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ประเทศไทยเปนหนึง่ ในสมาชิก
ประเทศขององคการอนามัยโลกที่มีความมุงมั่นที่สุดในการดําเนินนโยบายสาธารณสุขมูลฐานเพื่อ
บรรลุการมีสุขภาพดีถวนหนาในป ค.ศ. 2000 องคกรทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนไดระดม
มาตรการและความพยายามตางๆ อยางทุมเทจนทําใหสถานการณสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะใน
ชนบทดีขึ้นอยางเห็นไดชัดเจนในชวงป ค.ศ. 1970-1980 อยางไรก็ตาม สถานการณปญหาสุขภาพ
ตลอดจนบริบททางสังคมและการเมืองไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในระยะ 2-3 ทศวรรษมา
นี้ บทความนี้เปนความพยายามที่จะประเมินประสบการณการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานจากมุมมอง
และบริบทที่เปลี่ยนไปในปจจุบัน โดยการทบทวนสถานการณ ความรูและกรณีศึกษาเกี่ยวกับงาน
สุขภาพชุมชน เพื่อทบทวนและแสวงหาแนวทางใหมสาํ หรับการทํางานสุขภาพชุมชนตามปรัชญาและ
แนวคิดสาธารณสุขมูลฐานที่เหมาะสมกับความเปนจริงในปจจุบัน
แมวานโยบายสาธารณสุขมูลฐานจะถูกแปรเปนการปฏิบตั ิอยางมีผลสําเร็จ โดยเฉพาะในชวง
ทศวรรษแรก แตในชวงสองทศวรรษตอมา นโยบายสาธารณสุขมูลฐานเริ่มมีขอจํากัดและไมสามารถ
ยกระดับเพดานความสําเร็จใหสูงขึ้นกวาเดิมไดมากนัก ที่เปนเชนนัน้ มีสาเหตุมาจากหลากหลายปจจัย
ดานหนึ่งกระแสโลกและคูค วามขัดแยงเชิงอุดมการณระหวางทุนนิยมเสรีนิยมและสังคมนิยมคอม
มิวนิสม ซึ่งเปนบริบทสําคัญที่ทําใหรัฐตองใหความสนใจเรื่องความเปนธรรมและการพัฒนาชนบท
ยากจนไดคลีค่ ลายไป อีกดานหนึ่ง สถานการณสุขภาพในแตละทองถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ลักษณะเฉพาะทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม ทําใหสุขภาพมีความหมายทีแ่ ตกตางหลากหลาย
มากขึ้นพรอมๆ กับปฏิบตั ิการเพื่อสุขภาพของชุมชนที่แตกตางกันตามความจําเปนของแตละบริบท
รูปแบบการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานที่มีลักษณะรวมศูนยและเนนกิจกรรมมาตรฐาน
สําเร็จรูปเปนขอจํากัดสําคัญ การพัฒนาสุขภาพชุมชนตองการความหลากหลายมากเกินกวารูปแบบ
มาตรฐานและการจัดการแบบรวมศูนยจะตอบสนองได กระบวนการและกลไกเชิงนโยบายสุขภาพที่จะ
สามารถรองรับความจําเปนที่แตกตางกันทําใหเกิดการปรับตัวของระบบสุขภาพทั้งในเชิงโครงสราง
นโยบาย และการเกิดองคกรหรือกลไกใหมๆ หลากหลายมากขึ้นกวาเดิม พัฒนาการดังกลาวมีสว นทํา
ใหการพัฒนาสุขภาพชุมชนมีพัฒนาการและแตกรูปแบบการทํางานออกไปจากที่เคยเปนมาโดยเฉพาะ
ในชวงทศวรรษที่สามนี้ และทําใหผูที่เกีย่ วของซึ่งมีสถานภาพและความเปนอยูที่แตกตางกันสามารถ
เขามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาสุขภาพไดอยางเปดกวาง
รวมทั้งสามารถตอรองผลประโยชน
ระหวางกันใหเกิดความเปนธรรมมากขึ้น
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ในสถานการณดังกลาวนี้ การพัฒนาสุขภาพภาคชุมชนควรมีทิศทางอยางไร บทเรียนจากการ
ทํางานสาธารณสุขมูลฐานในระยะสามทศวรรษที่ผานมาบอกอะไรกับเราไดบาง นโยบาย กลไก และ
แนวทางการทํางานที่เกิดขึ้นใหมๆ ในแวดวงสุขภาพ (ไมวาจะเปนนโยบายหลักประกันสุขภาพถวน
หนา การเกิดขึ้นของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ หรือ สสส. รวมทั้งการกอตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ หรือ สช.) มีความหมายตอการทํางานสุขภาพชุมชนอยางไร
บทความนี้เปนการทบทวนบทเรียนการพัฒนาสุขภาพชุมชนภายใตแนวคิดสาธารณสุขมูลฐาน ใน
บริบททางสังคมการเมืองและปญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อแสวงหาคําตอบตอคําถามดังกลาว
โดยในการวิเคราะหจะใหความสําคัญเปนพิเศษกับความสัมพันธระหวางการพัฒนาระบบบริการปฐม
ภูมิกับการสาธารณสุขมูลฐานซึ่งเปนงานทีม่ ีลักษณะเหลื่อมซอนกัน โดยจะมีการวิเคราะหและวิพากษ
จุดแข็งและจุดออนของแนวคิดและวิธีปฏิบัติทั้งสองเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนและบูรณาการสู
แนวทางใหมๆ ที่สมดุลยและสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น
บทความนี้แบงการนําเสนอเนื้อหาออกเปนสี่สวนดวยกัน สวนแรกจะนําเสนอถึงเหตุผลและ
ความจําเปนทีท่ ําใหเราตองหันมาคิดใหมอยางจริงจังเกี่ยวกับการสาธารณสุขมูลฐาน
จากนั้นจะ
ทบทวนถึงความสําเร็จที่เกิดจากการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานที่ผานมา โดยจะเนนถึงผลสําเร็จที่สงผล
ระยะยาวตอการพัฒนา รวมทั้งจะไดแสดงใหเห็นวาปรัชญา แนวคิดและหลักการสาธารณสุขมูลฐานได
มีการพัฒนาตอยอดเปนแนวทางการพัฒนาสุขภาพใหมๆ ในบริบททางสังคมการเมืองที่เปดพื้นที่
ใหกับการทํางานพัฒนาชุมชนดวยความริเริ่มของทองถิ่นมากขึ้น ควบคูไปกับการพัฒนาโครงสรางและ
กลไกการทํางานที่หลากหลายไปกวาเดิม
สวนทายของบทความจะนําเสนอประเด็นที่จําเปนตอง
พิจารณาเพื่อปรับทิศทางการพัฒนาสุขภาพชุมชนโดยอาศัยบทเรียนจากงานทีผ่ านมาใหสอดคลองกับ
บริบทใหมที่กาํ ลังเปลี่ยนแปลง
การสาธารณสุขมูลฐาน: มองยอนไปขางหนา
การสาธารณสุขมูลฐานเปนแนวคิดทางสังคมที่ถูกสรางขึ้นในยุคสมัยหนึง่ ทางประวัติศาสตร
การทําความเขาใจแนวคิดดังกลาวจึงจําเปนตองมองยอนไปทําความเขาใจกับบริบททางประวัติศาสตร
ที่ใหกําเนิดแนวคิดดังกลาวขึ้น แมวาหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา แนวคิดการพัฒนาและการ
ทําประเทศใหทันสมัยจะไดกลายเปนเหตุผลสําคัญของการดํารงอยูของรัฐชาติ และในการพัฒนาให
ประเทศทันสมัยนั้นก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการแพทยการสาธารณสุขไมนอย แตบริบทที่สาํ คัญที่สุด
ที่ทําใหการสาธารณสุขมูลฐานกลายเปนนโยบายที่ขับเคลือ่ นการพัฒนาสุขภาพในระดับโลกนัน้ คือ
สงครามเย็นที่กอตัวหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา
ในระยะสามทศวรรษมานี้ นโยบาย
สาธารณสุขมูลฐานไดกลายเปนยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพที่สําคัญที่สุดในโลก (WHO 1981) ที่ไม
เพียงแตทําใหทิศทางการพัฒนาสุขภาพมีความแจมชัดที่สุดเทานัน้ แตยังเปนยุทธศาสตรที่ใหความ
ชัดเจนในเชิงอุดมการณทางสังคมที่ทําใหเรื่องสุขภาพนั้นไมใชสิทธิพิเศษเฉพาะสําหรับคนบางคนหรือ
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บางกลุม (Cueto 2004: 1868) เพราะภายใตหลักการของการสาธารณสุขมูลฐานนัน้ เปาหมายสูงสุด
อยูที่การมีสุขภาพดีของทุกคน ตามคําขวัญที่วา “สุขภาพดีถวนหนาในป พ.ศ. 2543”
ประเทศไทยยืนอยูแถวหนาของการดําเนินนโยบายสาธารณสุขมูลฐานจนกลายเปนแบบอยาง
สําหรับการเรียนรูของนานาประเทศ ดวยประสบการณการทํางานควบคุมโรคมาเลเรียที่อาศัยชุมชน
เปนฐาน (community-based malaria program) ในชวงทศวรรษ1950 และประสบการณงาน
สุขภาพชุมชนในโครงการนํารองสําคัญเชน โครงการสารภี และโครงการลําปางในยุค ค.ศ. 1960
รวมทั้งบทเรียนและการบุกเบิกในการสรางระบบบริการสุขภาพในระดับชุมชนที่ผานมา (โปรดดู
แผนผังที่ 1 ประกอบ) รัฐบาลไทยไดริเริ่มแผนงานสาธารณสุขมูลฐานในป 1977 ซึง่ เปนปเริ่มตนของ
แผนพัฒนาสาธารณสุขแหงชาติฉบับที่ 4 กอนการประกาศอยางเปนทางการในการประชุมที่อัลมา
อตา ในป ค.ศ. 1978 ในชวงหลายปติดตอกันหลังจากนั้น แผนงาน โครงการและกิจกรรมสําคัญๆ ที่
เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพชุมชน ไมวาจะเปนเรื่องโภชนาการ การจัดหายาจําเปนไวใชในหมูบา น การ
จัดหาน้ําสะอาดและการสุขาภิบาล การฉีดวัคซีนในเด็ก การรักษาโรคที่พบบอยในชุมชน การสุขศึกษา
รวมทั้งการอนามัยแมและเด็กก็ไดรับการเรงรัดอยางตอเนื่อง มีการตั้งกองทุนและกรรมการในชุมชน
การจัดตั้งและอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขและผูสื่อขาวสารสาธารณสุขประจําหมูบาน อาจกลาวไดวา
ในชวงทศวรรษแรกของการสาธารณสุขมูลฐานนั้น แนวคิดและปรัชญาการทํางานสุขภาพตามนโยบาย
ดังกลาว ไมเพียงแตมีอิทธิพลตอการพัฒนาสาธารณสุขเทานั้น แตยังมีผลอยางสําคัญตอทิศทางการ
พัฒนาโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะในชวงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4
และฉบับที่ 5 อยางเดนชัด
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งานสาธารณสุขมูลฐานของไทยยังคงดําเนินไปและมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบททางสังคม
การเมืองและนโยบายดานการแพทยการสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไป ในยุคหลังสงครามเย็นที่เสน
แบงและการเผชิญหนาระหวางอุดมการณทางการเมืองของฝายเสรีทุนนิยมและสังคมนิยมคอม
มิวนิสมลมสลายลง กระแสโลกาภิวฒ
ั นที่เชี่ยวกรากไมเพียงแตทําใหเรื่องสุขภาพและการสาธารณสุข
กลายเปนเรื่องไรพรมแดนเทานั้น แตทุนนิยมโลกและการคาเสรียังทําใหสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลง
ในระดับรากฐานไปอยางรวดเร็ว
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เปนผลจากการลงทุนขามชาติทําใหเศรษฐกิจไทยพัฒนาไปอยางกาวกระโดดและในขณะเดียวกันก็ไดสรางใหเกิดการขยายตัวของกลุมคน
ชั้นกลางอยางไมเคยมีมากอน (Pasuk Phongpaichit and Baker 1998) การเปลี่ยนแปลงสูค วาม
เปนเมืองและวิถีขีวิตสมัยใหมกลายเปนสวนหนึ่งของสังคมรวมสมัยของไทย แนวนโยบายการพัฒนา
ทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและดานสุขภาพ ไมวาจะเปนเรื่องการกระจายอํานาจ การปฏิรูประบบราชการ
นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา รวมทั้งปญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามแบบแผนการดําเนิน
ชีวิตที่ทําใหโรคเรื้อรังและโรคอุบตั ิใหมกลายเปนปญหาสําคัญ (กระทรวงสาธารณสุข 2550) เหลานี้
เปนบริบทใหมที่เราจําเปนตองพิจารณาในการทบทวน
เพื่อกําหนดทิศทางในอนาคตของการ
สาธารณสุขมูลฐาน
บทความนี้มุงพิจารณาทบทวนงานสาธารณสุขมูลฐานโดยการถกกับนโยบายและแนวการ
ปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานสุขภาพชุมชนในปจจุบัน โดยจะเนนการสะทอนและตรวจสอบทิศทางการพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิและการทํางานดานการสงเสริมระบบสุขภาพภาคประชาชนที่เปนอยูในปจจุบนั
เพื่อใหเห็นความเปนไปไดใหมๆ จากบทเรียนการทํางานสาธารณสุขมูลฐานที่ผานมา และเพื่อใหงาน
บริการปฐมภูมิและการสงเสริมระบบสุขภาพภาคประชาชนไมละเลยปรัชญาแนวคิดและอุดมการณ
ของการสาธารณสุขมูลฐานที่เปนไปเพื่อความเปนธรรม การมีสวนรวม และการพึ่งตนเองไดของชุมชน
ภาพรวมของพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานและการประเมินความสําเร็จ
แมวาการสาธารณสุขมูลฐานในไทยจะเริม่ ตนอยางเปนทางการในป ค.ศ. 1977 ในฐานะ
ยุทธศาสตรสําคัญของแผนพัฒนาสาธารณสุขแหงชาติฉบับที่ 4 (ค.ศ 1977-1981) แตการริเริ่มและ
ในชวงป ค.ศ.
ประสบการณการทํางานสุขภาพชุมชนในชนบทมีรากฐานยาวนานมากอนหนานั้น
1950 แผนงานควบคุมและปองกันโรคเขตรอน (Tropical Disease Control Programs) เริ่มตนขึ้น
เพื่อจัดการกับปญหาที่พบบอยไดแก พยาธิปากขอ และการปองกันควบคุมวัณโรค เปนตน (Sombun
Pongaksorn 2524) รวมทั้งแผนงานควบคุมโรคมาเลเรียซึ่งเปนปญหาโรคเขตรอนที่สําคัญ แนว
ทางการทํางานในยุคแรกๆ ของการควบคุมปองกันโรคเหลานี้มีลักษณะเปนแผนงานเฉพาะดานหรือ
ที่เรียกกันวา (vertical program approach) ซึ่งเนนการออกหนวยเปนครั้งคราวเพือ่ ใหการ
รักษาพยาบาลหรือใหสุขศึกษา
บทเรียนของงานที่ไดผลอยางจํากัดทําใหมีการปรับแผนงานใหมี
ลักษณะที่มีชุมชนเปนฐานและใหชาวบานมีสวนรวมมากขึ้น อาสาสมัครในชุมชนก็ถูกริเริ่มขึ้นกอนใน
ยุคดังกลาวในแผนงานควบคุมมาเลเรียโดยการนําชาวบานมาฝกใหเปนอาสาสมัครมาเลเรีย ซึ่งตอมา
4

กลายเปนตนแบบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานและผูสื่อขาวสารสาธารณสุขประจําหมูบาน
อันเปนกลยุทธที่สําคัญที่สุดของการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาสุขภาพ
ดังที่กลาวมาแลวขางตนวา
นโยบายสาธารณสุขมูลฐานกอกําเนิดขึ้นในบริบททาง
ประวัติศาสตรและการเมืองของยุคสงครามเย็น ในประเทศไทย ชวงเวลาดังกลาวทําใหเกิดพัฒนาการ
สําคัญที่เปนปจจัยความสําเร็จของการทํางานสาธารณสุขมูลฐาน การเกิดขึ้นของกระแสการตอสูเพื่อ
ประชาธิปไตยในหมูนิสติ นักศึกษา กรรมกรและชาวนา ซึ่งนําไปสูเหตุการณการลุกฮือขึ้นขับไลเผด็จ
การในเดือนตุลาคม 2516 ไดเปลี่ยนแปลงโฉมหนาของการเมืองไทยและไดเปดพื้นที่ใหกับการตอสู
ตอรองเพื่อสังคมที่เทาเทียมและเปนธรรมมากขึ้น ในป ค.ศ. 1975 นโยบายสาธารณสุขครั้ง
ประวัติศาสตรเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลคึกฤทธิ์ ปราโมช ที่ไดประกาศใหการรักษาพยาบาลโดยไมคิด
มูลคาแกคนยากจน นโยบายดังกลาวทําใหเกิดการขยายตัวของระบบบริการสุขภาพในชนบท เชน
สถานีอนามัยและโรงพยาบาลอําเภอ
ระบบบริการสาธารณสุขชนบทนี้เองที่กลายเปนทีร่ องรับนัก
วิชาชีพทางการแพทยที่มีอุดมการณประชาธิปไตยและรักความเปนธรรมใหออกไปรับใชชนบท (สุวิทย
2546; สงวน 2551) แพทยรุนใหมและนักวิชาชีพทางการแพทยเหลานี้ไดใชชีวิตตามอุดมการณ
ทํางานรับใชชาวบานในชนบทหางไกลและตอมาไดกลายเปนผูนาํ ในการแปลงแนวคิดสาธารณสุขมูล
ฐานไปสูการปฏิบัติอยางทุมเท
จากกลาง ค.ศ. 1970 ถึง 1980 เปนชวงทศวรรษแรกของการสาธารณสุขมูลฐานที่กลายเปน
วาระการพัฒนาในระดับชาติ มีการระดมทรัพยากรและงบประมาณเพื่อการสาธารณสุขมูลฐานอยาง
ตอเนื่องเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ําระหวางภาคเมืองและภาคชนบท
สถานพยาบาลขนาดเล็กใน
ชนบทมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง มีการกําหนดนโยบายใหแพทยที่สําเร็จการศึกษาออกไปทํางานใน
ชนบทเปนการใชทุน นอกจากนัน้ กิจกรรมการพัฒนาในระดับชุมชนก็มีการคิดคนสรางสรรคอยาง
กระตือรือลน ไมวาจะเปนเรื่องการจัดตั้งองคกรชุมชน สหกรณและกองทุนประเภทตางๆ รวมทั้งการ
ปรับระบบโครงสรางการจัดการงานสาธารณสุขและการสรางความรวมมือระหวางสาขาผานงานพัฒนา
ของสี่กระทรวงหลักไดแก มหาดไทย เกษตร ศึกษา และสาธารณสุข งานหลายดานเกี่ยวกับปญหา
สาธารณสุขคลีค่ ลายไปในทางที่ดี ไมวา จะเปนภาวะทุพโภชนาการในเด็กอายุต่ํากวา 5 ขวบ การมีน้ํา
สะอาดไวใชอปุ โภคบริโภคในครัวเรือน อัตราการไดรบั ภูมิคุมกันและวัคซีน รวมทั้งการมียาและการ
รักษาพยาบาลโรคงายๆ ที่พบบอยในชุมชน
นพ. สงวน นิตยารัมภพงศ หนึ่งในผูบ ุกเบิกการสาธารณสุขมูลฐานไทยกลาวถึงความสําเร็จใน
งานพัฒนาสุขภาพในชนบทวาเกิดจากการมีสวนรวมอยางแทจริงของชุมชน ความรวมมือระหวาง
องคกรรัฐและองคกรพัฒนาเอกชน การบูรณาการงานอยางเปนเอกภาพ การกระจายอํานาจในการ
จัดการและการวางแผน รวมทั้งความเอาจริงเอาจังและการติดตามอยางใกลชิดของผูบริหารตั้งแตใน
ระดับประเทศจนถึงระดับปฏิบัติการ (Sanguan Nitayarumphong 1990) ทศวรรษเศษหลังจากนั้น
เมื่อสงครามเย็นยุติลงและประเทศไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมอยางรวดเร็วตามนโยบายการ
เปลี่ยนสนามรบเปนสนามการคา รัฐไดใหความสําคัญอยางมากในการพัฒนาดานอุตสาหกรรมเพื่อให
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ไทยกลายเปนหนึ่งในประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICs, Newly Industrialized Countries) งาน
พัฒนาชนบทและการสาธารณสุขมูลฐานกลายเปนประเด็นที่ไมไดรับความสนใจมากนัก จนกระทัง่
ในชวง ค.ศ. 1990 หรือในชวงเขาสูทศวรรษที่สามนี้เองที่การสาธารณสุขมูลฐานกลายเปนนโยบายที่
ถูกละเลยไปโดยสิ้นเชิง
พัฒนาการใหมๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเดียวกันคือการกอกําเนิดของกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพและสํานักงานกองทุนฯ (สสส.) โดยอาศัยงบประมาณจากสวนหนึง่ ของภาษีสุราและ
ยาสูบที่ไดพลิกโฉมหนาการทํางานดานการสงเสริมสุขภาพของประเทศและเปนแบบอยางใหกบั
นานาชาติ (Buasai 1997; Rob Moodie et al. 2000) ในขณะเดียวกัน การเกิดขึ้นของนโยบาย
หลักประกันสุขภาพถวนหนาและการกอตัง้ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ก็ไดทําให
การเขาถึงบริการสุขภาพของประชาชนชาวไทยเปนไปไดอยางทั่วถึงและเปนธรรมมากกวาเดิมดวยการ
สรางความเขมแข็งใหกับระบบบริการปฐมภูมิซึ่งเปนหนวยบริการที่อยูใกลบานและทํางานรวมกับ
ชุมชน (Adrian Towse, Anne Mills, and Tangcharoensathien 2004) นอกจากนัน้ การผาน
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ ซึ่งเปนกฏหมายที่มีกระบวนการยกรางที่ยาวนานและกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางกวางขวางระหวางประชาคมสุขภาพและชุมชน
ไดทําใหเกิดกลไกและ
กระบวนการทํางานใหมๆ ทั้งในการสรางจิตสํานึกเรื่องสุขภาพและการสรางจิตวิญญาณของความเปน
พลเมือง (โกมาตร 2548) แนวคิดใหมๆ และความริเริ่มสรางสรรคใหมๆ กอตัวขึ้นอยางตอเนือ่ งไม
วาจะเปนแนวคิดสุขภาพพอเพียง แนวคิดสรางนําซอม การสรางระบบบริการที่มีหัวใจความเปน
มนุษย แนวคิดเรื่องจิตอาสา แนวคิดเรื่องสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เรื่องสิทธิมนุษยชนและสุขภาพ
รวมทั้งการเกิดความเขมแข็งอยางตอเนื่องขององคกรภาคประชาสังคม เหลานี้เปนพัฒนาการทีก่ ําลัง
ทาทายทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพไทย
พลังแหงการริเริ่มสรางสรรคและพัฒนาการใหมๆ
ที่กลาวมาขางตนนีไ้ มไดเกิดขึ้นลอยๆ
อยางไมมีที่มาที่ไป
ในทางตรงขาม
นโยบายและงานพัฒนาที่กาวหนาเหลานี้เปนผลผลิตของ
กระบวนการเรียนรูและพัฒนาของบุคคลและองคกรที่อาจกลาวไดวา มีประสบการณรวมที่หลอหลอม
อุดมการณและวิธีคดิ ในระหวางที่ทํางานสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาสุขภาพชุมชนในระยะสาม
ทศวรรษที่ผานมา ในภาวะที่กระแสงานสาธารณสุขมูลฐานซบเซาลงดวยขาดการสนับสนุนและการ
ผลักดันขององคกรระดับโลกที่เคยมีบทบาทสําคัญ เชน องคการอนามัยโลกและยูนิเซฟ นโยบาย
สาธารณสุขมูลฐานไมไดเปนวาระสําคัญของรัฐบาลไทยอีกตอไป จากงานที่มีอุดมการณกาวหนาที่สุด
ในบรรดานโยบายสาธารณสุขที่ผานมา งานสาธารณสุขมูลฐานในปจจุบันกลายเปนงานทีไ่ รความหมาย
ในสายตาของผูกําหนดนโยบายและตองตอสูดิ้นรนเพือใหมีทรัพยากรพอที่จะทํางาน
ภารกิจหลัก
ประการเดียวที่หลงเหลืออยูของหนวยงานสาธารณสุขมูลฐานในสวนกลาง
(ปจจุบนั กลายเปนกอง
สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน) ก็คือการพยายามรักษาความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับบางกลุม ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขและรับหนาที่ระดมอาสาสมัครเหลานี้ใหเปนฐานคะแนนเสียงสําหรับ
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นักการเมืองที่เขามามีอํานาจในกระทรวงสาธารณสุขและนักการเมืองทองถิ่นที่ตองการครอบครอง
องคกรชุมชนที่เปนที่ยอมรับ
ประเมินความสําเร็จ
แมวาในชวงทีก่ ารสาธารณสุขมูลฐานเฟองฟูจะมีกิจกรรมและนวตกรรมตางๆ มากมายเกิดขึ้น
เพื่อแกปญหาสุขภาพในยุคนั้น แตความสําเร็จที่จะทําการประเมินจะเนนที่กิจกรรมที่สงผลตอการ
พัฒนาในระยะยาวเปนหลัก
• กําลังคนดานสุขภาพชุมชน
ในระยะทศวรรษที่สามของการสาธารณสุขมูลฐานนี้ แมกิจกรรมตางๆ ตามนโยบายสาธารณสุขมูลฐาน
จะไดยุติการดําเนินการไปเสียสวนใหญแลว แตเครือขายอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบา น หรือ
อสม. ยังเปนสิ่งที่มีการดําเนินงานสนับสนุนอยางตอเนือ่ ง ในชวงทศวรรษที่ 1970 อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบา น (อสม.) และผูส ื่อขาวสารสาธารณสุข (ผสส.) ไดถูกจัดตั้งขึ้นในทุกชุมชน
จวบจนปจจุบนั ประเทศไทยมี อสม. อยูเกือบ 800,000 คนทั่วประเทศ เครือขายอาสาสมัคร
สาธารณสุขดังกลาวถือวาเปนยุทธศาสตรสําคัญของการสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพและ
เปนมรดกหรือทุนที่สะสมอยูในระบบการสาธารณสุขไทยที่ทําใหการพัฒนาสุขภาพชุมชนที่ผานมา
ประสบความสําเร็จมากกวาที่จะบรรลุไดดว ยการดําเนินการผานกลไกรัฐแตเพียงลําพัง การศึกษาเพี่อ
ประเมินบทบาทและศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขลาสุด (โกมาตรและคณะ 2550) ไดขอ
คนพบที่สาํ คัญดังนี้
1. อสม. กับบริบทที่เปลีย่ นแปลง แนวคิดเรื่องอาสาสมัครสาธารณสุขเปนผลผลิตของยุคสมัยแหง
2520
บริบททางสังคมการเมืองไทยในยุคนั้นทําใหอาสาสมัคร
การพัฒนาในชวงทศวรรษที่
สาธารณสุขมีรูปแบบที่ขึ้นตอระบบราชการและกลายไปเปนแขนขาของภาคการเมืองที่ขาดความเปน
อิสระ ในขณะเดียวกัน ภารกิจของอาสาสมัครสาธารณสุขก็ถูกกําหนดใหเหมาะสมกับปญหาสุขภาพ
อนามัยในยุคนั้น ๆ เชน ภาวะทุพโภชนาการและเด็กขาดสารอาหาร ปญหาโรคติดเชื้อ ปญหาอนามัย
แมและเด็ก รวมทั้งปญหาการสุขาภิบาลและการจัดหาน้ําสะอาด เปนตน เมื่อปญหาสาธารณสุขและ
บริบทการทํางานเปลี่ยนแปลงไปจึงมีความจําเปนทีต่ องมีการทบทวนแนวคิดเบื้องหลังและตัวแบบ
งานอาสาสมัครสาธารณสุขอีกครั้งอยางจริงจัง
2. อสม. กับทุนทางสังคมดานสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. เกือบ 800,000 คนเปน
ทุนทางสังคมที่สําคัญและเปนรูปธรรมที่โดดเดนที่สุดของการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา
สุขภาพ แมวา สวนหนึ่งจะเขามาเปนอาสาสมัครดวยเหตุผลตางๆ กัน แตอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบา นสวนใหญกไ็ ดรับการยอมรับจากชุมชนวาเปนบุคคลที่เห็นแกสวนรวม มีน้ําใจและมี
ความรูในเรื่องสุขภาพดี นอกจากนัน้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเหลานีม้ ีความสัมพันธและ
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ความรูสึกผูกพันกับงานสาธารณสุข พรอมที่จะใหความรวมมือในการทํางานตางๆ จึงนับเปนทุนทาง
สังคมที่มีศักยภาพของระบบสุขภาพไทย
3. กระบวนการ อสม. ยังมีชีวิตอยูและมีความเปนผูหญิงมากขึ้น ในการศึกษา อสม. จํานวน
791,383 คนนั้น ปรากฏวามีอาสาสมัครจํานวนถึง 292,598 คน (36.97%) หรือมากกวา 1 ใน 3
ที่มีชวงเวลาของการเปน อสม. นอยกวาหรือเทากับ 5 ป ซึ่งแสดงใหเห็นวา ยังมีอาสาสมัครใหม ๆ
เขามาอยางตอเนื่อง นอกจากนั้น ยังพบวาผูหญิงเปน อสม. มากขึ้นถึงเกือบ 70 % ในปจจุบัน ความ
เปนผูหญิงมากขึ้นนี้ทําใหกระบวนการ อสม. มีศักยภาพในงานบางดานเปนพิเศษ เชน การเฝาระวัง
เรื่องความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก การทํางานดานการดูแลผูสูงอายุ หรือการทํางานทีต่ องการความ
ละเอียดและความซื่อสัตย เปนตน
4. จุดแข็ง อสม. ที่เปนอยูคือการทํางานที่เสร็จเปนครั้งคราวในระยะเวลาสั้นๆ
อสม. มี
ความสามารถและไดแสดงบทบาทในกิจกรรมที่ทําไดสําเร็จในชวงระยะเวลาสั้นๆ เชน การใหความรู
หรือแจงขาวสารแกชาวบาน การสํารวจขอมูลหมูบาน การรณรงคเพื่อการควบคุมโรคที่เกิดเปนครั้ง
คราวตามฤดูกาล เชน กรณีไขหวัดนก (WHO 2006) หรือการรณรงคคัดกรองผูป วย เปนตน งานที่
จําเปนตองใชเวลาอยางตอเนื่องและไมเปนเวลา เชน การสงตอผูปวย การใหบริการดูแลสุขภาพของ
สมาชิกในชุมชนหรือการรักษาผูเจ็บปวยเบื้องตน เปนงานที่ อสม. ทําเปนสัดสวนที่นอยกวางานที่เสร็จ
เปนคราว ๆ ซึ่งหากเราพิจารณาใหสัมพันธกับแบบแผนความเจ็บปวยที่โรคเรื้อรังตางๆ ที่ภาระการ
ดูแลตองเปนไปอยางตอเนื่องยาวนานแลว จะเห็นไดชดั วา การพัฒนาอาสาสมัครรูปแบบอืน่ ๆ เชน
อาสาสมัครกลุม ญาติผูปวย กลุมชวยเหลือตนเอง อาจมีความจําเปนมากขึ้น
5. คุณภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกับบริบทที่เปลี่ยนไป อสม. สวนใหญจบการศึกษาระดับประถม
และมีอาชีพเกษตรกร
หรือรับจาง
ลักษณะดังกลาวทําใหงานอาสาสมัครสาธารณสุขประสบ
ความสําเร็จอยางจํากัดในเขตเมือง ในขณะเดียวกัน อสม. ที่เปนกลุมบุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่ไมสูงนัก
ซึ่งทําใหมีอํานาจตอรองและไดรบั ความยอมรับอยางจํากัดจากกลุมที่มีฐานะทาง
สังคมและการศึกษาสูง อาจมีขอโตแยงที่วา กลุมทางสังคมที่เศรษฐานะดีนั้นไมใชกลุมผูดอยโอกาสที่
อสม. ตองเขาถึง อยางไรก็ตาม ปญหาสุขภาพที่มีความสลับซับซอนมากขึ้น อาจทําใหตองตัง้ คําถามวา
ทําอยางไร เราจึงจะสามารถระดมกลุมบุคคลที่มเี งื่อนไขทางอาชีพการงานและภาระครอบครัวเขาสู
กระบวนการอาสาสมัครสาธารณสุขมากขึ้น
6. อสม. ในฐานะองคกรชุมชนกับระบบสนับสนุนที่เปลี่ยนแปลง ระบบการสนับสนุนที่
แต
เปลี่ยนแปลงไปและการกระจายอํานาจทําให สามารถตอบสนองความตองการของชุมชนไดดี
ระบบดังกลาวไดทาํ ใหอาสาสมัครสาธารณสุขอาจตองเขามาเกี่ยวของกับการเมืองทองถิ่นโดยตรงใน
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ระยะประชิด ซึ่งสงผลโดยตรงตอระบบ อสม. ในขณะเดียวกัน ที่ผานมาพบวามีการกอตัวตั้งเปนชมรม
อสม. ในระดับตางๆ ขึ้น แตก็ยังเปนการจัดตั้งจากภาคราชการเปนสําคัญ ทั้งยังมีขอสังเกตวาชมรม
ดังกลาวถูกใชเปนกลไกทางการเมืองและการรวมศูนยอํานาจมากกวาเพื่อความเปนอิสระของ
กระบวนการ อสม. โดยรวม
7. อสม. ชนชั้นนําและความเกี่ยวของกับการเมือง อสม. กลายเปนเปาหมายทางการเมืองที่
ตองการไดเปนฐานคะแนนเสียง มีการพยายามหาเสียงกับ อสม. ดวยการเพิ่มคาตอบแทนหรือเพิ่ม
สวัสดิการใหกบั อสม. การพา อสม. ไปเที่ยวหรือการจัดการชุมนุม อสม. เพื่อใหนักการเมืองมาหา
เสียง กลไกราชการที่รับผิดชอบในการใหการสนับสนุน อสม. เองก็ขาดความเขมแข็งและความเปน
อิสระที่จะทานแรงรุกทางการเมือง หรือไมก็สมรูรวมคิดกับทางการเมือง ปญหานีเ้ กี่ยวของโดยตรงกับ
เรื่องระบบธรรมาภิบาลที่จําเปนตองมีการพัฒนาใหสอดคลองกับธรรมชาติและจุดเดนของงาน
อาสาสมัครทีต่ องมีความเปนอิสระและไมยึดถือความเปนฝกเปนฝายทางการเมือง
8. การเกิดขึ้นของรูปแบบอาสาสมัครชุมชนที่หลากหลาย ซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองแบบมีสวนรวม ในขณะเดียวกัน การเกิดขึ้นขององคกรเอกชนสาธารณะประโยชนไดทําให
อสม. สวนหนึ่งพัฒนาไปมีบทบาทที่หลากหลายทางสังคม ควบคูไปกับการเกิดความหลากหลายของ
อาสาสมัครอืน่ ๆ ทั้งในและนอกระบบงานสาธารณสุข เชน อาสาสมัครเพื่อนชวยเพื่อน To be
Number One เครือขายจิตอาสา อาสาสมัครที่ทํางานในโรงพยาบาลตางๆ กลุมมิตรภาพบําบัด
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเกิดขึ้นของเหตุการณคลืน่ ยักษสึนามิทไี่ ดทําใหความตืน่ ตัวของอาสาสมัคร
โดยเฉพาะเยาวชนคนหนุมสาวหลั่งไหลไปชวยเหลือผูประสบภัยเกิดขึ้นและพัฒนาเปนกระบวนการ
และเครือขายจิตอาสาที่ชัดเจนมากขึ้น
ขอสังเกตสําคัญประการหนึง่ ก็ คือ เมื่อการสนับสนุน อสม. มาจากหลายแหลง มากขึ้น
อาสาสมัครสาธารณสุขทํางานตามเจตนาหรือวาระงานขององคกรที่ใหการสนับสนุน ซึ่งแตละแหลงก็
มีโจทยหรือมีความคาดหวังของตัวเอง โดยปริยายทําให อสม. ตองผันตัวเองไปตามโจทยนั้น ๆ มาก
ขึ้นไปดวย จึงเปนประเด็นทาทายที่วา หาก อสม. ไมสามารถในการบูร ณาการงานตาง ๆ ที่มีเจาภาพ
ลวนแตมีวาระงาน (agenda) ของตนโดยมีวาระสุขภาพทองถิ่น (local agenda) ของตัวเองจะทําให
การทํางานเปนไปแบบขาดการบูรณาการ รวมทั้งจะทําให อสม. หลุดออกจากการเปนคนของชุมชน
เพราะองคกรภายนอกมีผลตอการทํางานมากกวา ในแงนี้จึงมีเสียงเรียกรองใหคืน อสม.ใหชุมชนซึ่ง
เปนทิศทางทีส่ อดคลองกับการกระจายอํานาจและการสงเสริมประชาสังคมดานสุขภาพ
• ผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จในการพัฒนา
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แมวาการแสดงหลักฐานวาแผนงานการพัฒนามีผลสําเร็จตอสถานะสุขภาพในชุมชนอยางชัดเจนจะยัง
เปนสิ่งที่ยากจะพิสูจนไดอยางตรงไปตรงมา (S M Moazzem Hossein et al. 2004) แตขอมูลเชิง
สถิติและระบาดวิทยาของไทยก็ไดแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในการพัฒนาสุขภาพในชุมชนชนบท
อยางชดเจน การลดลงของอัตราเพิ่มประชากร และการคอย ๆ เพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอของอายุคาด
เฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชาชนไทย ไดทําใหมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไทยในชวง 3
ทศวรรษที่ผานมา การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหโครงสรางประชากรปรับจากรูปประมิดที่มีฐานกวาง
ในป พ.ศ. 2510 ไปเปนประชากรในโครงสรางรูปแทง ซึ่งหมายถึง การเพิ่มขึ้นในสัดสวนของ
ประชากรวัยกลางคนและสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม ที่เนนการมีอตั ราการเพิ่มของประชากรไมสูงเกินไป เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพของ
ประชากรไดดขี ึ้น ในดานอัตราการตายของทารกแรกเกิด ซึ่งเปนตัวชี้วัดสําคัญของระบบสาธารณสุขก็
มีการปรับไปในลักษณะทีด่ ีขึ้น โดยอัตราการตายของทารกไดลดลงจาก 125 ตอ 1,000 ของการเกิด
ในป พ.ศ. 2500 ไปเหลือเพียง 26.1 ในป พ.ศ. 2539 ซึ่งถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอยาง
รวดเร็ว (สุวิทย บก. 2545: 3, Yongyuth and Somsak 1993).
รายงานทางดานระบาดวิทยา ยังไดชี้ใหเห็นถึงแบบแผนการเจ็บปวยที่เกิดในประเทศไทย
ในชวงสามทศวรรษที่ผานมา โรคติดเชื้อแบคทีเรีย และพยาธิ รวมทั้งโรคขาดสารอาหารไดลดลงอยาง
รวดเร็ว ในขณะที่แผนการใหภูมิคุมกันก็ประสบความสําเร็จอยางกวางขวางจนนําไปสูการลดลงอยาง
รวดเร็วของโรคติดเชื้อที่ปองกันได เชน โรคคอตีบ และบาดทะยัก เปนตน วัณโรคและมาเลเรีย ได
ถูกควบคุมจนมิไดเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ แตถึงแมวาโรคติดเชื้อตาง ๆ จะไมไดเปนสาเหตุที่
สําคัญของการตายของประชากรไทยอีกตอไป ทวาโรคติดเชื้อบางชนิด เชน โรคทองรวง หรือการติด
เชื้อของระบบทางเดินหายใจก็ยังเปนสาเหตุสําคัญของการเจ็บปวย การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการเจ็บ
จากโรคติดเชือ้ และภาวะการขาดสารอาหารมาสูกลุมโรคไมติดเชื้อไดทําใหปญ
 หาอันเกี่ยวของกับโรค
เรื้อรังกลายเปนภัยคุกคามตอสุขภาพของประชาชาติ อุบัติเหตุ โรคหัวใจ และหลอดเลือด รวมทั้ง
โรคมะเร็ง ไดเปนสาเหตุการตายอันดับตนของประเทศ (สุวิทย บก. 2545) (Ministry of Public
Health 2002).

ในชวงปลายทศวรรษ 2520 เปนตนมา การแพรกระจายของโรคเอดส และการติดเชื้อ HIV
ในประเทศไทย ไดเคยเปนภัยคุกคามตอสถานะสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของสังคมไทย ประเทศ
ไทยเปนประเทศหนึ่งที่เกิดการแพรระบาดของโรคเอดสอยางรุนแรง จนถึงขั้นที่มีการเรียกขานกันวา
เปนศูนยกลางการแพรกระจายของโรคเอดสในเอเชีย อยางไรก็ตามในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา
ประเทศไทยประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจในระดับหนึ่งในการควบคุมการแพรระบาดของโรค
เอดส ทั้งนี้เกิดจากความรวมมือกันอยางที่ไมเคยเปนมากอนขององคกรทั้งในภาครัฐ องคกรพัฒนา
เอกชน และองคกรชุมชนในระดับรากหญา ระหวางทีม่ ีการแพรระบาดอยางรวดเร็วของโรคเอดส ได
เกิดการกอตั้งองคกรพัฒนาชุมชนและองคกรสาธารณประโยชนตา ง ๆ ที่ทํางานตอสูกบั การแพร
ระบาดโรคเอดสในระดับตาง ๆ อยางมากมาย องคกรเอกชน และองคกรชุมชนจํานวนหนึ่งมีบทบาท
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อยางยิ่งในการเขาถึงกลุมผูติดเชื้อ ซึ่งอยูหางไกลและถูกกีดกันทั้งทางสังคมและการเขาถึงบริการทาง
การแพทย
นอกจากนั้นองคกรเอกชนเหลานี้ ยังไดตอ สูอยางเขมแข็งที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติในลักษณะ
ที่รังเกียจเดียดฉันทของสังคมที่มีตอผูต ดิ เชื้อเอดส ตัวอยางรูปธรรมประการหนึ่งคือ การเปดเผยตัว
ของผูติดเชื้อโรคเอดส และการออกมามีบทบาทสําคัญของผูติดเชื้อจํานวนหนึ่ง โดยทํางานใกลชดิ กับ
องคกรเอกชนและองคกรชุมชนจนสามารถลบลางภาพลักษณของผูตดิ เชื้อ ซึ่งสังคมสวนใหญเห็นวา
เปนผูที่มีตราบาปเนื่องจากการประพฤติผิดทางศีลธรรม (Lyttleton 2000: 216-219 ) และสามารถ
จัดความสัมพันธทางสังคมดวยการสรางอัตลักษณใหมจนผูคนยอมรับและอยูรวมกันในชุมชนอยาง
ปกติ (มธุรส 2544) และสามารถสรางเครือขายประชาสังคมตอรองกับภาครัฐอยางเขมแข็งตอเนื่อง
จนไดรับยาตานไวรัสตามนโยบายประกันสุขภาพถวนหนาของรัฐ (มธุรส 2546)
วิพากษการสาธารณสุขมูลฐาน
ในชวงที่ผานมา มีงานศึกษาผลการดําเนินงานดานสาธารณสุขมูลฐาน โดยพยายามติดตาม
เพื่อประเมินการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมทั้งองคกรชุมชนที่มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนิน
กิจกรรมการพัฒนา (ทวีทองและคณะ 2530; Morgan 1993) ในงานศึกษาเหลานี้ มีขอคนพบ
ตรงกันวา บทบาทของอาสาสมัครและองคกรชุมชนที่มีการจัดตั้งขึ้นมีบทบาทหลักอยูที่การใหความ
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 และสิ่งที่เรียกวาการมีสวนรวมนั้น ชุมชนแทบจะไมมีบทบาทในกระบวนการเชิงนโยบายใด
ๆ เลย แตสิ่งที่พบเห็นอยางเดนชัดในงานศึกษาที่คอสตาริกาก็คืองานสาธารณสุขมูลฐานและการมี
สว นรวมของชุมชนได กลายเปน คํ าขวั ญและวลีที่ สวยหรูที่จะใชโ ฆษณาหาเสี ยงสํ า หรับ ผูสมัครรับ
เลือกตั้ง และที่สําคัญกวานั้น นโยบายสาธารณสุขมูลฐานและแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน ได
กลายเปนขออางที่จะถูกนําไปใชเพื่อสรางความชอบธรรมใหแกวาระซอนเรนอื่น ๆ ที่มิไดเปนไปเพื่อ
ประโยชนของชุมชน ( Morgan 1993)
แมวางานศึกษาวิจัยจํานวนหนึ่ง จะไดชี้ใหเห็นถึงความลมเหลวของงานสาธารณสุขมูลฐาน แต
อาจกลาวไดวา ความเคลื่อนไหวของสาธารณสุขมูลฐานนั้น ประสบความสําเร็จอยางสําคัญในบางดาน
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ความสําเร็จที่มีความหมายอยางยิ่งประการหนึ่งคือ การที่นโยบายสาธารณสุขมูลฐานไดสรางพื้นที่
สําหรับสามัญชนคนธรรมดา โดยเปดโอกาสใหพวกเขาเหลานั้นเขามีบทบาทในการพัฒนาสุขภาพและ
ดูแลการเจ็บปวยดวยตนเอง (บัณฑร 2545) นโยบายสาธารณสุขมูลฐานไดเปลี่ยนแปลงทัศนะที่มอง
สามัญชนเปนเพียงผูที่จะตองคอยรับบริการจากระบบบริการทางการแพทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง หาก
เปรียบเทียบกับวิธีคิดกอนการดําเนินงานดานสาธารณสุขมูลฐาน ที่มองวาการฝกอบรมใหประชาชน
รักษาตนเอง แมแตโรคภัยไขเจ็บที่งาย ๆ มักถูกตอตานจากฝายวิชาชีพแพทยที่ถือวาการกระทํา
ดังกลาวเปนการสรางหมอเถื่อน แตนโยบายสาธารณสุขมูลฐานไดเปดพื้นที่ใหมสําหรับสามัญชนให
สามารถมีบ ทบาทในการรั ก ษาเยี ย วยาตนเองและดู แ ลสมาชิ กในชุ ม ชน โดยการเป น อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขซึ่งเปนแนวคิดที่ไดรับอิทธิพลอยางเดนชัดจากหมอเทาเปลาในประเทศจีน และการดูแล
ตนเองดั งกล า ว ได ทํา ให เกิด กระบวนการเรี ยนรู โ รคภัย ไขเจ็บ และการแกปญ หาดว ยองคก รและ
อาสาสมั ค รในชุ ม ชน เราอาจจะถื อ ได ว า เป น กระบวนการการมี ส ว นร ว มของประชาชนในงาน
สาธารณสุ ข มู ล ฐานในระดั บ ของการปฏิ บั ติ มากกว า ที่ จ ะเป น การมี ส ว นร ว มในกระบวนการทาง
การเมืองที่จะเปดโอกาสใหประชาชนมีบทบาทในการอภิปราย ถกเถียง แสดงความคิดเห็น และ
ตัดสินใจ วาอะไรเปนปญหาสุขภาพที่สําคัญ
อาจจะกลาวไดวา แมการประเมินผลหรือการตีความผลการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานที่
ผานมาจะมีความแตกต างกัน ซึ่งอาจขึ้นอยูกับ จุด ยืน ทางการเมืองของการวิเคราะห 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 แมประเด็นเรื่องการมีสวนรวม
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 และในเมืองเกิดขึ้นอยางจริงจัง ในป 2532 ภายใต “โครงการพัฒนาเวช
ปฏิบัติครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พรอมไปกับการดําเนินโครงการอยุธยาอันเปน
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) การใหบริการสุขภาพที่ดีถูกถายทอดออกมาผาน
แนวคิดการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ 3 ประการคือ การดูแลอยางตอเนื่อง (Continuity of
Care) การดูแลอยางผสมผสาน (Integrated Care) การดูแลอยางองครวม (Holistic Care)
เป า หมายของการพั ฒ นาระบบสาธารณสุ ข คือ การสร า งระบบสาธารณสุ ข บู ร ณาการ ( Integrated
Health Care) ที่มีบริการสุขภาพปฐมภูมิหรือเวชปฏิบัติครอบครัวคือองคประกอบหลัก (ดูยงยุทธ
2542ก: 2-3; ดูรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการอยุธยา จาก ยงยุทธ 2542ข)
ขอคนพบจากโครงการอยุธยาตอกย้ําใหเห็นวา แมสถานีอนามัยจะเปนผลผลิตที่สําคัญอยาง
หนึ่งของวิวัฒนาการของระบบการใหบริการทางดานสาธารณสุขของประเทศที่อยูในภาครัฐ และมี
หนาที่ใหการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ สิ่งที่ไดรับการเนนย้ํามักเปนดานการใหบริการปองกันโรค 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
กํ า หนดให ส ถานี อ นามั ย ขนาดใหญ มี บ ทบาทหน า ที่ เ ช น เดี ย วกั บ สถานี อ นามั ย ทั่ ว ไป แต จ ะมี ขี ด
ความสามารถในการปฏิบัติงานบางดานที่สูงกวา ตลอดจนมีเครื่องไมเครื่องมือทางการแพทยมากขึ้น
ชวงเวลาของทศวรรษแหงการพัฒนาสถานีอนามัยมีการปรับปรุงและพัฒนาสถานีอนามัยอยางมากทั้ง
ในแงอาคารสถานที่และอุปกรณเครื่องไมเครื่องมือทางการรักษาพยาบาลใหทันสมัย เพื่อหวังจะยก
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” เพื่อแกไข
ปญหาดานงบประมาณของประเทศจากผลของปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ เพราะรัฐมองวาการดูแลสุขภาพ
ปฐมภูมิเปนบริการสุขภาพที่ตนทุนต่ําและชาวบานเขาถึงบริการไดงาย (ดู ปรีดาและคณะ 2543;
ปรีดา 2544: 264-265) ในป พ.ศ. 2544 รัฐบาลใหมนําโดยนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ไดเสนอนโยบาย
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ในโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ประชาชนมากกวา 40 ลานคนไดขึ้น
ทะเบียนเพื่อรับสิทธิในการรักษาพยาบาลฟรี หลักการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาตามโครงการ
ดังกลาวเปนการจัดหาสิทธิประโยชนดานสุขภาพขั้นพื้นฐานสําหรับประชาชนไทยทุกคน นโยบาย
ดังกลาวไดนําไปสูการเนนการสรางระบบบริการปฐมภูมิอยางจริงจังที่สุดเทาที่เคยมีมา
ปจจุบันนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางระบบ
บริ ก ารสุ ข ภาพขนานใหญ โดยเฉพาะระบบการดู แ ลสุ ข ภาพปฐมภู มิ ไ ด ก ลายเป น ด า นหน า ของ
ยุ ท ธศาสตร ก ารสร า งระบบสุ ข ภาพใหม ค รั้ ง นี้ และหน ว ยงานที่ ใ ห บ ริ ก ารสุ ข ภาพปฐมภู มิ ก็ ไ ด รั บ
ความสําคัญขึ้นอีกครั้ง ซึ่งสวนหนึ่งเปนพัฒนาการตอเนื่องจากแนวคิดบริการสุขภาพดี ตนทุนต่ําของ
รัฐ โดยมองวาหากการดูแลสุขภาพปฐมภูมิเขมแข็งภาระตนทุนคาใชจายของระบบหลักประกันสุขภาพ
ของชาติโดยรวมจะลดลง งานศึกษาของวิโรจน ตั้งเจริญเสถียร และคณะ (2548: 450) ก็ยืนยันไปใน
ทํานองดังกลาว กลาวคือ ผูบริหารของกระทรวงสาธารณสุขสวนใหญมีความเห็นรวมกันวา รัฐควรให
ความสําคัญในการลงทุนกับสถานพยาบาลระดับตนในชุมชน โดยมีเหตุผลที่สําคัญคือ เพื่อใหเกิด
ความเท า เที ย มในการเข า ถึ ง บริ ก าร
สุ ข ภาพได อ ย า งทั่ ว ถึ ง และเป น การ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบบริ ก าร
สุ ข ภาพ การมี บ ริ ก ารสุ ข ภาพที่ มี
ตนทุนต่ํายังเปนการสนับสนุนใหเกิด
การสงเสริม และปองกันโรค เพิ่มมาก
ขึ้นอีกดวย
ภายใต ก ารดํ า เนิ น นโยบาย
หลัก ประกัน สุ ขภาพถวนหน า นี้ เ องมี
การเสนอแนวความคิ ด ในการให
แพทยลงไปทํางานเวชปฏิบัติครอบครัว (family medicine หรือ family practice) ในหนวยบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการรักษาพยาบาลของหนวยบริการปฐม
ภูมิ (ทวีเกียรติ และยงยุทธ 2548: 256-267) แนวคิดการเสนอใหแพทยจากโรงพยาบาลออกไป
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ทํ า งานยั ง หน ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ถู ก วิ พ ากษ วิ จ ารณ ว า เป น แนวคิ ด ที่ ไ ม ส อดคล อ งกั บ ข อ จํ า กั ด ด า น
อัตรากําลังแพทยของประเทศที่มีจํานวนไมเพียงพอ อยางไรก็ตาม การประเมินความพึงพอใจของ
ผู รั บ บริ ก ารต อ การบริ ก ารของสถานพยาบาลภายใต ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ ว นหน า พบว า เมื่ อ
เปรียบเทียบระหวางสถานีอนามัยซึ่งเปนหนวยบริการปฐมภูมิรูปแบบเดิมกับศูนยสุขภาพชุมชนซึ่ง
เปนการจัดรูปแบบการดูแลสุขภาพปฐมภูมิแบบใหมที่มีแพทยลงไปชวยตรวจรักษาพยาบาล ชาวบาน
ผูรับบริการพึงพอใจในบริการ (ครอบคลุมประเด็น ความสะดวก, การดูแลเอาใจใส, คุณภาพบริการ,
การใหขอมูล และคาใชจาย) ของศูนยสุขภาพชุมชนมากกวาการใหบริการของสถานีอนามัยแบบเดิม
(อรทัย และปรีดา 2547: 644-647)
นโยบายการสร า งหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ ว นหน า ทํ า ให ป ระชาชนเข า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพได
ครอบคลุมทั่วอยางไมเคยปรากฏมากอน กวา 95% ของประชาชนมีหลักประกันสุขภาพและสามารถ
เขารับการรักษาตามสิทธิประโยชนโดยไมตองวิตกกังวลวาจะถูกปฏิเสธการรักษาเพราะไมมีเงินจายคา
รักษาพยาบาล โครงสรางพื้นฐานของระบบบริการสุขภาพที่พัฒนามาอยางตอเนื่องเปนองคประกอบ
สําคัญที่ทําใหการดําเนินนโยบายการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนานี้เปนไปได ที่สําคัญการ
เปลี่ยนแปลงระบบการเงินการคลังสาธารณสุขที่เกิดขึ้นพรอมกับนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ไดทําใหการจัดสรรงบประมาณการแพทยและการสาธารณสุขเปนไปอยางมีความเปนธรรมตามจํานวน
ประชากรที่แตละหนวยบริการตองรับผิดชอบ นอกจากนั้น นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนายังได
ทําใหเกิดการพัฒนาศูนยสุขภาพชุมชนและหนวยการดูแลสุขภาพปฐมภูมิอื่นๆ ที่ทํางานสุขภาพเชิงรุก
และใหบริการใกลบานอีกดวยแนวโนมการใชบริการสาธารณสุขมีสัดสวนการใชบริการที่โรงพยาบาล
อําเภอและสถานีอนามัยหรือหนวยบริการปฐมภูมิเพิ่มขึ้นในป 2548 เปนรอยละ 42.8 และ 33.3
ตามลําดับ จากการพัฒนาการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิมีทีมบริการสุขภาพสหวิชาชีพใหบริการทั้งเชิง
รับและเชิงรุกเปนบริการใกลบานใกลใจ
หลักการสําคัญและลักษณะเดนของการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ
จากที่กลาวมาขางตน เราอาจสรุปหลักการสําคัญและคุณลักษณะเดนที่เปนจุดแข็งของการ
ดูแลสุขภาพปฐมภูมิไดเปนประเด็นหลักๆ ดังนี้
• การดูแลสุขภาพปฐมภูมิเนนการดูแลแบบองครวม คือดูแลคนทั้งคน ใสใจกับชีวิตและ
ความสุ ขทุกข ของคนมากกวาที่จะดูแลแบบแยกชีวิ ตและแยกป ญหาสุขภาพออกเปน
สวนๆ เปนอวัยวะๆ
• การดูแลสุขภาพปฐมภูมิเนนการทํางานเชิงรุก คือมุงการปองกันและแกไขปญหาตั้งแต
แรกเริ่มมากกวาที่จะรอใหเกิดโรค ความเจ็บปวย หรือความทุกขลุกลามมากขึ้นแลวคอย
หาทางแกไข
• การดูแลสุขภาพปฐมภูมิเนนการผสมผสานงานสงเสริม/ปองกัน/รักษา/ฟนฟู โดยทํา
ควบคูผสมผสานกันในกระบวนการทํางานรวมกับองคกรและกลไกตางๆ ในพื้นที่
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• การดูแลสุขภาพปฐมภูมิเนนการดูแลที่ตอเนื่องตลอดชีวิตมากกวาที่จะเนนการรักษา
เปนครั้งๆ โดยใหความสําคัญกับประสบการณเกี่ยวกับสุขภาพตลอดชวงชีวิตของบุคคลที่
สงผลตอชีวิต สุขภาพและการดูแลรักษาความเจ็บปวยของเขา
• การดูแลสุขภาพปฐมภูมิทํางานเชื่อมโยงหลายระดับ: ทั้งระดับบุคคล/ครอบครัว/ชุมชน
โดยถือวาปญหาทุกระดับสงผลถึงกันและการแกปญหาตองดําเนินการควบคูในหลาย
ระดับพรอมกัน
• การดูแลสุขภาพปฐมภูมิทํางานเชื่อมโยงหลายมิติ: ทั้งมิติทางกาย/ใจ/สังคม/จิตวิญญาณ
ที่ตองใสใจใหทุกมิติเกื้อกูลสงเสริมซึ่งกันและกันเปนสุขภาวะไดอยางมีดุลยภาพ
• การดูแลสุขภาพปฐมภูมิทํางานเชื่อมโยงระดับบริการ โดยชวยเอื้ออํานวยและประสาน
ใหการใชบริการทางการแพทยในระดับอื่นๆ เปนไปอยางสะดวก ราบรื่นและไดผล
• การดูแลสุขภาพปฐมภูมิทํางานโดยผสมผสานระบบการแพทยที่หลากหลายในชุมชน ทั้ง
การแพทย แ ผนไทย การแพทย พื้ น บ า นและทางเลื อ กสุ ข ภาพแบบต า งๆ ให เ ป น
ประโยชนเกื้อกูลตอสุขภาพได
• การดู แ ลสุ ข ภาพปฐมภู มิ เ น น การเสริ ม สร า งระบบสุ ข ภาพชุ ม ชนให เ ข ม แข็ ง เพื่ อ การ
พึ่งตนเองดานสุขภาพของทองถิ่น
จะเห็นไดวาหลักการสําคัญดังกลาวอาจไมไดแตกตางไปจากหลักการของการสาธารณสุขมูล
ฐานเทาใดนัก เพียงแตมีการเนนเพิ่มบทบาทดานการรักษาพยาบาลของหนวยบริการใกลบา นมากขึ้น
จากเดิมที่เนนบทบาทดานการรักษาพยาบาลงายๆ ดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เชน การใชน้ําตาลเกลือ
แรในการรักษาโรคอุจจาระรวง เปนตน หลักการดังกลาวเมื่อมีความพยายามแปลออกเปนรูปธรรม
การปฏิบัติก็มกี ารเสนอภารกิจของงานสุขภาพปฐมภูมิในชุมชนออกเปน 7 ภารกิจไดแก
 สรางสังคมไมทอดทิ้งกัน
 รักษาโรคที่พบบอยในชุมชน
 ดูแลผูปวยเรื้อรัง เชน เบาหวาน-ความดัน
 ดูแลใสใจผูสูงอายุ
 การสงเสริมสุขภาพ
 การควบคุมและปองกันโรค
 สรางชุมชนเขมแข็ง
ภารกิจดังกลาวอาจไมมีความเปนรูปธรรมเทากับที่กิจกรรมงานสาธารณสุขมูลฐานเคยไดรบั
การนําเสนอทีก่ ลายเปนรูปแบบมาตรฐานในการทํางาน 7 องคประกอบหลักของการสาธารณสุขมูล
ฐานไดแก
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N: Nutrition

งานโภชนาการ มีรูปธรรมคือการชั่งน้ําหนักเด็ก เฝาระวังเด็กขาดสารอาหาร
การสงเสริมการทําอาหารเสริม การใหโภชนศึกษา หรือการจัดตั้งกองทุน
อาหารกลางวันเปนตน
E: Education งานสุขศึกษา เนนการถายทอดความรูผา นผูสื่อขาวสารสาธารณสุข การจัดตั้ง
หอกระจายขาว และการพัฒนาสื่อสุขศึกษาตางๆ
W: Water Supply การจัดหาน้ําสะอาดไวใชอยางเพียงพอในชุมชน มีกิจกรรมมาตรฐาน
ไดแก การจัดทําถังเก็บน้าํ ฝน การประปาหมูบาน และการจัดทําโองน้ําใหมี
น้ําสะอาดเพียงพอตอการใช 5 ลิตรตอคนตอวัน
S: Sanitation การสุขาภิบาล เนนการสรางสวมใหครบทุกครัวเรือน มีการกอตั้งกองทุน
สุขภัณฑ การอบรมชางสุขภัณฑหมูบาน
I: Immunization การสรางภูมิคุมกันโรค เนนการฉีดวัคซีนในเด็กใหครบ ตั้งแตแรกเกิด
T: Treatment of Common Diseases การรักษาโรคที่พบบอยในชุมชน โดยเนนการ
ฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานใหสามารถรักษาโรคงายๆ ได
E: Essential Drugs การจัดหายาและเวชภัณฑที่จําเปนใหมีใชในชุมชน รูปแบบมาตรฐาน
ไดแกการจัดตัง้ กองทุนยาและเวชภัณฑ หรือสหกรยา ซึ่งตอมาพัฒนาเปน
กองทุนอเนกประสงคดวย
M: Maternal and Child Health งานอนามัยแมและเด็ก ซึ่งถือเปนกลุมเสี่ยงจากอัตราตาย
ของมารดาและทารกหลังคลอดที่สูง กิจกรรมไดแก การสงเสริมใหมีการฝาก
ครรภ การฉีดวัคซีนใหแม และการใหบริการคลินิกเด็กหลังคลอดเปนตน
แมวาเนื้อหากิจกรรมงานสาธารณสุขมูลฐานที่มีการระบุวา เปนองคประกอบสําคัญนี้จะถูก
วิพากษจากบางมุมมองวาเปนงานสาธารณสุขมูลฐานแบบถูกเลือกเรื่องที่จะทําไวแลวลวงหนา
(Selective primary health care) แทนที่จะเปนการทํางานแบบบูรณาการที่ใชหลักการแนวคิดนํา
และสรางกิจกรรมขึ้นจากความจําเปนที่ไดคนพบรวมกันกับชุมชน (Comprehensive primary
health care) แตเราก็จะเห็นไดอยางชัดเจนวาแมจะเปน Selective primary health care แตงาน
สาธารณสุขมูลฐานมีเนื้อหาทีค่ รอบคลุมมิตทิ างสาธารณสุขไดครบถวนเปนระบบทั้งดานการรักษา
สงเสริม ปองกันโรค จะมีออนไปบางก็คือเรื่องการฟนฟูสภาพซึ่งถือวาเปนงานในระบบบริการทาง
การแพทย
ในขณะที่งานบริการปฐมภูมิแมโดยหลักการจะมีงานดานการสงเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรค แตในทางปฏิบัตภิ าระและความคาดหวังถูกเนนหนักไปที่การรักษาพยาบาล โดยเฉพาะ
การดูแลผูป วยเรื้อรัง ซึ่งก็มีความจําเปนอยางมากในสถานการณปจจุบัน ทางเลือกในอนาคตจึงไมได
อยูที่การลดภาระดานการรักษาโรค เชน โรคเรื้อรัง แตอยูที่การเพิ่มศักยภาพหนวยงานสุขภาพชุมชน
ใหสามารถตอบสนองความจําเปนที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนมากกวา

17

ขอเสนอแนะทิศทางในอนาคต
จากการทบทวนบทเรียน แนวคิดและทิศทางการพัฒนาที่วิวัฒนาการจากการสาธารณสุขมูล
ฐานมาถึงสถานการณแนวคิดการพัฒนาระบบสุขภาพในปจจุบันของประเทศไทยอาจทําใหไดขอสรุป
และขอเสนอแนะสําหรับทิศทางในอนาคตหลายประการดังนี้
1. งานสาธารณสุขมูลฐานในรูปแบบดั้งเดิมทีไ่ ดดําเนินการมาอยางเขมขนในชวงทศวรรษแรกได
สรางผลพวงและคุณูปการตอการพัฒนาสุขภาพไทยอยางเดนชัด การเกิดขึ้นของกิจกรรมและ
นวัตกรรมใหมๆ กลายเปนพื้นฐานใหมกี ารพัฒนาตอยอดมาจนถึงปจจุบนั แตสถานการณ
ปญหาสุขภาพและบริบททางสังคมการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหรูปแบบการทํางานที่เคย
เปนมาหมดศักยภาพที่จะพัฒนาตอไปหากไมมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนอยางถึงรากถึง
โคน
2. ในขณะที่รูปแบบงานสาธารณสุขมูลฐานแบบดั้งเดิมดําเนินมาจนถึงเพดานความสําเร็จ งาน
พัฒนาสุขภาพและงานสาธารณสุขชุมชนก็มีการปรับเปลีย่ นไปสูรูปแบบใหมๆ ผานโครงสราง
องคกรและกลไกการสนับสนุนใหมๆ ไมวาจะเปนการเกิดขึ้นของ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ
นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาและระบบบริการปฐมภูมิ
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติและสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ รวมทั้งบทบาท
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรภาคประชาสังคมที่พัฒนาขึ้นมีบทบาททั้งเสริม
และตรวจสอบภาครัฐ พัฒนาการเหลานีอ้ าจถือไดวาเปน “อวตาร” ภาคใหมๆ ของปรัชญา
และแนวคิดสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งมีรากฐานสําคัญคือการสรางความเปนธรรมในการใหการ
ดูแลรักษาสุขภาพผานการมีสวนรวมของทุกฝายเพื่อนําไปสูการพึ่งตนเองไดมากขึ้นของชุมชน
และสังคมไทย
3. แมวาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิจะมีแนวโนมที่เนนดานการรักษาพยาบาลมากกวาดาน
อื่น แตหากพิจารณาจากความจําเปนของสภาพปญหาความเจ็บปวยที่เปลี่ยนแปลงไปและ
ภาระที่เพิ่มขึ้นในการใหการดูแลรักษาโรคเรื้อรังในชุมชนที่เพิ่มมากขึ้นอยางทบทวี การเพิ่ม
งานดานการรักษาพยาบาลที่สะดวกที่หนวยบริการสุขภาพใกลบา นก็เปนเรื่องที่มีเหตุผลอยาง
ยิ่ง ยิ่งหากพิจารณาจากความทุกขที่ซ้ําเติมจากการตองไปรอรับการรักษาพยาบาลที่แออัดใน
โรงพยาบาลขนาดใหญ ทั้งคาใชจา ยในการเดินทางและเวลาที่สูญเสียไป การมีระบบบริการที่
มีศักยภาพการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นก็เปนสิ่งที่ชอบธรรมและเปนธรรม ในแงหนึง่ แนวคิด
สาธารณสุขมูลฐานที่มีหลักการสําคัญคือการปฏิรูปบริการสุขภาพเบื้องตน (Reorientation
of health service) ก็เปนสิง่ ที่ถูกละเลยมานานและควรจะมีการดําเนินการเสียที
4. ปญหาการพัฒนาศักยภาพทางดานการรักษาพยาบาลแมวาจะมีเหตุผลความจําเปนดังกลาว
แลว แตก็ยังตองระมัดระวังที่จะตองใหระบบบริการในระดับชุมชนมีความสมดุลและมีการบูร
ณาการทั้งดานการรักษา สงเสริม ปองกันและการฟน ฟูสภาพ ซึง่ ในสถานการณปจจุบนั ที่
ทีมงานสุขภาพชุมชนมีความหลากหลายทางวิชาชีพมากขึ้น ทิศทางที่จําเปนตองพัฒนาคือการ
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5.

6.

7.

ทํางานเปนทีมสหวิชาชีพที่เชื่อมโยงหนุนเสริมกัน ไมใชการพัฒนาทีน่ ําไปสูการครอบงําของ
งานดานการรักษาพยาบาลจนกดทับงานดานการสาธารณสุขอื่นๆ โดยเฉพาะงานดานการ
ควบคุมปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ และการสรางความเขมแข็งใหกับองคกรชุมชน การ
เสริมบุคลากรดานการรักษาพยาบาล เชน แพทยหรือพยาบาลในหนวยบริการสุขภาพชุมชน
จะตองเนนการสรางกลไกการทํางานที่เทาเทียม เคารพใหเกียรติและเห็นคุณคาซึ่งกันและกัน
การที่ปญหาโรคเรื้อรังที่รุนแรงมากขึ้นและทําใหภาระดานงานรักษาพยาบาลในระบบบริการ
เพิ่มมากขึ้นนัน้ อาจกลาวไดวา เกิดจากการที่งานดานการสาธารณสุข โดยเฉพาะแผนงาน
โครงการดานการควบคุมปองกันโรคในระดับประเทศประสบความลมเหลว จนทําใหระบาด
วิทยาของโรคทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึง่ ก็เปนเพราะวิชาชีพดานการรักษาพยาบาลมีอํานาจ
มากและกดทับงานดานการควบคุมปองกันโรคและการสรางเสริมสุขภาพ หรือกลาวอีกนัย
หนึ่ง ภาระโรคที่ทําใหงานดานการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้นเกิดจากการสูญเสียดุลยภาพของ
อํานาจระหวางวิชาชีพดานการสาธารณสุขและดานการแพทยนั่นเอง ความจําเปนที่ตองเพิ่ม
ศักยภาพดานการรักษาพยาบาลในระบบบริการสุขภาพชุมชนจึงสะทอนสิ่งที่ควรปฏิรูปใน
ระบบโครงสรางการสาธารณสุขของประเทศดวย
รูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพชุมชนยังตองมีการคิดคนสรางสรรคเพื่อใหเปนระบบ
บริการที่สอดคลองกับบริบททางสังคม ชุมชนมีสวนรวม และสามารถตอบสนองตอปญหาที่
แทจริงในชีวิตของชุมชนได ระบบการใหบริการรูปแบบใหมๆ เชน การสรางระบบเตียง
พยาบาลทีบ่ าน (Home ward) การสรางกลุมชวยเหลือตนเอง หรือกลุมสนับสนุน (Selfhelp, self-support group) ศูนยดูแลผูป
 วยและคนชราในชุมชน (Adult day care center)
การดูแลผูป วยระยะสุดทายในชุมชน (Community hospice & end-of-life care) ระบบการ
ดูแลแทนเพื่อชดเชยใหญาติที่ดูแลผูปวยเรือ้ รังหรือผูสูงอายุอยูตลอดเวลาไดมีโอกาสพักผอน
(Respite care) เหลานี้ลวนแตตองคิดพัฒนาขึน
้ เพื่อไมใหงานดานการรักษาพยาบาลใน
ชุมชนเปนรูปแบบตายตัวแบบเดียวกับระบบโรงพยาบาล
ปญหางานบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เปนสวนหนึ่งของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพนั้นอยูที่
การมองการปฏิรูปอยูในวงแคบ ๆ ดานการเงินการคลังเทานั้น ทัศนะดังกลาววางอยูบนฐาน
คติที่ผดิ พลาดสําคัญประการหนึ่งคือ การมองวาบริการสุขภาพเปนสินคาและบริการชนิดหนึ่ง
ถึงแมวาจะมีความคิดที่วา สินคาและบริการดังกลาวจะตองเปนไปเพื่อใหทุกคนสามารถเขาถึง
ไดและตองไมมีการกีดกันและไมมีอุปสรรคในดานรายไดหรือฐานะทางเศรษฐกิจโดยอาศัย
การบริหารจัดการการเงินการคลังแบบรวมหมูเขามาจัดการ แตทวา การมองวาสุขภาพดีเปน
ผลลัพธมาจากบริการทางการแพทยนั้นไดทําใหบทบาทของชุมชoและพลเมืองซึ่งมีภารกิจใน
การรวมมือกันสรางชีวิตความเปนอยูของสวนรวมที่ดีขึ้นถูกลดทอนลงไปเปนเพียงผูบริโภค
เทานั้น แทนที่จะมองวาบริการสุขภาพเปนเพียงสินคาและบริการ เราควรจะตองมองบริการ
สุขภาพในฐานะที่เปนโอกาสสําหรับความรวมแรงรวมใจและการแกปญ
 หารวมกันทีท่ ั้งผู
19

8.

9.

ใหบริการทางการแพทย ผูปวยและชุมชนจะตองรวมมือกันในการทํางาน มากกวาที่จะตอง
เปนการมารอรับบริการอยางเดียว
การเคลื่อนไหวทางสังคมของสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (สปรส.) ในชวงครึ่งหลัง
ของทศวรรษ 2540 มีสวนสําคัญในการทําใหเกิดนิยามสุขภาพใหมที่กาวพนจากการบริหาร
จัดการเฉพาะภาครัฐสูการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม (ดู สายศิริ 2548; โกมาตร
2548) ผลที่เกิดขึ้นทําใหหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมท
ิ ี่ตั้งอยูในทองถิ่นตองปรับตัวเพื่อให
สอดคลองกับการเคลื่อนไหวการเมืองเรื่องสุขภาพของภาคประชาชน เจาหนาที่บริการสุขภาพ
ปฐมภูมิในหลายพื้นที่ปรับบทบาทการทํางานเรื่องสุขภาพโดยรวมมือกับองคกรภาคประชาชน
ที่กาวพนจากกรอบคิดเรื่องสุขภาพสูแนวคิดสุขภาวะหรือสุขภาพองครวมที่ครอบคลุมมิติ
กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งอีกแงหนึ่งไดขยายขอบเขตการจัดการเรื่องสุขภาพของการ
ดูแลสุขภาพปฐมภูมิที่พนจากกรอบคิดแบบชีวการแพทย
การมีสวนรวมของชุมชน ประสบการณการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทยแสดงให
เห็นถึงศักยภาพของการจัดตั้งองคกรชุมชนในรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานวาสามารถมีบทบาทสําคัญในงานพัฒนาสุขภาพชุมชนได แมวาอาสาสมัครสาธารณสุข
จะยังคงมีบทบาทในบริบทของนโยบายการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ แตความจําเปนใน
การหารูปแบบใหมๆ
ขององคกรชุมชนและการมีสว นรวมที่หลากหลายมากขึ้นก็เปนสิ่งที่
ปรากฏอยางเดนชัด รูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองที่เหมาะสมสําหรับกลุมเปาหมายตางๆ
เชน กลุมชวยเหลือกันเอง หรืออาสาสมัครรูปแบบอื่นๆ จําเปนตองมีการสงเสริมและ
สนับสนุน นอกจากการมีสวนรวมในฐานะของผูชวยหรือแรงงานที่เสียสละเวลามาแบงเบา
ภาระของบุคลากรทางสุขภาพแลว
ในบริบททางการเมืองใหมของการกระจายอํานาจและ
ภายใตพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติที่เปดพื้นที่การมีสวนรวมในระดับนโยบาย
เชน
กระบวนการสมัชชาสุขภาพตางๆ
หรือการคุมครองสิทธิสุขภาพที่เกิดจากผลกระทบของ
นโยบายหรือการทํางานของรัฐ การมีสวนรวมมีความหมายกวางขวางขึ้นกวาเดิม โดยเฉพาะ
ในสถานการณที่มีการเติบโตขององคกรภาคประชาสังคมและองคกรชุมชนที่หลากหลายขึ้น
กลไกและกระบวนการมีสวนรวมจําเปนตองไดรับการทบทวนและสรางสรรคขึ้นอยางตอเนื่อง
ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และรวมถึงการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในระดับ
โลกที่มีผลกระทบตอชีวิตชุมชนอีกดวย

บทสงทาย
หากเราพิ จารณาทั้ งบทเรี ยนการทํา งานสาธารณสุขมูลฐานและบริการสุขภาพปฐมภูมิใ น
ปจจุบัน เราจะเห็นไดไมยากวากลไกและกระบวนการเชิงนโยบายทั้งสองลวนใชฐานวิธีคิดที่มีรัฐเปน
ศูนยกลาง ในเชิงปรัชญานั้น กระบวนการเชิงนโยบายที่มีรัฐเปนศูนยกลางนั้นเปนวิธีคิดแบบสมัยใหม
ที่ใชสําหรับการแกไขปญหาที่มีลักษณะตายตัวและมีคําตอบสําเร็จรูปเปนสําคัญ กระบวนการดังกลาว
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จึงเริ่มจากการมีทฤษฎีที่เปนกฎเกณฑตายตัวที่เราจะตองดําเนินตาม โดยที่ทฤษฎีที่ใชใหความสําคัญ
กับปรากฏการณที่วัดไดอยางเปนภววิสัยและการประเมินสิ่งตาง ๆ จากขอมูลเชิงปริมาณ การทํางาน
สาธารณสุขมูลฐานและระบบบริการปฐมภูมิที่เปนอยูนั้นเปนไปตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีซึ่งถือเปน
กฎเกณฑที่ทุกสวนจะตองเคารพและดําเนินตาม กระบวนการดังกลาวจึงเปนการยึดเอาทฤษฎีเปน
หลักและไดทําใหประสบการณชีวิตจริงและปญหาความทุกขยากซึ่งเปนความรูจริงในชีวิตทางสังคม
ของชุมชนกลายเปนสิ่งที่ไมสามารถปรับใชกับกรอบทฤษฎีดังกลาวได แนวคิดดังกลาวจึงเปนวิธีคิดที่
แข็ ง ทื่ อ และขาดความยื ด หยุ น รวมทั้ ง ขาดมิ ติ ข องความเป น มนุ ษ ย และขาดความเคารพต อ
ประสบการณ ท อ งถิ่ น ละเลยที่ จ ะเชื้ อ เชิ ญ ให ผู ค นจากภาคประชาสั ง คมมาร ว มกั น สร า งสรรค
กระบวนการปฏิรูปจากสิ่งที่ตนเรียนรูจากประวัติศาสตรเฉพาะของตนเอง
หากเรามองการพัฒนาสุขภาพจากมุมมองของภาคประชาชนแลว กระบวนการสุขภาพจะตอง
เริ่มตนจากประสบการณชีวิตของผูคน และความทุกขที่สาธารณะรูสึกรวมกันในสถานการณชีวิตจริง
การปรั บ เปลี่ ย นจากกระบวนทั ศ น ที่ ยึ ด ทฤษฎี มาสู ก ระบวนทั ศ น ที่ ยึ ด ประสบการณ จะเป น การ
เปลี่ยนแปลงสําคัญ ที่จะทําใหประสบการณและบทเรียนที่สะสมอยูในภาคประชาชนสามารถนําไปสู
การปลดปลอยศักยภาพและพลังของชุมชน มากกวาการเอาแนวคิดสําเร็จรูปมาดําเนินการในลักษณะ
บังคับใหการเปลี่ยนแปลงเปนไปในทิศทางเดียว กระบวนการและกลไกเชิงนโยบายสําหรับการปฏิรูป
ที่ภาคประชาสังคมจะมีสวนรวมจึงจําเปนที่จะตองมีลักษณะที่เปนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม และมี
ลักษณะหลากหลายเปนพหุนิยมมากขึ้น เพื่อที่จะใหเราสามารถจัดการกับปญหาสุขภาพที่มีความ
แตกตางกันอยางหลากหลายในสังคม มากกวาที่จะใชขอคิดความเห็นของผูเชี่ยวชาญแตเพียงดาน
เดียว ดังที่แครี่ และคณะ (Kari et al.1994) ไดกลาวไววา
ตลอดชวงศตวรรษที่ 20 นี้ หนวยงานภาครัฐบาลและธุรกิจเอกชนไดขยายตัวและเติบโตอยาง
รวดเร็วจนกอใหเกิดชนชั้นสําคัญอยางใหมขึ้นคือ ชนชั้นผูจัดการและผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
กลุ ม ผู เ ชี่ ย วชาญและผู จั ด การเหล า นี้ ไ ด มี บ ทบาทและกลายเป น กลจั ก รสํ า คั ญ ในการ
เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวสังคม โดยอาศัยวิธีคิดและภาษาจากรากฐานวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร
วัฒนธรรมของนักวิชาชีพเหลานี้ปรากฏอยูทั่วไปในทุกสาขาวิชาโดยมีจุดเนนที่ความเปนเหตุ
เปนผลมีระเบียบวิธีที่แนนอนตายตัว และมีมาตรฐานที่กําหนดขึ้นอยางเปนภววิสัย ซึ่งการ
เนนเหตุผล ระเบียบวิธีและภววิสัยนี้ไดเขามาแทนที่การจะอภิปรายถกเถียง หรือแสดงความ
คิดเห็นจากมุมมองและประสบการณของพลเมือง ทุกวันนี้ ผูเชี่ยวชาญไดนิยามและวินิจฉัย
ปญหา ประดิษฐคิดคนภาษา และศัพทแสงตาง ๆ เพื่อที่จะพูดถึงปญหาตาง ๆ ที่ตนนิยามขึ้น
รวมทั้งไดเสนอวิธีการจัดการแกไขปญหาและประเมินผลวาปญหานั้นถูกแกไขสําเร็จหรือไม
ในสภาวะเชนนี้ พลเมืองสามัญชนมีโอกาสนอยนิดที่จะเรียนรู สะสมทักษะในการทํางาน หรือ
มีปฏิบัติการในกิจการสาธารณะ พลเมืองสามัญชนขาดโอกาสที่จะเรียนรู ที่จะประเมินผล
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หรือนําเสนอความคิดเห็น ในมุมมองที่ทําใหประชาชนธรรมดามีฐานะ เปนหัวใจของการ
แกไขปญหา และเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการเมืองภาคประชาสังคม
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