
30 สุขภาพคนไทย 2557

หนึง่ในเป้าหมายสุขภาพคนไทยและคนทัว่โลก คือ จากนีจ้นถึงปี 2568 โรคอ้วน 
ต้อง “ไม่เพิ่มขึ้น” 
“โรคอ้วน” เป็นปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุสำคัญหนึ่งของการตายและการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทัว่โลก การจดัการปัญหานี้เป็นวาระทางสขุภาพและความท้าทายที่นานาประเทศ 
รวมทั้ง ประเทศไทยต้องเร่งจัดการ

แผนและมาตรการ

ขจัด “อ้วน”

ผลตอบแทนทางสังคม แผนงานรณรงคเพื่อเด็กไทยไมกินหวาน 
และโครงการภาคีรวมใจคนไทยไรพุง (ระหวางป 2551-2555)

งบประมาณ
ลงทุนทั้งหมด 
130.9 ลานบาท

ผลตอบแทนทางสังคม 
(มูลคาปจจุบันสุทธิ) 
รวม 1,765.1 ลานบาท

ผลตอบแทนทางสังคม 
(มูลคาปจจุบันสุทธิ) 
รวม 1,765.1 ลานบาท

งบประมาณลงทุน 1 บาท 
ใหผลตอบแทนทางสังคม 

13.49 บาท*

งบประมาณ
ลงทุนทั้งหมด 
130.9 ลานบาท

งบประมาณลงทุน 1 บาท 
ใหผลตอบแทนทางสังคม 

13.49 บาท*

หมายเหตุ: *ใช้อัตราคิดลด (discount rate) 3% ต่อปี
ที่มา: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, 2555 ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม

กำรคงควำมชุก หรือ ร้อยละของประชำกรใน

ประเทศทีม่ภีำวะน�้ำหนกัเกนิและอ้วนไม่ให้เพิ่มข้ึน (หรอื

หำกท�ำได้ ควรลดลง) เป็น 1 ใน 9 เป้ำหมำยสุขภำพ

ในปี 2568 ตำมข้อเสนอแนะขององค์กำรอนำมัยโลก 

เพื ่อกำรป้องกันและลดภำระโรคจำกกำรป่วยและ 

ตำยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั่วโลก 

ในประเทศไทย ควำมพยำยำมในกำรจัดกำร

ปัญหำโรคอ้วนมคีวำมชัดเจน นบัตัง้แต่ได้รบับรรจแุละ

เห็นชอบเป็นมติหนึ่งในกำรประชุมสมัชชำสุขภำพ 

คร้ังที ่2 ปี 2552 แผนปฏบิตักิำรเพือ่กำรจดักำรปัญหำ

ภำวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วน ฉบับแรก (พ.ศ. 2554-

2558) ได้ถูกยกร่ำงขึ้นพร้อมข้อเสนอเชิงมำตรกำร 

ในหลำยแนวทำงภำยใต ้ 4 วัตถุประสงค ์หลัก  

คือ กำรปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมของคนไทยทุกช่วงวัย 

ในกำรบริโภคและกำรมีกิจกรรมทำงกำยท ีเ่พียงพอ  

กำรปรับปรุงระบบกำรจัดบริกำรดูแลรักษำโรคอ้วน และ 

กำรพัฒนำศกัยภำพเชงิระบบเพือ่กำรจดักำรปัญหำโรคอ้วน

ในระดับประเทศ 

กำรใช้มำตรกำรทำงภำษีและรำคำ รวมถงึ มำตรกำร

กำรจัดกำรทำงกำรตลำดอื่นๆ ทีเ่ข้มข้นขึ้น ในกลุ่มสินค้ำ

ประเภทอำหำรและเครื่องดื่ม โดยเฉพำะที่มุ่งเป้ำไปยังกลุ่ม

เด็กและนักเรียน เป็นหนึ่งในมำตรกำรส�ำคัญทีจ่�ำเป็นต้อง 

มีกำรศึกษำถึงแนวทำงกำรด�ำเนินกำรที่เหมำะสม 

จำกกำรศกึษำท่ีผ่ำนมำท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 

กำรลงทุนเพื ่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพทีด่ีของประชำชน  

ซึ่งรวมถึงกำรแก้ปัญหำโรคอ้วนนั้น เป็นกำรลงทุนทีคุ่้มค่ำ

เมื่อเทียบกับเม็ดเงินงบประมำณที่ใช้จ่ำย อย่ำงไรก็ตำม  

ผูก้�ำหนดนโยบำยควรเลอืกด�ำเนินกำรมำตรกำรท่ีมคีวำมคุม้

ค่ำสูง มีควำมเป็นไปได้มำกที่สุด และทีส่�ำคัญ คือ ตัง้อยู ่

บนข้อเท็จจรงิและหลกัฐำนเชิงประจกัษ์ ซึ่งส�ำหรบัประเทศไทย 

กำรมีฐำนข้อมูลด้ำนพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรและ

โภชนำกำรของคนไทยทีเ่ป็นมำตรฐำนยงัคงเป็นควำมท้ำทำย

ที่ส�ำคัญ
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3111 ตัวชี้วัด “โรคอ้วน”

เป้าหมายในการป้องกันและลดภาระโรคจากการป่วยและการตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามความสมัครใจ ปี 2553-2568  
ขององค์การอนามัยโลก และเป้าหมายของประเทศไทย 

เป้าหมาย
9 ตัวชี้วัดตามความสมัครใจ 
ขององค์การอนามัยโลก*

ตัวชี้วัดของประเทศไทย**

กลุ่ม 1  
การตายและป่วย 

1. อัตราตายด ้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด  
โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดอุดกัน้
เรื้อรัง ลดลงร้อยละ 25

ลดลงร้อยละ 25 (*ในกลุ่มประชากรอายุ 30-70 ปี)

กลุ่มที่ 2  
ปัจจัยเสี่ยงต่อ 
การเกิดโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 

2. ภาวะเบาหวาน และภาวะน�้าหนักเกิน/อ้วน  
ไม่เพิ่มขึ้น 

ไม่เพิ่มขึ้น

3. ภาวะความดันโลหิตสูง ลดลงร้อยละ 25 ลดลงร้อยละ 25

4. การบริโภคยาสูบ ลดลงร้อยละ 30 การบริโภคยาสูบของประชากร (อายุ 15 ปีขึ้นไป)  
ลดลงร้อยละ 30

5. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นอนัตราย 
ต่อสุขภาพ ลดลงร้อยละ 10

ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ต่อหัว ลดลงร้อยละ 10

6. การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ลดลง 
ร้อยละ 10

การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ลดลงร้อยละ 10

7. การบริโภคเกลือ ลดลงร้อยละ 30 ค่าเฉลี่ยปริมาณการบริโภคเกลือ/โซเดียม ลดลงร้อยละ 30

กลุ่มที่ 3 ระบบ
บริการสุขภาพ
และนโยบาย 
ที่ตอบสนองต่อ
การลดโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 

8. ประชาชนกลุ่มเสีย่ง โรคหัวใจและหลอดเลือด  
ได้รับการรกัษาด้วยยาควบคูก่บัการให้ค�าปรกึษา
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อยละ 50

ประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มีความเสี่ยง ได้รับค�าปรึกษาเละยา
เพือ่ป้องกนัโรคหวัใจและโรคหลอดเลอืดสมอง (รวมถึงยาควบคมุ
ระดับน�้าตาลในเลือด) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

9. ผูป่้วยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงัเข้าถงึการได้รบัยาและ
เทคโนโลยีที่จ�าเป็นอย่างเหมาะสม ร้อยละ 80

สถานบริการรัฐและเอกชนมียาที่จ�าเป็นและเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน
ส�าหรับรักษา/บริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อที่ส�าคัญ ร้อยละ 80

*องค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เพิ่มตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 10 ส�าหรับประเทศในภูมิภาค คือ “สัดส่วนของครัวเรือนที่ใช้พลังงานในการหุงต้มจากเชื้อเพลิงแข็ง (เช่น ฟืนไม้ ถ่าน ฟางข้าว เป็นต้น) ลดลงร้อยละ 50” 
** จากเอกสารประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 6 (ร่างมติ 6 ผนวก 1)

มาตรการที่มีความคุ้มค่าสูง (Best Buys) และคุ้มค่า (Good Buys) ในการจัดการปัญหาการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ  
และการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ

ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ Best Buys Good Buys

การบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อ
สขุภาพ (Unhealthy diet)

- ลดการบริโภค “เกลือ”
- ทดแทนการบริโภค “ไขมันทรานส์” 
ด้วย “ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน”

- รณรงค์สร้าง “จติส�านกึสาธารณะและ
ความตระหนัก” ในเรื่องอาหาร (ที่ดี
ต่อสุขภาพ)

- ควบคมุทางการตลาดในสนิค้าอาหารและเครื่องดื่มส�าหรบัเดก็
- ทดแทนการบริโภค “ไขมันอิ่มตัว” ด้วย “ไขมันไม่อิ่มตัว”
- จดัการในด้านภาษ/ีการสนบัสนนุเกีย่วกบัราคาในสนิค้าอาหาร
- บริการให้ค�าปรึกษาในระบบบริการปฐมภูมิ
- ให้สุขศึกษาในสถานที่ท�างาน
- ส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่ดีต่อสุขภาพในโรงเรียน

การมีกิจกรรมทางกาย 
ที่ไม่เพียงพอ  
(Physical inactivity)

- รณรงคส่์งเสรมิการมกีจิกรรมทางกาย 
ผ่านสื่อสารมวลชน

- รณรงค์ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย ผ่านชุมชน
- ส่งเสรมิระบบคมนาคม การเดนิทางที่ช่วยให้มกีจิกรรมทางกาย
- บริการให้ค�าปรึกษาในระบบบริการปฐมภูมิ
- รณรงค์ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย ในที่ท�างาน
- รณรงค์ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในโรงเรียน

หมายเหตุ: 1. เพื่อป้องกันและลดภาระโรคจากการป่วยและการตายด้วยโรคไม่ติดต่อ องค์การอนามัยโลกระบุปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่ส�าคัญไว้ 4 ปัจจัย ได้แก่ การบริโภคยาสูบ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
การบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ และการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ: 2. ความคุ้มค่าของมาตรการนั้นประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่ ผลกระทบทางสุขภาพ ต้นทุน-ประสิทธิผล ต้นทุนในการด�าเนินการ และ ความเป็นไป
ได้ในการขยายระดับการด�าเนินการ (scale-up) โดยเฉพาะภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์ที่มีข้อจ�ากัดด้านทรัพยากร

ที่มา: World Health Organization, 2011.
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32 สุขภาพคนไทย 2557

การผลักดันมาตรการภายใต้ “แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการปัญหาภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน พ.ศ. 2554-2558” ของประเทศไทย

4 วัตถุประสงค์หลัก ตัวอย่าง มาตรการที่จะผลักดัน

1. ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค 
ที่เหมาะสมอย่างต่อเนือ่งและ
สม�่าเสมอ

ส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่, ผลักดันกลไกควบคุมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก,  
ส่งเสริมการผลิตการตลาดและการบริโภคอาหาร เครื่องดื่มและขนมชูสุขภาพ, ก�าหนดเกณฑ ์
นยิามและจดักลุม่อาหารไขมนั น�า้ตาล โซเดยีมสงู, ก�าหนดระเบียบข้อบังคับควบคมุการขายอาหาร
ในสถานศึกษา

2. ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย 
ที่เพียงพอเหมาะสม ต่อเน่ือง
สม�่าเสมอ

สร้างสิง่แวดล้อมให้เอือ้ต่อการมกีจิกรรมทางกาย (ในเรือ่งผงัเมอืง รวมการขนส่งมวลชน และพืน้ที่
นันทนาการและบริการสาธารณะ), พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่สนับสนุนการมีกิจกรรมทางกาย 
ของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา, พัฒนาองค์กร/ชุมชน/พื้นที่ต้นแบบ, ส่งเสริม
การมีกิจกรรมทางกายให้เป็นนโยบายของระดับองค์กร และชุมชน

3. พัฒนาและสนับสนุนความเข้ม
แขง็ของระบบการจดับรกิารดแูล
รักษาภาวะน�า้หนักเกินและโรค
อ้วน รวมถงึผลกระทบทางสขุภาพ

พัฒนาเครื่องมือและแนวทางการคัดกรองภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน, พัฒนาแนวทางการให ้
ค�าปรึกษา, พัฒนาคลินิกไร้พุง (DPAC), การเฝ้าระวังดูแลสุขภาพเชิงรุก, พัฒนาระบบข้อมูล 
ภาวะน�้าหนักเกิน โรคอ้วนท่ีใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพสูง, พัฒนากลไกการคลังสาธารณสุข 
ที่สนับสนุนการจัดการปัญหาโรคอ้วน

4. พัฒนาศักยภาพของระบบการ
จัดการปัญหาภาวะน�า้หนกัเกิน
และโรคอ้วนในประเทศไทย

บูรณาการงานของแต่ละภาคส่วน/หน่วยงานและในทุกระดับ, สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
และทุกระดับ, พัฒนากลไกการจัดการความรู้, สร้างเวทีสาธารณะระดับประเทศเพื่อแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ รายงาน ติดตามและประเมินผลสถานการณ์

ที่มา: ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2556 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท�าแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน

มาตรการทางภาษีและราคาของอาหารและเครื่องดื่ม

รูปแบบ ประเภทสินค้า ความท้าทายในบริบทของไทย

1. การเก็บภาษีอาหารและเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว (ลูกอม ขนมกรอบ หมากฝรั่ง 
ไอศกรีม) เครื่องดื่ม (น�้าอัดลม และเครื่อง
ดื่มไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆ) และน�้าหวาน ซึ่ง
เป็นส่วนประกอบของเครื่องดื่ม

§	ประเภทสินค้าที่ควรจัดเก็บภาษี/อุดหนุน
§	อัตราภาษีที่จัดเก็บ/อุดหนุน
§	การประเมินผลกระทบที่จะเกิดจาก 
การเก็บภาษี/อุดหนุน
§	แนวทางการบังคับใช้และด�าเนินการ
§	มาตรการทางเลอืกอื่นๆ ที่ควรด�าเนนิการ
ควบคู่

2. การอดุหนุนราคาในสนิค้าเกษตร (เช่น ผัก 
ผลไม้)

ส่วนใหญ่เป็นสนิค้าอาหารหลกัของประชากร 
เช่น ข้าว แป้งข้าวโพด ข้าวสาลี

3. ทั้ง 2 รูปแบบควบคู่กัน

ที่มา: ทักษพล ธรรมรังสี, ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การผลักดันมาตรการทางภาษีในอาหาร”

ข้อเสนอ แนวทางการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารและโภชนาการที่เป็นมาตรฐาน

การแบ่งกลุ่มประชากร วิธีเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดที่ส�าคัญ

1. เด็กแรกเกิดและทารก (ถึง  
1 ขวบ)

2. เด็ก โดยแบ่งเป็น ก่อนวัย
เรียน (1-5 ปี) และวยัเรยีน 
(6-14 ปี)

3. คนวัยท�างาน (15-59 ปี)
4. ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
5. หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร

การสัมภาษณ์ 
โดยใช้แบบสอบถาม  
เน้นการเก็บข้อมูล 
“ความถี่” ในการ

บริโภคและ “ปริมาณ”  
อาหารที่บริโภค 

แบ่งเป็น 4 หมวด
1. ข้อมูลด้านพฤติกรรม เช่น การดื่มนมแม่เพียงอย่างเดียว ความถี่ในการ
บริโภคอาหาร 

2. ข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ เช่น ปริมาณการบริโภคอาหาร
3. ข้อมูลด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค เช่น ราคาของอาหาร จ�านวน
แหล่งอาหาร (ตลาด ร้านสะดวกซื้อที่ใกล้แหล่งที่อยู่)

4. ภาวะโภชนาการ เช่น น�้าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง ระดับ lipid profile 
เป็นต้น

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (FHP), 2556
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