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การจัดการสุขภาพใหม่ในสังคมพลวัต



	 หนงัสอื	“การจดัการสขุภาพใหมใ่นสงัคมพลวตั”	เลม่นีเ้ปน็การรวบรวมเนือ้หาสำาคญั 

ของประชุมวิชาการเวทีพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน	 ปี	 2562	 

“การจัดการสุขภาพใหม่	 เพื่อเผชิญ	 NCDs	 ท่ามกลางสังคมพลวัต”	 Transformative	 

Management	 for	 People-centered	 Care	 under	 Dynamic	 Society	 ที่สะท้อนผ่าน 

แนวคิด	 และประสบการณ์ตรงของบุคคล	 หน่วยงาน	 องค์กร	 ในการใช้แนวคิด	 วิธีการ	 และ

เครื่องมือ	ในการจัดการสุขภาพใหม่ภายใต้สังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง

	 หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเอกสารวิชาการที่อธิบายรูปแบบพัฒนาการ	ของการพัฒนา

สุขภาพจาก	อัลมา	อตา	(Alma-Ata)	สู่	แอสทานา	(Astana)	การเปลี่ยนแปลงของโลก	และ

ความท้าทายด้านสุขภาพในปัจจุบันและอนาคต	 รวมทั้งประกอบด้วยแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญ

ที่มากด้วยประสบการณ์ในเรื่องการจัดการ	 การพัฒนาระบบสุขภาพ	 และความเป็นพลวัต 

ของสังคมในรูปแบบต่างๆ	 อาทิ	 สถานะและบทบาทการจัดการสุขภาพของภาคประชาชน	 

การจัดการบนฐานความร่วมมือจากฐานรากและนโยบายสาธารณะ	 รูปแบบท้องถิ่น 

กับการจัดการสุขภาพในสังคมใหม่	 รวมทั้งการจัดการสุขภาพในยุคดิจิทัลและการสื่อสาร 

ที่เปลี่ยนแปลงไป	รวมทั้งกรณีศึกษาจากประสบการณ์การดำาเนินงานจริงในหลากหลายรูปแบบ

	 หากหนังสือเล่มนี้มีข้อบกพร่อง	 ผิดพลาดประการใด	 ทางคณะผู้จัดทำาขอน้อมรับ 

คำาติชมทุกประการ	และขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สนับสนุนทั้งข้อมูล	และคำาแนะนำา

ในการจัดทำาเนื้อหา	 คณะผู้จัดทำาหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน 

การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนต่อไป

คำ�นำ�

คณะผู้จัดทำา

พฤศจิกายน	2562
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การจัดการสุขภาพใหม่ในสังคมพลวัต
	 ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของไทย
	 การจัดการสุขภาพใหม่
	 อัลมา	อตา	(Alma-Ata)	และแอสทานา	(Astana)	สู่การพัฒนาสุขภาพ
	 	 ระหว่างทางจาก	Alma-Ata	สู่	Astana
	 	 โลกที่เปลี่ยนแปลง	และความท้าทายด้านสุขภาพในปัจจุบันและอนาคต
	 	 คำาประกาศ	Alma-Ata	และ	Astana
	 	 แนวทาง	และเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ	:เครื่องมือ	นโยบาย	เพื่อเป้าหมายสุขภาพดี

การจัดการสุขภาพแนวใหม่�(Transformative�Management)
	 การจัดการความร่วมมือจากฐานรากในการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
	 	 การพัฒนาจากฐานรากและสร้างชุมชนเข้มแข็ง
	 ท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพในสังคมใหม่
	 	 สุขภาพในสังคมใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
	 	 บทบาทของท้องถิ่นในการจัดการสุขภาพของคนในพื้นที่
	 	 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนท้องถิ่นในการจัดการสุขภาพชุมชน
	 สถานะและบทบาทการจัดการสุขภาพของภาคประชาสังคม
	 Social	enterprise:	โอกาสใหม่ของการแก้ปัญหาสุขภาพ
	 สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทย
	 ผู้สูงอายุและการจัดการใหม่เพื่อรองรับพลวัตของสังคม
	 	 สถานการณ์ผู้สูงอายุภายใต้สังคมที่เปลี่ยนแปลง
	 	 นโยบาย	กลไกการดำาเนินงานผู้สูงอายุ	และบทบาทหลัก
	 	 ความท้าทายและขอ้เสนอในการหนนุเสรมิบทบาทและศกัยภาพองคก์รผูส้งูอายุ
	 ระบบการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศสิงคโปร์
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การจัดการใหม่�วิธีการและเครื่องมือ�(Tools�and�Approach)
	 จากงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	สู่การลดทุกข์	เพิ่มสุข	ชีวิตสุขภาวะ
	 พัฒนาระบบจัดการและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล	NCDs	กรณีพื้นที่อำาเภอเมือง	พิษณุโลก
	 บริษัท	บั้ดดี้โฮมแคร์	วิสหกิจเพื่อสังคม	จำากัด
	 คอนโดเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์	(ท่าอิฐ)	ต้นแบบ	“คอนโดสุขภาพ”	
	 ผู้สูงอายุกับการจัดการภัยภิบัติ
	
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการสุขภาพ�(Digital�Technology)�
	 เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการสุขภาพ
	 	 แนวโน้มและคาดการณ์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ	
	 	 แนวโน้มและการคาดการณ์ด้านเทคโนโลยีด้านสุขภาพตามช่วงเวลา
	 	 ความท้าทายและผลกระทบของการใช้เทคโนโลยี
	 application	ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ	และผู้สูงอายุ
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การจัดการสุขภาพใหม่ในสังคมพลวัต

	 การจัดการสุขภาพในประเทศไทยได้มีวิวัฒนาการ

มาเป็นเวลานานนับหลายร้อยปี	 นับได้ว ่ามีความก้าวหน้า 

มาโดยลำาดับ	 ปรับเปลี่ยนมาตามหลักคิดของแต่ละยุคสมัย	 

มาถึงปัจจุบัน	 พลวัตทางสังคมได้ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว	 

ทำาให้ต้องพิจารณาการจัดการสุขภาพใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ศาสตราจารย์กิติคุณ	นายแพทย์จรัส	สุวรรณเวลา

		ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของไทย

	 พัฒนาการของการแพทย์ในประเทศไทยในระยะราวหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา	 ได้เกิดขึ้น 
เป็นอันมาก	 จนบริการการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลชั้นนำาของไทยก้าวทันความก้าวหน้า
ตามวิทยาการในโลก	 ซึ่งได้ใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 จนเป็นที่ยอมรับของชาวโลก 
บริการสาธารณสุขก็ได้พัฒนาขึ้นในด้านต่างๆ	 ทั้งการป้องกันโรค	 การส่งเสริมสุขภาพ	 และ
การจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม	 กระจายไปทั่วประเทศ	 จนสามารถควบคุมโรคติดต่อ 
และโรคจากแมลงได้ดี	 และมีบริการสุขภาพแม่และเด็กอย่างทั่วถึง	 จนข้อกำาหนดตัวชี้วัด 
สุขภาพของประชาชนอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ	การกระจายบริการรักษาพยาบาลไปสู่ส่วนภูมิภาค 
ก็ได้เกิดขึ้น	จนมีโรงพยาบาลระดับศูนย์ระดับทั่วไป	ระดับชุมชน	ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำาบล	 กระจายไปทุกท้องถิ่น	 นโยบายบริการสุขภาพปฐมภูมิของไทยได้เกิดข้ึนก่อน
ปฏิญญาสุขภาพดีถ้วนหน้าของโลกด้วยซำ้า	ระบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน	(อสม.) 
ที่กระจายอยู่ทุกหมู่บ้านเป็นฐานสำาคัญของการจัดการสุขภาพ	 ในด้านการสร้างและพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพนั้นประเทศไทยก็ได้เกิดบุคลากรวิชาชีพสุขภาพทุกสาขาวิชาชีพ	
และในระดับต่างๆ	รวมทั้งสาขาเฉพาะทางท่ีกล่าวได้ว่าทันพัฒนาการของโลก	ทั้งยังมีบุคลากร
ระดับปฏิบัติและนักเทคนิคด้านต่างๆ	 จนมีนโยบายที่จะทำาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 
การศึกษาด้านสุขภาพของภูมิภาค	 ในด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้	 แม้ว่าจะเพ่ิงได้รับ

การจัดการสุขภาพใหม่
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ความสำาคัญในระยะไม่กี่สิบปีหลังนี้	ก็ได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	มีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	
และสถาบันวิจัยด้านสุขภาพในมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ตลอดจนการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
จำานวนมาก	 โดยในระยะหลังได้ขยายจากการวิจัยทางคลินิกและทางสาธารสุข	 ไปสู่การวิจัย
พื้นฐานด้วย	 ทั้งได้กำาหนดให้ผลงานวิจัยเป็นองค์ประกอบในการเล่ือนวิทยฐานะ	 นับต้ังแต	่ 
พ.ศ.	2545	 ได้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เพื่อเป็นการประกันให้ประชาชนทุกคน 
สามารถได้รับบริการสุขภาพท่ีจำาเป็นได้อย่างถ้วนหน้า	 นับเป็นประเทศแรกๆ	 ของโลก 
ที่ได้บุกเบิกกลไกน้ี
	 ในการจัดอันดับบริการสุขภาพของ	89	ประเทศโดยนิตยสาร	CEOWORLD	ปี	2019	
ปรากฏว่าประเทศไทยเป็นอันดับที่	6	ของโลก	และ	เป็นอันดับสูงสุดในบรรดาประเทศในภูมิภาค
อาเซียน	แสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากพัฒนาการของการจัดการสุขภาพของไทย
	 กับดักซ่อนใต้ความเจริญ	การจัดการสุขภาพของไทย	ที่ประเมินว่าดีนั้น	ยังประสบกับ 
ปัญหาที่รุนแรงอย่างมาก	 คือความเหลื่อมลำ้าในการเข้าถึงและได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ	 และ 
ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นมากจนเป็นปัญหาสำาหรับประชาชน	และระบบกองทุนเพื่อสุขภาพ
	 บริการทางการแพทย์ที่เจริญขึ้นนั้น	 อาศัยความรู้เทคโนโลยี	 และอุปกรณ์ที่รับมา
จากต่างประเทศเป็นหลัก	 จึงเป็นความก้าวหน้าบนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ที่ได ้
เพิ่มสมรรถนะและเป็นประโยชน์มากข้ึนในการรักษาพยาบาลช่วยชีวิตผู้ป่วย	 เป้าหมายอยู่
ที่บริการ	 “ผู้ป่วย”	 การศึกษาแพทยศาสตร์ได้ขยายขึ้นสูงเป็นการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง	 
จนแบ่งเป็นสาขาย่อยลงไปอีก	 การศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตก็แบ่งเนื้อหาตามสาขาวิชา 
เป็นหลัก	 และเน้นการรักษาผู้ป่วยแต่ละคน	 ทำาให้ไม่พร้อมที่จะทำางานในท้องถิ่น	 การวิจัย
ทางการแพทย์ที่เพ่ิมขึ้น	เน้นผลที่การตีพิมพ์	ซึ่งใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมวิทยฐานะ	ขาดการวิจัย
ที่จำาเป็น	หรือ	essential	national	health	research	(ENHR)	การบริการสุขภาพแยกเป็น
ส่วนเส้ียว	ทั้งในแนวตั้ง	 ระหว่างบริการต่างระดับ	และแนวราบระหว่างวิชาชีพต่างๆ	นำาไปสู่
การด้อยประสิทธิภาพในการจัดการ
	 สภาพของระบบบริการสุขภาพดังกล่าวมานี้	 มีผลให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น
อย่างมากโดยรวดเร็ว	 ขาดกลไกการควบคุมค่าใช้จ่าย	 ผู ้ท่ีเจ็บป่วยร้ายแรงต้องเผชิญกับ 
ค่าใช้จ่ายจนกลายเป็นคนยากจน	 ระบบทุนเพื่อใช้รักษาโรคให้แก่ประชาชนต้องใช้เพิ่มขึ้น 
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จนอาจจะเกินกำาลังทางการเงินของชาติ	ระบบที่ด้อยประสิทธิภาพและมีทรัพยากรไม่เพียงพอนี้	 
นำาไปสู ่ความเหลื่อมลำ้าที่ประชาชนได้รับจากบริการสุขภาพ	 อันนับเป็นความเหลื่อมลำ้า 
ทางสังคมที่ร้ายแรง
	 พลวัตในสงัคม	ในปัจจบุนั	การเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ในปัจจัยต่างๆทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพ
เป็นอันมาก	 ฐานประชากรของประเทศกำาลังปรับเข้าสู่สังคมสูงอายุ	 กระแสโลกาภิวัตน์ทำาให้ 
มีการย้ายถิ่นและอพยพข้ามพรมแดน	 โรคเปลี่ยนจากโรคติดเชื้อ	 ทุโภชนาการและโรคจาก 
ความยากจน	 ไปเป็นโรคเรื้อรังหรือโรคไม่คิดต่อที่ต้องมีการดูแลระยะยาว	 จนถึงต้องดูแล 
ตลอดชีวิต	โรคอุบัติใหม่	และโรคระบาดข้ามชาติเป็นปัญหาหนัก	อุบัติเหตุยังคงอยู่	พร้อมกับ
มีภาวะที่ต้องรักษาช่วยชีวิตเป็นการด่วนเพิ่มขึ้น	 ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้นอย่างมากและ
รวดเร็วจนเป็นภาระต้องลงทุนและเพิ่มค่าใช้จ่ายอย่างทวีคูณ	ความจำาเป็นต้องพัฒนาให้ทันสมัย 
และทันการ	 รวมทั้งการใช้ประโยชน์ให้คุ ้มค่ากระทำาได้ยากยิ่งขึ้น	 การประเมินและปรับใช ้
ให้เหมาะสมจำาเป็นต้องอาศัยการวิจัย	และนวัตกรรมในระบบ	ทั้งเชิงเทคโนโลยี	และเชิงสังคม		
ความหลากหลายแตกต่างระหว่างชุมชน	และระหว่างบุคคลเป็นปัจจัยสำาคัญในการจัดบริการ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	เป็นสภาพท่ีต้องปรับบริการใหม่

		การจัดการสุขภาพใหม่

	 ด้วยพัฒนาการของระบบสขุภาพไทยทีไ่ด้ก้าวหน้ามาโดยลำาดบั	แต่ยงัมกีบัดกัเป็นปัญหา 
มาถึงปัจจุบัน	 พร้อมกับมีพลวัตใหม่ท่ีสร้างโอกาสให้มีการจัดการใหม่ในลักษณะที่เป็นการ 
แก้ไขใหญ่	ที่เรียกว่า	transformation
	 1.	 การแก้ไขจาก	“การรักษาโรค”	เป็น	“บริการเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพ”	หรือ	
การปรับจาก	care	of	sickness		เป็น	care	for	wellness
	 ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงทำาให้การรักษาผู ้ที่เจ็บป่วย
ก้าวหน้าลึกซึ้ง	และสัมฤทธิ์ผล	จึงมีการลงทุนและขยายบทบาทขึ้นอย่างมาก	เร็วกว่าการป้องกัน
ไม่ให้เกิดโรคและการส่งเสริมสุขภาพ	จนบริการสุขภาพโดยรวมเน้นโรงพยาบาลเป็นหลัก	แม้แต่
บริการปฐมภูมิ	 หรือจุดเข้าบริการส่วนต้นก็กลายเป็นการรักษาความเจ็บป่วย	 ในระยะหลังนี้ 
มีการตื่นตัวและทำากิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพอยู่บ้างแต่ก็ยังมีสัดส่วนตำ่า	การปรับหลักคิด 
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ไปให้ความสำาคัญกับการดูแลให้มีสุขภาพดี	รวมทั้งการระดมทรัพยากร	ทั้งคนและเงินเพื่อการนี ้
จึงเป็นการปรับเปลี่ยนหลักอย่างหนึ่งของระบบสุขภาพ	 การศึกษาของบุคลากรสุขภาพก็ต้อง
ปรับจากการเน้นการสร้างผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางแก้ไขโรคท่ีเกิดขึ้น	 ไปเป็นนักวิชาชีพทั่วไป 
ที่รู้กว้างและแก้ปัญหาในองค์รวม
	 เป็นที่ยำ้ากันมานานแล้วว่าการป้องกันโรคสำาคัญกว่าการรักษา	แต่ต้องยำ้าใหม่อีก	และ
ขยายความของการป้องกัน
	 ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ได้ทำาให้ปัญหาโรคที่พบ 
เป็นหลักปรับจากโรคท่ีเกิดจากความยากจน	ไปสู่โรคตามระบบอวัยวะต่างๆในปัจจุบัน	ซึ่งเป็น 
โรคเรื้อรัง	 หากแต่รูปแบบบริการตามโรงพยาบาลยังคงเดิม	 โดยเป็นการรักษาโรคเฉพาะหน้า	
ตามที่ผู้ป่วยประสบ	 (acute	 care)	 เมื่อจัดการรักษาเสร็จไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัด	 การให้ยา
หรือวิธีการอ่ืนๆ	ก็ถือเป็นการรักษาจบแล้ว	ท้ังๆ	ท่ีโรคส่วนใหญ่คงยังอยู่และต้องการการดูแล 
ในลักษณะเร้ือรังหรือดูแลตลอดชีวิต	 (chronic	 life-long	 care)	 การรักษาโรคจึงไม่สมบูรณ	์
และไม่ได้คุณภาพที่แท้จริง	มีตัวอย่างของบริการสุขภาพในลักษณะนี้อยู่ไม่น้อย
	 การจัดการสุขภาพใหม่	ต้องมีการปรับในหลายด้าน
	 	 1.1	 วัฏจักรแห่งสุขภาพ		ความเข้าใจเก่ียวกบัวงจรของสุขภาพจากการมสุีขภาพดี 
ไปยังการมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค	 แล้วเกิดเป็นโรคข้ึน	 ซึ่งในระยะแรกอาจยังไม่มีอาการ	 
ต่อมาจึงแสดงอาการเจ็บป่วยและความทุกข์ทรมานที่ผู ้ที่ประสบรู้ตัวและขอรับการรักษา	 
จนในที่สุดหายจากโรค	 หรืออาจมีความพิการหรือสิ่งที่ต้องดูแลหลงเหลืออยู่	 ไปจนถึงระยะ
สุดท้ายที่ความตาย	วัฏจักรนี้แต่ละขั้นตอนมีช่องทางแก้หรือตัดตอน	ด้วยความรู้และเทคโนโลยี
สมัยใหม่	ที่เรียกว่า	predictive	technologies	เช่น	การจัดการตัดตอนความเสี่ยง	การค้นพบ
และรักษาโรคก่อนที่จะมีอาการปรากฏขึ้น	 หรือการรักษาโรคกลุ่มแรกให้ดีเพ่ือป้องกันสภาพ
แทรกซ้อน	หรือการก่อเกิดกลุ่มโรคท่ีร้ายแรงซ้อนข้ึนต่อไป	เป็นต้น
	 	 1.2	 การปรับงานบริการในระดับต่างๆให้เป็นหน่ึงเดียว	 (One	 Healthcare)		
บริการต่างๆ	 ที่ต่างเป้าหมาย	 วิธีการและระดับ	 ซ่ึงแยกกันอยู ่ในปัจจุบัน	 ควรปรับให้มี 
ความต่อเนื่อง	 ประสานและช่วยเหลือกัน	 ระบบมีบูรณการในแนวตั้งของบริการตั้งแต่	 อสม.	
หน่วยบริการปฐมภูมิ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	โรงพยาบาลชุมชน	โรงพยาบาลทั่วไป 
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ศูนย์การแพทย์	 รวมทั้งโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ปรับจากการแยกกันเป็นส่วนๆ 
ให้เป ็นส่วนที่ เ ก่ียวข้องกัน	 สามารถเสริมและช่วยกัน	 แบ่งเบาภาระกัน	 อันเป็นการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบบริการ	 ตลอดจนเกิดการประหยัดด้วย	 การเกิด 
ความร่วมมือดังกล่าวนี้ต้องอาศัยการปรับหลักคิดและเจตคติของผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งเป็นสิ่งที่ 
ยากไม่น้อย
	 	 	 ได้มีตัวอย่างการดำาเนินการที่ปรับไปจากเดิม	 และเป็นประโยชน์อยู่ไม่น้อย		
เช่นการใช้ประโยชน์ของ	อสม.และรพ.สต.	ในการระดม	ค้นหาและติดตามผู้ป่วย	การช่วยให้
มีบริการผ่าตัดที่โรงพยาบาลชุมชน	การใช้การสื่อสารเชื่อมต่อบริการฉุกเฉิน	เป็นต้น
	 	 1.3	 ระบบข้อมูลสุขภาพขนาดใหญ่	(Big	Data)	การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ
ของผู้ป่วยและประชาชนมีความสำาคัญอย่างมากในการจัดการสุขภาพใหม่	เวชระเบียบซึ่งเป็น
สมบัติและอยู่ในความคุ้มครองของโรงพยาบาล	 ต้องปรับไปเป็นของแต่ละบุคคล	 เทคโนโลยี
ดิจิทัลในรูป	 big	 data	 รวมทั้งกลวิธีการรักษาความลับและความมั่นคงของระบบข้อมูล 
จะช่วยให้เกิดระบบ	 electronic	 medical	 record	 ได้	 ข้อมูลสุขภาพของแต่ละบุคคลนี้	 
สามารถที่จะเรียกมาใช้ด้วยคำาสั่งของผู้ป่วยเจ้าของข้อมูลนั้นๆ	 ข้อมูลจากสถานบริการต่างๆ	 
ที่ผู้ป่วยคนน้ันได้รับจากที่ต่างๆ	จะอยู่รวมกันและเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทีหลัง	
สร้างความแม่นยำายิ่งขึ้นในการจัดการต่อไป	รวมทั้งเกิดการประหยัดไม่ต้องเกิดการตรวจพิเศษ
ที่ซำ้าซ้อน	หรือการเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้เหมาะสมยิ่งขึ้นด้วย
	 	 	 ข้อมูลด้านการป้องกันโรค	 และประวัติทั้งด้านสุขภาพ	 และการดำารงชีวิต	
อาจอยู่ร่วมด้วย	ข้อมูลการดูแลตั้งแต่ปฐมวัย	หรือแม้แต่ขณะอยู่ในครรภ์มารดา	ข้อมูลปัจจัย
ด้านสังคมของแต่ละบุคคลอาจช่วยในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาผู้ป่วยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
ได้ด้วย	 การส่งเสริมสุขภาพ	 การป้องกันโรค	 การรักษาโรคและกรฟื้นฟูสุขภาพ	 จะได้ต่อกัน
เป็นบูรณการ
	 2.	 การจัดการสุขภาพบนฐานประชากร	(Population-based	healthcare)
	 บริการสุขภาพในปัจจุบันเน้นที่บุคคลซึ่งเข้ารับบริการ		จึงมีประชากรท่ีไม่ได้เข้าสู่ระบบ
ด้วยเหตุผลต่างๆ	 ทำาให้บริการไม่ท่ัวถึงและไม่ครอบคลุมประชาชนอย่างถ้วนหน้า	 มีผู้ที่เข้า 
ไม่ถึงบริการ	 และผู้ที่หลุดไปจากบริการกลางคัน	 เกิดความเหลื่อมลำ้าในทางสุขภาพ	 อันเป็น 
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ความไม่ยุติธรรมในสังคม	 ทรัพยากรของรัฐท้ังเงินและบุคลากรมีการกระจายอย่างไม่สมดุล	
ขณะนี้โครงสร้างพื้นฐานของระบบสุขภาพของไทยมีครอบคลุมประชากรทุกท้องถิ่น	 และ 
มีความเข้มแข็ง	 พร้อมท่ีจะรองรับการพลิกผันระบบ	 โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยี
สุขภาพก้าวหน้า	ขยายระบบไปครอบคลุมถึงผู้ท่ียังไม่เจ็บป่วยด้วย	อันเป็นระบบท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ดีขึ้น	และประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย	มีตัวอย่างการจัดการสุขภาพบนฐานประชากรอยู่บ้างแล้ว
	 3.	 การวิจัยด้านสุขภาพที่จำาเป็นในการจัดการสุขภาพใหม่	 ประเทศไทยต้องจัด
ให้มีการวิจัยที่จำาเป็นสำาหรับการจัดการสุขภาพ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินเทคโนโลยี 
ที่นำาเข้ามาจากต่างประเทศ	 เพื่อให้มีการคัดเลือกและการปรับใช้ให้เหมาะสม	 ในการขยาย 
การจัดการสุขภาพให้ครอบคลุมประชากรถ้วนหน้า	 ในท้องถ่ินท่ีมีภูมิสังคมท่ีหลากหลาย	 
ต้องอาศัยนวัตกรรม	และการประเมินโครงการจึงจะเป็นผลดี
	 ความเข้าใจสภาพสุขภาพ	 โรค	 แสะสังคมวัฒนธรรม	 เป็นสิ่งที่ต้องวิจัยและพัฒนา		 
ซึ่งอาจต้องมีการวิจัยข้ันพื้นฐานอย่างเร่งด่วนด้วย
	 4.	 ข้อความรู้ด้านสุขภาพที่เชื่อถือได้สำาหรับผู้ปฏิบัติงาน	และสำาหรับประชาชน
	 ความรู้ด้านสุขภาพได้ขยายข้ึนเป็นอันมาก	 มีความสลับซับซ้อนและการปรับเปลี่ยน
อย่างรวดเร็ว	 ประกอบกับสื่อทั้งในระบบและการสื่อสารสังคม	 ภายใต้กลไกตลาด	 ที่มีทั้งท่ี 
เชื่อถือได้และข้อมูลท่ีเป็นเท็จ	 ทำาให้เกิดความสับสน	 และมีวิธีการหรือสินค้าสุขภาพ 
ที่ไม่เหมาะสมได้	 จึงจำาเป็นต้องมีแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้	 และเป็นกลาง	 ไม่มีผลประโยชน ์
ทับซ้อนทั้งสำาหรับผู ้ปฏิบัติการและสำาหรับประชาชนท่ัวไป	 สถาบันของรัฐและสถาบัน 
ทางวิชาการต้องเพิ่มบทบาทความรับผิดขอบในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้และข้อมูล 
ให้มีคำาตอบที่ไว้ใจได้	ซึ่งต้องมีความทันสมัยและทันเวลากับพลวัตทางวิชาการด้วย	แนวปฏิบัติ 
ทางคลินิก	 (practice	 guidelines)	 ได้มีการพัฒนาขึ้นใช้ทั่วโลกแล้ว	 และได้นำามาใช  ้
ในประเทศไทยอยู่บ้าง	 แต่ระบบบริการส่วนใหญ่ยังต้องพัฒนาคุณภาพบริการให้ได้มาตรฐาน	
สภาวิชาชีพและวิทยาลัยวิชาการเฉพาะทางน่าจะมีบทบาทในการพัฒนาเคร่ืองมือนี้ขึ้น	การให้
ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนก็เป็นสิ่งท่ีจำาเป็นอย่างมาก	เพื่อไม่ให้เป็นเหยื่อของการให้ข้อมูล
ที่ไม่ถูกต้อง	และเสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์

การจัดการสุขภาพใหม่
ในสังคมพลวัต

14



	 5.	 การผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อระบบสุขภาพ	 ในการที่จะจัดการ 
สุขภาพให้เหมาะสมในปัจจุบัน	 ต้องปรับระบบการศึกษาและฝึกอบรมนักวิชาชีพสุขภาพ 
ไปจากเดิม	 สร้างสัดส่วนที่สมดุลของกำาลังคนเฉพาะทางด้านวิทยาการและเทคโนโลย	ี 
กับกำาลังคนที่เตรียมพร้อมสำาหรับบริการสุขภาพของชุมชน	 	 เจตคติและสมรรถนะในการ 
ทำางานเป็นทีม	 ทั้งในแนวราบและในแนวดิ่งเป็นสิ่งท่ีจำาเป็น	 ทั้งต้องพัฒนาบุคลากรสุขภาพ 
ในระดับชุมชนให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึนและทำาหน้าที่ในระบบสุขภาพใหม่ได้ดี
 “การจัดการสุขภาพในประเทศไทยได้ก้าวหน้ามาอย่างน่าภาคภูมิใจแล้ว	จึงพร้อม
ที่จะก้าวต่อไปให้หลุดพ้นจากกับดัก	เพ่ือให้เป็นการจัดการสุขภาพที่พึงประสงค์ต่อไป”
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“อัลมา�อตา�(Alma-Ata)�และแอสทานา�(Astana)
สู่การพัฒนาสุขภาพ”

	 ในปี	2521	ที่เมืองอัลมา	อตา	สหพันธรัฐรัสเซีย	ได้มีแถลงการณ์ท่ีเรียกว่า	คำาประกาศ
อัลมา	อตา	(Alma	Ata	Declaration)	ซึ่งระบุว่า	“การสาธารณสุขมูลฐาน”	เป็นส่วนหนึ่ง 
ของการพัฒนาเพื่อความยุติธรรมในสังคม	 และเป็นกุญแจที่จะนำาไปสู ่เป้าหมายของการ 
มสีขุภาพดถ้ีวนหน้าได้	ซึง่ตลอดเวลาทีผ่่านมาการสาธารณสุขมลูฐานของไทยมพัีฒนาการเร่ือยมา 
แต่เป้าหมายสูงสุดยังคงเดิมคือ	 การมีสุขภาพดีของทุกคน	 ซึ่งแนวคิดและหลักการนี้ได้มีการ
ต่อยอดเป็นแนวทางการพัฒนาสุขภาพใหม่	 ที่เปิดพื้นที่ให้กับการทำางานพัฒนาสุขภาพชุมชน
โดยการริเริ่มของท้องถิ่น	 ชุมชนมากขึ้น	 เพื่อตอบสนองความท้าทายด้านสุขภาพและสังคม 
ที่กำาลังเติบโต	บวกกับ	นโยบาย	กลไก	และแนวทางการทำางานใหม่ๆ	ที่เกิดขึ้น	ไม่ว่านโยบาย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	การเกิดข้ึนของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	
และสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมมากกว่าเดิม	 ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบบริการปฐมภูมิ 
ซึ่งเป็นหน่วยบริการที่อยู ่ใกล้บ้านและทำางานร่วมกับชุมชน	 การดูแลสุขภาพปฐมภูมิเน้น 
การดูแลแบบองค์รวม	คือดูแลคนท้ังคน	ไม่ได้ดูแลแบบแยกปัญหาสุขภาพออกเป็นส่วนๆ	และ
เป็นการดูแลที่ต่อเนื่องตลอดทุกช่วงวัยตั้งแต่ไม่ป่วยจนกระทั่งเมื่อต้องได้รับการดูแลในระยะ
สุดท้าย	โดยใช้หลักการดูแลท่ีมีประชาชนเป็นฐานและมีความร่วมมือของครอบครัว	เครือข่าย
บริการ	และองค์กรรัฐอื่นๆ	ตลอดจนองค์กรชุมชน	ท้องถิ่น	และภาคประชาชน
	 ในโอกาสครบรอบ	 40	 ปี	 หลังการประกาศเรื่องการสาธารณสุขมูลฐาน	 ในปี	 2561	 
มีการประชุมเพื่อทบทวนผลความคืบหน้าการดำาเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน	 และการดูแล 
สุขภาพระดับปฐมภูมิในประเทศทั่วโลก	 ที่ เมืองอัสตานา	 ประเทศคาซัคสถาน	 ซึ่งผล 
การประชุมประเทศต่างๆ	 ท่ัวโลกยังยืนยันหลักการเดิม	 ที่เชื่อมั่นว่าการสร้างความเข้มแข็ง 
ของการสาธารณสุขมูลฐาน	เป็นแนวทางที่ครอบคลุม	มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีจะทำาให้ 
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี	โดยเน้นยำ้าในประเด็นการพัฒนานโยบายท่ีคำานึงภาวะสุขภาพ	(Health	
in	 all	 policies)	 การทำางานกับภาคส่วนต่างๆ	 ที่นอกเหนือจากสาธารณสุข	 และการลงทุน 
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ด้านนวัตกรรม	 เพื่อสร้างระบบสุขภาพที่ตอบสนองและยืดหยุ่น	 ระบบสุขภาพที่ค่าใช้จ่าย 
เป็นธรรม	เท่าเทียม	และสร้างความมั่งคั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	 ระบบบริการปฐมภูมิ	 และระบบสุขภาพชุมชนจะสำาเร็จและเห็นผลได้ดีนั้น	ส่วนหนึ่ง
ต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างเข้าใจ	เน้นการสร้างการมีส่วนร่วม	ในหลากหลาย 
ลักษณะและหลากหลายประเด็น	 เพื่อให้เกิดรูปธรรมในการดำาเนินการ	 บวกกับบริบทสังคม	
แบบแผนการดำาเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป	ทำาให้โรคเรื้อรังกลายเป็นปัญหาสำาคัญ	เป็นประเด็น 
นำาการเรียนรู้	 เพื่อให้เกิดบริการที่ทั่วถึง	 สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน	 ซึ่งถือเป็นการนำาหลักคิดระบบสุขภาพชุมชนมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนจากภาครัฐ	 ภาคท้องถิ่นท่ีให้โอกาสและความรู้ 
ในการดำาเนินการ	และท่ีสำาคัญท่ีสุดคือ	พลังใจและพลังกายจากคนในชุมชน	ที่มุ่งหวังให้ชุมชน
อันเป็นที่รักเกิดการพัฒนา	 เป็นสังคมสุขภาวะท่ีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องพร้อมรับมือ	และ
สามารถปรับตัวและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่กำาลังเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน

		ระหว่างทางจาก	Alma-Ata	สู่	Astana

ปิยฉัตร	ตระกูลวงษ	์
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

	 “ปฏิญญาของ	 Alma-Ata	 ในปี	 1978	 นับเป็นจุดเริ่มต้นสำาคัญทางประวัติศาสตร์ 
สุขภาพของโลก	 ว่าด้วย	 Primary	 Health	 Care	 เพ่ือสร้างมาตรฐานของข้อตกลงร่วม		
ในการให้ชุมชนสามารถจัดการการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ	 เข้าถึงได้ทั้งทางกายภาพ	
และทางการเงินสำาหรับทุกคน	ซึ่งนี่คือท่ีมาของยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับโลก	เพื่อให้เกิด 
สุขภาพดีถ้วนหน้า	หรือ	Health	for	all	by	the	year	2000	ที่องค์การอนามัยโลกและหน่วย
งานพันธมิตร	 ดำาเนินการตลอด	 40	 ปีท่ีผ่านมา	 ในการจัดการสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
สำาหรับทุกคน	โดยไม่มีใครอยู่ถูกท้ิงอยู่เบ้ืองหลัง”
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การดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิคืออะไร?
	 แนวคิดของ	Primary	Health	Care	(PHC)	ได้รับการตีความและนิยามใหม่ซำ้าแล้วซำ้าอีก	 
ตัง้แต่ปี	1978	ในบางบริบท	PHC	หมายถงึการให้บรกิารผูป่้วยนอก	หรอืการมารบับรกิารครัง้แรก	
ในบรบิทอืน่ๆเป็นทีเ่ข้าใจกนัว่าเป็นการดแูลสขุภาพสำาหรบัประชากรท่ีมรีายได้ตำา่	(หรอืทีเ่รยีกว่า	 
selective	 PHC)	 บางคนเข้าใจว่า	 PHC	 เป็นองค์ประกอบที่สำาคัญของการพัฒนามนุษย์	 
โดยมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และการเมือง	มากกว่าการให้บริการด้านสุขภาพ	การตีความ 
แต่ละครั้งเป็นการทำาให้คำาจำากัดความ	 PHC	 ที่กว้างขึ้น	 เข้าใจง่ายขึ้น	 ตามกำาหนดไว  ้
ในคำาประกาศของ	Alma-Ata	ซึ่งคำาจำากัดความท่ีชัดเจนและเรียบง่ายของ	PHC	เป็นสิ่งจำาเป็น
เพื่อความสะดวกในการประสานงานในอนาคตของ	PHC	ในระดับโลก	ระดับชาติ	และระดับ
ท้องถิ่น	และเพ่ือเป็นแนวทางในการนำาไปปฏิบัติต่อไป
	 PHC	 เป็นแนวทางด้านสังคมท่ีมีต่อสุขภาพ	 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าประชาชน 
จะมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี	และกระจายอย่างเท่าเทียม	โดยมุ่งเน้นไปที่ความต้องการและ
ความพึงพอใจของผู้คน	 (ในฐานะปัจเจกบุคคล	ครอบครัว	และชุมชน)	ผ่านการสร้างเสริมสุข
ภาพ	และการป้องกันโรค	ไปจนถึงการรักษา	การฟื้นฟู	และการดูแลแบบประคับประคอง	และ
ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำาวันของผู้คนมากที่สุด

ภาพองค์ประกอบของ	Primary	Health	Care	(PHC)
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	 ประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอด	40	ปีที่ผ่านมา	สนับสนุนคำาจำากัดความที่ครอบคลุมของ	
Primary	Health	Care	(PHC)	ซึ่งรวมสามองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องและการทำางานร่วมกัน
	 1.	 ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนด้วยการดูแล	 ป้องกัน	 รักษา	
ฟื้นฟู	 และประคับประคองอย่างครอบคลุม	 ตลอดชีวิต	 โดยให้ความสำาคัญกับการดูแลบุคคล	
และครอบครัว	ผ่านการดูแลระดับปฐมภูมิ	ผ่านงานสาธารณสุขแบบบูรณาการ
	 2.	 การระบุขอบเขตการดูแลด้านสุขภาพอย่างกว้าง	(รวมถึงปัจจัยทางสังคม	เศรษฐกิจ	
และสิ่งแวดล้อม	รวมถึงลักษณะและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล)	อย่างเป็นระบบ	ผ่านนโยบาย
และการปฏิบัติที่ได้รับการพิสูจน์
	 3.	 เสริมพลังบุคคล	ครอบครัว	และชุมชน	ในฐานะผู้สนับสนุนนโยบายส่งเสริม	และ
คุ้มครองสุขภาพ	และความเป็นอยู่ท่ีดี	 ในฐานะผู้พัฒนาร่วมด้านการบริการด้านสุขภาพ	และ
สังคม	และในฐานะผู้ดูแลตนเองและผู้ดูแลผู้อื่น
	 Primary	Health	Care	(PHC)	มีรากฐานมาจากความมุ่งมั่นในการสร้างความยุติธรรม
ทางสังคม	ความเสมอภาค	และการมีส่วนร่วม	ซึ่งขึ้นอยู่กับการรับรู้ว่าการได้รับมาตรฐานสูงสุด
ของสุขภาพเป็นหนึ่งในสิทธิข้ันพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน	โดยไม่มีความแตกต่าง	ดังที่ระบุไว้ใน 
ธรรมนูญขององค์การอนามัยโลก	และในมาตรา	25	ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	ว่า 
ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสำาหรับสุขภาพและความเป็นอยู่ดีของตน
และครอบครัว	รวมทั้งอาหาร	เครื่องนุ่งห่ม	ที่อยู่อาศัย	และการดูแลรักษาทางการแพทย์	และ
บริการสังคมท่ีจำาเป็น	 ซึ่งเป็นสิ่งนี้ตอกยำ้าถึงความรับผิดชอบของรัฐบาล	 ในการจัดทำาบริการ
ด้านสุขภาพที่จำาเป็น	 มีคุณภาพ	 และเข้าถึงได้	 และเพื่อดำาเนินการตามนโยบายส่งเสริม	 และ
ปกป้องสุขภาพ	และความเป็นอยู่ท่ีดี	ซึ่ง	PHC	เป็นกลยุทธ์ที่มีความเสมอภาค	มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลมากที่สุด	 ในการพัฒนาสุขภาพของประชากร	ในขณะที่การให้บริการที่มี
คุณภาพสูง	 และการดูแลระดับปฐมภูมิปลอดภัยนั้นสำาคัญอย่างยิ่งต่อวิธีการของ	 PHC	 แต่ก ็
ไม่เพียงพอ	 นโยบายและการดำาเนินการแบบหลายภาคส่วน	 การเสริมพลังบุคคลและชุมชน 
ในการทำางานด้านสุขภาพเป็นสิ่งจำาเป็น	ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้	ร่วมกันเป็นกลไกในการบรรลุ
มาตรฐานสูงสุดด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีสำาหรับทุกคน	
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เหตุใดจึงต้องมุ่งเน้นไปที่การดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ
	 Primary	Health	Care	(PHC)	เป็นวิธีการในการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
วิธีการที่สำาคัญ	ด้วยเหตุผล	3	ข้อ	ได้แก่
	 1.	 คุณสมบัติของ	 PHC	 ช่วยให้ระบบสุขภาพสามารถปรับตัวและตอบสนองต่อโลก 
ที่ซับซ้อน	และเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้
	 2.	 หลักการเน้นท่ีการส่งเสริม	และการป้องกัน	ที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง	PHC	
ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง	และมีประสิทธิภาพในการระบุสาเหตุหลักของและ
ปัจจัยเส่ียงสำาหรับสุขภาพ	รวมถึง	การจัดการกับความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ที่อาจคุกคามสุขภาพ
ในอนาคต
	 3.	 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพ	 สามารถทำาได้อย่างยั่งยืนโดยเน้นที่	 PHC	 ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากความเข้าใจตามจริง 
ที่จะนำาไปสู่สุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน	
 

ปัจจัยท่ีทำาให้สุขภาพดีขึ้น
	 40	 ปี	 นับตั้งแต่ปฏิญญาของ	 Alma-Ata	 ได้เห็นการวิจัยเกี่ยวกับความซับซ้อน 
ของปัจจัยหลายอย่างท่ีมีผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี	 ในขณะที่ปัจจัยบางอย่าง
เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ	 เป็นที่ชัดเจนว่าปัจจัยต่างๆ 
ที่นอกเหนือจากบริการสุขภาพมีบทบาทสำาคัญในการสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี	
ซึ่งรวมถึงการกีดกันทางสังคม	ระบบอาหาร	การศึกษา	และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
	 ตัวอย่างเช่น	 พบว่าประมาณครึ่งหน่ึงของการลดลงของการเสียชีวิตของเด็ก 
ก่อนวัยอันควรระหว่างปี	 1990	 -	 2010	 เกิดจากปัจจัยนอกภาคสุขภาพ	 รูปด้านล่าง 
แสดงการลดลงของการเสียชีวิตเมื่ออายุตำ่ากว ่าห้าปีเนื่องจากปัจจัยต่างๆ	 (เช ่น	 
ความเท่าเทียมกันทางเพศท่ีดีขึ้น	 การปรับปรุงนำ้าและสุขาภิบาล	 และการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ)	และเน้นการมีนัยสำาคัญของปัจจัยที่ไม่เกี่ยวกับสุขภาพ
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ภาพปัจจัยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอัตราการตายในอายุตำ่ากว่าห้าปี	ในปี	1990-2010

  โลกที่เปลี่ยนแปลงและความท้าทายด้านสุขภาพในปัจจุบันและอนาคต

	 เปรียบเทียบกับเมื่อ	40	ปีก่อน อายุขัยเฉลี่ยของประชากรปัจจุบันนี้สูงกว่าในปี	1978 
ประมาณ	 10	 ปี	 และความเสี่ยงของการตายก่อนอายุ	 5	 ปีได้ลดลงประมาณ	 2/3	 เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์และระบาดวิทยา	 ในทางเดียวกันการป้องกันเด็ก
และการเสียชีวิตของมารดายังคงอยู่	 โรคไม่ติดต่อเร้ือรังและการบาดเจ็บ	 ถูกแทนท่ีด้วยการ
ติดเชื้อเฉียบพลัน	 ซึ่งเป็นสาเหตุสำาคัญของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต	 ปัจจัยและแนวโน้ม
ทำาให้โลกแตกต่างกันมากในปี	 2018	 เมื่อเทียบกับปี	 1978	 คือการเปลี่ยนแปลงของการ 
กระจายตัวของประชากร	 (เมืองใหญ่ สังคมสูงวัย	 เป็นภาระหนักของคนหนุ่มสาวในบาง
ภูมิภาคทั่วโลก)	เทคโนโลยีท้ังด้านสุขภาพ	และด้านอื่นๆ	ที่ซับซ้อนมากขึ้น	การพัฒนาความรู้ 
ด้านสุขภาพ	 การมีส่วนร่วมและความคาดหวัง	 และความมั่นคงด้านอาหารที่เพิ่มขึ้น	 และ
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ	 จึงนับว่าเป็นเวลาที่ดีที่จะทบทวนและ 
ปรับใช้ปฏิญญา	 Alma-Ata	 และพัฒนาวิสัยทัศน์ใหม่ของ	 PHC	 เพ่ือเป็นรากฐานของ 
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำาหรับยุค	SDGs	และต่อๆ	ไป
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Political	Movement

Sustainable	Development	Goals

	 1)	ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่	2)	ยุติความหิวโหย	บรรลุความมั่นคงทางอาหาร	และ

ยกระดับโภชนาการ	และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน	3)	สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี	

และส่งเสริมสวัสดิภาพสำาหรับทุกคนในทุกวัย	4)	สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ี่มีคุณภาพ	

อย่างครอบคลุม	และเท่าเทียม	และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต	5)	บรรลุความเสมอภาค 

ระหว่างเพศ	และให้อำานาจของ	ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน	6)	สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้

มีนำ้าและสุขอนามัยสำาหรับทุกคน	 และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน	 7)	 สร้างหลักประกันว่าทุกคน

เข้าถึงพลังงานสมัยใหม่	 ในราคาที่สามารถซื้อหาได้	 เชื่อถือได้	 และยั่งยืน	 8)	 ส่งเสริมการเติบโต

ทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง	 ครอบคลุม	 และยั่งยืน	 การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ	 และการมีงาน 

ที่สมควรสำาหรับทุกคน	9)	สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน	ส่งเสริม	การพัฒนาอุตสาหกรรม

ที่ครอบคลุมและยั่งยืน	และส่งเสริมนวัตกรรม	10)	ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ	

11)	ทำาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม	ปลอดภัย	มีภูมิต้านทาน	และยั่งยืน	

12)	 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน	 13)	 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือ

ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น	 14)	 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์

จากมหาสมุทร	ทะเล	และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	15)	ปกป้อง	ฟื้นฟู	

และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน	 จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	 ต่อสู้การกลายสภาพ

เป็นทะเลทราย	หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่	และหยุดการสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพ	16)	ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	ให้ทุกคน

เข้าถึงความยุติธรรม	 และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล	 รับผิดรับชอบ	 และครอบคลุมในทุกระดับ	

17)	เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำาเนินงานและฟื้นฟู	สภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก

สำาหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน

Political	Movement

Astana	Declaration

	 เช่ือมั่นว่าการสร้างความเข้มแข็งของ	

PHC	เป็นแนวทางที่ครอบคลุม	มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลที่จะทำาให้ประชาชนมีสุข

ภาวะที่ดี	3rd	High-level	Meeting	on	NCDs

โรค	:	สุขภาพจิต

ปัจจัยเสี่ยง	:	Air	Pollution

Political	Movement

Alma-Ata	Declaration

	 PHC	 เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเพื่อ

ความยุติธรรมในสังคม	 และเป็นกุญแจที่จะ

นำาไปสู่เป้าหมายของการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

ในปี	2000	ได้

Political	Movement

Health	For	All	

(UN)

Political	Movement

Millennium	Development	Goals

	 1)	 ขจัดความยากจน	 และความหิวโหย	

2)	 ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถม

ศึกษา	 3)	 ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ

และบทบาทสตรี	4)	ลดอัตราการตายของเด็ก	

5)	 พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ์	 6)	 ต่อสู ้

กับโรคเอดส์	 มาลาเรีย	 และโรคสำาคัญอื่นๆ	 

7)	รกัษาและจดัการสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื	และ 

8)	 ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาใน

ประชาคมโลก

People-center	Management

	 การมีสุขภาพดีเป็นสิทธิ	 ขั้นพื้นฐานของ

มนุษย์ทุกคนที่พึงได้รับโดยไม่คำานึงถึงความ

แตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ	 ศาสนา	 การเมือง	

เศรษฐกิจ	และสังคม	(ที่ประชุมสมัชชาองค์การ

อนามัยโลก)

1977 1978 2000 2015 2018 2030
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	 โลกกำาลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	 สิ่งแวดล้อม	 เทคโนโลยี	 และ
ประชากรอย่างรวดเร็ว	 ซึ่งล้วนส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี	 ซ่ึงผลกระทบเหล่านี ้
อาจไม่เป็นผลดีเสมอไป	
	 การเติบโตทางเศรษฐกิจเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพและความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น	 
(ท้ังสาเหตุและผลกระทบ)	 แต่มีการกระจายอย่างไม่สมำ่าเสมอ	 ความไม่เท่าเทียมกันภายใน
ประเทศมีเพิ่มมากข้ึนในหลายๆ	ประเทศ	และภาวะเศรษฐกิจตกตำ่าคร้ังใหญ่	ท้ังระดับโลกและ
ระดับภูมิภาค	 ส่งผลด้านลบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี	 นอกจากนี้หลายประเทศได้รับ
ผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากความขัดแย้ง	ซึ่งมีนัยสำาคัญต่อสถานะสุขภาพของประชากร	เช่น	
ประชากรพลดัพรากจากบ้าน	ประชากรย้ายถ่ินไปยังเขตเมอืง	โดยมีผลให้ประชากรมากกว่า	55% 
ของโลกอาศัยอยู่ในเมือง	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ส่งผลให้จำานวนผู้คนที่ยากจนขึ้น
อย่างมาก	 และได้รับการขนานนามว่าเป็น	 “ภัยคุกคามด้านสุขภาพระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 
ในศตวรรษที่	21”
	 Primary	Health	Care	(PHC)	ช่วยให้สังคมและระบบสุขภาพ	สามารถตอบสนองต่อ
ความท้าทายเหล่านี้	แนวทางท่ีหลายภาคส่วนร่วมมือกัน	ทั้งในระดับชาติและระดับย่อยลงมา	
ตรวจสอบและกำาหนดนโยบาย	เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม	เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม	และสุขภาพ	และ
ความเป็นอยู่ที่ดี	การปฏิบัติต่อผู้คนและชุมชนในฐานะผู้มีบทบาทสำาคัญในการจัดการสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดีของตัวเองเป็นสิ่งสำาคัญ	 สำาหรับการทำาความเข้าใจและตอบสนองต่อ 
ความซับซ้อนของบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง

Changing�World

Aging Social Dynamic New Management

Urbanization Complexity Multi-sector

Technology Variety Participation
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		ความท้าทายด้านสุขภาพในปัจจุบันและอนาคต

	 มีความก้าวหน้าอย่างมากในการพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในช่วง	 40	 ปี 
ท่ีผ่านมา	 โดยการเสียชีวิตของมารดา	 ทารกแรกเกิด	 และเด็ก	 และการตายจากสาเหตุต่างๆ	 
เช่น	HIV/AIDS	มาลาเรีย	วัณโรค	และโรคท่ีป้องกันได้	ลดลงอย่างมาก	ซ่ึง	PHC	มีส่วนให้เกิด
ความก้าวหน้าเหล่านี้	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสาเหตุสำาคัญของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต	
โดย	PHC	สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพโดยรวม	และเพิ่มประสิทธิภาพโดยปรับปรุง
การเข้าถึงบริการป้องกันและส่งเสริม	การให้การวินิจฉัยและการรักษาในช่วงต้น	และการดูแล
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางท่ีมุ่งเน้นความต้องการแบบองค์รวม	เพื่อลดการรับเข้ารักษาในโรงพยาบาล
	 หลายประเทศยังคงต่อสู ้กับสิ่งที่ได ้รับการอธิบายว่าเป็นวาระท่ียังไม่แล้วเสร็จ 
ของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	 โดยระบุภาระของโรคติดต่อ	 มารดา	 ทารกแรกเกิด	
และวัยเด็ก	รวมถึงการขาดสารอาหาร	อย่างไรก็ตามทั่วโลกรูปแบบของโรคมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมาก	 อันเป็นผลมาจากประชากรสูงอายุ	 และสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการดำาเนินชีวิต	
(รวมถึง	 อาหาร	 การขาดการออกกำาลังกาย	 การใช้ยาสูบ	 เป็นต้น)	 สัดส่วนของปีสุขภาวะ 
ที่สูญเสียไปจากโรคไม่ติดต่อ	 (NCDs)	 เพิ่มข้ึนจาก	 44%	 ในปี	 1990	 เป็น	 61%	 ในปี	 2016	 
โดยในประเทศที่มีรายได้ตำ่าถึงปานกลางเพิ่มขึ้นเร็วที่ สุด	 ความท้าทายคือการเป็นโรค 
ร่วมหลายๆ	 โรค	 (โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง)	 ในบุคคล	 (multimorbidity)	 ไม่เพียงเพราะภาระ 
ที่เพิ่มขึ้น	แต่ยังเพราะคำาแนะนำาในการจัดการกับความซับซ้อนดังกล่าว	ภาระของโรคที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพจิตก็เพิ่มข้ึนในช่วงไม่ก่ีทศวรรษท่ีผ่านมา	 และได้รับการยอมรับมากขึ้นว่าเป็นโรค 
ที่สำาคัญและไม่ได้รับการรักษา	 การกล่าวถึงความต้องการด้านสุขภาพที่ซับซ้อนยิ่งข้ึนเหล่านี	้
การมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน	รวมนโยบายการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	แนวทาง
แก้ไขปัญหาที่ตอบสนองต่อชุมชน	และบริการด้านสุขภาพที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
	 อีกหนึ่งความท้าทายท่ีสำาคัญคือการแพร่กระจายของเช้ือโรคใหม่ๆ	 ที่ทนต่อรูปแบบ
การรักษาในปัจจุบัน	 เช่น	 โรคระบาดของโรคอีโบลาในทศวรรษที่ผ่านมา	 แสดงให้เห็นถึง 
ช่องโหว่ของระบบสุขภาพท้องถิ่น	 ในขณะเดียวกันการเพ่ิมความชุกของการด้ือยาต้านจุลชีพ	
แสดงให้เห็นถึงภัยคุกคามท่ีสำาคัญต่อการรักษาปัจจุบัน	 PHC	 เป็นตัวเลือกในการแก้ไขปัญหา
เหล่าน้ี	 และปรับปรุงความปลอดภัยด้านสุขภาพ	 รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน	 นอกจากนี้ 
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ภาพการเช่ือมโยง	Primary	Health	Care	(PHC),	Universal	Health	Coverage	
(UHC)	และ	Sustainable	Development	Goals	(SDGs)

PHC	 ยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	 และระดับสถานประกอบการด้านสุขภาพ	
และมีส ่วนช่วยในการสร้างความยืดหยุ ่นซ่ึงเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับการทนต่อแรงกดดัน 
ต่อระบบสุขภาพ	และสร้างความมั่นใจในการส่งมอบบริการสุขภาพที่จำาเป็นต่อไป

		รากฐานที่จำาเป็นสำาหรับ	Sustainable	Development	Goals	(SDGs)	
		และ	Universal	Health	Coverage	(UHC)		ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

	 วาระการพัฒนาท่ียั่งยืนปี	2030	และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	17	ได้ข้อเสนอ 
วาระที่ท้าทายสำาหรับโลกที่ดีกว่า	 สุขภาพและความเป็นอยู่ได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษ 
ผ่าน	 SDG3	 ซึ่งเรียกร้องให้มีความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าชีวิตที่มีสุขภาพดี	 และส่งเสริม 
ความเป็นอยู ่ที่ดีสำาหรับทุกวัย	 จะเห็นได้ว ่านโยบายและการดำาเนินการหลายภาคส่วน	 
เป็นองค์ประกอบสำาคัญของ	 PHC	 นั้น	 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ท่ีบูรณาการของ	 SDGs	
และหมายความว่าความพยายามของ	 PHC	 สามารถสร้างและเสริมความแข็งแกร่งให้กับ 
ภาคส่วนอ่ืนๆ	 เป็นผลให้	 PHC	สามารถมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายสำาหรับเป้าหมายอื่น 
นอกเหนือจาก	 SDG3	 ซึ่งรวมถึงผู ้ที่เกี่ยวข้องกับความยากจน	 ความอดอยาก	 การศึกษา	 
ความเท่าเทียมกันทางเพศ	 การมีนำ้าสะอาด	 และสุขอนามัยการทำางาน	 และการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจการลดความไม่เท่าเทียม	
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	 ปัจจุบันหน่ึงในประเด็นสำาคัญของประชาคมโลกคือการบรรลุ	 Universal	 Health	
Coverage	(UHC)		และ	Primary	Health	Care	(PHC)	เป็นรากฐานที่จำาเป็น	
	 Universal	 Health	 Coverage	 (UHC)	มีหลายมิติ	 รวมถึงการคุ้มครองทางการเงิน	
(ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือน)	 และเพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ	 ยา	
และวัคซีน	การเข้าถึงทุกคนรวมถึงผู้ท่ีด้อยโอกาส	
	 Primary	 Health	 Care	 (PHC)	 มีบทบาทสำาคัญในการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ของครัวเรือน	 โดยการกำาหนดปัจจัยพื้นฐานด้านสุขภาพและเน้นการบริการระดับประชากร 
ที่ป้องกันการเจ็บป่วยและส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดี	ช่วยลดความจำาเป็นในการดูแลส่วนบุคคล	
และสามารถหลีกเล่ียงปัญหาสุขภาพท่ีเพิ่มข้ึนและซับซ้อนมากขึ้น	
	 PHC	 เป็นวิธีท่ีประหยัดต้นทุนในการให้บริการ	 ดังนั้นการมุ่งเน้นที่	 PHC	 เป็นวิธี 
ที่คุ ้มค่าที่สุดสำาหรับประเทศ	 การมีส่วนร่วมของผู้มีอำานาจและชุมชนในฐานะผู้ร่วมพัฒนา
บริการ	 ช่วยเพิ่มความสอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมและเพิ่มความพึงพอใจของผู ้ป ่วย 
ในท่ีสุด	เพิ่มผลลัพธ์ด้านสุขภาพ	นอกจากนี้ยังมีหลักฐานมากมายท่ีบ่งบอกว่าระบบสุขภาพที่อยู่ 
บนพื้นฐานของการบริการปฐมภูมิท่ีมีการติดต่อคร้ังแรก	ต่อเนื่อง	ครอบคลุม	มีการประสานงาน 
และประชาชนเป็นศูนย์กลาง	ทำาให้ผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้น
	 ในหลายประเทศคนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงการดูแลได้	และเป็นผู้ด้อยโอกาส	PHC	
เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ี	 เนื่องจากเน้นการแก้ไขปัจจัยด้านสุขภาพซึ่งเป็น 
จุดอ่อน	นอกจากน้ีในประเทศส่วนใหญ่	 PHC	มุ่งเน้นไปที่การบริการชุมชน	 เป็นวิธีเดียวที่จะ
เข้าถึงประชากรห่างไกลและผู้ด้อยโอกาส
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	 ในปี	1978	ผู้นำาระดับโลก	องค์กรระหว่างประเทศ	และหน่วยงานด้านสุขภาพต่างๆ 
มารวมตัวกันท่ีเมือง	 Alma-Ata	 (ป ัจจุบันคือ	 Almaty)	 ประเทศคาซัคสถาน	 
เพ่ือประกาศปฏิญญา	Alma-Ata	ว่าด้วย	Primary	Health	Care	สร้างมาตรฐาน
ของข้อตกลงร่วม	 ในการให้ชุมชนสามารถจัดการการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ		
เข้าถึงได้ทั้งทางกายภาพและทางการเงินสำาหรับทุกคน	 ซ่ึงนี่คือที่มาของยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพระดับโลก	เพื่อให้เกิดสุขภาพดีถ้วนหน้า	หรือ	Health	for	all	by	the	year	
2000	 ที่องค์การอนามัยโลกและหน่วยงานพันธมิตร	 ดำาเนินการตลอดศตวรรษท่ี	 20		
รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 Sustainable	Development	Goals	 (SDG)		
เพื่อสร้างหลักประกันว่า	 จะมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสุขภาพที่ดี	 สำาหรับ	
ทุกคน	ทุกวัย	ภายในปี	2030
	 ในเดือนตุลาคม	 2018	 ผู้นำาระดับโลก	 องค์กรระหว่างประเทศ	 ภาคประชา
สังคม	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ	 นัดพบกันที่เมือง	 Astana	 ประเทศคาซัคสถาน	 
เพื่อฉลองครบรอบ	 40	 ปี	 ปฏิญญา	 Alma-Ata	 และมีการประชุมเพื่อทบทวนผล 
ความคืบหน้าการดำาเนินงาน	PHC	และการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิในประเทศทั่วโลก	
ไดป้ระกาศปฏิญญา	Astana	ว่าดว้ยสุขภาพปฐมภมูิ	ซึง่ไดพ้ัฒนาขึ้นหลังจากปรกึษาหารือ 
กับผู้เชี่ยวชาญและภาคประชาสังคมและเจรจาอย่างละเอียดระหว่างประเทศสมาชิกแล้ว	
ทาง	WHO	จึงเปิดตัวอย่างเป็นทางการในการประชุม	Primary	Health	Care	ระดับโลก 
ที่	 Astana	 ผลการประชุมประเทศต่างๆ	 ทั่วโลกยังยืนยันหลักการเดิม	 ที่เชื่อมั่นว่า 
การสร ้างความเข ้มแข็งของการสาธารณสุขมูลฐาน	 เป ็นแนวทางที่ครอบคลุม	 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ที่จะทำาให้ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี	โดยเน้นยำ้าในประเด็น
การพัฒนานโยบายท่ีคำานึงภาวะสุขภาพ	 (Health	 in	 all	 policies)	 การทำางานกับ 
ภาคส่วนต่างๆ	 ท่ีนอกเหนือจากสาธารณสุข	 และการลงทุนด้านนวัตกรรม	 เพื่อสร้าง
ระบบสุขภาพที่ตอบสนองและยืดหยุ่น	ระบบสุขภาพที่ค่าใช้จ่ายเป็นธรรม	เท่าเทียม	และ 
สร้างความม่ังคั่งเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน	
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	 วิสัยทัศน์สำาหรับ	 Primary	 Health	 Care	 ในศตวรรษที่	 21	 มีรากฐานจาก
ปฏิญญา	 Astana	 ให้ความสำาคัญอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสิทธิในการรับบริการ	
ที่บูรณาการอย่างมีคุณภาพ	 ทั้งระดับบุคคลและระดับประชากร	 สุขภาพข้ึนอยู่กับ
หลายภาคส่วน	ทั้งสังคม	เศรษฐกิจ	และการมีส่วนร่วมของชุมชน	และการเสริมพลัง	
	 ในปี	 2008	 คือ	 30	 ปีหลังจากการประชุม	 Alma-Ata	 มีรายงานสุขภาพโลก 
ปี	 2008	 Primary	 Health	 Care:	 มากกว่าที่เคย	 สร้างโอกาสใหม่สำาหรับ	
การฟื้นฟู	PHC	อย่างไรก็ตามในปีต่อๆ	มา	การให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาสุขภาพ
เน้นไปที่โรคมากข้ึน	และโอกาสในการทำางานข้ามภาคส่วน	และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการตัดสินใจด้านการดูแลสุขภาพกลับหายไป	 เป็นผลให้ความรับผิดชอบและ 
การเข้าถึงของระบบบริการปฐมภูมิ	 ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของ	 PHC	 ยังคงอ่อนแอ 
ในหลายประเทศ	พร้อมกับการดูแลท่ีมีคุณภาพตำ่า	และบุคลากรไม่เพียงพอ
	 เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนา	 องค์การสหประชาชาติ	 จึงได้กำาหนด
เป้าหมายการพัฒนาขึ้น	โดยอาศัยกรอบความคิดท่ีมองการพัฒนาเป็นมิติ		ท้ังเศรษฐกิจ	
สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ให้มีความเชื่อมโยงกัน	 เรียกว่า	 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	
(SDGs)	 ซึ่งวิสัยทัศน์นี้แสดงให้เห็นว่า	 PHC	 สามารถได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม	่
ทรัพยากรใหม่	 ภาคีภาคส่วนใหม่	 และโอกาสใหม่ๆ	 ได้อย่างไร	 การส่งเสริม	 PHC	 
อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเป็นรากฐานของการบริการด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพ 
เป็นส่ิงจำาเป็นสำาหรับความสำาเร็จของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 ร่วมกันเราสามารถ
บรรลุชีวิตที่มีสุขภาพดี	และความเป็นอยู่ที่ดีสำาหรับทุกคน	ทุกวัย	โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง
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คำาประกาศ	Alma-Ata
(International	Conference	on	Primary	Health	Care,	Alma-Ata,	USSR,	

6-12	September	1978)

	 1.	 ที่ประชุมยืนยันอย่างหนักแน่นว่า	สุขภาพคือสภาวะท่ีสมบูรณ์ท้ังทางด้านร่างกาย	
จิตใจ	 สังคม	 ไม่เพียงแต่ปราศจากโรคหรือความพิการเท่านั้น	 และสุขภาพคือพื้นฐานของ 
สิทธิมนุษยชนและการบรรลุจุดสูงสุดของสุขภาพเท่าท่ีจะทำาได ้	 เป ็นส่ิงท่ีสำาคัญและ 
เป็นเป้าหมายทางสังคมของทั่วโลก	 โดยความตระหนักดังกล่าวจำาเป็นต้องมีการดำาเนินการ 
ในภาคส่วนของสังคม	เศรษฐกิจ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคส่วนสุขภาพ	(Health	sector)	
	 2.	 ความไม่เท่าเทียมในสถานะสุขภาพ	(Health	status)	ที่ปรากฏให้เห็นอยู่โดยเฉพาะ
ในประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำาลังพัฒนา	เป็นเรื่องที่รับไม่ได้	ทั้งด้านการเมือง	สังคม	และ
เศรษฐกิจ	และเป็นความห่วงกังวลของทุกประเทศ	
	 3.	 การพัฒนาเศรษฐกิจ	 และสังคมที่อยู ่บนระเบียบของเศรษฐกิจโลกใหม่นั้น	 
ต้องสามารถทำาให้บรรลุของสุขภาพดีถ้วนหน้า	 และลดช่องว่างระหว่างสถานะสุขภาพของ
ประเทศพัฒนาแล้ว	 กับประเทศกำาลัง	 พัฒนา	 การส่งเสริมและปกป้องสุขภาพของประชาชน 
เป็นสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมเกิดความยั่งยืน	 และสนับสนุนให้เกิด 
คุณภาพชีวิต	และความสงบสุขบนโลกใบนี้	
	 4.	 ประชาชนมีสิทธิและมีหน้าที่ ท่ีจะมีส ่วนร ่วม	 ทั้งระดับบุคคลหรือโดยรวม	 
ในการวางแผนและปฏิบัติตามแผนของตนเอง	ในการดูแลสุขภาพ	
	 5.	 รัฐบาลมีหน้าที่ในการทำาให้ประชาชนบรรลุการมีสุขภาพสูงสุดโดยการจัดให้มี
มาตรการทางสาธารณสุขและสังคมท่ีเพียงพอ	เป้าหมายทางสังคมของรัฐบาล	องค์การระหว่าง
ประเทศ	และชุมชน	ท่ัวท้ังโลกในศตวรรษท่ีจะถึงนี้	คือการทำาให้สุขภาพดีถ้วนหน้าในปี	2000	
โดยพัฒนาสุขภาพประชาชนอยู่ในระดับที่มีความเป็นอยู่ท่ีดี	 ทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ	
สาธารณสุขมูลฐานเป็นหัวใจที่จะทำาให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
ในส่วนของจิตวิญญาณของความเป็นธรรมในสังคม	
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	 6.	 การสาธารณสุขมูลฐานถือเป็นส่วนสำาคัญของการบริการสุขภาพท่ีสามารถนำาสู่ 
การปฏิบัติได ้	 มีความเป็นวิทยาศาสตร์	 และเป็นวิธีการที่ เป ็นที่ยอมรับของสังคมและ 
ใช้เทคโนโลยีที่บุคคลหรือครอบครัวสามารถเข้าถึงได้ในชุมชน	ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างเต็มที่ด้วยต้นทุนท่ีชุมชนหรือประเทศชาติสามารถแบกรับได้ในทุกระยะของการพัฒนา	
ภายใต้จิตวิญญาณ	 (spirit)	 ของการพึ่งตนเอง	 (Self	 reliance)	และการตัดสินใจด้วยตนเอง	
(Self	determination)	และจัดตั้งข้ึนโดยบูรณาการกับระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ	
(ซ่ึงถือเป็นการระบบการทำางานหลักที่ใช้เป็นศูนย์กลาง)	 กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
โดยรวมของชุมชน	 เป็นระบบบริการที่เป็นด่านหน้าที่สัมผัสกับบุคคล	 ครอบครัว	 หรือชุมชน	
ทำาให้ระบบสุขภาพของประเทศใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด	 เท่าที่จะทำาได้ทั้งที่บ้านและ 
ที่ทำางาน	และเป็นสถานบริการระดับแรกในกระบวนการดุแลอย่างต่อ	เนื่อง	
	 7.	 สาธารณสุขมูลฐาน	(Primary	Health	Care:	PHC)	
	 	 7.1	 สะท้อนภาพหรือวิวัฒนาการมาจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ
วัฒนธรรม	และการเมืองของประเทศ	และชุมชน	และพัฒนาโดยใช้ผลการศึกษาวิจัยทางด้าน
สังคมและชีววิทยาทางการแพทย์และระบบบริการสุขภาพ	รวมถึงประสบการณ์จากการพัฒนา
สาธารณสุขที่ผ่านมา
	 	 7.2	 เน้นในเรื่องของปัญหาสาธารณสุขที่สำาคัญในชุมชน	โดยครอบคลุมทั้งบริการ
ด้านส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันโรค	การรักษาพยาบาล	และการฟื้นฟูสภาพ	
	 	 7.3	 องค์ประกอบท่ีสำาคัญ	(Essential	Element)	ประกอบด้วย	(เป็นอย่างน้อย)
	 	 	 7.3.1	 การให้สุขศึกษาที่เกี่ยวกับสาเหตุท่ีทำาให้เกิดปัญหาสุขภาพ	 และ 
วิธีการในการป้องกัน	หรือควบคุม	
	 	 	 7.3.2	 การส่งเสริมในเรื่องอาหารและโภชนากรที่เหมาะสม	
	 	 	 7.3.3	 มีการนำ้าสะอาดและสุขาภิบาลทั่วไปที่มีคุณภาพและเพียงพอ
	 	 	 7.3.4	 อนามัยแม่และเด็ก	รวมถึงการวางแผนครอบครัว
	 	 	 7.3.5	 การให้ภูมิคุ้มกันโรคเพื่อป้องกันโรคติดต่อที่สำาคัญ	
	 	 	 7.3.6	 การควบคุมและป้องกันโรคระบาดในพื้นที่
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	 	 	 7.3.7	 การให้การรักษาโรคท่ีพบบ่อยและการบาดเจ็บ
	 	 	 7.3.8	 การมีพร้อมถึงยาท่ีจำาเป็น	
	 	 7.4	 เกี่ยวข้องกับภาคส่วนสุขภาพ	 (Health	 Sector)	 และภาคส่วนอื่นๆ	 
ท่ีเก่ียวข้อง	 และในส่วนของการพัฒนาประเทศหรือชุมชน	 เช่น	 เกษตร	 ปศุสัตว์	 อาหาร	
อุตสาหกรรม	 การศึกษา	 ที่อยู ่อาศัย	 งานสาธารณะ	 การสื่อสาร	 และภาคส่วนอื่นๆ	 และ 
การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน	
	 	 7.5	 ต้องการและส่งเสริมให้เกิดการพึ่งตนเองได้	 และการมีส่วนร่วม	 ทั้งระดับ
บุคคลและชุมชน	ในเรื่องการวางแผน	การจัดองค์กร	การดำาเนินการตามแผน	การควบคุมกำากับ 
การดำาเนินการสาธารณสุข	 มูลฐาน	 ทำาให้การใช้ทรัพยากรของประเทศหรือทรัพยากรอื่นๆ	 
ที่หาได้	 ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถไปจุดหมายปลายทางนี้จำาเป็นให้การศึกษา
เพื่อเพ่ิมทักษะส่วนบุคคลและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน	
	 	 7.6	 ทำาให้เกดิความยัง่ยนืโดยใช้การบรูณาการการดำาเนนิการภายใต้การสนบัสนนุ
จากระบบส่งต่อทำาให้เกิดการปรับปรุงระบบบริการที่เป็นองค์รวม	มีความครอบคลุมทุกคนและ
ทุกกลุ่ม	และให้ความสำาคัญกับผู้ท่ีมีความต้องการมากที่สุดเป็นลำาดับแรก	
	 	 7.7	 มีความเชื่อถือได้ในสายตาของบุคลากรสาธารณสุข	ได้แก่	แพทย์	พยาบาล	
ผดุงครรภ์	 ผู้ช่วยฯ	และเจ้าหน้าท่ีท่ีทำางานในชุมชน	หมอพื้นบ้าน	ทั้งในระดับพื้นที่และระดับ
การส่งต่อ	มีการฝึกอบรมที่เหมาะสมท้ังทางเทคนิคเฉพาะทางการแพทย์และสาธารณสุข	และ
ทางด้านสังคมเพื่อให้สามารถทำางานร่วมกันเป็นทีมสุขภาพ	 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ด้านสาธารณสุขของชุมชน	
	 	 7.8	 ทุกรัฐบาลต้องจัดทำานโยบายระดับชาติ	ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของ
การสาธารณสุขมูล	ฐานท่ียั่งยืน	โดยให้การสาธารณสุขมูลฐานถือเป็นส่วนหน่ึงของระบบสุขภาพ
ของประเทศและสามารถที่จะประสานความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ	ได้	เพื่อจะให้ถึงจุดหมาย
ปลายทางนี้	 การสร้างความมุ่งม่ันตั้งใจทางการเมืองเพื่อที่เคลื่อนย้ายทรัพยากรของประเทศ 
มาใช้อย่างสมเหตุสมผล
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	 	 7.9	 ทุกประเทศต้องประสานความร่วมมือกับพันธมิตรและภาคีเครือข่ายและ 
จัดบริการเพื่อให้ม่ันใจได้ว ่าการสาธารณสุขมูลฐานสำาหรับประชาชนทุกคน	 เนื่องจาก 
การบรรลุการมีสุขภาพดี	โดยประชาชนในประเทศใดประเทศหนึ่ง	จะทำาให้เกิดความตระหนัก
และเกิดประโยชน์กับประเทศอ่ืนๆ	ท่ัวโลก	ในบริบทน้ีการทำางานร่วมกันระหว่างองค์การอนามัย
โลก	 (WHO)	 และการทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ	 (UNICEF	 โดยเมื่อแรก	 ก่อตั้ง	 ใช้ชื่อว่า	
United	Nation	International	Children	Emergency	Fund)	ได้ออกรายงานเรื่องการก่อตั้ง 
สาธารณสุขมูลฐาน	 :	 พื้นฐานสำาหรับการพัฒนา	 และการดำาเนินการสาธารณสุขมูลฐาน 
ให้ครอบคลุมทั่วโลก	
	 	 7.10	ระดับที่ยอมรับได้	 สุขภาพดีถ้วนหน้าของคนทั้งโลก	 ในปี	 2000	 สำาเร็จคือ
สามารถใช้ทรัพยากรของโลกได้มากข้ึนและดีข้ึน	 โดยพิจารณาค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาวุธ
ยุทโธปกรณ์	 และความขัดแย้งทางการทหาร	 นโยบายที่ดีในเรื่องความอิสระ	 ความสงบสุข	 
การผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างประเทศ	การลดอาวุธ	ทำาให้สามารถนำาทรัพยากรไปใช้
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	เช่น	การสาธารณสุขมูลฐาน	ซ่ึงเป็นส่วนที่สำาคัญ	น่าจะได้
รับจัดสรรงบประมาณท่ีเพิ่มข้ึน

หมายเหตุ	:
	 1.	 ในปี	2530-2534	ประเทศไทยมีการเพิ่มกิจกรรมจำาเป็นในด้านสาธารณสุข
มูลฐานอีก	2	เร่ือง	คือ	ทันตสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพจิต	รวมเป็น	10	เรื่อง	
	 2.	 ในปี	2535	เพิ่มข้ึนอีก	4	เรื่อง	ได้แก่	อนามัยสิ่งแวดล้อม	คุ้มครองผู้บริโภค	
การป้องกันควบคุมอุบัติเหตุอุบัติภัย	 และโรคไม่ติดต่อ	 การป้องกันและควบคุมเอดส์	 
รวมเป็น	14	เร่ือง
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Astana	Declaration
(Second	International	Conference	on	Primary	Health	Care	Towards	

Universal	Health	Coverage	and	the	Sustainable	Development	Goals,	Astana,	
Kazakhstan,	25	-	26	October	2018)

ภาพท่ีวาดไว้	:
	 รัฐบาลและสังคมที่จัดลำาดับความสำาคัญ	 ส่งเสริม	 และคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ 
ที่ดีของประชาชน	ท้ังในระดับประชากรและระดับบุคคลผ่านระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง
	 การบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูง	 ปลอดภัย	 
ครบวงจร	สามารถเข้าถึงได้	และราคาไม่แพงสำาหรับทุกคน	และทุกที่	จากบุคลากรด้านสุขภาพ
ที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี	มีความเห็นอกเห็นใจ	
	 การมีและการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ	ซ่ึงบุคคลและชุมชนมีอำานาจ	และ
มีส่วนร่วมในการบำารุงรักษา	และเสริมสร้างสุขภาพ	และความเป็นอยู่
	 พันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ให้การสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพต่อนโยบายกลยุทธ์
และแผนงานด้านสุขภาพของชาติ
	 1.	 เราขอยืนยันความมุ่งมั่นต่อสิทธิข้ันพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน	 ในการเพลิดเพลิน 
ไปกับมาตรฐานสุขภาพสูงสุดท่ีทำาได้	โดยไม่มีความแตกต่างใดๆ	เราขอยืนยันความมุ่งมั่นของเรา 
ที่มีต่อคุณค่าและหลักการท้ังหมด	 โดยเฉพาะความยุติธรรม	 และความเป็นปึกแผ่น	 และ 
เราเน้นยำ้าความสำาคัญของสุขภาพ	เพื่อสันติภาพ	ความปลอดภัย	และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคม	และการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
	 2.	 เราเช่ือม่ันว่าการเสริมสร้าง	 PHC	 เป็นวิธีการที่ครอบคลุมที่สุด	 มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล	ในการเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้คน	รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดี 
ทางสังคม	 และ	 PHC	 เป็นรากฐานท่ีสำาคัญของระบบสุขภาพที่ยั่งยืน	 หลักประกันสุขภาพ 
ถ้วนหน้า	 (UHC)	 และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ	 ซ่ึงปฏิญญานี ้
จะมีส่วนช่วยให้ดำาเนินการตามเส้นทางเพื่อให้บรรลุ	 UHC	 เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและ 
การดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพ	มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการอย่างเท่าเทียมกัน	เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการใช้บริการเหล่านี้จะไม่ทำาให้พวกเขาประสบกับความยากลำาบากทางการเงิน
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	 3.	 เรารับทราบว่าแม้จะมีความก้าวหน้าท่ีน่าทึ่งในช่วง	40	ปีที่ผ่านมา	ผู้คนในทุกส่วน 
ของโลกยังคงมีความต้องการด้านสุขภาพท่ีไม่ได้รับการแก้ไข	 การมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นสิ่งที่ 
ท้าทายสำาหรับคนจำานวนมาก	 โดยเฉพาะคนจน	 และผู้คนในสถานการณ์ที่อ่อนแอ	 เราพบว่า 
การไม่เป็นที่ยอมรับทางจริยธรรมการเมือง	 สังคม	 และเศรษฐกิจท่ียังมีความไม่เสมอภาค 
ในด้านสุขภาพ	และความไม่เสมอภาคในผลลัพธ์ด้านสุขภาพ
	 เราจะจัดการกับภาระท่ีเพิ่มข้ึนของโรคไม่ติดต่อ	 ซ่ึงนำาไปสู ่สุขภาพที่ไม่ดี	 และ 
การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร	 เนื่องจากการบริโภคยาสูบ	 การบริโภคแอลกอฮอล์	 วิถีชีวิตและ
พฤตกิรรมทีไ่ม่ดต่ีอสขุภาพ	และการออกกำาลงักายไม่เพียงพอ	และการบริโภคอาหารทีเ่หมาะสม	
อีกท้ังสงคราม	ความรุนแรง	โรคระบาด	ภัยธรรมชาติ	ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	และสภาพอากาศท่ีแปรปรวน	และปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมอื่นๆ	เรายังมีโอกาส
พบการระบาดของโรคและภัยคุกคามด้านสุขภาพระดับโลก	 ที่จะนำามาสู่การเสียชีวิตก่อนวัย
อันควรได้อีกด้วย
	 การส่งเสริมการป้องกันการรักษาบริการฟื้นฟู	 และการดูแลแบบประคับประคอง 
จะต้องเข้าถึงได้ทุกคน	 พวกเราต้องช่วยคนหลายล้านคนให้พ้นจากความยากจน	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความยากจนข้ันรุนแรง	ท่ีเกิดจากการใช้จ่ายด้านสุขภาพที่ไม่เหมาะสม	เราไม่สามารถ
เน้นยำ้าถึงความสำาคัญของการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคอีกต่อไป	 และไม่ทนต่อ 
การดูแลที่แยกส่วน	ไม่ปลอดภัย	หรือมีคุณภาพตำ่า	เราจะต้องจัดการกับปัญหาการขาดแคลน	
และการกระจายของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพที่ไม่สมำ่าเสมอ	เราต้องปฏิบัติตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
ของการดูแลสุขภาพ	 ยารักษาโรค	 และวัคซีน	 เราไม่สามารถเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ	
เนื่องจากความไร้ประสิทธิภาพของการบริการได้

เราสัญญาท่ีจะ	:
	 1.	 ในทางการเมือง	 จะตัดสินใจเลือกอย่างกล้าหาญเพื่อสุขภาพในทุกภาคส่วน	 
เราขอยืนยันบทบาทหลักและความรับผิดชอบของรัฐบาลทุกระดับ	ในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิของทุกคน	 ในการได้รับมาตรฐานสุขภาพสูงสุดที่เป็นไปได้	 เราจะส่งเสริมการดำาเนินการ 
แบบหลายภาคส่วน	 และ	 UHC	 มีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง	 และเสริมสร้าง
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ศักยภาพชุมชน	ท้องถ่ิน	 เพื่อเสริมสร้าง	PHC	 เราจะกำาหนดปัจจัยทางเศรษฐกิจ	สังคม	และ 
สิ่งแวดล้อมของสุขภาพ	และมุ่งมั่นที่จะลดปัจจัยเส่ียงโดยการกำาหนดแนวทางการดูแลสุขภาพ 
ในทุกนโยบาย	 เราจะมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น	 เพื่อความสำาเร็จของ	 Health	
for	 All	 โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	 ขณะที่จัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือส่งเสริม 
ความโปร่งใส
	 พยายามหลีกเลี่ยงหรือลดความขัดแย้งที่บ่อนทำาลายระบบสุขภาพ	 เราต้องใช้วิธีการ
ที่สอดคล้องและครอบคลุมเพื่อขยาย	PHC	 เป็นเสาหลักของ	UHC	 ในกรณีฉุกเฉิน	 เพื่อสร้าง
ความมั่นใจในการดูแลอย่างต่อเนื่อง	 และการให้บริการด้านสุขภาพที่จำาเป็นตามหลักการ 
ด้านมนุษยธรรม	เราจะจัดหาและจัดสรรทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรอื่นๆ	อย่างเหมาะสม
เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้	PHC
	 2.	 สร้าง	 Primary	 Health	 Care	 ที่ยั่งยืน	 PHC	 จะดำาเนินการตามกฎหมายของ
ประเทศ	บริบท	และลำาดับความสำาคัญ	เราจะเสริมสร้างระบบสุขภาพโดยการลงทุนใน	PHC	
เราจะเพิ่มขีดความสามารถและโครงสร้างพื้นฐานสำาหรับการดูแลข้ันต้น	 จุดให้บริการแรก 
ในหน่วยบริการ	 จัดลำาดับความสำาคัญของการทำางานด้านสาธารณสุขที่สำาคัญ	 โดยเริ่มจาก 
การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ	 และจะมุ ่งตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ 
ของทุกคน	 ผ่านการป้องกัน	 การส่งเสริม	 การรักษาบริการ	 ฟื้นฟู	 และการดูแลแบบประคับ 
ประคอง	 PHC	 จะให้บริการและดูแลที่ครอบคลุม	 ไม่ใช่เพียงการฉีดวัคซีน	 แต่รวมถึง	 
การป้องกันการควบคุมและการจัดการโรคที่ไม ่สามารถติดต่อได้	 การดูแลและบริการ 
ที่ส่งเสริมรักษาและดูแลสุขภาพของมารดาทารกแรกเกิดเด็ก	 และวัยรุ่น	 สุขภาพจิตและ 
สุขภาพทางเพศ	 และอนามัยการเจริญพันธุ์	 PHC	 จะสามารถเข้าถึงได้	 เป็นธรรม	 ปลอดภัย	 
มีคุณภาพสูง	 ครอบคลุม	 มีประสิทธิภาพ	 เป็นที่ยอมรับ	 พร้อมใช้งาน	 และราคาไม่แพง	 และ 
ให้บริการแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง	 ที่เน้นผู้คนเป็นศูนย์กลาง	 และคำานึงถึงเพศ	 พยายาม
หลีกเล่ียงการแยกส่วน	 และให้แน่ใจว่าระบบการส่งต่อการทำางานระหว่างระดับปฐมภูม ิ
และระดับอื่นๆ	 ของการดูแล	 เราจะได้รับประโยชน์จาก	 PHC	 อย่างยั่งยืน	 ที่ช ่วยเพิ่ม 
ความยืดหยุ่นของระบบสุขภาพในการป้องกันตรวจจับ	 และตอบสนองต่อโรคติดเชื้อ	 และ 
การระบาด

การจัดการสุขภาพใหม่
ในสังคมพลวัต

35



		แนวทาง	และเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	(Millennium	Development	Goals	(MDGs))
	 ในปี	2000	ประเทศต่างๆ	ทั่วโลกรวม	189	ประเทศ	ได้รวมตัวกันในการประชุมองค์การ
สหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์ก	 สหรัฐอเมริกา	 และเห็นพ้องต้องกันในการต้ังเป้าหมาย 
การพัฒนา	 ทั้งในระดับชาติและระดับสากลท่ีทุกประเทศ	 จะดำาเนินการร่วมกันให้ได้ภายใน 
ปี	 2015	 โดยเป้าหมายดังกล่าวประกอบด้วย	 8	 เป้าหมายหลัก	 คือ	 1)	 ขจัดความยากจน	 
และความหิวโหย	 2)	 ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา	 3)	 ส่งเสริมความ 
เท่าเทียมกันทางเพศและบทบาทสตรี	4)	ลดอัตราการตายของเด็ก	5)	พัฒนาสุขภาพของสตร ี
มีครรภ์	 6)	 ต่อสู้กับโรคเอดส์	 มาลาเรีย	 และโรคสำาคัญอื่นๆ	 7)	 รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน	และ	8)	ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก	

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals	(SDGs))
	 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนา	 องค์การสหประชาชาติ	 จึง	 ได้กำาหนด 
เป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ	 (Dimensions)	
ของเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ให้มีความเชื่อมโยงกัน	 เรียกว่า	 เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน	ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน	ปี	2015	ถึงเดือนสิงหาคม	2030	
ครอบคลุมระยะเวลา	15	ปี	โดยประกอบไปด้วย	17	เป้าหมายคือ	

 

การจัดการสุขภาพใหม่
ในสังคมพลวัต

36



	 1)	 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 	 2)	 ยุติความหิวโหย	 บรรลุความมั่นคง 
ทางอาหาร	และยกระดับโภชนาการ	และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน	3)	สร้างหลักประกันว่า
คนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี	 และส่งเสริมสวัสดิภาพสำาหรับทุกคนในทุกวัย	 4)	 สร้างหลักประกันว่า 
ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ	อย่างครอบคลุม	และเท่าเทียม	และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต	 5)	 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ	 และให้อำานาจของ	 ผู ้หญิงและเด็กหญิง 
ทุกคน	6)	สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีนำ้าและสุขอนามัยสำาหรับทุกคน	และมีการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืน	7)	สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่	ในราคาที่สามารถซื้อหาได	้ 
เชื่อถือได้	 และยั่งยืน	 8)	 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง	 ครอบคลุม	 และยั่งยืน	 
การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ	 และการมีงานที่สมควรสำาหรับทุกคน	 9)	 สร้างโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีความทนทาน	 ส่งเสริม	 การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและยั่งยืน	 และ 
ส่งเสริมนวัตกรรม	10)	ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ	11)	ทำาให้เมืองและ
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม	 ปลอดภัย	 มีภูมิต้านทาน	 และยั่งยืน	 12)	 สร้าง
หลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตท่ียั่งยืน	13)	ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น	 14)	 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
มหาสมุทร	ทะเล	และ	ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	15)	ปกป้อง	ฟื้นฟ	ู
และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน	จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	ต่อสู้การกลายสภาพ
เป็นทะเลทราย	 หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่	 และหยุดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ	16)	ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	
ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม	และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล	รับผิดรับชอบ	และครอบคลุม
ในทุกระดับ	 17)	 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำาเนินงานและฟื ้นฟู	 สภาพหุ้นส่วน 
ความร่วมมือระดับโลกสำาหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน
	 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 Sustainable	 Development	 Goals	 (SDGs)	 
แสดงถึงความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษโดยมีวาระ 
การประชุมที่กว้างขวางยิ่งข้ึน	และส่งผลกระทบต่อทุกประเทศ
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		ความสำาเร็จของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นจะถูกขับเคลื่อนโดย

	 ความรู้และการเสริมสร้างศักยภาพ	 เราจะใช้ความรู้	 เพื่อเสริมสร้าง	PHC	ปรับปรุง
ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ	 และสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงทุกคน	 ดูแลในเวลาท่ีเหมาะสม	 และ 
ในระดับที่เหมาะสมที่สุด	 ในการดูแลต้องเคารพสิทธิ	 ความต้องการ	 ศักด์ิศรี	 โดยจะทำาการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง	เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์สร้างขีดความสามารถ	และปรับปรุง 
การส่งมอบบริการด้านสุขภาพและการดูแล
	 ทรัพยากรมนุษย์เพื่อสุขภาพ	เราจะสร้างงานที่เหมาะสมและค่าตอบแทนที่เหมาะสม
สำาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและบุคลากรอื่นๆ	ท่ีทำางานในระดับปฐมภูมิ	โดยตอบสนองอย่าง
มีประสิทธิภาพต่อความต้องการด้านสุขภาพของผู้คนในบริบทของสหสาขาวิชาชีพ	 เพิ่มการ
ลงทุนในด้านการศึกษา	การฝึกอบรม	การสรรหา	การพัฒนาแรงจูงใจ	และการรักษาบุคลากร	
PHC	ที่มีการผสมผสานทักษะท่ีเหมาะสม	เราจะพยายามรักษาและพัฒนาทักษะของบุคลากร	
PHC	ในพ้ืนที่ชนบทห่างไกลและพื้นท่ีด้อยพัฒนา	และการย้ายถิ่นของบุคลากรไม่ควรมีผลต่อ
คุณภาพการให้บริการ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกำาลังพัฒนา
	 เทคโนโลยี	เรารองรับการขยายและขยายการเข้าถึง	ให้บริการด้านสุขภาพหลากหลาย 
รูปแบบ	 โดยใช้ยาท่ีมีคุณภาพสูง	 ปลอดภัย	 มีประสิทธิภาพ	 และราคาไม่แพง	 รวมถึง 
ยาแผนโบราณ	การวินิจฉัยและเทคโนโลยีอื่นๆ	ตามความเหมาะสม	 เราจะส่งเสริมการเข้าถึง	
และการใช้เหตุผล	 และความปลอดภัย	 และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล	 ผ่านความก้าวหน้า
ในระบบข้อมูล	เราจะสามารถรวบรวมข้อมูลท่ีมีคุณภาพสูงได้อย่างเหมาะสมและเพื่อปรับปรุง
ความต่อเน่ืองของข้อมูลการเฝ้าระวังโรค	 ความโปร่งใส	 ความรับผิดชอบ	 และการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบสุขภาพ	 เราจะใช้เทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพ่ือปรับปรุงการเข้าถึง 
การดูแลสุขภาพเสริมสร้างการปรับปรุงคุณภาพของการบริการและความปลอดภัยของผู้ป่วย 
และเพ่ิมประสิทธิภาพและการประสานงานของการดูแลผ่านดิจิตอลและเทคโนโลยีอ่ืนๆ	 
เราจะช่วยให้บุคคลและชุมชนสามารถระบุความต้องการด้านสุขภาพในการวางแผน	 และ 
การส่งมอบบริการ	 และมีบทบาทอย่างแข็งขันในการรักษาสุขภาพและความเป็นอยู ่ที่ดี 
ของพวกเขา
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	 การเงิน	 เราขอเรียกร้องให้ทุกประเทศลงทุนต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และ 
ความยืดหยุ่นของระบบสุขภาพแห่งชาติ	 จัดสรรทรัพยากรให้กับ	 PHC	 อย่างเหมาะสมตาม
บริบทของประเทศ	เราจะไม่ท้ิงใครไว้	รวมถึงผู้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง	และพื้นท่ีที่ได้รับ 
ผลกระทบจากความขัดแย้ง	โดยให้การเข้าถึงบริการ	PHC	ที่มีคุณภาพในการดูแลอย่างต่อเนื่อง
	 1.	 ให้อำานาจบุคคลและชุมชน	สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคคล	ครอบครัว	ชุมชน	
และภาคประชาสังคมผ่านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา	 และการดำาเนินการตามนโยบายและ
แผนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ	เราจะส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ	และการทำางานเพื่อตอบสนอง
ความคาดหวังของบุคคลและชุมชนสำาหรับข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับสุขภาพ	 เราจะสนับสนุน
ผู ้คนในการรับความรู้ทักษะและทรัพยากรที่จำาเป็นในการรักษาสุขภาพหรือสุขภาพของ 
ผู้ที่พวกเขาดูแลโดยผู ้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ	 เราจะปกป้องและส่งเสริมความเป็นปึกแผ่น
จริยธรรมและสิทธิมนุษยชน	เราจะเพ่ิมความเป็นเจ้าของชุมชน	และสนับสนุนความรับผิดชอบ 
ของภาครัฐและเอกชน	 เพื่อให้ผู ้คนจำานวนมากมีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นในสภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ืออำานวยและเอื้อต่อสุขภาพ
	 2.	 จัดผู ้มีส่วนได้เสียให้มีส่วนร่วมกับนโยบายกลยุทธ์และแผนระดับชาติ	 เราขอ 
เรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด	ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ	นักวิชาการ	ผู้ป่วย	ภาคประชาสังคม 
หน่วยงานระดับท้องถ่ิน	 หน่วยงานและกองทุนภาคเอกชน	 และอื่นๆ	 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายกลยุทธ์และแผนระดับประเทศทุกภาคส่วน	รวมถึงผ่านผู้คนเป็นศูนย์กลาง	ดำาเนินการ 
ร่วมกันเพือ่สร้าง	PHC	ทีแ่ขง็แกร่งและยัง่ยนื	เพือ่การบรรล	ุUHC	การสนบัสนนุผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
สามารถช่วยเหลือประเทศต่างๆ	ในการชี้นำาทรัพยากรมนุษย์	 เทคโนโลยี	การเงิน	และข้อมูล
ท่ีเพียงพอไปยัง	 PHC	 ในการดำาเนินการตามปฏิญญาฉบับนี้	 ประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จะทำางานร่วมกันด้วยจิตวิญญาณของความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือ	 ในการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ	 การแบ่งปันความรู้	 และแนวปฏิบัติท่ีดี	 ในขณะที่เคารพอธิปไตยของชาติและ
สิทธิมนุษยชนอย่างเต็มท่ี
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พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
เครื่องมือ�นโยบาย�เพื่อเป้าหมายสุขภาพดี

	 “บริการสุขภาพปฐมภูมิ”	 มีหมายความว่า	 บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ท่ีมุ่งหมายดูแลสุขภาพ	ของบุคคลในเขตพื้นที่รับผิดชอบในลักษณะองค์รวม	ตั้งแต่แรก	ต่อเนื่อง	
และผสมผสาน	ครอบคลุมท้ัง	การส่งเสริมสุขภาพ	การควบคุมโรค	การป้องกันโรค	การตรวจ
วินิจฉัยโรค	การรักษาพยาบาล	และการ	ฟื้นฟูสุขภาพ	โดยหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ	ท่ีประกอบด้วยแพทย์เวช	ศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ	รวมทั้งเชื่อมโยงกับครอบครัว	ชุมชน	และบริการ	ทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับ
ทุติยภูมิและตติยภูมิ
	 “ระบบสุขภาพปฐมภูมิ”	 มีหมายความว่า	 กลไกและกระบวนการในการประสาน 
ความร่วมมือเพื่อ	จัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ	โดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ	องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาชน	 รวมท้ังการส่งต่อผู้รับบริการและการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยบริการท้ังระดับ	ปฐมภูมิ	ทุติยภูมิ	และตติยภูมิ
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา	47	ได้กำาหนดให้บุคคลมีสิทธิได้รับบริการ
สาธารณสุขของรัฐและกำาหนดให้รัฐมีหน้าท่ีท่ีจะต้องดำาเนินการให้ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง	 ในขณะที่การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขซ่ึงมีผล
มาจากรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.2560	มาตรา	258	ช	(5)	ได้กำาหนดให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มี 
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม	 จึงจำาเป็นต้องมีกฎหมาย 
เกี่ยวกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ	 เพื่อให้ประชาชนได้รับ	 “บริการสุขภาพปฐมภูมิ”	 ที่มี
ประสิทธิภาพมีความเป็นธรรม	 มีคุณภาพและมีมาตรฐาน	 ซ่ึงรัฐบาลได้ประกาศแผนปฏิรูป
ประเทศด้านสาธารณสุขลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่	6	เมษายน	2561

“พรบ.	ระบบสุขภาพปฐมภูมิ”	เกิดจาก	3	ส่วนคือ	
	 ส่วนแรก	เกิดจากปัญหาอุปสรรคในบริบทระบบสุขภาพปัจจุบันของไทย	เช่น	การเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุที่มีจำานวนมากข้ึนและมีโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น	ต้องการการดูแลที่ซับซ้อนมากขึ้น	
	 ส่วนท่ีสอง	 คือหน่วยบริการ	 เช่น	 โรงพยาบาลขนาดใหญ่มีภาระงานมากไม่สามารถ
ดูแลแบบองค์รวมและต่อเนื่องได้	 ดังนั้นการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาซับซ้อนของโรงพยาบาล
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ขนาดใหญ่จึงไม่สามารถทำาได้อย่างเบ็ดเสร็จ	ขณะเดียวกันประชาชนยังขาดความรอบรู้สุขภาพ
ที่จำาเป็น	สังเกตได้จากเวลาไปโรงพยาบาลหมอตรวจใช้เวลาไม่ถึง	2	นาที	ตรวจเสร็จก็จ่ายยา	
เวลาที่หมอได้พูดคุยกับคนไข้เพื่อให้คำาแนะนำาในการปฏิบัติตัวของคนไข้จึงมีค่อนข้างน้อย	ทำาให้
การดูแลไม่เหมาะสม	
	 ส่วนท่ีสาม	คือ	ค่าใช้จ่ายการดูแลสุขภาพของภาครัฐที่เพิ่มสูงขึ้น	ด้วยเหตุผลดังกล่าว
จึงจำาเป็นต้องมีการผลักดันภายในกระทรวงสาธารณสุข	เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้และเพื่อให้บริการ
ประชาชนได้ดีขึ้น	ด้วยการผลักดันให้มี	“พระราชบัญญัติสุขภาพปฐมภูมิ”	เพื่อกำาหนดกลไก
การจัด	“ระบบสุขภาพปฐมภูมิ”	รวมท้ังกำาหนดหลักเกณฑ์การดำาเนินการ	เพื่อให้ประชาชน
ได้รับ	“บริการสุขภาพปฐมภูมิ”	ที่มีประสิทธิภาพมีความเป็นธรรม	มีคุณภาพและมีมาตรฐาน	
พ.ร.บ.ฉบับนี้จึงเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยตอบโจทย์และแก้ปัญหาการให้บริการด้านสาธารณสุข 
แก่ประชาชน	เป็นกฎหมายที่ใช้บริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ
มาตรฐานใกล้บ้าน	ด้วยแนวทางการพัฒนาในรูปแบบคลินิกหมอครอบครัว
	 ปัจจุบัน	“พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ”	ฉบับนี้ได้รับการประกาศในราชกิจ
จานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่	30	เมษายน	2562	และจะมีผลบังคับใช้ภายใน	90	วัน
หลังประกาศ	หรือจะเริ่มนับหนึ่งภายในวันท่ี	29	กรกฎาคม	2562	นี้	โดยตามกลไกภายใน	10	ป ี
จะต้องจัดระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิท่ีมีคุณภาพให้กับประชาชน	 ซ่ึงจะทำาให้ประชาชน 
มีสุขภาพดีเพ่ิมขึ้นและช่วยลดรายจ่ายของประเทศได้ในระยะยาว	
	 ซึ่งสาระสำาคัญของ	พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ	มีกลไกหลัก	6	ด้าน	ที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อให้เกิดบริการสุขภาพปฐมภูมิท่ีมีคุณภาพเท่าเทียม	ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง	
	 เรื่องแรก	คือ	การลงทะเบียน	จะเป็นการลงทะเบียนที่มีชื่อแพทย์คู่กับประชาชน	ต่อไป
ประชาชนคนไทยทั่วประเทศจะมีหมอประจำาตัวหรือหมอประจำาครอบครัวที่ดูแลให้คำาปรึกษา
ตั้งแต่ก่อนป่วย	ป่วยมาก	จนถึงการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน	มีหมอประจำาตัวดูแลต้ังแต่ก่อนแรกเกิด
จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต	เป็นการจับคู่กัน	ต่อไปประชาชนจะมีผู้รับผิดชอบสุขภาพ	
	 เรื่องที่	 2	คือ	 เรื่องข้อมูลสารสนเทศ	 ต่อไปประชาชนที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาล 
กลับมาแล้วดูแลต่อเนื่องในชุมชนจะมีข้อมูลการวินิจฉัย	 การรักษา	 มีแนวทางการวางแผน
อย่างไร	จะมีข้อมูลจากโรงพยาบาลใหญ่ส่งกลับมาที่หน่วยบริการปฐมภูมิ	เช่น	รพ.สต.	
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	 เรื่องที่	 3	คือการผลิตและพัฒนาบุคลากรสหวิชาชีพ	 เช่น	 หมอเวชศาสตร์ครอบครัว	
ทีมผู้ให้บริการ	เช่น	พยาบาล	นักวิชาการสาธารณสุข	นักกายภาพ	จะมีการวางแผนและผลิต
บุคลากรเหล่าน้ีในสัดส่วนท่ีเหมาะสม	
	 เร่ืองท่ี	4	มีกลไกด้านการเงินท่ีสนับสนุนการบริการตาม	พ.ร.บ.	ฉบับนี้	
	 เรื่องที่	 5	กลไกส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลจัดการสุขภาพของตนเอง
มากขึ้น	 ทั้งในระดับพื้นที่ในระดับอำาเภอ	 เป็นกลไกที่ทำาให้ประชาชนได้รับการดูแลตรงกับ 
ความต้องการมากข้ึน	
	 เรื่องที่	6	มีกลไกการดูแล	กำากับ	ติดตาม	เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะได้รับการดูแล 
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
	 “พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ”	 นับเป็นหนึ่งตัวอย่างของความก้าวหน้า 
ในการขับเคล่ือนงานปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศไทย	ที่สามารถตอบสนองการปฏิรูป
ประเทศโดยตรง	ถือเป็นหลักประกันสำาคัญว่ารัฐบาลหรือคณะกรรมการปฏิรูปฯ	ให้ความมั่นใจ
กับประชาชนว่าการดำาเนินการนี้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศซึ่งได้กำาหนด 
เป้าหมายไว้ว่าภายใน	10	ปี	จะมีทีมหมอครอบครัว	มีแพทย์ประจำาครอบครัวครบ	65	ล้านคน
ตามจำานวนประชากรของประเทศ
	 ประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับจากการมี	 “พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ”	
คือการมีกลไกการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ	 ทำาให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพปฐมภูม ิ
ท่ีมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมลำ้าในการเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิ	 อันเป็นการสร้าง
ความเป็นธรรมและความมั่นคงด้านสุขภาพให้เกิดขึ้นในสังคมและประเทศ	การมี	 “พระราช
บัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ”	 จึงนับเป็นก้าวแรกในการปฏิรูปเพ่ือการพัฒนาระบบบริการ 
ด้านสาธารณสุขของประเทศให้เดินหน้ามุ่งสู่ความยั่งยืน”

เอกสารอ้างอิง
	 บทความพิเศษ	“พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ”	เพื่อสิทธิและความมั่นคงด้านสุขภาพ
ของประชาชน	โดย	นพ.สฤษดิ์เดช	เจริญไชย	รองผู้อำานวยการ	สำานักงานสนับสนุนระบบปฐม
ภูมิและคลินิกหมอครอบครัว	(สปค.)	สืบค้นจาก	:	https://www.thairath.co.th/lifestyle/
life/1591985	เข้าถึงเมื่อวันท่ี	24	ตุลาคม	2562 การจัดการสุขภาพใหม่
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การจัดการสุขภาพแนวใหม่�
(Transformative�Management)



การจัดการความร่วมมือจากฐานราก
ในการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

นายแพทย์ประทีป	ธนกิจเจริญ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

บทบาทและภารกิจของสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ	(สช.)	ภายใต้	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	2550	

กำาหนดให้สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 (สช.) 

มีบทบาทและภารกิจในการสนับสนุนให้เกิด	“ทุกนโยบายสาธารณะของหน่วยงานรัฐ	

ท้องถิ่นและชุมชน	เป็นนโยบายที่มีความห่วงใยต่อสุขภาพ	(Health	in	All	Policies)  

และเกิดข้ึนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	 บนพ้ืนฐานทางปัญญา	

(Participatory	 Public	 Policy	 Process	 based	 on	Wisdom	 :	 4PW)”	 หรือ 

การสานพลังความรู้	 พลังนโยบาย	 และพลังสังคม	 เพื่อสร้างนโยบายสาธารณะแบบมี 

ส่วนร่วมและยั่งยืน

		กระแสแนวคิดการพัฒนาจากฐานรากหรือสร้างชุมชนเข้มแข็ง

	 ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า	 ชุมชนท้องถิ่นมีความสำาคัญในฐานะที่เป็น
ฐานรากของสังคมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างๆ	 โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพและสังคม	
ฐานรากของตึกที่แข็งแรงเท่านั้นจึงจะสามารถรองรับโครงสร้างอาคารที่สูงใหญ่ได้	 หรือที่	 
ศ.นพ.ประเวศ	 วะสี	 กล่าวว่า	 “เป็นการสร้างฐานเจดีย์ของการพัฒนาให้มั่นคง”แต่กว่าที่
แนวคิดชุมชนเข้มแข็งจะได้รับการยอมรับจากวงการต่างๆ	ว่าเป็นปัจจัยองค์ประกอบที่สำาคัญ
ของการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนและหันกลับมาให้ความสำาคัญกับการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
อย่างในปัจจุบันน้ัน	 แนวคิดนี้ก็ต้องผ่านการทำางานพิสูจน์ตนเอง	 และสะสมประสบการณ์ 
ในการแปลงจากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับแต่ละพื้นที่	 และบ่มเพาะ
ขยายสร้างเครือข่ายองค์กรของประชาชนจากฐานรากมาอย่างยาวนาน	
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		การพัฒนาจากฐานรากและสร้างชุมชนเข้มแข็ง

	 สถานการณ์งานสนับสนุนการพัฒนาจากฐานรากและสร้างชุมชนเข้มแข็ง	ปัจจุบัน 
มีหน่วยงานและองค์กรภาคส่วนต่างๆ	 ท้ังหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ประชาสังคมและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ต่างให้ความสำาคัญกับการสนับสนุนการพัฒนาในระดับชุมชน 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคีต่างๆ	 โดยเฉพาะการพัฒนาด้านสุขภาพ	 มีท้ังงานส่งเสริม	
สุขภาพ	 ป้องกันโรค	 รักษาและควบคุมโรค	 เช่น	 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพชุมชน,	 
ตำาบลสุขภาพดีวิถีไทย	 และการดูแลสุขภาพประชากรกลุ ่มเฉพาะ	 ทั้งผู ้สูงอายุ	 คนพิการ	
และเยาวชน	 รวมถึงงานพัฒนาในรูปแบบสุขภาวะองค์รวมเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
ภาคส่วนต่างๆ	 เช่น	 การพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพผ่านรูปแบบตำาบลสุขภาวะ	 และ
กองทุนสุขภาพตำาบล	เป็นต้น

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	และยุทธวิธีรวมแสงเลเซอร์สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง
	 การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนหรือชุมชนเข้มแข็ง	 ปัจจุบันมีหน่วยงานดำาเนินการ 
อยู่แล้วจำานวนมาก	และหลากหลายประเด็นในพื้นท่ี	จึงมีความจำาเป็นต้องมีการสานพลังความรู ้
พลงันโยบาย	และพลงัสงัคม	เพือ่สร้างนโยบายสาธารณะแบบมส่ีวนร่วมและยัง่ยนื	ซึง่สอดคล้อง	
กับบทบาทและภารกิจของ	 สช.	 และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่	 6	 พ.ศ.	 2556		
เรื่องแผนยุทธศาสตร ์ร ่วมแห่งชาติ	 ว ่าด ้วยระบบสุขภาวะชุมชน  โดยใช ้ยุทธวิธี	
รวมแสงเลเซอร์	 สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง	 และมีหลักการจัดการความร่วมมือทั้งระดับชาติ 
และระดับพื้นที่	 7	 ประการ	 คือ	 1.	 มีเป้าหมายร่วม	 (Purpose)	 2.	 มีหลักการทำางานร่วม	
(Principle)	 3.	 ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน	 (Ownership)	 4.	 มีแผนขับเคลื่อนภารกิจ 
เชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน	(Plan)	5.	มีคลังข้อมูลและองค์ความรู้ที่จำาเป็นร่วมกัน	(Multicentric	
Database)	6.	มีคลังเครื่องมือและเทคโนโลยีร่วมกัน	(Tools	&	Technology)	และ	7.	มีกลไก
การจัดการบางอย่างร่วมกัน	(Organization)
	 รวมทั้งมีการลงนามในปฏิญญาความร่วมมือระหว่าง	 33	 องค์กรภาคีสนับสนุน	
การขับเคล่ือนสุขภาวะชุมชน	เมื่อวันท่ี	18	มิถุนายน	2557	ทำาให้การสนับสนุนภาคีฐานราก
ในพื้นที่เพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะทำาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทบาทของ	สช.	กับการสานพลังความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆ	เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
	 1.	 ยกระดบัรูปธรรม	และต่อยอดความสำาเรจ็ของกระบวนการขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะ	
แบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ขยายวงกว้าง	และเกิดผลต่อนโยบายและสังคมให้มากข้ึน	ด้วยการ
	 	 1.1	 พัฒนา	 รวบรวม	 แลกเปลี่ยน	 และเผยแพร่ข้อมูล	 องค์ความรู้ที่เกิดจาก 
งานวิจัย	นวัตกรรม	ความคิดริเริ่มใหม่ๆ	และประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม	ท้ังระดับนโยบาย	ระดับปฏิบัติการในพื้นที่	และระดับนานาชาติ
	 	 1.2	 ขยายและสนับสนุนเครือข่ายพันธมิตรทั้งระดับนโยบาย	และระดับปฏิบัติการ 
ในพื้นที่ให้กว้างขวางและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น	 เพื่อให้มีบทบาทสร้างและขับเคลื่อนนโยบาย	
ยุทธศาสตร์	และประเด็นปัญหาด้านสุขภาพในพื้นที่ร่วมกันได้	
	 2.	 เสริมพลงัเครือข่ายเพ่ือขบัเคลือ่นกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมส่ีวนร่วม	
เพ่ือให้เครือข่ายระดับต่างๆ	สามารถใช้เครื่องมือการขับเคลื่อนนโยบาย	และการประเมิน
ผลลัพธ์หรือผลกระทบด้านสุขภาพ	เพ่ือไปสู่สังคมสุขภาวะที่พึ่งประสงค์	ด้วยการ
	 	 2.1	 สนับสนุนการพฒันาความสามารถของเครอืข่ายจากภาคส่วนต่างๆ	ให้มคีวามรู ้
และสามารถใช้เครื่องมือภายใต้	 พ.ร.บ.	 สุขภาพแห่งชาติ	 เช่น	 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ	การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ	สิทธิและหน้าท่ีด้านสุขภาพ
ของประชาชน	เพ่ือเฝ้าระวังและจัดการปัญหาด้านสุขภาพในพื้นที่ได้มากขึ้น
	 	 2.2	 ขบัเคลือ่นเขตสขุภาพเพือ่ประชาชน	(กขป.)	ทัง้	13	เขต	ให้เป็นไปตามระเบยีบ
สำานักนายกรัฐมนตรี	 เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพอย่างม ี
ส่วนร่วม	โดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน
	 3.	 สร้างพื้นที่	ช่องทางและกระบวนการสื่อสาร	การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วน	 เพื่อพัฒนาระบบสื่อสาธารณะ	ติดตามสถานการณ์	 กำาหนดวาระ	 และจัดทำา
ข้อเสนอทางนโยบาย	ด้วยการ
	 	 3.1	 สร้างพื้นท่ีสื่อสร้างสรรค์ใหม่ๆ	 รวมถึงการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 
เพื่อสนับสนุนการสื่อสารทางสังคมให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยยุคใหม่
	 	 3.2	 ทำางานร่วมกับกลไกการสื่อสารทางสังคมทั้งส่วนกลางและพื้นที่	ครอบคลุม
ทั้งสื่อกระแสหลัก	สื่อชุมชน	สื่อท้องถ่ิน	รวมถึงองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนต่างๆ
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บทสรุป	

	 เครื่องมือสร้างสุขภาวะของ	 สช.	 เพ่ือสนับสนุนการสานพลังความร่วมมือ

จากฐานรากในการพัฒนานโยบายสาธารณะ
	 1.	 กระบวนการจดัและการขับเคลือ่นมติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ	สมชัชาสขุภาพ 
เฉพาะพ้ืนที่	และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น	ตาม	พ.ร.บ.มาตรา	40	–	45
	 2.	 ธรรมนญูว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาต	ิตาม	พ.ร.บ.มาตรา	46	–	48		ธรรมนญู 
ว่าด้วยระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่	และธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย
	 3.	 การประเมินผลกระทบด้านสขุภาพจากนโยบายสาธารณะ	ตาม	พ.ร.บ.มาตรา	11
	 4.	 สิทธิหน้าท่ีด้านสุขภาพ	และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบาย
สาธารณะ	ตาม	พ.ร.บ.มาตรา	5	–	12	
	 5.	 ภารกจิเฉพาะประเดน็เพิม่เตมิผ่านทางเครือ่งมือภายใต้	พ.ร.บ.	สุขภาพแห่งชาติ	 
พ.ศ.	2550	เช่น	นโยบายและระบบรองรบัสังคมผูส้งูอาย,ุ	การป้องกนัและลดความสญูเสยี 
จากอุบัติภัยบนท้องถนน,	 ความปลอดภัยทางอาหารและการจัดการนำ้าเพื่อการบริโภค
และการใช้,	การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสุขภาพ,	การคุ้มครองผู้บริโภค
และความรู้เท่าทันด้านสุขภาพของประชาชนกลุ่มต่างๆ,	 ระบบสาธารณสุขที่เหมาะสม
สำาหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวและกลุ่มเฉพาะอื่นๆ,	 การลดความเหล่ือมลำ้าของกองทุน
สุขภาพภาครัฐ	และการกระจายอำานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพในพื้นท่ีของตน
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ท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพในสังคมใหม่
สมพร	ใช้บางยาง

ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู	่
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)

	 ท ้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพในสังคมใหม ่ 	 อาจ 
วเิคราะห์ได้ในหลายทศิทาง	ในท่ีนีข้อเน้น	3	ทิศทางหลกัคอื	ส่วนที	่1 
สุขภาพในสังคมใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	ส่วนท่ี	2 
บทบาทของท้องถิ่นในการจัดการสุขภาพของคนในพื้นที่	 และ	
ส่วนที่	3	ยุทธศาสตร์ท้องถ่ินในการจัดการสุขภาพชุมชน	ดังนี้

		ส่วนที่	1	สุขภาพในสังคมใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

	 สุขภาพในสังคมใหม่	 ควรเน้นที่คนทุกคน	 คนทุกคนต้องมีสุขภาพที่ดีตามสภาวะ 
ที่ควบคุมได้	 ตามสภาพความต้องการในการดูแลสุขภาพที่ไม่เหมือนกันซ่ึงเป็นไปตาม	 อายุ	
ความเส่ียงทางสุขภาพท้ังจากพฤติกรรม	กรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อม	โรคและการเจ็บป่วย	และ
ความพิการ	กล่าวคือ	
	 1)	 ความต้องการการดูแลสุขภาพตามกลุ่มอายุ	 ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต	 
เน้นการดูแลเพื่อ	การเจริญเติบโตและพัฒนาการ	การส่งเสริมสุขภาพ	การเสริมสร้างความแข็งแรง 
และการป้องกันโรคหรือการเจ็บป่วย	คนกลุ่มน้ีอาจได้แก่	เด็กแรกเกิดถึงอายุ	5	ขวบ	เด็กนักเรียน
ประถมศึกษา	เยาวชน	คนหนุ่มสาว	สตรีตั้งครรภ์	คนวัยทำางาน	และผู้สูงอายุ	ซึ่งแต่ละกลุ่มอายุ
ต้องการการดูแลที่ไม่เหมือนกัน
	 2)	 ความต้องการการดูแลสุขภาพตามความเสี่ยงทางสุขภาพทั้งจากพฤติกรรม	
กรรมพันธุ ์	 และสิ่งแวดล้อม	 คนกลุ ่มนี้เน้นท่ีการจัดการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง	 ซึ่งโดยทั่วไป	 
ประกอบด้วย	4	ส่วน	ได้แก่	
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  	พฤติกรรมเสี่ยง	 เช่น	 การสูบบุหรี่	 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	 การเลือก 
รับประทานอาหารปลอดภัยหรือไม่มีสารพิษหรือเชื้อโรคปนเปื้อน	 การออกกำาลังกาย	 การลด
ความเครียด	เป็นต้น
  	กรรมพันธุ ์	 ต้องเน้นการเฝ้าระวังและลดโอกาสในการเพ่ิมปัจจัยเส่ียงของ 
การเกิดโรคและการเจ็บป่วย	 ซึ่งทำาได้ด้วยการมีข้อมูลค้นหากลุ่มที่มีปัจจัยทางกรรมพันธุ์ด้วย	
เช่น	โรคเร้ือรังหลายโรค	โรคมะเร็ง	เป็นต้น	
  	สิ่งแวดล้อมที่กระทบสุขภาพของคนในชุมชนมีหลายมิติ	 ได้แก่	 สิ่งแวดล้อม
จากการท�างานตามอาชีพ ทั้งในที่ท�างาน ในการเกษตร ในการอุตสาหกรรม	 เช่น	 สารพิษ 
ในการเกษตร	มลพิษทางเสียงในโรงงานเป็นต้น	สิ่งแวดล้อมจากการอยู่อาศัย วิถีการด�าเนินชีวิต 
และสังคม ที่ทำาให้คนหลายคนมีภาวะยากลำาบากในการดำาเนินชีวิตและดูแลสุขภาพ	 เช่น	 
เมื่อยากจน	 ไม่มีที่ทำากิน	 ไม่มีท่ีอยู่อาศัย	 ไม่มีรายได้	 ไม่มีคนดูแล	 ไม่มีสวัสดิการ	พิการ	หรือ 
เป็นโรคจิต	เป็นต้น	สิ่งแวดล้อมจากทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�้า ป่า อาหาร	ทั้งในภาวะปกติและ
เม่ือเกิดภัยพิบัติหรือสาธารณภัย	โดยเฉพาะเมื่อผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้ทวีความรุนแรง 
และสร้างปัญหาให้กับคนในสังคมมากข้ึน	
	 	 ความเสี่ยงต ่อการดำาเนินชีวิตและสุขภาพของคนในชุมชน	 เกิดขึ้นได ้จาก 
การเปล่ียนแปลงของสิ่งแวดล้อมและวิถีการปรับตัวของคน	ซ่ึงต้องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง 
ของสิ่งแวดล้อมเหล่านี้	 ในแต่ละพ้ืนที่เพื่อให้เห็นสถานการณ์ปัญหา	 และเห็นว่าใครได้รับผลกระทบ 
และมีความเส่ียงทางสุขภาพท้ังทางตรงและทางอ้อม	จากการที่สิ่งแวดล้อมไม่ดีหรือเป็นพิษ	
	 3)	 ความต้องการการดูแลสุขภาพตามโรคความเจ็บป่วย	และความพิการ	คนกลุ่มนี ้
มีความต้องการการดูแลหลายด้าน	 ทั้งด้านที่ต้องลดความรุนแรงของโรคและความเจ็บป่วย	 
ต้องหายจากโรคและความเจ็บป่วย	 หรืออาจต้องมีชีวิตอยู ่กับโรคและความเจ็บป่วย 
เป็นระยะเวลายาวนาน	หรือตลอดชีวิต	รวมทั้งการมีชีวิตอยู่กับความพิการให้ได้	ความต้องการ
เหล่านี้หากวิเคราะห์จากประสบการณ์การทำางานในพ้ืนท่ีจะเห็นว่ามีความเฉพาะมาก	เนื่องจาก
ปัญหาจากโรคและความเจ็บป่วยของแต่ละคนไม่เหมือนกัน	 ความรุนแรงต่างกัน	 รวมท้ัง
ศักยภาพของแต่ละคนแต่ละครอบครัวก็ไม่เท่ากัน	ศักยภาพของหน่วยงาน	องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในการดูแลหรือบริการในแต่ละพื้นท่ีก็ไม่เท่ากัน
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	 เหล่านี้เป็นเงื่อนไขสำาคัญที่กำาหนด	 ภาวะสุขภาพ	 ของคนในสังคม	 ซึ่งหากวิเคราะห์
ทั้ง	 3	 สถานการณืความต้องการได้จะสามารถค้นหากลุ ่มประชากรที่เป็นเป้าหมายของ 
การจัดการสุขภาพได้ครอบคลุม	ได้แก่	กลุ่มทารกแรกเกิดถึง	2	ขวบ	กลุ่มเด็กอายุ	3	-	5	ขวบ 
กลุ ่มเด็กประถมศึกษา	 กลุ ่มเยาวชน	 กลุ ่มคนทำางาน	 กลุ ่มสตรีตั้งครรภ์	 กลุ ่มผู ้สูงอายุ	 
กลุ่มคนพิการ	กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	กลุ่มผู้ป่วยทางจิต	กลุ่มผู้ด้อยโอกาส	กลุ่มผู้ป่วยระยะท้าย	
กลุ่มผู้ติดเช้ือ	เป็นต้น	หากผู้ท่ีมีส่วนรับผิดชอบในการจัดการเงื่อนไขดังกล่าว	ไม่มีความเข้าใจ
ในธรรมชาติของความต้องการ	และปัญหา	รวมท้ังเหตุปัจจัย	ของกลุ่มคนเหล่านี้	และแก้ปัญหา
ไม่ตรงจุดแล้ว	อาจจะทำาให้สังคมมีความยุ่งยาก	เต็มไปด้วยข้อจำากัดและความอ่อนแอของคน	
ส่งผลในระดับประเทศด้วย

		ส่วนที่	2	บทบาทของท้องถิ่นในการจัดการสุขภาพของคนในพื้นที่

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ถือเป็นองค์กรที่มีภารกิจตามกฎหมายให้ดำาเนินการ 
เพื่อจัดการสุขภาพของคนในพื้นที่ได้	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำานวนทั้งหมด	10,293	แห่ง	
ได้แก่	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เทศบาล	 องค์การบริหารส่วนตำาบล	 การปกครองท้องถิ่น 
รูปแบบพิเศษ	 (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)	 ดูแลคนทุกคนในประเทศตั้งแต่เกิดจนตาย 
ดังนั้นจึงถือเป็นหน่ึงในองค์กรหลักของการดูแลสุขภาพคนในชุมชน	 โดยเฉพาะเป็นการ
ดูแลในระดับปฐมภูมิ	 ท่ีมุ่งเน้นการจัดการให้ความต้องการด้านสุขภาพ	 ดังกล่าวข้างต้น	 คือ	 
ตามกลุ่มประชากร	ตามปัจจัยเสี่ยง	และ	ตามปัญหาของโรคและการเจ็บป่วย	มีความเป็นไปได้
มากที่สุดและสามารถทำางานเช่ือมต่อกับหน่วยบริการสุขภาพท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการ
บำาบัดรักษาโรคและการเจ็บป่วยต่อไป	
	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำาคัญหลายประการในการสร้างรากฐานของ
การจัดการสุขภาพของคนในพื้นที่	ให้ความต้องการของคนได้รับการตอบสนอง	ท้ังด้านบริการ
สุขภาพ	และบริการทางสังคม	บทบาทเหล่านี้อาจประกอบด้วย	
	 (2.1)	 บทบาทของการพัฒนากำาลังคนของชุมชนท้องถิ่นให้มีสมรรถนะในการจัดการ
สุขภาพ	โดยกำาลังคนมาจากท้องถ่ิน	ท้องท่ี	หน่วยงานรัฐ	ผู้นำาชุมชน	กลุ่มองค์กรชุมชน	และ
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ครอบครัว	 โดยเน้นที่การเพิ่มทักษะและวิธีการทำางานโดยเอาคนในพื้นที่เป็นเป้าหมายของ 
การดูแล	 มุ่งให้คนทุกคน	 ได้รับโอกาสในการแก้ปัญหาและลดปัจจัยเส่ียงทางสุขภาพของตน 
ได้รับการช่วยเหลือเมื่อจำาเป็น	 รวมท้ังมีจิตอาสาให้การช่วยเหลือผู ้อื่นตามที่ศักยภาพตน 
เอ้ืออำานวย	ท้องถิ่นต้องรู้ว่า	มีใครบ้างในพื้นที่ที่จัดได้ว่ามีความสามารถ	เป็นคนสำาคัญเก่ง	และ
เช่ียวชาญด้านต่างๆ	 มีกลุ่มองค์กรใดบ้างท่ีต่างทำาประโยชน์ให้กับผู้คนในพื้นที่	 ช่วยแก้ปัญหา 
หรือต่างช่วยเหลือดูแลกัน	 เหล่านี้เป็นส่วนที่อาจนำามาเป็นศักยภาพของชุมชนและสังคม	 
ในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่น	ได้	ซึ่งเราเรียกว่า	เป็นทุนทางสังคมของพื้นที่	ผู้นำาคนสำาคัญทั้งหลาย
รวมทั้งพนักงานของท้องถิ่นถือเป็นกำาลังคนของชุมชนท้องถิ่น	 ดังนั้นการเพ่ิมศักยภาพให้กับ
กำาลังคนเหล่านี้จึงถือเป็นการเพิ่มทุนทางสังคมให้กับชุมชนท้องถิ่น	 อีกทางหนึ่ง	 อีกทั้งการ 
เพิ่มศักยภาพการดูแลตนเองและการดูแลช่วยเหลือกันของคนในชุมชน	ถือเป็นการพัฒนากำาลัง
คนของการดูแลสุขภาพชุมชนด้วย		
	 (2.2)	 บทบาทในการจัดการกับสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคน 
ในชุมชน	 ถือเป็นบทบาทเด่นของท้องถิ่น	 ในการที่จะทำางานร่วมกับองค์กรชุมชน	 หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งผู้นำาชุมชนในการร่วมวิเคราะห์ปัญหาของพื้นที่อย่างละเอียด	โดยเน้นจาก
หมู่บ้านหรือชุมชน	 ถึงตำาบลหรือเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของท้องถิ่น	 ให้เห็นสาเหตุและปัจจัย 
รวมทั้งผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ	 หรือโอกาสและแนวทางในการสร้างส่ิงแวดล้อม 
ท่ีดีและเป็นบวกต่อสุขภาพของคน	สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ	เช่น	สารพิษในการเกษตร	การสูบบุหรี ่
ในครัวเรือนที่มีผู้ป่วย	เด็ก	และผู้สูงอายุ	อาหารท่ีมีสารเคมีตกค้าง	ขยะ	เป็นต้น	ซ่ึงต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการจัดการลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ	 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการด�าเนินชีวิตด้วยตนเอง	 เช่น	 คนพิการ	 ผู้ป่วยเรื้อรัง	 ผู้สูงอายุ	 เป็นต้น	 ซ่ึงอาจเป็นการ
สร้างสิ่งอำานวยความสะดวกในการดำาเนินชีวิตประจำาวันหรือช่วยฟื้นฟูสภาพ	สิ่งแวดล้อมที่เอื้อ 
ต่อการส่งเสริมพัฒนาการ การเจริญเติบโต การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะต่างๆ โดยเฉพาะ 
ในเด็กปฐมวัย ประถมศึกษา	เช่น	สนามเด็กเล่น	สนามกีฬา	ลานกิจกรรม	ถนนสุขภาพ	ป่าชุมชน 
แหล่งเรียนรู ้ด้านอาชีพและวัฒนธรรม	 แหล่งเรียนรู ้ด้านอาสาสมัครและการดูแลสุขภาพ	
เป็นต้น	สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่กระทบสุขภาพ	เช่น	ครัวเรือนที่ไม่มีที่ทำากิน	ไม่มีอาชีพ	 
ครัวเรือนที่มีหนี้สิน	 อาจเกิดภาวะเครียดหรืออาการป่วยทางจิต	 ครัวเรือนท่ีมีความรุนแรง 
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ต่อเด็ก	 สตรี	 และผู ้สูงอายุ	 ครัวเรือนที่ผู ้สูงอายุหรือคนพิการอาศัยอยู ่โดยลำาพัง	 เป็นต้น	 
ซึ่งต้องการการช่วยเหลือจากคนในพื้นท่ีเป็นสำาคัญ
	 (2.3)	 บทบาทของการค้นหาปัญหาและความต้องการที่กระทบต่อสุขภาพของ
ประชากรกลุ ่มต่างๆ	 ซึ่งท้องถ่ินจำาเป็นต้องมีกระบวนการเรียนรู ้คนและพื้นที่ของตนเอง 
ให้ถ่องแท้	รู้ปัญหาและความจำาเป็นทุกเรื่องจากทุกหมู่บ้าน	ไม่เป็นเพียงความคิดเห็น	แต่เป็น
ข้อมูลเชิงประจักษ์	ท้องถ่ินอยู่ในฐานะท่ีดี	เพราะในพื้นที่มีข้อมูลสำาคัญครบถ้วน	จากทะเบียน
ราษฎร์	 จปฐ.	 กชช	 2	 ค.	 บริการสาธารณะต่างๆ	 และ	 LPA	 ของท้องถิ่นเอง	 โรงพยาบาล 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	 รวมท้ังข้อมูลจากกลุ่มทางสังคม	 องค์กรชุมชน	 ด้วย	 ทั้งนี ้
ท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่	 มีข้อมูลเพิ่มอีก	 2	 ชุดคือ	 ข้อมูล
จากการสำารวจด้วย	ระบบ	TCNAP	และข้อมูลทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน	จากการ
วิจัยชุมชนด้วย	RECAP	ข้อมูลท้ังหลายเหล่านี้เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นทำาความเข้าใจปัญหา	และ
รู้จักกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา	หรือ	กลุ่มคนที่มีความสามารถในการช่วยเหลือดูแล
กันเอง	ได้เป็นอย่างดี	อันจะทำาให้เข้าถึงปัญหาได้ลึกซ้ึงมากขึ้น		
	 (2.4)	 บทบาทในการออกแบบการบริการให้เอื้อต่อการจัดการกับปัญหา	ปัจจัยเสี่ยง 
ทางสุขภาพทั้งหมดที่มีความเฉพาะเจาะจงในพื้นท่ีตน	 ทั้งที่เป็นบริการที่ท้องถิ่นสามารถ 
จัดได้เอง	เช่น	บริการปรับหรือต่อเติมบ้าน	บริการเยี่ยมบ้าน	บริการในศูนย์พัฒนาเด็ก	บริการ
ส่งต่อในกรณีความรุนแรง	ยากจน	หรือถูกท้ิง	เป็นต้น	บริการที่ร่วมจัดกับโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำาบลหรือโรงพยาบาลชุมชน	 อสม.และจิตอาสา	 เช่น	 การดูแลผู้ป่วยหรือคนพิการ 
ที่บ้าน	การทำาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและพาหะนำาโรค	การบริการกายอุปกรณ์	การจัดกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ	การจัดกิจกรรมในศูนย์ฟื้นฟูสภาพคนพิการ	การส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาต่อเน่ือง	
การเฝ้าระวัง	 การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	 การตรวจสุขภาพ	 การจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การออกกำาลังกาย	การตรวจสารเคมีตกค้างในเลือด	การตรวจสารเคมีตกค้างในอาหาร	เป็นต้น	
ซึ่งให้สามารถเช่ือมต่อกับบริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาของคนในพื้นที	่		
	 (2.5)	 บทบาทในการค้นหาและระดมกองทุนที่เกื้อหนุนให้เกิดการจัดการสุขภาพ	 
ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสในการใช้ศักยภาพของชุมชนมาช่วยดูแลสุขภาพคนในพื้นที่	 
เป็นการทำาความรู้จักกลุ่มทางสังคมต่างๆ	 ที่มีกองทุนหรือเงิน	 เพื่อเป็นสวัสดิการทางสังคม 
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ของสมาชิกหรือให้กับคนในชุมชน	 เช่น	 การสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุหรือชมรม 
ผู้สูงอายุ	 การแบ่งเงินสนับสนุนของเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ	 กิจกรรมอาสาของเด็กและเยาวชน	 
การฝึกอาชีพคนพิการ	การปรับบ้านผู้สูงอายุ	เป็นต้น			
	 (2.6)	 บทบาทในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน	องค์กรต่างๆทั้งในและนอกพื้นที ่
ที่มีส่วนเอื้อให้การจัดการเงื่อนไขและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพต่างๆ	 เกิดขึ้นได้เป็นอย่างด ี
โดยเน้นการสร้างความร่วมมือและทำางานร่วมมือกันขององค์กรหลักในพ้ืนท่ี	 ซ่ึงอาจได้แก่	 
(1)	ท้องทีห่รือกำานันผูใ้หญ่บ้าน	(2)	องค์กรชมุชน	กลุม่อาชพี	กลุม่ทางสงัคมต่างๆ	(3)	หน่วยงานรฐั 
ในพืน้ทีเ่ช่น	รพสต.	พฒันาชมุชน	โรงเรยีน	กศน.	โดยท้องถิน่ต้องสร้างกลไกการทำางานร่วมมอืกนั 
ให้ชัดเจน	 เช่น	 คณะกรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับตำาบล	 คณะกรรมการจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่น	 เป็นต้น	 ซึ่งงานความร่วมมือเกิดขึ้นได้ 
หลายระดับตั้งแต่แผนพัฒนาท้องถ่ิน	กิจกรรม	โครงการต่างๆ	นวัตกรรมการแก้ปัญหาต่างๆ	
	 บทบาทดังกล่าวของท้องถ่ิน	 เป็นการเติมเต็มให้กับการดูแลสุขภาพจาก	 3	ภาคส่วน	
คือ	 ท้องถิ่น	 หน่วยบริการสุขภาพ	 และการดูแลช่วยเหลือกันของภาคประชาชน	 โดยท้องถิ่น 
ทำาหน้าที่หนุนเสริมศักยภาพการดูแลช่วยเหลือกันของภาคประชาชน	 ส่งเสริมการอาสา 
ช่วยเหลือดูแลกัน	เพิ่มทักษะ	อสม.	อาสาสมัครต่างๆ	เพิ่มศักยภาพครอบครัวในการดูแลสมาชิก
ที่เจ็บป่วยหรือพิการ	เชื่อมประสานกับหน่วยบริการสุขภาพ	ต้ังแต่	รพสต.	รพ.ชุมชน	รพ.ศูนย	์
ในการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ	ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ	และบำาบัดรักษาต่อเนื่อง	รวมทั้งประสาน
ความช่วยเหลือด้านสังคมและสวัสดิการจากกำานันผู้ใหญ่บ้าน	 กลุ่มทางสังคม	 องค์กรชุมชน	
กองทุนต่างๆ	เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงและเงื่อนไขการดำาเนินชีวิตของประชาชน	
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		ส่วนที่	3	ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนท้องถิ่นในการจัดการสุขภาพชุมชน

	 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนท้องถ่ินในการจัดการสุขภาพ	 ควรเน้น	 3	 มิติ	 คือ	 (1)	 มิติของ
การนำาใช้ศาสตร์ของพระราชาในการเพิ่มศักยภาพกำาลังคนของชุมชนท้องถิ่น	 คือ	 แนวทาง
ของเศรษฐกิจพอเพียง	 และ	 ยุทธศาสตร์พระราชทาน	 เข้าใจ	 เข้าถึง	 พัฒนา	 มาหนุนเสริม
การช่วยเหลือดูแลกันของคนในชุมชนให้คนทุกคนได้มีโอกาสมีสุขภาพที่ดี	 ลดปัจจัยเสี่ยง	
สร้างส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี	 (2)	มิติของการใช้พื้นที่เป็นฐานการพัฒนา	 (Area	Based	
Development)	 เน้นการใช้ศักยภาพของพื้นที่ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา 
และสร้างนวัตกรรม	เพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่	โดยให้ความสำาคัญกับกระบวนการ
รู ้จักตนเอง	 รู ้จักปัญหาและศักยภาพตนเอง	 รู ้เป้าหมายตนเอง	 และ	 (3)	 มิติการเรียนรู ้ 
จากการสร้างปฏิบัติการจริง	 (Learning	 Through	 Actions)	 เน้นการสร้างเครือข่าย 
การเรียนรู้วิธีการจัดการสุขภาพของพื้นท่ีอื่นจากทั่วประเทศ	 ให้เห็นโอกาสในการต่อยอดงาน
และสร้างนวัตกรรมทางสังคมในการดูแลสุขภาพชุมชน	 โดยเฉพาะให้เกิดการสร้างสุขภาพ 
ในทุกนโยบาย	(Health	in	All	Policy)	
	 “ยุทธศาสตร์ท้ัง	3	น่าจะทำาให้	เป้าหมายของการจัดการสุขภาพชุมชน	คือ	คนทุกคน	
ในชุมชน	 ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้วยบริการทั้งบริการสุขภาพและบริการสังคมอย่างทั่วถึง	 
เท่าเทียม”
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สถานะและบทบาทการจัดการสุขภาพของภาคประชาสังคม�1

สุรีรัตน์	ตรีมรรคา
ประชาสังคม-กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

	 “ในกรณีนี้ผู ้เขียนกำาหนดกรอบภาคประชาสังคมเป็น
องค์กร	เครือข่าย	ขบวนการประชาชน	ท่ีไม่ใช่รัฐหรืออยู่นอกรัฐ 
และขยายขอบเขตไปยังภาคเอกชน	ธุรกิจเอกชน	ที่เป็นองค์กร 
เครอืข่ายนอกรฐัเช่นกนั	แต่มคีวามสามารถทำางานหรือแทรกแซง
เข้าไปในกระบวนการทำางานของรัฐได้มากกว่า		อย่างไรก็ตามจุด
ยึดโยงของสองขบวนการน้ีคือการขับเคลื่อนท่ีมีจุดประสงค์เพื่อ
สาธารณะไม่ใช่เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือพรรคพวกตนในเชิง 
ผลประโยชน์เท่าน้ัน”

สถานะ
	 ภาคประชาสงัคม	เป็นสงัคมของพลเมอืงทีไ่ม่ใช่ปัจเจกบคุคล	หรือนกักจิกรรมรายบคุคล 
เป็นส่วนหนึ่งท่ีสำาคัญของสังคมที่มีพลเมืองที่เข้มแข็งในการร่วมกำาหนดวิสัยทัศน์	 เป้าหมาย
การพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง	 เป็นองค์ประกอบสำาคัญของสังคมประชาธิปไตยที่มีเสรีภาพ 
ในการแสดงออก	มีสิทธิโดยเสมอภาคกัน	มีการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	เพื่อให้สังคมนั้น 
เป็นสังคมคุณภาพ	 มีความเป็นธรรม	 มีสุขภาวะ	 ภาคประชาสังคมกำาหนดความมีอยู่อย่าง 
ชอบธรรมของภาครัฐ	การเลือกตั้ง	การมีรัฐบาล	เป็นความเห็นพ้องต้องกันในสังคมให้มีรัฐบาล
ทำาหน้าที่บริหารประเทศ	และให้ระบบข้าราชการเป็นกลไกทำางานของรัฐบาล	โดยมีตัวแทนของ
ประชาชนในระบบรัฐสภาทำาหน้าท่ีตรวจสอบการทำางานรัฐบาลและทำาหน้าที่ดูแลคุ้มครองสิทธิ
ประชาชนผ่านการออกกฎหมายต่างๆ	โดยท่ีภาคประชาสังคมยังคงดำารงอยู่ในการให้ข้อเสนอ

1	ประชุมวิชาการ	เวทีพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน	ปี	2562		การจัดการสุขภาพใหม่	เพื่อเผชิญ	NCDs	ท่ามกลางสังคมพลวัต	
Transformative	Management	for	People-centered	Care	under	Dynamic	Society		วันที	6	-	7	พฤศจิกายน	2562	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	
คอนเวนชัน	หลักสี	กรุงเทพมหานคร
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แนะนโยบาย	ติดตามตรวจสอบ	การทำางานของผู้แทนในรัฐสภา	และรัฐบาล	ภาคประชาสังคม
จึงมีสถานะทั้งทางตรงทางอ้อมในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคม	บริหารจัดการสังคม	

บทบาท
	 ภาคประชาสังคมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมที่มีความสัมพันธ์กับหน่วยอื่น 
ในหลายมิติตามบริบท	มีสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐทั้งในมิติความร่วมมือแบบหุ้นส่วนทำางาน
ไปด้วยกันในรูปแบบคณะกรรมการในระดับชาติ	ระดับภาค	ระดับจังหวัด	คณะกรรมการที่ให้มี 
ผู ้แทนจากภาคประชาสังคมเข้าร่วม	 เช่น	 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนระดับชาติ	ระดับภูมิภาค	
ระดับจังหวัด	 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ	 (พชอ.)	 ตำาบล	 หมู่บ้าน	 มิติ 
การทำางานแบบคู่ขนานหนุนเสริมและตรวจสอบกัน	 รูปแบบขบวนประชาสังคมขับเคลื่อน
นโยบาย	เช่น	กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพที่ติดตามเกาะติดการดำาเนินการระบบหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ	 ขบวนประชาชนเพื่อสังคมที่ เป ็นธรรม	 (P-move)	 รวมปัญหาของ 
กลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐเพ่ือขับเคล่ือนให้เกิดการแก้ปัญหาอย่าง 
มีส่วนร่วม	 เครือข่ายผู ้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทยที่เคลื่อนไหวเรื่องสิทธิการได้รับ 
การรักษาและสิทธิในการดำารงชีวิตในสังคมของผู้ติดเชื้อและครอบครัว	เครือข่ายสลัม	4	ภาค 
ท่ีเป็นขบวนประชาสังคมของกลุ ่มคนท่ีไร้สิทธิในที่อยู ่อาศัยที่ขับเคลื่อนให้เกิดนโยบาย 
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานคือการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมต่อการดำารงชีวิต	เครือข่ายเกษตรกรรม
ทางเลือกเคลื่อนไหวเพื่อให้มีทิศทางการเกษตรท่ียั่งยืนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและเป็น 
หลักประกันความมั่นคงทางอาหารได้	สำาหรับมิติการให้เข้ามีส่วนร่วมทำางานกับงานของภาครัฐ	
เช่น	การจัดตั้งอาสาสมัครของหน่วยงานรัฐ	เพื่อให้มีส่วนร่วมทำางานซึ่งเป็นภารกิจของหน่วยงาน 
เช่น	อาสาสมัครสาธารณสุข	(อสม.)	อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	(อพม.)	
อาสาสมัครแรงงาน	(อสร.)	อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน	(ทสม)	
อาสาสมัครคุมประพฤติ	 มิตินี้ไม่เข้าข่ายภาคประชาสังคมเพราะอยู่ในลักษณะปัจเจกบุคคล
มากกว่าแม้จะมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะ
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การจัดการสุขภาพ
	 ความหมายคือการบริหารชีวิตในทุกมิติให้มีสุขภาพดีมีคุณภาพเกิดการเจ็บป่วย 
น้อยที่สุด	เกิดภาวะเสียสมดุลของกายใจสังคมจิตวิญญาณ	น้อยท่ีสุด	สามารถบริหารจัดการได้
น่ันคือมีองค์ความรู้	มีความรอบรู้	ด้านสุขภาพ	มีทักษะจัดการตนเองได้	มีระบบบริการสุขภาพ
ที่ดี	 มีมาตรฐาน	 มีคุณภาพ	 เข้าถึงได้ง่ายสะดวก	 มีระบบการคลังสุขภาพที่เพียงพอเหมาะสม
ประหยัดคุ้มค่า	และมีสภาพสังคม	เศรษฐกิจ	การเมือง	ที่เอื้อและมีคุณค่าต่อสุขภาพของทุกคน 
ในสังคมการจัดการสุขภาพจึงเป็นภารกิจของทุกภาคส่วนทั้งปัจเจก	รัฐและภาคประชาสังคม	

การจัดการสุขภาพในสังคมพลวัต
	 สังคมมีพลวัตได้ตลอดเวลาทั้งด้านโครงสร้างประชากร	 สภาพกายภาพภูมิประเทศ 
สิง่แวดล้อม	ความสมัพนัธ์ของคนในสังคม	วถีิวฒันธรรม	การดำารงชวีติ	การเปลีย่นแปลงวถิกีารกนิ 
การอยู่	 การใช้ชีวิต	 ปัจจุบันสังคมสูงวัยมีประชากรสูงอายุจำานวนมากข้ึน	 มากกว่าจำานวน
ประชากรเด็ก	ช่องว่างระหว่างผู้สูงอายุและเด็กกว้างมากขึ้นในขณะที่ผู้สูงอายุก็ต้องทำาหน้าที่
เลี้ยงดูเด็กแทนพ่อแม่วัยทำางานท่ีไม่สามารถทำางานในชุมชนตนเองต้องอพยพแรงงานไปใน	
แหล่งงานต่างๆ	 ขณะท่ีศักยภาพคนสูงอายุในการเลี้ยงดู	 ดูแล	 ให้เด็กสามารถเตรียมตัวและ
อยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดก็ลดน้อยหรือไม่ทันการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการ
ที่สังคมไทยยังมีความเหลื่อมลำ้าในเรื่องการกระจายรายได้	 เราอยู่ในสังคมสูงวัยขณะที่ยังมี
คนจนคนยากไร้รวมผู้สูงอายุยากจนที่ต้องดูแลหลานและคนวัยทำางานที่มีรายได้ไม่เพียงพอ 
แต่ต้องแบกรับภาระท้ังพ่อแม่สูงอายุและลูก	 ภาวะสุขภาพของคนจึงพร่องลงในทุกมิติชีวิต	 
การจัดการสุขภาพจึงต้องเป็นการจัดการแบบเชื่อมโยงในทุกมิติ	และจำาเป็นต้องเป็นการจัดการ
ในภาพรวมของสังคม	 ท้ังมิติความรอบรู้ด้านสุขภาพของบุคคล	 การจัดการสภาพแวดล้อม 
ทางสังคม	 ทางเศรษฐกิจ	 ความเข ้มแข็งของภาคประชาสังคมที่สามารถขับเคลื่อน 
นโยบายสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทุกคนในสังคมในทุกระดับทั้งระดับหมู ่บ้าน	 
ตำาบล	จังหวัด	ระดับชาติ
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สถานะและบทบาทในการจัดการสุขภาพของภาคประชาสังคม
	 ภาคประชาสังคมอยู่ในสถานะหลักของการจัดการสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติชีวิต		
เนื่องจากภาคประชาสังคมมีจุดเด่นท่ีเป็นขบวนการพลเมืองที่เข้มแข็งมีเป้าหมายสาธารณะ
และมีความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง	 บทบาทการจัดการสุขภาพโดยประชาสังคมจึงมุ ่งเน้น 
การพัฒนานโยบายสาธารณะโดยใช้กลวิธีหลากหลายทั้งการทำาข้อเสนอต่อรัฐ	 ต่อหน่วยงาน 
ราชการ	หน่วยงานท้องถ่ิน	ผ่านกระบวนการจัดทำาข้อมูลบทเรียนบทสรุปจากการปฏิบัติการจริง 
เช่น	 ข้อเสนอการจัดระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 การระดมรายชื่อเสนอกฎหมาย	 
การนำาเสนอต่อพรรคการเมือง	 การนำาเข้าสู ่รัฐสภาและติดตามตรวจสอบเมื่อกฎหมาย 
มีผลปฏิบัติการใช้ได้จริง	 ตลอดจนการออกแบบกฎหมายให้มีผู้แทนภาคประชาสังคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการบริหารระบบซึ่งขบวนการภาคประชาสังคมจึงมีบทบาทสำาคัญในกรรมการ
เพ่ือรับประกันว่าระบบหลักประกันสุขภาพเป็นของประชาชนทุกคนที่สมควรได้รับในฐานะ 
เป็นสิทธิมนุษยชนในการมีชีวิต	 ภาคประชาสังคมท่ีติดตามและเฝ้าระวังระบบหลักประกัน
สุขภาพพัฒนาเป็น	“กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ”	ที่ยังมีบทบาทอยู่ในปัจจุบัน
	 กระบวนการสมัชชาสุขภาพภายใต้กฎหมายสุขภาพแห่งชาติ	 นับเป็นกระบวนการ 
ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการจัดการสุขภาพ	 โดยยึด 
หลักการให้ภาคประชาสังคมเป็นคนกำาหนดวาระนโยบายสาธารณะที่เห็นว่าจำาเป็น	 เร่งด่วน	
และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการสุขภาพ	 แล้วร่วมพัฒนาให้เป็น
นโยบายที่จะถูกทำาให้เป็นมติระดับชาติ	 ท่ีท้ังภาครัฐ	 ภาคประชาสังคม	 ภาควิชาการ	 และ 
ภาคเอกชน	 สามารถนำาไปดำาเนินการได้	 ซึ่งในเป้าหมายสูงสุดคือการจัดการสุขภาพในทุกมิต ิ
โดยผู ้มีส ่วนได้เสีย	 ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีการขับเคล่ือนวาระได้ต ่อเนื่องโดยเฉพาะวาระ 
ที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเป็นกลไกหลักในการพัฒนาจัดทำาข้อเสนอวาระ	 แต่หลายมติของ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 ยังไม่อาจขับเคลื่อนได้เต็มที่เพราะติดขัดเรื่องผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ	 ผลประโยชน์ทางนโยบายของหลากหลายกระทรวง	 เช่น	 การจัดการผลกระทบ 
ด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน		การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ	การเข้าถึงยาถ้วนหน้า
ของประชากรไทย	 เกษตรและอาหารในยุควิกฤติ	 ซ่ึงจำาเป็นต้องเป็นบทบาทของภาคประชา
สังคมที่จะติดตามเกาะติดให้เกิดการขับเคลื่อนต่อไป	ทั้งนี้	 ภาคประชาสังคมเหล่านี้ควรได้รับ
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การสนับสนุนให้เพิ่มขีดความสามารถในการดำารงขบวนการภาคประชาชนให้มีการเคลื่อนไหว
ส่ือสารส่งต่อความรู้	ประสบการณ์และการยึดกุมเป้าหมายหลักของการทำาหน้าท่ีจัดการสุขภาพ
ด้านนโยบาย	 การเกาะติด	 ติดตาม	 และเฝ้าระวัง	 ให้เกิดนโยบายตามมติหรือตามเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ของภาคประชาสังคมเอง
	 รูปแบบการจัดการสุขภาพโดยใช้กระบวนการจัดทำาธรรมนูญสุขภาพเชิงพ้ืนท่ีในระดับ
หมู่บ้าน	ตำาบล	เขต	จังหวัด	ระดับชาติ	หรือเชิงประเด็นเนื้อหาเช่น	ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ	์
ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุ	ธรรมนูญสุขภาพชุมชนศาสนา		เป็นกระบวนการที่ขับเคลื่อนได้โดยมี 
กลไกหลกัทีอ่าจเป็นองค์กรภาครฐั	องค์กรปกครองท้องถิน่	องค์กรวชิาการ	และภาคประชาสังคม 
กลไกใดกลไกหนึง่หรอือาจมคีวามร่วมมอืกัน	ความสำาคญัคอืกระบวนการได้มาซึง่ข้อตกลงของชมุชน 
จนสามารถยกร่างเป็นธรรมนูญ	การประกาศธรรมนูญ	การบรรจุในข้อบัญญัติท้องถิ่น	แต่การ 
ขับเคลื่อนให้บรรลุผล	 ยังต้องได้รับการติดตาม	 ตรวจสอบ	 กระตุ้นหนุนเสริม	 และเฝ้าระวัง	 
โดยภาคประชาสังคมในพื้นท่ี	ท่ีมีความเข้มแข็ง	เป็นขบวนการทางสังคม	ซ่ึงกรณีการมีประชากร
อาสาสมัครของหน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ีโดยทำาภาระกิจของหน่วยงานนั้นๆ	เป็นหลัก	แต่ไม่ได้ 
ยกระดับเป็นภาคประชาสังคมก็อาจไม่มีภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งในการสนับสนุนหนุนเสริม 
ติดตาม	เฝ้าระวัง	ให้เกิดการดำาเนินการตามธรรมนูญได้อย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง

สรุป
	 ภาคประชาสังคมเป็นกลไกหลักในการจัดการสุขภาพด้านนโยบายสาธารณะท่ีส่ง
ผลต่อระบบสุขภาพของประชาชน	 และสามารถขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพที่ครอบคลุมมิติ 
ทุกด้านของชีวิต	 ออกนอกกรอบของงานบริการสาธารณะสุข	 แต่เป็นการสร้างและผลักดัน 
นโยบายด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 ที่กระทบต่อสุขภาพ	 เอื้อและมีคุณค่าต่อสุขภาพ 
ของทุกคนในสังคม	การขับเคลื่อนให้สังคมมีความเป็นธรรม	ลดความเหลื่อมลำ้า	มีการกระจาย
รายได้	ทุกคนเข้าถึงสิทธิพื้นฐานในการดำารงชีวิต	มีหลักประกันรายได้	หลักประกันการศึกษา	
หลักประกันการมีงานทำา	 หลักประกันรายได้เมื่อสูงวัย	 สิ่งเหล่านี้จะเป็นหลักประกันพื้นฐาน 
ให้คนมีสุขภาพดีได้	เมื่อท้องไม่หิว	มีโอกาสการศึกษา	มีงานทำา	มีรายได้เพียงพอ	มีจินตนาการ	
มีโอกาสและเวลาสร้างสรรค์สังคมดีงามสำาหรับทุกคน	 ในสังคมพลวัตรเป็นสังคมสูงวัย	 
ภาคประชาสังคมที่เป็นขบวนการของกลุ่มผู ้สูงอายุ	 น่าจะเป็นภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง 
ในการจัดการสุขภาพสังคมได้ในปัจุบันและอนาคต
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Social�enterprise�:�โอกาสใหม่ของการแก้ปัญหาสุขภาพ
ภญ.ดร.สุภาภรณ์	ปิติพร

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม	โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

	 Social	 enterprise	 หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม	 หมายถึง	

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย	 ซ่ึงมี 

วัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการขายสินค้าหรือการให้บริการ	

โดยมุ่งส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นที่วิสาหกิจเพื่อสังคมต้ังอยู่	หรือ

มีเป้าหมายในการจัดต้ังแต่แรกเริ่มในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนสังคม	 หรือ 

สิ่งแวดล้อม	 โดยมิได้มุ่งสร้างกำาไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน	 และนำาผลกำาไร 

ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบไปลงทุนในกิจการของตนเอง	 หรือใช้ประโยชน์ของเกษตรกร	 

ผู้ยากจน	คนพิการ	ผู้ด้อยโอกาส	หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ	ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลงัประกาศกำาหนด	(มาตรา	3	แห่งพระราชกฤษฎกีาฯ	(ฉบับที	่621)	พ.ศ.	2559)

วิสาหกิจเพื่อสังคมมีความสำาคัญต่อสุขภาพ
	 จากข้อเท็จจริงที่พบว ่าการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจยิ่งก ่อให ้เกิดความ 
ไม่สมดุลในการพัฒนาประเทศ	 ทำาให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
เกิดช่องว่างทางรายได้ของกลุ่มคนในสังคม	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อสุขภาพของคน 
ในสังคมอย่างแยกไม่ออก	ในอดีตการพัฒนาสังคมถูกขับเคลื่อนด้วย	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และ 
ภาคประชาสังคม	แต่กย็งัพบข้อจำากดัของแต่ละภาคส่วน	วสิาหกจิเพือ่สงัคม	จงึเกดิขึน้มาเพือ่เป็น
อีกหนึ่งภาคส่วนที่จะเข้ามาขับเคลื่อนสังคม	เนื่องจากแนวคิดของวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นแนวคิด 
ที่ผสมผสาน	 การดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับการมีเป้าหมายทางสังคมเป็นเป้าหมายหลัก	 
ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาทางสังคมอย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องพี่งพิงงบประมาณจากภาครัฐหรือหน่วยทุน 
ประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างประเทศสหราชอาณาจักร	 พบว่า 
เป็นภาคส่วนที่ทรงพลัง	 สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้	 60	 พันล้านปอนด์	 ทำาให้เกิด 
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การจ้างงาน	2	ล้านตำาแหน่ง	เป็นสัดส่วนร้อยละ	3	ของ	GDP	ซ่ึงมีขนาดใหญ่กว่าอุตสาหกรรม
เกษตรถึง	3	เท่า	ในระบบดูแลสุขภาพแห่งชาติเปิดโอกาสให้บุคลากรที่สนใจออกมาเปิดวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมด้านสุขภาพ	 โดยมีเงินทุนตั้งต้นให้และสามารถ	 ที่จะทำาสัญญากับภาครัฐ	 เพ่ือดูแล
ประชาชนในพ้ืนที่น้ันๆ	กลไกนี้ทำาให้เกิดการแข่งขัน	และทำาให้ระบบมีประสิทธิภาพ

วิสาหกิจเพื่อสังคมด้านสุขภาพในประเทศไทย
	 ในประเทศไทยแนวคิดเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมมีมามากกว่า	 10	 ปี	 มีหลายองค์กร 
ที่มีเป้าหมายเพ่ือดูแลสุขภาพของคนไทย	และพยายามหาเงินจากการประกอบธุรกิจเพ่ือมาใช้
ในการดำาเนินงาน	เช่น	Social	Health	Enterprise	หรือ	SHE	ที่นำานักโทษหญิงหลังพ้นโทษ	
มาฝึกอบรมบริการนวดบำาบัดอาการ	 Office	 Syndrome	 ด้วยการจ้างงานอย่างเป็นธรรม	
และสนับสนุนให้เป็นเจ้าของกิจการเองเมื่อพร้อมอีกด้วย	 นมแดร่ีฟาร์ม	 ใช้รูปแบบประชารัฐ
ในการดำาเนินงาน	 เพื่อให้เด็กที่ห่างไกลได้กินนมเพื่อให้ทำาให้สุขภาพ	 โดยจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
โยเกิร์ต	 นมเปรี้ยว	 แบบ	 1	 แถม	 1	 ซึ่งส่วนท่ีแถมจะให้ผู้ซ้ือนำาไปแจกจ่ายให้กับเด็กในพ้ืนที่
ห่างไกล	 ในบทความนี้จะยกตัวอย่างของวิสาหกิจเพื่อสังคมอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับการรับรอง 
ให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม	 จากกระทรงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 นั่นคือมูลนิธ ิ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
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มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	:	พลังแห่งตำานานสมุนไพร	
	 มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	 เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมท่ีมีเป้าหมาย 
ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสมุนไพร	 โดยดำาเนินธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในช่ือการคัา	
“อภัยภูเบศร”	จากการประเมินผลกระทบจากการดำาเนินงานโดย	 Impact	 Investment	
Exchange	 บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบขององค์กร	 เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาของสังคมท่ียั่งยื่นเมื่อเดือนกรกฏาคม	2562	พบว่า	มูลนิธิฯ	เริ่มจากการมองเห็น 
ปัญหาในขณะนั้นว่า
	 1.	 องค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสุขภาพถูกละเลย	ไม่มีคนเห็นความสำาคัญ
	 2.	 ค่าใช้จ่ายด้านยาที่เพิ่มสูงขึ้น	ยาส่วนใหญ่ติดสิทธิบัตร	ต้องนำาเข้า
	 3.	 การแพทย์แผนปัจจุบันได้รับการยอมรับ	แต่ในขณะเดียวกันการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พืน้บ้านก็มศัีกยภาพ	เนือ่งจากราคาถกู	ทรพัยากรทีใ่ช้สามารถหาได้ภายในประเทศ
	 ทั้งสามข้อนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่มูลนิธิ	ฯ	เล็งเห็นว่า	น่าจะนำาองค์ความรู้ด้านสมุนไพร
มาใช้ผลิตเป็นยาจากสมุนไพร	ด้วยเทคโนโลยีสมัย	ให้แพทย์แผนปัจจุบันได้สั่งใช้ยา	ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของผลิภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเศร

ปัจจุบันมูลนิธิ	ฯ	มีกิจกรรมหลัก	4	ด้าน	คือ
	 1.	 อนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร	โดยการเก็บรวบรวมความรู้จากหมอยาพื้นบ้าน
และชุมชน	
	 2.	 ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากภูมิปัญญาไทย	
โดยทำา	 contract	 farming	 กับเกษตรกร	 ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์
	 4.	 จำาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้กับลูกค้าในหลากหลายระดับ	 ทั้งผู้บริโภคที่มี
สุขภาพดี	ผู้ป่วย	ร้านยา	โรงพยาบาล	ร้านจำาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร	โดยมีการให้ความรู้
ควบคู่ไปด้วย	เพื่อสร้างให้เกิด	supply	chain	ที่เข้มแข็ง
	 5.	 สร้างความตระหนักให้แก่สังคมในการกระตุ้นให้เห็นความสำาคัญ	 สนับสนุน
ให้เกิดการใช้	 ผ่านหลากหลายกิจกรรม	 ทั้งการวิจัย	 การบรรยาย	 กิจกรรมการฝึกอบรม 
ผู้บริโภค	ผู้ประกอบการ	เกษตรกรและเยาวชน
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	 Impact	 Investment	 Exchange	 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
มูลนิธิฯ	 ในเดือนมิถุนายน	 2562	 พบว่ามูลนิธิฯ	 เป็นองค์กรท่ีมีไตรกำาไรสุทธิ	 (Triple	 
bottom	line)	ที่ไม่ได้สร้างเพียงแค่กำาไรต่อธุรกิจ	แต่ยังสร้างให้เกิดความยั่งยืนของโลก	และ
มนุษย์	และทำาให้เกิดผลลัพธ์ต่อสังคมท่ีสำาคัญ	ท่ีสามารถแปลงเป็นมูลค่า	ได้ดังแสดงในรูปภาพ	
ด้านล่าง

	 โดยผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน	ขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนผ่าน	sustainable	development	
goals	ใน	3	เป้าหมาย	คือ	Goal3:	Good	Health	and	Well-being,	Goal	8:	Decent	work	
and	Economic	Growth	และ	Goal	13:	Climate	Action	เมื่อนำามูลค่าผลลัพธ์ทางสังคม
จากรูปภาพด้านบน	มาคำานวณ	Social	Return	on	Investment	(SROI)	พบว่า	ทุกการลงทุน	
1	 เหรียญสหรัฐ	 ของมูลนิธิฯ	 จะสร้างให้เกิดมูลค่าทางสังคม	 1.2	 เหรียญสหรัฐ	 ดังนั้นจึงม ี
ความคุ้มค่าต่อการลงทุน
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	 จากกรณีตัวอย่างของมูลนิธิฯ	 แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการสร้างการเปลี่ยนแปลง 
ต่อระบบสุขภาพที่สามารถเกิดข้ึนได้ในประเทศไทย	 แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยแห่งความสำาเร็จ 
ที่สำาคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดความสำาเร็จต่อการดำาเนินงาน	คือ
	 1.	 การมองเห็นปัญหาของสังคมท่ีชัดเจน	
	 2.	 รูปแบบธุรกิจท่ีสังคมต้องการ
	 3.	 การดำาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
	 4.	 การประเมินผลการทำางานอย่างเป็นระบบ	ทั้งการดำาเนินงานด้านธุรกิจและผลต่อ
สังคม
	 “สุดท้ายการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยยังต้องการระบบนิเวศวิทยา
ที่ เอื้อต่อการดำาเนินงาน	 เพราะต้องสร้างให้เกิดความสมดุลของการดำาเนินธุรกิจและ 
การแก้ปัญหาของสังคม	 ได้แก่	กฎหมาย	ระเบียบ	การผลักดันของภาครัฐ	การสร้างการรับรู ้
ของผู้บริโภค	 และการตลาดที่มุ ่งเน้นผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเน้นการสร้างคุณค่าให้เกิดแก่
สังคม”
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		สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทย

	 สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 (จากสุพัตรา	 ศรีวณิชชากร	 สถานการณ์การป่วย
และการตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 (โรคเบาหวานชนิดที่	 2	 และโรคหัวใจและหลอดเลือด)	 
ในประเทศไทย	ในระยะ	5	ปี	(2553	-2557)	วารสารควบคมุโรค	ปีที	่43		ฉบบัท่ี	4		ต.ค.	-	ธ.ค.	2560) 
พบว่า
 	 ในปี	2556	โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุการตาย	คิดเป็นร้อยละ	75.2	(2	ใน	3	)	
ของสาเหตุการตายของประชากรไทยท้ังหมด	และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
 	 ในระยะ	5	ปี	 (2553-2557)	ความชุกโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องในทุกอายุ	จากเอกสารวิชาการสุขภาพคนไทยปี	2559	ของสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	รายงานว่า	
 	 ร้อยละ	39	ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทย	ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มที่ใหญ่ท่ีสุด 
ในประเทศไทยเป็นกลุ่มเจนวาย	 (Generation	 Y)	 หมายถึงประชากรที่เกิดในช่วงปี	 2525	 
ถึงปี	2548
 	 กลุ่มเจนวายมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายสำาหรับอาหารสูงถึงร้อยละ	 77	 สูงกว่าประขากร 
ในกลุ่มอื่นและมีแนวโน้มสูงขึ้น		ซึ่งหมายถึงประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศมีพฤติกรรมบริโภค
ซื้ออาหารนอกบ้าน	และอาหารสำาเร็จรูปสูง
 	 กลุ่มเจนวายใช้เวลา	 1	 ใน	 3	 ของวันกับกิจกรรมบนโลกออนไลน์	 ซึ่งหมายถึง 
มีกิจกรรมเนือยน่ิงที่ยาวนาน	และมีกิจกรรมทางกายเพียง	1.14	ชั่วโมงต่อวัน
	 จากการสำารวจสุขภาพคนไทยในช่วงปี	 2544-2557	 ของสำานักงานสถิติแห่งชาติ	 
พบว่าประชากรรุ ่นหลัง	 มีแนวโน้มเริ่มพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในช่วงอายุที่น ้อยลง	 
เช่น	การเร่ิมสูบบุหร่ีและดื่มแอลกอฮอล์ท่ีอายุเฉลี่ย	15-17	ปี
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ประเด็น นโยบาย	กฎ	
ระเบียบ

กระแสสังคม	
วัฒนธรรม

เศรษฐกิจ	สังคม	
สิ่งแวดล้อม

ลักษณะทาง
ประชากร

เทคโนโลยี

อาหาร มาตรการกฎหมาย
อละภาษีสินค้า
หวาน	:	นำ้าตาลใน
อาหารและเครื่องดื่ม
มัน	:	ไขมันทรานส์
เค็ม	:	โซเดียม

	กระแสรัก
สุขภาพคนเมือง
ยคุใหม่ต้ังเป้าชวิีตดี
มีสุข
	กระแสบริโภค

กาแฟ	ชานมไข่มุก

	ร้านกาแฟ	ร้าน
ชานมไขมุก
	การเพิ่มขึ้นของ

ร้านสะดวกซื้อ
ในชุมชน
	สโลแกน	“หิว

เมื่อไหร่ก็แวะมา”	
ส่งผลให้คนกิน
ต่อเนื่อง	ตลอดเวลา
 รูปแบบการตลาด

ที่หลากหลายขึ้น

ขนาดครอบครัวเล็ก
ทำางานนอกบ้าน	
นิยมออกไปทำา
กิจกรรมนอกบ้าน
มากขึ้น	เช่น	การ
กินข้าวนอกบ้าน

	กระแสสังคมรัก
สุขภาพ	(สังคม)	
มีผลต่อการสืบค้น
ข้อมูลมากขึ้น	
เทคโนโลยีช่วยให้
เข้าถึงข้อมูลง่าย
	ภาวะข้อมูล

ท่วมท้น	เช่น	
ปริมาณแคลลอรี่
ในอาหารแต่ละชนิด
ไม่เหมือนกัน

ออกกำาลังกาย  กระแสวิ่งช่วง	7	ปี
ที่ผ่านมา	หนัง	คนดัง
	แบรนด์รองเท้า	
แฟชั่น	
	เป็นกีฬาที่ง่าย	

ทำาคนเดียว	ไม่มี
อุปกรณ์มาก	ที่ไหน
ก็ได้
 กระแสรักสุขภาพ

สถานที่ออกกำาลังกาย
ฟิตเนส	สวนสุขภาพ
เพิ่ม/ลด?

เดิมรุ่ง	40+	หลังๆ
เริ่มอายุน้อย

	Social	Media	
(FB,	IG,	Twitter	
และอื่นๆ)	บอกต่อ	
ประชาสัมพันธ์
	แอพพลิเคชั่น

สุขภาพ

แอลกอฮอล์ 	กฎหมายควบคุม
การจำาหน่ายตาม
เวลาและสถานที่
ห้ามจำาหน่ายอายุ
ขั้นตำ่าที่กำาหนด
	การจัดเก็บภาษี

เป็นเรื่องปกติ	
เป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับ
การสร้างสรรค์	
สร้างความสัมพันธ์

การเพิ่มขึ้นของ
ร้านสะดวกซื้อ
ในชุมชน

ชนบท/เมือง/อายุ/
เพศ

การเพิ่มขึ้นของ
ร้านค้าออนไลน์	
โดยไม่สามารถ
ใช้กฎหมายที่มี
ควบคุมได้

บุหรี่ 	กฎหมายควบคุม
สถานที่สูบบุหรี่
	การจัดเก็บภาษี

การเพิ่มขึ้นของ
ร้านสะดวกซื้อ
ในชุมชน

อายุ/เพศ การเพิ่มขึ้นของ
ร้านค้าออนไลน์	
โดยไม่สามารถ
ใช้กฎหมายที่มี
ควบคุมได้
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สถานการณ์ผู้สูงอายุและการจัดการใหม่
เพื่อรองรับพลวัตของสังคม

ทัศนีย์	ญาณะ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

		สถานการณ์ผู้สูงอายุภายใต้สังคมที่เปลี่ยนแปลง

	 สังคมไทยเป็นสังคมสูงอายุตั้งแต่ปี	 2548	 เป็นต้นมา	 โดยมีประชากรที่อายุมากกว่า 
60	ปีขึ้นไปมากถึงร้อยละ	10	ในปี	2562	มีประชากรสูงอายุเพ่ิมเป็นร้อยละ	15.2	และในปี	2564 
จะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์	คือ	มีจำานวนประชากรสูงอายุมากถึง	ร้อยละ	20 
หากจำาแนกผูสู้งอายเุป็น	3	กลุม่	พบว่าส่วนใหญ่ยงัเป็นผู้สูงอายทุีดแูลตนเองไดค้ดิเปน็ร้อยละ	85 
ของจำานวนผู้สูงอายุท้ังหมด	ขณะท่ีร้อยละ	14	เป็นกลุ่มที่ต้องพ่ึงผู้อื่นบ้างในการประกอบกิจวัตร
ประจำาวันและ	กลุ่มท่ีต้องพึ่งพาผู้อ่ืนทั้งหมดประมาณร้อยละ	1	สังคมสูงอายุนั้นเป็นผลสืบเนื่อง 
จากการลดลงของภาวะการเกิดที่ลดลง	 อัตราการเพ่ิมของประชากรลดตำ่าลงเหลือเพียงร้อยละ	 0.5 
ต่อปี2	และการลดภาวะการตายของกลุ่มเด็กและวัยแรงงานจากความก้าวหน้าทางการแพทย ์
และสาธารณสุข	 โดยประชากรมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ชายมีอายุคาดเฉลี่ย 
เมื่อแรกเกิด	68.15	ปี	ขณะท่ีหญิงมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด	72.39	ปี3

	 ปัญหาสำาคัญของสังคมสูงอายุส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	
ค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพและสวัสดิการสังคมของภาครัฐและระดับครัวเรือนจะเพ่ิมสูงตามข้ึนด้วย	
นอกจากน้ี	ผูส้งูอายรุ้อยละ	95	มปัีญหาสขุภาพด้วยโรคเร้ือรงั	ต่างๆทัง้ความดนัโลหิตสูง	เบาหวาน
ข้ออักเสบ	ข้อเสื่อม	ถุงลมโป่งพอง	หลอดลมปอดอุดกั้นเร้ือรัง	โรคหลือดเลือดหัวใจตีบ	กล้ามเนื้อ
หัวใจตาย	และอัมพาต	รวมทั้งภาวะสมองเสื่อมที่คนไทยต้องเผชิญแนวโน้มปัญหานี้เพิ่มมากขึ้น 
ตามวยัคือ	ความชกุภาวะสมองเสือ่มในผูส้งูอายมุคีวามชกุร้อยละ	8.1	และพบว่าความชกุสมองเสือ่ม 
เพิ่มตามอายุ	 โดยผู้สูงอายุในกลุ่ม	 80	 ปีขึ้นไปกว่า	 1	 ใน	 4	 มีภาวะสมองเส่ือม	 นอกจากน้ี 
ผูส้งูอายรุ้อยละ	34.3	มรีายได้ตำา่กว่าเส้นความยากจน	รายได้หลักทีส่ำาคญัมาจากบตุร	(ร้อยละ	36.7)

2		สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย	พ.ศ.	2559
3		มาตรการการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ	เรื่องสังคมสูงอายุ(ฉบับปรับปรุง)	พ.ศ.	2562
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4		กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/	กรุงเทพมหานคร/เมืองพัทยา
5		สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย	พ.ศ.	2558

และการทำางาน	 (ร้อยละ	 33.9)	 ขณะท่ีรายได้เบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสรร 
ของภาครัฐจำานวนเพิ่มมากข้ึน	ประมาณ	66,359,650,800	บาท	ครอบคลุม	8,379,782	คน4

 นอกจากนี้สภาพแวดล้อมภายในบ้านยังไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ5	 ร้อยละ	 54	 ของ 
ผู้สูงอายุวัยปลาย	(อายุ	80	ปีข้ึนไป)	ใช้ส้วมแบบนั่งยอง	และร้อยละ	10	เคยหกล้มภายในบ้าน	
บริเวณบ้านและนอกบริเวณบ้าน	 ขณะที่ผู้สูงอายุร้อยละ	 26	 อาศัยอยู่บริเวณชั้นบนของบ้าน	
เหล่านี้เป็นสถานการณ์ที่บ่งชี้ความจำาเป็นต้องการส่ิงอำานวยความสะดวกและการปรับสภาพ
แวดล้อมทั้งในและนอกบ้านให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุอย่างปลอดภัย	ป้องกันการหกล้ม
ซึ่งเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บอันจะนำาไปสู่ปัญหาภาวะพึ่งพิงในโอกาสต่อไปได้
	 นอกจากสถานการณ์ปัญหาของผู้สูงอายุดังกล่าวข้างต้นแล้ว	 นโยบายและทิศทาง
การพัฒนาสังคมดิจิตัลจะยิ่งส่งผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทยในภาพรวมมากยิ่งขึ้น 
เทคโนโลยีดิจิตัลและนวัตกรรมต่างๆจะเป็นส่วนสำาคัญต่อการดำาเนินงานในทุกมิติทั้งด้าน
เศรษฐกิจ	 สังคม	 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งการจัดการระบบดูแลและระบบสนับสนุน
ในการใช้ชีวิตของผู ้สูงอายุ	 การบริการท่ีครบวงจรเพื่อดูแลช่วยเหลือ	 ป้องกันความเสี่ยง	 
เพิ่มเครือข่ายทางสังคมและส่งเสริมความสัมพันธ์ในมิติต่างๆของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มท่ีจะเป็น 
ผู้สูงอายุในอนาคตซึ่งใช้ชีวิตเชื่อมโยงกับดิจิตัลเทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน	ขณะเดียวกันกลุ่มดังกล่าว	
ก็มีความเส่ียงที่จะเป็นกลุ่มเปราะบางในการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆด้วย	รวมทั้ง
อาจมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกกระทำาจากผู้หวังผลประโยชน์จากผู้สูงอายุอันเนื่องมาจากความ 
ไม่เข้าใจ	ความผิดพลาด	หรือความไม่รู้เท่าทันการใช้งานในระบบดิจิตัลเทคโนโลยีเมื่อเทียบกับ 
กลุ่มประชากรวัยอื่น	 ทั้งนี้	 ไม่รวมกับสถานการณ์ความเหลื่อมลำ้าทางเพศ	 เศรษฐกิจระหว่างคนเมือง 
และคนชนบท	การกระจายทรัพยากรแบบไม่เป็นธรรม	ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต
ชุมชนจากการขยายความเป็นเมืองท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้น	 วิถีชีวิตที่เกื้อกูล	 หรือชุมชนที่เข้มแข็ง 
จะได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย	 ท้ังยังส่งผลถึงทิศทางการพัฒนาระบบการดูแลผู ้สูงอายุ 
ในรูปแบบสถาบันและในชุมชนที่ต้องการการปรับเปลี่ยนรูปแบบความร่วมมือในการทำางานจาก
ภาคีภาคส่วนต่างๆ	 อย่างบูรณาการและเข้าใจสถานการณ์เชิงประจักษ์อย่างชัดเจน	 เพื่อท่ีจะ 
สามารถออกแบบ	จัดการ	และตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุในทุกมิติได้อย่างเหมาะสม	
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มีคุณภาพ	และเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อดำาเนินการภายใต้สถานการณ์ปัญหาที่เผชิญอยู่
รวมท้ังเตรียมพร้อมระบบรองรับสังคมสูงอายุในอนาคตได้ต่อไป

		นโยบาย	กลไก	และบทบาทหลักของการดำาเนินงานผู้สูงอายุ	

	 แม้ว่ามีการประกาศนโยบายระดับชาติในการดำาเนินงานด้านผู ้สูงอายุ	 แต่ยังคงมี 
ความท้าทายอีกมากในระดับปฏิบัติการ	 แผนยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 (พ.ศ.2561-2580) 
ได้กำาหนดประเด็นยุทธศาสตร	์2	ประเด็นเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอาย	ุคือ	1)	ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2)	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม	 โดยเฉพาะสาระสำาคัญในแผนผู ้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่	 2	 
(พ.ศ.	 2545-2564)	 ที่กำาหนดยุทธศาสตร์สำาคัญเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู ้สูงอาย ุ
ที่มีคุณภาพ	 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ	 การพัฒนาระบบดูแลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ 
และการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาแผนการทำางานรวมท้ังบุคลากรด้านผู้สูงอายุ	 ตลอดจน 
การกำากับติดตาม	 ประเมินผลแผนผู ้สูงอายุระดับชาติ	 รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ	 นโยบายรัฐบาลต่างๆ	 ที่ให้ความสำาคัญต่อผู้สูงอายุก็ตาม	 โดยผลการประเมิน 
การดำาเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่	 2	 พบว่า	 การดำาเนินงานระหว่างหน่วยงาน
และภาคส่วนต่างๆ	ในการทำางานเชิงรุกด้านผู้สูงอายุ	ขาดการบูรณาการ	การขาดแผนกำาลังคน 
ด้านผู้สูงอายุระดับประเทศ	การขาดการพัฒนาศักยภาพกำาลังคนในการดูแลและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ	การขาดมาตรฐานในการกำากับการให้บริการและการดูแลผู้สูงอายุความก้าวหน้า
และผลลัพธ์การทำางานผู้สูงอายุ6
 อย่างไรก็ตาม	 องค์กรภาคีระดับนโยบายชาติได้ร่วมกันกำาหนดมาตรการขับเคล่ือน
ระเบียบวาระแห่งชาติ	 เรื่องสังคมสูงอายุ	 โดยมีเป้าหมายร่วม	 เพื่อผุ ้สูงอายุเป็นพฤฒพลัง	
(Active	Ageing)	ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาโดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	3S	คือ	1)	Strong	
ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง	โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบหลัก	2)	Security	ส่งเสริม 
ความมั่นคงปลอดภัย	 โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นผู ้รับผิดชอบหลัก	 และ	 3)	 Social	
Participation		ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม	โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
6	รายงานการศึกษาโครงการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ	ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2545-	2564)
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7		รายงานข้อเสนอปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	สภาปฏิรูปแห่งชาติ

ของมนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก	และมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2561	เพื่อเห็นชอบ
มาตรการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติดังกล่าวพร้อมมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับ
ภาคีต่างๆ	นำาไปพิจารณาดำาเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย	ส่งผลให้เกิดกลไกการทำางาน
และบทบาทที่หลากหลายของหน่วยงานเพิ่มข้ึน
	 แม้ว่าวาระแห่งชาตใินประเดน็ผูสู้งอายมุกีารขบัเคลือ่นอย่างเป็นรปูธรรม	กลไกทีเ่กิดขึน้ 
รวมทั้งบทบาทการดำาเนินงานด้านผู้สูงอายุเพื่อดูแลและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ในแต่ละระดับแม้จะถูกกำาหนดบทบาทอย่างชัดเจน	 (ดังแผนภาพ)	 แต่ก็ยังคงมีข้อจำากัดการทำางาน 
โดยเฉพาะในเรือ่งการเชือ่มโยงการทำางาน	หนนุเสรมิศกัยภาพและบทบาทของแต่ละองค์กรภาค ี
ภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง	รวมทัง้ข้อจำากดัในการต่อยอดหรอืยกระดบัการทำางานเชงิระบบเพือ่การขยายผล 
ท้ังในแนวราบของเครือข่ายและขยายผลต่อระดับนโยบาย	โดยเฉพาะในบริบทท่ีมีความจำาเพาะ
ของปัญหาเช่น	 บริบทพื้นท่ีเขตเมืองใหญ่ท่ีมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างต่อ
เนื่องกลับพบปัญหาประสิทธิภาพของกลไกการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ7
 

แผนภาพกลไกและบทบาทหลัก
ในการดำาเนินงานด้านผู้สูงอายุ

กระทรวงสาธารณสุข	กำาหนดนโยบาย	ทิศทาง	กำากับติดตาม	และให้การสนับสนุนหน่วยงาน
ของรัฐ	ร่วมกับองค์กรภาคียุทธศาสตร์	(สปสช.	สช.	สสส.	สวรส.)	รวมทั้งเอกชนและเครือข่าย
องค์กรภาคประชาชนต่างๆเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	มาตรการวาระแห่งชาติด้านสุขภาพ

คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	 (กขป.):	 กำาหนดเป้าหมาย	ทิศทาง	และยุทธศาสตร	์
รวมท้ังขับเคลื่อนระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการและต่อเน่ืองในระดับพื้นท่ี 
(ใช้กลุ ่มจังหวัดเป็นฐานดำาเนินงาน)	 โดยรวมพลังดำาเนินงานให้สอดคล้องกับความจำาเป็น 
ด้านสุขภาพของพ้ืนท่ี	13	เขต

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)และสำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(พมจ.):	กำาหนดแนวนโยบายการจัดการระบบบริการสุขภาพและสังคม	สอดคล้องกับนโยบาย	
ยุทธศาสตร์	มาตรการของชาติและปัญหา	ความต้องการด้านสุขภาพและสังคมในบริบทจังหวัด	
ร่วมกับการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบงานมิติต่างๆในจังหวัดร่วมกับกระทรวง
และองค์กรภาคีหรือกลไกต่างๆที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคม

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ	(พชอ.):	กำาหนดเป้าหมาย	แนวทางดำาเนินการ	
รวมท้ังสนบันสนนุให้เกดิการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนในพ้ืนที	่โดยร่วมมอืกนัระหว่างรัฐ 
เอกชน	องค์กรภาคประชาชน	และชุมชนในพื้นที่

กลไกเครือข่ายที่ร่วมมือกันโดยพื้นที่เป็นฐาน:	 ดำาเนินงานเชื่อมโยงบทบาทกับพชอ.	 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบล	 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้นำาท้องที่ในพื้นที่	และองค์กรต่างๆ 
ในชุมชนท้ังทางการและไม่ทางการ	(กลุ่ม	ชมรม	โรงเรียน	สถาบัน	จิตอาสา	ประชาสังคม)

ระดับตำาบล
(ชุมชน	ท้องที่	

ท้องถิ่น	รัฐ	องค์กร
ชุมชน)

ระดับอำาเภอ

ระดับจังหวัด

ระดับเขต

ระดับชาติ
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  ความท้าทายและข้อเสนอในการหนุนเสริมบทบาทและศักยภาพองค์กรผู้สูงอายุ

	 นโยบาย	ยุทธศาสตร์	มาตรการทีเ่กีย่วข้องจากองค์กรภาครัฐในทกุระดับต่างให้ความสำาคญั 
และสนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในทุกมิติ	 ขณะเดียวกัน 
หนึ่งในองค์กรหลักที่มีความสำาคัญและบทบาทสูงมากในการขับเคล่ือนงานผู้สูงอายุในระดับพื้นที ่
คือ	องค์กรผู้สูงอายุซึ่งอาจเรียกในหลากหลายลักษณะตามระดับการทำางานและคุณลักษณะของ
การบริหารจัดการองค์กร	เช่น	กลุ่มผู้สูงอายุ	ชมรมผู้สูงอายุ	โรงเรียนผู้สูงอายุ	(อาจเรียกชื่ออื่น 
แต่มีการจัดการองค์กรภายในที่ชัดเจน)	 สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร	 และสาขา
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
	 ปัจจุบันองค์กรผู้สูงอายุดังกล่าวข้างต้นพบข้อจำากัดการดำาเนินงานในหลายมิติ	 เช่น	 
i)	ศักยภาพการบริหารจัดการภายในองค์กรผู้สูงอายุทั้งเรื่องระบบงาน	งบประมาณ	ข้อมูล	และ 
การส่ือสารผ่านเทคโนโลยีดิจิตัล	 ii)	 การประสานงานร่วมกับองค์กรภาคีอื่นเพื่อปฏิบัติการใน
พื้นที่	iii)	การริเริ่มพัฒนาประเด็นงานที่ต้องการผลักดันตามลำาดับความสำาคัญ	รวมทั้ง	iv)	ความ
ต่อเนื่องในประเด็นการทำางานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อผู้สูง
อายุ	ผู้ที่จะเป็นผู้สูงอายุตลอดจนประชากรทุกกลุ่มวัยที่เข้าใจและพร้อมที่จะเตรียมชุมชน	สังคม
ให้พร้อมรองรับสถานการณ์สังคมสูงอายุได้เต็มท่ี	ด้วยเหตุผลดังกล่าว	ข้อเสนอต่อหน่วยงานทาง
ด้านสุขภาพ	สังคมและการศึกษาจากภาครัฐ	หน่วยงานจากเอกชนและ	องค์กรภาคประชาสังคม
และชุมชนเพ่ือร่วมกันหนุนเสริม	พัฒนาบทบาทและศักยภาพองค์กรผู้สูงอายุ	ประกอบด้วย	
	 1.	 การสนับสนุนทรัพยากรในการดำาเนินงานทั้งในเชิงบุคลากร	งบประมาณ	สถานที	่
วัสดุอุปกรณ์ที่จำาเป็น	ตลอดจนแหล่งข้อมูลของบุคลากร/องค์กรที่จะสนับสนุนการดำาเนินการ	
และกระบวนการเรียนรู้ขององค์กรผู้สูงอายุให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง	
	 2.	 การสนับสนุนงบประมาณโครงการต่างๆ	 ระดับพื้นท่ีสำาหรับผู้สูงอายุ	 ทั้งในเรื่อง
การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค	 การบริการปฐมภูมิเชิงรุก	 รวมทั้งการสื่อสารความเข้าใจเรื่อง
สิทธิผู้สูงอายุ	 และ	 การเตรียมความพร้อมสังคมสูงอายุแบบมีส่วนร่วม	 จำาเป็นต้องมีแผนการ
สนับสนุนที่ชัดเจนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 องค์กรการศึกษาและสุขภาพในพื้นที่ร่วม
กับ	การอำานวยความสะดวกในการจัดทำาแผนงาน/ชุดโครงการร่วมของเครือข่ายผู้สูงอายุจาก
สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด
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	 3.	 การพัฒนาให้เกิดเครือข่ายเรียนรู้	 (Learning	 network)	 ร่วมกับกระบวนการ 
เสริมพลังซึ่งกันและกัน	 (Empowerment)	 อย่างต่อเน่ืองของเครือข่ายองค์กรผู้สูงอายุ 
ซึ่งให้ทั้งพลังใจ	และบทเรียน	ความรู้จากการปฏิบัติจริงเพื่อการเรียนรู้	นำาไปสู่การพัฒนางาน 
องค์กรผู ้สูงอายุในพื้นที่ได้	 รวมทั้งเติมเต็มประเด็นที่จำาเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพโดย
องค์กรผู้สูงอายุให้ความสนใจ	เช่น	การสื่อสารออนไลน์	การติดตามสถานการณ์และการทำางาน 
ด้านสิทธิผู้สูงอายุ	เป็นต้น
	 4.	 การสนับสนุนการจัดทำาแผนพัฒนาองค ์กรผู ้สู งอายุ 	 (Organizat ional	
development	 plan)	 โดยเฉพาะการสร้างผู้นำาทดแทนและเชื่อมโยงการเรียนรู้	 ถ่ายทอด
ประสบการณ์กับสมาชิกวัยกลางคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่มในองค์กรซ่ึงส่งผล
ต่อความต่อเน่ืองกิจกรรมและความยั่งยืนขององค์กรผู้สูงอายุในระยะยาว
	 5.	 การส่งเสริมให้สถานที่ดำาเนินกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ	โดยผู้สูงอายุในชุมชนดำาเนินงาน 
ได้อย่างมีชีวิตชีวา	เห็นรูปธรรมงาน	เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่มีรูปธรรมงานชัดเจน	รวมทั้งสามารถ
เป็นพื้นที่กลาง	(Public	space)	ของสมาชิกทุกวัยในชุมชน	สังคมได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
(Mutual	learning)	พัฒนาประเด็นงานท่ีผู้สูงอายุและองค์กรชุมชนมีความสนใจร่วมกัน
	 6.	 กรณีท่ีมีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ(Public	policy	movement)	ของชุมชน
ในประเด็นอื่นๆ	หรือประเด็นผู้สูงอายุในชุมชน	การขยายบทบาทให้องค์กรผู้สูงอายุมีส่วนร่วม
ผลักดันนโยบาย	และดำาเนินงานแบบมีส่วนร่วมด้าน	สุขภาวะจะเอื้อให้เกิดความภาคภูมิใจและ
การยอมรับในบทบาทองค์กรผู้สูงอายุเพิ่มมากข้ึน
		 “สุดท้ายนี้	 หวังว่าภายใต้สังคมพลวัตที่เราทุกคนกำาลังเผชิญจะเป็นทั้งแรงหนุน	 
แรงกระตุ ้น	 แรงผลักดันทำาให้ทุกคน	 ทุกองค์กรที่เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนงานผู้สูงอาย ุ
ต้องตระหนักถึงความท้าทายในสถานการณ์ใหม่	 คิดใหม่และสามารถมีข้อมูลเชิงประจักษ ์
ที่ชัดเจน	รู้เท่าทัน	หนุนเสริมศักยภาพภาคีความร่วมมือ	และ	พัฒนากลไกการทำางานให้พร้อม
และมีประสิทธิภาพมากพอท่ีจะจัดการกับปัญหาและความต้องการใหม่ของสังคมสูงอายุ 
ได้อย่างเหมาะสมต่อไป”
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1	UNDP.		Human	Development	Reports	2018.		http://hdr.undp.org/en/countries	
2		https://www.moh.gov.sg/resources-statistics/reports/the-healthy-living-master-plan

ระบบการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศสิงคโปร์
ดร.นพ.ภูษิต	ประคองสาย

ความเป็นมา
	 ประเทศสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียนท่ีมีดัชนีการพัฒนา
ของประชากร	(Human	Development	Index	-	HDI)	เท่ากับ	0.932	ในปี	ค.ศ.	2018	ซ่ึงเป็น
อันดับ	9	ของโลก	และเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มประเทศอาเซียน	และมีรายได้ต่อหัวประชากร	
(GDP	per	capita)	สูงมากท่ีสุดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน	คือ	85,535	 (2011	PPP	$)	
ในปี	 ค.ศ.	 2018	 ในขณะที่ประเทศไทยมีค่า	 HDI	 เท่ากับ	 0.755	 และมี	 GDP	 per	 capita	 
ในปี	ค.ศ.	2018	เท่ากับ	16,278	(2011	PPP	$)1

แผนแม่บทในการสร้างเสริมสุขภาพของสิงคโปร์�
(Healthy�Living�Master�Plan�of�Singapore)
	 จากการจัดเวทีสาธารณะในปี	ค.ศ.	2012-2013	 เกี่ยวกับ	Singapore	2030	พบว่า 
ประเด็นในเรื่องระบบบริการสุขภาพเป็นประเด็นที่ประชาชนชาวสิงคโปร์ให้ความสำาคัญ 
เป็นลำาดับต้นๆ	 และส่วนใหญ่มีความเห็นว่า	 การสร้างเสริมสุขภาพและการสนับสนุนให้
ประชาชนชาวสิงคโปร์มี	healthy	lifestyle	เป็นแนวทางสำาคัญที่จะนำาไปสู่การมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี	มีสุขภาพที่แข็งแรง	และลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาล
	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	คณะทำางานเพื่อจัดทำา	Healthy	Living	Master	Plan2	ซึ่งจัดตั้ง 
ในปี	 ค.ศ.	 2012	 ได้เสนอแผน	 Healthy	 Living	 Master	 Plan	 (ภาพที่	 1)	 เพื่อที่จะทำาให้	
healthy	 living	 ของประชาชนชาวสิงคโปร์สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย	 อย่างเป็นธรรมชาต	ิ 
โดยปราศจากอุปสรรคในด้านต่างๆ		
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ภาพท่ี	1	Healthy	Living	Master	Plan	of	Singapore

	 จากการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ	 (risk	 factors)	 ที่เกี่ยวข้องกับภาระโรค	
(burden	of	disease)	ของประชาชนชาวสิงคโปร์ดังแสดงในภาพที่	2		

ภาพท่ี	2	Risk	factors	associated	with	Burden	of	diseases	in	Singapore
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	 จากข้อมูลปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพดังกล่าวพบว่า	 ภาวะนำ้าหนักเกินและความอ้วน	 
การสูบบุหรี่	 ภาวะความดันโลหิตสูง	 ภาวะไขมันในเลือดสูง	 และการมีกิจกรรมทางกาย 
ที่ไม่เพียงพอ	 เป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สำาคัญ	 5	 อันดับแรกของประชาชนชาวสิงคโปร์	 
ทั้งนี้จากการสำารวจพบว่า	ประชาชนอายุระหว่าง	18-69	ปี	ประมาณร้อยละ	26	มีกิจกรรม
ทางกายที่ไม่เพียงพอ	(ภาพท่ี	3)			

ภาพท่ี	3	ร้อยละของประชากรชาวสิงคโปร์อายุระหว่าง	18-69	ปี	ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ 
และไม่เพียงพอ		

	 ดังน้ัน	แผนยุทธศาสตร์เพื่อให้ประชาชนชาวสิงคโปร์มีสุขภาพที่ดี	และลดปัจจัยเสี่ยง
ทางสุขภาพจึงประกอบด้วยแนวทางการปฏิบัติตัวในระดับบุคคล	5	แนวทางสำาคัญ	คือ	
 

		exercise	regularly
		eat	healthily
		be	smoke-free
		undergo	regular	health	screening
		seek	prompt	treatment
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	 จากการทำาประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน	 พบว่า	 ประชาชน
ชาวสิงคโปร์ต้องการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพในสิงคโปร์มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง 
ในทุกพื้นที่	 และประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างๆ	 สามารถเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพ
ได้โดยง่าย	 เป็นธรรมชาติ	 ปราศจากอุปสรรค	 และอยู ่ในชีวิตประจำาวัน	 ทั้งน้ีการได้รับ 
การสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัวและบุคคลรอบข้างเป็นปัจจัยท่ีมีความสำาคัญที่ทำา 
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ	 เพ่ือให้ประชาชนมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพที่ด	ี 
โดยเป้าหมายคือ	 ในปี	 ค.ศ.	 2020	 ประชาชนชาวสิงคโปร์ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการ 
สร้างเสริมสุขภาพได้ตั้งแต่บริเวณหน้าบ้าน	 ท่ีทำางาน	 และทุกสถานศึกษา	 โดยการที่จะบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวจะต้องใช้ยุทธศาสตร์	3Ps	คือ
	 1)		Place	-	a	conducive	environment	for	healthy	living
	 2)		People	-	a	socially	inclusive	community	for	healthy	living
	 3)		Price	-	affordable	options	for	healthy	living	
	 ทั้งน้ี	ยุทธศาสตร์	3Ps	สามารถเขียนเป็น	diagram	เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	Healthy	
Living	Everyday:	Making	the	connections	ดังแสดงในภาพที่	4	

ภาพท่ี	4	การเช่ือมโยงและนำายุทธศาสตร์	3Ps	
	 		ไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม
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	 ซึ่งการพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพของประเทศสิงคโปร์	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ	
Healthy	Living	Master	Plan	โดยใช้วิธีการดำาเนินงาน	
	 ก)	 บูรณาการและร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการสร้าง
เสริมสุขภาพของประชาชนเข้าไปในชุมชนทุกแห่งในทุกระดับ	 (Integrating	 physical	 and	
social	environments	in	the	community)
	 ข)	 สร้างความตื่นตัวในการมี	healthy	living	ในกลุ่มเด็ก	เยาวชน	และคนหนุ่มสาว	
(creating	greater	awareness	for	healthy	living	among	the	young),			
	 ค)	 สร้างสถานที่ทำางานที่มีสุขภาวะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	(building	a	healthy	
workplace	ecosystem)	ดังแสดงในภาพท่ี	5	

ภาพท่ี	5	ทางเลือกในการสร้างเสริมสุขภาพในการประกอบกิจวัตรประจำาวันของชาวสิงคโปร์
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การจัดการใหม่
วิธีการและเครื่องมือ
(Tools�and�Approach)



จากงานปรับเปล่ียนพฤติกรรมสู่การลดทุกข์�
เพิ่มสุขเพื่อชีวิตสุขภาวะ

อรวรรณ	ขวัญศรี
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	 กลายเป็นหัวใจสำาคัญในการ 
ขับเคลื่อนการสนับสนุนการจัดการตนเอง	 (self-management	 support)	 ซ่ึงเป็นหนึ่ง 
ในองค์ประกอบของโมเดลการจัดการโรคเรื้อรัง	(Chronic	Care	Model)ของ	Wagner	(1998)	
ที่นำามาใช้เป็นแนวทางการจัดการโรคเรื้อรังในประเทศไทย	โดยหวังว่าการ	”ปรับ”	พฤติกรรม
จะ	 “เปล่ียน”	 สุขภาพ	พอการใช้คำาว่า	 “ปรับเปลี่ยน”	 คนทำางานสุขภาพมักเริ่มด้วยการเพ่ง 
เพื่อค้นหา	 “ปัญหา”	 ท่ีเป็นผลลัพธ์ทางพฤติกรรมในผู้ป่วย	 เช่น	 อ้วนไป	 กินหวานไป	 กินมัน 
เกินไป	 กินเค็มมากไป	 ออกกำาลังน้อยไป	 สูบบุหรี่หรือดื่มสุรามากไป	 การตัดสินหรือตำาหนิ
พฤติกรรมเหล่านั้นว่าเป็นปัญหาของผู้ป่วย	 เพื่อนำาไปสู่การวินิจฉัยหรือตัดสินว่าเป็นสาเหตุ
ของการเกิดโรค	 หรือก่อโรคแทรกซ้อน	 คนทำางานสุขภาพจะเริ่มทำาทุกวิถีทางในการพัฒนา 
รูปแบบการบริการที่หลากหลายมากขึ้นอย่างมหาศาลเพื่อ	“จัดการ”	โรค	และพฤติกรรมทำาลาย
สุขภาพนั้นๆ	ในผู้ป่วย	ทั้งในการจัดการรายกรณี	(Case	Management	Society	of	America:	
CMSA,	2010)	สอนความรู้ใหม่ๆ	การเพิ่มขั้นตอนการบริการใหม่ๆ	การตรวจวินิจฉัยแบบใหม่ๆ 
หรือการสรรหาสหวิชาชีพที่หลากหลายมาร่วมวินิจฉัยและสอนความรู้เฉพาะ	เพ่ือพบว่าผู้ป่วย
ไม่พร้อมรับบริการท่ีเพิ่มข้ึน	ผู้ป่วยไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่คนทำางานสุขภาพคาดหวัง	
ผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้ป่วยไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด	 ส่งผลให้คนทำางานสุขภาพรู้สึกว่าทำางาน 
ล้มเหลวเพราะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ทำางานเหนื่อยเปล่า	และทุกข์จากความผิดหวัง	ในท่ีสุด
โรคเร้ือรังส่งผลให้ขาดความสุขทั้งผู้ป่วยที่ทุกข์จากโรค	และคนทำางานสุขภาพท่ีทุกข์จากความ
ผิดหวังการทำางาน		ฐานคิดของพุทธศาสนาคือเมื่อเกิดทุกข์	ให้ต้ังสติเพื่อคิดแก้ไข	นักจิตวิทยา
ชาวอเมริกันกล่าวไว้ว่า	ทฤษฎีที่ถูกต้อง	จะนำาไปสู่การกระทำาที่ใช่	(Remley	&	Herlihy,	2007)	
ดังนั้นมาลองตั้งสติ	แล้วเลือกใช้ทฤษฎีในการนำาทางเพื่อลดทุกข์	เพิ่มสุข	เพื่อให้ทั้งผู้ป่วยและ
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คนทำางานสุขภาพมีสุขภาวะ	มีหลักการหรือทฤษฎีทางจิตวิทยาที่มาเป็นทางเลือกไปศึกษาต่อ
เพื่อเลือกนำาไปใช้ดังนี้

หนทางแห่งการลดทุกข์
	 การตระหนักว่าเหตุแห่งของทุกข์นี้	ไม่มีใครหรือสิ่งไหนต้ังใจให้เกิด	เพื่อลดการตัดสิน
และตำาหนิ	การลดทุกข์ต้องเริ่มจากแนวคิดท่ีว่า	
 “คน	(ทำางานสุขภาพ)ไม่แข็งแรง	(กาย	ใจ	จิตวิญาณ)	เปลี่ยนแปลงใครไม่ได้	ขณะ
ที่คน	(ผู้ป่วย)	 ท่ีไม่แข็งแรง	(กาย	ใจ	จิตวิญาณ)	ก็เปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้เช่นกัน”	ทั้งคน
ทำางานสุขภาพ	 และผู้ป่วยต้องเริ่มจากการดูแลตนเองให้เกิดความแข็งแรงทั้งกาย	 ใจ	 และจิต
วิญญาณ	ซึ่งสอดคล้องกับวิถีของการมีสุขภาวะ	(Wellness)	

เข้าใจตน	เข้าใจคน	เข้าใจงาน
 Empathy	หมายถึง	ความเข้าใจอย่างถ่องแท้	และแสดงให้อีกฝ่ายรับรู้ได้ว่าถูกเข้าใจ 
ได้รับความเห็นใจ	และผู้ท่ีเข้าใจแสดงเจตนาในการช่วยเหลือเพื่อให้พ้นทุกข์	(Rogers,	1975)	
ซึ่งสามารถนำา	 empathy	 มาใช้กับตนเองและผู ้อื่น	 เพื่อให้ดำารงชีวิตได้อย่างมีสุขภาวะ	 
งานวจิยัทางจติวทิยายนืยนัว่า	Empathy	เป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพในการสร้างสัมพนัธภาพ
ระหว่างผู ้เยียวยา	 และผู ้ที่ได้รับการเยียวยาทางจิตใจ	 และส่งผลให้ประสบความสำาเร็จ 
ในการสร้างการเปลี่ยนแปลง	 (change)	 ที่ดีในผู้ที่ได้รับการเยียวยา	 ดังน้ันคนทำางานสุขภาพ 
สามารถนำาแนวคิดของทฤษฎีต่าง	ๆ 	มาช่วยให้เกิด	empathy	ต่อตนเอง	ผู้อื่น	และงานได้ดังนี้
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	 เข้าใจตน	 (self)	 จิตใจที่ดีในการมุ ่งท่ีจะช่วยเหลือผู ้ป ่วยให้หายจากโรคมีอยู ่ 
ในคนทำางานสุขภาพทุกคน	 แต่การทำางานกับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนั้นยาก	 เพราะการดูแลผู้ป่วย 
ท่ีทุกข์จากโรคเรื้อรังมาเป็นเวลานานต้องใช้พลังมากกว่าแค่การจัดการกับโรค	 แต่ต้องใช้พลัง
เพื่อการเยียวยาจิตใจและพัฒนาจิตวิญญาณด้วย	การเยียวยาทางจิตใจและพัฒนาจิตวิญญาณ
ของมนุษย์เป็นเรื่องใหม่	 และสร้างความกังวลให้คนทำางานสุขภาพได้มาก	 งานวิจัยยืนยันว่า 
สุขภาวะของคนทำางานสุขภาพถูกบ่ันทอนได้ด้วยงานดูแลผู ้ป่วยโรคเรื้อรัง	 และที่สำาคัญ 
คนทำางานสุขภาพที่ไม่มีสุขภาวะจะส่งผลให้คุณภาพของการทำางานดูแลผู้ป่วยลดลงด้วย	
	 เข้าใจคน	(other)	การถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคเรื้อรัง	ถือเป็นวิกฤติชีวิตที่ส่งผลกระทบ
ต่อร่างกาย	จิตใจ	คนในครอบครัว	และสังคมของผู้ป่วยอย่างมาก	(Bhaiti,	Salek	&	Finlay,	
2011)	 ส่งผลให้เกิดทุกข์และบ่ันทอนคุณภาพชีวิต	 เช่น	 การถูกวินิจฉัยเป็นโรคเบาหวาน	 
จะมีความเชื่อของการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน	ที่หมายถึง	โรคที่รักษาไม่หาย	ตายเร็ว	มีความเสี่ยง 
ต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนอื่นๆ	สูง	มีโอกาสท่ีจะสูญเสียอวัยวะ	และท่ีสำาคัญต้องพ่ึงพา
การรักษาพยาบาลไปตลอดชีวิต	ซึ่งล้วนแล้วแต่ลดพลัง	และบั่นทอนความแข็งแรงของกาย	ใจ 
และจิตวิญญาณ	 การเรียนรู้ท่ีจะจัดการกับโรคและชีวิตที่มีโรคจึงเป็นเร่ืองใหม่เสมอ	ความสามารถ 
ในการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในแต่ละช่วงเวลา	 และความสามารถในการจัดการโรคและ
ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตามความคิด	ความเชื่อ	และความต้องการที่มีการเปล่ียนแปลงเคล่ือนที่
อยู ่เสมอตลอดช่วงของการเจ็บป่วย	 ทฤษฎีการเข้าใจตนเองและผู้อื่นของ	 Virginia	 Satir		 
นักสังคมสงเคราะห์ชาวอเมริกันท่ีอุปมาอุปไมยมนุษย์กับก้อนภูเขานำ้าแข็ง	(Iceberg)	

ก้อนภูเขานำ้าแข็ง	(Personal	Iceberg	Metaphor)

ที่มา:	ประยุกต์จาก	Satir,	Banmen,	Gerbern	&	Gomori,	1991
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	 Satir	 เปรียบเทียบตัวตนทั้งหมด	 (self)	 ของมนุษย์กับก้อนภูเขานำ้าแข็งที่ลอยอยู	่ 
มีส่วนใหญ่ที่จมอยู่ใต้นำ้าที่เรามองไม่เห็น	 และมีส่วนเล็กๆที่อยู่เหนือระดับนำ้าที่เรามองเห็นได ้
สิ่งท่ีเราเห็นหรือ	 รับฟังได้เป็นเพียงพฤติกรรม	 การกระทำา	 หรือเรื่องราวที่ผู ้ป่วยพูด	 หรือ 
แสดงให้เห็น	 ซึ่งเป็นปลายทาง	 หรือเพียงเสี้ยวส่วนเล็กๆ	 ของผู ้ป่วยจากตัวตนทั้งหมด 
เปรียบเสมือนส่วนของภูเขานำ้าแข็งที่อยู่เหนือระดับนำ้า	การทำางานสุขภาพท่ีมุ่งจะเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมที่เป็นส่วนปลายทางหรือส่วนเล็ก	จะไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได	้
	 เข้าใจงาน	(context)	งานดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังนั้นยาก	แต่การสร้างความเปล่ียนแปลง	
(ความคิด	 พฤติกรรม)	 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังนั้นยากกว่า	 แต่คนทำางานสุขภาพสามารถทำาได	้ 
เพียงแต่ต้องเริ่มจากความตระหนักท่ีว่า	 การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการต่อเนื่องเกิดขึ้น 
ตลอดเวลา	ไม่ใช่เกิดข้ึนและหยุดอยู่กับท่ีหรือหายไป	(change	is	a	process,	not	an	event)	
ผู้ป่วยที่เราอาจคิดว่าด้ือและไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย	 อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 
การฝึกฝนและสรรหาเครื่องมือมาเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลง	และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยจึงเป็นเรื่องสำาคัญ	 แต่สิ่งที่สำาคัญท่ีสุดที่คนทำางานสุขภาพต้องตระหนัก 
ในงานการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังคือ	ผู้จัดการโรค	คือผู้ป่วย	หน้าที่คนทำางานสุขภาพคือ	การสนับสนุน
ให้ผู้ป่วยจัดการกับโรคและสามารถมีชีวิตท่ีมีสุขภาวะได้

หนทางแห่งการเพิ่มสุข
	 ถ้าเป้าหมายคือคนทำางานสุขภาพทำางานอย่างมีความสุข	 โดยสามารถสนับสนุน 
ให้เพ่ือนมนุษย์ที่มีโรคได้ดำารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
	 ออกแบบบริการใหม่	 การออกแบบบริการที่ครอบคลุม	 3	 มิติคือ	 ใช้ตัวตน	 (self)		
ของผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางการเพ่งท่ีการค้นหาปัญหาพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเพื่อมุ่งที่จะ 
นำามาเป็นโจทย์เพื่อนำามาแก้ไข	อาจนำาไปสู่การตัดสินและตำาหนิ	“พฤติกรรม”	ที่เป็นปลายทาง
ของของผู้ป่วย	เพราะสิ่งเราเห็น	สังเกต	รับฟังได้เป็นเพียงปลายทางของความคิด	ทัศนคติ	ความเชื่อ 
ประสบการณ์ของคนๆ	หน่ึง	การทำางานทีใ่ช้พฤติกรรมเป็นทีต่ัง้จะสร้าง	“การเปลีย่นแปลง	(change)” 
ได้ยากกว่าการมุ่งที่การทำางานร่วมกับเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยที่ภายในตัวตนที่เปรียบเสมือน 
ส่วนที่อยู่ใต้ระดับนำ้าของภูเขานำ้าแข็ง	(Iceberg)	เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ถาวรด้วยตนเอง 
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ของผู้ป่วย	 แทนที่จะหาปัญหามาตำาหนิหรือสั่งการให้แก้ไข	 มาออกแบบการบริการสุขภาพ 
แบบใหม่ๆ	 ด้วยการมาทำางานร่วมกันแบบเพื่อนมนุษย์ท่ีต้องการช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกัน
ในการมาร่วมกันหาสิ่งที่	 “หยุดยั้ง”	 ผู้ป่วยจากการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดี	 และท้ายที่สุด 
การออกแบบบริการที่ครอบคลุมการพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตประจำาวันของผู ้ป่วย	
ทั้งในครอบครัว	 สังคมและชุมชนของผู้ป่วย	 ซึ่งหมายถึงการดูแลที่ไม่ใช่แค่ภายในพื้นที่
และขอบเขตโรงพยาบาลเท่านั้น	 แต่หมายถึงการดูแลเพื่อการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต 
นอกโรงพยาบาลทั้งหมดของผู้ป่วย	 ซึ่งอาจต้องร่วมมือกับครอบครัว	 คนในชุมชนหรือองค์กร
ท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อให้ผู ้ป่วยมีทักษะในการดำารงชีวิตแบบมีสุขภาวะ	 ในการออกแบบริการ 
สิ่งที่สำาคัญ	คือ
	 การเตรียมตัวเป็นผู้เยียวยาจิตใจ	 คนทำางานสุขภาพต้องเร่ิมจากการเตรียมตัวและ
พัฒนาตัวเองให้เป็นผู้เยียวยาจิตใจเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์	ตน	(self)	ของคนทำางานสุขภาพ
จึงเคร่ืองมือที่สำาคัญท่ีสุด	 เปรียบเสมือน	“ยาขนานเอก”	ในการเยียวยาเพื่อนมนุษย์	แต่ก่อน
จะเป็น	ผู้เยียวยาจิตใจ	 ท่ีดี	ต้อง	เป็น	ผู้เยียวยาจิตใจให้ได้เสียก่อน	คุณสมบัติของผู้เยียวยา
จิตใจที่สำาคัญคือ
	 สัมพันธภาพ	ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย	เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจ	
มั่นใจและยินดีในการทำางานร่วมกันจะเกิดความสุข	 รูปแบบสัมพันธภาพที่มีประสิทธิภาพคือ	
การดูแลกันและกันแบบเพื่อนมนุษย์	 ผู้ป่วยและผู้ดูแลทำางานเป็นทีม	 โดยผู้ป่วยเป็นผู้จัดการ
ชีวิตตนเอง	 ขณะที่ผู้ดูแลแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างถ่องแท้	 (Empathy)	 และพร้อมจะ
สนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเอง	 (self-management)	 จะนำาไปสู่การเกิดสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างกัน	โดยงานวิจัยยืนยันว่าสัมพันธภาพระหว่างคนทำางานสุขภาพและผู้ป่วยที่ดี	จะส่งผล
ต่อการเกิดการจัดการตนเองของผู้ป่วย	การรักษาพยาบาลท่ีดี	และส่งผลให้เกิดผลลัพธ์สุขภาพ
ที่ดีในที่สุด
	 การสร้างความหวัง	 ผู้ป่วยที่ท้อแท้	 หมดหวังจากการหายจากโรค	 มักอ่อนแอ	 และ 
ไร้พลังในการจัดการตนเอง	 (self-management)	 การให้ความหวังในการรักษาพยาบาล 
จึงเป็นเรื่องสำาคัญ	การให้ข้อเท็จจริงทางบวก	เช่น	ผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้ป่วยที่จัดการตนเอง
ได้ดี	 ตัวอย่างผู้ป่วยท่ีจัดการตนเองได้ดีแล้วแพทย์ให้หยุดยา	 ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	 แนวทาง 
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การอยู่ร่วมกับโรคได้อย่างมีสุขภาวะ	หรือแม้แต่การร่วมกันกำาหนดเป้าหมาย	วางแผนเพื่อให้
ผู้ป่วยสามารถบรรลุเป้าหมายของตนเองได้	จะช่วยสร้างความหวังในตนเองและความหวังที่มี
ทีมในการช่วยเหลือเพื่อจัดการโรค	และดูแลตนเองในชีวิตประจำาวันได้	
	 การเสริมพลังใจ	เป็นเครื่องมือที่สำาคัญในการทำางานร่วมกับผู้ป่วย	ถ้านำาฐานความเชื่อ 
ที่เป็นแนวคิดของจิตวิทยาเชิงบวก	 (Positive	Psychology)	มานำาทางจะเชื่อว่า	มนุษย์เรามี
ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง	 การช่วยเหลือเพื่อค้นหาสิ่งท่ีหยุดยั้งศักยภาพเหล่านั้น 
แล้วเสริมพลังเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีศักยภาพได้อีกครั้งจะเกิดพลังในการจัดการตนเอง
ได้ดี	 ทักษะการสื่อสารเพื่อเสริมพลังใจ	 (Encouragement)	 หมายถึง	 การส่ือสาร	 ชื่นชม
ศักยภาพเพื่อเสริมแรงใจ	 สร้างขวัญ	 กำาลังใจ	 และความมั่นใจสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ	
Encouragement	 มีกล่าวถึงในหลายทฤษฎี	 เช่น	Motivational	 Interviewing	 (MI)	 หรือ	
Adlerian	Theory	หรือ	Self-	Efficacy	Theory	ว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเสริม
พลังใจเพ่ือสร้างพลังในการเปลี่ยนแปลง	
	 ทักษะการสร้างสขุภาวะ	(Wellness)	การศกึษาและฝึกฝนตนเองให้มสุีขภาวะ	จัดการ
ทุกข์ทางกาย	 ใจและจิตวิญญาณของตนเองได้	 การรักตนเองและภูมิใจในวิชาชีพที่ช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์จะทำาให้คนทำางานสุขภาพจะมีพื้นท่ีว่างในใจ	มีพลังในการสร้างสุขภาวะในผู้ป่วย
และคนรอบข้างได้	การบำารุงสมองด้วยการศึกษาเรื่องสุขภาวะจากแหล่งความรู้ในการสร้างสุข
ภาวะที่มีอยู่มากมาย	เริ่มจากเลือกความรู้ท่ีเช่ือถือได้	สอดคล้องกับความเชื่อตนเอง	แล้วฝึกฝน
ให้เกิดความชำานาญ	ก้าวแรกจากการจัดการตนเองก่อน	และนำาไปสู่การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย	์
ภายใต้การกำากับด้วยจรรยาวิชาชีพ	และความสุขในการทำางาน
	 การลดทุกข์	 เพิ่มสุขเพื่อให้เกิดสุขภาวะในผู้ป่วยและคนทำางานสุขภาพนั้น	 เป้าหมาย
ร่วมคือการจัดการตนเองของผู้ป่วย	(self-management)	ถ้าต้องการให้เกิดการจัดการตนเอง	
(self-management)	 ในผู้ป่วยที่เจ็บป่วย	 ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงกรอบทำางานการ
สนับสนุนการจัดการตนเอง	(self-management	support)	ของคนทำางานสุขภาพก่อน	เดิมท่ีม ี
คนทำางานสุขภาพเป็นผู้จัดการ	 ทำาหน้าที่ตัดสินใจ	 สั่งและสอนเพื่อให้เกิดการจัดการตนเอง
ในผู้ป่วย	 (self-management)	 นั้นเป็นหนทางก่อทุกข์ทั้งในผู้ป่วยและคนทำางานสุขภาพ	
บทบาทการสนับสนุนการจัดการตนเองต้องเริ่มจากการร่วมกับผู้ป่วยกำาหนดเป้าหมายในการ
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เปลี่ยนแปลงหรือสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีใหม่ๆ	 ช่วยและเสนอความรู้	 ทักษะเพื่อให้ผู้ป่วย
เลือกนำาไปใช้	ช่วยวางแผนการฝึกฝนการนำาไปใช้	ช่วยประเมิน	สะท้อนผลและช่วยปรับแผน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์	เสริมพลังในการสร้างและคงพฤติกรรมที่ดีเหล่านั้น	
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พัฒนาระบบจัดการและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล�NCDs
กรณีพื้นที่อ�าเภอเมือง�พิษณุโลก

	 อำาเภอเมอืง	พษิณโุลก	โดยแม่ข่ายโรงพยาบาลพุทธชนิราช	พิษณโุลก	ได้พยายามทำางาน
ท่ามกลางข้อจำากัดมากมาย	จนมาถึงยุคท่ีข้อมูลมีความจำาเป็นอย่างมากในการทลายข้อจำากัด
ของการทำางาน	เพื่อให้คนทำางานท้ังพยาบาล	นักวิชาการ	องค์กรส่วนท้องถิ่น	ครู	หลายภาคส่วน 
จับมือ	 ใช้ข้อมูลที่มีในระบบและนอกระบบ	 มาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด	 เพราะ	 NCDs	 
เป็นวงการทำางานที่กว้าง	 เกี่ยวข้องกับหลายส่วน	 หลายหน่วย	 หลายมิติ	 ยิ่งใช้ข้อมูลเป็น	 
ก็ค้นพบว่าจะทำาให้การทำางานนั้นสนุก	เครือข่ายอำาเภอเมืองพิษณุโลก	ใช้ข้อมูลแบบง่ายๆ	ที่มี
ในฐาน	Health	data	center	(data	exchange)	ตัวอย่างบ้านจอมทอง	ที่มาของการทำางานคือ
ชุดข้อมูลในปี	2552	คนที่นี้ต้องตกใจเพราะเป็นปีที่พ่อแม่	พี่น้องบ้านจอมทองพบเป็นเบาหวาน 
ความดนัโลหิตสงูรายใหม่มากถงึ		10	คน		ผูป่้วยเบาหวานทัง้หมด	101	คน	ผูป่้วยความดันโลหติสงู 
278	 คน	 จากวงสนทนาประสาพี่น้อง	 เช่น	 “ทุกข์กันทุกคน	 คนเป็นเบาหวาน	 เหมือนคนท่ี 
ตัดความสุขไปครึ่งหนึ่งเลย	 เห็นเค้ากินกัน	 ก็กินไม่ได้..เปียกปูน	 ข้าวต้มมัด	 ขนมตาล	
ฝอยทอง	 เม็ดขนุน	 ไอติม...ไม่ต้องหยิบ...ไม่ต้องคิด”	 มากมายหลายความคิดเห็น	 ที่สะท้อน 
ให้คนในชุมชนบ้านจอมทอง	เริ่มเห็นความสำาคัญของความเจ็บป่วยที่มี	และกลับมาหาวิธีดูแล
สุขภาพร่วมกัน	 พัฒนารูปแบบการจัดการโรคเรื้อรังตามแนวคิด	 Long	 term	 prevention	 
ทุกกลุ่มวัย	 ภายใต้นวัตกรรม“life	 Long	 NCDs”	 โดยมีแนวคิดดูแลต่อเนื่องครบทุกกลุ่มวัย	
เชื่อมสู่ชุมชน	 เชื่อมข้อมูล	 ทำางานแบบไม่แยกส่วน	 ร่วมกับภาคีเครือข่ายชุมชน	 ดูแลระดับ
บุคคล	ครอบครัวและชุมชน

การจัดการสุขภาพใหม่
ในสังคมพลวัต

88



ความภาคภูมิใจ
	 เป็นการดำาเนินงานท่ีเกิดจากความร่วมมือในการร่วมกันแก้ปัญหา	 NCD	 
ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาท้ังในและนอกองค์กร	 ทำาให้เกิดการแก้ปัญหาได้ตรงจุด	 
ค่อยเป็นค่อยไป	 โดยมีผลการดำาเนินการท่ียอดเยี่ยมทั้งอัตราการคัดกรอง	 อัตราการ
ควบคุมโรคได้ทั้งเบาหวาน	 ความดันโลหิตสูง	 สูงเป็นอันดับหนึ่งของอำาเภอเมืองและ
สูงกว่าเฉลี่ยของประเทศ,	 อัตราการเกิดโรคทั้งเบาหวาน	 ความดันโลหิตสูง	 โรคหัวใจ 
หลอดเลือดสมองและไตวาย	 เบาหวานเข้าจอ	 เท่ากับศูนย์ต้ังแต่ปี	 2560-2562	 
เกิดชุมชนเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพแบบย่ังยืน	 เร่ิมต้ังแต่ต้นทางคือ	 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก	โรงเรียน	วัด	กลุ่มผู้สูงอายุ	 ท่ีพบเด็กอ้วนลดลงอย่างต่อเนื่อง	องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและชุมชน	 ขับเคลื่อนมาตรการทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	
ดำาเนินงานพัฒนาหมู่บ้าน	 ชุมชนต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	 นำาสู่
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ,	โรงเรียนปลอดขนม,	ตำาบลสีเขียวปลูกผักทุกบ้าน,	ร้านอาหาร
อ่อนหวาน	 เป็นต้น	 ประชาชนในหมู่บ้าน	 มีความสุข	 สุขภาพแข็งแรง	 ไม่เจ็บ	 ไม่จน	 
ตรงตามที่ชุมชนได้ฝันไว้

การจัดการสุขภาพใหม่
ในสังคมพลวัต

89



 บริษัท�บั๊ดดี้โฮมแคร์�วิสาหกิจเพื่อสังคม�จ�ากัด
เจนวิทย์	วิเสจสงคราม

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

	 บริษัท	 บั๊ดดี้โฮมแคร์	 วิสาหกิจเพื่อสังคม	 จำากัด	 เริ่มจากการดำาเนินงานในลักษณะ
โครงการของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ	 (มพส.)	 ที่เรียกว่าโครงการโฮมแคร์	 (HomeCare)	 
มุ่งแก้ปัญหาผู้สูงอายุยากไร้ขาดคนดูแลในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่	 ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณดำาเนินการจาก	 องค์การช่วยเหลือผู ้สูงอายุระหว่างประเทศ	 ประเทศเกาหลี	
(HelpAge	 Korea)	 ดำาเนินงานตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2548	 -	 2553	 โดยดำาเนินกิจกรรมในลักษณะ 
การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับชุมชน	 เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
ได้มีการยกระดับกลไกอาสาสมัครจดทะเบียน	ขึ้นเป็นชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเขต
เมืองเชียงใหม่	 (ช.อ.บ.)	 เพื่อให้เป็นนิติบุคคลสามารถระดมทุนในการดำาเนินงานต่อเนื่องด้วย
ตนเอง	และจนกระท่ังในปี	พ.ศ.	2555	มูลนิธิ
พัฒนางานผู้สูงอายุได้ผนวกการแก้ปัญหาเด็ก/
เยาวชนยากจน	ขาดโอกาสทางการศึกษา	โดย
เฉพาะเยาวชนชนเผ่า	และได้พัฒนาแผนธุรกิจ
เพื่อสังคมช่ือ	“บั๊ดดี้โฮมแคร์”	ข้ึน
		 แผนธุรกิจเพื่อสังคมบ๊ัดดี้ โฮมแคร	์ 
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ	 UnLtd.,	 
เฟสที	่1	พ.ศ.	2555	ในการสำารวจความต้องการ 
การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่	 และเฟสท่ี	 2	 พ.ศ.	 2556	 ในโครงการ
นำาร่องทดลองดำาเนินกิจการขนาดเล็ก	มีผู้ดูแลผู้สูงอายุ	(Caregiver)	จำานวน	2	คน	หลังจาก 
จบโครงการนำาร่อง	 จึงได้พัฒนาแผนธุรกิจเพื่อขยายขนาดการให้บริการผู้ดูแลผู้สูงอายุเป็น 
20	คน	ได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม	(สกส.)	ในปี	พ.ศ.	2558 
จากน้ันจึงพัฒนาแผนธุรกิจเป็นต้นแบบกิจการเพื่อสังคมในการดูแลผู้สูงอายุ
	 โครงการพัฒนาต้นแบบกิจการเพื่อสังคม	บั๊ดด้ีโฮมแคร์	(Buddy	HomeCare)	ในการ
ดูแลผู้สูงอายุ	เป็นการทดลองการดำาเนินกิจการเพื่อสังคม	โดยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ	(มพส.)	
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มุ่งเน้นเป้าหมายทางสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และการเงินไปพร้อมๆ	 กันได้	 หรือที่เรียกว่า	 Triple	
Bottom	Line	มีวัตถุประสงค์ทางสังคมเพื่อ	สร้างโอกาสให้คนด้อยโอกาสได้รับการอบรมและ
ร่วมดำาเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม	และผู้สูงอายุที่ยากไร้ด้อยโอกาส	ขาดคนดูแล	ได้รับการดูแล
ผ่านกลไกการดูแลระดับชุมชน
	 ลักษณะการดำาเนินกิจการของบ๊ัดดี้โฮมแคร์	 จะให้บริการดูแลผู ้สูงอายุแบบเสีย 
ค่าบริการ	 จากนั้นนำาผลกำาไรมาตอบแทนสังคมร่วมกับโครงการอาสาสมัครดูแลผู ้สูงอายุ 
ที่บ้านของมูลนิธิพัฒนางานผู ้สูงอายุ	 ในการดูแลผู ้สูงอายุที่ยากไร้	 มีพื้นที่การดำาเนินงาน 
ของกิจการ	 อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่	 ซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุที่อยู่มาแต่เดิม	 ย้ายมาจากต่างถิ่น	 และ 
ย้ายมาเพ่ือพำานักระยะยาว	 ท้ังผู้สูงอายุชาวไทยและชาวต่างชาติ	 ปัจจุบันมีผู้สูงอายุประมาณ	
256,873	คน	 คิดเป็นร้อยละ	15	ของประชากรทั้งจังหวัด	ประมาณร้อยละ	20	อยู่ในกลุ่มที่ 
ติดบ้านและติดเตียง	 จึงคาดว่ามีผู ้สูงอายุมากกว่า	 50,000	 คน	 ที่ต้องการการดูแล	 และ 
พบว่าผู้สูงอายุเกือบครึ่งหนึ่งมีโรคเรื้อรังหรือโรคประจำาตัว	 โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
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	 จากผลการดำาเนินงานระหว่าง	 กุมภาพันธ์	 2560	 -	 กุมภาพันธ์	 2562	 ได้คู ่มือ 
การดำาเนินงานกิจการเพื่อสังคมในการดูแลผู้สูงอายุ	โดยมีเนื้อหาสรุปโมเดล	รายงานผลกระทบ 
ทางสังคม	และรายงานความเป็นไปได้ทางการเงิน	รวมถึงเกิดกลไกการดำาเนินงานร่วมกันของ	
ชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเขตเมืองเชียงใหม่	(ช.อ.บ.)	มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ	และ
โครงการบั๊ดดี้โฮมแคร์	 มีการดำาเนินกิจกรรมเย่ียมบ้านผู้สูงอายุยากไร้รวมท้ังส้ิน	 1,743	 คน 
โดยบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ	รวม	20	องค์กร	ช่วยให้เยาวชนด้อยโอกาสสำาเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบ้ืองต้น	 31	 คน	 และมีงานทำา	 มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยคนละ	 
3,000	บาท	ต่อเดือน	
  

	 เม่ือสิ้นสุดโครงการ	ได้ประเมินผลลัพธ์ทางสังคม	(Social	Impact	Assessment	-	SIA)	
โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง	(Theory	of	Change)	ห่วงโซ่ผลกระทบทางสังคม	
(Impact	 Value	 Chain)	 การวิเคราะห์กรณีฐาน	 (Base	 Case	 Scenario)	 และการคำานวณ 
ผลตอบแทนทางสังคม	(Social	Return	On	Investment	-	SROI)	มูลค่าการลงทุนผ่านโครงการ
ท่ีสนับสนุนโดย	สสส.	จำานวน	6,000,000	บาท	อัตราคิดลด	3%	มูลค่าการลงทุนที่ใช้ไปจะเหลือ 
5,738,146.86	บาท	คำานวณมูลค่าผลประโยชน์ท่ีได้รับ	 29,266,850.46	บาท	คิดเป็นอัตรา	
SROI	ที่	5.10	บาท	ต่อการลงทุน	1	บาท	โดยเป็นผลประโยชน์ต่อผู้สูงอายุสูงถึง	99%
	 ปัจจุบันโครงการพัฒนาต้นแบบกิจการเพ่ือสังคม	บั๊ดด้ีโฮมแคร์	(Buddy	HomeCare)	
ในการดูแลผู้สูงอายุ	ได้จดทะเบียนเป็น	บริษัท	บ๊ัดด้ีโฮมแคร์	วิสาหกิจเพื่อสังคม	จำากัด	แล้วใน 
ปี	พ.ศ.	 2562	ดำาเนินกิจการเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม	 2	ด้านไปพร้อมกัน	 สามารถสร้างรายได้
เพื่อให้กิจการดำาเนินต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืน	 หากท่าน/องค์กรของท่าน	 สนใจท่ีจะนำารูปแบบ
การดำาเนินงานของบั๊ดดี้โฮมแคร์ไปขยายต่อในลักษณะวิสาหกิจเพื่อสังคม	สามารถติดต่อได้ที่	
info@fopdev.or.th	หรือ	โทร.	053	-	215	671
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คอนโดเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์�(ท่าอิฐ)�ต้นแบบ�“คอนโดสุขภาพ”�
บูรณาการส่งเสริมสุขภาพ�อนามัยส่ิงแวดล้อม

“การผนึกกำาลังสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำาเป็นในชุมชนเขตเมือง	 มุ่งเป้าผู้ป่วย	
โรคเรื้อรัง	ผู้ป่วยติดเตียง	ผู้สูงอายุได้รับการดูแล	ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะอนามัยที่ดี”

	 คอนโดเอ้ืออาทรรัตนาธิเบศร์	 (ท่าอิฐ)	 “Healthy	 Condo”	 ต้นแบบบูรณาการด้าน 
ส่งเสริมสุขภาพ	5	 กลุ ่มวัย	 และอนามัยสิ่งแวดล้อม	 เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน 
ที่พักอาศัย	โดยกรมอนามัยได้ดำาเนินการโครงการ	100	ตำาบลต้นแบบบูรณาการด้านส่งเสริม 
สขุภาพ	5	กลุม่วยั	และอนามยัสิง่แวดล้อม	ซึง่การดำาเนนิงานเป็นรูปแบบพ้ืนท่ีชมุชนแบบแนวนอน 
ประชากรอาศัยร่วมกันเป็นหมู่บ้าน	ในขณะที่ในปัจจุบันโดยเฉพาะในเขตเมืองเป็นรูปแบบชุมชน
แนวตั้งคอนโด	การเข้าถึงระบบบริการ	การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อมเป็นไปได้ยาก
	 จ.นนทบุรี	ซึ่งเป็นพื้นที่เขตเมืองที่มีการอยู่อาศัยของประชากรในรูปแบบที่หลากหลาย	
รวมถึงมีรูปแบบชุมชนแนวตั้ง	 กรมอนามัยจึงเห็นความสำาคัญของการส่งเสริมสุขภาพภายใต้
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตเมือง	จึงได้บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOU)	 การขับเคลื่อนและสนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชาชน 
ที่พักอาศัยในชุมชนคอนโดมิเนียม	“Healthy	Condo”	ระหว่างภาคีเครือข่าย	8	องค์กร	ได้แก่	
1)	บ้านเอ้ืออาทรท่าอิฐ	2)	การเคหะแห่งชาติ	3)	อบต.บางรักน้อย	4)	สำานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนนทบุรี	 5)	 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	6)	สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรค 
7)	ศูนย์อนามัยที่	4	สระบุรี	และศูนย์อนามัยท่ี	13	กรุงเทพฯ	และ	8)	สำานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ	เขต	4	
	 โดยมีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ	กลุ่มวัยต่างๆ	ดังนี้	กลุ่มวัยเด็ก	มีการคัดกรองเด็ก
พัฒนาการ	ส่งเสริมให้มีพัฒนาการสมวัย	เด็กท่ีพัฒนาการล่าช้า	อสม.	แนะนำาให้แม่ทำากิจกรรม
เพ่ือกระตุ้นพัฒนาการ	 กลุ่มเด็กวัยเรียน	 หากพบเด็กอ้วน	 อสม.ให้พบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ในพ้ืนที่	 กลุ่มวัยรุ่น	 ส่งเสริมเล่นดนตรีไทย	 ห่างไกลยาเสพติด	 กลุ่มวัยทำางาน	 ส่งเสริมการ
บริโภคอาหารลดหวาน	มัน	เค็ม	เพ่ือลดโรค	ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	และ 
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กลุ ่มผู ้สูงอายุมีการเยี่ยมและดูแลผู ้ป่วยติดเตียง	 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมนันทนาการ	 ลีลาศ	 
แอร์โรบิค	และทำาดอกไม้ประดิษฐ์	พร้อมท้ังส่งเสริม	การออกกำาลังกายทุกกลุ่มวัย	มีการผลิต
นำ้าหมักชีวภาพ	เป็นต้น
	 ทุกวันนี้การใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ถูกจำากัดพ้ืนท่ีมากขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในสังคมเมือง	ที่คนไม่มีทางเลือกพื้นที่อยู่อาศัยที่กว้างขวาง	 แต่ต้องเลือกอาศัยอยู่ในตึกที่มี 
ความสูงหลายชั้น	 อาทิ	 อาคารชุด	 คอนโด	 อพาร์ทเมนท์	 ซึ่งทำาให้เส่ียงต่อปัญหาคุณภาพ 
ในอากาศที่อาจเกิดจากฝุ่นละอองจากเครื่องปรับอากาศที่ขาดการดูแล	 สิ่งเหล่านี้ล้วนทำาให้
คุณภาพอากาศไม่ดี	โดยเฉพาะหากไม่มีระบบถ่ายเทอากาศที่ดีพอ	จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ตามมา	เส่ียงเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ
	 จากข้อมูลสำานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	 สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 
ปี	2555	พบคนไทยป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ	มีอัตราป่วย	473.34	ต่อประชาชน	1,000	คน 
อีกทั้งยังทำาให้เสี่ยงโรคอาคารป่วย	 (Sick	 building	 Syndeom)	 ท่ีมีการสูดดมฝุ่นละออง	 
สารระเหย	เป็นต้น	โดยอาการของโรคแบ่งได้	5	กลุ่ม	คือ	1)	อาการระคายเคืองตา	มีอาการ
ตาแห้ง	 นำ้าตาไหล	 ตาแดง	 ระคายเคืองตา	 จะเป็นมากในรายที่ใส่คอนแทคเลนส์		2)	 อาการ 
คัดจมูก	ระคายเคืองคอจาม	ไอ	3)	อาการทางลำาคอ	คอแห้ง	ระคายคอ	หายใจลำาบาก	4)	อาการ
ผิวหนังแห้ง	คัน	เป็นผื่น	ผิวหนังอักเสบ	และ	5)	อาการปวดศีรษะบริเวณหน้าผาก	เหนื่อยล้า	
มึนงง	โดยอาการเหล่านี้จะดีข้ึนหรือหายได้เอง	เมื่อออกจากอาคารไปแล้ว	2-3	ชั่วโมง

แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพอากาศในอาคารชุด	คอนโด	อพาร์ทเมนท์	ควรปฏิบัติดังนี้
	 1.	 ทำาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	และเครื่องกรองอากาศอย่างสมำ่าเสมอ	ทำาความ
สะอาดห้อง	พ้ืนห้อง	เพดานห้องรวมท้ังอุปกรณ์	เครื่องมือ	เครื่องใช้ภายในห้องให้สะอาด	และ
ไม่เป็นที่สะสมของฝุ่นละออง
	 2.	 จัดให้มีระบายอากาศให้เพียงพอ	 สำาหรับห้องที่ไม่ได้เปิดเคร่ืองปรับอากาศ	 
ให้เปิดหน้าต่างรับอากาศภายนอก	ส่วนห้องท่ีเปิดเครื่องปรับอากาศ	ให้เปิดพัดลมระบายอากาศ
	 3.	 ควรติดตั้งเครื่องกรองอากาศ	 หรือเครื่องฟอกอากาศ	 เพ่ือดักฝุ่นละออง	 มลพิษ	
แบคทีเรีย	เช้ือรา	และสิ่งปนเปื้อนในอากาศอื่นๆ	ท่ีมีผลโดยตรงต่อสุขภาพ
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	 4.	 ควรปลูกต้นไม้ลดมลพิษ	 เช่น	 กล้วยไม้	 พลับพลึงด่าง	 เศรษฐีเรือนใน	 ลิ้นมังกร	 
เพือ่ช่วยปรบัปรงุคุณภาพอากาศภายในห้องใหด้ขีึน้	ด้วยการฟอกอากาศดดูสารพษิ	และก๊าซเสยี 
ของมนุษย์	เช่น	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	ดับกลิ่น	เพิ่มออกซิเจน	เป็นการสร้างความสดชื่น

	 กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง	ทำาโครงการ	“คอนโดสุขภาพ”		เน้นสร้างเครือข่ายผู้อาศัย
ในคอนโดมิเนียม	 ตรวจสุขภาพคัดกรองโรคแก่ชาวคอนโดมิเนียม	 เก็บข้อมูลสุขภาพ 
ผู้อาศัยในคอนโดมิเนียมด้วยระบบไอที	 เช่น	 พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจจะต้อง 
ได้รับยาภายใน	 30	 นาที	 เป็นต้น	 ตลอดจนมีการจัดการคืนข้อมูลสุขภาพคนในพื้นที่ 
แก่ชุมชน	เพ่ือให้ภาคีสุขภาพร่วมกันจัดการระบบสุขภาพในพื้นที่
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ผู้สูงอายุกับการจัดการภัยพิบัติ
เจนวิทย์	วิเสจสงคราม

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

	 โครงการ	 ผู้สูงอายุกับการจัดการภัยพิบัติ	 เป็นโครงการที่มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอาย	ุ
(มพส.)	 ได้ดำาเนินตามแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ	 (Age	 Inclusiveness)	
ขององค์การช่วยเหลือผู้สูงอายุระหว่างประเทศ	 (HelpAge	 International)	 และได้รับ 
การสนับสนุนงบประมาณในการดำาเนินการจากมูลนิธิพรูเดนซ์	(Prudence	Foundation)	
	 หลังเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดียเมื่อปี	 พ.ศ.	 2547	 ผู้นำาประเทศ 
กลุ ่มอาเซียนได้ลงนามในความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้
สถานการณ์ฉุกเฉิน	 (ASEAN	Agreement	on	Disaster	Management	and	Emergency	
Response:	AADMER)	เป็นความตกลงท่ีถูกจัดทำาข้ึนจากคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติอาเซียน	
(ACDM)	 โดยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้มีการร่วมลงนามใน	 AADMER	 ในการประชุม	 
ครั้งท่ี	38	เม่ือวันที่	21	กรกฎาคม	2548	ณ	กรุงพนมเปญ	ประเทศกัมพูชา	และมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่	24	ธันวาคม	2552	ใจความหลักมี	2	ประเด็น	คือ	(1)	เพื่อให้เกิดมาตรการร่วมมือ
กันของภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	ในการจัดการภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์
ฉุกเฉิน	นำาไปสู่	(2)	การลดความสูญเสีย	ท้ังชีวิต	และทรัพย์สิน	โดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบาง
ทางสังคม
	 เม่ือวันที่	 23	 กันยายน	 2554	 เวลา	
21.00	 น.	 ได้เกิดเหตุการณ์นำ้าป่าไหลหลาก 
ในพื้นที่หมู ่บ้านเปียงกอก	 ตำาบลโป่งนำ้าร้อน	
อำาเภอฝาง	 จังหวัดเชียงใหม่	 และเหตุการณ์ 
ดำาเนินไปกว่า	 6	 ชั่วโมง	 ได้สิ้นสุดลงเมื่อเวลา	
03.00	น.	ของเช้ามืดวันท่ี	24	กันยายน	2554	
เหตุการณ์ครั้งนี้สร ้างความโกลาหล	 ทุกคน 
ต่างอพยพหนีจากนำ้าป่าอย่างไม่คิดชีวิต	 นำ้าป่า
ได้พัดพาเอาโคลน	ไม้ที่โค่นลงจากดอยผ้าห่มปก 
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ทุนทางสังคม	และพลังชุมชน
	 หลังเหตุการณ์	ชุมชนตำาบลโป่งนำ้าร้อนทั้ง	7	หมู่บ้าน	เกิดเรียนรู้กับสถานการณ์ที่ผ่านมา 
และได้สร้างความตระหนักแก่คนในชุมชนท่ีจะต้องร่วมใจกันเพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือ
กับภัยพิบัติ	ไม่ว่าการใช้วันสำาคัญทางศาสนา	งานบุญต่างๆ	ของชุมชน	แม้ว่าจะมีความหลากหลาย 
ทางศาสนาทั้งพุทธ	 คริสต์	 อิสลาม	 เป็นตัวเชื่อมประสานให้เกิดความร่วมมือ	 ความเสียสละ 
ของคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ	อสม.	วัด	โรงเรียน	รวมถึงการบริหารจัดการของนายก
องค์การบริหารส่วนตำาบลโป่งนำ้าร้อน	 ท่ีสร้างการมีส่วนร่วมในการทำาแผนชุมชน	 การระดม 
ความคิดกันต้ังแต่ระดับหมู่บ้านทั้ง	7	หมู่บ้าน	เพื่อนำาเสนอเข้าเป็นแผนพัฒนาตำาบลขององค์การ
บริหารส่วนตำาบลโป่งนำ้าร้อน	และรวมถึงการทำาแผนการป้องกันภัยพิบัติของชุมชนด้วย

ไหลมาตามทางลำานำ้าใจ	 และไหลมาขวางสะพานแม่นำ้าในหมู่บ้านจนมวลนำ้าเปลี่ยนทิศทาง	
และนำ้าป่าได้ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน	 ทำาให้บ้านเรือนพังเสียหายกว่า	 50	 หลังคาเรือน	 
สิ่งสาธารณะประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสะพาน	ถนนสาธารณะ	สถานทีราชการได้รับความเสียหาย	
4	แห่งได้แก่	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่	โรงผลิตไฟฟ้าพลังนำ้า	โรงเรียนบ้านโป่ง
นำ้าร้อน	 อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก	พื้นท่ีทำาการเกษตรได้รับความเสียหายกว่า	1,500	 ไร่ 
พาหนะเสียหายกว่า	 40	 คัน	 และมีผู ้เสียชีวิต	 2	 ราย	 รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 
สองร้อยล้านบาท

พื้นที่
โป่งน�้าร้อน

ทุนทาง
สังคม

ภาคี
เครือข่ายวาตภัย

(พายุ)

วัด

โรง
พยาบาล

น�้าป่า
ไหลหลาก

ผู้น�า

โรงเรียน

องค์กร
ท้องถิ่น

อาสา
สมัคร

ซ้อม
แผน

ซ้อม
แซม

เครื่อง
มือ

ประเพณี
วัฒนธรรม

กลุ่ม
ผู้สูงอายุ

ข้อมูล

อบรม
ความรู้

งบ

พลังชุมชน
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 กลุ่มผู้สูงอายุของตำาบลโป่งนำ้าร้อน	 ท้ัง	 7	 หมู่บ้านมีส่วนสำาคัญในการร่วมพัฒนา
ชุมชน	การรวมกันเป็นชมรมผู้สูงอายุ	มีพ่อบุญเป็ง	อิ่นแก้ว	เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุตำาบล
โป่งนำ้าร้อน	มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุกับการจัดการภัยพิบัติ	เป็นตัวแทนเข้าร่วม
วางแผนกับท้องถิ่น	วิทยากรชุมชน	และตัวแทนผู้สูงอายุกับการจัดการภัยพิบัติอาเซียน	ทั้งยัง
ช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายในชุมชน	 โดยตั้งศูนย์ดำารงค์ธรรมในตำาบลเนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับ
ความเคารพจากคนในชุมชน	และดึงความรู้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาวางแผนรับมือป้องกันภัย
พิบัติ	และการเป็นวิทยากรชุมชน	โครงการอุ้ยสอนหลานเพื่อสอนในศูนย์เด็กเล็กในภูมิปัญญา
ในสมัยก่อน	และตัวแทนผู้สูงอายุในการรณรงค์ให้ความรู้ในการจัดการภัยพิบัติ	ซึ่งเป็นการพลิก
บทบาทจากผู้ได้รับผลกระทบภัยพิบัติสู่การเป็นผู้ให้
 พ่อบุญเป็ง	อิ่นแก้ว	ได้บอกเล่าให้ฟังว่า	“กลุ่มผู้สูงอายุได้รับ
การยอมรับจากคนในชุมชนเป็นอย่างมากเนื่องจากชุมชนมีวัฒนธรรม
การเคารพผู้สูงอายุและความรักความสามัคคีของคนในชุมชนมีอย่าง
เหนียวแน่นในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เมื่อท�ากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่อง 
ส่วนรวมต้องท�างานให้คนในชุมชนเห็นว่าตั้งใจท�างานจริงโดยไม่เสแสร้ง 
แล้วคนในชุมชนจะให้การยอมรับและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่” 
 มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ	มีบทบาทสนับสนุน	งบประมาน	เพื่อการดำาเนินงานในพื้นท่ี
เพือ่พฒันาศักยภาพแกนนำาชมรมผูสู้งอาย	ุและในการขบัเคลือ่นงานเชงิพืน้ที	่เปิดพืน้ทีก่ารเรยีนรู้ 
และเชื่อมการทำางานร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคีแบบมีส่วนร่วม	 สร้างพ้ืนท่ีต้นแบบต่อยอด
ขยายผล	เพ่ือการสร้างกลไกขับเคลื่อน	ในระดับตำาบลและเชื่อมโยงเครือข่ายระดับอำาเภอ
 เครือข่ายจัดการภัยพิบัติแห่งประเทศไทย	 หรือในนาม	 ACSENT	 Thailand		 
ซึ่งเครือข่ายนี้มีหลายหน่วยงาน	ซึ่งอาจจะแตกต่างการทำางานด้านกลุ่มเป้าหมาย	แต่หน่วยงาน
ภาคประชาสังคมเหล่านี้	 มีวัตถุประสงค์ในการรวมตัวเพื่อให้เกิดเครือข่าย	 เกิดการประสาน
ความร่วมมือ	 เพื่อนำาสู่ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการ
จัดการภัยพิบัติ	 ทั้งด้านการเตรียมความพร้อม	 การป้องกันภัยพิบัติ	 ซ่ึงชมรมผู้สูงอายุตำาบล
โป่งนำ้าร้อน	เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเครือข่าย	ทำาให้ต่อมาชมรม
ผู้สูงอายุตำาบลโป่งนำ้าร้อนให้เป็นท่ีรู้จัก	และเป็นชุมชนต้นแบบในเวลาต่อมา

การจัดการสุขภาพใหม่
ในสังคมพลวัต

98



บทส่งท้าย
	 แม้ดูเหมือนว่า	 ตำาบลโป่งนำ้าร ้อนมีพลังชุมชนเป็นกลไกขับเคลื่อน	 และ 
ทุกภาคส่วนของชุมชนต่างมีบทบาทร่วมกัน	 โดยมีทุนเดิมของสังคม	 ทั้งความรู ้	 
ภูมิปัญญา	 การเคารพและยกย่องผู้สูงอายุ	 การใช้วัฒนธรรม	 ประเพณี	 วัด	 โรงเรียน	 
กลุ ่มอาสาสมัครต่างๆ	 เป็นตัวเช่ือมในการจัดการภัยพิบัติ	 รวมถึงงานพัฒนาอื่นๆ	 
แต่ยังคงมีอุปสรรคท่ีทางชุมชน	 และองค์การบริหารส่วนตำาบลต้องบริหารจัดการ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณท่ีมีอย่างจำากัด	 ต้องเชื่อมประสานองค์กร	 ภาคีภายนอก 
เข้ามาสนับสนุน	 การปรับทัศนคติ	 และสร้างความตระหนัก	 และสร้างความเข้าใจ 
กับคนในชุมชนบางส่วนที่ยังไม่เห็นความสำาคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน 
แต่ด้วยศักยภาพท่ีคนในตำาบลโป่งนำ้าร้อนได้ร่วมกันจัดการแผนป้องกันภัยพิบัติ	 และ
การพัฒนาด้านต่างๆ	ท่ีผ่านมา	ทำาให้เห็นว่า	“คนในชุมชนเท่านั้นที่จะลุกขึ้นมาจัดการ
ปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง”	 องค์กรภาคีจากภายนอกจะเป็นเพียงผู้ท่ีสนับสนุน 
ด้านความรู้	ทักษะ	เครื่องมือ	งบประมาณ	และแนวทางในการจัดการเท่านั้น
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เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการจัดการสุขภาพ

Digital�Technology

การจัดการสุขภาพใหม่
ในสังคมพลวัต

100



เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการสุขภาพ
กมลพรรณ	พันพึ่ง	และสุภาพันธุ์	เกตุคำา

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

	 “คำาว่า	“Digital	health”	เป็นจุดเริ่มต้นของการทำาความรู้จักเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจัดการสุขภาพ	เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นคำาท่ีใช้อธิบายการนำาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ที่ใช้สร้าง	 เก็บ	 และประมวลข้อมูลในลักษณะ	 2	 สถานะ	 คือบวก	 (Positive)	 และไม่บวก	 
(Non-positive)	โดยสถานะบวกแสดงด้วยเลข	1	และสถานะไม่บวกแสดงด้วยเลข	0”
	 Topol	 (2013)	 แพทย์และนักวิจัยผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและพันธุกรรม
ศาสตร์	 เป็นท่านแรกที่กล่าวถึง	 Digital	 health	 ว่าเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อการจัดเก็บ	 สืบค้น	 ประมวลข้อมูลของบุคคลด้านสุขภาพ	 ข้อมูลสุขภาพของบุคคล 
ถูกจัดเก็บในรูปแบบไบนารี	 ซึ่งจะถูกนำาไปประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ได้	 ความสามารถ 
ในการรับรู ้ถึงข้อมูลของบุคคลที่ละเอียด	 และหากวิเคราะห์ร่วมกับความรู ้เรื่องพันธุกรรม	 
จะนำาไปสู่การดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลท่ีแม่นยำาได้	 นำาไปสู่การพัฒนาชีวสารสนเทศศาสตร	์
(Bioinformatics)	โดยเป็นการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ในการจัดเก็บ	
ประมวลผลและสืบค้นข้อมูลทางชีววิทยาอย่างเป็นระบบ	เช่น	รหัสพันธุกรรม	
	 ในโลกตะวันตก	การนำาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในงานด้านสุขภาพเกิดจากความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการในห้องแล็บเพื่อค้นคว้าวิจัย	แก้โจทย์ปัญหาด้านสุขภาพ	การทนไม่ได ้
ต่อการหยุดน่ิงของวงการแพทย์	ลักษณะอนุรักษ์นิยม	ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง	ตลอดจนการ
ก้าวข้ามข้อจำากัดของสภาพแวดล้อมท่ีมนุษย์เผชิญอยู่	 ต่อมาการแข่งขันของสังคมทุนนิยม	 
ที่การดูแลสุขภาพกลายเป็นอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ	(Healthcare	industry)	มีบทบาท
การสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ	 เป็นตัวเร่งการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในปริมาณมาก
และประยุกต์ใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย	
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		แนวโน้มและคาดการณ์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ

	 การศึกษาแนวโน้มและการคาดการณ์ด้านเทคโนโลยีด้านสุขภาพของ	KPMG	(2017)	
มีประเด็นที่น่าสนใจ	 โดยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร	 พฤติกรรมผู ้บริโภค	 
การแข่งขันในตลาด	นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ	ว่ามีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริโภค	บุคลากรด้านสุขภาพ	และองค์กรรัฐ	เอกชนที่เกี่ยวข้อง
	 การแก้ปัญหาพื้นฐานของบริการด้านสุขภาพท่ีว่าทำาอย่างไรจึงจะจัดบริการให้มี
คุณภาพระดับสูง	 บุคคลเข้าถึงได้ในเวลาที่ต้องการ	 สถานที่ท่ีเหมาะสม	 และวิธีการที่ถูกต้อง
ได้อย่างย่ังยืน	โดยใช้วิธีการท่ีได้ผลดีในอดีต	เช่น	การลดระยะเวลาการพักในโรงพยาบาล	และ
การเพิ่มผลงานของคนทำางาน	ใช้ไม่ได้ผลกับความท้าทายนี้ในปัจจุบัน	
	 ความคาดหวังของผู ้บริโภคมีมากขึ้นกว่าท่ีเคยเป็น	 ผู ้บริโภคคาดหวังที่จะได้รับ 
ความพึงพอใจอย่างทันที	 เพราะมีความคุ้นเคยกับการเข้าถึงได้ตลอดเวลา	 (24/7	 access)	
บริการที่ออกแบบให้ได้เฉพาะคนและสั่งได้เมื่อต้องการ	(Personalised	and	on-demand)	
ดังตัวอย่างการสั่งพิซซา	การจองรถแท๊กซี่	หรือการทำาธุรกรรมทางการเงิน	ดังนั้น	ความคาดหวัง 
ต่อบริการด้านสุขภาพกำาลังเปลี่ยนไป	 ประชากรอายุมากกว่า	 65	 ปีมีจำานวนสูงขึ้น	 อายุยืน 
กว่าในอดีต	 แต่จะมีอัตราผู ้อยู ่ในภาวะโรคเรื้อรังสูงขึ้นตามไปด้วย	 ซึ่งลักษณะการดูแล 
จะมีความซับซ้อนขึ้น	 แนวโน้มการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในอนาคตคือการใช้ชีวิตในบ้านของ
ตนเอง	 (Age	 in	 place)	 และสามารถพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด	 ไม่ใช่เข้าการสู่บ้านพัก 
คนชรา	หรือสถานพยาบาล
	 บุคลากรด้านบริการสุขภาพจำาเป็นต้องเรียนรู ้ รูปแบบการทำางานแบบใหม่ที่ใช ้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการทำางาน	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานและทดแทน
กำาลังแรงงานคนทำางานที่อาจลดลง	 โดยบุคลากรอาจโยกย้ายที่ทำางานหรือหยุดการทำางาน
เนื่องจากเกษียณอายุ
	 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น	อาจต้องมีการปฏิรูประบบบริการ
สุขภาพและสวัสดิการภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคประชาชนอาจเข้ามามีบทบาทในการร่วมจ่าย 
ค่าใช้จ่ายมากข้ึน	 อาจต้องเน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ	 มากกว่าการบำาบัดรักษาเพื่อให้ค่าใช้จ่าย 
ในภาพรวมของระบบบริการลดลง	หรือไม่เพิ่มข้ึนมากนัก
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	 ลักษณะธุรกิจด้านบริการสุขภาพเผชิญกับการตลาดที่แข่งขันรุนแรง	 ผู ้เข้ามาร่วม 
ในธุรกิจมีหลายกลุ่มมากขึ้น	 อาจเป็นผู้ที่ทำางานในธุรกิจใกล้เคียง	 บริษัทสตาร์ทอัพ	 บริษัท 
ด้านเทคโนโลยี	 รวมทั้งหน่วยบริการรูปแบบสถาบันด้ังเดิม	 บริการอาจเน้นท่ีกลุ่มเฉพาะ	 
หาช่องว่างที่ยังไม่มีใครทำามาก่อน	 แต่การทำางานจำาเป็นติดต่อกันในวงกว้างของท้ังสาย 
การดำาเนินธุรกิจ	 ความร่วมมือระหว่างกันจะเป็นหนทางจัดการกับปัญหาได้ดีกว่าการทำางาน
แยกตามลำาพัง
	 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีก่อให้เกิดศักยภาพในการจัดบริการและการใช้ชีวิตของคน 
ในสังคม	 หากพิจารณาแนวโน้มและการคาดการณ์ด้านเทคโนโลยีด้านสุขภาพตามช่วงเวลา	
ตามประเด็นการจัดบริการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจะเห็นได้ว่ามีระยะเวลาการพัฒนา
ท่ีแตกต่างกัน	 บางเทคโนโลยีต้องการระยะเวลาในการพัฒนาที่ยาวนานเนื่องจากต้องการ 
การสะสมข้อมูลและความรู้ท่ีเพียงพอ	ดังในรูปท่ี	1	ด้านล่างนี้
	 บริการสุขภาพตามความต้องการ	 (Healthcare	 on	 demand):	 เทคโนโลย ี
ในอนาคตเอ้ือในการเป็นเครื่องมือสนับสนุนการดูแลหรือจัดการตนเองได้มากขึ้น	(Proactive	
wellness)	 เพ่ือให้เกิดการดูแลสุขภาพที่ดี	 มีการใช้วิธีการดูแล	 รักษาสุขภาพแบบทางเลือกต่างๆ 
ผสมผสานกับการแบบแผนปัจจุบัน	 ผู้ป่วยติดต่อ	 หรือสร้างความสัมพันธ์โดยตรงผ่านการใช้
เทคโนโลยีกับแพทย์หรือบุคลากรท่ีให้บริการด้านสุขภาพ	มีจุดมุ่งหมายที่การป้องกัน	ส่งเสริม 
สุขภาพ	ผู้บริโภคสามารถขอรับบริการได้ในเวลาและสถานที่ได้ตามความต้องการ	ระบบข้อมูล
ดิจิทัล	 ช่วยให้ผู้บริโภคติดตามข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ดีขึ้น	 หน่วยให้บริการมีการจัดการ
ข้อมูลและบริการที่โปร่งใสเพราะต้องแจ้งข้อมูลกลับให้แก่ผู้บริโภครับทราบตามที่ตกลงกันไว้ 
ผู้บริโภครับทราบข้อมูล	 และเรียนรู ้เกี่ยวกับสุขภาพผ่านเครือข่ายข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต	 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันจากชุมชนที่มีความสนใจเหมือนกัน	 นอกจากนี้สามารถ
ติดต่อกับหน่วยบริการผ่านทางเว็บไซต์	เช่น	ระบบการนัดล่วงหน้า
	 ระบบด้านสุขภาพที่เป็นแบบส่วนบุคคลและมีการเชื่อมต่อกัน	 (Personnalised	
and	connected	health)	:	เทคโนโลยีเซนเซอร์	อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง	และอุปกรณ์
เครื่องมือแพทย์สมัยใหม่ท่ีสามารถติดต่อเช่ือมโยงข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะสร้าง 
รูปแบบบริการด้านสุขภาพแบบใหม่ท่ีไม่จำากัดสถานที่	 บริการอาจเกิดขึ้นที่บ้านของผู้ป่วย	 
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โดยไม่ต ้องเดินทางมาที่สถานพยาบาล	 มีการส่งข้อมูลของบุคคลเป็นแบบทันต่อเวลา	 
(Real	time)	ผ่านอุปกรณ์แบบติดตามตัวบุคคล	ซึ่งตรวจจับสัญญาณชีพ	การทำางานของอวัยวะ	
การทำากิจกรรมในวิถีชีวิต	 (Lifestyle)	 หรืออื่นๆ	 ส่งไปยังหน่วยให้บริการสุขภาพ	 ช่วยย่น 
ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลเพ่ือการรักษา	 การแพทย์แม่นยำา	 (Precision	medicine)	 
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านพันธุกรรมศาสตร์	 สภาพแวดล้อมและวิถีการดำาเนินชีวิต	
สามารถจัดการกับความต้องการของรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 บุคลากรทาง 
การแพทย์สามารถเลือกวิธีการบำาบัดได้เหมาะสมกับผู้ป่วยเพราะมีข้อมูลของบุคคลตามที่
ต้องการ	และในระยะยาวทำาให้ค่าใช้จ่ายลดลงได้
	 นวัตกรรมการรกัษา	(Treatment	innovation)	:	ข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ทางการแพทย์ 
สำาหรับกรณีฉุกเฉินเป็นคลังข้อมูลช่วยสนับสนุนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการรักษาของแพทย์ 
ให้มีความมั่นใจ	 ตั้งอยู ่บนหลักฐานท่ีเป็นจริง	 (Practice-based	 evidence)	 เทคโนโลยี 
การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ก้าวหน้าสามารถประมวลผลข้อมูลแบบไร้โครงสร้าง
ชัดเจน	 นำามาใช้กับข้อมูลทางการแพทย์ต่างๆ	 ได้	 คอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม	 (Quantum	
computer)	 ซึ่งนำาคุณสมบัติของ	 ‘อะตอม’	 มาใช้ในการประมวลผล	ทำาให้มีการประมวลผล 
ท่ีเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไปมหาศาล	 การทำางานของคอมพิวเตอร์เชิงควอนตัมกับปัญญา
ประดิษฐ์จะสร้างการเรียนรู ้อย่างรวดเร็ว	 เทคโนโลยีอาจจะมีความเสถียรในระยะไม่นาน 
ข้างหน้าน้ี	และนำามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	
	 เทคโนโลยีวีอาร์	(VR)	เทคโนโลยีเออาร์	(AR)	จะถูกนำามาใช้ในอุตสาหกรรมการดูแล
สขุภาพ	ทัง้ด้านการฝึกอบรม		การศกึษา	และการบำาบดั	รักษา	การใช้วธิกีารจำาลองสถานการณ์จรงิ 
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบางอย่างได้	 เทคโนโลยีระบบพิมพ ์
สามมิติ	 (3D	printing)	อุปกรณ์หรืออวัยวะฝังใน	เอื้อให้เกิดการจัดบริการตามความต้องการ 
รายบุคคลได้ง่ายและราคาถูก	ยีนบำาบัด	(Gene	therapy)	จะเอื้อให้แพทย์สามารถบำาบัดโรค
หรือความผิดปกติได้โดยจัดการที่ยีนแทนการใช้ยาหรือการผ่าตัด	 การออกแบบเทคโนโลย ี
ที่ก้าวหน้าคำานึงถึงความสวยงาม	 โดยให้แฝงอยู่ภายใต้ลักษณะความเป็นมนุษย์	 เป็นลักษณะ
เทคโนโลยีเสมือนมนุษย์	 (Human	 augmentation)	 ในอนาคตอุปกรณ์ช่วยเหล่านี้จะเป็น
เครื่องมือช่วยเสริมในการใช้ชีวิตประจำาวัน	ไม่ใช่เพียงเพื่อวัตถุประสงค์เชิงการแพทย์เท่านั้น
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	 การผสมการทำางานระหว่างมนุษย์กับนวัตกรรม	(Hybrid	workforce)	:	เทคโนโลยี
ทางการแพทย์ในอนาคตจะเป็นการทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างมนุษย์กับปัญญา
ประดิษฐ์	ซึ่งรวมถึงการเรียนรู้ของเครื่องจักร	(Machine	learning)	การเรียนรู้เชิงลึก	(Deep	
learning)	 และระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมนุษย์	 (Cognitive	 computing)	 มีการใช้หุ่นยนต์
ทางการแพทย์ในกระบวนการรักษา	เช่น	การอยู่เป็นเพื่อนกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล	ช่วยในการ
ผ่าตัด	ทำาความสะอาดและฆ่าเช้ือในห้องผ่าตัดและอุปกรณ์	การใช้พาหนะไร้คนขับ	เพื่อกิจการ
ด้านสุขภาพ	เช่น	การจัดส่งยา	เลือด	ชิ้นส่วนอวัยวะไปยังพ้ืนท่ีชนบท	หรือพ้ืนท่ีห่างไกล		ระบบ
อัตโนมัติเพ่ือการจัดการการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
	 สภาพแวดล้อมกายภาพ	 :	 การออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพในบริเวณ 
หน่วยงานบริการด้านสุขภาพที่ดี	 เนื่องจากคำานึงถึงผลกระทบของส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อการ 
บำาบัดรักษา	 และระยะเวลาการฟื้นฟูท่ีให้ผลท่ีดีขึ้น	 รวมต้ังแต่	 การออกแบบพื้นที่ภายใน	
ภายนอกอาคาร	 การจัดเสียง	 แสงสว่าง	 การลดการกระจายเชื้อโรค	 สภาพแวดล้อมที่ดี 
ช่วยในเรื่องวงจรการพักผ่อน	 แพทเทินการหลับ	 อารมณ์และความรู้สึกเจ็บปวด	 และทำาให้ 
ผู้ป่วยมีประสบการณ์โดยรวมท่ีดี
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ระยะสั้น
ปัจจุบัน–3ปี

ระยะกลาง
3–5	ปี

ระยะยาว
5–10	ปี

บริการสุขภาพตามความต้องการ	

ความกระตือรือร้นในการดูแลความเป็นอยู่ดี

การดูแลสุขภาพกลายเป็นบริการ	(Healthcare	as	a	Service)

ผู้บริโภคมีข้อมูลส่วนบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสุขภาพที่เป็นแบบส่วนบุคคลและมีการเชื่อมต่อกัน	

IoT	ทำาให้เกิดการดูแลที่มุ่งตอบเป้าหมาย	เกิดขึ้นในสถานที่ใดก็ได้

อุปกรณ์ตรวจวัดติดตามตัวลักษณะต่างๆ

การแพทย์เฉพาะเจาะจง	

นวัตกรรมการรักษา

หลักฐานสนับสนุนจากการปฏิบัติ	

เทคโนโลยีวีอาร์/เทคโนโลยีเออาร์:	การศึกษา	การรักษา

ระบบการพิมพ์	3	มิติ

เทคโนโลยีเสมือนมนุษย์	

ยีนบำาบัด

การผสมการทำางานระหว่างมนุษย์กับนวัตกรรม	

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์

ระบบอัตโนมัติ:	หุ่นยนต์ด้านการแพทย์

ยานพาหนะไร้คนขับเพื่อกิจการด้านสุขภาพ

สภาพแวดล้อมกายภาพ

การออกแบบโรงพยาบาล

 ที่มา:	Healthcare	reimagined	–Trends	and	predictions	2018.	KPMG,	p.5
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นวัตกรรมในปัจจุบันและอนาคตเพื่อช่วยเหลือผู้มีอาการเบาหวาน

		แนวโน้มและการคาดการณ์ด้านเทคโนโลยีด้านสุขภาพตามช่วงเวลา

	 การศึกษาแนวโน้มในอนาคตทำาให้เห็นถึงภาพเป้าหมายท่ีสังคมจะก้าวเข้าไปหา 
มากยิ่งขึ้น	ปัจจุบันเราเริ่มเห็นการเคลื่อนไหวของการใช้งานเทคโนโลยีและบริการที่จะนำาไปสู่
ภาพอนาคตที่ไม่เกินความจริงแล้ว	จากการสำารวจบริษัทชั้นนำาในโลกที่ดำาเนินงานด้านสุขภาพ	
โดย	 Frost	 &	 Sulivan	 (in	 Das,	 2019)	 พบว่าปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล	 หรือใช้คำาเรียกว่า	
คอมพิวเตอร์	หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ที่สร้างผลกระทบสำาคัญในอุตสาหกรรม
สุขภาพในช่วง	พ.ศ.2562	คือ	การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	(Big	data	analytics),	ปัญญา
ประดิษฐ์	 (AI),	 โปรแกรมประยุกต์ด้านสุขภาพผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่	 (mHealth)	 อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมติดตัว	 (Wearables),	 ระบบคลาวน์	 (Cloud),	หุ่นยนต์	 (Robotics),	
การพิมพ์ระบบ	 3	 มิติ	 (3D	 Printing),	 เทคโนโลยีบล๊อคเชน	 (Blockchain),	 เทคโนโลยีโลก
เสมือนผสานโลกแห่งความจริง	(Augmented	reality)	
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	 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้เพื่อช่วยเหลือ
ผู้มีอาการเบาหวาน	 (Fagherazzi	and	Ravaud,	2019)	 ดังรูปที่	 2	 เทคโนโลยีที่มีใช้
ในปัจจุบันแล้ว	 ได้แก่	 เคร่ืองวัดความดันโลหิตอัจฉริยะ	 (Smart	 blood	 pressure	
monitor)	 นาฬิกาอัจฉริยะ	 (Smart	 watch	 แสดงกิจกรรม	 การนอนหลับ	 ระดับ
นำ้าตาลกลูโคส	 อัตราการเต้นหัวใจ	 สถานท่ีทางภูมิศาสตร์)	 ตับอ่อนเทียม	 (Artificial	
pancreas)	ถุงเท้าอัจฉริยะ	(Smart	socks	แสดงค่าอุณหภูมิร่างกาย	การอักเสบ	และ
การป้องกันการติดเชื้อหรือเกิดแผลท่ีเท้า)	อุปกรณ์วัดกลูโคสย่างต่อเนื่อง	(แสดงระดับ
กลูโคส	 ภาวะนำ้าตาลในเลือดสูง	และนำ้าตาลในเลือดตำ่า	 ช่วงระยะเวลา)	 เคร่ืองตรวจ 
คลื่นไฟฟ้าหัวใจอัจฉริยะ	 (Smart	 ECG)	 โปรแกรมประยุกต์	 (สำาหรับควบคุมอุปกรณ ์
เช่ือมต่อ	 การแพทย์ทางไกล	 โซเชียลมีเดีย	 ชุมชนผู้ป่วยออนไลน์)	 เคร่ืองชั่งนำ้าหนัก
อัจฉริยะ	(Smart	weighing	scale	วัตนำ้าหนัก	ดัชนีมวลกาย	เปอร์เซ็นต์ไขมัน	ความเร็ว
คล่ืนชีพจรที่ผ่านหลอดเลือด)
	 เทคโนโลยีที่จะพร้อมใช้งานในอนาคตอันใกล้	 ได้แก่	 คอนแทคเลนส์อัจฉริยะ	
(Smart	contact	lenses	วัดระดับกลูโคส)	ยาสำาหรับผู้ป่วยเฉพาะราย	(Smart	drugs	
ติดตามการรับประทานยา	การตอบสนองของร่างกายหลังจากได้ยา	อุณหภูมิร่างกาย)
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ความท้าทายและผลกระทบของการใช้เทคโนโลยี
	 ความท้าทายสำาคัญท่ามกลางการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าคือเรื่อง	ความเท่าเทียม
ด้านสุขภาพ	 -	 การเข้าถึงของผู้รับบริการท่ีครอบคลุมทุกกลุ่มคนในสังคม	 คนที่มีสถานะ 
ทางเศรษฐกิจระดับล่าง	 ระดับการศึกษาหรือการอ่านออกเขียนได้น้อย	 อาจมีโอกาสในการ 
เข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยี	และโอกาสด้านสุขภาพน้อยกว่า
	 ความถูกต้องของข้อมูลในการฝึกการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ	์ ปัญญาประดิษฐ์
เป็นเทคโนโลยีสำาคัญที่คาดว่าจะมีบทบาทมากในด้านสุขภาพ	 มีการกล่าวถึงข้อสังเกตว่า	 
ควรให้ความสำาคัญถึงข้อมูลท่ีจะใช้ในการฝึกการเรียนรู ้ของปัญญาประดิษฐ์ให้ครอบคลุม
บริบทที่หลากหลายของคนกลุ่มต่างๆ	สภาพแวดล้อมของประเทศหรือสังคมท่ีมีความแตกต่าง	 
เพ่ือให้การเรียนรู ้หรือการทำานายข้อมูลของระบบทำาได้บนพื้นฐานที่ใกล้เคียงความจริง	 
มีความแม่นตรงในระดับสูงด้วย
	 การทดแทนความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์-คนไข้	 เป้าหมายของการใช้นวัตกรรม 
เชิงเทคโนโลยีคือ	 ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	 การปรับปรุงผลการดูแลหรือรักษา	
ลดค่าใช้จ่ายในการดูแล	 อย่างไรก็ดี	 เทคโนโลยีไม่สามารถแทนที่ความสัมพันธ์ระหว่าง
แพทย์-คนไข้	 ได้	 การนัดเพ่ือพบกับแพทย์	 มีความหมายมากกว่าเพียงการให้คำาวินิจฉัย	
หรอืคำาปรกึษาต่อโรคเท่านัน้	อปุกรณ์	เทคโนโลยต่ีางๆ	จะทำาหน้าทีช่่วยรวบรวมข้อมลูให้แม่นยำา	
ใช้เวลาน้อย	 และง่ายขึ้น	 เพื่อให้มีเวลาเหลือสำาหรับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย ์
ต่อมนุษย์	 ให้เกิดการติดตามหรือรักษาอยู่บนความสัมพันธ์ที่ดีและมีการให้คำาปรึกษาข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์ตามความต้องการยิ่งข้ึน	(Shetty	and	Hsu,	n.d.)
	 การทำางานร่วมกันได้ระหว่างโปรแกรมต่างๆ	 (Interoperability)	 เทคโนโลยี
เซนเซอร์	 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง	 อุปกรณ์สวมใส่ติดตัวบุคคลที่มีหลากหลายทำาให  ้
การเก็บข้อมูลทำาได้ง่ายขึ้นผ่านการใช้โปรแกรม	 แต่ยังพบปัญหาการส่งข้อมูลข้ามระบบหรือ 
การทำางานเข้ากันได้ของระบบท่ีต่างกัน	ทั้งนี้มีความพยายามแก้ปัญหาด้วยการจัดทำามาตรฐาน
ด้านข้อมูลที่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียตกลงร่วมกันเพื่อท่ีจะให้ระบบท่ีต่างกันทำางานร่วมกันได	้ 
(รัฐ	ปัญโญวัฒน์,	2560)
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	 ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการดูแลที่บ้านหรือการดูแลตนเอง	 จากการ
ศึกษาของ	 Peeters,	Wiegers,	 and	 Friele	 (2013)	 พบว่า	 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการดูแล
ตนเองในบ้านมีศักยภาพท่ีจะให้ประโยชน์ในเรื่องการเพิ่มผลการดูแลหรือรักษาโรคในกลุ่ม 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	 ส่วนใหญ่คือ	 โรคหัวใจล้มเหลว	 เบาหวาน	 หรือโรคเรื้อรังอื่น	 เพิ่มบทบาท 
ผู ้ป ่วยในกระบวนการดูแล	 แต่ยังไม่พบหลักฐานที่หนักแน่นของผลกระทบเชิงบวก	
ในการดูแลตนเองและการจัดการตนเอง	 ผลงานวิจัยที่พบส่วนใหญ่เป็นการนำาร่อง	 หรือ
การใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างจำานวนน้อย	ซึ่งยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องนี้อีกต่อไป	
นอกจากน้ี	 พบว่าการให้ความหมายคำาว่า	 “การดูแลตนเอง”	 (Self	 care)	 กับ	 “การจัดการ
ตนเอง”	 (Self	management)	 ในการจัดการกับโรคเรื้อรังไม่ชัดเจน	 การศึกษานำาเสนอการ
จัดประเภทตัวชี้วัดผล	 (Outcome	measures)	 ของการใช้เทคโนโลยีในการจัดการตนเอง	 
3	ระดับ	ได้แก่
	 (1)	ความรู ้ความเข้าใจ	 (Competence)	 เข้าใจเกี่ยวกับโรค	 ความรู ้เรื่องโรคดีขึ้น	 
ในขั้นแรกน้ี	ผู้ป่วยมีความตระหนักถึงโรค	ความรู้เรื่องอาการของโรคเพิ่มขึ้น	ผู้ป่วยยังต้องการ
ความช่วยเหลือของนักวิชาชีพเพื่อจัดการกับโรค
	 (2)	การจัดการกับความเจ็บป่วย	 (Illness	 management)	 ผู ้ป่วยตัดสินใจ	 และ 
ปฏิบัติตามข้อตกลงกระบวนการรักษา	ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในกระบวนการดูแล	(Care	process)	
เพิ่มข้ึน	สามารถจัดการโรคได้	ตัดสินใจเรื่องสำาคัญ	เช่น	วิธีการรักษา	(Treatment)	ลดปัญหา
ความเจ็บป่วยได้	โดยนักวิชาชีพเป็นผู้ช่วย	(Co-pilot)	
	 (3)	ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ	 (Independence)	 เข้ามีส่วนร่วมในสังคม	 ใช้ชีวิตอิสระ 
ด้วยตนเอง	 ในขั้นตอนนี้ผู ้ป่วยสามารถดูแลตัวเอง	 ไปทำางานหรือกิจกรรมทางสังคมได้เอง 
อย่างเต็มที่	โดยไม่ต้องนักวิชาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

สังคมไทยควรเตรียมการด้านสุขภาพอย่างไรในโลกยุคดิจิทัล	และสังคมที่คนอายุยืนมากขึ้น
	 1.	 ทัศนคติและมุมมองเร่ืองการจัดการสุขภาพของประชาชนและบุคลากร	
ทางการแพทย์	 เทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพท่ีกล่าวมาข้างต้นถูกพัฒนาข้ึนภายใต้แนวคิด 
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เร่ืองการดูแลตนเอง	 การเสริมพลังอำานาจของประชาชนในการรับผิดชอบตนเอง	 แทน
การคิดพึ่งพาแพทย์	 เน้นเรื่องการป้องกันมากกว่าการบำาบัดรักษา	 ซ่ึงจะช่วยลดค่าใช้จ่าย 
ในด้านสาธารณสุข	 การลดเวลาการรอคอยท่ีรพ.หรือคลินิก	 โดยให้เข้าถึงบริการจากทางไกล	 
ดังจะเห็นได้จากตัวอย่าง	 อุปกรณ์สวมใส่ติดตัว	 โปรแกรมการแจ้งเตือนสภาวะสุขภาพ	 
ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพของบุคคล	 บริการการแพทย์ทางไกล	 การจัดสั่งยาออนไลน ์
และบริการส่งถึงบ้าน	การให้คำาปรึกษาด้านจิตวิทยาออนไลน์
	 หากสังคมไทยสนใจเรื่องการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในด้านสุขภาพ	 จึงจำาเป็น 
ต้องสร้างทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนและบุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายของการใช้งานเทคโนโลยีด้วย	การศึกษาเรียนรู้เรื่องสุขภาพระดับบุคคลเป็นเรื่อง
จำาเป็น	มิฉะน้ันบุคคลอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างเต็มที่
	 2.	 บุคลากรทางการแพทย์เรียนรู้การทำางานร่วมกับระบบอัตโนมัติ	บุคลากรวิชาชีพ
ทางการแพทย์จะมีบทบาทสำาคัญ	 ซึ่งเทคโนโลยีไม่ได้ถูกออกแบบให้ทำาหน้าที่ทดแทน	 แต่ทำา
หน้าที่ส่งเสริมให้การทำางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้การ
วิเคราะห์ผลเอ็กซเรย์ทำาได้ดีขึ้น	ช่วยเพิ่มการพิจารณาบางจุดที่ตามนุษย์มองไม่เห็น	เปิดโอกาส
ให้เกิดการเรียนรู้ใหม่	 รวมท้ังเปิดโอกาสให้มีการคิดงานใหม่แทนงานบางอย่างที่มีลักษณะ 
จำาเจได้
	 3.	 การพัฒนาความรู้ด้านดิจิทัลของประชาชน	ให้สามาถใช้เครื่องมือเพื่อการศึกษา
หาความรู้	การเข้าถึงบริการ	การสื่อสาร	การเท่าทันการใช้สื่อ	รวมถึงมารยาทการสร้างความ
สัมพันธ์กับกลุ่มคนในสังคมออนไลน์
	 4.	 หน่วยงานเข้าใจและให้ความสำาคัญ	 ลักษณะการทำางานด้านข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ	 ซึ่งมากกว่าเพียงการเก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์	 แต่หมายถึง	 การปรับปรุง
กระบวนการทำางาน	 วิธีการใช้ข้อมูลเพ่ือช่วยในการตัดสินใจท่ีดีขึ้น	 หน่วยงานจำาเป็นต้องม ี
การส่งเสริมการใช้งานท่ีต่อเน่ือง	 มีผู้รับผิดชอบต่อคุณภาพของข้อมูลที่จัดทำา/จัดเก็บ	 และ
การนำาข้อมูลไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์	 คุ ้มค่ากับการลงทุนทรัพยากรเงินและแรงงาน	 
เพื่อพัฒนาระบบและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
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	 5.	 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชน	เพื่อสร้างระบบสนับสนุนทางสังคม	
(แบบเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน)	ปัจจุบันและในอนาคตค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ	 โดยเฉพาะ 
ด้านการบำาบัดรักษาจะมีราคาสูง	ตามระดับเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึนเนื่องจากหน่วยบริการมีค่าใช้จ่าย 
ด้านเทคโนฯ	 ทิศทางการพัฒนาระบบสวัสดิการพยาบาลของประเทศเป็นไปแบบตอบสนอง
ความต้องการขั้นตำ่า	 และบางส่วนอาจเปิดสำาหรับระบบการร่วมจ่าย	 (ผู้รับบริการร่วมจ่าย
เงินค่าใช้จ่ายกับภาครัฐ)	 ความช่วยเหลือกันเองของกลุ่มคนในชุมชน	 ทั้งชุมชนเมืองและ	
ไม่ใช่เมือง	 มีความสำาคัญ	 ตั้งแต่เรื่องการให้ความรู ้	 การหมุนเวียนทรัพยากรในชุมชน		
การช่วยเหลือเกื้อกูลที่เสริมกับความสามารถของครอบครัว	ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน
	 6.	 ส่งเสริมวัฒนธรรมการช่วยเหลือ	 ดูแล	 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย	์
จิตอาสา	 ท่ีระบบอัตโนมัติทำาไม่ได้	 และเทคโนโลยีไม่สามารถจัดการได้	 จำาเป็นต้องอาศัย
บุคคลเกื้อกูลกัน	เช่น	การดูแลผู้มีอาการสมองเสื่อม
	 7.	 การพัฒนาสื่อการเรียนรู ้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้	 มีการออกแบบส่ือและ 
วิธีการสื่อสารที่เหมาะกับความต้องการที่มีลัษณะเฉพาะกลุ่ม	เช่น	กลุ่มเด็ก	วัยทำางาน	คนพิการ	 
ผู้สูงอายุ	ผู้หญิง	ผู้ชาย	กลุ่มชาติพันธุ์
	 8.	 จัดสภาพแวดล้อมสาธารณะทางกายภาพที่เอื้อกับการใช้ชีวิตนอกบ้าน	 เช่น	 
การขนส่งสาธารณะ	สวนสาธารณะ	วัด	การจัดสรรพื้นที่ให้กลุ่มประชมชนมาทำากิจกรรม
 9.	 การออกแบบสภาพลักษณะงานให้คนทำางานได้นานข้ึน	 และบุคคลมีโอกาส
พัฒนาทักษะสำาหรับการทำางาน	สังคมไทยเป็นสังคมอายุยืน	บุคคลต้องการทำางานเพื่อสร้าง
รายได้	 ขณะเดียวกัน	 เป็นการรักษาสุขภาพ	 ความสัมพันธ์ทางสังคม	 ความสามารถในการ 
ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นด้วย

การจัดการสุขภาพใหม่
ในสังคมพลวัต

112



เอกสารอ้างอิง
‘ชีวสารสนเทศศาสตร์	(Bioinformatics)	คือ	อะไร	(What	is	Bioinformatics	?)’	
	 สืบค้นเม่ือ	8	ตุลาคม	2562 จาก	https://www.thaibiotech.info/what-is-bioin
	 formatics.php
รัฐ	ปัญโญวัฒน์.	‘Information	Technology	สำาหรับผู้ป่วยเบาหวาน’, 30	สิงหาคม	2560,	
	 สืบค้นเม่ือ	8	ตุลาคม	2562 จาก https://rath.asia/2017/08/information-
	 technology-diabetes-patients/
Das,	Reenita.	2019.	‘Top	Five	Digital	Health	Technologies	in	2019’,	Forbes,	
	 retrieved	on	October	8,	2019	from	https://www.forbes.com/sites/
	 reenitadas/2019/02/04/the-top-five-digital-health-technologies-
	 in-2019/#3aaf89306c0f
Fagherazzi,	G.	and	Ravaud,	P.	2019.	‘Digital	diabetes:	Perspectives	for	diabetes	
	 prevention,	management	and	research’,	in	Diabetes & Metabolism,	
	 45	(2019),	322-329.
KPMG.	Healthcare reimagined –Trends and predictions 2018.	Retrieved	
	 Feb	28,	2018,	from	https://home.kpmg.com/au/en/home/insights/2018/01/
	 healthcare-reimagined-report.html
Peeters,	J.,	Wiegers,	T.	and	Friele,	R.	“How	Technology	in	Care	at	Home	Affects
	 Patient	Self-Care	and	Self-Management:	A	Scoping	Review”,	
	 in	International Journal of Environmental Research and Public 
 Health,	10,	5541-5564,	2013.	
Shetty	and	Hsu.	‘Empowering	Patients	With	Diabetes	Using	Mobile	Health	
	 Technology’,	in	Empower Magazine,	v5	(3),	n.d.,Retrieved	Dec	28,	2018,	
	 from	https://www.empoweryourhealth.org/magazine/vol5_issue3/
	 empowering_patients_with_diabetes_using_mobile_health_technology
Topol,	E.	2013.	Creative Destruction of Medicine: How the Digital Revolution
 Will Create Better Health Care.	Basic	Books:	New	York.

การจัดการสุขภาพใหม่
ในสังคมพลวัต

113



application�ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ�และผู้สูงอายุ
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ	(มสช.)

	 Application	ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ	ใช้กระบวนการ	quick	research	ในการค้นหา 
และรวบรวม	 application	 สำาหรับผู ้สูงอายุบนฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีเข้าถึงได้ในปัจจุบัน	 
เพื่อเตรียมการสำาหรับสังคมผู ้สูงอายุเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้	 ซึ่งเป็นความท้าทาย 
ของการทำางานด้านผู้สูงอายุที่จะมุ ่งพัฒนาให้ผู ้สูงอายุมีศักยภาพ	 มีความมั่นคง	 สุขภาพดี	 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีส่วนสำาคัญในการดำาเนินชีวิต	ทั้งผู้สูงอายุและบุคคลอื่น 
ในครอบครัว	ชุมชน	และสังคม	จึงเป็นท่ีมาของการดำาเนินการค้นหา	application	ที่เกี่ยวข้อง 
กับผู ้สูงอายุที่ปรากฎเป็นภาษาไทย	 และ/หรือมีผู ้ดูแลเจ้าของผู ้พัฒนาเป็นคน/องค์กร 
ในประเทศไทย	ด้วยวิธีการดังนี้
	 1.	 ค้นหาข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ	 โดยใช้คำาค้นหาหลักคือ	 “application	 
ผู้สูงอายุ”
	 2.	 รวบรวมและบันทึกข้อมูลที่ปรากฎใน	application	ลงบนตาราง	platform	excel	
ประกอบด้วย	ชื่อ	วัตถุประสงค์	ระบบที่รองรับ	ประเด็นที่สื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย	ความนิยมและ
ความคิดเห็นของผู้ใช้งาน	เป็นต้น
	 3.	 สรุปข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็นจากผู้ใช้งาน	application			
	 สามารถค้นหาและรวบรวมข้อมูลได้	 50	 application	 โดยพบว่า	 application	
เกือบทั้งหมดเปิดให้ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี	 เจ ้าของผู ้พัฒนาเป็นหน่วยงานราชการ	
จำานวน	 16	 application	 และภาคเอกชน/บุคคล	 จำานวน	 34	 application	 โดยส่วนใหญ ่
เป็นประเภทที่ให้ความรู้/แนวทางปฏิบัติเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ	จำานวน	28	application	
และมีจำานวน	 29	 application	 ที่ระบุกลุ ่มเป้าหมายเพ่ือผู ้สูงอายุโดยตรง	 นอกจากนี้ 
ความนิยมของการใช้งานแต่ละ	 application	 พบว่า	 มีจำานวน	 22	 application	 ที่มีการ
ดาวน์โหลดมากกว่า	 1,000	 ครั้งขึ้นไป	 และได้รับคะแนนความนิยมตั้ง	 4	 คะแนนข้ึนไป 
เนื่องจากผู้ใช้งานพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน	 application	 ประกอบกับ
การใช้ง่านได้ง่ายและสะดวก	 ดังนั้น	 การพัฒนา	 application	 โดยเฉพาะสำาหรับผู้สูงอาย ุ
ได้ใช้ประโยชน์	ควรคำานึงถึงขนาดตัวอักษรท่ีเหมาะสม	ความสะดวกในการใช้งาน	และรูปแบบ
ที่ทำาให้เข้าใจได้อย่างง่าย	ท้ังนี้	รายละเอียดข้อค้นพบต่างๆ	สรุปได้ดังนี้
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ข้อมูล	application
	 จากการการค้นหาและรวบรวม	application	สำาหรับผู้สูงอายุ		โดยใช้คำาค้นหาหลักคือ	
“application	ผู้สูงอายุ”	จากเว็บไซต์และระบบปฏิบัติการ	ios	และ	android	ผ่าน	google	
play	และ	app	Store	พบว่ามี	application	จำานวน	50	application	ดังนี้

ที่ ชื่อ	App. Icon	App ระบบที่รองรับ เจ้าของผู้พัฒนา ค่าใช้จ่าย

1 ชราเฮโย •	IOS 
•	Android

•	สสส. 
•	มส.ผส.

ฟรี

2 GOLD	by	DOP •	IOS 
•	Android

DOP	–	กรมกิจการผู้สูงอายุ ฟรี

3 มอนิเตอร์ดูแล
ผู้สูงอายุ

•	IOS Master	App	Solutions 209	บาท

4 BIG	Launcher •	Android BIG	Launcher 300	บาท

5 see	doctor	
now

•	IOS 
•	Android

see	doctor	now ฟรี

6 เตือนทานยา •	Android Thai	Life ฟรี

7 RDU	รู้เรื่องยา •	IOS 
•	Android

•	การแพทย์
•	กระทรวงสาธารณสุข	
•	UHosNet	
• คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล 
•	สวรส.
•	สสส.

ฟรี

8 ThaiEMS	1669 •	IOS 
•	Android

Niems	IT	Team	(สพฉ.) ฟรี
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ที่ ชื่อ	App. Icon	App ระบบที่รองรับ เจ้าของผู้พัฒนา ค่าใช้จ่าย

9 Raksa	-	ป่วยทัก	
รักษา

•	IOS 
•	Android

iDodtor	Pte	Ltd ฟรี

10 ฟิตสมองกัน
เสื่อม

•	Android Watit	Tantiheman ฟรี

11 nmsq •	IOS •	ชมรมโรคพาร์กินสันไทย	
• คณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฟรี

12 Physiotherapy	
Exercises	Guide

•	IOS 
•	Android

Hasyim	Developer ฟรี

13 Halo	Beam •	Android Beam	Team ฟรี

14 YoungHappy •	IOS 
•	Android

IPAY	IT	FORWARDS	
COMPANY	LIMITED.

ฟรี

15 K	PLUS	
Beacon

•	Android KASIKORNBANK	PCL ฟรี

16 โทรศัพท์ง่าย
อาวุโส

•	Android Adcoms ฟรี

17 Health	At
Home	Caretool

•	Android Health	at	Home ฟรี

18 โปรแกรมประเมิน
ผู้สูงอายุ

•	Android MR.K	Santiva ฟรี

19 คัดกรองผู้สูงอายุ •	Android MR.K	Santiva ฟรี

20 ตรวจมะเรง็เต้านม
ด้วยตนเอง

•	Android MR.K	Santiva ฟรี

การจัดการสุขภาพใหม่
ในสังคมพลวัต

116



ที่ ชื่อ	App. Icon	App ระบบที่รองรับ เจ้าของผู้พัฒนา ค่าใช้จ่าย

21 สูงวัย	Fighting •	Android NECTEC ฟรี

22 สวัสดีตอนเช้า
ฟรีตามวัน

•	Android A3Play ฟรี

23 สูงวัยสมองดี •	IOS 
•	Android

NoV	Android	Solutions ฟรี

24 Senior	Dating	 •	Android YouDateApp ฟรี

25 เกมฝึกสมอง
สำาหรับผู้สูงอายุ

•	Android Nice.Jirayu2554 ฟรี

26 การออกกำาลัง
กายอาวุโส

•	Android EBMACS ฟรี

27 สวดมนต์	คาถา
มงคล

•	IOS 
•	Android

StarVision ฟรี

28 Ya	And	You	 •	IOS 
•	Android

•	NECTEC 
•	มูลนิธิ	วพย.	

ฟรี

29 Oryor	Smart	
Application

•	IOS 
•	Android

สำานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา

ฟรี

30 อย.	ตรวจเลข •	IOS 
•	Android

สำานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา

ฟรี

31 CGD	
iHealthCare

•	IOS 
•	Android

กรมบัญชีกลาง	กระทรวงการคลัง ฟรี

32 คาราโอเกะ
เพลงไทย

•	Android micro	inc ฟรี

33 ฟังเพลงลูกทุ่ง
ฟรีใหม่ล่าสุด

•	Android BigBoss	Studio ฟรี
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ที่ ชื่อ	App. Icon	App ระบบที่รองรับ เจ้าของผู้พัฒนา ค่าใช้จ่าย

34 youtube •	IOS 
•	Android

Google	LLC ฟรี

35 Line •	IOS 
•	Android

LINE	Corporation ฟรี

36 facebook •	IOS 
•	Android

facebook ฟรี

37 แว่นขาย
+ไฟฉาย

•	IOS 
•	Android

RV	AppStudios ฟรี

38 Senior	
Tourism

•	IOS สถาบันวิจัยสังคม,	วิทยาลัย
ศิลปะ	สื่อ	และเทคโนโลยี

ฟรี

39 ฉลาดรู้
ประชามติ

•	IOS SIAM	SOFTWARE	
SOLUTION	COMPANY	LIMITED

ฟรี

40 สูงอายุ	5G •	Android Digix	Technology	Co.,Ltd. ฟรี

41 Forget	me	not •	IOS 
•	Android

Ubon	Ratchathani	
University

ฟรี

42 การพลัดตกหกล้ม
ในผู้สูงอายุ

•	IOS 
•	Android

Office	design	co.,ltd ฟรี

43 บ้านสำาหรับ
ผู้สูงอายุ

•	Android molysulfur ฟรี

44 รักเข่า •	Android NECTEC ฟรี

45 สุขสูงวัย •	Android COMED	LPRU	-	
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง

ฟรี
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ที่ ชื่อ	App. Icon	App ระบบที่รองรับ เจ้าของผู้พัฒนา ค่าใช้จ่าย

46 สูงวัย	ไม่กลัวล้ม •	Android Jittakorn	Samanthit ฟรี

47 Healty	Older •	Android Department	of	
Computer	Science	KKU

ฟรี

48 Elderly	Food •	Android TISTR	-	สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

ฟรี

49 รู้ทันยา •	Android College	of	Arts,	Media	
and	Technology,	CMU

ฟรี

50 Alzheimer	
Disease

•	IOS กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ฟรี

	 application	 ท้ังหมดสามารถเข้าถึงได้โดยการค้นหาอย่างอิสระ	 และสามารถ
ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี	 	 แต่มีเพียง	 2	 application	 ที่เสียค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลด	 ทั้งนี	้ 
มีผู้พัฒนา	application	ที่เป็นหน่วยงานราชการอยู่จำานวน	16	application	เช่น	สสส.,	มส.ผส.,	
NECTEC,	กรมกิจการผู้สูงอายุ,	อย.,	กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	และมหาวิทยาลัยต่างๆ	เป็นต้น		
และอีกจำานวน	34	application	พัฒนาโดยภาคเอกชน/บุคคล
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