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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3
เรื่อง การสร้ างเสริมสุ ขภาพและการป้ องกันโรคในชุมชน
ความหมายและความสาคัญของการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
การสร้างเสริ มสุ ขภาพ หมายถึง กระบวนการสร้างเสริ ม สนับสนุ นด้านสุ ขภาพโดยให้บุคคลมี
การปฏิ บตั ิและการพัฒนาสุ ขภาพ ตลอดจนจัดการสิ่ งแวดล้อมและปั จจัยที่ มีผลกระทบต่อสุ ขภาพเพื่อให้
บรรลุการมีสุขภาพที่ดีทา้ งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม และปั ญญา สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
ความสาคัญของการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ มี ค วามส าคัญต่ อการดาเนิ นชี วิตของบุ ค คลทุ ก คนที่ ต้องการเป็ นคนมี
สุ ขภาพดี การมีสุขภาพที่ ดีสมบูรณ์ จะเป็ นทุ นในการประกอบกิ จกรรมและภารกิ จในชี วิตประจาวัน ตาม
บทบาทหน้า ที่ ค วามรั บ ผิดชอบของตนเองได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ จะเห็ นได้ว่าการดาเนิ นงานทางด้า น
สุ ขภาพในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มุ่งเน้นระบบสุ ขภาพเป็ นระบบสร้างนาซ่ อม กล่าวคือเดิม
สุ ขภาพเป็ นระบบตั้งรับ คือรอให้เจ็บป่ วยแล้วจึงนามาซ่ อมหรื อนามารักษา ทาให้ประชาชนคนไทยเจ็บป่ วย
และตายก่ อนวัยอันควร เกิ ดการสู ญเสี ยทางเศรษฐกิ จเป็ นจานวนมาก แต่แนวคิ ดปั จจุ บนั เป็ นระบบเชิ งรุ ก
พยายามทาทุกวิถีทางที่จะสร้างสุ ขภาพให้มีสุขภาพดี ให้มากที่สุด ซึ่ งทุกคนจะต้องมีความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพ
และมีการปฏิ บตั ิตนหรื อมีพฤติกรรมสุ ขภาที่ถูกต้องโดยมีการปฏิ บตั ิที่ทาให้มีความสุ ขที่ดีและหลีกเลี่ ยง
พฤติกรรมเสี่ ยงหรื องดการกระทาที่เสี่ ยงหรื ออาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ เช่น มีการออกกาลังกายเป็ นประจา
การกินอาหารที่ถูกหลักโภชนาการการระมัดระวังเรื่ องอาหารการกินที่ปลอดภัย ไม่มีสารพิษปนเปื้ อนการส่ ง
เริ มสุ ขภาพจิต การจัดการกับความเครี ยดด้วยตนเองการลดความเสี่ ยงจากการป้ องกันและหลีกเลี่ยงสารเสพ
ติ ด และอบายมุ ข ต่ า งๆ เป็ นต้น หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การด าเนิ น งานในเรื่ อ งสุ ข ภาพ ได้ใ ห้
ความสาคัญกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากปั จจุบนั มีการดาเนิ นการสร้างกระแสใน
เรื่ องการสร้างสุ ขภาพอย่างต่อเนื่ อง ทาให้ประชาชนมีความตื่นตัวเกิดความตระหนัก และมีการปฏิบตั ิตวั ใน
การดูแลสุ ขภาพของตนเองมากขึ้นสิ่ งต่างๆ ดังกล่าวล้วนเป็ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพทั้งสิ้ น ถ้าการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพอย่างต่อเนื่ องจะทาให้ไม่เจ็บป่ วยเป็ นโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคที่ สามารถป้ องกันได้ เช่ น โรคไม่
ติดต่อเรื้ อรังหรื อโรคที่เกิดจากวิถีชีวิต ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันเลือดสู ง โรคเบาหวาน และ
โรคอ้วนลงพุง เป็ นต้น ซึ่ งจะเป็ นผลให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เกิ ดการเจ็บป่ วย สามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล และลดอัตราการป่ วยด้วยโรคที่เกิดจากวิถีชีวติ ให้นอ้ ยลงได้
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แนวคิดของการสร้ างเสริมสุ ขภาพชุ มชน
กฎบัตรกรุ งเทพ เพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพในยุคโลกาภิวตั น์ได้ถูกบัญญัติข้ ึนในการประชุ มส่ งเสริ ม
สุ ขภาพโลกครั้ งที่ 6 ซึ่ งจักขึ้ นที่ ประเทศไทย ใน พ.ศ.2548 กฎบัตรกรุ งเทพสนับสนุ นและกาหนดขึ้ นบน
พื้นฐานของค่านิยม หลักการและกลยุทธุ์ การส่ งเสริ มสุ ขภาพตามที่บญั ญัติไว้ในกฎบัตรออตตาวา ซึ่ งเป็ นกฎ
บัตรการส่ งเสริ มสุ ขภาพของโลกที่บญ
ั ญัติข้ ึนเป็ นครั้งแรกใน พ.ศ.2529 จากการประชุ มที่ เมื องออตตาวา
ประเทศแคนนาดา และข้อเสนอแนะจากการประชุ มส่ งเสริ มสุ ขภาพโลกครั้งต่อๆ มาได้รับการรับรองจาก
ประเทศสมาชิกในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ซึ่ งกฎบัตรกรุ งเทพจะต้องเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเพื่อการ
บรรลุ สุขภาพดี การทาให้ประชาชนมีสุขภาพดี ข้ ึน ต้องอาศัยการดาเนิ นการทางการเมืองที่เข้มแข็ง การมี
ส่ วนร่ วมอย่างกว้างขวางและการชี้นาอย่างต่อเนื่ อง การส่ งเสริ มสุ ขภาพทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก
มี มาตรการต่ างๆ ที่ ได้พิสู จน์มาแล้วว่า มี ประสิ ทธิ ผ ลเป็ นจานวนมากแต่ สิ่งสาคัญคื อต้องนามาใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์เต็มที่อย่างเป็ นรู ปธรรม ตามกลยุทธ์ของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ เราควรมีส่วนร่ วมกับทุกภาคส่ วน
ของสังคมและทุกพื้นที่ในการดาเนินกิจกรรมที่จาเป็ นดังนี้
1. การชี้นาเพื่อสุ ขภาพ โดยตั้งบนพื้นฐานของสิ ทธิ มนุษยชนและภราดรภาพ
2. การลงทุน เพื่อการพัฒนานโยบายที่ยงั่ ยืนและเพื่อการดาเนินงาน ตลอดจนจัดโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จะจัดการกับปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดด้านสุ ขภาพ
3. การสร้ า งศักยภาพเพื่ อการพัฒนานโยบาย สร้ างภาวะผูน้ า พัฒนาทักษะการส่ ง เสริ ม
สุ ขภาพ การถ่ายทอดความรู ้และศึกษาวิจยั ตลอดจนมีความแตกฉานด้านสุ ขภาพ
4. การออกระเบียบและกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุม้ ครองจากอันตรายและมีโอกาสที่จะ
มีสุขภาพเท่าเทียมกัน
5. การสร้างภาคีเครื อข่ายและพันธมิตร ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรระหว่าง
ประเทศเพื่อดาเนินกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ยงั่ ยืน
บทบาทและความรับผิดชอบของตนเองทีม่ ีต่อการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
การมีสุขภาพดีเป็ นสิ่ งที่พึงปรารถนาของคนทุกคน เพราะการมีสุขภาพดี จะทาให้เราสามารถใช้
ความรู ้ ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองได้อย่างเต็มที่ ในทางตรงข้าม บุ คคลที่ มีสุขภาพไม่ดี
นอกจากจะต้องทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บป่ วยที่เป็ นอยูแ่ ล้วบางรายยังเป็ นภาระต่อบุคคลในครอบครัวใน
การดูแลอีกด้วย ผูท้ ี่มีสุขภาพไม่แข็งแรงนอกจากจะไม่สามารถประกอบสัมมาอาชี พเพื่อหารายได้มาเลี้ยงดู
ตนเองและครอบครั วได้แล้วยังต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลอีกด้วย ซึ่ งก็จะเป็ นภาระของผูอ้ ื่น
ดังนั้นทุกคนจึงต้องดูแลรักษาสุ ขภาพของตนเองให้ดีอยูเ่ สมอ ตลอดจนควรช่วยดูแลสุ ขภาพของสมาชิ กใน
ครอบครัวเท่าที่จะสมารถทาได้
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การดูแลสุ ขภาพถือเป็ นความรับผิดชอบของบุคคลทุกคน เพราะ สุ ขภาพเป็ นเรื่ องส่ วนบุคคลไม่
สามารถหยิบ ยื่นให้ก ันและกันได้ การที่ เราจะมี สุ ขภาพดี หรื อไม่ ดีน้ ันขึ้ นอยู่กบั ปั จจัย หลายประการคื อ
พันธุ กรรมสิ่ งแวดล้อม คุณภาพของบริ การสุ ขภาพ และพฤติกรรมสุ ขภาพของบุคคล
พฤติกรรมสุ ขภาพ หมายถึ ง การกระทาของบุคคลที่มีผลต่อสุ ขภาพโดยแสดงออกให้เห็ นได้ใน
ลักษณะของการกระทาในสิ่ งที่เป็ นผลดีต่อสุ ขภาพและการไม่กระทาในสิ่ งที่เป็ นผลเสี ยต่อสุ ขภาพ ดังนั้น เรา
จึงควรมีบทบาทความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสุ ขภาพตนเอง โดยการมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่เหมาะสม
เพื่อการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ และป้ องกันโรคในมิติของสุ ขภาพทั้ง 4 ด้านให้สอดคล้องกับนโยบายเมืองไทย
แข็งแรง ดังนี้
1. มิติทางกายมี ร่างการแข็งแรง ไม่ เจ็บ ป่ วยโดยไม่ จาเป็ น ไม่ตายก่ อนวัยอันควร เมื่ อเกิ ดการ
เจ็บป่ วยขึ้น สามารถกลับคืนได้รวดเร็ ว สามารถเข้าถึงบริ การทางแพทย์และ สาธารณสุ ขได้
2. มิติทางจิตใจ มีจิตใจดี มีความสุ ข ไม่เครี ยดและรู ้จกั วิธีจดั การกับความเครี ยด
3. มิติทางสั งคม มีการพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ขมีสิ่งแวดล้อม
และสภาพแวดล้อมที่ดี มีอาชญากรรมและความรุ นแรงน้อย
4. มิติด้านปั ญญา หรื อจิตวิญญาณมีจิตใจที่เปี่ ยมสุ ขเข้าถึ ง ความดี งามถูกต้องมีจิตใจดี มีเมตตา
กรุ ณา และเข้าใจสิ่ งต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
แนวทางการสร้ างเสริมสุ ขภาพชุ มชน
ในการส่ งเสริ มสุ ขภาพชุ มชน มีหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานสร้างเสริ มสุ ขภาพ ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุ ขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ สร้างทักษะให้บุคคล ชุ มชน สังคม สามารถดูแลสุ ขภาพของตนองได้ใน
การดาเนินชีวติ ยามปกติและเมื่อเกิดการเจ็บป่ วย เราจึงควรรู ้จกั และมีส่วนร่ วมกับหน่วยงานดังกล่าว รวมทั้ง
ปฏิบตั ิตามแนวทางสร้างเสริ มสุ ขภาพชุมชน ดังนี้
1. การสร้ างเสริมสุ ขภาพกาย เป็ นการปฏิบตั ิตนเพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพร่ างกายให้มีสภาพร่ างกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง มีการเจริ ญเติบโตอย่างเหมาะสม ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
2. การสร้ างเสริ มสุ ขภาพจิ ต เป็ นการปฏิบตั ิ ตวั เพื่อเสริ มสร้ างสุ ขภาพจิตให้มีจิตใจที่ดี มีความ
มัน่ คงทางอารมณ์ มีอารมณ์แจ่มใส มีสติ สามารถจัดการกับความเครี ยดได้โดยการมองโลกในแง่ดี ฝึ กคิดใน
ทางบวก รู้จกั วิธีการจัดการความเครี ยด
3. การสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพทางสั ง คม สามรถท าได้โ ดยมี ส่ ว ยร่ ว มในการสร้ า งสรรค์ ใ ห้ เ กิ ด
สิ่ งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและสังคมที่เหมาะสมทั้งทางด้านกายภาพและจิตใจ

4

4. การสร้ างเสริ มสุ ขภาพทางปั ญญา หรื อจิ ตวิญญาณ ทาได้โดยการยึดมัน่ ในหลัก ศาสนา และ
วัฒนธรรมที่ดีงาม ลด ละ เลิกพฤติกรรมที่เสี่ ยงทาให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพ
โรคทีเ่ ป็ นปั ญหาในชุ มชนและหลักการป้องกันโรค
โรคต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนมักจะส่ งผลกระทบต่อผูค้ นที่อยูอ่ าศัยในชุมชน เพราะฉะนั้นความรู ้ความ
เข้าใจในเรื่ องโรคต่างๆและหลักการป้ องกันจึงเป็ นอีกสิ่ งหนึ่งที่ควรศึกษาและทาความเข้าใจ โดยมีหลัก
ป้ องกันโรคดังนี้ ;
- การป้องกันโรคล่วงหน้ า หมายถึง การป้ องกันก่อนการเกิดโรค ซึ่ งสามารถแบ่งแนวทางในการ
ป้ องกันโรคได้ 2 แนวทาง คือ
1. การป้ องกันโรคทัว่ ไป คือ แนวทางการเสริ มสร้างสุ ขภาพเพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพกายและ
สุ ขภาพใจที่ดี
2. การป้ องกันโรคเฉพาะอย่าง คือ แนวทางการเสริ มสร้างให้ร่างกายมีความต้านทานโรคต่างๆ เช่น
การให้วคั ซี นป้ องกันโรคต่างๆ
- การป้องกันโรคในระยะทีโ่ รคเกิดขึน้ แล้ ว หมายถึง การป้ องกันโรคในระยะที่เกิดโรคขึ้นในชุ มชน
แล้ว โดยกาหนดแนวทางการระงับโรค การป้ องกันการแพร่ เชื้ อ และการระบาดของโรคในชุ มชน เช่ น
ควบคุมสัตว์และแมลงที่เป็ นสื่ อนาโรค
- การป้องกันโรคภายหลังการเกิดโรค หมายถึ ง การป้ องกันโรคหลังเกิดโรคหรื อเป็ นโรคแล้ว เพื่อ
ป้ องกันจากความพิการ การไร้สมรรถภาพ หรื อลดผลเสี ยจากโรคแทรกซ้อน
แนวร่ วมในชุ มชนเพือ่ เสริมสร้ างสุ ขภาพและการป้องกันโรค
กลวิธีในการสร้างแนวร่ วมให้เกิดขึ้นในชุมชน
1. การมีส่วนร่ วมในการกาหนดปั ญหาและความต้องการของชุมชน
2. การมีส่วนร่ วมในการวางแผน โดยสมาชิกของชุมชนร่ วมกันคิดและตัดสิ นใจ
3. การมีส่วนร่ วมในการจัดทาโครงการหรื อกิจกรรมสุ ขภาพ โดยสมาชิกต้องร่ วมกันทากิจกรรม
ตามขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้
4. การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล
5. การมีส่วนร่ วมในการบารุ งรักษาผลประโยชน์ที่ได้รับ โดยสมาขิกต้องนาผลการจัดทากิจกรรม
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน นอกจากนี้การสร้างแนวร่ วมในชุมชนยังก่อให้เกิดความเข้มแข็งของคนใน
ชุมชนอีกด้วย
…………………………………………………………….

