
 เมือ่วนัที ่26 กันยายน 2560 องค์การการศกึษา วทิยาศาสตร์ 
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก 
(UNESCO) และตัวแทนจากนานาชาติ ได้ถวายราชสดุดี  
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่  9 ณ เวทีประชุม 
สันติภาพนานาชาติท่ีกรุงปารีส โดยนางอิริน่า โบโควา  
ผู้อ�านวยการใหญ่ยูเนสโก ได้ถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรต ิ
ในหลวง รัชกาลท่ี 9 ว่าทรงเป็นมหากษัตริย์นักพัฒนา 
ทีท่รงส่งเสริมการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งเศรษฐกจิ 
พอเพียงที่น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และทรงส่งเสริม 
ให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยูเนสโกมีความมุ่งมั่นท่ีจะ
สานต่อพระราชปณิธานของรัชกาลท่ี 9 โดยเฉพาะในเร่ือง
การศึกษาที่ทั่วถึงซึ่งจะท�าให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 ทัง้นีอ้งค์การพระพทุธศาสนกิสมัพนัธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) 
ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจ�ากรุงปารีส และ
ส�านักงานผู้แทนถาวรไทยประจ�ายูเนสโก ได้จัดการประชุม
สนัตภิาพนานาชาต ิ2017 (International World Peace) 
ในหัวข้อ “การสร้างสันติภาพในสังคมอย่างยั่งยืน: มรดก
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” 
ระหว่างวนัที ่26-28 กนัยายน 2560 ทีส่�านกังานใหญ่ยเูนสโก  
กรุงปารีส โดยผู ้อ�านวยการใหญ่ของยูเนสโก และนาย
ไมเคลิ วอป ประธานกรรมการบรหิารยเูนสโก พร้อมกบัตัว 
แทนผู้แทนถาวรจากนานาประเทศ รวมทั้งตัวแทนผู้น�า
พระพุทธศาสนาจากประเทศต่างๆ และประธานองค์การ
พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ได้กล่าวถวายราชสดุดีและ

แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติด้วยการ 
ถวายราชสักการะในเวทีนานาชาติ
 นางอิริน่า โบโควา ได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจและ
แนวคิดของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการพัฒนาอันมีประชาชนเป็น
ศนูย์กลาง ซ่ึงสอดรับกบัความส�าคญัของการบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาอย่างยัง่ยนืในปี 2573 ของยเูนสโก และกล่าวว่า 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณูปการอย่างยิ่งต ่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน เป็นการ
เปลีย่นแปลงในระดบัโลก ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ 
แนวคิดนั้นมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เหมาะสมกับการ
พัฒนาในยุคศตวรรษที่ 21 มีการพัฒนามนุษย์ ช่วยเสริม 
ศักยภาพแก่ผู้ที่ด้อยกว่าเพื่อมุ่งไปสู่แนวทางของความเท่า
เทียมทางสังคมในรูปแบบที่ยั่งยืน ท�าให้แนวทางดังกล่าว
สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของยูเนสโก รวมถึงการ 
ปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และปกป้องโลก นอกจากนี้  
นางอริน่ิา โบโควา ยงัได้ยกย่องพระองค์ว่าเป็นครูของประชาชน  
เพราะพระองค์ท่านทรงช้ีน�าในเรื่องการศึกษาสู่พัฒนาการ 
ที่เรียนรู้คิด และแสดงออกตามความสามารถของบุคคล 
ไม่ใช่แค่การเรียนรู ้เพื่อเขียนอ่านและค�านวณ แต่ต้อง 
หมายรวมถงึองค์ความรู้ด้านวฒันธรรมและความหลากหลาย 
การศกึษาต้องช่วยเสรมิศกัยภาพให้ผูเ้รยีนพฒันาไปสูก่ารเป็น 
พลเมอืงโลก มส่ีวนร่วมในสงัคมของตน และเปิดกว้างสูโ่ลก
ภายนอก และนี่คือบทบาทของการศึกษาในศตวรรษที่ 21

องค์การยูเนสโกถวายราชสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9
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 เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายทีโดรส อัดฮานอม 
(Tedros Adhanom) ผู้อ�านวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก
และคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือน
ไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหิดล (Prince Mahidol Award Conference: PMAC) 
ประจ�าปี 2561 และกล่าวชื่นชมไทยที่มีบทบาทในประเด็น
สุขภาพโลกอย่างแข็งขัน โดยเฉพาะความส�าเร็จในการยุติ
ปัญหาการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและกามโรคจากแม่สู ่ลูก 
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และโรคเท้าช้าง รวมทั้งชื่นชม
นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ภาคประชาสังคมมีส่วน
ส�าคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพได้อย่างทั่วถึง ซึ่งสามารถช่วยลดความเหล่ือมล�้าใน
สังคมได้อย่างแท้จริง 
 ในโอกาสเยือนประเทศไทย นายทีโดรส อัดฮานอม  
ได้ลงพืน้ที ่ซอยพระเจน ชมุชนบ่อนไก่ แขวงลมุพินี เขตปทมุวัน  
กรงุเทพฯ เพือ่เย่ียมบ้านผูป่้วยล้างไตช่องท้อง และได้แสดงความ
เหน็ว่า ตนได้รบัแรงบนัดาลใจทีส่�าคญัว่า ผูป่้วยในประเทศไทย 
ได้รบับรกิารสาธารณสขุทีด่ ีโดยไม่มีอปุสรรคทางด้านการเงนิ 
มาขวางกัน้ เพราะมรีฐับาลให้การสนับสนนุ เมือ่ตนถามผูป่้วย 
ล้างไตช่องท้องท่านนีว่้าจะเกดิอะไรขึน้หากรัฐบาลไม่สนบัสนนุ 
เขาตอบว่าเราก็แค่รอความตายเท่านั้น สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า 
ระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าได้ท�าลายก�าแพงด้านการ 
เงนิลงได้ ซึง่นีเ่ป็นสิง่ทีส่�าคญัของระบบนี ้นัน่คอืไม่ให้การเงิน
เป็นอปุสรรคของการเข้าถงึการรกัษาพยาบาลของประชาชน 
โดยทีน่ีห่มอและพยาบาลสามารถฝึกอบรมผูป่้วย ครอบครวั 
และชุมชนให้ท�าหน้าที่ดูแลรักษาตัวเองได้ ผู้ป่วยสามารถ 

ล้างไตเองได้ที่บ้าน โดยมีญาติและชุมชนคอยช่วยเหลือ 
ในรปูแบบอาสาสมคัรสาธารณสุข เป็นการขยายบรกิารลงไป
ที่บ้าน สิ่งนี้ท�าให้ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยมีความ
ยั่งยืน เพราะการรักษาไม่ใช่แค่เรื่องของแพทย์หรือบุคลากร
สาธารณสุขเท่าน้ัน แต่ต้องท�าให้ญาติและชุมชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการดูแลผูป่้วยด้วย นบัเป็นต้นแบบทีน่่าสนใจทีไ่ทย
สามารถเป็นแหล่งเรยีนรูใ้ห้ประเทศอืน่ๆ ได้
 ส�าหรับการล้างไตผ่านช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเร้ือรัง
ระยะสุดท้าย ประเทศไทยเริ่มมีมาตั้งแต่ปี 2555 ขณะนั้นยัง 
เป็นการล้างไตโดยใช้น�้ายาล้างไตในบรรจุภัณฑ์แบบขวด  
ไม่ได้เป็นถงุน�า้ยาล้างไตทีเ่ป็นมาตรฐานอย่างในปัจจบุนั ท�าให้ 
ผลการรกัษาไม่ดีเท่าทีค่วร มกีารติดเชือ้ค่อนข้างมาก แต่หลงั
จากมีการน�าน�้ายาล้างไตที่บรรจุภัณฑ์แบบถุงตามมาตรฐาน
สากลมาใช้ ประกอบกบัมีการพฒันาอุปกรณ์และเทคนคิการ
ล้างไตผ่านช่องท้องอย่างต่อเนื่อง ท�าให้การล้างไตผ่านช่อง
ท้องได้ผลดี การที่ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ก�าหนดนโยบายล้างไตผ่านช่องท้องเป็นทางเลอืกแรก (CAPD 
First Policy) ช่วยให้ผูป่้วยไตวายเรือ้รงัระยะสดุท้ายสามารถ
เข้าถึงการรักษาได้อย่างท่ัวถึง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกล
ในต่างจงัหวดั ถิน่ทรุกนัดาร การคมนาคมไม่สะดวก ปัจจบุนั
ในประเทศไทยมีผู้รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องแล้วกว่า 
20,000 ราย และมีอัตราเพ่ิมข้ึนทุกปี จนในปัจจุบันพบว่า
ผู้ป่วยใหม่ท่ีเข้ารับล้างไตทางช่องท้องมีปริมาณใกล้เคียงกับ 
ผูป่้วยใหม่ทีไ่ด้รบัการฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีม โดยผูป่้วย
ล้างไตทางช่องท้องด้วยตัวเองที่บ้านหลายคนอยู่มีสุขภาพดี  
มคีณุภาพชวีติท่ีดีขึน้ และไม่ต้องเดนิทางมาโรงพยาบาลบ่อยๆ

WHO ชื่นชมระบบหลักประกันสุขภาพไทย ที่สามารถให้บริการล้างไตที่บ้าน
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 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกรายงานผล 
การติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable Diseases 
หรือ NCDs) ของประเทศต่างๆ ในปี 2560 (NCDs  
Progress Monitor 2017) รายงานว่า ไทยมีการด�าเนิน
การป้องกันและควบคุมโรค NCDs ที่บรรลุผลแล้ว 12 ข้อ 
จาก 19 ข้อ สูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก จากทั้งหมด  
191 ประเทศ และเป็นประเทศที่บรรลุผลในการด�าเนิน
การสูงสุดอันดับ 1 ในทวีปเอเชีย และภูมิภาคอาเซียน โดย
เป้าหมายในการติดตามความคืบหน้าที่ประเทศด�าเนินการ
บรรลุผลแล้ว ได้แก่ การตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัด NCDs  
ในระดับชาต ิมรีะบบการเกบ็รวบรวมข้อมลูทีน่่าเชือ่ถือ มแีบบ 
ส�ารวจสุขภาพทุก 5 ปี มียุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน 
NCDs แบบพหุภาคีในระดับชาติ การผลักดันกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับยาสบู แอลกอฮอล์ อาหาร การส่งเสรมิกจิกรรม
ทางกาย เป็นต้น 
 กลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค
และไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสูค่นได้ แต่เป็นโรคทีเ่กดิ
จากนิสัยหรือพฤติกรรมการด�าเนินชีวิต ซึ่งจะมีการด�าเนิน
โรคอย่างช้าๆ ค่อยๆ สะสมอาการอย่างต่อเนื่อง และเมื่อ 
มีอาการของโรคแล้วมักจะเกิดการเรื้อรังของโรคด้วย  
กลุม่โรค NCDs ทีส่�าคญัได้แก่ โรคทางระบบหวัใจและหลอด
เลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งต่างๆ 
โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง เช่น โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 
ถุงลมโป่งพอง โรคไตเรื้อรัง โรคอ้วนลงพุง โรคตับแข็ง และ
โรคสมองเสื่อม 

 NCDs นับเป็นวิกฤตท่ีต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งระดับ
ประเทศและนานาชาติ ในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตก่อน
วัยอันควรมากถึง 16 ล้านคนจากโรคหัวใจ ปอด โรคหลอด
เลือดในสมอง โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน ร้อยละ 80 มา
จากประชากรในประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จึง
เป็นที่มาของการก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติ (SDG) เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตให้
ได้ 1 ใน 3 ภายในปี 2573 การป้องกันและควบคุม NCDs 
ต้องอาศยัการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน ทัง้หน่วยงานภาค
รฐั เอกชน ประชาชน โดยเฉพาะหน่วยงานท้องถิน่ท่ีอยูใ่กล้
ชิดประชาชน เพื่อความยั่งยืนของระบบสุขภาพ 
 ปัจจุบันประเทศไทยพบว่าอัตราการเสียชีวิตของ
ประชากร 3 ใน 4 มสีาเหตมุาจากโรค NCDs เช่น โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคดังกล่าว 
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโรค แต่เป็นผลจากการมี 
พฤติกรรมการด�าเนนิชวีติทีไ่ม่เหมาะสม เช่น ด่ืมเหล้า สบูบหุรี่ 
ขาดการออกก�าลังกาย ทานอาหารหวาน มัน เค็มมาก 
พักผ่อนน้อย และมีความเครียด ส่งผลให้ความดันเลือดสูง 
น�้าตาลในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูงขึ้น น�้าหนักตัวเกินจน
กระทัง่อ้วน ส่งผลให้เกดิโรคไม่ตดิต่อตามมา แพทย์แนะน�าว่า 
โรค NCDs สามารถป้องกนัได้ง่ายๆ ด้วยหลกั 3 อ. 2 ส. ดงันี้  
อ.ที ่1 อาหาร ทานอาหารแต่พอด ีงดทานอาหารหวาน มัน เค็ม 
ควรมผัีกหรือผลไม้ในอาหารทุกมือ้ อ.ท่ี 2 คอืออกก�าลงักาย 
สม�า่เสมอ วนัละครึง่ชัว่โมง สปัดาห์ละ 5 วนั อ.ที ่3 คืออารมณ์ 
ท�าจิตใจให้แจ่มใส พักผ่อนให้เพียงพอ ส.ที่ 1 คือไม่สูบบุหรี ่
และ ส.ที่ 2 คือลดการดื่มสุรา เบียร์ และเครื่องดื่มมึนเมา 

ยกย่องไทยประเทศชั้นน�าแก้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

สุขภาพคนไทย 256188



 วนัที ่31 พฤษภาคม 2560 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ณ ศูนย์การค้า
ฟิวเจอร์พาร์ค อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทรงเปิดงาน “วันงด 
สูบบุหรี่โลก ประจ�าปี 2560” จัดโดย กระทรวงสาธารณสุข 
ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยในปี 2560 
องค์การอนามัยโลกได้ก�าหนดประเดน็รณรงค์ว่า “Tobacco 
- a threat to development” หรือ “บุหร่ี: ตัวร้ายท�าลาย
การพัฒนา” เพื่อแสดงความห่วงใยประชาชนการปกป้อง
การคุกคามจากภัยยาสูบ ในโอกาสนี้ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ  
ได้ประทานรางวัลขององค์การอนามัยโลก คือ World No 
Tobacco Day Award 2017 แก่ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ 
ผู ้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการผลักดัน และสนับสนุนการสร้าง
เครอืข่ายเพือ่การด�าเนนิงานควบคมุการบริโภคยาสูบ การสร้าง 
สขุภาวะท่ีด ีรวมถงึลดปัจจยัเส่ียงหลกัจากโรคทีเ่กดิจากการ
เสพยาสูบ โดยรางวัลดังกล่าว องค์การอนามัยโลกจะมอบ
ให้แก่บุคคลที่อุทิศตนด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
ดร.สปุรดีา อดลุยานนท์ ได้ท�างานตามยทุธศาสตร์ไตรพลงัใน
การควบคมุปัญหายาสบู คอื 1. สนบัสนนุการพฒันานโยบาย
ตามแผนยุทธศาสตร์การควบคมุยาสบูแห่งชาติ 2. สนบัสนนุ
การสร้างองค์ความรูก้ารควบคมุการบรโิภคยาสบู จากระดับ
องค์กรสูช่มุชน เพือ่น�าไปสูก่ารปฏบัิตส่ิงเสริมตนให้มสีขุภาพ
ท่ีดี ไม่ริ เริ่ม ลองการบริโภคยาสูบ และ 3. สนับสนุนการ 
ขบัเคลือ่นสงัคม โดยการสร้างเครอืข่ายการด�าเนนิงานควบคมุ
การบรโิภคยาสบู เพือ่ลดปัญหาและป้องกันผลกระทบจาก
บุหรี่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลจากการท�างานอย่าง 
เข้มข้นของเครือข่ายต่างๆ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้
อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยลดลงจาก ร้อยละ 25.7 
ในปี 2544 อยู่ที่ต�่ากว่า ร้อยละ 20 ในปี 2558 

 นอกจากรางวัลของผู้บริหาร สสส. แล้ว สสส. ยังได้รับ
ประกาศนยีบตัรเชดิชเูกยีรติจาก พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีในปี 2560 เนื่องจากได้รับคะแนนประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาค
รัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) 
ประจ�าปีงบประมาณ 2559 โดยส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  
ในระดับสูงมาก โดยได้รับคะแนน 81.41 ในการน้ี ป.ป.ท. 
ได้ประเมนิองค์กรของรัฐกว่าสองร้อยแห่งใน 5 ประเดน็หลกั 
คือ ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ
คุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน โดยประเมินจากหลักฐาน
การด�าเนนิงาน และสุม่ตัวอย่างประเมนิจากผูเ้กีย่วข้อง อาทิ 
ภาคีเครือข่าย ซึง่ สสส. เป็นหนึง่ในองค์กรทีไ่ด้รบัเกยีรตบิตัร
องค์กรที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับสูงมาก 
 นอกจากนี้ผลการประเมินการด�าเนินงานของ สสส. 
จากคณะกรรมการประเมินผล ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจาก
คณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอจากกระทรวงการคลัง ประจ�า
ปีงบประมาณ 2559 ตามกรอบช้ีวัดองค์กร 5 ด้าน ได้แก่ 
ผลสมัฤทธิ ์ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี การเงนิ การปฏบัิตกิาร และ
ทนุหมนุเวยีน ยงัรายงานว่า สสส. ได้คะแนนผลการด�าเนนิ
งาน 4.56 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 คะแนนซึง่สูงข้ึนกว่าปี
ทีผ่่านมา รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการ
ประเมินผลฯ กล่าวว่า ผลการด�าเนินงานในภาพรวมของ
องค์กรปี 2559 เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 เกือบทุกด้าน โดยมี 
ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ อาท ิการพฒันาระบบฐานข้อมูลสุขภาวะ 
การบูรณาการด้านเป้าหมาย ภาคี กลุ ่มผู ้รับประโยชน์  
การประเมนิผลความคุม้ค่าระดับแผนงาน/โครงการ เพื่อให้
สังคมเข้าใจบทบาทและการด�าเนินงานของ สสส. 

สสส. ได้รางวัล No Tobacco Day ควบเชิดชูเกียรติธรรมาภิบาล

4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย 89




