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Global Health Forum 
เปิดงาน โดย รมต. สาธารณสขุและสวสัดิการ

ผลกระทบด้านสาธารณสุขของโลก

• โลกปัจจบุนัยงัคงมีระบบสขุภาพท่ีออ่นแอ  

• ดไูด้จาก การปฏิบตัิตวัท่ีผิดๆ ระบบการปอ้งกนัสขุภาพ และนโยบายด้าน
สขุภาพที่ออ่นแอในทวีปแอฟริกาใต้ จนท าให้โรคไวรัสอิโบลา่กลบัมาระบาด 
และเป็นการระบาดท่ีรวดเร็วยิ่งกว่าเดิม การเกิดพายเุฮอริเคนท่ีท าให้เกิดโรค
ตา่งๆ ตามมาโดยไมส่ามารถปอ้งกนัหรือตัง้รับได้ทนั 

• ถงึแม้วา่ WHO จะมีนโยบาย และมาตรการตา่งๆ รองรับไว้แล้ว แตป่ระเทศ
ตา่งๆ ยงัคงรับมือกบัสิ่งเหลา่นีเ้องได้ไมดี่นกั

• ประเทศท่ีพบการเกิดโรคระบาดสว่นใหญ่ ยงัคงเป็นกลุม่ประเทศท่ียากจน

• ระบบสขุภาพโลก ถงึเวลาท่ีควรทบทวนใหมอี่กครัง้



ช่วงแบง่ห้องยอ่ย แบง่เป็น 4 ห้อง ได้แก่
การแพทย์ฉกุเฉิน สขุภาพจิต วคัซีน HPV และ HL

HL :
• วิทยากร ไต้หวนั อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรีย อเมริกา เบลเย่ียม
• การท าให้คนตระหนกั HL และเกิดการพฒันาองค์กรให้เกิดการสร้าง HL 

• การสร้างให้ผู้ ป่วยดแูลตวัเองได้ด้วย HL

• ระบบสขุภาพในปัจจบุนั พยายามท่ีจะสง่เสริม สนบัสนนุให้คนเกิด health
literacy แตเ่ม่ือมองจริงๆ แล้ว ประชากรทัว่โลกยงัไมมี่เร่ืองนีม้ากนกั เช่น คนเป็น
เบาหวาน ยงัไมมี่ความรู้ในการดแูลตวัเอง การวดัระดบัน า้ตาลในเลือด และการดแูล
ตนเอง เป็นต้น

• การสร้างให้เกิด HL ต้องเร่ิมท่ีการให้ข้อมลู ให้ความรู้ และสง่เสริมให้คนสามารถคิด
เป็น

• ปัจจบุนั ทัว่โลกเปล่ียนเป็น e-HL 

• ความสมัพนัธ์ระหวา่งหมอกบัคนไข้ปัจจบุนั หมอต้องค านงึถงึ e-HL ของคนไข้



การสร้างให้เกิด HL ในผู้สงูอาย ุ
• คนแก่จะมีถึง 20% ของจ านวนประชากรทัว่โลกในปี 2025 ซึง่ถือเป็น
กลุม่ประชากรท่ีควรให้ความสนใจ

• การให้ HL คนกลุม่นี ้จะมีทัง้ประโยชน์ และอปุสรรค
• คนกลุม่นีค้ือคนท่ีมีความรู้ ประสบการณ์มาก การจะให้ความรู้คน
กลุม่นี ้ต้องเข้าใจกลุม่เปา้หมายให้ชดัเจน 



การปอ้งกนั NCD :

• วิทยากร จาก ไต้หวนั ญ่ีปุ่ น และ ออสเตรเลีย สงิคโปร์ มาเลเซีย

• life course approach 

• Health promotion in NCD

• พลงัของ Health promotion

• การใช้ตวัอยา่งให้เห็นโทษของการกินหวาน เช่น น า้ตาลในกาแฟ และ
ขนมกรุบกรอบ

• เพิ่ม HL ในกลุม่ผู้หญิงมสุลิม โดยเร่ิมจากในมหาวิทยาลยั
• สง่เสริมสขุภาพในคนเป็นเบาหวานให้รู้จกัการดแูลตวัเอง ของ
ประเทศสิงคโปร์



NCD

เป็นโรคท่ีมีอตัราการตายสงูถงึ 60% ของอตัราการตายทัว่โลก
สาเหตหุนึง่ เกิดจาก คนขาด HL ในการดแูลตวัเอง

และรัฐไมส่ง่เสริม HL ที่ถกูวิธี





การแสดงชนเผา่พ้ืนเมือง อะบอริจิน ฟอร์โมซา











Asia Pacific Health Promotion capacity
Building Workshop

• ประกอบด้วย สมาชิก 9 ประเทศ
• ได้แก่ ประเทศไทย ญ่ีปุ่ น ไต้หวนั มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ 
อินโดนีเซีย ศรีลงักา ออสเตรเลีย
•Advisors 12 คน
• ผู้ เข้าอบรม รวมทัง้หมด 35 คน



ลกัษณะการอบรม
• ฟังบรรยาย วิธีการจดัท าโครงร่างวิจยั และทฤษฎีท่ีใช้ระดบันานาชาติ
• เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลงานวิจยัระดบัประเทศของ

Advisor แตล่ะคน
• แบง่กลุม่ Workshop การจดัท าโครงการ และโครงการวิจยั
ระดบัประเทศ

• ศกึษา ดงูานสถานท่ีราชการและโรงพยาบาลเอกชนชัน้น า
ระดบัประเทศ



Taiwan Adventist Hospital



จุดเด่น

• อาหาร และเคร่ืองดื่มทกุชนิด ที่อยูใ่นเขต รพ. จะไมผ่สม
น า้ตาล
• อาหารท่ีพนกังานทาน และของคนไข้ทกุคน ไม่ผสมน า้ตาล
• จดัหา fitness ให้แก่บคุลากร และคนไข้สามารถมาเลน่ได้
ตลอดเวลา โดยมีเทรนเนอร์ประจ าทกุจดุ



Ministry of Health and Welfare



National Health Insurance 
Administration

• ก่อตัง้ปี 1995
• สร้างระบบการประกนัสงัคม แบบไร้คูแ่ข่ง

• มีระบบการดแูลสขภาพ ท่ีครอบคลมุประชากร 100% 

• ประชาชน สามารถ เคลมประกนัสขุภาพ ได้สงูถึง 95% ของอตัรา     
ท่ีจ่ายไป

• ผู้ ท่ีมีสทิธิสมคัรเข้าร่วมระบบประกนัสขุภาพ ประชากรไต้หวนั ฮ่องกง 
จีน มาเก๊า และชาวตา่งชาติท่ีเข้ามาเรียนในประเทศไต้หวนั

• อตัราการจ่าย 4.69% ของรายได้
• ความพงึพอใจ 83.1% (ส ารวจปี 2016)



Changhua Christian Hospital



• ก่อตัง้ปี 1978
• ภารกิจ : การรักษา การสอน การวิจยั
• ปัจจบุนัมี 10 สาขา  
• บคุลากร 6,358 คน   มีเตียง 3,232 เตียง 
• เป็น รพ. ติดอนัดบั 1 ของประเทศด้านการให้บริการรักษา
สถานท่ี และบคุลากร
• คา่นิยม : Love God, love the land, love the 

people, and love oneself 

• ตัง้เปา้หมาย ในปี 2021 จะเป็นรพ. อนัดบั 1 ในเอเชีย





• ขยายการบริการไปยงัประเทศในแถบแอฟริกา ปาปัวนิวกินี หมู่เกาะ
ทะเลคาริบเบีย้น ฯลฯ 

• ท าตามค าสอนของพระเยซู
• ให้บริการรักษา และให้ความรู้ด้านสขุภาพ

• ตัง้แตปี่ 2009 – ปัจจบุนั มีประชากร จากทวีปแอฟริกา เอเชีย หมู่
เกาะแปซฟิิก และทะเลคาริบเบียน จ านวน 30 คน ท่ีรับเข้ามา
ฝึกอบรมการดแูลสขุภาพจาก รพ. และกลบัไปดแูลประชากรใน
ประเทศของตน



Office of the president 
Republic of China (Taiwan)



ประเทศไตห้วนั
• ประชากรไต้หวนั มี 23 ล้านคน
• มี 494 รพ.

Life expectancy  
• ชาย 76 ปี
• หญิง 83 ปี



นวตักรรมของกระทรวงสาธารณสุขและสวสัดิการ

• ขาต้องขยบั
• กินกาแฟ แล้วขาต้องขยบั

• นัง่ท างาน ขาต้องขยบั


