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แนวทางการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพตามแนวศึกษานิเวศวิทยาเชิงสังคม
สมพล วันตะเมล*
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแนวทางการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของประชากรไทยตามแนว
ศึกษานิเวศวิทยาเชิงสังคม แนวศึกษานี้เปนกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่สามารถนํามาประยุกตใชในการพัฒนาแนวทางการ
ป อ งกั น พฤติ ก รรมเสี่ ย งทางสุ ข ภาพของประชากรได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เนื่ อ งจากเป น การพิ จ ารณาแนวทางการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบพหุมิติโดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคมใน 5 ระดับคือระดับบุคคล ระดับ
ระหวางบุคคล ระดับสถาบัน ระดับชุมชน และระดับสังคม ตามแนวศึกษานิเวศวิทยาเชิงสังคมที่เชื่อวาในความเปนจริง
พฤติกรรมของบุคคลยอมมิไดเกิดขึ้นจากอิทธิพลภายในตัวบุคคลเทานั้น แตยังไดรับอิทธิพลมาจากสภาพแวดลอมรอบตัว
ที่บุคคลนั้นดํารงชีวิตอยูดวย นอกจากนี้ การนําแนวศึกษานิเวศวิทยาเชิงสังคมมาใชในการกําหนดแนวทางการปองกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของประชากร จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูที่เกี่ยวของจากทุกภาคสวนของสังคมไมวาจะเปน
ตัวบุคคล ครอบครัว เพื่อน ผูบริหารสถาบันการศึกษา ผูบริหารองคกร ผูนําชุมชน และผูกําหนดนโยบายระดับชาติ ในการ
นําไปปฏิบัติเพื่อปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของประชากรไทยใหประสบผลสําเร็จไดอยางยั่งยืน

Abstract
The Preventions of Health-Risk Behaviors through a Social Ecological Approach
Somphol Vantamay*
This article is aimed to present the preventions of health-risk behaviors among Thai population
through a social ecological approach. This approach is a theoretical framework useful for developing the
health-risk behavior preventions because it emphasizes multi-dimensional interventions to change behaviors.
They range from individual level to interpersonal level, institutional level, community level, and societal level.
This approach supports that any behaviors aren’t only affected by individual level, but they are also affected
by various levels of influence as well. Besides, using a social ecological approach to develop multi-level
interventions is urgently necessary and practically beneficial for any related persons including individuals,
family, friends, educational institution administrators, organizational administrators, community leaders, and
national policy makers to apply this approach in preventing health-risk behaviors among Thai population for
sustainable success.
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1. บทนํา
ในระยะเวลากวาครึ่งศตวรรษที่ผานมา ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางประชากรเกิดขึ้นอยางชัดเจน ทั้งนี้
ลวนเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเจริญพันธุ ภาวะการตาย และภาวะการยายถิ่น กลาวคือ ภาวะเจริญพันธุของ
ไทยมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องจากปพ.ศ. 2507-2508 ประเทศไทยมีอัตราเจริญพันธุรวมเทากับ 6.3 แตหลังจากที่
ประเทศไทยไดประกาศนโยบายประชากรขึ้นเปนครั้งแรกในปพ.ศ. 2513 อัตราเจริญพันธุรวมของไทยก็มีแนวโนมลดต่ําลง
จนในปจจุบันเหลือเพียง 1.7 (Population Reference Bureau, 2007) สําหรับภาวะการตายของประเทศไทยนั้นนับวามี
แนวโนมลดต่ําลงเชนกัน โดยในปพ.ศ. 2507-2508 อัตราการตายหยาบสูงถึง 10.8 คน ตอประชากร 1,000 คน ตอมาในป
พ.ศ. 2517-2519 ลดลงเหลือ 8.6 คนตอประชากร 1,000 คน และลดลงเรื่อยมาจนถึงในปพ.ศ. 2548-2549 เหลือเพียง
6.8 คนตอ ประชากร 1,000 คน (สํ า นักงานสถิติแ ห ง ชาติ, 2550) และสุดทา ยภาวะการยา ยถิ่น พบวา การยา ยถิ่น มี
ผลกระทบตอขนาดและโครงสรางของประชากรไทยไมมากนักเมื่อ เทียบกับภาวะเจริญพันธุและภาวะการตาย ทั้ง นี้
เนื่องมาจากการยายถิ่นสวนใหญของประชากรไทยมักเปนการยายถิ่นภายในประเทศมากกวายายถิ่นระหวางประเทศ
(เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์, 2539) ซึ่งจากตัวเลขทางสถิติขางตน ไดแสดงนัยสําคัญถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
กลาวคือประเทศไทยจะมีสัดสวนของประชากรวัยผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) เพิ่มสูงขึ้น ประชากรวัยเด็ก (0-14 ป) จะมี
สัดสวนลดลง และประชากรวัยแรงงาน (15-59 ป) ก็จะมีสัดสวนลดลงเชนกัน (เกื้อ วงศบุญสิน, 2546) ดังนั้น สังคมไทย
จึงจําเปนที่จะตองเตรียมนโยบายและมาตรการตางๆเพื่อรับมือกับสถานการณที่จะเกิดขึ้น ประเด็นสําคัญที่ไมสามารถ
ละเลยไดคือ “ประเด็นดานสุขภาพ” ซึ่งถือเปนประเด็นหลักที่สังคมไทยจะตองดูแลอยางจริงจัง หากปลอยปละละเลย
ประชากรผูสูงอายุในอนาคตอาจกลายเปนผูสูงอายุที่มีแตโรค และขาดคุณภาพชีวิตที่ดี ประชากรเด็กจะเปนชวงวัยแหง
การบมเพาะพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ สวนประชากรวัยแรงงานจะกลายเปนกําลังแรงงานที่ไมสามารถทํางานไดอยาง
เต็มศักยภาพ
ดวยเหตุนี้ บทความฉบับนี้จึงมุง นําเสนอแนวทางการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของประชากรโดย
ประยุกตใชแนวศึกษานิเวศวิทยาเชิงสังคมในการพัฒนาแนวทางการปองกัน เนื่องจากแนวศึกษาดังกลาวเปนกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลแบบพหุมิติโดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของ
สังคม เพื่อใหผูที่เกี่ยวของจากทุกภาคสวนไดตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนและนําไปปฏิบัติเพื่อปองกันพฤติกรรมเสี่ยง
ทางสุขภาพของประชากรใหประสบผลสําเร็จไดอยางยั่งยืน
2. พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของประชากรไทย : สถานการณและแนวโนม
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่กลาวถึงในบทความฉบับนี้ไดใชกรอบแนวคิดของศูนยควบคุมและปองกันโรคแหง
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention [CDC]) ซึ่งไดนิยามพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพไว
วาเปนพฤติกรรมที่นําไปสูสาเหตุหลักของการเสียชีวิต การเจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือปญหาทางสังคม โดยแบงเปน 6 ดาน
คือ 1) การสูบบุหรี่ 2) การรับประทานอาหารที่ไมมีประโยชนตอสุขภาพ 3) การออกกําลังกายที่ไมเพียงพอ 4) การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลและการใชสารเสพติด 5) พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และ 6) พฤติกรรมที่กอใหเกิดการบาดเจ็บและ
ความรุนแรง (CDC, 2008) ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของประชากรไทยในแตละดาน มีรายละเอียดดังนี้
1) การสูบบุหรี่ จากผลการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทยตั้งแตปพ.ศ. 2519 จนถึงปจจุบัน
พบวา ประชากรมีแนวโนมของการสูบบุหรี่ลดลง จากปพ.ศ.2519 มีจํานวนผูสูบบุหรี่เปนประจําถึงรอยละ 30.1 โดยเพศ
ชายสูบเปนประจําสูงถึงรอยละ 54.7 และเพศหญิงสูบเปนประจําสูงถึงรอยละ 6.1 ตอมาในปพ.ศ.2549 จํานวนผูสูบบุหรี่
เปนประจําลดลงเหลือรอยละ 17.5 โดยเพศชายสูบเปนประจําเหลือรอยละ 34.0 และเพศหญิงสูบเปนประจําเหลือรอยละ
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1.9 (ดังจะเห็นไดจากตารางที่ 1) ดังนั้น กลาวไดวาสถานการณการสูบบุหรี่ของประชากรไทยมีแนวโนมลดลง อยางไรก็
ตาม ชวงวัยของการเริ่มสูบบุหรี่คือ เยาวชน (อายุ 15-24 ป) ซึ่งถือเปนชวงอายุที่เริ่มสูบบุหรี่ในสัดสวนที่สูงถึงรอยละ 84
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2548) ดังนั้นกลุมเปาหมายของการลดการสูบบุหรี่จึงควรมุงไปที่กลุมเยาวชนเปนสําคัญ
ตารางที่ 1 อัตรารอยละของผูสูบบุหรี่เปนประจําจําแนกตามเพศพ.ศ. 2519, 2529, 2539, และ2549
ปพ.ศ.

อัตรารอยละ
รวม
ชาย
2519
30.1
54.7
2529
26.4
48.8
2539
23.5
44.6
2549
17.5
34.0
ที่มา : การสํารวจอนามัยและสวัสดิการพ.ศ. 2519, 2529, 2539, และ2549

หญิง
6.1
4.1
2.5
1.9

2) การรับประทานอาหารที่ไมมีประโยชนตอสุขภาพ จากการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชน
ไทยโดยการตรวจรางกายครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546-2547 พบวา คนไทยอายุ 15 ปขึ้นไปยังบริโภคผักและผลไมในปริมาณตอวัน
ต่ํากวามาตรฐานสําหรับการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค โดยมาตรฐานกําหนดวาควรบริโภค 400 – 800 กรัมตอวัน
แตจากการสํารวจพบวา เพศชายบริโภคผักและผลไมเพียง 268 กรัมตอวัน ขณะที่เพศหญิงบริโภคผักและผลไมเพียง 283
ตอวัน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549) นอกจากนี้ ผลการสํารวจชีวจิตโพลของคนกรุงเทพมหานครพบวา ประเภท
อาหารที่ตองรับประทานเปนประจํา ไดแก น้ําอัดลม (รอยละ 56.7) ชากาแฟ (รอยละ 54.6) และอาหารปงยาง ไหมเกรียม
(รอยละ 54.1) ตามลําดับ (บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่งจํากัด (มหาชน), 2549) ขณะที่ ยังพบวาอัตราความชุก
ของภาวะอวนในคนไทยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุมอายุ 20-29 ป (จากรอยละ 20.4 ในป พ.ศ. 2538 เปนรอย
ละ 21.7 ในปพ.ศ. 2546), กลุมอายุ 30-39 ป (จากรอยละ 29.8 ในป พ.ศ. 2538 เปนรอยละ 32.1 ในปพ.ศ. 2546), และ
กลุมอายุ 60 ปขึ้นไป (จากรอยละ 12.1 ในป พ.ศ. 2538 เปนรอยละ 23.8 ในปพ.ศ. 2546) (กรมอนามัย, 2548) ซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของศูนยบริหารการผลิต สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (2549) ที่พบวาคนไทย
มีแนวโนมบริโภคน้ําตาลเพิ่มขึ้นจาก 12.7 กิโลกรัม/คน/ป ในป พ.ศ. 2526 เปน 33.2 กิโลกรัม/คน/ปในปพ.ศ. 2549
นอกจากนี้ จากการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสหวานของเด็กไทยอายุต่ํากวา 5 ป ในปพ.ศ. 2549 พบวา เด็ก
อายุต่ํากวา 5 ป นิยมบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีการเติมน้ําตาลสูงถึงรอยละ 61.7 โดยคาเฉลี่ยปริมาณน้ําตาล
จากขนมและเครื่องดื่มที่เด็กบริโภคเทากับ 40.4 กรัมตอวัน ซึ่งสูงกวาเกณฑบริโภคน้ําตาลที่เหมาะสม คือไมควรเกิน 24
กรัมตอวัน ซึ่งไดสงผลเสียตอสุขภาพเด็กคือ พบปญหาฟนผุรอยละ 46.1 และโภชนาการเกินรอยละ 10.6 (สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข, 2550) จากผลการสํารวจตางๆขางตน กลาวไดวา ประชากรไทยมีแนวโนมบริโภค
อาหารที่ไมมีประโยชนตอสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
3) การออกกําลังกายที่ไมเพียงพอ จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา คนไทยออกกําลังกาย
เปนประจําลดลงจากรอยละ 30.7 ในปพ.ศ. 2540 เหลือรอยละ 29.1 ในปพ.ศ.2547 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2540,
2547) (ดังแสดงในตารางที่ 2) อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแตละกลุมอายุพบวา กลุมอายุ 25-59 ป และกลุมอายุ 60 ปขึ้น
ไปมีสัดสวนของการออกกําลังกายเพิ่มขึ้น เวนแตกลุมอายุ 6-14 ป และ 15-24 ป ที่มีแนวโนมการออกกําลังกายลดลง โดย
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กลุมอายุ 6-14 ป ลดลงจากรอยละ56.9 ในปพ.ศ. 2540 เหลือรอยละ 17.5 ในปพ.ศ. 2547 และ กลุมอายุ15-24 ป ลดลง
จากรอยละ33.8 ในปพ.ศ. 2540 เหลือรอยละ 30.8 ในปพ.ศ. 2547 ตามลําดับ (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2550)
ตารางที่ 2 อัตรารอยละของประชากรไทยที่ออกกําลังกายเปนประจําจําแนกตามเพศ พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2547
ปพ.ศ.

อัตรารอยละ
รวม
ชาย
หญิง
2540
30.7
36.6
24.8
2545
29.6
35.7
23.7
2547
29.1
32.8
25.4
ที่มา : การสํารวจพฤติกรรมการเลนกีฬาและการดูกีฬาของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป พ.ศ.2540และ พ.ศ. 2545
และการสํารวจพฤติกรรมการออกกําลังกายของประชากรอายุ 11 ปขึ้นไป พ.ศ. 2547

อยางไรก็ตาม ผูที่ออกกําลังกายเปนประจํามีแนวโนมที่จะออกกําลังกายเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นไดวา
คนไทยที่ออกกําลังกาย 3 วันขึ้นไปตอสัปดาหมีสัดสวนที่เพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 62.9 ในปพ.ศ.2535 เปนรอยละ 65.8 ในป
พ.ศ. 2547 ขณะที่ คนไทยที่ใชเวลาในการออกกําลังกาย 30 นาทีขึ้นไปตอวันมีสัดสวนเพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 78.8 ในป
พ.ศ.2535 เปนรอยละ 95.9 ในปพ.ศ. 2545 นอกจากนี้ คนไทยที่ออกกําลังกายเปนประจําออกกําลังกายอยางตอเนื่อง 7
เดือนขึ้นไปในสัดสวนสูงสุดถึงรอยละ 67.5 (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2550) โดยสรุปพบวา สัดสวนของประชากร
ไทยที่ออกกําลังกายเปนประจําลดลง แตกลุมผูที่ออกกําลังกายเปนประจํามีแนวโนมที่จะออกกําลังกายเพื่อสุขภาพมาก
ยิ่งขึ้น ประเด็นสําคัญที่จะตองดูแลอยางจริงจังคือการพยายามรณรงคใหผูที่ไมออกกําลังกายใหหันมาออกกําลังกายเพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเด็กและเยาวชนซึ่งมีแนวโนมของการออกกําลังกายลดลง
4) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการใชสารเสพติด จากผลการสํารวจการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
ประชากรไทยของสํานักงานสถิติแหงชาติตั้งแตปพ.ศ. 2544 – 2549 พบวา สัดสวนของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมีแนวโนมลดลงเล็กนอย จากปพ.ศ. 2544 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีรอย
ละ 32.6 ตอมา ในปพ.ศ. 2549 ลดลงเหลือรอยละ 31.6 และเมื่อพิจารณาในแตละกลุมอายุพบวา กลุมเยาวชน มีสัดสวน
ของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากรอยละ 21.6 ในปพ.ศ. 2544 เปนรอยละ 23.5 ในปพ.ศ.
2547 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 23.7 ในปพ.ศ. 2549 ขณะที่กลุมอายุอื่นๆมีแนวโนมการบริโภคลดลง (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, 2545ข, 2548, 2549ก) ดังแสดงในตารางที่ 3 นอกจากนี้ ประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไปที่ปจจุบันดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล จะเริ่มดื่มในชวงที่เปนเยาวชน สูงถึงรอยละ 79.7 โดยมีอายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่ม 20.4 ป อายุของการเริ่มดื่มนี้มี
แนวโนมที่ลดลงเรื่อยๆจากในปพ.ศ. 2544 เพศชายมีอายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่ม 19.7 ป และเพศหญิงมีอายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่ม 26.2 ป
ตอมาในปพ.ศ. 2547 เพศชายมีอายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มลดลงเหลือ 19.4 ป และเพศหญิงมีอายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มลดลงเหลือ 25.4
ป นอกจากนี้ เยาวชนเพศหญิงยังมีแนวโนมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลสูงขึ้นจากรอยละ 4.6 ในปพ.ศ. 2544 เปนรอย
ละ 5.3 และ 5.6 ในปพ.ศ. 2547 และปพ.ศ. 2549 ตามลําดับ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2545ข, 2548, 2549ก) สวนการใช
สารเพติดพบวา ในภาพรวมมีแนวโนมดีขึ้น ดังจะเห็นไดจากสถิติการจับกุมยาบาของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (2549) พบวา ยาบาที่จับกุมไดทั่วประเทศมีแนวโนมลดลง จากปพ.ศ. 2543 สูงถึง 83 ลานเม็ด
ตอมาในปพ.ศ. 2549 ลดลงเหลือประมาณ 13.5 ลานเม็ด และจากการสํารวจสภาพปญหาการใชยาในทางที่ผิดของ
นักเรียนมัธยมศึกษาของกรมสามัญศึกษา พบวานักเรียนมัธยมศึกษาใชยาบาลดลงจากรอยะ 1.64 ในปพ.ศ. 2539 เหลือ
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รอยละ 1.52 ในปพ.ศ.2542 (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2550) อยางไรก็ตาม ประชากรกลุมอายุ 15-19 ป เปนกลุม
ที่มีสัดสวนของการเริ่มใชสารเสพติดมากที่สุดคือในปพ.ศ. 2546 มีถึงรอยละ 37.1 และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 48.4
ในปพ.ศ.2548 และอายุเฉลี่ยที่ใชสารเสพติดครั้งแรกก็มีแนวโนมเร็วขึ้นจาก 22 ปในปพ.ศ. 2546 เปน 20 ปในปพ.ศ. 2548
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2549ค) และจากการประมาณจํานวนนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวของกับยาเสพติดทั่วประเทศของ
สํานักวิจัยเอแบคโพลล (2544) พบวา มีนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวของกับยาเสพติดทั่วประเทศทั้งสิ้นรอยละ 6.2 โดย
ยาเสพติดที่เกี่ยวของสูงสุดคือ ยาบา รอยละ 58.8 รองลงมาคือ กัญชา รอยละ 42.2 และยากกลอมประสาท เชน โดมีคุม
และ แวเลี่ยม รอยละ 33.6 ตามลําดับ ดังนั้นสรุปไดวา แมประชากรไทยจะมีแนวโนมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและ
การใชสารเสพติดลดลง แตกลุมเยาวชนยังคงเปนกลุมที่นาเปนหวงและจําเปนที่สังคมจะตองดูแลเอาใจใสและดําเนิน
มาตรการตางๆอยางจริงจัง
ตารางที่ 3 อัตรารอยละของประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไปที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจําแนกตามกลุมอายุพ.ศ. 2544, พ.ศ. 2547,
และพ.ศ. 2549
ปพ.ศ.
2544
2547
2549
รวมประชากรที่ดื่มสุรา
32.6
32.7
31.6
15-24 ป
21.6
23.5
23.7
25-59 ป
39.3
38.7
36.8
60 ปขึ้นไป
20.0
19.3
18.1
ที่มา : การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2547 และ
การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2549

5) พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ จากรายงานผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อที่มีอาการในประเทศไทยของสํานัก
ระบาดวิทยา พบวา ผูปวยโรคเอดสในประเทศไทยมีแนวโนมลดลง โดยในปพ.ศ. 2547 มีผูติดเชื้อเอดสเพิ่มขึ้นจากเดิม
จํานวน 27,388 คน ตอมาในปพ.ศ. 2549 มีผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพียง 11,742 คน นอกจากนี้ อัตราการใชถุงยางอนามัยใน
หญิงขายบริการเพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 25 ในปพ.ศ. 2532 เปนรอยละ 97.9 ในปพ.ศ. 2549 (สํานักระบาดวิทยา, 2550)
ขณะที่จากการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดสในประเทศไทยในชวง 12 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2538 – พ.ศ.2549)
พบวา ทหารเกณฑและคนงานชายในโรงงานอุตสาหกรรม มีเพศสัมพันธกับหญิงขายบริการลดลง สวนคนงานหญิงใน
โรงงานอุตสาหกรรมและหญิงที่มาฝากครรภ มีแนวโนมที่จะมีเพศสัมพันธกับคูนอนประเภทตางๆลดลง และมีการใช
ถุงยางอนามัยทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธเพิ่มขึ้น (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2550) อยางไรก็ตาม กลุมเยาวชน
ยังคงนาเปนหวง จากการศึกษาพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของสํานักวิจัยเอแบคโพลล (2549) พบวา
เยาวชนอายุ 15 – 24 ปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกินกวา 2 ใน 3 ระบุวาเคยมีเพศสัมพันธ และโดยเพศชายจะมี
เพศสัมพันธครั้งแรกโดยเฉลี่ยเมื่ออายุ 15.5 ป และเพศหญิงจะมีเพศสัมพันธครั้งแรกโยเฉลี่ยเมื่ออายุ 16.5ป ขณะที่ ศักดา
สามูล (2545) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยาง
เคยมีเพศสัมพันธสูงถึงรอยละ 65.2 เที่ยวสถานเริงรมยรอยละ 88.4 ใชสื่อกระตุนความรูสึกทางเพศรอยละ 76.8 และดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลรอยละ 97.2 ดังนั้นสรุปไดวา ถึงแมสถานการณดานโรคเอดสของไทยจะมีแนวโนมที่ดีขึ้น แตปญหา
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในกลุมเยาวชนยังคงนาเปนหวง
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6) พฤติกรรมที่กอใหเกิดการบาดเจ็บและความรุนแรง พฤติกรรมในสวนนี้หมายถึงการสวมหมวกนิรภัย
ขณะขับขี่รถจักรยานยนต การใชเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่รถยนต และการขับรถภายหลังการดื่มสุรา โดยจากการสํารวจ
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่รถจักรยานยนตมีรอยละ
19.3 ในปพ.ศ. 2546 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 19.6 ในปพ.ศ. 2549 สวนการใชเข็มขัดนิรภัยของผูขับขี่รถยนตทุกประเภท พบวา
ลดลงจากรอยละ 27.2 ในปพ.ศ. 2546 เหลือรอยละ 25.4 ในปพ.ศ. 2549 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2549ค) ดังแสดงใน
ตารางที่ 4 ขณะที่มีประชากรขับรถภายหลังดื่มสุราเพิ่มขึ้นจากรอยละ 40.5 ในปพ.ศ. 2544 เปนรอยละ 41.1 ในปพ.ศ
2549 ตามลําดับ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2544, 2549ก) กลาวโดยสรุปพบวา คนไทยสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่
รถจักรยานยนตและขับรถภายหลังการดื่มสุราเพิ่มขึ้น ขณะที่ใชเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขับรถลดลง
ตารางที่ 4 อัตรารอยละของประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไปที่ใชหมวกนิรภัยและเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่ยานพาหนะจําแนก
ตามเพศ พ.ศ. 2546 และพ.ศ. 2549
การสวมหมวกนิรภัย
พ.ศ.2546
พ.ศ.2549
ชาย
20.8
21.5
หญิง
17.9
17.9
รวม
19.3
19.6
ที่มา : การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2546 และพ.ศ. 2549
เพศ

การใชเข็มขัดนิรภัย
พ.ศ.2546
พ.ศ.2549
28.3
27.6
25.8
23.4
27.2
25.4

3. แนวศึกษานิเวศวิทยาเชิงสังคม (a Social Ecological Approach)
แนวศึกษานิเวศวิทยาเชิงสังคมเปนแนวคิดที่ถูกนํามาใชในการศึกษาแนวทางการปองกันปญหาสุขภาพของ
ประชากรอยางแพรหลายในตางประเทศ โดยมีองคกรดานสุขภาพหลายแหงสนับสนุนใหนําแนวคิดนี้มาใชอยางจริงจัง ไม
วาจะเปนศูนยควบคุมและปองกันโรคแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC) และศูนยควบคุมและปองกันการบาดเจ็บแหงชาติ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา แนวคิดนี้ถูกริเริ่มเปนครั้งแรกโดย Alihan (1938) โดยมีสาระสําคัญคือเปนประยุกตแนวคิดทาง
นิ เ วศวิ ท ยามาวิ เ คราะห ป รากฏการณ ท างสั ง คมของพฤติ ก รรมมนุ ษ ย โ ดยมองความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลกั บ
สภาพแวดลอมรอบตัววาบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเชนไร ยอมไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอมทางสังคมที่พวกเขาดําเนิน
ชีวิตอยู และเนื่องจากบุคคลยอมมีปฏิสัมพันธไมทางตรงก็ทางออมกับสภาพแวดลอมของตนอยูเสมอ ดังนั้นการแสดง
พฤติกรรมของบุคคลจึงมิไดเกิดจากปจจัยภายในตัวบุคคลเทานั้น แตยังไดรับอิทธิพลมาจากสภาพแวดลอมดวย ตอมา
Bronfenbrenner (1977) ไดพัฒนาแนวคิดนี้ใหมีความชัดเจนมากขึ้นโดยอธิบายอิทธิพลที่มีตอพฤติกรรมของบุคคล 4
ระดับไดแก 1) ระดับจุลระบบ ประกอบดวยอิทธิพลภายในตัวบุคคล และอิทธิพลระหวางบุคคล โดยอิทธิพลภายในตัว
บุคคลจะเปนอิทธิพลของตัวแปรทางจิตวิทยาไมวาจะเปนความเชื่อ การรับรู ทัศนคติ และความรูของบุคคล สวนอิทธิพล
ระหวางบุคคลเปนอิทธิพลจากครอบครัว เพื่อนสนิท หรือกลุมทางสังคมตางๆที่บุคคลนั้นมีปฏิสัมพันธอยางใกลชิด 2)
ระดับมัธยระบบ เปนอิทธิพลจากองคกรหรือสถาบัน เชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ชมรมกีฬา สถานที่ทํางาน โบสถ หรือ วัด
เปนตน โดยถาบุคคลมีสวนรวมในกิจกรรมของสถาบันหรือองคกรมากเทาใด บุคคลยอมจะไดรับอิทธิพลจากสถาบันหรือ
องคกรมากขึ้นเทานั้น 3) ระดับทองถิ่นหรือระดับชุมชน เปนอิทธิพลจากชุมชนที่บุคคลนั้นอาศัยอยูซึ่งอาจเปนตําบล
หมูบาน อําเภอ หรือจังหวัดที่สงผลตอพฤติกรรมของบุคคล 4) ระดับมหระบบหรือระดับนโยบาย ไดแก การออกกฎหมาย
หรือมาตรการทางสังคมที่ใชกับประชาชนทั่วประเทศ ตอมา McLeroy et al. (1988) ไดนําแนวศึกษานิเวศวิทยาเชิงสังคม

7
มาประยุกตใชในงานสงเสริมสุขภาพเปนครั้งแรก โดยพวกเขากลาววา พฤติกรรมสุขภาพของบุคคลจะเปนเชนไร ยอม
ไดรับอิทธิพลจากปจจัยตางๆทั้งภายในตัวบุคคลและสภาพแวดลอมรอบตัวบุคคลนั้น โดยแบงออกเปน 5 ระดับ (ดังแสดง
ในแผนภาพที่ 1) กลาวคือ 1) ระดับบุคคล (Individual Level) หมายถึงลักษณะภายในตัวบุคคลที่สงผลตอพฤติกรรมของ
บุคคลไมวาจะเปนลักษณะทางประชากร เชน เพศ อายุ รายได การศึกษา อาชีพ เปนตน และลักษณะทางจิตวิทยา เชน
การรับรู ความเชื่อ ความรู ทัศนคติ หรือบุคลิกภาพ เปนตน 2) ระดับระหวางบุคคล (Interpersonal Level) หมายถึง
สภาพแวดลอมในครอบครัว หรือเพื่อนสนิทที่สามารถสงผลกระทบตอพฤติกรรมของบุคคลไดโดยผานทางกระบวนการขัด
เกลาทางสังคม 3) ระดับองคกรหรือสถาบัน (Organizational/Institutional Level) หมายถึงสถานที่ทํางานหรือ
สถาบันการศึกษาที่กําหนดบรรทัดฐานหรือแบบอยางการปฏิบัติใหกับสมาชิกในสถาบันหรือองคกรนั้น 4) ระดับชุมชน
(Community Level) หมายถึงเครือขายทางสังคมอยางไมเปนทางการ เชน เพื่อนบาน หรือ ชุมชนที่พักอาศัยในละแวก
ใกลเคียง ซึ่งความสัมพันธระหวางบุคคลกับชุมชนยอมสามารถสงผลกระทบตอพฤติกรรมของบุคคลได และ 5) ระดับ
สังคม (Societal Level) เปนระดับที่เกี่ยวของกับนโยบายสาธารณะที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของประชากรไดแก การ
ออกกฎหมาย การวางนโยบาย การรณรงคผานสื่อมวลชนหรือสื่อตางๆ การใชแผนการตลาดเชิงสังคม หรือมาตรการตางๆ
ที่สงผลตอพฤติกรรมของประชากรในระดับมหภาค (Gregson et al., 2001; Stokols, 1992)
แผนภาพที่ 1 แนวศึกษานิเวศวิทยาเชิงสังคม
ระดับสังคม
(เชน อิทธิพลจากการรณรงคผานสื่อมวลชน และการกําหนดนโยบายระดับชาติ เปนตน)
ระดับชุมชน
(เชน อิทธิพลจากชุมชนที่พักอาศัย เปนตน)
ระดับสถาบัน
(เชน อิทธิพลจากสถาบันการศึกษาหรือสถานที่ทํางาน เปนตน)
ระดับระหวางบุคคล
(เชน อิทธิพลจากเพื่อนและครอบครัว เปนตน)
ระดับบุคคล
(เชน อิทธิพลจากลักษณะทางประชากร และลักษณะทางจิตวิทยา เปนตน)

ที่มา : ปรับจากแนวคิดของ McLeroy et al. (1988)

4. แนวทางการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพตามแนวศึกษานิเวศวิทยาเชิงสังคม
การประยุกตใชแนวศึกษาทางนิเวศวิทยาเชิงสังคมในการพัฒนาแนวทางการปองกันปญหาสุขภาพของประชากร
นับวามีการปฏิบัติอยางแพรหลายในตางประเทศ เชน การนํามาใชในการปองกันการตั้งครรภของเยาวชน (Raneri and
Wiemann, 2007) การสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในกลุมประชากรผูมีน้ําหนักเกินมาตรฐาน (Blanchard et al.,
2005) และการปองกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักกีฬาเยาวชน (Williams et al., 2006) เปนตน โดยสาเหตุ
เนื่องมาจากประการแรก แนวศึกษานี้เปนแนวคิดเชิงบูรณาการที่แสวงหาแนวทางการปองกันปญหาสุขภาพในลักษณะพหุ
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มิติ (multidimensional prevention) ทั้งในระดับบุคคล ระดับระหวางบุคคล ระดับสถาบัน/องคกร ระดับชุมชน และระดับ
สังคม ซึ่งถือวาครบถวนและสามารถนํามาใชในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของบุคคลไดอยางยั่งยืน
(Stokols, 1996) ประการที่สอง แนวคิดนี้ชวยกระตุนใหผูเกี่ยวของระดับตางๆไมวาจะเปนตัวบุคคล หัวหนาครอบครัว
เพื่อน ผูนํานักศึกษา ผูบริหารสถาบันการศึกษา ผูนําชุมชน หรือผูที่มีสวนในการกําหนดนโยบายระดับชาติ ไดตระหนักถึง
ปญหาและบทบาทของตนในการกําหนดมาตรการปองกันปญหาสุขภาพ (Saltz and Dejong, 2002) และประการสุดทาย
แนวศึกษานี้มีความเหมาะสมในการพัฒนาแนวทางการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของประชากรกลุมตางๆได
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ และ เพราะผูวางแผนสามารถออกแบบมาตรการปองกันโรคใหเหมาะสมกับพฤติกรรม
ของกลุมเปาหมายแตละกลุมไดอยางชัดเจน (Whittemore et al., 2004) ดังนั้น การนําแนวศึกษานี้มาใชในการปองกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของประชากรไทย จึงนับวาจะสรางประโยชนอยางยิ่งตอสังคมในทุกระดับ ดวยเหตุนี้ ผูเขียน
จึงขอนําเสนอแนวทางการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพแบบพหุมิติตามแนวศึกษานิเวศวิทยาเชิงสังคมดังนี้
1) ระดับบุคคล เปาหมายสําคัญของมาตรการในระดับบุคคล คือการมุงเปลี่ยนแปลงการรับรู ความเชื่อ
ความรู และ ทัศนคติของบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนทางสุขภาพ เนื่องจากเชื่อวาลักษณะทางจิตวิทยามีอิทธิพลสําคัญตอ
การแสดงพฤติกรรมทางสุขภาพของบุคคล (Stokols, 1996) แนวทางการปองกันในระดับนี้ไดแก การสรางแรงจูงใจให
ตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาพ การใหความรูดานสุขภาพ การแสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงของการเกิดโรคหากปฏิบัติ
ตนทางสุขภาพที่ไมถูกตอง การแสดงใหเห็นถึงโทษหรือความรุนแรงของโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ การ
แสดงใหเห็นถึงประโยชนของการปฏิบัติตนทางสุขภาพที่ถูกตอง การพยายามลดอุปสรรคของการปฏิบัติตนทางสุขภาพที่
ถูกตอง การสรางความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตนทางสุขภาพที่ถูกตอง การเสริมสรางทักษะการปฏิเสธ การสรางทัศนคติที่ดี
ตอการปฏิบัติตนทางสุขภาพที่ถูกตอง ตลอดจนการกระตุนใหเกิดการปฏิบัติตนทางสุขภาพที่ถูกตอง
2) ระดับระหวางบุคคล มาตรการระดับนี้จะมุงไปที่กลุมบุคคลใกลชิดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล อัน
ไดแก ครอบครัว และเพื่อนสนิท เนื่องจากเปนกลุมอางอิงเชิงบรรทัดฐานที่มีอิทธิพลอยางมากตอพฤติกรรมของบุคคล
ตัวอยางของมาตรการในระดับนี้ ไดแก การสงเสริมความสัมพันธอันดีภายในครอบครัว การจัดอบรมการปฏิบัติตนทาง
สุขภาพที่ถูกตอง แกผูนําครอบครัวซึ่งไดแกพอแม หรือผูปกครองเพื่อที่จะนําขาวสารทางสุขภาพไปสูสมาชิกในครอบครัว
ใหเกิดการปฏิบัติตามได และการจัดโครงการ “เพื่อนถึงเพื่อน” (Peer- to- Peer Communication) (Saltz and Dejong,
2002) โดยอาจจัดในรูปแบบของกิจกรรมตางๆ เชน การฝกอบรมทักษะการใหคําปรึกษา การจัดสัมมนา หรือ การจัดคาย
เยาวชน เปนตน เพื่อรณรงคใหเพื่อนไดตระหนักถึงบทบาทในการทําหนาที่แนะนําตักเตือนเพื่อนสนิทของตนไมใหเขาไป
เกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ
3) ระดับสถาบัน สถาบั นในที่นี้อาจหมายถึงสถาบัน การศึก ษา และสถานที่ทํางาน เปาหมายสํา คัญ ของ
มาตรการระดับนี้อยูที่การสรางสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางานหรือสถาบันการศึกษาใหเอื้อตอการปฏิบัติตนทางสุขภาพ
ที่ถูกตอง และหลีกเลี่ยงสิ่งยั่วยุที่จะกอใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ (Gregson et al., 2001) มาตรการระดับนี้ ไดแก
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในสถาบันการศึกษา เชน ในโรงเรียน หรือ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งทางสถาบันการศึกษาอาจจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบของการจัดสัมมนาประเด็นทางสุขภาพ การแขงขันกีฬาเพื่อสุขภาพ การฝกอบรมความรู
ดานสุขภาพ หรือแมแตการสอดแทรกวิธีการปฏิบัติตนทางสุขภาพที่ถูกตองในการเรียนการสอนของรายวิชาที่เกี่ยวของ
เปนตน นอกจากนี้อาจใชการจัดฝกอบรมพฤติกรรมสุขภาพใหแกสมาชิกในองคกร การรณรงคผานสื่อในองคกร การจัด
โครงการสงเสริมสุขภาพแกสมาชิกในองคกร การจัดสภาพแวดลอมภายในองคกรใหเอื้อตอการปฏิบัติตนทางสุขภาพที่
ถูกตอง และการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบขององคกรใหเหมาะสมกับการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ
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4) ระดับชุมชน มาตรการระดับนี้มีเปาหมายสําคัญเพื่อสรางชุมชนใหเขมแข็งปราศจากอบายมุขและสิ่งยั่วยุที่
จะกอใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพได (Whittemore et al., 2004) แนวทางที่สําคัญ ไดแก การรณรงคผานสื่อใน
ชุมชน เชน ปายประกาศ วิทยุชุมชน รถกระจายเสียง แผนพับ โบรชัวร หรือจดหมายขาวในชุมชน เปนตน การจัดอบรม
พฤติกรรมสุขภาพแกผูนําชุมชนเชน กํานัน ผูใหญบาน นายอําเภอ พระสงฆ หรือประธานชุมชน เปนตน เพราะกลุมคน
เหลานี้ถือเปนผูนําความคิดเห็นที่จะนําขอมูลไปถายทอดใหแกสมาชิกในชุมชนตอไป การจัดโครงการสงเสริมสุขภาพแก
สมาชิกในชุมชน การสงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน การจัดสภาพแวดลอมภายในชุมชนใหเอื้อตอการปฏิบัติ
ตนทางสุขภาพที่ถูกตอง และการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบของชุมชนที่เหมาะสมกับการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทาง
สุขภาพ
5) ระดับสังคม เปาหมายสําคัญของมาตรการในระดับสังคมคือการทําใหแนวทางการปองกันพฤติกรรมเสี่ยง
ทางสุขภาพของสังคมทุกระดับถูกขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน พรอมกับสนับสนุนใหการขับเคลื่อนนั้นเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ (Grzywacz and Fuqua, 2000) มาตรการในระดับนี้ไดแก มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางภาษีและ
นโยบายราคา มาตรการรณรงคผานสื่อมวลชนและสื่อตางๆ มาตรการทางการโฆษณาและการจัดทําฉลากตราสินคา
การใชแผนการตลาดเชิงสังคม การกํากับดูแลความเขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง
กลไกการดําเนินงานการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของสังคมทุกระดับใหมีประสิทธิภาพ ดังสรุปไดในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แนวทางการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของประชากรตามแนวศึกษานิเวศวิทยาเชิงสังคม
ระดับ
1) ระดับบุคคล

2) ระดับระหวางบุคคล

3) ระดับสถาบัน

4) ระดับชุมชน























แนวทางการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ
การสรางแรงจูงใจใหตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาพ
การใหความรูดานพฤติกรรมสุขภาพ
การแสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงของการเกิดโรคหากปฏิบัติตนทางสุขภาพที่ไมถูกตอง
การแสดงใหเห็นโทษหรือความรุนแรงของโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ
การแสดงใหเห็นถึงประโยชนของการปฏิบัติตนทางสุขภาพที่ถูกตอง
การพยายามลดอุปสรรคของการปฏิบัติตนทางสุขภาพที่ถูกตอง
การสรางความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตนทางสุขภาพที่ถูกตอง
การเสริมสรางทักษะการปฏิเสธ
การสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติตนทางสุขภาพที่ถูกตอง
การกระตุนใหเกิดการปฏิบัติตนทางสุขภาพที่ถูกตอง
การสงเสริมความสัมพันธอันดีภายในครอบครัว
การจัดอบรมการปฏิบัติตนทางสุขภาพที่ถูกตองแกผูนําครอบครัว
การจัดโครงการ “เพื่อนถึงเพือ่ น”
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในสถาบันการศึกษา
การจัดฝกอบรมพฤติกรรมสุขภาพแกสมาชิกในองคกร
การรณรงคผานสื่อในองคกร
การจัดโครงการสงเสริมสุขภาพแกสมาชิกในองคกร
การจัดสภาพแวดลอมภายในองคกรใหเอื้อตอการปฏิบัติตนทางสุขภาพที่ถูกตอง
นโยบายและกฎระเบียบขององคกร
การรณรงคผานสื่อในชุมชน
การจัดอบรมพฤติกรรมสุขภาพแกผูนําชุมชน
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5) ระดับสังคม













การจัดโครงการสงเสริมสุขภาพแกสมาชิกในชุมชน
การสงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน
การจัดสภาพแวดลอมภายในชุมชนใหเอื้อตอการปฏิบัติตนทางสุขภาพที่ถูกตอง
นโยบายและกฎระเบียบของชุมชน
มาตรการทางกฎหมาย
มาตรการทางภาษีและนโยบายราคา
มาตรการรณรงคผานสื่อมวลชนและสื่อตางๆ
มาตรการทางการโฆษณาและการจัดทําฉลากตราสินคา
การใชแผนการตลาดเชิงสังคม
การกํากับดูแลความเขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย
การพัฒนาและปรับปรุงกลไกการดําเนินงานการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของ
สังคมทุกระดับใหมปี ระสิทธิภาพ

5. บทสรุป
การเปลี่ยนแปลงทางประชากรของประเทศไทยในชวงครึ่งศตวรรษที่ผานมาไดแสดงใหเห็นวาสังคมไทยมีความ
จําเปนที่จะตองเตรียมแผนการเพื่อรับมือกับสถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยางจริงจัง ประเด็นสําคัญที่บทความนี้ได
นําเสนอคือประเด็นดานสุ ข ภาพซึ่ง ถือ เปนประเด็นหลักที่ทุ กฝา ยไมควรมองข า ม จากสถานการณ และแนวโน มของ
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของประชากรไทยทั้ง 6 ดานที่ไดนําเสนอขางตน กลาวโดยสรุปคือ 1) การสูบบุหรี่ของประชากร
ไทยมีแนวโนมลดลง แตกลุมเยาวชนยังคงเปนชวงวัยสําคัญของการเริ่มสูบบุหรี่ 2) การรับประทานอาหารที่ไมมีประโยชน
ตอสุขภาพของประชากรไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 3) การออกกําลังกายเปนประจําของประชากรไทยมีแนวโนมลดลง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเด็กและเยาวชน แตกลุมผูออกกําลังกายเปนประจํามีแนวโนมที่จะออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
มากขึ้น 4) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการใชสารเสพติดของประชากรไทยมีแนวโนมลดลง แตกลุมเยาวชนยังคงเปน
กลุมที่นาเปนหวง 5) พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของประชากรไทยมีแนวโนมดีขึ้น แตปญหาในกลุมเยาวชนยังอยูในระดับที่
นาเปนหวงเชนกัน และ 6) พฤติกรรมที่กอใหเกิดการบาดเจ็บและความรุนแรงในดานการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่
รถจักรยานยนตมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ขณะที่การขับรถภายหลังการดื่มสุรามีแนวโนมเพิ่มขึ้น และการใชเข็มขัดนิรภัยขณะขับ
รถมีแนวโนมลดลง จากสถานการณและแนวโนมที่เกิดขึ้นเหลานี้ สังคมไทยสามารถนําแนวศึกษานิเวศวิทยาเชิงสังคมมา
ประยุกตใชในการกําหนดแนวทางการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพเเบบพหุมิติไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเปน
การดําเนินงานแบบบูรณาการโดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคมทั้งในระดับบุคคล ระดับระหวางบุคคล
ระดับสถาบัน ระดับชุมชน และระดับสังคม ตลอดจนจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนไมวาจะเปนตัว
บุคคล ครอบครัว เพื่อน ผูบริหารสถาบันการศึกษา ผูบริหารองคกร ผูนําชุมชน และผูกําหนดนโยบายระดับชาติ ที่จะนํา
แนวทางไปปฏิบัติเพื่อปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของประชากรไทยใหประสบผลสําเร็จไดอยางยั่งยืน
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