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ในขณะทีพ่ อ่ แม่และผูป้ กครองต่างวาดหวังให้ลกู มีความสุข
วิถีเสี่ยง เป็นปัญหาของเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดจากอาหาร
อยู่ดีกินดี และมีอนาคตที่ดี ทว่า เด็กและเยาวชนไทยจำนวน และพฤติกรรมเสี่ยงอย่าง “ภัย อ้ว น” หล่มลึกของเด็ก
ไม่น้อยที่กำลังเดินเข้าสู่วังวนของยาเสพติด...
นับล้าน ส่วนประเด็นทางสังคมที่มีการถกเถียงกันมานาน
และยังเป็นปัญหาต่อเนื่อง “แม่วัยรุ่น” เรื่องวุ่นๆ ที่ต้อง
กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยข้อมูลการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด
ป้องกันให้ได้
ยาเสพติ ด ล่ า สุ ด ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2553 - 31
กรกฎาคม 2554 ชี้ว่า กลุ่มเยาวชน อายุ 18-24 ปี เป็นกลุ่ม
ส่วนอีกประเด็นสำคัญที่เป็นตัวการทำร้ายสุขภาพเด็ก
ที่มีการใช้สารเสพติดเข้ารับการบำบัดมากที่สุด โดยมีสัดส่วน ดังบทความ ควันบุหรีม่ อื สอง พาเด็กไทย “ตายผ่อนส่ง”
มากถึง ร้อยละ 50
ยังเป็นควันหลงแสนร้ายที่ทวนกระแสรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ได้
อย่างไม่ลดละ
ต้นคิด ฉบับนี้ขอเปิดประเด็นใหญ่ด้วยภัยสังคมฝากไว้
สะกิดใจพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ในสังคม ให้ช่วยกัน
“ครอบครัว” เป็นหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุด ทว่า
เฝ้าระวัง สารพัด “ภัยออนไลน์” โรคสมัยใหม่ที่ยังไร้ ทรงพลังมากที่สุด นี่คือ ปัจจัยที่ช่วยโอบอุ้มให้ลูกหลาน
“วัคซีน” ในยุคที่เทคโนโลยีอยู่รายล้อมรอบตัวเด็กรุ่นใหม่ ของเราเติ บ โตอย่ า งมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ละมี ค วามสุ ข
ทำให้การเรียนรู้จากโลกทั้งใบเป็นเรื่องง่าย ทว่า ภัยจากการ ท่ามกลางภัยเสี่ยงสารพัดทางสังคม
เล่นเกมและพนันออนไลน์เป็นปัญหาที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
และซับซ้อนมากขึ้น และสำหรับผู้ปกครองที่กำลังหาแนวทาง
จัดการหรือดูแลปัญหาภัยออนไลน์... ติดตามได้ในบทความ

คิดป้องกัน...ต้องเท่าทัน “พนันขันต่อ”

เด็กไทย...เติบโตกลางสารพัดภัย

Good

ต้นคิดเรื่องเด่น

ยอดปรารถนาของคนที่เป็นพ่อแม่ทั้งหลาย คือ การได้เห็นลูกเติบโตอย่างสมบูรณ์ แข็งแรง และมีความสุข...
การที่เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งกาย จิต เชาวน์ปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ตลอดจนมีพัฒนาการด้านสังคมอย่างสมดุลได้
นั้น เกิดจากปัจจัยแวดล้อมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ สภาพโภชนาการ การเจ็บป่วย การได้รับการศึกษา และ
สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ ฯลฯ
วัยเด็กเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเจริญเติบโตได้ดีที่สุด นักโภชนาการและหน่วยงานด้านสาธารณสุขจึงเน้นให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองดูแล
และเอาใจใส่เด็กวัยนี้ให้มากที่สุด เพราะเป็นวัยที่สั่งสมความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายและจิตใจ อารมณ์ เพื่อตระเตรียมสู่การเป็นคนรุ่นใหม่ที่
กุมชะตากรรมของสังคมอนาคต
แต่เด็กไทยวันนี้ต้องเผชิญภัยเสี่ยงนานัปการที่คุกคามสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสิ่งที่ฝังลึกเป็นทัศนคติรวมถึงค่านิยม
“ต้นคิด” ฉบับนี้ ประมวลข้อมูลจาก รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครัง้ ที่ 4 (พ.ศ.2551-2552) ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเด็กและวัยรุ่น มาปะติดปะต่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนกว่าสิ่งที่เห็นด้วยตา ว่าลูกหลานของเรากำลังเติบโตขึ้นมา
ท่ามกลางความเสี่ยงต่อ “โรคร้าย” หลายรูปแบบ
ณ วันที่เด็กรุ่นใหม่แวดล้อมด้วยอุปกรณ์ล้ำยุค คุณภาพชีวิตที่แท้จริงของพวกเขาก้าวตามไปด้วยหรือไม่ ?

ร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน
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สารพัด
“ภั
ย
ออนไลน์
”
โรคสมัยใหม่ที่ยังไร้ “วัคซีน”
ในยุคทีเ่ ทคโนโลยีอยูร่ ายล้อมรอบตัวเด็กๆ รุน่ ใหม่ ไม่วา่ จะเป็นคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
หรือโทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟน ซึ่งทำให้การเรียนรู้จากโลกทั้งใบอยู่แค่ปลายนิ้วสัมผัส...
ทว่า “ภัยร้ายคุกคาม” ทั้ง “เกมออนไลน์” และ “พนันออนไลน์” ก็อยู่ใกล้แค่ปลายนิ้ว
สัมผัสเช่นกัน...
ปัญหาติดเกมและเล่นการพนันออนไลน์กำลังกลืนกินเด็กทั่วโลกรวมถึงเด็กไทย ด้วย
ความที่เติบโตมากับเทคโนโลยี ทำให้เด็กยุคนี้เชี่ยวชาญและคุ้นเคยกับการใช้อินเทอร์เน็ตเป็น
อย่างดี ส่งผลให้การเข้าถึงแหล่งอบายมุขในโลกออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยาก
ที่สำคัญคือ พ่อแม่จำนวนมากไม่มีโอกาสได้รับรู้ว่า “ลูกกำลังติดเกม” หรือ “ลูกกำลังเล่น
พนัน” เพราะทุกอย่างเป็นความลับที่ถูกซ่อนเร้นอยู่ในคอมพิวเตอร์ภายในห้องนอนส่วนตัว...
ปัจจุบันการพนันแบบออนไลน์เป็นที่นิยมมากในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นในหลายประเทศทั่วโลก โดย
กฎหมายในบางประเทศเปิดช่องว่างให้การพนันออนไลน์บางชนิดไม่ผิดกฎหมาย และอุตสาหกรรมการ
เล่นพนันมักมุ่งเป้าหมายการโฆษณาไปที่กลุ่มเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี บางเว็บไซต์เปิดให้บริการ
กู้เงินได้ ทำให้เด็กจำนวนมากเล่นพนันแบบออนไลน์ได้ แม้ไม่มีเงินในกระเป๋าตัวเองก็ตาม
ปัจจุบันสัดส่วนของเด็กไทยยังเป็นกลุ่มที่ติดเกมมากกว่าการพนัน ทว่า การพนันแบบออนไลน์ก็มี
แนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
เด็กที่ติดเกมหรือการเล่นพนัน มักเริ่มจาก “ความสนุก” นานวันเข้า จนกลายเป็นความคลั่งไคล้
และครุน่ คิด บางรายติดอยูใ่ นขัน้ รุนแรงไม่ทานข้าว ไม่เรียนหนังสือ และกิจกรรมในชีวติ ประจำวันหายไป

เปรียบได้ดังโรคร้ายที่เมื่อถลำก้าวถึงขั้น “ติด” จะส่งผลกัดกินชีวิต บั่นทอนทั้ง
สุขภาพกาย ใจ และความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง
ซ้ำร้ายกว่านั้น ทั้งเกมและการพนันเป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่อาจนำเยาวชนไป
สู่การก่ออาชญากรรมร้ายแรงในอนาคต
ด้ ว ยเหตุ นี้ การติ ด เกมและการพนั น จึ ง เปรี ย บเสมื อ น “โรคทาง
สังคม” แห่งยุคปัจจุบัน...

วิถีชีวิตป่วน เพราะโรคทางสังคม

“เด็กติดเกม” เป็นปัญหาทางสังคมที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
จากการสำรวจพฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ รู ป แบบต่ า งๆ ของเด็ ก ไทย
ทัว่ ประเทศ ปี 2554 พบว่า มีสดั ส่วนเด็กทีต่ ดิ เกมมากถึง ร้อยละ 58.3 โดยเฉพาะ
กรุงเทพฯ มีมากถึง ร้อยละ 78.4
จากการศึกษาวิจัยชี้ว่า เกมส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมในทางลบ อาทิ
สุขภาพอ่อนแอเพราะไม่มีเวลาไปออกกำลังกายและไม่ทานข้าว ผลการเรียน
ต่ำลงเพราะไม่อ่านหนังสือและไม่ทำการบ้าน รวมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว
อ่อนแอลง เพราะใช้เวลาร่วมกันน้อยลง เป็นต้น

อารมณ์ร้ายของเด็กติดออนไลน์

ผลจากการเล่นเกมมากเกินไปส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองและ
อารมณ์อย่างมาก นอกจากทำให้ขาดการเรียนรู้ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัย
แล้ว ยังส่งผลต่อพฤติกรรมโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นความก้าวร้าว ไม่สามารถ
ควบคุมตนเองได้ และที่สำคัญคือ เด็กเหล่านี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ขาดสติ ไม่มี
ความยับยั้งชั่งใจ ไร้ประสิทธิภาพ และใช้อารมณ์เป็นสิ่งกำหนดการกระทำ
คิด
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ในบางรายมีพฤติกรรมรุนแรงถึงขั้นก่ออาชญากรรม อาทิ เด็กทำร้าย
ตำรวจที่ห้ามเล่นเกม ปล้นและฆ่า เนื่องจากพฤติกรรมเลียนแบบเกม หรือ
บางครั้งทำร้ายตนเองถึงขั้นฆ่าตัวตาย เพื่อประชดพ่อแม่ที่ห้ามเล่นเกม
จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2553 พบว่า ร้อยละ 54.4
เป็นเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรุนแรง อาทิ การต่อสู้ ปล้นฆ่า หรือ
กระทำอนาจาร เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยโน้มนำให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว และ
ชอบความรุนแรง  

อายุน้อย ยิ่งเสพยิ่งเสี่ยง

อาจกล่าวได้ว่าเด็กที่ติดเกมและการพนันมักมีอาการคล้ายติดยาเสพติด
มีพฤติกรรมหมกหมุ่นและครุ่นคิดตลอดเวลา โดยอาการ “การเสพติด”
หากเริ่มข้องเกี่ยวกับอบายมุขทั้งสองประเภทนี้ตั้งแต่วัยเยาว์ จะมีโอกาสกลาย
เป็นผู้ใหญ่ที่ติดเกมและพนันในอนาคต
ศ.ดร.เสริ น ปุ ณ ณะหิ ต านนท์ นั ก วิ ช าการอาวุ โ สผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ชี้ข้อมูลในประเด็นที่สอดคล้องกันคือ เด็กที่เล่น
เสี่ยงโชคตั้งแต่วัยเยาว์ ระดับความรุนแรงและโอกาสในการเล่นพนันจะเพิ่ม
มากขึ้นตามอายุ
นอกจากนี้ ปั จ จั ย ด้ า นอายุ ยั ง ส่ ง ผลต่ อ ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ของผู้ เ ล่ น
โดยตรง จากการศึ ก ษาด้ า นสุ ข ภาพจิ ต ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ล่ น พนั น ใน
วารสารบริการทางจิตเวช ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่า ปัญหาทางจิตเวชที่
เกิดขึ้นในกลุ่มบุคคล เกิดจากการเล่นพนันเมื่ออายุยังน้อย

เกม การพนัน ยาเสพติด สามสิ่งอันตรายที่พบได้ ในร้านเกม

ปั จ จุ บั น ร้ า นเกมและอิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ น อี ก จุ ด นั ด พบยอดนิ ย มสำหรั บ
กลุ่มวัยรุ่น และกลายเป็นแหล่งมั่วสุมที่ผู้ปกครองต้องเฝ้าระวังอย่างมาก
เพราะนอกจากผลกระทบจากการติดเกมขั้นรุนแรงแล้ว วัยรุ่นบางส่วนยังอาจ
กลายเป็นติดการเล่นพนันแบบออนไลน์ด้วย
ปัจจัยที่ทำให้การพนันประเภทนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เกิดจาก
พฤติกรรมของวัยรุ่นที่รักสนุกและแสวงหาความตื่นเต้นจากการเล่นเสี่ยงโชค
บางครั้ ง เห็ น เพื่ อ นเล่ น ก็ เ ลี ย นแบบทำให้ เ ล่ น ตามกั น นอกจากนี้ ในโลก
ออนไลน์ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องบรรลุนิติภาวะ มีช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
และโอกาสที่จะถูกตำรวจจับได้มีน้อย
ภัยอันตรายอีกประการ คือ ยาเสพติด จากการศึกษาร้านเกมและ
อินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ เมื่อปี 2553 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า
ร้ า นเกมและอิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ น แหล่ ง ในการซื้อขายยาเสพติดที่สำคัญ โดย
ร้อยละ 9 ระบุว่าเป็นแหล่งมั่วและเสพยาเสพติด และ ร้อยละ 5.9 ระบุว่า
สามารถซื้อขายยาเสพติดได้ในร้านประเภทนี้
ปัญหาเด็กติดเกมและการพนันเป็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับเด็กใน
เมื อ ง เพราะพ่ อ แม่ มั ก วางใจให้ “สื่ อ เทคโนโลยี ” ทำหน้ า ที่ เ ลี้ ย ง
ลูกแทน ดังนั้น หนทางที่ช่วยให้ลูกหลานของเราพ้นจาก “โรคทาง
สังคม” ได้ พ่อแม่ต้องให้เวลาและดูแลเอาใจใส่ลูกอย่างใกล้ชิด จะ
ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้แก่เด็กได้อย่างแน่นอน  

เล่นเกม-การพนัน ภัยร้ายทำลายสมองเด็ก
สมองเป็นกลไกพัฒนาทางร่างกายที่ซับซ้อน นอกจากปัจจัยพันธุกรรมและด้านโภชนาการที่มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการทาง
สมองแล้ว ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงอายุเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญ
ทว่า เด็กที่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับเกมคอมพิวเตอร์หรือหมกหมุ่นอยู่กับการเล่นพนัน กระบวนการพัฒนาทางสมองที่มีผลต่อ
ความฉลาด โดยเฉพาะส่วนของการใช้เหตุผลจะมีแนวโน้มลดน้อยลงหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลย
การพัฒนาทางสมองของเด็กในแต่ละวัยแตกต่างกันไป โดยกลุ่มอายุที่ควรให้ความสำคัญอีกช่วงหนึ่ง คือ อายุ 7-11 ปี จาก
ทฤษฎีการพัฒนาอัจฉริยภาพในเด็ก ระบุว่า ระบบการเชื่อมโยงของเซลล์ประสาท (synapse) จะพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างมาก
ซึ่งส่งผลต่อความฉลาดโดยตรง และเมื่อเด็กอายุ 10-12 ปี กระบวนการของสมองจะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง ในการคัดเลือกส่วนการ
เชื่อมโยงเซลล์ประสาทที่มีผลต่อการสร้างรูปแบบความคิดและส่งผลให้สมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การทำงานของสมองที่สำคัญในกระบวนการนี้คือ ตัวรับสารสื่อประสาท (neurotransmitter receptor) จะลดการทำงานส่วนที่
ไม่จำเป็นออก และเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์ประสาทที่จำเป็นให้แข็งแรงขึ้น
ทว่า กระบวนการดังกล่าวมิใช่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หากแต่ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ดีและเหมาะสม
กับวัย สำหรับสมองของเด็กกลุ่มที่ติดเกมและการพนันมักขาดกระบวนการพัฒนาดังกล่าว ส่งผลให้มีสติปัญญาต่ำกว่าเด็กที่ได้รับ
ประสบการณ์ที่ดี
ที่สำคัญคือ เด็กที่ติดเกมและเล่นพนันมักมีแนวโน้มใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล และมีพฤติกรรมก้าวร้าว เนื่องจากกระบวนการ
ทำงานของสมองส่วนที่ลดการทำงานที่ไม่จำเป็น (pruning) ยังอยู่ในขั้นที่ยังไม่สมบูรณ์ และขาดการกระตุ้นสมองส่วนที่เรียกว่า
“พรีฟรอนท์เทล คอร์เท็กซ์” (prefrontal  cortex) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อกระบวนการคิดและใช้เหตุผลของมนุษย์
ดร.เจย์ เกียดด์ (Dr.Jay Giedd) ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง มหาวิทยาลัยนอร์ทดาโกตา ชี้ประเด็นการพัฒนาสมอง
ที่น่าสนใจว่า การพัฒนาสมองวัยทารกขึ้นอยู่กับปัจจัยผู้ดูแลและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ แต่สำหรับวัยรุ่นสามารถ
พัฒนาสมองไปในรูปแบบที่พวกเขาต้องการได้ โดยผ่านการฝึกฝนและการออกกำลังกายสมองด้วยตนเอง
ที่มา : งานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบทางจิตใจจากการเล่นเกมออนไลน์ และการพนันที่มีต่อเยาวชนในระยะยาว”
โดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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“ภัยอ้วน” หล่มลึกของเด็กนับล้าน

เด็กอ้วนจ้ำหม้ำเป็นความน่ารักน่าชังที่พ่อแม่ทั้งหลายพึงระวัง...
เด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกิน หรือเป็น “โรคอ้วน” เป็นภัยเงียบที่ผู้ใหญ่มัก
คาดไม่ถึง จากการศึกษาโครงการลดน้ำหนักเด็กอ้วน พบว่า โรคที่พบได้บ่อย
ในเด็ ก กลุ่ ม นี้ คื อ โรคทางเดินหายใจอุดกั้น ซึ่ ง เป็ น สาเหตุ น ำไปสู่ ก าร
เสียชีวิตได้ในที่สุด
อาการของโรคนีท้ พี่ บบ่อย คือ นอนกรน มีภาวะขาดออกซิเจน นอนหลับ
ไม่สนิท และนอนกระสับกระส่าย ในเด็กบางคนอาจมีภาวะเหมือนหยุด
หายใจไปขณะหนึ่งแล้วหายใจเฮือกขึ้นมา เรียกว่า “ภาวะทางเดินหายใจ
อุดกั้น” หากเป็นบ่อยครั้งและเป็นนานๆ ทำให้ระดับออกซิเจนในเลือดต่ำ
ผลที่ตามมาคือ หัวใจจะเพิ่มความดันในช่องปอด ทำให้หัวใจข้างขวาโตขึ้น
จนถึงภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิต
รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นหนึ่งในคณะผู้วิจัยใน
ในโครงการสำรวจ
สุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2551-2552)
ชีว้ า่ โรคอ้วนกำลังเป็นภัยคุกคามใหม่ของเด็กไทยเข้าขัน้ อันตราย โดยความชุก
ของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเด็กในเขตชนบท
ก็เริ่มพบปัญหานี้เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

เด็กเล็กอวบ-อ้วนเกินล้านคนแล้ว!

จากการศึ ก ษาโครงการสำรวจสุ ข ภาพประชาชนไทย โดยการ
ตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พบว่า เด็กไทยอายุ 1-14 ปี ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
และเด็กอ้วนจำนวน 540,000 คน ในจำนวนนี้ 135,000 คน อยู่ในภาวะเสี่ยง
เป็ น เบาหวานชนิ ด ที่ 2 ซึ่ ง ปั ญ หาอ้ ว นในเด็ ก นี้ จ ะส่ ง ผลให้ พ บปั ญ หาโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้นเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่
สืบค้นจาก www.hiso.or.th/hiso/tonkid/tonkid_23.php

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบน้ำหนักตามเกณฑ์สว่ นสูงของเด็กอายุ 1-5 ปี
อายุ 6-11 ปี และ อายุ 12-14 ปี
อ้วน
79.5

4.6 3.9 3.5
อายุ 1-5 ปี

เริ่มอ้วน
ท้วม
สมส่วน
ค่อนข้างผอม
ผอม

76.0

5.7 2.7

3.5 5.2 3.8

7.6 4.0

อายุ 6-11 ปี

72.9

7.2 4.7 3.9

7.5 3.9

อายุ 12-14 ปี

ที่มา : รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552
ในส่วน “สุขภาพเด็ก” จัดทำโดย สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย (สสท.)

พฤติ ก รรมและอาหารการกิ น ไม่ ว่ า จะเป็ น การออกกำลั ง กาย นั่ ง ดู
โทรทัศน์ทั้งวัน หรือการรับประทานอาหารประเภทขยะ ฯลฯ ล้วนเป็นปัจจัย
ที่ทำให้เด็กยิ่งโต ยิ่งมีแนวโน้มอ้วนมากขึ้น
จากการสำรวจภาวะน้ำหนักตามเกณฑ์สว่ นสูง พบว่า กลุม่ เด็กอายุ 1-5 ปี
มีภาวะอ้วน ร้อยละ 4.6 กลุ่มอายุ 6-11 ปี ร้อยละ 3.5 และเพิ่มมากขึ้นใน
กลุ่มอายุ 12-14 ปี ร้อยละ 7.2
แนวโน้มดังกล่าวพบได้ในภาวะกลุ่มเด็กท้วมและเริ่มอ้วนด้วยเช่นกัน
โดยกลุ่มเด็กที่มีรูปร่างท้วม อายุ 1-5 ปี มี ร้อยละ 3.5 อายุ 6-11 ปี ร้อยละ
3.8 และอายุ 12-14 ปี ร้อยละ 3.9 ส่วนกลุ่มที่เริ่มอ้วน มีมากที่สุดในกลุ่ม
อายุ 6-11 ปี ร้อยละ 5.2 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 12-14 ปี ร้อยละ 4.7 และ
กลุ่มอายุ 1-5 ปี ร้อยละ 3.9 (ดังภาพที่ 1)
เป็นที่น่าสังเกตว่า เด็กผู้ชายมีแนวโน้มอ้วนมากกว่าเด็กผู้หญิง โดยกลุ่ม
อายุ 6-11 ปี เป็นช่วงที่เด็กชายมีน้ำหนักในเกณฑ์อ้วนมากกว่าเด็กหญิงมาก
ถึง 2.5 เท่า โดยเด็กชายมี ร้อยละ 4.7 ส่วนเด็กหญิง ร้อยละ 2.2

เด็กกรุงเทพฯ นำโด่ง... “น้ำหนักเกิน” !

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบความชุกของปัญหาน้ำหนักเกิน อ้วน น้ำหนักน้อย และ
โรคอ้วนเป็นปัญหาทีพ่ บได้มากในเด็กทีอ่ ยูใ่ นเมือง โดยเฉพาะ กรุงเทพฯ ผอมของเด็กอายุ 1-5 ปี จำแนกตามภาค
เหนือ
ใต้
เป็นพืน้ ทีท่ เี่ ด็กมี “ภาวะน้ำหนักเกิน” มากทีส่ ดุ คือ ร้อยละ 8.7 รองลงมา
8.7
กลาง
กทม.
7.4
อีสาน
6.7 6.2
6.5
คือ ภาคกลาง ร้อยละ 5.6 ส่วนภาคใต้และภาคเหนือมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน
5.6
4.3
3.8
คือ ร้อยละ 3.2 และ ร้อยละ 3.1 ตามลำดับ (ดังภาพที่ 2)
3.4
3.2
3.3
3.2
3.1
3.1
2.7
2.5
2.6
2.3
1.5
1.0
ส่วนเด็กทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ “อ้วน” พบว่า พืน้ ทีท่ อี่ ยูใ่ นเกณฑ์เฉลีย่ ใกล้เคียงกัน
คือ ภาคใต้ ร้อยละ 6.7 กรุงเทพฯ ร้อยละ 6.2 และภาคกลาง ร้อยละ 6.5
ผอม
อ้วน
น้ำหนักเกิน
น้ำหนักน้อย
ส่วนภาคเหนือมี ร้อยละ 3.2 ใกล้เคียงกับภาคอีสาน ร้อยละ 2.5
ภาพที่ 3 เปรียบเทียบความชุกของปัญหาน้ำหนักเกิน อ้วน น้ำหนักน้อย และ
ผอม ของเด็กอายุ 6-11 ปี จำแนกตามภาค
เหนือ
ใต้

อ้วนหรือผอม ปัจจัยที่มากกว่าแค่ “อาหาร”

กลุ่มเด็กที่มีภาวะโภชนาการพร่องก็อยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงเช่นกัน โดย
ภูมิภาคที่มีจำนวนเด็ก “ผอม” และ “น้ำหนักน้อย” มากที่สุดคือ ภาค
อีสาน โดยกลุ่มเด็กผอมมี ร้อยละ 3.8 และเด็กที่มีน้ำหนักน้อยมีมากถึง
ร้อยละ 7.4 (ดังภาพที่ 2)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอายุ 12-14 ปี กลุ่มเด็กที่มี “น้ำหนักน้อย”
หหรือเรียกได้ว่ามีภาวะบกพร่องทางโภชนาการ เป็นกลุ่มเด็กกรุงเทพฯ และ
ภาคใต้กลับมีสัดส่วนมากที่สุด และเด็กกรุงเทพฯ ยังเป็นกลุ่มที่มีรูปร่าง
“ผอม” มีสัดส่วนรองจากภาคอีสานไม่มากนัก (ดังภาพที่ 4)
เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนรูปร่างของเด็กแต่ละภูมิภาค ระหว่างช่วงอายุ 15 ปี กับกลุ่มอายุ 6-11 ปีและกลุ่มอายุ 12-14 ปี พบว่า กรุงเทพฯ และภาค
กลางกลับเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มเด็ก “น้ำหนักเกิน” และ “อ้วน” มากกว่าพื้นที่
อื่ น ๆ แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาในกลุ่ ม เด็ ก “น้ ำ หนั ก น้ อ ย” และ “ผอม” พบว่ า
ทุกภูมิภาคมีเกณฑ์เฉลี่ยไม่แตกต่างกันมากนัก
จึงกล่าวได้ว่า เด็กที่อายุมากขึ้นการกำหนดรูปร่างและน้ำหนัก อาจมิได้
ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านพันธุกรรมหรืออาหารที่เพียงพอต่อการบริโภคเท่านั้น
หากแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ มาประกอบกัน โดยเฉพาะค่านิยมของ
เด็กสาวที่กลัวอ้วน

7.3

6.9
4.4

3.9

4.9

3.3

4.8

3.9

5.4

2.0
อ้วน

น้ำหนักเกิน

4.7

3.4

4.2 4.7 3.4

กลาง
อีสาน

กทม.
2.9

4.0

4.9

3.4 2.9

ผอม

น้ำหนักน้อย

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบความชุกของปัญหาน้ำหนักเกิน อ้วน น้ำหนักน้อย และ
ผอม ของเด็กอายุ 12-14 ปี จำแนกตามภาค
เหนือ
ใต้
4.4

5.2

4.0

6.0

น้ำหนักเกิน

3.9

5.1

กลาง
อีสาน

10.2

9.7
6.1 6.7

2.5 2.5 2.5
อ้วน

4.6 4.5

น้ำหนักน้อย

กทม.
3.6

6.0
3.5

4.9
2.4

ผอม

ที่มา : รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552
ในส่วน “สุขภาพเด็ก” จัดทำโดย สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย (สสท.)

แต่ที่น่าจับตามองและต้องเฝ้าระวัง คือ ผลสำรวจชี้ให้เห็นว่า “กลุ่มเด็ก
ที่มีน้ำหนักเกินทั่วประเทศมีสัดส่วนเฉลี่ยใกล้เคียงกัน และมีแนวโน้มเพิ่ม
มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
และที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง คือ เด็กเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่จะเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่เป็น “โรคอ้วน” ที่มีภาระโรคต่างๆ ตามมาอีกมากมาย
คิด
9 ต้สิงนหาคม
2554
ที่มา : อย่าทำร้ายเด็กโดยปล่อยให้เด็กอ้วน

วิถเสี
ีเสี่ยง

ควันบุหรี่มือสอง

พาเด็กไทย “ตายผ่อนส่ง”
ต้นคิด
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ในแต่ ล ะปี มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต ทั่ ว โลกจากการได้ รั บ ควั น บุ ห รี่ มื อ สองมากถึ ง
600,000 คน และเป็นทีแ่ น่นอนว่า ในจำนวนนีม้ ี “เด็กตาใสๆ” ทีก่ ลายเป็น
เหยือ่ เคราะห์รา้ ยรวมอยูด่ ว้ ย...
ผลการศึกษาวิจัยต่างชี้ชัดว่า การสูดดมควันบุหรี่เป็นอันตราย
อย่างยิ่งต่อคนที่อยู่ใกล้ชิด เนื่องจากควันบุหรี่เป็นแหล่งรวมสารเคมีที่
เป็นสารพิษซึง่ อัดอยูใ่ นมวนบุหรีน่ บั ร้อยชนิด โดยเฉพาะสารก่อมะเร็ง
แม้ ว่ า ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ก ฎหมายควบคุ ม การสู บ บุ ห รี่ ใ นสถานที่
สาธารณะ ทว่า เด็กไทยจำนวนไม่นอ้ ยทีย่ งั หลีกไม่พน้ จากควันพิษเหล่านี้ จาก
ข้อมูลการศึกษากลุม่ เด็กไทยทัว่ ประเทศอายุ 10 -14 ปี ทีไ่ ด้รบั ควันบุหรี่ ใน
การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 25512552 พบว่า มีเด็กไทยถึง ร้อยละ 77.9 ทีไ่ ด้รบั ควันบุหรีใ่ นช่วง 1 เดือนก่อน
การสำรวจ โดยเด็กกรุงเทพฯ มีอตั ราเสีย่ งมากทีส่ ดุ ร้อยละ 83.4 รองลงมาคือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 80.8 และภาคใต้ ร้อยละ 79.2

บ้าน ภัยร้ายใกล้ๆ ตัว

เมื่อพื้นที่ปลอดภัยอย่าง “บ้าน” กลายเป็นจุดเสี่ยงที่เด็กได้รับควันบุหรี่
มากกว่าพืน้ ทีส่ าธารณะอืน่ ๆ ปัจจัยสำคัญมาจากพ่อแม่หรือผูป้ กครองส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมเคยชินกับการสูบบุหรี่ภายในบ้าน โดยมิได้ตระหนักถึงอันตรายที่
อาจเกิดขึน้ กับลูกหลานทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ

สืบค้นจาก www.hiso.or.th/hiso/tonkid/tonkid_21.php

จากการศึกษาวิจยั การได้รบั ควันบุหรีใ่ นกลุม่ เด็กอายุ 10-14 ปี ชีว้ า่ บ้าน
เป็นพืน้ ทีอ่ นั ตรายทีเ่ ด็กได้รบั ควันบุหรีม่ ากทีส่ ดุ โดยเด็กผูห้ ญิงมีสดั ส่วนมากถึง
ร้อยละ 68.0 และเด็กผูช้ าย ร้อยละ 62.2 (ดังภาพที่ 1)
ในขณะทีส่ ดั ส่วนการได้รบั ควันจากพืน้ ทีส่ าธารณะกลับมีสดั ส่วนน้อยกว่า
มาก โดยเป็นเด็กหญิง ร้อยละ 20.4 และเด็กชาย ร้อยละ 19.2
ภาพที่ 1 แสดงร้อยละของเด็กอายุ 10-14 ปี ทีไ่ ด้รบั ควันบุหรีใ่ น 1 ทีผ่ า่ นมา
จำแนกตามสถานทีแ่ ละเพศ
11.4

อื่นๆ

17.5
20.4
19.2

ที่สาธารณะ เช่น
ร้านอาหาร
ที่ทำงาน
ที่บ้าน

หญิง
ชาย

0.6
0.7
68.0
62.2

ที่มา : สุขภาพเด็ก ในรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4
พ.ศ.2551-2552 จัดทำโดย สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย (สสท.)

เด็กไทยน่าเป็นห่วง! 1 ใน 4 สูดดมควันบุหรี่ทุกวัน

พ่อแม่และผู้ปกครองส่วนใหญ่ทราบดีว่า การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อ ภาพที่ 2 ร้อยละของเด็กทีเ่ คยได้รบั ควันบุหรีใ่ น 1 เดือนทีผ่ า่ นมา จำแนกตาม
สุขภาพของตนเอง แต่ผใู้ หญ่อกี จำนวนไม่นอ้ ยทีไ่ ม่ทราบว่า เด็กทีส่ ดู ควันบุหรี่ ความถีท่ ไี่ ด้รบั และเพศ
ได้รบั อันตรายเทียบเท่าหรือร้ายแรงกว่าผูท้ สี่ บู บุหรี่
47.2
รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
53.2
ชี้ว่า การสูบบุหรี่ภายในบ้าน ส่งผลให้เด็กมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ
24.3
เนือ่ งจากเด็กมีภมู คิ มุ้ กันต่ำกว่าผูใ้ หญ่ ทำให้มอี ตั ราเสีย่ งต่อการเกิดโรคต่างๆ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
19.9
มากกว่าเด็กทีไ่ ม่ได้รบั ควันบุหรี่ โดยเด็กทีไ่ ด้รบั ควันบุหรีม่ โี อกาสเป็นโรคในกลุม่
ปอดมากกว่าเด็กปกติ 4.3 เท่า และเสีย่ งต่อการเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ 5-6 ครั้งต่อสัปดาห์
8.3
7.9
ส่วนล่างมากกว่า 3.8 เท่า รวมถึงความเสีย่ งต่อโรคหืดทีม่ ากกว่า 2.9 เท่า ของ
หญิง
20.2
กลุม่ เด็กทีไ่ ม่ได้รบั ควันบุหรี่
ทุกวัน
ชาย
19.0
จากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4
พ.ศ.2551-2552 โดยสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย พบว่า 1 ใน 4
ที่มา : สุขภาพเด็ก ในรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4
ของเด็กในกลุ่มตัวอย่างต้องสูดดมควันบุหรี่ทุกวัน โดยเป็นเด็กชาย ร้อยละ พ.ศ. 2551-2552 จัดทำโดย สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย (สสท.)
20.2 และเด็กหญิง ร้อยละ 19.0 (ดังภาพที่ 2)
ส่วนความถีท่ กี่ ลุม่ ตัวอย่างได้รบั ควันบุหรีม่ ากทีส่ ดุ คือ 1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์
เมือ่ รูเ้ ช่นนีแ้ ล้ว... พ่อแม่ทงั้ หลายอย่าปล่อยให้บา้ นเป็นพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
เป็นกลุม่ เด็กหญิง ร้อยละ 53.2 และเด็กชาย ร้อยละ 47.2 รองลงมาคือ 3-4 ภัยทำร้ายลูกหลานด้วยการสูบบุหรีก่ นั อีกเลย
ครัง้ ต่อสัปดาห์ เป็นกลุม่ เด็กหญิง ร้อยละ 19.9 และเด็กชาย ร้อยละ 24.3  	
คิด
11 ต้สิงนหาคม
2554
ที่มา : ผลกระทบของเด็กในสังคมผู้สูบบุหรี่

วิถเสี
ีเสี่ยง

“แม่วัยรุ่น”

เรื่องวุ่นๆ ที่ต้องป้องกันให้ได้

ต้นคิด
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การมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยเคยเป็น
ประเด็นที่สังคมปิดประตูตายมิให้เด็กและเยาวชนรับรู้
เพราะกลั ว การสอนเรื่ อ งเพศให้ ลู ก หลานจะเป็ น การ
“ชี้โพรงให้กระรอก”...
ทว่ า ตั ว เลขการมี เ พศสั ม พั น ธ์ ข องกลุ่ ม เด็ ก และ
เยาวชนก็ มิ ไ ด้ ล ดน้ อ ยลง และมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม มากขึ้ น
โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในกลุ่มเยาวชนมีอายุ
ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
ผลที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ล้วนเป็นฝันร้ายที่กลืนกินอนาคตอัน
สดใสของพวกเขาทั้งสิ้น...

“บ้าน” จุดเสี่ยงเสียสาว

พ่อแม่และผู้ปกครองจำนวนมากอาจนึกไม่ถึงว่า “บ้าน” เป็นสถานที่
ที่เด็กลอบ “ได้เสีย” กันมากที่สุด จากการสำรวจพฤติกรรมทางเพศของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ ปวช. ปี 2 โดยสำนัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พ.ศ.2553 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกระดับชั้น
มี สั ด ส่ ว นเกิ น ครึ่ ง ที่ เ ลื อ กมี เ พศสั ม พั น ธ์ ค รั้ ง แรกที่ บ้ า นของตนเองหรื อ
บ้านเพื่อน โดยเป็นกลุ่มนักเรียนชายชั้น ม.5 มากที่สุด ร้อยละ 72.0
รองมาคือ ม.2 ร้อยละ 67.9 และปวช. ปี 2 ร้อยละ 64.0
สืบค้นจาก www.hiso.or.th/hiso/tonkid/tonkid_22.php

ส่วนกลุ่มเด็กหญิงเลือกใช้บ้านเพื่อนหรือบ้านตนเองเป็น
สถานที่ ที่ ใ ช้ ใ นการมี เ พศสั ม พั น ธ์ ม ากที่ สุ ด เช่ น กั น โดยเป็ น
นักเรียนหญิงชั้น ม.5 มากที่สุด ร้อยละ 63.5 รองมาคือ ม.2
ร้อยละ 62.7 และ ปวช. ปี 2 ร้อยละ 57.9 (ดังตารางที่ 1)
เมือ่ เปรียบเทียบข้อมูลปี 2552 และ 2553 เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า
แนวโน้ ม การเลื อ กใช้ ส ถานที่ ใ นการมี เ พศสั ม พั น ธ์ ข องวั ย รุ่ น
เปลีย่ นแปลงไป แม้บา้ นยังเป็นจุดเสีย่ งอันดับหนึง่ แต่กม็ แี นวโน้ม
ลดลง ในขณะที่สถานที่อื่นๆ กลับมีสัดส่วนขยับเพิ่มขึ้น อาทิ
โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ห้องเช่า (ชั่วคราว) และหอพัก

เด็กวัยรุ่น “หลุด” ได้เสียกันมากขึ้น

ปัจจุบันอายุเฉลี่ยเด็กที่มีเพศสัมพันธ์น้อยลงเรื่อยๆ และ
จำนวนเด็ ก ในกลุ่ ม ที่ มี อ ายุ น้ อ ยก็ มี สั ด ส่ ว นเพิ่ ม มากขึ้ น ด้ ว ย
จากการศึกษากลุ่มนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มตัวอย่าง
3 กลุ่ ม พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี อ ายุ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ นั ก เรี ย น
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 เป็ น กลุ่ ม ที่ มี สั ด ส่ ว นการมี เ พศสั ม พั น ธ์
เพิม่ มากขึน้ ถึง 2 เท่า ในปี 2549 นักเรียนชายมีสัดส่วน ร้อยละ
2.9 เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 4.4 ในปี 2553 ส่วนนักเรียนหญิง
มีสัดส่วนเพิ่ม 1.5 เท่า โดยมีสัดส่วน ร้อยละ 1.5 ในปี 2549
เพิม่ เป็น ร้อยละ 3.0 ในปี 2553 (ดังตารางที่ 2)

ในยุคที่สื่ออนาจารและเรื่องทางเพศรุกคืบเข้าสู่โลกของเด็กอย่างรุนแรง
“กลุ่ ม นั ก เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษา” ยั ง เป็ น กลุ่ ม ที่ มี สั ด ส่ ว นของคนที่ มี
ประสบการณ์ทางเพศมากที่สุด โดยกลุ่มนักเรียนหญิง ปวช. ชั้นปีที่ 2 เป็น และรวดเร็ว ภารกิจสำคัญของพ่อแม่และผู้ปกครองต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก
กลุ่มที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในปี 2549 มี ร้อยละ 28.2 เพิ่มขึ้น เท่าทันโลกและเท่าทันอารมณ์ของตนเอง สร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจน
เป็น ร้อยละ 41.0 ในปี 2553
ผลกระทบทีต่ ามมา
เพราะถึงวันนี้สังคมไม่อาจปิดหูปิดตาเด็กได้อีกต่อไป  

ไม่ ใช้ “ถุงยาง” ปัญหาใหญ่ของเด็กมีเซ็กส์

ประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกของเด็กนักเรียนส่วนใหญ่มักเป็นแฟนหรือ
คู่รัก ดังนั้น “อารมณ์รัก” จึงเป็นสิ่งนำพาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ ทำให้กลุ่ม ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของนักเรียนทีเ่ คยมีเพศสัมพันธ์
ร้อยละ
ตัวอย่างเกินครึ่งไม่ใช้ถุงยางอนามัย จากข้อมูลสถานการณ์อนามัยเจริญพันธุ์       กลุ่มเป้าหมาย			
2549
2550
2551 2552 2553
ในเด็กและเยาวชน กระทรวงสาธารณสุข ชี้ว่า กลุ่มตัวอย่างหญิงมีสัดส่วน 		
ชาย
2.9
3.2
3.7
4.2
4.4
การใช้ถงุ ยางอนามัยน้อยกว่าชาย โดยนักเรียนหญิง ชัน้ ม.2 มีการใช้ถงุ ยาง 1. นักเรียน ม.2
หญิง
1.5
1.9
2.3
2.6
3.0
อนามัย ร้อยละ 48.9 และนักเรียนชาย ร้อยละ 53.2 ในปี 2553 (ดังตารางที่ 3)
ชาย
21.0
21.2
24.1
24.7
25.9
2. นักเรียน ม.5
อย่างไรก็ดี แม้ว่าจำนวนคนที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยยังมีสัดส่วนค่อนข้าง
หญิง
12.2
12.9
14.7
13.9
15.5
สูงมาก แต่ก็มีสัญญาณที่ดีคือ วัยรุ่นให้ความสำคัญกับการใช้ถุงยางอนามัย 3. นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย
36.2
40.2
43.3
44.0
46.6
หญิ
ง
28.2
34.1
36.3
37.4
41.0
ทุกครัง้ ทีม่ เี พศสัมพันธ์มแี นวโน้มเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะกลุม่ นักเรียนหญิง ปวช.
ปี 2 ในปี 2549 มีประมาณ ร้อยละ 39.0 เพิ่มเป็น ร้อยละ 48.1 ในปี 2553
ที่มา : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2553 อ้างใน สถานการณ์อนามัยเจริญพันธุ์ในเด็กและเยาวชน
สำนักอนามัยเจริญพันธุ์และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 1 แสดงสถานทีท่ นี่ กั เรียนใช้เมือ่ มีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก (ร้อยละ)
        สถานที่			
		
ม.2

2552			
ม.5
ปวช.2
ม.2

2553
ม.5 ปวช.2

บ้านเพื่อน/บ้านตัวเอง 	 ชาย
หญิง

74.2
67.2

72.0
67.8

66.9
59.6

67.9
62.7

72.0
63.5

64.0
57.9

      กลุ่มเป้าหมาย				
		
2549
2550

โรงแรม/อพาร์ทเมนท์/ ชาย
ห้องเช่า (ชั่วคราว)
หญิง

8.0
7.0

13.8
12.6

12.4
12.5

9.9
14.8

12.7
14.8

13.5
13.2

1. นักเรียน ม.2

ชาย
หญิง

45.8
33.3

หอพัก

ชาย
หญิง

11.9
10.4

11.6
11.5

18.4
20.2

13.1
9.3

11.9
11.6

19.7
20.2

2. นักเรียน ม.5 	

ชาย
หญิง

อื่นๆ 	

ชาย
หญิง

5.9
15.4

2.6
8.1

2.3
7.7

9.1
13.2

3.4
10.1

2.8
8.7

3. นักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 2 	ชาย
หญิง

ที่มา : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2553 อ้างใน สถานการณ์อนามัยเจริญพันธุ์ในเด็กและเยาวชน
สำนักอนามัยเจริญพันธุ์และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของการใช้ถงุ ยางอนามัยเมือ่ มีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก
ร้อยละ
2551

2552

2553

50.0
50.0

51.8
48.3

50.7
41.5

53.2
48.9

48.2
42.8

49.7
46.3

51.1
49.9

51.5
47.6

51.0
49.2

45.2
39.0

48.3
41.3

48.3
45.6

51.4
47.3

49.4
48.1

ที่มา : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2553 อ้างใน สถานการณ์อนามัยเจริญพันธ์ในเด็กและเยาวชน
สำนักอนามัยเจริญพันธุ์และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

คิด
13 ต้สิงนหาคม
2554
ที่มา : ปมปัญหาการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่น

วิถเสี
ีเสี่ยง

คิดป้องกัน...ต้องเท่าทัน “พนันขันต่อ”
ต้นคิด
14

ความรู้สึกสนุกและตื่นเต้นจากการลุ้นว่าจะ “ได้หรือเสีย” ในเกมพนัน
เป็นสีสันความสนุกที่เชิญชวนให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยก้าวเข้าสู่วังวนแห่งการ
เสี่ยงโชค จากที่เคยลองเล่นหรือเล่นชั่วครั้งชั่วคราวอาจกลายเป็น “โรค
ติดพนัน” ชนิดที่ถอนตัวไม่ขึ้น
โดยเฉพาะ “กลุ่มเด็กและเยาวชน” ซึ่งเป็นวัยที่ยังขาดวุฒิภาวะและ
ขาดการยับยั้งชั่งใจ ไม่สามารถหยุดและควบคุมตัวเองได้เมื่อ “เล่นเสีย”

บ่อยครั้งที่พบว่าเมื่อ “ผีพนัน” เข้าสิงในร่าง เด็กกลุ่มนี้ยอมเป็นหนี้เป็นสิน
ลักขโมย และก่ออาชญากรรม เพื่อให้ได้เงินเป็นทุนต่อในเกมพนัน
“วิถีเสี่ยง” จึงขอนำเสนอทฤษฎีและแนวคิดว่าด้วยสาเหตุที่ทำให้เด็ก
วัยรุ่นนิยมชมชอบการเล่นพนันและการเสี่ยงโชค จากการศึกษาวิจัยของ ดร.
โมนิก เอิร์นส แห่ห่งสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เพื่อเป็นการไขข้อสงสัยว่า “เหตุใดวัยรุ่นชอบวุ่นกับการพนัน?”

โลกการพนัน ยิ่งเล่นยิ่งเสีย

อาจกล่าวได้ไม่ผิดว่าคนที่ตกเป็นทาสของการพนันไม่ต่างจากทาสของ
ยาเสพติด เนื่องจากอาการของคนที่เล่นจนกลายเป็น “โรคติดการพนัน”
(Pathological gambling) มีอาการคล้ายติดสารเสพติด คือ จิตใจจดจ่ออยู่
กับการพนันตลอดเวลา ไม่สามารถคิดหรือทำอย่างอื่น และเล่น
แบบไม่ มี ก ารยั้ ง คิ ด ซึ่ ง เป็ น สภาพที่ พ บได้ บ่ อ ยในกลุ่ ม
ผีพนัน
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและวัยรุ่นซึ่งมีวุฒิภาวะ
ารตั ด สิ น ใจค่ อ นข้ า งต่ ำ จากการศึ ก ษา
การตั
กระบวนการพั ฒ นาทางสมองโดยสถาบั น
สุขภาพจิ
ขภาพจิตแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา
พบว่ า กระบวนการพั ฒ นาทางสมองในเด็ ก

จำนวน : เว็บไซต์

และวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่สมองยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์เต็มที่ เมื่อเทียบกับสมอง
ของผู้ใหญ่ อันส่งผลต่อวุฒิภาวะการตัดสินใจในวัยนี้จะน้อยกว่าวัยผู้ใหญ่
ผลที่ ต ามมาคื อ การขาดความยั บ ยั้ ง ชั่ ง ใจ เด็ ก และวั ย รุ่ น ยั ง ไม่ อ าจ
แยกแยะระหว่างโชค ศรัทธา และความเป็นไปได้ของการเล่นเกมพนัน ทำให้
ไม่สามารถหยุดยั้งและควบคุมตนเองได้ โดยเฉพาะเมื่อต้อง “เสีย” พนัน

อยากเล่นเกมต่อไป และหากเมื่อเล่น “เสีย” ก็มักคิดเสมอว่าเกมต่อไปน่าจะ
“ได้” เป็นวงจรชีวิตที่วนเวียนไปเช่นนี้ จนกว่าจะพาตนเองออกจากวงจรแห่ง
ความอุบาทว์นี้ได้
การทำงานของสมองอีกส่วนหนึ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมเล่นพนันของวัยรุ่น
คือ ส่วนที่ใช้ในการควบคุมตนเองและการตัดสินใจโดยใช้เหตุผล หรือส่วนที่
เรียกว่า “พรีฟรอนเทล คอร์เทกซ์” (prefrontal cortex) ซึ่งสมองของเด็ก
“ได้หรือเสีย” ไม้เด็ดมัดใจผีพนันรุ่นเยาว์
และวัยรุ่นยังพัฒนาการทำงานในส่วนนี้ไม่เต็มที่ ดังนั้น เด็กในวัยนี้จึงใช้
ไม่ว่าจะ “ได้หรือเสีย” สัญชาตญาณของนักเสี่ยงโชคส่วนใหญ่เลือกจะ อารมณ์ความอยากเล่นเป็นตัวตัดสิน ทำให้ยอมทุกอย่างเพื่อให้เงินมาเป็นทุน
เล่นในเกมต่อไป ปัจจัยที่สำคัญคือ “ความโลภ” และ “ความต้องเป็น ในการเล่นต่อ แม้ว่าหนทางที่ได้เงินมานั้นจะไม่ถูกต้องหรือไร้ศีลธรรมก็ตาม
ผู้ชนะ” ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้อำนาจมืดคอยครอบงำจิตใจผู้เล่นอยู่นั่นเอง
ดร.โมนิก เอิรน์ ส ระบุวา่ ด้วยลักษณะของการเสีย่ งโชคเป็นประสบการณ์
แน่นอนว่าเด็กและวัยรุ่นจำนวนมากที่ลองเล่นพนัน เพราะสนุกและคึก
ความสนุ ก ความท้ า ทาย และอยากเป็ น ผู้ ช นะ ซึ่ ง เป็ น พฤติ ก รรมตาม คะนอง และมีจำนวนไม่มากนักที่สามารถนำพาตนเองให้หลุดพ้นจากวังวนนี้
ธรรมชาติของเด็กในวัยนี้ ดังนั้น วัยรุ่นจึงเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มเป็นโรคติดการ ได้
เล่นพนันได้ง่าย
อย่างไรก็ตาม จากแนวความคิดที่อธิบายถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้เด็กวัยรุ่น
ดร.เอิร์น อธิบายว่า พฤติกรรมเช่นนี้มีปัจจัยโน้มนำจากกลไกการทำงาน รักการเสีย่ งโชค เพือ่ จะได้เข้าใจพฤติกรรมของเด็กในวัยนีไ้ ด้กระจ่างชัดมากขึน้
ทางออกที่ต้องเร่งสร้างก็คือ การพัฒนากิจกรรมที่อยู่บนหลักของความ
ของสมองช่วงวัยรุ่นที่เรียกว่า “ไทรอดิก โมเดล” (triadic model) ซึ่งเป็น
คิดสร้างสรรค์ ให้ความสนุก และท้าทาย เพื่อทดแทนทางเลือกเดิมๆ ในการ
กระบวนการทำงานของสมอง 3 ส่วน
ส่วนแรกเป็นสมองที่ควบคุมความต้องการรางวัลหรือสิ่งตอบแทนเรียกว่า เล่นพนันขันต่อ
นี่คือโจทย์อันท้าทาย ...หากทำได้จะเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงการ
“นิวเคลียส์ แอคคัมเบนส์” (nucleus accumbens) เป็ น ปั จ จั ย สร้ า ง
แรงจูงใจให้นักเผชิญโชคทั้งหลายอยากเล่นพนัน เพราะการพนันทุกประเภท ก้าวสู่การเป็นสังคมอารยะ ที่รู้จักใช้ปัญญาในการจัดการกับด้านมืด
ใช้กลยุทธเช่นนี้ในการดึงจุดอ่อนที่เป็นด้านมืดของมนุษย์คือ “ความโลภ” ใช้ ของมนุษย์ได้อย่างสร้างสรรค์
เป็นจุดแข็งสร้างแรงกระตุ้นให้อยากเล่นต่อ ไม่ว่าจบเกมนั้นจะได้หรือเสีย
ก็ตาม
กระบวนการทำงานของสมองในส่วนที่ 2 คือ อมิกดาลา (Amygdala)
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์เป็นหลักและไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ โดย
ผีพนันรุ่นเยาว์มักตกเป็นเหยื่อการเล่นเสี่ยงโชคได้ง่าย เพราะเมื่อเล่น “ได้” ก็
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“ผลักดันนโยบาย”

ทำได้...ถ้ารู้จริง
ในวันนี้ คำว่า “การผลักดันนโยบายสาธารณะ” (Advocacy) ไม่ใช่เรื่องใหม่ของสังคมไทยอีกต่อไป เพราะสิ่งนี้ถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่
สำคัญสำหรับการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่คนหมู่มาก อีกทั้งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในการเป็นสังคม “สร้างสุขภาวะ”
ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิรก
ิ ลุ ชัย แห่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นหนึง่ ในนักวิชาการทีม่ ปี ระสบการณ์เข้มข้นในการ
ผลักดันนโยบายสาธารณะ และเป็นผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังนโยบาย กฎหมาย มาตรการ ทีเ่ กือ้ หนุนให้คนไทยมีสขุ ภาพดีตลอดช่วงสองทศวรรษทีผ่ า่ นมา
“ต้นคิด” ฉบับนีจ้ งึ ขอนำเสนอหลักคิด และแนวทางในการผลักดันนโยบายสาธารณะ โดยใช้ “ความรูแ้ ละข้อมูลให้เป็นพลัง” จาก “อาจารย์เล็ก”
มาถ่ายทอด

ทำไมเรื่องของการผลักดันนโยบาย
สาธารณะจึงเป็นสิง่ ทีน่ กั สร้างเสริม
สุขภาพพูดกันมากในระยะหลังๆ
การสร้างเสริมสุขภาพนั้น ประกอบด้วย 2
ส่ ว น คื อ การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้
เกิดเจตคติ การรับรู้ และค่านิยมที่ดีในการดูแล
สุ ข ภาพ แต่ สิ่ ง นี้ ยั ง ไม่ พ อ จึ ง ต้ อ งเปลี่ ย นแปลง
สิ่ ง แวดล้ อ มควบคู่ ไ ปด้ ว ย ทั้ ง การเปลี่ ย นแปลง
สิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพ เช่ น ให้ มี ค นออก
กำลังกายเป็นประจำ คือมีสวนสุขภาพ อยากให้

คนขี่จักรยาน สิ่งแวดล้อมที่เอื้อคือทางขี่จักรยาน
ในการที่จะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้น บางครั้งต้อง
ผลั ก ดั น เชิ ง นโยบาย เพื่ อ ให้ ผู้ มี อ ำนาจตั ด สิ น ใจ
กำหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณมาทำให้
เกิดมีสวนสุขภาพ หรือเส้นทางจักรยาน
นอกเหนือจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ยัง
มี สิ่งแวดล้อมทางสังคม ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
สุ ข ภาพ ที่ เ ห็ น ชั ด ๆ ในชี วิ ต ประจำวั น ทุ ก วั น นี้
ก็ คื อ การโฆษณา ซึ่ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ ต้ อ งผลั ก ดั น
นโยบายในการควบคุ ม เรื่ อ งโฆษณาให้ อ ยู่ ใ น

ขอบเขตที่ เ หมาะสม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การ
โฆษณาสินค้าที่ก่อความเสี่ยงต่อสุขภาพ เพราะ
สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่สำคัญ
จะเห็นว่า ในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ
เราไม่เน้นเรือ่ งการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมส่วนบุคคล
หรื อ การให้ สุ ข ศึ ก ษาเพี ย งอย่ า งเดี ย วอี ก ต่ อ ไป
เพราะมี ปั จ จั ย ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มเกี่ ย วข้ อ งอี ก เป็ น
จำนวนมาก และการจัดการให้เกิดสภาพแวดล้อม
ที่ เ อื้ อ ต่ อ การมี สุ ข ภาพดี นั้ น สุ ด ท้ า ยก็ ต้ อ งการ
การชีแ้ นะสาธารณะ และการขับเคลือ่ นทางนโยบาย

เป้าหมายในการเคลื่อนไหวผลักดัน ให้เกิด
“นโยบายสาธารณะ” คืออะไร
การผลั ก ดั น นโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพนั้ น เป็ น ผลรวมของการ
ดำเนินงานโดยบุคคล เพื่อสร้างให้เกิด 4 ประการ เพื่อบรรลุเป้าหมายด้าน
สุขภาพ
ประการแรก ได้แก่ การทำให้ผทู้ มี่ อี ำนาจในการออกกฎหมายมาตรการ
นโยบายต่ า งๆ ให้ ค ำมั่นสัญญา หรือรับว่าจะออกมาตรการในเรื่ อ งนั้ น ๆ
(Political commitment) ตัวอย่างเช่น การผลักดันให้เด็กที่ตั้งครรภ์สามารถ
เรียนต่อไปได้โดยไม่ต้องออกจากโรงเรียน โดยทำให้รัฐมนตรีหรือผู้เกี่ยวข้อง
ออกกฎหมายหรือกฎกระทรวง รับที่จะประกาศนโยบายดังกล่าว หรือมอบ
หมายนโยบายให้โรงพยาบาลชุมชนช่วยเหลือดูแล เป็นต้น
ประการทีส่ อง ได้แก่ การทำให้เกิดนโยบายจากหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ในเรื่องนั้นๆ สนับสนุน (Policy support) ประการที่สาม คือ การทำให้เกิด
กลไกเข้ามาสนับสนุน (System support) เช่น มีบุคลากร และงบประมาณ
รองรับในการทำเรื่องที่เป็นเป้าหมาย และ ประการสุดท้าย คือ ได้รับการ
ยอมรั บ จากสั ง คม (Social Acceptance) เกิ ด การยอมรั บ ทางสั ง คม
ในเชิงกว้าง

“จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
คิดว่า กลยุทธ์สำคัญที่สุด
คือ การทำวิจัย
และการค้นหาความรู้
และข้อมูลอย่างจริงจัง...”

ช่วยเล่าถึงตัวอย่างการผลักดันนโยบายควบคุมยาสูบ
กรณีการออกกฎหมายยาสูบ กลุ่มของเราให้ความสำคัญต่อการทำให้
เกิ ด ความต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ภ ารกิ จ สำคั ญ 4 เรื่ อ ง ได้ แ ก่ การสกั ด ข้ อ มู ล
การวิเคราะห์และสร้าง Political Mapping การระดมแนวร่วม และการ
สื่อสารกับฝ่ายการเมือง
จากนัน้ ก็แปรมาสูก่ จิ กรรมหลัก 6 กิจกรรม ประกอบด้วย การวิเคราะห์
(Analysis) การสร้างกลยุทธ์ การระดมสรรพกำลัง (Mobilization) การ
ปฏิ บั ติ ก าร (Action) การประเมิ น ผล (Evaluation) และทำอย่ า ง
ต่อเนื่อง (Continuity)
คิด
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เริ่มต้นจากการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ยาสู บ ที่ มี อ ยู่ ใ นขณะนั้ น
บางเรื่องไม่มีกฎหมาย ก็ต้องผลักดันให้มีกฎหมาย
บางเรื่ อ งมี ก ฎหมายอยู่ แ ล้ ว แต่ อ ยู่ ใ นรู ป ของ
กฎกระทรวง บางเรื่องเป็นกฎระเบียบ อบต. เป็น
เทศบั ญ ญั ติ ต้ อ งศึ ก ษาทั้ ง ระบบและทำการ
วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ว่าจะดำเนินการอย่างไรจาก
สภาพที่ เ ป็ น อยู่ เราต้ อ งการแค่ ไ หน กฎหมาย
กฎกระทรวง หรื อ เทศบั ญ ญั ติ หากต้ อ งการแค่
เทศบั ญ ญั ติ ก็ แ ค่ ใ ห้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
สาธารณสุขเห็นด้วย หรือหากเป็นกฎกระทรวง ก็
ทำอย่างไรให้นายกฯเห็นด้วย จะทำอย่างไรกับ
ฝ่ายที่มักจะค้าน คือ รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
และพาณิชย์ หากผลักดันกฎหมายแต่ละเรื่อง ใคร
จะเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายแต่ละ
ฉบับ เป็นต้น

ข้อมูลและความรู้ในเรื่องอะไรบ้างที่
สำคัญในการผลักดันนโยบาย
สาธารณะ
ในขั้นตอนการผลักดัน ต้องรู้ขั้นตอนการ
ออกกฎหมาย ว่ า ต้ อ งผ่ า นขั้ น ตอนของฝ่ า ย
การเมือง และฝ่ายนิติบัญญัติอย่างไร เมื่อผ่านเข้า
สูส่ ภาฯ เพือ่ พิจารณาในวาระที่ 1 2 3 ไปตามลำดับ
แต่ละวาระที่เข้าต้องคิดกิจกรรมเพื่อให้ได้รับการ
สนั บ สนุ น เช่ น ทำให้ ค ณะรั ฐ มนตรี สส. และ
กรรมาธิการที่เกี่ยวข้องเห็นด้วย

อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ส ำคั ญ คื อ การกำหนด
กลยุทธ์ในการสื่อสารข้อมูล (media education)
โดยวิ เ คราะห์ ว่ า อะไรที่ เ ป็ น ข้ อ โต้ แ ย้ ง สำคั ญ ใน
เรื่องนี้ เช่น การออกกฎหมายห้ามโฆษณาเหล้า
เขาก็จะถามว่าสินค้าประเภทนีเ้ ป็นสินค้าถูกกฎหมาย
ทำไมจึ ง โฆษณาไม่ ไ ด้ หรื อ การสู บ บุ ห รี่ ใ นที่
สาธารณะก็ เ ป็ น สิ ท ธิ ข องเรา ทำไมจะทำไม่ ไ ด้
ต้องเขียนข้อโต้แย้งเหล่านี้ออกมาเป็นข้อๆ และ
นำข้อมูลมาตอบคำถามให้ได้ รวมทั้งต้องกำหนด
ตัวคนที่จะพูดสื่อสารกับสื่อมวลชนที่เหมาะสม
คณะรั ฐ มนตรี มั ก ถามว่ า กฎหมายฉบั บ นี้
ประเทศอื่ น เขาทำกั น หรื อ ไม่ เราจึ ง ต้ อ งมี
ศู น ย์ ก ลางหรื อ หน่ ว ยงานวิ ช าการที่ ช่ ว ยเราหา
คำตอบในเรือ่ งทีก่ ว้างไกลออกไปกว่าประสบการณ์
ของเราเอง เช่น การที่จะออกกฎหมายในเรื่อง
แบบนี้ประเทศอื่นเขาทำกันอย่างไร

การผลักดันนโยบายสาธารณะ
ให้สำเร็จต้องเกี่ยวข้องกับใครบ้าง
มีด้วยกัน 3 กลุ่ม อันดับแรกสุด คือ ผู้มี
อำนาจตั ด สิ น ใจในการออกนโยบายเรื่ อ งนั้ น ๆ
ต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าเป็นใคร เพื่อเราจะหาทาง
สื่อสาร ชี้แนะ ขณะเดียวกันก็ต้องรู้ว่าใครเป็นฝ่าย
ตรงกันข้าม ใครจะคัดค้านเราบ้าง
กลุ่ ม ที่ ส อง คื อ กลุ่ ม ที่ จ ะช่ ว ยกดดั น ผู้ มี
อำนาจให้ ส นั บ สนุ น เรา เช่ น องค์ ก รด้ า นการ
พัฒนา สื่อมวลชน ฯลฯ

กลุ่ ม สุ ด ท้ า ย คื อ พลั ง เงี ย บ ที่ จ ะเข้ า มา
สนับสนุนเรา หากได้ข้อมูลเพียงพอและถึงจังหวะ
ทีเ่ หมาะสม เช่น ประชาชน และสือ่ มวลชน เป็นต้น

		 อะไรคือเทคนิคสำคัญที่จะทำให้การ
		 ผลักดันนโยบายสาธารณะ
		 ประสบผลสำเร็จ
		 เรื่องนี้มีหลายอย่างประกอบกัน ได้แก่
การติ ด ตามโต้ ต อบอย่ า งรวดเร็ ว สร้ า งช่ อ งทาง
สื่อสารกับภาคีอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว การรักษา
ความสั ม พั น ธ์ กั บ สื่ อ มวลชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น
ส่งข่าวแจก แถลงข่าว นักวิชาการให้ข้อมูล ฯลฯ
การสรุปบทเรียนสม่ำเสมอ การสำรวจความคิดเห็น
ของสาธารณะ และให้เครดิตต่อผู้มีอำนาจในการ
ตัดสินใจและภาคี
อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
คิดว่า กลยุทธ์สำคัญที่สุด คือ การทำวิจัยและการ
ค้นหาความรู้และข้อมูลอย่างจริงจัง ข้อมูลสำคัญ
ส่ ว นหนึ่ ง คื อ แสดงให้เห็นผลทางเศรษฐกิจที่จะ
เกิดขึ้นจากนโยบายใหม่ เพื่อให้นักการเมืองเห็นว่า
เขาได้ประโยชน์อะไร ประเทศชาติได้ผลประโยชน์
อย่างไร เช่น การขึ้นภาษีบุหรี่ จะขายได้น้อยลง
เงินเข้ารัฐน้อย เราต้องหานักเศรษฐศาสตร์ช่วย
คำนวณได้
หากเราไม่รู้จริง เราจะพ่ายแพ้

เก็บสาระจาก เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีเครือข่าย สสส. “การประสานและผลักดันนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ” จัดโดย สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และ
วิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ติดต่อหรือติดตามกิจกรรมล่าสุดได้ที่ โทร.0-2298-0500 ต่อ 1907, 1908
อีเมล์ partners@thaihealth.or.th www.facebook.com/ เพื่อนภาคี สสส.

เปิดตัวเว็บไซต์ HISO
ณ งานประชุมเวทีวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน ที่ผ่านมา กระทรวง
สาธารณสุขได้จัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2554
“เทิดพระเกียรติ 84 พรรษาสุขภาพดีถ้วนหน้า ด้วย
สาธารณสุ ข ไทย” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์
จอมเที ย นพั ท ยา ชลบุ รี เพื่ อ เป็ น การสนอง
พระปณิ ธ านของพระบาทสมเด็ จ ประเจ้ า อยู่ หั ว
ที่ต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
แข็ ง แรง ซึ่ ง จะเป็ น กำลั ง ที่ ส ำคั ญ ในการพั ฒ นา
ประเทศชาติต่อไป
สสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพได้
เป็นส่วนหนึง่ ในการจัดบูธนิทรรศการในกิจกรรมครัง้ นี้
เพื่อประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
สุ ข ภาพผ่ า นระบบออนไลน์ ใ นเว็ บ ไซต์ HISO ซึ่ ง
ประกอบไปด้วยระบบข้อมูลที่ตอบสนองวัตถุประสงค์
การใช้งานที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้ แ ละข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ไ ปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ
ระบบการแพทย์และการสาธารณสุข
ในงานนี้ สำนักงานฯ ยังสาธิตการใช้งานผ่าน
ระบบเครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ โดยมี ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง
ผู้บริหาร นักวิชาการสาธารณสุข คณาจารย์ และ
นักศึกษาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
สำหรั บ ท่ า นที่ ส นใจสามารถเข้ า มาเยี่ ย มชม
ระบบข้อมูลต่างๆ อาทิ รายงานสถานการณ์สุขภาพ
กราฟแนวโน้ม กราฟเคลื่อนไหว และแผนที่สุขภาพ
ได้ใน www.hiso.or.th

ข่าวล่า
หน้าสุดท้าย
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