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บทบรรณาธิการ

ประชาชนสุขภาพดีด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค

Healthy People with Health Promotion
and Disease Prevention
เรากำ�ลังก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่ เริ่มด้วยปี ค.ศ. 2020
บทเรียนจาก Healthy People หรือ ประชาชนสุขภาพดี
ในสหรัฐอเมริกา น่าจะเหมาะสมกับบทบรรณาธิการฉบับนี้
ตอนทีโ่ ลกเราก้าวเข้าสูส่ หัสวรรษใหม่ คือปี ค.ศ. 2000
ประเทศสหรัฐอเมริกาเตรียมการวางเป้าหมาย Healthy
People 2000 เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 1990 จากนั้นเกิด
อนุกรม Healthy People 2010, Healthy People
2020 ทุกๆ 10 ปี และ Healthy People 2030 กำ�ลังอยู่
ในกระบวนการสรุป(1)
ย้อนหลังไปเดือนกันยายน ค.ศ. 1990 กระทรวง
สาธารณสุขแห่งสหรัฐอเมริกาเปิดตัวหนังสือ Healthy
People 2000: National Health Promotion and
Disease Prevention โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น
ยุทธศาสตร์ว่า ประชาชนชาวอเมริกันจะมีสุขภาพดีตอน
สิ้นทศวรรษ โดยมีจุดเน้น 22 ประเด็นสำ�คัญ (priority
area) ของการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค มีตัว
ชี้วัดที่ไม่ซ้ำ�กัน 319 ตัวชี้วัด(2) หลังจากนั้น 10 ปี Healthy
People 2010 เพิ่มจุดเน้นเป็น 28 ประเด็นสำ�คัญ โดยมี
467 ตัวชี้วัด(3) และเมื่อเป็น Healthy People 2020 จุด
เน้นเพิ่มขึ้นอีกเป็น 42 ประเด็นสำ�คัญ โดยมี 1,300 ตัวชี้
วัด(4) โดยศูนย์สถิตสิ ขุ ภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National
Center for Health Statistics) ต้องจัดทำ�รายงานประจำ�
ปีที่ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด เรียกได้ว่า Healthy People
2020 มีตัวชี้วัดที่จุใจผู้ทำ�งานด้านสุขภาพแต่ละด้าน หรือ
แต่ละกรม/กอง และครอบคลุมประเด็นใหม่ๆ เช่น สุขภาพ

วัยรุ่น (adolescent health) สมองเสื่อม (dementia)
สุขภาพเด็กแรกเริ่ม/เด็กระยะกลาง (early and middle
childhood), จีโนมิกส์ (genomics), สุขภาพโลก (global
health) โรคติดเชือ้ จากบริการสุขภาพ (healthcare associated infection) คุณภาพชีวติ และสุขภาวะทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สุขภาพ (health-related quality of life and well-being)
สุขภาพทางเพศในกลุม่ หลากหลายทางเพศ (lesbian, gay,
bisexual and transgender health) สุขภาพกับการ
นอน (sleep health) ปัจจัยสังคมกำ�หนดสุขภาพ (social
determinant of health) ฯลฯ เพราะถ้าไม่กำ�หนดเป็น
ตัวชี้วัดไว้ ผู้ทำ�งานก็จะเฉื่อยๆ หรือลืมๆ กันไป เนื่องจากผู้
ตรวจราชการของกระทรวงต่างๆ ไม่เอ่ยถึง
เมือ่ มีตวั ชีว้ ดั ถึง 1,300 ตัว ย่อมทำ�ให้เกิดปัญหาในการ
สือ่ สารสาระสำ�คัญของประชาชนสุขภาพดี ดังนัน้ Healthy
People 2020 จึงต้องกำ�หนดชุดตัวชี้วัดสุขภาพระดับ
นำ�  (Leading Health Indicator: LHI) ไว้สำ�หรับสื่อสาร
และขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพที่มีความสำ�คัญสูง ซึ่งในชุด
ตัวชี้วัดสุขภาพระดับนำ�ของ Healthy People 2020 มี
วัตถุประสงค์ 26 ข้อ และจากการประเมินเพื่อจัดทำ�ชุด
ตัวชี้วัดสุขภาพระดับนำ�ของ Healthy People 2030 พบ
ว่า วัตถุประสงค์ที่ผ่านฉลุยแล้ว ได้แก่ ดัชนีคุณภาพอากาศ
อัตราการบาดเจ็บและความรุนแรง อัตราทารกตาย อัตรา
เด็กคลอดก่อนกำ�หนด อัตราผู้ใหญ่ออกกำ�ลังกาย อัตรา
วัยรุ่นดื่มแอลกอฮอล์ อัตราผู้ใหญ่ดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณ
มาก อัตราวัยรุ่นสูบบุหรี่ อัตราเด็กสูดควันบุหรี่มือสอง
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ส่วนวัตถุประสงค์ที่ส่อเค้าแย่ลงมาก ได้แก่ อัตราฆ่าตัว
ตาย อัตราวัยรุ่นซึมเศร้า และอัตราเด็ก, วัยรุ่นและผู้ใหญ่
พบทันตแพทย์(5)
น่าสนใจว่าการจัดทำ�ชุดตัวชีว้ ดั สุขภาพระดับนำ� (LHI)
ของ Healthy People 2030 มีกระบวนการตัดสินใจคัด
เลือกอย่างระมัดระวัง และเนือ่ งจากไม่มหี ลักฐานทีช่ ดั เจน
ว่า LHI ของ Healthy People 2020 มีหลักเกณฑ์
กำ�หนดอย่างไร ดังนั้น การเลือก LHI ของ Healthy
People 2030 จึงแบ่งเป็น 2 ขัน้ ตอน(1) ขัน้ ตอนแรก เป็นการ
เลือกตามวัตถุประสงค์ของ LHI ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. หลักเกณฑ์ของการเป็นกลุ่มวัตถุประสงค์หลัก (core
objectives ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มนี้ได้ ประเด็นดังกล่าวจะต้อง
มีแหล่งข้อมูลเป็นทีย่ อมรับ, ต้องมีขอ้ มูลพืน้ ฐานทีไ่ ม่เก่าไป
กว่าปี ค.ศ. 2015, ต้องมีข้อมูลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ช่วง
เวลาในทศวรรษที่ผ่านมา, และต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ว่า นโยบายการสร้างเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรคที่
เลือกนั้นมีประสิทธิผล) 2. หลักเกณฑ์ของการเป็นกลุ่ม
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา (developmental objectives
ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มนี้ได้ ประเด็นดังกล่าวแม้จะยังไม่มีข้อมูล
พื้นฐานแต่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า นโยบายการสร้าง
เสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรคที่เลือกนั้นมีประสิทธิผล)
3. หลักเกณฑ์ของการเป็นกลุ่มวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัย
(research objectives ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มนี้ได้ ประเด็นดัง
กล่าวจะต้องมีหลักฐานว่า มีภาระปัญหาสุขภาพหรือภาระ
ทางเศรษฐกิจระดับสูงและมีความเหลื่อมล้ำ�มากระหว่าง
กลุ่มประชากร โดยกลุ่มวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยอาจเลือกมา
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลสำ�หรับการพัฒนาต่อไป) ขัน้ ตอนทีส่ อง เป็น
เกณฑ์คุณสมบัติของตัวชี้วัด ได้แก่ 1. วัดได้ 2. มีข้อมูลพื้น
ฐาน และ 3. มีความสำ�คัญต่อชาติ ไม่ใช่แค่ระดับชาติ แต่
ต้องเกิดผลกระทบต่อภาค และท้องถิ่นหรือกลุ่มประชากร
ที่หลากหลายด้วย(1)
วารสารวิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข ฉบั บ นี้ มี เรื่ อ งที่ เข้ า
ประเด็นเป้าหมายประชาชนไทยสุขภาพดีด้วยการสร้าง

เสริมสุขภาพและการป้องกันโรคหลายเรื่อง(6-8) ที่เข้าได้กับ
บทเรียน Healthy People ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
นักวิจัย รวมทั้งผู้ขับเคลื่อนเชิงนโยบายบนหลักฐานเชิง
ประจักษ์ และประชาชนที่เป็นเป้าหมายของสุขภาพดี
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
บรรณาธิการ
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