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บทคัดย่อ
การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพให้สามารถตอบสนองต่อความจ�ำเป็นทางด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานของประชากรส่วนใหญ่
ได้เป็นเป้าหมายที่ทั่วโลกคาดหวังให้บรรลุผลตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกเห็นชอบให้น�ำหลักการ
สาธารณสุขมูลฐานมาใช้เป็นทิศทางหลักในการพัฒนา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลปัจจุบนั ในส่วนของสุขภาพช่องปากของประชากร
ไทยกลับพบว่าเป้าหมายดังกล่าวยังไม่สามารถบรรลุผลได้ แม้จะล่วงเลยระยะเวลาที่คาดหวังให้บรรลุเป้าหมายนั้นมา 20 ปี
บทความนี้เป็นการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อท�ำความเข้าใจเจตนารมณ์ตั้งต้นของหลักการนี้
ร่วมกับการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพช่องปากของประชากรไทย แล้วจึงสังเคราะห์เป็นประเด็นท้าทายในภาพรวมการ
พัฒนาระบบดูแลสุขภาพช่องปากของประชากรไทย และเสนอแนะแนวทางพัฒนาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางสุขภาพ
ช่องปากของประชากรไทย โดยพบความท้าทาย 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความชัดเจนของเป้าหมายในการพัฒนาที่เห็น
ชอบร่วมกันระหว่างผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียโดยเฉพาะประชาชนผูเ้ ป็นเจ้าของสุขภาพช่องปากตัวจริง 2) การทบทวนและปรับปรุง
องค์ประกอบทั้ง 6 ส่วนของระบบสุขภาพ (six building blocks of health system) เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การจัดบริการที่
ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชากรส่วนใหญ่ และ 3) การจัดการปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพช่องปาก นอกเหนือไปจากการเข้ารับบริการทันตกรรม ในส่วนท้ายของบทความได้เสนอแนะ 3 ประเด็นเพือ่ การบรรลุ
เป้าหมายตามเจตนารมณ์สาธารณสุขมูลฐาน ประกอบด้วย 1) การทบทวนการก�ำหนดเป้าหมายทันตสุขภาพระยะยาวควบคู่
ไปกับเป้าหมายการพัฒนาระบบบริการ ผ่านการก�ำกับติดตามต่อเนื่อง 2) การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายระยะยาวโดยอาศัย
กลยุทธ์การบูรณาการไปกับนโยบายในปัจจุบนั ของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ การบริหารจัดการในรูปแบบเขตสุขภาพ แผน
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ และเครือข่ายสุขภาพระดับอ�ำเภอ และ 3) การบริหารจัดการให้มีทันตบุคลากรที่มีสมรรถนะ
เหมาะสมส�ำหรับระบบสุขภาพช่องปากในอนาคต ประกอบด้วย สมรรถนะในการวางแผนการจัดบริการ การให้บริการ และ
การประสานงาน
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Abstract
Health care system development had been the global basic health need goals of world population
by the year 2000. Signatory countries to the World Health Organization agreed that the primary health
care principles were the key for the development. However, current oral health data of Thai population
show gaps to the expected goal even by 2020. This article is a review of documents related to the
primary health care, aiming to understand the original intentions of this principle together with analyzing
oral health situation of Thai population, then synthesizing challenges in the overall development of oral
health care and proposing recommendations for improving the oral health service system to ensure oral
health fairness. Three challenges are presented; 1) The oral health goals should be clarified with agreement
among stakeholders including individuals who own their oral health, 2) Revising the six building block
components of the health system and managing these driving components towards the goals, and
3) Managing other oral health determinant factors not limited to the utilization of oral health service
delivery. In the end, three recommendations are proposed; 1) The long-term oral health goals review and
revision together with service delivery system goals through periodic monitoring, 2) Integrating these
long-term goals with the current policy practice of the Ministry of Public Health (the service plan, the
regional health, and the district health system driving forces), and 3) Providing oral health personnel with
appropriate competencies for the future oral health system, including planning skill, dental practitioner
skill, and the coordination skill.
Keywords: oral health care, oral health system, oral health service delivery, primary health care

เ

บทนำ�

PHC ที่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติของนานาประเทศทั่วโลก
เนื้อหาส่วนใหญ่อาศัยการถอดความจากเอกสารวิชาการ
ก่อนหน้าที่ได้มีการรวบรวมเผยแพร่ไว้แล้ว ต่อจากนั้นจึง
นำ�ไปวิเคราะห์ร่วมกับสถานการณ์สุขภาพช่องปากของ
ประชากรไทย เพื่อสังเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะการจัดการ
ระบบสุขภาพช่องปากของประเทศไทยที่สอดคล้องตาม
เจตนารมณ์ PHC
เนื้อหาในบทความนี้แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย
1. ความเป็นมาก่อนจะมาเป็น primary health care
2. Primary health care ในฉบับแรกเริ่ม: คุณค่า
และความหมายจาก Declaration of Alma-Ata
3. Primary health care ในทางปฏิบัติ

มื่ อ กล่ า วถึ ง คำ�ว่ า การสาธารณสุ ข มู ล ฐาน (primary
health care: PHC) แทบทุกคนในแวดวงสุขภาพจะนึก
ย้อนไปถึงประกาศเจตนารมณ์อัลมา อตา หรือ “Declaration of Alma-Ata” เมื่อปี ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) นับ
เป็นเอกสารทางการฉบับแรกทีไ่ ด้ชคู ำ�นีใ้ ห้ปรากฏชัดพร้อม
กันทั่วโลก แต่การอ้างอิงเนื้อหาสาระโดยขาดความเข้าใจ
ถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของต้นฉบับ ไม่ว่าจะประเด็นใด
ก็ตาม ล้วนทำ�ให้สาระสำ�คัญถูกแปลความคลาดเคลื่อนไป
ทีละน้อยๆ ตามลำ�ดับขั้นของการส่งสาร บทความฉบับนี้
จึงจัดทำ�ขึน้ เพือ่ ทำ�ความเข้าใจคำ�ว่าการสาธารณสุขมูลฐาน
จากต้ น ขั้ ว ในอดี ต แล้ ว จึ ง เปรี ย บเที ย บกั บ สถานการณ์
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แล้วจึงนำ�สู่บทสรุปประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
ในการดูแลสุขภาพช่องปากของประชากรไทยตามหลักการ
PHC

องค์กรระหว่างประเทศหารือร่วมกันในเรื่องสุขภาพ ส่วน
ใหญ่เป็นผู้แทนจากกระทรวงสุขภาพ ส่วนผู้แทนองค์กร
ระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ (United
Nations; UN) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization; ILO) องค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture
Organization of the United Nations; FAO) หน่วย
งานเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐ (United States
Agency for International Development; USAID) รวม
ไปถึงองค์กรไม่แสวงหากำ�ไรต่างๆ (Nongovernmental
organizations; NGOs) เช่น องค์กรการพัฒนาด้านต่างๆ
องค์กรด้านศาสนา สภากาชาด องค์กรทางการเมืองต่างๆ (3)
สำ�หรับรายละเอียดของ Declaration of Alma-Ata นั้น
จะกล่าวถึงในส่วนถัดไป โดยในส่วนนี้จะทบทวนย้อนกลับ
ไปที่เอกสารวิชาการที่เป็นหัวใจสำ�คัญและเป็นจุดเริ่มต้น
ของแนวคิด PHC ที่ใช้อ้างอิงในการประชุมที่ Alma-Ata
ในครั้งนั้น ได้แก่ รายงานการศึกษาที่ชื่อว่า “Alternative
Approaches to Meeting Basic Health Needs in
Developing Countries” (5) ซึ่งเป็นการจัดทำ�ร่วมกัน
ระหว่างองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Children’s Fund; UNICEF) และองค์การอนามัย
โลก รายงานฉบับนัน้ ได้เน้นถึงประเด็น “ความจำ�เป็นขัน้ พืน้
ฐานด้านสุขภาพ (basic health needs)” ซึ่งสรุปใจความ
สำ�คัญได้ดังต่อไปนี้
ทีผ่ า่ นมา แม้วา่ รัฐบาลของแต่ละประเทศ และองค์กร
ระหว่างประเทศต่างๆ จะมีความพยายามอย่างยิ่งในการ
ยกระดับสุขภาพของประชากรโลก แต่ความเป็นจริงกลับ
พบว่าประชากรส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 80) ยังคงไม่
ได้รับการตอบสนองด้านสุขภาพแม้แต่ความจำ�เป็นขั้น
พื้นฐานในชีวิต ประชากรเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในชนบท
และมีเศรษฐฐานะทางสังคมระดับล่าง (rural population
and underprivileged groups) ซึ่งทำ�ให้มีบริบทชีวิตที่
ด้อยกว่า แม้วา่ องค์กรระหว่างประเทศจะพยายามยืน่ มือเข้า
ช่วยเหลือ แต่การสนับสนุนเงินทุนให้ประเทศเหล่านัน้ มักจะ

เนื้อหา
1. ความเป็นมาก่อนจะมาเป็น primary health care

การยกระดับสุขภาพของประชากรด้วยหลักการ PHC
เป็นหนึ่งในนโยบายที่ได้รับการรับรองและประกาศเป็น
นโยบายด้านสุขภาพระดับโลกที่ทุกประเทศสมาชิกของ
องค์การอนามัยโลกจะต้องทุ่มเทสรรพกำ�ลังในการดำ�เนิน
การร่วมกัน โดยกระบวนการพิจารณานโยบายด้านสุขภาพ
ระดับโลกนี้อาศัยการดำ�เนินการผ่านการประชุมสมัชชา
อนามัยโลก (World Health Assembly; WHA) ซึ่งเป็น
เวทีที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization;
WHO) จัดให้มขี นึ้ ทุกปีเพือ่ ให้ประเทศสมาชิกร่วมพิจารณา
ประเด็นสุขภาพต่างๆ ร่วมกัน (1) โดยในส่วนของ PHC นั้น
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องเริม่ ต้นจากการตัง้ เป้าหมายด้านสุขภาพ
ของประชากร “Health for All by the Year 2000” ซึ่ง
เป็นการสื่อความหมายว่าประชากรทุกคนบนโลกนี้มีสิทธิ
ที่จะมีสุขภาพที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน กำ�หนดเงื่อนเวลาไว้ที่
ภายในปี ค.ศ 2000 ประเด็นนี้ได้เริ่มมีการนำ�เข้าพิจารณา
ครั้งแรกในที่ประชุม WHA ครั้งที่ 28 เมื่อปี 1975 เรื่อย
มาจนกระทั่งได้รับการรับรองให้เป็นนโยบายด้านสุขภาพ
ระดับโลกในการประชุม WHA ครั้งที่ 32 เมื่อปี 1979 ระบุ
ถึงหลักการดำ�เนินการในรูปแบบ PHC เพื่อไปถึงเป้าหมาย
นั้น โดยอ้างอิงจาก Declaration of Alma-Ata (2,3)
Declaration of Alma-Ata เป็นเจตนารมณ์ที่ได้
รับการรับรองมาก่อนหน้านั้น จากงาน “International
Conference on Primary Health Care” ซึง่ จัดขึน้ ทีเ่ มือง
Alma-Ata ประเทศคาซัคสถาน เมื่อวันที่ 6-12 กันยายน
1978 (4) การประชุมนี้เป็นการประชุมระดับนานาชาติ
ครั้งแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่างๆ และจาก
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เป็นไปในลักษณะการดำ�เนินงานในรูปแบบโครงการแนว
ดิ่ง (vertical program) ที่เน้นการจัดการปัญหาความเจ็บ
ป่วยเป็นการเฉพาะโรคทีม่ กี ารระบาดหรือเป็นปัญหาสำ�คัญ
ที่มีผลกระทบต่อชีวิตประชากรอย่างกว้างขวาง ตัวอย่าง
ที่พบเห็นได้อย่างคุ้นตาคือการขยายความครอบคลุมของ
การให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคแก่ประชากร ซึ่งรูปแบบดัง
กล่าวนีไ้ ด้รบั การพัฒนาขึน้ ภายใต้มมุ มองของความเป็นโรค
(disease oriented) อันแตกต่างจากมุมมองของสุขภาพ
แบบองค์รวม ขาดการจัดการที่ต้นตอของสาเหตุที่เกิดจาก
ปัจจัยทางสังคมทีก่ ำ�หนดสุขภาพ (social determinant of
health) อันเป็นสภาวะแวดล้อมทีค่ นคนหนึง่ ประสบเจอใน
แต่ละช่วงเวลาตลอดช่วงชีวิต
เมือ่ นำ�ไปผนวกกับแนวคิดการพัฒนาระบบบริการใน
หลายประเทศที่มักอาศัยการลอกเลียนแบบจากประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งขยายการจัดบริการสุขภาพ
ระดับสูง โดยเน้นการรักษาโรคเป็นหลัก ทำ�ให้เกิดต้นทุน
การจัดบริการที่สูง ส่งผลให้มีเพียงกลุ่มคนจำ�นวนน้อย
ซึ่งอยู่ในระดับเศรษฐฐานะที่สูงกว่าสามารถเข้าถึงบริการ
เหล่านัน้ ได้ ในขณะทีป่ ระชากรของประเทศปลายทางทีร่ บั
เอาแนวคิดเหล่านัน้ มาส่วนใหญ่คอื คนทีอ่ ยูใ่ นชนบท ซึง่ อยู่
อาศัยในชุมชนทีม่ ลี กั ษณะกระจัดกระจาย เป็นชุมชนขนาด
เล็ก (isolated and dispersed) ส่งผลให้การพัฒนาระบบ
บริการที่ลอกเลียนแบบมา โดยไม่ได้คำ�นึงถึงความเหมาะ
สมกับบริบททางสังคมของประเทศตนเอง จึงเป็นไปได้ยาก
และต้องการการลงทุนที่มากเกินกว่าจะทำ�ได้ครอบคลุม
ชนบททุกพื้นที่ และเป็นอุปสรรคในการสรรหาบุคลากร
สุขภาพไปประจำ�ในพื้นที่ แม้ว่าระบบบริการสุขภาพทั่ว
โลกจะพัฒนาขึน้ ทุกวัน แต่ประชากรส่วนใหญ่ยงั คงไม่ได้รบั
การตอบสนองตามความจำ�เป็นทางด้านสุขภาพขัน้ พืน้ ฐาน
เช่นเดิม
จากเหตุผลข้างต้น จึงนำ�ไปสูข่ อ้ เสนอ “ทางเลือกใหม่
(alternative approaches)” ในการยกระดับสุขภาพของ
ประชากรในประเทศกำ�ลังพัฒนา ซึ่งมีต้นทุนน้อยกว่าและ
มีความแตกต่างจากประเทศที่พัฒนาแล้วในบริบททุกด้าน

ทางเลือกใหม่นี้ชี้ให้เห็นถึงความสำ�คัญของการออกแบบ
ระบบดูแลสุขภาพ (health care) ที่คำ�นึงถึงบริบทปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ไม่ใช่พิจารณาเฉพาะที่รูปแบบการ
ให้บริการสุขภาพ (health service delivery) เท่านั้น แต่
เชื่อมโยงตั้งแต่ทิศทางการเมืองและนโยบายด้านสุขภาพ
ระดับเศรษฐกิจและงบประมาณด้านสุขภาพของประเทศ
ลักษณะของสังคมและประชากร ร่วมไปกับข้อมูลระบาด
วิ ท ยาของโรคและเป้ า หมายสุ ข ภาพที่ กำ�หนดไว้ จึ ง จะ
นำ�ไปสู่การออกแบบการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมสำ�หรับ
ประชากรในแต่ละประเทศได้อย่างแท้จริง ซึ่งต่อมาทาง
เลือกใหม่ในการพัฒนาระบบสุขภาพนี้ก็เป็นที่รู้จักกันใน
นาม “Primary Health Care” โดยการพัฒนานี้มุ่งหวัง
ให้เกิดการดูแลสุขภาพทีส่ ามารถตอบสนองต่อความจำ�เป็น
ทางด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานของประชากรส่วนใหญ่เพื่อให้
ทุกคนมีสุขภาพที่ดีได้อย่างถ้วนหน้า
ในรายงานฉบับนั้น ยังได้ชี้ให้เห็นอุปสรรคที่จำ�เป็น
ต้องเร่งแก้ไขและพัฒนาเพือ่ ให้การดำ�เนินการตามทางเลือก
ใหม่ในการพัฒนาการดูแลสุขภาพขัน้ พืน้ ฐานสามารถทำ�ได้
สำ�เร็จ ดังนี้
1) อุปสรรคที่พบในระดับนโยบาย อันเกิดจากความ
ไม่ชัดเจนของนโยบายระดับชาติและความไม่สอดรับกัน
ระหว่างการพัฒนาระบบสุขภาพกับการพัฒนาในด้านอืน่ ๆ
ของชาติ ขาดการจัดลำ�ดับความสำ�คัญของปัญหา รวมไป
ถึงแนวคิดที่ไม่ตรงกันภายในระบบสุขภาพด้วยกันเอง การ
มีแรงต้านจากองค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพต่อการปรับทิศทาง
ของนโยบายสุ ข ภาพ ส่ ง ผลต่ อ ระบบการผลิ ต บุ ค ลากร
สุขภาพที่ไม่สอดรับกับทิศทางของระบบสุขภาพในมุมมอง
ใหม่ ทำ�ให้ขาดการกระตุน้ ให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ตนเอง
2) อุปสรรคที่พบในการจัดบริการสุขภาพ อันเกิด
จากลอกเลียนทิศทางการพัฒนาโดยเน้นการขยายการจัด
บริการสุขภาพแบบประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ในขณะทีป่ ระเทศ
ตนเองขาดแคลนทรัพยากร ทั้งเงิน คน ของ ทำ�ให้ไม่
สามารถจัดบริการสุขภาพได้เพียงพอและกระจายเหมาะสม
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กับความจำ�เป็นของประชาชน การออกแบบระบบบริการ
ที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของผู้รับบริการอย่างดีพอนี้ ไม่
ว่าจะเป็นบริบททางด้านสังคมวัฒนธรรม หรือบริบททาง
กายภาพ ยังทำ�ให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ที่ผู้ป่วยเลือกที่จะ
ไม่เข้ารับบริการทั้งที่มีการจัดบริการรองรับ เหล่านี้ล้วนส่ง
ผลให้ผู้ที่มีความจำ�เป็นด้านสุขภาพเข้าไม่ถึงบริการเช่นกัน
นอกจากนี้ ผลพวงจากความไม่ชดั เจนทางด้านนโยบายของ
ระบบสุขภาพ ยังทำ�ให้กำ�ลังคนในระดับปฐมภูมิ (primary
health workers) ไม่สามารถทำ�งานได้ตามเป้าหมายของ
PHC การฝึกอบรมที่ไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีพอทำ�ให้
ทักษะในการทำ�งานขาดมาตรฐาน การขาดการสนับสนุน
จากระบบสุขภาพในภาพรวมยิ่งทำ�ให้การจัดบริการใน
ระดับปฐมภูมิไม่มีประสิทธิภาพ ในทางกลับกัน ค่าบริการ
สุขภาพในระดับสูงก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พร้อมๆ กับการเพิ่มขึ้น
ของค่าใช้จ่ายในการดำ�รงชีวิตขั้นพื้นฐาน เหล่านี้ย่ิงเป็น
อุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานของคนจน
3) อุปสรรคในด้านโครงสร้างของระบบสุขภาพในภาพ
รวม อันเป็นผลสืบเนือ่ งมาจากความไม่ชดั เจนของนโยบาย
สุขภาพของชาติ ขาดการสนับสนุนที่เหมาะสมจากรัฐ ที่
น่าสังเกตคือแผนพัฒนาระบบสุขภาพแทบทั้งหมดจะเน้น
ที่การพัฒนาการจัดบริการ (health service delivery)
แต่ขาดการคำ�นึงถึงการพัฒนาที่ตอบสนองความจำ�เป็น
ทางด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานของประชากร (basic health
need) ทัง้ ยังขาดข้อมูล ขาดเครือ่ งมือทีใ่ ช้วเิ คราะห์ ขาดนัก
วางแผนมืออาชีพ เหล่านี้ล้วนทำ�ให้แผนที่ได้ไม่สามารถนำ�
ไปปฏิบตั ไิ ด้จริงเพราะไม่สอดรับกับบริบทของสังคมและไม่
คุ้มค่าพอที่จะลงทุน นอกจากนี้ยังขาดมุมมองเชิงระบบใน
การพัฒนาระบบสุขภาพ ทำ�ให้เกิดการวางแผนแบบแยก
ส่วนซึ่งทำ�ให้การพัฒนาขาดประสิทธิภาพ
4) อุปสรรคอันเกิดจากความอ่อนแอในเชิงเทคนิค
อื่ น ๆ ที่ จำ�เป็ น สำ�หรั บ การขั บ เคลื่ อ นระบบ PHC เช่ น
การพัฒนาประสิทธิภาพการให้สุขศึกษาแก่ประชากร การ
พัฒนาระบบสุขอนามัยขัน้ พืน้ ฐาน การพัฒนาระบบสือ่ สาร
และขนส่งสาธารณะ รวมไปถึงการพัฒนาด้านข้อมูลสุขภาพ

โดยเฉพาะการใช้ขอ้ มูลเพือ่ แก้ปญ
ั หาสุขภาพ ประเด็นเหล่า
นี้เป็นองค์ประกอบที่จำ�เป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพในแนวทางใหม่นี้
2. Primary health care ในฉบับแรกเริม
่ : คุณค่าและ
ความหมายจาก Declaration of Alma-Ata

ข้อมูลเชิงวิชาการที่ได้กล่าวถึงในส่วนก่อนหน้านี้ ได้
นำ�ไปสู่ Declaration of Alma-Ata(4) ในปี ค.ศ. 1978 ดัง
ที่อธิบายความเชื่อมโยงในตอนต้น เจตนารมณ์ทั้ง 10 ข้อ
เป็นข้อเรียกร้องให้รฐั บาลทุกแห่ง บุคลากรด้านสุขภาพทุก
คน และประชาคมโลก ดำ�เนินการโดยเร่งด่วนเพื่อปกป้อง
และส่งเสริมสุขภาพของทุกคนในโลกใบนี้ ซึ่งเนื้อหาสาระ
ในภาพรวม สรุปใจความได้ดังนี้
สุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน สุขภาพเป็น
สภาวะที่สมบูรณ์พร้อมทั้งกาย ใจ สังคม ไม่ใช่เพียงแค่การ
ปราศจากความเจ็บป่วย ดังนั้นการพัฒนาให้เกิดสุขภาพ
ของทุกคนจึงไม่จำ�กัดเพียงการพัฒนาระบบการให้บริการ
สุขภาพเท่านั้น แต่จำ�เป็นต้องมีการจัดการทั้งด้านสังคม
และเศรษฐกิ จ ร่ ว มด้ ว ย ความไม่ เ ป็ น ธรรมทางสุ ข ภาพ
ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะด้านสาธารณสุข แต่เป็นประเด็นปัญหา
ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจที่ไม่สามารถยอมรับ
ได้ โดยการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจจะช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาสุขภาพของประชากร ในทางกลับกันการทีป่ ระชากร
มีสุขภาพที่ดีก็ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศเช่นกัน ในส่วนนี้เป็นการอธิบายว่าปัจจัยที่ส่ง
เสริมให้เกิดสุขภาพที่ดีมีทั้งส่วนภายในตัวระบบสุขภาพ
เองและส่วนที่อยู่ภายนอกระบบสุขภาพแต่เกี่ยวข้องใน
ระบบอื่นๆ ของสังคม ซึ่งผลผลิตจากระบบต่างๆ เหล่า
นี้ ก็ จ ะมี ผ ลกระทบซึ่ ง กั น และกั น และกระทบกลั บ มาที่
ระบบสุขภาพในท้ายที่สุด ดังนั้นการพัฒนาระบบสุขภาพ
จำ�เป็นต้องวางแผนและดำ�เนินการให้ครอบคลุมทุกส่วน
ที่เกี่ยวข้องนี้ จึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายการยกระดับ
สุขภาพของประชากรอย่างถ้วนหน้าได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้
ยังเน้นว่า เป้าหมายของระดับสุขภาพที่ดีคือระดับสุขภาพ
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ทีท่ ำ�ให้ประชากรสามารถดำ�รงชีวติ ทางสังคมและเศรษฐกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยควรเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการพัฒนา
PHC เป็นรูปแบบบริการที่หมายรวมทั้งบริการด้าน
สุขภาพและบริการทางสังคม ซึ่งเป็นสิ่งจำ�เป็นเพื่อบรรลุ
ตามเป้าหมายข้างต้น เป็นการบริการสุขภาพที่มีราคาพอ
ประมาณ ไม่แพงจนเกินกว่าทีค่ รอบครัวหรือชุมชนสามารถ
แสวงหาได้เองเพือ่ กระจายให้ทกุ คนสามารถเข้าถึงอย่างเท่า
เทียมกัน โดยรูปแบบบริการเหล่านั้นต้องผ่านการทดสอบ
ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ทพี่ สิ จู น์ได้วา่ มีประสิทธิภาพ
และนำ�ไปปฏิบตั ไิ ด้จริง รวมทัง้ ต้องเป็นทีย่ อมรับของคนใน
สังคมด้วย โดยระบบบริการสุขภาพตามแนวคิด PHC นั้น
ไม่ได้หมายความเฉพาะการจัดบริการที่ด่านหน้า เพียงแต่
เน้นความสำ�คัญของการพัฒนาประตูด่านหน้า ซึ่งเป็นต้น
ทางที่ รั บ ประชาชนเข้ า มาสู่ ร ะบบสุ ข ภาพในภาพใหญ่
บริการด่านหน้าจึงควรต้องนำ�ไปจัดใกล้ๆ ในพื้นที่ที่มีคน
อาศัยอยู่ เพื่อที่จะอำ�นวยความสะดวกให้ทุกคนสามารถ
เข้ามาสู่ระบบสุขภาพของประเทศได้โดยไม่มีอุปสรรค ใน
ส่วนของบริการสุขภาพระดับสูงก็ต้องเตรียมการสนับสนุน
ระบบรับส่งต่อทีเ่ หมาะสม เพือ่ ทำ�ให้เกิดการจัดบริการทีต่ อ่
เนือ่ งตัง้ แต่บริการทีด่ า่ นหน้าไปยังปลายทางเกิดเป็นบริการ
ที่ครบวงจรตามความต้องการของประชากร ซึ่งจะนำ�ไปสู่
ความยั่งยืนของการดูแลสุขภาพในภาพรวม ทั้งนี้บุคลากร
ในแต่ละสาขาวิชาชีพที่ร่วมทำ�งานเป็นทีมสุขภาพนี้จะ
ต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมทั้งในเชิงเทคนิคการ
ทำ�งานและทักษะในเชิงสังคม เพือ่ ทีจ่ ะสามารถให้บริการที่
ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนได้อย่าง
แท้จริง
สำ�หรั บ รายละเอี ย ดกิ จ กรรมบริ ก ารที่ ค วรจะมี ใ น
ระบบการดูแลสุขภาพตามแนวคิด PHC นี้ อาจแตกต่างกัน
ตามบริบทของแต่ละประเทศ ซึง่ ต้องออกแบบภายใต้ขอ้ มูล
ทางวิชาการ ทั้งจากการประยุกต์ผลการศึกษาวิจัยหรือ
ประสบการณ์จากการดำ�เนินงานสาธารณสุขของประเทศ
นัน้ ๆ หัวใจสำ�คัญคือระบบการดูแลสุขภาพทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่

จัดการปัญหาสุขภาพของคนส่วนใหญ่ในชุมชนนั้น โดย
ขั้นต่ำ�จะต้องมีการดำ�เนินการในด้านต่างๆ ดังนี้คือ การ
ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นทั่วไป รวมถึงวิธี
การป้องกันโรคและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ การส่งเสริม
การจัดหาอาหารและโภชนาการที่เหมาะสม การจัดหา
น้ำ�อย่างเพียงพอและการสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน การดูแล
สุ ข ภาพมารดาและเด็ ก รวมถึ ง การวางแผนครอบครั ว
การให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อที่สำ�คัญ การป้องกันและ
ควบคุมโรคเฉพาะถิน่ การรักษาโรคทัว่ ไปและการบาดเจ็บที่
เหมาะสม และการจัดหายาที่จำ�เป็นพื้นฐาน
ในส่วนท้ายของ Declaration of Alma-Ata ได้ขยาย
ความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของภาคส่วนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชาติและชุมชน ซึ่งอยู่นอกเหนือ
การดำ�เนินงานของหน่วยงานด้านสุขภาพโดยตรง โดยเรียก
ร้องให้เกิดการประสานงานกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะภาคการเกษตร อาหาร อุ ต สาหกรรม การ
ศึกษา ที่อยู่อาศัย งานสาธารณะ การสื่อสารและภาคอื่นๆ
และยังเน้นการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของบุคคลและ
ชุมชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผน
การดำ�เนินงานและการควบคุมกำ�กับการพัฒนาระบบ
การดูแลสุขภาพของชุมชนตนเอง โดยใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในระดับท้องถิน่ ระดับชาติ และอืน่ ๆ เพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลของทุกประเทศ
กำ�หนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการระดับชาติ ที่
สนับสนุนให้หลักการ PHC เป็นส่วนหนึง่ ของระบบสุขภาพ
แห่งชาติ ภายใต้เจตจำ�นงทางการเมืองทีช่ ดั เจนในการทีจ่ ะ
ระดมทรัพยากรของประเทศและใช้ทรัพยากรภายนอกที่มี
อยู่อย่างสมเหตุผล โดยเรียกร้องให้นานาประเทศร่วมขับ
เคลื่อนในทิศทางนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าประชากรทุกคนบน
โลกนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดจะได้รับประโยชน์นี้ และยังเน้นย้ำ�
เรื่องสันติภาพของโลกด้วย
จะเห็ น ได้ ว่ า เจตนารมณ์ เริ่ ม แรกของ PHC จาก
Declaration of Alma-Ata มีขอบเขตของการดูแลสุขภาพ
ครอบคลุมอย่างกว้างขวางออกไปนอกระบบสุขภาพ ไป
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จนถึ ง ภาพใหญ่ ข องสังคม และยังลงลึก ไปเกินกว่ า การ
จัดบริการสุขภาพโดยวิชาชีพทางด้านสุขภาพ ไปจนถึง
บุคคลและชุมชนผู้เป็นเจ้าของสุขภาพที่แท้จริง กล่าวได้ว่า
เป็นการมองภาพระบบสุขภาพแบบองค์รวมอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม นับจากวันแรกที่มีการประกาศเจตนารมณ์
ระดับโลกนี้ จวบจนปัจจุบันก็ล่วงเลยมากว่า 40 ปีแล้ว แต่
ความเข้าใจต่อความหมายและคุณค่าของ PHC ไปจนถึง
การตั้งเป้าหมายการพัฒนาระบบสุขภาพและแนวทาง
ปฏิบัติยังพบความคลาดเคลื่อนไปจากเจตนารมณ์เริ่มแรก
ดังจะกล่าวในส่วนต่อไป

แต่แนวคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมองสุขภาพโดยยึด
ที่ตัวโรคเป็นหลัก ตัดตอนองค์ประกอบอื่นๆ ที่อยู่นอก
เหนือจากระบบสุขภาพ และอยู่นอกเหนือจากการจัดการ
โดยวิชาชีพด้านสุขภาพซึ่งเป็นหัวใจสำ�คัญของ PHC ออก
ไปแทบทั้ ง หมด โดยให้ เ หตุ ผ ลว่ า ประเทศด้ อ ยพั ฒนามี
ข้อจำ�กัดของทรัพยากรในการดำ�รงชีวิต ขณะที่การนำ�
แนวคิดที่กว้างขวางตามนิยามเริ่มแรกของ PHC มาใช้ใน
การจัดการปัญหาสุขภาพของประชากรจำ�เป็นต้องอาศัย
ทรัพยากรมหาศาล ดังนัน้ แนวคิดดังกล่าวนีไ้ ม่มที างดำ�เนิน
การให้สำ�เร็จตามเป้าหมายสุขภาพดีถว้ นหน้าภายในปี ค.ศ.
2000 ได้อย่างแน่นอน แต่หากลดทอนการดำ�เนินการลง
เหลือเฉพาะปัญหาสุขภาพที่สำ�คัญก็จะมีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ โดยหลักเกณฑ์ในการจัดลำ�ดับความสำ�คัญ
ของปัญหาสุขภาพนี้ ประกอบด้วย 4 ข้อ ได้แก่ 1) ความชุก
ของโรค (prevalence) 2) การเจ็บป่วยและทุพพลภาพจาก
โรค (morbidity) 3) การเสียชีวติ จากโรค (mortality) และ
4) ความเป็นไปได้ในการควบคุมโรค ทัง้ ในด้านประสิทธิภาพ
ของมาตรการและต้นทุนในการดำ�เนินการ (feasibility of
control)
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแนวทางการดำ�เนินการ
แก้ ไขปั ญ หาสุ ข ภาพโดยการลดทอนเป้ า หมายของการ
ดำ�เนินงานตามแนวคิด selective PHC นี้ พบว่าการให้
ความสำ�คัญเพียงผลลัพธ์ในแง่ของการลดอัตราการเสียชีวติ
การเจ็บป่วย และทุพพลภาพจากโรค สาเหตุหนึ่งอาจเกิด
จากระบาดวิทยาของโรคในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาที่ส่วน
ใหญ่เป็นปัญหาจากโรคติดเชื้อ เมื่อร่วมกับการมองปัญหา
สุขภาพด้วยมุมมองทีย่ ดึ ตัวโรค และความเป็นเจ้าของพืน้ ที่
ด้านสุขภาพของบุคลากรสายวิชาชีพด้านสุขภาพ จึงทำ�ให้
แนวคิดการแก้ปัญหาที่อาศัยการจัดการในระบบบริการ
สุ ข ภาพเป็ น หลั ก ส่ ง ผลให้ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพขั้ น พื้ น ฐาน
(primary health care) ได้ถูกลดทอนเหลือเพียงการจัด
บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน (primary care) ไปโดยปริยาย
ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็ทำ�ให้ไม่สามารถไปสู่เป้าหมายในแง่การ
ยกระดับสุขภาพของประชากรตามแนวคิดต้นฉบับของ

3. Primary health care ในทางปฏิบัติ

จากแนวคิดที่กว้างขวางของ PHC และการเป็นมุม
มองใหม่ที่แตกต่างจากการมองสุขภาพโดยเน้นที่การเจ็บ
ป่วยด้วยโรค โดยไม่ได้กำ�หนดรายละเอียดกิจกรรมเพื่อให้
แต่ละประเทศสามารถออกแบบให้เหมาะสมตามบริบทของ
ตนเอง ทำ�ให้ในทางปฏิบัติ ผู้ตีความอาจกำ�หนดขอบเขต
การดำ�เนินการที่แคบลงกว่าเจตนารมณ์เริ่มแรกของ PHC
ซึง่ หนึง่ ในสาเหตุสำ�คัญเกิดจากแรงต้านต่อการเปลีย่ นแปลง
ของกลุ่มวิชาชีพหลักด้านสุขภาพ (3) สอดคล้องกับประเด็น
ที่ Djukanovic และ Mach ได้เน้นย้ำ�ไว้ว่า ความเห็นที่ไม่
ตรงกันระหว่างองค์กรต่างๆ ภายในระบบสุขภาพเองจะเป็น
หนึง่ ในอุปสรรคต่อการขับเคลือ่ นระบบสุขภาพในแนวทาง
ใหม่(5) โดยมีการอ้างถึงบทความวิชาการเรื่อง “Selective
Primary Health Care: an Interim Strategy for Disease
Control in Developing Countries” ซึง่ เผยแพร่ในปี ค.ศ.
1979 (6) หรือหนึ่งปีหลังจากที่ Declaration of Alma-Ata
ได้เผยแพร่สู่สาธารณะ โดยระบุถึง “Selective Primary
Health Care” ว่าเป็นการลดทอนหลักการของ PHC ให้
เหลือเพียงการจัดบริการสุขภาพเพือ่ ป้องกันและรักษาบาง
โรคซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลต่อการเสียชีวิต การเจ็บป่วย
และภาวะทุพพลภาพของประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ
ด้อยพัฒนา แม้จะยังคงเน้นย้ำ�การเลือกมาตรการที่ได้รับ
การพิสจู น์ว่าสามารถจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

PHC อย่างแท้จริง
ในส่ ว นของประเทศไทยนั้ น มี พั ฒ นาการด้ า น
สาธารณสุ ข ในชนบทมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ก่ อ นมี ก าร
ประกาศขององค์การอนามัยโลก โดยมีแนวคิดการพัฒนา
แปรเปลี่ยนไปตามบริบทการพัฒนาของประเทศ ตั้งแต่
อดีตระหว่างทีป่ ระเทศยังอยูใ่ นช่วงกำ�ลังพัฒนา การพัฒนา
ในเรื่องการสุขาภิบาลเคยเป็นหัวใจสำ�คัญเพื่อจัดการกับ
สถานการณ์โรคระบาด โดยโครงสร้างงานด้านสาธารณสุข
ในระยะแรกนั้นอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยซึ่งแสดงให้
เห็นว่าพัฒนาการเรื่องการดูแลสุขภาพของประชากรไทย
ในอดีตนั้น เริ่มจากการที่รัฐออกแบบภารกิจด้านสุขภาพ
โดยเน้นที่การสุขาภิบาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็น
อยู่ประจำ�วันของราษฎร ในระยะต่อมาเมื่อไทยเริ่มสร้าง
ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ การสาธารณสุข
ไทยก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงเน้นทิศทางการ
พัฒนาในด้านการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชากรเป็ น หลั ก เพราะประเทศในขณะนั้ น ยั ง
ขาดแคลนงบประมาณสำ�หรับการจัดบริการรักษาฟื้นฟู
สุขภาพ จนกระทั่งประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบ
การปกครอง พ.ศ. 2475 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสำ�คัญคือการยก
ระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน หลังจากนั้นจึงเริ่มมี
การขยายหน่วยบริการด้านสุขภาพ เริ่มจากการสร้างโรงพยาบาลประจำ�จังหวัดให้ครบทุกจังหวัด สร้างสุขศาลา
ให้ครบทุกอำ�เภอเพื่อให้บริการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วย
ขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ยังมีการออกกฎหมายเพื่อใช้ในการ
กำ�กับดูแลด้านสุขภาพหลายฉบับ โดยให้อำ�นาจหน้าที่แก่
หน่วยงานระดับท้องถิ่นเพื่อใช้ในการจัดการแก้ไขปัญหา
สุขภาพของประชากรในแต่ละพื้นที่ แนวโน้มของงานด้าน
การสาธารณสุขในช่วงนี้สอดคล้องกับแนวคิด PHC อย่าง
มาก เรียกได้ว่าเกิดก่อน Declaration of Alma-Ata ถึงสี่
ทศวรรษโดยประมาณ(7)
หลั ง เกิ ด การเปลี่ ย นรั ฐ บาลเป็ น ช่ ว งสมั ย จอมพล
ป.พิบูลสงคราม การปกครองประเทศได้ดำ�เนินไปภายใต้
แนวคิดชาตินิยมและลัทธิทหารนิยมโดยให้อำ�นาจแก่ผู้นำ�

โดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ซึ่งทิศทางการพัฒนาประเทศใน
ขณะนั้นได้มุ่งสร้างชาติให้เป็นอารยประเทศ ในด้านการ
สาธารณสุขก็ได้มีการจัดตั้งกระทรวงสาธารณสุขขึ้นใน
พ.ศ. 2485 โดยรวมงานสาธารณสุขที่เดิมกระจายในภาค
ส่วนต่างๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน หลังจากนัน้ ทิศทางการพัฒนาการ
สาธารณสุขไทยก็เริม่ เอนเอียงไปในด้านการรักษาพยาบาล
เพิม่ มากขึน้ ตามนโยบายของรัฐบาลทีเ่ ข้ามาบริหารประเทศ
ในช่วงต่อมา อย่างไรก็ตามประเทศไทยในช่วงเวลานั้นก็ยัง
คงอยู่ในกลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒนา จึงได้รับการช่วยเหลือ
จากองค์ ก รระหว่ า งประเทศมาโดยตลอด ทิ ศ ทางการ
พัฒนาระบบสุขภาพของไทยจึงถูกปั้นแต่งไปตามทิศทาง
ที่ประเทศต้นทางได้วางแนวทางไว้ และดูจะสอดคล้องกับ
การวิเคราะห์ของบทความวิชาการที่เป็นต้นขั้วทางความ
คิดของ Declaration of Alma-Ata ที่กล่าวว่าการขยาย
การจัดบริการสุขภาพตามทิศทางของประเทศที่พัฒนา
แล้ว แทนการออกแบบระบบบริการที่สอดคล้องกับบริบท
ของประเทศเป็นหนึ่งในอุปสรรคต่อการยกระดับสุขภาพ
ของประชากรอย่างถ้วนหน้า แต่ด้วยทุนเดิมของประเทศ
ที่ได้วางรากฐานการสาธารณสุขในช่วงก่อนหน้านั้น ผนวก
กับกระแสการปรับทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพตาม
แนวทาง PHC ประเทศไทยจึงมีการประกาศนโยบายแห่ง
ชาติว่าด้วยการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้มี
การดำ�เนินการด้านสุขภาพโดยการสร้างการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนและมีการดำ�เนินการโดยประชาชน มีการฝึกอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศ ติดตามด้วยทศวรรษ
การพัฒนาสถานีอนามัย(7)
4. Primary Health Care: Now More Than Ever

นับจากนั้นต่อเนื่องมาเกือบ 30 ปี นานาประเทศ
ทั่วโลกต่างก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ
ตนเองเพือ่ เป้าหมายสุขภาพดีถว้ นหน้าตามทีไ่ ด้ตงั้ ปณิธาน
ไว้ร่วมกัน อย่างไรก็ตามทิศทางหลักที่นานาประเทศนำ�
ไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบสุขภาพของตนเอง ยังคงมี
ขอบเขตเพียงแนวคิดของ selective PHC หรือการเน้นที่
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การพัฒนา primary care นั่นเอง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่
สามารถขจัดความเหลือ่ มล้ำ�ทางด้านสุขภาพของประชากร
โลก จนกระทั่งในปี 2008 องค์การอนามัยโลกได้นำ�หลัก
การ PHC มาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้ง โดยรวบรวมหลักฐานทาง
วิชาการจากนานาประเทศทัว่ โลก แล้วเผยแพร่เป็นรายงาน
ชื่อ “Primary Health Care: Now More Than Ever” (8)
โดยได้ตอกย้ำ�จุดมุง่ หมายเดิมของ PHC นัน่ คือ การยกระดับ
สุขภาพของประชากรทุกคนบนโลกใบนี้ ตามสิทธิที่ทุกคน
มี อย่างยุติธรรม โดยเน้นถึงความสำ�คัญของการเปลี่ยนวิธี
คิดและวิธีดำ�เนินงานด้วยการใช้คำ�ว่า “ปฏิรูป (reform)”
ใน 4 องค์ประกอบ คือ 1) การปฏิรูประบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า (universal coverage reform) 2) การ
ปฏิรูประบบบริการสุขภาพ (service delivery reform)
3) การปฏิรูปภาวะการนำ� (leadership reform) 4) การ
ปฏิรปู นโยบายสาธารณะ (public policy reform) ซึง่ องค์
ประกอบทัง้ หมดนีจ้ ำ�เป็นต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กันและสอด
ประสานไปในทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนระบบ
สุขภาพได้ตามเป้าหมายด้วยหลักการ PHC รายงานฉบับนีช้ ี้
ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการจัดบริการสุขภาพเป็นเพียงองค์
ประกอบหนึง่ เท่านัน้ การมุง่ พัฒนาในส่วนนีอ้ ย่างเดียวโดย
ไม่คำ�นึงถึงการพัฒนาในส่วนอืน่ ๆ จะไม่สามารถทำ�ให้บรรลุ
เป้าหมายในภาพรวมได้
PHC มี เ ป้ า หมายเพื่ อ การยกระดั บ สุ ข ภาพของ
ประชากร เป้าหมายในระดับต่างๆ ของแต่ละประเทศอาจ
ต่างกันเนื่องจากมีจุดเริ่มต้นที่ต่างกัน อีกทั้งพลวัตรทาง
สังคมทีเ่ ปลีย่ นไปตามเวลาจึงทำ�ให้ความคาดหวังของสังคม
ต่อระบบสุขภาพเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เป้าหมายด้าน
สุขภาพของประชากรแต่ละประเทศจึงไม่ใช่เป้าหมายทีค่ งที่
แต่สามารถปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้เสมอ ระบบการ
ดูแลสุขภาพด้วยหลักการ PHC นี้เป็นระบบที่ต้องสามารถ
ปรับให้เหมาะสมตามกาลเวลาโดยมีความจำ�เพาะในแบบ
ฉบับของแต่ละประเทศ ไม่ได้หมายความเฉพาะระบบ
บริการสุขภาพที่เน้นจัดบริการด้วยต้นทุนต่ำ� เน้นเฉพาะ
ปัญหาพื้นฐาน เช่น แม่เสียชีวิต เด็กเสียชีวิต อย่างเช่นที่นำ�

ไปใช้ในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศด้อยพัฒนาใน
อดีต เพราะในขณะทีโ่ ลกเปลีย่ นไปทุกวัน อีกกลุม่ ประเทศก็
ยังพบความท้าทายของระบบสุขภาพทีแ่ ตกต่างออกไป เช่น
การเตรียมรับมือกับสังคมผูส้ งู วัย ซึง่ ความท้าทายเหล่านีย้ งั
คงสามารถนำ�หลักการของ PHC ไปใช้ได้เช่นกัน
ในส่วนของการปฏิรูป (reform) ใน 4 องค์ประกอบ
สรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้
		 1) การปฏิรปู ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มี
เป้าหมายเพือ่ สร้างความเป็นธรรมทางด้านสุขภาพ โดยลด
อุปสรรคทางด้านการเงินต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพในทุก
ระดับ ทัง้ บริการทีจ่ ดั โดยบุคลากรทีเ่ ป็นวิชาชีพด้านสุขภาพ
และผูท้ ไี่ ม่ใช่วชิ าชีพด้านสุขภาพ ดังนัน้ องค์ประกอบในส่วน
นี้จึงพูดถึงการปฏิรูปด้านการเงินการคลังเป็นสำ�คัญ โดย
การขยายบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการบริการสุขภาพ
ถ้วนหน้านั้นต้องพัฒนาใน 3 ส่วน คือ 1) ความครอบคลุม
ของประชากรที่ได้รับการคุ้มครอง 2) ความครอบคลุม
ของชนิดบริการที่จำ�เป็นตามระดับสุขภาพของประชากร
3) ความครอบคลุมของค่าใช้จ่ายในการรับบริการ โดยลด
สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ประชากรต้องร่วมจ่าย และเพิ่มสัดส่วน
ของการคุม้ ครองโดยรัฐ ผ่านกลไกทางด้านการเงินการคลัง
		 2) การปฏิรปู ระบบบริการสุขภาพ โดยการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพทีย่ ดึ ผูร้ บั บริการเป็นศูนย์กลาง เพือ่ ให้
ประชาชนเกิดการยอมรับในการจัดบริการสุขภาพว่าเป็น
สิ่งที่จะช่วยเยียวยาความเจ็บป่วยของตนได้ จนเกิดเป็น
“ความจำ�เป็นที่รับรู้ (perceived need)” โดยการสร้าง
ระบบบริการให้เป็นที่ยอมรับนี้ หมายความทั้งการทำ�ให้
ประชาชนเกิด “ความไว้วางใจ (trust)” ในคุณภาพของ
การรักษาอาการเจ็บป่วย การไม่รู้สึกว่าถูกแบ่งแยกชนชั้น
หรือถูกกีดกันในการเข้ารับบริการ (discrimination) รวม
ไปถึงไม่มีความกังวลต่อค่ารักษาพยาบาล ซึ่งระบบบริการ
สุ ข ภาพดั ง กล่ า วนั้ น จะต้ อ งเริ่ ม ต้ น จากการสร้ า งความ
สัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการทั้ง
ในระดับบุคคล ชุมชน รวมไปถึงผู้ดูแลผู้ป่วย เพราะเป็น
พื้นฐานสำ�คัญในการนำ�ไปสู่การบริการที่เห็นความเป็น
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มนุษย์มากกว่าการรักษาเพียงตัวโรค โดยยึดผู้รับบริการ
เป็นศูนย์กลาง (client-centeredness) ประกอบกับการ
จัดบริการที่สามารถให้การดูแลแบบเบ็ดเสร็จทุกด้านของ
ผู้ป่วยทั้งกาย จิตและสังคม ครอบคลุมทุกรูปแบบการดูแล
ทั้งส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู โดยอาศัยทุกวิธีการ
และทุกระดับของการปฏิบตั ิ (comprehensiveness and
integration) ก็จะทำ�ให้ผู้รับบริการเกิดความไว้วางใจจน
เกิดเป็นการดูแลอย่างต่อเนื่อง (continuity of care) และ
การมีสว่ นร่วมของผูป้ ว่ ย ครอบครัว และชุมชน (participation of patients, families and communities) ซึ่งการ
จะสร้างให้เกิดการบริการสุขภาพที่มีลักษณะเช่นนี้ จำ�เป็น
ต้องมีการจัดการของทั้งระบบอย่างเหมาะสม โดยอาศัย
ทีมสหสาขาวิชาชีพในการจัดบริการที่อยู่ใกล้ผู้รับบริการ
มีการกำ�หนดจำ�นวนประชากรในขอบเขตความรับผิดชอบ
ที่เหมาะสม ไม่มากจนเกินความสามารถในการดูแลอย่าง
ทัว่ ถึง และต้องอาศัยความร่วมมือกับบริการภาคสังคมและ
ภาคอื่ น ๆ ในพื้ น ที่ รวมทั้ ง การประสานงานและการมี
ส่วนร่วมของโรงพยาบาลและทีมผู้เชี่ยวชาญในการที่จะ
สนั บ สนุ น ระบบรั บ ส่ ง ต่ อ รวมไปถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ชุมชนเอง
		 3) การปฏิรูปนโยบายสาธารณะ ที่ส่งเสริมการมี
สุขภาวะของประชาชน โดยหมายความถึงการปฏิรูป
นโยบายใน 3 ส่วน คือ 1) นโยบายเกี่ยวกับระบบสุขภาพ
หมายถึงนโยบายทีต่ อ้ งเกีย่ วข้องกับองค์ประกอบของระบบ
สุขภาพทั้ง 6 ด้าน (six building blocks of health system) ได้แก่ ด้านการเงินการคลัง ด้านกำ�ลังคน ด้านข้อมูล
ข่าวสาร ด้านยาและเวชภัณฑ์ ด้านการจัดบริการ และด้าน
การอภิบาลระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดบริการที่
ครอบคลุมถ้วนหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ 2) นโยบายด้าน
สาธารณสุข โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ในการจัดการปัญหาสุขภาพที่มีความสำ�คัญในลำ�ดับต้นๆ
3) นโยบายในด้านอื่นๆ ของสังคม ต้องสอดคล้องไปกับ
นโยบายสุขภาพและสนับสนุนการมีสขุ ภาวะของประชากร
		 4) การปฏิรูปภาวะการนำ� การปฏิรูปในทุกองค์

ประกอบก่อนหน้านี้จะสำ�เร็จได้ก็ต่อเมื่อภาครัฐสามารถ
แสดงบทบาทที่เข้มแข็งในการเป็นผู้นำ�ในการปฏิรูประบบ
สุขภาพ โดยภาครัฐจำ�เป็นต้องปฏิรปู ตนเองจากการนำ�ด้วย
รูปแบบการสัง่ การตามโครงสร้างระบบบัญชาการ มาสูก่ าร
ทำ�หน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือของทุก
ภาคส่วน ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปในทุกองค์ประกอบ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ในส่วนของประเทศไทยนั้น ผลพวงจากการพัฒนา
โครงสร้างของระบบบริการที่มีการกระจายครอบคลุมทุก
พื้นที่ทั่วประเทศผนวกกับพัฒนาการของระบบประกัน
สุขภาพที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน จนกระทั่งผลัก
ดันได้สำ�เร็จผ่านนโยบายทางการเมืองจนเกิดเป็นหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าเมื่อ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมานั้น
แสดงให้เห็นความสำ�เร็จของไทยและเป็นผู้นำ�ของโลกใน
ประเด็นที่หนึ่งของการปฏิรูประบบสุขภาพ อย่างไรก็ตาม
การปฏิรปู ในอีกสามประเด็นทีเ่ หลือยังคงเป็นความท้าทาย
ของประเทศที่ยังต้องพัฒนากันต่อไป(9) โดยในปัจจุบัน
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งทำ�หน้าที่เป็นองค์กรหลักในการ
อภิบาลระบบสุขภาพของประเทศ ได้กำ�หนดทิศทางการ
พัฒนาผ่าน 3 นโยบายสำ�คัญได้แก่ 1) แผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (service plan) ซึ่งแบ่งตามกลุ่มโรคและ
บริการหลักทีเ่ ป็นปัญหาของประชากรไทย โดยมีเป้าหมาย
เพือ่ ให้เกิดเป็น “เครือข่ายบริการทีไ่ ร้รอยต่อ” ตัง้ แต่ระบบ
บริการระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ ตติยภูมิ จนถึงศูนย์เชีย่ วชาญ
ระดับสูง เพื่อให้เกิดการดูแลประชาชนได้เบ็ดเสร็จภายใน
เครือข่าย เสริมสร้างการเข้าถึงบริการของประชาชนได้
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมได้อย่างแท้จริง 2) การบริหาร
จัดการแบบเขตสุขภาพ 12 เขต และกรุงเทพมหานคร
แต่ละเขตครอบคลุม 4–8 จังหวัด ประชากร 4–6 ล้าน
คน เพื่อให้มีขนาดที่เหมาะสมในการจัดระบบการบริการ
สุขภาพในเขตพืน้ ทีไ่ ด้ตรงกับปัญหาสุขภาพในพืน้ ที่ เอือ้ ต่อ
การพัฒนาระบบส่งต่อ โดยมุ่งหวังเพิ่มการเข้าถึงบริการที่
มีคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
3) นโยบายส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำ�เภอ
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(district health system) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด
การบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพ ที่มีความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาสุขภาพอย่างเป็น
เอกภาพ มีเครือข่ายบริการปฐมภูมิท่ีมีคุณภาพและได้
รับความไว้วางใจจากประชาชนผู้รับบริการ โดยส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุง การบริหารจัดการระบบ
บริการปฐมภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบ
คุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ ให้มีความ
สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในพื้นที่ตามแต่ละบริบท(10)

เข้าถึงบริการทันตกรรมได้มากกว่า (12) ยิ่งไปกว่านั้นยังพบ
ว่าทิศทางการจัดบริการทันตกรรมยังโน้มเอียงไปสู่การจัด
บริการที่มีความซับซ้อนที่ต้องอาศัยทรัพยากรในการจัด
บริการที่มากขึ้นไปอีก(13) กล่าวง่ายๆ คือผู้ให้บริการทำ�งาน
ที่ยากขึ้นแต่ทำ�ได้น้อยลง สถานการณ์เช่นนี้เป็นสัญญาณ
เตือนที่ชัดเจนว่า หากปล่อยให้ทิศทางการพัฒนาระบบ
สุขภาพช่องปากยังวนเวียนในแนวทางนี้ จะยิ่งมีโอกาส
ขยายช่องห่างของความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพช่องปาก
ระหว่างประชากรไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต อย่างไร
ก็ตามทิศทางการดูแลสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมสำ�หรับ
บริ บ ทประเทศไทยจำ�เป็ น ต้ อ งอาศั ย ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในทุ ก
ภาคส่วนร่วมกันคิดหาคำ�ตอบ บทความในส่วนนี้จึงมีจุด
ประสงค์เพื่อเสนอแนะประเด็นคำ�ถามและความท้าทายที่
สังเคราะห์จากการทบทวนหลักการ PHC ในมุมมองภาพ
รวมทั้งหมดของการดูแลสุขภาพช่องปากที่ไม่ใช่เพียงแค่
การลงรายละเอียดเฉพาะการจัดระบบบริการสุขภาพใน
แบบ selective PHC ดังนี้
1. “เป้าหมายของสุขภาพช่องปากที่ดีอย่างถ้วน
หน้าของประชากรไทยในบริบทปัจจุบันคืออะไร”
คำ�ถามนีเ้ ป็นคำ�ถามข้อแรกทีต่ อ้ งการคำ�ตอบทีช่ ดั เจน
ก่อนที่จะก้าวเดินกันต่อไปในอนาคต สิ่งสำ�คัญคือคำ�ตอบ
นั้นต้องได้รับการยอมรับร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยเฉพาะประชาชนผู้เป็นเจ้าของสุขภาพช่องปากตัว
จริง ซึ่งเมื่อสืบค้นประวัติศาสตร์การวางแผนระบบสุขภาพ
ช่องปากก็พบว่าในอดีตเคยมีการกำ�หนดเป้าหมายสุขภาพ
ช่องปากของประชากรไทยในระดับประเทศจำ�นวน 2 ครั้ง
ในช่วงเวลาทีส่ อดคล้องกับพัฒนาการของ PHC ในภาพรวม
ประกอบด้วย 1) การกำ�หนดเป้าหมายทางทันตสุขภาพของ
ประเทศไทยและแนวทางการดำ�เนินงานเพื่อบรรลุสุขภาพ
ดีถ้วนหน้าปี 2543 ซึ่งจัดทำ�ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 (14) และ
2) การกำ�หนดเป้าหมายทันตสุขภาพประเทศไทย 2563 ซึง่
จัดทำ�ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2547–2549 (15) โดยพบว่าขัน้ ตอนการ
กำ�หนดเป้าหมายทั้งสองครั้งนั้นเริ่มต้นจากฝั่งผู้ให้บริการ
โดยเฉพาะทันตแพทย์เป็นสำ�คัญ ภายใต้การอ้างอิงข้อมูล

บทสรุป
ประเด็ น ท้ า ทายในการดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ งปากของ
ประชากรไทยตามหลักการ PHC

ตัง้ แต่ประเทศไทยเริม่ มีสวัสดิการหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าในปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ตัวชี้วัดในการกำ�กับ
ติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพช่องปากได้อาศัยการ
เทียบเคียงจากอัตราการเข้าถึงบริการทันตสุขภาพของ
ประชากรไทยในภาพรวมเป็นสำ�คัญ แม้ว่า “การใช้บริการ
ทันตสุขภาพ” จะเป็นหนทางหนึ่งสู่การมีสุขภาพช่องปาก
ทีด่ ี แต่การตีความขอบเขตของสุขภาพเพียงแค่นนั้ บ่งบอก
ถึงการยึดติดกับตัวโรคทีต่ อ้ งพึง่ พาผูร้ กั ษาโรค แนวทางการ
ยกระดับสุขภาพช่องปากโดยเน้นทีก่ ารขยายการจัดบริการ
ทันตกรรมโดยหวังพึ่งการเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการของ
ประชากรดังเช่นที่ผ่านมา ปรากฏชัดแล้วว่าไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายนั้นได้จริง สถิติการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ช่องปากของประชากรไทยนั้นพบว่ามีอัตราที่ต่ำ�มาโดย
ตลอด ภาพรวมการใช้บริการทันตกรรมของประชากรไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550–2560 มีอัตราผู้เข้ารับบริการต่ำ�กว่า
ร้อยละ 10 ในทุกรอบการสำ�รวจ ในขณะทีอ่ ตั ราประชากรที่
มีความจำ�เป็นแต่ไม่ได้รบั บริการทันตกรรมยังไม่ลดจำ�นวน
ลงในช่วงสิบปีทผี่ า่ นมาเช่นเดียวกัน (11) และยังพบความแตก
ต่างของการเข้าถึงบริการทันตกรรมระหว่างกลุม่ ประชากร
ที่มีเศรษฐฐานะทางสังคมต่างกัน กล่าวคือคนรวยมีโอกาส
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สภาวะสุขภาพช่องปากของประชากรที่ได้ทำ�การสำ�รวจ
ในภาพรวมของประเทศมาอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ใช้ในการกำ�กับติดตามผลการดำ�เนินงานในระดับ
ประชากรด้วย และเมือ่ เปรียบเทียบพัฒนาการของผลลัพธ์
ในด้านสุขภาพช่องปากของประชากรไทยในแต่ละกลุ่ม
อายุกับเป้าหมายที่เคยกำ�หนดไว้ในอดีตนั้น แม้จะพบว่ามี
พัฒนาการทีด่ ขี นึ้ บ้างในด้านของการลดจำ�นวนฟันผุในกลุม่
เด็กวัยเรียน แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าผลลัพธ์หลายข้อนั้นไม่
สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้ โดยเฉพาะการลดโรคฟันผุ
ในเด็กเล็ก และการลดโรคเหงือกอักเสบในเด็กวัยเรียนและ
วัยรุน่ ต่อเนือ่ งไปจนถึงปัญหาโรคปริทนั ต์ในกลุม่ วัยทำ�งาน
แม้ว่ากลุ่มวัยรุ่นและวัยทำ�งานนี้จะมีอัตราผู้ที่มีจำ�นวนซี่
ฟันคงเหลือในช่องปากผ่านตามเป้าหมาย แต่ปัญหาโรค
ปริทันต์ที่ยังไม่สามารถจัดการได้นี้ ก็ส่งผลสืบเนื่องไปที่
ปัญหาการสูญเสียฟันในช่วงวัยสูงอายุ ดังที่พบว่าการคง
จำ�นวนฟันที่ใช้งานได้ในช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุก็ยังไม่
สามารถบรรลุตามเป้าหมายเช่นกัน (ตารางที่ 1) สิ่งที่น่า
กังวลคือ ในขณะที่การดำ�เนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพช่อง
ปากเหล่านี้ยังไม่ประสบผลสำ�เร็จ แต่ดูเหมือนว่าเป้าหมาย
เหล่านีเ้ ริม่ ถูกลดทอนความสำ�คัญในการกำ�กับติดตาม โดย
มาเน้นที่การเพิ่มการเข้าถึงบริการที่จัดโดยทันตบุคลากร
ตั้งแต่ช่วงที่เริ่มมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี
2545 ดังที่กล่าวถึงข้างต้น รวมทั้งการเน้นที่การพัฒนา
คุณภาพการจัดบริการในระดับโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น
ตั้งแต่ที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการพัฒนาระบบ
บริการในรูปแบบ service plan ในปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา
2. “ระบบบริการทันตกรรมในปัจจุบันสามารถ
นำ � ไปสู่ ก ารมี สุ ข ภาพช่ อ งปากที่ ดี อ ย่ า งถ้ ว นหน้ า ของ
ประชากรไทยได้หรือไม่”
คำ�ถามในข้ อ นี้ มุ่ ง ชี้ ช วนให้ เ กิ ด การทบทวนองค์
ประกอบทัง้ 6 ส่วนของระบบสุขภาพ (six building blocks
of health system) ว่าสถานการณ์การจัดบริการทันตกรรม
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันดำ�เนินไปเพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย
ตามคำ�ตอบในข้อแรกอยู่หรือไม่ อาศัยการตีความย้อน

กลั บ จากคุ ณ ลั ก ษณะที่ ค าดหวั ง ให้ เ กิ ด จากการปฏิ รู ป
ระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องตามหลักการ PHC พบ
ประเด็นท้าทายในการพัฒนาระบบบริการทันตกรรมให้
เกิดคุณลักษณะ ดังนี้
		 2.1 บริการสุขภาพช่องปากนั้นจะต้องตรงกับ
ความต้องการขั้นพื้นฐานของประชากรส่วนใหญ่ ซึ่งอาจ
แตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ในส่ ว นนี้ จ ะต้ อ งอาศั ย การ
วิเคราะห์และจัดลำ�ดับความสำ�คัญของปัญหาสุขภาพช่อง
ปากตามแนวคิด selective PHC ซึ่งลำ�ดับของปัญหาอาจ
แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ แต่ผลลัพธ์สุดท้ายจะต้องเป็น
สิ่งเดียวกันนั่นคือการมีสุขภาพช่องปากที่ดีอย่างถ้วนหน้า
ตามเป้าหมายของประเทศ โดยเน้นการวัดผลความสำ�เร็จ
ที่สุขภาพช่องปากของประชากร ไม่ใช่วัดผลเพียงแค่ตัว
กิจกรรมบริการที่มี นั่นคือระบบบริการสุขภาพช่องปากที่
ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (client-centeredness)
		 2.2 บริการสุขภาพช่องปากนั้นจะต้องมีระบบส่ง
ต่อที่สามารถเชื่อมประสานระหว่างการจัดบริการสุขภาพ
ช่องปาก ณ หน่วยบริการทีร่ ะดับปฐมภูมิ (primary setting/
level) และการจัดบริการสุขภาพช่องปากที่หน่วยบริการ
ในระดับที่สูงกว่า (secondary and tertiary setting/
level) รวมทั้งการเชื่อมประสานกับระบบดูแลสุขภาพช่อง
ปากในชุมชนเอง (community setting/level) ดังนั้น
การออกแบบชุดบริการ ณ จุดบริการที่ระดับปฐมภูมิจึงไม่
จำ�เป็นต้องเหมือนกันในทุกพืน้ ที่ แต่ตอ้ งขึน้ อยูก่ บั ภาพรวม
ระบบบริการในพื้นที่นั้นๆ ว่าจะกระจายบริการในรูปแบบ
ใดจึงจะเหมาะสมกับบริบททั้งทางกายภาพและทางสังคม
ของแต่ละแห่ง ในภาพรวมก็จะเกิดเป็นระบบบริการสุขภาพ
ช่ อ งปากแบบเบ็ ดเสร็ จ (comprehensiveness and
integration) และมีการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ครอบครัว
และชุมชน (participation of patients, families and
communities) ภายใต้การทำ�งานของทีมผู้ให้บริการ
สุขภาพช่องปาก
		 2.3 บริการสุขภาพช่องปากนั้นจะต้องมีความ
สามารถในการติดตามความเคลื่อนไหวด้านสุขภาพของ
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Indicator
Global

year 2020

Thailand Thailand

year 2000

Oral health goal		
1984

1989

1994

2000-

survey year

239
-

Percentage of population with CPI = 0

≥50

≥50

-

≥95

-

-

≥2**

≥75

≥3

-

≤1.5

≥30

* age group 5-6 years
** age group 18 years
*** age group 60+ years
CPI = community periodontal index; DMFT = decayed, missing and filled teeth

60-74 years Percentage of population having ≥20 teeth

Percentage of population with CPI = 3, 4

≥75

-

≥85

Percentage of population with CPI = 1, 2

Normal periodontal status (sextant)

Percentage of population having ≥28 teeth

35-44 years Percentage of population having ≥20 teeth

15 years

Normal periodontal status (sextant)

-

-

Percentage of population with all first molar

remaining

≤3

DMFT (teeth/person)

12 years

≥50

Percentage of population with caries free

5 years

≥80

≤20

-

≥40

≤60

-

-

-

100

-

≥50

47.2***

58.2

92.7

1.3**

83.4**

0.9**

65.0**

1.5

1.5

25.6*

40.8***

45.3

91.7

3.4**

89.9**

1.3**

79.0**

1.4

1.5

17.2*

47.7***

57.6

91.9

2.4**

91.4**

1.1**

66.5**

1.4

1.6

14.8*

49

37.3

92.3

3.8

95

1.4

71.4

1.9

1.6

12.6

54.8

37.6

96.2

13.9

85.6

2.5

72.3

2.8

1.6

19.4

2007

57.8

15.6

97.8

21.6

78.4

3.6

81

4.1

1.3

21.5

56.1

25.9

98.1

12.7

47.2

2.5

79.3

2.7

1.4

24.4

2012 2017

Oral health outcomes among Thai population by

								2001

		

group		

Age

Table 1 Oral health outcomes among Thai during 1984–2017 comparison with the global and national goals
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วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

ประชากรในความรับผิดชอบแต่ละคนได้ โดยควรเป็นหน้าที่
ของผูใ้ ห้บริการสุขภาพช่องปากในระดับปฐมภูมิ (primary
oral care practitioner) ในการเป็นคนกลางที่ติดตาม
ความเคลือ่ นไหวของประชากร และส่งต่อข้อมูลทีจ่ ำ�เป็นให้
กับผูใ้ ห้บริการ ณ จุดอืน่ ๆ ภายในสายธารของการรับบริการ
จากหน่วยบริการทัง้ ระบบ (patient journey) ทัง้ นีจ้ ำ�เป็น
ที่จะต้องมีการพัฒนาระบบข้อมูลที่เอื้อให้เกิดการทำ�งาน
ในลักษณะดังกล่าว ระบบข้อมูลนี้จึงจำ�เป็นที่จะต้องมีฐาน
คิดทีต่ วั ผูร้ บั บริการเป็นสำ�คัญ การพัฒนาในทิศทางนีจ้ งึ จะ
สามารถนำ�ไปสู่ระบบบริการสุขภาพช่องปากที่มีความต่อ
เนื่องอย่างยั่งยืน (continuity of care)
3. “ปัจจัยใดบ้างของประชากรไทยที่มีผลกระทบ
ต่อการมีสุขภาพช่องปากที่ดี นอกเหนือไปจากการเข้า
รับบริการทันตกรรม”
คำ�ถามนี้น่าจะเป็นคำ�ถามที่หาคำ�ตอบได้ยากที่สุด
เมื่อเทียบกับสองคำ�ถามที่ผ่านมา จากการทบทวนเอกสาร
วิชาการและสรุปเป็นเนื้อความในส่วนต้นของบทความนี้
จำ�เป็นอย่างยิง่ ทีแ่ นวทางการพัฒนาสุขภาพช่องปากจะต้อง
ถอยออกมาจากการมุง่ พัฒนาเพียงระบบบริการทันตกรรม
สู่ ก ารขยั บ ออกไปจั ด การที่ ปั จ จั ย สั ง คมกำ�หนดสุ ข ภาพ
(social determinants of health) อันเป็นฐานรากที่แท้
จริงของการมีสุขภาพที่ดีอย่างถ้วนหน้า ซึ่งต้องอาศัยการ
ทำ�งานร่วมกับระบบอื่นๆ ในสังคมที่นอกไปจากระบบ
บริการสุขภาพ
ความชัดเจนของทั้งสามประเด็นดังกล่าวจะช่วยใน
การทบทวนทิศทางการดำ�เนินงานพัฒนาสุขภาพช่องปาก
ของประชากรไทยภายใต้ 3 นโยบายหลักของกระทรวง
สาธารณสุ ข ในปั จ จุ บั น เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ ผ ลตาม
เป้าหมายทีแ่ ท้จริงในการยกระดับสุขภาพทีด่ ขี องประชากร
อย่างถ้วนหน้า

ระยะยาวควบคู่ไปกับเป้าหมายการพัฒนาระบบบริการ
ผ่านการกำ�กับติดตามอย่างต่อเนื่อง
2. การขั บ เคลื่ อ นสู่ เ ป้ า หมายระยะยาวโดยอาศั ย
กลยุ ท ธ์ ก ารบู ร ณาการไปกั บ นโยบายในปั จ จุ บั น ของ
กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา PHC ได้แก่
การบริหารจัดการในรูปแบบเขตสุขภาพ แผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ และเครือข่ายสุขภาพระดับอำ�เภอ
3. การบริหารจัดการให้มที นั ตบุคลากรทีม่ สี มรรถนะ
เหมาะสมสำ�หรับการปฏิบัติงานในระบบดูแลสุขภาพช่อง
ปากของประชากรไทยตามหลักการ PHC เนื่องจากเป็น
ที่ทราบกันดีว่าการจัดบริการสุขภาพเป็นงานที่ต้องอาศัย
แรงงานจากกำ�ลังคนเป็นปัจจัยนำ�เข้าหลัก (labor intensive) ดังนั้นทันตบุคลากรจึงต้องสามารถเป็นทั้งผู้วางแผน
การจัดบริการ ผูป้ ฏิบตั ใิ นการให้บริการ และผูป้ ระสานงาน
ซึง่ สอดคล้องกับการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายนโยบายหลัก
ทั้งสามของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ การบริหารจัดการ
ในรูปแบบเขตสุขภาพ แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
และเครือข่ายสุขภาพระดับอำ�เภอ โดยสมรรถนะที่จำ�เป็น
สำ�หรับทันตบุคลากร ควรประกอบด้วย
		สมรรถนะในการวิเคราะห์ข้อมูล ค้นหาปัญหา
จัดลำ�ดับความสำ�คัญของปัญหา และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการวางแผนออกแบบการจัดบริการที่เหมาะสมกับ
บริบทพื้นที่ของตนเอง
		สมรรถนะในการเสริมพลัง (empower) ให้กับ
ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อที่ชุมชนจะได้ออกมาร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจในการพัฒนาระบบบริการของพื้นที่ตนเองให้
เหมาะสมกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
		สมรรถนะในด้านทันตกรรม สามารถวินิจฉัย
ปัญหาสุขภาพช่องปาก ออกแบบชุดบริการทีเ่ หมาะสมราย
บุคคลของผู้รับบริการ รวมทั้งวางแผนการจัดบริการและ
วางแผนการส่งต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		ควรมีความรู้ในการจัดการปัจจัยสังคมกำ�หนด
สุ ข ภาพ (social determinants of health) และมี
สมรรถนะในการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากด้วยมาตรการ
l

l

l

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพช่องปาก
ของประชากรไทยตามหลักการ PHC

l

1. การทบทวนการกำ�หนดให้มเี ป้าหมายทันตสุขภาพ
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ทัง้ หมดนี้ กลายเป็นคำ�ถามย้อนกลับถึงผูบ้ ริหารระบบ
สุขภาพช่องปากในภาพรวมของประเทศว่า จะทำ�อย่างไรที่
จะยกระดับการจัดบริการสุขภาพช่องปากด้วยแนวคิด PHC
ให้เป็นหัวใจของระบบดูแลสุขภาพช่องปาก และจะสร้าง
แรงจูงใจอย่างไรเพือ่ ให้ผใู้ ห้บริการในแต่ละระดับกลายเป็น
กลจักรที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ของระบบบริ ก ารสุ ข ภาพช่ อ งปากของประเทศไทยใน
อนาคต การประเมินประสิทธิภาพการผลิตและการจ้างงาน
ทันตบุคลากรในปัจจุบันจึงควรมีการดำ�เนินการควบคู่ไป
กับการวางแผนระบบบริการ เพือ่ พัฒนาการบริหารจัดการ
ทันตบุคลากรให้สอดรับกับการพัฒนาระบบบริการ
ประเด็นที่ชวนสังเกตก็คือหลักการของ PHC ที่แท้
จริงตั้งแต่ครั้งแรกเริ่มสืบเนื่องถึงปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงแค่
การให้แนวทางการปรับเปลี่ยนระบบสุขภาพอย่างผิวเผิน
แต่เป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนในการเปลี่ยนระบบ
การคิดทั้งหมด (mindset) ของคำ�ว่า “สุขภาพ” ภาย
ใต้การสอดแทรกไปถึงทิศทางของสังคมที่คาดหวังตาม
อุดมการณ์ทางการเมือง (political ideology) ของความ
เป็นประชาธิปไตย (democracy) ดังการเน้นย้ำ�ถึงเป้า
หมายของการยกระดับสุขภาพของประชากรอย่างเท่า
เทียมตาม “สิทธิ (right)” ที่ทุกคนมี โดยอาศัยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและชุมชนในการกำ�หนดระบบการดูแล
สุขภาพของตนเอง อันเป็นการแสดงออกถึงความพยายาม
ถ่ายโอนความเป็นเจ้าของสุขภาพจากรัฐสูป่ ระชาชน และให้
ความสำ�คัญกับการสร้างนำ�ซ่อม เพือ่ ความยัง่ ยืนของระบบ
สุขภาพ อย่างไรก็ตาม การพยายามลงลึกไปถึงอุดมการณ์
ทางการเมืองที่อยู่เบื้องหลังหลักการ PHC คงเป็นเรื่องที่
ฟุง้ เฟ้อเกินความจำ�เป็นในบริบทสังคมไทยในปัจจุบนั แต่สงิ่
หนึง่ ทีค่ วรกระตุน้ เตือนให้แต่ละภาคส่วนของระบบสุขภาพ
ช่องปากหันกลับมาทบทวนก็คอื บทบาทหน้าทีท่ เี่ ป็นอยูแ่ ละ
สิ่งที่ควรจะเป็นขององค์กรในแต่ละระดับ หากมุ่งหมายที่
จะร่วมกันยกระดับสุขภาพช่องปากของประชากรไทยอย่าง
แท้จริง บทความนี้ทำ�หน้าที่ได้เพียงการทบทวนอดีต เพื่อ

ชวนคิดฝันถึงภาพอนาคต เหลือเพียงการร่วมมือกันของผู้
มีอำ�นาจในการตัดสินใจในแต่ละภาคส่วนในปัจจุบันที่จะ
ลงมือ เปลี่ยนภาพฝันให้กลายเป็นจริง...เพื่อสุขภาพช่อง
ปากที่ดีอย่างถ้วนหน้าของประชากรไทย
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