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บทคัดย่อ ประเทศไทยเป็ นตัวอย่างหนึ�งของประเทศกําลังพัฒนาทีส� ามารถบรรลุเป้ าหมาย "สุขภาพดี ไม่ต้องจ่ายแพง" โดย
สามารถบรรลุตวั ชี�วัดการมีสขุ ภาพอนามัยแม่และเด็กที�ดี ด้ วยรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติไม่เกินร้ อยละ � ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศตั�งแต่ปี พ.ศ. ���� ทั�งนี�ด้วยการพัฒนาระบบสาธารณสุขที�ม่งุ เน้ นความเสมอภาคในการ
เข้ าถึ งบริ การสุข ภาพที� จาํ เป็ น โดยเน้ นนโยบายสร้ างความเข้ มแข็งของระบบบริ การสุขภาพระดั บปฐมภูมิ ท�ี
กระจายอย่างทั�วถึงทั�งประเทศ และนโยบายการสร้ างหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า ทําให้ ประชาชนเข้ าถึงบริการ
สุ ข ภาพที� จํา เป็ นและสามารถลดการป่ วยและการตายของแม่ แ ละเด็ ก ลงได้ อย่ างมี นั ย สํา คั ญ การจั ดทํา
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติและนโยบายรัฐบาลเพื� อแก้ ปั ญหาความยากจน และการดําเนินการ
ตามนโยบายให้ สอดคล้ องกับบริบทของพื� นที� ผู้นาํ ด้ านนโยบายสุขภาพที�เข้ มแข็งและมีความสามารถ ทําให้ มีการ
ผลักดันกฎหมายและนโยบายด้ านสุขภาพที�สาํ คัญได้ สาํ เร็จ ปั จจัยภายนอกของระบบสุขภาพที�เอื�อต่ อการพัฒนา
ระบบสาธารณสุข และการมีสขุ ภาพที�ดขี � นึ ของประชาชน เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว การลดลงของ
ความยากจนและความเหลื�อมลํา� ในสังคม การศึกษาที�ดขี � ึนของประชาชนโดยเฉพาะการศึกษาของสตรี รวมทั�งการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชน
คําสําคัญ: สุขภาพดีไม่ตอ้ งจ่ ายแพง, งานอนามัยแม่และเด็ก, ปั จจัยภายในระบบสุขภาพ, ปั จจัยภายนอกระบบสุขภาพ

บทนํา

แสดงให้ เห็นว่ า มี การศึ กษาสุ ขภาพดี ไม่ ต้ องจ่ ายแพง
บทความนี�เป็ นบทความที� � ทีต� ่อเนื�องจากการศึกษา สองครั�ง คือ ปี พ.ศ. 2528 และ 2553 โดยมีประเทศ
สุขภาพดีไม่ต้องจ่ายแพงทีไ� ด้รับการตีพิมพ์แล้วสองฉบับ เข้ าร่วมการศึกษาเก้ าประเทศ รวมทั�งประเทศไทย เป็ น
คือ (1) ปัจจัยสู่ความสําเร็จจากเก้ าประเทศตัวอย่าง(1) การสรุ ป บทเรี ย นของทั� งเก้ า ประเทศในภาพรวมที� มี
และ (2) ประสบการณ์ของประเทศไทย(2) ฉบับที� 1 บริบทของประเทศที�แตกต่างกัน ส่วนฉบับที� 2 เป็ นผล

How Thailand Achieved ‘Good Health at Low Cost’?

การศึ กษาของประเทศไทยโดยเฉพาะ อธิ บายถึ งราย
ละเอียดสถานการณ์สขุ ภาพแม่และเด็ก ทั�งอัตราการตาย
ของแม่และเด็ก รวมทัง� สาเหตุการตายของเด็กตํ�ากว่าห้าปี
แล้ วเชื�อมโยงไปถึงการบริการสุขภาพทีส� ่วนใหญ่เป็ นการ
จัดการบริการโดยภาครัฐและมีความครอบคลุมของการ
บริการอย่างกว้างขวาง ส่วนฉบับที� 3 (ฉบับนี�) จะเป็ นการ
อธิบายรายละเอียดของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพว่า
ประเทศไทยสามารถพัฒนามาได้ อย่างไร และมีปัจจัยใด
บ้ างทีส� ง่ ผลต่อการดําเนินงานด้านงานอนามัยแม่และเด็ก
องค์การอนามัยโลกได้ เสนอกรอบแนวคิดเกี� ยวกับ
เป้ าหมายของระบบสุขภาพคือ เพื�อบรรลุการมีสขุ ภาพดี
ของประชาชนในประเทศ โดยมี ก ารใช้ และกระจาย
ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นธรรม(3)
ในขณะที�เป้ าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) ได้ กํา หนด
เป้ าหมายเพื�อการพัฒนาทีต� ้ องการบรรลุในปี พ.ศ. 2558
จํานวน 8 เป้ าหมาย โดยการลดอัตราตายของมารดา
(MDG 5) และลดอัตราตายเด็กอายุระหว่าง 0 - 5 ปี
(MDG 4) ถื อเป็ นเป้ าหมายด้ านสุ ข ภาพที� มี ค วาม
สําคัญ(4)
หลั กฐานเชิ งประจั กษ์ บ่ งชี� ว่ า ประเทศไทยบรรลุ
“สุ ขภาพอนามั ยแม่ และเด็กที� ดี โดยมี การลดลงของ
อั ต ราการตายมารดาและเด็ ก ด้ วยต้ นทุ น ที� ไม่ แ พง
รายจ่ายสุขภาพแห่งชาติไม่เกินร้ อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ” (5) ทั�งนี� เพราะประชาชนโดย
เฉพาะแม่และเด็กสามารถเข้ าถึงและใช้ บริการสุขภาพ
พื�นฐานด้ านอนามัยแม่และเด็กได้ อย่างทั�วถึง มาตรการ
ต่างๆด้านสุขภาพทีม� ปี ระสิทธิภาพในการลดอัตราการตาย
มารดาและเด็กทั�ง 4 อย่าง ได้ แก่ การดูแลครรภ์ก่อน
คลอด การคลอดโดยบุ คลากรสุ ขภาพที� มี ทั กษะและ
ความชํานาญทางการคลอด การวางแผนครอบครัว และ
การสร้ างเสริ มภูมิค้ ุ มกันโรค มีอัตราความครอบคลุ ม
ประชากรเป้ าหมายสูง การให้ บ ริ การส่วนใหญ่ ทาํ โดย
สถานพยาบาลภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ�งที�ระบบบริการ
ระดั บ ปฐมภู มิ ซึ� งมี ค วามครอบคลุ มทุ กพื� นที� ของ
ประเทศไทย ทํา ให้ ป ระชาชนโดยเฉพาะในเขตชนบท
138

สามารถเข้ าถึ ง การบริ การสุ ข ภาพได้ มากขึ� น (2) สิ� ง
เหล่ านี� ไม่ได้ เกิดขึ� นเองโดยธรรมชาติ แต่เกิดขึ� นเนื� อง
จากการออกแบบนโยบาย การนํานโยบายไปสูก่ ารปฏิบัติ
จริงอย่างได้ ผล โดยต้ องมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ
เพื�อให้ เกิดผลสัมฤทธิ�
บทความนี� มีวั ตถุ ประสงค์ เพื� ออธิบายสถานการณ์
และผลสั มฤทธิ� งานอนามั ยแม่ และเด็กระหว่ าง พ.ศ.
���� ถึง ���� และบ่งชี�ปัจจัยส่งเสริมให้ การพัฒนางาน
อนามัยแม่และเด็กเป็ นไปด้ วยดี โดยเน้ นปั จจัยภายใน
ระบบสุขภาพ ซึ�งส่งผลให้ ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ�ง
ที� สามารถบรรลุ ก ารมี สุ ข ภาพดี โ ดยมี ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ าน
สุขภาพที�ไม่สูงมากนัก

วิธกี ารศึกษา

ใช้ วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน(6) ทั�ง (1) การศึกษาเชิง
ปริมาณ ประกอบด้ วย การวิจัยเชิงบรรยาย การวิเคราะห์
ข้อมูลทุตยิ ภูมเิ ชิงพรรณา และ (2) การศึกษาเชิงคุณภาพ
ซึ�งประกอบด้ วย การทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวข้ อง การ
สัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลกับผู้ สันทัดกรณีจาํ นวน ��
ท่าน ประกอบด้ วยผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง บุคลากรสาธารณสุข นักวิชาการ ทั�งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ในระดั บ จั งหวั ด และระดั บ อํา เภอที� สั งกั ด กระทรวง
สาธารณสุข นักวิชาการจากกระทรวงอื�นๆ รวมถึงภาค
ประชาสังคม ซึ� งมีบทบาทที� สาํ คัญเกี� ยวกับการพั ฒนา
ระบบสุ ข ภาพของประเทศไทยในช่ วงสามทศวรรษ
ที� ผ่ า นมา โดยมี ร ะยะเวลาทํา การศึ กษาตั� งแต่ เ ดื อ น
มีนาคม พ.ศ. 2552 ถึงธันวาคม พ.ศ. 2553 สําหรับ
การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์
เชิงประเด็นและการอธิบายเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาแบ่งเป็ น 2 ตอน ประกอบด้ วย (1)
ข้ อค้ นพบจากการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ทุ ติ ย ภู มิ แ ละการ
สั ม ภาษณ์ ผู้ สั น ทั ดกรณี ท�ี เ กี� ยวข้ องกั บ อั ต ราการตาย
ของมารดาและเด็กอายุ ต�าํ กว่ า 5 ปี และการพั ฒ นา
ระบบบริ ก ารสุ ขภาพในประเทศไทย ซึ� งกล่ า วถึ งการ
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พัฒนา 2 ด้ าน คือ ด้านแรก การขยายเครือข่ายระบบ
บริ การปฐมภูมิ ท�ี ประกอบด้ วยโรงพยาบาลชุ มชนและ
สถานี อนามัย รวมทั�งนโยบายการพั ฒนากําลังคนด้ าน
สุขภาพ และด้านทีส� อง คือ การขยายความครอบคลุม
ระบบประกันสุขภาพ (2) ปั จจัยสนับสนุ นการพัฒนา
ระบบสุขภาพ และ (3) ปัจจัยนอกระบบสุขภาพที�มีผล
ต่อการพัฒนาสุขภาพของแม่และเด็ก
�. ผลลัพธ์ทางสุขภาพของประชาชนกับการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการตายเด็กอายุต�าํ กว่า 5 ปี
ระหว่างปี พ.ศ. 2513 ถึง 2553 พบว่า เด็กอายุต�าํ กว่า
5 ปี ในประเทศไทยมีอัตราการตายลดลงจากประมาณ
100 ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพในปี พ.ศ. 2513 เหลือ
เพียง ประมาณ 20 ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพในปี พ.ศ.
2553 (ภาพที� 1) ซึ�งเมื�อมีการนําข้ อมูลการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ และระบบการประกันสุขภาพในประเทศไทย มาวิเคราะห์เพื�อหาความสัมพันธ์กัน พบว่า มีความ
สัมพันธ์ ระหว่างการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการ
ประกันสุขภาพ กับการลดลงของอัตราการตายของเด็ก
อายุต�าํ กว่า 5 ปี
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้สู นั ทัดกรณีสะท้อนให้เห็นว่า
ความพร้ อมทั�งด้ านสถานที� อุปกรณ์ เครื�องมือ เวชภัณฑ์
รวมถึ งบุ คลากร ทั� งแพทย์ พยาบาล และเจ้ าหน้ าที�
สาธารณสุข เป็ นปั จจั ยสํา คั ญที� ทาํ ให้ สถานพยาบาลมี
ความพร้ อมในการให้ บริการด้ านอนามัยแม่และเด็กได้
อย่างสัมฤทธิ�ผล จนทําให้ สามารถลดอัตราการตายของ
แม่และเด็กได้ อย่างมีนัยสําคัญในขณะเดียวกันประชาชน
ต้องสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้โดยไม่มขี ้อจํากัดด้าน
ต่ างๆ เช่ น เรื� องค่ าใช้ จ่ ายสํา หรั บ การรั กษาพยาบาล
เนื�องจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการเข้าถึงบริการงาน

ภาพที� 1 อัตราการตายเด็กตํา� กว่า 5 ปี การพัฒนาสถานพยาบาล บุคลากรสุขภาพ และการประกันสุขภาพ พ.ศ. 25132553 (ค.ศ. 1970-2010)
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อนามั ยแม่ และเด็กโดยไม่ คิ ดค่ าบริ การทางการแพทย์
จึงทําให้ เกิดการพั ฒนาระบบสาธารณสุขทั�งการพั ฒนา
ด้ านผู้ให้ บริการ และการปกป้ องความเสี�ยงด้ านการเงิน
ของประชาชนเพื�อให้ เข้ าถึงและใช้ บริการสุขภาพได้
เมื� อวิ เคราะห์ปั จจัยต่างๆที�เกี�ยวข้ องกับผลสัมฤทธิ�
ด้ านสุ ขภาพที� เกิ ดขึ� นสามารถอธิบายรายละเอี ยดของ
ปัจจัยต่างๆ ได้ ดังนี�
1.1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
เมื� อเริ� มต้ นจั ดตั� งกระทรวงสาธารณสุ ข ใน พ.ศ.
2485(7) โรงพยาบาลระดับจังหวัดมีเพียง 15 แห่งนอก
กรุงเทพมหานคร ดังนั�นเมื�อประเทศไทยมีการจัดทําแผน
พั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ (เรี ยกโดยย่ อว่ า
แผนพัฒน์ฯ) เป็ นประจําทุก 5 ปี จึงได้ระบุให้ มีการขยาย
โรงพยาบาลระดั บ จั ง หวั ด ให้ ครอบคลุ ม ทุ ก จั ง หวั ด
รวมทั�งการเริ�มขยายโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย
ตั�งแต่แผนพัฒน์ฯ ฉบับที� 1 (พ.ศ. 2504-2509)(8) จน
กระทั�งประเทศไทยมีโรงพยาบาลชุ มชนครบทุกอํา เภอ
และสถานี อนามั ยเกื อ บครบทุ กตํา บลในแผนพั ฒ น์ ฯ
ฉบับที� 6 (พ.ศ. 2530-2534)(8) ประเทศไทยต้ องใช้
เวลากว่า 25 ปี ในการลงทุนเพื�อขยายสถานพยาบาลทั�ง
โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย
ให้ ครอบคลุมทุกพื�นที�ท�วั ประเทศ
ระบบบริการสุขภาพจะสามารถดํา เนินการได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพหรื อไม่น�ันขึ�นอยู่กับบุคลากรสาธารณสุข
ทั�งนี� นโยบายที�สาํ คัญประการหนึ� ง คือ “การบังคับให้
แพทย์ทาํ งานชดใช้ ทุน” โดยเมื�อนักศึกษาแพทย์เรียนจบ
แล้ วต้ องทํา งานชดใช้ ทุนในหน่ วยบริการภาครัฐในต่าง
จั งหวั ด เป็ นระยะเวลา 3 ปี แพทย์ ใช้ ทุ นรุ่ นแรกออก
ทํางานให้ บริการประชาชนในแต่ละภูมภิ าค เริ�มในปี พ.ศ.
2515(9) ต่อมานโยบายการชดใช้ ทุนได้ ขยายไปยังสาขา
วิชาชีพอื�นๆ เช่น ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล จน
ทํา ให้ ระบบสุขภาพของประเทศไทยมีบุ คลากรออกไป
ทํางานในชนบทมากขึ� นเป็ นลํา ดับ นอกจากนี� ยั งมีการ
คั ด เลื อกนั กเรี ยนจากส่ วนภูมิ ภาคเพื� อให้ เข้ าเรี ยนใน
คณะแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร และให้ กลับ
มาทํา งานในภู มิ ลาํ เนาหรื อใกล้ บ้ านที� ต่ างจั งหวั ดหรื อ
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ในระดับอําเภอ ภายหลังสําเร็จการศึกษา บางวิชาชีพมี
การให้ ทุนการศึกษาจากกระทรวงสาธารณสุขและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�นด้ วย
การผลิ ตพยาบาลนั� นเดิ มทีเป็ นการผลิ ต จากคณะ
พยาบาลศาสตร์ท�อี ยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆ แต่กาํ ลังการ
ผลิตไม่เพียงพอต่อความต้ องการพยาบาลที�เพิ�มขึ�นอย่าง
มาก กอปรกับการขยายจํานวนของสถานพยาบาล โดย
เฉพาะอย่างยิ�งโรงพยาบาลชุมชน ดังนั�นในพ.ศ. 2504
กระทรวงสาธารณสุขจึ งได้ จั ดตั� ง “วิทยาลัยพยาบาล”
โดยใช้ หลักสูตรการเรียนการสอนที�ได้ รับการรับรองจาก
สภาการพยาบาล และใน พ.ศ. 2525 เมื�อมีความต้องการ
พยาบาลที�เพิ�มมากขึ�น จึงได้ มีการผลิตพยาบาลเทคนิค
โดยใช้ ระยะเวลาฝึ กอบรมเพียง 2 ปี และหลังการจาก
ปฏิบัติงานในชุมชนระยะหนึ�งแล้ วสามารถเข้ ารับการฝึ ก
อบรมต่อเนื�องเพื�อปรับวุฒิเป็ นพยาบาลวิชาชีพได้
�.� การขยายความคุ ้มครองด้านการประกันสุขภาพ
ประเทศไทยได้ มี การขยายหลั กประกั นสุ ขภาพมา
เป็ นเวลานาน ตั�งแต่ พ.ศ. 2518 โดยรัฐบาลออกบัตร
สําหรับผู้ท�มี ีรายได้ น้อยและต่อมาได้ ขยายความครอบคลุมในรูปแบบบัตร สปร. ให้ กบั ผู้ท�สี งั คมควรช่วยเหลือ
เกื�อกูล ซึ�งได้ แก่ ผู้ท�มี ีรายได้ น้อย ผู้สงู อายุมากกว่า 60
ปี ขึ�นไป เด็กตํ�ากว่า 12 ปี และผู้พิการ ทําให้ คนเหล่า
นี�สามารถเข้ ารับบริการสุขภาพในสถานพยาบาลของรัฐ
ได้ โดยไม่ เ สี ยค่ าบริ การ ใน พ.ศ. 2523 รั ฐบาลจั ด
ให้ มีสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการ ถัดมา พ.ศ.
2527 รั ฐจั ดให้ มีการประกันสุขภาพภาคประชาชนใน
ระดั บ ชุ มชน ซึ� งเป็ นการริ เริ� มของนายแพทย์ อ มร
นนทสุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใน พ.ศ. 2534
รัฐบาลได้ ออกกฎหมายประกันสังคมครอบคลุมลูกจ้ าง
ในสถานประกอบการภาคเอกชน โดยลู กจ้ างที�ทาํ งาน
ภาคเอกชนต้ องจ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุนประกันสังคม
ทั� งนี� นายจ้ างและรั ฐบาลจะจ่ ายเงินสมทบเข้ ากองทุ นฯ
ให้ ฝ่ายละเท่ากัน ถือเป็ นการประกันสุขภาพภาคบังคับ
ต่อมา พ.ศ. 2537 รัฐบาลจัดให้ มีการประกันสุขภาพ
ภาคสมัครใจ หรือที�เรียกกันอย่างคุ้นเคยว่า บัตรประกัน
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ปัจจัยที�ทาํ ให้ ประเทศไทยบรรลุการมีสขุ ภาพดีโดยไม่ต้องจ่ายแพง

สุขภาพ 500 บาท โดยประชาชนหรือครัวเรือนที�ไม่อยู่
ในกลุ่มผู้ท�ีมีรายได้ น้อยสามารถซื� อบัตรประกันสุขภาพ
ได้ ในราคา 500 บาทต่อปี และรัฐบาลทําการจ่ายเงินร่วม
อีก 500 บาทต่อบัตร(10)
การขยายหลักประกันสุขภาพด้ วยการประกันสุขภาพ
รูปแบบต่างๆ ต้ องพบกับข้ อจํากัดหลายประการ เช่ น
การประกันสุขภาพภาคบังคับของระบบประกันสังคมที�
ไม่ขยายความครอบคลุมแก่บุคคลในครอบครัว หรือการ
ขยายความครอบคลุ ม ของบั ต รสวั สดิ ก ารประชาชน
ด้ านการรักษาพยาบาล (บัตร สปร.) ทําได้ เฉพาะกลุ่มที�
กฎหมายระบุ ไว้ เท่ า นั� น หรื อการประกั นสุ ขภาพภาค
สมัครใจที�มีข้อจํากัดในการขยายความครอบคลุม โดย
ผู้ ที� แ ข็งแรง ไม่ มี โรคประจํา ตั ว หรื อไม่ มี ความเสี� ยง
ของการเจ็บป่ วยมักเลือกที�จะไม่ซ� ื อบัตรประกันสุขภาพ
ในขณะที� ผู้ ที� ซื� อบั ตรประกั นสุ ข ภาพโดยสมั ค รใจ
ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นผู้ ป่ วยหรื อ ผู้ ที� มี ปั ญ หาทางสุ ข ภาพ
หรือมีโรคเรื�องรังต่างๆ ซึ�งแม้ ว่าประเทศไทยจะมีความ
พยายามขยายความครอบคลุ มของระบบประกั น
สุ ข ภาพแต่ ในปี พ.ศ. 2543 ยั งมี ป ระชากรประมาณ
ร้ อยละ 30 ที�ยังไม่มีระบบประกันสุขภาพ
จนกระทั� ง พ.ศ. 2544 รั ฐบาลตั ด สิ นใจใช้ เงิ น
งบประมาณสนั บสนุ นการประกั นสุ ข ภาพสํา หรั บ
ประชากรกลุ่มใหญ่ (ประมาณร้ อยละ 75 ของประชากร
ทั�งหมด) ภายใต้ โครงการหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
การประกันสุขภาพด้ วยโครงการต่ างๆ ที�เคยทํา มาใน
อดีตถูกปรับเปลี�ยนให้ เป็ นการประกันสุขภาพภาครัฐ 3
ระบบ ได้ แก่ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้ าราชการ
ระบบประกันสังคมสําหรับผู้ประกันตนที�ทาํ งานในภาค
เอกชนและระบบหลักประกั นสุขภาพถ้ วนหน้ าสํา หรั บ
ประชากรที� ไ ม่ ใช่ สมาชิ ก ของ 2 ระบบแรก จึ งทํา ให้
ประเทศไทยบรรลุ หลั กประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าตั� งแต่
พ.ศ. 2545 เป็ นต้ นมา และทําให้ ประชาชนเข้ าถึงบริการ
สุขภาพโดยไม่ต้องมีข้อจํากัดเรื�องค่ารักษาพยาบาล(10)
�. ปั จจัยสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุข
�.� ระบบสุ ขภาพได้ร ับการความสํา คัญ สู งใน
ระดับนโยบาย
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จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ สั น ทั ด กรณี ท�ี เ คยปฏิ บั ติ งาน
ระดับนโยบายในอดีตได้ ข้อมูลที�สอดคล้ องกันว่า ความ
มุง่ มัน� ทางการเมืองมีสว่ นสําคัญมาก และนโยบายสุขภาพ
ได้รบั ความสําคัญเชิงนโยบายระดับประเทศมาโดยตลอด(11)
เช่น แผนพัฒนาระบบสุขภาพได้ รับการบรรจุ เข้ าไปใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ(8) นอกจากนี�
ยังมีการจัดตั�งโครงการด้ านสาธารณสุขทีส� าํ คัญระดับชาติ
หลายโครงการ เช่น โครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ
พ.ศ. 2513 โครงการขยายความครอบคลุมของการให้
วั คซี นและภูมิ คุ้ มกันโรค พ.ศ. 2520 และโครงการ
ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย พ.ศ. 2541
ในอดีตทีผ� า่ นมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็ นบุ คคลที� มี ลั กษณะภาวะผู้ นํา และมี ความสามารถ
(charismatic leadership) อาทิเช่น พระบําราศนราดูร
นายอุดม โปษกฤษณะ เรือโทยงยุทธ สัจจวาณิชย์ นายแพทย์เสม พริ�งพวงแก้ว นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์
และนายแพทย์ ม งคล ณ สงขลา บุ คคลเหล่ า นี� เคย
รับราชการเป็ นแพทย์ มีประสบการณ์การทํางานในชนบท
และมีแนวคิดเรื�องความเสมอภาคเป็ นพื� นฐาน
ตัวอย่างผลงานที�สาํ คัญ เช่ น ในช่ วงสมัยรั ฐมนตรี
ไพโรจน์ นิงสานนท์ ได้ มีการออกพระราชบัญญัติสาํ คัญ
หลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตคิ ้มุ ครองสุขภาพผู้ไม่สบู บุหรี�
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตสิ ถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุ นการวิจัย
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ � ฉบับหลังนี�มคี ุณประโยชน์
ต่ อการพั ฒ นาการวิ จั ยระบบสาธารณสุ ข เป็ นอย่ า งยิ� ง
รวมทั�งทําให้ มีการนําผลงานวิจัยและข้ อมูลเชิงประจักษ์
ไปใช้ ในการตัดสินใจเชิงนโยบายในช่วงยุค ค.ศ. 2000
หรือ พ.ศ. 2543 เป็ นต้ นมา และในสมัยรัฐมนตรีมงคล
ณ สงขลา มีการสนับสนุนการดําเนินงานของระบบหลักประกั นสุ ข ภาพถ้ วนหน้ า เช่ น กํา หนดให้ การบํา บั ด
ทดแทนไตบรรจุเข้ าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ฯ การออกพระราชบัญญั ติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2550 และ
กําหนดให้ มีการจัดการประชุ มสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
เป็ นประจําทุกปี ซึ� งเป็ นเวทีให้ ภาคประชาสังคมเข้ ามา
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มีสว่ นร่วมในการจัดทําและพัฒนานโยบายสาธารณสุข(12)
�.� การพัฒนานโยบายสาธารณสุขโดยข้าราชการ
และการใช้ขอ้ มู ลเชิงประจักษ์
แม้ ว่าผู้กาํ หนดนโยบายจากภาคการเมืองจะเป็ นผู้มี
ส่ ว นสํา คั ญ ในการกํา หนดวาระนโยบายสาธารณสุ ข
แต่ เนื� องจากมี การเปลี� ยนแปลงตําแหน่ งบ่ อยครั� ง เช่ น
การเปลี�ยนรัฐบาล 11 ชุดในช่วง 19 ปี ทผ�ี า่ นมา ระหว่างปี
พ.ศ. 2512-2531 (13) ดั งนั� นข้ าราชการประจํา จึ ง
เป็ นกลไกหลั กที�สาํ คัญในการจัดทําและพัฒนานโยบาย
สาธารณสุขอย่างต่อเนื�อง
จากการศึกษา พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2513-2543
ผู้ บริ หารระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุข(5) ทั�งปลัดกระทรวง อธิบดี หั วหน้ ากอง เป็ นผู้ ท�ีมีประสบการณ์
การทํางานในระดับจังหวัดหรือโรงพยาบาลชุมชนมาก่อน
มีความเข้ าใจระบบสาธารณสุขระดับปฐมภูมิเป็ นอย่างดี
ดั งนั� นเมื� อเข้ ามารั บตํา แหน่ งผู้ บ ริ หารทํา ให้ มีนโยบาย
ที� มุ่ งเน้ นประโยชน์ ให้ กั บประชาชนในเขตชนบท
ประการสํา คั ญ คื อ บุ คคลเหล่ า นี� มี การทํา งานใกล้ ชิ ด
กับภาคการเมือง ทําให้ สามารถผลักดันนโยบายที�สาํ คัญ
หลายประการได้ เป็ นผลสําเร็จ
นอกจากนี� ภาคส่ วนอื� นๆ ที� มี ความสํา คั ญในการ
พัฒนานโยบายสาธารณสุข ได้แก่ สือ� มวลชน ภาคประชาสังคม องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร เช่น มูลนิธิคุ้ มครอง
ผู้บริโภค และอีกกลุ่มทีม� คี วามสําคัญ คือ การรวมกลุ่มกัน
อย่างไม่เป็ นทางการของกลุ่มแพทย์ชนบท รวมทั�งผู้ใหญ่
หลายท่ าน โดยมี การจั ด ประชุ มร่ วมกั นเป็ นประจํา ที�
โรงแรมโรสการ์เด้ น อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เป็ นเวลากว่ า 20 ปี แล้ ว หรื อ เรี ยกกั นในชื� อเล่ นว่ า
“กลุ่ มสามพราน” การประชุ มของกลุ่ มสามพรานเป็ น
ที�มาของนโยบายที�สาํ คัญหลายเรื� อง เช่น ระบบหลักประกั นสุ ขภาพถ้ วนหน้ า การเสวนาเรื� องการรณรงค์
ไม่ สู บ บุ หรี� อั น เป็ นที� มาของพระราชบั ญญั ติ 2
ฉบับเกี�ยวกับบุหรี� พ.ศ. 2535
ประเทศไทยมี การใช้ ข้ อมู ล เชิ งประจั กษ์ เ พื� อช่ ว ย
ในการตัดสินใจเชิ งนโยบาย เช่น โครงการนําร่องเรื� อง
การวางแผนครอบครัว ที�อาํ เภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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ซึ� งเป็ นการทดสอบการยอมรั บของชุ มชนต่ อเรื� องการ
วางแผนครอบครัว ในพ.ศ. 2506 จากนั�นจึงขยายผล
การทดลองมาจั ด ทํา เป็ นนโยบายวางแผนครอบครั ว
แห่งชาติ พ.ศ. 2513 ในช่วง 10-20 ปี นี�ประเทศไทย
มีการศึกษาวิจัยเพิ� มมากขึ� นเป็ นลําดับ ทั�งงานวิจัยจาก
นักวิจัยเฉพาะบุคคลและสถาบันวิจัยต่างๆ ที�มีการจัดตั�ง
เป็ นสถาบั นอย่ างเป็ นรู ปธรรมมากขึ� น รวมทั� งมี การ
ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารนํา ข้ อมู ล เชิ ง ประจั กษ์ ม าใช้ ในการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายมากขึ�นด้ วย(14,15)
2.3 การนํานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ
ผู้บริหารสาธารณสุขและเจ้ าหน้ าที�ในระดับภูมิภาค
จั ง หวั ด และพื� นที� เป็ นผู้ ที� มี ค วามสามารถในการนํา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างสัมฤทธิ�ผลและมีประสิทธิภาพ(16) เนื�องจากต้ องปรับและประยุกต์ใช้ นโยบาย
ให้ เข้ ากับบริบทของแต่ละพื�นที� ในขณะเดียวกันนโยบาย
จากส่วนกลางยังมีความยืดหยุ่นพอประมาณ ยกตัวอย่าง
เช่น การจัดซื�อยาร่วมระดับจังหวัดซึ� งสามารถจัดทําได้
โดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากกระทรวงฯ
การนํานโยบายสาธารณสุขไปปฏิบตั ใิ นพื�นทีน� น�ั ได้รบั การ
ยอมรับจากชุมชนเป็ นอย่างดี เช่น งานวางแผนครอบครัว
และการสร้ างเสริมภูมคิ ้มุ กันโรค รวมทัง� ความเชื�อมั�นของ
ประชาชนต่อคุณภาพและความปลอดภัยในการบริการ
ของกระทรวงสาธารณสุ ขที� มี มากขึ� นเป็ นลํา ดั บ โดย
เฉพาะอย่ า งยิ� งการบริ ก ารสุ ข ภาพในระดั บ ปฐมภู มิ
ทั�งโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย
การจัดทํา นโยบายและการดําเนินงานตามนโยบาย
ต่างๆ ของประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็ นการใช้ งบประมาณ
ของภาครั ฐ มี การใช้ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ จากต่ า งประเทศ
น้ อยมากหรื อแทบไม่ มี เ ลย แต่ มี ก ารสนั บ สนุ น ด้ าน
วิ ชาการจากนั กวิ ชาการของมหาวิ ทยาลั ยต่ างประเทศ
หรือองค์กรระหว่างประเทศ
2.4 แรงบันดาลใจและต้นแบบทีด� ี
ผู้รับการสัมภาษณ์หลายท่านระบุว่า ความทุ่มเทใน
การทํางานทั�งหมดของแต่ละท่านนั�น มาจากความมุ่งมั�น
และความหวังที�จะทําสิ�งที�ดีให้ แก่สังคมไทย โดยเฉพาะ
อย่ างยิ� งการพั ฒนาระบบสาธารณสุ ขเพื� อสุ ขภาพ
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ปัจจัยที�ทาํ ให้ ประเทศไทยบรรลุการมีสขุ ภาพดีโดยไม่ต้องจ่ายแพง

ที� ดี สาํ หรั บ ประชาชนทั� วไปโดยเฉพาะในพื� นที� ช นบท
ซึ� งสิ� งเหล่ า นี� สะท้ อ นให้ เห็ น ได้ จากความทุ่ มเทและ
เสี ยสละในการทํา งานหนั ก ตลอดช่ ว งชี วิ ตการทํา งาน
ของบุคคลอาวุโสหลายท่าน ตัวอย่างหนึ�งคือ นพ.บุญยงค์
วงศ์รักมิตร ซึ� งทํางานในโรงพยาบาลชุมชน เขตภูดอย
ชนบทในจั งหวั ด น่ า น ภายหลั งจากการเกษี ย ณอายุ
ราชการ นพ.บุ ญ ยงค์ ฯ ยั งคงทํา งานกั บ ชุ ม ชนอย่ า ง
ต่อเนื�อง ท่านเป็ นต้ นแบบและเป็ นแรงบันดาลใจให้ แก่
เจ้ าหน้ าที�สาธารณสุขรุ่นต่อๆไป
เหตุ ผ ลสํา คั ญ ที� ทํา ให้ บุ ค คลอาวุ โ สในกระทรวง
สาธารณสุขทํางานกันอย่างทุ่มเทนั� น เนื�องด้ วยการเป็ น
ข้ าราชการ ซึ� งเป็ นผู้ ท�ีปฏิบั ติตามรอยพระยุคลบาทใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯ ได้ ทาํ งานเพื� อแผ่นดิน
และเพื�อในหลวง บุคคลที�เจ้ าหน้ าที�กระทรวงสาธารณสุข
ทัง� ในอดีตและปัจจุบนั ถือเอาเป็ นแบบอย่าง ได้แก่ สมเด็จ
พระมหิ ตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ซึ�งได้ รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า องค์บิดาแห่ง
การแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย
�. ปั จจั ยนอกระบบสาธารณสุ ขที� มี ผลต่ อ การ
พัฒนาสุขภาพ
ปั จจั ยอื� นๆ ที� มีส่วนช่ วยให้ สุขภาพของประชาชน
ดีข� ึ นมาก เช่น เศรษฐกิจที�เติบโตอย่างรวดเร็วมีผลให้
ความยากจนของประชนลดลง จากประชาชนในเขต
ชนบทที�เคยอยู่ใต้ เส้ นความยากจนมากถึงร้ อยละ 49.7
ใน พ.ศ. 2531 และลดลงตามลําดับเป็ นร้ อยละ 10.7
ใน พ.ศ. 2550(17) เศรษฐกิจที�ดขี � นึ ยังส่งผลให้ โครงสร้ าง
พื�นฐานได้ รับการพัฒนาด้ วย เช่น ระบบคมนาคม ดังจะ
เห็นได้ จากถนนลาดยางที�มีเพิ�มขึ�นจากร้ อยละ 50 ของ
จํานวนถนนทั�งหมดในพ.ศ. 2533 เป็ นร้ อยละ 100 ใน
พ.ศ. 2543 หรือ ประชาชนที�สามารถเข้ าถึงนํา� สะอาด
ได้ มากขึ�นจากร้ อยละ 91 ใน พ.ศ. 2533 เป็ นร้ อยละ
98 ใน พ.ศ. 2551(18)
อั ต ราการรู้ หนั ง สื อ ของผู้ ใหญ่ ไทยอายุ 15 ปี
ดีข� ึนมากจากร้ อยละ 88 ใน พ.ศ. 2523 เพิ�มเป็ นร้ อยละ
93.5 ใน พ.ศ. 2548 โดยอัตราการรู้หนังสือของวัยรุ่น
15-24 ปี สูงมากในระดับร้ อยละ 97-98 ในช่วงพ.ศ.
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

2523-2548 และความแตกต่างของอัตราการรู้หนังสือ
ระหว่างวัยรุ่นหญิงชายมีน้อยมากหรือเพียงร้ อยละ 1 ใน
พ.ศ. 2523 และไม่มีความแตกต่างเลยตั�งแต่ใน พ.ศ.
2543(19)
บทสรุปและสิง� ท้าทาย
ประเทศไทยมี ผลลั พธ์ สุขภาพงานอนามั ยแม่ และ
เด็กที�ดีด้วยค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพที�ไม่แพงเมื�อเทียบกับ
ประเทศกําลังพัฒนาอื�นๆ ความสําเร็จเหล่านี�เกิดจากการ
พั ฒนาระบบสาธารณสุขอย่ างต่อเนื� องในช่ วง 40 ปี ที�
ผ่ านมา รวมทั�งปั จจัยอื� นๆที� เอื�ออํานวยต่อการพั ฒนา
สุ ขภาพ การพั ฒ นาระบบสาธารณสุ ขทํา ให้ ป ระชาชน
โดยเฉพาะผู้ ที� อยู่ ในเขตชนบทสามารถเข้ า ถึ งบริ ก าร
สุขภาพที�จาํ เป็ นอย่างมีประสิทธิภาพ งานบริการสุขภาพ
เหล่านี�เป็ นการให้ บริการโดยสถานพยาบาลภาครัฐโดย
เฉพาะอย่ า งยิ� งเครื อข่ า ยระบบบริ ก ารระดั บ ปฐมภู มิ
อันเป็ นผลมาจากการขยายสถานพยาบาลให้ ครอบคลุม
ทุ กพื� นที� ของประเทศ ประกอบกับการมีนโยบายเรื� อง
กําลังคนด้ านสุขภาพที�เข้ มแข็ง ดังนั�น ยุทธศาสตร์การ
ขยายและการพั ฒ นาความเข้ มแข็งของระบบบริ ก าร
สุขภาพระดับปฐมภูมิจึงเป็ นยุทธศาสตร์ทส�ี าํ คัญและเป็ น
แนวทางที�ถูกต้ อง
ในขณะเดียวกัน จําเป็ นต้ องมีการสร้ างหลักประกัน
สุขภาพเพื�อให้ ประชาชนเข้ าถึงบริการได้ โดยไม่ต้องมีข้อ
กังวลเรื� องค่ารักษาพยาบาล การขยายความครอบคลุม
หลั กประกั นสุ ข ภาพได้ มี ก ารจั ด ทํา มาอย่ า งต่ อ เนื� อง
เป็ นเวลานานและประชาชนสามารถเข้ า ถึ งระบบหลั ก
ประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าในปี พ.ศ. 2545
ความมุ่งมั�นทางการเมือง การให้ ความสําคัญต่อการ
พัฒนาสุขภาพของประชาชนเป็ นนโยบายระดับประเทศ
รวมทัง� การให้ งบประมาณในการพัฒนาระบบสาธารณสุข
อย่างเพียงพอและต่อเนื� อง ทําให้ ประเทศไทยสามารถ
ใช้ ทรั พยากรของตนเองโดยไม่ จํา เป็ นต้ องพึ� งเงิ น
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ ซึ�งทําให้ เกิดความยั�งยืนของ
การพั ฒนา ซึ� งบุ คลากรอาวุ โสในกระทรวงสาธารณสุข
สามารถเป็ นแรงบั น ดาลใจให้ คนรุ่ นหลั ง ได้ สื บ ทอด
อุดมการณ์ได้ ทั�งผู้ บริ หาร ข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที�
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สาธารณสุขทุกระดับเป็ นผู้ ท�ีมีความสามารถทั� งความรู้
ด้ านวิ ชาการและการบริ หารจั ดการ อั นเป็ นฟั นเฟื อง
สําคัญในการจัดทํานโยบาย ด้วยการใช้ ข้อมูลเชิงประจักษ์
ในการตัดสินใจ รวมทั�งการแปลงนโยบายไปสูก่ ารปฏิบัติ
จริงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ปั จจัยภายนอกอื�นๆ มีส่วนสําคัญที�ช่วยเอื�ออํานวย
ให้ การพั ฒนาระบบสาธารณสุขและการพั ฒนาสุขภาพ
ของประชาชนดีข� นึ เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจ การลด
ความยากจน การรู้หนังสือโดยเฉพาะการรู้หนังสือของ
หญิงไทย
แม้ ว่ า ประเทศไทยจะประสบความสํา เร็ จ ในการ
มี สุ ขภาพดี ไม่ ต้ องจ่ ายแพง แต่ ส�ิ งนี� เป็ นเพี ยงการวั ด
ผลลัพธ์ด้านสุขภาพแม่และเด็กเท่านั�น สิ�งท้าทายต่อไป
คื อ การทํา ให้ แม่ แ ละเด็ ก ยั ง คงมี สุ ข ภาพที� ดี อ ย่ า ง
ต่อเนื�องรวมทัง� การรับมือกับปัญหาใหม่ๆ เช่น ปัญหาจาก
อุบัติเหตุจราจร เอชไอวี/เอดส์ และโรคไม่ติดต่อเรื� อรัง
ต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหลอดเลือด
สมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหัวใจขาดเลือด เป็ นต้ น
รวมถึงพฤติกรรมเสี� ยงที�มีผลต่ อสุขภาพ เช่ น การดื� ม
เครื� องดื� มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี� การท้ องไม่ พร้ อม
แม่วัยรุ่น ปั ญหาเหล่านี�เป็ นสิ�งที�ท้าทายมาก เพราะต้ อง
การการจัดการอย่างมีสว่ นร่วมจากหลายภาคส่วน

กิตติกรรมประกาศ

ผู ้วิ จ ัยขอขอบพระคุณผู ้สันทัด กรณี ทุกท่ านที � สละ
เวลาให้คณะวิจยั ได้เข้าสัมภาษณ์เกีย� วกับการพัฒนาระบบ
สาธารณสุขจากในอดีตจนถึงปั จจุบัน นอกจากนี� คณะ
วิ จ ัยขอขอบคุ ณ หน่ ว ยงานที � ผลิ ต และรวบรวมข้อ มู ล
สํา คัญ ได้แก่ สํานักงานสถิติแห่ งชาติ ที �ทําการสํารวจ
ครั ว เรื อ น หน่ ว ยงานต่ า งๆในกระทรวงสาธารณสุ ข
และกระทรวงอื� นๆ คณะทํา งานบัญชี รายจ่ ายสุ ขภาพ
แห่ งชาติ ขอขอบคุณเพื �อนร่วมงานในสํานักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
ที � ให้ค วามร่ วมมื อในการทํา การศึ กษานี� และสุ ดท้าย
ขอขอบคุณ ดร. Lesong Conteh ที �ให้ความรู ้การใช้
ซอฟแวร์ NVivo, ศาสตราจารย์ Lucy Gilson และ
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ศาสตราจารย์ Anne Mills ทีใ� ห้คําแนะนําด้านวิชาการ
ที �เป็ นประโยชน์อย่างมากต่ อกรอบแนวคิ ดและเนื� อหา
สาระของการศึกษานี�ตงั� แต่เริ�มต้นจนกระทัง� เสร็จสมบูรณ์
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Thailand has outperformed many other countries in improving maternal and child health outcomes, through using limited resources. Its total health expenditure has been less than 5% of gross
domestic product since 1994. The Thai health systems have been developed with the focus on equitable
access and use of essential health services. One of the key goals was to strengthen primary health care
system with adequate geographical coverage and equitable distribution of health infrastructure and
human resources for health throughout the country. Health financial risk protection in Thailand was
firstly implemented in 1975 and being expanded until achieving universal health coverage in 2002.
These developments resulted improvement in equitable access to and utilization of service, in particular
mothers and children, and poor people living in the rural areas of the country. More equitable health
resources allocation to rural poor setting has been improved through successive five-year national
economic and social development plans and policies of the government in rural development. Influential
and charismatic leaders are one of the main factors for the success in passing laws and policies supporting health system development. Other contributing factors to Thailand’s health system development and
good health outcomes are peace without political turmoil or political conflict, rapid economic growth,
poverty reduction, a high level of adults literacy rate, particularly in woman, and political participation
of civil society and communities.
Keywords: good health at low cost, maternal and child health, health system, non-health system
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