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บทนํา 

ในชวงสามทศวรรษที่ผานมาของการสาธารณสุขมูลฐาน ประเทศไทยเปนหนึง่ในสมาชิก

ประเทศขององคการอนามัยโลกที่มีความมุงมั่นที่สุดในการดําเนินนโยบายสาธารณสุขมูลฐานเพื่อ

บรรลุการมีสุขภาพดีถวนหนาในป ค.ศ. 2000  องคกรทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนไดระดม

มาตรการและความพยายามตางๆ อยางทุมเทจนทําใหสถานการณสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะใน

ชนบทดีข้ึนอยางเห็นไดชัดเจนในชวงป ค.ศ. 1970-1980 อยางไรก็ตาม สถานการณปญหาสุขภาพ

ตลอดจนบริบททางสังคมและการเมืองไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในระยะ 2-3 ทศวรรษมา

นี้  บทความนี้เปนความพยายามที่จะประเมินประสบการณการพฒันาสาธารณสุขมูลฐานจากมุมมอง

และบริบทที่เปล่ียนไปในปจจุบัน โดยการทบทวนสถานการณ ความรูและกรณีศึกษาเกี่ยวกับงาน

สุขภาพชุมชน เพ่ือทบทวนและแสวงหาแนวทางใหมสําหรับการทํางานสุขภาพชุมชนตามปรัชญาและ

แนวคดิสาธารณสุขมูลฐานที่เหมาะสมกับความเปนจริงในปจจบุัน 
แมวานโยบายสาธารณสุขมูลฐานจะถูกแปรเปนการปฏิบตัิอยางมีผลสําเร็จ โดยเฉพาะในชวง

ทศวรรษแรก แตในชวงสองทศวรรษตอมา นโยบายสาธารณสุขมลูฐานเริ่มมีขอจํากัดและไมสามารถ

ยกระดับเพดานความสาํเร็จใหสูงข้ึนกวาเดิมไดมากนัก ที่เปนเชนนัน้มีสาเหตุมาจากหลากหลายปจจัย 

ดานหนึ่งกระแสโลกและคูความขัดแยงเชิงอุดมการณระหวางทุนนิยมเสรีนิยมและสังคมนิยมคอม

มิวนิสม ซึ่งเปนบริบทสาํคัญที่ทําใหรัฐตองใหความสนใจเรื่องความเปนธรรมและการพัฒนาชนบท

ยากจนไดคลีค่ลายไป อีกดานหนึ่ง สถานการณสุขภาพในแตละทองถ่ินที่เปล่ียนแปลงไปตาม

ลักษณะเฉพาะทางเศรษฐกจิสังคมและสิ่งแวดลอม ทาํใหสุขภาพมีความหมายทีแ่ตกตางหลากหลาย

มากขึ้นพรอมๆ กับปฏิบตัิการเพื่อสุขภาพของชุมชนที่แตกตางกันตามความจําเปนของแตละบรบิท 
รูปแบบการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานที่มีลักษณะรวมศนูยและเนนกจิกรรมมาตรฐาน

สําเร็จรูปเปนขอจํากัดสําคญั การพัฒนาสุขภาพชุมชนตองการความหลากหลายมากเกินกวารูปแบบ

มาตรฐานและการจัดการแบบรวมศูนยจะตอบสนองได กระบวนการและกลไกเชิงนโยบายสุขภาพที่จะ

สามารถรองรับความจาํเปนที่แตกตางกันทําใหเกิดการปรับตัวของระบบสุขภาพทั้งในเชิงโครงสราง 

นโยบาย และการเกิดองคกรหรือกลไกใหมๆ หลากหลายมากขึ้นกวาเดิม พัฒนาการดังกลาวมีสวนทํา

ใหการพัฒนาสุขภาพชุมชนมีพัฒนาการและแตกรูปแบบการทํางานออกไปจากที่เคยเปนมาโดยเฉพาะ

ในชวงทศวรรษที่สามนี ้ และทําใหผูที่เก่ียวของซึ่งมีสถานภาพและความเปนอยูที่แตกตางกันสามารถ

เขามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาสุขภาพไดอยางเปดกวาง รวมทั้งสามารถตอรองผลประโยชน

ระหวางกันใหเกิดความเปนธรรมมากขึ้น  
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 ในสถานการณดังกลาวนี ้การพัฒนาสุขภาพภาคชุมชนควรมีทิศทางอยางไร บทเรยีนจากการ

ทํางานสาธารณสุขมูลฐานในระยะสามทศวรรษที่ผานมาบอกอะไรกบัเราไดบาง นโยบาย กลไก และ

แนวทางการทาํงานที่เกิดขึ้นใหมๆ ในแวดวงสุขภาพ (ไมวาจะเปนนโยบายหลักประกันสุขภาพถวน

หนา การเกิดขึ้นของสํานักงานกองทุนสนบัสนุนการสรางเสริมสุขภาพ หรือ สสส. รวมทั้งการกอตั้ง

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ หรือ สช.) มีความหมายตอการทํางานสุขภาพชุมชนอยางไร 

บทความนี้เปนการทบทวนบทเรียนการพัฒนาสุขภาพชมุชนภายใตแนวคิดสาธารณสุขมูลฐาน ใน

บริบททางสังคมการเมืองและปญหาสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไปเพื่อแสวงหาคําตอบตอคําถามดังกลาว 

โดยในการวิเคราะหจะใหความสําคญัเปนพิเศษกับความสัมพันธระหวางการพัฒนาระบบบริการปฐม

ภูมิกับการสาธารณสุขมูลฐานซึ่งเปนงานทีม่ีลักษณะเหลื่อมซอนกัน โดยจะมีการวิเคราะหและวิพากษ

จุดแข็งและจดุออนของแนวคิดและวธิีปฏบิัติทั้งสองเพ่ือใหเกิดการปรับเปลี่ยนและบูรณาการสู

แนวทางใหมๆ  ที่สมดุลยและสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น  
บทความนี้แบงการนําเสนอเนื้อหาออกเปนสี่สวนดวยกนั สวนแรกจะนําเสนอถึงเหตุผลและ

ความจําเปนทีท่ําใหเราตองหันมาคดิใหมอยางจริงจังเกี่ยวกับการสาธารณสุขมูลฐาน จากนั้นจะ

ทบทวนถึงความสําเร็จที่เกิดจากการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานที่ผานมา โดยจะเนนถึงผลสําเร็จที่สงผล

ระยะยาวตอการพัฒนา รวมทั้งจะไดแสดงใหเห็นวาปรัชญา แนวคิดและหลักการสาธารณสุขมูลฐานได

มีการพัฒนาตอยอดเปนแนวทางการพัฒนาสุขภาพใหมๆ ในบริบททางสังคมการเมืองที่เปดพื้นที่

ใหกับการทาํงานพัฒนาชุมชนดวยความริเร่ิมของทองถ่ินมากขึ้น ควบคูไปกับการพัฒนาโครงสรางและ

กลไกการทํางานที่หลากหลายไปกวาเดิม สวนทายของบทความจะนําเสนอประเด็นที่จําเปนตอง

พิจารณาเพื่อปรับทิศทางการพัฒนาสุขภาพชุมชนโดยอาศัยบทเรียนจากงานทีผ่านมาใหสอดคลองกับ

บริบทใหมที่กําลังเปล่ียนแปลง 
 

การสาธารณสุขมูลฐาน: มองยอนไปขางหนา 

การสาธารณสุขมูลฐานเปนแนวคิดทางสังคมที่ถูกสรางข้ึนในยุคสมัยหนึง่ทางประวัติศาสตร 

การทําความเขาใจแนวคิดดงักลาวจึงจําเปนตองมองยอนไปทาํความเขาใจกับบริบททางประวัติศาสตร

ที่ใหกําเนดิแนวคิดดังกลาวขึ้น  แมวาหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา แนวคิดการพัฒนาและการ

ทําประเทศใหทันสมัยจะไดกลายเปนเหตผุลสําคญัของการดํารงอยูของรัฐชาติ และในการพัฒนาให

ประเทศทันสมัยนั้นก็มีเนื้อหาที่เก่ียวของกับการแพทยการสาธารณสุขไมนอย  แตบริบทที่สําคญัที่สุด
ที่ทําใหการสาธารณสุขมูลฐานกลายเปนนโยบายที่ขับเคลือ่นการพัฒนาสุขภาพในระดบัโลกนัน้คือ

สงครามเย็นที่กอตัวหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองเปนตนมา ในระยะสามทศวรรษมานี ้ นโยบาย

สาธารณสุขมูลฐานไดกลายเปนยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพที่สําคญัที่สุดในโลก (WHO 1981) ที่ไม
เพียงแตทําใหทิศทางการพฒันาสุขภาพมคีวามแจมชัดที่สุดเทานัน้ แตยังเปนยุทธศาสตรที่ใหความ

ชัดเจนในเชิงอุดมการณทางสังคมที่ทําใหเร่ืองสุขภาพนั้นไมใชสิทธิพิเศษเฉพาะสําหรับคนบางคนหรือ
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บางกลุม (Cueto 2004: 1868) เพราะภายใตหลักการของการสาธารณสุขมูลฐานนัน้เปาหมายสูงสุด
อยูที่การมีสุขภาพดีของทุกคน ตามคําขวญัที่วา “สุขภาพดีถวนหนาในป พ.ศ. 2543” 

ประเทศไทยยนือยูแถวหนาของการดําเนนินโยบายสาธารณสุขมูลฐานจนกลายเปนแบบอยาง

สําหรับการเรียนรูของนานาประเทศ ดวยประสบการณการทํางานควบคุมโรคมาเลเรียที่อาศัยชุมชน

เปนฐาน (community-based malaria program) ในชวงทศวรรษ1950 และประสบการณงาน

สุขภาพชุมชนในโครงการนาํรองสําคัญเชน โครงการสารภี และโครงการลําปางในยุค ค.ศ. 1960 
รวมทั้งบทเรียนและการบุกเบิกในการสรางระบบบริการสุขภาพในระดบัชุมชนที่ผานมา (โปรดดู
แผนผังที่ 1 ประกอบ) รัฐบาลไทยไดริเร่ิมแผนงานสาธารณสุขมูลฐานในป 1977 ซึง่เปนปเร่ิมตนของ

แผนพฒันาสาธารณสุขแหงชาติฉบบัที่ 4 กอนการประกาศอยางเปนทางการในการประชุมที่อัลมา 

อตา ในป ค.ศ. 1978 ในชวงหลายปติดตอกันหลังจากนั้น แผนงาน โครงการและกิจกรรมสําคัญๆ ที่

เก่ียวกับการพัฒนาสุขภาพชมุชน ไมวาจะเปนเรื่องโภชนาการ การจัดหายาจําเปนไวใชในหมูบาน การ

จัดหาน้ําสะอาดและการสุขาภิบาล การฉดีวัคซีนในเด็ก การรักษาโรคที่พบบอยในชุมชน การสุขศกึษา 

รวมทั้งการอนามัยแมและเดก็ก็ไดรับการเรงรัดอยางตอเนื่อง มีการตั้งกองทุนและกรรมการในชุมชน 

การจัดตั้งและอบรมอาสาสมัครสาธารณสขุและผูส่ือขาวสารสาธารณสุขประจําหมูบาน อาจกลาวไดวา 

ในชวงทศวรรษแรกของการสาธารณสุขมูลฐานนั้น แนวคดิและปรัชญาการทํางานสุขภาพตามนโยบาย

ดังกลาว ไมเพียงแตมีอิทธิพลตอการพัฒนาสาธารณสุขเทานั้น แตยังมีผลอยางสําคญัตอทศิทางการ

พัฒนาโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะในชวงแผนพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 

และฉบบัที่ 5 อยางเดนชัด 
 

 
 

 3



งานสาธารณสขุมูลฐานของไทยยังคงดําเนนิไปและมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบททางสังคม

การเมืองและนโยบายดานการแพทยการสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไป  ในยุคหลังสงครามเย็นที่เสน

แบงและการเผชิญหนาระหวางอุดมการณทางการเมืองของฝายเสรีทุนนิยมและสังคมนิยมคอม

มิวนิสมลมสลายลง กระแสโลกาภิวฒันที่เช่ียวกรากไมเพียงแตทําใหเร่ืองสุขภาพและการสาธารณสุข

กลายเปนเรื่องไรพรมแดนเทานั้น แตทุนนิยมโลกและการคาเสรียังทําใหสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลง

ในระดบัรากฐานไปอยางรวดเร็ว การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เปนผลจากการลงทุนขามชาตทิําให-

เศรษฐกิจไทยพัฒนาไปอยางกาวกระโดดและในขณะเดยีวกันก็ไดสรางใหเกิดการขยายตัวของกลุมคน

ช้ันกลางอยางไมเคยมีมากอน (Pasuk Phongpaichit and Baker 1998) การเปลี่ยนแปลงสูความ
เปนเมืองและวิถีขีวิตสมัยใหมกลายเปนสวนหนึ่งของสังคมรวมสมัยของไทย แนวนโยบายการพัฒนา

ทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและดานสุขภาพ ไมวาจะเปนเรื่องการกระจายอํานาจ การปฏิรูประบบราชการ 

นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา รวมทั้งปญหาสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไปตามแบบแผนการดําเนนิ

ชีวิตที่ทําใหโรคเรื้อรังและโรคอุบตัิใหมกลายเปนปญหาสําคัญ (กระทรวงสาธารณสุข 2550) เหลานี้
เปนบริบทใหมที่เราจําเปนตองพิจารณาในการทบทวน  เพ่ือกําหนดทศิทางในอนาคตของการ

สาธารณสุขมูลฐาน  
บทความนี้มุงพิจารณาทบทวนงานสาธารณสุขมูลฐานโดยการถกกับนโยบายและแนวการ

ปฏิบัติที่เก่ียวกับงานสุขภาพชุมชนในปจจุบัน โดยจะเนนการสะทอนและตรวจสอบทิศทางการพัฒนา

ระบบบริการปฐมภูมิและการทํางานดานการสงเสริมระบบสุขภาพภาคประชาชนที่เปนอยูในปจจุบนั 

เพ่ือใหเห็นความเปนไปไดใหมๆ จากบทเรียนการทํางานสาธารณสุขมูลฐานที่ผานมา และเพ่ือใหงาน

บริการปฐมภมูิและการสงเสริมระบบสุขภาพภาคประชาชนไมละเลยปรัชญาแนวคิดและอดุมการณ

ของการสาธารณสุขมูลฐานที่เปนไปเพื่อความเปนธรรม การมีสวนรวม และการพึ่งตนเองไดของชุมชน 

 
ภาพรวมของพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานและการประเมินความสําเร็จ 

แมวาการสาธารณสุขมูลฐานในไทยจะเริม่ตนอยางเปนทางการในป ค.ศ. 1977 ในฐานะ

ยุทธศาสตรสําคัญของแผนพฒันาสาธารณสุขแหงชาติฉบับที่ 4 (ค.ศ 1977-1981) แตการริเร่ิมและ

ประสบการณการทํางานสุขภาพชุมชนในชนบทมีรากฐานยาวนานมากอนหนานั้น  ในชวงป ค.ศ. 

1950 แผนงานควบคุมและปองกันโรคเขตรอน (Tropical Disease Control Programs) เร่ิมตนขึ้น
เพ่ือจัดการกับปญหาที่พบบอยไดแก พยาธิปากขอ และการปองกันควบคุมวัณโรค เปนตน (Sombun 
Pongaksorn 2524) รวมทั้งแผนงานควบคุมโรคมาเลเรียซึ่งเปนปญหาโรคเขตรอนที่สําคัญ แนว

ทางการทํางานในยุคแรกๆ ของการควบคุมปองกันโรคเหลานี้มีลักษณะเปนแผนงานเฉพาะดานหรือ 

ที่เรียกกันวา (vertical program approach) ซึ่งเนนการออกหนวยเปนครั้งคราวเพือ่ใหการ

รักษาพยาบาลหรือใหสุขศึกษา บทเรียนของงานที่ไดผลอยางจํากัดทําใหมีการปรับแผนงานใหมี

ลักษณะที่มีชุมชนเปนฐานและใหชาวบานมสีวนรวมมากขึ้น  อาสาสมัครในชุมชนก็ถูกริเร่ิมขึ้นกอนใน

ยุคดังกลาวในแผนงานควบคุมมาเลเรียโดยการนาํชาวบานมาฝกใหเปนอาสาสมัครมาเลเรีย ซึ่งตอมา
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กลายเปนตนแบบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานและผูส่ือขาวสารสาธารณสุขประจําหมูบาน 
อันเปนกลยุทธที่สําคญัที่สุดของการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการพฒันาสุขภาพ  

ดังที่กลาวมาแลวขางตนวา นโยบายสาธารณสุขมูลฐานกอกําเนิดขึ้นในบริบททาง

ประวัติศาสตรและการเมืองของยุคสงครามเย็น ในประเทศไทย ชวงเวลาดังกลาวทาํใหเกิดพฒันาการ

สําคัญที่เปนปจจัยความสําเร็จของการทํางานสาธารณสขุมูลฐาน การเกิดขึ้นของกระแสการตอสูเพ่ือ

ประชาธิปไตยในหมูนิสิตนักศึกษา กรรมกรและชาวนา ซึ่งนําไปสูเหตุการณการลุกฮือข้ึนขับไลเผด็จ

การในเดือนตลุาคม 2516 ไดเปล่ียนแปลงโฉมหนาของการเมืองไทยและไดเปดพื้นที่ใหกับการตอสู

ตอรองเพื่อสังคมที่เทาเทียมและเปนธรรมมากขึ้น ในป ค.ศ. 1975 นโยบายสาธารณสขุครั้ง

ประวัติศาสตรเกิดข้ึนในสมัยรัฐบาลคึกฤทธิ์ ปราโมช ที่ไดประกาศใหการรักษาพยาบาลโดยไมคิด

มูลคาแกคนยากจน นโยบายดังกลาวทาํใหเกิดการขยายตัวของระบบบริการสุขภาพในชนบท เชน 

สถานีอนามัยและโรงพยาบาลอําเภอ ระบบบริการสาธารณสุขชนบทนี้เองท่ีกลายเปนทีร่องรับนัก

วิชาชีพทางการแพทยที่มีอุดมการณประชาธิปไตยและรักความเปนธรรมใหออกไปรบัใชชนบท (สุวิทย 
2546; สงวน 2551) แพทยรุนใหมและนักวิชาชพีทางการแพทยเหลานี้ไดใชชีวิตตามอดุมการณ

ทํางานรับใชชาวบานในชนบทหางไกลและตอมาไดกลายเปนผูนาํในการแปลงแนวคดิสาธารณสุขมูล

ฐานไปสูการปฏิบัติอยางทุมเท  
จากกลาง ค.ศ. 1970 ถึง 1980 เปนชวงทศวรรษแรกของการสาธารณสุขมูลฐานที่กลายเปน

วาระการพัฒนาในระดบัชาติ มีการระดมทรัพยากรและงบประมาณเพื่อการสาธารณสุขมูลฐานอยาง

ตอเนื่องเพ่ือที่จะลดความเหลื่อมล้ําระหวางภาคเมืองและภาคชนบท สถานพยาบาลขนาดเล็กใน

ชนบทมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง มีการกําหนดนโยบายใหแพทยที่สําเร็จการศกึษาออกไปทํางานใน

ชนบทเปนการใชทุน นอกจากนัน้ กิจกรรมการพัฒนาในระดับชุมชนก็มีการคิดคนสรางสรรคอยาง

กระตือรือลน ไมวาจะเปนเรื่องการจัดตั้งองคกรชุมชน สหกรณและกองทุนประเภทตางๆ รวมทั้งการ

ปรับระบบโครงสรางการจัดการงานสาธารณสุขและการสรางความรวมมือระหวางสาขาผานงานพฒันา

ของสี่กระทรวงหลักไดแก มหาดไทย เกษตร ศึกษา และสาธารณสขุ งานหลายดานเกี่ยวกับปญหา

สาธารณสุขคลีค่ลายไปในทางที่ดี ไมวาจะเปนภาวะทุพโภชนาการในเด็กอายตุ่ํากวา 5 ขวบ การมีน้ํา

สะอาดไวใชอุปโภคบริโภคในครัวเรือน อัตราการไดรับภูมิคุมกนัและวัคซีน รวมทั้งการมียาและการ

รักษาพยาบาลโรคงายๆ ที่พบบอยในชุมชน 
นพ. สงวน นติยารัมภพงศ หนึ่งในผูบุกเบิกการสาธารณสุขมูลฐานไทยกลาวถึงความสําเร็จใน

งานพัฒนาสุขภาพในชนบทวาเกิดจากการมีสวนรวมอยางแทจริงของชุมชน ความรวมมือระหวาง

องคกรรัฐและองคกรพัฒนาเอกชน การบรูณาการงานอยางเปนเอกภาพ การกระจายอํานาจในการ

จัดการและการวางแผน รวมทั้งความเอาจริงเอาจังและการติดตามอยางใกลชิดของผูบริหารตั้งแตใน

ระดับประเทศจนถึงระดับปฏิบัติการ (Sanguan Nitayarumphong 1990) ทศวรรษเศษหลังจากนั้น 

เม่ือสงครามเย็นยุติลงและประเทศไทยมกีารพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมอยางรวดเร็วตามนโยบายการ

เปล่ียนสนามรบเปนสนามการคา รัฐไดใหความสําคัญอยางมากในการพัฒนาดานอตุสาหกรรมเพื่อให
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ไทยกลายเปนหนึ่งในประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICs, Newly Industrialized Countries) งาน
พัฒนาชนบทและการสาธารณสุขมูลฐานกลายเปนประเด็นที่ไมไดรับความสนใจมากนัก จนกระทัง่

ในชวง ค.ศ. 1990 หรือในชวงเขาสูทศวรรษที่สามนี้เองที่การสาธารณสุขมูลฐานกลายเปนนโยบายที่

ถูกละเลยไปโดยสิ้นเชิง  
พัฒนาการใหมๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเดยีวกันคือการกอกําเนิดของกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพและสํานักงานกองทุนฯ (สสส.) โดยอาศัยงบประมาณจากสวนหนึง่ของภาษีสุราและ

ยาสูบที่ไดพลิกโฉมหนาการทํางานดานการสงเสริมสุขภาพของประเทศและเปนแบบอยางใหกับ

นานาชาติ (Buasai 1997; Rob Moodie et al. 2000) ในขณะเดียวกัน การเกิดขึ้นของนโยบาย

หลักประกันสุขภาพถวนหนาและการกอตัง้สํานักงานหลกัประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ก็ไดทําให

การเขาถึงบริการสุขภาพของประชาชนชาวไทยเปนไปไดอยางทั่วถึงและเปนธรรมมากกวาเดิมดวยการ

สรางความเขมแข็งใหกับระบบบริการปฐมภูมิซึ่งเปนหนวยบริการที่อยูใกลบานและทํางานรวมกับ

ชุมชน (Adrian Towse, Anne Mills, and Tangcharoensathien 2004) นอกจากนัน้ การผาน

พระราชบัญญตัิสุขภาพแหงชาต ิ ซึ่งเปนกฏหมายที่มีกระบวนการยกรางที่ยาวนานและกระบวนการ

แลกเปล่ียนเรียนรูกันอยางกวางขวางระหวางประชาคมสขุภาพและชุมชน ไดทําใหเกิดกลไกและ

กระบวนการทาํงานใหมๆ ทั้งในการสรางจิตสํานึกเร่ืองสุขภาพและการสรางจิตวญิญาณของความเปน

พลเมือง (โกมาตร 2548)  แนวคดิใหมๆ  และความรเิร่ิมสรางสรรคใหมๆ กอตัวข้ึนอยางตอเนือ่งไม

วาจะเปนแนวคิดสุขภาพพอเพียง แนวคิดสรางนาํซอม การสรางระบบบริการที่มีหัวใจความเปน

มนุษย แนวคิดเรื่องจิตอาสา แนวคดิเร่ืองสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เร่ืองสิทธิมนุษยชนและสขุภาพ 

รวมทั้งการเกิดความเขมแข็งอยางตอเนื่องขององคกรภาคประชาสังคม เหลานี้เปนพัฒนาการทีกํ่าลัง

ทาทายทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพไทย 
พลังแหงการริเร่ิมสรางสรรคและพัฒนาการใหมๆ ที่กลาวมาขางตนนีไ้มไดเกิดขึ้นลอยๆ 

อยางไมมีที่มาที่ไป ในทางตรงขาม นโยบายและงานพฒันาที่กาวหนาเหลานี้เปนผลผลิตของ

กระบวนการเรียนรูและพัฒนาของบุคคลและองคกรที่อาจกลาวไดวามีประสบการณรวมที่หลอหลอม

อุดมการณและวิธีคดิในระหวางที่ทํางานสาธารณสุขมูลฐานและการพฒันาสุขภาพชมุชนในระยะสาม

ทศวรรษที่ผานมา ในภาวะที่กระแสงานสาธารณสุขมูลฐานซบเซาลงดวยขาดการสนับสนุนและการ

ผลักดันขององคกรระดับโลกที่เคยมีบทบาทสําคญั เชน องคการอนามัยโลกและยูนิเซฟ นโยบาย

สาธารณสุขมูลฐานไมไดเปนวาระสําคญัของรัฐบาลไทยอีกตอไป จากงานที่มีอุดมการณกาวหนาที่สุด

ในบรรดานโยบายสาธารณสขุที่ผานมา งานสาธารณสุขมูลฐานในปจจุบันกลายเปนงานทีไ่รความหมาย

ในสายตาของผูกําหนดนโยบายและตองตอสูดิ้นรนเพือใหมีทรัพยากรพอที่จะทํางาน ภารกจิหลัก

ประการเดียวที่หลงเหลืออยูของหนวยงานสาธารณสุขมูลฐานในสวนกลาง (ปจจุบนักลายเปนกอง

สนับสนนุสุขภาพภาคประชาชน) ก็คือการพยายามรักษาความสัมพันธเชิงอุปถมัภกับบางกลุมของ

อาสาสมัครสาธารณสุขและรับหนาที่ระดมอาสาสมัครเหลานี้ใหเปนฐานคะแนนเสียงสําหรับ
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นักการเมืองที่เขามามีอํานาจในกระทรวงสาธารณสุขและนักการเมืองทองถ่ินที่ตองการครอบครอง

องคกรชุมชนที่เปนที่ยอมรับ 

   
ประเมินความสําเร็จ

 แมวาในชวงทีก่ารสาธารณสุขมูลฐานเฟองฟูจะมีกิจกรรมและนวตกรรมตางๆ มากมายเกิดขึ้น

เพ่ือแกปญหาสุขภาพในยคุนั้น แตความสาํเร็จที่จะทําการประเมินจะเนนที่กิจกรรมที่สงผลตอการ

พัฒนาในระยะยาวเปนหลัก  

• กําลังคนดานสุขภาพชุมชน 

ในระยะทศวรรษที่สามของการสาธารณสุขมูลฐานนี้ แมกิจกรรมตางๆ ตามนโยบายสาธารณสุขมูลฐาน

จะไดยุติการดาํเนินการไปเสยีสวนใหญแลว แตเครือขายอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หรือ 

อสม. ยังเปนสิ่งที่มีการดําเนินงานสนับสนุนอยางตอเนือ่ง ในชวงทศวรรษที่ 1970  อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และผูส่ือขาวสารสาธารณสุข (ผสส.) ไดถูกจดัตั้งข้ึนในทุกชุมชน 

จวบจนปจจุบนั ประเทศไทยมี อสม. อยูเกือบ 800,000 คนทั่วประเทศ เครือขายอาสาสมัคร

สาธารณสุขดังกลาวถือวาเปนยุทธศาสตรสําคัญของการสรางการมีสวนรวมในการพฒันาสุขภาพและ

เปนมรดกหรือทุนที่สะสมอยูในระบบการสาธารณสุขไทยที่ทําใหการพฒันาสุขภาพชมุชนที่ผานมา

ประสบความสําเร็จมากกวาที่จะบรรลุไดดวยการดําเนนิการผานกลไกรัฐแตเพียงลําพัง การศึกษาเพี่อ
ประเมินบทบาทและศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขลาสุด (โกมาตรและคณะ 2550) ไดขอ

คนพบที่สําคญัดังนี ้ 

1. อสม. กับบริบทที่เปล่ียนแปลง แนวคิดเรื่องอาสาสมัครสาธารณสุขเปนผลผลิตของยุคสมัยแหง

การพัฒนาในชวงทศวรรษที่ 2520 บริบททางสังคมการเมืองไทยในยุคนั้นทําใหอาสาสมัคร

สาธารณสุขมีรูปแบบที่ข้ึนตอระบบราชการและกลายไปเปนแขนขาของภาคการเมืองที่ขาดความเปน

อิสระ ในขณะเดียวกัน ภารกิจของอาสาสมัครสาธารณสุขก็ถูกกําหนดใหเหมาะสมกับปญหาสุขภาพ

อนามัยในยุคนั้น ๆ เชน ภาวะทุพโภชนาการและเด็กขาดสารอาหาร ปญหาโรคตดิเชื้อ ปญหาอนามัย

แมและเด็ก รวมทั้งปญหาการสุขาภิบาลและการจัดหาน้ําสะอาด เปนตน เม่ือปญหาสาธารณสุขและ

บริบทการทํางานเปลี่ยนแปลงไปจึงมีความจําเปนทีต่องมีการทบทวนแนวคดิเบื้องหลังและตัวแบบ

งานอาสาสมัครสาธารณสุขอีกครั้งอยางจริงจัง  

2. อสม. กับทุนทางสังคมดานสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. เกือบ 800,000 คนเปน
ทุนทางสังคมที่สําคัญและเปนรูปธรรมที่โดดเดนที่สุดของการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา

สุขภาพ แมวาสวนหนึ่งจะเขามาเปนอาสาสมัครดวยเหตุผลตางๆ กัน แตอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบานสวนใหญก็ไดรับการยอมรับจากชุมชนวาเปนบุคคลที่เห็นแกสวนรวม มีน้ําใจและมี

ความรูในเรื่องสุขภาพด ีนอกจากนัน้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเหลานีม้ีความสัมพันธและ
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ความรูสึกผูกพันกับงานสาธารณสุข พรอมที่จะใหความรวมมือในการทํางานตางๆ จึงนับเปนทนุทาง

สังคมที่มีศักยภาพของระบบสุขภาพไทย 

 

3. กระบวนการ อสม. ยังมีชีวิตอยูและมีความเปนผูหญิงมากขึ้น ในการศกึษา อสม. จํานวน
791,383 คนนั้น ปรากฏวามีอาสาสมัครจาํนวนถึง 292,598 คน (36.97%) หรือมากกวา 1 ใน 3 
ที่มีชวงเวลาของการเปน อสม. นอยกวาหรือเทากับ 5 ป ซึ่งแสดงใหเห็นวา ยังมอีาสาสมัครใหม ๆ 

เขามาอยางตอเนื่อง นอกจากนั้น ยังพบวาผูหญิงเปน อสม. มากขึ้นถงึเกือบ 70 % ในปจจบุัน ความ

เปนผูหญิงมากขึ้นนี้ทําใหกระบวนการ อสม. มีศักยภาพในงานบางดานเปนพิเศษ เชน การเฝาระวัง

เร่ืองความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก การทํางานดานการดูแลผูสูงอายุ หรือการทํางานทีต่องการความ

ละเอียดและความซื่อสัตย เปนตน 

   

4. จุดแข็ง อสม. ที่เปนอยูคือการทํางานที่เสร็จเปนครั้งคราวในระยะเวลาสั้นๆ   อสม. มี

ความสามารถและไดแสดงบทบาทในกิจกรรมที่ทําไดสําเร็จในชวงระยะเวลาสั้นๆ เชน การใหความรู

หรือแจงขาวสารแกชาวบาน การสํารวจขอมูลหมูบาน การรณรงคเพ่ือการควบคมุโรคที่เกิดเปนครั้ง

คราวตามฤดูกาล เชน กรณีไขหวัดนก (WHO 2006) หรือการรณรงคคัดกรองผูปวย เปนตน งานที่

จําเปนตองใชเวลาอยางตอเนื่องและไมเปนเวลา เชน การสงตอผูปวย การใหบริการดูแลสุขภาพของ

สมาชิกในชุมชนหรือการรักษาผูเจบ็ปวยเบื้องตน เปนงานที่ อสม. ทําเปนสดัสวนที่นอยกวางานที่เสร็จ
เปนคราว ๆ ซึ่งหากเราพิจารณาใหสัมพันธกับแบบแผนความเจ็บปวยที่โรคเรื้อรังตางๆ ที่ภาระการ

ดูแลตองเปนไปอยางตอเนื่องยาวนานแลว จะเห็นไดชัดวา การพัฒนาอาสาสมัครรูปแบบอืน่ๆ เชน 

อาสาสมัครกลุมญาติผูปวย กลุมชวยเหลือตนเอง อาจมคีวามจําเปนมากขึ้น 

 

5. คุณภาพอาสาสมคัรสาธารณสุขกับบริบทที่เปล่ียนไป  อสม. สวนใหญจบการศึกษาระดบัประถม
และมีอาชีพเกษตรกร หรือรับจาง ลักษณะดังกลาวทําใหงานอาสาสมัครสาธารณสุขประสบ

ความสําเร็จอยางจํากัดในเขตเมือง ในขณะเดียวกัน อสม. ที่เปนกลุมบุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกจิและ
สังคมที่ไมสูงนัก ซึ่งทาํใหมีอํานาจตอรองและไดรับความยอมรบัอยางจํากัดจากกลุมที่มีฐานะทาง

สังคมและการศึกษาสูง อาจมีขอโตแยงที่วา กลุมทางสังคมที่เศรษฐานะดนีั้นไมใชกลุมผูดอยโอกาสที่ 
อสม. ตองเขาถึง อยางไรก็ตาม ปญหาสุขภาพที่มีความสลับซับซอนมากขึ้น อาจทําใหตองตัง้คาํถามวา 

ทําอยางไร เราจึงจะสามารถระดมกลุมบุคคลที่มเีง่ือนไขทางอาชีพการงานและภาระครอบครัวเขาสู

กระบวนการอาสาสมัครสาธารณสุขมากขึ้น   

 

6. อสม. ในฐานะองคกรชุมชนกับระบบสนับสนุนที่เปลี่ยนแปลง  ระบบการสนบัสนุนที่
เปล่ียนแปลงไปและการกระจายอํานาจทาํใหสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนไดดี แต

ระบบดังกลาวไดทาํใหอาสาสมัครสาธารณสุขอาจตองเขามาเกี่ยวของกับการเมืองทองถ่ินโดยตรงใน
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ระยะประชิด ซึ่งสงผลโดยตรงตอระบบ อสม. ในขณะเดียวกัน ที่ผานมาพบวามีการกอตัวตั้งเปนชมรม 

อสม. ในระดบัตางๆ ข้ึน แตก็ยังเปนการจัดตั้งจากภาคราชการเปนสําคัญ ทั้งยังมีขอสังเกตวาชมรม

ดังกลาวถูกใชเปนกลไกทางการเมืองและการรวมศูนยอํานาจมากกวาเพื่อความเปนอิสระของ

กระบวนการ อสม. โดยรวม  

 

7. อสม. ชนช้ันนําและความเกี่ยวของกับการเมือง  อสม. กลายเปนเปาหมายทางการเมืองที่

ตองการไดเปนฐานคะแนนเสียง มีการพยายามหาเสียงกับ อสม. ดวยการเพิ่มคาตอบแทนหรอืเพ่ิม
สวัสดิการใหกับ อสม. การพา อสม. ไปเที่ยวหรือการจัดการชุมนุม อสม. เพ่ือใหนักการเมืองมาหา
เสียง กลไกราชการที่รับผดิชอบในการใหการสนับสนนุ อสม. เองก็ขาดความเขมแข็งและความเปน
อิสระที่จะทานแรงรุกทางการเมือง หรือไมก็สมรูรวมคิดกับทางการเมือง ปญหานีเ้ก่ียวของโดยตรงกับ

เร่ืองระบบธรรมาภิบาลที่จําเปนตองมีการพัฒนาใหสอดคลองกับธรรมชาติและจดุเดนของงาน

อาสาสมัครทีต่องมีความเปนอิสระและไมยึดถือความเปนฝกเปนฝายทางการเมือง 

 

8. การเกิดขึ้นของรูปแบบอาสาสมัครชุมชนที่หลากหลาย ซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองแบบมีสวนรวม ในขณะเดียวกนั การเกดิขึ้นขององคกรเอกชนสาธารณะประโยชนไดทําให 

อสม. สวนหนึ่งพัฒนาไปมบีทบาทที่หลากหลายทางสังคม ควบคูไปกับการเกิดความหลากหลายของ

อาสาสมัครอืน่ ๆ ทั้งในและนอกระบบงานสาธารณสุข เชน อาสาสมัครเพื่อนชวยเพื่อน To be 
Number One เครือขายจิตอาสา  อาสาสมัครที่ทํางานในโรงพยาบาลตางๆ กลุมมิตรภาพบาํบดั 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเกิดขึ้นของเหตุการณคลืน่ยักษสึนามิทีไ่ดทําใหความตืน่ตัวของอาสาสมัคร

โดยเฉพาะเยาวชนคนหนุมสาวหลั่งไหลไปชวยเหลือผูประสบภัยเกดิขึ้นและพัฒนาเปนกระบวนการ 

และเครือขายจิตอาสาที่ชัดเจนมากขึ้น  

 ขอสังเกตสําคญัประการหนึง่ก็คือ เม่ือการสนับสนนุ อสม. มาจากหลายแหลงมากขึ้น 

อาสาสมัครสาธารณสุขทํางานตามเจตนาหรือวาระงานขององคกรที่ใหการสนับสนนุ  ซึ่งแตละแหลงก็

มีโจทยหรือมีความคาดหวังของตัวเอง โดยปริยายทําให อสม. ตองผนัตัวเองไปตามโจทยนั้น ๆ มาก

ข้ึนไปดวย จึงเปนประเดน็ทาทายที่วา หาก อสม. ไมสามารถในการบูรณาการงานตาง ๆ ที่มีเจาภาพ

ลวนแตมีวาระงาน (agenda) ของตนโดยมีวาระสุขภาพทองถ่ิน (local agenda) ของตัวเองจะทําให
การทํางานเปนไปแบบขาดการบูรณาการ  รวมทั้งจะทําให อสม. หลุดออกจากการเปนคนของชุมชน
เพราะองคกรภายนอกมผีลตอการทํางานมากกวา ในแงนี้จึงมีเสียงเรียกรองใหคืน อสม.ใหชุมชนซึ่ง
เปนทิศทางทีส่อดคลองกับการกระจายอาํนาจและการสงเสริมประชาสังคมดานสุขภาพ 

 
• ผลสัมฤทธิ์และความสําเรจ็ในการพัฒนา  
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แมวาการแสดงหลักฐานวาแผนงานการพฒันามีผลสําเร็จตอสถานะสุขภาพในชุมชนอยางชัดเจนจะยัง

เปนสิ่งที่ยากจะพิสูจนไดอยางตรงไปตรงมา (S M Moazzem Hossein et al. 2004) แตขอมลูเชิง
สถิติและระบาดวิทยาของไทยก็ไดแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในการพัฒนาสุขภาพในชุมชนชนบท

อยางชดเจน การลดลงของอัตราเพิ่มประชากร และการคอย ๆ เพ่ิมขึ้นอยางสม่ําเสมอของอายุคาด

เฉล่ียเมื่อแรกเกิดของประชาชนไทย ไดทําใหมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไทยในชวง 3 
ทศวรรษที่ผานมา การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหโครงสรางประชากรปรับจากรูปประมิดที่มีฐานกวาง

ในป พ.ศ. 2510 ไปเปนประชากรในโครงสรางรูปแทง ซึ่งหมายถึง การเพิ่มข้ึนในสัดสวนของ

ประชากรวัยกลางคนและสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม ที่เนนการมีอัตราการเพิ่มของประชากรไมสูงเกินไป เพ่ือใหสามารถพฒันาคุณภาพของ

ประชากรไดดข้ึีน ในดานอตัราการตายของทารกแรกเกิด ซึ่งเปนตัวชี้วัดสําคัญของระบบสาธารณสุขก็

มีการปรับไปในลักษณะทีด่ีข้ึน โดยอัตราการตายของทารกไดลดลงจาก 125 ตอ 1,000 ของการเกิด
ในป พ.ศ. 2500 ไปเหลือเพียง 26.1 ในป พ.ศ. 2539 ซึ่งถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนอยาง
รวดเร็ว (สุวิทย บก. 2545: 3, Yongyuth and Somsak 1993).  

รายงานทางดานระบาดวิทยา ยังไดช้ีใหเห็นถึงแบบแผนการเจ็บปวยที่เกิดในประเทศไทย

ในชวงสามทศวรรษที่ผานมา โรคตดิเชื้อแบคทีเรีย และพยาธิ รวมทั้งโรคขาดสารอาหารไดลดลงอยาง

รวดเร็ว ในขณะที่แผนการใหภูมิคุมกันก็ประสบความสําเร็จอยางกวางขวางจนนําไปสูการลดลงอยาง

รวดเร็วของโรคตดิเชื้อที่ปองกันได เชน โรคคอตบี และบาดทะยัก เปนตน  วัณโรคและมาเลเรีย ได

ถูกควบคุมจนมิไดเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ แตถึงแมวาโรคติดเชื้อตาง ๆ จะไมไดเปนสาเหตุที่

สําคัญของการตายของประชากรไทยอีกตอไป ทวาโรคตดิเชื้อบางชนดิ เชน โรคทองรวง หรือการติด

เช้ือของระบบทางเดินหายใจก็ยังเปนสาเหตุสําคญัของการเจ็บปวย การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการเจ็บ

จากโรคติดเชือ้และภาวะการขาดสารอาหารมาสูกลุมโรคไมติดเชื้อไดทําใหปญหาอันเกี่ยวของกับโรค

เร้ือรังกลายเปนภัยคุกคามตอสุขภาพของประชาชาต ิ  อุบัติเหตุ โรคหัวใจ และหลอดเลือด รวมทั้ง

โรคมะเร็ง ไดเปนสาเหตุการตายอันดับตนของประเทศ  (สุวิทย บก. 2545)  (Ministry of Public 
Health 2002). 

ในชวงปลายทศวรรษ 2520 เปนตนมา การแพรกระจายของโรคเอดส และการติดเชื้อ HIV 

ในประเทศไทย ไดเคยเปนภัยคุกคามตอสถานะสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของสังคมไทย ประเทศ

ไทยเปนประเทศหนึ่งที่เกิดการแพรระบาดของโรคเอดสอยางรุนแรง จนถึงข้ันที่มีการเรียกขานกันวา 

เปนศนูยกลางการแพรกระจายของโรคเอดสในเอเชีย อยางไรก็ตามในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา 

ประเทศไทยประสบความสาํเร็จเปนที่นาพอใจในระดบัหนึ่งในการควบคุมการแพรระบาดของโรค

เอดส ทั้งนี้เกิดจากความรวมมือกันอยางที่ไมเคยเปนมากอนขององคกรทั้งในภาครัฐ องคกรพัฒนา

เอกชน และองคกรชุมชนในระดบัรากหญา ระหวางทีม่ีการแพรระบาดอยางรวดเรว็ของโรคเอดส ได

เกิดการกอตั้งองคกรพัฒนาชุมชนและองคกรสาธารณประโยชนตาง ๆ ที่ทํางานตอสูกับการแพร

ระบาดโรคเอดสในระดับตาง ๆ อยางมากมาย องคกรเอกชน และองคกรชุมชนจํานวนหนึ่งมีบทบาท
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อยางยิ่งในการเขาถึงกลุมผูติดเชื้อ ซึ่งอยูหางไกลและถูกกีดกันทั้งทางสังคมและการเขาถึงบริการทาง

การแพทย  
นอกจากนั้นองคกรเอกชนเหลานี ้ยังไดตอสูอยางเขมแข็งที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคตใินลักษณะ

ที่รังเกียจเดียดฉันทของสังคมที่มีตอผูตดิเชื้อเอดส ตัวอยางรูปธรรมประการหนึ่งคือ การเปดเผยตัว

ของผูติดเชื้อโรคเอดส และการออกมามบีทบาทสําคญัของผูติดเชื้อจาํนวนหนึ่ง โดยทํางานใกลชิดกับ

องคกรเอกชนและองคกรชุมชนจนสามารถลบลางภาพลักษณของผูตดิเชื้อ ซึ่งสังคมสวนใหญเห็นวา

เปนผูที่มีตราบาปเนื่องจากการประพฤตผิิดทางศีลธรรม  (Lyttleton  2000: 216-219 ) และสามารถ
จัดความสัมพันธทางสังคมดวยการสรางอัตลักษณใหมจนผูคนยอมรับและอยูรวมกันในชุมชนอยาง

ปกต ิ (มธุรส 2544) และสามารถสรางเครือขายประชาสังคมตอรองกับภาครัฐอยางเขมแข็งตอเนื่อง

จนไดรับยาตานไวรัสตามนโยบายประกันสุขภาพถวนหนาของรัฐ (มธุรส 2546)  
 

วิพากษการสาธารณสุขมูลฐาน 

ในชวงที่ผานมา มีงานศึกษาผลการดําเนินงานดานสาธารณสุขมูลฐาน โดยพยายามติดตาม

เพ่ือประเมินการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมทั้งองคกรชุมชนที่มีการจัดตั้งข้ึนเพ่ือดําเนิน

กิจกรรมการพัฒนา (ทวีทองและคณะ 2530;  Morgan 1993) ในงานศึกษาเหลานี้ มีขอคนพบ
ตรงกันวา บทบาทของอาสาสมัครและองคกรชุมชนที่มีการจัดตั้งข้ึนมีบทบาทหลักอยูที่การใหความ

รวมมือกับหนวยงานดานสาธารณสุขในการดําเนินกิจกรรมที่ถูกกําหนดไวลวงหนาแลว ไมวาจะเปน

การชั่งน้ําหนักเด็ก การจัดตั้งกองทุนโภชนาการ การฉีดวัคซีนเพื่อปองกันโรค การสรางสวมหรือ

ภาชนะเก็บน้ํา อาสาสมัครและองคกรชุมชนเหลานี้แทบจะไมมีบทบาทใด ๆ ในการตัดสินวา อะไรคือ

ปญหาของชุมชน และจะดําเนินการอยางไรตอปญหาเหลานั้น ในทางตรงกันขาม อาสาสมัครและ

องคกรชุมชนตางๆเหลานี้ มีบทบาทเพียงเขารวมกิจกรรมที่มีการกําหนดไวแลวจากการวางแผนที่มี

ลักษณะรวมศูนยอยูที่สวนกลาง  แผนงานและกิจกรรมที่ถูกกําหนดลวงหนาไวแลวนั้น มีลักษณะเปน
มาตรฐานเดียว มีรูปแบบตายตัวที่ถอดมาจากกคูมืองานสาธารณสุขมูลฐานที่ใชอยูทั่วโลก  

งานศึกษาของ มอรแกน ที่ประเทศคอสตาริกาพบวา การมีสวนรวมของชุมชนซึ่งเปนหลักการ

สําคัญของงานสาธารณสุขมูลฐานนั้น ในทางปฏิบัติหาไดเปนตามหลักการแนวคิดที่ไดเขียนไวใน

เอกสารไม และส่ิงที่เรียกวาการมีสวนรวมนั้น ชุมชนแทบจะไมมีบทบาทในกระบวนการเชิงนโยบายใด 

ๆ เลย แตส่ิงที่พบเห็นอยางเดนชัดในงานศึกษาที่คอสตาริกาก็คืองานสาธารณสุขมูลฐานและการมี

สวนรวมของชุมชนไดกลายเปนคําขวัญและวลีที่สวยหรูท่ีจะใชโฆษณาหาเสียงสําหรับผูสมัครรับ

เลือกตั้ง และท่ีสําคัญกวานั้น นโยบายสาธารณสุขมูลฐานและแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน ได

กลายเปนขออางที่จะถูกนําไปใชเพ่ือสรางความชอบธรรมใหแกวาระซอนเรนอื่น ๆ ที่มิไดเปนไปเพื่อ

ประโยชนของชุมชน ( Morgan 1993) 
แมวางานศึกษาวิจัยจํานวนหนึ่ง จะไดช้ีใหเห็นถึงความลมเหลวของงานสาธารณสุขมูลฐาน แต

อาจกลาวไดวา ความเคลื่อนไหวของสาธารณสุขมูลฐานนั้น ประสบความสําเร็จอยางสําคัญในบางดาน 
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ความสําเร็จที่มีความหมายอยางยิ่งประการหนึ่งคือ การที่นโยบายสาธารณสุขมูลฐานไดสรางพ้ืนที่

สําหรับสามัญชนคนธรรมดา โดยเปดโอกาสใหพวกเขาเหลานั้นเขามีบทบาทในการพัฒนาสุขภาพและ

ดูแลการเจ็บปวยดวยตนเอง (บัณฑร 2545) นโยบายสาธารณสุขมูลฐานไดเปล่ียนแปลงทัศนะที่มอง
สามัญชนเปนเพียงผูที่จะตองคอยรับบริการจากระบบบริการทางการแพทย โดยเฉพาะอยางย่ิง หาก

เปรียบเทียบกับวิธีคิดกอนการดําเนินงานดานสาธารณสุขมูลฐาน ที่มองวาการฝกอบรมใหประชาชน

รักษาตนเอง แมแตโรคภัยไขเจ็บที่งาย ๆ มักถูกตอตานจากฝายวิชาชีพแพทยที่ถือวาการกระทํา

ดังกลาวเปนการสรางหมอเถื่อน แตนโยบายสาธารณสุขมูลฐานไดเปดพื้นที่ใหมสําหรับสามัญชนให

สามารถมีบทบาทในการรักษาเยียวยาตนเองและดูแลสมาชิกในชุมชน โดยการเปนอาสาสมัคร

สาธารณสุขซึ่งเปนแนวคิดที่ไดรับอิทธิพลอยางเดนชัดจากหมอเทาเปลาในประเทศจีน และการดูแล

ตนเองดังกลาว ไดทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูโรคภัยไขเจ็บและการแกปญหาดวยองคกรและ

อาสาสมัครในชุมชน เราอาจจะถือไดวาเปนกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในงาน

สาธารณสุขมูลฐานในระดับของการปฏิบัติ มากกวาท่ีจะเปนการมีสวนรวมในกระบวนการทาง

การเมืองที่จะเปดโอกาสใหประชาชนมีบทบาทในการอภิปราย ถกเถียง แสดงความคิดเห็น และ

ตัดสินใจ วาอะไรเปนปญหาสุขภาพที่สําคัญ  

อาจจะกลาวไดวา แมการประเมินผลหรือการตีความผลการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานที่

ผานมาจะมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจข้ึนอยูกับจุดยืนทางการเมืองของการวิเคราะห แตหากมอง

ยอนหลังไป ถึงกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในนโยบายสาธารณสุขมูลฐาน ก็อาจจะเห็นได

อยางชัดเจนวากระบวนการมีสวนรวมนั้นแมวาจะเกิดกระบวนการการเรียนรูรวมกันของชุมชนและ

เสริมศักยภาพในการดูแลรักษาความเจ็บปวย รวมทั้งการควบคุมและปองกันโรคในชุมชนไดในระดับ

หนึ่ง แตก็ยังเปนการมีสวนรวมในระดับวิธีทํา โดยปราศจากการมีสวนรวมในระดับวิธีคิดและตัดสินใจ 

เพราะเนนการดําเนินกิจกรรมตามสูตรสําเร็จและตามรูปแบบที่กําหนดลวงหนาไวแลวเปนสําคัญ ภาค

ประชาชนจะไมสามารถมีความเห็นโตแยงหรือแตกตางไปจากที่กําหนดไวแลวได 
 

จากการสาธารณสุขมูลฐานสูบริการปฐมภูมิ 

แมวานโยบายสาธารณสุขมูลฐานจะไดสรางความกาวหนาในกับงานสุขภาพชุมชนไดอยางไม

เคยมีมากอน โดยยึดหลักการสําคัญ 4 ประการคือ  
การมีสวนรวมของชุมชน (Community participation) 
การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate technology) 
ความรวมมือระหวางสาขา (Intersectorial collaboration) 
การปฏิรูประบบบริการสุขภาพเบื้องตน (Basic health service reorientation) 
ตลอดชวงสองทศวรรษแรกของการสาธารณสุขมูลฐานไทย แมประเด็นเร่ืองการมีสวนรวม

ของชุมชน การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม และความรวมมือระหวางสาขาจะไดรับการพัฒนาอยางเปน

รูปธรรม แตในเรื่องการปฏิรูประบบบริการสุขภาพเบื้องตนนั้นไดรับการเนนย้ําและมีการนําไปสูการ
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ปฏิบัตินอยกวาหลักการสามประการแรกมาก ความพยายามที่จะพัฒนาระบบบริการระดับตนเปน

รูปธรรมมากขึ้นเมื่อกระทรวงสาธารณสุขเริ่มโครงการทศวรรษการพัฒนาสถานีอนามัย โดยโครงการ

ดังกลาวอาศัยบทเรียนจากโครงการอยุธยาและไดกลายเปนตนแบบของการพัฒนาระบบการดูแล

สุขภาพปฐมภูมิในระยะตอมา 
การพัฒนาเพื่อหาตนแบบ (model) ของแนวคิดการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ (Primary care) ที่

ชัดเจนสําหรับประเทศไทย ตลอดจนรูปแบบการทํางานของหนวยบริการปฐมภูมิที่เปนไปไดทั้งใน

ระดับชนบท ชานเมือง และในเมืองเกิดข้ึนอยางจริงจัง ในป 2532 ภายใต “โครงการพัฒนาเวช

ปฏิบัติครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พรอมไปกับการดําเนินโครงการอยุธยาอันเปน

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) การใหบริการสุขภาพที่ดีถูกถายทอดออกมาผาน

แนวคิดการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ 3 ประการคือ การดูแลอยางตอเนื่อง (Continuity of 
Care) การดูแลอยางผสมผสาน (Integrated Care) การดูแลอยางองครวม (Holistic Care)  

เปาหมายของการพัฒนาระบบสาธารณสุขคือการสรางระบบสาธารณสุขบูรณาการ (Integrated 
Health Care) ที่มีบริการสุขภาพปฐมภูมิหรือเวชปฏิบัติครอบครัวคือองคประกอบหลัก (ดูยงยุทธ 

2542ก: 2-3; ดูรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการอยุธยา จาก ยงยุทธ 2542ข) 
ขอคนพบจากโครงการอยุธยาตอกย้ําใหเห็นวา แมสถานีอนามัยจะเปนผลผลิตที่สําคัญอยาง

หนึ่งของวิวัฒนาการของระบบการใหบริการทางดานสาธารณสุขของประเทศที่อยูในภาครัฐ และมี

หนาที่ใหการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ ส่ิงท่ีไดรับการเนนย้ํามักเปนดานการใหบริการปองกันโรค และ

สงเสริมสุขภาพ สวนงานรักษาพยาบาลมีบทบาทคอนขางนอย นอกจากนั้น จากการศึกษาพบวา 

ระบบบริการปฐมภูมิที่อยูใกลชุมชนยังไมสามารถใชขอไดเปรียบในฐานะที่รูจักคนไข รูจักชุมชน และ

สถานการณจริงมากกวาไดเทาที่ควร (ยงยุทธ 2542ข:  24, 30-33) อยางไรก็ตามโครงการอยุธยาก็
ไดพัฒนาแนวคิดการดูแลสุขภาพปฐมภูมิใหเกิดความชัดเจนและนําเสนอตนแบบการทํางานของ

หนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิในระดับพื้นที่ พรอมกับเปนแหลงศึกษาดูงานการพัฒนางานการดูแล

สุขภาพปฐมภูมิ  
ชวงป 2535 กระทรวงสาธารณสุขไดมีนโยบายการพัฒนาสถานีอนามัยในชื่อ “ทศวรรษแหง

การพัฒนาสถานีอนามัย (ป 2535-2544)” ในชวงเวลานี้ ไดกําหนดใหสถานีอนามัยหรือหนวย

บริการสุขภาพปฐมภูมิแบงเปน 2 ประเภทคือ สถานีอนามัยทั่วไปและสถานีอนามัยขนาดใหญ โดย

กําหนดใหสถานีอนามัยขนาดใหญมีบทบาทหนาที่เชนเดียวกับสถานีอนามัยทั่วไป แตจะมีขีด

ความสามารถในการปฏิบัติงานบางดานที่สูงกวา ตลอดจนมีเครื่องไมเครื่องมือทางการแพทยมากขึ้น 

ชวงเวลาของทศวรรษแหงการพัฒนาสถานีอนามัยมีการปรับปรุงและพัฒนาสถานีอนามัยอยางมากทั้ง

ในแงอาคารสถานที่และอุปกรณเครื่องไมเครื่องมือทางการรักษาพยาบาลใหทันสมัย เพ่ือหวังจะยก

มาตรฐานคุณภาพบริการทางการพยาบาลเพิ่มขึ้น แตจากการประเมินโครงการหลังจากดําเนินการมา

ระยะเวลาหนึ่งพบวาอุปสรรคสําคัญคือ การใหความสําคัญกับนโยบายขึ้นอยูกับผูบริหารระดับสูงของ
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กระทรวงแตละคน และการที่ไมมีหนวยงานรับผิดชอบนโยบายโดยตรงก็ทําใหการดําเนินโครงการไม

ชัดเจนและตอเนื่อง (สุวิทย, อําพล, บุญเรียง และคณะ 2539)  
หลังวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในป พ.ศ. 2540 แนวคิดการดูแลสุขภาพปฐมภูมิไดรับการ

ใหความสําคัญอีกครั้งหนึ่ง โดยกระทรวงสาธารณสุขดําเนินนโยบาย “สุขภาพดี ตนทุนต่ํา” เพ่ือแกไข

ปญหาดานงบประมาณของประเทศจากผลของปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ เพราะรัฐมองวาการดูแลสุขภาพ

ปฐมภูมิเปนบริการสุขภาพที่ตนทุนต่ําและชาวบานเขาถึงบริการไดงาย (ดู ปรีดาและคณะ 2543; 
ปรีดา 2544: 264-265) ในป พ.ศ. 2544 รัฐบาลใหมนําโดยนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ไดเสนอนโยบาย

หลักประกันสุขภาพถวนหนา ในโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ประชาชนมากกวา 40 ลานคนไดข้ึน
ทะเบียนเพื่อรับสิทธิในการรักษาพยาบาลฟรี หลักการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาตามโครงการ

ดังกลาวเปนการจัดหาสิทธิประโยชนดานสุขภาพขั้นพื้นฐานสําหรับประชาชนไทยทุกคน นโยบาย

ดังกลาวไดนําไปสูการเนนการสรางระบบบริการปฐมภูมิอยางจริงจังที่สุดเทาที่เคยมีมา  

 ปจจุบันนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางระบบ

บริการสุขภาพขนานใหญ โดยเฉพาะระบบการดูแลสุขภาพปฐมภูมิไดกลายเปนดานหนาของ

ยุทธศาสตรการสรางระบบสุขภาพใหมครั้งนี้ และหนวยงานที่ใหบริการสุขภาพปฐมภูมิก็ไดรับ

ความสําคัญข้ึนอีกครั้ง ซึ่งสวนหนึ่งเปนพัฒนาการตอเนื่องจากแนวคิดบริการสุขภาพดี ตนทุนต่ําของ

รัฐ โดยมองวาหากการดูแลสุขภาพปฐมภูมิเขมแข็งภาระตนทุนคาใชจายของระบบหลักประกันสุขภาพ

ของชาติโดยรวมจะลดลง งานศึกษาของวิโรจน ตั้งเจริญเสถียร และคณะ (2548: 450) ก็ยืนยันไปใน
ทํานองดังกลาว กลาวคือ ผูบริหารของกระทรวงสาธารณสุขสวนใหญมีความเห็นรวมกันวา รัฐควรให

ความสําคัญในการลงทุนกับสถานพยาบาลระดับตนในชุมชน โดยมีเหตุผลที่สําคัญคือ เพ่ือใหเกิด

ความเทาเทียมในการเขาถึงบริการ

สุขภาพไดอยางทั่วถึง และเปนการ

เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบริการ

สุขภาพ  การมีบริการสุ ขภาพที่ มี

ตนทุนต่ํายังเปนการสนับสนุนใหเกิด

การสงเสริม และปองกันโรค เพ่ิมมาก

ข้ึนอีกดวย  
 

ภายใตการดําเนินนโยบาย

หลักประกันสุขภาพถวนหนานี้เองมี

การเสนอแนวความคิดในการให

แพทยลงไปทํางานเวชปฏิบัติครอบครัว (family medicine หรือ family practice) ในหนวยบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ เพ่ือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการรักษาพยาบาลของหนวยบริการปฐม

ภูมิ (ทวีเกียรติ และยงยุทธ 2548: 256-267) แนวคิดการเสนอใหแพทยจากโรงพยาบาลออกไป
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ทํางานยังหนวยบริการปฐมภูมิถูกวิพากษวิจารณวาเปนแนวคิดที่ไมสอดคลองกับขอจํากัดดาน

อัตรากําลังแพทยของประเทศที่มีจํานวนไมเพียงพอ อยางไรก็ตาม การประเมินความพึงพอใจของ

ผู รับบริการตอการบริการของสถานพยาบาลภายใตหลักประกันสุขภาพถวนหนา พบวา เม่ือ

เปรียบเทียบระหวางสถานีอนามัยซึ่งเปนหนวยบริการปฐมภูมิรูปแบบเดิมกับศูนยสุขภาพชุมชนซึ่ง

เปนการจัดรูปแบบการดูแลสุขภาพปฐมภูมิแบบใหมที่มีแพทยลงไปชวยตรวจรักษาพยาบาล ชาวบาน

ผูรับบริการพึงพอใจในบริการ (ครอบคลุมประเด็น ความสะดวก, การดูแลเอาใจใส, คุณภาพบริการ, 

การใหขอมูล และคาใชจาย) ของศูนยสุขภาพชุมชนมากกวาการใหบริการของสถานีอนามัยแบบเดิม 

(อรทัย และปรีดา 2547: 644-647)  
นโยบายการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาทําใหประชาชนเขาถึงบริการสุขภาพได

ครอบคลุมทั่วอยางไมเคยปรากฏมากอน กวา 95% ของประชาชนมีหลักประกันสุขภาพและสามารถ
เขารับการรักษาตามสิทธิประโยชนโดยไมตองวิตกกังวลวาจะถูกปฏิเสธการรักษาเพราะไมมีเงินจายคา

รักษาพยาบาล โครงสรางพ้ืนฐานของระบบบริการสุขภาพที่พัฒนามาอยางตอเนื่องเปนองคประกอบ

สําคัญที่ทําใหการดําเนินนโยบายการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนานี้เปนไปได  ที่สําคัญการ

เปล่ียนแปลงระบบการเงินการคลังสาธารณสุขที่เกิดข้ึนพรอมกับนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา

ไดทําใหการจัดสรรงบประมาณการแพทยและการสาธารณสุขเปนไปอยางมีความเปนธรรมตามจํานวน

ประชากรที่แตละหนวยบริการตองรับผิดชอบ นอกจากนั้น นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนายังได

ทําใหเกิดการพัฒนาศูนยสุขภาพชุมชนและหนวยการดูแลสุขภาพปฐมภูมิอ่ืนๆ ที่ทํางานสุขภาพเชิงรุก

และใหบริการใกลบานอีกดวยแนวโนมการใชบริการสาธารณสุขมีสัดสวนการใชบริการที่โรงพยาบาล

อําเภอและสถานีอนามัยหรือหนวยบริการปฐมภูมิเพ่ิมข้ึนในป 2548 เปนรอยละ 42.8 และ 33.3 

ตามลําดับ จากการพัฒนาการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิมีทีมบริการสุขภาพสหวิชาชีพใหบริการทั้งเชิง

รับและเชิงรุกเปนบริการใกลบานใกลใจ 
หลักการสําคัญและลักษณะเดนของการดูแลสุขภาพปฐมภูม ิ

จากที่กลาวมาขางตน เราอาจสรุปหลักการสําคัญและคุณลักษณะเดนที่เปนจุดแข็งของการ

ดูแลสุขภาพปฐมภูมิไดเปนประเด็นหลักๆ ดังนี ้
• การดูแลสุขภาพปฐมภูมิเนนการดูแลแบบองครวม  คือดูแลคนทั้งคน ใสใจกับชีวิตและ

ความสุขทุกขของคนมากกวาที่จะดูแลแบบแยกชีวิตและแยกปญหาสุขภาพออกเปน

สวนๆ เปนอวัยวะๆ 

• การดูแลสุขภาพปฐมภูมิเนนการทํางานเชิงรุก คือมุงการปองกันและแกไขปญหาตั้งแต

แรกเริ่มมากกวาที่จะรอใหเกิดโรค ความเจ็บปวย หรือความทุกขลุกลามมากข้ึนแลวคอย

หาทางแกไข 

• การดูแลสุขภาพปฐมภูมิเนนการผสมผสานงานสงเสริม/ปองกัน/รักษา/ฟนฟู โดยทํา

ควบคูผสมผสานกันในกระบวนการทํางานรวมกับองคกรและกลไกตางๆ ในพื้นที่ 
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• การดูแลสุขภาพปฐมภูมิเนนการดูแลที่ตอเน่ืองตลอดชีวิตมากกวาที่จะเนนการรักษา

เปนครั้งๆ โดยใหความสําคัญกับประสบการณเก่ียวกับสุขภาพตลอดชวงชีวิตของบุคคลที่

สงผลตอชีวิต สุขภาพและการดูแลรักษาความเจ็บปวยของเขา  
• การดูแลสุขภาพปฐมภูมิทํางานเชื่อมโยงหลายระดับ: ทั้งระดับบุคคล/ครอบครัว/ชุมชน 

โดยถือวาปญหาทุกระดับสงผลถึงกันและการแกปญหาตองดําเนินการควบคูในหลาย

ระดับพรอมกัน 

• การดูแลสุขภาพปฐมภูมิทํางานเชื่อมโยงหลายมิติ: ทั้งมิติทางกาย/ใจ/สังคม/จิตวิญญาณ 

ที่ตองใสใจใหทุกมิติเกื้อกูลสงเสริมซึ่งกันและกันเปนสุขภาวะไดอยางมีดุลยภาพ 

• การดูแลสุขภาพปฐมภูมิทํางานเชื่อมโยงระดับบริการ โดยชวยเอ้ืออํานวยและประสาน

ใหการใชบริการทางการแพทยในระดับอ่ืนๆ เปนไปอยางสะดวก ราบรื่นและไดผล 

• การดูแลสุขภาพปฐมภูมิทํางานโดยผสมผสานระบบการแพทยที่หลากหลายในชุมชน ทั้ง

การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและทางเลือกสุขภาพแบบตางๆ ใหเปน

ประโยชนเกื้อกูลตอสุขภาพได  

• การดูแลสุขภาพปฐมภูมิเนนการเสริมสรางระบบสุขภาพชุมชนใหเขมแข็งเพ่ือการ

พ่ึงตนเองดานสุขภาพของทองถ่ิน 

จะเห็นไดวาหลักการสําคัญดังกลาวอาจไมไดแตกตางไปจากหลักการของการสาธารณสุขมูล

ฐานเทาใดนัก เพียงแตมีการเนนเพิ่มบทบาทดานการรักษาพยาบาลของหนวยบริการใกลบานมากขึ้น

จากเดิมที่เนนบทบาทดานการรักษาพยาบาลงายๆ ดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เชน การใชน้ําตาลเกลือ

แรในการรักษาโรคอุจจาระรวง เปนตน หลักการดังกลาวเมื่อมีความพยายามแปลออกเปนรูปธรรม

การปฏิบัติก็มกีารเสนอภารกิจของงานสุขภาพปฐมภูมิในชุมชนออกเปน 7 ภารกิจไดแก  
 สรางสังคมไมทอดทิ้งกัน 
 รักษาโรคที่พบบอยในชุมชน  
 ดูแลผูปวยเรื้อรัง เชน เบาหวาน-ความดนั 
 ดูแลใสใจผูสูงอายุ 
 การสงเสริมสุขภาพ 
 การควบคุมและปองกันโรค 
 สรางชุมชนเขมแข็ง 

ภารกิจดังกลาวอาจไมมีความเปนรูปธรรมเทากับที่กิจกรรมงานสาธารณสุขมูลฐานเคยไดรับ

การนําเสนอทีก่ลายเปนรูปแบบมาตรฐานในการทํางาน 7 องคประกอบหลักของการสาธารณสุขมูล

ฐานไดแก 
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N: Nutrition   งานโภชนาการ มีรูปธรรมคือการชั่งน้ําหนักเด็ก เฝาระวังเด็กขาดสารอาหาร 

การสงเสริมการทําอาหารเสริม การใหโภชนศึกษา หรือการจัดตั้งกองทุน

อาหารกลางวนัเปนตน 
E: Education งานสุขศึกษา เนนการถายทอดความรูผานผูส่ือขาวสารสาธารณสุข การจัดตั้ง

หอกระจายขาว และการพัฒนาส่ือสุขศึกษาตางๆ  
W: Water Supply การจัดหาน้ําสะอาดไวใชอยางเพียงพอในชุมชน มีกิจกรรมมาตรฐาน

ไดแก การจดัทําถังเก็บน้าํฝน การประปาหมูบาน และการจัดทําโองน้ําใหมี

น้ําสะอาดเพียงพอตอการใช 5 ลิตรตอคนตอวัน 
S: Sanitation  การสุขาภิบาล เนนการสรางสวมใหครบทุกครัวเรือน มีการกอตั้งกองทุน

สุขภัณฑ การอบรมชางสุขภัณฑหมูบาน  
I: Immunization การสรางภูมิคุมกันโรค เนนการฉีดวคัซีนในเด็กใหครบ ตั้งแตแรกเกิด  
T: Treatment of Common Diseases การรักษาโรคที่พบบอยในชุมชน โดยเนนการ

ฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานใหสามารถรักษาโรคงายๆ ได 
E: Essential Drugs  การจัดหายาและเวชภัณฑที่จําเปนใหมีใชในชมุชน รูปแบบมาตรฐาน

ไดแกการจัดตัง้กองทุนยาและเวชภัณฑ หรือสหกรยา ซึ่งตอมาพัฒนาเปน

กองทุนอเนกประสงคดวย 
M: Maternal and Child Health งานอนามัยแมและเด็ก ซึ่งถือเปนกลุมเสี่ยงจากอัตราตาย

ของมารดาและทารกหลังคลอดที่สูง กิจกรรมไดแก การสงเสริมใหมีการฝาก

ครรภ การฉดีวัคซีนใหแม และการใหบริการคลินิกเด็กหลังคลอดเปนตน 
 แมวาเนื้อหากิจกรรมงานสาธารณสุขมูลฐานที่มีการระบุวาเปนองคประกอบสําคญันี้จะถูก

วิพากษจากบางมุมมองวาเปนงานสาธารณสุขมูลฐานแบบถูกเลือกเร่ืองที่จะทําไวแลวลวงหนา 

(Selective primary health care) แทนที่จะเปนการทํางานแบบบรูณาการที่ใชหลักการแนวคดินํา
และสรางกิจกรรมขึ้นจากความจําเปนที่ไดคนพบรวมกันกับชุมชน (Comprehensive primary 
health care) แตเราก็จะเหน็ไดอยางชัดเจนวาแมจะเปน Selective primary health care แตงาน 
สาธารณสุขมูลฐานมีเนื้อหาท่ีครอบคลุมมิตทิางสาธารณสุขไดครบถวนเปนระบบทั้งดานการรักษา 

สงเสริม ปองกันโรค จะมีออนไปบางก็คือเร่ืองการฟนฟูสภาพซึ่งถือวาเปนงานในระบบบริการทาง

การแพทย ในขณะที่งานบริการปฐมภูมิแมโดยหลักการจะมีงานดานการสงเสริมสุขภาพและการ

ปองกันโรค แตในทางปฏบิัตภิาระและความคาดหวังถูกเนนหนักไปท่ีการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะ

การดูแลผูปวยเรื้อรัง ซึ่งก็มีความจําเปนอยางมากในสถานการณปจจุบัน ทางเลือกในอนาคตจงึไมได

อยูที่การลดภาระดานการรักษาโรค เชน โรคเรื้อรัง แตอยูที่การเพิ่มศักยภาพหนวยงานสุขภาพชมุชน

ใหสามารถตอบสนองความจําเปนที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนมากกวา 
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ขอเสนอแนะทิศทางในอนาคต 

 จากการทบทวนบทเรียน แนวคดิและทศิทางการพฒันาที่วิวัฒนาการจากการสาธารณสุขมูล

ฐานมาถึงสถานการณแนวคดิการพัฒนาระบบสุขภาพในปจจบุันของประเทศไทยอาจทําใหไดขอสรุป

และขอเสนอแนะสําหรับทศิทางในอนาคตหลายประการดังนี ้
1. งานสาธารณสขุมูลฐานในรูปแบบดั้งเดิมทีไ่ดดําเนินการมาอยางเขมขนในชวงทศวรรษแรกได

สรางผลพวงและคุณูปการตอการพัฒนาสุขภาพไทยอยางเดนชัด การเกิดขึ้นของกิจกรรมและ

นวัตกรรมใหมๆ กลายเปนพื้นฐานใหมกีารพัฒนาตอยอดมาจนถึงปจจุบนั แตสถานการณ

ปญหาสุขภาพและบริบททางสังคมการเมืองที่เปล่ียนแปลงไปทําใหรูปแบบการทํางานที่เคย

เปนมาหมดศกัยภาพที่จะพฒันาตอไปหากไมมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนอยางถึงรากถึง

โคน 
2. ในขณะที่รูปแบบงานสาธารณสุขมูลฐานแบบดั้งเดิมดําเนินมาจนถึงเพดานความสาํเร็จ งาน

พัฒนาสุขภาพและงานสาธารณสุขชุมชนก็มีการปรับเปลีย่นไปสูรูปแบบใหมๆ ผานโครงสราง

องคกรและกลไกการสนบัสนุนใหมๆ ไมวาจะเปนการเกิดขึ้นของ สํานักงานกองทนุสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาและระบบบริการปฐมภูมิ 

พระราชบัญญตัิสุขภาพแหงชาติและสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ รวมทั้งบทบาท

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรภาคประชาสงัคมที่พัฒนาข้ึนมีบทบาททั้งเสริม

และตรวจสอบภาครัฐ พัฒนาการเหลานีอ้าจถือไดวาเปน “อวตาร” ภาคใหมๆ ของปรัชญา

และแนวคดิสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งมีรากฐานสําคญัคือการสรางความเปนธรรมในการใหการ

ดูแลรักษาสุขภาพผานการมีสวนรวมของทุกฝายเพื่อนําไปสูการพึ่งตนเองไดมากขึ้นของชุมชน

และสังคมไทย 
3. แมวาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิจะมีแนวโนมที่เนนดานการรักษาพยาบาลมากกวาดาน

อ่ืน แตหากพิจารณาจากความจําเปนของสภาพปญหาความเจบ็ปวยที่เปล่ียนแปลงไปและ

ภาระที่เพ่ิมขึ้นในการใหการดูแลรักษาโรคเรื้อรังในชุมชนที่เพ่ิมมากขึ้นอยางทบทว ี การเพิ่ม

งานดานการรักษาพยาบาลที่สะดวกที่หนวยบริการสุขภาพใกลบานก็เปนเรื่องที่มีเหตุผลอยาง

ยิ่ง ยิ่งหากพิจารณาจากความทุกขที่ซ้ําเตมิจากการตองไปรอรับการรกัษาพยาบาลที่แออัดใน

โรงพยาบาลขนาดใหญ ทั้งคาใชจายในการเดินทางและเวลาที่สูญเสยีไป การมีระบบบริการที่

มีศักยภาพการรักษาพยาบาลที่สูงข้ึนก็เปนสิ่งที่ชอบธรรมและเปนธรรม ในแงหนึง่ แนวคิด

สาธารณสุขมูลฐานที่มีหลักการสําคัญคือการปฏิรูปบริการสุขภาพเบื้องตน (Reorientation 
of health service) ก็เปนสิง่ที่ถูกละเลยมานานและควรจะมีการดาํเนนิการเสียที 

4.  ปญหาการพัฒนาศักยภาพทางดานการรกัษาพยาบาลแมวาจะมีเหตผุลความจาํเปนดังกลาว
แลว แตก็ยังตองระมัดระวงัที่จะตองใหระบบบริการในระดับชุมชนมคีวามสมดุลและมีการบูร

ณาการทั้งดานการรักษา สงเสริม ปองกันและการฟนฟูสภาพ ซึง่ในสถานการณปจจุบนัที่

ทีมงานสุขภาพชุมชนมีความหลากหลายทางวิชาชีพมากขึ้น ทิศทางที่จําเปนตองพัฒนาคือการ
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ทํางานเปนทีมสหวิชาชีพที่เช่ือมโยงหนุนเสริมกัน ไมใชการพัฒนาทีน่ําไปสูการครอบงําของ

งานดานการรักษาพยาบาลจนกดทบังานดานการสาธารณสุขอ่ืนๆ โดยเฉพาะงานดานการ

ควบคุมปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ และการสรางความเขมแข็งใหกับองคกรชุมชน การ

เสริมบุคลากรดานการรักษาพยาบาล เชน แพทยหรือพยาบาลในหนวยบริการสุขภาพชุมชน

จะตองเนนการสรางกลไกการทํางานที่เทาเทียม เคารพใหเกียรติและเห็นคุณคาซึ่งกันและกัน  
5. การที่ปญหาโรคเรื้อรังที่รุนแรงมากขึ้นและทําใหภาระดานงานรักษาพยาบาลในระบบบริการ

เพ่ิมมากขึ้นนัน้ อาจกลาวไดวาเกิดจากการที่งานดานการสาธารณสุข โดยเฉพาะแผนงาน

โครงการดานการควบคุมปองกันโรคในระดับประเทศประสบความลมเหลว จนทําใหระบาด

วิทยาของโรคทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึง่ก็เปนเพราะวชิาชีพดานการรักษาพยาบาลมีอํานาจ

มากและกดทบังานดานการควบคุมปองกันโรคและการสรางเสริมสุขภาพ หรือกลาวอีกนัย

หนึ่ง ภาระโรคที่ทําใหงานดานการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้นเกิดจากการสูญเสียดุลยภาพของ

อํานาจระหวางวิชาชพีดานการสาธารณสุขและดานการแพทยนั่นเอง ความจาํเปนที่ตองเพ่ิม

ศักยภาพดานการรักษาพยาบาลในระบบบริการสุขภาพชุมชนจึงสะทอนสิ่งที่ควรปฏิรูปใน

ระบบโครงสรางการสาธารณสุขของประเทศดวย 
6. รูปแบบการจดัระบบบริการสุขภาพชุมชนยังตองมีการคดิคนสรางสรรคเพ่ือใหเปนระบบ

บริการที่สอดคลองกับบริบททางสังคม ชุมชนมีสวนรวม และสามารถตอบสนองตอปญหาที่

แทจริงในชีวิตของชุมชนได ระบบการใหบริการรูปแบบใหมๆ เชน การสรางระบบเตียง

พยาบาลทีบ่าน (Home ward) การสรางกลุมชวยเหลือตนเอง หรือกลุมสนับสนุน (Self-
help, self-support group) ศูนยดูแลผูปวยและคนชราในชุมชน (Adult day care center) 
การดูแลผูปวยระยะสุดทายในชุมชน (Community hospice & end-of-life care) ระบบการ
ดูแลแทนเพื่อชดเชยใหญาตทิี่ดูแลผูปวยเรือ้รังหรือผูสูงอายุอยูตลอดเวลาไดมีโอกาสพักผอน 

(Respite care) เหลานี้ลวนแตตองคิดพฒันาข้ึนเพื่อไมใหงานดานการรักษาพยาบาลใน

ชุมชนเปนรูปแบบตายตัวแบบเดียวกับระบบโรงพยาบาล 
7. ปญหางานบรกิารสุขภาพปฐมภูมิที่เปนสวนหนึ่งของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพนั้นอยูที่

การมองการปฏิรูปอยูในวงแคบ ๆ ดานการเงินการคลังเทานั้น ทศันะดังกลาววางอยูบนฐาน

คติที่ผดิพลาดสําคัญประการหนึ่งคือ การมองวาบริการสุขภาพเปนสนิคาและบริการชนิดหนึ่ง 

ถึงแมวาจะมีความคิดที่วาสินคาและบริการดังกลาวจะตองเปนไปเพื่อใหทุกคนสามารถเขาถึง

ไดและตองไมมีการกีดกันและไมมีอุปสรรคในดานรายไดหรือฐานะทางเศรษฐกิจโดยอาศัย

การบริหารจัดการการเงินการคลังแบบรวมหมูเขามาจัดการ แตทวา การมองวาสุขภาพดีเปน

ผลลัพธมาจากบริการทางการแพทยนั้นไดทําใหบทบาทของชุมชoและพลเมืองซึ่งมีภารกิจใน
การรวมมือกันสรางชีวิตความเปนอยูของสวนรวมที่ดีข้ึนถูกลดทอนลงไปเปนเพียงผูบริโภค

เทานั้น แทนที่จะมองวาบรกิารสุขภาพเปนเพียงสินคาและบริการ เราควรจะตองมองบริการ

สุขภาพในฐานะที่เปนโอกาสสําหรับความรวมแรงรวมใจและการแกปญหารวมกันทีท่ั้งผู
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ใหบริการทางการแพทย ผูปวยและชุมชนจะตองรวมมือกันในการทํางาน มากกวาที่จะตอง

เปนการมารอรับบริการอยางเดียว  
8. การเคลื่อนไหวทางสังคมของสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (สปรส.) ในชวงคร่ึงหลัง

ของทศวรรษ 2540 มีสวนสําคญัในการทําใหเกิดนิยามสุขภาพใหมที่กาวพนจากการบริหาร

จัดการเฉพาะภาครัฐสูการมสีวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม (ด ู สายศิริ 2548; โกมาตร 
2548) ผลที่เกิดขึ้นทําใหหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมทิี่ตั้งอยูในทองถิ่นตองปรับตัวเพื่อให

สอดคลองกับการเคลื่อนไหวการเมืองเร่ืองสุขภาพของภาคประชาชน เจาหนาที่บรกิารสุขภาพ

ปฐมภูมิในหลายพื้นที่ปรับบทบาทการทาํงานเรื่องสุขภาพโดยรวมมือกับองคกรภาคประชาชน

ที่กาวพนจากกรอบคิดเรื่องสุขภาพสูแนวคิดสุขภาวะหรือสุขภาพองครวมที่ครอบคลุมมิติ 

กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งอีกแงหนึ่งไดขยายขอบเขตการจดัการเรื่องสุขภาพของการ

ดูแลสุขภาพปฐมภูมิที่พนจากกรอบคิดแบบชีวการแพทย 
9. การมีสวนรวมของชุมชน ประสบการณการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทยแสดงให

เห็นถึงศักยภาพของการจัดตั้งองคกรชุมชนในรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบานวาสามารถมีบทบาทสําคัญในงานพัฒนาสุขภาพชุมชนได แมวาอาสาสมคัรสาธารณสุข

จะยังคงมีบทบาทในบรบิทของนโยบายการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ แตความจําเปนใน

การหารูปแบบใหมๆ ขององคกรชุมชนและการมีสวนรวมที่หลากหลายมากขึ้นก็เปนสิ่งที่

ปรากฏอยางเดนชัด รูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองที่เหมาะสมสําหรับกลุมเปาหมายตางๆ 

เชน กลุมชวยเหลือกันเอง หรืออาสาสมัครรูปแบบอื่นๆ จําเปนตองมีการสงเสริมและ

สนับสนนุ นอกจากการมีสวนรวมในฐานะของผูชวยหรือแรงงานที่เสียสละเวลามาแบงเบา

ภาระของบุคลากรทางสุขภาพแลว ในบริบททางการเมืองใหมของการกระจายอํานาจและ

ภายใตพระราชบัญญตัิสุขภาพแหงชาติที่เปดพื้นที่การมีสวนรวมในระดับนโยบาย เชน

กระบวนการสมัชชาสุขภาพตางๆ หรือการคุมครองสิทธิสุขภาพที่เกิดจากผลกระทบของ

นโยบายหรือการทํางานของรัฐ การมีสวนรวมมีความหมายกวางขวางขึ้นกวาเดิม โดยเฉพาะ

ในสถานการณที่มีการเติบโตขององคกรภาคประชาสังคมและองคกรชุมชนที่หลากหลายขึ้น 

กลไกและกระบวนการมีสวนรวมจําเปนตองไดรับการทบทวนและสรางสรรคข้ึนอยางตอเนื่อง

ทั้งในระดบัทองถ่ิน ระดบัประเทศ และรวมถึงการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในระดบั

โลกที่มีผลกระทบตอชีวิตชุมชนอีกดวย 
 

บทสงทาย 

หากเราพิจารณาทั้งบทเรียนการทํางานสาธารณสุขมูลฐานและบริการสุขภาพปฐมภูมิใน

ปจจุบัน เราจะเห็นไดไมยากวากลไกและกระบวนการเชิงนโยบายทั้งสองลวนใชฐานวิธีคิดที่มีรัฐเปน

ศูนยกลาง ในเชิงปรัชญานั้น กระบวนการเชิงนโยบายที่มีรัฐเปนศูนยกลางนั้นเปนวิธีคิดแบบสมัยใหม

ที่ใชสําหรับการแกไขปญหาที่มีลักษณะตายตัวและมีคําตอบสําเร็จรูปเปนสําคัญ กระบวนการดังกลาว
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จึงเร่ิมจากการมีทฤษฎีที่เปนกฎเกณฑตายตัวที่เราจะตองดําเนินตาม โดยที่ทฤษฎีที่ใชใหความสําคัญ

กับปรากฏการณที่วัดไดอยางเปนภววิสัยและการประเมินสิ่งตาง ๆ จากขอมูลเชิงปริมาณ การทํางาน

สาธารณสุขมูลฐานและระบบบริการปฐมภูมิที่เปนอยูนั้นเปนไปตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีซึ่งถือเปน

กฎเกณฑที่ทุกสวนจะตองเคารพและดําเนินตาม กระบวนการดังกลาวจึงเปนการยึดเอาทฤษฎีเปน

หลักและไดทําใหประสบการณชีวิตจริงและปญหาความทุกขยากซึ่งเปนความรูจริงในชีวิตทางสังคม

ของชุมชนกลายเปนสิ่งที่ไมสามารถปรับใชกับกรอบทฤษฎีดังกลาวได แนวคิดดังกลาวจึงเปนวิธีคิดที่

แข็งท่ือและขาดความยืดหยุน รวมทั้งขาดมิติของความเปนมนุษย และขาดความเคารพตอ

ประสบการณทองถ่ิน ละเลยที่จะเชื้อเชิญใหผูคนจากภาคประชาสังคมมารวมกันสรางสรรค

กระบวนการปฏิรูปจากสิ่งที่ตนเรียนรูจากประวัติศาสตรเฉพาะของตนเอง  

หากเรามองการพัฒนาสุขภาพจากมุมมองของภาคประชาชนแลว กระบวนการสุขภาพจะตอง

เร่ิมตนจากประสบการณชีวิตของผูคน และความทุกขที่สาธารณะรูสึกรวมกันในสถานการณชีวิตจริง 

การปรับเปลี่ยนจากกระบวนทัศนที่ยึดทฤษฎี มาสูกระบวนทัศนที่ยึดประสบการณ จะเปนการ

เปลี่ยนแปลงสําคัญ ที่จะทําใหประสบการณและบทเรียนที่สะสมอยูในภาคประชาชนสามารถนําไปสู

การปลดปลอยศักยภาพและพลังของชุมชน มากกวาการเอาแนวคิดสําเร็จรูปมาดําเนินการในลักษณะ

บังคับใหการเปลี่ยนแปลงเปนไปในทิศทางเดียว กระบวนการและกลไกเชิงนโยบายสําหรับการปฏิรูป

ที่ภาคประชาสังคมจะมีสวนรวมจึงจําเปนที่จะตองมีลักษณะที่เปนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม และมี

ลักษณะหลากหลายเปนพหุนิยมมากขึ้น เพ่ือที่จะใหเราสามารถจัดการกับปญหาสุขภาพที่มีความ

แตกตางกันอยางหลากหลายในสังคม มากกวาที่จะใชขอคิดความเห็นของผูเช่ียวชาญแตเพียงดาน

เดียว ดังที่แครี่ และคณะ (Kari et al.1994) ไดกลาวไววา 

ตลอดชวงศตวรรษที่ 20 นี้ หนวยงานภาครัฐบาลและธุรกิจเอกชนไดขยายตัวและเติบโตอยาง
รวดเร็วจนกอใหเกิดชนชั้นสําคัญอยางใหมข้ึนคือ ชนชั้นผูจัดการและผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

กลุมผู เ ช่ียวชาญและผูจัดการเหลานี้ไดมีบทบาทและกลายเปนกลจักรสําคัญในการ

เปล่ียนแปลงเคลื่อนไหวสังคม โดยอาศัยวิธีคิดและภาษาจากรากฐานวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร 

วัฒนธรรมของนักวิชาชีพเหลานี้ปรากฏอยูทั่วไปในทุกสาขาวิชาโดยมีจุดเนนที่ความเปนเหตุ

เปนผลมีระเบียบวิธีที่แนนอนตายตัว และมีมาตรฐานที่กําหนดข้ึนอยางเปนภววิสัย ซึ่งการ

เนนเหตุผล ระเบียบวิธีและภววิสัยนี้ไดเขามาแทนที่การจะอภิปรายถกเถียง หรือแสดงความ

คิดเห็นจากมุมมองและประสบการณของพลเมือง ทุกวันนี้ ผูเช่ียวชาญไดนิยามและวินิจฉัย

ปญหา ประดิษฐคิดคนภาษา และศัพทแสงตาง ๆ เพ่ือที่จะพูดถึงปญหาตาง ๆ ที่ตนนิยามขึ้น 

รวมทั้งไดเสนอวิธีการจัดการแกไขปญหาและประเมินผลวาปญหานั้นถูกแกไขสําเร็จหรือไม 

ในสภาวะเชนนี้ พลเมืองสามัญชนมีโอกาสนอยนิดที่จะเรียนรู สะสมทักษะในการทํางาน หรือ

มีปฏิบัติการในกิจการสาธารณะ พลเมืองสามัญชนขาดโอกาสที่จะเรียนรู ที่จะประเมินผล 
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หรือนําเสนอความคิดเห็น ในมุมมองที่ทําใหประชาชนธรรมดามีฐานะ เปนหัวใจของการ

แกไขปญหา และเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการเมืองภาคประชาสังคม 
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