โรคอ้วน 4 ภาคระหว่างวันที่ 3-27 พฤษภาคม 2554 นั้น ทางผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจาก
ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสําคัญเพื่อปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการการ
จัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน จําแนกตามกลุ่มร่างแผนปฏิบัติการฯ และภูมิภาค ดังนี้
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กลุ่ม 1: การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การผลิต และจําหน่ายอาหารชูสุขภาพ
ข้อ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การผลิตและจําหน่าย อาหารชูสุขภาพ ขนมชูสุขภาพ
เครื่องดื่มน้ําตาลต่ํา และผักผลไม้ เพื่อเป็นทางเลือกทดแทนอาหารพลังงานสูง
ภาคเหนือ
 สร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กบั ผู้ปกครองในการปรุงอาหารให้กับเด็ก ตั้งแต่แม่เริ่มตั้งครรภ์
 ขับเคลื่อน โดยใช้เครือข่ายกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน รวมเครือข่ายพ่อแม่และโรงเรียน ผ่านการ
พูดคุยแลกเปลีย่ น และทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนท้องถิ่น โดยเอางานไป
ผนวกกับงานของท้องถิ่น
 ขับเคลื่อนนโยบายตั้งแต่ระดับจังหวัด
 สร้าง Best Practice ผ่านการสนับสนุนเชิงนโยบายระดับจังหวัด
 เผยแพร่ข้อมูลการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การผลิต และจําหน่ายอาหารชูสุขภาพ ผ่านเวที
สมัชชาระดับจังหวัด
 ส่วนกลางช่วยสนับสนุนป้ายหรือประกาศประชาสัมพันธ์ให้สถานที่ โรงแรม หรือผู้ประกอบการที่
สนับสนุนเมนูชูสุขภาพ Healthy Meeting หรือ Healthy Break
 ใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ เช่น อย. น้อย เชื่อมกับการทํางานของ อสม. ช่วยขับเคลื่อนการดําเนินการ
 เน้นการสร้างเป้าหมาย ที่ให้เกิดการทํางานร่วมกัน
ภาคใต้
 หาแนวทางแก้ไขปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมยุทธศาสตร์นี้ เช่น วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป การ
ควบคุมโฆษณา การขาดความจริงใจ/ความต่อเนื่องในการดําเนินการของภาครัฐ วิชาการที่สุดโต่ง
และการดําเนินการและสั่งการเป็นลักษณะแนวดิ่งมากกว่าแนวราบ
 มีระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่ โดยมี อสม. เป็นผู้เฝ้า
ระวังหลัก
 โอนอํานาจให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ
 กระตุ้นให้ผู้บริหารเห็นความสําคัญ และสนับสนุนนโยบาย
 ส่งนโยบายให้ลงถึงท้องถิ่นหรือชุมชน
ภาคอีสาน
 ให้ความสําคัญกับการให้ความรู้เรื่องโภชนาการระดับครอบครัว
 มีหลักสูตรการสอนของครูเกี่ยวกับอาหารชูสุขภาพ และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการผลิตอาหาร
 มีกระบวนการให้ความรู้ รณรงค์ ประกาศคุณความดี และให้รางวัลแก่ผปู้ ฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ระดับ
หมู่บ้าน ชุมชน และโรงเรียน
 ให้ อสม. เข้าร่วมในกระบวนการดําเนินการ
 ให้ท้องถิ่น ชุมชน และโรงเรียนร่วมทําข้อตกลงร่วมกันในการจัดการ สนับสนุน และส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพ
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ภาคกลาง
 ให้กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนการให้ความรู้เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ ผ่านสื่อโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง
และเป็นประจํา
 สร้างสื่อที่แสดงให้เห็นความน่ากลัวของโทษจากภาวะโรคอ้วน ผ่านโทรทัศน์ในช่วงเวลาที่เป็นที่นิยม
 สร้างแรงกระตุ้นหรือปัจจัยเอื้ออื่นๆที่ช่วยสนับสนุนการดําเนินการปรับปรุงพฤติกรรมการบริโภค
 บูรณาการผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ให้ผู้บริหารให้ความสนใจและเปิดใจรับข้อคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงาน
 หากใช้มาตรการทางกฎหมาย ต้องคํานึงถึงช่องว่างทางกฎหมาย และความเดือดร้อนของ
ผู้ประกอบการรายย่อยจากมาตรการทางกฎหมายนั้น
 เริ่มสร้างจิตสํานึกให้กับพ่อแม่ก่อน จากนั้นให้ความรู้ในระดับโรงเรียนต่างๆ
 ทําหลักสูตรท้องถิ่นให้เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ภาคบังคับในโรงเรียน โดยใช้ภูมิปัญญาพืน้ บ้านมา
ประยุกต์
ข้อ 1.1 พัฒนานโยบาย มาตรการ กลไกและกระบวนการเพื่อสนับสนุนการได้รับนมแม่แต่เพียงอย่างเดียวหลัง
เกิดเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือนอย่างเป็นรูปธรรม และมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
ภาคเหนือ
 ให้ภาคเอกชน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ และภาครัฐช่วยเยียวยา
หากเกิดปัญหาจากการดําเนินการ
 เพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงานด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม
 สร้างกระแส โฆษณา ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงาน
และบริษัท
 ผลักดันนโยบายท้องถิ่นเพื่อนําไปสู่ความยั่งยืนของการดําเนินการ
 ขยายแนวคิดตําบลนมแม่
 ถอดบทเรียนกระบวนการของโครงการด้านการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ประสบความสําเร็จ
เช่น โครงการสายใยรัก และนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
 มีกฎหมายควบคุมกลไกการตลาดนมผงในระดับท้องถิ่น
 คํานึงถึงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในกลุม่ แม่อายุต่ํากว่า 20 ปี ที่มีเกือบ 20 เปอร์เซ็นต์ของการคลอดใน
ประเทศไทยในปีที่ผ่านมา
ภาคใต้
 สร้างแรงผลักดันหรือแรงจูงใจ สนับสนุนกิจกรรมกระตุ้นให้แม่อยู่กับพืน้ ที่ อยู่กับลูก และครอบครัวได้
นาน เช่น จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคม กองทุนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในแต่ละพื้นที่ ยกตัวอย่างกลุ่ม
สายใยรักที่เริม่ ขับเคลื่อนให้สวัสดิการแม่หลังคลอดอยู่กับเด็กและให้นมแม่ตลอด 6 เดือน หรือกองทุน
ของ สปสช.-กองทุนสุขภาพในระดับตําบลที่ลงไปสู่พื้นที่
 ออกกฎหมายการลาคลอดเพื่อเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้ครอบคลุมและง่ายต่อความเข้าใจในทุก
กลุ่มเป้าหมาย รวมผู้ใช้แรงงานที่เป็นแม่ และคนที่เลี้ยงเด็กแทนแม่ และป้องกันการลาคลอด เพื่อไป
ทํากิจกรรมอื่น
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 สร้างกระแส และความเชื่อของสังคมในประเด็นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และนมผสม
 เตรียมความพร้อมการตั้งครรภ์ในแม่อายุนอ้ ยกว่า 20 ปี โดยเชื่อมโยงกับการวางแผนครอบครัว และ
การเตรียมตัวให้นมของแม่
 ทําให้เกิดความต่อเนื่องในการทํางาน
ภาคอีสาน - ไม่มี
ภาคกลาง
 ให้หน่วยงานท้องถิ่นสร้างกิจกรรมเพื่อรณรงค์และสร้างค่านิยม ความเข้าใจ ความรู้ รวมถึงประโยชน์
ของนมแม่ พร้อมยกย่องเชิดชูให้ความสําคัญกับพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน
ข้อ 1.2 ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอาหาร และร้านอาหาร ผลิตอาหารที่มีสัดส่วนของอาหารประเภทไขมันหรือ
น้ําตาลหรือโซเดียมต่ํา เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงอาหารชูสุขภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อ 1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีวงจรการผลิต การขนส่ง การจําหน่ายผักผลไม้ท้องถิ่นตามฤดูกาลผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์และอาหารท้องถิ่นชูสุขภาพ ที่เพียงพอต่อการบริโภคในพื้นที่ ราคาเหมาะสม หาซื้อง่าย
ปลอดภัย และมีคุณภาพ
ภาคเหนือ
 จัดตลาดสีเขียวและประสาน ร่วมมือกับผู้ผลิต ผู้ค้า และผูบ้ ริโภค/เครือข่ายของผู้บริโภคในท้องถิ่น
ภาคใต้ - ไม่มี
ภาคอีสาน
 ให้ความรู้แก่ผปู้ ระกอบการในการผลิตอาหารชูสุขภาพ
 ส่งเสริมอาหารภูมิปัญญาชาวบ้านที่เป็นประโยชน์
 ส่งเสริมกลไกตลาดสินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ โดยรณรงค์ให้คนบริโภคอาหารเกษตรอินทรีย์มากขึ้น
เพื่อผลิตอาหารได้เยอะขึ้น และราคาจะถูกลง
ภาคกลาง
 สนับสนุนการรวมตัวกันของผู้ประกอบการทั้งตลาดสด ผลไม้ และท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อส่งเสริมเมนูชู
สุขภาพ และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์ของเมนูชูสุขภาพ
 ควบคุมราคาผักปลอดสารพิษให้ราคาถูกและผู้บริโภคสามารถซื้อหาได้
ข้อ 1.4 จัดให้มีอาหารชูสุขภาพจําหน่ายในสถานศึกษา และควบคุมมิให้มีการจําหน่ายและบริการอาหาร
ประเภทไขมันหรือน้ําตาลหรือโซเดียมสูง ในบริเวณสถานศึกษา
ภาคเหนือ
 เพิ่มเป้าหมายเรื่องอาหารชูสุขภาพในโรงเรียนเด็กเล็ก พร้อมให้ความรู้อาจารย์ในการนําวัตถุดิบในพื้น
ที่มาทําอาหาร
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 ใช้โรงงานหรือสถานที่ทํางานเป็น Learning Center ในการจํากัดจุดห้ามขายอาหารประเภทไขมัน
หรือน้ําตาลหรือโซเดียมสูง
ภาคใต้
 พัฒนากระบวนการให้นําไปสู่การปฏิบัติจริง โดยเน้นสร้างความเข้าใจซึง่ อาจใช้กระบวนการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ภายใต้ความร่วมมือของทุกหน่วยงาน
 สร้างความมุ่งมั่นตั้งใจของแต่ละหน่วยงานของแต่ละพื้นที่ ให้มีกิจกรรมสร้างความร่วมมือช่วยกัน
ดําเนินการ
 สร้างผู้นํานักเรียน ให้เป็นผู้ดแู ลสินค้า และสร้างกระแสสังคมและให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
 ใช้แนวทางทําข้อตกลง (MOU) ระหว่างผู้บริหารของโรงเรียนกับผู้ประกอบการขายอาหารในโรงเรียน
และรอบโรงเรียนในการกําหนดประเภทอาหารที่ขาย
ภาคอีสาน
 ทําข้อบังคับการจําหน่ายอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพช่วงก่อนและหลังเลิกเรียน รวมถึงออกกฎหมายเพื่อ
ควบคุมโรงงานที่ผลิตอาหารทีไ่ ม่ดีต่อสุขภาพ
 ทําจุดสกัด จุดกลั่นกรองขนมกรุบกรอบและน้ําอัดลม
 กําหนดให้การควบคุมการจําหน่ายอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพพื้นที่นอกโรงเรียนเป็นเทศบัญญัติ และ
ความร่วมมือกับเครือข่าย (เทศบาล ตํารวจ และโรงพยาบาล) กรณีท้องถิ่นขนาดเล็กที่ยังไม่มีเทศ
บัญญัติ
 รณรงค์อย่างจริงจัง โดยมีมาตรการระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงสาธารณสุขร่วมกัน
ภาคกลาง
 ออกกฎหมายควบคุมอาหารในและรอบโรงเรียนชั้นอนุบาลหรือศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ และให้การ
ควบคุมอาหารนี้ถูกบรรจุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาด้วย
 ออกมาตรการควบคุมและจัดการผลประโยชน์การขายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน
ข้อ 1.5 พัฒนาหลักเกณฑ์ในการควบคุมการจําหน่ายและบริการอาหารประเภทไขมันหรือน้ําตาล หรือโซเดียม
สูง บริเวณรอบๆ สถานศึกษาในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจําหน่ายอาหารชู
สุขภาพเพื่อทดแทนการจําหน่ายและบริการอาหารประเภทไขมันหรือน้ําตาลหรือโซเดียมสูง
ภาคเหนือ
 พิจารณามาตรการการควบคุมการจําหน่ายและบริการอาหารนอกโรงเรียน (ก่อนและหลังเลิกเรียน)
 พัฒนากฎหมายคุ้มครองสิทธิเด็กเรื่อง การบริโภคอาหารที่ปลอดภัย
 ให้การส่งเสริมสุขภาพเป็นมาตรการสังคมทีต่ ้องมีการบังคับใช้
 แทรกการควบคุมการตลาดอาหาร 500 เมตร ในกลไกที่โรงเรียนมีอยู่ เช่น ใช้เวทีการประชุม
ผู้ปกครองเพื่อเอามติไปขับเคลื่อนต่อ
ภาคใต้ - ไม่มี
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ภาคอีสาน
 เริ่มจากการควบคุมในโรงเรียนให้ปลอดขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มก่อน ก่อนขยายไปนอกพื้นที่
โรงเรียน
 ทําข้อตกลงร่วมกันระหว่างท้องถิ่น ชุมชน และโรงเรียนในการจัดการเรื่องนี้
 ควบคุมการจําหน่ายอาหารในชุมชนด้วยการจัดทําเทศบัญญัติขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะ
มีการทํางานร่วมกันระหว่างกองสาธารณสุขและกองคลัง
ภาคกลาง
 เน้นมาตรการที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาคม สาธารณสุข หรือ
ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยการผลิต จําหน่ายและบริการอาหารที่ไม่เป็น
โทษต่อผู้บริโภค แทนการควบคุมการจําหน่ายและบริการอาหารบริเวณรอบๆ สถานศึกษาในรัศมีไม่
น้อยกว่า 500 เมตร
ข้อ 1.6 จัดให้มีอาหารชูสุขภาพให้บริการหรือจําหน่ายในหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการชุมชน ศาสน
สถาน และโรงแรม รวมถึงมีการจัดเมนูอาหารหลักและอาหารว่างชูสุขภาพ ทุกครั้งที่มกี ารจัดประชุม อบรม
สัมมนา งานบุญ งานประเพณี และกิจกรรมชุมชน
ภาคเหนือ
 ให้ตราสัญลักษณ์ Healthy Meeting แก่หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ ชุมชน ศาสนสถาน
และโรงแรม ทีม่ ีการจัดเมนูอาหารหลักและอาหารว่างชูสุขภาพ พร้อมมีรางวัล หรือช่วย
ประชาสัมพันธ์ประกาศคุณความดีในจังหวัดหรือชุมชน
ภาคใต้ - ไม่มี
ภาคอีสาน - ไม่มี
ภาคกลาง - ไม่มี
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กลุ่มที่ 2: การควบคุมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กและสินค้าประเภทไขมันหรือน้าํ ตาลหรือ
โซเดียมสูง
ภาคเหนือ
 แทรกการควบคุมการตลาดอาหาร 500 เมตร ในกลไกที่โรงเรียนมีอยู่ เช่น ใช้เวทีการประชุม
ผู้ปกครองเพื่อเอามติไปขับเคลื่อนต่อ
 ควบคุมการตลาดอาหาร 500 เมตร โดยให้องค์การส่วนท้องถิ่นต่างๆ รวมเทศบาล และกรมทางหลวง
เข้ามามีส่วนร่วมด้วย
 ปรับปรุงแผนการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยแทรกเรื่องโรคไม่ติดต่อเข้าไปนอกเหนือจากสุขบัญญัติ
10 ประการ
 มีระบบการติดตามประเมินผลโรงเรียนที่มีมาตรการห้ามจําหน่ายขนมรุบกรอบหรือเครื่องดื่ม
 สร้างแรงจูงใจร้านอาหารในโรงเรียนที่ขายอาหารชูสุขภาพ เช่น ลดค่าเช่าแผง
ภาคใต้
 ใช้มาตรการทางกฎหมายควบคุมการส่งเสริมการขายนมผง
 ใช้กลไกสื่อเข้าถึงง่าย เพื่อให้ประชาชนสนใจข้อมูลวิชาการ และทําให้ข้อมูลเข้าใจง่าย
 ออกฉลากที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเรื่องสัญลักษณ์สเี ดียว เช่น การผนวกฉลากสี
สัญญาณกับอาหารที่มีสญ
ั ลักษณ์ฮาลาล
 เน้นสร้างความตระหนักเรื่องพฤติกรรม 3 ระดับ คือ บุคคล ครอบครัว และชุมชน และใน 3 กลุม
่ คือ
คนในเมือง (ทีม่ ีการศึกษาสูงและด้อยการศึกษา) คนกึ่งเมือง (จากบ้านนอกเข้ามาอยู่ในเมือง) และคน
ชนบท
 การปรับ พ.ร.บ อาหารให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภาวะโภชนาการในปัจจุบัน รวมถึงค่า Thai
RDI ที่ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546
 ผลักดันการใช้มาตรการควบคุมสินค้าประเภทไขมัน หรือน้ําตาล หรือโซเดียมสูง ให้กับผู้บริโภคใน
พื้นที่ ผ่านการทําภาคีร่วมกับร้านค้าที่จําหน่ายสินค้าในพื้นที่ โดยดูอุปสงค์และอุปทานของสินค้าที่
จําหน่าย และให้ผู้ประกอบการลดการจําหน่ายสินค้าที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
 ไม่ควรสร้างเกณฑ์กระจายพลังงานที่อิงตามการบริโภคแบบใดแบบหนึ่งว่าผลิตภัณฑ์อาหารประเภท
นั้นๆ มีสารอาหารสูง กลาง หรือต่ํา เนื่องจากไม่มีเกณฑ์ใดที่ใช้ร่วมกับทุกคนได้ แต่ละคนมีความ
ต้องการที่แตกต่างกันไป
 ให้ความรู้กับผูบ
้ ริโภค และสร้างตัวอย่างทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร และแก้ความเชื่อที่ว่าทาน
อาหารเป็นผู้ร้าย เพราะอาหารเป็นสิ่งที่คนรับประทาน และเน้นให้ความรู้ฉลากที่มสี ีแดงในมิติของ
ความเสี่ยง
ภาคอีสาน
 ควบคุมสื่อโฆษณาอาหารสุขภาพ เช่น กาแฟลดน้ําหนัก เนเจอร์กีฟ น้ําผลไม้เพื่อสุขภาพ หรือสถาบัน
ลดน้ําหนัก
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ภาคกลาง
 ควบคุมหีบห่อบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทซอง โดยให้แยกในหนึ่งซองใหญ่เป็นแพ็คย่อยๆ เพื่อช่วย
ควบคุมการบริโภคของผู้บริโภคและสร้างความตระหนักว่า ควรบริโภควันละหนึ่งซองต่อหนึ่งวัน
 ขับเคลื่อนองค์ความรู้สําหรับผู้ประกอบการ ผ่านกิจกรรมหรืออบรมผู้ประกอบการ
 สร้างเป็นโมเดลความรู้ตัวอย่างขึ้นมา เพื่อให้ผู้ประกอบการมีโปรแกรมหรือคู่มือในการจัดทําเมนู
สุขภาพที่สามารถกําหนดพลังงานกิโลแคลอรีเองได้
 ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสาธารณสุขจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการ และภาค
ประชาคมเป็นตัวเสริมหนุน ขณะที่กรมอนามัยเน้นทํางานเชิงนโยบาย
 เน้นการควบคุมดูแลเฉพาะการทําโฆษณา/การตลาดแบบไม่รับผิดชอบและไม่เหมาะสม เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กได้ทําการตลาด และป้องกันการครอบครองตลาดของผู้ประกอบการ
รายใหญ่
 คํานึงถึงผลกระทบของการควบคุมการตลาด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
สะท้อนมุมมองแนวทางการควบคุมการตลาด เพราะผู้ประกอบการจะเป็นผู้ที่รู้เรื่องมิติของธุรกิจดี
ที่สุด
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กลุ่มที่ 3: การรณรงค์สาธารณะ การให้ข้อมูล สร้างความรู้ และความถนัดถึงปัญหาผลกระทบจากปัญหา
โรคอ้วนอย่างต่อเนื่อง
ภาคเหนือ - ไม่มี
ภาคใต้
 ทําการรณรงค์ในระดับชาติ เน้นผ่านสื่อทีวี ในรูปแบบหลากหลาย และครอบคลุมทุกภาคส่วน
 เน้นรณรงค์กับประชาชน ควบคู่กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องด้วย
ภาคอีสาน
 บูรณาการงานของส่วนท้องถิ่นและโรงเรียน
 สร้างท้องถิ่นต้นแบบและองค์กรต้นแบบที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก้ท้องถิ่นอืน่
 รณรงค์สนับสนุนโครงการ Clean Food Good Taste อย่างต่อเนื่อง
 สร้างกระแสการออกกําลังกายผ่านสื่อหลัก เช่น ฟรีทีวี มหกรรมหรือกิจกรรมในชุมชนในแต่ละจังหวัด
ในแต่ละระดับ ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้าน ชุมชน อําเภอ จังหวัด หรือประเทศ
 สนับสนุนพฤติกรรมการกินอาหารเช้า
ภาคกลาง
 ใช้ Social Network ที่เข้าถึงได้ไว ได้ง่าย และรวดเร็ว เช่น youtube
 มีกลไกทีม่ ีส่วนร่วมไม่เฉพาะนักวิชาการ แต่รวมหลากหลายภาคี ผู้ปกครอง และเด็ก เพื่อสร้างความ
เป็นเจ้าของร่วมกัน
 สร้างเว็บไซต์ ให้สาระความรู้ ที่ทุกเครือข่ายสามารถเข้ารับชมได้ง่ายและเข้าใจ
 มีรูปแบบการสือ่ สารและประชาสัมพันธ์ที่เอื้อให้คนทํางานสาธารณสุขสามารถสื่อต่อชุมชนผ่าน อสม.
ได้
 สื่อสารไปสู่สาธารณะผ่านระบบของผู้นําองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นําองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 เพิ่มการรณรงค์ในสถานประกอบการ
 ใช้รูปแบบการสื่อสารสาธารณะที่ทําให้เกิดแรงกระเพื่อมต่อสังคม เช่น ตัวอย่างโฆษณา “กินเหล้า
เท่ากับแช่ง”
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กลุ่ม 4: การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและเหมาะสม
ภาคเหนือ
 ดําเนินการสร้างกิจกรรมทางกายควบคู่กับการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง และสร้างความเป็นเจ้าของโดยให้
เป็นงานของชุมชนทําเอง ผ่านกลไกของหมูบ่ ้าน หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพตําบล รพ.สต. เป็นทุนทาง
สังคม และใช้กองทุนชุมชนที่มีอยู่
 ให้การขยับเขยือ
้ นเคลื่อนไหวร่างกายมีในทุกรายวิชา ไม่เฉพาะชั่วโมงพละศึกษาเท่านั้น และควร
บูรณาการวิชาเรียนทุกวิชาให้มีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา
 สร้างความต่อเนื่องของกิจกรรม ทั้งในกลุ่มประชาชน กลุ่มข้าราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้า/ผู้นํา
องค์กร
 สร้างบรรยากาศทางสังคมที่สง่ เสริมการไม่มภ
ี าวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน
 เพิ่มการฝึกสติปัฏฐาน/การฝึกจิต เพื่อเพิ่มสติให้ระลึกถึงการกินที่ดีมีประโยชน์
 สนับสนุนให้เกิดการสืบค้นภูมิปัญญาของท้องถิ่นแล้วก็นํามาเชื่อมต่อกับความรู้ในระดับพื้นที่
 สามารถใช้มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง เป็น Model Development ได้ เพราะว่าโดยภูมิทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยจะอยู่บนดอย ซึ่งตึกเรียนกับตึกสํานักของอาจารย์จะห่างกันมาก ทั้งนักศึกษาและ
อาจารย์ทุกคนจะต้องมี activity ทุกวัน
 สร้างความตระหนักให้เห็นว่า การมีกิจกรรมทางกายหรือ physical activity สามารถผนวกกับการใช้
ชีวิตประจําวันของเราได้
 ศึกษาปัจจัยทีแ่ ท้จริงของแต่ละกลุ่มประชากรที่ทําให้เกิดปัญหาภาวะอ้วน และศึกษาการใช้สื่อที่
เหมาะสมและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว
ภาคใต้
 เน้นการใช้สติใช้ปัญญา การรูต
้ ัวตน และการควบคุมเข้ามาช่วย
 เน้นการจัดการกับปัญหาปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะงาน ภาวะเวลา และควบคุมสภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย เช่น ในมหาวิทยาลัย ห้ามขับขี่รถ/รถจักรยานยนต์
 จัดกิจกรรมที่เริ่มต้นจากเจ้าของสถานที่ เช่น ผู้บริหารสถานประกอบการ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐ
 ทําเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติ สร้างกระแสในระดับประเทศ และทุกจังหวัด
ภาคอีสาน
 ให้รางวัลกับคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เช่น ให้เป็นเงินแก่ประชาชน/หน่วยงานที่ส่งเสริมการออกกําลัง
กาย หรือมีกิจกรรมทางกายอยู่เป็นประจํา การให้คะแนนในวิชาพละศึกษาโดยใช้เกณฑ์ความทนทาน
ระยะเวลากล้ามเนื้อ ระยะเวลาในการปฏิบัติ
 มีนโยบายด้านการศึกษาในแผนการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม
ภาคกลาง
 เปิดช่องทางให้หน่วยงานสามารถซื้อครุภัณฑ์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น เพื่อการออกกําลังกาย
 ปลูกฝังเรื่องการออกกําลังกายตั้งแต่เด็กๆ โดยให้เป็นหนึ่งวิชาที่ว่าด้วยการดูแลสุขภาพร่างกาย ใน
โรงเรียน นอกเหนือจากวิชาสุขศึกษา และปลูกฝังความรู้เกีย่ วกับเรื่องนี้ให้กับครูด้วยเช่นกัน
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ออกเป็นกฎหมายให้ทุก 1 ชั่วโมงของรายการโทรทัศน์ต้องสอดแทรกความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพไว้
อย่างน้อย 1% ของเวลาทั้งหมดของรายการ
สร้างสื่อในรูปแบบให้เห็นจริง เป็นรูปภาพประกอบ ที่น่าสนใจ เช่น ภาพการ์ตูน และเป็นคําพูดสั้นๆ
ที่โดนใจง่าย
ให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาผลิตครูพละศึกษาเพิ่ม และพัฒนาหลักสูตรพละศึกษาให้มีความ
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของนักเรียนแต่ละวัย เช่น ป.1-ป.3 ให้เป็นทักษะของการเคลื่อนไหว
เรื่องกรีฑา วิ่ง และกระโดด และ ป.4-ป.6 ให้เริ่มเป็นกีฬาสากลหรือกีฬาพื้นบ้าน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการสนับสนุนเรือ่ งงบประมาณและการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเรื่องการออกกําลังกาย เช่นเดียวกับกรณีการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดที่มีคณะกรรมการกระจายอํานาจกันเงินงบประมาณประจําปี 5% ให้ อปท.ทุกที่
เพื่อนําเงินงบประมาณที่จัดสรรไปใช้จัดซือ้ ครุภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และตั้งผู้คอยกํากับดูแล
ครุภัณฑ์ต่างๆ
ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการประจําศูนย์การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยของทุกจังหวัด เป็นผู้นําการออกกําลังกาย
ปรับระบบการศึกษาให้เน้นการสอนแบบเป็นตรรกะ คิดแบบมีเหตุมีผล มีวิจารณญาณ รู้จักการเลือก
รู้จักสิ่งที่ดีและเหมาะสม
จํากัดเวลาในการดูโทรทัศน์ของเด็ก เนื่องจากผลงานวิจัยแสดงว่า การลดเวลาในการดูโทรทัศน์ของ
เด็กช่วยลดภาวะอ้วนของเด็กได้
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กลุ่ม 5: การบริการรักษาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วนและผลกระทบ
ภาคเหนือ
 เน้นการใช้และพัฒนาระบบข้อมูลที่มีอยู่เดิม เช่น 18 แฟ้ม ให้ทุกคนสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ และลด
ภาระงานของผู้ปฏิบัติการ
 มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 พัฒนาคู่มือที่ง่าย ที่เครือข่ายระดับครอบครัวและชุมชนสามารถนํามาใช้ เพื่อช่วยคัดกรองได้อีกทาง
หนึ่ง
 มีกระบวนการจัดการตนเองได้ และเป็นเจ้าภาพร่วมกัน โดยใช้ประโยชน์จากกองทุนและกลไกที่มีอยู่
เพื่อปรับเข้ากับความเป็นท้องถิ่น และสร้างกลไกแรงจูงใจในทุกระดับ
 ใช้ช่องทางเครือข่าย ชมรม สมาคมแพทยสภา สภาการพยาบาล ชมรมพยาบาล เสริมหลักสูตรของ
nutrition ให้เป็นวิชา basic ของวิชาชีพ และใช้เป็นหลักสูตรในมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
 ประชาสัมพันธ์ DPAC ให้ครอบคลุมระดับพื้นที่ และฝึกอบรมบุคลากรที่จะเป็นผู้ให้คําแนะนํา “องค์
ความรู้”ผ่านกระบวนการให้คําแนะนําเชิงลึก
 พัฒนากลไกการจัดการร่วมกันระหว่าง NGO และส่วนท้องถิ่น- อปท. หรือ อบต ในพื้นที่ และช่วยให้
คนในพื้นที่ได้รบั รู้ข้อมูล และสามารนําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกลับไปสู่ชุมชนได้ โดยผ่านชุมชนที่เรียกว่า
สภาองค์กรชุมชน ที่มีสภาประชาชน และอปท.
 มีการประสานงาน การเตรียมการระหว่างหน่วยงาน ผ่านการทํา MOU เพื่อให้นโยบายนําไปสู่การ
ปฏิบัติได้ดีขึ้น
ภาคใต้
 ปรับปรุงระบบการจัดเก็บและแปรผลข้อมูลให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด โดยมีเวที
แลกเปลี่ยนเรือ่ งการจัดการระบบจัดเก็บข้อมูล เนื่องจากปัญหาการจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ เก็บ
ข้อมูลได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้ประมวลผลและแปรผลได้ยากในระดับภาค จังหวัด และประเทศ
 พัฒนากลไกด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรการด้านราคา เช่น เก็บค่าโดยสารเพิ่มขึ้นในผู้โดยสารที่อยู่ใน
เกณฑ์อ้วน ควบคู่ไปกับแนวทางป้องกันปัญหาผลกระทบทางจิตใจของผู้มีน้ําหนักเกินและผู้ป่วยจาก
กลไกนี้
 สร้างเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลง เช่น การสนับสนุนท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สามารถเบี่ยงเบนประเด็น
ความคิดหรือทัศนคติของบุคคลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
 สร้างกระแสไร้พุงในหน่วยงานก่อนไปสู่ประชาชนทั่วไป และผนวกเรื่องการไร้พุงเข้าไปในระบบ ISO
ของหน่วยงานภาคเอกชน หรือระบบ HA ของหน่วยงานภาครัฐ
 พัฒนาระบบโปรแกรมการคัดกรองที่เป็นมาตรฐาน และมีโปรแกรมหลักโปรแกรมเดียว ที่สามารถ
ใช้ได้อย่างครอบคลุมและสามารถใช้วิเคราะห์ออกมาได้ เพื่อลดภาระผู้ปฏิบัติงาน
 เน้นส่งเสริมป้องกัน ให้ความรู้ ให้คําปรึกษาแบบเชิงรุก เพื่อสร้างให้ประชาชนรับรู้คุณโทษ และสร้าง
ความตระหนักลงไปในระดับชุมชน
 สร้างภาคีเครือข่าย เช่น ร้านยาเภสัชกร เนื่องจากวิชาชีพเภสัชกรนี้มีการลงไปในชุมชนมากขึ้นและมี
บทบาทในการเข้าถึงผู้คนตามบ้านมากขึ้น อาจช่วยแบ่งเบาภาระของทางทีมพยาบาลหรือทาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตําบลได้
 คํานึงถึงผลกระทบต่อผู้ป่วยน้ําหนักเกินจากการดําเนินงาน โดยต้องไม่เป็นการลงโทษผู้ป่วย
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ภาคอีสาน
 พัฒนาเครื่องมือหรือใช้เทคโนโลยีพัฒนาโปรแกรมพื้นฐานด้านข้อมูลเกี่ยวกับโรคอ้วนให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถนําไปใช้ได้ รวมถึงเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางและพื้นที่ เพื่อสะดวกในการดึงข้อมูล
ลดความซ้ําซ้อนของงาน และลดภาระงานของผู้ปฏิบัติการ
ภาคกลาง
 กําหนดเป็นธรรมนูญของหมูบ
่ ้านขึ้นมา
 ใช้แนวทางกลุ่มพลังต่างๆ ในชุมชนร่วมกันทํางาน ช่วยในสถานบริการ เช่น กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่ม
จิตอาสา กลุ่มคนไข้โรคเรื้อรัง ช่วยเหลือกันโดยวิถีการปฏิบัติ จากการดํารงชีวิตที่คล้ายคลึงกันของคน
กลุ่มเดียวกัน
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กลุ่ม 6: การพัฒนาความเข้มแข็งของกระบวนการจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน
ภาคเหนือ
 ต้องบูรณาการการทํางานอย่างแท้จริงคือ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่แยกส่วน ภาคเอกชน ภาคชุมชน
ภาคประชาชน หรืออาจใช้คาํ ว่า”ให้ทกุ คนมีส่วนร่วม”แทน “การบูรณาการ” ซึ่งหมายถึง ไม่ใช่ส่วน
ราชการหรือส่วนเอกชนเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงทุกคน ผ่านเวทีเปิดให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามา
มีส่วนร่วม
 ดําเนินการในเชิงราบ ซึ่งเป็นการดําเนินการเชิงเดียวกัน ในลําดับเดียวกัน โดยใช้กระแสจากคนที่มี
ประสบการณ์สูง ที่ออกสื่อประจํา เชิญมืออาชีพเข้ามามีส่วนร่วม มาช่วยประชาสัมพันธ์ในทุกเวที
 ผลักดันให้ผู้บริหารบรรจุเป็นวาระสําคัญของจังหวัด จะสามารถช่วยขับเคลื่อนไปได้ดี
 สร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ผ่านการรณรงค์สาธารณะที่ดึงดูด
 มีเวทีระดับพื้นที่ เช่น จัดเวทีสภาองค์กรชุมชน ซึ่งดูแลระดับหมู่บ้าน ตําบล และมีกลไกการทํางาน
งานระดับจังหวัด โดยใช้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเป็นเลขานุการ
 เก็บข้อมูลในชุมชน เพื่อใช้สะท้อนปัญหาสุขภาพชุมชน และเกิดความเป็นเจ้าของ และนักวิชาการ
ท้องถิ่นสามารถวิเคราะห์และนําไปใช้เอง พร้อมทั้งพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาโดยพิจารณาความ
เชื่อสังคมด้วย เช่น อัตลักษณ์ที่ชุมชนมองเด็กที่มีน้ําหนักเกินว่ามีฐานะดี
ภาคใต้
 พัฒนาระบบข้อมูล และระบบการประเมินผล และลดจํานวนตัวชี้วัดลง เพื่อลดภาระงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
 รวมเรื่องการบูรณาการการทํางานของทุกภาคส่วนและทุกระดับและการแสวงหาความร่วมมือให้เป็น
เรื่องเดียวกัน เพราะเป็นเรื่องที่มีความเชื่อมโยงกันอยู่แล้ว
 ไม่ต้องนําเสนอเรื่อง การสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของงาน เพราะทุกหน่วยงานทํางานจะต้องสร้าง
สิ่งนี้ให้เกิดขึ้นอยู่แล้ว
 ให้นําเสนอข้อมูลสถานการณ์ถึงระดับภูมิภาคหรือพื้นที่เฉพาะ เช่น พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
 ให้ความสําคัญกับการกําหนดวิธีการแก้ปัญหาระดับแผนงานโครงการ โดยให้ความสําคัญกับการมีส่วน
ร่วมทั้งคิดทําและประเมินในระดับพื้นที่ ส่วนกลางไม่ต้องคิดให้ทั้งหมดเนื่องจากแต่ละพื้นที่มีความ
หลากหลายและมีลักษณะเฉพาะพื้นที่อยู่มาก
 ส่วนกลางควรให้ความสําคัญกับการทํางานในภาพใหญ่ๆ ที่ระดับพื้นที่ทําได้ยาก เช่น การสื่อสารประ
สัมพันธ์ผ่านรายการโทรทัศน์ โดยทําให้มีคณ
ุ ภาพไม่แพ้ภาคเอกชน เน้นการสื่อสารเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ แต่ละกลุ่มเป้าหมาย และมีความน่าสนใจ ฟัง ดู ชมแล้วสามารถเข้าใจได้ทันที
 เพิ่มมาตรการการพัฒนาจิตใจคนให้เข้มแข็งเพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ในเรื่องการกินเพื่อเลี้ยง
ร่างกายทั้งประเภทอาหารและปริมาณอาหารเพื่อจะได้ลดละความอยากรับประทานอาหารที่อาจเป็น
พิษเป็นภัยต่อสุขภาพ
ภาคอีสาน
 เน้นพัฒนาความเข้มแข็งของ 4 ค.: คนหรือบุคลากร ความรู้ เครื่องมือ และเครือข่าย
(ผ่านเวทีพบปะร่วมมือกัน มีสื่อสาธารณะเสริม เติมความรู้ข้อมูลสารสนเทศ หาเจ้าภาพรับผิดชอบทั้ง
ระดับกระทรวง และสายบังคับบัญชา เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด)
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หาทางแก้ไขให้สายงานที่ได้รับงบประมาณเข้าใจถึงบทบาทที่ต้องทํา
ดึงสื่อสารมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการสื่อสารสาธารณสุข เนื่องจากทุกจังหวัดมีสื่อสารมวลชน
อยู่ ซึ่งจะช่วยประชาสัมพันธ์ได้เต็มที่มากยิ่งขึ้น
เน้นพัฒนาในท้องถิ่นซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงของเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคนในชุมชน

ภาคกลาง
 ให้รายงานที่เป็นเรื่องเดียวกันพร้อมกันทีเดียว และมีหน่วยงานเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นที่ติดตาม และ
กํากับดูแล เพื่อลดภาระของพื้นที่ในการรายงานผล
 สนับสนุนการอบรมให้ความรู้เรื่องระบบประเมินผลการดําเนินการแก่ผป
ู้ ฏิบัติงานก่อนไปปฏิบัติจริง
 บูรณาการงานของกรม กองต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข และระหว่างกระทรวงหากจําเป็น และให้
มีแนวทางในรูปแบบเดียวกันและมาจากแหล่งเดียวกัน ไม่กระจายไปหลายที่หลายจุดงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของพื้นที่ทํางานได้อย่างสะดวก และมีความสุขขึน้
 สร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ผท
ู้ ํางานในพื้นที่ เช่น มีงบประมาณตอบแทนการดําเนินการ ซึ่งจะทําให้
เป็นทุนต่อยอดที่จะสร้างเครือข่ายต่อไป
 สนับสนุนการบูรณาการ ความต่อเนื่อง ยั่งยืน และการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าของ
 ลงรายละเอียดกิจกรรมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่คนทํางานจะได้ร่วมกันนําลงไปถ่ายทอดในระดับ
พื้นที่ได้ และสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรมที่วางไว้
 ปรับข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น เกณฑ์การวัดภาวะน้ําหนักเกินและอ้วน
 เปิดฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและภาคส่วนอื่นๆ
 พัฒนาความเข้มแข็งเริ่มต้นทีร่ ะดับพื้นที่ โดยให้เกิดระบบการจัดการโดยพื้นที่เอง และจากความ
ร่วมมือกับภาคีภาคส่วนอื่นๆ
 ให้กระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นแกนหลักในการดําเนินการ และ
เริ่มดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ก่อน รวมทั้งส่งเสริมความรู้
 พัฒนาความเข้มแข็งของผู้บริโภค เรื่อง ความรู้ และการกล่าวอ้างหรือให้ข้อเสนอแนะในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพของตนเอง
 วิเคราะห์ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระสุขศึกษาแล้วเอาบทเรียนเข้าไปใส่ อย่าสร้างสื่อขึ้นมาใหม่ เนื่องจาก
ปัจจุบันในหลายโรงเรียนมีการบูรณาการบทเรียนเยอะมากและมาจากหลากหลายหน่วยงาน ทําให้
เกิดความสับสน และเป็นภาระแก่ครูผสู้ อน
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มาตรการเร่งด่วนเพื่อการจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน
1. มาตรการลักษณะสีสัญญาณพร้อมคําเตือนในอาหารที่มีไขมัน หรือนํา้ ตาล หรือโซเดียม
ภาคเหนือ
 ตัวอักษรเล็กเกินไป
 การเอาสีเขียว เหลือง หรือแดงเข้ามาจับเพื่อบอกระดับของสารอาหารในแต่ละตัวนั้น มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน เพราะผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มอายุมคี วามต้องการสารอาหารในแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน ไม่มี
เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งที่ apply ใช้ได้กับคนทุกกลุ่มอายุ
 พื้นที่บนฉลากเป็นพื้นที่ของผู้ประกอบการที่ต้องใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภค ดังนั้นหากหน่วยงาน
ราชการขอพื้นที่ทําฉลาก จะส่งผลให้ฉลากเล็กลงไปได้
 ระบุปริมาณบนซองอาหารเป็นจํานวนช้อนชาด้วย จะง่ายต่อการเข้าใจมากกว่า เช่น เกลือ 1 ช้อนชา
น้ํามัน 6 ช้อนชา
ภาคใต้
 ควรทําให้ตัวอักษรใหญ่เห็นชัดเทียบเท่าตราสินค้า และทําข้อมูลให้เข้าใจง่าย เช่น ร้อยละพลังงานที่
เข้าใจยาก
 ใส่ข้อมูลเยอะไปถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก พื้นที่จะแน่น ทําให้ฉลากไม่น่าอ่านอีก แต่
หากใส่ข้อมูลน้อยไป ข้อมูลฉลากอาจไม่ครบถ้วน
 ต้องทํา market research เพื่อศึกษารูปแบบฉลากที่จะทําให้เข้าใจง่ายที่สุด
 ใส่คําเตือนของโทษของการใช้ผลิตภัณฑ์ และใส่สีสันและการ์ตูนหรือสิ่งที่เด็กชอบในฉลาก เช่น ทํา
เป็นไจแอนท์ สีแดง เป็นชิสุกะสีชมพูหรือสีเขียว
 ให้ความรู้กับผูบ
้ ริโภค และสร้างตัวอย่างทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร และแก้ความเชื่อที่ว่าทาน
อาหารเป็นผู้ร้าย เพราะว่าอาหารเป็นสิ่งที่เรากิน และการเน้นให้ความรู้ฉลากที่มีสแี ดงในมิติของความ
เสี่ยงมากกว่าการห้ามกิน
ภาคอีสาน
 ประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการออกฉลากไฟจราจร เพื่อให้ความรู้ว่าสีแดงหมายถึงอะไร สีเขียว สี
เหลืองหมายถึงอะไร
 การบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ทําให้เข้าใจยาก ดังนั้นอาจแปลงเป็นหน่วยครัวเรือนเช่น คิดเป็นจํานวนช้อน
ชา
 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์โลโก้ฉลากอย่างต่อเนื่อง และติดฉลากในอาหารในร้านสะดวกซื้อด้วย
ภาคกลาง
 การใช้สี 3 สีมป
ี ระโยชน์คือ ทําให้เห็นชัดเจน แต่ควรเพิ่มข้อความข้อแนะนําในการบริโภคเข้าไปด้วย
เช่น กรณีบริโภคอาหารที่ไม่มีฉลากสีแดง แต่หากบริโภคในปริมาณมากเกินไป ก็จะเป็นอันตรายได้
 กําหนดขนาดตัวหนังสือให้เห็นชัดเจน และมีคําเตือนการบริโภคเช่นเดียวกับคําเตือนบนซองบุหรี่
 สร้างความเข้าใจในคําอธิบายของฉลากอาหาร โดยเฉพาะการให้ความรู้ในกลุ่มผู้ปกครอง
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การคิดกลไกการติดฉลากที่หลากหลายรูปแบบเกินไป อาจไม่ได้ส่งผลให้ผบู้ ริโภคเข้าใจข้อมูล
โภชนาการได้ดีขึ้น
ไม่จําเป็นต้องลงตัวเลขตัวหนังสือในฉลาก แต่ใช้สีจราจรให้เข้าใจตรงกันว่าเขียวกินได้มากหรือกินได้
ปานกลาง สีแดงถ้าไม่กินได้ก็ดีหรือจะกินก็กินแต่น้อย เนื่องจากผู้สูงอายุมักมีปัญหาเรือ่ งสายตา และ
ความเข้าใจตัวเลข
สอดแทรกเรื่องความรู้ฉลากไปกับกิจกรรมในโรงเรียน
ขอความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆ เพื่อสอดแทรก spot ความรู้เรื่องฉลาก ที่ทําให้มีรูปแบบ
หลากหลาย และฉายในช่วงเวลาที่เป็นที่นิยม เช่น ก่อนเข้าละคร 1 นาที
ใช้ฉลากที่ง่ายต่อการเข้าใจของคนทุกระดับ มากกว่าการคิดในรูปแบบเชิงวิชาการเพียงอย่างเดียว
เพื่อประหยัดงบประมาณของสถานประกอบการที่ต้องเปลี่ยนฉลากตามนโยบายแต่ละครั้ง

2. ใช้มาตรการทางภาษีและราคาของอาหารเพื่อจัดการกับปัญหาภาวะน้าํ หนักเกินและโรคอ้วน
ภาคเหนือ
 เพิ่มภาษีของอาหารที่ใช้น้ําตาลมาแทนให้เท่ากับอาหารที่ไม่ใช้น้ําตาล (ปัจจุบันมีราคาแพงกว่าอาหาร
ใส่น้ําตาล)
 ให้คํานึงถึง cost substitution ซึ่งจะมีผลกระทบเรื่องราคาและภาษีอาหาร เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่
สามารถบริโภคทดแทนกันได้ง่าย
ภาคใต้ – ไม่มี
ภาคอีสาน - ไม่มี
ภาคกลาง – ไม่มี
3. จัดทําระเบียบว่าด้วยการตลาดเกี่ยวกับอาหารที่มุ่งเป้าหมายไปยังเด็ก และมีผลต่อความรุนแรงของ
ภาวะน้ําหนักเกิน โรคอ้วน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ภาคเหนือ - ไม่มี
ภาคใต้ - ไม่มี
ภาคอีสาน - ไม่มี
ภาคกลาง - ไม่มี
5. สรุปผลการดําเนินงาน
จากผลการจัดทําเวทีประชาพิจารณ์ต่อร่างแผนปฏิบัติการการจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรค
อ้วน ทั้ง 4 ภูมิภาค พบว่า ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะส่วนใหญ่เน้นเรื่องการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และ
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ความตระหนักในเรื่องของโภชนาการ การส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และการส่งเสริมการมี
กิจกรรมทางกาย ซึ่งนําไปสู่การจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วนที่ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยอาจผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ การเรียนรู้ การอบรม เป็นต้น
การขับเคลื่อนทางสังคมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและ
โรคอ้วนที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การสร้างกระแสให้ประชนเกิดความตระหนักในเรื่องของภาวะน้ําหนัก
เกินและโรคอ้วน โดยอาจใช้สื่อโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ที่เน้นการสร้างจิตสํานัก และสร้างความเป็น
เจ้าของในการมีส่วนร่วมที่จะแก้ไขปัญหานี้ หรือสร้างความตระหนักผ่านการเรียนรู้ในสถานศึกษา ในเขตชุมชน
และเขตพื้นที่ โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์ความรู้และบุคลากรที่ทํางานด้านนี้อยู่ก่อนแล้ว เช่น เจ้าหน้าที่
อาสาสมั ค รสาธารณสุข ครู -อาจารย์ และ เครือ ข่ า ยเยาวชน เช่ น อ.ย.น้อ ย เป็ นต้ น นอกจากนี้ การใช้
มาตรการทางกฎหมาย เช่น การควบคุมสื่อโฆษณา เป็นต้น ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยขับเคลื่อนการจัดการ
ปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินงานด้านนี้ ควรมีการคํานึงถึงช่องว่างทาง
กฎหมาย และความเดือดที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอาหารทั้งรายใหญ่และรายย่อย
ในทางปฏิบัติและดําเนินงานเหล่านี้ ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชน
ถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน โดยเฉพาะความร่วมมือของผู้นํา
ตั้งแต่ระดับส่วนกลางไปจนถึงผู้นําระดับเขตพื้นที่หรือชุมชน เนื่องจากเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้การจัดการ
ปั ญ หาภาวะน้ํ า หนั ก เกิ น และโรคอ้ ว นสามารถดํ า เนิ น งานไปอย่ า งลุ ล่ ว งและคล่ อ งตั ว ซึ่ ง ทํ า ให้ เ กิ ด ผลที่ มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างแนวทางการจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วนที่ต่อเนื่อง
และยั่งยืน ระบบการติดตามและเฝ้าระวังพฤติกรรมของประชาชน ก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่มีความสําคัญ
การมีส่วนร่วม การเป็นเจ้าของ และความร่วมมือ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนในการร่วมจัดการ
ปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน เกิดขึ้นจากการจัดทําเวทีสาธารณะฯ ในครั้งนี้ เห็นได้จากผู้เข้าร่วมเวทีฯ
ที่มาจากหลายหน่วยงานและภาคส่วน เช่น เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ครู-อาจารย์ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งประชาชน
ทั่วไป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกคนที่จะร่วมกันแก้ไขและจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกิน
และโรคอ้วนให้เป็นไปในทิศทางที่ทุกฝ่ายและหน่วยงานเกิดประโยชน์ร่วมกัน และยังสะท้อนให้เห็นว่าการ
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วนนี้ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่
มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ทําให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ การจัดเวทีฯ
ครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างเครือข่ายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน
และนําไปสู่การทํางานที่ยั่งยืนร่วมกันในอนาคต
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6. การนําไปใช้ประโยชน์
จากการจัดเวทีประชาพิจารณ์ต่อร่างแผนปฏิบัติการการจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน
ผลที่ได้ถือได้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ข้อมูลและข้อเสนอแนะทั้งหมดที่ได้จากการจัดเวทีฯ ในครั้งนี้
จะเป็นข้อมูลนําเข้า เพื่อปรับปรุงและพัฒนาร่างแผนปฏิบัติการการจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน
(ร่างที่ 2) ซึ่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการจัดทําร่างแผนปฏิบัติการจัดการ
ปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน และคณะกรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการ
จัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน จะดําเนินการประชุมเพื่อทบทวนและพิจารณาในเดือนมิถุนายน
และเดือนกรกฎาคม เพื่ อให้ได้ แผนปฏิบัติการการจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วนที่สมบูร ณ์
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน และสามารถนําไปสู่
การปฏิบัติงานจริงที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดสําหรับประชาชน
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