บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำของปัญหำ
เมื่ อกล่ า วถึ ง สุ ขภาพ ในปั จจุ บ นั ได้เป็ นที่ ย อมรั บ กันโดยทัว่ ไปว่า แนวคิ ดหรื อ
ความเข้าใจที่ว่าคนมีสุขภาพดีคือคนที่ไม่เป็ นโรคหรื อปราศจากความพิการและทุพพลภาพเท่านั้น
เป็ นแนวคิดที่ไม่ถูกต้อง เนื่ องจากสุ ขภาพมีความหมายที่กว้างและลึ กซึ้ งกว่าที่กล่าวมาแล้วมาก มี
ผูใ้ ห้คาจากัดความของสุ ขภาพไว้มากมายแต่ความหมายที่ได้รับการยอมรับว่าครอบคลุมแนวคิดที่
สาคัญของคาว่า “สุ ขภาพ” ไว้ชดั เจน คือคาจากัดความที่องค์การอนามัยโลกได้ให้ไว้ว่า สุ ขภาพ
หมายถึง สภาวะของความสมบูรณ์ของร่ างกาย จิตใจ รวมทั้งการดารงชี วิตอยู่ในสังคมด้วยดี มิได้
หมายถึ งเพียงความปราศจากโรค หรื อปราศจากความทุพพลภาพเท่านั้น สุ ขภาพ นั้น จัดเป็ นสิ ทธิ
ขั้นพื้นฐานของมนุ ษยชน การปรั บปรุ งส่ งเสริ มหรื อดารงรักษาสุ ขภาพก็นับเป็ นหน้าที่ และความ
รั บ ผิดชอบของบุ ค คลที่ พึ ง มี ต่อตนเอง การจะมี ภาวะสุ ข ภาพที่ พึ ง ปรารถนานั้นบุ ค คลจะต้องมี
แนวคิดที่ถูกต้องและเป็ นระบบในเรื่ องสุ ขภาพเป็ นพื้นฐาน เนื่ องจากแนวคิดดังกล่าวจะนาไปสู่ การ
มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้อง ซึ่ งเปรี ยบเสมือนกุญแจสาคัญที่จะนาไปสู่ ภาวะสุ ขภาพที่พึงปรารถนา
ปั ญหาสุ ขภาพเป็ นผลที่เกิ ดจากปั ญหาสังคม สิ่ งแวดล้อม พันธุ กรรมและการมีพฤติกรรม
เสี่ ยงต่างๆ เนื่องจากการขาดความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านสุ ขภาพ และสวัสดิการ อีกทั้งยังคง
มีความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติที่ไม่เป็ นวิทยาศาสตร์ ปั ญหาเหล่านี้เมื่อรวมกับภาวะทางเศรษฐกิจที่
บีบบังคับมากขึ้น และการหลัง่ ไหลถ่ายเทของผูค้ นในยุคโลกาภิ วฒั น์ ทาให้ภาวะเสี่ ยงต่างๆทาง
สุ ขภาพและสวัสดิ ภาพของบุ คคลเพิ่ มมากขึ้ นตามลาดับ ดังนั้น การเข้าใจถึ งภาวะเสี่ ยงทางด้า น
สุ ข ภาพอย่า งรู ้ เท่ าทันจะช่ วยให้แต่ ล ะบุ ค คลสามารถมี ชีวิตได้อย่า งปกติ สุ ขมากที่ สุ ดในโลกไร้
พรมแดน ภาวะเสี่ ยงทางสุ ขภาพ(Health Risk) หมายถึ ง โอกาสที่บุคคล ครอบครัวและชุ มชน
อาจจะเกิ ดปั ญหาสุ ขภาพ ซึ่ งได้แก่การเกิ ดโรค การเจ็บป่ วยและอุบตั ิเหตุต่างๆ (เรณุ มาศ มาอุ่น,
2535)
การที่บุคคลเห็นคุณค่าของชี วิต ก็คือ การที่บุคคลรับรู ้ว่าตนยังมีความหมายต่อตนเองและ
สังคม แนวคิดนี้ จะเกิ ดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลเกิดการรับรู ้ ต่อตนเอง (Self – Perception) เกิดการรัก
ตัวเอง (Self – Love) มีความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง (Self – Esteem) มีความเชื่ อมัน่
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ในตนเอง (Self - Confidence) รวมทั้ง มีความเข้าใจและรู ้จกั ตนเองในด้านอื่นๆ สิ่ งเหล่านี้ จะเป็ นจุด
ที่ก่อให้เกิดการเห็นคุณค่าของชีวติ ทั้งสิ้ น ซึ่ งเมื่อมีการให้ความสาคัญกับคุณค่าชี วิตบุคคลเหล่านั้นก็
จะเห็ นคุ ณค่าของการมี ภาวะสุ ขภาพที่ดีและมี พฤติกรรมที่ เป็ นไปในทิศทางของการส่ งเสริ มและ
พัฒนาสุ ขภาพ แต่ในทางตรงข้ามหากบุคคลไม่เห็นคุณค่าของชีวติ ก็จะปล่อยให้ชีวิตดาเนินไปอย่าง
ไร้จุดหมาย ขาดความสนใจตนเองท้ายที่สุดจะประสบความล้มเหลวในชี วิต นอกจากนี้ ยงั จะเป็ น
ตัวกระตุน้ ที่ทาให้เขาเกิดความท้อแท้หมดอาลัยในชี วิต กลายเป็ นความเครี ยด ท้อถอย มองโลกใน
แง่ร้ายและจะเป็ นสาเหตุของการนาไปสู่ ความคิดที่มุ่งร้ายตนเองในที่สุด
จากองค์ประกอบ 2 ประการดังกล่ าวที่มา เมื่ อนามาจัดเป็ นระบบโดยนาองค์ประกอบทั้ง
สองมากาหนดเป็ นแกนตั้งและแกนนอนลากเส้นแกนทั้งสองตัดกันที่จุดกึ่งกลางของแต่ละแกน จะ
เกิ ดเป็ นมิ ติ (Dimension) ที่ อธิ บ ายถึ งแบบแผนการดาเนิ นชี วิตของบุ ค คลขึ้ นได้เป็ น 4 มิ ติ ดัง
แผนภาพที่ 1 ดังนี้
แผนภาพที่ 1 แสดงแบบแผนการดาเนินชีวติ ของบุคคล
มิติที่ 1 คนที่เห็นคุณค่าของที่ชีวติ
รู ้สึกว่าชีวติ ของตนเองมีประโยชน์
พอใจกับภาวะสุ ขภาพที่เป็ นปกติไม่เจ็บป่ วย
แต่ไม่ใส่ ใจในการที่ จะพัฒนาปรั บปรุ งสุ ขภาพ
ให้ดียงิ่ ขึ้น
มิ ติ ที่ 3 กลุ่ ม ที่ ใ ห้ ค วามส าคัญ ต่ อ การมี ภ าวะ
สุ ขภาพที่ดี
มี พ ฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ขภาพแต่เป็ นผูท้ ี่ ไ ม่เห็ น
คุณค่าของชีวติ มากนัก

มิติที่ 2 บุคคลที่เห็นคุณค่าของชีวติ
เห็นความสาคัญของการมีภาวะสุ ขภาพที่ดี ต้อง
รั กษาและปรั บปรุ งส่ งเสริ มสุ ข ภาพของตนเอง
ให้ดียงิ่ ขึ้น
มิติที่ 4 บุคคลที่ไม่เห็นคุณค่าของชี วิต ขาดความ
รัก ความมัน่ ใจ และความภาคภูมิใจในตนเอง
ขาดความหวังในชี วิต และไม่รู้สึกว่าตนมีคุณค่า
และจะสร้างประโยชน์ให้กบั ผูอ้ ื่นได้
ไม่เห็นความสาคัญของการดูแลสุ ขภาพอยูแ่ ล้ว

มิติที่ 1 แสดงภาวะของคนที่เห็ นคุ ณค่าของที่ ชีวิต รู ้ สึกว่าชี วิตของตนเองมี ประโยชน์ แต่
บุคคลเหล่านี้ จะละเลยต่อการดู แลสุ ขภาพ เขาจะรู ้สึก พอใจกับภาวะสุ ขภาพที่เป็ นปกติไม่เจ็บป่ วย
แต่ ไม่ ใ ส่ ใ จในการที่ จะพัฒนาปรั บปรุ งสุ ข ภาพให้ดียิ่ง ขึ้ น บุ คคลในกลุ่ ม นี้ จึง มี โอกาสเกิ ดความ
เจ็บป่ วยได้ แต่เมื่อเกิดความเจ็บป่ วยคนเหล่านี้ จะแสวงหาการรักษาในทุกรู ปแบบไม่วา่ จะเป็ นไสย
ศาสตร์ แพทย์แผนโบราณตลอดจนแพทย์แผนปั จจุบนั เพื่อให้หายจากอาการเจ็บป่ วย บุคคลในกลุ่ม
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นี้ จึง ต้องสู ญเสี ย ค่ า ใช้จ่า ยส าหรั บ การรั ก ษาตนเองอย่า งมากในช่ วงที่ เจ็บ ป่ วย แต่ เต็ม ใจที่ จะใช้
จ่ายเงินดังกล่าวเพื่อแลกกับการมีชีวติ อยู่ เนื่องจากเพราะเขายังให้ความสาคัญกับชีวติ นัน่ เอง
มิติที่ 2 บุ คคลในกลุ่มนี้ เป็ นบุคคลที่ เห็ นคุ ณค่าของชี วิต ว่าชี วิตของตนเองมีคุณค่าและมี
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม รวมทั้งเห็นความสาคัญของการมีภาวะสุ ขภาพที่ดี ต้อง
รักษาและปรับปรุ งส่ งเสริ มสุ ขภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้น บุคคลในกลุ่มนี้ จะมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่
ถูกต้องกล่าวคือกระทาในสิ่ งที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ หลีกเลี่ ยง งดเว้นการกระทาที่เสี่ ยงหรื ออาจ
ก่ อให้เ กิ ด อัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพ คนกลุ่ ม นี้ คื อ กลุ่ ม คนที่ มี พ ฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ เช่ น มี ค วาม
ระมัดระวังในการบริ โภคอาหาร มีการออกกาลังกายเป็ นประจาสม่าเสมอ เห็ นความสาคัญและหา
กิจกรรมผ่อนคลายความเครี ยด รักษาสิ่ งแวดล้อม ฯลฯ คนกลุ่มนี้ จะเป็ นทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีค่าต่อ
สังคม เนื่องจากเขาสามารถจะให้ความรู ้ความสามารถให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างเต็มที่
มิติที่ 3 บุ ค คลในกลุ่ มนี้ เป็ นกลุ่ ม ที่ ใ ห้ค วามส าคัญต่ อการมี ภาวะสุ ขภาพที่ ดีมีพ ฤติ กรรม
ส่ งเสริ มสุ ขภาพแต่เป็ นผูท้ ี่ ไม่เห็ นคุ ณค่าของชี วิตมากนัก ด้วยเหตุ น้ ี พฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพที่
เกิดขึ้นจึงไม่ได้เกิดด้วยความเอาใจใส่ และปฏิบตั ิดว้ ยความจริ งจัง แต่กิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของ
บุคคลกลุ่มนี้ จะเป็ นไปตามค่านิ ยมของกลุ่มหรื อสังคม เช่ น ไปเต้นแอโรบิคเพราะเพื่อนชวน เห็ น
เครื่ องออกกาลังกายที่เป็ นที่นิยมจึงซื้ อไว้แต่อาจไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร ดังนั้นคนกลุ่มนี้ จึงมี
พฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพไม่ยงั่ ยืนจึงมีโอกาสจะเจ็บป่ วยด้วยโรคที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรม แต่
ด้วยแนวคิดของกลุ่มนี้ ที่ไม่เห็นคุณค่าของชี วิตคิดว่าตนไม่มีความหมายต่อสังคม ทาให้เขาไม่ใส่ ใจ
ในการแสวงหาการรักษาพยาบาล ส่ วนใหญ่บุคคลที่อยูใ่ นมิติน้ ีจะเป็ นบุคคลสู งอายุ
มิติที่ 4 บุคคลในกลุ่มนี้ เป็ นบุคคลที่ไม่เห็ นคุณค่าของชี วิต ขาดความรัก ความมัน่ ใจ และ
ความภาคภูมิใจในตนเอง ขาดความหวังในชี วิต และไม่รู้สึกว่าตนมีคุณค่าและจะสร้ างประโยชน์
ให้กบั ผูอ้ ื่นได้รวมทั้งการเป็ นผูไ้ ม่เห็นความสาคัญของการดูแลสุ ขภาพอยูแ่ ล้ว ในที่สุดบุคคลในกลุ่ม
นี้ จะมีความเครี ยดและความกดดันเข้าครอบงาจนคิดแก้ไขปั ญหาชี วิตด้วยการทาร้ายตนเองหรื อฆ่า
ตัว ตาย จึ ง ท าให้ เ ขาด าเนิ น ชี วิ ต ไปอย่ า งไร้ ทิ ศ ทาง ขาดการวางแผนชี วิ ต มี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย ง
นานาประการ
จากองค์ประกอบของแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ได้กล่าวมาแล้วจะเห็นได้
ว่าบุคคลในมิติที่ 2 จะเป็ นบุคคลที่ปรารถนาของสังคมทุกสังคม เนื่ องจากเขาไม่ตอ้ งการเป็ นภาระ
ของผูอ้ ื่นอีกทั้งยังสามารถทาประโยชน์ให้กบั สังคมได้อีกมาก แต่จากข้อมูลเชิ งประจักษ์ทวั่ ไปอาจ
กล่าวได้วา่ คนส่ วนใหญ่ในสังคมไทยจะเป็ นบุคคลที่อยูใ่ นมิติที่ 1 ซึ่ งหากภาวะเช่นนี้ ยงั ดาเนิ นต่อไป
ประเทศไทยคงจะต้องเพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้ นอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด
และเป็ นงบประมาณจานวนมากในแต่ละปี เนื่ องจากการก่อสร้างสถานพยาบาล การจัดหาอุปกรณ์
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เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ การลงทุนเพื่อผลิ ตบุคลากรทางการแพทย์ ล้วนแล้วแต่ตอ้ งใช้ตน้ ทุนที่สูง
ทั้งสิ้ น ซึ่ งการลงทุนเช่นนี้เมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับแล้วนับว่าเป็ นการลงทุนที่ไม่คุม้ ค่าอย่าง
ยิง่ เพราะหากประชาชนยังมีพฤติกรรมสุ ขภาพเช่นนี้ แม้วา่ จะได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่ วย ก็
จะเป็ นการช่วยชีวติ ของผูป้ ่ วยนั้นชัว่ ครั้งชัว่ คราวอีกไม่นานเขาจะต้องกลับเข้าไปรับการรักษาเพราะ
การเจ็บป่ วยด้วยโรคเดิ มหรื อโรคใหม่อีกเป็ นวัฏจักรเช่นนี้ อย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด แต่หากประชาชนเห็น
คุณค่าของการมีสุขภาพและพัฒนาส่ งเสริ มสุ ขภาพของตนเองให้ดียิ่งๆขึ้น โดยได้รับการส่ งเสริ ม
จากรัฐตามควร ประชาชนก็จะมีภาวะสุ ขภาพที่ดีกว่าที่เป็ นอยู่ เป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าของชาติและ
ประเทศชาติก็สามารถประหยัดงบประมาณเพื่อนาไปใช้พฒั นาประเทศในด้านอื่นให้เจริ ญก้าวหน้า
ต่อไป
ข้อมูลการศึกษาภาวะโรคของคนไทย พบว่าสาเหตุ หลักของการสู ญเสี ยสุ ขภาวะของคน
ไทยมาจากโรคไม่ติดต่อเป็ นหลัก ตามด้วยกลุ่มโรคติดต่อโดยเฉพาะโรคเอดส์ ซ่ ึ งเป็ นโรคติดต่อที่
เกิดจากพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่เหมาะสม และการบาดเจ็บโดยเฉพาะจากอุบตั ิเหตุจราจร
ปั จจัยทางสังคมนอกระบบสาธารณสุ ข (Social Determinants Of Health) มีส่วนสาคัญใน
การเปลี่ยนแปลงสภาพปั ญหาสุ ขภาพของประชากรไทย การพัฒนาเศรษฐกิ จที่ผ่านมามีผลทาให้
สุ ข ภาพคนไทยดี ข้ ึ นจาก “การอยู่ดีกิ นดี ” แต่ ข ณะเดี ย วกันก็ ส ร้ า งปั ญหาตามมา เช่ น ปั ญหาจาก
มลภาวะ พฤติ กรรมสุ ขภาพ ปั ญหาสังคม ปั ญหาการกระจายรายได้อนั นาไปสู่ การแปลกแยกทาง
สังคม( Social Exclusion) และความไม่สงบทางการเมือง ทาให้เกิดปั ญหาทั้งสุ ขภาพทางกายและ
ทางจิต
การที่ สั ง คมก้า วสู่ สั ง คมผู ส้ ู ง อายุ จ ะมี ผ ลให้ มี ค่ า ใช้จ่ า ยด้า นบริ ก ารสุ ข ภาพสู ง ขึ้ น อย่า ง
หลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ เนื่ องจากค่ า ใช้จ่า ยทางสุ ข ภาพเพิ่ ม สู ง ขึ้ นตามอายุเ ป็ นลัก ษณะตัว อัก ษร “J” (J
Curve) กล่ าวคื อ ค่าใช้จ่ายสุ ขภาพจะสู งในช่ วงวัยแรกเกิ ดจากนั้นจะลดต่ า ที่ สุดในช่ วงหนุ่ มสาว
จากนั้นจะกลับสู งขึ้นในวัยกลางคนและสู งที่สุดในวัยชรา
ระบบบริกำรสำธำรณสุ ขไทยในปัจจุบันและปัญหำ
ประเทศไทยประสบผลสาเร็ จในการขยายความครอบคลุมของสถานบริ การสาธารณสุ ข
โดยมีโครงสร้างหน่วยบริ การทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ กระจายครอบคลุมทุกจังหวัด และต่อมา
ก็มีการจัดหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชนไทย โดยมีเป้ าหมายหลักเพื่อให้เกิดความเป็ น
ธรรมในการเข้าถึงบริ การสาธารณสุ ขที่จาเป็ น อย่างไรก็ดี ยังพบว่าความไม่เป็ นธรรมในการเข้าถึง
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บริ การสาธารณสุ ขยังคงดารงอยู่ อันเนื่ องมาจาก (สานักงานวิจยั เพื่อการพัฒนาหลักประกันสุ ขภาพ
ไทย (สวปก.), 2552)
1.จานวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขไม่เพียงพอโดยเฉพาะ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล
รวมถึงเจ้าหน้าที่ดา้ นวิชาชีพอื่นๆ ที่จาเป็ นสาหรับรองรับปั ญหาด้านสาธารณสุ ขที่ทวีจานวนมากขึ้น
เช่น นักกายภาพบาบัด อาชีวบาบัด รวมถึงบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิชาชีพ เช่น ผูช้ ่วยผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุ
2. การขาดความเป็ นธรรมในการกระจายของบุคลากรสาธารณสุ ข รวมถึงการกระจายของ
โรงพยาบาลตติยภูมิช้ นั สู งที่มีการกระจุกตัวบางพื้นที่ เช่น กรุ งเทพมหานคร ในขณะที่บางเขตพื้นที่
ไม่มีบริ การดังกล่าว
3. บริ การที่จาเป็ นสาหรับปั ญหาสุ ขภาพใหม่ เช่ น บริ การระยะกลางและบริ การระยะยาว
สาหรับผูม้ ีภาวะทุพพลภาพหรื อพิการ ทั้งในชุ มชนและในสถาบันยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร
บริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพทางกายทั้งชัว่ คราวและถาวรเกือบทั้งหมดจากัดอยูใ่ นโรงพยาบาลใหญ่ ซึ่ ง
เป็ นข้อจากัดในการเข้าถึงบริ การสาหรับผูป้ ่ วยที่มีภาวะทุพพลภาพโดยเฉพาะสาหรับผูป้ ่ วยที่อยูใ่ น
ชนบท
4. ระบบบริ การปฐมภูมิขาดคุณภาพและไม่เข้มแข็ง แม้วา่ จะมีแนวคิดในการผลักดันให้เกิด
บริ การปฐมภูมิซ่ ึ งครอบคลุมบริ การสาธารณสุ ขมูลฐานด้วย แต่ในทางปฏิบตั ิยงั ไม่มีการดาเนิ นการ
ผลั ก ดั น อย่ า งเป็ นระบบ สถานบริ การปฐมภู มิ ข องรั ฐ ซึ่ งส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุ ข มีบุคลากรไม่เพียงพอ และได้รับงบประมาณเพิ่มเติมน้อยกว่าบริ การรักษาเฉพาะทาง
อย่า งชัด เจน ในส่ ว นคลี นิ ค เอกชนเริ่ ม มี บ างส่ ว นให้ บ ริ ก ารอย่า งรอบด้า นตามแนวคิ ด บริ ก าร
สาธารณสุ ขปฐมภูมิภายใต้ระบบหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า แต่คลีนิคส่ วนใหญ่ยงั เน้นให้บริ การ
รักษาพยาบาลเป็ นหลัก เมื่อพิจารณาจากทัศนคติของประชาชนก็พบว่า ยังไม่เข้าใจและขาดความ
เชื่อมัน่ ต่อระบบบริ การสาธารณสุ ขปฐมภูมิ ซึ่ งเห็นชัดเจนจากสัดส่ วนการใช้บริ การที่สถานี อนามัย
และโรงพยาบาลชุมชนมีแนวโน้มลดลง
5. ศักยภาพของบุคลากรยังมีจากัดในการจัดการกับปั ญหาสุ ขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป มีความ
ซับซ้อนมากขึ้นและต้องการความร่ วมมือจากภาคส่ วนอื่นและชุมชน
จากปั ญหาดังกล่าวพบว่าสุ ขภาพของคนไทยมีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพถดถอยเนื่ องมาจาก
สาเหตุ การไม่ออกกาลังกาย วิถีชีวิตที่เปลี่ ยนไป และระบบบริ การปฐมภู มิขาดคุ ณภาพและไม่
เข้มแข็ง ทาให้รัฐและหน่วยงานจาเป็ นต้องผลักดันหาวิธีการให้เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ ึน
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1.2 ปัญหำและควำมสำคัญของปัญหำ
อันเนื่ องมาจากกระแสเรื่ องสุ ขภาพที่ ค นไทยหันมาให้ค วามสนใจนั้นทาให้ตลาดธุ รกิ จ
สิ นค้าและบริ การเกี่ยวกับสุ ขภาพมีอตั ราการเติบโตสู งและมีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรง ซึ่ งสังเกตได้
จากสิ นค้าและบริ การที่เกี่ ยวกับสุ ขภาพที่ มีเพิ่มมากขึ้นอย่างแพร่ หลายในท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็ น
ธุ รกิ จเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุ ขภาพ หรื อธุ รกิจที่ให้บริ การเกี่ ยวกับสุ ขภาพ เช่น สปอร์ ตคลับ ฟิ ตเนส
สปา เป็ นต้น
จากกระแสการตื่ นตัวเรื่ องการรั กษาสุ ขภาพที่ มาแรงใน 2-3 ปี ที่ ผ่านมานั้นส่ งผลทาให้
สิ นค้าหลายๆตราสิ นค้าใช้กระแสดังกล่าวเป็ นโอกาสในการดาเนิ นธุ รกิจ โดยธุ รกิจประเภทหนึ่งที่
ใช้กระแสความสนใจในสุ ขภาพก็คือ ธุ รกิจศูนย์สุขภาพ (Fitness Center) ซึ่ งกระแสความนิยมของ
ผู บ้ ริ โ ภคนับ วัน ยิ่ ง สู ง ขึ้ น จากผลการวิ จ ัย ของ โอกิ ล วี่ แอนด์ เมเธอร์ ( ประเทศไทย ) ที่
ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง Meet the Bangkok Metrosexuals พบว่าผูช้ ายกลุ่มนี้ ประมาณครึ่ งหนึ่ งชอบ
ออกกาลังกายหรื อเล่นกี ฬากลางแจ้ง (54 %) ในขณะที่ 30 % ชอบออกกาลังกายที่ฟิตเนส ซึ่ งส่ วน
ใหญ่ใช้บริ การแคลิ ฟอร์ เนี ยฟิ ตเนส ฟิ ตเนสเฟิ ร์ ส และ สปอร์ ตคลับ จากผลสารวจของ โอกิ ลวี่
แอนด์ เมเธอร์ ยังพบอี กว่ากลุ่ มผูบ้ ริ โภคกลุ่ มนี้ มีรายได้ค่อนข้างสู ง โดย 35% มีรายได้มากกว่า
40,000 -50,000 บาทต่อเดื อน 50,001-100,000 บาท ( 33%) และมากกว่า 100,000 บาท ( 32% )
ยิ่งส่ งผลให้ธุรกิ จศูนย์สุขภาพ (Fitness Center) เติ บโตเพิ่มขึ้ น โดยจะเห็ นได้ว่าใน พ.ศ. 2548
แคลิฟอร์ เนี ยฟิ ตเนส ใช้งบกว่า 250 ล้านบาท ในการเปิ ดสาขาใหม่ และในพ.ศ. 2549 แคลิฟอร์ เนี ย
ฟิ ตเนส มีกาหนดการเปิ ดสาขาใหม่ที่สยามพารากอน และแจ้งวัฒนะ ซึ่ งจะส่ งผลให้แคลิ ฟอร์ เนี ย
ฟิ ตเนส มีผสู ้ มัครเข้าเป็ นสมาชิ กเพิ่มสู งขึ้นถึง 4.8 หมื่นราย จากเดิมมีประมาณ 2.6 หมื่นรายทาให้
พ.ศ. 2549 นี้จะมีจานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น 36 % (Brand Age , 2549: 238-241)
การที่ มี ธุ ร กิ จที่ ใ ห้บ ริ ก ารเกี่ ย วกับ สถานออกก าลัง กายเพิ่ ม มากขึ้ น ส่ ง ผลให้ ผูบ้ ริ โภคมี
ทางเลือกในการตัดสิ นใจที่จะใช้บริ การ ทาให้เกิดการแข่งขันทางด้านการตลาด ซึ่ งมีปัจจัยหลายๆ
อย่างที่ผูบ้ ริ โภคเลื อกที่จะใช้บริ การกับผูใ้ ห้บริ การเกี่ ยวกับสถานที่ออกกาลังกาย ไม่ว่าจะเป็ นใน
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เรื่ องของรู ปแบบการให้บริ การ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การหรื อสถานที่ให้บริ การ ผูด้ าเนิ นธุ รกิ จจึง
จาเป็ นที่จะต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดรู ปแบบต่างๆ เพื่อที่จะดึ งดู ดใจผูบ้ ริ โภคเข้ามาเป็ นสมาชิ ก
และใช้บริ การของสถานออกกาลังกายของตน
เขตวัฒนา เป็ น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นกลุ่มเขตกรุ งเทพใต้ ซึ่ ง
ถือเป็ นเขตศูนย์กลางธุ รกิจ การค้า การบริ การ และการทูต ตั้งอยูบ่ ริ เวณทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ า
เจ้าพระยาหรื อฝั่ งพระนคร มีอาณาเขตริ มฟากถนนสุ ขุมวิทฝั่ งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยสุ ขุมวิท 1 ถึงซอย
สุ ขมุ วิท 81 โดยติดต่อกับเขตต่าง ๆ เรี ยงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตราชเทวีและเขตห้วยขวาง มีคลองแสนแสบเป็ นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตสวนหลวง มีคลองตัน คลองพระโขนง และคลองบางนางจีนเป็ น
เส้นแบ่งเขต
ทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดต่อกับเขตพระโขนงและเขตคลองเตย มีซอยสุ ขมุ วิท 81
(ศิริพจน์) และถนนสุ ขมุ วิทฟากเหนือเป็ นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตปทุมวัน มีแนวเขตทางรถไฟสายแม่น้ าเป็ นเส้นแบ่งเขต
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2538 มีประกาศกรุ งเทพมหานคร ให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขต
คลองเตย เป็ นเขตคลองเตย และเขตคลองเตย สาขา 1 แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็ น 6 แขวง โดย
ใช้ถนนสุ ขุมวิทเป็ นเส้นแบ่งเขต โดยให้พ้ืนที่แขวงทางทิศเหนื อของถนนสุ ขุมวิท ประกอบด้วย
แขวงคลองเตยเหนื อ แขวงคลองตันเหนื อ และแขวงพระโขนงเหนื อเป็ นพื้นที่ของสานักงานเขต
คลองเตยสาขา 1 ส่ วนเขตการปกครองด้านทิศใต้ ประกอบด้วยแขวงคลองเตย แขวงคลองตัน และ
แขวงพระโขนงเป็ นพื้นที่เขตการปกครองของเขตคลองเตย (ปั จจุบนั ) ต่อมาได้มีการประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตคลองเตย และแต่งตั้งเขต
คลองเตย สาขา 1 เป็ นเขตวัฒนา ซึ่ งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2541 โดยชื่อ วัฒนา นั้น เป็ นชื่ อ
พระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์ ซึ่ ง
ทรงกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2540
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ท้องที่สานักงานเขตวัฒนาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็ น 3 แขวง ได้แก่
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดประชากรในเขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

แขวง

พื้นที่ จานวนประชากร ความหนาแน่น จานวนบ้าน
(ตร.กม.) (ธันวาคม 2552) (คน/ตร.กม.) (ธันวาคม 2552)

คลองเตยเหนือ

2.109

8,496

4,028.44

10,803

คลองตันเหนือ

7.031

48,776

6,937.27

29,372

พระโขนงเหนือ

3.425

23,402

6,832.7

12,145

ที่มา สานักทะเบียน เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร, 2558
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานครเป็ นเขตเศรษฐกิจที่มีความหนาแน่นของประชากรอยูค่ ่อนข้าง
มากและเป็ นเขตกรุ งเทพชั้นใน ซึ่ งมีสวนสาธารณะเพื่อการออกกาลังกายเพียง 1 แห่ งได้แก่ สวน
เบญสิ ริ และมีสถานที่ออกกาลังกายของเอกชนที่เปิ ดเป็ นสาธารณะอีก 1 แห่ ง ได้แก่ สวนชู วิทย์
กมลวิศิษฐ์ แต่ในขณะเดียวกันมีจานวนของศูนย์สุขภาพ (Fitness Center) อยูเ่ ป็ นจานวนมากทั้งใน
ห้างสรรพสิ นค้า และอาคารสานักงาน

9

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดศูนย์สุขภาพ (Fitness Center) ในเขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
รายละเอียด Fitness Center

จานวนสาขา

จานวนสมาชิก

Fitness First (ฟิ ตเนส เฟิ ร์ส)

9

7,750

Clark Hatch (คล้ากแฮทช์)

5

4,388

Cross Fit (ครอสฟิ ต)

2

917

รวม

16

13,055

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่ามีประชาชนจานวนมากสนใจที่จะใช้บริ การ Fitness โดยมี
สมาชิกจานวน 13,055 คน จากประชากรทั้งหมด 53,230 คน คิดเป็ นร้อยละ24.53 ในขณะที่จานวน
ผูเ้ ข้าใช้สวนสาธารณะสวนเบญจกิตติ ในเขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร มีจานวนเพียงไม่ถึง 2,000 คน
(เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร, 2558)
ผู ้วิ จ ัย ในฐานะที่ ท างานอยู่ ใ นศู น ย์สุ ขภาพ (Fitness

Center)ในบริ เวณเขตวัฒ นา

กรุ ง เทพมหานคร จึ ง มี ค วามสนใจที่ จะศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้บริ ก ารสวนสาธารณะ และศู นย์
สุ ขภาพของประชาชนในเขตนี้ และปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กนั เนื่องจากมีประชากรต้องการไปใช้
บริ ก ารศู น ย์สุ ข ภาพ ชนิ ด บอกรั บ สมาชิ ก และต้อ งช าระค่ า สมาชิ ก มากกว่ า ไปใช้ บ ริ ก ารใน
สวนสาธารณะของกรุ งเทพมหานคร ที่ ให้บริ การโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อนาเสนอข้อเสนอแนะใน
การออกกาลังกายเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพให้แก่ประชาชนต่อไป

1.3 วัตถุประสงค์ ของโครงกำรวิจัย
1.เพื่ อ ศึ กษาระดั บ การใช้ บ ริ การใน ศู น ย์ สุ ขภาพ ของประชาชนในเขตวั ฒ นา
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การใช้บริ การในศูนย์สุขภาพของประชาชนในเขต
วัฒนากรุ งเทพมหานคร
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3.

เพื่ อ ให้ ข ้อ เสนอแนะในการส่ ง เสริ ม การใช้ บ ริ ก ารใน ศู น ย์สุ ข ภาพต่ า งๆรวมถึ ง

สวนสาธารณะของประชาชนในเขตวัฒนากรุ งเทพมหานคร

1.4 ขอบเขตกำรวิจัย
งานวิจยั นี้มุ่งศึกษาเฉพาะพฤติกรรมและปั จจัยในการใช้บริ การศูนย์สุขภาพของประชาชน
ในเขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร ในช่วง มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2558 เท่านั้น

1.5 นิยำมศัพท์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายของข้อความเฉพาะ ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงได้ให้
คานิยามศัพท์เฉพาะดังนี้
พฤติกรรม หมายถึง สิ่ งที่กระทาเป็ นประจา ในที่น้ ีหมายถึงการออกกาลังกาย
ศู น ย์สุ ข ภาพ หมายถึ ง สถานที่ ใ ห้ บ ริ การด้ า นการออกก าลั ง กาย

ในเขตวัฒ นา

กรุ งเทพมหานคร

1.6 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรวิจัย
1.เพื่ อ ทราบระ ดั บ การใช้ บ ริ การใน ศู น ย์ สุ ขภาพ ของประ ชาชนในเขตวั ฒ นา
กรุ งเทพมหานคร
2.เพื่อทราบปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การใช้บริ การในศูนย์สุขภาพของประชาชนในเขต
วัฒนากรุ งเทพมหานคร
3.เพื่ อ ได้ ข ้ อ เสนอแนะในการส่ ง เสริ มการใช้ บ ริ การใน ศู น ย์สุ ขภาพต่ า งๆรวมถึ ง
สวนสาธารณะของประชาชนในเขตวัฒนากรุ งเทพมหานคร

