
 
 

การสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชน  

 
ภัทร วาศนา 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

  
  เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่สิงคโปร์ได้พัฒนา
ระบบสาธารณสุขของประเทศ ในปี พ.ศ. 2543 
อ ง ค์ ก า ร อ น า มั ย โ ล ก  ( World Health 
Organization – WHO)  ไ ด้ จั ด อั น ดั บ ใ ห้
สิงคโปร์เป็นล าดับที่  6 จากทั้งหมด 191 
ประเทศทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มี
ระบบสาธารณสุขดีเยี่ยมที่มีการให้บริการ
ด้ านสาธารณสุขที่ มี คุณภาพมาตรฐาน 
ในระดับสากล ซึ่งสิงคโปร์ได้พัฒนาแผนการ
พัฒนาระบบสาธารณสุขแบบใหม่จัดท าโดย
กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคณะกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Board – 
HPB) ได้จัดท าแผนแม่บทด้านสุขภาพที่มีชื่อ
ว่า “The Healthy Living Master Plan - 
HLMP” ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ.
2555 ร่วมกับหน่วยงานจากภาครัฐและ
เอกชน โดยมี Associate Professor Muhammad 
Faishal เป็นประธานการขับเคลื่อนแผน
แม่บทดังกล่าว โดยมีแนวคิดในการกระตุ้น
และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตนหรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการมีสุขภาพที่ดี  
ซึ่งความคิดเหล่านี้รวมถึงความพร้อมและ

การเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ
หรือสิ่งอ านวยความสะดวกที่อยู่ใกล้บ้านได้
อย่างอิสระและมีทางเลือกในการใช้ชีวิตที่มี
สุขภาพดีให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
 แนวคิดหลักในการส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ของประชาชน คือการเชื่อมต่อทุกด้านกัน
อย่างไร้รอยต่อ ประกอบไปด้วยหลักในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3Ps – Place 
People Price ดังนี้ 

 1. Place หมายถึง สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการมีสุขภาพท่ีดี 
 2. People หมายถึง สังคมที่มีส่วน
ร่วมในการดูแลสุขภาพ หรือเป็นต้นแบบใน
การมสีุขภาพที่ด ี 



 
 

 3. Price หมายถึง ทางเลือกในการ
ดูแลสุขภาพที่เหมาะสมส าหรับการมีสุขภาพ
ที่ดทีี่ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้  
 ความท้าทายต่อการมีสุขภาพที่ดีทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจของชาวสิงคโปร์ คือ 
การต่อสู้กับพฤติกรรมในวิถีการใช้ชีวิตที่
ตอบสนองตามความต้องการในชีวิตประจ าวัน 
โดยเฉพาะในวัยท างานที่มีความมุ่งมั่นและ
แรงบันดาลใจในการท าให้บรรลุเป้าหมาย 
ในหน้าที่การงาน ท าให้ชาวสิงคโปร์ให้ความส าคัญ 
ต่อเวลาในการท างานมากกว่าการดูแล
สุขภาพตนเอง ดังนั้นวิถีการใช้ชีวิตประจ าวัน
จึงเป็นปัจจัยส าคัญส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม 
ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภค
อาหารและการออกก าลังกาย จากการ
ส ารวจโภชนาการแห่งชาติประจ าปี  พ.ศ.
2553 พบว่า ร้อยละ 70 ของชาวสิงคโปร์  
มีพฤติกรรมการกินแคลอรี่มากกว่าปกติใน
ปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน อีกทั้งยังพบชาว
สิงคโปร์ในช่วงอายุ 18 – 69 ปี ร้อยละ 26 
ไม่มีพฤติกรรมการออกก าลังกาย เนื่องจาก
ชาวสิงคโปร์ให้ความส าคัญต่อการท างาน
ประจ ามากกว่าการออกก าลังกายจากข้อมูล
ดังกล่าว สอดคล้องกับอัตราโรคอ้วนใน
สิงคโปร์ที่เพ่ิมขึ้น จากร้อยละ 6.9 เป็น 8.6 
(ปี พ.ศ 2547 - 2561) และมีแนวโน้มที่จะ
เพ่ิมสูงขึ้นมากขึ้นทุกป ี 

 ดังนั้น คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ได้วางแผนการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของ
ชาวสิงคโปร์ โดยได้ด าเนินการสนับสนุน
ทางเลือกในการใช้ชีวิตประจ าวันต่อการมี
สุขภาพที่ดีที่ประชาชนทุกคน โดยเน้น
หลักการสะดวกและเข้าถึงได้ง่าย รวมไปถึง
ท า ให้ การออกก าลั งกาย เป็นส่ วนหนึ่ ง 
ในชีวิตประจ าวันของประชาชน อีกทั้งยัง
สร้างความตระหนักและความส าคัญต่อการมี
สุขภาพที่ดีของประชาชนในทุกเพศทุกวัย 
โดยการออกแบบโปรแกรมหรือสิ่งจูงใจที่เป็น
สิ่ งกระตุ้ นและผลั กดั น ให้ชาวสิ ง ค โปร์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ ในขณะนี้
มีทั้งหมด 12 โครงการด้านสุขภาพที่ประสบ
ความส าเร็จ โดยได้รับความร่วมมือจากหลาย
ภาคส่วน 
 หลักส าคัญของการพัฒนาระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพของสิงคโปร์ เกิดจากการรับ
ฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกกลุ่มวัย  
ทั้งการรับฟังผ่านทางออนไลน์และแบบ 
การสัมภาษณ์รายบุคคล เพ่ือท าให้ทราบถึง
ปัญหา ข้อเสนอแนะ มุมมอง แนวคิด รวมไป
ถึงความต้องการต่อการมีสุขภาพที่ดีของชาว
สิงคโปร์ เพ่ือน ามาออกแบบมาตรการส าหรับ
การส่งเสริมสุขภาพของชาวสิงคโปร์ โดยใช้
หลัก 3Ps – Place People Price ดังนี้  
  มาตรการที่  1 การสร้างสภาพแวดล้อม  
ทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาพที่ดี 



 
 

(Place) ซึ่งได้รับแนวคิดและมุมมองมาจาก
การรับ ฟังความคิด เห็นจากประชาชน  
โดยภาครัฐได้ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางกายภาพให้สอดคล้องต่อความต้องการ
ของประชาชน เพ่ือให้แน่ใจว่าสิ่งอ านวย
คว าม ส ะด วก ต่ อก า ร มี สุ ข ภ า พที่ ดี แ ก่
ป ร ะชาชนนั้ น  ส าม า รถ เ ข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย 
ทั้งภายนอกและภายในบริเวณที่อยู่อาศัย
และสถานที่ท างาน โดยก าหนดให้สถานที่
ออกก าลังกายห่างจากบริเวณที่อยู่อาศัย  
ไม่ เ กิน  200  เมตร โดยค านึ งถึ งความ
เชื่อมโยงกิจกรรมระหว่างโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในชุมชน 
มากที่สุด  

  มาตรการที่  2  การสนับสนุนทาง 
ด้ านสั งคม  (People)  โ ดยการมี บุ คคล
ต้นแบบด้านสุขภาพในชุมชน ชาวสิงคโปร์
เชื่อว่า ความสัมพันธ์ทางสังคมสามารถ 
เพ่ิมแรงจูงใจ กระตุ้น และสร้างความตระหนัก 

ด้านสุขภาพตั้ งแต่ เด็ก จนท าให้ เกิดการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมด้าน
สุขภาพได้อย่า งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ตัวอย่างเช่น แบ่งบันเรื่องราวของบุคคล
ต้นแบบที่ประสบความ ส าเร็จในการเลือก 
มีวิถีชีวิตที่สอดคล้องต่อสุขภาพ โดยได้จัดท า
โครงการสร้างเครือข่ายทูตด้านสุขภาพ  
เป็นกิจกรรมส าหรับกลุ่มคนที่สนใจด้าน
สุขภาพ ประกอบไปด้วย การสร้างความ
ตระหนักและการให้ความส าคัญต่อการมี
สุขภาพที่ดี รวมไปถึงการเสริมสร้างทักษะ
ด้านการวางแผนการจัดการการสร้างเสริม
สุขภาพของตนเองและผู้อ่ืนด้วย  
 มาตร าก า รที่  3  ค ว าม ต้ อ ง ก า ร 
ขั้นพ้ืนฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
(Price) เพ่ือท าให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีใน
ราคาที่ไม่แพง ราคาจะไม่ควรเป็นอุปสรรค
ต่อการมีสุขภาพที่ดี โดยเน้นเรื่องอาหารและ
การบริการด้านการแพทย์ ชาวสิงคโปร์พบ
ปัญหาอาหารขยะสามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
สะดวกมากกว่าอาหารที่มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราคาของ
อาหารที่อาหารขยะมักมีราคาถูกกว่า รัฐบาล
สิงคโปร์ได้สร้างตัวช่วยส าหรับการเลือก
อา ห า ร ที่ ดี ต่ อ สุ ข ภ า พข อง ป ร ะช า ช น  
โดยการท าเครื่องหมาย Healthier Choice 
Symbol ในผลิตภัณฑ์อาหาร เพ่ือแสดงให้
เห็นว่า ส่วนผสมของสินค้าเหล่านั้นมีไขมันต่ า



 
 

และเป็นไขมันประเภท Saturated มีโซเดียม
และน้ าตาลในระดับต่ า  รวมถึงปริมาณ 
ใยสารอาหารในระดับสูง เพื่อง่ายต่อผู้บริโภค
ในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพ 
ซึ่งสัญลักษณ์นี้ครอบคุมผลิตภัณฑ์อาหาร
มากกว่า 60 ประเภท กว่า 2,000 รายการที่
ได้รับอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์  
  
 
  
 
 
 
 
 
 จากมาตรการการส่ ง เสริมการมี
สุขภาพทั้ง 3 ด้านของรัฐบาลสิงคโปร์มี
เ ป้ า หมาย เ พ่ื อป รั บ เ ปลี่ ย นพฤติ ก ร รม 
ด้านสุขภาพ โดยการรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหลายกลุ่มเข้าด้วยกัน เพ่ือหาประเด็น
ด้านสุขภาพที่หลากหลาย จนได้ก าหนด
ทิศทางในการส่งเสริมสุขภาพว่า Healthy 
Living Every Day : Making the Connections 
 ประเทศไทยยังพบช่องว่างในการ
ส่งเสริมสุขภาพส าหรับคนไทยต่อมีสุขภาพที่ดี  
ซึ่งปัญหาด้านสุขภาพในประเทศพบความ
แตกต่างของปัญหาในระหว่างกลุ่มที่มีความ
แตกต่างด้านระดับการศึกษา เศรษฐกิจและ 

ถิ่นที่อยู่อาศัย โดยกลุ่มคนในชนบทและ
การศึกษาในระดับต่ า มักพบปัญหาสุขภาพ 
ที่ เกิดจากโรคติดเชื้อ อีกทั้งยังพบปัญหา 
ต่อการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน แต่ใน
กลุ่มประชาชนในเมืองที่มีระดับการศึกษา 
ที่สูงกว่าและมีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า 
มักพบปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับด้านการขาด
การออกก าลังกาย มีภาวะความเครียดจาก
การแข่งขัน เป็นต้น ท าให้ปัญหาสุขภาพของ
คนไทยในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนรูปแบบไปจาก
เดิมที่การสาธารณสุขสามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ปัญหาสุขภาพจากโรคที่มีสาเหตุ
จากพฤติกรรมในวิถีการใช้ชีวิตที่มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นและรุนแรงมากขึ้น ได้แก่ โรคที่เกิด
จากความอ้วน เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด 
โรคเบาหวาน โรคข้อเสื่อม เป็นต้น  
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ถ้าประเทศไทย 
น าหลักการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ที่ดีจากประเทศสิงคโปร์ โดยการปรับเปลี่ยน
วิถีการใช้ชีวิตของประชาชนให้เอ้ือต่อการมี
สุขภาพที่ดี ทั้งสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
การสนับสนุนทางสังคม และความต้องการ
ขั้นพ้ืนฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้  
เ พ่ือสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ได้ 
ในชีวิตประจ าวัน โดยเน้นหลักการสะดวก
และเข้าถึ งได้ง่ าย  ซึ่ งการส่ง เสริมการมี
สุขภาพที่ดีของประชาชนนั้น ต้องถูกต้องและ



 
 

เหมาะสมกับบริบทในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  
 ดังนั้น ประเทศไทยควรเร่งด าเนินการ
วิเคราะห์ปัญหาของการสร้างเสริมสุขภาพ 
โดยใช้วิธีการการรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนในทุกกลุ่มวัย เพ่ือท าให้ทราบถึง
ปัญหา ข้อเสนอแนะ มุมมอง แนวคิด รวมไป
ถึงความต้องการต่อการมีสุขภาพที่ดีของ 
คนไทย เพ่ือน ามาก าหนดแผนการส่งเสริม
สุขภาพของคนไทย ตลอดจนนโยบายในการ
ด าเนินงาน ทั้งนี้ควรจะอาศัยความร่วมมือ
จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไป
ถึงภาคประชาชนที่จะมีบทบาทในการ
ตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าวมากที่สุด 
จนกระทั่งท าให้เกิดกิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพ โดยมุ่งเน้นการท าให้ประชาชน 
มีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
เน้นการท ากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกัน โรคต่ าง  ๆ  ส่ งผลให้ประชาชน
เจ็บป่วยน้อยลง ลดภาวะแทรกซ้อนจาก 
การป่วยได้มากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ 
ยังลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล 
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