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 กระทรวงสาธารณสุข โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขได้จัดท�ารายงานการสาธารณสุขไทย (Thailand Health Profile) เป็นประจ�าทุก 2 ปี และส�าหรับ

ฉบับนี้เป็นฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2559-2560) ซึ่งเนื้อหายังคงต่อเนื่องจากฉบับก่อนและมีเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาน-

การณ์ด้านสุขภาพที่เป็นประเด็นส�าคัญในปัจจุบัน

 ส�าหรับสาระส�าคัญในรายงานฉบับนี้ ได้จากการทบทวนสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์และวิเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ 

ครอบคลุมทุกมิติ อาทิ วิวัฒนาการการสาธารณสุขของไทย สถานการณ์และแนวโน้มด้านสุขภาพ ระบบสุขภาพของ

ประเทศ กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของไทยในยุค 4.0 และขัอมูลสุขภาพด้านอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่ง

จะเป็นประโยชน์ในการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุขของประเทศไทย และเป็นแหล่งข้อมูลส�าหรับการ

อ้างอิงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 โปรดสังเกตว่า เนื้อหาหลายส่วนในหนังสือ ได้ผนวกเอาสถานการณ์และการด�าเนินการของปี พ.ศ. 2561 

เช่น ข้อมลูเกีย่วกบัคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดับอ�าเภอ (พชอ.) และเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้กบัทมีฟุตบอลเดก็

และเยาวชนที่ถ�้าหลวงขุนน�้านางนอนในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลเอกสารอ้างอิงของหลาย

บทความก็เป็นของปี 2561 เช่นกัน ท�าให้หนังสือมีความน่าสนใจและทันสมัย 

 ขอขอบคุณนักวิชาการ ท้ังในกระทรวงสาธารณสุขและจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ได้ร่วมกันจัด

ท�ารายงานฉบับนี้ และขอขอบคุณส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้สนับสนุน 

งบประมาณส�าหรับจัดท�า กระทรวงสาธารณสุขหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2559-2560 

(Thailand Health Profile 2016-2017) จะได้น�าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ การอ้างอิงทางวิชาการ การน�าไปใช้

ในการวางแผนด้านนโยบายสุขภาพ และการด�าเนินงานด้านสาธารณสุข ต่อไป

ค�าน�า

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กันยายน 2562

การสาธารณสุขไทย 2559-2560
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บทที่ 13 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
        ในประเทศไทย
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ตารางที่ 13.3 สถานการณ์ของโรคเรื้อนในชาวไทยและชาวต่างชาติ พ.ศ. 2556 – 2560 359

ตารางที่ 13.4 โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่ส�าคัญในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา 360

ตารางที่ 13.5 แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ส�าคัญเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อ 369

ตารางที่ 13.6 ผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงปี 2560 375

ตารางที่ 13.7 ผลจากการประเมินระบบการจัดการเชื้อดื้อยาของประเทศไทย 382

บทที่ 14 ระบบควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ตารางที่ 14.1 นโยบายและแผนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ และสาธารณสุข 392

บทที่ 15 ดัชนีชี้วัดสภาวะสุขภาพของคนไทย
ตารางที่ 15.1 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดและอายุคาดเฉลี่ยของภาวะสุขภาพดีของประชากรไทย

เปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ

410

ตารางที่ 15.2 อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy at birth) 411

ตารางที่ 15.3 อัตราตายทารกและอัตราตายของเด็กต�่ากว่า 5 ปีต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน  

เปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ พ.ศ. 2533, 2543, 2556 และ 2559

413

ตารางที่ 15.4 โรคที่เป็นสาเหตุส�าคัญของการสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs loss) ในประเทศไทย  

พ.ศ. 2557 จ�าแนกตามเพศ

415

ตารางที่ 15.5 โรคที่เป็นสาเหตุส�าคัญของการสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs loss) ในประเทศไทย  

พ.ศ. 2557 จ�าแนกตามเพศ ช่วงอายุ 0-14 ปี
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ตารางที่ 15.6 โรคที่เป็นสาเหตุส�าคัญของการสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs loss) ในประเทศไทย  
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ตารางที่ 15.7 โรคที่เป็นสาเหตุส�าคัญของการสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs loss) ในประเทศไทย  

พ.ศ. 2557 จ�าแนกตามเพศ ช่วงอายุ 30-59 ปี
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ตารางที่ 15.8 โรคที่เป็นสาเหตุส�าคัญของการสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs loss) ในประเทศไทย  

พ.ศ. 2557 จ�าแนกตามเพศ ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป
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ตารางที่ 15.9 อัตราตาย (ต่อประชากร 100,000 คน) ของสาเหตุการตายจากการคาดประมาณ 10 

อันดับแรกในเพศชาย อายุ 0-59 ปี ในประชากร พ.ศ. 2552, 2554, 2556 และ 2557

418

ตารางที่ 15.10 อัตราตาย ต่อประชากร 100,000 คน ของสาเหตุการตายจากการคาดประมาณ 10 

อันดับแรกในเพศหญิง อายุ 0-59 ปี ในประชากรไทย พ.ศ. 2552, 2554, 2556 และ 

2557

419

ตารางที่ 15.11 อัตราตาย (ต่อประชากร 100,000 คน) ของสาเหตุการตายจากการคาดประมาณ 10 

อันดับแรกในเพศชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป ในประชากรไทย พ.ศ. 2552, 2554, 2556 

และ 2557

420

ตารางที่ 15.12 อัตราตายต่อประชากร 100,000 คน ของสาเหตุการตายจากการคาดประมาณ 10 

อันดับแรกในเพศหญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป ในประชากรไทย พ.ศ. 2552, 2554, 2556 

และ 2557

420

ตารางที่ 15.13 จ�านวนผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย 

พ.ศ. 2552, 2554, 2556 และ 2558

422

ตารางที่ 15.14 อัตราผู้ป่วยนอก 10 ล�าดับแรก ต่อประชากร 1000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย  

(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2555-2559

422

ตารางที่ 15.15 อัตราป่วยของผู้ป่วยใน 10 ล�าดับแรก ต่อประชากร 100,000 คน  

ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (รวมทุกการวินิจฉัย) พ.ศ. 2555 - 2559

424

ตารางที่ 15.16 อัตราป่วยของผู้ป่วยใน 10 ล�าดับแรก ต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 15-59 ปี 

ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (รวมทุกการวินิจฉัย) พ.ศ. 2559

424

ตารางที่ 15.17 อัตราป่วยของผู้ป่วยใน 10 ล�าดับแรก ต่อประชากร 100,000 คน  

กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (รวมทุกการวินิจฉัย) พ.ศ. 2559

425
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ตารางที่ 15.18 ประชากรพิการอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ที่มีความล�าบากหรือปัญหาสุขภาพ จ�าแนกตาม

ประเภทความล�าบากหรือปัญหาสุขภาพ 5 ล�าดับแรกและระดับความรุนแรง  

พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2555

427

ตารางที่ 15.19 จ�านวน(ต่อ1000) และร้อยละของคนพิการไทย พ.ศ. 2517- 2560 428

ตารางที่ 15.20 การสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทย พ.ศ. 2547, 2552 และ 2557  

จ�าแนกตามเพศและ 3 กลุ่มโรคหลัก

429
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บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานประเทศไทย

ภาพที่ 2.1 แผนที่ประเทศไทย 18

ภาพที่ 2.2 ระบบการปกครองไทยปัจจุบัน 23

บทที่ 4 สถานการณ์แนวโน้มของสถานะสุขภาพและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่ 4.1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (หน่วย : ร้อยละ) 38

ภาพที่ 4.2 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (หน่วย : ร้อยละ) 39

ภาพที่ 4.3 รายได้ต่อหัวประชากร (ดอลลาร์สหรัฐ) 40

ภาพที่ 4.4 สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน 41

ภาพที่ 4.5 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ล่างที่มีรายได้ต�่าสุด  

(หน่วย : บาท/คน/เดือน)

41

ภาพที่ 4.6 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ 42

ภาพที่ 4.7 สัดส่วนการถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มครัวเรือนร้อยละ 40 ล่าง 

ที่มีรายได้ต�่าสุด

42

ภาพที่ 4.8 กิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีผู้ใช้เพิ่มขึ้น ปี พ.ศ. 2561 43

ภาพที่ 4.9 สัดส่วนของคนเมืองต่อประชากรทั้งหมดของประเทศ 44

ภาพที่ 4.10 อัตราการเป็นภาระ ต่อวัยแรงงาน 100 คน ปีพ.ศ.2553-2560 44

ภาพที่ 4.11 สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรรวม ปี พ.ศ. 2533-2573 46

ภาพที่ 4.12 สัดส่วนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามล�าพัง 47

ภาพที่ 4.13 ร้อยละการย้ายถิ่นภายในประเทศ ปี พ.ศ. 2560 จ�าแนกตามสาเหตุของการย้ายถิ่น 49

ภาพที่ 4.14 จ�านวนผู้ย้ายถิ่น จ�าแนกตามอุตสาหกรรมของผู้ย้ายถิ่น ปี พ.ศ. 2560  

(หน่วย : หมื่นคน)

50

ภาพที่ 4.15 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (life expectancy at birth: LE) พ.ศ. 2553–2561 51

ภาพที่ 4.16 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (health adjust life expectancy: HALE)  

พ.ศ. 2543–2559

51



สารบัญภาพ

ภาพที่ 4.17 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life expectancy at birth: LE) และ อายุคาดเฉลี่ยของ

การมีสุขภาพดี (Health Adjust Life Expectancy: HALE) ในกลุ่มประเทศ OECD

51

ภาพที่ 4.18 การสูญเสียปีสุขภาวะ (Disability Adjusted Life Years: DALYs) พ.ศ. 2553  

และ 2559 จ�าแนกตามสาเหตุหลัก

52

ภาพที่ 4.19 การสูญเสียปีสุขภาวะ (disability adjusted life years: DALYs) พ.ศ. 2559  

จ�าแนกตามเพศ

52

ภาพที่ 4.20 อัตราตายจากโรคที่ส�าคัญ พ.ศ. 2557-2560 ต่อประชากร 100,000 คน 53

ภาพที่ 4.21 อัตราเจ็บป่วยด้วยโรคที่ส�าคัญ พ.ศ. 2557-2560 ต่อประชากร 100,000 คน 53

ภาพที่ 4.22 ปัจจัยทางสังคมที่ก�าหนดสุขภาพ (social determinants of health: SDH) 55

ภาพที่ 4.23 อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้น ปี พ.ศ. 2556-2560 56

ภาพที่ 4.24 อัตราการดื่มสุราของประชากรอายุ 15 ขึ้นไป ปี พ.ศ. 2556-2560 56

ภาพที่ 4.25 มูลเหตุสันนิษฐานของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย พ.ศ. 2560  

(9 อันดับแรก)

56

ภาพที่ 4.26 ปริมาณและมูลค่าการน�าเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2554-2560  

(หน่วย : ปริมาณ : ตัน)

58

ภาพที่ 4.27 อัตราป่วยโรคจากพิษสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช พ.ศ. 2560 จ�านวนรายจังหวัด 58

ภาพที่ 4.28 สัดส่วนรายได้ของประชากร จ�าแนกตามระดับรายได้ 5 ระดับ (Income Quintile) 

ระหว่างปี พ.ศ 2554 ถึง พ.ศ. 2558

60

ภาพที่ 4.29 ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 1 ชั่วโมง (ค่าเฉลี่ยรายปี) พ.ศ. 2553-2560 61

ภาพที่ 4.30 ปริมาณก๊าซโอโซน (O3) ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด และค่าเฉลี่ยรายพื้นที่  

ปี พ.ศ. 2551–2560

62

ภาพที่ 4.31 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ค่าเฉลี่ยรายปี และค่าเฉลี่ย 

รายพื้นที่ ปี พ.ศ. 2551-2560

62

ภาพที่ 4.32 สัดส่วนของเกณฑ์คุณภาพน�้าแหล่งน�้าผิวดินที่ส�าคัญทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2551–2560 63

ภาพที่ 4.33 ค่าเฉลี่ยระดับเสียงในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปี พ.ศ. 2551-2560  

(หน่วย:  เดซิเบล)

64

ภาพที่ 4.34 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2556–2560 (หน่วย : ตัน) 64
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ภาพที่ 4.35 จ�านวนชุมชนแออัดในพื้นที่เมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551-2560 (หน่วย : แห่ง) 65

ภาพที่ 4.36 อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี พ.ศ. 2551-2560 (หน่วย : องศาเซลเซียส) 65

ภาพที่ 4.37 จ�านวนพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย พ.ศ. 2551-2560 66

ภาพที่ 4.38 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

ปี พ.ศ. 2551-2560

66

ภาพที่ 4.39 เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายต่อวงเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 จ�าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 

(หน่วย : ร้อยละ)

67

ภาพที่ 4.40 ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) ปี พ.ศ. 2556–2560 68

ภาพที่ 4.41 การจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (corruption perception index, CPI)  

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555-2560

69

ภาพที่ 4.42 กรอบแนวทางการปฏิรูประบบราชการ เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 71

ภาพที่ 4.43 ความถี่ของการรับประทานอาหารจานด่วนของประชาชนประเทศไทย เวียดนาม 

อินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2558

72

ภาพที่ 4.44 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ�าแนกตามการบริโภคอาหารว่างและกลุ่มอายุ  

ปี พ.ศ. 2560

72

ภาพที่ 4.45 ร้อยละภาวะน�้าหนักเกินและภาวะอ้วนในกลุ่มวัยเด็กและวัยรุ่น กลุ่มประเทศเอเชีย  

ปี พ.ศ. 2559

73

ภาพที่ 4.46 อัตราการคลอดบุตรในหญิงวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีต่อประชากรหญิงวัยเดียวกัน  

1,000 คน ปี พ.ศ. 2561

73

ภาพที่ 4.47 แนวโน้มการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�าแนกตามเพศ พ.ศ. 2547-2560 75

ภาพที่ 4.48 แนวโน้มการสูบบุหรี่ จ�าแนกตามกล่มอายุ 75

ภาพที่ 4.49 แนวโน้มการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  

จ�าแนกตามเพศ พ.ศ. 2547-2560

77
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ภาพที่ 4.50 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่กินอาหารแต่ละกลุ่มตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป 

ต่อสัปดาห์ พ.ศ. 2556 และ 2560

77

ภาพที่ 4.51 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่กินผักและผลไม้เพียงพอตามข้อแนะน�า

จ�าแนกตามเพศ และอายุ

78

ภาพที่ 4.52 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ 79

ภาพที่ 4.53 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ  

จ�าแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ

79

ภาพที่ 4.54 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีกิจกรรมทางกายยามว่างระดับปานกลาง

และหนัก จ�าแนกตามอายุ และเพศ

80

ภาพที่ 4.55 ร้อยละของการใช้อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติภัยจราจร ของประชากรไทย

อายุ 15-59 ปี ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา จ�าแนกตามเพศ

80

ภาพที่ 4.56 ร้อยละของการใช้อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติภัยจราจร ของประชากรไทย

อายุ 15-59 ปี ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา จ�าแนกตามอายุ

81

ภาพที่ 4.57 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ได้รับยาปฏิชีวนะจากอาการหวัด  

ท้องเสียฉับพลันและแผลฉีกขาด/แผลเลือดออก

81

ภาพที่ 4.58 แนวทางการประเมินเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์  

ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

90

ภาพที่ 4.59 ตัวอย่างของการพัฒนาโจทย์วิจัยให้ตรงกับความต้องการทางนโยบาย 

และสามารถสร้างผลกระทบได้จริง

92

บทที่ 5 การบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย

ภาพที่ 5.1 ปัจจัยทางสังคมที่ก�าหนดสุขภาพ 94

ภาพที่ 5.2 ความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หมวด 3, 5, 6 และ 16 99

ภาพที่ 5.3 ภาพแสดงความเชื่อมโยงของกลไกต่างๆ ในระบบสุขภาพแห่งชาติ 100



สารบัญภาพ

ภาพที่ 5.4 กลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 102

ภาพที่ 5.5 โครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข 104

ภาพที่ 5.6 โครงสร้างการบริหารราชการสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค 105

ภาพที่ 5.7 โครงสร้างส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 106
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บทที่ 1

1.1 การแพทย์และสาธารณสขุไทยก่อนยุคกรงุรตันโกสินทร์

พระราชจักรีวงศ์และการสาธารณสุขไทย

ภาษาไทยและภาษาบาลี ไม่ปรากฏมีข้อความเกี่ยวกับ

การปลูกสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย(6)

หลักฐานเกี่ยวกับการแพทย์ท่ีชัดเจนปรากฏในสมัย

ราชอาณาจกัรอยธุยา เริม่จากการอพยพมาตัง้ราชธาน ีเมือ่ 

พ.ศ. 1893 เพือ่หนีโรคห่า ซึง่เดมิเช่ือกนัว่าคอือหวิาตกโรค 

และต่อมาเช่ือว่าเป็นไข้ทรพษิ(7) แต่ปัจจุบนัเชือ่กันว่าน่าจะ

เป็นกาฬโรค ซึง่เวลาน้ันมีการระบาดในหลายประเทศ เช่น 

ในอังกฤษท�าให้คนเสียชีวิตไปถึง 1 ใน 3(8)

การแพทย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีรากฐานอัน

มั่นคง ปรากฏต�าแหน่งแพทย์ในกรมต่างๆ หลายกรม

ในพระไอยการต�าแหน่งนาพลเรือน พ.ศ. 1998(9) 

การแพทย์ตะวันตกเข้ามาสู ่กรุงศรีอยุธยาพร้อมทูต

โปรตุเกส เมื่อพ.ศ. 2054(10) เชื่อกันว่ามีการน�าขี้ผึ้งรักษา

แผลเข้ามาในสมัยนั้น มีการตั้งโรงพยาบาลโดยชาว

โปรตุเกสด้วย(11) มีต�ารับยาส�าคัญที่เหลือตกทอดมาจนถึง

ปัจจบุนั คอื ต�าราพระโอสถพระนารายณ์ ซึง่รวบรวมต�ารา

ยาไว้ 81 ต�ารับของหมอ 9 คน เป็นหมอไทย 5 คน หมอ

แขก 1 คน หมอจีน 1 คน และหมอฝรั่ง 2 คน หมอไทย

เป็นหมอหลวง 4 คน และหมอเชลยศักดิ์ 1 คน(12) พระ-

สังฆราชหลุยส์ ลาโน มิชชันนารีฝรั่งเศส ประมุขมิซซัง

สยามคนแรกได้สร้างโรงพยาบาลขึน้ มคีนไข้มารบับรกิาร

จ�านวนมาก(13) ต่อมามีการตั้งโรงพยาบาลที่พิษณุโลกและ

ที่บางกอกด้วย(13)

ทูตและบุคคลในคณะทูตของฝรั่งเศสได้บันทึก

สภาพการณ์รวมท้ังโรคภัยไข้เจ็บและการแพทย์ใน

ประเทศไทยสมัยนั้นไว้หลายท่าน เช่น เชอวาเลียร์ 

เดอ ฟอร์บัง(14) นิโคลาส แชร์แวส(15) และ ซีมอง เดอ 

ลาลูแบร์(16)

ดินแดนอันเป็นที่ต้ังของประเทศไทยในปัจจุบัน

เคยเป็นถิ่นฐานของมนุษย์มาแต่โบราณตั้งแต่สมัยก่อน

ประวัติศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานการขุดค้นท่ีบ้านเก่า 

จังหวัดกาญจนบุรี และบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ต่อมา

เป็นที่ตั้งของราชอาณาจักรเชียงแสน ล้านนา และสุโขทัย

ทางภาคเหนือ ขอม ละโว้ ทวารวดี สุวรรณภูมิ อโยธยาใน

ภาคกลาง และศรีวิชัยทางภาคใต้ เป็นต้น

หลักฐานจากโครงกระดูก พบมนุษย์ในสมัยก่อน

ประวัติศาสตร์มีอายุขัยเฉลี่ยสั้น ไม่เกิน 30 ปี จ�านวนมาก

มโีรคโลหติจางเรือ้รัง(1,2) หลกัฐานทางการแพทย์พบหนิบด-

ยาสมัยทวารวดีที่เมืองอู่ทองและเมืองศรีมโหสถ เป็นต้น
(3)  ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ. 1724-1762) แห่ง

ราชอาณาจกัรขอม มกีารสร้างอาโรคยศาล รวม 102 แห่ง 

อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 22 แห่ง 

พบจารึกในอาโรคยศาลบางแห่ง เช่น จารึกด่านประค�า 

จังหวัดบุรีรัมย์ และจารึกปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ระบุว่า

มีพนักงานปฏิบัติงานในอาโรคยศาลแต่ละแห่งถึง 98 คน 

ในจ�านวนนี้เป็นแพทย์ 2 คน ผู้ช่วยแพทย์ชาย 2 คน หญิง 

4 คน บุรุษพยาบาล 14 คน เป็นต้น(4)

ในสมัยสุโขทัยซ่ึงรับพุทธศาสนานิกายเถรวาทเข้า

มาในราชอาณาจักรอย่างมั่นคงถาวร ดังปรากฏวัดวา

อารามและพระพทุธรปูอนังดงามจ�านวนมาก ย่อมรบัการ

แพทย์ท่ีพัฒนามายาวนานในพุทธอารามเข้ามาไว้ด้วย(5)        

เคยมีผู้อ้างว่ามีการปลูกสมุนไพรที่เขาสรรพยาโดยอ้าง          

ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 บ้าง จารึกวัดป่ามะม่วงบ้าง 

แต่จากการตรวจสอบทั้งศิลาจารึกพ่อขุนรามค�าแหง ศิลา

จารึกวัดศรีชุมและศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงทั้งภาษาเขมร 
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เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2310 

นั้น เป็นการสูญเสียคร้ังใหญ่มากจนถึงขั้นบ้านแตก

สาแหรกขาด บ้านเมอืงถกูท�าลายย่อยยบัแทบทัง้ประเทศ 

เพราะก่อนจะเข้าล้อมตีกรุงศรีอยุธยา พม่าได้ยกกองทัพ

ปราบปรามท�าลายบ้านเมืองทั้งจากทางเหนือและทางใต้ 

และวางแผนท�าศึกข้ามฤดูกาลน�้าหลาก ล้อมกรุงอยู่จน

ข้ามปีก่อนจะขุดอุโมงค์เข้ามาและสุมไฟจนก�าแพงเมือง

ถล่ม พม่ากรูเข้าเมืองและเผาท�าลายจนพินาศยับเยิน 

แล้วกวาดต้อนผู้คนเป็นเชลยกลับไปเมืองพม่าครั้งใหญ่ 

หลังจากนั้นก็ยังให้สุกี้พนายกองตั้งค่ายกวาดต้อนผู้คนส่ง

ไปพม่าในภายหลัง เมื่อพระเจ้าตากสินสามารถรวบรวม

ผู้คนตีฝ่าวงล้อมออกไปสร้างกองทัพกลับเข้ามากู้กรุงคืน

ได้นั้น กรุงศรีอยุธยาอยู่ในสภาพไม่มีชิ้นดี ไม่สามารถจะ

ฟื้นฟูขึ้นได้ ประกอบกับพระเจ้าตากสินมีก�าลังน้อยจึงยก

กันมาตั้งกรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่ ในขนาดที่พอ

เหมาะแก่กองก�าลังจะรักษาไว้ได้ และพร้อมจะถอยไปตั้ง

หลกัหากถกูพม่ายกมาตอีกีเพราะกรงุธนบุรอียูห่่างปากน�า้

เจ้าพระยาไม่ไกลนัก

ในสมัยกรุงธนบุรี มีช่วงระยะเวลาเพียง 14 ปีเศษ 

ตอนต้นรัชกาลหลังปราบดาภิเษกต้องท�าการปราบ

ชุมนุมต่างๆ อยู่ราว 3 ปีเศษ ราษฎรอดอยากยากไร้แสน

สาหัสและตลอดรัชกาลต้องท�าศึกกับพม่ารวม 10 ครั้ง 

ครั้งท่ีหนักท่ีสุดคือ คร้ังอะแซหวุ่นกี้ตีหัวเมืองเหนือเมื่อ 

พ.ศ. 2318 ซึง่ไทยต้องเสยีเมอืงพษิณโุลก(17) และหากพม่า

ไม่เกิดศึกภายในเรียกอะแซหวุ่นกี้กลับเสียก่อน ก็อาจถึง

ขั้นเสียกรุงอีกครั้ง(18) ในพระราชพงศาวดารไม่มีการกล่าว

ถึงเรื่องการแพทย์และสาธารณสุขในสมัยนั้น(6)

หลังกรุงธนบุรีเกิดจลาจลและเจ ้าพระยามหา

กษัตริย์ศึกยกทัพกลับจากกัมพูชา ข้าราชการผู้ใหญ่น้อย

ท้ังปวงได้พร้อมกันกราบทูลวิงวอนอัญเชิญให้เจ้าพระยา-            

มหากษัตริย์ศึกเสด็จขึ้นผ่านพิภพเป็นพระมหากษัตรา-       

ธิราชทรงปกครองสยามประเทศสืบไป “ทรงรับอาราธนา

ด้วยพระอาการดุษณียภาพ”(19) เสด็จปราบดาภิเษก

ประดิษฐานพระบรมราชจักรีวงศ์ด�ารงประเทศสืบมา 

พระมหากษตัรย์ิทกุพระองค์ในพระราชจกัรีวงศ์ได้ทรงท�านุ

บ�ารุงการสาธารณสุขของประเทศให้เจริญวัฒนาสถาพร

เป็นอเนกประการ

1.2 การสร้างกรุงรตันโกสินทร์และการฟ้ืนฟกูารแพทย์และสาธารณสุขไทยในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้า

จฬุาโลกมหาราช (พ.ศ. 2325-2352)

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเสด็จ

ผ่านพิภพปราบดาภิเษกเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 

ทรงระงับทุกข์เข็ญในกรุงธนบุรีจนราบคาบ และโปรดให้

มสีารตราให้หากองทพักลับมาจากกรงุกัมพูชาแล้วก็ให้เริม่

การย้ายพระนครข้ามฟากจากเมืองธนบุรีมาสร้างทางฝั่ง

กรุงเทพมหานครทางข้างฝั่งตะวันออก

มูล เหตุซึ่ งสร ้ างก รุงรัตนโกสินทร ์ ในหนังสือ

พระราชพงศาวดารกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธ-

ยอดฟ้าจุฬาโลกทรงรังเกียจพระราชวังเดิม ด้วยอยู่ใกล้

ชิดติดอุปจารวัดแจ้งและวัดท้ายตลาดล้อมอยู่ท้ังสองด้าน 

แต่เหตุที่เป็นข้อส�าคัญยิ่งกว่า ด้วยทรงพระราชด�าริว่า 

พม่าจะยกมาตีเมืองไทยอีก กรุงธนบุรีสร้างป้อมปราการ

ทั้งสองฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา มีแม่น�้ากลางเมืองเหมือน

พิษณุโลก มีประโยชน์ที่จะเอาเรือรบเข้าไว้ในเมือง เมื่อ

เวลามีศึกเข้ามาประชิดแต่ย่อมยากแก่การรักษาเมือง 

ทั้งนี้จากประสบการณ์ที่ทรงสู ้ศึกอะแซหวุ ่นกี้ที่เมือง

พิษณุโลกซ่ึงล�าน�้าแคบและตื้นกว่าพอท�าสะพานเช่ือม

ได้ แต่ก็ยังล�าบาก ทรงพระราชด�าริว่า แม่น�้าเจ้าพระยาที่

พาดกลางหว่างสองฟากกรุงธนบุรีแม่น�้าทั้งกว้างและลึก

จะท�าสะพานข้ามไม่ได้ ถ้าข้าศึกเข้ามาได้ถึงพระนครจะ

ไม่สามารถต่อสู้ข้าศึกรักษาพระนครไว้ได้ ทั้งนี้ ทางข้าง

ฝั่งตะวันออกของแม่น�้าเป็นชัยภูมิที่เหมาะกว่าเพราะเป็น

หัวแหลม ถ้าสร้างเมืองแต่ฟากเดียวจะได้แม่น�้าใหญ่เป็น

คเูมืองทัง้ด้านตะวนัตกและด้านใต้ ต้องขดุคลองเป็นคเูมอืง

แต่ด้านเหนอืและด้านตะวนัออกเท่านัน้ ถ้าข้าศกึจะเข้ามา

ได้ถึงพระนครก็จะต่อสู้ได้ง่ายกว่า

เรื่องย้ายพระนครมาตั้งฝั ่งเดียว น่าจะถึงได้เคย

เป็นปัญหาปรึกษาหารือในรัฐบาลแต่ครั้งกรุงธนบุรีเมื่อ

เสร็จศึกอะแซหวุ่นก้ี และบางทีจะได้ตรวจแผนที่เสร็จ

แล้ว แต่จะเป็นด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีไม่ทรงเห็นชอบ
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ด้วยพระราชด�ารหิรอืมฉิะนัน้จะตดิราชการสงครามอยูจ่งึ

ค้างมา เรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

ทรงเห็นเป็นการส�าคัญต่อการอยู่รอดของประเทศจึงทรง

ด�าเนินการทนัทีหลงัเสดจ็ปราบดาภเิษกแล้ว โดยเหน็เป็น

ข้อยตุว่ิาจะตัง้ราชธานอียูท่ีบ่างกอกนีต่้อไป ไม่คดิกลบัคนื

ขึ้นไปตั้งที่กรุงศรีอยุธยาอย่างโบราณ จึงมีรับส่ังให้ข้ึนไป

รือ้ก�าแพงกรงุเก่าเอาอฐิลงมาสร้างป้อมปราการกรงุเทพฯ 

มใิห้กรงุเก่าเป็นทีอ่าศัยของข้าศึก สร้างพระนครอยู ่3 ปี จงึ

แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2328(17)

นับว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลและทรงตัดสินพระทัยได้

อย่างถูกต้อง เพราะเวลานั้นยังว่างศึกข้างพม่า ด้วยพม่า

เกิดศึกแย่งชิงราชสมบัติภายในอยู่หลายปี พระเจ้าปดุง

ขึ้นครองราชย์เมื่อ พ.ศ. 2325 ต้องจัดการปัญหาภายใน

อยู่ 3 ปี เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการสร้างกรุงเทพฯ เมื่อ

สมโภชพระนครแล้วในไม่ช้า ในปีนั้นเองพม่าก็ยกทัพ

ใหญ่มาตีเมืองไทยอีก คือ ศึกเก้าทัพ ที่พม่ามีก�าลังถึง

ราว 144,000 คน ไทยรวบรวมไพร่พลได้เพียง 70,000 

เศษ แต่ด้วยปรีชาสามารถและความเข้มแข็งเด็ดขาดและ

เชีย่วชาญการศกึของกรมพระราชวงับวรมหาสรุสงิหนาท 

จึงชนะศึกที่ลาดหญ้าได้อย่างงดงาม

ปีต ่อมาพม่ายกทัพใหญ่หวังมาตีไทยให้พินาศ

ราบคาบเหมือนเมื่อตีกรุงศรีอยุธยาได้เมื่อ พ.ศ. 2310 

เตรียมแก้กลศึกจากที่เสียทีคราวยกมาครั้งศึกเก้าทัพ แต่

ไทยกส็ามารถชนะศึกพม่าทีท่่าดินแดงครัง้นีไ้ด้อย่างงดงาม

อีกครั้ง

ตลอดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลกมีศึกกับพม่าอีกรวม 5 ครั้ง แต่มิใช่ศึกใหญ่ เป็นพม่า

มาตีหัวเมืองทางเหนือที่ล�าปางและป่าซางครั้งหนึ่ง และ

ท่ีเชียงใหม่ครั้งหนึ่ง ที่เหลืออีก 3 ครั้งเป็นฝ่ายไทยยกไป

ตีพม่า 2 ครั้งและอีกครั้งเป็นการขับไล่พม่าออกจากเขต

ล้านนาไทย

ช่วงระยะเวลา 27 ปีเศษที่ทรงครองราชย์ทรงใส่

พระทัยในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ให้เหมือน “เมื่อ

ครั้งบ้านเมืองยังดี” ในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดวาอาราม

ส�าคัญที่มีเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาได้ทรงสร้างขึ้นใหม่หลาย

วัดโดยเฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งสร้างขึ้นเป็น 

“วดัในวงั” อย่างวดัพระศรสีรรเพชญ์ในพระนครศรอียธุยา 

เม่ือสร้างเสร็จโปรดให้เชิญพระพุทธปฏิมากรแก้วมรกต

จากโรงในพระราชวังเดิมฟากตะวันตก ลงเรือพระที่นั่ง

กิ่งมีเรือแห่เป็นขบวนข้ามมายังพระอารามที่สร้างใหม่ 

แล้วให้นิมนต์พระสงฆ์ราชาคณะประชุมท�าสังฆกรรมผูก

พัทธสีมาในวันนั้น เมื่อการสร้างพระอารามส�าเร็จบริบูรณ์

แล้ว จึงพระราชทานนามว่าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ไว้เป็นที่ประชุมข้าทูลละอองธุลีพระบาท ถือน�้าพระ-

พิพัฒน์สัตยาธิษฐานปีละ 2 ครั้ง พระอารามแห่งนี้สร้าง

เสร็จเม่ือ พ.ศ. 2327 ก่อนหน้าน้ันได้ทรงสร้างปราสาท

พระเทพบิดาแล้วให้อัญเชิญพระเทพบิดร คือ พระรูป

สมเด็จพระรามาธิบดี (อู่ทอง) ซึ่งเป็นปฐมวงศ์สร้างกรุง-

เก่ามาแปลงเป็นพระพุทธรูปหุ้มเงินปิดทองประดิษฐาน

ไว้ในพระวิหาร(20) นอกจากน้ี ยังทรงด�าเนินการช�าระ

กฎหมาย ช�าระพระไตรปิฎก ช�าระและรวบรวมวรรณคดี

ราชส�านัก บ�ารุงแบบและบทละคร สร้างเครื่องราชูปโภค 

เช่น พระที่นั่ง พระราชยาน เรือพระที่นั่ง... รวมถึงความ

เอาใจใส่กับการสร้างแบบแผนของพระราชพิธีต่างๆ ให้

ถูกต้องตามแบบแผนของราชอาณาจักรอยุธยาอีกด้วย(21)

การสร้างเมืองตลอดจนการฟื ้นฟู พัฒนาและ

ปฏิรูปกฎหมาย แบบแผนประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ 

เหล่าน้ี ล้วนมีผลต่อการสร้างสุขภาวะท้ังทางจิตใจและ

สังคมอย่างยิ่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความรู ้

ทางการแพทย์นั้น เมื่อทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดโพธาราม

ครั้งใหญ่เม่ือ พ.ศ. 2332 อันเป็นปีท่ี 8 ในรัชกาล ทรง

ทอดพระเนตรเห็นวัดโพธาราม ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีมา

แต่สมัยพระเพทราชาเก่าช�ารุดหักพังเป็นอันมาก ทรง

พระราชศรัทธาจะบูรณะให้บริบูรณ์งามขึ้นกว่าเก่า จึง

ทรงเริ่มบูรณะ ได้ชะลอพระพุทธปฏิมากรทรงพระนาม

พระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนสูง 8 วา จาก

กรุงศรีอยุธยา หมายจะทรงปฏิสังขรณ์ให้เป็นรูปดีอย่าง

เก่า แต่ด้วยองค์พระช�ารุดมาก ทรงพระราชด�าริจะเอา

ทองรวมหลอมหล่อเป็นพระพุทธรูปขึ้นใหม่ จึงทรง

มีพระราชปุจฉาแก่พระสงฆ์ราชาคณะ มีสมเด็จพระ-

สังฆราชเป็นประธานพร้อมกันถวายพระพรว่า ที่จะเอา

ทองข้ึนเป็นพระพุทธรูปอยู่แล้วกลับหลอมหล่อใหม่ไม่

สมควร จึงโปรดให้เชิญพระเข้าบรรจุไว้ในพระเจดีย์ถวาย
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นามว่า พระเจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณตามพระนาม

พระพทุธปฏมิากร ทรงอัญเชญิพระพทุธรปูจ�านวนมากมา

ประดษิฐานไว้ในระเบยีงคดของวดั และการอืน่อกีเป็นอนั

มาก ใช้เวลาทั้งสิ้น 7 ปี 5 เดือน 28 วัน จึงแล้วเสร็จ โดย

ทรงโปรดให้สร้างศาลารวม 5 ห้อง 7 ห้อง 9 ห้อง เป็น 

17 ศาลา เขียนเรื่องพระชาดก 550 ชาติ ทั้งต�ารายาและ

ฤาษีดัดตนไว้เป็นทาน ท�าก�าแพงแก้วล้อมรอบนอก(17)

การสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ การฟื้นฟูโบราณราช

ประเพณี การช�าระสะสางปัญหาทั้งทางด้านกฎหมาย 

ศาสนา และอื่นๆ ล้วนเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะด้าน

จติใจและสงัคม การฟ้ืนฟคูวามรูด้้านการแพทย์โดยการตัง้

ต�ารายาและฤาษดีดัตนข้ึนท่ีวัดพระเชตพุนวมิลมังคลาราม

ล้วนเป็นการสร้างรากฐานส�าคัญของการแพทย์และ

สาธารณสุขไทยในยุคกรุงรัตนโกสินทร์สืบต่อมา

1.3 รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธเลศิหล้านภาลยั (พ.ศ. 2352-2367)

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. 2352 เกิดกบฏ

กรมขุ นกษั ต ร านุ ชิ ต  ค รั้ น ช� า ร ะพวกกบฏแล ้ ว 

พระราชวงศานุวงศ์ เสนาบดี สมเด็จพระสังฆราชและ

พระราชาคณะใหญ่น้อย พร้อมใจกันเชิญเสด็จเจ้าฟ้า

กรมหลวงอิศรสุนทรกรมพระราชวังบวรสถานมงคล

พระบัณฑูรใหญ่ข้ึนเถลิงถวัลย์ราชสมบัติปราบดาภิเษก

เป็นรัชกาลที่ 2 ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์(20) ในสมัยน้ียัง

มีศึกสงครามกับพม่าบ้างแต่เบาบางลงมาก แม้ว่าพม่าจะ

ยกมาเม่ือสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจะเสด็จผ่าน

พิภพได้เพียง 2 เดือน แต่ก็เป็นการยกมาตีเมืองถลางและ

ทรงเอาชนะได้ไม่ยาก หลังจากนั้นอีก 10 ปี ในปี พ.ศ. 

2363 พม่าได้ข่าวว่าเมอืงไทยเกิดอหวิาตกโรค ผูค้นล้มตาย

ระส�่าระสายมาก เห็นเป็นโอกาส จึงให้เตรียมยกกองทัพ

เข้ามาตีเมืองไทยหวังให้ปรากฏเกียรติยศ แต่เมื่อทรงตั้ง

กองทัพ 4 กองทัพเตรียมสู้ มีแม่ทัพทั้ง 4 คือ พระเจ้า

ลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ พระเจ้าน้องยาเธอ 

กรมหมื่นศักดิพลเสพ พระยากลาโหมราชเสนา และ

เจ้าพระยานคร (น้อย) เมื่อพม่าแต่งคนเข้ามาสอดแนม 

ได้ความว่าไทยเตรียมกองทัพไว้คอยต่อสู้ทุกทางจึงยั้งอยู่ 

หายกเข้ามาไม่ หลังจากนั้นพม่าก็ต้องรับศึกกับอังกฤษ 

และอังกฤษได้ขอให้ไทยช่วยตีเมืองพม่าเมื่อ พ.ศ. 2367 

ปัญหาด้านพม่าจึงนับว่าเบาบางเป็นอันมาก

โดยที่ศึกข ้างพม่าเบาบางลง พระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัยจึงทรงมีโอกาสฟื ้นฟูบูรณะ

ประเทศ ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ เช่น 

ทรงส่งราชทูตไปเมืองจีนเมื่อ พ.ศ. 2352 แต่งสมณทูตไป

ลังกาเมื่อ พ.ศ. 2357 เมื่อ พ.ศ. 2361 โปรตุเกส เมืองมา

เก๊าแต่งทูตมาเจริญทางไมตรี เวลาต่อมาทรงแต่งก�าปั่น

ไปซื้อขายสินค้า ณ เมืองมาเก๊า พ.ศ. 2362 พ่อค้าชาว

อเมริกัน คือ กัปตันแฮน (Captain Hale) เข้ามาค้าขาย 

พ.ศ. 2364 อังกฤษที่อินเดียขอเจริญทางไมตรีกับไทย 

จอห์น ครอว์ฟอร์ด ได้รับแต่งตั้งเป็นทูตเข้ามาเจรจากับ

ไทยเป็นครั้งแรก(20)

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

เกดิอหวิาตกโรคระบาดครัง้ใหญ่ มีคนเสยีชีวิตไปประมาณ 

30,000 คน โดยแพร่ระบาดมาทางทะเลจากเกาะหมาก 

(ปีนัง) เข้ามาเมืองสมุทรปราการแล้วจึงเข้ามาถึงกรงุเทพฯ 

มีการน�าศพไปที่วัดสระเกศ วัดบางล�าพู วัดบพิตรพิมุข 

วดัปทมุคงคา และวดัอืน่ๆ บ้างกท็ิง้ศพลงในแม่น�า้ล�าคลอง

เกลื่อนกลาดไปทุกแห่ง พระสงฆ์ต้องหนีออกจากวัด 

คฤหัสถ์ก็หนีออกจากบ้าน น่าอเนจอนาถนักถนนหนทาง

ไม่มีคนเดิน ตลาดก็ไม่ได้ออกซื้อขายกัน ต่างคนต่าง 

รบัประทานแต่ปลาแห้งพรกิกับเกลอืเท่านัน้ น�า้ในแม่น�า้ก็

กินไม่ได้ เต็มไปด้วยซากศพ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงพระราชด�าริ

ว ่าความไข ้ซึ่งบังเกิดทั่วไปแก่สมณชีพราหมณ์และ

ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินครั้งนี้เพื่อกรรมของสัตว์ ใช่จะเป็น

แต่กรุงเทพมหานครก็หาไม่ เมืองต่างประเทศและเกาะ

หมากเมืองไทรก็เป็นเหมือนกัน ซึ่งจะรักษาพยาบาลแก้

ไข้ด้วยยาเห็นจะไม่หาย จึงให้ตั้งพิธีอาฏานาฏิยสูตร เมื่อ

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2363 ยิงปืนใหญ่รอบพระนคร

คืนหนึ่งยันรุ่ง เชิญพระแก้วมรกตและพระบรมธาตุทั้ง

พระราชาคณะออกแห่โปรยทรายประพรมน�้าปริตทั้ง

ทางบกทางเรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงศีล ทั้งพระราช

วงศานุวงศ์ที่มีกรมแลหากรมมิได้ ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย

ฝ่ายหน้าฝ่ายในกโ็ปรดสัง่มใิห้เข้าเฝ้า ให้งดกจิราชการเสยี 

มิให้ว่ามิให้ท�า ให้ตั้งใจท�าบุญสวดมนต์ให้ทาน บรรดาไพร่

ซ่ึงนอนเวรประจ�าซองรักษาพระราชวังชั้นในแลช้ันนอกก็

ให้เลกิปล่อยไปบ้านเรอืน โดยทรงพระเมตตาว่า ประเพณี

สตัว์ทัว่กนั ภยัมาถึงก็ย่อมรกัชวิีต บิดามารดาแลบตุรญาติ

พี่น้องก็เป็นที่รักเหมือนกัน จะได้ไปรักษาบาดแผล ที่ผู้ใด

มีกตัญญูอยู่รักษาพระองค์มิไปนั้นก็พระราชทานเงินตรา

ให้ความชอบ แลให้จัดซื้อปลาแลสัตว์สี่เท้าสองเท้าที่มีผู้

จะฆ่าซื้อขายในท้องตลาดในจังหวัดกรุงเทพมหานครทรง

ปล่อย สิ้นพระราชทรัพย์เป็นอันมาก คนโทษที่ต้องเวรจ�า

อยู่นั้นก็ปล่อยออกสิ้น เว้นแต่พม่าข้าศึก บรรดาประชา

ราษฎรทั้งปวง มีรับสั่งมิให้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสัตว์ในน�้าแล

บนบก ให้อยู่แต่บ้านเรือนต่อเมื่อมีการร้อนควรจะต้อง

ไปจึงให้ไป เดชะอานิสงส์ศีลแลทานบารมีแห่งสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัทรงพระมหากรณุาแก่อาณาประชาราษฎรให้

ท�าดังนี้ มาจนถึง ณ วันเสาร์เดือนเจ็ด แรมเจ็ดค�่า (วันที่ 3 

มถินุายน 2363) ความไข้กร็ะงับลงโดยเรว็ บรรดาศพชาย

หญงิซึง่หาญาติจะฝังจะเผามไิด้นัน้ พระราชทานเงนิค่าจ้าง

แลฟืนให้พวกพม่าคนโทษเกบ็เผาจนสิน้ แต่พระบรมญาติ

พระองค์เจ้าหญิงสองพระองค์สิ้นพระชนม์ พระราชวงศ์

และข้าราชการฝ่ายหน้าฝ่ายในที่เป็นผู้ใหญ่นั้นดีเป็นปกติ

อยู่ ความไข้ครั้งนี้ผู้หญิงตายมากกว่าผู้ชายสองส่วน(20)

ในด้านการฟื้นฟูต�าราและโรงยา พระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงโปรดฯ ให้มีการรวบรวม

ต�ารับยาตั้งแต่ พ.ศ. 2355 โดย “ทรงพระด�าริห์ว่า 

ทุกวันนี้ค�าภีร์แพทย์ ณ โรงพระโอสถเสื่อมสูญไป มิได้

เป็นเรื่องต้นเรื่องปลาย อนึ่งเล่าแพทย์ผู้เถ้าที่ช�านิช�านาญ

ในลักษณโรคแลสรรพคุณแห ่ งยานั้ นก็มีอยู ่ น ้ อย 

ภายหลังยากท่ีกุลบุตรจักเล่าเรียนให้ชัดเจนได้ แล้ว

ทรงพระมหากรุณาให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สมณ

ชีพราหมณ์ อาณาประชาราษฎร์ในขอบขัณฑสีมาสืบ

ต่อไป จึงมีพระราชโองการมาณพระบัณฑูรสุรสีหนาท 

ด�ารัสสั่งพระพงษ์ อ�ามรินทรานุกูลให้สืบเสาะหาต�ารายา

ลักษณโรคทั้งปวง ในข้าทูลละอองธุลีพระบาทแลราษฎร 

พระราชาคณะทุกอารามก็ได้ส่งมาทูลเกล้าฯ ถวายหลาย

ฉบับ มีวิธีต่างๆ”(22)

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า-

นภาลัยต่อไปจนถึงสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เชื้อสาย

ของพระเจ้ากรุงธนบุรีที่ยังมีพระชนม์อยู่ได้เข้ารับราชการ

ในกรมหมอ 4 พระองค์ ได้แก่ 

1) เจ้าฟ้าทัศนพงศ์ พระราชโอรสพระองค์แรกของ

พระเจ้ากรุงธนบุรีกับกรมบริจาภักดีศรีสุดารักษ์ (เจ้าฟ้า

ฉิม) หลงัสิน้พระบดิาถูกถอดลงเป็นพระพงค์อมัรนิทร์ หรือ

เรียกกันว่า พระพงษ์นริทร์ รับราชการในกรมหมอ

2) พระองค์เจ้าหนูแดง พระราชโอรสของพระเจ้า

กรุงธนบุรี ไม่ทราบนามพระมารดา ในรัชสมัยพระบาท 

สมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวด�ารงต�าแหน่งเป็นพระยา

บ�าเรอราชแพทย์ ในคราวบูรณะวัดพระเชตุพนฯ ได้

เป็นแพทย์ใหญ่ในการรวบรวมต�ารับยาและจารึกที่วัด

พระเชตุพนฯ

3) พระองค์เจ้าชายละมั่งพระราชโอรสของพระเจ้า

กรงุธนบรุ ีไม่ทราบพระนามพระมารดา ได้รบัราชการเป็น

หมอหลวงในต�าแหน่งพระยาสมบัติธิบาล เป็นผู้ร่วมแต่ง

โคลงอธิบายท่าฤาษีดัดตนที่วัดพระเชตุพนฯ

4) พระอนิทรภัย พระราชโอรสของพระเจ้ากรงุธนบรีุ

กบักรมบรจิาภกัดศีรสีดุารกัษ์ (เจ้าฟ้าฉมิ) เป็น พระอนชุา

ของพระพงษ์นรินทร์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ-

เลิศหล้านภาลัย รับราชการมีต�าแหน่งเป็นหมอหลวง(9)
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1.4 รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ. 2367–2394)

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

สวรรคตคืนวันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 พระเจ้า

ลูกยาเธอพระองค ์ใหญ่ ซ่ึงเวลานั้น คือ กรมหมื่น

เจษฎาบดินทร์เสด็จประทับอยู ่ในพระที่นั่งจักรพรรดิ

พิมาน ตั้งกองล้อมวงทั้งชั้นในชั้นนอก พระราชวงศา

นุวงศ์ต่างกรมผู้ใหญ่ เสนาบดี ข้าทูลละอองธุลีพระบาท 

ผู้ใหญ่ผู้น้อยนอนประจ�าอยู่ในพระราชวัง จึงอาราธนา

พระสังฆราช พระราชาคณะผู้ใหญ่มาแล้ว พร้อมด้วย

พระบรมวงศานุวงศ์ต่างกรม เสนาบด ีและข้าทลูละอองธลุี

พระบาทผูใ้หญ่ๆ ซึง่เป็นประธานในราชการแผ่นดนิปรกึษา

กันเหน็ว่า พระเจ้าลกูยาเธอพระองค์ใหญ่ กรมหมืน่เจษฎา

บดินทร์ทรงพระสติปัญญาเฉลียวฉลาด ได้ว่าราชการต่าง

พระเนตรพระกรรณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว

มาช้านาน ทั้งข้าทูลละอองธุลีพระบาทก็มีความจงรัก

สวามิภักดิ์ในพระองค์ท่านมาก สมควรจะครอบครองสิริ

ราชสมบัติรักษาแผ่นดินสืบพระบรมราชตระกูลต่อไป จึง

พากันเข้าเฝ้าพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ 

ซึง่เป็นพระราชโอรสผูใ้หญ่เชญิเสดจ็ขึน้ครองสริริาชสมบัติ

ด�ารงราชอาณาจกัรสยามพภิพสบืไป จึงทรงท�าพระราชพธิี

บรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 ขณะ

นั้นพระชนมายุได้ 38 พรรษา(20) 

ตลอดรัชสมัย มีศึกกับลาว ญวน เขมร และหัวเมือง

ทางใต้ แต่ศึกส�าคัญจากพม่าเบาบางลงมาก ยิ่งปลาย

พระชนม์ชพีเมือ่ทรงพระประชวร ทรง “ส่ังเสีย”กับพระยา

ศรีสุริยวงศ์จางวางมหาดเล็กซึ่งทรงไว้วางพระราชหฤทัย

ว่า “การต่อไปภายหน้าเหน็แต่เอง็ทีจ่ะรบัราชการเป็นอธบิดี

ผู้ใหญ่ต่อไป การศึกสงครามข้างญวนข้างพม่าก็เหน็จะไม่มี

แล้ว จะมอียูก่เ็หน็แต่ข้างพวกฝรัง่ให้ระวงัให้ดอีย่าให้เสยีที

แก่เขาได้ การงานส่ิงใดของเขาที่ดีควรจะเรียนร�่าเอาไว้ก็

เอาอย่างเขา แต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียว”(20)

ปีน้ัน มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในพระนคร คือ เกิด

น�้าท่วมเมื่อปี 2374 ข้าวปีนั้นเสียถึง 6 ส่วนได้เพียง 

4 ส่วน และเกิดโรคอหิวาตกโรคระบาดใหญ่ครั้งที่ 2 ใน

กรุงรัตนโกสินทร์ มีคนตายราว 15,500 ถึง 20,000 คน 

ในกรุงเทพฯ ศพน�าไปเผามากที่วัดสระเกศ วัดบางล�าพู 

และวัดบพิตรพิมุข (วัดตีนเลน) ไข้ทรพิษยังเป็นโรคร้าย

ที่คุกคามแม้คนในราชส�านัก ดังสมเด็จกรมศรีสุลาลัย

พระพันปีหลวงก็ทรงพระประชวรด้วยโรคน้ี จนสวรรคต

เม่ือวันท่ี 17 ตลุาคม พ.ศ. 2380 พระชนม์ได้ 68 พรรษา(20)

ด้านการต่างประเทศมีการรับรองทูตอังกฤษเมื่อ 

พ.ศ. 2368 ส่งราชทูตไปเมืองจีนในปีเดียวกัน พ.ศ. 2375 

สหรัฐส่งเอ็ดมัน โรเบิร์ต เป็นราชทูตเข้ามาเป็นทาง

พระราชไมตรี พ.ศ. 2381 อังกฤษส่ง เดวิด ริชาร์ดสัน 

(Mr. David Richardson) ถอือกัษรสาส์นเข้ามาไทยเรยีก

มสิเตอร์ฤทธิส์ซอน พ.ศ. 2385 ทรงส่งพระสงฆ์ไทยไปลงักา 

ตอนปลายรัชกาล พ.ศ. 2393 สหรัฐส่งโยเซฟ บาเลสเตีย 

เชิญราชสาส์นเข้ามาขอแก้สญัญาทีท่�าไว้กบัเอด็มนั โรเบร์ิต 

ในปีเดียวกันอังกฤษก็ส่งเซอร์เจมส์ บรู๊ค (Sir James 

Brooke) เข้ามาขอแก้สัญญาที่ท�าไว้กับเฮนรี่ เบอร์นี่

การเปิดความสัมพันธ์กับตะวันตกอย่างกว้างขวาง

ขึ้น ท�าให้การแพทย์ตะวันตกเข้ามาสู่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น

มาก

นายแพทย์คาร์ล ฟริดริค ออกัสตัส กุตสลาฟพ์ 

(Dr. Carl Frederick Augustus Gutzlaff) ชาวเยอรมนัได้

เดินทางเข้ามาเมืองไทยเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2371 

เพ่ือเผยแพร่ศาสนาคริสต์โดยการแจกยารักษาโรคด้วย 

นับเป็นแพทย์มิชชันนารีนิกายโปรเตสแตนต์คนแรกที่

เข้ามาในสมัยรัตนโกสินทร์(23)

แพทย์ชาวตะวันตกที่มีชื่อเสียงที่สุดที่เข้ามาใน

ยุคนี้ คือ นายแพทย์แดน บีช บรัดเลย์ (Dr. Dan Beach 

Bradley) ได้เข้ามาเปิดร้านยาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 

2378 สองปีต่อมาจงึออกไปรกัษาตามบ้าน ได้ท�าการผ่าตดั

ใหญ่ครั้งแรกเม่ือวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2380 ท�าการ

ตัดแขนพระภิกษุท่ีประสบอุบัติเหตุจากพลุไฟพะเนียง

แตก ช่วยคนไข้รอดชีวิตได้ ต่อมายังผ่าตัดต้อกระจกให้

พระยาพลเทพซึง่เป็นข้าราชการผูใ้หญ่ โดยความทราบถงึ

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วัจงึทรงพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตมาด้วย หมอบรัดเลย์ยังได้พยายาม

ผลิตหนองฝีป้องกันไข้ทรพิษจนส�าเร็จ ท�าการทดลอง

ปลูกฝีเด็กจ�านวน 15 คน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2378 
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ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วัโปรดเกล้าฯ ให้

หมอหลวงและหมอเชลยศักดิ์ไปหัดปลูกฝีกับพวกมิชชัน

นารี ซ่ึงหมอบรัดเลย์ได้เขียนต�าราว่าด้วยการปลูกฝีตาม

ค�าร้องขอของเจ้าพระยาพระคลัง และพระบาทสมเด็จ

พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วัโปรดฯ ให้พมิพ์ใบปลวิ 10,000 ฉบับ 

แจกจ่ายประชาชนในกรุงเทพฯ ชักชวนให้มาปลูกฝี

หมอบรัดเลย์ยังได้แปลต�าราสูติกรรมแบบตะวันตก 

ชื่อค�าภีร์ครรภ์ทรักษา ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัว 1 เล่ม แจกจ่ายให้แก่หมอหลวง 200 เล่ม 

นับเป็นต�าราแพทย์แบบตะวันตกเล่มแรกที่มีการแปล

และตีพิมพ์เผยแพร่ในประเทศไทย แต่ยังไม่มีการคลอด

ตามวิธีตะวันตก จนล่วงเข้ารัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั จึงมกีารเชญิหมอบรดัเลย์เข้าเยีย่ม

อาการพระมเหสอีงค์หนึง่ท่ีมพีระประสูตกิาลและป่วยหนัก 

หมอบรัดเลย์แนะน�าให้เลิกผทมเพลิง (อยู่ไฟ) รวมทั้งได้

ถวายยาตะวันตกจนอาการทุเลาลง(24)

หมอเฮาส ์ เป ็นแพทย ์มิชชันนารีชาวตะวันตก

อีกผู้หน่ึงที่เข้ามาเมืองไทยสมัยนั้น และเป็นคนแรกที่น�า

ยาสลบ คอื อเีทอร์ เข้ามาใช้ครัง้แรก นบัเป็นการใช้ยาสลบ

ครั้งแรกในเอเชีย

ทางด้านต�ารับยาไทย พระบาทสมเด็จพระนั่ง-

เกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

ทรงปฏิสังขรณ์วัดจอมทองแล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธ-

เลิศหล้านภาลัยทรงพระราชทานนามวัดให้ใหม่ว่าวัด

ราชโอรสาราม ทรงให้จารึกยาไทยไว้ 108 ขนานบน

แผ่นศิลา ติดไว้ทั้งบนก�าแพงพระวิหาร พระพุทธไสยาสน์

และที่ศาลาราย(25) ตอนกลางรัชกาลได้เสด็จไปถวายผ้า-

พระกฐินที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อวันท่ี 29 

ตุลาคม พ.ศ. 2374 โดยทอดพระเนตรเห็นพระอุโบสถ

พระวิหาร พระระเบียง กุฏิ เสนาสนะต่างๆ ช�ารุดทรุด

โทรมลงมาก จึงทรงด�าเนินการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ และ

โปรดให้รวบรวมสรรพความรู้ต่างๆ ที่ไพร่ฟ้าประชาชน

สามารถศึกษาได้โดยง่าย ไม่หวงไว้แต่ในหอสมุดหลวง 

ทั้งต�ารา โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน วรรณคดี ประเพณี 

ศาสนา สุภาษิต ฯลฯ ท�าการจารึกไว้ตามศาลารายต่างๆ 

จนถือกันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรก

ของประเทศไทย เฉพาะความรู้ด้านการแพทย์ ทรงโปรด

ให้สืบเสาะหาต�ารายาที่เช่ือว่าทรงคุณค่าจากหมอพระ 

หมอหลวง หมอเชลยศักดิ์ ตลอดจนราษฎร โดยให้หมอ

หลวง คือ พระยาบ�าเรอราชแพทย์ พระโอรสองค์หนึ่ง

ของพระเจ้ากรุงธนบุรี ท�าการรวบรวม ตรวจสอบ และ

ให้เจ้าของต้องสาบานว่าต�ารับยาเหล่านั้นเป็นของดีจริง 

ท�าการจารึกในแผ่นศิลารวม 317 แผ่น เป็นต�ารับยาราว 

1,000 ขนาน และยังมีการหล่อรูปฤาษีดัดตนท�าจากดีบุก 

พร้อมให้กวีแต่งโคลงบรรยายท่าต่างๆ จารึกไว้ตามผนัง

พระอุโบสถ ศาลาราย เสา และก�าแพงวิหารคดรอบพระ

เจดีย์ทั้งสี่องค์ แบ่งเป็น 4 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่ วิชาฤาษี

ดัดตน เวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และแผนนวด ส�าหรับ

แผนนวดได้น�าไปประดับไว้ท่ีคอสองเฉลียง ศาลาราย

คู่หน้าพระมหาเจดีย์หลังเหนือมีจ�านวน 60 ภาพ แต่ละ

ภาพมีภาพคนหงายและคว�่า แสดงเส้นประธานสิบและ

จุดแก้ต่างๆ จารึกวัดโพธิ์นี้ได้รับยกย่องและขึ้นทะเบียน

เป็น “มรดกความทรงจ�าแห่งโลกในระดับภูมิภาคเอเชีย

และแปซิฟิก” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และ

ต่อมาได้รับข้ึนทะเบียนเป็น “มรดกความทรงจ�าแห่งโลก

ในระดบันานาชาต”ิ ของยเูนสโก เมือ่วนัที ่27 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2554

การนวดไทยซึ่งเป็นวิธีการรักษาหลัก (backbone) 

ของการแพทย์แผนไทย แต่ถูกตัดออกจากสาขาวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทยในพระราชบญัญัตคิวบคมุการประกอบ

โรคศิลปะ พ.ศ. 2479 ต่อมาได้มีการฟื ้นฟูขึ้นใหม่

ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 

หมอนวดไทยรุ่นแรกตามกฎหมายฉบับนี้ ได้มีการท�าพิธี

มอบใบประกอบวิชาชีพให้ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2548 

รฐับาลไทย โดยคณะรฐัมนตรไีด้มีมติเม่ือวนัท่ี 16 มิถนุายน 

พ.ศ. 2558 เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา “พระ

บิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และก�าหนดให้

วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันที่เสด็จทรงถวาย

ผ้าพระกฐินที่วัดโพธิ์ เป็นที่มาแห่งการปฏิสังขรณ์วัด

ครั้งใหญ่จนมีการจารึกต�ารับยาและต�ารับต�าราการแพทย์

ต่างๆ เป็น “วนัภมูปัิญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาต”ิ(26)
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งานส�าคัญอีกชิ้นหนึ่งคือ ทรงประกาศห้ามสูบฝิ่น

เมื่อ พ.ศ. 2382 มีการเผาฝิ่นครั้งใหญ่ที่สนามชัยหน้า

พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ เป็นฝิ่นดิบน�้าหนักราว 3,700 หาบ 

ฝิ่นสุก 2 หาบ รวมราว 222,120 กิโลกรัม พร้อมปราบ

อั้งยี่ที่ค้าฝิ่น ทรงโปรดให้น�าทองเหลืองจากกลักฝิ่นมา

หลอมสร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก

1.5 รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว (พ.ศ. 2394–2411)

กว้างสี่ ศอกคืบ ซ่ึงต่อมา ร.4 ทรงพระราชทานนาม

ว่า พระพุทธเสฏฐมุนี อันมีความหมายว่าพระผู้สงบและ

ประเสริฐโดยนัย คือ การเปลี่ยนทองเหลืองจากกลักใส่

อบายมุขเป็นองค์พระผู้ชนะมาร ชาวบ้านเรียกกันว่า 

หลวงพ่อพระกลักฝิ่น ประดิษฐานอยู่ ณ ศาลาการเปรียญ

วัดสุทัศนเทพวราราม(27)

พระบาทสมเด็จพระนั่ ง เกล ้ า เจ ้ าอยู ่ หั ว มิ ได ้

ทรงสถาปนาพระมเหสีและรัชทายาท เมื่อ เสด็จ

สวรรคต เจ้าพระยาพระคลังว่าที่สมุหพระกลาโหม 

พระยาราชสุภาวดีว่าที่สมุหนายก กับข้าราชการผู้ใหญ่

ผู้น้อยพร้อมกันเป็นอันมากพากันออกไปเชิญพระบาท

สมเดจ็พระอนชุาธิราช เจ้าฟ้ามงกฎุสมมตุเิทววงศ์พงศ์อศิร

กษตัรย์ิ ซึง่สถติ ณ วดับวรนิเวศวรวหิาร พระอารามหลวง 

บรรดาราษฎรท้ังปวงก็น้อมชมชื่นรื่นเริงร้องอวยชัยถวาย

พระพร ตัง้เครือ่งสกัการะบชูา เกบ็ดอกไม้ไปเรยีงรายไว้ตาม

สถลมารคเป็นอนัมาก เชญิเสดจ็มาประทบั ณ พระอโุบสถ 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ครั้น ณ เวลาย�่าค�่า พระสงฆ์

ราชาคณะ พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่ผู้น้อย ข้าราชการ 

ทหาร พลเรือน พร้อมใจกันปรึกษาอัญเชิญให้เสด็จเถลิง

ถวัลย์ราชย์มไหศวรรย์สืบมหันตมหิศร์ราชวงศ์ ด�ารง

สิริราชสมบัติ ทรงรับแล้วตั้งพิธีลาพระผนวชเมื่อวันท่ี 

3 เมษายน พ.ศ. 2394  และเริ่มท�าพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อ

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2394 และมีพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษกพระบาทสมเดจ็พระป่ินเกล้าเจ้าอยูห่วัเมือ่วนัที่ 

25 พฤษภาคม พ.ศ. 2394

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงผนวชอยู่

ในสมณเพศยาวนานกว่า 27 พรรษา ทรงมีโอกาสศึกษา

หาความรู้ทางตะวันตกกับบรรดาสังฆราช นักบวช และ

มิชชันนารี และทรงจาริกไปยังหัวเมืองส�าคัญต่างๆ ท�าให้

ทรงมีโอกาสพบปะราษฎรสามัญอย่างใกล้ชิด เมื่อเสด็จ

ข้ึนครองราชย์จึงทรงน�าประเทศสู่ความทันสมัยได้อย่าง

ดีย่ิง ทรงมีสัญญาทางการค้ากับอังกฤษ คือ สนธิสัญญา

บาวริง เมื่อ พ.ศ. 2398 และต่อมาก็มีการแก้ไขสัญญากับ

ประเทศตะวันตกหลายประเทศ ทรงส่งราชทูตไปอังกฤษ 

เมือ่ พ.ศ. 2400 และส่งราชทตูไปฝรัง่เศส เมือ่ พ.ศ. 2403 

ส่งพระราชสาส์นถึงพระเจ้ากรุงจีน เมื่อ พ.ศ. 2404 และ 

พ.ศ. 2409 ทรงขดุคลองขึน้หลายสาย เช่น คลองมหาสวัสดิ์ 

คลองภาษีเจริญ คลองด�าเนินสะดวก คลองเจดีย์บูชา 

ทรงตัดถนน ได้แก่ ถนนเจริญกรุง ถนนบ�ารุงเมือง ถนน

เฟ่ืองนคร ทรงจ้างแหม่มแอนนา เลยีวโนเวนส์ เข้ามาสอน

หนังสือแก่โอรส ธิดา และข้าราชส�านักฝ่ายใน ทรงศึกษา

วิชาความรู้ทางตะวันตกจนสามารถค�านวณสุริยุปราคาได้

อย่างแม่นย�า(20)

เกิดอหิวาตกโรคระบาดครั้งที่ 3 ในกรุงรัตนโกสินทร์

เม่ือ พ.ศ. 2403 โดยเริ่มท่ีเมืองตากแล้วลามลงมาถึงใน

พระนครแต่การระบาดครั้งนี้ไม่รุนแรงนัก

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวทรงสน

พระทัยในความรู้ต่างๆ ตั้งแต่ครั้งทรงผนวชอยู่ ทรงได้

ความรู้ทางการแพทย์จากหมอแคสเวลล์ (Reverend 

Jesse Caswell) หมอบรัดเลย์ และหมอเฮาส์ เม่ือทรง

เสวยราชย์แล้วก็ยังสนพระทัยในยาฝรั่ง เห็นได้จาก

พระราชหัตถเลขาท่ีทรงมีไปถึงพระยามนตรีสุริยวงศ์ 

ราชทูตประจ�ากรุงลอนดอน และเจ้าหมื่นสรรเพธภักดี 

อุปทูต เพื่อสั่งให้ซื้อยาและอุปกรณ์มาถวาย “อนึ่ง หีบ

ใส่ยามียามากหลายอย่าง กับหนังสือสมุดเล็กส�าหรับให้

ใช้ยาเหล่านั้น ก็มีก�ากับอยู่ด้วย เป็นของใช้ตามห้างบ้าง 

ที่เรือนบ้าง เรือค้าขายบ้าง ขอท่านได้เอาใจใส่ หามาให้

ข้าพเจ้าสักหีบหนึ่ง กับหนังสือส�าหรับหีบด้วย”(28)

มีหลักฐานในประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 เกี่ยวกับ

เรื่องหมอนวดหมอยาว่า“ข้อหน่ึงหมอยาหมอนวดมีคน

จะต้องการไว้ใช้อยู่ด้วยกันทุกแห่ง แต่หมอหลวงน้ันถ้า

ท่านผู้ใดจะต้องการไว้ใช้ที่วังที่บ้านก็อย่าให้บังเอาไว้ใช้ 
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เงียบๆ ราชการหลวงก็ไม่มารับราชการ ถึงคราวเบี้ยหวัด

ก็มารับเอาไปเปล่าๆ การหลวงก็ไม่ได้ใช้ มิใช่ว่าในหลวง

จะทรงหวงแหน หมอนวดหมอยาก็หามิได้ก็ใช้อยู่ด้วย

กันต่อไป ถ้าท่านผู้ใดจะต้องการหมอนวดหมอยาไปไว้ใช้

ส�าหรับวังส�าหรับบ้านที่เดียวก็กราบบังคมทูลพระกรุณา

จะพระราชทานให้ จะได้ทรงทราบว่าอยู่ที่นั้นๆ”(26)

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล ้า

เจ้าอยู่หัวพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิท

ได้ทรงแต่งต�าราสรรพคุณยาฝรั่ง นับเป็นต�าราทางโอสถ-    

สาวิทยาหรือเภสัชวัตถุเล่มแรกของไทย มีบันทึก“ยาฝรั่ง” 

42 ชนิด พร้อมทั้งสรรพคุณเมื่อ พ.ศ. 2403(25) ยาฝรั่งดัง

กล่าวยังไม่เป็นที่ยอมรับของคนไทย สมเด็จฯ กรมพระยา

ด�ารงราชานุภาพทรงเล่าว่ายาควินนิ หรอื “ยาขาวฝรัง่” นี้ 

กรมหลวงวงศาธิราชสนทิต้องใช้ “อุบาย” เพือ่ให้ชาวบ้าน

สมัยนั้นยอมกิน โดยทรงสอดไส้ไว้ในยาเม็ดแก้ไข้ต�ารับ

ยาไทย ซึ่งหมอไทยอธิบายว่า “ยาควินินดีกว่ายาไทย แต่

คนไข้ไม่ยอมกิน ก็ได้แต่ต้องปลอมเป็นยาไทยสุดแต่ให้ไข้

หายเป็นปรามาณ”(29)

ในสมัยดังกล่าวมีสตรีไทยได้ไปศึกษาวิชาการ

พยาบาลเป็นคนแรก คือ แม่เต๋อ ประทีปะเสน เดิม

ชื่อรอด เป็นบุตรีของโหรเชลยศักดิ์ ซึ่งเป็นพราหมณ์

มาจากลังกา เม่ืออายุ 9 ขวบบิดาได้พาไปฝากกับ

หมอมัตตูนและแหม ่มมัตตูน  ได ้ เปลี่ ยน ช่ือ เป ็น

เอสเทอร์ (Ester) ได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาพร้อม

แหม่มมัตตูน เม่ือ พ.ศ. 2401 กลับมาเม่ือ พ.ศ. 2404 

แต่งงานกับนายแน ประทีปะเสน เมื่อ พ.ศ. 2405 มี

อาชีพทางเย็บปักถักร้อยและการพยาบาล มักได้รับเชิญ

ไปท�าการพยาบาลและท�าคลอดตามบ้านและวังเจ้านาย 

เช่น สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี เม่ือยังทรงพระเยาว์ 

หม่อมเจ้าพฒันาย ุดศิกลุ พระธดิาสมเด็จกรมพระยาด�ารง

ราชานุภาพ(30)

ในส่วนของพระบาทสมเดจ็พระปิน่เกลา้เจ้าอยูห่ัวได้

โปรดเกล้าฯ ให้มีกรมหมอฝรั่งขึ้นในท�าเนียบข้าราชการ

วังหน้ามีต�าแหน่งต่างๆ ได้แก่ ขุนระงับพิศม์ เจ้ากรมขวา 

ศักดินา 400 ขุนสนิทแวทยา เจ้ากรมซ้าย ศักดินา 400 

หมื่นแมทรี แวทยา ปลัดกรมขวา ศักดินา 300 หมื่นช�า

นาญแมทรี แวทยา ปลัดกรมซ้าย ศักดินา 300(23)

1.6 รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (พ.ศ. 2411–2453)

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ

สวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว

ทรงมีพระชนมพรรษาเพียง 15 พรรษา 10 วันเท่านั้น 

ร.4 ไม่ทรงตั้งรัชทายาท เพราะทรงทราบดีจากครั้ง

กรงุศรอียธุยามพีระมหากษตัรย์ิทีท่รงพระเยาว์ 5 พระองค์

ล้วนถูกส�าเร็จโทษประหารทั้งสิ้น จึงให้เป็นหน้าที่ของ

บรรดาเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนาง ข้าราชการ

ผู้ใหญ่ รวมทั้งพระราชาคณะทั้งปวงจะตกลงพร้อมใจกัน

เห็นสมควร ว่าผู้ใดจะเหมาะสมที่จะครองราชย์สืบต่อไป 

ซ่ึงครัง้น้ันก็เกิด“อเนกนกิรสโมสรสมมต”ิ ทกุฝ่ายพร้อมใจ

กันเป็นเอกฉันท์กราบทูลอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ

เจ้าฟ้ากรมขุนพินิตประชานาถขึ้นครองราชย์ เมื่อคืนวัน

ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411(31)  ทรงครองราชย์ยาวนานกว่า

พระมหากษัตริย์ในอดีตทุกพระองค์ แม้จะทรงประสบ

ความยากล�าบากจากเหตุปัจจัยส�าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

1) ทรงขึน้ครองราชย์ตัง้แต่ยงัทรงพระเยาว์ “และยงั

ซ�า้เจบ็เกอืบจะถงึแก่ความตายอนัไม่มผีูใ้ดสกัคนเดยีวซึง่จะ

เชือ่ว่าจะรอด ยงัซ�า้ถกูอนัตรายอนัใหญ่ คอื ทลูกระหม่อม

เสด็จสวรรคตในเวลานั้น เปรียบเหมือนคนที่ศีรษะขาด

แล้วจ�าเอาแต่ร่างกายข้ึนตั้งไว้ในท่ีสมมติกษัตริย์ เหลือที่

จะพรรณนาถึงความทุกข์อันต้องเป็นก�าพร้าในอายุเพียง

เท่านั้น และความหนักหน่วงของมงกุฎอันเหลือที่จะคอ

จะทานไว้ได้ ทั้งมีศัตรูซึ่งมุ่งหมายอยู่โดยเปิดเผยรอบข้าง

ท้ังหลายในภายนอกหมายเอาท้ังในกรุงและต่างประเทศ 

ทั้งโรคภัยภายในเบียดเบียนแสนสาหัส”(32) 

2) มีการแต่งตั้งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล 

คือ กรมหม่ืนบวรวิไชยชาญ ซึ่งมีพระชนมพรรษาสูงกว่า

พระองค์ท่านถึง 16 ปี ซึ่งต่อมาเกิดความขัดแย้งเกือบถึง

ขั้นจะรบกัน เรียกว่า วิกฤตการณ์วังหน้า 
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3) เกิดวิกฤตการณ์ เมื่อ ร.ศ.112 หรือ พ.ศ. 2436 มี

การปะทะกับฝรั่งเศสถึงขั้นเกือบท�าให้เสียแผ่นดิน 

ด ้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จ-

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท�าให้ทรงน�าพาประเทศสู่

ความเจรญิก้าวหน้าอย่างยิง่ เฉพาะงานด้านการแพทย์และ

สาธารณสุขก็มเีป็นอเนกประการพอสรปุได้โดยสงัเขปดงัน้ี
• พ.ศ. 2413 โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์

เธอกรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย จางวางกรมแพทย์ยา และ

คณะ ช�าระคัมภีร์แพทยศาสตร์ต่างๆ จัดท�าเป็น ต�ารา

เวชศาสตร์ฉบับหลวง ประกอบด้วยคัมภีร์แพทย์ 10 คัมภีร์ 

ได้แก่ คัมภีร์ปฐมจินดา คัมภีร์ธาตุวิภังค์ คัมภีร์สมุฏฐาน

วินิจฉัย คัมภีร์มหาโชตรัต คัมภีร์ชวดาร คัมภีร์โรคนิทาน 

คัมภีร์มุจฉาปักขัณฑา คัมภีร์ตักกสิลา พระคัมภีร์กระษัย                                

และพระคัมภีร์สรรพคุณ(33) ซึ่งนับเป็นครึ่งหน่ึงของต�ารา

การแพทย์แผนไทยที่ปรากฏสมัยนั้น ต่อมาในสมัยพิมพ์เมื่อ 

พ.ศ. 2542 ได้มีเนื้อหาคัมภีร์อื่นเพิ่มเติม ได้แก่ คัมภีร์แผน

นวด พระต�ารับแผนฝีดาษ คัมภีร์มรณญาณศาสตร์ และ

คัมภีร์อุทรโรค(34)

• พ.ศ. 2424 เกิดอหิวาตกโรคระบาด ทรงโปรดฯ ให้

จัดตั้งโรงพยาบาลชั่วคราว เรียกว่า โรงพยาบาลเอกเทศ 48 

แห่งในกรุงเทพฯ เมื่อโรคระบาดสงบก็เลิกไป(35) และทรงให้

พระองค์เจ้าสายสนทิวงศ์จดัเรอืน�าคณะหมอหลวงออกปลกู

ฝึให้ประชาชนในจังหวัดอยุธยาและหัวเมืองใกล้เคียง ต่อ

มาโปรดให้หมอหลวงออกไปปลูกฝีทั้งหัวเมืองเหนือและหัว

เมืองใต้เป็นประจ�าทุกปี(23)

• พ.ศ. 2429 ทรงโปรดฯ ให้จัดตั้งคอมมิตตีขึ้นเพื่อ

จัดต้ังโรงพยาบาล มีพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมืน่สริิธชัสงักาศ 

เป็นองค์ประธาน พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าศรีเสาว

ภางค์เป็นผู้ด�าเนินงานและรับหน้าที่จัดการในโรงพยาบาล 

ต่อมาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์พระ

โอรสองค์ที่ 53 สิ้นพระชนม์ด้วยโรคพระบิด เมื่อวันท่ี 31 

พฤษภาคม พ.ศ. 2430 ทรงเสยีพระทยัมากทีเ่หน็พระโอรสท่ี

ได้รบัการดแูลอย่างดต้ีองทกุข์ทรมานถงึเพยีงนัน้ ทรงนกึถงึ

ราษฎรว่าจะทุกข์ทรมานมากสักเพียงไหน จึงให้น�าไม้พระ

เมรุไปก่อสร้างโรงพยาบาล และขอพระราชทานทรัพย์สิน

ของเจ้าฟ้าศิริราชฯ จากสมเด็จพระศรีพัชรินทราพระบรม

ราชินีไปเป็นทุนประเดิมสร้างโรงพยาบาลศิริราช จน

ส�าเร็จเปิดให้บริการได้เมื่อ พ.ศ. 2431 ในปีเดียวกันนั้น มี

การตั้งโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งท่ีหน้าวังบูรพาภิรมย์ช่ือว่า 

โรงพยาบาลเฉลิมป้อมมหาชัย ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบูรพา

พยาบาล และมีการตั้งกรมพยาบาลขึ้นในปีเดียวกันนั้น

• พ.ศ. 2432 ต้ังโรงเรียนแพทยากรปีเดียวกันนั้น 

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงมีพระประสูติ

กาลเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธทรงมีพระอาการไข้ กรมหมื่น-

บ�าราบปรปักษ์ทรงแนะน�าให้ทราบถึงประโยชน์ของการ

พยาบาลแบบตะวันตก ทรงขอพระบรมราชานุญาตให้เลิก

การผทมเพลิง (อยู่ไฟ) ปรากฏผลเป็นที่พอพระราชหฤทัย 

ต่อมาจงึได้เลิกการผทมเพลงิในพระบรมมหาราชวงัไป(23) ในปี

เดียวกันหมอเฮส์ตั้งโรงพยาบาลบางรัก ต่อมากรมพยาบาล

ได้รับมาบริหาร ปัจจุบัน คือ โรงพยาบาลเลิดสิน ปีเดียวกัน

นั้น ยังจัดตั้งโรงพยาบาลคนเสียจริตขึ้นที่ปากคลองสาน

• พ.ศ. 2435 เมื่อมีการจัดต้ังมณฑลเทศาภิบาล มี

การตั้งแพทย์ประจ�าเมืองเมืองละ 1 นายท�าหน้าท่ีรักษา

ข้าราชการและครอบครวั ดแูลรกัษานกัโทษในเรอืนจ�า และ

ป้องกันโรคระบาด

• พ.ศ. 2436 จัดตั้งโรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดง 

เพื่อรักษาทหารทั้งไทยและฝรั่งเศสจากการพิพาทด้าน

แม่น�้าโขง ต่อมาได้ยกเลิกไปในปีพ.ศ. 2446 

พ.ศ. 2439 ตั้งโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์

พ.ศ. 2439-2445 ตั้งโอสถศาลาในหัวเมือง

พ.ศ. 2440 ตั้งกรมสุขาภิบาล

พ.ศ. 2444 ทดลองท�าหนองฝีใช้เองในประเทศ

พ.ศ. 2445 ยกเลิกโอสถศาลาเดิม ตั้งโอสถศาลา

ของรัฐบาล ตั้งโรงพยาบาลเทพศิรินทร์และโรงพยาบาล

สามเสน

พ.ศ. 2449 ตั้งแพทย์ประจ�าต�าบล

พ.ศ. 2451 ตั้งสถานพยาบาลโรคเรื้อนแห่งแรกที่ 

จ.เชียงใหม
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1.7 รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั (พ.ศ. 2453–2468)

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัวได้รับ

สถาปนาเป็นพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร 

หลังจากเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ พระบรมโอรสาธิราช สยาม

มกุฎราชกุมาร พระองค์แรกเสด็จสวรรคต ทรงเป็นพระ

มหากษตัรย์ิพระองค์แรกของสยามท่ีทรงส�าเรจ็การศกึษา

จากอังกฤษ และเสด็จขึ้นครองราชย์ตามกฎมณเฑียรบาล

ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ จึงทรงติดตามข่าวสารและ

ความเจริญของนานาอารยประเทศได้อย่างดี ทรงตัดสิน

พระทยัอย่างชาญฉลาดในการเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพนัธมติร

ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ทั้งๆ ที่ขุนนางข้าราชการส่วนใหญ่

ศึกษาจากเยอรมัน และต้องการเข้าร่วมกับฝ่ายเยอรมัน 

ท�าให้ไทยได้เป็นฝ่ายชนะในมหาสงครามคร้ังนั้น ได้เป็น

สมาชิกก่อตั้งสันนิบาตชาติ ทรงมีพระราชกรณียกิจเกี่ยว

กับการแพทย์และสาธารณสุขไทยสรุปได้โดยสังเขป       

ดังนี้(36)

• พ.ศ. 2455 ตั้งปาตุรสภาหรือสถาบันปาสเตอร์ 

ปัจจุบัน คือ สถานเสาวภา ในปีเดียวกันได้ตั้งวชิรพยาบาล

และตั้งกรมพยาบาลใหม่

• พ.ศ. 2456 เริ่มตั้งโอสถสถาน หรือโอสถศาลาขึ้น

ในบางจังหวัด ต่อมาพัฒนาเป็นสุขศาลา สถานีอนามัย ศูนย์

การแพทย์และอนามยัชนบท ศูนย์การแพทย์และอนามยั โรง

พยาบาลอ�าเภอ ปัจจุบัน คือ โรงพยาบาลชุมชน

• พ.ศ. 2457 สร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

• พ.ศ. 2460 ตั้งโรงเรียนกรมแพทย์ทหารบก

• พ.ศ. 2461 ตั้งกรมสาธารณสุข

• พ.ศ. 2464 เริ่มขอความสนับสนุนจากมูลนิธิ      

ร็อคกีเฟลเลอร์ เพื่อปรับปรุงโรงเรียนแพทย์ ซึ่งมูลนิธิร็อกกี-

เฟลเลอร์ได้เข้ามาด�าเนนิการตัง้แต่พ.ศ. 2466 จนสิน้สุดเมือ่

พ.ศ. 2476 

• พ.ศ. 2465 ตั้งสมาคมแพทย์ข้ึนครั้งแรกในชื่อ 

แพทยะสมาคมแห่งกรุงสยาม ปัจจบัุน คอื แพทยสมาคมแห่ง

ประเทศไทยฯ ในปีเดียวกัน มีการก่อตั้งกองอนุสภากาชาด

และโรงเรียนนางพยาบาลของสภากาชาด

• พ.ศ. 2466 ตั้งส�านักงานคนป่วยโรคเรื้อน

พระประแดง และมีการตรา พ.ร.บ.การแพทย์ เพื่อควบคุม

การประกอบโรคศิลปะทุกแขนง

• พ.ศ. 2467 ประชุมอบรมแพทย์สาธารณสุข

ครั้งแรกที่สถานเสาวภา

• พ.ศ. 2468 คณะมิชชันนารีตั้งโรงพยาบาล

โรคเรื้อนที่นครศรีธรรมราช ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปี

ละ 4,000 บาท

1.8 รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูหั่ว (พ.ศ. 2465-2477)

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่

หัว เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระ

มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อ พ.ศ. 2475 หลังจากนั้น

ราวสองปีกท็รงสละราชสมบัติ มเีรือ่งส�าคัญด้านการแพทย์

และสาธารณสุขที่สมควรบันทึกไว้โดยสังเขป ดังนี้(36)

• พ.ศ. 2470 รบันสิติหญงิเข้าเรยีนเตรยีมแพทย์เป็น

รุ่นแรก จ�านวน 7 คน ส�าเรจ็การศึกษาใน พ.ศ. 2475 จ�านวน  

3 คน คือ ม.ร.ว.ส่งศรี เกษมศรี น.ส.ฉลอง ไกรจิตติ และ

น.ส.ไทยเอือ้ง อรุณรกัษ์ ในปี 2470 นี ้มกีารตรวจผูป่้วยด้วย

เครื่องเอกซเรย์เป็นครั้งแรก และมีการอบรม “หมอต�าแย” 

ครัง้แรกทีว่ชริพยาบาล ต่อมาเปลีย่นชือ่เป็น “ผดงุครรภ์ชัน้

สอง” จบแล้วส่งไปประจ�าตามสุขศาลาประจ�าอ�าเภอต่างๆ 

ต่อมา ตั้งเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์ชั้นสองที่วชิรพยาบาลเมื่อ 

พ.ศ. 2474

• พ.ศ. 2472 มีการแบ่งประเภทการประกอบโรค

ศิลปะ เป็นแผนปัจจุบันและแผนโบราณ ตั้งสภาการแพทย์ 

ตั้งกองโรคติดต่อ และกองสถิติในกรมสาธารณสุข
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1.9 รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล (พ.ศ. 2477-2489)

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 

ทรงข้ึนครองราชย์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ พระชนมพรรษาได้

เพียง 8 พรรษา และทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ศึกษาเล่าเรียน

ในต่างประเทศ เมื่อเสด็จนิวัติพระนครได้ช่วงเวลาสั้นๆ 

ก็เสด็จสวรรคต งานส่วนใหญ่จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของ

รัฐบาล มีเรื่องส�าคัญด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ควร

บันทึกไว้โดยสังเขป ดังนี้(36)

พ.ศ. 2479 มีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.การแพทย์ 

พ.ศ. 2466 เป็น พ.ร.บ.ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

ตัดเรื่องการนวดออกจากนิยามการประกอบโรคศิลปะ 

ในปีเดียวกัน มีการแยกโรงเรียนเภสัชกรรมไปเป็นแผนก

อิสระ ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ในปีเดียวกัน ดร.ตั้ว ลพานุกรม ตั้งกอง

เภสัชกรรมขึ้นส�าเร็จ เป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมยา

ในประเทศ

พ.ศ. 2482 จอมพล ป.พิบูลสงคราม ออกรัฐนิยม 

ก่อนหน้านัน้ได้ก�าหนดให้ใช้ภาษาไทยในการเรยีนการสอน

และการเขยีนรายงานทางการแพทย์ ก่อปัญหาขึน้มากมาย

เพราะต้องมีศัพท์ที่ก�าหนดขึ้นใหม่ เข้าใจยากจ�านวนมาก

พ.ศ. 2483 ตั้งโรงเรียนแพทย์เสนารักษ์ขึ้นใหม่ 

ในกรมแพทย์ทหารบก เป็นหลักสูตรแพทย์ 4 ปี ลดจาก

เดิมซึ่งเป็นหลักสูตร 6 ปี แต่มีการต่อต้านมาก จึงผลิตได้

เพียง 4 รุ่นก็เลิกไป

พ.ศ. 2484 ปิดโรงเรียนแพทย์ชั่วคราวระหว่าง

สงคราม

พ.ศ. 2485 ตั้งกระทรวงสาธารณสุขเม่ือวันที่ 

10 มีนาคม พ.ศ. 2485 กรมประชาสงเคราะห์เข้ามา

สังกัดอยู่ด้วย แต่ถูกโอนกลับไปกระทรวงมหาดไทยใน 

พ.ศ. 2487 กรมการแพทย์รับโอน “สุขศาลาชั้นหนึ่ง” ใน

จังหวัดต่างๆ ปรับปรุงเป็นโรงพยาบาลจังหวัด และเร่ิม

การก่อสร้างโรงพยาบาลจังหวัดขึ้นทั่วประเทศ 

พ.ศ. 2489 ก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์แห่งที่ 2 ของ

ประเทศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลสวรรคตจากกระสุนปืน 

จนต้องมีการตั้ง “ศาลกลางเมือง” ขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นของ

การพัฒนาวิชานิติเวชศาสตร์

1.10 รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช (พ.ศ. 2489–2559)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุด และทรงพระปรีชาสามารถ

อย่างย่ิง ทรงครองราชย์ และครองใจประชาชนได้อย่างล�า้

ลึก สมกบัพระปฐมบรมราชโองการของพระองค์ท่านทีท่รง

ประกาศว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์

สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ทรงมีพระราชกรณียกิจด้าน

การแพทย์และสาธารณสุขมากมาย สรุปโดยสังเขปได้ 

ดังนี้(37)

• พ.ศ .  2488 พระราชนิพนธ ์ เพลงยามเย็น 

พระราชทานให้วงดนตรีน�าไปบรรเลงในงานดนตรีการกุศล

หาเงินสมทบทุนช่วยเหลือโครงการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 

2492 พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 300,000 

บาท สร้างตึกมหิดลวงศานุสรณ์ ให้สภากาชาดไทยใช้เป็น

ห้องปฏิบัติการผลิตวัคซีนบีซีจี ป้องกันวัณโรค ซ่ึงต่อมา

องค์การอนามัยโลกได้รับรองคุณภาพวัคซีนบีซีจีท่ีผลิตใน

ประเทศไทย และยูนิเซฟได้น�าไปใช้ในต่างประเทศด้วย

• พ.ศ. 2497 โปรดเกล้าฯ ให้ฉายภาพยนตร์ส่วน

พระองค์ น�ารายได้ทั้งหมดพระราชทานเป็นทุนในการสร้าง

ตกึอานนัทมหดิลท่ีโรงพยาบาลศริริาช ตกึหลงันีใ้ช้ส�าหรบัรบั

เดก็ทีป่่วยด้วยโรคตดิต่อ มปีระชาชนร่วมบรจิาคจ�านวนมาก 

จนมีเงินเหลือน�าไปพระราชทานสร้างสถาบันฝึกอบรมเจ้า

หน้าที่โรคเรื้อนที่สถานพยาบาลพระประแดง ต่อมา ได้ทรง

พระราชทานเพิ่มเติมอีกเป็นอันมาก ก่อตั้งเป็นสถาบันราช

ประชาสมาสยั มลูนธิริาชประชาสมาสยัและยงัพระราชทาน

เงินส่วนหนึ่งก่อตั้งมูลนิธิอานันทมหิดลให้ทุนการศึกษาเพื่อ

ไปศึกษาวิชาการชั้นสูงในต่างประเทศหลายสาขา
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• พ.ศ. 2498 โปรดฯ ให้สร้างเรือ “เวชพาหน์” เป็น

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาพยาบาลประชาชนตามสองฝั่ง

แม่น�้า

• พ.ศ. 2501 เกิดการระบาดของอหิวาตกโรค  

ได้โปรดฯ พระราชทานเงนิต้ังเป็นกองทนุปราบอหิวาตกโรค 

และเครื่องผลิตน�้ ากลั่นเ พ่ือท�าน�้ า เกลือรักษาผู ้ป ่วย 

ทรงจัดตั้งหน่วยฉีดวัคซีนและสนับสนุนให้มีการค้นคว้าวิจัย

• พ.ศ. 2502 ทรงสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาล

หลายแห่ง เช่น อาคารหลงัหน่ึงที ่รพ.แพร่ อาคารคนไข้พเิศษ 

“ราชสาทิส” ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ 2503) 

ตึกวิจัยประสาทวิทยา ที่ รพ.ประสาทพญาไท (พ.ศ. 2504) 

อาคาร “ราชประชาอนสุรณ์” ท่ี รพ.ปราจนีบรุ ี(พ.ศ. 2504) 

อาคาร “ราชทัย”ที่ รพ.บุรีรัมย์ (พ.ศ. 2505)

• พ .ศ .  2510 เริ่ มตั้ งหน ่วยแพทย ์ เคลื่ อนที่

พระราชทาน และก่อตั้งขึ้นอีกรวม 8 หน่วย

• พ.ศ. 2535 มีการก่อตั้งมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล 

เพ่ือพระราชทานรางวัลระดับโลกเทียบเท่ารางวัลโนเบล 

แก่แพทย์และนกัการสาธารณสขุทัว่โลก ในวโรกาสทีส่มเด็จ

พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

ทรงพระราชสมภพครบ 100 ปี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ทรงได้รับยกย่องอย่างสูงในระดับนานาชาติ ในด้าน

สาธารณสุข ทรงได้รับการถวายรางวัลทรงเกียรติ ได้แก่ 

องค์การอนามัยโลก ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเหรียญ

ทองสุขภาพดีถ้วนหน้า เม่ือ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ

ระหว่างประเทศเพ่ือการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 

ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองสดุดีพระเกียรติคุณท่ีทรง

พระราชทานแนวคิด และทิศทางในการเผยแพร่ยาเสริม

ไอโอดีน และสถาบันแฟรงคลิน และเอลีนอร์ รูสเวลต์ ได้

ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล Franklin Delano Roosevelt 

International Disability Award เมื่อ พ.ศ. 2544 ใน

ฐานะท่ีประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการด�าเนินการท่ี

ส�าคัญตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการระดับโลกของ

องค์การสหประชาชาติว่าด้วยคนพิการ

1.11 รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราลงกรณ์ 

บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงรับการสถาปนาโปรดเกล้าฯ 

ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามราชกุมาร เม่ือ

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ทรงถวายสัตย์ปฏิญาณใน

พระราชพิธีถือน�้าพิพัฒน์สัตยา ว่า “ข้าพเจ้าผู้เป็นสยาม

มกุฎราชกุมาร จะรักษาเกียรติยศและอริยศักดิ์ ซึ่งทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้ด้วยชีวิต จะจงรัก

ภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์ต่อประชาชน จะปฏิบัติ

หน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มก�าลังสติปัญญาความสามารถและ

โดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุขและความม่ันคง

ไพบูลย์ของประเทศไทย จนตราบเท่าชวีติร่างกายจะหาไม่”

ต่อมา เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดชพระบรมนาถบพติร ได้เสดจ็สวรรคต เมือ่วนัท่ี 13 

ตลุาคม พ.ศ. 2559 ต่อมาเมือ่วันพฤหสับดทีี ่1 ธันวาคม พ.ศ. 

2559 เวลา 19.16 น. ทรงมีพระราชด�ารัสตอบรับการขึ้น

ทรงราชย์ ว่า “ตามทีป่ระธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาตปิฏบิตัิ

หน้าท่ีประธานรัฐสภา ได้กล่าวในนามของปวงชนชาว

ไทย เชิญข้าพเจ้าข้ึนครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ถ้า

เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปร

มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นไป

ตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราช

สันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น 

ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อ

ประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง”

ทรงมีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการแพทย์และ

สาธารณสขุ ตัง้แต่ครัง้ยงัทรงด�ารงพระอสิริยยศเป็นสมเดจ็

พระบรมโอรสาธริาชสยามมกุฎราชกมุาร โดยทรงเป็นองค์

นายกกติตมิศกัดิข์องมลูนธิโิรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 

ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิทรงเป็นประธานในพธิวีางศลิาฤกษ์

และเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ซึ่งทุกแห่งอยู่ใน

ท้องที่ห่างไกลทุรกันดาร ทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการ

ของโรงพยาบาล และได้เสดจ็ไปตรวจเยีย่มเพือ่ตดิตามผล
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การด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ และได้ทรงพระราชทาน

พระราโชบายแก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้เป ็น

แนวทางในการพฒันาโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชให้มี

ประสิทธิภาพสามารถให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน

ทรงมีพระราชปรารถนาให้บ้านเมืองไทยเป็น “บ้าน

แสนสขุ” ประชาชนชาวไทยมคีวามสขุความเจรญิทัว่หน้า 

ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณในอันที่จะทรงชี้แนะ

พระราชทานแนวทางแห่งความสขุ ดงัวิธีการพระราชทาน

ท่ีปรากฏในพระราชหัตถเลขาซึ่งได้เชิญมาตีพิมพ์บนปก

หนังสือสวดมนต์ 28 กรกฎาคม 2560 ว่า

“ความสุขในตัวเริ่มจากใจ และทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น 

ส่วนรวม และตนเอง 

1.12  ภารกจิด้านสาธารณสขุของพระบรมวงศานวุงศ์ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

(รชักาลที ่9) และพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู (รชักาลที ่10)(38)

สขุในการบ�าเพญ็ประโยชน์ให้ผูอ่ื้นและส่วนรวมมสีขุ 

สุขในการเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น

สุขในการให้ ทั้งก�าลังกาย ก�าลังใจ ให้ผู้อื่นและส่วน

รวมมีสุข

สุขในการพัฒนาร่างกาย จิตใจและปัญญา ในทาง

สร้างสรรค์ความเจริญให้ตนเองและผู้อื่น

การสวดมนต์และปฏบิตัธิรรม ท�าให้มีความสงบ มสีติ 

สมาธิและปัญญา ตลอดจนเป็นกุศล สิริมงคลต่อทุกคน 

และจะน�ามาสูค่วามเจรญิและความสขุทีก่ล่าวมานัน้แล...”

1.12.1 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ทรงส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพ

อนามัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดลุยเดชมาโดยตลอด ทรงด�ารงต�าแหน่งองค์สภานายกิา

สภากาชาดไทย ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์องค์การสมาคมและ

มลูนธิต่ิางๆ ทีเ่กีย่วข้องกับด้านการแพทย์และสาธารณสขุ

มากมายหลายแห่ง อาท ิมลูนธิช่ิวยเหลอืคนตาบอด มูลนิธิ

ช่วยเด็กปัญญาอ่อน มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก เป็นต้น 

และส่ิงท่ีส�าคญัคอืทรงเป็นองค์อุปถมัภ์โครงการรณรงค์ให้

วคัซีนโปลิโอ ท�าให้ผูป่้วยด้วยโรคโปลโิอลดลงมาเป็นล�าดับ 

และอยู่ในสภาวะที่สามารถจะกวาดล้างโรคนี้ได้หมดไป

จากประเทศไทยในไม่ช้า 

นอกจากน้ียังมีพระราชกรณียกิจที่ทั่วโลกชื่นชม

ยกย่องคือผลงานด้าน “สร้างความสมดุลระหว่าง

เทคโนโลยีกับธรรมชาติ” จึงทรงได้รับรางวัล ลินเบอร์ก 

อวอร์ด” (Lindbergh Award) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2538 จาก Charles A and Anne Morrow 

Lindbergh Foundation และผลงานด้านการเป็นผู้น�า

ในการสนับสนุนและส่งเสริมการด�าเนินงานด้านอาหาร

ปลอดภัยในระดับประเทศและนานาชาติ จึงทรงได้รับ

รางวัล Food Safety Awards เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 

พ.ศ. 2548 จากองค์การอนามัยโลก นับเป็นสุภาพสตรี

พระองค์แรกที่ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลดังกล่าว 

นอกจากนี้ ยังมีพระราชกรณียกิจในด้านการแพทย์

และสาธารณสุข อาทิ โครงการแพทย์หลวง โครงการ

หมอหมูบ้่าน รวมทัง้ทรงอปุถมัภ์คนไข้ในพระบรมราชาน-ุ

เคราะห์ เป็นต้น

1.12.2 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ทรงเป็นพระบรมราชวงศ์ท่ีส�าคัญอีกพระองค์ที่

ทรงพระราชกิจนานัปการเก่ียวกับสุขภาพอนามัยของ

ประชาชน ดังต่อไปนี้

พ.ศ. 2499 ทรงรับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการไว้ใน

พระราชูปถัมภ์ โดยทรงพระราชทานพระราชทรัพย์และ

ทรงรับเป็นพระราชภาระในการติดต่อกับบุคคลและองค์

กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศ เพื่อช่วยเหลือ

ผู้พิการทุกสาขา

พ.ศ. 2506 ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิช่วย

คนโรคเรื้อน จังหวัดล�าปาง และโรงเรียนจิตต์อารี โดย

พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้าง

อาคารเรียน หอพัก ทุนอุปการะบุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนและ

พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนการด�าเนินงาน

โรงเรียนจิตต์อารีทุกปี เป็นผลให้บุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนและ

ผู้ยากจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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พ.ศ. 2510 รับมูลนิธิชีวิตใหม่ไว้ในพระอุปถัมภ์เพื่อ

ช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยจากโรคเรื้อนที่พิการ

พ.ศ. 2512 เริ่มก่อตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 

ซึ่งเป ็นคณะแพทย์อาสาสมัครประกอบด้วยแพทย์ 

ทันตแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสา

สมัครสนับสนุนจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปปฏิบัติ

งานรักษาป้องกันส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดาร

พ.ศ. 2516 จัดตั้ง “แพทย์อาสาทางอากาศ” และ

ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หน่วยแพทย์ทางวิทยุ” โดยใช้

วทิยรุบัส่งข่าวส�าหรบัแพทย์ใช้ตดิต่อส่ังการรกัษาผูป่้วยได้

โดยตรงตามสถานอีนามยัทีอ่ยูห่่างไกลโรงพยาบาลในเขต

ที่เป็นจังหวัด พอ.สว. รวม 25 จังหวัด ที่เหลือเป็นหน้าที่

ของกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงเริม่ด�าเนนิการเมือ่ พ.ศ. 2519 

และหลังจากนั้นได้โอนงานหน่วยแพทย์ทางวิทยุ พอ.สว. 

ให้กระทรวงสาธารณสุขรับไว้ด�าเนินการในปี พ.ศ. 2539

พ.ศ. 2517 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จดทะเบยีน

ก่อตั้งเป็นมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา-

บรมราชชนนี และพระราชทานทุนเริ่มแรกให้กับมูลนิธิฯ 

จ�านวน 1 ล้านบาท และต่อมารัฐบาลไทย ภาครัฐและ

เอกชนจากต่างประเทศ ให้การสนับสนุนทางการเงิน 

อุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องตลอดมา

พ.ศ. 2529 ริเริ่มโครงการรักษาโรคเฉพาะทางได้แก่ 

โรคตาต้อกระจก ปากแหว่งเพดานโหว่ แก้วหูทะลุ

การใส่กายอุปกรณ์เทียม โรคหัวใจรูห์มาติก โรค

หัวใจพิการแต่ก�าเนิดและโรคฟันคุด ทรงริเริ่มงานทันต-

สาธารณสุข พอ.สว. โดยจัดกิจกรรมทันตสาธารณสุข

แห่งชาติในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี

พ.ศ. 2535 พระราชทานทรัพย์ส ่วนพระองค์ 

500,000 บาท จดัตัง้มลูนธิขิาเทยีมขึน้ และสมเดจ็พระเจ้า

พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช-

นครินทร์ พระราชทานสมทบอีก 750,000 บาท เพื่อ

จัดท�าขาเทียมให้แก่ผู้ป่วยยากจนทุกเชื้อชาติ ศาสนาโดย

ไม่คิดมูลค่า

นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกได้ยกย่องและ

ชื่นชมพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านท่ีได้ทรงบ�าเพ็ญ

พระราชกรณียกิจต่างๆ อันเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงต่อ

การส่งเสริมสุขภาพประชาชนชาวไทย จึงได้ทูลเกล้าฯ 

ถวายเหรียญทองสุขภาพดีถ้วนหน้าแด่พระองค์ท่าน ใน

ปี พ.ศ. 2533 นอกจากนี้ องค์การยูเนสโกได้ประกาศ

เกียรติคุณพระองค์ท่านเป็นปูชนียบุคคลส�าคัญระดับ

โลก เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2543 และในวโรกาส

ครบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ- 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองค์ทรงได้รับ

การถวายพระสมัญญานามว่า “พระมารดาแห่งการ

สาธารณสุขไทย”

1.12.3  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-

กุมารี

ทรงให้ความสนพระทัยเป็นพิเศษต่อการปรับปรุง

และพัฒนางานด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะในเด็ก 

เยาวชนและประชาชนในถ่ินทุรกันดาร โดยได้มีโครงการ

ตามพระราชด�าริหลายโครงการเกิดข้ึน อาทิ โครงการ

เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อช่วยเหลือเด็กในท้องถ่ิน

ทุรกันดารให้มีสุขภาพดี ซึ่งต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้

น�าไปเป็นรูปแบบการด�าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

ในโรงเรยีนอืน่ๆ ทัว่ประเทศนอกจากนัน้ได้จดัท�าโครงการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วน

พระองค์เพื่อแก้ไขปัญหาโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน

และโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่

และเด็กในถิ่นทุรกันดาร 

ในปีพ.ศ. 2549 ได้ทรงด�าเนินโครงการสุขศาลา

พระราชทานโรงเรยีนต�ารวจตะเวนชายแดนเพือ่ให้บรกิาร

นกัเรยีนและประชาชนในการเข้าถงึบรกิารสาธารณสขุขัน้

พื้นฐาน และต่อมาได้พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลด้วย

การสื่อสารทางไกล (Telemedicine) และจัดตั้งหน่วย

แพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทานเพื่อให้บริการ

ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร 

นอกจากนี ้ยงัทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการ

ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ซ่ึงเป็นโครงการที่

ส�าคัญและทรงสนพระทัยแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเป็นผล
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ให้ภาวะขาดสารไอโอดีนลดลงมาอยู่ในระดับที่ควบคุม

ไม่ให้เป็นปัญหา และยังทรงปฏิบัติหน้าท่ีแทนพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จ

เจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชปูถัมภ์ตัง้แต่ด้านความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ ทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราช

อาณาจกัรกมัพชูาในการควบคุมโรคมาลาเรยีและโรคอืน่ๆ 

ทีม่ยีงุเป็นพาหะน�าโรค นอกจากนัน้ยงัพระราชทานความ

ช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เยาวชนชาวกัมพูชาโดยมอบ

ทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีละ 5 คน 

ต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี ซึ่งเริ่มด�าเนินการในปี พ.ศ. 2559 

เป็นต้นมา

1.12.4 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย-

ลักษณ์อัครราชกุมารี

ทรงมีบทบาทโดดเด่นในฐานะนักวิทยาศาสตร์

ซึ่งพระเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับ

นานาชาติ ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายเหรียญทอง

ไอน์สไตน์จาก UNESCO และทรงน�าความรูม้าพฒันางาน

ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศและในปี 

พ.ศ. 2529 ได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อส่งเสริมและ

สนบัสนุนการศกึษาวิจัยและการด�าเนนิงานด้านการแพทย์

และสาธารณสุข ได้ทรงสถาปนาสถาบนัวิจัยจุฬาภรณ์เพือ่

เป็นศูนย์รวมแห่งความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์และ

ผลิตผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเพื่อแก้ไข

ปัญหาเร่งด่วน เช่น ปัญหาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม 

และการเกษตร เป็นต้น นอกจากนัน้ทรงก่อต้ังโรงพยาบาล

จุฬาภรณ์เพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งผู้ยากไร้ด้วยเครื่องมือ

แพทย์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

ในปี พ.ศ. 2531 ทรงก่อตัง้ศูนย์อนามยัสิง่แวดล้อม 

และพิษวิทยานานาชาติขึ้นเพื่ออบรมด้านพิษวิทยา

ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยของสารเคมใีห้แก่บคุลากร

ท้ังภาครัฐและเอกชนตลอดทั้งประเทศต่างๆ ในภูมิภาค

เอเชียและแปซิฟิก และในปี พ.ศ. 2556 ได้รับการแต่งตั้ง 

ให้เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมขององค์การอนามัยโลกใน

ด้านความปลอดภัยของสารเคมีในภูมิภาคเอเชียตะวัน-

ออกเฉียงใต้ 

นอกจากนี ้ยงัทรงประกอบพระราชกรณยีกิจด้าน

ต่างๆ ตามโครงการพระราชด�ารขิองสมเดจ็พระศรนีครนิ-

ทราบรมราชชนนี และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับ

เป็นประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี

นครนิทราบรมราชชนน ี(พอ.สว.) ตัง้แต่วนัที ่22 มถินุายน 

พ.ศ. 2552

ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศในปี พ.ศ. 2557 

สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกบั

องค์กรสาธารณสขุแห่งสหราชอาณาจกัร (Public Health 

England) เพื่อศึกษาผลกระทบของมลพิษในสิ่งแวดล้อม

ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

1.12.5  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธโิรคไตแห่งประเทศไทย 

โดยเป็นผู ้ส ่งเสริมและสนับสนุนการรักษาพยาบาล 

การป้องกันโรคไตและทางเดินปัสสาวะการศึกษาค้นคว้า

และวิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่อง

โรคดังกล่าว

นอกจากนี้ยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจ

ด ้านต ่างๆ ตามโครงการพระราชด�าริของสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนีและได้ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ รับเป็นองค์นายิกากิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์

อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 

ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2538 ตราบจนสิ้นพระชนม์

เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2551 รวมทั้งยังทรงมีผลงาน

สขุภาพจติและยาเสพติดระหว่างประเทศดเีด่น โดยทรงให้

ความส�าคัญของพัฒนาการตั้งแต่วัยเด็กอ่อน โดยทรงเป็น

องค์อุปถัมภ์มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมและเด็กในมูลนิธิอื่นๆ 

ได้พระราชทานทุนทรัพย์เพื่อจัดตั้งกองทุนอาหารเสริม 

จัดหาหนังสือและของเล่นส�าหรับเด็กเป็นการส่งเสริม

ให้เด็กได้มีพัฒนาการตามวัย นอกจากนี้ได้จัดตั้งรางวัล 

Mental Health Princess Award ข้ึน ซึง่เป็นรางวลัท่ีทรง

พระราชทานให้แก่ผูท้ีมี่ผลงานดเีด่นด้านสขุภาพจติและยา

เสพตดิระหว่างประเทศจากพระเกยีรตคิณุซ่ึงเป็นทีย่อมรบั 

ทรงได้รบัทูลเกล้าถวายรางวลั WHO/SEARO Award จาก

องค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2546
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1.12.6 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 

พระวรราชาทินัดดามาตุ

ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจตามเบื้องพระยุคลบาท 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถฯ ในกิจกรรมต่างๆ เสมอมา ส�าหรับ

พระกรณียกิจในด้านการแพทย์และสาธารณสุข พระองค์

ได้ให้ความส�าคัญเกีย่วกบัโรคเอดส์เป็นอย่างมาก จะเหน็ได้

จากการทีพ่ระองค์เสดจ็เป็นองค์ประธานในงานเทียนส่อง

ใจเป็นประจ�าเกือบทุกปี ซ่ึงงานนี้สภากาชาดไทยร่วมกับ

ชมรมเพื่อนวันพุธซึ่งเป็นชมรมผู้ติดเชื้อเอดส์ ได้จัดขึ้นใน

วันที่ 1 ธันวาคม ตรงกับวันเอดส์โลกทุกปี โดยริเริ่มจัดใน 

พ.ศ. 2534 เป็นปีแรก และยังทรงพระกรุณาต่อโครงการ

อันเก่ียวกับสภากาชาดไทยทุกโครงการ เช่น โครงการ

ป้องกันการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก โครงการเพื่อนพึ่งพา

ยามยาก นอกจากนั้น ยังทรงเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิโรค

โลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยและกองทุนโรค

มะเร็งในเด็ก

1.12.7 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ทรงให้ความส�าคัญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงต่อสตรี โดยทรง

รับเป็นทูตสันถวไมตรีให้กับกองทุนการพัฒนาเพ่ือสตรี

แห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 

Fund for Women: UNIFEM) เพื่อหยุดยั้งความรุนแรง

ต่อสตรี นอกจากนั้นทรงมอบหมายให้ส�านักงานอัยการ

สงูสดุ จดัตัง้ส�านกังานกจิการและโครงการในพระราชด�าริ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (สพภ.) 

ขึ้น เพื่อเป็นองค์กรกลางในการประสานการด�าเนิน

งานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อ

การด�าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมในการรณรงค์ยุติ

การกระท�าความรุนแรงต่อผู้หญิง

1.12.8  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี

ทรงมีความห่วงใยประชากรและประเทศเป็น

อย่างยิ่ง ได้ทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการ To Be 

Number One เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตส�านึกของปวงชน

ในชาติให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการต่อสู้

เอาชนะปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างโอกาสสนับสนุน และ

ดึงผู้เสพยาเสพติดกลับสู่สังคม
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ข้อมูลพื้นฐานประเทศไทย

บทที่ 2

2.1 ท่ีตัง้ อาณาเขต และพรมแดน

ประเทศไทยตั้งอยู่ในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Continental Southeast Asia) เหนือบริเวณ

เส้นศูนย์สูตร โดยเป็นส่วนหนึ่งของคาบสมุทรอินโดจีน (ภาพที่ 2.1)

ภาพที่ 2.1 แผนที่ประเทศไทย
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ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 514,000 ตาราง

กิโลเมตร มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ในกลุม่ประเทศสมาชิก

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากประเทศอินโดนีเซียและ

สหภาพพม่า พรมแดนที่เป็นอาณาเขตรอบประเทศไทย 

ยาวทัง้หมดประมาณ 8,031 กิโลเมตร เป็นพรมแดนทางบก 

5,326 กิโลเมตร พรมแดนชายฝั่งทะเล 2,705 กิโลเมตร 

โดยเป็นความยาวของทะเลฝั่งอ่าวไทย 1,840 กิโลเมตร 

และความยาวทางฝั่งทะเลอันดามัน 865 กิโลเมตร

ด้านทิศเหนือ จุดเหนือสุดอยู่ที่เขตอ�าเภอแม่สาย 

จังหวัดเชียงราย ติดต่อกับพรมแดนของสหภาพพม่า และ

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ด้านทิศใต้ จุดใต้สุดอยู่ในเขตอ�าเภอเบตง จังหวัด

ยะลา ติดต่อกับพรมแดนประเทศมาเลเซียและอ่าวไทย

ด้านทศิตะวันออก จุดตะวันออกสดุอยูใ่นเขตอ�าเภอ

พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ติดต่อกับพรมแดน

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ

กัมพูชาประชาธิปไตย

ด้านทิศตะวันตก จุดตะวันตกสุดอยู่ในเขตอ�าเภอ

แม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตดิต่อกบัพรมแดนสหภาพ

พม่า ทะเลอันดามัน และช่องแคบมะละกา

ประเทศไทยทัง้ประเทศใช้เวลาเดยีวกนัและนบัเวลา

ก่อนเวลากลางที่กรีนนิชประมาณ 7 ชั่วโมง

2.2 ลักษณะภมิูประเทศและภมูอิากาศของไทย

2.2.1 ภูมิประเทศ จ�าแนกได้ 3 ลักษณะ คือ 

1) ทีร่าบ ส่วนใหญ่อยูใ่นภาคกลางของประเทศ ได้แก่ 

บริเวณที่ราบลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาและสาขาคือ แม่น�้าปิง 

วัง ยม น่าน นอกจากนี้ยังมี ที่ราบลุ่มแม่น�้ากลอง แม่น�้า

เพชรบุรี แม่น�้าบางปะกง แม่น�้าท่าจีน และแม่น�้าป่าสัก

2) ที่สูง ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ได้แก่ ที่สูงโคราชซึ่งบนที่สูงนี้มีที่ราบลุ่มน�้าที่ส�าคัญ คือ 

แม่น�้ามูล แม่น�้าชี

3) ภูเขา ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือและภาคตะวัน

ออกเฉียงใต้ ทิวเขาที่ส�าคัญ ได้แก่ ทิวเขาแดนลาว หลวง

พระบาง ถนนธงชัย เพชรบูรณ์ และตะนาวศรี

4) ภูมิอากาศ ของประเทศ มี 3 ชนิด

ก) ภูมอิากาศแบบฝนเมอืงร้อยตลอดปี ได้แก่ บรเิวณ

ทางฝั่งตะวันออกของภาคใต้ ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบ

ป่าดงดิบมีฝนตกชุกตลอดปี มีป่าไม้ชื้นหนาทึบ

ข) ภมิูอากาศแบบมรสมุเมืองร้อนเกอืบตลอดปี ได้แก่ 

บริเวณทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ 

ลกัษณะภูมอิากาศเป็นแบบมรสมุ ปริมาณน�า้ฝนรวมเฉลีย่

ตลอดปีสูงมาก

ค) ภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูหรือภูมิ-

อากาศแบบทุง่หญ้าเมอืงร้อนหรอืทุง่หญ้าสวนันา ปรมิาณ

น�้าฝนจะมากในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แห้งแล้งในฤดู

หนาวคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ได้แก่ ภาคกลาง 

ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ง) ลมประจ�าทีพ่ดัผ่าน ได้แก่ ลมมรสมุตะวนัตกเฉยีง

ใต้ เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 

และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มประมาณเดือน

พฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์

โดยสรปุ ประเทศไทยมภีมูปิระเทศและภมูอิากาศท่ี

สงบ ร่มเยน็ มปัีญหาไม่มากในเรือ่งภยัพบิตัติามธรรมชาติ

ที่รุนแรง เช่น ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหวหรือความหนาว

เย็น
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2.3 ประชากร ภาษา ศาสนา

ในปีพ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีจ�านวนประชากรทั้ง

ประเทศ 66,188,503 คน(1)

• ชาย มีจ�านวน 32,464,906 คน

• หญิง มีจ�านวน 33,723,597 คน

ประชากรในประเทศไทยเกือบทั้งหมดร้อยละ 95.9 

เป็นผู้มีสัญชาติไทยที่เหลือเป็นผู้มีสัญชาติอ่ืนๆ เช่น จีน 

พม่าและลาว(2)

การติดต่อสื่อสารใช้ภาษาไทยเป็นภาษาพูด และ

ภาษาเขียน แต่ขณะเดียวกันแนวโน้มการใช้ภาษาอังกฤษ

และภาษาต่างประเทศอื่นๆก็เริ่มมีบทบาทมากข้ึน โดย

เฉพาะในทางธุรกิจ

ประชากรในประเทศไทยส่วนใหญ่นบัถอืศาสนาพทุธ 

(ร้อยละ 93.5) รองลงมาเป็นศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 4.2) 

ศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 5.4) และอื่นๆ (ร้อยละ 0.1)(3)

2.4 เศรษฐกจิ 

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันเป็น

แบบผสมท้ังระบบทุนนิยมและสังคมนิยม มีการพัฒนา

โดยการวางแผนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบโดยได้จัด

ท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 

(พ.ศ. 2504 - 2509) จนถงึปัจจบุนัเป็นแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 

12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ผลจากการพฒันาท�าให้เศรษฐกิจ

ไทยเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.8 ต่อปี ในช่วงกว่า 3 ทศวรรษ 

ต้ังแต่พ.ศ. 2504-2539 โดยมช่ีวงวกิฤตเศรษฐกจิครัง้แรก

ในช่วงพ.ศ. 2528 - 2529 อนัเกดิจากน�า้มนัราคาแพงและ

ไทยต้องเข้ารับการช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่าง

ประเทศ (IMF) เป็นครั้งแรก ต่อมาเศรษฐกิจเติบโตเร็วขึ้น

ถึงร้อยละ 8.3 ต่อปี โดยเฉพาะในช่วงพ.ศ. 2534 - 2538 

จนกระทั้งประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปาน

กลาง ใน พ.ศ. 2539 - 2540 ได้เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

ข้ึนครั้งที่ 2 ท�าให้เศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรง และ

ประเทศไทยต้องขอรับความช่วยเหลือ IMF โดยให้วงเงิน

กู้แก่ประเทศไทย 17,200 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อม

กับเงื่อนไขในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม

มากมาย 

นับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา 

พบว่าเศรษฐกิจไทยติดลบร้อยละ 1.7 ใน พ.ศ. 2540 

และติดลบเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 ใน พ.ศ. 2541 แต่ใน 

พ.ศ. 2542 - 2543 เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวท�าให้อัตรา

การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนมากกว่าร้อยละ 4.0 

และเริ่มชะลอตัวลงใน พ.ศ. 2544 แต่กลับเริ่มขยายตัว

สูงกว่ากว่าร้อยละ 5.0 ใน พ.ศ. 2545 จนสามารถช�าระ

เงินกู้ IMF ทั้งหมดในปี พ.ศ. 2546 ก่อนเวลาที่ก�าหนด

ไว้ถึง 2 ปี และเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวอีกครั้งในช่วง 

พ.ศ. 2548 หลังจากนั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งที่ 3 ขึ้นใน

ช่วง พ.ศ. 2551 - 2552 เศรษฐกจิไทยถดถอยอย่างรนุแรง

จนติดลบร้อยละ 2.2 ใน พ.ศ. 2552 อันเนื่องจากวิกฤต

เศรษฐกิจทั่วโลก ราคาน�้ามันท่ีเพ่ิมสูงขึ้นและการเมือง

ภายในประเทศยังไม่ราบรื่น

ในปี 2553 เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวและเติบโตได้

ถึงร้อยละ 7.8 จากการส่งออกและการท่องเที่ยว และ

ในปี 2554 เศรษฐกิจของประเทศไทยตกต�่าลงอีกครั้ง

จากปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในประเทศและ

ปัจจัยลบจากภาวะเศรษฐกิจโลก รวมท้ังปัญหาความ

ไม่สงบในตะวันออกกลางและปัญหาหนี้สาธารณะใน

กลุ่มประเทศยูโรโซน ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจขยาย

ตัวเพียงร้อยละ 0.1 หลังจากนั้นเศรษฐกิจเริ่มขยาย

ตัวดีข้ึนเป็นร้อยละ 6.4 ในปี 2555 เน่ืองจากมาตรการ

ของรัฐบาลในหลายๆ ด้าน อาทิ การจ�าน�าสินค้าเกษตร 

การปรับค่าจ้างขั้นต�่า การลดภาษีเงินได้นิติบุคคลและ

การท่องเทีย่ว ในปี 2556 อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ

ลดลงอีกครั้งเหลือเพียงร้อยละ2.9 เนื่องจากผลกระทบ

จากเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ทางการเมืองที่ยืด

เยื้อ จนอัตราลดลงเหลือร้อยละ 0.7 ในปี 2557 และใน

ปี 2558 เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ราคา

น�้ามันท่ีลดลง การฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชนและ

การท่องเที่ยว และการเร่งรัดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

โครงการลงทุนที่ส�าคัญของภาครัฐ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทย
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ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.8(4) ส�าหรับช่วงปี 2559 

จนถึงปี 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.9 จากการ

ส่งออกและการท่องเทีย่ว ซึง่สอดคล้องกบัเศรษฐกจิโลกที่

ฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจน

2.5 ระบบการปกครองของไทย

ประเทศไทยเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ

บูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมี

พระมหากษตัริย์เป็นประมขุในปีพ.ศ. 2475 มรีฐัธรรมนญู

ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศมาทั้งสิ้น 

18 ฉบบั และในปัจจุบนัเป็นรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประเทศไทยมี

การปกครองแบบรัฐเดียวที่ไม่สามารถแยกได้และมีการ

แบ่งอ�านาจออกเป็น 3 ส่วน คือ 

อ�านาจบริหาร คือ อ�านาจในการน�ากฎหมายไป

บังคับใช้หรือบริหาร ประเทศโดยรัฐบาล ซึ่งเป็นอ�านาจ

และหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี 

อ�านาจตุลาการ คือ อ�านาจในทางกฎหมายของ

ศาลที่ใช้ในการตัดสินคดี ซึ่งศาลแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 

ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา 

อ�านาจนิติบัญญัติ คือ อ�านาจในการออกกฎหมาย

และตรวจสอบการท�างานของรัฐบาล 

การจัดโครงสร ้างการบริหารราชการแผ่นดิน 

แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

1) การบรหิารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วยส�านกั

นายกรัฐมนตรี กระทรวง และกรม 

2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

จังหวัดและอ�าเภอ 

3) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ

บริหารส่วนต�าบล เทศบาล และเมืองพัทยา 

2.5.1 การบริหารราชการส่วนกลาง

1) พระมหากษัตริย ์ เป ็นองค์พระประมุขของ

ประเทศ ทรงใช้อ�านาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา อ�านาจ

บริหารทางคณะรัฐมนตรี และอ�านาจตุลาการทางศาล

2) คณะรัฐมนตรี เป็นรัฐบาล มีหน้าที่รับผิดชอบใน

การบริหารประเทศ

3) การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ตาม 

พระราชบัญญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที ่14) 

พ.ศ. 2558 จดัแบ่งเป็นกระทรวงและส่วนราชการทีม่ฐีานะ

เป็นกระทรวง จ�านวน 20 แห่ง ดังนี้

1. ส�านักนายกรัฐมนตรี

2. กระทรวงกลาโหม

3. กระทรวงมหาดไทย

4. กระทรวงการคลัง

5. กระทรวงการต่างประเทศ

6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

7. กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

   ความมั่นคงของมนุษย์

8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9. กระทรวงคมนาคม

10. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

     สิ่งแวดล้อม

11. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

12 กระทรวงพานิชย์

13. กระทรวงพลังงาน

14. กระทรวงยุติธรรม

15. กระทรวงแรงงาน

16. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17. กระทรวงวัฒนธรรม

18. กระทรวงศึกษาธิการ

19. กระทรวงสาธารณสุข

20. กระทรวงอุตสาหกรรม
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ภายใต ้กระทรวงจะมีส ่วนราชการรวม

ทั้งส้ิน 161(5) กรม และส่วนราชการซึ่งไม่สังกัดส�านัก

นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 9 แห่ง ได้แก่ ส�านัก

ราชเลขาธิการ ส�านักพระราชวัง ส�านักงานพระพุทธ

ศาสนาแห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ราชบัณฑิตยสถาน 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและศูนย์อ�านวยการ

บรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ นอกจากนี ้ยงัมรีฐัวิสาหกจิ 

58 แห่ง และองค์กรมหาชน จ�านวน 38 แห่ง(6) (ภาพที ่2.2)

2.5.2 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

ราชการส่วนภมิูภาค หมายถงึ ราชการของกระทรวง 

ทบวง กรมต่างๆ ซึง่ได้แบ่งแยกออกไปด�าเนนิการตามเขต

การปกครองของประเทศ ภายใต้การดแูลของผูว่้าราชการ

จงัหวดั โดยมีเจ้าหน้าทีข่องราชการส่วนกลาง ซึง่ได้รับการ

แต่งตั้งออกไปประจ�าตามเขตการปกครองส่วนภูมิภาค 

เพ่ือบริหารราชการภายใต้การบังคับบัญชาของราชการ

ส่วนกลางที่ได้แบ่งอ�านาจให้จังหวัดไปด�าเนินการแทน

เฉพาะบางเรื่อง บางประการเท่านั้น ราชการส่วนกลาง

มีอ�านาจที่จะเปล่ียนแปลง แก้ไข ค�าสั่งของส่วนภูมิภาค

ได้ ผู้มีอ�านาจสั่งการขั้นสุดท้าย ก็คือ ปลัดกระทรวงและ

รัฐมนตรี

2.5.3 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การที่ประชาชน

ในท้องถ่ินมีอ�านาจในการปกครองตนเองโดยอิสระ ภาย

ใต้ขอบเขตของกฎหมาย โดยต้องมีลักษณะอย่างน้อย 4 

ประการ คือ

1) เป็นนิติบุคคล

2) ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้รับเลือกตั้ง

จากประชาชนทั้งหมดหรือบางส่วน

3) มีรายได้และงบประมาณเป็นของตัวเอง

4) มีอิสระในการบริหารงาน ภายใต้ขอบเขตของ

กฎหมาย

การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของไทย 

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(76 แห่ง) เทศบาล (2,441 แห่ง) การปกครองท้องถิ่นรูป

แบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร (1 แห่ง) เมืองพัทยา 

(1 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนต�าบล (5,333 แห่ง)(5)
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บทที่ 3

3.1 บทน�ำ

วิวัฒนาการสาธารณสุขไทย

การสาธารณสุข นิยามได้อย่างสั้นๆ ว่า คือ “ศาสตร์

และศิลป์แห่งการป้องกันโรค การท�าให้อายุยืนยาวและ

การสร้างเสรมิสขุภาพ โดยการด�าเนนิการอย่างเป็นระบบ

ของสังคม” (science and art of preventing disease, 

prolonging life and promoting health through 

organized efforts of society)(1) หรืออาจขยายความ

ได้ว่า คือ “หนึ่งในความพยายามที่จัดการโดยสังคม เพื่อ

คุม้ครอง ส่งเสรมิ และฟ้ืนฟสูขุภาพของประชาชน เป็นการ

ร่วมกันของศาสตร์และทักษะแขนงต่างๆ กับความเช่ือ

หลากหลาย เพื่อมุ่งธ�ารงรักษาและปรับปรุงสุขภาพของ

ประชาชนทุกคน ผ่านกิจกรรมร่วมกันของสังคม แผน 

บริการและสถาบันต่างๆ มุ่งเน้นการป้องกันโรคและ

ความจ�าเป็นด้านสุขภาพของประชากรโดยรวม กิจกรรม

ด้านสาธารณสุขจะเปล่ียนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีและค่านิยมต่างๆ ของสังคม แต่เป้าหมาย

ต่างๆ ยังคงเดิม นั่นคือ การลดโรค การเสียชีวิตก่อนวัย

อันควร และการลดโรคต่างๆ ที่ก่อทุกข์และความพิการ

ในประชากร ดังนั้น การสาธารณสุขจึงเป็นสถาบันหนึ่งใน

สังคม เป็นศาสตร์แขนงหนึง่ และวิถปีฏบิติัหนึง่ในสงัคม”(2)

อีกนิยามหนึ่งที่น ่าสนใจคือ “ศาสตร์และศิลป์

แห่งการป้องกันโรค การท�าให้อายุยืนยาวและการ

สร้างเสริมสุขภาพ โดยการด�าเนินการอย่างเป็นระบบ

ของสังคม และการเลือกอย่างรู้เท่าทันของสังคม องค์กร

ต่างๆ ชุมชนทั้งสาธารณะและส่วนบุคคล และแต่ละ

บุคคล” (the science and art of preventing disease, 

prolonging life and promoting human health 

through organized efforts and informed choices 

of society, organizations, public and private 

communities, and individuals)(3)

ค�าว่า “สาธารณะ” (public) ในที่นี้อาจหมายถึง 

ประชาชนไม่กี่คน หรือหมู่บ้านทั้งหมู่บ้าน หรือครอบคลุม

หลายทวีป เช่นในกรณีการระบาดทั่วโลก ส่วนค�าว่า 

“สุขภาพ” (health) มีความหมายตามนิยามขององค์การ

อนามัยโลกที่ครอบคลุมสุขภาวะทั้งทางกาย จิตใจ และ

สังคม และไม่เพียงการปราศจากโรคและความพิการ

เท่านั้น

ศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการสาธารณสุขเป็นสหสาขา

ที่ส�าคัญ ได้แก่ ระบาดวิทยา ชีวสถิติ อนามัยสิ่งแวดล้อม 

การสาธารณสุขชุมชน สุขศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral 

Health) เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข นโยบายสาธารณะ 

สุขภาพจิต อาชีวอนามัย เป็นต้น
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3.2 วิวัฒนำกำรกำรสำธำรณสุขโลกโดยสังเขป

วิวัฒนาการการสาธารณสุขของโลก เกิดมาพร้อม

กับวิวัฒนาการด้านอารยธรรมของมนุษย์ เร่ิมจากการ

ตระหนักรู้ว่า น�้าสกปรกและขยะท่ีก�าจัดอย่างไม่ถูกต้อง

ท�าให้เกิดโรคระบาด ทฤษฎีการเกิดโรคและการระบาด

ของโรคทฤษฎแีรก คือ “ทฤษฎไีอพษิ” (Miasma Theory) 

ซึ่งในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ หมอบรัดเลย์เขียนว่า 

“อายพิศม์” คือความเชื่อว่า สภาพแวดล้อม เช่น อากาศ 

ส่ิงสกปรกโสโครกต่างๆ เป็นต้นเหตขุองการเกดิโรค ความ

เชือ่ดงักล่าวนีม้มีาแต่โบราณตัง้แต่สมยัฮปิโปเครตีส และได้

รับความนิยมเช่ือถืออย่างมากในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 

ศาสนาต่างๆ แต่โบราณจงึมุง่สร้างกฎเกณฑ์ให้ศาสนกิพ้น

จากภยัเหล่าน้ี โดยการก�าหนดกฎกตกิารด้านพฤตกิรรมที่

เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น เรื่องการกินอาหาร การห้ามดื่มสุรา 

และการก�าหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศ

เทคโนโลยีการป้องกันโรคมีประวัติมายาวนาน เริ่ม

ตั้งแต่ชาวจีนใช้วิธีให้สูดผงจากสะเก็ดแผลไข้ทรพิษ เพื่อ

ป้องกนัโรคดงักล่าว การจัดการด้านสขุาภบิาลพบในแหล่ง

อารยธรรมฮารัปปัน ในลุ่มน�้าสินธุ(4) และในยุคโรมันก็มี

การก�าจัดอุจจาระที่เป็นระบบ เป็นต้น 

การสาธารณสขุสมยัใหม่ (Modern Public Health) 

เริ่มจากมีการค้นพบใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ที่น�ามาสู ่

การปรับปรุงการสาธารณสุข เช่น การค้นพบสาเหตุของ

โรคลักปิดลักเปิดโดย เจมส์ ลินด์ ซึ่งป้องกันโดยการให้

กลาสีเรอืได้บรโิภคผลไม้ โดยมกีารตพีมิพ์รายงานดงักล่าว

เมื่อ พ.ศ. 2297 และราชนาวีอังกฤษได้น�าไปก�าหนดเป็น

นโยบายและมาตรการป้องกันในเวลาต่อมา(5) 

ก่อนหน้านัน้สองปี ใน พ.ศ. 2295 เซอร์จอห์น พริงเกลิ 

แพทย์ชาวอังกฤษ ได้ตีพิมพ์บทความ เรื่อง “สังเกตการณ์

เรื่องโรคในกองทัพในค่ายและที่มั่นทางทหาร” เน้นความ

ส�าคัญเรื่องการระบายอากาศและการสร้างส้วมให้แก่

ทหาร(6)

การค้นพบวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษที่ปลอดภัยและมี

ประสทิธผิลของเอดเวร์ิด เจนเนอร์ แพทย์ชาวองักฤษ เป็น

จุดเปลี่ยนส�าคัญของการสาธารณสุขโลก ท�าให้สามารถ

เอาชนะโรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้คนไปมากมาย และน�าไปสู่

การขจัดกวาดล้างโรคนี้ส�าเร็จในเวลาต่อมา

การปฏวัิตอุิตสาหกรรมซึง่เริม่ต้นในยโุรป โดยเฉพาะ

ที่อังกฤษ ท�าให้มีการอพยพเข้าไปหางานท�าในเมือง และ

เข้าไปอยู่กันอย่างแออัด ท�าให้เกิดทั้งแหล่งเสื่อมโทรม 

และปัญหาสุขอนามัยในโรงงาน ท�าให้เกิดการปฏิรูปด้าน

การสุขาภิบาล จุดเปลี่ยนส�าคัญ คือ การตราพระราช

บญัญตักิารสาธารณสขุฉบับแรกในองักฤษเมือ่ พ.ศ. 2391 

บุคคลส�าคัญที่ผลักดันเรื่องนี้ คือ เซอร์เอดวิน แชดวิค 

(Sir Edwin Chadwick) ซ่ึงได้เสนอบทความ เรือ่ง “ภาวะ

การสุขาภิบาลของคนงาน” (the Sanitary Condition 

of the Labouring Population) เมื่อ พ.ศ. 2385 และมี

รายงานเพิ่มเติมอีก 1 ฉบับในปีต่อมา(7)

ความคิดส�าคัญเรื่องหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างกว้าง

ขวางของการสาธารณสุขโลก คือ เรื่องอันตรายของการมี

ประชากรล้นเกินของโธมัส มัลธัส (Thomas Malthus) 

ซึ่งน�าเสนอเมื่อ พ.ศ. 2241 และอีกคนที่เน้นความส�าคัญ

เรื่องนี้ คือ เจเรมี เบนแทม (Jeremy Bentham) นักคิด

คนส�าคัญขององักฤษ ผูไ้ด้รบัฉายาว่าเป็นบดิาทางความคิด

ของมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้คอลเลจลอนดอน 

ความรู ้ทางวิทยาศาสตร ์ที่มีผลส�าคัญต ่อการ

พัฒนาการสาธารณสุขของโลก ได้แก่

• ศาสตร์ด้านระบาดวทิยา ซึง่ค้นพบโดยนายแพทย์

จอห์น สโนว์ (John Snow) ท่ีพบว่า การระบาดของ

อหิวาต์ในกรุงลอนดอนเม่ือ พ.ศ. 2397 ไม่ได้กระจาย

ท่ัวไป แต่สัมพันธ์กับแหล่งน�้าประปา ซึ่งมีการใช้คลอรีน

ท�าลายเช้ือโรคแตกต่างกัน จอห์น สโนว์ เสนอแนวคิดนี้

ครัง้แรกในบทความ เรือ่ง “ว่าด้วยช่องทางการตดิต่อของ

อหิวาตกโรค” (On the Mode of Communication of 

Cholera) ตัง้แต่ พ.ศ. 2392 และขยายความจนได้ข้อสรปุ

ชดัเจนมากขึน้ใน พ.ศ. 2398 จอห์น สโนว์ เชือ่ใน “ทฤษฎี

เชื้อโรค” (Germ theory) ซึ่งพัฒนามาก่อนหน้านั้น จาก

การค้นพบทางวิทยาศาสตร์หลายเรื่อง

• โรเบิร์ต โค้ค (Robert Koch) นักวิทยาศาสตร์

เยอรมัน ค้นพบวิธีแยกเชื้อแบคทีเรียและเสนอ “เกณฑ์

วินิจฉัยของโค้ค” (Koch’s Postulates) เพื่อพิจารณา

ตัดสินว่า เช้ือโรคท่ีพบเป็นสาเหตุของโรคน้ันหรือไม่ 
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เกณฑ์ดังกล่าว เสนอครั้งแรกโดย เอฟ. จ.ี จาคอบ เฮนเล 

(F.G. Jacob Henle) และมีการปรับปรุงโดยโค้คในปี 

2420 แล้วปรับปรุงอีกครั้งใน พ.ศ. 2425 ก�าหนดเกณฑ์

พิจารณา 4 ประการ คือ

(1) เชือ้น้ันต้องพบทกุรายทีเ่ป็นโรคจากการแยกเชือ้

ในการเพาะเลี้ยงบริสุทธิ์ (pure culture)

(2) เชื้อนั้นต้องไม่พบในโรคอื่น

(3) เมือ่แยกเชือ้ออกมาได้แล้ว เชือ้นัน้ต้องท�าให้เกดิ

โรคได้ในสัตว์ทดลอง 

(4) เช้ือนั้นต้องพบได้อีกในการท�าให้เกิดโรคจาก

การทดลอง(8)

เกณฑ์นี้จึงเรียกว่า “เกณฑ์วินิจฉัยของเฮนเล-โค้ค” 

(Henle-Koch’s Postulates) ต่อมาอลัเฟรด อแีวนส์ (Alfred 

Evans) ได้ปรบัปรงุใหม่เพ่ิมข้อพจิารณาเป็น 10 ข้อ เรยีกว่า 

“เกณฑ์วินิจฉัยของอีแวนส์” (Evans’s Postulates)(9) 

• เอดเวิร์ด เจนเนอร์ (Edward Jenner) ค้นพบ

วัคซีนตัวแรกของโลก คือ วัคซีนไข้ทรพิษ เป็นคนแรกที่ใช้

ค�าว่า วัคซีน เมื่อ พ.ศ. 2429 ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดา

แห่งวิชาวิทยาอิมมูโน

• หลยุส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur) นกัวทิยาศาสตร์

คนส�าคญัทีค้่นพบจุลินทรย์ีก่อโรค เป็นหนึง่ในผู้บุกเบกิวชิา

จุลชีววิทยา และผู้ค้นพบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

• โรนัลด์ รอสส์ (Ronald Ross) แพทย์ชาวอังกฤษ 

ค้นพบว่า ยุงเป็นพาหะของมาลาเรีย

• โจเซฟ ลิสเตอร์ (Joseph Lister) แพทย์ชาว

อังกฤษ ผู ้ปฏิวัติการผ ่าตัดโดยการน�ายาระงับเชื้อ 

(Antiseptic) เข้าไปใช้ในการผ่าตัด

• พอล-หลุยส์ ซิมอนด์ (Paul-Louis Simond) 

นักระบาดวิทยาชาวฝรั่งเศส ผู้พิสูจน์ว่า กาฬโรค มีพาหะ 

คือ หมัดหนู

• คาร์ลอส เจ. ฟินเลย์ (Carlos J. Finlay) 

นักวิทยาศาสตร์คิวบา และวอลเตอร์ รีด (Walter Reed) 

กับเจมส์ แคร์รอลล์ (James Carroll) จากสหรัฐ พิสูจน์

ว่า ยุงเป็นพาหะของไข้เหลือง

• คาร์ลอส ชากาส์ นักวิทยาศาสตร์ชาวบราซิล 

ค้นพบโรคชากาส์และพาหะของโรคดังกล่าว

• เซอร์อเลกซานเดอร์ เฟลมมิง (Sir Alexander 

Fleming) ค้นพบเพนิซิลลิน ตั้งแต่ พ.ศ. 2471 และ 

โฮเวิร์ด ฟลอเรย์ (Howard Florey) กับ เอิร์นสท์ ชาอิน 

(Ernst Chain) ร่วมกันศึกษาพัฒนาต่อมาจนได้เป็นยา

ปฏชีิวนะตวัแรกของโลก ตอนปลายสงครามโลกครัง้ท่ี 2(10)

• เซลแมน เอ. วักสแมน (Selman A. Waksman) 

ชาวอเมริกันเชื้อสายรัสเซีย ค้นพบยาปฏิชีวนะ สเตรปโต

มัยซิน จากเชื้อสเตรปโตมัยซิส กริเซอุส (Streptomyces 

griseus) ยาตัวแรกที่ได้รับการพิสูจน์อย่างเป็นระบบว่า 

ปลอดภัยและมีประสิทธิผลในการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ซึ่ง

โรคนี้คร่าชีวิตผู้คนจ�านวนมาก จนได้ชื่อว่า “กาฬโรคขาว” 

(White Plague)(11) (12)

• โรคท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส�าคัญโรคหนึ่ง 

คือ ไข้เลือดออก พบมานาน มีรายงานการระบาดตั้งแต่ 

พ.ศ. 2322 ในทวีปเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาเหนือ
(13) โดยอาจมีบันทึกโรคนี้ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังในประเทศ 

จีน(14) โรคน้ีมีการระบาดใหญ่ในกรุงมนิลา สาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ เม่ือ พ.ศ. 2496-2497(15) และแพร่ระบาดไป

ทัว่ภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ ภาวะโรคร้อนท�าให้โรค

แพร่ไปกว้างขวางขึ้น ความก้าวหน้าทางวิทยาไวรัสและ

วิทยาอิมมูโน ท�าให้เข้าใจธรรมชาติและพยาธิสรีรวิทยา

ของโรค ท�าให้มีการปรับปรุงวิธีการตรวจวินิจฉัยและการ

รักษาดีขึ้น แต่การระบาดของโรคมีการเปลี่ยนแปลงพบ

ในเด็กโตและผู้ใหญ่มากขึ้น ปัจจุบันมีวัคซีนปัองกัน แต่ยัง

มีประสิทธิผลไม่ดีนัก และยังมีปัญหาด้านความปลอดภัย

ด้วย
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3.3 วิวัฒนำกำรกำรสำธำรณสุขไทยก่อนยุคกรงุรตันโกสนิทร์

ในสมัยสุโขทัย พบฐานศิลามีรูกลมตรงกลาง มีร่อง

วางเท้า 2 ข้าง และมีร่องน�้าด้านหน้า เคยมีผู้สันนิษฐาน

ว่าเป็นหวัส้วม รตูรงกลางเป็นช่องถ่ายอจุจาระ ร่องน�า้ด้าน

หน้าเป็นร่องระบายน�า้ปัสสาวะ ฐานศลิาดงักล่าว ปัจจบุนั

จดัแสดงไว้ในพพิิธภณัฑสถานแห่งชาตริามค�าแหง จังหวดั

สุโขทัย แต่แท้จริงแล้ว ฐานศิลาดังกล่าวน่าจะเป็นฐาน

เทวรูปยืน มิใช่หัวส้วม ด้วยเหตุผลต่างๆ ได้แก่ (1) ถ้า

ลองนั่งยองๆ โดยวางเท้าตรงร่องวางเท้าทั้ง 2 ข้าง หัน

หน้าไปทางร่องน�้า ก้นจะอยู่เลยรูตรงกลางไปทางด้าน

หลงั ไม่สามารถถ่ายอจุจระลงไปตรงรนูีไ้ด้ (2) ไม่มเีหตผุล 

ใดๆ ที่จะต้องแยกร่องทางน�้าปัสสาวะออกจากช่องถ่าย

อุจจาระ และร่องดังกล่าวถ้าเป็นร่องปัสสาวะก็เหมาะกับ

ลักษณะกายวิภาคของเพศชายเท่านั้น ไม่เหมาะแก่เพศ

หญิง (3) ไม่ปรากฏการพบฐานศิลาดังกล่าวบนหลุมส้วม

ที่เหมือนหรือคล้ายกับส้วมในปัจจุบัน

ตรงกนัข้าม ฐานศิลาดังกล่าวเข้ากันได้กับฐานเทวรปู

ยนือย่างสนทิ ร่องเท้าสองข้าง คอื ร่องส�าหรบัวางเท้าของ

เทวรูป รูตรงกลางส�าหรับสวมแกนฐานเทวรูป ร่องน�้าข้าง

หน้าส�าหรับเป็นทางให้น�้าที่รดลงบนเทวรูปในพิธีกรรม

ไหลไปลงภาชนะที่รองรับ ดังน้ันฐานศิลาดังกล่าวจึงมิใช่

หลักฐานที่แสดงว่า มีการสร้างส้วมเพื่อการสุขาภิบาลใน

สมัยสุโขทัย เช่นเดียวกับที่ไม่มีหลักฐานว่า มีการท�าสวน

สมุนไพรในสมัยสุโขทัยตามที่มีการอ้างลอยๆ ว่า มีการ

กล่าวถึงในศิลาจารึก ทั้งๆ ที่ไม่มีข้อความในศิลาจารึกทั้ง

ของพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชและจารึกของพญาลิไทที่

วัดป่ามะม่วงทุกหลัก

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา การอพยพหนีโรคห่ามาสร้าง

พระนครศรีอยุธยา ก็เป็นการอพยพหนีตาย หลักฐานใน

พระไอยการต�าแหน่งนาพลเรือน พ.ศ. 1998 ในรัชสมัย

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ก็เป็นเรื่องทางการแพทย์

ทั้งสิ้น ไม่มีการกล่าวถึงหน่วยงานด้านการสาธารสุข

งานด้านการสาธารสุขน่าจะเริ่มในรัชสมัยสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราช ในการสร้างพระราชวังที่ลพบุรี ซึ่ง

มีการสร้างระบบประปาด้วย แต่เม่ือปลายรัชสมัยสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราช พระเพทราชาเข้ายึดอ�านาจ 

ขับไล่ฝรั่งเศสและชาวต่างชาติส่วนใหญ่ออกไป หลังจาก

น้ันก็ไม่ปรากฏหลักฐานการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

อกี จนกระทัง่เสยีกรงุศรอียธุยาเมือ่ พ.ศ. 2310 แม้สมเดจ็

พระเจ้าตากสินมหาราชจะสามารถกู้กรุงคืนได้ในระยะ

เวลาเพียง 7 เดือนเศษหลังกรุงแตก แต่ตลอดรัชสมัยต้อง

ท�าศึกสงครามในการปราบชุมนุมต่างๆ และยังต้องรบกับ

พม่า รวมทั้งการท�าศึกกับประเทศต่างๆ ในอินโดจีนและ

หวัเมืองภาคใต้ จงึมเีวลาและโอกาสไม่มากนกัในการฟ้ืนฟู

บูรณะประเทศ แม้จะมีการค้าขายกับประเทศต่างๆ และ

บรรดามิชชันนารีจากประเทศตะวันตกจะกลับเข้ามา

เผยแผ่ศาสนาพร้อมกับน�าวิทยาการต่างๆ เข้ามาด้วย แต่

ช่วงปลายรัชกาลก็เกิดเหตุความไม่สงบ และมีเหตุพิพาท

กับบรรดาสังฆราชบาทหลวงต่างๆ ด้วย ท�าให้วิทยาการ

ต่างๆ ซึ่งรวมท้ังด้านการแพทย์และสาธารณสุขไม่มี

การพัฒนาจนปรากฏหลักฐานเป็นรูปธรรมในช่วงนั้นนัก

นอกจากการเจ็บไข้ได้ป่วยและการเสียชีวิตด้วย

โรคต่างๆ แล้ว ปรากฏมีโรคระบาดเกิดข้ึนเป็นครั้งคราว 

มบีนัทึกของทตูฝรัง่เศสทีเ่ข้ามาเจรญิสมัพนัธไมตรใีนสมยั

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช กล่าวถึงการฝังศพของคน

ที่ตายด้วยไข้ทรพิษว่า มักจะฝังไว้นานกว่า 3 ปีก่อนจะ

ขุดขึ้นมาเผา เพราะพบว่า ถ้าขุดขึ้นมาเผาก่อนหน้าน้ัน 

จะท�าให้กลับระบาดได้อีก(16) จากการขุดแต่งเพื่อบูรณะ

โบราณสถานบ้านนักบุญเปโตร (โบสถ์คณะโดมินิกัน) 

ท่ีพระนครศรีอยุธยา พบในบางหลุมศพมีโครงกระดูก

ซ้อนกันถึง 3-4 โครง โดยพบว่า มีการใช้ปูนขาวพอกทับ

บนศพด้วย สันนิษฐานว่า เป็นการใช้ปูนขาวช่วยระงับ

การแพร่ของโรคระบาดในสมัยนั้น(17)

ในรัชสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นสมัยที่มี

การติดต่อกับต่างประเทศมากกว่าครั้งใดในอดีต ท�าให้

วิทยาการต่างๆ แพร่เข้ามามาก เทคโนโลยีการพิมพ์ซ่ึงกู

เตนเบิร์ก ศิษย์วัดคนหนึ่งที่เมืองมายังส์ ประเทศเยอรมนี

คิดข้ึนตั้งแต่ พ.ศ. 1983 ก็น่าเช่ือว่าจะมีผู้น�าเข้ามาใน

เมืองไทยแล้วในสมัยนั้น โดยสังฆราชลาโน บาทหลวงซึ่ง

เรียนรู้ภาษาไทยจนแตกฉาน ได้เริ่มแปลและแต่งหนังสือ

เพื่อเผยแผ่ศาสนาเป็นภาษาไทย เป็นหนังสือถึง 26 เล่ม 
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สังฆราชลาโนสร้างศาลาเรยีนขึน้ในทีพ่ระราชทานทีต่�าบล

เกาะมหาพราหมณ์ทางด้านเหนือของตัวเมืองอยุธยา 

มีคนกล่าวกันว่า ท่านได้ตั้งโรงพิมพ์ขึ้นไว้ด้วย และต่อมา

พระนารายณ์มหาราชได้โปรดให้ตั้งโรงพิมพ์ขึ้นที่ลพบุรี

ด้วย กิจการเหล่านี้ทรุดโทรมลงหลังพระเพทราชาท�า

รัฐประหาร ขึ้นครองราชย์ และขับไล่พวกฝรั่งออกไป

ต่อมาเมือ่พระเจ้าตากสนิมหาราชทรงกอบกูเ้อกราช 

ต้ังกรุงธนบุรีขึ้นได้ ท่านสังฆราชคาร์โนลต์ได้กลับเข้ามา

สอนศาสนาอีก มีการตั้งโรงพิมพ์ที่วัดซานตาครุซ ต�าบล

กุฎีจีนในกรุงธนบุรี หนังสือที่สังฆราชคาร์โนลต์พิมพ์ข้ึน

3.4 กำรสำธำรณสขุในยคุต้นรตันโกสนิทร์

ท�าการปลูกฝีอีก พร้อมพิมพ์ใบปลิวชักชวนคนให้มา

ปลูกฝี น่าสนใจว่าทางราชส�านักเปิดรับวิทยาการน้ีอย่าง

ดี พระบาทสมเด็จพระ-น่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดฯ ให้

หมอหลวงรวมท้ังหมอเชลยศักดิ์ไปหัดปลูกฝีกับหมอ               

มิชชันนารี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2381 และโปรดฯ ให้

พมิพ์ใบปลวิ 10,000 ฉบบั เชิญชวนประชาชนในกรุงเทพฯ 

ให้ไปรับการปลูกฝีด้วย(19) 

ถ ้านับระยะเวลาตั้ งแต ่ เอดเวิร ์ด เจนเนอร ์ 

ตีพิมพ์รายงานเมื่อ พ.ศ. 2341(20) ก็เป็นเวลาถึง 40 ปี 

ก่อนท่ีจะมีการออกใบปลวิเชิญชวนประชาชนในกรงุเทพฯ 

มารับการปลูกฝี แต่ในอังกฤษเอง จนกระทั่ง พ.ศ. 2383 

รัฐบาลอังกฤษจึงออกกฎหมายห้ามการใช้หนองฝีคน ซ่ึง

ไม่ปลอดภัย และให้ปลูกฝีโดยใช้หนองฝีวัว ตามแบบของ

เอดเวิร์ด เจนเนอร์ ฟรีแก่ประชาชน

ในประเทศไทย หมอบรัดเลย์ได้ท�าการศึกษา

ทดลองเรื่องการปลูกฝีอย่างต่อเนื่อง จนประสบความ

ส�าเร็จในปี พ.ศ. 2384 โดยได้ท�าการปลูกฝีในเด็ก 75 คน 

ทีบ้่านเจ้าพระยาพระคลงั โดยใช้พนัธุห์นองฝีววัจากสหรฐั 

ปรากฏว่า ปลูกขึ้นเพียง 3-4 ราย ต่อมาได้ทดลองต่ออีก

ราว 3 เดือน มีคนที่ปลูกฝีขึ้นราว 100 คน

ปีต่อมา หมอบรดัเลย์ได้ทดลองผลติพนัธุห์นองฝีขึน้

เอง แทนการสั่งจากต่างประเทศซึ่งต้องใช้เวลานาน โดย

ทดลองฉีดหนองจากผู้ป่วยไข้ทรพิษเข้าไปในวัวหลายตัว 

ในครัง้น้ันยงัปรากฏต่อมาในสมัยพระบาทสมเดจ็พระพทุธ

ยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช เล่มหนึง่พมิพ์บนปกว่า “ค�าสอน

คฤศตัง พิมพ์ขึ้นในวัดซันตากรุส ณ บางกอก ศักราชแต่

ไถ่ชาติมนุษย์ 1796” (พ.ศ. 2339)(18) เป็นหลักฐานว่า

มีการพิมพ์หนังสือในประเทศไทย ก่อนที่เคยเชื่อกันว่า

ใบปลิวชักชวนคนมาปลูกฝีโดยโรงพิมพ์หมอบรัดเลย์เมื่อ 

พ.ศ. 2381 เป็นสิ่งพิมพ์ฉบับแรกในประเทศไทยถึง 42 ปี 

และถ้าเช่ือข้อมูลว่า มีการพิมพ์ต้ังแต่สมัยพระนารายณ์

มหาราช เวลาก็ย้อนไปถึงกว่า 150 ปี

1. กำรเอำชนะไข้ทรพิษ

ในช่วงต้นยุคกรุงรัตนโกสินทร์ การสาธารณสุข

ของโลกก็ยังพัฒนาไม่มาก เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อ

การสาธารณสุขของโลกอย่างมากและค่อนข้างรวดเร็ว 

คือ การพัฒนาด้านวัคซีน ซึ่งวัคซีนชนิดแรกที่โลกค้นพบ 

คือ วัคซีนป้องกันไข้ทรพิษที่พัฒนาโดยเอดเวิร์ด เจนเนอร์  

นายแพทย์ชาวอังกฤษ

วัคซีนป้องกันไข้ทรพิษมีพัฒนาการมายาวนาน 

แต่ยังมีป ัญหาเร่ืองความปลอดภัยและประสิทธิผล 

เอดเวิร์ด เจนเนอร์ ก็ใช้เวลายาวนานในการพัฒนาวัคซีน

จนได้วัคซีนที่ปลอดภัย มีประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับของ

รัฐบาลอังกฤษ และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางท่ัวโลก

ในเวลาต่อมา

เอดเวิ ร ์ ด  เจนเนอร ์  เ ริ่ มทดสอบวัคซีนนี้ 

คร้ังแรกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2339 ตรงกับปีท่ี 15 

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง เขาตี

พิมพ์ผลการศึกษาทดลองในผู้รับวัคซีน จ�านวน 23 ราย 

ในปี พ.ศ. 2341 ซึ่งยังอยู่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษในประเทศไทย เริ่ม

ครัง้แรกโดยหมอบรดัเลย์ เมือ่วันที ่2 ธันวาคม พ.ศ. 2378 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู ่หัว โดย     

ปลูกฝีให้แก่เด็ก 15 คน แต่ไม่ประสบผลส�าเร็จ ฝีไม่

ข้ึน สามปีต่อมา เกิดไข้ทรพิษระบาด หมอบรัดเลย์จึง
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โดยได้รบัพระราชทานวัวจากพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้า

เจ้าอยู่หัวด้วย ในปีนั้นบุตรสาวคนหนี่งของหมอบรัดเลย์

เสียชีวิตจากไข้ทรพิษเมื่ออายุได้ 7 เดือน ในปี พ.ศ. 2494 

หมอบรัดเลย์ได้ปลูกฝีโดยคิดค่าปลูกฝีคนละ 1 บาท หากฝี

ขึน้ดจีะคนืเงนิให้ครึง่หนึง่ รายได้น�าไปซือ้พนัธ์ุหนองฝีจาก

สหรัฐ

หมอบรัดเลย์ได้เขยีนต�าราชือ่ “ต�าราปลูกฝีโคให้กัน

โรคธระพิศม์ไม่ให้ขึ้นได้” โดยได้เขียนประสบการณ์เรื่อง

นี้ในประเทศไทย ช่วง พ.ศ. 2383-2387 หนังสือตีพิมพ์

เผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2388(21)

ปัญหาใหญ่เรื่องที่ต้องท�าพันธุ ์หนองฝีจากต่าง

ประเทศเป็นปัญหามาอย่างต่อเนื่อง เดิมใช้พันธุ์หนอง

ฝีจากสหรัฐซึ่งเข้ามาเพียงปีละครั้งเพราะระยะทางไกล

มาก ต่อมาได้พันธุ์หนองฝีจากยุโรป 2 เดือนมาครั้งหนึ่ง 

แต่ก็มักเสียกลางทางเสียครึ่งหนึ่ง จนในรัชสมัยพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฝรั่งเศสมาตั้งสถาบัน

ปาสเตอร์ที่เวียดนาม เมืองไทยก็ได้พันธุ์หนองฝีจากไซ-

ง่อน ซ่ึงส่งมาได้ในเวลาเพียง 15 วัน จึงแก้ปัญหาของ

เสียกลางทางไปได้ แต่ก็ยังมีปัญหาของมีน้อยไม่พอใช้ ใน

ปี พ.ศ. 2445 กระทรวงมหาดไทยเวลานั้นจึงได้มีนโยบาย

ผลิตพนัธุห์นองฝีขึน้ใช้เอง มผีูร้บัท�า คอื หมออะดมัสนั ซึง่

ต่อมาได้เป็นพระบ�าบดัสรรพโรค ได้ด�าเนนิการทีส่�านกังาน

ที่ส่ีกั๊ก ถนนเจริญกรุง แต่ได้พันธุ์หนองฝีไม่สู้ดีเหมือน

อย่างของต่างประเทศ และท�าได้น้อยไม่พอใช้ ปีต่อมาจึง

ได้หมอมาโนส์ ชาวฝรัง่เศส ซ่ึงเป็นผูช้�านาญการเรือ่งนีเ้ข้า

มารับราชการ ได้รับงานนี้ไปท�าโดยไปท�าที่เมืองนครปฐม 

เมือ่ พ.ศ. 2446 ได้พนัธุห์นองฝีดาษคณุภาพดพีอๆ กบัของ

จากต่างประเทศ และปริมาณมากพอด้วย

ปัญหาเรื่องการปลูกฝีแก่ประชาชน มีแนวคิดแย้ง

กันระหว่างกระทรวงนครบาลกับกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงนครบาลเห็นว่า จะต้องออกกฎหมายบังคับให้

ประชาชนมาปลูกฝี แต่กระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วย 

เพราะเกรงจะเดือดร้อนแก่ราษฎร และจะมีปัญหาเรื่อง

การบังคับใช้กฎหมายด้วย จึงใช้วิธีการ ได้แก่ 

1) ออกใบปลวิให้ค�าแนะน�า และเชญิชวนประชาชน

มารับการปลูกฝี 

2) จัดพนักงานเป็น 4 ทีม แยกไปปลูกฝีในท้องที่

ที่มีโรคชุกชุม คือ มณฑลนครชัยศรี ราชบุรี ปราจีน และ

นครราชสีมา ที่เหลือโรคไม่ชุกชุมให้เป็นหน้าที่ของแพทย์

ประจ�าเมืองแต่ละเมือง 

3) วิธีออกไปปลูกฝีใช้วิธีด�าเนินการทีละอ�าเภอ 

แต่ละอ�าเภอให้กรมการอ�าเภอเรียกก�านันผู้ใหญ่บ้านมา

ชี้แจง แล้วแจกประกาศแก่ราษฎร และปิดไว้ตามวัดหรือ

ทีป่ระชมุชนอืน่ๆ นดัประชาชนไปรบัการปลกูฝีทลีะต�าบล 

การปลกูฝีเป็นการพเิศษครัง้นัน้ ปรากฏในรายงาน

ประชุมเทศาภิบาล พ.ศ. 2456 มีคนมารับการปลูกฝีถึง 

78,768 คน โดยไม่ต้องมีการบังคับแต่อย่างใด(22)

ไข้ทรพิษเป็นโรคระบาดที่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไป

มากมาย แต่เป็นโรคชนิดแรกที่สามารถขจัดกวาดล้าง 

(Eradication) ส�าเรจ็ โดยมีการประกาศอย่างเป็นทางการ

เมื่อ พ.ศ. 2523(23)

2. กำรพิชิตอหิวำตกโรค

การระบาดของอหิวาตกโรคมีมาตั้งแต่ต้นยุคกรุง

รัตนโกสินทร์ ท�าให้ผู้คนล้มตายจ�านวนมาก ความรู้เร่ือง

การควบคุมป้องกันโรคน้ีในยุโรปในเวลาน้ัน ก็ยังจ�ากัด

มาก จอห์น สโนว์ “บิดาแห่งวิชาระบาดวิทยา” เพิ่งเสนอ

รายงานเรือ่ง “ว่าด้วยช่องทางการตดิต่อของอหวิาตกโรค” 

(On the Mode of Communication of Cholera) 

เมื่อ พ.ศ. 2392(24) จึงไม่แปลกที่ในการระบาดของโรคนี้

ครั้งใหญ่ประเทศไทย ใน พ.ศ. 2363 (ปีที่ 12 แห่งรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) ทางการจะแก้

ปัญหาด้วยการท�าพิธีอาฏานิยสูตร 

แต่ต่อมามีการระบาดของโรคน้ีและได้ใช้วิธีนี้อีก 

นอกจากไม่ได้ผลแล้ว ราษฎรและพระภิกษุท่ีเข้าร่วม

กระบวนแห่และหามพระพทุธรปูมบีางคนล้มลงขาดใจตาย

ในระหว่างร่วมพิธี บางรายกลับมาบ้านแล้วตายก็มี ต่อมา

จึงเลกิใช้พธิน้ีีในการแก้ปัญหาการระบาดของอหิวาต์อกี(25) 

โดยที่วัคซีนป้องกันโรคนี้มีประสิทธิผลต�่า จึงไม่สามารถ

ป้องกนัหรอืควบคุมการระบาดได้ การระบาดแต่ละครัง้มกั

สงบลงตามธรรมชาตเิมือ่โรคระบาดจนอิม่ตวั และระบาด

ขึ้นได้อีกเพราะการสุขาภิบาลและน�้าสะอาดยังพัฒนาไม่

ทัว่ถงึ และสุขอนามยัส่วนบคุคลของประชาชนยงัไม่ด ีโรคน้ี

จงึระบาดเป็นครัง้คราวเรือ่ยมาจนล่วงเข้าหลงักึง่พทุธกาล
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แล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลงของเชื้อก่อโรคจากชนิด 

คลาสสิก (Classical Vibrio cholera) เป็นเชื้อสายพันธุ์

เอลทอร์ (El Tor Vibrio cholera) ซึ่งลดความรุนแรง

ลง และมักเป็นโรคประจ�าถิ่นตามจังหวัดรอบอ่าวไทย ซึ่ง

มีบริเวณน�้าเค็มและน�้าจืดเชื่อมต่อกัน

การระบาดในประเทศไทยในช่วงหลัง มักเริ่ม

จากจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรม มี

ผู้ใช้แรงงานอพยพมาท�างานในจังหวัดนี้มาก ส่วนมาก

มาจากภาคอีสาน การระบาดมักเกิดช่วงหลังสงกรานต์

ที่ผู้ใช้แรงงานจ�านวนมากเดินทางกลับภูมิล�าเนา น�าเชื้อ

โรคไปแพร่ระบาด การควบคุมโรคที่ได้ผลเกิดจากมีการ

ควบคุมโรคได้ดีในจังหวัดสมุทรปราการ โดยการควบคุม

โรคเชงิรกุ ด้วยการออกให้สขุศกึษาแก่ประชาชนในชุมชน

ก่อนการเกดิโรค และทนัทีทีพ่บเชือ้จากการตรวจอุจจาระ 

จะด�าเนินการควบคุมโดยให้ยาปฏิชีวนะแก่ประชาชน

ในจุดก่อโรคโดยเร็ว จึงไม่มีแหล่งแพร่โรคให้แก่จังหวัด

อื่นๆ แต่ยังพบโรคนี้ประปรายหลังเกิดอุทกภัยในชุมชน

ใหญ่ ประชาชนขาดแคลนน�า้สะอาดในการอปุโภคบรโิภค 

ต่อมาหลงัจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยากระ

จายอ�านาจให้ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดขึ้นทะเบียน

น�้าดื่มบรรจุภัณฑ์ได้ ท�าให้อุตสาหกรรมน�้าสะอาดแพร่

หลายทัว่ประเทศ เมือ่เกิดอุทกภยัจะมีการแจกน�า้ให้อย่าง

มากมาย ใช้ได้ทั้งบริโภคและอุปโภค หลังจากนั้น ก็ไม่พบ

การระบาดลักษณะดังกล่าวอีก

3 โรคติดต่ออื่นๆ

โรคติดต่อร้ายแรงอื่น ได้แก่ 

1) กาฬโรคสงบลงและแทบไม่มีการระบาดอีก เมื่อ

การสุขาภิบาลท่ัวโลกดีข้ึน และมียาปฏิชีวนะเตตราซัย-    

คลิน ซึ่งรักษาโรคนี้ได้ผลดี 

2) โรคคดุทะราด สามารถควบคมุและขจดัจนหมด

ไปจากประเทศไทย โดยยาปฏิชีวนะเพนิซิลลินและการใช้

สบู่กันอย่างแพร่หลาย 

3) วัณโรค ลดความรุนแรงลงโดยวัคซีนบี.ซี.จี และ

การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะหลายขนาน 

4) โรคเรื้อน ควบคุมได้ด้วยดีด้วยการค้นหาและ

รักษาด้วยยาหลายขนาน 

5) โรคตดิต่อทีป้่องกนัได้ด้วยวคัซนี สามารถควบคมุ

ได้ดีโดยเฉพาะเม่ือมีการฉีดวัคซีนอย่างเป็นระบบตาม

โครงการขยายการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Expanded 

Program on Immunization: EPI) ที่องค์การอนามัย-

โลกแนะน�า 

6) โรคเอดส์ ควบคุมได้โดยโครงการถุงยาง

อนามัย 100% และการให้ยาสูตรแรงอย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ

3.5 กำรสำธำรณสขุไทยกบัรฐัสมยัใหม่

โลกพัฒนาตามล�าดับมาเป็น 5 ยุค ได้แก่ (1) ยุค

โบราณ (2) ยุคก�าเนิดศาสนา (3) ยุคมืด (4) ยุคสมัยใหม่ 

(Modern) และ (5) ยคุหลงัสมยัใหม่ (Post-modern) โดย

ยคุสมัยใหม่เริม่จากการฟ้ืนฟวิูทยาการ (Renaissance) ใน

ยุโรป จนวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้า ท�าให้โลกก้าวเข้าสู่

ยคุสมยัใหม่ การสาธารณสขุของโลกกไ็ด้อานสิงส์จากการ

พัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบ

ต่อวิวัฒนาการของการสาธารณสุขไทย โดยวิทยาศาสตร์

ตะวันตกได้เผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่รัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อเนื่องมาในสมัย

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั จนกระท่ังเกดิการ

สร้างประเทศให้ทนัสมยั (Modernization) และการสร้าง

รัฐสมัยใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัฐสมัยใหม่น้ัน นอกจากการสร้างความม่ันคง

เข้มแข็งทางการทหารแล้ว จะต้องมีความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจและสังคมเป็นส�าคัญ ความม่ันคงทางสังคม

ประกอบด้วยการพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม 

ประเพณี และการสาธารณสุข
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พัฒนาการด้านสาธารณสุขในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั เป็นผลส�าคัญจากการทีพ่ระองค์
ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปต่างประเทศต้ังแต่ยังทรงพระ
เยาว์ โดยได้เสด็จประพาสสิงคโปร์และอินเดีย จนต่อมา
ได้เริ่มวางรากฐานการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขขึ้น
ครัง้แรก คอื การสร้างโรงพยาบาลศริริาช เมือ่ พ.ศ. 2429 
และต่อมาได้สร้างขึ้นอีกหลายแห่งในพระนคร หลังเปิด
โรงพยาบาลศิริราชเมื่อ พ.ศ. 2431 ปีต่อมาก็เปิดโรงเรียน
แพทยากรเพื่อผลิตแพทย์ขึ้นในประเทศ และส่งแพทย์ไป
ประจ�าอยู่ตามหัวเมือง ตั้งแต่ พ.ศ. 2441 

ทางด้านการสุขาภิบาล ก็ได้ตั้งกรมสุขาภิบาลตั้งแต่ 
พ.ศ. 2440 ตั้งโอสถศาลาของรัฐบาล เพื่อจ�าหน่ายยาให้
กับประชาชน เมื่อ พ.ศ. 2445 และตั้งโอสถสภาเพื่อผลิต
ยาในปีเดียวกัน เริ่มมีแพทย์ประจ�าต�าบล เมื่อ พ.ศ. 2449 
ขุดคลองเพื่อท�าน�้าประปาในปีเดียวกัน และมีการริเริ่มตั้ง
สขุาภบิาลแห่งแรกทีต่�าบลท่าฉลอม เมอืงสมทุรสาคร เมือ่ 
พ.ศ. 2451(25)

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกซึ่งส�าเร็จการศึกษาชั้น
สูงจากประเทศอังกฤษ ทรงพัฒนาด้านการสาธารณสุข
สืบต่อมา โดยทรงตั้งสถานปาสเตอร์ ซึ่งสมัยน้ันเรียกว่า 
ปาสตุรสภา เมื่อ พ.ศ. 2455 ตราพระราชบัญญัติรักษา
คลองประปาเมื่อ พ.ศ. 2456 ตั้งกรมสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461 โดยยกเลิกกรม
ประชาภิบาลเดิม เพื่อรวมงานด้านการแพทย์และการ
สุขาภิบาลที่แยกกันอยู่ใน 2 กระทรวง คือ กระทรวง
นครบาลและกระทรวงมหาดไทย มาอยู่ในกรมเดียวกัน
โดยสังกัดในกระทรวงมหาดไทย

การตั้งกรมสาธารณสุขนี้ วงการสาธารณสุขถือเป็น
หมุดหมายส�าคัญของการสาธารณสุขไทย จึงถือเอาวันท่ี 
27 พฤศจกิายน ซึง่เป็นวันก่อต้ังกรมนี ้เป็นวันสถาปนาการ
สาธารณสขุไทย และต่อมาได้ถอืเป็นวนัสถาปนากระทรวง
สาธารณสุขด้วย(26)

ในปี พ.ศ. 2461 ตราพระราชบัญญัติสภากาชาด
สยาม ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อ พ.ศ. 2463 ให้มีสถานะ
เป็นสมาคมสาธารณกศุลมากกว่าเป็นองค์กรของรฐั ส่งผล
ให้สันนิบาตสภากาชาดมีมติรับสภากาชาดสยามเข้าเป็น

สมาชิกเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2464(27)

งานส�าคัญด้านการสาธารณสุขในรัชสมัยพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกเรื่องหนึ่ง คือ การเริ่ม

โครงการปราบพยาธปิากขอเมือ่ พ.ศ. 2466 และมกีารเริม่

สร้างส้วมซึมแบบคอห่านเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2467(28)

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

มีการขยายงานของกรมสาธารณสุขใน พ.ศ. 2468 เป็น 

6 กอง คือ กองประชากร กองสุขศึกษา กองสาธารณสุข 

กองยาเสพติดให้โทษ กองโอสถศาลารัฐบาล และกอง

สุขาภิบาล(29) ปีต่อมาได้ขยายเพิ่มอีก 7 กอง เป็น 13 กอง 

ได้แก่ กองบัญชาการ กองการเงิน กองท่ีปรึกษา กอง

บรรณาธิการ กองบุราภิบาล กองวิศวกรรม กองสุขภาพ 

กองโอสถสภา กองยาเสพติดให้โทษ โรงพยาบาลคน

เสยีจรติ กองส่งเสรมิสขุาภบิาล กองแพทย์สขุาภบิาลแห่ง

พระนคร และวชิรพยาบาล(29)

พ.ศ. 2470 ตราพระราชบญัญตัคินเข้าเมือง ระบหุ้าม

คนที่มีโรคตามที่เสนาบดีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เข้าประเทศ เป็นมาตรการหนึง่ในการป้องกนัและควบคมุ

โรค ต่อมามีการตั้งกองโรคติดต่อและกองสถิติหลังการ

ระบาดของอหิวาตกโรคเมื่อ พ.ศ. 2472(30)

การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณา- 

ญาสทิธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เม่ือ พ.ศ. 2475 

คณะราษฎรผู้น�าการเปลี่ยนแปลงการปกครองประกาศ

หลัก 6 ประการ ได้แก่ (1) หลักเอกราช (2) หลักความ

ปลอดภัย (3) หลักเศรษฐกิจ (4) หลักเสมอภาค (5) หลัก

เสรีภาพ และ (6) หลักการศึกษา(31) น่าสังเกตว่า ไม่มีการ

กล่าวถึงเรื่องการสาธารณสุข

เรือ่งการสาธารณสขุทวคีวามส�าคญัมากข้ึน หลงัจาก

จอมพล ป. พิบูลสงคราม ขึ้นด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี 

และมีนโยบายชาตินิยม มีการชักชวนประชาชนให้ปรับ

เปลีย่นพฤตกิรรมเพือ่การอนามยัและการป้องกนัโรค และ

แสดงถึงความเจริญก้าวหน้า ทันสมัย เช่น การสวมหมวก 

การสวมรองเท้า สวมเสือ้ แปรงฟัน การนัง่เก้าอี ้เลกิอุม้ลกู

เข้าสะเอว เลิกเคี้ยวข้าวป้อนเด็ก ให้เด็กสวมเสื้อผ้า ห้าม

กนิหมาก เป็นต้น(32) และมกีารจดัตัง้กระทรวงสาธารณสขุ 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 ซึ่งเป็นการตัง้กระทราง

สาธารณสขุก่อนสหรฐัอเมริกาถงึ 16 ปี



32 การสาธารณสุขไทย 2559-2560

นโยบายชาตินิยมของจอมพล ป. มีสาระส�าคัญ

เน้นความเข้มแข็งของคนในชาติ จึงมีนโยบายสร้างโรง

พยาบาลข้ึนในจังหวัดต่างๆ เริ่มที่จังหวัดชายแดนเพื่อ 

“อวดธง” แข่งขันกับประเทศรอบบ้าน ซึ่งเป็นอาณานิคม

ของฝรั่งเศสและอังกฤษ เพื่อรักษาความนิยมของคนใน

ชาติว่า มีที่พึ่งยามป่วยไข้ ต่อมามีการสร้างโรงพยาบาล

หญิง เพื่อส่งเสริมการอนามัยแม่และเด็กขึ้นในกรุงเทพฯ 

(ต่อมามีการแยกโรงพยาบาลเด็กออกไปเป็นโรงพยาบาล

ต่างหาก และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลราชวิถี 

เมื่อ พ.ศ. 2519 ขยายบทบาทหน้าที่จากโรงพยาบาล

ทางสูตินรีเวชกรรมเป็นโรงพยาบาลทั่วไป) และสร้าง

โรงเรียนพยาบาลขึ้นในทุกภาคเพื่อผลิตพยาบาลส�าหรับ

โรงพยาบาลที่สร้างขึ้น 

มาตรการที่ชาญฉลาดอย่างยิ่ง คือ การใช้วิธีให้มี

การคัดเลือกนักเรียนหญิงที่จบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 

สมัยนั้น (เทียบเท่ามัธยมปีที่ 4 ในปัจจุบัน) จากแต่ละ

จงัหวดัส่งเข้าเรยีนพยาบาลในโรงเรยีนพยาบาลในภูมภิาค

แล้วส่งกลบัไปท�างานในภมิูล�าเนา มีผลส�าคญัให้ข้าราชการ

เหล่านีม้กีารโยกย้ายน้อยมาก ประหยดังบประมาณค่าเช่า

บ้าน และส่งผลชัดเจนเมื่อมีปัญหาความรุนแรงในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ก็ไม่มีปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ใน

สายสาธารณสุข เพราะปัญหาการ “ย้ายหนี” ต่างจาก

ข้าราชการที่บรรจุจากส่วนกลางตามระบบของส�านักงาน 

ก.พ. ที่ใช้ระบบการสอบแข่งขันทั่วประเทศ เช่น แพทย์ 

ทันตแพทย์ ซึ่งต่อมาก็ได้มีโครงการการผลิตแพทย์จาก

แนวคิดพื้นฐานที่กระทรวงสาธาณสุขริ่เริ่มไว้ตั้งแต่ต้น

ในสมัยจอมพล ป. มีนโยบายเพ่ิมพลเมือง แต่น่า

สงัเกตว่า ในช่วงตัง้แต่หลงัการเปลีย่นแปลงการปกครองมี

การเรียบเรียงและเผยแพร่หนังสือเรื่อง “การคุมก�าเนิด” 

ออกมาจากแพทย์ในกรมสาธารณสุขด้วย(32)

3.6 กำรสำธำรณสขุไทยยุคสงครำมเย็น

ยุคสงครามเย็นเริ่มต้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 

เมื่อโลกแบ่งเป็น 2 ค่าย คือ โลกเสรีนิยม น�าโดย

สหรัฐอเมริกา และโลกสังคมนิยมน�าโดยสหภาพโซเวียต 

และส้ินสุดลงเมือ่ค่ายสงัคมนยิมล่มสลาย โดยถอืจดุตัง้ต้นที่

ก�าแพงเบอร์ลนิในเยอรมนถีกูท�าลาย เมือ่ พ.ศ. 2532 และ

สหภาพโซเวียตล่มสลายหลังจากนั้นไม่นาน

ช่วงยุคสงครามเย็น ประเทศไทยร่วมอยู่ในค่ายโลก

เสรีตลอดมา โดยเข้าร่วมในภาคีสนธิสัญญาป้องกันร่วม

กันแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (Southeast Asia Treaty 

Organization: SEATO) ซึง่องค์กรดงักล่าวนีเ้มือ่ล้มเลกิไป

แล้ว ได้มีการก่อตั้งองค์กรในภูมิภาคขึ้นแทน คือ อาเซียน 

(ASEAN: Association of Southeast Asian Nations) 

ก่อนส้ินสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ฝ่ายสัมพันธมิตร

ได้เตรยีมการเพือ่การฟ้ืนฟบูรูณะและสร้างสนัติภาพถาวร

ท�าให้เกิดองค์การ “โลกบาล” นานาชาตทิีส่�าคญั ได้แก่ (1) 

สหประชาชาต ิ(2) ธนาคารระหว่างประเทศเพือ่การบรูณะ

และพัฒนา (International Bank for Reconstruction 

and Development: IBRD) หรือธนาคารโลก และ 

(3) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International 

Monetary Fund: IMF) โดยเกิดองค์กรช�านัญพิเศษ 

ต่างๆ ภายใต้สหประชาชาติ เช่น องค์การอนามัยโลก 

ซึ่งก่อตั้งเม่ือ พ.ศ. 2491 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์

และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization) 

หรือ ยูเนสโก (UNESCO) กองทุนฉุกเฉินนานาชาติเพ่ือ

เดก็แห่งสหประชาชาต ิ(United Nations International 

Children’s Emergency Fund) หรือยูนิเซฟ (UNICEF) 

(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น United Nations Children’s 

Fund โดยยังใช้ชื่อย่อ UNICEF เหมือนเดิม) ประเทศไทย

ได้ใช้ความพยายามในการด�าเนินการให้การประกาศ

สงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร เม่ือ พ.ศ. 2485 เป็นโมฆะ 

และด�าเนินการจนในท่ีสุดได้เข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติ 

และองค์การช�านัญพิเศษต่างๆ 

โดยค�าแนะน�าของคณะผู ้เช่ียวชาญธนาคารโลก 

ประเทศไทยได้เริ่มการพัฒนาโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แห่งชาติฉบับแรก เมื่อเริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2504 ต่อ

มาเปลี่ยนเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ซึ่งแผนแรกเป็นแผนระยะ 6 ปี ต่อมาจึงปรับเป็นแผน
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ระยะ 5 ปี ด�าเนินการสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน กระทรวง

สาธารณสุขได้เริ่มจัดท�าแผนพัฒนาสาธารณสุขตามแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่แผนระยะที่ 4 

พ.ศ. 2520 - 2524 

ทางด้านความร่วมมือทางวิชาการกับสหรัฐ รัฐบาล

ไทยได้ร่วมกับกองทัพบกสหรัฐ ด�าเนินโครงการปราบ

อหิวาตกโรคที่ระบาดในกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2501-2502 

และพัฒนาเป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 

(Armed Forces Research Institute of Medical 

Sciences ชื่อย่อว่า AFRIMS) ศึกษาวิจัยด้านโรคติดเชื้อ

สืบเนื่องมาจนปัจจุบัน 

ช ่วงเดียวกันนั้น มีการตั้ง “คณะอายุรศาสตร์

เขตร ้อน” ขึ้นในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ์  เมื่อ

วนัที ่6 เมษายน พ.ศ. 2503 เพือ่ศกึษาวจิยั และพัฒนาการ

รักษาโรคเขตร้อน โดยเริ่มท�าการท่ีโรงเรียนเทคนิคการ

แพทย์ และต่อมาได้ย้ายไปยังที่ท�าการใหม่ที่ถนนราชวิถี 

เมื่อ พ.ศ. 2505 ได้พัฒนาจนเป็นศูนย์การศึกษาโรคเขต

ร้อนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเปิดรับ

นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน เมื่อ พ.ศ. 2518 สังกัดมหาวิทยาลัย

มหิดล

ในยุคสงครามเย็น รัฐบาลได้ถือเอาการสาธารณสุข

เป็นนโยบายและมาตรการส�าคัญเพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ 

มีแผนงานและโครงการที่ส�าคัญได้แก่ 

• การจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  ให ้บริการ

ประชาชนในท้องที่ห่างไกลและทุรกันดาร

• นโยบายรักษาฟรี และการประกาศจะสร้างโรง

พยาบาลให้ครบทุกอ�าเภอ โดยรัฐบาลภายใต้การน�าของ 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เมื่อ พ.ศ. 2518

นโยบายการสร้างโรงพยาบาลอ�าเภอให้ครบทุก

อ�าเภอ และสถานีอนามัยให้ครบทุกต�าบล ในสมัย

รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ หลังการออกประกาศ

ส�านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 66/2523 เน้นการเอาชนะ

คอมมิวนิสต์ด้วยนโยบายการเมืองน�าการทหาร

ก่อนหน้านั้น มีการพัฒนาโรงพยาบาลในระดับ

จังหวัด โดยแนวคิด “การกระจายอ�านาจตามภูมิภาค” 

(Decentralization by Regionalization) โดยการ

แบ่งกลุ่มจังหวัดต่างๆ รวมเป็นเขตแล้วพัฒนาให้มีโรง

พยาบาลในเขตเป็นโรงพยาบาลศูนย์ เพื่อรับการส่งต่อ

จากโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ โดยรอบ แทนการส่งไป

ที่กรุงเทพฯ เพียงแห่งเดียว เหตุผลส�าคัญเพราะข้อจ�ากัด

เรื่องทรัพยากร ไม่สามารถพัฒนาโรงพยาบาลจังหวัดทุก

จังหวัดให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์ได้ จึงเลือกพัฒนาเพียง

ในบางจังหวัดที่มีความสะดวกเรื่องการคมนาคม และมี

ความพร้อมพอสมควร โรงพยาบาลศนูย์เหล่านี ้มกีารเพิม่

ขึ้นเป็นระยะๆ ในเวลาต่อมา โรงพยาบาลจังหวัดที่ไม่ได้

พฒันาเป็นโรงพยาบาลศนูย์กจ็ะมสีถานะเป็นโรงพยาบาล

ทั่วไป (General Hospital)

ในช่วงเดียวกันนี้ องค์การอนามัยโลกได้มีนโยบาย

ส�าคัญมุ่งเป้าหมาย “สุขภาพดีถ้วนหน้า เมื่อปี 2543” 

(Health for All By The Year 2000) โดยมีมติสมัชชา

อนามัยโลกเมื่อ พ.ศ. 2520 และประเทศไทยได้ลงนามให้

สัตยาบันเมื่อ พ.ศ. 2521 ยุทธศาสตร์ส�าคัญเพื่อบรรลุเป้า

หมายดังกล่าว คือ แนวทางการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งมี

หลักการส�าคัญข้อหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน 

(People Participation) ประเทศไทยได้ด�าเนินการเรื่อง

นี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือ การสร้างระบบผู้สื่อข่าวสาร

สาธารณสุข (ผสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมูบ้่าน (อสม.) ขึน้ทัว่ประเทศ โดยต่อมาได้มกีารยกฐานะ 

ผสส. ให้เป็น อสม. ทัง้หมด สามารถด�าเนนิการต่อเนือ่งมา

จนปัจจุบัน มี อสม. ทั่วประเทศกว่า 1 ล้านคน

ตลอดช่วงยคุสงครามเยน็ มพีฒันาการด้านการแพทย์

และสาธารณสุขที่ส�าคัญ เช่น

• พ.ศ. 2490 ตั้งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 2 และต่อมาตั้ง

คณะแพทยศาสตร์ขึ้นใน 3 ภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ขอนแก่น และสงขลา

• พ.ศ. 2491 ตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์(33)
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• พ.ศ. 2493 เริ่มใช้ดีดีที ก�าจัดหนูในการควบคุม

การระบาดของกาฬโรค ที่นครราชสีมา ราชบุรี นคร-

สวรรค์(34)

• พ.ศ. 2495 โปลโิอระบาด พระบาทสมเดจ็ประปร

มินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช พระราชทาน “ปอดเหลก็” ให้

โรงพยาบาลศิริราช ให้คนไข้ได้ใช้เป็นครั้งแรก(35)

• พ.ศ. 2523 ยุติการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ(36)

• พ.ศ. 2529 มูลนิธิหมอชาวบ้านเริ่มโครงการ

รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

• พ.ศ. 2530 พบคนไข้ติดเชื้อเอชไอวีจากการ

บริจาคเลือดรายแรก

• ปัญหาขาดแคลนแพทย์ในชนบทเป็นปัญหาเรือ้รัง

มายาวนาน และรุนแรงขึ้นมากในยุคสงครามเย็น เม่ือ

แพทย์จบใหม่รุน่แรกของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั

เชียงใหม่พากันเดินทาง “เหมาล�า” เครื่องบินไปศึกษา

ต่อและท�างานในสหรัฐอเมริกา และลุกลามไปยังแพทย์

จบใหม่ในคณะแพทยศาสตร์ทุกคณะ เกิดปัญหา “สมอง

ไหล” รุนแรง กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มมาตรการบังคับ

ให้นกัศกึษาแพทย์ต้องท�าสญัญาชดใช้ทนุหลงัจบการศึกษา

เป็นเวลา 3 ปี โดยเริ่มกับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 3 ที่ก�าลัง

ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2510 โดยเริ่มบังคับเพียงร้อยละ 

70 ต่อมาจึงขยายครอบคลมุท้ังหมด สามารถแก้ปัญหาการ

ขาดแคลนแพทย์ได้บางส่วน ทั้งนี้ก่อนหน้านั้นมีมาตรการ

จูงใจโดย (1) การให้ทุนนักศึกษาแพทย์โดยสมัครใจของ

กรมอนามัย (2) การจ่ายเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายรายเดือนแก่

แพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง เริ่มจากเดือน

ละ 1,000 บาท และมีการเพิ่มอัตราเป็นระยะๆ ต่อมา

มีมาตรการอื่น ได้แก่ (1) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อ

ชาวชนบท (2) โครงการเพิ่มการผลิตแพทย์โดยพัฒนา

โรงพยาบาลศูนย์ในกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นสถาบัน

ร่วมผลิตแพทย์ในชั้นคลินิก คือ ปีที่ 4-6 (3) โครงการ

หนึ่งอ�าเภอหนึ่งแพทย์ ในกระทรวงกลาโหมก็มีการจัด

โควต้าให้มีนักศึกษาแพทย์จากกองทัพบกเข้าเรียนใน

คณะแพทยศาสตร์ ซึง่ระยะแรกมกีารต่อต้านว่าเป็นการใช้

อภิสิทธิ์ ต่อมามีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้น คือ คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

3.7 กำรสำธำรณสขุในยคุโลกำภวิตัน์

ยคุโลกาภวิตัน์เริม่เมือ่โลกมกีารเชือ่มต่อถงึกนัอย่าง

รวดเร็วด้วยระบบอินเทอร์เนต ท�าให้ข่าวสารสามารถ

ติดต่อถึงกันได้ในระดับความเร็วของแสง ประชาชน

สามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ต่างๆ ซ่ึงรวมทั้งความรู้

ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

เพียงจากการใช้ปลายนิ้วสัมผัสเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมี

การพัฒนาอย่างรวดเรว็ จากเครือ่งคอมพวิเตอร์ขนาดใหญ่

เป็นเครื่องตั้งโต๊ะ (desktop) ต่อมาเป็นเครื่องขนาดเล็ก

หอบหิ้วไปได้โดยง่าย (laptop) และต่อมามีการเชื่อมโยง

กับระบบโทรศพัท์เป็นโทรศพัท์อจัฉรยิะ (smart phone) 

โลกยุคโลกาภิวัตน์ท�าให้ประชาชนรับรู้ความเจริญทาง

เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และต้องการได้รับประโยชน์จาก

เทคโนโลยีเหล่าน้ัน ขณะที่ทรัพยากรของแต่ละคนและ

ของประเทศมีอยู่จ�ากัด ในยุคดังกล่าว มีพัฒนาการด้าน

การแพทย์และการสาธารณสุขที่ส�าคัญ ดังนี้

ด้านการแพทย์ การพฒันาระบบการฝึกอบรมแพทย์

เฉพาะทางขึ้นในประเทศ ซึ่งด�าเนินการมาตั้งแต่ในช่วง

ยุคสงครามเย็น เพื่อแก้ปัญหาแพทย์จบใหม่หลั่งไหลไป

สหรัฐอเมริกา ท�าให้สามารถผลิตแพทย์ผู้เช่ียวชาญสาขา

ต่างๆ ขึ้นได้จ�านวนมาก กระจายออกไปปฏิบัติงานทั้งใน

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งในภาครัฐและเอกชน ท�าให้

ประเทศไทยสามารถพัฒนาจนเป็นศูนย์กลางด้านการ

แพทย์ของโลก มชีาวต่างชาตเิข้ามารบัการรกัษาพยาบาล

จ�านวนมาก ทั้งประชาชนทั่วไป และผู้น�าประเทศ ตลอด

จนสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงจากบางประเทศ 

แพทย์ผู้เช่ียวชาญมีการกระจายออกไปปฏิบัติงาน

เริ่มจากโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลท่ัวไป ปัจจุบัน

มีการกระจายออกไปถึงระดับโรงพยาบาลชุมชนส่วน

หนึ่งแล้ว บทพิสูจน์ความรู ้ความสามารถของแพทย์

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีผลติข้ึนในประเทศ คอื เม่ือเกดิโศกนาฏกรรม
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อาคารโรงแรมรอยัลพลาซ่าที่จังหวัดนครราชสีมาถล่ม 

มีผู้เสียชีวิตจ�านวนมากถึง 137 คน บาดเจ็บ 227 คน มี

ผู้บาดเจ็บรายหนึ่งติดอยู่ใต้ซากอาคาร ทีมกู้ภัยสามารถ

เจาะโพรงให้แพทย์เข้าไปดมยาสลบ และผ่าตัดคนไข้ซึ่ง

ติดอยู่ในอาคารลักษณะนอนคว�่าหน้า ท�าการตัดขาท่ีติด

คาซากอาคารออก น�าร่างผู้บาดเจ็บขึ้นจากโพรง น�าส่ง

โรงพยาบาลและดูแลรักษาจนรอดชีวิตได้ เป็นที่ชื่นชมไป

ทั่วโลก โดยมีการวางแผนเตรียมการอย่างดี ได้แก่ (1) ทีม

แพทย์ผ่าตดัในโพรง (2) ทมีกู้ชพีและน�าร่างผู้บาดเจบ็หลงั

ผ่าตัดขึ้นจากโพรงน�าไปขึ้นรถพยาบาล (3) ทีมช่วยเหลือ

ระหว่างน�าส่งโรงพยาบาล (4) ทีมดูแลรักษาระหว่างอยู่ที่

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ (5) การน�าส่งผูป่้วย

ขึน้เฮลิคอปเตอร์ส่งไปรกัษาต่อทีโ่รงพยาบาลภมูพิลอดลุย

เดชในกรุงเทพฯ ผู้ป่วยรายนี้รอดชีวิต

ต ่อมาเกิดกรณีทีมฟุตบอลเด็กและเยาวชน 

“หมูป่าอคาเดมี” รวม 13 คน ติดถ�้าหลวงขุนน�้านางนอน

ที่จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

ทีมค้นหาพบทัง้ 13 คนตดิอยูใ่นถ�า้ลกึเมือ่วนัที ่2 กรกฎาคม 

ทุกคนยังมีชีวิตและแข็งแรงพอสมควรทั้งๆ ที่ไม่มีอาหาร

กินมากว่า 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นมีแพทย์ไทยด�าน�้า

เข้าไปดูแลและอยู่เป็นเพ่ือนทั้ง 13 คน ก่อนทีมงานจะ

ตัดสินใจให้ช่วยเหลือออกมา และทีมกู้ภัยสามารถช่วย

ทุกคนออกมาได้ โดยมีวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการด�า

น�้าชาวออสเตรเลียเข้าไปประเมินความพร้อมและให้ยา

รับประทานระงับความตื่นกลัว ก่อนที่จะต้องมีการด�าน�้า

พาฝ่าทางวิบากมาอย่างยากล�าบากเป็นเวลานานหลาย

ชั่วโมง ทยอยออกมาชุดแรก 4 คน เมื่อ 8 กรกฎาคม 

ชุดที่สอง 4 คน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม และชุดท่ีสาม 

5 คนพร้อมทีมช่วยเหลือทั้งหมดออกมาได้อย่างปลอดภัย

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ทุกคนได้รับการล�าเลียงขึ้น

รถพยาบาล น�าไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ต่อรถพยาบาลส่งถึง

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้โดยสวัสดิภาพ 

ระหว่างขนย้ายมีการระมัดระวัง ทั้งด้านการดูแลและ

รักษาและด้านจรรยาบรรณอย่างดียิ่ง ทุกคนได้รับการ

ดูแลด้านการควบคุมป้องกันโรคและการฟื้นฟูเพื่อให้คืน

สู่สภาพดังเดิมได้อย่างดี ระบบการเยี่ยมมีการระมัดระวัง

เรื่องการติดเชื้อ และมีการระมัดระวังป้องกันผลกระทบ

ด้านจติใจอย่างดเียีย่ม เป็นส่วนหนึง่ของปฏบิตักิารท่ีได้รบั

การยกย่องชื่นชมไปทั่วโลก

ตัง้แต่ช่วงสงครามเยน็ ต่อเนือ่งมาถึงยคุโลกาภิวัตน์ มี

เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในประเทศหลายครั้ง 

ทัง้จากการท่ีรฐับาลใช้อาวธุร้ายแรงปราบปรามการชมุนมุ

เรียกร้อง และจากการที่มีการใช้ระเบิดท้ังจากการขว้าง

หรือโยนเข้าใส่ หรือยิงโดยปืนเอ็ม 79 เข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุม

ท�าให้เกิดการบาดเจบ็ล้มตายจ�านวนมาก ระหว่างน้ันมกีาร

จัดต้ังหน่วยแพทย์และหน่วยพยาบาลฉุกเฉิน เข้าไปเฝ้า

ระวัง ให้การปฐมพยาบาล และน�าส่งผูป่้วยเข้าโรงพยาบาล 

ทั้งโดยโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม 

เป็นท่ีน่ายินดีท่ีทุกฝ่ายท่ีขัดแย้งกันให้การยอมรับการ

เยยีวยาช่วยเหลอืในภาวะฉกุเฉนิ แม้อยูใ่นท่ามกลางความ

ขัดแย้ง ท�าให้หน่วยแพทย์และพยาบาลฉุกเฉินสามารถ

ท�าหน้าที่ได้ดี เช่น ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม  พ.ศ. 2516,  

6 ตุลาคม พ.ศ. 2519, 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 

การชุมนุมยืดเยื้อเมื่อ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2553 และ

พ.ศ. 2556 - 2557

ในเรื่องระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีความ

พยายามจัดตั้ งหน ่วยการแพทย ์ฉุก เฉิน เ พ่ือการ

ปฐมพยาบาลและรบัส่งผูป่้วยถึงทีเ่กดิเหต ุทัง้กรณฉีกุเฉนิ

และกรณีอุบัติเหตุ ทั้งโดยโรงพยาบาล เช่น ศูนย์นเรนทร 

ศูนย์ส่งกลับของกรมต�ารวจ และโดยสมาคมการกุศล

สาธารณประโยชน์ เช่น มลูนธิปิอเต๊กตึง๊ มลูนธิร่ิวมกตัญญู 

ความส�าเร็จในระดับประเทศเกิดข้ึนเม่ือเริ่มนโยบาย

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปี พ.ศ. 2544 มีการกัน

งบประมาณค่าใช้จ่ายรายหวัคนละ 10 บาทต่อปี ได้เงนิใน

ปีแรก 450 ล้านบาทเศษ ด�าเนินการต่อเนื่องในส�านักงาน

หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิและต่อมาได้พฒันาจนมพีระ

ราชบญัญตักิารแพทย์ฉกุเฉินแห่งชาตเิมือ่ พ.ศ. 2551 เกดิ

ส�านกังานการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาติขึน้ หลกัการส�าคญั คอื 

การใช้เงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว พัฒนาระบบการ

ติดต่อสื่อสารและจ่ายเป็นค่าบริการรับส่งผู้ป่วย ทั้งโดย

รถพยาบาล เรือ และเครื่องบิน โดยส่งเสริมให้หน่วยงาน

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการกุศลสาธารณประโยชน์ 
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รับผดิชอบด้านการพฒันายานพาหนะ และบคุลากร ท�าให้

สามารถใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

สามารถขยายการครอบคลุมบริการไปได้จนเกือบทั่ว

ประเทศ และลดระยะเวลาการไปถึงจุดเกิดเหตุลงได้ตาม

ล�าดับ

ด้านการสาธารณสุข มีพัฒนาการที่ส�าคัญ คือ การ

พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ต่อยอดจาก

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในอดีต และ

ระบบประกันสังคม ซึ่งเริ่มระบบการเงินการคลังแบบ 

“เหมาจ่ายรายหัว” (Capitation) ซ่ึงท�าให้สามารถ

ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างดี ในที่สุดสามารถพัฒนาระบบ

จนครอบคลุมประชากรถ้วนหน้าได้ใน พ.ศ. 2545 โดย

นอกจากการควบคุมค่าใช้จ่ายด้วยระบบเหมาจ่ายรายหัว

ที่มีการพัฒนาเพ่ิมเติม แยกการบริการผู้ป่วยในออกจาก

ระบบบริการผู้ป่วยนอก เพ่ือป้องกันการ “หวง” ผู้ป่วย 

เพราะเกรงต้องไป “ตามจ่าย” ใช้ระบบการวินิจฉัย

โรคร่วม โดยมีเพดานการจ่ายรวมแบบปลายปิดกับผู้ป่วย

ใน ข้อส�าคญัมรีะบบการประเมนิเทคโนโลยอีย่างเป็นระบบ

กับยา วคัซีน และวิธกีารรกัษาต่างๆ ทีจ่ะน�าเข้ามาเป็นชดุ

สิทธิประโยชน์ให้แก่ประชาชน โดยนอกจากจะประเมิน

ด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลแล้ว ยังประเมินด้าน

ความคุ้มค่า และพิจารณาความสามารถด้านงบประมาณ

ด้วย

ระบบดังกล่าว ท�าให้ระบบหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติของประเทศไทยได้รับยกย่องไปทั่วโลก เพราะ

สามารถเป็นส่วนส�าคัญในการ “สร้างสุขภาพดีด้วย

ต้นทุนต�่า” (Good Health at Low Cost) ได้อย่าง

แท้จริง ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทยในปี 2560 

ประมาณร้อยละ 4.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

(Gross Domestic Product - GDP) เท่านั้น เทียบกับ

สหราชอาณาจักรที่ประมาณร้อยละ 9.5 ญี่ปุ่นราวร้อยละ 

10.0 และสหรฐัซ่ึงครอบคลมุประชากรได้ราวร้อยละ 90.0 

แต่ใช้เงินถึงร้อยละ 17.9 ของจีดีพี

ในประเทศไทย เฉพาะระบบหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติใช้เงินเพียง 123,456 ล้านบาท ดูแลประชากร  

48 ล้าน ในปี 2560 ขณะทีญ่ีปุ่น่ใช้เงนิถงึ 41 ล้านล้านเยนหรอื

ราว 14 ล้านล้านบาท ดแูลประชากรราว 125 ล้าน และจาก

การส�ารวจความพึงพอใจของประชากรญี่ปุ่น พอใจราว

ร้อยละ 65.0 ขณะทีร่ะบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตขิอง

ไทยซึ่งใช้เงินต�่ากว่ามาก แต่ความพึงพอใจของประชาชน

สูงถึงร้อยละ 95.0 ในปี 2560

ในด้านการควบคุมป้องกันโรค ในยุคโลกาภิวัตน์มี

การเดินทางของประชากรโลกเพิ่มข้ึนมาก และรวดเร็ว

มาก ขณะเดียวกันมีการเดินทางเข้าไปในป่า ท�าให้ยังมี

การสมัผสัระหว่างสตัว์กบัคนอยูไ่ม่น้อย เกดิโรคอบุตัใิหม่ที่

อาจแพร่ระบาดไปอย่างรวดเรว็ ประเทศไทยได้ท�างานร่วม

กับประชาคมโลกอย่างใกล้ชิดมาอย่างต่อเนื่อง และมีการ

พฒันาทัง้ระบบเฝ้าระวงั และการสร้างบุคลากรโดยเฉพาะ

โครงการฝึกอบรมแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญทางระบาดวทิยาตาม

ระบบการฝึกอบรมของสหรัฐมาตั้งในยุคสงครามเย็น 

ท�าให้เราสามารถควบคมุและป้องกันโรคอุบตัใิหม่ได้อย่าง

มีประสิทธิผล เช่น ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 

2009 โรคซาร์ส โรคเมอร์ส และไวรัสซิก้า เป็นต้น

3.8 บทสรปุ

การสาธารณสขุของโลกมกีารพฒันาอย่างเป็นระบบ 

เมื่อราวสองศตวรรษนี้เอง การเปิดรับวิทยาการจากต่าง

ประเทศอย่างต่อเน่ืองท�าให้ประเทศไทย ได้รับอานิสงส์

จากพัฒนาการด้านสาธารณสุขของโลกในเวลาค่อนข้าง

รวดเร็ว

พฒันาการส�าคญัของการสาธารณสขุโลกในช่วงแรก

เป็นการควบคุมโรคระบาด เครื่องมือที่มีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพช้ินแรก คือ วัคซีนป้องกันไข้ทรพิษ ท�าให้

สามารถควบคุมโรคนี้และพัฒนาถึงขั้นขจัดกวาดล้างได้

เป็นโรคแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เครื่องมือ

ส�าคญัช้ินต่อมา คอื ยาปฏชีิวนะ การพฒันาด้านสขุาภบิาล 

โภชนาการ การคมนาคมขนส่ง การติดต่อสื่อสาร และ

มาตรการควบคุมป้องกันโรคอื่นๆ ท�าให้โรคติดเชื้อ

ส่วนมากสามารถควบคุมป้องกันได้ดี

ประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนป ้องกันไข ้ทรพิษ

ครั้งแรก หลังผู้ค้นพบวัคซีนนี้ คือ เอดเวิร์ด เจนเนอร์ ตี

พิมพ์รายงานเร่ืองวัคซีนราว 40 ปี แต่ก็ก่อนที่อังกฤษ
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จะออกกฎหมายให้ใช้หนองฝีของเอดเวิร์ด เจนเนอร์ ฟรี

ราว 5 ปี จนในที่สุดประเทศไทยก็ขจัดโรคนี้ได้หมดก่อน

องค์การอนามัยโลกจะประกาศว่า สามารถกวาดล้างโรค

นี้ได้แล้วหลายปีต่อมาเราก็สามารถพิชิตอหิวาตกโรคได้

ส�าเรจ็ ท้ังๆ ท่ียงัไม่มวัีคซนีทีด่อีย่างวัคซนีป้องกันไข้ทรพษิ

เมือ่โลกพัฒนาเข้าสูย่คุทนัสมยั ประเทศไทยนอกจาก

สามารถรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคม และสามารถ

พัฒนาสู่ความทันสมัยได้อย่างต่อเนื่อง หลังสงครามโลก

ครั้งที่ 2 โลกเข้าสู่ยุคสงครามเย็น นายจอห์น ฟอสเตอร์ 

ดัลเลส รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ เสนอทฤษฎีโดมิโนว่า 

หากอินโดจีนพ่ายแพ้แก่คอมมิวนิสต์ ประเทศอื่นๆ โดย

รอบจะล้มตามอย่างตัวโดมโิน ประเทศไทยซ่ึงอาณาเขตติด

กบัอนิโดจนี กส็ามารถล้มทฤษฎโีดมิโนได้ โดยมีการพฒันา

ด้านการสาธารณสุขควบคู่กับการพัฒนาด้านอื่นๆ ท�าให้

สขุภาพของประชาชนดข้ึีนอย่างต่อเน่ือง และสามารถเป็น

ส่วนหน่ึงในการสร้างความม่ันคงเข้มแข็งให้แก่ประเทศ จน

สามารถด�ารงอยู่ในโลกเสรีได้อย่างยืนหยัด

ในยุคโลกาภิวัตน์ ประเทศไทยก็สามารถพัฒนาด้าน

การแพทย์และสาธารณสขุได้อย่างน่าพอใจ จนเราสามารถ

เป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพของโลกได้ระดับหนึ่ง 

ขณะเดียวกัน เราสามารถพัฒนาการควบคุมและป้องกัน

โรคได้อย่างเข้มแข็งและสร้างระบบหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้าที่มีคุณภาพด้วยต้นทุนต�่าที่สุดในโลก ขณะที่

ประชาชนก็มีความพึงพอใจในระดับสูงมาก
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สถานการณ์แนวโน้มของสถานะสุขภาพ
และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 4

4.1 สถานการณ์แนวโน้มด้านการพฒันาเศรษฐกิจ

ของการพฒันาประเทศมุ่งสูว่สิยัทศัน์ “ประเทศไทยมคีวาม

ม่ันคง ม่ังคัง่ ยัง่ยนื เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพฒันา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ปรับโครงสร้าง

ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 รวมทั้งให้ความส�าคัญ

กับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน 

เศรษฐกิจไทยในปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 

12 ขยายตัวดีต่อเนื่องจากช่วงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 

11 โดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 3.9 ใน

ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ปรับตัวดีข้ึนจากร้อยละ 3.3 ในปี พ.ศ. 2559 และเพ่ิม

เป็นร้อยละ 4.1 ในปี พ.ศ. 2561 (ภาพที่ 4.1) คาดว่า

ในปี พ.ศ. 2562 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวประมาณร้อย

ละ 3.9-4.9(1) 

ภาพที่ 4.1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (หน่วย : ร้อยละ)ภาพ ่ที 1 กฐษรศเงาทวัตยายขราการตัอ ิจของประเทศไทย (หน่วย : ร้อยละ) 

7.2

2.7

1

3 3.3
3.9 4.1

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

หมายเหตุ: ข้อมูลปี พ.ศ. 2561 - 2562 เป็นประมาณการของธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 

4.1.1 การเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในระยะเวลา 50 ปีท่ีผ่านมา สังคมไทยได้ผ่านการ

เปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง โดย

การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ป ี

พ.ศ. 2557 และในวันที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2559 ประเทศไทย

ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีหลักการส�าคัญ คือ 

การน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญา

น�าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากตั้งแต่แผน

พัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ควบคู่ไปกับการยึดคนเป็นศูนย์กลาง

การพัฒนาและการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของกรอบ

ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึง่เป็นแผนหลกั
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ปัจจัยหลักส�าคัญที่ท�าให้อัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น คือ 

1) ภาคการส่งออกสินค้าขยายตัวเพิ่มขึ้น สอดคล้อง

กับการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก และการ

เพิ่มของราคาสินค้าในตลาดโลก รวมทั้งภาคการผลิตที่

ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมขยายตัว 

โดยเฉพาะผลผลิตข้าวและยางพารา 

2) ภาคบริโภคขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะด้านการ

ท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2560 มีจ�านวนนักท่องเที่ยวต่าง

ประเทศ 35.38 ล้านคน เพิ่มร้อยละ 8.77 จากปี พ.ศ. 

2559 ก่อให้เกิดรายได้ 1.82 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 

11.66 จากปี พ.ศ. 2559(2)

3) อัตราการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน

ขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง จากปี พ.ศ. 2556 อัตรา 

0.9 ประมาณการเพิ่มเป็น 3.8 ในปี 2561(3) เมื่อแบ่งตาม

ภมูภิาคพบว่าในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา การใช้จ่ายครวัเรอืนและ

การบรโิภคภาคเอกชนในกรงุเทพและปรมิณฑลเพิม่สงูข้ึน 

ในขณะที่ภูมิภาคอื่นชะลอการใช้จ่ายลง(4)

4 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนที่ 

โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคการส่ง

ออกรวมทั้งการเร่งการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 

Development : EEC) การปรบัตวัดขีึน้ของความเชือ่มัน่

ภาคธรุกจิช่วยสนบัสนนุและกระตุน้การลงทนุภาคเอกชน

ให้เข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศไทยได้มาก

นโยบายส�าคัญที่ เกี่ยวข ้องกับการเติบโตทาง

เศรษฐกิจและการมีงานท�า คือ

1) นโยบายการดูแลเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย 

การสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs และเศรษฐกิจฐานราก 

จากข้อมูลพบว่าในปี พ.ศ. 2560 SMEs สามารถสร้าง 

GDP ที่แท้จริงเป็นมูลค่ากว่า 4.3 ล้านล้านบาท หรือ

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.4 ต่อ GDP รวมของประเทศ 

อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีเท่ากับร้อยละ 6.1 ซึ่งสูงกว่า 

GDP ของธุรกิจรายใหญ่ท่ีมีอัตราการเติบโตเพียงร้อยละ 

0.7 (ภาพที่ 4.2)

ภาพที่ 4.2 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (หน่วย : ร้อยละ)

37 40 41 42 42

63 60 59 58 58

2556 2557 2558 2559 2560

GDP SMEs +6.1%

GDP  ญหใยาร +0.7%

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

       และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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2) นโยบายส่งเสริมท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาที่สนับสนุน

กิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงานที่มีคุณค่า ความเป็นผู้

ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และให้การ

สนบัสนนุการรวมตวัและการเตบิโตของวสิาหกจิรายย่อย 

ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

3) การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาค

เอกชน(Public Private Partnership หรือ PPP) ในการ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศเพิ่มขึ้นซึ่งมีความ

ส�าคญัมากต่อการพฒันาเศรษฐกจิไทยในการเพิม่ขดีความ

สามารถในการแข่งขนัของประเทศ ก่อให้เกิดการสร้างงาน 

เพิ่มผลิตภาพและศักยภาพการผลิตในระยะยาว และได้

มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน

ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อส่งเสริมและเอื้ออ�านวย

ให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นโครงสร้างด้านพื้นฐานของประเทศ

4.1.2 สถานการณ์ความเหลื่อมล�้า การกระจาย

รายได้และความยากจน

อตัราการขยายตวัของรายได้ต่อหวัของประเทศไทย

เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 4.2 ต่อปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 เป็นต้น

มา ในปี พ.ศ. 2559 รายได้ต่อหัวของไทยคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 42.0 ของค่าเฉลี่ยในกลุ่มประเทศ OECD อย่างไร

ก็ตามประเทศไทยตั้งเป้าหมายท่ีจะยกระดับประเทศให้

ก้าวข้ามประเทศรายได้ปานกลางไปสูก่ารเป็นประเทศทีม่ี

รายได้สงูในปี พ.ศ. 2579 (มีรายได้ต่อหวัประมาณ 13,000 

เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี)(5) โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ตั้ง

เป้าหมายผลกัดนัให้เศรษฐกจิขยายตวัเฉลีย่ร้อยละ 5.0 ซึง่

จะส่งผลท�าให้รายได้เฉลีย่ต่อหวัประชากรอยูท่ีปี่ละ 9,325 

เหรียญสหรัฐ หรือ 317,051 บาท ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 มี

รายได้ต่อหวัเท่ากบั 228,412 บาทต่อคนต่อปี หรอืคดิเป็น 

6,730.2 ดอลลาร์สหรัฐ (ภาพที่ 4.3)

ภาพที่ 4.3 รายได้ต่อหัวประชากร (ดอลลาร์สหรัฐ)

5,382 5,673 6,034 5,937 6,104
6,730

2555 2556 2557 2558 2559 2560

ที่มา: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ประเทศไทยตัง้เป้าหมายทีจ่ะลดปัญหาความเหลือ่มล�า้

ด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตก

ต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน โดยในปี พ.ศ. 2559 

สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (Poverty line) 

หรือสัดส่วนคนจนลดลงจากร้อยละ 8.61 เหลือร้อยละ 7.9 

ในปี พ.ศ. 2560 (ภาพท่ี 4) ซึง่มีแนวโน้มท่ีดีขึน้ น�าไปสูค่วาม

ส�าเร็จตามเป้าหมายของแผนฯ12 ก�าหนดไว้ลดลงเหลือ

ร้อยละ 6.5 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 12



41การสาธารณสุขไทย 2559-2560

ภาพที่ 4.4 สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากทีพาภ  4 กายมาวคนสเตใูยอทีรกาชะรปนวสดัส  

 

12.64
10.94 10.53

7.21 8.61 7.87

2555 2556 2557 2558 2559 2560

อย่างไรก็ตามแม้ว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ ่ม

ประชากรร้อยละ 40.0 ล่างที่มีรายได้ต�่าสุด* เพิ่มขึ้นจาก 

3,353 บาท/คน/เดือน ในปี พ.ศ. 2558 เป็น 3,405 บาท/

คน/เดือน ในปี พ.ศ. 2560 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ต่อไป 

แต่รายได้ยังเพิ่มข้ึนไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนฯ ที่

ก�าหนดไว้เพิม่ขึน้ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 15.0 ต่อปี (ภาพที ่4.5)

ภาพที่ 4.5 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ล่างที่มีรายได้ต�่าสุด (หน่วย : บาท/คน/เดือน)

 

2,982

3,353 3,405

2556 2558 2560

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

* กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ล่างที่มีรายได้ต�่าสุด ค�านวณได้จาก การเรียงล�าดับประชากรจากผู้ที่มีรายได้ประจ�าเฉลี่ยต่อคนจากต�่าสุดไปหาสูงสุด และให้

ประชากรทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ล่างที่มีรายได้ต�่าสุด ก็คือ ประชากรที่มีรายได้ประจ�าเฉลี่ยต่อคนจากประชากรคนแรก

ที่มีรายได้ต�่าสุดสะสมไปจนถึงร้อยละ 40 ของประชากรทั้งหมด 

สถติิทีน่ยิมใช้เพือ่บ่งชีค้วามแตกต่างของการกระจาย

รายได้ คอื สมัประสทิธิค์วามไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) 

ซึง่มค่ีาอยูร่ะหว่าง 0-1 ถ้าค่า สมัประสทิธิค์วามไม่เสมอภาค

มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า การกระจายรายได้มีความแตก

ต่างกันน้อย หากค่านี้สูงขึ้นจะบ่งชี้ถึงการกระจายรายได้มี

ความแตกต่างกันมาก ซ่ึงจากข้อมูลพบว่า สมัประสทิธิค์วาม

ไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้มแีนวโน้มดขีึน้

ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2558 แต่กลับเพิ่มข้ึนเล็กน้อย จาก 

0.445 ในปี พ.ศ. 2558 เป็น 0.453 ในปี พ.ศ. 2560 

(ภาพที่ 4.6) สะท้อนให้เห็นว่ามีความเหลื่อมล�้าด้านรายได้

ของประชากรเพิม่ขึน้ ในขณะทีเ่ป้าหมายของแผนฯ ก�าหนด

ไว้ให้ลดลงเหลือ 0.41 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 12
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ภาพที่ 4.6 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้

0.499 0.49 0.484 0.465 0.445 0.453

2550 2552 2554 2556 2558 2560

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เช่นเดียวกับสัดส่วนการถือครองสินทรัพย์ทางการ

เงินของกลุ่มครัวเรือนร้อยละ 40.0 ล่างที่มีรายได้ต�่าสุด 

มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 13.6 ในปี พ.ศ. 2558 เหลือ

ร้อยละ 12.0 ในปี พ.ศ. 2560 ในขณะท่ีสัดส่วนหน้ีสิน

ต่อรายได้ทั้งหมดของกลุ่มครัวเรือน ทั้งร้อยละ 10.0 และ

ร้อยละ 40.0 ล่างรายได้ต�่าสุด กลับมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น 

(ภาพที่ 4.7)

ภาพที่ 4.7 สัดส่วนการถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มครัวเรือนร้อยละ 40 ล่างที่มีรายได้ต�่าสุด

12
14 12

10 10
13

16 15

22

2556 2558 2560

สัดสวนการถือครองสินทรัพยทางการเงินของกลุม

ครัวเรือนรอยละ 40 ลางที่มีรายไดตํ่าสุด (รอยละ)

สัดสวนหนี้สินตอรายไดทั้งหมดของกลุมครัวเรือน 

40% ลางรายไดตํ่าสุด (เทา)

สัดสวนหนี้สินตอรายไดทั้งหมดของกลุมครัวเรือน 

10% ลางรายไดตํ่าสุด (เทา)

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

4.2 สถานการณ์และแนวโน้มด้านสงัคม

สังคมโลกได้พัฒนามาสู่ยุคโลกาภิวัตน์ หรือยุคไร้

พรมแดนอันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ โครงสร้างอายุประชากรมีสัดส่วนประชากร

วัยเด็กลดลงในที่สัดส่วนประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น 

โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรม

เป็นสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น ท่ามกลางความท้าทาย

ในยุค 4.0 อีกทั้งต้องเผชิญสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วเป็นไปในทิศทางท่ีคาดเดาได้ยากและมีแนว

โน้มผันผวนสูงขึ้นตามบริบทใหม่ของโลกที่ต้องเผชิญ 

เป็นโลกท่ีเรียกว่า โลก VUCA ซึ่งย่อมาจาก Volatile 

Uncertain Complex และ Ambiguous รวมทัง้แนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลงใหญ่ของโลกที่เรียกว่า “Megatrends”
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ภาพที่ 4.8 กิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีผู้ใช้เพิ่มขึ้น ปี พ.ศ. 2561

4.2.1 โลกสังคมไร้พรมแดน

โลกสังคมที่ไร้พรมแดนส่งผลให้การเลื่อนไหลของ

คน ทุน ความรู้ เทคโนโลยี สินค้าและบริการที่เชื่อมโยง

กันทั่วโลก เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกพื้นท่ี 

สังคมไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้อย่างกว้าง

ขวางผ่านสื่อเทคโนโลยี การบริโภคสื่อหลายช่องทางใน

ช่วงเวลาเดียวกัน เช่น การใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางใน

การซื้อขายรวมถึงการท�าธุรกรรมต่างๆ การแลกเปลี่ยน 

การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

โดยไม่จ�าเป็นต้องรู้จักตัวตนซึ่งกันและกัน ดังเห็นได้จาก

รายงานของส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม(ดีอี)(6) เปิดเผยผลส�ารวจพฤติกรรม

ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี พ.ศ. 2561 พบว่า 

พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยนานขึ้นเป็น 10 ชั่วโมง 

5 นาทีต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 คือ 3 ช่ัวโมง 

41 นาทีต่อวนั โดยพบว่ากจิกรรมการใช้อนิเทอร์เน็ตทีเ่พิม่

ขึน้สงูสดุคอื อ่านหนงัสอืออนไลน์ รองลงมาคอื ขายสนิค้า

และบรกิาร จองโรงแรม บรกิารเรยีกรถรบัจ้าง จอง/ซือ้ตัว๋

ชมภาพยนตร์/การแสดง (ภาพที่ 4.8)

4.2.2 สังคมเมือง (Urbanization)

การเกิดขึ้นของสังคมเมือง (Urbanization) 

ประวติัศาสตร์เศรษฐกจิโลกชีใ้ห้เหน็ว่า ในช่วงทีโ่ครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง การเกิดขึ้นของเมืองเป็นสิ่ง

ท่ีควบคู่กันไป ถ้าเรามองไปข้างหน้า เป็นผลจากความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ แรงกดดัน

ทางด้านสังคม การเกิดขึ้นของเมืองจะมาพร้อมกับการ

สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง 

สถานศึกษา โรงพยาบาล ตลอดจนศูนย์การค้า อย่างไร

ก็ดี การเกิดขึ้นของเมืองจะมีผลข้างเคียงหลายมิติ เช่น 

การหลั่งไหลเข้ามาของแรงงาน ย้ายถ่ินฐานจากชนบท

เข้าสู่เมือง ชุมชนแออัด การขยายตัวของคนช้ันกลาง 

วัฒนธรรมต่างคนต่างอยู่ (Individualization) ขาดการ

ช่วยเหลือเก้ือกูลกันในสังคม หรือวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบจนไม่มี

เวลาท่ีจะสนใจความเป็นไปรอบตวั หรือไม่มีเวลาท่ีจะดแูล

ลกูหลานตามสมควร ปัจจุบันแนวโน้มสดัส่วนของคนเมอืง

ต่อประชากรท้ังหมดของประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2560 (ภาพที่ 4.9) โดย

ในปี พ.ศ. 2560 มีสัดส่วนของคนเมือง เป็นร้อยละ 49.0 

ของประชากรทั้งหมดของประเทศ 
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ภาพที่ 4.9 สัดส่วนของคนเมืองต่อประชากรทั้งหมดของประเทศ 

2550     2551        2552         2553  2554          2555         2556         2557          2558         2559         2560

40%    41%        43%         44%          45%          45%         46%          47%         48%         48%          49%

ที่มา: https://www.statista.com/statistics/455942/urbanization-in-thailand/

คาดการณ์ว่าในอีก 35 ปีข้างหน้า ปี พ.ศ. 2593 

โลกจะมีประชากรคนเมืองเพิ่มมากขึ้นถึง 2.4 พันล้านคน 

คิดเป็นร้อยละ 66.0 ของประชากรโลก อนาคตทวีป

เอเชียและแอฟริกาจะมีอัตราการขยายตัวความเป็นเมือง

มากที่สุด โดยคาดว่าประเทศไทยจะมีประชากรเพิ่มขึ้น

กว่า 11 ล้านคน ประชากรไทยกว่าร้อยละ 73.0 จะกลาย

เป็นคนเมือง(7)

4.2.3 สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) 

สังคมไทยในปัจจุบันก�าลังเผชิญอยู่ในภาวะสังคม

ผู้สูงอายุ ที่มีสัดส่วนโครงสร้างประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ราว 10-20 ปีข้างหน้านี้สังคมไทยก็จะเข้า

สู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) คือ สังคมที่

มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อยู่จริงในพื้นที่ต่อประชากร

ทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน ในอัตราเท่ากับหรือมากกว่า

ร้อยละ 20.0 ขึ้นไป หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปที่อยู่

จริงในพื้นที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน ใน

อัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 14.0 ขึ้นไป โดยจาก

ข้อมลูของ United Nations World Population Ageing 

พบว่า หลังจากปี 2552 ประชากรท่ีอยู ่ในวัยพึ่งพิง 

ได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ จะมีจ�านวนมากกว่าประชากร

ในวัยแรงงาน จากรายงานของส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม พบว่าอัตราการเป็นภาระ 

(Dependency Ratio) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 

55.2 ต่อวัยแรงงาน 100 คน ในปี พ.ศ. 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 

59.1 ต่อวัยแรงงาน 100 คน ในปี พ.ศ. 2560 เมื่อจ�าแนก

อตัราการเป็นภาระในวยัสงูอาย ุ(old-age dependency 

ratio) เพ่ิมข้ึนจาก 19.67 ต่อวัยแรงงาน 100 คน ในปี 

พ.ศ. 2553 เป็น 26.23 ต่อวัยแรงงาน 100 คน ในปี พ.ศ. 

2560 (ภาพที่ 4.10) นั่นคือ วัยแรงงานในสังคมไทยจาก

เดิม 5 คนต่อผู้สูงอายุ 1 คน ลดลงเหลือ 3 คนต่อผู้สูงอายุ 

1 คน หมายความว่า วัยแรงงานต้องรับภาระในการดูแล

ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ในอนาคตการดูแลผู้สูงอายุโดยลูกหลาน

ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงการวัฒนธรรมไทยอาจท�าได้ยากข้ึนอัน

เนื่องมาจากอัตราพึ่งพิงที่สูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลง

สภาพสังคม เช่น การเปลี่ยนแปลงทางลักษณะครอบครัว

และทีอ่ยูอ่าศยั ผูส้งูอายบุางส่วนมีความเสีย่งจะถูกทอดทิง้ 

ภาพที่ 4.10 อัตราการเป็นภาระต่อวัยแรงงาน 100 คน ปี พ.ศ. 2553 - 2560

36% 35% 35% 34% 34% 33% 33% 33%

20 20 21 22 23 24 25 26

55 55 56 56 57 58 58 59

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ก็ดเยัวนใะราภนปเราการตอั

ุยาองูสยัวนใะราภนปเราการตอั

ะราภนปเราการตอั (รวม)

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม



45การสาธารณสุขไทย 2559-2560

4.2.4 สังคมไทยกับคุณภาพการศึกษา

คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย แต่มี

ปัญหาคุณภาพการศึกษายังไม่เพียงพอในการปรับตัวให้

เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่หลากหลาย เข้า

สู่สังคมเศรษฐกิจ การสื่อสารที่ไร้พรมแดน ส่งผลให้คน

ไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ปัญหาการแพร่ระบาด      

ของยาเสพติด จากการส�ารวจของส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

ปี พ.ศ. 2561 พบว่าวัยรุ่น 3 ใน 10 ออกไปเที่ยวกลางคืน 

และ 1 ใน 10 เล่นพนัน หวย บอล ฯลฯ

โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 

(Program for International Student Assessment: 

PISA) เป็นโครงการท่ีริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วม

มือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for 

Economic Co-operation and Development-OECD) 

เพื่อประเมินความสามารถของนักเรียนในการน�าความรู้

ด้านวทิยาศาสตร์ การอ่านและคณติศาสตร์ จากการเรยีน

ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตหรือสถานการณ์จริง 

พบว่าผลการประเมนิ PISA 2015 ปี (พ.ศ. 2558) คะแนน

เฉลี่ยด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ การรู้เรื่องการอ่าน และ

การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยอายุ 15 ปี ต�่ากว่า

ค่าเฉลี่ยนานาชาติในทุกวิชา โดยประเทศไทยอยู่อันดับ

ที่ 55 จาก 72 ประเทศ และลดลงจาก PISA 2012 (พ.ศ. 

2555) อนัดบัท่ี 50 จากท้ังหมด 65 ประเทศ (ตารางที ่4.1) 

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบของโครงการ PISA 2015 (หน่วย : คะแนน)

อันดับ ประเทศ วิทยาศาสตร์ ทักษะการอ่าน คณิตศาสตร์

1 สิงคโปร์ 556 535 564

2 ญี่ปุ่น 538 516 532

4 จีน (ไทเป) 532 509 542

6 จีน (มาเก๊า) 529 509 544

9 เวียดนาม 525 487 495

10 ฮ่องกง 523 527 548

11 จีน (ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ-เจียงซู-กวางตุ้ง) 518 494 531

              ค่าเฉลี่ยนานาชาติ (OECD) 493 493 490

55 ไทย 421 409 415

63 อินโดนีเซีย 403 397 386

ที่มา: สรุปผลการประเมิน PISA 2015 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลกและมีแนว

โน้มว่าประชากรผูส้งูอายเุหล่าน้ีจะมีฐานะยากจน ประเทศ

ในทวีปเอเชียที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่แล้ว คือ 

ประเทศญี่ปุ่น ส�าหรับประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มสังคมสูง

วยัของกลุม่ประเทศอาเซยีนเป็นอนัดบัที ่2 รองจากสงิคโปร์

ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิสรปุว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้า

สู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมีประชากรผู้

สูงอายุ ร้อยละ 10.4 ของประชากรทั้งประเทศ และคาด

ว่าจะเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” ในช่วงปี พ.ศ. 

2567-2568 โดยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูง

มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด (ภาพที่ 4.11) 

4.3 สถานการณ์และแนวโน้มด้านประชากร ครอบครวัและการอพยพย้ายถิน่

4.3.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่

การเป็นสังคมผู้สูงอายุ

แนวโน ้มการ เปลี่ ยนแปลงสู ่ สั งคมผู ้ สู งอาย ุ

เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วต่างเข้า

สูส่งัคมผู้สูงวยัอย่างสมบูรณ์ เนือ่งจากความเจรญิทางด้าน

เทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย และผลจากการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจท�าให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีสุขภาวะ

ที่ดี อายุยืนยาวขึ้น อัตราการตายลดลง ในขณะที่อัตรา

การเกิดก็ลดลงด้วย 

องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์ว่า 

ปี พ.ศ. 2544-2643 (ค.ศ. 2001-2100) จะเป็นศตวรรษ

แห่งผู้สูงอายุหมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 

ภาพที่ 4.11 สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรรวม ปี พ.ศ. 2533 - 2573

ที่มา: ข้อมูลปี 2533 2543 และ 2553 จากส�ามะโนประชากรและเคหะ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

       ข้อมูลปี 2563 เป็นต้นไป จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 

       ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

4.3.2 การเปลี่ยนแปลงของ “สถาบัน” ครอบครัวไทย 

ในศตวรรษที่ 21 

ในยุคสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม มีนโยบาย

สนับสนุนการเกิด เช่น การออกค�าส่ังแต่งตั้งองค์การ

ส่งเสริมการสมรสขึ้นในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเร่งการ

เพ่ิมจ�านวนประชาชากรเพือ่ความมัน่คงของชาต ิมีการจดั

งานวนัแม่ ประกวดแม่ลกูดกโดยแม่ท่ีเข้าประกวดต้องมลีกู

ตัง้แต่ 15 คนขึน้ไป และยงัมกีารประกาศใช้พระราชบญัญัติ

สงเคราะห์ผู้มีบุตรมาก ปี พ.ศ. 2499 ครอบครัวไทยใน

ยุคสมัยนั้นจึงมีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย (extended 

family) ที่มีคนอย่างน้อย 3 รุ่น คือ ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ 

และลูก อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน แม่แต่ละคนมีลูก
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มากถึง 5-6 คนโดยเฉลี่ย ท�าให้สมาชิกในครอบครัวอาจมี

จ�านวนมากกว่า 10 คน บ้านเรอืนสมยัก่อนกว้างขวางและมี

พืน้ท่ีมาก บ้านเรอืนของญาตพิีน้่องปลกูตดิกนัหรอืใกล้กัน 

ต่อมาในยุคสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร จ�านวน

ประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีผลกระทบต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงได้ประกาศ

นโยบายประชากรโดยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 17 

มีนาคม พ.ศ. 2513 “สนับสนุนการวางแผนครอบครัว 

ด้วยระบบใจสมัคร เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับอัตรา

การเพิ่มของประชากรสูงมาก” จากนั้นเป็นต้นมาเกิดค�า

พูดที่ว่า “ลูกมาก ยากจน” และ “หญิงก็ได้ ชายก็ดี มีแค่

สอง” ผลการวางแผนครอบครัวท�าให้อัตราการเพิ่มขึ้น

ของประชากรลดลง 

ผู ้สูงอายุอาศัยอยู ่ตามล�าพังเพิ่มสูงขึ้น จากการ

เปล่ียนแปลงของโครงสร้างประชากรส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงของขนาดครัวเรือนไทยซ่ึงแต่เดิมมีขนาด

ใหญ่ ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ร่วมกับคนหลายรุ่นวัย แต่ปัจจุบัน

ขนาดครัวเรือนไทยได้เล็กลงจากเฉลี่ยประมาณ 5 คนต่อ

ครัวเรือน เมื่อ 50 ปีก่อน เหลือเพียง 3 คนต่อครัวเรือน 

สัดส่วนของผู้สูงอายุท่ีอยู่ล�าพังคนเดียวและอยู่ล�าพังกับคู่

สมรสมีแนวโน้มสงูข้ึน (ภาพที ่4.12) ซึง่ต่อไปจะเกดิปัญหา

ว่าจะมผีูด้แูลหรอืระบบทีช่่วยเฝ้าระวงัดแูลผู้สงูอายเุหล่านี้

อย่างไร เมื่อมีสภาพที่ต้องพึ่งพิงหรือช่วยตัวเองไม่ได้

ภาพที่ 4.12 สัดส่วนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามล�าพัง

 

6

8
9 9

16 16

18
19

2545 2550 2554 2557

งพัาํลมาตูยอีทุยาองูสผู สรมสคูบกังพัาํลมาตูยอีทุยาองูสผู

ที่มา: การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583, สศช.

อัตราการหย่าร้าง เป็นประเด็นทางครอบครัวอีก

ประเด็นที่ส่งสัญญาณความเปราะบางของชีวิตสมรสและ

ครอบครัวไทย ด้วยยุคสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปท�าให้ชาย

และหญิงต่างให้ความส�าคัญกับความเป็นปัจเจกของ

ตนเองมากขึ้น ทั้งยังมีความเป็นประชาธิปไตยในชีวิต

สมรส (democratization of marriage) เพื่อให้สามี

และภรรยามีความเท่าเทียมกันในการเติมเต็มเป้าหมาย

ในชีวิตตนเองอย่างเสมอภาค พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว (single 

parenthood) 
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การอยูร่่วมกนัของเพศเดยีวกนั (same-sex-union) 

ความรักระหว่างเพศเดียวกันได้รับการยอมรับและอยู่กิน

กันเปิดเผยเป็นครอบครัวมากขึ้น มีการยอมรับโดยนิตินัย

ในหลายแห่ง 

การตัง้ครรภ์ในกลุม่วยัรุน่ (teenage pregnancies) 

ในขณะทีสั่งคมไทยก�าลังกังวลกับอัตราการเกิดทีล่ดลง แต่

จ�านวนการเกิดในแม่วัยรุ ่นกลับมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง รายงานการเพิ่มขึ้นของแม่วัยรุ่นจากที่เคยมี

จ�านวนประมาณ 50,000 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 6.0 

ของจ�านวนการเกิดทั้งหมดใน พ.ศ. 2503 เป็นประมาณ 

130,000 ราย หรอืร้อยละ 14.0 ของจ�านวนการเกดิทัง้หมด

ใน พ.ศ. 2533 และยังพบว่าแม่วยัรุ่นเหล่านี ้ส่วนใหญ่อยูใ่น

ครอบครวัท่ีมฐีานะยากจน มกีารศึกษาค่อนข้างน้อย ท�าให้

บุตรท่ีเกิดมาได้รับการเลี้ยงดูที่ด้อยคุณภาพ ครอบครัว

แบบแม่เลีย้งเดีย่วในกรณทีีเ่ลกิรากบัสาม ียงัเรยีนหนงัสอื

ไม่จบ หรือต้องทิ้งลูกไว้ให้กับพ่อแม่ช่วยเลี้ยงดู กลาย

เป็นครอบครัวลักษณะข้ามรุ่น (skipped-generation 

household) ในท่ีสุด และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ปู่ย่า ตา

ยายที่รับหลานมาเลี้ยงบางกรณีอาจรู้สึกดีที่ได้ช่วยแบ่ง

เบาภาระให้กับลูกที่ก�าลังสร้างครอบครัว สร้างฐานะ แต่

ในบางกรณีการเล้ียงดหูลานกลบักลายเป็นภาระทีม่ผีลต่อ

สขุภาพร่างกายของปู่ย่า ตายาย ปัญหาเงินเล้ียงดูหลานไม่

เพยีงพอ ทัง้อาจเกดิปัญหากบัพฒันาการของเดก็ในกรณท่ีี

ปู่ย่า ตายาย ไม่สามารถดูแลเอาใจใส่ได้เท่าที่ควร ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องอาหารการกิน การเรียนหนังสือ หรืออาจตามใจ

หลานมากเกนิไปเพือ่ชดเชยกบัการทีห่ลานไม่ได้อยูใ่กล้พ่อ

แม่หรือเพื่อให้หลานรัก ปัญหาส�าคัญอีกประการหน่ึงคือ 

ปัญหาช่องว่างระหว่างวัยซึ่งนับวันจะรุนแรงมากย่ิงข้ึนใน

ยุคสังคม social network ท่ีท�าให้เด็กวัยรุ่นรับข่าวสาร

ต่างๆ อย่างรวดเร็ว ปู่ย่า ตายาย หากไม่เข้าใจวัยรุ่น ไม่

สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ทัน อาจน�าไปสู่ความ

ขัดแย้งได้

คนเลอืกจะอยูค่นเดยีว (single-person household 

หรือ one-person household) เริ่มมีจ�านวนมากขึ้นใน

สังคมสมัยใหม่ ซ่ึงลักษณะการอยู่คนเดียวเช่นนี้สะท้อน

ให้เห็นถึงลักษณะของคนในสังคมที่มีความเป็นปัจเจก 

(individualization) สูงข้ึน ต้องการความเป็นส่วนตัว 

มากขึน้ การเลอืกใช้ชวีติโสดในเมอืงคนเดยีวมแีนวโน้มสงู

ขึน้ จนปัจจบุนัพบว่าครอบครวัคนเดยีวในเมอืงและชนบท

มีสัดส่วนพอๆ กัน โดยแต่ก่อนจะพบครัวเรือนคนเดียวใน

สังคมชนบทมากกว่าสังคมในเมือง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ

ลูกหลานย้ายถิ่นฐานเข้ามาท�างานและเรียนหนังสือในตัว

เมือง ท�าให้ผู้สูงอายุในชนบทอยู่คนเดียว คู่สมรสเสียชีวิต

โดยไม่มีลูก หรือมีแต่อยู่ห่างไกลจากลูกๆ  นอกจากนี้ด้าน

การจัดการเมือง (urban planning)มองว่าการมีจ�านวน

ครัวเรือนที่มีขนาดเล็กๆ จ�านวนมากนี้ จะใช้ทรัพยากร

ของสังคมสิ้นเปลืองกว่าการที่แต่ละครัวเรือนมีสมาชิก

จ�านวนมากแต่มจี�านวนครัวเรอืนน้อยๆ เนือ่งจากสามารถ

ใช้ทรัพยากรต่างๆ  ร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็น โทรทัศน์ 

เครื่องซักผ้า เป็นต้น

4.3.3 การอพยพย้ายถิ่น

ในอดี ตที่ ผ ่ านมาประ เทศ ไทยมี ก ารพัฒนา

เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเน้นเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม 

จนถึงในช่วงท่ีเศรษฐกิจขยายตัวกระแสโลกาภิวัตน์เปิด

กว้าง มีการหลั่งไหลของทุนและเทคโนโลยีจากต่าง

ประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเป็นสาเหตุส�าคัญที่

ท�าให้เกดิการย้ายถ่ินเข้ามาในเขตเมืองของจังหวัดและเขต

ปริมณฑล นอกจากนี้ผลจากการกระชายความเจริญไป

สู่ภูมิภาคต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่ง

ตะวันออกก็นับว่าท�าให้เกิดการเคล่ือนย้ายจากเมืองไปสู่

เมืองเพิ่มมากข้ึน เม่ือพิจารณาจากการท�างานของผู้ย้าย

ถิ่นเข้ามาท�างานในสาขาเศรษฐกิจต่างๆ แล้ว จากข้อมูล

ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า สาขา

การผลิตในส่วนอุตสาหกรรมโรงงานมีจ�านวนผู้ย้ายถิ่นสูง

ทีส่ดุ รองลงมาคอื สาขาเกษตรและสาขาบรกิารต่างๆ เช่น 

การท่องเที่ยว การค้าส่งและค้าปลีกต่างๆ เป็นต้น 

การย้ายถ่ินมีผลกระทบต่อโครงสร้างทางประชากร 

เศรษฐกิจและสังคมของท้ังท้องท่ีซึ่งมีการย้ายถ่ินเข้าและ

ย้ายถิ่นออกอย่างมากและมีผลต่อโครงสร้างประชากร
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1) การย้ายถิน่ภายในประเทศ (internal migration)

การย้ายถิ่นภายในประเทศกระแสหลักกระแสหนึ่ง 

คือ การย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง ซึ่งเกิดขึ้นในเกือบทุกๆ 

ประเทศระหว่างการพฒันาเศรษฐกจิจากเกษตรกรรมเป็น

อุตสาหกรรม ส่งผลให้อัตราเพิ่มของประชากรเมืองสูงขึ้น 

ลักษณะของผู้ย้ายถิ่น พบว่าผู้ที่มีอัตราการย้ายถ่ิน

ที่สูง คือ วัยรุ่นก่อนอายุ 20 ปี จนกระทั่งถึงอายุต้น 30 ปี

อัตราเพิ่มโดยเฉล่ียของประชากรในเมืองและใน

ชนบท นอกจากนี้ การย้ายถิ่นเปลี่ยนแปลงตามการศึกษา 

ผู ้ที่ย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมืองมักจะเป็นผู ้ที่มีการศึกษา

ดีกว่าคนท่ัวไปในชนบท การย้ายถ่ินในลักษณะน้ีเรียกว่า 

การไหลของสมอง (brain drain) 

จากข้อมูลการส�ารวจการย้ายถ่ินของประชากร  

ปี พ.ศ. 2560(8) พบว่า มีผู้ย้ายถิ่นจ�านวน 632,000 คน 

หรอืคดิเป็นอตัราการย้ายถ่ิน ร้อยละ 0.9 จากประชากรทัว่

ประเทศไทย (67.70 ล้านคน) โดยเป็นการย้ายถิ่นภายใน

ประเทศ จ�านวน 608,000 คน สาเหตุของการย้ายถ่ิน 

ได้แก่ หน้าท่ีการงาน ตดิตามครอบครวั กลบัภมิูล�าเนา ย้าย

ที่อยู่อาศัย ช่วยธุรกิจครัวเรือนและอื่นๆ และการศึกษา 

(ภาพที่ 4.13) 

ภาพที่ 4.13 ร้อยละการย้ายถิ่นภายในประเทศ ปี พ.ศ. 2560 จ�าแนกตามสาเหตุของการย้ายถิ่น
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ยศัาอูยอีทยาย

านเาํลิมูภบัลก

ๆนอืะลแนอืรเวัรคจกิรุธยวช

าษกศึราก

ที่มา: ส�ารวจการย้ายของประชากร พ.ศ. 2560

ส�าหรับผู้ย้ายถ่ิน ประกอบด้วยผู้ท�างานสาขาการ

ผลิตมากที่สุด รองลงมาเป็น สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ 

สาขาเกษตรกรรม สาขาท่ีพักและบริการอาหาร ที่เหลือ

เป็นสาขาอื่นๆ ดังภาพที่ 4.14
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ภาพที่ 4.14 จ�านวนผู้ย้ายถิ่น จ�าแนกตามอุตสาหกรรมของผู้ย้ายถิ่น ปี พ.ศ. 2560 (หน่วย : หมื่นคน)
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ฯงสนข

งารสอกราก
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ๆนอื ฯงสนข งารสอกราก ราหาอรากิรบะลแมรแกพัีท เกษตรกรรม กีลปยาขงสยาข ติลผราก

ที่มา : ส�ารวจการย้ายของประชากร พ.ศ. 2560

2) การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ (international 

migration)

การย้ายถิ่นระหว่างประเทศของไทยมีมานานแล้ว 

มีท้ังผู้อพยพเข้าประเทศและผู้อพยพออกไปต่างประเทศ 

ปัจจัยที่ท�าให้แรงงานต่างชาติเดินทางเข้ามาท�างานใน

ประเทศไทย คือ รายได้ไม่เพียงพอในการด�ารงชีพจาก

อาชีพเกษตรกรรมแบบยังชีพในประเทศของตนและ

มีการว่างงานตามฤดูกาล การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้

แรงงานมากประเภทแรงงานไร้ฝีมือและก่ึงฝีมือเป็นส่วน

หน่ึงที่ดึงดูดให้แรงงานต่างชาติย้ายถ่ินเข้ามา จากข้อมูล

การส�ารวจการย้ายถิ่นของประชากร ปี พ.ศ. 2560 พบ

ว่า ประเทศที่แรงงานย้ายเข้ามาไทยมากที่สุด 5 อันดับ 

ได้แก่ เมียนมาร์ 

ส่วนกรณีแรงงานไทยอพยพไปท�างานต่างประเทศ

นั้นแยกได้เป็น 2 กรณี คือ กรณีของการอพยพออกของ

แรงงานที่เรียกว่า ชนชั้นมันสมอง (brain drain) กับ

แรงงานประเภทท่ีใช้ก�าลังในการท�างานมากกว่า ใน

ช่วงปี พ.ศ. 2508 - 2523 ประเทศไทยประสบปัญหา

มี brain drain เข้าไปสู่ประเทศสหรัฐอเมริกามากท่ีสุด 

ได้แก่ นักเรียนไทยส่วนหนึ่งที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

แล้วไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทยหลังส�าเร็จการศึกษา

แล้ว ปัจจัยส�าคัญคือ ความแตกต่างของรายได้ที่ได้รับ 

ส่วนการย้ายถ่ินของแรงงานประเภทท่ีใช้ก�าลัง กระแส

การย้ายถิ่นระหว่างประเทศเพิ่มมากในช่วงปี พ.ศ. 2516 

โดยมีจดุมุ่งหมายไปท�างานในประเทศแถบตะวนัออกกลาง 

ประเทศซาอุดิอาระเบีย ต่อมาการย้ายถ่ินระหว่างประเทศ

เปลี่ยนเป็นมุ่งหน้าไปยังประเทศใกล้ๆ แถบเอเชีย โดย

เฉพาะญี่ปุ่น ไต้หวัน ปี พ.ศ. 2561 จากข้อมูลของกอง

บริหารแรงงานไปต่างประเทศ พบประเทศไต้หวัน

เป็นประเทศที่แรงงานไทยได้รับอนุญาตให้เดินทางไป

ท�างานมากที่สุด จ�านวน 17,277 คน (ร้อยละ 32.2) 

รองลงมาคือ ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี แต่

เมื่อเปรียบเทียบจากปี พ.ศ. 2557 แนวโน้มแรงงานไทย

ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท�างานประเทศไต้หวันลดลง 

ส่วนประเทศสวีเดนและสาธารณรัฐเกาหลีเพิ่มขึ้น รายได้

ส่งกลับจากการท�างานต่างประเทศท่ีแรงงานไทยส่งกลับ

ผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า ปี พ.ศ. 2561 

แรงงานไทยส่งเงินผ่านระบบธนาคาร จ�านวน 140,804 

ล้านบาท โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา



51การสาธารณสุขไทย 2559-2560

4.4 ปัญหาสขุภาพทีส่�าคญั และคณุภาพชวีติของคนไทย 

ภาพที่ 4.15 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (life expectancy at birth: LE) พ.ศ. 2553-2561

ที่มา: http://statbbi.nso.go.th/ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ภาพที่ 4.16 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (health adjust life expectancy: HALE) พ.ศ. 2543-2559

ที่มา: http://apps.who.int/

4.4.1 เครื่องชี้วัดด้านสุขภาพของประชาชน 

1) อายคุาดเฉล่ียเมือ่แรกเกดิ (life expectancy 

at birth: LE) ของประชากรไทย จากรายงาน พบว่าในปี 

พ.ศ. 2561 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรชาย

และหญิงมีค่า 72.2 ปี และ 78.9 ปี ตามล�าดับ (ภาพที่ 

4.15) ในขณะที ่อายคุาดเฉล่ียของการมสุีขภาพดี (health 

adjust life expectancy: HALE) ในปี พ.ศ. 2559 ของ

ประชากรชายและหญิงมีค่า 64 ปีและ 70 ปี ตามล�าดับ 

(ภาพที่ 4.16) ซึ่งอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดและอายุคาด

เฉลี่ยของการมีสุขภาพดีของประชากรไทยมีแนวโน้มเพิ่ม

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรกต็าม อายคุาดเฉลีย่ดงักล่าวยงัคงต�า่กว่าเม่ือ

เปรยีบเทยีบกบักลุม่ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว (Organization 

for Economic Co-operation and Development: 

OECD) (ภาพที่ 4.17)

ภาพที่ 4.17 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life expectancy at birth: LE) และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี 

(Health Adjust Life Expectancy: HALE) ในกลุ่มประเทศ OECD
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2) ดัชนีการสญูเสยีปีสขุภาวะ (disability adjusted 

life years: DALYs) เป็นเครื่องชี้วัดภาระโรคที่ใช้บอก

ขนาดปัญหาสขุภาพในภาพรวมของประชากร เมือ่เปรยีบ

เทียบสาเหตุของการสูญเสียปีสุขภาวะ ดัชนีที่บอกถึงการ

พัฒนาระบบบริการสุขภาพมีแนวโน้มดีขึ้น คือ กลุ่มโรค

ติดเชื้อ ความผิดปกติในมารดาและปริก�าเนิด และ/ภาวะ

โภชนาการบกพร่อง ในปี พ.ศ. 2553 มีสัดส่วนร้อยละ 

18.0 ลดลงเหลือร้อยละ 15.0 ในปี พ.ศ. 2559 แต่กลับ

พบว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุของการสูญเสียปี

สุขภาวะที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 68.0 ในปี พ.ศ. 2553 เป็น

ร้อยละ 72.0 ในปี 2559 (ภาพที่ 4.18)

เมือ่จ�าแนกตามเพศ ในปี พ.ศ. 2559 พบว่าสาเหตทุี่

ชายไทยสญูเสยีปีสขุภาวะสงูสดุเกดิจากอบุตัเิหตทุางถนน 

โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง ตามล�าดับ ใน

ขณะที่เพศหญิงสาเหตุเกิดจากโรคหัวใจขาดเลือด โรค

หลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน ตามล�าดับ (ภาพที่ 4.19)

ภาพที่ 4.18 การสูญเสียปีสุขภาวะ (Disability Adjusted Life Years: DALYs) พ.ศ. 2553 และ 2559 จ�าแนก

ตามสาเหตุหลัก ใช้รูปเดิมปรับสีและตัวอักษร

15%

72%

14%

พ.ศ.2559

ะลแ ดนิเากํิรปะลแาดรามนใิตกปดผิมาวค อืชเดิตครโมุลก / งอรพกบรากานชภโะวาภ

งัรอืรเอตดิตมไครโมุลก

บ็จเดาบราก

18%

68%

14%

พ.ศ.2553

ภาพที่ 4.19 การสูญเสียปีสุขภาวะ (disability adjusted life years: DALYs) พ.ศ. 2559 จ�าแนกตามเพศ
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มนาตเง็รเะม (191.6) หญิง
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4.4.2 สาเหตุการตาย

ในปี พ.ศ. 2560 สาเหตุการตายส�าคัญทีม่แีนวโน้มสงู

ขึ้นของประชากรไทย คือ โรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด 

อบุตัเิหตจุากการคมนาคมขนส่ง โรคหวัใจ โรคปอดอักเสบ

และโรคอืน่ๆ ของปอด โรคหลอดเลอืดสมอง โรคเบาหวาน 

ฆ่าตัวตาย ความดันโลหิตสูง และโรคเอดส์ ตามล�าดับ 

(ภาพที่ 4.20)

ภาพที่ 4.20 อัตราตายจากโรคที่ส�าคัญ พ.ศ. 2557-2560 ต่อประชากร 100,000 คน 
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งสนขมคานมครากุตหเิตับุอ

จใวัหครโ

โรคปอด

งอมสดอืลเดอลหครโ

โรคเบาหวาน

ยาตวัตาฆ

งูสติหลโนัดมาวค

โรคเอดส

4.4.3 อัตราป่วยจากโรคส�าคัญ 

สาเหตุความเจ็บป่วยของประชากรไทยที่มีแนวโน้ม

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังท่่ีส�าคัญ 

คอื โรคความดนัโลหติสงู โรคเบาหวาน โรคมะเรง็และเน้ือ

งอกทกุชนดิ โรคหวัใจขาดเลอืด และโรคหลอดเลอืดสมอง 

ตามล�าดับ (ภาพที่ 4.21)

ภาพที่ 4.21 อัตราเจ็บป่วยด้วยโรคที่ส�าคัญ พ.ศ. 2557-2560 ต่อประชากร 100,000 คน
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4.4.4 คุณภาพชีวิตของคนไทย 

จากเอกสารรายงานคณุภาพชวีติของคนไทย ปี พ.ศ. 

2560 โดยคณะกรรมการอ�านวยการงานพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน (พชช.) ได้น�าเสนอผลการจัดเก็บ

ข้อมูลความจ�าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ท�าให้ทราบถึงคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนภาพรวมในทุกระดับของประเทศ โดย

มีเครื่องมือในการวัดผลคุณภาพชีวิตของคนไทย จ�านวน 

5 หมวด 31 ตัวชี้วัด มีผลดังนี้

หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่คนไทยผ่านเกณฑ์มากที่สุด 3 อันดับแรก 

ได้แก่ ตวัชีว้ดัที ่3 เดก็แรกเกิดถงึ 12 ปี ได้รบัวคัซนีป้องกนั

โรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร้อยละ 99.9 

รองลงมา ตัวชี้วัด 1 เด็กแรกเกิดมีน�้าหนัก 2,500 กรัม

ขึ้นไป ร้อยละ 99.6 และตัวชี้วัดที่ 7 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป 

ออกก�าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที 

ร้อยละ 99.2 ตามล�าดับ 

ตวัชีว้ดัทีค่นไทยไม่ผ่านเกณฑ์มากทีส่ดุ 3 อนัดบัแรก 

ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 6 คนอายุ 35 ปีขึ้นไปไม่ได้รับการตรวจ

สุขภาพประจ�าปี ร้อยละ 4.3 รองลงมา ตัวชี้วัดท่ี 2 

เด็กแรกเกิดไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน

แรกติดต่อกัน ร้อยละ 3.3 และตัวชี้วัดที่ 4 ครัวเรือนไม่ได้

กินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ร้อย

ละ 1.4 

หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่คนไทยผ่านเกณฑ์มากที่สุด 3 อันดับแรก 

ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 14 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินร้อยละ 99.9 รองลงมา ตัวชี้วัดที่ 9 ครัวเรือน

มีน�้าสะอาดส�าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่าง

น้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน ร้อยละ 99.8 และตัวชี้วัดที่ 10 

ครวัเรอืนมนี�า้ใช้เพยีงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลติร

ต่อวัน ร้อยละ 99.7 ตามล�าดับ

ตวัชีว้ดัทีค่นไทยไม่ผ่านเกณฑ์มากทีส่ดุ 3 อนัดบัแรก 

ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 11 ครัวเรือนไม่มีการจัดบ้านเรือนเป็น

ระเบียบเรียบร้อย สะอาดและถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 3.9 

รองลงมา ตัวชี้วัดที่ 13 ครัวเรือนไม่มีการป้องกันอุบัติภัย

และภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี ร้อยละ 1.34 และตัวชี้วัดที่ 

12 ครัวเรือนถูกรบกวนจากมลพิษ ร้อยละ 0.

หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดท่ีคนไทยผ่านเกณฑ์มากท่ีสุด 3 อันดับแรก 

ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 15 เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการเล้ียง

ดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ร้อยละ 99.8 รอง

ลงมา ตัวชี้วัดที่ 19 คนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษา

ไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ร้อยละ 99.3 และตัวช้ีวัดที่ 

18 คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้

เรียนต่อและยังไม่มีงานท�า ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 

ร้อยละ 95.9 ตามล�าดับ

หมวดที่ 4 การมีงานท�าและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด

ตัวช้ีวัดท่ีคนไทยผ่านเกณฑ์มากท่ีสุด 3 อันดับแรก 

ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี 

ร้อยละ 99.0 รองลงมา ตัวชี้วัดที่ 20 คนอายุ 15-59 ปี มี

อาชีพและรายได้ ร้อยละ 99.0 และตัวชี้วัดที่ 21 คนอายุ 

60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ ร้อยละ 93.2 ตามล�าดับ

ตวัชีว้ดัทีค่นไทยไม่ผ่านเกณฑ์มากทีส่ดุ 3 อนัดบัแรก 

ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 23 ครัวเรือนไม่มีการเก็บออมเงิน ร้อยละ 

17.2 รองลงมา ตวัชีว้ดัท่ี 21 คนอาย ุ60 ปีข้ึนไป ไม่มีอาชพี

และรายได้ ร้อยละ 6.8 และตัวชี้วัดที่ 20 คนอายุ 15-59 ปี 

ไม่มีอาชีพและรายได้ ร้อยละ 0.98

หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่คนไทยผ่านเกณฑ์มากที่สุด 3 ล�าดับแรก 

ได้แก่ ตัวชี้วัด 27 ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว 

ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ร้อยละ 99.9 รองลงมา 

ตวัชีว้ดัที ่29 ผูป่้วยโรคเรือ้รงั ได้รบัการดแูลจากครอบครวั 

ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ร้อยละ 99.9 และตัวชี้วัด

ที่ 28 ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ 

หรือภาคเอกชน ร้อยละ 99.9 ตามล�าดับ

ตวัชีวั้ดทีค่นไทยไม่ผ่านเกณฑ์มากทีส่ดุ 3 ล�าดบัแรก 

ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนสูบบุหรี่ ร้อยละ 7.3 

รองลงมา ตวัชีว้ดัที ่24 คนในครวัเรอืนดืม่สุรา ร้อยละ 6.9 

และตัวชี้วัดที่ 31 ครอบครัวไม่มีความอบอุ่น ร้อยละ 0.8 
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4.5 สถานการณ์ของปัจจยัทางสงัคมทีก่�าหนดสขุภาพ (social determinants of health: SDH) 

ป ัจจัยทางสั งคมที่ ก� าหนดสุขภาพ (Soc ia l 

Determinants of Health: SDH) องค์การอนามัยโลก 

ได้ให้นิยามว่า หมายถึง สภาวะแวดล้อมของบุคคลตั้งแต่

เกิด เติบโต ท�างานและชราภาพ ซึ่งสภาวะนั้นถูกก�าหนด

โดยระบบเศรษฐกิจ การเมืองและการกระจายทรัพยากร

ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับโลก โดยปัจจัยเหล่า

น้ีมีผลท�าให้บคุคลมีความแตกต่างกนัในเชิงสงัคมและท�าให้

เกิดความไม่เป็นธรรมในด้านสุขภาพ (ภาพที่ 4.22)

ภาพที่ 4.22 ปัจจัยทางสังคมที่ก�าหนดสุขภาพ (social determinants of health: SDH) 

ศพเ ยุาอ

ลคคบุนวสยัจจป

ามดนหาํกที

ดินเาํกตแ

4.5.1 พฤติกรรมสุขภาพ (health behavior)

1) พฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุรา 

แนวโน้มของการสบูบหุรีแ่ละด่ืมสรุาในประชากรอายุ 

15 ปีข้ึนไปลดลงไม่มาก แต่ลดลงอย่างต่อเนือ่ง โดยผูช้ายมี

แนวโน้มการสูบบุหรี่และดื่มสุราลดลงเมื่อเทียบกับผู้หญิง 

ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะเหน่ียวน�าไปสู่การเป็นกลุ่มโรค 

ไม่ติดต่อเรื้อรัง (non-communicable disease: NCDs) 

(ภาพที่ 4.23 และ 4.24)



56 การสาธารณสุขไทย 2559-2560

ภาพที่ 4.23 อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นปี พ.ศ. 2556-2560

 

39 41 39 38

2 2 2 2

20 21 20 19

2556 2557 2558 2560

ชาย

งิญห

รวม

ภาพที่ 4.24 อัตราการดื่มสุราของประชากรอายุ 15 ขึ้นไป ปี พ.ศ. 2556-2560

55 53 57 48

12 13 13 11

2556 2557 2558 2560

ชาย

งิญห

2) พฤติกรรมการเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะ 

จากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทาง

ถนนของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 พบว่าสาเหตุ

ส�าคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประชากรไทย

ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะ 

ได้แก่ ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด ขับรถเร็ว ขับรถตาม

กระชั้นชิด ขับรถไม่ช�านาญ เป็นต้น (ภาพที่ 4.25)

ภาพที่ 4.25 มูลเหตุสันนิษฐานของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย พ.ศ. 2560 (9 อันดับแรก) 

9,885

8,773

8,220

7,869

3,782

3,363

3,270

2,279

1,350

899

845

798

ตัดหนากระชั้นชิด

ขับรถเร็ว

ขับรถตามกระชั้นชิด ฝน

ตกถนนลื่น ถนนชํารุด

ขับรถไมชํานาญ

อุปกรณชํารุด บกพรอง 

ไมยอมใหรถที่มีสิทธิไปกอน

ขับรถผิดชองทาง

ขับรถครอมเสนแบงทาง

หลับใน

เมาสุราและสารเสพติด

ฝาฝนสัญญาณไฟเครื่องหมายจราจร
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4.5.2 สิ่งแวดล้อม (environment)

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการเปล่ียนแปลงสู่

ประเทศอตุสาหกรรมบวกกบันโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกจิ

พิเศษและโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก (Eastern Economic Corridor) เพิ่มการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ การเคลื่อนย้ายประชากรสู่เขตเมือง 

การเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามชาติ ได้ก่อให้เกิดปัญหา

สิง่แวดล้อม ปัญหามลพษิทีเ่กดิขึน้กบัสิง่แวดล้อมน้ันส่งผล 

กระทบต่อสขุภาพและการเกิดโรคของประชาชน ประกอบ

ไปด้วยปัญหาที่ส�าคัญ ดังนี้

1) ปัญหามลพิษทางอากาศ แหล่งก�าเนิดจาก

ยวดยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม การใช้สารเคมี

ทางการเกษตร ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ไม่ได้ท�าลาย

อย่างถูกวิธีและเขม่า ควัน หรือแก๊สจากที่อยู่อาศัยหรือ

อาคารบ้านเรือน เป็นต้น 

2) สารมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

ได้แก่ แก๊สคาร์มอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide: 

CO) แก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide: SO2) แก๊ส

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ฝุ่นและละอองที่มีขนาดเล็ก 

ควันด�า ตะกั่ว เป็นต้น

3) มลพิษทางน�้า จากสารมลพิษท่ีปนเปื้อนอยู่ใน

แหล่งน�า้ เช่น จลุนิทรย์ี แคดเมีย่ม ตะกัว่ ปรอท ไนโตรเจน 

เป็นต้น 

4) มลพิษทางเสียงหรือการได้สัมผัสเสียงดังเกินไป

5) ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากสถานที่ท�างาน เช่น ฝุ่น

ใยหนิในโรงงานอตุสาหกรรม อบุตัเิหตแุละสารเคมี เป็นต้น 

ดังนั้นสหประชาชาติจึงได้ก�าหนดเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 

หรอื SDGs) ในเป้าหมายที ่3.9 คือ ลดจ�านวนการตายและ

การป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากการปนเปื้อนและ

มลพิษทางอากาศ น�้าและดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายใน

ปี พ.ศ. 2573

องค์การอนามยัโลก(9) ได้ออกรายงานการศกึษาเรือ่ง 

“มลพิษทางอากาศ: การประเมินการสัมผัสและภาระโรค” 

ประจ�าปี 2559 พบว่าประชากรไทย 22,375 คน เสีย

ชีวิตจากมลพิษทางอากาศและพบว่าประเทศไทยมีวัตถุท่ี

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตร หรือ 

PM2.5 ที่สูง คือ 25 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในขณะที่

องค์การอนามัยโลกก�าหนดให้ไม่ควรเกิน 10 ไมโครกรัม/

ลูกบาศก์เมตร

ตารางที่ 4.2 ความเข้มข้นของ PM2.5 และจ�านวนผู้เสียชีวิตด้วยมลพิษทางอากาศ

ประเทศ

สาร PM2.5

ไมโครกรัม/ลบ.ม.
จ�านวนคนตาย

รวม

อัตราการตาย

(ต่อประชากร

 1 แสนคนโรค ALRI โรค COPD โรคมะเร็งปอด โรค IHD โรค Stroke

จีน 54 6,716 90,626 228,479 257,638 449,373 1,032,832 76

อินเดีย 62 36,914 110,500 26,334 249,388 195,001 621,137 49

อินโดนีเซีย 14 2,534 1,000 4,951 16,781 36,527 61,793 25

ญี่ปุ่น 13 18 281 9,743 10,286 10,463 30,791 24

ฝรั่งเศส 12 4 126 4,256 3,793 2,774 10,953 17

มาเลเซีย 15 29 148 670 3,630 1,773 6,250 22

ออสเตรเลยี 6 0 1 14 58 20 93 0.4

ไทย 25 104 976 4,323 9,669 7,302 22,374 33

ALRI คือ โรคทางเดินหายใจฉับพลัน IHD คือ โรคหัวใจขาดเลือด 

COPD คือ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง Stroke คือ โรคหลอดเลือดสมอง

ที่มา: https://www.who.int/phe/publications/air-pollution-global-assessment/en/



58 การสาธารณสุขไทย 2559-2560

4.5.3 การประกอบอาชีพ

ก. ภาคเกษตรกรรม

จากข้อมูลของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรม-

วชิาการเกษตร ปี พ.ศ. 2560 พบว่า ประเทศไทยมปีรมิาณ

การน�าเข้า สารก�าจัดวัชพืช 148,979 ตัน สารก�าจัดแมลง 

21,601 ตนั สารป้องกันและก�าจัดโรคพชื 19,923 ตนั ซึง่มี

แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย (ภาพที่ 4.26)

ภาพที่ 4.26 ปริมาณและมูลค่าการน�าเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2554 -2560 (หน่วย : ปริมาณ : ตัน)

 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ชพืชัวดัจากํราส 112177 106860 137049 117645 119971 125596 148979

งลมแดัจากํราส 34672 16797 21485 13910 12927 16056 21601

ชพืครโดัจากํะลแนกังอปราส 12179 6972 10350 10988 11088 12915 19923

ๆนอื 5511 3748 3942 4832 5560 6120 7814

จากรายงานของ ส�านักโรคจากการประกอบอาชีพ

และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

ปี พ.ศ. 2560(10) พบผู้ป่วยโรคจากพิษสารเคมีก�าจัดศัตรู-

พืช (toxic effect of pesticide) จ�านวน 10,312 ราย 

คิดเป็นอัตราป่วย 17.12 ต่อแสนประชากร ซึ่งเพ่ิมจาก 

ปี พ.ศ. 2559 โดยจังหวัดสตลูพบอัตราป่วยสงูสดุ (144.06) 

รองลงมา ได้แก่ จังหวัดแพร่ (127.26) และอุตรดิตถ์ 

(116.98) ตามล�าดับ กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยโรคจากพิษสาร-

เคมกี�าจดัศตัรพูชืมากทีส่ดุ คอื กลุม่อาย ุ15-59 ปี จ�านวน 

7,079 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.6 รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 

60 ปีขึ้นไป จ�านวน 2,670 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.9 

กลุ่มอาชีพท่ีพบผู้ป่วยมากท่ีสุด คือ กลุ่มอาชีพผู้ปลูก             

พืชไร่และพืชผัก จ�านวน 5,344 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.8 

(ภาพที่ 4.27)

ภาพที่ 4.27 อัตราป่วยโรคจากพิษสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช พ.ศ. 2560 จ�านวนรายจังหวัด

144 127 117

66
46 41 37 36 36 34
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ข. ภาคอุตสาหกรรม

จากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่า  

โรงงานและจ�านวนคนงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ในปี พ.ศ. 2560 

มีจ�านวนโรงงานทั้งประเทศทั้งหมด 139,446 แห่ง มีคน

งานทัว่ประเทศทัง้หมด 4,009,337 คน กลุม่อตุสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์จากพืชเป็นกลุ ่มอุตสาหกรรมที่มีจ�านวน

โรงงานสูงสุดรองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์

โลหะและอุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์

รวมทั้งการซ่อมแซมยานพาหนะและอุปกรณ์ แต่หาก

พิจารณาจ�านวนคนงานพบว ่า กลุ ่มอุตสาหกรรม

อาหารเป็นกลุ ่มอุตสาหกรรมที่มีจ�านวนคนงานสูงสุด 

รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ และอุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์

รวมทั้งการซ่อมแซมยานพาหนะและอุปกรณ์

จากข้อมูลสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

เนื่องจากการท�างานของส�านักงานกองทุนเงินทดแทน 

ส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ในปี พ.ศ. 

2560 มีจ�านวนผู ้การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

เนื่องจากการท�างานทั้งหมด 86,278 ราย คิดเป็น 8.82 

(ตารางที่ 4.3) ต่อลูกจ้างในความคุ้มครองของกองทุนเงิน

ทดแทน 1,000 ราย และหากนับจ�านวนประสบอันตราย

เฉพาะกรณีร้ายแรง (ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ 

และหยุดงานเกิน 3 วัน) พบว่าอัตราการประสบอันตราย 

เท่ากับ 2.28 ต่อลูกจ้าง 1,000 ราย(11)

ตารางที ่4.3 จ�านวนผู้ประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยเนือ่งจากการท�างาน จ�าแนกตามความรนุแรง ปี พ.ศ. 2555-2560

ปี จ�านวนลูกจ้าง

ทั้งหมด(ราย)
จ�านวนผู้ประสบอันตราย (ราย)

ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หยุดงานเกิน 3 วัน หยุดงานไม่เกิน 3 วัน รวม

2555 8,575,398 717 19 1,818 36,166 93,106 131,826

2556 8,901,624 635 28 3,036 31,419 76,776 111,894

2557 9,132,756 603 11 1,463 29,254 68,903 100,234

2558 9,336,317 575 6 1,324 27,845 65,924 95,674

2559 9,449,984 584 12 1,290 26,829 60,773 89,488

2560 9,777,751 570 17 1,200 25,820 58,671 86,278

ที่มา: ส�านักงานกองทุนเงินทดแทน กระทรวงแรงงาน

เมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่ท�าให้ประสบอันตราย พบว่า 

วตัถแุละส่ิงของเป็นสิง่ทีท่�าให้เกดิอนัตรายกบัผูป้ฏิบัตงิาน

สูงสุด รองลงมา ได้แก่ เครื่องจักร เครื่องมือ และสภาพ

แวดล้อมเกี่ยวกับการท�างาน ตามล�าดับ(11)

นอกจากนี้ยังพบอุบัติการณ์ของความเจ็บป่วยกลุ่ม

โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการท�างานที่ส�าคัญ 

ได้แก่ 

1) โรคปอดจากฝุ่นหินหรือซิลิโคสิส (Silicosis) 

จากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ สกัดหิน โรงโม่บดย่อยหิน 

อุตสาหกรรมท�าแก้ว เซรามิก ท�าครก อิฐ เครื่องสุขภัณฑ์ 

เป็นต้น 

2) โรคปอดจากฝุ ่นแร่ใยหิน (asbestos) จาก

อุตสาหกรรมผ้าเบรกรถยนต์ อุตสาหกรรมรถยนต์ 

กระเบื้องมุงหลังคา ท่อซีเมนต์ สิ่งก่อสร้าง เป็นต้น 

3) โรคบิสสิโนสิส (byssinosis) จากการสัมผัส 

ฝุ่นฝ้าย ป่าน ปอ ลินิน จากอาชีพอุตสาหกรรมทอผ้า 

ทอกระสอบ เป็นต้น 
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4.5.4 การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม

สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอันเกิด

จากหลายปัจจัยล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการเกิด

โรคของประชาชน ได้แก่ (1) การเคลื่อนย้ายประชาชนสู่

เขตเมอืงมากกว่าเขตชนบท (2) การเพิม่ขึน้ของประชากร

สูงอายอุย่างรวดเรว็ (3) การเคล่ือนย้ายก�าลงัแรงงานข้าม

พรมแดนได้อย่างเสรี (4) ความไม่เป็นธรรมและความ

เหล่ือมล�้าทางสังคม ส่งผลต่อปัญหาการกระจายรายได้ 

การเข้าถึงระบบสาธารณสุข และความยากจน (5) รูป

แบบการด�าเนนิชีวติของประชาชนเปลีย่นไปเปิดรบักระแส

วัฒนธรรมจากท่ัวโลกได้ง่ายขึ้นด้วยความก้าวหน้าด้าน

เทคโนโลยี 

4.5.5 การย้ายถิ่นกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ผลกระทบจากการย้ายถิน่ของพ่อแม่ด้วยเหตผุลทาง

เศรษฐกิจ เด็กปฐมวัยถูกส่งกลับมาให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงดู 

จากการศกึษา(12) พบว่า เดก็ทีไ่ม่ได้อยูก่บัพ่อและแม่เป็นก

ลุ่มที่มีร้อยละของพัฒนาการสงสัยล่าช้าสูงที่สุด (ร้อยละ 

24.8) ตามด้วยเด็กที่อยู่กับแม่ (ร้อยละ 17.5) โดยสัดส่วน

ต�่าท่ีสุดของพัฒนาการล่าช้าพบในกลุ่มเด็กท่ีอยู่กับพ่อแม่ 

(ร้อยละ 17.1)

4.5.6 ความยากจนและความเหลื่อมล�้าของ

การกระจายรายได้ 

ความเหลือ่มล�า้ด้านรายได้ระหว่างคนรวยกบัคนจน 

ดังจะเห็นจากสถิติรายได้ของประชากร(13) แบ่งตามระดับ

รายได้ 5 กลุ่ม (Income Quintile) ว่าในปี 2558 กลุ่ม

ประชากรร้อยละ 20.0 ที่มีรายได้สูงสุดกับกลุ่มประชากร

ร้อยละ 20.0 ที่มีรายได้ต�่าสุดมีรายได้ต่างกันถึง 10.3 เท่า 

น้อยลงเพยีงเลก็น้อยจากปี 2554 ซึง่มรีายได้ต่างกนั 11.3 

เท่า โดยในปี 2558 กลุม่ผูมี้รายได้สงูสดุร้อยละ 20.0 มีราย

ได้คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 50.4 ของรายได้รวมทัง้

ประเทศ ในขณะทีก่ลุม่ผูม้รีายได้ต�า่สดุร้อยละ 20.0 มรีาย

ได้คดิเป็นสดัส่วนเพยีงประมาณร้อยละ 4.6 ของรายได้รวม

ทั้งประเทศเท่านั้น (ภาพที่ 4.28)

ภาพที่ 4.28 สัดส่วนรายได้ของประชากร จ�าแนกตามระดับรายได้ 5 ระดับ (Income Quintile)  

    ระหว่างปี พ.ศ 2554 ถึง พ.ศ. 2558

54.38%

19.58%

12.79%

8.64%
4.61%

กลมุ 20%ที่ี 1 (จนที่สุด)

กลมุ 20%ที่ 2 

กลมุ 20%ที่ี 3 

กลมุ 20%ที่ี 4

กลมุ 20%ที่ี 5(รวยที่สุด)
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4.6 สถานการณ์และแนวโน้มด้านสภาพแวดล้อมในการด�ารงชวีติ 

4.6.1 สิ่งแวดล้อม

มลพิษทางอากาศ

จากข ้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าในปี พ.ศ. 

2560 มีปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ค่า

เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 ppm ของ

แต่ละสถานีที่ตรวจวัดได้ อยู่ในช่วง 1.3-8.3 ส่วนในล้าน

ส่วน (ppm; part per million)* ลดลงเล็กน้อยจาก 

ปี พ.ศ. 2559 ทีม่ค่ีาอยูใ่นช่วง 1.6-8.3 ppm และค่าเฉลีย่ 

8 ช่ัวโมงสูงสุดของแต่ละสถานี ตรวจวัดได้อยู ่ในช่วง 

0.87-4.69 ppm ลดลงเล็กน้อยจากปี พ.ศ. 2559 ที่อยู่

ในช่วง 1.2-6.1 ppm เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 

พบว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในพื้นที่ริมถนน

ในกรุงเทพฯมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่พื้นที่

ทัว่ไปของกรงุเทพฯและในพ้ืนทีต่่างจงัหวดัมแีนวโน้มคงที่ 

(ภาพที่ 4.29) 

ภาพที่ 4.29 ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 1 ชั่วโมง (ค่าเฉลี่ยรายปี) พ.ศ. 2553-2560
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นาฐรตามาคพืน้ทีร่ิมถนน กทม. พืน้ทีท่ัว่ไป กทม. พืน้ทีต่างจังหวัด  

ก๊าซโอโซน (O3) พบว่า ใน พ.ศ. 2560 มีค่าเกิน

มาตรฐาน 24 จงัหวดั จาก 31 จงัหวดั ทีม่จุีดตรวจวัด โดยมี

ค่าเฉลีย่ 1 ชัว่โมงสูงสุด ของแต่ละสถานตีรวจวัดเฉลีย่ 123 

ส่วนในพนัล้านส่วน (ppb; part per billion) และค่าสงูสดุ 

239.0 ppb เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก พ.ศ. 2559 ที่มีค่าเฉลี่ย 

122.0 ppb ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (ค่ามาตรฐาน 

ไม่เกนิ 100.0 ppb) ส่วนค่าเฉลีย่ 8 ชัว่โมงสงูสดุของแต่ละ

จุดตรวจวัด ค่าเฉลี่ย 92.0 ppb ค่าสูงสุด 168.0 ppb ใน

พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (ค่ามาตรฐาน 70.0 ppb) เมื่อ

พิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า 

ปริมาณก๊าซโอโซนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 4.30)

* ค่ามาตรฐาน: ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุดไม่เกิน 30 ppm และ ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงสูงสุดไม่เกิน 9 ppm
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ภาพที่ 4.30 ปริมาณก๊าซโอโซน (O3) ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด และค่าเฉลี่ยรายพื้นที่ ปี พ.ศ. 2551-2560

 

ฝุ ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

พบว่าปริมาณฝุ่นในปี พ.ศ. 2560 มีค่าเกินมาตรฐาน 

19 จังหวัด จาก 33 จังหวัดที่มีการตรวจวัด โดย

ค่าเฉลี่ยรายปีอยู ่ในช่วง 20.0-103.0 ไมโครกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 41.0 

มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 50.0 มคก./ลบ.ม.) ซึ่งลดลง

จากปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 4.0 ส่วนค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่

ในช่วง 3.0-268.0 มคก./ลบ.ม. ค่าสูงสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 

117.0 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 120.0 มคก./ลบ.ม.) 

เม่ือพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) 

พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มี

แนวโน้มลดลง ยกเว้นพื้นที่ต�าบลหน้าพระลาน จังหวัด

สระบุรี ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น (ภาพที่ 4.31)

ภาพท่ี 4.31 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ค่าเฉล่ียรายปีและค่าเฉลีย่รายพืน้ท่ี ปี พ.ศ. 2551-2560
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มลพิษทางน�้า

กรมควบคุมมลพิษได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน�้า

ในแม่น�้าสายหลัก 59 แม่น�้า และแหล่งน�้านิ่ง 6 แหล่ง

ของประเทศ โดยใช้ดัชนีคุณภาพแหล่งน�้าผิวดิน (water 

quality index: WQI) ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า มีคุณภาพ

น�้าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี ร้อยละ 83.0 เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 

2559 ท่ีเท่ากับร้อยละ 80.0 และมีคุณภาพน�้าท่ีอยู่ใน

เกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 17.0 ลดลงจากปี พ.ศ. 2559 

ที่เท่ากับร้อยละ 20.0 โดยไม่มีแหล่งน�้าที่มีคุณภาพอยู่ใน

เกณฑ์ดมีากและเสือ่มโทรมมาก เมือ่เปรยีบเทยีบคณุภาพ

น�้าผิวดินรายภาค พบว่า แหล่งน�้าที่มีคุณภาพน�้าดีที่สุด

อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ แม่น�้าสงคราม และ      

ล�าชี แหล่งน�้าที่มีคุณภาพน�้าเสื่อมโทรมที่สุดอยู่ในภาค

กลางเช่นเดยีวกบัปีท่ีผ่านมา คือ แม่น�า้เจ้าพระยาตอนล่าง 

(ช่วงอ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ถึง

อ�าเภอบางกรวย จังหวดันนทบรุ)ี แหล่งน�า้ท่ีมีคณุภาพดทีีส่ดุ  

5 อนัดบัแรก ได้แก่ แม่น�า้สงคราม ล�าช ีหนองหาร ตาปีตอน

บน และสายบุรี และแหล่งน�้าที่มีคุณภาพน�้าเสื่อมโทรม 5 

อันดบัแรก ได้แก่ แม่น�า้เจ้าพระยาตอนล่าง ท่าจีนตอนล่าง 

พังราดตอนบน ระยองตอนล่าง และแม่น�้ากวง เม่ือ

พิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า 

คณุภาพน�า้ของแหล่งน�า้ผวิดนิในประเทศไทย ส่วนใหญ่อยู่

ในเกณฑ์พอใช้ และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ไม่มีแหล่งน�้าที่อยู่

ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

ของคณุภาพน�า้ค่อนข้างดขีึน้และมแีหล่งน�า้ทีเ่ริม่มาอยูใ่น

เกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 (ภาพที่ 4.32)

ภาพที่ 4.32 สัดส่วนของเกณฑ์คุณภาพน�้าแหล่งน�้าผิวดินที่ส�าคัญทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2551–2560

28 29 25 15 18 23 22 25 20 17

35 36 43 49 48 49 49 41 46 55

37 35 32 34 34 28 29 34 34 28

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
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พาภ

ณคุ
ฑ

ณกเ
(

ะลยอร
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มรทโมอืสเ

พอใช

ดี

กามีด

มลพิษทางเสียง

กรมควบคุมมลพิษได้ติดตามตรวจสอบระดับเสียง

ในสิ่งแวดล้อมโดยสถานีแบบอัตโนมัติ ต่อเน่ืองตลอด

ทั้งปีบริเวณพื้นที่ริมถนนและพื้นที่ทั่วไป เพื่อประเมิน

สถานการณ์และแนวโน้มของระดบัเสยีง พบว่า สถานการณ์

ในกรุงเทพฯและปริมณฑลพื้นที่ริมถนน ในปี พ.ศ. 2560 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 67.4 เดซิเบลเอ (ค่า

มาตรฐาน 70.0 เดซเิบลเอ) ใกล้เคยีงกบัปี พ.ศ. 2559 ทีม่ี

ค่าเท่ากับ 69.2 เดซเิบลเอ เม่ือพจิารณาในช่วง 10 ปีทีผ่่าน

มา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

ในพืน้ทีท่ั่วไปต่างจงัหวดัและพ้ืนท่ีรมิถนนในกรงุเทพฯและ

ปรมิณฑลมีแนวโน้มลดลง โดยปี พ.ศ. 2560 มีค่าเฉลีย่ของ

ระดับเสียงต�่าสุดในรอบ 10 ปี ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

ในพื้นท่ีริมถนนต่างจังหวัด พื้นท่ีท่ัวไปในกรุงเทพฯและ

ปรมิณฑล มแีนวโน้มค่อนข้างคงทีแ่ละไม่เกนิค่ามาตรฐาน 

(ภาพที่ 4.33)
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ภาพที่ 4.33 ค่าเฉลี่ยระดับเสียงในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปี พ.ศ. 2551-2560 (หน่วย: เดซิเบล)
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2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

พื้นที่ทั่วไป

ตางจังหวัด

พื้นทั่วไป กทม

พื้นที่ริมถนนในกทม

พื้นที่ริมถนน

ตางจังหวัด

คามาตรฐาน

มลพิษจากขยะและสารเคมี

ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอย

ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ประมาณ 27.37 ล้านตัน เพิ่มขึ้น      

จากปี พ.ศ. 2559 ส�าหรับการจัดการขยะมูลฝอย ใน 

พ.ศ. 2560 มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกน�าไปก�าจัดอย่าง

ถูกต้อง 11.69 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 รวมถึง

มีขยะมูลฝอยท่ีถูกน�ากลับมาใช้ประโยชน์ 8.51 ล้านตัน 

เพิม่ขึน้จากปี พ.ศ. 2559 ท�าให้มปีรมิาณขยะมลูฝอยทีถ่กู

น�าไปก�าจดัอย่างไม่ถกูต้อง มแีนวโน้มทีล่ดลงอย่างต่อเน่ือง 

โดยมีปริมาณ 7.17 ล้านตันลดลงจากปี พ.ศ. 2559 เมื่อ

พิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

มลูฝอยตดิเชือ้ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา (พ.ศ. 2556-2560) 

พบว่าปริมาณมูลฝอยติดเช้ือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดย

ในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ รวม

ทั้งสิ้น 57,954.0 ตัน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ที่มีปริมาณ 

55,646.2 ตัน (ภาพที่ 4.34) โดยเกิดจากโรงพยาบาลรัฐ 

10,856 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 357 แห่ง คลินิกเอกชน 

11,930 แห่ง สถานพยาบาลสัตว์ 2,522 แห่ง และห้อง

ปฏิบัติการเชื้ออันตราย 1,198 แห่ง รวม 26,863 แห่ง ซึ่ง

การจัดการมลูฝอยตดิเช้ือสามารถด�าเนินการได้ท้ังการจ้าง

บรษิทัเอกชนด�าเนนิการให้ราชการส่วนท้องถิน่ด�าเนนิการ

และสถานพยาบาลก�าจัดเอง ณ แหล่งก�าเนิด 

ภาพที่ 4.34 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2556 – 2560 (หน่วย : ตัน)

50,481.0
52,147.0 53,868.1 55,646.2

57,954.0
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4.6.2 สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

การเติบโตทางเศรษฐกิจกระตุ้นให้เกิดการบริโภค

ที่มากขึ้น รวมทั้งประชากรเกิดการอพยพเข้าสู่เมืองเพื่อ

เข้ามาท�างานและหาที่อยู ่อาศัยในเมือง ท�าให้จ�านวน

ประชากรในกรุงเทพมหานคร และในเขตเทศบาล

มีจ�านวนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จ�านวนชุมชนแออัดใน

กรุงเทพมหานคร ใน พ.ศ. 2560 มีจ�านวน 668 ชุมชน

ลดลงจาก พ.ศ. 2559 ที่มีจ�านวน จ�านวน 670 ชุมชน เมื่อ

พิจารณาในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2555-2560) พบว่า 

จ�านวนชุมชนแออัดมีแนวโน้มลดลง (ภาพที่ 4.35)

ภาพที่ 4.35 จ�านวนชุมชนแออัดในพื้นที่เมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551-2560 (หน่วย : แห่ง)่ที  35 จํานวนชุมชนแออัด ในพื้ รคนาหมพทเงรุกงอมืเ่ทีน  พ .ศ .  2551-2560 (หน่วย  : แห่ง )

786

689 682 672 670 668

2555 2556 2557 2558 2559 2560

4.6.3 สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ใน พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้ง

ปีสูงกว่าค่าปกติ 0.4 องศาเซลเซียสหรือ 27.5 องศา

เซลเซียส ต�่ากว่า พ.ศ. 2559 เนื่องจากมีปริมาณฝนตก

นอกฤดูมากผิดปกติส่งผลให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิต�่าลง

จนมีอากาศหนาวเป็นช่วงๆ ส่วนมากในเดือนธันวาคม

และมกราคม ส่วนช่วงฤดรู้อนเริม่ต้นช้ากว่าปกตปิระมาณ 

2 สัปดาห์ โดยเริ่มต้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม ถึงสิ้นสุดกลาง

เดือนพฤษภาคม ท�าให้ตลอดทั้งฤดูร้อน ใน พ.ศ. 2560 

อากาศไม่ร้อนมากนักและมีอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงเดือน

เมษายนต�า่กว่าค่าปกตใินเกอืบทกุภาค ในขณะทีใ่นฤดฝูน

มีอณุหภมิูเฉลีย่สงูกว่าค่าปกติเกอืบตลอดฤด ูเม่ือพจิารณา

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่าอุณหภูมิ

เฉลี่ยรายปีของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น (ภาพที่ 4.36)

ภาพที่ 4.36 อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี พ.ศ. 2551-2560 (หน่วย : องศาเซลเซียส) ท�า Infographic

26.9 27.2
27.9

26.8
27.7 27.4 27.5 27.9 28.1

27.5

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใน พ.ศ. 2560 มีพื้นที่ท่ี

ประสบอุทกภัยจ�านวน 68 จังหวัด 39,769 หมู่บ้าน ซึ่ง

พื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ท่ีมีพื้นท่ี

ประสบอุทกภัย 62 จังหวัด 21,170 หมู่บ้าน มีพื้นที่

การเกษตรที่ได้รับความเสียหายแล้ว จ�านวน 566,972 

ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 271,167,597 บาท เมื่อ

พิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า 

ประเทศไทยประสบปัญหาน�า้ท่วมในหลายจงัหวดั ปัญหา

น�า้ท่วมหนักท่ีมีความรนุแรง คอื พ.ศ. 2554 มีพืน้ท่ีประสบ

อทุกภยั จ�านวน 74 จังหวดั 53,380 หมู่บ้าน (ภาพที ่4.37) 

มีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหาย 11,798,241 ไร่ มูลค่า

ความเสียหายสูงถึง 23,839 ล้านบาท 
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ภาพที่ 4.37 จ�านวนพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย พ.ศ. 2551-2560
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นาบูมหนวนาํจ

ดัวหงัจนวนาํจ

ดัวหงัจ นาบูมห

สัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อ GDP ในปี พ.ศ. 2560 

มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อ GDP เท่ากับ 25.29 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์ต่อล้านบาท ส่วนในปี พ.ศ. 2559 มี

สัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อ GDP เท่ากับ 26.33 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์ต่อล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.95 เมื่อ

พิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา สัดส่วนการปล่อยก๊าซ 

CO2 ต่อ GDP มีแนวโน้มลดลง แสดงถึงอัตราการเติบโต

ทางเศรษฐกจิทีเ่พิม่สงูขึน้ โดยมกีารใช้พลงังานเพือ่พฒันา

ประเทศที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ 

CO2 ในอัตราที่ลดลง (ภาพที่ 4.38)

ภาพที่ 4.38 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี พ.ศ. 2551-2560
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4.7 สถานการณ์และแนวโน้มด้านการเมอืงการปกครอง

อ�านาจทางการเมือง เป็นปัจจัยบ่งชี้การพัฒนาทาง

ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ยึดโยงอยู ่กับความเชื่อและ

อุดมการณ์ของผู้คนในสังคม

4.7.1 ระบบการเมืองการปกครอง 

ประเทศไทยได้เปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบบประชาธิปไตยโดย

มีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุขของประเทศ เม่ือวันที่ 

24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เป็นระบอบประชาธิปไตยอัน

มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

การปกครองแผ่นดินสยามช่ัวคราว พ.ศ. 2475 เม่ือ

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญ

ฉบับแรก ระบบการเมืองไทยภายหลังเปลี่ยนแปลง
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การปกครองตลอด 80 กว่านับตั้งแต่ พ.ศ. 2547 

ถึงปัจจุบันก็มิได้มีเสถียรภาพหรือความต่อเนื่องด้าน

การพัฒนาการทางการเมือง เนื่องจากมีการกบฏทั้งสิ้น 

13 ครั้ง รัฐประหาร 13 ครั้ง มีนายกรัฐมนตรีท้ังสิ้น 

29 คน ซึ่งสะท้อนความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองของ

ประเทศไทยในระดับหนึง่ ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกจิ

และสังคมจากความไม่แน่นอนของการเมือง (political 

uncertainty) ซ่ึงเกิดเหตุการณ์ใหญ่ทั้งหมด 3 คร้ัง คือ 

เหตุการณ์ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 มีกลุ่ม

เรียกร้องประชาธิปไตยและต่อต้านอ�านาจเผด็จการ ภาย

ใต้การน�าของนิสิต นักศึกษาจากทุกสถาบัน เหตุการณ์

ครั้งที่ 2 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 นิสิตนักศึกษาและ

ประชาชนร่วมกันต่อต้านการกลับมาของกลุ ่มอ�านาจ

เก่า เหตุการณ์ครั้งที่ 3 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 

กลุ่มต่อต้านอ�านาจเผด็จการและเรียกร้องประชาธิปไตย 

อันเป ็นที่มาของการร ่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 

ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศน�าไปสู่เหตุการณ์

รัฐประหารอีก 2 ครั้ง คือ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 โดย

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) น�าไปสู่การร่าง

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คือ รัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 

2550 และ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถูกรัฐประหาร

โดย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งได้ประกาศ

ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 

พ.ศ. 2557

4.7.2 การบริหารจัดการภาครัฐ

1) การขยายตัวของภาครัฐ

หน่วยงานของรัฐเป็นผู ้รับผิดชอบหลักในการจัด

ท�าและให้บริการสาธารณะ (Operation) ส่งผลท�าให้

โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐมีการขยายตัวข้ึน มี

โครงสร้างส่วนราชการระดับส�านัก/กอง เพิ่มเป็นจ�านวน

มาก อัตราก�าลังภาครัฐมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ส่งผลให้สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และงบ-

ประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นเมื่อ

เปรยีบเทียบกบังบประมาณส�าหรบัการลงทุนของประเทศ 

แม้ว่างบบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะ

ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา 

แต่ในข้อเท็จจริงกลับพบว่า ค่าใช้จ่ายบุคลกรภาครัฐไม่ได้

จัดสรรไว้ในงบบุคลากรเพียงงบรายจ่ายเดียว แต่ยังมีการ

จดัสรรงบประมาณไว้ในงบรายจ่ายประเภทอืน่ๆ ด้วย เช่น 

งบด�าเนินงาน (ลกูจ้างตามสญัญาจ้าง) งบเงินอดุหนุน (เช่น 

บุคลากรองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ) และงบรายจ่ายอื่น 

(เช่น บุคลกรหน่วยงานของรฐัสภาและศาล) (ภาพที ่4.39)

ภาพที่ 4.39 เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายต่อวงเงินงบประมาณรายจ่าย  

      ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 จ�าแนกตามประเภทงบรายจ่าย (หน่วย : ร้อยละ)
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2) ความซับซ้อนของการบริหารงาน

การบริหารจัดการภาครัฐมีระเบียบและขั้นตอน

จ�านวนมากและซับซ้อน ขาดความยืดหยุ่น ล่าช้า ไม่

คล่องตัว ไม่ประหยัด ประชาชนคาดหวังที่จะได้รับการ

บริการจากภาครัฐผ่านช่องทางที่มีความหลากหลาย

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม IMD World 

Competitiveness Center ได้เผยแพร่รายงาน IMD 

World Competitiveness Yearbook 2017 ซึ่งรายงาน

การจดัอนัดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

ต่างๆ  63 ประเทศทั่วโลก โดยมีปัจจัยหลักที่ใช้จัดอันดับ

รวม 4 ด้าน ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจ (Economic 

Performance) ประสทิธภิาพของภาครฐั (Government 

Efficiency) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business 

Efficiency) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 

จากรายงานพบว่า ในปี พ.ศ. 2560 ประสิทธิภาพของ

ภาครัฐ (Government Efficiency) ของประเทศไทยอยู่

อันดับที่ 20 ของโลก (ภาพที่ 4.40)

ภาพที่ 4.40 ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) ปี พ.ศ. 2556 – 2560

22 28 27 23 20

2556 2557 2558 2559 2560

ในขณะที่ ธนาคารโลก (World Bank) รายงานว่า 

ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีคะแนนความง่ายในการ

ประกอบธุรกิจ (Ease of doing business ranking) อยู่

อันดบัที ่26 ของโลกจาก 90 ประเทศทัว่โลก โดยเลือ่นขึน้

ตารางที่ 4.4 ความง่ายในการประกอบธุรกิจ (ease of doing business ranking)

ล�าดับ ประเทศ คะแนน ล�าดับ ประเทศ คะแนน

1 นิวซีแลนด์ 86.55 16 สาธารณรัฐลิทัวเนีย 79.87

2 สิงคโปร์ 84.57 17 ไอร์แลนด์ 79.51

3 เดนมาร์ก 84.06 18 แคนาดา 79.29

4 สาธารณรัฐเกาหลี 83.92 19 สาธารณรัฐลัตเวีย 79.26

5 ฮ่องกง 83.44 20 เยอรมันนี 79.00

6 สหรัฐอเมริกา 82.54 21 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 78.73

7 อังกฤษ 82.22 22 ออสเตรีย 78.54

8 นอร์เวย์ 82.16 23 ไอซ์แลนด์ 78.50

9 จอร์เจีย 82.04 24 มาเลเซีย 78.43

10 สวีเดน 81.27 25 สาธารณรัฐมอริเซียส 77.54

มา 20 อนัดบั จากอนัดบัที ่46 ในปี พ.ศ. 2559 เมือ่เปรยีบ

เทียบในภูมิภาคอาเซียน พบว่า ประเทศไทยถูกจัดอยู่ใน

อันดับที่ 3 รองจากประเทศสิงคโปร์ (อันดับ 2 ของโลก) 

และประเทศมาเลเซยี (อนัดบั 24 ของโลก) (ตารางที ่4.4)
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ล�าดับ ประเทศ คะแนน ล�าดับ ประเทศ คะแนน

11 สาธารณรัฐมาซิโดเนีย 81.81 26 ไทย 77.44

12 สาธารณรัฐเอสโตเนีย 80.80 27 โปแลนด์ 77.30

13 ฟินแลนด์ 80.37 28 สเปน 77.02

14 ออสเตรเลีย 80.14 29 โปรตุเกส 76.84

15 ไต้หวัน 80.07 30 สาธารณรัฐเช็ก 76.27

ที่มา: http://www.doingbusiness.org/

ตารางที่ 4.4 ความง่ายในการประกอบธุรกิจ (ease of doing business ranking) (ต่อ)

3) ความโปร ่งใสและการทุจริตคอรัปช่ันของ

หน่วยงานภาครัฐ 

ระบบการบรหิารจดัการภาครฐัยงัไม่เป็นไปตามหลกั

ธรรมาภบิาลอย่างแท้จริง มกีารทจุริตและประพฤตมิชิอบ 

สาเหตุส�าคัญเนื่องจากขาดความต่อเนื่องและล่าช้าใน

การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจุบันนี้ มีองค์กรระหว่างประเทศที่ท�าการส�ารวจ

และเผยแพร่ภาพลักษณ์และสถานการณ์การคอร์รัปชัน

ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุก

ปี ได้แก่ 

1. ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 

Perception Index: CPI) จัดท�าโดยองค์กรเพื่อความ

โปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) 

เป็นองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน

ระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. 2555 ได้ปรบัฐานคะแนนจาก 10 

เป็น 100 คะแนน ซึ่ง 100 คะแนน หมายถึง ประเทศนั้น

ไม่มปัีญหาจากการคอร์รปัชนั คะแนน 0 หมายถงึ ประเทศ

นั้นเต็มไปด้วยปัญหาคอร์รัปชัน 

2. การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน 

(Global Competitiveness Index - GCI) จัดท�าโดย

เวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum - WEF) 

และดัชนีธรรมภิบาลโลก (Worldwide Governance 

Indicators - WGI) จดัท�าโดยธนาคารโลก (World Bank) 

จากดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 

Perception Index: CPI) พบว่าในปี พ.ศ. 2560 ประเทศ

นิวซแีลนด์และสงิคโปร์มีคะแนนสูงท่ีสดุจาก 180 ประเทศ

ท่ัวโลก คือมีคะแนน 89 และ 88 ตามล�าดับ ส�าหรับ

ประเทศไทยนั้นจัดอยู่ในล�าดับที่ 96 จาก 180 ประเทศ

ท่ัวโลก (คะแนน 37 คะแนน) แม้ว่าล�าดับจะดีขึ้นเมื่อ

เทียบกับปี พ.ศ. 2559 แต่ยังคงสูงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 

2557-2558 และเมือ่เปรียบเทยีบในกลุม่ประเทศอาเซียน

พบว่าในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีค่าดัชนีภาพลักษณ์

คอรัปชั่นอยู่ในล�าดับที่ 4 เท่ากับประเทศอินโดนีเซีย รอง

จากประเทศสิงคโปร์ บรูไนและมาเลเซีย (ภาพท่ี 4.41 

และตารางที่ 4.5)

ภาพที่ 41 การจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (corruption perception index, CPI) ของประเทศไทย  

    ปี พ.ศ. 2555-2560

37. 35. 38. 38. 35. 37.

88 102 85 76 101 96

2555 2556 2557 2558 2559 2560

้ดไ่ทีนนแะค

กลโบัดนัอ
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ตารางที่ 4.5 ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 

(Corruption Perception Index: CPI) ของ

ประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2560

ประเทศ คะแนน อันดับโลก

สิงคโปร์ 84 6

บรูไน 62 32

มาเลเซีย 47 62

อินโดนีเซีย 37 96

ไทย 37 96

เวียดนาม 35 107

ฟิลิปปินส์ 34 111

สหภาพพม่า 30 130

ลาว 29 135

กัมพูชา 21 161

คะแนนเฉลี่ย 41.6

4.7.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร

ราชการแผ่นดิน 

ภาครัฐถือเป็นเสาหลักของแผ่นดินและการบริหาร

ราชการแผ่นดินถือเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศให้บรรลวุสัิยทศัน์ “มัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยนื” โดยคณะ

กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

ได้จัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยและแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 

20 ปี วัตถุประสงค์หลักของแผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การบริหารราชการแผนดิน ประกอบด้วย

1) สร้างภาครัฐของประชาชนเพือ่ประชาชน สามารถ

ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน

ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิผล

2) พัฒนาโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย 

กะทัดรัด ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และระบบ

งานภาครัฐมีผลสัมฤทธิ์สูง

3)  พัฒนาก�าลั งคนภาครัฐให ้มีสมรรถนะสูง 

ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและยึดมั่นในคุณธรรม พร้อม

น�าการพัฒนาประเทศ 

4) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถ

ดึงดูด รักษา จูงใจผู้มีความรู้ความสามารถสูงและส่งเสริม

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

5) สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริต

บนหลักธรรมาภิบาล ก�าหนดกลไกการปฏิรูปการ

บริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

ประกอบด้วย “6 เรื่อง - 24 กลยุทธ์ - 45 แผนงาน” โดย

มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่1: บรกิารภาครฐั สะดวก 

รวดเร็วและตอบโจทย์ชีวิตประชาชน ประกอบด้วย 

3 กลยุทธ์ ได้แก่ 

1 )  เพิ่ มสมรรถนะของหน ่วยงานภาครั ฐ ใน

การตอบสนองต ่อประชาชนในสถานการณ ์ห รือ

ภาวะฉุกเฉิน 

2) ยกระดับการให้ข้อมูลและให้ค�าปรึกษาจาก

หน่วยงานของรัฐ 

3) ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่

เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2: ระบบข้อมูลภาครัฐมี

มาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 

ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 

1) บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาล

ดิจิทัล 

2) น�าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3: โครงสร้างภาครัฐ

กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 

1) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหาร

งานของรัฐ 

2) เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความเข้มแข็งของ

การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 

3) พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) พฒันาระบบงบประมาณและการคลงัภาครฐัเพือ่

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

5) สร้างระบบธรรมาภิบาลท่ียั่งยืนในหน่วยงาน

ภาครัฐ 
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6) พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4: ก�าลังคนภาครัฐ

มีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 

1) จัดก�าลังคนให้สอดคล้องกับความจ�าเป็นในการ

บริการสาธารณะที่ส�าคัญและขับเคล่ือนขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ 

2) ลดขนาดก�าลงัคนและค่าใช้จ่ายด้านบคุคลภาครฐั

ที่มีผลผูกพันภาระงบประมาณในระยะยาว 

3) พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้างความ

พร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับก�าลังคนภาครัฐ 

4) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช ้

ก�าลังคนในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ 5: ระบบบริหารงาน

บุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดี คนเก่งไว้ใน

ภาครัฐ ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 

1) ดงึดดูผูม้คีวามรูค้วามสามารถและมจีติสาธารณะ

เข้ามาท�างานในหน่วยงานของรัฐ 

2) ส่งเสรมิ จูงใจ และรกัษาผู้มคีวามรูค้วามและมจีติ

สาธารณะไว้ในภาครัฐ 

3) พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีขีดความ

สามารถและความผูกพันต่อองค์กร 

4) พัฒนาผู้น�าท่ีเป็นตัวอย่าง (leadership by 

example) 

5) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

6) พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความ

ต่อเนื่องในการด�ารงต�าแหน่ง

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6: การจัดซื้อจัดจ้างภาค

รัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกกันการทุจริตทุกขั้นตอน 

ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่ 

1) น�าเทคโนโลยดิีจิทัลมาใช้ปรับปรงุระบบการจดัซ้ือ

จัดจ้างภาครัฐให้มีความคล้องตัวและตรวจสอบได้

2) ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการ

ตดิตามตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครฐัเพือ่ให้เกดิความ

โปร่งใส

4.7.4 การปฏริปูระบบราชการไทย (Renovation 

of Thai Government) สู่ระบบราชการ 4.0 

ประเทศไทยมุ่งสู ่ไทยแลนด์ 4.0 มีการก�าหนด

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภาครัฐต้องปรับตัวให้สามารถ

อ�านวยความสะดวกในการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

และสงัคมยคุดจิทิลัท่ามกลางความเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ 

ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้จดัท�ากรอบแนวทางการปฏริปูระบบ

ราชการ เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ไว้ดังภาพที่ 4.42

ภาพที่ 4.42 กรอบแนวทางการปฏิรูประบบราชการ เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0
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4.8 สถานการณ์ด้านวฒันธรรมและประเพณไีทยกบัปัญหาสขุภาพ 

วัฒนธรรมและประเพณีไทยเป ็นวิ ถีชีวิตของ

ประชาชนไทยในสังคมไทย ซึ่งเป็นแบบแผนการประพฤติ

ปฏิบัติที่ดีงามมีพัฒนาการต่อเนื่องมายาวนานจนถึง

ปัจจุบันและมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู ่ของประชาชน 

ในปัจจุบันการสื่อสารมีการเปิดกว้างมากขึ้นสู่โลกท่ีไร้

พรมแดน เป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดการแพร่กระจายทาง

วัฒนธรรมต่างชาติมากยิ่งขึ้น และเข้ามามีอิทธิพลต่อคน

ไทยโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น วัฒนธรรมและประเพณีไทยที่

เกี่ยวข้องกับสุขภาพส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับพื้นฐานการ

ด�าเนินชีวิต ได้แก่

4.8.1 วัฒนธรรมการกิน 

วิถีการบริโภคอาหารถือเป็นบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรมชิ้นส�าคัญในการเรียนรู ้และท�าความเข้าใจ

วิวัฒนาการที่ ผูกโยงกับวัฒนธรรมของคนไทยแต่ละ

ภูมิภาค แต่ละชาติพันธุ ์ อาหารไทยยังเป็นที่รู ้จักของ

นานาชาต ิมคีณุค่าทางอาหารทีจ่�าเป็นต่อสุขภาพ สมุนไพร

ที่ใช้ประกอบอาหารและยังใช้เป็นยาในการรักษาหรือ

บ�าบัดโรคได้อีกด้วย เช่น ผักคื้นช่าย ช่วยลดความ

ดันโลหิตสูง ฯลฯ แต่ปัจจุบันวัฒนธรรมการกินของ

คนไทยเปลีย่นแปลงไปจากอดตีเป็นอย่างมาก สาเหตสุ่วน

หนึ่งมาจากภาวะสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคม

เมือง (urbanization) วิถีชีวิตที่เร่งรีบ ขนาดครอบครัวที่

เลก็ลง ต้องการความสะดวกสบายมากขึน้ ส่วนหนึง่มาจาก

การน�าอาหารต่างประเทศเข้ามาเป็นจ�านวนมาก เช่น น�า

เข้าอาหารยุโรป อาหารญี่ปุ่น และอาหารเกาหลี จึงท�าให้

วัฒนธรรมการกินตามค่านิยมสูงขึ้นโดยเฉพาะอาหารข

จานด่วน จากการส�ารวจของ W&S Market research(14) 

ปี พ.ศ. 2558 พบว่า ประชาชนไทยร้อยละ 58.0 นิยม

รับประทานอาหารจานด่วนมากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์

สูงท่ีสุด รองลงมาคือประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย 

(ภาพที่ 4.43)

ในขณะที่วัยเด็กทานอาหารว่างระหว่างมื้อหรือ

ขนมกรุบกรอบเพิ่มขึ้น จากข้อมูลการของส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ(15) พบว่า ผู้บริโภคอาหารว่างมีประมาณ 3 ใน 

4 (ร้อยละ 74.2) ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป โดยวัย

เด็ก (6-14 ปี) มีการบริโภคอาหารว่างสูงสุดร้อยละ 89.2 

(ภาพที่ 4.44)

ภาพท่ี 4.43 ความถีข่องการรับประทานอาหารจานด่วนของประชาชนประเทศไทย เวยีดนาม อนิโดนเีซยี ปี พ.ศ2558
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ข้อเสียของวัฒนธรรมการกินตามกระแสของชาติ

ตะวนัตกซ่ึงเป็นอาหารจานด่วนนีส่้งผลกระทบต่อสขุภาพ 

เนื่องจากมีสารอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ปริมาณไม่เหมาะสม

กับความต้องการของร่างกาย อาหารมีแคลลอรี่สูง พบ

ว่าคนไทยประสบปัญหาน�้าหนักเกินและโรคอ้วนเพิ่มต่อ

เนือ่ง จากข้อมลูของ Global Nutrition Report 2017(16) 

พบว่า ปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมกีลุม่วยัเดก็และวยัรุน่ที่

มนี�า้หนกัเกิน (Overweight) สงูเป็นอนั 4 ของประเทศใน

แถบเอเชีย รองจาก บรไูน มาเลเซยี และสงิคโปร์ ในขณะที่ 

กลุ่มวัยเด็กและวัยรุ่นท่ีมีภาวะอ้วน (Obesity) สูงเป็น

อันดับ 3 รองจากประเทศมาเลเซีย บรูไน ตามล�าดับ 

(ภาพที่ 4.45)

ภาพที่ 4.45 ร้อยละภาวะน�้าหนักเกินและภาวะอ้วนในกลุ่มวัยเด็กและวัยรุ่น กลุ่มประเทศเอเชีย ปี พ.ศ. 2559ภาพ ่ที 45 ร้อยละภาวะนํ้ กเกันหา ิ ลุกนในว้อะวาภะลแน ่ รุยัวะลแกด็เยัวม ่น กลุ่มประเทศเอเชีย ปี พ.ศ. 2559ปรับสี 
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4.8.2 วัฒนธรรมการครองเรือน 

วัฒนธรรมเป ็นตัวก�าหนดรูปแบบของสถาบัน

ครอบครัว ลักษณะของครอบครัวแต่ละสังคมต่างกันไป 

โดยวัฒนธรรมไทยก�าหนดเป็นสามีภรรยาเดียว ความ

สัมพันธ์ทางเพศก่อนแต่งงานเป็นเร่ืองขัดต่อศีลธรรม แต่

สภาพสังคมปัจจุปันที่เปล่ียนแปลงไปส่งผลให้ครอบครัว

ส ่วนหนึ่งไม ่สามารถดูแลบุตรหลานให้เติบโตอย่าง

มีคุณภาพ เด็กจ�านวนมากไม่สามารถรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงของตนเองเม่ือก้าวสู่วัยรุ่น และไม่อาจปรับ

ตัวให้เท่าทันกับส่ิงแวดล้อมรอบตัวได้ ประกอบกับการ

พัฒนาด้านสาธารณสุขและการกินอยู่ที่ดีข้ึน ท�าให้เด็ก

เตบิโตสูว่ยัเจรญิพนัธุไ์ด้เรว็ขึน้ การขาดโอกาสเรยีนรูเ้รือ่ง              

เพศศึกษา การเข้าถึงสื่อทุกรูปแบบได้โดยไร้ขีดจ�ากัด 

เป็นต้น(17) ส่งผลให้เด็กและวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุ

ยังน้อย ตามมาด้วยปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่เพิ่มขึ้น 

จากระบบการติดตามตัวช้ีวัดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) ของ

องค์การอนามัยโลก เป้าหมายท่่ี 3.7.2 อัตราการคลอด

บุตรในหญิงวัยรุ่นอายุ (10-14 ปี,15-19 ปี) ต่อประชากร

หญิงวัยเดียวกัน 1,000 คน พบว่า ประเทศไทยมีอัตรา

การคลอดบุตรในหญิงวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี 51 รายต่อ

ประชากรวัยเดียวกัน 1,000 คน ซ่ึงมากกว่าค่าเฉล่ียใน

กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อัตรา 33.0) และ

สงูเป็นอันดบั 3 รองจากประเทศเนปาล (อตัรา 88.0) และ

ประเทศบงัคลาเทศ (อตัรา 78.0) ตามล�าดบั (ภาพที ่4.46)

ผลกระทบจากการต้ังครรภ์ในวัยรุ ่นมีผลต่อทั้ง

สุขภาพของแม่และเด็กทารกที่เกิดมา ผลกระทบจากการ

คลอดของแม่วัยรุ ่นอาจท�าให้เกิดการคลอดทารกก่อน

ก�าหนด หรือทารกมีน�้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม การ

ตั้งครรภ์ไม่พร้อมอาจจบลงด้วยการท�าแท้งท่ีไม่ปลอดภัย

ภาพที่ 4.46 อัตราการคลอดบุตรในหญิงวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีต่อประชากรหญิงวัยเดียวกัน 1,000 คน ปี พ.ศ. 2561
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นอกจากน้ีพฤติกรรมการดูแลครรภ์และเลี้ยงทารกท่ี

ไม่เหมาะสมของแม่วัยรุ ่นบางราย เช่น ด่ืมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ ไม่เอาใจใส่ดูแลและกระตุ้น

พัฒนาการเด็กตามวัย อาจส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโต

ของร่างกายและสติปัญญาของทารก ผลกระทบต่อแม่วัย

รุน่ทางด้านสงัคม เช่น การหยดุเรยีนกลางคนั มผีลต่อการ

หางาน มีปัญหาเศรษฐกิจ อาจน�าไปสู่การใช้ความรุนแรง

ในครอบครัว และอาจน�าไปสู่การหย่าร้าง ส่งผลต่อบุตรที่

จะเติบโตในครอบครัวที่แตกแยก ส่งผลสืบเนื่องยังปัญหา

สังคมอื่นๆ 

4.9 พฤติกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัปัญหาสขุภาพท่ีส�าคญัของประเทศไทย

พฤติกรรมทางสุขภาพท่ีเป็นปัญหาทางสังคมของ

ประชาชนไทย ได้แก่ การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ กิจกรรมทางกายและการออกก�าลังกาย การ

กินผักผลไม้ พฤติกรรมเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากอุบัติภัย

จราจร และพฤติกรรมทางเพศในเยาวชน ข้อมูลของ

หัวข้อ 4.9 ทั้งหมดได้มาจากหลายแหล่ง ได้แก่ ข้อมูล

การส�ารวจของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลการส�ารวจ

สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย สถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

เป็นต้น(18-24) 

4.9.1 การสูบบุหรี่

ในปี 2560 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปร้อยละ 19.1 

หรอืประมาณ 10.7 ล้านคนเป็นผูท้ีส่บูบหุรี ่โดยผูท้ีส่บูเป็น

ประจ�า ร้อยละ16.8 และผู้ที่สูบเป็นครั้งคราวร้อยละ 2.2 

ผูช้ายสบูบหุรีร้่อยละ37.7 ส่วนผูห้ญงิสบูร้อยละ 1.7 อตัรา

การสูบต�่าสุดในกลุ่มอายุ 15-19 ปี และเพิ่มขึ้นในกลุ่ม

อายุ 20-24 ปี (สูบร้อยละ 20.7) กลุ่มอายุ 25-44 ปี (สูบ

ร้อยละ 21.9) อายุ 45-59 ปี (สูบร้อยละ 21.1) และลดลง

ในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 14.4) ประชากรที่อาศัย

นอกเขตเทศบาล มีอัตราสูงกว่าในเขตเทศบาล (ร้อยละ 

20.9 และ 17.0 ตามล�าดับ) ภาคใต้มีอัตราการสูบบุหร่ี

สูงสุดคือร้อยละ 24.5 รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ (ร้อยละ 21.1) ภาคกลาง (ร้อยละ 17.6) ภาคเหนือ 

(ร้อยละ 17.1) และต�่าที่สุดใน กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 

15.4) (ตารางที่ 4.6)

กลุ่มอายุ เพศ เขตการ

ปกครองและภาค

พฤติกรรมการสูบบุหรี่

ปกติสูบ อัตราการ

สูบ
เป็นประจ�า นานๆ ครั้ง

กลุ่มอายุ (ปี) 16.8 2.2 19.1

15-19 7.2 2.6 9.7

20-24 17.0 3.7 20.7

25-44 19.6 2.4 21.9

45-59 19.1 2.0 21.1

60 ปีขึ้นไป 12.9 1.5 14.4

เพศ

ชาย 33.4 4.3 37.7

หญิง 1.4 0.3 1.7

กลุ่มอายุ เพศ เขตการ

ปกครองและภาค

พฤติกรรมการสูบบุหรี่

ปกติสูบ อัตราการ

สูบ
เป็นประจ�า นานๆ ครั้ง

เขตการปกครอง

ในเขตเทศบาล 14.9 2.0 17.0

นอกเขตเทศบาล 18.4 2.4 20.9

ภาค

กรุงเทพมหานคร 13.7 13.7 15.4

กลาง (ไม่รวม กทม.) 15.5 15.5 17.6

เหนือ 14.9 14.9 17.1

ตะวันออกเฉียงเหนือ 18.6 18.6 21.1

ใต้ 21.9 21.9 24.5

ตารางที่ 4.6 อัตราร้อยละของประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ�าแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ กลุ่มอายุ เพศ 

      เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2560 
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การสูบบุหรี่ในประชากรไทย มีแนวโน้มค่อยๆลดลง 

(ภาพท่ี 4.47) อัตราการสบูบหุรีม่แีนวโน้มค่อยๆ ลดลงตาม

ล�าดับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ลดลงจากร้อยละ 23.0 ในปี 

2547 เป็นร้อยละ 19.1 ในปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับ

อตัราในปี 2547 ในช่วงเวลา 2547 – 2560 โดยรวมเฉลีย่

ลดลงร้อยละ 1.3 ต่อปี อัตราในผู้ชายลดลงร้อยละ 1.1 

ต่อปีและอัตราในผู้หญิงลดลงร้อยละ 2.7% ต่อ               ปี 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาอัตราการสูบตามกลุ่มอายุ พบ

ว่ากลุ่มที่ไม่ลดลง คือ วัย 15-24 ปี โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่

ปี 2550 (ภาพที่ 4.48)

ภาพที่ 4.47 แนวโน้มการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�าแนกตามเพศ พ.ศ. 2547-2560

43.7 42.2
45.0

40.5 41.7
39.0 40.5 39.3 37.7

23.0 21.9 20.9 20.7 21.4 19.9 20.7 19.9 19.1

2.6 2.8 2.4 2.0 2.1 2.1 2.2 1.8 1.7

รวม ชาย หญิง

256025582547 2549 2550 2552 2554 2556 2557

หมายเหตุ: พ.ศ. 2549 2552 2556 และ 2558 จากผลการส�ารวจอนามัยและสวัสดิการ

ภาพที่ 4.48 แนวโน้มการสูบบุหรี่ จ�าแนกตามกล่มอายุ
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4.9.2 การดื่มสุรา

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 1 ปีที่ผ่านมา ของ

ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีร้อยละ 28.4 ผู้ชาย

ร้อยละ 47.5 ผู้หญิงร้อยละ 10.6 การดื่มอย่างสม�่าเสมอ

ร้อยละ 12.5 ผู้ชายร้อยละ 23.7 ส่วนผู้หญิงร้อยละ 2

การดื่ ม ใน  1  ป ีที่ ผ ่ านมา  เพิ่ มตามอา ยุที่

เพิ่มขึ้น คือ กลุ่มอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 13.6 กลุ่ม

อายุ 20-24 ปี ร้อยละ 33.5 และเพิ่มสูงสุดในกลุ่มอายุ 

25-44 ปี ร้อยละ 36.0 และลดในกลุ่มอายุ 45-59 ปี เป็น

ร้อยละ 31.1 และในกลุม่อาย ุ60 ปีขึน้ไปเป็นร้อยละ 15.2  

ส�าหรบัการดืม่ของคนทีน่อกเขตเทศบาลสงูกว่าคนในเขต

เทศบาลเล็กน้อย (ร้อยละ 29.2 และ 27.4 ตามล�าดับ) 

(ตารางที่ 4.7)

ตารางที่ 4.7  ประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ�าแนกตามพฤติกรรมในการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

        กลุ่มอายุ เพศ และเขตการปกครอง พ.ศ. 2560

กลุ่มอายุ เพศ เขตการ

ปกครอง

พฤติกรรมการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ไม่เคยดื่มเลยในชีวิต เคยดื่มแต่ไม่ดื่มใบรอบ

ปีที่แล้ว

ดื่มในรอบปีที่แล้ว

รวม สม�่าเสมอ นานๆ ครั้ง

กลุ่มอายุ (ปี) 57.2 14.4 28.4 12.5 15.9

15-19 83.6 2.8 13.6 3.3 10.3

20-24 60.1 6.5 33.5 10.7 22.7

25-44 53.1 10.9 S36.0 16.2 19.8

45-59 52.0 16.9 31.1 14.7 16.4

60 ขึ้นไป 59.3 25.4 15.2 7.5 7.8

เพศ

ชาย 31.6 20.9 47.5 23.7 23.8

หญิง 81.1 8.3. 10.6 2.0 8.6

เขตการปกครอง

ในเขตปกครอง 57.7 14.9 27.4 11.9 15.6

นอกเขตปกครอง 56.7 14.0 29.2 13.0 16.2

แนวโน้มการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ในช่วงปี พศ. 2547-2560 ไม่มีความเปลี่ยนแปลงมาก

นัก แม้ว่าในปีล่าสุด 2560 มีร้อยละของการดื่มต�่ากว่า

ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในปี 2558 อัตราการดื่มโดยรวม 

ร้อยละ 34.0 ผู้ชายร้อยละ 56.6 ผู้หญิงร้อยละ 13.0 

(ภาพที่ 4.49) ทั้งนี้แนวโน้มต้องติดตามต่อไปในอนาคต

ว่าจะลดลงต่อไปหรือไม่

นอกจากนี้จากข้อมูลการส�ารวจโดยส�านักงานสถิติ

แห่งชาติยังพบว่า ในปี 2560 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

ท่ีมีพฤติกรรมสูบบุหรี่และดื่มสุรามีร้อยละ 6.8 เท่ากับ

จ�านวน 3.8 ล้านคน
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ภาพที่ 4.49 แนวโน้มการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�าแนกตามเพศ  

      พ.ศ. 2547-2560

256025582547 2549 2550 2552 2554 2556 2557

55.5 54.6 52.3 54.5 53.4 54.0 53.0 56.6

47.5

32.7 31.5 30.0 32.0 31.5 32.2 32.3 34.0
28.4

10.3 9.8 9.1 10.8 10.9 11.8 11.8 13.0 10.6

หมายเหตุ: พ.ศ. 2549 2552 2556 และ 2558 จากผลการส�ารวจอนามัยและสวัสดิการ

4.9.3 พฤติกรรมการกินอาหาร

จากข้อมูลส�ารวจการกินอาหารของประชากรอายุ 

6 ปีขึน้ไป โดยสอบถามความถีข่องการกนิอาหารประเภท

ต่างๆ ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2556 และ 

2560 กลุม่อาหารทีม่ผีลเสยีต่อสขุภาพหากกนิมากเกินไป 

มสีดัส่วนผูท้ีก่นิเป็นประจ�าเกือบทกุวันขึน้ไปเพ่ิมข้ึน (ตัง้แต่ 

5 วันต่อสัปดาห์) คือ กลุ่มอาหารส�าเร็จรูป จากร้อยละ 

2.4 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 3.8 ในปี 2560 ส่วนกลุ่มที่

มีผู้ท่ีกินมากท่ีสุดคือเครื่องดื่มรสหวานท่ีไม่มีแอกอฮอล์มี

ร้อยละ 29.4 ในปี 2560 น้อยกว่าปี 2556 เล็กน้อย และ

กลุม่ อาหารไขมันสงูมีสดัส่วนผูท้ีก่นิลดลงจากร้อยละ 17.7 

เป็นร้อยละ 7.3 กลุม่ขนมกรบุกรอบมีสดัส่วนของผูท้ีก่นิลด

ลงเช่นกัน คือ ร้อยละ 11.1 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 6.4 

ในปี 2560 (ภาพที่ 4.50)

ภาพที่ 4.50 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่กินอาหารแต่ละกลุ่มตั้งแต่ 5 วันขึ้นไปต่อสัปดาห์  

      พ.ศ. 2556 และ 2560

47.8

17.7

11.1

1.9

31.1

2.4

16.1

7.3

6.4
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2560 2556

ที่มา: การส�ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2556, 2560 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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การกินผักผลไม้

ตามค�าแนะน�าองค์การอนามัยโลกประชาชนทั่วไป

ควรกินอาหารประเภทผักและผลไม้อย่างเพียงพอ คือวัน

ละ 5 ส่วนต่อวัน (ประมาณ 400 กรัม ต่อวัน)  ซึ่งแนวโน้ม

การกนิผกัผลไม้ ในช่วงปี 2547, 2552 และ 2557 การกนิ

ผกั ผลไม้ในประชากรเพิม่ข้ึนเพยีงเลก็น้อย จากร้อยละ 22 

ในปี 2547 เป็นร้อยละ 25.9 ในปี 2557 

ในปี 2557 พบว่ามีเพียง 1 ใน 4 ของประชากรไทย

อายุ 15 ปีขึ้นไป กินผักและผลไม้เพียงพอตามปริมาณ

ที่แนะน�า (≥ 5 ส่วนมาตรฐานต่อวัน) เพศหญิงมีสัดส่วน

ของผูท้ีก่นิผกัและผลไม้เพยีงพอมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 

27.6 และร้อยละ 24.1 ตามล�าดับ) เช่นเดียวกัน ผู้ที่อาศัย

ในเขตเทศบาลกินผักและผลไม้เพียงพอมากกว่าผู้ที่อาศัย

นอกเขตเทศบาลเลก็น้อย (ร้อยละ 26.3 และร้อยละ 25.6 

ตามล�าดับ ผู้ที่อาศัยในภาคกลางกินผักและผลไม้เพียง

พอสูงสุด (ร้อยละ 32.4) รองลงมาคือ ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ (ร้อยละ 28.8) ภาคใต้ (ร้อยละ 28.0) กรุงเทพฯ 

(ร้อยละ 21.6) และภาคเหนือ (ร้อยละ 12.6) ตามล�าดับ 

(ภาพที่ 4.51)

ภาพที่ 4.51 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่กินผักและผลไม้เพียงพอตามข้อแนะน�า 

      จ�าแนกตามเพศและอายุ
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แหล่งข้อมูล: การส�ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 ปี 2557

4.9.4 การมีกจิกรรมทางกาย (Physical activity)

ประชาชนควรมีกิจกรรมทางกาย (physical 

activity)ที่เพียงพอ หมายถึงการมีกิจกรรมที่ออกแรง

กายอย่างหนักอย่างน้อย วันละ 20 นาที 3 วันต่อสัปดาห์ 

หรือการมีกิจกรรมออกแรงกายระดับปานกลางวันละ 

30 นาที อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ โดยการมีกิจกรรม

ทางกายได้จากการออกแรงกายในการท�างาน การเดิน

หรือการออกก�าลังกาย เช่น การเล่นกีฬา การออกลังกาย

แบบแอร์โรบิก เป็นต้น

แนวโน้มการมีกิจกรรมทางกาย

จากการส�ารวจสขุภาพโดยการตรวจร่างกายปี 2547, 

2552 และ 2557 พบว่าโดยรวมสดัส่วนของประชากรอายุ 

15 ปีขึน้ไป ทีม่กีจิกรรมทางกายไม่เพยีงพอตามข้อแนะน�ามี

แนวโน้มลดลงเล็กน้อย คือ ร้อยละ 22.4 ในปี 2547 และ

ร้อยละ 19.2 ในปี 2557 (ภาพที่ 4.52)
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ภาพที่ 4.52 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ

 

20.7
24.2 22.4

16.8
20.2 18.518.4 20 19.2
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ชาย งิญห รวม

2547 2552 2557

แหล่งข้อมูล: การส�ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 ปี 2557

การมกีจิกรรมทางกายทีไ่ม่เพยีงพอมสีดัส่วนมากขึน้

เมื่อมีอายุมากขึ้น (ภาพที่ 4.53) พบว่าคนในเขตเทศบาล

มีสัดส่วนของการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอมากกว่า

นอกเขตเทศบาล

ภาพที ่4.53 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึน้ไปทีม่กีจิกรรมทางกายไม่เพยีงพอ จ�าแนกตามเพศ และกลุม่อายุ
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แหล่งข้อมูล: การส�ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 ปี 2557

เม่ือพิจารณาร้อยละของผู้ที่มีกิจกรรมทางกายยาม

ว่างในระดบัปานกลางขึน้ไป ซึง่หมายถงึการออกก�าลงักาย 

การเล่นกีฬาและกจิกรรมทางกายยามว่าง พบว่ามสีดัส่วน

ลดลง จากร้อยละ 36.4 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 20.6 

ในปี 2557

โดย กลุ่มอายุ 15-29 มีความชุกของคนที่มีกิจกรรม

ทางกายยามว่างอย่างเพียงพอสูงที่สุด ร้อยละ 31.0 

สัดส่วนนี้ลดลงเมื่ออายุมากขึ้น (ภาพที่ 4.54)
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ภาพที่ 4.54 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีกิจกรรมทางกายยามว่างระดับปานกลางและหนัก  

      จ�าแนกตามอายุ และเพศ
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แหล่งข้อมูล: การส�ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 ปี 2557

4.9.5 การสวมหมวกนริภัยขณะขบัข่ีจกัรยานยนต์

จากการส�ารวจผู้ให้สัมภาษณ์อายุ 15-59 ปี ในช่วง 

30 วันที่ผ่านมา ร้อยละ 54.0 ของผู้ที่ขับรถยนต์และเมื่อผู้

โดยสารด้านหน้าบอกว่าใช้เขม็ขดันริภยัทกุครัง้ ส่วนทีบ่อก

ว่าสวมหมวกนิรภัยขณะขบัขีจั่กรยานยนต์ทกุครัง้มร้ีอยละ 

42.4 ส่วนผูท้ีเ่ป็นผูโ้ดยสารจกัรยานยนต์สวมหมวกทกุครัง้ 

ร้อยละ 27.5 โดยมีผู ้ที่บอกว่าไม่เคยใช้เข็มขัดนิรภัย

ขณะขับรถยนต์มีถึงร้อยละ 24.6 ส่วนผู้ที่เป็นผู้โดยสาร

รถจักรยานยนต์ไม่เคยสวมหมวกนิรภัยมีร้อยละ 37.8 คน

ขับรถยนต์ที่เป็นชายมีสัดส่วนการใช้เข็มขัดนิรภัยสูงกว่า

ผู้หญิง โดยผู้หญิง ร้อยละ 41.7 บอกว่าไม่เคยใช้เข็มขัด

นิรภัยขณะขับรถยนต์ ในขณะที่ผู้ชายมีร้อยละ 14.0 และ

ผู้หญิงท่ีเป็นผู้ โดยสารด้านหน้ามีสัดส่วนการใช้เข็มขัด

นิรภัยมากกว่าผู้หญิงที่เป็นคนขับรถยนต์ (ร้อยละ 54.1 

และ 42.0 ตามล�าดับ) (ภาพที่ 4.55 และ 4.56)

ภาพที่ 4.55 ร้อยละของการใช้อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติภัยจราจรของประชากรไทยอายุ 15-59 ปี 

      ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา จ�าแนกตามเพศ
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ภาพที่ 4.56 ร้อยละของการใช้อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติภัยจราจร ของประชากรไทยอายุ 15-59 ปี  

      ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา จ�าแนกตามอายุใช้ภาพเดิมเปลี่ยนสีและตัวอักษร 
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การขับขี่ยานยนต ์ภายหลังการดื่ม เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พบว่า ร้อยละ 31.0 ของผู้ชายไทยอาย ุ

15-59 ปีบอกว่าเคยขบัขีร่ถยนต์หรอืขีร่ถจกัรยานยนต์หลงั

จากดื่มแอลกกอฮอล์ ใน 12 ที่ผ่านมา ในขณะที่ผู้หญิงมี

ร้อยละ 5.2 โดยผู้ชายกลุ่มอายุ 15-29 ปีมีสัดส่วนสูงที่สุด

ถึงร้อยละ 38.5 หญิง ร้อยละ 9.0 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 

30-44 ปี และ 45-59 ปี ตามล�าดับ

4.9.6 การกินยาปฏิชีวนะ

การใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจ�าเป็นมีผลเสียต่อ

สุขภาพเนื่องจากเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ของ

ยา และเป็นเหตุให้เชื้อดื้อยา ภาวะการเจ็บป่วยที่ไม่ควร

เริม่ต้นการการรกัษาด้วยยาปฏิชวีนะทีพ่บบ่อย ได้แก่ โรค

ทางเดินหายใจส่วนบน ได้แก่อาการหวัด การอุจจาระร่วง

เฉียบพลันท่ีไม่มีมูกเลือด และแผลสดเลือดออก ภาวะ

เหล่าน้ีไม่จ�าเป็นต้องเริ่มต้นการรรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ 

จากการส�ารวจโดยภาวะสุขภาพโดยการตรวจร่างกาย

พบว่าประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่าประมาณครึ่ง

หนึ่งของผู้ที่มีภาวะดังกล่าวใช้ยาปฏิชีวนะ กล่าวคือใช้ใน

กรณีทางเดินหายใจส่วนบนมากที่สุดคือร้อยละ 57.7  ใช้

ในกรณีแผลสด ร้อยละ 50.2 และใช้ในภาวะท้องเสีย

เฉียบพลันร้อยละ 44.3 (ภาพที่ 4.57)

ภาพที่ 4.57 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ได้รับยาปฏิชีวนะจากอาการหวัด ท้องเสียฉับพลัน 

      และแผลฉีกขาด/แผลเลือดออก 
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4.9.7 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธุ์ในวัยรุ่น

การมเีพศสมัพนัธ์ในวัยรุน่ พบว่าอายเุฉล่ียเมือ่มเีพศ

สัมพันธ์ครั้งแรกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในนักเรียน ม. 5 เพศชาย 

จากอายุ 14.7 ปี ในปี 2554 เพิ่มเป็น 15.1 ปี ในปี 2559 

ส่วนนักเรียนหญิง ม.5 เพิ่มจากอายุ 14.9 ปี ในปี 2554 

เพิ่มเป็นอายุ 15.4 ปี ในปี 2559 แนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่น

เดยีวกนัในนกัเรยีนประกาศนยีบัตรวิชาชพี (ปวช.) ชัน้ปีที่ 

2 ในผูช้ายจากอายุ 14.7 ปี ผูห้ญงิอาย ุ15.0 ปี เพิม่เป็นอายุ 

15.3 และ15.5 ปี ตามล�าดับ ซึ่งน่าจะเป็นแนวโน้มที่ดี ที่มี

เพศสมัพนัธ์ในอายทุีไ่ม่ได้ลดลง เพราะยงัไม่อยูใ่นวยัทีค่วรมี

การตั้งครรภ์ ส�าหรับการเคยมีเพศสัมพันธ์ ในผู้ชายพบว่า

สัดส่วนลดลงในทั้งนักเรียน มัธยมศึกษาปีท่ี 5 และปวช.

ปีที่ 2 จากร้อยละ 28.0 และ 49.8 ในปี 2554 เป็น 23.6 

และ 43.2 ตามล�าดบัในปี 2559 และ ส่วนในนกัเรยีนหญงิ 

มัธยม 5 (เพิ่มจากร้อยละ 16.4 เป็นร้อยละ 18.7) และ 

นักเรียนหญิง ปวช. ชั้นปีที่ 2 (เพิ่มจากร้อยละ 41.6 เป็น

ร้อยละ 44.9 ตามล�าดับ) (ตารางที่ 4.8 และ 4.9)

ตารางที่ 4.8 อายุเฉลี่ยของนักเรียนเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

กลุ่มเป้าหมาย อายุเฉลี่ยนของนักเรียน เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

2554 2555 2556 2557 2558 2559

1. นักเรียน ม5

เพศชาย 14.7 15.1 15.0 15.3 15.1 15.1

เพศหญิง 14.0 15.2 15.0 15.4 15.3 15.4

2. นักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 2

เพศชาย 14.7 15.1 17.0 15.5 15.2 15.3

เพศหญิง 15.0 15.3 15.5 15.5 15.4 15.5

ที่มา: ส�านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2559

ตารางที่ 4.9 ร้อยละของนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์

กลุ่มเป้าหมาย อายุเฉลี่ยนของนักเรียน เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

2554 2555 2556 2557 2558 2559

1. นักเรียน ม5

เพศชาย 28.0 24.8 25.9 24.2 25.9 23.6

เพศหญิง 16.4 20.2 17.2 18.9 18.2 18.7

2. นักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 2

เพศชาย 49.8 46.1 46.2 46.0 46.3 43.2

เพศหญิง 41.6 51.1 45.3 47.1 48.2 44.9
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การใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ พบว่า

มีอัตราเพิ่มขึ้น ร้อยละของการใช้ถุงยางอนามัยท้ังใน

นักเรยีนชายมธัยม 5 เพิม่ขึน้จาก ร้อยละ 51.2 ในปี 2554 

เป็นร้อยละ 75.0 ในปี 2559 ในนักเรียนหญิงมัธยม 5 

เพิ่มจากร้อยละ 46.5 เป็นร้อยละ 67.7 อัตราการใช้ถุง

ยางอนามัย เพิ่มข้ึนในนักเรียน ปวช. ช้ันปีท่ี 2 เช่นกัน 

แต่สัดส่วนที่ใช้ถุงยางในปี 2559 ยังน้อยกว่าของนักเรียน

มัธยม 5 (ตารางที่ 4.10)

ตารางที่ 4.10 ร้อยละของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับแฟนหรือคู่รัก

กลุ่มเป้าหมาย อายุเฉลี่ยนของนักเรียน เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

2554 2555 2556 2557 2558 2559

1. นักเรียน ม5

เพศชาย 51.2 56.5 67.0 68.5 76.2 75.0

เพศหญิง 46.5 43.8 65.0 54.6 70.6 67.7

2. นักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 2

เพศชาย 51.2 54.2 67.0 64.7 62.8 67.4

เพศหญิง 38.6 39.6 59.3 52.0 52.8 61.8

4.10 สถานการณ์และแนวโน้มด้านเทคโนโลยทีีม่ผีลต่อการสาธารณสขุ

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบหลัก

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยรัฐบาลเป็นผู้รับภาระค่า

ใช้จ่ายด้านสุขภาพจ�านวนมากจากการท่ีประชาชนใช้

เทคโนโลยด้ีานสขุภาพ ขณะเดียวกนัประชาชนกย็งัใช้จ่าย

เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่ระบบหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้าไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายได้ เพื่อให้ระบบสุขภาพ

ของประเทศไทยมั่นคงและยั่งยืน จึงควรมีการพิจารณา

เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างรอบคอบรอบด้าน 

ทั้งในเรื่องประโยชน์ ผลกระทบด้านลบ และแนวโน้มของ

เทคโนโลยีด้านสุขภาพซึ่งรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้

เทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ใช้ในประเทศไทย ไม่ว่าใครเป็นผู้

จ่าย เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้ใช้อย่างแท้จริง

4.10.1 เทคโนโลยีด้านสุขภาพคืออะไรและ

         ส�าคัญอย่างไร

ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก เทคโนโลยีด้าน

สุขภาพ หมายถึง การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะอย่าง

เป็นระบบ ในรูปแบบของเครื่องมือแพทย์ ยา วัคซีน 

หัตถการ รวมถึงระบบต่าง ๆ ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหา

สุขภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต(25) นั่นคือ การคิดค้น

หรือการด�าเนินการใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องสุขภาพ ไม่

ว่าจะเป็นยา เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ วิธีการ

ผ่าตัดแบบใหม่ รวมถึงระบบการบริหารงานด้านสุขภาพ 

นโยบายและมาตรการต่างๆ เช่น ระบบการดูแลผู้ป่วย 

และนโยบายเพือ่ส่งเสรมิการออกก�าลงักาย เป็นต้น กล้็วน

ถอืเป็นเทคโนโลยด้ีานสขุภาพ ซึง่เป็นหนึง่ในปัจจยัส�าคัญที่

ช่วยยดือายขุองผูค้น โดยพบว่าเทคโนโลยด้ีานสขุภาพเพิม่

อายุคาดเฉลี่ยของผู้คนเฉลี่ยถึง 6.1 ปีในระยะเวลาเพียง 

15 ปี(26) เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถน�ามาใช้ในหลากหลาย

รูปแบบและวัตถุประสงค์ ในผู้ท่ียังไม่ป่วยหรือมีความผิด

ปกติใด ๆ การใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพมีเป้าหมายหลัก

เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ป้องกันไม่ให้เกิดโรค รวม

ถึงป้องกันและลดปัจจัยท่ีอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด

โรค ในผู้ที่มีความเสี่ยงจะเป็นโรค เทคโนโลยีด้านสุขภาพ

ช่วยคัดกรองหาว่ามีโรคซุกซ่อนอยู่หรือไม่ ในผู้ท่ีมีความ

ผิดปกติ เทคโนโลยีเหล่าน้ีก็เป็นสิ่งท่ีช่วยวินิจฉัย รวมถึง

รักษาเม่ือพบว่าเป็นโรคหรือมีภาวะต่างๆ จริง และฟื้นฟู

สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย เทคโนโลยี
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ด้านสุขภาพจึงสอดแทรกอยู่ในกิจวัตรประจ�าวันแทบ

ทุกอย่างของทุกคน และเป็นฟันเฟืองที่ส�าคัญอย่างยิ่งใน

การขับเคล่ือนระบบสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ                          

แข็งแรง องค์การอนามัยโลกจึงจัดให้เวชภัณฑ์และ

เทคโนโลยีด้านสุขภาพต่างๆ เป็นหนึ่งในหกองค์ประกอบ

ส�าคัญของระบบสุขภาพ ร่วมกับการให้บริการ บุคลากร

ทางการแพทย์ ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ ระบบการ

คลังด้านสุขภาพ และภาวะผู้น�าและการอภิบาล(27) 

อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีสุขภาพที่เพิ่มขึ้น

ก็ท�าให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว โดย

เฉพาะเมื่อเทคโนโลยีด้านสุขภาพใหม่ๆ มีราคาสูงข้ึน

เรื่อยๆ และการน�าเทคโนโลยีด้านสุขภาพชนิดใหม่เข้า

มาในตลาดหรืออนุญาตให้เบิกจ่ายได้ในระบบสุขภาพ

ก็ท�าให้ค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชนเพิ่มตาม

ไปด้วย ข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาชี้ว่าเกือบครึ่งหนึ่งของ

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นเกิดจากเทคโนโลยีด้าน

สุขภาพ(28) ซึ่งไม่น่าแปลกใจนักหากพิจารณาตัวอย่างใน

ประเทศไทย ดังการศึกษาในปี พ.ศ. 2554 ที่พบว่า หาก

เพิ่มยารักษาโรคกระดูกพรุนเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

และให้คนไทยทีม่ข้ีอบ่งชีส้ามารถใช้ยากลุม่นีไ้ด้โดยสะดวก 

คือ รัฐเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายให้ท้ังหมด จะเพิ่มภาระ

งบประมาณขึ้นอย่างน้อยปีละ 2,000 ล้านบาทและอาจ

สูงถึง 12,000 ล้านบาทขึ้นกับขอบเขตของข้อบ่งใช้ท่ี

อนุญาตให้เบิกจ่ายได้(29) ซึง่ตวัเลขดงักล่าวนบัว่าสงูมาเมือ่

เทียบกับงบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในระบบประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้าในตอนนั้น คือ ราว 150,000 ล้านบาทต่อปี

อีกตัวอย่างหนึ่งท่ีชี้ชัดว่าค่าใช้จ่ายจากเทคโนโลยี

ด้านสุขภาพส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายสุขภาพโดยรวม 

คือ การที่ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อหัวของผู้ที่ใช้สวัสดิการ

รักษาพยาบาลข้าราชการสูงถึง 4 เท่าของผู้ใช้ระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการเป็นสิทธิรักษาพยาบาลส�าหรับข้าราชการและ

ครอบครวั สวสัดกิารดังกล่าวอนญุาตให้เบิกจ่ายเทคโนโลยี

ด้านสุขภาพในขอบเขตทีก่ว้างกว่าระบบประกนัสงัคมหรอื

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยผู้ที่ใช้สวัสดิการ

ดงักล่าวสามารถใช้ยานอกบญัชยีาหลกัแห่งชาตไิด้ในบาง

กรณี ในขณะท่ีผู้ใช้ระบบประกันสุขภาพของรัฐระบบอื่น

ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายจากยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

ด้วยตัวเอง ในปี พ.ศ. 2558 พบว่าผู้ใช้สวัสดิการรักษา

พยาบาลข้าราชการมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเฉลี่ย 13,756 

บาทต่อคนต่อปี ในขณะทีผู่ท้ีใ่ช้ระบบหลกัประกันสขุภาพ

แห่งชาติ มค่ีาใช้จ่ายราว 3,000 บาทเท่านัน้(30) ส่วนต่างค่า

ใช้จ่ายน้ี ส่วนหน่ึงอาจเป็นผลมาจากการท่ีผู้ใช้สวัสดิการ

รักษาพยาบาลข้าราชการมีประชากรอายุมาก คือ อายุอยู่

ในช่วง 45-70 ปี จ�านวนมากกว่าระบบประกันสุขภาพ

อื่น(31) แต่คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าความแตกต่างในการใช้

เทคโนโลยด้ีานสขุภาพของสวสัดกิารดงักล่าวเมือ่เทยีบกบั

อีกสองระบบประกันสุขภาพ เป็นปัจจัยส�าคัญหนึ่งที่ท�าให้

เกดิความแตกต่างอย่างเห็นได้ชดัดงักล่าว เนือ่งจากพบว่า

ค่ายาเฉลีย่ต่อผูป่้วยแต่ละรายในโรงพยาบาลทีผู่ร้บับรกิาร

ส่วนใหญ่รับยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเท่าน้ัน ต�่ากว่าใน

โรงพยาบาลทีผู่ร้ับบรกิารสว่นใหญ่ใชย้านอกบัญชียาหลกั

แห่งชาติมากอีกด้วย(30)

4.10.2 เทคโนโลยีด้านสุขภาพจะยิ่งมีบทบาท

ยิ่งขึ้นในอนาคต

การใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพมีแนวโน้มจะเพิ่ม

สงูข้ึนต่อเน่ือง โดยเป็นผลมาจากท้ังลกัษณะของประชากร

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

และการแพทย์ ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้ง

ประเทศไทย ก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ยังผลให้ผู้ที่เป็น

โรคเรื้อรังซึ่งต้องใช้การรักษาท่ีซับซ้อนและเป็นระยะยาว

มีจ�านวนเพิ่มขึ้น(32) ขณะเดียวกันวิทยาการที่รุดหน้าแบบ

ก้าวกระโดดจะท�าให้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีด้านดิจิทัล มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งใน

การรักษาพยาบาลและในชีวิตประจ�าวัน ท้ังเข้ามาช่วย

ให้การแพทย์มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น หรือทดแทนการแพทย์

บางอย่างเน่ืองจากผู้ป่วยสามารถดูแลสุขภาพตนเองใน

เบื้องต้นได้ดีขึ้น 

เทคโนโลยีที่ เกิดข้ึนใหม่เหล่านี้มีความยืดหยุ ่น

สูง สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายและอาจ

เปลี่ยนโฉมหน้าของการแพทย์ไปโดยสิ้นเชิง การแพทย์

ในอนาคตจะมีความเฉพาะตัวกับผู้ป่วยแต่ละคนมากข้ึน

ผ่านการแพทย์ท่ีเฉพาะเจาะจงกบัแต่ละบุคคลในระดบัยนี 
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(precision medicine) และจะน�ามาซึ่งแนวทางการ

ป้องกัน รักษาโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพแบบใหม่ๆ ซึ่งไม่

เคยปรากฏมาก่อน(32) mHealth หรือการแพทย์บนอปุกรณ์

พกพาโดยใช้แอพพลิเคชั่นด้านสุขภาพบนโทรศัพท์มือ

ถือและอุปกรณ์พกพาต่างๆ จะช่วยให้ความรู้ในการดูแล

ตวัเองของผูป่้วยในเบือ้งต้น ซึง่อาจลดการมาโรงพยาบาล

โดยไม่จ�าเป็นได้ เทคโนโลยีกลุ่มนี้ก�าลังเป็นที่นิยมอย่าง

สูงในปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2560 ประมาณการว่าการ

แพทย์บนโลกดิจิทัลมีมูลค่าสูงถึงราว 8 แสนล้านบาท

ทัว่โลก และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพในสหรฐัอเมรกิา

ได้ 2 หมืน่ล้านบาท(33) การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์ทีส่วม

ใส่ติดตัว (wearable devices) ซึ่งมักมีเซ็นเซอร์ติดตาม

กจิกรรมทางกายและข้อมลูสขุภาพของผูส้วมใส่ ในยคุของ

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (internet of things) ที่อุปกรณ์

อเิลก็ทรอนกิส์ส่งต่อข้อมูลถงึกันได้โดยทีม่นษุย์ไม่ต้องป้อน

ข้อมลู จะท�าให้อปุกรณ์เหล่านีเ้ป็นเหมอืนโครงข่ายท่ีโยงใย

ส่งต่อและเกบ็ข้อมลู ท�าให้บคุลากรทางการแพทย์ตดิตาม

และเฝ้าสงัเกตสขุภาพของผู้ป่วยได้โดยสะดวกขึน้ การพมิพ์

สามมิติ (3D printing) และเทคโนโลยีชีวภาพระดับสูง มี

แนวโนมจะสามารถสร้างอวยัวะเทยีมทีใ่ช้งานได้จรงิ และ 

ปัญญาประดษิฐ์ (artificial intelligence) ทีก้่าวหน้าข้ึนจะ

น�ามาซึง่การเพิม่ขึน้ของหุน่ยนต์ทางการแพทย์ทีใ่ช้ในการ

สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยโรค 

ไปจนถึงการผ่าตัดที่ต้องการความแม่นย�าสูง(32) 

ทัง้หมดนีเ้ป็นเพยีงตวัอย่างของความเปลีย่นแปลงที่

จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยภาครัฐในแต่ละประเทศจ�าเป็น

ต้องวางแผนรับมือความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และตัดสิน

ใจว่าเทคโนโลยใีดเหมาะสมทีจ่ะน�ามาใช้จรงิในบรบิทของ

ประเทศ เน่ืองจากจะมีเทคโนโลยีจ�านวนมากหลั่งไหล

เข้ามาในตลาด ในขณะทีง่บประมาณด้านสขุภาพของภาค

รัฐอาจไม่เพิ่มตาม ภาครัฐจึงไม่อาจรับภาระค่าใช้จ่ายจาก

เทคโนโลยีใหม่ได้ทั้งหมด และควรจัดสรรว่าอะไรบ้างที่

ควรให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึง และอะไรบ้างที่ภาครัฐ

จะให้การสนับสนุน

ระบบสุขภาพแห่งชาติ (National Health Service, 

NHS) ในสหราชอาณาจักรเป็นตัวอย่างหนึ่งขององค์กรที่

ตัดสินใจใช้และวางแผนการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพบน

โลกดิจิทัลอย่างเป็นทางการ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 

2561 NHS ประกาศแผนกลยุทธ์ในการใช้บริการทางการ

แพทย์บนโลกดจิทิลัเพือ่รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงเหล่านี้ 

โดยแผนดงักล่าวครอบคลมุตัง้แต่การปรบัปรงุเวบ็ไซต์และ

พัฒนาแอพพลิเคชั่นให้ผู้ใช้ ซึ่งมีทั้งผู้ป่วยและบุคลากร

ทางการแพทย์ หาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและใช้งานได้

สะดวกยิง่ข้ึน พร้อมท้ังปรับระบบให้ผูป่้วยสามารถพบและ

ปรึกษาแพทย์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ เป็นต้น(34,35)

ส�าหรับประเทศไทย มีการจัดท�ายุทธศาสตร ์

เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (eHealth Strategy) ขึ้น 

โดยเป็นแผนเพื่อด�าเนินการในระหว่างปี พ.ศ. 2560 

ถึงปี พ.ศ. 2569 เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการผลัก

ดันเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ช่วย

พัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศและพัฒนางานด้าน

เทคโนโลยดีจิิทัลทีเ่กีย่วข้องกบัสขุภาพโดยหลาย ๆ  ฝ่ายใน

ประเทศท้ังภาครฐัและเอกชนเช่นกนั โดยพฒันาระบบการ

เก็บข้อมูลผู้ป่วย เป็นต้น(36)

4.10.3 ข้อจ�ากัดที่ควรพิจารณาในการใช้

เทคโนโลยีด้านสุขภาพ

ในประเทศก�าลังพัฒนา และมีรายได้ปานกลาง

เช่นประเทศไทย ยังมีข้อจ�ากัดอีกหลายข้อเกี่ยวกับการ

ใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ ทั้งในแง่ปัญหาในการเข้าถึง

เทคโนโลยีเหล่านี้ของทั้งแพทย์และผู้ป่วย รวมถึงการสูญ

เปล่าของการใช้เทคโนโลย ีซึง่อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ

ก. ปัญหาในการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

การที่ผู ้ป่วยจะเข้าถึงยาได้ต้องประกอบข้ึนจาก

หลายปัจจัย นับตั้งแต่การไม่มีเทคโนโลยีน้ันๆ ให้ใช้ 

(unavailability) เพราะไม่มีการผลติและน�าเข้าเทคโนโลยี

นัน้ๆ เข้ามาในประเทศ ไปจนถงึข้อจ�ากดัด้านการเดนิทาง

ไปรับบริการที่สถานพยาบาลแล้ว 
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ในการที่เทคโนโลยีด้านสุขภาพหนึ่ง ๆ ท้ังยาและ

เครือ่งมอืแพทย์ จะเข้าสู่ตลาดในประเทศไทยให้ประชาชน

ไทยใช้ทั้งผ่านระบบประกันสุขภาพและการจ่ายเอง จะ

ต้องผ่านการข้ึนทะเบยีนกบัองค์การอาหารและยาเสยีก่อน 

ส�าหรับประเทศไทยนับจากที่ยาชนิดใหม่ออกสู่ตลาดโลก

เป็นครั้งแรก จนกระทั่งสามารถส่ังใช้ยานั้นได้ กินระยะ

เวลาโดยเฉลี่ย 13-48 เดือน แม้ว่าระยะเวลานี้ถือว่าค่อน

ข้างสั้นเมื่อเทียบกับประเทศก�าลังพัฒนาอื่น ๆ แต่เมื่อ

เทียบกับประเทศพัฒนาซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาน้อยกว่า 1 ปี

แล้ว ก็ถือว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศที่เริ่มใช้ยาชนิด

ใหม่ช้า[37] ในกรณทีีย่าดงักล่าวเป็นยาทีจ่�าเป็นต่อการช่วย

ชีวิต ก็อาจท�าให้ผู้ป่วยเสียโอกาสได้

นอกจากนี้ ในกรณีที่มียาให้ใช้ในตลาดประเทศไทย

แล้ว ปัญหาข้อต่อมาคือ เทคโนโลยีใหม่มักมีราคาแพง 

เมือ่พจิารณาจ�านวนผูป่้วยทัง้ประเทศ หลายครัง้ภาครัฐไม่มี

งบประมาณมากพอจะสนับสนุนให้ประชาชนทั้งประเทศ

ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน (unaffordability) 

ด้วยเหตนุีเ้ทคโนโลยนีัน้ๆ จึงไม่อยูใ่นความครอบคลมุของ

สิทธิประกันสุขภาพของรัฐ เช่น ยาใหม่ที่ยังมีสิทธิบัตร

และมีเพียงยาต้นแบบ ราคามักสูงมากท�าให้ไม่สามารถ

บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติได้ หากประชาชนต้องการ

ใช้เทคโนโลยีนั้นๆ ก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง 

ซึ่งประชาชนส่วนมากก็มักไม่มีก�าลังพอที่จะจ่ายได้เช่น

กนั ข้อค้นพบหน่ึงทีน่่าสนใจคือ ราคายาต้นแบบ (original 

drugs) ในประเทศไทยส่วนใหญ่ไล่เล่ียกับประเทศอ่ืน ส่วน

ราคายาสามัญ (generic drugs) สูงกว่าประเทศก�าลัง

พฒันาประเทศอืน่เล็กน้อยเมือ่ไม่รวมส่วนลดทีไ่ด้เมือ่ภาค

รัฐหรือสถานพยาบาลซ้ือเป็นจ�านวนมาก และต�่ากว่าเล็ก

น้อยเมื่อพิจารณาส่วนลดที่ได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวประชากร (gross 

domestic product per capita) ของประเทศไทยต�า่กว่า

ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว ท�าให้แม้ยาต้นแบบจะราคาใกล้เคยีง

กันกบัประเทศทีพ่ฒันาแล้ว กน็บัได้ว่าประเทศไทยมีความ

สามารถในการจ่ายเพื่อสนับสนุนการใช้ยาต้นแบบนั้นๆ 

ต�่ากว่า(30) 

ข. ปัญหาจากการสูญเปล่าของเทคโนโลยีด้าน

สุขภาพ 

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมีโอกาสสูญเปล่าได้มาก โดย

การวเิคราะห์ขององค์การอนามยัโลกในปี พ.ศ. 2553 พบ

ว่าร้อยละ 20-40 ของค่าใช้จ่ายสขุภาพทัว่โลกนัน้เป็นค่าใช้

จ่ายท่ีสญูเปล่า(38) และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยี

เป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดการสูญเปล่าดังกล่าว 

โดยอาจเกิดจากการให้เทคโนโลยีด้านสุขภาพรวมถึงการ

รักษาพยาบาลที่ไม่จ�าเป็น รวมถึงการใช้ทรัพยากรสิ้น

เปลืองโดยใช่เหตุ เช่น การรักษาเกิน หรือการวินิจฉัย

เกิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ

อย่างไม่เหมาะสม ซึง่นอกจากจะท�าให้เกดิความสิน้เปลอืง

ทางเศรษฐกิจแล้ว ยงัเพิม่ความเสีย่งทีผู่ป่้วยจะเกิดปัญหา

สุขภาพเน่ืองจากผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนจาก

เทคโนโลยีต่างๆ(39)

ปัญหาเหล่านี้หลายครั้งเกิดจากความไม่รู ้ของทั้ง

ผู้ป่วยและแพทย์หรือจากการถูกกลไกตลาดผลักดัน โดย

เป็นการใช้เทคโนโลยโีดยทีไ่ม่มีข้อมลูสนบัสนนุอย่างเพยีง

พอว่าเทคโนโลยีเหล่านั้นได้ผลจริงในโรคหรือภาวะนั้น ๆ 

การใช้น�้ามันอีฟนิ่งพริมโรสในการรักษา eczema ซึ่งเป็น

อาการท่ีผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ เป็นหน่ึงในตัวอย่างที่

ชัดเจนของปัญหานี้ ในอดีต เชื่อว่าน�้ามันอีฟนิงพริมโรส

ซึ่งมีกรดแกมมาไลโนเลนิก (gamma-linolenic acid) 

น่าจะช่วยรักษาผู้ป่วยท่ีมีปัญหา eczema ได้ จึงมีการ

ใช้น�้ามันชนิดนี้กับอาการดังกล่าวอยู่นานถึง 20 ปี กว่า

ท่ีหน่วยงาน Medicines and Healthcare Products 

Regulatory Agency ซึ่งคล้ายกับองค์การอาหารและ

ยาในประเทศไทย ประกาศถอนทะเบียนต�ารับยาน�้ามัน

อีฟนิงพริมโรส เนื่องจากมีการศึกษาท่ีพบว่าไม่มีหลัก

ฐานทีส่นบัสนนุว่าน�า้มนัอฟีนงิพรมิโรสใช้ได้ผล(40) อกีกรณี

หนึ่งคือยาเซอร์ราทิโอเปปทิเดส (serratiopeptidase) ที่

ถูกถอนทะเบียนในประเทศไทยในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 

2561 หลังจากที่มีการใช้ยาดังกล่าวมาแล้วนานกว่า 40 ปี 

โดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่นประกาศยกเลิกทะเบียน

ต�ารบัยานีด้้วยตนเอง ด้วยเหตผุลว่าไม่มหีลกัฐานเพียงพอ

ว่ายาน้ีใช้ได้ผลในการลดบวม และการศึกษาล่าสุดพบว่า
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ยาน้ีให้ผลไม่ต่างจากยาหลอก(41) กรณเีหล่านีเ้ป็นกรณทีีไ่ม่

ร้ายแรงนัก เพราะเพียงเกิดการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ แต่

ยงัมอีกีหลายกรณทีีผู่ป่้วยได้รบัผลเสยีจากการใช้เทคโนโลยี

ด้านสขุภาพด้วยความไม่รู ้ตวัอย่างเช่น ในอดตี สเตยีรอยด์

เป็นวธิรีกัษาโรคสมองบาดเจ็บ (traumatic brain injury) 

ทีใ่ช้กนัเป็นเวลานานถงึราว 30 ปี ก่อนทีจ่ะงานวจิยัขนาด

ใหญ่ในผู้ป่วยนับหมื่นรายจาก 13 ประเทศจะพบว่าการใช้

สเตียรอยด์ในผู้ป่วยที่มีภาวะนี้เพิ่มความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะ

เสียชีวิต อีกตัวอย่างหนึ่งคือการให้ไดเอทิลสติลเบสทรอล 

(diethylstilbestrol) ในหญิงมีครรภ์โดยเข้าใจว่าจะช่วย

ป้องกันไม่ให้แท้ง ซึ่งท�าให้ทารกเติบโตมาโดยเป็นมะเร็ง

ชนิดหายากในระบบสืบพันธุ์เช่นกัน(40) 

ปัญหาอีกส่วนหนึ่งที่ท�าให้เกิดการสูญเปล่าของ

เทคโนโลยด้ีานสุขภาพเกิดจากการใช้เทคโนโลยเีกนิความ

จ�าเป็นหรอืไม่เหมาะสม ซึง่แทรกอยูใ่นทกุขัน้ตอนของการ

รกัษา ตัง้แต่การสร้างเสรมิสุขภาพ ไปจนถงึการดแูลผูป่้วย

ในระยะสุดท้ายของชีวิต เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะในโรค

ที่ไม่ได้เกิดจากแบคทีเรีย ซึ่งนอกจากจะไม่ช่วยให้ผู้ป่วย

อาการดีขึ้นแล้วยังจะท�าให้เชื้อแบคทีเรียยิ่งด้ือยายิ่งข้ึน 

หรือการผ่าท้องคลอดแบบ caesarean section โดยที่

ไม่มคีวามจ�าเป็น(39) การคดักรองทีเ่กนิความจ�าเป็นหรอืไม่

เหมาะสมก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัด การคัดกรอง

ส่วนใหญ่มีโอกาสที่จะให้ผลคลาดเคลื่อนจากความเป็น

จรงิ ในบางกรณ ีผลการคดักรองอาจชีว่้าผูท้ีไ่ม่ได้เป็นโรคมี

ความผิดปกติ (false positive หรอืผลบวกลวง) ท�าให้เกดิ

การวินิจฉัยเกิน (overdiagnosis) คือการวินิจฉัยว่าความ

ผดิปกตหินึง่เป็นโรคทัง้ทีค่วามผดิปกตนิัน้ไม่จ�าเป็นต้องได้

รบัการรกัษา และน�าไปสูก่ารรกัษาเกนิ (overtreatment) 

หรอืกค็อืการรกัษาโดยไม่จ�าเป็นในทีส่ดุ ยิง่การตรวจท�าได้

ง่าย และราคาไม่แพง กจ็ะมผีูท่ี้ได้รบัการตรวจมากขึน้ และ

ได้รบัการรกัษาเกินมากขึน้ตามไปด้วย การคัดกรองมะเรง็

หลายโรคเป็นตวัอย่างทีด่ขีองปัญหานี ้เนือ่งจากหลายครัง้

ทีม่ะเรง็ทีค่ดักรองพบเป็นมะเรง็ชนดิทีลุ่กลามช้าจนผูป่้วย

เสียชีวิตจากโรคอื่น ไม่ใช่เพราะมะเร็ง การรักษามะเร็ง

กลุ่มน้ีจึงไม่จ�าเป็น แต่บ่อยครั้งบุคลากรทางการแพทย์ไม่

อาจแยกแยะได้ชัดเจนว่ามะเร็งที่คัดกรองพบเป็นมะเร็ง

ชนิดนี้หรือไม่ จึงมักรักษามะเร็งทั้งหมดที่พบ(39,40)

ด้วยเหตุนี้ ภาครัฐ บุคลากรทางการแพทย์ และ

ผู้ป่วยจึงควรร่วมมือกันป้องกันและลดปัญหาเหล่านี้ใน

บริบทประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีที่

เหมาะสมกบัตนและประเทศ ผ่านการประเมนิเทคโนโลยี

ด้านสุขภาพ (health technology assessment หรือ 

HTA)

4.10.4 การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ คือ การวิจัย

อย่างเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกใช้

เทคโนโลยด้ีานสขุภาพ โดยใช้ความรูจ้ากสหสาขาวชิาเพ่ือ

ตรวจสอบว่าการน�าเทคโนโลยีมาใช้จะท�าให้เกิดผลกระ

ทบอย่างไร ทัง้ด้านบวกและด้านลบ ในระยะสัน้และระยะ

ยาว ทางตรงและทางอ้อม ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การ

แพทย์ สังคมศึกษา จริยธรรม และเศรษฐศาสตร์(42) โดย

มรีะเบยีบวธิวิีจยัหลากหลายเพือ่ให้ข้อมลูทีแ่ตกต่างกนัไป 

ตัวอย่างของการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ เช่น การ

ประเมินความคุม้ค่า (economic evaluation) ของการน�า

เทคโนโลยใีหม่มาใช้เมือ่เทยีบกับเทคโนโลยทีีม่อียูแ่ล้ว ว่า

ผลท่ีได้จะคุ้มค่ากบัต้นทุนท่ีต้องเสยีไปหรอืไม่ การทบทวน

วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) และ

การวิเคราะห์เชิงอภิมาน (meta-analysis) ซึ่งเป็นการ

รวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยท่ีมีอยู่ท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับ

หัวข้อท่ีต้องการศึกษา มาสรุปโดยพยายามให้มีความ

ล�าเอียงน้อยท่ีสุด เพื่อให้ทราบว่าเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

ใดมีประสิทธิผลดีกว่า หรือปลอดภัยกว่า การประเมินผล 

กระทบด้านงบประมาณ (budget impact analysis) ซึ่ง

เป็นการคาดการณ์ว่าผู้จ่ายเงินจะต้องเตรียมงบประมาณ

ไว้เท่าไร หากต้องการน�าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ และการ

ประเมินความเป็นไปได้ (feasibility study) ในการใช้

เทคโนโลยีในบริบทน้ันๆ เป็นต้น เน่ืองจากการประเมิน

เทคโนโลยด้ีานสขุภาพมุง่เน้นให้ข้อมลูกบัการตดัสนิใจเชิง

นโยบาย จึงอาจไม่มีผลโดยตรงกับประชากรแต่ละคนใน

ประเทศ แต่ส่งผลทางอ้อมผ่านทางนโยบายทีต่ดัสนิใจโดย

ใช้หลักฐานเหล่านี้ประกอบ 
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เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีด้าน

สุขภาพได้โดยมีการสูญเปล่าจากการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้

น้อยทีส่ดุ ควรมกีารประเมนิเทคโนโลยใีน 3 ขัน้ของการใช้

เทคโนโลย ีได้แก่ การประเมนิก่อนทีจ่ะมกีารน�าเทคโนโลยี

สุขภาพเข้าในตลาด การประเมนิเพือ่ประกอบการตดัสนิใจ

ว่าจะให้เบิกจ่ายเทคโนโลยดีงักล่าวในระบบประกนัสขุภาพ

ของรัฐหรือไม่ และประเมินหลังจากที่มีการใช้เทคโนโลยี

นั้นๆ ในประเทศแล้ว

ก. การประเมินก่อนน�าเข้าในตลาด

การประเมนิก่อนทีจ่ะมกีารขึน้ทะเบียนและอนญุาต

ให้วางจ�าหน่ายเทคโนโลยีนั้นๆ ในตลาดในประเทศไทย 

เช่น การข้ึนทะเบียนต�ารับยา หรือการขึ้นทะเบียน

เทคโนโลยีอ่ืนๆ ก่อนที่จะอนุญาตให้มีการขึ้นทะเบียน 

ต้องมีการประเมินเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีนั้นๆ มี

ประสิทธิผลจริงและปลอดภัย ในปัจจุบัน กระบวนการ

เหล่าน้ีมกัด�าเนนิการโดยบรษิทัผูผ้ลติและผ่านการรบัรอง 

อนุมัติโดยองค์การอาหารและยาของแต่ละประเทศ 

การประเมินในขั้นตอนนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ

การป้องกันการสูญเปล่าจากการใช้ยา และมักไม่ได้เป็น

ส่วนหน่ึงของระบบประกันสุขภาพ เนื่องจากในกรณีนี้

ประชาชนมกัเป็นผูแ้บกรบัภาระค่าใช้จ่ายเทคโนโลยเีหล่านี้

ด้วยตวัเอง จงึมคีวามเส่ียงสงูทีจ่ะเกดิการใช้เทคโนโลยโีดย

ไม่เหมาะสมและเกินความจ�าเป็น

ข. การประเมนิเพือ่ประกอบการตดัสนิใจให้เบกิจ่าย

ควรมีการประเมินเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะ

ให้เทคโนโลยีหนึ่งๆอยู ่ในชุดสิทธิประโยชน์ของระบบ

หลักประกันสุขภาพหรือไม่ เพื่อให้ตัดสินใจเลือกทางที่จะ

ท�าให้เป็นการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

งบประมาณและทรัพยากรในระบบสุขภาพมีจ�ากัด หาก

ภาครัฐลงทุนกับเทคโนโลยีที่ไม่มีประสิทธิผลแล้ว อาจ

ไม่มีงบประมาณที่จะลงทุนในเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล 

ภาครัฐจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะสนับสนุนให้

ประชาชนใช้เทคโนโลยด้ีานสขุภาพใดได้บ้างภายใต้ระบบ

หลักประกันสุขภาพของรัฐ โดยเทคโนโลยีที่ควรลงทุน

ควรเป็นเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์คุ้มค่ากับงบประมาณ

ที่ใช้ไป และค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินกว่าที่รัฐจะรับภาระได้ ใน

ขัน้นีโ้ดยทัว่ไปจงึใช้ข้อมลูจากการประเมนิความคุ้มค่า และ

การประเมินผลกระทบด้านภาระงบประมาณ การประเมนิ

ในข้ันน้ีจะช่วยลดการสญูเปล่าของงบประมาณของภาครฐั 

รวมถึงช่วยให้จัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

ค. การประเมินหลังจากใช้เทคโนโลยีแล้ว

การประเมินในท้ังสองข้ันข้างต้นเป็นการประเมิน

ก่อนท่ีจะมีการใช้หรือให้เบิกจ่ายเทคโนโลยีน้ันๆ แต่เมื่อ

น�าเทคโนโลยีมาใช้จริงแล้วอาจเกิดผลลัพธ์ที่มีความแตก

ต่างจากการประเมินที่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า เช่น ยา

บางชนิดที่ใช้ในต่างประเทศได้ผลดี อาจไม่ได้ผลดีเท่ากัน

ในประเทศไทยเนือ่งจากความแตกต่างทางพนัธกุรรมหรอื

คุณลักษณะของผู้ป่วย เป็นต้น การประเมินหลังการใช้

เทคโนโลยี คอื การศกึษาจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจรงิเพือ่

การวางนโยบายและด�าเนินการต่อไปได้อย่างเหมาะสม

ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การแพทย์มีการค้นพบใหม่อยู่เสมอ ทั้ง

ในเรือ่งประโยชน์และโทษเช่น ผลข้างเคยีง ของเทคโนโลยี 

จงึควรมกีารตดิตามและปรบัปรุงเพือ่ให้ข้อมลูเป็นปัจจบุนั 

ท้ังในด้านประสิทธิผล ความปลอดภัย ความคุ้มค่า และ

ภาระงบประมาณ

4.10.5 การประเมนิเทคโนโลยด้ีานสขุภาพกบัการ

เบิกจ่ายในประเทศไทย

ประเทศไทยมีหน่วยงานสนับสนุนให้เกิดการใช้

ข้อมูลจากการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในการ

จัดสรรทรัพยากรในระบบสุขภาพ ได้แก่ โครงการ

ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ หรือ ไฮแทป 

(Health Intervention and Technology Assessment 

Program--HITAP) ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งภายใต้กระทรวง

สาธารณสุข จัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งมีพันธกิจ

ทั้งการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรทั้งระดับ

ผู้บริหารและนักวิชาการ สร้างเครื่องมือและคู่มือเพ่ือ

ท�าให้การประเมินเทคโนโลยีมีมาตรฐาน สื่อสารกับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสยีทุกฝ่ายให้เหน็ความส�าคญัของการประเมนิ

เทคโนโลยีและเกิดการใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน 

ปัจจุบันการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพถูกใช้ใน

การพิจารณาน�ายาราคาแพงและวัคซีนเข้าสู่ในบัญชียา

หลักแห่งชาติและพิจารณาน�าการรักษา บริการ รวมถึง
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มาตรการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเข้าสู่ชุดสิทธิ

ประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ

บัตรทอง ดังจะกล่าวในส่วนต่อไป

ก. การประเมนิยาเพือ่พฒันาบัญชียาหลกัแห่งชาติ

นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา เมือ่มกีารเสนอให้น�า

ยาชนิดใหม่เข้าในบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิคณะอนกุรรมการ

พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติจะพิจารณาว่าต้องการใช้

ข้อมูลความคุ้มค่าและข้อมูลด้านภาระงบประมาณหรือ

ไม่ โดยส่วนใหญ่ยาที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้มักเป็นยาที่

มีราคาสูง หากต้องการข้อมูลเหล่านี้ คณะท�างานด้าน

เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุภายใต้คณะอนกุรรมการพฒันา

บัญชียาหลักแห่งชาติจะประสานงานให้นักวิจัยประเมิน

ความคุ้มค่า และประเมนิผลกระทบด้านภาระงบประมาณ

ของยานั้นเมื่อเทียบกับยาในข้อบ่งใช้เดียวกันที่มีอยู่เดิม

ในบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือยาและเทคโนโลยีสุขภาพ

อื่นที่เหมาะสม โดยยาชนิดหนึ่งจะคุ้มค่าหากมีต้นทุนเพิ่ม

ขึ้นในทุกภาคส่วนในสังคมไทยไม่เกิน 160,000 บาทต่อปี 

สุขภาวะที่เพิ่มขึ้น(43)

ในกรณีที่พบว่ายาชนิดหนึ่งคุ้มค่าในประเทศไทย 

และมีผลกระทบด้านภาระงบประมาณอยู ่ในเกณฑ์ที่

ยอมรับได้ คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ

จะพิจารณาน�ายาชนิดดังกล่าวเข้าในบัญชียาหลักแห่งชา

ติอ่ไป และในกรณีทีพ่บว่ายาชนดินัน้ๆ ไม่คุ้มค่าตามเกณฑ์ 

หรอืมผีลกระทบด้านภาระงบประมาณสงูเกนิไป อาจมีการ

พิจารณาต่อรองราคา โดยใช้ราคาสูงสุดที่ยานั้นยังคงคุ้ม

ค่าตามเกณฑ์ ซึ่งค�านวณได้จากการประเมินความคุ้มค่า 

ประกอบการต่อรองราคา

ข. การประเมินเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุดสิทธิ

ประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ในปัจจุบัน ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็น

ระบบประกันสุขภาพเดียวในประเทศไทยที่ใช้ข้อมูล

การประเมินเทคโนโลยีด ้านสุขภาพในการพิจารณา

เบกิจ่ายเทคโนโลยต่ีางๆ อย่างเป็นทางการ โดยในการเพิม่

เทคโนโลยด้ีานสขุภาพใหม่ๆ เข้าในชดุสทิธปิระโยชน์ภาย

ใต้ระบบประกันสุขภาพดังกล่าว ส�านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะเปิดโอกาสให้หลายภาค

ส่วนเสนอเทคโนโลยีที่น่าจะเพิ่มเข้าในชุดสิทธิประโยชน์

ดังกล่าวและมีการจัดล�าดับเทคโนโลยีท่ีน่าจะส�าคัญที่สุด

ในรอบการเสนอนั้นๆ และประสานงานกับนักวิจัยเพื่อ

ประเมนิเทคโนโลยทีีอ่ยูใ่นล�าดบัความส�าคญัสงูต่อไป โดย

อาจเป็นการประเมินความคุ้มค่ารวมถึงภาระงบประมาณ 

หรือการประเมินชนิดอ่ืน เช่น การประเมินความเป็นไป

ได้ในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในประเทศไทย ตามความ

เหมาะสม(44)

ภาพท่ี 4.58 แสดงให้เห็นกระบวนการพัฒนาชุด

สทิธปิระโยชน์ภายใต้ระบบประกันสขุภาพถ้วนหน้า ซึง่ผูม้ี

ส่วนได้ส่วนเสยีทัง้ 7 กลุม่ทีม่สีทิธเิสนอหวัข้อเพือ่ประเมนิ

เทคโนโลยีส�าหรับการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการฯ 

ได้แก่ 

1) ตวัแทนจากกลุม่ผูบ้รหิารในกระทรวงสาธารณสขุ

และกระทรวงอื่นๆ 

2) ตัวแทนจากกลุ่มผู ้ประกอบวิชาชีพคือแพทย์ 

ทันตแพทย์และเภสัชกร 

3) ตวัแทนจากกลุม่นักวชิาการในคณะทีเ่ก่ียวข้องกบั

วทิยาศาสตร์การแพทย์ เศรษฐศาสตร์และคณะสาธารณสขุ

ศาสตร์ 

4) ตัวแทนจากภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติ 

5) ตัวแทนจากกลุ่มผู้ป่วยต่างๆ

6) ตัวแทนจากภาคประชาชนที่เข้าร่วมสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติ 

7) ตวัแทนจากบรษิทัยาในประเทศ บรษิทัยาข้ามชาติ

และบริษัทเครื่องมือแพทย์ 

เม่ือท้ัง 7 กลุ่มน้ีเสนอหัวข้อเข้ามาทีมวิชาการ คือ 

ไฮแทป (HITAP) และส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ

ระหว่างประเทศ จะท�าการค้นหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ

ให้คะแนนเบื้องต้นส�าหรับจัดล�าดับความส�าคัญ เช่น 

จ�านวนผู ้ได้รับผลกระทบจากโรคหรือปัญหาสุขภาพ

ฯลฯ ก่อนที่จะน�าเสนอให้คณะท�างานคัดเลือกหัวข้อที่

แต่งตั้งโดย สปสช. ท�าการตัดสินใจข้ันสุดท้าย หัวข้อท่ี

คัดเลือกในรอบนี้จะน�าไปสู่กระบวนการวิจัยซึ่งเริ่มต้น

ด้วยการประชุมหารือผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่มก่อนเริ่ม

งานวิจัย ตามที่ระบุข้างต้น เมื่องานวิจัยแล้วเสร็จหลัง

จากผ่านการประชุมเพื่อน�าเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้น
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และนักวิจัยได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากการประชุม

ดังกล่าว ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจะถูกน�า

ไปเสนอต่อคณะอนกุรรมการพฒันาชดุสทิธิประโยชน์และ

คณะกรรมการบริหาร สปสช.เพื่อพิจารณาเป็นนโยบาย

ต่อไป

ภาพที ่4.58 แนวทางการประเมนิเทคโนโลยเีพือ่สนบัสนนุการพัฒนาชดุสิทธิประโยชน์ระบบประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 

ค. ประโยชน์ของการประเมินเทคโนโลยีด้าน

สุขภาพในประเทศไทย

การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพช่วยลดการสูญ

เปล่าของงบประมาณและช่วยท�าให้ประชาชนเข้าถึง

เทคโนโลยใีหม่ทีม่ปีระสทิธิผล โดยทีภ่าครฐัไม่ต้องรบัภาระ

งบประมาณเกินกว่าที่จะสามารถจ่ายไหว รวมถึงช่วยใน

การวางแผนงบประมาณด้วย นอกจากน้ี ประโยชน์ทีเ่หน็ได้

เป็นรปูธรรม คอื การประเมนิความคุม้ค่าเป็นข้อมลูทีเ่ป็น

ประโยชน์ในการต่อรองราคายา ท�าให้ราคายาทีเ่ข้าในบัญชี

ยาหลักแห่งชาติลดลงมาก ดังตัวอย่างในตารางที่ 4.11 

โดยคาดว่า การต่อรองราคายา 3 ชนิดน้ี ช่วยประหยัด

งบประมาณให้ประเทศได้ถึงปีละกว่า 1,000 ล้านบาท(43)

ตารางที่ 4.11 ตัวอย่างราคายาก่อนและหลังการต่อรองราคา และงบประมาณที่คาดว่าประหยัดได้(43)

รายการยา ข้อบ่งชี้ ราคายาที่เสนอส�าหรับ

บัญชียาหลักแห่งชาติ 

(บาท)

ราคายาที่ต่อรอง

สุดท้าย (บาท)

งบประมาณที่

ประหยัดได้

Tenofovir ติดเชื้อ HIV 43 12 375

Peg-interferon alpha 

(180mcg)

ไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง

ชนิดซี
9,241 3,150 600

Oxaliplatin (50 mg/25ml) มะเร็งล�าไส้ 8,000 2,500 152

Angiogenesis inhibitor จอตาเสื่อม 40,000
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ส�าหรับกระบวนการสร้างความมีส่วนร่วมในงาน

วิจัยนับตั้งแต่การคิดโจทย์วิจัยให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคมไทยในการพฒันาชดุสทิธิประโยชน์ภาย

ใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าท�าให้เกิดความก้าวหน้า

ของกระบวนการนโยบายของประเทศไทยและท�าให้เกิด

ความชอบธรรมของการจัดสรรทรพัยากรในระบบสขุภาพ 

ดังตัวอย่างในกรณีศึกษาที่ภาคประชาสังคมตั้งค�าถามว่า

ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าควรสนับสนุนแว่นสายตา

หรือไม่ หรืออีกนัยหนึ่งคือ ควรบรรจุแว่นสายตาในชุด

สิทธิประโยชน์หรือไม่ ซึ่งจากการประชุมผู้มีส่วนได้เสีย

และผู้เชีย่วชาญหลายกลุ่ม ต้ังแต่ผู้แทนจากกองทุนประกนั

สุขภาพทั้งสาม ผู้แทนจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่ง

ประเทศไทย ผู้แทนจากชมรมผู้ประกอบอาชีพแว่นตา 

ผู้แทนภาคประชาสงัคม นกัวชิาการฯลฯ พบว่าค�าถามงาน

วิจัยที่เหมาะสม ส�าหรับน�าไปใช้ในการพลักดันนโยบาย 

คอื ความเป็นไปได้ในการมนีโยบายคัดกรองความผดิปกติ

ในการมองเห็นส�าหรับเด็กเล็กในโรงเรียนอนุบาลและ

โรงเรียนประถมศึกษา ทั้งนี้เพราะข้อมูลที่ได้รับจากการ

ประชมุดงักล่าว (มกีารประชมุหลายครัง้) พบว่า การแก้ไข

ความผดิปกตทิางสายตาควรให้ความส�าคัญเร่งด่วนส�าหรบั

เด็กเล็กก่อน เพราะจะมีผลต่อความพิการถาวรหากแก้ไข

ช้ากว่า 6 ปี คอืเดก็ทีส่ายตาผดิปกตจิะกลายเป็นโรคสายตา

ขี้เกียจซึ่งเป็นความผิดปกติถาวรแก้ไขไม่ได้ การแก้ไข

สายตาผิดปกติอย่างทันท่วงทีจะให้ผลดีท้ังด้านสุขภาพ 

พัฒนาการและการศึกษา ประกอบกับประเทศไทยยัง

ไม่มีระบบคัดกรองความผิดปกติในการมองเห็นอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ หากให้บุคคลากรทางการ

แพทย์เป็นผูท้�าการคดักรองจะเป็นภาระงานทีม่าก อาจไม่มี

ความยั่งยืนในระยะยาว ขณะที่ครูมีความไกล้ชิดเด็กและ

ได้รับความเคารพเช่ือฟังจากเด็ก การคัดกรองน่าจะท�าได้

ไม่ยาก จึงเป็นท่ีมาของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

เครื่องมือส�าหรับอบรมครูโดยบุคคลากรทางการแพทย์ 

และให้ครูลงมือคัดกรอง สร้างแนวทางและระบบส่งต่อ 

สุดท้ายจัดระบบบริการตรวจวินิจฉัยและแก้ไขความผิด

ปกตทิางสายตา รวมทัง้การแจกแว่นสายตา (ภาพที ่4.59) 

โครงการวจิยันีป้ระสบความส�าเรจ็ด้วยด ีและเมือ่น�าเสนอ

ต่อผูบ้รหิารกไ็ด้รบัการผลกัดนัให้เป็นนโยบายส�าคญัระดบั

ชาต ิมีนายกรฐัมนตรเีป็นประธานในการเริม่ต้นนโยบายใน

วันเด็กแห่งชาติปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา

ภาพท่ี 4.59 ตวัอย่างของการพฒันาโจทย์วจิยัให้ตรงกบัความต้องการทางนโยบายและสามารถสร้างผลกระทบได้จรงิ 



92 การสาธารณสุขไทย 2559-2560

4.10.6 บทสรุป

เทคโนโลยีด้านสุขภาพเป็นส่วนส�าคัญของระบบ

สุขภาพและเกี่ยวข ้องกับชีวิตประจ�าวันของทุกคน 

เทคโนโลยีด้านสุขภาพจะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งข้ึนใน

อนาคตผ่านทางโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์พกพา และอื่นๆ 

รวมถงึนวตักรรมด้านการแพทย์ ในขณะทีเ่ทคโนโลยเีหล่า

นีเ้ป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อสุขภาวะของมนษุย์ ยงัมปัีญหา

หลายอย่างทีเ่กดิขึน้จากการใช้เทคโนโลยด้ีานสขุภาพ เช่น 

ปัญหาด้านภาระค่าใช้จ่ายต่อระบบประกันสุขภาพหรือ

ครวัเรอืน ปัญหาการใช้เทคโนโลยไีม่เหมาะสมส่งผลให้เกดิ

ผลข้างเคียงที่ไม่คาดหวัง เป็นต้น การประเมินเทคโนโลยี

ด้านสุขภาพจึงเป็นประโยชน์ในการช่วยลดปัญหาเหล่านี้ 

ผ่านทางการพฒันานโยบายระดบัชาตเิพือ่ให้ระบบสขุภาพ

ของประเทศไทยมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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ระบบสุขภาพของประเทศไทย

บทที่ 5

5.1 ความหมายของระบบสขุภาพ

ในปี พ.ศ. 2541 องค์การอนามัยโลก ได้ให้นิยาม

ใหม่ของ “สขุภาพ” ว่าหมายถงึ สขุภาวะอนัสมบรูณ์และมี

ความเป็นพลวตัทัง้ทางกาย จติ สงัคมและจิตวญิญาณและ

ไม่ใช่เพยีงปราศจากโรคและการเจบ็ป่วยเท่านัน้*  โดยได้ใส่

ค�าว่า “พลวตั” และ “จติวญิญาณ”เพิม่เข้าไปในนยิามเดิม

ทีก่�าหนดไว้เมือ่ปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) ค�านยิามดังกล่าว

ได้ขยายมติิของสุขภาพเป็น 4 ด้านและได้เน้นถึงความเป็น

พลวัตของสุขภาพ ซึ่งมีนัยว่า สุขภาพมีการเคลื่อนไหว

เปลี่ยนแปลงและขึ้นกับเหตุปัจจัยอันสลับซับซ้อน ไม่ใช่

เป็นภาวะที่คงท่ีตายตัว หรือขึ้นกับเหตุปัจจัยเพียงอันใด

อันหนึ่งเท่านั้น(1) 

ในส่วนของประเทศไทย พระราชบัญญัติสุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอน

ที่ 16 ก. ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2550) ได้มีการก�าหนด

นยิามของสขุภาพไว้ว่า “สุขภาพ หมายถึง ภาวะของมนษุย์

ทีส่มบรูณ์ทัง้กาย จิต ปัญญาและสังคม เช่ือมโยงกนัเป็นองค์

รวมอย่างสมดลุ” ซึง่สอดคล้องกบัการทีอ่งค์การอนามยัโลก

ได้ขบัเคลือ่นงานด้านสุขภาพในความหมายทีค่รอบคลมุทัง้

ด้านกาย จิต และสังคม และมีการขับเคลื่อนอย่างกว้าง

ขวาง เมือ่มมีตใิห้มวลสมาชกิมุง่บรรลสุขุภาพถ้วนหน้าเมือ่

ปี พ.ศ. 2543 ตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1970 โดยมีการเปิด

พื้นที่ให้กับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม (All 

for Health) เพื่อสุขภาพของคนทั้งมวล (Health for All) 

นอกจากนี ้สมชัชาอนามยัโลก ครัง้ที ่62 และ 65 (เมือ่

ปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2555) ได้เรียกร้องให้ประเทศ

สมาชิกให้ความส�าคัญกับประเด็นต่างๆ ในการพัฒนา

ปัจจัยทางสังคมที่ก�าหนดสุขภาพ (social determinants 

of health) เพื่อน�าไปสู่ความเป็นธรรมทางสุขภาพ ซึ่ง

เป็นการมองสุขภาพหรือสุขภาวะอย่างเป็นองค์รวม

เชื่อมโยงกับเง่ือนไขและปัจจัยต่างๆ ทางสังคมและ

สิ่งแวดล้อมหรือเป็นผลของนโยบายและโครงสร้างทาง

สังคม

พระราชบญัญติัสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้เปลีย่น

มมุมองแนวคดิเร่ืองสขุภาพของสงัคมไทย จากมมุมองของ

การสงเคราะห์ซ่ึงให้ความส�าคญัเฉพาะสขุภาพทางกาย มา

เป็นเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนพึงได้รับ

การดูแลคุ้มครองให้เกิดสุขภาพดี และขยายความหมาย

ของสุขภาพไปสู่สุขภาพองค์รวมที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ

สุขภาพทางกาย จิต สังคมและปัญญา โดยให้ความหมาย

ของ ปัญญา ว่าหมายถึง ความรู้ทั่ว รู้เท่าทันและความ

เข้าใจอย่างแยกแยะได้ในเหตุผลแห่งความดี ความชั่ว 

ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งน�าไปสู่ความมีจิต

อันดีงามและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมองระบบสุขภาพเป็น

ระบบความสัมพันธ์ทั้งมวลท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ 

เป็นเรื่องสุขภาวะของคน ครอบครัว ชุมชนและการอยู่

ร่วมกัน ส่งเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่ง

สอดคล้องกบัแนวคิดเรือ่งปัจจยัทางสงัคมทีก่�าหนดสุขภาพ 

(Social Determinants of Health) (ภาพที่ 5.1)(2) ซึ่งชี้

ให้เห็นว่าสุขภาพเกี่ยวข้องกับท้ังปัจจัยส่วนบุคคลและได้

รับอิทธิพลจากปัจจัยแวดล้อมหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่สัมพันธ์

และเกี่ยวข้องกับการด�ารงชีวิต การแก้ปัญหาเฉพาะที่

สขุภาพส่วนบคุคลอาจไม่ได้ผล ถ้าปัจจยัรอบนอกยงักดทบั

* ค�านิยามภาษาอังกฤษ คือ Health is a complete dynamic state of physical, mental, social and spiritual well-being 

   and not merely the absence of disease and infirmity. 
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อยู่ ดงัน้ันการส่งเสรมิให้เกดิสุขภาพทีด่จึีงต้องพัฒนาปัจจยั

หลายด้านทีอ่ยูน่อกแวดวงสขุภาพ เช่น ความเป็นธรรมทาง

ภาพที่ 5.1 ปัจจัยทางสังคมที่ก�าหนดสุขภาพ

ผูส้งูอายุ

พัฒนาเด็กปฐมวยั

แอลกอฮอล์
ยาสบู

ยาเสพตดิ

เพศสภาพ

สตรี

การกดีกนัทางสงัคม
ความ
ยากจน

ความขดัแยง้
ความรนุแรง

โลกาภวิตัน์

•การคา้และตลาด
•การไหลของทนุ
•วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
•สทิธบิตัร

บรรยากาศทาง
การเมอืง

ภยัธรรมชาติ

ภาวะ
โลกรอ้น

เมอืง/ชนบท

การจา้งงาน

ทนุทาง
สงัคม

อาหาร

การศกึษาทาง
วชิาชพี

การแพทยท์างเลอืก
และการแพทย์

พืน้บา้น

การเงนิการคลงัดา้นสขุภาพ

สขุภาวะทางกายและจติใจสขุภาวะทางจติวญิญาณ

การสาธารณสขุมลูฐาน

•การผลกัใสใหอ้ยูช่ายขอบ
•กลุม่ชนดัง่เดมิ
•การกดขี่

สทิธมินุษยชน

ปจัเจกบคุคลพนัธุกรรม

พฤตกิรรม
ความเชือ่

วถิชีวีติ

จติวญิญาณ
สิง่แวดลอ้ม

ความม ัง่คงปลอดภยั

เศรษฐกจิ/การเมอืง
กายภาพ/ชวีภาพ

วฒันธรรม/ศาสนา

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

การขนสง่

ประชากร
การศกึษา

ระบบ
บรกิารสขุภาพ

ความเทา่เทยีม/
ความครอบคลมุ/

ชนดิและระดบัการบรกิาร
คณุภาพและประสทิธภิาพ

บรกิารสาธารณะ/
บรกิารเอกชน

ปัจจยักาํหนดสขุภาพ

สขุภาพ

1
ที่มา: อ�าพล จินดาวัฒนะ(2)

สังคม การเข้าถึงโอกาสด้านต่างๆ รวมถึงสิทธิด้านสุขภาพ

และสิทธิในการด�ารงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี

ระบบสุขภาพ (Health System) พระราชบัญญัติ

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ให้นิยามว่า ระบบสุขภาพ

เป็นระบบความสัมพันธ์ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

เป็นระบบที่ครอบคลุมระบบย่อยต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับ

การพฒันาสขุภาพโดยตรงและโดยอ้อม ซึง่ครอบคลมุไปถงึ

ระบบทีเ่กีย่วกบัปัจจัยก�าหนดสุขภาพ (Determinants of 

Health) ด้วย เช่น ระบบด้านสงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม 

การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา เป็นต้น(3) ดังนั้นระบบ

สุขภาพจึงมีความหมายครอบคลุมตั้งแต่สุขภาพในระดับ

ปัจเจกบุคคลและสุขภาพที่ด�าเนินนอกตัวบุคคล รวมถึง

กิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

ระบบสาธารณสุข (Public Health System) ซ่ึง

เป็นส่วนหน่ึงของระบบสุขภาพ หมายถึง ระบบของการ

จัดการเก่ียวกับการป้องกัน การบ�าบัดโรค การรักษา

และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน(4) และระบบบริการ

สาธารณสุขมีความหมายว่าการบริการต่างๆ อันเกี่ยวกับ

การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคและปัจจัย

ทีค่กุคามสขุภาพ การตรวจวนิจิฉยัและบ�าบัดสภาวะความ

เจ็บป่วย และการฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัว

และชุมชน(5)
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5.2 องค์ประกอบของระบบสขุภาพ

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้

ก�าหนดองค์ประกอบหลักของระบบสุขภาพ ซึ่งต้อง

มีการจัดท�าธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เพื่อ

เป็นกรอบทิศทางนโยบายด้านสุขภาพของประเทศ เอาไว้

ในมาตรา 47 โดยทีธ่รรมนญูว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติ 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559(6) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อวัยที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ได้วางปรัชญาและแนวคิด

หลักของระบบสขุภาพ ทีก่�าหนดให้สขุภาพเป็นสทิธข้ัินพืน้

ฐานของคน ทัง้ในระดบัครอบครวั ชมุชนและสงัคมวงกว้าง 

โดยครอบคลุมการเข้าถึงบริการสาธารณสุขในทุกด้าน 

และบุคคลพึงมีความตระหนักรู้และมีบทบาทในการดูแล

สุขภาพของตนเอง ครอบครัว บุคคลในความดูแลและ

ชุมชน โดยรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและคุ้มครองและ

ก�าหนดเรื่องการจัดให้มีหลักประกันและความคุ้มครอง

ให้เกิดสุขภาพ ครอบคลุมบุคคลทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย

และครอบคลุมถึงปัจจัยทั้งหลายที่อาจส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพ ซ่ึงต้องเกดิจากการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนของ

สังคม เอาไว้ในส่วนของหลักการส�าคัญของระบบสุขภาพ 

โดยในส่วนขององค์ประกอบของระบบสุขภาพตามกรอบ

ของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2559 ได้วางกรอบสาระส�าคญัขององค์ประกอบของ

ระบบสุขภาพเอาไว้ 14 หมวด ดังนี้

(1) สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ 

การได้รับสิทธิด้านสุขภาพที่จ�าเป็นตามหลักสิทธิ

มนุษยชน เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาวะ ครอบคลุมทั้งการ

เข้าถึงบริการสาธารณสุขและปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลต่อ

สุขภาพ โดยค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและ

ความสอดค้องกับบริบทด้านต่างๆ ของสังคมและรัฐต้อง

เคารพสทิธด้ิานสขุภาพของบคุคล มหีน้าทีป่กป้องคุม้ครอง 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิด้านสุขภาพโดย

ไม่เลือกปฏิบัติ

(2) การสร้างเสริมสุขภาพ

การส่งเสริมและสนับสนุนบุคคล ครอบครัว ชุมชน

และประชาชนกลุ่มต่างๆ ให้สามารถจัดการหรือพัฒนา

สุขภาพของตน ครอบครัว ชุมชนและกลุ่มได้ รวมทั้ง

จัดการกับปัจจัยสังคมที่ก�าหนดสุขภาพได้อย่างเหมาะสม

กับบริบทและพื้นที่ รวมถึงการมีส่วนร่วมและเสริมพลัง

ทุกภาคส่วนในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

ตามแนวทาง “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ”

(3) การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยท่ีคุกคาม

สุขภาพ 

สิทธิของบุคคลและชุมชนในการด�ารงชีวิตอยู ่

ภายใต้สิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

และได ้รับการป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่

คุกคามสุขภาพอย่างมีมาตรฐานและทันต่อสถานการณ์ 

ครอบคลุมปัจจัยสังคมท่ีก�าหนดสุขภาพ มีมาตรการ

เชิงรุกที่มีธรรมาภิบาล สร้างดุลยภาพระหว่างการพัฒนา

ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ

ของประชาชน ชุมชนและสังคมเป็นส�าคัญ รวมถึงการ

มีระบบเฝ้าระวัง และมีการประเมินผลกระทบด้าน

สุขภาพท่ีใช้ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์หรือองค์ความรู้

อย่างรอบคอบและรอบด้านมาใช้ในการก�าหนดนโยบาย

สาธารณะ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่

คุกคามสุขภาพ โดยมีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 

(4) การบรกิารสาธารณสขุและการสร้างหลกัประกนั

คุณภาพ 

การบริการสาธารณสุขต้องมุ่งสู่การมีสุขภาพดีอย่าง

ถ้วนหน้า ตอบสนองต่อความจ�าเป็นด้านสุขภาพของ

ประชาชนทุกกลุ ่มและทุกวัย สามารถเช่ือมโยงการ

จัดการด้านสุขภาพในมิติต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างเป็น

องค์รวม รวมทั้งให้ความส�าคัญกับความเป็นธรรมใน

การเข้าถึงและการได้รับบริการที่มีคุณภาพ โดยมีการ

บริหารระบบการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพและเอื้อ

ให้เกิดความยั่งยืนของระบบสุขภาพ เน้นความร่วม

มือและใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู ่ของทุกภาคส่วน รวมถึง

การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

อย่างจริงจัง ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ 

เพื่อให้เกิดการบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและความ
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ปลอดภัย ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณแห่งวิชาชพี ค�านงึถงึคุณค่าและศักด์ิศรคีวาม

เป็นมนุษย์ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง

(5) การส่งเสริม สนับสนุน การใช้และการพัฒนา

ภูมิป ัญญาท้องถิ่นด ้านสุขภาพการแพทย์แผนไทย 

การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่น

การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการยอมรับภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์

พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่น โดยพัฒนาต่อยอด

จากฐานเดิมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และส่งเสริม

สนับสนุนให้อยู ่ในวิถีชีวิตคนไทย โดยเน้นการพัฒนา

และต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์

ได้อย่างมีประสิทธิผล เอ้ือให้ประชาชนมีสิทธิเลือกใช้

และเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยและ

มีการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์

พืน้บ้านไทย และสมนุไพรไทย อย่างเหมาะสมในทกุระดบั 

โดยในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในบริบท

ของชุมชน ต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชุมชน ระบบนิเวศ 

และมีเป้าหมายสู่การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ 

(6) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดยมีระบบที่

มีเป้าหมายเพือ่การปกป้องและคุม้ครองสทิธขิองผูบ้รโิภค 

มุง่เน้นการด�าเนินงานในการสร้างกระบวนการเรยีนรู ้เพือ่

เสริมศักยภาพของผู้บริโภค การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น

จรงิและครบถ้วนเพือ่ให้ผู้บรโิภคตัดสนิใจได้อย่างรูเ้ท่าทนั 

การจดัให้มกีลไกเฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบสนิค้าและ

บริการในแต่ละระดับ และการสนับสนุนการมีส่วนร่วม

ของผู้บริโภค องค์กรผู้บริโภคและเครือข่ายในการด�าเนิน

การคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจัง โดยที่รัฐมีการส่งเสริม

สนับสนุนให้ผู้บริโภคมีความเข้มแข็ง ตระหนัก รู้เท่าทัน 

สามารถพิทักษ์สิทธิของตนเอง รวมถึงมีการรวมกลุ่มเพื่อ

ปกป้องการละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ โดยปลอดจาก

การแทรกแซงใดๆ

(7) การสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 

ความรูด้้านสขุภาพเป็นปัจจัยพืน้ฐานทีส่�าคัญส�าหรบั

การก�าหนดทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพและการ

พัฒนาสุขภาพ ซึ่งจ�าเป็นต้องมีกลไกทั้งระดับชาติและ

ระดับพื้นท่ีท่ีท�าหน้าที่สนับสนุนและด�าเนินการสร้าง

ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม พื้นที่และชุมชน 

บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ มี

การจดัการอย่างเป็นระบบ ได้รบัความคุม้ครอง มคุีณภาพ 

และมีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง และ

สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านสุขภาพ

เพ่ือการพัฒนาในด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ

การใช้ฐานความรู้ที่รอบด้าน เพียงพอและเชื่อถือได้ ใน

การพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพทุกระดับ 

(8) การเผยแพร่ความรู ้และข้อมูลข่าวสารด้าน

สุขภาพ

การสือ่สารข้อมูลและข่าวสารด้านสขุภาพสูส่าธารณะ

จะต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและทันต่อ

สถานการณ์ผ่านเครื่องมือและช่องทางการสื่อสารอย่าง

ถกูต้อง ครบถ้วน รอบด้าน เชือ่ถอืได้ เข้าใจง่าย เหมาะสม

กบักลุ่มเป้าหมาย ไม่เป็นผลลบต่อสงัคม และไม่ละเมดิสทิธิ

ส่วนบุคคล โดยที่รัฐและทุกภาคส่วนต้องให้ความส�าคัญ

กับความรู้ท่ีเท่าทันด้านสุขภาพหรือความแตกฉานด้าน

สุขภาพท่ีเหมาะสมกับบุคคลหรือกลุ่มคน เพื่อให้เป็น

ภูมิคุ้มกันพื้นฐานที่จ�าเป็นส�าหรับประชาชนในยุคข้อมูล

ข่าวสารท่วมท้น 

(9) การสร้างและพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ

ก�าลังคนด้านสุขภาพ เป็นองค์ประกอบส�าคัญใน

การบรรลุเป้าหมายการมีสุขภาพดีของประชาชน ซ่ึง

การวางแผนก�าลังคนด้านสุขภาพจะต้องสอดรับกับ

การออกแบบระบบสุขภาพท่ีสอดคล้องกับความจ�าเป็น

ด้านสุขภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที่ โดยให้ความ

ส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการก�าหนดนโยบายและการสนับสนุนการวางแผน

การผลติ การพฒันา การธ�ารงรกัษาและการบรหิารจัดการ

ก�าลงัคนด้านสขุภาพ รวมถงึการส่งเสรมิคณุภาพชวีติและ

ความสขุในการท�างานของบคุลากร เพือ่ให้เกดิความเพยีง

พอ ความเป็นธรรมและตอบสนองต่อความต้องการด้าน

สุขภาพของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
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(10) การเงินการคลังด้านสุขภาพ 

การเงินการคลังด ้านสุขภาพต ้องเป ็นไปเพื่อ

ความยั่งยืนของระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ โดยมีสถานะ

ทางการเงินที่มีความเพียงพอและมีการบริหารจัดการท่ี

เป็นธรรม ซ่ึงการลงทนุด้านสขุภาพต้องค�านงึถงึผลกระทบ

ต่อระบบสขุภาพในภาพรวม ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

รวมถึงประสิทธิภาพและความมั่นคงของระบบสุขภาพ 

โดยท่ีการเงินการคลังของระบบบริการสาธารณสุขไทย

ต้องสร้างหลักประกันให้ประชากรกลุ่มต่างๆ ได้รับความ

เป็นธรรมและสามารถป้องกนัมใิห้ประชาชนและประเทศ

ล้มละลายจากปัญหาสุขภาพได้ ทั้งนี้การจัดสรรเงินไปยัง

บริการประเภทต่างๆ จะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และมีความเป็นธรรม รวมถึงให้ความส�าคัญกับการสร้าง

เสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค และการจัดการกับ

ปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ

(11) สุขภาพจิต

การด�าเนินงานด้านสขุภาพจติต้องมุง่เน้นการส่งเสรมิ 

สุขภาพจิต ส่งเสริมความสามารถในการจัดการปัญหาใน

การด�าเนินชีวิตและการท�างานได้อย่างสร้างสรรค์ เกิด

ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม รวมถึง

พฒันาศกัยภาพของระบบบรกิารสขุภาพจติและจติเวชให้มี

ประสิทธิภาพ เข้าถงึได้ง่ายในทกุกลุม่วัย ทัง้เชงิรบัและเชงิ

รุก โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และ

ให้ความส�าคัญกับการปรับทัศนคติของครอบครัว ชุมชน

และสังคม ให้เข้าใจและยอมรับการอยู่ร่วมและใช้ชีวิต

อย่างปกติในสังคมของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต รวมถึงการ

ให้การสนับสนุนทางสังคมด้วยการเกื้อกูลและให้โอกาส 

ไม่แบ่งแยก ไม่กีดกัน 

(12) สุขภาพทางปัญญา 

สุขภาพทางปัญญาเป็นฐานรากของสุขภาพองค์

รวม การปฏิบัติเพื่อสุขภาพทางปัญญาน�าไปสู่ภาวะของ

มนุษย์ที่มีความรู้ทั่ว ความรู้เท่าทัน และความเข้าใจอย่าง

แยกแยะได้ในเหตุผลแห่งความดีและความชั่ว ความมี

ประโยชน์และความมโีทษ ซึง่น�าไปสูค่วามมจิีตใจอนัดงีาม

และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยที่สุขภาพทางปัญญาสัมพันธ์กับ

สขุภาพทางกาย ทางจติและทางสงัคม มทีัง้มติแินวดิง่ คอื 

การเช่ือมโยงมนษุย์กบัศรทัธาความเช่ือ อดุมคติหรอืคณุค่า

สูงสุดที่ตนยึดถือ และมิติแนวราบคือการเชื่อมโยงมนุษย์

กับสรรพสิ่งรอบตัว ดังนั้นการบรรลุซึ่งสุขภาพทางปัญญา

จ�าเป็นต้องมีความสมดุลกันทั้งในมิติแนวดิ่งและแนวราบ

(13) การอภิบาลระบบสุขภาพ 

การอภบิาลระบบสขุภาพต้องเป็นไปเพือ่ความยัง่ยนื 

และท�าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพและมี

ความเป็นเอกภาพ มุ่งสู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน โดย

ยึดประโยชน์ของสาธารณชนเป็นที่ตั้ง รวมทั้งให้ความ

ส�าคัญกับความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันในสังคม 

โดยมีการผสมผสานอย่างสมดุล ระหว่างการอภิบาลโดย

รัฐ การอภิบาลโดยตลาดและการอภิบาลโดยเครือข่าย 

โดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้ท�างานร่วมกัน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเชื่อมโยงกลไกหลาย

ระดับ นอกจากน้ียังต้องให้ความส�าคัญกับการบูรณาการ

การท�างานข้ามภาคส่วน การเรยีนรูข้้ามศาสตร์ในลกัษณะ

สหสาขาวิชา และการกระจายอ�านาจและกระจาย

ทรัพยากรประเภทต่างๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถสนับสนุนและ

ประสานการท�างานกับชุมชนและภาคส่วนอ่ืนๆ ในพ้ืนที่

ในการท�าหน้าที่พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

และสามารถจัดการงานด้านสุขภาพด้วยตนเองได้อย่าง

เหมาะสม 

(14) ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ 

ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ เป็นเครื่องมือในการจัดการ 

ระบบสุขภาพในระดับพื้นท่ี เพื่อให้การพัฒนาระบบ

สุขภาพเป็นไปอย่างสอดคล้องกับบริบทและความ

จ�าเป็นด้านสุขภาพของแต่ละพื้นท่ี โดยมีลักษณะเป็น

ข้อตกลงร่วมในการก�าหนดทิศทางหรือแนวปฏิบัติอัน

จะน�าไปสู่สุขภาวะของชุมชน ซึ่งชุมชนสามารถจัดท�า

ธรรมนูญสุขภาพพื้นท่ีตามความสมัครใจและตามความ

พร้อมของชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

รัฐให้การสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมทั้งนี้การจัดท�า 

ขับเคลื่อน ทบทวนและประเมินผลธรรมนูญสุขภาพพื้นที่

ต้องให้ความส�าคญักบักระบวนการมส่ีวนร่วมของทกุภาค

ส่วนในชุมชน
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5.3 การปฏริปูแบบการอภิบาลระบบสุขภาพ

5.3.1 การสาธารณสุขภายใต้รัฐธรรมนูญและ

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

1) บทบญัญตัริฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2560 กับการคุ้มครองสุขภาพประชาชนตามธรรมนูญว่า

ด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559(7)

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยฉบบัปี พ.ศ. 2560 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 

โดยรัฐธรรมนูญฯ ฉบับนี้ มีบทบัญญัติรวมทั้งสิ้น 279 

มาตรา แบ่งออกเป็น 16 หมวด และบทเฉพาะกาล ดังนี้

หมวด 1 บททั่วไป

หมวด 2 พระมหากษัตริย์

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย

หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ

หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ

หมวด 7 รัฐสภา

หมวด 8 คณะรัฐมนตรี

หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์

หมวด 10 ศาล

หมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญ

หมวด 12 องค์กรอิสระ

หมวด 13 องค์กรอัยการ

หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ

บทเฉพาะกาล

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ฉบับ พ.ศ. 2560 หมวด

ที่มีสาระเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพโดยตรง ภายใต้กรอบ

ความหมายของค�าว่า “สุขภาพ” ที่หมายถึง ภาวะของ

มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย จิต ปัญญา และสังคม เชื่อม

โยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล และ“ระบบสุขภาพ” ที่

หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ท้ังมวลที่เ ก่ียวข้องกับ

สุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

จะประกอบด้วย สาระในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของ

ปวงชนชาวไทย หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ หมวด 6 แนว

นโยบายแห่งรัฐ หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ดังนี้

(1) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยตาม

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ หมวดทั่วไป ได้วางหลักการ

คุม้ครองสิทธเิสรีภาพของชนชาวไทยไว้ โดยมาตรา 4 บญัญตัิ

ว่า“ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ สทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอ

ภาคของบุคคลย่อมได้รบัความคุ้มครอง”และ“ปวงชนชาว

ไทยย่อมได้รบัความคุม้ครองตามรฐัธรรมนูญเสมอกนั” อกี

ทั้งมาตรา 27 ในหมวด 3 ยังได้ย�้าว่า“บุคคลย่อมเสมอกัน

ในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง

ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน”และ“การเลือกปฏิบัติที่ไม่

เป็นธรรมต่อบุคคล...จะกระท�ามิได้” แต่“มาตรการที่รัฐ

ก�าหนดขึน้เพือ่ขจดัอปุสรรคหรอืส่งเสรมิให้บคุคลสามารถ

ใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่นหรือเพื่อ

คุม้ครอง หรอือ�านวยความสะดวกให้แก่เดก็ สตร ีผูส้งูอายุ 

คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม...” นอกจากนี้ หมวด 3 ยังเป็น

บทบัญญัติที่ก�าหนดสาระแห่งสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ในด้านต่างๆ ที่รัฐธรรมนูญประสงค์จะคุ ้มครอง ซึ่ง

ครอบคลุมท้ังสิทธิในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และ

สิทธิพลเมือง ซึ่งประชาชนจะเป็นผู้ทรงสิทธิโดยตรง ส่วน

หมวด 5 เป็น บทบัญญัติให้รัฐ (หน่วยงานของรัฐ:ฝ่าย

บริหาร) ต้องและจะต้องปฏิบัติหน้าที่อันส�าคัญที่รองรับ

สิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนในเรื่องต่างๆ โดย

มีหมวด 6 เป็นกรอบแนวทางหรือแนวนโยบายแห่งรัฐ

ที่รัฐบาลจะพึงน�าไปก�าหนดเป็นนโยบายเสนอต่อรัฐสภา

หรือประชาชนได้ ส่วนหมวด 16 เป็นการก�าหนดสารัตถะ

ของการปฏิรูปประเทศท่ีสอดคล้องกับความต้องการและ

เจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชนทีอ่อกมาเรยีกร้องให้มี

การปฏิรูปประเทศ บทบัญญัติทั้ง 4 หมวดนี้ จึงเชื่อมโยง

เกี่ยวเนื่องกัน ดังภาพที่ 5.2

ii  ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 13–4 ตอนที่ 40 ก วันที่ 6 เมษายน 2560
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ภาพที่ 5.2 ความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หมวด 3, 5, 6 และ 16

 

 

 

 

 

 

 

 

ความ  ญูนมรรธฐัรงอขติัญญับทบงอขธนพัมัส  

หมวด 3  หมวด 5 หมวด 6 และหมวด 16 

หมวด 16 ศทเะรปปูริฏปราก  

หมวด 5 งอขีทานห ฐรั  

ขุสนปเนย็เยูอดไนชาชะรปหใงอรคมุคอพืเ  

หมวด 3 พาภรีสเิธทิส  
ของปวงชนชาวไทย 

ฐัรงอรกยีรเ  

ดไิตับิฏปหใ  

หใิตับิฏปงอต / 

ดไมไนวเะล  

งอืมเรากครรพ  

หมวด ด 

ฐรังหแยาบยโนวนแ  

(2) สาระแห่งสิทธิด้านสุขภาพโดยตรงทีร่ฐัธรรมนูญได้

บัญญัติรับรองและคุ้มครองไว้ ในหมวด 3 หมวด 5 หมวด 

6 และหมวด 16 ประกอบด้วย

(2.1) สิทธิพื้นฐานด้านสุขภาพ ตามมาตรา 47 

และมาตรา 55 ที่ระบุว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการ

สาธารณสุขของรัฐ”ที่ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การ

ควบคมุและป้องกนัโรค การรกัษาพยาบาล และการฟ้ืนฟู

สุขภาพด้วย โดยผู้ยากไร้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเน้น

ให้รัฐต้องให้ความส�าคัญกับการให้ความรู้พื้นฐานเพื่อการ

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเสริมภูมิปัญญาการแพทย์

แผนไทยมากขึน้ ซึง่สะท้อนถงึแนวนโยบายเรือ่ง“สร้างน�า

ซ่อม” ส่วนกรณีเกิดโรคติดต่ออันตรายให้เป็นหน้าท่ีของ

รัฐโดยตรง 

(2.2) สิทธิด ้านสุขภาพที่ต ้องมีการปฏิรูป ใน

หมวด 16 ที่ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 

ข้อ ช.(4)(5) ก�าหนดให้ปฏิรูปใน 2 เรื่องคือ เรื่องการ

สร้างระบบหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ สะดวก 

ทัดเทียมกัน และเรื่องการให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่

มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่

เหมาะสม ท้ังน้ีมาตรา 259 ให้ตรากฎหมายว่าด้วยแผน

และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ภายใน 120 วัน นับแต่

รฐัธรรมนูญประกาศใช้และให้ด�าเนินการจัดท�ายทุธศาสตร์

ชาตใิห้แล้วเสรจ็ภายใน 1 ปีนับแต่วันท่ีกฎหมายดงักล่าวใช้

บงัคบั โดยในขัน้ตอนการจดัท�า การก�าหนดเป้าหมาย ระยะ

เวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์

ชาต ิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารท่ีกฎหมายบญัญติั 

ทัง้นี ้กฎหมายดงักล่าวต้องมีบทบญัญตัเิกีย่วกับการมส่ีวน

ร่วมและการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนทุกภาคส่วน

อย่างทั่วถึงด้วย 

(2.3) สิทธิด้านสุขภาพส�าหรับกลุ่มอ่อนไหว มาตรา 

48 จะคุ้มครองมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการ

คลอดบุตร และบุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้

เพียงพอแก่การยังชีพ มาตรา 71 วรรคสาม คุ้มครองสิทธิ

ของกลุม่ผูอ่้อนไหวต่อปัญหาด้านสขุภาพ หญงิมีครรภ์ เดก็ 

เยาวชน สตร ีผูส้งูอาย ุคนพกิาร ผูย้ากไร้และผูด้้อยโอกาส 

พร้อมก�าหนดให้รัฐพึงต้องมีแนวนโยบายแห่งรัฐในการ

ดูแลให้สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มิให้ต้องถูกใช้

ความรุนแรงหรือถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งการ

ฟื้นฟูและเยียวยาอย่างเหมาะสมด้วย 

(2.4) สิทธิด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน

โรค เป็นการคุ้มครองสุขภาพโดยการควบคุมปัจจัยที่

คุกคามต่อสุขภาพ โดยมาตรา 58 ได้ก�าหนดมาตรการ
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ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชุมชน กรณีการด�าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต

ให้ผูใ้ดด�าเนนิการทีอ่าจมีผลกระทบต่อทรพัยากร ธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของ

ชุมชนอย่างรุนแรง และบุคคล ชุมชนมีสิทธิได้รับข้อมูล 

ค�าชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการด�าเนิน

การหรืออนุญาต และต้องด�าเนินการให้มีการเยียวยา

ความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่

ได้รบัผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชกัช้า นอกจาก

นีต้ามมาตรา 43 (2) (3) ยงัเป็นบทบัญญตัทิีแ่สดงถงึการให้

สิทธิแก่บุคคลหรือชุมชน ในการเข้าร่วมกับรัฐและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบ�ารุงรักษา ใช้ประโยชน์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม รวมทัง้การเข้าร่วมใน

กระบวนการศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพของชุมชนในพื้นที่นั้นๆ ด้วย

(2.5) สิทธิในการคุ้มครองผู้บริโภค มาตรา 46 ได้ให้

สทิธิในการรวมกนัจัดต้ังเป็นองค์กรทีม่คีวามเป็นอิสระเพือ่

ให้เกดิพลงัในการคุม้ครองและพทิกัษ์สิทธิของผู้บรโิภคโดย

ให้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

และเพื่อให้สามารถลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพส�าหรับ

ผู้บริโภคได้อย่าเป็นจริง มาตรา 53 จึงก�าหนดให้รัฐต้อง

บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และมาตรา 41 ก�าหนด

ให้บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ (1) ได้รับทราบและเข้าถึง

ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ (2) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ 

(3) ฟ้องหน่วยงานของรัฐได้ ทั้งนี้ มาตรา 59  ให้รัฐต้อง

เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะโดยทั่วไปด้วย

รัฐธรรมนูญฯ ฉบับ พ.ศ. 2560 ได้บรรจุเรื่องหลัก

ประกนัสุขภาพถ้วนหน้าไว้ในหมวดของการปฏรูิปประเทศ 

และเน้นการดูแลประชาชนครอบคลุมต้ังแต่เกิดจนตาย 

รวมทัง้สนับสนุนให้ประชาชนมหีมอครอบครวั เพือ่พฒันา

บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและการให้สิทธิด้านต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพท่ี

ประชาพงึได้รับ ทีไ่ด้รบัการคาดหวงัว่าจะยงัคงมมีาตรฐาน

และความเสมอภาค ซึ่งในหลายประเด็นมีความเชื่อมโยง

กับกฎหมายเดมิ และหลายประเด็นกจ็ะต้องมกีารบญัญติั

กฎหมายใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องด�าเนินการให้

เกิดขึ้น โดยที่กลไกต่างๆ ทุกภาคส่วนที่อยู่ภายใต้ระบบ

สุขภาพ ก็จะต้องให้ความส�าคัญและมีการปรับตัวในส่วน

ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ 

ระยะ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ซึ่งในที่สุด

จะส่งผลกระทบเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได้

5.3.2 กลไกในระบบสุขภาพแห่งชาติ

1) กลไกระดับชาติ

ประเทศไทยในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ถือเป็นช่วงเวลา

ท่ีมีการเปลี่ยนผ่านภายในประเทศอย่างมาก ซ่ึงเป็นไป

ตามบริบทของการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 

ที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร รวมถึง

วทิยาการด้านต่างๆ ผลกัดนัให้เกดิการปฏริปูระบบสขุภาพ

โดยการจัดตั้งกลไกใหม่ๆ ในระบบสุขภาพแห่งชาติ ที่

มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งในส่วนของกระทรวง

สาธารณสขุ และองค์กรต่างๆ ทีต้ั่งขึน้ตามพระราชบญัญตัิ

เฉพาะ (ภาพที่ 5.3) เช่น สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

(สวรส.) ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ 

(สสส.) ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สถาบัน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) สถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ตลอดจนกระทรวงอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพที่ 5.3 ภาพแสดงความเชื่อมโยงของกลไกต่างๆ  

    ในระบบสุขภาพแห่งชาติ

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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2) กลไกระดับเขตพื้นที่

(1) เขตสุขภาพ: การจัดบริการเชิงรุกระดับพื้นที่

ของกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข มีการปรับรูปแบบการจัด

บริการและบริหารจัดการในลักษณะเขตสุขภาพ ตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา โดยแบ่งเป็น 12 เขต แต่ละเขต

มีขอบเขตพื้นที่ครอบคลุม 4–8 จังหวัด ดูแลประชากร 

4-6 ล้านคน เพื่อจัดบริการสุขภาพเชิงรุกในระดับพื้นที่ 

(Regional Public Health Service Provision) ซึ่ง

มีขนาดท่ีเหมาะสมในการจัดระบบการบริการสุขภาพ

ได้สอดคล้องกับปัญหาและความจ�าเป็นด้านสุขภาพ

ในพื้นที่ เนื่องจากการบริหารจัดการในระดับจังหวัด

มีข้อจ�ากัด เพราะขนาดของประชาชนแต่ละจังหวัดแตก

ต่างกันมากและไม่มีการประหยัดต่อขนาด (economy 

of scale) ในบางจังหวัดขาดความรวดเร็วในการตอบ

สนองต่อปัญหา (speed) ตามหลักของเศรษฐศาสตร์

สาธารณสขุ เอือ้ต่อการพฒันาระบบส่งต่อ เพือ่เพิม่การเข้า

ถงึบรกิารสาธารณสขุทีม่คีณุภาพและเพิม่ประสทิธภิาพใน

การบรหิารจดัการ รวมทัง้มกีารกระจายอ�านาจการบริหาร

จดัการส่วนกลางไปสูส่่วนภมูภิาค โดยมคีณะกรรมการเขต

สขุภาพและผูจ้ดัการระดบัเขต เป็นผูบ้ริหารจดัการ มกีาร

จดัท�าแผนการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan) 

ให้ความส�าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพทั้งบทบาทการให้

บรกิาร การรกัษาพยาบาล การส่งเสรมิสขุภาพ การป้องกนั

และควบคุมโรคและการฟื้นฟู เพื่อให้เกิดความเสมอภาค

และลดความเหลื่อมล�้าในสังคม สามารถจัดระบบบริการ

ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย โดย

ใช้หลักการ “เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ” ที่สามารถ

เชือ่มโยงบรกิารระดบัปฐมภมู ิทตุยิภมูแิละตตยิภมิู มีเครอื

ข่ายบริการสุขภาพ 12 เครือข่าย โดยที่การจัดบริการ

เชงิรกุในระดบัปฐมภมู ิเน้นความเชือ่มโยงกลไกของระบบ

สุขภาพระดับอ�าเภอ (District Health System : DHS.) 

ซึ่งเป็นกลไกการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ (Primary 

care) ที่เน้นการดูแลประชาชนในรูปแบบสังคมจิตวิทยา

ทางการแพทย์ (Bio-psycho-social model) ซึ่งถือเป็น

รูปแบบการอภิบาลระบบสุขภาพโดยเครือข่าย เพราะ

เป็นการท�างานที่บูรณาการจากทุกภาคีสุขภาพในระดับ

อ�าเภอและต�าบล สร้างสุขภาพให้กับประชาชน ทั้งด้าน

บริการสุขภาพและด้านสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ เน้นการ

ตอบสนองต่อความจ�าเป็นด้านสขุภาพของประชาชน โดย

ใช้พื้นที่ระดับอ�าเภอเป็นพื้นที่ปฏิบัติการ 

(2) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน: กลไกบูรณาการ

ทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่

ประเทศไทยในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ถือเป็นช่วง

เวลาที่มีการเปลี่ยนผ่านและมีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน

ประเทศและระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น

ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความเข้มแข็ง

ของภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ ในแง่ของ

การพัฒนาปัจจัยสังคมที่ก�าหนดสุขภาพ เพื่อให้เกิดสังคม

สุขภาวะ ซึ่งส่งผลให้ระบบสุขภาพไทย กลายเป็นระบบ

พหุลักษณ์ มีผู้เก่ียวข้องหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นกระ

ทรวงสาธารณสุข กระทรวงอื่นๆ ที่ท�างานเกี่ยวข้องกับ

สขุภาพ หน่วยงานทีม่พีระราชบญัญตัเิฉพาะต่างๆ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรพฒันาเอกชน ชมุชนและภาค

เอกชน แต่ละภาคส่วนมกีารด�าเนนิงานด้านสขุภาพทีแ่ตก

ต่างกัน ทั้งงานด้านการสร้างสุขภาพ การควบคุมป้องกัน

โรค และการรักษาฟื้นฟู ดังนั้น ดังนั้นการท�าให้ประชาชน

มีสุขภาพดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ปัญญาและสังคม 

จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ดังน้ันคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จึงได้เสนอคณะ

รัฐมนตรี พิจารณาการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 

เพือ่เป็นกลไกขบัเคลือ่นการปฏริปูระบบสขุภาพและบรูณ

าการการท�างานร่วมกันขององค์กรและเครือข่ายต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาระบบสุขภาพในระดับเขตพื้นที่ 

ในรูปแบบการอภิบาลระบบสุขภาพแบบเครือข่าย โดย

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบและประกาศระเบียบส�านัก

นายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการจดัตัง้เขตสขุภาพเพือ่ประชาชน 

พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เป็นกลไกบูรณาการ

ท่ีมีรูปแบบการท�างานโดยการเช่ือมร้อยองค์กรต่างๆ ทั้ง

ภาครัฐ ภาควิชาการ/วิชาชีพ ภาคเอกชนและภาคประชา

สังคม ที่มุ่งปฏิบัติงานด้านสุขภาพอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกัน 

มาบูรณาการการท�างานและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ เพื่อ

ร่วมกันจัดการระบบสุขภาพของพื้นที่อย่างมีพลัง ซึ่งเป็น
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เสมอืนเส้นด้ายแนวนอนทีท่�าหน้าทีเ่ชือ่มร้อยเส้นด้ายแนว

ตั้ง คือหน่วยงาน องค์กรและเครือข่ายทุกภาคส่วนในการ

ขับเคล่ือนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และ

ก�าหนดทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพ ให้สอดคล้องกับ

ความจ�าเป็นด้านสุขภาพและปัจจัยสังคมก�าหนดสุขภาพ

ของประชาชนในเขตพืน้ที ่รวมถงึประสานเชือ่มโยงหน่วย

งานและองค์กรต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่น�าไปสู่การขบัเคลือ่น

อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป(8)

เขตสุขภาพเพ่ือประชาชนประกอบด้วย 13 เขตพืน้ที่ 

ได้แก่ 12 เขตทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเป็น

เขตที่ 13 ซ่ึงเป็นเขตพื้นที่สอดคล้องกับเขตพื้นท่ีของ

กระทรวงสาธารณสุข และส�านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ ซ่ึงจะช่วยให้การด�าเนนิงานประสานเชือ่มโยงกนั

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลไกส�าคัญในการขับเคล่ือนเขตสุขภาพเพื่อ

ประชาชน

การขับเคลื่อนการท�างานของเขตสุขภาพเพ่ือ

ประชาชน มุ ่งไปสู ่การพัฒนาระบบสุขภาพในระดับ

พื้นที่ โดยเช่ือมโยงกลไกการท�างานทั้งระดับประเทศโดย

กระทรวง, หน่วยงาน, องค์กรและเครอืข่ายต่างๆ ไปจนถงึ

ระดับเขต ระดับจังหวัด และกลไกเครือข่ายสุขภาพระดับ

อ�าเภอ (District Health System : DHS.) ร่วมบูรณา

การแผนและยุทธศาสตร์การท�างาน ให้เดินหน้าในการ

พฒันาระบบสขุภาพไปในทศิทางเดยีวกนั เป็นการท�างาน

เชื่อมประสานกันในแนวราบ ในรูปแบบการอภิบาลโดย

เครือข่าย 

เขตสุขภาพเพื่อประชาชนแต่ละเขตพื้นท่ี จะมีคณะ

กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เป็นกลไก

หลักในการด�าเนินงาน โดยมีกลไกเลขานุการร่วมของ 

กขป. แต่ละเขต ประกอบด้วยผู้แทนจากส�านักงานคณะ

กรรมการสุขภาพแห่งชาต ิกระทรวงสาธารณสุข ส�านกังาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ และกรุงเทพมหานคร (เฉพาะ

เขตที่ 13) ดังแสดงในภาพที่ 5.4

ภาพที่ 5.4 กลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(8)
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5.4 หน่วยงานทีด่�าเนนิงานด้านสขุภาพ

คือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การ

แพทย์และส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

• ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วย

งานหลักของกระทรวงสาธารณสุขที่มีภารกิจเกี่ยวกับ

การพัฒนานโยบายและแผนด้านสุขภาพ บริหารจัดการ

ด้านแผนงาน คนและงบประมาณ พัฒนาระบบข้อมูล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

ก�ากบัดแูลประสานการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ พฒันา

ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ พัฒนากฎหมายด้าน

สุขภาพ ผลิตและพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ พัฒนาองค์

ความรูแ้ละถ่ายทอดเทคโนโลยทีีเ่ก่ียวข้อง และพฒันางาน

สาธารณสขุระหว่างประเทศ ซึง่ในปี พ.ศ. 2560 กระทรวง

สาธารณสุขได้มีการทบทวนภารกิจและจัดการแบ่งส่วน

ราชการของส�านกังานปลดักระทรวงใหม่ ตามกฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560  (ราชกิจจานุเบกษา      

เล่มที่ 134 ตอนที่ 64 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) 

โดยแบ่งส่วนราชการบริหารส่วนกลาง เป็นส่วนราชการ

ระดับกอง 12 กอง และส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประกอบด้วยส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดและส�านักงาน

สาธารณสุขอ�าเภอ

• หน่วยงานในก�ากับของรัฐ ที่มีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ก�ากับดูแล โดยมีบทบาทเป็น

ประธานคณะกรรมการและมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง ม ี3 หน่วยงาน คอื สถาบนัวจิยั

ระบบสาธารณสุข (สวรส.) ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.) และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

(สพฉ.)

• รัฐวิสาหกิจ มี 1 แห่ง คือ องค์การแภสัชกรรม

• องค์การมหาชน มี 2 แห่ง คือ สถาบันรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และสถาน

บรกิารสขุภาพ 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จงัหวดั

สมุทรสาคร

5.4.1 กระทรวงสาธารณสุข

1) โครงสร้างการบริหารงานของกระทรวง

สาธารณสุข5

กระทรวงสาธารณสุข เป็นหนึ่งในกลไกส�าคัญใน

การอภิบาลระบบสุขภาพ ซ่ึงโครงสร้างการบริหารงาน

ของกระทรวงสาธารณสุขแบ่งการบริหารราชการของ

กระทรวงเป็น 2 ส่วน คือ การบริหารราชการส่วนกลาง

และการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (ภาพที่ 5.5)

(1) การบริหารราชการส่วนกลาง มี 10 ส่วน

ราชการ ประกอบด้วย ส�านักงานรัฐมนตรี ส�านักงาน

ปลัดกระทรวง และหน่วยงานตามกลุ่มภารกิจ ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 3 กลุ่มภารกิจ (Cluster) รวม 8 กรม ดังนี้

• กลุ่มภารกจิด้านพฒันาการแพทย์ มภีารกจิเก่ียว

กับการพัฒนาด้านการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ตลอดจนการจดัระบบความรู้และสร้างมาตรฐานการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพ่ือน�าไปใช้ในระบบ

บริการสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ประกอบด้วย 3 กรม 

คอื กรมการแพทย์ กรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการ

แพทย์ทางเลือกและกรมสุขภาพจิต ดังนี้

• กลุม่ภารกจิด้านพฒันาการสาธารณสขุ มีภารกจิ

เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพ การ

ควบคุมและป้องกันโรค โดยการศึกษา วิจัย พัฒนาและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพ 

การควบคุมโรค เพื่อน�าไปใช้ในระบบบริการสุขภาพ ซึ่ง

จะส่งผลให้ประชาชนมสุีขภาพแขง็แรงสมบูรณ์ทัง้ร่างกาย

และจิตใจ ประกอบด้วย 2 กรม คือ กรมควบคุมโรคและ

กรมอนามัย

• กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ 

มีภารกิจเกี่ยวกับการสนับสนุนการด�าเนินงานของหน่วย

บริการสุขภาพ โดยพัฒนาระบบและกลไกที่เอื้อต่อการ

จดับรกิารสุขภาพของประชาชนและการคุ้มครองผูบ้รโิภค

ด้านบริการสุขภาพ และด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้

ประชาชนสามารถดูแลตนเองและได้รับบริการจากหน่วย

บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ประกอบด้วย 3 กรม 
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5.15 การวจิยัและการสร้างความรูเ้ก่ียวกบัระบบสขุภาพ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นกลไกที่

มีหน้าที่หลัก คือ 

1) ผลิตความรู้เชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนาระบบ

สุขภาพ ผ่านการจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายหรือการน�า

ไปใช้ประโยชน์ในทางเวชปฏิบัติและการพัฒนาขีดความ

สามารถในการดูแลสุขภาพประชาชนโดยตรง 

2) พัฒนาระบบวิจัยด้านสุขภาพ ที่รวมถึงการพัฒนา

ขีดความสามารถนักวิจัยเพ่ือการท�าวิจัยด้านนโยบาย

และระบบสุขภาพ การพัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัย 

การบริหารทุนวิจัยและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก

งานวิจัย

ภาพที่ 5.46 กรอบความคิดระบบสุขภาพขององค์การอนามัยโลก

5.15.1 กรอบความคิดการสร้างองค์ความรู้

การสร้างความรู้เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ ด�าเนิน

การผ่านกรอบความคิดระบบสุขภาพขององค์การอนามัย

โลกที่ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ระบบ/

รูปแบบบริการสุขภาพ ก�าลังคนด้านสุขภาพ ระบบข้อมูล

ข่าวสารสุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่รวมถึงยาและ

วัคซีน การคลังและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและการน�าและ

ธรรมาภิบาลของะบบ (ภาพที่ 5.46)

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาระบบ ได้แก่ การสร้าง

ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ การตอบสนองความความ

ต้องการและความเป็นมนุษย์ของประชาชน การมีระบบ

ข้อมูลข่าวสารสขุภาพทีส่ามารถปกป้องสขุภาพประชาชน

ได้ และการสร้างประสทิธภิาพของระบบทีส่ามารถปกป้อง

การล้มละลายจากภาวะการเจ็บป่วยให้ประชาชนได้ ทัง้นี้

เพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงมุ่งสร้างความรู้เพื่อตอบ

โจทย์การเข้าถึงบริการสุขภาพตามความจ�าเป็นท่ีท่ัวถึง

และเป็นธรรม และการมีระบบบริการที่มีความปลอดภัย

ตามมาตรฐานสากล
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ภาพที่ 5.5 โครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขุสณราธาสงวรทะรก  

ีรตนมฐัรกันาํส  

งวรทะรกดัลปนางกนัาํส

ขุสณราธาส

ราหิรบรากชาร

งาลกนวส

คณะกรรมการเขต

พาภขุส

ตขเนางกันาํส

พาภขุส

คาภิมูภนวส

• สสจ./สสอ.

• รพศ./รพท./รพช.

• รพ.สต.

านฒพันา้ดจกิราภมุลก

การแพทย

กรมการแพทย

ตจิพาภขุสมรก

นผแยทพแรากานฒพัมรก

กอืลเงาทยทพแรากะลแยทไ

นา้ดจกิราภมุลก

ขุสณราธาสรากานฒพั

ยัมานอมรก

ครโมคุบวคมรก

นนุสบนัสนา้ดจกิราภมุลก

ขุสณราธาสรากิรบนาง

รากิรบนนุสบนัสมรก

พาภขุส

ากรตสาศายทวิมรก

รแพทย

นางกนัาํส

คณะกรรมการ

อาหารและยา

บกัากํนในางยวนห

บบะรยจัวินบัาถส

ขุสณราธาส

นกัะรปกัลหนางกนัาํส

ิตาชงหแพาภขุส

ยทพแรากนบัาถส

ิตาชงหแนิฉเกุฉ

นชาหมรากคงอ

วพ้แนาบ้ลาบายพงรโ

นบัาถส งอรบัร พาภณคุ

สถานพยาบาล

จกิหาสิวฐัร

มรรกชัสภเรากคงอ

ยาขอืรคเนางยวนห

นางกนัาํส

พาภขุสรากมรรกะณค

แหงชาติ

นทุงอกนางกนัาํส

งา้รสรากนนุสบนัส

พาภขุสมิรสเ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

(องค์กรมหาชน)
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(2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

หน่วยงานภายในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง

สาธารณสขุ ส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอ และโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ส�านักงานสาธารณ-

สุขจังหวัดเป็นหน่วยงานที่มีสายบังคับบัญชาขึ้นกับ           

ผูว่้าราชการจงัหวดั จงึเป็นหน่วยงานร่วมรบัผดิชอบแก้ไข

ปัญหาสขุภาพอนามยัของประชาชนในระดบัพ้ืนที ่ในฐานะ

คณะผู้บริหารของจังหวัด แต่อยู่ภายใต้การสนับสนุนด้าน

วิชาการและงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขและ

หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข (ภาพที่ 5.6)

5.4.2 ส�านกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ(สช.)

ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 

เป็นองค์กรที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ง

ชาติ พ.ศ. 2550 มีเป้าหมายในการสานพลังสร้างสุข

ภาวะ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพัฒนาและขับ

เคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพ ทีเ่ชือ่มัน่ในแนวทาง

ภาพที่ 5.6 โครงสร้างการบริหารราชการสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค

ขสุณราธาสงวรทะรก

งวรทะรกดลัป

กระทรวงมหาดไทย

งวรทะรกดัลป

งวรทะรกดลัปนางกันาสํ

นชมุชลาบายพงรโ

ลาบายพงรโรากยวนาํอผู

(780 งหแ )

ปไวัทลาบายพงรโ ยนูศลาบายพงรโ

ลาบายพงรโรากยวนาํอผู

(116 งหแ )

 ยัมานอีนาถส (รพ.สต.)

ผอ.รพ.สต.

(9,777 งหแ )

อภเาํอ

อภเาํอยาน

(878 งหแ )

ดัวหงจัขสุณราธาสนางกันาสํ

ดัวหงจัขสุณราธาสยทพแยาน

(76 ดัวหงจั )

ๆงาตรากาชิวมรก

ดีบธิอ

ฯตขเยนูศ

ดัวหงจั

ดัวหงจัรากชาราวผู

รากริบนาถส นชมุชขสุณราธาส

นชมุชขสุณราธาสนางกันพ

(125 งหแ )

อภเาํอขสุณราธาสนางกันาสํ

อภเาํอขสุณราธาส

(878 งหแ )

นชมุชพาภขสุยนูศ

นชมุชพาภขสุานหวัห

(362 งหแ )

นชมุชนาฐขสุณราธาสยนูศ

อสม. (48,049 ยนูศ )
าชญบับัคงบัรากยาส

นางนาสะรปะลแศทเินรากยาส

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม โดย สช. เป็นองค์กรใน

ก�ากับนายกรัฐมนตรี ท�าหน้าท่ีเป็นหน่วยเลขานุการของ

คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ(คสช.) ซึง่มนีายกรฐัมนตรี 

เป็นประธาน ภายใต้การก�ากับการด�าเนินงานโดยคณะ

กรรมการบรหิารส�านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 

มีโครงสร้างการบริหารงาน ดังแสดงในภาพที่ 5.7
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ภาพที่ 5.7 โครงสร้างส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ครม.

ีรตนมฐัรกยาน

รกคงอ นางยวนห

และภาคี ๆนอื
คสช.

ขุสณราธาสงวรทะรก

และกระทรวง ๆนอื

าษกึรปที

สช.

รากิธาขลเ

คบ.

ตรวจสอบภายใน

รากิธาขลเงอร

นใยาภนางยวนห นใยาภนางยวนห นใยาภนางยวนห

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(9)

การด�าเนนิงานของ สช. เพือ่ให้บรรลุเจตนารมณ์ของ

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที่มุ่งให้เกิด

สังคมสขุภาวะด้วยการพฒันากระบวนการพฒันานโยบาย

สาธารณะแบบมส่ีวนร่วมทีเ่กดิจากการท�างานรวมกนัของ 

3 ภาคส่วน คือภาครัฐ ภาควิชาการ/วิชาชีพ และภาค

ประชาสังคม/เอกชน มีพันธกิจหลักที่ต้องด�าเนินการใน 

4 เรื่องใหญ่ๆ คือ

1) การขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

แห่งชาติ 

การจดัท�าธรรมนญูว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาต ิเพือ่

เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ 

และจัดให้มีกระบวนการทบทวนทุก 5 ปี รวมถึงการ

สนับสนุนการจัดท�าธรมนูญสุขภาพพ้ืนที่ เพื่อการขับ

เคลือ่นการพฒันาระบบสุขภาพระดับพืน้ทีอ่ย่างมีส่วนร่วม

2) การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ

มีส่วนร่วม 

สช. มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการพัฒนา

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส ่วนร ่วมผ่าน

เครื่องมือต่างๆ เช่น การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

การสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพระดับพื้นท่ีและ

สมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็และการสนบัสนนุเครอืข่าย

นโยบายในรูปแบบอื่นๆ โดยจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ      

ปีละ 1 คร้ัง และสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

พื้นที่หรือสมัชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่อการพัฒนา

นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง โดย สช. มีบทบาทในการสนับสนุนให้กลไก

สมัชชาสุขภาพแต่ละจังหวัดในพื้นที่ ทั้ง 77 จังหวัด เป็น

กลไกด�าเนินการ 
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3) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

การสนับสนุนกระบวนการประเมินผลกระทบ

ด้านสุขภาพ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก

การประเมนิผลกระทบด้านสขุภาพ เป็นกลไกหลกั ด�าเนนิ

การให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 

เรือ่ง หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมนิผลกระทบด้านสขุภาพ

ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 

โดย สช. มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนและ

ขับเคลื่อนให้ภาคีทุกภาคส่วนได้ทราบและน�าเอาหลัก

เกณฑ์ตามประกาศนีไ้ปประยกุต์ใช้เพือ่สร้างสงัคมสขุภาวะ 

รวมถงึการเสรมิหนนุให้ภาคส่วนทีม่ขีดีจ�ากดั ให้สามารถใช้

กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

4) สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

การด�าเนินการเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการ

ใช้สิทธิด้านสุขภาพของประชาชนตามบทบัญญัติใน พระ

ราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ มาตรา 5 -12 โดยมุ่งสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าท่ีด้านสุขภาพ และ

สนับสนุนการการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การแสดง

เจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียง

เพือ่ยดืการตายในวาระสดุท้ายของชวีติ สทิธใินเรือ่งข้อมลู

สุขภาพส่วนบุคคล เป็นต้น

5.4.3 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กร

ของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พร้อมๆ กับ

การจัดตั้งส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) โดยมีโครงสร้างองค์กรและการบริหารที่เน้น

ความคล่องตัว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายใน

การจัดการความรู้เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพได้ 

(Better Knowledge Management for Better Health 

Systems) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สวรส. มี ดังนี้10

• ส�ารวจ ศึกษาและวิเคราะห์ทางวิชาการต่าง ๆ 

เพื่อวางเป้าหมาย นโยบายและจัดท�าแผนโครงการและ

มาตรการต่างๆ ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของ

ประเทศ

• ประสานงานกับหน่วยงานด้านนโยบายและแผน

ของรัฐบาล และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่

เกี่ยวข้อง เพื่อก�าหนดนโยบายการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณสุข รวมทั้งการน�าผลการวิจัยไปใช้ในการก�าหนด

นโยบายและแผน

• สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข

ของภาครัฐและภาคเอกชนและส่งเสริมความร่วมมือการ

วิจัยระบบสาธารณสุขระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

ตลอดจนนานาประเทศ รวมทั้งด�าเนินการวิจัยด้านระบบ

สาธารณสขุทีม่คีวามส�าคญัตามนโยบายและไม่มหีน่วยงาน

วิจัยอื่นด�าเนินการ

• สนับสนุนการ เพิ่ มสมรรถนะในการ เลื อก 

การรับ และการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีจาก

ต่างประเทศ ตลอดจนการจัดการโครงการลงทุนและ

โครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการเลือก การรับ และการ

ถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อให้

ได้วทิยาการและเทคโนโลยท่ีีมีประสทิธิภาพและเหมาะสม

• บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้และผลงาน

วิจัยและวิชาการสาธารณสุขแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน 

และสาธารณชน

บริหารงานโดยคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

เป็นประธาน มีองค์ประกอบจากผู้แทนจากหน่วยงาน

ของรัฐและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้น 17 คน 

มหีน้าทีใ่นการดแูลนโยบาย และก�าหนดทศิทางการด�าเนนิ

ยทุธศาสตร์/แผนการวจิยัระบบสาธารณสขุของ สวรส. ให้

สัมฤทธิผลตามพันธกิจ

สวรส. ด�าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “ผู้น�า
ระบบวิจัยท่ีสร้างความรู้เชิงประจักษ์เพ่ือพัฒนาระบบ
สุขภาพไทย” และพันธกิจ “พัฒนาระบบวิจัยเพื่อขับ
เคลื่อนความรู้อย่างมีทิศทางและมีส่วนร่วม” 

แผนงานของ สวรส. ในปีงบประมาณ 2560 โดยแบ่ง

เป็น 4 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มแผนงานวิจัย 

2. กลุ่มแผนพัฒนาการจัดการงานวิจัย 

3. กลุ่มแผนสนับสนุนการวิจัย 

4. กลุ่มส่วนงานเฉพาะ 
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โดยมีการด�าเนินการและรายละเอียดดังนี้ 

• กลุ่มแผนงานวิจัย ประกอบด้วย 8 แผนงาน ได้แก่ 

1) แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบยา ผลิตภัณฑ์และ

เทคโนโลยี 

2) แผนงานวิจัยและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ 

3) แผนวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 

4) แผนวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

5) แผนวิจัยและพัฒนาด้านการเงินการคลังสุขภาพ 

6) แผนวิจัยและพัฒนาระบบอภิบาลสุขภาพ 

7) แผนวิจัยพัฒนา Special target และปัจจัยทาง

สังคมที่กาหนดสุขภาพ 

8) แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพของประเทศ 

แหล่งที่มาของโจทย์/ประเด็นวิจัย ประกอบด้วย 

1) การจัดล�าดับความสาคัญร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 

2) การวิจัยต่อเนื่อง/ต่อยอดของ สวรส. 

3) ประกาศรบัข้อเสนอโครงการวจิยั (Call for paper) 

• กลุ่มแผนพัฒนาการจัดการงานวิจัย ประกอบ

ด้วย 2 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนงานพัฒนาบุคลากรด้าน

วิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ (2) แผนงานคุ้มครองการ

วิจัยในมนุษย์ 

• กลุ่มแผนสนับสนุนการวิจัย ประกอบด้วย 4 แผน

งาน ได้แก่ (1) แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการทั่วไป (2) 

แผนพฒันาทรพัยากรบคุคล 3) แผนบริหารยทุธศาสตร์ (4) 

แผนการบรหิารความเสีย่งและตรวจสอบภายใน (5) แผน

พัฒนา ICT (6) แผนงานสื่อสารความรู้และอื่นๆ 

• กลุ่มส่วนงานเฉพาะ ประกอบด้วย 4 ส่วนงาน ได้แก่ 

(1) ส่วนงานสานักงานวจิยัเพือ่การพฒันาหลกัประกนัสขุภาพ

ไทย (สวปก.) (2) ส่วนงานสถาบันพฒันาการคุม้ครองการวจิยั

ในมนุษย์ (สคม.) (3) ส่วนงานมาตรฐานและบรกิารสารสนเทศ

ระบบบริการสาธารณสุข (สมสส.) (4) ส่วนงานวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการตรวจสอบบริการสาธารณสุข (สวตบ.) 

5.4.4 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 

สุขภาพ (สสส.)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุน จัด

ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน 

กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังคม 

ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้

คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคมและ

ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่

สสส. ด�าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์“ทุกคนบนแผ่นดิน

ไทยมีขีดความสามารถ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุข

ภาวะ” และพันธกิจ “จุดประกาย กระตุ้น สานและเสริม

พลังบุคคลและองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถ

และสร้างสรรค์ระบบสังคมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะ” โดย

ได้รับเงินทุนสนับสนุนการด�าเนินงานหลักจากเงินบ�ารุง

กองทุนสนับสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพซ่ึงมาจากภาษทีีรั่ฐ

จัดเกบ็จากผูผ้ลติและน�าเข้าสรุาและยาสบูในอัตรา ร้อยละ 

2 ของภาษีที่ต้องช�าระ

ยุทธศาสตร ์หลักในการด�าเนินงานของ สสส. 

เน้นการ “สานสามพลัง” ซ่ึงประกอบด้วยพลังทาง

ปัญญา พลังทางสังคม และพลังนโยบาย เพื่อขับเคล่ือน

การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาสุขภาวะที่ยากและ

ส�าคัญในสังคมไทยอย่างสร้างสรรค์ โดยกองทุนเป็น

กลไกที่ช่วยสร้างความเข้มแข็ง และสนับสนุนให้เกิด

ความเชื่อมโยงของ “พลัง” ทั้งสาม 
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โครงสร้างการบริหารงานของ สสส.

1) โครงสร้างหลักของ สสส. 

กลไกบริหารหลักของ สสส. ประกอบด้วยกลไกหลัก

คอื คณะกรรมการกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ 

ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งภายใต้คณะกรรมการ

ภาพที่ 5.8 โครงสร้างหลักของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ครม. สส. สว.

คกก. นุทงอก

ม.17

คอก. จกิะาพฉเ
คอก. าํจะรป

นชเ

คอก. ตรวจสอบ

ภายใน

คอก.

นิงเรากยาบยโน

คอก.

นโยบาย IT

คอก.

บยีบเะรฎก

คอก.

 าษกึรปีท สนง.

คกก. นผแราหิรบ

8 คณะ

สตง. / ีชญับบอสผู

ม.35

คกก. ลผนิมเะรป

ม. 37

ลผนิมเะรปะลแบอสจวรต

นสิยพรัทะลแยาจชใราก
ลผนิมเะรป

นางนินเาํดรากะลแยาบยโน

ตรวจสอบ

ภายใน ม.34

นางกนัาํส

• ผจก. ม.25

• ม งาจกูละลแีทานหาจเ .31

• ๆนอืนางกนัพ

ภาคี ภาคีภาคีภาคีภาคี

บอสจวรตะลแมาตดิต

นใยาภมคุบวคบบะร

นกัมวรรากงรคโานฒัพ นทุบรัรกคงอ

งัตงตแ
ม ปาจํะรปนางยาร .36

ที่มา: ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(11)

กองทุนฯ มีกลไกบริหารงานประกอบด้วย คณะกรรมการ

บรหิารแผนและคณะกรรมการเฉพาะกจิด้านต่างๆ โดยมผีู้

จัดการส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

เป็นผู้บริหารสูงสุดของส�านักงาน ดังภาพที่ 5.8

2) โครงสร้างการบริหารงานภายในของ สสส.

ประกอบด้วยส�านกัและส่วนงานต่างๆ เพือ่ขบัเคลือ่น

การด�าเนินงานตามแผนงานหลัก 15 แผน การด�าเนิน

งานสร้างเสริมสุขภาพสู ่สังคมสุขภาวะ ประกอบด้วย 

แผนควบคุมยาสูบ แผนการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์

และสิ่งเสพติด แผนการจัดการความปลอดภัยและปัจจัย

เสี่ยงทางสังคม แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 

แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ แผนสุขภาวะชุมชน 
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แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว แผนสร้าง

เสริมสุขภาวะในองค์กร แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 

แผนระบบส่ือและวิถีสุขภาวะทางปัญญา แผนสร้างสรรค์

โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ แผนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพผ่านระบบบริการสุขภาพ แผนพัฒนาระบบ

และกลไกสนบัสนนุเพือ่การสร้างเสรมิสขุภาพ แผนอาหาร

เพื่อสุขภาวะ และแผนสร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะ

5.4.5 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.)

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

เป็นองค์กรของรัฐ ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ภายใต้การก�ากับดูแลของ

ภาพที่ 5.9 โครงสร้างการบริหารของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

13 คณะอนุกรรมการ

ม. 21 ตรวจสอบ
คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแหงชาติ

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ

และมาตรฐานบริการสาธารณสุข

คณะอนุกรรมการภายใตกรรมการหลกัฯ 14 คณะ คณะอนุกรรมการภายใตการควบคุมฯ 6 คณะ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

เลขาธิการ

สํานักตรวจสอบ
รองเลขาธิการ 4 ตําแหนง

ผูชวยเลขาธิการ 4 ตําแหนงสํานักเลขาธิการและประชาสัมพันธ11-อนุ ดานการสื่อสารและประชาสัมพันธ

กลุมภารกิจยุทธศาสตร

และการประเมินผล
กลุมภารกิจ

บริหารกองทุน

กลุมภารกิจ

ระบบสนับสนุน

กลุมภารกิจงานสาขาเขต

และการมีสวนรวม
กลุมภารกิจสนับสนุน

เครือขายระบบบริการ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

1-อนุ บริหารยุทธศาสตร

2-อนุ พัฒนาสิทธิประโยชนและระบบบริการ

3-อนุ พัฒนาระบบการเงินการคลัง

4-อนุ ประเมินผลระบบ UC

12-อนุ พัฒนาระบบการดูแลระบบยาวสําหรับ

ผูสูงอายุที่อยูในภาวะพ่ึงพิง

14-อนุ บริหารระบบการแพทยฉุกเฉินใน รพ.ฯ

คกก.ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

1-อนุ พัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสขุ

6-อนุ พัฒนาระบบบริการผู

ติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส

10-อนุ สงเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรค

7-อนุ ดานการแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือก

5-อนุ กลั่นกรองกรณีอุทธรณ

8-อนุ ธรรมาภิบาล

2-อนุ พัฒนาระบบบริหาร

จัดการเพ่ือลดผลกระทบ

จากบริการสาธารณสขุ

3-อนุ มาตรา 41

4-อนุ สอบสวนฯ

9-อนุ การมีสวนรวมและการ 

คุมครองสิทธิ

15-อนุ หลักประกันสุขภาพ

ระดับเขตพ้ืนที่ กทม.

-อนุ หลักประกันสุขภาพเขต

(อปสข.1-12)

5-อนุ พัฒนาระบบขอมูลดาน

คุณภาพระบบบริการฯ

6-อนุ พัฒนาการมีสวนรวมของ

ประชาชนฯ

ม.24

ม.13 ม.28

ที่มา: ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(12)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธาน

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย สปสช. 

ท�าหน้าทีเ่ป็นส�านกังานเลขานกุารของคณะกรรมการหลกั

ประกนัสขุภาพแห่งชาตแิละคณะกรรมการควบคมุคณุภาพ

และมาตรฐานบริการสาธารณสุข ซึ่งมีภารกิจหลักในการ

บริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งพัฒนาระบบบริการ

สาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพ

ได้มาตรฐาน และด้วยการบริหารจัดการเงินกองทุน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อประชาชน โดยมีโครงสร้างการบริหารของ สปสช. 

ดังภาพที่ 5.9
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5.4.6 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน) (สรพ.)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ

มหาชน) หรือ สรพ. มีที่มาจากงานวิจัยกลไกส่งเสริม

การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข (สวรส.) เม่ือปี 2540 และก่อตัวเป็น

สถาบันภายใต้ สวรส. เมื่อปี 2542 ในชื่อว่า “สถาบัน

พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล” (พรพ.) โดย

มีการด�าเนินงานภายใต้หลักการส�าคัญคือ “องค์กรที่

เป็นกลาง มีความน่าเชื่อถือ คล่องตัว มีการด�าเนินการ

บนพ้ืนฐานวิชาการ สอดคล้องกับบริบทสาธารณสุข

และวัฒนธรรมของประเทศ” โดย สรพ. มีบทบาทอย่าง

สูงในการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ

ของสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้สถาบัน

แห่งนีม้สีถานะทีเ่ป็นทีน่่าเชือ่ถอืของสงัคมและเป็นองค์กร

ทีม่คีวามมัน่คงของการด�าเนนิงานในระยะยาว จงึได้จดัตัง้

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

ข้ึน โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 

ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2552

1) บทบาทหน้าที่ของ สรพ.

(1) ด�าเนินการเก่ียวกับการประเมินระบบงานและ

การรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล รวมทั้งก�าหนด

มาตรฐานของสถานพยาบาลเพื่อใช้เป็นแนวทางการ

ประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถาน

พยาบาล

(2) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�า

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา

คุณภาพของสถานพยาบาล

(3) ส่งเสรมิ สนับสนุนให้เกดิกลไกในการพัฒนาระบบ

การให้บริการท่ีดีมีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย

ของสถานพยาบาลอย่างเป็นระบบ

(4) ส่งเสริม สนับสนุน และด�าเนินการเผยแพร่องค์

ความรู ้และการให้บรกิารการเข้าถงึและใช้ประโยชน์เกีย่ว

กับการประเมิน การพัฒนาและการรับรองคุณภาพของ

สถานพยาบาล

นอกจากการจัดโครงสร้างการบริหารงานในส่วน

กลางแล้ว สปสช. ได้พัฒนาโครงสร้างการบริหารระบบ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่ ครอบคลุมท่ัว

ประเทศ เพื่อด�าเนินงานร่วมกับส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดด้วยความสัมพันธ์แบบ partnership ในฐานะ

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด ทั้งนี้

เพื่อก้าวไปให้ถึงจุดมุ ่งหมายตามวิสัยทัศน์ขององค์กร 

คือ มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วย

ความมั่นใจและผู้ให้บริการมีความสุข โดยส�านักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติเขต มีจ�านวน 13 แห่ง ดังนี้

• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

  เขต 1 เชียงใหม่

• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

  เขต 2 พิษณุโลก

• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

  เขต 3 นครสวรรค์

• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

  เขต 4 สระบุรี

• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

  เขต 5 ราชบุรี

• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

  เขต 6 ระยอง

• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

  เขต 7 ขอนแก่น

• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

  เขต 8 อุดรธานี

• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

  เขต 9 นครราชสีมา

• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

  เขต 10 อุบลราชธานี

• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

  เขต 11 สุราษฏร์ธานี

• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

  เขต 12 สงขลา

• ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

  เขต 13 กรุงเทพมหานคร
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(5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ 

องค์การหรือหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ และ

ภาคเอกชนที่ด�าเนินการเกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนา

และการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล

(6) จัดท�าหลักสูตรและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสถาน

พยาบาลให้เกิดความเข้าใจกระบวนการเกี่ยวกับการ

ประเมิน การพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถาน

พยาบาล

2) ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานของ สรพ.

สรพ. ด�าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย

มีบริการสุขภาพที่ได ้มาตรฐาน เป็นที่ไว ้วางใจของ

สังคม โดย สรพ. มีบทบาทในการขับเคลื่อนวัฒนธรรม

คุณภาพ (Change Catalyst) และพันธกิจในการส่งเสริม 

สนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของระบบ

บริการสุขภาพ โดยใช้การประเมนิตนเอง การเยีย่มส�ารวจ

จากภายนอกและการรับรองกระบวนการคุณภาพเป็น

กลไกกระตุ้นส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล

อย่างสมดุล โดยกระบวนการท�างานหลักของ สรพ. ใน

การขับเคลื่อนงานให้บรรลุพันธกิจ ประกอบด้วย

-  การสร้างและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพสถานพยาบาล (Knowledge Creation 

& Dissemination)

-  การจัดให ้มีกลไกส่งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล (Quality 

Improvement Support)

-  การประเมนิและยกย่องกระบวนการคณุภาพของ

สถานพยาบาล (Recognition)

3) โครงสร้างการบริหารงานของ สรพ.

สรพ. ด�าเนนิการภายใต้การก�ากบัของคณะกรรมการ

บริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ

มหาชน) และมีผู้อ�านวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถาน

พยาบาล เป็นกรรมการและเลขานกุาร มกีารจดัโครงสร้าง

หน่วยงานภายในสถาบัน ประกอบด้วย 5 ส�านัก ได้แก่ 

ส�านกัประเมนิและรับรอง ส�านกัส่งเสรมิการพฒันา ส�านกั

พัฒนาองค์กร ส�านักยุทธศาสตร์และส�านักบริหารงาน

ทั่วไป ดังแสดงในภาพที่ 5.10

ภาพที่ 5.10 โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

- ฝายบัญชีและการเงิน

- ฝายบริหารงานท่ัวไป

- งานขับเคลื่อนยุทธศาสตร

และแผน

- งานสนับสนุน 

คณะกรรมการบริหาร

- งานสื่อสารองคกร

- ฝายจัดการความรู

- ฝายฝกอบรม

- ฝายดิจิทัลเทคโนโลยี

- งานบริหารและพัฒนา

บุคลากร

- งานบริหารระบบคุณภาพ

- งานพัฒนากลไกและ

สนับสนุนเครือขาย

- งานพัฒนาท่ีปรึกษาในพ้ืนท่ี

- งานสงเสริมวัฒนธรรมและ

ระบบคุณภาพสถานพยาบาล

- ฝายปฏิบัติการ

- งานพัฒนาผูเย่ียมสํารวจ

- งานเย่ียมประเมิน

สถานพยาบาล

- งานพิจารณาและรับรอง

- งานจัดการขอรองเรียน

- งานพัฒนามาตรฐาน

โรงพยาบาลและบริการ

สุขภาพ

- งานธํารงคุณภาพหลังการ

รับรอง

คณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

คณะอนุกรรมการรับรอง

กระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล

และคณะอนุกรรมการอื่นๆ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผล

ผูอํานวยการ

หนวยตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษา/ ผูเชี่ยวชาญ

รองผูอํานวยการ/ ผูชวยผูอํานวยการ

สํานักประเมิน

และรับรอง

สํานักสงเสริม

กรมพัฒนา
สํานัก

พัฒนาองคกร

สํานัก

ยุทธศาสตร
สํานัก

บริหารงานท่ัวไป

ที่มา: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)(13)
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5.4.7 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นองค์กรที่จัด

ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 

2551 เพื่อเป็นองค์กรรับผิดชอบการบริหารจัดการ การ

ประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และ

เอกชน รวมถึงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการการจัดบริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระ

ราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินฯ ที่มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้

รับการคุ้มครองสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

อย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน โดยได้รับการ

ช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันต่อ

เหตุการณ์มากข้ึน เพื่อลดและป้องกันความสูญเสียจาก

ภาวะฉุกเฉินที่อาจท�าให้ผู ้ป่วยฉุกเฉินต้องสูญเสียชีวิต 

อวัยวะหรือเกิดความบกพร่องในการท�างานของอวัยวะ

ส�าคญั รวมทัง้ท�าให้การบาดเจบ็หรอือาการป่วยรนุแรงขึน้

โดยไม่สมควรทั้งในภาวะปกติและสาธารณภัย 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ด�าเนินการภาย

ใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินท่ีได้

มาตรฐาน ซ่ึงทุกคนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน” โดยมีกรอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินไทยในระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560–2564) มีเป้าหมายทั่วไปเพื่อลดการเสียชีวิต

และความพกิารจากภาวะฉุกเฉินทีเ่กดิจากโรคและภยั โดย

ใช้ยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน ที่ส�าคัญ 5 ด้าน คือ

1)  พฒันาคณุภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Quality: Q)

2) พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรในระบบการ

แพทย์ฉุกเฉิน (Person: P)

3) พัฒนากลไกการอภิบาลระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

(Support: S)

4) พัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือ

ข่าย ทั้งในและต่างประเทศ (Coalition: C)

5) การสื่อสารสาธารณะในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

สู่ประชาชน (Public Education and Public 

Relationship: PE & PR)

โครงสร้างการบริหารของ สพฉ. มีกลไกบริหารหลัก

คือ คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน มีกรรมการประกอบ

ด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรง

คณุวฒิุ และผูแ้ทนองค์กรวชิาชีพท่ีเกีย่วข้อง รวมถึงองค์กร

ภาคเอกชนทีไ่ม่แสวงหาก�าไรและ โดยมเีลขาธกิารสถาบนั

การแพทย์ฉุกเฉิน เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะ

กรรมการการแพทย์ฉุกเฉินท�าหน้าที่ก�าหนดมาตรฐาน

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน และมี

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบการบริหารจัดการการประสานระหว่างหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นมีบทบาทในการบริหารจัดการ ให้เกิดความร่วมมือใน

การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกันอย่างยั่งยืน 

มีโครงสร้างการบริหารส�านักงาน ดังแสดงในภาพที่ 5.11
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ภาพที่ 5.11 โครงสร้างการบริหารส�านักงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน

เลขาธิการ กลุมตรวจสอบภายใน

รองเลขาธิการ/ ผูชวยเลขาธิการ รองเลขาธิการ/ ผูชวยเลขาธิการ

กลุมนิติการ

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูเชี่ยวชาญพิเศษ/ ผูเชี่ยวชาญ

กลุมสารนิเทศและประชาสัมพันธ

สํานักประสานการแพทยฉุกเฉิน

และเครือขายสัมพันธ

สํานักอํานวยการ

สํานักวิชาการและ

บริหารคุณภาพ

สํานักจัดระบบ

การแพทยฉุกเฉิน

สํานักยุทธศาสตร

ผูเชี่ยวชาญพิเศษ/ ผูเชี่ยวชาญ

ที่มา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(14)

5.5 บทสรุประบบสขุภาพของประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ.  2559 - 2560 เป็นช่วงที่ประเทศไทย

อยู่ในระหว่างการเริ่มใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และเป็น

ช่วงที่การเมืองของประเทศ อยู่ภายใต้กระแสการปฏิรูป 

ตามทีก่�าหนดในหมวด 16 ของรัฐธรรมญูฯ โดยทีใ่นล�าดบั

ต่อไปก็จะต้องมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการ

ด�าเนินการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

ในด้านต่างๆ ซึ่งในที่สุดจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ

ระบบสุขภาพในแง่ของสุขภาวะองค์รวมอย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได้และส่งผลให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่มีการ

ด�าเนินงานด้านสุขภาพ กจ็ะต้องมกีารปรบัการด�าเนนิงาน

ให้สอดคล้องกันต่อไป นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2559 ก็ได้

มีการประกาศใช้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพฉบับที่ 2  

พ.ศ. 2559 ซ่ึงเป็นกรอบทศิทางการด�าเนนิงานด้านสุขภาพ

ของประเทศ ซ่ึงระบใุห้สขุภาพเป็นสทิธิขัน้พืน้ฐานของคน

ท้ังในระดบับคุคล ครอบครวั ชุมชนและสงัคมวงกว้าง และ

ได้ก�าหนดองค์ประกอบของระบบสุขภาพ ซึ่งเป็นระบบ

ย่อย เพิ่มขึ้นเป็น 14 องค์ประกอบ เพื่อให้สอดคล้องกับ

บริบทและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ไม่ว่าจะ

เป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความเข้ม

แข็งของภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ ในแง่

ของการพัฒนาปัจจัยสังคมที่ก�าหนดสุขภาพเพื่อให้เกิด

สงัคมสขุภาวะ ดงันัน้ธรรมนญูว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติ 

ฉบบัน้ี จงึให้ความส�าคญักบัการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน 

ในการขบัเคลือ่นการพฒันาระบบสขุภาพภายใต้ระบบย่อย

ต่างๆ ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบของระบบสุขภาพ จะมีผู้

เกีย่วข้องหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสขุ 

กระทรวงอื่นๆ ที่ท�างานเกี่ยวข้องกับสุขภาพ หน่วยงานที่

มีพระราชบัญญตัเิฉพาะต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชนและภาคเอกชน แต่ละภาค
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ส่วนมกีารด�าเนนิงานด้านสขุภาพทีแ่ตกต่างกนั ทัง้งานด้าน

การสร้างสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค และการรักษา

ฟื้นฟู ดังนั้นการท�าให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งทางด้าน

5.6 ระบบบรกิารสขุภาพของประเทศไทย

ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย มีพัฒนาการ

อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยเน้นการ

ขยายการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆของประเทศ

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ�าเป็นได้

อย่างทั่วถึง ทั้งการขยายบริการในระดับปฐมภูมิและการ

ให้บรกิารในระดบัโรงพยาบาล ทีเ่ป็นบรกิารระดบัทตุยิภมูิ 

และตติยภูมิ โดยภาครัฐมีบทบาทส�าคัญในการขยายการ

ให้บริการดังกล่าว ร่วมกับการขยายตัวของภาคเอกชน 

ทีจ่ดับริการในพืน้ทีต่่างๆของประเทศ ท�าให้การให้บรกิาร

สุขภาพมีความทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ประกอบกับนโยบาย

การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่มีการพัฒนา

ระบบการเงนิการคลังสุขภาพ ให้สามารถครอบคลมุการใช้

บรกิารสุขภาพของประชาชนทกุคน ท�าให้บรกิารสขุภาพท่ี

จ�าเป็น ได้รับการคุ้มครอง และประชาชนก็สามารถเข้าถึง

บรกิารสขุภาพท่ีจ�าเป็นเหล่านัน้ได้ โดยปราศจากอปุสรรค

ทางด้านการเงิน อันจะส่งผลต่อการลดภาระรายจ่ายของ

ประชาชนในการใช้บริการสุขภาพ 

ในส่วนของระบบบริการสุขภาพในที่นี้ จะน�าเสนอ

สถานการณ์และแนวโน้มขององค์ประกอบต่างๆ ในการ

จัดระบบบริการสุขภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนที่เป็น

ปัจจัยน�าเข้าของการจัดระบบบริการสุขภาพ อันได้แก่ 

ก�าลังคนด้านสุขภาพ ยาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ การ

เงินการคลังด้านสุขภาพ ระบบข้อมูลด้านสุขภาพ และ

ส่วนท่ีเป็นผลลัพธ์ของการจัดระบบบริการสุขภาพ ได้แก่ 

การเข้าถึงบริการสุขภาพ ประสิทธิภาพและคุณภาพ

ของบริการสุขภาพและความเป็นธรรมของระบบบริการ

สุขภาพ ดังภาพที่ 5.12

ร่างกาย จิตใจ ปัญญาและสังคม จะต้องให้ความส�าคัญ

กบัการพฒันาปัจจัยสงัคมท่ีก�าหนดสขุภาพ ซึง่จ�าเป็นต้อง

อาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่ 5.12 ปัจจัยน�าเข้าและผลลัพธ์ของการจัดระบบบริการสุขภาพ
 

   

พาภขุสนาดนคงัลากํ  

พาภขุสนาดยีลโนโคทเะลแาย  

 

พาภขุสนาดงัลครากนิงเราก  

 

พาภขุสนาดลมูอขบบะร  

พาภขุสรากิรบบบะร  

พาภขุสรากิรบงถึาขเราก  

รากิรบพาภณุคะลแพาภิธทิสะรป

พาภขุส  

รากิรบบบะรงอขมรรธนปเมาวค

พาภขุส  
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5.7 การบริการด้านสขุภาพ

ในการจัดบริการด้านสุขภาพ มีบริการสุขภาพที่จัด

โดยภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วยสถานบริการ

สุขภาพทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ โดย

สถานบริการในระดับปฐมภูมิ จะเป็นสถานบริการที่ให้

บรกิารในขัน้ต้นเมือ่มกีารเจ็บป่วย โดยถือเป็นด่านแรกของ

ระบบบริการสุขภาพ และมีการให้บริการแบบผสมผสาน

ทัง้ด้านส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค การรกัษาพยาบาลและ

การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ในขณะทีส่ถานบรกิารระดับทตุยิภมูิ 

เป็นสถานบริการในระดับโรงพยาบาล ที่สามารถให้การ

รกัษาส�าหรบัการเจบ็ป่วยทีม่คีวามซบัซ้อนมากยิง่ขึน้ รวม

ทัง้การรบัผูป่้วยไว้รักษาในแผนกผู้ป่วยในและสถานบรกิาร

ระดับตติยภูมิ เป็นสถานบริการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทาง สามารถรักษาผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนและต้องการ

การรกัษาด้วยแพทย์เฉพาะทางและเครือ่งแพทย์ทีม่รีาคา

แพง ท�าหน้าที่รับการส่งต่อผู้ป่วยจากสถานบริการที่มี

ข้อจ�ากัดในการรักษา

5.7.1 สถานบริการสุขภาพภาครัฐ

สถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีบทบาทส�าคัญอย่าง

ยิ่งในระบบบริการสุขภาพ เนื่องจากเป็นการลงทุนของ

รฐั เพือ่ให้เกิดการจัดบรกิารทีก่ระจายไปในทกุพืน้ที ่โดยมี

เป้าหมายทีต้่องการให้ประชาชนในท้องถิน่ต่างๆ สามารถ

เข้าถึงบรกิารได้อย่างทัว่ถงึ โดยเฉพาะในพืน้ทีช่นบทท่ีห่าง

ไกล โดยการจัดบริการของรัฐนั้น ประกอบด้วย การจัด

บรกิารโดยกระทรวงสาธารณสขุ ได้แก่ โรงพยาบาลเฉพาะ

ทาง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล

ชุมชน สถานีอนามัย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล) 

นอกจากนี้ยังมีสถานบริการของกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย รัฐวสิาหกจิ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน (รวมกรุงเทพมหานคร) และศูนย์

สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ตารางที่ 5.1) ทั้งนี้สามารถ

แบ่งสถานบริการสุขภาพของรัฐตามระดับของเขตการ

ปกครองได้ดังนี้

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีโรงพยาบาลโรงเรียน

แพทย์ 5 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 26 แห่ง โรงพยาบาล

เฉพาะโรคและสถาบันเฉพาะโรค 18 แห่ง และศนูย์บรกิาร

สาธารณสุขครบทุกเขต รวม 132 ศูนย์/5 สาขา

ระดับภาค มีโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ 6 แห่ง 

โรงพยาบาลศนูย์ 28 แห่ง โรงพยาบาลเฉพาะทาง 49 แห่ง

ระดับจังหวัด มีโรงพยาบาลทั่วไปครอบคลุมครบทุก

จังหวัดรวม 88 แห่ง

ระดับอ�าเภอ มีโรงพยาบาลชุมชนครอบคลุมอ�าเภอ

ร้อยละ 88.8 รวม 780 แห่งและศูนย์บริการสาธารณสุข

เทศบาล 295 แห่ง

ระดับต�าบล มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

(สถานีอนามัย) 9,777 แห่ง ครอบคลุมครบทุกต�าบล

แล้ว และหลายต�าบลมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

มากกว่า 1 แห่ง

ระดับหมู่บ้าน มีสถานบริการสาธารณสุขชุมชน 

125 แห่ง ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนในเขตชนบท 

48,049 แห่ง ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนในเขตเมือง 

3,108 แห่ง
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ตารางที่ 5.1 สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ พ.ศ. 2561

ระดับการปกครอง สถานบริการสาธารณสุข จ�านวน ความครอบคลุม

กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ 5

โรงพยาบาลทั่วไป 26

กระทรวงสาธารณสุข 4

ส�านักนายกรัฐมนตรี 3

กระทรวงยุติธรรม 1

กระทรวงกลาโหม 6

กรุงเทพมหานคร 11

รัฐวิสาหกิจ 1

โรงพยาบาลเฉพาะโรคและสถานบันเฉพาะโรค 8

ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัด กทม. / ทุกสังกัดใน กทม. 68/136

ภาค 4 ภาค และสาขาต่าง ๆ โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ 6

โรงพยาบาลศูนย์ 33

โรงพยาบาลเฉพาะทาง ได้แก่ 51

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 9

โรงพยาบาลจิตเวช 19

โรงพยาบาลประสาท 1

สถาบันราชประชาสมาสัย 1

สถาบันบ�าราศนราดูร 1

สถาบันโรคทรวงอก 1

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง 7

ศูนย์บ�าบัดรักษายาเสพติด 6

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 1

 ศูนย์ฯ เพื่อผู้สูงอายุ 1

 ศูนย์ฯ โรคผิวหนัง 1

สถาบันทันตกรรม 1

ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ 1

สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ 1
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ระดับการปกครอง สถานบริการสาธารณสุข จ�านวน ความครอบคลุม

76 จังหวัด โรงพยาบาลทั่วไป 110 100%

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 83

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 27

โรงพยาบาลค่ายและโรงพยาบาล 64

ประจ�าหน่วยรบสังกัดกระทรวงกลาโหม

โรงพยาบาลสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี 2

878 อ�าเภอ โรงพยาบาลชุมชน 781 (88.8%)

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 300

7,255 ต�าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (สถานีอนามัย) 9,763 100%

74,965 หมู่บ้าน สถานบริการสาธารณสุขชุมชน 123

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ชนบท) (พ.ศ. 2550) 48,049 64.1%

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (เมือง) (พ.ศ. 2546) 3,108

ที่มา: กองยุทธศาสตร์และแผน ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 5.1 สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ พ.ศ. 2561 (ต่อ)

5.7.2 การกระจายของโรงพยาบาลตามสังกัด

แนวโน้มของสถานบริการด้านสุขภาพจ�าแนกตาม

สังกัด ได้แก่ สัดส่วนของโรงพยาบาลและสดัส่วนของเตยีง

โรงพยาบาล จ�าแนกตามสังกัด โดยสัดส่วนโรงพยาบาล

สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34.6 ใน

ปี พ.ศ. 2516 เป็นร้อยละ 69.6 ในปี พ.ศ. 2560 และเตยีง

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่ที่ร้อยละ 66.3 

ในปี พ.ศ. 2560 ในขณะที่สัดส่วนโรงพยาบาลสังกัดกระ-

ทรวงอื่นๆ ลดลงจากร้อยละ 20.1 ในปี พ.ศ. 2516 เหลือ

ร้อยละ 6.4 ในปี พ.ศ. 2560 โดยมีเตียงอยู่ที่ร้อยละ 10.2 

ในปี พ.ศ. 2560 และโรงพยาบาลเอกชน มีสดัส่วนทีล่ดลง

จากร้อยละ 39.2 ในปี พ.ศ. 2516 เหลือร้อยละ 22.7 ใน

ปี พ.ศ. 2560 โดยมีเตียงอยู่ที่ร้อยละ 21 ในปี พ.ศ. 2560 

(ภาพที่ 5.13 และ 5.14 และตารางที่ 5.2 และ 5.3)
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ภาพที่ 5.13 แนวโน้มสัดส่วนโรงพยาบาล จ�าแนกตามสังกัด พ.ศ. 2516-2560
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 ดกังัสมาตลาบาย
พงรโนวสดัส

(
ะลยอร
)

 ป (พ.ศ.)

ขุสณราธาสงวรทะรก ๆนืองวรทะรก จกิหาสิวฐัร / ะรสิอ นถิงอทรากชาร เอกชน

ภาพที่ 5.14 แนวโน้มสัดส่วนเตียงโรงพยาบาล จ�าแนกตามสังกัด พ.ศ. 2516-2560 
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 ดกังัสมาตลาบาย
พงรโงยีตเนวสดัส

(
ะลยอร
)

 ป (พ.ศ.)

ขุสณราธาสงวรทะรก ๆนืองวรทะรก จกิหาสิวฐัร / ะรสิอ นถิงอทรากชาร เอกชน

ที่มา: ภาพที่ 5.13 และ 5.14 จากรายงานทรัพยากรสาธารณสุข

ตารางที่ 5.2 จ�านวนโรงพยาบาลและสัดส่วนโรงพยาบาลจ�าแนกตามสังกัด พ.ศ. 2557-2560

ปี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอื่นๆ รัฐวิสาหกิจ/

หน่วยงานอิสระ

ราชการท้องถิ่น เอกชน

พ.ศ. จ�านวน

รพ.

ร้อยละ จ�านวน

รพ.

ร้อยละ จ�านวน

รพ.

ร้อยละ จ�านวน

รพ.

ร้อยละ จ�านวน

รพ.

ร้อยละ

2557 904 69.4 96 7.4 8 0.6 11 0.8 284 21.8

2558 929 68.7 86 6.4 6 0.4 11 0.8 321 23.7

2559 940 77.0 57 4.7 6 0.5 12 1.0 206 16.9

2560 943 69.6 87 6.4 7 0.5 10 0.7 308 22.7
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ตารางที่ 5.3 จ�านวนเตียงโรงพยาบาลและสัดส่วนเตียงโรงพยาบาลจ�าแนกตามสังกัด พ.ศ. 2557-2560

ปี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอื่นๆ รัฐวิสาหกิจ/

หน่วยงานอิสระ

ราชการท้องถิ่น เอกชน

พ.ศ. จ�านวน

เตียง

ร้อยละ จ�านวน

เตียง

ร้อยละ จ�านวน

เตียง

ร้อยละ จ�านวน

เตียง

ร้อยละ จ�านวน

เตียง

ร้อยละ

2557 99,193 66.0 16,094 10.7 2,308 1.5 2,727 1.8 30,028 20.0

2558 97,057 64.7 16,018 10.7 2,160 1.4 2,734 1.8 32,154 21.4

2559 102,282 72.3 12,033 8.5 2,253 1.6 2,427 1.7 22,505 15.9

2560 99,941 66.3 15,336 10.2 1,070 0.7 2,808 1.9 31,684 21.0

ที่มา: ตารางที่ 5.2 และ 5.3 จากรายงานทรัพยากรสาธารณสุข

5.7.3 การกระจายของสถานบริการตามภาค

ส�าหรับการกระจายเตียงโรงพยาบาลระหว่างภาค 

พบว่าอตัราส่วนประชากรต่อเตยีง ลดลงในทกุภาค โดยใน

ปี พ.ศ. 2560 อัตราส่วนประชากรต่อเตียง ของกรุงเทพฯ 

เท่ากับ 205:1 ภาคกลางเท่ากับ 404:1 ภาคเหนือเท่ากับ 

448:1 ภาคใต้เท่ากับ 496:1 และภาคตะวันออกเฉียง

เหนือเท่ากับ 584:1 โดยความแตกต่างระหว่างกรุงเทพฯ 

กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงจาก 4.5 เท่า ในปี พ.ศ. 

2522 เหลือ 2.8 เท่า ในปี พ.ศ. 2560 (ภาพที่ 5.15 และ 

ตารางที่ 5..4)

ภาพที่ 5.15 แนวโน้มอัตราส่วนประชากรต่อเตียงโรงพยาบาล รายภาค พ.ศ. 2522-2560 ่ทีพาภ 15 สารตัอม้นโวนแ ่วนประชากรต่อเตียงโรงพยาบาล รายภาค พ.ศ. 2522-2560 
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 ป (พ.ศ.)

ฯพทเงุรก ภาคกลาง อืนหเคาภ ภาคใต อืนหเงยีฉเกออนัวะตคาภ

ที่มา: จากรายงานทรัพยากรสาธารณสุข
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ตารางที่ 5.4 จ�านวนเตียงโรงพยาบาลและอัตราส่วนประชากรต่อเตียงจ�าแนกตามภาค พ.ศ. 2557-2560

ปี กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

พ.ศ. จ�านวน

เตียง

ประชากร

ต่อเตียง

จ�านวน

เตียง

ประชากร

ต่อเตียง

จ�านวน

เตียง

ประชากร

ต่อเตียง

จ�านวน

เตียง

ประชากร

ต่อเตียง

จ�านวน

เตียง

ประชากร

ต่อเตียง

2557 28,085 203 40,454 398 27,227 446 18,866 486 35,718 611

2558 29,112 194 40,682 398 26,212 461 19,021 485 35,096 623

2559 24,354 230 36,530 445 26,614 451 19,576 473 34,426 636

2560 27,212 205 40,496 404 26,793 448 18,795 496 37,543 584

ที่มา: จากรายงานทรัพยากรสาธารณสุข

ส�าหรับอัตราส่วนประชากรต่อ รพ.สต. เพิ่มขึ้น

เล็กน้อยในทุกภาค แสดงว่าประชากรเพิ่มขึ้นเร็วกว่า

การเพิ่มขึ้นของรพ.สต. โดยในแต่ละภาคมีอัตราส่วน

ประชากรต่อ รพ.สต. ทีใ่กล้เคยีงกนัมาก ระหว่าง 4,765:1 

ถึง 5,900:1 ในปี พ.ศ. 2560 (ภาพที่ 5.16 และตารางที่ 

5.5)

ภาพที่ 5.16 แนวโน้มอัตราส่วนประชากรต่อ รพ.สต. รายภาค พ.ศ. 2522-2560
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 ป (พ.ศ.)

ภาคกลาง อืนหเคาภ ภาคใต อืนหเงยีฉเกออนัวะตคาภ ประเทศ

ที่มา: จากรายงานทรัพยากรสาธารณสุข จ�านวนประชากรคิดจากประชากรกลางปีคูณด้วยสัดส่วนประชากรนอกเขตเททศบาลปี 2552
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ตารางที่ 5.5 จ�านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลและอัตราส่วนประชากรต่อ รพ.สต.จ�าแนกตามภาค พ.ศ. 2557-2560

ปี ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก

พ.ศ. จ�านวน

รพ.สต.

ประชากร/

รพ.สต.

จ�านวน

รพ.สต.

ประชากร/

รพ.สต.

จ�านวน

รพ.สต.

ประชากร/

รพ.สต.

จ�านวน

รพ.สต.

ประชากร/

รพ.สต.

จ�านวน

รพ.สต.

ประชากร/

รพ.สต.

2557 28,085 203 40,454 398 27,227 446 18,866 486 35,718 611

2558 29,112 194 40,682 398 26,212 461 19,021 485 35,096 623

2559 24,354 230 36,530 445 26,614 451 19,576 473 34,426 636

2560 27,212 205 40,496 404 26,793 448 18,795 496 37,543 584

ที่มา: จากรายงานทรัพยากรสาธารณสุข จ�านวนประชากรคิดจากประชากรกลางปีคูณด้วยสัดส่วนประชากรนอกเขตเททศบาลปี 2552

5.8 ก�าลงัคนด้านสขุภาพ

5.8.1 แนวโน้มก�าลังคนด้านสุขภาพ 5 สาขา

ก�าลังคนด้านสุขภาพ 5 สาขาหลัก ได้แก่ แพทย์ 

ทนัตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชพีและพยาบาลเทคนคิ 

มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตลอดช่วงเวลากว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา 

ยกเว้นกรณีของพยาบาลเทคนิค ที่มีการเปลี่ยนไปเป็น

พยาบาลวชิาชพีตัง้แต่ประมาณปี พ.ศ. 2546 ท�าให้จ�านวน

พยาบาลเทคนิคลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อัตราส่วน

ประชากรต่อแพทย์ ลดลงจากประมาณ 7,000:1 ใน

ปี พ.ศ. 2522 เหลือประมาณ 1,800: 1 ในปี พ.ศ. 2560 

ในขณะที่อัตราส่วนประชากรต่อทันตแพทย์ ลดลงจาก

ประมาณ 45,000:1 ในปี พ.ศ. 2522 เหลือประมาณ 

6,600:1 ในปี พ.ศ. 2560 อัตราส่วนประชากรต่อเภสัชกร 

ลดลงจากประมาณ 18,000:1 ในปี พ.ศ. 2522 เหลือ

ประมาณ 4,700:1 ในปี พ.ศ. 2560 และอัตราส่วน

ประชากรต่อพยาบาลวชิาชพี ลดลงจากประมาณ 2,600:1 

ในปี พ.ศ. 2522 เหลือประมาณ 400:1 ในปี พ.ศ. 2560 

แต่อัตราส่วนประชากรต่อพยาบาลเทคนิค กลับเพิ่มข้ึน

จากประมาณ 2,900:1 ในปี พ.ศ. 2531 เป็น ประมาณ 

11,000:1 ในปี พ.ศ. 2560 (ภาพที ่5.17 และตารางที ่5.6)

ภาพที่ 5.17 แนวโน้มอัตราส่วนประชากรต่อก�าลังคนด้านสุขภาพ 5 สาขา พ.ศ. 2522-2560
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 ป (พ.ศ.)

ยทพแอตรกาชะรป ยทพแตนัทอตรกาชะรป รกชัสภเอตรกาชะรป

พีชาชิวลาบายพอตรกาชะรป คินคทเลาบายพอตรกาชะรป

ที่มา: จากรายงานทรัพยากรสาธารณสุข
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ตารางที่ 5.6 จ�านวนบุคลากร 5 สาขาและอัตราส่วนประชากรต่อบุคลากร 5 สาขา พ.ศ. 2557-2560

ปี แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค

พ.ศ. จ�านวน. ปชก/คน จ�านวน. ปชก/คน จ�านวน. ปชก/คน จ�านวน. ปชก/คน จ�านวน. ปชก/คน

2557 30,565 2,125 6,577 9,876 11,892 5,462 150,085 433 8,748 7,425

2558 31,959 2,035 6,953 9,352 12,231 5,317 149,183 436 6,693 9,716

2559 31,484 2,065 6,898 9,425 12,655 5,137 153,536 423 6,252 10,399

2560 35,388 1,843 9,760 6,681 13,728 4,750 160,932 405 5,929 10,998

ที่มา: จากรายงานทรัพยากรสาธารณสุข

5.8.2 การกระจายก�าลังคนด้านสุขภาพตามสังกัด

ประ เด็นหนึ่ งที่ มี ความส� าค�ญ ในการติ ดตาม

สถานการณ์แนวโน้มก�าลังคนด้านสุขภาพ ก็คือสัดส่วน

ก�าลังคนด้านสุขภาพจ�าแนกตามสังกัด ซึ่งสะท้อน

การเจริญเติบโตของโรงพยาบาลเอกชน ที่มีบทบาท

ในการให้บริการสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นและบทบาทของ

กระทรวงสาธารณสุขท่ีเพิ่มมากขึ้น ในการขยายสถาน

บริการสุขภาพในระดับพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ ท�าให้ก�าลัง

คนด้านสขุภาพในส่วนของกระทรวงสาธารณสขุ มสัีดส่วน

สูงที่สุด

สัดส่วนของแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีแนว

โน้มท่ีเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 37.1 ในปี พ.ศ. 2514 เป็น

ร้อยละ 57.2 ในปี พ.ศ. 2560 ในขณะที่สัดส่วนของ

แพทย์สังกัดกระทรวงอื่นๆนั้น ลดลงจากร้อยละ 44.8 

ในปี พ.ศ. 2514 เหลือร้อยละ 18.7 และสัดส่วนของ

แพทย์โรงพยาบาลเอกชน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.7 ใน

ปี พ.ศ. 2514 เป็นร้อยละ 18.9 ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมี

สัดส่วนที่ค่อนข้างคงที่นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา 

(ภาพที่ 5.18 และ ตารางที่ 5.7)

ภาพที่ 5.18 แนวโน้มสัดส่วนจ�านวนแพทย์จ�าแนกตามสังกัด พ.ศ. 2514-2560 ่ทีพาภ 18 สดัสม้นโวนแ ่ กงัสมาตกนแาํจ์ยทพแนวนาํจนว ดั พ.ศ. 2514-2560 
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 ดกังัสมาตยท
พแนวสดัส

(
ะลยอร
)

 ป (พ.ศ.)

ขุสณราธาสงวรทะรก ๆนืองวรทะรก จกิหาสิวฐัร / ะรสิอ นถิงอทนวสรกคงอ เอกชน

ที่มา: จากรายงานทรัพยากรสาธารณสุข
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ตารางที่ 5.7 จ�านวนแพทย์และสัดส่วนแพทย์จ�าแนกตามสังกัด พ.ศ. 2557-2560

ปี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอื่นๆ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอิสระ ราชการท้องถิ่น เอกชน

พ.ศ. จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

2557 17,727 58.0 5,230 17.1 690 2.3 964 3.2 5,954 19.5

2558 18,258 57.1 5,565 17.4 741 2.3 1,215 3.8 6,180 19.3

2559 17,673 56.1 5,283 16.8 853 2.7 837 2.7 6,565 20.9

2560 20,244 57.2 6,635 18.7 990 2.8 833 2.4 6,686 18.9

ที่มา: จากรายงานทรัพยากรสาธารณสุข

สัดส่วนของทันตแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 27.5 ในปี พ.ศ. 2514 

เป็นร้อยละ 58 ในปี พ.ศ. 2560 ในขณะที่สัดส่วนของ

ทันตแพทย์สังกัดกระทรวงอ่ืนๆนั้น ลดลงจากร้อยละ 

55.7 ในปี พ.ศ. 2514 เหลือร้อยละ 14 และสัดส่วนของ

ทันตแพทย์โรงพยาบาลเอกชนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.8 ในปี 

พ.ศ. 2514 เป็นร้อยละ 22 ในปี พ.ศ. 2560 (ภาพที่ 5.19)

ภาพที่ 5.19 แนวโน้มสัดส่วนจ�านวนทันตแพทย์จ�าแนกตามสังกัด พ.ศ. 2514-2560 ่ทีพาภ 19 สดัสม้นโวนแ ่ กงัสมาตกนแาํจ์ยทพแตนัทนวนาํจนว ดั พ.ศ. 2514-2560 
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 ดกังัสมาตยท
พแตนัทนวสดัส

(
ะลยอร
)

 ป (พ.ศ.)

ขุสณราธาสงวรทะรก ๆนืองวรทะรก จกิหาสิวฐัร / ะรสิอ นถิงอทนวสรกคงอ เอกชน

ที่มา: จากรายงานทรัพยากรสาธารณสุข

สัดส่วนของเภสัชกรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มี

แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18.9 ในปี พ.ศ. 2514 เป็น

ร้อยละ 70 ในปี พ.ศ. 2560 ในขณะที่สัดส่วนของเภสัชกร

สังกัดกระทรวงอื่นๆ นั้น ลดลงจากร้อยละ 17.8 ใน

ปี พ.ศ. 2514 เหลือร้อยละ 9.9 และสัดส่วนของเภสัชกร

โรงพยาบาลเอกชน ลดลงจากร้อยละ 57 ในปี พ.ศ. 2514 

เป็นร้อยละ 15.7 ในปี พ.ศ. 2560 โดยมสีดัส่วนทีค่่อนข้าง

คงที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 (ภาพที่ 5.20)
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ภาพที่ 5.20 แนวโน้มสัดส่วนจ�านวนเภสัชกรจ�าแนกตามสังกัด พ.ศ. 2514-2560 ่ทีพาภ 20 สดัสม้นโวนแ ่ กงัสมาตกนแาํจรกชัสภเนวนาํจนว ดั พ.ศ. 2514-2560 
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 ดกังัสมาตรกชัสภเนวสดัส
(

ะลยอร
)

 ป (พ.ศ.)

ขุสณราธาสงวรทะรก ๆนืองวรทะรก จกิหาสิวฐัร / ะรสิอ นถิงอทนวสรกคงอ เอกชน

ที่มา: จากรายงานทรัพยากรสาธารณสุข

สัดส ่วนของพยาบาลวิชาชีพสั งกัดกระทรวง

สาธารณสุข มีแนวโน้มที่ เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 42.9 

ในปี พ.ศ. 2514 เป็นร้อยละ 68.6 ในปี พ.ศ. 2560 ใน

ขณะที่สัดส่วนของพยาบาลวิชาชีพสังกัดกระทรวงอื่นๆ 

ภาพที่ 5.21 แนวโน้มสัดส่วนจ�านวนพยาบาลวิชาชีพจ�าแนกตามสังกัด พ.ศ. 2514-2560 ่ทีพาภ 21 สดัสม้นโวนแ ่ กงัสมาตกนแาํจพชีาชิวลาบายพนวนาํจนว ดั พ.ศ. 2514-2560 
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 ดกังัสมาต
พีชาชิวลาบาย

พนวสดัส
(

ะลยอร
)

 ป (พ.ศ.)

ขุสณราธาสงวรทะรก ๆนืองวรทะรก จกิหาสิวฐัร นถิงอทนวสรกคงอ เอกชน

ที่มา: จากรายงานทรัพยากรสาธารณสุข

นั้น ลดลงจากร้อยละ 39.7 ในปี พ.ศ. 2514 เหลือร้อยละ 

12.7 และสัดส่วนของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน 

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.8 ในปี พ.ศ. 2514 เป็นร้อยละ 13.5 

ในปี พ.ศ. 2560 (ภาพที่ 5.21)
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5.8.3 การกระจายก�าลังคนด้านสุขภาพตามภาค

การกระจายก�าลังคนด้านสุขภาพ ระหว่างภูมิภาค 

ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ มีดังนี้

อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์ลดลงในทุกภาค โดย

อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์ ในปี พ.ศ. 2560 ของ

กรุงเทพฯ เท่ากับ 630:1 ภาคกลาง เท่ากับ 1,856:1 

ภาคเหนือ เท่ากับ 2,089:1 ภาคใต้ เท่ากับ 2,191:1 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ 2,846:1 โดย

ความแตกต่างระหว่างกรุงเทพฯ กับภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ ลดจาก 21.3 เท่า ในปี พ.ศ. 2522 เหลือ 4.5 เท่า 

ในปี พ.ศ. 2560 (ภาพที่ 5.22 และตารางที่ 5.8)

ภาพที่ 5.22 แนวโน้มอัตราส่วนประชากรต่อแพทย์รายภาค พ.ศ. 2522-2560 ่ทีพาภ 22 สารตัอม้นโวนแ ่วนประชากรต่ .ศ.พ คาภยาร์ยทพแอ  2522-2560 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

25
22

25
24

25
26

25
28

25
30

25
32

25
34

25
36

25
38

25
40

25
42

25
44

25
46

25
48

25
50

25
52

25
54

25
56

25
58

25
60

ยท
พแอตรกาชะรปนวสารตัอ

 ป (พ.ศ.)

ฯพทเงุรก ภาคกลาง อืนหเคาภ ภาคใต อืนหเงยีฉเกออนัวะตคาภ

ที่มา: จากรายงานทรัพยากรสาธารณสุข

ตารางที่ 5.8 จ�านวนแพทย์และอัตราส่วนประชากรต่อแพทย์ จ�าแนกตามภาค พ.ศ. 2557-2560

ปี กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

พ.ศ. จ�านวน ประชากร/

คน

จ�านวน ประชากร/

คน

จ�านวน ประชากร/

คน

จ�านวน ประชากร/

คน

จ�านวน ประชากร/

คน

2557 7,885 722 8,191 1,968 4,740 2,565 3,501 2,619 6,248 3,491

2558 7,886 716 8,434 1,921 5,114 2,364 3,708 2,488 6,817 3,207

2559 7,889 710 8,157 1,993 5,065 2,369 3,815 2,428 6,558 3,338

2560 8,865 630 8,822 1,856 5,746 2,089 4,252 2,191 7,703 2,846

ที่มา: จากรายงานทรัพยากรสาธารณสุข
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อัตราส่วนประชากรต่อทันตแพทย์ ลดลงในทุกภาค 

โดยอัตราส่วนประชากรต่อทันตแพทย์ ในปี พ.ศ. 2560 

ของกรงุเทพฯ เท่ากับ 2,340:1 ภาคกลาง เท่ากบั 6,884:1 

ภาคเหนือ เท่ากับ 7,126:1 ภาคใต้ เท่ากับ 7,470:1 และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ 10,628:1 โดยความ

แตกต่างระหว่างกรุงเทพฯ กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลดจาก 40.2 เท่า ในปี พ.ศ. 2522 เหลือ 4.5 เท่า ใน

ปี พ.ศ. 2560 (ภาพที่ 5.23 และตารางที่ 5.9)

ภาพที่ 5.23 แนวโน้มอัตราส่วนประชากรต่อทันตแพทย์รายภาค พ.ศ. 2522-2560 ่ทีพาภ 23 สารตัอม้นโวนแ ่วนประชากรต่ คาภยาร์ยทพแตนัทอ  พ.ศ. 2522-2560 
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พแตนัทอตรกาชะรปนวสารตัอ

 ป (พ.ศ.)

ฯพทเงุรก ภาคกลาง อืนหเคาภ ภาคใต อืนหเงยีฉเกออนัวะตคาภ

ที่มา: จากรายงานทรัพยากรสาธารณสุข

ตารางที่ 5.9 จ�านวนทันตแพทย์และอัตราส่วนประชากรต่อทันตแพทย์ จ�าแนกตามภาค พ.ศ. 2557-2560

ปี กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

พ.ศ. จ�านวน ประชากร/

คน

จ�านวน ประชากร/

คน

จ�านวน ประชากร/

คน

จ�านวน ประชากร/

คน

จ�านวน ประชากร/

คน

2557 955 5,957 1,685 9,565 1,320 9,210 987 9,291 1,630 13,381

2558 1,035 5,458 1,771 9,148 1,373 8,806 1,057 8,728 1,717 12,732

2559 988 5,667 1,829 8,890 1,436 8,356 1,029 9,004 1,616 13,547

2560 2,387 2,340 2,379 6,884 1,684 7,126 1,247 7,470 2,063 10,628

ที่มา: จากรายงานทรัพยากรสาธารณสุข
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อัตราส่วนประชากรต่อเภสัชกร ลดลงในทุกภาค 

โดยอัตราส่วนประชากรต่อเภสัชกร ในปี พ.ศ. 2560 ของ

กรงุเทพฯ เท่ากบั 2,196:1 ภาคกลาง เท่ากบั 4,321:1 ภาค

เหนือ เท่ากับ 5,044:1 ภาคใต้ เท่ากับ 5,155:1 และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ 6,835:1 โดยความแตกต่าง

ระหว่างกรุงเทพฯ กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลดจาก 

98.1 เท่า ในปี พ.ศ. 2522 เหลือ 3.1 เท่า ในปี พ.ศ. 2560 

(ภาพที่ 5.24 และ ตารางที่ 5.10)

ภาพที่ 5.24 แนวโน้มอัตราส่วนประชากรต่อเภสัชกรรายภาค พ.ศ. 2522-2560 ่ทีพาภ 24 สารตัอม้นโวนแ ่วนประชากรต่ คาภยารรกชัสภเอ  พ.ศ. 2522-2560 
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 ป (พ.ศ.)

ฯพทเงุรก ภาคกลาง อืนหเคาภ ภาคใต อืนหเงยีฉเกออนัวะตคาภ

ที่มา: จากรายงานทรัพยากรสาธารณสุข

ตารางที่ 5.10 จ�านวนเภสัชกรและอัตราส่วนประชากรต่อเภสัชกร จ�าแนกตามภาค พ.ศ. 2557-2560

ปี กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

พ.ศ. จ�านวน ประชากร/

คน

จ�านวน ประชากร/

คน

จ�านวน ประชากร/

คน

จ�านวน ประชากร/

คน

จ�านวน ประชากร/

คน

2557 2,076 2,740 3,293 4,894 2,092 5,811 1,605 5,713 2,826 7,718

2558 2,040 2,769 3,495 4,636 2,148 5,629 1,671 5,521 2,877 7,599

2559 2,242 2,497 3,542 4,591 2,230 5,381 1,720 5,386 2,921 7,494

2560 2,544 2,196 3,790 4,321 2,379 5,044 1,807 5,155 3,208 6,835

ที่มา: จากรายงานทรัพยากรสาธารณสุข
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อัตราส่วนประชากรต่อพยาบาลวิชาชีพ ลดลงใน

ทุกภาค โดยอัตราส่วนประชากรต่อพยาบาลวิชาชีพ ใน

ปี พ.ศ. 2560 ของกรุงเทพฯ เท่ากับ 172:1 ภาคกลาง 

เท่ากับ 436:1 ภาคเหนือ เท่ากับ 424:1 ภาคใต้ เท่ากับ 

399:1 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ 559:1 โดย

ความแตกต่างระหว่างกรุงเทพฯ กับภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ ลดจาก 18.2 เท่า ในปี พ.ศ. 2522 เหลือ 3.2 เท่า 

ในปี พ.ศ. 2560 (ภาพที่ 5.25 และ ตารางที่ 5.11)

ภาพที่ 5.25 แนวโน้มอัตราส่วนประชากรต่อพยาบาลวิชาชีพรายภาค พ.ศ. 2522-2560

 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000

25
22

25
24

25
26

25
28

25
30

25
32

25
34

25
36

25
38

25
40

25
42

25
44

25
46

25
48

25
50

25
52

25
54

25
56

25
58

25
60

พีชาชิวลาบาย
พอตรกาชะรปนวสารตัอ

 ป (พ.ศ.)
ฯพทเงุรก ภาคกลาง อืนหเคาภ ภาคใต อืนหเงยีฉเกออนัวะตคาภ

ที่มา: จากรายงานทรัพยากรสาธารณสุข

ตารางที่ 5.11 จ�านวนพยาบาลวิชาชีพและอัตราส่วนประชากรต่อพยาบาลวิชาชีพ จ�าแนกตามภาค  

        พ.ศ. 2557-2560

ปี กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

พ.ศ. จ�านวน ประชากร/

คน

จ�านวน ประชากร/

คน

จ�านวน ประชากร/

คน

จ�านวน ประชากร/

คน

จ�านวน ประชากร/

คน

2557 28,088 203 35,559 453 27,105 449 22,316 411 37,017 589

2558 27,558 205 35,941 451 26,701 453 22,711 406 36,272 603

2559 28,905 194 36,615 444 27,562 435 23,138 400 37,316 587

2560 32,497 172 37,528 436 28,305 424 23,356 399 39,246 559

ที่มา: จากรายงานทรัพยากรสาธารณสุข
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5.8.4 แพทย์โรงพยาบาลชุมชน

ส�าหรับในกรณีของแพทย์โรงพยาบาลชุมชน มีการ

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของ

จ�านวนเตียง โดยจ�านวนแพทย์โรงพยาบาลชุมชนเพิ่มขึ้น

จาก 441 คน ในปี พ.ศ. 2522 เป็น 8,672 คน ในปี พ.ศ. 

2560 ในขณะทีจ่�านวนเตยีงโรงพยาบาลชมุชนเพิม่ขึน้จาก 

4,750 เตยีง ในปี พ.ศ. 2522 เป็น 37,582 เตยีง ในปี พ.ศ. 

2560 โดยอัตราส่วนเตียงต่อแพทย์โรงพยาบาลชุมชน ลด

ลงจาก 10.8 เตียงต่อแพทย์ 1 คน ในปี พ.ศ. 2522 เหลือ 

4.3 เตียงต่อแพทย์ 1 คน ในปี พ.ศ. 2560 ทั้งนี้จ�านวน

เตียงโรงพยาบาลชุมชนมีการเพิ่มขึ้นเร็วกว่าการเพิ่มขึ้น

ของแพทย์โรงพยาบาลชุมชน ในระหว่างปี พ.ศ. 2536-

2541 ซึง่เป็นช่วงก่อนเกดิวกิฤตเศรษฐกจิ ท�าให้อตัราส่วน

เตียงต่อแพทย์โรงพยาบาลชุมชนเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานั้น 

แล้วหลังจากนั้นการเพิ่มขึ้นของเตียงโรงพยาบาลชุมชน

ก็เร่ิมชลอตัว เม่ือเทียบกับการเพ่ิมข้ึนของแพทย์ ท�าให้

อัตราส่วนเตียงต่อแพทย์ลดลงมา (ภาพที่ 5.26)

ภาพที่ 5.26 แนวโน้มจ�านวนแพทย์ จ�านวนเตียง และอัตราส่วนเตียงต่อแพทย์ของโรงพยาบาลชุมชน  

      พ.ศ. 2522-2560
2560 
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งยีตเนวนาํจะลแ ยท
พแนวนาํจ

 ป (พ.ศ.)

ยทพแนวนาจํ งยีตเนวนาจํ งยีตเนวสารตัอ :แพทย

ที่มา: จากรายงานทรัพยากรสาธารณสุข

5.8.5 การผลิตแพทย์และการศึกษาเฉพาะทาง

จ�านวนแพทย์จบใหม่ที่ได้รับใบอนุญาตระหว่างปี 

พ.ศ. 2539-2560 แสดงดังภาพที่ 5.27 โดยแพทย์จบใหม่

ที่ได้รับใบอนุญาต มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย

เพิ่มจาก 869 คนต่อปี ในปี พ.ศ. 2539 เป็น 2,762 คน

ต่อปี ในปี พ.ศ. 2560 โดยการเพิ่มขึ้นของแพทย์จบใหม่

เกิดจากนโยบายการผลิตแพทย์เพิ่มเป็นปัจจัยส�าคัญ โดย

มีสถาบันการศึกษาที่ร่วมผลิตแพทย์ จ�านวน 23 สถาบัน 

และมีจ�านวนหนึ่งจบการศึกษาจากต่างประเทศ
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ภาพที่ 5.27 แนวโน้มจ�านวนแพทย์จบใหม่ที่ได้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2539-2560 ่ทีพาภ 27 มหใบจ์ยทพแนวนาํจม้นโวนแ ่ ตาญนุอบใบร้ัดไ่ที  พ.ศ. 2539-2560 
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 ป (พ.ศ.)

ตาญุนอบใบัรดไีทยทพแนวนาํจ

ที่มา: จากรายงานทรัพยากรสาธารณสุข

ส�าหรับแนวโน้มการศึกษาต่อเพื่อความเช่ียวชาญ

เฉพาะทาง โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทาง พบว่าจ�านวน

แพทย์ท่ีจบการศึกษาแพทย์เฉพาะทางในแต่ละปี มี

แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ โดยจ�านวนที่ได้วุฒิบัตร และ

อนุมัติบัตร เพิ่มจาก 153 ใบ ในปี พ.ศ. 2514 เป็น 

2,391 ใบ ในปี พ.ศ. 2560 โดยในปี พ.ศ. 2545-2547 

มีจ�านวนอนุมัติบัตรที่เพ่ิมขึ้นอย่างมาก จากการสอบ

อนุมัติบัตรสาขาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในช่วงเวลา

นั้น (ภาพที่ 5.28)

ภาพที่ 5.28 แนวโน้มจ�านวนวุฒิบัตรและอนุมัติบัตรของแพทย์เฉพาะทาง พ.ศ. 2514-2560 ่ทีพาภ 28 .ศ.พ งาทะาพฉเ์ยทพแงอขรตับตัิมนุอะลแรตับฒุิวนวนาํจม้นโวนแ  2514-2560 
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รตับิตมัุนอ รตับ
ฒิุวนวนาํจ

 ป (พ.ศ.)

รตับฒิุว รตับิตมัุนอ รวม

ที่มา: แพทยสภา
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โดยใบวุ ฒิบั ตรและอนุมั ติ บั ตรสะสมตั้ ง แต ่ป ี 

พ.ศ. 2507-2560 ที่มากที่สุดคือ สาขาอายุรศาสตร์ 

(11,610 ใบ) รองลงมาคือสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

(6,936 ใบ) และสาขากุมารเวชศาสตร์ (5,329 ใบ) 

ตามล�าดับ (ภาพที่ 5.29)

ภาพที่ 5.29 จ�านวนใบวุฒิบัตรและอนุมัติบัตร จ�าแนกตามสาขาแพทย์เฉพาะทาง รวมตั้งแต่ พ.ศ. 2507-256029 ัตมวร งาทะาพฉเ์ยทพแาขาสมาตกนแาํจ รตับตัิมนุอะลแรตับฒุิวบในวนาํจ ้งแต่ พ.ศ. 25
ปไวทัิตบัิฎปชวเ , 251

วัรคบอรครตสาศชวเ , 6,935

รตสาศยลัศ , 4,664

สกิดปธโรออ , 2,801

รตสาศยุาอ , 11,610ชวเีรนะลแรตสาศิตสู , 3,776

ายทวิญีญสัวิ , 1,944

รตสาศชวเรามุก , 5,329

ายทวิกสิาน อศ ตสโ , 1,515

ายทวิษุกัจ , 1,495

รตสาศชวเติจ , 1,030

ายทวิสีงัร , 2,342

ายทวิิธายพ , 797

ฟูนฟรตสาศชวเ , 590 นักงอปรตสาศชวเ , 

2,558

ที่มา: แพทยสภา

5.9.1 การผลิตและการน�าเข้ายา

การผลิตยาแผนปัจจุบันส�าหรับมนุษย์ใน

ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าอยู่ที่ 55,027 ล้านบาท ในขณะที่

การน�าเข้ายาแผนปัจจุบันส�าหรบัมนษุย์ ในปี พ.ศ. 2558 มี

มลูค่าอยูท่ี ่98,383 ล้านบาท แสดงให้เหน็ว่าการน�าเข้ายามี

มลูค่าสงูกว่าการผลิตยาถงึเกอืบเท่าตวั โดยยาบางกลุม่ไม่มี

การผลิต ได้แก่ ยารักษามะเร็ง (Antineoplastics) และ

สารเคมสี�าหรบัการวนิจิฉยัโรค (Diagnostic agents) และ

มียาบางกลุ่มท่ีมีการน�าเข้ามากกว่าการผลิตอย่างชัดเจน 

เช่น ยาส�าหรับระบบโลหิต และยาส�าหรับระบบทางเดิน

ปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์รวมทั้งฮอร์โมนเพศ เป็นต้น 

(ตารางที่ 5.12)

5.9 ยา เวชภณัฑ์ และเทคโนโลยด้ีานสขุภาพ



133การสาธารณสุขไทย 2559-2560

ตารางที่ 5.12 มูลค่าการน�าเข้ายา และการผลิตยาแผนปัจจุบันส�าหรับมนุษย์ จ�าแนกตามกลุ่มยา พ.ศ 2557-2558

ล�าดับ กลุ่มยา มูลค่าน�าเข้ายา (ล้านบาท) มูลค่าผลิตยา (ล้านบาท)

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558

1 Alimentary Tract And Metabolism 8,892.440 10,559.024 12,390.565 10,355.394

2 Blood And Blood Forming Organs 12,072.144 12,015.520 3,471.304 3,336.578

3 Cardiovascular System 7,034.124 6,304.481 6,051.611 5,677.480

4 Dermatologicals 2,779.208 3,065.525 4,351.149 2,954.844

5 Genito-Urinary System And Sex 

Hormone

6,827.762 6,398.130 1,380.821 1,293.698

6 Systemic Hormonal Preparations 964.298 801.768 504.427 431.175

7 General Anti-Infective-Systemic 13,890.045 12,870.619 9,789.831 9,361.558

8 Hospital Solutions 3,220.050 5,377.486 3,371.984 3,599.081

9 Antineoplastics 14,029.517 17,766.990 0.000 0.000

10 Musculo_Skeletal System 4,308.776 3,958.555 5,259.299 5,662.486

11 Central Nervous System 8,751.940 8,324.391 5,779.555 5,775.786

12 Parasitology 90.331 61.248 484.582 577.851

13 Respiratory System 4,996.499 5,130.385 5,903.316 5,144.248

14 Sensory Organs 4,491.829 3,818.163 765.002 767.332

15 Diagnostic Agents 1,775.459 1,036.034 0.000 0.000

16 Various 888.237 895.520 78.060 89.703

Total 95,012.660 98,383.840 59,581.506 55,027.214

ที่มา: ส�านักยา ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

5.9.2 คุณภาพยา

ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2559 มีโรงพยาบาลภาครัฐ

สมัครใจส่งตัวอย่างยาตรวจวิเคราะห์ในโครงการประกัน

คณุภาพยาทัง้ส้ิน 428 แห่ง จ�านวนรายการยาแผนปัจจบุนั

ที่ตรวจวิเคราะห์รวมทั้งส้ิน 572 รายการหรือ 16,212 

ตัวอย่าง ในจ�านวนน้ีตรวจพบตัวอย่างท่ีไม่เข้ามาตรฐาน 

1,505 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 9.3 โดยสัดส่วนตัวอย่างที่

ไม่เข้ามาตรฐานลดลงจากร้อยละ 19.0 ในปี พ.ศ. 2545 

เป็นร้อยละ 0.8 ในปี พ.ศ. 2559 (ตารางท่ี 5.14 และ 

ภาพที่ 5.30)
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ตารางท่ี 5.14 จ�านวนรายการยา ทะเบียนยา และตัวอย่างยาทีต่รวจ และตวัอย่างยาทีไ่ม่เข้ามาตรฐาน ปี 2555-2559

ปีงบประมาณ จ�านวนรายการยาที่

ตรวจ

จ�านวนทะเบียนยาที่

ตรวจ

จ�านวนตัวอย่างยาที่

ตรวจ

จ�านวนตัวอย่างที่ไม่

เข้ามาตรฐาน

ร้อยละตัวอย่างที่ไม่

เข้ามาตรฐาน

2555 32 504 1,155 91 7.9

2556 42 245 540 35 6.5

2557 36 172 420 20 4.8

2558 47 278 772 34 4.4

2559 42 429 1,290 11 0.8

ที่มา: จันทนา พัฒนาเภสัช และคณะ, วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561

ภาพที่ 5.30 สัดส่วนตัวอย่างยาที่ไม่เข้ามาตรฐาน ปี 2545-2559

 

ภาพ  ่ที 30 สดัส ่ ยอวัตนว ่ มไ่ทีายงา ่  ปี นาฐรตามา้ขเ 2545-2559 
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 ป (พ.ศ.)

นาฐรตามาขเมไีทายนวสดัส

ที่มา: จันทนา พัฒนาเภสัช และคณะ, วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561

5.9.3 เทคโนโลยีการแพทย์

เครื่องมือแพทย์ราคาแพง มีการใช้งานในหน่วย

บริการสุขภาพ ของแต่ละเขตพื้นที่สุขภาพ ในปี 2560 

แสดงดังตารางที่ 5.15
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ตารางที่ 5.15 จ�านวนเครื่องมือแพทย์ราคาแพง จ�าแนกตามเขตพื้นที่สุขภาพ ปี 2560

พื้นที่ เครื่อง CT 

scanner

เครื่อง MRI เครื่องสลายนิ่ว เครื่องแกมม่า

ไนฟ์

เครื่องอัลตรา

ซาวด์

เครื่องล้างไต

เขต 1 เชียงใหม่ 46 8 21 0 396 777

เขต 2 พิษณุโลก 27 6 10 0 221 297

เขต 3 นครสวรรค์ 16 2 8 1 183 173

เขต 4 สระบุรี 42 8 23 0 339 627

เขต 5 ราชบุรี 47 7 17 4 354 618

เขต 6 ชลบุรี 68 15 25 10 491 601

เขต 7 ขอนแก่น 19 6 14 3 339 438

เขต 8 อุดรธานี 33 11 9 0 327 397

เขต 9 นครราชสีมา 26 7 7 1 439 376

เขต 10 อุบลราชธานี 20 6 13 2 216 341

เขต 11 สราษฎร์ธานี 37 7 11 2 246 308

เขต 12 สงขลา 27 10 12 1 284 330

เขต 13 กรุงเทพฯ 139 59 63 10 1,006 1,980

รวมทั้งประเทศ 547 152 233 34 4,841 7,263

ที่มา: รายงานข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ปี 2560

5.10 การเงนิการคลงัด้านสขุภาพ

5.10.1 รายจ่ายสุขภาพระดับประเทศ

แนวโน้มรายจ่ายสขุภาพในภาพรวมระดบัประเทศ มี

แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้จาก 127,655 ล้านบาท (2,160 บาทต่อ

คน) ในปี พ.ศ. 2537 เป็น 500,476 ล้านบาท (7,966 บาท

ต่อคน) ในปี พ.ศ. 2557 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 4 เท่า โดย

ร้อยละของรายจ่ายสุขภาพ เมื่อเทียบกับมูลค่าผลิตภัณฑ์

มวลรวม (GDP) คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของ GDP ในปี พ.ศ. 

2537 แล้วเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ เป็นร้อยละ 4.1 ของ GDP 

ในปี พ.ศ. 2557 ทัง้นีส้ดัส่วนรายจ่ายสขุภาพทีเ่ป็นภาครฐั 

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 45 ในปี พ.ศ. 2537 เป็นร้อยละ 77.0 

ในปี พ.ศ. 2557 ในขณะที่สัดส่วนรายจ่ายสุขภาพที่เป็น

ภาคเอกชน ลดลงจากร้อยละ 55.0 ในปี พ.ศ. 2537 เหลอื

ร้อยละ 23.0 ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบาย

การสร้างหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545 

ที่ท�าให้ภาครัฐมีบทบาทต่อรายจ่ายสุขภาพมากขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง (ภาพที่ 5.31-5.33)
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ภาพที่ 5.31 แนวโน้มรายจ่ายสุขภาพ และร้อยละของรายจ่ยสุขภาพต่อ GDP พ.ศ. 2537-2557 ่ทีพาภ 31 จยารม้นโวนแ ่ายสุขภาพ และร้อยละของรายจ่ายสุขภาพต่อ GDP พ.ศ. 2537-2557 
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พาภขุสยาจยาร

(
ทาบนาล
)

 ป (พ.ศ.)

 พาภขุสยาจยาร ( ทาบนาล )  นวสดัส GDP ( ะลยอร )

ที่มา: จากบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ภาพที่ 5.32 แนวโน้มสัดส่วนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐและเอกชน พ.ศ. 2537-2557 ่ทีพาภ 32 สดัสม้นโวนแ ่วนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐและเอกชน พ.ศ. 2537-2557 
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5.10.2 การปกป้องภาระทางการเงนิของครวัเรอืน

จากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐ

อันเนื่องมาจากการสนับสนุนของรัฐ รวมทั้งจากนโยบาย

การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส�าหรับการชดเชย

ค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการสุขภาพที่เกิดขึ้น ท�าให้ภาระ

รายจ่ายของครัวเรือนมีแนวโน้มที่ลดลง ดังภาพท่ี 5.34 

แสดงให้เหน็ว่าร้อยละครัวเรอืนทีเ่กดิวกิฤตทางการเงินจาก

การจ่ายค่ารกัษาพยาบาล และร้อยละครวัเรอืนทีก่ลายเป็น

ครัวเรือนยากจนภายหลังจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

มีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือร้อยละ 2.06 และ

ร้อยละ 0.3 ในปี พ.ศ. 2559 ตามล�าดับ

ภาพที่ 5.34 ร้อยละครัวเรือนที่เกิดวิกฤตทางการเงินจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาลและครัวเรือน 

      ที่กลายเป็นครัวเรือนยากจนจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ปี 2533-2559
ครัวเรือนยากจนจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ปี 2533-2559 
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ลาบายพาษกัราคยาจรากกาจนิงเรากงาทตฤกิวดกิเีทนอืรเวัรคะลยอร

ลาบายพาษกัราคยาจรากกาจนจกายนอืรเวัรคนปเยาลกีทนอืรเวัรคะลยอร

ที่มา: การส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2533-2559, วิเคราะห์โดย ดร.สุพล ลิ้มวัฒนานนท์

5.10.3 รายจ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพ

รายจ่ายหรืองบประมาณในระบบหลกัประกนัสขุภาพ 

มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ทัง้นีเ้พือ่คุ้มครองและเป็น

หลักประกันให้กับประชากรทุกกลุ่ม ทั้งประชาชนทั่วไป 

ผู้ประกันตนและข้าราชการรวมทั้งครอบครัว โดยล่าสุด

ในปี 2558 มกีารเพิม่สทิธริกัษาพยาบาลส�าหรบัผูม้ปัีญหา

สถานะและสิทธิ จ�านวนประมาณ 500,000 คน บริหาร

จัดการโดยกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งมีหลักประกัน

สุขภาพส�าหรับแรงงานต่างด้าวผ่านบัตรประกันสุขภาพ 

ในอัตรา 500 บาท ถึง 3,200 บาท ตามเงื่อนไข ทั้งนี้

แนวโน้มของรายจ่ายแต่ละระบบแสดงดัง ภาพท่ี 5.35-

5.36 และตารางที่ 5.26
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ภาพที ่5.35 งบประมาณหลกัประกันสขุภาพแห่งชาต ิแยกเงนิเดอืนของหน่วยบรกิารสุขภาพภาครฐั ปี 2546-2560 ่ทีพาภ 35 กะรปกัลหณามะรปบง นัสุขภาพแห่งชาติ แยกเงินเดือนของหน่วยบริการสุขภาพภาครัฐ ปี 2546-2560 
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ทาบนาล

ป

 ิตาชงหแพาภขุสนกัะรปกัลหบง ( นอืดเนิงเกัห ) ฐัรคาภรากิรบยวนหนอืดเนิงเ

ที่มา: รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ 2560

ภาพที่ 5.36 รายจ่ายบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน สิทธิสวัสดิการข้าราชการ ปี 2552-2560 ่ทีพาภ 36 รายจ่  ปี รากชารา้ขรากดิสัวสธิทสิ นใยวปู้่ผะลแกอนยวปู้่ผรากริบยา 2552-2560 

 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ทาบนาล

ป

กอนยวปูผยาจยาร นใยวปูผยาจยาร

ที่มา: กรมบัญชีกลาง

ตารางที่ 5.16 งบประมาณบริการสุขภาพ สิทธิประกันสังคม และกองทุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปี 2558-2560

หลักประกันสุขภาพ งบ ปี 2558 (ล้านบาท) งบ ปี 2558 (ล้านบาท) งบ ปี 2558 (ล้านบาท)

ประกันสังคม 33,157.54 35,235.86 36,472.40

กองทุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ 973.35 1,279.15 1,319.62

ที่มา: ส�านักงานประกันสังคม และกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
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5.11 ระบบข้อมลูข่าวสารด้านสขุภาพ

ภาพที่ 5.37 แสดงระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และการเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดสุขภาพ
 

 

ระบบ

ครโนยีบเะท  

งัวะราฝเบบะร

โรคและการ

บ็จเดาบ  

รากิรบลมูอขบบะร

พาภขุส  

ลมูอขบบะร

ะลแรกายพัรท

พาภขุสนิงเราก  

ลมูอขบบะร

จวราํสราก

พาภขุส  

ลมูอขบบะร

พีชิตถิส  

 ลมูอขบก็เดัจบบะร (data collection systems)  พาภขุสดัวีชวัต (health indicators) 

พาภขุสะนาถส  

- ดกิเราก ยาตราก  

- บ็จเดาบราก ยวปราก  

- พาภขุสะวาภ  

 
พาภขุสดนหากํยัจจป  

- กิตฤพ พาภขุสมรร  

- งยีสเยัจจป  

- มอลดวแพาภส  

พาภขุสรากิรบ  

- พาภขุสรกายพัรท  

- พาภขุสงัลคราก  

- พาภขุสรากิรบบบะร  

พาภขุสรากิรบนาถสกาจลมูอขบบะร  
รกาชะรปบัดะรลมูอขบบะร  

ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ เป็นส่วนหนึ่งของระบบ

บริการสุขภาพ มีส่วนสนับสนุนการให้บริการสุขภาพ 

รวมทั้งการบริหารจัดการระบบสุขภาพให้เป็นไปอย่าง

มีทิศทางและเป้าหมาย ช่วยชี้ส่วนขาดในระบบสุขภาพ 

ได้แก่ ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ปัญหา

ในระบบบริการสุขภาพ ทั้งด้านก�าลังคนด้านสุขภาพ 

การเงนิการคลงัสขุภาพและการจัดบรกิารสขุภาพ เป็นต้น 

โดยระบบข้อมลูข่าวสารด้านสขุภาพ แบ่งออกเป็น 2 กลุม่

หลักๆ ดังนี้

1) ระบบข้อมูลจากสถานบริการสุขภาพหรือจาก

หน่วยงานสขุภาพ (Facility-based health information)

เป ็นระบบข ้อมูลที่อยู ่ ในระบบบริการสุขภาพ 

โดยหน่วยบริการสุขภาพบันทึกข้อมูลการให้บริการ

ของผู้มารับบริการหรือบันทึกข้อมูลประชาชนในเขต

รับผิดชอบหรือเป็นระบบเฝ้าระวังโรคหรือทะเบียนผู้ป่วย

เฉพาะโรคท่ีดงึมาจากข้อมูลบรกิารหรอืเป็นข้อมูลในระบบ

บริหารจัดการของหน่วยงานสุขภาพ

2) ระบบข้อมูลระดบัประชากร (Population-based 

health information)

เป็นระบบข้อมูลท่ีรวบรวมโดยยึดประชาชนในพ้ืนที่

เป็นฐานของการรวบรวมข้อมูล โดยอาจจะเป็นระบบ

ทะเบียนระดับประชากร เช่น ทะเบียนเกิด-ตาย หรือ

เป็นการส�ารวจโดยการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนในพื้นที่
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ภาพที ่5.37 แสดงถงึระบบข้อมลูข่าวสารด้านสขุภาพ

ท่ีประกอบด้วยระบบข้อมูลจากสถานบริการ และระบบ

ข้อมลูระดับประชากร โดยมรีะบบย่อยทีเ่ก่ียวข้องทีส่�าคญั

ทั้ง 2 กลุ่ม และความเชื่อมโยงกับการใช้ข้อมูลในรูปแบบ

ของตัวชี้วัดสุขภาพ ใน 3 หมวด ได้แก่ สถานะสุขภาพ 

ตารางที่ 5.17 ระบบข้อมูลสุขภาพ และการเชื่อมโยงกับประเด็นข้อมูลสุขภาพและข้อจ�ากัด

ระบบข้อมูลสุขภาพ ประเด็นข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ข้อจ�ากัด

สถานะสุขภาพ ปัจจัยก�าหนดสุขภาพ บริการสุขภาพ

ระบบข้อมูลสถิติชีพ 

(เกิด-ตาย)

- การเกิด

- การตาย

- การเจริญพันธุ์

- คุณภาพข้อมูลสาเหตุ

การตาย

ระบบข้อมูล

การส�ารวจสุขภาพ

- การป่วย

- ภาวะสุขภาพ

- ความพิการ

- การตาย

- พฤติกรรมสุขภาพ

- ปัจจัยเสี่ยง

- สังคม

- สิ่งแวดล้อม

- การเข้าถึงบริการ - ความซ�้าซ้อนของการ

ส�ารวจ

- ความต่อเนื่องและข้อ

จ�ากัดงบประมาณ

- ระดับของข้อมูล

ระบบข้อมูล

บริการสุขภาพ

- การป่วยและการ

ตายจากโรคและการ

บาดเจ็บ

- ภาวะสุขภาพ

- ความพิการ

-ปัจจัยเสี่ยง - การเข้าถึงบริการ

- ประสิทธิภาพบริการ

- คุณภาพบริการ

- คุณภาพของข้อมูล

- ความครอบคลุมของ

ข้อมูลภาคเอกชน

ระบบข้อมูลทรัพยากร

สุขภาพและการเงินการคลัง

สุขภาพ

- ก�าลังคนด้าน

สุขภาพ

- ยาและเทคโนโลยี

- สถานบริการ

สุขภาพ

- รายจ่ายสุขภาพ

- คุณภาพของข้อมูล

- ความครอบคลุมของ

ข้อมูลภาคเอกชน

ระบบเฝ้าระวังโรค

และการบาดเจ็บ

- การป่วยโรคติดต่อ

และโรคไม่ติดต่อ

- การบาดเจ็บ

- การตายจากโรค

และการบาดเจ็บ

- พฤติกรรมสุขภาพ

และปัจจัยเสี่ยง 

(โรคไม่ติดต่อและ

การบาดเจ็บ)

- การเข้าถึงบริการ

- คุณภาพบริการ

- ความเป็นตัวแทนกรณี

ท�าบางพื้นที่

- ความครอบคลุมของ

ข้อมูลภาคเอกชน

ระบบทะเบียนโรค - การป่วยโรคเรื้อรัง

- การตายจากโรค

เรื้อรัง

- การเข้าถึงบริการ

- คุณภาพบริการ

- ความครบถ้วนของ

ข้อมูล (ระยะของโรค)

- การติดตามผลลัพธ์

ของการรักษา

ปัจจัยก�าหนดสุขภาพและบริการสุขภาพ โดยความ

เช่ือมโยงระหว่างแต่ละระบบข้อมูลย่อย กับประเด็นของ

ข้อมูลตามตัวชี้วัดทั้ง 3 หมวด รวมทั้งข้อจ�ากัดของระบบ

ข้อมูลแต่ละระบบ แสดงดังตารางที่ 5.27
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5.12 การเข้าถงึบรกิารสขุภาพ

5.12.1 การเข้าถึงบริการสุขภาพในภาพรวม

การเข้าถึงบริการสุขภาพ มีแนวโน้มที่ดีข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง เนื่องจากมีการขยายสถานบริการสุขภาพ และ

มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองประชาชน

ทางด้านการเงิน โดยแนวโน้มของอัตราการใช้บริการ

ผู ้ป่วยนอกและผู ้ป่วยในต่อประชากรต่อปี สิทธิหลัก

ประกนัสขุภาพแห่งชาต ิมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง 

(ภาพท่ี 5.38) แต่อย่างไรก็ด ีอัตราการใช้สทิธหิลักประกนั

สุขภาพกรณีผู้ป่วยนอก อยู่ที่ร้อยละ 60-80 ตลอดระยะ

เวลา 14 ปีที่ผ่านมา (ภาพที่ 5.39)

ภาพที ่5.38 อตัราการใช้บรกิารผู้ป่วยนอกและผูป่้วยในต่อประชากรต่อปี สิทธหิลักประกนัสุขภาพแห่งชาต ิปี 2549-25602549-2560 
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ณามะรปบงป

ปอตนคอตงัรค กอนยวปูผ ปอตนคอตงัรค นใยวปูผ

ที่มา: รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ 2560

ภาพที่ 5.39 อัตราการใช้สิทธิ กรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2546-2560
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 ป (พ.ศ.)

กอนยวปูผ ิธทิสชใราการตัอ นใยวปูผ ิธทิสชใราการตัอ

ที่มา: รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ 2560
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5.12.2 การเข้าถึงบริการสุขภาพเฉพาะ

การเข้าถึงบริการสุขภาพเฉพาะ ในหลายกรณีมี

แนวโน้มท่ีดีข้ึนอย่างต่อเนือ่ง อาทเิช่น การได้รบัยาละลาย

ล่ิมเลือดในกรณีผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 

(STEMI) และในกรณีโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน 

(ภาพที ่5.40) และแนวโน้มผูต้ดิเชือ้เอชไอวทีีไ่ด้รบับรกิาร

ครัง้แรก ทีม่รีะดบั CD4>500 ทีเ่พิม่ขึน้ แสดงให้การได้รบั

บริการตั้งแต่ระยะเริ่มแรกที่เพิ่มขึ้น (ภาพที่ 5.41)

ภาพที่ 5.40 อัตราการได้รับยาละลายลิ่มเลือดส�าหรับผู้ป่วยในโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (STEMI)  

      และโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2548-2560กะรปกัลหธิทสิ นัตดอุอรืหบตีงอมสดอลืเดอลห นัสุขภาพแห่งชาติ ปี 2548-2560 
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ณามะรปบงป

 ดินชนัลพบยีฉเดอืลเดาขจใวัหอืนเมาลกครโ STEMI นัตดุออืรหบีตงอมสดอืลเดอลหครโ

ที่มา: รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ 2559 และ 2560

ภาพที่ 5.41 สัดส่วนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ตามระดับ CD4 ครั้งแรก สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2552-25602560 
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ณามะรปบงป

CD4<100 100<=CD4<200 200<=CD4<350 350<=CD4<500 CD4>=500

ที่มา: รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ 2560
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5.13 ประสทิธิภาพและคุณภาพของการใช้บรกิารสุขภาพ

5.13.1 ประสิทธิภาพบริการสุขภาพ

ประสิทธิภาพบริการสุขภาพ ในแง่มุมของบริการ

ผู ้ป่วยใน พบว่าค่าน�้าหนักสัมพัทธ์ผู ้ป่วยในมีค่าเฉลี่ย 

เพิ่มขึ้น แสดงถึงการรักษาผู้ป่วยต้องมีการใช้ทรัพยากร

ภาพท่ี 5.42 วนันอนเฉลีย่และน�า้หนกัสมัพทัธ์เฉลีย่(Adj.CMI) ผูป่้วยใน สิทธิหลกัประกันสุขภาพแห่งชาต ิปี 2549-25602549-2560 
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นใยวปผูยีลฉเนอนนวั  วลแบัรปีทนใยวปผูยีลฉเธทพัมัสกันหาํนาค (Adj.CMI)

ที่มา: รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ 2560

มากขึน้หรอืมกีารรบัผูป่้วยในทีม่คีวามจ�าเป็นมากขึน้ โดยที่

วนันอนเฉลีย่ผูป่้วยในไม่ได้มแีนวโน้มทีเ่พ่ิมขึน้ สะท้อนการมี

ประสทิธภิาพในการรบัผูป่้วยในในภาพรวม (ภาพที ่5.42)

5.13.2 คุณภาพบริการสุขภาพ

ประเด็นคุณภาพบริการ อาจจะพิจารณาในประเด็น

ผลลัพธ์ของการรักษา อาทิเช่น สัดส่วนการควบคุมโรคได้

ของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยอยู่ที่

ร้อยละ 36.3 และร้อยละ 64.6 ตามล�าดับ ในปี 2560 

(ภาพที่ 5.43)

ภาพที ่5.43 สัดส่วนผู้ป่วยเบาหวานและความดนัโลหติสงูทีค่วบคมุโรคได้สทิธหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิปี 2554-25602554-2560 
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 ดไนาวหาบเมุคบวคะลยอร (HbA1c<7%)  ดไติหลโนัดมาวคมุคบวคะลยอร (<140/90 mmHg)

ที่มา: รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ 2559 และ 2560
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5.14 ความเป็นธรรมของบรกิารสขุภาพ

5.13.1 ความเป็นธรรมสุขภาพด้านการจ่ายเงิน

รายจ่ายสขุภาพต่อรายจ่ายของครวัเรอืนไม่ว่าจะเป็น

คนจนหรือคนรวย มีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและอยู่

ในระดบัต�า่ โดยมีรายจ่ายสขุภาพต่อรายจ่ายของครวัเรอืน 

อยู่ที่ร้อยละ 0.9-1.6 ในปี 2558 (ภาพที่ 5.44)

ภาพที ่5.44 ร้อยละรายจ่ายสขุภาพต่อรายจ่ายครวัเรอืน ของคนจนทีสุ่ด 10% และคนรวยทีสุ่ด 10% ปี 2537-2558 ่ทีพาภ 44 ร้อยละรายจ่ายสุขภาพต่อรายจ่  ดสุ่ทีนจนคงอข นอรืเวรัคยา 10%  ดสุ่ทียวรนคะลแ 10% ปี 2537-2558 
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ที่มา: การส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2537-2558, วิเคราะห์โดย ดร.สุพล ลิ้มวัฒนานนท์

5.14.2 ความเป็นธรรมสุขภาพด้านการได้รับบริการ

ในส่วนของการได้รับบริการสุขภาพ เช่น บริการสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ โดยมีความแตกต่างระหว่างสิทธิสวัสดิการ

ต่างๆ ดังแสดงในภาพที่ 5.45

ภาพที่ 5.45 สัดส่วนผู้สูงอายุที่ได้รับบริการสุขภาพ ปี พ.ศ. 2560 จ�าแนกตามสวัสดิการรักษาพยาบาล ่ทีพาภ 45 สดัส ่  .ศ.พ ปี พาภขสุรากริบบร้ัดไ่ทุียาองสูู้ผนว 2560 ลาบายพาษกรัรากดิสัวสมาตกนแาํจ   
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ที่มา: วิเคราะห์จากข้อมูลการส�ารวจประชากรสูงอายุ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560
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5.15 การวจิยัและการสร้างความรูเ้ก่ียวกบัระบบสขุภาพ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นกลไกท่ี

มีหน้าที่หลัก คือ 

1) ผลิตความรู้เชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนาระบบ

สุขภาพ ผ่านการจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายหรือการน�า

ไปใช้ประโยชน์ในทางเวชปฏิบัติและการพัฒนาขีดความ

สามารถในการดูแลสุขภาพประชาชนโดยตรง 

2) พัฒนาระบบวิจัยด้านสุขภาพ ที่รวมถึงการพัฒนา

ขีดความสามารถนักวิจัยเพื่อการท�าวิจัยด้านนโยบาย

และระบบสุขภาพ การพัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัย 

การบริหารทุนวิจัยและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก

งานวิจัย

ภาพที่ 5.46 กรอบความคิดระบบสุขภาพขององค์การอนามัยโลก

5.15.1 กรอบความคิดการสร้างองค์ความรู้

การสร้างความรู้เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ ด�าเนิน

การผ่านกรอบความคิดระบบสุขภาพขององค์การอนามัย

โลกที่ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ระบบ/

รูปแบบบริการสุขภาพ ก�าลังคนด้านสุขภาพ ระบบข้อมูล

ข่าวสารสุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่รวมถึงยาและ

วัคซีน การคลังและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและการน�าและ

ธรรมาภิบาลของะบบ (ภาพที่ 5.46)

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาระบบ ได้แก่ การสร้าง

ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ การตอบสนองความความ

ต้องการและความเป็นมนุษย์ของประชาชน การมีระบบ

ข้อมูลข่าวสารสขุภาพทีส่ามารถปกป้องสขุภาพประชาชน

ได้ และการสร้างประสทิธภิาพของระบบทีส่ามารถปกป้อง

การล้มละลายจากภาวะการเจ็บป่วยให้ประชาชนได้ ทัง้นี้

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงมุ่งสร้างความรู้เพื่อตอบ

โจทย์การเข้าถึงบริการสุขภาพตามความจ�าเป็นที่ท่ัวถึง

และเป็นธรรม และการมีระบบบริการที่มีความปลอดภัย

ตามมาตรฐานสากล

WHO Health Systems Framework
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Service Delivery
ระบบบริการ
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เข้าถึงครอบคลุม
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อย่างไรก็ตาม ระบบสขุภาพและสขุภาพประชาชน มิ

อาจรอดพ้นจากผลกระทบด้านสงัคม วัฒนธรรม เศรษฐกจิ

และการเมือง ท�าให้กรอบคิดข้างต้นไม่เพียงพอในการ

จัดการปัญหาบางเรื่อง ภาพที่ 5.47 แสดงให้เห็นกรอบ

ความคดิทีว่่า นอกจากหกมติขิองระบบสขุภาพนัน้แล้ว ยงัมี

ปัจจยัทางด้านประชากรและความอ่อนไหวทางวฒันธรรม

ของผูร้บับรกิาร บริบททางกฎหมาย และการคลังประเทศ

ในภาพรวมด้วย เช่น ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปัญหา

การติดสารเสพติด หรือระบบสุขภาพกับแรงงานข้ามชาติ 

เป็นต้น

ภาพที่ 5.47 ปัจจัยทางสังคมที่ก�าหนดระบบสุขภาพ

5.15.2 เครือข่ายความร่วมมือ

สวรส. ท�าภารกิจดังกล่าวผ่านเครือข่ายความร่วมมือ

กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ท่ีเป็นผูวิ้จัย ผู้ก�าหนดนโยบาย 

ผู้บริหาร นักวิชาชีพผู้ให้บริการ และผู้รับประโยชน์จาก

ระบบสุขภาพอื่นๆ มีกลยุทธในการพัฒนางานวิจัยและใช้

ประโยชน์ทั้งในรูปแบบการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ระดับ

จังหวัดและภูมิภาค เช่น เครือข่ายส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดและประชาคมสุขภาพจังหวัดน่าน เครือข่ายวิจัย

ภาคใต้ตอนล่างที่มีศูนย์กลางที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

เครือข่ายนักวิชาชีพ เช่น เครือข่ายสมาคมแพทย์มัณฑนา

กรหัวใจและหลอดเลือด ในการท�าวิจัยผลการรักษา

ผู ้ป่วยด้วยการท�าการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจผ่าน

ทางผิวหนังในประเทศไทย แบบสหสถาบัน (Thai PCI 

Registry) เครอืข่ายราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทย์แห่ง

ประเทศไทยในการวิจัย Cochlear Implants Registry 

in Thailand (CIRT) Project เครือข่ายนักวิจัยในเขต

สุขภาพต่างๆ และสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ

ด้านต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยาการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้าน

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) 

องค์กรวิจัยด้านนโยบาย เช่น มูลนิธิวิจัยเพ่ือการพัฒนา

ประเทศ (TDRI) มูลนิธิ International Health Policy 

Program (IHPP) มูลนิธิ Health Intervention and 

Technology Assessment Program (HITAP) เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในการบริหารทุนวิจัย

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในประเด็นโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรังและเทคโนโลยีทางการแพทย์ กับส�านักงานคณะ

กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายองค์กรวิจัย

อื่นๆ เช่น ส�านักงานกองทุนวิจัย (สกว.) และสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น 

และเพื่อให้การสร้างความรู ้ตอบสนองการแก้ปัญหา

ระบบสุขภาพ จึงมีความร่วมมือกับผู้ใช้ผลงานวิจัยหรือผู้

ก�าหนดนโยบายด้วย เช่น กระทรวงสาธารณสขุ ส�านกังาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง กระทรวง        

การคลัง ส�านักงานประกันสังคม โดยมีองค์กรท่ีร่วมเป็น

กลไกขับเคลื่อน ได้แก่ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ-

สร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ส�านกังานคณะกรรมการสขุภาพ

แห่งชาติ (สช.)

รูปธรรมในการร่วมกันขับเคลื่อนสร้างความรู้และ

พัฒนาระบบสุขภาพท่ีส�าคัญอันหน่ึง คือ WHO-Royal 

Thai Government Country Cooperat ion 

Strategy, WHO-RTG CCS (2017-2021) ที่มีเครือข่าย

ความร่วมมือประกอบด้วย องค์การอนามัยโลกและองค์กร

ด้านสุขภาพ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ส�านักงาน

กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ส�านกังาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ส�านักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข (สวรส.) เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการสร้าง

และใช้ความรู ้พัฒนาสุขภาพเฉพาะประเด็นที่มีล�าดับ

ความส�าคัญสูง ได้แก่ 
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1.  แผนงานโรคไม่ติดต่อ (Non–communicable 

Diseases (NCD) 

2.  แผนงานความปลอดภัยทางถนน (Road Safety: 

RS)

3.  แผนงานประชากรข้ามชาติ (Migrant Health)

4.  แผนงานโรคติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ

    (Antimicrobial Resistance AMR)

5.  แผนงานสุขภาพโลก (G lobal  Heal th 

Diplomacy: GHD) 

6. แผนงานการค้าและสุขภาพ (International 

Trade and Health: ITH)

5.15.3 กระบวนการสร้างความรู้

ในกระบวนการสร้างความรู้จะเริ่มที่การวิเคราะห์

สถานการณ์และแนวโน้มทีเ่ป็นปัญหาสขุภาพทีส่�าคญัและ

สบืค้นชดุความรูท้ีม่อียูว่่าสามารถน�ามาใช้ในการแก้ปัญหา

ได้หรือไม่ หรือยังคงมีช่องว่างความรู้หรือประเด็นท้าทาย

อะไร เพือ่น�าไปสูก่ารตัง้โจทย์วจิยัและเมือ่ได้ผลการวจัิยจึง

น�ามาพิจารณาสังเคราะห์ทางเลือกนโยบายหรือข้อเสนอ

ในการปรับปรุงนโยบายและระบบสุขภาพ (ภาพที่ 5.48)

ภาพที่ 5.48 กระบวนการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาระบบ

และนโยบายสุขภาพ

ในบางกรณีการวิจัยเชิงระบบก็ต้องเช่ือมต่อการวิจัย

ด้านสุขภาพและการแพทย์ เช่น การวิจัยยา (Medicine) 

ผลติภณัฑ์ (Medical product) มาตรการ (Intervention) 

หรอืเทคโนโลยทีางการแพทย์ (Medical technology) ซึง่

มีจุดเริ่มต้นที่การระบุความจ�าเป็นด้านสุขภาพกับความ

ต้องการเทคโนโลยีที่สอดคล้องกัน (ภาพที่ 5.49)

ภาพที่ 5.49 องค์ประกอบหรือระยะการวิจัยที่ต้องเชื่อมต่อกันจึงจะบรรลุเป้าหมาย
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จากนัน้จงึมกีารท�าวจัิยพฒันาเทคโนโลย ีการทดสอบ

คุณภาพมาตรฐาน การทดลองใช้ในมนุษย์ การศึกษา

ต้นทุนประสิทธิผลและความคุ้มค่า การศึกษาการน�าเข้า

สู่การใช้งานในเชิงระบบ ที่ต้องค�านึงถึงวิธีการขั้นตอนให้

บริการ ความรู้ทักษะผู้ให้บริการ การมีบริการที่กระจาย

ตัวให้ผู ้ที่มีความจ�าเป็นสามารถเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึง 

การมีค่าใช้จ่ายส�าหรับบริการรองรับอย่างเพียงพอและ

ในอีกด้านก็ต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นเข้าสู่ระบบ

การผลิต เพื่อให้สามารถจัดหามาให้บริการในระดับ

มหภาคได้จริง จะเห็นว่าหากจะท�าให้เกิดการขยาย

ผลบริการที่ใช้เทคโนโลยีนั้นอย่างเป็นระบบ แต่ละ

ขั้นตอนจ�าเป็นต้องมีการน�าความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย

มาพัฒนาเป็นข้อเสนอ เพื่อการตัดสินในในเชิงนโยบาย

อย่างต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมาย

5.15.4 ผลการด�าเนินงานสร้างความรู้ (2556-

2560)

สวรส.บรหิารงานวิจัย (สร้างความรูแ้ละใช้ประโยชน์) 

ด้วยเงินงบประมาณปกติและงบประมาณวิจัยที่ได้จาก

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นด้วย ซึ่งใน 5 ปีที่ผ่านมา  

มีจ�านวนโครงการวิจัยมากน้อยแตกต่างกันไประหว่าง  

53-115 โครงการ คิดเป็นเงินงบประมาณ ระหว่าง 156-

379 ล้านบาทต่อปี ซึ่งความผันแปรของจ�านวนทุนวิจัยอยู่

ที่ทุนวิจัยจากภายนอก ภาพที่ 5.50

ภาพที่ 5.50 ผลการด�าเนินการสร้างความรู้ ปีงบประมาณ 2556-2560
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เมือ่จ�าแนกทนุทีด่�าเนนิการระหว่าง พ.ศ. 2558-2560 

เพื่อการท�าวิจัย ใช้ประโยชน์ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ

ของระบบวิจัย พบว่า สัดส่วนทุนวิจัยสะสมมากที่สุดอยู่ที่

แผนงานวจิยับูรณากรมุง่เป้าทีเ่น้นเชงิประเดน็ ได้แก่ แผน

งานวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แผนงานวิจัยด้าน Medical 

technology และแผนงานวิจัยเชิงระบบ ได้แก่ การ

วิจัยระบบสุขภาพชุมชน คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 50 

รองลงมา คือ แผนงานวิจัยด้านการคลังและระบบหลัก

ประกันสุขภาพ แผนงานวิจัยระบบบริการสุขภาพ และ

แผนงานวจัิยบรูณาการท่ีมุง่เป้าตามกลุม่ประชาการเฉพาะ

ท่ีเปราะบางและยากล�าบากในการเข้าถึงบริการ คิดเป็น

ร้อยละ 11.8, 10.8, 10.1 ตามล�าดับ (คารางที่ 5.28 และ 

ภาพที่ 5.51)
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คารางที่ 5.18 การบริหารทุนวิจัยจ�าแนกตามแผนงานวิจัย ระหว่างปี 2558-2560

Research programs FY2558 FY2559 FY2560 Tatal %

Service delivery 14,191,462 35,267,125 13,857,039 63,315,626 10.8

Health manpower 3,210,000 1,385,000 2,663,310 7,258,310 1.2

Health information 2,900,000 1,000,000 4,783,118 8,683,118 1.5

Medicine & Medical technology 4,989,585 13,235,866 18,380,041 36,605,492 6.3

Health Financing 63,345,620 2,418,900 3,446,000 69,210,769 11.8

Govermance 1,250,577 2,439,000 3,801,710 7,491,287 1.3

Targeted populations 14,158,790 6,813,775 38,220,457 59,192,769 10.1

Targeted issues 50,446,408 130,842,775 115,967,162 297,256,345 50.8

Health systems research development 1,312,861 11,606,453 - 12,919,314 2.2

Health data analysis 0 5,975,428 17,090,500 23,065,928 3.9

155,805,303 210,984,069 218,209,337 584,998,709 100.0

หมายเหต:ุ แผนงานวจิยั Targeted populations หมายถงึ การวจิยับรูณาการทีมุ่ง่ตอบโจทย์การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพทีต่อบสนองความจ�าเป็นเฉพาะ

ของกลุ่มประชากรทีเ่ปราะบางหรอืมีความยากล�าบาก, แผนงานวิจัย Targeted issues หมายถึงแผนงานวิจัยมุ่งเป้าเชิงประเด็นการแพทย์และสาธารณสุข 

ได้แก่ แผนงานวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แผนงานวิจัยด้าน Medical technology ที่เป็นความร่วมมือบริหารทุนวิจัยที่ได้รับจากวช., แผนงานวิจัย Health 

systems research development หมายถึง โครงการพัฒนาศักยภาพและโครงสร้างระบบวิจัย, แผนงาน Health data analysis หมายถึง แผนงานให้

บริการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลระบบสุขภาพ

ภาพที่ 5.51 การบริหารทุนวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ 
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5.15.5 การพัฒนาขีดความสามารถนักวิจัยและ

ระบบวิจัย

จากคารางที่ 5.28 และภาพที่ 5.51 จะเห็นว่า

ในปี 2560 ไม่มตัีวเลขทนุทีจ่ดัสรรเพือ่การพฒันาการวจิยั

ระบบสุขภาพ ท้ังนี้เนื่องจากมีความชัดเจนในเชิงระบบ

วิจัยมากขึ้นว่า ระบบวิจัยมีความขาดแคลนนักวิจัยเชิง

ระบบและนโยบายสุขภาพอย่างมาก โดยเฉพาะนกัวิจยัใน

ระดับพื้นท่ีเขตสุขภาพและจังหวัด ไม่สามารถรองรับการ

สร้างความรู้ที่จะน�าไปสู่การสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อช่วย

การน�านโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิรวมทัง้การพฒันานโยบาย

ทีต่อบโจทย์การแก้ปัญหาเชงิลกึตามบรบิทเฉพาะ จงึแยก

แผนงานพัฒนาระบบการวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ

ออกจากแผนงานวิจัย

ทั้งนี้กรอบการพัฒนาขีดความสามารถในเชิงระบบ 

หมายถึง การพัฒนาหน่วยในพื้นที่ให้สามารถบริหาร

จัดการงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในบริบทพื้นที่ตนเองให้ได้ 

ได้แก่ สามารถระบุประเด็นปัญหาและการจัดล�าดับความ

ส�าคัญ การสร้างนักวิจัยในพื้นที่ การพัฒนาโครงการวิจัย 

การจัดการทุนวิจัย และการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประกอบ

การตดัสนิใจออกแบบมาตรการหรอืการแก้ปัญหาในพืน้ที่ 

รวมทั้งให้ข้อเสนอตั้งผู้ก�าหนดนโยบายในระดับที่เหนือ

กว่าพื้นที่ ในการนี้ สวรส.ด�าเนินการผ่านการพัฒนาความ

ร่วมมือกับพื้นที่แบบเชิงรุก

ในขณะท่ีการพัฒนาขีดความสามารถก�าลังคนของ

ระบบวิจัย จะรวมถึงทั้งนักวิจัยและนักบริหารโครงการ/

แผนงานวิจัย ด้านการพัฒนานักวิจัยก็เน้นการวิเคราะห์

สถานการณ์ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อน�าไปสู ่การ

ตั้งโจทย์การวิจัยที่ตรงหรือสอดคล้องการแก้ปัญหา การ

ออกแบบวิธการวิจัยที่เหมาะสม รวมทั้งเทคนิค วิธีการ

วจัิยทีมี่ลกัษณะการวจัิยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน การวิจยั

พฒันารปูแบบ การวจิยัพฒันานวตักรรมหรอืมาตรการใน

การจัดการปัญหา เป็นต้น

5.15.6 การใช้ประโยชน์งานวิจัย

จากที่กล ่าวมาข้างต้น การน�าผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ จึงมีหลายระดับขึ้นกับระยะของงานวิจัย และ

ขึ้นอยู่กับว่าเป็นโจทย์การแก้ปัญหาในระดับพื้นที่หรือใน

ระดบัมหภาค โดยช่องทางนการน�าเสนอหลกัจะผ่านคณะ

กรรมการสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ ทีมี่รฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และปลัดกระทรวง

สาธารณสุขเป็นรองประธาน นอกจากน้ันเป็นการน�า

เสนอผ่านกลไกกรรมการนโยบายของแต่ละด้าน เช่น 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการส�านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น 
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กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
ของไทย 4.0 และนโยบายสาธารณะทุกภาคส่วน 

(Health in All)

บทที่ 6

6.1 การปฏริปูระบบสาธารณสขุภายใต้รฐัธรรมนูญว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติ

บทน�า

สังคมมนุษย์พัฒนาอย่างก้าวกระโดดครั้งใหญ่เม่ือ

มนุษย์ประดิษฐ์ภาษาเป็นเคร่ืองมือส่ือสาร ท�าให้มนุษย์

สามารถสื่อสารกันเชิงนามธรรมซึ่งไปพ้นขีดจ�ากัดของรูป

ธรรม สามารถถ่ายทอดจินตนาการซึ่งอยู่เหนือความจริง

ท่ีด�ารงอยู่ต่อหน้า มนุษย์ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้

จากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งจึงสามารถสั่งสมและยก

ระดับความรู้ไม่สิ้นสุด เช่นเดียวกับสรรพสิ่งต่างๆ ท่ีไม่ได้

ด�ารงอยู่อย่างตายตัว ภาษาก็เป็นส่ิงที่ดิ้นได้ ความหมาย

ของค�าหนึง่ๆ จงึอาจต่างกนัในสถานทีห่รือกาลเวลาต่างกนั 

ค�าว่า “ระบบสุขภาพ” มีความหมายเดียวกันกับค�า

ว่า “ระบบสาธารณสขุ” นัน่คอื ระบบอนัเป็นไปเพ่ือบรรลุ

สขุภาพดขีองสังคมโดยเป็นผลจากปฏสัิมพนัธ์ระหว่างองค์

ประกอบต่างๆ อย่างเป็นพลวัตร (dynamic) ขอบเขต

ของระบบสุขภาพครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคมซ่ึง

อาจแยกเป็นสองระบบย่อยได้แก่ ระบบบริการสุขภาพ 

และระบบย่อยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพผ่านเหตุปัจจัย

ทางสุขภาพ (social determinants of health) เช่น 

ระบบการศึกษา ระบบคมนาคม ระบบความมั่นคง ระบบ

การเกษตร เป็นต้น

การปฏริปูในบทความนีใ้ช้ในความหมายว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างมหภาคอย่างก้าวกระโดด น่ัน

คือ เป็นการเปล่ียนแปลงอันจะส่งผลยาวไกลและกว้าง

ขวางต่อรากฐานความคิด ทิศทาง สาระหลัก และขั้นตอน

การพัฒนาสังคม 

20 ปีที่ผ่านมา ระบบบริการสุขภาพไทยเกิดการ

ปฏิรูปโครงสร้างว่าด้วยการจัดการการเงินการคลังส่งผล

ให้เกิดการปรับตัวครั้งใหญ่ขององค์ประกอบอื่นในระบบ

นี้ เช่น(1) (ก) การแยกบทบาทการจัดการการเงินการคลัง

ส�าหรับให้บรกิารสขุภาพออกมาจากเดมิเป็นของกระทรวง

สาธารณสุข ซึ่งมีอีกสองบทบาทคือ เป็นเจ้าของสถาน

พยาบาลและเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย (ข) การเติมเต็มหลัก

ประกนัสขุภาพให้กบัคนไทยอกีร้อยละเจด็สบิทีแ่ต่เดิมไม่มี

หลกัประกนัสขุภาพจงึเสีย่งต่อการล้มละลายทางเศรษฐกจิ

เพราะค่ารกัษาพยาบาล และมอีปุสรรคทางการเงนิในการ

เข้าถึงบริการสุขภาพ และ (ค) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้ม

ค่ามีความหมายมากขึ้นกว่าในอดีต เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ไม่มีระบบอะไรที่สมบูรณ์แบบ การ

ปฏิรูปที่กล่าวมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอื่นของสังคม

ตามมาด้วยความท้าทายต่อววิฒันาการของระบบสขุภาพ

ในระยะต่อไป เช่น การขยายตัวของโรคเร้ือรัง อุบัติเหตุ

จราจร และโรคอุบัติใหม่ เสถียรภาพทางการเงินการคลัง

เนือ่งจากการขยายตวัของรายจ่ายสขุภาพซึง่ไม่มปีระเทศ

ใดในโลกหลีกเลี่ยงได้ ทรัพยากรในระบบบริการสุขภาพ 

(โดยเฉพาะบคุลากร) ขยายตวัไม่ทันตามการขยายตวัของ

ปริมาณการใช้บริการ ความขัดแย้งทางความคิดระหว่าง

กองทุนสุขภาพภาครัฐกับสถานพยาบาลโดยเฉพาะใน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ
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รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เป็นความพยายามหนึ่งใน

ทางนติบิญัญตัเิพือ่ตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านัน้โดย

ในหมวด 16 ระบุถงึการปฏิรปูประเทศ มาตรา 258 (ช) (4) 

ให้มกีารปรบัระบบหลกัประกนัสขุภาพ และ (5) ให้มีระบบ

การแพทย์ปฐมภูมิ นอกจากนี้มาตราอื่นของรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2560 ก็อาจน�ามาตีความให้ตอบสนองต่อความ

ท้าทายดังกล่าวได้ เช่น มาตรา 55 รัฐต้องดาเนินการให้

ประชาชนได้รับการบรกิาร สาธารณสขุอย่างประสทิธิภาพ

และทัว่ถงึ มาตรา 58 ในการดาเนนิงานใดทีอ่าจส่งผลกระ

ทบต่อ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน มาตรา 71 

รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ 

ในทางปฏิบัติ  การปฏิรูประบบสุขภาพตาม

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 จะเป็นอย่างไรขึ้นกับการตีความ

ของผู ้เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

ด้านสาธารณสุข (คปสธ.) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 

สาธารณชน นักวิชาการ องค์กรไม่แสวงก�าไร เป็นต้น 

เพราะความจริงอันยากจะปฏิเสธคือในระบบสุขภาพอัน

ซับซ้อน (complex system ) ไม่มีสถาบันหรือองค์กร

หรือกลุ่มบุคคลหนึ่งเดียวที่สามารถชี้ขาดว่าการปฏิรูปฯ

จะคลี่คลายไปในลักษณะใด ดังนั้นบทความนี้จึงพยายาม

ที่จะวิเคราะห์ความต้องการการปฏิรูประบบสุขภาพและ

น�าเสนอแนวทางทีพ่ึง่จะเป็นเพือ่ตอบสนองความต้องการ

การปฏริปูด้วยการชีป้ระเด็นหรอืตัง้ค�าถามเป็นส�าคญั โดย

ไม่พยายามทีจ่ะพรรณนาให้ครบถ้วนว่าอะไรเกิดขึน้นบัแต่

รัฐธรรมนูญ 2560 เพราะผู้สนใจสามารถหาอ่านได้จาก

แหล่งอื่น ขณะเดียวกันบทความนี้ก็จะไม่ท�านายว่าอะไร

จะเกิดขึ้นในอนาคต

1 Complex system คือ ระบบอันประกอบด้วยส่วนย่อยที่มีปฏิสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ น�าไปสู่ภาวะอุบัติใหม่ (emerging property) ที่ยากแก่การ

ท�านายแต่มีแบบแผนที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละระบบ ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมของตลาดหุ้น พฤติกรรมของเด็ก
2 เช่น แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขของ คปสธ.

ท�าไมต้องปฏิรูประบบสุขภาพ

การปฏิรูประบบสุขภาพเคยเกิดข้ึนมาแล้วในอดีต

หลายครั้ง เพื่อตอบสนองความท้าทายในแต่ละยุคสมัย

ที่แปรเปลี่ยนไป การสร้างโรงพยาบาลให้ครบทุกอ�าเภอ 

และสถานีอนามัยครบทุกต�าบลในช่วงหกสิบถึงแปดสิบ

ปีที่แล้วเป็นการปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อตอบสนองต่อ

ความขาดแคลนโครงสร้างพืน้ฐานในการจัดบรกิารสขุภาพ 

ก�าเนิดของอาสาสมัครสาธารณสุขเม่ือสี่สิบปีท่ีแล้วก็

เป็นการตอบสนองต่อความขาดแคลนก�าลังคนภายหลัง

การขยายโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ให้ประชาชนเข้าถงึบรกิาร

สุขภาพจ�าเป็นพื้นฐานได้มากข้ึนในยุคท่ีประเทศไทยยัง

เป็นประเทศรายได้ต�า่ (low income country) การปฏริปู

ระบบสุขภาพจึงเป็นเส้นทางที่ไม่มีวันสิ้นสุด

ยี่สิบถึงสามสิบปีมานี้ การระบาดของโรคเรื้อรัง 

ก�าเนิดของโรคอุบัติใหม่ ภาวะโลกร้อน สังคมสูงอายุเป็น

ความท้าทายต่อการปฏริปูระบบสขุภาพในปัจจบุนั ความ

ท้าทายเหล่านี้มาพร้อมกับ 

ก) เสยีงเรยีกร้องให้มีการบรูณาการระหว่างภาคส่วน

ต่างๆ ด้วยความตระหนกัว่าไม่มภีาคส่วนใดสามารถรบัมอื

กบัความท้าทายเหล่านีไ้ด้โดยล�าพงัไม่ว่าจะมองในด้านการ

รักษาพยาบาล การป้องกันโรคหรือการสร้างเสริมสุขภาพ 

เช่นเดียวกับภายในสาขาสุขภาพ (health sector) ก็ไม่มี

สถาบันหรือสาขาวิชาชีพใดท�าเช่นนั้นได้ 

ข) รายจ่ายสุขภาพขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพราะการ

พัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ เพื่อ

ตอบสนองต่อความซับซ้อนของโรคเรื้อรังและความคาด

หวังต่อบริการสุขภาพเพิ่มข้ึนตามระดับรายได้ของสังคม 

ตลอดจนเป็นผลจากกลไกตลาดเพื่อแสวงก�าไรอย่าง

ไร้ขีดจ�ากัดโดยอาศัยเทคโนโลยีการแพทย์สนองความ

คาดหวังนั้น
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ค) ระบบบริการสุขภาพปรับตัวไม่ทันกับความ

ท้าทายเหล่าน้ัน โรงพยาบาลถูกคาดหวังให้เป็นทกุค�าตอบ

ของการตอบสนองต่อความท้าทาย ทั้งๆ ที่โรงพยาบาล

มีไว้เพื่อการดูแลภาวะเฉียบพลันซับซ้อน (สอดคล้อง

กับบุคลากรเฉพาะโรค) ดังนั้นการถมทรัพยากร (คน 

เงิน ของ) ไปที่โรงพยาบาลจึงตามมาด้วยปริมาณการใช้

บริการท่ีพร่ังพรูไม่รู้จบ กระทบต่อคุณภาพบริการน�าไปสู่

ความผิดหวังสะสมมากขึ้น

ง) ความล้าสมัยของระบบสนับสนุนบริการสุขภาพ 

อันได้แก่

a. ระบบสารสนเทศล้าสมัย ไม่ตอบสนองต่อความ

ต้องการเรยีนรู้และปรบัตวั ณ จดุให้บรกิาร (หน้า

งาน) ทุกๆ วันแพทย์พยาบาลพบคนไข้แต่ละราย

ทีอ่าจมภีมูหิลงัพืน้เพแตกต่างกนัจ�าเป็นต้องปรบั

แต่งวิธีดูแลให้สอดคล้อง เช่น คนไข้ไตวาย บาง

คนลดเกลือในอาหารได้ง่ายเพราะมีอาหารให้

เลือกกินหลายอย่าง แต่บางรายมีแต่ปลาร้ากิน

เป็นกับข้าว ต้องการค�าแนะน�าช่วยเหลือต่างกัน 

ถ้าแพทย์พยาบาลสามารถสะสม วิเคราะห์และ

ถ่ายทอดบทเรียนระหว่างกันได้สะดวกรวดเร็ว

แม่นย�าก็จะยกระดับคุณภาพบริการได้ง่าย ใน

ความเป็นจริงระบบสารสนเทศปัจจุบันไม่ได้

รองรับการพัฒนาความสามารถเช่นนี้ ท�านอง

เดียวกัน การดูแลคนไข้อาจจ�าเป็นต้องอาศัย

สถานพยาบาลที่มีขีดความสามารถแตกต่างกัน 

จ�าเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกนั 

เช่น ข้อมูลผลการตรวจเลือด เอกซ์เรย์ แต่ระบบ

ปัจจบุนัไม่เอือ้อ�านวย จึงการเกดิการตรวจซ�า้ซ้อน 

หรอืการตดัสินใจล่าช้าเพราะไม่สามารถใช้ข้อมลู

ร่วมกนัได้ทนัการณ์ ตรงกันข้ามระบบสารสนเทศ

ปัจจุบันเป็นระบบกดดันให้รายงานตัวช้ีวัดท่ีไม่

เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพบริการและ

ยังบั่นทอนเวลาในการดูแลคนไข้ ข้อมูลในระบบ

รายงานเป็นขยะข้อมูลที่สิ้นเปลืองเวลาและ

ทรัพยากรจัดเก็บแต่ใช้ประโยชน์ใดๆ ไม่ได้

b. การเงินการคลังภาครัฐในปัจจุบันมุ ่งเน้นการ

ควบคุมค่าใช้จ่ายมากกว่าการพัฒนาคุณภาพ

บริการ เช่นเดียวกันในภาคเอกชนก็มุ่งเน้นการ

แสวงก�าไรมากกว่าการพัฒนาคุณภาพบริการ 

ดังนั้นแม้เม็ดเงินเพิ่มขึ้นคุณภาพบริการก็ไม่ได้

เพิ่มอย่างได้สัดส่วนกัน ระบบสารสนเทศและวิธี

ให้บริการก็ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าท่ีควร ความ

เหลือ่มล�า้ทางรายได้ของบคุลากรระหว่างภาครัฐ

และเอกชน ระหว่างสาขาวชิาชีพมีแต่เพิม่ขึน้ เกดิ

ภาวะไม่สมดุลของการกระจายก�าลังคน

c. การอภิบาลระบบ มีข้อจ�ากัดในภาวการณ์น�า 

ท�าให้ทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพไร้

เอกภาพ องค์ประกอบต่างๆ ไม่ถูกจัดวางร้อย

เรียงให้เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ทรัพยากรกระจุก

มากกว่ากระจายอย่างเหมาะสม การวิ่งรณรงค์

ของนายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) 

เพ่ือหาเงินสนับสนุนโรงพยาบาลของกระทรวง

สาธารณสุขเป็นตัวอย่างให้ข้อคิดว่า แม้เม็ดเงิน

ในระบบบริการสุขภาพของท้ังประเทศเพ่ิมขึ้น

หลังวิกฤตต้มย�ากุ ้ง แต่การกระจายและการ

จัดสรรด้อยเอกภาพจนเกิดภาวะขาดแคลน

ในบางที่ ล้นเหลือในบางที่ สังเกตได้จากการ

เพิ่มจ�านวนอาคารใหม่ๆ ในที่ตั้งและรอบที่ต้ัง

กระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดนนทบุรี การ

สร้างโรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย์ซ�้าซ้อนกับ

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ของกระทรวงสาธารณสขุ

ในภูมิภาค การสร้างตึกใหม่ๆ ในโรงเรียนแพทย์

ส่วนกลาง หรือการสร้างโรงพยาบาลเอกชน

เพ่ิมข้ึนเรื่อยไปในกรุงเทพมหานครและเมือง

ใหญ่ ท�านองเดียวกัน แพทย์เฉพาะทางก็กระจุก

ตวัในกรงุเทพมหานครและเมอืงใหญ่แม้การผลติ

แพทย์เพิ่มจ�านวนข้ึนอย่างต่อเน่ือง กล่าวอีกนัย

หนึ่ง อาการของระบบเหล่านั้นสะท้อนความไร้

เอกภาพทางนโยบายแห่งรัฐ ต้นเหตุของอาการ

น้ีคอื กระทรวงสาธารณสขุซึง่มีความชอบธรรมใน

การก�าหนดนโยบายไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะสร้างความ
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เป็นเอกภาพ เนื่องจากบทบาทของกระทรวง

สาธารณสุขขัดแย้งกันเอง ระหว่างบทบาทผู ้

ก�าหนดและก�ากับนโยบาย บทบาทเจ้าของสถาน

พยาบาล และบทบาทผู้ให้บริการ 

จ) ความล้าสมัยในการปรับตัวของระบบนอกสาขา

สุขภาพ (non health sector) ในการจัดการกับเหตุ

ปัจจัยทางสุขภาพ (social determinants of health) 

อันส่งผลต่อครัวเรือนและปัจเจกในด้านพฤติกรรม

สุขภาพและสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจ

สังคม ในโลกทุนนิยมเสรี กลไกตลาดส่งเสริมการบริโภค

สุรา-ยาสูบ และการบริโภคอาหารแคลอรี่สูงเส้นใยต�่า

อย่างแพร่หลายส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรังระบาดไปทั่ว(2,3) 

การใช้รถใช้ถนนอย่างสุ่มเสี่ยงและกายภาพของถนนไม่

ปลอดภัยน�าไปสู่อุบัติเหตุจราจรที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

จนประเทศไทยติดอันดับต้นของประเทศที่มีการสูญเสีย

ชวีติจากอุบตัเิหตจุราจร(4) ผังเมอืงและระบบขนส่งมวลชน

อันล้าสมัยส่งเสริมให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลขยายตัว

จนจราจรคับคั่งบั่นทอนการออกก�าลังกายและสะสม

มลพิษทางอากาศ(4) การควบคุมกลไกตลาด การก�าหนด

ผังเมือง การลงทุนระบบขนส่งมวลชนและการควบคุม

การคมนาคมล้วนเป็นบทบาทของหน่วยงานรัฐนอกสาขา

สุขภาพ เช่นเดียวกับเศรษฐกิจครัวเรือนและปัจเจกก็เป็น

ปฏิรูประบบสุขภาพตามผลแห่งการก�าหนดและด�าเนิน

นโยบายรัฐนอกสาขาสุขภาพ ซึ่งหลายสิบปีท่ีผ่านมา

ช่องว่างรายได้ของครัวเรือนถ่างขยายอย่างต่อเนื่องน�าไป

สู่การเมืองแยกขั้วอย่างรุนแรง และบั่นทอนโอกาสในการ

ปรบัตวัของครวัเรอืนและปัจเจกในหลายด้าน(5) ดงัจะเหน็

ได้จากแนวโน้มการบริโภคยาสบู แนวโน้มการบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุจราจร และแนวโน้มการเข้าถึงบริการสุขภาพท่ี

แตกต่างเรื่อยมาระหว่างเมืองกับชนบท 

แนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพ

เมื่อเปรียบเทียบเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิรูประบบสุขภาพ กับความ

ต้องการการปฏิรูประบบสุขภาพในหัวข้อที่แล้ว อาจ

ตคีวามได้ว่า รฐัธรรมนญู พ.ศ. 2560 ก�าหนดขอบเขตการ

ปฏิรูประบบสุขภาพไว้กว้างขวางสอดคล้องกับขอบเขต

ความต้องการปฏิรูประบบสุขภาพระบบสุขภาพท่ีกล่าว

ไว้ในหัวข้อที่แล้ว ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะการปฏิรูประบบ

สุขภาพระบบหลักประกันสุขภาพ และระบบการแพทย์

ปฐมภูมิ กล่าวคือในหมวด 16 (การปฏิรูประบบสุขภาพ

ประเทศ) มาตรา 258 ครอบคลุมการปฏิรูประบบสุขภาพ

ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย 

กระบวนการยุติธรรม การศึกษา เศรษฐกิจและอื่นๆ

นอกจากการก�าหนดขอบเขตการปฏิรูประบบ

สุขภาพ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ยังก�าหนดแนวทางโดย

อาศัย กฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอนการด�าเนินการ

ปฏริปูประเทศซึง่อย่างน้อยต้องมวีธิกีาร จัดท�าแผน การมี

ส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องไว้ชัดเจน

ในทางปฏิบัติ การก�าหนดรายละเอียดของเน้ือหา

ในแผนการปฏิรูประบบสุขภาพขึ้นกับองค์ประกอบและ

ปฎิสัมพันธ์ของคณะกรรมการการปฏิรูประบบสุขภาพ

แต่ละด้านตลอดจนการปฏิสัมพันธ์กับกลไกท่ีเกี่ยวข้อง

ได้แก่ รัฐบาล คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และกลไก

ต่างๆ ในสงัคมไทย เช่นเดยีวกัน การแปลงเนือ้หาแผนการ

ปฏิรูประบบสุขภาพสู่การปฏิบัติก็ขึ้นกับเงื่อนไขทั้งหมด

ที่กล่าวมา จะเห็นว่าขอบเขตของเนื้อหาและการแปลงสู่

การปฏิบัติกว้างขวางและซับซ้อนมาก ดังนั้นบทความน้ี

จงึจ�ากดัการพจิารณาในขอบเขตของระบบบรกิารสขุภาพ

และพยายามช้ีให้เห็นความเช่ือมโยงกับระบบสุขภาพ 

อย่างไรก็ตาม ทิศทางการปฏิรูประบบสุขภาพประเทศใน

ส่วนนอกสาขาสขุภาพจ�าเป็นต้องให้ความส�าคญักบัการลด

ช่องว่างรายได้ซึ่งเชื่อมโยงแนบแน่นกับการเข้าถึงโอกาส

ทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองอย่างทัดเทียมกันระหว่าง

กลุม่ชน ซึง่จะเป็นไปได้กโ็ดยการกระจายอ�านาจไปสูชุ่มชน 

ท้องถิ่น และภูมิภาคให้มากกว่าที่ผ่านมา
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แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

โดยอ�านาจกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด�า

เนินการปฏิรูปประเทศ รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ปฏิรูประบบสุขภาพด้านสาธารณสุข (คปสธ.) ท�าหน้าที่

ยกร่างแผนปฎิรูประบบสุขภาพประเทศด้านสาธารณสุข 

สบืต่อจากแผนการปฏรูิปประเทศด้านสาธารณสุขซึง่สภา

ปฏิรปูแห่งชาตแิละสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศเสนอ

ไว้ในยุครัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ในทางปฏบัิติ คปสธ. ยกร่างแผนปฏริปูประเทศด้าน

สาธารณสุขโดยการหารือกับตัวแทนหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก แล้วจัดกระบวนการรับ

ฟังความคิดเห็นภาคส่วนต่างๆ ก่อนสรุปเป็นร่างสุดท้าย

เพื่อน�าเสนอให้กลไกกลั่นกรอง 3 ชั้นตามล�าดับ ได้แก่ 

ที่ประชุมประธานร่วม 13 คณะกรรมการปฏิรูประบบ

สขุภาพประเทศ คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาต ิและคณะ

รฐัมนตร ีทัง้น้ี ไม่มกีารสรปุผลการรบัฟังความคดิเหน็อย่าง

เป็นลายลกัษณ์อกัษร และไม่มีบนัทกึใดๆ ทีส่ะท้อนให้เห็น

ชดัเจนว่า คปสธ. ได้พจิารณาข้อคดิเหน็อย่างไรในขัน้ตอน

ยกร่างสุดท้ายก่อนเสนอกลไกกลั่นกรอง 3 ชั้นดังกล่าว

ตามประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี(6) แผนปฏิรูป

ประเทศด้านสาธารณสุขที่ผ ่านการกลั่นกรองแล้วได้

ก�าหนดเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิไว้

ว่าระบบสุขภาพไทยมีเอกภาพ มีการบูรณาการงานด้าน

สขุภาพของทกุหน่วยงาน มกีารกระจายอ�านาจ และการมี

ส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในการตดัสนิใจ เพ่ือบรหิารระบบ

สุขภาพ ให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสดุและสอดคล้องกบั

ปัญหาสขุภาพในแต่ละพืน้ที ่ภายใต้ทรพัยากรอนัจ�ากดั จะ

เห็นได้ว่าเป้าหมายนี้สอดคล้องกับความต้องการปฏิรูป

ระบบสุขภาพดังกล่าวมาแล้ว

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เนื้อหาของแผนได้

ก�าหนดประเดน็การปฏริปูระบบสขุภาพไว้ 4 ด้าน(6) ได้แก่ 

(1) ด้านระบบบริหารจัดการ ให้ความส�าคัญกับการ

มีกลไกในการก�าหนดนโยบายสุขภาพแห่งชาติที่มีความ

เป็นเอกภาพ การกระจายอ�านาจในการบริหารจัดการไป

ยังเขตสุขภาพ การมีระบบสารสนเทศสุขภาพ และการ

วางแผนก�าลังคนสุขภาพ 

(2) ด้านระบบบริการสาธารณสุข มุ่งพัฒนาระบบ

บรกิารปฐมภมิู การแพทย์แผนไทย การแพทย์ฉกุเฉนิ และ

การสร้างเสริมป้องกันและควบคุมโรค 

(3) ด้านการคุ้มครองผุ้บริโภคและบุคลากรด้านการ

แพทย์และสาธารณสุข ให้ความส�าคัญในการสร้างความ

รอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน รวมถึงการคุ้มครอง

ผู้บริโภค

(4) ด้านความยั่งยืนและเพียงพอด้านการเงินการ

คลงัสขุภาพ โดยการปฏรูิประบบหลกัประกนัสขุภาพภาค

รฐั ทกุระบบให้มีประสทิธภิาพ มีความเป็นธรรม และยัง่ยนื

เนื้อหาของแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

(1) ด้านระบบบริหารจัดการ 

ให้ความส�าคญักบัการมกีลไกในการก�าหนดนโยบาย

สุขภาพแห่งชาติที่มีความเป็นเอกภาพ การกระจายอ�า

นาจในการบริหารจัดการไปยังเขตสุขภาพ การมีระบบ

สารสนเทศสุขภาพ และการวางแผนก�าลังคนสุขภาพ ดู

เหมอืนหวัใจของการปฏรูิประบบสขุภาพด้านระบบบรหิาร

จัดการคือ 

1) การจดัตัง้คณะกรรมการนโยบายสขุภาพแห่งชาติ 

2) การกระจายอ�านาจโดยการตั้งเขตสุขภาพและ

คณะกรรมการเขตสุขภาพ 

3) การปรับบทบาทและโครงสร้างของกระทรวง

สาธารณสุข โดยในปีแรกของการด�าเนินการ จะมีการ

จัดตั้งคณะท�างานร่วมเพื่อเสนอรูปแบบ โครงสร้าง 

องค์ประกอบ ระบบงาน ระบบงบประมาณของกลไก

นโยบาย ระดับชาติ และระดับพื้นที่ รวมทั้ง กลไก

สนับสนุนติดตามประเมินผล 

โปรดสังเกตว่า 
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ก) คณะท�างานร่วมแต่งตั้งโดย คปสธ. ค�าถาม

คอื คปสธ. จะอาศัยหลักเกณฑ์และขัน้ตอน

อะไรในการสรรหาแต่งตั้งบุคคลในคณะ

ท�างานร่วมจึงจะได้รับการยอมรับจากภาค

ส่วนต่างๆ 

ข) การทบทวนบทบาทโครงสร้างของหน่วย

งานในกระทรวงสาธารณสุขมุ่งหมายเพื่อ

ให้ท�าหน้าที่ส�านักงานเลขานุการของกลไก

ระดับชาติ กลไกระดับเขต กลไกสนับสนุน 

แทนท่ีจะเน้นการปรับบทบาทที่ขัดแย้ง

ในตัวเองของกระทรวงสาธารณสุข (เป็น

เจ้าของสถานพยาบาล เป็นผู้ก�าหนดและ

ก�ากับนโยบาย) และเน้นการเพิ่มอ�านาจ

ตดัสนิใจอย่างมส่ีวนร่วมของภาคส่วนต่างๆ

ค) การทบทวนระบบแผนและงบประมาณของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการบูรณาการ

จะเป็นไปได้อย่างไรโดยไม่ปรับระบบงบ

ประมาณแบบ functional based ที่เป็น

อยู่ ซ่ึงเป็นรากเหง้าของความไม่ร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกก

ระทรวงสาธารณสขุ และน�าไปสูก่ารก�าหนด

ตวัชีว้ดัทีไ่ม่เกิดประโยชน์แก่การดแูลผูป่้วย

และชุมชน

นอกจากนี้ การจัดตั้งกองทุนเขตสุขภาพมีเพียงข้อ

เสนอให้แก้ไขพระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. 2545 เท่านั้น แต่ไม่พิจารณาระบบงบประมาณของ

กระทรวงสาธารณสุข หรอืกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับกองทนุ

ประกนัสงัคม และระบบสวสัดกิารรกัษาพยาบาลข้าราชกา

รฯ เมือ่เป็นเช่นนี ้กอ็นมุานได้ว่าข้อพจิารณาจดัตัง้กองทนุ

เขตสุขภาพมุ่งหมายเพียงการดึงเงินจากส�านักงานหลัก

ประกันสุขภาพไปกองทุนเขตสุขภาพ ข้อพิจารณาเช่นนี้

จึงไม่สอดคล้องกับการประเมินสถานการณ์อันเป็นท่ีมา

ของร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

ดูเหมือนว่าหัวใจส�าคัญของแผนปฏิรูปประเทศ

ด้านสาธารณสุขในด้านนี้คือการออกแบบระบบและ

องค์กรหลักเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปและการบูรณาการ

สารสนเทศสขุภาพของชาตเิพือ่จดัท�าแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศสุขภาพแห่งชาติครอบคลุมประเด็นส�าคัญ 

ได้แก่ 

ก) การพัฒนามาตรฐานและจัดการมาตรฐานระบบ

ข้อมูลบริการสาธารณสุขของประเทศ 

ข) การบูรณาการสารสนเทศ สุขภาพระดับประเทศ 

และส่งเสรมิการน�าไปใช้เพือ่ประโยชน์สาธารณะ 

ค) การพัฒนาก�าลังคนด้านสารสนเทศสุขภาพ 

ง) การสนบัสนนุการวจิยัและพฒันาเพือ่ส่งเสรมิการ

ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศสุขภาพ 

เม่ือเปรยีบเทียบกบัความพยายามในอดตีเพือ่พฒันา

ระบบสารสนเทศสุขภาพจะเห็นว่า แผนปฎิรูปฯมอง

ขอบเขตและประเด็นพัฒนาได้ครอบคลุมมากกว่าความ

พยายามในอดีตที่จ�ากัดขอบเขตเพียงภายในกระทรวง

สาธารณสขุ หรอืจ�ากัดประเดน็เฉพาะการจดัตัง้ clearing 

house เพื่อการเบิกจ่าย 

(2) ด้านระบบบริการสาธารณสุข 

มุ่งพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ การแพทย์แผนไทย 

การแพทย์ฉุกเฉิน และการสร้างเสริมป้องกันและควบคุม

โรค 

เป้าหมายของระบบบริการปฐมภูมิระบุว่า ในภาพ

รวมของการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ (primary care 

cluster: PCC) ประกอบด้วย 

1) ประชาชน: ประชาชนมีสุขภาพดีแม้อยู่ไกลโรง

พยาบาล บนหลักการสร้างน�าซ่อม 

2) สังคม: ประชาชนกลุ่มต่างๆ ทั้งในเขตเมืองและ

เขตชนบท รวมถึงประชาชนกลุ ่มเปราะบาง 

สามารถเข้าถึงบริการที่มีความจ�าเป็นอย่างเท่า

เทียมละเป็นธรรมด้วยความร่วมมือของทุกภาค

ส่วน 
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3 )  ประ เทศ :  มี ร ะบบบริ ก า รสาธารณสุ ข

ปฐมภมู ิทีต่อบสนองต่อความจ�าเป็นทางสขุภาพ

ของ ประชาชนไทย ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่าง

คุ้มค่า เป็นธรรมและยั่งยืน 

เพื่อบรรลุเป้าหมายภาพรวม ดูเหมือนว่า แผน

ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขฝากความหวังไว้กับแพทย์

เวชศาสตร์ครอบครัวและกองทุนเฉพาะส�าหรับบริการ

ปฐมภูมิ ในเชิงเนื้อหา ความหวังสองประการของแผน

ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข คล้ายกับความหวังของ

แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

พ.ศ. 2559-2569(7) ต่างกันเพียงข้อความเกี่ยวกับกลไก

การเงิน ซ่ึงแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนาระบบบริการ

ปฐมภูมิใช้ค�าว่า “งบประมาณ” แทนค�าว่า “กองทุน

เฉพาะ” การบรรจุ “ระบบบริการปฐมภูมิ” ไว้ในแผน

ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขหลังจากมีแผนยุทธศาสตร์

ทศวรรษพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ แสดงว่า 2 ปีหลัง

ประกาศยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวไม่มีผลการปฏิบัติเกิดขึ้น 

ท�านองเดยีวกบั ก่อนหน้านี ้มกีารประกาศ ยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิปี 2555–2559 

ซึง่การพฒันาระบบบรกิารปฐมภมูเิป็นจุดเน้นประการหนึง่
(8) ค�าถามคอื แผนปฏริปูประเทศด้านสาธารณสขุเป็นความ

หวังใหม่ต่างจากความพยายามในอดีตจริงหรือ

ภาพตรงกันข้ามกับความพยายามพัฒนา “บริการ

ปฐมภูมิ” ในประเทศไทย ประเทศบราซิลในวันที่ยัง

เป็นประเทศรายได้ปานกลางเหมือนไทย ได้ออกแบบ

บรกิารปฐมภมูเิพือ่ให้บรกิารรอบด้าน (comprehensive 

care) ในระดับบุคคลและครอบครัว เชื่อมโยงกับบริการ

สุขภาพด้านอื่นโดยอาศัยคลินิกชุมชนประกอบด้วยแพทย์ 

พยาบาล ผูช่้วยแพทย์ อย่างละหนึง่คน พร้อมด้วยผูป้ฏบิตัิ

งานสุขภาพชุมชน 4-6 คน ดูแลประชากร 3,500 คน(9)  

ห้าปีหลงัเริม่ด�าเนนิการ (ค.ศ. 1994) ปรากฏรายงานวจิยัว่า 

ระหว่าง 1999-2007 ปรมิาณการนอนโรงพยาบาลด้วยโรค

เรื้อรังที่จัดการได้การดูแลแบบคนไข้นอก (ambulatory 

care-sensitive chronic diseases) ลดลงเกือบสอง

เท่าทั้งประเทศ โดยพื้นที่ซึ่งมีการด�าเนินงานเข้มข้นลดลง

มากกว่าพื้นที่ซึ่งมีการด�าเนินงานจ�ากัด ร้อยละ 13 ทั้งนี้

รัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายในการจัด

บริการปฐมภมิู ทุตยิภูมิ และบริการคนไข้ในโดยประชาชน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ จุดให้บริการ ความมุ่งมั่นทางการเงิน

ของรัฐเห็นชัดจากการเพิ่มมูลค่าการลงทุนส�าหรับบริการ

ปฐมภูมิจาก 770 ล้าน Real ในปี ค.ศ. 2011/2012 เป็น 

4.2 พันล้าน Real ในปี ค.ศ. 2014/2015(10) 

ถ้าเงนิคอืหนึง่ในค�าตอบส�าหรบัพฒันาบรกิารปฐมภูมิ 

ล�าพังการเพ่ิมจ�านวนเงินไม่ใช่ค�าตอบ แต่ต้องค�านึงถึง

การกระจายเงินให้เป็นธรรมและเพียงพอแก่การพัฒนา 

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่า แรงจูงใจทางการ

เงินอย่างเดียวเพียงพอท่ีจะดึงดูดแพทย์ไว้ในพื้นที่ด้อย

โอกาส หรอืบรกิารปฐมภมิู(11,12) ประสบการณ์ของประเทศ

ไต้หวนัช้ีแนะว่า จ�าเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายจ�ากดั

การโตอย่างไร้ทิศทางของโรงพยาบาลเอกชนควบคู่กับ

แรงจูงใจทางการเงินให้เอกชนลงทุนในพืน้ท่ีด้อยโอกาสใน

เช่น รปูโพลคีลนิกิ(13) โปรดสงัเกตว่า รปูแบบโพลคีลนิกินีก้็

คล้ายกับของประเทศบราซิล

ท�านองเดยีวกนั คลนิกิหมอครอบครวัหรอื primary 

care cluster (PCC) ก็ก�าหนดรูปแบบคล้ายกันนี้(14)

แต่ต่างกันที่ผลลัพธ์ที่คาดหวังในการขับเคลื่อน PCC 

เป็นนามธรรมที่จับต้องยาก กล่าวคือระบุว่า “สิ่งที่คาด

หวังจากบริการนี้ คือ เกิดการดูแลที่มีคุณค่า ผู้ให้บริการ

กับผู ้รับบริการมีความสัมพันธ์ดุจญาติ มิตร เป็นการ

ท�าความดีสร้างความผูกพัน ...”(14) 

การช้ีน�าด้วยเป้าหมายนามธรรมเช่นนี้เป็นท�านอง

เดียวกับความพยายามในอดีตท่ีไม่มีพลังดึงดูดความ

สนใจของภาคี จึงไม่ประสบความส�าเร็จในการปฏิรูป

ประเทศด้านสาธารณสุข ต่างจากการพัฒนาบริการรักษา

พยาบาลเฉพาะโรค เช่น stroke fast track, STEMI fast 

track ในประเทศไทย หรือการปฏิรูปบริการปฐมภูมิของ

ประเทศบราซิลซ่ึงสามารถแสดงผลลัพธ์คือ การลดอัตรา

ตาย อัตราพิการ หรือการใช้บริการผู้ป่วยในด้วยภาวะ 

ACSC ได้ชัดเจน 
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ประการสุดท้ายเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบริการ

สุขภาพตามแนวทางของ คปสธ. โดยผนวกเอาประเด็น

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ฉุกเฉินอาจท�าให้การ

ปฏิรูปขาดจุดเด่นหรือโฟกัสนั่นเอง

(3) ด้านการคุ้มครองผุ้บริโภคและบุคลากรด้าน

การแพทย์และสาธารณสุข 

ให้ความส�าคัญในการสร้างความรอบรู ้ด้าน

สุขภาพให้กับประชาชน รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค 

เป้าหมายคือ เกิดแนวทางการบูรณาการงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านสุขภาพในประเทศที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน 

เพ่ือให้เกิดความต่อเนือ่ง มัน่คง และยัง่ยนื มปีระสทิธภิาพ

และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคด้านสุขภาพ ทุกกลุ่ม

รวมถึงกลุ ่มผู ้เสียเปรียบในสังคม ครั้นพิจารณาสาระ

ส�าคัญของแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขกลับ

ไม่มีสาระใดๆ เกี่ยวกับการปฏิรูปคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) หรือกลไกรัฐท่ีมีขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี

ซ�้าซ้อนกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

แม้มีว่าผลการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่าง อย. 

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 

(Health Intervention and Technology Assessment:  

HITAP) และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

(Thailand Development Research Institute: TDRI) 

ได้ชี้ความเป็นไปได้ว่า

• คนไทยเจ็บป่วยจากโรคทีเ่ก่ียวข้องกับการผลติ

และบรโิภคอาหารปนเป้ือน และสารเคมตีกค้าง

ในสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุของ

โรคมะเร็ง ความผิดปกติปริก�าเนิด การติดเชื้อ

ดื้อยา เป็นต้น

• คนไทยมีความเชื่อ เข้าใจผิด หรือใช้ผลิตภัณฑ์

สุขภาพผิดกฎหมายรวมทั้งผลิตภัณฑ์ด้อย

คุณภาพซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพและค่าใช้จ่าย

ทั้งของครัวเรือนและระบบสุขภาพของรัฐบาล

ในที่สุด

• ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีขีด

ความสามารถจ�ากัดในเรื่องการประเมิน ท�าให้

คนไทยขาดโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุข

ภาพใหม่ๆ ที่มีประโยชน์มหาศาล

• ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาถูก

แทรกแซงการทางานจากภาคการเมืองและ

ภาคธรุกิจมากขึน้และไม่สามารถพัฒนาองค์กร

ของตนเองได้ทนัต่อเหตุการณ์ ทาให้ประชาชน

สูญเสียความเชื่อมั่น จนในที่สุดจะสูญเสีย

อ�านาจในการควบคุมหรือกากับผลิตภัณฑ์

บางชนิด

• ประเทศไทยได้รบัผลกระทบทางเศรษฐกจิจาก

การสญูเสยีตลาดส่งออกของผลติภณัฑ์สขุภาพ

ให้แก่ผูป้ระกอบการในประเทศสมาชกิอาเซยีน 

จนส่งผลให้ภาคเอกชนของประเทศไทยมคีวาม

สามารถในการวิจัย พัฒนาและผลิตลดลง โดย

เฉพาะอย่างยิ่งจะท�าให้เกิดความไม่มั่นคงของ

ระบบยา

ตรงกันข้ามสาระที่ปรากฏในแผนการปฏิรูป

ประเทศด้านสาธารณสุขมีขอบเขตจ�ากัดกว่าและซ�้าซ้อน

กับประเด็นการปฏิรูปด้านอ่ืนๆ หรือมุ่งเน้นประเด็นการ

พัฒนาในระบบปกติ (ตัวอย่างเช่น ผลักดันให้มีกฎหมาย 

มาตรฐาน: ตลาดสด/ร้านอาหาร/แหล่งจ�าหน่ายอาหาร

ปรงุส�าเรจ็ หรอืมมีาตรการตรวจสอบสินค้าอาหาร ณ ด่าน

น�าเข้าให้มีประสิทธิภาพ) ไม่ใช่ในขอบเขตของการปฏิรูป

ตามความหมายที่บทความนี้ได้กล่าวไว้แต่ต้น

(4) ด้านความยั่งยืนและเพียงพอด้านการเงินการ

คลังสุขภาพ โดยการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพ

ภาครัฐ ทุกระบบให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม 

และยั่งยืน 

ในด้านนี้แผนการปฏิรูปก�าหนดเป้าหมายสาม

ระยะได้แก่ ยี่สิบปี ห้าปีและหนึ่งปี ภายใต้หลักการส�าคัญ

คือ ความยั่งยืน ความสามารถของสังคมที่จะรับภาระได้ 

ความเป็นธรรม และความคุม้ค่าในการใช้ทรพัยากร เพือ่ให้

เป็นไปตามหลกัการทัง้สีป่ระการนี ้แผนการปฏริปูประเทศ

ด้านสาธารณสุขก�าหนดแนวทางที่สอดคล้องไว้รอบด้าน 

กล่าวคือแนวทางก�าหนดกลไกหลักในการบริหารจัดการ
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ทางการคลังสุขภาพระดับชาติ แนวทางเพิ่มแหล่งเงินให้

หลากหลายกว่าสามกองทุนสุขภาพภาครัฐ (กองทุนหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง กองทุนประกัน

สงัคม และกองทนุสวัสดิการข้าราชการฯ) แนวทางก�าหนด

ชุดสิทธิประโยชน์หลัก-รอง แนวทางปฏิรูปการจ่ายเงิน

แบบเพิ่มความคุ้มค่า (value-based health service 

payment model) เป็นต้น 

สรุป

สังคมไทยก�าลังเผชิญกับการระบาดของโรคเรื้อรัง 

ก�าเนิดของโรคอุบัติใหม่ ภาวะโลกร้อน สังคมสูงอายุ 

ท้าทายต่อการปฏิรูประบบสุขภาพในปัจจุบัน ทิศทาง

การปฏิรูปควรเป็นไปเพ่ือยกระดับบูรณาการของทุก

ภาคส่วนเพื่อจัดการกับปัจจัยก�าหนดสุขภาพ (social 

determinants of health) ชะลอการขยายตัวของราย

จ่ายสุขภาพ ลดการพึ่งพิงโรงพยาบาลโดยเพิ่มทางเลือก

ใหม่ และยกเครื่องระบบสนับสนุนบริการสุขภาพให้ทัน

สมัย ได้แก่ ระบบสารสนเทศ ระบบการเงินการคลัง การ

อภิบาลระบบ 

การปฏิรูปภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เป็นส่วน

หนึ่งของการปฏิรูปประเทศอีก 12 ด้านโดยจัดตั้ง คปสธ. 

ด�าเนินการสืบเนื่องจากข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติ

และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ความพยายาม

ปฏิรูปท้ังหมดเกิดข้ึนภายใต้ รัฐบาล คสช. ที่มาจากการ

รัฐประหารปี พ.ศ. 2557 ซึ่งถูกสังคมคาดหวังให้ปฏิรูปให้

พ้นจากวงจรความขดัแย้งทางการเมอืงเรือ้รงัจนฉดุรัง้การ

พัฒนาประเทศในทุกด้าน 

บทความนี้ได้วิเคราะห์สาระในแผนการปฏิรูปด้าน

สาธารณสุขโดยช้ีประเด็นจุดเด่นในด้านการปฏิรูประบบ

สารสนเทศ ระบบการเงินการคลัง และข้อจ�ากัดในด้าน

การปฏิรูปการอภิบาลระบบ การปฏิรูประบบบริการปฐม

ภูมิ การปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนให้ข้อ

สงัเกตกระบวนการยกร่างแผนการปฏริปูทีใ่ห้ความส�าคญั

จ�ากัดกับการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

6.2 กรอบนโยบายและยทุธศาสตร์ด้านสุขภาพของไทย 4.0

6.2.1 นโยบายสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบัน

1) นโยบายสุขภาพในรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย ฉบับ ปี 2560

ประเด็นสุขภาพในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยมีส่วนท่ีส�าคัญอย่างย่ิงในการ

ก�าหนดกรอบและแนวทางการด�าเนินงานด้านสุขภาพ

ของประเทศ เพราะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่ทุก

หน่วยงานต้องปฏิบัติตาม การทบทวนประเด็นสุขภาพ

ในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึง

เป็นส่วนส�าคัญที่สุดในการก�าหนดกรอบนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ของทุกๆ หน่วยงาน

ตารางที ่6.1 แสดงการเปรยีบเทยีบประเดน็สขุภาพ

ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 

2560(15,16) จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2550 ให้ความส�าคัญกับเด็ก เยาวชน มีสิทธิใน

การอยูร่อดและได้รบัการพฒันาด้านร่างกาย จติใจและสติ

ปัญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม โดย

ค�านงึถงึการมีส่วนร่วมของเดก็และเยาวชนเป็นส�าคญั ส่วน

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ในหมวด 5 

หน้าทีแ่ห่งรฐั บญัญตัไิว้ว่า รฐัต้องด�าเนนิการให้ประชาชน

ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง โดย

บรกิารสาธารณสขุต้องครอบคลมุการส่งเสริมสขุภาพ การ

ควบคมุและป้องกนัโรค การรกัษาพยาบาล และการฟ้ืนฟู

สุขภาพด้วย และรัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุข

ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซึ่งก็มี

เน้ือหาคล้ายคลึงกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2550 ส่วนที่ 4 มาตรา 80 มุ่งส่งเสริม สนับสนุน 

และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ

อันน�าไปสู่สุขภาวะท่ียั่งยืนของประชาชน รวมท้ังจัดและ

ส่งเสรมิให้ประชาชนได้รบับรกิารสาธารณสขุท่ีมีมาตรฐาน
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อย่างทัว่ถึงและมปีระสทิธภิาพ และส่งเสรมิให้เอกชนและ

ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการ

สาธารณสุข โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการดังกล่าว ซึ่งได้ปฏิบัติ

หน้าท่ีตามมาตรฐานวชิาชีพและจรยิธรรม ย่อมได้รบัความ

คุ้มครองตามกฎหมาย

ตารางที่ 6.1 เปรียบเทียบสาระส�าคัญที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

      พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560(15,16) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ส่วนที่ 9 สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการ

จากรัฐ

มาตรา 51 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทาง

สาธารณสขุทีเ่หมาะสมและได้มาตรฐาน และ “ผูย้ากไร้มสีทิธิ

ได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”

บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐ

ซึ่งต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่อ

อันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและทัน

ต่อเหตุการณ์

มาตรา 52 เด็กและเยาวชน มีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับ

การพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ตามศักยภาพ

ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของ

เด็กและเยาวชนเป็นส�าคัญ

เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้

รับความคุ้มครองจากรัฐ ให้ปราศจากการใช้ความรุนแรงและ

การปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม ทั้งมีสิทธิได้รับการบ�าบัดฟื้นฟูใน

กรณีที่มีเหตุดังกล่าว 

การแทรกแซงและการจ�ากัดสิทธิของเด็กเยาวชนและ

บุคคลในครอบครัว จะกระท�ามิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อสงวนและรักษาไว้ซึ่ง

สถานะของครอบครัวหรือประโยชน์สูงสุดของบุคคลนั้น 

เด็กและเยาวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแลมีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและการ

ศึกษาอบรมที่เหมาะสมจากรัฐ

หมวด 3 สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

มาตรา 47 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ 

“บุคคลยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดย

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ”

บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่อ

อันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

มาตรา 48 สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลัง

การคลอดบุตรย่อมได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตามที่

กฎหมายบัญญัติ

บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่

การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ

ที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ส่วนที่ 4 แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข 

การศึกษา และวัฒนธรรม

มาตรา 80 รัฐต้องด�าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม 

การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้

(2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้น การ

สร้างเสริมสุขภาพอันน�าไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน

รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุข

ที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้

เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการ

จัดบริการสาธารณสุข โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการ ดังกล่าว ซึ่งได้

ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ย่อมได้รับ

ความคุ้มครองตามกฎหมาย

หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ

มาตรา 55 รัฐต้องด�าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการ

สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้

ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ

และการป้องกันโรค และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนา

ภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้องครอบคลุม

การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษา

พยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย

รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและ

มีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ

มาตรา 258 ให้ด�าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้าน

ต่างๆ ให้เกิดผล

ช. ด้านอื่นๆ 

(3) จัดให้มีระบบจัดการและก�าจัดขยะมูลฝอยที่มี

ประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถน�าไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้

(4) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิ

และประโยชน์จากการบริหารจัดการ และการเข้าถึงบริการที่

มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน

(5) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม

ตารางที่ 6.1 เปรียบเทียบสาระส�าคัญที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

      พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560(15,16) 

อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด 

คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 คือ 

หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ที่บัญญัติไว้ใน

ส่วน (4) ว่า ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชน

ได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการ และการ

เข้าถงึบรกิารทีม่คุีณภาพและสะดวกทดัเทยีมกนั และส่วน

ท่ี (5) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนท่ีเหมาะสม ทั้ง 2 

มาตรานีไ้ด้ส่งผลถงึการปฏริปูระบบสขุภาพของไทยอย่าง

มนียัส�าคญั โดยเฉพาะการปรับระบบหลกัประกนัสขุภาพ

ให้เกดิความเท่าเทียมทีห่ลายส่วนก�าลงัมคีวามพยายามใน

การจัดท�าชุดสิทธิประโยชน์ของกองทุนต่างๆ ให้ใกล้เคียง

กนั และทีส่�าคญัคอื การออกนโยบายเจบ็ป่วยฉกุเฉนิวกิฤต 

มีสิทธิทุกท่ี (universal coverage for emergency 
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patients: UCEP) ในช่วงที่ผ่านมา ท�าให้คนไทยทุกสิทธิ

ได้รบัการดแูลเรือ่งเจ็บป่วยฉุกเฉินทีใ่ดก็ได้ อย่างเท่าเทยีม

กนั ในระยะเวลา 72 ชัว่โมง นอกจากนัน้ ทีผ่่านมา รฐับาล

ยังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 

2562 ที่ได้รับความเห็นชองจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ 2562 ซึง่เป็นกฎหมายลกูเพือ่รองรบั

บทบัญญัติการปฏิรูประบบสุขภาพ มาตรา 258 (5) ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และจะส่ง

ผลให้เกดิการขบัเคลือ่นการพฒันาระบบการแพทย์ปฐมภมูิ

อย่างมีนัยส�าคัญต่อไป

2) ประเด็นสุขภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

ประเทศไทยน�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติเป็นกรอบนโยบายในการพัฒนาประเทศเพื่อให้

ประชานมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วม โดยเริ่มต้นจัดท�าแผนพัฒนาฯ ตั้งแต่ 

พ.ศ. 2502 และเริม่ประกาศใช้แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่1 พ.ศ. 

2504-2509 ปัจจุบันอยู่ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

พ.ศ. 2560-2564(17) ซึ่งมีเป้าหมายรวมของการพัฒนา 

6 ด้าน ประกอบด้วย 

1) คนไทยมีลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

2) ความเหลื่อมล�้าทางด้านรายได้และความยากจน

ลดลง 

3) ระบบเศรษฐกิจเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 

4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี

ความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน�้า 

5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคม

ปลอดภัย สามัคคี สร ้างภาพลักษณ์ที่ ดี  และเพิ่ม

ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 

6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 

ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ�านาจและมีส่วน

ร่วมจากประชาชน

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 นี ้ยงัมคีวามลกัษณะส�าคญั

ต่างจากฉบับอื่นๆ คือ 

- มีการก�ากบักรอบเป้าหมายและแนวทางการพฒันา

หลกัในระยะยาวด้วยยทุธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี โดยแผน

พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้ จะเป็นกลไกเช่ือมโยงในในการ

ด�าเนินการช่วง 5 ปีแรก 

- มีการก�าหนดแผนงานโครงการที่ส�าคัญ (flagship 

program) และประเด็นการบูรณาการที่ส�าคัญ 

- ก�าหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาคและเมือง

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับเป้าหมายรวมของประเทศ 

- สนับสนุนการขับเคลือ่นประเดน็การปฏิรูปประเทศ

ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 นี ้ม ี10 ยทุธศาสตร์ ในส่วน

ด้านสุขภาพนั้นเกี่ยวข้องใน 5 ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลด

ความเหลื่อมล�้าในสังคม 

ยทุธศาสตร์ที ่4 การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยทุธศาสตร์ที ่9 การพฒันาภาค เมอืง และเศรษฐกจิ

พิเศษ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ

การพัฒนา

โดยมเีป้าหมาย ตวัชีว้ดั และแนวทางการพัฒนา ใน

แต่ละยุทธศาสตร์ ดังแสดงในตารางที่ 6.2 
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ตารางที่ 6.2 นโยบายสุขภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น

2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 

(ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น

(ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ ไม่ต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน)

(ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน)

แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด�ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า

3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม 

1) ให้ความรู้พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กในเรื่องการมีโภชนาการที่เหมาะสม วิธีการ เลี้ยงดูเด็กที่จะกระตุ้น

พัฒนาการเด็กในช่วง 0-3 ปีแรก สนับสนุนให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน

2) ก�าหนดมาตรการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างานให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วย

ตนเองทั้งการจูงใจให้สถานประกอบการจัดให้มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและมีส่วน

ร่วมในการท�าหน้าที่ในบ้านและดูแลบุตรมากขึ้น

3) พัฒนาหลักสูตรการสอนที่อ้างอิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ�า ทักษะการควบคุมอารมณ์ 

ทักษะการวางแผนการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเองควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ 

4) สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่ให้ความรู้ในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัว 

อนามัยแม่และเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะสังคม

5) ผลักดันให้มีกฎหมายปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อม

เข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีการพัฒนาที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ใน

สังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน

เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น

(ตัวชี้วัด 4.1 ประชากรอายุ 15-79 ปี มีภาวะน�้าหนักเกินลดลง)

(ตัวชี้วัด 4.2 การตายจากอุบัติเหตุทางถนน < 18 คน ต่อ แสนประชากร)

(ตัวชี้วัด 4.3 ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น)

(ตัวชี้วัด 4.4 อัตราการฆ่าตัวตายส�าเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง)

(ตัวชี้วัด 4.5 การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ 15-19 ปี ลดลง)

(ตัวชี้วัด 4.6 รายจ่ายสุขภาพทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ)

(ตัวชี้วัด 4.7 ผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นร้อยละ 20)
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ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

แนวทางการพัฒนา 3.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพค�านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ

3.4.1 พัฒนาให้คนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตส�านึกสุขภาพที่ดีและมีการคัดกรอง พฤติกรรม

สุขภาพด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดบริการให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่เข้าถึงได้

ง่าย และก�ากับควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

3.4.2 ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยทั้งรูปแบบการออกก�าลังกาย โภชนาการที่

เหมาะสมและสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ สิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อการออก

ก�าลังกายและกีฬา

3.4.3 ปรับปรุงมาตรการด้านกฎหมายและด้านภาษีที่ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีนวัตกรรม การผลิต

อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคการติดฉลากโภชนาการ บน

บรรจุภัณฑ์อาหารที่เข้าใจง่าย รวมทั้งควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีผลเสียต่อสุขภาพ

3.4.4 ผลักดันให้มีกลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพในการจัดท�านโยบายสาธารณะตามแนวคิดทุก

นโยบายห่วงใยสุขภาพที่เชื่อมโยงตั้งแต่นโยบายระดับชาติ พื้นที่ และชุมชนที่จะน�าไปสู่การสร้างสภาพ

แวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

3.4.5 ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผ่านการสื่อสารสาธารณะที่เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย

ให้มีการปรับพฤติกรรมที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งมีการบริหารจัดการความ

เสี่ยงด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบ

3.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง  

ด้านสุขภาพ

3.5.1 ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพใน

การพัฒนาคุณภาพระบบบริการทั้งบุคลากร/ครุ-

ภัณฑ์ทางการแพทย์/โครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิเข้าด้วย

กันพัฒนาระบบส่งต่อและระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

3.5.2 จัดท�าแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันทั้งภาครัฐและผู้ใช้บริการตามเศรษฐานะ ที่ค�านึงถึง

ความเป็นธรรมและการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ�าเป็นของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยพิจารณาถึงความ เป็น

ไปได้ทางการคลัง

3.5.3 พัฒนาระบบประกันสุขภาพของแรงงานต่างชาติและนักท่องเที่ยวให้สามารถใช้ บริการสุขภาพที่มี

คุณภาพ มีการควบคุมการใช้บริการอย่างเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งด้านการ

คลังและสาธารณสุข

3.5.4 บูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศของแต่ละระบบหลัก ประกันสุขภาพให้เกิด ความเป็นเอกภาพ

ทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ การใช้บริการ งบประมาณการเบิกจ่าย และการติดตามประเมินผล

ตารางที่ 6.2 นโยบายสุขภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 (ต่อ)
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ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

3.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย

3.6.1 ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุครอบคลุมการจัดบริการ ทั้งภาครัฐ เอกชน 

ภาคประชาสังคม และระบบการเงินการคลัง

3.6.2 พัฒนาให้มีระบบการดูแลระยะกลางที่จะรองรับผู้ที่จ�าเป็น ต้องพักฟื้นก่อนกลับบ้าน ให้เชื่อมโยง

กับระบบการดูแลระยะยาว และส่งเสริมธุรกิจบริการที่ได้มาตรฐานส�าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ ในภาวะพึ่งพิงใน

เขตเมือง รวมทั้งศึกษารูปแบบการคลังที่เป็นระบบประกันการดูแลระยะยาว

3.6.3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และพัฒนาเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ในการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ เทคโนโลยีเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและ

ติดตามการบ�าบัดรักษา

3.6.4 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที่ พื้นที่

สาธารณะ และที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม

เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ

2. เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้ทั่วถึง

(ตัวชี้วัด 2.4 ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรระหว่างพื้นที่ลดลง)

แนวทางการพัฒนา 3.1 เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มี

คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 

3.1.2 จัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยรัฐจัดให้มีกลไก

ช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นเพื่อ

ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่ได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปสถาน

พยาบาล จัดให้มีบริการด้านสุขภาพเชิงรุกทั้งการให้ค�าปรึกษา การควบคุมป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิด

ปัญหาเรื้อรังต่อสุขภาพ และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย

3.2 กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุม

และทั่วถึง

3.2.2 บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ผ่านการพัฒนาระบบส่ง

ต่อผู้ป่วยตั้งแต่ระดับชุมชนไปสู่ระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บริหาร

จัดการการให้บริการระบบควบคุมโรคที่มีคุณภาพ น�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการแก้

ปัญหาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางในพื้นที่ห่างไกล

ตารางที่ 6.2 นโยบายสุขภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 (ต่อ)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศน์

(ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน�าใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนได้รับการก�าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกาก

อุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง)

แนวทางการพัฒนา 3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดันกฎหมาย และกลไกเพื่อการ

คัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิดการลดปริมาณขยะ 

รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจ�านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส�าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม

ตัวชี้วัด เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนา 4 ) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของภาคเหนือที่เร็วกว่า

ระดับประเทศ 10 ปี) 

(2) พัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เพื่อรองรับการเพิ่มของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเอง

ได้ รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ

เป้าหมายที่ 4 เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

แนวทางการพัฒนา 3.3.2 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

5) บริหารจัดการด้านสาธารณสุข แรงงาน ความมั่นคง โดยพัฒนาระบบสาธารณสุขชายแดนเพื่อให้

ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีระบบรักษาโรค ระบบส่งต่อ ระบบส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน 

ควยคุม ที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงระบบจ้างงานแรงงานต่างด้าว การประกันสุขภาพ การเข้าเมือง 

เป็นภารกิจร่วมภายใต้ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน จัดระบบบัตรผ่านแดนหรือบัตรประจ�าตัวของ

แรงงานในแบบอิเลคทรอนิคส์ โดยให้มีรูปและลายพิมพ์นิ้วมือเพื่อสะดวกต่อการเชื่อมโยงและตรวจ

สอบข้อมูลบุคคลกับระบบส่วนกลาง จัดมาตรการและระบบสื่อสารเพื่อดูแลความมั่นคงและรักษาความ

ปลอดภัยของงพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส�าคัญในทุกระดับ

(ตัวชี้วัด 4.3 ความก้าวหน้าในการด�าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)

แนวทางการพัฒนา 4.2.3 แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1) สาระส�าคัญมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข แรงงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนุภูมภาค 

GMS เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

ตารางที่ 6.2 นโยบายสุขภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 (ต่อ)
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6.2.2 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้าน

สาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2579

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2579 ตาม

นโยบายของรฐับาล ภายใต้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็น

ประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกจิพอ

เพียง” โดยยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580(18) ซึ่งมี 6 

ยุทธศาสตร์ส�าคัญ คือ 

1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความสามารถในการแข่งขัน 

3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แผนยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสขุ) มี

วตัถปุระสงค์เพือ่เป็นกรอบแนวทางในการด�าเนนิงานของ

หน่วยงานด้านสาธารณสุขทีเ่ก่ียวข้อง ในการพฒันาระบบ

สุขภาพของประเทศ เพื่อให้สอดรับการการเปลี่ยนแปลง

ต่างๆ ทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต โดยเช่ือมโยงกบักฎหมายและ

ยุทธศาสตร์ชาติฉบับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะ 20 ปี เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals – SDGs by 2030) แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาลด้านต่างๆ 

และแผนการปฏิรูปประเทศ เป็นต้น 

กระทรวงสาธารณสุขโดยการน�าของ ศ.คลินิก

เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ได้จัดการประชุม

เชิงปฏิบัติการ “ย้อนมองทบทวนสถานการณ์จากอดีต 

เพือ่พัฒนาวสิยัทศัน์ ยทุธศาสตร์และเป้าหมายการพฒันา

กระทรวงสาธารณสุข” วันท่ี 12-14 มกราคม 2559 ที่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการระดมสมองผู้บริหาร

ระดบัสงูของกระทรวง โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่ทบทวนอดตี

ที่ผ่านมาของกระทรวงสาธารณสุขและร่วมกันพิจารณา

ทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพในอนาคต และเน้น

หนักที่การทบทวนจุดยืน การก�าหนด จุดยืน วิสัยทัศน์  

พนัธกจิ เป้าหมาย ค่านยิมทีด่งีามของบคุลากรในกระทรวง

สาธารณสุข และที่ส�าคัญคือกรอบยุทธศาสตร์ในการ

ด�าเนินงาน

ต่อมามีการประชุมท่ีต่อเน่ืองเพื่อค้นหาค่านิยม

องค์กร (Core values) ของบุคลากรสาธารณสุขทั้ง

ประเทศ โดยเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

ค่านิยมที่ดีงาม (Core values) ของบุคลากรสาธารณสุข 

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2559 ในกรุงเทพมหานคร โดย

มีตัวแทน ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติ จากทุกเขต

สขุภาพ มาระดมความคดิเห็นร่วมกนัในการจดัท�าค่านยิม

องค์กร รวมถงึแนวทางการขบัเคลือ่นให้ค่านยิมองค์กรไป

สูก่ารสือ่สารให้เกดิการยอมรับในวงกว้าง น�าไปสูก่ารสร้าง

วัฒนธรรมขององค์กรในทุกระดับ 

การประชุมเชิงปฏบิตักิารท้ัง 2 คร้ังข้างต้นได้ผลลพัธ์

ของการประชุมคือ เป้าหมาย จุดยืนองค์กร วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 

4 ด้าน ในการด�าเนินงาน ยังได้แจ้งข้อสรุปการประชุม

เบื้องต้นไปยังผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน เพื่อรับข้อคิดเห็น

เพิม่เตมิ แล้วน�าผลท่ีได้รับไปน�าเสนอต่อท่ีประชุมผูบ้ริหาร

ระดับสูงอีกครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 6.3 
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ตารางที่ 6.3 เป้าหมาย จุดยืนองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยมองค์กรและยุทธศาสตร์ของกระทรวง

สาธารณสุข

ประเด็น รายละเอียด

เป้าหมาย (Goals) ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

จุดยืนองค์กร (Positioning) ส่วนกลาง พัฒนานโยบาย ก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

ส่วนภูมิภาค (เขตสุขภาพ) บริหารจัดการหน่วยบริการ และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจ (Mission) พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร (Core values) Mastery (เป็นนายตนเอง) 

Originality (เร่งสร้างสิ่งใหม่) 

People centered (ใส่ใจประชาชน) 

Humility (ถ่อมตน อ่อนน้อม)

ยุทธศาสตร์ (Strategies) 1) Prevention Promotion and Protection Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ความป้องกัน

โรค และคุ้มครองผู้บริโภค เป็นเลิศ) 

2) Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 

3) People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) 

4) Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)

นอกจากน้ันการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี

ด้านสาธารณสุขยงัได้จัดล�าดบัความส�าคญัของยทุธศาสตร์

ชาตใินแต่ละช่วงระยะเวลาของแผน เพือ่ให้ผู้ทีเ่ก่ียวข้องได้

ก�าหนดประเดน็เน้นหนกัและวางกรอบแผนงาน โครงการ 

ให้สอดคล้องกับภาพรวมของประเทศได้ โดยแบ่งเป็น 

4 ระยะ ช่วงละ 5 ปี ดังตารางที่ 6.4

ตารางที่ 6.4 การจัดล�าดับความส�าคัญยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

ช่วงเวลา จุดเน้นหนัก รายละเอียด

2560 - 2564 ปฏิรูประบบ การปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา อีกครั้ง การวาง

พื้นฐานระบบสุขภาพใหม่ เช่น การวางระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัว เพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างบูรณาการ การปรับระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อลด

ความเหลื่อมล�้าของแต่ละกองทุน เป็นต้น

2565 - 2569 สร้างความเข้มแข็ง การจัดโครงสร้างพื้นฐาน ก�าลังคน รวมทั้งระบบการบริหารจัดการให้เข้มแข็ง รวมไปถึง

ระบบควบคุมป้องกันโรค งานอนามัยสิ่งแวดล้อม และที่ส�าคัญคือการท�าให้ประชาชน

สามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้
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ช่วงเวลา จุดเน้นหนัก รายละเอียด

2570 - 2574 สู่ความยั่งยืน เป็นช่วงที่ระบบสุขภาพของไทยต้องมีความยั่งยืนทางด้านการเงินการคลัง ประเทศ

สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะด้านยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ด้านต่างๆ 

พึ่งพาต่างประเทศให้น้อยที่สุด 

2575 - 2579 เป็น 1 ใน 3 ของ

เอเชีย

ระบบสุขภาพไทยจะต้องเป็นระบบสุขภาพที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ คุณภาพ สังคมมี

ส่วนร่วมสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้จะต้องสามารถแข่งขันหรือเทียบเคียงกับนานาชาติ

ได้ โดยตั้งเป้าว่าจะต้องเป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย ใน 20 ปีข้างหน้า

ตารางที่ 6.4 การจัดล�าดับความส�าคัญยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) (ต่อ)

ต่อจากนั้น โดยได ้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู ้

เก่ียวข้อง เพื่อจัดท�ารายละเอียดของแผนงาน โครงการ 

และตัวชี้วัด ของแต่ละยุทธศาสตร์ ในการจัดท�าแผน

งาน โครงการ ตัวชี้วัดจากทุกหน่วยงาน โดยตัวชี้วัดหลัก

ระดับองค์กร (Corporate KPIs) ของเป้าหมาย (Goals) 

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพ

ยัง่ยนืของระบบสขุภาพของไทย ภายใน พ.ศ. 2579 (ระยะ

เวลา 20 ปี) จะเป็นดังตารางที ่6.5 และยงัได้ก�าหนดกรอบ

การท�างานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้าน

สาธารณสุข ภายใต้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้านของ

กระทรวงสาธารณสุข ออกเป็น 16 แผนงาน 48 โครงการ 

ดังตารางที่ 6.6

ตารางที่ 6.5 ตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs) ของแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (life 

expectancy: LE) ไม่น้อยกว่า 85 ปี 

3. ดัชนีความสุขของบุคลากร 

(happinometer) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 

70

5. อัตราการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย 

(access) ร้อยละ 100

2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี 

(Health adjusted life expectancy: 

HALE) ไม่น้อยกว่า 75 ปี

4. ดัชนีสุขภาวะองค์กร (Happy public 

organization index) ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 70

6. ความครอบคลุมของแพทย์และ

จ�านวนเตียงต่อประชากรในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข (coverage)

สัดส่วนแพทย์ 1 ต่อ 1,500 ประชากร

สัดส่วนเตียง 2 ต่อ 1,000 ประชากร

7. สถานบริการได้รับการรับรองคุณภาพ

มาตรฐาน (HA) (Quality) ร้อยละ 100

8. หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขผ่านการประเมิน ITA 

(Governance) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95
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ตารางที่ 6.6 แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 excellences จ�านวน 16 แผนงาน 48 โครงการ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน โครงการ

1. Promotion Prevention and Protection Excellence

1.1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุก

กลุ่มวัย (ยุทธศาสตร์ที่ 4)

1) โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย 

2) โครงการลดการตายก่อนวัยอันควร 

3) โครงการสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นของครอบครัวไทย

1.2. การป้องกันควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ (ยุทธศาสตร์ที่ 1)

1) โครงการการจัดการโรคและภัยสุขภาพ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

2) โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนบนผืนแผ่นดินไทย 

3) โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

1.3 ความปลอดภัยด้านอาหารและ

ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

(ยุทธศาสตร์ที่ 4)

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงด้านอาหาร 

2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่อโรค

3) โครงการส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ด้านอาหารศึกษา

1.4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

(ยุทธศาสตร์ที่ 5)

1) โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

2) โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการสุขภาพภาครัฐ 

3) โครงการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ

2. Service Excellence

2.1 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐม

ภูมิ (ยุทธศาสตร์ที่ 4)

1) โครงการผลิตและพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

2) โครงการบริหารจัดการการเงินการคลังระบบบริการปฐมภูมิ 

3) โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ (DHS)

2.2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

(ยุทธศาสตร์ที่ 4)

1) โครงการระบบบริการสุขภาพ 13 สาขาหลัก 

2) โครงการพัฒนาระบบส่งต่อ 

3) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร

2.3 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 

(ยุทธศาสตร์ที่ 4)

1) โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านบริการ

2) โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการศึกษา

3) โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการวิจัย

2.4 ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติและ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ยุทธศาสตร์ที่ 1)

1) โครงการศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) 

2) โครงการศูนย์กลางบริการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทย (Product Hub) 

3) โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)

3. People Excellence

3.1 การวางแผนความต้องการอัตรา

ก�าลัง (ยุทธศาสตร์ที่ 3)

1) โครงการพัฒนาฐานข้อมูล 

2) โครงการการคาดการณ์ความต้องการก�าลังคนด้านสุขภาพในอนาคต 

3) การวางแผนก�าลังคนในระดับมหภาคและจุลภาค

3.2 การผลิตและพัฒนาก�าลังคน 

(ยุทธศาสตร์ที่ 3)

1) โครงการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข 

2) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขและ Talent Management 

3) โครงการพัฒนาระบบบริหารการวิจัยและการจัดการความรู้
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน โครงการ

3.3 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ

บริหารจัดการก�าลังคนด้านสุขภาพ 

(ยุทธศาสตร์ที่ 3)

1) โครงการบริหารจัดการก�าลังคน 

2) โครงการสร้างขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

3) โครงการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)

3.4 การพัฒนาเครือข่ายภาค

ประชาชนและภาคประชาสังคมด้าน

สุขภาพ (ยุทธศาสตร์ที่ 4)

1) โครงการพัฒนาเครือข่าย อสม. และ อปท.

4. Governance Excellence

4.1 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน

สุขภาพ (ยุทธศาสตร์ที่ 6) 

1) การพัฒนาระบบบริการข้อมูลสุขภาพ (HIS) 

2) การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (PHR) 

3) ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ (HDC) 

4.2 ระบบหลักประกันสุขภาพ 

(ยุทธศาสตร์ที่ 4)

1) โครงการลดความเหลื่อมล�้าของ 3 ระบบ

2) โครงการสร้างความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ

3) โครงการการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ

4.3 ความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์

และการคุ้มครองผู้บริโภค 

(ยุทธศาสตร์ที่ 1)

1) โครงการพัฒนาการผลิตยา วัคซีน และการสร้างเสถียรภาพด้านยาที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานสากล

2) โครงการคุ้มครองผู้บริโภค

3) โครงการจัดซื้อยาร่วมและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

4.4 ระบบธรรมาภิบาล 

(ยุทธศาสตร์ที่ 6)

1) ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

2) โครงการหน่วยงานคุณธรรม

3) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

นอกจากนี้  ยั งมีการ จัดท�ารายละเอียด

ต่างๆ อาทิ สถานการณ์ปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของแผน

เป้าหมายและตัวชี้วัดในระยะ 20 ปี โดยแบ่งออกเป็น

ช่วงๆ ละ 5 ปี มาตรการส�าคัญ เพื่อเป็นกรอบการด�าเนิน

งานให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องน�าไปปฏบิตัต่ิอไป นบัเป็นการ

จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 

ครั้งแรกของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ก�าหนดเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร แผนงาน โครงการ 

ตวัชีว้ดั ตลอดจนมาตรการการด�าเนนิงาน ได้อย่างชดัเจน 

และเช่ือว่าหากด�าเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์นี้ การ

บรรลุสู่เป้าหมาย ประชาชน สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความ

สุข ระบบสุขภาพยั่งยืน จะท�าได้อย่างแน่นอน

ตารางที่ 6.6 แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 excellences จ�านวน 16 แผนงาน 48 โครงการ (ต่อ)
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6.2.3 นโยบายที่ส�าคัญของกระทรวงสาธารณสุข 

นโยบายที่ส�าคัญของกระทรวงสาธารณสุขใน

บทนี้ คัดเลือกมาจากค�ารับรองการปฏิบัติราชการหรือ 

performance agreement (PA) ระหว่างรฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงสาธารณสุขกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ

อธิบดี และประเด็นค�ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับผู้ตรวจราชการทั้ง 12 เขต 

และผู ้ตรวจราชการทั้ง 12 เขตกับผู ้บริหารในระดับ

จงัหวดั ในช่วง 4 ปีทีผ่่านมา วธิกีารคดัเลอืกค�ารบัรองการ

ปฏิบัติราชการน้ันเป็นการหารือร่วมกันระหว่างรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสขุกบัปลดักระทรวงสาธารณสขุ

และอธิบดีทุกกรม ถึงประเด็นส�าคัญที่จะด�าเนินการ

ร่วมกนัเพือ่ให้เกดิผลสมัฤทธ์ิเป็นรปูธรรมภายในระยะเวลา 

1 ปี โดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 

เป็นกรอบแนวทางในการพิจารณา 

การคัดเลือกค�ารับรองการปฏิบัติราชการในป ี

2562 ได้ทบทวนผลการด�าเนินงานท่ีผ่านมา และใช้การ

ศึกษาแบบ Ethnographic Delphi Future Research 

(EDFR) เพื่อระดมความคิดเห็นผู ้บริหารกระทรวง 

ตั้งแต่ทีมท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อธิบดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และตัวแทนนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัด ผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลศูนย์/

โรงพยาบาลทั่วไป เป็นต้น เพื่อคัดเลือกและจัดล�าดับ

นโยบายที่ส�าคัญ หลังจากนั้นได้น�ามาสังเคราะห์และ

น�าเสนอต่อท่ีประชุมระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อตัดสินใจต่อไป

นโยบายส�าคัญที่เป็นค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559-2562 มีดัง

ตารางที่ 6.7 

ตารางที่ 6.7 นโยบายส�าคัญที่เป็นค�ารับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข 2559-2562

2559 2560 2561 2562

ก�าลังคน การเงินการคลัง พัสดุ การเงินการคลัง การเงินการคลัง การเงินการคลัง

ก�าลังคนด้านสุขภาพ กระทรวงแห่งความสุข

(Happy MOPH)

HRH transformation

การดูแลผู้ป่วยระยะยาว คลินิกหมอครอบครัว คลินิกหมอครอบครัว ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

(PCC, รพ.สต.ติดดาว, พชอ.)

ลดป่วย ลดตาย ลดแออัด คุณภาพหน่วยบริการ

(HA, รพ.สต.ติดดาว)

องค์กรคุณภาพ

(HA, รพ.สต.ติดดาว, PMQA)

องค์กรคุณภาพ

(HA, PMQA)

อนามัยสิ่งแวดล้อม

การคุ้มครองผู้บริโภค

ป้องกันโรค ภาวะฉุกเฉิน

ระบบการรักษาพยาบาล

ฉุกเฉิน และภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุข

ระบบการรักษาพยาบาล

ฉุกเฉิน และภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุข

การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 

(Fast tract: Stroke Sepsis 

Trauma)

พัฒนาการผลิตยา วัคซีน วิจัย/องค์ความรู้ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

และการดื้อยาต้านจุลชีพ

การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

และการดื้อยาต้านจุลชีพ

พัฒนากฎหมาย พัฒนากฎหมาย การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ในโรงพยาบาล 

การพัฒนาอนามัย

สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) การป้องกันควบคุมโรค วัณโรค วัณโรค

เร่งรัดการออกใบอนุญาต อย. ระบบข้อมูลสารสนเทศ การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ Digital transformation
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2559 2560 2561 2562

การบาดเจ็บทางถนน คุณภาพชีวิตคนไทย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.)

ยาเสพติด

มะเร็งท่อน�้าดี/มะเร็งตับ การควบคุมปัจจัยเสี่ยง

และคุ้มครองผู้บริโภค

เมืองสมุนไพร แม่และเด็ก

Service plan Service initiative model 

ส�าหรับเขตสุขภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ

*HA หมายถึง การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

*PMQA หมายถึง Public sector management quality award หรือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

*Service initiative model หมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหรือการให้บริการรูปแบบใหม่ภายในเขตสุขภาพ

ตารางที่ 6.7 นโยบายส�าคัญที่เป็นค�ารับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข 2559-2562 (ต่อ)

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่านโยบายส�าคัญของ

กระทรวงสาธารณสุข ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ได้ให้ความ

ส�าคัญ กับเรื่อง การบริหารการเงินการคลังอย่างมี

ประสิทธภิาพ เพือ่แก้ปัญหาวิกฤตกิารเงนิในหน่วยบรกิาร 

และด้านก�าลังคน แต่จะมีจุดเน้นหนักแตกต่างกันออกไป 

ในส่วนคลินิกหมอครอบครัว (primary care cluster) 

กระทรวงสาธารณสุขได้ด�าเนินการตามข้อก�าหนดของ

รฐัธรรมนญูปี 2560 มาตรา 258 เริม่เป็นนโยบายทีส่�าคญั

ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา นโยบายเรื่ององค์กรคุณภาพ 

ได้แก่ การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (hospital 

accreditation - HA) ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

(รพ.สต.ติดดาว) และ PMQA ในหน่วยบริหาร เช่น 

สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอ�าเภอ ระบบการรักษา

พยาบาลฉุกเฉิน (emergency care system) และ

ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (emergency operating 

system) และเน้นบางกลุม่โรคทีย่งัเป็นสาเหตกุารเสยีชีวิต

ที่ส�าคัญของคนไทย ได้แก่ stroke, sepsis และ trauma 

ในปี 2562 เป็นอีกนโยบายส�าคัญที่กระทรวงสาธารณสุข

เน้นหนักในช่วงที่ผ่านมา 

ขณะที่การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (rational drug 

use – RDU) การป้องกันภาวะเชื้อโรคดื้อต่อยาปฏิชีวนะ 

(antimicrobial resistance - AMR) การพัฒนาอนามัย

สิง่แวดล้อมในโรงพยาบาล (green and clean hospital) 

วัณโรค และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อ�าเภอ (พชอ.) เป็นประเดน็เน้นหนกัในปี พ.ศ. 2561 และ 

2562 เนื่องจากปัญหาเชื้อดื้อยาที่เพิ่มและรุนแรงมากขึ้น 

และเป็นประเด็นส�าคัญของกลุ่มประเทศ G77 ขณะที่

วณัโรคยงัเป็นประเดน็โรคตดิเชือ้ทีส่�าคญัของประเทศไทย 

และมีเชื้อวัณโรคที่ดื้อยาเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น 

ส่วนประเด็นอื่นๆ เช่น การบาดเจ็บทางถนน ไม่ได้

น�ามาเป็นนโยบายส�าคญัในปีต่อๆ มา เน่ืองจากเป็นตวัชีว้ดั

ร่วม (joint KPIs) กับกระทรวงต่างๆ และสาเหตุการเกิด

อุบัติเหตุมาจากหลายปัจจัยท่ีนอกเหนือการด�าเนินงาน

ของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนกระทรวงสาธารณสุข

จะให้ความส�าคัญกับเรื่องระบบการรักษาฉุกเฉินเป็น

ส�าคญั ส่วนมะเรง็ท่อน�า้ดแีละมะเร็งตบั เมืองสมุนไพร เป็น

ประเดน็พืน้ที ่จงึมอบเป็นบทบาทส�าคญัให้กบัเขตสขุภาพ

ที่เกี่ยวข้องด�าเนินการต่อไป 
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โดยรายละเอียดของนโยบายส�าคัญ 5 เรื่อง มีดังนี้ 

1) การบรหิารการเงนิการคลงัอย่างมปีระสทิธภิาพ

ได้ก�าหนดเป้าหมาย ร้อยละของหน่วยบริการ

ที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 

ไม่เกินร้อยละ 4 โดยมี 5 มาตรการหลัก คือ 

(1) การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ (sufficient 

allocation) (2) พัฒนาการบริหารระบบบัญชี 

(accounting management) (3) พัฒนา

ศกัยภาพด้านการเงนิการคลงัแก่เครอืข่ายและ

บุคลากร (network and capacity building) 

(4) สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

(efficient management) และ (5) การติดตาม 

ก�ากับงาน (monitoring management)(19)

2) การพัฒนาและบริหารจัดการก�าลังคน (HRH 

transformation) มุ่งเป้าหมาย เจ้าหน้าที่มี

ความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน มีตัวช้ีวัดท่ี

ส�าคัญ คือ มีการบริหารจัดการก�าลังคนในเขต

สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีแผนการ

บริหารต�าแหน่ง มีการด�าเนินการตามแผน 

และมีบุคลากรเพียงพอ มีหน่วยงานท่ีเป็น

องค์กรแห่งความสุข อย่างน้อยจังหวัดละ 

1 แห่ง เป็นต้น สร้างกระทรวงแห่งความสุข 

ขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร MOPH น�าดัชนีชี้วัด

ความสุขของคนในองค์กร (happinometer) 

และ Happy public organization index 

(HPI) มาใช้ในทุกหน่วยงาน เป็นต้น มมีาตรการ

ส�าคัญ คือ (1) พัฒนาระบบและกลไกการขับ

เคลื่อนงานก�าลังคนอย่างมีประสิทธิภาพและ

เป็นเอกภาพ (2) ผลิตและพฒันาก�าลังคนอย่าง

พอเพียงและมีคุณภาพ (3) บริหารก�าลังคนให้

เกดิประโยชน์สูงสุด ดงึดดูและธ�ารงรกัษาก�าลงั

คนคุณภาพ (4) สร้างภาคีเครือข่ายก�าลังคน

ด้านสุขภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืน(19)

3) คลนิกิหมอครอบครวั (primary care cluster) 

เป ็นการด�า เนินการตามบทบัญญัติแห ่ ง

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 258 โดยมีเป้าหมายสะสมในปี พ.ศ. 

2562 ท่ีจะมีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์

ครอบครวัและทมีหมอครอบครวัดูแลประชากร

ในพื้นที่รับผิดชอบ 10,000 คน จ�านวน 1,170 

ทีม (ร้อยละ 36) ของเป้าหมายในระยะ 10 

ปี จ�านวน 6,500 ทีม โดยมีมาตรการที่ส�าคัญ 

คือ (1) พัฒนารูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิ 

(2) พัฒนาระบบบริหารจัดการก�าลังคนและ

ทีมสุขภาพ (3) พัฒนาระบบสนับสนุนการ

พัฒนากลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (4) ขับ

เคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และการอภิบาลระบบ

(5) ขณะเดียวกันก็มีการออกพระราชบัญญัติ

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2561 เพื่อรองรับ

นโยบายดังกล่าว

4) การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและ

การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ เนื่องด้วย

ประเทศไทยในฐานะผู้น�ากลุ่มประเทศ G77 

ได้เสนอวาระการดื้อยาต้านจุลชีพ เพ่ือลด

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากการติดเช้ือดื้อยา เข้าสู่

กรอบยุทธศาสตร์โลก “Global Action Plan 

in AMR” กระทรวงสาธารณสุขจึงถือว่าเรื่อง

น้ีมาเป็นนโยบายท่ีส�าคัญของประเทศ โดยตั้ง

เป้าหมายให้ผ่านมาตรฐาน RDU ข้ันท่ี 1 ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 95 และ RDU ขั้นท่ี 2 ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 20 และผ่านมาตรฐาน AMR 

ระดับ intermediate ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

20 ภายในปี 2562 มีมาตรการที่ส�าคัญ คือ 

ด�าเนินกิจกรรมตามกรอบ PLEASE ได้แก่ 

(1) Pharmaceutical and Therapeutic 

Committee (PTC) strengthening คือการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ

เภสัชกรรมและการบ�าบัด (2) Labeling and 
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leaflet of patient information คือการ

จัดท�าฉลากยา ฉลากยาเสริม และข้อมูลยาสู่

ประชาชน (3) Essential RDU tools คือการ

จัดท�าหรือจัดหาเครื่องมือจ�าเป็นที่ช่วยให้เกิด

การสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล (4) Awareness 

of for RDU principal among health 

personnel and patients คือการสร้าง

ความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์

และผู้รับ บริการต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

(5) Special population care คือการดูแล

ด้านยาเพื่อความปลอดภัยของประชากร

กลุ่มพิเศษ และ (6) Ethics in prescription 

คือการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางการแพทย์ในการสั่งใช้ยา มุ่งเน้น 4 โรค

ส�าคัญ ได้แก่ โรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วน

บน อุจจาระร่วงเฉียบพลัน บาดแผลสดจาก

อุบัติเหตุ และในสตรีคลอดปกติทางช่องคลอด 

ในประชากรกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม คือ ผู้ป่วยโรค

ไตเรื้อรัง ผู ้สูงอายุ และสตรีตั้งครรภ์ ส่วน 

AMR ด�าเนินการตามมาตรการ integrated 

AMR management (IAM) พัฒนาระบบเฝ้า

ระวัง AMR สนับสนุนการจัดการฐานข้อมูล

และมาตรฐานของระบบห้องปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์ เป็นต้น(20)

5) การควบคุมป้องกันวัณโรค เป็นโรคติดเช้ือ

ที่ส�าคัญของไทย องค์การอนามัยโลกได้จัด

ประเทศไทยอยู่ในล�าดับที่ 14 ของประเทศ

ที่มีปัญหาวัณโรคสูง ทั้งวัณโรค วัณโรคที่มี

การติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย (TB/HIV) วัณโรค

ดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) ซึ่งมีสาเหตุมา

จากปัจจัยส�าคัญ 3 ประการ คือ (1) ผู้ป่วย

วัณโรคเสียชีวิตระหว่างรักษาสูง (2) การ

ขาดนัดรับยาอย่างต่อเน่ือง และ (3) ไม่มีการ

ติดตามประเมินผลการรักษา การด�าเนินงาน

ครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเน้นหนักและก�าหนดตัวช้ี

วัดที่ อัตราความส�าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรค

ปอดรายใหม่มากกว่าร้อยละ 85 และร้อยละ

ของความครอบคลุมหารรักษาผู้ป่วยวัณโรค

รายใหม่และกลับเป็นซ�้า มากกว่าร้อยละ 82.5 

ภายใต้ 3 มาตรการหลัก คือ ลดการเสียชีวิต 

ลดการขาดยา และการตดิตามก�ากบัดแูลรกัษา

ผู้ป่วย ตามล�าดับ(21)

6.3. บทบาทของภาคส่วนต่างๆ ในงานพฒันาสขุภาพ 

คติชาวจีนพูดไว้ว่า “ทุกสรรพสิ่งล้วนโยงกันด้วย

เส้นด้ายสีแดง” ชวนให้คิดถึงความหมายประการหนึ่งคือ 

คนเป็นส่วนหนึ่งของระบบอันซับซ้อน ชีวิตคนไม่ได้ด�ารง

อยู่โดยอิสระ จากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ดังนั้นค�าว่า 

เพือ่น พนัธมติร ภาคส่วน ภาคี เครอืข่าย ชมุชน จงึมคีวาม

หมายสัมพันธ์กับความจริงตามคติชาวจีนนั้น 

กระนัน้ก็ตาม ยงัมคีนจ�านวนไม่น้อยใช้ชวิีตประหนึง่

ผู้โดดเดี่ยว ความร่วมมือระหว่างบุคคล หมู่ชน สถาบัน 

หรือประเทศไม่ได้ราบรื่น ความแปลกแยก หรือกระทั่ง

แตกแยก แบ่งขั้วแยกข้างยังด�ารงอยู่เสมอมา ข้อสังเกต

นี้แสดงว่า “ด้ายสีแดง” ที่เชื่อมโยงสรรพสิ่งมีความหมาย

ทางบวกหรือลบก็ได้

อาศัยหลักคิดที่กล่าวมา การใคร่ครวญถึง “บทบาท

ของภาคส่วนต่างๆ ในงานพฒันาสขุภาพ” ย่อมซ่อนนยัว่า 

บทบาทในที่นี้มีความหมายเชิงบวกคือ ร่วมมือกันหรือ

แข่งขันกันในทางบวก เพราะค�าว่า พัฒนา มักใช้สื่อความ

หมายว่า เปลี่ยนแปลงไปในทางบวก อย่างไรก็ตาม ความ

หมายของค�าว่า “บวก” ยังอาจตีความได้หลากหลาย ขึ้น

กับคุณค่าท่ีแต่ละคนยึดถือ ในสังคมยุโรป “solidarity” 

หรือความเป็นหนึ่งเดียวในเชิงผลประโยชน์ วัตถุประสงค์ 

มาตรฐาน และเมตตา (https://en.wikipedia.org/

wiki/Solidarity) เป็นคุณค่าท่ีคนส่วนใหญ่ยึดถือเพ่ือ

จรรโลงสังคม ระบบประกันสังคม หรือประกันสุขภาพ

ในยุโรปจึงมีความหมายแตกต่างจากในสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
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คนส่วนใหญ่ยึดถือเอา “ปัจเจกนิยม” หรือ “เสรีภาพ

ส่วนบุคคล” เป็นคุณค่า ดังนั้น ระบบประกันสุขภาพ

ในสหรัฐอเมริกาจึงเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล

แทนที่จะเป็นความรับผิดชอบของรัฐในฐานะตัวแทน

คณุค่าsolidarity อย่างในยโุรป จนเมือ่เรว็ๆ นี ้รฐับาลของ

ประธานาธิบดีบารัก โอบาม่า พยายามให้ความส�าคัญกับ

บทบาทของรัฐในทิศทางอย่างยุโรป 

ในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน ถ้าจะพยายามท�าความ

เข้าใจกับ ”บทบาทของภาคส่วนต่างๆ ในงานพัฒนา

สุขภาพ” ย่อมต้องพิจารณา “คุณค่า” ที่ด�ารงอยู่ โดย

มองผ่านรูปธรรมที่คุณค่านั้นๆแสดงออก โดยอาศัยการ

มองอดีต ปัจจุบัน และอนาคต บทความนี้ไม่พยายามท่ี

จะก�าหนดว่าบทบาทฯอะไรทีค่วรจะเป็นเพราะเชือ่ว่าการ

ท�าเช่นน้ันมปีระโยชน์จ�ากดัมากกว่าการพยายามท�าความ

เข้าใจที่มาที่ไปของบทบาทของภาคส่วนต่างๆ โปรด

สังเกตว่า “เข้าใจ” เป็นค�าแรกในพระราชด�ารัสหนึ่งโดย

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

พอพูดถึงสุขภาพ ความเข้าใจเบ้ืองต้นที่พึงมี คือ 

สุขภาพก็เชื่อมโยงกับสรรพสิ่ง ถ้าลองใช้อายุขัยเป็นดัชนี

วัดสุขภาพก็ปรากฏว่า อายุขัยของประชาชนประเทศ

ต่างๆ ห่างกันระหว่าง 20-40 ปีในปัจจุบัน(22) ซึ่งแทบไม่

น่าเชือ่ว่าเป็นยุคท่ีเทคโนโลยขียายตวัอย่างรวดเรว็ตามกฏ

ของมวัร์  แต่ประชาชนในประเทศเซยีร่าลโีอนอายสุัน้กว่า

ในประเทศญี่ปุ่นถึงเกือบ 50 ปี เช่นเดียวกับกรณี ชาวพื้น

เมืองกับคนเชื้อสายอ่ืนในประเทศออสเตรเลียมีอายุขัย

ต่างกัน 20 ปี ความแตกต่างของอายุขัยนี้ไม่อาจอธิบาย

ได้ด้วยหลกัฐานชวีวทิยาใดๆ ค�าอธบิายทีไ่ด้รบัการยอมรบั

อย่างกว้างขวางท่ัวโลกคือความแตกต่างของเหตุปัจจยัทาง

สังคม (social determinants of health: SDH) ตวัอย่าง

เช่น ความเครียด ชั้นชนทางสังคม การกีดกันทางสังคม 

ภาวะว่างงาน ฯลฯ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือ

ชื่อ The Solid Facts(23) และหลักฐานจากsystematic 

review  อีกมากมาย ในที่นี้จะขยายความพอสังเขปใน

หัวข้อถัดไป

กระนั้นก็ดี  ความเชื่อว ่า สุขภาพขึ้นกับหมอ 

โรงพยาบาล ยาและเทคโนโลยีการแพทย์เป็นส�าคัญ ยัง

แพร่หลาย ดังสะท้อนจากรายจ่ายสุขภาพที่ขยายตัว

ทั่วโลกตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 และในระดับปัจเจก มีตัวเลข

ว่า กว่าครึ่งของค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพเกิดขึ้นในช่วง 1-2 ปี

สุดท้ายของชีวิต 

6.3.1 สุขภาพขึ้นกับอะไร

ในหนังสือ The Solid Facts ซึ่งได้จากการรวบรวม

หลักฐานจากงานวิจัยหลายร้อยชิ้น ตีแผ่ความข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับเหตุปัจจัยทางสังคม 10 กลุ่ม ได้แก่ ชนชั้น (the 

social gradient) ความเครียด เงือ่นไขชวีติช่วงต้น (early 

life) การถูกกีดกัน (social exclusion) ลักษณะการงาน 

การว่างงาน ความเกือ้กูลซึง่กนัและกนั (social support) 

การใช้สารเสพติด อาหาร และการคมนาคม (transport) 

ชนชัน้ อาจจ�าแนกชนช้ันได้หลายวิธ ีในสงัคมอังกฤษ

และเวลล์ ความเป็นมืออาชีพ (professional)มีอายุขัย

ยืนยาวกว่าอาชีพอื่นๆ ที่มีทักษะฝีมือด้อยกว่า กลุ่มมือ

อาชีพอายุขัยเฉลี่ย 78 ปี ในเพศชาย 83 ปีในเพศหญิง 

ในขณะที่แรงงานไร้ฝีมือเพศชายอายุขัยเฉลี่ย 71 ปี หญิง 

77 ปี การเสียชีวิตหมู่จากไฟครอกของคนงานโรงงาน

ตุ๊กตาในโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงงานบางกอกเคเดอร์ 

(2536) เป็นความทรงจ�าอันเจ็บปวดของสังคมไทยท่ีน่า

จะย�้าเตือนความส�าคัญของอาชีพว่ามีความเสี่ยง/คุกคาม

ต่อสุขภาพอย่างไร

ความเครียด ชีวิตที่ตกอยู่ในสภาพที่เจ้าตัวรู ้สึก

วิตกกังวล หวาดกลัวและปรับตัวไม่ได้ มักน�าไปสู่ภาวะ

ก้าวร้าวล่อแหลมต่อการบาดเจ็บจากความรุนแรง ภาวะ

ซึมเศร้า เบาหวาน ความดัน หลอดเลือดหัวใจตีบ 

หลอดเลือดสมองแตก/ตีบ และโรคติดเชื้อ การฆ่าตัวตาย

เป็นตัวอย่างเด่นชัดสะท้อนความเครียดในชีวิต ในยาม

วิกฤตเศรษฐกิจดังเช่นใน “วิกฤตต้มย�ากุ้ง” ข่าวการฆ่า

ตัวตายจึงแพร่หลาย

1 จ�านวนทรานซิสเตอร์ในวงจรไมโครชิพ(เซมิคอนดัคเตอร์)เพิ่มขึ้นสองเท่าประมาณทุกๆสองปี เป็นค�าท�านายที่เป็นจริงโดยกอร์ดอน มัวร์ ผู้ร่วมก่อตั้ง

บริษัทไมโครชิพยักษ์ชื่ออินเทล
2 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้อื่นสามารถท�าตามได้อย่างใกล้เคียงกัน
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เงื่อนไขชีวิตช่วงต้น (early life) นับแต่ครรภ์

มารดาจวบจนวัยเด็กเง่ือนไขหลายอย่างกระทบต่อ

รากฐานแห่งพัฒนาการของชีวิตแม่ระหว่างตั้งครรภ์ ถ้า

ประสบกับภาวะพร่องโภชนาการ การใช้สารเสพติด การ

ขาดการดูแลครรภ์หรือการขาดการออกก�าลังกาย จะ

เกิดผลเสียต่อทารกไปยาวไกล ผลจากการติดตามระยะ

ยาวพบว่า ในผู้ชายวัย 64 ปี เมื่อย้อนดูน�้าหนักตัวแรก

คลอดปรากฏว่ายิ่งมีค่าน้อยโอกาสเป็นเบาหวานยิ่ง

มาก ทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อหัดเยอรมันระหว่างตั้ง

ครรภ์มักมีความพิการทางสมอง ดังนั้นการได้รับวัคซีน

ป้องกันหัดเยอรมันต้ังแต่ก่อนตั้งครรภ์จึงเป็นมาตรฐาน

ในการดูแลอนามัยแม่และเด็กเพื่อลดโอกาสทารกติดเช้ือ

หัดเยอรมัน(24)

การถกูกดีกนั (social exclusion) เรือ่งนีเ้ข้าใจได้

ชดัเจนเมือ่หวนร�าลกึถงึค่ายกกักันนาซใีนสมยัสงครามโลก

คร้ังที่สอง หรือกรณีการสังหารหมู่ชาวโรฮิงย่าจนเกิด

คลื่นมนุษย์อพยพหนีตายจากประเทศพม่าไปบังคลาเทศ

ในปี พ.ศ. 2561 คือตัวอย่างภาพสุดโต่งของการกีดกัน

ทางสังคมอย่างรุนแรง ความยากจนก็เป็นผลอย่างหนึ่ง

จากการกีดกันทางสังคมต่อโอกาสทางการศึกษา การ

มีที่อยู่อาศัยอย่างปลอดภัย หรือโอกาสทางสังคมอื่นๆ 

คนจนจึงมีพฤติกรรมเสี่ยง และเจ็บป่วยมากกว่าคนทั่วไป

ในทุกสังคม สิ่งที่น่าประหลาดใจคือ สามประเทศใน

กลุ่มจีเจ็ด (สหรัฐอเมริกา รัสเซีย สหราชอาณาจักร) มี

สดัส่วนเดก็ตกในภาวะยากจนมากทีส่ดุในบรรดาประเทศ

อตุสาหกรรมด้วยกัน ย้อนมองสงัคมไทย ช่องว่างทางสงัคม

ทีถ่่างขยายอย่างต่อเนือ่งมาหลายสบิปีกส็อดรบักบัช่องว่าง

ของพฤติกรรมสูบบุหรี่ระหว่างชนบทกับเมืองซ่ึงด�ารงอยู่

เรือ่ยมาแม้ว่าแนวโน้มการสูบบุหร่ีลดลงก็ตาม หลกัฐานช้ิน

ล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ในวารสาร Lancet 

ตีแผ่ว่า ผู้ที่ตกในภาวะถูกกีดกันมีโอกาสตายมากกว่าคน

ทั่วไปเกือบแปดเท่า(25)

ลักษณะการงาน สภาพการท�างานอันบีบค้ันทาง

ร่างกายหรือจิตใจมักน�าไปสู่การขาดงานบ่อย เจ็บป่วย

บ่อยและเสยีชวีติก่อนวยัอนัควร เมือ่เทยีบกบัหวัหน้างาน

หรอืนายจ้าง ลกูจ้างจึงเสีย่งต่อโรคหวัใจขาดเลอืดมากกว่า

ถึงสองเท่า ประเทศท่ีพัฒนาอุตสาหกรรมมานานอย่าง

สหราชอาณาจักร จึงมีการวจัิยกว้างขวางยาวนานเกีย่วกบั

อาชวีอนามยั ในปี พ.ศ. 2557 นกัวชิาการคาดประมาณว่า

ในสหราชอาณาจักรมีคนป่วยด้วยโรคจากการท�างาน ซึ่ง

จ�านวนมากเกี่ยวข้องกับความเครียด ภาวะซึมเศร้าและ

ภาวะวิตกกังวล(26) ตรงกันข้าม ประเทศรายได้ปานกลาง

หรอืยากจน การพฒันาอตุสาหกรรมอาจจะยงัไม่นานพอท่ี

จะก่อให้เกดิรายได้และการรวมตวัของแรงงานจนสามารถ

ผลกัดันการสร้างความรู้เพือ่ปกป้องสวสัดภิาพแรงงาน จึง

ไม่แปลกท่ีงานวิจัยด้านอาชีวอนามัยมีจ�ากัดมากในกลุ่ม

ประเทศเหล่าน้ี ตวัอย่างเช่น การใช้แรงงงานเดก็แม้น่าเชือ่

ว่ายงัมอียูม่ากแต่มงีานวจิยัน้อยมาก เท่าทีป่รากฏรายงาน 

เดก็ได้รบัผลกระทบจากสภาพการท�างานรนุแรงกว่าผูใ้หญ่ 

ภาวะทพุโภชนาการ การเจริญเตบิโตช้า การถูกละเมดิทาง

เพศ ฯลฯเป็นภาวะคุกคามทางสุขภาพต่อแรงงานเด็ก(27)

การว่างงาน คนที่การงานไม่มั่นคงหรือตกงานเสี่ยง

ต่อการเจบ็ป่วยยาวนานหรอืจติเสือ่มมากกว่าคนทีก่ารงาน

ม่ันคง การเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทสู่เมืองเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องหมายความอย่างหนึ่งว่า ชีวิตคนไทยและ

คนท่ัวโลกผูกพันกับการจ้างงานแนบแน่นมากข้ึน ดังนั้น

นับวันการงานไม่ม่ันคงหรือตกงานจึงมีผลกระทบต่อวิถี

ชีวิตของคนหมู่มากเพิ่มขึ้น รุนแรงขึ้นเป็นเงาตามตัวหลัก

ฐานจากsystematic review(28) พบว่า โดยเปรียบเทียบ

กับคนตกงานในระยะสั้น คนตกงานยาวนานฆ่าตัวตาย

มากกว่าเสียชีวิตจากโรคต่างๆ มากกว่า

ความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (social support) 
หมายถึง การเป็นก�าลังใจซึ่งกันและกัน การพึ่งพากัน

ทางวัตถุ หรือการแบ่งปันความรู้แก่กัน สิ่งเหล่านี้สัมพันธ์

กับการมีชีวิตยืนยาว ดังตัวอย่างผลการวิจัยในประเทศ

3 เกษตรกรรมใช้ปุ๋ยเคมี และเคมีก�าจัดศัตรูพืช ท�าให้ผลผลิตการเกษตรขยายตัวอย่างก้าวกระโดดทั่วโลก



178 การสาธารณสุขไทย 2559-2560

สหรฐัอเมรกิา ฟินแลนด์ และสวีเดน ทีน่่าสงัเกตคือ อายขุยั

ของผู้ชายแปรผันตามความเกื้อกูลซึ่งกันและกันมากกว่า

ผู้หญิง การมีชีวิตอยู่อย่างไร้ที่พึ่งพิงย่อมเป็นอุปสรรค

ส�าคัญต่อการปรับตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องด�ารงชีพ

ท่ามกลางสังคมและสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนมากอย่าง

ปัจจุบัน ในทางตรงกันข้าม การรวมตัวระหว่างประเทศ

เป็นกลุ่มเศรษฐกิจ เช่น สหภาพยุโรป หรืออาเซียน ก็

ส่ือความหมายชัดเจนว่า ประเทศไม่อาจด�ารงอยู่อย่าง

โดดเดี่ยว บุคคลก็ไม่อาจมีชีวิตอย่างเดียวดาย รายงาน 

systematic review(29) แสดงว่า คนรวยเพื่อน (มีเพื่อน

จ�านวนมากและไปมาหาสู่สม�่าเสมอ) เส่ียงต่อโรคหัวใจ

ขาดเลือดน้อยกว่าคนที่ด้อยกว่าในด้านนี้

การใช้สารเสพตดิ การใช้สารเสพตดิ (บหุรี ่สรุาหรอื

ส่ิงเสพตดิอืน่ๆ) มแีต่ซ�า้เตมิให้ชวิีตตกต�า่ในทางจิตใจ สงัคม 

และร่างกาย แม้ว่าสารเสพตดิจะช่วยบรรเทาความเครยีด 

หรือปลุกใจได้ชั่วคราว systematic review ชิ้นหน่ึงใน

ปี พ.ศ. 2558 พบว่า ผู้ฉีดยาเข้าเส้นตายก่อนวัยอันควร

มากกว่าคนทั่วไปเกือบ 15 เท่า(30) ตัวเลขคาดประมาณ

ความสูญเสียปีสุขภาวะ (DALY) ทั่วโลกในปี พ.ศ. 2553 

เท่ากับ 20 ล้าน หรือร้อยละ 0.8 ของทุกสาเหตุการ

สูญเสียปีสุขภาวะรวมกัน(31)

อาหาร  ในอดีตยุคก ่อนปฏิวัติ เ ขียว (green 

revolution) ภาวะทุพโภชนาการได้คร่าชีวิตคนมากมาย

โดยเฉพาะเด็ก เม่ืออาหารพรั่งพรูจากการปฏิวัติเขียว 

ลูกตุ้มเหวี่ยงไปทิศตรงกันข้าม การบริโภคอาหารมาก

เกิน ได้แก่ ไขมันทรานส์ คาร์โบไฮเดรท น�้าตาล หรือ

สิง่ผสมในอาหารเช่น nitrosamine น�าไปสู่โรคเรือ้รงั เช่น 

หลอดเลือดหัวใจ/สมอง มะเร็ง(32-34) 

การคมนาคม (transport) นับแต่ยานยนต์และ

ถนนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนทั่วโลก การบาดเจ็บและ

เสียชีวิตจากอุบัติภัยทางถนนก็ขยายตัวตามปริมาณการ

เดินทางบนถนน กว่ายี่สิบปีที่ผ่านมา ประเทศไทยติด

อันดับต้นของกลุ่มประเทศที่การสูญเสียจากเหตุนี้มาก

ทีส่ดุ(35) เคยีงคูค่วามพยายามเป็นเมอืงดีทรอยด์แห่งเอเชยี

อะไรก�าหนดให้ภาคส่วนต่างๆ แสดงบทบาทที่พึง

จะเป็น

6.3.2 Health in All Policies หรอื Sustainable 

Development Goals

Health in All Policies หรือ Sustainable 

Development Goals (SDG) เป็นวาทะกรรมเชิงนโยบาย

ระดับโลกเพื่อมุ่งหมายเชิดชูความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ 

ในขอบเขตระหว่างประเทศและในแต่ละประเทศ ใน

การพัฒนาสังคมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

วาทะกรรมสองค�านี้ สอดคล้องกับเนื้อหาในหัวข้อ

ทีแ่ล้วอนัเป็นผลสบืเนือ่งจากการสัง่สมองค์ความรูม้านาน

จนเกิดความตระหนักว่า ภาคส่วนต่างๆ ควรมีบทบาทใน

การพฒันาสงัคมร่วมกนัแทนทีเ่คยต่างฝ่ายต่างด�าเนนิการ

ในอดีต อย่างไรก็ตาม ยังมีช่องว่างใหญ่มากระหว่างความ

ตระหนักกับการปฏิบัติจริง บทความนี้จึงสนใจที่จะน�า

เสนอข้อคดิและประสบการณ์ซึง่อาจเป็นประโยชน์แกการ

ปิดช่องว่างนีโ้ดยค�านงึถงึธรรมชาติของโลกทีแ่ปรเปลีย่นไม่

หยุดนิ่ง ท่ามกลางความหลากหลาย ซึ่งท้าทายต่อการน�า

บทเรียนจากที่หนึ่งไปใช้กับที่อื่น

ในทางวชิาการ หลกั coproduction ของ ศ. เอลนิอร์ 

ออสตรอม(31) นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลให้ความ

กระจ่างเกี่ยวกับการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม โดยอาศัย

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนด

ร่วมกันต่อไปนี้ เป้าหมาย/เป้าประสงค์ กติกาท�างาน การ

แบ่งปันผลประโยชน์และแบกรับภาระ การแบ่งปันความ

รู้สารสนเทศ การบริหารจัดการ/ควบคุมก�ากับ (ดูภาพที่ 

6.1 และ 6.2) ด้วยหลักการ co-production หรือต่อมา

เรยีกว่า polycentric governance การจดัการทรพัยากร

น�้า ป่าไม้ ทะเล จึงเป็นไปได้อย่างราบรื่นต่อเนื่องโดยไม่

ต้องอาศัยอ�านาจรัฐ หรือการด�าเนินการของเอกชน ก็ได้

โดยใช้กรอบคิดตามหลัก coproduction ลองมา

ดูว่าจะอธิบายปรากฏการณ์ “น่านโมเดล” ได้อย่างไรให้

เข้าใจท่ีมาท่ีไปและนัยต่อการขยายผลให้เกิดการระดม

บทบาทของภาคส่วนต่างๆ
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ภาพที่ 6.1 Polycentric Governance (Coproduction) Concept

Social, economic, and political settings (S)

ระบบงบประมาณ
ระบบก าลังคน

หน่วยงาน

การอภิบาลระบบ

กลุ่มเป้าหมาย

Related ecosystems (ECO)

Direct causal link Feedback

Action Situation
Interactions (I) Outcome (O)

หมายเหตุ: ดัดแปลงจาก Ostrom(31)

ภาพที่ 6.2 ส่วนขยายของ action situation ในภาพที่ 6.1

หน่วยงาน

ก าหนด

บทบาทร่วม

ก าหนดตาม

กิจกรรม แผนงาน

ตัวแปลภายนอก ดังรูป ๑

แบ่งปันความรู้
สารสนเทศ การควบคุมก ากับ

การเชื่อมโยง
เป้าหมาย/เป้าประสงค์

การแบ่งปันผลประโยชน์
และภาระ

หมายเหตุ: ดัดแปลงจาก Ostrom(31)
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น่านโมเดล

ที่จังหวัดน่าน การป่วยและตายจากการดื่มสุราเป็น

เรื่องใหญ่ประการหนึ่ง การแก้ปัญหานี้ได้ส�าเร็จจึงเป็น

เรื่องน่าศึกษา แต่ในที่นี้ขอจ�ากัดขอบเขตการท�าความ

เข้าใจ “น่านโมเดล” ไว้เฉพาะการป้องกันการเสยีชีวติจาก

อุบัติเหตุจราจรเพ่ือลดความซับซ้อนและความยาวของ

เนื้อหาการน�าเสนอ แม้ในความเป็นจริงขอบเขตการแก้

ปัญหาครอบคลุมการป่วยและตายจากการดืม่สรุาทัง้หมด

จังหวัดน่านมีอัตราตายด้วยการบาดเจ็บทางถนน

เท่ากับ 4.97 ต่อแสนประชากรในปี 2555 ตัวเลขนี้น้อย

ที่สุด รองจากของกรุงเทพมหานครซึ่งต�่าที่สุดในประเทศ 

(1.26 ต่อแสนประชากร) แม้ว่าคนจงัหวดัน่านดืม่สรุามาก

ที่สุดในประเทศ(36) ท�าไมน่านจึงมีความเส่ียงต�่าถึงเพียงน้ี 

คนน่านท�าอะไรกันจึงได้ผลเช่นนี้

นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ สกัดบทเรียน

ไว้ในวารสารคลินิก(37) ว่า สิ่งที่คนน่านเปลี่ยนแปลงสังคม

ได้แก่

1) เลกิดืม่-ขายสุราในงานประเพณีต่างๆ เช่น แข่ง

เรือประจ�าปี งานกว่าง (ประกวดแมลงจ�าพวก

ด้วง) และงานกาชาดประจ�าปี เป็นต้น

2) เลิกขายสุราในวัด

3) ยุติป้ายโฆษณาสุราในเขตเทศบาลเมือง

4) รณรงค์ส่งเสริมสังคมปลอดสุราด้วยการเผย

แพร่ความรู้ผ่านสื่อหลายช่องทางและบังคับใช้

กฎหมายไม่ขายสุราแก่เด็กและเยาวชน

ความเปลี่ยนแปลงสี่ประการนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร 

เพือ่ตอบค�าถามนี ้ลองมาพจิารณาการวเิคราะห์ด้วย

กรอบคิดตามหลัก coproduction ในประเด็นต่อไปนี้

Action situation (ปฎิสัมพันธ์น�าสู ่ผลลัพธ์: 

interactions link to outcomes)

ในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากการดื่มสุราที่

น่าน น่าจะเป็นไปได้ด้วยการสร้างบทบาทร่วมกนัระหว่าง

หลายภาคส่วนได้แก่ สาธารณสุข สรรพสามิต ต�ารวจ 

ส่ือมวลชนท้องถิ่นตลอดจนส่วนอื่นในชุมชนเมืองน่าน

โดยตัง้ต้นจากการเชือ่มโยงความรบัรู้และความเข้าใจร่วม

กันโดยอาศัยสถิติการบาดเจ็บ-ตายจากอุบัติเหตุฯ (ตรง

กับ “แบ่งปันความรู้สารสนเทศ” ในภาพท่ี 6.2) และ

การวิเคราะห์แนวทางป้องกันปัญหา น�าไปสู่วงจรการ

อภิปรายซักถามโต้แย้งจนสามารถก�าหนดร่วมกันว่าจะ

บรรลเุป้าหมายอะไร จะการควบคมุก�ากบัการกระท�าร่วม

กันอย่างไร และจะแบ่งปันผลประโยชน์/ภาระอย่างไร 

ผลประโยชน์อาจหมายถึง งบประมาณ ก�าลังคน เป็นต้น 

ซึ่งเป็นประโยชน์เฉพาะหน้า ขณะเดียวกันก็อาจรวมถึง

ประโยชน์ระยะยาว คือ โอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพ การได้

รบัการยอมรบัในสงัคม การได้อาศยัในสงัคมทีเ่สีย่งต่อภยั

จากการดื่มสุราน้อยลง 

เมือ่ผ่านขัน้ตอนนีไ้ด้กจ็ะคลีค่ลายสูก่ารก�าหนดแผน

งานและกิจกรรม ครอบคลุมสี่องค์ประกอบข้างต้นร่วม

กัน การเชื่อมโยงเป็นไปได้ด้วยการสร้างปฏิสัมพันธ์ใน

การประชุมจังหวัดอันเป็นรูปแบบการสื่อสารอย่างเป็น

ทางการท่ีสามารถเข้าถึงหน่วยงานรฐัในจังหวัดน่านได้โดย

ง่ายตามบริบทการบริหารราชการแบบรวมศูนย์อ�านาจไว้

ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะตัวแทนบริหารราชการส่วน

ภูมิภาคซึ่งขึ้นต่อการก�ากับโดยส่วนกลาง

ในอดีต action situation โดยอาศัยเวทีประชุม

จังหวัดท�านองน้ีเคยเกิดข้ึนเม่ือครั้ง นายแพทย์วิวัฒน์ 

โรจนพิทยากร (ผู้ได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ปี พ.ศ. 2009) 

ริเริ่มนวัตกรรมป้องกันการระบาดของโรคเอดส์ด้วย

การส่งเสรมิการใช้ถงุยางอนามยั 100%(39,39) บ่งชีว่้า กลไก

นี้เป็นองค์ประกอบแห่งความส�าเร็จในการระดมบทบาท

ของภาคส่วนต่างๆ ท่ีน่าจะขยายผลได้ ภายใต้บริบท

การเมืองแบบรวมศูนย์อ�านาจดังกล่าวแล้ว (สอดคล้อง

กับ social, economics, and political settings ใน

ภาพที่ 6.1)

ความคล้ายคลึงกนัระหว่างน่านโมเดลและนวตักรรม

ถุงยางอนามัย 100% ยังมีอีกประการที่น่าสนใจ น่ันคือ 

การเชื่อมโยงกับอ�านาจรัฐส่วนกลาง ในกรณีน่านโมเดล 

การเชื่อมโยงกับอ�านาจรัฐส่วนกลางหมายถึงการสื่อสาร

กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในเวลาน้ันจน

ปรากฏเป็นข่าวหนังสือพิมพ์ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทยสนับสนุน “น่านโมเดล”(37) อันเป็นสัญญาณ
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เสริมบทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้สนับสนุน “น่าน

โมเดล”  ในส่วนของนวัตกรรมถุงยางอนามัย 100% 

การสื่อสารกับกลไกรัฐส่วนกลางมุ่งหมายเพื่อขยายผลให้

เป็นนโยบายระดับประเทศ(38) จะเห็นว่า ความสามารถใน

การสื่อสารสาธารณะของผู้น�าการสร้างนวัตกรรมนับเป็น

ปัจจัยท่ีขาดเสียมิได้ในการบรรลุผลส�าเร็จของการระดม

บทบาทของหลายภาคส่วน

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบ action situation อื่นที่

อาจเหมาะสมในการระดมบทบาทของภาคส่วนต่างๆ ดัง

ตัวอย่างดังนี้ 

“เดก็กนิดนิ” เคยเป็นเรือ่งโจษจันแพร่หลายในสงัคม

ไทยก่อนยุคสังคมออนไลน์ เมื่อโครงการแด่น้องผู้หิวโหย 

ของมลูนิธิเพือ่การพฒันาเดก็ (มพด.) เผยแพร่ภาพเดก็กนิ

ดินบนฉากผืนดนิแห้งแตกระแหงผ่านสือ่โทรทศัน์ (สือ่สาร

สาธารณะทีแ่พร่หลายทีสุ่ดในยคุนัน้) เพือ่เชญิชวนให้สงัคม

ไทยช่วยกันเก้ือกลู ทนุการศึกษา อาหารและเกษตรชมุชน 

ฯลฯ(40) 

กระแสขานรบัโครงการนี ้บ่งชีว่้า action situation 

อาจเกิดข้ึนด้วยการสื่อสารสาธารณะผ่านสื่อมวลชน เผย

แพร่สาระของสื่อที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับระบบ

คุณค่าของสังคมไทย (related ecosystems ในภาพท่ี 

1) กล่าวคอื ในสายตาสังคมไทย เด็กเป็นทีส่นใจและได้รบั

ความเมตตาเป็นพเิศษ และความอยูร่อดของเดก็เกีย่วข้อง

โดยตรงกับเหตุปัจจัยทางสังคม ระบบคุณค่านี้ปรากฏรูป

ธรรมผ่านการด�ารงอยูข่องมลูนธิิต่างๆ เกีย่วกบัสวสัดภิาพ

ของเด็กมานานในสังคมไทย 

ตัวอย่างข้างต้นเป็น action situation ในภาวะปกติ 

ในภาวะคับขัน action situation ก็เกิดขึ้นได้และอาจน�า

ไปสู่การเปลีย่นแปลงโครงสร้างมหภาคส่งผลระยะยาวต่อ

บทบาทของภาคส่วนต่างๆ เช่น การตรา พ.ร.บ. คุ้มครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ภายหลงัโศกนาฏกรรมรถ

ขนแก๊สคว�่าบนถนนเพชรบุรี การวางระบบเฝ้าระวังและ

เตือนภัยคลื่นสึนามิ ภายหลังคลื่นสึนามิถล่มจังหวัดพังงา

และภูเก็ต พ.ศ. 2547 เป็นต้น

Polycentric Governance (Coproduction) 

Concept

Action situation ท่ีกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของ

ระบบใหญ่ว่าด้วยการอภิบาลระบบ (โดยหลายภาคส่วน) 

ร่วมกัน (polycentric governance) ซึ่งอาจเรียกว่า 

collective governance ก็ได้ Ostrom วิเคราะห์ว่า 

action situation เป็นพลวัตรใจกลางของ การอภิบาล

ระบบร่วมกัน และเช่ือมโยงในสองทิศทางกับอีก 4 องค์

ประกอบ (ภาพที่ 1) ได้แก่ 

ก) ระบบงบประมาณและก�าลังคน (นั่นคือ 

ทรัพยากร) 

ข) หน่วยงานในฐานะกลไกระดมทรัพยากรเพื่อ

ใช้ประโยชน์ตามพันธกิจของตน 

ค) การอภิบาลระบบ (ก�ากับติดตาม ประเมินผล 

ก�าหนดระเบียบ กติกา นโยบาย) 

ง)  ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ทั้งหมดนี้สัมพันธ์กับเงื่อนไขภายนอกได้แก่ บริบท

ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนระบบนิเวศ

ที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อย้อนกลับไปพิจารณาน่านโมเดล จะเห็นว่า 

ต�ารวจ สรรพสามิต และสาธารณสุขเป็นตัวอย่างสาม

หน่วยงานที่มีความชอบธรรมและเข้าถึงแหล่งทรัพยากร

อันจ�าเป็นต่อการด�าเนินมาตรการทั้งสี่ในน่านโมเดลที่

กล่าวไว้ข้างต้น action situation ทีเ่หมาะสมดงัอภปิราย

ไว้ก็จะเปลี่ยนจุดยืนของหน่วยงานท่ีไม่เคยเกี่ยวข้องกับ

มาตรการท้ังสี่ให้เห็นความส�าคัญ ความเป็นไปได้และ

พร้อมใจขยายบทบาทซึง่กแ็ปลว่า ทรพัยากรภายใต้หน่วย

งานเหล่านี้ก็ถูกระดมไปสนับสนุนบทบาทขยาย การที่ 

action situation เกดิขึน้ในเวทกีารประชุมจงัหวดั (ไม่ได้

แปลว่าเป็นเวทีลักษณะเดียวที่จ�าเป็น) ภายใต้การน�าของ

ผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นโอกาสที่จะน�าไปสู่องค์ประกอบ

ย่อยของการอภบิาลระบบ ทัง้หมดนีเ้ป็นไปเพือ่ตอบสนอง

ความต้องการหลีกหนีจากภัยคุกคามของการบริโภคสุรา 

โปรดสงัเกตว่า ความต้องการน้ีแม้มีมานานแต่จะไม่มคีวาม

หมายในระบบตามภาพที่ 6.1 จนกว่าจะมีการจัดการกับ 
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action situation อย่างเหมาะสม ด้วยเหตุนี้จึงน่าจะ

เข้าใจได้ว่า ท�าไมความพยายามแก้ปัญหาการบริโภคสุรา

หรือการระบาดของโรคเอดส์ในจังหวัดต่างๆ ก่อนหน้า

ก�าเนดินวัตกรรมทีจั่งหวัดน่านหรือทีจั่งหวัดราชบุรใีนกรณี

ถุงยางอนามัย 100% จึงไม่ได้ผล

6.3.3 บทสรุป

ค�าว่า “บทบาทของภาคส่วนต่างๆ ในงานพัฒนา

สุขภาพ” จะมีความหมายต่อการยกระดับสุขภาพ

สังคมไทยก็ต่อเม่ือ ความเข้าใจและตระหนักต่อความ

หมายของ”สุขภาพ” และ”เหตุปัจจัยของสุขภาพ”ไป

พ้นรั้วของโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข หรือ

ของสาขาสุขภาพ (health sector) ตามท่ีขยายความ

ถดัไป บนฐานความเข้าใจนัน้ จ�าเป็นต้องอาศยัการจดัการ 

action situation ภายใต้ หลักการที่เหมาะสม ในที่นี้คือ 

การอภิบาลระบบร่วมกัน (polycentric governance) 

ดงัตวัอย่าง น่านโมเดลและกรณอีืน่ๆ ทีบ่ทความนีพ้ยายาม

อภิปรายโดยเชื่อมโยงกับหลักการนี้
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บทที่ 7

7.1 นโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพแบบมส่ีวนร่วม

การพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

มีสภาพไร้พรมแดนและสังคมมีความซับซ้อนแยกย่อย 

แต่ละกลุ่มผู้คนมีความแตกต่างหลากหลายในการเลือก

แนวทางการใช้ชีวิต ปัญหาที่เผชิญ ค่านิยมใหม่ๆ และ

อัตลักษณ์ของกลุ่มคนซึ่งมีความจ�าเพาะกับบริบทของ

พื้นที่ในท้องถ่ินต่างๆ ท�าให้บทบาทของรัฐในการจัดการ

ชีวิตทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมที่หลาก

หลายของผู้คนในสงัคมไม่ครอบคลมุเพยีงพอ อีกท้ังในช่วง

หลังทศวรรษที่ 2530 เป็นต้นมา การเกิดข้ึนขององค์กร

พัฒนาเอกชน มูลนิธิ สมาคมและกลุ่มพลเมืองต่างๆ รวม

ทัง้ภาคธรุกจิทีใ่ห้ความสนใจกับปัญหาสงัคมและการเมอืง

กลายเป็นกระแสทางสงัคม องค์กรและบุคคลนอกภาครัฐ 

(Non-state actors) มีบทบาทมากขึ้นในการรว่มก�าหนด

ทศิทางการพฒันาและร่วมด�าเนนิการแก้ปัญหาสาธารณะ

ต่างๆ มีเวทีประชาคม ลานเสวนา รวมทั้งสื่อสาธารณะ

ที่เปิดพื้นที่ให้เกิดการอภิปรายถกแถลง การแลกเปล่ียน

เรียนรู้ การผลักดันและร่วมก�าหนดนโยบาย รวมทั้งการ

ตรวจสอบอ�านาจทางการเมือง เกิดข้ึนอย่างกว้างขวาง(1)  

หลายพื้นท่ีมีชุมชนท่ีสามารถลุกข้ึนมาช่วยกันวางระบบ

การจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะของชุมชน ดังนั้นระบบ

การเมืองแบบดั้งเดิมที่กระบวนการนโยบายสาธารณะมี

จุดเน้นอยู่ที่รัฐและสถาบันบนกระบวนการทางการเมือง

ที่เป็นทางการ บนการตัดสินใจแบบรวมศูนย์อ�านาจ บน

การวเิคราะห์หาทางเลอืกนโยบายทีด่ ีรวมทัง้การประเมนิ

ผลลัพธ์ของนโยบายโดยผู้รู้และนักเทคนิคการวิเคราะห์

7.1.1 ความหมาย แนวคิดและพัฒนาการของ

นโยบายสาธารณะ

แนวคิดในการให ้ความหมายของ “นโยบาย

สาธารณะ” อาจจ�าแนกออกเป็น 2 แนวคิด คือ แนวคิด

แบบดั้งเดิม ซึ่งมีที่มาจากฐานคิดทางรัฐศาสตร์และการ

ปกครอง ให้ความหมายว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง

นโยบายของรัฐที่จะกระท�าหรือไม่กระท�าการใดๆ และ

แนวคิดที่สอง ซึ่งมาจากฐานคิดทางสังคมที่มองถึงพลัง

อ�านาจทีเ่กดิจากการมส่ีวนร่วมของภาคส่วนอืน่นอกเหนอื

จากภาครฐัในการร่วมเข้ามาร่วมขบัเคล่ือนสังคม เน่ืองจาก

ในอดีตท่ีผ่านมาสังคมโดยทั่วไปยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับ

นโยบายสาธารณะในรูปแบบของการประกาศนโยบาย

จากรัฐบาลหรือจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกระบวนการ

นโยบายสาธารณะในแนวคิดนี้ จะมีรูปแบบเป็นเส้นตรง

จากบนลงล่าง (top-down policy) ซึ่งหลายกรณีที่มีการ

เกิดกระแสความขัดแย้งในการด�าเนินงานตามโครงการ

พัฒนาต่างๆ ของรัฐในประเทศไทย ส่วนหนึ่งก็เกิดจาก

กระบวนการก�าหนดนโยบายซึ่งท�าโดยภาคการเมืองและ

ภาคราชการ ขาดการเข้ามามีส่วนร่วมจากภาคส่วนอื่น

ของสงัคม เช่น ภาคประชาชน นกัวชิาการ เป็นต้น รวมทัง้

ส่วนใหญย่ังขาดการบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง ดังนั้นการท�ากิจกรรมต่างๆ 

ในพื้นที่ จึงยังเป็นลักษณะต่างคนต่างท�า ท�าให้ขาดการ

เรียนรู้ร่วมกันในกระบวนการนโยบายสาธารณะที่ส่งผล 

กระทบถึงคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ในด้านต่างๆ ใน

ขณะที่บริบทของสังคมโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน รัฐสมัยใหม่
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นโยบายไม่เพียงพอที่จะจัดการการด�าเนินชีวิตของผู้คนท่ี

เปลีย่นแปลงและซบัซ้อนมากขึน้อย่างในสังคมไทยปัจจุบัน 

ท�าให้แนวคดิของนโยบายสาธารณะสมยัใหม่ได้ขยบัพัฒนา

ไปเป็นแนวคดิแบบทีส่อง คือ นโยบายสาธารณะท่ีหมายถึง 

“ทิศทาง แนวทางที่สังคมต้องการและมุ่งหวังที่จะด�าเนิน

การไปในทิศทางนั้น” เป็นแนวคิดนโยบายสาธารณะอีก

แบบหนึง่หรอืเรยีกว่านโยบายสาธารณะแบบมส่ีวนร่วม ซึง่

ให้ความส�าคญักับการเปิดโอกาสให้ทกุภาคส่วนของสงัคม

เข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะทีจ่ะส่ง

ผลกระทบในการพฒันาคุณภาพชวิีตของคนในสงัคมนัน้ๆ 

รวมทัง้การใช้องค์ความรูเ้ป็นตวัน�าการขบัเคลือ่นในมติขิอง

นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมนี้ได้เปลี่ยนนิยามความ

หมายของนโยบายสาธารณะจากทีเ่ป็นค�าประกาศของรฐั

มาสูก่ารก�าหนดแนวทางการด�าเนนิชวิีตของผูค้นในสงัคม

เอง ดังนั้นในกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะ จึงมี

ลักษณะเป็นกระบวนการปรึกษาหารือหรือถกแถลงของ

ผู้คนในชุมชนที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรื่องราวในชีวิต

ของตวัเอง ภายใต้ความมุง่หวงัต้องการแสวงหาสงัคมและ

ชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นพลวัตของกระบวนการเรียนรู้ภายในพื้นที่

สาธารณะ นโยบายสาธารณะในมิตนิีแ้สดงให้เหน็ถงึความ

เคล่ือนไหวของคนในชุมชนท้องถิน่ ทีต้่องการสร้างวถิชีวีติ

ทางสังคมและการจัดการวิถีชีวิตด้วยกันเองในสังคมไทย 

ซึ่งเป็นการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะท่ีเป็น

ทางเลือกใหม่ของสังคม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

คนในชุมชนด้วยกันเอง

กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมส่ีวนร่วม เน้น

การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในสังคม ซึ่ง

ท�าให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาสาธารณะ

ของชุมชนและน�าไปสู่การก�าหนดเป้าหมายและแนวทาง

การท�างานร่วมกนั น�านโยบายไปสูก่ารปฏบิตัแิละตดิตาม

ประเมินผลการด�าเนินงานร่วมกัน เพื่อการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อมโยงกับ

แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการกระจาย

อ�านาจและทรัพยากรต่างๆ และเป็นการที่คนทุกกลุ่ม

มีอ�านาจในการตัดสินใจ โดยอ�านาจควรได้รับการจัดสรร

ในระหว่างประชาชนอย่างเท่าเทยีมกนั เพือ่ให้ทกุๆ คน ได้

มีโอกาสท่ีจะมีอิทธิพลต่อกิจกรรมส่วนรวม ซึ่งการมีส่วน

ร่วมของประชาชนมคีวามส�าคญัในการสร้างประชาธปิไตย

อย่างยัง่ยนืและส่งเสริมธรรมาภบิาล ประชาธปิไตยแบบมี

ส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงทัศนะและมีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่จะมีผลต่อชีวิตความ

เป็นอยู่ของประชาชนเอง(2)

การที่จะเพิ่มบทบาทของพลเมืองในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะให ้ เพิ่มมากขึ้นนั้น จ�าเป ็นต ้อง

ด�าเนินการภายใต้หลักการส�าคัญ 3 หลักการ คือ (1) 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพลเมืองและองค์กร

ชุมชน (2) การปรับบทบาทหน้าที่ของรัฐและหน่วยงาน

ราชการและ (3) การส่งเสริมการเข้าร่วมของพลเมือง

และองค์กรชุมชน(3) ซ่ึงสอดคล้องกับกระบวนการ

นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมท่ีให้ความส�าคัญกับ

การสร้างพืน้ทีส่าธารณะหรอืปรมิณฑลสาธารณะ (Public 

sphere) เพื่อให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียในประเด็นนโยบายหรือพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ได้มาร่วม

กันถกแถลงปรึกษาหารือร่วมกันเก่ียวกับแนวทางแก้ไข

ปัญหาและ/หรือการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา โดย

มีนักวิเคราะห์นโยบายหรือหน่วยงานภาครัฐ ท�าหน้าที่

อ�านวยความสะดวกให้เกิดการสร้างพื้นที่สาธารณะ แต่

ไม่ไปครอบง�าการตดัสนิใจของผูม้ส่ีวนร่วมในกระบวนการ

ถกแถลง ดังที่เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ ได้เสนอบทบาท

ของนักวิเคราะห์นโยบายในการเปิดพื้นที่สาธารณะ คือ 

การใช้ความช�านาญทางเทคนิคช่วยให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อย่างรอบด้าน และช่วยอ�านวยกระบวนการท่ีเอื้อให้เกิด

การน�าเสนอความคิดเห็นของกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นระบบ

และอย่างมส่ีวนร่วมเพือ่ให้ได้ข้อสรปุทีจ่ะน�าไปสูก่ารเสนอ

แนะเชิงนโยบายหรือการตัดสินใจนโยบาย(4)
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7.1.2 จากนโยบายสาธารณะเ พ่ือสุขภาพ 

(Healthy Public Policy) พัฒนาไปสู่ทุกนโยบาย

ห่วงใยสุขภาพ (Health in All Policies)

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Healthy Public 

Policy) ซ่ึงหมายถึง “นโยบายที่แสดงความห่วงใย

อย่างชัดเจนในเรื่องสุขภาพ พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อ

ผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายนั้น 

ขณะเดียวกันก็เป็นนโยบายที่มุ ่งสร้างเสริมสิ่งแวดล้อม

ทั้งทางสังคมและกายภาพที่เอื้อต่อการมีชีวิตที่มีสุขภาพ

ดีและมุ ่งให้ประชาชนมีทางเลือกและสามารถเข้าถึง

ทางเลือกที่ก่อให้เกิดสุขภาพดีได้” ได้ถูกก�าหนดเอาไว้

ใน “กฎบัตรออตตาวาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ”เมื่อ

ปี พ.ศ. 2529(5) ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ“การสาธารณสุข

แนวใหม่ (new public health)” ที่ตระหนักถึงบทบาท

ของภาคส่วนต่างๆ และเห็นถึงความจ�าเป็นของการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมปัจจัย

ก�าหนดสขุภาพ รวมถงึปัจจยัด้านสิง่แวดล้อม ทัง้กายภาพ 

เศรษฐกิจ และสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพ และแนวคิดนี้ได้

ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการประชุมนานาชาติว่าด้วย

การสร้างเสริมสุขภาพครั้งต่อๆ มา ซึ่งมีข้อสรุปว่าปัจจัย

ส�าคัญท่ีจะผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 

คือความรับผิดชอบของรัฐบาลที่มีต่อสุขภาพ ภาครัฐ

ท้ังด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชย์ การศึกษา 

และคมนาคม ต้องให้ความส�าคัญกับสุขภาพไม่น้อยไป

กว่าเศรษฐกิจ และจ�าเป็นต้องค�านึงถึงผลกระทบด้าน

สุขภาพในการก�าหนดและด�าเนินนโยบายทุกครั้ง การ

สร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจึงควรมีการประสาน

และบูรณาการนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ

ให้เป็นการปฏิบัติที่มีลักษณะผสมกลมกลืน รวมทั้งต้อง

ส่งเสริมบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของภาคส่วนอื่นๆ 

ในสังคม เช่น ธุรกิจเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน องค์กร

ชุมชน สหภาพแรงงาน สมาคมวิชาชีพ และผู้น�าศาสนา 

โดยนัยยะข้างต้น การก�าหนดนโยบายสาธารณะต่างๆ 

ย่อมต้องค�านึงถงึผลกระทบต่อบคุคล และสภาพแวดล้อม

ที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพหรือสุขภาวะ ไม่ว่าจะเป็นผลกระ

ทบทางบวกทางลบ หรือโดยตรงโดยอ้อม เช่น นโยบาย

การคมนาคม นโยบายการเจรจาการค้าเสรี นโยบาย

การส่งเสริมการลงทุน นโยบายการให้สัมปทานเหมืองแร่ 

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตรายต่างๆ นโยบาย

สาธารณะต่างๆ ที่ให้ความส�าคัญกับสุขภาพจึงเป็น

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพทั้งสิ้น(6)

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เป็นกลไกส�าคัญ

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาปัจจัยสังคมก�าหนดสุขภาพ 

(social determinants of health: SDH) (ภาพ

ที่ 7.1) ซึ่งจะท�าให้เกิดความเป็นธรรมด้านสุขภาพ 

(health equity) โดยที่องค์การอนามัยโลกได้ให้ความ

หมาย ปัจจัยสังคมก�าหนดสุขภาพ ว่าหมายถึง สภาพ

แวดล้อมที่บุคคลเกิด เติบโต ท�างาน และด�ารงชีวิต

อยู่ รวมถึงปัจจัยและระบบต่างๆ ท่ีเข้ามามีส่วนก�าหนด

สภาพแวดล้อมเหล่าน้ันด้วย ปัจจัยและระบบต่างๆ 

เหล่าน้ี ได้แก่ นโยบายและระบบเศรษฐกิจ ทิศทางการ

พัฒนา บรรทัดฐานในสังคม นโยบายทางสังคม และ

ระบบการเมืองการปกครอง(7)    ในปี พ.ศ. 2551 คณะ

กรรมาธิการปัจจัย-สังคมก�าหนดสุขภาพ (Commission 

on Social Determinants of Health: CSDH) ของ

องค์การอนามัยโลกได้จัดท�ารายงานชื่อ “Closing the 

gap in a generation: health equity through action 

on the social determinants of health” พร้อมเสนอ

แนวทางใหม่ในการพัฒนาว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจ

อย่างเดยีวโดยไม่มีนโยบายทีจ่ะท�าให้ผลประโยชน์กระจาย

ตัวอย่างเป็นธรรม จะส่งผลกระทบทางลบต่อสุขภาวะ

และความเป็นธรรมทางสุขภาพ ซึ่งน�าไปสู่มติของสมัชชา

อนามัยโลก ปีที่ 62 ซึ่งเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกให้

ความส�าคัญกับการพัฒนาปัจจัยทางสังคมที่ก�าหนด

สุขภาพเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางสุขภาพ ที่ผ่านมา

สังคมมักให้กระทรวงสาธารณสุขและองค์กรด้านสุขภาพ

รับผิดชอบเรื่องสุขภาพและการเจ็บป่วยของประชาชน 

แต่พบว่าการเจบ็ป่วยและภาระโรคเป็นผลมาจากเงือ่นไข

ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือเป็นผลของนโยบายและ

โครงสร้างทางสังคม การแก้ปัญหาจึงต้องน�าทุกสถาบัน 

ทุกภาคส่วนของสังคมมาช่วยกันแก้ไข(8)
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ภาพที่ 7.1 ปัจจัยสังคมก�าหนดสุขภาพ

ผูส้งูอายุ

พัฒนาเด็กปฐมวยั

แอลกอฮอล์
ยาสบู

ยาเสพตดิ

เพศสภาพ

สตรี

การกดีกนัทางสงัคม
ความ
ยากจน

ความขดัแยง้
ความรนุแรง

โลกาภวิตัน์

•การคา้และตลาด
•การไหลของทนุ
•วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
•สทิธบิตัร

บรรยากาศทาง
การเมอืง

ภยัธรรมชาติ

ภาวะ
โลกรอ้น

เมอืง/ชนบท

การจา้งงาน

ทนุทาง
สงัคม

อาหาร

การศกึษาทาง
วชิาชพี

การแพทยท์างเลอืก
และการแพทย์

พืน้บา้น

การเงนิการคลงัดา้นสขุภาพ

สขุภาวะทางกายและจติใจสขุภาวะทางจติวญิญาณ

การสาธารณสขุมลูฐาน

•การผลกัใสใหอ้ยูช่ายขอบ
•กลุม่ชนดัง่เดมิ
•การกดขี่

สทิธมินุษยชน

ปจัเจกบคุคลพนัธุกรรม

พฤตกิรรม
ความเชือ่

วถิชีวีติ

จติวญิญาณ
สิง่แวดลอ้ม

ความม ัง่คงปลอดภยั

เศรษฐกจิ/การเมอืง
กายภาพ/ชวีภาพ

วฒันธรรม/ศาสนา

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

การขนสง่

ประชากร
การศกึษา

ระบบ
บรกิารสขุภาพ

ความเทา่เทยีม/
ความครอบคลมุ/

ชนดิและระดบัการบรกิาร
คณุภาพและประสทิธภิาพ

บรกิารสาธารณะ/
บรกิารเอกชน

ปัจจยักาํหนดสขุภาพ

สขุภาพ

1
ที่มา: อ�าพล จินดาวัฒนะ2

การประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 65 ได้มีมติ

เห็นชอบค�าประกาศริโอ (Rio Political Determinants 

Declaration) เมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเรียกร้องให้ประเทศ

สมาชิกให้ความส�าคัญกับประเด็นต่างๆ ในการพัฒนา

ปัจจัยสังคมที่ก�าหนดสุขภาพ เพื่อน�าไปสู่ความเป็นธรรม

ทางสุขภาพ ดังนี้ 

1.  ยอมรับการปรับปรุงการอภิบาลระบบสุขภาพ

และการพัฒนา

2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท�า

นโยบาย และน�านโยบายไปปฏิบัติ

3.  สนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ และการลดความ

ไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ

4.  สร้างความเข้มแข็งของการอภิบาลและการ

ประสานการท�างานในระดับโลก

5.  ก�ากับดูแลและติดตามความก้าวหน้า และเพิ่ม

ความรับผิดชอบร่วม

ต่อมาในการประชุมส่งเสริมสุขภาพนานาชาติ 

ครั้งที่ 8 ที่ประเทศฟินแลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2556 ที่ประชุม

ได้น�าหลักการส�าคัญจากค�าประกาศริโอ เรื่อง ปัจจัย

ก�าหนดสขุภาพและมตสิมชัชาสหประชาชาต ิว่าด้วยเรือ่ง 

การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ มาพัฒนาก�าหนด

เป็นประเด็นหลักของการประชุม ว่าด้วย Health in 

All Policies (HiAP) หรือ “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” 

ข้อเรียกร้องท่ีประเทศสมาชิกมีฉันทมติร่วมตาม The 

Helsinki Statement on Health in All Policies 

คือ “ขอให้รัฐบาลของทุกประเทศให้ความม่ันใจว่าการ

พิจารณาประเด็นด้านสุขภาพน้ัน ต้องผ่านกระบวนการ

พัฒนานโยบายท่ีโปร่งใส มีความรับผิดชอบและเปิด

โอกาสให้เกดิการท�างานข้ามภาคส่วนต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องใน

สังคม เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วม (Co-benefit) ที่ค�านึง

ถึงสังคมส่วนรวม” ของทุกภาคส่วน(10) แถลงการณ์ดัง

กล่าว ระบุว่า รัฐบาลมีหน้าที่และความผูกพันต่อสุขภาพ

และสุขภาวะของประชาชนและต้องน�าไปปฏิบัติให้เป็น
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จริง ต้องให้ความส�าคัญกับสุขภาพและความเป็นธรรม

ทางสุขภาพ โดยยอมรับในแนวคิด “ทุกนโยบายห่วงใย

สุขภาพ” (HiAP) และการด�าเนินงานเพื่อจัดการปัจจัย

สังคมก�าหนดสุขภาพพร้อมสร้างศักยภาพและความเข้ม

แข็งให้แก่กระทรวงสาธารณสุข ในการท�างานร่วมกับ

กระทรวง หน่วยงาน รวมถงึสถาบนัอืน่ๆ ทัง้บทบาทการน�า 

การสร้างความสมัพนัธ์ การกระตุน้และเป็นสือ่เชือ่มโยงให้

เกิดการด�าเนินงานที่เกิดผลดีต่อสุขภาพ สิ่งส�าคัญคือต้อง

สร้างความไว้วางใจระหว่างกันผ่านกลไกประเมินผลกระ

ทบทางสุขภาพ(Health Impact Assessment: HIA) ที่

โปร่งใสและเชื่อถือได้ของทุกฝ่าย

ในปัจจุบันองค์การอนามัยโลกให้ความส�าคัญกับ

การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพภายใต้แนวคิด 

“ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ”อย่างมาก ในปี พ.ศ. 2557 

ได้เผยแพร่เอกสารกรอบแผนปฏิบัติงานตามแนวคิด“ทุก

นโยบายห่วงใยสุขภาพ”ระดับประเทศ (Health in All 

Policies Framework for Country Action) พร้อม

ทั้งที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 67 ได้มีฉันทมติใน

ระเบยีบวาระ “contributing to social and economic 

development: sustainable action across sectors 

to improve health and health equity” โดย

ให้ความส�าคัญกับการขับเคลื่อนแนวคิด“ทุกนโยบาย

ห่วงใยสุขภาพ” ให้เกิดข้ึนอย่างเหมาะสมกับบริบทของ

ประเทศสมาชิก ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2560 มีการก่อตั้งเครือ

ข่าย the Global Network for Health in All Policies 

(GNHiAP) เป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกัน

อย่างหลวมๆ ของประเทศต่างๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน 

มีเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วม

กัน รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อน

แนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพและการพัฒนาระบบ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปสูก่ารปฏบัิตใินระดบัต่างๆ 

เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) โดยได้เผยแพร่แถลงการณ์

ของเครือข่ายในการประชุมวิชาการซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง

การประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 70(11) นอกจาก

น้ีองค์การอนามัยโลก ได้พัฒนาชุดความรู้ เครื่องมือใน

การพัฒนานโยบายสาธารณะตามแนวคิดทุกนโยบาย

ห่วงใยสุขภาพและมีการเผยแพร่อย่างต่อเน่ือง เช่น 

เอกสาร Progressing the Sustainable Development 

Goals through Health in All Policies: Case studies 

from around the world(12) ซึ่งประกอบด้วยกรณีศึกษา

การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะตามแนวคิด

ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ ท่ีมีการด�าเนินการในประเทศ

ต่างๆ รวมทั้งสมัชชาสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย 

ซึ่งเป็นกลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

แบบมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. 2550 และเป็นเครื่องมือท่ีส�าคัญในการขับเคล่ือน

แนวคิด “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” ให้ไปสู่การปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม

การส่งเสริมให้เกิดสุขภาพ จ�าเป ็นต้องอาศัย

การท�างานหลายภาคส่วน เพื่อสร ้างพฤติกรรมที่มี

สุขภาวะ รวมไปถึงการบูรณาการความเป็นธรรมทาง

สุขภาพ ลงไปในทุกนโยบาย ทุกระบบและทุกโครงการ 

ตามแนวคิด “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” ซ่ึงเป็น

ลักษณะของนโยบายสาธารณะข้ามสาขา ที่มีการค�านึง

ถึงประเด็นด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบในกระบวนการ

พิจารณาตัดสินใจ แสวงหาการสานพลังและหลีกเลี่ยง

ผลกระทบที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนา

ระบบสุขภาพ แนวคิดนี้สะท้อนหลักการของความ

ชอบธรรม ความรับผิดชอบ ความโปร่งใสในการเข้า

ถึงข้อมูล การมีส่วนร่วม ความยั่งยืน และความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐทุกสาขาในทุกระดับ(13) แนวคิด 

HiAP สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนกลไกต่างๆ 

ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที่เน้น

การจัดกระบวนการเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม แต่ในทางปฏิบัติ

ยังสามารถขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

ได้ไม่มากนัก ซึ่งการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิด

ขึ้น จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการท�าให้เกิดความ

รู้สึกรับผิดชอบของผู้ก�าหนดนโยบายสาธารณะ ส�าหรับ

ผลกระทบต่อสขุภาพในทกุระดบัของการวางนโยบาย รวม

ถึงการให้ความส�าคญักบัผลกระทบของนโยบายสาธารณะ

ต่อปัจจัยท่ีก�าหนดสขุภาพและความเป็นอยูข่องประชาชน 

ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน



188 การสาธารณสุขไทย 2559-2560

7.2. พระราชบญัญัตสิขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 กบัการพฒันานโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพของไทย

7.2.1 พระราชบญัญตัสิขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีจุด

ก�าเนิดมาจากกระแสการปฏิรูประบบสุขภาพที่ เริ่ม

เกิดขึ้นทั่วโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ด้วยสาเหตุส�าคัญหลาย

ประการ เช่น ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่สูงขึ้น การขาด

หลักประกันในการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน 

คุณภาพบริการต�่า เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการปฏิรูประบบ

ทางการแพทย์หรือการบริการใช้มาตรการทางการเงิน

เป็นส�าคัญ ส�าหรับประเทศไทย กระแสการปฏิรูประบบ

สขุภาพทีเ่กดิขึน้ มจีดุต่างส�าคญัทีก่ารปฏรูิปของไทย เน้น

การขับเคลื่อนและการประสานพลัง ทั้งพลังทางวิชาการ 

ทางสงัคมและทางการเมอืง ระบบสขุภาพใหม่ทีพ่งึประสงค์

ของไทย จงึเน้นการป้องกนัโรคและการสร้างเสรมิสขุภาพ 

ปรับระบบคิดและระบบโครงสร้างการท�างานให้เป็นแบบ

องค์รวม กระจายบทบาทและเสริมสร้างศักยภาพให้กับ

ประชาชน ชุมชนและสังคมร่วมรับผิดชอบดูแลสุขภาพ

ต้ังแต่ระดับพฤติกรรมส่วนบุคคล จนถึงการร่วมก�าหนด

นโยบายด้านสุขภาพและร่วมบริหารจัดการสุขภาพของ

ชุมชนท้องถ่ินและระดับประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2543 

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ได้จัดท�า

รายงานระบบสุขภาพประชาติ” ที่มีข้อเสนอการปฏิรูป

ระบบสขุภาพ สบืเนือ่งจากรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พ.ศ. 2540 น�าเสอนภาพพึงประสงค์ของระบบ

สุขภาพ และเสนออย่างชัดเจนให้พิจารณาจัดท�าร่างพระ

ราชบัญญัติสุขภาพแห่งประชาชาติ เพื่อเป็นกฎหมาย

แม่บทส�าหรบัระบบสขุภาพทีจ่ะเอ้ือต่อการพฒันาสุขภาพ

อนามยัของประชาชนในระยะยาว นบัเป็นครัง้แรกทีค่�าว่า 

“ระบบสขุภาพ (health system)” ถกูใช้อย่างเป็นทางการ 

เพื่อให้ความหมายที่กว้างขวางครอบคลุมมากกว่าค�าว่า 

“ระบบสาธารณสุข (public health system)” ที่ใช้กัน

มาแต่เดิม ผลจากการเสนอรายงานได้ท�าให้กระบวนการ

ปฏิรูประบบสุขภาพไทยก่อเกิดอย่างเป็นทางการตาม

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูประบบ

สุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 

โดยวางกลไกการท�างานเช่ือมประสานระหว่างสามภาค

ส่วนที่ส�าคัญ คือ ประชาชน วิชาการ และการเมือง หรือ 

“ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” คณะกรรมการ

ปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) มีนายกรัฐมนตรี 

เป็นประธาน กรรมการมาจากภาคส่วนส�าคญัทัง้สามส่วน 

และจดัตัง้ส�านกังานปฏริปูระบบสขุภาพแห่งชาต ิ(สปรส.) 

ขึน้ภายใต้สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.) ท�าหน้าที่

เป็นส�านกังานเลขานกุาร ผลกัดนัการปฏริปูระบบสขุภาพ

ของชาติ โดยการจัดท�าพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติให้

เป็นกฎหมายแม่บทด้านสุขภาพของสังคมไทย

ทศิทางการปฏิรปูระบบสขุภาพไทย มุง่ทีก่าร “สร้าง

น�าซ่อม” จึงเน้นปฏิรูปไปถึงวิธีคิดของคนไทยทั้งสังคม

เกี่ยวกับระบบสุขภาพ รวมถึงกระตุ้นให้ตระหนักถึงสิทธิ

ด้านสุขภาพ ตระหนักว่าสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่

เรือ่งของการรอให้รัฐจดัหามาให้ และเป็นเรือ่งทีก่ว้างกว่า 

“โรค” และ “อวัยวะ” เป็นเรื่องของ “ระบบท้ังมวลที่

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นองค์รวมอันสามารถส่งผลต่อ

สขุภาพของประชาชนท้ังประเทศ รวมถึงปัจจัยท่ีเกีย่วข้อง

กบัสขุภาพทัง้ปวง ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล สภาพแวดล้อม 

เศรษฐกิจ สังคม กายภาพ และชีวภาพ รวมทั้งปัจจัยด้าน

ระบบบริการสุขภาพ” กระบวนการขับเคลื่อนการปฏิรูป

ระบบสุขภาพ ใช้การจัดท�าร่างพระราชบัญญัติสุขภาพ

แห่งชาติ เป็นเครื่องมือในการระดมความร่วมมือและ

ความคิดเห็ฯจากทุกภาคส่วน การยกร่างพระราชบัญญัติ

สขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ. ... จงึเป็นท้ังกระบวนการ (process) 

และเป้าหมาย (target) ซึ่งแตกต่างจากการยกร่าง

กฎหมายแต่เดิม ที่เน้นการเขียนตัวบทกฎหมายเป็น

หลัก ในช่วงเวลาเกือบ 8 ปี ของการยกร่างกฎหมาย

น้ี จึงมีเวทีรับฟังความคิดเห็นกว่า 1,000 เวที มีองค์กร

ภาคีกว่า 3,000 เครือข่าย มีผู้เข้าร่วมกว่า 100,000 

คน โดยมีเครือข่ายประชาคมสุขภาพ หน่วยงานรัฐ และ

นักวิชาการสุขภาพ เป็นแกนท�างานที่ส�าคัญ จนในที่สุด

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ผ่านการ

พิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระ 3 เมื่อวันที่ 

4 มกราคม พ.ศ. 2550 และมีผลบังคับใช้นับแต่ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2550(14)
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พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550(14) ให้

ความหมายของค�าว่า “สุขภาพ” ขยายออกไปกว้างขึ้น

กว่าเดิม โดยหมายถึง “ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ ท้ัง

ทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคมเชื่อมโยงกัน

เป็นองค์รวมอย่างสมดุล” การเปลี่ยนแปลงนิยามน้ีนับ

เป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท�างานด้านสุขภาพ

ใหม่ ปรับจากบริบททางชีวการแพทย์ (bio-medical 

model) มาเป็นบริบททางสังคม (bio-social model) 

ปรับการเน้นการรักษาความเจ็บป่วย (illness) มาเน้น

ที่การส่งเสริมและรักษาให้มีสุขภาพดี (wellness) และ

ปรบัจากการมุง่ยกระดับพฤติกรรมส่วนบุคคล (individual 

behavior) ไปเป็นมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ (healthy public policy) 

นอกจากนีย้งัให้การรบัรองสทิธด้ิานสขุภาพของประชาชน

ไว้หลายประการ เช่น สิทธิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้าน

สุขภาพ สิทธิปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต 

และมีมาตราที่รับรองสิทธิของประชาชนในการมีส่วน

ร่วมในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ ซึ่งมีการ

ขบัเคลือ่นอย่างเป็นรปูธรรมในหลายประเด็น เช่น ในเรือ่ง

สิทธิด้านข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล คณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ ได้ประกาศแนวทางปฏิบัติในการใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ. 2559 เมื่อ

วนัที ่30 ธนัวาคม 2559 เพือ่ให้สอดคล้องกบัมาตรา 7 แห่ง 

พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซ่ึงก�าหนดให้ข้อมูล

ด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะ

น�าไปเปิดเผยในประการทีน่่าจะท�าให้บคุคลนัน้เสยีหายไม่

ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของ

บคุคลนัน้ หรอืกฎหมายเฉพาะบัญญตัใิห้ต้องเปิดเผย และ

ปัจจุบันมีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลายท้ัง

ในเรื่องการท�างานและการด�าเนินชีวิต หากบุคลากรด้าน

สุขภาพใช้ไม่เหมาะสมอาจท�าให้เกิดปัญหาในเรื่องการ

คุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพของผู้รับบริการสุขภาพได้

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เป็น

กฎหมายที่ให้ความส�าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วนในสังคมในการเข้ามาร่วมกันพัฒนานโยบาย

สาธารณะ มกีลไกการขบัเคลือ่นทีส่�าคญั คอื คณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เป็นกลไกเสนอแนะหรือให้ค�า

ปรกึษาต่อคณะรฐัมนตรเีกีย่วกบันโยบายและยทุธศาสตร์

ด้านสุขภาพและติดตามผลการด�าเนินงานตามที่ได้เสนอ

แนะหรือให้ค�าปรึกษาดังกล่าว ตามมาตรา 25(2) และยัง

มีหน้าที่ประสานสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะ

เพ่ือสุขภาพในทุกระดับ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มี

องค์ประกอบตามยุทธศาสตร์ “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” 

คือ การประสานพลังการเมือง ได้แก่ รัฐมนตรีกระทรวง

สาธารณสุขและกระทรวงอืน่ๆ ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัระบบ

สุขภาพ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ รวม 

13 คน พลงัวิชาการ ได้แก่ ผูท้รงคณุวุฒิ ผูแ้ทนสภาวชิาชพี 

รวม 13 คน และพลังสังคม ได้แก่ ผู้แทนองค์กรเอกชน

ท่ีไม่แสวงหาก�าไร 13 คนจาก 13 เขตท่ัวประเทศ การ

ออกแบบคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสะท้อนแนวคิด 

สุขภาพเป็นเรื่องของทุกคน มีผู ้เกี่ยวข้องหลากหลาย 

และสุขภาพเป็นเป้าหมายร่วมของสังคมทั้งมวล (All for 

Health for Health for All) และให้มีส�านักงานคณะ

กรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นหน่วยเลขานุการ ซึ่ง

มีบทบาทสนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วน เพือ่พฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพผ่านเครือ่ง

มือต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ 

การจัดสมัชชาสุขภาพระดับชาติ สมัชชาสุขภาพระดับ

พื้นท่ีและสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เป็นต้น โดยมี

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเป็นกรอบทิศทาง

การด�าเนินงานในการพัฒนาระบบสุขภาพ

7.2.2 การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

แบบมส่ีวนร่วม ภายใต้พระราชบญัญตัสิขุภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. 2550

การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ

มีส ่วนร ่วม เพื่อพัฒนาปัจจัยสังคมก�าหนดสุขภาพ 

และขับเคลื่อนแนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพใน

ประเทศไทย ด�าเนินการผ่านกลไกและเครื่องมือต่างๆ 

ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซ่ึง

เป็นกฎหมายท่ีให้ความส�าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วนในสังคมในการพัฒนานโยบายสาธารณะ 

มีกลไกการด�าเนินงานที่ส�าคัญ คือ คณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งมีส�านักงานคณะกรรมการ
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สุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นส�านักงานเลขานุการด�าเนิน

การผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบทาง

ด้านสุขภาพ การจัดสมัชชาสุขภาพระดับชาติ สมัชชา

สุขภาพระดบัพืน้ทีแ่ละสมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ การ

ส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ และคณะกรรมการที่

ขบัเคลือ่นประเด็นเฉพาะด้านต่างๆ เป็นต้น โดยมีธรรมนูญ

ว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาต ิเป็นกรอบทศิทางการด�าเนิน

งานในการพัฒนาระบบสุขภาพ

1) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ 

(National Health Statute)

พระราชบัญญติัสุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 ก�าหนด

ให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดท�าธรรมนูญว่าด้วย

ระบบสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็น “กรอบและแนวทาง

ในการก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการด�าเนินงาน

ด้านสุขภาพของประเทศ” โดยเสนอผ่านความเห็นชอบ

จากคณะรัฐมนตรี ก่อนรายงานให้สภาผู้แทนราษฎรและ

วุฒิสภาทราบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดย

ก�าหนดให้ทบทวนสาระอย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อให้ทันการ

เปลีย่นแปลงของระบบสขุภาพ ในทางปฏบิตั ิธรรมนญูว่า

ด้วยระบบสขุภาพฯ เป็นภาพอนาคตพงึประสงค์ของระบบ

สขุภาพทกุระดับ ทกุหน่วยงาน องค์กร ชมุชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถน�าไปใช้อ้างองิประกอบการ

จัดท�าแผนนโยบายหรือกติการ่วมของชุมชนได้ 

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2559 ผ่านความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัท่ี 

9 สิงหาคม 2559 หลังจากที่ได้รายงานสภานิติบัญญิต

แห่งชาติทราบแล้ว คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จึงได้

ประกาศธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ได้เสนอภาพ

รวมของหลักการส�าคัญ และเนื้อหาสาระสาระรายหมวด 

14 หมวด ซึ่งจะให้ความส�าคัญกับสมดุลของการอภิบาล

ระบบสุขภาพ การมีส่วนร่วมและการส่งเสริมให้ทุกภาค

ส่วนน�าแนวทาง “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” (Health 

in All Policies: HiAPs) ไปใช้ในการก�าหนดนโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพ สาระส�าคัญของธรรมนูญว่าด้วย

ระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559(15) มีดังนี้

1.1) หลักการส�าคัญของระบบสุขภาพ ประกอบ

ด้วยสาระส�าคัญใน 3 หมวดแรก ได้แก่

• ปรชัญาและแนวคดิหลกัของระบบสขุภาพ สขุภาพ

เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคน โดยบุคคลมีความตระหนักรู้ 

และมีบทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว 

บคุคลในความดแูล และชมุชน มใิห้เกดิความเสยีหายทาง

สุขภาพ หรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม 

โดยรัฐมีหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนและคุ้มครอง ท้ังนี้ระบบ

สุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมและความมั่นคงของ

ประเทศ การก�าหนดนโยบายสาธารณะต้องค�านึงถึงผลก

ระทบด้านสุขภาพเสมอและระบบสุขภาพต้องให้ความ

ส�าคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นธรรม ลด

ความเหลื่อมล�้า

• คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป้าหมายของระบบ

สุขภาพ รัฐและทุกภาคส่วนต้องให้ความส�าคัญกับการ

สร้างเสรมิสขุภาพ การป้องกนัควบคมุโรคและการจดัการ

กบัปัจจัยสงัคมท่ีก�าหนดสขุภาพ รวมทัง้การมหีลักประกนั

และการคุ้มครองให้เกิดสุขภาพท่ีจะน�าไปสู่สุขภาวะที่

ม่ันคงและยั่งยืนของทุกกลุ่มวัย การพัฒนาระบบสุขภาพ

ต้องเช่ือมโยงกัน และต้องสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนน�า

แนวทาง “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ (Health in All 

Policies)” ไปใช้ เพือ่ให้เกดินโยบายท่ีเอือ้ต่อการมีสขุภาพ

ท่ีดแีละไม่ก่อให้เกดิผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพใน

ทุกระดับ โดยรัฐและทุกภาคส่วนต้องให้ความส�าคัญกับ

หลกัการท�างานแบบเครอืข่ายและสนับสนุนการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วนในทุกระดับ

• การจัดให ้มีหลักประกันและการคุ ้มครองให้

เกิดสุขภาพ จะต้องครอบคลุมปัจจัยทั้งหลายที่อาจมี

ผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งปัจจัยส่วนบุคคล ระบบบริการ

สาธารณสุขและปัจจัยสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและ

นโยบายสาธารณะต่างๆ ครอบคลุมบุคคลทุกคนบน

ผืนแผ่นดินไทย อย่างเสมอภาค เท่าเทียมและไม่เลือก

ปฏิบัติ และการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองให้

เกิดสุขภาพ ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ในสังคม
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1.2) สาระส�าคัญรายหมวด 14 หมวด

ประกอบด้วย (1) สิทธิและหน้าที่ด ้านสุขภาพ 

(2) การสร้างเสริมสุขภาพ (3) การป้องกัน ควบคุม

โรคและป ัจจัยที่ คุกคามสุขภาพ (4) การบริการ

สาธารณสุขและการสร้างหลักประกันคุณภาพ (5) 

การส่งเสริม สนับสนุน การใช้และการพัฒนาภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์

พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกอ่ืน (6) การคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านสุขภาพ (7) การสร้างองค์ความรู ้ด้าน

สุขภาพ (8) การเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้าน

สุขภาพ (9) การสร้างและพฒันาก�าลงัคนด้านสขุภาพ (10) 

การเงนิการคลังด้านสขุภาพ (11) สุขภาพจิต (12) สขุภาพ

ทางปัญญา (13) การอภิบาลระบบสุขภาพ (14) ธรรมนูญ

ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติพื้นที่

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาต ิฉบบัท่ี 2 น้ี มี

การพฒันาอย่างส�าคัญจากฉบับแรกในหลายประการ โดย

เฉพาะในส่วนของสาระส�าคญัรายหมวดเนือ้หา ซ่ึงเพิม่เตมิ

จากเดมิ 12 หมวด เป็น 14 หมวด โดยเพ่ิมในหมวดของสทิธิ

ด้านสขุภาพ สขุภาพทางปัญญา และธรรมนญูสขุภาพพ้ืนที่ 

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จากการประเมินความ

ส�าเร็จของการขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

แห่งชาติ ฉบับแรก โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของธรรมนูญ

สขุภาพพืน้ที ่ซึง่เป็นภาพความส�าเรจ็ทีถ่กูขยายผลออกไป

อย่างรวดเร็ว เพราะจับต้องได้และตอบสนองวิถีชีวิตของ

ชุมชน ทั้งในเชิงประเด็นและในเชิงพื้นที่หลายระดับ เช่น 

ธรรมนูญสุขภาพต�าบล ธรรมนูญลุ่มน�้า ธรรมนูญสุขภาพ

จงัหวดั ธรรมนญูผมีอญ ธรรมนญูสขุภาพพระสงฆ์ เป็นต้น 

โดยตั้งแต ่ป ี พ.ศ. 2557 เป ็นต ้นมา 

การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพได้ให้ความส�าคัญกับ 

การท�างานร่วมกับองค์กรภาคียุทธศาสตร์ เน้นการ

ประสานเชื่อมโยงการท�างาน เห็นคุณค่าการท�างานร่วม

และใช้ทรพัยากรร่วมกนั โดยก�าหนดกรอบกตกิา แผนและ

วิธีการท�างานร่วม รวมไปถึงการรับผลประโยชน์ร่วมกัน 

เช่น ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต

พื้นที่ ซึ่งน�าธรรมนูญสุขภาพฯ ไปสนับสนุนการก�าหนด

ทิศทางการด�าเนินงานของกองทุนสุขภาพต�าบล มหาเถร

สมาคมและส�านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ได้ร่วมกัน

จัดท�าธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่ง

เป็นธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฉบับแรกของประเทศไทย 

เป็นต้น

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560: สร้างเสริมสุขภาวะพระทั่วประเทศ

ธรรมนญูสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาต ิพ.ศ. 2560 ได้ประกาศใช้เมือ่วนัที ่24 พฤศจกิายน 2560 ถอืเป็น

นวตักรรมทางสงัคม ซึง่ถกูพฒันามาจากผลของการขับเคลือ่นมตสิมัชชาสขุภาพแห่งชาต ิครัง้ท่ี 5 “พระสงฆ์กบั

การพัฒนาสุขภาวะ” และการขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ใน

หมวดที่ 2 ว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการมหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์

ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกันขับเคลื่อนส่งผลให้มติพระสงฆับการพัฒนาสุขภาวะ 

ถกูบรรจเุข้าในยทุธศาสตร์หลักของมหาเถรสมาคม โดยยดึหลกัการส�าคญั คือ การใช้ทางธรรมน�าทางโลก และ

มาตรการส�าคัญในการด�าเนินการ 5 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ข้อมูล การพัฒนา การบริการสุขภาพ และการวิจัย ที่

จะน�าไปสูก่ารส่งเสรมิและสนบัสนนุการดแูลสขุภาวะพระสงฆ์ให้มคีณุภาพชวีติทีด่ ีสมบรูณ์ทัง้ทางกาย ทางจติ 

ทางปัญญาและทางสังคม ตลอดจนการจดัสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อสขุภาพโดยก่อให้เกดิความเชือ่มโยงระหว่างวดั

กับชุมชน ท�าให้พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข ภายใน 10 ปี (พ.ศ. 2560–2569) 
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กระบวนการจัดท�าธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ด�าเนินการโดยยึดหลักพระธรรม

วินัยและข้อมูลทางวิชาการเป็นฐาน ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมและการเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

จากทุกภาคส่วน เพ่ือให้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสะท้อนเจตนารมณ์และพันธะร่วมกัน และเป็นจุด

อ้างอิงของพระสงฆ์ คณะสงฆ์ ชุมชน สังคม และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการก�าหนดทิศทาง

เป้าหมายและยุทธศาสตร์การดูแลและสร้างเสริมสุขภาวะของพระสงฆ์และสังคมในอนาคต
ที่มา: ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560(16)

2) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health 

Impact Assessment: HIA) 

2.1) หลักการและความส�าคัญของการประเมิน

      ผลกระทบด้านสุขภาพ 

พรบ .  สุขภาพแห ่ งชาติ  พ .ศ .  2550  ได ้

บัญญัติให ้บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิร ้องขอให ้มี

การประเมิน และมีสิทธิร่วมในกระบวนการประเมิน

ผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ อีกทั้งมี

สิทธิได้รับรู ้ข้อมูล ค�าชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยงาน

ของรัฐก่อนการอนุญาตหรือการด�าเนินโครงการหรือ

กิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของ

ชุมชน และแสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว โดยที่

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตมีิหน้าทีก่�าหนดหลกัเกณฑ์

และวิธีการในการติดตามและประเมินผลกระทบด้าน

สุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะทั้งระดับนโยบาย

และระดับปฏิบัติการ ซึ่งเอกสารหลักเกณฑ์และวิธี

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบาย

สาธารณะ(17) ได้ให้ความหมายของ HIA ว่า หมายถึง 

“กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมเพ่ือให้ประชาชน 
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และภาควิชาการ ได้เรียนรู้ร่วมกันในการวิเคราะห์และ
คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ เหตุและปัจจัยทาง
สังคมท่ีมีผลต่อสุขภาพของประชาชน ที่อาจเกิดขึ้นจาก
กระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งทางลบ ทางบวก และ
ความเป็นธรรมจากการได้รับผลกระทบจากนโยบาย
สาธารณะดงักล่าว โดยประยกุต์ใช้เครือ่งมอืทีห่ลากหลาย

และมกีระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม เพือ่สนบัสนนุ
ให้เกดิการตัดสนิใจทีจ่ะเป็นผลดต่ีอสขุภาพของประชาชน
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว”

หน่วยงานท่ีมีบทบาทด้านการประเมินผลกระทบ

ทางสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข คือ กองประเมิน

ผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย มีพันธะกิจเป็นหน่วย

งานหลัก ในการผลิต พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี รูป

แบบ แนวทาง เกณฑ์มาตรฐาน ด้านการประเมินผลกระทบ

ต่อสุขภาพและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ ตลอดจน

พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาพ
(18) ปัจจบุนัมหีน่วยงานและสถาบนัวชิาการจ�านวนไม่น้อย

ที่ให้ความส�าคัญกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

เช่น ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่มีการจัด

ท�าโครงการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ กรณศีกึษาผล 

กระทบจากความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปต่อ

การเข้าถึงยา ซึ่งนอกจากจะสามารถพัฒนาเป็นข้อเสนอ

เชิงนโยบายแล้ว ยังเป็นการสร้างชุดความรู้ท่ีสนับสนุน

ความเป็นไปได้ในการน�ากระบวนการประเมินผลกระทบ

ทางสุขภาพไปปรับใช้ในกระบวนการเจรจาการค้าอ่ืนๆ 

ด้วย รวมถงึส�านกัโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม 

กรมควบคมุโรคทีร่เิริม่จัดท�าแนวทางHIA ส�าหรบัโครงการ

ที่ก�าหนดให้จัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิง่แวดล้อมและผลักดนัแนวทาง HIA และดชันีทางสขุภาพ

เป็นองค์ประกอบของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ทางสิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

สิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 นอกจากนี ้ยงัมเีครอืข่าย
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ความร่วมมือทางวิชาการในการประเมินผลกระทบทาง

สุขภาพ (HIA Consortium) ซึ่งเป็นเครือข่ายนักวิชาการ

ในสาขาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบันในทุกภูมิภาค

ทั่วประเทศ ร่วมกันพัฒนางานวิชาการเพื่อสนับสนุนการ

ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในพื้นที่ต่างๆ  โดย สช. 

เป็นแกนประสานสนับสนุน

2.2) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบ

      ด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ

บทบัญญัติในมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพ

แห่งชาติฯ ให้อ�านาจหน้าที่ของ คสช.ใน(5) ก�าหนดหลัก

เกณฑ์และวิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี่ยว

กับระบบสุขภาพแห่งชาติและผลกระทบด้านสุขภาพที่

เกิดจากนโยบายสาธารณะทั้งระดับนโยบายและระดับ

ปฏิบัติการ โดยในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

ผลทางสุขภาพที่เกิดจากจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ 

2 พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ซึ่งให้ความ

ส�าคัญกับทิศทางที่มุ่งสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วม

กันของสังคม โดยเน้นหลักการเรียนรู้และท�างานร่วมกัน

อย่างสมานฉันท์ บนพื้นฐานของการใช้ข้อมูล หลักฐานที่

หลากหลายและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน และสามารถปรับ

ใช้กับกระบวนการนโยบายสาธารณะที่มีความแตกต่าง

กันได้ในแต่ละกรณีได้อย่างยืดหยุ่น โดยมีหลักเกณฑ์การ

ประยกุต์ใช้การประเมนิผลกระทบด้านสขุภาพใน 4 ข้อ คอื

•  การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเชิงรุก 

(Proactive HIA) 

•  การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเมื่อมีการ

ด�าเนินงานไปแล้ว (Ongoing HIA)

•  การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเม่ือมีข้อ

ร้องเรียนแล้ว (Conflict and Compliant 

Resolution) 

•  การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อความ

ยั่งยืน (Sustainable HIA) 

2.3) ความคบืหน้าขบัเคลือ่นการประเมนิผล-

     กระทบด้านสุขภาพ

การด�าเนนิงานของ สช. มุง่ตดิตามผลลพัธ์ผลส�าเรจ็ของ

การขับเคลื่อนงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

อย่างต่อเนือ่งในทกุด้าน ทัง้ระดบันโยบาย มติเิชงิวชิาการ 

และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยกระบวนการ

ที่ยึดโยงและสอดคล้องกับ (1) เป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนในเป้าหมายท่ี 3: เร่ืองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่

ทีด่ ี (2) มาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2560 เรื่องการด�าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะ

อนุญาตให้ผู้ใดด�าเนินการ ถ้าการนั้นอาจมี ผลกระทบต่อ

ทรพัยากรธรรมชาติ คุณภาพสิง่แวดล้อม สุขภาพ อนามยั 

คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย ส�าคัญอื่นใดของประชาชน

หรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง (3) การปฏิรูป

ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ

ด้านสาธารณสุข เรื่อง การปฏิรูประบบและโครงสร้าง

การจัดท�ารายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

และสขุภาพ (EIA/EHIA) และการการประเมนิสิง่แวดล้อม

ระดับยทุธศาสตร์ (SEA) (4) ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้าง

การเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม เรือ่ง

การเสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

โดยมีส่วนร่วมและขับเคลือ่นการด�าเนินงานร่วมกบัองค์กร

ภาคียุทธศาสตร์และภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งเครือ

ข่ายวิชาการ เครือข่ายประชาสังคม และเครือข่ายชุมชน

ในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายให้การด�าเนินงานการประเมินผล 

กระทบด้านสุขภาพเป็นไปในทางสร้างสรรค์และเชิงรุก

เพื่อการลดความขัดแย้งและเพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน

ของสังคม มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

(1) การขับเคลื่อนงานการประเมินผลกระทบ

ด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เกิดเป็นผลลัพธ์

ตามข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล 

กระทบของสิง่แวดล้อมและสขุภาพ (EHIA: Environment 

Health Impact Assessment) โดยใช้ประกาศหลัก

เกณฑ์และวธิกีารประเมินผลกระทบด้านสขุภาพทีเ่กดิจาก

นโยบายสาธารณะ ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2559 เป็นแนวทาง ดงันี้
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(1.1)  หน่วยงานและกลไกทีเ่กีย่วข้อง ได้น�าข้อเสนอ

เชิงนโยบายฯ ไปพิจารณาประกอบการด�าเนินงาน ได้แก่ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม คณะ

ท�างานปฏิรูปพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย (คปก.) อนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อน

การปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง (อบป.) และคณะ

ท�างานปฏิรปูระบบการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน

ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการ

สร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) 

(1.2)  สช. ร่วมกบัหน่วยงานภาคทีีเ่กีย่วข้อง ร่วมกนั

ขับเคลือ่นข้อเสนอเชงินโยบายทีเ่กีย่วข้องกับการประเมนิ

ผลกระทบด้านสุขภาพ 2 เรื่อง ได้แก่ 

• พระราชบัญญัติส ่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุไว้ในมาตรา 48 

วรรค 3 

• แผนปฏริปูประเทศด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดล้อม เรือ่งระบบบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปฏิรูป

ระบบและโครงสร้างการจัดท�ารายงานประเมินผลก

ระทบสิ่งแวดล ้อมและสุขภาพ (Environmental 

Impact Assessment: EIA และ Environmental and 

Health Impact Assessment: EHIA) และระบบการ

ประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างย่ังยืน (Strategic 

Environment Assessment: SEA)

(2 )  การสนับสนุน เครื อข ่ ายวิ ชาการด ้ าน 

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Consortium) 

ในด้านต่างๆ

(3) การขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบด้าน

สุขภาพในระดับภาค โดยการสนับสนุนและเอื้อให้พื้นที่/

ชุมชนใช้กระบวนการเอชไอเอ เป็นเครื่องมือในการ

เรียนรู้ร่วมกัน และแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ 

โดยมีผลการด�าเนินการการขับเคลื่อนในหลายพื้นที่ 

เช่น การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องพลังงานไฟฟ้า

อย่างยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการสนับสนุน

และสร้างกระบวนการเอชไอเอเชิงสร้างสรรค์ และหนุน

เสริมความรู้ความสามารถให้ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน 

6 พืน้ทีท่ีใ่ช้กระบวนการการประเมนิผลกระทบโดยชมุชน 

(4) การประยุกต์ใช ้กระบวนการประเมินผล 

กระทบด้านสุขภาพในพื้นที่/ชุมชน (CHIA) อย่าง

สร้างสรรค์ โดยการเรยีนรูร่้วมกนักบัพืน้ท่ี 6 กรณ ีคอื กรณี

ชุมชนบ้านน�้าปลีก จ.อ�านาจเจริญ กรณีชุมชนห้วยเสื้อ

เต้น อ.น�า้พอง จ.ขอนแก่น กรณเีครอืข่ายคนรักษ์คอนสาร 

จ.ชัยภูมิ กรณีชุมชนบ้านหนองนาค�า จ.อุดรธานี กรณีคน

รักษ์ปทุมรักษ์ จ.ร้อยเอ็ด และกรณีระบบการขนส่งรถไฟ

รางเบา จ.ขอนแก่น

ส�านกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาตร่ิวมกบักลไก

ท่ีเก่ียวข้อง ได้สนับสนุนให้มีการประเมินผลกระทบด้าน

สขุภาพในระดบัต่างๆ มาอย่างต่อเนือ่ง ทัง้ในส่วนของการ

ที่ประชาชนและองค์กรต่างๆ สามารถยื่นขอใช้สิทธิให้ท�า 

HIA ตามมาตรา 11 ของ พ.ร.บ.สขุภาพฯ และการสนบัสนุน

กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน 

(Community based Health Impact Assessment: 

CHIA) ทีมุ่ง่เน้นการเสริมสร้างขดีความสามารถของชมุชน

ในการท�า HIA ด้วยตนเอง การสนับสนุนกระบวนการเรยีน

รู้ของชุมชนในการท�า HIA ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในเชิงหลักคิดในการพัฒนาในหลายพื้นท่ี ท้ังในส่วนของ

ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องภายนอก โดยชุมชนเปลี่ยนตัวเอง

จาก “ผู้รองรับผลกระทบ” เป็น “นักวิจัยชุมชน” หัน

มารวมกลุ่มศึกษา เก็บข้อมูล แลกเปลี่ยนและออกแบบ

อนาคตของชุมชนร่วมกัน รวมท้ังส่งต่อประสบการณ์สู่

ชุมชนอื่น

“การจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส�าหรับโครงการหรือกิจการหรือการด�าเนินการของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด�าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส�าคัญอื่น
ใดของประชาชนหรือชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ผู้ด�าเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก�าหนดเป็นการเพิ่มเติมจากที่ต้องด�าเนินการตามวรรคสองด้วย”
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นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนากลไกประสานงาน 

HIA ในประชาคมอาเซียน เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกันพัฒนาระบบ HIA ในระดับภูมิภาค โดยสนับสนุน

การจัดท�าระบบฐานข้อมูล การพัฒนาศักยภาพและการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอย่าง

ต่อเนื่อง

3) สมัชชาสุขภาพ (Health Assembly) 

สมัชชาสุขภาพ เป็นเครื่องมือพัฒนานโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วมที่มีกฎหมาย

รองรับ โดยพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

ระบุนิยามเอาไว้ว่า สมัชชาสุขภาพ เป็น “กระบวนการที่

ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลก

เปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อน�าไป

สู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพหรือความ

มีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็น

ระบบและอย่างมีส่วนร่วม” แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

คือ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นท่ี 

และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น โดยก�าหนดให้จัด

สมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิเป็นประจ�าทกุปีและให้สนบัสนนุ

การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะประเด็น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสุขภาพ 

แห่งชาติก�าหนด อย่างไรก็ตาม องค์กรต่างๆ และ

ประชาชนก็สามารถรวมตัวกันเพื่อจัดสมัชชาสุขภาพ

กันเองโดยไม่ต้องขอการสนับสนุนจาก สช. ก็ได้ 

3.1) สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และการขับ-

      เคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นกระบวนการที่จัดให้

หน่วยงาน/องค์กร/และภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน

ในสังคม ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้ร่วม

กันผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบในการ

พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยสมัชชาสุขภาพ 

แห่งชาติ มีลักษณะที่ส�าคัญ ดังนี้ 

(1) กลไกการจัดการเป็นกลไกพหุภาคี ประกอบ

ด้วยภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ/ราชการ/การเมือง ภาค

วิชาชีพ/วิชาการ และภาคประชาชน/ประชาสังคม 

ร่วมกันออกแบบและวางแผนการด�าเนินงาน

(2) มีการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะใน

กระบวนการสร้างฉันทมติร่วมกันของภาคีเครือข่ายที่

เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การก�าหนดประเด็นเชิงนโยบาย การ

ก�าหนดทางเลือก การตัดสินใจ เพ่ือให้ได้มาซึ่งมติหรือ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะขับเคลื่อนเป็นนโยบาย

สาธารณะและสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

(3) ใช้ฐานความรู้ผสมผสานกับฐานด้านจิตใจ ใน

กระบวกนารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประชาชนและ

หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง โดยใช้ข้อมูลวิชาการและความ

รู้ หรือเรียบกว่าได้ใช้ “ปัญญา” เป็นฐานในการเรียนรู้

ร่วมกัน รวมถึงยึด “ความรักสมัครสมาน” เป็นกรอบใน

การพูดคุยหารือ ไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นที่ตั้ง

(4) เป็นกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

(Participatory Democracy) เป็นกระบวนการของ

ประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ค�านึงถึงความ

เท่าเทียมกนัของทุกภาคส่วนท่ีมาร่วมกนัท�างานอย่างเคยีง

บ่าเคียงไหล่ โดยมีเป้าหมายส�าคัญคือการพัฒนานโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

(5) ประเด็นมีความชัดเจน ในกระบวนการก�าหนด

ประเด็นที่จะเป็นระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่ง

ชาติน้ัน คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้องค์กร กลุ่ม

และเครือข่ายต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการเสนอประเด็น

เข้ามาสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือก โดยไม่จ�าเป็นต้อง

เป็นประเด็นใหญ่ สามารถน�าประเด็นหลักๆ ใกล้ตัวมา

พัฒนาเป็นประเด็นเชิงนโยบายที่มีกระบวนการค้นหา

ทางออกร่วมกัน และพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่

อาศัยข้อมูลเชิงวิชาการในการพิจารณาไตร่ตรองจนได้

ฉันทมติร่วมกัน

(6) มีโอกาสและสามารถผลักดันไปสู่การปฏิบัติ

ย่างเป็นรูปธรรมในหลายช่องทาง ผลส�าเร็จของการสาน

พลังทุกภาคส่วน นอกจากมีมติหรือข้อเสนอเชิงนโยบาย

แล้ว ยังรวมถึงการขับเคลื่อนผลักดันมติไปสู่การปฏิบัติใน

บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายด้วย
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ในการจดัสมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิแต่ละปีคณะกรรมการ

สขุภาพแห่งชาต ิจะมกีารแต่งต้ังคณะกรรมการจัดสมชัชา

สขุภาพแห่งชาต ิ(คจ.สช.) เพ่ือเป็นกลไกหลักในการด�าเนิน

การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปีนั้นๆ มีบทบาทหน้าที่

ในการก�าหนดร่างระเบยีบวาระการประชุมสมชัชาสขุภาพ

แห่งชาติ ก�าหนดรายชื่อกลุ่มเครือข่ายสมาชิกสมัชชา

สขุภาพแห่งชาติ และผู้เข้าร่วมการประชมุในกลุม่อ่ืนๆ จดั

ให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเอกสารน�าเข้าสู่

การประชุม และการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้ได้

มาซ่ึงฉนัทมติของสมาชกิสมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิซึง่มกีาร

ด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง ที่ผ่านมาได้จัด

มาแล้ว 10 ครั้ง มีมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็น 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย รวมทั้งสิ้น 77 มติ/ประเด็น

การขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะแบบมส่ีวนร่วมโดย

สมัชชาสุขภาพแห่งชาตินั้น นอกจากการให้ความส�าคัญ

กับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการพัฒนา

ข้อเสนอเชิงนโยบายแล้ว ความส�าเร็จที่ส�าคัญยังอยู่ท่ี 

ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู ่การปฏิบัติ

อย ่างเป ็นรูปธรรมและมีพลัง ซึ่ งมีกลไกหลัก คือ 

คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติ (คมส.) ที่ปัจจุบันมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสขุ เป็นประธาน ด�าเนินงานโดยใช้ยทุธศาสตร์สาน

พลังความร่วมมือเป็นการท�างานแบบเครือข่ายท่ีเน้นการ

เสริมพลังทางบวกให้เกิดการต่อยอดงานและสร้างคุณค่า

ในการท�างานให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกนั (ภาพท่ี 7.2) มี

หลกัการท�างาน 8 ข้อ ทีส่รุปเป็นค�าย่อว่า “DENMarKSII” 

ประกอบด้วย (1) การสร้างตัวอย่าง (Demonstration) 

(2) การหนุนเสริมการท�างาน(Encouragement) (3) 

การสร้างเครือข่าย(Networking) (4) การสร้างแรงจูงใจ 

(Motivation: appreciation: recognition) (5) การ

จัดการความรู้ (Knowledge Management) (6) การ

สือ่สารสงัคม(Social Communication) (7) การใช้ระบบ

ข้อมูล (Information system) (8) การบูรณาการการ

ท�างานข้ามภาคส่วน (Integration)

ภาพที่ 7.2 แผนผังระบบและกลไกการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รอไฟล์ต้นฉบับ
ระบบและกลไกการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

มติสมัชชาสุขภาพ

แหงชาติ

การพัฒนารางขอเสนอ

เชิงนโยบายจากชองทาง

ท่ีหลากหลาย ท้ังเชิงรับ

และรุก

หนวยงาน องคกร เครือขาย 

นํามติไปขับเคลื่อน

การสื่อสารสาธารณะ/สรางกระบวนการเรียนรู/การติดตามและประเมินผล

ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ/มอบหมาย

คสช.รับทราบ/มอบหมาย

(ขาขึ้น)

คมส.

คณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนและติดตามมติฯ

ท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพ

สังคมและสุขภาวะ

รวมกับอนุ

ฯ วิชาการ 

คจ.สช

- วิเคราะหมติฯ

- สงเสริม/สนับสนุน/

แสวงหาความรวมมือ

- ติดตาม/ประเมินผล 

- รายงาน 

คณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนและติดตามมติฯ

ท่ีเกี่ยวของกับการแพทย

และสาธารณสุข

การทบทวนมติ (Revisit)

มาตรา 25(2)

มาตรา ๔๕

มาตรา 25(4)(10)

มาตรา 25(3)

ยุทธศาสตร: 

สานพลังความรวมมือ    

(Synergy)

หลักการทํางาน “DENMarKSII”  

 การสรางตัวอยาง   

(Demonstration)

 การหนุนเสริมการทํางาน    

(Encouragement)

 การสรางเครือขาย 

(Networking)

 การสรางแรงจูงใจ 

(Motivation : appreciation : recognition)

 การจัดการความรู 

(Knowledge management)

 การสื่อสารสังคม 

(Social communication)

 การใชระบบขอมูล 

(Information system)

 การบูรณาการ

(Integration)

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(19)
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นอกจากนี้ การด�าเนินงานของคณะกรรมการขับ

เคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ให้

ความส�าคัญกับการจัดกลุ่มประเด็นในการขับเคลื่อน เพื่อ

ก�าหนดแผนและกลยุทธ์การขับเคล่ือนและติดตามการ

ด�าเนนิงานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และความก้าวหน้า

เชงิคณุภาพของผลการขบัเคล่ือนทีผ่่านมา โดยจดักลุ่มมติ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ประเด็นที่

มีการขับเคลื่อนโดยกระบวนการและกลไกนโยบายอื่นๆ 

(2) ประเด็นที่มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง (3) ประเด็น

ทีท่�าการทบทวนมต ิ(Revisit) โดยมกีารจดัท�าเส้นทางการ

ขบัเคลือ่น (roadmap) ครบทกุมต ิเพือ่ให้องค์กรภาคแีละ

เครือข่ายใช้เป็นเคร่ืองมือในการท�างานได้สะดวกมากขึ้น 

และมีการพฒันารปูแบบการน�าเสนองานขับเคลือ่นในการ

ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายเห็น

ความส�าคัญ เช่น การประชุมคู่ขนานระหว่างการประชุม

หาฉันทมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กับการน�าเสนอ

ความคบืหน้าการขับเคลือ่นมตท่ีิผ่านมา และสร้างพืน้ทีน่�า

เสนอรูปธรรมการขับเคลื่อนมติที่ส�าคัญ เป็นต้น(20)

การขับเคลือ่นมตสิมชัชาสขุภาพแห่งชาตไิปสู่การปฏบิตั:ิ กรณีการพัฒนาระบบการจัดการอาหารในโรงเรยีน

การพฒันาระบบการจัดการอาหารในโรงเรยีนให้เป็นวาระแห่งชาต ิจงัหวดั และพืน้ที ่โดยการมส่ีวน

ร่วมของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี เป็นการด�าเนินงานท่ีเช่ือมโยงมติสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 มติระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ซึ่ง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการเช่ือมประสานหน่วยงาน องค์กรภาคีต่างๆ ใน

การขบัเคลือ่นและได้มกีารพฒันาพืน้ทีต้่นแบบทีจ่งัหวดัสรุนิทร์ เพือ่พัฒนาไปสูก่ารขยายผลในระดบัต่างๆ ต่อ

ไป เนือ่งจากจงัหวดัสรุนิทร์ เป็นจงัหวัดทีม่นีโยบายสนบัสนนุให้ชมุชนท�าเกษตรอนิทรย์ี ทีม่ต้ีนทนุด้านผลผลติ

ทางการเกษตรที่ปลอดภัย ทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากร ตลอดจนทุนทางบุคคล และมีกลไกของสมัชชา

สุขภาพจังหวัดสุรินทร์ เป็นทุนทางสังคมในการขับเคลื่อนที่ส�าคัญ

กลไกหลักในการขบัเคล่ือนการด�าเนนิงานระดบัจงัหวดั คอื คณะท�างานขับเคลือ่นระบบการจดัการ

อาหารในโรงเรียนและชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีองค์ประกอบจากหลายภาคส่วน ทั้งองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ภาค

วิชาการได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ภาคประชาสังคม ได้แก่สมาคมสภา

เยาวชนจังหวัดสุรินทร์ อีกทั้งได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น สถานศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลและผู้น�าชุมชน จ�านวน 12 ต�าบล ได้แก่ (1) ในพื้นที่อ�าเภอ

ท่าตูม 1 ต�าบล คือ ต�าบลเมืองแก (2) ในพื้นที่อ�าเภอรัตนบุรี 1 ต�าบล คือรัตนบุรี (3) ในพื้นที่อ�าเภอจอมพระ 

3 ต�าบล คือ ต�าบลเมืองลีง ต�าบลหนองสนิท พื้นที่ต�าบลลุ่มระวี (4) ในพื้นที่อ�าเภอศีขรภูมิ 1 ต�าบล คือ ต�าบล

หนองบัว (5) ในพื้นที่อ�าเภอบัวเชด 2 ต�าบล คือ ต�าบลสะเดา และต�าบลตาวัง (6) ในพื้นที่อ�าเภอปราสาท 2 

ต�าบล คือ ต�าบลตานี และต�าบลเชื้อเพลิง (7) ในพื้นที่อ�าเภอนารายน์ 1 ต�าบล คือต�าบลโนนเทพ และ (8) ใน

พื้นที่อ�าเภอเมืองสุรินทร์ 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองสุรินทร์ 
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ยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน เน้นการสานพลังในการสนับสนุนการท�างานแบบมีส่วนร่วมกับภาคี

เครือข่ายต่างๆ ทุกภาคส่วน ในการพัฒนาระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนและชุมชน โดยมีเป้าหมายและ

ทิศทางการท�างานที่สอดคล้องตามภารกิจขององค์กร หน่วยงาน มีประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น ได้แก่ การ

พฒันาบุคลากร การบรหิารจัดการวตัถดุบิ และการบรหิารจดัการงบประมาณ โดยมกีระบวนการและแนวทาง

การขับเคลื่อน ได้แก่ (1) พัฒนาระบบ ก�ากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน โดยสร้างการมี

ส่วนร่วมกบัชมุชน ท้องถิน่ โรงเรยีนในพืน้ที ่รวมถงึหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง (2) พฒันากฎระเบยีบหรอืแนวทางที่

เอื้อต่อการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการอาหารกลางวันในโรงเรียนที่เชื่อมโยงกับ

ชุมชน (3) สนับสนุน ส่งเสริม การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่ และพัฒนามาตรฐานการจัดการให้

ผลผลิตปลอดภยั เป็นแนวทางพฒันาการด�าเนนิการขบัเคลือ่นระบบการจดัการอาหารในโรงเรียนและตดิตาม

ผลในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดพื้นที่รูปธรรมเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการอาหารในโรงเรียน และน�าไปสู่การ

ผลักดันนโยบายในระดับท้องถิ่นจังหวัด ได้องค์ความรู้และบทเรียนท่ีจะน�าไปสู่การพัฒนาเชิงระบบด้านการ

จัดการอาหารในโรงเรียนและเป็นแนวทางสู่การขยายผลในระดับประเทศต่อไป
ที่มา: วิลาวัณย์ เอื้อวงศ์กุล(21) 

3.2) สมชัชาสุขภาพระดบัพืน้ทีแ่ละการขบัเคลือ่น

นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด

การสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบาย

สาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด ในช่วงปี พ.ศ. 

2559–2560 ได้มีการพัฒนาต่อยอดมาสู่กระบวนการ

พัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทาง

ปัญญา (Participatory Public Policy Process base 

on Wisdom: 4PW) โดยใช้เครื่องมือภายใต้พระราช

บัญญัติสุขภาพแห่งชาติ อันได้แก่ สมัชชาสุขภาพเฉพาะ

พ้ืนที ่สมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ ธรรมนญูว่าด้วยระบบ

สุขภาพพื้นที่ และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดย

ชมุชน โดยก�าหนดกรอบการพัฒนาและขบัเคลือ่นนโยบาย

สาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดเป็นหลัก จ�านวน 

76 จังหวัด โดยที่กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 6 พื้นที่ 

ดังน้ันรวมเครือข่ายสังคมสุขภาวะจังหวัด จึงประกอบ

ด้วย 82 พื้นที่ ซึ่งมีกระบวนการเริ่มต้นจากการค้นหา

และก�าหนดประเด็นสาธารณะที่เป็นจุดคานงัด จากนั้น

ด�าเนินการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบ

มีส่วนร่วมอย่างเป็นขั้นตอน จนครบวงจรอย่างต่อเนื่อง 

สร้างและสะสมรูปธรรมความส�าเร็จตามขั้นตอนของ

กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดเป็นกระบวนการและพื้นที่

กลาง ที่พัฒนาและยกระดับมาจากสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะพื้นท่ีในพื้นท่ีต่างๆ สู ่กระบวนการพัฒนาและ

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

ผ่าน “สมัชชาสุขภาพจังหวัด” โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ 

สุขภาวะที่ดีของประชาชนในจังหวัด ให้ความส�าคัญกับ

การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 

โดยสมัชชาสุขภาพเป็นเครื่องมือเชิงกระบวนการที่ส�าคัญ

ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อให้เกิด

เวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เปิด

ช่องทางรบัฟังความเหน็จากทกุภาคส่วน ใช้ข้อมลูวชิาการ

และรวบรวมองค์ความรู ้เพื่อใช้เป็นฐานส�าคัญในการ

ก�าหนดทิศทางและเป้าหมายของการด�าเนินการเกี่ยวกับ

สุขภาวะของคนในจังหวัด โดยมีขั้นตอนส�าคัญๆ ดังนี้ (1) 

ทบทวนวเิคราะห์ข้อมลูผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี (2) ร่วมก�าหนด

ประเด็นนโยบาย (3) ร่วมพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย 

(4) ร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพื่อหาฉันทมติต่อ 



199การสาธารณสุขไทย 2559-2560

ข้อเสนอเชิงนโยบาย (5) ร่วมปฏิบัติและขับเคล่ือนมติสู่ 

รูปธรรมการปฏิบัติ และ (6) ร่วมประเมินผลนโยบาย โดย

มีกลไกการจัดการแบบพหุภาคีเป็นกลไกหลักในการ

ด�าเนินงาน ดังภาพที่ 7.3

ภาพที่ 7.3 กลไกและกระบวนการของสมัชชาสุขภาพจังหวัด

กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวม

โดยใชสมัชชาสุขภาพจังหวัด

รวมพัฒนาขอเสนอ

เชิงนโยบาย

-วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย

-รางขอเสนอเชิงนโยบาย

-รับฟงความคิดเห็น

หลากหลาย

รวมประเมินผล

นโยบาย

ภาคสังคม

ภาครัฐ ภาควิชาการ

ทบทวน วิเคราะห 

ผูมีสวนไดเสีย

รวมประชุมสมัชชาสุขภาพ

จังหวัด หาฉันทามติ

ขอเสนอเชิงนโยบาย

เลขานุการกิจ

1

3

4

6

รวมกําหนดประเด็น

นโยบาย

รวมปฏิบัติ 

& ขับเคลื่อนมติสู

รูปธรรม

5

2

- สถานการณปญหาในพ้ืนที
- ยุทธศาสตรจังหวัด
- ธรรมนูญสุขภาพแหงชาติ
- มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
- การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
- งานท่ีเครือขายขับเคลื่อน

• แลกเปลี่ยนเรียนรู

• สื่อสารสังคมตลอดกระบวนการ

• จัดการความรู พัฒนาศักยภาพ
ยทุธศาสตรพ์ฒันา PHPP พ้ืนที ่+ แนวทาง(Guideline) PHPP พ้ืนที่

กลไก

การจัดการ

แบบพหุภาคี

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(22) 

กลไกและช่องทางการขับเคล่ือนและติดตามมติ

สมัชชาสุขภาพจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ จะมีความแตกต่าง

กันไปตามบริบทของพื้นที่และทุนทางสังคม รวมถึงความ

พร้อมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 

- กลไกการขับเคลื่อนมติไปสู่การปฏิบัติ สามารถ

สรุปได้ 3 ลักษณะ คือ (1) ใช้กลไกคณะกรรมการจัด

สมัชชาสุขภาพจังหวัดท่ีท�าหน้าท่ีเอื้ออ�านวยทั้งการจัด

กระบวนการขาขึน้และขาเคลือ่น โดยมคีณะท�างานเฉพาะ

ประเด็นเป็นผู้รับผิดชอบหลัก (2) แต่งตั้งคณะกรรมการ/

คณะท�างานเพื่อขับเคลื่อนและติดตามมติโดยเฉพาะ (3) 

ใช้กลไกหน่วยงานอืน่ เช่นคณะกรรมการจังหวดัของหน่วย

งานต่างๆ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน กลไกสภาเด็กและ

เยาวชน เป็นต้น 

- ช่องทางการขับเคลื่อนและติดตามมติ สามารถสรุป

ได้ 2 รูปแบบ คือ (1) การขับเคลื่อนมติผ่านกลไกที่เป็น

ทางการ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

จังหวัดเป็นประธาน การส่งเอกสารมติอย่างเป็นทางการ

ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�าไปสู่การขับเคล่ีอนใน

ระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น เช่น ยุทธศาสตร์จังหวัด

หรืออข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

(2) การขับเคลื่อนมติผ่านกลไกที่ไม่เป็นทางการ เช่น วง

ประชุมปรึกษาหารือในระดับเครือข่าย การสื่อสารผ่าน

ช่องทางที่หลากหลาย 
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สู่ปีที่ 2 สมัชชาสุขภาพสระบุรี: สร้างเครือข่าย ขยายพันธมิร ร่วมคิด ร่วมสร้าง บนเส้นทางสุขภาพ

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรี ได้ถือก�าเนิดอย่างเป็นทางการมาต้ังแต่ปี 2556 มีกลไกหลักในการ

ด�าเนินงานคือ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด มีองค์ประกอบของกรรมการมาจาก 3 ภาคส่วนตาม

แนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม โดยมีทีมงานจาก

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ท�าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการกิจ ด้วยความมุ่งม่ันสร้างการเรียนรู้ ขยายผลการ

ท�างานร่วมกัน เป็นการวางรากฐานของกระบวนการสมัชชาสุขภาพสระบุรีมาอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง

การด�าเนินงานในปี 2560 มีขั้นตอนการด�าเนินงานและกิจกรรมที่ส�าคัญ ประกอบด้วย การประชุม

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังวัด หรือ คจ.สจ. เพื่อทบทวนบทเรียน ผลการด�าเนินงาน รายชื่อคณะ

กรรมการและอนุกรรมการเชิงประเด็น สร้างกลไกพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ

พหุภาคี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญาด้านสุขภาวะที่ส�าคัญของจังหวัด พร้อมจัดล�าดับ

ความส�าคญัและคัดเลอืก 3 ประเดน็ เพือ่น�ามาพัฒนาและจดัท�าข้อเสนอเชิงนโยบายและวางแผนการด�าเนนิงาน

ระยะ 3 ปี เพือ่ขบัเคลือ่นประเดน็ร่วมให้มคีวามต่อเนือ่ง มีการจดัเวทสีมัมนาขับเคลือ่นมตสิมัชชาสขุภาพจงัหวดั

ทั้ง 3 ประเด็น ประกอบด้วย “ขาขึ้น” ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจากการใช้รถจักรยานยนต์ 

ด้วยการจัดเวททีบทวนการท�างานและรบัฟังความเห็นจากคณะกรรมการเฝ้าระวงัและแก้ไขปัญหาอบุตัเิหตทุาง

ถนนที่อ�าเภอหนองแค การจัดเวทีกลั่นกรองมติร่วมกับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 2) การจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ด้วยการจัดเวทีถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบหมู่บ้านโปร่งตะแบก ต�าบลพุค�าจาน อ�าเภอ

พระพทุธบาท และน�าร่างมติเข้าร่วมพจิารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการเตสขุภาพเพือ่ประชาชนเขตพืน้ที ่4 

ส่วนขาเคลือ่น เป็นการผลักดันมติจากการจัดสมชัชาสุขภาพจงัหวดัสระบรุคีรัง้ที ่1 เม่ือปี พ.ศ. 2559 ว่าด้วยการ

ส่งเสรมิสขุภาพผู้สูงอาย ุสู่หน่วยงานภาครฐั ถาคท้องถิน่ ชมรมผูส้งูอายแุละคณะกรรมการศนูย์พฒันาคณุภาพ

ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หรือ ศพอส. จ�านวน 14 ศูนย์ และการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพอ�าเภอบ้านหมอ 

ว่าด้วยการดแูลผูส้งูอายรุะยะยาวในชมุชน เพือ่ขบัเคลือ่นไปสูก่ารปฏบิตัติามบรบิทของแต่ละพืน้ที ่นอกจากนี้

ยังได้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งจังหวัดสระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยาย

เครอืข่ยการเรยีนรูก้ระบวนการพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมส่ีวนร่วมลงสูแ่กนน�าทัง้ 13 อ�าเภอ

และ 31 หมู่บ้าน ผ่านโครงการส่งเสริมสุขภาพขนาดเล็กที่ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “สานพลัง

คนสระบรุ ีสร้างชมุชนสะอาด ขบัขีม่อเตอร์ไซค์ปลอดภยั” มวีตัถปุระสงค์เพือ่เปิดโอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

ต่อประเด็นปัญหาการจัดการขยะในชุมชน การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจากการใช้รถจักรยานยนต์ จาก

ทุกภาคส่วน ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่แบบกัลยาณมิตรต่อร่างมติท้ังสอง

ประเด็น เพ่ือปรับปรุงต่อเติมให้สมบูรณ์และสามารถผลักดันไปสู่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มต่างๆ ในชุมชน 

หมู่บ้าน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อสุขภาวะของคนสระบุรีต่อไป

(เรื่องเล่าจากพื้นที่ หนังสือพิมพ์สานพลัง พฤศจิกายน 2560)
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การส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาและขบัเคลือ่น

นโยบายสาธารณะแบบมส่ีวนร่วม โดยบรูณาการพลงัจาก

ทุกภาคส่วนในระดับจังหวัดทั่วประเทศ ส�านักงานคณะ

กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ด�าเนินการพัฒนาศักยภาพ

เครอืข่ายสงัคมสขุภาวะ การสนบัสนนุกระบวนการพฒันา

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นท่ี 

ในปี พ.ศ. 2560 ดังนี้

(1) สนับสนนุกระบวนการพฒันานโยบายสาธารณะ

เพือ่สขุภาพแบบมีส่วนร่วมระดบัพืน้ที ่ท�าให้ได้ข้อเสนอเชิง

นโยบายจากมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดและการขับเคลื่อน

ในพื้นที่ ดังนี้

-  การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย จ�านวน 142 

ประเด็น

-  การขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายไปสู่การ

ก�าหนดเป็นนโยบายและการปฏบิตั ิจ�านวน 96 

ประเด็น

-  การทบทวนและประเมินผลนโยบาย จ�านวน 9 

ประเด็น 

(2) การสนบัสนนุการจดักระบวนการมีส่วนร่วมใน

การพฒันาธรรมนญูสขุภาพพืน้ทีร่ะดบัต่างๆ ในปี 2560 มี

การจัดท�าธรรมนูญสุขภาพต�าบล ซึ่งประกาศใช้อย่างเป็น

ทางการแล้ว จ�านวน 182 แห่ง ทั่วประเทศ

3.3) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

ในส่วนของการพฒันานโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพ

แบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเด็น (Issue-based Health Assembly: IHA) ซึ่ง

สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายระดับ ขึ้นอยู่กับขอบเขตของ

ประเด็นน้ันๆ โดยสามารถจัดแบ่งได้เป็น 3 ประเภท

หลักๆ ดังนี้

ประเภทที่ 1 สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นที่

ครอบคลุมมากกว่าจังหวัด พื้นท่ีรูปแบบอ่ืนๆ หรือไม่

เกี่ยวข้องกับพื้นที่ (ประเด็นร่วมระดับประเทศ) เช่น 

สมชัชาสขุภาพเฉพาะประเด็นแผนยทุธศาสตร์ว่าด้วยการ

สร้างเสริมสุขภาพในระยะท้ายของชีวิต สมัชชาสุขภาพ

เฉพาะประเด็นว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพด้าน

สุขภาพ เป็นต้น

ประเภทที่ 2 สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นที่

ครอบคลุมมากกว่าจังหวัด (ประเด็นร่วมระดับภาค/กลุ่ม

จังหวัด เช่น สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยมะเร็ง

ท่อน�้าดีและพยาธิใบไม้ในตับภาคอีสาน สมัชชาสุขภาพ

เฉพาะประเด็นว่าด้วยการจัดการลุ่มน�้าขนาดเล็กในเขต

ภาคเหนือตอนบน เป็นต้น

ประเภทที่ 3 สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเล็กกว่า

จงัหวดั เช่น สมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ผูส้งูอายจุงัหวัด

พิจิตร สมัชาสุขภาพเฉพาะประเด็นการป้องกันอุบัติเหตุ

จราจรจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2560 ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาต ิได้สนบัสนนุการจดัสมชัชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ 

จ�านวน 6 ประเด็น ได้แก่

(1) ประเด็นสุขภาวะชาติพันธุ์และชนเผ่า พื้นที่ 8 

จังหวัดล้านนา

(2) ประเด็นความมั่นคงด้านอาหารปลอดภัย พื้นที่ 

10 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง

(3) ประเด็นชาติพันธุ ์มอญสู่การจัดท�าธรรมนูญ

เฉพาะประเด็นผีมอญ

(4) เดินหน้าต่อไปด้วยวิถีไทสร้างสรรค์ตะวันออก 

พ.ศ. 2560

(5) สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปัตตานี 2017

(6) สมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ว่าด้วยการบรกิาร

สุขภาพด้วยวิถีอิสลาม
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7.3. บทสรุป

ระบบสขุภาพไทยในปัจจุบัน มลัีกษณะเป็นระบบพหุ

ลักษณ์ มีกลไกที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นก

ระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอื่นๆ ที่ท�างานเกี่ยวข้องกับ

สขุภาพ หน่วยงานทีม่พีระราชบัญญตัเิฉพาะต่างๆ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรพฒันาเอกชน ชมุชนและภาค

เอกชน แต่ละภาคส่วนมกีารด�าเนนิงานด้านสุขภาพทีแ่ตก

ต่างกัน ทั้งงานด้านการสร้างสุขภาพ การควบคุมป้องกัน

โรค และการรักษาฟื้นฟู ดังนั้น ดังนั้นการท�าให้ประชาชน

มีสุขภาพดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ปัญญาและสังคม 

จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เป ็นนโยบาย

สาธารณะในทุกสาขาที่ให้ความส�าคัญต่อมิติด้านสุขภาพ 

พร้อมทีจ่ะป้องกนั ควบคมุ หรอืลดผลกระทบด้านสขุภาพ

จากนโยบายเหล่านั้น เช่น นโยบายการจัดการจราจร

เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน นโยบายส่งเสริมการเกษตร

ปลอดภัย นโยบายเกี่ยวกับการจัดระบบการเดินและการ

ใช้จกัรยานในชวีติประจ�าวัน นโยบายการเจรจาการค้าเสรี

ทีค่�านงึถงึผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นต้น นโยบายสาธารณะ

เพื่อสุขภาพเป็นการด�าเนินงานตามแนวคิดการสร้าง

เสริมสุขภาพ ตามกฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) 

และแนวคดิขององค์การอนามยัโลกในปัจจุบนั เรือ่งการให้

ความส�าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ หรือ

ทกุนโยบายห่วงใยสขุภาพ (HiAP) การประกาศใช้พระราช

บัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เป็นจุดเริ่มต้นของ

การขยายนิยามของค�าว่า “สุขภาพ” เป็น “สุขภาวะ” ที่

ครอบคลุมกาย จิต สังคมและปัญญา และท�าให้เกิดพื้นที่

และเครือ่งมอืในการพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพ

ที่ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ที่ช่วย

ให้แนวคิด “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ”เกิดขึ้นได้อย่าง

เป็นรูปธรรม 

การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ ไม่ว่า

จะใช้เครื่องมือใดก็ตาม จ�าเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดกลไก

และกระบวนการที่ส�าคัญ ได้แก่ 

(1) การพัฒนากลไกการท�างานในรูปแบบพหุภาคี 

เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน 

(2) การท�างานอย่างมียุทธศาสตร์ในการจัดการและ

การสนับสนุนทางด้านวิชาการที่เข้มแข็ง 

(3) ให้ความส�าคญักบัการจัดการเครอืข่าย ซึง่รวมถงึ

การเชือ่มประสานการท�างานและขยายเครอืข่ายอย่างต่อ

เนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายใหม่ๆ ได้เข้ามาร่วม

เรียนรู้และผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพร่วมกัน 

(4) การท�าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัผ่านการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 

เพื่อน�าไปสู่ความไว้วางใจและการยอมรับซ่ึงกันและกัน 

ซึ่งต้องมีการพัฒนานวัตกรรมของกระบวนการถกแถลง

ปรึกษาหารือที่มีประสิทธิภาพ 

(5) การสื่อสารทางสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยาย

การเรียนรู ้ออกไปสู ่สังคมวงกว้าง กระตุ้นให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงทางสังคม เพื่อสนับสนุนการตื่นตัวของ 

“ส�านึก พลเมือง” และ การสร้างความเข้มแข็งของพลัง

พลเมอืง ซ่ึงเป็นพลงัส�าคญัในการขับเคลือ่นประชาธปิไตย

แบบมีส่วนร่วม (participatory democracy)
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บทที่ 8

8.1 พัฒนาการของระบบประกนัสขุภาพในประเทศไทย

การบูรณาการระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย

ลกูจ้าง และรฐับาล จ่ายเงนิสมทบเข้ากองทุนประกนัสังคม

ฝ่ายละเท่าๆกัน ในอตัราเพดานร้อยละ 1.5 ของค่าจ้างทีม่ี

ก�าหนดเพดานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาทต่อเดือน โดย

ครอบคลุมสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้น

ไปและได้ขยายออกไปเป็นสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง

ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปใน พ.ศ. 2536 และขยายเป็น 1 คน

ขึ้นไปใน พ.ศ. 2545 สิทธิประกันสังคม (Social Security 

Scheme, SSS) ประกอบด้วยสิทธิประโยชน์หลายกรณี 

รวมถึงสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลท่ีไม่ได้เกิดจาก

การท�างาน (Social Health Insurance; SHI) ด้วย 

จากนั้น พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบภาวะ

วิกฤตเศรษฐกิจ (Asian economic crisis) ท�าให้ราย

ได้ประชาชาติ (Gross National Income; GNI) ลด

ลงจาก 2,680 ดอลลาร์สหรัฐต่อหัวประชากร เหลือ

ประมาณ 1,960 ดอลลาร์สหรัฐต่อหัวประชากร ใน 

พ.ศ. 2544(2) ซึ่งเป็นจุดต�่าสุดหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ แต่

รัฐบาลกลับใช้วิกฤติเศรษฐกิจนี้เป็นการสร้างโอกาสด้าน

สขุภาพ ด้วยการรเิริม่โครงการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

(Universal Coverage Scheme, UC Scheme) หรือที่

รู้จักในนามของโครงการ “30 บาท รักษาทุกโรค” โดยมี

การผลักดันและประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 จากนั้น ประเทศไทยมีรายได้

ประชาชาตเิพิม่ขึน้เรือ่ยๆจาก 1,990 ดอลลาร์สหรฐัต่อหวั

ประชากรในพ.ศ. 2545 จนเป็น 5,960 ดอลลาร์สหรัฐต่อ

หัวประชากร ใน พ.ศ. 2560 (ภาพที่ 8.1)

ประเทศไทยได ้มีการขยายความครอบคลุม

สร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนไทย เริ่ม

ต้ังแต่ พ.ศ. 2518 โดยการจัดสวัสดิการประชาชนด้าน

การรักษาพยาบาลส�าหรับผู ้มีรายได้น้อย หรือ เรียก

ย่อว่า สปร. (Low income card scheme) เพื่อให้ผู้

มีรายได้น้อยเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล

ของกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้มี

การขยายความครอบคลมุไปยงักลุม่ผู้สงูอาย ุผูพ้กิาร และ

เด็กอายุต�่ากว่า 12 ปี พ.ศ. 2523 รัฐบาลได้จัดสวัสดิการ

รักษาพยาบาลข้าราชการ (Civil Servant Medical 

Benefit Scheme, CSMBS) ส�าหรับข้าราชการ ลูกจ้าง

ประจ�า และครอบครัว ซึ่งรวมถึงพ่อแม่ คู่สมรส และ

บุตรที่อายุต�่ากว่า 18 ปี ถัดมาใน พ.ศ. 2526 กระทรวง

สาธารณสุขได้เริ่มโครงการบัตรประกันสุขภาพภาค

สมัครใจ โดยประชาชนต้องจ่ายเงินซื้อบัตร 500 บาท

ต่อครัวเรือนต่อปี ครอบคลุมสมาชิกไม่เกิน 5 คน สิทธิ

การรกัษาคล้ายคลึงกบัโครงการ สปร. แต่ผูซ้ือ้บตัรประกนั

สุขภาพภาคสมัครใจส่วนมากเป็นผู้ที่มีความต้องการใช้

บรกิารสขุภาพ เช่น ผูต้ัง้ครรภ์ ผูป่้วยโรคเรือ้รงั มอีตัราการ

ใช้บริการสูง ผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่ป่วย มักไม่ซื้อบัตรประกัน

สุขภาพ ดังนั้น พ.ศ. 2536 กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วม

อุดหนุนงบประมาณ 500 บาทต่อบัตรประกันสุขภาพ 

เพือ่เป็นแรงจงูใจให้ประชาชนซือ้บตัรประกันสขุภาพภาค

สมัครใจมากขึ้น(1) พ.ศ. 2533 ประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ประกันสังคม กองทุนประกันสังคมมีผลบังคับใช้ครั้งแรก

ใน พ.ศ. 2534 บังคับให้บุคคล 3 ฝ่าย ได้แก่ นายจ้าง 
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ภาพที่ 8.1 รายได้ประชาชาติต่อหัวประชากรไทย (GNI per capita) และการขยายความครอบคลุม 

    หลักประกันสุขภาพ ระหว่างปี 2512 – 2560
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ประเทศไทยบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

(Universal Health Coverage, UHC) ใน พ.ศ. 2545 

โดยเป็นการริเริ่มโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ภายหลัง

จากทีพ่รรคการเมอืงใช้เป็นนโยบายหนึง่ในการหาเสยีง จน

กระทัง่พรรคการเมอืงได้รบัชนะการเลือกต้ังและจัดต้ังเป็น

รัฐบาล จึงต้องด�าเนินการจัดตั้งปฏิบัติให้ได้ตามที่หาเสียง

ไว้กับประชาชน ดังนั้น จึงเป็นการต่อยอดจากสิทธิต่างๆ 

เดมิทีม่อียูแ่ล้วสีส่ทิธหิลกั คอื สทิธสิวสัดิการรกัษาพยาบาล

ข้าราชการ สิทธิประกันสังคม โครงการ สปร. และบัตร

ประกันสุขภาพภาคสมัครใจ โดยมีการออกแบบนโยบาย 

(Policy design) ให้ยังคง สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการ และสิทธิประกันสังคม ไว้เช่นเดิมทุกประการ 

และจัดตั้งให้มีสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ครอบคลุม

สมาชิกของโครงการ สปร. และบัตรประกันสุขภาพเดิม 

พร้อมทั้งขยายไปยังคนไทยที่ไม่มีประกันสุขภาพภาค

รัฐอีกประมาณ 18.5 ล้านคน (ของจ�านวน 62 ล้านคน 

ทั่วประเทศ) ในขณะนั้น(3) จึงท�าให้ประเทศไทยบรรลุ 

หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า หรอื UHC ด้วยระบบประกนั

สุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก ได้แก่ สิทธิสวัสดิการรักษา

พยาบาลข้าราชการ (CSMBS) สิทธิประกันสังคม (SHI) 

และสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC Scheme) 

นอกจากนี้ ยั งมี ระบบย ่อยที่ ครอบคลุมกลุ ่ ม

เป้าหมายอืน่ๆ เช่น สวสัดกิารรกัษาพยาบาลของพนกังาน

รัฐวิสาหกิจ พนักงานและข้าราชการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ครูโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน

เอกชน ประกันสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ ประกันสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วย

กองทุนเงินทดแทนส�าหรับการเจ็บป่วยจากการท�างาน 

สวัสดิการด้านสุขภาพและประกันสุขภาพส�าหรับคนที่

รอพิสูจน์สถานะและสิทธิ ระบบประกันสุขภาพแรงงาน

ต่างด้าว เป็นต้น

แต่ละระบบประกันสุขภาพครอบคลุมประชากร

ที่แตกต่างกัน ในที่นี้ จะกล่าวถึงระบบประกันสุขภาพ

ภาครัฐ 3 ระบบหลัก โดยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการครอบคลุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า รวมถึง

ครอบครัว ประมาณ 4.9 ล้านคน บริหารจัดการโดยกรม

บัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในขณะที่สิทธิประกันสังคม

ครอบคลุมลูกจ้างประมาณ 11.9 ล้านคน บริหารจัดการ

โดยส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และสิทธิ

หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิบรหิารจดัการโดยส�านกังาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งเป็นการรวมผู้ที่

เคยมีบัตร สปร. บัตรประกันสุขภาพภาคสมัครใจ และ
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ประชาชนอกีประมาณร้อยละ 30 ทีย่งัไม่มีประกนัสขุภาพ 

รวมเป็น 48.1 ล้านคน (ข้อมูลสมาชิก พ.ศ. 2560)(4) โดย 

สปสช. ถูกจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติประกันสุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศ. 2545 (National Health Security Act 

2002)(5) 

ระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยเป็นสิทธิท่ี

เกี่ยวเนื่องกับการท�างาน ระบบข้อมูลการขึ้นทะเบียน

สมาชิกจึงต้องมีความเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลงสถานะของสมาชิก เช่น กรณีที่ผู ้ประกัน

ตนสิทธิประกันสังคมลาออกจากงานจะถูกปรับเปล่ียน

ให้เป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หากสมาชิกสิทธิ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ท�างานกับหน่วยงานภาค

เอกชนก็จะถูกปรับเปลี่ยนสถานะเป็นสิทธิประกันสังคม 

หากได้บรรจุเป็นข้าราชการก็จะอยู่ภายใต้สิทธิสวัสดิการ

รักษาพยาบาลข้าราชการ เป็นต้น

การเคล่ือนไหวทางการเมืองในการเลือกตั้งเดือน

มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นจุดเปลี่ยนที่ส�าคัญท่ีท�าให้

ประเทศไทยสามารถบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ในพ.ศ. 2545 การตัดสินใจทางการเมืองของรัฐบาลเป็น

ปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการปฎิรูปการเงินการคลังด้านสุขภาพส�าหรับ

การด�าเนินการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่ง

เป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ของวงการสาธารณสุขไทย โดย

เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแหล่งการเงินการคลัง และการจ่าย

เงินให้สถานพยาบาล

สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและสิทธิ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีแหล่งการคลังมาจาก

ภาษีทั่วไป ส่วนสิทธิประกันสังคมได้มาจากการสมทบ

สามฝ่าย คือ ผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐบาล กลไก

การจ่ายเงินให้แก่สถานพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก (out-

patient) สิทธิประกันสังคมและสิทธิหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัว (capitation) ตาม

จ�านวนสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนกับสถานพยาบาลนั้นๆ ส่วน

สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการจ่ายตามรายการ

รักษาที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ (fee-for-service) กรณี

ผู้ป่วยใน (in-patient) สิทธิทั้งสามระบบจ่ายแบบกลุ่ม

วินิจฉัยโรคร่วม (diagnostic related group; DRG) แต่

สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการไม่มีเพดานงบ

ประมาณหรือแบบ open ended budget ส่วนบริการ

กรณีเฉพาะ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่าย

ให้สถานพยาบาลตามรายการที่ก�าหนด (fee-schedule) 

และบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ส�านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายให้สถานพยาบาลแบบ

เหมาจ่ายรายหัวส�าหรับประชาชนทุกคน(6) ตารางที่ 8.1 

แสดงข้อมูลส�าคัญของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 

3 ระบบหลัก 

ตารางที่ 8.1 ข้อมูลส�าคัญของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก

สวสัดกิารรกัษาพยาบาลขา้ราชการ สทิธิประกนัสงัคม สทิธิหลกัประกนัสขุภาพ

แหง่ชาติ

ประกาศใช ้ มมีานานมากตัง้แตก่อ่น

พระราชกฤษฎกิา พ.ศ. 2523

พรบ.ประกนัสังคม

พ.ศ.2533

พรบ.หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ 

พ.ศ. 2545

ผูบ้ริหารจดัการ 

(Purchaser)

กรมบญัชกีลางกระทรวง

การคลงั

ส�านกังานประกนัสังคม

กระทรวงแรงงาน

ส�านกังานหลักประกนัสุขภาพ

แหง่ชาติ (สปสช.)

ครอบคลมุประชากร* 4.9 ลา้นคน 11.9 ลา้นคน 48.1 ลา้นคน

แหลง่การคลงั ภาษทีัว่ไป เงนิสมทบจากผูป้ระกนัตน 

นายจา้ง และรฐับาล

ภาษทีัว่ไป

การบริหารงบประมาณ แบบปลายเป ดิ

(Open ended budget)

แบบปลายป ดิ

(Close ended budget)

แบบปลายป ดิ

(Closed end budget)
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สวสัดกิารรกัษาพยาบาลขา้ราชการ สทิธิประกนัสงัคม สทิธิหลกัประกนัสขุภาพ

แหง่ชาติ

กลไกการจา่ยเงนิ

ใหส้ถานพยาบาล

กรณผีูป้ว่ยนอก: fee-for-service

กรณผีูป้ว่ยใน:Diagnostic related 

group (DRG)

กรณผีูป้ว่ย

นอก:capitationกรณผีูป้ว่ย

ใน:Diagnostic related 

group (DRG)

กรณผูีป้ว่ยนอกและบรกิาร

สง่เสริมสุขภาพปอ้งกนั

โรค:capitationกรณผีูป้ว่ย

ใน:Diagnostic related group 

(DRG)บรกิารกรณเีฉพาะ: fee-

schedule

รายจา่ยดา้นสขุภาพ 

(2558)**

66,528 ล้านบาท 44,592 ล้านบาท 114,170 ล้านบาท

* ข้อมูลจาก รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ 2560

** ข้อมูลจาก บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2558

ที่มา: ดัดแปลงจาก Health systems development in Thailand: a solid platform for successful implementation of universal health 

coverage(7)

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้าของประเทศไทยเพียงด้านเดียว คงไม่สามารถ

บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ ปัจจัยที่ส�าคัญที่จ�าเป็นต้องพัฒนา

ควบคู่กันไปพร้อมๆกันได้แก่ การพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ รวมทั้งด้านสถานพยาบาล บุคลากรสาธารณสุข 

ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งมี

การพฒันามาอย่างต่อเนือ่งในประเทศไทยเป็นเวลาหลาย

สิบปี จนกระทั่งประเทศไทยมีสถานพยาบาลทั้งระดับ

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ 

อันเป็นบริบทที่ส�าคัญยิ่งที่สนับสนุนต่อการด�าเนินงาน

นโยบาย UHC ใน พ.ศ. 2545 ดังที่อธิบายไว้ในหนังสือ 

Good Health at Low Cost(8)  

ตารางที่ 8.1 ข้อมูลส�าคัญของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก (ต่อ)

8.2. ผลสมัฤทธ์ิของการสร้างหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า

องค ์การอนามัยโลก หน ่วยงานต ่างๆ และ

ประเทศต่างๆ มีความพยายามการปฏิรูประบบการเงิน

การคลังด้านสุขภาพให้มีความเพียงพออย่างยั่งยืนและให้

มีการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ มุง่ให้มีความ

เป็นธรรมด้านสุขภาพและบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วน

หน้า (UHC) เป็นเวลานานมากว่า 10 ปีแล้ว(9) จนกระทั่ง 

UHC ได้รับการบรรจุให้เป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนา

อย่างยัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) 

โดยเป็นเป้าหมายย่อย SDG 3.8 ก�าหนดให้ทุกประเทศ

บรรลุความส�าเร็จในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วน

หน้าภายในพ.ศ. 2573 (หรือ ค.ศ. 2030)(10) โดยมุ่งเป้า

สองด้าน คือ หนึ่ง การเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ�าเป็น

อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามความจ�าเป็นของ

ประชาชน และสอง การปกป้องครวัเรือนจากการเกดิวิกฤติ

ทางการเงนิหรอืการทีต้่องกลายเป็นครวัเรอืนยากจนภาย

หลังจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล(11) องค์การอนามัยโลก 

มีรายงานอธิบายมิติสามด้านของหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้าหรือที่รู้จักกันในชื่อ “UHC cube” ซึ่งประกอบ

ด้วย 3 ด้านของความครอบคลุม ความครอบคลุมด้าน

ประชากร (population coverage) ความครอบคลมุด้าน

บรกิารสุขภาพ (service coverage) และความครอบคลมุ

ของการป้องกันภาวะเสี่ยงทางการเงิน (financial 

protection)(12) (ภาพที่ 8.2)
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ภาพที่ 8.2 มิติสามด้านของประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

(UHC cube)

ที่มา: World Health Organization. The World Health 

Report 2010: Health System Financing(12)

ส�าหรับประเทศไทย มีการระบุหลักการของการ

สร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คือ “การสร้างหลัก

ประกันให้กับคนทุกคนให้สามารถเข้าถึงบริการด้าน

สุขภาพได้ตามความจ�าเป็น และไม่ล้มละลายจากการ

เจ็บป่วย ด้วยบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ประชาชน

และผู้ให้บริการมีความพึงพอใจ โดยค�านึงถึงเกียรติและ

ศักดิ์ศรีของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน”(13) ในที่นี้ผลสัมฤทธิ์

ของการสร้างหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย 

จึงน�าเสนอผลการด�าเนินงานความครอบคลุมตามมิติสาม

ด้านของ UHC Cube ดังนี้ 

8.2.1 ความครอบคลุมประชากรของระบบประกนั

สุขภาพ (population coverage)

นั บตั้ ง แต ่ เ ริ่ ม ขย ายความครอบคลุ มสร ้ า ง

หลกัประกันสขุภาพให้กบัประชาชนไทย ตัง้แต่ พ.ศ. 2518 

จนบรรลรุะบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า (UHC) ใน พ.ศ. 

2545 แสดงให้เห็นว่า ประชาชนคนไทยเกือบร้อยละร้อย 

(ร้อยละ 99.95 ของประชากรทั้งหมด 66.047 ล้านคน) 

ใน พ.ศ.2560(14) มีหลักประกันสุขภาพ โดยสิทธิประกัน

สุขภาพแห่งชาติครอบคลุมประชากร ร้อยละจ�านวนมาก

ที่สุดถึงร้อยละ 72.3 สิทธิประกันสังคมร้อยละ 17.3 สิทธิ

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการร้อยละ 7.2 และสิทธิ

ประกันสขุภาพอืน่ๆ ประมาณร้อยละ 3.0 (หมายเหต:ุ สทิธิ

ประกนัสขุภาพอืน่ๆ รวมถงึ พนกังานส่วนท้องถิน่ ประกนั

สุขภาพเอกชน เป็นต้น) (ภาพที่ 8.3)

ภาพท่ี 8.3 ความครอบคลมุประชากรของระบบประกนัสขุภาพ แยกรายสทิธปิระกนัสขุภาพ ปีงบประมาณ 2545-2560

ที่มา: วิเคราะห์ข้อมูลจากส�านักบริหารงานทะเบียน สปสช. ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560(16)
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อย่างไรก็ตาม ความครอบคลุมประชากรยังไม่เป็น

ร้อยละร้อย (100%) เนือ่งจากยงัมปีระชาชนบางกลุม่ทีย่งั

ไม่มหีลกัประกนัสขุภาพ เช่น ในพ.ศ.2560 ประชาชนไทย

ที่รอการยืนยันสิทธิประมาณ 112,431 คน(15)  นอกจากนี้ 

ยังมีคนต่างด้าวประมาณ 1.9 ล้านคน ประกอบด้วยผู้ท่ี

ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว (ประมาณ 1.1 ล้านคน) และ

ผู้ที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ (ประมาณ 8 แสนคน)(16)  

ที่เป็นผู้อยู่อาศัยในแผ่นดินไทยแต่ยังไม่มีประกันสุขภาพ 

ความครอบคลุมประชากรให้เป็นร้อยละร้อยอย่างแท้จริง

ยังคงเป็นความท้าทายของระบบสุขภาพไทย โดยเฉพาะ

การขยายความครอบคลุมระบบประกันสุขภาพไปยังคน

ต่างด้าว

8.2.2 ความครอบคลุมของบริการสุขภาพ 

(service coverage)

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทยหรือ UC 

Scheme มีความโดดเด่นในเรื่องความครอบคลุมชุดสิทธิ

ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่ความครอบคลุม

ด้านการรักษาพยาบาลส�าหรับสมาชิกของ UC Scheme 

เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน

โรคส�าหรับประชากรไทยทุกคนด้วย 

สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ ครอบคลุมสิทธิ

ประโยชน์ทั้งการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และผู้

ป่วยใน รวมถึงการรักษาพยาบาลท่ีมีราคาแพง และการ

ฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้วย ส่งผลให้การใช้บรกิารทัง้กรณีผูป่้วย

นอกและผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติเพิ่มขึ้น โดย พ.ศ. 2560 มีจ�านวนการใช้บริการกรณีผู้

ป่วยนอกจ�านวน 184 ล้านครั้ง และมีอัตราการใช้บริการ 

3.82 ครั้งต่อคนต่อปี ส่วนกรณีผู้ป่วยในมีจ�านวนการใช้

บริการจ�านวน 6 ล้านครั้ง และมีอัตราการใช้บริการ 0.13 

ครั้งต่อคนต่อปี ดังภาพท่ี 8.4(17) ขณะเดียวกัน ได้มีการ

ส�ารวจความชุกของการไม่ได้รับบริการท่ีจ�าเป็นเมื่อเจ็บ

ป่วย (the prevalence of unmet health need) ทั้ง

กรณผีูป่้วยนอกและผูป่้วยใน พบว่า ค่าเฉลีย่ระดบัประเทศ 

คิดเป็นร้อยละ 1.44 และร้อยละ 0.4 ตามลาดับ ซึ่งอยู่ใน

ระดับต�่า (low level of unmet need) ที่ใกล้เคียงกับ

ค่าของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-

operation and Development, OECD)(18)

ภาพที่ 8.4 อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2549-2560

0.100 0.105 0.110 0.112 0.116 0.116 0.116 0.120 0.118 0.120 0.120 0.125

2.416 2.554
2.749

3.123 3.016 3.068 3.072 3.119
3.34

3.522 3.589
3.821

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

นใยวปผู กอนยวปผู

ที่มา: รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ 2560(17)



209การสาธารณสุขไทย 2559-2560

นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ประโยชน์ท่ีได ้รับ 

(Benefit Incidence Analysis) พบว่า กลุ ่มคนจน

ที่สุดใช้บริการสาธารณสุขและได้รับประโยชน์จากสิทธิ

ประกันสุขภาพแห่งชาติ มากกว่ากลุ่มคนรวยที่สุด (pro-

poor utilization)(19,20) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการกระจาย

ระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิที่มีการ 

กระจายตัวทั่วประเทศ ท�าให้ประชาชนที่อาศัยในชนบท

สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย ในระหว่างพ.ศ. 2546 ถึง 

พ.ศ. 2552 คนจนสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับ

ประโยชน์จากเงินภาครัฐในการใช้บริการผู้ป่วยนอก ร้อย

ละ 27.0–30.0 ขณะที่กลุ่มรวยที่สุดได้รับประโยชน์น้อย

กว่า (ร้อยละ 7–11 และในท�านองเดียวกัน กลุ่มจนที่สุด

ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการผู้ป่วยในมากกว่ากลุ่ม

รวยที่สุด(21) 

อย ่างไรก็ตาม ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ ยังได้มีการพัฒนาและขยายชุดสิทธิประโยชน์

อย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน ท้ังด้านการรักษาพยาบาล

กรณีผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน บริการเฉพาะอย่างด้วยวิธีการ

เบิกจ่ายจากส่วนกลาง (Central Reimbursement, CR) 

บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพ บรกิารแพทย์แผนไทย และยงัเพิม่

การดแูลกลุม่เฉพาะ ได้แก่ ผูต้ดิเชือ้เอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์ 

ผูป่้วยไตวายเร้ือรงั ผูป่้วยโรคเร้ือรงั และผูสู้งอายทุีม่ภีาวะ

พึ่งพิง (ภาพที่ 8.5)

ภาพที่ 8.5 พัฒนาการชุดสิทธิประโยชน์และการจัดการเพิ่มการเข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ที่มา: รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ 2560(17) 

พัฒนาการชุดสิทธิประโยชน์และการจัดการเพิ่มการเข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คนไทยทุกคนมีสิทธิ

หลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า ครอบคลุม

บริการส่งเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรค ส�าหรับ

บุคคลและครอบครัว 

ตรวจวินิจฉัย บ�าบัด

รักษาทางการแพทย์ 

ทางทันตกรรม ยาตาม

บัญชียาหลักแห่งชาติ 

ฟื้นฟูสมรรถภาพ

• เพิ่มงบกองทุนฟื้นฟู

สมรรถภพคนพิการ

• จัดตั้งศูนย์ประสาน

งานหลักประกัน

สุขภาพภาคประชาชน

• กองทุนสุขภาพระดับ

ต�าบลร่วมกับอบต. 

เทศบาล

• บริการยาจ�าเป็น 

ราคาแพง (ยา CL)

• จัดตั้งศูนย์บริการหลัก

ประกันสุขภาพใน

หน่วยบริการ

• บริการบ�าบัดอดแทน

ไตผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 

(CAPD: ล้างไตผ่าน

ช่องท้องอย่างต่อเนื่อง 

HD: ฟอกเลือดด้วย

ไตเทียม KT: ปลูก

ถ่ายไต)

• บริการสารทดแทนยา

เสพติด MMT

• ขยายสิทธิ UC ใน

คนที่มีปัญหาสถานะ

และสิทธิ

• เพิ่มการเข้าถึงยา

ก�าพร้า/ยาแพทย์

แผนไทย

• ต่ออายุยา CL

• บ�าบัดโรคทางจิตเวช 

โดยไม่จ�ากัดระยะ

เวลารับไว้ รักษาเป็น

ผู้ป่วยใน

• ปลูกถ่ายตับในเด็ก  

< 18 ปีที่มีภาวะ

ตับวาย (Liver 

Transplant)

• ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ 

(Heart Transplant)

• เจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 

กองทุน (EMCO)

• เปลี่ยนหน่วยบริการ

ได้ 4 ครั้ง/ปี

• ระบบเบิกจ่ายกลางของประเทศ (NCH)

• บูรณาการบริการรักษามะเร็งมาตรฐานเดียว

• บูรณาการระบบประกันสุขภาพ เจ็บป่วยฉุกเฉิน 

ถึงแก่ชีวิต (EMCO)

• พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

• งบเพิ่มประสิทธิภาพพน่วยบริการ (พื้นที่กันดาร 

เสี่ยงภัย)

• การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเสี่ยง

• การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ส�าหรับผู้สูง

อายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่  

(Long Term Care)

• การดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน

ลดคิวผ่าตัด

ต้อกระจก 

(จากมากกว่า 1 ปี 

เป็น 3 เดือน)

• บริการผู้ติดเชื้อเอช

เอวีและผู้ป่วยเอดส์ 

(ยาต้านไวรัสเอชไอวี 

ตรวจทางห้องปฏิบัติ

การ ให้ค�าปรึกษาเพื่อ

ตรวจเลือดแบบสมัคร

ใจ บริการถุงยาง

อนามัย)

• บริการใกล้บ้าน 

ใกล้ใจ

• ลดคิวผ่าตัดหัวใจ 

(จาก 2 ปี เป็น 6 

เดือน)

• บริการแพทย์แผนไทย

• เพิ่มการเข้าถึงโรคที่มี

ค่าใช้จ่ายสูง (CR)

• เพิ่มการเข้าถึงยาราคา

แพงบัญชียา จ(2)

• ลดการรอคิวผ่าตัดนิ่ว

ในทางเดินปัสสาวะ

• วัคซีนป้องกันไข้

หวัดใหญ่

• จัดตั้งหน่วยรับเรื่อง

ร้องเรียนอื่นที่เป็น

อิสระจากผู้ถูกร้อง

เรียน ม.50(5)

• ขยายความครอบคลุม

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตาม

ฤดูกาล

• ปลูกถ่ายเซลล์ต้น

ก�าเนิด ผู้ป่วยมะเร็ง

เม็ดเลือดขาวมะเร็ง

ต่อมน้�าเหลือง (stem-

cell transplan-

tation)

คัดกรองภาวะ

แทรกซ้อนโรคเบา

หวานและความดัน

โลหิตสูง (2nd pre-

vention DM-HT)

• เพิ่มการเข้าถึงบัญชียา 

จ(2) 4รายการ*

• การรักษาด้วยยา 

ARV โดยไม่จ�ากัด

ระดับ CD4

• คลอดบุตรไม่จ�ากัด

จ�านวนครั้ง

• ตรวจคัดกรองมะเร็ง

ล�าไส้ (CA Colon)

• ตรวจคัดกรองไวรัสตับ

อักเสบ C (Hep-C)

• บริการ PCC (ปฐม

ภูมิที่มีคลินิกหมอ

ครอบครัว)

• UCEP “เจ็บป่วย

ฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิ

ทุกที่” จ่ายตาม fee 

schedule

• ผ่าตัดวันเดียว (One 

day surgery: ODS)

2545 2547 2549 2551 2553 2555 2557 2559
2546 2548 2550 2552 2554 2556 2558 2561

หมายเหตุ: * ยาบัญชี จ(2) 4 รายการ ได้แก่ ยา Trantuzumab ในมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น ยา peginterferon ในผู้ป่วยติดเชื้อตับอักเสบซี สายพันธ์ 1, 6 

และสายพันธ์ 2 หรือ 3 ที่มีการติดเชื้อ HIV ร่วมด้วย ยา Nilofinib และ ยา Dasatinib ในผู้ป่วยกลุ่ม มะเร็งเม็ดเลือดขาวและต่อมน�้าเหลือง
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บรกิารสขุภาพทีม่รีาคาแพงหรอืบรกิารเฉพาะทีบ่รรจุ

ในชุดสิทธิประโยชน์ ได้แก่ บริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมอง บรกิารผู้ป่วยโรคหวัใจและหลอดเลอืด บรกิารผูป่้วย

ไตวายเรื้อรัง บริการผู้ป่วยต้อกระจก ซึ่งท�าให้ประชาชน

เข้าบริการที่มีราคาแพงมากขึ้น ประชาชนไม่ต้องแบก

รับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หากสามารถรักษา

ได้ทันท่วงที จะสามารถช่วยลดความพิการหรือเสียชีวิต

ได้ อย่างเช่น บริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง การได้

รับยาละลายล่ิมเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ

หรืออุดตันเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.05 (พ.ศ. 2548) เป็น

ร้อยละ 5.74 (พ.ศ. 2560) และมีอัตราป่วยตายภายใน 

30 วันหลังรับไว้รักษาในโรงพยาบาลมีแนวโน้มลดลงจาก

ร้อยละ 19.75 (พ.ศ. 2548) เป็นร้อยละ 9.96 (พ.ศ. 2560) 

ซึ่งการได้รับยาละลายลิ่มเลือดอย่างทันท่วงทีหรือในเวลา

ท่ีเหมาะสม จะช่วยลดความพิการและอัตราการเสียชีวิต

ได้ ดังภาพที่ 8.6 ส่วนอัตราการเข้าถึงหัตถการรักษาโรค

หลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวนหัวใจ (Percutaneous 

Coronary Intervention; PCI) และการได้รับยาละลาย

ลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

ชนิด STEMI มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 77.84 ใน 

พ.ศ. 2560

ภาพที่ 8.6 อัตราป่วยตายภายใน 30 วันและอัตราการได้รับยาละลายลิ่มเลือดของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ

หรืออุดตัน ของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2549-2560
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 นใยาภยาตยวปารตอั 30 นัว ดอืลเมิลยาละลายบัรดไราการตอั

ที่มา: รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ 2560(17)

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได ้เพิ่ม

สิทธิประโยชน์ส�าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง พ.ศ. 2551 

ได้แก่ การผ่าตัดปลูกถ่ายไต (Kidney Transplant, KT) 

บริการล้างไตผ่านช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (Continuous 

Ambulatory Peritoneal Dialysis, CAPD) และบริการ

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Heamodialysis, HD) 

เพื่อให้ผู้ป่วยมีผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดี เพิ่มความเท่าเทียม

ในการเข้าถึงบริการ การช่วยรักษาชีวิต และป้องกันการ

ล้มละลายจากการรักษาพยาบาล จ�านวนผู้ป่วยไตวาย

เรื้อรังที่รับบริการมีจ�านวนเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งใน พ.ศ. 2560 

ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ยังมีชีวติอยู่ รับบริการล้างไตผ่าน

ช่องท้อง มีจ�านวน 22,999 คน รับบริการฟอกเลือดด้วย

เครื่องไตเทียมโดยไม่ต้องจ่ายเงิน จ�านวน 14,704 คน 

รับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ต้องจ่ายเงินเอง

อีกจ�านวน 5,286 คน และรับบริการผ่าตัดปลูกถ่ายไต 

จ�านวน 195 คน นอกจากน้ียังมีผู้ป่ายท่ีเปลี่ยนวิธีการ

รักษา ดังตารางที่ 8.2 
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ตารางที ่8.2 จ�านวนผูป่้วยทีม่ชีีวติอยูแ่ละเปลีย่นวิธีการ

รักษาของแต่ละประเภทบริการ พ.ศ. 2560

ประเภทบริการ ยังมีชีวิตอยู่ เปลี่ยนวิธีการรักษา

CAPD 22,999 1,416

HD 14,704 86

HD self-pay 5,286 622

KT 195

ที่มา: รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ�า

ปีงบประมาณ 2560

8.2.3 การป้องกนัครวัเรือนไทยจากการล้มละลาย

จากค่ารักษาพยาบาล (financial protection)

รายจ่ายรวมด้านสุขภาพ (Total Health Expenditure; 

THE) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross 

Domestic Product; GDP) เท่ากบั 3.9 ใน พ.ศ. 2558 ซึง่ 

THE เพิ่มขึ้นเป็น 534,610 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 

4 เท่า จาก พ.ศ. 2537 ในจ�านวนนี้เป็นรายจ่ายสิทธิหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติมากที่สุด จ�านวน 114,170 ล้าน

บาท (ร้อยละ 21 ของ THE) สทิธสิวสัดกิารรกัษาพยาบาล

ข้าราชการ จ�านวน 66,528 ล้านบาท (ร้อยละ 12 ของ 

THE) สทิธปิระกนัสงัคม 44,592 ล้านบาท (ร้อยละ 8 ของ 

THE) และครัวเรือนที่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง (Out-

of-Pocket; OOP) จ�านวน 65,287 ล้านบาท (ร้อยละ 12 

ของ THE) ซึง่ก่อนบรรลหุลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า OOP 

มีสัดส่วนสูงร้อยละ 44 ของ THE ใน พ.ศ. 2537(22)

การลดภาระรายจ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลของ

ครัวเรือน สามารถสะท้อนความส�าเร็จในการสร้าง

ระบบหลักประกันสุขภาพให้แก ่ประชาชนได้ จาก

การวิเคราะห์ข ้อมูลการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและ

สังคมของครัวเรือน ส�านักงานสถิติแห ่งชาติ พ.ศ. 

2533-2560 พบว่า อุบัติการณ์ครัวเรือนที่ประสบ

ภาวะวิกฤตทางการเงินจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

(Catastrophic health expenditure) ลดลงอย่างต่อ

เน่ืองจากร้อยละ 4.06 ของจ�านวนครัวเรือนท้ังหมด ใน 

พ.ศ. 2545 เป็นร้อยละ 2.26 ใน พ.ศ. 2560 ดังภาพที่ 

8.7 เม่ือท�าการวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนท่ีต้องกลายเป็น

ครัวเรือนยากจนภายหลังจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

(health impoverishment) พบว่าอุบัติการณ์มีแนวโน้ม

ลดลงเช่นกนั จากร้อยละ 1.33 ใน พ.ศ. 2545 เป็นร้อยละ 

0.26 ใน พ.ศ. 2560 ดังภาพที่ 8.8

ภาพที ่8.7 ครวัเรือนท่ีเกิดวกิฤตทิางการเงนิจากการจ่ายค่ารกัษาพยาบาล (Catastrophic health expenditure) 

    พ.ศ. 2533-2560
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ที่มา: การส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

วิเคราะห์โดย ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์
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ภาพที่ 8.8 ครัวเรือนที่ต้องกลายเป็นครัวเรือนยากจนภายหลังจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล  

    (Health impoverishment) พ.ศ. 2533-2560
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ที่มา: การส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

วิเคราะห์โดย ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์

8.3 การพฒันาศกัยภาพและความเข้มแขง็ของระบบสุขภาพของประเทศไทย

ความส�าเร็จของการด�าเนินงานหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้ามาจากศักยภาพของสถานพยาบาลภาครัฐ

ที่มีความพร้อมในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน 

ความพร้อมน้ีเป็นความพร้อมท้ังด้านกายภาพ (ตัวสถาน

พยาบาล) ด้านบุคลากร ด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

ด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น ความพร้อมนี้ เป็น

ความพร้อมทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ที่ส�าคัญ

ประเทศไทยมีความพร้อมมาก่อนที่ประเทศไทยจะ

ด�าเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีจ�านวน

สถานพยาบาลภาครัฐทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและ

ตติยภูมิในจ�านวนที่เพียงพอและมีการกระจายตัวท่ัว

ประเทศ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (หรือสถานี

อนามัย) กระจายตัวในทุกต�าบล โรงพยาบาลชุมชม (หรือ

โรงพยาบาลระดับอ�าเภอ) ในทุกอ�าเภอ โรงพยาบาล

ศูนย์/ทั่วไป ในทุกจังหวัด และมีโรงพยาบาลเฉพาะทาง

และโรงพยาบาล โรงเรียนแพทย์ที่ให้บริการระดับตติย

ภูมิข้ันสูงในหลายจังหวัด ดังนั้น ในส่วนนี้จึงขออธิบาย

การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ

ไทยทีเ่ป็นรากฐานของการด�าเนนิงานหลกัประกนัสขุภาพ

ถ้วนหน้า โดยอ้างอิงมาจากเอกสารวิชาการที่ตีพิมพ์ใน 

Lancet ชื่อเรื่อง Health systems development 

in Thailand: a solid platform for successful 

implementation of universal health coverage.(7)

 

8.3.1 การพฒันาระบบสขุภาพ: การสร้างรากฐาน

       ที่มั่นคง 

การลงทุนขนาดใหญ่ด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่

อ�าเภอ และต�าบลเริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2520 ใน

ช่วงของแผนพฒันา เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่4 

จากผลการด�าเนนิการ ดงักล่าว ท�าให้การจดัตัง้โรงพยาบาล

ชุมชนในทุกอ�าเภอประสบความส�าเร็จใน พ.ศ. 2533 

ตามมาด้วยทศวรรษของการพัฒนาสถานีอนามัย ใน

ช่วง พ.ศ. 2535-2544 ท�าให้มีสถานีอนามัยครบทุก

ต�าบล ในช่วงทศวรรษ 2000 (พ.ศ. 2543-2553) องค์

ประกอบส�าคัญของการพัฒนาสุขภาพของประเทศไทย 

ได้แก่ ระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ (District Health 

System, DHS) ซึ่งประกอบด้วยสถานีอนามัยหลายแห่ง

และโรงพยาบาลชุมชนหนึ่งแห่ง โดยทั่วไป สถานีอนามัย
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หน่ึงแห่ง มีทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ประมาณ 

3-5 คน ให้การดแูล ประชากรประมาณ 3,000-5,000 คน 

ส่วนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีทีมแพทย์เวช

ปฏิบัติทั่วไป 3-4 คน พยาบาล 30 คน เภสัชกร 2-3 คน 

ทันตแพทย์ 1-2 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ อีกประมาณ 

20 คน โดยประมาณ ให้การดูแลประชากรประมาณ 

30,000-50,000 คน โรงพยาบาลชุมชนมีขนาดแตกต่าง

กันไประหว่าง 30-150 เตียง ขึ้นกับจ�านวนประชากรใน

พื้นที่นั้นๆ

พยาบาลเป็นบุคลากรที่มีความส�าคัญยิ่งในระบบ

สุขภาพของประเทศไทย ไม่เพยีงแต่มจี�านวนมาก มากกว่า

วิชาชีพหลักอื่นๆ (พยาบาลวิชาชีพจ�านวน 180,000 คน 

ใน พ.ศ. 2559) ยงัมกีารกระจายในพืน้ทีต่่างๆ ทัว่ประเทศ 

และมีความอาจสามารถในการให้บริการสุขภาพอย่าง

มีคุณภาพ ในการบริการที่หลากหลายทั้งด้านการรักษา 

บริการทางคลินิก การบริบาลผู้ป่วย การสาธารณสุข 

เป็นต้น หลังจากจบปริญญาวิชาชีพการพยาบาลแล้ว 

ยังมีการเพิ่มพูนทักษะหลังปริญญาเป็นระยะอย่างต่อ

เนื่อง ท�าให้พยาบาลสามารถให้การบริการสุขภาพได้

ตรงกับความต้องการของประชาชนที่มีการปรับเปลี่ยน

ไปตามการเปลี่ยนแปลงของประชากรและระบาดวิทยา 

(demographical and epidemiological transition) 

เช่น การตรวจคัดกรองและการรักษาพยาบาลโรคไม่ตดิต่อ 

(screening and treatment of NCDs) การดูแลผู้ป่วย

ที่บ้าน (home visit) การดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วย 

ติดบ้าน (nursing care for home ridden and bed 

ridden patients) รวมทั้งการบริการทางคลินิกเฉพาะ

ด้านต่างๆ เช่น การดมยาสลบ และการดูแลผู้ป่วยวิกฤต 

เป็นต้น

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) หรือ 

สถานีอนามัย เป็นด่านแรกที่ประชาชนในแต่ละต�าบล

เข้าถึงได้ง่ายที่สุดเมื่อมีความต้องการการดูแลสุขภาพ 

เพราะอยู่ใกล้บ้าน รพ.สต. มีการจัดบริการรักษาพยาบาล

ปฐมภูมิแก่ผู้ป่วย เช่น บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และ

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยพยาบาล

และนักวิชาการสาธารณสุข เป็นต้น ส่วนโรงพยาบาล

ชุมชนจัดบริการที่ครอบคลุมบริการรักษาพยาบาลระดับ 

ทุติยภูมิ การบริการรักษาพยาบาลผู ้ป ่วยนอกและ

ผู้ป่วยใน รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

ส่วนบริการเฉพาะทาง เช่น สูตินรีเวชศาสตร์ อายุรศาสตร์

ศัลยศาสตร์และกุมารเวชศาสตร์มีการจัดบริการใน

โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ส่วนโรงพยาบาลศูนย์/

ท่ัวไปในแต่ละจังหวัดจัดบริการระดับตติยภูมิและรับส่ง

ต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชน ในยุคสมัยของการลงทุน

และพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนน้ัน โรงพยาบาลระดับ

จงัหวดัได้รบังบประมาณการสนบัสนนุด้านอาคารสถานที่

ไม่มากไปกว่าปีก่อนหน้า (ได้รับงบประมาณการก่อสร้าง

เท่าเดิม หรือ Freeze investment budget) แต่เน้น

การพฒันาศกัยภาพทางคลนิกิมากขึน้ โดยมกีารฝึกอบรม

แพทย์เฉพาะทางเพิม่มากข้ึน กลยทุธ์เหล่าน้ีส่งผลให้ระบบ

สุขภาพไทยมีการพัฒนาที่กระจายตัวในทุกระดับของ

การบริการ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุตยภูมิและตติยภูมิ 

ในช่วงหลายปีที่ผ ่านมา สถานพยาบาลเอกชน

มีการขยายตัวมากข้ึน โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนใน

เขตเมอืง แต่สถานพยาบาลภาครฐัยงัคงมจี�านวนมากกว่า

และมีบทบาทส�าคัญต่อระบบบริการสุขภาพของไทย 

(จ�านวนเตียงโรงพยาบาลทั่วประเทศประมาณ 161,000 

เตียง เป็นเตยีงของโรงพยาบาลเอกชนเพียงร้อยละ 19.0) 

ดภูาพที ่8.9 โดยทัว่ไป สถานพยาบาลเอกชนมบีทบาทใน

การให้บรกิารเพยีงเลก็น้อย ใน พ.ศ. 2558 สถานพยาบาล

เอกชนให้บริการผู้ป่วยนอก คิดเป็นร้อยละ 14.0 ของ

จ�านวนการบริการผู้ป่วยนอกทั้งหมด (คลินิกเอกชนร้อย

ละ 9.0 และโรงพยาบาลเอกชนร้อยละ 5.0) และให้บรกิาร

ผู้ป่วยในร้อยละ 11.3 ของการบริการผู้ป่วยในทั้งหมด(7)



214 การสาธารณสุขไทย 2559-2560

ภาพที่ 8.9 จ�านวนสถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนในระดับต่างๆของประเทศไทย พ.ศ. 2558
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ที่มา: Patcharanarumol W, Pongutta S, Witthayapipopsakul W, Viriyathorn S and Tangcharoensathien

     V. Short version of Thailand health system in transition, 2018(23)

8.3.2 การพัฒนาบุคลากรสุขภาพ 

ความส�าเร็จของความครอบคลุมบริการสุขภาพ

ท่ีจั ด โดยระบบสุขภาพระดับอ� า เภอ เป ็นผลจาก

การพัฒนาบุคลากรสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 

ความเพียงพอของจ�านวนบุคลากรสุขภาพที่มีความ

สามารถและมีความทุ ่มเทเป ็นส่ิงจ�าเป ็นยิ่งที่ท�าให ้

การท�างานของระบบสุขภาพระดับอ�าเภอด�าเนินไปได้

ด้วยดี การให้บริการที่มีคุณภาพยังช่วยสร้างความเชื่อมั่น

ของประชาชนต่อระบบสขุภาพ ทัง้นีน้โยบาย ด้านบคุลากร

สขุภาพของประเทศไทยได้บูรณาการทัง้เรือ่งการคัดเลอืก 

การฝึกอบรม การกระจาย และการธ�ารงบุคลากรสุขภาพ

ไว้ในพื้นที่ชนบท

ในช่วง พ.ศ. 2515 กระทรวงสาธารณสุขประกาศใช้

นโยบาย ก�าหนดให้แพทย์และพยาบาลจบใหม่ต้องท�างาน

ชดใช้ทุนหลังเรียนจบ ในพ้ืนที่ชนบทเป็นเวลาสามปีต่อ

มาขยายไปยังทันตแพทย์และเภสัชกร นโยบายดังกล่าว

ยังถูกบังคับใช้อย่างเท่าเทียมในแพทย์ที่จบจากโรงเรียน

แพทย์เอกชนด้วย นอกจากนโยบายการท�างานชดใช้ทุน 

รัฐบาลยังได้สร้างแรงจูงใจทางการเงิน เช่น ค่าเบี้ยกันดาร 

ค่าตอบแทนการท�างานนอกเวลาราชการ ในขณะที่แรง

จูงใจท่ีไม่ใช่ตัวเงินมีความส�าคัญมากเช่นกัน เช่น รางวัล

บุคลากรดีเด่นประจ�าปี ส�าหรับผู้ท�างานอย่างอุทิศตนใน

การบริการได้ถูกจัดขึ้นโดยหลาย หน่วยงาน และการจัด

สวัสดิการบ้านพักส�าหรับเจ้าหน้าที่ในทุกสถานีอนามัย

และโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งเป็นการสนับสนุนที่ไม่ใช่ตัว

เงินท่ียังช่วยสนับสนุนให้สามารถจัดบริการสาธารณสุขได้

ตลอด 24 ชั่วโมง ในปีพ.ศ. 2537 กระทรวงสาธารณสุข 

เปิดโอกาสให้นักเรยีนในชนบทและพืน้ท่ีห่างไกลสมคัรเข้า

เรียนแพทย์และพยาบาลในโครงการพิเศษ โดยมีเง่ือนไข

ต้องกลบัไปท�างานในอ�าเภอบ้านเกดิของตนหลงัจากส�าเรจ็

การศึกษา ได้แก่ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 

จ�านวนแพทย์ส�าหรับโครงการนี้คิดเป็นร้อยละ 20 ของ 

จ�านวนนักศกึษาแพทย์ทีล่งทะเบยีนเรยีนในช่วงทศวรรษท่ี

ผ่านมา และเพิม่เป็นร้อยละ 30 ใน พ.ศ. 2556 พบว่าแพทย์

และพยาบาลจากโครงการนีม้แีนวโน้มท�างานชดใช้ทนุหลัง

เรยีนจบจนครบ 3 ปีสงูกว่าแพทย์และพยาบาลท่ีเข้าศกึษา

ตามระบบปกติ (ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั่วไป

ระดับประเทศ) ร้อยละ 10-15 และมีอัตราการลาออกต่อ
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ปีน้อยกว่าแพทย์และพยาบาลที่เข้าศึกษาตามระบบปกติ 

แม้ว่านกัศกึษาของโครงการจะมคีะแนนการสอบเข้าศึกษา

ต�่ากว่า นักศึกษาตามระบบปกติเล็กน้อย แต่นักศึกษา

จากทั้งสองระบบต่างก็มีอัตราความส�าเร็จของการสอบ

ใบประกอบวชิาชพีแพทย์ในอตัราที ่เท่ากนัทีร้่อยละ 99.6 

กระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มศักยภาพในการผลิตแพทย์

โดยสนับสนุนและพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์ให้เป็นศูนย์

แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิกเพื่อฝึกอบรมทางคลินิกแก่

นักศึกษาแพทย์โครงการผลิต แพทย์เพ่ิมเพื่อชาวชนบท

ชั้นปีที่ 3-6 นักศึกษาแพทย์โครงการนี้เรียน รวมกับ

นักศึกษาตามระบบปกติในช่วงปีแรกของการเรียนวิชา

พื้นฐาน และปีที่ 2-3 ของหลักสูตรพรีคลินิก นักศึกษา

ตามระบบปกติเรียนปีที่ 4-6 ในคณะแพทยศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยที่สังกัด ในขณะที่นักศึกษา แพทย์โครงการ

นี้เรียนปีที่ 4-6 ในศูนย์แพทยศาตรศึกษาช้ันคลินิกของ

กระทรวงสาธารณสขุ ซึง่มทีัง้หมด 37 แห่ง แม้ว่านกัศกึษา

เรยีนปีที ่4-6 ในสถานทีท่ีต่่างกนั แต่นกัศกึษาทัง้สองกลุม่

ได้รับการฝึกอบรม ด้วยหลักสูตรและโครงสร้างการเรียน

การสอนเดียวกัน อาจารย์แพทย์ ของศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิกทั้ง 37 แห่ง เป็นอาจารย์ที่ผ่านการฝึกฝน

ทักษะการสอน การให้ค�าแนะน�า และการท�าข้อสอบ โดย 

ได้รับประกาศนียบัตรจาก 14 มหาวิทยาลัยในเครือ ใน

ระหว่าง พ.ศ. 2543–2557 แพทย์ที่ส�าเร็จจากโครงการ

ผลติแพทย์เพือ่ชนบท จ�านวน 5,927 คน มบีทบาทส�าคญั

ในการให้บริการสาธารณสุขใน พื้นที่ชนบท ศูนย์แพทย

ศาสตรศึกษ าชั้นคลินิกของกระทรวง สาธารณสุขมีส่วน

อย่างมากในการเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมชั้นคลินิก ใน

ขณะที่มหาวิทยาลัยเพิ่มศักยภาพในการสอนวิชาพื้นฐาน

และการ ฝึกอบรมชั้นพรีคลินิก จึงเป็นการเติมเต็มซึ่งกัน

และกัน 

ด้วยการตระหนักถึงศักยภาพของวิชาชีพพยาบาล

และข้อจ�ากัดด้านการผลิตพยาบาลของมหาวิทยาลัย 

กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดต้ังวิทยาลัยพยาบาลและ

ผดุงครรภ์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2489 โดยได้รับการขึ้นทะเบียน

และรับรองจากสภาการพยาบาล ใน พ.ศ. 2560 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีของกระทรวงสาธารณสุข 

จ�านวน 30 แห่ง ผลิตพยาบาลวิชาชีพได้จ�านวนมากถึง 

ร้อยละ 34 ของจ�านวนพยาบาลจบใหม่ท้ังหมดท่ัวประเทศ 

ในขณะที่ มหาวิทยาลัยรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน ผลิต

พยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ 37.0 และ 29.0 ตามล�าดับ 

ทัง้นีต้ัง้แต่ปี 2545 เป็นต้นมา สภาการพยาบาลได้ก�าหนด

ให้พยาบาลวิชาชีพจบใหม่จากมหาวิทยาลัยท้ัง ภาครัฐ

และเอกชน รวมถึงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีของ 

กระทรวงสาธารณสุข ต้องสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและพยาบาลทุกคนต้อง

ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุก 5 ปี โดยต้องมีหน่วย

คะแนนการศึกษาต่อเน่ือง (Continued Professional 

Education) สาขาพยาบาลศาสตร์ครบ 50 หน่วย จึง

จะได้รับการต่อใบอนุญาต เพื่อเป็นการรับรองสมรรถนะ

การพยาบาล 

กระทรวงสาธารณสขุก่อตัง้วทิยาลยัการสาธารณสขุ 

จ�านวน 9 แห่ง เพื่อฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร 2 ปี เช่น 

ทันตสาธารณสุข สาธารณสุข ชุมชนและผู้ช่วยเภสัชกร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรดังกล่าวช่วยเติม เต็มความ

ต้องการในช่วงการขยายตวัอย่างรวดเรว็ของระบบสขุภาพ

ระดับอ�าเภอ ซึ่งปัจจุบัน หลักสูตรประกาศนียบัตรเหล่านี้

ถกูทดแทน ด้วยหลกัสตูรปรญิญาตรเีพือ่เป็นการยกระดบั

ด้านคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ 

บริบทของประเทศไทยเอ้ือต่อการเพิ่มจ�านวน

บุคลากรสุขภาพอย่างมาก ระหว่าง พ.ศ. 2519-2558 

การเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา (เช่น มหาวิทยาลัย 

วิทยาลัย สถาบันวิชาชีพ และสถาบันอาชีวศึกษา) เพิ่มขึ้น

ทั้งเพศชายและเพศหญิง จากร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 41.0 

ในเพศชาย และร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 57.0 ในเพศหญิง 

โดยมีสัดส่วนเพศหญิง ในระบบบริการสุขภาพ (ร้อยละ 

78 ของจ�านวนทั้งหมด ใน พ.ศ. 2558) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่

สูงใกล้เคียงกับสัดส่วนร้อยละ 76.0 ของ กลุ่มประเทศ

สมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ

พัฒนา (Organisation for Economic Co-operation 

and Development – OECD)
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นอกจากระบบสุขภาพที่มีการพัฒนามาอย่างต่อ

เน่ืองจนมีความเข้มแข็งและเป็นรากฐานของการด�าเนิน

งานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแล้วนั้น 

การพัฒนาระบบทะเบียนราษฎร์ ซึ่งพัฒนาโดย

ส�านักทะเบียรราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย ยังมีบทบาท

ส�าคัญอย่างมากต่อการด�าเนินงานหลักประกันสุขภาพ 

ถ้วนหน้า การมีฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ที่เป็นระบบ

ต้ังแต่ พ.ศ. 2499 ท่ีมกีารลงทะเบยีนการเกิดและการตาย

โดยใช้เลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก ที่เป็นอัตลักษณ์

เฉพาะตน ไม่มกีารซ�า้ซ้อน (unique citizen ID number) 

ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้เป็นปัจจัยส�าคัญในการระบุตัว

และลงทะเบยีนสมาชกิของสทิธิประกนัสขุภาพแห่งชาตใิน

สถานพยาบาลใกล้บ้าน นอกจากนี้ข้อมูลทะเบียนราษฎร์

ยังเป็นข้อมูล ส�าหรับการตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ

ภาครัฐทั้งสามระบบ รวมท้ัง การปรับเปลี่ยนสถานะ

สมาชิกระหว่างระบบทั้งสามด้วย ท�าให้การด�าเนินงาน

เป็นไปได้อย่างราบรื่น ตัวอย่างเช่น กรณีผู้ประกันตนของ 

สิทธิประกันสังคมที่ลาออกจากงานจะถูกปรับเปลี่ยน

สถานะให้เป็น สมาชิกของสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ

ในท�านองเดียวกัน หากสมาชิกของสิทธิประกันสุขภาพ

แห่งชาติที่เคยตกงานสามารถมีงานท�าในภาคเอกชนก็จะ

ถกูปรบัเปลีย่นสถานะไปเป็นผู้ประกันตนของสิทธิประกนั

สังคม เป็นต้น

นอกจากนีแ้ล้ว การพฒันาศกัยภาพด้านการผลติผล

งานวจิยัและหลกัฐานเชงิประจักษ์ของระบบสขุภาพไทย ยงั

เป็นท่ีโดดเด่นท้ังในระดบัประเทศและนานาชาต ินอกจาก

การพัฒนาศักยภาพบุคากรให้มีความสามารถเป็นนัก

วิจัยที่อุทิศตนในงานวิชาการด้านนโยบายและระบบ

สุขภาพ ยังได้มีความพยายามในการสร้างสถาบันวิจัย

อย่างเป็นระบบ เช่น ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ

ระหว่างประเทศ (International Health Policy 

Program, IHPP) ท�าหน้าที่ผลิตงานวิจัยและงานวิชาการ

ด้านนโยบายและระบบสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการประเมินเทคโนโลยี

และนโยบายด้านสุขภาพ (Health Technology and 

Intervention Assessment Program, HITAP) ที่

ท�าหน้าที่ประเมินเทคโนโลยีสุขภาพ การสร้างสถาบัน 

(institutionalization) เหล่าน้ีมีความมุ่งหวังให้เป็น

สถาบนัทีผ่ลติงานวจิยัเพือ่สงัคมทีม่คีวามมัน่คงและยัง่ยนื

ในระยะยาว อกีทัง้ยงัมกีารผลกัดนัให้มกีารใช้งานวชิาการ

และหลักฐานเชิงประจักษ์ในกระบวนการการตัดสินใจ

เชิงนโยบาย (evidence informed policy decision 

making process) ดังตัวอย่างการค�านวณงบประมาณ

ด้วยอตัราเหมาจ่ายรายหวัท่ีส�านักงานหลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาติน�ามาใช้กับกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติได้

เปลี่ยนระบบการก�าหนดงบประมาณไปอย่างมาก งบ

ประมาณของกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติถูกค�านวณ

จากต้นทุน และอัตราการใช้บริการประเภทต่างๆ มา

ตั้งแต่แรกและยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน ต้นทุนและอัตรา

การใช้บรกิารถกูประมาณการส�าหรบัแต่ละปีงบประมาณ 

ต้นทุนรวมถึงค่าแรง ยา วัสดุและค่าเสื่อมราคาของ 

ครุภัณฑ์ งบประมาณทั้งหมดถูกค�านวณจากอัตราเหมา

จ่ายรายหวัคณูด้วยจ�านวนสมาชกิของสทิธปิระกันสขุภาพ

แห่งชาตด้ิวยวธิน้ีีส�านักงบประมาณไม่สามารถใช้ดลุยพนิจิ

ในการตัดสินใจได้อย่างที่เคยกระท�า แต่ต้องใช้หลักฐาน

จากข้อมูลต้นทุนและการใช้บริการ กระบวนการ ก�าหนด

งบประมาณจัดท�าโดยคณะอนุกรรมการการเงินการคลัง

ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

คณะอนุกรรมการการเงินการคลังและคณะกรรมการ

หลกัประกันสขุภาพแห่งชาตปิระกอบด้วยสมาชิกท่ีมาจาก

หลายภาคส่วนโดยม ีส�านกังบประมาณเป็นหนีง่ในสมาชิก 

คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการแต่ละท่านมีสทิธแิละ

เสียงเท่าๆ กัน ในการให้ข้อเสนอแนะ 

ประเทศไทยได้สร ้างความเข ้มแข็งและพัฒนา

ศักยภาพด้านการประเมินเทคโนโลยีโดยการก่อตั้ง

โครงการประเมนิเทคโนโลยแีละนโยบายสุขภาพ ซ่ึงช่วยจดั

ล�าดับความส�าคญัของยาใหม่ท่ีจะน�าเข้าไปในบญัชยีาหลกั

แห่งชาติและวิธีการรักษาหรือมาตรการใหม่ที่จะน�าเข้าไป 

เป็นชุดสิทธิประโยชน์ของสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ
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8.4 ความท้าทายของระบบประกนัสขุภาพ

ประเทศไทยก้าวสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตัง้แต่

ปี พ.ศ. 2545 สิบห้าปีที่ผ่านมามีหลักฐานชัดเจนว่ามีผล

การด�าเนินงานเป็นท่ีน่าพอใจ ท่ามกลางความส�าเร็จของ 

UHC และ UC Scheme มคีวามเป็นห่วงเร่ือง (1) การเงนิ

การคลังของ UHC และ UC Scheme (2) ความท้าทาย

ในการจัดการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐสามระบบ

ใหญ่ที่มีความแตกต่างกันหลายด้านและ (3) การปรับตัว

ของระบบสุขภาพในภาพรวมต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน

ประชากรและระบาดวิทยา ซึ่งส่งผลต่อความยั่งยืนของ 

UHC (UHC Sustainability) ในระยะยาว 

8.4.1 ความท้าทายด้านการเงินการคลัง: 

ความเพียงพอและความเสมอภาค

สทิธหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตแิละสทิธสิวสัดกิาร

รักษาพยาบาลข้าราชการ มีแหล่งเงินมาจากภาษีท่ัวไป 

ส่วนหน่ึงมาจากภาษรีายได้ทีมี่การเกบ็แบบอัตราก้าวหน้า 

(progressive tax) หรือ ผู้มีรายได้มากกว่ารับภาระการ

จ่ายภาษีที่มากกว่า แสดงให้เห็นถึงการบรรลุหลักการ 

“ดี-ป่วย รวย-จน ช่วยกัน” ได้ในระดับหนึ่ง โดยที่ระบบ

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (Civil Servant 

Medical Benefit Scheme, CSMBS) และระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Universal Coverage 

Scheme, UC Scheme) ใช้แหล่งเงินทั้งหมดจากภาษี 

โดยไม่มีการบังคับจ่ายเงินสมทบ ดัชนีชี้วัดความเป็น

ธรรม (Concentration Index) ของภาษีเท่ากับ 0.6423 

ในปี 2549 แสดงถงึความก้าวหน้า (progressive) มากทีส่ดุ 

แต่ระบบประกนัสงัคม ใช้แหล่งเงินจากสามแหล่งเท่าๆ กนั 

คือ การจ่ายเงินสมทบจากนายจ้าง ลูกจ้าง และเงินภาษี

ของรัฐ การเงินการคลังของระบบประกันสังคมมีความ

ก้าวหน้าน้อยกว่าการใช้แหล่งเงินภาษีอย่างเดียว ท้ังน้ี

เน่ืองจากระบบประกนัสงัคมก�าหนดเพดานรายได้ส�าหรับ

การค�านวณเงินสมทบที่ 15,000 บาทต่อเดือน ตัวเลข

นี้ถูกใช้มาตั้งแต่ปี 2534 โดยไม่มีการปรับแต่อย่างใด ใน

ขณะทีเ่งนิเดอืนขัน้ต�า่มกีารปรบัเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ท�าให้

ยังไม่สามารถบรรลุหลักการ “รวย-จน ช่วยกัน” ได้เท่าที่

ควรจะเป็น

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและ

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใช้แหล่งเงินทั้งหมด

จากภาษี ซึ่งมีความเสี่ยงด้านงบประมาณในการบริหาร

กองทุนมากกว่าสิทธิประกันสังคมที่มีการสมทบจาก

ผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐบาล ที่ผ่านมางบประมาณ

โดยรวมของสิทธิหลักประกันสุขภาแห่งชาติเพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง จาก 56,091 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2546 เพิ่มเป็น 

165,773 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2560(24)  เหน็ได้จากการขยาย

ชุดสิทธปิระโยชน์ เพือ่ให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสขุภาพ

ท่ีจ�าเป็นมากข้ึน การขยายชุดสิทธิประโยชน์ย่อมส่งผล

ต่อภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้นด้วย สิทธิสวัสดิการรักษา

พยาบาลข้าราชการทีม่กีารจ่ายแบบ fee-for-service กรณี

ผู้ป่วยนอก ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่สิทธิ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสิทธิประกันสังคมจ่าย

แบบปลายปิด ระบบการจ่ายเงินที่แตกต่างกัน ย่อมเป็น

เหตุผลส�าคัญที่ค่าใช้จ่ายรายหัวของสิทธิสวัสดิการรักษา

พยาบาลสูงกว่าสทิธหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตแิละสทิธิ

ประกันสังคม

การประมาณการรายจ่ายสุขภาพระหว่าง ปี พ.ศ. 

2556-2565 พบว่าค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพของประเทศไทย

มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 3.7 ของผลิตภัณฑ์มวล

รวมภายในประเทศ ใน ปี พ.ศ. 2555 เป็นร้อยละ 5.0 ใน 

ปี พ.ศ. 2565 (ข้อสมมตฐิาน การเตบิโตทางเศรษฐกจิร้อย

ละ 3.0 ต่อปี) มีความห่วงใยเรื่องความยั่งยืนทางการเงิน

การคลังของระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย 

เนื่องจาก

• เมื่อประเทศไทยและคนไทยมีรายได้สูงขึ้น 

ปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะโรคเรื้อรังมีมากขึ้น จะท�าให้มี

อุปสงค์ด้านสุขภาพ และมีการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ

ใหม่ๆ มากข้ึน ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพก็จะสูงขึ้น และสูง

เร็วกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งหลักฐานเชิงประจักษ์

ทัง้ในประเทศไทยและประเทศอืน่ๆ ทัว่โลกกแ็สดงชดัเจน

เช่นนั้น
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• การลงทุนภาครัฐด้านสุขภาพได้เพิ่มสูงข้ึนจาก

ร้อยละ 10.4 ของค่าใช้จ่ายภาครัฐทั้งหมดใน พ.ศ. 2544 

เป็นร้อยละ 17 ใน พ.ศ. 2556

• รายจ่ายสุขภาพของคนไทยในภาพรวมเพิ่มขึ้น

จากร้อยละ 3.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

ใน พ.ศ. 2544 เป็นร้อยละ 4.6 ใน พ.ศ. 2556 ถึงแม้จะ

ยังไม่สูงมากนัก แต่ก็มีอัตราการเพิ่มเร็วกว่าการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ

• นอกจากนี้ ยังมีปัญหาความไม่เสมอภาคใน

การรับภาระค่าใช้จ่ายและการเข้าถึงบริการสุขภาพ

ระหว่างคนไทยภายในระบบหลักประกันสุขภาพเดียวกัน 

และระบบหลกัประกนัสขุภาพทีต่่างกนั รวมทัง้ยงัมโีอกาส

อกีมากในการพฒันาประสทิธภิาพของระบบ เพือ่ให้มกีาร

ใช้ทรัพยากรที่จ�ากัดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

• มีการจัดท�า เป้าประสงค์การเงินการคลังระบบ

สุขภาพ ปี 2565 โดยคณะกรรมการจัดท�าแนวทางการ

ระดมทรัพยากรเพ่ือความยั่งยืนของระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ ที่มีการก�าหนดโดยใช้ความยั่งยืน ความ

เพยีงพอ ความเป็นธรรม และความมีประสทิธิภาพ (SAFE: 

Sustainability, Adequacy, Fairness and Efficiency) 

ประกอบด้วย 11 ตวัช้ีวดั ซึง่เป็นช่องทางหน่ึงในการพฒันา

ประสิทธิภาพของระบบ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรที่จ�ากัด

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด(25)  

ตารางที่ 8.3 สรุป เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านการเงินการคลัง ภายในพ.ศ. 2565

เป้าประสงค์

(Goals)

ตัวชี้วัด (Indicators) และเป้าหมาย (Targets)

Goal 1 

Sustainability

1. รายจา่ยสุขภาพทัง้หมดตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ

2. รายจา่ยของรฐับาลดา้นสขุภาพ (GGHE) ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของรายจา่ยของรฐับาล (GGE)

Goal 2 

Adequacy

3. รายจา่ยสขุภาพทัง้หมด (THE) ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ทีเ่ป น็อยู่ คอื รอ้ยละ 4.6 ของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ

4. รายจา่ยของรฐับาลดา้นสขุภาพ (GGHE) ตอ่รายจา่ยของรฐับาล (GGE) ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ทีเ่ป น็อยู่ คอื รอ้ยละ 17

5. รายจา่ยนอกภาครฐัดา้นสขุภาพ ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของรายจา่ยสุขภาพทัง้หมด (THE) และรายจา่ยของครวั

เรอืนตอ้งไมเ่กนิระดบัทีเ่ป น็อยู่ คอืรอ้ยละ 11.3 ของรายจา่ยสขุภาพทัง้หมด (THE)

6. อบุตักิารณค์รวัเรอืนลม้ละลายจากการจา่ยคา่รกัษาพยาบาล ไมเ่กนิระดบัทีเ่ป น็อยู่ คอื รอ้ยละ 2.3  

ของครวัเรอืนทัง้หมด

7. อบุตักิารณข์องครวัเรอืนทีต่อ้งกลายเป น็ครวัเรอืนยากจนภายหลังจากการจา่ยคา่รกัษาพยาบาล  

ไมเ่กนิระดบัทีเ่ป น็อยู่ คอื รอ้ยละ 0.47 ของครวัเรอืนทัง้หมด
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ตารางที่ 8.3 สรุป เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านการเงินการคลัง ภายในพ.ศ. 2565 (ต่อ)

เป้าประสงค์

(Goals)

ตัวชี้วัด (Indicators) และเป้าหมาย (Targets)

Goal 3 

Fairness

8. เพิม่ความเป น็ธรรมของการจา่ยเงนิสมทบ ระหวา่งผูม้สีทิธใินระบบประกนัสงัคม ให ้ใกลเ้คยีงกบัตอนเริม่ตน้

ระบบประกนัสงัคมเมือ่ป ี พ.ศ. 2534 โดยปรบัเพิม่เพดานเงนิเดอืนส�าหรบัการค�านวณเงนิสมทบของผูป้ระกนั

ตน ใหเ้ป น็ 7 เทา่ของคา่แรงขัน้ต�า่

9. เพิม่ความเป น็ธรรมในการจา่ยเงนิสมทบกอ่นใชบ้รกิาร (Pre-payment) ระหวา่งผูม้สีทิธหิลกัประกนัสขุภาพ

ภาครฐัทัง้สามระบบหลกั และการรว่มจา่ย ณ จดุใชบ้รกิาร (Copayment)

9.1. บรรลคุวามเป น็ธรรมของการจา่ยเงนิสมทบกอ่นการใชบ้รกิาร (Pre-payment) ระหวา่งระบบหลักประกนั

สขุภาพภาครฐัทัง้สามระบบหลกั มขีอ้เสนอทางเลอืกสองทาง ดงันี้

9.1.1 คนไทยทกุคนตอ้งมสีว่นรว่มในการจา่ยเงนิสมทบ หรอื

9.1.2 คนไทยทกุคนไมต่อ้งมสีว่นรว่มในการจา่ยเงนิสมทบ

9.2 มกีารระดมทนุจากการรว่มจา่ย ณ จดุใชบ้รกิารสขุภาพ

10. บรรลคุวามเป น็ธรรมในการจา่ยเงนิแกส่ถานพยาบาลของแตล่ะระบบหลักประกนัสุขภาพภาครฐั

10.1 รายจา่ยตอ่หวัทีป่รบัดว้ยโครงสรา้งอายุ (Age adjusted per capita expenditure)  

      ของแตล่ะระบบหลกัประกนัสขุภาพภาครฐั ตอ้งมคีา่ไมต่า่งจากคา่เฉลีย่ทัง้สามระบบหลกั ±10%

10.2 ก�าหนดใหม้มีาตรฐานการจา่ยเงนิของแตล่ะระบบหลักประกนัสุขภาพภาครฐัใหแ้กส่ถานพยาบาล 

      เป น็ราคาเดยีวกนัในทกุประเภทและระดบัการบรกิาร 

Goal 4 

Efficiency

11. เพิม่ประสทิธภิาพ โดยตอ้งค�านงึถงึคณุภาพควบคูก่นัไป

11.1 ใหร้ะบบประกนัสขุภาพภาครฐัทกุระบบใชร้ะบบงบประมาณปลายป ดิ (Close ended budget) 

11.2 ใหร้ะบบประกันสขุภาพภาครฐัทกุระบบมีมาตรการและกลไกการเฝา้ระวงัราคาและการควบคุม 

      ราคาการเบกิจา่ยของกองทนุและราคาคา่บรกิาร ยา และเทคโนโลยี ทีม่ปีระสทิธภิาพ  

      (Efficient reimbursement and price control system)

11.3 ใหร้ะบบประกนัสขุภาพภาครฐัทกุระบบใชอ้�านาจในการซือ้รว่มกนั (Collective purchasing power)

11.4 มกีารใชม้าตรการของรฐับาล (Government intervention) อยา่งเหมาะสม

8.4.2 ความเหลื่อมล�้าระหว่างประกันสุขภาพ

        ระบบต่างๆ

ถงึแม้ประเทศไทยจะประสบความส�าเรจ็ในการขยาย

หลักประกันสุขภาพให้ประชาชนไทยทุกคน มานานเป็น

สิบปีแล้ว พร้อมทั้งมีระบบบริการสุขภาพที่ครอบคลุม

ทั่วประเทศที่ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้ตามความ

จ�าเป็น โดยมีผลกระทบด้านการเงินของครัวเรือนในระดับ

ที่ต�่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค แต่ประเทศไทย

ยังมีความเหลื่อมล�้าของระบบสุขภาพด้านต่างๆ เช่นเดียว

กับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก อาทิเช่น 

1. การอภิบาลระบบ (Governance) การด�าเนนิการ 

ก�ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

2. แหล่งเงิน แหล่งเงินส่วนใหญ่ของระบบหลัก

ประกันสุขภาพภาครัฐทั้ง 3 กองทุนหลัก มาจากเงินภาษี 

แต่ก็ยังมีความแตกต่างกันทั้งวิธีการจัดสรรเงินจากภาค

รัฐให้กองทุนและจ�านวนเงินที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐ

3. ชดุสิทธิประโยชน์ ถึงแม้โดยรวมชุดสทิธิประโยชน์

พืน้ฐานครอบคลมุการรกัษาพยาบาลท่ีคล้ายคลงึกนั แต่ยงั

มคีวามแตกต่างในรายละเอยีดอกีมาก เช่น สทิธปิระโยชน์

การรักษาทางทันตกรรม
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4. ระบบบริการสุขภาพ โดยเฉพาะก�าลังคนด้าน

สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีปัญหาการกระ

จุกตัวในเฉพาะบางพื้นที่ อาทิเช่น กรุงเทพมหานคร ภาค

กลาง และเขตเมือง

5. วิธีการและอัตราการจ่ายเงินให้แก่สถาน

พยาบาล ระหว่าง 3 กองทนุหลักทีม่คีวามแตกต่างกนั โดย

สวสัดกิารรกัษาพยาบาลข้าราชการใช้การจ่ายตามปรมิาณ

การใช้บริการ (Fee for Service) ส�าหรับการบริการ

แบบผู้ป่วยนอก ซึ่งเป็นระบบปลายเปิด ท�าให้ไม่สามารถ

ควบคมุค่าใช้จ่ายได้ ในขณะทีห่ลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ 

และประกนัสงัคม ใช้วธิกีารจ่ายเงนิให้สถานพยาบาลด้วย

อัตราเหมาจ่ายรายหัว (Capitation) ส�าหรับการบริการ

แบบผู้ป่วยนอก ซึ่งท�าให้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่า

6. การคุ ้มครองสิทธิ การรับรู ้สิทธิ การเข้าถึง

บริการ คุณภาพการบริการ การเยียวยาความเสียหายต่อ 

ผู้ป่วย มาตรา 41 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ ซึ่งยังมีความแตกต่างกันระหว่างสามกองทุน

7. ระบบข้อมลู สถานพยาบาลต่างๆ ต้องรบัภาระการ

บนัทกึข้อมลูทีม่ากและหน่วยงานต่างๆ ขาดการเชือ่มโยง

ข้อมลู โดยเฉพาะอย่างยิง่ระหว่างหน่วยงานด่านหน้าและ

หน่วยสนบัสนนุ ส่งผลให้ข้อมลูซ�า้ซ้อน เพิม่ขัน้ตอน เสีย่งต่อ

ความผดิพลาดข้อมลูขาดความถกูต้องและครบถ้วน 

8. นอกจากน้ียังมีความท ้าทายในเรื่องของ

ประสิทธิภาพการใช้เงินของแต่ละกองทุนและคุณภาพ

บริการ ซึ่งถึงแม้จะมีระบบการรับรองคุณภาพสถาน

พยาบาลโดยหน่วยงาน แต่ทั้งสองประเด็นก็ยังขาดการ

ประเมินอย่างเป็นระบบ

มปัีจจยัต่างๆของความไม่เสมอภาค โดยปัจจัยต่างๆ

เกิดจากทั้งระบบบริหารกองทุนและระบบการให้บริการ 

ยกตัวอย่างเช่น 

• ด้านระบบบริหารกองทุน กองทุนสุขภาพแต่ละ

กองทุนมีกฎหมาย มีกลุ ่มเป้าหมาย รวมถึงมีวิธีการ

โครงสร้างองค์กร การออกแบบและการจ่ายเงินแก่สถาน

พยาบาลที่แตกต่างกัน ท�าให้เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรม

ตามมาอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ และเพิม่ช่องว่างความไม่เสมอ

ภาคมากขึ้น ทั้งที่ประชาชนไทยต้องหมุนเวียนเข้าออก

ระหว่าง 3 กองทุน

• ด้านระบบบริการสุขภาพ พบว่า ความไม่เสมอ

ภาคในการกระจายตัวของผู้ให้บริการ ทั้งสถานพยาบาล 

บุคลากรด้านสุขภาพ รวมทั้งประสิทธิภาพของการส่งต่อ

• วิ ธีการจ ่ายเงินสถานพยาบาล (Provider 

payment method) มีรูปแบบและอัตราการจ่ายบริการ

สุขภาพจากกองทุนต่างๆ มีความแตกต่างกัน ท�าให้สถาน

พยาบาลให้บริการที่อาจแตกต่างกัน ส่งผลให้ผู้ป่วยรู้สึก

ถูกเลือกปฏิบัติ 

ท้ังน้ี ได้มีข้อเสนอการสร้างความกลมกลืนระหว่าง

กองทุน ดังต่อไปนี้

• งบประมาณ ควรมีการใช ้งบประมาณต ่อ

หัวประชากรที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ ซึ่งจะท�าให้

ความแตกต่างระหว่างกองทุนลดลงจนกระทั่งไม่แตกต่าง

กัน 

• จัดท�าชุดสิทธิประโยชน์กลางตามมาตรฐาน

การรักษาที่จ�าเป็นต่อสุขภาพของประชาชนทุกคน เพื่อให้

ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่จ�าเป็นได้อย่างทั่วถึง 

• การสร้างความกลมกลืนของระบบบริการ ควร

มุ่งเน้นการบริการท่ีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ทั้ง

มาตรฐานการรักษาเดยีวกนั มีคณุภาพ ลดความเหลือ่มล�า้ 

การบริการที่มีประสิทธิภาพ ระบบบริการที่เชื่อมร้อย

กันทุกระดับ เช่น การส่งต่อผู้ป่วย ทั้งบริการป้องกัน 

ควบคุม รักษา ฟื้นฟู รวมถึงการสร้างกลไกเช่ือมร้อยใน

พื้นท่ี การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การให้ข้อมูลแก่

ผู้ป่วยและการบูรณาการการแพทย์ทางเลือก

• กองทนุควรมกีารบรูณาการวธิกีารและอตัราการ

จ่ายเงินสถานพยาบาลให้เป็นระบบและอัตราเดียว 

• บรูณาการระบบข้อมลูทัง้ 3 กองทุน ให้เป็นข้อมลู

ระบบเดียวกัน 

• กองทุนควรเพ่ิมอ�านาจการต่อรองในการจัดซื้อ

ยาโดยเฉพาะที่มีผู้ขายรายเดียวและมีราคาสูง ซึ่งจะท�าให้

ได้ยาที่มีคุณภาพในราคาถูกลง เพื่อประหยัดงบประมาณ 

• แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการร่วมจ่าย มี

ผู้ให้ความเห็นว่าควรเป็นการตัดสินใจโดยฝ่ายการเมือง

มากกว่า และจ�าเป็นต้องมีการพจิารณาเพ่ิมเตมิว่าการร่วม

จ่ายควรจ่ายส�าหรับสทิธิประโยชน์อะไรและควรมีแนวทาง

การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้ง 3 กองทุน
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การสร ้างความกลมกลืนควรเป ็นหน ้า ท่ีของ

รัฐบาล โดยกระบวนการสร้างความกลมกลืนจ�าเป็นต้อง

มีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มต่างๆ และต้องมีการสร้าง

พลงัอ�านาจให้ประชาชนสามารถเข้ามามส่ีวนร่วมได้อย่าง

เท่าเทียม กลไกบูรณาการ ควรมีการถอดบทเรียนจาก

ต่างประเทศ และจ�าเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มถึงจุดแข็ง

และจุดอ่อนของระบบปัจจุบันของประเทศไทย หากจะ

มีการจัดต้ังคณะกรรมการสร้างความกลมกลืนในระบบ

หลักประกันสุขภาพภาครัฐ ควรต้องมีการพิจารณาความ

เหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการอย่างถ่ีถ้วน 

แต่อย่างไรกต็าม กระบวนการสร้างความกลมกลนืยงัไม่ได้

เกิดขึ้นให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอเพื่อพัฒนางานวิจัยและ   

การด�าเนินงาน ทีจ่ะน�าไปสูค่วามกลมกลนืระหว่างกองทุน 

ดังนี้ 

• การเงนิการคลัง ควรเพิม่การวิจัยและพฒันาเกีย่ว

กบัแหล่งเงนิ เพือ่ใช้ส�าหรบัการด�าเนนิงานของกองทุนของ

รัฐ 

◊ การปฏิรูประบบภาษีโดยรวมของประเทศ 

แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของท้ังประเทศ 

ซึ่งอยู่นอกเหนือจากขอบเขตด้านสุขภาพ หากจะมีการ

ท�าวิจัยเรื่องการปฏิรูปภาษีในภาพรวมต้องประสานงาน

กับหน่วยวิชาการด้านอื่นๆ เช่น สภาพัฒน์ฯ กระทรวง

การคลัง เป็นต้น 

◊ การปฏิรูประบบแหล่งการคลังสุขภาพให้มี

ความยั่งยืน โดยพิจารณความเป็นไปได้ของแหล่งเงิน

จากภาษีอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ภาษีมรดก ภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง การจัดเก็บภาษีสุขภาพเฉพาะ (โดยอาจหัก

จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

◊ การศึกษาแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ

ให้กับทุกกองทุนอย่างเป็นธรรม

• ระบบบริการสุขภาพ การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์

เพื่อพัฒนาหน่วยบริการ ในด้านบุคลากร สาธารณูปโภค 

ทีม่กีารกระจายตวัและครอบคลมุจ�านวนประชากรทัง้หมด 

• ชุดสิทธิประโยชน์ 

◊ ศึกษารายละเอียดของชุดสิทธิประโยชน์ที่ยัง

มีความแตกต่างกันระหว่างกองทุน เช่น การคลอดบุตร 

ทันตกรรม การตรวจสุขภาพ จากน้ัน จัดกระบวนการ

สร้างความกลมกลนืและจดัการบรหิารจดัการให้ได้ชดุสทิธิ

ประโยชน์ที่เท่าเทียมกันของทุกสิทธิ

◊ การพัฒนาและสร ้างความกลมกลืนของ

ระบบยา โดยอาจเริ่มจากการพัฒนากองทุนยา

• การจ่ายเงินสถานพยาบาล ขณะนี้แต่ละกองทุน

มีวิธีการและอัตราการจ่ายเงินที่แตกต่างกัน จ�าเป็นอย่าง

ยิ่งที่ต้องมีการศึกษาวิจัยผลกระทบของการจ่ายเงินที่

แตกต่างกันระหว่างกองทุนว่ามีผลต่อการให้บริการและ

คุณภาพบริการหรือไม่ อย่างไร และแนวทางการปรับแก้

ควรเป็นอย่างไร

• ระบบอภิบาล (Governance) งานศึกษาวิจัย

เรื่อง Governance ของระบบประกันสุขภาพไทยยังมีไม่

มากนกั มข้ีอเสนอให้มกีารศกึษาในเรือ่งนีเ้พิม่มากขึน้ โดย

มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนากลไกกลางในการบูรณาการระบบ

หลักประกันสุขภาพภาครัฐ และให้มีการศึกษาเปรียบ

เทียบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยและ

ประเทศต่างๆ ท้ังความเหมือนและความต่างในการบริหาร

จัดการ รวมทั้งข้อดีข้อเสียของการจัดการกองทุน 

8.4.3 การเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้าง

ประชากรและระบาดวิทยา 

ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็ม

รูปแบบ อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยาจาก

โรคติดต่อเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากข้ึน ทั้งสองปัจจัย

น้ี (การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรและระบาด

วิทยา) ส่งผลต่อรูปแบบการท�างานด้านสุขภาพอย่างมาก 

รวมทั้งส่งผลต่องบประมาณด้านสุขภาพโดยตรงอีกด้วย 

การจัดการต่อสังคมผู้สูงอายุและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต้อง

ใช้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน 

ความท้าทาย คือ การท�าให้เกิดความสอดคล้องของ

นโยบายและการท�างานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ อย่าง

มีประสิทธิภาพท้ังจากภายในและภายนอกระบบสุขภาพ 

เพื่อให้การตอบสนองต่อความท้าทายทางสุขภาพที่เกิด
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จากการเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรและระบาดวทิยา

รวมทัง้ผลกระทบจากการพฒันา เศรษฐกิจ ประเทศไทยยงั

อยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนานโยบายหลายด้าน เช่น 

การส่งเสริมให้เข้าสู่ภาวะสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีและการ

พัฒนาระบบการดแูลสขุภาพและการสนบัสนนุด้านสงัคม

ส�าหรับผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การเปลี่ยนแปลง

ทางระบาดวิทยาไปเป็นโรคไม่ติดต่อ ความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีและความคาดหวังที่เพ่ิมขึ้นของประชาชนต่อ

การได้รับการรักษาแบบใหม่และราคาแพง เป็นปัจจัย

ส�าคัญท่ีท�าให้ต้องมีทรัพยากรมากขึ้น ในประเทศไทย 

โรคไม่ติดต่อคิดเป็นร้อยละ 75 ของการสูญเสียปีสุขภาวะ

ทั้งหมดภาวะท้ังหมด(26) และท�าให้เกิดความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจถึง 404 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี 102,103 

รฐับาลจงึต้องมคีวามกล้าหาญและมภีาวะผู้น�าสูงในการน�า 

มาตรการที่ได้ผลและน่าลงทุนมากที่สุดมาใช้ในการ

ป้องกนัก่อนเกดิโรคด้วยการจดัการกับปัจจยัเสีย่งของโรค 

โดยเฉพาะธุรกิจผลิตภัณฑ์ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

และอาหารที่ก่อให้เกิดโรคอ้วน มาตรการ ทางราคาและ

ภาษีเป็นหนึ่งในมาตรการที่ได้ผลและน่าลงทุนมากที่สุด 

ในการจัดการกบัผลิตภณัฑ์ยาสบูและเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

แต่ยังไม่ถูกใช้อย่างกว้างขวางในประเทศไทย มาตรการ

การบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและครอบคลมุมากขึน้มี

ความจ�าเป็นอย่างยิ่งใน การจัดการปัญหาอุบัติเหตุจราจร 

ซึ่งยังคงมีอัตราการตายที่สูงและไม่ลดลง การจัดการกับ

ปัจจยัสงัคมและปัจจยัการค้าทีมี่ผลก�าหนดสุขภาพ (social 

and commercial determinants of health) เป็นสิ่ง

ที่ท้าทายมาก ต้องการภาวะผู้น�าที่มีความมุ่งมั่นอย่างแรง

กล้าและมีจริยธรรมสูง ในการต่อสู้กับผลประโยชน์ด้าน

การค้าของสินค้าท�าลายสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงด้าน

สุขภาพ เช่น บุหรี่และยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การ

ลดการบริโภคน�้าตาล การลดการบริโภคเกลือและการ

เพิ่มกิจกรรมทางกาย 

ทางออก คือ การด�าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วน (Multisectoral Collaboration, MSC) โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมสุขภาพ การหลีกเลี่ยงปัจจัย

เสี่ยงและการป้องกันโรค แต่วิธีการ (how to) ที่ท�าให้ได้

ผลสัมฤทธ์ิสูงสุดของการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนน้ัน 

ยังไม่เป็นที่กระจ่างชัดว่า มีกลยุทธ์หรือวิธีการอย่างไร

8.5 บทสรปุและการพฒันาระบบหลกัประกนัสขุภาพไทยในอนาคต

8.5.1 ค�าชื่นชมจากผู้น�าระดับโลก

สิทธหิลักประกันสขุภาพแห่งชาต ิ(UC Scheme) ซึง่ด�าเนนิการโดยส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิได้รบัค�า

ชื่นชมจากผู้น�าระดับโลกหลายท่าน ดังแสดงในกรอบด้านล่าง

The 1998 Nobel Prize Laureate, Prof. Amartya Sen 

 

Quotation from Sen A, Universal health care, Health for all, now. World 

Nutrition, 2015; 6(3): 157-169 

  

“Thailand UHC results in significant fall in IMR and U5MR, 

 (IMR 11 per 1,000), remarkable rise in life expectancy at birth  

(>74 years),  

 

Astonishing removal of rich-poor IMR disparities; so much so that 

Thailand’s low IMR is now shared by the poorer and richer parts of 
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“…In Thailand I saw the benefits and effects of UHC. Countries do 

not need to wait to become rich before they provide all these 

sanitation and health services to people. Thailand, for example, 

started moving towards UHC when per capita national income was 

only at $400. Thailand is a middle-income country but they started 

a long time ago. So, you don't have to wait to be rich to provide 

these health services to people…” 
UN Secretary General; Ban Ki-Moon 

Remarks to Private Sector Forum at Fourth High-level forum on Aid Effectiveness, 

 Busan, Republic of Korea  

30 Nov 2011 

 

World Bank President  

Jim Yong Kim 

Speech at 66th World Health Assembly: Poverty, Health and the Human Future 

21 May 2013 

“Thailand’s universal coverage reform dates from 2001.  The program 

has substantially increased health care utilization, especially among 

the previously uninsured.  And, as of 2009, the program had already 

reduced by more than 300,000 the number of Thai people suffering 

catastrophic health care costs.   

 

And let me acknowledge that Thailand launched its universal coverage 

program against concerns over fiscal sustainability initially raised by my 

own institution, the World Bank Group.  Thailand’s health leaders were 

determined to act boldly to provide access for their whole 

         

 
 

Quotation from the official letter of WHO headquarter, issued on 6 July 2015, to  

H.E. General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister, Royal Thai Government 

“…Thailand’s Universal Health Coverage Systems is one 

of the best case examples on ‘Good Health at Low Cost’. 

Although there are now more than 70 countries which 

have achieved Universal Health Coverage, but Thailand 

is so outstanding to be able to achieve it as such a low 

level of GDP per capita. 

  

Let me once again congratulate Thailand, under your 

leadership and support, for its success on Universal 

       

WHO Director General  

Margaret Chan 
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ค�าชื่นชมของผู ้อ�านวยการใหญ่ขององค ์การ

อนามัยโลกที่ว่า ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของ

ประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของ ‘สุขภาพดีไม่ต้อง

จ่ายแพง’ [“Thailand’s Universal Health Coverage 

Systems is one of the best case examples on 

‘Good Health at Low Cost’…”] เป็นการยืนยันอีก

ครัง้หน่ึงจากผู้น�าระดบัโลกว่าระบบสขุภาพไทยเป็นระบบ

ที่มีประสิทธิภาพสูง

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นที่กล่าวขานในการ

ประชมุนานาชาติหลายแห่งและหลายครัง้อย่างมากถึงการ

เป็นตัวอย่างประเทศที่สามารถบรรลุหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้าในขณะที่มีรายได้ในระดับปานกลาง (middle 

income country) และประเทศไทยยงัเป็นทีศ่กึษาดงูาน

ของหลายประเทศ ที่ให้ความสนใจเยี่ยมชมวิธีการด�าเนิน

งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผลสัมฤทธ์ิของการ

ด�าเนินงาน 

8.5.2 ผลสัมฤทธิ์โดยย่อ

ประชาชน 47 ล้านคนในระบบ UCS ซึ่งร้อยละ 50 

เป็นคนจนและจนที่สุด 40 percentiles (using wealth 

index) ของประเทศ สามารถเข้าถึงบริการมากขึ้น 

การเข้าถึงบริการเป็น pro-poor utilization คนจนซึ่ง

เป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของ UCS ได้รับประโยชน์จากราย

จ่ายสุขภาพของรัฐบาล (pro-poor benefit incidence) 

สัมฤทธิผลของ UCS นี้  เป ็นมาตรการแห่งรัฐ ใน

การกระจายรายได้ที่มีประสิทธิผลสูงสุดเป็นการสร้าง

ความมั่นคงทางสุขภาพแห่งชาติ (national health 

security) และเป็นการแปลงเจตนารมย์ในรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2550 มาตรา 51 และ

มาตรา 80 ว่าด้วยสทิธิใ์นการเข้ารบับรกิารสาธาณสขุของ

ประชาชน และหน้าที่แห่งรัฐในการจัดบริการสาธารณสุข 

ไปสู่การปฏิบัติและได้ผลจริง

ครัวเรือนไม่ประสบปัญหารายจ่ายสุขภาพที่ท�าให้

ถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวหรือจนลงภายหลังจากการจ่าย

ค่ารักษาพยาบาล ท้ังนี้เพราะชุดสิทธิประโยชน์มีความ

ครอบคลุมสูง บริการสุขภาพเกือบไม่มีการจ่ายร่วม ณ 

จุดบริการ (copayment) ประชาชนไทยมีสุขภาพดีขึ้น 

ป้องกนัมิให้ผูป่้วยเสยีชีวติก่อนวัยอนัควร เช่น จากโรคเอดส์ 

มะเร็งและไตวาย ซึ่งในอดีตก่อนท่ีมีหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า คนไทยท่ียากจนเหล่านี ้ไม่สามารถเข้าถงึบรกิาร

ราคาสูงเหล่านี้ได้เลย ต้องเสียชีวิตเนื่องจากไม่มีเงินรักษา 

ทัง้ทีส่วัสดกิารรกัษาพยาบาลข้าราชการและประกนัสงัคม

เข้าถึงได้ หรือหากผู้ป่วยเข้าถึงได้แต่ก็ต้องขายวัว ขาย

ควาย ท่ีนาหรือกู้เงิน จนเป็นหน้ีสินล้นพ้นตัว เหตุการณ์

เหล่านี้ “กลายเป็นประวัติศาสตร์” ไปแล้ว

ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ บริหารโดย

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท�าให้ระบบ

สุขภาพมีประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณและ

สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ด้วยหลากหลายวิธีการ 

เช่น การใช้ระบบงบประมาณปลายปิด (closed end 

budget) การจ่ายเงินให้สถานพยาบาลล่วงหน้าแบบ

ปลายปิด การต่อรองราคาค่ายาและอุปกรณ์การแพทย์

ให้ได้ราคาต�่า คุณภาพดี (monopsonistic purchasing 

power) contractual agreement ระหว่าง สปสช.

และระบบบริการสุขภาพระดับอ�าเภอ ได้แก่ สถานี

อนามัย (ปัจจุบันเรียก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล) และโรงพยาบาลชุมชน โดยมีระบบส่งต่อไป

ยังโรงพยาบาลระดับจังหวัด ท�าให้การใช้บริการตาม

ระดับความสามารถอย่างสมเหตุสมผล ประหยัด และมี

ประสทิธภิาพ งบประมาณในการบรหิารจดัการของ สปสช.

เฉลีย่ ระหว่างปีงปบระมาณ 2545-2547 คดิเป็นประมาณ

ร้อยละ 2.6 ของงบประมาณ UC Scheme ทั้งหมด 

เน่ืองจากมีการลงทุนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งบบริหารของ สปสช. ลดลงเป็นเพียงร้อยละ 0.8 โดย

เฉลี่ยระหว่างปีงบประมาณ 2548-2559 นับเป็นระบบ

ที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากกองทุนใช้เงินงบประมาณ

ประจ�าปีของรัฐบาล จึงไม่ต้องจัดเก็บเงินสมทบล่วงหน้า 

ซึ่งแตกต่างจากระบบประกันสังคม ดังนั้น สปสช. จึงทุ่ม

สรรพก�าลังเพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน 

เพือ่ให้บรรลวุตัถุประสงค์การเข้าถึง ประสทิธภิาพและการ

คุม้ครองผูม้สีทิธิ ์นอกจากนี ้การใช้เงนิงบประมาณของรฐั

ท่ีมีแหล่งเงินจากภาษีท่ัวไป มีความก้าวหน้ามากกว่าเงิน

สมทบล่วงหน้าสามฝ่ายในระบบประกันสังคม เน่ืองจาก

ประกันสังคมไม่ได้ปรับเพดานสูงสุดของค่าจ้างเพี่อ 
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การค�านวณเงินสมทบ เพดานค่าจ้างก�าหนดไว้ที่ 15,000 

บาทต่อเดอืน ใช้ตัง้แต่ปี พ.ศ.2534 ในขณะทีค่่าจ้างขัน้ต�า่

ปรับสงูข้ึนทกุปี นอกจากนี ้สปสช. ยงัมีศักยภาพและความ

สามารถ (institutional capacities) สูงในการบริหาร

จัดการและการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ

8.5.3 ปัจจัยแห่งผลสัมฤทธิ์  

ระบบสุขภาพไทย มีศักยภาพสูง เนื่องจากใน 

4 ทศวรรษ ระหว่างปี 2513-2543 กระทรวงสาธารณสุข

ได้ลงทุนด้านโครงสร้างระบบบริการสุขภาพในชนบท ให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างดี บริการ

สุขภาพในระดับอ�าเภอ ประกอบด้วย โรงพยาบาลชุมชน 

และสถานีอนามัยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญในการบรรลุ

ประสิทธิภาพการใช้บริการ การส่งเสริมการส่งต่อผู้ป่วย 

ความเสมอภาคในการเข้าถึงบรกิาร สิง่ส�าคญั คือ บคุลากร

สขุภาพทกุสายงานมีศกัยภาพในการให้บรกิารสงู (clinical 

and public health competencies) และมีจริยธรรม

ในวชิาชพี การพฒันาบคุลากรสขุภาพ โครงการผลติแพทย์ 

พยาบาลเพื่อชาวชนบท การผูกพันใช้ทุนในชนบทโดย

บุคลากรสาธารณสุข ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2515 เป็นต้นมา ล้วน

เป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพ

ที่มีคุณภาพ 

8.6. ข้อเสนอแนะ

ก) ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ (UCS) เป็น

นวตักรรมทางสงัคมของประเทศไทยทีป่ระสบความส�าเรจ็

สูง ทุกภาคส่วนในสังคมไทย พึงตระหนักในข้อเท็จจริง

เหล่านี้ และส่งเสริมสนับสนุนให้คงอยู่คู่กับระบบสุขภาพ

ไทย

ข) ความยั่งยืนเรื่องการเงินการคลังระบบสุขภาพ 

จากการท่ีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอาศัยงบประมาณ

ประจ�าปีของรัฐบาลเป็นหลัก (สวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการ และประกันสุขภาพแห่งชาติ ใช้งบประมาณ

ประจ�าปีของรัฐบาลแต่เพียงแหล่งเดียว มีเฉพาะประกัน

สังคมที่ได้รับเงินสมทบล่วงหน้าจากนายจ้าง ลูกจ้าง 

ร่วมกับเงินสมทบจากงบประมาณของรัฐ) ซึ่งอาจเกิด

ความแปรผันตามกระแสการเมือง และระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศในแต่ละปี โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอยหรืออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต�่ากว่า

ที่คาดการณ์ไว้ดังนั้น ความย่ังยืนด้านการเงินการคลัง

ระบบสุขภาพจึงเป็นประเด็นที่หลายภาคส่วนมีความ

ห่วงใยอย่างมาก ได้มีความพยายามของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกภาคส่วน ในการพัฒนาเป้าหมายและตัวชี้วัดในระบบ

การคลังสุขภาพ 4 ด้าน ได้แก่ ความมั่นคงทางการ

คลัง (sustainability), ความเพียงพอ (adequacy) 

ความเสมอภาค (fairness) และประสทิธิภาพ (efficiency) 

เพือ่การพฒันาระบบการเงินการคลงัระบบสขุภาพไทยทัง้

ระบบในระยะยาวต่อไป เน้นย�้าว่าต้องเป็นการพัฒนาทั้ง

ระบบ รวมทั้งระบบประกันสุขภาพภาครัฐทั้งสามกองทุน

หลกั มิใช่เพยีงแค่เฉพาะประกนัสขุภาพระบบใดระบบหนึง่

เท่าน้ัน ท้ังน้ีเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล�้าระหว่างสาม

กองทุนที่กล่าวถึงในความท้าทายที่สองด้วย 

ค) ความเหล่ือมล�้าระหว่างหลักประกันสุขภาพ

ภาครัฐ 3 กองทุน ระหว่าง สิทธิหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ ระบบประกันสังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่มีรายจ่ายสูงกว่า

ประกันสุขภาพแห่งชาติถึง 4 เท่า แสดงให้เห็นถึงการขาด

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการซ่ึงเป็นสาเหตุส�าคัญ

ของความเหลื่อมล�้า นอกจากน้ีระบบการเงินของทั้งสาม

กองทุนก็แตกต่างกัน แหล่งการเงินของระบบสวัสดิการ

รักษาพยาบาลข้าราชการและระบบประกันสุขภาพแห่ง

ชาตเิหมือนกนั คอื เงินงบประมาณประจ�าปีจากรฐับาล แต่

มีความต่างกันอย่างมากในจ�านวนเม็ดเงินต่อสมาชิกหนึ่ง

คนท่ีได้รับสนับสนุนจากรัฐบาล ท้ังน้ีเน่ืองจากสวัสดิการ

รักษาพยาบาลข้าราชการใช้วิธีการจ่ายเงินแบบการเบิก

ตามรายการ (fee-for-service) ให้แก่สถานพยาบาล ซึ่ง

เป็นการจ่ายแบบปลายเปิดท�าให้ควบคุมรายจ่ายไม่ได้  

ต่างจากประกันสุขภาพแห่งชาติที่ใช้วิธีการจ่ายเงินให้

แก่สถานพยาบาลแบบปลายปิดส่งผลให้เป็นระบบที่มี

ประสิทธิภาพและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี ถึงแม้ว่า
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จะมีความพยายามให้ทั้งสามกองทุนหลักใช้วิธีการจ่าย

เงินให้สถานพยาบาลด้วยวิธีเดียวกันด้วยการจ่ายตาม

กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnostic Related Groups, 

DRG) แต่ก็มีความต่างกันอย่างมากเรื่องอัตราจ่ายที่ไม่

เท่ากัน นอกจากนี้ สามกองทุนหลักยังมีความแตกต่าง

กันในอีกหลายประการ เช่น ชุดสิทธิประโยชน์ท่ีแตก

ต่างกันอย่างชัดเจนยกตัวอย่างบริการทันตกรรม การ

อภิบาลระบบท่ีต่างกันของท้ังสามกองทุน ระบบข้อมูล

ข่าวสาร เป็นต้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักรู้ถึงปัญหาความเหลื่อมล�้า

เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีความพยายามในแก้ปัญหาความ

เหลื่อมล�้าของทั้งสามกองทุน การปรับแก้ข้อบกพร่อง

เล็กๆ น้อยๆ ของแต่ละกองทุนคงไม่สามารถน�าไปสู่การ

ลดความเหล่ือมล�้าได้อย่างแท้จริง คงมีเพียงการปฎิรูป

ใหญ่เท่านั้นที่จะลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเสมอ

ภาคด้านสขุภาพให้แก่ประชาชนคนไทยได้อย่างจรงิจงั แต่

ทว่าหนทางของการปฎิรูปและการด�าเนินการที่จะน�าไปสู่

การสร้างความกลมกลืนเพื่อแก้ไขความเหลื่อมล�้านั้นเป็น

สิ่งท้าทายอย่างมากของประเทศไทย 

ง) การติดตามและประเมินผลหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้าของประเทศไทยทั้งสามกองทุนอย่างเป็นระบบ

จึงมีความจ�าเป็นต้องพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง สิ่งส�าคัญ 

คือ ต้องน�าผลการประเมินมาพัฒนาระบบหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าให้ดยีิง่ๆขึน้ไปอกี เมือ่มวีวิฒันาการต่างๆ 

เกิดข้ึน การบันทึกไว้เป็นรายงานหรือการตีพิมพ์เป็น

บทความวชิาการเผยแพร่ในวารสารวิชาการทัง้ในและนอก

ประเทศเป็นสิง่จ�าเป็นอีกประการหนึง่ นอกจากจะเป็นการ

แบ่งปันความรู ้และประสบการณ์การท�างานแล้ว ยัง

เป็นการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นอีกด้วย ข้อเสนอแนะ

การติดตามและประเมนิผล UHC และ UC Scheme มดีงันี้

1. ระบบข้อมูลที่ส�าคัญสองระบบ ได้แก่ (1) การ

ส�ารวจครัวเรือน และ (2) ข้อมูลจากสถานพยาบาลทั้งนี้

สามารถพัฒนาต่อไปให้เป็นระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

โดยข้อมูลจากสถานพยาบาลต้องมีการรวมศูนย์ไว้ท่ีส่วน

กลางอย่างครบถ้วน จึงจะเกิดประโยชน์ในระดับประเทศ

2. การติดตามการใช้บริการสุขภาพ (service 

coverage) และการปกป้องความเสี่ยงทางการเงินของ

ครัวเรือน (financial risk protection) ทั้งในเชิงปริมาณ 

และความเสมอภาค ที่ได้จากการส�ารวจ HWS และ SES 

เป็นสิ่งที่จ�าเป็นต้องท�าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การใช้

บริการสุขภาพ ควรต้องมีการติดตามประสิทธผลของการ

ใช้บรกิารด้วย (effective coverage) เช่น ผูป่้วยเบาหวาน

ได้รับยาและสามารถควบคุมระดับน�้าตาลได้ 

3. ควรต้องมกีารวดัและการตดิตาม ‘ระยะเวลาการ

รอคอย (waiting time)’ ซึง่ในขณะน้ียงัไม่มรีะบบตดิตาม

ในระดับประเทศ ท�าให้ขาดข้อมูลระยะเวลาการรอคอย

ของผู้ป่วยในการเข้าถึงบริการสุขภาพบางชนิดที่ส�าคัญ 

หรือ บริการสุขภาพบางประเภทท่ีมีจ�านวนผู้ให้บริการได้

น้อยราย ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลส�าคัญในการพัฒนาระบบ

การเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไป 

4. ระบบทะเบียนราษฎร์มีความครอบคลุมการ

เกิดได้อย่างดีมาก ควรต้องมีการพัฒนาความถูกต้องของ

สาเหตุการตายให้มีความถูกต้องแม่นย�ามากยิ่งขึ้นเพื่อ

เป็นประโยชน์ในการตดิตามผลกระทบจากการตายต่อไป

5. ข้อมูลประจ�าจากสถานพยาบาลที่บันทึกใน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีประโยชน์มากในการติดตามความ

แปรปรวน (variations) ของผลการรักษาของสถาน

พยาบาลภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประกันสุขภาพระบบ

ต่างๆด้วย การรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยในจากสถานพยาบาล

ต่างๆทั่วประเทศมารวบรวมไว้ที่ส่วนกลางแห่งเดียวเป็น 

Single National Inpatient Dataset ได้ประโยชน์มากใน

การวิเคราะห์ผลต่างๆ จึงควรมีการรวบรวมข้อมูลผูป่้วยใน 

และการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยรายโรค (Disease Registries) 

ต่างๆไว้ท่ีส่วนกลาง เป็น Single National Dataset 

ด้วย ฐานข้อมูล disease registries มีประโยชน์อย่างยิ่ง

ในการประเมินผลลัพธ์ ของการรักษา เช่น อัตราอยู่รอด 

5 ปี ของผู้ป่วยไตวาย ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย และผู้ป่วย มะเร็ง

เม็ดเลือดขาว เป็นต้น 
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บทที่ 9

ประเทศไทยได้น�ำหลักกำรของกำรสำธำรณสุข

มูลฐำนมำด�ำเนินกำรก่อนที่องค์กำรอนำมัยโลกและ

ประเทศสมำชิกจะได้มีกำรประกำศปฏิญญำอัลมำ อะต้ำ 

และได้มีควำมก้ำวหน้ำจนเป็นท่ียอมรับขององค์กำร

อนำมัยโลกและองค์กำรระหว่ำงประเทศต่ำงๆว่ำเป็น

แบบอย่ำงของกำรด�ำเนินงำนท่ีน�ำหลักกำรของกำร

สำธำรณสุขมูลฐำนไปสู่กำรปฏิบัติจริงได้เป็นผลส�ำเร็จ 

โดยมีนวัตกรรมในด้ำนกำรสำธำรณสุขชุมชนและท้อง

ถิ่นที่ชี้ให้เห็นถึงกำรน�ำหลักกำรที่ส�ำคัญประกำรหน่ึงของ

กำรสำธำรณสุขมูลฐำนคือกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและ

การสาธารณสุขชุมชนและท้องถิ่น

ประชำชน รวมถึงกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำงๆใน

กำรพัฒนำระบบสุขภำพระดับพื้นที่ โดยในบทนี้จะแสดง

ให้เหน็ถงึนวตักรรมต่ำงๆ ดงักล่ำว ประกอบด้วย (1) กำรมี

ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กบัระบบสขุภำพ

ไทย (2) ระบบบรกิำรสขุภำพปฐมภูมใินเขตเมอืง (3) คณะ

กรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ�ำเภอ (4) กองทุน

สุขภำพต�ำบล (5) สุขภำพภำคประชำชนกับกำรพัฒนำ

ระบบสุขภำพชุมชน และ (6) ระบบกำรดูแลสุขภำพใน

ครอบครัว (home health care)

9.1 การมส่ีวนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กับระบบสขุภาพไทย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ถูกจัดตั้งข้ึน

บนพื้นฐำนแนวคิดของกำรพัฒนำระบบกำรปกครอง

แบบประชำธปิไตยทีใ่ห้ประชำชนมส่ีวนร่วม ทัง้นีเ้พือ่เพิม่

ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรภำยในท้องถิ่น โดยมี

กำรเลอืกตัง้มำจำกประชำชน ด�ำเนนิกิจกำรเพือ่ประชำชน 

และก�ำกับดูแลโดยประชำชน ประเทศไทยมีกำรปกครอง

ในระดับท้องถิ่นมำต้ังแต่สมัยรัชกำลที่ 5 โดยมีกฎหมำย

ว่ำด้วยกำรจัดกำรท้องถิ่นฉบับแรก คือ พระรำชก�ำหนด

สุขำภิบำลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 และมีกำรพัฒนำเรื่อยมำ 

จนมกีำรเปลีย่นแปลงระบอบกำรปกครองของประเทศไทย 

ในปี พ.ศ. 2475 ได้มีกำรจัดระเบียบกำรบริหำรรำชกำร

โดยแบ่งเป็นรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำคและส่วน

ท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยระเบียบรำชกำร

บริหำรแห่งรำชอำณำจักรสยำม พ.ศ. 2476 โดยในส่วน

ของรำชกำรส่วนท้องถิน่ได้มกีำรจัดตัง้เทศบำลขึน้ตำมพระ

รำชบัญญตัเิทศบำล พ.ศ. 2476 (ปัจจุบนัใช้พระรำชบญัญตัิ

เทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 

พ.ศ. 2552) ต่อมำมีกำรจัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล

ขึ้น โดยตรำพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร

ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 ให้เป็น อปท.ท่ีมีอ�ำนำจหน้ำที่

ด�ำเนินกิจกำรส่วนจังหวัด ภำยในเขตพื้นท่ีจังหวัดนอก

เขตเทศบำลและเขตสุขำภิบำล นับแต่นั้นมำกำรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจึงครอบคลุมทั่วทั้งรำชอำณำจักรไทย(1)

อปท. นับเป็นหน่วยงำนที่ใกล้ชิดประชำชนที่อำศัย

ในท้องถิ่นมำกที่สุด โดยมีกฎหมำยกำรปกครองส่วน

ท้องถ่ินท่ีก�ำหนดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงท้องถ่ินและส่วน

กลำงในด้ำนขอบเขตกำรก�ำกับดูแลเพ่ือกำรคุ ้มครอง

ประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ส่วน

รวมของประเทศ อีกทั้งมุ่งให้เกิดบริกำรสำธำรณะที่มี

ประสิทธิภำพ มีกำรบริกำรอย่ำงทั่วถึง และตรงกับควำม

ต้องกำรของประชำชนและตำมควำมเหมำะสมและควำม

จ�ำเป็นในแต่ละท้องถิ่น ทั้งนี้ตำมกฎหมำยได้ระบุว่ำท้อง

ถิ่นจะต้องมีอิสระในกำรตัดสินใจในกำรก�ำหนดทิศทำง

นโยบำย และกำรบริหำรจัดกำร โดยมีรัฐบำลส่วนกลำง 
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(ส่วนรำชกำร) ก�ำกบัดแูลและให้ควำมช่วยเหลอื(2) ปัจจุบัน

มี อปท. 7,852 แห่ง สำมำรถแบ่งประเภทของ อปท. ได้

เป็น 4 ลกัษณะดงัน้ี 1) องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัด (อบจ.) 

2) เทศบำล 3) องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล (อบต.) และ 4) 

อปท. รูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร และเมือง

พัทยำ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีลักษณะพิเศษ(3) ประเภท

และจ�ำนวนของ อปท. ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) แสดงดัง

ตำรำงที่ 9.1

ตารางที ่9.1 จ�านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (แห่ง) จ�าแนกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2561

ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน (แห่ง)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 76

เทศบำล 2,441

เทศบำลนคร 30

เทศบำลเมือง 178

เทศบำลต�ำบล 2,233

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล 5,333

องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหำนครและเมืองพัทยำ) 2

ที่มา: กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2561

ในปัจจุบัน อปท. ที่มีอยู่หลำยรูปแบบมีกำรเจริญ

เติบโตมำกขึ้น ประกอบกับกำรอยู่อำศัยของประชำกรมี

ลักษณะเป็นสงัคมเมอืงมำกขึน้ ปัญหำของชมุชนเมอืงจงึมี

ควำมสลบัซบัซ้อนและหลำกหลำยเพิม่ขึน้ซึง่อำจส่งผลต่อ

ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรสำธำรณะของ อปท. โดย

เฉพำะอย่ำงยิง่ในองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล (อบต.) ซึง่เป็น 

อปท. ขนำดเลก็ โดยกรมส่งเสรมิกำรปกครองส่วนท้องถิน่ 

กระทรวงมหำดไทย ก�ำลังด�ำเนินกำรหำข้อสรุปเกี่ยวกับ

กำรยบุรวมหน่วยกำรปกครองท้องถิน่ขนำดเลก็เข้ำด้วยกัน 

โดยมีควำมเห็นว่ำกำรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยควร

คงระบบแบบสองชั้น (Two-tier system) เพื่อให้องค์กร

ปกครองท้องถิน่ขนำดใหญ่หรอืระดบับน (Upper tier) คอื

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ได้รับผิดชอบด�ำเนิน

กิจกำรขนำดใหญ่ในพื้นที่กว้ำง ซึ่งเป็นงำนที่เกินขีดควำม

สำมำรถของ อปท. ขนำดเล็ก ในขณะที่ อปท. ขนำดเล็ก 

(Lower tier) คือ เทศบำล ให้ดูแลแก้ไขเฉพำะที่เกิดขึ้น

ในพื้นที่ โดยจะยกฐำนะ อบต. เป็นเทศบำลทั้งหมด เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และสร้ำง

ควำมเป็นธรรมในกำรกระจำยอ�ำนำจและงบประมำณ(4)

9.1.1. บทบาทและอ�านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสาธารณสุข

โดยทั่วไปกำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุขแก่ประชำชน

เป็นบทบำทหน้ำท่ีของหน่วยงำนภำครัฐ โดยเฉพำะ

กระทรวงสำธำรณสุข แต่อย่ำงไรก็ตำมหน่วยงำนรัฐส่วน

กลำงได้มีกำรกระจำยอ�ำนำจกำรจัดกำรงำนท่ีเกี่ยวกับ

กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ สุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม และกำร

บริกำรสำธำรณสุขขั้นมูลฐำน ดังกล่ำวไปสู่ อปท. นับ

ตั้งแต่ได้มีกำรจัดตั้ง อปท. ขึ้น กล่ำวคือ นับแต่พระรำช

ก�ำหนดสุขำภิบำลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 ในสมัยรัชกำล

ท่ี 5 ท่ีได้ก�ำหนดให้สุขำภิบำลกรุงเทพฯ มีหน้ำท่ีด�ำเนิน

กำรรักษำควำมสะอำด และป้องกันโรค ท�ำลำยขยะ

มูลฝอย จัดสถำนที่ถ่ำยอุจจำระปัสสำวะส�ำหรับรำษฎร

ท่ัวไป ห้ำมกำรปลูกสร้ำงหรือซ่อมแซมโรงเรือนท่ีจะเป็น

เหตุให้เกิดโรค รวมท้ังกำรขนย้ำยสิ่งโสโครกท่ีท�ำควำม

ร�ำคำญให้กับรำษฎรไปทิ้ง เป็นต้น หรือแม้แต่ปัจจุบันใน

กำรก�ำหนดหน้ำที่ของ อปท. ขนำดต่ำงๆ ก็ยังคงก�ำหนด

ให้มีหน้ำท่ีรักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดิน 

และท่ีสำธำรณะ รวมท้ังกำรก�ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
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ปฏิกูล ป้องกันและระงับโรคติดต่อ จัดให้มีน�้ำสะอำดหรือ

กำรประปำ โรงฆ่ำสัตว์ ตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม บ�ำรุง

ทำงระบำยน�้ำ ส้วมสำธำรณะ รวมทั้งกำรส่งเสริมพัฒนำ

อำชีพ กำรพัฒนำสตรี เด็ก และผู้สูงอำยุ กำรศึกษำของ

ชุมชน กำรบริกำรสำธำรณสุข กำรบ�ำรุงสถำนกีฬำ สถำน

พักผ่อนหย่อนใจ และอื่นๆ(1)

อปท. ได ้ เข ้ำมำมีบทบำทในด้ำนสำธำรณสุข

ครอบคลุมทั้งกิจกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรค 

กำรรกัษำโรคและกำรฟ้ืนฟสูภำพ โดยมกีฎหมำย นโยบำย

ของประเทศ รวมถึงข้อตกลงสำกลสนับสนุนกิจกรรม

ดงักล่ำว โดยเร่ิมจำกปี พ.ศ. 2523 ซึง่ท้องถิน่ได้รบัภำรกจิ

กำรสร้ำงเสริมสุขภำพบำงส่วน มำตั้งแต่ พ.ศ. 2537 

แล้ว(5) นอกจำกนั้นทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ

ประเทศไทยได้สนับสนุนให้ อปท. มีส่วนร่วมในงำน

สำธำรณสุขมำกขึ้น โดยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร

ไทย พ.ศ. 2540 มำตรำ 52 วรรค 2 ได้บัญญัติว่ำ 

“กำรบรกิำรทำงสำธำรณสขุของรฐั ต้องเป็นไปอย่ำงทัว่ถงึ

และมปีระสทิธิภำพ โดยจะต้องส่งเสรมิให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมด้วยเท่ำที่จะกระท�ำ

ได้”(6) หลักจำกนั้นในปี พ.ศ. 2542 ได้มี พ.ร.บ.ก�ำหนด

แผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่ อปท. พ.ศ. 

2542 โดยมำตรำ 16 ก�ำหนดให้ อปท. มีอ�ำนำจและ

หน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์

ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง เช่น กำรจัดท�ำแผน

พัฒนำท้องถิ่นของตนเอง กำรสังคมสงเครำะห์และกำร

พัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส 

กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบ้ำนเมอืง กำรก�ำจดัมลูฝอย สิง่ปฏกิลูและน�ำ้เสยี กำร

สำธำรณสขุ กำรอนำมยัครอบครวั และกำรรกัษำพยำบำล 

เป็นต้น(7)

นอกจำกนี้ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

พ.ศ. 2550 โดยมำตรำ 283 ได้บญัญติัว่ำ “องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินมอี�ำนำจหน้ำทีโ่ดยทัว่ไปในกำรดแูลและจัดท�ำ

บริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น 

และย่อมมีควำมเป็นอิสระในกำรก�ำหนดนโยบำย กำร

บริหำร กำรจัดบริกำรสำธำรณะ กำรบริหำรงำนบุคคล 

กำรเงินและกำรคลัง และมีอ�ำนำจหน้ำที่ของตนเองโดย

เฉพำะ โดยต้องค�ำนึงถึงควำมสอดคล้องกบักำรพฒันำของ

จังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย” และในมำตรำ 

80 ได้บัญญัติว่ำ “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำ

ระบบสุขภำพที่เน้นกำรสร้ำงเสริมสุขภำพอันจะน�ำไป

สู่สุขภำวะที่ยั่งยืนของประชำชนรวมทั้งจัดและส่งเสริม

ให้ประชำชนได้รับบริกำรสำธำรณสุขท่ีมีมำตรฐำนอย่ำง

ทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ และส่งเสริมให้เอกชนและ

ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสุขภำพและกำรจัดบริกำร

สำธำรณสุข” รวมถึง มำตรำ 290 บัญญัติว่ำ “องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีอ�ำนำจหน้ำที่ส่งเสริมและ

รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมตำมที่กฎหมำยบัญญัติ” โดย

อย่ำงน้อยต้องมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ (1) กำรจัดกำร กำร

บ�ำรุงรักษำและกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่ (2) กำรเข้ำไปมีส่วนร่วม

ในกำรบ�ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม

ท่ีอยู่นอกเขตพื้นท่ี เฉพำะกรณีท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำร

ด�ำรงชีวิต ของประชำชนในพื้นที่ของตน (3) กำรมีส่วน

ร่วมในกำรพิจำรณำ เพื่อริเริ่มโครงกำรหรือกิจกรรมใด 

นอกเขตพื้นที่ ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

หรือสุขภำพอนำมัยของประชำชนในพื้นที่ และ (4) กำรมี

ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น(8)

ในปัจจุบัน ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

พ.ศ. 2560 ได้มกีำรตระหนกัถงึกำรพฒันำทีย่ัง่ยนืมำกขึน้ 

โดยมำตรำ 250 ได้บญัญตัว่ิำ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

มีหน้ำที่และอ�ำนำจดูแลและจัดท�ำบริกำรสำธำรณะและ

กจิกรรมสำธำรณะเพือ่ประโยชน์ของประชำชนในท้องถิน่

ตำมหลักกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” ท้ังน้ี กำรจัดท�ำบริกำร

สำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะใดท่ีเป็นหน้ำที่และ

อ�ำนำจของ อปท. ควรมีกำรร่วมด�ำเนินกำรกับเอกชน

หรือหน่วยงำนของรัฐหรือมอบหมำยให้เอกชนหรือหน่วย

งำนของรัฐด�ำเนินกำร อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชำชน

ในท้องถิน่มำกกว่ำกำรที ่อปท. จะด�ำเนนิกำรเอง(9) ซึง่เมือ่

พิจำรณำถึงทิศทำงกำรขับเคลื่อนเพื่อพัฒนำของประเทศ 

และกำรพัฒนำระบบสุขภำพในปัจจุบันท่ีมุ ่งเน้นกำร

พฒันำท่ียัง่ยนื โดยจะต้องมุ่งเน้นกำรสร้ำงเสรมิสขุภำพ และ

มุง่เน้นกำรกระจำยอ�ำนำจสู่ชมุชนและท้องถิน่ สนับสนุน

กำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงรัฐ เอกชน และ
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ท้องถ่ิน ดังน้ัน อปท. ควรเป็นหน่วยงำนหลักในกำรเป็น

ผู้จัดบริกำรสำธำรณะรวมถึงภำรกิจกำรส่งเสริมสุขภำพ 

กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำลขั้นพื้นฐำน กำร

สำธำรณสุขมูลฐำน เพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ต่อไป

9.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภารกิจการ

บริการสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพ

ในด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคนั้น 

ประเทศไทยได้มีกฎหมำยที่ส่งผลต่อกำรขยำยบทบำท

ของ อปท. ในกำรสร ้ำงเสริมสุขภำพที่ ชัดเจน คือ 

พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล 

พ.ศ. 2537 ซ่ึงเน้นกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมพื้นฐำน เช่น 

กำรรักษำควำมสะอำดของถนนและที่สำธำรณะ รวม

ถึงกำรก�ำจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลตลอดจนกำรป้องกัน

และระงับโรคติดต่อ แต่พระรำชบัญญัตินี้ยังไม่ครอบคลุม

กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเท่ำที่ควร ต่อมำในปี พ.ศ. 2551 

ได้ปรำกฏค�ำว่ำ “สร้ำงเสริมสุขภำพ” อยู่ในภำรกิจที่ต้อง

ถ่ำยโอน ซึ่งขอบเขตกำรถ่ำยโอนภำรกิจและงบประมำณ

นั้นผูกงำนด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค 

และกำรรักษำพยำบำลเบ้ืองต้นไปพร้อมกับโรงพยำบำล 

ส่งเสริมสุขภำพต�ำบลและบุคลำกร(5) 

ทัง้นี ้อปท. ได้มส่ีวนร่วมกบัหน่วยงำนสำธำรณสุข

ในด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพโดยมีกำรด�ำเนินงำนมำ

ตั้งแต่ยุคของกำรสำธำรณสุขมูลฐำน ปีพ.ศ. 2523 ที่มี

กำรผลกัดนัแนวคดิกำรด�ำเนนิงำนสำธำรณสขุมลูฐำนตำม

องค ์ประกอบกำรสำธำรณสุขมูลฐำนขององค ์กำร

อนำมัยโลกที่มุ่งท�ำให้เกิดสุขภำพดีถ้วนหน้ำ “Health 

For All” ท�ำให้ในปัจจุบันบริบทต่ำงๆ เอื้อต่อกำรมีส่วน

ร่วมของภำคส่วนและประชำชนในกำรสร้ำงเสริมสุข-

ภำพ ได้แก่ กำรกระจำยอ�ำนำจสู่ อปท. กำรสนับสนุน

ของส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(สสส.) กำรจัดตั้งกองทุนสุขภำพระดับต�ำบลภำยใต้

กำรสนับสนุนของส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่ง

ชำติ (สปสช.) และกระบวนกำรสมัชชำสุขภำพ เป็นต้น 

นอกจำกนี้กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงอื่นของระบบ

สุขภำพตั้งแต่อดีตจนถึงกำรมีโครงกำรหลักประกัน

สุขภำพถ้วนหน้ำได้เริ่มสนับสนุนให้องค์กำรบริหำรส่วน

ต�ำบลและเทศบำลมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจและท�ำแผน

จัดสรรทรัพยำกรในกำรจัดบริกำรส่งเสริมสุขภำพระดับ

ชุมชนมำกข้ึนตำมล�ำดับ โดยในปัจจุบันมีกำรเคลื่อนไหว

ของภำคประชำสังคมในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพโดยรวมไป

พร้อมๆ กับกำรพัฒนำชุมชนในรูปแบบที่หลำกหลำยและ

ทีเ่หน็รปูธรรมมำกขึน้(5) ดงัตำรำงที ่9.2 แสดงววิฒันำกำร

กำรพัฒนำสำธำรณสุขในด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพโดย

กำรมีส่วนร่วมของ อปท. และภำคประชำชน

ตารางที่ 9.2 วิวัฒนาการ การมีส่วนร่วมของ อปท. และภาคประชาชนในการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศไทย

ช่วงปี บริบทของประเทศไทย รัฐส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(อปท.)

ภาคประชาชน

ก่อน 2540 พ.ศ. 2523 ปรับเปลี่ยน

แนวคิดกำรพัฒนำ

ด้ำนสำธำรณสุขโดยให้

ประชำชนมีส่วนร่วม ตำม

แนวคิดกำรสำธำรณสุข

มูลฐำน (Primary Health 

Care)

กระทรวงสำธำรณสุข เป็น

หน่วยงำนหลักในกำรดูแล

ระบบสุขภำพ

อปท. ยังคงมีบทบำท

ด้ำนสุขภำพน้อย 

ส่วนใหญ่เป็นด้ำน

สุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม เช่น 

กำรก�ำจัดขยะ กำรจัดหำ 

น�้ำสะอำด

เกิดผู้สื่อข่ำวสำธำรณสุข 

(ผสส.) และอำสำสมัคร

สำธำรณสุข (อสม.) จำก

ภำคประชำชนเข้ำมำ

มีส่วนร่วมในกำรดูแล

สำธำรณสุขมูลฐำน
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ช่วงปี บริบทของประเทศไทย รัฐส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(อปท.)

ภาคประชาชน

2540 

-2549

- พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญ

ให้ควำมส�ำคัญกับกำรกระ

จำยอ�ำนำจกำรปกครองไป

สู่ท้องถิ่น

- พ.ศ. 2542 มีกำรแก้ไข 

พ.ร.บ. สภำต�ำบลและ

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 3) ก�ำหนดให้

สมำชิกสภำ อบต. มำจำก

กำรเลือกตั้ง

- พ.ศ. 2544 จัดตั้ง สสส. 

เป็นหน่วยงำนอิสระภำย

ใต้ก�ำกับ

- พ.ศ. 2545 จัดตั้ง สปสช. 

เป็นองค์กรอิสระภำยใต้

ก�ำกับ

- ปรับบทบำทกระทรวง

สำธำรณสุขเป็นผู้ก�ำหนด

นโยบำยและก�ำกับดูแล

ระบบ

- พ.ศ. 2547 ก�ำหนด

ยุทธศำสตร์เมืองไทย

แข็งแรง เน้นชุมชนและ

ประชำชนเป็นศูนย์กลำง

งบบริกำรสุขภำพ รวมทั้ง

งบส่งเสริมสุขภำพป้องกัน

โรค (PP) บริหำรโดย 

สปสช.

- สสส. มีบทบำทสนับสนุน

กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

นอกระบบบริกำรสุขภำพ

- อปท. รับงบประมำณ

ด้ำนบริกำรสำธำรณะจำก

กรมส่งเสริมกำรปกครอง

ท้องถิ่นและรำยได้ที่ท้อง

ถิ่นจัดเก็บได้

- พ.ศ. 2545-2550 รับ

ถ่ำยโอนภำรกิจ 7 เรื่อง

จำก 43 เรื่องตำมแผนกำร

ปฏิบัติกำรกระจำยอ�ำ

นำจฯ ฉบับที่ 1

- รับโอนสถำนีอนำมัย 

22 แห่ง

- พ.ศ. 2549 เกิดกองทุน

สุขภำพต�ำบลรุ่นที่ 1 

จ�ำนวน 888 แห่ง

- ท้องถิ่นจัดสรรงบ

ประมำณให้ชุมชนแห่ง

ละ 10,000 บำท (ข้อมูลปี 

พ.ศ. 2552)

มีผู้แทนชุมชนในคณะ

กรรมกำรกองทุนสุขภำพ

ต�ำบล

- สสส.สนับสนุนงบ

ประมำณเพื่อให้ภำค

ประชำชนแสดงบทบำท

ในกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำง

เสริมสุขภำพ

2550- 

ปัจจุบัน

- พ.ศ. 2550 

พ.ร.บ.สุขภำพแห่งชำติ 

จัดตั้ง ส�ำนักงำนคณะ

กรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ 

(สช.)

- รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 

บัญญัติให้ประชำชนและ

ชุมชนมีส่วนร่วมในกำร

พัฒนำท้องถิ่น และตรวจ

สอบโดยชุมชน

- มีกำรด�ำเนินงำนต่อ

เนื่องจำกทศวรรษ

ที่ผ่ำนมำ และมีกำรเพิ่ม

บทบำทของ สช. ในกำร

สนับสนุนกำรมีส่วนร่วม

ของภำคส่วนต่ำงๆและ

ประชำชนในกำรพัฒนำ

นโยบำยสำธำรณะเพื่อ

สุขภำพ และมีกำรบรรจุ

กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเป็น

หัวข้อหนึ่งในธรรมนูญ

สุขภำพแห่งชำติ

- กองทุนสุขภำพต�ำบลใช้

แผนที่ทำงเดินยุทธศำสตร์

เป็นเครื่องมือบริหำรงำน

ชุมชน มีแผนสุขภำพต�ำบล

บำงแห่งชัดเจน

- พ.ศ. 2551 ขยำย

กองทุนสุขภำพต�ำบลอีก 

1,804 แห่งและเพิ่มเป็น 

3,935 แห่ง ในปีพ.ศ. 2552

- มีศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 

407 แห่ง

- รับถ่ำยโอนโรงพยำบำล

ส่งเสริมสุขภำพต�ำบล 

52 แห่ง

- มีกำรด�ำเนินงำนต่อ

เนื่องจำกทศวรรษ

ที่ผ่ำนมำ มีกระบวนกำร

สมัชชำสุขภำพในพื้นที่

- มีกำรจัดท�ำแผนสุขภำพ

โดยภำคประชำชนเป็นจุด

ประสำนเช่นแผนสุขภำพ

จังหวัดและแผนสุขภำพ

ต�ำบล จ.สงขลำ เป็นต้น

ที่มา: ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์, 2553(5)

ตารางที ่9.2 วิวฒันาการ การมส่ีวนร่วมของ อปท. และภาคประชาชนในการพฒันาสาธารณสขุของประเทศไทย (ต่อ)
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สืบเนื่องจำกบทบำทหน้ำที่ของ อปท. ที่ มีต ่อ

กำรจัดบริกำรสำธำรณสุขตำมกฎหมำย และนโยบำย

กำรส่งเสริมกำรกระจำยอ�ำนำจกำรบริหำรของรัฐสู่ อปท. 

น�ำไปสู่กำรจัดต้ังศูนย์บริกำรสำธำรณสุขในสังกัดของ 

อปท. รวมถึงศูนย์บริกำรสำธำรณสุขในสังกัดกระทรวง

สำธำรณสุขบำงแห่งได้มีกำรถ่ำยโอนภำรกิจไปอยู่ภำยใต้

กำรบริหำรจัดกำรของ อปท. ซึ่งในปัจจุบันมีศูนย์บริกำร

สำธำรณสขุในสงักดั อปท. จ�ำนวน 407 แห่ง (ข้อมลูปี พ.ศ. 

2557) โดยเป็นศนูย์บรกิำรสงักดั กทม. 71 แห่ง เมอืงพัทยำ 

1 แห่ง เทศบำล 309 แห่ง และอบต. 26 แห่ง(10)  ในส่วนของ

กำรถ่ำยโอนโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล (รพ.สต.) 

สังกัดกระทรวงสำธำรณสุขไปอยู่ภำยใต้กำรก�ำกับของ 

อปท. มจี�ำนวน 52 แห่ง จำกจ�ำนวนของสถำนอีนำมยัและ 

รพ.สต. ทัง้หมดในประเทศ รวมกันประมำณ 9,800 แห่ง(11)

กำรจัดบริ กำรของ ศูนย ์บริ กำรสำธำรณสุข

ภำยใต้ อปท. ในปัจจุบันพบว่ำถูกจัดตั้งขึ้นโดยมติของ

ผูบ้รหิำรอปท. กำรด�ำเนนิงำนของศูนย์บรกิำรสำธำรณสขุ

นี้มีกำรให้บริกำรตรวจรักษำโรคทั่วไป บริกำรด้ำน

ทันตกรรม โดยเน้นให้บริกำรทันตสำธำรณสุขเคลื่อนท่ี

ในโรงเรียน งำนฟื้นฟูสภำพ กำรติดตำมผู้ป่วย กำรสร้ำง

หลักประกันสุขภำพ กำรจัดท�ำข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณสุข 

รวมถงึกำรจดักจิกรรมต่ำงๆทีเ่กีย่วข้องกบังำนสำธำรณสขุ

มูลฐำน โดยเป็นกำรท�ำงำนในรูปแบบเครือข่ำยควำมร่วม

มือกับอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) และมีกำรท�ำงำน

ร่วมกนักบัหน่วยงำนในสงักดักระทรวงสำธำรณสขุ ในขณะ

เดียวกันศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ด�ำเนินกำรโดยเทศบำล 

ท�ำหน้ำที่ด�ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกัน

และควบคุมโรค กำรฟื้นฟูสภำพ และกำรรักษำพยำบำล 

โดยกำรท�ำงำนร่วมกันกับหน่วยงำนอื่นส่วนใหญ่เป็นกำร

ขอควำมช่วยเหลอืจำกโรงพยำบำลของรัฐและโรงพยำบำล

เอกชนในพื้นที่ และมีกำรประสำนควำมร่วมมือกับ 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลและท�ำบันทึกข้อตกลง 

(MOU) ร่วมกัน โดย อปท. ในเขตเทศบำลนครนั้นมีอัตรำ

บุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขครบทั้ง 4 สำย

งำน ได้แก่ แพทย์ พยำบำลวิชำชพีหรอืพยำบำลเวชปฏิบตัิ  

นกัวชิำกำรสำธำรณสขุหรอืเจ้ำพนกังำนสำธำรณสขุชมุชน 

รวมถึงทนัตำภบิำลโดยงบประมำณหลกัในกำรจดัตัง้ศนูย์ฯ 

มำจำก อปท. ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 

(สปสช.) และกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย

โครงสร้ำงกำรด�ำเนินงำนของศูนย์บริกำรสำธำรณสุขของ 

อปท. อยูภ่ำยใต้โครงสร้ำงกำรบรหิำรของกองสำธำรณสขุ

และสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จึงให้ควำมส�ำคัญกับกำร

จัดสรรงบประมำณด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมตำม 

ควำมเร่งด่วน(12)

ด้ำนสถำนกำรณ์กำรถ่ำยโอน รพ.สต. ไปสู่ อปท. 

นัน้ เป็นประเดน็ส�ำคญัในกำรจดักำรสขุภำพภำยในชมุชน 

ท้องถ่ิน โดยมีกำรถ่ำยโอนภำรกิจและรพ.สต. ไปสู ่ 

ท้องถ่ินตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2543 เป็นผลให้มีกำรถ่ำยโอนภำรกจิ

ต่ำงๆ ให้แก่ อปท. เช่นกำรพัฒนำด้ำนพฤติกรรมสุขภำพ 

กำรแก้ไขปัญหำเด็กน�้ำหนักต�่ำกว่ำเกณฑ์ กำรจัดหำและ

พัฒนำน�้ำสะอำด กำรสร้ำงเสริมสุขภำพกลุ่มเป้ำหมำย 

5 กลุ่ม คือ แม่เละเด็ก วัยเรียน เยำวชน วัยท�ำงำนและ

ผู้สูงอำยุ ซึ่งได้มีกำรถ่ำยโอนส�ำเร็จในปี พ.ศ. 2557(13) 

อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำจะมีแผนรองรับกำรกระจำยอ�ำนำจ 

และมีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรถ่ำยโอนให้แล้วเสร็จ ใน  

ปี พ.ศ. 2553 พบว่ำปัจจุบันยังไม่คืบหน้ำเท่ำที่ควร(11) 

โดยผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำพบว่ำมีท้ังประสบควำม

ส�ำเร็จและล้มเหลว ซึ่งปัญหำส่วนใหญ่มักเกิดจำกกำร

ขำดศักยภำพในด้ำนกำรจัดกำรและกำรเงินของ อปท.
(13) โดยพบว่ำ อปท. ขนำดเล็กไม่สำมำรถรองรับภำรกิจ

สำธำรณสขุได้ เนือ่งจำกขำดทัง้งบประมำณ และบคุลำกร
(11) นอกจำกนีห้น่วยงำนส่วนกลำงยงัไม่ได้มกีำรท�ำงำนเชงิ

รุกเพื่อเตรียมควำมพร้อมและสนับสนุน อปท. ให้สำมำรถ

รองรับภำรกิจด้ำนสำธำรณสุขจำกกระทรวงสำธำรณสุข

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง(14) อย่ำงไรก็ตำม อปท. ของ

ประเทศไทยก็ได้มีกำรพัฒนำมำกขึ้น โดยเฉพำะทักษะ

ทำงกำรบริหำรจัดกำร กำรคลังท้องถิ่น ภำวะผู้น�ำท้องถิ่น 

และกำรเรยีนรูด้้ำนสำธำรณสขุกบักำรจดับรกิำรสำธำรณะ 

นอกจำกนี้ อปท. เริ่มมีกำรเรียนรู้และสั่งสมประสบกำรณ์

ด้ำนสุขภำพ เช่น กำรจัดท�ำข้อมูลครัวเรือนรวมถึงข้อมูล

ด้ำนสำธำรณสุข(13)
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ในปัจจุบัน คณะกรรมกำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่

องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ได้มีกำรพิจำรณำ

ทบทวนบทบำท ขัน้ตอนและวิธีปฏบิตักิำรถ่ำยโอนภำรกจิ 

รพ.สต. ให้แก่ อปท. โดยในครำวประชุมครั้งที่ 2/2561 ได้

มีมติเห็นชอบในหลักกำรถ่ำยโอน ซึ่งเป็นไปตำมหลักกำร

กำรกระจำยอ�ำนำจ และมอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนกุำรฯ ไป

ประสำนหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ กระทรวงสำธำรณสขุ 

ส�ำนักงบประมำณ และ อปท. เพื่อด�ำเนินกำรต่อไป(15)

9.1.3 ประเดน็ท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นในการมีส่วนร่วมในระบบสุขภาพ

ถึงแม้ว่ำ อปท. กับหน่วยงำนสำธำรณสุขน้ันจะ

มีกำรด�ำเนินงำนร่วมกันมำเป็นระยะเวลำยำวนำน และ

มีกฎหมำย รวมถึงนโยบำยสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน แต่

เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของระบบสุขภำพของประเทศไทย

และคณุภำพชวีติทีด่ขีึน้ของประชำชน กำรท�ำงำนร่วมกนั

ในลักษณะน้ียังมีประเด็นท้ำทำยต่อกำรบริหำรจัดกำร

อยู่บ้ำง ทั้งควำมท้ำทำยต่อหน่วยงำนสำธำรณสุขเอง 

และควำมท้ำทำยต่อ อปท. ซึ่งนอกจำกควำมท้ำทำยใน

ด้ำนกำรเปล่ียนแปลงของปัจจัยก�ำหนดสุขภำพแล้ว พบ

ประเด็นท้ำทำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

ผลกำรศึกษำวิจัยที่ เกี่ ยวข ้องกับกำรด�ำ เนิน

งำนด้ำนสำธำรณสุขของท้องถิ่นพบว่ำภำวะผู ้น�ำและ

ทัศนคติของผู้บริหำรมีผลต่อบทบำทที่แตกต่ำงกันด้ำน

สำธำรณสุขของผู้บริหำร โดยพบว่ำผู้น�ำที่มีทัศนคติเชิง

บวกต่องำนด้ำนสำธำรณสุขและกำรท�ำงำนร่วมกัน

ในลักษณะภำคีเครือข่ำยมีโอกำสประสบผลส�ำเร็จใน

กำรท�ำงำนมำกกว่ำ(16)  ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรสังเครำะห์

ทำงเลือกของกำรพฒันำระบบบรกิำรสขุภำพเขตเมอืง กรณี

ศึกษำเขตสุขภำพที่ 3 ที่พบว่ำเงื่อนไขควำมส�ำเร็จในกำร

บริหำรระบบบริกำรปฐมภูมิโดย อปท. คือกำรเห็นควำม

ส�ำคัญและเข้ำใจงำนด้ำนสุขภำพของผู้บริหำร ภำวะผู้น�ำ 

วิสัยทัศน์ ศักยภำพในกำรบริหำร ควำมตระหนักว่ำกำร

ลงทุนด้ำนสุขภำพเป็นกำรลงทุนระยะยำว และควำมเป็น

เจ้ำของพื้นที่(14)

ในด้ำนกำรบรหิำรจดักำรงบประมำณ ปัจจบุนัยงัพบ

ควำมเหลื่อมล�้ำในกำรจัดกำรกำรเงินกำรคลังของท้องถ่ิน 

และกำรสนับสนุนงบประมำณด้ำนสำธำรณสุขส่วนใหญ่

เป็นกำรสนับสนุนรำยโครงกำร จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมี

กระบวนกำรท�ำให้เกดิกำรบรหิำรงบประมำณทีย่ัง่ยนื(2,14) 

และกำรที่ไม่สำมำรถน�ำงบประมำณที่มีอยู่ไปใช้ได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพเนื่องจำกควำมเข้ำใจที่ไม่ตรงกันกับหน่วย

งำนตรวจสอบงบประมำณยงัคงเป็นปัญหำท้ำทำยหลกัใน

กำรจัดกำรงบประมำณของ อปท.(14)

นอกจำกนี้ควำมชัดเจนของกระทรวงสำธำรณสุข

รวมถึงกำร เตรี ยมควำมพร ้อมให ้กับ  อปท.  ใน

กำรถ่ำยโอนภำรกิจด้ำนสุขภำพ รวมถึงควำมเท่ำเทียม

และควำมเป็นธรรมในกำรต้ังหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ในกำร

มีส่วนร่วมของ อปท. ในกำรจัดบริกำรสุขภำพ(14) และ

กำรมีส่วนร่วมของประชำชนเป็นปัจจัยส�ำคัญอย่ำงยิ่ง

ที่จะท�ำให้กำรจัดกำรด้ำนสุขภำพของ อปท. ส�ำเร็จได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประชำชนในฐำนะที่เป็นเจ้ำของ

อ�ำนำจท่ีแท้จริง เป็นปัจจัยท่ีส�ำคัญในกำรผลักดันให้เกิด

กำรด�ำเนนิภำรกจิในท้องถิน่รวมถงึกำรพฒันำท้องถิน่เป็น

ไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ซึง่จ�ำเป็นต้องสนบัสนนุกำรพฒันำ

ศกัยภำพของประชำชนให้สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรตดัสนิ

ใจมำกขึน้โดยกำรแสวงหำแนวทำงสร้ำงควำมเข้มแขง็ของ

ชุมชนเพือ่ให้ได้มำซึง่นโยบำยสำธำรณะเพือ่สขุภำพอย่ำงมี

ส่วนร่วม(2)

9.2 ระบบบรกิารสขุภาพปฐมภมูเิขตเมอืง

กำรเข้ำสู ่สังคมเมือง ถือเป็นสิ่งท้ำทำยที่ส�ำคัญ

ต่อระบบสุขภำพในศตวรรษที่ 21 ในอีก 30 ปีข้ำงหน้ำ

ประชำกรเกือบทั้งหมดจะอยู่ในสังคมเมือง จำกกำรคำด

กำรณ์พบว่ำ ปี พ.ศ. 2573 ร้อยละ 60.0 ของประชำกร

โลกจะอำศัยอยู่ในชุมชนเมือง และในปี พ.ศ. 2593 จะ

เพิ่มสูง ถึงร้อยละ 70.0(17) กำรพัฒนำเพื่อเข้ำสู่สังคมเมือง

ท่ีมำกยิ่งข้ึนส่งผลด้ำนดี เช่น กำรท�ำธุรกิจค้ำขำยเป็นไป

สะดวกสบำยมำกข้ึน จำกกำรท่ีคนอยู่กันอย่ำงหนำแน่น 
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กำรขนส่งสินค้ำมีต้นทุนต�่ำ นอกจำกนี้ยังมีผลท�ำให้เกิด

กำรปฏิสัมพันธ์กันระหว่ำงบุคคลมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม

กำรพัฒนำควำมเป็นเมืองมำกขึ้นอำจท�ำให้เกิดกำรย้ำย

ถิ่นฐำนของประชำกรอันส่งผลท�ำให้ปัญหำต่ำงๆ ใน

สังคมเมืองทวีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้นด้วย เช่น ปัญหำ

กำรขำดแคลนที่อยู่อำศัย ปัญหำควำมเสื่อมโทรมของ

ส่ิงแวดล้อม ปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำทำงสังคมและรำย

ได้ ปัญหำกำรบริกำรจำกภำครัฐที่ไม่ทั่วถึง หรืออำจจะ

เป็นปัญหำจำกกำรอพยพเข้ำเมืองของแรงงำนต่ำงด้ำว 

เป็นต้น จำกผลกระทบดังกล่ำวจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมี

กำรเตรียมกำรให้มีระบบต่ำงๆ รองรับเพื่อให้ประเทศได้

ประโยชน์สูงสุดจำกควำมเป็นเมืองที่สูงขึ้นและลดปัญหำ

ที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต รวมถึงกำรมีระบบบริกำรสุขภำพ

ท่ีครอบคลุมและเพียงพอต่อควำมต้องกำรของคนใน

เมือง โดยในระดับนำนำชำติให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำ

ระบบบริกำรปฐมภูมิที่เข้มแข็งโดยมีแพทย์เวชศำสตร์

ครอบครัวหรือแพทย์เวชศำสตร์ทั่วไปเป็นผู้เฝ้ำประตูของ

ระบบ (Gate Keeper) เป็นด่ำนหน้ำคอยคัดกรองผู้ป่วย 

ซึ่งส่งผลให้มีกำรดูแลอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรประสำน

ควำมร่วมมือในกำรดูแลท่ีดี ส่งผลต่อกำรรักษำพยำบำล

และกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพ(18)

9.2.1 สถานการณ์ สุขภาพเขตเมืองและปัญหา

สุขภาพของคนในเขตเมือง ประเทศไทย

ประเทศไทยมีกำรพัฒนำประเทศยกระดับเป็น

ประเทศรำยได้ปำนกลำงระดับบน (Upper-Middle 

Income Country) ที่มีแนวโน้มพัฒนำสู่ควำมเป็นเมือง

เพิ่มข้ึน โดยพบว่ำ กลำงปี 2559 มีอัตรำส่วนประชำกร

อำศัยอยู่ในเขตเมือง ร้อยละ 48.4 ของประชำกรท้ัง

ประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำก จำกจ�ำนวนประชำกร

เขตเมือง ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีอัตรำส่วนเพียงร้อยละ 

36.1 และปี พ.ศ. 2556 มีประชำกรอำศัยอยู่ในเขตเมือง

ร้อยละ 45.9(19) โดยประเทศไทยได้ก�ำหนดนยิำมเขตเมอืง 

หมำยถึง เขตเทศบำลที่มีจ�ำนวนประชำกรตั้งแต่ 10,000 

คนขึ้นไป และพื้นที่มีลักษณะของควำมเป็นเมือง คือ มี

ประชำกรอยูก่นัอย่ำงหนำแน่น ประชำกรส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ี

นั้นประกอบอำชีพที่มิใช่เกษตรกรรม โดยเทศบำลเมือง 

เป็นท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีรำษฎรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้น

ไป ส่วนเทศบำลนคร เป็นท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีรำษฎร

ตั้งแต่ 50,000 คนข้ึนไป ส่วนกรุงเทพมหำนครในฐำนะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รปูแบบพเิศษมปีระชำกรหนำ

แน่น 5,986,722 คน (ตำมทะเบียนรำษฎร์ ปี 2560) แต่มี

ประชำกรอยู่จริงมำกกว่ำ 8,000,000 คน(20)

ควำมเป็นสงัคมเมอืงของประเทศไทยนัน้ไม่ต่ำงจำก

ประเทศอื่น โดยเฉพำะปัญหำกำรย้ำยถิ่นจำกชนบทเข้ำ

มำในเมือง ส่งผลให้ประชำกรในเมืองแออัด เกิดควำม

ยุ่งยำกต่อกำรจัดบริกำรสำธำรณะ ส�ำหรับประเทศไทย

พบแนวโน ้มของโรคคนเมืองสูงขึ้น ปรำกฏกำรณ์

เหล่ำนี้ ล้วนแล้วแต่มำกับ “กำรใช้ชีวิตแบบเมือง” ซึ่ง

จะพบได้ว่ำวิถีชีวิตแบบเมืองมีควำมแตกต่ำงหลำกหลำย

ซับซ้อนและแตกต่ำงกับชีวิตชนบทมำก โดยวิถีชีวิตของ

คนเมืองต้องใช้ชีวิตที่แข่งขันกับเวลำ เผชิญกับมลภำวะ

อยู ่ทุกวัน มีค่ำใช้จ่ำยท่ีสูง กินอำหำรท่ีไม่เหมำะสม 

ขำดกำรออกก�ำลังกำย เป็นต้น ส่งผลให้คนเมืองเป็น 

โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั ได้แก่ โรคอ้วน เบำหวำน ควำมดนัโลหติสงู 

โรคหวัใจ โรคหลอดเลอืดสมอง และปัญหำด้ำนสุขภำพจติ 

เช่น ภำวะซึมเศร้ำ เป็นต้น(21) นอกจำกน้ี วิวัฒนำกำร

ของเมืองที่มีกำรเปลี่ยนแปลงของบริบทด้ำนต่ำงๆ ทั้ง

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอย่ำง

รวดเร็ว ยังเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรส่งผลต่อภำวะสุขภำพ

ของคนที่อำศัยอยู ่ในพื้นที่ เมืองที่พบได้อย่ำงชัดเจน 

เช่น ควำมไม่เป็นธรรม ควำมไม่เท่ำเทียมในกำรเข้ำถึง

ทรัพยำกรทำงด้ำนสุขภำพ ควำมเหลื่อมล�้ำด้ำนเศรษฐกิจ 

ที่ท�ำให้ผู้ที่มีรำยได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกำส ได้รับบริกำรที่

ด้อยคุณภำพ ปัญหำด้ำนควำมรุนแรงทำงสังคม ปัญหำ

ยำเสพติด กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนยำ อำหำร หรือ

ผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ ปัญหำกำรขำดแคลนที่อยู ่

อำศัย ปัญหำควำมเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ปัญหำ

กำรบริกำรจำกภำครัฐที่ไม่ทั่วถึง หรืออำจจะเป็นปัญหำ

จำกกำรอพยพเข้ำเมืองของแรงงำนต่ำงด้ำว นอกจำกนั้น

ยังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภำพคนเมือง เช่น ขยะมูลฝอย 

มลพิษในอำกำศ เป็นต้น(14) เพื่อตอบสนองต่อปัญหำ

สุขภำพต่ำงๆของคนเขตเมืองที่นับวันจะทวีควำมรุนแรง

มำกยิ่งขึ้น จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องเร่งพัฒนำระบบ
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สุขภำพให้สำมำรถตอบสนองต่อปัญหำท้ำทำยเหล่ำนี้ได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับควำมต้องกำรของ

ประชำชนสอดคล้องตำมบรบิททีก่่อให้เกดิกำรดแูลข้ันพืน้

ฐำน ซ่ึงองค์ประกอบหนึ่งที่ส�ำคัญ คือ กำรพัฒนำระบบ

บรกิำรสขุภำพให้เข้มแขง็ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ระบบบรกิำร

ปฐมภูมิท่ีมีบุคลำกรทำงวิชำชีพที่มีสมรรถนะที่จ�ำเป็นต่อ

กำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ 

9.2.2 ระบบบรกิารสขุภาพเขตเมอืงของประเทศไทย

ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวคิดกำรจัดระบบบริกำร

สุขภำพในเขตเมืองที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ

ระบบบรกิำรปฐมภมู ิแต่อย่ำงไรกต็ำมพบว่ำกำรจดับรกิำร

ในปัจจบัุนมหีน่วยงำนทีด่�ำเนนิกำรหลำกหลำย ทัง้ภำครฐั 

เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำรบริกำร

สุขภำพในภำครัฐส่วนใหญ่บริหำรจัดกำรโดยกระทรวง

สำธำรณสขุ โดยในปี 2558 กระทรวงสำธำรณสขุมีแนวคดิ

ในกำรสนับสนุนให้มีกำรจัดบริกำรสุขภำพเขตเมืองในรูป

แบบต่ำงๆ ดังนี้ 

ก. คลินิกชุมชน จัดบริกำรตรวจรักษำแบบคลินิก

เพ่ิมเติม เพื่อด�ำเนินกำรให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรโดย

เป็นกำรด�ำเนินกำรของภำครัฐหรือกำรจ้ำงเหมำบริกำร 

เพื่อให้ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงง่ำย โดยมีกำรจัดบริกำร

ตรวจรักษำพยำบำลเบื้องต้น

ข. ศนูย์สขุภาพชมุชนเมอืง (ศสม.) จัดบรกิำรโดยมี

แพทย์ออกตรวจในเวลำรำชกำร ตลอด 5-7 วันต่อสัปดำห์ 

และมพีืน้ทีร่บัผดิชอบบรกิำรสำธำรณสขุ ดแูลทัง้กำรแพทย์ 

(รักษำพยำบำล) และกำรสำธำรณสุข (ชุมชน) โดยมีทีม

แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวเป็นหลักในกำรท�ำงำน

ค. โรงพยาบาลเมือง มีกำรสร ้ำงหรือขยำย

อำคำรผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในเขตเมือง ในกรณีที่

โรงพยำบำลศูนย์หรือ โรงพยำบำลทั่วไป ที่มีจ�ำนวนผู้

ป่วยในหนำแน่น (อัตรำครองเตียงสูง) เพื่อให้บริกำรทั้ง 

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยมีแพทย์เฉพำะทำงบำงสำขำ 

แต่ไม่จ�ำเป็นต้องมีแพทย์เฉพำะทำงสำขำย่อย มีระบบรับ

และส่งต่อกบัสถำนบรกิำรในระดับต�ำ่กว่ำและโรงพยำบำล

แม่ข่ำย 

9.2.3 รูปแบบการบริหารจัดการบริการสุขภาพ

ของเขตเมือง

กระทรวงสำธำรณสุขมีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร

ตำมรูปแบบโครงสร้ำงหน่วยบริกำรปฐมภูมิ ซึ่งมีทั้งที่

ด�ำเนนิกำรเองและร่วมด�ำเนนิกำรกบัองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและเอกชน โดยจ�ำแนกได้เป็น 4 รูปแบบ คือ 

1) กลุ ่มงานเวชกรรมสังคมหรือกลุ ่มงานเวช

ปฏิบัติครอบครัวและชุมชนของโรงพยำบำลศูนย์หรือ

โรงพยำบำลจังหวัดเป็นผู้ด�ำเนินกำร เช่น โรงพยำบำล

ขอนแก่น โรงพยำบำลหำดใหญ่

2) หน่วยบริการประจ�ามีอิสระในการบริหาร

จัดการ โดยโรงพยำบำลตัดโอนงบประมำณรำยหัวหลัง

หักเงินเดือนให้เครือข่ำยหน่วยบริกำรประจ�ำเป็นผู้ดูแล

ท้ังหมด ท้ังผู้ป่วยนอก ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค 

และงบลงทนุค่ำเสือ่ม เช่น โรงพยำบำลพระนครศรอียธุยำ 

โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ

3) โรงพยาบาลด�าเนนิการร่วมกบัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน เป็นกำรรวมกองทุนผู้ป่วยนอกใช้ร่วมกัน 

มีกำรสนับสนุนบุคลำกรสุขภำพ ส่วนกองทุนผู้ป่วยใน  

โรงพยำบำลเป็นผู ้บริหำรจัดกำร เช่น เทศบำลนคร

พิษณุโลก โรงพยำบำลพุทธชินรำช และโรงพยำบำล

มหำวิทยำลัยนเรศวร (ยุติกำรด�ำเนินกำรร่วมกันตั้งแต่ 

พ.ศ. 2557)

4) โรงพยาบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือ

เอกชนด�าเนินการเอง โดยโรงพยำบำลแม่ข่ำยซื้อบริกำร

จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเอกชน เช่น เทศบำล 

คลินิกเอกชน หรือคลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น

นอกจำกกำรด�ำเนินกำรโดยกระทรวงสำธำรณสุข

แล้ว กฎหมำยหลำยฉบับ ได้ก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่ให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่ำงๆ ในด้ำนกำร

จดักำรระบบบรกิำรสำธำรณะเพือ่ประโยชน์ของประชำชน

ในท้องถิ่นของตนเองหลำยรำยกำร ซึ่งรวมถึง “กำร

สำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว กำรรักษำพยำบำล” 

และ “กำรพัฒนำศักยภำพของประชำชนทำงด้ำน

พฤติกรรมและส�ำนึกทำงสุขภำพ” เป็นต้น ทั้งนี้พบว่ำมี 

รูปแบบกำรจัดบริกำรสุขภำพโดยองค ์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอีก 2 รูปแบบ คือ
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ก. กรุงเทพมหานคร มีโรงพยำบำลทั้งภำครัฐและ

เอกชน รวมทั้งสิ้น 142 แห่ง (เป็นของรัฐรวมทุกสังกัด 

ร้อยละ 28) มคีลนิกิเอกชนทกุประเภท (ไม่รวมร้ำนขำยยำ) 

เช่น เวชกรรม ทนัตกรรม กำรแพทย์แผนไทย กำรพยำบำล

และผดุงครรภ์ เทคนิคกำรแพทย์ และกำยภำพบ�ำบัด 

รวมทั้งสิ้น 4,558 แห่ง ในจ�ำนวนนี้มีหน่วยบริกำร 

ปฐมภูมิจ�ำนวน 270 แห่ง ที่เข้ำร่วมโครงกำรหลักประกัน

สุขภำพแห่งชำติ จ�ำแนกเป็นหน่วยบริกำรปฐมภูมิภำครัฐ 

จ�ำนวน 94 แห่ง หน่วยบริกำรปฐมภูมิภำคเอกชน จ�ำนวน 

176 แห่ง และในส่วนของกรุงเทพมหำนครมกีำรจดับรกิำร

ระดับปฐมภูมิทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยมีสถำนบริกำร

สำธำรณสขุในสงักดักรงุเทพมหำนคร รวมทัง้สิน้ 153 แห่ง 

ประกอบด้วย สถำนบริกำรสำธำรณสุขในสังกัดส�ำนัก

อนำมัย จ�ำนวน 144 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 

68 แห่ง ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขสำขำ 76 แห่ง และ

โรงพยำบำลสงักดัส�ำนกักำรแพทย์กรงุเทพมหำนคร 9 แห่ง

ข. เมืองพัทยา มีโรงพยำบำลทั้งภำครัฐและเอกชน 

รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง (เมืองพัทยำ 2 แห่ง และเอกชน 3 

แห่ง) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล จ�ำนวน 2 แห่ง 

ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเมืองพัทยำ จ�ำนวน 1 แห่ง คลินิก

เอกชนทุกประเภท (ไม่รวมร้ำนขำยยำ) จ�ำนวน 249 แห่ง 

และร้ำนขำยยำ จ�ำนวน 484 แห่ง(20)

9.2.4 ปัญหาท้าทายของการจัดระบบบริการ

สุขภาพเขตเมือง

ระบบบรกิำรสุขภำพในเขตเมอืงมปัีญหำหลำกหลำย 

มีประเด็นเร่งด่วนและส�ำคัญที่ควรด�ำเนินกำรโดยทุกภำค

ส่วน ทุกองค์กร ทุกวิชำชีพ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีตัวอย่ำงใน

ประเด็นต่ำงๆ ที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ 1 การให้บริการสุขภาพ

กำรจัดระบบบริกำรสุขภำพในเขตเมืองยังมีควำม

ซ�้ำซ้อนระหว่ำงผู้ให้บริกำรสุขภำพทั้งในภำครัฐ เอกชน 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขำดกำรบูรณำกำรใน

กำรวำงแผนกำรจัดบริกำรสุขภำพ ควำมเชื่อมโยงของ

เครือข่ำยหน่วยบริกำรสุขภำพ กำรกระจำยตัวของหน่วย

บริกำรสุขภำพในพื้นที่ เขตเมืองไม่ครอบคลุม ท�ำให้

ประชำชนเขตเมืองไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ

ได้อย่ำงเป็นธรรม ประชำชนบำงส่วนขำดควำมเช่ือมั่น

ในคุณภำพของบริกำรระดับปฐมภูมิท�ำให้ไปรับบริกำร

สุขภำพจำกโรงพยำบำลโดยไม่จ�ำเป็น กำรจัดบริกำร

สขุภำพเน้นเรือ่งกำรรกัษำพยำบำลและกำรตัง้รบัมำกกว่ำ

กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันควบคุมโรค ประชำชนใน

เขตเมืองมีควำมเป็นปัจเจกสูง และขำดควำมตระหนักใน

เรื่องของกำรดูแลสุขภำพตนเอง

ประเด็นที่ 2 การเงินการคลังสุขภาพ

ระบบกำรซื้อบริกำรสุขภำพของกองทุนภำครัฐยังไม่

สำมำรถจงูใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) เข้ำมำ

มส่ีวนร่วมในกำรจัดบรกิำรสขุภำพแก่ประชำชนในพืน้ทีไ่ด้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ อปท. ไม่สำมำรถน�ำเงินที่ได้รับกำร

จดัสรรจำกส�ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) 

ไปใช้ในกำรจ้ำงบุคลำกรด้ำนสุขภำพมำให้บริกำรสุขภำพ

แก่ประชำชนได้ เนื่องจำกมีควำมเห็นที่แตกต่ำงจำก

หน่วยงำนตรวจสอบงบประมำณแผ่นดินว่ำไม่สำมำรถ

ใช้ว่ำจ้ำงบุคลำกรได้ รวมถึงกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ

ส�ำหรบักองทนุสขุภำพต�ำบล กป็ระสบปัญหำเช่นเดยีวกนั 

นอกจำกนี้  กองทุนมีหลำกหลำยซึ่งอยู ่บนฐำนของ

กำรใช้ระเบียบที่แตกต่ำงกันท�ำให้เกิดควำมลักลั่นและ

ขำดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ ควำมไม่เพียงพอของ

งบประมำณในกำรจัดบริกำรสุขภำพให้แก่ประชำกร

ต่ำงด้ำวและประชำกรแฝง ที่ย้ำยถิ่นมำอำศัยหรือท�ำงำน

ในพื้นที่เขตเมืองโดยไม่ได้ลงทะเบียนอย่ำงถูกต้องตำม

ที่กฎหมำยก�ำหนด นอกจำกนี้ มำตรกำรทำงกำรเงิน

กำรคลังสขุภำพ ยงัไม่สอดคล้องกับพฤตกิรรมสขุภำพและ

กำรใช้บริกำรสุขภำพของประชำกรในเขตเมือง

ประเดน็ที ่3 การบรหิารระบบบรกิารสขุภาพอย่าง

มีส่วนร่วม (ภาวะผู้น�าและการอภิบาล)

กำรบริหำรระบบบริกำรสุขภำพอย่ำงมีส่วนร่วม

ของผู ้ให้บริกำรสุขภำพที่อยู ่ต ่ำงสังกัดกันนั้นยังมีอยู ่

น้อย ท้ังภำครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กำรมกีฎหมำยรองรบักำรด�ำเนนิงำนทีแ่ตกต่ำงกนั รวมถงึ

กำรไม่มีแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ

ร่วมกัน ท�ำให้ไม่สำมำรถวำงแผนกำรจัดบริกำรสุขภำพที่

ดีให้แก่ประชำชนได้อย่ำงครอบคลุมและท่ัวถึง นอกจำก

น้ีในเขตที่มีพื้นที่กำรปกครองรูปแบบพิเศษยังขำดองค์กร
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น�ำที่เป็นแกนกลำงในกำรประสำนงำนให้เกิดกำรท�ำงำน

ร่วมกันอย่ำงแท้จริง กำรวำงแผนและกำรใช้ทรัพยำกร

ร่วมกันท้ังด้ำนบุคลำกรสุขภำพ ระบบข้อมูลสำรสนเทศ

และเครือ่งมอือุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ทีม่รีำคำสงู ยงัมน้ีอย  

ท�ำให้เกิดกำรลงทุนซ�้ำซ้อนและไม่คุ้มค่ำเท่ำที่ควร

9.2.5 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง

ของประเทศไทยในปัจจุบัน

จำกสภำพปัญหำท้ำทำยดังกล่ำวข้ำงต้น ชี้ให้เห็นว่ำ

ปัญหำเหล่ำน้ีไม่สำมำรถแก้ไขได้โดยหน่วยงำนใดหน่วย

งำนหน่ึงโดยล�ำพังดังนั้นกระทรวงสำธำรณสุขและภำคี

เครือข่ำยด้ำนสุขภำพจึงได้ร่วมกันก�ำหนดแนวทำงในกำร

แก้ไขปัญหำในระดับนโยบำยที่ส�ำคัญ โดยมีมติสมัชชำ

สุขภำพแห่งชำติครั้งที่ 8 พ.ศ. 2558(22) เรื่องสุขภำพ

คนเมืองเป ็นมติหลักเพื่อพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำร

ระบบสุขภำพเขตเมืองที่เหมำะสมและสนับสนุนให้เกิด

กำรบริกำรปฐมภูมิที่เข้มแข็งและสอดคล้องกับทิศทำง

กำรมุ่งสู่เมืองสุขภำวะและเป็นแนวทำงส�ำหรับประเทศ

เพือ่บรรลเุป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื โดยคณะกรรมกำร

สุขภำพแห่งชำตไิด้มกีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรระดบัชำตจัิด

ท�ำแผนยทุธศำสตร์ระบบบรกิำรสขุภำพเขตเมอืง โดยกำรมี

ส่วนร่วมของภำครฐั ภำคเอกชน ภำคประชำสงัคม เพือ่จดั

ท�ำแผนยทุธศำสตร์ระบบบรกิำรสขุภำพเขตเมอืงโดยมีเป้ำ-

หมำยเพื่อให้เกิดกำรบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ ปลอดภัย

และมปีระสทิธิภำพ ประชำชนสำมำรถเข้ำถงึบรกิำรอย่ำง

ทั่วถึง ครอบคลุม เป็นธรรมและสำมำรถปกป้องกำรล้ม

ละลำยทำงกำรเงินจำกกำรเจ็บป่วย โดยปัจจุบันอยู่ในขั้น

ตอนกำรจัดท�ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์ระบบบริกำรสุขภำพ

เขตเมือง(23) โดยกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน 

ภำคประชำสงัคม เพือ่น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรขับเคลือ่น

และตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนตำมมตสิมชัชำสขุภำพแห่งชำติ 

นอกจำกน้ีตำมมตดิงักล่ำวได้สนับสนนุให้มกีำรจดัตัง้คณะ

กรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ระบบบริกำรสุขภำพเขต

เมืองในระดับชำติ และระดับเขตสุขภำพ 12 เขต เขต

กรุงเทพมหำนคร และระดับจังหวัด ที่มีองค์ประกอบทั้ง

ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม

มติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติครั้งท่ี 8 เน้นเร่ือง

กำรมีส ่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยสมัชชำสุขภำพใน

กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพเขตเมือง โดยให้ควำม

ส�ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรสร้ำง

และพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพเขตเมืองให้มุ ่งเน้น

กำรสร้ำงเสริมสุขภำพป้องกันโรคเพื่อให้เกิดกำรดูแล

ตนเองของประชำชน และครอบคลุมถึงกำรสนับสนุนให้

องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรวิจัยและสถำบันกำรศึกษำร่วม

ด�ำเนินงำนกำรวิจัยและพัฒนำระบบสุขภำพเขตเมือง

อย่ำงเป็นระบบ ครอบคลุมในทุกมิติของกำรพัฒนำระบบ

สุขภำพเขตเมือง รวมถึงกำรศึกษำกลไกด้ำนกำรเงิน

กำรคลังสุขภำพ เพื่อสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพเขต

เมอืงอย่ำงมีประสทิธภิำพและให้ครอบคลมุผูม้ส่ีวนได้ส่วน

เสยีทกุภำคส่วนทัง้ผูใ้ห้บรกิำร ผูซ้ือ้บรกิำร และผูร้บับรกิำร

นอกจำกนี้ ในปี พ.ศ. 2559 กระทรวงสำธำรณสุข 

ได้ออกนโยบำยท่ีส�ำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับกำรขับเคลื่อนสุข

ภำวะเขตเมือง ได้แก่ นโยบำยกำรพัฒนำบริกำรปฐมภูมิ

โดยแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชำชีพภำยใต้

คลนิกิหมอครอบครัว (Primary Care Cluster: PCC) เพ่ือ

ปฏิรูปสำธำรณสุขไทยให้ประชำชนได้รับกำรรักษำและ

ส่งเสริมด้ำนสุขภำพอย่ำงใกล้ชิด ด้วยทีมหมอครอบครัว 

ซึง่ประกอบด้วยทมีสหสำขำวชิำชพี และจะท�ำงำนในทีต่ัง้

คลินิกหมอครอบครัวให้บริกำรประชำชนทุกคน ทุกอย่ำง 

ทุกที่ ทุกเวลำ ด้วยเทคโนโลยี โดยแต่ละคลินิกหมอ

ครอบครัวจะมีทีมหมอครอบครัวหน่ึงทีม ดูแลประชำชน 

10,000 คนในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบชัดเจน ในหน่ึงทีมจะ

ประกอบด้วย แพทย์ผูเ้ช่ียวชำญสำขำเวชศำสตร์ครอบครวั 

ทันตแพทย์ เภสัชกร พยำบำล นักกำยภำพบ�ำบัด 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขและสหสำขำวิชำชีพ เพื่อให้กำร

รักษำอย่ำงต่อเน่ืองและให้ค�ำปรึกษำ ซ่ึงกระทรวง

สำธำรณสุขได้ตั้งเป้ำหมำยว่ำภำยในปี พ.ศ. 2561 จะมี

ทีมหมอครอบครัวให้บริกำรประชำชน 996 ทีม โดยเพิ่ม

เป็น 3,250 ทีม และ 6,500 ทีม ภำยในพ.ศ. 2565 และ 

พ.ศ. 2570 ตำมล�ำดับ โดยจะมุ่งพัฒนำทีมหมอครอบครัว

ทีส่ำมำรถให้บรกิำรอย่ำงมคีณุภำพครอบคลมุในเขตเมอืง

ของแต่ละพื้นที่เป็นล�ำดับแรก(24)
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คณะอนุกรรมกำรปรับปรุงยุทธศำสตร์ระบบ

บรกิำรสขุภำพเขตเมอืง(20) ได้เสนอให้ควำมส�ำคัญกับกำร

เข้ำถึงและครอบคลุมของกำรให้บริกำรแบบเวชศำสตร์

ครอบครัวที่เน้นกำรสร้ำงเสริมสุขภำพป้องกันโรค โดยมี

กำรเช่ือมประสำนระหว่ำงภำคส่วนอย่ำงไร้รอยต่อ โดย

มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพรองรับ และ

พฒันำก�ำลังคนสุขภำพเขตเมอืงทีม่กีำรท�ำงำนเป็นทีมและ

มีจิตให้บริกำรสุขภำพด้วยหัวใจของควำมเป็นมนุษย์ รวม

ถงึพฒันำกำรจดักำรกำรเงนิกำรคลงัสขุภำพเพือ่สนบัสนนุ

ระบบบริกำรสุขภำพเขตเมืองแบบมีส่วนร่วม และกำร

พฒันำด้ำนงำนวจิยัเพือ่สนบัสนนุระบบบรกิำรสขุภำพเขต

เมอืงทีม่คีณุภำพและมกีำรพฒันำอย่ำงต่อเนือ่ง รวมถงึรปู

แบบกำรอภบิำลระบบบรกิำรสขุภำพเขตเมอืงแบบมส่ีวน

ร่วม โดยใช้แนวคดิพืน้ทีเ่ป็นฐำน ประชำชนเป็นศนูย์กลำง 

ซึ่งครอบคลุมถึงกำรพัฒนำควำมร่วมมือและสร้ำงควำม

ชัดเจนของบทบำทระหว่ำงกระทรวงสำธำรณสุข และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภำครัฐ และภำค

เอกชน ในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดบริกำรสุขภำพ

และร่วมอภิบำลระบบบริกำรสุขภำพเขตเมืองอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ

9.3 คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ�าเภอ

ในปัจจุบันประเทศไทยก�ำลังเผชิญกับสถำนกำรณ์

ปัญหำสุขภำพท่ีมีควำมหลำกหลำยและซับซ้อนมำกข้ึน

ซึ่งปัญหำสุขภำพเหล่ำนี้มีแนวโน้มที่เกิดจำกพฤติกรรม

กำรใช้ชีวิตของประชำชนซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อมอย่ำงมำก(25) ปัจจัยต่ำงๆ เหล่ำนี้ส่ง

ผลให้กำรจัดบริกำรสุขภำพไม่สำมำรถตอบสนองต่อ

ควำมจ�ำเป็นและควำมต้องกำรทำงด้ำนสุขภำพของ

ประชำชนและชุมชนได้อย่ำงครอบคลุม ทั่วถึงและ

เท่ำเทียม(25, 26) ดังนั้นในกำรพัฒนำระบบสุขภำพของ

ประเทศไทยให้มีควำมเข้มแข็งขึ้นกว่ำเดิมจึงจ�ำเป็น

อย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรปฏิรูประบบสุขภำพ ทั้งในด้ำน

ของระบบบริกำรสุขภำพที่มุ ่งให้ควำมส�ำคัญกับกำร

พัฒนำระบบกำรดูแลสุขภำพปฐมภูมิหรือ primary 

care โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน (community-based) กำร

ดูแลสุขภำพแบบองค์รวม (holistic care) กำรดูแลท่ี 

ต่อเน่ืองและผสมผสำน (integrated and continuity 

of care) รวมทั้งกำรท�ำงำนเชิงรุก สำมำรถเชื่อมระหว่ำง

ชุมชนและกำรบริกำรในโรงพยำบำลได้อย่ำงไร้รอยต่อ 

รวมถึงกำรมุง่เน้นกำรพฒันำระบบกำรส่งเสรมิสขุภำพและ

ป้องกันโรคท่ีเข้มแข็ง โดยมุ่งกระจำยอ�ำนำจกำรบริหำร

จดักำรเพือ่ให้สำมำรถจัดบรกิำรสขุภำพในระดบัพืน้ที ่เพือ่

ตอบสนองต่อปัญหำและควำมจ�ำเป็นด้ำนสุขภำพของ

ประชำชนในระดบัพืน้ทีไ่ด้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ จ�ำเป็นจะ

ต้องมีกำรปฏิรูประบบกำรจัดกำรระบบสุขภำพในระดับ

พื้นที่โดยใช้แนวคิด “พื้นที่เป็นฐำนและประชำชนเป็น

ศูนย์กลำง”(14)

9.3.1 การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพระดับ

พื้นที่/อ�าเภอ

กระทรวงสำธำรณสุขได้น�ำแนวคิดดังกล่ำวข้ำง

ต้นมำด�ำเนินงำนโดยผ่ำนกลไกกำรขับเคลื่อนงำนใน

ระดับอ�ำเภอภำยใต้นโยบำยกำรจัดกำรระบบสุขภำพ

ระดับอ�ำเภอ (district health system: DHS) ซ่ึง

นับเป็นกลไกส�ำคัญของกำรปฏิรูประบบสุขภำพภำย

ใต้ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนสำธำรณสุขระยะ 20 ปี โดย

มีจุดเด่นในกำรเชื่อมโยงองคำพยพที่ส�ำคัญในระดับ

พื้นที่/อ�ำเภอ ระหว่ำงโรงพยำบำล ส�ำนักงำนสำธำรณสุข

อ�ำเภอ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล อำสำสมัคร

สำธำรณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นๆ 

และประชำชนในพืน้ทีใ่ห้สำมำรถแสดง “ภำวะกำรน�ำร่วม” 

เพื่อร ่วมกันจัดกำรปัญหำสุขภำพของพื้นที่ ปลูกฝัง

วัฒนธรรมของกำรช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน ไม่ทอด

ทิ้งกัน ประชำชนและชุมชนพึ่งพำตนเองและดูแลสุขภำพ

ตนเองได้ดีเพิ่มขึ้น รวมถึงเพ่ิมควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำ

ถึงเครือข่ำยบริกำรสำธำรณสุขที่มีคุณภำพ ปลอดภัย 

สำมำรถตอบสนองต่อปัญหำสุขภำพใหม่ๆ ได้อย่ำง

ทันท่วงที สำมำรถปกป้องประชำกรไม่ให้ล้มละลำย

ทำงกำรเงินจำกกำรเจ็บป่วย รวมถึงกำรมีประสิทธิภำพ
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ที่เพ่ิมสูงขึ้น ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ ผู้ให้บริกำรมี

ควำมสุขในกำรท�ำงำน เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร

จดักำรสขุภำพท่ีเข้มแขง็ พร้อมรบัมอืกบักำรเปลีย่นแปลง

ทำงสุขภำพ เพิ่มควำมเป็นธรรมทำงสังคม สำมำรถยก

ระดับสุขภำพและคุณภำพชีวิตของประชำชน(27-29)

ระบบสุขภำพระดับพื้นที่/อ�ำเภอ เป็นระบบกำร

ท�ำงำนด้ำนสุขภำพระดับอ�ำเภอร่วมกันของทุกภำคส่วน

ด้วยกำรบูรณำกำรทรัพยำกรภำยใต้บริบทของพื้นที่

ผ่ำนกระบวนกำรชื่นชมและกำรจัดกำรควำมรู้ ส่งเสริม

ให้ประชำชนและชุมชนพ่ึงตนเองได้ และไม่ทอดท้ิงกัน 

โดยมีเป้ำหมำยร่วมเพื่อสุขภำวะของประชำชน ซึ่งกำร

พัฒนำระบบสุขภำพที่ระดับอ�ำเภอนับเป็นจุดที่เหมำะสม

เนือ่งจำกสำมำรถเชือ่มต่อกำรด�ำเนนิงำนด้ำนสุขภำพจำก

นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ซึ่งระดับอ�ำเภอมีควำมใกล้ชิดมำก

พอต่อกำรรับรู้ถึงปัญหำ ควำมต้องกำร และควำมจ�ำเป็น

ในพื้นที่ โดยสำมำรถก�ำหนดนโยบำย วำงแผนกำรพัฒนำ

ในระดบัพืน้ทีใ่นกำรตอบสนองต่อปัญหำและควำมจ�ำเป็น

ดังกล่ำวได้อย่ำงเหมำะสม สำมำรถประสำนงำนและ

กระจำยทรพัยำกรในด้ำนต่ำงๆ เช่น บคุลำกร งบประมำณ 

วัสดุอุปกรณ์ กำรสนับสนุนทำงวิชำกำร กำรจัดกำรและใช้

ประโยชน์ระบบข้อมูลร่วมกับองค์กรภำคีในพื้นท่ีได้อย่ำง

ครอบคลุมและเป็นธรรมสอดคล้องกบับรบิทของพ้ืนที ่รวม

ทัง้สำมำรถบรูณำกำรทกุภำคส่วนเพือ่กำรพฒันำทัง้ในเชงิ

บรหิำรจดักำรบริกำรสขุภำพและบรกิำรทำงสงัคมได้อย่ำง

เป็นระบบ โดยไม่ได้เป็นกำรตอบสนองต่อกำรจัดกำรด้ำน

กำรรักษำพยำบำลเท่ำนั้น แต่ยังหมำยรวมถึงกำรสร้ำง

เสริมสุขภำพและป้องกันโรค รวมถึงกำรฟื้นฟูสภำพ และ

สำมำรถบรูณำกำรกำรตอบสนองควำมจ�ำเป็นในด้ำนอืน่ๆ

ของประชำชนในพืน้ทีเ่พือ่เป็นกำรยกระดบัคุณภำพชวีติที่

ดีขึ้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ(30)

กำรพัฒนำระบบสุขภำพระดับอ�ำเภอ (DHS) 

เป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ระบบสุขภำพชุมชน

โดยมีหลักกำรส�ำคัญ ได้แก่ กำรท�ำงำนร่วมกันในระดับ

อ�ำเภอของภำคส่วนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งสร้ำงควำม

สัมพันธ์ในกำรท�ำงำนร่วมกันเพื่อน�ำไปสู ่ผลลัพธ์ทำง

สุขภำพที่ดีขึ้นของประชำชน (unity district health 

team) กำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยและชุมชนในกำร

ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมด�ำเนินกำร ร่วมประเมินผล โดย

มีเป้ำหมำยร่วมกันคือเพื่อยกระดับกำรพึ่งพำตนเองด้ำน

สุขภำพและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น (community 

participation) กำรท�ำงำนจนเกิดคุณค่ำทั้งกับผู ้รับ

บริกำรและผู้ให้บริกำร เกิดควำมพึงพอใจของทั้งสองฝ่ำย 

(appreciation and quality) กำรแบ่งปันทรัพยำกรและ

กำรพัฒนำบุคลำกร (resource sharing and human 

development) และกำรให้บริกำรสุขภำพที่จ�ำเป็น 

(essential care) ทั้งนี้ตำมควำมจ�ำเป็นทำงด้ำนสุขภำพ 

รวมถึงสอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรม(29)

กำรพัฒนำระบบสุขภำพระดับพื้นท่ี/อ�ำเภอนับว่ำ

เป็นกลยุทธ์ท่ีส�ำคัญในกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำ

สุขภำพของประชำชนระดับนำนำชำติ โดยเป็นกำรมุ่ง

เน้นกำรปฏิรูประบบสุขภำพภำยใต้หลักกำรของกำร

สำธำรณสุขมูลฐำน (primary health care: PHC) โดย

กระจำยอ�ำนำจจำกส่วนกลำงมำสู่กำรมีส่วนร่วมในกำร

จัดกำรระบบสขุภำพของภำคส่วนและชุมชนในระดบัพืน้ที่

อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งองค์กำรอนำมัยโลกและประเทศ

สมำชิกได้สนับสนุนให้เกิดกำรจัดกำรระบบสุขภำพใน

ระดับพื้นที่ดังปรำกฏในปฏิญญำฮำรำเร่ ค.ศ. 1987 (31, 32) 

โดยกลยทุธ์ดังกล่ำวได้รบักำรยนืยนัจำกนำนำประเทศโดย

เฉพำะอย่ำงยิง่ประเทศทีก่�ำลงัพฒันำว่ำเป็นกลยทุธ์ทีย่งัมี

ควำมส�ำคัญและทันสมัยสำมำรถตอบสนองต่อกำรบรรลุ

กำรสร้ำงหลกัประกนัสขุภำพให้แก่ประชำชนของประเทศ

ต่ำงๆ ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ(31) ซึง่ประเทศไทยได้รบักำร

ยกย่องจำกนำนำประเทศว่ำเป็นประเทศก�ำลังพัฒนำท่ี

เป็นตัวแบบของประเทศต่ำงๆในกำรบรรลุกำรสร้ำงหลัก

ประกันสุขภำพถ้วนหน้ำและสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย

กำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษด้ำนสุขภำพ (Health-related 

Millennium Development Goals) ก่อน พ.ศ. 2558 

ทีก่�ำหนดเป็นปีเป้ำหมำย โดยหลักประกนัสขุภำพถ้วนหน้ำ

ยังเป็นเป้ำหมำยที่ส�ำคัญอันหนึ่งของกำรบรรลุเป้ำหมำย

กำรพฒันำทีย่ัง่ยนืของโลก (Sustainable Development 

Goals: SDGs) ท่ีทุกประเทศท่ัวโลกภำยใต้กำรน�ำของ

สหประชำชำติได้มีพันธะสัญญำท่ีจะบรรลุร่วมกันภำยใน 

พ.ศ. 2573 อีกด้วย
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วิโรจน์ ต้ังเจริญเสถียรและคณะ(26) ชี้ให้เห็นว่ำหนึ่ง

ในปัจจัยที่ส�ำคัญที่ท�ำให้ประเทศไทยประสบควำมส�ำเร็จ

คือ กำรมีระบบสุขภำพระดับอ�ำเภอ (district health 

system) ที่เข้มแข็ง มีเครือข่ำยระบบบริกำรปฐมภูมิท่ี

ครอบคลุมในทุกพื้นที่ต�ำบล นอกจำกนี้กำรพัฒนำระบบ

สุขภำพระดับพ้ืนที่/อ�ำเภอดังกล่ำวข้ำงต้นสอดคล้องกับ

แนวทำงกำรพฒันำประเทศตำมแผนกำรพฒันำเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ี

เสนอให้มีกำรมุ่งเน้นด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกัน

โรค โดยเน้นกำรป้องกันและควบคุมปัจจัยก�ำหนด

สุขภำพทำงสังคม (social determinants of health) 

รวมถงึกำรส่งเสรมิกำรให้ควำมส�ำคญัของมิตสิขุภำพในทุก

นโยบำยสำธำรณะ (health in all policies) เพื่อให้ทุก

ภำคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบำยสำธำรณะที่

ส่งผลต่อสุขภำพของประชำชน(33)

โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อ 17 พฤศจิกำยน 2558 

มีมติเห็นชอบตำมกรอบกำรด�ำเนินกำรวำระปฏิรูป

ระบบบริกำรสำธำรณสุขตำมที่สภำปฏิรูปแห่งชำติ โดย

คณะกรรมำธกิำรปฏริปูระบบสำธำรณสขุ ได้เสนอแนวทำง

กำรปฏริปูระบบบรกิำรสขุภำพตำมแนวคดิ “พืน้ทีเ่ป็นฐำน

และประชำชนเป็นศนูย์กลำง” ทีม่กีำรบรูณำกำรด้ำนกำร

บรหิำรจดักำรของระบบสุขภำพระดับพืน้ที/่อ�ำเภอ ซึง่เป็น

จุดคำนงัด (main lever) ของระบบ คือ กำรเปลี่ยนฐำน

ระบบบริกำรจำก “โรงพยำบำล” เป็น “พื้นที่” โดยไม่ลด

ควำมส�ำคัญของโรงพยำบำล และปรับศูนย์กลำงของกำร

ให้บริกำรในระบบบริกำรจำก “โรค” เป็น “ประชำชน” 

และเน้นระบบกำรพัฒนำ “เครือข่ำยทีมผู ้ให้บริกำร 

สหวิชำชีพ” (matrix team) กับกลไกกำรขับเคลื่อน

หลัก (key driver) เป็นกำรเชื่อมโยงจำกภำครัฐ เอกชน 

ชุมชน และท้องถิ่น โดยน�ำระบบสนับสนุนต่ำงๆ มำเป็น

เครื่องมือ เช่น ระบบข้อมูล ระบบคลังควำมรู้ ระบบ

กลไกสิทธิประโยชน์จ�ำเพำะพ้ืนที่ ระบบภูมิป ัญญำ

ท้องถิ่นด้ำนสุขภำพ และระบบสื่อสำรสำธำรณะเพื่อเกิด

กำรมีปฏิสัมพันธ์อย่ำงสมดุล (ไม่เพียงแค่คล้อยตำม) กับ

กำรขบัเคลือ่นตำมแนวนโยบำยหรอืกิจกรรมทีต่่อเนือ่งทัง้

จำกส่วนกลำง เขต หรอืจังหวัดและจัดกำรปัจจัยต่ำงๆ จำก

ภำยนอกบนพื้นฐำนของกำรตอบสนองตำมควำมจ�ำเป็น

ด้ำนสขุภำพ ตำมควำมจ�ำเพำะของแต่ละพืน้ที ่โดยมุง่หวงั

ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่รวดเร็ว มีทีม

วชิำชพีให้บรกิำรอย่ำงไร้รอยต่อและมีประสทิธิภำพ จนถงึ

มีระบบกำรดูแลที่บ้ำน ที่ชุมชนและสร้ำงสิ่งแวดล้อมทำง

สังคมที่เหมำะสมตำมควำมจ�ำเป็นทำงสุขภำพของแต่ละ

บริบท(34)

9.3.2 คณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับพื้นที่ 

ในกำรท�ำงำนบนพื้นฐำนของกำรมีกำรเชื่อมโยง

กันเป็นทีมและภำคีเครือข่ำยภำยในระบบสุขภำพระดับ

อ�ำเภอดงักล่ำวข้ำงต้นนัน้มพีฒันำกำรทีม่กีำรเตบิโตอย่ำง

ค่อยเป็นค่อยไป ผ่ำนกำรขับเคล่ือนอย่ำงเป็นทำงกำร

จำกกำรรวมตัวกันเองของ 21 พื้นท่ีในปีพ.ศ. 2552 

และต่อมำขยำยเป็น 43 พื้นท่ี ในปีพ.ศ. 2554 โดย

มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และเรียนรู ้ระหว่ำง

กันอย่ำงต่อเนื่อง จนกระท่ังมีกำรด�ำเนินงำนภำยใต้

บันทึกควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนคณะกรรมกำร

พัฒนำคุณภำพชีวิตและระบบสุขภำพอ�ำเภอ (District 

Health Board: DHB) ใน 73 พื้นที่ ในปีพ.ศ. 2556 

โดย DHB เป็นผลผลิตท่ีส�ำคัญของกำรขับเคลื่อน โดย

ท�ำหน้ำที่ในกำรกระตุ้น สนับสนุน และเติมเต็มให้กับ

กำรพฒันำกำรจัดกำรระบบสขุภำพอ�ำเภอแบบมส่ีวนร่วม

ที่ใช้แนวคิด “พื้นที่เป็นฐำนและประชำชนเป็นศูนย์กลำง” 

ซึ่งมีตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จท่ีเป็นรูปธรรมในระดับพื้นท่ี(35) 

และต่อมำมีกำรบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำง

กระทรวงมหำดไทย กระทรวงสำธำรณสุข ส�ำนักงำน

หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ และส�ำนักงำนกองทุน

สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ในกำรส่งเสริมและ

สนับสนุนกำรพัฒนำ “คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพ

ชีวิตและระบบสุขภำพอ�ำเภอ (District Health Board: 

DHB)” เมื่อ 30 มีนำคม 2559 โดยในปีพ.ศ. 2559 เริ่ม

ด�ำเนินกำรใน 73 พื้นที่ และขยำยเป็น 200 พื้นที่ ใน

ปี พ.ศ. 2560(36) ซ่ึงต่อมำคณะรัฐมนตรีได้รับหลักกำร

ในเรื่องดังกล่ำวและออกระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำ

ด้วยกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 เพื่อ

ให้เกดิกำรขับเคล่ือนกำรพฒันำคณุภำพชีวิตในระดบัพืน้ที่
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ที่อยู่ใกล้ชิดประชำชน โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของทุก

ภำคส่วน ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน โดย

ใช้พืน้ทีเ่ป็นฐำน และประชำชนเป็นศูนย์กลำง มคีวำมเป็น

เจ้ำของและภำวะกำรน�ำร่วมกันในกำรพัฒนำและแก้ไข

ปัญหำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้ประชำชนทุกคนสำมำรถ

เข้ำถึงและได้รับกำรดูแลทั้งด้ำนสุขภำพและสังคมส่งผล

ให้เกิดสุขภำวะและคุณภำพชีวิตที่ดี(29)

ในระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีดังกล่ำวข้ำงต้น 

ให้มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรระดับชำติชื่อว ่ำคณะ

กรรมกำรนโยบำยพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับพ้ืนที่ โดย

มีปลัดกระทรวงมหำดไทยเป็นประธำนคณะกรรมกำร 

ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป ็นรองประธำนฯ โดย

คณะกรรมกำรดังกล่ำวมีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรก�ำหนด

นโยบำยและทศิทำงกำรพฒันำ ให้กำรสนบัสนนุและแก้ไข

ปัญหำกำรด�ำเนินงำน และติดตำมและประเมินผลกำร

ด�ำนินงำนของคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับ

อ�ำเภอ (พชอ.) ในจังหวัดต่ำงๆ และคณะกรรมกำรพัฒนำ

คณุภำพชวีติระดบัเขต (พชข.) ในกรงุเทพมหำนคร ทัง้นีมี้

เจตนำรมณ์ให้เกดิกำรส่งเสรมิซ่ึงกันและกนัระหว่ำงควำม

สัมพันธ์ตำมอ�ำนำจหน้ำที่ในลักษณะกำรสั่งกำรจำกบน

ลงล่ำงตำมระบบรำชกำร (Top-down process) และ

กำรแสดงควำมต้องกำรที่เป็นควำมจ�ำเพำะของพื้นที่ใน

ลักษณะจำกล่ำงขึ้นบน (Bottom-up process)(36) ใน

ทุกจังหวัดเว้นกรุงเทพมหำนคร ในแต่ละอ�ำเภอให้มีกำร

แต่งตั้งคณะกรรมกำร พชอ. โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

และพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเป็นที่

ปรึกษำ และมีกรรมกำรจ�ำนวนไม่เกิน 21 คน โดยมีนำย

อ�ำเภอ เป็นประธำน โดยมีกรรมกำรจำกภำครัฐไม่เกิน 

6 คน ภำคเอกชนไม่เกิน 6 คน และภำคประชำชน ไม่

เกิน 7 คน โดยมีสำธำรณสุขอ�ำเภอ เป็นกรรมกำรและ

เลขำนุกำร โดยนำยอ�ำเภอสำมำรถแต่งตั้งกรรมกำรจำก

ภำครัฐ เอกชน และประชำชน เป็นเลขำนุกำรร่วมได้ไม่

เกิน 2 คน ซึ่งพชอ.อำจแต่งตั้งที่ปรึกษำพิเศษเพิ่มเติมได้

ตำมมติของพชอ. 

ในกรุงเทพมหำนคร ในแต่ละเขตให้มีกำรแต่งต้ัง 

คณะกรรมกำร พชข. โดยมีปลัดกรุงเทพมหำนคร

และสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครในแต่ละเขต เป็น

ที่ปรึกษำ และมีกรรมกำรจ�ำนวนไม่เกิน 23 คน โดย

มีผู้อ�ำนวยกำรเขต เป็นประธำน มีกรรมกำรจำกภำครัฐ  

ไม่เกิน 7 คน ภำคเอกชน ไม่เกิน 6 คน ภำคประชำชน  

ไม่เกนิ 7 คน โดยมหีวัหน้ำฝ่ำยพฒันำชมุชนและสวสัดกิำร

สังคม ส�ำนักงำนเขต เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และ

มีหัวหน้ำพยำบำลศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ได้รับมอบ

หมำยเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรร่วม ทั้งนี้พชข.อำจ

แต่งตั้งที่ปรึกษำพิเศษเพิ่มเติมได้ตำมมติของ พชข. โดย

คณะกรรมกำร พชอ. และ พชข. มวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง 

2 ปี และอำจได้รับกำรแต่งตั้งอีกได้

9.4 อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัพืน้ที่

คณะกรรมกำร พชอ. และ พชข. มีอ�ำนำจหน้ำที่

ส�ำคัญพอสังเขป ดังน้ี 1) ก�ำหนดทิศทำง เป้ำหมำย 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรด�ำเนินงำนและแผนงำนใน

กำรพฒันำคณุภำพชวิีตของประชำชนในพืน้ที ่และตดิตำม

ก�ำกบัและประเมนิผลในกำรด�ำเนนิงำนให้บรรลเุป้ำหมำย 

2) ขับเคลื่อนให้เกิดกำรบูรณำกำรร่วมกันของทุกภำค

ส่วนเพื่อให้สำมำรถด�ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ให้บรรลุตำมเป้ำหมำย 3) สนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือ

และประสำนงำนระหว่ำงกันของทุกภำคส่วนโดยยึดถือ

ประโยชน์ของประชำชนเป็นส�ำคัญ 4) เสนอแนะและให้ค�ำ

ปรึกษำเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ของภำคส่วนต่ำงๆ และสนบัสนนุกำรแก้ไขปัญหำในพืน้ที่

เพื่อให้เป็นไปตำมแผนงำนที่ก�ำหนดไว้ 5) ประสำนหน่วย

งำนของภำครฐั ภำคเอกชน และภำคประชำชน ในพืน้ทีใ่น

กำรส่งข้อมูลและเอกสำรท่ีเกีย่วข้อง และ 6) ปฏบิตักิำรอืน่

ตำมท่ีคณะกรรมกำรหรอืผูว่้ำรำชกำรจังหวดัมอบหมำย(29)

ส�ำนักงำนสำธำรณสุขอ�ำเภอถูกก�ำหนดให้เป็น

ส�ำนักงำนเลขำนุกำร พชอ. รับผิดชอบในงำนเลขำนุกำร

และธุรกำรของ พชอ. ท�ำหน้ำท่ีประสำนกับหน่วยงำน

ของภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนที่เกี่ยวข้อง
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กับกำรด�ำเนินงำนของ พชอ. ท�ำหน้ำที่ด�ำเนินกำร

ขับเคลื่อนตำมเป้ำหมำยและแนวทำงในกำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิตในพ้ืนที่ อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนข้อมูลและ

ประชำสมัพนัธ์หรอืเผยแพร่ข้อมูลกำรด�ำเนนิงำนของพชอ.

ให้เป็นไปตำมแผนงำน เป้ำหมำย และทิศทำงยุทธศำสตร์

กำรพฒั นำคณุภำพชวีติในระดบัพืน้ที ่รวมถงึรบัผดิชอบใน

กำรเบกิค่ำเบีย้ประชุม ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำง ค่ำใช้จ่ำย

ในกำรประชุมและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง ในส่วนของ

ส�ำนักงำนเลขำนุกำรของพชข. ได้ก�ำหนดให้ฝ่ำยพัฒนำ

ชุมชนและสวัสดิกำรสังคม ส�ำนักงำนเขต รับผิดชอบใน

งำนเลขำนุกำรและธุรกำรของพชข. โดยกรุงเทพมหำนคร

จัดสรรงบประมำณสนับสนุนค่ำเบี้ยประชุม ค่ำใช้จ่ำยใน

กำรเดินทำง ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่

เกี่ยวข้อง(29)

ในกำรด�ำเนินงำนของพชอ.และพชข. ให้ประสบ

ควำมส�ำเร็จนั้น จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรพัฒนำ

ศักยภำพทำงกำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพอ�ำเภอเพื่อ

ให้เกิด “ภำวะกำรน�ำร่วม” บนพื้นฐำนกำรมีส่วนร่วม

จำกทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน โดยควร

มีสมรรถนะทำงกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมืออำชีพ ซึ่ง

ประกอบด้วย กำรมีวิสัยทัศน์ร่วม กำรวำงแผนยุทธศำสตร์

แบบมีส่วนร่วม กำรน�ำกำรเปลี่ยนแปลง กำรท�ำงำน

เป็นทมีและควำมสำมำรถในกำรใช้เครือ่งมอืในกำรบรหิำร

จดักำรอย่ำงมอือำชพี เช่น กลไกกำรเงนิ กำรใช้ข้อมลูทำง

สุขภำพ กำรสร้ำงทีม กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

และกำรเชื่อมโยงเครือข่ำย เป็นต้น นอกจำกนี้ ควรมี

สมรรถนะทีต้่องได้รบักำรพฒันำอย่ำงต่อเนือ่งซึง่จะส่งผล

โดยตรงต่อคณุลกัษณะกำรมชีวิีตของระบบสุขภำพอ�ำเภอ 

ได้แก่ กำรควบคุมตนเอง กำรสร้ำงคุณค่ำหรือค่ำนิยมร่วม 

กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ กำรสื่อสำร และควำมเข้ำใจใน

กำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงอ�ำนำจหน้ำที่ (authority) 

และพลังอ�ำนำจ (power)(36)

ในกำรพัฒนำสมรรถนะทำงกำรบริหำรจัดกำร

ดังกล่ำวควรเป็นกำรเรียนรู ้ผ ่ำนกำรปฏิบัติกำรแบบ

มีปฏิสัมพันธ ์อย ่ำงมีส ่วนร ่วมโดยผ่ำนกระบวนกำร

ท�ำงำนที่มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยควรให้ควำม

ส�ำคัญกับกิจกรรมท่ีเป็นกำรด�ำเนินกำรร่วมกันของ

พขอ. หรือ พชข. บนพื้นฐำนของกำรวิเครำะห์ปัญหำ

และสถำนกำรณ์ โดยกำรมีส่วนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำงจำก

ภำคส่วนและองค์ประกอบต่ำงๆ ภำยในพื้นที่ในกำร

เลือกประเด็นท่ียอมรับร่วมกันในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

และระบบสุขภำพอ�ำเภอ กำรก�ำหนดแผนยุทธศำสตร์ 

แผนปฏิบัติกำร พร้อมกับมีกิจกรรมกำรด�ำเนินกำรและ

ขับเคลื่อนเพื่อด�ำเนินกำรตำมแผนดังกล่ำวร่วมกัน ท้ังน้ี

ควรให้ควำมส�ำคัญกับกระบวนกำรประชุมที่ต้องด�ำเนิน

กำรอย่ำงสม�ำ่เสมอ มกีำรเตรยีมกำรประชมุและกำรสร้ำง

บรรยำกำศในกำรประชมุทีก่่อให้เกดิภำวะกำรน�ำร่วมและ

กำรมีกระบวนกำรขับเคลื่อนงำนที่มีประสิทธิผล ได้แก่ 

กำรมีแผนยุทธศำสตร์ที่มีกำรบูรณำกำรควำมรับผิดชอบ

และหน้ำที่ของภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง กำรมีทีมแกนน�ำหรือ

คณะอนุกรรมกำรที่รับผิดชอบขับเคลื่อน รวมถึงกำร

มีกิจกรรมในกำรพัฒนำสมรรถนะของคณะกรรมกำรฯ 

และอนุกรรมกำรฯ เช่น กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 

กำรศึกษำดูงำนระหว่ำงพื้นท่ี กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ภำยในจังหวัดหรือเขต เป็นต้น(14, 29) 

กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรระบบสุขภำพ

ในระดับพื้นท่ีของประเทศไทยดังแสดงข้ำงต้นนับเป็น

ตัวอย่ำงเชิงรูปธรรมที่ส�ำคัญในกำรปฏิรูประบบสุขภำพที่

เน้นกำรกระจำยอ�ำนำจเพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของทุก

ภำคส่วน มีกำรบูรณำกำรท�ำงำนร่วมกัน โดยใช้พื้นที่เป็น

ฐำน ประชำชนเป็นศูนย์กลำง ซึ่งสอดคล้องกับหลักกำร

ของกำรสำธำรณสุขมูลฐำน และนับเป็นกลไกที่ส�ำคัญ

ในกำรขับเคลื่อนให้เกิดระบบสุขภำพที่เข้มแข็งน�ำไปสู่

กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืนของโลก (SDGs) 

ต่อไป(14)
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9.5 กองทนุสขุภาพต�าบล: เครือ่งมอืสร้างการมส่ีวนร่วมในการพฒันาระบบสขุภาพชมุชน

9.5.1 ความเป็นมาของกองทุนสุขภาพต�าบล 

เมื่อ พ.ศ. 2545 ประเทศไทยได้มีกำรประกำศใช้

พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2545 

โดยมีเจตนำรมณ์ส�ำคัญเพ่ือสร้ำงหลักประกันทำงสุขภำพ

ให้กับประชำชนทั่วไปที่ยังไม่มีหลักประกันสุขภำพใดๆ ให้

สำมำรถเข้ำถึงระบบกำรให้บริกำรสำธำรณสุขท่ีจ�ำเป็น

ต่อสุขภำพและกำรด�ำรงชีวิตโดยมีกำรรักษำพยำบำล

ที่มีมำตรฐำน มีองค์กรก�ำกับดูแลซึ่งจะด�ำเนินกำรโดย

กำรมีส่วนร่วมกันระหว่ำงภำครัฐและภำคประชำชนเพื่อ

จัดกำรให้มีระบบกำรรักษำพยำบำลที่มีประสิทธิภำพทั้ง

ประเทศ และให้ประชำชนชำวไทยมีสิทธิได้รับบริกำร

สำธำรณสุขท่ีมีมำตรฐำนด้วยกันทุกคน(37) ต่อมำในช่วง

ปี พ.ศ. 2549 ได้มีกำรปฏิรูประบบบริหำรจัดกำรด้ำน

สขุภำพภำยใต้ระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำตคิรัง้ใหญ่ 

อำศยัเจตนำรมณ์ของกฎหมำยว่ำด้วยหลกัประกันสขุภำพ 

แห่งชำติในมำตรำ 47 จัดตั้ง “กองทุนสุขภำพต�ำบล” 

หรือที่เรียกกันอย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ “กองทุนหลักประกัน

สขุภำพในระดบัท้องถิน่หรือพืน้ที”่ เพือ่ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน (อปท.) มีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำนและ

บริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพที่เก่ียวข้องกับ

งำนส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคในระดับท้องถิ่นใน

รูปแบบของคณะกรรมกำรร่วมระหว่ำงภำครัฐ ภำคท้อง

ถิ่นและภำคประชำชน(38) ซึ่งกองทุนหลักประกันสุขภำพ

ต�ำบลนี้เป็นนวัตกรรมทำงสังคมท่ีส�ำคัญในระบบสุขภำพ

ของประเทศไทยที่มุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมดูแล

สุขภำพของประชำชนจำกหลำยภำคส่วนในสังคม โดยมี 

อปท. เป็นกลไกส�ำคัญในกำรประสำนหน่วยงำน องค์กร

และภำคีเครือข่ำยในพื้นที่เข้ำมำร่วมค้นหำปัญหำและ

ควำมต้องกำรของประชำชน ร่วมวำงแผนและส่งเสริมให้

เกิดกำรร่วมด�ำเนินกิจกรรมด้ำนสุขภำพ สำมำรถติดตำม

ประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนให้เกดิขึน้อย่ำงเป็นรูปธรรมกบั

ประชำชน(39) ซึ่งในระยะเริ่มต้นมีกำรจัดตั้งกองทุนน�ำร่อง

ทุกอ�ำเภอๆ ละ 1 แห่ง รวม 888 แห่ง

ในกำรจดักำรกองทนุนีก้�ำหนดให้ม ี“คณะกรรมกำร

กองทุนหลักประกันสุขภำพในแต่ละท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี” 

เป็นกลไกทีท่�ำหน้ำทีบ่รหิำรกองทนุ กลไกนีป้ระกอบด้วยผู้

บริหำรสูงสุดของ อปท. เป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำร 

ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จ�ำนวน 2 คน สมำชิก

สภำ อปท. ที่สภำมอบหมำย จ�ำนวน 2 คน หัวหน้ำหน่วย

บริกำรปฐมภูมิในพื้นที่ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำ

หมู่บ้ำนในพื้นที่ที่คัดเลือกกันเอง จ�ำนวน 2 คน ผู้แทน

หมู่บ้ำนหรือชุมชนท่ีประชำชนในหมู่บ้ำนหรือชุมชนคัด

เลือกกันเอง จ�ำนวนไม่เกิน 5 คน ผู้แทนศูนย์ประสำน

งำนหลักประกันสุขภำพประชำชนหรือหน่วยรับเร่ืองร้อง

เรียนอิสระในพื้นที่ จ�ำนวน 1 คน (ถ้ำมี) ปลัด อปท. หรือ 

เจ ้ำหน ้ำท่ี ท่ีผู ้บริหำรสูงสุดของ อปท. มอบหมำย

เป ็นกรรมกำรและเลขำนุกำรและมีผู ้อ� ำนวยกำร

หรือหัวหน ้ำกองสำธำรณสุขและสิ่ งแวดล ้อมหรือ

ส่วนสำธำรณสุขที่ เรียกช่ืออื่นของ อปท. หรือเจ ้ำ

หน้ำที่ที่ผู ้บริหำรสูงสุดของ อปท. มอบหมำย เป็น

กรรมกำรและผู ้ ช ่ วยเลขำนุกำร นอกจำกนั้นยั ง

ก� ำหนดให ้ สำธำรณสุขอ� ำ เภอและผู ้ อ� ำนวยกำร 

โรงพยำบำลในพื้นที่เป็นที่ปรึกษำคณะกรรมกำรกองทุน
(40) โดยคณะกรรมกำรชุดนี้มีอ�ำนำจหน้ำที่ 8 ประกำร คือ 

(1) พิจำรณำอนุมัติแผนงำนหรือโครงกำรหรือ

กิจกรรมให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน กรณี

กรรมกำรผู ้ ใดในคณะกรรมกำรกองทุนเป็นผู ้ เสนอ

และด�ำเนินกำรแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรม ให้

กรรมกำรผู้นั้นมีสิทธิชี้แจงต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออก

เสียงอนุมัติแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรมนั้น 

(2) ออกระเบียบที่จ�ำเป็นเพื่อประสิทธิภำพใน

กำรบริหำรกองทุนและระเบียบว่ำด้วยค่ำตอบแทนของ

อนุกรรมกำรหรือคณะท�ำงำนหรือผู ้ด�ำเนินงำน ทั้งนี้ 

ต้องไม่ขัดหรือแย้งหับประกำศนี้ และไม่เกินกว่ำอัตรำ

หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพ

แห่งชำติก�ำหนด 
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(3) ควบคุมและก�ำกับดูแลกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน 

กำรเก็บรักษำเงินและกำรจัดท�ำบัญชีเงินหรือทรัพย์สิน

ในกองทุนหลักประกันสุขภำพขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร

หลักประกันสุขภำพแห่งชำติก�ำหนด 

(4) ก�ำกับดูแลให้หน่วยงำน หรือกลุ่มหรือองค์กร

ผู ้ที่ ได ้ รับอนุมัติตำมข้อ 7 ให ้เป ็นไปตำมแผนงำน

โครงกำรที่คณะกรรมกำรกองทุนอนุมัติและตำมเกณฑ์ที่

คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพก�ำหนด 

(5) สนับสนุนให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ ใน

พื้นที่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขทั้งที่บ้ำน ในชุมชน

หรือหน่วยบริกำร ได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 

(6) ให้ค�ำแนะน�ำในกำรจัดท�ำข้อมูลและแผนด�ำเนิน

งำนทีเ่กีย่วกบัปัญหำสำธำรณสุขของกลุ่มเป้ำหมำย หน่วย

บริกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(7) พจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบกำรจัดท�ำสรปุผลกำร

ด�ำเนินงำน รำยงำนกำรรับจ่ำยและเงินคงเหลือของกอง

ทนุหลกัประกนัสขุภำพเมือ่ส้ินปีงบประมำณ ให้ส�ำนกังำน

สำขำจงัหวดั ส�ำนกังำนเขต ส�ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพ

แห่งชำติและส�ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน ภำยในเดือน

ธันวำคมของทุกปี

(8) แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท�ำงำน 

เพ่ือด�ำเนินงำนที่เก่ียวข้องได้ตำมควำมจ�ำเป็น และ

ให้อนุกรรมกำรหรือคณะท�ำงำนที่ได้รับแต่งตั้งได้รับ

ค่ำตอบแทนกำรประชุมหรือค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ�ำเป็นในกำร

ด�ำเนินงำนตำมระเบียบคณะกรรมกำรกองทุน(40)

9.4.2 ผลการด�าเนนิงานของกองทนุสุขภาพต�าบล 

ระหว่างพ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560

จำกจุดเร่ิมต้นเมื่อปี 2549 ที่มีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล 

(อบต.) เทศบำลต�ำบล เทศบำลเมืองและเทศบำลนคร 

เข้ำร่วมเพยีง 888 แห่ง โดยในช่วงเริม่ต้น 5 ปีแรกของกำร

ด�ำเนินงำน มีอตัรำเพิม่ค่อนข้ำงสงู จนปี 2554 มี อปท. เข้ำ

ร่วมมำกกว่ำร้อยละ 95.0 และรกัษำระดบัสดัส่วนมำจนถงึ

ปีงบประมำณ 2560 มี อปท. เข้ำร่วมกองทุนสขุภำพต�ำบล 

จ�ำนวน 7,736 แห่ง (ร้อยละ 99.5) จำกองค์กำรบรหิำรส่วน

ต�ำบลและเทศบำลทั้งหมดของประเทศ 7,776 แห่ง (ตำม

ภำพท่ี 9.1) เม่ือวิเครำะห์งบประมำณเพื่อด�ำเนินงำนใน 

ปี 2560 ที่มียอดรวม 3,779 ล้ำนบำท (รวมดอกเบี้ย) 

จำกงบประมำณ 3 แหล่ง คือ งบจำกกองทุนหลัก

ประกันสุขภำพแห่งชำติ 2,515 ล้ำนบำท (ร้อยละ 66.5) 

เงินสมทบจำก อปท. 1,233 ล้ำนบำท (ร้อยละ 32.6) 

และเงินสมทบจำกชุมชนและอื่นๆ 32 ล้ำนบำท (ร้อยละ 

0.8) เพื่อใช้สนับสนุนให้ท้องถิ่น ชุมชนและประชำชน

มีส่วนร่วมในกำรดูแลสุขภำพ โดยมีกำรเบิกจ่ำยงบจำก

กองทุนเป็นจ�ำนวน 3,412.65 ล้ำนบำท (ร้อยละ 90.3) 

(ตำมภำพที่ 9.2) ส�ำหรับงบประมำณเม่ือจ�ำแนกตำม

กลุ่มเป้ำหมำยพบว่ำ ร้อยละ 34.5 ใช้เพื่อด�ำเนินงำน

ในกลุ ่มประชำชนท่ัวไปท่ีมีภำวะเสี่ยง รองลงมำคือ 

กลุ่มวัยเรียนและเยำวชน ร้อยละ 14.5 กลุ่มวัยท�ำงำน 

ร้อยละ 11.4 และกลุ่มผู้สูงอำยุ ร้อยละ 11.1 ตำมล�ำดับ
(41) (ตำมภำพที่ 9.3)
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ภาพที่ 9.1 แสดงจ�านวนกองทุนสุขภาพต�าบล จ�าแนกตามปีงบประมาณ

ที่มา: 

ภาพที่ 9.2 แสดงจ�านวน อปท. ที่มีการจัดตั้งกองทุนสุขภาพต�าบลและที่มาของงบประมาณ

ที่มา: 

ภาพที่ 9.3 แสดงการใช้งบประมาณจากกองทุนสุขภาพต�าบลตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์

ที่มา: 
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9.5.3 นวัตกรรมหรือผลงานเด่น

1) ในช่วงระยะเวลำประมำณ 11 ปีทีผ่่ำนมำ กองทนุ

สุขภำพต�ำบล ได้สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนเพื่อส่งเสริม 

สขุภำพ กำรป้องกนัโรค กำรฟ้ืนฟสูภำพและกำรจดับรกิำร

ปฐมภูมิเชิงรุก โดยเกิดนวัตกรรมด้ำนสุขภำพชุมชนดีเด่น

ระดับจังหวัด ทั้ง 75 จังหวัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำเรื่อง

ของกำรรักษำดูแลสุขภำพ กำรป้องกันโรค ไม่ใช่เป็น

เรื่องเฉพำะในแวดวงกำรแพทย์สำธำรณสุขเท่ำนั้น แต่

ครอบคลุมหมำยรวมไปถึงมิติทำงด้ำนสังคม วัฒนธรรม 

ควำมเชือ่และภมูปัิญญำทีช่มุชนนัน้ๆ สัง่สมมำหลำยช่ัวอำยุ

คน(42) ซ่ึงถือเป็นนวัตกรรมในสังคมไทยที่ช่วยสนับสนุน

กิจกรรมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพระดับพื้นที่ โดยมีกำร

ท�ำงำนแบบบูรณำกำรกับองค์กรและสถำบันต่ำงๆ ใหม่ๆ 

ในระดับพืน้ท่ีซ่ึงรบัเป็นเจ้ำภำพหลกัในกำรด�ำเนนิงำนเกดิ

ควำมร่วมมือจำกหลำยหน่วยงำน กำรระดมทรัพยำกร 

ควำมรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์จำกหลำยภำคส่วนโดย

เฉพำะอย่ำงยิ่งจำกประชำคมและผู้น�ำตำมธรรมชำติใน

หมู่บ้ำน เกิดบริกำรสำธำรณะใหม่ๆ จ�ำนวนมำก(43)

2) กำรใช ้ฐำนกำรท�ำงำนของกองทุนสุขภำพ

ต�ำบลต่อยอดเพื่อรองรับระบบกำรดูแลระยะยำวด้ำน

สำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงในพื้นที่ (long 

term care: LTC) โดยเริ่มด�ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2559 โดยมี

กลไกด�ำเนินงำนคือ อนุกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดบริกำร

ดูแลระยะยำวส�ำหรับผู ้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง ภำย

ใต้คณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับ

ท้องถิน่หรอืพืน้ที ่โดยในปัจจบุนัม ีอปท. เข้ำร่วมโครงกำร

แล้วจ�ำนวน 5,290 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 68.02 ของ

จ�ำนวนองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลและเทศบำลทัง้หมดของ

ประเทศ โดยมีกำรจัดบริกำรดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะ

พึงพิง รวม 200,371 คน(44)

3) กำรขยำยกำรจัดตั้งกองทุนสุขภำพให้ครอบคลุม

ประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร (กทม.) โดยคณะ

กรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห ่งชำติ ได ้ มีออก

ประกำศ เรื่อง กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้

กรุงเทพมหำนคร ด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบ

หลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2561(45) 

จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภำพกรุงเทพมหำนครข้ึนใน

ปี 2561 โดยกองทุนนี้ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำก 

สปสช. ประจ�ำปี 2561 จ�ำนวน 360 ล้ำนบำท เฉลี่ยคิด

เป็น 45 บำทต่อหัวของประชำกร และ กทม.สมทบเพิ่ม

ร้อยละ 60 ของที่ สปสช. จัดสรรงบจ�ำนวน 216 ล้ำนบำท 

เฉลี่ยสมทบประมำณ 27 บำทต่อหัว รวมเป็นงบทั้งสิ้น 

576 ล้ำนบำท เฉลี่ย 72 บำทต่อหัวประชำกรที่มีสิทธิใน

พื้นที่กรุงเทพฯ จ�ำนวน 8 ล้ำนคน(46)

4) กำรเช่ือมโยงกำรท�ำงำนกับหน่วยงำนภำคี

ยุทธศำสตร์ เพื่อยกระดับกำรท�ำงำนของกองทุนสุขภำพ

ต�ำบล เช่น กำรประสำนควำมร่วมมือกับส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช.) ในกำรจัดท�ำ

ธรรมนูญสุขภำพต�ำบลเพ่ือเป็นกรอบงำนในกำรขับเคลือ่น

งำนกองทุนสุขภำพต�ำบล ดังเช่น กำรด�ำเนินงำนในเขต

ตรวจรำชกำรสำธำรณสุขที่ 6 ที่ สปสช. เขต 6 ร่วมกับ 

สช. จัดท�ำธรรมนูญสุขภำพต�ำบล รวม 85 แห่ง(47) และ

กำรด�ำเนนิงำนในเขตตรวจรำชำกำรสำธำรณสขุที ่8 สปสช. 

เขต 8 ร่วมกบั สช. จัดท�ำธรรมนูญสุขภำพต�ำบล รวม 73 แห่ง 

ซึ่งกำรด�ำเนินงำนที่เขต 8 นี้ ได้มีกำรพัฒนำรูปแบบจนได้

รับรำงวัลผลงำนกำรพัฒนำงำนประจ�ำสู่งำนวิจัยดีเด่น 

(R2R) ประจ�ำปี 2561 ประเภทกำรสนับสนุนบริหำรและ

สนับสนุนบริกำร(48) จำกงำนวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบ

และเครือ่งมือประเมินผลแบบเสรมิพลงักำรบรหิำรจัดกำร

ขบัเคลือ่น แผนงำนธรรมนญูสขุภำพทีม่ปีระสิทธภิำพและ

มีกำรพัฒนำงำนที่ต่อเนื่อง

9.5.4 ปัญหาและอุปสรรค

ในกำรด�ำเนินงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพต�ำบล

ที่ผ่ำนมำ ได้พบปัญหำและอุปสรรคหลำยประกำร เช่น 

1) คณะกรรมกำรกองทุนสุขภำพต�ำบลและผู ้ที่

มีส่วนเกี่ยวข้องยังขำดควำมชัดเจนในเป้ำประสงค์ท่ีแท้

จริงของกองทุนต�ำบลและมโนทัศน์เกี่ยวกับทิศทำงและ

พฒันำกำรในอนำคต และพบว่ำคณะกรรมกำรมคีวำมรูไ้ม่

เพียงพอและรู้จักบทบำทหน้ำที่ของตัวเองน้อย(49)

2) กำรจัดท�ำแผนสขุภำพชุมชนและกำรจัดท�ำแผนที่

ทำงเดินยุทธศำสตร์ส่วนใหญ่พบว่ำยังมิได้มีกำรใช้ข้อมูล

เชิงประจักษ์ในกำรวิเครำะห์สังเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ 

แม้จะมีกำรใช้กระบวนกำรประชำคมในกำรให้ชุมชนเสนอ
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นอกจำกปัญหำข้ำงต้นแล้ว ยังพบปัญหำที่

เกิดจำกระเบียบหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดเกินไป ไม่ชัดเจน

และกำรมีเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอ รวมทั้งผู้รับผิดชอบงำน

ขำดควำมรู้ควำมสำมำรถ(51)

9.5.5 ทิศทางการพัฒนา

กองทุนสุขภำพต�ำบลควรมีกำรยกระดับ

เพื่อรองรับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในอนำคต โดย

เฉพำะรองรับทิศทำงกำรปฏิ รูปประเทศที่ก�ำหนด

ให้กำรเสริมสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งกองทุนสุขภำพ

ต�ำบลน้ีสำมำรถใช้เป็นฐำนในกำรรองรับกำรขับเคลื่อน

ชุมชนเข้มแข็งได้ นอกจำกน้ันในปัจจุบันมีกำรจัดตั้ง

คณะกรรมกำรพฒันำคณุภำพชวีติระดบัอ�ำเภอซึง่กองทนุ

สุขภำพต�ำบลสำมำรถใช้เป็นแหล่งงบประมำณรองรับ

ประเดน็ด้ำนสขุภำพทีค่ณะกรรมกำรระดบัอ�ำเภอก�ำหนด

ได้ ซึ่งจ�ำเป็นต้องปรับแก้กฎระเบียบให้สอดคล้องกับ

ทิศทำงดังกล่ำวด้วย อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่จ�ำเป็นต้องด�ำเนิน

กำรอย่ำงเร่งด่วนคือกำรประเมินผลกระทบหรือผล

สัมฤทธิ์จำกกำรมีกองทุนสุขภำพต�ำบลมำกว่ำ 10 ปี รวม

ทั้งกำรประเมินกำรมีส่วนร่วมของกลไกต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ในระดับปฏิบัติกำรจ�ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำศักยภำพทีม

ท�ำงำนที่เข้ำใจระบบงำนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องใน

ระดับจังหวัดเพื่อหนุนเสริมกำรท�ำงำนของแต่ละกองทุน

เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในกำรท�ำงำนยิ่งขึ้น

ปัญหำและควำมต้องกำรกต็ำม พบว่ำควำมครอบคลมุกำรมี

ระบบข้อมลูสขุภำพชมุชนดขีึน้แต่ยงัจ�ำกดัอยูท่ีข้่อมลูด้ำน

สำธำรณสุขเท่ำนั้น นอกจำกนั้นพบว่ำท้องถิ่นและชุมชน

ยงัขำดทกัษะในกำรประยกุต์ใช้แผนงำนดงักล่ำวในกำรแก้

ปัญหำในชุมชนได้อย่ำงเต็มที่ รวมถึงกำรถูกอิทธิพลของ

นโยบำยของจังหวัดและส่วนกลำงเหนี่ยวน�ำเหนือวิธีกำร

คิดของท้องถิ่นและชุมชน(49)

3) ปัญหำกำรรับรู ้และเข้ำใจของประชำชนใน

พื้นที่ ปัญหำกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ปัญหำด้ำน

กำรรำยงำน ติดตำมและประเมินผล(50) แม้ว่ำกำรบริหำร

จดักำรกองทุนมกีำรเน้นให้เกดิกระบวนกำรมส่ีวนร่วมของ

ภำคส่วนต่ำงๆ เพื่อท�ำกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร 

และมีกำรติดตำมอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยอำศัยฟังเสียง

ตอบรับจำกประชำชนเป็นหลัก โดยมีกำรจัดกิจกรรมใน

ชุมชนอย่ำงต่อเนื่องท�ำให้ประชำชนในชุมชนรับรู้ข้อมูล

ด้ำนสุขภำพและกำรดูแลสุขภำพของประชำชนดีข้ึน 

แต่อย่ำงไรก็ตำมยังพบว่ำกำรเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่ำงกองทุนสุขภำพต�ำบลกับพื้นที่อื่นยังไม่ครอบคลุม

เท่ำที่ควร 

4) กจิกรรมของกองทนุสขุภำพต�ำบลส่วนใหญ่มฐีำน

จำกงำนตำมนโยบำยสำธำรณสขุเป็นหลกัพบว่ำยงัไม่ค่อยมี

กำรบรูณำกำรงบประมำณกับกองทนุอ่ืนหรือโครงกำรทีไ่ด้

รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอกอื่นๆ(49)

9.6 สุขภาพภาคประชาชนกบัการพฒันาระบบสขุภาพชมุชน 

9.6.1 สุขภาพภาคประชาชนกับการพัฒนาระบบ

สุขภาพชุมชน

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ที่ประชุมองค์กำรอนำมัย

โลกมีมติร่วมกันว่ำ “กำรมีสุขภำพดีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐำน

ของมนุษย์ทุกคนที่พึงได้รับ โดยไม่ค�ำนึงถึงควำมแตก

ต่ำงในเร่ืองเช้ือชำติ ศำสนำ กำรเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม” โดยที่ประชุมได้ขอควำมร่วมมือให้รัฐบำลของ

แต่ละประเทศเป็นผู ้รับผิดชอบในกำรจัดหำกลวิธีที่

เหมำะสมเพื่อให้เกิดสุขภำพดีถ้วนหน้ำในปี พ.ศ. 2543 

(Health for All by the Year 2000) ภำยหลังจำกนั้น

ในปี พ.ศ. 2521 องค์กำรอนำมยัโลกได้มกีำรจดัประชมุ ณ 

เมืองอัลมำ อะตำ สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อแสวงหำวิธีกำรที่

จะบรรลเุป้ำหมำยกำรมสีขุภำพดถ้ีวนหน้ำ เป็นผลให้เกดิค�ำ

ประกำศอัลมำ อะตำ (Alma-Ata Declaration) ที่ได้ระบุ

ว่ำกำรสำธำรณสุขมูลฐำน (Primary Health Care) เป็น

กุญแจสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยสุขภำพดีถ้วนหน้ำในปี 2543 

โดยเหตุกำรณ์ดังกล่ำวนับเป็นก้ำวที่ส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำร

พัฒนำงำนสำธำรณสุขในศตวรรษที่ 20(52)
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9.6.2 การพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนในระดับ

หมู่บ้าน

ส�ำหรับประเทศไทย ได ้มีกำรน�ำแนวคิดกำร

สำธำรณสุขมูลฐำน (Primary Health Care) มำใช้ใน

กำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขก่อนค�ำประกำศ อัลมำ อำ

ตำ ในปี พ.ศ. 2521 โดยในกำรพัฒนำด้ำนกำรมีส่วน

ร่วมของประชำชนในงำนสำธำรณสขุได้เริม่ต้นจำกกำรน�ำ

แนวคิดดังกล่ำวมำด�ำเนินกำร โดยมี นพ.อมร นนทสุต 

และ นพ.ไพโรจน์ นิงสำนนท์ เป็นผู้น�ำทำงควำมคิดว่ำ

ประชำชนควรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรส่งเสริมสุข

ภำพอนำมัย พร้อมทั้งได้คัดเลือกประชำชนมำเป็นอำสำ

สมัครประจ�ำหมู่บ้ำน (อสม.) หรือ อำสำสมัครผู้ดูแลเรื่อง

กำรรักษำพยำบำล และผู้ส่ือข่ำวสำธำรณสุข (ผสส.) ซึ่ง

ในปัจจุบันได้ถูกรวมเป็น อสม. เพียงประเภทเดียว(53) 

โดยนวัตกรรมทำงสำธำรณสุขดังกล่ำวนั้นได้ถูกยกย่อง

จำกองค์กำรอนำมัยโลกและประเทศสมำชิกว่ำเป็นกำร

จัดกำรระบบควำมรู้ในชุมชนเพื่อให้ประชำชนมีควำมรู้

เรือ่งสำธำรณสขุและสำมำรถดแูละสขุภำพของประชำชน

ระดบัชมุชนได้เป็นอย่ำงดีด้วยกำรสร้ำงกำรมส่ีวนร่วมของ

ประชำชนในรปูแบบอำสำสมคัรสำธำรณสขุประจ�ำหมูบ้่ำน

ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก(54)

อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) เป็นรูปแบบกำร

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนตำมแนวคิดของกำร

สำธำรณสุขมูลฐำน แนวคิดดังกล่ำวมีกำรด�ำเนินต่อเนื่อง

มำจนถงึปัจจบุนัและเป็นทนุทำงสงัคมทีม่คีณุค่ำแก่ระบบ

สำธำรณสุขไทย อสม. เป็นบุคคลท่ีได้รับกำรคัดเลือก

มำจำกชำวบ้ำนและได้รับกำรอบรมตำมหลักสูตรของ

กระทรวงสำธำรณสุข โดยมีบทบำทส�ำคัญในฐำนะผู้น�ำ

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนพฤติกรรมสุขภำพอนำมัย เป็นผู้สื่อ

ข่ำวสำธำรณสุขโดยท�ำหน้ำที่เผยแพร่ควำมรู้ วำงแผน

และประสำนงำนกิจกรรมพัฒนำสำธำรณสุข รวมถึงให้

บริกำรสำธำรณสุขที่ครอบคลุมกำรส่งเสริมสุขภำพ กำร

เฝ้ำระวังและป้องกันโรค กำรช่วยเหลือและกำรรักษำ

พยำบำลเบื้องต้นโดยใช้ยำและเวชภัณฑ์ตำมขอบเขตท่ี

กระทรวงสำธำรณสุขก�ำหนด นอกจำกนี้ยังมีบทบำทด้ำน

กำรฟื้นฟูสภำพ กำรส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริกำร รวมถึงกำร

คุ้มครองผู้บริโภค(55) ปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) มีจ�ำนวน อสม. 

ที่ปฏิบัติงำนอยู่ทั่วประเทศทั้งสิ้น 1,061,509 คน(56) โดย 

อสม. 1 คน ท�ำหน้ำท่ีรับผิดชอบครัวเรือนโดยเฉลี่ย 10 

ถึง 15 หลังคำเรือน(55) โดย อสม. มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์

ต่อสงัคม เช่น กำรดแูลผูส้งูอำยผุูป่้วยตดิบ้ำนตดิเตยีงและ

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

แนวคิดกำรท�ำงำนของ อสม. ได้มีกำรด�ำเนินงำนมำ

เป็นระยะเวลำนำนนับ 4 ทศวรรษ และได้มีกำรพัฒนำให้

เหมำะสมตำมยุคสมัย มีกำรก�ำหนดสิทธิประโยชน์เพื่อ

เป็นขวัญก�ำลังใจแก่ผู้ที่จะมำเป็น อสม. ได้แก่ กำรลดค่ำ

โดยสำรรถไฟ กำรเทยีบต�ำแหน่ง อสม. ให้เท่ำกบัต�ำแหน่ง

ข้ำรำชกำรพลเรือนระดับ 3 กำรยกระดับกำรศึกษำขั้น

พื้นฐำน กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรออกปฏิบัติงำนบริกำร

สุขภำพในภำวะฉุกเฉิน(55) นอกจำกนี้สืบเนื่องจำก

รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. 2540  มบีทบญัญตัิ

ที่เกี่ยวข้องกับกำรกระจำยอ�ำนำจให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ส่งผลให้ อสม. ต้องปฏิบัติงำน

ภำยใต้บริบทใหม่ท่ีมีงบประมำณสนับสนุนกำรด�ำเนิน

งำนจำก อปท. ในขณะเดียวกัน อสม. ยังคงมีควำม

สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับภำคส่วนสำธำรณสุขในพื้นที่ ส่งผล

ให้เป็นเป้ำหมำยทำงกำรเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น รวมถึง

ระดับประเทศในกำรเป็นฐำนคะแนนเสียง จึงเป็นที่มำ

ของกำรเพิ่มค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรต่ำงๆ ให้แก่ อสม. 

เช่น ค่ำตอบแทนครูประจ�ำกลุ่ม กำรได้รับกำรช่วยเหลือ

ค่ำรักษำพยำบำลส�ำหรับ อสม. และบุคคลในครอบครัว 

กำรจ่ำยค่ำตอบแทน อสม. 600 บำท ต่อเดือน รวมถึง

กำรจัดสรรโควตำเข้ำศึกษำหลักสูตรต่ำงๆในสถำบัน

กำรศึกษำของกระทรวงสำธำรณสุข(57) โดยนอกเหนือ

จำกสิทธิประโยชน์ที่ อสม. จะได้รับแล้วยังมีขวัญก�ำลังใจ

แก่ อสม. ที่ปฏิบัติงำนเพื่อส่วนรวมดีเด่นให้มีโอกำสได้รับ

รำงวัลหรือเข็มเชิดชูเกียรติ รวมถึงเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

อีกด้วย(55)

จำกสถำนกำรณ์ของปัจจยัก�ำหนดสขุภำพและสงัคม

ของประเทศไทยได้มีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ซับ

ซ้อนข้ึน ส่งผลให้กำรด�ำเนินงำน อสม. มีควำมท้ำทำย

มำกขึ้น(57) ในปี พ.ศ. 2554 กระทรวงสำธำรณสุขจึงได้มี
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กำรทบทวนและก�ำหนดบทบำทของ อสม. ยคุใหม่ขึน้เพือ่

รองรบัควำมท้ำทำยดังกล่ำว โดยมกีำรปรบัเปล่ียนบทบำท

กำรท�ำงำนของ อสม. ยุคใหม่ ดังนี้ 

1) กำรส่งเสริมสุขภำพเชิงรุก โดยมุ่งให้ อสม. มีกำร

ท�ำงำนเชงิรุกเพือ่เสรมิสร้ำงสขุภำพประชำชนในชุมชนมำก

ขึน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรดแูลสขุภำพแม่และเดก็ ผูส้งูอำยุ 

ผู้พิกำร และผู้ป่วยเรื้อรัง 

2) กำรสร้ำงระบบควำมร่วมมือ โดย อสม. จะต้อง

มีกำรท�ำงำนเป็นทีมในลักษณะภำคีเครือข่ำยสุขภำพใน

ชมุชน โดยใช้แผนสุขภำพต�ำบลในกำรแก้ไขปัญหำ ผ่ำนเวที

ชุมชน หรือมีกำรจัดท�ำแผนสุขภำพชุมชนร่วมกัน 

3) กำรพฒันำบทบำทประชำชน โดยองค์กร อสม. จะ

เป็นแกนหลักในกำรจดัท�ำแผนสขุภำพต�ำบลซึง่ขบัเคลือ่น

ร่วมกันกับ รพ.สต. โดยมีประชำชนและชุมชนมีส่วนร่วม

ในกำรคดิ วเิครำะห์ ร่วมวำงแผน ร่วมด�ำเนนิงำนและร่วม

ประเมินผล เพื่อให้ประชำชนมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภำพที่ถูกต้อง และ 

4) กำรสร้ำงมำตรกำรทำงสงัคม โดยชมุชนควรมีกำร

ก�ำหนดข้อตกลงร่วมกนัเพือ่แก้ไขปัญหำสขุภำพของชุมชน

ตนเอง(55)

ในปัจจุบัน พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีนโยบำย

กำรขับเคลื่อนประเทศเพื่อมุ ่งสู ่ประเทศไทย 4.0 ซึ่ง

มุ ่งเน้นกำรน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำ

เป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริมกระบวนกำรท�ำงำนให้มี

ประสิทธิภำพย่ิงขึ้น เพื่อก้ำวเข้ำสู ่สังคมดิจิทัล ดังน้ัน

กระทรวงสำธำรณสุข โดยกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

ได้มีแนวคิดในกำรพัฒนำศักยภำพ อสม. ทั่วประเทศ ให้

เป็น อสม. 4.0 โดยมคีณุลกัษณะ คอื สำมำรถใช้เทคโนโลยี

ดจิทัิลได้ มคีวำมรอบรู้ด้ำนสขุภำพ และมจีติอำสำและเป็น

ผู้น�ำกำรเปล่ียนแปลงด้ำนสุขภำพ มุ่งเน้นให้มีควำมรอบรู้

และทักษะด้ำนกำรช่วยชีวิตฉุกเฉิน และมีควำมพร้อมใน

กำรปฏบัิตงิำนเป็นจติอำสำช่วยเหลอืสงัคม นอกจำกนีเ้พือ่

ให้กำรพัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมูลที่ถูกต้องเป็นไป

อย่ำงรวดเรว็ ทนัเวลำ และมปีระสทิธิภำพ จึงมีกำรพัฒนำ 

Application “สมำร์ท อสม.” ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือให้

กับ อสม. ในกำรดูแลสุขภำพของตนเองและประชำชนได้

อย่ำงถูกต้อง น�ำไปสู่ชุมชนพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืนต่อไป(58)

9.6.3 การพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนในระดับ

ครอบครัว

ในปัจจบุนั กระทรวงสำธำรณสขุได้มนีโยบำยในกำร

ให้ควำมส�ำคญักบักำรส่งเสรมิสขุภำพ ป้องกนัโรค ด้วยกำร

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ประชำชนมีควำมรอบรู้ กำร

เข้ำถึงข้อมูลและตัดสินใจด้ำนสุขภำพได้ดีด้วยกำรพัฒนำ

ระบบเครือข่ำยต่อยอดขยำยจำกชุมชนท่ีมี อสม. เข้ำไป

ถึงทุกครัวเรือน โดยเล็งเห็นว่ำ สถำบันครอบครัวเป็น

แกนกลำงของสังคมที่เป็นรำกฐำนส�ำคัญยิ่งต่อกำรด�ำรง

ชีวิต หำกมีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ด้ำนสุขภำพต่อย

อดจำกชุมชนเข้ำสู่ครัวเรือน จะท�ำให้ประชำชนมีควำม

รู้และทักษะในกำรวิเครำะห์และจัดกำรปัจจัยเสี่ยง ภัย

สุขภำพ และสำมำรถดูแลสุขภำพของคนในครอบครัว

ของตนเองได้ ดงันัน้จงึได้มคีวำมพยำยำมส่งเสรมิให้คนใน

ครอบครัวมำเป็นอำสำสมัครประจ�ำครอบครัว (อสค.) 

ด้วยกำรน�ำบุตร หลำน หรือญำติพี่น้องหรือสมำชิกใน

ครอบครัว รวมถึงเพื่อนบ้ำนหรือบุคคลที่คนในครอบครัว

ไว้วำงใจให้มำเป็นผู้ดูแลสุขภำพของคนในครอบครัว โดย

มีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพเป็นเจ้ำภำพหลัก และ

มีกรมอนำมัย กรมกำรแพทย์ และกรมควบคุมโรคร่วม

ด�ำเนินงำน เพื่อให้แต่ละครอบครัวมีคนช่วยดูแลสุขภำพ

ของคนในครอบครัวให้ครอบคลุมทั่วถึง และกลับมำพึ่ง

ตนเองได้(54)

อำสำสมัครประจ�ำครอบครวั (อสค.) หมำยถึง บคุคล

ใดบุคคลหนึ่งในครอบครัวหรือเพื่อนบ้ำนที่ได้รับควำมไว้

วำงใจจำกครอบครัว และได้รับกำรคัดเลือกให้ท�ำหน้ำที่

ดูแลสุขภำพและควำมเป็นอยู่ของสมำชิกในครอบครัว 

เป็นผู้ท่ีมีควำมรู้และเป็นแกนน�ำในกำรปฏิบัติตนเองด้ำน

สุขภำพที่ถูกต้อง เป็นแบบอย่ำงให้กับครอบครัว และ

สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่สมำชิกในครอบครัวของ

ตนเองได้ โดยผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมหลกัสตูรฯ ท่ีกระทรวง

สำธำรณสขุก�ำหนด โดยครอบครวัหนึง่ จ�ำเป็นต้องม ีอสค. 

อย่ำงน้อย 1 คน เริ่มจำกกลุ่มเป้ำหมำย เช่น ญำติหรือ 

ผู ้ดูแลครอบครัวผู ้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ผู ้สูงอำยุติดบ้ำน

ติดเตียงและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป้ำหมำยกำรด�ำเนิน

งำนประจ�ำปีงบประมำณ 2560 คือ มีจ�ำนวน อสค. 

500,000 คน โดยมุ่งเน้นท่ีกลุ่มครอบครัวผู้ป่วยโรคไต
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เรื้อรัง (CKD) ระยะที่ 4 จ�ำนวน 100,000 คน ผู้สูงอำยุ

ติดบ้ำนติดเตียง (LTC) จ�ำนวน 150,000 คน และกลุ่ม

โรค NCDs จ�ำนวน 250,000 คน ส่วนกลุ่มเป้ำหมำยอื่น 

โดยเฉพำะกลุ่มผู้สูงอำยุ ซึ่งในทุกจังหวัดและทุกกลุ่มเขต

บริกำรสุขภำพ สำมำรถเพิ่มเป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำนได้

ตำมสภำพปัญหำ บริบท ข้อมูลจริงและควำมพร้อมของ

พื้นที่(54)

แนวทำงกำรด�ำเนินงำนนโยบำย อสค. มีกำรด�ำเนิน

งำนโดยท�ำกำรคัดเลือกผู้ที่จะมำเป็น อสค. โดย อสม. 

หลังจำกน้ันมีกำรอบรม ฝึกปฏิบัติรวมถึงจัดกำรศึกษำ

ต่อเนื่องและกำรปฐมนิเทศ สร้ำงเครือข่ำย อสค. โดยให้มี

บทบำทหน้ำที่ดังนี้ 1) เป็นแกนน�ำปฏิบัติตนด้ำนสุขภำพ

ที่มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่ำงให้ครอบครัว และเป็นผู้ดูแล

สุขภำพของคนในครอบครัวของตนเอง 2) ถ่ำยทอดควำม

รู้ให้คนในครอบครัวของตนเองและช่วยเหลือผู้ที่อยู่ใน

ภำวะพึ่งพิง และ 3) ประสำนงำนพัฒนำสุขภำพของครัว

เรือนและเป็นเครือข่ำยใยแมงมุมกับ อสม. โดยไม่ซ�้ำซ้อน

บทบำทกัน(54)

ในระยะเวลำที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกกำรพัฒนำทำง

เศรษฐกิจและสังคมรวมถึงบริบทของสังคมที่เปิดกว้ำง 

กำรมส่ีวนร่วมทำงสงัคมและทำงกำรเมืองมำกขึน้ท�ำให้เกิด

ควำมหลำกหลำยของอำสำสมัครขึ้นในสังคมไทย ทั้งใน

และนอกระบบงำนสำธำรณสุข ทั้งในรูปแบบขององค์กร

ของรฐัและองค์กรเอกชนสำธำรณะ เช่น อำสำสมคัรเพือ่น

ช่วยเพื่อน ทูบีนัมเบอร์วัน เครือข่ำยจิตอำสำกำรท�ำควำม

ดีเพื่อในหลวง อำสำสมัครที่ท�ำงำนในโรงพยำบำลต่ำงๆ 

อำสำสมคัรนวดเดก็ก�ำพร้ำ อำสำสมคัรกลุม่มติรภำพบ�ำบดั 

อำสำสมัครดูแลคนพิกำร ดูแลคนชรำ รวมถึงอำสำสมัคร

ต่ำงชำติที่เข้ำมำท�ำงำนในประเทศไทย โดยเฉพำะอย่ำง

ยิ่งเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่ำงๆ จะเกิดควำมตื่นตัวของอำสำ

สมัครหนุ่มสำวซึ่งหลั่งไหลเข้ำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ซึ่งกระบวนกำรเหล่ำนี้มีกำรพัฒนำเป็นเครือข่ำยจิตอำสำ

ท่ีเป็นรูปธรรมมำกขึ้นและควำมหลำกหลำยทำงด้ำน

ทักษะและควำมรู้ของอำสำสมัคร และระดับกำรเข้ำมำมี 

ส่วนร่วม(57)

9.6.4 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับการ

พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในงำนด้ำน

สำธำรณสุขได้ถูกยกระดับเพิ่มมำกขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 

ท่ีประเทศไทยได้มีแนวคดิกำรปฏิรปูระบบสขุภำพผ่ำนกำร

ขับเคลื่อนของภำคประชำชน โดยมีระเบียบส�ำนักนำยก

รัฐมนตรีว่ำด้วยระบบสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2543 ท่ีได้

มอบหมำยให้ส�ำนักงำนปฏิรูประบบสุขภำพ ภำยใต้คณะ

กรรมกำรปฏิรูประบบสุขภำพจัดกำรประสำนงำนกับทุก

ภำคส่วนเพื่อจัดท�ำ พรบ.สุขภำพแห่งชำติข้ึนจนท�ำให้

เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันของภำคประชำสังคมกับ

ภำครัฐและภำคเอกชน จนท�ำให้เกิดแนวคิดกำรพัฒนำ

นโยบำยสำธำรณะเพือ่สขุภำพแบบมส่ีวนร่วม หรอืทีเ่รยีก

ว่ำสมชัชำสขุภำพแห่งชำต ิกลไกดงักล่ำวเป็นกระบวนกำร

ทีใ่ห้ประชำชนและหน่วยงำนของรฐัทีเ่กีย่วข้อง ได้ร่วมแลก

เปลี่ยนองค์ควำมรู้และเรียนรู้อย่ำงสมำนฉันท์ เพื่อน�ำไป

สูก่ำรเสนอแนะนโยบำยสำธำรระเพือ่สขุภำพ หรอืควำมมี

สุขภำพของประชำชน(59, 60) 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช.) 

ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนำคม พ.ศ.2550 ตำม พ.ร.บ.สุขภำพ 

แห่งชำต ิพ.ศ. 2550 เพ่ือท�ำหน้ำท่ีเป็นองค์กรเลขำนุกำรให้

กบัคณะกรรมกำรสขุภำพแห่งชำต ิ(คสช.) สช. เป็นองค์กร

ของรัฐในรูปแบบใหม่ อยู่ในก�ำกับนำยกรัฐมนตรี โดยมี

คณะกรรมกำรบริหำร (คบ.) ที่แต่งตั้งโดย คสช. ท�ำหน้ำที่

ก�ำหนดนโยบำยและก�ำกับกำรท�ำงำนของ สช.โดยตรง 

สช.ท�ำหน้ำที่เป็นกลไก ให้ คสช. เพื่อบรรลุภำรกิจตำม 

พ.ร.บ.สุขภำพแห่งชำติ โดย สช. เป็นองค์กรหลักในกำร 

ขับเคลื่อนกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ เพื่อสุขภำพ

แบบมีส่วนร่วม ที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่ำด้วยระบบ

สุขภำพแห่งชำติเพื่อพัฒนำประเทศไปสู ่ “สังคมสุข

ภำวะ”(59)

“สมัชชำสุขภำพ” คือ เครื่องมือพัฒนำนโยบำย 

สำธำรณะเพื่อสุขภำพท่ีเน้นกำรมีส่วนร่วม เกิดขึ้น

ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ 

พ.ศ. 2550 ถือเป็นแนวทำงใหม่ของกำรพัฒนำ นโยบำย

สำธำรณะตำมระบอบประชำธิปไตยแบบ มีส่วนร่วม 
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สมัชชำสุขภำพแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) สมัชชำ

สุขภำพแห่งชำติ 2) สมัชชำสุขภำพเฉพำะพ้ืนท่ี และ 

3) สมัชชำสุขภำพเฉพำะประเด็น โดย พ.ร.บ.สุขภำพ

แห่งชำติได้ก�ำหนดให้มีกำรจัดสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ 

เป็นประจ�ำทุกปีอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้สนับสนุน

กำรจัดสมัชชำสุขภำพ เฉพำะพื้นที่และสมัชชำสุขภำพ

เฉพำะประเด็นตำมหลักเกณฑ์ที่ คสช. ก�ำหนดท้ังน้ี

ประชำชนอำจรวม ตัวกันจัดสมัชชำสุขภำพกันเองก็ได้ 

หลักกำรและคุณค่ำที่ส�ำคัญพื้นฐำนของสมัชชำสุขภำพ 4 

ประกำร คือ(59,60) 

1) เป็นกระบวนกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ เพื่อ

สุขภำพแบบมีส่วนร่วม (Participatory Healthy Public 

Policy Process) 

2) เป็นกระบวนกำรพัฒนำประชำธิปไตยแบบมี

ส่วนร่วม (Participatory Democracy Development)

3) เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคม 

(Social Empowerment) โดยอำศัยพลัง 3 ภำค ส่วนที่

เชื่อมโยงกัน คือ พลังทำงปัญญำ พลังทำงสังคม และพลัง

รัฐ/กำรเมือง 

4) เป็นกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันจำกกำรปฏิบัติ 

(Interactive Learning through Action) 

สมชัชำสขุภำพแห่งชำติ จดัอย่ำงเป็นทำงกำรคร้ังแรก

ใน ปี พ.ศ.2551 และจัดเป็นประจ�ำทุกปี ต่อเนื่องเรื่อยมำ 

จนถึงครั้งที่ 10 ในปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบันได้ข้อเสนอ

เชิงนโยบำยจำกสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ รวม 77 เร่ือง 

และมีกำรผลักดันไปสู่กำรปฏิบัติ ทั้งในระดับชำติ ระดับ

กระทรวง กรม ระดับจังหวัด และระดับชุมชนท้องถ่ิน  

ขณะเดียวกันได้มีกำรพัฒนำกระบวนกำรให้มีควำมเป็น

ระบบและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมมำกขึ้นเป็นล�ำดับ(61) 

ส�ำหรับกำรสนับสนุนกำรจัดสมัชชำสุขภำพ เฉพำะ

พื้นที่และสมัชชำสุขภำพเฉพำะประเด็น คสช. ได้จัดท�ำ

หลักเกณฑ์และวิธีกำรสนับสนุน ซึ่งที่ผ่ำนมำได้สนับสนุน

องค์กรเครือข่ำยภำคีต่ำงๆ ให้มีกำรจัดสมัชชำสุขภำพใน

ระดบัพืน้ทีแ่ละประเดน็ต่ำงๆ ทัว่ประเทศอย่ำงต่อเนือ่งมำ

ทุกปี และมีหลำยพืน้ท่ีท่ีจัดกนัเองด้วยงบประมำณในพืน้ท่ี 

และมหีลำยองค์กรทีส่นใจน�ำกระบวนกำรสมัชชำสขุภำพ

ไปประยุกต์ใช้ในมิติต่ำงๆ(59,60) 

9.7 ระบบการดแูลสขุภาพในครอบครวั (Home Health Care)

ปัจจุบันกำรจัดบริกำรสุขภำพของประเทศไทยได้

เปลี่ยนรูปแบบไปโดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลสุขภำพ

ตนเองและขยำยขอบเขตจำกกำรให้บริกำรสุขภำพใน

โรงพยำบำลหรือสถำนบริกำรไปสู ่กำรดูแลสุขภำพที่

บ้ำนเพิ่มมำกขึ้น(62) เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงทั้งด้ำน

ประชำกรศำสตร์และระบำดวิทยำของโรค โดยมีจ�ำนวน

ผู้สูงอำยุที่เพิ่มมำขึ้นอย่ำงรวดเร็ว รวมถึงกำรมีปัญหำโรค

ที่ซับซ้อนและเรื้อรังซึ่งต้องกำรดูแลสุขภำพอย่ำงต่อเน่ือง 

นอกจำกน้ีผู้ป่วยบำงส่วนขอรับกำรดูแลรักษำหรือขอให้

เวลำช่วงสุดท้ำยที่บ้ำนเพื่อให้เสียชีวิตอย่ำงสงบ รวมทั้ง

ผู้ป่วยพิกำรที่ได้รับอุบัติเหตุ ก็มีแนวโน้มที่จะขอรับกำร

รักษำต่อที่บ้ำนมำกขึ้น เนื่องจำกมีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก

และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำกขึ้นในกำรสนับสนุนกำร

ดูแลสุขภำพที่บ้ำนที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็น

กลยุทธ์ส�ำคัญในกำรช่วยท�ำให้ระบบสุขภำพเข้มแข็งข้ึน

จำกกำรสำมำรถลดเวลำนอนรักษำตัวในโรงพยำบำลของ

ผู้ป่วย ท�ำให้ปริมำณงำนในโรงพยำบำลและค่ำใช้จ่ำยใน

ภำพรวมลดลง(63) 

9.7.1 ความหมายและขอบเขตของการดูแล

สุขภาพที่บ้าน

กำรดแูลสขุภำพท่ีบ้ำน เป็นกำรให้กำรบริกำรสขุภำพ

โดยทีมสหวิชำชีพด้ำนสุขภำพอย่ำงต่อเนื่องแก่ผู ้ป่วย 

ครอบครวั และผูด้แูลทีบ้่ำนของผูป่้วยโดยทมีสขุภำพ โดย

มุ่งเน้นกำรให้บริกำรทั้งในระยะเจ็บป่วยเฉียบพลัน ระยะ

เรือ้รงั และระยะสดุท้ำย โดยครอบคลมุกำรรกัษำพยำบำล 

กำรป้องกนัโรค กำรสร้ำงเสรมิสขุภำพ กำรฟ้ืนฟสูภำพ มุง่

ให้บรกิำรแบบเบด็เสรจ็เป็นองค์รวม ทัง้ด้ำนร่ำงกำย จติใจ 
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สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งให้ผู้ป่วยและครอบครัว

สำมำรถพึง่พำตนเองได้โดยกำรมส่ีวนร่วมในกระบวนกำร

ดแูลเพือ่ให้ผู้ป่วยและครอบครวัสำมำรถด�ำรงชวีติอยู่อย่ำง

มีควำมสุขและมีคุณภำพชีวิตที่ดี(64) ทั้งนี้ในกำรบริกำร

ดูแลสุขภำพที่บ้ำนของประเทศไทย ทีมเจ้ำหน้ำที่สุขภำพ 

ได้แก่ อำสำสมัครหมู่บ้ำนหรือเจ้ำหน้ำที่สถำนีอนำมัย

หรือพยำบำลเป็นหลัก แพทย์ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะ

แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวก�ำลังมีบทบำทเพิ่มขึ้นในกำร

ให้บริกำรดังกล่ำว ซึ่งผู้ให้บริกำรจะต้องวำงแผนกำรให้

บริกำร กำรประสำนงำนอย่ำงครอบคลุม ผสมผสำนอย่ำง

เหมำะสม ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรต่ำงๆ เช่น กำรดูแล

ฟัน กำรพยำบำล กำยภำพบ�ำบัด กำรให้ค�ำปรึกษำอำชีว

บ�ำบัด สังคมสงเครำะห์ โภชนำกำร แม่บ้ำน พนักงำน

ดูแลสุขภำพท่ีบ้ำน กำรขนส่งผู ้ป ่วย และกำรตรวจ

ชันสูตร บริกำรเครื่องมือแพทย์(65) กำรท�ำหัตถกำร 

กำรให้บริกำรค�ำแนะน�ำและกำรประเมินและติดตำม

สภำวะสุขภำพ(66) กำรเฝ้ำระวังติดตำมภำวะแทรกซ้อน 

ควำมพิกำร กำรดูแลภำวะเจ็บป ่วยระยะสุดท ้ำย 

กำรติดตำมกำรใช้ยำ กำรสงเครำะห์ทำงสำธำรณสุข 

กำรจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสม กำรดูแลสุขำภิบำลอำหำร 

กำรพทิกัษ์สิทธผู้ิป่วย กำรช่วยเหลอืสนบัสนนุให้ผู้ป่วยและ

ครอบครวั มส่ีวนร่วมในกำรวำงแผนกำรดแูลสขุภำพ ตำม

ควำมต้องกำรจนสำมำรถดูแลตนเอง (Self-care) ได้ตำม

ศักยภำพโดยมุ่งสู่กำรมีคุณภำพชีวิตที่ดี(67)

กำรเยี่ ยมบ ้ำน (Home Vis i t )  และกำรให ้

ค�ำปรกึษำปัญหำสขุภำพทำงโทรศพัท์ (House Call) เป็น

รูปแบบบริกำรที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรบริกำรดูแลสุขภำพ

ที่บ้ำน โดยกำรเยี่ยมบ้ำน แพทย์หรือพยำบำลหรือทีม

สหวชิำชพีด้ำนสขุภำพจะออกไปเยีย่มผูป่้วยและครอบครวั

ทีบ้่ำน โดยอำจจะมแีพทย์เป็นหวัหน้ำทมีในกำรออกเยีย่ม 

ส่วนกำรให้ค�ำปรกึษำปัญหำสขุภำพทำงโทรศัพท์ เป็นกำร

เพ่ิมช่องทำงกำรดแูลสุขภำพตนเองทีบ้่ำนด้วยกำรโทรศพัท์

มำขอค�ำปรึกษำ และหรือขอควำมช่วยเหลือจำกแพทย์

และทีมสหวชิำชพีด้ำนสขุภำพท่ีรูจั้กกนัให้ไปตดิตำมเยีย่ม

บ้ำนในบำงโอกำส(68)

9.7.2 วิวัฒนาการการดูแลสุขภาพที่บ้านของ

ประเทศไทย

ในอดตี ประเทศไทยมีกำรดแูลสขุภำพท่ีบ้ำนผูป่้วยที่

บ้ำนซึ่งเป็นกำรรักษำหลักของกำรแพทย์แผนไทยในอดีต 

ซึง่ได้เลอืนหำยไปผกผนักบัควำมเตบิโตทำงกำรแพทย์แผน

ตะวันตก(66) ซ่ึงกำรดูแลสุขภำพที่บ้ำนโดยพยำบำลและ

เจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสขุ ได้เริม่มมีำประมำณเกอืบ 50 ปีแล้ว 

โดยกำรจดับรกิำรในอดตีเน้นกำรป้องกนัควบคมุโรคตดิต่อ

และส่งเสริมสุขภำพมำรดำและทำรกหลังคลอด ซึ่งยังคง

ด�ำเนินกำรอยู่จนถึงปัจจุบัน(69) ท้ังน้ี กำรพยำบำลผู้ป่วย

และครอบครัวที่บ้ำนในโรงพยำบำลมหำวิทยำลัย มีกำร

เริม่จดับรกิำรข้ึนครัง้แรกท่ี คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำล

รำมำธิบดีในปี พ.ศ. 2515 (ก่อนท่ีจะมีโครงกำรสุขภำพ

ดีเริ่มที่บ้ำนของกระทรวงสำธำรณสุข) โดยมีกำรจัดตั้ง

หน่วยงำนท่ีรับผดิชอบบรกิำรน้ี ช่ือว่ำ Ambulatory Care 

ปัญหำท่ีท�ำให้เกิดกำรพยำบำลท่ีบ้ำนเป็นเพรำะอัตรำ

กำรกลับมำนอนโรงพยำบำล (hospital readmission) 

ด้วยปัญหำเดิมๆของผู ้ป่วยเด็กท่ีมีปัญหำกำรติดเชื้อ

ค่อนข้ำงสูง เช่น ท้องเสียหรือปอดอักเสบ ค่อนข้ำงสูง ใน

ขณะที่โรงพยำบำลรำมำธิบดีมีเตียงรับผู้ป่วยในจ�ำนวน

จ�ำกัด จึงได้มีกำรจัดตั้งงำนพยำบำลป้องกันโรคและ

ส่งเสริมสุขภำพขึ้น โดยมีพยำบำลสำธำรณสุขเข้ำมำ

ช่วยให้ควำมรู้แก่คนไข้ ทั้งที่แผนกผู้ป่วยนอกและแผนก

ผู้ป่วยใน โดยมีกำรจัดกิจกรรมในหอผู้ป่วยและสอนตำม

เตียง รวมถึงมีกำรจัดพิมพ์เอกสำรส�ำหรับผู ้ป่วยและ 

ผู้มำรับบริกำร ต่อมำจึงมีกำรติดตำมไปดูแลท่ีบ้ำนของ

ผู้ป่วย เนื่องจำกยังพบอัตรำกำรกลับมำนอนโรงพยำบำล

ยังสูงอยู่ โดยมีกำรพูดคุยและปรึกษำหำรือกับญำติหรือ 

ผู้ดูแลคนไข้เก่ียวกับกำรดูแลและกำรแก้ไขปัญหำให้แก่

คนไข้เม่ือกลับไปอยู่ท่ีบ้ำน โดยต่อมำมีกำรจัดตั้งหน่วย

บริกำรพยำบำลผู้ป่วยที่บ้ำน (home health care unit) 

เพื่อเป็นหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบท�ำหน้ำท่ีในกำรติดตำม

เยี่ยมบ้ำน โดยถ้ำไม่สำมำรถช่วยเหลือได้ก็จะไปประสำน

หรือขอควำมช่วยเหลือจำกแหล่งประโยชน์อื่นในชุมชน

ต่อไป โดยพบว่ำกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวสำมำรถลดกำรก

ลับมำนอนโรงพยำบำลซ�้ำได้ ท�ำให้กำรใช้ทรัพยำกร
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สุขภำพของโรงพยำบำลที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัดลดลง นอกจำก

นั้นยังสำมำรถลดจ�ำนวนวันนอนในผู้ป่วยเรื้อรังด้วย(64, 69)

ปัจจบัุนกำรดแูลสขุภำพทีบ้่ำนนบัเป็นเครือ่งมอืหนึง่

ท่ีแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวจ�ำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อท�ำให้

เข้ำใจถึงวิถีชีวิตของผู้ป่วยที่บ้ำน ซึ่งจะช่วยให้สำมำรถ

ประเมินสภำพอำกำรของผู้ป่วยได้อย่ำงครอบคลุมมำก

ข้ึน และนับเป็นจุดก�ำเนดิในกำรท�ำงำนร่วมกนัระหว่ำงทมี

ดูแลสุขภำพสหสำขำก่อให้เกิดกำรดูแลอย่ำงต่อเนื่องเป็น

องค์รวม ผสมผสำน ทั้งในด้ำนกำรรักษำ กำรฟื้นฟูสภำพ 

กำรป้องกันโรค และกำรส่งเสริมสุขภำพให้แก่ครอบครัว 

โดยกำรดแูลสุขภำพทีบ้่ำนนีไ้ด้ถกูบรรจไุว้ในนโยบำยหลกั

ประกนัสุขภำพของรฐับำล โดยเป็นชดุสทิธปิระโยชน์หลกั

ที่ประชำชนพึงจะได้รับ เพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพตำม

กรอบของพระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 

พ.ศ. 2545(66)

9.7.3 วัตถุประสงค์ของการดูแลสุขภาพที่บ้าน

กำรดูแลสุขภำพที่บ้ำนของผู้ป่วย มีวัตถุประสงค์ที่

ส�ำคัญ ดังนี้(70)

1) เพือ่ให้เกดิกำรดแูลต่อเนือ่ง (Continuous care) 

และครอบคลุม (Comprehensive care) แก่ผู้ป่วย ใน

บริบทของครอบครัวของผู้ป่วย

2) เพื่อให้ผู้ป่วยและญำติมีควำมมั่นใจและสำมำรถ

พึ่งตนเองในกำรดูแลสุขภำพที่บ้ำนได้

3) เพือ่ให้ญำตริูวิ้ธใีนกำรอยูร่่วมกับผู้ป่วยทีบ้่ำนและ

ร่วมดูแลรักษำผู้ป่วย

4) เพ่ือให้แพทย์สำมำรถประเมนิทัง้โรค (Diseases) 

และควำมเจ็บป่วย (Illness) ที่แท้จริงของผู้ป่วยและญำติ

ได้อย่ำงถูกต้องและครอบคลุม

5) เพ่ือให้แพทย์ท�ำควำมรู ้จักและสำนต่อควำม

สัมพันธ์อันดีกับผู้ป่วยและญำติในระยะยำว

6) เพื่อให้แพทย์สำมำรถประเมินภำวะควำมเสี่ยง

ต่ำงๆ ต่อสขุภำพของครอบครวันัน้ๆ และหำแนวทำงทีจ่ะ

ลดควำมเส่ียงต่ำงๆ เช่น สำมำรถโน้มน้ำวหรอืแนะน�ำให้มี

กำรเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อควำมเจ็บป่วย เม่ือผู้ป่วย

และญำติมีควำมศรัทธำต่อแพทย์และทีมสหสำขำวิชำชีพ

ที่ให้กำรดูแลนั้นๆ มำนำนพอ

วัตถุประสงค์หลักของกำรเยี่ยมบ้ำนและกำรดูแล

สุขภำพท่ีบ้ำนมุ่งเน้นกำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงรุก โดย

เน้นให้ผู ้ป่วยและญำติมีศักยภำพในกำรดูแลตนเองที่

บ้ำนมำกขึ้น ไม่ใช่กำรพยำยำมก�ำจัดผู้ป่วยออกจำกโรง

พยำบำล หรือพยำยำมลดค่ำใช้จ่ำยภำยในโรงพยำบำล 

หรือลดภำระงำนของแพทย์และพยำบำลเป็นหลัก(68)

9.7.4 หลักการส�าคัญของการดูแลสุขภาพที่บ้าน

ในกำรดแูลสขุภำพทีบ้่ำนจ�ำเป็นต้องยดึหลักกำรให้ผูป่้วย

และครอบครวัมีส่วนร่วมในกำรตัง้เป้ำหมำยระยะสัน้เมือ่มี

กำรเยี่ยมบ้ำน และก�ำหนดวิธีปฏิบัติของผู้ป่วยเรื้อรังและ

ครอบครัวเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว ซึ่งจะต้องมีทีม

สหสำขำวิชำชีพทำงสุขภำพท่ีแกนน�ำทีมสุขภำพในกำร

ดูแลสุขภำพผู้ป่วยที่บ้ำนสำมำรถท�ำกำรประสำนงำนและ

ท�ำงำนร่วมกันอย่ำงเข้มแข็ง รวมทั้งต้องมีกำรสนับสนุน

อย่ำงต่อเน่ืองจำกผู้บริหำรทั้งด้ำนนโยบำย งบประมำณ 

ก�ำลงัคนและสิง่อ�ำนวยควำมสะดวด รวมถงึควำมสำมำรถ

ในกำรแสวงหำแหลง่ประโยชน์ในชมุชนซึง่จะเป็นสิ่งเสรมิ

แรงสนับสนุนทำงสังคมให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อให้

บรรลุเป้ำหมำยระยะยำวคือ กำรที่ผู้ป่วยและครอบครัว

สำมำรถจัดกำรดูแลตนเองได้อย่ำงเหมำะสมอยู่ที่บ้ำน

ได้โดยปรำศจำกภำวะแทรกซ้อนและมีคุณภำพชีวิตที่ดี

ตำมสมควรแก่อัตภำพ โดยมีหลักกำรส�ำคัญของกำรดูแล

สขุภำพท่ีบ้ำนเพือ่ให้เกิดควำมต่อเนือ่งในกำรดูแลสขุภำพ

ดังนี้(69) 

1) กำรประมินควำมรู ้ของผู ้ป ่วย ผู ้ดูแล และ

ครอบครัว เกี่ยวกับกำรด�ำเนินโรค กำรดูแลตนเองใน

เรื่องต่ำงๆ กำรเข้ำถึงระบบบริกำรสุขภำพ และระบบกำร

สนับสนุนของผู้ป่วยและครอบครัว

2) กำรประเมินภำวะสุขภำพ ภำวะเสี่ยง และภำวะ

แทรกซ้อนของผู้ป่วย กำรบริหำรยำที่บ้ำน ภำวะสุขภำพ

ของผู้ดูแล รวมถึงกำรเผชิญกับปัญหำ กำรปรับตัว หรือ 

ควำมเครียดทุกครั้งของกำรเยี่ยมบ้ำน

3) กำรสรุปภำวะสุขภำพของผู้ป่วยและ

ผูด้แูล ซึง่ควรมกีำรสรปุประเดน็ดงักล่ำวและปัญหำทีอ่ำจ

มีผลกระทบต่อกำรดูแลสุขภำพของผู้ป่วยที่บ้ำน เพ่ือให้

ผูป่้วย ผูด้แูล และครอบครวัได้รบัทรำบ และมส่ีวนร่วมใน
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กำรก�ำหนดเป้ำหมำยและกลวิธีในกำรปฏิบัติหรือจัดกำร

กับปัญหำดงักล่ำว โดยทีมดแูลสุขภำพทีบ้่ำน เช่น พยำบำล 

จะเป็นผู้สนับสนุนในสิ่งท่ีผู้ป่วยและผู้ดูแลต้องกำรและ

ประเมินผลลัพธ์ร่วมกัน

4) กำรก�ำหนดแผนกำรเยี่ยมที่เหมำะสมกับควำม

ต้องกำรของผู้ป่วย

5) กำรประสำนงำนกับแพทย์เจ้ำของไข้และทีม

สุขภำพที่รับผิดชอบของผู้ป่วย

6) กำรส่งต่อแหล่งประโยชน์ที่สำมำรถให้กำรช่วย

เหลอืผูป่้วยตำมทีต้่องกำร เช่น สงัคมสงเครำะห์และสถำน

ฟื้นฟูสุขภำพ เป็นต้น

9.7.5 หลักเกณฑ์การแบ่งประเภทของผูป่้วยทีต้่อง

ได้รับการดูแลสุขภาพที่บ้าน

ผู้ป่วยที่จ�ำเป็นต้องได้รับกำรดูแลสุขภำพที่บ้ำนมี

หลำยระดับ ซ่ึงปัญหำที่พบจะแตกต่ำงกัน สำมำรถแบ่งผู้

ป่วยที่ได้รับกำรส่งต่อเพื่อให้ไปรับกำรดูแลสุขภำพที่บ้ำน

ได้เป็น 5 กลุ่ม คือ(64,69)

1) ผู้ป่วยที่มีปัญหำเฉียบพลัน (curable/recover) 

โดยอำจมีควำมเจ็บป่วยหรือพิกำรเพียงชั่วครำว และ

สำมำรถหำยเป็นปกติได้ โดยอำจจะต้องกำรกำรดูแล

สุขภำพในระยะส้ัน เช่น ปอดบวม ภำวะโภชนำกำร

บกพร่อง ระบบทำงเดนิอำหำรผดิปกตหิรอืมบีำดแผลเลก็

น้อย เป็นต้น

2) ผู้ป่วยที่มีปัญหำสุขภำพเรื้อรังในระดับต้น (long-

term chronic) โดยเป็นผูป่้วยทีม่คีวำมเจบ็ป่วยเฉียบพลนั

คงอยู่ระยะหนึ่ง เมื่ออำกำรทุเลำลงแล้วไม่สำมำรถหำย

เป็นปกติได้ แต่สำมำรถดูแลตนเองได้ เช่น ผู้ป่วยโรค

หัวใจ โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง โรคอัมพฤกษ์ที่

ยังสำมำรถช่วยตนเองได้ ซ่ึงอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงวิถี

ชีวิตเล็กน้อย ได้แก่ กำรควบคุมอำหำร กำรรับประทำน

ยำและกำรออกก�ำลังกำย เป็นต้น

3) ผูป่้วยเรือ้รังทีม่ปัีญหำสขุภำพเรือ้รงัในระดบักลำง 

(long-term with mild disability) โดยมคีวำมรนุแรงของ

ควำมเจบ็ป่วยเพิม่ขึน้จนไม่สำมำรถช่วยเหลอืตนเองได้ใน

ระยะเฉียบพลัน เมื่อได้รับกำรดูแลและฟื้นฟูสุขภำพแล้ว

สำมำรถพฒันำศักยภำพในกำรดแูลตนเองได้บำงส่วน เช่น 

อัมพำตครึง่ซกี โรคหัวใจและหวัใจล้มเหลว ผูป่้วยถูกตัดขำ

และมีภำวะแทรกซ้อนจำกโรคเบำหวำน โดยผูป่้วยจ�ำเป็น

ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรด�ำเนินชีวิตค่อนข้ำงมำก ซึ่ง

ต้องมคีนช่วยเหลอืในกจิวตัรประจ�ำวนั โดยผูด้แูลต้องกำร

ได้รบักำรสอนและกำรสำธติวธิกีำรในกำรช่วยเหลอืผูป่้วย

บำงส่วนในกิจกรรมต่ำงๆ ในชีวิตประจ�ำวัน เป็นต้น

4) ผูป่้วยเรือ้รงัทีมี่ปัญหำเรือ้รงัยุง่ยำกซบัซ้อนรนุแรง 

(long-term with extreme disability) เป็นผู้ป่วยที่ไม่

สำมำรถดูแลตนเองได้จ�ำเป็นต้องพึ่งพำผู้อื่นทั้งหมด เช่น 

โรคหัวใจทีรุนแรง โรคหลอดเลือดสมอง โรคข้ออักเสบ

รุนแรงหรือโรคมะเร็งระยะลุกลำม ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะ

อยู่ในภำวะนอนติดเตียง (bed ridden) ผู้ป่วยประเภท

นี้จ�ำเป็นที่ต้องมีคนช่วยเหลือดูแลที่มีทักษะในกำรดูแล

ที่สูงขึ้น ซึ่งต้องได้รับกำรฝึกฝนโดยกำรสอนและสำธิต

กิจกรรมกำรดูแลผู้ป่วยในเรื่องต่ำงๆ เช่น กำรให้อำหำร

ทำงสำยผ่ำนทำงจมูก กำรเคำะปอด และกำรดูดเสมหะ 

กำรสวนปัสสำวะ เป็นต้น

5) ผู้ป่วยระยะสุดท้ำย (terminally ill) โดยเป็น

ผู้ป่วยท่ีอยู่ในระยะสุดท้ำยของชีวิตหรือก�ำลังจะตำย โดย

อำจจะต้องกลับไปรับกำรรักษำในโรงพยำบำล ซึ่งอำจ

แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ยังดูแลตนเองในชีวิตประจ�ำ

วันได้เองหรือได้บ้ำง และกลุ่มที่ดูแลตนเองไม่ได้เลย โดย

ผู้ป่วยในระยะนี้แพทย์มักจะวินิจฉันว่ำไม่สำมำรถรักษำ

ได้ในทำงกำรแพทย์ แต่ผู้ป่วยยังต้องกำรกำรดูแลต่อเนื่อง

เพือ่ช่วยลดหรอืบรรเทำควำมทกุข์ทรมำนจำกกำรเจบ็ป่วย 

และมีควำมพร้อมสำมำรถเผชิญกับควำมตำยอย่ำงสม

ศกัดิศ์ร ีเช่น ผูป่้วยถงุลมโป่งพองในระยะสดุท้ำย โรคมะเรง็  

โรคไตวำย โรคหัวใจ โรคตับวำย โรคเอดส์ เป็นต้น

9.7.6 การประเมินผลลัพธ์การดูแลสุขภาพที่บ้าน

กำรประเมินผลลัพธ์ของกำรดูแลสุขภำพที่บ้ำนควร

ครอบคลุมในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้(64)

1) กำรประเมินผลลัพธ ์ด ้ำนคลินิก (clinical 

outcome) โดยเป็นกำรประเมนิว่ำกำรดแูลสขุภำพบรรลุ

เป้ำหมำยที่ตั้งไว้หรือไม่ เช่น ในกำรดูแลผู้ป่วยที่บ้ำน 

ผู้ป่วยได้รับกำรดูแลที่เหมำะสม ไม่เกิดภำวะแทรกซ้อน
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2) กำรประเมินผลลัพธ ์ด ้ำนสถำนะสุขภำพ 

(health status outcome) เป็นกำรประเมินภำวะกำร

เปลี่ยนแปลงของสถำนะสุขภำพ เช่น ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือ

ตัวเองไม่ได้ ภำยหลังได้รับกำรดูแลสุขภำพที่บ้ำนแล้ว

สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้

3 )  กำรประเมินผลลัพธ ์ด ้ ำนควำมพึงพอใจ 

(satisfaction outcome) เป็นกำรประเมินควำมคิดเห็น

ของผู้ป่วยและครอบครัวต่อกำรบริกำรสุขภำพที่บ้ำนที่

ได้รับจำกบุคลำกรทีมสหวิชำชีพที่ให้กำรบริกำร

4) กำรประเมนิข้อมลูต่ำงๆ (utilization outcome) 

เป็นกำรประเมินข้อมูลกำรกลับเข้ำมำรับกำรรักษำ

ในโรงพยำบำล เช่น กำรเข้ำมำรับกำรรักษำที่หน่วย

เวชศำสตร์ฉุกเฉิน กำรกลับมำรักษำซ�้ำในโรงพยำบำล 

(readmission) เป็นต้น

5) กำรประเมินผลลัพธ์ด้ำนค่ำใช้จ่ำย (financial 

outcome) เป็นกำรประเมินค่ำใช้จ่ำยที่จ�ำเป็นในกำร

ดูแลสุขภำพที่บ้ำน

9.7.7 ทศิทางในอนาคตของการดแูลสุขภาพทีบ้่าน

กำรดูแลสุขภำพที่บ้ำนในอนำคตมีแนวโน้มที่จะถูก

ขยำยไปสูก่ำรดูแลสขุภำวะทีบ้่ำน ซ่ึงหมำยถงึกำรสร้ำงและ

ใช้ศักยภำพของครอบครัวและเครือข่ำยชุมชน ร่วมกับ

กำรสนับสนุนของทุกภำคส่วน เพื่อกำรดูแลและจัดกำร

ตนเองของครอบครวั ชมุชน มสีขุภำวะทีด่ ีสมบรูณ์ทัง้ทำง

กำย จิต ปัญญำ และสังคม ครอบครัวและชุมชนเปรียบ

เสมือนรำกฐำนที่ส�ำคัญของสุขภำวะชุมชนเพรำะเป็น

หน่วยเล็กท่ีสุดของสังคมที่จ�ำเป็นต้องได้รับกำรส่งเสริม

สนับสนุนและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรดูแล รวมไปถึง

กำรจัดกำรตนเองให้เข้มแข็งเพื่อน�ำไปสู่สุขภำวะชุมชนที่

ยั่งยืนต่อไป โดยมีแนวทำงในกำรสร้ำงศักยภำพกำรดูแล

และกำรจัดกำรตนเองด้ำนสุขภำวะชุมชน ได้แก่ 

1) กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมตระหนักรู้และศักยภำพ

ของครอบครัว 

2) กำรพัฒนำควำมสำมำรถเครือข่ำยในกำรดูแล

สุขภำวะที่บ้ำน 

3) กำรพัฒนำพื้นที่ต้นแบบกำรมีสภำพแวดล้อมที่

เอื้อต่อกำรดูแลสุขภำวะที่บ้ำน 

4) กำรขบัเคลือ่นนโยบำยสำธำรณะทัง้ในระดบัชำติ

และพื้นที่ 

5) กำรสร้ำงกลไกควำมร่วมมือขององค์กร หน่วยงำน 

เครือข่ำยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อย่ำงไรก็ตำม อำจมีควำมท้ำทำยในกำรพัฒนำ

อันเนื่องมำจำกข้อจ�ำกัดในกำรด�ำเนินงำนเสริมสร้ำง

ศักยภำพกำรดูแลและกำรจัดกำรตนเองด้ำนสุขภำพ 

เช่น งบประมำณ ทรัพยำกรสนับสนุน ระบบข้อมูล

สำรสนเทศด้ำนสุขภำพและด้ำนประชำกรในพื้นที่ ตลอด

จนข้อจ�ำกัดด้ำนก�ำลังคนในภำครัฐ ทั้งกำรผลิตและ

กำรจ้ำงงำน ซึ่งจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องมีกำรพัฒนำและ

ขบัเคลือ่นนโยบำยสำธำรณะเพือ่สขุภำพในกำรสร้ำงเสรมิ

ศักยภำพของครอบครัวและเครือข่ำยชุมชนให้สำมำรถ

เข้ำมำดูแลและจัดกำรกำรดูแลสุขภำพของตนเองและ

ครอบครัวท่ีบ้ำนของตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ต่อไป(71)
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บทที่ 10

10.1 เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืในประเทศไทย

ประเทศไทยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมือ่เดอืนกนัยายน 2558 พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

นายกรฐัมนตรขีองไทยพร้อมคณะ เข้าร่วมประชมุสมชัชา

สหประชาชาติสมยัสามญั ครัง้ที ่70 หวัข้อในการประชมุคอื 

การพัฒนาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals 

- SDGs) ร่วมกบัสมาชกิองค์การสหประชาชาติประเทศอืน่

อกี 193 ประเทศ พร้อมกนันีผู้น้�าจากประเทศสมาชกิเหล่า

นีไ้ด้ร่วมรบัรองร่างเอกสารเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื

หลงัปี ค.ศ. 2015 (Sustainable Development Goals 

post 2015) ที่เรียกว่า “Transforming Our World: 

the 2030 Agenda for Sustainable Development” 

หรือ “การปรับเปลี่ยนโลกของเรา: วาระ 2030 เพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน” ส�าหรับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

ของโลกใน 15 ปีข้างหน้าที่จะใช้เป็นทิศทางการพัฒนา

ของประชาคมโลก ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2559 ถึง

เดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดย

ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย (goals) 169 เป้าประสงค์ 

(targets) ซึ่งเป็นการต่อยอดจาก “เป้าหมายการพัฒนา

แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals - 

MDGs)”(1) โดยมีรายละเอียดดังนี้(2)

เป้าหมายที่ 1 การขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุก

สถานที่ 

เป้าหมายที่ 2 การขจัดความหิวโหย บรรลุเป้า

ความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 3 รับรองการมีสุขภาพและความเปน็อยู่

ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ 

เป้าหมายที่ 4 รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและท่ัว

ถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 

เป้าหมายที่ 5 การบรรลุความเท่าเทียมทางเพศ 

พัฒนาบทบาทและเด็กผู้หญิง 

เป้าหมายที ่6 รบัรองการมนี�า้ใช้และมกีารจดัการน�า้

และสุขาภิบาลที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที ่7 รบัรองการมพีลงังานทีท่กุคนเข้าถงึได้

เชื่อถือได้ ยั่งยืน ทันสมัย 

เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อ

เนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า  

เป้าหมายท่ี 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีพร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรม

อย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 

เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล�้าทั้งภายในและ

ระหว่างประเทศ

เป้าหมายท่ี 11 ท�าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของ

มนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

และพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 12 รับรองแผนการบริโภคและการผลิต

ที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 13 ด�าเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก

มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้

ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่

แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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เป้าหมายที่ 17 สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความ

ร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

นายกรัฐมนตรีได้ประกาศวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน

ในปี 2030 เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาของโลกอย่าง

สมดุล พร้อมสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึง

โอกาสและความเจริญอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และ

ไม่ทอดท้ิงใครไว้ข้างหลงั มอบหมายให้มกีารน�าการพฒันา

ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

มาพิจารณาร่วมในการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และข้อ

เสนอการปฏริปูแห่งชาต ิให้สอดคล้องกนัอย่างมนียัส�าคญั 

พร้อมท้ังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืนของประเทศ แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 3 คณะ 

คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมิน

ผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพยีง และคณะอนกุรรมการพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ท�าหน้าที่ขับเคลื่อนการ

ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ(3) 

ในการน้ีกระทรวงสาธารณสุขพิจารณารายละเอียด

เป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนมีจ�านวนท้ังสิ้น 17 เป้า

หมาย ซึ่งเป้าหมายที่ 3 คือ “รับรองการมีสุขภาพและ

ความเป็นอยู่ท่ีดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ” เป็นภารกิจ

หลักของกระทรวงสาธารณสุข และเช่ือมโยงกับเป้าหมา

ยอ่ืนๆ ในการน้ี กระทรวงสาธารณสุขได้ผลักดันการ

ด�าเนนิงานเกีย่วกบัการพฒันาท่ียัง่ยนื ให้เกิดผลอย่างเป็น

รูปธรรม โดยให้หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขจัด

ท�าแนวทางการด�าเนินงาน (Road Map) ที่สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ 12 แผน

ยุทธศาสตร์ 20 ปีของกระทรวงฯ แผนพัฒนาสุขภาพแห่ง

ชาตทิี ่12 และการพฒันาทีย่ัง่ยนื (SDGs) ให้สอดคล้องกนั 

เพื่อให้เกิดผลงานเป็นรูปธรรม(1) จากการศึกษาพบว่าใน

เป้าหมายที ่3 มีเป้าประสงค์ทัง้สิน้จ�านวน 13 เป้าประสงค์ 

และ 27 ตัวช้ีวัด พร้อมท้ังได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์

ของ แต่ละเป้าประสงค์ตามตวัชีว้ดัทีก่�าหนด สามารถแบ่ง

ได้ดังตารางที่ 10.1

ตารางที่ 10.1 รายงานสถานการณ์ตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ SDG 3 ของประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี(4-8)

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย

ข้อมูลประเทศไทย

สถานะ

ปี 2560

สถานะ

ปี 2573
UN กระทรวงสาธารณสุข

2013 2014 2015 2556 2557 2558

เป้าประสงค์ที่ 3.1 ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลกให้ต�่ากว่า 70 ต่อการเกิดมีชีพ 1 แสนคน ภายในปี 2573

3.1.1 อัตราการตายของมารดา

ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน

≤ 70 21 21 20 22.2 23.3 24.6 บรรลุ บรรลุ

3.1.2 สัดส่วนของการคลอด

บุตรที่ดูแลโดยบุคคลากรด้าน

สาธารณสุขที่มีความช�านาญ

ไม่มีเป้าหมาย 96.9

(2006)

99.4

(2009)

99.6

(2012)

97.3 99.6 99.1 - บรรลุ

เป้าประสงค์ที่ 3.2 ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการตายใน

ทารกลงให้ต�่าถึง 12 คน ต่อ การเกิดมีชีพ 1,000 คน และลดอัตราการตายในเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี ลงให้ต�่าถึง 25 คน ต่อ

การเกิดมีชีพ 1,000 คน ภายในปี 2573

3.2.1 อัตราการตายของทารก

อายุ ต�่ากว่า 5 ปี (อัตราการตาย

ต่อการเกิด 1,000 คน)

25 13.1 12.6 12.3 8.68 8.81 8.59 บรรลุ บรรลุ
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย

ข้อมูลประเทศไทย

สถานะ

ปี 2560

สถานะ

ปี 2573
UN กระทรวงสาธารณสุข

2013 2014 2015 2556 2557 2558

3.2.2 อัตราตายของทารก

แรกเกิด (การตายต่อการเกิด 

1,000 คน)

12 7.3 7 6.7 6.35 6.48 6.21 บรรลุ บรรลุ

เป้าประสงค์ที่ 3.3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยและต่อสู้กับโรคตับอักเสบ 

โรคติดต่อทางน�้า และโรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี 2573

3.3.1 จ�านวนผู้ติดเชื้อ HIV 

รายใหม่ ต่อประชากรที่ไม่มีการ

ติดเชื้อ 1,000 คน (จ�าแนกตาม 

เพศ อายุ และประชากรหลัก) 

ยุติ

การระบาด

ญ / ช

0.08 , 

0.2

ญ / ช

0.07 , 

0.18

ญ / ช

0.06 , 

0.16

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ยัง

ไม่บรรลุ

บรรลุ

3.3.2 อัตราการเกิดโรควัณโรค

ต่อประชากร 100,000 คน 

ยุติ

การระบาด

170 171 172 98 104 96 ยัง

ไม่บรรลุ

บรรลุ

3.3.3 อัตราการเกิดโรค

มาลาเรียต่อประชากร 1,000 

คน ต่อปี 

ยุติ

การระบาด

6.44

(2005)

6.31

(2010)

2.65 0.55 0.48 0.24 ยัง

ไม่บรรลุ

บรรลุ

3.3.4 จ�านวนของผู้ติดเชื้อ

ไวรัสตับอักเสบบี ต่อประชากร 

100,000 คน **ยังไม่มีราย

ละเอียด (Metadata)**

ยุติ

การระบาด

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

9.61 9.67 10.16 ยัง

ไม่บรรลุ

บรรลุ

3.3.5 จ�านวนผู้ที่ร้องขอความ

ช่วยเหลือต่อการป้องกันโรคเขต

ร้อนที่ถูกละเลย (Neglected 

tropical diseases) 

ยุติ

การระบาด

154,968 41,297 145,141 ยัง

ไม่บรรลุ

บรรลุ

เป้าประสงค์ที่ 3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม ผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค 

และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี 2573

3.4.1 อัตราการตายของผู้ที่

เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด 

โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน หรือ

โรคระบบทางเดินหายใจ 

ลดลง 

1 ใน 3

17.37

(2005)

16.37

(2010)

16.24 2.5 2.8 2.9 ยัง

ไม่บรรลุ

บรรลุ

3.4.2 ตัวชี้วัดอัตรา

การฆ่าตัวตาย 

ลดลง

1 ใน 3

13.09

(2005)

15.77

(2010)

15.99 6.1 6.1 6.5 ยัง

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ตารางที่ 10 รายงานสถานการณ์ตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ SDG 3 ของประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี (ต่อ)
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย

ข้อมูลประเทศไทย

สถานะ

ปี 2560

สถานะ

ปี 2573
UN กระทรวงสาธารณสุข

2013 2014 2015 2556 2557 2558

เป้าประสงค์ที่ 3.5 เสริมสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและ

การใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย

3.5.1 ความครอบคลุมของ

การรักษา (การรักษาโดยใช้

ยา ทางจิตวิทยาและการฟื้นฟู

สมรรถภาพ และบริการการ

ติดตามผลการรักษา) ส�าหรับผู้ที่

ใช้สารเสพติด 

ยังไม่มี

รายละเอียด 

(Metadata)

ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

เกณฑ์

ไม่ชัดเจน

เกณฑ์

ไม่ชัดเจน

3.5.2 การดื่มแอลกอฮอล์ใน

ระดับอันตราย นิยามตามบริบท

ของประเทศ คิดเป็นปริมาณ

แอลกอฮอล์ต่อผู้บริโภค(อายุ

ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป) ในจ�านวน

ลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 

ภายในปีปฏิทิน 

ยังไม่ชัดเจน 7.1

(2014)

8.3

(2015)

7.2

(2016)

6.91 6.95 - เกณฑ์ไม่

ชัดเจน

เกณฑ์ไม่

ชัดเจน

เป้าประสงค์ที่ 3.6 ลดจ�านวนการตายและบาดเจ็บทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2563

3.6.1 อัตราผู้เสียชีวิตจากการ

บาดเจ็บทางถนน (จ�านวนผู้เสีย

ชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 

ภายในช่วงระยะเวลา 30 วัน 

ต่อประชากร 100,000 คน (อายุ

มาตรฐาน))

ลดลงครึ่ง

หนึ่งของ

จ�านวนผู้เสีย

ชีวิต ทั่วโลก

39.2

(2011)

36.0

(2012)

36.2

(2013)

22.9 23.2 22.3 ยงัไม่บรรลุ บรรลุ

เป้าประสงค์ที่ 3.7 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการ ข้อมูล การให้การศึกษาเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า 

รวมถึงการวางแผนครอบครัว และการผสานอนามัยเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติ ภายในปี 2573

3.7.1 ร้อยละของหญิงวัยเจริญ

พันธุ์อายุ (15-49 ปี) ที่พึงพอใจ

กับการวางแผนครอบครัวด้วย

วิธีสมัยใหม่ 

ยังไม่ชัดเจน - 94.8

(2006)

89.2

(2012)

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

เกณฑ์ไม่

ชัดเจน

บรรลุ

3.7.2 อัตราการคลอดมีชีพใน

หญิงอายุ (10-14 ปี, 15-19 ปี) 

ต่อผู้หญิงอายุ (10-14 ปี, 15-

19 ปี) 1,000 คน 

ยังไม่ชัดเจน 50.9

(2010)

55.6

(2011)

60

(2012)

52.8 48.5 45.3 เกณฑ์ไม่

ชัดเจน

เกณฑ์ไม่

ชัดเจน

ตารางที่ 10 รายงานสถานการณ์ตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ SDG 3 ของประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี (ต่อ)
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ตารางที่ 10 รายงานสถานการณ์ตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ SDG 3 ของประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี (ต่อ)

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย

ข้อมูลประเทศไทย

สถานะ

ปี 2560

สถานะ

ปี 2573
UN กระทรวงสาธารณสุข

2013 2014 2015 2556 2557 2558

เป้าประสงค์ที่ 3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึงการบริการ

สาธารณสุขจ�าเป็นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีนจ�าเป็นที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีราคาที่สามารถ

ซื้อหาได้

3.8.1 อัตราความครอบคลุมของ

บริการด้านสุขภาพที่จ�าเป็น 

ความส�าเร็จ

ของ UHC

96.25

(2005)

99.16

(2008)

99.87

(2013)

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

บรรลุ บรรลุ

3.8.2 สัดส่วนค่าใช้จ่ายสุขภาพ

ครัวเรือนต่อค่าใช้จ่ายครัวเรือน

ทั้งหมด

ร้อยละ 

10-25

ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มีข้อมูล บรรลุ

เป้าประสงค์ที่ 3.9 ลดจ�านวนการตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากมลพิษและการปนเปื้อนทางอากาศ น�้า

และดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี 2573

3.9.1 อัตราการตายที่เกิดจาก

มลพิษทางอากาศในบ้านเรือน

และในบรรยากาศ

ลดจ�านวน

การตายและ

การป่วย

6.45 6.5 6.48 ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ยงัไม่บรรลุ บรรลุ

3.9.2 อตัราการตายทีเ่กดิจากน�า้ 

สุขอนามัย ที่ไม่ปลอดภัย และ

ปราศจากสุขลักษณะ (การเปิด

เผยบริการชะล้างที่ไม่ปลอดภัย) 

(อัตราการตายเนื่องจากสารเคมี

อันตราย มลภาวะในน�้าและใน

ดิน และการปนเปื้อน)

- - - 1.87 ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ยงัไม่บรรลุ เกณฑ์

ไม่ชัดเจน

3.9.3 อัตราการตายที่เกิดจาก

การได้รับสารพิษโดยไม่ตั้งใจ

- 0.51

(2005)

0.53

(2010)

0.53 0.1 0.1 0.1 ยงัไม่บรรลุ บรรลุ

เป้าประสงค์ที่ 3.a เสริมการด�าเนินงานของกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบในทุกประเทศ

ตามความเหมาะสม

3.a.1 ความชุกของการปรับ

มาตรฐานอายุของผู้ที่สูบบุหรี่

ในปัจจุบันในจ�านวนผู้สูบบุหรี่ที่

มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

ด�าเนินงาน

ตามแนวทาง

ควบคุมการ

สูบบุหรี่ของ 

WHO

ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล 21.2

(2550)

18.5

(2553)

21.5 เกณฑ์ไม่

ชัดเจน

เกณฑ์ไม่

ชัดเจน
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย

ข้อมูลประเทศไทย

สถานะ

ปี 2560

สถานะ

ปี 2573
UN กระทรวงสาธารณสุข

2013 2014 2015 2556 2557 2558

เป้าประสงค์ที่ 3.b สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนและยาส�าหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ประเทศก�าลังพัฒนา ให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนจ�าเป็นในราคาที่สามารถซื้อหาได้ ตามปฏิญญาโดฮาความตกลงว่าด้วย

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้าและการสาธารณสุข ซึ่งเน้นย�้าสิทธิส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนาที่จะใช้บทบัญญัติ

ในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าอย่างเต็มที่ในเรื่องการผ่อนปรนเพื่อจะปกป้องสุขภาพ

สาธารณะและโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า

3.b.1 สัดส่วนของประชากรที่

เข้าถึงวัคซีน (ร้อยละ)

เพิ่มการเข้า

ถึงวัคซีนที่

จ�าเป็น

เกณฑ์ไม่

ชัดเจน

บรรลุ

- ความครอบคลุมวัคซีน DTP 

3 ครั้ง

71.03 83.63 88.16

- ความครอบคลุมวัคซีนหัด 2 

ครั้ง

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

63.14

- ความครอบคลุมวัคซีน 

Pneumococcal conjugate 

ฉีดครั้งสุดท้าย

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

- ความครอบคลุมวัคซีน HPV 

ฉีดครั้งสุดท้าย

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

3.b.2 เงินช่วยเหลือเพื่อการ

พัฒนาอย่างเป็นทางการ

สุทธิรวม (Total net official 

development assistance-

ODA) ต่อการวิจัยทางการแพทย์ 

และด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน 

ยังไม่ชัดเจน 23.97 29.06 26.79 ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

เกณฑ์ไม่

ชัดเจน

เกณฑ์ไม่

ชัดเจน

3.b.3 สดัส่วนของสถานบรกิารที่

ให้บริการยาที่จ�าเป็นได้ 

ยังไม่มีราย

ละเอียด 

(Metadata)

ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล เกณฑ์ไม่

ชัดเจน

เกณฑ์ไม่

ชัดเจน

เกณฑ์ไม่

ชัดเจน

เกณฑ์ไม่

ชัดเจน

ยังไม่มีราย

ละเอียด 

(Metadata)

ยังไม่มีราย

ละเอียด 

(Metadata)

เป้าประสงค์ที่ 3.c เพิ่มการใช้เงินที่เกี่ยวกับสุขภาพ และการสรรหา การพัฒนา การฝึกฝน และการเก็บรักษาก�าลังคนด้าน

สุขภาพในประเทศก�าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก�าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก

3.c.1 ความหนาแน่นและการก

ระจายตัวของบุคลากรด้าน

สาธารณสุข

ยังไม่ชัดเจน 1.92

(2008)

2

(2009)

2.47

(2010)

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

เกณฑ์ไม่

ชัดเจน

บรรลุ

ตารางที่ 10 รายงานสถานการณ์ตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ SDG 3 ของประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี (ต่อ)
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ตารางที่ 10 รายงานสถานการณ์ตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ SDG 3 ของประเทศไทย ย้อนหลัง 3 ปี (ต่อ)

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย

ข้อมูลประเทศไทย

สถานะ

ปี 2560

สถานะ

ปี 2573
UN กระทรวงสาธารณสุข

2013 2014 2015 2556 2557 2558

เป้าประสงค์ที่ 3.d เสริมขีดความสามารถส�าหรับทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก�าลังพัฒนา ในเรื่องการแจ้ง

เตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับประเทศและระดับโลก

3.d.1 ปริมาณของกฎ

อนามัยระหว่างประเทศ 

(International Health 

Regulations: IHR) และการเต

รียมความพร้อมฉุกเฉินด้าน

สุขภาพ

ยังไม่ชัดเจน 81.6

(2012)

93.1

(2013)

97.8

(2014)

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

ไม่มี

ข้อมูล

เกณฑ์ไม่

ชัดเจน

บรรลุ

อ้างอิง: Global Database (WHO,GHO,OECD,UNAIDS,Country survey) และข้อมูลจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

10.2 โครงสร้างการด�าเนนิงานไปสูเ่ป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยืนด้านสขุภาพ

การด�าเนนิงานไปสู่เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืด้าน

สุขภาพเป้าหมายที ่3 คอื “รบัรองการมสีขุภาพและความ

เป็นอยูท่ีด่ขีองทกุคนในทกุช่วงอายสุร้างหลักประกันว่าคน

มชีวีติทีม่สีขุภาพดแีละส่งเสรมิสวสัดิภาพส�าหรบัทกุคนใน

ทุกวยั” กระทรวงสาธารณสขุได้บรูณาการ 13 เป้าประสงค์ 

27 ตัวชี้วัดกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้าน

สาธารณสุข(9) เพื่อการขับเคลื่อนที่สอดคล้องกัน ซึ่งแผน

ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย 

4 ยุทธศาสตร์ 15 แผนงาน 45 โครงการ เมื่อพิจารณา

การพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 3 จะสอดคล้องกับ 6 แผน

งาน(1)  ดังนี้

ยทุธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมสขุภาพและป้องกนัโรคเป็นเลศิ 

(Prevention & Promotion Excellence) 

กระทรวงสาธารณสุขใช้มาตรการ PIRAB จากที่

ประชุมกฎบัตรกรุงเทพ (Bangkok Charter) ได้ประกาศ

ให้ทุกภาคส่วนและทุกพื้นที่ (Sector & Setting) น�าไป

ใช้เพ่ือเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการท�างานส่ง

เสริมสุขภาพ ในการประชุมส่งเสริมสุขภาพโลกครั้งที่ 6 

ที่กรุงเทพมหานคร โดย PIRAB(10) ประกอบด้วย 

P: Partner ชักชวนพันธมิตรทุกภาคส่วนทุกระดับ 

ให้เหน็ความส�าคญัและร่วมกนัท�างานส่งเสรมิสขุภาพแบบ

ยั่งยืน โดยเฉพาะการก�าหนดเรื่องสุขภาพเป็นประเด็น

ส�าคัญในทุกนโยบายสุขภาพ (Health in All Policy) 

I: Invest กระตุ้นให้เกิดการเกิดลงทุนโดยเฉพาะ

ด้านงบประมาณที่เพียงพอจากระดับนโยบายในทุกภาค

ส่วนเพื่อจัดการกับปัจจัยก�าหนดสุขภาพท้ังด้านสังคม

และเศรษฐกิจ 

R: Regulate and Legislate ใช้การตรากฎและ

ออกกฎหมาย เพื่อคุ้มครองประชาชนจากความเสี่ยงต่อ

สุขภาพทุกด้าน 

A: Advocate ชีน้�า ชปูระเดน็ และสนบัสนนุให้การ

เมืองทกุระดบัให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิสขุภาพบนพืน้

ฐานสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม สร้างการท�างาน

ร่วมกันกับทุกภาคส่วน

B: Build Capacity พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุก

ภาคส่วนให้สามารถพัฒนานโยบายทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับ

สขุภาพ รวมทัง้การวจิยั การกระจายความรู้เพือ่ความรอบรู้

ด้านสุขภาพของประชาชน 
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เมื่อพิจารณาเป้าประสงค์และตัวชี้วัดรายตัวของ

การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสุขภาพสามารถน�ามาเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดังนี้

แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุก

กลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

โครงการท่ี 1 พฒันาคุณภาพและสร้างเสริมศกัยภาพ

คนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

เป้าประสงค์ 3.1 ลดอตัราการตายของมารดาทัว่โลก

ให้ต�่ากว่า 70 ต่อการเกิดมีชีพ 1 แสนคน ภายในปี 2573

ตวัชีว้ดัที ่3.1.1 อัตราการตายของมารดาต่อการเกดิ

มีชีพ 100,000 คน

ตวัชีว้ดัที ่3.1.2 สดัส่วนของการคลอดบตุรทีด่แูลโดย

บุคคลากรด้านสาธารณสุขที่มีความช�านาญ

โครงการท่ี 2 พฒันาคุณภาพและสร้างเสริมศกัยภาพ

คนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

เป้าประสงค์ 3.7 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึง

บริการ ข้อมูล การให้การศึกษาเกี่ยวกับอนามัยเจริญ

พันธุ์โดยถ้วนหน้า รวมถึงการวางแผนครอบครัว และการ

ผสานอนามัยเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์และแผนงานระดับ

ชาติ ภายในปี 2573

ตัวชี้วัดที่ 3.7.1 ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 

(15-49 ปี) ท่ีพึงพอใจกับการวางแผนครอบครัวด้วยวิธี

สมัยใหม่

ตัวชี้วัดที่ 3.7.2 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 

(10-14 ปี, 15-19 ปี) ต่อผู้หญิงอายุ (10-14 ปี, 15-19 ปี) 

1,000 คน

แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัย

เสี่ยงด้านภัยสุขภาพ

โครงการที่ 1 พัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

และภัยสุขภาพ

 เป้าประสงค์ที่ 3.d เสริมขีดความสามารถส�าหรับ

ทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก�าลังพัฒนา 

ในเรื่องการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ยง และการ

บรหิารจดัการความเสีย่งด้านสขุภาพในระดบัประเทศและ

ระดับโลก

ตัวช้ีวัดที่ 3.d.1 ปริมาณของกฎอนามัยระหว่าง

ประเทศ (International Health Regulations: IHR) 

และการเตรียมความพร้อมฉุกเฉินด้านสุขภาพ

โครงการที่ 2 ควบคุมโรคติดต่อ 

เป้าประสงค์ 3.3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ 

วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนท่ีถูกละเลยและต่อสู้

กับโรคตับอักเสบ โรคติดต่อทางน�้าและโรคติดต่ออื่นๆ 

ภายในปี 2573

ตัวช้ีวัดท่ี 3.3.1 จ�านวนผู้ติดเช้ือ HIV รายใหม่ต่อ

ประชากรที่ไม่มีการติดเชื้อ 1,000 คน

ตัวชี้วัดที่  3.3.2 อัตราการเกิดโรควัณโรคต่อ

ประชากร 1,000 คน

ตัวช้ีวัดท่ี 3.3.3 อัตราการเกิดโรคมาลาเรียต่อ

ประชากร 1,000 คน ต่อปี

ตวัช้ีวดัที ่3.3.4 จ�านวนของผู้ตดิเช้ือไวรสัตบัอกัเสบบี 

ต่อประชากร 100,000 คน

ตวัชีว้ดัที ่3.3.5 จ�านวนผูท้ีร้่องขอความช่วยเหลอืต่อ

การป้องกันโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย

โครงการที่ 3 ควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ

เป้าประสงค์ 3.6 ลดจ�านวนการตายและบาดเจ็บ

ทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2563

ตัวช้ีวัดที่ 3.6.1 อัตราผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บ

ทางถนน (จ�านวนผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 

ภายในช่วงระยะเวลา 30 วัน ต่อประชากร 100,000 คน 

(อายุมาตรฐาน)

เป้าประสงค์ 3.5 เสริมสร้างการป้องกนัและการรกัษา

การใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่

ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย

ตัวชี้วัดที่ 3.5.1 ความครอบคลุมของการรักษา (การรักษา

โดยใช้ยา ทางจติวทิยาและการฟ้ืนฟสูมรรถภาพและบรกิาร

การติดตามผลการรักษา) ส�าหรับผู้ที่ใช้สารเสพติด

ตวัช้ีวดัท่ี 3.5.2 การดืม่แอลกอฮอล์ในระดบัอนัตราย 

นิยามตามบริบทของประเทศ คิดเป็นปริมาณแอลกอฮอล์

ต่อผู้บริโภค (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป) ในจ�านวนลิตรของ

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ภายในปีปฏิทิน
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เป้าประสงค์ 3.a เสริมการด�าเนินงานของกรอบ

อนสุญัญาขององค์การอนามยัโลกว่าด้วยการควบคุมยาสบู

ในทุกประเทศตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัดที่ 3.a.1 ความชุกของการปรับมาตรฐาน

อายุของผู้ท่ีสูบบุหรี่ในปัจจุบันในจ�านวนผู้สูบบุหรี่ที่มีอายุ

ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการที่ 2 คุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษ

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)

เป้าประสงค์ 3.9 ลดจ�านวนการตายและการเจบ็ป่วย

จากสารเคมอีนัตรายและจากมลพษิและการปนเป้ือนทาง

อากาศ น�้าและดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี 2573

ตัวชี้วัดที่ 3.9.1 อัตราการตายที่เกิดจากมลพิษทาง

อากาศในบ้านเรือนและในบรรยากาศ

ตัวชี้วัดที่ 3.9.2 อัตราการตายที่เกิดจากน�้า สุขอนามัย 

ที่ไม่ปลอดภัย และปราศจากสุขลักษณะ(การเปิดเผยบริการ

ชะล้างทีไ่ม่ปลอดภัย) (อตัราการตายเนือ่งจากสารเคมอีนัตราย

จากมลภาวะในน�้าและในดินและการปนเปื้อน)

ตัวชี้วัดท่ี 3.9.3 อัตราการตายที่เกิดจากการได้รับ

สารพิษโดยไม่ตั้งใจ

ยทุธศาสตร์ที ่2 บรกิารเป็นเลศิ (Service Excellence) 

กระทรวงสาธารณสุขใช้กรอบแนวคิดระบบสุขภาพ

ขององค์การอนามัยโลก (WHO Health System 

Framework) โดยกรอบแนวคิดดังกล่าวระบุผลลัพธ์ของ 

ระบบสุขภาพที่ส�าคัญ คือ การเข้าถึงความครอบคลุม 

คุณภาพและความปลอดภัยและผลสัมฤทธิ์ นอกจาก

จะท�าให้ประชาชนมีสุขดีขึ้นแล้ว ยังต้องมีประสิทธิภาพ 

สร้างความเป็นธรรม ปกป้องคุ ้มครองความเสี่ยงท้ัง

ด้านสังคมและการเงิน และสามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชนด้วย โดยระบบสุขภาพที่จะบรรลุ

ถึงเป้าหมายเหล่านี้ได้จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ

พืน้ฐานอย่างน้อย 6 ประการ (six building blocks) ได้แก่  

(1) การให้บรกิาร (2) บคุลากรด้านสขุภาพ (3) สารสนเทศ 

(4) ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ วคัซนีและเทคโนโลย ี(5) การ

เงิน และ (6) ภาวะผู้น�าและธรรมาภิบาล(11) เมื่อพิจารณา

ตัวชี้วัดรายตัวสามารถน�ามาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ดังนี้

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

(Service Plan)

โครงการที่ 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง

เป้าประสงค์ 3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจาก

โรคไม่ตดิต่อให้ลดลงหนึง่ในสาม ผ่านทางการป้องกนัและ

การรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่

ที่ดี ภายในปี 2573

ตัวชี้วัดที่ 3.4.1 อัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคหัวใจ

และหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน หรือโรคระบบ

ทางเดินหายใจ

โครงการที ่4 พฒันาระบบบรกิารสขุภาพสาขาทารก

แรกเกิด

เป้าประสงค์ 3.2 ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารก

แรกเกิดและเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลด

อตัราการตายในทารกลงให้ต�า่ถงึ 12 คน ต่อ การเกดิมชีพี 

1,000 คน และลดอตัราการตายในเดก็อายตุ�า่กว่า 5 ปี ลง

ให้ต�า่ถึง 25 คน ต่อการเกดิมีชีพ 1,000 คน ภายในปี 2573

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 อัตราการตายของทารกอายุต�่ากว่า 

5 ปี (อัตราการตายต่อการเกิด 1,000 คน)

ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 ตัวชี้วัดอัตราตายของทารกแรกเกิด 

(การตายต่อการเกิด 1,000 คน)

โครงการที่ 7 พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา

สุขภาพจิตและจิตเวช

เป้าประสงค์ 3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจาก

โรคไม่ตดิต่อให้ลดลงหนึง่ในสาม ผ่านทางการป้องกนัและ

การรกัษาโรคและสนบัสนนุสขุภาพจิตและความเป็นอยูท่ี่ดี 

ภายในปี 2573

ตัวชี้วัดที่ 3.4.2 ตัวชี้วัดอัตราการฆ่าตัวตาย

ยทุธศาสตร์ที ่3 บคุลากรเป็นเลศิ (People Excellence) 

เพือ่แก้ปัญหาขาดแคลนบคุลากร การวางแผนอตัรา

ก�าลังคน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคผลิต

และพัฒนาบุคลากร การปรับระบบค่าตอบแทนบุคลากร

สาธารณสุข การสร้างศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้

มีความเป็นเลิศ (excellence) ในทุกๆด้าน พร้อมทั้งมี
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ความสุข โดยเน้นงานด้าน human resource planning, 

human resource development และ human 

resource management เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดรายตัว

สามารถน�ามาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ดังนี้

แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก�าลัง

คนด้านสุขภาพ

โครงการที่ 1 ผลิตและพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพสู่

ความเป็นมืออาชีพ

เป้าประสงค์ 3.c เพิ่มการใช้เงินที่เกี่ยวกับสุขภาพ 

และการสรรหา การพัฒนา การฝึกฝน และการเก็บรักษา

ก�าลังคนด้านสุขภาพในประเทศก�าลังพัฒนา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก�าลังพัฒนาท่ี

เป็นเกาะขนาดเล็ก

ตัวชี้วัดที่ 3.c.1 ความหนาแน่นและการกระจายตัว

ของบุคลากรด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

(Governance Excellence) 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการต ่ างๆ ให ้ดี

มีประสิทธิภาพ โดยเน้นหนักด้านข้อมูลและระบบ

สารสนเทศ (information technology) ทีท่นัสมยั ระบบ

การเงนิการคลงัทีม่ปีระสทิธิภาพ เมือ่พจิารณาตัวชีว้ดัราย

ตัวสามารถน�ามาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ดังนี้

แผนงานที่ 13 การบริหารจัดการด้านการเงินการ

คลังสุขภาพ

โครงการที่ 1 ลดความเหลื่อมล�้าของ 3 กองทุน

เป้าประสงค์ 3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า รวมถงึการป้องกนัความเสีย่งทางการเงนิ การเข้า

ถงึการบรกิารสาธารณสขุจ�าเป็นทีม่คีณุภาพ และเข้าถงึยา

และวัคซีนจ�าเป็นที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ 

และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้

ตัวชี้วัดที่ 3.8.1 อัตราความครอบคลุมของบริการ

ด้านสุขภาพที่จ�าเป็น

ตัวช้ีวัดที่ 3.8.2 สัดส่วนค่าใช้จ่ายสุขภาพครัวเรือน

ต่อค่าใช้จ่ายครัวเรือนทั้งหมด

เป้าประสงค์ 3.b สนับสนุนการวิจัยและการ

พัฒนาวัคซีนและยาส�าหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่ส่ง

ผลกระทบโดยตรงต่อประเทศก�าลังพัฒนาให้มีการเข้า

ถึงยาและวัคซีนจ�าเป็นในราคาท่ีสามารถซ้ือหาได้ ตาม

ปฏิญญาโดฮาความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญาเกี่ยวกับการค้าและการสาธารณสุข ซึ่งเน้นย�้าสิทธิ

ส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนาที่จะใช้บทบัญญัติในความ

ตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการ

ค้าอย่างเต็มที่ในเร่ืองการผ่อนปรนเพื่อจะปกป้องสุขภาพ

สาธารณะและโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า

ตวัชีว้ดัท่ี 3.b.1 สดัส่วนของประชากรทีเ่ข้าถงึวคัซนี

ตัวช้ีวัดที่ 3.b.2 เงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่าง

เป็นทางการสทุธิรวม (Total net official development 

assistance-ODA) ต่อการวิจัยทางการแพทย์และด้าน

สุขภาพขั้นพื้นฐาน

ตวัชีวั้ดที ่3.b.3 สดัส่วนของสถานบรกิารทีใ่ห้บรกิาร

ยาที่จ�าเป็นได้

10.3 บทบาทของกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในการด�าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ด้านสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุขได ้ จัดท�าแนวทางการ

ด�าเนินงาน (Road map) ตามเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืน ร ่วมกับภาคีเครือข่าย โดยแบ่งการด�าเนิน

งานเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ

ยาว แต่ละระยะจะเน้นหนักแต่ละตัวชี้วัดเพื่อให้บรรล ุ

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

ระยะสั้น (พ.ศ. 2560) เน้นด�าเนินการ ดังนี้

เป้าประสงค์ที ่ 3.1 ลดอตัราการตายของมารดาทัว่

โลกให้ต�า่กว่า 70 ต่อการเกดิมชีพี 1 แสนคน ภายในปี 2573 

3.1.1 อัตราการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพ 

100,000 คน

3.1.2 สดัส่วนของการคลอดบตุรทีด่แูลโดยบคุลากร

ด้านสาธารณสุขที่มีความช�านาญ
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หน่วยงานหลัก กรมอนามัย กรมการแพทย ์ 

(โรงพยาบาลราชวิถี)

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 ยตุกิารตายทีป้่องกนัได้ของทารก

แรกเกิดและเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลด

อัตราการตายในทารกลงให้ต�า่ถงึ 12 คน ต่อ การเกดิมชีพี 

1,000 คน และลดอตัราการตายในเดก็อายตุ�า่กว่า 5 ปี ลง

ให้ต�า่ถงึ 25 คน ต่อการเกดิมชีพี 1,000 คน ภายในปี 2573

3.2.1 อตัราการตายของทารกอายตุ�า่กว่า 5 ปี (อตัรา

การตายต่อการเกิด 1,000 คน)

3 .2 .2  ตั วชี้ วั ดอัตราตายของทารกแรกเ กิด 

(การตายต่อการเกิด 1,000 คน)

หน่วยงานหลกั กรมอนามยั กรมการแพทย์ (สถาบนั

สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)

เป้าประสงค์ที่ 3.3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ 

วัณโรค มาลาเรียและโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยและต่อสู้กับ

โรคตบัอกัเสบ โรคตดิต่อทางน�า้และโรคตดิต่ออืน่ๆ ภายใน

ปี 2573

3.3.5 จ�านวนผู ้ที่ร ้องขอความช่วยเหลือต่อการ

ป้องกันโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย (Neglected tropical 

diseases)

หน่วยงานหลัก กรมควบคุมโรค ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวง

มหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เป้าประสงค์ที่ 3.7 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้า

ถึงบริการข้อมูล การให้การศึกษาเกี่ยวกับอนามัยเจริญ

พันธุ ์โดยถ้วนหน้า รวมถึงการวางแผนครอบครัวและ

การผสานอนามัยเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์และแผนงาน

ระดับชาติ ภายในปี 2573

3.7.1 ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ (15-49 ปี) 

ที่พึงพอใจกับการวางแผนครอบครัวด้วยวิธีสมัยใหม่

หน่วยงานหลัก กรมอนามัย ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ส�านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาต ิส�านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงพฒันา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ

เป้าประสงค์ที่ 3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า รวมถงึการป้องกนัความเสีย่งทางการเงนิ การเข้า

ถงึการบรกิารสาธารณสขุจ�าเป็นทีม่คีณุภาพ และเข้าถงึยา

และวัคซีนจ�าเป็นที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ 

และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้

3.8.1 อตัราความครอบคลมุของบรกิารด้านสขุภาพ

ที่จ�าเป็น

3.8.2 สดัส่วนค่าใช้จ่ายสขุภาพครวัเรอืนต่อค่าใช้จ่าย

ครัวเรือนทั้งหมด

หน่วยงานหลกั ส�านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

กรมบัญชีกลาง ส�านักงานประกันสังคม ส�านักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน 

เป้าประสงค์ที่ 3.9 ลดจ�านวนการตายและการเจ็บ

ป่วยจากสารเคมอีนัตรายและจากมลพษิและการปนเป้ือน

ทางอากาศ น�้าและดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี 2573

3.9.2 อัตราการตายที่เกิดจากน�้า สุขอนามัยที่ไม่

ปลอดภัย และปราศจากสุขลักษณะ (การเปิดเผยบริการ

ชะล้างที่ไม่ปลอดภัย) (อัตราการตายเนื่องจากสารเคมี

อันตราย มลภาวะในน�้าและในดิน และการปนเปื้อน)

หน่วยงานหลัก กรมอนามัย กรมควบคุมโรค 

กรมการแพทย์ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง

อุตสาหกรรม 

เป้าประสงค์ท่ี 3.d เสริมขีดความสามารถส�าหรับ

ทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก�าลังพัฒนา 

ในเรื่องการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ยงและ

การบรหิารจัดการความเสีย่งด้านสขุภาพในระดบัประเทศ

และระดับโลก

3.d.1 ปริมาณของกฎอนามัยระหว่างประเทศ 

(International Health Regulations: IHR) และ

การเตรียมความพร้อมฉุกเฉินด้านสุขภาพ

หน่วยงานหลกั กรมควบคมุโรค (ส�านักระบาดวทิยา)

ระยะกลาง (พ.ศ. 2561–2564) เน้นด�าเนนิการ ดงัน้ี

เป้าประสงค์ที่ 3.3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ 

วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนท่ีถูกละเลยและต่อสู้

กับโรคตับอักเสบ โรคติดต่อทางน�้า และโรคติดต่ออื่นๆ 
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ภายในปี 2573

3.3.4 จ�านวนของผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ต่อ

ประชากร 100,000 คน

หน่วยงานหลัก กรมควบคุมโรค ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส�านักงาน

หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) องค์การเภสชักรรม 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

เป้าประสงค์ที่ 3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจาก

โรคไม่ตดิต่อให้ลดลงหนึง่ในสาม ผ่านทางการป้องกนัและ

การรกัษาโรค และสนบัสนนุสขุภาพจติและความเป็นอยูท่ี่

ดี ภายในปี 2573

3.4.1 อัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอด

เลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน หรือโรคระบบทางเดิน

หายใจ

3.4.2 ตัวชี้วัดอัตราการฆ่าตัวตาย

หน่วยงานหลกั ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ (สถาบันโรคทรวงอก 

โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) ส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กรมอนามยั กรมสขุภาพจติ 

กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ ส�านกัอนามยักทม. องค์การ

เภสัชกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย

เป้าประสงค์ที่ 3.5 เสริมสร้างการป้องกันและ

การรกัษาการใช้สารในทางทีผ่ดิ ซึง่รวมถงึการใช้ยาเสพติด

ในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย

3.5.1 ความครอบคลมุของการรกัษา (การรักษาโดย

ใช้ยา ทางจิตวิทยาและการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการ

การติดตามผลการรักษา) ส�าหรับผู้ที่ใช้สารเสพติด

หน่วยงานหลัก กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค 

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงแรงงาน 

เป้าประสงค์ที่ 3.7 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้า

ถึงบริการข้อมูล การให้การศึกษาเกี่ยวกับอนามัยเจริญ

พันธุ์โดยถ้วนหน้า รวมถึงการวางแผนครอบครัว และการ

ผสานอนามัยเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์และแผนงานระดับ

ชาติ ภายในปี 2573

3.7.2 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ (10 - 14 ปี, 

15 - 19 ปี) ต่อผูห้ญงิอาย ุ(10-14 ปี, 15-19 ปี) 1,000 คน

หน่วยงานหลัก กรมอนามัย ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ส�านักงานหลักประกัน

สขุภาพแห่งชาต ิส�านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงพฒันา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เป้าประสงค์ที่ 3.9 ลดจ�านวนการตายและการเจ็บ

ป่วยจากสารเคมอีนัตรายและจากมลพษิและการปนเป้ือน

ทางอากาศ น�้าและดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี 2573

3.9.1 อัตราการตายท่ีเกิดจากมลพิษทางอากาศใน

บ้านเรือนและในบรรยากาศ

3.9.3 อัตราการตายที่เกิดจากการได้รับสารพิษโดย

ไม่ตั้งใจ

หน่วยงานหลกั กรมอนามยั กรมควบคมุโรค กรมการ

แพทย์ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส�านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

แรงงาน 

เป้าประสงค์ท่ี 3.b สนับสนุนการวิจัยและการ

พัฒนาวัคซีนและยาส�าหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่ส่ง

ผลกระทบโดยตรงต่อประเทศก�าลังพัฒนา ให้มีการเข้า

ถึงยาและวัคซีนจ�าเป็นในราคาท่ีสามารถซ้ือหาได้ ตาม

ปฏิญญาโดฮาความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญาเก่ียวกับการค้าและการสาธารณสุข ซึ่งเน้นย�้า

สิทธิส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนาที่จะใช้บทบัญญัติใน

ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับ

การค้าอย่างเต็มท่ีในเรื่องการผ่อนปรนเพื่อจะปกป้อง

สุขภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการเข ้าถึงยาโดย

ถ้วนหน้า

3.b.1 สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงวัคซีน

3.b.2 เงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็น

ทางการสุทธิรวม (Total net official development 

assistance-ODA) ต่อการวิจัยทางการแพทย์และด้าน

สุขภาพขั้นพื้นฐาน

3.b.3 สัดส่วนของสถานบริการที่ให้บริการยาที่

จ�าเป็นได้

หน่วยงานหลักกรมควบคมุโรค ส�านกังานคณะกรรมการ
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อาหารและยา สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

องค์การเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล สถานเสาวภา 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ีมหาวิทยาลยั

นเรศวร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ที ่3.c เพิม่การใช้เงนิทีเ่กีย่วกบัสขุภาพ 

และการสรรหา การพฒันา การฝึกฝน และ การเกบ็รกัษา

ก�าลังคนด้านสุขภาพในประเทศก�าลังพัฒนา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก�าลังพัฒนาท่ี

เป็นเกาะขนาดเล็ก

3.c.1 ความหนาแน่นและการกระจายตัวของ

บุคลากรด้านสาธารณสุข

หน่วยงานหลกั ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

ระยะยาว (พ.ศ. 2565–2573) เน้นด�าเนนิการ ดงันี้

เป้าประสงค์ที่ 3.3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ 

วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยและต่อสู้

กับโรคตับอักเสบ โรคติดต่อทางน�้าและโรคติดต่ออื่นๆ 

ภายในปี 2573

3.3.1 จ�านวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ต่อประชากร

ที่ไม่มีการติดเชื้อ 1,000 คน (จ�าแนกตาม เพศ อายุและ

ประชากรหลัก)

3.3.2 ตัวชี้วัดอัตราการเกิดโรควัณโรคต่อประชากร 

1,000 คน

3.3.3 อตัราการเกิดโรคมาลาเรยีต่อประชากร 1,000 

คน ต่อปี

หน่วยงานหลัก กรมควบคุมโรค ส�านักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) องค์การเภสัชกรรม 

องค์กรภาคประชาสังคม NGOs ภาคเอกชน กระทรวง

มหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ส�านักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ กองทุนโลก

เป้าประสงค์ที่ 3.5 เสริมสร้างการป้องกันและ

การรกัษาการใช้สารในทางท่ีผดิ ซึง่รวมถึงการใช้ยาเสพติด

ในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย

3.5.2 การดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอันตราย นิยาม

ตามบริบทของประเทศ คิดเป็นปริมาณแอลกอฮอล์ต่อ

ผู้บริโภค (อายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป) ในจ�านวนลิตรของ

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ภายในปีปฏิทิน

หน่วยงานหลกั กรมควบคมุโรค (ส�านักงานคณะกรรมการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

เป้าประสงค์ที่ 3.6 ลดจ�านวนการตายและบาดเจ็บ

ทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2563

3.6.1 อัตราผู ้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 

(จ�านวนผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ภายในช่วง

ระยะเวลา 30 วัน ต่อประชากร 100,000 คน)

หน่วยงานหลัก กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ 

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ ศูนย์ความปลอดภัยทางถนน 

เป้าประสงค์ที่ 3.a เสริมการด�าเนินงานของกรอบ

อนสุญัญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคมุยาสบู

ในทุกประเทศตามความเหมาะสม

3.a.1 ความชุกของการปรับมาตรฐานอายุของ

ผู้ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบันในจ�านวนผู้สูบบุหรี่ที่มีอายุตั้งแต่ 

15 ปีขึ้นไป

หน่วยงานหลัก กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส�านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 

สขุภาพ มลูนธิริณรงค์เพือ่การไม่สบูบหุร่ี เครอืข่ายวชิาชพี

สุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ศูนย์วิจัยและจัดการ

ความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงท่องเทีย่วและกฬีา กระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและ-

ความมั่นคงของมนุษย์ กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร 
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บทที่ 11

11.1 ปัญหาและแนวโน้มสุขภาพในระดบัโลก

ประเทศไทยกับการพัฒนาระบบสุขภาพโลก

ในยคุโลกาภิวฒัน์ท่ีระบบสขุภาพโลกมกีารเปลีย่นแปลง

ส�าคญัทัง้ในด้านระบบอภบิาลและแนวโน้มปัญหาสขุภาพ

ที่มีความซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนมีความ

ท้าทายต่อการขบัเคลือ่นนโยบายสขุภาพในระดับประเทศ

และในระดับนานาชาติหลายด้าน ทั้งนี้สามารถสรุป

ประเด็นส�าคัญ ได้แก่ 

1) การเปลี่ยนแปลงการอภิบาลระบบสุขภาพโลก

และระบบการคลังสุขภาพระดับโลก (ภาพที่ 11.1)

ในระยะเวลา 10-15 ปีที่ผ่านมา เกิดหน่วยงานใน

ระดับนานาชาติทั้งในรูปแบบองค์กรและรูปแบบความ

ร่วมมือหรือเครือข่ายซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�าคัญใน

การแก้ไขปัญหาสุขภาพหลายหน่วยงาน มีผู้เล่นที่เป็นทั้ง

ภาครัฐและหน่วยงานนอกภาครัฐที่มีบทบาทมากขึ้น(1-5) 

รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินการคลังสุขภาพท่ี

มีแนวโน้มที่จะมีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึนและ

ความช่วยเหลือเป็นรูปแบบทวิภาคี โดยมีการระบุปัญหา

สุขภาพที่จะช่วยเหลือเป็นการเฉพาะมากขึ้น ซึ่งผลการ

เปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกระทบต่อหลายประเทศ โดย

เฉพาะประเทศก�าลังพัฒนา(6-8) อีกทั้งระบบอภิบาลหน่วย

งานระหว่างประเทศหลายหน่วยงานมีแนวโน้มเป็นกลไก

บรหิารแบบสร้างความมส่ีวนร่วมมากขึน้ เช่น กลไกบรหิาร

กองทุนโลกที่มีภาคประชาสังคม ภาคเอกชน เข้ามาร่วม

เป็นกรรมการบริหาร

2) ปัญหาสุขภาพมีความซับซ้อนมากขึ้น(9-11) เช่น 

โรคไม่ติดต่อและโรคที่เกิดจากพฤติกรรมมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้น การบาดเจ็บจากปัญหาความปลอดภัยบนท้อง

ถนน โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งภาค

สุขภาพเป็นปลายทางรับผลกระทบจากนโยบายการค้า

และการพัฒนา การมองปัญหาด้านสุขภาพที่มีขอบเขต

กว้างขวางกว่าการด�าเนินงานด้านสุขภาพซึ่งเช่ือมโยง

ถึงปัจจัยสังคมก�าหนดสุขภาพ(12) ในขณะเดียวกันปัญหา

โรคติดต่อยังคงเป็นปัญหาส�าคัญ โดยเฉพาะปัญหา

โรคอุบัติใหม่อุบัติซ�้า เช่น การระบาดของไข้หวัดใหญ่ 

ไข้หวดันก การระบาดของอโีบลา การเกดิปัญหาเช้ือดือ้ยา

ต้านจุลชีพ ปัญหาเหล่านี้ ไม่สามารถแก้ไขได้โดยประเทศ

ใดประเทศหนึ่งเพียงล�าพังและต้องอาศัยภาคส่วนอื่น

เข้ามาร่วมด้วย

3) การเข้าสู ่ยุคของการให้ความส�าคัญกับการ

พัฒนาสุขภาพในเชิงระบบ แตกต่างจากเดิมที่เป็นยุคของ 

การแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยมองในมุมเฉพาะโรค รวม

ถึงการให้ความส�าคัญกับประชากรที่ขาดโอกาสและ

ประชากรกลุ่มเปราะบาง

จากการเปลีย่นแปลงส�าคญัข้างต้นจะเห็นว่าปัจจบุนั

ในภาพรวม มมุมองด้านสขุภาพกว้างขวางสูก่ารมสีขุภาวะ

ท่ีดคีรอบคลมุปัจจัยสงัคมก�าหนดสขุภาพซึง่น�าสูก่ารจดัท�า

เป้าหมายระดบัโลกท่ีมคีวามท้าทายมากยิง่ขึน้ ครอบคลมุ

ความร่วมมือและความมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จาก

เป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษสูเ่ป้าหมายการพัฒนาที่

ยัง่ยนื โดยมเีป้าหมายด้านสขุภาพเป็น 1 ใน 17 เป้าหมาย 

ครอบคลุมการประกันสุขภาพถ้วนหน้า การก�าจัดหรือ

กวาดล้างโรคติดต่อที่ส�าคัญ การลดอัตราตายจากโรค

ไม่ติดต่อ ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้มีความท้าทายแก่ประเทศ

ต่างๆ อย่างมากในการถ่ายทอดเป้าหมายสู่การปฏิบัติให้

บรรลุผลส�าเร็จ(13,14) 
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ภาพที่ 11.1 ปัญหาและแนวโน้มสุขภาพที่ส�าคัญในปัจจุบัน

11.2.1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030

เป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษได้รวมเป้าหมาย

ด้านสุขภาพไว้ด้วย ในฐานะที่สุขภาพที่ดีของประชาชน 

ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติได้ ทั้งนี้ 

เป้าหมายแห่งสหัสวรรษ ครบวาระในปี พ.ศ. 2558 และ

ประเทศสมาชกิสหประชาชาต ิได้ร่วมจดัท�าเป้าหมายเพือ่

การพฒันาอย่างยัง่ยนื ซึ่งได้บรรจปุระเดน็สาธารณสขุเป็น 

1 ใน 17 เป้าหมายหลัก (Goals) ทีค่รอบคลุม 13 เป้าหมาย

ย่อย (Targets) อาทิเช่น การผลักดันการส่งเสริมหลัก

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า การขจัดโรคเอดส์ การควบคุม

การแพร่ระบาดของวัณโรค มาลาเรีย และโรคติดต่อ

อื่นๆ การลดอัตราผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ และการ

ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก เป็นต้น ท้ังนี้ ที่ประชุมใหญ่

สหประชาชาติสมัยที่ 70 ได้ให้การรับรองเป้าหมายดัง

กล่าวเป็นวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDG) ที่นานาประเทศทั่วโลกใช้

เป็นพืน้ฐานในการ ก�าหนดยทุธศาสตร์และแผนการพัฒนา

ประเทศในระยะยาวต่อไป 

11.2.2 ความร่วมมือด้านสาธารณสขุอาเซยีนหลงั

ปี ค.ศ. 2015

ประเทศไทยยังตั้งอยู ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ที่เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมมีพลวัตสูง และ

พฒันาไปสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีนในปี พ.ศ. 2558 โดย

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้หารือกันถึงความร่วมมือด้าน

สาธารณสุขในภูมิภาคภายหลัง ปี ค.ศ. 2015 ซึ่งประกอบ

ด้วย 20 ประเด็นส�าคัญ ภายใต้ 4 กลุ่มการพัฒนาสุขภาพ 

(cluster) ได้แก่ (1) การส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ (2) 

การตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านสุขภาพ (3) การเสริม

สร้างระบบสุขภาพและการเข้าถึงบริการ และ (4) การ

สร้างความมัน่ใจด้านความปลอดภยัทางอาหาร ซึง่การด�า

เนินงานในประเด็นส�าคัญดังกล่าวให้ได้ผลส�าเร็จจ�าเป็น

ต้องอาศัย ศักยภาพ ความพร้อม และความร่วมมือของ

ภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศที่เข้มแข็ง รวมถึงอาเซียน

ต้องมีความมุ่งมั่นร่วมกันมากขึ้นที่จะขับเคลื่อนข้อตกลง

ในภูมิภาคสู่การปฏิบัติ

11.2 เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืและเป้าหมายด้านสุขภาพท่ีส�าคัญในระดบัภมิูภาค 
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11.3 นยิามและพหมุติขิองระบบสขุภาพโลก

11.3.1 นิยาม

ในปัจจุบันมีนิยามใหม่และค�าศัพท์ใหม่เกิดขึ้น

มากมายในวงการสุขภาพโลก ซึ่งค�านิยามและค�าศัพท์

ต่างๆ เหล่าน้ี ล้วนมีวิวัฒนาการตามการพัฒนาสุขภาพ

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามล�าดับ (ภาพที่ 11.2) จาก

ในช่วง ค.ศ. 1851 ซึ่งประเทศต่างๆ มีการรวมตัว

พบปะพูดคุยเป็นครั้งคราว (Ad Hoc Multilateral) สู่

การรวมตัวกันเป็นสถาบันมีการพบปะหารือสม�่าเสมอ 

(Institution multilateral) จนเข้าสู่ยุคที่มีการก่อตั้ง

องค์การอนามยัโลกใน ค.ศ. 1946 จากเดมิทีม่คี�าว่า “การ

สาธารณสุขระหว่างประเทศ” (International Health) 

ที่มีขอบเขตมุมมองสุขภาพในมิติของโรคสู่ในยุคใหม่ที่ใช้

นยิาม”สขุภาพโลก”ในขอบเขตทีก่ว้างขวางสูปั่จจยัสงัคม

ก�าหนดสขุภาพ ในยคุทีม่ผีูเ้ล่นมากมายบนเวทสีขุภาพโลก

ยุคใหม่(15)

ภาพที่ 11.2 วิวัฒนาการของงานสุขภาพโลก 

หากจะพดูถงึนยิามของค�าว่า “สขุภาพโลก” (Global 

Health) มีความหมายครอบคลุม ปัญหา หรือ ข้อกังวล

ด้านสุขภาพ ทีข้่ามพรมแดน หรือ ผลจากสถานการณ์ท่ีเกดิ

ขึน้นอกพรมแดน และเกนิขอบเขตและความสามารถของ

รัฐใดรัฐหนึ่งที่จะด�าเนินการให้ส�าเร็จเพียงล�าพังได้ ต้อง

มีกลไกการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับภูมิภาค

และระดับโลก เพื่อจัดการกับปัญหาและปัจจัยก�าหนด

ปัญหาเหล่านั้น

ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบ “การสาธารณสุขระหว่าง

ประเทศ” (International Health) กับ“สุขภาพโลก” 

(Global Health) สามารถสรุปประเด็นท่ีแตกต่างกันได้

ใน 3 มิติ (ตารางที่ 11.1) ดังนี้

• ขอบเขตงานสาธารณสุขระหว่างประเทศจะ

เป็นการมองปัญหาสุขภาพแบบดั้งเดิม โดยมองในมิติ

ของโรคและระบบสุขภาพในส่วนการให้บริการการรักษา 

ในขณะท่ีสุขภาพโลกมองสุขภาพในมิติที่ครอบคลุมถึง

ปัจจยัสังคมก�าหนดสขุภาพและงานสขุภาพในมิตอิืน่ๆ เช่น 

การค้า การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ การมองสขุภาพในมมุ

มองความมั่นคง

• ผู ้เล่นในมุมมองของการสาธารณสุขระหว่าง

ประเทศเป็นหน่วยงานภาครัฐเป็นหลักและเป็นคนใน

ภาคสุขภาพ ส�าหรับในมุมมองของสุขภาพโลกมองผู้เล่น

ท่ีกว้างขวางนอกภาคสุขภาพ รวมถึงภาคการพาณิชย์ 

เกษตร อตุสาหกรรม การต่างประเทศ เอกชน มลูนธิ ิภาค

ประชาสังคม ภาคการศึกษา ภาคประชาชนและการรวม

ตัวเพื่อร่วมมือด้านสุขภาพเป็นหุ้นส่วนในรูปแบบต่างๆ 

ในระดับนานาชาติ 

• เครื่องมือที่ใช้ส�าหรับการสาธารณสุขระหว่าง

ประเทศเป็นธรรมนูญ กฎระเบียบ หรือข้อตกลงต่างๆ ที่

เป็นเครื่องมือบริหารโดยใช้อ�านาจและการควบคุมก�ากับ 

ในขณะท่ีสุขภาพโลกใช้เคร่ืองมือหลากหลาย ท้ังในเชิง

การเงินการคลงั การใช้ทนุสงัคมและปัญญาและเครือ่งมอื

ทางสังคมอื่นๆ
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ตารางที่ 11.1 การเปรียบเทียบขอบเขตผู้เล่นและเครื่องมือที่ใช้: การสาธารณสุขระหว่างประเทศและสุขภาพโลก

การสาธารณสุขระหว่างประเทศ สุขภาพโลก

ขอบเขต ปัญหาสุขภาพในมิติดั้งเดิม ในมุมมองของโรคและ

การรักษา/การบริการสุขภาพ

สุขภาพที่ข้ามสู่ปัจจัยสังคมก�าหนดสุขภาพและ

ปัญหาสุขภาพในมิติอื่นๆ เช่น การค้า ความมั่นคง

ผู้เล่น หน่วยงานภาครัฐ บุคลากรด้านสุขภาพ ภาคส่วนอื่นๆ (พาณิชย์ อุตสาหกรรม เกษตร 

คมนาคม ประชาสังคม เอกชน ประชาสังคม การ

ศึกษา ประชาชน)

เครื่องมือ เครื่องมือบริหารอ�านาจและการควบคุมก�ากับ 

(ธรรมนูญ กฎระเบียบ)

เครื่องมือหลากหลาย (การเงินการคลัง ทุนสังคม

และปัญญา เครื่องมือทางสังคมอื่นๆ)

นอกจากนิยามที่มีขอบเขตกว้างขวางของ “สุขภาพ

โลก” ซ่ึงสะท้อนการมุ่งสู ่เป้าหมายการมี “สุขภาพดี” 

กล่าวคือ การมีสุขภาวะที่ดีสมบูรณ์ทั้งกาย จิต สังคม 

จิตวิญญาณและรวมถึงสุขภาวะทางปัญญาแล้วนั้น ใน

ปัจจุบันเรายังสามารถมองสุขภาพโลกผ่านเลนส์พหุมิติ

ได้หลากหลาย ท�าให้การขับเคลื่อนงานท�าได้กว้างขวาง 

เพราะปัจจุบันนโยบายสุขภาพควรจะอยู่ในนโยบายด้าน

อ่ืนๆ และนโยบายด้านอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องและมคีวามสัมพนัธ์

กบัสุขภาพควรบรรจอุยูใ่นนโยบายด้านสขุภาพ เพราะการ

ลงทุนด้านสุขภาพจะน�าพาซึ่งความส�าเร็จสู่การพัฒนา

สังคมและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ระบบสุขภาพโลก (Global Health System) 

หมายถึง ระบบและกลไกการจัดการเพื่อตอบสนองต่อ

ปัญหาสุขภาพท่ีข้ามพรมแดน ที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม

จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

11.3.2 สุขภาพโลกในมุมมองพหุมิติ

สุขภาพโลกมองได้หลากหลายมิติ ซึ่งจะท�าให้เกิด

ความเข้าใจสุขภาพโลกในมุมมองต่างๆ และสามารถน�า

สุขภาพโลกไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนา

สุขภาพให้ดยีิง่ขึน้ด้วยความร่วมมอืจากภาคส่วนต่างๆ และ

ในขณะเดียวกันงานสุขภาพโลกจะเป็นเครื่องมือส�าคัญที่

เกื้อหนุนการพัฒนาในมิติอื่นๆ ด้วย ซึ่งท้ายที่สุด เราจะ

สามารถบรรลเุป้าหมายเดยีวกนั คอื ประชาชนมคีวามสขุ

และมีความเป็นอยู่ที่ดี (ตารางที่ 11.2)

• สุขภาพโลกในมิติของนโยบายต่างประเทศ ซึ่ง

ใช้สุขภาพเป็นธงน�าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศน�าสู ่ความร ่วมมือทางการค ้า การพัฒนา

เศรษฐกิจ ภาพลักษณ์ของประเทศ ประเด็นสุขภาพ

ท่ีได้รับความสนใจในปัจจุบันคือ โรคติดต่ออุบัติใหม่

อุบัติซ�้า โรคติดเช้ือดื้อยาต้านจุลชีพ วัณโรค เอดส์ 

มาลาเรีย การประกันสุขภาพถ้วนหน้า การเข้าสู่สังคม

สูงอายุและโรค NCDs หน่วยงานที่ให้ความส�าคัญกับ

มิตินโยบายต่างประเทศ คือ กระทรวงการต่างประเทศ

และองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาของประเทศ

พัฒนาแล้ว เช่น Department for International 

Development (DFID) ของสหราชอาณาจักร United 

States Agency for International Development 

(USAID), the U.S. President’s Emergency Plan 

for AIDS Relief (PEPFAR), Japan International 

Cooperation Agency (JICA), Tokyo International 

Conference for African Development (TICAD) และ 

China International Development Agency

• สุขภาพโลกในมิติความมั่นคง ประเด็นที่อยู่ใน

ล�าดับความส�าคัญและถือว่ากระทบต่อความม่ันคงคือ 

การก่อการร้ายโดยใช้อาวุธชีวภาพ การระบาดใหญ่ของ

โรคติดต่อที่ส�าคัญ เช่น อีโบลา ไข้หวัดใหญ่ วัณโรคดื้อยา 

และปัญหาเอดส์ หน่วยงานที่ให้ความส�าคัญในมิตินี้ ได้แก่ 

หน่วยงานควบคมุโรคของประเทศพฒันาแล้ว เช่น United 

States Centers for Disease Control (US CDC) หรือ
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องค์กรเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม เช่น Doctor 

without Border (MSF: Médecins Sans Frontières), 

Nuclear Threat Initiative (NTI)

• สุขภาพโลกในมิติการกุศลซึ่ งมองสุขภาพ

โลกในการแก ้ ไขป ัญหาความยากจนเชื่อมโยงกับ

ความแห้งแล้ง ความอดอยาก ภาวะทุพโภชนาการ 

เอดส์ วัณโรค มาลาเรีย โรคที่ถูกละเลย (Neglected 

Tropical Diseases) และปัญหาประชากรข้ามชาติ 

คนไร้รัฐ สิทธิมนุษยชน หน่วยงานที่ด�าเนินงานในมิติน้ี 

ได้แก่ หน่วยงานพัฒนาระหว่างประเทศของประเทศ

พัฒนาแล้ว หน่วยงานการกุศลภาคเอกชน เช่น มูลนิธิบิล

และมิลินดาเกตส์ 

• สุขภาพโลกในมิติการลงทุน มิตินี้ คือ การลงทุน

ด้านสุขภาพเพื่อเกื้อหนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจหรือ

การพัฒนาสุขภาพเพื่อป้องกันผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

ประเด็นสุขภาพในกลุ่มนี้คือ โรคเอดส์ มาลาเรีย อนามัย

แม่และเด็ก โภชนาการ อาชีวอนามัย การประกันสุขภาพ 

หน่วยงานท่ีให้ความส�าคัญในมิติน้ีคือ ธนาคารโลก 

International Monetary Fund, International 

Labour Organization และภาคธุรกิจเอกชน 

• สุขภาพโลกในมิติสาธารณสุข ซึ่งมีวัตถุประสงค์

ส�าคัญ คือ มนุษย์ทุกคนบนโลกมีสุขภาพดี หน่วยงานที่

ด�าเนินงานในมิตินี้ คือ องค์การอนามัยโลก หน่วยงานที่

รบัผดิชอบหรอืมภีารกจิเฉพาะด้านสขุภาพหรอืรบัผดิชอบ

โรคเฉพาะต่างๆ และองค์กรเอกชน เช่น บริษัทยา

ตารางที่ 11.2 การเปรียบเทียบการมองสุขภาพโลกในมุมมองพหุมิติ 5 ด้าน

หลักการ เป้าหมาย จุดเน้น หน่วยงานที่ให้ความสนใจ

มิตินโยบายต่าง

ประเทศ

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศน�าสู่ความร่วมมือทางการ

ค้า การพัฒนาเศรษฐกิจ ภาพ

ลักษณ์ของประเทศ

โรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ�้า โรคติด

เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ วัณโรค เอดส์ 

มาลาเรีย การประกันสุขภาพถ้วน

หน้า การเข้าสู่สังคมสูงอายุและ

โรค NCDs

กระทรวงการต่างประเทศและ

องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการ

พัฒนาของประเทศพัฒนาแล้ว

มิติความมั่นคง ความมั่นคง โรคระบาดร้ายแรง 

อันตรายจากอาวุธชีวภาพ

การก่อการร้ายโดยใช้อาวุธชีวภาพ 

การระบาดใหญ่ของโรคติดต่อที่

ส�าคัญ

หน่วยงานควบคุมโรคของประเทศ

พัฒนาแล้ว หรือองค์กรเอกชน 

องค์กรภาคประชาสังคม

มิติการกุศล การแก้ไขปัญหาความยากจน 

เชื่อมโยงกับความแห้งแล้ง ความ

อดอยาก 

ภาวะทุพโภชนาการ เอดส์ วัณโรค 

มาลาเรีย โรคที่ถูกละเลย ( 

Neglected Tropical Diseases) 

และปัญหาประชากรข้ามชาติ คน

ไร้รัฐ สิทธิมนุษยชน

หน่วยงานพัฒนาระหว่างประเทศ

ของประเทศพัฒนาแล้ว หน่วย

งานการกุศลภาคเอกชน

มิติการลงทุน การลงทุนด้านสุขภาพเพื่อเกื้อ

หนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจหรือ

การพัฒนาสุขภาพเพื่อป้องกันผลก

ระทบด้านเศรษฐกิจ

โรคเอดส์ มาลาเรีย อนามัยแม่และ

เด็ก โภชนาการ อาชีวอนามัย การ

ประกันสุขภาพ

ธนาคารโลก International 

Monetary Fund, International 

Labour Organization และภาค

ธุรกิจเอกชน

มิติสาธารณสุข มนุษย์ทุกคนบนโลกมีสุขภาพดี ภาระโรคทั่วโลก องค์การอนามัยโลก หน่วยงานที่

รับผิดชอบหรือมีภารกิจเฉพาะด้าน

สุขภาพหรือรับผิดชอบโรคเฉพาะ

ต่างๆ และองค์กรเอกชน

ที่มา: Stuckler D, Martin McKee M. Five metaphors about global-health policy, Lancet 2008; 372:95-7
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11.4 ภมูทิศัน์และกลไกการอภบิาลสุขภาพโลก

1) ภูมิทัศน์สุขภาพโลก

• ภูมิทัศน์ในภาพรวม

องค์กรและกลไกที่มีส่วนร่วมในการอภิบาล

ระบบสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส�าคัญใน

ช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา โดยไม่จ�ากัดอยู่เฉพาะบทบาท

ขององค์การอนามยัโลก หรอืองค์กรภายใต้สหประชาชาติ 

ซึ่งเป็นกลไกอภิบาลที่ยึดโยงกับรัฐเป็นหลักอีกต่อไป การ

เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ และการเมอืงระหว่างประเทศ 

รวมทัง้ภมูริฐัศาสตร์ ท�าให้มอีงค์กรระดบัโลก ระดบัภมูภิาค 

และระดบัประเทศทีม่ส่ีวนร่วมในการขบัเคลือ่นการแก้ไข

ปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก เช่น ธนาคารโลก 

องค์การการค้าโลก องค์การช�านัญพิเศษต่างๆ ภายใต้

สหประชาชาติ มูลนิธิการกุศลระหว่างประเทศ องค์กร

พัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติ กองทุน

พัฒนาท่ีจัดตั้ง โดยรัฐบาลของประเทศมั่งคั่ง เป็นต้น 

องค์กรเหล่าน้ีมทีัง้ทีเ่ข้าด�าเนนิการด้วยตนเองและร่วมกนั 

จัดตั้งภาคีเครือข่ายการพัฒนาสุขภาพระดับโลกข้ึนเป็น

จ�านวนมาก เช่น การจัดตั้งกองทุนโลก ด้านเอดส์ วัณโรค

และมาลาเรีย ซึ่งสามารถระดมทุนด�าเนินงานได้เกือบถึง

หนึง่ล้านล้านบาทในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา โครงการเอดส์แห่ง

สหประชาชาติ (UNAIDS) GAVI (the vaccine alliance) 

MSF (Médecins Sans Frontières or Doctors without 

Border) ซึ่งองค์กรหรือเครือข่ายเหล่านี้ ต่างเข้ามาเป็น

ผู ้เล่นส�าคัญในภูมิทัศน์สุขภาพโลก ท�าให้การอภิบาล

สุขภาพโลกมีการปรับรูปโฉมในการท�างาน องค์การ

อนามัยโลกไม่ได้เป็นผู้เล่นหลักเพียงผู้เดียว รวมถึงความ

ร่วมมอืในการท�างานมไิด้จ�ากดับทบาทอยูเ่ฉพาะหน่วยงาน

ภาครัฐเท่านั้น แต่ครอบคลุมภาคเอกชนและภาคประชา

สังคม เข้ามามีบทบาทส�าคัญร่วมด้วย

นอกจากนี้  ยังมีการรวมตัวกันเป ็นประชาคม

ของประเทศในระดับภูมิภาค เช ่น สหภาพยุโรป 

ประชาคมอาเซียน และกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

ซึ่งมีการท�างานร่วมกันด้านสุขภาพ หรือมีข ้อตกลง

ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพเกิดขึ้นอย่างมากมาย เช่น 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific 

Economic Cooperation หรือ APEC) การประชุม

รฐัมนตรต่ีางประเทศเอเชีย-ยโุรป (Asia-Europe Meeting 

หรือ ASEM) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน World 

Economic Forum, TICAD (Tokyo International 

Cooperation for African Development), FOCAC 

(Forum for China-Africa Cooperation) G7 G20 G77 

กรอบความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจระหว่าง 

7 ประเทศในอ่าวเบงกอล (Bay of Bengal Initiative 

for Multi-Sectoral Technical and Economic 

Cooperation หรือ BIMSTEC) เป็นต้น บทบาทและ

การด�าเนินการของกลไกเหล่าน้ี มีผลกระทบท�าให้บทบาท

ขององค์กรทีเ่คยเป็นหลกัด้านสขุภาพในระดบัโลกและใน

ประเทศ คือ องค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสขุ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ท�าให้กลไกการอภิบาลระบบ

สุขภาพในระดับโลก ระดับภูมิภาค และ ระดับประเทศ 

ได้ปรบัเปลีย่นไปจากกลไกทีเ่ป็นระบบอภบิาลโดยรฐัเพยีง

อย่างเดยีวไปสูก่ลไกทีเ่ป็นระบบอภบิาลแบบเครอืข่ายหรอื

แบบมีส่วนร่วมมากขึ้น

หากจะมองลึกไปในองค์กรในภาคสุขภาพ ในอดีต

ที่ผ่านมากว่า 7 ทศวรรษ งานสุขภาพโลกมีองค์การ

อนามัยโลกเป็นองค์กรหลักและประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานภาครัฐของแต่ละรัฐสมาชิก ซึ่งคือกระทรวง

สาธารณสุขของแต่ละประเทศ การด�าเนินงานในช่วง

แรก จะมุง่เน้นการแก้ไขปัญหาสขุภาพทีเ่ป็นปัญหาส�าคญั

ในช่วงเวลาน้ันซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาโรคติดต่อ และ

องค์การอนามัยโลกร่วมมีบทบาทส�าคัญในการเข้าไป 

ช่วยเหลือประเทศก�าลังพัฒนาผ่านส�านักงานองค์การ

อนามัยโลกประจ�าภูมิภาคและส�านักงานองค์การอนามัย

โลกในแต่ละประเทศ งบประมาณหลกัขององค์การอนามยั

โลกในช่วงต้น เป็นงบประมาณที่ได้จากจากค่าสมาชิก 

(assessed contribution) ต่างจากในช่วง 1-2 ทศวรรษ

ทีผ่่านมาทีง่บประมาณส่วนใหญ่ขององค์การอนามัยโลกมา

จากผู้สนับสนุนทุน (voluntary contribution) ซึ่งท�าให้

ในปัจจุบันองค์การอนามัยโลกประสบกับความท้าทาย

ในการท�างานเนื่องจากงบประมาณจากผู้สนับสนุนทุน
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ส่วนใหญ่เป็นแบบเฉพาะเจาะจง (earmarked) ส่งผลให้

องค์การอนามัยโลกมีความยืดหยุ่นในการท�างานลดลง

และไม่สามารถท�างานในสาขาที่ส�าคัญแต่ไม่อยู่ในความ

สนใจของผู้สนับสนุนทุนได้ เช่น สาขาโรคไม่ติดต่อ สาขา

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

• การเปลี่ยนแปลงการคลังสุขภาพ

นอกจากภมูทิศัน์สขุภาพโลกทีม่กีารเปลีย่นแปลง

การคลังสุขภาพระดับโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก 

และมีผลกระทบส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการอภิบาล

ระบบจากข้อมูลการพัฒนาความช่วยเหลือด้านสุขภาพ 

(Development Assistance for Health, DAH) ในช่วง 

26 ปีที่ผ่านมา พบว่างบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน

ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2543-2552 เมื่อเปรียบเทียบกับใน

ช่วง พ.ศ. 2533 ถงึ 2542 ซึง่ในงบประมาณทีเ่พ่ิมขึน้ พบว่า 

งบประมาณสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

กับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 

Development Goals หรือ MDG) มีสัดส่วนท่ีสูง

กว่าปัญหาสุขภาพอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ภายหลังปี พ.ศ. 

2553 การพัฒนาความช่วยเหลือด้านสุขภาพมีแนวโน้ม

คงที่ ในขณะที่สัดส่วนของงบประมาณจากภาคเอกชน

มีมากขึ้นถึงร้อยละ 20 การสนับสนุนงบประมาณแก่

หน่วยงานภายใต้กรอบสหประชาชาติมีแนวโน้มคงท่ี ใน

ขณะที่แหล่งทุนให้งบประมาณสนับสนุนการด�าเนินงาน

ด้านสุขภาพในรูปแบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น และช่องทางการ

ให้ทุนผ่านทาง non-governmental organization 

มากขึ้น(6-8) การเปลี่ยนแปลงการคลังสุขภาพในระดับโลก

น้ีก่อให้เกดิผลกระทบต่อการพฒันาสขุภาพเป็นอย่างมาก

โดยเฉพาะประเทศกลุ่มมีรายได้น้อยรวมถึงในปัจจุบัน

ประเทศจ�านวนมากก้าวข้ามสถานะประเทศกลุ่มรายได้

น้อยสู่ประเทศกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางท�าให้ไม่ได้รับการ

สนับสนุนจากแหล่งทุนหรือองค์กรระหว่างประเทศใน

ด้านต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการให้บริการสุขภาพในหลาย

ด้านอีกทั้งประเทศเหล่านี้ยังไม่มีความมั่นคงพอ และยัง

อยู่ในภาวะต้องการพึ่งพิงยังไม่พร้อมส�าหรับการพัฒนา

ระบบอย่างยั่งยืน

• อาเซียน(16)

นอกจากมองภูมิทัศน์ในระดับโลกแล้ว ในระดับ

ภูมิภาคมีความส�าคัญเช่นเดียวกัน ตลอดช่วงระยะเวลา

กว่า 50 ปีที่ผ่านมา สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ได้มีพัฒนาการมาเป็นล�าดับ 

และไทยก็มีบทบาทส�าคัญในการผลักดันความร่วมมือ

ของอาเซียนให้มีความคืบหน้ามาโดยตลอด โดยเมื่อเร่ิม

ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2510 เพื่อแก้ไขปัญหาสงครามเย็น ซึ่ง

มคีวามขดัแย้งด้านอดุมการณ์ระหว่างประเทศทีส่นบัสนนุ

อุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตยกับประเทศที่ยึดม่ัน

ในอุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ข้อริเริ่มของอดีต

นายกรัฐมนตรีอานันท์ ปันยารชุน ในการจัดตั้งเขตการ

ค้าเสรอีาเซยีนนบัเป็นจดุเริม่ต้นส�าคญัของการรวมตวัเป็น

ประชาคมของอาเซียนโดยเริ่มจากเสาเศรษฐกิจ 

ต่อมา ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่บาหลี เมื่อ

ปี พ.ศ. 2546 ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันท่ีจะสร้าง 

ประชาคมอาเซียน โดยมีการจัดท�าแผนงานด้านต่างๆ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว น�ามาสู่การจัดท�ากฎบัตร

อาเซยีน เพือ่วางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กร

ของอาเซียน ท�าให้อาเซียนเป็นองค์กรท่ีมีกฎ กติกาใน

การท�างาน มปีระสทิธภิาพ และเป็นองค์กรเพือ่ประชาชน

อย่างแท้จริง ทั้งนี้ กฎบัตรฯ ได้เริ่มมีผลใช้บังคับแล้ว

ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2551 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่

ประเทศไทยได้เข้าด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซียน 

ถึงแม้ว ่าอาเซียนจะประสบความส�าเร็จใน

ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงและความร่วมมือใน

ภูมิภาคจนเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ แต่ก็ยังมี

ปัญหาท่ีจ�าเป็นต้องแก้ไขให้ลุล่วงเพื่อมิให้เป็นอุปสรรค

ต่อความร่วมมือและพัฒนาการในอนาคตที่ส�าคัญ คือ 

ปัญหาความล่าช้าในการด�าเนินงานและการที่ ประเทศ

สมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ดังจะเห็นได้ว่าใน

แต่ละประเทศอาเซียนมีการประชุมกว่า 700 การประชุม 

รวมทั้งมีการประเมินว ่า ในบรรดาความตกลงทาง

เศรษฐกิจที่ประเทศสมาชิกจัดท�าไว้ร่วมกันจ�านวนหนึ่ง

ยังไม่ได้มีการลงสัตยาบันและขับเคลื่อนสู ่การปฏิบัติ 

ประเทศไทยพยายามผลักดันให้อาเซียน เป็นประชาคม
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บรหิารองค์การอนามัยโลกท่ีมบีทบาทในการพจิารณากลัน่

กรองนโยบายสุขภาพก่อนเข้ากระบวนการสมัชชาและ

ตดัสนิใจประเดน็การบรหิารงานและมกีลไกคณะกรรมการ

ภมูภิาคทีด่แูลตดัสนิใจนโยบายสุขภาพในภมิูภาคโดยเชือ่ม

โยงกบัผลการประชมุสมชัชาอนามยัโลกและปรบัให้เหมาะ

สมกับบริบทของแต่ละภูมิภาค

• โครงสร้างและกลไกการด�าเนินงานขององค์กร

ของอาเซียน(19)

กฎบัตรอาเซียนเปรียบเสมือนกฎหมายสูงสุดของ

อาเซียน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2551 

เป็นเอกสารหลกัทีก่�าหนดโครงสร้างองค์กรของอาเซยีน ไว้

ในหมวดที่ 4 ดังภาพที่ 11.4

ภาพที่ 11.4 โครงสร้างและกลไกการด�าเนินงานขององค์กรของอาเซียน

ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ที่

ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ประกอบด้วย 

ประมุขหรือหัวหน้ารัฐบาลมีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนด

นโยบายสูงสุดและแนวทางความร่วมมือของอาเซียน 

และตัดสินใจในเรื่องส�าคัญ โดยให้ประเทศสมาชิกซึ่งเป็น

ประธานอาเซียนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2 ครั้งต่อ

ปี หรอืเรยีกประชมุพเิศษหรอืเฉพาะกจิเมือ่มคีวามจ�าเป็น

คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN 

Coordinating Councils: ACCs) คณะมนตรี

ประสานงานอาเซียน ประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศ

ของประเทศสมาชิกอาเซียน ท�าหน้าท่ีเตรียมการ

ประชุมสุดยอดอาเซียน ประสานงานความตกลงและ

ข้อตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ประสานงาน

ระหว่าง 3 เสาหลัก ดูแลการด�าเนินงานและกิจการต่างๆ 

ของอาเซียนในภาพรวม คณะมนตรีประสานงานอาเซียน

จะมีการประชุมกันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
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ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ (community of action) มีการ

เชื่อมโยงและติดต่อส่ือสารระหว่างกันอย่างใกล้ชิด 

(community of connectivity) รวมทั้งเป็นประชาคม

เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง (community of people)

2) กลไกการอภบิาลระบบสขุภาพโลกในระดับโลก

หากจะมองกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพ

โลก ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การอภิบาลโดยภาครัฐ 

การอภบิาลโดยกลไกตลาด และการอภบิาลโดยกลไกการ

มีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย (ภาพที่ 11.3) ซึ่งใน

ปัจจบุนัการอภิบาลระบบสขุภาพโลกครอบคลมุทัง้ 3 ด้าน 

ต่างจากในอดีตทีส่่วนใหญ่ซึง่กลไกการอภบิาลโดยภาครฐั

จะเป็นกลไกหลักโดยเฉพาะการอภิบาลภายใต้ระบบของ

สหประชาชาติ

ภาพที่ 11.3 ระบบอภิบาลสุขภาพโลก: รัฐ ตลาดและ

กลไกการมีส่วนร่วม

2.1) การอภิบาลโดยภาครัฐ

การอภิบาลระบบสุขภาพโลกโดยภาครัฐ มีกลไก

ส�าคัญที่กล่าวถึงในที่นี้ ได้แก่

• กลไกภายใต้กรอบสหประชาชาติ(17)

ระบบสหประชาชาตอิยูบ่นพืน้ฐานของ 5 เสาหลกั 

ได้แก่ สมัชชาใหญ่ คณะมนตรีความมั่นคง คณะมนตรี

เศรษฐกิจและสังคม ส�านักเลขาธิการและศาลยุติธรรม

ระหว่างประเทศ เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ก่อตั้ง

ขึ้นใน ค.ศ. 1945 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อแทนที่

สันนิบาตชาติ มีความมุ่งหมายที่แถลงไว้เพื่ออ�านวยความ

สะดวกแก่ความร่วมมอืในกฎหมายระหว่างประเทศ ความ

มัน่คงระหว่างประเทศ การพฒันาเศรษฐกจิ กระบวนการ

ทางสงัคม สทิธมินษุยชน และการบรรลุสนัตภิาพโลก เพือ่

ยตุสิงครามระหว่างประเทศ เพือ่เป็นเวทีส�าหรบัการเจรจา 

สหประชาชาตมีิองค์กรจ�านวนมากเพือ่น�าภารกิจไปปฏบิตัิ

ในอดตีประเดน็ด้านสขุภาพไม่เคยได้รบัการหยิบยก

เป็นประเด็นวาระในการประชุมนโยบายระดับสูงของ

สหประชาชาติเลย แต่ในปัจจุบันในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 

จะเห็นได้ว่าประเด็นสุขภาพเข้ามาเป็นวาระส�าคัญในเวที

ระดบัสงูและนบัวนัจะมคีวามส�าคญัมากขึน้ โดยเสนอผ่าน

กลไกต่างๆ กัน เช่น เอชไอวี/เอดส์ เสนอผ่านคณะมนตรี

ความมั่นคง ในปีค.ศ. 2000 (UN Security resolution 

1308 on HIV/AIDS and peacekeeping operation) 

ทัง้นีเ้ป็นการเสนอในมติทิีเ่อดส์เป็นภยัคุกคามความมัน่คง

ของมนุษย์ การเสนอให้จัดตั้ง UNAIDS ใน ปี ค.ศ. 1996 

Resolution 1994/24 ผ่าน UN ECOSOC (Economic 

and Social Development Council) ในปี ค.ศ. 

2009 ECOSOC จัดประชุมระดับสูงโดยเน้นประเด็น

ด้านสาธารณสุขและการประชุมได ้มี Ministerial 

Declaration เพื่อการด�าเนินการและเป้าหมายร่วมกัน

ในเรือ่งสาธารณสขุ โดยมปีระเดน็ด้าน NCDs เป็นประเดน็

ส�าคัญ น�าไปสู่การประชุม UN General Assembly และ

ล่าสดุประเดน็ ปัญหาการดือ้ยาปฏชิวีนะ การแก้ไขปัญหา

วัณโรคและการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ต่างเข้ามาเป็น

วาระส�าคัญภายใต้กลไกของสหประชาชาติ

• การประชุมสมัชชาอนามัยโลก การประชุม 

คณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลกและคณะ

กรรมการภูมิภาค(18)

สมัชชาอนามัยโลกจัดเป็นกลไกการตัดสินใจ

ระดบันโยบายสงูสดุขององค์การอนามยัโลกตามธรรมนญู

องค์การอนามัยโลก โดยจะมีการจัดประชุมทุกปีในเดือน

พฤษภาคม ประเทศสมาชกิ 194 ประเทศ เข้าร่วมประชมุ

และผลลพัธ์การประชุม คอื นโยบายสขุภาพในระดบัโลกที่

เป็นข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งจะมีหลายรูปแบบ เช่น กฎหมาย

หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ แผนยุทธศาสตร์ในระดับ

โลก หรือข้อมติในประเด็นสุขภาพต่างๆ นอกจากกลไก

สมัชชาอนามัยโลกแล้ว ยังมีกลไกของคณะกรรมการ

Governance by
State

Governance by
Market

Governance by
Participation/Network

 Changes in GH governance
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บรหิารองค์การอนามัยโลกท่ีมบีทบาทในการพจิารณากลัน่

กรองนโยบายสุขภาพก่อนเข้ากระบวนการสมัชชาและ

ตดัสนิใจประเดน็การบรหิารงานและมกีลไกคณะกรรมการ

ภมูภิาคทีด่แูลตดัสนิใจนโยบายสุขภาพในภมิูภาคโดยเช่ือม

โยงกบัผลการประชมุสมชัชาอนามยัโลกและปรบัให้เหมาะ

สมกับบริบทของแต่ละภูมิภาค

• โครงสร้างและกลไกการด�าเนินงานขององค์กร

ของอาเซียน(19)

กฎบัตรอาเซียนเปรียบเสมือนกฎหมายสูงสุดของ

อาเซียน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2551 

เป็นเอกสารหลกัทีก่�าหนดโครงสร้างองค์กรของอาเซยีน ไว้

ในหมวดที่ 4 ดังภาพที่ 11.4

ภาพที่ 11.4 โครงสร้างและกลไกการด�าเนินงานขององค์กรของอาเซียน

ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ที่

ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ประกอบด้วย 

ประมุขหรือหัวหน้ารัฐบาลมีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนด

นโยบายสูงสุดและแนวทางความร่วมมือของอาเซียน 

และตัดสินใจในเรื่องส�าคัญ โดยให้ประเทศสมาชิกซึ่งเป็น

ประธานอาเซียนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2 ครั้งต่อ

ปี หรอืเรยีกประชมุพเิศษหรอืเฉพาะกจิเมือ่มคีวามจ�าเป็น

คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN 

Coordinating Councils: ACCs) คณะมนตรี

ประสานงานอาเซียน ประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศ

ของประเทศสมาชิกอาเซียน ท�าหน้าท่ีเตรียมการ

ประชุมสุดยอดอาเซียน ประสานงานความตกลงและ

ข้อตัดสินใจของท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน ประสานงาน

ระหว่าง 3 เสาหลัก ดูแลการด�าเนินงานและกิจการต่างๆ 

ของอาเซียนในภาพรวม คณะมนตรีประสานงานอาเซียน

จะมีการประชุมกันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
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ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ (community of action) มีการ

เชื่อมโยงและติดต่อส่ือสารระหว่างกันอย่างใกล้ชิด 

(community of connectivity) รวมทั้งเป็นประชาคม

เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง (community of people)

2) กลไกการอภบิาลระบบสุขภาพโลกในระดบัโลก

หากจะมองกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพ

โลก ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การอภิบาลโดยภาครัฐ 

การอภบิาลโดยกลไกตลาด และการอภบิาลโดยกลไกการ

มีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย (ภาพที่ 11.3) ซึ่งใน

ปัจจบุนัการอภิบาลระบบสขุภาพโลกครอบคลมุท้ัง 3 ด้าน 

ต่างจากในอดีตทีส่่วนใหญ่ซึง่กลไกการอภบิาลโดยภาครฐั

จะเป็นกลไกหลักโดยเฉพาะการอภิบาลภายใต้ระบบของ

สหประชาชาติ

ภาพที่ 11.3 ระบบอภิบาลสุขภาพโลก: รัฐ ตลาดและ

กลไกการมีส่วนร่วม

2.1) การอภิบาลโดยภาครัฐ

การอภิบาลระบบสุขภาพโลกโดยภาครัฐ มีกลไก

ส�าคัญที่กล่าวถึงในที่นี้ ได้แก่

• กลไกภายใต้กรอบสหประชาชาติ(17)

ระบบสหประชาชาตอิยูบ่นพืน้ฐานของ 5 เสาหลกั 

ได้แก่ สมัชชาใหญ่ คณะมนตรีความมั่นคง คณะมนตรี

เศรษฐกิจและสังคม ส�านักเลขาธิการและศาลยุติธรรม

ระหว่างประเทศ เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ก่อตั้ง

ขึ้นใน ค.ศ. 1945 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อแทนที่

สันนิบาตชาติ มีความมุ่งหมายที่แถลงไว้เพื่ออ�านวยความ

สะดวกแก่ความร่วมมอืในกฎหมายระหว่างประเทศ ความ

มัน่คงระหว่างประเทศ การพฒันาเศรษฐกจิ กระบวนการ

ทางสงัคม สิทธิมนษุยชน และการบรรลุสันตภิาพโลก เพือ่

ยตุสิงครามระหว่างประเทศ เพือ่เป็นเวทสี�าหรบัการเจรจา 

สหประชาชาติมอีงค์กรจ�านวนมากเพือ่น�าภารกิจไปปฏบิตัิ

ในอดตีประเดน็ด้านสขุภาพไม่เคยได้รบัการหยิบยก

เป็นประเด็นวาระในการประชุมนโยบายระดับสูงของ

สหประชาชาติเลย แต่ในปัจจุบันในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 

จะเห็นได้ว่าประเด็นสุขภาพเข้ามาเป็นวาระส�าคัญในเวที

ระดบัสงูและนบัวันจะมคีวามส�าคัญมากขึน้ โดยเสนอผ่าน

กลไกต่างๆ กัน เช่น เอชไอวี/เอดส์ เสนอผ่านคณะมนตรี

ความมั่นคง ในปีค.ศ. 2000 (UN Security resolution 

1308 on HIV/AIDS and peacekeeping operation) 

ทัง้นีเ้ป็นการเสนอในมติทิีเ่อดส์เป็นภยัคุกคามความมัน่คง

ของมนุษย์ การเสนอให้จัดตั้ง UNAIDS ใน ปี ค.ศ. 1996 

Resolution 1994/24 ผ่าน UN ECOSOC (Economic 

and Social Development Council) ในปี ค.ศ. 

2009 ECOSOC จัดประชุมระดับสูงโดยเน้นประเด็น

ด้านสาธารณสุขและการประชุมได ้มี Ministerial 

Declaration เพื่อการด�าเนินการและเป้าหมายร่วมกัน

ในเรือ่งสาธารณสขุ โดยมปีระเดน็ด้าน NCDs เป็นประเดน็

ส�าคัญ น�าไปสู่การประชุม UN General Assembly และ

ล่าสดุประเดน็ ปัญหาการดือ้ยาปฏชิวีนะ การแก้ไขปัญหา

วัณโรคและการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ต่างเข้ามาเป็น

วาระส�าคัญภายใต้กลไกของสหประชาชาติ

• การประชุมสมัชชาอนามัยโลก การประชุม 

คณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลกและคณะ

กรรมการภูมิภาค(18)

สมัชชาอนามัยโลกจัดเป็นกลไกการตัดสินใจ

ระดบันโยบายสูงสุดขององค์การอนามยัโลกตามธรรมนญู

องค์การอนามัยโลก โดยจะมีการจัดประชุมทุกปีในเดือน

พฤษภาคม ประเทศสมาชกิ 194 ประเทศ เข้าร่วมประชมุ

และผลลพัธ์การประชมุ คอื นโยบายสขุภาพในระดบัโลกที่

เป็นข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งจะมีหลายรูปแบบ เช่น กฎหมาย

หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ แผนยุทธศาสตร์ในระดับ

โลก หรือข้อมติในประเด็นสุขภาพต่างๆ นอกจากกลไก

สมัชชาอนามัยโลกแล้ว ยังมีกลไกของคณะกรรมการ

โครงสร้างอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน

การประชุมสุดยอดอาเซียน

คณะมนตรีประสานงานอาเซียน

คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจ
คณะมนตรีประชาสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน
คณะมนตรีประชาคมการเมืองและ

ความมั่นคง

กระประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส

ของคณะมนตรีฯ

กระประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส

ของคณะมนตรีฯ

องค์กรเฉพาะสาขา องค์กรเฉพาะสาขา องค์กรเฉพาะสาขา

กระประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส

ของคณะมนตรีฯ
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คณะมนตรีประชาคมอา เซี ยน  (ASEAN 

Community Councils) คณะมนตรีประชาคม

อาเซียน ประกอบด้วย คณะมนตรีประชาคม 3 เสาหลัก 

อันได้แก่ คณะมนตรีการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และคณะมนตรี

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งเป็นผู้แทนที่

ประเทศสมาชิกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละเสาหลัก 

มอี�านาจหน้าทีใ่นการประสานงานและติดตามการท�างาน

ตามนโยบาย โดยเสนอรายงานและข้อเสนอแนะต่อที่

ประชุมผู้น�า มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประธาน

การประชุมเป็นรัฐมนตรีที่เหมาะสมจากประเทศสมาชิก

ซึ่งเป็นประธานอาเซียน

องค ์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา 

(ASEAN Sectoral Ministerial Bodies) องค์กร

ระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา (เช่น ด้านสาธารณสุข 

ด้านกลาโหม ด้านการศึกษา ฯลฯ) ประกอบด้วยรัฐมนตรี

เฉพาะสาขา มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและข้อตัดสินใจ

ของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่อยู่ในขอบข่ายการด�าเนิน

งานของตน และเสริมสร้างความร่วมมือในสาขาของ

แต่ละองค์กรให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อสนับสนุนการรวมตัวของ

ประชาคมอาเซียน

นอกจากกลไกหลักที่กล่าวมา ในระบบสุขภาพโลก

ยังมีกลไกอื่นๆ ตามรูปแบบการรวมตัวต่างๆ กันไป ที่น่า

สนใจเช่น G7, G20, TICAD, FOCAC, WEF กลไกเหล่านี้

เป็นกลไกระดบัประมขุของรฐัทีม่ารวมตวักนั โดยในระยะ

ต้นมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแต่ต่อมากลุ่มการรวม

ตัวเหล่าน้ีให้ความสนใจประเด็นสุขภาพมากขึ้น และใช้

สุขภาพเป็นเครื่องมือส�าคัญในการพัฒนาความร่วมมือ

ด้านอื่นๆ

2.2) การอภิบาลโดยกลไกตลาด

การอภิบาลโดยกลไกตลาดเป็นไปตามอุปสงค์และ

อุปทาน ซ่ึงในปัจจุบันระบบสุขภาพโลกมีการอภิบาล

ด้วยกลไกตลาดในหลายด้าน เช่น ความต้องการและ

การเข้าถึงยาสามัญซึ่งความต้องการของตลาดเป็นปัจจัย

ขับเคลื่อนส�าคัญท่ีท�าให้มีการผลิตยาสามัญราคาเข้าถึง

ได้แก่ประเทศก�าลงัพฒันา ความต้องการบคุลากรทางการ

แพทย์ท่ีขาดแคลนในหลายประเทศ ท�าให้มีการผลิตเพ่ือ

ส่งออก เช่น ประเทศคิวบา

การอภบิาลด้วยกลไกตลาดเช่นนีก่้อให้เกดิประโยชน์

และความสมดลุในเชิงระบบ อย่างไรกต็าม การพึง่พงิกลไก

การตลาดเพียงกลไกเดียว จะต้องพึงระวังความล้มเหลว

จากการตลาด โดยเฉพาะ จาก 3 สาเหตุหลักคือ การที่ผู้

ผลิตหรือผู้ให้บริการมีความรู้หรือข้อมูลมากกว่าผู้บริโภค 

การทีก่ลไกรฐัในการควบคมุมาตรฐานไม่เข้มแขง็ และการ

ไม่มีการแข่งขันอย่างยุติธรรม

2.3) การอภิบาลด้วยกลไกการมีส่วนร่วม

ปัจจุบัน มีกลไกการมีส่วนร่วมมากข้ึนในระบบ

อภิบาลสุขภาพโลก เช่น คณะกรรมการบริหารกองทุน

โลก คณะกรรมการประสานแผนงานของโครงการเอดส์ที่

จัดให้มีองค์ประกอบการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดย

รวมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ประเทศผู้สนับสนุนทุน และ

ประเทศรบัทนุ รวมถงึตวัแทนจากภาคประชาสงัคม กลไก

ทั้งสองนี้ถือเป็นกลไกในรูปแบบทางการขององค์กรระดับ

โลกที่มีความก้าวหน้าและเปิดกว้างส�าหรับการมีส่วนร่วม

มาก นอกจากกลไกแบบทางการแล้วยังมีกลไกที่ไม่เป็น

ทางการแต่แสดงความมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอีกหลาย

รูปแบบและท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดี เช่น กรณีการระบาดของ

อีโบลา ซึ่ง ณ เวลานั้นกลไกการอภิบาลเพื่อแก้ไขปัญหา

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในระบบปกติซ่ึงมีองค์การ

อนามัยโลกเป็นแกนหลกั ไม่สามารถจัดการปัญหาได้อย่าง

ทันท่วงที ประชาคมโลกมีความตื่นตัวอย่างมากมีการจัด

ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้น 4 คณะในระดับโลก โดยการจัด

ตั้งเกิดจากหน่วยงานภาคการศึกษาและหน่วยงานท่ีมีทุน

สงัคมและปัญญาสงู เพือ่เข้ามาร่วมคิดและวางแผนระบบ

อภิบาลใหม่ คณะกรรมาธิการ 4 คณะ ได้แก่ 

(1) World Health Organization (WHO) 

Ebola Interim Assessment Panel (WHO Interim 

Assessment); 

(2) the Harvard University and the London 

School of Hygiene & Tropical Medicine’s 
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Independent Panel on the Global Response to 

Ebola (Harvard/LSHTM); 

(3) the Commission on a Global Health Risk 

Framework for the Future (CGHRF) convened by 

the US National Academy of Medicine; และ 

(4) the United Nations High-Level Panel on 

the Global Response to Health Crises (UN Panel)

คณะกรรมาธกิารทัง้ 4 คณะ ประกอบด้วยผูเ้ช่ียวชาญ

ระดับโลกในสาขาต่างๆ อย่างกว้างขวาง มีข้อแนะน�าตรง

กัน ในประเด็นส�าคัญ คือ ควรมีการสร้างความเข้มแข็ง

แก่ระบบสุขภาพของแต่ละประเทศและความเข้มแขง็ของ

องค์การอนามยัโลกและองค์กรน�าในระดบัโลกควรตดิตาม

ก�ากบัอย่างต่อเนือ่งให้มกีารพฒันาระบบการเตรยีมความ

พร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้

เป็นไปตามข้อแนะน�าของคณะกรรมาธิการทั้ง 4 ชุด(20) 

การเข้ามาแสดงบทบาทของภาคส่วนอื่นๆ นอก

เหนอืจากกลไกของรฐัเช่นนี ้แสดงให้เหน็ว่าประชาคมโลกมี

ความตืน่ตวัและตระหนักว่าตนมีบทบาทและมีความรบัผดิ

ชอบต่อส่วนรวมโดยเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมตาม

บทบาทของตน ซึง่กรณนีี ้ถอืว่าโลกของเรามกีลไกอภิบาล

ที่มีความก้าวหน้าและมีประชาคมโลกที่เป็นพลเมืองท่ีมี

บทบาทเชิงรุกและร่วมสนับสนุนอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

กลไกการอภิบาลทั้ง 3 ส่วน ต่างมีจุดแข็งและความ

ท้าทายแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามการอภิบาลกลไก

สุขภาพโลกจะต้องประกอบด้วยท้ัง 3 รูปแบบที่สมดุล

และปรบัเปลีย่นไปตามบรบิทของสถานการณ์และยคุสมยั

11.5 ภมูทิศัน์สขุภาพโลกในประเทศไทยและกลไกการอภบิาล

11.5.1 ภาพรวมระบบสุขภาพของประเทศไทย

ระบบสุขภาพของประเทศไทยจัดเป ็นระบบ

สุขภาพพหุภาคี (pluralistic health system) มี

ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วนที่มิได้จ�ากัดอยู ่

เฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น การพัฒนาระบบสุขภาพ

ของประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพัฒนา

จากการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ จนปัจจุบันมีหน่วย

งานหลักด้านสุขภาพ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข

ท�าหน้าที่เป็น national health authority ดูแลนโยบาย

และขับเคล่ือนงานสุขภาพส�าคัญของประเทศ โดยมี

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานกลาง

ในการบริหารงานในภาพรวม มีกรมวิชาการดูแลเป็น 

national health authority ในการก�าหนดนโยบาย 

สนับสนุนวิชาการและมีระบบติดตามประเมินผลในด้าน

ต่างๆ ระบบบริหารงานของกระทรวงสาธารณสขุแบ่งเป็น 

2 ระดับ ได้แก่ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

การบริหารงานส่วนกลาง ประกอบด้วยส�านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมวิชาการต ่างๆ 

แบ่งเป็น 3 คลัสเตอร์ ได้แก่ (1) คลัสเตอร์บริการ

สาธารณสุข (กรมอนามัยดูแลงานส่งเสริมสุขภาพ 

กรมควบคุมโรคดูแลงานควบคุมโรค) (2) คลัสเตอร์

บริการทางการแพทย ์  (กรมการแพทย ์ดูแลงาน

รักษาและฟื ้นฟู กรมสุขภาพจิตดูแลงานสุขภาพจิต 

กรมการแพทย์แผนไทยดูแลการพัฒนาแพทย์แผนไทย) 

และ (3) คลัสเตอร์สนับสนุนบริการสาธารณสุข (กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพดูแลให้การสนับสนุนการบริการ

สุขภาพแก่หน่วยงานต่างๆ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดูแล public health laboratory surveillance and 

service รวมถึงท�าหน้าที่เป็น National Control 

laboratory และส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เป็น National Regulatory Authority เป็นผู้จัดการงาน

เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะและดูแลนโยบายด้านยาของประเทศ)

การบริหารส่วนภูมิภาคด�าเนินงานผ่านส�านักงาน

ระดบัภูมิภาค คอื เขตบรกิารสขุภาพ ร่วมกบัส�านักงานระดบั

เขตของกรมวิชาการต่างๆ ที่ท�าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ

และมีส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ดูแลนโยบาย

สขุภาพและปฏบัิตกิารระดบัจังหวัดโดยเช่ือมโยงกบัระบบ

สขุภาพอ�าเภอและมหีน่วยงานปลายสดุของระบบสขุภาพ

ปฐมภูมิ คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

นอกจากการบรหิารราชการภายใต้การก�ากบัของรฐั

แล้ว ในระบบสุขภาพมีองค์กรอิสระภายใต้ระบบสุขภาพ

อีก 7 องค์กร (ภาพที่ 11.5) ได้แก่ 
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ภาพที่ 11.5 องค์กรในระบบสุขภาพของประเทศไทย

(1) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจัดตั้งขึ้นภายใต้ 

พ.ร.บ. สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 มีบทบาท

ในการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข 

(2) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 

สุขภาพ จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 เพื่อเป็นองค์กรหลัก 

ท�าหน้าที่ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงา

นอื่นๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

(3) ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดตั้ง

ตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มี

บทบาทในการจดับรกิารสาธารณสขุให้แก่บคุคลทีไ่ม่มีสทิธิ

สวัสดิการรักษาพยาบาลจากกฎหมายประกันสังคม หรือ

สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ 

(4) ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดตั้ง

ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีบทบาทส�าคัญ

ในการสนับสนุนกลไกนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

(5) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ภายใต้ พ.ร.บ. การ

แพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นองค์กรรับผิดชอบการ

บริหารจัดการการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

(6)  สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล จดัตัง้ขึน้

โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถาน

พยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 ด�าเนินการเกี่ยว

กับการประเมินระบบงานและการรับรองคุณภาพของ

สถานพยาบาล 

(7) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ภายใต้ พ.ร.ก. จัดตั้ง

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 มีบทบาทในการขับ

เคลื่อนความมั่นคงของประเทศด้านวัคซีน
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ส�าหรับงานสุขภาพโลกในประเทศไทย กระทรวง

สาธารณสขุเป็นหน่วยงานหลกัในการดแูลนโยบายสขุภาพ

โลกของประเทศ โดยมีกรอบแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลก

เป็นกรอบนโยบายก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน หน่วย

งานหลักท่ีดูแลนโยบายสุขภาพโลก คือ กองการต่าง

ประเทศ ซ่ึงจะท�าหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสาน

นโยบายสขุภาพโลกกับกระทรวงการต่างประเทศ และกระ

ทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

11.5.2 ภูมิทัศน์งานสุขภาพโลกของประเทศไทย

ภูมิทัศน ์ งานสุขภาพโลกของประเทศไทยมี

วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องตามภูมิทัศน์ระบบสุขภาพใน

ระดับโลกและทิศทางการพัฒนาสุขภาพของประเทศไทย

ในภาพรวม กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลกั

ซึ่งท�าหน้าที่เป็น counterpart กับองค์การอนามัยโลก 

ตั้งแต่ประเทศไทยร่วมเป็นสมาชิกร่วมจัดตั้ง ต่อมาเม่ือมี

องค์กรระดับนานาชาติตั้งขึ้นใหม่ เข้ามาเป็นผู้เล่นส�าคัญ 

ประเทศไทยได้เข้าร่วมท�างานกับหน่วยงานเหล่านี้ตั้งแต่

เริ่มต้น เช่น ในกรณีที่ประเทศไทยร่วมเป็นผู้เล่นส�าคัญใน

การจดัตัง้กองทนุโลกในช่วงเริม่ต้น การเข้าไปมีบทบาทใน

คณะกรรมการบรหิารของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ 

ส�าหรับภูมิทัศน์งานสุขภาพโลกภายในประเทศก็มี

การปรบัตามงานสขุภาพโลกทีเ่ปลีย่นไป งานต่างประเทศ

ในอดีต กระทรวงสาธารณสุขจะด�าเนินงานวิเทศสัมพันธ์

และความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านสาธารณสุขเป็น

หลัก กรมวิชาการต่างๆ มีการท�างานระหว่างประเทศใน

ส่วนที่เป็นงานวิชาการเฉพาะประเด็น ในช่วง 5 ปีที่ผ่าน

มา กระทรวงสาธารณสุขมกีารท�างานใกล้ชดิกับกระทรวง

ต่างประเทศมากข้ึน ตั้งแต่ระดับนโยบายที่มีการจัดท�า

กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกร่วมกันโดยเรียกได้ว่าเป็น

แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติแผนแรกที่เป็นความร่วมมือ

ระหว่าง 2 กระทรวง จนถึงการร่วมกันขับเคลื่อนกรอบ

ยุทธศาสตร์ฯ ในกิจกรรมส�าคัญ เช่น การขับเคลื่อนวาระ

สุขภาพที่ส�าคัญสู่เวทีสหประชาชาติหรือเวทีอื่นๆ (การ

ขับเคลื่อนปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ การประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า การแก้ไขปัญหาเอชไอวี/เอดส์ การแก้ไขปัญหา

วณัโรคและสขุภาพประชากรข้ามชาต)ิ เรยีกได้ว่า ปัจจบุนั 

งานสุขภาพเป็นเครื่องมือส�าคัญอันหน่ึงต่อการขับเคลื่อน

นโยบายการต่างประเทศของประเทศไทย

นอกจากการท�างานร ่วมกันกับกระทรวงต ่าง

ประเทศแล้ว กระทรวงสาธารณสุขเร่ิมมีการท�างานร่วม

กับกระทรวงอื่นๆ มากขึ้น ในประเด็นสุขภาพส�าคัญ

บางประเด็น เช่น นโยบายการค้าและสุขภาพร่วมกับ

กระทรวงพาณิชย์ การท�างานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 

เป็นต้น

หากมองภูมิทัศน ์ สุขภาพโลกในภาคสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความส�าคัญของงาน

สุขภาพโลกมากขึ้นและเห็นว่าจะต้องมีการปรับบทบาท

และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศด้านสุขภาพโลกให้

ทันต่อบริบทสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ มีประเด็น

นโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความส�าคัญ ได้แก่

การปรับบทบาทของประเทศไทยจากประเทศผู้รับ

เป็นประเทศผู้ให้เพื่อใช้สุขภาพโลกเป็นเคร่ืองมือในการ

ขับเคลื่อนนโยบายระหว่างประเทศอื่นๆ

การปรับกลไกการอภิบาลและโครงสร้าง/บทบาท

ของหน่วยงานหลักในกระทรวงให้สามารถขับเคล่ือน

นโยบายสุขภาพโลกให้ทันการณ์โดยปรับจากที่งานหลัก

เดิมคืองานวิเทศสัมพันธ์สู ่การท�างานพัฒนานโยบาย

สุขภาพโลกโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานเพื่อให้งาน

สุขภาพโลกเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพของ

ประเทศให้ได้ประโยชน์สูงสุด

การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศด้าน

สุขภาพโลก

จากประเด็นนโยบายดังกล่าวน�ามาซึ่งการปรับ

โครงสร้างของหน่วยงานหลักในกระทรวงเพื่อขับเคล่ือน

การพฒันางานสขุภาพโลกของประเทศไทยให้เป็นรปูธรรม 

กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดตั้งส�านักการสาธารณสุข

ระหว่างประเทศซึ่งเดิมเป็นโครงสร้างภายในมีสถานะ

เป็นกลุ่มงานภายใต้ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดตั้ง

เป็นโครงสร้างอย่างเป็นทางการ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน

ราชการส�านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2560 
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กองการต่างประเทศจะท�าหน้าที่เป็นแกนกลางของ

กระทรวงสาธารณสุขในการประสานนโยบายภาพรวม

กับหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศหรือผู้รับผิด

ชอบงานต่างประเทศของกรมวิชาการและหน่วยงานอสิระ

ภายใต้ระบบสุขภาพโดยกรมและหน่วยงานอิสระจะดูแล

ประเด็นนโยบายเชิงวิชาการตามบทบาทของแต่ละหน่วย

ภาพที่ 11.6 หน่วยงานหลักในระบบสุขภาพโลกของประเทศไทย

งานและกองการต่างประเทศจะดูแลนโยบายสุขภาพโลก

ของกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมและประสานกับ

กระทรวงหรือหน่วยงานอื่นนอกภาคสุขภาพเพื่อจัดท�า

เป็นนโยบายของประเทศต่อไปโดยเฉพาะประเด็นที่ต้อง

ประสานนโยบายระหว่างกรม และระหว่างกระทรวง รวม

ถึงประเด็นที่ยังไม่มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบ

11.5.3 หน่วยงานหลักในระบบสุขภาพโลกของ

ประเทศไทย 

กองการต่างประเทศ ส�านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข เป็นหน่วยงานกลางด้านสุขภาพโลกของ

ภาคสุขภาพท�าหน้าที่เปรียบเสมือนกระทรวงการต่าง

ประเทศในภาคสุขภาพ ประสาน พัฒนา เชื่อมโยงและ

ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพในภาพรวม โดยด�าเนินการใน 

3 ระดบั ได้แก่ การประสานกบัหน่วยงานระหว่างประเทศ 

การประสานระหว่างกระทรวง การประสานข้ามกรม

ภายในกระทรวง

หลังจากได้รับการจัดตั้งเป็นโครงสร้างอย่างเป็น

ทางการ กองการต่างประเทศจะต้องพัฒนาบทบาท

ให้เหมาะสมตามบริบทสุขภาพโลกในยุคใหม่โดยต้อง

เพ่ิมภารกิจด้านพัฒนานโยบายและการสร้างขีดความ

สามารถด้านสุขภาพโลกให้กับประเทศ ในขณะท่ียังต้อง

รักษาศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์เดิมซึ่งมีความส�าคัญเช่น

เดียวกัน
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ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถบรรลุนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุขท่ีประเทศไทยจะมีบทบาทน�าในงานสุขภาพ

โลกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของประเทศ กระทร

วงฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาขีดความสามารถของกองการ

ต่างประเทศให้เป็นสถาบันสุขภาพโลกในอนาคต เพื่อ

เป็น think tank ของประเทศด้านสุขภาพโลก ในระยะ

เริ่มต้น จึงเห็นชอบให้กองการต่างประเทศ (Global 

Health Division) ส�านักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง

ประเทศ (IHPP: International Health Policy Program) 

และโครงการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HITAP: 

Health Intervention and Technology Assessment 

Program) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างความรู้เพื่อ

พัฒนานโยบายสุขภาพที่ส�าคัญในหลายด้าน รวมท้ัง

มีขีดความสามารถด้านนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

มาท�างานร่วมกันโดยใช้จุดแข็งของทั้งสามหน่วยงาน

มาพัฒนาทิศทางการขับเคลื่อนงานสุขภาพโลกและ

ในจุดหมายปลายทางเพื่อให้เกิดสถาบันสุขภาพโลกที่มี

ความเข้มแข็งให้แก่ประเทศในระยะยาว

• หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศของ

กรมวิชาการ องค์กรอิสระในระบบสุขภาพ

กรมวิชาการและองค์กรอิสระในระบบสุขภาพ

มีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนข้อมูลวิชาการตาม

บทบาทของตนส�าหรับพัฒนานโยบายสุขภาพโลก โดย

กรมและองค์กรดังกล่าวมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน

ด้านต่างประเทศ บทบาทของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานด้านต่างประเทศของกรมวิชาการต่างๆ และหน่วย

งานอิสระในระบบสุขภาพมีความหลากหลาย ปัจจัย

เก้ือหนุนส�าคัญของการพัฒนาขีดความสามารถและ

โครงสร้างของหน่วยงานเหล่านี้ขึ้นกับนโยบายด้าน

ต่างประเทศของแต่ละหน่วยงานและปริมาณงานต่าง

ประเทศที่แต่ละกรมต้องรับผิดชอบ ท�าให้กรมที่มีนโย

บายขับเคลื่อนงานต่างประเทศและมีภารกิจด้านต่าง

ประเทศมาก ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างและขีดความ

สามารรถเพ่ือรองรับภารกิจให้ได้ ในปัจจุบันมีกรมหรือ

หน่วยงานจ�านวนหนึ่งที่มีโครงสร้างรองรับงานสุขภาพ

โลกชัดเจน โดยจัดตั้งส�านักงานดูแลงานต่างประเทศเป็น

ภารกิจหลัก เช่น กรมควบคุมโรค กรมอนามัย ส�านักงาน

กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น ส�าหรับหน่วยงานอื่นๆ 

โครงสร้างของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบงานต่างประเทศเป็น

รปูแบบกลุม่งานภายใต้กองแผนงานบ้าง มกีารมอบหมาย

บุคคลรับผิดชอบงานสุขภาพโลกบ้าง

นอกเหนอืจากโครงสร้าง ภารกจิหลกัของหน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบงานต่างประเทศภายใต้กรมฯ ส่วนใหญ่เป็น

งานความร่วมมือและงานวิเทศสัมพันธ์ และทุกหน่วยงาน

ก�าลงัอยูใ่นช่วงเปลีย่นผ่านทีต้่องเพิม่ความส�าคัญให้กบังาน

พฒันานโยบายและวชิาการสขุภาพโลกในสดัส่วนทีม่ากขึน้

ทั้งนี้ ในระยะกลางและยาว มีความจ�าเป็นที่จะ

ต ้องมีโครงสร ้างหน่วยงานรองรับและมีทรัพยากร

โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอที่จะขับเคล่ือน

งานด้านนโยบายเพิม่เตมิ ให้ทนัต่อบรบิทการเปลีย่นแปลง

ของงานสุขภาพโลก

• หน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข

ในประเทศไทยมีหน่วยงานที่ให้ความส�าคัญกับ

งานสุขภาพโลกอยู่พอสมควร โดยเฉพาะภาคการศึกษา

ที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวข้องกับสุขภาพโลกในหลาย

มหาวิทยาลัย รวมถึงมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีการจัดตั้ง 

Mahidol University Global Health เพื่อส่งเสริมบทบาท

ของมหาวทิยาลยัต่องานสุขภาพโลกและเป็นเครอืข่ายส�าคญั

ของกระทรวงสาธารณสุข

• กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศเป็นองค์กรหลักทีด่แูล

นโยบายด้านต่างประเทศของประเทศไทย รวมถึงนโยบาย

สุขภาพโลกที่ร่วมด�าเนินงานกับกระทรวงสาธารณสุข

อย่างใกล้ชิด ท้ังน้ี ในปัจจุบันกระทรวงต่างประเทศและ

กระทรวงสาธารณสุขมีการก�าหนดทิศทางการด�าเนิน

งานด้านสุขภาพโลกร่วมกันโดยจัดท�ากรอบยุทธศาสตร์

สุขภาพโลกของประเทศไทย ซึ่งเป็นกรอบนโยบายส�าคัญ

ทีน่�าสขุภาพเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการขบัเคลือ่นนโยบาย

ต่างประเทศ

ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลก กระทรวงต่าง

ประเทศและกระทรวงสาธารณสุขมีความร่วมมือกันใน

หลายด้านส�าคัญ ได้แก่

(1) ความร่วมมือกันผลักดันนโยบายในเวทีสุขภาพ

ระหว่างประเทศ 
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1.1) เวทีสหประชาชาติและหน่วยงานภายใต้

สหประชาชาติ

หน่วยงานหลัก 3 หน่วยงานส�าคัญ คือกรมองค์การ

ระหว่างประเทศ โดยกองการสังคม คณะผู้แทนถาวรไทย

ประจ�าสหประชาชาต ิณ นครเจนวิา และคณะผูแ้ทนถาวร

ไทยประจ�าสหประชาชาติ ณ นิวยอร์ก

1.2) เวทีอาเซียน

หน่วยงานส�าคัญคือกรมอาเซียนในฐานะส�านัก

เลขาธิการอาเซียนแห่งชาติและคณะผู้แทนถาวรไทย

ประจ�าอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา

(2) ความร่วมมือทวิภาคี

มีการด�าเนินงานเกี่ยวข้องกับกรมตามประเทศท่ีจะ

ท�าความร่วมมือ ได้แก่ กรมเอเชียตะวันออก กรมเอเชียใต้ 

ตะวันออกกลางและแอฟริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 

และกรมยุโรป รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตประจ�าประ

เทศน้ันๆ รวมถึงการประสานร่วมมือกับส�านักงานความ

ร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศในด้านนโยบาย

ความร่วมมือและกรมสนธิสัญญาและกฎหมายระหว่าง

ประเทศในด้านสนธิสัญญาโดยเฉพาะในส่วนการลงนาม

ข้อตกลงความร่วมมือ 

ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เครือข่ายการท�างาน

ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการต่าง

ประเทศมคีวามเข้มแขง็ขึน้เป็นล�าดบั กระทรวงสาธารณสขุ

มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพโลกเพื่อ

พัฒนางานสุขภาพในประเทศและดูแลนโยบายในส่วน

สารตัถะ ในขณะทีก่ระทรวงการต่างประเทศจะมองในมติิ

ด้านการเมอืงและการทูตและกระบวนการขบัเคลือ่นในเวที

ต่างๆ โดยท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกนั และน�ามาซึง่ผลประโยชน์แก่ประเทศในหลายด้าน 

11.5.4 กลไกการอภิบาลระบบสุขภาพโลกของ

ประเทศไทย

กลไกการอภิบาลระบบสุขภาพโลกของประเทศไทย 

ในบทนี้จะแบ่งเป็น 3 ด้านหลักเพื่อให้สอดคล้องกับใน

ส่วนการอภบิาลระบบสขุภาพโลกในระดบัโลก ได้แก่ การ

อภิบาลโดยภาครัฐ การอภิบาลโดยกลไกตลาด และการ

อภิบาลโดยกลไกการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย 

ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีระบบอภิบาลครอบคลุมทั้ง 

3 ด้าน ซึ่งวิวัฒนาการระบบอภิบาลสุขภาพโลกใน

ประเทศไทย เติบโตเคียงคู่กับระบบสุขภาพในระดับโลก

1) การอภิบาลโดยภาครัฐ

การอภิบาลระบบสุขภาพโลกโดยภาครัฐ มีกลไก

ส�าคัญท่ีเก่ียวข้องหลายกลไก โดยจัดต้ังขึ้นให้สอดคล้อง

กบัรปูแบบหลกัของกลไกระดบัโลกทีป่ระเทศต้องเข้าไปมี

บทบาท และต้องเช่ือมโยงสอดคล้องกับกลไกในประเทศ

เพื่อให้งานสุขภาพโลกเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนางานใน

ประเทศให้ก้าวหน้า ในที่นี้กลไกที่จะกล่าวถึง ได้แก่

• คณะกรรมการที่แต่งตั้งข้ึนเพื่อก�ากับทิศทาง

นโยบายสุขภาพโลกในภาพกว้างของประเทศ โดย

ครอบคลุมงานท่ีเกี่ยวข้องกับทุกองค์กร ทั้งรูปแบบความ

ร่วมมือที่เป็นทั้งทวิภาคีและพหุภาคี กลไกคณะกรรมการ

รูปแบบน้ี เป็นกลไกร่มใหญ่ของงานสุขภาพโลกใน

ประเทศไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เป็นประธาน มีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังในกระทรวงและ

นอกกระทรวง และมีกองการต่างประเทศเป็นเลขานุการ

• กลไกการท�างานร่วมกับองค์การอนามัยโลกและ

หน่วยงานภายใต้สหประชาชาติ 

กลไกการประสานและตัดสินใจในระบบปกติ 

ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การอนามัย

โลก ได้ร่วมท�างานกับองค์การอนามัยโลกมาเป็นระยะ

เวลานานโดยช่องทางการสื่อสารหลักผ่านทางส�านักงาน

องค์การอนามัยโลกประจ�าประเทศไทย ส�านักงาน

องค์การอนามัยโลกประจ�าภูมิภาคเอเชียใต้และตะวัน

ออกและส�านักงานใหญ่ องค์การอนามัยโลก รวมถึงการ

สื่อสารผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจ�าสหประชาชาติ ณ 

นครเจนีวา คณะผู้แทนถาวรไทยประจ�าสหประชาชาติ ณ 

นครนิวยอร์ก และกองการสังคม กรมองค์การระหว่าง

ประเทศ ท้ังน้ี การท�างานจะเป็นการประสานท้ังในด้าน

วชิาการและการบรหิารจดัการในประเดน็นโยบายสขุภาพ

ต่างๆ โดยใช้จดหมายราชการหรอืไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนกิส์ 

และการตัดสินใจจะเป็นไปตามระบบบริหารราชการของ

กระทรวงสาธารณสุขในระบบปกติ
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กลไกระหว่างองค์การอนามัยโลกกับประเทศไทย 
(การท�างานในประเทศ) กลไกการท�างานระหว่างองค์การ

อนามัยโลกกับประเทศไทย ใช้กลไกอภิบาลผ่านคณะ

กรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับ

องค์การอนามัยโลก (Executive Committee) โดย

มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ผู้แทนองค์การ

อนามัยโลกประจ�าประเทศไทย เป็นประธานร่วม อธิบดี

กรมวิชาการ ผู ้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอิสระใน

ระบบสุขภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ กองการต่าง

ประเทศท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารกิจ มอี�านาจหน้าทีใ่นการ

ก�าหนดทศิทางการท�างานระหว่างองค์การอนามยัโลกกบั

ประเทศไทย

กลไกการอภิบาลนโยบายสุขภาพโลกส�าหรับการ
ประชุมสมัชชาอนามัยโลก และการประชุมอื่นๆ ภายใต้

ระบบอภิบาลขององค์การอนามัยโลก กลไกนี้เป็นกลไก

ในรูปแบบการท�างานร่วมกันระหว่างกระทรวงฯ โดยกอง

การต่างประเทศเป็นแกนกลาง ร่วมมือกับกรมวิชาการ

ต่างๆ และหน่วยงานอิสระในระบบสขุภาพ หน่วยงานอืน่ๆ 

นอกกระทรวงฯ เป็นความร่วมมือแบบมีส่วนร่วมใน

การก�าหนดนโยบายและจุดยืนตั้งแต่การพัฒนานโยบาย

ขาข้ึนและขาลง รวมถึงการจัดการความรู้และการพัฒนา

บุคลากรอย่างเป็นระบบ กลไกนี้ยังมีการพัฒนาต่อเนื่อง

และในระดับกรม มีกรมควบคุมโรคและกรมอนามัยที่มี

กลไกส�าหรับเตรียมการประชุมสมัชชาอนามัยโลกอย่าง

เป็นระบบ

กลไกการอภิบาลส�าหรับอาเซียน เป็นกลไกภายใน

กระทรวงโดยมีคณะกรรมการในระดับกระทรวงดูแลใน

ภาพรวมและมีคณะอนุกรรมการในระดับกลุ ่มภารกิจ

ตามโครงสร้างการท�างานของอาเซียน 4 คณะ ได้แก่ 

Promoting Healthy lifestyle ซึ่งกรมอนามัยเป็น

เลขานุการกิจ, responding to all hazards and 

emerging threats กรมควบคุมโรคเป็นเลขานุการกิจ, 

Strengthening Health System and access to care 

ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศเป็น

เลขานุการกิจ และ Ensuring food safety ส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาเป็นเลขานุการกิจ

• กลไกความร่วมมือทวิภาคี

กลไกความร่วมมือทวิภาคีในระดับกระทรวงจะ

เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายต่างประเทศ โดยเชื่อมโยง

กับกลไกระดับผู้น�าสูงสุด (ซึ่งจะมีในประเทศยุทธศาสตร์

ส�าคญั) คอื Joint Cabinet Retreat ซึง่จะก�าหนดนโยบาย

ในภาพรวมระหว่างสองประเทศ กลไกล�าดบัถดัมาจะเป็น

กลไกระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของ

ทั้งสองประเทศ ส�าหรับในระดับกระทรวงสาธารณสุขจะ

มีกลไกระหว่างกระทรวงสาธารณสุขของท้ังสองประเทศ

ที่มีบทบาทส�าคัญในการตัดสินใจในความร่วมมือระดับ

นโยบายและมีกลไกภายในท�าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อน

การด�าเนินงานรูปแบบและองค์ประกอบคณะ

กรรมการจะแตกต่างกันไปตามธรรมเนียมของคู่ประเทศ

หรือองค์กรที่ท�าความร่วมมือ

2) การอภิบาลโดยกลไกตลาด

การอภิบาลโดยกลไกตลาดเป็นไปตามอุปสงค์

และอุปทาน เช่นเดียวกับในระดับโลก ซึ่งในปัจจุบันใน

ประเทศไทยมีการอภิบาลด้วยกลไกตลาดในหลายด้าน 

เช่น ความต้องการในการเข้าถึงยาท่ีมีคุณภาพและราคา

เข้าถึงได้ ซ่ึงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนส�าคัญท่ีท�าให้มีการผลิต

ยาสามัญส�าหรับรักษาโรคเพื่อใช้ในประเทศก�าลังพัฒนา 

รวมถึงการท�า central procurement ยาและเวชภัณฑ์

ราคาแพงในประเทศไทยซึ่งช่วยให้มีการเข้าถึงการรักษา

ที่จ�าเป็นแก่ประชาชนอีกจ�านวนมาก การมีโรงพยาบาล

เอกชนเกิดขึ้นมากมาย ก็เกิดจากกลไกความต้องการของ

ผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันมีโรงพยาบาลเอกชนจ�านวนมาก 

ถอืเป็นกลไกตลาดทีม่าช่วยส่งเสรมิการให้บรกิารในระบบ 

แต่สิ่งที่พึงระวังคือ โรงพยาบาลเอกชนมีข้อมูลและความ

รู้มากกว่าผู้บริโภค กลไกของรัฐยังต้องการการพัฒนาให้

เข้มแขง็ในการดแูลมาตรฐานบรกิารและการก�าหนดราคา

ท่ีเหมาะสมและสมเหตุสมผล มิฉะน้ันแล้วจะเกิดผลกระ

ทบแก่ระบบบริการในภาพรวมของประเทศได้ 

3) การอภิบาลด้วยกลไกการมีส่วนร่วม

ในป ัจจุบัน การอภิบาลด ้วยกลไกการมีส ่วน

ร่วมในประเทศไทย มีความก้าวหน้าเป็นอันมาก เช่น 

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เป็นเวทีนโยบายสาธารณะที่
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เกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ มีภาค

ประชาชนและภาคเอกชน เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ 

การท�างานเตรยีมการส�าหรบัคณะผูแ้ทนไทยในเวทสีมัชชา

อนามัยโลกเป็นอีกตัวอย่างหน่ึงที่ถือว่าเป็นรูปแบบ

การอภิบาลแบบมีส่วนร่วมเนื่องจากคณะผู้แทนไทยมา

จากหลากหลายภาคส่วนมาท�างานร่วมกัน

ประเทศไทยมีกลไกอภิบาลระบบ

สุขภาพโลกที่พัฒนาอย่างต่อเน่ืองตามวิวัฒนาการของ

ระบบสุขภาพในประเทศที่เติบโตมาจากการมีส่วนร่วม

ของภาคส่วนต่างๆ มายาวนาน ในระยะยาวจ�าเป็นต้อง

มีการติดตามดูแลกลไกการอภิบาลในภาพรวมให้เป็นไป

อย่างสมดุลและส่งเสริมกันและกันอย่างยั่งยืน

11.6 บทบาทของประเทศไทยด้านสขุภาพโลก

แบ่งบทบาทของประเทศไทยด้านสุขภาพโลกเป็น 

2 ด้านหลัก ได้แก่ 

1) บทบาทประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ

ประเทศไทยแสดงบทบาทน�าในเวทีสุขภาพระหว่าง

ประเทศในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ กรอบอนุภูมิภาค ระดับ

ภูมิภาค จนถึงระดับโลก ทั้งในด้านการก�าหนดวาระและ

การออกแบบสารัตถะของนโยบาย โดยมีจุดยืนเพื่อแก้ไข

ปัญหาสขุภาพทัง้ภายในประเทศและระดบัโลก โดยเฉพาะ

การแก้ไขปัญหาและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ

ก�าลังพัฒนา บทบาทการเป็นผู้ประสานเครือข่ายสุขภาพ

ในระดับภูมิภาค การมีบุคลากรที่เป็นท่ียอมรับในระดับ

นานาชาติในสาขาต่างๆ และการมีเวที/เครื่องมือของ

ตนเองในการผลักดันวาระนโยบายในระดับนานาชาติ

• บทบาทของประเทศไทยในการก�าหนดวาระและ

การออกแบบสารัตถะของนโยบายสุขภาพในเวทีต่างๆ 

ตัวอย่างเช่น

- การร่วมผลกัดันเรือ่งการแบ่งปันผลประโยชน์จาก

เชือ้ไวรสัไข้หวดันก ทีป่ระเทศต่างๆ ร่วมกันส่งไปเก็บรกัษา

ไว้ ณ ห้องปฏิบัติการขององค์การอนามัยโลก ซึ่งบริษัท

ผูผ้ลติวคัซนีสามารถน�าเชือ้เหล่านีไ้ปใช้ผลติวคัซีนและน�า

กลับมาขายในราคาสูง โดยที่ประเทศต่างๆ ที่ร่วมส่งไวรัส 

ไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทน การต่อสู้ในระดับนโยบาย

เรื่องนี้ประสบความส�าเร็จโดยใช้ระยะยาว นานกว่า 9 ปี 

โดยในที่สุดบริษัทผู้ผลิตวัคซีนยอมลงเงินทุนเข้าในกอง

ทุนเพ่ือน�ามาพัฒนาการเตรียมความพร้อมรับการระบาด

ของโรคในประเทศก�าลงัพฒันาในด้านต่างๆ ซึง่จะเป็นราก

ฐานส�าคญัส�าหรบัการป้องกนัควบคมุการระบาดของไวรสั

ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่และไข้หวัดนกในอนาคต

- การร่วมผลักดัน The WHO global code of 

practice on the international recruitment of 

health personnel และร่างข้อมตสิ�าคญัด้านก�าลงัคนและ 

transformative medical education ซึ่งจะส่งเสริม

การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีทักษะท่ีเหมาะสม

และปฏิบัติงานได้ในบริบทของพื้นที่

- การผลักดันกิจกรรมทางกายเป็นวาระส�าคัญที่

จะหารือในระดับโลก โดยมีประเด็นมุ่งเน้น คือ การจัด

ท�าแผนระดับโลกเรื่องกิจกรรมทางกายจนเป็นผลส�าเร็จ 

ซึ่งเป็นการสร้างกระแสกิจกรรมทางกายในประเทศและ

องค์การอนามัยโลกช่ืนชมประเทศไทยเป็นประเทศแถว

หน้าท่ีมีการพัฒนางานกิจกรรมทางกายท่ีก้าวหน้าที่สุด

ประเทศไทย และมีผลต่อการท่ีนายกรัฐมนตรีประกาศ

ให้มีกิจกรรมทางกายทุกสัปดาห์และมีการขับเคลื่อนแผน

กิจกรรมทางกายในระดับชาติให้มีความก้าวหน้าอีกด้วย

- ประเทศไทยและญี่ปุ ่นร่วมขับเคลื่อนร่างข้อ

มติด้านประกันสุขภาพจนได้รับการรับรองจากสมัชชา

สหประชาชาต ิท่ีจะให้มีการจดั UN High Level meeting 

on UHC รวมถึงการก�าหนดให้มี UHC day ซึ่งจะเป็น 

platform ให้มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้และแลกเปลี่ยน

ระหว่างผู้น�าระดับสูงของประเทศต่างๆ ซึ่งจะเป็นก้าว

แรกในระดบันโยบายน�าสูก่ารเคลือ่นไหวในประเทศต่อไป

- ประเทศไทยและญีปุ่่นร่วมขบัเคลือ่นส่งเสรมิการ

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในการเจรจาตกลงร่างข้อมติสมัชชา
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อนามัยโลกเรื่องโภชนาการเป็นผลส�าเร็จและร่างข้อมติ

นี้เป็นหลักฐานส�าคัญประกอบการผลักดัน พ.ร.บ.การ

ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารก และ

เด็กเล็ก

- ประเทศไทยผลักดันการจัดตั้ง ASEAN Center 

for Active Ageing and Innovation (ACAI) ซึ่ง

เป็นผลงานส�าคัญของรัฐบาลไทยที่จะแสดงในเวทีการ

ประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียนในปีพ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ACAI 

จะเป็น think tank ของอาเซียนด้านสูงอายุเพ่ือเตรียม

ความพร้อมสู่สังคมสูงอายุ

บทบาทในการประสานเครือข่ายสุขภาพในระดับ

ภูมิภาค

- การประสานเครือข่าย Asia Pacific Action 

Alliance on Human Resource for Health (AAAH) 

ซึ่งเป็นเครือข่ายการท�างานด้านก�าลังคนด้านสุขภาพ 

- การเป็นผู ้ประสานให้เกิด Mekong Basin 

Disease Surveillance Network (MBDS), ASEAN 

plus Three Field Epidemiology Training Program, 

Asian Partnership on Emerging Infectious Disease 

Research (APEIR) ASEAN plus Three UHC network, 

HTAsialink network, International Network for 

Health Promotion Foundation ( INHPF), Southeast 

Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) และ 

Health in All policies network 

- ประสานให้เกิดการท�างานในภูมิภาคเอเชียใต้

และตะวนัออกโดยม ีRegional one voice ร่วมกันในเวที

สมัชชาอนามัยโลก

• การมีบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูงเข้าไปมี

บทบาทส�าคัญในระดับนานาชาติ

- ค ณ ะ ผู ้ แ ท น ไ ท ย  ( ซึ่ ง ร ว ม ตั ว แ ท น จ า ก

หน่วยงานต่างๆ) แสดงบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ

อย่างสร้างสรรค์ มีจุดยืนและท่าทีที่ใช้วิชาการเป็นฐาน

และมีข้อเสนอท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพใน

ภาพรวมในฐานะพลเมืองดีของประชาคมโลก บทบาทน้ี

เป็นที่ยอมรับมายาวนานกว่า 10 ปี

- บุคลากรของประเทศไทยมีขีดความสามารถสูง

และเป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาต ิให้เข้าไปเป็นประธาน

การประชุมที่ประเทศสมาชิกมีความเห็นแตกต่างสูงจน

สามารถด�าเนินการประชุมให้ส�าเร็จลุล่วง เป็นที่ยอมรับ

ของทุกฝ่ายและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น การเป็น

ประธานการประชุมเร่ืองงบประมาณขององค์การอนามัย

โลก การประชุมเป้าหมายระดับโลกเร่ืองความปลอดภัย

บนท้องถนน การประชุมร่างข้อมติเรื่องโภชนาการ

- บุคลากรของประเทศไทยเข้าไปมีบทบาทเป็น

กรรมการระดับนานาชาติที่ส�าคัญในสาขาเฉพาะด้าน 

หรือบุคลากรเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติในฐานะ

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขา เช่น การเข้าไปเป็นกรรมการใน

กองทุนโลก GAVI คณะกรรมการวิชาการเฉพาะสาขา

ขององค์การอนามยัโลก และองค์กรระหว่างประเทศอืน่ๆ 

การเป็นผู้เชี่ยวชาญใน expert roster

• การมีเวที/เคร่ืองมือท่ีสามารถใช้ผลักดันวาระ

นโยบายในระดับนานาชาติ

- Foreign Policy and Global Health (FPGH) 

กระทรวงการต่างประเทศ 7 ประเทศ ซึ่งตระหนักถึง

ความส�าคัญด้านสุขภาพโลกได้ร่วมกันจัดตั้งเครือข่าย 

“นโยบายต่างประเทศและสุขภาพโลก” (Foreign Policy 

and Global Health-FPGH) ขึน้ เมือ่ปี พ.ศ. 2549 โดยมี

สมาชิก คือ บราซิล ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย นอร์เวย์ เซเนกัล 

สหภาพแอฟริกาใต้ และไทยเพื่อเข้าร่วมขับเคลื่อน

ประเด็นส�าคัญด้านสุขภาพสู่เวทีระหว่างประเทศ โดยให้

ความส�าคัญกับประเด็นความม่ันคงด้านสุขภาพ เช่น ใน 

พ.ศ. 2555 ได้ประสบความส�าเรจ็ในการผลกัดนัมตสิมชัชา

สหประชาชาติ (UN General Assembly resolution) 

เรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และร่วมกันผลักดันให้

บรรจุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไว้เป็นเป้าหมายการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เป็นต้น ทั้งน้ีประเทศสมาชิก

ของ FPGH ซึ่งผลัดเปลี่ยนกันท�าหน้าท่ีเจ้าภาพการ

ประชุมจะก�าหนดประเด็นนโยบายเพื่อเสนอต่อ UNGA 

ทุกปี ดังนั้น การเกิดขึ้นของ FPGH จึงมีส่วนส�าคัญท�าให้

ประเดน็ด้านสขุภาพเช่ือมโยงการทตูกบัสขุภาพเข้าด้วยกนั
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- การจัดประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า

มหิดล (Prince Mahidol Award Conference 

(PMAC)) เป็นการประชุมนานาชาติที่เป็นความริเริ่มของ

ประเทศไทยและจัดเป็นประจ�าทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 

เป็นต้นมา ทั้งนี้ประเทศไทยโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จ

เจ้าฟ้ามหิดลเป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานอื่นๆ ในประเทศไทย 

โดยเชิญองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็น

เจ้าภาพ เช่น องค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก องค์กร

ความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ ่น (JICA) มูล

นิธิร็อกก้ีเฟลเลอร์ China Medical Boar และองค์กร

ระหว่างอืน่ๆ ในการประชมุแต่ละครัง้ ภาคีเครอืข่ายทีร่่วม

จัดประชุมจะเป็นผู้คัดเลือกหัวข้อมาอภิปรายแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และความเห็น โดยกรอบแนวคิดส�าคัญคือข้อคิด

ในระดบันโยบายทีเ่ป็นความสนใจในระดบัโลก ในแต่ละปีมี

ผูเ้ข้าร่วมประชมุซ่ึงเป็นผูต้ดัสนิใจเชงินโยบายจากประเทศ

ต่างๆ ผู้น�าองค์กรระหว่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญใน

ประเทศต่างๆ และผู้เชีย่วชาญในระดบันานาชาต ิเข้าร่วม

ประชุมจ�านวนมาก 

- การจดัประชมุนานาชาติอ่ืนๆ เพือ่ขบัเคล่ือนวาระ

สุขภาพที่เป็นความสนใจของประเทศ

การจดัประชมุระดบัรฐัมนตรใีนภมูภิาคเอเชยีใต้และ

ตะวันออกเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน เป็นการขับ

เคลื่อนนโยบายต่อจากการจัดท�าเป้าหมายระดับโลกและ

มุง่เนน้ประเด็นปญัหาในภูมภิาคทีเ่ป็นสาเหตุการเสียชีวิต

ที่ส�าคัญคือผู้ใช้ถนนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์และผู้ใช้ถนนกลุ่ม

เปราะบาง การจัดประชุมระดับสูงนี้เชื่อมโยงไปสู่การจัด 

The 13th World conference on injury prevention 

and safety promotion

การจัดประชุม International Society for 

Physical Activity and Health Congress (ISPAH)

2) บทบาทในการเป็นพลเมืองที่ดีของโลกในการ

แลกเปลีย่นประสบการณ์และให้ความช่วยเหลอืประเทศ

ต่างๆ

ประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือด้านสาธารณสุข

กับประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศสมาชิก อาเซียนตลอด

จนประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ อาทิ ประเทศในแอฟริกา

และหมู่เกาะแปซิฟิก ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาหลัก

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า การระบาดวิทยา การป้องกัน

โรคตดิต่อ การประเมนิเทคโนโลยทีางการแพทย์ ตลอดจน

การรักษาพยาบาลประชาชนของประเทศเพื่อนบ้านตาม

แนวชายแดน และการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 

เช่น กรณโีรคไข้หวดันก กรณอีโีบลา ภยัพบิตัทิางธรรมชาติ

ที่เฮติและเนปาล เป็นต้น นอกจากนี้ประเทศไทยยัง

จดัให้มกีารแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์การพฒันา

สุขภาพ การเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านสุขภาพเพื่อพัฒนา

ขีดความสามารถของบุคลากรของนานาประเทศ

บทบาทในด้านนี้ เกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทย

ประสบความส�าเร็จในการแก ้ไขป ัญหาสุขภาพใน

หลายด้านและมีรากฐานการพัฒนาระบบสุขภาพที่

เข้มแข็งต่อเนื่องมาหลายทศวรรษ ตัวอย่างความส�าเร็จ

ที่ประเทศไทยสามารถแลกเปลี่ยนให้แก่ประเทศต่างๆ ได้

มีดังนี้

• การด�าเนินงานแก้ไขปัญหาเอดส์ ซึ่งประเทศไทย

ประสบความส�าเรจ็การด�าเนนิงานหลายด้าน เช่น โครงการ

ถงุยางอนามยั 100 เปอร์เซน็ต์ในกลุม่หญงิบรกิารทางเพศ

ซึง่ป้องกนัแพร่เช้ือเอชไอวีสูป่ระชาชนท่ัวไป การก�าจัดการ

ติดเช้ือเอชไอวีจากแม่สู่ลูก การคัดกรองโลหิตท่ีบริจาค

อย่างทั่วถึง การมีระบบข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ ติดตาม 

เฝ้าระวังสถานการณ์การติดเช้ือเอชไอวีที่ใช้ประโยชน์ใน

การวางแผนและการประเมนิผลงานได้เป็นอย่างด ีการจดั

บรกิารให้ยาต้านไวรสัให้แก่ผูป่้วยเอดส์ได้อย่างครอบคลมุ

ทั่วถึง การบริการยาต้านไวรัสแก่แรงงานต่างด้าวมากกว่า 

3,000 ราย โดยใช้งบประมาณจากกองทุนโลกด้าน

เอดส์ วัณโรคและมาเลเรีย สนับสนุนค่ายาและการ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการและการสนับสนุนงบประมาณ

ด�าเนินงานจากภายในประเทศในสัดส่วนสูงถึงเกือบ

ร้อยละ 90 ของงบประมาณด�าเนินงานทั้งหมด แสดงออก

ถึงความมุ่งม่ันอย่างจริงจัง ในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาเอดส์ในทุกมิติ ท�าให้งานเอดส์ของประเทศไทยมี

ความก้าวหน้า สามารถลดปัญหาและผลกระทบได้อย่าง

ชัดเจน และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับ

นานาชาติ รวมถึงมีผลการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
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นานาชาติที่เป็นงานวิจัยเปล่ียนโลก เช่น การตรวจเลือด

หาเชื้อเอชไอวีด้วยวิธีที่มีความไวสูงเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ

เอชไอวีระยะเฉียบพลัน คือ ภายใน 4 สัปดาห์หลังการ

รับเชื้อและให้การรักษาอย่างทันท่วงที ซึ่งจากผลการ

ศึกษาท�าให้มีความหวังว่าในอนาคต การรักษาในช่วง

ติดเชื้อเฉียบพลันอาจช่วยให้สามารถรักษาการติดเช้ือ

เอชไอวีให้หายขาดได้ งานวิจัยวัคซีนเอดส์ RV144 ที่

ช่วยจุดประกายความหวังว่าการคิดค้นวัคซีนเอดส์ยังเป็น

ไปได้ หลังจากที่การศึกษาอื่นๆ ทั่วโลกต้องยุติไป แต่การ

ศึกษาในประเทศไทยพบว่าวัคซีนมีประสิทธิผลและเป็น

กุญแจส�าคัญในการศึกษากลไกทางภูมิคุ้มกันวิทยาเพื่อ

พฒันาวัคซนีรุน่ต่อไปเพ่ือเป็นเครือ่งมอืเสรมิในการป้องกนั 

การติดเชื้อในอนาคต

• การประสบความส�าเร็จในการผลักดันหลัก

ประกนัสขุภาพถ้วนหน้าให้เป็นผลส�าเรจ็ภายในประเทศ แม้

องค์กรด้านเศรษฐกจิระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลกจะ

คดัค้านว่านโยบายดงักล่าวมคีวามเสีย่งสงูส�าหรับประเทศ

ก�าลังพัฒนาโดยอาจส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศ

ล้มละลายได้จากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพท่ีสูงมากขึ้น ซึ่ง

ความส�าเร็จของนโยบายนี้ท�าให้ประชาชนไทยสามารถ

เข้าถึงบริการที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล�้าและเป็นการ

จุดประกายให้หลายประเทศที่มีสถานะทางเศรษฐกิจ

ใกล้เคียงหรือต�่ากว่าประเทศไทยเห็นว่ามีความเป็นไป

ได้ที่จะท�าให้ส�าเร็จ meให้หลายประเทศเร่ิมมีเป้าหมาย

ในการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งเป็นรากฐาน

ส�าคัญของการพัฒนาระบบสุขภาพในภาพรวม เพื่อให้

ประชาชนเข้าถึงบริการและได้รับการป้องกันโรคและการ

รักษาอย่างเหมาะสม เช่น การผ่าตัดต้อกระจก การได้รับ

ยาต้านไวรัสที่เหมาะสมในผู้ติดเชื้อเอชไอวี การล้างไต 

การสวนหัวใจช่วยชีวิตผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบ เป็นต้น

• การด�าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ เช่น 

การจดัตัง้กองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพจากภาษี

บุหรี่และสุรา และการร่วมผลักดันกรอบอนุสัญญาว่าด้วย

การควบคุมการบริโภคยาสูบ ซึ่งประเทศไทยได้น�ากรอบ

อนสุญัญานีม้าพฒันาเพือ่ใช้ในประเทศอย่างเหมาะสม จน

ได้รบัการยอมรบัและจดัให้เป็นประเทศแถวหน้าทีป่ระสบ

ความส�าเร็จในการควบคุมการบริโภคยาสูบซึ่งเป็นปัจจัย

เสีย่งทีส่�าคญัของโรคไม่ตดิต่อ รวมท้ังมีงบประมาณในการ

สนับสนุนการรณรงค์ในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ และ

ส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างกว้างขวางเป็น

ตัวอย่างที่ดีส�าหรับประเทศอื่นๆ

• การบั งคับ ใช ้ สิทธิ์ ส� าหรับยาที่ มี สิท ธิบัตร 

(compulsory licensing-CL) ท�าให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้

มากข้ึนเน่ืองจากราคายาลดลง เป็นการช่วยประหยัด

งบประมาณและเป็นแบบอย่างให้ประเทศต่างๆ น�าไป

ปฏิบัติส่งผลให้บริษัทยาต้นแบบทั่วโลกประกาศลดราคา

ยาลงถึงร้อยละ 100

ในขณะทีก่ารด�าเนนินโยบายด้านสขุภาพสามารถน�า

มาซึง่ผลประโยชน์เชงิเศรษฐกจิต่อประเทศและประชาชน

ไทยได้ ความส�าเร็จของงานสุขภาพดังกล่าวข้างต้น ต้อง

อาศยัระบบสขุภาพของประเทศทีเ่ข้มแขง็และทีส่�าคญัต้อง

อาศยังานสขุภาพโลกเป็นเครือ่งมือส�าคญัในการขับเคลือ่น

งานโดยอาศัยกระแสนโยบายระหว่างประเทศ อาศัยแรง

สนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งทรัพยากร

และทุนทางสังคมและปัญญาจากองค์กรระหว่างประเทศ

ช่วยหนุนเสริมงานในประเทศให้ก้าวหน้า และยงัต้องอาศัย

งานสุขภาพโลกน�าความส�าเร็จเหล่านี้ไปเผยแพร่แก่นานา

อารยประเทศให้รับทราบและประเทศไทยมีโอกาสแลก

เปลีย่นให้ประเทศต่างๆ น�าประสบการณ์ของประเทศไทย

ไปใช้ในการพัฒนา ซึ่งหากประประเทศอื่นๆ มีสถานะ

ทางสุขภาพที่ดี ย่อมส่งผลดีแก่ประชาชนไทยให้มีความ

ปลอดภัยและมั่นคงทางสุขภาพและสังคมด้วย
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11.7 กรอบยทุธศาสตร์สขุภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559–2563

ประเทศไทยตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนา

งานสุขภาพโลก กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงต่าง

ประเทศจงึร่วมกนัจดัท�ากรอบแผนยทุธศาสตร์สขุภาพโลก 

พ.ศ. 2559–2563 ขึน้ เพือ่ก�าหนดทศิทางนโยบายสขุภาพ

โลกของประเทศไทยในระยะยาว โดยมีเป้าหมายส�าคัญ

คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านสุขภาพและปลอดภัย

จากภัยคุกคามด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริม

ให้เศรษฐกิจและสังคมไทยพัฒนาได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งมี

บทบาทในการร่วมก�าหนดนโยบายสขุภาพโลกและมีความ

รับผิดชอบที่สร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก” 

กรอบยุทธศาสตร์ฯนี้จะเป็นแนวนโยบายส�าคัญของ

ประเทศในระยะยาวที่จะพัฒนางานสุขภาพของประเทศ

โดยใช้งานสุขภาพโลกเป็นเครื่องมือ รวมถึงการปกป้อง

ผลประโยชน์ของประเทศ และการสร้างภาพลักษณ์ของ

ประเทศ และใช้สุขภาพเป็นเครื่องมือน�าในการสร้างความ

สัมพันธ์กับประเทศต่างๆ เพ่ือน�าสู่ความร่วมมือด้านอื่นๆ 

ต่อไป เช่น ด้านการค้า เป็นต้น การมวิีสัยทัศน์ด้านสขุภาพ

โลกในระยะยาวเช่นนี้ ถือว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้า

เป็นอันมาก เพราะประเทศพัฒนาต่างๆ ล้วนมีแผน

ยทุธศาสตร์สขุภาพโลกเป็นธงน�า เช่น สวเีดน อังกฤษ ญีปุ่น่ 

กรอบยุทธศาสตร์ฯ มีวัตถุประสงค์ส�าคัญ 5 ประการ 

ได้แก่

(1) ประชาชนทีอ่าศยัในผืนแผ่นดนิไทยมคีวามมัน่คง

ด้านสุขภาพ

(2) ประเทศไทยมีส่วนร่วมก�าหนดสุขภาพโลก และ

มีบทบาทน�าด้านสุขภาพโลก 8 ด้าน ได้แก่ (1) ศูนย์กลาง

การให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียนและเอเชียโดย

เน้นความสมดุลระหว่างการให้บริการสุขภาพระหว่าง

คนไทยและผู้ป่วยต่างชาติและเน้นส่งเสริมธุรกิจด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness) (2) การสร้างหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage: UHC) 

(3) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk 

Management) (4) เครือข่ายนักระบาดวิทยา (Field 

Epidemiological Training Network: FETN) (5) หน่วย

สวบสวนโรคเคล่ือนที่เร็ว (Surveillance and Rapid 

Response Team: SRRT) (6) ทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน

ทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ (Medical Emergency 

Response Team: MERT) (7) การประเมินเทคโนโลยี

และนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and 

Technology Assessment: HITA) และ (8) การแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก (Thai Traditional and 

Alternative Medicines)

(3) นโยบายสาธารณะและนโยบายสุขภาพของ

ประเทศไทยมีความสอดคล้องและสมดุลระหว่างผล

ประโยชน์ทางการค้าการลงทุนกับสุขภาพของประชาชน

(4) ระบบสุขภาพไทยมีความเข้มแข็ง ยุติธรรมและ

เป็นธรรม

(5) บคุลากร องค์กรมศีกัยภาพ ข้อมลูมคีณุภาพเอือ้

ต่อการด�าเนินงานด้านสุขภาพโลกได้อย่างต่อเนื่อง

กรอบยทุธศาสตร์นีไ้ด้รบัการรบัรองโดยคณะรฐัมนตรี

และผ่านเป็นข้อมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ(25) โดยมี

ยุทธศาสตร์ส�าคัญ 5 ด้าน ได้แก่

1) ส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพในระดับประเทศ

และระดับโลก

2) ส่งเสริมบทบาทน�าของประเทศไทยในเวทีนโยบาย

สุขภาพโลกและมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์/รับผิดชอบต่อ

การพัฒนาสุขภาพของประชาคมโลก

3) ส่งเสริมความสอดคล้องด้านนโยบายในระดับ

ประเทศและในระดับโลก

4) สร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพไทยให้มี

ความยุติธรรมและเท่าเทียม

5) การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ

ประเทศไทยด้านสุขภาพโลกอย่างเป็นระบบ

กรอบยทุธศาสตร์สขุภาพโลกนีจ้ะเป็นกรอบทศิทาง

การท�างานร่วมกันอย่างเป็นระบบของ ภาคส่วนต่างๆ ทั้ง

ภาครฐั ภาคเอกชนและประชาสงัคม เพ่ือสร้างความมัน่คง

ทางสขุภาพของคนไทยและแสดงการมส่ีวนร่วมและความ

รับผิดชอบด้านสุขภาพต่อประชาคมโลก ซึ่งจะส่งเสริม

ภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในสังคมโลก ประโยชน์ที่ประเทศ

จะได้รับ ได้แก่
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1) ประชาชนไทยและประชาชนในภูมิภาคมี

ความมั่นคงทางสุขภาพร่วมกัน เนื่องจากไม่มี พรมแดน

ขวางกัน้การแพร่ระบาดของโรคและปัจจัยคุกคามสขุภาพ 

ดังนั้นการร่วมมือพัฒนาความมั่นคงทางสุขภาพของ

ประชาชนในภูมิภาคโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านจึงส่ง

ผลต่อความมั่นคงทางสุขภาพของคนไทยด้วย เช่น ความ

ร่วมมือระหว่างประเทศผ่านเวทีสุขภาพโลกเพ่ือป้องกัน

การแพร่ระบาดของสารเสพติด ยาสูบ สุรา สารออกฤทธิ์

ต่อจิตประสาท อาหารปนเปื้อน ไม่ปลอดภัย รวมทั้งเรื่อง

หลักประกันสุขภาพ (ซ่ึงจะช่วยให้ไทยลดภาระค่าใช้จ่าย

ด้านสุขภาพของ แรงงานต่างด้าวและผู้โยกย้ายถิ่น) 

2) ความสอดคล้องของนโยบายสาธารณะภายใน

และภายนอกประเทศ นโยบายการค้า การลงทุนทัง้ภาครฐั

และเอกชนจากภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลกระทบ

ต่อสขุภาพคนไทย ทัง้ทางบวกและทางลบดงันัน้จึงมีความ

จ�าเป็นต้องมเีวททีีป่ระสานนโยบายเหล่านีใ้ห้สอดคล้องกนั

และมีความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางการค้า ราย

ได้ของเอกชนและรัฐบาลกับสุขภาพของคนในชาติและ

ในขณะเดียวกันภาคเอกชนของไทยที่ไปลงทุนธุรกิจการ

ค้าและบริการในต่างประเทศย่อมส่งผลต่อสุขภาพของ

คนในชาตนิัน้ กย่็อมมคีวามจ�าเป็นต้องปกป้องสขุภาพของ

คนในชาตนิัน้ด้วย เฉกเช่นเดยีวกบัการปกป้องสขุภาพของ

คนในประเทศไทย 

กรอบยุทธศาสตร์น้ีจึงเป็นฐานของความร่วมมือ

ภายในประเทศระหว่างภาคส่วนต่างๆ ท้ังภาครัฐและ

เอกชน และเป็นฐานของความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผ่านระบบสุขภาพโลก เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างนโยบาย

ต่างๆ กับสุขภาพของประชาชน

3) ระบบสาธารณสุขไทยที่เข้มแข็งสามารถเผื่อแผ่

และเป็นแบบอย่างไปปรับใช้ในประเทศอ่ืน องค์การ

อนามยัโลกและธนาคารโลกยกย่องประเทศไทยอยูใ่นแนว

หน้าของโลกของการพัฒนาระบบสุขภาพที่เข้มแข็งและมี

ความเป็นธรรม และมนีวัตกรรมทางสุขภาพอย่างต่อเนือ่ง 

เช่น การสาธารณสุขมูลฐาน การควบคุมแก้ไขปัญหา

โรคเอดส์ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สมัชชา

สุขภาพ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและการ

ดูแลสุขภาพของแรงงานต่างด้าวและผู ้อพยพย้ายถ่ิน 

ซึ่งล้วนแต่ประสบผลส�าเร็จด้วยดี แสดงถึงศักยภาพด้าน

การพัฒนาสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการก�าหนดนโยบาย

สาธารณะ นวัตกรรมและประสบการณ์เหล่าน้ีมีคุณค่า

อย่างยิง่เพือ่แบ่งปันให้ประเทศอืน่ๆ สามารถปรบัใช้ในการ

พัฒนาระบบสุขภาพให้เข้มแข็งและเป็นธรรม เพื่อบรรลุ

สุขภาพดีของคนในภูมิภาค 

4) การเสริมสร้างเกียรติภูมิและภาพลักษณ์ที่ดีของ

ไทยในฐานะประเทศที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อประชาคม

โลก เช่น ความก้าวหน้าทางวิชาการทางการแพทย์และ

สาธารณสุข บริการการศึกษาหลังปริญญาในสาขา

เชี่ยวชาญเฉพาะโรคต่างๆ การรักษาพยาบาลของภาค

เอกชน ซึ่งได้รับการเผยแพร่เป็นแบบอย่างในการพัฒนา

ระบบสุขภาพในหลายประเทศ หากประชาชนเหล่านั้น

โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านมีสุขภาพดี จะเป็นการช่วย

ยับยั้งโรคระบาดมาสู่ไทย จึงกล่าวได้ว่าประเด็นสุขภาพ

เป็นเครื่องมือท่ีส�าคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับต่าง

ประเทศ (Health as foreign policy instrument) 

เพื่อช่วยรักษาผลประโยชน์ของชาติ นอกจากนี้ภาค

สาธารณสุขยังได้ร ่วมมือกับภาคการทูตและการต่าง

ประเทศในการผลักดันวาระสุขภาพส�าคัญต่างๆ ใน

ระดับโลก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางสุขภาพของ

ประเทศไทยเองและของนานาชาติ (Foreign policy is 

an instrument to advocate global health agenda) 

การแสดงความรบัผดิชอบของไทยต่อประชาคมโลกในรปู

แบบท้ังสอง ล้วนแต่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีตลอด

จนเกียรติภูมิของประเทศในเวทีสากล เพื่อการขับเคลื่อน

กรอบแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกให้ประสบความส�าเร็จ 

จ�าเป็นท่ีจะต้องระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและ

บูรณาการกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกร่วมกับแผน

ยทุธศาสตร์ส�าคญัอืน่ๆ ซ่ึงรวมถงึ WHO-CCS ทีม่แีผนงาน 

Global Health Diplomacy เป็นแผนงานส�าคญัแผนงาน

หนึ่ง ทั้งนี้แผนงาน Global Health Diplomacy จะเป็น

น�า้มนัหล่อลืน่การด�าเนนิงานตามกรอบยทุธศาสตร์สขุภาพ

โลกโดยเสรมิในส่วนทีไ่ม่สามารถด�าเนนิการได้ในระบบปกติ
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11.8 ความก้าวหน้าของงานสขุภาพโลกในประเทศไทย

จากอดีตถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการด�าเนินงานด้านสุขภาพโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสรุป

ประเด็นส�าคัญดังตารางที่ 11.3

ตารางที่ 11.3 ความก้าวหน้าในการด�าเนินงานด้านสุขภาพโลกในประเทศไทย

ความก้าวหน้า ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

1. ความร่วมมือในระดับโลก

• การพัฒนานโยบาย/จุดยืนด�าเนินการอย่างเป็น

ระบบร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง

• การท�างานข้ามภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ 

เช่น การท�างานใกล้ชดิกระทรวงต่างประเทศในการผลกั

ดันวาระส�าคัญในเวทีภายใต้กรอบสหประชาชาติ การ

ท�างานกับกระทรวงพาณิชย์ในกรอบเจรจาการค้าและ

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

• กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกท่ีเกิดจากความมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

• ท่าทีนโยบายของประเทศท่ีกรมและหน่วยงานใน

ภาคสุขภาพและนอกภาคสุขภาพเข้ามามีส่วนร่วม รวม

ทั้งมีสารัตถะที่ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และให้ข้อเสนอแก่

ประชาคมโลกอย่างสร้างสรรค์

• เกิดข้อมติที่ส�าคัญในหลายเวทีท่ีทีมประเทศไทย

ร่วมกนัผลกัดนั เช่น ข้อมตสิหประชาชาตเิรือ่ง UHC day, 

UN HLM on UHC

• การวางแผนความเคลื่อนไหวในระดับโลกอย่าง

ต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพใน

ประเทศ เช่น กิจกรรมทางกายซึ่งเกิดความเคลื่อนไหว

และตืน่ตวัในประเทศ การผลกัดนัข้อมตเิรือ่งโภชนาการ

ท่ีมาช่วยส่งเสริมการผ่านพ.ร.บ.การควบคุมการส่ง

เสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กใน

ประเทศไทย

• การวางแผนความเคลือ่นไหวเรือ่งความปลอดภยั

บนท้องถนนในระดับโลกและระดับภูมิภาคสู่การปฏิบัติ

ในประเทศ

• ซึ่งการขับเคลื่อนประเด็นเหล่านี้ส่งเสริมการ

ท�างานร่วมกันระหว่างเครือข่ายในประเทศและสร้าง

เครือข่ายประเทศพันธมิตรในการเคลื่อนไหวระหว่าง

ประเทศ
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ความก้าวหน้า ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

2. ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและทวิภาคี

• ขยายความร่วมมือทวิภาคีสู่ประเทศอื่นๆ นอก

เหนอืจากประเทศเพือ่นบ้านและมปีระเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี

เป็นจดุเน้นชัดเจนขึน้ (ซึง่ส่วนใหญ่เป็นความต้องการของ

ประเทศอืน่ๆ ทีต้่องการความช่วยเหลอืจากประเทศไทย)

• มีการท�าความร่วมมือกับ อิหร่าน คิวบา ญี่ปุ่น 

อังกฤษ จีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย

• พัฒนารูปแบบความร่วมมือทวิภาคีเพื่อให้เกิด

ผลลัพธ์ท่ีเป็นรปูธรรม โดยอาศัยกลไกของกระทรวงต่าง

ประเทศร่วมด้วย

• เริ่ม model development กับกัมพูชา โดยมี

กลไกอภิบาลที่ชัดเจน มีผู้จัดการระดับชาติที่ดูภาพรวม

คอืกรมควบคมุโรค และท�างานร่วมกบักรมความร่วมมอื

ระหว่างประเทศใกล้ชิด รวมถึงการใช้กลไกทางการเงิน

เข้ามาร่วมบริหารจัดการโครงการ

• มีความเคลื่อนไหวเพื่อเตรียมความพร้อมใน

ประเด็นสุขภาพส�าคัญ คือการรองรับสังคมสูงอายุ

• การจัดตั้ง ASEAN Center for Active Ageing 

and Innovation ในประเทศไทย เพื่อเป็น think tank 

ด้านสูงอายุในภูมิภาคสู่การเตรียมความพร้อมส�าหรับ

สังคมสูงอายุ

3.การท�างานกับองค์การอนามัยโลก

• พัฒนารูปแบบการท�างาน WHO Country 

Cooperation Strategy ในรูปแบบใหม่

• Innovative model for WHO CCS ที่เน้น

ผลลัพธ์ สร้างความเป็นเจ้าของกับประเทศ และมีการ

บริหารจัดการที่เป็นหนึ่งเดียว

• การพฒันาขดีความสามารถกลายเป็นวัฒนธรรม

ของเครือข่ายสุขภาพโลก (พี่น้องทุกระดับให้ความ

ส�าคัญกับ on the job training, mentor-mentee 

relationship)

• มีบุคลากรรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

งานในหลายด้านและในทมีงานประกอบด้วยสมาชกิจาก

หลายหน่วยงานและหลาย generation

• การไปสนับสนุนประเทศต่างๆ ในการพัฒนา

ขีดความสามารถด้านสุขภาพโลก เช่น ญี่ปุ่น มัลดีฟส์ 

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เนปาล

ตารางที่ 11.3 ความก้าวหน้าในการด�าเนินงานด้านสุขภาพโลกในประเทศไทย (ต่อ)
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ความก้าวหน้า ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

4. การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านสุขภาพโลกอย่างเป็นระบบ

• มีแผนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ตามหลัก

การของ INNE model (Individual, Node, Network, 

Environment) รวมถึงงบประมาณ

• บุคลากรได้รับการพัฒนาขีดความสามารถผ่าน

โครงการ GH scholar, workshop ต่างๆ (Global 

Health Diplomacy, statement writing, Training 

of the Trainer, negotiation) และมีหลายหน่วยงานมี

การจัดอบรมเพื่อพัฒนาคนของตนเอง

• การพฒันาขดีความสามารถกลายเป็นวัฒนธรรม

ของเครือข่ายสุขภาพโลก (พี่น้องทุกระดับให้ความ

ส�าคัญกับ on the job training, mentor-mentee 

relationship)

• มีบุคลากรรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

งานในหลายด้านและในทมีงานประกอบด้วยสมาชกิจาก

หลายหน่วยงานและหลาย generation

• การไปสนับสนุนประเทศต่างๆ ในการพัฒนา

ขีดความสามารถด้านสุขภาพโลก เช่น ญี่ปุ่น มัลดีฟส์ 

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เนปาล

5. การพัฒนาและการจัดการองค์ความรู้ด้านสุขภาพโลก/การพัฒนาระบบติดตามประเมินผล

• มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและพัฒนา

ระบบตดิตามประเมนิผล (ในภาพรวมและเฉพาะประเดน็

ที่เป็นวาระส�าคัญ)

• ใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการพัฒนางาน

สุขภาพโลก (มี after Action Review อย่างเป็นระบบ

ในทุกเวทีที่ประเทศไทยเข้าร่วม)

• มีการศึกษาวิเคราะห์ระบบสุขภาพโลกของ

ประเทศไทย

• มีการจัดการความรู ้ในประเด็นเฉพาะ (การ

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ถอดบทเรียนกิจกรรมทางกาย 

ความปลอดภัยบนท้องถนน

• มีการพฒันาระบบตดิตามประเมินผลในภาพรวม 

(การประเมินกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลก) และเฉพาะ

ประเด็นที่ส�าคัญ (การติดตามประเมินผลความร่วมมือ

ทวิภาคีไทย-กัมพูชาด้านสุขภาพ การติดตาม Human 

Resource for Health Code การติดตามประเมินผล

ความก้าวหน้าร่างข้อมติที่ส�าคัญ

ตารางที่ 11.3 ความก้าวหน้าในการด�าเนินงานด้านสุขภาพโลกในประเทศไทย (ต่อ)
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11.9 ความก้าวหน้าทีส่�าคญัในการด�าเนนิงานด้านสุขภาพโลก

1) WHO CCS (WHO Country Cooperation 

Strategy) การปฏิรูปการท�างานขององค์การอนามัย

โลกกับประเทศที่มีรายได้ปานกลาง 

• WHO CCS เป็นแผนยทุธศาสตร์ทีอ่งค์การอนามัย

โลกจัดท�าขึ้น เพื่อท�างานร่วมกับประเทศต่างๆ ในการ

แก้ไขปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญ (How to work with/in 

country) โดยมีหลักการส�าคัญ คือ การเป็นเจ้าของร่วม

กันระหว่างองค์การอนามัยโลกและประเทศนั้นและการ

ด�าเนินงานของ CCS จะเป็นการด�าเนินงานในส่วนที่เสริม 

หล่อลื่นเติมเต็มการท�างานในระบบปกติ (Lubricant/

catalytic) ส�าหรับประเทศไทยมี CCS มาแล้วทั้งสิ้น 

4 แผน ได้แก่ CCS 2002-2005 และต่อเนื่องเป็นแผน 

2004-2007, CCS 2008-2011, 2012-2016

• กระทรวงสาธารณสขุร่วมกบัภาคีเครอืข่ายในการ

จัดท�า WHO Country Cooperation Strategy (WHO-

CCS) ของประเทศไทย ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการท�างาน

ระหว่างองค์การอนามัยโลกกับรัฐบาลไทย โดยพัฒนา

รูปแบบการท�างานใหม่ ซึ่งถือเป็น Global innovative 

model เป็นตัวอย่างแก่ประเทศอื่นๆ 

• WHO-CCS รูปแบบในอดีตที่ผ่านมา เป็นการ

ท�างานระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับองค์การอนามัย

โลก โดยใช้งบประมาณจากองค์การอนามัยโลกเป็น

หลักในการสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพของกระทรวง 

จ�านวน 200 ถึง 300 โครงการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแก้

ปัญหาสาธารณสุขในภาพรวมน้อย และขาดความมีส่วน

ร่วมของภาคีในประเทศ

• กระทรวงสาธารณสุข จึงเป็นแกนหลักร่วมกับ

ภาคเีครอืข่ายด้านสขุภาพในการวเิคราะห์จดุแขง็ จดุอ่อน 

โอกาสและความท้าทายของระบบเดิมและพัฒนาระบบ

ใหม่ (ภาพที่ 11.7) โดยมีหลักการส�าคัญ ได้แก่ เลือก

แผนงานตามล�าดับความส�าคัญโดยการมีส่วนร่วมจากทุก

ภาคส่วน โดยเลือก 5 ถึง 6 แผนงานเพื่อสามารถระดม

ทรัพยากรได้เต็มที่และเกิดผลกระทบต่อการแก้ปัญหา

ในวงกว้าง ไม่กระจัดกระจายเป็นโครงการขนาดเล็กที่

มีผลกระทบน้อยเช่นในรูปแบบเดิม ใช้งบประมาณจาก

องค์การอนามัยโลกและหน่วยงานในประเทศเพื่อสร้าง

ความเป็นเจ้าของร่วม รวมถึงการใช้ทุนทรัพยากรอื่นๆ 

และทุนทางสังคมและทุนปัญญา การบริหารจัดการใช้

ระบบเดียวและรายงานฉบับเดียว 

• ในแผนงาน WHO-CCS รูปแบบนี้ สามารถระดม

ทรัพยากรทั้งงบประมาณและทุนสังคมและปัญญาจาก

ภาคีส�าคัญ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัย

โลก ส�านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ ส�านักงานคณะ

กรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้ Letter 

of Agreement ที่ผ่านคณะรัฐมนตรีรับทราบ ระดมงบ

ประมาณทั้งสิ้นประมาณ 500 ล้านบาทในระยะเวลา 5 ปี 

เพือ่ด�าเนินงานในแผนงาน 6 แผนงาน ได้แก่ แผนงานโรค

ไม่ติดต่อ แผนงานความปลอดภัยทางถนน แผนงานโรค

ติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ แผนงานประชากรข้ามชาติ แผน

งานสุขภาพโลก และแผนงานการค้าและสุขภาพ โดยทั้ง 

6 แผนงาน ได้จัดท�าแผนให้สอดคล้องและเสริมกับการ

ด�าเนินงานหลักภายในประเทศ

• WHO-CCS ได ้รับการยอมรับจากองค์การ

อนามัยโลกว่าเป็นรูปแบบการท�างานท่ีถือเป็น Global 

Innovative model ที่เป็นตัวอย่างให้ประเทศต่างๆ รวม

ถึงองค์การอนามัยโลกเองสามารถน�าไปใช้ในการปรับ

รูปแบบการท�างานในประเทศต่างๆ ให้เหมาะกับบริบท

สุขภาพโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะระบบอภิบาล

และระบบการคลังระหว่างประเทศ ทั้งนี้องค์การอนามัย

โลก ได้ส่งผู้เช่ียวชาญลงมาศึกษารูปแบบการด�าเนินงาน

และจะน�าไปขยายผลต่อไป 
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ภาพที่ 11.7 การปฏิรูปการท�างานขององค์การอนามัยโลกกับประเทศไทย

2) การบูรณาการงานสุขภาพที่ส�าคัญในประเทศ

ให้เชื่อมโยงกับงานสุขภาพโลกและน�าประโยชน์จาก

การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพโลกมาสู่การผลักดันการ

พัฒนาสุขภาพของประเทศไทยในประเด็นเฉพาะด้าน

(1) ความปลอดภยับนท้องถนน (มแีผนบรูณาการต่อ

เนื่องเพื่อสร้างกระแสระดับนานาชาติและสนับสนุนการ

เคลื่อนนโยบายในประเทศ)

• กระทรวงสาธารณสุขโดยกองการต่างประเทศ 

กรมควบคุมโรค เครือข่าย สอจร สสส. และกระทรวง

มหาดไทย กระทรวงคมนาคม และ WHO CCS Road 

safety Program ร่วมมือจัดประชุมระดับรัฐมนตรีใน

ภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไข

ปัญญาความปลอดภัยบนท้องถนน ผลลัพธ์ที่ส�าคัญ คือ 

การมีพันธะสัญญาร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาระหว่างภาคส่วน

ต่างๆ โดยมุง่เน้น ประชากรผูใ้ช้รถและถนนกลุม่เปราะบาง 

(รถจักรยานยนต์และคนเดินถนน) ซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญ

ของภูมิภาค

• เครือข่ายได้ร่วมวางท่าที/จุดยืนของประเทศไทย 

ในการจัดท�าเป้าหมายระดับโลก โดยได้บรรจุประเด็น

นโยบายที่ส�าคัญที่ต้องการผลักดันให้เกิดผลในประเทศให้

ไปเป็นเป้าหมายในระดับโลก

• การจัดประชุม The 13th World conference 

on injury prevention and safety promotion เพื่อ

สร้างกระแสและความตื่นตัวในการแก้ปัญหาน้ีอย่าง

ต่อเนื่อง

(2) การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (มีแผนบูรณาการ

ต่อเน่ืองเพื่อสร้างกระแสระดับนานาชาติและสนับสนุน

การเคลื่อนนโยบายในประเทศ)

• กระทรวงสาธารณสุขโดย กรมอนามัย ส�านัก

พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และกองการต่าง

ประเทศ ร่วมกับ สสส. กระทรวงการต่างประเทศ ในการ

ผลักดันกิจกรรมทางกายเป็นวาระส�าคัญท่ีจะหารือใน

ระดบัโลก โดยมีประเดน็มุ่งเน้นคอืการจดัท�าแผนระดบัโลก

เรื่องกิจกรรมทางกายจนเป็นผลส�าเร็จ ซึ่งเป็นการสร้าง

กระแสกิจกรรมทางกายในประเทศและองค์การอนามัย

โลกช่ืนชมประเทศไทยเป็นประเทศแถวหน้าท่ีมีการพฒันา

Original n new Country Coordinating Strategies of
WHO in Thailand

Original New

WHO WHO

Social
Intellectual

Capital

Social
Intellectual

Capital

Finance Finance

Original CCS New CCS

200-300 small
projects

5-7 Priority
Programs

Much less
small projects

MOPH
MOPH n
other PH
agencies



297การสาธารณสุขไทย 2559-2560

งานกจิกรรมทางกายทีก้่าวหน้าทีส่ดุประเทศหนึง่ และมีผล

ต่อการที่นายกรัฐมนตรีประกาศให้มีกิจกรรมทางกายทุก

สัปดาห์และมกีารขบัเคลือ่นแผนกจิกรรมทางกายในระดบั

ชาติให้มีความก้าวหน้าอีกด้วย

(3) การค้าและผลกระทบด้านสุขภาพ

• WHO CCS International Trade and Health 

Program พัฒนาท่าทีนโยบายของประเทศไทยต่อข้อ

ตกลงทางการค้าที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึง

ประเด็นสุขภาพส�าคัญที่มีมาตรการที่กระทบต่อการค้า 

เช่น กฎหมายท่ีพัฒนาเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบและ

สุรา โดยท�างานผ่านคณะกรรมการระดับชาติและบูรณา

การกับกระทรวงพาณิชย์

• การจัด International Trade and Health 

conference ทุกปี เพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการที่เข้มแข็ง

ในระยะยาว

2.4 ขับเคลื่อนส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

• กระทรวงสาธารณสุข โดยกองการต่างประเทศ 

กรมอนามัย ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง

ประเทศร่วมการเจรจาตกลงร่างข้อมติสมัชชาอนามัยโลก

เรือ่งโภชนาการเป็นผลส�าเรจ็และร่างข้อมตนิีเ้ป็นหลกัฐาน

ส�าคญัประกอบการผลกัดนั พ.ร.บ.การควบคมุการส่งเสรมิ

การตลาดอาหารส�าหรบัทารกและเดก็เลก็ในประเทศไทย

3) การจัดตัง้ ASEAN Center for Active Ageing 

    and Innovation 

• เป็นผลงานส�าคัญของรัฐบาลไทยที่จะแสดง

ในเวทีการประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียนในปีพ.ศ. 2562 

กระทรวง โดยบูรณาการกับกระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการต่างประเทศ 

ภาคประชาสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และบูรณาการในกระทรวงระหว่างกรมอนามัย กรมการ

แพทย์ ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดท�า

ร่างหลักการของศูนย์ฯ แนวทางการอภิบาล และผลผลิต

ส�าคัญ เสนอผ่านกระบวนการอาเซียนและการเจรจาใน

ระดับนานาชาติ รวมท้ังบูรณาการกับแผนงานและความ

สนใจของประเทศต่างๆ ในอาเซียน รวมถึง ญี่ปุ่น จีน 

และเกาหลี (โดยจัดให้มีการหารือทวิภาคีเพื่อหารือระดับ

นโยบายระหว่างรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสุขของ

ประเทศไทยกบัประเทศต่างๆ ในอาเซียน) และบรูณาการ

แผนเสนองบประมาณต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่ของบประมาณ

สนับสนุนจ�านวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อปี เพื่อจัดตั้ง

ศูนย์ฯ ในประเทศไทย คาดหวังว่าศูนย์ฯ นี้จะเป็น think 

tank เพือ่เตรียมการเข้าสูส่งัคมสงูอายขุองประเทศในกลุม่

อาเซียนด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

11.10 การพฒันาขีดความสามารถของประเทศไทยด้านสุขภาพโลกอย่างเป็นระบบ (จากระดบับุคคลสู่ระดบัสถาบนั)

ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาขีดความ

สามารถของบุคลากรด้านสุขภาพโลกมาอย่างต่อเนื่อง

กว่าทศวรรษ โดยเน้นการพัฒนาผ่านการท�างานจริงและ

ใช้ระบบพีเ่ลีย้ง ซึง่ผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมาถอืว่าประสบ

ความส�าเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากมีบุลากรที่ผ่านการ

พัฒนากระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ จ�านวนมาก ท�าให้

ความเข้าใจงานสุขภาพโลกมีมากขึ้นและท�าให้เกิดความ

เชื่อมโยงที่หน่วยงานต่างๆ จะสามารถถอดความรู้เฉพาะ

สาขาของตนสู่การสื่อสารนโยบายสุขภาพในระดับโลกได้

และน�าสขุภาพโลกมาใช้เป็นเครือ่งมอืส�าคัญในการพฒันา

งานสุขภาพในประเทศ

11.10.1 เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถ

ด้านสุขภาพโลกในภาพรวม

• การพัฒนาก�าลังคนจ�านวนมากให้มีความเข้าใจ

ในงานสุขภาพโลกเพื่อสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงกับหน่วย

งานต่างๆ

• การพัฒนาขุนพลเพื่อเป็นผู้น�าในการพัฒนางาน

สุขภาพโลกในระยะยาว

• ทั้งสองเป้าหมายจะต้องท�าคู่ขนานกันไป

นอกจากการพฒันาตามเป้าหมายข้างต้น การพัฒนา

บุคลากรต้องท�าในทุกระดับ ได้แก่ 
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• ผู ้บริหารซึ่งต้องมีทักษะในการเข้าร่วมในเวที

ส�าคัญที่เป็นทางการ เข้าใจผู้เล่นและการเมืองระหว่าง

ประเทศและการมีทักษะเป็นประธานการประชุม รวมถึง

ทักษะทางการทูต

• บุคลากรรุ่นกลางและรุ่นใหม่ จ�าเป็นต้องมีทักษะ

การเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์และเชื่อมโยงปัญหา

สุขภาพในประเทศและบริบทต่างประเทศ การพัฒนา

ท่าทีและจุดยืนของประเทศ ระเบียบวิธีการทางการทูต 

ทั้งนี้หมายความรวมบุคลากรที่เป็นนักวิชาการและนัก

วิเทศสัมพันธ์ที่ต้องพัฒนาให้มีทักษะรอบด้าน เพียงแต่จุด

เน้นจะแตกต่างกันไป แต่การท�างานของทั้งสองสาขาต้อง

เชื่อมโยงกัน

11.10.2 รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถ

ด้านสุขภาพโลกของประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ด้าน

• การพัฒนาขีดความสามารถผ่านการเข้าร่วม

ประชุมระดับนานาชาติ

ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาขีดความ

สามารถของบุคลากรไทย โดยเน้นการปฏิบัติจริงผ่าน

ระบบพี่เลี้ยง เวทีที่ใช้ฝึกปฏิบัติส�าคัญคือ เวทีสมัชชา

อนามัยโลก และมีการขยายสู ่การประชุมอื่นๆ ด้วย 

ส�าหรับเวทีสมัชชาอนามัยโลกที่จัดเป็นสนามฝึกส�าคัญ 

มีกระบวนการคัดเลือกนักวิชาการเข้าร่วมประชุม มีการ

จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อหารือและจัดท�าท่าทีใน

แต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมเปิดโอกาสให้ผู ้เข้า

ร่วมประชุมได้ฝึกการเจรจาต่อรอง การเข้าร่วม drafting 

group และร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ ซึ่งเป็นการสร้าง

เครือข่ายและพัฒนาการท�างานเป็นทีม ซึ่งรูปแบบการ

ท�างานนีเ้ป็นทีช่ืน่ชมจากประเทศอ่ืนๆ และเป็นแบบอย่าง

ให้หลายประเทศน�าไปใช้ เช่น จีน ญี่ปุ่น 

• การส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ 

ในต่างประเทศ โดยคัดเลือกนักวิชาการท่ีมีความพร้อม

ส�าหรบัการท�างานในระดบันานาชาต ิเช่น องค์การอนามยั

โลก มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ กองทุนโลก นักวิชาการเหล่านี้

ได้เรยีนรูก้ารท�างานจรงิในหน่วยงานต่างประเทศและกลบั

มาท�าประโยชน์ให้กับหน่วยงานเป็นอย่างมาก

• การจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ

- Global Health Scholar ซึ่งคัดเลือกบุคลากรที่

สนใจงานสขุภาพโลกจากหลากหลายหน่วยงานมาพฒันา

ทักษะด้านต่างๆ ผ่านการเรียนที่ใช้แบบฝึกหัดจริงและ

เปิดโอกาสให้ไปท�างานในเวทรีะหว่างประเทศ โครงการนี้

ด�าเนินงานเพื่อสร้างบุคลากรรุ่นกลางและรุ่นใหม่เพื่อมา

เป็นผู้น�าในการพัฒนางานสุขภาพโลกในระยะยาว

- Global Health Diplomacy Workshop 

เป็นการอบรมท่ีจัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้แทนไทยมี

ความเข้าใจงานสุขภาพโลกและสามารถไปท�างานจริงใน

เวทสีมัชชาอนามัยโลก โดยเนือ้หามีสาระครอบคลมุทฤษฎี

ส�าคัญที่จะต้องน�าไปใช้จริง แต่หัวใจส�าคัญของการอบรม

นี้ คือ เน้นการฝึกปฏิบัติจากแบบฝึกหัดที่ออกแบบจาก

กรณีศึกษาของเหตุการณ์จริง และมีการพัฒนาหลักสูตร

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ที่มาเข้าร่วม

อบรมได้ขอให้ประเทศไทยไปช่วยสนับสนุนการจัดอบรม

ในประเทศต่างๆ เช่น มัลดีฟส์ อิหร่าน ฟิลิปปินส์ เนปาล 

บังคลาเทศ 

- Statement writing workshop, training of 

the trainer, negotiation เป็นการอบรมทีจ่ดัเพือ่พฒันา

ทักษะเฉพาะ ซึ่งเน้นการปฏิบัติและน�าไปใช้ได้จริง

11.11. ก้าวต่อไป

ในระยะจากนี้ไป เครือข่ายงานสุขภาพโลกและ

เครือข่ายสุขภาพในประเทศทุกภาคส่วนจะต้องระดม

ความร่วมมือเพื่อวางแผนส�าหรับการใช้งานสุขภาพโลก

เป็นเคร่ืองมือส�าหรับการพัฒนาสุขภาพในประเทศใน

ระยะต่อไป รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ผลการด�าเนนิงานที่

ผ่านมาตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลก พ.ศ. 2559 ถึง 

2563 เพื่อจัดท�าแผนในระยะต่อไป รวมถึงการมีวิสัยทัศน์

ระยะยาว ที่จะต้องมุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ การสร้างความรู้ 

การพัฒนาระบบติดตามประเมินผล และการพัฒนาขีด

ความสามารถด้านสุขภาพโลกอย่างยั่งยืน
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บทที่ 12

12.1 บทน�ำ

การขับเคลื่อนงานป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อในประเทศไทย

ปัญหาโรคไม่ติดต่อก�าลังได้รับความสนใจอย่าง

มากทั้งในระดับโลกและในระดับประเทศไทย ด้วยความ

ประจักษ์ชัดถึงการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากโรคไม่

ติดต่อสี่โรคหลัก คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง 

โรคเบาหวาน และ โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง ทั้งใน

ระดบัชาติจากข้อมลูความชกุของการเจ็บป่วยและการตาย 

ตลอดจนข้อมลูภาระโรค (Burden of Diseases) ทีย่นืยนั

ชัดเจนดังจะได้เห็นรายละเอียดในเนื้อหาส่วนถัดๆ ไปใน

เอกสารฉบับน้ี และ ความประจักษ์ชัดในประสบการณ์

ระดับบุคคลและครัวเรือนที่ล้วนมีประสบการณ์การเจ็บ

ป่วยด้วยตนเองหรือมีญาติพ่ีน้องคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วย

หรือเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว ปรากฏการณ์เชิงประจักษ์

นี้เป็นเช่นเดียวกันกับภาวะความผิดปกติทางสรีรวิทยา

สี่ประการ อันได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะไขมัน

ในเลือดสูง ภาวะน�้าตาลในเลือดสูง และ ภาวะน�้าหนัก

เกินและโรคอ้วน ตลอดจนการพบเห็นพฤติกรรมเสี่ยง

ทางด้านสุขภาพ อันได้แก่ การบริโภคยาสูบ การบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ 

และ การมกิีจกรรมทางกายทีไ่ม่เพียงพอกนัทัว่ไปในสังคม 

อีกทั้งพฤติกรรมและภาวะการเจ็บป่วยเหล่านี้เป็นสิ่งที่

มนุษย์หลีกเลี่ยงได้ องค์การอนามัยโลกและองค์การสห

ประชาชนจึงได้เรียกร้องประเทศต่างๆท่ัวโลกให้หันมาให้

ความส�าคญัและแก้ไขปัญหาเรือ่งนีด้งัจะได้กล่าวถงึในราย

ละเอียดต่อไปในเอกสารวิชาการฉบับนี้เช่นกัน

เน้ือหาในเอกสารวิชาการฉบับน้ีประกอบด้วย

หัวข้อใหญ่สามหัวข้อ คือ ความจ�าเป็นท่ีจะต้องด�าเนิน

การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ การด�าเนินป้องกัน

และความโรคไม่ติดต่อ และ บทวิเคราะห์และข้อเสนอ

แนะ   ด้วยความมากมายของเนือ้หาเพราะต้องครอบคลมุ

เรื่องราวของโรคสี่โรค ภาวะทางสรีรวิทยาสี่สภาวะและ 

พฤติกรรมสุขภาพสี่พฤติกรรม และต้องครอบคลุมทั้ง

ข้อมูลระดับโลกและระดับประเทศไทยเพื่อให้ได้ข้อมูล

ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เอกสารวิชาการฉบับนี้จึงพยายาม

ให้เขียนให้เห็นภาพรวมของการป้องกันและแก้ไขโรคไม่

ติดต่อเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจภาพใหญ่ๆแล้วสามารถไป

ค้นคว้าหาข้อมูลในรายละเอียดต่อไปได้มากกว่าที่จะใส่

เนื้อหารายละเอียดทั้งหมดไว้

12.2. ควำมจ�ำเป็นทีจ่ะต้องด�ำเนินกำรป้องกนัและควบคมุโรคไม่ตดิต่อ

ก. สถำนกำรณ์สถำนกำรณ์โรคไม่ติดต่อระดับ

นำนำชำติ

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 

WHO) ได้น�าเสนอข้อมูลเพื่อแสดงความส�าคัญของ

ปัญหาอันเกิดจากโรคไม่ติดต่อตลอดเกือบยี่สิบปีที่ผ่าน

มา ตั้งแต่การรับรองแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุม

โรคไม่ติดต่อในที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก 

(World Health Assembly, WHA) ในปี พ.ศ. 2543 
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(ค.ศ. 2000)(1) ตลอดจนน�าเสนอข้อมูลผ่านเอกสารเป็น

ทางการอีกหลายฉบับ ทั้งค�าประกาศส�าคัญๆ (political 

declaration) มติของสมัชชาองค์การอนามัยโลก (WHA 

resolution) แผนโลกเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่

ติดต่อสองฉบับ (ได้แก่ Global Action Plan on NCDs 

2008-2013 และ 2013-2021)(2) และ รายงานสถานการณ์ 

NCDs โลก (Global report on NCDs 2010(3), 2014)(3) 

ตลอดจนรายงานการติดตามความก้าวหน้าต่างๆ (NCDs 

progress monitor 2015(5) และ 2017(6)) บทความทาง

วชิาการน้ีได้อ้างองิถงึเอกสารทีม่ตัีวเลขสถติทิีล่ะเอยีดทีส่ดุ

และเป็นทางการล่าสุด ถกูอ้างอิงในเอกสารอ่ืนๆ ทีต่ามมา 

ข้อมูลส�าคัญมีดังต่อไปนี้

กรณีการเสียชวีติทกุอาย ุในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)

1) ประมาณการว่ามีการเสียชีวิตทุกอายุทุกสาเหตุ 

56 ล้านคนทั่วโลก ในจ�านวนนี้ 38 ล้านคนเสียชีวิตจาก

โรคไม่ติดต่อทุกชนิด (NCDs) คิดเป็นร้อยละ 68.0 ของ 

56 ล้านคน(4) 

2) โรคไม่ติดต่อ 4 โรคหลักที่เป็นสาเหตุการเสีย

ชีวิตสูงสุดในกลุ ่มผู ้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อทุกชนิด 

(38 ล้านคน) 4 โรคหลักนี้ คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด 

(17.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 46.2 จาก 38 ล้าน

คน) โรคมะเร็ง (8.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 21.7) 

โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง (4.0 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 

10.7) และโรคเบาหวาน (1.5 ล้านคน คดิเป็นร้อยละ 4.0) 

รวมการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ 4 โรคหลักเป็นร้อยละ 

82.0 ของการตายจากโรคไม่ติดต่อทุกชนิด 38 ล้านคน(4) 

3) จ�านวน 28 ล้านคนท่ีเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ

ทุกชนิดเกิดขึ้นในประเทศรายได้ต�่าและรายได้ปาน     

กลาง(4) (คิดเป็นร้อยละ 74.0 ของ 38 ล้านคน)

4) การเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อทุกชนิดเกิดก่อน

วัยอันควร คือ ก่อนอายุ 70 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.0 ของ

การเสียด้วยโรคไม่ติดต่อทุกชนิดทุกอายุ (16 จาก 38 

ล้านคน) แต่สัดส่วนของการตายด้วยโรคไม่ติดต่อทุก

ชนิดก่อนวัยอันควรนี้เกิดขึ้นในประเทศรายได้ต�่าและ

รายได้ปานกลางมากกว่าประเทศรายได้สูง โดยสัดส่วน

นี้คิดเป็นร้อยละ 48.0 ในประเทศรายได้ต�่าและรายได้

ปานกลาง (13.5 จาก 28 ล้านคน) และ ร้อยละ 28.0 ใน

ประเทศรายได้สูง (2.8 จาก 10 ล้านคน)(4)

กรณีการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร คือ เสียชีวิตใน

ช่วงอายุ 30-70 ปี ในปี พ.ศ. 2555

5) ผู ้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อทุกชนิด (NCDs) 

ในช่วงอายุ 30-70 ปี คิดเป ็นร ้อยละ 52.0 ของ

ผูเ้สยีชวีติในช่วงอาย ุ30-70 ปี ทกุสาเหตรุวมกนั (16 จาก 

30.8 ล้านคน) ขณะที่ผู้เสียชีวิตจากโรคติดต่อ โรคที่เกี่ยว

เน่ืองกบัการต้ังครรภ์และการคลอดและภาวะทโุภชนาการ

รวมกนัคดิเป็นร้อยละ 34.0 และผูเ้สยีชีวติจากการบาดเจบ็

คิดเป็นร้อยละ 14.0

6) โรคไม่ติดต่อ 4 โรคหลัก ยังคงป็นสาเหตุ

การเสียชีวิตสูงสุดในกลุ่มผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อ

ทุกชนิดในช่วงอายุ 30-70 ปีน้ี ได้แก่ โรคหัวใจและ

หลอดเลือด (ร้อยละ 37.0) โรคมะเร็ง (ร้อยละ 27.0) โรค

ทางเดินหายใจเร้ือรัง (ร้อยละ 8.0) และโรคเบาหวาน 

(1.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 4.0) รวมการเสียชีวิตด้วย

โรคไม่ตดิต่อ 4 โรคหลกัเป็นร้อยละ 76.0 ของการตายจาก

โรคไม่ติดต่อทุกชนิดในช่วงอายุ 30-70 ปี(4)

7) ร้อยละ 82 ของการเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อ

ทุกชนิดก่อนวัยอันควร (ช่วงอายุ 30-70 ปี) เกิดขึ้นใน

ประเทศรายได้ต�่าและรายได้ปานกลาง(4) (หมายเหตุ – 

ในเอกสาร Global Report on NCDs 2014 อ้างถึงตวัเลข 

“ร้อยละ 82” ในการอธบิายส่วนน้ีซึง่ตรงกบัตวัเลขสดัส่วน

ของการเสียชีวิตด้วย 4 โรคไม่ติดต่อหลักต่อการเสียชีวิต

ด้วยโรคไม่ติดต่อทุกสาเหตุทุกอายุที่กล่าวถึงข้างต้น) 

8) โรคไม ่ติดต ่อเป ็นสาเหตุการตายมากกว ่า

โรคอื่นๆรวมกัน และโรคไม่ติดต่อถูกประมาณการว่าจะ

เพิ่มจาก 38 ล้านคนในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) เป็น 

52 ล้านคนในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030)(4)

9) ประมาณการเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจจาก

โรคไม่ตดิต่อในช่วงปี พ.ศ. 2554-2568 (ค.ศ. 2011-2025) 

หากไม่ด�าเนินการอะไรท่ีแตกต่างไปจากเดิมจะอยู ่ที่

ประมาณ 7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และท�าให้ประชากร

ท่ัวโลกติดอยู่ในความยากจนจ�านวนหลายล้านคน ความ

สญูเสยีทางเศรษฐกจิน้ีสูงกว่าประมาณการค่าใช้จ่ายทีต้่อง
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ใช้ในการด�าเนินมาตรการป้องกนัและควบคุมโรคไม่ตดิต่อ

ที่มีผลกระทบสูงที่ใช้เพียง 11,200 ล้านเหรียญสหรัฐ(4)

10) Dr. Sania Nishtar, Co-chair, WHO High-Level 

Independent Commission on Noncommunicable 

Diseases ได้กล่าวไว้ในช่วงพิธีเปิดการประชุมประชา

พิจารณ์เพื่อเตรียมการประชุมระดับสูงขององค์การ

สหประชาชาติครั้งที่สามเกี่ยวกับเรื่องโรคไม่ติดต่อ เมื่อ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ถึงปัญหาโรคไม่ติดต่อไว้ว่า ได้

พบกับครอบครัวซึ่งคุณปู่ป่วยด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ย่า

ต้องตัดเท้าและใกล้ตาบอดเพราะไม่ได้รักษาโรคเบา

หวาน พ่อซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นโรคความดันโลหิต

สูง ภรรยาป่วยด้วยโรคปอดจากการท�าอาหารในบ้าน

หลายสิบปี ร้อยละ 40 ของรายได้ของครอบครัวถูกใช้

ไปกับการรักษาโรคซึ่งป้องกันได้ ผลที่ตามมาจากการสูญ

เสียโอกาสการท�างานนี้เป็นผลให้ลูกๆเกิดภาวะขาดสาร

อาหารและในทีสุ่ดลูกสาวต้องออกจากโรงเรยีน(7) ข้อมลูนี้

สะท้อนสถานการณ์ปัญหาโรคไม่ตดิต่อในระดบัครอบครวั

ได้ชัดเจนมากทั้งทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม

สถำนกำรณ์โรคไม่ติดต่อของประเทศไทย

ปัญหาความรนุแรงของโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย

ก�าลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เม่ือเปรียบเทียบข้อมูล

การเสียชีวิตและภาระโรคที่เกิดขึ้นจากโรคไม่ติดต่อ

ระหว่างปี พ.ศ. 2542-2557 เท่าที่มีการรวบรวม ค�านวณ

และตีพิมพ ์ไว ้ ในเอกสารวิชาการที่ เป ็นทางการใน

ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2542, 2547 และ 2552 (ข้อมูล

อ้างในรายงานสถานการณ์ NCDs: วิกฤตสุขภาพ วิกฤต

สังคม(8)) และได้ข้อมูลล่าสุดปี พ.ศ. 2557 ที่วิเคราะห์แล้ว

แต่ยังไม่ได้ตีพิมพ์จาก ดร.ทพญ. กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 

พบว่า (รายละเอียดจาก bodthai.net)

1) จ�านวนผู้เสียชีวิตและอัตราการเสียชีวิตต่อแสน

ประชากร เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาสิบห้าปี 

จากปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2557 โดยจ�านวนผู้เสียชีวิต

จากกลุ่มโรคไม่ตดิต่อทกุชนดิเพิม่ขึน้ (relative increase) 

ร้อยละ 58 (จาก 233,797 เป็น 368,870 คน) และอัตรา

การเสยีชวีติต่อแสนประชากรเพิม่ขึน้ร้อยละ 49 (จาก 380 

เป็น 568 ต่อแสนประชากร) (ดูตารางที่ 12.1 ประกอบ)

2) จ�านวนผู ้เสียชีวิตและอัตราการเสียชีวิตต่อ

แสนประชากรของโรคไม่ติดต่อ 4 โรคหลักเพิ่มขึ้นใน

ช่วงเวลาห้าปีจากปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2557 โดย

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง 

โรคเบาหวาน และ โรคปอดเรื้อรัง เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 

15.0, 16.0, 12.0 และ 18.0 ตามล�าดบั และอตัราการเสยี

ชีวิตต่อแสนประชากรเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 13.0, 13.0, 

9.0 และ 15.0 ตามล�าดับ (ตารางที่ 12.1) 

3) ภาระโรคที่วัดด้วยจ�านวนปีสุขภาวะที่สูญเสีย

ไป (DALY) และอัตราของภาระโรคต่อแสนประชากร

ของกลุ่มโรคไม่ติดต่อทุกชนิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน

ช่วงเวลาสิบห้าปี จากปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2557 

โดยจ�านวนปีสุขภาวะที่สูญเสียไป (DALY) ของกลุ่มโรค

ไม่ติดต่อทุกชนิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 89.0 (จาก 5.56 เป็น 

10.53 ล้าน DALYs) และอัตราของภาระโรคต่อแสน

ประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 80.0 (จาก 9,000 เป็น 16,200 

DALYs ต่อแสนประชากร) (ตารางที่ 12.1)

4) ภาระโรคที่วัดด้วยจ�านวนปีสุขภาวะที่สูญเสียไป 

(DALY) และอัตราของภาระโรคต่อแสนประชากรของโรค

ไม่ติดต่อ 4 โรคหลักเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาห้าปี จากปี พ.ศ. 

2552 ถงึ พ.ศ. 2557 โดยภาระโรคจากโรคหวัใจและหลอด

เลอืด โรคมะเรง็ โรคเบาหวาน และโรคปอดเรือ้รงั เพิม่ขึน้

คิดเป็นร้อยละ 52, 59, 45 และ 56 ตามล�าดับ และ อัตรา

การเสยีชวีติต่อแสนประชากรเพิม่ขึน้คดิเป็นร้อยละ 50.0, 

55.0, 44.0 และ 52.0 ตามล�าดับ (ตารางที่ 12.1)

5) เม่ือเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของอัตรา

การเสียชีวิตต่อแสนประชากร และอัตราภาระโรคต่อ

แสนประชากรของโรคไม่ตดิต่อทกุชนิดกบักลุม่โรคตดิเชือ้ 

และ กลุ่มการบาดเจ็บ ระหว่างปี พ.ศ. 2542 และ 2557 

(สิบห้าปี) จะพบว่า อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร

และอัตราภาระโรคต่อแสนประชากรของโรคไม่ติดต่อ

ทุกชนิด เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 และ 80 ตามล�าดับ ส่วนของ

กลุ่มโรคติดเช้ือ ลดลงร้อยละ 41 และ 23 ตามล�าดับ 

ส่วนกลุม่การบาดเจบ็นัน้อตัราการเสยีชวีติลดลงร้อยละ 5 

แต่อตัราภาระโรคต่อแสนประชากรเพิม่ข้ึนร้อยละ 59 (ซึง่

การเพิม่ขึน้ของกลุม่การบาดเจบ็นีก็้ยงัน้อยกว่าการเพิม่ขึน้
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ของกลุ่มโรคไม่ติดต่อทุกชนิด) (ตารางที่ 12.1 และ 12.2) 

ซึ่งหมายถึงว่าโรคไม่ติดต่อไม่ติดต่อทุกชนิดเป็นปัญหา

ส�าคัญต่อการเสียชีวิตและภาระโรคมากขึ้นตามเวลาเมื่อ

เทียบกับกลุ่มโรคติดเชื้อและกลุ่มการบาดเจ็บ

6) และเม่ือเปรียบเทยีบความเปลีย่นแปลงของอตัรา

การเสยีชวีติต่อแสนประชากร และอัตราภาระโรคต่อแสน

ประชากรของโรคไม่ตดิต่อ 4 โรคหลักรวมกนัและกลุม่โรค

ไม่ติดต่อทุกชนิด ระหว่างปี พ.ศ. 2552 และ 2557 (ห้าปี) 

จะพบว่าอัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากรและอัตรา

ภาระโรคต่อแสนประชากรของโรคไม่ติดต่อ 4 โรคหลัก 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 54 และ 49 ตามล�าดับ ส่วนของกลุ่มโรค

ไม่ติดต่อทุกชนิดเพิ่มข้ึนร้อยละ 15 และ 37 ตามล�าดับ 

(ตารางที่ 12.1 และ 12.2) ซึ่งหมายถึงว่าโรคไม่ติดต่อ(4) 

โรคหลักเป็นปัญหาส�าคัญต่อการเสียชีวิตและภาระโรค

มากขึ้นตามเวลาเมื่อเทียบกับโรคไม่ติดต่ออื่นๆ

7) ข้อมูลจ�านวนการเสียชีวิตและภาระโรคของ

ปัจจัยเสี่ยงทางด้านสรีรวิทยาและพฤติกรรม ขณะนี้ 

ปี พ.ศ. 2561 มข้ีอมลูทีต่พีมิพ์แล้วเพยีงปี พ.ศ. 2552 ดังนี้ 

(ตารางที่ 12.1 และ 12.2)

ตำรำงที่ 12.1 จ�ำนวนผู้เสียชีวิตและอัตรำกำรเสียชีวิตต่อแสนประชำกรของโรคไม่ติดต่อ และปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ 

                  ของปี พ.ศ. 2542, 2547, 2552 และ 2557
ค.ศ. 1999 2004 2009 2014

พ.ศ. 2542 2547 2552 2557

จ�ำนวนประชำกรกลำงปี (คน) 61,563,960 62,526,693 63,457,439 64,955,313

คน คนต่อแสน

ประชำกร

คน คนต่อแสน

ประชำกร

คน คนต่อแสน

ประชำกร

คน คนต่อแสน

ประชำกร

โรคทุกสำเหตุ (all causes) 388,461 (631) 411,687 (658) 430,652 (679) 486,049 (748)

a. โรคติดเชื้อ 101,303 (165) 88,160 (141) 60,801 (96) 63,141 (97)

b. การบาดเจ็บ 53,362 (87) 54,912 (88) 55,511 (87) 54,038 (83)

c. โรค NCDs ทุกชนิด 233,797 (380) 270,615 (433) 314,340 (495) 368,870 (568)

โรค (disease): รวม 4 โรคหลัก 243,447 (384) 280,797 (432)

1. โรคหัวใจและหลอดเลือด 106,365 (168) 122,578 (189)

2. โรคมะเร็ง 83,832 (132) 96,983 (149)

3. โรคเบาหวาน 27,214 (43) 30,529 (47)

4. โรคปอดเรื้องรัง 26,036 (41) 30,707 (47)

สรีรวิทยำ (physiology)

5. ความดันโลหิตสูง 42,133 (66)

6. น�้าตาลในเลือดสูง
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ค.ศ. 1999 2004 2009 2014

พ.ศ. 2542 2547 2552 2557

คน คนต่อแสน

ประชำกร

คน คนต่อแสน

ประชำกร

คน คนต่อแสน

ประชำกร

คน คนต่อแสน

ประชำกร

7. ไขมันในเลือดสูง 28,795 (45)

8. น�้าหนักเกินและโรคอ้วน 26,014 (41)

พฤติกรรม (behavior)

9. การสูบบุหรี่ 50,710 (80)

10. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 22,672 (36)

11. บริโภคผักผลไม้ไม่พอ 22,585 (36)

12. กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ 11,129 (18)

ที่มำ: การศึกษาภาระโรคของประเทศไทย

ตำรำงที่ 12.2 จ�ำนวนปีสุขภำวะที่สูญเสียไป (DALYs) และ อัตรำปีสุขภำวะที่สูญเสียไปต่อแสนประชำกร

  ของโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ ของปี พ.ศ. 2542, 2547, 2552 และ 2557

ค.ศ. 1999 2004 2009 2014

พ.ศ. 2542 2547 2552 2557

จ�ำนวนประชำกรกลำงปี (คน) 61,563,960 62,526,693 63,457,439 64,955,313

ล้ำน 

DALYs

DALY 

ต่อแสน

ประชำกร

ล้ำน 

DALYs

DALY 

ต่อแสน

ประชำกร

ล้ำน 

DALYs

DALY 

ต่อแสน

ประชำกร

ล้ำน 

DALYs

DALY 

ต่อแสน

ประชำกร

โรค (diseases) 9.53 (15,500) 9.85 (15,800) 10.21 (16,100) 14.94 (23,000)

a. โรคติดเชื้อ 2.64 (4,300) 2.09 (3,300) 1.39 (2,200) 2.12 (3,300)

b. การบาดเจ็บ 1.33 (2,200) 1.37 (2,200) 1.33 (2,100) 2.29 (3,500)

c. โรค NCDs ทุกชนิด 5.56 (9,000) 6.39 (10,200) 7.49 (11,800) 10.53 (16,200)

โรค (disease): รวม 4 โรคหลัก

1. โรคหัวใจและหลอดเลือด 1.42 (2,200) 2.16 (3,300)

2. โรคมะเร็ง 1.26 (2,000) 2.00 (3,100)

3. โรคเบาหวาน 0.60 (900) 0.87 (1,300)

4. โรคปอดเรื้องรัง 0.45 (700) 0.70 (1,100)

ตำรำงที่ 12.1 จ�ำนวนผู้เสียชีวิตและอัตรำกำรเสียชีวิตต่อแสนประชำกรของโรคไม่ติดต่อ และปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ

  ของปี พ.ศ. 2542, 2547, 2552 และ 2557 (ต่อ)
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ค.ศ. 1999 2004 2009 2014

พ.ศ. 2542 2547 2552 2557

สรีรวิทยำ (physiology)

5. ความดันโลหิตสูง 0.63 (1,000)

6. น�้าตาลในเลือดสูง

7. ไขมันในเลือดสูง 0.32 (500)

8. น�้าหนักเกินและโรคอ้วน 0.51 (800)

พฤติกรรม (behavior)

9. การสูบบุหรี่ 0.75 (1,200)

10.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 0.99 (1,600)

11. บริโภคผักผลไม้ไม่พอ 0.25 (400)

12. กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ 0.14 (200)

ที่มำ: การศึกษาภาระโรคของประเทศไทย

ตำรำงที่ 12.2 จ�ำนวนปีสุขภำวะที่สูญเสียไป (DALYs) และ อัตรำปีสุขภำวะที่สูญเสียไปต่อแสนประชำกร

  ของโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ ของปี พ.ศ. 2542, 2547, 2552 และ 2557 (ต่อ)

ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการเสียชีวิตและ

ภาระโรคที่เกิดขึ้นจากโรคไม่ติดต่อก�าลังเพิ่มสูงขึ้นใน

ประเทศไทยเมื่อเทียบกับกลุ่มโรคติดเชื้อและการบาด

เจ็บ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไม่ติดต่อ 4 โรคหลัก คือ 

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาวานและโรค

ระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง และเมื่อเปรียบเทียบปัญหา

ในกลุ่มสภาวะสรีรวิทยาจะพบว่าภาวะความดันโลหิตสูง 

ภาวะไขมันในเลือดสูงและภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน

ก่อให้เกิดการเสียชีวิตเรียงตามล�าดับ ส่วนการก่อให้เกิด

ภาระโรคมีการสลับล�าดับเล็กน้อยจากมากไปน้อย คือ 

ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน

และภาวะไขมนัในเลือดสูงตามล�าดับ และเมือ่เปรยีบเทียบ

ปัญหาในกลุ่มพฤติกรรมจะพบว่าพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ การทานอาหารที่ไม่ดีต่อ

สุขภาพ และการมกีจิกรรมทางกายทีไ่ม่เพยีงพอก่อให้เกดิ

การเสียชีวิตและภาระโรคเรียงตามล�าดับ

นอกเหนือไปจากผลกระทบต่อชี วิตและภาระ

โรคแล้ว โรคไม่ติดต่อยังส่งผลกระทบต่อภาวะทาง

เศรษฐกิจด้วย จากการศึกษาประมาณความสูญเสีย

ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2552 จากโรคเรื้อรัง โรคงการ

ศึกษาภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย(8) พบว่า

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวานและ

โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง ก่อให้เกิดผลกระทบทาง

เศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่า 78,976, 78,255, 24,489 และ 

16,793 ล้านบาท ตามล�าดบั ซึง่คดิเป็นร้อยละ 39.8, 39.4, 

12.3 และ 8.5 ของผลกระทบทางเศรษฐกจิรวมของ 4 โรค

นี้ซึ่งเท่ากับ 198,512 ล้านบาท

ข้อมูลข้างต้นท้ังหมดน้ีบ่งช้ีว่าประเทศไทยจะต้อง

เร่งด�าเนินการป้องกันแลควบคุมโรคไม่ติดต่ออย่างจริงจัง

และต่อเนื่อง 
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ควำมคุ ้มค ่ำของกำรด�ำเนินงำนป้องกันและ

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

ชุดความรู้ล่าสุดของโลกเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ของ

โรคไม่ติดต่อ ภายใต้โครงการ The Lancet Task force 

on NCDs and economics ของวารสาร Lancet(9) เพิ่ง

ถกูตพิีมพ์ในช่วงเดอืนเมษายน พ.ศ. 2561 ทีผ่่านมาน้ี มีข้อ

ค้นพบส�าคญัทีส่ือ่โดยตรงถงึผูน้�าของประเทศต่างๆ ทัว่โลก

ว่า ถึงเวลาต้องลงมือด�าเนินการป้องกันและควบคุมโรคไม่

ตดิต่ออย่างจรงิจังและเร่งด่วนแล้ว ข้อค้นพบเหล่านี ้ได้แก่

• โรคไม่ติดต่อมคีวามสัมพนัธ์กับความยากจนและ

สร้างความไม่เท่าเทียมทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

ทัง้คนยากจนและคนร�า่รวยล้วนพบกบัหายนะทางการเงิน

อันเลวร้ายจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาโรคไม่ติดต่อน้ี 

แม้ในรายที่มีประกันสุขภาพคุ้มครองก็ตาม 

• การลงทุนกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่

ติดต่อให้ผลตอบแทนที่สูงมากกับประชากรในทุกระดับ

รายได้ในประเทศต่างๆ และยงัมส่ีวนเพิม่การขยายตวัทาง

เศรษฐกิจด้วย แม้ว่าทั้งการป้องกันและการควบคุมโรคไม่

ติดต่อจะเป็นกลยทุธ์ทีส่�าคัญ แต่หากมองในระยะยาวแล้ว

การป้องกนัการเกดิโรคไมตดิต่อจะให้ผลตอบแทนทีส่งูกว่า

การควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

• มาตรการทางการเงินและการคลังควรถูก

น�ามาใช้ส่งเสริมการบริโภคและวิถีชีวิตที่เอ้ือต่อสุขภาพ 

ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน และใช้เพื่อก่อให้

เกิดรายได้ไปขยายผลระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

(universal health care) โดยที่นโยบายการเงินการคลัง

น้ีสามารถหรือควรที่จะออกแบบให้บรรลุผลกระทบอย่าง

เสมอภาคด้วย 

• มีงานวิจัยถึง 283 การศึกษาทั่วโลกที่พบความ

สัมพันธ์ระหว่างโรคไม่ติดต่อและการมีรายได้ต�่า การ

มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต�่า และการศึกษาที่ต�่า 

โรคไม่ติดต่อท�าให้ประชากรเกิดภาวะช็อคทางสุขภาพ 

สังคมและเศรษฐกิจ แต่ได้ถูกลืมทั่วโลก โปรแกรมต่างๆ 

ทั้งในระดับนานาชาติและของรัฐบาลประเทศต่างๆ ควร

ที่จะปกป้องคนยากจนจากการเป็นโรคไม่ติดต่อและ

ความหายนะทางเศรษฐกิจที่จะตามมา นอกจากน้ัน

โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพถ้วนหน้า

จึงควรเน้นโรคไม่ติดต่อด้วยและควรมุ่งไปที่กลุ่มที่อ่อน

ไหวต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อ ซึ่งได้แก่ คนวัยกลางคนและ

ผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อ

ด้วย 

• สขุภาพดนี�ามาซึง่ความร�า่รวยและสขุภาพดเีป็น

กุญแจส�าคัญก่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่

ยัง่ยนือืน่ๆ (SDGs: Sustainable Development Goals) 

และการบรรลุเป้าหมาย SDGs อีกหลายๆ ตัวก็จะน�ามา

ซึง่การมสีขุภาพดเีช่นกนั ดงันัน้โปรแกรมต่างๆ ทีเ่กีย่วกบั

การพฒันาทีย่ัง่ยนืทัง้ในระดับประเทศและระดบันานาชาติ

ควรเน้นการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อด้วย(10) และ

รัฐบาลควรด�าเนินการเพื่อบรรลุดัชนีอีก 8 ตัวไปพร้อมกัน 

อันได้แก่ SDG 1 การลดความยากจน SDG 2 การท�าให้

ความหิวโหยหมดไป SDG 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ดี 

(health and wellbeing) SDG 4 การศกึษา (education) 

SDG 5 ความเป็นธรรมทางเพศ (gender equality) SDG 

8 การท�างานท่ีเหมาะสม และ การเติมโตทางเศรษฐกิจ 

(decent work and economic growth) SDG 10 การ

ลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม (reduced inequalities) 

SDG 11 เมืองและชุมชนท่ีย่ังยืน (sustainable cities 

and communities) SDG 12 การผลิตและการบริโภคที่

ยัง่ยนื (sustainable production and consumption)(9) 

• ความเหลื่อมล�้าทางสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อ

ในระดับประเทศและระหว่างประเทศก�าลังเพิ่มมากขึ้น 

กฎเกณฑ์ระดับนานาชาติและระดับประเทศควรที่จะลด

ก�าแพงเชิงนโยบายและเชิงปฏบัิตกิารท่ีขวางก้ันการเข้าถงึ

ทรพัยากรทีจ่�าเป็นการด�าเนนิการบรกิารสขุภาพถ้วนหน้า

และการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ(10) 

• โรคไม่ตดิต่อก่อให้เกิดความหายนะของค่าใช้จ่าย

ด้านสุขภาพมากกว่าร้อยละ 60 ของประชากรที่ป่วยด้วย

โรคไม่ติดต่อ อันได้แก่ มะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจและ

โรคหลอดเลือดสมอง โดยมีความแตกต่างหลากหลายขึ้น

กับโรคและบริบทของคนๆนั้น การไม่มีประกันสุขภาพ

ยิ่งท�าให้เกิดความหายนะทางการมากยิ่งข้ึน ประเทศ

ต่างๆ ควรจัดให้มีระบบบริการสุขภาพถ้วนหน้าและจัดให้

มีบริการสุขภาพที่มีความคุ้มค่า (มี cost-effectiveness) 

และมุ่งกลุ่มเป้าหมายคนยากจนเป็นส�าคัญ จะน�าไปสู่
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การบรรลุเป้าหมายการลดความยากจนและบรรลุเป้า

หมาย SDGs ของสหประชาชาติได้(11) 

• งานวิจัยช้ินหนึ่งที่ใช้วิธีประมาณการแบบโมเดล

ล่ิงโดยใช้ผลการส�ารวจการใช้จ่ายในครวัเรอืนมาประมาณ

การผลกระทบของมาตรการทางภาษีต่อการใช้จ ่าย

ของครัวเรือนที่มีระดับรายได้ต่างๆ พบว่า มาตรการ

ทางภาษีและราคาต่อสินค้าที่อาจส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพ

นั้นจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและค่าใช้จ่าย

ของผู้บริโภคทุกคน แต่จะแตกต่างกันตามสถานะทาง

เศรษฐกิจและสังคมของคนๆนั้น โดยคนมีรายได้สูงจะ

จ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่ส�าหรับคนยากจนนั้นจะไม่เพิ่ม

รายจ่ายมากนกัเพราะคนยากจนจะทยอยเลกิบรโิภคสนิค้า

นัน้ซึง่จะก่อให้เกดิผลดีทางสุขภาพต่อไป อย่างไรก็ตามราย

จ่ายทีเ่พิม่ขึน้แม้เลก็น้อยของคนยากจนกเ็ป้นสดัส่วนทีม่าก

เมือ่เทยีบกบัรายได้ ซึง่ผลกระทบของภาษีต่อคนยากจนนี้

สามารถที่จะชดเชยได้ด้วยการออกแบบให้เกิดการใช้เงิน

ภาษีเหล่านี้คืนกลับให้แก่คนยากจนในภายหลัง(12) 

• งานวจิยัประมาณการทางเศรษฐศาสตร์ชิน้หนึง่ ได้

ศึกษาข้อมูลของยี่สิบประเทศทั่วโลกที่มีภาระโรคของโรค

ไม่ติดต่อสูงท่ีสุดด้วยวงเงิน 120 พันล้านเหรียญสหรัฐใน

ช่วง ค.ศ. 2015–2030 จะสามารถลดการเสยีชวีติ 15 ล้าน

คนและป้องกัน 8 ล้านคนจากโรคหัวใจขาดเลือดและ 13 

ล้านคนจากโรคเส้นเลือดในสมองใน 20 ประเทศนี้ ซึ่งคิด

เป็นการลงทุนเพียง 1.50 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปีเท่านั้น 

ซึ่งเมื่อค�านวณผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และสังคม

เข้าด้วยกันแล้วจะได้ผลตอบแทนการลงทุนถึง 10.9 เท่า 

(หากคิดเฉพาะผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์อย่างเดียว

จะได้ผลตอบแทนการลงทุน 5.6 เท่า)(13) 

เอกสารองค์การอนามัยโลกล่าสุดที่ชื่อว่า “Saving 

lives, spending less: A strategic response to 

noncommunicable diseases”(14) (รักษาชีวิต จ่าย

น้อยกว่า: การตอบสนองเชิงยุทธศาสตร์ต่อโรคไม่ติดต่อ) 

เพิ่งตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) นี้ ได้ใช้ข้อมูล

การค�านวณค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้ในการป้องกันและควบคุม

โรคไม่ติดต่อในประเทศประเทศรายได้ต�่าและประเทศ

รายได้ปานกลางค่อนข้างต�่า (low-income and lower 

middle-income countries) ซึ่งเป็นการค�านวณ

ลักษณะน้ีเป็นครั้งแรกในโลก และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

สุขภาพและประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการ

ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มีความคุ้มค่าสูงสุดและ

มีความเป็นไปในในทางปฏิบัติส�าหรับประเทศเหล่าน้ี ซ่ึง

มีข้อมูลที่ส�าคัญสรุปได้ดังนี้

• ใช้งบประมาณเพียง 1.27 เหรียญสหรัฐต่อ

หัวประชากรต่อปี (ประมาณ 45 บาทต่อหัวประชากร

ต่อปี หากคิดอัตรา 35 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) ส�าหรับ

ประเทศรายได ้ต�่ าและประเทศรายได ้ปานกลาง

ค่อนข้างต�่าในการปฏิบัติการมาตรการ Best Buys ที่

องค์การอนามัยโลกแนะน�า โดยจะได้รับผลตอบแทน

ดังต่อไปนี้ภายในปี พ.ศ. 2573(14) 

-  ทกุๆ 1 เหรยีญสหรฐัทีล่งทนุจะได้รบัผลตอบแทน 

7 เหรียญ

-  ลดอัตราการตายก่อนวัยอันควรลงได้ร้อยละ 15

-  ป้องกนัไม่ให้เกดิโรคหัวใจขาดเลอืดและโรคหลอด

เลือดสมองได้มากกว่า 17 ล้านคน

-  รักษาชีวิตประชากรได้ถึง 8.2 ล้านคน 

-  สร้างความเจรญิทางเศรษฐกิจได้ถงึ 350,000 ล้าน

เหรียญสหรัฐระหว่างปี พ.ศ. 2561-2573 

Michael R. Bloomberg, WHO Global 

Ambassador for Noncommunicable Diseases 

กล่าวไว้ในเอกสารฉบับนี้ว ่าโรคไม่ติดต่อเป็นสาเหตุ

การตายทั่วโลกถึงเกือบ 41 ล้านคนต่อไป จ�านวนมากเสีย

ชีวิตก่อนอายุ 70 ปี ขณะที่การเสียชีวิตนี้เกิดในประเทศ

รายได้ต�่าและรายได้ปานกลางค่อนข้างต�่า แต่กองทุน

สุขภาพระดับโลกบริจากเงินเพียงร้อยละ 1.0 เพื่อการ

ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในประเทศยากจนเหล่า

นี้(14)
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12.3 กำรด�ำเนนิกำรป้องกนัและควบคมุโรคไม่ตดิต่อ

กำรด�ำเนินกำรป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

ในระดับโลก

ที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก (World 

Health Assembly) รับรองแผนยุทธศาสตร์โลกว่า

ด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเป็นครั้งแรกใน

ปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) (Global Strategy for the 

Prevention and Control of Noncommunicable 

Diseases) ซึ่งได้ระบุถึงความส�าคัญของโรคไม่ติดต่อและ

การต้องแก้ปัญหาด้วยการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ2 

ต่อมามกีารเสนอแผนปฏบิตักิาร (action plan) สองฉบบั

ต่อกันเพื่อรองรับการท�างาน คือ Global Action Plan 

2008-2013(2) และ Global Action Plan on NCDs 

2013-2020(1) (ภาพที่ 12.1) ในแผนโรคไม่ติดต่อของโลก

นี้1  ได้ก�าหนดวัตถปุระสงค์ของแผนไว้ 6 ข้อ และเสนอดชันี

ชีวั้ดผลลพัธ์การด�าเนนิงาน ทัง้ด้านการควบคุมปัจจยัเสีย่ง 

การพัฒนาระบบบริการและผลลัพธ์ด้วยการเจ็บป่วยและ

การเสียชีวิต รวม 25 ดัชนี พร้อมทั้งเสนอเป้าหมายตาม

ความสมัครใจที่ประเทศสมาชิกจะก�าหนดเพื่อบรรลุผล

ให้ได้ในปี พ.ศ. 2568 รวม 9 เป้าหมาย (ตารางที่ 12.3)

กระบวนการขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมโรค

ไม่ติดต่อในระดับโลกนี้มีกิจกรรม “การชี้น�าสังคมโลก” 

(advocacy activities) ดงันี ้(ดภูาพที ่1) ในปี พ.ศ. 2554 

มีการประชุมระดับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขทั่วโลก

ในประเด็นวิถีชีวิตสุขภาพและการควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

โดยมีตัวแทนจาก 162 ประเทศเข้าร่วมประชุมซึ่งจัดขึ้น

ท่ีกรุง Moscow ประเทศรัสเซีย ในเดือนเมษายน พ.ศ. 

2554 และในเดือนกันยายนปีเดียวกันมีการจัดประชุม

และมกีารประกาศทางการเมอืง (Political declaration) 

ของผู้น�าระดับสูงขององค์การสหประชาชาติ ในประเด็น

การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อที่เมือง New York 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งค�าประกาศทางการเมืองนี้ก่อ

ให้เกิดกิจกรรมต่างๆ เป็นลูกโซ่ตามมามากมาย ต่อมา

ในปี พ.ศ. 2558 มีการประชุมผู้น�าระดับสูงเพ่ือติดตาม

การด�าเนินงานโรคไม่ติดต่อเป็นครั้งที่สอง และ จะ

มีการประชุมผู ้น�าระดับสูงเพื่อติดตามการด�าเนินงาน

โรคไม่ติดต่อเป็นครั้งท่ีสามในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 

การติดตามของที่ประชุมผู ้น�าระดับสูงขององค์การ

สหประชาชาติในประเด็นโรคไม่ติดต่อนี้ก่อให้เกิดความ

เคลื่อนไหวทั่วโลกมากมาย 

เพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าการด�าเนิน

การของประเทศสมาชิกได้เป็นระยะ ที่ประชุมสมัชชา

องค์การอนามัยโลกจึงก�าหนดเป้าหมายเชิงกระบวนการ

ระยะสั้นในปี ค.ศ. 2015 และ 2016 (พ.ศ. 2558 และ 

2559) โดยก�าหนดเป็นดัชนีเชิงกระบวนการ 10 ตัว(5,6) 

(ตารางที่ 12.3) 
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ภาพที่ 12.1 แผนภาพแสดงล�าดับเวลาของเอกสารส�าคัญต่างๆที่แสดงถึงการขับเคลื่อนเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
 

 พ.ศ. กอน 2544  2544 – 2548  2549 – 2553  2554 – 2558  2559 – 2563  2564 – 2568  2569 - 2573 

 ค.ศ. Before 2001 2001 – 2005 2006 – 2010 2011 – 2015 2016 – 2020 2021 – 2025 2026 – 2030 

Governance  Targets  

 
  

4 time-bound targets ** 

in 2014, 2015 
 

9 voluntary * 

targets (2025) 

SDGs * 

- NCDs (2030) 

(การอภิบาล) Plan: strategy, action  

 

Global Strategy * 

on NCDs (2000) 
  

  
  

 Advocate  

 

-First Ministerial Meeting (Moscow, Apr 2011) * 

-Political declaration of High-Level Meeting (New York, Sep 2011) *  

* * 
  

Surveillance  Monitor trends of diseases and their risk factors 

 
  

* * 
   

 Evaluate progresses of implementation  

 
   

* * 
  

(Whole 

approach) 

Health promotion / NCDs prevention and control 

 

* 

พรบ.สสส. 2544 (2011) 
 

แผนเปา 10 ป สสส. 2555-2564 

  

Risk factors Tobacco 

 
 

* 

FCTC (2003) 
 

  
  

 Alcohol 

 
 

* 

Global Strategy on Alcohol (2010) 
แผนชาติแอลกอฮอล 2554-2563   

 Unhealthy diet 

 
  

Global Recommendation * 

on PA (2556) 
ยุทธศาสตรเกลือ 2559-2568  

 Physical inactivity  

 
    

Global Action Plan on PA 2018-2030 

แผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย 2561-2573 

Health systems 

(Universal 

health 

Health financing 
* 

พรบ.สปสช. 2545 (2002) 
 

*  Plan of Action: Health Financing: 

the Path to UHC (2012) 
  

coverage – 

UHC) 

Primary health care  
       

พรบ.ควบคุมยาสูบ 2 ฉบับ * 

2535 (1992) แผนชาติยาสูบ #1 2555-2557 แผนชาติยาสบ #2 2559-2562 

แผน สสว. 2554-2563 แผนชาติ NCDs 2560-2564 

       

Global Report on NCDs 2010 and 2014 

      

NCDs Progress Monitor 2015 and 2017 

Global Action Plan 

2008-2013 

Global Action Plan 

2013-2020 

2nd UN High-Level 

Meeting (2014) 

 

3rd UN High-Level 

Meeting (2018) 
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ตารางที่ 12.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์และดัชนีต่างๆ ของแผนโลกเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ค.ศ. 2013-2020 (พ.ศ. 2558-2563)

Areas 6 objectives 10 process indicators Best buysa 25 indicators 9 voluntary targets

ปัจจัยน�ำ (Lead)

1. Governance 1. ให้ควำมส�ำคัญเรื่องโรคไม่ติดต่อ 

(Make NCDs a priority) (O-1)

1. ก�ำหนดเป้ำหมำยโรคไม่ติดต่อ

ระดับชำติ (Setting time-bound 

national NCD targets) (P-1) 

[2015]

2. ก�ำหนดนโยบำย/ยุทธศำสตร์/

แผนโดยควำมร่วมมือหลำย

ภำคส่วนเพื่อบรรลุเป้ำหมำย 

(Multisectoral NCD policy / 

strategy / plan) (P-4) [2015]

2. พัฒนำศักยภำพและภำวะผู้น�ำ 

(Strengthen capacities and 

leadership) (O-2)

2. Surveillance 3. ส่งเสริมกำรวิจัยที่มีคุณภำพ 

(Promote high-quality 

research) (O-5)

4. ติดตำมแนวโน้มโรคและควำม

ก้ำวหน้ำกำรท�ำงำน (Monitor 

trends and evaluate 

progress) (O-6)

3. จัดให้มีข้อมูลกำรตำยแบบแยก

โรค (Cause-specific mortality 

data) (P-2) [2015]

4.จัดให้มีกำรส�ำรวจ STEPS 

(STEPS survey) (P-3) [2015]
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Areas 6 objectives 10 process indicators Best buysa 25 indicators 9 voluntary targets

ปัจจัยตาม (Lag)

3. Risk factors 

   Behavioral risk 

   factors

5. Reduce modifiable risk 

factors (O-3)

5. มี 5 มำตรกำรลดกำรบริโภค

ยำสูบ (Implementing five 

demand-reduction measures 

of the WHO FCTC (1.taxes/

price, 2. Smoke-free policies, 

3.large graphic health 

warning or plain packaging, 

4.comprehensive ban on 

advertising, promotion, 

sponsorship, 5.mass media 

campaigns) (P-5) [2016]

1.ควบคุมกำรบริโภคยำสูบ

a. ภำษี

b. ภำพค�ำเตือนขนำดใหญ่ / 

ซองไร้สีสัน

c. ควบคุมกำรโฆษณำ/ส่งเสริม

กำรขำย/สปอนเซอร์

d. ห้ำมสูบบุหรี่ในที่สำธำรณะ

e. รณรงค์สำธำรณะให้ทรำบพิษ

ภัยยำสูบ

1. กำรสูบบุหรี่ในเยำวชน 

(Tobacco use in adolescents) 

(I-9)

2. กำรสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่

(Tobacco use in adults) (I-10)

1. ลดควำมชุกของกำรบริโภค

ยำสูบลงร้อยละ 30 แบบสัมพัทธ์ 

(30% reduction in prevalence 

of current tobacco use in 

persons) (T-5) 

[ใช้ดัชนี I-9 และ I-10 วัด]

6. มี 3 มำตรกำรลดกำรดื่มฯ 

(Implementing three 

measures to reduce the 

harmful use of alcohol) 

(1.availability control, 

2. advertising bans or 

comprehensive restriction, 

3.taxes) (P-6) [2016]

2. ควบคุมกำรดื่มฯ

a. ภำษี

b. ควบคุมกำรโฆษณำ

c. ควบคุมกำรเข้ำถึงเครื่องดื่มฯ

3. ปริมำณกำรดื่มฯต่อหัว

ประชำกร (adult per capita 

consumption (recorded and 

unrecorded)) (I-3)

4. กำรดื่มแบบหนักเป็นครั้งครำว 

(heavy episodic drinking) (I-4)

5. กำรป่วย/ตำยที่สัมพันธ์กับ

กำรดื่มฯ (alcohol-related 

morbidity and mortality) (I-5)

2. ลดกำรดื่มแบบอันตรำยอย่ำง

น้อยร้อยละ 10 (at least 10% 

relative reduction in harmful 

use of alcohol) (T-2) [ใช้ดัชนี 

I-3, I-4 และ I-5 วัด]

ตารางที่ 12.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์และดัชนีต่างๆ ของแผนโลกเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ค.ศ. 2013-2020 (พ.ศ. 2558-2563) (ต่อ)
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Areas 6 objectives 10 process indicators Best buysa 25 indicators 9 voluntary targets

7. มี 4 มำตรกำรลดกำร

บริโภคอำหำรที่ไม่ดีต่อ

สุขภำพ (Implementing 

four measures to reduce 

unhealthy diet: 

1.salt/sodium policies

2. saturated fatty acids, 

trans-fats

3. ลดกำรบริโภคอำหำรที่ไม่ดีต่อ

สุขภำพ (ลดเกลือ)

a. ลดกำรบริโภคเกลือด้วยกำร

ปรับสูตรอำหำร

b. ลดกำรบริโภคเกลือด้วยกำร

ปรับสภำพแวดล้อมให้บริกำร

อำหำรเกลือน ้อย เช ่น โรง

พยำบำล โรงเรยีน ทีท่�ำงำน ฯลฯ

c. รณรงค์พฤติกรรมทำนเกลือ

น้อย

d. มำตรกำรป้ำยค�ำเตอืนบนซอง

บรรจุภัณฑ์ด้ำนหน้ำ

6. พฤติกรรมกำรบริโภคเกลือ 

(salt intake) (I-8)

1. ลดค่ำเฉลี่ยกำรบริโภคเกลือของ

ประชำกรลงร้อยละ 30 (30% 

relative reduction in mean 

population intake of salt/

sodium) (T-4) 

[ใช้ดัชนี I-8 วัด]

8. รณรงค์สำธำรณะเรื่องกิจกรรม

ทำงกำย (Public education 

and awareness campaign on 

physical activity) (P-8) [2016]

4.ลดกิจกรรมทำงกำยที่ไม่เพียงพอ

a.รณรงค์สำธำรณะและในชมุชน

เพือ่เพิม่ควำมตระหนกัของกำรมี

กิจกรรมทำงกำยที่เพียงพอ

7. กำรขำดกิจกรรมทำงกำยที่เพียง

พอในเยำวชน (Physical inactivity 

in adolescents) (I-6)

8. กำรขำดกจิกรรมทำงกำยท่ีเพยีง

พอในผู้ใหญ่ (Physical inactivity 

in adults) (I-7)

4. ลดควำมชุกของกำรมีกิจกรรม

ทำงกำยที่ไม่เพียงพอลงร้อยละ 

10 แบบสัมพัทธ์ (10% relative 

reduction in prevalence of 

insufficient physical activity) 

(T-3) [ใช้ดัชนี I-6 และ I-7 วัด]

ตารางที่ 12.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์และดัชนีต่างๆ ของแผนโลกเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ค.ศ. 2013-2020 (พ.ศ. 2558-2563) (ต่อ)
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Areas 6 objectives 10 process indicators Best buysa 25 indicators 9 voluntary targets

Biological risk 

factors

9. ควำมดัน: ควำมดันสูงและค่ำ

เฉลี่ยควำมดัน (blood pressure: 

raised blood pressure (I-11a), 

mean blood pressure (I-11b))

10. น�้ำตำลในเลือดสูงและเบำ

หวำน (raised blood glucose / 

diabetes) (I-12)

11. ภำวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วน

ในเยำวชน (overweight and 

obesity in adolescents) (I-13)

12. ภำวะน�้ำหนักเกินและโรค

อ้วนในผู้ใหญ่ (overweight and 

obesity in adults) (I-14)

5. ลดควำมชุกของภำวะควำมดัน

โลหิตสูงลงร้อยละ 25 แบบสัมพัทธ์ 

(25% relative reduction in 

the prevalence of raised 

blood pressure) (T-6) [ใช้ดัชนี 

I-11 วัด]

6. ไม่เพิ่มโรคเบำหวำนและโรค

อ้วน (Halt the rise in diabetes 

and obesity) (T-7) [ใช้ดัชนี 

I-12, I-13 และ I-14 วัด]

13. รบริโภคไขมันอิ่มตัว 

(saturated fat) (I-15)

14. กำรบริโภคผัก/ผลไม้ต�่ำ 

(low fruit and vegetables 

consumption) (I-16)

15. ไขมันในเลือด: ไขมันในเลือด

สูง และค่ำเฉลี่ยไขมันในเลือด 

(total cholesterol: raised 

(I-17a) and mean (I-17b))

ตารางที่ 12.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์และดัชนีต่างๆ ของแผนโลกเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ค.ศ. 2013-2020 (พ.ศ. 2558-2563) (ต่อ)
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ตารางที่ 12.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์และดัชนีต่างๆ ของแผนโลกเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ค.ศ. 2013-2020 (พ.ศ. 2558-2563) (ต่อ)

Areas 6 objectives 10 process indicators Best buysa 25 indicators 9 voluntary targets

4. National 

systems 

response

6. สร้ำงควำมเข้มแข็งระบบบริกำร

สุขภำพ (Strengthen health 

systems)

9. จัดให้มีแนวปฏิบัติโรคไม่ติดต่อ 

4 โรคหลักในระบบบริกำรปฐมภูมิ 

(Guidelines for management 

of 4 major NCDs through a 

primary care approach) (P-9) 

[2016]

16. สัดส่วนของผู้ป่วยที่เสี่ยงได้รับ

ยำและกำรให้ค�ำปรึกษำ (รวมกำร

ควบคุมน�้ำตำลด้วย) เพื่อป้องกัน

กำรเกิดอำกำรโรคหัวใจและหลอด

เลือดสมอง (dug therapy and 

counselling to prevent heart 

attacks and strokes) (I-18)

7. มีกำรบริกำรให้ผู้ป่วยที่เสี่ยงได้

รับยำและกำรให้ค�ำปรึกษำ (รวม

กำรควบคุมน�้ำตำลด้วย) เพื่อ

ป้องกันกำรเกิดอำกำรโรคหัวใจ

แลหลอดเลือดสมองในสัดส่วน

อย่ำงน้อยร้อยละ 50 (> 50% of 

eligible people receive drug 

therapy and counselling 

(including glycemic control) 

to prevent heart attacks and 

strokes) (T-8) [ใช้ดัชนี I-18 วัด]

10. จัดให้มียำรักษำและกำรให้

ค�ำปรึกษำเพื่อป้องกันอำกำรโรค

หัวใจและหลอดเลือดสมอง 

(Drug therapy / counselling 

to prevent heart attacks and 

strokes) (P-10) [2016]

5. จัดให้มียำรักษำและ

กำรให้ค�ำปรึกษำเพื่อป้องกัน

อำกำรโรคหัวใจและหลอดเลือด

สมอง

17. กำรมีเทคโนโลยีพื้นฐำนและ

ยำที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรรักษำโรค

ไม่ติดต่อ 4 โรคหลัก ในสถำน

บริกำรสุขภำพ (Availability 

and affordability of quality, 

safe and efficacious 

essential NCD medicines, 

including generics, and basic 

technologies in both public 

and private facilities) (I-19)

8. มีเทคโนโลยีพื้นฐำนและยำ

ที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรรักษำโรค

ไม่ติดต่อ 4 โรคหลัก ร้อยละ 

80 ของสถำนบริกำรทั้งภำครัฐ

และเอกชน (80% availability 

of the affordable basic 

technologies and essential 

medicines, including generics, 

required to treat major NCDs 

in both public and private 

facilities) (T-9) 

[ใช้ดัชนี I-19 วัด]
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ตารางที่ 12.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์และดัชนีต่างๆ ของแผนโลกเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ค.ศ. 2013-2020 (พ.ศ. 2558-2563) (ต่อ)

Areas 6 objectives 10 process indicators Best buysa 25 indicators 9 voluntary targets

6. ป้องกันและจัดกำรโรคมะเร็ง

a. จัดให้มีวัคซีนป้องกัน 

papillomavirus ส�ำหรับเด็ก

หญิงอำยุ 9-13 ปี

b. จัดให้มีกำรคัดกรองมะเร็ง

ปำกมดลูกส�ำหรับผู้หญิงอำยุ 

30-49 ปี พร้อมกำรรักษำที่ทัน

ท่วงทีกรณีตรวจพบ 

18. กำรเข้ำถึงบริกำรช่วงสุดท้ำย

ของชีวิต (palliative care) (I-20)

19. มีนโยบำยขจัดทรำนส์แฟต 

(elimination of trans-fats) 

(I-21)

20. กำรมีวัคซีนป้องกันโรคมะเร็ง

ปำกมดลูก (Vaccination of 

human papillomavirus (HPV)) 

(I-22)

21. มีนโยบำยลดผลกระทบกำร

ตลำดอำหำรและเครื่องดื่มต่อเด็ก 

(Marketing to children)

22. ควำมครอบคลุมของกำรให้

วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี

แก่เด็กทำรก (vaccination for 

hepatitis B) (I-24)

23. สัดส่วนของผู้หญิงที่ได้รับ

กำรคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก 

(cervical cancer screening) 

(I-25)
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ตารางที่ 12.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์และดัชนีต่างๆ ของแผนโลกเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ค.ศ. 2013-2020 (พ.ศ. 2558-2563) (ต่อ)

Areas 6 objectives 10 process indicators Best buysa 25 indicators 9 voluntary targets

ผลที่เกิดขึ้น (Results)

ผลลัพธ์ 

(Outcome)

24. ควำมน่ำจะเป็นของกำรเสีย

ชีวิต (probability of dying 

between ages 30-70 years) 

(I-1)

9. ลดกำรเสียชีวิตจำกโรคไม่

ติดต่อ (4 โรคหลัก) ลงร้อย

ละ 25 (probability of dying 

between ages 30-70 years) 

(T-1)

25. อุบัติกำรของมะเร็งชนิดต่ำงๆ

ต่อแสนประชำกร 

(cancer incidence) (I-2)

จำก Saving live, spending less ผู้ใหญ่ หมำยถึง ประชำกรอำยุ 18 ปีขึ้นไป
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เมือ่พจิารณาความสมัพนัธ์ของวตัถปุระสงค์ 6 ข้อ ดัชนี

ผลลัพธ์ 25 ตัวชี้วัด เป้าหมาย 9 เป้าหมายและดัชนีติดตาม

ความก้าวหน้าเชิงกระบวนการ 10 ตัวชี้วัด (ดูตารางที่ 3 

ประกอบ) จะพบว่า วัตถุประสงค์ทั้ง 6 ข้อ จะครอบคลุม

กรอบการด�าเนนิงานตามแผนโรคไม่ติดต่อของโลก (Global 

Action Plan) ท้ังสี่กิจกรรมหลักตามท่ีเสนอโดยองค์การ

อนามัยโลก อันได้แก่ การอภิบาล (Governance) การลด

ปัจจยัเสีย่ง (Risk factors) การพัฒนาระบบบรกิาร (Health 

systems) และ การเฝ้าระวัง (Surveillance)(16) ส่วน 25 

ดชันผีลลพัธ์ และ 9 เป้าหมาย (การวดั 9 เป้าหมาย ถกูเสนอ

ให้ใช้ดัชนีวัดผลลัพธ์ 15 ตัวจาก 25 ตัว(1)) นั้นจะครอบคลุม

การลดปัจจัยเสี่ยง การพัฒนาระบบบริการและการ 

เฝ้าระวัง (ซึ่งนับได้ว่าเป็นกิจกรรมค่อนไปทางปลายน�้า) 

ขณะที ่10 ตวัช้ีวัดการตดิตามเชงิกระบวนการ จะครอบคลมุ

การอภิบาล และการลดปัจจัยเสี่ยงและการพัฒนาระบบ

บริการในระยะเริ่มต้น (ซึ่งนับได้ว่าเป็นกิจกรรมค่อนไป

ทางต้นน�้า) ผู ้ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานป้องกันและ

ควบคุมโรคไม่ติดต่อควรที่จะเข้าใจความสัมพันธ์เหล่านี้

เพื่อที่จะด�าเนินการกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องอัน

จะส่งผลให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ระยะสั้นและระยะยาวได้

อย่างเหมาะสม (หมายเหตุ – ในเนื้อหาไม่ลงรายละเอียด

ของดัชนีต่างๆ สามารถอ่านรายละเอียดของค�าอธิบาย

เกี่ยวกับดัชนีต่างๆ ได้ในรายงานสถานการณ์ NCDs: วิกฤต

สุขภาพ วิกฤตสังคม(8) และอ่านรายละเอียดเก่ียวกับการ

ติดตามความคืบหน้าของการด�าเนินงานตามเป้าหมาย 9 

เป้าหมายได้ในรายงานสถานการณ์โรค NCDs: kick off to 

the goals(15))

ต่อมาประเด็นโรคไม่ติดต่อได้รับความส�าคัญในเวที

ผู้น�าสูงสุดของประเทศในท่ีประชุม United Nations 

Summit on Sustainable Development ซึ่งจัดขึ้น

ในวันที่ 25-27 กันยายน ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ได้

ผู ้น�าประเทศต่างๆทั่วโลกรับรู้ว่าโรคไม่ติดต่อเป็นความ

ท้าทายใหญ่ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัดสินใจร่วมกันที่

จะตั้งเป้าหมายที่ท้าทายที่จะบรรลุให้ได้ในปี ค.ศ. 2030 

(พ.ศ. 2573) ในประเด็นที่เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อหลาย

ประเด็น (เช่น ลดการตายก่อนวัยอันควรด้วยโรคไม่ติดต่อ

ลงร้อยละ 30 ภายในปี ค.ศ. 2030)(16) 

ข. การด�าเนนิการป้องกนัและควบคมุโรคไม่ตดิต่อ

ของประเทศไทย

1) ประวัติศาสตร์ตามเวลาโดยย่อขององค์กร แผน 

นโยบาย และกฎหมายต่างๆ

ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์การด�าเนินการป้องกัน

และควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มีนัยส�าคัญมาอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งก่อนและหลังจุดเวลาประวัติศาสตร์ของการด�าเนิน

งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของโลก ดังน้ี (ภาพ

ที่ 12.1) 

ในระดับโลก องค ์การอนามัยโลก (WHO – 

World Health Organization) ประกาศแนวทาง

การสร้างเสริมสุขภาพ Ottawa Charter ข้ึนในปี 

ค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529)(17) ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์โลก 

Global Strategy on NCDs ในปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543)2 

ก�าหนดแผนปฏิบัติการโลก Global Action Plan on 

NCDs 2008-2013 ข้ึนในปี ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551)2 

และ Global Action Plan on NCDs 2013-2020 ขึ้น

ในปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556)(1) 

ในเชิงองค ์กร ประเทศไทยสถาปนากรมการ

สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ขึ้นเป็นกระทรวง

สาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2485 จัดตั้งกรมอนามัยเป็นระดับ

กรมในปี พ.ศ. 2495 ปรับจากกรมควบคุมโรคติดต่อ

ซึ่งก�าเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2517 เป็นกรมควบคุมโรคในปี 

พ.ศ. 2545 โดยมีการจัดตั้งส�านักโรคไม่ติดต่อขึ้นภาย

ใต้กรมควบคุมโรคด้วยในปี พ.ศ. 2545 นี้ (ข้อมูลจาก

เว็บไซด์ของกระทรวงและกรมต่างๆ) 

นอกจากพฒันาการในส่วนของกระทรวงสาธารณสขุ

แล้ว ประเทศไทยยังให้ก�าเนิดสี่องค์กรที่ส�าคัญมากใน

การสร้างเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชน นั่นคือ 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ส�านกังานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) ส�านักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และสถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ก�าเนิดขึ้นใน

ปี พ.ศ. 2535 ภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ท�าหน้าทีว่จิยัเชงิระบบเพือ่พฒันา

ระบบสาธารณสุขไทย(18) ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
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การสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ก�าเนดิขึน้ในปี พ.ศ. 2544  

ภายใต้พระราชบัญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 

สุขภาพ พ.ศ. 2544 ท�าหน้าที่หลักคือการบริหารเงิน

กองทุนที่ได้จากภาษีสรรพสามิตของสินค้ายาสูบและ

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในการสนับสนุนให้เกิดการท�างาน

สร้างเสริมสุขภาพของประชาชน ซึ่งรวมถึงการลด

ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและเพิ่มปัจจัยเสริมต่อสุขภาพ

ด้วย(19) ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

ก�าเนิดข้ึนในปี พ.ศ. 2545 ภายใต้ พระราชบัญญัติ 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ท�าหน้าท่ี

บริหารเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลใน

การซื้อบริการด้านสุขภาพแทนประชาชนเพื่อมุ่งหวังให้

เกิดระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health 

Coverage) ให้กับคนไทยทุกคน(20) และการก�าเนิดข้ึน

ของส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. 

ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดย

ท�าหน้าที่ด้านกระบวนการนโยบาย โดยท�าการสานพลัง

ความรู้ พลังสังคมและพลังนโยบาย เพื่อน�าไปสู่การมีน

โยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(21) 

ในส่วนขององค์กรหรือเครือข่ายที่ไม่ใช่หน่วยงาน

ภาครัฐ มีทั้งส่วนที่เป็นเครือข่ายรณรงค์และเครือข่าย

วิชาการ ซ่ึงส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. 

เครือข่ายรณรงค์ ได้แก่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี ่

ก่อนตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 ต่อมามีการจัดตั้งองค์กร

และเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ

ควบคุมโรคไม่ติดเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ภายใต้การสนับสนุน

ของ สสส. ได้แก่ ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน 

ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 เครือข่ายคนไทยไร้พุง ก�าเนิด

ข้ึนในปี พ.ศ. 2549 เครือข่ายลดบริโภคเค็ม ตั้งข้ึนใน

ปี พ.ศ. 2555 กลุ่มเครือข่ายเดิน-ว่ิงประเทศไทย ถือ

ก�าเนิดในประเทศไทยมานานและมีมากมายหลากหลาย

กระจายทั่วประเทศ (เช่น ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพแห่ง

ประเทศไทย ชมรมวิ่งของจังหวัดต่างๆ สมาพันธ์ชมรมวิ่ง

แห่งประเทศไทย เป็นต้น) และเครือข่าย NCD Alliance 

ประเทศไทย ถือก�าเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2559 เครือข่าย

วิชาการ ได้แก่ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ต้ังขึ้น พ.ศ. 2547 

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู ้เพื่อควบคุมยาสูบ ก�าเนิด

ในปี พ.ศ. 2548 แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและ

โภชนาการเพือ่การสร้างเสรมิสขุภาพคนไทย ก�าเนดิขึน้ใน

ปี พ.ศ. 2555 และศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

เริ่มด�าเนินงานในปี พ.ศ. 2557 

ในส่วนของภาพรวมการป้องกันและควบคุมโรค 

ไม่ติดต่อและการสร้างเสริมสุขภาพโดยรวม ประเทศไทย

จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554-

2563 ในปี พ.ศ. 2554(22) แผนเป้า 10 ปี สสส. พ.ศ. 2555-

2564 ในปี พ.ศ. 2555(23) แผนยทุธศาสตร์การป้องกันและ

ควบคมุโรคไม่ตดิต่อระดบัชาต ิ5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ใน

ปี พ.ศ. 2560(24) 

ในการท�างานเชิงประเด็นเพื่อการป้องกันและ

ควบคุมโรคไม่ติดต่อนั้น ประเทศไทยมีการด�าเนินการ

ประเด็นบุหรี่มาอย่างยาวนาน โดยมีการออกกฎหมาย 

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ(25) และพระราช

บัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่(26) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2535 ต่อมามีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การควบคุม

ยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่หน่ึง พ.ศ. 2555-2557 และแผน

ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 

2559-2562(27) อีกทั้งยังได้พัฒนากฎหมายให้มีมาตรการ

ท่ีเข้มแข็งมากข้ึนโดยรวมกฎหมายเดิมสองฉบับแล้วออก

เป็นกฎหมายใหม่ฉบับเดียว คือ พระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ขึ้น(28)

ส่วนการท�างานประเด็นย่อยอื่นๆ ได้แก่ การท�างาน

เชิงแอลกอฮอล์ ประเทศไทยออกกฎหมาย พระราช

บัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551(29) 

และจัดให้มียุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ 

พ.ศ. 2554-2563 ข้ึนในปี พ.ศ. 2554(30) การท�างาน

ประเด็นอาหารและกิจกรรมทางกาย ประเทศไทยจัดให้

มีกรอบยทุธศาสตร์การจดัการด้านอาหารของประเทศไทย 

ขึ้นในปี พ.ศ. 2556(31) ยุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือ

และโซเดียมในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559-2568(32)  

พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร

ส�าหรบัทารกและเดก็เลก็ พ.ศ. 2560(33) ประกาศกระทรวง

สาธารณสุขก�าหนดห้ามผลิต น�าเข้าหรือจ�าหน่ายน�้ามัน

ทรานส์และอาหารทีมีน�้ามันทรานส์เป็นส่วนประกอบ 
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(น�า้มนัทรานส์ คอืน�า้มนัทีผ่่านกระบวนการเติมไฮโดรเจน

บางส่วน) (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวนัท่ี 13 มถินุายน 

พ.ศ. 2561 และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 วัน)(34) และ 

แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2673(35)

ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานประเด็นย่อยต่างๆ 

ในประเด็นมาตรการทางภาษี ประเทศไทยมีภาษี

สรรพสามิตสุรา มาตั้งแต่ พ.ศ. 2493 ซึ่งมีการก�าหนด

ให้มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าบุหรี่และเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์มาตลอด ล่าสุดกรมสรรพสามิตพัฒนาต่อมา

เป็นพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560(36) ซึ่งยังคง

มีการจัดเก็บภาษีสินค้าบุหรี่และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

เช่นเดมิ แต่มกีารเพิม่การเกบ็ภาษีสรรพสามติตามปรมิาณ

ความหวานของเคร่ืองด่ืมทีไ่ม่มแีอลกอฮอล์ในประเทศไทย

ขึ้นเป็นครั้งแรก รวมถึงเก็บภาษีตามความหวานของ

เครื่องด่ืมผงและเครื่องดื่มเข้มข้นด้วย เพื่อให้ประชาชน

ได้ตระหนักถงึผลกระทบต่อสขุภาพหากบรโิภคผลติภณัฑ์

เหล่านี้

2) การด�าเนนิงานปัองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อใน

ปัจจุบัน

ในด้านการป้องกนัและควบคมุโรคไม่ตดิต่อ และการ

สร้างเสริมสุขภาพโดยรวม มีแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถี

ชีวิตไทย พ.ศ. 2554-2563 แผนยุทธศาสตร์การป้องกัน

และควบคมุโรคไม่ติดต่อระดับชาต ิ5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

และกลไกกระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส�านักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ ส�านักงานคณะ

กรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ(สช.) มนีโยบายทีม่ส่ีวนเหมอืน

กันเป็นส่วนใหญ่และมีส่วนต่างกันเล็กน้อย สามารถสรุป

ย่อได้ดังนี้ มีการก�าหนดเป้าหมายผลลัพธ์ในปี พ.ศ. 2564 

(ค.ศ. 2021) ไว้ 9 ผลลัพธ์ สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ 

Global Action Plan 2013-2020 ขององค์การอนามัย

โลก อันได้แก่ (1) ลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 

(2) ลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (3) ลด

ความชุกของการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ (4) ลด

ปริมาณค่าเฉลี่ยของการบริโภคเกลือ/โซเดียม (5) ลด

ความชุกของการบริโภคยาสูบ (6) ลดความชุกของภาวะ

ความดันโลหิตสูง (7) ควบคุมความชุกของภาวะน�า้ตาล

ในเลือดสูง/โรคเบาหวานและโรคอ้วนไม่ให้เพิ่มข้ึน (8) 

เพิ่มการเข้าถึงการรักษาของผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาการ

โรคหัวใจและหลอดเลือดสมองท่ีรุนแรง และ (9) เพิ่ม

ความพร้อมของการมียาและเทคโนโลยพีืน้ฐานส�าหรบัการ

รักษาผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและ

เอกชน(24) ยุทธศาสตร์นโยบายสาธารณะเพื่อการป้องกัน

และความคุมโรคและเพื่อการสร้างความสุข ยุทธศาสตร์

การขับเคลือ่นทางสงัคมและสือ่สารสาธารณะ ยทุธศาสตร์

พัฒนาศักยภาพชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

เฝ้าระวังและการจัดการข้อมูล ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการจัด

บรกิารสขุภาพและยทุธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ของ

ระบบสนับสนุน(22,24) 

ในด้านการควบคมุการบรโิภคยาสบู พระราชบญัญัติ

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560(28)  แผนยุทธศาสตร์

เพื่อการควบคุมยาสูบระดับชาติ พ.ศ. 2559-2562(27)

และพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560(36) ท�าให้

ประเทศไทยมมีาตรการภาษ ีมาตรการจ�ากัดการเข้าถงึ (มี

การห้ามจ�าหน่ายแก่เยาวชนอายุต�่ากว่ายี่สิบปี มีการห้าม

การแบ่งมวนขาย) มาตรการห้ามโฆษณาและสปอนเซอร์

ทั้งในสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ๆ ทางอินเตอร์เน็ต มาตรการ

บุหรี่ซองเรียบที่สามารถก�าหนดเพิ่มเติมได้ในภายหลัง 

มาตรการให้ผู ้ผลิตหรือน�าเข้าแจ้งส่วนประกอบของ

ผลิตภัฑณ์ยาสูบ มาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ 

ตลอดจนการจดัตัง้คณะกรรมการควบคมุผลติภณัฑ์ยาสบู

แห่งชาตแิละคณะกรรมการควบคมุผลติภัณฑ์ยาสบูระดบั

จังหวัดและกรุงเทพมาหนคร

ในด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

พระราชบัญญัติ ควบ คุม เค ร่ือง ด่ืมแอลกอฮอล ์  พ .ศ . 

2551(29) แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ 

พ.ศ. 2554-2563(30) และพระราชบัญญัติสรรพสามิต 

พ.ศ. 2560(36) ท�าให้ประเทศไทยมีมาตรการภาษ ีมาตรการ

จ�ากัดการเข้าถึง (มีการห้ามจ�าหน่ายและห้ามด่ืมใน

สถานที่สาธารณะจ�านวนหน่ึง มีการห้ามจ�าหน่ายแก่เด็ก

อายุต�่ากว่ายี่สิบปี มีการห้ามจ�าหน่ายบางเวลา) มาตรการ

ควบคุมโฆษณาและการส่งเสริมการขาย (ห้ามโฆษณาใน

ลักษณะอวดอ้างสรรพคุณหรือชักชวนจูงในให้ดื่ม ห้ามใช้

ภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัฑณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
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การโฆษณาและห้ามการส่งเสรมิการขายโดยสิน้เชงิ (ห้าม

ลด-แลก-แจก-แถม-ชิงโชค-ฯลฯ) มาตรการลดอันตราย

จากการดื่ม (เช ่น การแก้ไขปัญหาดื่ม/เมาแล้วขับ 

มาตรการบ�าบัดผู้เสพ/ผู้ติดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) 

มาตรการแก้ไขปัญหาการดื่มฯ ในระดับชุมชนและ

มาตรการพัฒนาระบบสนับสนุนการท�างานให้เข้มแข็ง 

ตลอดจนมีการจัดตั้งกลไกคณะกรรมการนโยบายและ

คณะกรรมการควบคุมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์แห่งชาต ิและ

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด

และกรุงเทพมหานครขึ้น

ในด้านการควบคุมการทานอาหารท่ีไม่ปลอดภัย 

และการส่งเสริมการทานผัก/ผลไม้ ครอบคลุม (1) 

แผนยุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือและโซเดียมใน

ประเทศไทย (พ.ศ. 2559-2568)(32) เน้นการด�าเนินงาน 

5 ยุทธศาสตร์ SALTS อันได้แก่ Stakeholder network 

(สร้างความร่วมมือเครือข่าย) Awareness (สร้าง

ความตระหนักกลุ ่มต่างๆ ตั้งแต่ประชาชน ไปจนถึง

กลุ่มธุรกิจและผู้ก�าหนดนโยบาย) Legislation and 

environment reform (ใช้มาตรการทางกฎหมายและ

มาตรการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม) Technology and 

innovation (พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรม) และ 

Surveillance, monitoring and evaluation (พัฒนา

ระบบเฝ้าระวัง ติดตามและประเมินผล) (2) กรอบ

ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย(31)

ครอบคลุม 4 ยุทธศาสตร์ตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้าของ

ห่วงโซ่อาหาร ดังนี้คือ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

อาหาร ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพและความปลอดภัย

อาหาร ยุทธศาสตร์ด้านอาหารศึกษาและยุทธศาสตร์

ด้านการบริหารจัดการ (3) พ.ร.บ. สรรพสามิตเก็บภาษี

ตามความหวานของเครื่องด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์(36) (4) 

พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร

ส�าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560(33) (5) ประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ห้ามผลิต น�าเข้าหรือจ�าหน่ายไข

มันทรานส์และอาหารท่ีมีไขมันทรานส์เป็นส่วนประกอบ 

พ.ศ. 2561(34) และ (6) ภาครัฐและภาคเอกชนก�าลังร่วม

กันผลักดันจัดท�าเป้าหมายเชิงสมัครใจในการลดปริมาณ

โซเดียมในอาหารส�าเร็จรูปใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ 

อาหารกึ่งส�าเร็จรูป อาหารเช่เย็นแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์

เครื่องปรุงรสและขนมขบเคี้ยว(37) จะท�าให้ประเทศไทยมี

มาตรการควบคุมการทานอาหารหวาน มัน เค็มและการ

ตลาดของอาหารท่ีจะมาทดแทนนมแม่ท่ีมีความก้าวหน้า

มากทีเดียว 

ในด้านการควบคุมการมีกิจกรรมทางกายที่ไม ่

เพียงพอและการส่งเสริมการออกก�าลังกาย รัฐบาลมีมติ

คณะรัฐมนตรีก�าหนดให้ข้าราชการท�าเนียบรัฐบาลและ

ส่วนราชการต่างๆ ออกก�าลงักาย เวลา 15.00–16.30 น.ของ

ทุกวันพุธ ตั้งแต่วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559(38) ซึ่ง

ต่อมาในวนัที ่17 มิถนุายน พ.ศ. 2560 กระทรวงมหาดไทย

ได้แจ้งให้จังหวัดทุกจังหวัดและอ�าเภอทุกแห่งด�าเนิน

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก�าลังกาย โดยพิจารณา        

ใช้สถานท่ีและช่วงเวลาที่เหมาะสมของจังหวัดและ   

อ�าเภอ(39) และประเทศไทยมีแผนการส่งเสรมิกจิกรรมทาง

กาย พ.ศ. 2561-2573(35) เน้นการด�าเนิน 3 ยุทธสาสตร์ 

คอื ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิกจิกรรมทางกายประชาชนทกุ

กลุ่มวัย (ผ่านการสื่อสารให้ความรู้เรื่องกิจกรรมทางกาย

ผ่านช่องทางต่างๆและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ในหน่วยงานของพท้นที่ให้มีการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

ต่อประชาชน) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้

เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย (ผ่านสถานศึกษา สถาน

ประกอบการ สถานบรกิารสาธารณสุขและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

สนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (ครอบคลุมการ

วิจัยและจัดการความรู้ การเฝ้าระวัง การสื่อสารข้อมูล

ต่างๆ การสนับสนุนการผลักดันนโยบาย) 

วิธีท�างานข้ามภาคส่วน (Multisectoral approach) 

เป็นหัวใจส�าคัญหน่ึงในการท�างานป้องกันและควบคุม

โรคไม่ติดต่อ ด้วยว่าการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

นั้นจะต้องท�าการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ พร้อมทั้งแก้ปัญหา

ปัจจัยก�าหนดทางสังคม (Social determinants of 

health) เช่น การศกึษา ความยากจน เป็นต้น ซึง่มาตรการ

หลายประการไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง

สาธารณสขุ จึงมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องสร้างรปูแบบเวทีการ

ท�างานข้ามภาคส่วน (Multisectoral working platform) 

ได้ส�าเร็จให้ได้ ในความเป็นจริงแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ
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ดีวิถีชีวิตไทยได้ตั้งใจออกแบบกลไกในลักษณะนี้ไว้แล้ว 

ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการยุทธศาสตร์

สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยขึ้น ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็น

ประธาน และกรรมการและเลขานุการรวม 52 คน และ 

คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 

ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็น

ประธาน และกรรมการและเลขานุการรวม 70 คน(22) แต่

ไม่มกีารเรยีกประชุมคณะกรรมการอ�านวยการเลยตัง้แต่มี

แผนนี้ในปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2561

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เกิดรูปแบบการท�างานร่วม

ระหว่างองค์กรต่างๆ กว้างขวางขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับองค์การอนามัยโลก

ประจ�าประเทศไทย และ องค์กรแหล่งทนุต่างๆ เช่น สสส., 

สปสช., สวรส., สช. เป็นต้น ภายใต้ความร่วมมือ WHO-

RTG Country Cooperation Strategy (CCS) [RTG ย่อ

จาก Royal Thai Government] กลไก CCS นี ้มกีารระดม

ทนุจากหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาสขุภาพของ

ประเทศไทย จงึเป็นเวททีีแ่หล่งทนุ (Funder) และองค์การ

อนามยัโลกเข้ามามีบทบาทในการก�าหนดทศิทางและหนนุ

เสริมการท�างานมากขึ้น กลไก CCS นี้มีแผนการท�างาน

มาแล้วสองช่วง คือ ช่วงที่หนึ่ง พ.ศ. 2555-2559 และ

ช่วงที่สอง พ.ศ. 2560-2564 (ช่วงปัจจุบัน) โดยมีส�านัก 

โรคไม่ตดิต่อ กรมควบคมุโรค เป็นเลขากลไก CCS ปัจจุบัน 

(พ.ศ. 2561) ผลจากการด�าเนินงานของ CCS ท�าให้มี

การหารือและเห็นพ้องต้องกันว่าควรเชิญ Joint Mission 

of the United Nations Interagency Task Force on 

the Prevention and Control of Noncommunicable 

Diseases (UNIATF) มาเยี่ยมติดตามความก้าวหน้า

การด�าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต ่อใน

ประเทศไทยระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ก่อนที่จะมีการประชุม 3rd UN High-Level Meeting 

เพื่อติดตามความก้าวหน้าระดับโลกในเดือนกันยายน 

พ.ศ. 2561 ที่รัฐ New York ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ผลจากการตรวจเยี่ยมคณะท�างาน UNIATF ชื่นชม

ความส�าเร็จของประเทศไทยหลายประการ อันได้แก่ 

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่/เหล้า/เครื่องดื่มที่ผสม

น�้าตาล การมีกฎหมายความคุมผลิตภัณฑ์บุหรี่และ

แอลกอฮอล์ การประกาศห้ามผลิต/น�าเข้า/จ�าหน่าย

ไขมันทรานส์และอาหารที่มีส ่วนผสมไขมันส์ทรานส์ 

การที่รัฐบาลก�าลังมีความร่วมมือกับภาคธุรกิจในการ

ลดโซเดียมในอาหารบางประเภท การมีกฎหมาย

ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและ

เด็กเล็ก การที่รัฐบาลพยายามแสดงบทบาทน�าในการ

ชวนประชาชนออกก�าลงักาย ตลอดจนการมกีารจดัระบบ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นต้น อย่างไรก็ตามภาย

ใต้จุดเด่นก็ยังมีโอกาสพัฒนา อาทิเช่น การที่กระทรวง

ต่างๆ นอกกระทรวงสาธารณสุขยังไม่รู้สึกเป็นเจ้าของ

และยังไม่เข้ามาร่วมด�าเนินการป้องกันและควบคุมโรค 

ไม่ตดิต่อเท่าทีค่วรและยงัขาดการปฏบัิตกิารตามแผนและ

การบังคับใช้กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง จึงสรุปข้อเสนอ

แนะต่อรฐับาลไทยและภาคเีครอืข่ายท้ังภาคประชาสงัคม 

ภาควิชาการ และภาคเอกชน ดังน้ี (1) ขยายภาวะผู้น�า

และความรับผิดชอบของผู้น�าระดับสูง (Scale-up high 

level leadership and accountability) (2) ส่งเสริม

การท�างานข้ามภาคส่วน ทั้งรัฐบาลและทั้งสังคม เพื่อเพิ่ม

การปฏิบัติการตามแผนป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

(Promote greater whole-of-government and 

whole-of-society action in order to accelerate 

implementation of the multi-sectoral NCD 

strategy and action plan) (3) เพิ่มความเข้มแข็งให้

กับนโยบายทางการเงินเพื่อสร้างเสริมสุขภาพประชาชน 

เช่น การใช้มาตรการทางภาษีกับผลิตภัณฑ์ต่างๆท่ีส่งผล

เสียต่อสุขภาพ (Strength fiscal policies including 

taxation on health harming products as a way 

of improving public health) และ (4) เพิ่มความ

เข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้มาตรการควบคุม

ต่างๆ ที่มีผลต่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

(Intensify NCD-related regulations and their 

enforcement)(40) ข้อเสนอแนะเหล่านี้สอดคล้องกับ

ปรากฏการณ์หนึ่งของการด�าเนินการป้องกันและควบคุม

โรคไม่ติดต่อในประเทศไทย คือ ประเทศไทยบรรลุตัชนีชี้

วดัเชิงกระบวนการตดิอนัดบัโลก (อนัดับทีส่าม)(5,6) และไม่

สามารถบรรลดุชันเีชิงผลลพัธ์ของ 9 เป้าหมายเลยสกัตวั(15)
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12.4 บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ

มีหลักฐานเชิงประจักษ ์ ชัดเจนทั่วโลกและใน

ประเทศไทยถึงความส�าคัญของปัญหาโรคไม่ติดต่อและ

พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนปัจจัยก�าหนดทางสังคม 

(Social Determinants of Health) ที่ส่งผลให้เกิดโรค

ไม่ติดต่อ(4,41) ทั่วโลกก�าลังให้ความส�าคัญกับการป้องกัน

และควบคุมโรคไม่ติดต่อเป็นอย่างมาก และในปีนี้ พ.ศ. 

2561 ปัญหาสุขภาพจิต (Mental Disorders) จะถูกให้

ความส�าคัญเพิ่มเข้ามา(41) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปีพ.ศ. 

2561 น้ีจะเดนิทางมาถงึครึง่ทางของเป้าหมายการควบคุม

โรคไม่ตดิต่อของโลกทีก่�าหนดไว้ในปี พ.ศ. 2568 แต่ความ

ก้าวหน้าเชิงกระบวนการของประเทศต่างๆในระดับโลก

ยังคงเป็นไปอย่างเชื่องช้า ขณะที่ประเทศไทยมีความ

ก้าวหน้าในเชิงกระบวนการของการด�าเนินงานในระดับ

โลก โดยได้คะแนนประเมินเป็นอันดับสามของโลก(6) แต่

ความก้าวหน้าเชงิผลลพัธ์ยงัคงห่างไกลเป้าหมายเป้า NCD 

โลก 9 ประการ (9 Voluntary NCD Targets) อยู่มาก(15)

ซึ่งหากวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของการเกิด

สภาพปัญหาการท�างานดังกล่าวข้างต้น อาจเป็นไปได้

ว่าประเทศไทยมีความโดดเด่นในด�าเนินงานในกลุ ่ม

กิจกรรมต้นน�้าแต่มีป ัญหาในการด�าเนินกิจกรรมใน

กลุ่มกิจกรรมปลายน�้า ดังนี้ ประเทศไทยมีการจัดท�า

แผนต่างๆ อย่างครอบคลุม ทั้งประเด็นส่งเสริมวิถีชีวิต

สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

ในภาพรวม การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งการบริโภค

บุหรี่ เหล้า อาหารท่ีไม่ดีต่อสุขภาพ และกิจกรรมทาง

กายที่ไม่เพียงพอ แต่จะมีจุดอ่อนหรือโอกาสพัฒนาใน

กิจกรรมปลายน�้าหลายๆ ด้าน อาทิเช่น การปฏิบัติการ

ตามแผนที่ก�าหนดไว้แล้ว (ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติการให้

เกิดความครอบคลุม (Coverage) เพื่อให้ประชาชน

เข้าถึง (Reach)) การบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนาระบบ

สนับสนุนต่างๆ เช่น การอภิบาลระบบการท�างานต่างๆ 

การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวัง การติดตามและ

ประเมินผล การวิจัยและจัดการความรู้ การสร้างการมี

ส่วนร่วมและการบรูณาการการท�างานของภาคส่วนต่างๆ 

(Multisectoral Action) และการพัฒนาศักยภาพของ

บคุลากรและระบบต่างๆ ตลอดจนการประยกุต์ใช้แนวคดิ

การสร้างเสรมิสขุภาพตามแนวทาง Ottawa Charter เพือ่

บูรณาการการท�างานประเด็นต่างๆให้เกิดการเสริมพลัง 

(Synergy) อย่างเป็นระบบมากขึ้น 

จากบทวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนจึงขอเสนอ

แนะสิง่ทีค่วรด�าเนนิการส�าหรบัประเทศไทย ตามแนวทาง

ข้อเสนอแนะท่ีองค์การอนามัยโลกระบุไว้ในเอกสาร

ที่ก�าลังเตรียมน�าเสนอที่ประชุมระดับสูงขององค์การ

สหประชาชาติเพื่อการติดตามความคืบหน้าการด�าเนิน

งานเรื่องโรคไม่ติดต่อเป็นครั้งที่สามที่มีชื่อเอกสารว่า 

Time to Deliver(41) ซึง่สอดคล้องกบัหลกัการใหญ่ทีค่ณะ 

UNIATF มาเยี่ยมประเทศไทยช่วงปลายเดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2561 ท่ีผ่านมา คือข้อแนะน�าให้ประเทศไทย

เร่งด�าเนินการเน้นกลุ่มกิจกรรมปลายน�้าให้ครอบคลุม

กิจกรรม Implementation โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) หากต้องการความส�าเรจ็ท่ีแท้จรงิ ต้องเร่ิมต้นจาก

ระดบัสงูสดุของทุกบรบิท จึงจะท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง

อย่างแท้จริงในบริบทน้ันๆ เช่น การเริ่มต้นจากนายก

รัฐมนตรีจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศ 

การเริม่ต้นจากรฐัมนตรกีระทรวงสาธารณสขุจะท�าให้เกดิ

การเปลี่ยนแปลงในกระทรวงสาธารณสุข การเริ่มต้นของ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับ

จังหวัด การเริ่มต้นจากนายอ�าเภอจะท�าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงระดับอ�าเภอ การเริ่มต้นจากนายกองค์การ

บริหารส่วนท้องถิ่นจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับ

ต�าบล การเริ่มต้นระดับหัวหน้าองค์กร/หน่วยงาน/บริษัท

ก็จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้นๆ เป็นต้น

2) รัฐบาลควรด�าเนินการตามแผนต่างๆ เพื่อการ

ป้องกนัและควบคมุโรคไม่ตดิต่อท่ีมีอยูแ่ล้วท้ังหมดอย่างจรงิจงั 

อนัได้แก่ การก�าหนดนโยบายและกฎหมายเพือ่ควบคุมการ

สบูบุหรี/่การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์/ การบรโิภคอาหารที่

ไม่ดีต่อสขุภาพ (เกลอื/น�า้ตาล/ไขมนัอิม่ตวั/ไขมนัทรานส์)/

การมกีจิกรรมทางกายทีไ่ม่เพยีงพอ ให้เข้มข้นครบถ้วนตาม

ข้อเสนอแนะ Best Buys ขององค์การอนามัยโลก ซึง่รวมถงึ

การบงัคบัใช้กฎหมายด้วย ตลอดจนการสนบัสนนุชุมชนและ

องค์กรต่างๆ ให้เข้มแข็งในการด�าเนินงานสร้างเสรมิสุขภาพ

ของบคุคลในชมุชนหรอืองค์กรนัน้ๆ และการสร้างความรอบรู้

ด้านสขุภาพด้วยการรณรงค์ทีมี่ประสทิธภิาพ
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3) ปรับวิธีคิดและขยายประเด็นโรคไม่ติดต่อและ

การสร้างเสริมสุขภาพเข้าไปในระบสุขภาพและหลัก

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า เช่น การจัดชุดสิทธิประโยชน์ให้

สอดคล้อง การสร้างความเข้มแขง็ให้กบัการบรกิารปฐมภมิู

4) รัฐบาลควรเป็นผู้น�าในการท�างานร่วมกับภาค

ส่วนต่างๆ (Multisectoral Action) และใช้มาตรการ

ควบคุมก�ากับอย่างเพียงพอบนหลักการ “สุขภาพต้องมา

ก่อน” อันได้แก่ การร่วมมือกับภาคธุรกิจอย่างสร้างสรรค์

โดยใช้การจัดการเชิงผลประโยชน์เพื่อน�าไปสู่การร่วมมือ

กันลดปัญหาโรคไม่ติดต่อ การร่วมมือกับภาควิชาการ/ 

ภาคประชาสังคม/กลุ่มผู้ป่วยต่างๆ ตลอดจนการพัฒนา

ศักยภาพให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง

ได้ ทั้งน้ีผู้เขียนเสนอว่าหากจัดระบบให้หน่วยงานหลักๆ 

ได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นผู้ดูแลภาพรวมใหญ่ๆ และ

มาพบกันท้ังแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่าง

สม�่าเสมอจะท�าให้เกิดการท�างานข้ามภาคส่วนได้ดีข้ึน 

เนื่องด้วยการท�างานข้ามภาคส่วนนี้ต้องการเวลาในการ

ท�าความเข้าใจเน้ือหาแนวคิดและวิธีปฏิบัติต่างๆ ตลอด

จนต้องสร้างสัมพันธภาพให้ดีขึ้นระหว่างหน่วยงานและ

คนท�างานหลักด้วยจึงจะเกิดการบูรณาการได้อย่าง

แท้จรงิ โดยสามารถทีจ่ะแบ่งหน้าทีใ่หญ่ๆตามแนวทางของ

องค์การอนามัยโลกที่แบ่งหมวดงานใหญ่ๆเป็น 4 หมวด 

คือ Governance (การอภิบาลระบบ) Risk Factors 

(ปัจจัยเส่ียง) Health Systems (ระบบบริการ) และ 

Surveillance (เฝ้าระวัง) ได้ดังนี้ 

4.1) Governance: 

1)  การท�าหน ้าที่ ผ ลักดันการท�างาน Total 

Government ควรมีสองหน่วยงาน คือ ส�านักนายก

รัฐมนตรีเป็นเลขาหลัก ด้วยว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็น

ผู้น�าหลัก (Champion) เท่านั้นเร่ืองป้องกันและแก้ไข

ปัญหาโรคไม่ติดต่อจึงจะส�าเร็จในระดับประเทศ และ 

กระทรวงสาธารณสุขโดยส�านักงานยุทธศาสตร์สุขภาพดี

วิถีชีวิตไทยเป็นเลขารอง ด้วยว่ากระทรวงสาธารณสุขจะ

เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับปัญหาโรคไม่ติดต่อที่สุด

2) การท�าหน้าที่ผลักดันการท�างาน Total MoPH 

[Ministry of Public Health] ทั้งในส่วนของการก�าหนด

นโยบายสุขภาพ (Health Policy Developments) และ

การปฏบัติการ (Health Policy Implementation) ควร

เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีและปลัดกระทรวง 

3) มอบหมายให้ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ (สช.) ร่วมดูแลในส่วนของกระบวนการผลักดัน

นโยบายสาธารณะ(ของประเทศและของกระทรวงอื่นๆ) 

แบบมีส่วนร่วม (Healthy Public Policies, Health in 

All Policies) 

4)  มอบหมายให้ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมดูแลในส่วนของการท�างาน

ทัง้สงัคม (Total Society) (โดยเน้นการประสานเครอืข่าย

นอกภาพรัฐ) 

5) มอบหมายให้แหล่งทุนต่างๆและองค์การอนามัย

โลกประจ�าประเทศไทย (WHO) ร่วมดูแลในส่วนของการ

พัฒนาระบบการตรวจสอบควารับผิดชอบ

4.2) Health Systems: ให้ส�านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมดูแลในส่วนของการพัฒนา

ระบบบริการ 

4.3) Risk Factors: ให้ส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมดูแลในส่วนของการ

ป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ 

4.4) Surveillance: ให้สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ 

(สวรส.) ร่วมดูแลในส่วนของการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง 

ติดตาม ประเมินผล ตลอดจนการวิจัยและจัดการความ

รู้ต่างๆ ในส่วนน้ีควรร่วมท�างานกับสถาบันวิชาการต่างๆ

ทั่วประเทศ

4.5) รัฐบาลควรใช้มาตรการทางการเงินการคลังมา

หนุนเสรมิการป้องกันและควบคมุโรคไม่ตดิต่ออย่างจรงิจงั 

อันได้แก่ การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ การขึ้นภาษี

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพทั้งหลาย ตลอดจนควรจัดให้มี

การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ของโรคไม่ตดิต่อและการ

ด�าเนินงานเพ่ือป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อด้วย เพ่ือ

การก�าหนดนโยบายและการวางแผนทีชั่ดเจนยิง่ขึน้ต่อๆไป

4.6) รัฐบาลควรเพิ่มกลไกการตรวจสอบความ 

รบัผดิชอบ (Accountability) ของการด�าเนนิงานป้องกนั

และควบคุมโรคไม่ติดต่อในระดับชาติท่ีเข้มแข็ง เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�าเนินงานยิ่งๆ ขึ้น

ไปในอนาคต
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หากประเทศไทยสามารถด�าเนินการตามข้อแนะน�า

ต่างๆ ได้อย่างเข้มข้น การป้องกันและควบคุมโรคไม่

ติดต่อของประเทศไทยคงจะสามารถบรรลุเป้าหมาย

ตามที่คาดหวังในแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 

พ.ศ. 2554-2563 ในปี พ.ศ. 2554 แผนเป้า 10 ปี สสส. 

พ.ศ. 2555-2564 ในปี พ.ศ. 2555 แผนยุทธศาสตร์

การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560-2564) ในปี พ.ศ. 2560 ตลอดจนการบรรลุ

เป้าหมายโรคไม่ติดต่อของโลก 9 Volunrary Global 

Targets ในปี ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568) และเป้าหมาย 

Sustainable Development Goals ในปี ค.ศ. 2030 

(พ.ศ. 2573) ได้ในที่สุด
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บทที่ 13

13.1 งานส่งเสริมสขุภาพของประเทศไทย

การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

ในประเทศไทย

13.1.1 งานส่งเสริมสุขภาพประชากรทุกกลุ่มวัย

1) งานส่งเสรมิสขุภาพสตรีและเดก็ปฐมวยั (0-5 ปี)

(1) สถานการณ์และผลกระทบต่อสขุภาพสตรแีละ

เด็กปฐมวัย

หลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยยังคงเผชิญกับ

ปัญหาการตายของมารดา การลดลงของจ�านวนการเกิด

หรืออัตราการเจริญพันธุ์รวมและการเกิดที่ไม่มีคุณภาพ 

จากการส�ารวจอตัราส่วนการตายของมารดาไทยโดยส�านัก

ส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ถึง 

พ.ศ. 2556 อัตราส่วนการตายของมารดามีแนวโน้มลดลง

อย่างช้าๆ จาก 44.30 ต่อแสนการเกิดมีชีพ เป็น 31.2 ต่อ

แสนการเกิดมีชีพ ในปี พ.ศ. 2558 องค์การอนามัยโลกได้

ประมาณการอัตราส่วนการตายมารดาของประเทศไทย

เท่ากบั 22.4 ต่อแสนการเกดิมชีพี อย่างไรกต็าม เป้าหมาย

นี้ยังไม่บรรลุตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขได้ก�าหนดไว้ คือ 

15 ปีต่อแสนการเกิดมีชีพและเมื่อเปรียบเทียบอัตราการ

เจริญพันธุ์รวมในอดีตและปัจจุบัน พบว่า ในอดีตผู้หญิง

ไทยหนึ่งคนมีบุตรเฉลี่ยตลอดวัยเจริญพันธุ์ 6 คน แต่ใน

ปัจจุบันมีบุตรเพียง 1.6 คน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าสังคมไทย

ยังคงเผชิญกับปัญหา “เด็กเกิดน้อยแต่ด้อยคุณภาพ” 

โดยสาเหตุส่วนใหญ่ของการตายของมารดามาจากปัจจัย

การตั้งครรภ์และการคลอด มารดาที่ขาดโภชนาการทั้ง

ก่อนและระหว่างการตั้งครรภ์เป็นปัจจัยเสี่ยงท�าให้ทารก

แรกเกิดมีน�้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ในขณะที่มารดาที่

มีภาวะเบาหวานขณะต้ังครรภ์เป็นปัจจัยเส่ียงท�าให้ทารก

แรกเกิดมีน�้าหนักมากกว่า 4,000 กรัม ขณะเดียวกัน 

ผลส�ารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยในปี พ.ศ. 2557 

พบว่าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการไม่สมวัยร้อยละ 27.2 ซึ่ง

อาจมาจากหลายปัจจัย เช่น การขาดการกระตุ้นพัฒนา

การตามวัยที่เหมาะสม การคลอดก่อนก�าหนด ทารกแรก

เกิดน�้าหนักน้อย การมีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดของ

ทารก พฤติกรรมการเล่านิทานของพ่อ แม่หรือผู้ดูแลเด็ก

และการเล่นกบัลกูโดยไม่ใช้สือ่อเิลคทรอนกิส์ ทัง้นีต้้นเหตุ

นั้นมีหลายสาเหตุ รวมถึงสภาพสังคมที่เปลี่ยนเข้าสู่ยุค

อุตสาหกรรมเกิดการเคล่ือนย้ายแรงงานจากเขตชนบท

เข้าสูเ่มอืงใหญ่มากขึน้ ผูค้นในชนบทไม่สามารถเลีย้งดลูกู

ด้วยตนเอง ส่วนผูค้นในเมืองใหญ่กต้็องท�างานมากข้ึนท�าให้

ไม่สามารถดูแลเด็กเล็กด้วยตนเองเช่นกัน น�าไปสู่การ

ขาดโอกาสกระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็กอย่างเหมาะสม 

นอกจากนี ้ผลส�ารวจสถานการณ์สถานการณ์เดก็และสตรี

ในประเทศไทย (Multiple Indicators Cluster Survey: 

MICS) ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549(1) ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555(2) และ

คร้ังท่ี 5 พ.ศ. 2558(3) พบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนม

แม่อย่างเดียว 6 เดือน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาวะโลหิต
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จางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ลดลง แต่อัตราน�้าหนักแรกเกิด

น้อยกว่า 2,500 กรัม เพิ่มขึ้นส่วนเด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ย 

ผอม อ้วน เพิ่มขึ้นในปี 2555 และลดลงในปี 2558 โดย

ภาวะเตี้ยยังคงมีความชุกสูงที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลก

ระทบของทารกที่มีน�้าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม 

(low birth weight - LBW) และเดก็เตีย้ (เดก็ทีข่าดอาหาร

สะสมเป็นเวลานานหรือแบบเรื้อรัง) นอกจากโครงสร้าง

ด้านร่างกายแล้วยังเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและเสีย

ชีวิตมีผลต่อการเกิดโรคเรื้อรังเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่และ

ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน 

หากไม่ได้รับการแก้ไข เด็กจะมีภาวะเตี้ย แคระแกร็นและ

เกิดปัญหาเช่นนี้ในรุ่นต่อๆ ไป

(2) นโยบายและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องสตรี

และเด็กปฐมวัย

(2.1) ยทุธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี 2 (พ.ศ. 2560-    

2579)(4) ภายใต้ยทุธศาสตร์ที ่3: ยทุธศาสตร์การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการวางรากฐาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส�าคัญในการน�าพา

ประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยคนไทย

ในอนาคตต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมท้ังกาย 

ใจ สติปัญญา สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 ซึ่งการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จ�าเป็นต้อง

มีแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับบริบททางเศรษฐกิจและ

สงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปโดยต้องมุง่เน้นการพฒันาศกัยภาพ

คนตลอดช่วงชวีติ ตัง้แต่ช่วงการตัง้ครรภ์/แรกเกดิ/ปฐมวยั 

ทีเ่น้นการเตรยีมความพร้อมให้แก่ พ่อแม่ก่อนการตัง้ครรภ์ 

ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เร่ิมตั้งครรภ์ ส่งเสริม

การเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

การส่งเสริมการให้สารอาหารที่จ�าเป็นต่อสมองเด็ก และ

ให้มกีารลงทนุเพือ่การพฒันาเดก็ปฐมวยัให้มกีารพฒันาที่

สมวัยในทุกด้าน

(2.2) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 

(พ.ศ. 2560-2579)(5) ก�าหนดวิสัยทัศน์ให้กระทรวง

สาธารณสุข “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลัง

สงัคม เพือ่ประชาชนสขุภาพด”ี แบ่งการด�าเนนิงานเป็น 4 

ระยะ ทุกๆ 5 ปี คือ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ปฏิรูป

ระบบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565-2569) สร้างความเข้มแข็ง  

ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2570-2574) สู่ความยั่งยืนและระยะ

ท่ี 4 (พ.ศ. 2575-2579) เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย 

ขับเคลื่อนสู ่การบรรลุเป้าหมายเพื่อให้ “ประชาชน

สุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

ภายใต้พันธกิจแห่งการพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ

อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์

ความเป็นเลิศ (4 Excellences) ได้แก่ 

•  ส่งเสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรคและคุม้ครองผูบ้ริโภค

เป็นเลิศ (PP & P Excellence) 

•  บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

•  บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 

•  บรหิารเป็นเลศิด้วยธรรมาภบิาล (Governance 

Excellence) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ภายใต้แผนงานการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) ก�าหนดโครงการ

พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็ก

ปฐมวัย ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการของ

สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้มาตรฐานอนามัย

แม่และเด็กคุณภาพ มารดาท่ีตั้งครรภ์ทุกรายได้รับการ

ดูแลตลอดการคลอดอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน และ 

ส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโตพัฒนาการสมวัยพร้อมเรียนรู้

ตามช่วงวัย เพื่อบรรลุเป้าหมายระยะ 20 ปี “ลูกเกิดรอด

แม่ปลอดภัย เด็กมีพัฒนาการสมวัย”

(2.3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)(6) ได้ระบุประเด็นส่งเสริม 

สุขภาพเด็กปฐมวัยไว้ชัดเจนในยุทธศาสตร์ที่ 1 การ

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป้าหมายที่ 2 

คือ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความ

สามารถเพ่ิมข้ึน ด้วยการส่งเสรมิให้เดก็ปฐมวยัมกีารพัฒนา

ทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม ได้แก่ 

ให้ความรู้พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กในเรื่องการมีโภชนาการ

ท่ีเหมาะสม วิธีการเลี้ยงดูเด็กท่ีจะกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

ในช่วง 0-3 ปีแรก รวมท้ังสนับสนุนให้แม่เลี้ยงลูกด้วย

นมแม่อย่างน้อย 6 เดือน ก�าหนดมาตรการสร้างความ

สมดุลระหว่างชีวิตและการท�างานให้พ่อแม่สามารถเลี้ยง

ดูบุตรได้ด้วยตนเองท้ังการจูงใจให้สถานประกอบการ

จัดให้มีการจ้างงานท่ียืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนัก
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และมีส่วนร่วมในการท�าหน้าที่ในบ้านและดูแลบุตร

มากขึ้น พัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิงผลงานวิจัยทาง

วชิาการและปรบัปรงุสถานพฒันาเด็กปฐมวัยให้มคุีณภาพ

ตามมาตรฐานทีเ่น้นการพฒันาทักษะส�าคัญด้านต่างๆ อาทิ 

ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ�า เป็นต้น 

ควบคูกั่บการยกระดบับคุลากรในสถานพฒันาเด็กปฐมวยั

ให้มคีวามพร้อมทัง้ทกัษะ ความรู ้จรยิธรรมและความเป็น

มืออาชีพ สนับสนุนการผลิตส่ือสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบ

หลากหลายทีใ่ห้ความรูใ้นการเลีย้งดแูละพฒันาเดก็ปฐมวยั 

ตลอดจนผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้

ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เน้นการเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพให้

มีการพัฒนาการที่สมวัย และการเตรียมทักษะการอยู่ใน

สังคมให้มีการพัฒนาการอย่างรอบด้าน 

(2 .4 )  นโยบายและและยุทธศาสตร ์ พัฒนา

อนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-                   

2569)(7) ว่าด้วยส่งเสรมิการเกดิและการเจรญิเตบิโตอย่าง

มีคุณภาพ ได้ก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 ว่าด้วย

การผลักดันข้อปฏิบัติส�าคัญที่เกี่ยวข้องให้เป็นกฎหมาย 

เช่น หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารส�าหรับทารกและ

เดก็เล็กและผลิตภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง เป็นต้น และผลกัดนัให้มี

การปรบัปรงุ แก้ไขสทิธกิารรกัษาพยาบาลใน 3 ระบบ คอื 

สิทธิสวัดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ สิทธิประกัน

สังคม และสิทธหิลกัประกนัสขุภาพ ให้เอือ้ต่อการส่งเสริม

การเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

(3) มาตรการส�าคัญในการจัดการปัญหาสตรีและ

เด็กปฐมวัย

(3.1) พัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลบริการอนามัย

แม่และเด็กคุณภาพ

(3.2) พัฒนาระบบข้อมูล ระบบเฝ้าระวังและระบบ

ส่งต่อให้มีคุณภาพ 

(3.3) ส่งเสริม และสนับสนุนความเข้มแข็งของ

สถาบันครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่าย

(3.4) มีกลไกขับเคลื่อนการท�างานในพื้นที่ เช่น 

Maternal Child Health Board พชอ. เป็นต้น

(3.5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและ

ภาคีเครือข่าย

(3.6) พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม คู่มือ และเผย

แพร่ประชาสัมพันธ์

(3.7) พัฒนาการคลอดมาตรฐาน ไร้รอยต่อ และการ

ฝากครรภ์ที่มีคุณภาพ

(3.8) ผลักดันกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม

การพัฒนาเด็กปฐมวัย

(3.9) สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็ก

2) งานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น

(1) สถานการณ์และผลกระทบต่อสุขภาพ

- สถานการณ์และผลกระทบต่อสุขภาพเด็กวัย

เรียน

ประเทศไทยก�าลงัเผชิญกบัปัญหาเด็กวยัเรยีน (5-14 

ปี) มีภาวะเตีย้ ภาวะอ้วน ภาวะผอม และภาวะซีด การขาด

อาหารเรื้อรัง ท�าให้เด็กเตี้ย แคระแกร็นภูมิต้านทานโรค

ต�่า เจ็บป่วยบ่อยและมีสติปัญญาต�่า แตกต่างจากปัญหา

ภาวะอ้วนที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ที่มากเกินความต้องการของร่างกายมีกิจกรรมทางกายไม่

เพียงพอ มีผลน�าไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (chronic 

non-communicable diseases: NCDs) จากการส�ารวจ

ปี พ.ศ. 2558(8) พบว่าเด็กมีภาวะเตี้ยร้อยละ 7.5 ภาวะ

ผอมร้อยละ 5.2 และภาวะเริม่อ้วนและอ้วน ร้อยละ 12.5 

รวมถึงปัญหาภาวะซีดในเด็กวัยเรียน ปัญหาสุขภาพช่อง

ปากของเด็กวัยเรียน ปัญหาการออกก�าลังกายที่ไม่เหมาะ

สม ซึ่งปัญหาข้างต้นควรแก้ไขให้เด็กมีความสามารถดูแล

สขุภาพด้วยตนเองและ มทีกัษะสขุภาพจะต้องสร้างความ

รู ้ความเข้าใจ เพือ่ให้มพีฤตกิรรมสขุภาพทีพ่งึประสงค์และ

สามารถจัดการตนเองได้

- สถานการณ์และผลกระทบต่อสุขภาพวัยรุ่น

ประชากรวัยรุ่น หากเกิดความเจ็บป่วยสูญเสียใน

กลุ่มประชากรในช่วงอายุนี้ จะเกิดความสูญเสียเป็นอัน

มากต่อประเทศ สาเหตุหลักของการสูญเสียปีสุขภาวะใน

เพศชายกลุ่มอายุ 15-29 ปี คือ อุบัติเหตุ ส่วนในเพศหญิง 

คือ ความผิดปกติทางจิต นอกจากนี้ยังมีโรคติดเชื้อเอชไอ

วี/เอดส์ รวมถึงโรคไม่ติดต่ออื่นๆ อาทิเช่น โรคมะเร็ง โรค

หวัใจและหลอดเลอืด โรคระบบทางเดินหายใจเรือ้รัง และ

โรคเบาหวาน เป็นสาเหตุส�าคัญของความสูญเสียในกลุ่ม
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นี้เช่นกัน นอกจากนั้น สภาพปัญหาของวัยรุ่นเป็นสภาพ

ปัญหาท่ีมีความจ�าเพาะสูง ต้องการวิธีการจัดการที่แตก

ต่างไปจากกลุ่มวัยอื่นๆ เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบัน

ท่ีไม่เอื้อให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีเวลาในการดูแลบุตรหลาน

อย่างเตม็ที ่ท�าให้เด็กจ�านวนมากไม่สามารถรบัมอืกับความ

เปลีย่นแปลงของตนเองเมือ่ก้าวเข้าสู่วัยรุน่และไม่อาจปรบั

ตวัให้เท่าทันสภาพแวดล้อมรอบตวัได้ ส่งผลให้มพีฤตกิรรม

ที่มีความเสี่ยงมากมาย โดยเฉพาะ 2 ประเด็นส�าคัญ ได้แก่ 

(1) พฤตกิรรมความเสีย่งทางอนามยัเจรญิพนัธุ:์(9) พบว่ามี

การใช้ถงุยางอนามยัในครัง้แรกของการมเีพศสมัพนัธ์เพิม่

ขึ้นอย่างช้าๆ แต่พบว่า การใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศ

สัมพันธ์ครั้งล่าสุดค่อยๆ ลดลง (2) การคลอดมีชีพในวัย

รุ่น: มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น จาก 31.1 ต่อแสนประชากร ใน

ปี พ.ศ. 2543 เป็น 47.9 ใน ปี พ.ศ. 2557 และยังมีการมา

คลอดซ�า้ในกลุม่วัยรุน่ในระยะ 10 ปีทีผ่่านมาเพิม่ขึน้อย่าง

ต่อเนื่องจาก ร้อยละ 10.2 ในปี พ.ศ. 2547 เป็นร้อยละ 

12.4 ในปี พ.ศ. 2557

(2) นโยบายและแผนระดบัชาตทิีเ่กีย่วข้องเดก็วยั

เรียนและวัยรุ่น

(2.1) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 2 (พ.ศ.2560-

2579) ภายใต้ยทุธศาสตร์ที ่3: ยทุธศาสตร์การพฒันาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนา

ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยเฉพาะช่วงวัยเรียน ที่ต้อง

พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 ทีส่�าคญั คอื ทกัษะด้านการคดิ วเิคราะห์ 

สงัเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทีซ่บัซ้อน ความ

คิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการท�างานร่วมกับผู้อื่น 

ความยดืหยุน่ทางความคดิ รวมถงึทักษะด้านภาษา ศลิปะ 

และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ส�าหรับช่วงวัยรุ่น 

เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ที่เชื่อมต่อกับโลกการ

ท�างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและท�างานกับ

ผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม

(2.2) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 

(พ.ศ. 2560-2579) ภายใต้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้าน

ส่งเสรมิสขุภาพ ป้องกันโรคและคุม้ครองผูบ้รโิภคเป็นเลศิ 

(PP & P Excellence) แผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) โครงการพัฒนาและ

สร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น เพื่อ

ส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนแข็งแรง สูงดี สมส่วน และมีระดับ 

Intelligence Quotient (IQ) และ Emotional Quotient 

(EQ) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ควบคุมโรคในช่องปาก และ

ลดการสญูเสยีฟันแท้ในเดก็อาย ุ12 ปี รวมทัง้ป้องกนัและ

แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อให้เด็กวัยเรียน IQ/

EQ ดี สุขภาพแข็งแรง สูงดีสมส่วน ฟันดีไม่มีผุ อัตราการ

คลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ลดลง

(2.3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ระบุการพัฒนาเด็ก 

วัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท�างานและ

การใช้ชีวิตท่ีพร้อมสู่ตลาดงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป้าหมาย

ที่ 2 คือ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ

ความสามารถเพิม่ข้ึน และตอบโจทย์เป้าหมายท่ี 4 คนไทย

มีสุขภาวะท่ีดีข้ึน ด้วยการปรับกระบวนการเรียนรู ้ที่

ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้อง

กับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะ

พืน้ฐานด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีด้านวศิวกรรมศาสตร์ 

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 

มีการสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอก

ห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการ

เรียนรู ้อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การอ่าน การบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การท�างานร่วม

กันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้

เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่ง 

การฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 



328 การสาธารณสุขไทย 2559-2560

(3) มาตรการส�าคัญในการจัดการปัญหาเด็ก 

วัยเรียน และวัยรุ่น

(3.1) ผลักดันให้เกิดความร่วมมือเชิงนโยบายการ

ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบบูรณาการกับทุกภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้อง

(3.2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพกาย/จิต ให้มี

ความเป็นมิตรกับวัยรุ่น และมีการเชื่อมต่อกันระหว่าง

ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียน

(3.3) ขับเคล่ือนการด�าเนินงานตาม พ.ร.บ. การ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 

(3.4) พัฒนาสื่อ คู่มือ เครื่องมือ สภาพแวดล้อมใน

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของเด็กวัยเรียนและ

วัยรุ่น

(3.5) สร้างการมส่ีวนร่วมระหว่างผู้ปกครอง ท้องถ่ิน 

ชมุชน โรงเรยีนให้การดแูลสขุภาพกาย/จติ ให้กบัวยัเรยีน

และวัยรุ่น

(3.6) พฒันาระบบการดแูลช่วยเหลอืเด็กกลุม่เสีย่ง

(3.7) มีกลไกการขับเคลื่อนการด�าเนินงานท้ังใน

ระดับนโยบาย และระดับพื้นที่ 

(3.8) ผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

และสร้างเสริมศักยภาพของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น 

(3.9) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย

3) งานส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยท�างาน 

(1) สถานการณ์และผลกระทบต่อสุขภาพ 

วัยท�างาน

กลุ่มประชากรในช่วงอายุ 30-59 ปี เป็นประชากร

วัยท�างานทั้งหมด และยังถือเป็นช่วงก่อนวัยสูงอายุซึ่ง 

โรคไม่ติดต่อ เป็นสาเหตุส�าคัญที่สุดของความสูญเสียใน

ช่วงอายุนี้ โดยสาเหตุอับดับหนึ่ง คือ โรคมะเร็ง รองลงมา

คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคเบาหวาน ปัญหา

ที่ส�าคัญของกลุ่มวัยท�างานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยสี่ยงหลักที่ก่อ

ให้เกิดโรค มาจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ที่ส�าคัญ ได้แก่ 

(1.1) พฤตกิรรมการสูบบุหรี่(10,11) จากผลการส�ารวจ

ในปี พ.ศ. 2557 ความชุกการสูบบุหรี่ของประเทศไทย

ในประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป คือ 54.8 ล้านคน 

เป็นเพศชาย ร้อยละ 40.5 และเพศหญิง ร้อยละ 2.2 โดย

อัตราการสูบบุหรี่ของเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง 18.4 

เท่า และแนวโน้มอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นทั้งในเพศชาย

และเพศหญิง

(1.2) พฤติกรรมการดื่มสุราหรือเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ จากผลการส�ารวจในปี พ.ศ. 2557 ประชากร

อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เป็นผู ้ดื่มสุราหรือเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 32.3 โดยกลุ่มวัยท�างานมี

อัตราการดื่มสูงที่สุด คือ ร้อยละ 38.2 ในเพศชายมีอัตรา

การดื่มสุราสูงกว่าเพศหญิง 4 เท่า คือ ร้อยละ 53.0 และ

ร้อยละ 12.9 ตามล�าดับ แนวโน้มอัตราการดื่มสุราหรือ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยลดลงในประเทศไทยจาก 

ร้อยละ 32.7 เป็น 32.3 (จากปี พ.ศ. 2547-2557) 

(1.3) การมกีจิกรรมทางกายไม่เพยีงพอจากรายงาน

การส�ารวจกิจกรรมทางกายของประชากรไทยอายุ 15 ปี 

ขึ้นไป ในปี 2557 โดยใช้นิยามการมีกิจกรรมทางกาย

เพยีงพอ คอื การมกีจิกรรมทางกายตัง้แต่ระดบัปานกลาง 

ขึ้นไป วันละ 30 นาทีขึ้นไป สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน 

พบว่า ความชุกของการมีกจิกรรมทางกายไม่เพยีงพอเฉล่ีย 

ร้อยละ 19.2 โดยสามารถแยกเป็นเพศชาย ร้อยละ 18.4 

และเพศหญงิ ร้อยละ 20.0 ซึง่เพิม่ข้ึนเลก็น้อยจากค่าเฉลีย่

ความชุก ในปี 2552 คือ 18.5 เป็นเพศชาย ร้อยละ 16.8 

และเพศหญงิ ร้อยละ 20.2 โดยความชุกของการมีกจิกรรม

ทางกายไม่เพียงพอมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุ และ

พบว่าผูท้ีอ่าศยัในเขตเทศบาลมีความชุกของการมีกจิกรรม

ทางกายไม่เพียงพอมากกว่าผู้อยู่นอกเขตเทศบาล 

(2) นโยบายและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง 

วัยท�างาน

(2.1) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 2 (พ.ศ. 2560-

2579) ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ส�าหรับช่วง 

วัยแรงงาน ต้องยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะ

แรงงานอย่างต่อเน่ืองสอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน มีการท�างานตามหลักการท�างานที่มีคุณค่า

เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการ

ท�างานที่พึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจทางการเงินเพื่อ

ให้สามารถบริหารจัดการเงินของตนเองและครอบครัว
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(2.2) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 

(พ.ศ. 2560-2579) ภายใต้แผนงานการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) มุ่งเน้นการพัฒนา

และสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ ่มวัยท�างานเพื่อ

ส่งเสริมภาวะโภชนาการของประชาชนวัยท�างานให้มี

สุขภาพดี และประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

เพ่ือเป้าหมายประชาชนวัยท�างานมีดัชนีมวลกายปกติ 

ก�าหนดวิสัยทัศน์ให้กระทรวงสาธารณสุข “เป็นองค์กร

หลกัด้านสขุภาพ ทีร่วมพลงัสงัคม เพือ่ประชาชนสขุภาพด”ี

(2.3) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 

12 (พ.ศ. 2560-2564) เน้นประเด็นส่งเสริมแรงงานให้มี

ความรูแ้ละทกัษะในการประกอบอาชพีทีเ่ป็นไปตามความ

ต้องการของตลาดงาน ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การ

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป้าหมายที่ 2 

คือ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความ

สามารถเพิม่ข้ึนและเป้าหมายที ่4 คนไทยมสีขุภาวะท่ีดข้ึีน 

เช่นกนั ภายใต้การพฒันาศูนย์ฝึกอบรมสมรรถนะแรงงาน

ท่ีได้มาตรฐานตามระบบคุณวุฒิวิชาชพีและมาตรฐานฝีมอื

แรงงาน จดัท�ามาตรฐานอาชพีในอุตสาหกรรมเป้าหมายทีม่ี

ศกัยภาพและให้มกีารประเมนิระดบัของทกัษะแรงงานบน

ฐานสมรรถนะ เร่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลความต้องการ

และการผลิตก�าลังคนที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง และสามารถน�าไปใช้คาดประมาณความ

ต้องการของก�าลังคนที่สอดคล้องกับทิศทางตลาดงานใน

อนาคต ตลอดจนจดัตัง้ศนูย์บรกิารข้อมลูและให้ค�าปรกึษา

ในการเป็นผู ้ประกอบการรายใหม่และอาชีพอิสระทั้ง

การจัดหาแหล่งเงินทุนและการตลาดที่เหมาะสม และให้

สถาบันการศึกษาจัดท�าหลักสูตรระยะส้ัน พัฒนาทักษะ

พื้นฐานและทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับแรงงานกลุ่มนี้ รวม

ทั้งส่งเสริมให้สถาบันการเงินร่วมกับสถานประกอบการ

ก�าหนดมาตรการการออมที่จูงใจแก่แรงงานและกระตุ้น

ให้เกิดพฤติกรรมการออมอย่างต่อเนื่องเพื่อความม่ันคง

ทางการเงินหลังเกษียณ

(2.4) แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 

2561-2573(12) การส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการลด

พฤติกรรมเนือยนิ่ง ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ สิ่ง

แวดล้อม และสังคม และมีความเกี่ยวพันกับ “วิถีชีวิต” 

จ�าเป็นต้องมีการประสานงานการท�างานจากหลากหลาย

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ภาคการศึกษา การท�างาน 

การคมนาคม การบริหารจัดการเมือง การกีฬาและ

นันทนาการ การท่องเท่ียวและชุมชน ดังน้ัน แผนการ

ส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ ถือได้ว่าเป็นกรอบแนวทาง

เพื่อช่วยผลักดันและขับเคล่ือนการพัฒนาการส่งเสริม

กจิกรรมทางกายและการลดพฤตกิรรมเนอืยนิง่สูก่ารปฏบิตัิ

อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีกิจกรรมทาง

กายในชีวิตประจ�าวัน อันจะน�าไปสู่การลดความเหล่ือม

ล�้าของสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในประเทศ ด้วย ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การส่งเสริมกิจกรรม

ทางกายประชาชนทุกกลุ ่มวัย โดยมีเป้าประสงค์ คือ 

ประชาชนทกุกลุม่วยั ได้แก่ เดก็ปฐมวยั วยัเรยีน วยัรุน่ วยั

ท�างาน และวัยสูงอายุ (อันหมายรวมคนพิการ สมณเพศ) 

มีกิจกรรมทางกายที่พอเพียง ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้

วิจัย พัฒนาแนวทางปฏิบัติหรือค�าแนะน�าการมีกิจกรรม

ทางกายที่เพียงพอและเหมาะสม การลดพฤติกรรมเนือย

นิ่ง การใช้พลังงานในชีวิตประจ�าวันและการนอนหลับใน

แต่ละกลุ่มวัย กลุ่มพิเศษและอาชีพหลักของประชาชน 

พัฒนางานวิจัยเก่ียวกับกิจกรรมทางกายในแต่ละกลุ่มวัย 

ในด้านรปูแบบการมีกิจกรรมทางกาย ปัจจยัท่ีเอือ้ต่อการมี

กิจกรรมทางกายในทุกกลุ่มวัย กลุ่มพิเศษ และกลุ่มอาชีพ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานของพื้นท่ีให้มีการ

ส่งเสริมกิจกรรมทางกายต่อประชาชน สื่อสารให้ความรู้

เรื่องกิจกรรมทางกายผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งพัฒนา

กฎหมายและมาตรฐาน ได้แก่ การพฒันาเกณฑ์มาตรฐาน

การมีกิจกรรม ทางกาย เช่น ปริมาณการใช้พลังงานของ

กลุ่มวัยและอาชีพ พัฒนากฎหมายที่เอื้อต่อการส่งเสริม

การมีกิจกรรม ทางกาย และควบคุมมาตรฐานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการมีกิจกรรมทางกายได้อย่างปลอดภัยและ

ส่งผลดีต่อสุขภาพ เป็นต้น

(3) มาตรการส�าคัญในการจัดการปัญหา 

วัยท�างาน

(3.1) นโยบาย healthy eating/active living/

environmental health

(3.2) สนับสนุนงบประมาณในพื้นที่ชุมชน สถานที่

บริการสาธารณสุขและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
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(3.3) มีผู ้น�าการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึง

ประสงค์ในชุมชนและสถานประกอบการ

(3.4) พัฒนาศักยภาพบุคลากร และภาคีเครือข่าย

ทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ

(3.5) สร้างและพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรม

สุขภาพที่พึงประสงค์และค่าดัชนีมวลกายวัยท�างาน

(3.6) สร้าง Intervention ที่เหมาะสมตามบริบท

พื้นที่

4) งานส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยผู้สูงอายุ

(1) สถานการณ์และผลกระทบต่อสุขภาพ 

วยัผูส้งูอายุ

ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในประเทศไทย

มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก

ร้อยละ 13.2 ของประชากรไทยในปี พ.ศ. 2553 เป็นร้อย

ละ 16.0 ในปี พ.ศ. 2558 (ราว 10 ล้านคน) และมีแนว

โน้มท่ีจะเพิ่มมากข้ึนถึงร้อยละ 20.0 ในปี พ.ศ. 2564  

และอาจจะเกินหนึ่งในสี่ของประชากรไทยภายในปี พ.ศ. 

2573 ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวถือว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ และจากการส�ารวจสุขภาพผู้สูง

อายุในปี พ.ศ. 2556 โดยโครงการประเมินเทคโนโลยีการ

แพทย์ และกรมอนามยั(13,14) พบว่าร้อยละ 95.0 ของผูส้งู

อายุป่วยด้วยโรคเรื้อรังไม่โรคใดก็โรคหนึ่ง เช่น โรคเบา

หวาน (ร้อยละ 18.0) โรคความดนัโลหติสงู (ร้อยละ 41.0) 

ข้อเข่าเสื่อม (ร้อยละ 9.0) ซึมเศร้า (ร้อยละ 1.0) และ

ผู้ป่วยติดเตียง (ร้อยละ 1.0) นอกจากนี้การส�ารวจยังพบ

ว่ารายได้ต่อเดอืนของผูส้งูอายเุฉลีย่อยูท่ี ่6,000 บาท และ

ผู้สูงอายุ 8 ใน 10 คนอาศัยอยู่คนเดียว

(2) นโยบายและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับวัย

ผู้สูงอายุ

(2.1) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 2 (พ.ศ. 2560-

2579) ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ช่วงวัยผู้สูงอายุ 

ส่งเสรมิให้ผูส้งูอายเุป็นพลงัในการขบัเคลือ่นประเทศ ผ่าน

การเสรมิทักษะการด�ารงชวิีต ทกัษะอาชพีในการหารายได้ 

มีงานท�าที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ 

ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมจัด

สภาพแวดล้อมให้เป็นมติรกบัผูส้งูอายแุละหลกัประกนัทาง

สงัคมทีส่อดคล้องกับความจ�าเป็นพืน้ฐานในการด�ารงชีวติ

(2.2) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 

(พ.ศ. 2560-2579) ก�าหนดเป้าหมายระยะ 20 ปี คือ 

ต�าบลทีมี่ระบบการส่งเสรมิสขุภาพดแูลผูส้งูอายรุะยะยาว

ในชุมชนผ่านเกณฑ์ สัดส่วนของผู้สูงอายุกลุ่มที่สามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้ไม่น้อยกว่า 8 เท่าของกลุ่มท่ีต้องการ

ความช่วยเหลือในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน โรงพยาบาล

รัฐมีการจัดบริการคลินิกผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 

ภายใต้การขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) การพัฒนาและสร้าง

เสรมิศักยภาพคนไทยกลุม่วยัผูสู้งอายเุพือ่ให้ผูส้งูอายไุด้รบั

บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแล รักษา และฟื้นฟู

สภาพที่มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว 

ชุมชน และท้องถิ่น รวมท้ังผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือ

ตนเองในชวีติประจ�าวนัได้ตามศกัยภาพ และได้รบับรกิาร

สุขภาพที่ตรงตามปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสม 

(2.3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ระบุประเด็นผู้สูงอายุ เป็น

ประเด็นที่ส�าคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องเร่งด�าเนินการ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เป้าหมายที่สอดรับ 2 เป้าหมาย 

ได้แก่ เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ 

ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้นและเป้าหมายที่ 4 คน

ไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน ตามแนวทางการพัฒนาท่ีส�าคัญ 2 

แนวทาง คือ 

(2.3.1) พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู ้สูงอายุวัยต้น

ให้เข้าสู่ตลาดงานเพิ่มข้ึน ด้วยการจัดท�าหลักสูตรพัฒนา

ทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะ

ทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน

การท�างานร่วมกันระหว่างรุ่น สนับสนุนมาตรการจูงใจ

ทางการเงินและการคลังให้ผู้ประกอบการมีการจ้างงานที่

เหมาะสมส�าหรบัผูส้งูอาย ุและสนบัสนนุช่องทางการตลาด 

แหล่งทนุและบรกิารข้อมลูเกีย่วกบัโอกาสในการประกอบ

อาชีพส�าหรับผู้สูงอายุในชุมชน 

(2.3.2) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพ

แวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย ผลักดันให้มีกฎหมาย

การดแูลระยะยาวส�าหรบัผูส้งูอายคุรอบคลมุการจดับรกิาร

ท้ังภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมและระบบการเงิน 
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การคลงั พฒันาให้มรีะบบการดแูลระยะกลางทีจ่ะรองรบัผู้

ทีจ่�าเป็นต้องพกัฟ้ืนก่อนกลบับ้านให้เชือ่มโยงกบัระบบการ

ดแูลระยะยาว และส่งเสรมิธรุกจิบรกิารดแูลระยะยาวทีไ่ด้

มาตรฐานส�าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงในเขตเมือง 

รวมทั้งศึกษารูปแบบการคลังท่ีเป็นระบบประกันการดูแล

ระยะยาว วจัิยและพฒันานวัตกรรมสิง่อ�านวยความสะดวก

ในการใช้ชวีติประจ�าวันทีเ่หมาะสมกับผู้สูงอาย ุและพฒันา

เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ

ในกลุ่มผู้สูงอายุ เทคโนโลยี เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและ

ติตามการบ�าบัดรักษา พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่

เป็นมติรกับผูส้งูอายทุัง้ระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถาน

ที่ พื้นที่สาธารณะและที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของ

ผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม 

(2.4) แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-

2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552(15) ก�าหนด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาผู้สูงอายุ ภายใต้มาตรการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน

การเจ็บป่วย และการดูแลตนเองเบื้องต้น มีการจัด

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย การให้บริการค�า

ปรึกษาทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บ

ป่วย การดูแลตนเองเบื้องต้นของผู้สูงอายุ และการออก

ก�าลังกาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วย

การด�ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ และมี

หลักประกันที่มั่นคง

(3) มาตรการส�าคัญในการจัดการปัญหาผู้สูงอายุ

(3.1) พฒันาขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน Active Aging 

อ�าเภอต้นแบบเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 

(3.2) พัฒนาและขับเคล่ือนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การดูแลผู้สูงอายุ

(3.3) ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของชมุชนและภาคเีครอื

ข่ายในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

(3.4) มีกลไกการขับเคลื่อนการด�าเนินงานในส่วน

กลาง ส่วนภูมิภาค และในชุมชน

(3.5) สร้างและพัฒนานวัตกรรม คู่มือ ชุดความรู้ 

และสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ

(3.6) พฒันาศกัยภาพบคุลากรสาธารณสขุ ผูจ้ดัการ

ดูแลผู้สูงอายุ (CM) และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) 

(3.7) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวใน

ชุมชน ระบบคดักรอง/ประเมินสขุภาพผูส้งูอาย ุและระบบ

ฐานข้อมูล

13.1.2 งานส่งเสริมสุขภาพครอบครัว

(1) สถานการณ์ครอบครัวไทยและสุขภาพ

ครอบครัว/พฤติกรรมสุขภาพครอบครัว

ครอบครัวเป็นสถาบันหลักและเป็นพื้นฐานแรกใน

การพัฒนาคุณภาพคน ถือได้ว่าเป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุด

ของสังคม แต่มีความส�าคัญที่สุด เนื่องจากครอบครัวเป็น

เบ้าหลอมคุณค่าชีวิตและบ่มเพาะคุณลักษณะที่งดงาม

ของความเป็นมนุษย์ให้กับสังคม องค์การสหประชาชาติ 

ได้ก�าหนดให้ “ปี พ.ศ. 2537 เป็นปีครอบครัวสากล 

(1994 International Year of the Families)” ซึ่งได้

กระตุ้นให้ทั่วโลกเห็นความส�าคัญของครอบครัว รวมทั้ง

ในการประชุมระหว่างภูมิภาคขององค์การสหประชาชาติ

ด้านครอบครัวที่กรุงบราทิสลาวา ประเทศสโลวาเกีย 

เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2538 ได้ก�าหนดให้มีการด�าเนิน

การต่อไปเก่ียวกับการพัฒนา ครอบครัว โดยก�าหนด

ให้ วันที่ 15 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันครอบครัวสากล 

เพือ่เป็นการสงัเกตการณ์ เฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ์

ครอบครัวทั่วโลก ส่วนในประเทศไทยได้มีการตระหนัก

และให้ความส�าคญัต่อ สถาบนัครอบครวั โดยคณะรฐัมนตรี

ได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 และให้ความส�าคัญ

ต่อการพฒันาครอบครวั โดยได้บรรจมุาตรการ บางส่วนไว้

ชัดเจนมากขึ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540–2544)(16) ต่อมาคณะอนุกรรมการ

พัฒนาครอบครัวและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

ในคณะกรรมการส่งเสริม และประสานงานสตรีแห่งชาติ 

(กสส.) ส�านักนายกรัฐมนตรี ได้จัดท�านโยบายและแผน

งานในการพัฒนา สถาบันครอบครัว ด้วยความร่วมมือ

จากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน และ

บุคคล จากหลายฝ่าย โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความ

เห็นชอบ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2540 และขับเคลื่อนการ

ด�าเนินงานตลอดมา 
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- สรุปสถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ

ครอบครัว ดังนี้

(1.1) การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร ท้ังการ

ลดลงของประชากรเด็กและวัยแรงงาน และการเพิ่มขึ้น

ของประชากรผู้สูงอายุจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของ

ครอบครัวและสังคม รูปแบบของการพึ่งพิงกันระหว่าง

กลุ่มประชากรในช่วงอายุต่างๆ จะเปลี่ยนไป ในแต่ละ

ครอบครวัจะมสีมาชกิวัยแรงงาน ทีท่�าหน้าทีใ่นการเลีย้งดู

เด็กและดูแลผู้สูงอายนุ้อยลง ซ่ึงจะเข้าสูร่ปูแบบโครงสร้าง

ประชากรไทยทีว่ยัแรงงานต้องแบกรบัทัง้ผูส้งูอายแุละเดก็ 

นัน้คอืสัดส่วนประชากรวยัแรงงาน 2 คน ต้องดแูลผูส้งูอายุ 

ในครอบครัว 1 คน และดูแลเด็กเล็กอายุ ต�่ากว่า 4 ปี อีก 

1 คน ด้านสังคมมีแนวโน้มที่จะประสบกับปัญหา การ

เปลีย่นแปลงทางด้านอาชพีและขาดแคลนแรงงาน รฐัต้องมี

การปรบันโยบายในการบรหิารประเทศ ทางด้านเศรษฐกจิ

และสังคม การเพิ่มข้ึนของจ�านวนผู้สูงอายุอาจจะท�าให้

รัฐมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เช่น การประกันสังคม การ

บริการด้านสุขภาพอนามัย และสวัสดิการของผู้สูงอายุ

ต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าว

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ครอบครัวจึงต้องมีการเตรียมรับมือ

ต่อการเปล่ียนแปลงนี้ โดยการสร้างเสริมความเข้มแข็ง

ของครอบครัวและชุมชน เตรียมความพร้อมของสมาชิก 

ในครอบครัว ให้มีการวางแผนการใช้ชีวิตในทุกๆ ด้าน 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ต่างๆ เพื่อให้

ครอบครัวและชุมชนสามารถดูแลปัญหาผู้สูงอายุได้ด้วย

ตัวเองให้มากที่สุด

(1.2) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การ

เปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกและการรวมกลุ่ม

ทางเศรษฐกจิในภมิูภาค โดยเฉพาะการรวมกลุม่ในภมิูภาค

เอเชียภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น 

และอินเดีย และการเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community - AEC) ในปี 2558 และ 

ในปี พ.ศ. 2557(17) ประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับ

อนุญาตท�างานทั่วราชอาณาจักร เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.02 

ท�าให้ประเทศไทยต้องมกีารปรบัตัวและเตรยีมความพร้อม

ในหลาย ด้าน เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา 

ทกัษะด้านภาษา และทกัษะฝีมอืแรงงาน การเปิดประเทศ

สู่ประชาคมอาเซียน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ

ดังกล่าวส่งผลกระทบ โดยตรงต่อรูปแบบ องค์ประกอบ

และสัมพันธภาพของครอบครัว ครอบครัวมีภาระในการ

เลี้ยงดูและการจัดการศึกษาให้แก่สมาชิกในครอบครัว 

เพื่อให้สามารถปรับตัวและแข่งขันได้ นอกจากนั้นการ

เปิดประเทศสู่ประชาคมอาเซียน อาจจะส่งผลกระทบต่อ

การเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางอาชพี และการเคลือ่นย้าย

แรงงานของครอบครัว ท�าให้สมาชิก ครอบครัวต้นทาง

โดยเฉพาะเด็กและคนชราถูกทอดทิ้งให้อยู่กันตามล�าพัง

มากขึ้น

(1.3) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

สังคมไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

เป็นสังคมแบบปัจเจกชนและแยกส่วนมากขึ้น ท�าให้คน

เห็นแก่ตัวมากขึ้นและมีอัตตาสูง เชื่อมั่นในตัวเอง ด�ารง

ชีวิตแบบโดดเดี่ยว แปลกแยก ใช้ชีวิตตามวิถีสุขนิยม คือ

มุ่งการบริโภคเพื่อความสุขของตนเท่าน้ัน สังคมไทยต้อง

เผชิญกับความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมจริยธรรม เห็นได้

จากการที่คนในสังคมมีการใช้ความรุนแรงในการแก้ไข

ปัญหามากขึ้น ทั้งการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและ

สงัคม ขณะเดยีวกนัการด�ารงชวีติแบบสงัคมอตุสาหกรรม

หรือสังคมเมืองส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบ

ดั้งเดิม ของสังคมไทยจากสังคมเกษตรกรรมท่ีมีวิถีชีวิต

การอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพิง ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน กลาย

เป็นสังคมที่มีความเป็นบริโภคนิยมและวัตถุนิยมมากขึ้น 

เป็นสังคมแห่งการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งสถานะความ

มั่งคั่ง สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD)(18) ได้

คาดการณ์ไว้ว่าสัดส่วนจ�านวนประชากรเมืองมีแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทย

มีประชากรเมือง ร้อยละ 33.7 คาดว่าในปี พ.ศ. 2563 

จะเพิ่มข้ึน เป็นร้อยละ 38.0 และในปี พ.ศ. 2573 

เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 43.7 ซึ่งแสดงว่าสังคมไทยในอนาคต

จะมีประชากร เกือบครึ่งของประชากรทั้งหมดอาศัย

ในเขตเมือง ซ่ึงการขยายตัวของเมืองดังกล่าวจะก่อให้

เกิดปัญหาการกระจุกตัวของความยากจนในเขตเมือง 

การขาดแคลนที่อยู ่อาศัย การบริการของรัฐทั้งด้าน

การศึกษาและสวัสดิการอื่นๆ ไม่ทั่วถึง การกระจุกตัวของ

เมืองท�าให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อม ความม่ันคงและ
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ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาพร่างกายและจิตใจ 

และการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรม

(1.4) อิทธิพลของสื่อ เทคโนโลยี และสารสนเทศ 

สื่อเทคโนโลยี ข้อมูล ข่าวสาร และความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยมีบีทบาทส�าคัญต่อการด�ารงชวิีต ของประชาชน

มากขึ้น และมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

คนในสังคม กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากส่ือมากที่สุด คือ 

กลุ่มเด็กและเยาวชนเพราะ กลุ่มเด็กยังไม่มีประสบการณ์ 

ยังไม่รู้จักการแยกแยะ โดยเฉพาะเด็กที่ชอบดูโทรทัศน์

หรือวิดีโอจนติด มักจะมีพฤติกรรมไม่สนใจรับประทาน

อาหารหรือรับประทานขนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

ต�่า ติดนิสัยรับประทานจุบจิบ จึงท�าให้อ้วนแต่ไม่แข็งแรง 

และมปัีญหาฟันผ ุพฤตกิรรมก้าวร้าวรนุแรงจากการเลยีน

แบบสือ่ สือ่ท�าให้เดก็ ขาดพฒันาการทางสงัคม ขาดทกัษะ

ในการอยู่ร่วมกันและการปรับตัวในสังคมเพราะหมกมุ่น

กับการดูโทรทัศน์หรือเล่นเกม อิทธิพล ของการโฆษณา

สนิค้าในส่ือท�าให้เกดิการใช้จ่ายแบบบรโิภคนยิม เดก็อ่าน

หนังสือน้อยลงเพราะให้ความสนใจกับสื่ออื่นมากกว่า ส่ง

ผลกระทบให้เด็กขาดการพฒันาในเร่ืองภาษา และอทิธพิล

ของส่ือและโฆษณาจะส่งผลให้เด็กๆ รับเอาวัฒนธรรม

โดยไม่รู้จักเลือก เช่น การแต่งกาย พฤติกรรมการบริโภค 

และกลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มที่ ก�าลังมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งวัยรุ่นจะมีจิตใจที่ยังไม่

มั่นคงแน่นอน เป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง นอกจากนั้น

เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยได้สร้างสังคมเสมือนจริง 

Social Online ซึ่งท�าให้คนมีพฤติกรรมที่แปลกแยกจาก

ชีวิตจริงและหมกมุ่นอยู่ในโลกออนไลน์ ซึ่งท�าให้สมาชิก

ในครอบครัวสื่อสารกันน้อยลง ท�าให้สัมพันธภาพใน

ครอบครวัลดลง เกดิช่องว่างในครอบครวัมากขึน้ ท้ังท่ีเป็น

ช่องว่างระหว่างวัย และช่องว่างที่เกิดจากความสามารถ

ในการใช้และการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

อย่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่งเทคโนโลยีและการสื่อสารสมัย

ใหม่ เป็นช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน ครอบครัว 

และระหว่างครอบครวักับสังคมภายนอก และน�ามาซึง่การ

พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นประโยชน์

ในการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืเพือ่ประโยชน์ทางสงัคม 

นอกจากนั้นยังมีความส�าคัญต่อการส่งเสริมความเข้มแข็ง

ของครอบครัว เช่น การให้ความรู้เรื่องสิทธิของครอบครัว 

การส่งเสรมิ ความรูเ้กีย่วกบับทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

การอยู่ร่วมกัน ค่านิยม ทัศนคติ ความเป็นตัวตนของ 

ครอบครัวต่อสังคมท่ีเหมาะสม และทักษะในการแก้ไข

ปัญหาครอบครวั ดงันัน้สงัคมจ�าเป็นต้องสร้าง “ภมูคุ้ิมกนั

ข่าวสาร” (Mass Vaccine) โดยผ่านกลไกของสังคมไม่ว่า

จะเป็นนโยบายภาครัฐ การให้ การศึกษาในสถาบันการ

ศกึษา การอบรมเลีย้งดจูากสถาบนัครอบครวั การขดัเกลา

จากสถาบันศาสนา การห่วงใยกันจากสถาบันสังคมอื่นๆ

(1.5) การเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดล้อม ปัจจุบัน

ภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนและก�าลัง

จะกลายเป็นมหันตภัยร้ายแรงในอนาคตอันใกล้ หาก

ประชากรโลกไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจ�าวัน 

ผลกระทบเชิงสงัคมจากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศต่อการ

ด�าเนินชีวิตของ ปัจเจกบุคคล ชุมชน หรือสังคม เช่น การ

สญูเสยีผลผลิตทางการเกษตรจากการเกดิภัยแล้งยาวนาน 

ในขณะทีบ่างพืน้ทีเ่กดิน�า้ท่วมซ�า้ซากไม่สามารถเพาะปลกู 

หรอือยูอ่าศยัได้ ประชาชนประสบความยากล�าบากด้านที่

อยูอ่าศยั ทีด่นิท�ากนิ ต้นทุนการผลติ โดยเฉพาะครอบครวั

เกษตรกรจะมีความเสี่ยง ต่อภาวะความยากจนมากขึ้น 

การสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน แนวโน้มการแพร่ระบาด

ของโรครุนแรงขึ้น ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและการเสีย

ชีวิตโดยเฉพาะกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ เด็กทารก และ

ประชากรที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและ

หลอดเลือดหัวใจ ปัญหาสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของ

ประชากรต�่าต้องเผชิญกับโรคภัยต่างๆ ที่มาพร้อมกับการ

เปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น โรคทีม่า กบัน�า้ท่วม 

เช่น โรคน�้ากัดเท้า โรคฉี่หนู โรคตาแดง โรคอุจจาระร่วง 

ถูกสัตว์มีพิษกัดต่อย โรคที่มากับความ แห้งแล้ง เช่น โรค

ระบบทางเดินหายใจ โรคขาดสารอาหาร เป็นต้น สถาบัน

อนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) ได้คาดการณ์อนาคต

ของประเทศไทยในอีก 15 ปี ข้างหน้า ในปี พ.ศ. 2575 

ว่าประเทศไทยมีแนวโน้มขาดแคลนขณะท่ีความต้องการ

เพิม่ขึน้ ได้แก่ พลังงาน ทรพัยากรพลงังาน พลงังานทดแทน

และพลังงานหมุนเวียน ทรัพยากรน�้า ในขณะที่พ้ืนที่

การปลูกพืชอาหารลดลง ราคาอาหารเพิ่มข้ึนเน่ืองจาก
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ราคาพลังงานและการเกิดภัยพิบัติที่เพิ่มข้ึน ความหลาก

หลาย ทางชีวภาพมีแนวโน้มลดลงจากการใช้ทรัพยากร

และส่ิงแวดล้อมท่ีขาดการบรหิารจัดการทีด่ ีรวมถงึปัญหา

มลพิษที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ที่จะมีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางส่ิงแวดล้อม

ดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อทุกครอบครัว โดย

เฉพาะครอบครัวที่ยากจน ที่จะเผชิญปัญหาและอยู่ใน

ภาวะยากล�าบากมากกว่ากลุ่มอ่ืน การเปลี่ยนแปลงทาง

ส่ิงแวดล้อมท�าให้ประชาชนส่วนหนึ่งต้องสูญเสียชีวิต

และทรัพย์สิน บางครอบครัวอาจจะต้องอพยพไปท�างาน 

ต่างพื้นที่ เพื่อหารายได้มาเล้ียงครอบครัว ท�าให้เกิดการ

แยกกันอยู่ของคนในครอบครัว ซ่ึงอาจก่อให้เกิดปัญหา 

ครอบครัว การดูแลบุตรหลานไม่ใกล้ชิด ท�าให้เกิดปัญหา

สังคมตามมา และในกรณีที่หากมีการสูญเสีย หัวหน้า

ครอบครัวที่เป็นตัวหลักในการหารายได้แล้ว นอกจากจะ

ส่งผลต่อการกระทบกระเทือนทางจิตใจแล้ว ยังก่อให้เกิด

ปัญหาทางเศรษฐกิจและความสามารถในการหารายได้

ของครอบครัวตามมา ส่งผลถึงชีวิตความ เป็นอยู่ และก่อ

ให้เกิดหนี้สินตามมา ครอบครัวและสมาชิกของครอบครัว

จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้ง ความรู้และทักษะใน

การรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมดังกล่าว เพื่อ

ให้สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเอง และด�ารงความเป็น

ครอบครัวได้ในภาวะวิกฤต

(1.6) สถานการณ์ครอบครัวและแนวโน้มการ

เปล่ียนแปลง 

ขนาดครอบครวั ข้อมลูส�ามะโนประชากรและเคหะ 

ปี พ.ศ. 2553 ณ วันที่ 1 กันยายน 2553 ประเทศไทย มี

จ�านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 20.52 ล้านครัวเรือน ขนาดครัว

เรือนเฉลี่ย 3.1 คน มีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับส�ามะโน

ประชากรและเคหะปี พ.ศ. 2543(19) ที่มีขนาดครัวเรือน

เฉลี่ย 3.8 คน โดยภาคที่มีขนาดครัวเรือนใหญ่ที่สุด คือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.5 คน รองลงมาคือ ภาคใต้ 

3.4 คน ภาคเหนือ 3.0 คน ภาคกลาง 2.9 คน และ

กรุงเทพมหานครมีขนาดครัวเรือนเล็กที่สุด 2.7 คน

รูปแบบครอบครัว รูปแบบครอบครัวจากข้อมูลการ

ส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523–2543 และข้อมูล

จากการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร พ.ศ. 2553 

พบว่าโครงสร้างของครัวเรือนในประเทศไทย ส่วนใหญ่

เป็นครัวเรือนประเภทครอบครัวเดี่ยว แต่มีแนวโน้มลด

ลงจากร้อยละ 70.6 ในปี 2523 เหลือร้อยละ 60.3 ใน

ปี 2543 และเหลือเพียงร้อยละ 52.3 ในปี 2553 ส�าหรับ

ครัวเรือนประเภทครอบครัวขยายมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจาก

ร้อยละ 25.2 ในปี 2523 เป็นร้อยละ 29.6 ในปี 2543 และ 

เพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 34.5 ในปี 2553 เช่นเดียวกับครัวเรือน

ท่ีไม่มีครอบครัวและญาติอาศัยอยู่น้ันก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

อย่างเห็นได้ชัดจาก ร้อยละ 4.2 ในปี 2523 เป็นร้อยละ 

10.1 ในปี 2543 และในปี 2553 เพ่ิมสงูข้ึน ถึงร้อยละ 13.2

สถานภาพครอบครัว การแต่งงาน สถานภาพ

การแต่งงานของครอบครัว เพศชายและเพศหญิงมีการ

แต่งงานช้าลงและพบว่ามีการจดทะเบียนสมรสลดลง 

แนวโน้มการครองโสดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้หญิง การ

หย่าร้างมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ผู้หญิงเป็นหัวหน้าครัวเรือน

มากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาระความรับผิดชอบที่เพิ่ม

มากข้ึนและการที่สังคมให้การยอมรับบทบาทความเป็น

ผู้น�าของผู้หญิงมากขึ้น

ผลการส�ารวจความเข้มแข็งของครอบครัวตาม

มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ในปี พ.ศ. 2558(20) พบว่า 

ค่าความเข้มแขง็ของครอบครวัในทกุมิตมิแีนวโน้มเพิม่ขึน้

จากปี พ.ศ. 2554 แต่ยังต�่ากว่าค่าเกณฑ์มาตรฐานในด้าน

สัมพันธภาพ ด้านบทบาทหน้าที่ของครอบครัว ยกเว้นมิติ 

ด้านการพึ่งพาตนเอง มิติด้านทุนทางสังคม และมิติด้าน

การหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยาก

ล�าบากท่ีมีค่าความเข้มแข็งสูงกว่า ค่าเกณฑ์มาตรฐาน 

(เกณฑ์มาตรฐานเท่ากับร้อยละ 74.0)

ดชันชีีว้ดัความอบอุน่ของครอบครวั การเปลีย่นแปลง

ของครอบครัวท้ังด้านโครงสร้างครอบครัวและพฤติกรรม

ในการด�าเนินชีวิตที่ยึดติดค่านิยมทางวัตถุ ส่งผลให้

ครอบครัวไม่สามารถท�าบทบาทหน้าทีไ่ด้อย่างสมบูรณ์และ

สัมพันธภาพในครอบครัวเสื่อมถอยลง ท�าให้บรรยากาศ

ในครอบครัวขาดความอบอุ่น ซึ่งเม่ือพิจารณาจากดัชนี

ครอบครัว อบอุ่น(23) พบว่า ดัชนีครอบครัวอบอุ่นลดลง

จากร้อยละ 68.31 ในปี พ.ศ. 2555 เป็นร้อยละ 65.34 ใน 

ปี พ.ศ. 2558 โดยดัชนีบทบาทหน้าที่ของครอบครัวลดลง

จากร้อยละ 73.85 เป็นร้อยละ 64.92 ในช่วงเวลา เดยีวกนั 
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และเมื่อพิจารณาดัชนีสัมพันธภาพในครอบครัว พบว่า

ลดลงจากร้อยละ 57.88 ในปี พ.ศ. 2555 เป็นร้อยละ 

56.86 ในปี พ.ศ. 2558 ขณะที่ดัชนีการพึ่งพิงตนเองของ

ครอบครัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 73.21 ในปี พ.ศ. 

2555 เป็นร้อยละ 74.23 ในปี พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม 

การลดลงของดัชนีบทบาทหน้าที่ของครอบครัวยังคง

อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง ส่วนดัชนีด้านสัมพันธภาพใน

ครอบครัวอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไขมาโดยตลอด

(1.7) แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของสถาบันครอบครวั 

(1.7.1) ครอบครวัไทยมบีตุรน้อยลงเนือ่งจากทัง้หญงิ

และชายมอีตัราการครองโสด หรอืไม่แต่งงานสงูข้ึน ในขณะ

ที่กลุ่มที่แต่งงาน พบว่าทั้งหญิงและชายมีอายุแรกสมรส 

สูงข้ึน ความต้องการมีบุตรของคู่สมรสน้อยลงหรือไม่

ต้องการมีบุตรเลย โดยใช้การวางแผนครอบครัวใน

การควบคุมจ�านวนบุตรและการเว้นระยะการมีบุตร

ตามความต้องการ ทั้งนี้อาจเป็นผลจากการท่ีผู ้หญิง

มีโอกาสในการท�างานนอกบ้าน และมีศักยภาพในการ

พึ่งพาตนเองสูงขึ้น ความนิยมในรูปแบบการใช้ชีวิตแบบ

อิสระไม่มีพันธะผูกพัน ประกอบกับภาวะความจ�าเป็น 

ด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ครอบครัวมีขนาด

เล็กลงอย่างต่อเนื่อง

(1.7.2) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบครอบครัว พบว่า

รูปแบบครอบครัวมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น 

เป็นครอบครวัลกัษณะเฉพาะทีม่รีปูแบบ ลกัษณะเฉพาะตวั มี

สภาพปัญหาและความต้องการ ความช่วยเหลอืแตกต่างกนั

(1.7.3) การที่ผู้หญิงออกมาท�างานนอกบ้านมากขึ้น 

และยังต้องเป็นฝ่ายท่ีรับภาระในการท�างานบ้านเป็นส่วน

ใหญ่ ท�าให้เหนด็เหนือ่ยและเกดิภาวะเครยีด น�าไปสูปั่ญหา

ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดในครอบครัว(21)

(1.7.4) การแต่งงานและการจดทะเบยีนมแีนวโน้ม

ลดลง การอยู่กินกันฉันท์สามีภรรยาโดยไม่แต่งงานเพิ่ม

ขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมความเป็นครอบครัว

ที่เปลี่ยนแปลงไป หญิงชายมีการอยู่ร่วมกันโดยไม่จด

ทะเบียนสูงขึ้น สาเหตุเกิดจากค่านิยม รูปแบบการด�าเนิน

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ประชากรมีการศึกษาสูงขึ้นและ

หญิงชายหลายคู่ที่ไม่เห็นความส�าคัญของการจดทะเบียน

สมรส ท�าให้การจดทะเบียนสมรสน้อยกว่าจ�านวนที่หญิง

ชายที่อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยา

(1.7.5) การครองโสดสูงขึ้น สัดส่วนการอยู่เป็นโสด

ของชายและหญิงในช่วงปี พ.ศ. 2513–2553 มีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มอายุ

(1.7.6) ค่านิยมใหม่ๆ ในการใช้ชีวิตครอบครัว เช่น 

ค่านิยมในครอบครัวท่ีแต่งงานกันแต่ไม่ต้องการ มีบุตร 

เป็นค่านยิมทีเ่น้นประโยชน์อนัสามภีรรยาจะพงึได้รบัจาก

การไม่มลีกู นัน่คอื ความมอีสิระจากภาระ การทีต้่องเลีย้ง

ลูก เพื่อที่ทั้งคู่จะมีเวลาให้แก่กันและกันมากขึ้น และเพื่อ

ทุ่มเทการบรรลุจุดหมายในชีวิตและการงานส่วนตัวของ

แต่ละคน โดยเฉพาะในกลุม่คนชัน้กลางและชนชัน้สงูของ

สงัคม ในขณะทีบ่างครอบครวั มคีวามพร้อมทุกด้าน แต่ไม่

สามารถที่จะมีบุตรได้

(1.7.7) ความสมัพนัธ์ภายในครอบครวั และระหว่าง

เครอืญาตลิดน้อยลง การพึง่พาช่วยเหลอืกนัระหว่างเครอื

ญาติลดน้อยลง มีสภาพต่างคนต่างอยู่เพิ่มมากขึ้น

(1.7.8) การท�าบทบาทหน้าที่ของผู้เป็นพ่อ ปัจจุบัน

แต่ละครอบครัวต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา อาจท�าให้บทบาทของพ่อซ่ึง

เป็นผู้น�าในครอบครัวหรือผู้ที่รับผิดชอบเป็นหลักใน ด้าน

เศรษฐกิจให้กับครอบครัวดูลดน้อยลงไปกว่าบทบาท

ผู้หญิงหรือบทบาทแม่ การส่งเสริมให้บทบาทพ่อ มีส่วน

ร่วมในการดูแลครอบครัวหรือมีบทบาทในการเลี้ยงดูบุตร

มากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้

และเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยกันดูแลครอบครัวได้มากขึ้น

กว่าอดีตจะลดภาระให้กับสตรีหรือบทบาท

(1.7.9) การขาดความตระหนักในความส�าคัญของ

บทบาทครอบครัว ในขณะเดียวกันบทบาทของครอบครัว

และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว

เปลี่ยนแปลงไป การท�าหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูสมาชิก

ในครอบครัวลดน้อยลง มีสถาบันอื่นเข้ามาท�าหน้าที่

เหล่าน้ีแทน เช่น สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน เป็นต้น 

รวมถึงการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อประโยชน์ในการ

อบรมเลีย้งดสูมาชกิในครอบครวั ครอบครวัสมยัใหม่ ส่วน

หน่ึงมีค่านิยมของพ่อแม่ในการเลี้ยงลูกให้เป็นเลิศ มักจะ

มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่เข้มงวด และ มีโปรแกรม

ส�าหรบัพฒันาการเดก็มากมาย ซึง่บางครัง้ขัดกบัธรรมชาติ
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ของเด็กหรือตามพัฒนาการของวัย ซึ่งอาจท�าให้เด็กเกิด 

ความตึงเครียดได้ รวมทั้งบทบาทของครอบครัวในการ

อบรมสั่งสอนและถ่ายทอด หลักคุณธรรมจริยธรรมอันดี

ในการด�ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า

(1.8) ปัญหาครอบครัว มีรูปแบบที่แตกต่างกันไป

และหลากหลายขึน้อยูก่บัสภาพ ของแต่ละครอบครวั ดงันี้ 

ความยากจนและการมีหนี้สิน มีสาเหตุจากปัจจัย

ภายใน ได้แก่ การขาดความรู้ ความสามารถ ในการ

ประกอบอาชีพ การขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร

และการรับรู ้ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาสุขภาพ ภาระใน

การเลี้ยงดูครอบครัว การไม่มีทรัพย์สินและที่ดินท�ากิน 

และปัจจัยภายนอกที่เกิดจากสังคมบริโภคนิยม การ

แข่งขันทางเศรษฐกิจ ท�าให้การจัดสรรทรัพยากรไม่

ทั่วถึง เกิดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม รวม

ทั้งระบบการบริหารและจัดการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในช่วงปี พ.ศ. 2551–2555 

การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นอายุต�่ากว่า 20 ปี และอายุต�่ากว่า 

15 ปี มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ สถานการณ์การตัง้ครรภ์ของวยัรุน่ 

พบประเทศไทยมีร้อยละของหญิงอายุต�่ากว่า 20 ปี ที่ตั้ง

ครรภ์สูงขึ้น 

ความรุนแรงในครอบครัว ในปี พ.ศ. 2548 องค์การ

อนามัยโลกได้ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการ

ประชุมส่งเสริมสุขภาพโลก ครั้งที่ 6 ซึ่งที่ประชุมได้รบัรอง

กฎบัตรกรุงเทพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพโลก (Bangkok 

Charter for Health Promotion in a Globalized 

World) ซึ่งระบุถึงวาระส�าคัญในงานสร้างเสริมสุขภาพ

ของโลก กล่าวคือ ความรุนแรงต่อสตรีในครอบครัวและ

ชีวิตคู่ เป็นปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญยิ่ง อันเกิดจากเง่ือนไข

ของความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ 

สมัพนัธภาพและการส่ือสารในครอบครวั ครอบครวั

ขาดทักษะการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว 

การอบรมเลี้ยงดูบุตร ปัจจุบันครอบครัวหรือพ่อ

แม่ขาดความรู ้และทักษะในการอบรมเลี้ยงดูบุตรที่ได้

มาตรฐาน ตามมาตรฐานขั้นต�่าในการเลี้ยงดูเด็ก

เด็กและผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง สถานการณ์ที่เด็กและ

ผู้สงูอายุถกูทอดทิง้ และปล่อยปละละเลยให้อยูต่ามล�าพัง 

สะท้อนถงึ การท�าบทบาทหน้าทีข่องครอบครวัในปัจจบุนั 

เห็นได้ชัดจากปรากฏการณ์ผู้สูงอายุในชนบทจ�านวนมาก 

ถูกทอดท้ิงให้รับภาระเลี้ยงดูหลาน โดยเฉพาะในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 

ปัญหาอบายมขุ การพนนั บหุรี ่เหล้า สารเสพติด ใน

ครอบครัว ล้วนส่งผลกระทบต่อความมั่นคง และเข้มแข็ง

ของครอบครัว น�าไปสู่ปัญหาครอบครัวต่างๆ ตามมา เช่น 

การหย่าร้าง การใช้ความรุนแรง การจัดการความสัมพันธ์

ในครอบครัว รวมไปจนถึงก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ

และหนี้สิน

(2) นโยบายและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง

(2.1) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 

2560–2579) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน เน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด จนช่วง

ชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยเริ่ม

ตัง้แต่ในครรภ์และต่อเนือ่งไปตลอดชวีติ ยกระดบัคณุภาพ

การศกึษาและการเรยีนรูใ้ห้มคีณุภาพ เท่าเทยีมและทัว่ถงึ 

สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี สร้างความอยู่ดีมี สุขของ

ครอบครวัไทยให้เอือ้ต่อการพฒันาคน ยทุธศาสตร์ด้านการ

สร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสงัคม มุง่

ลดความเหลื่อมล�้า ทางเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาระบบ

บริการและบริหารจัดการสุขภาพ สร้างสภาพแวดล้อมที่

เอื้อต่อสังคมสูงวัย สร้างความเข้มแข็งสถาบันทางสังคม

และทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของชุมชน

(2.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบบัที ่12 พ.ศ. 2560–2564  ยทุธศาสตร์การเสรมิสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งให้ความส�าคัญกับการวาง

รากฐาน การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่ม

เดก็ปฐมวยัทีต้่องพฒันาให้มสีขุภาพกายและใจทีดี่ มทีกัษะ

ทาง สมอง ทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโต

อย่างมีคณุภาพ ควบคูก่บัการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้ 

เป็นคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ

วินัย มีจิตส�านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และ 

ความสามารถปรบัตวัเท่าทันกบัการเปลีย่นแปลงรอบตวัที่

รวดเรว็ บนพืน้ฐานของการ มสีถาบนัทางสงัคมทีเ่ข้ม แขง็

ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 

สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุน มนุษย์
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ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้ง ยังเป็นทุนทางสังคมที่ส�าคัญในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การสร้างความ

เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม เพื่อด�าเนินการ

ยกระดับ คุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งการปิด

ช่องว่าง การคุ้มครองทางสังคมอื่นๆ มุ่งเน้นมากข้ึนใน 

เรื่องการเพิ่มทักษะแรงงาน

(2.3) นโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาเด็กปฐมวยั 

(0 – 5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550–2559(22) ยุทธศาสตร์

การส่งเสรมิพ่อแม่และผูท้ีเ่กีย่วข้องเพือ่พฒันาเดก็ปฐมวยั 

มีแนวคิดส�าคัญ คือ พ่อแม่ ผู ้เลี้ยงดูเด็ก สมาชิก ใน

ครอบครวั คู่สมรสใหม่ ผูเ้ตรยีมตวัเป็นพ่อแม่ หญิงตัง้ครรภ์ 

คร ูบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุ และผูน้�าชุมชน 

ผูน้�าท้องถิน่ ต้องได้รบัการพฒันา ให้มคีวามรู ้ความเข้าใจ 

และมทีกัษะในการอบรมเลีย้งด ูการจัดประสบการณ์และ

สร้างสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

อย่างถกูต้องเหมาะสม รวมทัง้ได้คุ้มครองป้องกันอบุตัเิหตุ

และภัยอันตรายต่างๆ อันจะเกิดขึ้นได้

(2.4) แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545–

2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 พัฒนาระบบ

คุ้มครองทางสังคมส�าหรับผู้สูงอายุ ด้านครอบครัว ผู้ดูแล

และการคุ้มครอง โดยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับ

ครอบครัวให้นานที่สุด โดยการส่งเสริมค่านิยมในการอยู่

ร่วมกบัผูส้งูอาย ุส่งเสรมิ สมาชกิในครอบครวัและผูด้แูลให้มี

ศกัยภาพในการดแูลผูส้งูอาย ุโดยการให้ความรู ้และข้อมูล

แก่สมาชิก ในครอบครัวและผู้ดูแลเก่ียวกับการบริการ

ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนการส่งเสริมการสร้าง

ทัศนคติ เชิงบวกของคนในครอบครัวให้เห็นความส�าคัญ

ของผู้สูงอาย ุและยงัคงเป็นพลงัของครอบครวัและสงัคมได้ 

(2.5) นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัย 

การเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2569) 

ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมี

คณุภาพ เพือ่รักษาระดับอัตราการเจรญิพนัธ์ุรวมไม่ต�า่กว่า 

1.6 และให้การเกดิทุกรายมกีารวางแผน มกีารเตรียมความ

พร้อมตัง้แต่ก่อนต้ังครรภ์และได้รบั ความช่วยเหลอืในการ

มีบุตร ตลอดจนส่งเสริมให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ได้รับ

การดแูลหลงัคลอดทีด่ ีเดก็ได้รบัการเลีย้งดใูน สิง่แวดล้อม

ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย พร้อมที่จะ

เรียนรู้ในช่วงวัยต่อไปอย่างมั่นคง

(3) มาตรการส�าคัญในการงานส่งเสริมสุขภาพ

ครอบครัว

(3.1) ส่งเสริมให้ครอบครัวมีกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกัน มีสัมพันธภาพที่ดี และท�าบทบาทหน้าที่ ได้อย่าง

เหมาะสม

(3.2) ส่งเสริมให้ครอบครัวด�าเนินชีวิตโดยยึดมั่นใน

หลักคุณธรรมและจริยธรรม

(3.3) การส่งเสรมิให้มกีารจดัสวสัดกิารครอบครวัขัน้

พื้นฐานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ

ครอบครัวทุกลักษณะ

(3.4) การส่งเสริมความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของ

ครอบครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(3.5) การส่งเสริมวินัยการออมในครอบครัว

(3.6) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม มี

บรรยากาศการเรียนรู ้  และความปลอดภัยส�าหรับ 

ครอบครัว

(3.7) การพัฒนาศักยภาพกลไกและบุคลากรที่

ท�างานด้านครอบครัว

(3.8) การพฒันากฎหมาย กฎ ระเบยีบและข้อบงัคบั 

เกี่ยวกับครอบครัวให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับ

สถานการณ์

(3.9) การพัฒนาการบริหารจัดการการท�างานด้าน

ครอบครัวอย่างเป็นระบบ

(3.10) การส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการด้าน

ครอบครัว

(3.11) การสร้างและผลักดันเครือข่ายทางสังคม

ทุกรูปแบบ ทุกระดับ ให้มีศักยภาพในการ ขับเคลื่อนการ

พัฒนาครอบครัวอย่างต่อเนื่องและสร้างการมีส่วนร่วม

อย่างเป็นรูปธรรม

(3.12) การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบเครือ

ข่ายครอบครัวในรูปแบบต่างๆ

(3.13) การส่งเสริมการผลิตสื่อและช่องทางสื่อการ

เรียนรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวเข้มแข็ง

(3.14) การพัฒนากระบวนการใช้สื่อเป็นเคร่ืองมือ
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ในการเรียนรู้ร่วมกันของครอบครัว

(3.15) การพัฒนากลไกและส่งเสริมการบังคับใช้

กฎหมายด้านสื่อให้มีประสิทธิภาพ

13.1.3 การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

(Health Literacy)

1) สถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ปัจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงสู่ยุคสังคมโลกาภิวัฒน์

เป ็นสังคมแห่งการสื่อสารไร ้พรมแดน ประชาชนมี

รูปแบบการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีได้เองทั้งในวงสังคม

เครือข่ายใกล้ชิด และในโลกสังคมโดยรวม ยุทธศาสตร์

การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการผนึกก�าลังในภูมิภาค เช่น 

การเปิดประชาคมอาเซยีน มผีลกระทบทัง้ทางในทางบวก

และทางลบกับประชาชนคนไทยในด้านสาธารณสุข โดย

เฉพาะพฤติกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชน 

ดังน้ัน การพัฒนาการสื่อสารด้านสุขภาพ ทั้งจากภาครัฐ

ในการให้ข้อมูลด้านสุขภาพ ภาคประชาชนในการเป็น

ทั้งผู้รับสาร และส่งสารในเครือข่ายของตนเอง รวมถึง

การสร้าง การพัฒนาและเผยแพร่เนื้อหาของข่าวสาร 

เช่น ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ ภูมิปัญญาและ

ศักยภาพในการจัดการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนและ 

เครือข่ายมีทักษะด้านสุขภาพที่ดี มีความสามารถใน

การตัดสินใจในการดูแลสุขภาพ และการเข้าถึงบริการ

สุขภาพเมื่อจ�าเป็นจนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพ

ได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเอง 

ครอบครัวและสังคม จะเป็นการพัฒนาระบบสุขภาพของ

ประเทศไทย ให้เป็นระบบการสร้างสุขภาพที่ดี ลดการ

รักษาที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง 

ปัจจุบันพบว่าปัจจัยที่ส�าคัญที่ส่งผลให้ประชาชน

เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน คือ “ความ

รอบรู้ด้านสุขภาพ” (Health Literacy) ซึ่งหมายถึง 

กระบวนการทางปัญญา และทกัษะทางสงัคมทีก่่อเกดิแรง

จงูใจและความสามารถของปัจเจกบคุคลทีจ่ะเข้าถงึ เข้าใจ

และใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อน�าไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสม

น�าไปสู่สุขภาวะ และมีการส�ารวจความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ของคนไทย กลุ่มอายุ 7-18 ปี ในสถานศึกษาที่เป็นพื้นที่

เป้าหมายการด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางสุข

บญัญตัแิห่งชาต ิเมือ่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยการสุม่

จาก 24 จงัหวดั 96 โรงเรยีน รวม 4,800 คน พบว่าส่วนใหญ่ 

มีความรอบรู ้ด้านสุขภาพระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 

86.48 และมีเพยีงร้อยละ 5.25 ทีมี่ความรอบรูด้้านสขุภาพ

ในระดับดีมาก ซึ่งเป็นระดับที่มีผลต่อการมีพฤติกรรม

สุขภาพที่ถูกต้องและยั่งยืน ในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป 

ในปี พ.ศ. 2557 มีการประเมินความรอบรู้ด้าน

สุขภาพ เรื่อง 3อ.2ส. (อาหาร ออกก�าลังกาย อารมณ์  

ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา) ในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไปในพื้นที่ 

77 จังหวัด รวม 31,200 คน(23) พบว่า ส่วนใหญ่มีความ

รอบรู้ด้านสุขภาพในระดับไม่ดีพอ คิดเป็นร้อยละ 59.4 

รองลงมาคือ ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 39.0 และระดับ

ดีมากเพียงร้อยละ 1.6 นอกจากนั้น สถานการณ์ด้าน

พฤติกรรมสุขภาพของคนไทย ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจาก

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก ด้าน

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การสื่อสาร สิ่งแวดล้อมส่งผล

ให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ประชาชน

มีความ เร่งรีบและเคร่งเครียดในการใช้ชีวิต ส่งผลให้

มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้น พบว่าคนไทยมี

พฤติกรรมกิน อาหารหวาน ไขมันสูง เพิ่มขึ้นมาก โดยใน 

พ.ศ. 2554 คนไทยบริโภคน�้าตาลทรายเพิ่มมากขึ้นถึง 3 

เท่า จาก พ.ศ. 2526 ซึง่มีปรมิาณ 12.7 กโิลกรมั/คน/ปีเป็น 

36.6 กโิลกรมั/คน/ปี ใน พ.ศ. 2554 และใน พ.ศ. 2551 พบ

ว่าร้อยละ 96.2 ของคนไทยอาย ุ35 ปีข้ึนไป บรโิภคอาหาร

ประเภททอด โดยส่วนใหญ่บริโภคเฉลี่ย 5 วันต่อสัปดาห์ 

รองลงมา คือ อาหารที่ปรุงด้วยกะทิบริโภคโดยเฉล่ีย  

3 วนัต่อสปัดาห์ พบว่าคนไทยออกก�าลงักายอย่างเพยีงพอ 

มีจ�านวนน้อย คิดเป็นร้อยละ 29.7 ในปี พ.ศ. 2550 

และร้อยละ 26.1 ในปี พ.ศ. 2554 พบว่าใน พ.ศ. 2554 

ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ร้อยละ 31.5 สูบบุหรี่ ร้อยละ 18.4 และมีแนวโน้มการสูบ

มากขึ้นในเพศหญิง ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ล้วนส่งผลให้

มีปัญหาสุขภาพเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

ของประเทศไทย มีจ�านวนเพิ่มข้ึนทุกปี และเริ่มสูงกว่า

สัดส่วนรายจ่ายสุขภาพต่อ GDP ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และ

จากการศกึษาในสหรัฐอเมรกิา (Healthy People 2001) 
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ระบุว่าการไม่มีความรู้ด้าน สุขภาพน�าไปสู่พฤติกรรมเสี่ยง

ที่เพิ่มมากขึ้นและพฤติกรรมป้องกันโรคที่น้อยลง รวมทั้ง

การเข้ารับการรักษาบ่อยครั้งขึ้น ไม่เข้าใจเก่ียวกับการ

ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องตามที่แพทย์แนะน�า ทั้งหมดนี้ท�าให้

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นด้วย

2) นโยบายและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

2.1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข(24) 

เน่ืองจากประชาชนที่มีความสามารถในการดูแล

สุขภาพตนเองมีจ�านวนน้อย ในขณะที่ข ่าวสารด้าน

สุขภาพมีเป็นจ�านวนมาก แต่ขาดระบบการคัดกรอง และ

การยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ท�าให้ประเทศไทย

มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง จึงมีข้อเสนอส�าหรับ

การด�าเนินงานเรื่องนี้ คือ (1) ปฏิรูปยุทธศาสตร์และ

กลไกในการขับเคลื่อนด้านความรอบรู้และการสื่อสาร

ข้อมูลด้านสุขภาพ (2) ปฏิรูประบบการประเมินผลโดย

เน้นผลลัพธ์ ท่ีประชาชนมีความสามารถในการดูแล

สขุภาพตนเองและมพีฤติกรรมสุขภาพทีพึ่งประสงค์ในทกุ

กลุ่มวยั (3) จดัตัง้คณะกรรมการสร้างเสรมิความรอบรูแ้ละ

การสือ่สารสขุภาพแห่งชาต ิและ (4) กระทรวงสาธารณสขุ 

กระทรวงศกึษาธกิารและกระทรวงมหาดไทย ควรร่วมมอืกัน

เพื่อสนับสนุนให้เกิดโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health 

Literate School) โรงพยาบาลรอบรู ้ด ้านสุขภาพ 

(Health Literate Hospital) และชมุชนรอบรูด้้านสขุภาพ 

(Health Literate Communication) ทั้งนี้ กระทรวง

สาธารณสุขได้ก�าหนดเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ใน

ยุทธศาสตร์ 20 ปีของกระทรวง และอยู่ในวาระปฏิรูป 

เร่งด่วน (quick win) ของกระทรวง และได้จัดตั้งศูนย ์

การเรียนรู้ด้านสุขภาพ ณ โรงพยาบาลอ�าเภอหลายแห่ง 

ขณะเดียวกันกรมอนามัยได้วางแผนการขับเคลื่อน

ความรอบรู้ด้านสุขภาพไว้ 10 ปี (พ.ศ. 2560–2569) 

โดยมีเป้าหมายให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความรอบรู้

ด้านสุขภาพ (health literate societies) โดยใช้ 

4 กลไกในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน คือ กลไก

การส่ือสาร (communication) การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร (capacity building) การสร ้างความ

ผูกพัน (engagement) และการเรียนรู้แบบเสริมพลัง 

(empowerment) ควบคู่กับการก�ากับ ติดตามอย่าง

เข้มข้น (intensive M&E) และได้ก�าหนดแผนการ

ด�าเนินงานที่ส�าคัญ ประกอบด้วย พัฒนาและเผยแพร่

สื่อและองค์ความรู ้หลากหลายรูปแบบและช่องทาง

เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ในระบบ

สาธารณสุข การศึกษาและสังคมวัฒนธรรม จัดประชุม

วิชาการการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย จัดเวที 

job matching ระหว่างแหล่งทนุและผูท้ีเ่กีย่วข้อง ส�ารวจ

สถานการณ์ความรอบรูด้้านสขุภาพ ระดบั เขตสขุภาพและ

ชาติ พัฒนามาตรฐาน ประเมินรับรองมาตรฐาน องค์กร

รอบรู้ด้านสุขภาพ (องค์กรด้านสาธารณสุข การศึกษา 

และวัฒนธรรม)

3) มาตรการส�าคัญในการพัฒนาความรอบรู้ด้าน

สุขภาพ

3.1) พัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้วยระบบ

การคุ ้มครองด้านการสื่อสารโดยมีหน่วยงานกลาง 

คดักรองข้อมูลด้านสขุภาพ ข้อมูลข่าวสารท่ีจ�าเป็น ถกูต้อง 

ทันการณ์และมีประสทิธิภาพในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

สุขภาพ ตรวจจับข้อมูลเท็จ ตอบโต้ข้อมูลสุขภาพที่ไม่ถูก

ต้องอย่างทันท่วงทีต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ 

และเพิม่ช่องทางสือ่สารมวลชนสาธารณะทางสขุภาพและ

แนวทางเขียนสื่อสุขภาพ

3.2) พฒันา 3 ระบบใหญ่ ได้แก่ (1) การพฒันาระบบ

การสาธารณสุข (2) การพัฒนาระบบการศึกษาที่จะช่วย

ยกระดบัการรู้หนงัสอืและทกัษะสุขภาพน�าไปสูก่ารปรบัวธิี

การสอนและหลกัสตูรด้วยกระบวนการส่งเสรมิความรอบรู้

ด้านสุขภาพด้วย V-shape ตั้งแต่เด็กปฐมวัยในศูนย์เด็ก

เลก็และยกระดับปฏสัิมพนัธ์ และคดิวเิคราะห์ของนกัเรียน

ในระดับมัธยมศึกษาและ (3) พัฒนาระบบวัฒนธรรมและ

ความเชื่อ

3.3) การศึกษาวิจัยเชิงประเมินผล ประกอบด้วย 

(1) ส�ารวจความรอบรู้ด้านสขุภาพของประชาชนไทย

ทุก 3 ปี 5 ปี 10 ปี 

(2) การวิจัยการท�างาน ด้วยฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

ในการท�างาน

(3) จัดท�าต ้นทุน (Unit Cost) ส�าหรับการ

สนับสนุนด้านการเงินตามชุดสิทธิประโยชน์ที่ปรับจาก



340 การสาธารณสุขไทย 2559-2560

การให้สุขศึกษาและปรับพฤติกรรมสุขภาพ เป็นการใช้

กระบวนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ V-shape 

ในระบบบริการสุขภาพทุกมิติ 

(4) Center of Health Literacy excellence 

3.4) พฒันาก�าลงัคนด้านการส่งเสริมความรอบรูด้้าน

สุขภาพ มีการพัฒนาชุดสมรรถนะหลัก รูปแบบ หลักสูตร 

การฝึกอบรมส�าหรับบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ และ

พัฒนาหลักสูตรและผลิตนักศึกษาด้านส่งเสริมความรอบรู้

ด้านสุขภาพ เพิม่การท�างานเชงิการขบัเคลือ่นมากกว่าการ

ให้บรกิารและให้ความรูห้รอืการสอน ตลอดจนพฒันาต่อย

อดน�าเสนอผลงานวิจัยด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้าน

สุขภาพโดยความร่วมมือกับสถาบันทั้งในและต่างประเท

3.5) พัฒนากลไกการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้าน

สขุภาพ ด้วยประกาศการปฏิรูปความรอบรูข้องประชาชน

เป็นวาระแห่งชาติ (national agenda) มีคณะกรรมการ

สร้างเสรมิความรอบรูด้้านสขุภาพและสือ่สารสขุภาพแห่ง

ชาติตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี จัดท�าข้อเสนอและ

ร่างระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรอบรู้ด้าน

สุขภาพและมีกลไกทางการเงินงบประมาณจากแหล่งทุน 

เช่น ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือระบบภาษี รวม

ทั้งองค์กรกลางที่มีความเป็นอิสระ มืออาชีพในการท�า

หน้าที่ประสานความร่วมมือ/บริหาร ภาคีเครือข่ายแบบ 

synergic ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมในและนอก

ประเทศ

13.2 งานป้องกนัและควบคมุโรคตดิต่อในประเทศไทยและระบบการจัดการโรคตดิต่อในประเทศไทย

13.2.1 การป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่ส�าคัญ

1) โรคไข้มาลาเรีย

ไข้มาลาเรียเกิดจากเชื้อโปรโตซัว พลาสโมเดียม 

(plasmodium) น�าโดยยงุก้นปล่อง (anopheles) เกิดใน

พื้นที่ป่า เขา และเขตชนบท โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน 

ไทย-เมียนมาร์ และไทย-กัมพูชา มีผู้ป่วยมากในฤดูฝน 

ระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคม

สถานการณ์โรค(25) 

รายงานจ�านวนผู้ป่วยมาลาเรียลดลงอย่างต่อเนื่อง 

จาก 36,408 ราย ในปีงบประมาณ 2556 เหลอื 14,689 ราย 

ในปีงบประมาณ 2560 (ภาพที ่13.1) โดยลดลงร้อยละ 60 

อตัราป่วย ลดลงจาก 0.82 ต่อประชากรพนัคน ในปี 2556 

เป็น 0.22 ต่อประชากรพันคน ในปี 2560 และอัตราตาย

ลดลงจาก 0.07 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2556 เป็น 

0.02 ต่อประชากรแสนคนต่อประชากรแสนคน ในปี 2560 

เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ป่วย เป็นชาวต่างชาติ จากประเทศ

เพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา เมียนมาร์และลาว 

การติดเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ (Plasmodium 

vivax) มีสัดส่วนสูงกว่าชนิดฟัลซิปารัม (Plasmodium 

falciparum) ผู้ป่วยเพศชายมีมากกว่าเพศหญิง ผู้ป่วย

ส่วนมากเป็นผู้ใหญ่ (อายุมากกว่า 15 ปี) ผู้ที่เสี่ยงต่อการ

ติดเชื้อมาลาเรีย ได้แก่ ผู้มีอาชีพที่ต้องเข้าป่าหรือท�าสวน 

ท�าไร่ ใกล้ป่า 

จงัหวดัทีมี่ผูป่้วยมากทีส่ดุ 7 อนัดบัแรก ได้แก่ จงัหวดั

ตาก ยะลา อุบลราชธานี กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน สงขลา 

และศรีสะเกษ ซึ่งมีผู้ป่วยรวมกันคิดเป็นร้อยละ 87 ของผู้

ป่วยทั้งประเทศ
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ภาพที่ 13.1 จ�านวนผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียรายเดือน ปีงบประมาณ 2556-2560
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ที่มา: มาลาเรียออนไลน์ (http://malaria.ddc.moph.go.th/malariar10)

การป้องกันและควบคุมมาลาเรีย 

ยุทธศาสตร ์การป้องกันและควบคุมมาลาเรีย 

ประกอบด้วยมาตรการส�าคัญ ได้แก่ 

• การตรวจค้นหาผู้ป่วย และให้การบ�าบัดรักษา 

โดยใช้ยาต้านมาลาเรีย

• การป่องกันยุงกัด โดยวิธีต่างๆ เช่น การใช้ยาทา

กันยุง การนอนในมุ้ง เป็นต้น 

• การก�าจัดยงุพาหะ ในพืน้ทีโ่รคชกุ โดยใช้สารเคมี

พ่นติดฝาบ้าน

ในขณะน้ี ประเทศไทยได้ยกระดับยุทธศาสตร์

จาก “การควบคุมโรคไข้มาลาเรีย” เป็น“การก�าจัด

โรคไข้มาลาเรีย” ตามค�าแนะน�าขององค์การอนามัย

โลก กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคร่วมกับ

หน่วยงานเครือข่าย ได้จัดท�ายุทธศาสตร์การก�าจัดโรค

ไข้มาลาเรีย พ.ศ. 2560-2569 และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 

2560-2564 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า ประเทศไทยจะก�าจัดโรคไข้

มาลาเรีย (Malaria elimination) ภายในปี พ.ศ. 2567 

ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1. เร่งรัดก�าจัดการแพร่เชื้อมาลาเรียในประเทศไทย 

2. พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรการและรูป

แบบที่เหมาะสมในการก�าจัดโรคไข้มาลาเรีย 

3. สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ระดับ

ประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนงานก�าจัด

โรคไข้มาลาเรีย 

4. ให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองจาก

โรคไข้มาลาเรีย 

ยุทธศาสตร์ก�าจัดโรคไข้มาลาเรีย (ระยะ 10 ปี) และ

แผนปฏิบัติการ (ระยะ 5 ปี) ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะ

รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559(26,27) และได้เร่ิม

ด�าเนินการในปี 2560 มีกลไกการขับเคลื่อนด้านนโยบาย

คอืคณะกรรมการอ�านวยการก�าจัดมาลาเรยีแห่งชาต ิ(รอง

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน) และคณะกรรมการบริหาร

ก�าจัดมาลาเรียแห่งชาติ (ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็น

ประธาน) และขับเคลือ่นด้านปฏบิตักิารโดยคณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัด ตามพรบ.โรคติดต่อ 2558 

การด�าเนินงานที่ส�าคัญ

ในระยะทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เร่งรัด

การควบคุมป้องกันโรคไข้มาลาเรีย โดยมาตรการดัง

กล่าวข้างต้น ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและพื้นท่ี

เสี่ยงทั่วประเทศ และได้เริ่มเร่งรัดการด�าเนินงานภาย

ใต้ยุทธศาสตร์ก�าจัดโรคไข้มาลาเรีย โดยหน่วยงานใน

เครือข่ายสาธารณสุข ด้วยความร่วมมือของอาสาสมัคร

สาธารณสุข ผู้น�าชุมชน องค์กรสาธารณประโยชน์และ

ชุมชน 
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การบ�าบดัรกัษาผูป่้วยได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณ

ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส�าหรับ

การค้นหาและบ�าบัดผู้ติดเชื้อในพื้นที่ชายแดนและกลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุน

โลก (Global Fund) ส่งผลให้อุบัติการณ์โรคไข้มาลาเรีย

ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ส�าหรับการเฝ้าระวังโรค กรมควบคุมโรคได้ร่วมมือ 

กับมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคไข้

มาลาเรียโดยใช้เทคโลโลยีสารสนเทศ เพ่ือการก�าจัดโรค

ไข้มาลาเรีย” หรือ “มาลาเรียออนไลน์” ซึ่งเป็นระบบเฝ้า

ระวังโรคแบบ case-based surveillance โดยประยุกต์

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแสดงสถานการณ์

ทางระบาดวิทยาของโรคได้ถึงระดับหมู่บ้าน แสดงการ

ระบาด แสดงแผนที่แหล่งแพร่เชื้อในระดับกลุ่มบ้าน และ

แสดงข้อมูลผลการด�าเนินงานตามมาตรการที่ส�าคัญ เช่น 

มาตรการ 1-3-7 (แจ้งเตือนใน 1 วัน สอบสวนภายใน 

3 วันและตอบโต้ภายใน 7 วัน) มาตรการค้นหาผู้ป่วย

เพิ่มเติมและมาตรการควบคุมยุงพาหะ ข้อมูลเหล่านี้จะ

เป็นประโยชน์ส�าหรับการวางแผนและการตดัสนิใน ตัง้แต่

ระดับนโยบาย ถึงระดับปฏิบัติการ รูปแบบ “มาลาเรีย

ออนไลน์” ดังกล่าวนี้ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 

ในสาขาภาพรวมมาตรฐานการบริการ ระดับดีเด่นจาก

ส�านักงาน ก.พ.ร. ในปี 2560

2) ไข้เลือดออก(28)

โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัส (Dengue virus) 

น�าโดยยุงลาย (Aedes mosquito) ซึ่งอาศัยในบริเวณ

บ้านเรือนและกัดในเวลากลางวัน โรคน้ีเกิดมากในช่วง

ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม โรคนี้เดิมเกิด

มากในเด็ก แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มเกิดโรคในผู้ใหญ่มากขึ้น

อย่างต่อเนื่อง 

สถานการณ์โรค

โรคไข้เลือดออกเริ่มพบในประเทศไทยเม่ือต้น

ทศวรรษ 2500 ในกรุงเทพฯและเขตปริมณฑล ต่อมาแพร่

กระจายไปท่ัวประเทศ ทั้งในชุมชนเขตเมืองและชนบท 

ในระยะทศวรรษแรกๆ มีการระบาดมากทุก 2-3 ปี แต่

ในระยะหลังมีรูปแบบการระบาดไม่แน่นอน ในช่วง 10 ปี

ที่ผ่านมา มีการระบาดใหญ่ในปี 2556 (อุบัติการณ์ 241 

ต่อประชากรแสนคน) และปี 2558 (อุบัติการณ์ 222 ต่อ

ประชากรแสนคน) แม้อัตราป่วยจะยังคงสูง แต่อัตราป่วย

ตายลดลงจากร้อยละ 0.30 ในปี 2538 เหลือเพียงร้อยละ 

0.13 ในปี 2560 สะท้อนประสิทธิภาพของการดูแลรักษา

ผู้ป่วยที่มีแนวโน้มดีขึ้น (ดูภาพที่ 13.2) 

ภาพที่ 13.2 อุบัติการณ์และอัตราป่วยตาย โรคไข้เลือดออก ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2501-2560

 

ที่มา: ส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลง กรมควบคุมโรค
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ยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

ยุทธศาสตร ์หลักในการป ้องกันและควบคุม

ไข้เลือดออก คือ การควบคุมยุงพาหะและการป้องกัน

ยงุกดั โดยความร่วมมอืของทกุภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน

มาตรการควบคุมยุงพาหะน�าโรคไข้เลือดออก คือ 

ยงุลาย เน้นการก�าจัดแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาน ได้แก่ ภาชนะ

และแหล่งขังน�้าในบริเวณบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ส่วนการ

พ่นสารเคมีก�าจัดยุงตัวเต็มไว เป็นมาตรการเสริม

มาตรการป้องกันยุงกัด เน้นการใช้ยาทากันยุง 

ส�าหรับเด็กเล็กให้นอนในมุ้งหรือมุ้งลวดในเวลากลางวัน

การด�าเนินงานที่ส�าคัญ(29) 

1. เร ่งรัดการป้องกันควบคุมการแพร่เ ช้ือโรค

ไข้เลือดออก โดยการก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และ

ป้องกนัยงุกดัในเวลากลางวนั รวมท้ังการพ่นสารเคมกี�าจดั

ยงุเป็นมาตรการเสรมิ ภายใต้แนวทางการควบคมุยงุพาหะ

แบบผสมผสาน (Integrated vector management) โดย

อาศัยความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของชุมชนเป็นส�าคัญ ในปี 

พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณสขุได้พฒันาเครอืข่ายความ

ร่วมมอืการป้องกันควบคุมไข้เลอืดออกกบัหน่วยงานต่างๆ 

เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง 

วัฒนธรรม กระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา กระทรวง

อุตสาหกรรม กระทรวงวัฒนธรรมและกรุงเทพมหานคร 

2. เพิ่มความเข ้มแข็งของระบบเฝ ้าระวังโรค 

กรมควบคมุโรคได้พฒันาชดุซอฟต์แวร์ “ทนัระบาด” เพือ่

สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน

การป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดย

เจ้าหน้าทีส่ามารถบันทกึข้อมลูการส�ารวจลกูน�า้ ระบพุกิดั

สถานที่ที่ส�ารวจและรายงานค่าดัชนีทางกีฏวิทยาได้ทันที 

รวมทั้งสามารถติดตามแบบบูรณาการระหว่าสถานการณ์

โรคและข้อมูลทางกีฏวิทยา มีการจัดตั้งระบบการเฝ้า

ระวังเชื้อไวรัสเดงกีในยุง ด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล 

เพื่อน�าข้อมูลด้านการแพร่กระจายเชื้อไวรัสเดงกี มาใช้

วางแผนในการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและคง

การเฝ้าระวังทางกีฏวิทยา เพื่อชี้พื้นที่เสี่ยงและประเมิน

ผลการควบคุมโรค

3. เพิ่มความเข้มแข็งของการดูแลรักษาผู ้ป ่วย 

กรมการแพทย์ร่วมกับกรมควบคุมโรค จัดท�าแนวทาง

เวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก ทั้งในเด็กและใน

ผูใ้หญ่ และปรบัปรงุให้ทันสมัยเป็นระยะ และจัดอบรมเผย

แพร่ความรู้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ พร้อม

ทัง้จดัผูเ้ชีย่วชาญให้ค�าปรึกษาแก่แพทย์ทีด่แูลบ�าบดัผูป่้วย

ไข้เลือดออก

4. กรมควบคุมโรคได้ จัดท�าแนวทางปฏิบัติงาน

เฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคมุโรคไข้เลอืดออกตามพระราช

บัญญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ.2558 ส�าหรบัผูป้ฏบัิตงิานระดบัเขต 

และหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับอ�าเภอ

5. ในอนาคตวัคซีนอาจใช้เป็นเคร่ืองมือส�าคัญใน

การป้องกันโรคไข้เลือดออก ในปัจจุบันก�าลังมีการวิจัย

พัฒนา เพื่อผลิตวัคซีนไข้เลือดออกอยู่ในหลายประเทศ 

ในขณะนี้เริ่มมีวัคซีนไข้เลือดออกท่ีได้รับการขึ้นทะเบียน

แล้ว แต่กระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้น�ามาใช้ป้องกันโรค 

เนือ่งจากยงัมข้ีอจ�ากดัในด้านคุณภาพและความปลอดภยั 

และยังมีราคาสูง คาดหวังว่าในอนาคตอันใกล้จะมีวัคซีน

ไข้เลือดออกท่ีมีคุณภาพสูง และมีความปลอดภัยมากขึ้น 

ซึง่กระทรวงสาธารณสขุจะสามารถน�ามาใช้ป้องกนัโรคแก่

ประชาชนในวงกว้างได้

3) โรคเท้าช้าง

โรคเท้าช้างเกิดจากพยาธิตัวกลมขนาดเล็ก เรียก

ว่าพยาธิฟิลาเรีย น�าโดยยุง เช้ือฟิลาเรียโรคเท้าช้างที่พบ

บ่อยในประเทศไทย 2 ชนิดคือ Wuchereria bancrofti 

พบมากที่ชายแดนติดกับประเทศเมียนมาร์ และชนิด 

Brugia malayi มักพบในภาคใต้ตามแถบชายฝั่งทะเล

ตะวันออก ยุงน�าโรคได้แก่ยุงลายเสือ (Mansonia) และ

ยุงราญ (Culex) เชื้อพยาธิจากยุงเข้าสู่ร่างกายโดยยุงกัด 

แล้วเข้าไปเจริญเติบโตเป็นตัวแก่อยู่ในระบบน�้าเหลือง 

ท�าให้อุดตัน มีน�้าเหลืองคั่งในอวัยวะ เช่น ขา แขน และ

อวัยวะเพศ ทั้งชายและหญิง 

สถานการณ์โรค(28)

ในปัจจุบันโรคเท้าช้างลดลงมาก พื้นท่ีท่ีมีโรคเหลือ

อยู่เฉพาะในบางจังหวัดบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ 

และบางจังหวัดในภาคใต้ (ดูภาพที่ 13.3)
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ภาพที่ 13.3 พื้นที่การแพร่โรคเท้าช้าง ปี พ.ศ. 2545 – 2560

  
 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2545 

 

พ.ศ. 2549 

 

พ.ศ. 2555 

 

พ.ศ. 2560 

 

งาชาทเครโรพแทีนพื  

มุลกายยาจรากดุยหงัลหงาชาทเครโรพแทีนพื  

งาชาทเครโรพแมไทีนพื  

ที่มา: ส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลง กรมควบคุมโรค

ยุทธศาสตร์การควบคุมและก�าจัดโรคเท้าช้าง

ประกอบด้วยมาตรการส�าคัญ ได้แก่

1. การตรวจค้นหาผู้ป่วยและจ่ายยาฆ่าพยาธิ เพื่อ

รักษาโรคเท้าช้าง

2. การป้องกันยุงกัด โดยใช้ยาทากันยุง และนอน

ในมุ้ง

3. การเฝ้าระวังโรค โดยการตรวจเลือดหาการตดิเช้ือ

พยาธิโรคเท้าช้างในคน และในยุง

4. การบ�าบัดรักษา แก้ไขความพิการ ผู้ป่วยที่มี

อวัยวะบวมโต 

การด�าเนินงานที่ส�าคัญ(30) 

ในปัจจุบัน การควบคุมโรคเท้าช้างเข้าสู่ระยะเฝ้า

ระวังหลังหยุดการจ่ายยา ซึ่งเป็นมาตรการหลักของการ

ก�าจัดโรค ที่ประเทศไทยได้ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2545 

ในปีงบประมาณ 2560 กรมควบคุมโรคได้ประเมิน

ภาวะการแพร่โรค โดยตรวจหาการติดเชื้อพยาธิโรคเท้า

ช้างในเด็กช่วงอายุ 6-7 ปี ในพื้นที่แพร่โรค 357 กลุ่มบ้าน 

ใน 11จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล�าพูน ตาก 

ราชบุรี กาญจนบุรี ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 

กระบี่ และนราธิวาส ปรากฏว่าพบโรคเท้าช้างเพียงบาง

พื้นที่ในจังหวัดนราธิวาส แต่มีจ�านวนผู้ป่วยที่ไม่เกินเกณฑ์

การก�าจัดโรค ประเทศไทยจึงได้รับการประกาศจาก

องค์การอนามัยโลก ว่าสามารถก�าจัดโรคเท้าช้างได้แล้ว 

เมื่อกันยายน 2560(31) 

ผูป่้วยโรคเท้าช้างท่ีมคีวามพกิารขาโต พบว่ามเีหลอื

อยู่ 111 รายในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 

นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี และนราธิวาส ได้รับการ

บ�าบดัรกัษาเพือ่ลดภาวะแทรกซ้อน และมกีารอบรมฟ้ืนฟู

แก่เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุทีร่บัผดิชอบในระดบัเขต จงัหวัด 

อ�าเภอ และรพ.สต. เพือ่เพิม่คณุภาพในการดแูลผูป่้วย และ

สอนให้ผู้ป่วยและญาติดูแลตนเองได้ 

มีการจ่ายยาฆ่าเชื้อพยาธิโรคเท้าช้าง ในแรงงงาน

ชาวเมียนมาร์ทุกคนที่ผ่านกระบวนการคัดกรอง ตรวจ

สุขภาพแรงงานต่างด้าว 
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มกีารเฝ้าระวังโรค โดยตรวจหาการติดเชือ้พยาธโิรค

เท้าช้างในคน และในยุง ในพื้นที่ที่มีแรงงานชาวเมียนมาร์

อาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก ผลปรากฏว่า พบการติดเชื้อโรค

เท้าช้างในชาวเมยีนมาร์ร้อยละ 0.87 ในปีพ.ศ. 2559 และ

ร้อยละ 0.19 ในปีพ.ศ. 2560 ไม่พบการติดเชื้อในคนไทย

ซ่ึงอาศัยในพื้นที่เดียวกัน และไม่พบพยาธิโรคเท้าช้างใน

ยุงในพื้นที่เหล่านั้น

4) โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า เกิดจากเชื้อไวรัส ที่มีอยู่ในสัตว์เลี้ยง

ลูกด้วยนม โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว และสัตว์

ป่า เช่น ค้างคาว ลิง เป็นต้น คนติดเชื้อโดยถูกสัตว์กัด 

ข่วน หรือเลียผิวหนังที่มีบาดแผล ผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า

เสียชีวิตทุกราย 

สถานการณ์โรค(28)

ในปี พ.ศ. 2523 มีรายงานจ�านวนผู้เสียชีวิตโรค

พิษสุนัขสูงสุด 370 ราย หลังจากนั้น จ�านวนผู้เสียชีวิต

ลดลงต่อเนื่อง เหลือ 5 ราย ในปี 2558 แต่ในช่วงปี พ.ศ. 

2559-2561 มีจ�านวนผู้เสียชีวิตกลับเพิ่มขึ้น เป็น 14, 11 

และ 18 ตามล�าดับ (ภาพที่ 13.4) ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ติด

เชื้อจากสุนัข ผู้เสียชีวิตมีอยู่ต�่าสุด 2 ปี และสูงสุด 61 ปี 

ประมาณการว่าในแต่ละปี มีผู้ถูกสัตว์กัดและไปรับการ

ฉีดวัคซีนประมาณ 500,000 คน แต่ได้รับวัคซีนไม่ครบ

ชุดประมาณร้อยละ 10 

จากการสอบสวนโรคพบว่า ผู้เสียชีวิตร้อยละ 91 

ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหลังถูกสัตว์กัด การส�ารวจความรู้

ประชาชนในปี 2561 พบว่า ประชาชนร้อยละ 60 คิดว่า

โรคพิษสุนัขบ้ารักษาหายได้และประชาชนเพียง 1 ใน 3 ที่

รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อถูกสัตว์กัด

ด้านสถานการณ์โรคในสัตว์ ในปี พ.ศ. 2560 พบ

การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ใน 42 จังหวัด จังหวัด

ที่พบมากสุด 10 อันดับ ได้แก่ ร้อยเอ็ด สงขลา ชลบุรี 

บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ 

ฉะเชิงเทรา และมุกดาหาร (ดูภาพที่ 13.5) สัตว์ที่ติดเชื้อ

เป็นสุนัขหรือแมวที่มีเจ้าของร้อยละ 49.02 ไม่มีเจ้าของ

ร้อยละ 37.42 

การตรวจหวัสตัว์พบอตัราสงูขึน้ เป็นร้อยละ 10.9 ใน

ปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 15.7 ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นแนว

โน้มสอดคล้องกับจ�านวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลา

เดียวกัน (ดูภาพที่ 13.4)

ภาพที่ 13.4 จ�านวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า เปรียบเทียบกับอัตราตรวจพบการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 

      ในหัวสัตว์ที่ส่งตรวจ (ร้อยละ) พ.ศ. 2550–2561

ที่มา: กรมปศุสัตว์ และกรมควบคุมโรค
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ภาพที่ 13.5 การกระจายของโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ พ.ศ. 2558–2561

 
 

 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

หมายเหตุ: พื้นที่ระบายสี คือ จังหวัดที่พบโรคในสัตว์ จุดสีด�า คือ ผู้เสียชีวิต

ที่มา: กรมปศุสัตว์ และกรมควบคุมโรค

ยุทธศาสตร์การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าต้องด�าเนินการทั้งในคน

และสัตว์ ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน และชุมชน

การควบคุมโรคในคนประกอบด้วยมาตรการส�าคัญ 

ได้แก่

- การให้ความรูแ้ละค�าแนะน�าแก่ประชาชน เพือ่การ

ป้องกันโรค

- การดูแลหลังสัมผัสโรค (ถูกสัตว์กัด หรือข่วน) โดย

การดแูลท�าความสะอาดแผล และให้วัคซนีโรคพษิสุนขับ้า 

(และอิมมูโนโกลบุลิน) ตามข้อก�าหนด

- ส่วนการควบคุมโรคในสัตว์ประกอบมาตรการ

ส�าคัญ ได้แก่ 

- การให้วัคซีนแก่สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขและแมว

- การควบคุมประชากรสุนัข เช่น การท�าหมัน

- การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ โดยติดตามการตรวจการ

ติดเชื้อในสัตว์ 

- การให้ความรู้และค�าแนะน�าประชาชน เพื่อการ

ป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง

แผนงานการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในทศวรรษ

ที่ผ่านมา ใช้ยุทธศาสตร์หลักคือการสร้างพื้นที่ปลอด

โรค โดยด�าเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคในคนร่วม

กับการป้องกันควบคุมโรคในสัตว์ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย และ

ค่อยๆขยายพื้นที่เป้าหมายการปลอดโรค ให้ครอบคลุม

ทั่วประเทศ

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 การแพร่เช้ือโรคพิษสุนัข

บ้าในสัตว์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และมีผู ้เสียชีวิตด้วยโรค

พิษสุนัขบ้ามากข้ึน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรง

มีพระประสงค ์ที่จะให ้ เร ่งรัดก�าจัดโรคพิษสุนัขบ ้า

หมดไปจากประเทศไทย และเพื่อให้สอดคล้องกับ

เป้าหมายร่วมระหว่างประเทศ โดยการสนับสนุนของ

องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การควบคุมโรค

ระบาดสัตว์ระหว่างประเทศไทย (OIE) ที่จะก�าจัดโรค

พิษสุนัขบ้าทั่วโลก (Rabies elimination) ภายใน

ปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) รัฐบาลจึงสนับสนุนโครงการ

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม 
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พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ให้ด�าเนินการ

ร่วมและเสรมิกบัแผนงานควบคมุโรคพษิสนุขับ้าในคนและ

ในสัตว์ที่ด�าเนินการต่อเนื่องมา 

โครงการตามพระปณิธานฯ(32) นี้ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ (1) การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษ

สุนัขบ้าในสัตว์ (2) การจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ (3) 

การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัข

บ้าในคน (4) การขับเคลื่อนการด�าเนินงานโรคพิษสุนัขบ้า

ในท้องถิ่น (5) การประชาสัมพันธ์ (6) การบูรณาการและ 

การบริหารจัดการข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า (7) การติดตาม

และประเมินผล และ (8) การพัฒนานวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การด�าเนินงานที่ส�าคัญ(33) 

ในช่วงปี 2559-2560 กระทรวงสาธารณสุข บูรณา

การโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข

บ้าตามพระปณิธานฯ เข้ากับแผนงานควบคุมโรคพิษ

สุนัขบ้า โดยเฉพาะการด�าเนินยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ การ

เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าในคน โดยเน้น

มาตรการเชิงรุก มีกลยุทธส�าคัญ ดังนี้

• การป้องกันโรค (Prevention) ให้จัดท�าแผนการ

ควบคุมโรคให้ชัดเจน โดยเฉพาะในอ�าเภอเสี่ยง ให้

ครอบคลุมมาตรการส�าคัญ ได้แก่ระบบการเฝ้าระวังโรค 

การประสานงานกับฝ่ายปศุสัตว์ การจัดหาเวชภัณฑ์และ

วัสดุให้พร้อม โดยเฉพาะวัคซีนและอิมมูโนโกลบุลิน 

การฝึกอบรมพฒันาบุคลากรให้มคีวามรูแ้ละต่ืนตวั เป็นต้น

• การตรวจจับค้นหาความผิดปกติ (Detection) 

ดูแลการเฝ้าระวังโรคในคน (การวินิฉัยและรายงาน

ผู้ป่วย) ประสานงานกับฝ่ายปศุสัตว์ซ่ึงเฝ้าระวังโรคใน

สัตว์ (ติดตามตรวจหัวสัตว์หาการติดเชื้อ) ตรวจสอบ

และแลกเปล่ียน รายงานการเฝ้าระวังโรค ระหว่างฝ่าย

สาธารณสุขและฝ่ายปศุสัตว์อย่างสม�่าเสมอ และพัฒนา

ระบบข้อมูลโดยเทคโนโลยีสารสนเทศให้สะดวก รวดเร็ว 

• การตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิอย่างรวดเรว็ (Response) 

เมือ่พบผูป่้วย หรอืพบการติดเชือ้ในสตัว์ (ตรวจหวัสตัว์พบ

การตดิเชือ้) ให้เร่งสอบสวนโรค ค้นหาผูส้มัผสัโรค ตดิตาม

ให้ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง โดยเฉพาะให้ได้รับวัคซีน

และอิมมูโนโกลบุลินโดยเร็ว และให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ

ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center) 

ระดบัจงัหวดัและอ�าเภอ ขึน้ประสานสัง่การการควบคมุโรค

ทั้งในคนและในสัตว์ ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนการ

ด�าเนินงานในเชิงระบบ โดย

• จัดการประชุมสั่ งการผ ่ านระบบ V ideo 

conference ระหว่างส่วนกลางกบัส�านกังานสาธารณสขุ

จังหวัดทุกจังหวัด เป็นระยะ 

• เสนอของบกลางรัฐบาล เพื่อจัดซื้อจัดหาวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มเติมและบริหารจัดการวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าส�าหรับประชาชนให้กระจายทั่วถึง

เพียงพอในทุกพื้นที่

• ทบทวน จัดท�าแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า 

(CPG) ให้ทันสมัย และจัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ทางการแพทย์ สาธารณสขุ เสรมิแก่เขตบรกิารสาธารณสขุ

ทั่วประเทศ 

• จัดการสื่อสาร เผยแพร่ความรู้และค�าแนะน�าส่ง

เสริมการป้องกันควบคุมโรคผ่านสื่อสารมวลชนในภาพ

รวม 

5) กลุ่มโรคอุจจาระร่วง

กลุ่มโรคอุจจาระร่วง เกิดจากการติดเชื้อทางเดิน

อาหารจากเช้ือชนิดต่างๆ รวมท้ังการได้รับสารพิษใน

อาหารและน�้า ท�าให้มีอาการอุจจาระร่วงที่มีความรุนแรง

มากหรือน้อย แตกต่างกัน กลุ่มโรคอุจจาระร่วงในระบบ

การเฝ้าระวังโรคปัจจุบัน ครอบคลุมโรคส�าคัญบางโรค 

ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคอาหารเป็นพิษ โรค

บิด (จากเช้ืออะมีบาและจากเช้ือชิเกลล่ารวมกัน) และ

อหิวาตกโรค
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สถานการณ์โรค(28)

ในภาพรวม โรคในกลุ่มโรคอุจจาระร่วงมีแนวโน้ม

ลดลงทั้งหมดอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เป็นผลจากการ

ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และสุขาภิบาลน�้าและอาหาร

โดยท่ัวไป โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและโรคอาหารเป็น

พิษมรีายงานจ�านวนผูป่้วยมากกว่าอจุจาระร่วงจากสาเหตุ

อืน่ ส่วนอหวิาตกโรคในระยะหลังพบน้อยมาก และจ�านวน

ผู้เสียชีวิตจากกลุ่มโรคนี้ ก็เหลือน้อยมาก เป็นผลจากการ

บ�าบัดรักษาที่ดีขึ้น ทั้งในสถานพยาบาล และในการดูแล

รักษาตนเองของประชาชน โดยเฉพาะการรักษาเบื้องต้น

ด้วยสารละลายน�้าตาลเกลือแร่ 

ในปี พ.ศ. 2560 มีรายงานผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง

เฉียบพลัน (จากเชื้อหลากหลายชนิด) จ�านวน 1,038,349 

ราย เสียชีวิต 2 ราย โรคอาหารเป็นพิษ (จากพิษของเชื้อ

โรค และสารเคมี) จ�านวน 110,396 ราย เสียชีวิต 3 ราย 

โรคอาหารเป็นพิษจากเห็ดจ�านวน 1,248 ราย เสียชีวิต 8 

ราย โรคบดิจ�านวน 4,973 ราย ไม่มีผูเ้สยีชีวติ ไข้เอนเทอรคิ

จ�านวน 1,347 ราย ไม่มผีูเ้สยีชวีติและอหวิาตกโรคจ�านวน 

8 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ดูแนวโน้มสถานการณ์ของโรคที่

แสดงโดยจ�านวนผู้ป่วย ในภาพที่ 13.6 จ�านวนผู้ป่วยโรค

อุจจาระร่วงเฉียบพลันและโรคอาหารเป็นพิษในรายงาน

การเฝ้าระวังโรค อาจมกีารเหลือ่มกัน เนือ่งจากข้อจ�ากดัใน

การวนิจิฉยัโรคในสถานพยาบาล กลุม่โรคอจุจาระร่วงเกดิ

ในคนทุกกลุ่มอายุ แต่ผู้ป่วยมีมากในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ 

ภาพที่ 13.6 แนวโน้มอัตราป่วย ของโรคบิดและโรคอาหารเป็นพิษ ช่วงปี พ.ศ. 2551-2560 และของไข้เอนเทอริค  

      กับโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ช่วงปี พ.ศ. 2514-2560 

ที่มา: ส�านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
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ยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระ

ร่วง

ยุทธศาสตร์หลักในการป้องกันและควบคุมโรค ใน

กลุ่มโรคอุจจาระร่วง ได้แก่

• การสร้างความปลอดภัยของอาหาร (Food 

safety) และน�้าบริโภค (Safe water supply)

• การปรับปรุงสุขาภิบาลการก�าจัดของเสียและ

สิ่งปฏิกูล 

• การสร้างเสริมพฤติกรรมอนามัย ในด้านการรับ

ประทานอาหาร และการถ่ายอุจจาระ

• การเฝ้าระวังโรคและสอบสวนควบคุมโรค เม่ือ

เกิดการระบาด 

• การบ�าบัดรักษาผู้ป่วย เพื่อป้องกันความรุนแรง

และการเสียชีวิต และเพื่อก�าจัดแหล่งโรค

การด�าเนินงานที่ส�าคัญ

ในปัจจุบัน การจัดการด้านความปลอดภัยของ

อาหาร น�้า และการสุขาภิบาล ได้รับการบูรณาการเข้า

ในระบบก่อสร้างการสาธารณูปโภคและการปกครอง

ท้องถิ่นตามปกติ ทั้งในเขตเมืองและในชนบทและ

ประชาชนโดยทั่วไปสามารถดูแล ปรับปรุงการกินอยู่ด้วย

มาตรฐานท่ีดขีึน้ ท�าให้สภาพปัญหาและปัจจยัเกีย่วกบัโรค

อุจจาระร่วงลดลงอย่างต่อเนื่อง

การจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร มีกลไกที่

เกีย่วข้องหลายระดบั ในระดบัชาตมิ ีคณะกรรมการอาหาร

แห่งชาติ ก�ากับการด�าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์การ

จดัการด้านอาหารของประเทศ ซึง่มสีาระส�าคัญครอบคลมุ

ด้านความปลอดภัยของอาหารด้วย

ในแผนยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี (พ.ศ. 

2560-2579) มโีครงการส่งเสรมิและพฒันาความปลอดภยั

ด้านอาหาร(34) และโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่ง

แวดล้อม ในระยะที่ผ่านมาการด�าเนินงานด้านความ

ปลอดภัยของอาหารในทุกจังหวัดภายใต้โครงการย่อย

ต่างๆ เช่น โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean 

food, good taste) โครงการร้านอาหารไทยปลอดภัย 

สุขภาพดี เป็นต้น โดยการส่งเสริมและก�ากับของกรม

อนามัย 

กรมควบคมุโรคเร่งรดัการเฝ้าระวงัโรค การสอบสวน

และการควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว โดยทีม เฝ้าระวังและ

ควบคมุโรค (SRRT) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส�าหรบัโรคอาหาร

เป็นพิษ เน้นสร้างความปลอดภัยของอาหารในนักเรียน 

6) โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

โรคที่จัดเข้าในกลุ่มของโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วย

วคัซนี (vaccine preventable diseases) อาจเพิม่จ�านวน

ขึ้นตามการพัฒนาวัคซีน ในปัจจุบันแผนงานสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ได้น�าวัคซีนมา

ให้บริการแก่ประชาชนจ�านวน 12 ชนิด เพื่อป้องกันโรค

จ�านวน 12 โรค แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ (ดูตารางที่ C) ใน

ที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน ในแผนงาน

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

สถานการณ์โรค(28) 

การให้วัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคใน

ระยะที่ผ่านมา โดยหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ 

ได้ความครอบคลุมสูง ท�าให้ป้องกันการแพร่โรคได้ดี อุบัติ

การณ์ของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนทุกโรคลดลงอย่าง

รวดเร็ว (ดูภาพที่ 13.7) จ�านวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจาก

โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ที่ส�าคัญ ในปี พ.ศ. 2559 และ 

2560 แสดงไว้ในตารางที่ 13.1 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีหลังๆ โรคคอตีบและโรคหัด

กลับมาระบาดในหลายพื้นที่ ท�าให้จ�านวนผู้ป่วยเพิ่มมาก

ข้ึน ดงัทีแ่สดงในกราฟและตาราง โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรคหัด

เกดิระบาดในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ในช่วงปี 2559-2560 

ซึ่งเป็นผลจากการให้วัคซีนในพื้นที่ดังกล่าวในระยะหลาย

ปีก่อน ได้ความครอบคลุมต�่าอย่างต่อเน่ือง ให้ภูมิคุ้มกัน

โรคของเด็กในพ้ืนที่ดังกล่าวมีระดับต�่ากว่าท่ีจะป้องกัน

การระบาดได้ 

ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานควบคุมโรคที่ป้องกัน

ได้ด้วยวัคซีน

วัคซีนอาจน�ามาใช้เป็นเครื่องมือป้องกัน ควบคุม 

จนถึงการก�าจัดและกวาดล้างโรค ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ

ของโรค และคุณลักษณะของวัคซีน ยุทธศาสตร์ส�าคัญที่
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ภาพที ่13.7 แนวโน้มของจ�านวนผูป่้วยโรคคอตบี ไอกรน หดั และโปลโิอ เปรยีบเทยีบกบัอตัราความครอบคลมุของ 

     วัคซีนส�าหรับโรคนั้นๆ ช่วงเวลาเดียวกัน พ.ศ. 2520-2560

 หมายเหตุ: รูปกราฟในกรอบเล็ก ขยายแสดงจ�านวนผู้ป่วยในช่วงปี พ.ศ. 2551-2560 

ที่มา:  ส�านักระบาดวิทยา และกองวัคซีน กรมควบคุมโรค

ตารางที่ 13.1 ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต จากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนที่ส�าคัญ พ.ศ. 2559-2560

โรค
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ป่วย เสียชีวิต ป่วย เสียชีวิต

ตับอักเสบบี 6,625 0 7,439 1

หัด 1,887 0 3,237 2

คางทูม 2,623 0 2,343 0

หัดเยอรมัน 168 0 258 0

ไอกรน 74 0 77 2

บาดทะยัด 61 2 71 5

ไข้สมองอักเสบเจอี 14 0 14 1

คอตีบ 11 5 4 1

บาดทะยักในเด็กแรกเกิด 0 0 0 0

โปลิโอ 0 0 0 0

ที่มา: ส�านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
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ใช้ในการด�าเนินงานควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนใน

ปัจจุบัน ได้แก่

• การขยายและคงระดับความครอบคลุมของวคัซีน

พื้นฐาน 

• การเพิ่มวัคซีนใหม่ ในแผนงานสร ้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรค เพื่อเพิ่มการควบคุมโรค 

• การก�าจัด (โรคหดั บาดทะยกัในเดก็แรกเกดิ) และ

กวาดล้างโรค (โปลิโอ)

• การเฝ้าระวังโรค รวมถึงการเฝ้าระวังรูปแบบ

พิเศษ เช่น การเฝ้าระวังความผิดปกติหลังได้รับวัคซีน 

(Adverse effects following immunization: AEFI) 

และการเฝ้าระวังอาการอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียก

เฉียบพลัน (Acute flaccid paralysis : AFP)

การด�าเนินงานที่ส�าคัญ 

ภารกจิพ้ืนฐาน คือ การการขยายและคงระดบัความ

ครอบคลุมของวัคซีนพ้ืนฐานที่ให้บริการแก่ประชาชนใน

แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามก�าหนด (ดูตารางที ่

13.2) ในปัจจุบันความครอบคลุมโดยเฉลี่ยของวัคซีนพื้น

ฐานทุกชนิด มีอัตราสูงกว่า 90%(35) แต่ในประชากรบาง

กลุ่มและบางพื้นที่ อัตราความครอบคลุมยังต�่ากว่าเกณฑ์ 

เช่น กลุ่มประชาชนที่ย้ายถ่ิน ประชากรในพื้นท่ีห่างไกล

และพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลายพื้นท่ีใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ยะลา นราธิวาส ปัตตานี จึง

มีการระบาดของโรคคอตีบ และโรคหัด ในหลายพื้นที่

ดังกล่าว(36) ซึ่งต้องเข้าท�าการควบคุมการระบาดให้สงบ

ในที่สุด

ในช่วงปี 2559-2560 มีการด�าเนินโครงการน�าร่อง 

น�าวัคซีนใหม่มาใช้ในบางจังหวัด ได้แก่ วัคซีนโรต้าไวรัส 

และวัคซีนเอชพีวี เพื่อเตรียมการน�าวัคซีนดังกล่าวมาให้

บริการในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทั้งประเทศใน

ระยะต่อไป

การก�าจัดโรคบาดทะยักในเด็กแรกเกิด โดยการให้

วัคซีน dT ในหญิงมีครรภ์ ด�าเนินงานได้ตามเป้าหมาย ได้

ความครอบคลุมของวัคซีนสูงกว่า 90% และมีรายงาน

ผู้ป่วยเพียง 1 ราย ในปี พ.ศ. 2559 และไม่พบผู้ป่วย 

ในปี พ.ศ. 2560

การก�าจัดโรคหัด ตามพันธสัญญานานาชาติอยู่ใน

ระหว่างด�าเนินการทั่วประเทศ มีเป้าหมายก�าจัดโรคหัด

ภายในปี พ.ศ. 2563 โดยมาตรการสร้างความครอบคลุม

ของวัคซีนหัดในระดับสูงทั่วประเทศ เร่งรัดการเฝ้าระวัง

โรคและสอบสวนผู้ป่วยไข้ออกผื่น ให้วัคซีนเสริมในกลุ่ม

เสี่ยง และให้วัคซีนควบคุมการระบาด 

การกวาดล้างโปลิโอในประเทศไทย ประสบความ

ส�าเรจ็ตามเป้าหมาย พบผูป่้วยรายสดุท้ายในปี พ.ศ. 2540 

ที่จังหวัดเลย องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปลอดจากโปลิโอ ในปี พ.ศ. 

2557(37) 

ตารางที่ 13.2 ก�าหนดการให้วัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ. 2560(38)

อายุ Vaccine วัคซีนที่ให้

แรกเกิด วัคซีนวัณโรค (BCG)

วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (HB) ครั้งที่ 1

1 เดือน วัคซีน HB ครั้งที่ 2 (เฉพาะทารกที่มารดาป็นพาหะ)

2 เดือน วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ไวรัสตับอักเสบบี (DTP-HB) ครั้งที่ 1

วัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) ครั้งที่ 1

4 เดือน วัคซีนรวม DTP-HB ครั้งที่ 2 

วัคซีน OPV ครั้งที่ 2 

วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ครั้งที่ 1
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อายุ Vaccine วัคซีนที่ให้

6 เดือน วัคซีนรวม DTP-HB ครั้งที่ 3

วัคซีน OPV ครั้งที่ 3 

9 เดือน วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ครั้งที่ 1 

1 ปี วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (LAJE) ครั้งที่ 1 

1 ปี 6 เดือน วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP) ครั้งที่ 4

วัคซีน OPV ครั้งที่ 4 

2 ปี 6 เดือน วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (LAJE)ครั้งที่ 2 

วัคซีน MMR ครั้งที่ 2 

4 ปี วัคซีน DTP นับเป็นครั้งที่ 5 

วัคซีน OPV ครั้งที่ 5 

นักเรียนหญิง ป. วัคซีนเอชพีวี (ป้องกันมะเร็งปากมดลูก)

หญิงมีครรภ์ วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก (dT)

กลุ่มเสี่ยงเฉพาะ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

หมายเหตุ: ก�าหนดการให้วัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หลังจากปี พ.ศ. 2560 มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ใช้วัคซีนรวม DTP-HB-Hib 

 แทนวัคซีน DTP-HB ในปี พ.ศ. 2562

ตารางที่ 13.2 ก�าหนดการให้วัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ. 2560 (ต่อ)

7) โรคเอดส์ 

โรคเอดส์ (AIDS) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอ

วี (HIV) โรคนี้เคยเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ พบผู้ป่วยเอดส์

รายแรกในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2527 หลงัจากนัน้มกีาร

ตดิต่อและแพร่กระจายสูป่ระชาชนทีม่พีฤตกิรรมเสีย่ง เช่น 

ผู้ให้และใช้บริการทางเพศ ชายรักร่วมเพศ ผู้ใช้ยาเสพติด

ฉีดเข้าเส้น และเข้าสู่คนในครอบครัวและประชาชนทั่วไป

อย่างกว้างขวาง กลายเป็นโรคประจ�าถิ่นในที่สุด

ความร่วมมือของทุกภาคส่วนและชุมชนอย่างกว้าง

ขวางและจริงจัง ในประเทศไทยในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่าน

มา ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน บ�าบัดรักษา และสงเคราะห์

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ช่วยให้สถานการณ์การ

แพร่เชื้อ การติดเชื้อ การป่วย และผลกระทบทางสังคม 

ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

สถานการณ์โรค(28)

การเฝ้าระวังการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มเสี่ยงพบว่า 

ความชุกของการติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยงภายใต้การเฝ้าระวัง

ทกุกลุม่มแีนวโน้มลดลง ในปี พ.ศ. 2560 อตัราการตดิเชือ้

ในพนักงานบริการเพศตรง (Direct sex workers) เป็น 0 

ในกลุ่มพนักงานบริการเพศแฝง (Indirect sex workers) 

เหลือร้อยละ 1.35 และในกลุ่มชายที่มาตรวจกามโรค 

(Male STD) เหลือร้อยละ 2.37 (ภาพที่ 13.8) 

ความชุกของการติดเช้ือในประชาชนทั่วไป ซึ่งใช้

หญิงท่ีมาฝากครรภ์และผู้บริจาคเลือดเป็นตัวแทนในการ

เฝ้าระวัง ก็มีแนวโน้มลดลง โดยในปี พ.ศ. 2560 อัตรา

การติดเช้ือในหญิงที่มาฝากครรภ์เหลือร้อยละ 0.54 

และในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตบริจาคเหลือร้อยละ 0.15% 

(ภาพที่ 13.9)



353การสาธารณสุขไทย 2559-2560

ภาพที่ 13.8 อัตราความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการเพศตรง (driect sex workers)  

      พนักงานบริการเพศแฝง (indirect sex workers) และชายที่ไปตรวจกามโรค (Male STD)  

      ช่วงปี พ.ศ. 2539-25602560 
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ที่มา: ส�านักระบาดวิทยา และส�านักโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

ภาพท่ี 13.9 อตัราความชกุของการตดิเชือ้เอชไอวใีนหญงิทีม่าฝากครรภ์ (ANC) และผูบ้รจิาคเลือด (blood donors)  

     ช่วงปี พ.ศ. 2539-2560
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ที่มา: ส�านักระบาดวิทยา และส�านักโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
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การคาดประมาณโดยใช้แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์

คาดว่า เมื่อถึงสิ้นปี พ.ศ. 2560 มีจ�านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ที่มีชีวิตอยู่ทั้งหมด 439,610 คน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 

5,529 คน เฉลี่ยวันละ 15 คน และผู้เสียชีวิตจากเอดส์ 

14,731 คน เฉลี่ยวันละ 40 คน (ภาพที่ 13.10)

การเฝ้าระวังพฤติกรรมเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์(39) พบ

แนวโน้มค่อนข้างคงที่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยการ

ส�ารวจในกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (มศ.5) 

และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 (ปวช. 2) ใน 42 

จังหวัด พบว่านักเรียนระดับชั้น มศ.5 เพศชายเคยมีเพศ

สัมพันธ์แล้วร้อยละ 25.90 อายุเฉลี่ยเม่ือมีเพศสัมพันธ์

ครั้งแรก 15.20 ปี อัตราการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศ

สมัพนัธ์ครัง้แรกร้อยละ 74.10 ส่วนนักเรยีนหญงิเคยมีเพศ

สมัพนัธ์แล้วร้อยละ 17.70 อายเุฉลีย่เมือ่มเีพศสมัพนัธ์ครัง้

แรก 15.20 ปี อตัราการใช้ถงุยางอนามยัเมือ่มเีพศสมัพนัธ์

ครั้งแรกร้อยละ 76.90 ส�าหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 

อตัราการเคยมเีพศสมัพนัธ์แล้ว มมีากประมาณ 2 เท่าของ

นักเรียนชั้น มศ.5 ไม่แตกต่างระหว่างชายและหญิง ส่วน

อัตราการใช้ถุงยางอนามัยไม่แตกต่างกับนักเรียนชั้นมศ.5 

(ภาพที่ 13.11) 

ภาพที่ 13.10 คาดประมาณ สถานการณ์เอชไอวี เอดส์ประเทศไทย ปี 2560 – 256101.31 ทีพาภ  คาดประมาณสถานการณเอชไอว/ี 0652 ป ยทไศทเะรปสดอเ  

 
ที่มา: Thailand Spectrum-AEM, Project on March, 2018
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ภาพที่ 13.11 ผลส�ารวจอัตราการเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ในนักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 5 และในนักศึกษา 

          ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 เพศชายและหญิง ช่วงปี พ.ศ. 2556-2560 (ค.ศ. 2013-2017)
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มศ.5 ชาย มศ.5 งิญห ปวช.2 ชาย ปวช.2 งิญห

ที่มา: ส�านักระบาดวิทยา และส�านักโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

ยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์

ยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์มี

วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ในระยะกว่า 3 ทศวรรษท่ี

ผ่านมา ยทุธศาสตร์ล่าสดุคือ “ยทุธศาสตร์แห่งชาตว่ิาด้วย

การยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560-2573”(40) ประกอบด้วย 

3 เป้าหมายหลัก ได้แก่

1) ลดการติดเชื้อรายใหม่ให้เหลือ ปีละไม่เกิน 

1,000 ราย

2) ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเหลือ ปีละ

ไม่เกิน 4,000 ราย

3) ลดการเลอืกปฏบิตัอินัเกีย่วเนือ่งจากเอชไอวี และ

เพศภาวะลง ร้อยละ 90

ซึ่งมุ่งจะให้บรรลุผลโดยการด�าเนิน 6 ยุทธศาสตร์ 

ดังนี้

1) มุง่เน้นและเร่งรัดจัดชดุบรกิารทีม่ปีระสทิธผิลสงูให้

ครอบคลุมพื้นที่และประชากรที่อยู่ในภาวะเสี่ยงสูง

2) ยกระดับคุณภาพและบูรณาการงานป้องกันที่มี

ประสิทธิผลให้เข้มข้นและยั่งยืน

3) พฒันาและเร่งรดัการรกัษาดแูลและช่วยเหลอืทาง

สังคมให้มีคุณภาพและยั่งยืน

4) ปรับภาพลักษณ์ ความเข้าใจ เสริมสร้างความ

เข้มแข็งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมทั้งกลไกการ

คุ้มครองสิทธิ

5) เพิ่มความร ่วมรับผิดชอบ การลงทุนและ

ประสิทธิภาพการจัดการในทุกภาคส่วนและทุกระดับ

6) ส่งเสรมิและพฒันาการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์

ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และการวิจัยท่ีรอบด้านและมี

ประสิทธิภาพ

การด�าเนินงานที่ส�าคัญ(41)

1. โครงการเข้าถงึบริการรกัษา 90-90-90 เพือ่พฒันา

ระบบบริการให้เป็นมิตร มีคุณภาพตามมาตรฐาน และ

ครอบคลุมท่ัวถึง การประเมินจากระบบข้อมูล NAP ใน 

ปี 2560 ได้ผลดังนี้

o ผูต้ดิเชือ้ได้รบัการวนิจิฉยัและรูส้ถานะการตดิเชือ้

ตนเอง ร้อยละ98.3 (สูงกว่าเป้าหมาย)

o ผู้ติดเช้ือท่ีรู้ว่าติดเช้ือแล้วได้รับการรักษาด้วยยา

ต้านไวรัส ร้อยละ74.9 (ต�่ากว่าเป้าหมาย) 

o ผูต้ดิเช้ือท่ีได้รบัการรกัษาด้วยยาต้านฯสามารถกด

ปริมาณไวรัสในกระแสเลือดได้ ร้อยละ 84.3 (ยังต�่ากว่า 

เป้าหมาย) 
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2. การให้ยาต้านไวรสัเพือ่การป้องกนัก่อนการสมัผสั

เชื้อเอชไอวี pre-exposure prophylaxis: PrEP ได้รับ

การพิสูจน์ว่ามีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อใน

กลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และผู้ที่ไม่สามารถป้องกันด้วยถุง

ยางอนามยัทุกครัง้ทีมี่เพศสมัพนัธ์ จึงน�าใช้เสรมิชดุบรกิาร 

เริ่มใช้กับกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) ผู้หญิง

ข้ามเพศ (transgender women) คู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

ท่ีมีผลเลือดลบและไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศ

สัมพนัธ์ ชายหรือหญงิทีท่�างานบรกิาร ผูท้ีม่โีรคตดิต่อทาง

เพศสัมพันธ์ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา และผู้ใช้ยาเสพติด

ด้วยวิธีฉีด ในปี 2560 ที่ผ่านมา มีผู้รับยาแบบ PrEP อยู่ 

1,865 คน ในปัจจุบันกรมควบคุมโรค โดยส�านักโรคเอดส์

ร่วมกับภาคีเครือข่ายจะขยายบริการ ในอีก 25 จังหวัด 

3. การลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ เพื่อมุ่งสู่

การยุติปัญหาเอดส์ กรมควบคุมโรค โดยส�านักโรคเอดส์ 

วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้พัฒนาแผนงาน 

การลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติเพื่อสนับสนุนเป้า

หมายการยุติปัญหาเอดส์ร่วมกับหน่วยงานทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคม เริ่มด�าเนิน

การในสถานบริการสุขภาพในพื้นที่น�าร่อง แผนนงานนี้

ประกอบด้วยหลกัสตูรการอบรมแก่บคุลากร มโีรงพยาบาล

ที่เข้าร่วมแล้ว 50 แห่ง ในพื้นที่ 16 จังหวัด ประเทศไทย

นบัเป็นผู้บกุเบิกในภูมิภาคเอเชยีในการพฒันาแผนงานเพ่ือ

ส่งเสรมิสถานบริการสขุภาพทีป่ราศจากการตตีราและการ

เลือกปฏิบัติ ได้มีการน�าเสนอแผนงานนี้ ในงานประชุม

นานาชาติเรื่องโรคเอดส์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ 

กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

8) วัณโรค(42)

วณัโรคยงัคงเป็นปัญหาสาธารณสขุของประเทศไทย 

องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 

ประเทศทีม่ปัีญหาวณัโรครนุแรงระดบัโลก ทัง้วณัโรคทัว่ไป 

วัณโรคและโรคเอดส์ วัณโรคดื้อยาหลายขนาน (Multi-

Drug Resistant-TB : MDR-TB)

สถานการณ์

จากการคาดประมาณขององค์การอนามัยโลก  

ปี 2559 ประเทศไทยมีอุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่

และกลับมาเป็นซ�้า 119,000 ราย ซึ่งในจ�านวนดังกล่าวม ี

ผู้ป่วยเสียชีวิต 12,000 ราย ผู้ป่วยวัณโรคที่สัมพันธ์กับ

การติดเชื้อเอชไอวี 10,000 ราย และผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 

4,700 ราย (ภาพที่ 13.12)

ผูต้ดิเช้ือเอชวเีสีย่งต่อการป่วยด้วยการตดิเช้ือวณัโรค

มากกว่าคนปกต ิ20 – 37 เท่า และวัณโรคเป็นสาเหตหุลกั

ของการเสียชีวิตในผู้ติดเช้ือเอชไอวี ในปี 2559-2560 มี

ผูป่้วยวณัโรคทีต่รวจพบการตดิเชือ้เอชไอว ีคิดเป็นร้อยละ 

10 และร้อยละ 10.25 

ในปี 2559 - 2560 มีการส่งตรวจตัวอย่างเสมหะ

จากผู้ป่วยท่ีวินิจฉัยว่ามีเช้ือด้ือยาจ�านวน 10,253 และ 

7,550 ราย พบ MDR-TB ร้อยละ 10.17 และ 10.46 ตาม

ล�าดับ และพบวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก 

(XDR-TB) ในสองปีรวมกัน 13 ราย

ผู้ต้องขังเรือนจ�าเป็นกลุ่มเสี่ยงวัณโรคท่ีส�าคัญ โดย

เฉลี่ยจะมีอุบัติการณ์ของโรคสูงกว่าประชากรทั่วไป 7-10 

เท่า ในการคดักรองผูต้้องขังในเรอืนจ�าและทณัฑสถาน ใน 

ปี พ.ศ. 2560 พบภาพรงัสทีรวงอกผดิปกตเิข้าได้กบัวณัโรค 

ร้อยละ 6.18 และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรค ร้อยละ 

1.40 โดยในกลุม่หลงันี ้พบเป็นวณัโรคดือ้ยา ร้อยละ 2.12 

ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ระหว่างปี 2553-2558 

พบว่าผู้ขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ใน 

ปี 2560 มีผู้ป่วยข้ึนทะเบียนรักษา 3,207 ราย จังหวัด

ที่ขึ้นทะเบียนสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร 

ตาก เชียงใหม่ และเชียงราย อัตราความส�าเร็จการรักษา

ในกลุ่มนี้มีเพียงร้อยละ 70.8 เนื่องจากไม่มารับยาตามนัด 

ซึ่งมีถึงร้อยละ 11.2
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ภาพที ่13.12 คาดประมาณเทยีบกบัจ�านวนการรายงานผู้ป่วยวณัโรครายใหม่และกลบัเป็นซ�า้ ช่วงปี พ.ศ. 2543-2560
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ณามะรปดาคยดโครโณัวณรากติับุอ นางยารีทครโณัวยวปผู

ที่มา: ส�านักวัณโรค ,World Health Organization (Global tuberculosis report 2017)

ยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมวัณโรค(43)

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร ์

ระดับชาติ เพื่อการป้องกัน ดูแล และควบคุมวัณโรค พ.ศ. 

2560–2564 ขึ้น(44) ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของ

ประเทศและแผนยุติวัณโรคขององ์การอนามัยโลก (The 

End TB Strategy) มุง่เน้นการป้องกนัดแูลรักษาทีม่ผีูป่้วย

เป็นศนูย์กลาง ส่งเสรมิบทบาทประชาสงัคมในการท�างาน

ร่วมกับรัฐ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1) เร่งรดัค้นหาผูต้ดิเชือ้และผูป่้วยวณัโรคให้ครอบคลมุ

โดยการคัดกรองในกลุ่มเป้าหมาย 

2) ลดการเสียชีวิตในผู้ป่วย ด้วยการรักษาอย่าง

สม�่าเสมอด้วยยาที่มีคุณภาพ 

3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการป้องกัน ดูแล 

รักษาและควบคุมวัณโรค 

4) สร้างกลการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์อย่าง

ยั่งยืน 

5) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมป้องกัน 

ดูแลรักษา และควบคุมวัณโรค 

การด�าเนินงานที่ส�าคัญ

แม้ในระยะที่ผ่านมาจะมีการด�าเนินงานป้องกัน

ควบคุมวัณโรคอย่างต่อเนื่อง แต่จากผลการด�าเนินงาน

วัณโรคของประเทศไทย ปี 2559-2560 ยังไม่บรรลุเกณฑ์

เป้าหมาย มผีูป่้วยข้ึนทะเบยีนรักษาวณัโรค (ผูป่้วยรายใหม่

และกลับเป็นซ�้า) ในปี พ.ศ. 2559 จ�านวน 70,114 ราย 

และในปี พ.ศ. 2560 จ�านวน 75,063 ราย โดยมีผลส�าเร็จ

ของการรักษาร้อยละ 82.9 และ 77.8 ตามล�าดับ (ภาพที่ 

13.13) จ�าเป็นต้องเร่งรัดการด�าเนินงานต่อไปให้ได้ตาม

เกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 90 รวมท้ังพัฒนาคุณภาพการ

ป้องกัน การรักษา ระบบส่งต่อ และการติดตามผลการ

รักษา เพื่อลดอัตราการขาดยา และการเสียชีวิต

ในปี พ.ศ.2560 กรมควบคุมโรค ร่วมกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องด�าเนินโครงการเร่งรัดคัดกรองวัณโรคในผู้ต้อง

ขัง ได้ตรวจคัดกรองในเรือนจ�าและทัณฑสถาน 143 แห่ง

ท่ัวประเทศ มีผู้ต้องขังจ�านวน 278,174 ราย ได้รับการ

ถ่ายภาพรงัสทีรวงอกทกุราย พบภาพรงัสทีรวงอกผดิปกติ

เข้าได้กบัวณัโรค 17,205 ราย และได้รบัการวนิิจฉัยว่าเป็น

วัณโรคจ�านวน 3,905 ราย 
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ภาพที่ 13.13 ผลการรักษาวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ�้าในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2545–2560
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 จ็รเาํสาษกัร (Success)  วลหเมล (Failed) ตาย (Died) ขาดยา (Lost to FU) โอนออก (TO)  นมิเะรปามาํนมไ (Not evaluated)

ที่มา: ส�านักวัณโรค กรมควบคุมโรค

9) โรคเรื้อน

โรคเร้ือนเกดิจากการตดิเชือ้แบคทเีรยี Mycobacterium 

leprae มักเกิดในกลุ่มผู้มีสภาพความเป็นอยู ่ยากจน  

และมภีมูคิุม้กนัโรคต�า่ เป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่�าคญัของ

ทุกประเทศในอดีต

การควบคุมโรคเรื้อนในประเทศไทย ได้รับพระ

มหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

อดุลยเดช เป็นอย่างสูง(45 ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์

จากทุนอานันทมหิดล เพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างอาคาร

วจิยัและฝึกอบรมวิชาการ ตัง้เป็นสถาบนัราชประชาสมาสั

ย ขึ้นที่โรงพยาบาลพระประแดง (เดิม) เมื่อปี พ.ศ.2503 

ทรงรบังานด้านการรกัษาป้องกันโรคเรือ้นให้เป็นโครงการ

ในพระราชด�าริ ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดงานปราบ

โรคเรือ้น โดยมุง่ค้นหาและรกัษาผู้ป่วยตามบ้านทีก่ระจาย

อยูท่ัว่ประเทศ เพือ่ลดผลกระทบทางครอบครวัของผูป่้วย 

นอกจากนี้ทรงให้การสงเคราะห์ดูแลลูกหลานของผู้ป่วย

โรคเรื้อน ด้วยการให้จัดตั้งสถานเลี้ยงดูเด็ก และโรงเรียน

ราชประชาสมาสัย เพื่อให้เติบโตและอยู่ร่วมในสังคมได้ 

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เป็นจุดตัง้ต้นของการควบคมุโรคเรือ้นยคุใหม่ ซึง่ได้ด�าเนนิ

งานด้วยความก้าวหน้าต่อมา จนบรรลเุป้าหมายการก�าจดั

โรคเรื้อนขององค์การอนามัยโลก ในปี พ.ศ. 2537 

สถานการณ์โรค(46)

ในปี พ.ศ. 2560 อัตราความชุก (prevalence rate: 

PR) ของโรคเรือ้นในประเทศไทยเหลอืเพยีง 0.05 ราย ต่อ

ประชากรหน่ึงหม่ืนคน และอัตราการตรวจพบผู้ป่วยโรค

เรื้อนรายใหม่ (Detection rate: DR) เหลือ 0.25 ราย ต่อ

ประชากรหนึ่งแสนคน (ภาพที่ 13.14) ในขณะที่สัดส่วน

ความพกิารระดบั 2 (มองเหน็ได้) ในผูป่้วยใหม่ยงัสงู เฉลีย่

ร้อยละ 10-16 เนือ่งจากค้นพบผูป่้วยล่าช้า ส่วนผูป่้วยใหม่

ที่เป็นชาวต่างชาติยังค้นพบทุกปี (ตารางที่ 13.3) 

องค์การอนามัยโลกได้ก�าหนดเป้าหมายลดอัตรา

ความพิการระดับ 2 ในผู ้ป ่วยโรคเรื้อนรายใหม่ให ้

น้อยกว่า 1 รายต่อประชากรหนึ่งล้านคนภายในปี 2563 

ซึ่งประเทศไทยได้ตั้งเป ้าหมายลดอัตราความพิการ 

ไว้ที่ 0.3 ราย ต่อประชากรหนึ่งล้านคน (20 คน) ภายใน

ปี 2563 
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ตารางที่ 13.3 สถานการณ์ของโรคเรื้อนในชาวไทยและชาวต่างชาติ ปี พ.ศ. 2556-2560

พ.ศ.

ผู้ป่วยโรคเรื้อนชาวไทย ผู้ป่วยชาวต่างชาติ

จ�านวนผู้ป่วยใน

ทะเบียนรักษา (PR/10,000)

จ�านวนผู้ป่วยใหม่

(DR/100,000)

จ�านวนผู้ป่วยรายใหม่

พิการระดับ2 (ร้อยละ)

จ�านวนผู้ป่วยใหม่

ต่างชาติ

2556 560 (0.09) 188 (0.29) 18 (9.6%) 22

2557 570 (0.09) 208 (0.32) 31 (14.9%) 47

2558 467 (0.07) 187 (0.28) 27 (14.4%) 44

2559 422 (0.06) 163 (0.25) 24 (14.7%) 40

2560 345 (0.05) 164 (0.25) 26 (15.8%) 28

ภาพที่ 13.14 อัตราความชุก (PR) และอัตราการตรวจพบผู้ป่วยใหม่ (DR) ของโรคเรื้อน ต่อประชากร 10,000 คน  

        ปี พ.ศ. 2527-2560

ที่มา: สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค

ยุทธศาสตร์การควบคุมโรคเรื้อน

มาตรการหลกัในการควบคมโรคเรือ้น ประกอบด้วย

การค้นหาผู้ป่วย ขึ้นทะเบียน และให้การบ�าบัดรักษาด้วย

ยาผสม (Multi-drug therapy: MDT) รวมถึงการรักษา

แก้ไขความพิการเฉพาะรายและการสงเคราะห์ผู้ป่วยซึ่ง

มีความพิการ ไม่สามารถช่วยตัวเองและประกอบอาชีพได้

การด�าเนินงานที่ส�าคัญ

การด�าเนินงานควบคุมโรคเรื้อนของประเทศไทย 

โดยใช้มาตรการ MDT ร่วมกับมาตรการอ่ืน สามารถบรรลุ

ผลถึงระดับการก�าจัดโรคเรื้อน(Leprosy elimination) 

ให้ไม่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญ คืออัตราความชุก 

(Prevalence rate) ในระดับประเทศ ต�่ากว่า 1 ราย ต่อ

ประชากรหนึ่งหมื่นคน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 

อย่างไรก็ตาม ยังต้องเร่งรัดการค้นหา

ผู้ป่วยรายใหม่ ให้สามารถพบผู้ป่วยตั้งแต่ระยะแรกของ

การป่วย เพื่อเริ่มต้นให้การรักษาได้รวดเร็ว และปรับปรุง

ด้านการติดตามให้ยารักษาให้ครบตามก�าหนด เพื่อลด

อัตราเกิดความพิการให้ลดลงต�่ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย 
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13.2.2 การป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

โรคติดต่ออุบัติใหม่ คือ โรคติดต่อหรือโรคติดเชื้อที่

พบว่าเกิดขึ้นใหม่ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา หรือเป็น

โรคที่เคยหมดไปแล้วในอดีตแต่พบว่าเกิดขึ้นใหม่ ซ่ึงรวม

เชื้อโรคที่ด้ือต่อยาต้านจุลชีพและการใช้เชื้อโรคเป็นอาวุธ

ชีวภาพ 

โรคติดต่ออุบัติใหม่อาจเกิดขึ้นและแพร่กระจายไป 

ด้วยสาเหตุและปัจจัยต่างๆ เช่น การเปล่ียนแปลงทาง

พนัธุกรรมของเชือ้ตามธรรมชาติ การใช้ยาต้านจุลชีพอย่าง

กว้างขวางในทางการแพทย์และการเล้ียงสัตว์ ช่วยเร่งการ

คัดเลือกสายพันธุ์ของเช้ือท่ีดื้อต่อยา การเข้าไปท�างาน

หรือท่องเที่ยวในป่า เปิดโอกาสให้คนติดเชื้อจากสัตว์ป่า 

การเดินทางท่องเที่ยวและส่งสินค้าระหว่างประเทศ ช่วย

แพร่เชื้อระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว เป็นต้น 

ในระยะสองทศวรรษที่ผ่านมา มีโรคติดต่ออุบัติใหม่

หลายโรคที่แพร่มาถึงประเทศไทยหรือเป็นภัยคุกคามต่อ

ประเทศไทย เช่น โรคซาร์สในปี พ.ศ. 2546 โรคไข้หวดันก 

H5N1 ในปี พ.ศ. 2547 โรคไข้หวัดใหญ่ H1N1 2009 ใน 

ปี พ.ศ. 2552 และโรคทางเดินหายใจตะวันออกล่างหรือ

เมอร์ส ในปี พ.ศ. 2558-2559 (ตารางที่ 13.4)

ตารางที่ 13.4 โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่ส�าคัญในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา

โรค ปีที่เริ่มเกิดและแหล่งก�าเนิด ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย

กาฬโรค (Plague) พ.ศ. 2537 ประเทศอินเดีย ประเทศไทยมีการติดต่อใกล้ชิดกับอินเดีย จึงเร่งรัดการ

เฝ้าระวังโรค ไม่เกิดการระบาดในประเทศไทย

โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ 

(Nipah virus disease)

พ.ศ. 2541 ประเทศมาเลเซีย ประเทศมาเลเซียมีชายแดนติดต่อกับประเทศไทย 

ประเทศไทยจึงเร่งรัดการเฝ้าระวังโรค ทั้งในคนและใน

ปศุสัตว์ ไม่มีการระบาดในประเทศไทย

โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน

รุนแรง หรือ โรคซาร์ส (SARS)

พ.ศ. 2546 ประเทศฮ่องกง พ.ศ. 2546 ประเทศไทยพบผู้ป่วยสงสัยโรคซาร์ส 

จ�านวนหนึ่ง ในผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด 

ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการดูแลในโรงพยาบาล โดยมีการ

ป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด ไม่มีการระบาดใน

ประเทศ 

ไข้หวัดนก H5N1 

(Avian influenza H5N1)

พ.ศ. 2539 ประเทศจีน ตอนใต้ พ.ศ. 2547 มีการระบาดในสัตว์ปีกในประเทศไทยใน

ช่วงปี พ.ศ. 2547-2549 มีการท�าลายสัตว์ปีกหลายล้าน

ตัว เพื่อควบคุมโรค ในช่วงเวลาดังกล่าว พบผู้ป่วย 22 

ราย ตาย 15 ราย 

ไข้หวัดใหญ่ H1N1 2009 

(Influenza H1N1 2009)

พ.ศ. 2552 ประเทศเม็กซิโก ช่วงพ.ศ. 2552 – 2553 โรคแพร่ไปทั่วโลก เกิดการ

ระบาดในประเทศไทย 3 ระลอก หลังจากนั้นการระบาด

ของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์นี้ ลดความรุนแรงลง กลาย

เป็นส่วนหนึ่งของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

โรคไวรัสอีโบลา 

(Ebola virus disease)

พ.ศ. 2557-2558 เกิดการระบาด

ใหญ่ในทวีปอาฟริกาด้านตะวันตก

ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ประเทศไทยเร่งรัดการเฝ้าระวังโรคใน

ผู้เดินทางจากทวีปอาฟริกา ไม่มีการระบาดในประเทศ

โรคทางเดินหายใจ

ตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส 

(MERS)

พ.ศ. 2555 พบผู้ป่วยเป็นครั้งแรก

ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย

พ.ศ. 2558-2559 พบโรคนี้ในผู้ป่วยชาวตะวันออกกลาง 

ที่เดินทางมารับการดูแลสุขภาพในประเทศไทย จ�านวน 

3 ราย ได้รับการรักษาหายทั้งหมด ไม่มีการระบาดใน

ประเทศไทย 
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โรคตดิต่ออบุตัใิหม่ มกัจะก่อความตืน่ตระหนกในหมู่

ประชาชน ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ เพราะ

เป็นความเสีย่งสงูต่อทกุประเทศ แม้จ�านวนผูป่้วยจากโรค

ตดิต่ออบุตัใิหม่บางโรคอาจมไีม่มากนกั แต่การเกดิโรคอาจ

ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลในทางเศรษฐกิจและสังคม 

การเดนิทางท่องเทีย่วและการค้าขายระหว่างประเทศ จะ

ลดลงอย่างมากในระหว่างเกิดการระบาด รัฐบาลจะต้อง

รับภาระเข้าควบคุมโรค ลดความตระหนก แก้ไขปัญหา

และผลกระทบด้านต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อเสถียรภาพของ

รัฐบาล 

ในหลายประเทศที่เกิดโรค ในกรณีการระบาดของ

โรคอโีบลาในทวปีอาฟรกิาด้านตะวันตก ในหลายประเทศ

เช่น ประเทศ กินี เซียร์ราเลโอน และไลบีเรีย ระหว่าง

ปี พ.ศ. 2556-2559 มีผู้ป่วยประมาณ 30,000 ราย และ

เสียชีวิต กว่า 11,000 ราย การระบาดยังส่งผลกระทบ

อย่างรุนแรงต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตประชาชน

ในประเทศเหล่านี ้ซึง่เป็นประเทศทีย่ากจนอยูแ่ล้ว จะเกดิ

ความถดถอยในการพฒันาประเทศทกุด้าน ทัง้ในระยะสัน้

และระยะยาว

ยุทธศาสตร์การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่ออบุตัิ

ใหม่ 

โรคตดิต่ออบุตัใิหม่ไม่มพีรมแดน สามารถแพร่ไได้ท่ัว

โลก โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในระยะสองทศวรรษที่

ผ่านมา ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม กว้างขวาง

และรนุแรงกว่าผลต่อสุขภาพ ดังนัน้การเตรยีมความพร้อม

รบัมอืและตอบโต้ ต้องด�าเนนิการด้วยความร่วมมรืะหว่าง

ประเทศ ส่วนภายในประเทศ จะต้องเตรยีมความพร้อมใน

ทุกด้าน ทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ การเดินทางท่อง

เที่ยว การคมนาคม การศึกษา แรงงาน อุตสาหกรรม การ

ค้า การธนาคาร การสาธารณูปโภค พลังงาน การรักษา

ความสงบ ความมัน่คง ฯลฯ จึงต้องด�าเนนิการโดยทกุภาค

ส่วนรวมทั้งชุมชน 

ดังน้ัน หลกัการพืน้ฐานทีส่�าคัญของการเตรยีมความ

พร้อมและตอบโต้โรคติดต่ออุบัติใหม่ ได้แก่

1) ความร่วมมือพหุภาคีและความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 

2) สุขภาพหนึ่งเดียว (สุขภาพของคน สัตว์ และ

สิ่งแวดล้อม) หรือ One Health

3) ระบบการตอบโต้ด้วยความร่วมมือทั้งสังคม และ

ด้วยบูรณาการส�าหรับภัยสาธารณะทุกรูปแบบ (Whole-

of-society, and all-hazards response)

แผนยทุธศาสตร์เตรยีมความพร้อม ป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) 

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์(47) ดังนี้

1) การพฒันาระบบเตรยีมความพร้อมส�าหรบัภยัพิบตัิ

ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

2) การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษาและ

ควบคมุโรคตดิต่ออบุตัใิหม่ภายใต้แนวคิดสขุภาพหนึง่เดยีว 

3) การพัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงและ

ประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

5) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชา

สังคมและภาคเอกชน ในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ

อุบัติใหม่ 

6) การส่งเสริมการจัดการความรู ้ การวิจัยและ

พัฒนา 

การด�าเนินงานที่ส�าคัญ 

1) การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์

หลังการระบาดของไข้หวัดนกทั่วประเทศ ใน

ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

อย่างหนัก รัฐบาลในสมัยน้ันตระหนักถึงความจ�าเป็นที่

จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน และเตรียมการส�าหรับ

เพื่อตอบโต้การระบาดที่อาจเกิดข้ึนอีกในอนาคต จึง

มีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก 

และแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการระบาดใหญ่ของไข้หวดัใหญ่ ฉบบัที ่1  

พ.ศ. 2548-2550 ภายใต้การก�ากับของคณะกรรมการ

อ�านวยการป้องกัน ควบคุม แก้ไขสถานการณ์โรคไข้หวัด

นกและการเตรียมพร้อมส�าหรับการระบาดใหญ่ของ

ไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ต่อมาได้
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ปรับปรุงเป็นแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข และเตรียม

พร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก และการระบาดใหญ่ของ

โรคไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2553 

ในระยะต่อมาแผนยุทธศาสตร์นี้ได้รับการขยาย

ขอบเขตให้รองรับความเส่ียงจากโรคติดต่ออุบัติให่โดย

รวม โดยพัฒนาขึ้นเป็นแผนยุทธศาสตร์เตรียมความ

พร้อม ป้องกนั และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออบุติัใหม่แห่งชาต ิ 

(พ.ศ. 2556-2559) โดยมติของคณะกรรมการอ�านวย

การเตรยีมความพร้อม ป้องกนัและแก้ไขปัญหาโรคตดิต่อ

อุบัติใหม่แห่งชาติ และก่อนสิ้นสุดระยะของแผนดังกล่าว 

คณะกรรมการอ�านวยการเตรียมความพร้อมฯ ให้จัดท�า

แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไข

ปัญหาโรคติดต่ออบุตัใิหม่แห่งชาต ิ(พ.ศ.2560-2564) เพ่ือ

ใช้เป็นกรอบการด�าเนินงาน ต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์

ฉบับเดิม

แผนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ฉบับดังกล่าว ได้ใช้เป็นฐาน

และกรอบในการประสานการด�าเนินงานระหว่างหน่วย

งานภาคส่วนต่างๆ และในการประสานความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ รวมทั้งในการของบประมาณสนับสนุน

จากรัฐบาล 

2) การประสานและขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์

ในระยะที่ผ ่านมา ในการประสานงานและขับ

เคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ในระดับชาติมีกลไกส�าคัญ คือ 

คณะกรรมการอ�านวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาโรคตดิต่ออบุตัใิหม่แห่งชาต ิซึง่รองนายก

รฐัมนตร ีเป็นประธาน รวมทัง้คณะอนกุรรมการต่างๆ เพ่ือ

ประสานขับเคลื่อนงานแต่ละยุทธศาสตร์ 

หน่วยงานต่างๆในภาครัฐด�าเนินงานในส่วนที่ตน

เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ ตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยจัดท�าแผนปฏิบัติ

งาน จัดหางบประมาณ และปฏิบัติการ สอดคล้องรองรับ

กันจากส่วนกลางถึงส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น เพ่ือ

ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผน ซึ่งมุ่งการ

พฒันาศกัยภาพและความพร้อมในการรบัมอืตอบโต้ปัญหา

โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 หลังจากพระราชบัญญัติโรค

ติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้รับการประกาศใช้ มีการตั้งคณะ

กรรมการโรคติดต่อระดับประเทศและระดับจังหวัดขึ้น 

คณะกรรมการโรคติดต่อดังกล่าวเป็นกลไกร่วมในการ

ประสานขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

เตรยีมความพร้อม ป้องกนั และแก้ไขปัญหาโรคตดิต่ออบุตัิ

ใหม่แห่งชาต ิในส่วนท่ีเกีย่วข้องด้วย โดยเฉพาะในการดแูล

ก�ากับให้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานรองรับ

อย่างเหมาะสมในแต่ระดับ

ในขั้นการปฏิบัติ มีการด�าเนินงานด้วยความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานต่างๆในภาครัฐ และระหว่างภาคส่วน

ต่างๆ โดยการประสานงานระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ

งานของหน่วยงาน องค์กรและกับชุมชนในพื้นที่ ในทุก

โอกาสต่างๆ 

การประสานงานระหว่างประเทศ ส่วนใหญ่ด�าเนิน

งานในส่วนกลางโดยกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง ผ่านความร่วม

มือทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน เวทีอาเซียน และเวที

นานาชาติต่างๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุขประสานความ

ร่วมมอืกับ ASEAN Expert Group on Communicable 

Disease กรมปศุสัตว์ประสานความร่วมมือกับ ASEAN 

Sectoral Working Group on Livestock เป็นต้น 

3) การรับมือตอบโต้โรคทางเดินหายใจตะวัน 

ออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome หรือ 

MERS)

ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2559 ประเทศไทยประสบ

ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่ส�าคัญ คือ โรคทางเดินหายใจ

ตะวันออกกลางหรือโรค MERS โดยพบผู้ป่วยรวม 3 ราย 

ดังนี้

o รายแรก ในเดือนมิถุนายน 2558 ผู้ป่วยเป็นชาย

ชาวโอมาน อายุ 75 ปี เดินทางเข้ามารับบริการทางการ

แพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนในกรงุเทพฯ เมือ่แพทย์สงสยั

ว่าเป็นโรค MERS จึงส่งต่อไปที่ สถาบันบ�าราศนราดูรและ

ได้รับชันสูตรยืนยันการวินิฉัย และรับการรักษาที่นั่น โดย

มกีารควบคุมการตดิเช้ืออย่างเคร่งครดั ผูป่้วยหายเป็นปกติ

และได้เดินทางกลับประเทศ 
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o รายที่ 2 ในเดือนมกราคม 2559 ผู้ป่วยเป็นชาย

ชาวตะวันออกกลาง อายุ 71 ปี ได้รับการส่งต่อเข้ารักษา

ที่สถาบันบ�าราศนราดูร จนหายเป็นปกติและได้เดินทาง

กลับประเทศ

o รายที่ 3 ในเดือนกรกฎาคม 2559 ผู้ป่วยเป็นชาย

ชาวคูเวต อายุ 18 ปี ได้รับการส่งต่อเข้ารักษาที่สถาบัน

บ�าราศนราดูร จนหายเป็นปกติและเดินทางกลับประเทศ 

เช่นเดียวกัน 

ในช่วงเวลาดังกล่าว หน่วยงานสาธารณสุขทั้ง

หน่วยงานในส่วนกลาง และหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 

ได้ด�าเนินมาตรการที่จ�าเป็น บนพื้นฐานของศักยภาพท่ี

สร้างขึน้ในระยะท่ีผ่านมา ภายใต้แผนยทุธศาสตร์และแผน

ปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมฯ มาตรการที่ส�าคัญ ได้แก่ 

o การเฝ้าระวังโรค และสอบสวนผู้สงสัยว่าติดเช้ือ

โรค MERS โดยทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) 

รวมทัง้การตดิตามผูส้มัผสั และการกกักนัเพือ่สังเกตอาการ

ตามแนวทางปฏิบัติ

o การสื่อสารสาธารณสุข ให้ประชาชนเข้าใจ

สถานการณ์ มีความรู้เกี่ยวกับโรคที่ถูกต้อง ผ่านช่องทาง

สื่อต่างๆ รวมถึงสายด่วนกรมควบคุมโรค เบอร์โทรศัพท์ 

1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

o พัฒนาการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ สามารถ

ตรวจหาการติดเชื้อ MERS ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ทั่วประเทศ 

o การจัดระบบสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ แก่

หน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศ 

o การออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้โรค 

MERS เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรค

ติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อให้อ�านาจและอ�านวยความสะดวก

แก่บุคลากรสาธารณสุข ในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรค

4)การเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของ

ไข้หวัดใหญ่ 

การระบาดของไข้หวัดนกในปี พ.ศ. 2547 ใน

ประเทศแถบเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึง

ประเทศไทย เป็นเหตใุห้ประเทศต่างตระหนกัถงึความสีย่ง

ที่จะเกิดการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ จากเชื้อไข้หวัด

ใหญ่ชนดิใหม่ ประเทศไทยก็ได้มกีารจดัท�าแผนยทุธศาสตร์

เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2548-2550 

ซึ่งได้พัฒนาต่อมาเป็นแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม 

ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ  

(พ.ศ.2560-2564) ในปัจจุบัน

ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552 หน่วยงานในภาคส่วน

ต่างๆ ได้ด�าเนินการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความ

พร้อมรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ขึ้นในหลายด้าน 

โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และการสนับสนุนงบ

ประมาณของรัฐบาล ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เตรียมความ

พร้อมฯ ศักยภาพที่ส�าคัญที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ได้แก่ 

o ระบบการเฝ้าระวงัโรค ให้สามารถค้นหา สอบสวน

และรายงานผู ้ป่วยท่ีสงสัย และผู ้ป่วยที่ยืนยันว่าเป็น

ไข้หวดัใหญ่ และสามารถชนัสตูรยนืยนัทางห้องปฏบิตักิาร 

รวมทัง้การตรวจรหสัพนัธกุรมของเชือ้ และการดือ้ยาต้าน

ไวรัส 

o การจัดหาและส�ารองอุปกรณ์ป้องกันตัวจากการ

สัมผัสเชื้อระหว่างปฏิบัติงาน (PPE) ให้มีพร้อมเพียงพอ

และพร้อมใช้ ส�าหรับบุคลากรที่ต้องดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ

รุนแรง ในสถาพยาบาลทั่วประเทศ 

o ระบบการจัดการดูแลรักษาผู ้ป่วยโรคติดเชื้อ

รุนแรงในโรงพยาบาล โดยมีการสร้างห้องแยกผู้ป่วย 

และระบบป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

ครบถ้วนในทุกโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธาณสุข 

o การผลิตยาต้านไวรสัโอเซลทามเิวยีร์ โดยองค์การ

เภสัชกรรมส�าหรับรักษาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ และจัดระบบ

ส�ารองยาต้านไวรัส ให้มีพร้อมใช้ในสถานพยาบาลในภาค

รัฐทั่วประเทศ 

o การพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่โดย

องค์การเภสัชกรรม มีการสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัด

ใหญ่ เพื่อผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Seasonal 

influenza vaccine) ซึ่งจะปรับไปผลิตวัคซีนส�าหรับการ

ระบาดใหญ่ (Pandemic influenza vaccine) ได้เมื่อ

เกิดการระบาดใหญ่ ช่วยให้ประเทศพึ่งตนเองได้ และมี

ความม่ันคงในภาวะฉุกเฉิน การเตรียมความพร้อมรับมือ
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การระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ นับเป็นส่วนหนึ่งของการเต

รียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้พระราช

บัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแผนป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติในความรับผิดชอบกระทรวง

มหาดไทยอีกด้วย

o ระบบการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ 

ให้ข้อมูล ความรู้ และค�าแนะน�าแก่ประชาชน โดยความ

ร่วมมือของสื่อมวลชน ในเครือข่ายการสื่อสารภาครัฐและ

ความร่วมมือของสื่อภาคเอกชน 

o ระบบประสานสัง่การตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิ ในส่วน

กลางเช่ือมโยงกับส่วนภูมิภาค ซึ่งพัฒนาต่อมาเป็นระบบ

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ในปัจจุบัน 

ศักยภาพที่ได้สร้างขึ้น จากการเตรียมความพร้อมนี้ 

ได้ช่วยให้ประเทศไทยสามารถการรับมือกับการระบาด

ใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ H1N1 2009 ในปี พ.ศ. 2552 ด้วย

ความร่วมมอือย่างเข้มแขง็ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  ภายใน

ประเทศ และระหว่างประเทศ โดยลดผลกระทบด้าน

สุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม ได้อย่างส�าคัญ 

ศั กยภาพ ดั งกล ่ า ว เป ็ นพื้ น ฐานส� าหรั บการ

รับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ต่างๆ รวมทั้งภัยฉุกเฉินทาง

สาธารณสุขอื่นๆ ในอนาคต ในช่วงปี พ.ศ. 2559-2560 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ก็ได้พยายามด�าเนนิงานต่อเนือ่ง เพือ่

คงระดับและยกระดับศกัยภาพการเตรยีมความพร้อม แม้มี

ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่จะต้องแก้ไขเป็นระยะไป 

13.2.3 การดื้อยาต้านจุลชีพ

ยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial medicines) มีฤทธิ์

ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ หรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 

เช่น แบคทีเรีย ไวรัส และเชือ้รา ยาต้านจุลชีพผลติจากสิง่มี

ชีวิต หรือจากการสังเคราะห์ ยาต้านจุลชีพ มีความส�าคัญ

อย่างยิ่งทางการแพทย์และการสาธารณสุข เนื่องจากใช้

เพื่อป้องกันและรักษาโรคท่ีเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย 

นอกจากนี้ ยาต้านจุลชีพ ยังจ�าเป็นในการรักษาโรคทาง

สัตวแพทย์และการเกษตร เช่น การปศุสัตว์ การประมง

และการเพาะปลกู จงึมคีวามส�าคัญต่อสขุภาพของคน สตัว์ 

พชื ห่วงโซ่การผลติอาหาร และมผีลกระทบต่อเศรษฐกจิใน

ภาพรวมของประเทศ 

เอกสารนี ้จะกล่าวถงึเฉพาะยาต้านจุลชพีทีมี่ฤทธิฆ่์า

เช้ือแบคทีเรีย รวมท้ังมีฤทธ์ิในการท�าลายและยับย้ังการ

เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียเป็นหลัก

สถานการณ์ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ(48)

ในช่วงหลายปีที่ผ ่านมา การด้ือยาต้านจุลชีพ 

(Antimicrobial resistance) ของเชื้อแบคทีเรียได้ทวี

ความรุนแรงมากขึ้น อย่างต่อเนื่องท�าให้ยาต้านจุลชีพที่

เคยใช้ในอดีตได้ผล กลับไม่ได้ผลในปัจจุบัน ขณะเดียวกัน

อุตสาหกรรมยาทั่วโลกมีความก้าวหน้าน้อยในการวิจัย

และพัฒนาคิดค้นยาต้านจุลชีพชนิดใหม่เพื่อต่อสู้กับเช้ือ

แบคทีเรียดื้อยา จึงมีความเสี่ยงที่การติดเชื้อแบคทีเรีย

เพียงเล็กน้อยอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ทั่ วโลกมีการเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาประมาณ

ปีละ 700,000 คน และหากไม่เร่งแก้ปัญหา คาดว่า 

ในปี พ.ศ. 2593 การเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาจะสูงถึง 

10 ล้านคน ประเทศในทวีปเอเชียจะมีคนเสียชีวิตมาก

ท่ีสุด คือ 4.7 ล้านคน ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงถึง 

3.5 พันล้านล้านบาท ส�าหรับประเทศไทย การศึกษา

เบื้องต้น พบว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาประมาณปี

ละ 88,000 ราย โดยเสียชีวิตประมาณปีละ 38,000 ราย  

คิดเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมสูงถึง 4.2 หมื่น

ล้านบาท

ปัญหาการดื้อยาท่ีส�าคัญในประเทศไทย คือ การ

ดื้อยาของเช้ือแบคทีเรียแกรมลบในโรงพยาบาล เช่น 

Acinetobacter spp. และ Pseudomonas spp. ซ่ึง

เป็นสาเหตุส�าคัญของการเสียชีวิตจากการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล ส่วนในชมุชนเชือ้แบคทีเรยีทีเ่ป็นปัญหาได้แก่ 

Escherichia coli, Klebsiella spp. และ Neisseria 

gonorrhoeae และเช้ือแบคทีเรียที่เป็นปัญหาในการ

เลี้ยงสัตว์และมีการปนเปื้อนในอาหารที่มาจากสัตว์ ได้แก่ 

Escherichia coli, Campylobacter spp. และ 

Salmonella spp. เป็นต้น การทีเ่ชือ้แบคทเีรยีดือ้ยาท�าให้

ทางเลือกในการรักษามีจ�ากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเชื้อ

ดือ้ต่อยาปฏชีิวนะกลุม่ carbapenem และ colistin ซึง่ใน

ปัจจบุนัเป็นยาด่านสดุท้ายทีใ่ช้รกัษาการตดิเชือ้แบคทเีรยี

ดื้อยา 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดเชื้อดื้อยา(49)

ปัจจัยส�าคัญของการเกิดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ได้แก่ 

1) การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างไม่เหมาะสมในคน สัตว์ 

และการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ยาต้านจุลชีพ

โดยไม่จ�าเป็น การใช้ยาต้านจลุชพีในขนาดน้อยเกนิไปและ

การใช้ยาต้านจุลชีพในระยะเวลาสั้นเกินไป หรือนานเกิน

ไป ปัญหาการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างไม่สมเหตุผลพบได้

ในสถานพยาบาลทุกระดับของประเทศ ในโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพบการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างไม่สมเหตุผล 

สูงถึงร้อยละ 25 – 91 

2) การเฝ้าระวังและการควบคุมและป้องกันการติด

เชื้อแบคทีเรียและการแพร่กระจายของแบคทีเรียยังด้อย

ประสิทธิภาพ 

3) การขาดความตระหนักถึงขนาด ความส�าคัญ 

ความเร่งด่วน และความรุนแรงของปัญหาการด้ือยาต้าน

จุลชีพของบุคลากรสาธารณสุข ผู้ป่วย ประชาชน สังคม 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4) การเดินทางระหว่างประเทศที่สะดวกรวดเร็ว  

การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาประเทศเพื่อเป็น

ศูนย์กลางทางการแพทย์ การเติบโตทางธุรกิจท่องเที่ยว 

นอกจากนี้ การแพร่กระจายเชื้อดื้อยายังพบในภาค

การเกษตรด้วยเช่นกนั เช่น มีรายงานการพบเชือ้แบคทเีรยี

แกรมลบที่ดื้อต่อยา colistin ด้วยกลไกการดื้อยาแบบ

ใหม่ ที่สามารถส่งต่อยีนดื้อยาข้ามสายพันธุ์ได้ง่ายขึ้นและ 

เร็วข้ึน (plasmid-mediated colistin resistance: MCR-

1) ในประเทศจีน ในระยะต่อมาก็การพบเชื้อที่มียีนดื้อยา 

MCR-1 ในคนและเนื้อสัตว์ในประเทศอังกฤษ ในปัจจุบัน

ปรากฏว่า มกีารพบเชือ้แบคทเีรยีทีม่ยีนีดือ้ยา MCR-1 แพร่

กระจายไปในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย

กลไกระดบันานาชาตใินการแก้ไขปัญหาการดือ้ยา

ต้านจุลชีพ 

ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพเป็นข้อกังวลอย่างสูงใน

ระดับนานาชาติ ในระยะสองทศวรรษที่ผ่านมา มีความ

พยายามสร้างความร่วมมือและกลไกในระดับนานาชาติ 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ให้ลุกลามขยายตัวสร้าง

ความเสียหายแก่โลก 

ในปี พ.ศ. 2548 ประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก 

ให้การรับรองกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 

(International Health Regulations 2005: IHR 

2005) ในการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก IHR 

2005 เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ที่ประเทศสมาชิก

ให้การรับรองปฏิบัติตาม เพื่อความร่วมมือในจัดการภัย

สุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

ระหว่างประเทศ เช่นการระบาดของโรคร้ายแรงระหว่าง

ประเทศ ภยัสขุภาพเหล่านีน้บัรวมถงึเชือ้ดือ้ยาต้านจลุชพี

ด้วย IHR 2005 มีสาระส�าคัญเน้นการสร้างศักยภาพของ

ประเทศ ซึง่รวมถงึศกัยภาพในการจดัการปัญหาเชือ้ดือ้ยา

ต้านจุลชีพด้วย 

ในระยะต่อมา องค์การระหว่างประเทศท่ีมีความ

รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 

ได้แก่ องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การอาหารและ

การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การโรค

ระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้ร่วมมือกันพัฒนา

แผนด�าเนินการระดับโลกเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ 

(Global Action Plan on Antimicrobial Resistance: 

GAP-AMR) ซึ่งผ่านการรับรองในการประชุมสมัชชา

อนามัยโลกในปี พ.ศ. 2558 แผนนี้มีวัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ 

1) เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเร่ือง

การดื้อยาต้านจุลชีพโดยการให้ความรู้ การฝึกอบรม และ

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

2) สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและหลักฐานเชิง

ประจักษ์โดยการเฝ้าระวังและการวิจัย 

3) ลดการตดิเชือ้โดยเสรมิสร้างสขุอนามยั การรกัษา

ความสะอาด และการป้องกันโรค 

4) ส่งเสรมิการใช้ยาต้านจลุชพีอย่างเหมาะสมทัง้ใน

มนุษย์และสัตว์ 

5) พัฒนาระบบการลงทุนที่ยั่งยืนที่ตอบสนองความ

จ�าเป็นของทุกประเทศรวมทั้งเพ่ิมการลงทุนในการวิจัย

และพฒันายาใหม่ เครือ่งมอืวนิจิฉยัโรค วคัซนี และเครือ่ง

มืออื่นๆ 
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ทั้งนี้ แผนด�าเนินการดังกล่าวมีหลักการพื้นฐาน  

5 ประการ ได้แก่ 

1) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (Whole society 

engagement) 

2) การเน้นการป้องกันการติดเชื้อเป็นความส�าคัญ

ล�าดับแรก (prevention first) 

3) การเข้าถึงยาและการรักษา 

4) ความย่ังยืนของการด�าเนินการเพื่อจัดการการ

ดื้อยาต้านจุลชีพ 

5) การตั้งเป ้าหมายเพื่อการด�าเนินงานอย่าง

เป ็นขั้นตอนต่อเนื่อง (Incremental target for 

implementation)โดยให้สอดคล้องกับบริบทของ

ประเทศ

ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ใน 

ปี พ.ศ. 2559 มีการประกาศเจตนารมณ์ทางการเมือง

ร่วมกัน เพื่อจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (Political 

Declaration of the High-level Meeting of the 

General Assembly on Antimicrobial Resistance) 

โดยประเดน็การดือ้ยาต้านจลุชพี ได้รบัการสนบัสนนุจากมติ

ของการประชมุสมชัชาอนามยัโลก สมยัที ่68 (พ.ศ. 2558) 

กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นน�า 7 ประเทศ (G-7) กลุ่ม

ประเทศก�าลังพัฒนา (G-77 ซึ่งประเทศไทยเป็นประธาน

กลุ่ม) กลุ่ม Alliance of Champions against AMR (ซึ่ง

ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจาก  

14 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย) และกลุ่มประเทศผู้น�า

ของ AMR action package ภายใต้กรอบวาระความม่ันคง

ทางสุขภาพของโลก (Global Health Security Health 

Security Agenda: GHSA)

วาระความมั่นคงทางสุขภาพของโลก (Global 

Health Security Health Security Agenda: GHSA) ซึง่

เป็นเวทีความร่วมมือของประเทศต่างๆเพื่อประกันความ

มั่นคงทางสุขภาพระหว่างประเทศ ที่เกิดการวมตัวกัน

ขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2557 มีวาระงาน 11 ด้าน รวมถึงวาระ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการดือ้ยาต้านจลุชพีเป็นหนึง่

ในนั้น โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นประเทศผู้สนับสนุน 

(contributing country) วาระงานดังกล่าวด้วย 

มาตรฐานอาหาร Codex Alimentarius โดย

คณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร (Codex 

Alimentarius Commission: CAC) เป็นเครือ่งมอืส�าคญั 

มีการก�าหนดมาตรฐานแนวทางการลดและจ�ากัดการ

ดื้อยาต้านจุลชีพ และแนวทางการวิเคราะห์ความเส่ียง

การดื้อยาต้านจุลชีพ ของเช้ือก่อโรคอาหารเป็นพิษ เพ่ือ

จดัการปัญหาการดือ้ยาต้านจลุชพีในอาหารทีเ่ชือ่มโยงกบั

การใช้ยาต้านจลุชพีในภาคการเกษตร ปัจจบุนัก�าลงัมกีาร

ทบทวนมาตรฐานดงักล่าว และจะมกีารแต่งต้ังคณะท�างาน

เฉพาะกิจเพื่อด�าเนินงานในเรื่องเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ

ในระดบัภมูภิาค ในปี พ.ศ. 2554 องค์การอนามยัโลก

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) ได้จัด

ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของประเทศ

สมาชิก และมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการแก้

ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ (Jaipur Declaration on 

Antimicrobial Resistance) ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 

WHO SEARO ก�าหนดให้ประเด็นการดื้อยาต้านจุลชีพ 

เป็นประเด็นสุขภาพส�าคัญของการด�าเนินงานในภูมิภาค 

นอกจากนี้ กรอบความร่วมมืออาเซียน (ASEAN) ในด้าน

สุขภาพ มีประเด็นการด้ือยาต้านจุลชีพ อยู่ในแผนความ

ร่วมมือด้านการตอบโต้ภาวะคุกคามทางสาธารณสุขและ

ความเสี่ยงต่อโรคอุบัติใหม่

การด�าเนินงานที่ส�าคัญในประเทศไทย 

ในช ่วงกว ่าหน่ึงทศวรรษท่ีผ ่านมา กระทรวง

สาธารณสุขและหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการด�าเนินงาน

หลายประการเพื่อแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ 

ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จดัท�า

ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบยาแห่งชาต ิพ.ศ. 2555-2559 

ภายใต้นโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2554 ยุทธศาสตร์ 

ดังกล่าวนี้ มียุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่าง

สมเหตุผล ซึ่งครอบคลุมเรื่องการใช้และการกระจายยา

ต้านจุลชีพทั้งที่ใช้ส�าหรับมนุษย์และสัตว์ด้วย 

ต่อมากรมควบคุมโรค ได้ประสานงานจัดท�าแผน

ยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ปัญหาโรค

ติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ. 2556-2559 ภายใต้ก�ากับ

ของคณะกรรมการอ�านวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน 
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และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ แผน

ยุทธศาสตร์นี้ก�าหนดให้โรคที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรียดื้อยา 

หรือการด้ือยาต้านจุลชีพ เป็นปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่

อย่างหนึง่ ซึง่เป็นปัญหาต่อสขุภาพของมนษุย์ สตัว์ และสิง่

แวดล้อม และต้องจัดการด้วยความร่วมมือภายใต้แนวคิด

สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) 

ในปี พ.ศ. 2557 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดประชุม

กบัหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ เพ่ือวเิคราะห์สถานการณ์การ

จัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ พบว่าประเทศไทยมีต้นทุน

เชิงระบบที่ดีในการจัดการปัญหานี้ แต่ขาดความเป็น

เอกภาพและทิศทางในการท�างานที่ชัดเจน เน่ืองจาก

ไม่มีนโยบายระดับประเทศส�าหรับเรื่องนี้ ต่อมาในปี พ.ศ. 

2558 กระทรวงสาธารณสุขจึงตั้งคณะกรรมการประสาน

และบูรณาการงานด้านการด้ือยาต้านจุลชีพ ประกอบไป

ด้วยผูแทนหน่วยงานจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ภาคการศึกษา สมาคมวิชาชีพ และ

ภาคประชาสังคม มีหน้าที่พัฒนาแผนยุทธศาสตร์การ

จัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย

แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ

ประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564(50) ประกอบด้วย 

6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1) การเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิด

สุขภาพหนึ่งเดียว 

2) การควบคุมการกระจายยาต้านจุลชพีในภาพรวม

ของประเทศ 

3) การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถาน

พยาบาลและควบคุมก�ากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่าง

สมเหตุผล 

4) การป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาและควบคุม

ก�ากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในภาค

การเกษตรและสัตว์เลี้ยง 

5) การส่งเสริมความรู ้ด้านเชื้อดื้อยาและความ

ตระหนักด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมแก่

ประชาชน 

6) การบริหารและพัฒนากลไกระดับนโยบายเพื่อ

ขบัเคลือ่นงานด้านการดือ้ยาต้านจลุชพีอย่างยัง่ยนื (ดรูาย

ละเอียดในหัวข้อ 13.2.4 แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติเกี่ยว

กับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ) 

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 มีการประชุมสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 8 มีวาระ “วิกฤติการณ์เช้ือ

แบคทีเรียดื้อยาและการจัดการ” สมัชชาฯมีมติให้แก้

ปัญหาแบคทีเรียดื้อยาแบบบูรณาการ เน้นการสร้างร่วม

มอืของทกุภาคส่วน และให้ผลกัดนัประเดน็การดือ้ยาต้าน

แบคทีเรียเป็นวาระแห่งชาติ

ในปี พ.ศ. 2560 กระทรวงสาธารณสขุเสนอต่อคณะ

รฐัมนตร ีให้ตัง้คณะกรรมการนโยบายการดือ้ยาต้านจลุชพี

แห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ

มอบหมายเป็นประธาน เลขาธิการอย.เป็นกรรมการและ

เลขานุการ คณะกรรมการประกอบด้วยผู ้แทนระดับ

นโยบายจากกระทรวง หน่วยงาน และสถาบันที่เกี่ยวข้อง 

มอี�านาจหน้าทีก่�าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์ ก�ากับการ

ด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ อ�านวยการประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ เพื่อป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพในระยะยาว 

คณะกรรมการนี้ มีการประชุมครั้งแรกในเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีมติให้สร้างระบบการเฝ้าระวัง

การบริโภคยาต้านจุลชีพ เป็นเครื่องมือในการติดตาม

ข้อมูลการบริโภคยาต้านจุลชีพของประเทศไทย ให้จัดท�า

นโยบายเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านเชื้อดื้อยาและยา

ต้านจุลชีพแก่ประชาชน ให้ สสส. น�าประเด็นเรื่องการ

ดื้อยาต้านจุลชีพ เป็นนโยบายส่งเสริมสุขภาพท่ีส�าคัญใน

แผนการด�าเนินงานของส�านักงาน ให้น�าร่องระบบการ

จัดการการดือ้ยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล

รัฐและโรงพยาบาลเอกชน รวม 50 แห่ง ให้กรมวิชาการ

เกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันเร่งท�าความ

เข้าใจกับเกษตรกร เพื่อลดการใช้ยาต้านจุลชีพในการ

รกัษาโรคกรนีนิง่ในส้ม ให้จัดท�าแนวทางการแก้ปัญหาการ

ใช้ยาต้านจุลชีพในส้ม และให้ อย.ควบคุมการกระจายยา

ด้านจุลชีพทั้งที่เป็นเคมีภัณฑ์และยาส�าเร็จรูป 
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หน่วยงานระดับปฏิบัติ มีการด�าเนินงานโครงการ

ต ่างๆ ภายใต ้นโยบายและแผนยุทธศาสตร ์ เช ่น 

กองควบคุมยาของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยาก�าลังด�าเนินโครงการต้นแบบการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง

สมเหตุผล โครงการลดอิทธิพลการส่งเสริมการขายยา

ที่ไม่เหมาะสม และโครงการพัฒนาฉลากและเอกสาร

ก�ากับยามาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานของการ

แสดงข้อมูลยาในฉลากและเอกสารก�ากับยาของประเทศ 

และเป็นแหล่งข้อมูลส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์และ

ประชาชน 

สถาบันบ�าราศนราดูร กรมควบคุมโรค จัดท�า

โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเช้ือ

ด้ือยา ตามกรอบวาระสขุภาพแห่งชาตข้ึิน เพ่ือเตรียมความ

พร้อมแก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุข ในการป้องกัน

ควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และได้ขยายการฝึก

อบรมไปยังจังหวัดเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและจังหวัด

ชายแดน โดยร่วมมือกับส�านักงานป้องกันและควบคุม

โรค ส�านกังานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในพืน้ท่ี

ดังกล่าว เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่บุคลากรและผู้ป่วย 

และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา

13.2.4 แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติเก่ียวกับการ

ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

การป้องกันควบคุมโรคเป็นงานที่มีความครอบคลุม

วงกว้าง มีความซับซ้อน และต้องด�าเนินการด้วยความ

ร่วมมือกว้างขวางและต่อเนื่อง ต้องใช้แผนที่ชัดเจนเป็น

เครืองมือในการบริหารจัดการ ทุกระดับ แผนยุทธศาสตร์

ระดบัชาตใิช้เป็นฐานและกรอบหลกัในการประสานความ

ร่วมมือ ระหว่างภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง ให้ด�าเนินไปในทิศทาง

เดียวกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน 

อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นกรอบเพื่อการจัดหางบ

ประมาณและทรัพยากรสนับสนุนให้เพียงพอ 

แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ เป็นกรอบส�าหรับการ

จัดท�าแผนปฏิบัติงาน ส�าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุก

ภาคส่วน ทุกระดับภายในประเทศ ท้ังเป็นกรอบส�าหรับ

ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการควบคุม

โรคอีกด้วย 

ในปัจจุบันมีแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ที่เกี่ยวกับ

การป้องกนัควบคมุโรคตดิต่ออยูห่ลายแผน ส�าหรบัแผนที่

มีความส�าคัญได้แก่ 

1) แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหา

เอดส์ พ.ศ. 2560 -2573

2) แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. 2560 

- 2564

3) แผนยุทธศาสตร์การก�าจัดโรคไข้มาลาเรีย

ประเทศไทย พ.ศ. 2560-2569

4) แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และ

แก้ไขปัญหาโรคตดิต่ออบุตัใิหม่แห่งชาต ิพ.ศ.2560-2564

5) แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ

ประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 

สาระส�าคัญของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวสรุปย่อไว้

ในตารางที่ 13.5
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ตารางที่ 13.5 แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ส�าคัญเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อ

แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลไกขับเคลื่อน

แผนยุทธศาสตร์เตรียมความ

พร้อม ป้องกันและแก้ปัญหา โรค

ติดต่ออุบัติใหม่ (EID) แห่งชาติ 

พ.ศ. 2556 – 2559

วิสัยทัศน์: ประเทศไทยป้องกัน 

ควบคุม EID มีประสิทธิภาพ เป็น

ที่ยอมรับของนานาชาติ

วัตถุประสงค์: ลดป่วย ตาย และ

ลดผลกระทบเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อมจาก EID

1 พัฒนาระบบเตรียมรับ

ภัยฉุกเฉิน 

2 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง 

ป้องกัน รักษา และ

ควบคุมโรค 

3 พัฒนาการสื่อสารความ

เสี่ยง

4 สร้างความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

5 สร้างส่วนร่วมภาค

ประชาสังคม

6 จัดการความรู้ วิจัย และ

พัฒนา

- คณะกก.โรคติดต่ออุบัติ

ใหม่แห่งชาติ

- คณะกก.โรคติดต่อแห่ง

ชาติ 

- คณะกก.โรคติดต่อ

จังหวัด 

แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วย

การยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 

-2573

วิสัยทัศน์: ยุติปัญหาเอดส์ภาย

ในพ.ศ.2573 โดยค�านึงสิทธิ

มนุษยชน 

วัตถุประสงค์:

1. ลดติดเชื้อใหม่เหลือ< 1,000/ปี

2. ลดตายเหลือ<4,000/ปี 

3. ลดการเลือกปฏิบัติ 90%

1. เร่งรัดจัดบริการที่มี

ประสิทธิผลสูง

2. ยกระดับคุณภาพงาน

ป้องกันโรค

3. พัฒนาการรักษา ช่วย

เหลือ ผป. 

4. ลดการรังเกียจ

5. เพิ่มความร่วมมือและ

การลงทุน 

6. พัฒนาการใช้ประโยชน์

ข้อมูล

คณะกก.แห่งชาติว่าด้วย

การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาเอด์

คณะอนุกก.การยุติปัญหา

เอดส์ระดับจังหวัด 

แผนยุทธศาสตร์ วัณโรคระดับ

ชาติ พ.ศ. 2560 - 2564

วิสัยทัศน์: ประเทศไทยปลอด

วัณโรค

วัตถุประสงค์: ลดอุบัติการณ์ 

วัณโรค12.5% ต่อปี (เหลือ 88 

ต่อแสนใน พ.ศ. 2564)

1.เร่งรัดค้นหาผู้ติดเชื้อและ

ผู้ป่วยโดยการคัดกรองใน

กลุ่มเป้าหมาย

2. ลดการเสียชีวิตในผู้ป่วย 

3. พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรเพื่อป้องกัน

ควบคุม ดูแล รักษา

วัณโรค 

4. สร้างกลไกการจัดการ

อย่างยั่งยืน

5. ส่งเสริมวิจัยพัฒนา

นวัตกรรม

คณะกก.ป้องกันและ

ควบคุมวัณโรคแห่งชาติ
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แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลไกขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์การก�าจัดโรคไข้

มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. 

2560-2569

ประเทศไทยไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ

มาลาเรียในพื้นที่ ภายในปี 2564 

และปลอดจากการแพร่เชื้อ

มาลาเรียภายในปี 2567

1. เร่งรัดการก�าจัดการ

แพร่เชื้อ 

2. พัฒนาเทคโนโลยี 

นวัตกรรม มาตรการ และ

รูปแบบการก�าจัดโรค 

3. สร้างความร่วมมือ

ในประเทศและระดับ

นานาชาติ

4. ส่งเสริมประชาชนดูแล

ตนเอง 

คณะกก.อ�านวยการก�าจัด

มาลาเรียแห่งชาติ 

คณะกก.บริหารก�าจัด

มาลาเรียแห่งชาติ

คณะกก.โรคติดต่อจว.

แผนยุทธศาสตร์การจัดการการ

ดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย 

พ.ศ.2560-2564

วิสัยทัศน์: การป่วย การตาย และ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

จากเชื้อดื้อยาลดลง

1. เฝ้าระวังการดื้อยาต้าน

จุลชีพ

2. ควบคุมการกระจายยา

ต้านจุลชีพ

3. ควบคุมการติดเชื้อใน

รพ.

4. ควบคุมการใช้ยาภาค

การเกษตร

5. การส่งเสริมความรู้แก่

ประชาชน

6. บริหารและพัฒนากลไก

นโยบาย

คณะกรรมการประสาน

และบูรณาการงานด้าน

การดื้อยาต้านจุลชีพ

ตารางที่ 13.5 แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ส�าคัญเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อ (ต่อ)

ส่วนสาระส�าคัญโดยสังเขปของแผนยุทธศาสตร์  

ทั้ง 5 มีดังต่อไปนี้

1) แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหา

เอดส์ พ.ศ. 2560-2573(40)

ประเทศไทยพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ มาตัง้แต่ พ.ศ. 2532 นบัเป็น

เวลา 6 ปี หลังจากพบผู้ป่วยเอดส์ครั้งแรกในประเทศไทย 

เริ่มต้นจากแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เพื่อการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาเอดส์ ฉบับที่ 1–6  ในปัจจุบันได้พัฒนา

เป็นแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 7 ใช้ชื่อว่า “ยุทธศาสตร์

แห่งชาตว่ิาด้วยการยตุปัิญหาเอดส์ พ.ศ. 2560-2573” ซึง่

คณะกรรมการแห่งชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและแก้ไขปัญหา

เอดส์ น�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และได้รับความเห็นชอบ 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560

แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับน้ี ก�าหนดวิสัยทัศน์ คือ 

การยุติปัญหาเอดส์ภายในปี พ.ศ. 2573 ที่ค�านึงถึงหลัก

การสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศ และมี

เป้าหมายส�าคัญ 3 ประการ คือ 

(1) ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ให้เหลือ ปีละ 

ไม่เกิน 1,000 ราย 
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(2) ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเหลือ ปีละ

ไม่เกิน 4,000 ราย 

(3) ลดการเลอืกปฏบิตัอินัเก่ียวเนือ่งจากเอชไอวีและ

เพศภาวะลงร้อยละ 90 โดยสอดคล้องกับเป้าหมายโลก 

แผนนี้ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเน้นการพัฒนาและการเข้าถึง

ระบบบริการ โดยจัดให้มีชุดบริการที่มีประสิทธิผลสูง 

ครอบคลุมพื้นที่และประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสได้รับ

เชื้อเอชไอวีสูง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการป้องกันโรค

ที่มีประสิทธิผลให้ยั่งยืน และบูรณาการเข้าสู่ระบบ เพื่อ

ให้ประชาชนทุกกลุ่มรู้เท่าทันและมีพฤติกรรมท่ีปลอดภัย

จากการติดเชื้อ ยุติการติดเชื้อในเด็กแรกเกิด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดการรักษา เพื่อให้ผู้ติดเชื้อได้

รับการตรวจวินิจฉัยและยาต้านไวรัส ตลอดจนการรักษา

โรคแทรกซ้อน และได้รับการดูแลและให้ความช่วยเหลือ

ทางสังคม ป้องกันผลกระทบจากการรับบริการและได้รับ

การคุ้มครองทางสังคมอย่างเหมาะสม

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 มุง่การลดอคตแิละการเลือกปฏบิตัิ

ในสังคม ผ่านการสื่อสารระดับต่างๆ เพื่อปรับภาพลักษณ์

และสร้างความเข้าใจเร่ืองเอชไอวีและความหลากหลาย

ทางเพศ สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งระดับบุคคล 

ครอบครัวและชุมชน รวมท้ังการจัดกลไกการคุ้มครอง

สิทธิเพื่อลดการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและ

เพศภาวะ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สร้างความรับผิดชอบร่วม การ

ลงทุนและประสิทธิภาพการจัดการในทุกระดับ ตั้งแต่

ระดับพื้นที่ จังหวัด และประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

ความรูโ้ดยการวจิยั การเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากข้อมลู

และความรูจ้ากการวจิยั เพือ่การวางแผนเชงินโยบายและ

น�าไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ในอนาคต

ทั้งนี้ มุ่งเน้นการด�าเนินงานในกลุ่มประชากรหลัก 

ได้แก่ กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย พนักงานบริการ

ทางเพศและผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด รวมถึงคู่ของกลุ่ม

ประชากรหลัก และกลุ่มผู้ต้องขัง จัดล�าดับพื้นที่เป้าหมาย

ท่ีต้องเร่งรัด 30 จังหวัด และก�าหนดมาตรการหลัก คือ 

Reach, Recruit, Test, Treat, Retain (RRTTR ) ร่วม

กบัการพฒันาระบบข้อมูล การตดิตามและประเมินผลการ

ลดการตตีราและเลอืกปฏบิตั ิการแก้ไขมาตรการกฎหมาย

ที่เป็นอุปสรรคในการด�าเนินงาน 

กลไกส�าคญัในการขบัเคลือ่นงานในระดับชาต ิมีคณะ

กรรมการแห่งชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและแก้ไขปัญหาเอดส์ 

(คช.ปอ.) ในระดบัพืน้ท่ี มีคณะอนุกรรมการยตุปัิญหาเอดส์

จงัหวดั และกรงุเทพมหานคร ซึง่มบีทบาทในการวางแผน

การขบัเคลือ่นงานและก�ากบัทศิทาง ร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ 

เพื่อให้บรรลุตามตามเป้าหมายภายในปี 2573

2 )  แผน ยุท ธศ าสต ร ์ วั ณ โ ร ค ร ะดั บช า ติ 

พ.ศ. 2560-2564(44)

กระทรวงสาธารณสขุจัดท�าแผนยทุธศาสตร์ระดบัชาติ

ฉบบัน้ี ให้สอดคล้องกบัการแก้ไขสภาพปัญหาของประเทศ

และแผนยุติวัณโรคขององ์การอนามัยโลก (The End TB 

Strategy) มีวัตถุประสงค์ที่จะยุติการระบาดของโรค ลด

การป่วยโดยเฉพาะในผู้ป่วยรายใหม่ และสร้างความมัน่ใจ

ว่าจะไม่มีครอบครัวใดได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ

จากการป่วยด้วยวัณโรค 

โดยก�าหนดยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ที่เน้นการป้องกัน

ดแูลรักษาทีม่ผีูป่้วยเป็นศนูย์กลาง ส่งเสรมิบทบาทประชา

สงัคมในการท�างานร่วมกบัรัฐ และการมีนโยบายทีเ่ข้มแขง็ 

มีสาระโดยสรุปดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดค้นหาผู้ติดเช้ือและผู้ป่วย

วณัโรคให้ครอบคลมุโดยการคดักรองในกลุม่เป้าหมาย เพือ่

ให้กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มเสี่ยงทุกคนทั้งประชาชนไทยและ

ต่างด้าวได้รับการตรวจวินิจฉัยและน�าสู่การรักษาอย่าง

รวดเรว็ ป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ รวมถงึการสนบัสนนุ

หน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมใน

การดูแลและส่งต่อผู้ป่วย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลดการเสียชีวิตในผู้ป่วย โดยการ

รักษาอย่างสม�่าเสมอด้วยยาที่มีคุณภาพ ส�าหรับผู้ป่วย

วัณโรคร่วมกับเอดส์ต้องผสมผสานการวางแผนการรักษา

และมียาป้องกันวัณโรคส�าหรับกลุ่มนี้ เพื่อใช้ร่วมกับยา

อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาการบริหารจัดการ

วัณโรคดื้อยาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ



372 การสาธารณสุขไทย 2559-2560

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการ

ป้องกนั ดแูล รกัษาและควบคมุวณัโรค โดยการพฒันาและ

ใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลข่าวสาร เพื่อการติดตามการ

ให้บริการและการบริหารนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างกลการบริหารจัดการเชิง

ยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืน เป็นการสร้างการสนับสนุน

ทางนโยบาย (Political Commitment) ในการระดม

ทรพัยากรส�าหรบัการด�าเนนิงาน โดยก�าหนดเชิงโครงสร้าง

ให้มีคณะกรรมการระดับชาติ สร้างกองทุนพิเศษเพื่อ

ด�าเนินงานร่วมกับโรคเอดส์และมาลาเรียภายหลังที่การ

สนับสนุนของกองทุนโลกหมดลง 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 ส ่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

นวตักรรมป้องกนั ดูแลรกัษา และควบคมุวณัโรค เพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานทั้งในระดับชาติและในพื้นที่

คาดว่าการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

จะช่วยลดจ�านวนผู ้ป่วยวัณโรคลงได้ โดยกลุ ่มผู ้ป่วย

แรงงานข้ามชาติ ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาและผู้ป่วยเด็กอายุ

ต�่ากว่า 15 ปี จะได้รับการวินิจฉัยและการรักษาเพิ่มขึ้น

3) แผนยุทธศาสตร์การก�าจัดโรคไข้มาลาเรีย

ประเทศไทย พ.ศ. 2560-2569(26)

ยุทธศาสตร์การก�าจัดโรคไข้มาลาเรียนประเทศไทย 

เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ ปี 2558 ตามค�าสั่งส�านักนายก

รัฐมนตรี ท่ี 93/2558 หลังจากที่ประเทศไทยได้ให้การ

รับรองเป้าหมายการก�าจัดโรคไข้มาลาเรีย ตามมติที่

ประชมุสมชัชาองค์การอนามยัโลกครัง้ที ่66 ปี พ.ศ. 2556 

และแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะ

รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

แผนยุทธศาสตร ์ฉบับนี้  ก�าหนดวิสัยทัศน ์ ให ้ 

ประเทศไทยปลอดจากโรคมาลาเรียในปี 2567 ประกอบ

ด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดการก�าจัดการแพร่เชื้อ

มาลาเรียในประเทศไทย เพื่อไม่ให้มีผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ 

โดยเร่งรัดการด�าเนินงานการเฝ้าระวังโรคที่มีมาตรฐาน 

ตอบโต้สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม 

มาตรการและรปูแบบทีเ่หมาะสมในการก�าจดัโรคมาลาเรีย 

โดยเน้นการสนับสนุนการวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้

เกิดรูปแบบส�าหรับการก�าจัดโรคตามบริบทของพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือระหว่างภาคี

เครือข่าย ระดับประเทศและระดับนานาชาติเพื่อขับ

เคลื่อนงานก�าจัดโรคไข้มาลาเรีย โดยเน้นการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลและการสร้างแผนงาน/โครงการ/แนวปฏิบัติ และ

การติดตามผลการด�าเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพ

ในการดูแลตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย ผ่านการสื่อสารที่มี

ความหลากหลายทัง้เครือ่งมอื ช่องทางและสาร เพือ่สร้าง

ความรู้และปรับพฤติกรรมและความสามารถในการดูแล

ตนเองและครอบครัวให้ปลอดจากมาลาเรีย 

เพื่อให ้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร ์ กระทรวง

สาธารณสุขได้จัดแบ่งพ้ืนท่ีเป็นระดับตามการระบาดของ

โรค การดื้อยาของเช้ือและกลุ่มประชากรในพื้นท่ี เพื่อ

ก�าหนดมาตรการในการก�าจัดโรคไข้มาลาเรียได้อย่าง

เหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่

4 )  แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร ้ อ ม 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ 

พ.ศ. 2560-2564(47) 

แผนยทุธศาสตร์นี ้ก�าหนดวสิยัทศัน์ว่า “ประเทศไทย

สามารถป้องกัน ควบคุมโรคตดิต่ออบุตัใิหม่อย่างเป็นระบบ 

มีประสทิธภิาพ ทันการณ์ เป็นทีย่อมรบัของนานาชาต ิโดย

การบริหารจัดการแบบบูรณาการการจัดการความรู้และ

การมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน” และมีสาระส�าคัญ

ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้

ยทุธศาสตร์ที ่1 การพฒันาระบบเตรยีมความพร้อม

ส�าหรับภัยพิบัติฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน 

รักษาและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ภายใต้แนวคิด 

สุขภาพหนึ่งเดียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการสื่อสารความ

เสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจาก

ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ในการป้องกัน ควบคุม

โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการจัดการความรู้ 

การวิจัยและพัฒนา 

แต่ละยุทธศาสตร์ ได้ก�าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ มาตรการ และแนวทางการด�าเนินงานไว้อย่าง

ชัดเจน และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

ในยุทธศาสตร์ท่ี 6 มีกลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุน

การวิจัยและพัฒนา ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาวัคซีนส�าหรับ

ป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ เพื่อตอบสนองต่อการระบาด

ในกรณีฉุกเฉิน ในระยะที่ผ่านมา มีการพัฒนาและเตรียม

การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยองค์การเภสัชกรรม และมี

การริเริ่มการพัฒนาวัคซีนซิก้า โดยร่วมมือกับสถาบันวิจัย

ต่างประเทศด้วย 

5) แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้าน

จุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564(50) 

แผนยุทธศาสตร์นี้ ก�าหนดวิสัยทัศน์ คือ การป่วย 

การตาย และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากเช้ือ

ดื้อยาลดลง และก�าหนดเป้าประสงค์ที่ต้องการบรรลุ

ภายในปี 2564 ไว้ 5 ประการ ได้แก่ 

1. การป่วยจากเชื้อดื้อยาลดลง ร้อยละ 50 

2. การใช้ยาต้านจลุชีพส�าหรับมนุษย์ลดลง ร้อยละ 20 

3. การใช้ยาต้านจลุชีพส�าหรบัสตัว์ลดลง ร้อยละ 30 

4. ประชาชนมีความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาและตระหนัก

ในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 

5. ประเทศไทยมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ

ที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์สากล

แผนนี้ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพ

ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การควบคุมการกระจายยาต้าน

จุลชีพในภาพรวมของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันและควบคุมการติด

เชือ้ในสถานพยาบาลและควบคมุก�ากบัดแูลการใช้ยาต้าน

จุลชีพอย่างสมเหตุผล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยา

และควบคุมก�ากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะ

สมในภาคการเกษตรและสัตว์เลี้ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมความรู้ด้านเช้ือดื้อยา

และความตระหนักด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะ

สมแก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารและพัฒนากลไกระดับ

นโยบายเพือ่ขบัเคลือ่นงานด้านการดือ้ยาต้านจลุชพีอย่าง

ยั่งยืน

13.3 การคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านสขุภาพ

กระทรวงสาธารณสุขโดยส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา และส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ทั่วประเทศ ได้ร่วมกันด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัย 

สนบัสนนุส่งเสรมิให้ประชาชนมคีวามรูใ้นการเลอืกบรโิภค

ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตลอดจน

การเฝ้าระวัง ตรวจสอบ คุณภาพและความปลอดภัยของ

ผลติภณัฑ์สขุภาพในท้องตลาด เพือ่ให้เกดิความปลอดภยั

แก่ผูบ้รโิภค และสร้างความเชือ่มัน่ในการบรโิภคผลติภณัฑ์

สุขภาพให้แก่คนไทยทุกคน 

13.3.1 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจ�าปี 2562-2566

การพัฒนาการคุ ้มครองผู ้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพ ในยุค Thailand 4.0 น้ัน จะม่ังเน้นการน�า

นวตักรรมใหม่ๆ และระบบอเิลก็ทรอนกิส์มาพฒันาระบบ

ราชการเพือ่พฒันาเศรษฐกจิของประเทศและคณุภาพชวีติ

ของประชาชนในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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เป้าหมาย: ผู ้บริโภคปลอดภัย ผู ้ประกอบการ

ก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน

วิสัยทัศน์: คุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบ

การด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจ: 

1) พัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง 

เพื่อการบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพที่ปลอดภยั ถูกต้อง และ

เหมาะสม

2) ส่งเสรมิและพฒันาการประกอบการให้มศัีกยภาพ

แข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ

3) ควบคมุ ก�ากบัดแูลผลติภณัฑ์สขุภาพให้มคีณุภาพ 

ปลอดภัย และมีประสิทธิผล 

4) ส่งเสริมความมั่นคงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อ

ให้คนไทยสามารถเข้าถึงได้ในยามปกติและภาวะฉุกเฉิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 S:

1) พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม ก�ากับดูแล

ผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุกและเป็นมาตรฐานสากล (Smart 

Regulation)

2) พฒันาศกัยภาพและองค์ความรูใ้ห้ผูบ้รโิภครูเ้ท่าทัน

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Smart Consumer)

3) พัฒนางานบริการสู ่ความเป็นเลิศและให้ผู ้

ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขัน (Smart 

Service)

4) พัฒนาและยกระดับองค์กรให้มีสมรรถนะสูง 

(Smart Organization)

5) พัฒนาสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่ทันสมัย (Smart Information)

การพัฒนาการคุ้มครองผู ้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพ ในยุค Thailand 4.0 นั้น จะมั่งเน้นการน�า

นวตักรรมใหม่ๆ และระบบอเิลก็ทรอนกิส์มาพฒันาระบบ

ราชการเพือ่พฒันาเศรษฐกจิของประเทศและคณุภาพชีวติ

ของประชาชนในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เป้าหมาย: ผูบ้รโิภคปลอดภยั ผูป้ระกอบการก้าวไกล 

ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน

วิสัยทัศน์: คุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบ

การด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจ: 

1) พัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง 

เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย ถูกต้องและ

เหมาะสม

2) ส่งเสรมิและพฒันาการประกอบการให้มีศกัยภาพ

แข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ

3) ควบคมุ ก�ากบัดแูลผลติภณัฑ์สขุภาพให้มีคณุภาพ 

ปลอดภัย และมีประสิทธิผล 

4) ส่งเสริมความม่ันคงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อ

ให้คนไทยสามารถเข้าถึงได้ในยามปกติและภาวะฉุกเฉิน

13.3.2 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัย

ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านของผลติภณัฑ์สขุภาพเป็น

หน้าที่ที่พึงด�าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

อีกท้ังเป็นสิทธิข้ึนพื้นฐานของพลเมืองท่ีต้องได้รับความ

คุ้มครองจากรัฐให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างคุณภาพ

การคุม้ครองผูบ้รโิภคจงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ เพือ่พฒันา

คุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งผลการด�าเนินการดังนี้

1) การจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความเสี่ยง 

สถานการณ์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในยุคที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมากของประเทศไทย ทั้งในด้าน

เทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบ

ให้เกิดปัญหาปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและ

ความเสีย่งท่ีจะเกดิผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภยัมากขึน้ 

ดงัน้ันการจดัการกบัผลติภณัฑ์กลุม่ทีมี่ความเส่ียงต่อสภุาพ

ภายใต้มาตรการต่างๆ ทัง้ด้านการประเมินความเสีย่ง การ

จดัการความเสีย่งและการสือ่สารความเสีย่งด้านผลติภณัฑ์

สขุภาพ จงึเป็นหวัใจหลกัในการแก้ไขและป้องกนัปัญหาที่

อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา และภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ได้ด�าเนินการจัดการ

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ส�าคัญได้แก่ ยา วัตถุเสพติด

ที่ใช้ในการแพทย์เครื่องมือแพทย์ อาหาร เครื่องส�าอาง 

และวตัถอุนัตรายทีใ่ช้ในบ้านเรอืนพบว่า ผลวเิคราะห์กลุม่

เสี่ยงเหล่านี้ผ่านมาตรฐานกว่าร้อยละ 90 ดังรายละเอียด

ตามตารางที่ 13.6
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ตารางที่ 13.6 ผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงปี 2560

ผลิตภัณฑ์ รายการ จ�านวน

(ตัวอย่าง)

ผ่านมาตรฐาน

(ตัวอย่าง)

ร้อยละที่ผ่าน

มาตรฐาน

อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไ 5 5 100

ผลิตภัณฑ์จากแป้ง 23 21 91.30

ยา Aspirin 22 22 100

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท Clonazepam 8 8 100

Diazepam 25 25 100

เครื่องมือแพทย์ กลุ่มเครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อ 37 35 94.59

กระบอกฉีดยา 13 13 100

ถุงมือส�าหรับตรวจโรค 17 17 100

เครื่องส�าอาง เครื่องส�าอางผสมสาร whitening 95 95 100

เครื่องส�าอางกลุ่ม color make up 17 17 100

ผลิตภัณฑ์ย้อมผม/เปลี่ยนสีผม 36 36 100

ผลิตภัณฑ์แชมพูสระผม 50 47 94.00

ผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน น�้ายาบ้วนปาก 51 49 96.07

ผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่น แป้งโรยตัว 25 24 96.00

วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ผลิตภัณฑ์ก�าจัดลูกน�้ายุง 30 30 100

ที่มา: กองแผนงานและวิชาการ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

2) ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพและ

สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

(1) ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพเป็นหนึ่งในภารกิจที่ส�าคัญของการคุ ้มครอง

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในปี พ.ศ. 2560 มีการ

ตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่ส�าคัญ คือ 

1) การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการและ

ชุดทดสอบจ�านวน 82,757 รายการ 

2) การตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ จ�านวน 

25,847 รายการ 

3) การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ฉลาก 

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 390,566 รายการ ซ่ึง

มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 78 ของการตรวจสอบทั้งหมด 

(ภาพที่ 13.15 และ 13.16)
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ภาพที่ 13.15 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพปี พ.ศ. 2560
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งาทฑณัภติลผบอสจวรตราก

บอสดทดชุะลแรากิตบัิฎปงอห

ฑณัภติลผาณษฆโรากบอสจวรตราก
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พาภยากงาทฑณัภติลผจวรตราก

งอขวยกีเทีราสกอเะลแ กาลฉ

ที่มา:กองแผนงานและวิชาการ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ภาพที่ 13.16 ร้อยละของการผ่านมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพปี 2556-2560
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ยทพแอืมงอรืคเ ยา ดติพสเุถตัว อาหาร งาอาสํงอรืคเ ยารตนัอุถตัว OTOP

ที่มา: กองแผนงานและวิชาการ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

(2) มาตรฐานสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ในปี 2560 มีการตรวจสอบสถานที่ผลิต – น�าเข้า – 

และจ�าหน่ายอาหาร สถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน-ยาแผน

โบราณ น�าส่ังยา-ร้านขายยาแผนปัจจุบัน-ร้านขายยา

เฉพาะยาบรรจุเสร็จที่มิใช่ยาอันตราย-ร้านขายยาเฉพาะ

ยาบรรจุเสร็จส�าหรับสัตว์และร้านขายยาแผนโบราณ 

สถานที่ผลิต – น�าเข้า - และขายเครื่องมือแพทย์ สถาน

ที่ผลิต – น�าสั่ง - และจ�าหน่ายเครื่องส�าอาง สถานที่ผลิต 

– น�าสั่ง - และครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างและ

สถานประกอบการวัตถุเสพติด มีสถานประกอบการผ่าน

มาตรฐานตามเกณฑ์ทีก่ฎหมายก�าหนดจ�านวน 6,017 แห่ง 

จากทั้งหมด 6,146 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.90 และจาก

ข้อมูลในปี 2558-2560 พบว่า ร้อยละของสถานประกอบ

การที่ผ่านการตรวจสอบและเข้ามาตรฐานมีแนวโน้มเพ่ิม

ขึ้น (ภาพที่ 13.17) โดยเมื่อพิจารณาแล้ว จะเห็นว่าเครื่อง

มือแพทย์สามารถรักษามาตรฐานสถานประกอบการไว้ได้

มากทีส่ดุ ส�าหรบัยา และเครือ่งส�าอาง ได้พฒันามาตรฐาน

ให้สงูขึน้จนสามารถผ่านมาตรฐานทัง้หมดทีเ่ข้าตรวจสอบ

แต่ส�าหรับวัตถุอันตรายมีการผ่านมาตรฐานที่ลดลง
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ภาพที่ 13.17 ร้อยละของการสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานปี 2558-2560
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ยทพแอืมงอืรคเ ยา ดิตพสเุถตัว อาหาร งาอาสํงอืรคเ ยารตนัอุถตัว

ที่มา: กองแผนงานและวิชาการ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ส�าหรบัการพฒันาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน

สากล โดยเครือ่งมอืแพทย์ต้องได้มาตรฐาน ISO13485 ยา

แผนโบราณ ต้องได้มาตรฐาน GMP PICS เครื่องส�าอาง

ต้องได้มาตรฐาน ASEAN GMP และวัตถุอันตรายต้องได้

มาตรฐาน GMP สมัครใจ โดยจะเห็นว่าสถานประกอบการ

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางได้มาตรฐานสากลที่สุด

3) การจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายนับวัน

มีความซับซ้อน มีการเผยแพร่ในวงกว้างขึ้น โดยเฉพาะ

ทางอินเตอร์เน็ตท�าให้ประชาชนหลงเชื่อและรับผลกระ

ทบทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพและสญูเสยีเงนิ ในการจัดการ

ปัญหาต้องด�าเนินการทั้งการจัดการในเชิงรุก เชิงรับ และ

เชิงส่งเสริม โดยมีการตรวจสอบและตรวจจับโฆษณาที่

ผิดกฎหมาย มีการบูรณาการกับหน่วยงานให้บริการทาง

อินเตอร์เน็ต มีเครือข่ายเฝ้าระวัง รวมถึงประชาสัมพันธ์

และสื่อสารความเสี่ยง จนถึงการยกเลิกเลขสารบบใน

กรณีที่พบโฆษณาหลอกลวง ส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินการเฝ้า

ระวังและจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย

ในปี 2560 มีการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพใน

สื่อต่างๆ รวม 25,144 รายการ (ภาพที่ 13.18) พบการ

ฝ่าฝืนกฎหมายการโฆษณาผลติภณัฑ์สขุภาพ ร้อยละ 6.11 

(1,536 รายการ) คิดเป็นร้อยละ 6.11 ด�าเนินการระงับ

โฆษณาและด�าเนินคดีทุกราย จ�านวน 457 เรื่อง



378 การสาธารณสุขไทย 2559-2560

ภาพที่ 13.18 การเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในสื่อต่าง ๆ พ.ศ. 2560
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รวมการตรวจสอบ

ทั้งสิ้น 25,114 รายการ

ที่มา: ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท�าผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) 

     ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อพบการฝ่าฝืนกฎหมายการโฆษณาผลิตภัณฑ์

สุขภาพ ได้ด�าเนินการตามมาตรการหลักๆดังนี้

(1) มาตรการทางอาญา 

- ระงับการโฆษณาเจ้าของสื่อ

- ระงับการโฆษณาเจ้าของผลิตภัณฑ์

- ระงับการโฆษณาผู้ด�าเนินรายการ

- ด�าเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย

(2) มาตรการทางปกครอง

- เพิกถอนผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีลักษณะการ

โฆษณาดังนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย

- ผดิศลีธรรมอันดีของประชาชน เกิดผลกระทบ

ต่อสังคมในวงกว้าง ท�าให้เสียโอกาสทางการรักษา มีการ

โฆษณารักษาโรคร้ายแรง โอ้อวด หลอกลวง ไม่เป็นธรรม

กับผู้บริโภค หรือพบเป็นการกระท�าผิดที่ซ�้าซาก

(3) มาตรการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายกับ

หน่วยงานอื่น

- แจ้งการระงับโฆษณา (เจ้าของสือ่วิทย ุโทรทศัน์ 

ให้ส�านักงาน กสทช.ทราบ

- ส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ด�าเนินการ

ทางคดีพิเศษ

- ส่งเรื่องให้กรมสรรพากร ด�าเนินมาตรการ

ทางภาษี

4) การปราบปรามการกระท�าผิดกฎหมาย

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

จากการสืบสวน ประมวลหลักฐาน เพ่ือด�าเนิน

การทางกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงการ

ด�าเนินการตรวจสอบสถานประกอบการยึดอายัดใน

การกระท�าผิดเกี่ยวกับการลักลอบน�าเข้า

การจ�าหน่ายและการโฆษณาผลติภณัฑ์สขุภาพทีผ่ดิ

กฎหมาย ในปี 2560 ได้ของกลางจ�านวน 703 รายการ 

มูลค่ารวม 11.649 ล้านบาท ซึ่งหนึ่งในนั้นมีการจับกุม

ด�าเนินคดีที่มูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทหลาย

รายการ ส�าหรับการด�าเนินการในระยะต่อไปนั้นจะ

เน้นมาตรการเชิงรุกเพิ่มขึ้น เช่น จัดการปัญหาโฆษณา

ผลติภณัฑ์สขุภาพทีฝ่่าฝืนกฎหมายในสือ่อนิเตอร์เนต็ การ

ประสานให้ผู้บริการอินเทอร์เน็ตในการระงับหรือปิดกั้น

โฆษณาที่ไม่ถูกต้อง การรายงานการกระท�าผิดกฎหมาย

ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ จะการบรูณาการบงัคับใช้กฎหมาย

ให้เข้มข้นข้ึน โดยเพิ่มมาตรการจากหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น 

มาตรการ คดพีเิศษ มาตรการภาษ ีจะพฒันาระบบบรกิาร
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เร่ืองร้องเรยีนสายด่วน อย. 1556 (Call Center) ให้เชือ่ม

โยงข้อมูลการจัดการระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทั้งในด้านการทักษะการ

สื่อสารและทักษะความรู ้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่

เกี่ยวข้อง

5) การเผาท�าลายยาเสพติดให้โทษของกลาง

อีกภารกิจที่ส�าคัญประการหนึ่งของการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คือ การเก็บรักษาและ

ท�าลายยาเสพติดให้โทษของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้ว โดย

จะด�าเนินการเผาท�าลายในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

วนัที ่26 มถินุายน ของทุกปี ณ ศนูย์บรหิารสาธารณปูโภค

และส่ิงแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรม บางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ด้วยการเผาท�าลายในเตาเผาความ

ร้อนสูง ระบบ Pyrolytic incineration ซึ่งเป็นกระบวน

เผาท�าลายที่ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม ปี 2560 มีการเผา

ท�าลายยาเสพติดให้โทษของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้ว จ�านวน 

9,321 กิโลกรัม (ภาพที่ 13.19) จาก 6,546 คดี รวมมูลค่า 

20,719 ล้านบาท และมีของกลางกัญชาและพืชกระท่อม

อีก 6,853 กิโลกรัม มูลค่า 54 ล้านบาท ยาเสพติดที่พบ

มากที่สุดคือ เมทแอมเฟตามีน แอมเฟตามีน ปริมาณ 

9,071.81 กิโลกรัม เพิ่มข้ึนร้อยละ 48.60 เมื่อเทียบกับ

ปี 2559 และยังพบว่ายาเสพติดกลุ่มเฮโรอีนและเอ๊กซ์

ตาซี่ มีแนวโน้มลดลง กว่า 40 ปี ที่กระทรวงสาธารณสุข

โดยส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ด�าเนินการ

เก็บรักษาและท�าลายยาเสพติดให้โทษของกลาง รวมกว่า 

122,453.68 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 183,645 ล้านบาท 

โดยเป็นยาเสพติดกลุ่มเมทแอมเฟตามีน แอมเฟตามีน 

ปริมาณ 68,707.59 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 56.11 ของ

ยาเสพติดท่ีเผาท�าลายทั้งหมด โดยเป้าหมายสูงสุดคือ 

ท�าให้กระบวนการท�าลายยาเสพติดให้โทษของกลางครบ

ถ้วน ถูกต้องตามข้ันตอนทางกฎหมาย มีการด�าเนินการ

ที่รัดกุม รวมถึงควบคุม ก�ากับ ดูแล ไม่ให้รั่วไหลออกมา

ท�าร้ายประชาชนได้ 

ภาพที่ 13.19 น�้าหนักยาเสพติดของกลางรวม (กิโลกรัม) จ�าแนกรายปี พ.ศ. 2541-2560
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ที่มา:กองควบคุมวัตถุเสพติด ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
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6) รายงานสถานการณ์อาการไม่พึงประสงค์จาก

การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา เป็น

ระบบสากลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ภายใต้

โครงการ WHO Programme for International Drug 

Monitoring ซึ่งมีสมาชิกกว่า 120 ประเทศ และสมาชิก

สมทบอีกประมาณ 20 ประเทศ เข้าร่วมโครงการดัง

กล่าว โดยร่วมกันจัดท�าระบบเฝ้าระวังความปลอดภัย

ด้านยาในระดับสากลขึ้น โดยมี Uppsala Monitoring 

Center (UMC) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสวีเดน เป็นผู้บริหาร

จดัการฐานข้อมลูอาการอนัไม่พงึประสงค์ระดบันานาชาติ 

(WHO International Database: WHO VigiBase) 

โดยประเทศไทยเป็นสมาชิกล�าดับที่ 26 ของโครงการ 

เมื่อปี พ.ศ. 2527 เพ่ือด�าเนินการติดตามอาการไม่พึง

ประสงค์จากการใช้ยา (adverse drug reaction: ADR) 

ของประเทศไทย โดยได้มีการจัดท�ารายงานต่อ WHO 

อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ

คุณภาพของการรายงานท่ีคะแนน 0.75 จากคะแนน

เต็ม 1 จากข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรายงานอาการไม่

พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากสมาชิก

เครือข่ายท่ัวประเทศ ทั้งส่วนของสถานพยาบาลของรัฐ 

ร้านยา ผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ และได้มีการตรวจ

จับและประเมินสัญญาณความเสี่ยง(signal detection 

and assessment) เพ่ือประเมินเชิงเหตุผลระหว่างยา

ที่สงสัยกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบจากการจัดการ

ความเสี่ยงด้านยา และประสานความร่วมมือ โดยตั้งแต ่

ปี พ.ศ. 2527 ถึง 2560 มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

จากการใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ ทีมี่ข้อมูลครบถ้วนสามารถน�า

มาวเิคราะห์ได้ จ�านวน 748,588 รายงาน โดยในปี 2560 มี

จ�านวนรายงานทั้งสิ้น 45,954 รายงาน ส่วนใหญ่เป็นการ

รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ยา 

(ภาพที่ 13.20)

ภาพที่ 13.20 จ�านวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา พ.ศ. 2527-2560

 
ที่มา:กองแผนงานและวิชาการ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
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13.3.3 การส่งเสรมิสขุภาพด้านผลติภณัฑ์สขุภาพ

เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

1) ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์

สุขภาพ 

เป้าหมายส�าคัญของการลดปัจจัยเสี่ยงจาการใช้

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ คือการให้ประชาชนมีสุขภาพดี

ลดภาวะเสี่ยงการเกิดโรค โดยการรณรงค์และ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน ให้ประชาชนมีความ

รู้ และมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง ผ่านสื่อมวลชน 

โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

Facebook,Twitter Line, Youtube ผ่านเว็บไซต์ 

ORYOR.COM, FDA.MOPH.GO.TH และผ่าน Oryor 

smart Application ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกในการให้ความรู้

และส่งเสรมิพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์สขุภาพอย่าง

ถูกต้อง เหมาะสม โดยในช่วงปี 2558-2560 ที่ผ่านมา ผล

การส�ารวจความรูแ้ละพฤตกิรรมการบรโิภคในผูบ้รโิภควง

กว้าง(จ�านวนประมาณ 3,000 คน) พบว่าแนวโน้มความ

รู้และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 

เหมาะสม เพิ่มขึ้นตามล�าดับ (ภาพที่ 13.21)

ภาพที ่13.21 ร้อยละของประชาชนท่ีมีความรู้และพฤตกิรรมการบรโิภคผลิตภณัฑ์สุขภาพทีถ่กูต้อง พ.ศ. 2558-2560

90
.2

90
.2

90
.3

81
.6 82
.8

82
.5

ป  2558 ป  2559 ป  2560

รูมาวค งอตกูถีทมรรกติฤพ

ที่มา:กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

2) การลดปัจจัยเสี่ยงจากการบริโภคผลิตภัณฑ์

อาหารที่ไม่เหมาะสม

ปัจจุบันสถานการณ์ภาวะโภชนาการเกินและการ

เกดิโรคไม่ตดิต่อเร้ือรงั (non-communicable diseases: 

NCDs) มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการบริโภค

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมต่อสุขภาพ ดังนั้นการ

พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการแสดงฉลากอาหารให้เป็น

เครื่องมืออย่างง่ายในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์

อาหารให้เหมาะสมกับสุขภาวะ หรือเลือกผลิตภัณฑ์ที่

มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีกว่า โดยได้ก�าหนดให้ผู้ผลิต

ผลิตภณัฑ์อาหาร 13 กลุม่ผลิตภณัฑ์ รวม 5,503 ผลติภณัฑ์ 

ต้องแสดงฉลากหวาน มนั เค็ม หรอืฉลาก GDA (guideline 

daily amount) ซึง่จะแสดงค่าพลงังาน น�า้ตาล ไขมัน และ

โซเดียม ในหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์ เช่น ซอง ถุง กล่องของ

ผลิตภัณฑ์อาหารนั้น โดยฉลากหวาน มัน เค็ม จะแสดง

อยู่ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พฒันาสญัลกัษณ์โภชนาการทางเลอืกสขุภาพ (Healthier 

Choice Logo) โดยมีผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร จ�านวน 

441 ผลิตภัณฑ์ ได้รับตราสัญลักษณ์ดังกล่าว

3) การลดปัจจัยเสี่ยงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยา 

(rational drug use – antimicrobial resistance: 

RDU-AMR) 

ประชากรทัว่โลกทีเ่สยีชีวติจากการติดเช้ือดือ้ยา ปีละ

ประมาณ 700,000 คน หากไม่มกีารก�าหนดมาตรการเพ่ือ

แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง คาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 10 

ล้านคนต่อปี ในปี พ.ศ. 2593 เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ถงึ 3,500 ล้านล้านบาท ส�าหรบัประเทศไทยคาดการณ์ว่ามี

ผูต้ดิเช้ือดือ้ยาประมาณ 80,000 คน เสยีชีวติจากเช้ือดือ้ยา

ประมาณ 38,000 คน และมีมูลค่ายาที่ใช้รักษาประมาณ 

2,500-6,000 ล้านบาท
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กระทรวงสาธารณสุขได้มีการบูรณาการการจัดการ

ปัญหา AMR ดังนี้

(1) การด�าเนินการของภาคส่วนโรงพยาบาล ได้มีน

โยบายส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุในโรงพยาบาลทุก

แห่ง จ�านวน 10,608 โรงพยาบาล (โรงพยาบาล 842 แห่ง 

รพ.สต.9,766 แห่ง) จากข้อมูลปี 2560 พบว่ามีการใช้ยา

ปฏชิวีนะในโรคตดิเช้ือทางเดนิอาหารส่วนบน และอจุจาระ

ร่วงเฉียบพลัน ลดลงเหลือประมาณร้อยละ 17.69 เท่านั้น

(2) การด�าเนินงานของภาคส่วนเอกชน ร้านยา ได้มี

ร้านยาท่ีสมัครใจเข้าร่วมโครงการจ�านวน 2,231 แห่งทั่ว

ประเทศ ในการให้ความรู้และดูแล ส่งเสริมให้ผู้ป่วยที่มา

ร้านยาใช้ยาอย่างสมเหตุ

(3) การด�าเนินงานของภาคส่วนของชุมชน โดยมุ่ง

เน้นแก้ไขปัญหาการใช้ยา Steroid และ Antibiotic โดย

มีการเยี่ยมบ้านประมาณ 20,000 ครัวเรือน มีการปรับ

พฤติกรรมการใช้ยาและควบคุมแหล่งกระจายยา 700 

ต�าบล 

ผลจากการประเมินระบบการจัดการเช้ือดื้อยาของ

ประเทศไทยภายใต้กรอบการประเมินร่วมตามกฎอนามัย

ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health 

Regulation 2005) ของ WHO ซึ่งก�าหนดให้ประเทศ

สมาชิกพัฒนาศักยภาพของประเทศในการตรวจจับ 

สอบสวน ประเมิน และรายงานข้อมูลสถานการณ์โรค

ภัยสุขภาพ และภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข จากการ

ประเมินของผู้เชี่ยวชาญของ WHO เมื่อปี 2560 ใน 4 

ประเด็นหลัก คะแนนเต็มประเด็นละ 5 คะแนน ผลการ

ประเมินของประเทศไทยได้ดังตารางที่ 13.7

ตารางที่ 13.7 ผลจากการประเมินระบบการจัดการเชื้อดื้อยาของประเทศไทย

ล�าดับ ประเด็นการประเมิน ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)

1 การเฝ้าระวังและตรวจจับเชื้อดื้อยาทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 4 คะแนน

2 การเฝ้าระวังการติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อดื้อยา 3 คะแนน

3 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล 3 คะแนน

4 การควบคุม ก�ากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ 2 คะแนน

ทั้งนี้ประเด็นเร่งด่วนที่ประเทศไทยต้องพัฒนาการ

แก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยา คือ

1) จดัท�าแผนปฏบิตักิารระดับประเทศอย่างละเอยีด

ในการก�ากับ ดูแล ควบคุม การใช้ยาต้านจุลชีพอย่าง

เหมาะสม ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ที่ครอบคลุม

การใช้ในคน ในปศุสัตว์ ในการประมงและสัตว์น�้า ใน

สัตว์เลี้ยง การเพาะปลูก และสิ่งแวดล้อม

2) พฒันาและสร้างความเข้มแขง็ของระบบเฝ้าระวงั

แบบบูรณาการ ในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลการ

ดื้อยาต้านจุลชีพในคนและสัตว์

3) พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและตอบโต้ระดับ

ประเทศ โดยติดตามและรายงานผลการติดเชื้อดื้อยาใน

โรงพยาบาล และการติดชื้อจากชุมชนที่บ่งชี้การติดเชื้อที่

เกิดจากเชื้อดื้อยา
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13.3.4 การพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริม

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

1) ความมุ่งมั่นในการพิจารณาอนุญาต

กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนนโยบายของ

รัฐบาลที่ให้ความส�าคัญกับกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งมี

มลูค่าการผลติและการส่งออกสงูมากต่อปี โดยได้ปรบัปรงุ

กระบวนการออกใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้รวดเร็ว

ยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการผลิตในประเทศให้มีความคล่อง

ตวัมากขึน้ เช่น การปรบัลดระยะเวลาการผลิตในประเทศ

ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น เช่น การปรับลดระยะเวลา

การพิจารณาอนุญาต ปรับปรุงกฎระเบียบ มอบอ�านาจ

ให้ส่วนภูมิภาคด�าเนินการการใช้อ�านาจตามมาตรา 44 

และน�าระบบ e-submission มาเพิ่มประสิทธิภาพ 

การออกใบอนุญาต

(1) ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกฎหมาย ปี 2560

ได้ปรับปรุงแก้ไขและพฒันากฎระเบยีบส�าคญัเพือ่ลด

อุปสรรคของไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมการประกอบ

การด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จ�านวน 31 ฉบับ จ�าแนก

เป็นด้านอาหารจ�านวน 6 ฉบับ ด้านยาและวัตถุเสพติด 

จ�านวน 6 ฉบับ ด้านเครื่องมือแพทย์ จ�านวน 2 ฉบับ ด้าน

เครื่องส�าอาง จ�านวน 3 ฉบับ ด้านการน�าเข้าผลิตภัณฑ์

สุขภาพ จ�านวน 1 ฉบับ และกฎระเบียบเกี่ยวกับการรับ

และจ่ายเงิน จ�านวน 13 ฉบับ

(2) พัฒนาระบบบริการ e–Submission

รั ฐบาลไทยก� าหนดนโยบายในการผลั กดัน

ประเทศไทยให้พัฒนาไปสู่ระบบสังคมและเศรษฐกิจ

ดิจิทัลเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 

4.0 เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Society and 

Economy) ซึ่งเป้าหมายในการให้บริการระบบทาง

อเิลก็ทรอนกิส์ หรอื e-submission ให้มากขึน้ ซึง่เป็นการ

ปรับกระบวนการท�างานและลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบ

การในการเดินทางมาติดต่อราชการรวมทั้งเพิ่ม

ความรวดเรว็และความถกูต้องในการพจิารณาค�าขอ 

ลดอุปสรรคทางเศรษฐกิจและการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

บางระบบบริการให้รับการพัฒนาให้เป็นระบบท่ีไม่ต้อง

มีเจ้าหน้าท่ีพิจารณาค�าขอ (Human-free e-Services 

หรอื Automated Services) ซึง่เป็นนวัตกรรมทีจ่ะอ�านวย

ความสะดวกและรวดเรว็แก่ผูร้บับรกิารเพือ่รองรบัให้การ

พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่าง

แท้จริง

(3) ทบทวนทะเบียนต�ารับยา

เน่ืองจากทะเบียนต�ารับยามีอายุใช้ได้ตลอดไป 

ส่งผลให้มียาจ�านวนหนึ่งที่อาจมีสมดุลของประโยชน์กับ

ความเสีย่งแตกต่างจากเดมิ เพือ่เป็นการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

จึงจ�าเป็นต้องมีการทบทวนทะเบียน

ต�ารับยาท้ังระบบ โดยมีการจัดล�าดับความส�าคัญ

ตามระดับความเสี่ยงของยา และให้เป็นไปตามวิธีการ

ข้ึนทะเบียนตามแต่ประเภทของยาท่ีแยกกันระหว่าง

ยาชีววัตถุและยาเคมี ส�าหรับระบบการขึ้นทะเบียน

ต�ารับยาในอนาคต จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการ

ขึ้นทะเบียน และทบทวนทะเบียนต�ารับยาให้เชื่อมโยง

เป็นระบบเดียว ด้วยระบบการจัดการความเสี่ยง เพื่อ

ให้การประเมินประโยชน์กับความเสี่ยงของยาได้อย่างต่อ

เนื่อง ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ยา โดยด�าเนินการ

ทบทวนทะเบียนต�ารับยาและได้พัฒนาระบบต้นแบบการ

ขึ้นทะเบียนต�ารับยาระหว่างการวิจัยที่เน้นการพัฒนาใน  

3 องค์ประกอบ คือ ระบบการจัดประเภทผลติภณัฑ์ ระบบ

การขึ้นทะเบียนต�ารับยาและการพิจารณายาระหว่างการ

วิจัยแบบข้ันบันได และระบบให้ค�าแนะน�ารองรับการ

วิจัยยา

2) ความมุ่งมั่นในการส่งเสริมผู้ประกอบการ

(1) สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการผลิตยาและ

เครื่องมือแพทย์ภายในประเทศ

ท�าการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมยา PIC/S 

หลังจากที่ประเทศไทย ได้รับการรับรองให้ ส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยตรวจประเมิน 

GMP จากประเทศสมาชิก PIC/S (Pharmaceutical 

Inspect ion Co-operat ion Scheme Good 

Manufacturing Practice) ในล�าดับที่ 49 เมื่อวันที่ 

1 สิงหาคม 2559

ปัจจุบันมีโรงงานผลิตยาในประเทศไทยได้การยก

ระดับจาก GMP เป็น PIC/S GMP และได้รับการรับรอง

มาตรฐาน PIC/S GMP แล้ว 173 แห่ง เป็นยาแผนปัจจุบนั 

150 แห่ง จาก 173 แห่ง (ร้อยละ 86.7) และแผนโบราณ 
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23 แห่ง จาก 54 แห่ง (ร้อยละ 42.6) PIC/S GMP นอกจาก

จะเป็นเครื่องประกันว่า ยาที่ผลิตมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 

และความปลอดภัยในทุกรุ่นที่ผลิตและทัดเทียมยาต่าง

ประเทศแล้ว ผู้ประกอบการไทยยังสามารถเปิดตลาด

ในต่างประเทศได้กว้างข้ึน โดยเฉพาะประเทศสมาชิก 

PIS/C ซึ่งเป็นประเทศที่มีมาตรฐานสูงด้านสุขอนามัย 

เช่น ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม คานาดา เดนมาร์ค 

ฟินแลนด์ เยอรมัน กรีซ ฮังการี รวมถึงประเทศสมาชิก

อาเซียน ที่จะขยายตลาดจากผู้บริโภคกว่า 600 ล้านคน 

ในตลาดอาเซียน

(2) สนับสนุนการผลิตยาไบโอฟาร์มา

นบัเป็นก้าวทีส่�าคัญของไทย ในการพัฒนาเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ท่ีสามารถผลิตยาไบโอฟาร์หรือยาชีววัตถุ

มาใช้เองในประเทศ ท�าให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังสามารถ

เข้าถึงยาได้มากขึ้น โดยไม่ต้องจ่ายค่ายาในราคาแพง 

ยาไบโอฟาร์มา คือ สารที่เลียนแบบโปรตีนที่มีหน้าท่ี

ควบคุมระบบต่างๆ ของร่างกาย จึงเป็นที่ต้องการของ

ตลาดยาที่รักษาโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง โรคภูมิแพ้

ตัวเอง เบาหวาน โรคไต เป็นต้น ซึ่งมีมูลค่าตลาดโลก

สูงถึง 8 ล้านล้านบาทต่อปี และยังมีอัตราการเติบโตสูง

กว่าร้อยละ 10 โดยในช่วง 15 ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทย

ใช้ยาดังกล่าวมากกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท น�าเข้าจากต่าง

ประเทศท้ังหมดและมีราคาสูง ท�าให้ผู้ป่วยเข้าถึงยานี้ได้

เพียงร้อยละ 2 หรือประมาณ 1 แสนรายจาก 5 ล้านราย 

ปัจจุบันมีบริษัท สยามไบโอไซแอน์ ได้รับการขึ้นทะเบียน

ต�ารับยาไบโอฟาร์มา ซึ่งสามารถผลิตยาได้เองและวาง

จ�าหน่ายในตลาดแล้ว

2 รายการ คือ ยาบ�าบัดภาวะเลือดจากในผู้ป่วยโรค

ไตและยาล�าบัดภาวะเสี่ยงการติดเช้ือในผู้ป่วยมะเร็ง ส่ง

ผลให้ยาน�าเข้าใน 2 รายการนีม้รีาคาลดลงกว่าร้อยละ 50 

สามารถประหยดังบประมาณได้กว่า 3,000 ล้านบาท รวม

ทั้งยังช่วยเพิ่มจ�านวนผู้ป่วยที่เข้าถึงยาได้กว่าเท่าตัว

(3) ผลิต/น�าเข้าทดแทนยาต้นแบบเพื่อความม่ันคง 

เสริมสร้างเศรษฐกิจ

ปัจจุบัน ยาเป็นค่าใช้จ่ายส�าคัญของระบบประกัน

สุขภาพโดย ในปี 2558 มีมูลค่ายารวม 162,914 

ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ปี 2557 มี

มูลค่า 409,313 ล้านบาท โดยมูลการน�าเข้ามีสัดส่วนสูง

กว่าการผลิต 2:1 และร้อยละ 37.0 ของรายการยาใน

บัญชีหลกัแห่งชาต ิยงัไม่สามารถผลติได้ในประเทศ ขณะที่

ศกัยภาพอตุสาหกรรมการผลติยาแผนปัจจบุนัอยูใ่นระดบั

ต�่าสุดเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมสุขภาพอ่ืน ประเทศไทย

จึงต้องเร่งบูรณาการมาตรการเพื่อการเข้าถึงยา ควบคุม

ค่าใช้จ่ายและสร้างเศรษฐกิจ โดยกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการ

ต่างประเทศ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและ 

ผู้ผลิตยาภาคเอกชน ร่วมกันจัดท�าแผนการพัฒนายาตาม

บัญชียามุ่งเป้า ซึ่งเป็นยาราคาแพงท่ีมีการใช้มาก ยาที่มี

ศกัยภาพส่งออกสร้างรายได้ และยาสมนุไพรทีว่จัิยพฒันา

ในประเทศ โดยมมีาตรการเร่งด่วน ได้แก่ การจดัท�าข้อมลู

สถานะสิทธิบัตรยา

การก�าหนดช่องทางเร่งด่วนขึ้นทะเบียนต�ารับยา 

และการส่งเสริมการผลิตและวิจัยพัฒนายาในประเทศ

รวมถึงการจัดท�ารายการยาตามบัญชียามุ่งเป้า จ�านวน 

144 รายการ 

(4) ผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้ความส�าคัญต่อ

การวิจัย การพัฒนาต่อยอดผลการวิจัย และการสร้าง

นวัตกรรมภายในประเทศ เพื่อน�าไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์

และบริการท่ีทันสมัย ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาได้สนองนโยบายรฐับาลโดยผลกัดนัส่งเสรมิผลงาน

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ผู้วิจัยและผู้ปะกอบ

การสร้างนวัตกรรมด้วยการให้ความรู้และค�าปรึกษาแก่

ผู้วิจัย รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมยาและเครื่องมือแพทย์ที่มี

คุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย เช่น ส�านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

ชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCEL) และส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น นอกจากนี้ ยัง

ได้ลงพื้นที่ให้ความรู ้และค�าปรึกษาแก่นักวิจัยในส่วน

ภมิูภาคเพือ่สนับสนุนนวัตกรรมเครือ่งมือแพทย์โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง นวัตกรรมที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ รวมทั้งการ
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จัดประชุมระหว่างผู้ผลิตและนักประดิษฐ์นวัตกรรมหรือ

นักวจิยัด้านเครือ่งมือแพทย์เพือ่ต่อยอดเชงิพาณชิย์ ตลอด

จนการจัดท�าโครงการส�ารวจและพัฒนาห้องปฏิบัติการ

ทดสอบด้านเครือ่งมอืแพทย์เพือ่สนบัสนนุและรองรบัการ

พัฒนานวัตกรรมและอุตสาหกรรมด้านเคร่ืองมือแพทย์

ของไทย อีกทั้ง ได้ลงนามข้อตกลงร่มมือกับ สวทช. ด้าน

การวิจัยพัฒนา การประเมินสมรรถนะการท�างานความ

ปลอดภัย และการตรวจสอบหรอืตรวจวิเคราะห์ผลติภณัฑ์

เครื่องมือแพทย์ ซ่ึง ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์

ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) เป็นห้องปฏิบัติการ

ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ประเภทไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันมีเครื่องมือแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมสุขภาพท่ี

อนุมัติแล้ว 8 รายการ และยาจากสมุนไพร 4 รายการ คือ 

ยา สเปรย์กระดูกไก่ด�า ยาแคปซูลสารสกัดขมิ้นชัน ยา

อมหญ้าดอกขาว ยาครีมพรกิชนดิให้วนัละหนึง่ครัง้ ยาเคมี 

ทดแทนการน�าเข้า 3 รายการคือ ยาโรคสมองเสือ่ม ยาโรค

ลมชกั ยารกัษาโรคมะเรง็เมด็โลหติขาวชนดิมยัอีโลมา และ

ยงัมยีาใหม่ ยาชีววัตถใุหม่ทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบียนต�ารบัยา

แล้วกว่า 51 รายการ

(5) ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 

ประเทศไทยเป ็นประเทศที่อุดมสมบูรณ ์และ

ศักยภาพการผลิตสู ่การเป็นครัวของโลก รัฐบาลจึง

ได้ก�าหนดนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ดังนั้น เพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตในประเทศไทย

ให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ กระทรวง

สาธารณสุขจึงได้น�าหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิต

อาหารสากล หรือ GMP (Good Manufacturing 

Practice) มาเป็นเกณฑ์ตั้งแต่ปี 2543 บังคับใช้กับกลุ่ม

อาหารประเภทอาหารท่ีมีความเสี่ยงสูง และอาหารที่

มีความพร้อมซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เพิ่มความ

เข้มงวดของเกณฑ์การประเมินและเพิ่มการบังคับใช้ให้

เพิม่ความครอบคลมุทกุประเภทของอาหารยิง่ขึน้ ปัจจบุนั

มอีาหารทีต้่องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว 57 ประเภท 

เพื่อให้ไทยมีภาพลักษณ์ท่ีดี เป็นที่ยอมรับ สามารถลด

ข้อโต้แย้งจากการกีดกันทางการค้าด้วยมาตรฐาน เพื่อ

เป็นการคุ ้มครองผู ้บริโภคและยกระดับมาตรฐานการ

บริโภคของผู้บริโภคให้สามารถบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

และมีคุณภาพมาตรฐาน ป้องกันการตีตลาดสินค้าอาหาร

จากข้อตกลงการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน เมื่อปี 2559 

ทีค่รอบคลมุยิง่ขึน้ กระทรวงสาธารณสขุจงึได้ออกประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธี

การผลิตเครื่องมือใช้ในการผลิต การเก็บรักษาอาหาร

แปรรูปพร้อมจ�าหน่ายหรือ “Primary GMP” ให้เป็น

หลกัเกณฑ์วธิกีารทีด่ใีนการผลิตขึน้ต้นส�าหรบักลุม่อาหาร

พร้อมปรุง อาหารส�าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที และกลุ่ม

อาหารส่วนใหญ่ได้แก่ อาหารทั่วไปที่เป็นของฝาก อาหาร

พื้นเมืองวิสาหกิจชุมชนและสิงค้าอาหารหนึ่งต�าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไม่รวมกลุ่มอาหารที่จ�าหน่ายโดยตรง

ต่อผูบ้รโิภค และทีเ่ป็นวตัถดุบิให้กบัโรงงานแปรรปูอาหาร 

ภตัตาคาร ร้านอาหาร มผีลบงัคบัใช้กบัผูป้ระกอบการราย

ใหม่และรายเก่า ตั้งแต่ 7 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
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14.1 สาธารณภัย

บทที่ 14
ระบบควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็น

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

สาธารณภยั ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทา

สาธารณภยั พ.ศ. 2550 หมายถงึ ด้านสาธารณภยั ประกอบ

ด้วย 14 ประเภทภัย คอื (1) อทุกภยัและดนิโคลนถล่ม (2) 

ภัยจากพายุหมุนเขตร้อน (3) ภัยจากอัคคีภัย (4) ภัยจาก

สารเคมีและวัตถุอันตราย (5) ภัยจากการคมนาคมและ

ขนส่ง (6) ภัยแล้ง (7) ภัยจากอากาศหนาว (8) ภัยจาก

ไฟป่าและหมอกควัน (9) ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคาร

ถล่ม (10) ภัยจากคลื่นสึนามิ (11) ภัยจากโรคระบาดใน

มนุษย์ (12) ภัยจากโรคแมลงสัตว์ศัตรูพืชระบาด (13)ภัย

จากโรคระบาดสัตว์และสัตว์น�้า (14) ภัยจากเทคโนโลยี

สารสนเทศ ด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 4 ประเภทภัย 

คอื (1) ภยัจากการก่อวินาศกรรม (2) ภยัจากทุน่ระเบิดกบั

ระเบิด (3) ภัยทางอากาศ (4) ภัยจากการชุมนุมประท้วง

และก่อการจลาจล

การจดัการภยัพิบตัแิละสาธารณภยัของประเทศไทย

ด�าเนินการภายใต้ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศและมีผลบังคับใช้

ตัง้แต่วนัที ่6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายหลกัใน

การบริหารจดัการสาธารณภยัของประเทศไทยในปัจจบุนั 

ซึ่งได้ก�าหนดขอบเขตการด�าเนินการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยครอบคลุมสาธารณภัยทุกประเภท มีองค์กร

ระดับนโยบายคือ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติ หรือ กปภ.ช. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี

หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

เป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย

ในการจัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แห่งชาติ บูรณาการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้

ค�าแนะน�า ปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ปฏิบัติการอื่นใด

ตามทีบ่ัญญัติไวใ้นพระราชบญัญตัินีห้รือกฎหมายอื่นหรอื

ตามทีค่ณะรฐัมนตรมีอบหมาย มกีรมป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการด�าเนินการ

เก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ

และคณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2558 ได้

อนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

พ.ศ. 2558 ตามที่คณะกรรมการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) เสนอเพื่อใช้เป็นแผน

หลักในการบริหารจัดการสาธารณภัยของชาติ ซึ่งแนวคิด

ลกัษณะและวตัถปุระสงค์ของแผนการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 มีลักษณะเป็นแนวคิด

การปฏิบตั ิหรอื Concept of Operations หรอื CONOPS 

ในการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ โดยยึด

แนวคิด การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster 

Risk Reduction) และแนวทางการฟื้นฟูท่ีดีกว่าเดิม

และปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) 

ภายใต้การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ท้องถิ่นและ

ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการเพื่อน�าไปสู่การจัดการ

ภัยพิบัติอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับหลักสากล (รู้รับ-
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ปรับตัว-ฟื้นเร็วทั่ว-อย่างยั่งยืน : Resilience) เป็นกรอบ

แนวทางปฏิบัติให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วนต้ังแต่ระดับ

ท้องถ่ินถึงระดับประเทศน�าไปพิจารณาด�าเนินการอย่าง

บูรณาการ เป็นระบบและสอดคล้องรับกัน เป็นการจัด

ท�าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ยุทธศาสตร์

การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2557-2561 และ

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 

2550 และสอดคล้องกับถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีใน

การประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความ

เสี่ยงจากภัยพิบัติ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 ณ เมือง

เซนได ประเทศญี่ปุ่น

14.2 บทบาทของกระทรวงสาธารณสขุในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ. 2558

ส�าหรับกระทรวงสาธารณสุข แผนการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้ก�าหนด

บทบาทหน้าที่ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ไว้ดังนี้

1.จัดเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลทุกระดับ

ในการรับมือกับสาธารณภัย รวมถึงพัฒนาบุคลากร

สาธารณสุขและอาสาสมัครให้มีความรู้และทักษะ พร้อม

ที่จะปฏิบัติงาน เมื่อเกิดสาธารณภัย และป้องกันตนเอง

จากภัยที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน 

2. จัดหาและจัดเตรียมส�ารองทรัพยากรทางการ

แพทย์และสาธารณสุข รวมถึง การพัฒนาทีมปฏิบัติการ

ฉกุเฉนิทางการแพทย์ในนภาวะฉุกเฉินระดับต่างๆ ท่ีพร้อม

ปฏบิตักิารช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัอย่างมปีระสทิธภิาพ โดย

สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัย ได้แก่ 

ทีม Mini MERT ระดับอ�าเภอ ทีม MERT (Medical 

Emergency Response Team) ระดับจังหวัด ทีมเฝ้า

ระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) 

3. จัดให้มีและพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อการประสาน

งานและสั่งการภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 

รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและภาคเอกชนได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ 

4. พฒันาระบบข้อมลูผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทย์และ

สาธารณสุข รวมทั้งเครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์

ของภาครัฐและเอกชน 

5. เป็นหน่วยงานหลกัด้านการแพทย์และสาธารณสขุ 

รับผิดชอบในการตอบสนอง ต่อสาธารณภัย โดยประสาน

และจดัการให้มผีูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ ด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข (Public Health & Medical Incidence 

Commander) รวมท้ัง จัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการด้าน

การแพทย์และสาธารณสขุในระดบัต่าง ๆ  (Public Health 

Emergency Operation Center: PHEOC) 

6. ประสานและสั่ งการหน ่วยงานสังกัดและ

หน่วยงานในก�ากบัของกระทรวงสาธารณสขุ ได้แก่ สถาบนั

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ส�านักงานหลักประกัน 

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) องค์การเภสัชกรรม (GPO) 

เป็นต้น พร้อมทั้งประสาน ความร่วมมือหน่วยงาน เครื่อง

ข่ายภาคส่วนต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน เช่นโรงพยาบาล 

ในสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง

กลาโหม กระทรวงมหาดไทย โรงพยาบาลเอกชน มลูนธิฯิ 

อาสาสมัครต่าง ๆ เป็นต้น 

7. ประสานการระดมสรรพก�าลงัและทรพัยากรด้าน

การแพทย์และสาธารณสุข แบบบูรณาการ (Integrated 

resource management) จากทุกภาคส่วน 

8. จัดให้มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency 

Care System) ครอบคลุม การแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึง

โรงพยาบาล (Emergency medical services : EMS) 

การรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่โรงพยาบาล (Emergency 

Care in hospital) การส่งต่อ (Inter hospital care) และ

จัดระบบเครือข่ายบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

สนับสนุนการปฏิบัติงานทั่วประเทศ

9. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและความเสียหายทาง

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และการรายงานผลอย่าง

ถูกต้องและรวดเร็ว 

10. ก�ากับให้มีการคงสภาพและประคับประคอง

ระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ครอบคลุม

ทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านการดูแลสภาพจิตใจ การอนามัยแม่
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และเด็ก การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล 

การเฝ้าระวังโรคติดต่อ ตลอดจนการเข้าถึงบริการด้าน

การแพทย์และสาธารณสุขของผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงใน

ทุกพื้นที่ของประเทศ 

11. ฟ ื ้นฟูระบบบริการด ้านการแพทย ์และ

สาธารณสุข รวมถึงฟื้นฟูสภาพจิตใจ สังคม และวิถีชีวิต

ของผู้ประสบภัยและผู้เก่ียวข้องให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ

โดยเร็ว 

12. จัดให้ความรู้แก่ประชาชนและชุมชนในด้าน

การป้องกัน การรักษาพยาบาล เบื้องต้น การสุขาภิบาล 

และอนามัยส่ิงแวดล้อมเพื่อให้สามารถช่วยตนเองและ

ผู้อื่นได้ 

13. พัฒนาให้มรีะบบการพยากรณ์โรค (Prognosis) 

และการแจ้งเตอืนภยั (Warning system) พร้อมทัง้มกีารก

ระจายข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

14. พัฒนาวิชาการและองค์ความรู ้ด้านการเฝ้า

ระวัง ป้องกันควบคุมโรค และเผยแพร่ ให้ภาคีเครือข่าย

ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวปฏิบัติ

14.3 ภาวะฉกุเฉินทางสาธารณสขุ (Public Health Emergency)

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health 

Emergency) ถือเป็น“สาธารณภัย” ที่ก่อให้เกิดอันตราย

ต่อชีวิตสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน

และเกิดผลกระทบกับส่ิงแวดล้อม มีความหมายว่าเป็น

เหตุการณ์ที่มีลักษณะร่วมของเกณฑ์ 4 ประการ ดังนี้ 

1) ท�าให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพท่ีมีความรุนแรง 

(Seriousness of the public health impact) ได้แก่ 

โรคหรือภัยที่ท�าให้เกิดการป่วยและการตายจ�านวนมาก 

หรือมีอัตราป่วยตายสูง

2) เป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือไม่เคยเจอมาก่อน 

(Unusual or unexpected nature of the event) 

โดยท่ัวไปหมายถึง โรคท่ีไม่เป็นปัญหาแล้วกลับมาเป็น

ปัญหาใหม่ (โรคติดเช้ืออุบัติซ�้า) และโรคที่ไม่เคยพบมา

ก่อน (โรคติดเชื้ออุบัติใหม่) แต่โรคที่พบบ่อยในพื้นที่อาจ

เปลี่ยนแปลงเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้ เมื่อเกิด

การระบาดหรือลักษณะทางระบาดวิทยาเปลี่ยนไปจาก

เดิม

3) มีโอกาสท่ีจะแพร่ไปสู่พื้นท่ีอื่น (potential for 

the event to spread) หมายถึงโรคติดเชื้อมีศักยภาพ

หรือแนวโน้มท่ีจะแพร่ไปสู ่อ�าเภออื่น จังหวัดอื่นหรือ

ระบาดข้ามประเทศ

4) อาจต้องมีการจ�ากัดการเคลื่อนท่ีของผู้คนหรือ

สินค้า (the risk that restrictions to travel or trade) 

โรคติดเชื้อบางโรคมีความสัมพันธ์กับความปลอดภัยทาง

อาหาร (food safety) หรือเป็นโรคติดต่อจากสัตว์ หรือมี

การตดิต่อได้ง่ายจากการเดนิทาง ท�าให้อาจต้องจ�ากดัการ

เคลื่อนที่ของผู้คน หรือสินค้ารวมถึงพืชและสัตว์ต่างๆ แต่

เกณฑ์ข้อนี้อาจไม่เกิดขึ้นก็ได้

14.4 การบรหิารจดัการภาวะฉุกเฉนิทางสาธารณสขุ ( Public Health Emergency Management : PHEM) 

การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

( Public Health Emergency Management: PHEM) 

หมายถึง รปูแบบการจัดการเหตกุารณ์การเกดิโรคและภยั

สุขภาพอย่างรวดเรว็และเป็นระบบ ครอบคลมุในทุกระยะ 

(ภาพที่ 14.1) ดังนี้ 

(1) การด�าเนินงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบ

ก่อนเกิดภาวะฉุกเฉิน (Prevention and Mitigation) 

เป็นระยะท่ีต้องด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยลดโอกาส

การเกดิเหตกุารณ์และลดผลกระทบต่อโรคและภยัสขุภาพ

ที่เป็นภาวะฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงการจัดวางระบบการจัดการ

ภาวะฉกุเฉนิทางสาธารณสขุให้มสีมรรถนะและมขีดีความ

สามารถ เพือ่เตรยีมการเผชญิสาธารณภยัต่างๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

(2 )  การ เตรี ยมพร ้ อมรองรับภาวะ ฉุก เฉิ น 

(Preparedness) เป็นระยะท่ีต้องเตรียมความพร้อม

และแนวทางการปฏิบัติในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่จะ 

เกิดขึ้น เช่น 
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• การเตรียมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและ

ระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์ (EOC & ICS)

• การจัดท�าแผนตอบโต ้ภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุข และการซ้อมแผน

• การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ

การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ (PHER Training)

• การ เตรี ยมระบบเฝ ้ า ระ วั ง เหตุ การณ ์

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (PHER Surveillance)

(3) การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Respond) เมื่อเกิด

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง

ด�าเนินการตามแผนจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

โดยมีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์

และสาธารณสุขเพ่ือบัญชาการณ์เหตุการณ์ ด�าเนินการ

ติดตามเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง มี

การส่งทมีเข้าพ้ืนทีเ่พือ่ให้การช่วยเหลอืและบรรเทาความ

สญูเสยีต่อสขุภาพของผูป้ระสบภยั และด�าเนนิการป้องกัน 

ควบคุมโรคระบาด และการสื่อสารความเสี่ยง 

(4) การฟ้ืนฟหูลงัเกดิภาวะฉกุเฉนิ (Recovery) เป็น

ระยะที่ความเสียหายและความสูญเสียจากเหตุการณ์

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ได้รับการแก้ไขและบรรเทา

แล้ว มีการฟื้นฟูให้พื้นท่ีกลับสู่ภาวะปกติ ซ่ึงหลังจาก

ด�าเนนิการตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิแล้วผูร้บัผดิชอบเหตกุารณ์

ภาวะฉุกเฉินต้องเตรียมการหลังฟื้นฟูเช่น

• เตรียมปิดตัวสถานที่พักพิงชั่วคราวในพื้นที่

• เตรียมเปิดระบบให้บริการสุขภาพของพื้นที่

ในภาวะปกติ

• ประชาชนในพื้นที่เริ่มใช้ชีวิตในภาวะปกติ

• ทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุเตรยีม

ถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงาน ท่ีปกติและเตรียมถอนตัว

ออกจากพื้นที่

• จัดท�าแผนฟื้นฟูบูรณะด้านการแพทย์และ

สาธารณสขุในการรองรับสาธารณภัย

• ประสานงานกับหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อ

รวบรวมข้อมูลการประมาณความเสยีหายจากสาธารณภยั

• จัดประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนหลังการ

ปฏิบตักิาร (After Action Review :AAR)ของ ศูนย์ปฏบิตัิ

การในภาวะฉุกเฉิน (EOC) ด้านการแพทย์และสาธารณสขุ

ภาพที่ 14.1 ระยะของการเกิดภาวะฉุกเฉิน
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14.5 แผนการจัดการภาวะฉกุเฉนิทางการแพทย์และการสาธารณสุขแบบบูรณาการท่ีครบวงจรและมเีอกภาพ  

      พ.ศ. 2560–2564

ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมาประเทศไทยได้เผชญิกบัภยั

ธรรมชาติหลายรูปแบบที่มีความรุนแรงและบ่อยครั้งขึ้น 

ส่งผลกระทบต่อประชากรจ�านวนมาก โดยเฉพาะในเขต

ชุมชนเมืองซ่ึงมีประชากรหนาแน่นมากขึ้น โดยภัยพิบัติ

ท่ีเกิดขึ้น ได้แก่ ภัยจากแผ่นดินไหวและคล่ืนยักษ์สึนามิ 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ส่งผลกระทบต่อ 6 จังหวัด

ชายฝั่งทะเลอันดามัน คือ จังหวัดพังงา กระบี่ ระนอง 

ภูเก็ต ตรัง และสตูล มีผู้เสียชีวิตทั้งชาวไทยและชาวต่าง

ประเทศรวม 5,401 คน สูญหาย 2,921 คน และท�าให้

มีเด็กก�าพร้ามากกว่า 1,215 คน มูลค่าความเสียหาย

กว่า 14,491 ล้านบาท และมหาอุทกภัยในประเทศไทย

ในปี 2554 ก็ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชน

ราว 2,840,000 คน ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัด

ปริมณฑลโดยรอบอย่างกว้างขวาง จนอาจกล่าวได้ว่าภัย

พิบัติเหล่านี้เป็นปัญหาภัยคุกคามทางธรรมชาติต่อความ

มั่นคง (Natural Threats to Security) ซึ่งถือเป็นปัญหา

สังคมและการเมืองของประเทศด้วย จึงมีความจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขต้องให้ความร่วมมือลด

ความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงจาก

ปัญหาของการบริหารจัดการในภาวะภัยพิบัติและความ

ขาดแคลนของทรัพยากรที่จะรับมือต่อสถานการณ์ภัย

พิบัติให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีมาตรการ

ที่เข้มแข็งในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภัยพิบัติด้าน

การแพทย์และการสาธารณสุข ที่สามารถตอบสนองต่อ

การให้ความช่วยเหลอืด้านการแพทย์และการสาธารณสขุ

แก่ผู้ประสบภัย และการฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัยได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ หากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติขึ้นอีกใน

อนาคต ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยจากอิทธิพลของมรสุมหรือ

พายุไต้ฝุ่น รวมถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวในระดับที่รุนแรง 

เป็นต้น และจากข้อมลูขององค์การอนามยัโลกพบว่าความ

เสีย่งด้านการสาธารณสขุในภาวะภยัพบิตัมิแีนวโน้มสงูขึน้ 

โดยหน่วยบริการสาธารณสุขต้องรับผิดชอบต่อชุมชน ที่มี

ความเส่ียงต่อการเกิดภัยพิบัติเพิ่มมากขึ้นด้วยเหตุนี้จึงมี

ความจ�าเป็นต้องมมีาตรการทีเ่ข้มแขง็และมปีระสทิธภิาพ  

ในการเตรียมความพร้อมสูงสุดในด้านการแพทย์และการ

สาธารณสุขเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและพิบัติภัย

ทางธรรมชาต ิตลอดจนการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

ของโลกที่มีความเสี่ยงสูงต่อสภาวะสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนอีกด้วย

แม้ว่าในแผนการด�าเนินงานของหน่วยงานด้าน

สาธารณสุขได้มีการก�าหนดถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพ่ือ

ให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขมีการเตรียมการ 

และมีการด�าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการระดม

ทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้สามารถ

รองรับกับความต้องการของประเทศในสถานการณ์

ฉุกเฉินและสามารถน�าไปปรับใช้ได้กับสถานการณ์ในการ

ป้องกัน ช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยมีการเตรียมบุคลากรและหน่วยงาน

ด้านสาธารณสุขให้มีความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

สาธารณภัยและภัยพิบัติแต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและพบได้

เสมอ คือ แนวทางในการด�าเนินงานด้านสถานการณ์

ฉุกเฉิน สาธารณภัยและภัยพิบัติที่ยังขาดความชัดเจน 

และไม่มีการบูรณาการการรับมือกับภัยพิบัติให้เป็นไป

ในแนวทางเดียวกันนอกจากนี้ ยังพบว่ายังขาดความเป็น

เอกภาพในการจัดการสาธารณภัยทั้งในระดับชาติจนถึง

ระดับท้องถิ่น ท�าให้การประสานงานและการสนธิก�าลัง

จากส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนขาดประสิทธิภาพ 

การระดมทรัพยากรเข้าสู่พื้นท่ีประสบภัยยังขาดแนวทาง

ปฏบิตัทิีเ่ป็นมาตรฐาน ท�าให้ขาดความพร้อมในการปฏบิตัิ

งาน เน่ืองจากทุกหน่วยงานมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัเป็นล�าดบัแรกแต่กลบัไม่มีการวางแผนในภาพ

รวม ต่างหน่วยต่างปฏิบัติตามแนวทางของตนเอง ท�าให้

หน่วยเผชิญเหตุในพื้นท่ีไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

ต่อเน่ืองและเป็นระบบ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาการ

จัดการสาธารณภัยในประเทศไทย ยังไม่มีความชัดเจน

ในด้านยุทธศาสตร์ ทิศทางและรูปแบบการจัดการยัง

ไม่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ รวมถึงขาดการให้

ความส�าคัญของการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติดังนั้น  

จึงเห็นความส�าคัญและความจ�าเป็นที่จะต้องสร้างระบบ

การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข
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แบบบูรณาการที่ครบวงจร และมีเอกภาพ ในประเด็น

ส�าคัญ ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงหรือความเปราะบาง

ของพื้นที่ในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย 

การประสานงานและการสื่อสารแผนปฏิบัติการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภยัด้านการแพทย์และสาธารณสขุกบั

หน่วยงานทกุระดบัการจัดท�าแผนปฏบิตักิารทีม่มีาตรฐาน

และการฝึกซ้อมในการรับมือกับสาธารณภัยตามระดับ

ความรุนแรง การก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติในภาวะ

สาธารณภัย กลไกการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร

ในการเตรียมรับสาธารณภัย และการฝึกอบรมพัฒนา

บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านการบริหาร

จัดการสาธารณภัย และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ปัจจุบันทั่วโลกยอมรับว่าสาธารณภัยเป็นเรื่องที่

จดัการได้โดยไม่จ�าเป็นต้องรอให้เกดิภยัก่อน จึงท�าให้มีการ

ให้ความส�าคัญกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

(Disaster Risk Management) ประกอบด้วย การลด

ความเส่ียงจากสาธารณภัย (DRR) ได้แก่ การป้องกัน 

(Prevention) การลดผลกระทบ (Mitigation) และการเต

รียมความพร้อม (Preparedness) ควบคู่กับการจัดการ

ในภาวะฉุกเฉิน (Emergency management) ได้แก่ 

การเผชญิเหต ุ(Response) และการบรรเทาทกุข์ (Relief) 

รวมถึงการฟื้นฟู(Recovery) ได้แก่ การฟื้นสภาพและ

การซ่อมแซม (Rehabilitation and Reconstruction) 

การสร้างให้ดีและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back and 

Safe)

ระบบการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

นอกจากจะช ่วยให ้การบริหารงานในองค ์กรเกิด

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังสามารถประยุกต์ใช้กับงาน

ทุกอย่างได้ ต้ังแต่โครงการใหญ่ไปจนถึงงานขนาดเล็ก

ในชีวิตประจ�าวัน การตระหนักถึงความเสี่ยงและเตรียม

แผนรองรับก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้นย่อมดีกว่าการ

แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งอาจจะตัดสินใจผิดพลาดและ

ไม่ทันต่อเหตุการณ์ ท�าให้ประสบความล้มเหลวหรืออาจ

ท�าให้เสียค่าใช้จ่ายและทรัพยากรโดยไม่จ�าเป็น การลด

ความเสีย่งจากสาธารณภยัด้านการแพทย์และสาธารณสขุ 

จะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนของหน่วย

งาน เน่ืองจากสาธารณภัยเป็นเรื่องของทุกคน จึงจ�าเป็น

ต้องก�าหนดแนวทางในการด�าเนินการลดความเสี่ยงจาก

สาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขร่วมกันทุก

ระดับในประเทศ

แผนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และ

การสาธารณสุขแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560–2564 

เป็นกรอบแนวทางการด�าเนินงานด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข ใน

ปี พ.ศ. 2560–2564 ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาสาระต้ังแต่

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการจัด

ท�าแผนยุทธศาสตร์ กลวิธีการด�าเนินงานท่ีก�าหนดให้มี

การพิจารณาและก�าหนดปัจจัยท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและ

ภายนอก เพือ่ใช้เป็นข้อมลูในการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 

ประเมินสถานะองค์กร ก�าหนดทิศทางองค์กร วางแผน

ยทุธศาสตร์ และตดิตามประเมนิผล โดยผ่านกระบวนการ

มีส่วนร่วมจากบุคลากรในองค์กรทุกระดับและให้มี

การสอบถามความคิดเห็นจากบุคลากรภายนอกองค์กร 

โดยการประชุม และได้น�าความคิดเหน็รวมถงึข้อเสนอแนะ

ทีเ่ป็นประโยชน์มาปรบัปรงุให้แผนการจดัการภาวะฉกุเฉนิ

ทางการแพทย์และสาธารณสขุแบบบรูณาการทีค่รบวงจร 

และมีเอกภาพ พ.ศ. 2560–2564 มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด

กระบวนการท่ีใช้ในการจัดท�าแผนฯ เป็นไปตาม

หลักคิดและวิธีการบริหารเชิงยุทธศาสตร ์และการ

วิเคราะห์บริบทและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน

และภายนอก โดยใช้ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือ

วเิคราะห์และประเมนิสถานะองค์กร ซ่ึงจากการวเิคราะห์

และสรุปผลการด�าเนินงานท่ีผ่านมาพบส่ิงที่จะต้อง

ด�าเนินการแก้ไข ได้แก่ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

และระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) ท่ีมีประสิทธิภาพ

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีความเชื่อมโยงและ

บูรณาการทั้ง 3 ระยะ คือระยะก่อนเกิดภัยระยะเกิดภัย 

และระยะฟื้นฟู ในทุกพื้นท่ี ท้ังแผนแม่บทของกระทรวง

สาธารณสุข และแผนการเตรียมความพร้อมของหน่วย

งานในภูมิภาค การจัดระบบสนับสนุน (Logistics) ที่

ตอบสนองตามความต้องการอย่างเหมาะสม รวมถึงการ

ใช้งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุขตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน 



392 การสาธารณสุขไทย 2559-2560

14.6 กรอบความเช่ือมโยงในการจดัท�าแผนการจดัการภาวะฉุกเฉนิทางการแพทย์และการสาธารณสุขแบบบูรณาการ  

      พ.ศ. 2560–2564 

กระบวนการจัดท�าแผนการจัดการภาวะฉุกเฉิน

ทางการแพทย ์ และสาธารณสุ ขแบบบู รณาการ 

พ.ศ. 2560–2564 ใช้กรอบความเชื่อมโยง ซึ่งนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ระดับชาติ และยุทธศาสตร์ระดับองค์กร 

ท่ีน�ามาปรับใช้ในระดับหน่วยงาน ได้แก่ นโยบาย

รัฐบาลยุทะศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาต ิแผนพฒันาสขุภาพแห่งชาติ ฉบบัที ่12 

(พ.ศ. 2560–2564) แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แห่งชาติ พ.ศ. 2558 และแผนยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน

ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (ตารางที่ 14.1)

ตารางที่ 14.1 นโยบายและแผนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ และสาธารณสุข

แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ
นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 รับทราบแนวทางการจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ชาติ

และกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยในระยะ 20 ปี โดยระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (ข้อ 6 การพัฒนาระบบการเตรียม

พร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อ 5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564 

ได้ให้ความส�าคัญกับประเด็นการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับความมั่นคงทุกรูปแบบไว้ใน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 

มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาประเทศระยะยาวตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ที่มีความส�าคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการทหาร สามารถรับมือกับภัยจาก

การก่อการร้าย ภัยความมั่นคงทางไซเบอร์ และสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

(มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558) เป็นกรอบและทิศทางให้หน่วยงานทุกภาคส่วน

ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศสามารถปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งแต่

ระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยอย่างเป็นระบบ มีทิศทางเดียวกัน และเสริมก�าลัง

กันอย่างบูรณาการ และเพื่อจัดระบบการด�าเนินงานและการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไว้

รองรับสถานการณ์สาธารณภัย ตามลักษณะความเสี่ยงภัยให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วน โดยมี

ขอบเขตสาธารณภัย เป็นไปตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ. 2550 คือ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาด

สัตว์น�้า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจาก

ธรรมชาติ มีผู้กระท�าให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายของ

ประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ และให้ความหมายรวมถึงภัย

ทางอากาศและก่อวินาศกรรมด้วย และมีแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) 18 

ส่วนงาน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบในส่วนงานการแพทย์และสาธารณสุข(สปฉ. 8) 
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แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ
นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แผนยุทธศาสตร์ชาติที่

เกี่ยวข้อง

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

(มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2558) เป็นกรอบและทศิทางให้หน่วยงานทกุภาคส่วนตัง้แต่

ระดับท้องถ่ินถึงระดับประเทศสามารถปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งแต่ระยะก่อน

เกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยอย่างเป็นระบบ มีทิศทางเดียวกัน และเสริมก�าลังกันอย่าง

บูรณาการ และเพื่อจัดระบบการด�าเนินงานและการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไว้รองรับ

สถานการณ์สาธารณภัย ตามลักษณะความเส่ียงภัยให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วน โดยมีขอบเขต

สาธารณภัย เป็นไปตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

คือ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น�้า การ

ระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มี

ผู้กระท�าให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายของประชาชน หรือ

ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ และให้ความหมายรวมถึงภัยทางอากาศและ

ก่อวินาศกรรมด้วย และมีแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) 18 ส่วนงาน ซึ่ง

กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบในส่วนงานการแพทย์และสาธารณสุข (สปฉ. 8) 

แผนยุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

เป็นการด�าเนนิงานภายใต้กรอบการด�าเนนิงานเซนไดเพือ่การลดความเสีย่งจากภยัพบิตั ิพ.ศ. 2558 

– 2573 โดยมีแนวคดิหลักในการเข้าใจความเส่ียงจากภัยพบิตั ิการเสรมิสร้างศักยภาพในการบรหิาร

จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การลงทุนในด้านความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อให้พร้อมรับมือและฟื้น

คนืกลบัในระยะเวลาทีร่วดเรว็และมปีระสิทธภิาพ รวมทัง้การฟ้ืนสภาพการซ่อมสร้างทีด่กีว่าเดิมใน

ช่วงของการฟ้ืนฟภูายหลงัเหตภัุยพบิตั ิเพือ่เป้าหมายในการป้องกนัไม่ให้เกดิความเสีย่งใหม่และลด

ความเสีย่งทีม่อียูเ่ดมิด้วยมาตรการทางเศรษฐกจิ โครงสร้าง กฎหมาย สขุภาพ วฒันธรรม การศกึษา 

สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี การเมือง รวมถึงมาตรการเชิงสถาบันที่มีการบูรณาการลดความเหลื่อม

ล�า้ เพือ่ป้องกนัและท�าให้ความล่อแหลม และความเปราะบางต่อภยัพบิตัลิดน้อยลง ตลอดจนช่วยให้

มกีารเตรยีมพร้อมส�าหรบัการเผชญิเหตแุละฟ้ืนฟทูีด่ยีิง่ขึน้ อนัน�าไปสูค่วามสามารถทีจ่ะรบัมอืและ

ฟ้ืนคนืกลบัได้ในระยะเวลาทีร่วดเรว็ และมปีระสิทธภิาพสู่ผลลพัธ์เพือ่ลดความเส่ียงจากภัยพบิตัแิละ

ลดการสูญเสียชีวิต วิถีชีวิต และสุขภาพ ตลอดจนความสูญเสียต่อสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ กายภาพ 

สังคม และสภาพแวดล้อมของบุคคล ธุรกิจ ชุมชนและประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ(พ.ศ. 2560–2564)

มีความสอดรับกับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558–2564) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวัน

ที่ 27 มีนาคม 2558 โดยระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติสอดคล้องกับหมวดนโยบายความมั่นคง

ทั่วไป นโยบายที่ 13 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤติการณ์

ความมั่นคงอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ และนโยบายที่ 14 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

การป้องกันประเทศ เพื่อให้กองทัพมีโครงสร้างก�าลังยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม ทันสมัย มีการผนึก

ก�าลังทุกภาคส่วนในการป้องกันประเทศและสนับสนุนการด�าเนินการกองทัพตั้งแต่ในภาวะปกติ

ตารางที่ 14.1 นโยบายและแผนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ และสาธารณสุข (ต่อ)
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14.7 แผนการจัดการภาวะฉกุเฉนิทางการแพทย์และการสาธารณสุขแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560–2564

1.วิสัยทัศน์

ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ได้รับบริการทางการ

แพทย์และการสาธารณสุขที่มีคุณภาพปลอดภัยและมี

ความมั่นใจในระบบบริการสาธารณสุขทุกระยะของการ

เกิดภัยอย่างทันท่วงทีในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

2. เป้าหมาย

พัฒนาระบบบูรณาการการเตรียมพร ้อมด ้าน

การแพทย์และการสาธารณสุขให้เป็นเอกภาพและ

มีประสิทธิภาพด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ี

เกี่ยวข้องสามารถลดความสูญเสียของประชาชนในพื้นที่

ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. นโยบาย

1) ทุกภาคส่วนด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

ได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระ

ทบ การบรหิารจดัการในภาวะฉกุเฉนิ และการจดัการหลงั

เกิดภัยให้พร้อมเผชิญกับสาธารณภัย ภัยด้านความมั่นคง 

และสถานการณ์ฉุกเฉิน

2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาค

ส่วน ในการประสานงานและสนับสนุนแผนเตรียมพร้อม

ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขแห่งชาติ

3) สร้างระบบบริหารจัดการในการเตรียมความ

พร้อมด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีเอกภาพ 

ประสิทธิภาพ และทันท่วงทีในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

4) ให้หน่วยงานและสถานบรกิารสาธารณสขุมีระบบ

การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย โดยมีการบูรณา

การร่วมกันในระดับจังหวัด เขตบริการสุขภาพและส่วน

กลาง เพื่อให้พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว 

และสามารถฟ้ืนฟสูภาพหลงัประสบภยัได้อย่างทัว่ถงึและ

เป็นธรรม

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่น ชุมชน อาสา

สมัครสาธารณสุข และภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ

จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข

6) ส ่ ง เส ริมให ้ บุคลากรด ้านการแพทย ์และ

สาธารณสุขมีความตระหนักถึงความปลอดภัย มีการ

สร้างวฒันธรรมความปลอดภยั รวมถึงการพฒันาศกัยภาพ

บุคลากร และอาสาสมัครสาธารณสุข มุ่งเข้าสู่การรับรู้-

ปรับตัว-ฟื้นเร็วทั่ว-อย่างยั่งยืน (Resilience)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การลดความเส่ียงจาก

ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และการสาธารณสุข

เป้าประสงค์ เพื่อให้มีระบบบริหารความเสี่ยง 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน การลด

ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุข

กลยุทธ ์ 1.1 พัฒนาองค์ประกอบเชิงสถาบัน 

(Institutional Arrangement) ในการเสริมสร้างระบบ

การบริหารความเสี่ยงทางการแพทย์และการสาธารณสุข

ในภาวะฉุกเฉิน

กลยุทธ์ 1.2 จัดท�าระบบบริหารความต่อเน่ืองของ

ภารกิจ (Business Continuty Management System: 

BCMS) ท�าให้สามารถสนับสนุนบคุลากรและทรพัยากรอ่ืน

แก่การจดัการภาวะฉกุเฉนิทางการแพทย์และสาธารณสขุ

กลยุทธ์ 1.3 เสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้

ด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติทางการแพทย์และ

สาธารณสุขให้กับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิผล

การปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และการ

สาธารณสุข

เป้าประสงค์ เพื่อมีระบบปฏิบัติการด้านการแพทย์

และการสาธารณสุขที่ท�าให้สามารถจัดการภาวะฉุกเฉิน

ได้ทุกภัยอย่างรวดเร็ว มีความเป็นเอกภาพและประสาน

งานสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดการสูญ

เสียชีวิตและการบาดเจ็บให้น้อยที่สุด

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาศูนย์การจัดการภาวะฉุกเฉิน

ทางการแพทย์และการสาธารณสุข (Emergency 

Operation Center: EOC:3’S) ในทุกระดับให้เป็นศูนย์

บริหารจัดการ สั่งการ ประสานงาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ปฏิบัติการ (Emergency Support Function: ESFs 

(ESF8))
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กลยุทธ์ 2.4 พัฒนาระบบคลังส�ารองทางการแพทย์

และการจัดการโลจิสติค (Medical Stockpile and 

Logistic Management)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ 3 การเสรมิสร้างประสิทธิภาพ

การฟื ้นฟูจากภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และการ

สาธารณสุขอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ เพื่อให้ผู ้ประสบภัยได้รับการฟื้นฟู

ทางการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างรวดเร็ว ท่ัวถึง 

ยั่งยืนและปลอดภัยกว่าเดิม

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบประเมินความต้องการ

ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขภายหลังเหตุการณ์

สาธารณภัย (Post Disaster Needs Assessment: 

PDNA) ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระดับปฏิบัติ

การพื้นที่ 

กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาระบบปฏิบัติการฟื้นฟูด้านการ

แพทย์และการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับแนวทางการ

ฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ(Disaster Recovery Framework: 

DRF)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา กลไกการการ

การจัดการแบบบูรณาการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์

และการสาธารณสุข

เป้าประสงค์ เพื่อมีระบบกลไกและพัฒนาศักยภาพ

ด้านบริหารจัดการและประสานงานการให้ความช่วย

เหลือทางมนุษยธรรมในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และ

การสาธารณสุขระดับประเทศและระหว่างประเทศท่ีมี

มาตรฐานและทันเหตุการณ์

กลยทุธ์ 4.1 พฒันาระบบการประสานงาน และกลไก

การจดัการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และการสาธารณสขุ

ระดับประเทศและระหว่างประเทศที่มีมาตรฐาน ให้มี

ความสอดคล้องซึ่งกันและกัน และบูรณาการ 

กลยุทธ์ 4.2 เสริมสร้างทักษะและความช�านาญ

ของเครือข่ายด้านการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินทางการ

แพทย์และการสาธารณสุข

การเตรียมความพร้อมในการด�าเนินงานตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขเกิด

บ่อยข้ึนและแต่ละครั้งก็มีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน เช่น 

การระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ในปี พ.ศ. 2552 

การเกิดน�้าท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 การระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกในปี พ.ศ.2557 

ต่อมาจนถึงปี พ.ศ. 2558 รวมถึงการเกิดการระบาดของ

โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางในประเทศเกาหลีใต้ 

การเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ใหญ่ในประเทศเนปาล และ

การเกิดการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสซิกา ไม่เพียงจะมี

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเท่านั้น แต่ยังส่งผลก

ระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 

ดังนั้น การเตรียมความพร้อมระบบจัดการภาวะฉุกเฉิน 

จงึเป็นเรือ่งทีมี่ความส�าคญัอย่างยิง่ในทกุระบบสาธารณสขุ 

กระทรวงสาธารณสุขมีหน่วยงาน “กองสาธารณสุข

ฉุกเฉิน” สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น

ศูนย์ประสานงานกลางของกระทรวง และภาคีเครือข่าย

ทกุภาคส่วน ในการจดัตัง้ศนูย์ปฏบิตักิารภาวะฉกุเฉนิด้าน

การแพทย์และสาธารณสุข Public Health Emergency 

Operation Center- PHEOC) (ภาพที่ 14.2) เพื่อใช้

เป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข/ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้บัญชาการ

เหตุการณ์ (Incident Command System-ICS) ส�าหรับ

ใช้เป็นศูนย์กลางในการสั่งการ อ�านวยการและการ

ประสานงานกบัหน่วยงานในสงักดัและหน่วยงานในก�ากบั

ของกระทรวงสาธารณสุข เช่น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติ (สพฉ.) ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) องค์การเภสชักรรม ฯลฯ พร้อมทัง้ประสานความ

ร่วมมือหน่วยงาน เครือข่าย ภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ

และเอกชน เช่น โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย โรง

พยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย 

โรงพยาบาลเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัครต่างๆ เพื่อการ

ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของทุกประเภทภัยอย่างทันท่วงที 

(ภาพที่ 14.3)
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ภาพที่ 14.2 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC)

ภาพที ่14.3 การอ�านวยการและประสานงานของศนูย์ปฎบิตักิารภาวะฉกุเฉนิทางการแพทย์และสาธารณสขุ (PHEOC)

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC)

ผู้บัญชาการเหตุการณ์

ฝ่ายข้อมูลและยุทธศาสตร์

ผู้ปฏิบัติ

IC

SAT

LAW

HR Case Management Operation

All Hazard Plan : Hazard Spacific Plan

Biological

กรม คร. กรมแพทย์/สป. กรม คร. กรมอนามัย กรมแพทย์

Disaster Chem/Radiation Environment Human

POE
(Point of Entry)
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14.8 ระบบบญัชาการณ์เหตุการณ์

การเกิดขึ้นของสาธารณภัย แต ่ละครั้งแต ่ละ

เหตุการณ์ถือเป็นภาวะวิกฤตหรือสถานการณ์

ฉุกเฉินที่ต้องอาศัยระบบคิดในการจัดการที่เป็น

ระบบคิดเดียวกัน และมีเครื่องมือในการจัดการภาวะ

วิกฤตที่

เป็นระบบเดียวกัน จึงจะท�าให้การจัดการแก้ไข

ปัญหาเป็นไปด้วยประสทิธภิาพ ลดการสญูเสยีในชวีติและ

ทรัพย์สิน ของประชาชนรวมทั้งส่วนรวม

เครื่องมือของการบริหารหนึ่งท่ีเชื่อว่าน่าจะเป็น

เครื่องมืออันเหมาะสมต่อการจัดการในภาวะวิกฤต หรือ

ภาวะฉุกเฉิน คือ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident 

CommandSystem: ICS) 

ระบบการบัญชาการเหตุการณ์คือ ระบบที่ใช ้

เพ่ือการสั่งการ ควบคุม และประสานความร่วมมือ

ของแต่ละหน่วยงานในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน

สาธารณภัย ระบบดังกล่าวเป็นระบบปฏิบัติการเพื่อการ

ระดมทรัพยากรไปยังที่เกิดเหตุ เพื่อบริหารจัดการเหตุ

ฉุกเฉินให้สามารถปกป้องชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม

ได้อย่างบรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ

14.9 ความเป็นมาของระบบการบญัชาการเหตกุารณ์

แนวคิดระบบการบัญชาการเหตุการณ์ถูกพัฒนา

ขึ้นเมื่อประมาณ 40 ปีที่ผ่านมา หลังจากที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกาต้องประสบกับความเสียหายอย่างร้ายแรง

อันเกิดจากไฟป่าทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ในปี 

พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) อย่างไรก็ตาม แม้หน่วยงานที่

มีปฏิบัติการฉุกเฉินด้านอัคคีภัยของระบบการบัญชาการ

เหตุการณ์ในฐานะเครื่องมือบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 

2 มลรัฐจะพยายามตอบโต้กับไฟป่าในครั้งนั้นอย่างสุด

ความสามารถ แต่ก็ยังประสบปัญหาในการประสาน

การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพอันเนื่องจากการที่มีหลาย

หน่วยงานมาปฏิบัติงานร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

สือ่สารและการประสานงาน เช่น การใช้ถ้อยค�า และศพัท์

ที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน การสื่อสารที่ไม่เป็นมาตรฐาน

และขาดเอกภาพ ตลอดจนมีหลายระบบ การขาดแผนการ

ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวจึง

เป็นทีม่มีาของการพฒันารปูแบบของระบบการบญัชาการ

เหตุการณ์ในเวลาต่อมา

ระบบบัญชาการเหตุการณ์ เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว

ทีส่ามารถใช้รบัมอืกบัเหตกุารณ์หรอืภาวะฉกุเฉนิในทีเ่กดิ

เหตไุด้ทกุชนดิ และยงัสามารถบรูณาการโครงสร้างองค์กร

ในการจดัการกบัเหตกุารณ์ทีม่คีวามซบัซ้อน โดยมองข้าม

เส้นแบ่งขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องแต่ละหน่วยงาน ดงันัน้ 

ICS จึงมีจุดเด่นส�าคัญกล่าวคือ

1. เป็นกรอบแนวคิดมาตรฐานในการปฏิบัติเพ่ือ

จัดการเหตุการณ์ทุกประเภททั้งที่เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น

กระทันหัน ฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ในภาวะปกติ

2. เป็นระบบที่สนับสนุนการให้ข้อมูลที่แม่นย�า มี

การวางแผน และค�านวณค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ และ

มีการสนับสนุนการกู้ภัย

3. เป็นระบบท่ีสามารถปรับเปลี่ยนการจัดองค์กร

แบบบูรณาการให้เหมาะสม สอดคล้องกับความซับซ้อน

ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กล่าวคือเป็นองค์กรชั่วคราว 

ไม่มีโครงสร้างหรือการบริหารแบบถาวร (Modular 

Organization) ดังนั้น โครงสร้างองค์ของระบบ ICS จึง

มีลักษณะที่ยืดหยุ่น ไม่ตายตัวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม

ความเหมาะสมของแต่ละเหตุการณ์

4. เป็นโครงสร้างองค์กรในการจดัการกบัสาธารณภยั

ที่สามารถน�าเอาทักษะความสามารถด้านเทคนิคเฉพาะ

ทางผสมผสานอยู่ภายใต้องค์กร ICS ได้อย่างลงตัว

5. ICS ถูกใช้เป็นพื้นฐานในการกู้ภัยซึ่งเป็นภารกิจ

ประจ�า รวมท้ังสามารถใช้กับภาวะฉุกเฉินท่ีส�าคัญอื่นๆ

ได้ด้วย

6. ในช่วงเวลาเหตุฉุกเฉิน ภายใต้ระบบ ICS 

เจ้าหน้าที่จะปรับบทบาทหน้าที่ต�าแหน่งที่ปฏิบัติประจ�า 

และไปปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้โครงสร้างองค์กร ICS ตามที่

ได้รับมอบหมาย
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7. เป็นโครงสร้างที่ผสมผสานทรัพยากรทุกชนิด

เข้าด้วยกันทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือแม้แต่ก�าลังคนจาก

หน่วยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยต�ารวจ ทหาร หน่วยการ

แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค

เป้าประสงค์ของการใช้ระบบบัญชาการเหตกุารณ์

การใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์มีเป้าประสงค์ที่

เป็นหัวใจส�าคัญ 3 ประการ ประกอบด้วย

1) ความปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้อื่น

2) บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรือยุทธวิธี

3) มกีารใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมปีระสทิธภิาพ

ประโยชน์ของระบบ ICS

1) ระบบ ICS ตอบสนองความต้องการในการจดัการ

เหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทุกรูปแบบ

2) เจ้าหน้าที่จากหลากหลายองค์กร/หน่วยงาน

สามารถท�างานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว 

ภายใต้โครงสร้างการจัดการเหตุการณ์แบบเดียวกัน 

(Common Management Structure)

3) เป็นระบบซึง่ให้การสนบัสนนุแก่เจ้าหน้าทีใ่นการ

ปฏิบัติงาน

4) ก่อให้เกิดการท�างานท่ีมีประสิทธิภาพ และ

ประหยัด (Cost Effective) อันเนื่องจากไม่มีการท�างาน

ที่ซับซ้อน

ส�าหรบักระทรวงสาธารณสขุ ได้น�าระบบบญัชาการ

เหตุการณ์เข้ามาก�าหนดโครงสร้างการปฏิบัติงานใน

ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมี

การบรูณาการร่วมกันปฏบิตังิานของหน่วยงานระดบักรม

ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่การประสานงานทีเ่ป็นระบบและการช่วย

เหลือประชาชนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ภาพท่ี 14.4-14.6 เป็นโครงสร้างระบบบัญชาการ

ของกรณีการเกิดสถานการณ์ต่างๆ

ภาพที่ 14.4 โครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์กระทรวงสาธารณสุข ในทุกประเภทภัย 
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บทบาทและอ�านาจหน้าที่ตามโครงสร้างระบบ

บัญชาการ

1. ผู ้บัญชาการเหตุการณ์และรองผู ้บัญชาการ

เหตุการณ์ มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

1.1  ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ

บัญชาการเหตุการณ์

1.2  ติดตามสถานการณ์อุทกภัย

1.3  อ�านวยการ สั่งการ ควบคุม เร่งรัด ก�ากับ และ

ติดตามประเมินแก้ไขปัญหาในการตอบโต้ต่อ

สถานการณ์

1.4  บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ส�าหรับการ

ตอบโต้

1.5  ประสานระดับนโยบายกับหน ่วยงานที่

เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร

1.6  ตัดสินใจ ยกระดับ ลดระดับศูนย์ปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations 

Center)

1.7  เสริมสร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

ให้แก่กลุ่มภารกิจต่างๆ

1.8  มีอ�านาจแต่งตั้ง ปรับเปลี่ยนโครงสร้างกลุ่ม

ภารกิจต่างๆ ในศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

หรือมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.9  ด�าเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ตามอ�านาจ

หน้าที่ของ ศูนย ์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

(Emergency Operations Center) กรณี 

สถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ได้ตามท่ีเห็น

สมควร

2. กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG) มี

อ�านาจหน้าที่ ดังนี้

2.1  เสนอยุทธศาสตร์ มาตรการ เป้าหมายในการ

ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

2.2  ประสานและสนบัสนนุด้านวชิาการให้กบักลุม่

ภารกิจต่างๆ ในระบบบัญชาการเหตุการณ์

2.3  ประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

มาตรการ เป้าหมาย เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์ 

มาตรการ เป ้าหมาย ให ้ เหมาะสมตาม

สถานการณ์

2.4  จัดสรุปทบทวนบทเรียนหลังการปฏิบัติการ 

(After Action Review) ในระยะฟื้นฟู

2.5  ให้ค�าแนะน�าต่อแผนเผชิญเหตุ (Incidence 

Action Plan)

2.6  จั ดท� ารายงานผลการปฏิบั ติ ง าน เสนอ

ผู้บัญชาการเหตุการณ์

2.7  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation 

Awareness Team) มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

3.1  ติดตาม เฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์ และ

ประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์

3.2  จัดท�าสรุปรายงานสถานการณ์ 

3.3  เสนอข้อพิจารณาเพื่อตัดสินใจ ยกระดับ ลด

ระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

3.4  จั ดท� า ร ายงานผลการปฏิบั ติ ง าน เสนอ

ผู้บัญชาการเหตุการณ์

3.5  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. กลุ่มภารกิจด้านความปลอดภัย (Safety) มี

อ�านาจหน้าที่ ดังนี้

4.1  วเิคราะห์อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ก�าหนดอปุกรณ์

ป้องกันตวัส่วนบคุคล ป้องกนัอนัตรายโดยรวม

4.2  ประเมินความเสียหาย อันตรายที่จะเกิดกับ

บคุลากรและผู้เกีย่วข้อง และทรพัยากรทัง้หมด 

พร้อมทั้งจัดระบบเคลื่อนย้าย จัดเก็บอย่างถูก

วิธี

4.3  ก�าหนดพืน้ทีป่ลอดภยัส�าหรบัคนและทรพัยากร 

ก�าหนดพืน้ทีอ่นัตราย พืน้ทีจ่ดัเก็บวสัดุอนัตราย 

และพื้นที่ท�าลายหรือช�าระสิ่งปนเปื้อน

5. กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) มีอ�านาจ

หน้าที่ ดังนี้

5.1  ประเมินความต้องการของทีมปฏิบัติการ

ทางการแพทย์ ในการเข้าการช่วยเหลือต่อ

สถานการณ์ ประสานงาน และจัดระบบการ

ปฏิบัติภาคสนามในการปฏิบัติการจัดการ

ภาวะฉุกเฉิน

5.2  วางแผนและปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค

และภัยสุขภาพในพื้นที่
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5.3  จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติ งานเสนอผู ้

บัญชาการเหตุการณ์

5.4  ควบคมุ ตดิตาม ก�ากบั ประสานงาน สนบัสนนุ

และปฏิบัติการ ระบบดูแลรักษาทั้งก่อนถึงโรง

พยาบาล ในโรงพยาบาล ระบบการส่งต่อ ใน

ศูนย์พักพิงและการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 

เช่น 

-  ทีมประเมินความต้องการด้านสุขภาพหลังภัย

พิบัติ(Rapid Health Need Assessment 

Team)

-  ทีมช่วยเหลือด้านการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ

(Disaster Medical Assistance Team: 

DMAT) 

-  ทมีปฏบิตักิารฉกุเฉนิทางการแพทย์ในภาวะภยั

พิบัติ (Medical Emergency Response Tea 

: MERT)

-  ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เคลื่อนท่ี

เร็ว (Mini-Medical Emergency Response 

Team : Mini-MERT)

-  ทีมควบคุมสารเคมี (HAZMAT)

-  ทีมปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม (Special 

Environmental Response Team : SERT)

-  ทมีช่วยเหลอืเยยีวยาจติใจผูป้ระสบภาวะวิกฤต 

(Mental health Crisis Assessment and  

Treatment team MCATT)

-  ทีมพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในภาวะภัยพิบัติ

(Disaster Victim Identification: DVI) 

เป็นต้น

-  หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค (Communica-

ble Disease Control Unit : CDCU)

5.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6. กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk commu-

nication) มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

6.1  เฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ทุกช่อง

ทาง และประเมินการรับรู้ของสาธารณะจัดท�า

แผนการสือ่สารความเสีย่งและตอบโต้ทีเ่หมาะ

สมและรวดเร็ว

6.2  จัดท�าข้อมูลข่าวสาร ประเด็นข่าว (Press 

release) ประเด็นสาร (Talking point) ที่ถูก

ต้องแม่นย�าและครบถ้วน เหมาะกบัสถานการณ์

6.3  ด�าเนินการสื่อสารความเสี่ยง (ฃ ผ่านช่องทาง

ต่างๆ รวมทั้งผลิตสื่อ เพื่อเผยแพร่ด้วยรูปแบบ

และภาษาที่เหมาะสม

6.4  ประสานกบักลุม่ภารกจิต่างๆ เพือ่จัดการข้อมูล 

จ�าเป็นเพื่อเผยแพร่ และสื่อสารความเสี่ยง

6.5  ประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ในและนอก

กระทรวงสาธารณสุขเพื่อด�าเนินการสื่อสาร

ความเสี่ยง

6.6  ประเมินผลและรายงานผลการด�าเนินงาน

สื่อสารความเสี่ยงต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์

6.7  จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติ งานเสนอผู ้

บัญชาการเหตุการณ์

6.8  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

7. กลุ่มภารกิจส�ารองเวชภัณฑ์ และส่งก�าลังบ�ารุง 

(Stockpiling and Logistics) มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

7.1  จัดท�าแผน สรรหา สถานที่และสิ่งอ�านวย

ความสะดวก ส�ารองเวชภัณฑ์ ทางการแพทย์ 

อปุกรณ์เทคโนโลยแีละสารสนเทศ (IT) อปุกรณ์

และระบบการสือ่สารเสบยีงและอปุกรณ์ยงัชพี 

และยานพาหนะ ตามแผนที่ก�าหนด

7.2  จัดท�าแผน กระจาย ดูแลก�ากับ และจัดส่ง

เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์เทคโนโลยี

และสารสนเทศ (IT) อุปกรณ์และระบบการ

สื่อสาร เสบียงและอุปกรณ์ยังชีพยานพาหนะ 

วัสด ุอุปกรณ์ต่างๆ สถานท่ีและสิง่อ�านวยความ

สะดวก ตามแผนที่ก�าหนด

7.3  จดัท�าแผน สรรหา จดัตัง้สถานทีแ่ละสิง่อ�านวย

ความสะดวกส�าหรับทีมปฏิบัติการ และศูนย์

พักพิงส�าหรับผู้ประสบภัย

7.4 ดูแลรักษาทีมปฏิบัติการที่ได้รับการบาดเจ็บ

หรือเจ็บป่วย

8. กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ มีอ�านาจ

หน้าที่ ดังนี้

8.1 วางแผนงบประมาณของ EOC ในภาวะฉุกเฉิน
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8.2 จัดท�าธุรการ การเงิน งบประมาณ สนับสนุน

ภารกิจ EOC

8.3 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและรายงาน 

EOC

8.4 สนับสนุนงบประมาณให้ทีมปฏิบัติการได้ทัน

เวลา

8.5 บนัทกึเวลาปฏบัิตงิานและจ่ายค่าตอบแทนตาม

วันเวลา

8.6 สรปุรายงานทางการเงินและวิเคราะห์ต้นทนุการ

ด�าเนินการและความคุ้มค่า

8.7 จัดท�าประกันชีวิต ด�าเนินการเรียกร้อง ดูแล

ชดเชยค่าเสียหาย ส�าหรับอุบัติเหตุและการ

บาดเจ็บ

8.8 วางแผนงบประมาณชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบ

จากการปฏิบัติงาน เช่น ค่าชดเชยจากการที่

ต้องหยุดปฏิบัติงาน

8.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

9. กลุ่มภารกิจกฎหมาย มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

9.1 ทบทวน รวบรวม วิเคราะห์ พร้อมจัดท�าฐาน

ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความเก่ียวข้องกับ

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

9.2 ร่าง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมกฎระเบียบ ให้เอื้อ

ต่อการปฏิบัติงาน

9.3 เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย

9.4 ส่ือสารและถ่ายทอดกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ผู้

ปฏิบัติงานเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้อง

9.5 ประเมินผลของกฎหมายที่บังคับใช้

9.6 จัดท�าค�าร้องเพื่อแจ้งความและให้ความร่วมมือ

ตามกฎหมาย

9.7 จดัเกบ็หลกัฐาน ข้อความสือ่สาร วิธกีารรวบรวม

วัตถุพยานในกาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

9.8 ก�าหนดกฎหมายรองรับ

10. กลุ่มภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วย (Case manage-

ment) มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

10.1 จัดท�ามาตรฐานแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย

ตลอดจนแนวทางในการป้องกันการติดเช้ือใน

โรงพยาบาล

10.2 ประสานกับห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข

เพื่อจัดท�าแนวทางการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ

การที่เหมาะสม

10.3 ประสานและ/หรอืจดัเตรยีมสถานทีส่�าหรบัการ 

คัดกรอง แยกกัก รักษาผู้ป่วย

10.4 จัดทีมดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม (Holistic 

case) และฝึกซ้อมทีมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติ

งานตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อได้

อย่างเหมาะสม

10.5 จัดทีมผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ค�าปรึกษาด้านการ

แพทย์และการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อใน

โรงพยาบาลแก่สถานพยาบาลที่รับดูแลรักษา

ผู้ป่วย

11. กลุ่มภารกิจด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ 

(Point of Entry) มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

11.1 ตรวจคัดกรองผู้เดินทางที่มาจาก

-พื้นที่เสี่ยง

-ผู้เดินทางขาเข้า (Measures on arrival)

-ผูเ้ดนิทางก่อนเดนิทางขาออก (Measures on pre-

departure /exit screening)

-ผู้เดินทางต้องสงสัย

11.2 การกักกันผู้เดินทางต้องสงสัย

11.3 การรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งต่อให้กลุ่มภารกิจ

ติดตามผู้เดินทางสงสัยสัมผัสโรค (Contact 

tracing)

12. กลุ่มภารกิจด้านก�าลังคน

12.1 จัดท�าฐานข้อมูลก�าลังคน 

12.2 จัดหาก�าลังคนสนับสนุนการเข้าปฏิบัติงาน

ในภาวะฉุกเฉินตามที่ผู ้บัญชาการเหตุการณ์

ก�าหนด

12.3 จัดท�าแผนการระดมทรัพยากรด้านก�าลัง

คน เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติการใน

ภาวะฉุกเฉิน

12.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

13. กลุ ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ 

(Liaison) มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

13.1 จัดท�าท�าเนียบเครือข่ายเพื่อการประสานงาน
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ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

13.2  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่

เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวง

สาธารณสุข

13.3  ประสานหาสถานที่ส�าหรับการปฏิบัติงานของ

กลุม่ภารกจิต่างๆ ในระบบบญัชาการเหตกุารณ์

ให้เพียงพอ

13.4  ประสานจัดการประชมุ จัดท�าปฏทินิการปฏบัิติ

งานกลุ ่มภารกิจต่างๆ ในระบบบัญชาการ

เหตุการณ์

13.5  สรุปรายงานการประชุมข้อสั่งการ ผลการ

ด�าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและสื่อสารข้อสั่ง

การไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง

รวดเร็ว

13.6  วางแผนและผลักดันให ้ข ้อสั่ งการของผู ้

บัญชาการเหตุการณ์ได้รับการปฏิบัติอย่าง

รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ

13.7  ให้การสนับสนุนงานด้านบริหารจัดการและ

อ�านวยความสะดวกในทุกๆ ด้านให้กับกลุ่ม

ภารกิจต่างๆ ในระบบบัญชาการเหตุการณ์

13.8 รับผิดชอบงานสารบรรณของระบบบัญชาการ

เหตุการณ์

13.9 จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู ้

บัญชาการเหตุการณ์

13.10 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

14.10 การด�าเนินงานทมีเฝ้าระวงัสอบสวนโรคเคล่ือนท่ีเรว็ (Surveillance and Rapid Response Team: SRRT)

การใช้องค์ความรู้ ข้อมูลโรค-สุขภาพโดยอาศัยหลัก

ระบาดวิทยามีส่วนส�าคัญในการสร้าง ความก้าวหน้าการ

พัฒนาการสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องใน

ระยะ 50 ปีทีผ่่านมา กระทรวงสาธารณสขุจดัตัง้หน่วยงาน

กองระบาดวิทยา (ส�านักระบาดวิทยาในปัจจุบัน) รวมทั้ง

มีนโยบายอย่างต่อเนื่อง 

ในการพัฒนาก�าลังคนด้านระบาดวิทยา มีโครงการ

ส�าคญั เช่น โครงการศกึษาฝึกอบรมแพทย์สาขาเวชศาสตร์

ป้องกัน (ระบาดวิทยา) โดยความร่วมมือกับองค์การ

อนามัยโลกและศูนย์ควบคุมโรค สหรัฐอเมริกาและ

การฝึกอบรมเครือข่ายระบาดวิทยาระดับภาคและระดับ

จังหวัด จัดท�าข้ึนเพื่อรองรับและร่วมพัฒนาระบบบริการ

สาธารณสุข และบริการรักษาพยาบาลที่ขยายสู่ระดับ

อ�าเภอทั่วประเทศ 

ระบบเฝ้าระวังโรค (รายงานโรค 506) ในโรง

พยาบาลและสถานบริการได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

ควบคู่กันจนเป็นระบบที่มีเครือข่ายที่ใหญ่ครอบคลุมทั่ว

ประเทศ มีข้อมูลสะสม และองค์ความรู้จากการสอบสวน

โรค การศึกษา การส�ารวจด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ 

ท�าให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการค้นหาปัญหา

สุขภาพ ตรวจจับการระบาดและตอบโต้ควบคุมโรคได้

รวดเร็วขึ้น 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาก�าลังคนด้านระบาดวิทยา 

เช่น แพทย์และนักวิชาการด้านระบาดวิทยา ผลิตได้

จ�านวนจ�ากัดและกระจายได้ไม่ท่ัวถึง ยังไม่เพียงพอต่อ

การจัดการปัญหาสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการสอบสวนและ

ควบคมุโรคในพืน้ทีท่ัว่ประเทศ ในขณะเดยีวกนั ในระยะที่

ผ่านมา ประเทศไทยได้เผชญิภาวะฉกุเฉนิทางสาธารณสขุ

หลายครั้งที่มีความรุนแรง เช่นการระบาดของโรคระบบ

ทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) และโรคไข้

หวัดนก (Avian Influenza) ในช่วงปีพ.ศ. 2546-2547 

การเกิดภัยพิบัติจากสึนามิในภาคใต้ ซึ่งมีผู้บาดเจ็บและ

เสียชีวิตจ�านวนมากในปี พ.ศ. 2546 การระบาดของโรค 

เช่น โรคฉี่หนู โรคไข้หูดับ ไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งโรคติดต่อ

อุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศอ่ืนแล้วกระจายเข้ามาใน

ประเทศไทย หรือมีความเสี่ยงที่จะแพร่มาสู่ประเทศไทย

1) วิวัฒนาการของการพัฒนา SRRT

กระทรวงสาธารณสุขตระหนักว่า การรับมือกับ

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเหล่านี้ จ�าเป็นต้องมีผู้ร่วม

ปฏิบัติงานจ�านวนมาก และใช้ความรู้ความสามารถหลาย
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ด้าน มีการจัดการให้เป็นทีมที่พร้อมปฏิบัติงานเบื้องต้น

อย่างรวดเร็วในพื้นท่ีที่เกิดเหตุได้ จึงเกิดแนวคิดและเริ่ม

ด�าเนินการพัฒนาทีมเฝ้าระวัง สอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว 

(SRRT) ในระดับต่างๆ ของประเทศ

ตั้งแต่ปี 2548 เริ่มมีการจัดตั้งทีมระดับอ�าเภอ 

ทีมระดับจังหวัด ทีมระดับเขตและทีมส่วนกลาง รวม 

1,030 ทีม เพื่อให้สอดคล้องตามข้อก�าหนดของกฎ

อนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International 

Health Regulation 2005) ที่ก�าหนดให้ประเทศสมาชิก

ต้องด�าเนินการจัดให้มีหน่วยเฝ้าระวังและตอบสนองทาง

สาธารณสุข 3 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับเขต/จังหวัด 

และระดับอ�าเภอ (ดูภาพที่ 14.7) ทั้งนี้ มีการด�าเนินงาน

เป็นขั้นตอน โดยอบรมวิทยากรให้ทีมเขต เพื่อขยายการ

จัดตั้งทีม SRRT ในระดับจังหวัดและระดับถัดไป มีการจัด

ท�าแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิาร มาตรฐานทมี และ

หลักสูตรการฝึกอบรม

ในปีพ.ศ. 2549 มีการพัฒนาทักษะด้านปฏิบัติการ

ของทีมระดับอ�าเภอ เสริมด้วยการประกวดผลงานการ

สอบสวนโรคและให้รางวัล การประชุมเครือข่าย SRRT 

การจัดอบรมให้แก่ทีมเขต เพื่อเพิ่มความรู้ด้านโรคติดต่อ 

และโรคจากการประกอบอาชีพฯ การพัฒนารูปแบบการ

อบรมแบบ on-the-job training และปรับปรุงระบบ

รายงานการสอบสวนโรค

ระยะต่อมา ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2551 มีการ

พัฒนาหลักสูตรและอบรมหัวหน้าทีม ผู้สอบสวนหลัก

ของทีมจังหวัด และจัดอบรมทีมเขตด้านภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุข การฝึกซ้อมรับการระบาดใหญ่ของไข้

หวัดใหญ่ (Influenza pandemic) แก่ทีมระดับอ�าเภอ 

จังหวัด และเขต การพัฒนาระบบสนับสนุนการส่งตรวจ

วัตถุตัวอย่าง การพัฒนาหัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก 

(หลักสูตรใหม่เพิ่มการบริหารจัดการ) การอบรมด้าน

ภัยพิบัติจากน�้าท่วมและภัยอาวุธชีวภาพ การปรับปรุง

มาตรฐานทีม การพัฒนารูปแบบทีม SRRT เทศบาลนคร 

และการจัดท�าแผนปฏิบัติการพื้นที่

ในปี พ.ศ. 2552 มีการปรับเพิ่มมาตรฐานงานของ 

SRRT เพื่อให้รองรับข้อก�าหนดในกฎอนามัยระหว่าง

ประเทศได้ดียิ่งข้ึนและเพิ่มข้อก�าหนดคุณภาพของการ

เฝ้าระวังสอบสวนโรค การปรบัปรงุดงักล่าว ท�าให้บทบาท

ภารกิจของทีม SRRT ในปัจจุบันครอบคลุมถึง 

1) การเฝ้าระวังโรคติดต่อที่แพร่ระบาดรวดเร็ว

รุนแรง 

ภาพที่ 14.7 ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ที่จัดตั้งขึ้นในระดับต่างๆ

ที่มา: ส�านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ทีม SRRT จังหวัด, กทม.

ทมี SRRT อ�าเภอ, ศบส.กทม.

ทีม SRRT พื้นที่/ท้องถิ่น

ทีม SRRT ส่วนกลาง

 ทีม SRRT เขต

C-SRRT (1 ทีม)
National level

R-SRRT (12 ทีม)
National level

P-SRRT (76 ทีม)
Intermediate level

D-SRRT (941 ทีม)
Primary level

L-SRRT
Local community level
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2) การตรวจจับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและ

การรายงาน 

3) การสอบสวนโรคอย่างมีประสิทธิภาพทันการณ์ 

4) การควบคุมโรคขั้นต้นรวดเร็วใน 24-48 ชั่วโมง 

5) การแลกเปลี่ยนข้อมูลเฝ้าระวังโรคและร่วม

มือกันเป็นเครือข่าย ทั้งภายในและต่างประเทศผ่านจุด

ประสานงานกฎอนามยัระหว่างประเทศ (IHR – National 

Focal Point) 

ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557 มีการขยายการพัฒนา

ทีม SRRT สู่ระดับต�าบลครบทุกพื้นที่(1) เพื่อเสริมแผนงาน 

“อ�าเภอควบคมุโรคเข้มแขง็” โดยมโีรงพยาบาลส่งเสรมิสขุ

ภาพต�าบล (รพ.สต.) เป็นศูนย์กลางในการรบัแจ้งข่าว และ

ตอบสนองต่อเหตุการณ์เบื้องต้น มีการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรของจังหวัดชายแดนเพื่อเป็นครู ก ในการด�าเนิน

งานทางระบาดวิทยา มีการจัดอบรมระบาดวิทยาส�าหรับ

ทมี SRRT จงัหวดัชายแดน เป็นต้นแบบใน 5 จังหวดั ได้แก่ 

เชียงราย ตาก ระนอง สระแก้ว และหนองคาย

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา SRRT

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทีม SRRT ก�าหนดไว้ 4 ด้าน 

ได้แก่

1. การพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และการส่งเสริม

สนับสนุน

2. การพัฒนาบุคลากรท้ังการฝ ึกอบรมและ

การพัฒนาระหว่างงาน (On the job training)

3. การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้านเฝ้าระวัง

โรค สอบสวนโรคและควบคุมโรคขั้นต้น

4. การพัฒนาเครือข่ายทีม SRRT

3) มาตรฐานงาน SRRT และการประเมินผล(2)

ในการพัฒนา SRRT มีก�าหนดมาตรฐานงาน 4 ด้าน 

ได้แก่

1. ด้านความเป็นทีม

2. ด้านความพร้อมในการออกปฏิบัติงาน 

3. ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน

4. ด้านผลการปฏิบัติงาน

โดยมีตัวช้ีวัดมาตรฐานและมีการประเมิน SRRT 

แต่ละระดับตามมาตรฐานที่ด�าหนดไว้อย่างเป็นระบบ 

ดูโครงร่างมาตรฐานงาน SRRT ในภาพที่ 14.8

ภาพที่ 14.8 โครงสร้างมาตรฐานงาน SRRT พร้อมตัวชี้วัด
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การด�าเนินงานของ SRRT ทั่วประเทศในระยะ

กว่าทศวรรษที่ผ่านมา เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการแก้

ปัญหาสุขภาพของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ

ตอบโต้การระบาดของโรคติดต่อ และโรคติดต่ออุบัติใหม่

ที่แพร่เข้ามาในประเทศ รวมทั้งภาวะฉุกเฉินทางสาธารณ

สขุอืน่ๆจ�านวนมาก โดยสามารถเฝ้าระวงั ค้นหา ผูม้คีวาม

เส่ียง ผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยว่าป่วย และเข้าตอบโต้ควบคุม

โรคและปัญหาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและให้ข้อมูล

ส�าหรับการควบคุมในระยะต่อไป รวมทั้งให้แนวทาง

ส�าหรับการป้องกันปัญหาในระยะยาวได้เป็นอย่างดี ช่วย

สร้างความมัน่ใจแก่ประชาชน รกัษาความมัน่คงของระบบ

สาธารณสขุ จนได้รบัความเชือ่ถอืจากองค์การอนามยัโลก

และนานาชาติ

ผลงาน SRRT ด้านการสอบสวนโรคได้รับรางวัล

มากมายในระดับชาติ และผลงานบางส่วนได้น�าเสนอใน

ระดับนานาชาติ เช่น การสัมมนาระบาดวิทยาระดับชาติ-

เขตและการประชุมนานาชาติต่างๆเช่น International 

One Health Conference ทีป่ระเทศ Australia เป็นต้น 

การประเมิน SRRT ระดับอ�าเภอตามมาตรฐานของ

ประเทศเพิ่มขึ้นตามล�าดับ จากปี 2553 ร้อยละ 37 เป็น 

ร้อยละ 54 ในปี 2554 เป็น ร้อยละ 77 ในปี 2555 และ

เกิน ร้อยละ 90 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา (ดูภาพที่ 14.9)

ภาพที่ 14.9 ผลการประเมินมาตรฐาน SRRT ระดับอ�าเภอ แสดงร้อยละของ SRRT ที่ผ่านการประเมินรับรอง 

        มาตรฐาน โดยส�านักงานป้องกันควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2552-2559

ที่มา: ส�านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ในปี พ.ศ. 2560 มีการประเมินผล SRRT เป็นองค์

ประกอบส่วนหนึ่งใน Joint External Evaluation -    

JEE(3) ซึ่งเป็นชุดการประเมินศักยภาพด้านต่างๆ ตามข้อ

ก�าหนดของ IHR 2005 ปรากฏผลว่างานด้าน SRRT ของ

ประเทศไทย ได้รับคะแนนในระดับดี

อุปสรรคและความท้าทาย 

อปุสรรคและความท้าทายทีส่�าคญั ในการพัฒนาและ

รักษา SRRT ไว้ในระบบงาน ได้แก่ 

• ข้อจ�ากัดของความก้าวหน้าในอาชีพ ท�าให้มีการ

เปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อย 

• ภาระงานหนักและความเสีย่งในการปฎบัิติงานที่

สูงขึ้น ท�าให้หาบุคลากรเข้าท�างานยากขึ้น และ

คงการปฏิบัติงานอยู่ไม่นาน
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4) ก้าวต่อไปของการพัฒนา SRRT

ประเทศไทยและทกุประเทศก�าลงัประสบภยัคุกคาม

ด้านสุขภาพท่ีมีแนวโน้มเกิดมากขึ้นและรวดเร็วขึ้น ภัย

สุขภาพหลายอย่างทีม่คีวามรุนแรงและผลกระทบสงู การ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมทั้ง SRRT ด้วยความ

ร่วมมือภายในประเทศและระหว่างประเทศจึงมีความ

จ�าเป็นอย่างยิ่ง แนวทางส�าคัญในการพัฒนา SRRT ใน

ปัจจุบัน ได้แก่

1) การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐาน ตามข้อ

ก�าหนดในกฎอนามยัระหว่างประเทศ และตามวาระความ

มั่นคงทางสุขภาพของโลก (Global Health Security 

Agenda) ซึ่งมุ่งการเตรียมพร้อมใน 3 ด้าน คือ 

• การป ้องกันและลดโอกาสในการระบาด 

(Prevent) 

• การตรวจจับภัยคุกคามอย่างรวดเร็ว (Detect) 

• การตอบโต ้ภัยคุกคามอย ่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ (Response) 

ทั้งนี้ เพื่อสามารถตอบโต่ภัยคุกคามโรคและภัย

สุขภาพ 5 ประเภท ได้แก่ 1) โรคติดต่อ 2) เหตุการณ์ที่

ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและอุบัติภัย 3) โรคและภัยสุขภาพ

ทีม่ากับภัยธรรมชาต ิ4) ภยัสขุภาพทีเ่กิดจากสารเคมี และ 

5) ภัยสุขภาพที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร์ 

2) การปรับบทบาทและรูปแบบการท�างานของ 

SRRT ร่วมกับการพัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณะสุข ซ่ึงประกอบด้วยระบบตั้งศูนย์ปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) 

และระบบบัญชาการเหตกุารณ์เชือ่มโยงระหว่างส่วนกลาง

และระดบัจงัหวดั กรมควบคมุโรคส่งเสรมิให้ขยายบทบาท 

SRRT (ระดับจังหวัด)ให้มีทีมตระหนักรู ้สถานการณ์ 

(Situation Awareness Team: SAT) ท�าหน้าที่เฝ้าระวัง 

ติดตาม ประเมินสถานการณ์ ประเมินความเสี่ยงของ

เหตุการณ์ส�าคัญ จัดท�าสรุปรายงานเหตุการณ์เร่งด่วน 

ให้ EOC (ผู้บริหาร) ทราบอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่

ก�าหนด เพื่อการแจ้งเตือน และเพื่อการตัดสินใจส่งทีม

ออกสอบสวนควบคุมเหตุการณ์ โดยส่งเสริมให้จัดทีมใน

ลักษณะ ทีมสอบสวนโรคร่วมหลายฝ่าย/ภาคส่วน (Joint 

Investigation Team: JIT) ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานจากหลาย

หน่วยงานเกี่ยวข้อง ทั้งด้านสุขภาพคน ด้านสุขภาพ

สัตว์ ด้านสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม (ตามสภาพปัญหา) 

มาร่วมปฏิบัติการ โดยมีกรอบการท�างานภายใต้กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง(4) เช่น พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

หรอื พระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว์ พ.ศ. 2558 และพระ

ราชบญัญ�ติการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 เป็นต้น รวมทัง้ตาม

กรอบแผนยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น แผนยุทธศาสตร์

เตรียมความพร้อม ป้องกนั และแก้ไขปัญหาโรคตดิต่ออบุตัิ

ใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) เป็นต้น

สรุป

ทมีเฝ้าระวงัสอบสวนเคลือ่นทีเ่รว็ (SRRT) และเครอื

ข่าย ได้รบัการพฒันาให้เป็นกลไกท่ีส�าคญัของประเทศไทย

ในการท�างานด้านสขุภาพ การพฒันานีไ้ด้ผ่านกระบวนการ

ด้านนโยบายจนถึงการปฎิบัติการรับมือสถานการณ์

จริง ได้สั่งสมประสบการณ์จากการเรียนรู้ ความส�าเร็จ 

ความล้มเหลว ข้อผิดพลาดและอุปสรรคต่างๆมากมาย 

กระบวนการพฒันายงัต้องเดนิหน้าพฒันาต่อไป เพือ่สร้าง

นวตกรรม ปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพมากขึ้น ขยับสู่การเตรี

ยมความพร้อมในระดับที่สูงขึ้น เพื่อรับมือภัยสุขภาพและ

อุบัติภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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15.1 ดชันชีีว้ดัสภาวะสขุภาพทัว่ไป

สุขภาพของคนไทยโดยรวมมีแนวโน้มดีข้ึนในรอบ

ครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด ดังนี้

1) อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย (Life 

Expectancy at birth)

คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดใน พ.ศ. 2559 

เพศชายและเพศหญิงเท่ากับ 74.6 ปี และ 80.9 ปีตาม

ล�าดับ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก และประเทศในกลุ่ม

อาเซียนยกเว้นสงิคโปร์ (ตารางที ่15.1) และมแีนวโน้มเพิม่

สูงขึ้นจาก พ.ศ. 2533 ที่อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเท่ากับ 

68.4 ปีในเพศชายและ 75.1 ปีในเพศหญิง โดยเฉลี่ยร้อย

ละ 3 ต่อปี จากข้อมูลประมาณการณ์ของส�านักงานสถิติ

แห่งชาติและการคาดการณ์ของส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ตารางที่ 15.2) 

เห็นได้ว่า อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยเมื่อแรกเกิดเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2507 – พ.ศ. 2558โดยที่ผู้ชาย

เพิ่มจาก 55.9 ปี เป็น 70.4 ปี และผู้หญิงเพิ่มจาก 62.0 ปี 

เป็น 77.5 ปี และเมื่อถึง พ.ศ. 2583 มีการคาดประมาณ

ว่าผู้ชายไทยจะมีอายุคาดเฉลี่ยเป็น 75.3 ปี และผู้หญิง

เป็น 81.9 ปี 

นอกจากน้ี จากรายงานของ Global Burden of 

Disease Study 2016 ระบุว่า พ.ศ. 2559 ประเทศไทย

มีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะ/อายุคาดเฉลี่ยที่มี

สขุภาพด ี(Health Life Expectancy- HALE) ในเพศชาย

และหญิงเท่ากับ 65.7 ปีและ 70.2 ปีตามล�าดับ ซึ่งเพิ่มสูง

ขึน้กว่า พ.ศ. 2533 ทีม่ค่ีาเป็น 61.4 ปีในเพศชายและ 66.1 

ปีในเพศหญิง แต่ยังด้อยกว่าบางประเทศในกลุ่มอาเซียน

อย่างสิงคโปร์ (ตารางที่ 15.1) ทั้งนี้ความแตกต่างระหว่าง

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดกับอายุคาดเฉลี่ยที่มีสุขภาพดี 

(Life expectancy- LE) ของประชากรไทยเพศชายและ

หญิง พ.ศ. 2533 เท่ากับ 7 ปี และ 9 ปีตามล�าดับ ซึ่ง เพิ่ม

ขึน้ใน พ.ศ. 2559 เป็น 8.9 และ 10.7 ปี ตามล�าดบัสะท้อน

ถงึการมอีายคุาดเฉลีย่ทีย่นืยาวขึน้แต่มช่ีวงเวลาเฉลีย่ทีอ่ยู่

ในภาวะสุขภาพไม่สมบูรณ์เพิ่มขึ้นเช่นกัน

บทที่ 15
ดัชนีชี้วัดสภาวะสุขภาพของคนไทย
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ตารางที่ 15.1 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดและอายุคาดเฉลี่ยของภาวะสุขภาพ
ดีของประชากรไทยเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ

กลุ่มประเทศ
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life expectancy)

อายุคาดเฉลี่ยของภาวะสุขภาพ
ดี (HALE)

2533*
2548*

2556*
2559**

2533*
2548*

2556*
2559**

ชาย
หญ

ิง
ชาย

หญ
ิง

ชาย
หญ

ิง
ชาย

หญ
ิง

ชาย
หญ

ิง
ชาย

หญ
ิง

ชาย
หญิ

ง
ชาย

หญ
ิง

ไทย
68.4

75.1
69.4

76.4
71.5

78.5
74.6

80.9
61.4

66.1
62.4

67.5
64.3

69.2
65.7

70.2

ASEAN
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

สิงคโปร์
72.6

77.6
78.0

82.3
79.7

84.0
81.3

86.1
65.3

68.5
69.3

72.0
70.8

73.4
72.0

75.2

บรูไน
72.4

75.7
75.8

78.9
76.9

80.7
74.6

79.5
65.1

67.1
67.8

69.7
68.8

71.0
65.8

69.3

มาเลเซีย
69.9

74.5
71.9

77.2
71.8

78.0
73.2

78.1
62.4

66.0
64.0

68.1
64.1

68.9
64.8

68.1

ฟิลิปปินส์
64.7

72.2
65.4

72.9
66.4

73.8
66.6

73.9
55.0

62.3
57.3

63.4
58.8

64.6
59.1

64.5

เวียดนาม
65.9

72.1
70.6

78.5
72.3

80.1
70.9

78.1
55.6

58.8
61.4

66.8
63.8

69.3
63.3

68.4

อินโดนีเซีย
63.2

66.8
67.2

70.8
68.3

72.7
69.8

73.6
56.2

59.0
60.2

62.8
61.3

64.5
61.8

64.2

สหภาพพม่า
56.4

59.7
60.8

66.2
64.2

70.0
66.7

73.4
49.8

52.7
54.2

58.5
57.6

62.0
59.0

64.1

ลาว
54.5

57.2
60.4

63.8
63.8

67.8
64.8

69.7
47.8

50.3
53.3

56.2
56.5

59.7
57.4

60.8

กัมพูชา
56.9

61.2
61.8

67.1
64.8

70.6
65.7

71.6
39.7

47.2
48.8

55.2
54.6

60.2
58.0

62.1

High hum
an developm

ent index

ญ
ี่ปุ่น

76.0
82.0

78.7
85.5

80.1
86.4

80.8
86.9

68.1
72.2

69.9
74.8

71.1
75.6

71.1
75.1

แคนาดา
74.2

80.6
77.9

82.6
79.4

83.4
79.8

83.9
65.1

68.7
67.8

70.3
69.1

71.0
70.0

72.3

ไอซ์แลนด์
76.0

80.2
79.5

83.1
80.8

84.8
80.6

84.0
65.9

68.5
68.7

70.5
69.7

72.0
70.8

72.2

สวีเดน
74.8

80.4
78.4

82.5
79.6

83.9
80.1

84.0
64.7

68.2
67.5

70.0
68.5

71.0
70.1

71.7

สวิสเซอร์แลนด์
74.1

80.9
78.6

83.6
80.5

84.8
81.0

85.2
63.6

67.9
67.0

69.9
68.6

71.2
71.0

72.9

W
orld

63.0
67.7

66.2
71.3

68.8
74.3

69.8
75.3

55.4
58.5

58.3
61.5

60.6
64.1

61.4
64.9

ที่มา: *Global Burden of Disease Study 2013, **Global Burden of Disease Study 2016
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ตารางที่ 15.2 อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy at birth)

พ.ศ. ชาย หญิง หญิง-ชาย

2507-2508 (1) 55.9 62.0 6.1

2517-2519 (1) 58.0 63.8 5.8

2528-2529 (1) 63.8 68.9 5.1

2538-2539 (1) 69.9 74.9 5.0

2548-2549 (1) 69.9 77.6 7.7

2553-2558 (2) 70.4 77.5 7.1

2558-2563 (2) 71.6 78.4 6.8

2563-2568 (2) 72.6 79.3 6.7

2568-2573 (2) 73.4 80.1 6.7

2573-2578 (2) 74.1 80.8 6.7

2578-2583 (2) 74.7 81.3 6.6

2583 (2) 75.3 81.9 6.6

ที่มา: (1) รายงานการส�ารวจการเปลี่ยนแปลงประชากร ส�านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2507-2508, 2517-2519, 2528-2529, 2532, 2534, 2538-2539  

            และ 2548-2549 

(2) การคาดประมาณประชากรของประเทศ พ.ศ. 2553-2583 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2556

1 การส�ารวจการตายของสตรีวัยเจริญพันธุ์โดยวิธี Reproductive Age Survey โดยส�านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
2 ส�านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย. รายงานการตายมารดาในประเทศไทย โครงการลูกเกิดแม่ปลอดภัย พ.ศ. 2538-2539.
3 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร. สถานการณ์และการรายงานการเสียชีวิตจากการตั้งครรภ์และการคลอด ประเทศไทย พ.ศ.2538-2539, พ.ศ. 2546.
4 วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, และคณะ. Using Multiple Data for Calculating the Maternal Mortality Ratio in Thailand. TDRI, 2007

2) อัตราตายมารดา

จากข้อมูลสถิติสาธารณสุข พบว่า อัตราตายมารดา

ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน ในประเทศไทย ลดลง

อย่างมากจาก 374.3 ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน ใน 

พ.ศ. 2505 เหลือ 26.6 ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน ใน 

พ.ศ. 2559 (ภาพที่ 15.1) อย่างไรก็ตามความครอบคลุม

และความถูกต้องของการรายงานการตายมารดาใน

ทะเบยีนราษฎรอาจไม่ครบถ้วน ดงัเหน็ได้จากการทีข้่อมลู

บางปีลดต�่ามาก เช่น 8.9 ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 

คน ใน พ.ศ. 2554 แต่ ใน พ.ศ. 2555 อัตราตายมารดา

กลับเพิ่มสูงขึ้นเป็น 17.6 ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน 

และสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึง พ.ศ. 2559 ซึ่งอาจเป็นผลจาก

การจดัเกบ็และตรวจสอบข้อมลูทีด่ขีึน้ ทัง้นีข้้อมลูทีไ่ด้จาก

การส�ารวจอื่นๆ พบว่า อัตราตายมารดาสูงกว่าที่รายงาน

ในทะเบียนราษฎร์ เช่น การส�ารวจการตายของสตรีวัย

เจรญิพนัธุโ์ดยวธิ ีRAMOS เม่ือ พ.ศ. 2538-2539 พบอตัรา

ตายของมารดาเท่ากบั 44.1 ขณะทีโ่ครงการลกูเกิดรอดแม่

ปลอดภัย เมื่อ พ.ศ. 2538- พ.ศ. 2539 พบเท่ากับ 16.3 

และการศึกษาของยงเจือ เหล่าศริิถาวร (2546) พบเท่ากบั 

52.2 ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน ใน พ.ศ. 2538-2539 

และการศึกษาของวรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และคณะ พบ

เท่ากบั 41.6 ต่อการเกดิมชีพี 100,000 คน ใน พ.ศ. 2549
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ภาพที่ 15.1 อัตราตายมารดาต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน ประเทศไทย พ.ศ. 2505- พ.ศ. 25592559 
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ที่มา: สถิติสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแหล่งข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ 

     ส�านักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

3) อัตราตายทารก

อัตราตายทารกในประเทศไทย จากการคาด

ประมาณของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล มี

แนวโน้มลดลง จาก 84.3 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ใน 

พ.ศ. 2507 เหลือ 40.7 ใน พ.ศ. 2528 - 2529 และลดลง

เป็น 11.3 ใน พ.ศ. 2548 - 2549 ทั้งนี้ พ.ศ. 2561 อัตรา

ตายทารกต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน เท่ากับ 9.8 (ภาพที่ 

5.2) อย่างไรกต็าม แม้ว่าอัตราตายทารกของไทยจะต�า่กว่า

ค่าเฉลี่ยท่ัวโลก แต่ยังสูงกว่าบางประเทศในแถบภูมิภาค

เดยีวกนั เช่น สงิคโปร์ มาเลเซยี และบรไูน (ตารางท่ี 15.3) 

ภาพที่ 15.2 อัตราตายทารกต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ประเทศไทย พ.ศ. 2507- พ.ศ. 2561

 
ที่มา: พ.ศ. 2507-2549 จากการคาดประมาณของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล โดยอาศัยข้อมูลส�ารวจในรายงานการส�ารวจ

       การเปลีย่นแปลงของประชากร ส�านกังานสถติิแห่งชาติ และ พ.ศ. 2556-2561 จากสารประชากร สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม ม.มหดิล
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ตารางที่ 15.3 อัตราตายทารกและอัตราตายของเด็กต�่ากว่า 5 ปีต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน  

        เปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ พ.ศ. 2533, 2543, 2556 และ 2559

กลุ่มประเทศ

อัตราการตายต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน อัตราการตายของเด็กที่มีอายุต�่ากว่า 5 ปีต่อการ

เกิดมีชีพ 1,000 คน

2533* 2543* 2556* 2559** 2533* 2543* 2556* 2559**

ไทย 30 19 11 11 37 23 13 12

ASEAN      

สิงคโปร์ 6 3 2 2 8 4 3 3

มาเลเซีย 14 9 7 7 17 10 9 8

ฟิลิปปินส์ 41 30 24 22 59 40 30 27

เวียดนาม 37 27 19 17 51 35 24 22

อินโดนิเซีย 62 41 25 22 84 52 29 26

กัมพูชา 86 82 33 26 118 111 38 31

บรูไน 9 8 8 9 12 10 10 10

สหภาพพม่า 78 59 40 40 109 80 51 51

ลาว 111 83 54 49 162 117 71 64

High income     

สวีเดน 6 3 2 2 7 4 3 3

ญี่ปุ่น 5 3 2 2 6 5 3 3

สวิตเซอร์แลนด์ 7 5 4 4 8 6 4 4

แคนาดา 7 5 5 4 8 6 5 5

ไอร์แลนด์ 8 6 3 3 9 7 4 4

World 63 53 34 31 90 76 46 41

High income 12 8 5 5 14 10 6 5

Lower Middle income 83 66 44 38 119 93 59 51

Upper Middle income 43 31 16 12 54 39 20 14

Low income 105 86 53 51 167 135 76 73

ที่มา: * World Health Organization. World Health Statistics 2015.

       ** World Health Organization. World Health Statistics 2018
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4) อัตราตายเด็กต�่ากว่า 5 ปี

อัตราตายของเด็กอายุต�่ ากว ่า 5 ป ี  มีการ

เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจาก 12.8 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 

คน ใน พ.ศ. 2533 เป็น 8.8 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน 

ใน พ.ศ. 2559 น่าสังเกตว่า พ.ศ. 2541 อัตราตายเด็ก

อายุต�่ากว่า 5 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 16.7 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 

คน อาจเนื่องจากมีการปรับระบบการประมวลผลของ

ส�านักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ท�าให้ไม่มี

การประมวลผลข้อมูลการตายของเด็กในปีดังกล่าว ทั้งน้ี

อัตราตายของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ 

พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา (ภาพที่ 15.3) แต่อย่างไรก็ดีแม้ว่า

อัตราตายเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี ของไทยจะต�่ากว่าค่าเฉลี่ย

โลก แต่ยังสูงกว่าประเทศในแถบภูมิภาคเดียวกัน เช่น 

สงิคโปร์ มาเลเซยี และบรไูน (ตารางที ่15.3) มีข้อสงัเกตว่า

ตวัเลข อตัราตายเดก็อายตุ�า่กว่า 5 ปี ทีร่ายงานจากส�านกั

บรหิารการทะเบยีน กระทรวงมหาดไทย มีแนวโน้มต�า่กว่า

ความเป็นจริง ซึ่งตัวเลขจากการส�ารวจการเปลี่ยนแปลง

ประชากรพบอัตราตายของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี เท่ากับ 

15.7 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ใน พ.ศ. 2549

ภาพที่ 15.3 อัตราตายเด็กต�่ากว่า 5 ปีต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ประเทศไทย พ.ศ. 2533 - 2559
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ที่มา: สถิติสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแหล่งข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ 

     ส�านักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ: พ.ศ. 2539-2540 มีการปรับระบบการประมวลผลของส�านักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย 

            ท�าให้ไม่มีการประมวลผลข้อมูลการตายของเด็กในปีดังกล่าว และอาจมีผลกระทบต่ออัตราการตายที่สูงขึ้นใน พ.ศ. 2541 ด้วย 

15.2. ปัญหาสุขภาพทีส่�าคญั

1) การสูญเสียปีสุขภาวะของคนไทย

จากการศึกษาปัญหาสุขภาพของคนไทย โดยใช้การ

สูญเสยีปีสุขภาวะ (DALYs loss)5 เป็นดชันบ่ีงช้ีปัญหา พบ

ว่าใน พ.ศ. 2557 อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาส�าคัญของ

การสูญเสียปีสุขภาวะล�าดับแรกในเพศชาย ขณะท่ีเพศ

5 การสูญเสียปีสุขภาวะ (DALY-Disability Adjusted Life Year) ซึ่งหนึ่งหน่วยเท่ากับการสูญเสียช่วงอายุของการมีสุขภาพที่ดีไปจ�านวน 1 ปี  
  โดยค�านวณจาก DALY= ปีที่สูญเสียไปเพราะตายก่อนวัยอันควร+ปีที่สูญเสียเพราะเจ็บป่วยหรือพิการ
  การส�ารวจความพิการของส�านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2560 รายงานฉบับเต็มยังไม่เผยแพร่

หญงิ คอื โรคเบาหวาน โดยล�าดบั 2 และ 3 ในเพศชาย คอื 

โรคหลอดเลอืดสมองและการตดิเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ ส�าหรบั

เพศหญงิ คือ โรคหลอดเลอืดสมองและโรคหวัใจขาดเลอืด

ตามล�าดับ (ตารางที่ 15.4)
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ตารางที่ 15.4 โรคที่เป็นสาเหตุส�าคัญของการสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs loss) ในประเทศไทย พ.ศ. 2557  

        จ�าแนกตามเพศ

ล�าดับที่
เพศชาย เพศหญิง

โรค DALYs (‘000) ร้อยละ โรค DALYs (‘000) ร้อยละ

1 อุบัติเหตุทางถนน 873 10.1 โรคเบาหวาน 531 8.4

2 โรคหลอดเลือดสมอง 574 6.6 โรคหลอดเลือดสมอง 462 7.3

3 การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 444 5.1 โรคหัวใจขาดเลือด 271 4.3

4 โรคหัวใจขาดเลือด 425 4.9 โรคข้อเสื่อม 244 3.9

5 การเสพติดเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์

388 4.5 การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 229 3.6

6 โรคมะเร็งตับ 383 4.4 อุบัติเหตุทางถนน 225 3.6

7 โรคเบาหวาน 340 3.9 โรคสมองเสื่อม 197 3.1

8 ภาวะตับแข็ง 312 3.6 โรคมะเร็งตับ 160 2.5

9 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 290 3.4 โรคไตอักเสบและไตพิการ 137 2.2

10 โรคมะเร็งหลอดลมและปอด 197 2.3 โรคมะเร็งเต้านม 128 2.0

11 โรคอื่นๆ 4,422 51.1 โรคอื่นๆ 3,708 58.9

รวม 8,648 100.0 รวม 6,292 100.0

ที่มา: รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดัชนีประเมินภาระโรคและสุขภาพประชากรไทย 

       ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

การสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs loss) ของประชากร

ไทย พ.ศ. 2557 ช่วงอายุ 0-14 ปี (ตารางที่ 15.5) พบว่า

โรคที่เพศชายสูญเสียสูงที่สุด คือ ปัญหาน�้าหนักแรกเกิด

ต�่า (ร้อยละ 13.2) เพศหญิง คือ ทารกขาดอากาศแรกเกิด 

(ร้อยละ 10.3) 

ช่วงอายุ 15-29 ปี (ตารางที่ 15.6) โรคที่สูญเสีย

สูงที่สุดท้ังเพศชายและหญิง คือ อุบัติเหตุทางถนน 

ร้อยละ 29.4 และ 12.0 ตามล�าดับ

ช่วงอายุ 30-59 ปี (ตารางที่ 15.7) อุบัติเหตุทาง

ถนนเป็นสาเหตุที่สูญเสียสูงที่สุดในเพศชาย (ร้อยละ 9.3) 

และโรคเบาหวานสญูเสยีสงูทีส่ดุในเพศหญงิ (ร้อยละ 9.2)

ส่วนช่วงอาย ุ60 ปีขึน้ไป (ตารางที ่15.8) การสญูเสียที่

สงูทีส่ดุทัง้เพศชายและเพศหญิง คอื โรคหลอดเลอืดสมอง 

ซึ่งเท่ากันที่ร้อยละ 11.2
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ตารางที่ 15.5 โรคที่เป็นสาเหตุส�าคัญของการสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs loss) ในประเทศไทย พ.ศ. 2557  

          จ�าแนกตามเพศ ช่วงอายุ 0-14 ปี

ล�าดับที่
เพศชาย เพศหญิง

โรค DALYs (‘000) ร้อยละ โรค DALYs (‘000) ร้อยละ

1 น�้าหนักแรกเกิดต�่า 119 13.2 ทารกขาดอากาศแรกเกิด 75 10.3

2 ทารกขาดอากาศแรกเกิด 72 70.9 น�้าหนักแรกเกิดต�่า 61 80.5

3 โรคหอบหืด 62 60.8 โรคหอบหืด 46 60.3

4 อุบัติเหตุทางถนน 60 60.7 อุบัติเหตุทางถนน 36 50.0

5 การจมน�้า 57 60.2 โรคหัวใจพิการแต่ก�าเนิด 32 40.5

รวมทุกสาเหตุ 908 100 รวมทุกสาเหตุ 725 100

ที่มา: รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดัชนีประเมินภาระโรคและสุขภาพประชากรไทย 

       ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ตารางที่ 15.6 โรคที่เป็นสาเหตุส�าคัญของการสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs loss) ในประเทศไทย พ.ศ. 2557  

          จ�าแนกตามเพศ ช่วงอายุ 15-29 ปี

ล�าดับที่
เพศชาย เพศหญิง

โรค DALYs (‘000) ร้อยละ โรค DALYs (‘000) ร้อยละ

1 อุบัติเหตุทางถนน 373 29.4 อุบัติเหตุทางถนน 75 12.0

2 การเสพติดเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์

148 11.7 การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 55 8.7

3 การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 81 6.4 โรคซึมเศร้า 51 8.1

4 การถูกท�าร้าย 79 3.4 โรคเบาหวาน 26 4.1

5 การท�าร้ายตัวเอง 43 2.1 ภาวะโลหิตจางจากการขาด

สารอาหาร

18 2.9

รวมทุกสาเหตุ 1,267 100 รวมทุกสาเหตุ 628 100

ที่มา: รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดัชนีประเมินภาระโรคและสุขภาพประชากรไทย 

       ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
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ตารางที่ 15.7 โรคที่เป็นสาเหตุส�าคัญของการสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs loss) ในประเทศไทย พ.ศ. 2557  

          จ�าแนกตามเพศ ช่วงอายุ 30-59 ปี

ล�าดับที่
เพศชาย เพศหญิง

โรค DALYs (‘000) ร้อยละ โรค DALYs (‘000) ร้อยละ

1 อุบัติเหตุทางถนน 393 9.3 โรคเบาหวาน 224 9.2

2 การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 337 8.0 โรคหลอดเลือดสมอง 166 6.9

3 โรคหลอดเลือดสมอง 302 7.2 การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 150 6.2

4 ภาวะตับแข็ง 253 6.0 โรคข้อเสื่อม 146 6.0

5 โรคมะเร็งตับ 243 5.8 โรคมะเร็งเต้านม 102 5.8

รวมทุกสาเหตุ 4,214 100 รวมทุกสาเหตุ 2,430 100

ที่มา: รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดัชนีประเมินภาระโรคและสุขภาพประชากรไทย 

       ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ตารางที่ 15.8 โรคที่เป็นสาเหตุส�าคัญของการสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs loss) ในประเทศไทย พ.ศ. 2557  

          จ�าแนกตามเพศ ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป

ล�าดับที่
เพศชาย เพศหญิง

โรค DALYs (‘000) ร้อยละ โรค DALYs (‘000) ร้อยละ

1 โรคหลอดเลือดสมอง 253 11.2 โรคหลอดเลือดสมอง 281 11.2

2 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 196 8.7 โรคเบาหวาน 276 11.0

3 โรคหัวใจขาดเลือด 175 7.7 โรคสมองเสื่อม 194 7.7

4 โรคเบาหวาน 132 5.8 โรคหัวใจขาดเลือด 175 7.0

5 โรคมะเร็งตับ 131 5.8 โรคข้อเสื่อม 91 3.6

รวมทุกสาเหตุ 2,259 100 รวมทุกสาเหตุ 2,510 100

ที่มา: รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดัชนีประเมินภาระโรคและสุขภาพประชากรไทย 

       ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
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2) สาเหตุการตาย 

สาเหตุการตายจากรายงานการศึกษาภาระโรค

และการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2552, 2554, 

2556 และ 2557 ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดัชนี

ประเมินภาระโรคและสุขภาพประชากรไทย ส�านักงาน

พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ซึ่งมีการปรับ

จ�านวนความครบถ้วนและสาเหตกุารตายแล้ว พบว่า โรคที่

เป็นสาเหตกุารตายอบัดบัแรกในเพศชาย ช่วงอาย ุ0-59 ปี 

พ.ศ. 2552 คอื อบุตัเิหตุทางถนน มอัีตราตายเท่ากับ 63.3 

ต่อประชากร 100,000 คน และเป็นสาเหตุการตายอนัดบั

แรกใน พ.ศ. 2554 (63.8 ต่อประชากร 100,000 คน) พ.ศ. 

2556 (61.8 ต่อประชากร 100,000 คน) และ พ.ศ. 2557 

(60.9 ต่อประชากร 100,000 คน) เช่นกัน รองลงมาอีก 3 

อนัดบั คอื การตดิเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ โรคมะเร็งตบั และโรค

หลอดเลือดสมองตามล�าดับ (ตารางที่ 15.9)

ส�าหรับสาเหตกุารตายของเพศหญงิช่วงอาย ุ0-59 

ปี ใน พ.ศ. 2552, 2554, 2556และ 2557 อันดับแรก คือ 

การตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส์ (20.1, 15.5, 15.9 และ 16.0 ต่อ

ประชากร 100,000 คน ใน พ.ศ. 2552, 2554, 2556 และ 

2557 ตามล�าดับ) รองลงมาอีก 3 อันดับใน พ.ศ. 2552 

และ 2554 คือ อุบัติเหตุทางถนน โรคเบาหวาน และโรค

หลอดเลือดสมองตามล�าดับ ส่วน พ.ศ. 2556 และ 2557 

คือ อุบัติเหตุทางถนน โรคหลอดเลือดสมองและโรคเบา

หวาน ตามล�าดับ (ตารางที่ 15.10 )

ตารางที่ 15.9 อัตราตาย (ต่อประชากร 100,000 คน) ของสาเหตุการตายจากการคาดประมาณ 10 อันดับแรก 

        ในเพศชาย อายุ 0-59 ปี ในประชากร พ.ศ. 2552, 2554, 2556 และ 2557

สาเหตุการตาย
0-59 ปี

2552 2554 2556 2557

อุบัติเหตุทางถนน 63.3 63.8 61.8 60.9

การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 38.9 34.1 35.7 35.8

โรคมะเร็งตับ 29.4 28.8 30 29.3

โรคหลอดเลือดสมอง 24.3 27.5 28.6 30.0

ภาวะตับแข็ง 23.3 24.2 26.8 27.4

โรคหัวใจขาดเลือด 22.4 24.5 24.2 25.1

การถูกท�าร้าย 15.5 14.1 13.5 12.4

การท�าร้ายตัวเอง 14.1 13.4 12.8 12.9

การจมน�้า 11.2 11.1 9.8 9.7

โรคมะเร็งหลอดลมและปอด 10.3 10.7 10.9 11.1

โรคอื่นๆ 154.6 165.6 162.2 165.9

รวมทุกโรค 407.3 417.9 416.3 420.4

ที่มา: รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2552, 2554, 2556 และ 2557 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดัชนีประเมินภาระโรคและสุขภาพประชากรไทย 

       ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ



419การสาธารณสุขไทย 2559-2560

ตารางที่ 15.10 อัตราตาย ต่อประชากร 100,000 คน ของสาเหตุการตายจากการคาดประมาณ 10 อันดับแรก 

          ในเพศหญิง อายุ 0-59 ปี ในประชากรไทย พ.ศ. 2552, 2554, 2556 และ 2557

สาเหตุการตาย
0-59 ปี

2552 2554 2556 2557

การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 20.1 15.5 15.9 16.0

อุบัติเหตุทางถนน 15 14.7 14.3 14.0

โรคเบาหวาน 14.5 12.5 11.9 12.7

โรคหลอดเลือดสมอง 11.5 12 12.3 13.1

โรคมะเร็งปากมดลูก และมดลูก 10.6 9.1 9.1 8.9

โรคมะเร็งตับ 9.7 8.9 8.9 8.7

โรคมะเร็งเต้านม 9.1 9.2 9.8 10.3

โรคหัวใจขาดเลือด 7.7 9 8.7 8.8

ภาวะตับแข็ง 5.4 5.5 6.1 6.3

โรคมะเร็งหลอดลมและปอด 5.3 6.2 5.7 5.9

โรคอื่นๆ 92.3 95.9 91.6 92.7

รวมทุกโรค 201.1 198.7 194.3 197.3

ที่มา: รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2552, 2554, 2556 และ 2557 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดัชนีประเมินภาระโรคและสุขภาพประชากรไทย 

       ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

สาเหตุการตายอนัดับแรกของเพศชายทีอ่ายมุากกว่า 

60 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2557 คือ โรคหลอดเลือดสมอง (อัตรา

ตายเท่ากบั 547.2 ต่อประชากร 100,000 คน) และยงัเป็น

สาเหตุการตายอับดับแรกใน พ.ศ. 2552, 2554 และ 2556 

ส�าหรับสาเหตุการตายรองลงมา 3 อับดับ ได้แก่ โรคปอด

อดุกัน้เรือ้รงั โรคหวัใจขาดเลอืด และโรคมะเรง็ตบั (ตาราง

ที่ 15.11) สาเหตุการตายอันดับแรกของเพศหญิงที่อายุ

มากกว่า 60 ปีขึน้ไป พ.ศ. 2557 คอื โรคหลอดเลือดสมอง 

(อตัราตายเท่ากบั 543.5 ต่อประชากร 100,000 คน) และ

ยงัเป็นสาเหตกุารตายอับดับแรกใน พ.ศ. 2552, 2554และ 

2556 เช่นเดียวกับเพศชาย รองลงมา 3 อับดับ ได้แก่ โรค

หัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน และโรคไตอักเสบและไต

พิการ (ตารางที่ 15.12)
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ตารางที่ 15.11 อัตราตาย (ต่อประชากร 100,000 คน) ของสาเหตุการตายจากการคาดประมาณ 10 อันดับแรก 

          ในเพศชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป ในประชากรไทย พ.ศ. 2552, 2554, 2556 และ 2557

สาเหตุการตาย
60 ปีขึ้นไป

2552 2554 2556 2557

โรคหลอดเลือดสมอง 576.0 559.7 557.1 547.2

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 421.8 409.9 368.1 380.9

โรคหัวใจขาดเลือด 387.4 372.8 357 358.7

โรคมะเร็งตับ 269.3 259.6 249.7 240.8

โรคมะเร็งหลอดลมและปอด 229.8 217.9 209.1 200.4

โรคเบาหวาน 214.3 208.3 204.7 214.3

การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง 136.9 135.9 131.5 138.4

วัณโรค 134.9 127.3 116.1 118.5

โรคไตอักเสบและไตพิการ 117.7 115.5 109.7 113.0

โรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก 103.0 106.8 105.1 102.1

โรคอื่นๆ 1450.4 1497.2 1446.6 1473.3

รวมทุกโรค 4041.6 4010.8 3854.7 3887.5

ที่มา: รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2552, 2554, 2556 และ 2557 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดัชนีประเมินภาระโรคและสุขภาพประชากรไทย 

       ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ตารางที่ 15.12 อัตราตายต่อประชากร 100,000 คน ของสาเหตุการตายจากการคาดประมาณ 10 อันดับแรก 

         ในเพศหญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป ในประชากรไทย พ.ศ. 2552, 2554, 2556 และ 2557

สาเหตุการตาย
60 ปีขึ้นไป

2552 2554 2556 2557

โรคหลอดเลือดสมอง 596.1 568.5 595.1 543.5

โรคหัวใจขาดเลือด 365.5 355.7 352.2 321.9

โรคเบาหวาน 339.0 317.9 327.1 302.1

โรคไตอักเสบและไตพิการ 152.7 148.6 149.0 141.2

โรคมะเร็งตับ 123.0 116.7 125.7 109.4

การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง 120.9 122.2 129.9 118.6
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สาเหตุการตาย
60 ปีขึ้นไป

2552 2554 2556 2557

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 106.3 118.3 119.8 114.8

โรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก 82.5 78.9 85.8 78.6

โรคอุจจาระร่วง 78.8 71.3 69.8 64.5

โรคมะเร็งหลอดลมและปอด 73.2 73.5 81.5 74.9

โรคอื่นๆ 1246.9 1265.9 1343.7 1249.0

รวมทุกโรค 3284.8 3237.6 3379.8 3118.4

ที่มา: รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2552, 2554, 2556 และ 2557 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดัชนีประเมินภาระโรคและสุขภาพประชากรไทย 

       ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

10 ล�าดับแรกของอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากรพัน

คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) 

พ.ศ. 2555-2559 ตารางที่ 15.14 พบว่า พ.ศ. 2559 

โรคระบบไหลเวียนเลือด (I00-I99) มีอัตราป่วยสูงสุด

เท่ากับ 610.9 ต่อประชากรพันคน รองลงมา 3 อันดับ 

คือ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิซึม 

(E00-E99) โรคระบบหายใจ (J00-J99) และโรคระบบย่อย

อาหาร รวมโรคในช่องปาก (K00-K93) ตามล�าดบั ซึง่อตัรา

ป่วยสงูสดุ 3 ล�าดบัแรก ของ พ.ศ. 2557, 2558 และ 2559 

เหมอืนกนั แต่ต่างจากอตัราป่วยใน พ.ศ. 2555 และ 2556 

ซึ่ง 3 อันดับสูงสุด ได้แก่ โรคระบบหายใจ (J00-J99) โรค

ระบบไหลเวยีนเลอืด (I00-I99) และโรคเกีย่วกบัต่อมไร้ท่อ 

โภชนการ และเมตะบอลิซึม (E00-E99) ตามล�าดับ

3) สาเหตุการป่วย 

ผลการส�ารวจอนามยัและสวสัดกิารของส�านกังาน

สถิติแห่งชาติ ถึงจ�านวนผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาในสถาน

พยาบาลประเภทต่างๆ ที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย ตาม

ตารางที่ 15.13 พ.ศ. 2552, 2554 และ 2556 พบว่า

สถานพยาบาลที่ประชาชนเข้ารับบริการสูงที่สุด คือ โรง

พยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลศูนย์ (ร้อยละ 42.0, 44.6 

และ 45.5 ใน พ.ศ. 2552, 2554 และ 2556 ตามล�าดับ) 

รองลงมา คือ โรงพยาบาลชุมชน (ร้อยละ 38.3, 30.4 

และ 29.4 ใน พ.ศ. 2552, 2554 และ 2556 ตามล�าดับ) 

แต่ พ.ศ. 2558 โรงพยาบาลชุมชนกลับเป็นประเภท

โรงพยาบาลที่ประชาชนเข้ารับบริการมากที่สุด คือร้อย

ละ 39.6 แต่กม็สีดัส่วนใกล้เคยีงกบัโรงพยาบาลทัว่ไป/โรง

พยาบาลศูนย์ (ร้อยละ 38.7) 

ตารางที่ 15.12 อัตราตายต่อประชากร 100,000 คน ของสาเหตุการตายจากการคาดประมาณ 10 อันดับแรก 

         ในเพศหญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป ในประชากรไทย พ.ศ. 2552, 2554, 2556 และ 2557
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ตารางที่ 15.13 จ�านวนผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย  

          พ.ศ. 2552, 2554, 2556 และ 2558

ประเภทสถานพยาบาล

ที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย 

2552 2554 2556 2558

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สถานพยาบาลของรัฐ       

โรงพยาบาลชุมชน 1,376,794 38.3 1,073,555 30.4 972,286 29.4 1,250,815 39.6

โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ 1,507,697 42.0 1,573,452 44.6 1,502,234 45.5 1,222,511 38.7

โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย 52,115 1.5 159,373 4.5 52,793 1.6 48,617 1.5

โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ 167,235 4.7 233,156 6.6 267,146 8.1 271,144 8.6

สถานพยาบาลของเอกชน     

โรงพยาบาลเอกชน 464,422 12.9 405,282 11.5 502,111 15.2 357,315 11.3

คลินิกเอกชน 21,566 0.6 15,381 0.4 7,425 0.2 10,927 0.3

อื่น ๆ 356 0.0 4,707 0.1 784 0.0 - -

ไม่ทราบ 780 0.0 66,547 1.9  -  - - -

ทั้งหมด 3,590,965 100.0 3,531,453 100.0 3,304,779 100.0 3,161,329 100.0

ที่มา: การส�ารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2552, 2554, 2556 และ 2558 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตารางที่ 15.14 อัตราผู้ป่วยนอก 10 ล�าดับแรก ต่อประชากร 1000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย  

          (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2555-2559

ประเภทสถานพยาบาล

ที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย 

อัตราผู้ป่วยนอก (ต่อประชากร 1,000 คน)

2552 2554 2556 2558 2559

ล�าดับ อัตรา ล�าดับ อัตรา ล�าดับ อัตรา ล�าดับ อัตรา ล�าดับ อัตรา

โรคระบบไหลเวียนเลือด (I00-I99) 2 425.7 2 414.0 1 438.3 1 489.9 1 610.9

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเม

ตะบอลิซึม (E00-E99)

3 385.8 3 390.5 2 414.6 2 462.2 2 567.1

โรคระบบหายใจ (J00-J99) 1 473.3 1 418.3 3 410.0 3 408.1 3 499.6

โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 

(K00-K93)

5 337.4 5 326.9 5 323.4 5 362.5 4 440.4

โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และ

เนื้อยึดเสริม (M00-M99)

4 354.9 4 351.7 4 345.1 4 371.8 5 438.5

โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง 

(L00-L99)

7 104.9 8 98.6 6 92.3 8 98.3 6 114.6
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ประเภทสถานพยาบาล

ที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย 

อัตราผู้ป่วยนอก (ต่อประชากร 1,000 คน)

2552 2554 2556 2558 2559

ล�าดับ อัตรา ล�าดับ อัตรา ล�าดับ อัตรา ล�าดับ อัตรา ล�าดับ อัตรา

โรคติดเชื้อและปรสิต (A00-A99, 

B00-B99)

6 127.5 6 116.7 8 87.0 7 115.2 7 111.0

โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ 

(N00-N99)

8 103.3 7 104.7 9 81.3 6 141.7 8 108.7

โรคตารวมส่วนประกอบของตา 

(H00-H59)

9 80.7 9 75.6 7 88.9 9 86.1 9 104.4

ภาะวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 

(F00-F99)

10 62.4 10 59.8 10 50.8 10 72.1 10 76.4

ที่มา: สรุปรายงานการป่วย พ.ศ. 2559 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 15.14 อัตราผู้ป่วยนอก 10 ล�าดับแรก ต่อประชากร 1000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย  

          (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2555-2559 (ต่อ)

ส�าหรับ 10 ล�าดับแรกของอัตราผู ้ป ่วยในต่อ

ประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (รวม

ทุกการวินิจฉัย) พ.ศ. 2555-2559 (ตารางที่ 15.15) 

พบว่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 3 อันดับแรกที่มี

อัตราผู้ป่วยในสูงสุด ได้แก่ ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ

น�า (I10) เบาหวาน (E10-E14) และโลหิตจางอื่น ๆ 

(D51-D64) โดย พ.ศ. 2559 ความดนัโลหติสงูทีไ่ม่มีสาเหตุ

น�า (I10) มอีตัราป่วยสงูสดุซึง่เท่ากบั 1546.2 ต่อประชากร 

100,000 คน รองลงมา 3 อันดบั คือ เบาหวาน (E10-E14) 

(1292.8 ต่อประชากร 100,000 คน) โลหิตจางอื่นๆ 

(D51-D64) (1192.8 ต่อประชากร 100,000 คน) และ 

ไตวาย (N17-N19) (1092.8 ต่อประชากร 100,000 คน) 

ตามล�าดับ 

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแยกตามช่วงอายุ พบว่า 10 ล�าดับ

แรกของอตัราป่วยของผูป่้วยใน ต่อประชากร 100,000 คน 

กลุ่มอายุ 15-59 ปี ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (รวมทุกการ

วินิจฉัย) พ.ศ. 2559 (ตารางที่ 15.16) โรคโลหิตจางอื่นๆ 

(D51-D64) มีอัตราป่วยสูงสุดที่ 681.4 ต่อประชากร 

100,000 คน (เพศชายและหญิงเป็น 631.7 และ 730.3 

ต่อประชากร 100,000 คนตามล�าดับ) รองลง 3 อันดับ 

ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ของการตั้งครรภ์ และการ

คลอด (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, 

O81-O84) เบาหวาน (E10-E14) และไตวาย (N17-N19) 

ส่วนกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปตามตารางที่ 15.13 พบว่าความ

ดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน�า (I10) มีอัตราป่วยสูงสุดที่ 

9,610.8 ต่อประชากร 100,000 คน (เพศชายและหญิง

เป็น 9,059.4 และ 10,054.0 ต่อประชากร 100,000 คน

ตามล�าดบั) รองลงมา 3 อันดับ ได้แก่ เบาหวาน (E10-E14) 

ไตวาย (N17-N19) และโลหิตจางอื่นๆ (D51-D64) ตาม

ล�าดับ
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ตารางที่ 15.15 อัตราป่วยของผู้ป่วยใน 10 ล�าดับแรก ต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย  

          (รวมทุกการวินิจฉัย) พ.ศ. 2555-2559

สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)

อัตราผู้ป่วยใน (ต่อประชากร 100,000 คน)

2555 2556 2557 2558 2559

ล�าดับ อัตรา ล�าดับ อัตรา ล�าดับ อัตรา ล�าดับ อัตรา ล�าดับ อัตรา

ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน�า(I10) 1 1546.2 1 1600.2 1 1544.3 1 1882.3 1 1993.4

เบาหวาน (E10-E14) 3 1050.1 2 1081.3 2 1032.5 2 1233.5 2 1292.8

โลหิตจางอื่น ๆ (D51-D64) 2 1132.4 3 1127.9 3 1030.7 3 1157.0 3 1192.3

ไตวาย (N17-N19) 5 743.5 5 806.0 4 814.0 4 993.9 4 1092.8

ปอดบวม (J12-J18) 7 626.5 7 606.9 5 596.1 6 702.4 5 791.9

อาการท้องร่วง กระเพาะและล�าไส้

อักเสบ(A09)

6 636.7 6 645.7 6 580.0 7 617.5 6 687.0

ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ 

และการคลอด (O20-O29, O60-O63, 

O67-O71, O73-O75, O81-O84)

4 994.7 4 949.7 7 779.5 5 886.9 7 451.0

โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและ

ปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น (J40-J44)

8 390.7 8 366.0 8 347.9 8 384.1 8 391.5

โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ (I20, I23-I25) 9 326.6 9 327.5 9 307.7 9 375.5 9 376.9

โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ 

(N25-N29, N31-N39)

10 305.9 10 306.5 10 286.2 10 346.8 10 364.0

ที่มา: สรุปรายงานการป่วย พ.ศ. 2559 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 15.16 อัตราป่วยของผู้ป่วยใน 10 ล�าดับแรก ต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 15-59 ปี  

          ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (รวมทุกการวินิจฉัย) พ.ศ. 2559

ล�าดับ สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)
อัตราป่วย (ต่อประชากร 100,000 คน)

รวม ชาย หญิง

1 โลหิตจางอื่นๆ (D51-D64) 681.4 631.7 730.0

2 ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด 

(O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84)

668.9 0.0 1323.4

3 เบาหวาน (E10-E14) 647.4 583.1 710.3

4 ไตวาย (N17-N19) 454.0 510.7 398.6

5 อาการท้องร่วง กระเพาะและล�าไส้อกัเสบ ซึง่สนันษิฐานว่าเกดิจากการตดิเชือ้ 277.8 221.9 332.6
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ล�าดับ สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)
อัตราป่วย (ต่อประชากร 100,000 คน)

รวม ชาย หญิง

6 ปอดบวม (J12-J18) 232.0 280.7 184.4

7 ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพแอลกอฮอล์ 

(F10)

222.8 410.1 39.5

8 กระดูกแตกหักของแขนขาอื่นๆ (S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12) 190.2 281.1 101.3

9 โรคอื่นๆ ของตับ (K71-K77) 188.7 274.2 105.0

10 ภาวะเลือดออกอื่นๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด (D65-D77) 185.2 233.4 138.0

ที่มา: สรุปรายงานการป่วย พ.ศ. 2559 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 15.17 อัตราป่วยของผู้ป่วยใน 10 ล�าดับแรก ต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป  

          ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (รวมทุกการวินิจฉัย) พ.ศ. 2559

ล�าดับ สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)
อัตราป่วย (ต่อประชากร 100,000 คน)

รวม ชาย หญิง

1 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน�า (I10) 9,610.8 9,059.4 10,054.0

2 เบาหวาน (E10-E14) 5,627.0 4,677.9 6,390.0

3 ไตวาย (N17-N19) 5,152.4 5,507.1 4,867.3

4 โลหิตจางอื่นๆ (D51-D64) 3,713.6 3,490.2 3,893.1

5 ปอดบวม (J12-J18) 2,388.1 2,852.3 2,015.0

6 โรคหลอมลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น 

(J40-J44)

2,144.8 3,552.0 1,013.5

7 โรคหัวใจหลอดเลือดอื่นๆ (I20, I23-I25) 1,881.5 2,245.8 1,588.6

8 ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่นๆ (H25-H28) 1,788.7 1,659.0 1,893.0

9 ความผิดปกติของการน�ากระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ (I44-I49) 1,735.0 1,814.4 1,671.1

10 ตาบอดและสายตาเลือนลาง (H54) 1,727.3 1,594.0 1,834.5

ที่มา: สรุปรายงานการป่วย พ.ศ. 2559 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 15.16 อัตราป่วยของผู้ป่วยใน 10 ล�าดับแรก ต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 15-59 ปี  

          ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (รวมทุกการวินิจฉัย) พ.ศ. 2559 (ต่อ)
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6 การส�ารวจความพิการของส�านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2560 รายงานฉบับเต็มยังไม่เผยแพร่

ภาพที ่15.4 สดัส่วนของประชากรพกิาร จ�าแนกตามลกัษณะความบกพร่อง 5 ล�าดบัแรก พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2555
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ที่มา: การส�ารวจความพิการ พ.ศ.2550 และ 2555 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

นอกจากนี้จากการส�ารวจความล�าบากหรือปัญหา

สุขภาพที่เป็นต่อเนื่องมาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป พ.ศ. 2555 

(ตารางที่ 15.18) พบว่า ปัญหาสุขภาพ 5 อันดับแรกที่มี

ประชากรพิการเป็นมากที่สุด คือ การเดินขึ้นบันได 1 ชั้น 

การนั่งยองๆ การเดินทางราบระยะ 50 ก้าว การมองเห็น 

4) ความพิการ

การส�ารวจความพิการของส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ครัง้ล่าสุด คอื พ.ศ. 25556  พบว่า เมือ่จ�าแนกลกัษณะของ

ความบกพร่องมากทีสุ่ด 5 ล�าดับแรกของประชากรท่ีพกิาร

ใน พ.ศ. 2555 คือ สายตาเลือนลางทั้ง 2 ข้าง หูตึง 2 ข้าง 

อัมพฤกษ์ แขน ขา มือ ล�าตัว คดงอ เกร็งฯ, และแขนขา

ลบี/เหยยีดงอไม่ได้ เม่ือเทียบกับ พ.ศ. 2550 (ภาพท่ี 15.4) 

พบว่าอันดับความพิการ 5 อันดับแรก ไม่ได้เปลี่ยนไปมาก 

โดยความพิการส่วนใหญ่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 2550 ซึ่ง

เพิ่มสูงสุดเกือบร้อยละ 40 ในความพิการ แขน ขา มือ 

ล�าตวั คดงอ เกรง็ฯ ในขณะทีค่วามพกิารของสายตาเลอืน

รางทั้งสองข้างลดลงเกือบหนึ่งในสี่จากปี 2550 

และการลุกจากการนอนเป็นท่าน่ัง คิดเป็นร้อยละ 48.9, 

47.2, 46.9, 28.5 และ 25.3 ตามล�าดับ โดย พ.ศ. 2555 

มีร้อยละของประชากรที่พิการเพิ่มสูงขึ้นกว่า พ.ศ. 2550 

เกือบทุกปัญหาสุขภาพ ยกเว้น การมองเห็น และการลุก

จากการนอนเป็นท่านั่ง
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ตารางที่ 15.18 ประชากรพิการอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ที่มีความล�าบากหรือปัญหาสุขภาพ จ�าแนกตามประเภท 

          ความล�าบากหรือปัญหาสุขภาพ 5 ล�าดับแรกและระดับความรุนแรง พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2555

 ความล�าบากหรือปัญหาสุขภาพ 

ระดับความรุนแรง (ร้อยละ)

ไม่ล�าบากแค่ใช้เครื่องช่วย/ยา มีความล�าบาก/ปัญหา ท�าไม่ได้เลย

2550(1) 2555(2) 2550(1) 2555(2) 2550(1) 2555(2)

การเดินขึ้นบันได 1 ขั้น 42.2 48.9 30.3 32.5 11.9 16.2

การมองเห็น 40.7 28.5 38.2 25.9 2.5 2.3

การเดินทางราบระยะ 50 ก้าว 40.6 46.9 30.6 34.7 9.9 11.8

การนั่งยองๆ 37.6 47.2 25.1 30.3 12.5 16.8

การลุกจากการนอนเป็นท่านั่ง 28.2 25.3 26.8 19.9 1.3 5.4

ที่มา: (1)การส�ารวจความพิการ พ.ศ. 2550 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
       (2) การส�ารวจความพิการ พ.ศ. 2555 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ: การส�ารวจความพิการ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ปรับข้อค�าถาม จาก พ.ศ. 2550 ดังนี้
 1. ความล�าบากหรือปัญหาสุขภาพจากความเจ็บปวดตามร่างกายเป็นการลุกจากการนอนเป็นท่านั่ง
 2. การเดินทางราบระยะ 50 เมตรเป็นการเดินทางราบระยะ 50 ก้าว

 3. ระดับความรุนแรงจากเล็กน้อยและมากเป็นมีความล�าบาก/ปัญหา

ทั้งนี้จากตารางที่ 15.19 พบว่าสัดส่วนผู้พิการ

มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 0.5 ใน พ.ศ. 2517 เป็น

ร้อยละ 2.2 ใน พ.ศ. 2555 และเป็นร้อยละ 5.5 ใน พ.ศ. 

2560 (ตารางที่ 15.19) ซึ่งช่วง พ.ศ. 2519-2545 เป็น

ส่วนหน่ึงของโครงการส�ารวจอนามัยและสวัสดิการ ส่วน

ข้อมูลใน พ.ศ. 2550, 2555 และ 2560 เป็นการส�ารวจ

ความพกิาร ซ่ึงนยิามของความพกิารมคีวามแตกต่างกนัจึง

ไม่ควรน�าค่ามาเปรยีบเทยีบกัน ทัง้นีก้ารส�ารวจความพกิาร

ของ พ.ศ. 2550 และ 2555 ก็ไม่ควรน�าค่ามาเปรียบเทียบ

กบัการส�ารวจความพิการใน พ.ศ. 2560 เช่นกนั เนือ่งจาก

ชดุค�าถามของการส�ารวจใน พ.ศ. 2560 มกีารปรบัเปลีย่น 

โดยมาใช้ชุดค�าถามของกลุ่มวอชิงตันและองค์การยูนิเซฟ

ในการระบุความพิการ ซึ่งพิจารณาจากความยากล�าบาก

หรอืปัญหาสขุภาพ อกีทัง้ทัศนคตขิองผูต้อบแบบสอบถาม

เปลีย่นจากเดมิทีต้่องการปกปิดความพกิารของสมาชกิใน

ครอบครวั แต่ปัจจบุนัยนิดเีปิดเผย เนือ่งจากต้องการให้รฐั

ช่วยเหลือตลอดจนเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆ
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ตารางที่ 15.19 จ�านวน(ต่อ1000) และร้อยละของคนพิการไทย พ.ศ. 2517- 2560 

จ�านวนและร้อยละของคนพิการไทย 

พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2555

ปีส�ารวจ คนพิการ อัตราร้อยละต่อประชากร

2517 209.0 0.5

2519 245.0 0.6

2520 296.2 0.7

2521 324.6 0.7

2524 367.5 0.8

2529 385.9 0.7

2534 1057.0 1.8

จ�านวนและร้อยละของคนพิการไทย 

พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2555

ปีส�ารวจ คนพิการ อัตราร้อยละต่อประชากร

2539 1024.1 1.7

2544 1100.8 1.8

2545 1098.0 1.7

2550 1871.8 2.9

2555 1478.6 2.2

2560 3694.4 5.5

ที่มา: 1. โครงการส�ารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2517-2545 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

2. การส�ารวจความพิการ พ.ศ. 2550 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

3. การส�ารวจความพิการ พ.ศ. 2555 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

4. บทสรุปผู้บริหารการส�ารวจความพิการ พ.ศ. 2560

ภาพที่ 15.5 อัตราตายด้วยสาเหตุที่ส�าคัญต่อประชากร 100,000 คน ของประเทศไทย พ.ศ. 2510-25592510 - พ.ศ. 2559
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เอดส ยีรเาลาม ครโณัว

ที่มา: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ตารางที่ 15.20 แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของ

การสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทย โดยพบว่าจาก 

3 กลุ่มโรคหลักของการสูญเสียปีสุขภาวะใน พ.ศ. 2547 

กลุม่โรคตดิเชือ้ ความผดิปกตใินมารดาและปรกิ�าเนิด และ

ภาวะโภชนการบกพร่อง ทัง้เพศชายและหญงิมสีดัส่วนอยู่

ที่ร้อยละ 26.7 และ 25.5 ตามล�าดับ แต่ใน พ.ศ. 2552 

และ 2557 สัดส่วนลดลงอย่างชัดเจน โดยไปเพิ่มสัดส่วน

ในกลุม่โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัแทน ซึง่จากเดมิ พ.ศ. 2547 อยูท่ี่

ร้อยละ 48.5 และ 63.8 ในเพศชายและเพศหญงิเป็น 65.0 

และ 78.0 ใน พ.ศ. 2557 ส่วนกลุม่การบาดเจบ็สดัส่วนไม่มี

การเปลี่ยนแปลงมากนัก

ตารางที่ 15.20 การสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทย พ.ศ. 2547, 2552 และ 2557 จ�าแนกตามเพศ 

          และ 3 กลุ่มโรคหลัก

กลุ่มโรค
2547 2552 2557

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

กลุ่มโรคติดเชื้อ ความผิดปกติ

ในมารดาและปริก�าเนิดและ

ภาวะโภชนการบกพร่อง

2,277,338

(26.7%)

1,468,514

(25.5%)

1,339,925

(15.4%)

927,392

(14.6%)

1,273,682

(14.7%)

846,235

(13.5%)

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 4,140,917

(48.5%)

3,671,715

(63.8%)

5,463,723

(62.7%)

4,920,153

(77.2%)

5,618,722

(65.0%)

4,907,373

(78.0%)

การบาดเจ็บ 2,125,300

(24.9%)

612,436

(10.6%)

1,905,607

(21.9%)

522,035

(8.2%)

1,756,582

(20.3%)

535,350

(8.5%)

รวมทุกสาเหตุ 8,543,555

(100.0%)

5,752,664

(100.0%)

8,709,255

(100.0%)

6,369,581

(100.0%)

8,648,986

(100.3%)

6,288,957

(100.0%)
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บทที่ 16
บทสรุปการสาธารณสุขไทย

16.1 สถานการณ์ด้านสขุภาพทีเ่ปลีย่นไป

1. พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน

เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า พฤติกรรมของประชาชน

มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ ประชาชน

มีการปฏิบัติตนในทางที่เพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ 

ซ่ึงได้แก่ การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การ

ไม่ออกก�าลังกายหรือขาดกิจกรรมทางกาย และการกิน

อาหารท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ ท้ังอาหารท่ีไม่เป็นประโยชน์

ต่อสขุภาพ และอาหารทีม่สีารอาหารไม่ครบถ้วนตามหลกั

โภชนาการ พฤตกิรรมท่ีเสีย่งต่อโรคยงัมอีีกหลากหลายใน

สังคม เช่น การเสพยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย

อนัควรและการเปลีย่นคูน่อนบ่อยๆ การขบัรถในสภาวะท่ี

ก่อให้เกิดอันตราย เช่นไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัด

การสาธารณสุขไทยในปัจจุบันได้รับการพัฒนา

มาอย่างต่อเน่ือง โดยกล่าวได้ว่า มีระบบที่เข้มแข็งและ

มีประสิทธิภาพในการท�าหน้าที่ขจัดปัญหาภัยสุขภาพ

ของประชาชนโดยผ่านกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ 

ป้องกันโรค และเครือข่ายการรักษาพยาบาลที่มีกระจาย

อยู่ถึงระดับชุมชนในทุกภูมิภาค สามารถด�าเนินการและ

ประสานงานป้องกนั ควบคมุ และให้บรกิารทางการแพทย์

และสาธารณสุขแก่ประชาชนเพื่อให้มีสุขภาวะ สามารถ

ด�ารงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขได้ในระดับหนึ่ง และมีอายุ

ขัยยืนยาวข้ึนมาอย่างต่อเน่ือง สิ่งท่ีเป็นภัยสุขภาพ โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง โรคติดต่อต่างๆ และพิษภัยจากสภาวะ

ทางสขุาภบิาลและสิง่แวดล้อมปลอดลดลงจนท�าให้โรคภยั

หลายชนิดลกต�่าลงจนไม่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข และ

บางโรคถูกก�าจัดไปจากประเทศ

ส่ิงท่ีเป็นปัจจัยก�าหนดโครงสร้างและขอบข่ายงาน

ของระบบสาธารณสุข คือ

1. สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา 

2. ระบบโครงสร้างองค์กรด้านสาธารณสุข ซึ่ง

ประกอบด้วยหน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง

กระจายอยู่ภายในกรม-กองต่างๆ ของกระทรวงฯ และ

หน่วยงานในระดับจังหวัด ที่ครอบคลุมไปถึงระดับอ�าเภอ 

ต�าบล และชุมชน ร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ที่หลากหลาย 

3. การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ และแห

ล่งอื่นๆ 

4. นโยบายท่ีก�าหนดข้ึนเพือ่สบืต่อหรอืปรบัปรงุงาน

ด้านสาธารณสุข

อย่างไรกต็าม สภาพของโลกาภวิตัน์ ซึง่เป็น ผลจาก

การเจรญิเตบิโตของความสมัพันธ์ทางเศรษฐกจิ การเมอืง 

เทคโนโลยี และวัฒนธรรม รวมทั้งการพัฒนาการติดต่อ

สื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เช่ือมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ และ

รัฐบาล ท่ัวท้ังโลก ท�าให้ปัญหาสาธารณสุขไม่หยุดนิ่ง มี

การปรับเปลี่ยนมาตลอด และเป็นผลให้เกิดการปรับปรุง

โครงสร้างองค์กรและการก�าหนดนโยบายสุขภาพที่ตอบ

สนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นเรื่องที่สนใจว่า

ทิศทางการสาธารณสุขไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ในอนาคตอันใกล้นี้

สิ่งท่ีประเทศไทยควรพิจารณาเม่ือต้องการคาด

การณ์เกี่ยวกับทิศทางการสาธารณสุขไทย ได้แก่
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นิรภัย ขับรถในในสภาวะมึนเมา เป็นต้น สภาพดังกล่าว

ท�าให้ประชาชนเจบ็ป่วยด้วยโรคเรือ้รงัมากขึน้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ในกลุ่มโรคที่เรียกกันว่า โรคไม่ติดต่อ หรือ non-

communicable diseases – NCD

1.1. การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อ

สุขภาพ

เป็นที่ทราบกันดีว่า ภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุ

ส�าคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ และ

บางปัจจัยก็เป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพ เช่น การเกิด

ภัยพิบัติต่างๆ ได้แก่ พายุ น�้าท่วม คลื่นสึนามิ และแผ่น

ดินไหว ซ่ึงเมื่อเกิดขึ้น ท�าให้มนุษย์ได้รับภัยและบางครั้ง

มีผู้เสียชีวิตครั้งละมากๆ เช่นเดียวกัน การที่ท�าลายสภาพ

แวดล้อมโดยการทิง้สารเคมทีีเ่ป็นขยะอตุสาหกรรมลงบน

พ้ืน ซ่ึงเกดิโอกาสปนเป้ือนไปสู่ครวัเรอืนของประชาชน ก่อ

ให้เกิดอันตรายตามมา

1.2. ภาวะความขัดแย้งทางการเมือง

หลายภูมิภาคของโลกมีความขัดแย้งทางการ

เมอืง ทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ความคดิเหน็

ที่แตกต่างกันทางการเมืองบางครั้งก่อให้เกิดความรุนแรง 

แบ่งแยก เป็นต้นเหตุของความรุนแรง เป็นอันตรายทั้งต่อ

ชวีติและทรพัย์สนิ และท�าให้เกดิปัญหาสขุภาพจติตามมา 

นอกจากนี้ สภาพสังคมปัจจุบันที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ

และสังคมในระดับสูงท�าให้ประชาชนมีปัญหาสุขภาพจิต 

และเกิดความรุนแรงทั้งในระดับครอบครัวและในชุมชน

อย่างสม�่าเสมอ

1.3. ภาวะเชื้อโรคอุบัติใหม่และเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ

แม ้ว ่ าความก ้าวหน ้าทางการแพทย ์และ

สาธารณสขุได้ช่วยให้ประเทศสามารถป้องกันและควบคมุ

โรคติดต่ออย่างได้ผล โรคติดต่อหลายชนิดถูกก�าจัดไป 

และมีแนวโน้มว่า อาจสามารถกวาดล้างโรคบางชนิดให้

หมดไปได้ในระดับโลก แต่ก็ยังมีปัญหาความรุนแรงของ

โรคติดต่อที่ส�าคัญ ซึ่งเชื้อโรคมีการปรับตัวให้ด้ือต่อยา

ปฏิชีวนะท่ีใช้ในการรักษา เช่นการเดการระบาดของเช้ือ

วัณโรคดื้อยาบางขนาน หรือดื้อยาทุกขนานที่มีใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน นอกจากนี้ ก็เกิดปัญหาเช้ือโรคชนิดใหม่ๆ เกิด

ขึน้เป็นครัง้คราว เช่น การระบาดของโรคไข้หวดัหวดัใหญ่

สายพันธุ์ใหม่ในปี พ.ศ. 2546 การระบาดของโรคอีโบลา 

(Ebola) ในทวปีอฟัรกิาในปี 2558 และโรคทางเดนิหายใจ

จากเช้ือไวรัสที่มีต้นก�าเนิดในแถบตะวันออกกลาง หรือ 

Middle East respiratory syndrome coronavirus 

(MERS-CoV) ในปี 2558-2559 เป็นต้น ซึ่งทั้งปัญหาเชื้อ

ดือ้ยาและโรคอบุตัใิหม่ยงัคงเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่งและเป็น

ปัญหาทางสาธารณสุขท่ีประเทศต้องด�าเนินการเฝ้าระวัง 

ป้องกันและควบคุมอย่างต่อเนื่อง

1.4. อันตรายจากผลิตภัณฑ์การค้าระหว่างประเทศ 

เช่น ความไม่ปลอดภัยของอาหาร กรณีของความต่ืน

ตัวจากสินค้านมผงที่ผสมสารเมลามีนจากประเทศ

จีน และสินค้าท่ีอาจปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีจาก

ญี่ปุ่นภายหลังการเกิดแผ่นดินไหว เหล่าน้ีเป็นตัวอย่าง

ของภัยสุขภาพที่มากจากความไม่ปลอดภัยของสินค้า

ระหว่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนจากความร่วม

มือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและผ่านทางเครือข่าย

ความร่วมมือในกรอบอาเซียน

1.5. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร

ปัจจุบัน ความส�าเร็จของงานวางแผนครอบครัว

และสภาพทางสังคมที่ชาย-หญิงแต่งงานช้า เป็นผลให้

จ�านวนคลอดลดลง ในขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าทาง

สาธารณสุขได้ช่วยให้ประชาชนมีอายุขัยยืนยาวขึ้น ท�าให้

สัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมาตลอดจนกลายเป็นสังคม

สูงวัย หรือ ageing society นอกจากนี้ การที่วัยรุ่นมีเพศ

สมัพนัธ์กนัมากขึน้ ก่อให้เกดิปัญหาการตัง้ครรภ์ในเดก็วยั

เรยีน ก่อให้เกดิผลกระทบหลายประการตามมา ทัง้ปัญหา

ด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ ซึ่ง

ส่วนหนึง่ต้องออกจากระบบการศกึษา และหลายรายมกีาร

ทอดทิ้งเด็กทารก ท�าให้ประเทศไทยตกอยู่ใน “ภาวะเด็ก

เกิดน้อย และด้อยคุณภาพ”
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16.2 อุบัติการณ์ของปัญหาสาธารณสุข และการเปลี่ยนแปลงของภาวะความเจ็บป่วยหรือโรคภัยไข้เจ็บของประชาชน

ผลจากสถานการณ์ความเสี่ยงหรือภัยสุขภาพที่

แปรเปลี่ยนและเพิ่มขึ้น ท�าให้ประเทศต้องประสบกับ

ปัญหาสาธารณสุขที่หลากหลายและเรื้อรัง อันได้แก่

การเพิ่มของโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน ความ

ดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง อุบัติเหตุ

จราจร เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสาเหตุส�าคัญของการ

เสียชีวิตของประชาชนไทยและทุกประเทศทั่วโลก (กว่า

ร้อยละ 70 ของสาเหตุการเสียชีวิต ทั้งในระดับนานาชาติ

และในประเทศไทย

ความถ่ีของการเจ็บ-ตายการเกดิภยัธรรมชาต ิรวมถงึ

ปัญหาทางสาธารณสขุทีเ่กิดจากความรนุแรงทางการเมือง

การเกิดความเจ็บป่วยและพิการที่พบได้บ่อยใน

ผู้สูงอายุ ท�าให้เกิดความจ�าเป็นที่ต้องมีระบบการดูแล

ระยะยาว หรือ long-term care แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ใน

ภาวะ“ติดเตียง” รวมถงึการเพิม่งานบรกิารทางสงัคมด้าน

อื่นๆ แก่ผู้สูงอายุ

ความชุกชุมของเช้ือดื้อยาวัณโรค การเพิ่มขึ้นของ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และอุบัติการณ์ของโรคติดต่อ

อุบัติใหม่ท่ีมีศักยภาพในการแพร่ระบาดข้ามประเทศและ

ข้างทวีป

ปัญหาด้านอนามัยเจริญพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ความรุนแรงของปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ปัญหาการติดสิ่งเสพติดของประชาชน โดยเฉพาะ

กลุ่มวัยรุ่น และผู้มีฐานะยากจน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ จากภัยของฝุ่น สารเคมี

อุตสาหกรรม สารเคมีปราบศัตรูพืช เป็นต้น

ปัญหาการโยกย้ายของประชากรข้ามชาติ และ

ปัญหาสาธารณสุขบริเวณชายแดนประเทศ

ปัญหาการเพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งชนิดต่างๆ

การเพิ่มของปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน

16.3 โครงสร้างทางสาธารณสขุทีท่�าหน้าทีต่อบสนองต่อปัญหาทางสาธารณสขุของประชาชน

จากสภาพความเส่ียงและภยัสุขภาพทีเ่กิดขึน้อย่าง

ชกุชมุในสงัคม รฐับาลจ�าเป็นต้องเสรมิสร้างความเข้มแขง็

ในแก่ระบบสุขภาพเพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหาอย่าง

ได้ผล ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างองค์กรด้านสาธารณสุขมาตลอด ในอดีต หน่วย

งานที่ท�าหน้าที่ในงานด้านสาธารณสุขคือกระทรวง

สาธารณสุข ซึ่งมีการแบ่งส่วนราชการที่ซับซ้อนในส่วน

กลาง และมกีารปรบัปรงุเปล่ียนแปลงโครงสร้างเป็นระยะ 

แม้ในส่วนภูมิภาคก็มีการจัดตั้งเป็นส�านักงานสาธารณสุข

เขต 13 เขต กระจายอยู่ทุกภาค และเพิ่มระดับของสถาน

บริการระดับต�าบลโดยเปล่ียนจากสถานีอนามัยเป็นโรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล และเพิ่มจ�านวนของอาสา

สมคัรสาธารณสุขเป็นจ�านวนกว่า 1 ล่านคน เพือ่ท�าหน้าที่

ช่วยเหลือและประสานบริการในระดับหมู่บ้านและชุมชน

ปัจจุบัน นอกเหนือจากหน่วยงานของกระทรวง

สาธารณสขุแล้ว ยงัมหีน่วยงานระดบักระทรวงได้แก่ กระทรวง

ศึกษาธิการ  องค์กรอื่นๆ ที่มีบทบาทและหน้าที่ในงาน

สาธารณสขุอกีเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์กร

ตระกูล ส. ที่ส�าคัญ คือ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ 

ส�านกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิและสถาบนัการ

แพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นอกจากนี้ 

ปัจจุบัน นอกเหนือจากหน่วยงานของกระทรวง

สาธารณสขุแล้ว ยงัมกีระทรวงต่างๆ ทีม่บีทบาทเก่ียวข้อง

กับการควบคุมปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่กระทบ

ต่อสุขภาพ หรือ socio-economic determinants of 

health เช่น กระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน

อนามัยโรงเรียน ซึ่งเป็นงานเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรคในเด็กวัยเรียน นอกจากนี้ ยังมีบทบาท

ในการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่เยาวชนและ

ประชาชนผ่านทางระบบการศึกษา ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้

พฤติกรรมสุขภาพ และหลีกเลี่ยงปัจจัยที่เสี่ยงต่อโรคและ

ภัยสุขภาพ เช่น บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด รวมถึงการมีความ

รอบรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ สามารถป้องกันปัญหาการ

ติดเชื้อเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น 
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- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ ซ่ึงดแูละด้านสงัคมสงเคราะห์และสวสัดกิาร

แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

- กระทรวงแรงงาน ซึ่งดูแลระบบประกันสุขภาพแก่

ประชากรที่เป็นกลุ่มแรงงาน 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดแูลความมัน่คงและ

ความปลอดภัยของอาหาร 

- กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดูแลด้านการค้าการลงทุน 

และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ์สุขภาพ 

กระทรวงการคลัง ซึ่งจัดสรรงบประมาณแก่งาน

ด้านสาธารณสุข 

นอกจากนี้ ยังมีองค์กรสุขภาพนอกกระทรวง

สาธารณสุข หรือที่เรียกกันว่า องค์กรตระกูล “ส” ได้แก่ 

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ 

สสส. ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือ สวรส. สถาบันการ

แพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ. สถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล หรือ สรพ. รวมทั้งภาคีภาคประชาสังคม 

องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ เช่น มูลนิธิสาธารณสุข

แห่งชาติ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิแพทย์ชนบท เป็นต้น  

นอกเหนือจากองค์การและหน่วยงานดังกล่าว

ข้างต้นแล้ว ประเทศไทยยังมีองค์กรอื่นๆ อีกจ�านวน

มากท่ีท�างานด้านสาธารณสุขในบริบทต่างๆ เช ่น 

กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร

เอกชนสาธารณประโยชน์ สถานประกอบการต่างๆ 

เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็นงานทีเ่กีย่วข้องกบับรกิารสขุภาพ

สิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญในปัจจุบัน คือ การจัดให้

มีกลไกสุขภาพระดับท้องถิ่นขึ้นในทุกจังหวัดคือ การจัด

ตัง้คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวิีตระดับอ�าเภอ (พชอ.) 

ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของกระทรวง

สาธารณสขุและหน่วยงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้องในการทีแ่ก้ปัญหา

สุขภาพของประชาชนตามเหตุปัจจัยก�าหนดสุขภาพ 

(social determinants of health) ที่ให้ความส�าคัญกับ

ปัจจัยต่างๆ ท่ีกระทบต่อสุขภาพประชาชนทั้งปัจจัยทาง

ด้านสงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อม เช่น ปัญหาอบุตัเิหตุ 

ปัญหาเรื่องขยะ ปัญหาเรื่องสารเคมี สารพิษ อากาศเสีย 

ปัญหาเรือ่งท้องวัยรุน่ หรอื ปัญหาเร่ืองโรคอ้วน เป็นต้น ซึง่

การแก้ปัญหาเหล่าน้ีต้องการความร่วมมือและเป็นเจ้าของ

ร่วมของภาคส่วนนอกระบบบริการสุขภาพในการพัฒนา

สุขภาวะของประชาชนเพื่อน�าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่

ดีและยังความสุขถ้วนหน้าสู่ของสังคมไท คณะกรรมการ

ชดุนีม้นีายอ�าเภอเป็นประธาน และสาธารณสขุอ�าเภอเป็น

เลขานกุาร และมภีาคจีากส่วนต่างๆ ในอ�าเภอรวม 21 คน 

ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมเป็น

กรรมการ  เพือ่เช่ือมโยงภาคส่วนอืน่ให้มีโอการเข้าร่วมการ

แก้ปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชนที่ต้นตอของ

เหตุนั้นอยู่นอกเหนืออ�านาจของระบบบริการสาธารณสุข

โดยสรุป องค์กรและเครือข่ายในระบบสุขภาพมี

ลักษณะงานหรือบทบาทที่แตกต่างกัน กล่าวคือ

- การก�าหนดนโยบายด้านสาธารณสุขเป็นบทบาท

ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดูแลรับผิดชอบตาม

ภาระหน้าที่ที่ก�าหนดในกฎหมาย และมีส�านักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติด�าเนินการก�าหนด

นโยบายแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติ

- การจัดบริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพและ

ป้องกนัโรค เป็นบทบาทของส�านกังานหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งได้รับงบประมาณโดยตรงเพื่อ

การนี้ โดยมีสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ

ด�าเนินการและเครือข่ายบริการที่ใหญ่ที่สุด คือ

สถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

- ก ารสร ้ า งกระแสขั บ เคลื่ อนและส ่ ง เ ส ริ ม

สนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

ด�าเนินการโดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนงาน

สร้างเสริมสุขภาพ โดยมีองค์กรที่หลากหลาย ทั้ง

ภาคบรกิาร ภาควิชาการ และภาคประชาสงัคม รบั

การสนับสนุนงบประมาณไปด�าเนินการ

- การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ด�าเนินการโดย

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเครือข่ายองค์กร

เอกชนสาธารณประโยชน์กลุ่มต่างๆ การจัดตั้ง

คณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) 

ได้เน้นเรือ่งการสอดประสานความร่วมมือของภาค

ส่วนต่างๆทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขใน
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- การสร้างความรอบรูด้้านสุขภาพแก่ประชาชน เป็น

บทบาทของภาคการศึกษา

ระดบัอ�าเภอ ทัง้ภาครฐั เอกชน และภาคประชาชน

มาร่วมมือกันในการพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีและมีความสุขถ้วนหน้า

16.4 ทศิทางการด�าเนนิงานด้านสาธารณสุขของประเทศ

จากสถานการณ์สุขภาพ ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บของ

ประชาชน และโครงสร้างทีม่อียูใ่นปัจจบุนั ควรมกีารปรบั

ทิศทางการขับเคล่ือนงานสาธารณสุขให้สามารถป้องกัน 

ควบคุม และแก้ไขปัญหาสุขภาพให้ได้ผลเพื่อส่งผลให้

ประชาชนไทยมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว เกิดความอบอุ่น

ในครอบครัว และอยู่ในสังคมแห่งความสุข รวมท้ังเสริม

สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและท้องถิ่น

ทิศทางในการขับเคลื่อนงานควรพิจารณาถึง

ประเด็นต่างๆ ดังนี้

- ควรยึดข้อก�าหนดเกี่ยวกับสุขภาพในรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นภารกิจ

หลัก ซึ่งระบุว่า  รัฐต้องด�าเนินการให้ประชาชน

ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างท่ัว

ถึง และเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐาน

เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ

รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ และรัฐต้อง

พัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมี

มาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- ควรยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (มั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน) เป ็นกรอบหลักของการจัดท�า

ยทุธศาสตร์ และให้บรูณาการไปกับแผนยทุธศาสตร์

ชาต ิ20 ปีด้านสาธารณสขุ ซึง่มุง่เน้นความเป็นเลศิ

ด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ ด้านส่งเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคเป็นเลิศบริการเป็นเลิศ บุคลากรเป็น

เลิศ และบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล 

- ควรเน้นการพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 

Thailand 4.0 ของรัฐบาล ที่มุ่งสู่การขับเคลื่อน

งานด้วยนวัตกรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

การสาธารณสุข

- ควรมุ่งบูรณาการงานตามกรอบเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals หรือ SDGs) ซึ่งมีอยู่ 17 เป้าหมาย และ

เป้าหมายด้านสาธารณสุขคือ เป้าหมายที่ 3 

การพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน หรือการมีสุขภาพ

ดีในทุกช่วงอายุ ทั้งนี้ การด�าเนินงานให้ได้ผล

ควรพิจารณาถึงเป้าหมายอื่นๆ ของ SDGs ด้วย 

ไม่ว ่าจะเป็นเรื่องการขจัดความยากจน และ

ความหิวโหย การให้การศึกษาอย่างท่ัวถึงและ

มีคุณภาพ การเสริมสร้างศักยภาพของสตรีและ

ความเท่าเทียมทางเพศ การมีน�้าดื่ม – น�้าใช้ที่ถูก

สุขอนามัย และอื่นๆ บุคลากรสาธารณสุขควร

มีศักยภาพในการสร้างความตื่นตัวหรือสนับสนุน

ให้ภาคส่วนอื่นๆ ของรัฐท่ีรับผิดชอบงาน SDGs 

ต่างๆ ด�าเนินการให้ได้ผลตามเป้าหมาย เช่น 

หากหน่วยงานภาคเศรษฐกิจประสบความส�าเร็จ

ในการขจัดความยากจน (เป้าหมาย SDG 1) 

ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารช่วยสร้าง

ความม่ันคงทางอาหาร (เป้าหมาย SDG 2) 

ภาคการศึกษาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึงและ

มีคุณภาพ รวมถึงการเกิดโอกาสการเรียนรู้แบบ

ตลอดชีวติ (เป้าหมาย SDG 4) เป็นต้น กจ็ะเป็นการ

ลดปัจจัยทางสังคมท่ีมีผลต่อสุขภาพ และส่งผลให้

ปัญหาทางสุขภาพที่ก�าหนดใน SDG 3 ลดลง

- ควรยึดเป้าหมายระหว่างประเทศในการด�าเนิน

งานด้านสาธารณสุข ซึ่งในปัจจุบัน องค์การ

สหประชาชาตมีิความตืน่ตวัในงานด้านสาธารณสขุ

ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของความม่ันคงของมนุษย์ งานที่

สมชัชาสหประชาชาตกิ�าลงัเน้นหนกัอยูใ่นปัจจบุนั

คอื การป้องกนัและควบคมุโรคไม่ตดิต่อ หรือ NCD 

โดยทางองค์การอนามัยโลกไดก�าหนดเป้าหมาย
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การควบคมุโรค NCD เป็น 9 เป้าหมาย เช่น การลด

อัตราตายด้วยโรค NCD ลงร้อยละ 25 จากระดับ

ในปี 2553 ลดการบรโิภคแอลกอฮอล์ลงร้อยละ 10 

ลดการบริโภคยาสูบลงร้อยละ 30 ลดการบริโภค

เกลือและโซเดียมลงร้อยละ 30 ลดภาวะความดัน

โลหิตสูงลงร้อยละ 25 และควบคุมโรคเบาหวาน

และโรคอ้วนไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น

- ควรมีการเปลี่ยนแนวคิดหรือกระบวนทัศน ์ 

(paradigm) ด้านสาธารณสุข โดยให้เกิดความ

ตระหนักว่า บริการทางสาธารณสุขที่จะช่วยให้

ประชาชนมีสุขภาพดีนั้น ไม่ใช่งานรักษาพยาบาล

ผู้เจ็บป่วย แต่เป็นงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน

โรค บริการรักษาพยาบาลที่ดีไม ่สามารถลด

การเกิดอุบัติเหตุได้ บริการรักษาพยาบาลโรคไต

โดยการฟอกไต ไม่สามารถลดการเกิดโรคไตได้ 

เช่นเดียวกับปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งลดลง

ไม่ได้ด้วยการบริการคลอดปลอดภัยและอนามัย

เด็กแรกคลอด ประสบการณ์จากประเทศที่พัฒนา

แล้วพบว่า สิ่งที่ช่วยให้ประชาชนมีอายุขัยยืนยาว

ไม่ใช่งานสาธารณสุข แต่เป็นงานสร้างความรอบรู้

แก่ประชาชนให้สร้างเสริมสุขภาพตนเองและ

ป้องกันโรค

เมื่อวิเคราะห์เป้าหมายย่อยที่ก�าหนดใน SDG 3 

จะพบว่า สิ่งที่ช่วยให้ประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายการ

พัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืนนั้น  องค์ประกอบที่ส�าคัญคือ 

งานสร้างเสริมสุขภาวะและป้องกันโรคที่เข้มแข็งและมี

ประสิทธิผลดี ทั้งนี้ งานส่งเสริมสุขภาพที่ได้ผลควรยึด

หลักการและแนวทางที่ก�าหนดใน “กฎบัตรออตตาวา” 

ว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพ (Ottawa Charter) ที่ใช้

ยุทธศาสตร์การกส้างความตระหนักด้วยการสร้างกระแส

สังคม (advocacy) สร้างศักยภาพแก่ประชาชน (enable) 

และการสื่อสารสาธารณะ (mediate) โดยมุ่งเน้นใน

การ (1) สร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (2) สร้างสิ่ง

แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อสขุภาพ (3) การเพิม่ศักยภาพของชมุชน 

(4) การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล และ (5) การปรับระบบ

บรกิารสาธารณสขุไม่ให้มุง่เฉพาะด้านการรกัษาโรคเท่าน้ัน 

นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงกฎบัตรอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับ

การส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎบัตรกรุงเทพ 

(Bangkok Charter) ตามแนวทาง PIRAB (Partnership-

Invest-Regulate-Advocate-Build capacity) และข้อ

ตกลงจากการประชุมการส่งเสรมิสขุภาพโลกทีน่ครเซ่ียงไฮ้ 

ที่เน้นย�้าให้มีการท�างานที่มีธรรมาภิบาล การพัฒนาเมือง

สุขภาพดี และการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

- ควรพิจารณาส ่ ง เส ริมมาตรการการบังคับ

ใช้กฎหมายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา

สาธารณสุข เช่น การบังคับใช้เข็มขัดนิรภัยถ้วน

หน้าเมื่อขับขี่รถยนต์ การบังคับใช้หมวกนิรภัยเมื่อ

ขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมถึงการใช้มาตรการทาง

ภาษีเพื่อควบคุมการบริโภค เช่นการข้ึนภาษีบุหร่ี 

ภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภาษีเครื่องดื่มรสหวาน 

ภาษีเกลือและโซเดียม เป็นต้น

- ควรเน้นการสร้างความรอบรู ้ด้านสุขภาพของ

ประชาชน (health literacy) และสังคม (health 

literate society) เพื่อให้ประชาชนมีความรอบรู้

ด้านสุขภาพ สามารถตัดสินใจและควบคุมปัจจัย

ต่างๆ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง

- ควรส่งเสริมการน�าสุขภาพเข้าเป็นองค์ประกอบ

ในทุกนโยบาย (health in all policies) ซึ่งย่อม

หมายถึงการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอืน่

ท่ีเกี่ยวข้องกับการก�าหนดนโยบายทางสังคม โดย

ทุกๆนโยบายท่ีก�าหนดในกระทรวงและกลุม่องค์กร

ต่างๆ ควรพิจารณาการท�างานด้วยกระบวนการ

เพ่ือส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ การตัดสิน

ใจท่ีมีการพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพเสมอ 

ทั้งส่งเสริมปัจจัยด้านบวก (ปัจจัยคุ้มครอง) และ

ควบคุมหรือลดปัจจัยด้านลบ (เพิ่มความเสี่ยงต่อ

สุขภาพ) 

- ควรมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม (equity) ใน

การเข้าถงึบรกิารสาธารณสุขของประชาชนทกุคน 

ทุกเพศ ทุกวัย และทุกภูมิภาค หลีกเลี่ยงการเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุ

ความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด เช้ือชาติ ภาษา 

เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 

สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
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ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ

คิดเห็นทางการเมือง ทั้งนี้  รัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ระบใุห้มกีารปรบัระบบ

หลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและ

ประโยชน์จากการบริหารจัดการและการเข้าถึง

บริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน

- ควรส่งเสรมิสทิธมินษุยชน (human rights) ในการ

เข้าถึง เข้าใจ รับรู้ข้อมูลและสามารถน�าข้อมูลไป

ประกอบการตดัสนิใจในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

ตนเอง สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเข้าถึง หรือเลือก

ใช้บรกิาร ผลติภณัฑ์สขุภาพ โดยให้ยอมรับว่าการมี

สุขภาพดีเป็นสิทธิของประชาชนทุกคน

- ควรเสริมสร้างพลังและการมีส่วนร่วมของภาค

ส่วนต่างๆ และชุมชน (empowerment and 

participation) และส่งเสริมบทบาทขององค์กร

หลักภาคการศกึษา สงัคม สวสัดกิาร และเศรษฐกจิ

ในการจดับรกิารรกัษาพยาบาล สร้างเสรมิสขุภาพ 

และป้องกันโรค 

- ควรสร้างความตระหนักในพันธะรับผิดชอบต่อ

สงัคมขององค์กรต่างๆ (social accountability) ที่

จะป้องกันผลกระทบทางสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาวะ

ของประชาชน และแสดงบทบาทปกป้องชุมชนต่อ

ภัยสุขภาพ

- ควรพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข รวมถึง

งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่มีการปรับ

กระบวนการส่ือสารสุขภาพของทุกวิชาชีพให้เอื้อ

ต่อการพฒันาความรอบรูด้้านสขุภาพอย่างต่อเนือ่ง 

(quality) 

- ควรสร้างความครอบคลุมทั้งด้านบริการและ

ครอบคลุมประชาชนทุกระดับ รวมทั้งส่งเสริมการ

เข้าถึง เข้าใจ โต้ตอบ ซักถามจนเข้าใจในบริการ

ที่จ�าเป็น (availability & accessibility) เพื่อ

การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องตลอดทุกช่วงวัย

- ควรใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based 

practice) ในการขับเคล่ือนงาน เน้นการศึกษา

วิจัยด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ การส่งเสริมสุข

ภาพ การป้องกันโรค และการรักษาพยาบาล รวม

ท้ังน�าผลท่ีได้มาประยุกต์เพื่อการพัฒนาบริการ

ด้านต่างๆ

- ควรมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรม

การสื่อสาร การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

เพือ่การส่งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสาธารณะ

ประเภทต่างๆ ในการสร้างความรอบรูแ้ก่ประชาชน 

(technology and innovations)

- ควรน�าการตลาดเชิงสังคม (social marketing) 

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม การสื่อสารสุขภาพและ

สื่อสารความเสี่ยง มาประยุกต์ใช้เพ่ือการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

- ควรบูรณาการงานรักษาพยาบาล งานส่งเสริมสุข

ภาพและการป้องกันโรค ให้เข้ากับแผนการแพทย์

ทุกด้าน ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์

แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ซึ่งรวมถึงการแพทย์

พื้นบ้านไทย (integration)

- ควรพฒันางานสาธารณสขุให้เกดิมีสขุภาพองค์รวม 

(สุขภาพกาย จิต ปัญญา และสังคม) อย่างสมดุล 

(holistic health)

นอกจากแนวทางการขับเคลื่อนงานดังกล่าวแล้ว 

ควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการ

แลกเปลี่ยนประสบการ ร่วมประสานงานในการควบคุม

โรคและภัยสุขภาพข้างพรมแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

กลไกการประสานงานของเครือข่ายสมาคมประชาชาติ

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ทั้งนี้ ในการ

ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขของอาเซียน เรื่อง 12th 

ASEAN Health Ministers Meeting เดือนกันยายน 

ค.ศ. 2014 ที่เมืองฮานอย ได้ออกแถลงการณ์ให้ค�าม่ัน

ต่อวิสัยทัศน์ “A Healthy, Caring, and Sustainable 

ASEAN Community” โดยจะเพิม่ความเข้มแข็งของงาน

สาธารณสุขใน 4 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มงานส่งเสริมพฤติกรรม

สุขภาพ (2) กลุ่มงานตอบสนองต่อภัยสุขภาพ (hazards 

and emerging threats) (3) กลุ่มงานสร้างความเข้ม

แข็งของระบบสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ และ 

(4) กลุ่มงานด้านความปลอดภัยของอาหาร (ensuring 

food safety)
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16.5 การสร้างเสรมินวตักรรมสขุภาพเพือ่การพฒันางานสาธารณสขุอย่างยัง่ยนื

ขณะนี้ ประเทศไทยก�าลังเปลี่ยนเข้าสู่ยุทธศาสตร์ 

Thailand 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย

นวัตกรรม งานสาธารณสุขก็เช่นกัน ควรมีการปรับโดย

ให้เกิดความหลากหลายเชิงวิชาการ การบริหารจัดการ 

และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม จะถูกเพิ่มคุณค่าโดย

การเติมเต็มด้วยการวิจัยและพัฒนา วิทยาการ ความคิด

สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งนี้ 

การคดิค้นนวตักรรมต่างๆ น�ามาประยกุต์ใช้ในการพฒันา

งานสาธารณสุขจะเป็นทางออกหนึ่งที่น�าประเทศไปสู่เป้า

หมายการพัฒนาสาธารณสุขอย่างยั่งยืนได้ โดยไม่เกิด

ภาวะการ “ย�่าอยู่กับที่” บุคคลที่มีบทบาทส�าคัญในการ

คดิค้นและน�านวตักรรมมาใช้ในการขบัเคลือ่นงานกค็อืทกุ

ภาคส่วนในสงัคม ทัง้เจ้าภาพหลกั (กระทรวงสาธารณสขุ)

และเครือข่ายสนับสนุน ซึ่งท�าหน้าที่ค้นหารูปแบบ และ

ควบคมุก�ากบังานขบัเคลือ่นให้เป็นไปตามเจตนารมย์แห่ง

รัฐธรรมนูญ

ตัวอย่างนวัตกรรมหรือกลยุทธ์ในการพัฒนางาน

ด้านสาธารณสุข ได้แก่

- การก�าหนดนโยบายสขุภาพโดยภาคีเครอืข่าย และ

ชมุชน โดยใช้มาตรการของสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ 

รวมถึงการใช้กลไกสมัชชาสุขภาพในการก�าหนด

นโยบายและขบัเคลือ่นงานในระดบัจงัหวัด อ�าเภอ 

ต�าบล และชุมชน

- การเสริมสร ้างความเข ้มแข็งของส�านักงาน

สาธารณสุขเขต ซึ่งมีหน้าที่หลักในการติดตามงาน 

นิเทศงาน และระดมทรัพยากรในการสนับสนุน

จังหวัดหรือท้องท่ีท่ีมีปัญหารุนแรงหรือมีความไม่

พร้อม

- การเสริมสร้างความเข้มแข็งของงานส่งเสริมสุข

ภาพและป้องกันโรคภายใต้ระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ ผ่านการบูรณาการของกองทุน

ประกันสุขภาพ 3 กองทุน คือกองทุนหลักประกัน

สุขภาพของ สปสช. กองทุนประกันสังคม ของ

ส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และ

กองทนุสวสัดกิารข้าราชการของกระทรวงการคลงั 

- การประสานความร่วมมือระหว่างส�านักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ กับส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในงานสร้าง

เสริมสุขภาพและป้องกันโรค

- การใช้กฎหมายในการสร้างความเข้มแข็งของ

งานสาธารณสุข กรณีตัวอย่างงานท้องวัยรุ่น ตาม 

พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

- การขับเคลื่อนงานสุขภาพโดยการส่งเสริมกลไก

ของคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ�าเภอ

- การใช้กลไกของงานสาธารณสุขระดับหมู่บ้านใน

การขับเคลื่อนงานสุขภาพ กรณีตัวอย่างบทบาท

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านกับ

โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้

องค์ราชัน

- การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวง

สาธารณสุขกับสถาบันอุดมศึกษา กรณีตัวอย่าง

ของการขับเคลื่อนงานการลดการบริโภคเกลือ

และโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ การขับเคลื่อน

ยทุธศาสตร์สขุภาพโลก และงานสร้างเสรมิสขุภาพ

ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน หรือ ASEAN 

University Network (AUN)

จากตัวอย ่างนวัตกรรมหรือกลยุทธต ่างๆ ที่

กล่าวมา มีรายละเอียดอยู่ในบทต่างของหนังสือเล่มนี้ 

หากมีการศึกษาและน�าไปขยายผลเพ่ือเพิ่มให้ครอบคลุม

ทั้งประเทศ ก็คาดได้ว่างานสาธารณสุขของประเทศไทย

จะประสบความส�าเรจ็ในการพฒันาสขุภาพของประชาชน

ไทยได้อย่างยัง่ยนื ท�าให้คนไทยมอีายขุยัเฉลีย่ทดัเทยีมกบั

ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว และน�าไปสูค่วามเข้มแขง็ของชมุชน

และท้องถิ่น และประชาชนมีความสุขโดยถ้วนหน้า
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ภาพที่ 14.2 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC)

ภาพที ่14.3 การอ�านวยการและประสานงานของศนูย์ปฎบิตักิารภาวะฉกุเฉนิทางการแพทย์และสาธารณสขุ (PHEOC)

รายนามคณะกรรมการ

จัดท�ารายงานการสาธารณสุขไทย ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

(Thailand Health Profile 2016 - 2017)



การสาธารณสุขไทย 2559-2560

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิทบทวนบทความ

นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร

นายแพทย์ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์

รายนามผู้จัดทำาเฉพาะบท

บทที่ 1 พระราชจักรีวงศ์และการสาธารณสุขไทย

โดย  นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

บทที 2  ข้อมูลพื้นฐานประเทศไทย

โดย ดร.ศุภวรรณ  มโนสุนทร

บทที่ 3  วิวัฒนาการสาธารณสุขไทย

โดย  นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

บทที่ 4  สถานการณ์แนวโน้มของสถานะสุขภาพและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดย  แพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงค์

พฤติกรรมสุขภาพ

โดย  ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร

สถานการณ์และแนวโน้มด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อการสาธารณสุข

โดย  นายแพทย์ยศ ตีระวัฒนานนท์

บทที่ 5  ระบบสุขภาพของประเทศไทย

โดย  นพ.พลเดช ปิ่นประทีป และดร.นาตยา  พรหมทอง

ระบบบริการสุขภาพ

โดย  นพ.พินิจ ฟ้าอำานวยผล

การวิจัยและการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพ

โดย  พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์

บทที่ 6  กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของไทย 4.0 และนโยบายสาธารณะทุกภาคส่วน 

(Health in all)

กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของไทย 4.0

โดย  ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี

นโยบายสาธารณะทุกภาคส่วน  (health in all)

โดย  ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงค์ วงค์ไพศาล

รายนามคณะกรรมการ

จัดท�ารายงานการสาธารณสุขไทย ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

(Thailand Health Profile 2016 - 2017)
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บทที่ 6  กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของไทย 4.0 และนโยบายสาธารณะทุกภาคส่วน 

(Health in all)

กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของไทย 4.0

โดย  ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี

นโยบายสาธารณะทุกภาคส่วน  (health in all)

โดย  ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงค์ วงค์ไพศาล

การสาธารณสุขไทย 2559-2560

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิทบทวนบทความ

นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร

นายแพทย์ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์

รายนามผู้จัดทำาเฉพาะบท

บทที่ 1 พระราชจักรีวงศ์และการสาธารณสุขไทย

โดย  นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

บทที 2  ข้อมูลพื้นฐานประเทศไทย

โดย ดร.ศุภวรรณ  มโนสุนทร

บทที่ 3  วิวัฒนาการสาธารณสุขไทย

โดย  นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

บทที่ 4  สถานการณ์แนวโน้มของสถานะสุขภาพและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดย  แพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงค์

พฤติกรรมสุขภาพ

โดย  ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร

สถานการณ์และแนวโน้มด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อการสาธารณสุข

โดย  นายแพทย์ยศ ตีระวัฒนานนท์

บทที่ 5  ระบบสุขภาพของประเทศไทย

โดย  นพ.พลเดช ปิ่นประทีป และดร.นาตยา  พรหมทอง

ระบบบริการสุขภาพ

โดย  นพ.พินิจ ฟ้าอำานวยผล

การวิจัยและการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพ

โดย  พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์

บทที่ 6  กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของไทย 4.0 และนโยบายสาธารณะทุกภาคส่วน 

(Health in all)

กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของไทย 4.0

โดย  ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี

นโยบายสาธารณะทุกภาคส่วน  (health in all)

โดย  ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงค์ วงค์ไพศาล

บทที่ 2
โดย นางสาวณัชฐรัตน์  ธนธีรวงษ์



การสาธารณสุขไทย 2559-2560

รายนามผู้จัดทำาเฉพาะบท

บทที่ 7  การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

โดย  นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ดร.นาตยา  พรหมทอง และ ผศ.ดร.วีระศักดิ์  พุทธาศรี

บทที่ 8  การบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย

โดย  ดร.วลัยพร พัชรนฤมล

บทที่ 9  การสาธารณสุขชุมชนและท้องถิ่น

โดย  นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์์

บทที่ 10  ประเทศไทยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดย พญ.มานิตา พรรณวดี

บทที่ 11  ประเทศไทยกับการพัฒนาระบบสุขภาพโลก

โดย  พญ.อรรถยา  ลิ้มวัฒนายิ่งยง

บทที่ 12  การขับเคลื่อนงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย

โดย  นพ.บัณดิษ ศรไพศาล ดร.ธนพันธ์ สุขสอาด ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม 

และนางสาวนุชวรรณ์ บุญเรืองกิตินันท์์

บทที่ 13  การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในประเทศไทย

งานส่งเสริมสุขภาพของประเทศไทย

โดย  นายสืบพงค์ ไชยพรรค

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในประเทศไทย

โดย  นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

โดย  ภก.อาทิตย์ พันเดช

บทที่ 14  ระบบควบคุมโรคภัยที่เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

โดย  นายวสันต์ สุทธิสงวน

การดำาเนินงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว

โดย  นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์

บทที่ 15 ดัชนีชี้วัดสุขภาพที่สำาคัญ

โดย  ดร.กนิษฐา  บุญธรรมเจริญ

บทที่ 16 บทสรุปการสาธารณสุขไทย 

โดย  นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร
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