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หน่วยท่ี 10

นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุขในบริบทโลก

อาจารย์ นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ

ชื่อ  	 อาจารย์	นายแพทย์ชาญวิทย์	ทระเทพ
วุฒิ  	 พ.บ.,	วว.	ศัลย์ศาสตร์ทั่วไป,	อว.	เวชศาสตร์ครอบครัว	
 	 อว.	เวชศาสตร์ป้องกัน	(สาธารณสุข)
ต�าแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยที่เขียน  หน่วยที่	10
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10-2 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

แผนการสอนประจ�าหน่วย

ชุดวิชา 	 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

หน่วยที่ 10 	 นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุขในบริบทโลก

ตอนที่ 
10.1		แนวคิด	ทฤษฎี	ที่มาของนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก	
10.2		 นโยบายและองค์การระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขในบริบทโลก
10.3		 แนวโน้มและทิศทางของนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก

แนวคิด
1.			สาธารณสุขในบริบทโลกเป็นองค์ความรู้ที่ต่อยอดมาจากสุขภาพส่วนบุคคล	 ความรู้ด้านการ

สาธารณสขุ	และสาธารณสุขระหว่างประเทศ	พฒันาจนกลายเป็นสาธารณสขุในบริบทโลก	ซึง่
ต้องมีการเลือกประเด็นที่มีความส�าคัญก�าหนดเป็นนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก	 เพื่อ
ด�าเนินการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาสุขภาพดีขึ้น

2.			องค์การอนามัยโลกเป็นองค์การระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขในบริบทโลกจัดตั้งข้ึนเพ่ือ 
ร่วมกันจัดการปัญหาสาธารณสุขในบริบทโลกที่ไม่สามารถบริหารจัดการได้ด้วยประเทศใด
เพียงประเทศเดียว	 ในระยะแรกให้ความส�าคัญกับโรคติดต่อที่ระบาดอย่างรวดเร็ว	 ต่อมาจึง
ครอบคลุมไปถึงโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ

3.			ปัญหาสาธารณสุขในอนาคตมีแนวโน้มที่จะขยายตัวออกไปเกินขอบเขตของประเทศ	ทิศทาง
การแก้ไขปัญหาในอนาคตจึงต้องอาศัยนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกที่จะต้องร่วมมือกัน
ด�าเนินการทั้งในระดับภูมิภาค	ไปจนถึงระดับโลกในที่สุด	

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาหน่วยที่	10	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.		อธิบายแนวคิด	ทฤษฎี	ที่มาของนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกได้
2.		อธิบายนโยบายและองค์การระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขในบริบทโลกได้
3.		อธิบายแนวโน้มและทิศทางนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกได้
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10-3นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุขในบริบทโลก

กิจกรรมระหว่างเรียน
1.		ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่	10
2.		ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่	10.1–10.3
3.		ปฏิบัติตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4.		ศึกษาจากสื่อประกอบอื่นๆ	(ถ้ามี)
5.		ท�าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่	10	

สื่อการสอน
1.		เอกสารการสอน
2.		แบบฝึกปฏิบัติ
3.		สื่อประกอบอื่นๆ	(ถ้ามี)

การประเมินผล
1.		ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2.		ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3.		ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ�าภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

หน่วยที่ 10 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

10-4 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

บทน�า

การศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎี	 ที่มาของนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกนั้น	 ต้องเข้าใจว่านโยบาย
สาธารณสุขในบริบทโลกเป็นองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขที่ต่อยอดมาจากสุขภาพส่วนบุคคล	 ความรู้ด้าน
การสาธารณสุข	 และสาธารณสุขระหว่างประเทศ	 พัฒนาจนกลายเป็นนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก	
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาสุขภาพดีขึ้น	 ทั้งน้ีนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกพัฒนาข้ึนมาจาก
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขในการควบคุมโรค	 จนเกิดองค์การระหว่างประเทศด้าน
สาธารณสุขขึ้น	 โดยมีองค์กรหลักที่ส�าคัญคือองค์การอนามัยโลก	 ท�าให้เกิดการผลักดันงานส�าคัญด้าน
สาธารณสขุให้กลายเป็นกระแสหลกัในนโยบายสาธารณสขุในบริบทโลก	ทัง้นีปั้ญหาสาธารณสขุในอนาคต
มีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวออกไปเกินขอบเขตของประเทศใดประเทศหนึ่งจะรับผิดชอบได้เพียงล�าพัง	 การ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุข	 จึงมีทิศทางที่จะต้องอาศัยนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกโดยใช้ประโยชน์จาก
ความร่วมมือกันระหว่างประเทศด�าเนินการทั้งในระดับภูมิภาค	 ไปจนถึงระดับโลกเพื่อให้ประชากรโลกมี
สุขภาพดีในที่สุด	
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10-5นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุขในบริบทโลก

ตอนที่ 10.1 

แนวคิด ทฤษฎี ที่มาของนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก 

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ของตอนที่	10.1	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
10.1.1		ความหมาย	และความส�าคัญของนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก
10.1.2		แนวคิด	ทฤษฎี	นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก
10.1.3		ที่มาของนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก

แนวคิด
1.			นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกเป็นการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่เน้นประเด็นที่ส่ง 

ผลกระทบต่อสขุภาพท้ังทางตรงและทางอ้อม	ซึง่สามารถกระจายข้ามประเทศ	การพฒันา
และการด�าเนินการแก้ไขปัญหา	 มักต้องการความร่วมมือระดับโลก	 เกี่ยวข้องทั้งการ
ป้องกันโรคในกลุม่ประชากรและรกัษาพยาบาลบคุคล	ให้ความส�าคญักบัความเท่าเทยีม
กนัในการเข้าถงึบรกิาร	ทัง้นีต้้องอาศยัการบรูณาการสหวชิาชพี	สหสาขา	ทัง้ในวชิาชพี
สาธารณสุขและวิชาชีพอื่นๆ	 มีความส�าคัญในแง่ที่เป็นยุทธศาสตร์ลดความเสี่ยงด้าน
สุขภาพ	เพื่อให้เกิดผลกระทบในด้านการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

2.			นโยบายสาธารณสุขในบรบิทโลกใช้แนวคดิ	ทฤษฎทีีต่่อยอดมาจากความรู้ด้านการรักษา
พยาบาลบุคคล	การสาธารณสุขและสาธารณสุขระหว่างประเทศ	โดยให้ความส�าคัญกับ
การตดัสินใจโดยใช้ข้อมลูและหลกัฐานเชงิประจกัษ์ทีเ่น้นทัง้การส่งเสริมสขุภาพ	ป้องกนั
โรค	การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม	
โดยอาศัยกลไกความร่วมมือและเครื่องมือที่ใช้ร่วมกันระหว่างประเทศ

3.	 	นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกมีที่มาจากยุทธศาสตร์ขององค์การสหประชาชาติด้าน
สาธารณสุขในบริบทโลก	ปัญหาสาธารณสุขร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเดียวกัน	
รวมทั้งปัญหาสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบถึงทุกประเทศในโลก

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่	10.1	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.		อธิบายความหมาย	และความส�าคัญของนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกได้
2.		อธิบายแนวคิด	ทฤษฎี	นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกได้
3.		อธิบายที่มาของนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกได้



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

10-6 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

เรื่องท่ี 10.1.1

ความหมาย และความส�าคัญของนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก

สาธารณสุขในบริบทโลก	 (Global	Health)	 เป็นความรู้ที่ต่อยอดมาจากความรู้ด้านสาธารณสุข
ทีพ่ฒันาขึน้มาตามล�าดบั	ตัง้แต่สขุภาพส่วนบคุคล	(Individual	Health)	ซึง่มุง่เน้นไปทีก่ารรกัษาพยาบาล
เป็นหลัก	ต่อมาเมื่อองค์ความรู้เรื่องโรคพัฒนามากขึ้นจนเกิดความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุการเกิดโรค	ได้มี
การพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ด้านการสาธารณสุข	(Public	Health)	หรือสุขภาพของสาธารณชนขึ้น	เมื่อ
เทคโนโลยมีคีวามเจรญิก้าวหน้าทัง้การคมนาคม	การตดิต่อสือ่สารระหว่างประเทศ	ได้เกดิองค์ความรูด้้าน
สาธารณสุขระหว่างประเทศ	 (International	 Health)	 ตามมา	 ซ่ึงเร่ิมต้นจากจุดมุ่งหมายในการควบคุม
ก�ากับโรคติดต่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดข้ามประเทศเป็นหลัก	แต่ในปัจจุบันองค์ความรู้ด้านนี้ยังก้าวหน้า
ขึ้นไปถึงเรื่องสาธารณสุขในบริบทโลก	 ซึ่งรวมการสาธารณสุขหรือสุขภาพสาธารณชน	 เข้าด้วยกันกับ
สาธารณสุขระหว่างประเทศอีกด้วย	 การเรียนรู้ถึงความหมายของการจัดการสาธารณสุขในบริบทโลก	
(Global	 Health	Management)	 จึงจะต้องเข้าใจถึงความหมายของการจัดการสุขภาพในระดับต่างๆ	
ควบคู่กันไปด้วย	โดยเฉพาะการสาธารณสุข	และสาธารณสุขระหว่างประเทศ	

ประเด็นสาธารณสุขในบริบทโลกขณะนี้ก�าลังเป็นเร่ืองตามสมัยนิยม	 ซึ่งสร้างความสนใจในกลุ่ม
สื่อสารมวลชน	 นักศึกษา	 และสถาบันการศึกษาต่างๆ	 ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างหลักสูตร 
การเรียนการสอนหลายโปรแกรม	 รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในฐานะที่เป็นส่วนส�าคัญของ
นโยบายระหว่างประเทศ	 รวมทั้งกลายเป็นเป้าหมายส�าคัญด้านสิทธิมนุษยชน	 ถึงแม้ว่า	 สาธารณสุขใน
บริบทโลกจะพัฒนาต่อยอดมาจากการสาธารณสุขและสาธารณสุขระหว่างประเทศ	 ซึ่งเป็นเร่ืองของ 
สขุอนามัยและเวชศาสตร์เขตร้อนมาก่อน	แต่จนถงึปัจจบุนั	นยิามของสาธารณสขุในบริบทโลกยังคงมคีวาม
ไม่ชัดเจน	และมักใช้ความหมายทั่วไปของการสาธารณสุข	และสาธารณสุขระหว่างประเทศมาอธิบายโดย
ขยายขอบเขตเพิ่มเติมเล็กน้อย	 เพราะฉะนั้นงานสาธารณสุขในบริบทโลกจึงมีค�านิยามหลากหลายตั้งแต่
เป็นเพียงแนวคิด	 เป็นเป้าหมาย	 หรือเป็นส่วนผสมของงานวิจัย	 การด�าเนินการ	 โปรแกรมทุนการศึกษา	
ซึ่งยังคงเป็นที่ถกเถียงกันว่า	จะต้องใช้องค์ความรู้	ความสามารถและความช�านาญอะไรบ้าง	การตกลงให้
มีค�านิยามที่เป็นมาตรฐานร่วมกันจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น	 หากไม่มีนิยามท่ีเป็นมาตรฐาน	 ปรัชญา	 ยุทธศาสตร์	
และล�าดับความส�าคัญ	 ในการก�าหนดนโยบายและด�าเนินการก็จะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์หรือ 
องค์ความรู้และมุมมองของแต่ละกลุ่ม	 ทั้งแพทย์	 นักวิจัย	 กองทุน	 สื่อมวลชน	 รวมทั้งสาธารณชน	 ซึ่งจะ
ท�าให้เกิดการตัง้เป้าหมายหรอืวัตถปุระสงค์ทีต้่องการให้บรรลคุวามส�าเร็จ	แตกต่างกนัไป	ท�าให้ไม่สามารถ
ตกลงร่วมกันในการก�าหนดนโยบาย	การฝึกอบรมบุคลากร	รวมทั้งการใช้ทรัพยากร	ดังนั้น	จึงจ�าเป็นที่จะ
ต้องมนียิามทีเ่ป็นมาตรฐานร่วมกันระหว่างสหวิชาชพี	สหสาขา	และองค์กรระหว่างประเทศทีมี่ส่วนเก่ียวข้อง
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ความหมายของการสาธารณสุข และสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
การสาธารณสุข (Public Health)	 เป็นวิทยาการที่เริ่มต้นมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่	 19	 โดยกลุ่ม

ประเทศในทวปียโุรปและสหรฐัอเมรกิา	ซึง่เป็นศาสตร์ทีบ่รูณาการองค์ความรูด้้านสงัคมและการปฏริปูสังคม	
เข้ากับความรูด้้านชีววิทยาและการแพทย์	โดยเฉพาะเร่ืองสาเหตขุองโรคและการจดัการโรคตดิเชือ้เป็นหลกั	
ฟารร์,	 แชดวิคก์,	 เวอร์ชอร์,	 คอกช์,	 ปาสเตอร์	 และชัททัคก์	 (Farr,	 Chadwick,	 Virchow,	 Koch,	 
Pasteur	 and	Shattuck)	 ได้ร่วมกันวางระเบียบวิธีของสาธารณสุขประกอบด้วยหลักพื้นฐาน	4	ประการ	
ดังนี1้

1.		การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและหลักฐาน	 (สถิติชีพ	การเฝ้าระวัง	 การสืบสวนโรค	และผลตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ)

2.		เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มประชากรมากกว่าบุคคล	
3.		มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน	(fairness	and	equality)	ให้เกิด

ขึ้นในสังคม
4.		เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาพยาบาล
หลักการพื้นฐานทั้งหมดนี้อยู่ในความหมายของการสาธารณสุขมาเป็นเวลานานกว่า	 90	 ปีแล้ว	 

ดังที่	วินสโลว์	ได้ให้ค�านิยามการสาธารณสุขไว้ว่า	

“การสาธารณสุขเป็นวิทยาศาสตร์และศิลปะของการป้องกันโรค	การท�าให้ชีวิตยืนยาว	และ
ท�าให้ร่างกายมสีขุภาพดแีละมปีระสทิธิผลเพิม่ขึน้	โดยใช้ความร่วมมอืของชมุชนจดัระบบเพือ่ให้เกดิ
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมท่ีดีเอือ้ต่อสขุภาพด	ีการป้องกนัโรคตดิต่อ	การให้สขุศกึษาในการเรียนการสอน
บุคคล	 การจัดระบบบริการทางการแพทย์และพยาบาล	 เพื่อให้วินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ระยะเร่ิมต้นและ
ให้การรักษาที่สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อน	 รวมทั้งพัฒนากลไกทางสังคมซึ่งสร้างความมั่นใจว่า	
ทุกคนในชุมชนจะได้รับการดูแลด้านสุขภาพ	 และมีมาตรฐานการด�ารงชีวิตที่ดีพอที่จะท�าให้สุขภาพ
แข็งแรง	รวมทัง้สร้างความตระหนกัรูแ้ก่พลเมอืงทกุคนว่า	ตนเองมีสทิธทิีจ่ะเกดิและมชีวีติอยูย่นืยาว
อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี”2

สถาบันการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา	 (The	 US	 Institute	 of	Medicine)	 ขยายความการ
สาธารณสุขให้เห็นถึงพันธกิจ	 สาระส�าคัญ	 การจัดระบบและองค์กร	 ซึ่งระบุถึงการป้องกันโรค	 โดยอาศัย
ชุมชนเป็นฐานสุขภาพในฐานะสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับ	 รวมทั้งการร่วมแรงร่วมใจกันจากหลาย
ภาคส่วน	โดยการสาธารณสุขมีพันธกิจเพื่อประโยชน์ของสังคมในการที่จะท�าให้ประชาชนมีสุขภาพด3ี 

1	 Porter,	 R.	 (1997).	The Greatest Benefit to Mankind: A Medical History of Humanity.	 New	York:	 
W	W	Norton	&	Company. 

2	Winslow,	C.	(1920).	“The	Untilled	Field	of	Public	Health.”	Mod Med.	2.	pp.	183–191.	
3	Institute	of	Medicine.	(1988).	The Future of Public Health.	Washington,	DC:	National	Academy	Press.
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นอกจากน้ีในพจนานุกรมวิทยาการระบาด	 (Dictionary	 of	 Epidemiology)	 ให้นิยามการ
สาธารณสุขว่า	 “ความพยายามที่จะปกป้องคุ้มครอง	 ส่งเสริม	 ฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน	 ซึ่งต้องอาศัย
บรูณาการขององค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร์	ความรู้ความช�านาญและความเชือ่	เพือ่ใช้บ�ารุงรักษาและฟ้ืนฟู
สุขภาพของประชาชน	โดยทุกคนมีส่วนร่วมกันหรือใช้การขับเคลื่อนทางสังคม”4

สาธารณสุขระหว่างประเทศ (International Health)	เพิง่เร่ิมมีประวตัมิาเพยีงช่วงทศวรรษ	ส่วน
ใหญ่เป็นค�าทีใ่ช้เมือ่มกีารท�างานสาธารณสขุข้ามขอบเขตของประเทศ	มกัจะใช้ส�าหรับการเน้นไปในภมูภิาค
ต่างๆ	ทีม่ปีระเทศก�าลงัพฒันา	ในระยะเริม่ต้นจะมีเนือ้หาทีเ่กีย่วข้องกบัโรคตดิต่อ	รวมทัง้โรคทางเวชศาสตร์
เขตร้อน	สขุาภบิาลและน�า้สะอาด	การขาดอาหาร	อนามยัแม่และเดก็5	สถาบนัการศกึษาและองค์กรต่างๆ	
ยังคงใช้ศัพท์นี้เช่นกัน	 แต่ให้ค�าจ�ากัดความเน้ือหาครอบคลุมไปกว้างขวางกว่าเดิม	 โดยรวมโรคเร้ือรัง	
อุบัติเหตุ	ระบบสุขภาพ	เข้ามาในความหมายของการสาธารณสุขระหว่างประเทศอีกด้วย

คณะกรรมการสุขศึกษาในบริบทโลกโลก	 (Global	 Health	 Education	 Consortium)	 นิยาม	
สาธารณสุขระหว่างประเทศว่า	 เป็นสาขาวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการ	นโยบาย	และระบบ	ที่
เกีย่วข้องกับสขุภาพและการสาธารณสขุ	โดยเน้นความแตกต่างระหว่างประเทศต่างๆ	มากกว่าสิง่ทีป่ฏบิตัิ
แบบเดียวกัน6

นักวิชาการอื่นๆ	 บางกลุ่ม	 ให้ค�าจ�ากัดความของสาธารณสุขระหว่างประเทศหมายถึงเพียงโรคที่
เกิดข้ึนในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาเท่านั้น	 อย่างไรก็ตาม	 ยังมีนักวิชาการอีกกลุ่มที่น�าค�า	 สาธารณสุข
ระหว่างประเทศ	ไปใช้	ครอบคลุมถึงปรัชญาและเนื้อหาของกระแสโลกาภิวัตน์ด้านสุขภาพ7

ค�าจ�ากัดความที่น่าจะสมบูรณ์ที่สุดส�าหรับ	“สาธารณสุขระหว่างประเทศ”	น่าจะเป็นของเมอร์สัน	
แบลค	 และมิลล์	 (Merson,	 Black	 and	Mills)	 ที่ระบุว่า	 สาธารณสุขระหว่างประเทศ	 หมายถึง	 การ
ประยุกต์ใช้หลักการทางสาธารณสุขเพื่อจัดการปัญหาและความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อประเทศที่ม ี
รายได้ต�่าและปานกลาง	 รวมทั้งจัดการกับปัญหาท่ีมีความซับซ้อน	 โดยใช้แรงผลักดันระดับโลกและระดับ
พื้นที่ก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา8

ความหมายของนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก
เร่ืองสาธารณสุขในบริโลกครอบคลุมถึงเร่ืองราวและใช้ระเบียบวิธีต่างๆ	 แบบเดียวกันกับงาน

สาธารณสุขและสาธารณสุขระหว่างประเทศ	 ทั้งสามเร่ืองน้ีต่างมีลักษณะเฉพาะที่เป็นหลักการเดียวกันคือ	

4	Last,	J.	A.	(2001).	Dictionary of Epidemiology.	New	York:	Oxford.	
5	Brown,	T.M.,	Cueto,	M.,	and	Fee,	E.	(2006).	“The	World	Health	Organization	and	the	Transition	from	

“International”	to	“Global”	Public	Health.”	Am J Public Health.	96.	pp.	62–72.	
6	Global	Health	Education	Consortium.	“Global	vs	International.”	Retrieved	from	http://globalhealthedu.

org/Pages/GlobalvsInt.aspx	(19	February	2009).		
7	Brown	University	International	Health	Institute.	(2009).	“Welcome	to	the	International	Health	Institute.”	

Retrieved	from	http://med.brown.edu/ihi/	(19	February	2009).	
8	Merson,	M.	H.,	Black,	R.	E.,	and	Mills,	A.	J.	(2006).	International Public Health: Diseases, Programs, 

Systems, and Policies	(2nd	ed.).	Sudbury	MA:	Jones	and	Bartlett	Publisher.
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ให้ความส�าคัญกับชุมชนเป็นหลกั	รวมทัง้มจีดุเน้นทีก่ารป้องกนั	การให้ความสนใจกบัผูย้ากไร้และกลุม่เสีย่ง	
รวมท้ังประชาชนทีเ่ข้าไม่ถงึบริการต่างๆ	นอกจากนีก้ารท�างานทีเ่กีย่วข้องกบัสาธารณสขุในบริบทโลก	การ
สาธารณสุข	 รวมทั้งสาธารณสุขระหว่างประเทศยังต้องใช้การท�างานแบบสหวิชาชีพ	 และเชื่อมโยงกัน
ระหว่างวชิาชพี	ยดึหลกัการว่า	สขุภาพเป็นสทิธขิองประชาชนทกุคนทีพึ่งได้รบั	และให้ความส�าคญักบัการ
จัดระบบและโครงสร้าง	รวมทั้งการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ�านวนมาก

แม้ว่างานทัง้สามส่วนนีใ้ช้หลกัการเดยีวกนั	แต่มคี�าถามถึงขอบเขตของงานแต่ละส่วน	ซึง่จะท�าให้
นิยามสาธารณสุขในบริบทโลกได้อย่างเหมาะสม	 ค�าถามที่จะท�าให้เข้าใจขอบเขตของงานสาธารณสุขใน
บริบทโลกชัดเจนขึ้นประกอบด้วย

1.  ขอบเขตของสาธารณสุขในบริบทโลกคืออะไร (What is global?)	นกัวชิาการบางท่านจ�ากดั
ความหมายของสาธารณสุขในบรบิทโลกเพยีงแค่วกิฤตด้านสาธารณสุขทีส่ามารถติดต่อข้ามเขตแดนเท่านัน้	
แต่ในภาวะปัจจุบันที่กระแสโลกาภิวัตน์กระจายไปทั่วโลก	 ขอบเขตของสาธารณสุขในบริบทโลกจึงไม่
สามารถจ�ากดัเพยีงแค่ปัญหาสาธารณสขุทีเ่ก่ียวข้องข้ามพรมแดนเท่านัน้	ในบริบทของสาธารณสขุในบริบท
โลกยังหมายรวมไปถงึประเด็นเรือ่งสุขภาพทกุประเดน็ทีเ่ป็นความสนใจหรือกงัวลของหลายประเทศ	รวมทัง้
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพระหว่างประเทศ	ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ	 (climate	
change)	การเปลีย่นชมุชนชนบทเป็นชุมชนเมอืง	(urbanization)	ความไม่เท่าเทยีมกนัในการศกึษา	ความ
แตกต่างของรายได้	และความยากจน	รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆ	เช่น	การก�าจัดโรคโปลิโอ	การระบาด
ของโรคติดเชื้อท้ัง	 ไข้เลือดออก	 ไข้หวัดนก	 ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุต่างๆ	 รวมทั้งการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	
(HIV/AIDS)	เป็นต้น	นอกจากนีส้าธารณสขุในบรบิทโลกยงัครอบคลมุถึงพฤตกิรรมเสีย่งต่อสขุภาพ	เช่น	
การสูบบุหรี่และการควบคุมการสูบบุหรี่	 การขาดสารอาหาร	 โรคอ้วน	 การป้องการอุบัติเหตุบนท้องถนน	
สาธารณสุขแรงงานข้ามชาติ	 รวมทั้งการย้ายถิ่นของบุคลากรด้านสุขภาพ	 เป็นต้น	 ในที่นี้สาธารณสุขใน
บริบทโลก	หมายถึง	ความครอบคลุมของปัญหา	ไม่ใช่พื้นที่	ซึ่งบริบทจะเป็นเช่นเดียวกับการสาธารณสุข
มากกว่าสาธารณสุขระหว่างประเทศ	 ในแง่นี้งานสาธารณสุขในบริบทโลกอาจให้ความสนใจเร่ืองความไม่
เท่าเทียมกันด้านสุขภาพในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งก็ได้	 รวมไปถึงปัญหาชายแดน	 ประเด็นเร่ืองสาธารณสุขใน
บริบทโลกยังหมายรวมถึง	 การพัฒนาและการกระจายบุคลากรที่มีขอบเขตและความสนใจกว้างขวางไป
กว่างานสาธารณสุขทั่วไปอีกด้วย

2.  สาธารณสุขในบริบทโลกจ�ากัดขอบเขตเพียงแค่โรคติดเชื้อ อนามัยแม่และเด็ก เท่านั้นหรือ

หมายรวมไปถึง โรคเร้ือรัง อุบัติเหตุ โรคทางจิตเวช รวมทั้งสิ่งแวดล้อมด้วย (Is global health mainly 

directed to infectious disease and maternal and child health issues or does it also address issues 

such as chronic diseases, injuries, mental health, and the environment?)	อันที่จริงโรคติดเชื้อและ
อนามัยแม่และเด็ก	เป็นประเดน็ทีง่านสาธารณสุขระหว่างประเทศเน้นความส�าคญัและได้รับความสนใจและ
ตดิตามในเรือ่งสาธารณสุขในบรบิทโลก	อย่างไรก็ตาม	สาธารณสุขในบริบทโลกยงัจ�าเป็นทีจ่ะต้องครอบคลุม
ไปถงึภาวะคุกคามด้านสขุภาพทีส่�าคัญอืน่ๆ	อกีด้วย	ภาวะคกุคามดงักล่าวครอบคลมุไปถึงการเปลีย่นแปลง
ด้านระบาดวทิยาซึง่เกดิขึน้ตลอดเวลา	รวมทัง้ปัญหาด้านโภชนาการ	ซึง่จ�าเป็นต้องดแูลทัง้ภาวะโภชนาการ
ขาด	(undernutrition)	และภาวะโภชนาการเกิน	(overnutrition)	ปัญหาโรคเอดส์	และการสูบบุหรี่	โรค
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10-10 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

มาลาเรยีและวณัโรค	รวมทัง้โรคทางจติเวช	ตลอดจนการเสียชวีติจากอบุตัเิหตุจราจร	โรคตดิเชือ้ทีส่ามารถ
กระจายอย่างรวดเรว็และรนุแรง	และพฤตกิรรมเสีย่งจากการใช้ชวีติแบบตะวนัตก	ได้แก่	การบริโภคอาหาร
จานด่วน	การไม่ออกก�าลงักาย	การใช้รถยนต์ในการเดนิทาง	การสบูบหุรี	่ความเครยีด	รวมทัง้การเปลีย่น
จากชนบทเป็นเขตเมืองอีกด้วย	ทั้งนี้	ข้อมูลภาระโรคเป็นข้อมูลส�าคัญในการจัดล�าดับความส�าคัญของงาน
สาธารณสุขในบริบทโลก

3.  สาธารณสุขในบริบทโลกสัมพันธ์กับโลกาภิวัตน์อย่างไร (How does global health relate 

to globalization?)	 การที่โรคและความเส่ียงด้านสุขภาพสามารถแพร่กระจายไปท่ัวโลกน้ันมักเกี่ยวข้อง
กับการค้า	 หรือความพยายามที่จะเอาชนะกันโดยการรุกราน	 เป็นความรู้ที่ทราบกันดีอยู่แล้วในงาน
สาธารณสุขและสาธารณสุขระหว่างประเทศ	 กาฬโรคระบาดจากยุโรปและเอเชียเข้าไปในตะวันออกกลาง	
ท�าให้เกิดการกักกันโรคที่เวนิสตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่	 14	 โรคฝีดาษและหัดแพร่กระจายเข้าไปในโลกที่ถูก
ค้นพบใหม่คือ	 ทวีปอเมริกาโดยผู้รุกรานชาวยุโรป	 ขณะเดียวกันยาสูบได้แพร่กระจายจากโลกใหม่คือ	
อเมรกิาไปสูย่โุรปและกระจายไปท่ัวโลก	ท�าให้เกิดโรคและการตายก่อนวยัอนัควร	 ฝ่ินถูกน�าเข้าไปขายในจนี
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่	 18-19	 ในฐานะสินค้าและเครื่องมือในการเอาชนะประเทศจีน	 อันแสดงถึงอ�านาจ
ของจกัรวรรดนิยิมตะวนัตก	 ไม่เพยีงแค่นัน้	 ความรวดเร็วในการเดนิทางและการตดิต่อส่ือสารคมนาคม	 รวมทัง้
การทีป่ระเทศต่างๆ	ต้องพึง่พากนัและกนัทางด้านเศรษฐกจิ	ส่งผลให้เกดิการเชือ่มโยงตดิต่อสือ่สารกนัและ
กันอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปสู่ระดับใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนจนเกิดปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์	 ซึ่งก่อให้
เกิดแรงขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของประชาชนทั่วทั้งโลกไปด้วยกัน

4.  งานสาธารณสุขในบริบทโลกจะต้องมีจุดหมายเพื่อสร้างสังคมและเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน

เท่านั้นหรือไม่ (Must global health operate only within a context of a goal of social/economic 

equity?)	ความเท่าเทียมกันเป็นคุณค่าทางปรัชญาซึ่งเป็นพื้นฐานของการสาธารณสุข	การส่งเสริมให้เกิด
ความเท่าเทยีมกนัทางสงัคมและเศรษฐกิจและลดความแตกต่างด้านสขุภาพ	เป็นกญุแจส�าคญัในการด�าเนนิ
การสาธารณสุขในแต่ละประเทศ	 รวมทั้งสาธารณสุขระหว่างประเทศและสาธารณสุขในบริบทโลก	 แม้ว่า	
จากอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศที่มีทรัพยากรไม่เพียงพอที่จะจัดการปัญหาสาธารณสุขภายในประเทศได้
ต้องอาศัยประเทศร�่ารวย	องค์กรหรือมูลนิธิต่างๆ	เข้ามาช่วยสนับสนุน	ถึงแม้ว่า	ความช่วยเหลือเหล่านี้จะ
เป็นทีเ่ข้าใจได้	และส่วนใหญ่เน้นหนกัไปในการพฒันาบคุลากร	แต่การช่วยเหลอืในการพฒันาดงักล่าว	ยงั
ไม่สามารถท�าให้เกิดผลส�าเร็จตามเป้าหมายของงานสาธารณสุขในบริบทโลกได้อย่างที่ต้องการ

งานสาธารณสขุในบรบิทโลกกลายเป็นงานท่ีมีการปฏสิมัพนัธ์กนัระหว่างสังคมต่างๆ	ทีห่ลากหลาย	
สงัคมในประเทศพฒันาแล้วมไิด้ผกูขาดการด�าเนนิการเพือ่ไปบรรลเุป้าหมายของงานสาธารณสขุในบรบิท
โลกเท่านั้น	แต่การค้นหาแนวทางจากสังคมต่างๆ	ที่หลากหลาย	เพื่อให้ได้แนวทางที่ดีกว่าทั้งในเรื่องการ
ป้องกันและรักษาโรคที่พบบ่อย	 สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ	 การผลิตอาหารและกระจายอาหารที่มี
ประสิทธิภาพมากกว่า	 จะน�าไปสู่การก�าหนดนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกได้อย่างเหมาะสม	 และ
สอดคล้องกับบริบท	

การเปล่ียนแปลงปรัชญารวมทั้งทัศนคติที่เน้นการร่วมมือกันในแต่ละภูมิภาค	 รวมทั้งทั่วทั้งโลก
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพร่วมกันทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม	 โดยมุ่งเน้นผลกระทบต่อสุขภาพของ
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10-11นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุขในบริบทโลก

คนทั้งโลก	หรือทั้งภูมิภาคโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต�่าและปานกลางเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม
กันด้านสุขภาพมากขึ้น	 มากกว่าท่ีจะเป็นเพียงผลกระทบด้านสุขภาพต่อประเทศเดียวเท่าน้ัน	 จึงเกิดการ
หันมาใช้ค�าว่า	สาธารณสุขในบริบทโลก	มาแทนสาธารณสุขระหว่างประเทศที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้	

ตารางที่ 10.1  การเปรียบเทียบความหมายของสาธารณสุขในบริบทโลก 

 สาธารณสุขระหว่างประเทศและการสาธารณสุข9

สาธารณสุขในบริบทโลก 

(Global Health)

สาธารณสุขระหว่างประเทศ

(International Health) 

การสาธารณสุข

(Public Health)

ภูมิศาสตร์ เน้นประเด็นที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม	ซึง่สามารถกระจาย
ข้ามประเทศ

เน้นประเด็นด้านสุขภาพ	
ของกลุ่มประเทศ	โดยเฉพาะ
ประเทศที่มีรายได้ต�่าและ
ปานกลาง

เน้นประเด็นที่ส่งผลกระทบ
ต่อสขุภาพประชากรในชมุชน
หรือในประเทศ

ระดับของ
ความร่วมมือ

พัฒนาและด�าเนินการแก้ไข
ปัญหา	มักต้องการความ
ร่วมมือระดับโลก

พัฒนาและด�าเนินการแก้ไข
ปัญหาโดยร่วมมือระหว่าง
ประเทศ

พัฒนาและด�าเนินการแก้ไข	
โดยไม่ต้องการความร่วมมือ
ระดับโลก

กลุ่มเป้าหมาย
ระดับส่วนบุคคล
หรือประชากร

เก่ียวข้องท้ังการป้องกันใน
กลุ่มประชากรและรักษา
พยาบาลบุคคล

เกี่ยวข้องทั้งการป้องกันใน
กลุ่มประชากรและรักษา
พยาบาลบุคคล

เกี่ยวข้องกับการป้องกันใน
กลุ่มประชากร

การเข้าถึงบริการ
สุขภาพ

ความเท่าเทียมกันด้าน
สุขภาพระหว่างประเทศ
ต่างๆ	ส�าหรับประชากรโลก
เป็นเป้าหมายหลัก

เน้นให้ความช่วยเหลือ
ประชากรในประเทศอื่น

ความเท่าเทียมกันด้าน
สุขภาพ	ส�าหรับประชากร
ในชุมชนหรือในประเทศเป็น
เป้าหมายหลัก

ระเบียบวิธี
การท�างาน

บูรณาการสหวิชาชีพ
สหสาขา	ทั้งในวิชาชีพ
สาธารณสุขและวิชาชีพอื่นๆ	

เกี่ยวข้องกับบางสาขา	
แต่ไม่เน้นสหวิชาชีพ

ส่งเสริมให้บูรณาการ
สหวิชาชีพ	สหสาขา	ทั้งใน
วิชาชีพสาธารณสุขและ
สังคมศาสตร์

9	Koplan,	 J.	 P.,	 Bond,	 T.	 C.,	Merson,	M.	H.,	 and	Reddy,	K.	 S.	 et	 al.	 (2009).	 “Towards	 a	Common	
Definition	of	Global	Health.”	Lancet.	373.	pp.	1993-1995.	
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10-12 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

กิจกรรม 10.1.1

จงอธิบายความหมายและความส�าคัญของนโยบายสาธารณะสุขในบริบทโลก	มาพอสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 10.1.1

นโยบายสาธารณสขุในบรบิทโลกเป็นการแก้ไขปัญหาสาธารณสขุทีเ่น้นประเดน็ทีส่่งผลกระทบต่อ
สุขภาพทัง้ทางตรงและทางอ้อม	ซึง่สามารถกระจายข้ามประเทศ	การพฒันาและการด�าเนนิการแก้ไขปัญหา	
มักต้องการความร่วมมือระดับโลก	 เกี่ยวข้องทั้งการป้องกันโรคในกลุ่มประชากรและรักษาพยาบาลบุคคล	
ให้ความส�าคัญกับความเท่าเทยีมกนัในการเข้าถงึบรกิาร	ทัง้นีต้้องอาศยัการบรูณาการสหวชิาชพี	สหสาขา	
ทั้งในวิชาชีพสาธารณสุขและวิชาชีพอื่นๆ	 มีความส�าคัญในแง่ที่เป็นยุทธศาสตร์ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ	
เพื่อให้เกิดผลกระทบในด้านการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

เรื่องท่ี 10.1.2

แนวคิด ทฤษฎี นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก

เรื่องนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่และก�าลังเป็นเร่ืองสอดคล้องกับ 
ยุคสมัย	 หากวัดจากการให้ความส�าคัญและการอ้างอิงถึงเร่ืองสาธารณสุขในบริบทโลกในศูนย์วิจัยและ
สถาบนัการศกึษาทีก่�าลงัให้ความสนใจเพิม่จ�านวนมากขึน้โดยเฉพาะในทวีปอเมรกิาเหนอื10	อย่างไรกต็าม	
ศนูย์และสถาบนัเหล่านีม้กัเป็นของประเทศทีม่รีายได้สงู	ถงึแม้ว่า	บางศนูย์และสถาบนัจะมคีวามเชือ่มโยง
กับประเทศที่มีรายได้ต�่าและปานกลางอยู่บ้างก็ตาม	 แม้แต่ในประเทศไทย	 มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีความ
พยายามที่จะจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขในบริบทโลก	(Global	Health	Center)	ขึ้นมาด้วยเช่นกัน	เนื่องจาก
เร่ืองสาธารณสุขในบรบิทโลกเป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้ใหม่	ดังนัน้	แนวคดิและหลกัการจงึเป็นสิง่ทีก่�าลงัพฒันาและ
เปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง	 แต่เป็นที่ตกลงกันว่า	 เรื่องสาธารณสุขในบริบทโลกพัฒนาขึ้นมาจากการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขระหว่างประเทศ	 ดังนั้น	 แนวคิดและหลักการของสาธารณสุขในบริบทโลกจึง
อ้างอิงจากแนวคดิและหลกัการของการสาธารณสขุและสาธารณสขุระหว่างประเทศ	รวมทัง้เพิม่เตมิแนวคดิ
และหลักการของสหวิชาชีพ	สหสาขาทีเ่กีย่วข้องเข้าไปเสรมิ	เตมิเตม็ในส่วนทีข่าดหายไป	เพือ่ให้สอดคล้อง
กับบริบทของโลกาภิวัตน์	 อย่างไรก็ตาม	 ทั้งแนวคิดและหลักการดังกล่าวนี้	 ยังไม่เป็นที่ยุติและยังมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากเป็นวิทยาการที่เกิดขึ้นใหม่

10	Macfarlane,	S.	B.,	Jacobs,	M.,	and	Kaaya,	E.	E.	 (2008).	“In	 the	Name	of	Global	Health:	Trends	 in	
Academic	Institutions.”	J Public Health Policy.	29.	pp.	383-401.	
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10-13นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุขในบริบทโลก

แนวคิดและหลักการสาธารณสุขในบริบทโลกที่ดัดแปลงมาจากแนวคิดและหลักการ

สาธารณสุข 
แนวคิดส�าคัญของเรื่องสาธารณสุขในบริบทโลก	 ซึ่งต้องถือว่า	 เป็นสาขาที่พัฒนามาจากการ

สาธารณสุข	จึงต้องดัดแปลง	ปรับปรุง	ต่อยอดแนวคิดและหลักการพื้นฐานด้านการสาธารณสุขดังนี้	
1.  การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและหลักฐานส�าหรับงานสาธารณสุขในบริบทโลก (Evidence-

Based Global Health)	การสาธารณสุขใช้การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและหลักฐาน	ได้แก่	สถิติชีพ	การเฝ้า
ระวัง	 การสืบสวนโรคและผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อท�าให้การด�าเนินการด้านสาธารณสุขบรรล ุ
เป้าหมาย	แต่ในการรวบรวมหลกัฐานต่างๆ	ในงานสาธารณสขุในบรบิทโลกนัน้	มคีวามซบัซ้อนของข้อมลู
และหลักฐานมากขึน้เนือ่งจากเกีย่วข้องกบัขอบเขตประชากรในระดบัโลกทีก่ว้างขวางกว่า	มคีวามแตกต่าง
มากกว่า	รวมทัง้บรบิทของแต่ละกลุม่มคีวามหลากหลาย	ท�าให้การตดัสนิใจโดยใช้ข้อมลูหลกัฐานเท่าทีเ่คย
ท�ามาในงานสาธารณสุขนั้น	อาจไม่เพียงพอ	และการด�าเนินการในกลุ่มเป้าหมายในระดับชุมชนและระดับ
ประเทศ	อาจไม่ให้ผลอย่างเดียวกันเมื่อขยายผลไปด�าเนินการในระดับโลก	

ปีแอร์	บูเคนส์	 (P.	Buekens)	และคณะ	รายงานว่าประสิทธิผลของการด�าเนินการเพื่อปรับปรุง
สุขภาพในประชากรยากจนในประเทศก�าลังพัฒนาในเร่ืองต่างๆ	 นั้น	 ส่วนใหญ่ไม่ปรากฏหลักฐานการ
ประเมินผลที่ชัดเจนว่าได้ผลอย่างไร	 แต่มีนโยบายและการด�าเนินการโดยไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์	 โดย
คาดเดาเอาเองว่า	น่าจะได้ผล	และกระจายให้มกีารด�าเนนิการต่อไปอย่างกว้างขวาง	อย่างไรกต็าม	นอกจาก
การให้วคัซีนเพ่ือป้องกนัโรคแล้ว	นโยบายและการด�าเนนิการเร่ืองสาธารณสขุในบริบทโลกอืน่ๆ	ในปัจจบุนั
ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าได้ผลดีนั้น	ยังมีจ�านวนน้อย11

หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานสาธารณสุขในบริบทโลกจึงต้องได้จากการศึกษาที่เป็นการวิจัยเชิง
ทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม	 (Randomized	Controlled	 Trials:	 RCT)	 และงานวิจัยที่มีวิธีการที่
เป็นวิทยาศาสตร์อื่นๆ	 เพื่อประเมินผลนโยบายและมาตรการของงานสาธารณสุขในบริบทโลกต่างๆ	และ
วัดผลของนโยบายเหล่าน้ันว่าท�าให้เกิดความก้าวหน้าในการท�าให้สุขภาพของประชากรโลกดีข้ึนหรือไม่
อย่างไร	 การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม	 ในงานสาธารณสุขในบริบทโลกส่วนใหญ่มักไม่
สามารถท�าได้ตรงๆ	แต่มกัเป็นการทดลองแบบสุม่เป็นกลุม่หรอืเป็นชุมชน	(cluster	trials,	randomizing	
groups	or	communities)	ซึ่งมีข้อจ�ากัดกว่า12	หากไม่สามารถหาหลักฐานเชิงประจักษ์จากการวิจัยเชิง
ทดลองแบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุ	หรอืการทดลองแบบสุ่มเป็นกลุม่หรือเป็นชมุชน	อาจต้องใช้วธิกีารศกึษา
จากสังเกต	(observational	studies)	ซึ่งอาจให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์	แตต่้องระมัดระวงัในการแปลผลให้
ดี	อย่างไรก็ตาม	ในภาพรวมงานสาธารณสุขในบริบทโลกจ�าเป็นต้องอาศัยการประเมิน	และติดตามก�ากับ
ผลของนโยบายและมาตรการต่างๆ	ซึ่งต้องใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจ13

11	 Buekens,	 P.,	 Keusch,	 G.,	 Belizan,	 J.,	 and	 Bhutta,	 Z.	 A.	 (2004).	 “Evidence-Based	Global	Health.”	
JAMA.	June	2;	291.21.	pp.	2639-2641.	

12	Ukoumunne,	O.	C.,	Gulliford,	M.,	Chinn,	S.,	Sterne,	J.,	Burney,	P.,	and	Donner,	A.	(1999).	“Evalua-
tion	of	Health	Interventions	at	Area	and	Organizational	Level.”	BMJ.	319.	pp.	376-379. 

13	Victora,	C.,	Habicht,	 J.	 P.,	 and	Bryce,	 J.	 (2004).	 “Evidence-Based	Public	Health:	Moving	Beyond	
Randomized	Trials.”	Am J Public Health.	94.	pp.	400-405.	
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10-14 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

หากสามารถท�าได้	 การศึกษาท่ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มในระดับบุคคลและมีกลุ่มควบคุม
เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการประเมินผลนโยบายและมาตรการ	ดังการศึกษาของ	เคาว์	(R.	Kaul)	และคณะ
ท่ีพบว่า	 การใช้ยาปฏชีิวนะเพือ่ป้องกันการตดิเช้ือจากเพศสมัพนัธ์	 ไม่สามารถลดอบุตักิารณ์ของการติดเชือ้	
เอดส์-1	 (HIV-1)	 ในกลุ่มหญิงบริการในประเทศเคนยาได้	 แม้ว่าโรคติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์อื่นๆ	 เช่น	
หนองใน	คลามิเดยี	และทรโิคโมเนียซีส	(Trichomoniasis)	จะลดลงอย่างมากกต็าม	ทัง้ท่ีพบว่า	การติดเชือ้
จากเพศสัมพันธ์มีความเก่ียวข้องกับการติดเช้ือ	 HIV-1	 และคาดหวังว่า	 หากป้องกันการติดเชื้อจาก 
เพศสมัพันธ์อ่ืนๆ	โดยใช้ยาปฏชีิวนะอะซโิทรไมซนิ	(Azithromycin)	แบบป้องกนัได้จะช่วยลดอบุตักิารณ์
ของ	HIV-1	ในกลุ่มหญิงบริการได้	แต่ผลการวิจัยกลับไม่สนับสนุนสมมติฐานนี้	หากไม่มีการประเมินผล	
จะมีการก�าหนดนโยบายให้ใช้ยาปฏิชีวนะที่มีราคาแพงนี้ไปในการป้องกันที่หวังว่า	จะได้ผลในการป้องกัน	
HIV-1	ซึ่งเป็นการสูญเปล่าและยังก่อให้เกิดโอกาสในการดื้อยานี้ต่อไปในอนาคตอีกด้วย14

นอกจากนี้ยังพบว่า	 มาตรการประจ�าบางอย่าง	 เช่น	 การล้างมือด้วยยาฆ่าเช้ือที่มีราคาแพงนั้น 
ไม่ได้ใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์สนบัสนนุเช่นเดยีวกนั	จากการศกึษาโดยลบู	ี(S.	P.	Luby)	และคณะ	พบว่า	
การศกึษาในเมืองการาจ	ีประเทศปากสีถานในครวัเรือน	การล้างมือด้วยสบู่ธรรมดาสามารถลดอุบตักิารณ์
โรคท้องร่วงในเด็กเล็กอายุน้อยกว่า	 1	 ปีลงได้	 และยังพบว่า	 สบู่ธรรมดาให้ประสิทธิผลไม่แตกต่างกับสบู่
ฆ่าเชือ้โรค	ซ่ึงชีใ้ห้เหน็ว่ากลไกการน�าเช้ือออกไปจากมอืเป็นปัจจยัหลกั	การฆ่าเชือ้มไิด้มผีลท�าให้เกดิความ
แตกต่างแต่อย่างใด15

นโยบายให้การศึกษาเร่ืองโภชนาการซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ครอบคลุมหลายประเทศเป็นอีก
ตัวอย่างหนึ่งของการไม่ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ก่อนที่จะมีนโยบายและการด�าเนินการตามมาตรการที่
ก�าหนดไว้	รายงานการศึกษาของริเวอรา	(J.	A.	Rivera)	และคณะพบว่า	นโยบายและมาตรการส่งเสริม
โภชนาการและการศึกษาในเด็กเม็กซิกันโดยให้อาหารเสริมแก่เด็กในโรงเรียนและสถานพยาบาล	 รวมท้ัง
ให้เงินสนับสนุนแก่ครอบครัว	สามารถแสดงให้เห็นว่า	เด็กมีการเจริญเติบโตดีกว่าในแง่ของความสูง	และ
ลดอัตราการซีด	 (Anemia)	 ในเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนในชนบท	 เมื่อเทียบกับชุมชนที่ไม่ได้รับ
มาตรการดังกล่าว16	 แม้ว่า	 จะมีผลส�าเร็จปรากฏให้เห็นดังกล่าว	 แต่เมื่อจะน�ามาตรการเดียวกันนี้ไปใช้ใน
ระดับโลก	มีความจ�าเป็นต้องศกึษาผลกระทบ	และประเมนิความส�าเรจ็ต่อไปในอนาคต	ปรากฏว่าโครงการ
นี้เมื่อติดตามการน�านโยบายไปใช้	 มีเพียงรายงาน	 2	 ฉบับเท่าน้ันที่เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมี
กลุ่มควบคุมที่ติดตามการเติบโตของเด็ก	รายงานจากอินเดียพบว่า	ไม่มีความแตกต่างในกลุ่มเด็กที่ได้รับ

14	Kaul,	R.,	Kimani,	 J.,	and	Nagelkerke,	N.	et	al.	 (2004).	“Monthly	Antibiotic	Chemoprophylaxis	and	
Incidence	 of	 Sexually	 Transmitted	 Infections	 and	HIV-1	 Infection	 in	 Kenyan	 Sex	Workers:	 A	 Randomized	 
Controlled	Trial.	JAMA.	291.	pp.	2555-2562.	

15	Luby,	S.	P.,	Agboatwalla,	M.,	Painter,	 J.,	Altaf,	A.,	Billhimer,	W.	L.,	 and	Hoekstra,	R.	M.	 (2004).	
“Effect	of	Intensive	Handwashing	Promotion	on	Childhood	Diarrhea	in	High-Risk	Communities	in	Pakistan:	A	
Randomized	Controlled	Trial.”	JAMA.	291.	pp.	2547-2554.	

16	Rivera,	J.	A.,	Sotres-Alvarez,	D.,	Habicht,	J-P.,	Shamah,	T.,	and	Villalpando,	S.	(2004).	“Impact	of	
the	Mexican	 Program	 for	 Education,	 Health,	 and	Nutrition	 (Progresa)	 on	Growth	 and	Anemia	 in	 Infants	 and	
Young	Children:	A	Randomized	Effectiveness	Study.”	JAMA.	29.	pp.	2563-2570.	
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การส่งเสรมิตามนโยบายนีเ้มือ่เปรยีบเทยีบกบักลุม่ควบคมุทีไ่ม่ได้รบัการส่งเสรมิ	หลงัจากใช้นโยบายนีไ้ป	
30	เดือน17	อีกรายงานพบว่า	นโยบายส่งเสริมดังกล่าวท�าให้แม่เดก็มคีวามรู้สามารถวดัการเตบิโตของบตุร
ได้ดีขึ้น	ขณะเดียวกันพบว่า	ไม่ส่งผลต่อการเติบโตของเด็กเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมแต่อย่างใด18

นโยบายและมาตรการต่างๆ	ที่ได้ผลในประเทศอุตสาหกรรม	เมื่อน�าไปใช้ในประเทศก�าลังพัฒนา	
ผลทีไ่ด้กลบัแตกต่างกนั	การทบทวนวรรณกรรมพบว่า	นโยบายและมาตรการลดอตัราตายของมารดาและ
อัตราตายทารกแรกคลอดในชุมชนในประเทศก�าลังพัฒนา	บุททา	(Z.	A.	Bhutta)	และคณะ	รายงานว่า	
การประเมินผลนโยบายดงักล่าวนัน้มน้ีอยกว่าร้อยละ	5	ทีล่งไปประเมนิผลในชมุชน	และเมือ่ไปประเมนิผล
ในชมุชนจะพบว่า	ชุมชนในประเทศก�าลงัพัฒนาตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าวแตกต่างจากชมุชนในประเทศ
อุตสาหกรรม	 เนื่องจากความแตกต่างทางสังคม	วัฒนธรรม	กรรมพันธุ์	 และโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ
ที่มีรายได้แตกต่างกันนี้ไม่เหมือนกัน19

บรบิทในแต่ละประเทศยิง่มคีวามส�าคัญเมือ่จะใช้นโยบายและมาตรการท่ีปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม	ดัง
ตวัอย่างนโยบายการป้องกนัการสบูบหุรีแ่ละโปรแกรมการหยดุสบูบหุร่ีทีไ่ด้ผลในประเทศอตุสาหกรรม	บาง
มาตรการได้ผลในการด�าเนินการเฉพาะบุคคล20	 แต่มาตรการส�าหรับด�าเนินการในชุมชนในประเทศ
อุตสาหกรรมเมื่อน�าไปด�าเนินการในชุมชนในประเทศก�าลังพัฒนากลับไม่ได้ผล21	 ทั้งน้ีเน่ืองจากนโยบาย
และมาตรการดังกล่าวเมือ่น�ามาใช้ในประเทศทีม่ทีรพัยากรจ�ากดั	 รวมทัง้โครงสร้างพืน้ฐานทางสงัคมทีแ่ตกต่าง
ในประเทศก�าลงัพฒันา	ผลทีไ่ด้รบัย่อมแตกต่างไป	การทดลองก�าหนดโยบายและด�าเนนิการมาตรการต่างๆ	
ก่อนด�าเนินการจริงในประเทศก�าลังพัฒนาจึงเป็นสิ่งส�าคัญ	 นอกจากนี้	 แม้แต่เครื่องมือต่างๆ	 ที่เคยใช้ใน
ประเทศอตุสาหกรรม	เมือ่น�ามาใช้ในกลุม่ประชากรทีแ่ตกต่างกนัไปอาจไม่สามารถใช้เครือ่งมอืเดยีวกนัได้	
ดังรายงานการศึกษาของลุย	 (J.	 Liu)	 และคณะ	 ที่พบว่า	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาของฟรามิงแฮม	 
(Framingham)	 ในการประเมินความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจน้ัน	 เม่ือน�ามาใช้ในกลุ่มประชากรจีน
พบว่า	 ประเมินความเสี่ยงสูงเกินไป	 จ�าเป็นที่จะต้องดัดแปลงเครื่องมือให้สอดคล้องกับกลุ่มประชากรที่
จ�าเพาะเจาะจง22	อย่างไรกต็าม	ปัจจยัเสีย่งบางประการพบว่า	ไม่มคีวามแตกต่างกนัระหว่างประชากรต่าง

17	George,	S.	M.,	Latham,	M.	C.,	Abel,	R.,	Ethirajan,	N.,	 and	Frongillo,	E.	A.	 (1993).	 “Evaluation	of	
Effectiveness	of	Good	Growth	Monitoring	in	South	Indian	Villages.”	Lancet.	342.	pp.	348-352.	

18	Ruel,	M.	T.,	Habicht,	 J.	P.,	 and	Olson,	C.	 (1992).	 “Impact	of	a	Clinical-Based	Growth	Monitoring	
Programme	on	Maternal	Nutrition	Knowledge	in	Lesotho.	Int J Epidemiol.	21.	pp.	59-65.	

19	Bhutta,	Z.	A.,	Darmstadt,	G.	L.,	and	Ransom,	E.	I.	(2003).	Using Evidence to Save Newborn Lives. 
Washington,	DC:	Population	Reference	Bureau.

20	Lancaster,	T.,	and	Stead,	L.	F.	(2002).	“Individual	Behavioural	Counseling	for	Smoking	Cessation.”	
Cochrane Database Syst Rev.	3:CD001292.	

21 Secker-Walker,	R.	H.,	Gnich,	W.,	Platt,	S.,	and	Lancaster,	T.	(2002).	“Community	Interventions	for	
Reducing	Smoking	among	Adults.”	Cochrane Database Syst Rev.	3:CD001745.	

22	Liu,	J.,	Hong,	Y.,	and	D’Agostino,	R.	B.	Sr.	et	al.	(2004).	“Predictive	Value	for	the	Chinese	Popula-
tion	of	the	Framingham	CHD	Risk	Assessment	Tool	Compared	with	the	Chinese	Multi-Provincial	Cohort	Study.”	
JAMA.	291.	pp.	2591-2599.	
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10-16 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

กลุม่	การคัดเลือกมาตรการ	เครือ่งมอืและทดสอบให้แน่ชดัก่อนน�าไปใช้จงึเป็นสิง่จ�าเป็นในงานสาธารณสุข
ในบริบทโลก

จะเห็นได้ว่า	การตัดสินใจโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นั้นมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอย่างมากในงาน
สาธารณสุขในบริบทโลก	 ซึ่งจะต้องประเมินประสิทธิผลของนโยบายสาธารณสุขต่างๆ	 ในระดับโลก	 ด้วย
งานวิจัยที่มีวิธีการเป็นวิทยาศาสตร์เชื่อถือได้	เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิผลของนโยบายและมาตรการดังกล่าว
ในพืน้ทีแ่ต่ละแห่งทีม่คีวามแตกต่างกันในแต่ละประเทศ	ปัญหาสาธารณสขุหลายประเดน็ท่ีพบทัง้ในประเทศ
อตุสาหกรรมและประเทศก�าลังพัฒนา	การศึกษาในระดบัโลกจะท�าให้ได้นโยบายและมาตรการร่วมกนั	กลวธิี
ที่เป็นมาตรฐานและงบประมาณในการศึกษาเปรียบเทียบ23	 ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก
จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีสาขาหรือหน่วยในประเทศต่างๆ	ให้กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคให้มากที่สุดเท่าที่
จะท�าได้	ทัง้นี	้เพือ่จะสามารถสร้างองค์ความรูใ้นเรือ่งโรคและก�าหนดนโยบายมาตรการต่างๆ	ในการป้องกนั
และรกัษาพยาบาลในประเทศทีม่คีวามแตกต่างกนัได้	ตวัอย่างเช่น	แม้แต่ในรายงานการส�ารวจสขุภาพจติ
โลกขององค์การอนามยัโลกยงัพบว่า	อบุตักิารณ์ของโรคทางจติเวชและการรกัษาพยาบาลให้ผลทีแ่ตกต่าง
กันในแต่ละประเทศอีกด้วย24

หลกัฐานเชงิประจกัษ์ในเรือ่งความยัง่ยนืของผลกระทบทีเ่กดิจากนโยบายและมาตรการทีน่�ามาใช้
จะมีความส�าคัญ	 ซึ่งมีข้อจ�ากัดในการวิจัยในส่วนน้ี	 ดังตัวอย่างนโยบายให้มีการใช้มุ้งเคลือบสารฆ่ายุงใน
พื้นที่มีการระบาดของโรคมาลาเรียเพื่อลดการติดโรค	 แต่ปัญหาเรื่องความยั่งยืนและผลกระทบระยะยาว
ของการใช้นโยบายนีย้งัไม่มกีารศกึษาอย่างเพยีงพอ25	การทีเ่ดก็ไม่ได้รบัเชือ้มาลาเรยีอาจส่งผลกระทบต่อ
การสร้างภูมิคุ้มกันและเมื่อรับเช้ือตอนโตขึ้นจะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นใน 
ภายหลัง	 โดยเฉพาะหากมาตรการนี้ไม่ยั่งยืน	 หรือยุงที่เป็นพาหะเกิดการดื้อยาข้ึนก็จะกลายเป็นปัญหา
รุนแรง	ลินด์เบลด์	 (K.	A.	Lindblade)	และคณะ	รายงานผลการติดตามประชากรที่ได้รับการสนับสนุน
มุ้งเคลือบสารฆ่ายุงเพื่อป้องกันโรคมาลาเรียในประเทศเคนยา	ซึ่งเป็นการทดลองโดยสุ่มกลุ่มชุมชนพบว่า	
ประชากรท่ีใช้มุ้งดังกล่าวใช้มุ้งตามมาตรการนี้เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี	 และจ�านวนยุงที่เป็นพาหะของเชื้อ
มาลาเรยีจะลดลงในบรเิวณบ้าน	การเสยีชีวติของเดก็ทารกและเด็กปฐมวยัลดลง	เมือ่ติดตามเป็นเวลา	6	ปี	
อย่างไรก็ตาม	 ยังคงเป็นผลระยะสั้น	 มีความเป็นไปได้เพียงไรที่จะติดตามประชากรกลุ่มเดียวกันให้นาน
กว่านี้เพื่อดูผลในระยะยาวที่แท้จริง	ทั้งนี้	หากผลกระทบในระยะยาวได้ผลในการลดอัตราตายในระยะยาว
ได้ตลอดไปจริง	นโยบายนี้จะกลายเป็นนโยบายที่มีประสิทธิผลสมบูรณ์แบบสามารถน�าไปใช้ได้ในที่สุด26

23	 Institute	of	Medicine.	 (1997).	America’s Vital Interest in Global Health.	Washington,	DC:	National	
Academy	Press.	

24	The	WHO	World	Mental	Health	Survey	Consortium.	(2004).	“Prevalence,	Severity,	and	Unmet	Need	
for	Treatment	of	Mental	Disorders	in	the	World	Health	Organization	World	Mental	Health	Surveys.”	JAMA.	291.	
pp.	2581-2590.	

25	Lengeler,	C.	 (2004).	 “Insecticide-Treated	Bednets	 and	Curtains	 for	 Preventing	Malaria.”	Cochrane 
Database Syst Rev.	2:CD000363.	

26	Lindblade,	K.	A.	et	al.	(2015).	“A	Cohort	Study	of	the	Effectiveness	of	Insecticide-Treated	Bed	Nets	
to	Prevent	Malaria	in	an	Area	of	Moderate	Prethroid	Resistance,	Malawi.”	Malaria Journal.	pp.	14-31.
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ยังมีมาตรการอื่นๆ	ที่ต้องการการประเมินผลเพิ่มเติม	ตัวอย่างเช่น	ประสิทธิผลของนโยบายที่ใช้
ลดอัตราการเสียชีวิตของมารดา	 ซึ่งปัจจุบันการเสียชีวิตของมารดาเกิดขึ้นน้อย	 มีความจ�าเป็นที่จะต้อง
ท�าการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมในประชากรกลุ่มใหญ่	 ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้ทรัพยากรจ�านวน
มากในการศึกษา	 ดังน้ัน	 เมื่อผลลัพธ์ที่ต้องการวัดเป็นเหตุการณ์ที่พบได้น้อย	 จึงใช้วิธีวัดผลอย่างอื่นโดย
ไม่มกีารศกึษาถงึผลกระทบทีต้่องการวดัอย่างจริงจงั	ท�าให้เกดิค�าถามถึงนโยบายต่างๆ	ว่า	ท�าให้เกดิผลกระทบ
ตามท่ีต้องการอย่างไร	 เช่น	นโยบายให้เหลก็เสรมิในหญงิมคีรรภ์ซึง่ใช้วธิวีดัระดบัฮีโมโกลบนิในเลอืดทีเ่พิม่ขึน้	
แต่ไม่เคยมีการศึกษาเพื่อวัดผลกระทบต่อภาวะแทรกซ้อนและอัตราตายมารดาจากนโยบายให้เหล็กเสริม
ในหญิงมีครรภ์แต่อย่างใด27	 ดังนั้น	 ประสิทธิผลของมาตรการลดอัตราตายของมารดาจึงยังมีการศึกษา 
ผลกระทบทีจ่�ากดัมาก28	การศกึษาหลายแห่ง	(multicenter	trials)	เป็นสิง่จ�าเป็นเพือ่หาผลกระทบทีเ่กดิ
ขึ้นจริงจากนโยบายต่างๆ	แทนที่จะใช้การวัดผลอื่นๆ	ที่ไม่บอกผลกระทบที่ต้องการ

ประเด็นทีจ่ะต้องศกึษาวิจยัผลกระทบของนโยบายสาธารณสขุในบริบทโลกคอื	ระบบสขุภาพ	โดย
เฉพาะอย่างยิง่ระบบบรกิารสาธารณสขุแบบบรูณาการ	(integrated	health	service	system)	ซึง่ทีผ่่านมา
แทบจะไม่มีการวิจัยประเมินผลของระบบเลย	จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า	การวิจัยเชิงทดลองแบบ
สุ่มและมีกลุ่มควบคุมก่อนและหลังด�าเนินการ	 รวมทั้งการวิจัยภาคตัดขวางเป็นระยะเพื่อประเมินผลระบบ
บริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิในประเทศที่มีรายได้ต�่าและปานกลางนั้นมีเพียง	 4	 ฉบับเท่านั้น	 และ 
ผู้รายงานไม่สามารถสรุปประโยชน์ของระบบบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิได้	 รวมทั้งไม่อาจคาดเดา
ผลลัพธ์ของการจัดบริการได้เช่นกนั29	ขณะทีม่กีารผลกัดนัให้สนบัสนนุการจดัระบบบริการสาธารณสขุแบบ
ปฐมภูมิในหลายประเทศแสดงให้เหน็ว่า	ยงัต้องการศกึษาเพือ่ประเมินผลกระทบเชิงระบบในเรือ่งนีอ้กีมาก	

รูปแบบงานวิจัยแบบการทดลองแบบสุ่มเป็นกลุ่มหรือเป็นชุมชน	 มีการพัฒนาข้ึนอย่างมาก	 ซึ่ง
สามารถน�าไปใช้ในการวิจยัเพือ่ประเมนิผลกระทบของนโยบายการจดัระบบบริการต่างๆ	ได้	และควรมกีาร
ด�าเนินการศึกษาวิจัยก่อนที่จะน�านโยบายและมาตรการต่างๆ	ไปใช้ในประเทศต่างๆ	อย่างจริงจัง	โดยไม่
ทราบว่า	จะได้ผลตามทีไ่ด้ตัง้เป้าหมายไว้จรงิหรอืไม่	ขณะทีน่โยบายและมาตรการบางอย่างทีม่ปีระสทิธผิล
กลบัไม่มีการน�าไปใช้ในทางปฏบิตั	ิดงัรายงานของโจนส์	(G.	Jones)	และคณะ30	ทีพ่บว่า	ผลการวเิคราะห์
พบหลักฐานว่า	 นโยบายและมาตรการด�าเนินการเรื่องสุขภาพเด็กในประเทศพัฒนาแล้วได้ผลดีในการลด
อัตราตายของเด็กที่อายุต�่ากว่า	5	ปี	ขณะที่กลุ่มการศึกษาเบลลาจิโอ	(Bellagio	Child	Survical	Study	
Group)	 พบว่า	 ร้อยละ	 55	 ของเด็กอายุต�่ากว่า	 5	 ปีทั่วโลกตายจากสาเหตุที่ป้องกันได้ด้วยมาตรการ 
ดงักล่าวหากน�าไปใช้ในระดบัโลก	แต่ยังไม่เคยมกีารศกึษาว่า	ในประเทศก�าลงัพฒันาหากมกีารน�านโยบาย

27	 Mahomed,	 K.	 (2000).	 “Iron	 Supplementation	 in	 Pregnancy.”	Cochrane Database Syst Rev. 
2:CD000117.	

28	Miller,	S.,	Sloan,	N.,	Winikoff,	B.,	Langer,	A.,	and	Fikree,	F.	(2003).	“Where	is	 the	“E”	in	MCH?	
The	Need	for	an	Evidence-Based	Approach	in	Safe	Motherhood.”	J Midwifery Womens Health.	48.	pp.	10-18.

29	Briggs,	C.	J.,	Capdegelle,	P.,	and	Garner,	P.	(2001).	“Strategies	for	Integrating	Primary	Health	Ser-
vices	in	Middle-	and	Low-Income	Countries.”	Cochrane Database Syst Rev.	4:CD003318.	

30	Jones,	G.,	Steketee,	R.,	Black,	R.,	Bhutta,	Z.,	Morris,	S.,	and	Bellagio	Child	Survival	Study	Group.	
(2003).	“How	Many	Child	Deaths	can	We	Prevent	this	Year.”	Lancet.	362.	pp.	65-71.
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10-18 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

เหล่านี้ไปใช้จะส่งผลกระทบในการลดอัตราตายของเด็กอายุต�่ากว่า	 5	 ปีหรือไม่	 ไม่ว่าจะเป็นนโยบายลด
การตายจากท้องร่วงในเด็กอายุน้อยกว่า	 5	 ปี	 หรือนโยบายอ่ืนๆ	 ซึ่งจ�าเป็นจะต้องมีการศึกษาทดลอง 
ในวงกว้างในประเทศต่างๆ	ระดับโลก	ก่อนน�ามาใช้ด�าเนินการ	

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ต่างๆ	เกิดขึ้นจากการวิจัยทดลองจนมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ที่เชื่อถือได้	งานสาธารณสุขในบริบทโลกจ�าเป็นต้องอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินผลนโยบาย
และมาตรการต่างๆ	เพื่อผลักดันงานสาธารณสุขในบริบทโลกให้ก้าวหน้าไปบรรลุเป้าหมาย	ทั้งนี้ถึงเวลาที่
งานศกึษาวจิยัในงานสาธารณสขุในบรบิทโลกจะต้องมกีารร่วมมอืและส่งเสริมสนบัสนนุกนัและกนัระหว่าง
ประเทศ	 รวมทั้งร่วมกันสร้างโครงสร้างรองรับงานวิจัยขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมความต้องการศึกษาวิจัย
ทดลองในกลุ่มประชากรในหลายประเทศพร้อมๆ	กัน	เพื่อสร้างงานสาธารณสุขในบริบทโลกที่ใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ให้เกิดขึ้นในที่สุด

2.  แนวคิดในการสร้างความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันในโลก	 แนวคิดในการสร้างความ
เป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน	เกิดจากความต้องการความมั่นคงให้ยั่งยืน	และพบว่า	ปัญหาส�าคัญของ
ความไม่ย่ังยืนทีก่่อให้เกดิความขดัแย้งมกัเกดิจากความไม่เป็นธรรมและความไม่เท่าเทยีมกนั	หากเกดิข้ึน
ในประเทศใด	ประเทศนั้นจะไม่มีความมั่นคง	หากเกิดในภูมิภาคใด	ภูมิภาคนั้นจะไม่มีความมั่นคง	ดังนั้น	
แนวคิดในการท�าให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน	จะต้องให้มีการกระจายความเจริญให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ท่ัวหน้าทุกประเทศ	 ทุกภูมิภาคในโลก	 การสร้างความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันระหว่างภูมิภาค	
ประเทศ	และภายในประเทศจึงเป็นเป้าหมายส�าคัญ	ในส่วนของสุขภาพเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน	
ดังนั้น	 นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกจึงมีเป้าหมายส�าคัญที่จะมุ่งสู่การสร้างความเป็นธรรมและความ
เท่าเทยีมกนัให้เกดิขึน้ทัง้โลก	แนวคิดนีเ้องท�าให้เกดิประเดน็ต่างๆ	ทีจ่ะน�าไปสูก่ารเข้าถึงบริการสาธารณสุข
โดยถ้วนหน้า	 ก่อให้เกิดวาระโลก	 (global	 agenda)	 ต่างๆ	 เช่น	 นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	
(universal	 health	 coverage)	 ที่ก�าลังเป็นที่สนใจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกในเวลานี้	 ท�าให้
ประเทศไทยโดดเด่นในสายตาชาวโลก	เมือ่สามารถก�าหนดนโยบายและด�าเนนิการเรือ่ง	หลกัประกนัสขุภาพ
ถ้วนหน้าได้ส�าเร็จ	เป็นต้นแบบได้	ทั้งที่เป็นเพียงประเทศที่มีรายได้ประชาชาติระดับปานกลางเท่านั้น	

3.  แนวคิดที่เน้นท้ังการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการรักษาพยาบาลตลอดจนการฟื้นฟู

สภาพ ในขณะท่ีงานสาธารณสุขให้ความส�าคัญกับการป้องกันโรคเป็นหลัก	 เนื่องจากในแต่ละประเทศมี
ระบบบริการสาธารณสุขที่ให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนอยู่แล้ว	 แต่งานสาธารณสุขในบริบทโลก
นอกจากจะให้ความส�าคัญกับการป้องกันโรคในกลุ่มประชากรต่างๆ	 รวมทั้งป้องกันการกระจายของโรค
ข้ามจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง	หรือภูมิภาคหนึ่งไปยังอีกภูมิภาคหนึ่ง	แล้วยังรวมถึงสร้างการ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขเพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพในประเทศก�าลังพัฒนาที่ขาดระบบบริการ
สาธารณสุขที่เหมาะสมอีกด้วย	

4.  แนวคิดในการให้ความส�าคัญกลุ่มเป้าหมายทัง้ทีเ่ป็นกลุม่ประชากรและบุคคล	นอกเหนอืจาก
การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในกลุ่มประชากรซ่ึงเป็นหัวใจในด้านสาธารณสุข	 ยังต้องใช้แนวคิดในการ
สร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นทั่วโลก	 ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการ
สุขภาพ	 รวมทั้งคุณภาพบริการที่มีความแตกต่างกันน้ัน	 เป็นเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้บุคคลข้ามชายแดนไป
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10-19นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุขในบริบทโลก

รับการรักษาพยาบาลในประเทศที่มีการเข้าถึงบริการและคุณภาพบริการสุขภาพดีกว่าประเทศของตนเอง	
เช่น	ชาวอเมรกิาข้ามไปซือ้ยาทีป่ระเทศแคนาดา	หรอืเมก็ซโิก	ชาวลาว	พม่า	และกมัพชูา	ข้ามมารบับรกิาร
สาธารณสุขในประเทศไทย	เป็นต้น	ดังนั้น	กลุ่มเป้าหมายของนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกนอกเหนือ
จากกลุม่ประชากรทีค่วรจะต้องได้รับบรกิารสาธารณสขุทีเ่หมาะสมแล้ว	ยงัรวมถึงกลุ่มเป้าหมายระดบับคุคล
ที่พึงได้รับบริการสาธารณสุขที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายอย่างเท่าเทียมกัน	และมีคุณภาพอีกด้วย

แนวคิดและหลักการที่ต่อยอดจากงานสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
นอกจากแนวคิดและหลกัการการสาธารณสขุแล้ว	แนวคิดและหลกัการของพืน้ฐานงานสาธารณสขุ

ระหว่างประเทศยังเป็นพื้นฐานส�าคัญที่งานสาธารณสุขในบริบทโลกต่อยอดขึ้นไป	ได้แก่	
1.  แนวคิดเรื่องความแตกต่างของโรคติดต่อที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศและแต่ละภูมิภาค 

ความแตกต่างระหว่างโรคติดต่อแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคในโลกน้ี	 เม่ือมีการติดต่อส่ือสารคมนาคม	
ท�าให้มีโอกาสที่โรคจากประเทศหนึ่งจะกระจายไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ	 นอกจากนี้ประเทศอุตสาหกรรมที่ส่ง 
นักวิชาการ	ผู้เชี่ยวชาญ	รวมทั้งบริษัทต่างๆ	ไปท�างานในประเทศอื่นๆ	จ�าเป็นต้องรู้บริบทของโรคติดต่อ
ในประเทศ	รวมทัง้ภมูภิาคนัน้ๆ	ในระยะแรก	งานสาธารณสขุระหว่างประเทศจงึมุง่เน้นโรคตดิต่อ	และโรค
เขตร้อน	 (tropical	 disease)	 เป็นหลัก	 แนวคิดนี้น�าไปสู่การสนับสนุนให้เกิดการด�าเนินการเพื่อลดภาระ
โรคที่เกิดขึ้นในเขตร้อน	 เช่น	โรคมาลาเรีย	 (Malaria)	ซึ่งขณะนี้ก�าลังมีประเด็นเชื้อดื้อยาเข้ามาเกี่ยวข้อง
ด้วย	เป็นต้น

2.  แนวคิดเรื่องการแก้ไขปัญหาปัจจัยที่เป็นตัวก�าหนดสุขภาพร่วมกันในระดับโลก	 หลักการ
ของสาธารณสุขในบริบทโลกในการสร้างความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันให้เกิดข้ึนน�าไปสู่	 แนวคิด
ในการแก้ไขปัญหาปัจจัยที่เป็นตัวก�าหนดสุขภาพ	(health	determinant)	ร่วมกันในระดับโลก	 เนื่องจาก
กระแสโลกาภิวตัน์และการเจรญิเตบิโตทางอตุสาหกรรมและพาณชิยกรรมต่างๆ	ท�าให้สนิค้าหลากหลายที่
มีผลต่อสุขภาพมีเครือข่ายในการค้ากระจายไปทั่วโลก	และกลายเป็นส่วนหนึ่งในการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ	 ระหว่างภูมิภาค	 ตลอดจนเวทีเจรจาระดับโลก	 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพโดยบุคลากร
สาธารณสขุในแต่ละประเทศย่อมไม่มพีลงัเพียงพอทีจ่ะเอาชนะพฤตกิรรมสขุภาพทีเ่กดิจากการบรโิภคสนิค้า
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในเชิงลบเหล่านี้ได้	การรวมตัวกันในกลุ่มองค์กร	บุคลากรสาธารณสุขในประเด็น
ท่ีมีความสนใจร่วมกันเพื่อผลักดันให้เกิดยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับโลกกลายเป็น
แนวทางด�าเนินการส�าคัญ	เช่น	การรณรงค์เรื่องบุหรี่	สุรา	เป็นต้น

3.  แนวคิดและหลักการในการร่วมกันพฒันาแต่ละองค์ประกอบของระบบสขุภาพ	 การขยายตวั
ของงานสาธารณสขุในบรบิทโลกเพือ่ไปบรรลเุป้าหมายในการสร้างความเป็นธรรม	และความเท่าเทยีมกนั
ให้เกิดขึ้น	ท�าให้เกิดการทบทวนกระบวนการ	แนวคิดในการด�าเนินการต่างๆ	รวมทั้งการศึกษาวิจัยต่างๆ	
ชีน้�าไปถงึช่องว่างในระบบสุขภาพทีย่งัเป็นปัญหาอปุสรรคในการผลกัดนัให้เกิดผลส�าเร็จตามทีต้่องการ	ข้อ
สรุปทีพ่บน�าไปสู่ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาในระดบัโลก	เช่น	ปัญหาธรรมาภบิาล	(governance)	ในระบบ
สุขภาพ	 ซึ่งครอบคลุมถึงปัญหาความโปร่งใส	 การทุจริต	 ตลอดจนเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์	 
(conflict	 of	 interest)	 เป็นต้น	 แนวคิดของงานสาธารณสุขในบริบทโลกจึงครอบคลุมไปถึงการปรับปรุง
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องค์ประกอบของระบบสาธารณสุขในบริบทโลกในส่วนที่มีปัญหาร่วมกันระหว่างประเทศ	 หรือระหว่าง
ภูมิภาค	เช่น	ประเด็นเรื่องธรรมาภิบาลของระบบยา	(good	governance	for	medicine)	ความโปร่งใส
ของระบบยา	(transparent	medicine)	เป็นต้น

4.  แนวคดิและหลกัการในเรือ่งข้อตกลง พนัธกรณรีะหว่างประเทศ	ความร่วมมอืในการด�าเนนิการ
ให้บรรลุเป้าหมายงานสาธารณสุขในบริบทโลก	 นอกเหนอืจากการแลกเปลีย่นประสบการณ์และองค์ความรู้ 
ในประเด็นต่างๆ	จากกนัและกนัแล้ว	ในส่วนทีม่ข้ีอสรุปตรงกนัชัดเจนจนสิน้สุดแล้วกจ็ะร่วมกนัให้มนีโยบาย
และการด�าเนินการในระดับถัดไป	 นั่นคือ	 มติของที่ประชุมองค์การอนามัยโลกรวมทั้งสหประชาชาติใน
ประเด็นต่างๆ	(resolution)	เช่น	ความรุนแรงในเด็ก	สตรี	สาธารณสุขในแรงงานข้ามชาติ	 เป็นต้น	หาก
เรื่องดังกล่าวก่อผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาทั้งเศรษฐกิจ	 สังคม	 รวมทั้งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่าง
ชัดเจน	จะมีพันธกรณีระหว่างประเทศ	ได้แก่	อนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ	ที่ก�าหนดให้แต่ละประเทศ
ที่ให้สัตยาบันต้องน�าไปปฏิบัติ	 (convention)	 ได้แก่	 อนุสัญญาว่าด้วยเร่ืองสิทธิสตรี	 สิทธิเด็ก	 สิทธิชน- 
กลุ่มน้อย	รวมท้ังสทิธมินษุยชน	เป็นต้น	หากมคีวามจ�าเป็นทีแ่ต่ละประเทศต้องด�าเนนิการร่วมกนัในปัญหา
ที่อาจก่อผลกระทบร้ายแรงหากมีประเทศใดประเทศหนึ่งละเลย	ก็จะมีการก�าหนดให้เป็นข้อบังคับระหว่าง
ประเทศ	(international	health	regulation)	รวมทั้งกติกาสากลต่างๆ	เป็นต้น

กิจกรรม 10.1.2

แนวคดิและหลักการทีต่่อยอดจากงานสาธารณสุขระหว่างประเทศ	ประกอบไปด้วยแนวคดิใดบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 10.1.2

แนวคดิทีต่่อยอดจากงานสาธารณสขุระหว่างประเทศ	ประกอบไปด้วย	1)	แนวคดิเร่ืองความแตกต่าง
ของโรคตดิต่อทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละประเทศและแต่ละภมูภิาค	2)	แนวคดิเรือ่งการแก้ไขปัญหาปัจจยัทีเ่ป็น
ตวัก�าหนดสุขภาพร่วมกนัในระดบัโลก	3)	แนวคดิและหลกัการในการร่วมกนัพัฒนาแต่ละองค์ประกอบของ
ระบบสุขภาพ	4)	แนวคิดและหลักการในเรื่องข้อตกลง	พันธกรณีระหว่างประเทศ	
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เรื่องท่ี 10.1.3

ที่มาของนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก

กระแสโลกาภิวัตน์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก	 เน่ืองจากการสื่อสารและการคมนาคม
อย่างรวดเร็ว	 ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงเร่ืองราวข้อมูลต่างๆ	 ตลอดจนสิทธิพื้นฐานที่มนุษย ์
พึงมีพึงได้รับ	 รวมทั้งได้เห็นและรับรู ้ถึงความแตกต่างของความไม่เป็นธรรมที่เกิดข้ึนในด้านต่างๆ	
ปรากฏการณ์อาหรบัสปรงิทีก่่อให้เกดิการปฏวิตัเิปล่ียนแปลงการปกครองในทวปีแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง
ชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของการต้องเร่งการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 ให้เกิดความ 
เท่าเทียมและเป็นธรรม	สิทธิด้านสาธารณสุขเป็นส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการที่จะสร้างความเท่าเทียมกันทั้ง
โอกาสต่างๆ	 ด้านการศึกษา	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	 รวมทั้งลดความยากจนที่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการใช้
บริการสาธารณสุข	 และภาระโรคตลอดจนปัญหาสาธารณสุขต่างๆ	 อีกด้วย	 การจัดการสุขภาพระหว่าง
ประเทศและนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกจึงมีความส�าคัญในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือหรือยุทธศาสตร์ใน
การลดความยากจน	ลดความแตกต่างและก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันด้านสุขภาพอีกด้วย	

ยุทธศาสตร์ขององค์การสหประชาชาติน�าไปสู่นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก
นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกเป็นยุทธศาสตร์ระดับโลกเพื่อบรรลุเป้าหมาย	 ลดความยากจน	

และสร้างความเท่าเทียมกัน	องค์การสหประชาชาติได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษเพื่อลดความ
ยากจน	ให้บรรลุเป้าหมายใน	ค.ศ.	2015	ซึ่งเป็นการร่วมกันด�าเนินการในกลุ่มประเทศสมาชิก	 เป้าหมาย
การพัฒนาสหัสวรรษน้ีถือเป็นความมุ่งมั่นท่ีจะผลักดันให้ลดความยากจนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์	 ก่อ
ให้เกิดความส�าเรจ็ตามเป้าหมายตามตวัช้ีวัดทีก่�าหนดไว้ในหลายประเทศ	รวมทัง้ความก้าวหน้าต่างๆ	โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชาชนยากจนที่สุดในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากล�าบากมากที่สุด	
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	 ท�าความยากจนและ
	 ความหิวโหยให้หมดไป ทุกคนเข้าถึงการศึกษา

		 ส่งเสริมความเท่าเทียมทาง
	 เพศและสร้างเสรมิพลงัให้สตรี ลดอัตราตายในเด็ก

ปรับปรุงสุขภาพมารดา
		 ก�าจัดโรคเอดส์	มาลาเรีย	
	 และโรคอื่นๆ ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

	 ร่วมมอืกนัพฒันาประเทศ
	 ต่างๆ	ด้วยกัน

1 2 3 4

8765

ภาพที่ 10.1 เป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs)31

นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกจึงกลายเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธส�าคัญในการแก้ไขปัญหา
บางอย่างที่ไม่สามารถจัดการได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่ง	 หรือโดยทวิภาคีที่มีการเจรจาตกลงกันเพียง
สองประเทศ	 นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกจึงมีความส�าคัญในฐานะที่เป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ใน
ประเด็นดังกล่าว	ดังนี้

1.  ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ	 นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกก่อให้เกิดการร่วมมือก�าหนด
ยทุธศาสตร์ลดความเสีย่งด้านสขุภาพร่วมกนั	ในประเดน็ทีไ่ม่สามารถด�าเนนิการเฉพาะประเทศใดประเทศ
หนึ่งได้	เช่น	ปัญหาเชื้อมาลาเรียดื้อยา	บริเวณชายแดนไทยพม่า	ไทย	กัมพูชา	และเวียดนาม	

การจดัการปัญหาลักษณะนีจ้งึต้องเป็นการก�าหนดนโยบายสาธารณสขุในบรบิทโลก	เนือ่งจากหาก
ให้มีการเจรจาเฉพาะทวภิาค	ีแต่ละฝ่ายมกัจะสงวนท่าท	ีรวมทัง้ไม่ต้องการให้เกดิการได้เปรยีบเสยีเปรยีบ
ท�าให้ไม่เกดิความคบืหน้าในการเจรจาตกลงร่วมกนั	หากให้จดัการในระดบัภมูภิาค	กลุม่ประเทศยากจนมี
มากกว่าประเทศทีพ่อจะช่วยเหลอืตนเองได้ทัง้ภมูภิาค	จงึไม่สามารถแก้ปัญหาโดยใช้กลไกหรอืทรพัยากร
เท่าทีม่ใีนภมูภิาคได้	แต่เม่ือตระหนักว่าปัญหาน้ีมีศกัยภาพท่ีจะกระจาย	และกลายเป็นปัญหาทีส่่งผลกระทบ
ระดบัโลกได้	การจดัการปัญหานีจ้งึเป็นเรือ่งทีทุ่กฝ่ายต้องให้ความสนใจและร่วมกนัแก้ไขปัญหาร่วมกนัจน
สามารถก�าหนดเป็นนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกได้

2.  ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศและก�าหนดเป้าหมายตัวชี้วัด	 แม้ว่ารัฐบาลของประเทศ
ต่างๆ	ให้ค�าม่ันว่า	จะด�าเนนิการตามเป้าหมายการพฒันาสหสัวรรษ	(Millennium	Development	Goals:	
MDGs)	ซึ่งมีตัวชี้วัดต่างๆ	 ให้บรรลุความส�าเร็จภายใน	ค.ศ.	 2015	 และมีการด�าเนินการหลายอย่างเพื่อ

31	World	Federation	of	Public	Health	Associations.	Retrieved	from	http://www.wfpha.org/online-news-
letter/items/WFPHA_Newsletter_May_2012.html.	(29	September	2013).	
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พัฒนาประเทศให้บรรลุตัวชี้วัดดังกล่าว	 แต่ประเด็นส�าคัญทางด้านสุขภาพตามตัวช้ีวัดเป้าหมายที่	 4	 คือ	
ลดอัตราตายในเด็ก	ซึ่งข้อมูลจากประเทศต่างๆ	ทั่วโลกชี้ให้เห็นว่า	ยังมีเด็กเสียชีวิตอยู่ถึง	7.6	ล้านคนต่อ
ปี	 ด้วยสาเหตุที่ป้องกันได้	 และตัวชี้วัดเป้าหมายที่	 5	คือ	ปรับปรุงอัตราตายมารดาให้ดีขึ้น	ที่ยังมีปัญหา
อยู่มาก	ดังภาพที่	10.2	ซึ่งแสดงความส�าเร็จตามตัวชี้วัดต่างๆ	เปรียบเทียบกัน

ความก้าวหน้าในการพัฒนาเป้าหมายสหัสวรรษ

เป้า
หม
าย
ที่	
1

เป้า
หม
าย
ที่	
1

เป้า
หม
าย
ที่	
2

เป้า
หม
าย
ที่	
3	

เป้า
หม
าย
ที่	
4

เป้า
หม
าย
ที่	
5

เป้า
หม
าย
ที่	
6

เป้า
หม
าย
ที่	
7

เป้า
หม
าย
ที่	
7

100%

90%
80%
70%

60%
50%

40%
30%

20%
10%

0% คว
าม

หิว
โห

ย

ปร
ะถ

มศ
ึกษ

า

คว
าม

เท
่าเ
ทีย

มก
ันท

าง
กา

รศ
ึกษ

าท
ุกเ
พศ

สุข
ภา

พเ
ด็ก

	ร
าย

ได
้

สุข
ภา

พม
าร
ดา

เอ
ดส

์	ว
ัณ
โร
คแ

ละ
มา

ลา
เร
ีย

น�้า อน
าม

ัย

ภาพที่ 10.2 ผลส�าเร็จตามตัวชี้วัดต่างๆ ของเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ เปรียบเทียบกันแต่ละตัวชี้วัด32

จะเห็นได้ว่า	ตัวชี้วัดที่	4	ลดอัตราตายในเด็ก	และที่	5	ปรับปรุงอัตราตายมารดาให้ดีขึ้น	เป็นสอง
ตัวชี้วัดที่จะบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาต�่าที่สุดใน	ค.ศ.	2015	

ประเทศต่างๆ	จะให้ความสนใจในการพฒันาด้านเศรษฐกจิ	ความม่ันคง	การศกึษา	โครงสร้างพืน้ฐาน	
เช่น	สาธารณูปโภคและน�้า	เป็นต้น	ขณะเดียวกันในส่วนการสาธารณสุขมักสนใจการรักษาพยาบาล	โดย
เฉพาะอย่างยิ่งโรคเฉพาะที่สังคมตระหนักว่าเป็นปัญหา	 เช่น	 โรคเอดส์	 วัณโรค	 เป็นต้น	 ขณะที่การ 
ส่งเสริมสุขภาพ	การป้องกันโรค	ซึ่งจะลดการตายในเด็กและมารดา	กลายเป็นปัญหาที่ให้ความสนใจน้อย	
เดก็และมารดาจ�านวนมากจงึต้องเสยีชีวิตด้วยโรคทีป้่องกนัได้ในประเทศต่างๆ	ทีไ่ม่ให้ความสนใจกบัปัญหา
สาธารณสุขที่ส�าคัญนี้	 การตั้งเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ	 โดยก�าหนดตัวช้ีวัดต่างๆ	 เป็นยุทธศาสตร ์
 
 

32	World	Vision.	(2013).	Retrieved	from	http://www.worldvision.org/content.nsf/6d1210430917461d88257
35a007e2f2b/globalissues-millennium-development-goals?open&lpos=day_Txt-mdgs.	(29	September	2013).
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ส�าคัญในการท�าให้ประเทศต่างๆ	 และสังคมโลก	 ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศหันมาให้ความสนใจ
ประเด็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้โดยไม่ยาก	เช่น	ปัญหามารดาและเด็ก	รวมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุขที่มีพร้อมส�าหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่แล้ว	 การจัดการสุขภาพระหว่างประเทศและ
สาธารณสุขในบริบทโลกจึงเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญในการผลักดันการพัฒนาประเทศให้บรรลุผลส�าเร็จตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดที่สามารถบรรลุได้ร่วมกัน

3.  ปัญหาและประสบการณ์ระหว่างประเทศน�าไปสู่นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก	 มนุษย์
เป็นสัตว์โลกที่มีความสามารถในการเรียนรู้และจัดระบบการเรียนรู้ต่อยอดกันไปอย่างต่อเน่ือง	 ท�าให้เกิด
การเจริญก้าวหน้าและมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดย้ัง	 ปัญหาสาธารณสุขในประเทศต่างๆ	 ที่เคยมีนโยบาย
และมาตรการต่างๆ	 มาแล้ว	 เมื่อน�ามาแลกเปล่ียนประสบการณ์และก่อให้เกิดการเรียนรู้บทเรียนร่วมกัน	
โดยอาศัยประสบการณ์จากประเทศต่างๆ	 สามารถน�ามาเป็นข้อสรุปประยุกต์ใช้หรือน�ามาเป็นบทเรียน
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา	หรือวิกฤตขึ้นในประเทศ	ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า	ปัญหาสาธารณสุขปัจจุบันนั้น
มบีรบิททีแ่ตกต่างไปจากในอดีต	 เนือ่งมาจากความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลย	ี ตลอดจนกระแสโลกาภวิตัน์ 
ท่ีท�าให้เกิดการพัฒนาการตดิต่อสือ่สาร	เร่งความรวดเร็วในการเดนิทาง	ปัญหาโรคตดิต่อทีเ่กดิจากเชือ้โรค
ต่างๆ	 จึงสามารถแพร่กระจายออกไปได้โดยเร็ว	 เช่น	 การระบาดของไข้หวัด	 2009	 ที่ผ่านมา	 ก่อให้เกิด
การระบาดไปทั่วโลก	เป็นต้น	การเรียนรู้บทเรียนจากประเทศอื่นในส่วนของปัญหาสาธารณสุข	และมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลตลอดจนการเตรียมการป้องกันล่วงหน้า	 เมื่อรับรู้ว่าประเทศหนึ่งประเทศใดมีปัญหา 
โรคระบาดและมโีอกาสแพร่กระจายออกไปเป็นปัญหาระดบัโลกได้	ย่อมสามารถน�าไปสู่การก�าหนดนโยบาย
สาธารณสขุในบรบิทโลกท�าให้ลดภาระในการตามรกัษาโรคระบาด	รวมทัง้ลดภาวะแทรกซ้อนและการเสยีชวีติ
ในประเทศต่างๆ	ได้ในที่สุด

กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาร่วมกันน�าไปสู่นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก
กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหารวมทั้งที่มีทิศทางหรือแนวโน้มในแต่ละเรื่องร่วมกัน	 อันจะส่งผลต่อชีวิต

ความเป็นอยู	่วิถีชวิีต	สุขภาพ	ของบคุคล	ไปจนถงึชมุชน	และสงัคม	น�าไปสู่การก�าหนดนโยบายสาธารณสุข
ในบริบทโลก	 และยังมีส่วนส�าคัญในการก�าหนดทิศทางและนโยบายสาธารณสุขของประเทศอีกด้วย	 เช่น	
กลุ่มผู้อพยพข้ามประเทศ	อันเนื่องจากภาวะสงคราม	หรือสาเหตุอื่นๆ	ทางเศรษฐกิจและสังคม	เช่น	กรณี
ตะวันออกกลางที่ก�าลังมีสงครามที่เกิดจากกลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนา	 ส่งผลให้มีผู้อพยพหนีจากประเทศ
ซีเรียเข้าไปในยุโรปและประเทศต่างๆ	การย้ายถิ่นเข้ามาท�างานในประเทศไทยจากพม่า	ลาว	และกัมพูชา	
เป็นต้น	กลุม่ผูอ้พยพจงึกลายเป็นกลุม่เป้าหมายทีม่ปัีญหาร่วมกนัน�าไปสูน่โยบายสาธารณสขุในบริบทโลก

ปัญหาระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทุกประเทศน�าไปสู่นโยบายสาธารณสุขใน

บริบทโลก
ปัญหาสุขภาพและสิง่แวดล้อมทีเ่กดิจากปัญหาร่วมกนัของโลก	อนัจะส่งผลกระทบต่อคณุภาพชวิีต	

ความเป็นอยู่	 และสถานะสุขภาพของประชาชน	จึงก่อให้เกิดกระแสหลักและทิศทางของโลกที่มีต่อปัญหา
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นั้นๆ	 เช่น	 ปัญหาโลกร้อน	 (global	warming)	 ที่ส่งผลกระทบในด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะการสาธารณสุข 
ซึ่งเป็นที่รับรู้ทั่วกันดังภาพที่	 10.3	และเกิดกระแสต่อต้านการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองตลอดจนการปลด
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 (greenhouse	 gas)	 จากอุตสาหกรรมต่างๆ	 และประเทศต่างๆ	 ทั่วโลก	 องค์กร
ระหว่างประเทศพากันให้ความส�าคัญและจับตามอง	 รวมทั้งเปรียบเทียบประเทศต่างๆ	 และอุตสาหกรรม
ว่ามีส่วนก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือไม่เพียงไร	 และปัญหาเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายชนิด	 (Multidrug	 
Resistant	Tuberculosis)	เป็นต้น

แรงขับ

ประชากร
เปลี่ยน

พัฒนาเศรษฐกิจ
แบบไม่ยั่งยืน

ความสามารถ
ในการปรับตัว

ความสามารถ
ในการลดปัญหา

การด�าเนินการ
ลดปัญหา

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

การ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิ
อากาศ

การเปลี่ยนแปลง
ฤดูกาลในภูมิภาค

•	คลื่นความร้อน
•	อากาศแปรปรวน

•	อุณหภูมิ

•	กระตุ้นให้เกิด

ส่งผลกระทบ

เส้นทางท�าให้
จุลินทรีย์ปนเปื้อน

เปลี่ยนแปลง
การส่งผ่าน

ระบบเกษตรนิเวศน์	
และน�้า

เศรษฐกิจสังคม
และประชากร

การด�าเนินการ
ปรับตัวด้าน

สุขภาพเฉพาะเรื่อง

ความต้องการ
ความรู้จากงานวิจัย ประเมินผล

การปรับตัว

สาเหตุตาม
ธรรมชาติ

ผลกระทบต่อสุขภาพ

การป่วยและการตายที่
สัมพันธ์กับอุณหภูมิ

ผลกระทบต่อสุขภาพที่
สัมพันธ์กับอากาศ
เปลี่ยนสุดขั้ว

ผลกระทบต่อสุขภาพที่
สัมพันธ์กับมลภาวะเป็นพิษ

โรคที่เกิดจากน�้าและอาหาร

โรคที่เกิดจากสัตว์ที่เป็น
พาหะและสัตว์จ�าพวกหนู

ผลกระทบของการ
ขาดแคลนอาหารและน�้าดื่ม

ผลกระทบจากจิต	ทาง
โภชนาการ	ทางการติดต่อ	

และผลกระทบต่อ
สุขภาพอื่นๆ

ภาพที่ 10.3 ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม33

นอกจากปรากฏการณ์โลกร้อนแล้ว	 ตัวอย่างปัญหาสุขภาพที่ส่งผลกระทบไปยังภูมิภาค	 ได้แก่	
อบัุตเิหตขุองโรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์	ทัง้ทีเ่ชอร์โนบลิ	ประเทศรสัเซยี	และฟกูชูมิา	ประเทศญีปุ่่น	ท�าให้
เกิดการรัว่ไหลของกมัมนัตรงัสทีีส่่งผลกระทบต่อบคุคล	ชมุชน	ประเทศและภมิูภาค	ความหวาดกลวัสนิค้า

33	World	Health	Organization.	 (2002).	 Retrieved	 from	 http://www.who.int/globalchange/summary/en/
index12.html	(2	January	2013).	



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

10-26 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

ที่ปนเปื้อนรังสีท่ีจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	ท�าให้เกิดปัญหาการส่งออกลุกลามกลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจ
จนกว่าจะแก้ไขหรือพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการปนเปื้อนอีกต่อไป	

กระแสโลกาภวัิตน์ทีท่�าให้ภาคบรกิารเตบิโตขึน้โดยเฉพาะการเดนิทางและการท่องเทีย่วท�าให้เกดิ
วิทยาการใหม่ๆ	 ด้านการแพทย์	 เช่น	 เวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว	 ซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่อง
ระบาดวิทยาของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว	 รวมทั้งความเสี่ยงด้านสุขภาพในแหล่ง
ท่องเท่ียวต่างๆ	 ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของภูมิภาค	 เป็นต้น	 ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ท�าให้
นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกมีความส�าคัญมากขึ้น

เม่ือนโยบายสาธารณสขุในบรบิทโลกในประเดน็ต่างๆ	มทิีศทางใด	นโยบายของประเทศต่างๆ	จะ
มแีนวโน้มท่ีจะขับเคลือ่นไปในทิศทางนัน้	เช่น	ขณะนีท้ศิทางของการสร้างหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า	ซึง่
ประเทศไทยได้ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ยุครัฐบาลนายกรัฐมนตรี	ทักษิณ	ชินวัตร	เริ่มตั้งแต่	พ.ศ.	2544	กลาย
เป็นกระแสหลักของการจัดการสุขภาพระหว่างประเทศและสาธารณสุขในบริบทโลก	ท�าให้ประเทศต่างๆ	
พากนัขบัเคลือ่นนโยบายหลกัประกันสขุภาพถ้วนหน้า	 เป็นต้น	 แม้แต่ประเทศสหรฐัอเมรกิาทีร่ฐัไม่เข้ามายุง่
เกีย่วกับเรือ่งนี	้โดยปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด	และจดับริการสาธารณสขุเท่าทีจ่�าเป็นส�าหรบัผูส้งูอายุ
และคนยากไร้	 ขณะนี้ได้หันมาผลักดันนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 เช่นกัน	 แม้ว่าจะด�าเนินการ
ได้ด้วยความยากล�าบากก็ตาม34

กิจกรรม 10.1.3

จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทุกประเทศกับ
นโยบายสาธารณสุขในระดับโลก

แนวตอบกิจกรรม 10.1.3

ปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการพฒันาในประเทศต่างๆ	กลายเป็นปัญหาระดบัโลกและสร้างผลกระทบต่อ
สุขภาพของคนในทุกประเทศ	เช่น	ปัญหาโลกร้อน	หรือปัญหาที่เกิดจากอุบัติเหตุ	เช่น	อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
กบัโรงงานพลงังานไฟฟ้านวิเคลยีร์	ซึง่ส่งผลให้เกดิการรัว่ไหลของกมัมันตรงัสี	ส่งผลให้เกดิความจ�าเป็นใน
การสร้างนโยบายสาธารณสุขระดับโลก

34	Doherty,	 R.	 B.	 (2011).	 “Universal	 Health	 Care	 Coverage	 in	 the	United	 States:	 Is	 It	 “Slip	 Slidin’	
Away”?”	Ann Intern Med.	154,	2.	pp.	118-120.	
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ตอนที่ 10.2

นโยบายและองค์การระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขในบริบทโลก

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ของตอนที่	10.2	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
10.2.1		องค์กรระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขรวมทั้งองค์การอนามัยโลก
10.2.2		นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกที่ส�าคัญของประเทศและกลุ่มประเทศต่างๆ
10.2.3		การด�าเนินการตามนโยบายและการน�านโยบายไปปฏิบัติ

แนวคิด
1.			องค์กรระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขเกิดข้ึนจากปัญหาโรคติดเช้ือระบาดในประเทศ

ยุโรป	ต่อมาจงึพบว่าโรคระบาดสามารถแพร่ข้ามประเทศไปผ่านการค้าและการเดนิทาง	
จึงเกิดข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันโรคระบาด	 ซึ่งขยายจากระหว่าง
ประเทศต่อประเทศ	เป็นทัง้ภูมภิาค	ท�าให้เกดิการประชุมระหว่างประเทศ	และเกดิองค์กร
ระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข	และองค์การอนามัยโลกขึ้น

2.			ประเทศและกลุ่มประเทศต่างๆ	 ก�าหนดนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก	 ตามปัญหา
สาธารณสขุในประเทศหรอืภูมภิาคนัน้ๆ	รวมทัง้เพือ่ให้เกดิร่วมมือต่างๆ	ในระดบัภมิูภาค	
ได้แก่	อยี	ูอาเซยีน	ซึง่มบีทบาทส�าคญัในการเฝ้าระวงั	ชีน้�าและสร้างความร่วมมอืในการ
ก�าหนดนโยบายสาธารณสุขในบริบทภูมิภาคและบริบทโลก

3.			การด�าเนนิการตามนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกจะต้องค�านงึถึงความสอดคล้องกบั
ปัญหาสาธารณสุขในประเทศ	 ผู้น�าประเทศ	 และนโยบายรัฐบาล	 ปริมาณทรัพยากร
สาธารณสุขในประเทศ	รวมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงประสิทธิผลของนโยบายนั้นๆ

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่	10.2	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.		อธิบายองค์กรระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขรวมทั้งองค์การอนามัยโลกได้
2.		อธบิายนโยบายสาธารณสุขในบรบิทโลกทีส่�าคญัของประเทศและกลุม่ประเทศต่างๆ	ได้
3.			อธบิายการด�าเนินการตามนโยบายสาธารณสขุในบริบทโลกและการน�านโยบายไปปฏบิตัิ

ได้
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10-28 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

เรื่องท่ี 10.2.1

องค์กรระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขรวมท้ังองค์การอนามัยโลก

ความพยายามทีจ่ะสร้างความร่วมมอืระหว่างประเทศเพือ่จดัการปัญหาสาธารณสขุมมีาตัง้แต่ช่วง
ศตวรรษท่ีผ่านมา	 นับตั้งแต่มนุษย์เริ่มตระหนักถึงปัญหาสาธารณสุขและการแพร่กระจายของโรคติดต่อที่
สามารถส่งผ่านเชื้อโรคจากคนหนึ่งไปยังอีกหลายๆ	คนได้	โดยมีจุดเริ่มต้นจากความพยายามที่จะป้องกัน
การติดต่อของโรคผ่านชายแดนระหว่างประเทศ	วิวฒันาการจนกลายเป็นการจดัการสขุภาพระหว่างประเทศ
และสาธารณสขุในบรบิทโลกในปัจจบุนันี	้การพฒันาดงักล่าวมีแรงขับเคล่ือน	ผูขั้บเคล่ือน	แนวทางด�าเนนิการ	
รวมทัง้ความส�าเรจ็ในแต่ละขัน้ตอนจนกลายเป็นรากฐานของการพฒันาต่อยอดขึน้ไปจนถึงปัจจบุนั	และจะ
ยังคงมีวิวัฒนาการต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งไปสู่อนาคต

เริ่มต้นของการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องอนามัยและอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ครสิต์ศตวรรษที	่19	เป็นยคุของการเตรยีมการก่อตัง้องค์กรระหว่างประเทศ35	โดยเร่ิมต้นจากการ

ขยายตัวการแลกเปลี่ยนและการค้าระหว่างประเทศ	 อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์ก่อให้เกิดการพัฒนาการเดินทางและการคมนาคมให้เจริญข้ึนอย่างมาก	 ขณะเดียวกัน	 โรค	
ความยากจน	ความขาดแคลน	เริม่หมดไป	แต่ผลข้างเคยีงท่ีตามมาคือ	การกระจายของโรคอย่างกว้างขวาง
และรวดเร็ว36	โดยที่ยังไม่มีนโยบายระดับชาติหรือแนวทางด�าเนินการในการป้องกันโรคในสมัยนั้น	ส่งผล
ให้เกิดการระบาดของโรคอย่างร้ายแรง	เช่น	การระบาดของอหิวาตกโรคในยุโรป	ใน	ค.ศ.	1821	และ	1851	
ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจ�านวนมากในเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ	ฝรั่งเศส	และรัสเซีย	การรายงานโรค	และการ
กักกันผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อยังไม่สามารถท�าได้อย่างมีประสิทธิผล	 นอกจากนี้	 มาตรการกักกันโรคของ
ประเทศต่างๆ	 ที่น�ามาใช้อาจกลายเป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้าและก่อให้เกิดความวิตกกังวลจนไม่เป็น
ที่ยอมรับกันระหว่างประเทศ	

การสาธารณสุขจึงเป็นเรื่องแรกที่ก่อให้เกิดการประชุมนานาชาติขึ้น	เพื่อหากลไกในการท�าความ
ตกลงร่วมกนัระหว่างประเทศ37	โดยเริม่ต้นในหลกัการทีจ่ะใช้นโยบายร่วมกนัเพือ่จดัการกบัปัญหาร่วมกนั	
(on	a	common	policy	with	regard	to	a	common	problem)	จากนั้นจะมีการประชุมร่วมกันอีกเพื่อ
ติดตามว่า	 ประเทศต่างๆ	 ด�าเนินการอะไรไปบ้าง	 และปรับปรุงมาตรการการด�าเนินการเหล่านั้นให้ดีขึ้น	
หลงัการประชมุหลายครัง้	ประเทศต่างๆ	ได้ตระหนกัถึงหลักการความร่วมมือด้านสาธารณสขุระหว่างประเทศ 
 

35	Kennedy,	D.	(1987).	“The	Move	to	Institutions.”	Cardozo Law Review.	8,	5.	pp.	841-988.	
36	Howard-Jones,	N.	(1975).	The Scientific Background of the International Sanitary Conferences.	Ge-

neva:	WHO.
37	Fidler,	D.	 (2001).	 “The	Globalization	of	Public	Health:	The	First	 100	years	of	 International	Health	

Diplomacy.”	Bulletin of the World Health Organization.	79,	9.	pp.	842-849.	
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10-29นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุขในบริบทโลก

ว่า	 ปัญหาทางเทคนิคต่างๆ	 ด้านสาธารณสุขนั้นต้องการผู้เช่ียวชาญจากประเทศต่างๆ	 มาร่วมกันให้การ
แก้ไขปัญหาพร้อมๆ	 กัน	 ไม่สามารถด�าเนินการได้ด้วยความร่วมมือเพยีงระหว่างสองประเทศเท่าน้ัน	 ดงันัน้	
เป้าหมายในการประชุมระหว่างประเทศจงึเป็นไปเพือ่ให้เกดิข้อตกลงร่วมกนัระหว่างประเทศในเร่ืองทีไ่ม่ใช่
การเมือง38	การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องอนามัย	(First	International	Sanitary	Conference)	เริ่ม
ครั้งแรกใน	 ค.ศ.	 1851	 ในกรุงปารีส39	 โดยมี	 12	 ประเทศเข้าร่วมประชุมระยะเวลานานถึง	 6	 เดือน	 เกิด 
ข้อตกลงร่วมกันเรื่องบริการที่ส�าคัญส�าหรับการค้าและการเดินเรือ	หลังจากนั้น	8	ปีต่อมา	ได้มีการประชุม
ครั้งที่สอง	ซึ่งใช้เวลานาน	5	เดือน	

การประชุมครัง้ที	่5	ใน	ค.ศ.	1881	มกีารเปลีย่นแปลงทีส่�าคัญ	เนือ่งจากประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศลาตนิอเมริกาอกี	7	ประเทศ	รวมทั้ง	จนี	ญีปุ่น่	และไลบีเรีย	เข้ารว่มประชุมดว้ย40	กอ่นหน้านี้การ
ประชมุมุ่งเน้นไปทีอ่หวิาตกโรค	แต่ยงัคงไม่มข้ีอตกลงใดชัดเจน	แม้ฟิลปิโป	ปาซนิ	ี(Filippo	Pacini,	1854)	
และโรเบิร์ต	คอก	(Robert	Koch,	1883)	จะค้นพบเชื้ออหิวาตกโรคแล้ว41	แต่กว่าที่วงการแพทย์จะค่อยๆ	
ยอมรบัความจรงิว่าเช้ือแบคทีเรยีเป็นสาเหตขุองอหวิาตกโรคคอื	เป็นช่วงตัง้แต่	ค.ศ.	1890	เป็นต้นไป	หลงั
จากประชุมครั้งแรกนานถึง	 41	 ปี	 จึงสามารถที่จะตกลงร่วมกันเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับแรก	
(International	Convention)	ได้ใน	ค.ศ.	1892	โดยมุง่เน้นไปทีก่ารควบคมุอหวิาตกโรคในคลองสเุอช	ซึง่
เปิดใช้ตั้งแต่	 ค.ศ.	 1869	 หลังจากนั้นได้เกิดอนุสัญญาต่างๆ	 ตามมาอีกหลายฉบับ	 โดยมุ่งเน้นไปที่การ
ควบคุมโรคติดต่อเป็นส�าคัญ	 นอกจากนี้ยังมีแนวคิดส�าคัญในการจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศถาวรเพื่อ
จัดการปัญหาสาธารณสขุท่ีเสนอขึน้มาใน	ค.ศ.	1874	ในการประชมุอนามัยนานาชาตทิีเ่วยีนนาอกีด้วย	แต่
ใช้เวลาอกีถงึ	33	ปี	กว่าจะเริม่มอีงค์กรระหว่างประเทศแห่งแรกท่ีมาจดัการเรือ่งสุขภาพ	อย่างไรกต็าม	ใน
ยุคสมัยนั้นมาตรการป้องกันโรค	 ยังคงต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อการค้าและความมั่นคงของ
ประเทศอยู่ดี42

การเริ่มสถาปนาองค์กรระหว่างประเทศด้านสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม
ในช่วงต้นศตวรรษที	่20	เริม่มกีารสถาปนาองค์กรระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ	โดยประเทศ

ต่างๆ	 พากันให้ความเห็นชอบให้มีการก่อตั้งสันนิบาตชาติ	 (League	 of	 Nations)	 ใน	 ค.ศ.	 1919	 มี 
 

38	World	 Health	 Organization.	 (1958).	The First Ten Years of the World Health Organization: 19.  
Geneva:	World	Health	Organization/Palais	des	Nations.	

39 Ibid.	pp.	3-6.	
40	Birn,	A.	(2009).	“The	Stages	of	International	(Global)	Health:	Histories	of	Success	or	Successes	of	

History?”	Global Public Health.	4,	1.	pp.	50-68.	
41	 Howard-Jones,	 N.	 (1984).	 “Robert	 Koch	 and	 the	 Cholera	Vibrio:	 A	 Centenary.”	British Medical 

Journal.	288.	pp.	379-381.	
42	Buchanan,	G.	S.	(1934).	“International	Action	to	Control	the	Spread	of	Infectious	Diseases.”	British 

Medical Journal.	2,	3856.	pp.	977-983.	
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10-30 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

วัตถุประสงค์เพื่อสันติภาพ	และการแก้ไขปัญหาผ่านทางการทูตโดยมีองค์กรระหว่างประเทศรองรับ43	ซึ่ง
เป็นการสรุปบทเรียนมาจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง	กลไกการท�างานเปิดเผยต่อสาธารณะ	ซึ่งเชื่อกันว่าจะ
ได้ผลดีกว่าการแอบเจรจากันเงียบๆ	 กิจกรรมที่ส�าคัญคือ	 จัดการประชุมร่วมกันเป็นระยะโดยเลขาธิการ
ขององค์กรระหว่างประเทศ	 ซึ่งมุ่งเน้นด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กร	 แทนที่จะเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละประเทศเช่นที่ผ่านมา44	ทั้งนี้ข้อตกลงร่วมกันที่เกิดขึ้นเป็นล�าดับต้นๆ	คือ	ข้อบังคับ
ที่	 23	 (f)	ที่ก�าหนดให้ทุกประเทศต้องป้องกันและควบคุมโรค	ข้อก�าหนดนี้กลายเป็นส่วนส�าคัญที่ยอมรับ
กันเป็นสากล	 โดยทุกประเทศ	 และทุกองค์กร	 น�าไปสู่การจัดตั้งส�านักงานสุขภาพแห่งสันนิบาตชาต	ิ
(League	of	Nations	Health	Office:	LNHO)	ในที่สุด45

อย่างไรก็ตาม	LNHO	มิใช่องค์กรระหว่างประเทศองค์กรแรก	เนื่องจาก	ใน	ค.ศ.	1902	ภูมิภาค
อเมริกาได้ก่อก�าเนิดส�านักอนามัยภูมิภาคอเมริกาขึ้น	(Pan	American	Sanitary	Bureau:	PASB)	ถือ
เป็นการจัดตัง้องค์กรสขุภาพระหว่างประเทศแห่งแรก	แต่เป็นในระดบัภมูภิาค46	โดยมกีารประชุมหารือกนั
เป็นส่วนใหญ่	กว่าจะมข้ีอตกลงเป็นข้อก�าหนดอนามยัภมูภิาคอเมรกิา	(Pan	American	Sanitary	Code)	
ซึง่มีประเทศต่างๆ	ลงนามถงึ	21	ประเทศฉบบัแรก	กผ่็านไปถงึ	ค.ศ.	1924	แล้ว	นอกจากนัน้ใน	ค.ศ.	1907	
ยังมีการจัดตั้งส�านักงานนานาชาติของอนามัยสาธารณะ	 (International	 Office	 of	 Public	 Hygiene:	
OIHP)	ขึ้น	โดยประเทศต่างๆ	12	ประเทศทั้งจากยุโรปและอเมริกา	รวมทั้งรัสเซียอีกด้วย

นอกจากประเทศต่างๆ	และองค์กรระหว่างประเทศทีเ่กดิขึน้	ยงัมเีอกชนทีจ่ดัตัง้กองทนุต่างๆ	เช่น	
มลูนิธิร๊อกก้ีเฟลเลอร์ทีจ่ดัตัง้ขึน้ใน	ค.ศ.	1913	และได้ท�างานระหว่างประเทศด้านสุขภาพร่วมกนักบั	LNHO	
มาตลอด	 รวมท้ังมีการจัดตั้งแผนกสาธารณสุขระหว่างประเทศข้ึนที่ส�านักงานใหญ่ในนิวยอร์กเม่ือ	 ค.ศ.	
1928	 โดยมีกิจกรรมในการปฏิบัติการโครงการด้านสุขภาพ	 การวิจัยพัฒนาและการศึกษามากกว่า	 90	
ประเทศทัว่โลก47	ยงัมส่ีวนกาชาดสากลซึง่ได้จดัตัง้กรรมการขึน้เมือ่	ค.ศ.	1863	โดยเน้นจรยิธรรมไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด	และเป็นกลาง	และได้มีการจัดตั้งองค์กรกาชาดสากลขึ้นใน	ค.ศ.	1919

ระหว่างสงครามโลกทั้งสองครั้ง	 องค์กรระหว่างประเทศด้านสุขภาพที่หลากหลายและไม่เป็น
เอกภาพเหล่านี้	 ท�าให้แต่ละองค์กรอ่อนแอ	 และไม่มีทรัพยากรเพียงพอ	 รวมทั้งไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ประเทศต่างๆ	เนื่องจากปัญหาทางการเมือง	องค์กรระหว่างประเทศด้านสุขภาพในภูมิภาค	(PASB)	ไม่
ร่วมมือกับองค์กรใหญ่	 (LHNO)	 โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาไม่เข้าร่วม	 LHNO	 แต่กลับผลักดัน
กิจกรรมผ่าน	OIHP	ในการสร้างข้อก�าหนดการควบคุมป้องกันโรคแทน	ขณะที่	LHNO	มุ่งเน้นการสร้าง
ระบบเฝ้าระวงัและรวบรวมข้อมลูระบาดวิทยาทีส่่งผลกระทบต่อการสาธารณสขุระหว่างประเทศ	รวมทัง้ค�า
แนะน�าทางเทคนิคเกี่ยวกับโรคมาลาเรีย	มะเร็ง	 ไทฟัส	โรคเรื้อน	และมาตรฐานด้านชีววิทยาต่างๆ	ให้แก่

43	Kennedy,	D.	(1987).	“The	Move	to	Institutions.”	Cardozo Law Review.	8,	5.	pp.	841–988.	
44	Nicolson,	H.	(1969).	Diplomacy.	Oxford:	Oxford	University	Press.	
45	World	Health	Organization.	(1958).	op.cit.;	Birn.	op.cit. 
46	Cueto,	M.	(2007).	The Value of Health: A History of the Pan American Health Organization.	Wash-

ington	DC:	Pan	American	Health	Organization.
47	 Cueto,	M.	 (ed.).	 (1994).	Missionaries of Science: The Rockefeller Foundation and Latin America.	

Bloomington,	IN:	Indiana	University	Press.	
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ประเทศต่างๆ	แต่	OIHP	กลบัมุง่เน้นการจดัการโรคตดิต่อระหว่างประเทศ	โดยการจดัประชมุด้านอนามยั
ระหว่างประเทศ	และพัฒนาอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านอนามัยใน	ค.ศ.	1926	ครอบคลุมโรคที่สามารถ
ตดิต่อข้ามพรมแดนได้	รวมทัง้ให้ประเทศต่างๆ	รวบรวมและรายงานข้อมลูการระบาดของกาฬโรค	อหวิาต์	
ไข้เหลอืง	ฝีดาษ	ไทฟัสในประเทศต่างๆ	ซ่ึงกลายมาเป็นหลักการส�าคญัในข้อบงัคับอนามัยระหว่างประเทศ48 
ในปัจจุบัน

การก่อก�าเนิดขององค์กรระหว่างประเทศด้านสุขภาพเหล่านี้	ท�าให้เกิดเวทีเจรจาทางการทูตเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่ประเทศต่างๆ	กังวล	 และสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน	ประเด็นด้านสาธารณสุข
ระหว่างประเทศจงึกลายเป็นเรือ่งสากลทีท่กุประเทศให้ความส�าคญัและยอมรบั	ตลอดจนสามารถท�าความ
ตกลงร่วมกันได้	 เพื่อป้องกันโรคติดต่อและกลายมาเป็นแนวทางการจัดการสุขภาพระหว่างประเทศและ
สาธารณสุขในบริบทโลกในที่สุด

องค์การอนามยัโลกและนโยบายการจัดการสขุภาพระหว่างประเทศและสาธารณสขุในบรบิท

โลก
ครึ่งหลังของศตวรรษที่	 20	 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง	 ทุกประเทศตระหนักถึงความส�าคัญของ

ความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ	 จากทุกฝ่าย	 การประชุมที่ซานฟรานซิสโกเพื่อก่อตั้งองค์การ
สหประชาชาติใน	 ค.ศ.	 1945	 ผู้แทนจาก	 46	 ประเทศที่ประชุมร่วมกันเห็นชอบที่จะก่อตั้งองค์กรระหว่าง
ประเทศพิเศษด้านสขุภาพขึน้ตามข้อเสนอของประเทศบราซลิและจีน49	คร่ึงปีต่อมาเมือ่มกีารประชมุสามญั
สหประชาชาต	ิทีป่ระชุมตกลงให้มกีารจดัตัง้องค์การนีโ้ดยรวมพนัธกจิของทัง้	OIHP	และ	LNHO	ไว้ด้วย
กัน	เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จะมีองค์การจัดการสุขภาพระหว่างประเทศเพียงหนึ่งเดียว	และเพื่อให้
องค์กรนี้เข้มแข็งและปลอดจากการเมืองต่างๆ	 ภายในองค์การสหประชาชาติ	 องค์การน้ีจึงถูกก�าหนดให้
เป็นหน่วยงานด้านเทคนคิเฉพาะซึง่มอีงค์กรแยกต่างหากจากการบริหารจดัการขององค์การสหประชาชาติ
ทีเ่ป็นองค์กรแม่ในการการปฏวัิตกิารจดัการสขุภาพระหว่างประเทศและสาธารณสขุในบริบทโลกในคร้ังนัน้	
เพื่อน�าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณสุข	ทั้งนี้ประเทศต่างๆ	ตระหนักดีว่าการ
แพทย์เป็นเสาหนึ่งที่ส�าคัญของสันติภาพ50

ในการประชุมเมื่อวันที่	 19	 มิถุนายน	 ค.ศ.	 1946	 ที่นิวยอร์ก	 สมาชิกองค์การสหประชาชาติ	 51	
ประเทศ	และประเทศที่ยังไม่เป็นสมาชิกอีก	13	ประเทศในฐานะผู้สังเกตการณ์	รวมทั้งองค์กรด้านสุขภาพ	
อื่นๆ	ที่ได้รับเชิญ	 เช่น	มูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์	และสภากาชาดสากล	ตลอดจนอดีตเจ้าหน้าที่ของ	LNHO	
และ	 OIHP	 ร่วมกันประชุมเป็นเวลาเดือนครึ่งเพื่อร่างธรรมนูญขององค์การอนามัยโลกให้ส�าเร็จ	 โดยม ี

48	WHO.	(2005).	“The	International	Health	Regulations.”	Retrieved	from	http://www.who.int/ihr/about/
general_information/en/	(5	April	2017).

49	Birn,	A.,	Yogan,	P.,	and	Holtz,	T.	(2009).	Textbook of International Health: Global Health in a Dy-
namic World.	New	York:	Oxford	University	Press.	 	

50	World	Health	Organization.	(1958).	op.cit.
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โทมสั	พาร์แรน	ศลัยแพทย์ทัว่ไป	เป็นประธาน51	ประเทศต่างๆ	61	ประเทศให้การรับรอง	โดยมีสองประเทศ
แรกคือ	อังกฤษ	และจีน	ลงนามเป็นสมาชิกทันทีโดยไม่มีข้อสงวน

ธรรมนูญขององค์การอนามัยโลกถูกบังคับใช้ใน	ค.ศ.	 1948	 โดยองค์การอนามัยโลกมีหน้าที่เป็น
องค์กรก�าหนดทิศทางและประสานงานการจัดการสุขภาพระหว่างประเทศและสาธารณสุขในบริบทโลก	
สมาชิกประกอบด้วยประเทศต่างๆ	 ซึ่งมีสิทธิและเสียงเท่าเทียมกัน	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนปัจจุบัน	
องค์การอนามัยโลกเป็นศูนย์กลางของการจัดการสุขภาพระหว่างประเทศและสาธารณสุขในบริบทโลก	
ตัง้แต่การประชมุคร้ังแรกทีเ่จนวีาในวนัที	่24	มิถนุายน	ค.ศ.	1948	ส�านกังานใหญ่องค์การอนามยัโลกสร้าง
ขึน้ทีเ่จนีวาแล้วเสร็จพร้อมใช้งานเมือ่	ค.ศ.	1960	เป็นต้นมา	ในแต่ละปีจะมกีารประชมุประจ�าปีขององค์การ
อนามัยโลกโดยมีผูแ้ทนจากประเทศสมาชกิ	ซึง่มคีวามรู้ความสามารถด้านสาธารณสขุ	รวมทัง้เป็นตวัแทน
ผู้บริหารสาธารณสุขระดับประเทศ	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขและผู้สังเกตการณ์
จ�านวนมาก	จากองค์กรพิเศษต่างๆ52

หลังจากนัน้เป็นต้นมา	องค์การอนามยัโลกกลายเป็นองค์กรหลักด้านเทคนคิในการจดัการสขุภาพ
ระหว่างประเทศและสาธารณสขุในบรบิทโลกทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากประเทศสมาชกิทัง้หมด	รวมทัง้องค์กร
ระหว่างประเทศต่างๆ	ทั่วโลก

การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการจัดการสุขภาพระหว่างประเทศและสาธารณสุขในบริบทโลก

ระยะปัจจุบัน
โลกหลังสงครามเย็นเกิดประเทศใหม่ๆ	ที่แตกตัวจากสหภาพโซเวียตหลายประเทศ	และใน	ค.ศ.	

1980	ยังเกิดการระบาดของโรคติดต่อใหม่คือ	โรคเอดส์ขึ้น	รวมทั้งความก้าวหน้าในด้านต่างๆ	และกระแส
โลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบต่อการจัดการสุขภาพระหว่างประเทศและสาธารณสุขในบริบทโลก	ผลประโยชน์
ของประเทศในแง่มมุใหม่ๆ	ขณะทีค่วามท้าทายการจดัการสขุภาพระหว่างประเทศใหม่ๆ	ท�าให้การจดัการ
สุขภาพระหว่างประเทศและสาธารณสขุในบรบิทโลกในแบบดัง้เดมิไม่สามารถแก้ไขปัญหาใหม่ๆ	ทีเ่กดิขึน้	
เช่น	โรคเอดส์	เป็นต้น

นบัตัง้แต่มกีารระบาดของโรคเอดส์	เริม่เป็นการส่งสญัญาณชดัเจนว่าการจดัการปัญหาสาธารณสขุ
ในยุคใหม่น้ี	ไม่สามารถจ�ากดัวงอยูเ่ฉพาะเรือ่งสาธารณสขุเท่านัน้	แต่ยงัเป็นเรือ่งทางการเมอืง	และต้องการ
การจดัการแบบสหสาขา	สหวิชาชีพอีกด้วย	นอกจากนีป้ระเดน็ด้านสขุภาพยงัทวคีวามส�าคญัมากขึน้	แสดง
ให้เห็นข้อจ�ากัดของการจัดการสาธารณสุขระหว่างประเทศในลักษณะเดิม	 สุขภาพเร่ิมกลายเป็นประเด็น
ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ	ขณะที่บทบาทขององค์การอนามัยโลกในฐานะองค์กรน�าของโลกในการสร้าง

51	Howard-Jones.	(1975).	op.cit.;	World	Health	Organization.	(1968).	The Second Ten Years of the World 
Health Organization: 1958–1967.	Geneva:	World	Health	Organization.	

52	World	Health	Organization.	(2008).	The Third Ten Years of the World Health Organization: 1968–1977. 
Geneva:	World	Health	Organization.	
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ข้อตกลงร่วมกนัระหว่างวิชาชีพ	วางแบบแผนความร่วมมอืระหว่างประเทศด้านเทคนคิ	และให้ค�าจ�ากดัความ
ของมาตรฐานบริการสุขภาพ	เริ่มไม่เพียงพอ53

ช่วง	20	ปีทีผ่่านมาความท้าทายส�าคัญๆ	เพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง	ได้แก่	ปัญหาสาธารณสุขทีเ่กีย่วพัน
กับเรื่องอื่นๆ	 อันเนื่องจากบริบทเปลี่ยนแปลงไป	 ทั้งด้านสังคม	 วัฒนธรรม	 และเทคโนโลยี	 อีกทั้งความ 
คาดหวังต่อองค์การอนามัยโลกให้แก้ปัญหาท่ียุ่งยากซับซ้อนเหล่านี้เพิ่มมากข้ึน	 แต่ความร่วมมือจาก
ประเทศสมาชิกกลับมีไม่เพียงพอ	เนื่องจากผลประโยชน์ของประเทศในรูปแบบต่างๆ	เป็นอุปสรรคส�าคัญ
ในการร่วมมือกัน	 องค์กรภายใต้องค์การสหประชาชาติจ�านวนมากต้องดิ้นรนเพื่อสร้างผลงานที่กลุ่ม 
ผู้ให้เงินพึงพอใจ	รวมทั้งองค์การอนามัยโลกด้วย	ดูเหมือนว่า	ระบบองค์กรระหว่างประเทศก�าลังตกอยู่ใน
ภาวะวกิฤต	ทัง้ความรู้เชิงเทคนิคท่ีเคยมไีม่อาจตอบสนองต่อปัญหาปัจจบุนัและอนาคตได้อย่างมีประสทิธิผล	
รวมทัง้ภาวะทศิทางและนโยบายทางการเมอืงก�าลงัเปล่ียนแปลงไปจนระบบเดมิไม่สามารถรองรับได้	ปัญหา
งบประมาณถูกจ�ากัดตั้งแต่	 ค.ศ.	 1980	 เป็นต้นมา	 ท�าให้องค์กรเหล่านี้ต้องปฏิรูปเพื่อให้กลุ่มผู้สนับสนุน
ทางการเงินคลายกงัวล	แต่ปัญหาเร่ืองบทบาทขององค์การอนามยัโลกในยคุหน้า	และการได้รับงบประมาณ
อย่างสม�่าเสมอและยั่งยืนยังคงไม่มีค�าตอบ54

ขณะเดยีวกันองค์กรและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีใหม่ๆ	เข้ามาร่วมและเริม่มบีทบาทมากขึน้ในการจดัการ
สุขภาพระหว่างประเทศและสาธารณสขุในบรบิทโลก	เช่น	กลุม่องค์กรเอกชนระหว่างประเทศและในประเทศ	
มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนา	 ข้อก�าหนดด้านการตลาดของนมผงดัดแปลง	 (International	 Code	 of	
Marketing	of	Breast-Milk	Substitutes:	ICMBFS)	ทีก่ารประชุมองค์การอนามยัโลก	(World	Health	
Assembly:	WHA)	โดยกลุม่เครอืข่ายสนใจปัญหาสาธารณะในเครือข่ายปฏบิตักิารด้านอาหารทารกสากล
เป็นผู้มีบทบาทหลัก	พวกเขาผลักดันการเคลื่อนไหวในระดับต่างๆ	รวมทั้งการล็อบบี้รัฐบาลประเทศต่างๆ	
ติดตามก�ากับอุตสาหกรรม	โดยการเปิดเผยข้อมูล	เชื่อมโยงกับสื่อมวลชนนานาชาติ	และสร้างแนวร่วมให้
ได้รับการสนับสนุนจากมวลชนจนประสบความส�าเร็จ	 แม้ว่าอุตสาหกรรมจะทุ่มเทงบประมาณเพื่อต่อต้าน
ปฏิบัติการของเครือข่ายเหล่านี้

ขณะท่ีทิศทางของการจัดการสุขภาพระหว่างประเทศและสาธารณสุขในบริบทโลกก�าลังมีการ
เปล่ียนแปลงใหม่ๆ	เกดิขึน้นี	้องค์กรเอกชนด้านเอดส์และองค์กรพฒันาเอกชนต่างๆ	ต่างมองเหน็ว่า	กลไก
การจดัการระบบขององค์การอนามยัโลกทีผ่่านมาไม่สามารถแก้ไขปัญหาความท้าทายต่างๆ	ในอนาคตได้	
ท้ังการพัฒนาองค์ความรู้ความเช่ียวชาญให้แก่ประเทศต่างๆ	 และกลไกในการจัดการงานสาธารณสุข
ทางการเมอืงขององค์การอนามยัโลกไม่สามารถจดัการกบัปัญหาในอนาคตอย่างมปีระสทิธผิลได้อกีต่อไป	
อ�านาจต่างๆ	ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของประเทศสมาชิก	หรือองค์กรใดๆ	อีกแล้ว	หากไม่มีการสนับสนุน
จากประเทศสมาชิก	องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคสาธารณสุขคือ	องค์การอนามัยโลกไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาอะไรได้	ผลของการผลกัดันจากองค์กรเอกชนต่างๆ	รวมทัง้ทศิทางในการจดัการสขุภาพระหว่าง

53	Peabody,	 J.	 (1995).	 “An	Organizational	Analysis	of	 the	World	Health	Organization:	Narrowing	 the	
Gap	between	Promise	and	Performance.”	Social Science & Medicine.	40.	pp.	731-742.	

54	Lee,	K.	(2009).	The World Health Organization.	London:	Routledge.	pp.	1-25.	
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10-34 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

ประเทศใหม่ๆ	ท�าให้องค์การอนามัยโลกต้องปิดโปรแกรมด้านโรคเอดส์ลง	และเกิดองค์กรใหม่ที่ท�าหน้าที่
บูรณาการการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์แบบเบ็ดเสร็จขึ้นคือ	ยูเอ็นเอดส์	(UNAIDS)	ใน	ค.ศ.	199655

ปลายทศวรรษ	 1980	 องค์การเอกชนด้านการเงินเติบโตขึ้น	 และหันความสนใจมาทางด้าน
สาธารณสุขมากขึ้น	 ธนาคารโลก	 ธนาคารพัฒนาภูมิภาคต่างๆ	ตลอดจนองค์กรด้านการเงินทั้งหลายต่าง
พากันบรรจุเรือ่งสาธารณสขุเข้าไปในแผนงานโครงการขององค์กร	รวมทัง้เข้าไปมส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุ
และจัดสรรทรัพยากรด้านการจัดการสุขภาพระหว่างประเทศและสาธารณสุขในบริบทโลก	 ตลอดจนมี
บทบาทส�าคัญในการตัดสินใจนโยบายสาธารณสุขระดับโลก56

สถานะสุขภาพของประชาชนถูกประเมินใหม่ในฐานะผลลัพธ์ของการลงทุน	 การจัดบริการ
สาธารณสขุได้รบัการยอมรบัในฐานะทีเ่ป็นส่วนส�าคญัของการพฒันา	และลดความยากจน	ธนาคารโลกใน	
ค.ศ.	1987	ทบทวนรายงานการเงินการคลังส�าหรับบริการสาธารณสุขในประเทศก�าลังพัฒนา	และรายงาน
เรื่องการลงทุนด้านสุขภาพใน	 ค.ศ.	 199357	 เอกสารสองฉบับดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงแนวคิดส�าคัญด้านธุรกิจ
ท่ีเปล่ียนแปลงไป	จากการวดัประสทิธผิลและสมรรถนะ	ด้วยการบรหิารจดัการ	ตวัเลขทางการบรหิาร	และ
เป้าหมายต่างๆ	 ที่วัดเชิงปริมาณได้	 หันกลับมาใช้กลไกทางการตลาดและการเงินการคลัง	 เข้ามาสู่การ
จดัการสุขภาพระหว่างประเทศและสาธารณสขุในบรบิทโลก	ธนาคารโลกชีใ้ห้เหน็ว่าการจดัสรรงบประมาณ
ไม่ตรงกบัสภาพปัญหาและการขาดประสทิธภิาพเป็นปัญหาหลกัทีส่�าคญั	บทบาทของภาคเอกชนจ�าเป็นที่
จะต้องเสรมิเข้าไปเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการตดัสนิใจ	การจดัการสขุภาพระหว่างประเทศและ
สาธารณสุขในบริบทโลกจะต้องมุ่งเป้าไปยังการปฏิรูประบบสุขภาพและการเงินการคลังด้านสุขภาพ	 ใน
ช่วงต้นศตวรรษท่ี	20	อาจจะเริม่ต้นด้วยองค์กรน�าด้านสขุภาพทีป่ระกอบด้วยสมาชกิจากประเทศต่างๆ	ทัว่
โลก	ซึ่งมักเป็นตัวแทนจากภาครัฐ	 แต่ในปลายศตวรรษกลับมาให้ความส�าคัญกับการตลาดที่เป็นพหุภาคี	
(market	multilateralism)58

ระบบใหม่นีน้�าหลกัการส�าคัญใหม่ๆ	ทีห่ลากหลายเข้ามาในการจดัการสขุภาพระหว่างประเทศและ
สาธารณสุขในบริบทโลก	 รวมทั้งส่งผลกระทบไปถึงระบบสุขภาพของประเทศต่างๆ	 องค์กรและกลไก
ทางการตลาดใหม่ๆ	ตลอดจนภาคเอกชนเข้ามามส่ีวนร่วมในระบบสขุภาพ	และขบัเคลือ่นอย่างรวดเร็วกว่า
การผลกัดนัเฉพาะจากองค์กรระหว่างประเทศทีร่วมตวัแทนประเทศต่างๆ	จากภาครัฐเป็นหลัก	การขับเคล่ือน
ในลกัษณะภาคีเครอืข่ายทีห่ลากหลายมากขึน้ท�าให้ระดมทรัพยากรสาธารณสขุได้อย่างกว้างขวางขึน้	และ
ขยายขอบเขตไปครอบคลุมเครือข่ายที่เก่ียวข้องกว้างขวางข้ึนทั้งภาครัฐและเอกชน	 ภาครัฐสูญเสียการ
ผูกขาดในเวทีระหว่างประเทศ	 ขณะที่กลุ่มต่างๆ	 เข้ามามีบทบาทรับผิดชอบในระบบสุขภาพเพิ่มขึ้น	
สอดคล้องกับบริบทใหม่ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

55	Birn,	Yogan,	and	Holt.	op.cit. 
56	Birn. op.cit. 
57	World	 Bank.	 (1993).	World Development Report: Investing in Health.	Oxford:	 Oxford	University	

Press.	
58	Bull,	B.,	and	McNeill,	D.	(2007).	Market Multilateralism: Towards a New Institutional Form.	in	Bull,	

B.,	and	McNeill,	D.	 (eds.).	Development	 Issues	 in	Global	Governance:	Public-Private	Partnerships	and	Market	
Multilateralism.	London:	Routledge.	
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10-35นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุขในบริบทโลก

การจัดการสุขภาพระหว่างประเทศและสาธารณสุขในบริบทโลก ในยุคหลายขั้วอ�านาจ
เมื่อโลกเขา้สูท่ศวรรษที่	21	การจดัการสขุภาพระหว่างประเทศและสาธารณสขุในบรบิทโลกก�าลงั

ปรับตัว	 เนื่องจากสภาพแวดล้อมและการท้าทายใหม่ๆ	 ด้านสุขภาพท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
สาธารณสุขไปสู่โฉมหน้าใหม่	 ประเทศต่างๆ	 ไม่สามารถก�าหนดนโยบายและด�าเนินการด้านสาธารณสุข
เพียงล�าพังได้อีกต่อไป	 การจัดการประเทศและองค์กรต่างๆ	 ที่เป็นอิสระต่อกัน	 ให้บรรลุเป้าหมาย 
ผลประโยชน์ของแต่ละประเทศ	รวมทัง้ส่งเสรมิให้เกดิการพัฒนาด้านสาธารณสขุร่วมกนัระดับภมูภิาค	หรือ
ระดับโลกเป็นบทบาทใหม่ที่ท้าทาย	 ตัวแทนประเทศและองค์กรต่างๆ	 มีภารกิจในการรับผิดชอบต่อ 
ผลประโยชน์ของประเทศร่วมกันกับผลประโยชน์ของชุมชนโลกทั้งหมด59	ไม่เพียงแค่นั้น	การสาธารณสุข
ในฐานะที่เป็นสิทธิส�าหรับทุกคนเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายจ�าเป็นต้องตระหนักและให้ความส�าคัญ	รวมทั้งต้องท�าให้
มั่นใจว่าในการเจรจาทางเศรษฐกิจ	 การค้า	 และการพัฒนานั้น	 จะต้องมีข้อตกลงส่วนที่ปกป้องรักษา 
สิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกท�าลาย	และต้องเป็นไปเพื่อสุขภาพดีอีกด้วย

ในโลกปัจจบุนัน้ี	โรคสามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วยิง่กว่าอดตีทีเ่คยเป็นมาอย่างมาก	ทกุประเทศ
จ�าเป็นต้องตระหนกัและมคีวามรับผดิชอบต่อชมุชนโลกทัง้หมด	ประเทศต่างๆ	ต้องท�าความเข้าใจว่า	เร่ือง
ใดที่สามารถจะสร้างอิทธิพลผลักดันให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งหมดได้	 ดังค�ากล่าวของ	 ฮิลลารี่	 คลินตัน
เมื่อ	 ค.ศ.	 2009	 ที่ว่า	 “เราจะน�าความร่วมมืออันยิ่งใหญ่ระหว่างประเทศต่างๆ	 จ�านวนมาก	 เพื่อลด 
การแข่งขัน	 และสร้างสมดุลเพ่ือปรับเปลี่ยนโลกท่ีมีอ�านาจหลายข้ัว	 ให้กลายเป็นโลกที่มีความร่วมมือ 
หลากหลายแทน”

ขั้วอ�านาจของโลกมกีารเคลื่อนย้ายก่อให้เกิดความท้าทายขึน้ใหม่	เนือ่งจากการแบง่กลุม่ประเทศ
ต่างๆ	 แบบเดิมที่เคยท�ามาไม่สอดคล้องกับบริบทใหม่ๆ	 อีกต่อไป	 รวมท้ังเกิดองค์กรนานาชาติที่เคยมี
บทบาทด้านอ่ืนหันมามีบทบาทมากขึ้นในการจัดการสุขภาพระหว่างประเทศ	ประเทศที่มีรายได้ต�่าและ 
ปานกลางสามารถสร้างโอกาสในการพฒันาจากการร่วมมอืระดบัภมูภิาคและระดับโลก	การจดัการสขุภาพ
ระหว่างประเทศและสาธารณสุขในบริบทโลกกลายเป็นเครื่องมือส�าคัญของประเทศเหล่านี้	 เช่น	 เคนยา	
เม็กซิโก	บราซิล	จีน	อินเดีย	ไทย	แอฟริกาใต้60	เป็นต้น

กลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วใหม่ๆ	 เช่น	 บราซิล	 เป็นต้น	 หันมาใช้สุขภาพเป็น
ยทุธศาสตร์น�าในการพฒันา	โดยร่วมกนักบัประเทศอืน่ๆ	ในระดบัเดยีวกนั	สนบัสนนุกนัและกนั	ท�าให้คณะ
มนตรคีวามม่ันคงแห่งสหประชาชาตเิหน็ชอบกบันโยบายเช่นนี	้รวมทัง้องค์กรระหว่างประเทศด้านการเงนิ
อกีด้วย	ภมูภิาคต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นสหภาพยโุรป	(European	Union)	สหภาพแอฟรกินั	(African	Union)	
ตลาดร่วมกลุม่ประเทศอเมรกิาใต้	(Common	Market	of	the	Southern	Cone)	หรือ	Mercosur	องค์กร
ความร่วมมือเซี่ยงไฮ้	 (Shanghai	Cooperation	Organisation)	อาเซียน	 (ASEAN)	 เอเปก	 (APEC)	 
 

59	Muldoon,	 J.,	 Jr.,	 Sullivan,	 E.,	 Aviel,	 J.	 F.,	 &	 Reitano,	 R.	 (2005).	Multilateral Diplomacy and the 
United Nations Today.	Cambridge:	Westview	Press. 

60	Szlezk,	N.	A.,	Bloom,	B.	R.,	Jamison,	D.	T.,	Keusch,	G.	T.,	and	Michaud,	C.	M.,	et	al.	(2010).	The	
Global	Health	System:	Actors,	Norms,	and	Expectations	in	Transition.	PLoS Medicine.	7,	1.	e1000183.	doi:	10.1371/
journal.pmed.1000183.	
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การประชมุสดุยอดเอเชยี-แอฟรกินั	(Asia-African	Summit/FOCAC)	สหภาพของประเทศอเมรกิาใต้	
(The	Union	of	the	South	American	Nations:	UNASUL)	ต่างพากนัให้ช่วยเหลือประเทศในภมูภิาค
เดยีวกนัมากขึน้	รวมทัง้เน้นเรือ่งนโยบายสาธารณสุขและความร่วมมือในการจดัการสขุภาพระหว่างประเทศ
มากขึ้นอีกด้วย61

ขณะทีก่ารจดัการสขุภาพระหว่างประเทศและสาธารณสขุในบรบิทโลกทวคีวามส�าคญัมากขึน้	ใน
ความร่วมมือระดับภูมิภาค	 ความเข้าใจต่อบริบทในแต่ละประเทศในภูมิภาคนั้นๆ	 เพื่อพัฒนาให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาในแต่ละประเทศให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ	 ภายใต้หลักการที่มีเป้าหมายเดียวกันใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลกจึงเป็นสิ่งส�าคัญ	 ระบบสาธารณสุขของแต่ละประเทศจึงเป็นแกนหลักที่ส�าคัญ
ของระบบสาธารณสุขในบริบทโลก62	 ดังค�าล่าวที่ว่า	 สาธารณสุขในบริบทโลกเร่ิมต้นและสิ้นสุดที่บ้าน	
(global	health	begins	and	ends	“at	home”)	แต่ละประเทศจึงจ�าเป็นที่จะต้องมองเห็นความสัมพันธ์
และเชือ่มโยงระหว่างนโยบายสาธารณสขุของประเทศและสาธารณสุขในบรบิทโลก	และต้องท�าให้นโยบาย
สาธารณสุขสอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในกระทรวงต่างๆ	 และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	 
รวมท้ังต้องท�าให้นโยบายสาธารณสขุดงักล่าวเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของประเทศขณะเดยีวกนัต้องตอบสนอง
รับผิดชอบต่อโลกในภาพรวมอีกด้วย

ตารางที่ 10.2 วิวัฒนาการของการจัดการสุขภาพระหว่างประเทศและสาธารณสุขในบริบทโลก

ค.ศ. เหตุการณ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ค.ศ.	1821	และ	
ค.ศ.	1851

การระบาดของอหิวาตกโรคในยุโรป	ซึ่งมี
ผู้เสียชีวิตจ�านวนมากในเมืองหลวงของ
ประเทศอังกฤษ	ฝรั่งเศสและรัสเซีย

เกิดการรายงานโรคและการกักกันโรค	
รวมทั้งใช้การรายงานโรคและกักกันโรค
เพื่อกีดกันทางการค้า

ค.ศ.	1851 การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องอนามัย	
(First	International	Sanitary	
Conference)	เริ่มครั้งแรกในในกรุงปารีส	
โดยม	ี12	ประเทศเข้าร่วม	ประชมุระยะเวลา
นานถึง	6	เดือน	

ข้อตกลงร่วมกันเรื่อง	บริการที่ส�าคัญ
ส�าหรับการค้าและการเดินเรือ

ค.ศ.	1859 การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องอนามัย	
(Second	International	Sanitary	
Conference)	ประชุมระยะเวลานานถึง	
5	เดือน

61	United	Nations.	(2009a).	Global Health and Foreign Policy: Strategic Opportunities and Challenges. 
Note	by	the	Secretary-General	A/64/365.	

62	Frenk,	J.	(2010).	“The	Global	Health	System:	Strengthening	National	Health	Systems	as	the	Next	Step	
for	Global	Progress.”	PLoS Medicine. 7, 1.	e1000089.	doi:	10.1371/journal.pmed.1000089	
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10-37นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุขในบริบทโลก

ค.ศ. เหตุการณ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ค.ศ.	1881 การประชุมครั้งที่	5	มีการเปลี่ยนแปลงที่
ส�าคญั	เนือ่งจากประเทศสหรฐัอเมรกิาและ
ประเทศลาตินอเมริกาอีก	7	ประเทศ
รวมทั้ง	จีน	ญี่ปุ่น	และไลบีเรีย	เข้าร่วม
ประชุมด้วย

การประชุมมุ่งเน้นไปที่อหิวาตกโรค	แต่ยัง
คงไม่มีข้อตกลงใดชดัเจน	แม้ฟิลปิโป	ปาซนิี	
(Filippo	Pacini,	1854)	
และโรเบิร์ต	คอก	(Robert	Koch,	1883)	
จะค้นพบเชื้ออหิวาตกโรคแล้ว

ค.ศ.	1892 วงการแพทย์	ยอมรับความจริงว่า	
เชื้อแบคทีเรียเป็นสาเหตุของอหิวาตกโรค	
หลังจากประชุมครั้งแรกนานถึง	41	ปี	

อนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับแรก	
(International	Convention)	ที่สามารถ
ตกลงร่วมกนัได้โดยมุง่เน้นไปทีก่ารควบคมุ
อหิวาตกโรคในคลองสุเอช	ซึ่งเปิดใช้ตั้งแต่	
ค.ศ.	1869

ค.ศ.	1902 ภมูภิาคอเมรกิาได้ก่อก�าเนดิ	ส�านกัอนามยั
ภูมิภาคอเมริกาขึ้น	(Pan	American	
Sanitary	Bureau:	PASB)	

เป็นการจัดตั้งองค์กรสุขภาพ
ระหว่างประเทศแห่งแรกระดับภูมิภาค

ค.ศ.	1907 ยังมีการจัดตั้ง	OIHP	ขึ้น สมาชิกประกอบด้วยประเทศต่างๆ	
12	ประเทศทั้งจากยุโรปและอเมริกา	
รวมทั้งรัสเซียอีกด้วย

ค.ศ.	1913 เริ่มมีเอกชนจัดตั้งกองทุนต่างๆ	และได้
ท�างานระหว่างประเทศด้านสุขภาพ	

มีการจัดตั้งมูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์

ค.ศ.	1919 ได้มีการจัดตั้งสภากาชาดสากลขึ้นโดยจัด
ตั้งกรรมการขึ้นตั้งแต่	ค.ศ.	1863	

โดยเน้นจริยธรรมไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด	และ
เป็นกลาง	

ค.ศ.	1919 เริ่มมีการสถาปนาองค์กรระหว่างประเทศ
อย่างเป็นทางการ	โดยประเทศต่างๆ	
พากันให้ความเห็นชอบ	ให้มีการก่อตั้ง
สันนิบาตชาติ	(League	of	Nations)	

ก�าเนิด	LNHO	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สันติภาพ	 และการแก้ไขปัญหาผ่านทาง 
การทตูโดยมอีงค์กรระหว่างประเทศรองรบั	

ค.ศ.	1924 ข้อก�าหนดอนามัยภูมิภาคอเมริกา	
(Pan	American	Sanitary	Code)

ซึ่งมีประเทศต่างๆ	ลงนามถึง	21	ประเทศ

ค.ศ.	1928 LNHO	มีการจัดตั้งแผนกสาธารณสุข
ระหว่างประเทศขึ้น	ที่ส�านักงานใหญ่ใน
นิวยอร์ก

มีกิจกรรมในการปฏิบัติการโครงการด้าน
สุขภาพ	การวิจัยพัฒนาและการศึกษา
มากกว่า	90	ประเทศทั่วโลก	

ตารางที่ 10.2 (ต่อ)
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ค.ศ. เหตุการณ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ค.ศ.	1945 ผู้แทนจาก	46	ประเทศที่ประชุมร่วมกันใน
การประชุมที่	ซานฟรานซิสโก	เพื่อก่อตั้ง
องค์การสหประชาชาติต่างเห็นชอบที่จะ
ก่อตั้งองค์กรระหว่างประเทศพิเศษด้าน
สขุภาพขึน้ตามข้อเสนอของประเทศบราซลิ
และจีน

ก�าเนดิ	WHO	โดยรวมภารกจิของ	LNHO	
และ	OIHP

ค.ศ.	1946 ที่นิวยอร์ก	สมาชิกองค์การสหประชาชาติ	
51	ประเทศ	และประเทศทีย่งัไม่เป็นสมาชกิ
อีก	13	ประเทศในฐานะผู้สังเกตการณ์	
รวมทั้งองค์กรด้านสุขภาพอื่นๆ	ที่ได้
รับเชิญ	เช่น	มูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์	และ
สภากาชาดสากล	เป็นต้น	ตลอดจน
อดีตเจ้าหน้าที่ของ	LNHO	และ	OIHP	
ร่วมกันประชุมเป็นเวลาเดือนครึ่งร่าง
ธรรมนูญขององค์การอนามัยโลกส�าเร็จ	
โดยมโีทมสั	พาร์แรน	ศลัยแพทย์ทัว่ไปเป็น
ประธาน	

ประเทศต่างๆ	61	ประเทศให้การรับรอง	
โดยมีสองประเทศแรกคือ	อังกฤษและจีน	
ลงนามเป็นสมาชิกทันทีโดยไม่มีข้อสงวน

องค์การอนามัยโลก 
องค์การอนามยัโลกประสบความส�าเร็จในการผลักดนัการขจดัโรคฝีดาษในช่วงต้น	แต่ประสบความ

ยากล�าบากมากขึ้นในการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขในบริบทโลก	เนื่องจากผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของ
ประเทศสมาชิก	 ท�าให้หาข้อสรุปที่เป็นเป้าหมายร่วมกันได้ยาก63	 อย่างไรก็ตาม	 ใน	 ค.ศ.	 1977	 ได้มีข้อ
ตกลงส�าคัญท่ีทุกประเทศให้การยอมรับทั่วโลกคือ	 สุขภาพดีถ้วนหน้า	 (Health	 for	 All	 by	 the	Year	
2000)64	แต่การผลักดันให้ประเทศต่างๆ	ไปบรรลุเป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้าได้นั้น	องค์การอนามัยโลก
ต้องประสบกับปัญหาความท้าทายคอื	ความแตกต่างระหว่างภมูภิาค	และกลุม่อทิธพิลต่างๆ	อย่างไรกต็าม	
ทุกประเทศต่างให้ความส�าคญักบัองค์กรนี	้ดงัจะเหน็ได้ว่า	มกีารเตบิโตของจ�านวนสมาชกิและงบประมาณ
ท่ีได้รบัมาโดยตลอด	ไม่เพยีงแต่เท่านัน้	บคุลากรขององค์การอนามยัโลกยงัสามารถให้ค�าแนะน�าในปัญหา
ทีย่ากล�าบากและจ�าเพาะเจาะจงได้มากขึน้เมือ่เทยีบกบัอดตีทีผ่่านมา	โดยงบประมาณท่ีได้รับเร่ิมต้นคร้ังแรก	
3.8	ล้านเหรียญสหรัฐ	กลายมาเป็น	187.2	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	ใน	ค.ศ.	1978

63	World	Health	Organization.	(1968).	op.cit. 
64	World	Health	Organization.	(1977).	Achieving Health for All: World Health Organization.	Retrieved	

from	http://www.who.int/whr/1998/media_centre/executive_summary6/en/	(5	April	2017).	

ตารางที่ 10.2 (ต่อ)
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องค์การอนามัยโลกสามารถผลักดันข้อบังคับอนามัยระหว่างประเทศ	 (International	 Health	
Regulation)	ได้ส�าเร็จครั้งแรกใน	ค.ศ.	 1951	และยังผลักดันเรื่อง	สุขภาพดีถ้วนหน้า	 (Health	for	All)	
ท�าให้สามารถสนบัสนุนประเทศสมาชิกทัง้	175	ประเทศ	ให้ค�านงึถึงสุขภาพในฐานะทีเ่ป็นสิทธิของประชาชน	
เมื่อสรุปบทเรียนขององค์การอนามัยโลกพบว่า	 ปัจจัยส�าคัญในความส�าเร็จที่ได้มาจากบทเรียนในอดีต	
ประกอบด้วย	การทีอ่งค์กรมลีกัษณะผสมผสานระหว่างความรู้ทางเทคนคิและการด�าเนนิการทางการเมอืง	
นอกจากน้ี	มตขิององค์การอนามยัโลกทีใ่ห้ความเท่าเทยีมกนัระหว่างประเทศสมาชกิคอื	หนึง่ประเทศหนึง่
เสียงนั้น	ท�าให้ประเทศสมาชิกต่างๆ	เต็มใจสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก

องค์การอนามัยโลก: การชี้น�าและสร้างความร่วมมือในการจัดการสุขภาพระหว่างประเทศ

และสาธารณสุขในบริบทโลก
ในทศวรรษแรก	 (ทศวรรษ	 1950)	 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง	 องค์การอนามัยโลกมุ่งเน้นการ

ป้องกันและให้ค�าแนะน�าในการรักษาพยาบาลโรคติดต่อที่เป็นปัญหาส�าคัญของโลกเป็นส่วนใหญ่	
ทศวรรษทีส่อง	(ทศวรรษ	1960)	เน่ืองจากบริบทของโลกเปล่ียนแปลงไป	ประเทศทีเ่คยเป็นเมืองข้ึน

ได้รบัการปลดปล่อยเป็นอสิระจ�านวนมาก	การพัฒนาก�าลงัคนในประเทศก�าลังพฒันาเหล่านีเ้ป็นสิง่จ�าเป็น	
บทบาทส�าคัญขององค์การอนามัยโลกจึงมุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาก�าลังคนในประเทศก�าลังพัฒนา

ทศวรรษทีส่าม	(ทศวรรษ	1970)	ขององค์การอนามยัโลกมคีวามก้าวหน้าทางเทคโนโลยยีาปฏชิวีนะ
อย่างมาก	จึงเริ่มมีการตั้งเป้าหมายเฉพาะ	ได้แก่	การก�าจัดโรคฝีดาษ	ไม่เพียงแค่นั้น	ประเด็นส�าคัญทาง
สังคมเริ่มได้รับการยอมรับว่าเป็นอุปสรรคส�าคัญในการพัฒนา	ได้แก่	การมีบุตรมากและความไม่พร้อมใน
การมีบุตร	ท�าให้บทบาทขององค์การอนามัยโลกมุ่งไปสู่การวางแผนครอบครัว	ประเทศไทยประสบความ
ส�าเร็จอย่างมากในการวางแผนครอบครัว

ทศวรรษที่สี่	(ทศวรรษ	1980)	ขององค์การอนามัยโลก	เริ่มตระหนักว่า	ถึงแม้จะมีความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีทางการแพทย์	และยาใหม่ๆ	แต่หากประชาชนเข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุข	ภาวะสุขภาพดี
จะกระจกุตวัอยู่ในกลุม่คนทีม่กี�าลงัทรพัย์	สามารถเข้าถงึบรกิารสาธารณสขุได้อย่างไม่มอีปุสรรค	แต่คนจน
และคนในชนบทและทีห่่างไกลยงัไม่สามารถได้รบัผลประโยชน์จากความเจริญก้าวหน้าดงักล่าว	โดยเฉพาะ
เด็กๆ	ที่ต้องการวัคซีนป้องกันโรค	แม่ที่ต้องการฝากครรภ์	ทศวรรษนี้จึงเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การ
อนามยัโลกและยนูเิซฟ	(UNICEF)	ร่วมกนัผลกัดนับริการสขุภาพปฐมภูมิ	(Primary	Health	Care)	รวมทัง้
การผลักดันให้เกิด	 สุขภาพดีถ้วนหน้า	 โดยเน้นความร่วมมือเพื่อให้บริการสาธารณสุขกระจายไปอย่าง 
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

ทศวรรษที่ห้า	 (ทศวรรษ	 1990)	 เป็นการลงทุนด้านเทคโนโลยีสาธารณสุข	 รวมทั้งโครงสร้าง 
พ้ืนฐานด้านสาธารณสขุ	ทัง้นีม้เีป้าหมายชัดเจนทีจ่ะให้เกดิการขจดัความยากจนให้หมดไปจากทกุประเทศ
ในโลกนี้	ตัวชี้วัดที่ส�าคัญ	ได้แก่	เป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ	(MDG)	

ทศวรรษทีห่ก	(ทศวรรษ	2000)	ขององค์การอนามัยโลกเป็นเรือ่งของการสร้างหลกัประกนัสขุภาพ
ให้แก่ประชาชน	 และเริ่มมีแนวคิดว่าการบริการสุขภาพเป็นบริการสาธารณะที่ประชาชนทุกคนควรเข้าถึง
ได้	โดยไม่มีการแบ่งแยก	ไม่ว่าจะยากดี	มีจน	ทั้งนี้สุขภาพดีเป็นสิทธิที่ประชาชนทุกคนต้องได้รับ
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ทศวรรษทีเ่จด็	(ทศวรรษ	2010)	UN	ปรบัเปลีย่นนโยบายมุง่เน้นความเท่าเทยีมกนัด้านเศรษฐกจิ
และสงัคม	เพือ่ลดความยากจน	และให้ประชากรโลกอยูด่กีนิดเีพือ่ความมัน่คงทีถ่าวร	โดยผลกัดนัประเทศ
ต่างๆ	ให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด	Mellenium	Development	Goal	ภายใน	ค.ศ.	2015	แล้วพัฒนา
ตวัชีว้ดัต่อมาเป็น	Sustainable	Development	Goal	องค์การอนามยัโลกมส่ีวนผลกัดนัตัวชีว้ดัทีเ่กีย่วข้อง
กับด้านสาธารณสุข	 และด�าเนินการให้ค�าแนะน�าประเทศต่างๆ	 ให้ก�าหนดนโยบายและผลักดันให้บรรลุ 
ผลส�าเร็จตามตัวชี้วัดดังกล่าว

กิจกรรม 10.2.1

จงอธิบายเกี่ยวกับองค์การอนามัยโลกและบทบาทในการจัดการสาธารณสุขระหว่างประเทศ	 มา
พอสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 10.2.1

องค์การอนามยัโลกได้รบัการก่อตัง้ขึน้เมือ่	ค.ศ.	1945	ตามข้อเสนอของประเทศบราซลิและจนี	ให้
มีการก่อตั้งองค์กรระหว่างประเทศพิเศษด้านสุขภาพ	 องค์การอนามัยโลกประสบความส�าเร็จในการ 
ผลักดันข้อบังคับอนามัยระหว่างประเทศ	 ใน	 ค.ศ.	 1951	 และยังสามารถผลักดันเรื่อง	 สุขภาพดีถ้วนหน้า	
เพื่อให้ประเทศสมาชิกทั้งหมดค�านึงถึงสุขภาพในฐานะสิทธิของประชาชน	 องค์การอนามัยโลกมีการริเริ่ม
การสร้างความร่วมมือในการจัดการสุขภาพระหว่างประเทศ	 รวมถึงการรณรงค์ประเด็นทางด้านสุขภาพ	
อาทิ	ทศวรรษ	 1980	 ได้สร้างความร่วมมือกับยูนิเซฟผลักดันบริการสุขภาพปฐมภูมิ	ทศวรรษ	 1990	 เน้น
การลงทุนเทคโนโลยีสาธารณสุข	 และทศวรรษ	 2000	 มุ่งเน้นเร่ืองการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	
เป็นต้น
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เรื่องท่ี 10.2.2

นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกท่ีส�าคัญของประเทศ

และกลุ่มประเทศต่าง ๆ  

ประเทศต่างๆ	และกลุ่มประเทศต่างๆ	มีบทบาทในการก�าหนดนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก
ท่ีแตกต่างกัน	 ข้ึนอยู่บริบทของแต่ละประเทศและแต่ละกลุ่มประเทศ	 ทั้งนี้ปัจจัยที่ก�าหนดบทบาท	 และ
นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกของแต่ละประเทศและกลุ่มประเทศ	 เป็นไปตามปัญหาสาธารณสุขของ
ประเทศนั้นๆ	หรือภูมิภาคที่กลุ่มประเทศนั้นๆ	ตั้งอยู่เป็นส�าคัญ	เช่น	ปัญหาผู้อพยพและแรงงานข้ามชาติ	
เป็นปัญหาส�าคัญของอาเซียนและอียู	 ดังนั้นสาธารณสุขในผู้อพยพข้ามชาติจึงเป็นนโยบายสาธารณสุขใน
บริบทโลกที่ส�าคัญในกลุ่มประเทศเหล่านี้	 เป็นต้น	 ปัจจัยด้านทรัพยากรสาธารณสุขของแต่ละประเทศและ
แต่ละกลุ่มประเทศยังเป็นประเด็นส�าคัญที่จะก�าหนดบทบาทและนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก	 เช่น	
ประเทศและกลุม่ประเทศทีก่�าลงัพฒันามุง่เน้นการจดับรกิารสาธารณสุขระดบัปฐมภูม	ิเนือ่งจากมทีรพัยากร
จ�ากัด	เป็นต้น	นอกจากนีป้ระเทศและกลุม่ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว	มบีทบาทและนโยบายสาธารณสขุในบริบท
โลกในฐานะผู้ส่งออกนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก	 ภายใต้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนของประเทศ
ต่างๆ	ที่ส่งออกนโยบาย	เช่น	ความเท่าเทียมกันทางสุขภาพระหว่างเพศ	รวมทั้งระบบบริการสาธารณสุข
ท่ีเป็นมิตรกับทุกเพศภาวะ	 ทั้งหญิงชายและกลุ่มข้ามเพศ	 การปรับปรุงคุณภาพระบบบริการสาธารณสุข
โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 ปัจจัยในเรื่องผลประโยชน์ของประเทศและกลุ่มประเทศ	
เป็นอีกปัจจัยที่ผลักดันนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก	เช่น	การเคารพในสิทธิบัตรยา	เพื่อคุณภาพของ
ยา	ถูกผลักดันจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตยา	เป็นหลัก	เป็นต้น	ในที่นี้จะยกตัวอย่างถึงนโยบายสาธารณสุขใน
บริบทโลกของประเทศและกลุ่มประเทศที่มีบทบาทส�าคัญในเรื่องนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก	 โดย 
มุ่งเน้นรายละเอียดไปที่กลุ่มประชาคมอาเซียน	เป็นหลัก

นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกของสวิตเซอร์แลนด์
ใน	 ค.ศ.	 2006	 สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศแรกท่ีเสนอให้มีการผูกโยงและจัดระบบไปด้วยกัน

ระหว่างการจัดการสขุภาพระหว่างประเทศและสาธารณสขุในบริบทโลกกบันโยบายของประเทศ	โดยมกีาร
ก�าหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุข	รวมทั้งสนับสนุนความ
ร่วมมือในการพัฒนาต่างๆ	มกีารก�าหนดเป้าหมายระยะกลาง	18	เป้าหมาย	ซึง่จดักลุม่ได้เป็น	5	กลุ่มใหญ่ๆ	
โดยนโยบายระหว่างประเทศก�าหนดให้มีข้อตกลงเร่ืองสาธารณสุขกับประเทศต่างๆ	 โดยมีแนวทาง 
ด�าเนินการดังต่อไปนี้

1.		การจัดตั้งหน่วยงานท�าหน้าที่สาธารณสุขในบริบทโลก
2.		ก�าหนดระบบข้อมูลส�าหรับนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก
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3.		ก�าหนดนโยบายสาธารณสขุในบรบิทโลกว่า	ครอบคลมุประเดน็ใดบ้าง	รวมทัง้สร้างสมรรถนะ
ขององค์กรด้านการศึกษาเพื่อรองรับนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก

4.		บูรณาการและปรับแต่งนโยบายระหว่างประเทศและนโยบายอื่นๆ	 ทั้งหมดให้สอดคล้องกับ
นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกด้วยกันทุกภาคส่วน

5.		จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเร่ืองนโยบายสาธารณสุขในบริบท
โลกทั้งหมด

6.		แลกเปลี่ยนบุคลากรรวมทั้งก�าหนดเป้าหมายร่วมกันในทุกหน่วยงาน

นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกของอังกฤษ: สุขภาพเป็นงานระดับโลก
ประเทศองักฤษได้พมิพเ์อกสารสขุภาพเป็นงานระดบัโลก	ยุทธศาสตรข์องรัฐบาลอังกฤษใน	ค.ศ.	

2008-2013	ก�าหนดหลกัการปฏบิตั	ิ10	ประการ	โดยเน้นเร่ืองสขุภาพของประชาชนเป็นปัจจยัพืน้ฐานของ
ความอยู่ดีกินดี	ความมัน่คง	และเสถยีรภาพ	รวมทัง้อธบิายเหตผุลว่าท�าไมรฐับาลองักฤษจงึให้ความส�าคญั
กับการจัดการสุขภาพระหว่างประเทศและจ�าเป็นต้องมียุทธศาสตร์สาธารณสุขระหว่างประเทศ	โดยมีการ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.	 ใน	 ค.ศ.	 2011	 หลังจากที่มีการทบทวนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร	์
ค.ศ.	2008-2013	ได้มกีารสรปุบทเรยีนและก�าหนด	แนวทางด�าเนนิการให้ประสบผลลพัธ์ในงานสาธารณสขุ
ในบริบทโลก	ใน	ค.ศ.	2011-2015	โดยก�าหนดตัวชี้วัดออกมา	12	ตัว	รวมทั้งระบบก�ากับติดตามผลส�าเร็จ
ตามตัวชี้วัดดังกล่าว

2.	 กรมอนามัย	 กรมพัฒนาระหว่างประเทศ	 และส�านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของ
ประเทศองักฤษร่วมกับองค์การอนามยัโลกก�าหนดยทุธศาสตร์ร่วมกนั	ในการจดัการกบัปัญหาความท้าทาย
ด้านสาธารณสุข	 และอังกฤษพร้อมที่จะสนับสนุนองค์การอนามัยโลกในการที่เป็นองค์กรหัวใจส�าคัญของ
โลกท่ีจะชีน้�าและสร้างความร่วมมอืระหว่างประเทศในการตอบสนองต่อความท้าทายทัง้หลายทีเ่กดิขึน้	 ภายใต้
ระบบสหประชาชาติ	 องค์การอนามัยโลกมีหน้าที่ในการเป็นผู้น�างานสาธารณสุขในบริบทโลกทั้งหมดที่ 
เกิดขึ้น

กลุ่มประเทศ G8 กับการจัดการสุขภาพระหว่างประเทศและสาธารณสุขในบริบทโลก
กลุ่มประเทศจี	8	ได้แก่	แคนาดา	ฝรั่งเศส	เยอรมนี	รัสเซีย	อิตาลี	ญี่ปุ่น	สหราชอาณาจักร	และ

สหรัฐอเมริกา	 มีบทบาทส�าคัญในงานสาธารณสุขในบริบทโลกอย่างมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 มีการ
รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของประเทศต่างๆ	 ในกลุ่มเปรียบเทียบกันและแสดงต่อสาธารณะ	 ผู้น�าของ
ประเทศจี	 8	 ทุกประเทศต่างให้ค�ามั่นว่า	 จะให้ความสนใจและผลักดันในประเด็นเรื่องสาธารณสุขเป็นจุด
เปล่ียนที่ส�าคัญ	 เน่ืองจากกลุ่มน้ีเป็นการรวมตัวของประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ	 นอกจากนี้กลุ่ม
ประเทศจี	 8	 ยังแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาการสาธารณสุข	 โดยเน้นการต่อสู้กับโรคติดเช้ือ	 การเพ่ิม
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขพื้นฐาน	 และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสุขภาพ	 รวมทั้งสร้างนวัตกรรม
และสร้างความร่วมมือใหม่ๆ	ด้านสาธารณสุข
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กลุ่มประเทศจี	8	ยังพยายามผลักดันประเด็นด้านสาธารณสุขในบริบทโลกไปยังกลุ่มใหญ่ที่ขยาย
ตัวจากกลุ่มจี	 8	นั่นคือ	 กลุ่มประเทศจี	 20	 ให้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการจัดการสุขภาพระหว่างประเทศและ
สาธารณสุขในบริบทโลกอีกด้วย	 ทั้งนี้เพื่อลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างประเทศร�่ารวยและประเทศ
ยากจนที่มีอยู่	 แต่ยังอยู่ในช่วงของการผลักดันกลุ่มประเทศจี	 20	 ให้ยอมรับกิจกรรมและเป้าหมายที่กลุ่ม
ประเทศจี	8	ได้ตกลงร่วมกันแล้ว65

ตัวอย่างกิจกรรมของกลุ่มประเทศจี	 8	 ในการจัดการสุขภาพระหว่างประเทศและสาธารณสุขใน
บริบทโลก

1.		การประชุมกลุ่มประเทศจี	 8	 ที่คิวชู-โอกินาวา	 (Kyushu-Okinawa)	 ใน	 ค.ศ.	 2000	 ได้ม ี
ข้อตกลงท่ีจะช่วยกนัสกัดก้ันโรคตดิเช้ือ	ซ่ึงต่อมาได้ผลักดนัให้องค์การสหประชาชาตรัิบรองข้อตกลงดงักล่าว	
ซึ่งเป็นที่มาของการจัดตั้งกองทุนโลก	(Global	Fund)	ขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับโรคเอดส์	วัณโรค	และมาลาเรีย	

2.		ใน	ค.ศ.	2001	ทีเ่จนวั	(Genoa)	กลุม่ประเทศจ	ี8	ตกลงร่วมกนัทีจ่ะด�าเนนิการตามแผนลงทนุ
ด้านสุขภาพในทวีปแอฟริกาเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาคน

3.		ใน	ค.ศ.	2002	ที่คานานาสกี	 (Kananaskis)	มีหัวข้อส�าคัญเรื่องการ	“พัฒนาสุขภาพ”	เป็น
ส่วนส�าคัญในการพัฒนาทวีปแอฟริกา

4.		ใน	 ค.ศ.	 2003	 ที่อีวอง	 (Evian)	 กลุ่มประเทศจี	 8	 รับรอง	 แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพของ	 
จี	8	ซึ่งครอบคลุม	6	หัวข้อ	รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสุขภาพ

5.		ใน	ค.ศ.	2005	กลุม่ประเทศจ	ี8	ยนืยนัทีจ่ะให้ความส�าคญัในการปรบัปรุงพฒันาระบบสขุภาพ	
และเน้นความส�าคัญของการจัดการกับโรคเอดส์	มาลาเรียและวัณโรค	รวมทั้งร่วมกันสนับสนุนและบริจาค
งบประมาณโดยตั้งเป้าหมายที่จะหาเงินจ�านวน	829	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	เพื่อสนับสนุนประเทศต่างๆ	

6.		ใน	ค.ศ.	2007	กลุม่ประเทศจ	ี8	ให้ค�าม่ันว่า	จะจดัสรรงบประมาณ	60,000	ล้านดอลลาร์สหรฐั	
เพือ่ต่อสูก้บัโรคตดิเช้ือ	 และสร้างความเข้มแขง็ให้ระบบสขุภาพ	 เฉพาะ	 ค.ศ.	 2007-2008	กลุม่ประเทศจ	ี 8	
ร่วมกันให้งบประมาณ	 20,000	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 เพื่อสนับสนุนด้านสาธารณสุข	 และยืนยันจะให้เงิน
สนับสนุนต่อไป	ใน	ค.ศ.	2009

7.		ใน	 ค.ศ.	 2008	 กลุ่มประเทศจี	 8	 เน้นความส�าคัญของการพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพให ้
เพยีงพอ	และครอบคลมุประชากร	โดยสนับสนุนข้อเสนอขององค์การอนามัยทีจ่ะพฒันาบคุลากรสาธารณสขุ
ให้มีจ�านวน	2.3	คน	ต่อประชากร	1,000	คน

8.	ใน	ค.ศ.	2010	ผู้น�าของกลุ่มประเทศจี	8	ร่วมกับรัฐบาลหลายประเทศ	มูลนิธิและกองทุนต่างๆ	
ให้การสนับสนุนและความส�าคัญกับอนามัยแม่และเด็ก	ในการจัดการสุขภาพระหว่างประเทศ	โดยจัดให้มี
การริเริ่มที่มัสโคคา	(Muskoka	Initiative)	ซึ่งจะระดมทุนให้มากกว่า	10,000	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	ส�าหรับ
อนามัยแม่และเด็ก	ในช่วงระหว่าง	ค.ศ.	2010-2015

65	G20	Research	Group.	(2008).	The Group of 20: A History.	G20	Information	Centre.	Munk	School	of	
Global	Affairs.	University	of	Toronto.	
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ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	(Association	of	South	East	Asian	Nations:	

ASEAN)	หรือประชาคมอาเซียน	เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ซึ่งมี
จุดเร่ิมต้นโดยประเทศไทย	มาเลเซยี	และฟิลปิปินส์	ได้ร่วมกนัจดัตัง้	สมาคมอาสา	(Association	of	South	
East	Asia)	เมื่อเดือน	กรกฎาคม	พ.ศ.	2504	เพื่อให้มีการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม	
แต่ด�าเนินการไปได้เพียง	 2	 ปีต้องหยุดชะงักลง	 เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่างประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย	 จนเมื่อมีการฟื้นฟูสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ	 จึงได้มีการ
แสวงหาหนทางความร่วมมือกันในระดับภูมิภาคขึ้นอีกครั้ง	

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	8	สิงหาคม	พ.ศ.	2510	หลัง
จากการลงนามในปฏิญญาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Declaration	 of	 ASEAN	
Concord)	หรอืเป็นทีรู่จ้กักันในอีกช่ือหนึง่ว่า	ปฏญิญากรุงเทพ	(The	Bangkok	Declaration)	โดยสมาชกิ
ผู้ก่อตั้งมี	5	ประเทศ	ได้แก่	อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	มาเลเซีย	และไทย	

หลังจากจัดตั้ง	ประชาคมอาเซียนเมื่อ	8	สิงหาคม	พ.ศ.	2510	แล้ว	อาเซียนได้เปิดรับสมาชิกใหม่
จากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเติมเป็นระยะตามล�าดับ	 ได้แก่	 บรูไนดารุสซาลาม	
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	สหภาพพม่า	และราชอาณาจักร
กมัพชูา	ขณะนีป้ระเทศตมิอร์เลสเต	ซึง่เป็นประเทศเกดิใหม่ได้แสดงความจ�านงทีจ่ะต้องการเข้ามาร่วมอยู่
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน	

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียนก่อต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เร่ิมแรกเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวัน-

ออกเฉียงใต้	 อันน�ามาซ่ึงเสถียรภาพทางการเมือง	 และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ
วฒันธรรม	และเมือ่การค้าระหว่างประเทศในโลกมแีนวโน้มกดีกนัการค้ารุนแรงขึน้	ท�าให้อาเซียนได้หนัมา
มุ่งเน้นกระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากข้ึน	 วัตถุประสงค์หลักที่ก�าหนด
ไว้ในปฏิญญาอาเซียน	(The	ASEAN	Declaration)	มี	7	ประการ	ดังนี้

1.	 ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม
2.	 ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ	สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
3.		ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 วิชาการ	 วิทยาศาสตร์	 และด้านการ

บริหาร
4.		ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและการวิจัย
5.		ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม	 การค้า	 การคมนาคม	 การสื่อสาร	

และปรับปรุงมาตรฐานการด�ารงชีวิต
6.		ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
7.		ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ
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ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก 
1.  ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) 

ความมัน่คงและเสถยีรภาพทางการเมอืงเป็นพืน้ฐานส�าคญัในการพฒันาด้านอืน่ๆ	ประชาคมการเมอืงและ
ความม่ันคงอาเซียนจงึเป็นเสาหลกัความร่วมมอืหนึง่ในสามเสาหลกัทีเ่น้นการรวมตวัของอาเซยีนเพือ่สร้าง
ความม่ันใจ	เสถยีรภาพ	และสันตภิาพ	ในภมูภิาค	เพือ่ให้ประชาชนในอาเซยีนอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิขุ	และ
ปราศจากภัยคุกคามด้านการทหาร	 และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่	 เช่น	 ปัญหายาเสพติด	 และปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ	เป็นต้น	ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนมีเป้าหมาย	3	ประการ	ได้แก่

1.1		สร้างประชาคมให้มีค่านิยมร่วมกันในเร่ืองของการเคารพความหลากหลายของแนวคิด	
และส่งเสริมให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของนโยบายและกิจกรรมภายใต้เสาการเมืองและความมั่นคง

1.2		ให้อาเซียนสามารถเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่และ
ส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์

1.3		ให้อาเซียนมีปฏิสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและสร้างสรรค์กับประชาคมโลก	 โดยอาเซียนมี
บทบาทเป็นผูน้�าในภมูภิาค	และจะช่วยส่งเสรมิความม่ันคงของภูมิภาค	นอกจากการมีเสถียรภาพทางการเมือง
ของภมูภิาคแล้ว	ผลลพัธ์ประการส�าคัญทีจ่ะเกิดขึน้จากการจดัตัง้ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน
คอื	การท่ีประเทศสมาชิกอาเซยีนจะมกีลไกและเคร่ืองมอืทีค่รอบคลมุและมปีระสทิธภิาพในการแก้ไขปัญหา
ท่ีเก่ียวกับความม่ันคงต่างๆ	ไม่ว่า	จะเป็นปัญหาความขดัแย้งด้านการเมอืงระหว่างรัฐสมาชกิกบัรัฐสมาชกิ
ด้วยกันเอง	 ซึ่งจะต้องแก้ไขโดยสันติวิธี	 หรือปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ	 ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่ง 
ไม่สามารถแก้ไขได้โดยล�าพัง	 เช่น	 การก่อการร้าย	 การลักลอบค้ายาเสพติด	 ปัญหาโจรสลัด	 และ
อาชญากรรมข้ามชาติ	เป็นต้น

2.  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ท่ามกลางบรบิททาง
เศรษฐกจิ	การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศทีมี่การแข่งขันสูง	อนัส่งผลให้ประเทศต่างๆ	 ต้องปรับตวัเอง
เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจโลก	 รวมถึงการรวมกลุ่มการค้ากันของประเทศต่างๆ	 อาทิ	
สหภาพยโุรป	และเขตการค้าเสรอีเมรกิาเหนือ	ผูน้�าประเทศสมาชิกอาเซยีนได้เหน็ชอบ	ให้จดัต้ัง	“ประชาคม
เศรษฐกิจของอาเซยีน”	ภายใน	พ.ศ.	2558	มปีระสงค์ทีจ่ะให้ภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้มคีวามม่ันคง	
มั่งคั่ง	และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ	ได้	โดย

2.1		มุ่งที่จะจัดตั้งให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลิตร่วมกัน
2.2	มุ่งให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน	 สินค้า	 การบริการ	 การลงทุน	 แรงงานฝีมือระหว่าง

ประเทศสมาชิกโดยเสรี
2.3	ให้ความช่วยเหลอืแก่ประเทศสมาชกิใหม่ของอาเซยีน	(กมัพชูา	ลาว	พม่า	และเวยีดนาม	

หรอื	CLMV)	เพือ่ลดช่องว่างของระดบัการพฒันาของประเทศสมาชกิอาเซยีน	และช่วยให้ประเทศสมาชกิ
เหล่านี	้เข้าร่วมในกระบวนการรวมตวัทางเศรษฐกจิของอาเซยีน	ส่งเสริมให้อาเซยีนสามารถรวมตวัเข้ากบั
ประชาคมโลกได้อย่างไม่อยู่ในภาวะที่เสียเปรียบ	และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน

2.4	ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค	 การพัฒนาโครงสร้าง 
พืน้ฐานและการคมนาคม	กรอบความร่วมมอืด้านกฎหมาย	การพฒันาความร่วมมือด้านการเกษตร	พลังงาน	
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การท่องเที่ยว	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือ	 ประชาคม
เศรษฐกิจของอาเซียน	 จะเป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะช่วยขยายปริมาณการค้าและการลงทุนภายในภูมิภาค	
ลดการพึง่พาตลาดในประเทศทีส่าม	สร้างอ�านาจการต่อรองและศกัยภาพในการแข่งขนัของอาเซยีนในเวที
เศรษฐกิจโลก	เพิ่มสวัสดิการและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียน

3.  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) 

มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 สังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน	 ประชากร
อาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	 
ส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื	รวมทัง้ส่งเสรมิอตัลกัษณ์ของอาเซยีน	โดยมแีผนปฏบิตักิาร
ด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 ระบุอยู่ในแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์	 ซ่ึงประกอบด้วย	 ความร่วมมือใน	
6	ด้าน	ได้แก่

3.1		การพัฒนามนุษย์	(Human	Development)
3.2		การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม	(Social	Welfare	and	Protection)
3.3		สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม	(Social	Justice	and	Rights)
3.4		ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Sustainability)
3.5		การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน	(Building	ASEAN	Identity)
3.6		การลดช่องว่างทางการพัฒนา	(Narrowing	the	Development	Gap)

การจัดการสุขภาพระหว่างประเทศและสาธารณสุขในบริบทโลกในประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community)
จะเห็นได้ว่า	เสาหลักทั้งสามของประชาคมอาเซียนมีความเกี่ยวพันกับสาธารณสุขทุกด้าน	ซึ่งใน

แต่ละเสาหลักมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขดังภาพที่	10.4	
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ประชาคมอาเซียน	สาธารณสุข

ยาอาหารเครื่องมือ	บริการสุขภาพ	Health,	Medical	Hub	วิชาชีพ	(แพทย์	ทันตแพทย์	พยาบาล)
ฝึกอบรมสร้างผู้เชี่ยวชาญ	มาตรฐาน	กฎเกณฑ์	โครงสร้างพื้นฐาน	E-ASEAN	Single-Window	

คุ้มครองผู้บริโภค	คุ้มครองลิขสิทธิ์

สิทธิมนุษยชน
อาชญากรรมข้ามชาติ
การค้ายาเสพติด
การก่อการร้าย
อาวุธชีวภาพ
ความร่วมมือด้าน
สาธารณภัย

AEC	
อยู่ดีกินดี	
ตลาดรวม

APSC
ปลอดภัย	
มั่นคง

ASCC
สวัสดิการสังคม

MDG	คุณภาพชีวิต
สิทธิมนุษยชน
สวัสดิการสังคม
ความเท่าเทียม,	อนามัยเจริญพันธุ์
ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	แรงงานต่างด้าว
พัฒนาสุขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพ	สิ่งแวดล้อม
ป้อนกันโรค	HIV	IHR	
ด้านอาหารปลอดภัย
ความมั่นคงทางอาหาร
ปลอดยาเสพติด
สาธารณภัย
แพทย์แผนไทย	ทางเลือก

ภาพที่ 10.4 เสาหลักประชาคมอาเซียนและความเกี่ยวพันกับด้านสาธารณสุข66

กิจกรรม 10.2.2

จงยกตัวอย่างของนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกของประเทศส�าคัญมาหนึ่งประเทศ	

แนวตอบกิจกรรม 10.2.2

ประเทศองักฤษได้มกีารก�าหนดยทุธศาสตร์ของรัฐบาลองักฤษ	ค.ศ.	2008-2013	โดยก�าหนดเป็น
หลักปฏิบัติ	 10	 ประการ	 โดยเน้นเร่ืองสุขภาพของประชาชนเป็นปัจจัยพื้นฐานของความกินดีอยู่ดี	 ความ
มั่นคง	 และเสถียรภาพ	 และได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์	 ค.ศ.	
2008-2013	เพ่ือสรปุเป็นบทเรยีน	นอกจากนี	้กรมอนามยั	กรมพฒันาระหว่างประเทศ	และส�านกังานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของอังกฤษยังได้ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกก�าหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันในการ
จัดการกับปัญหาความท้าทายด้านสาธารณสุขอีกด้วย

66	ชาญวิทย์	ทระเทพ.	(2012).	ส�านักสาธารณสุขระหว่างประเทศ,	กระทรวงสาธารณสุข.	
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เรื่องท่ี 10.2.3

การด�าเนินการตามนโยบายและการน�านโยบายไปปฏิบัติ

การก�าหนดนโยบายสาธารณสุขในบรบิทโลกขึน้อยูก่บัปัจจยัต่างๆ	ทัง้ปัญหาสาธารณสขุในประเทศ	
หรือในกลุ่มประเทศนั้นๆ	 ปริมาณทรัพยากรสาธารณสุข	 บทบาทในฐานะผู้ส่งออกนโยบายสาธารณสุขใน
บริบทโลก	 รวมทั้งผลประโยชน์ของประเทศหรือกลุ่มประเทศที่จะได้รับจากนโยบายสาธารณสุขในบริบท
โลกน้ันๆ	แต่การด�าเนนิการตามนโยบายสาธารณสขุในบริบทโลกและการน�านโยบายไปปฏบิตันิัน้	จะต้อง
น�าประเด็นอื่นเข้ามาพิจารณาอีกด้วย	ประเด็นที่ส�าคัญที่จะต้องน�ามาพิจารณามีดังต่อไปนี้	

1.		ความส�าคัญของปัญหาสาธารณสุขในประเทศสอดคล้องกับนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก
เพยีงไร	เนือ่งจากนโยบายสาธารณสขุในบรบิทโลกนัน้ถกูผลกัดนัจากประเทศและกลุม่ประเทศต่างๆ	รวม
ท้ังองค์กรระหว่างประเทศทีม่บีทบาทในการส่งออกนโยบายสาธารณสขุในบรบิทโลก	ซึง่องค์กรทีส่�าคญัคอื
องค์การอนามัยโลก	 ดังนั้น	 จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องเลือกนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกที่ตอบสนอง
ต่อปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญของประเทศเท่านั้น	 มาด�าเนินการและน�านโยบายไปปฏิบัติ	 ไม่ใช่น�าทุก
นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกมาปฏิบัติ	

2.		ผู ้น�าของประเทศ	 รวมทั้งผู ้น�าด้านสาธารณสุขของประเทศให้ความส�าคัญกับนโยบาย
สาธารณสุขในบริบทโลกนั้นเพียงไร	 ในที่นี้หมายรวมถึงนโยบายของพรรคการเมือง	 หรือรัฐบาลในขณะ
นั้นๆ	 สอดคล้องกับนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกหรือไม	่ หากรัฐบาลให้ความส�าคัญกับประเด็นความ
มั่นคงหรือด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก	เหนือกว่าด้านสังคมและด้านสาธารณสุข	ก็อาจด�าเนินนโยบายตรงข้าม
กับนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกได้	 เช่น	 รัฐบาลไทยหลังการปฏิวัติ	 ใน	 พ.ศ.	 2549	 และรัฐบาลไทย
หลงัการปฏวิตั	ิใน	พ.ศ.	2557	ต่างให้ความส�าคญักบันโยบายด้านความมัน่คงเป็นหลกั	และเหน็ว่าแรงงาน
ต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาท�างานในประเทศไทยเป็นภัยต่อความมั่นคงและเป็นภาระด้าน
เศรษฐกจิ	จงึด�าเนินการต่อแรงงานข้ามชาตจิากประเทศเพือ่นบ้านอย่างเข้มงวด	มีการจบักมุแรงงานข้ามชาติ
และครอบครวั	ซึง่ขดักบันโยบายสาธารณสขุในบรบิทโลก	ทีใ่ห้ความส�าคญักบัสาธารณสขุในแรงงานข้ามชาต	ิ
รวมทั้งการดูแลเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องสิทธิเด็ก	 ผลที่ตามมาคือเกิดอหิวาตกโรคระบาดใน	 พ.ศ.	
255067	รวมทั้งประเทศไทยถูกจัดในกลุ่มประเทศที่ถูกจับตามองระดับสามเนื่องจากมีการค้ามนุษย์และใช้
แรงงานเด็ก68	เป็นต้น

3.	 ฐานะทางเศรษฐกิจและทรพัยากรสาธารณสขุ	ตลอดจนระบบสาธารณสขุของประเทศสอดคล้อง
กับการด�าเนินการตามนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกหรือไม่	 เนื่องจากการด�าเนินการและปฏิบัติตาม 
นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกจ�าเป็นต้องใช้ทรัพยากรสาธารณสุข	 รวมทั้งจะต้องมีระบบสาธารณสุข	

67	ศนูย์ข้อมูลโรคตดิเชือ้อบุตัใิหม่	คณะแพทยศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.	“จบัตาอหิวาต์ระบาดใหญ่ในปีนี.้”	สืบค้น
จาก	http://www.cueid.org/content/view/1027/71/	(18	กันยายน	2559).	

68	ศนูย์ข้อมลูข่าวสืบสวนเพ่ือสทิธพิลเมือง.	(2559).	“Timeline	หลงัไทยถกูจดัอนัดบั	Tier	3	(ปี	2557-2559).”	สบืค้น
จาก	http://www.tcijthai.com/news/2016/09/watch/6417	(19	กันยายน	2559).	
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รองรับการด�าเนินการ	 ดังนั้นหากฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศไม่ดี	 ระบบสาธารณสุขขาดตกบกพร่อง
ไม่เข้มแข็ง	รวมท้ังมทีรพัยากรสาธารณสขุจ�ากดั	ประเทศนัน้ๆ	กไ็ม่สามารถด�าเนนิการปฏบิตัติามนโยบาย
สาธารณสุขในบริบทโลกที่ต้องใช้ทรัพยากรและระบบสาธารณสุขที่ประเทศไม่มีได้	 เช่น	 การสร้างหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 (universal	 health	 coverage)	 ซ่ึงเป็นนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกที่ทุก
องค์กรและทกุประเทศผลักดนัให้เกดิผลส�าเรจ็ทกุประเทศ	แต่จนถึงปัจจบุนัประเทศต่างๆ	จ�านวนมากกไ็ม่
สามารถด�าเนินการในเรือ่งนีไ้ด้	แม้ในกลุม่ประชาคมอาเซยีนด้วยกนั	กม็ปีระเทศทีส่ร้างหลกัประกนัสขุภาพ
ถ้วนหน้าส�าเร็จเพียง	3-4	ประเทศเท่านั้น

4.		หลักฐานเชิงประจกัษ์ว่านโยบายสาธารณสขุในบริบทโลกนัน้ๆ	มีประสทิธผิลจริงหรือไม่	ต้นทนุ
ต่อประสิทธิผลเป็นอย่างไร	รวมทั้งสอดคล้องกับบริบทในประเทศเพียงไร	สามารถรับมาด�าเนินการปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิผลในประเทศหรือไม่	ประเด็นนี้เป็นเรื่องส�าคัญ	หากประเทศใดรับนโยบายสาธารณสุข
ในบรบิทโลกมาด�าเนินการ	 โดยมไิด้ใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์	 แต่กลบัปรากฏว่าการลงทุนและการด�าเนนิการ
ปฏบิตัใินประเทศนัน้ๆ	ไม่ก่อให้เกดิประสทิธผิลตามต้องการ	ย่อมท�าให้เกดิการสญูเสยีทรัพยากรและท�าให้
นโยบายสาธารณสขุในบริบทโลกอืน่ๆ	ไม่สามารถด�าเนนิการได้	ตัวอย่างเช่น	ระบบบริการสาธารณสุขแบบ
บูรณาการ	 (integrated	 health	 service	 system)	 ที่เน้นระบบบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ	 
(primary	 health	 care)	ที่ประเทศไทยเคยเรียกว่าระบบสาธารณสุขมูลฐาน	 เป็นนโยบายสาธารณสุขใน
บริบทโลกที่ประเทศไทยรับมาด�าเนินการปฏิบัติ	 และถือเป็นนโยบายส�าคัญของกระทรวงสาธารณสุข 
มาตลอดมากกว่า	30	ปีที่ผ่านมา	โดยคาดหวังว่าจะท�าให้เกิดการเจ็บป่วยลดลง	ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น	
รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพลดลง	 เน่ืองจากเช่ือว่าต้นทุนต่อหน่วยของระบบบริการสาธารณสุขระดับ 
ปฐมภมูน่ิาจะต�า่กว่า	ประเทศไทยจงึทุม่เททรพัยากรสาธารณสขุตดิต่อกนัมาถงึ	30	กว่าปี	ทัง้งบประมาณ	
ผลิตและพัฒนาบุคลากร	 ตั้งแต่อาสาสมัครสาธารณสุข	 เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยหรือที่เรียกว่าหมออนามัย	
หมอประจ�าครอบครัว	 พัฒนาโครงสร้างตั้งแต่สุขศาลา	 สถานีอนามัย	 จนกลายเป็นโรงพยาบาลส่งเสริม 
สขุภาพต�าบลในขณะนี	้รวมทัง้ประเทศไทยยงัร่วมผลกัดนัให้สนบัสนนุการจดัระบบบรกิารสาธารณสุขแบบ
ปฐมภมูใินหลายประเทศเพือ่นบ้าน	ขณะทีผ่่านมาแทบจะไม่มีการวิจยัประเมินผลของระบบเลย	ทัง้ทีมี่หลักฐาน
เชงิประจกัษ์จากการทบทวนวรรณกรรมในระดบันานาชาติพบว่า	ไม่สามารถสรุปประโยชน์ของระบบบริการ
สาธารณสุขระดับปฐมภูมิได้	 รวมทั้งไม่อาจคาดเดาผลลัพธ์ของการจัดบริการได้เช่นกัน	 ผลปรากฏว่าใน
ประเทศไทยขณะนี้การเจ็บป่วยของประชาชนกลับเพิ่มขึ้น	ทั้งโรคติดต่อ	ไม่ติดต่อ	รวมทั้งอุบัติเหตุ	อีกทั้ง
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยเติบโตในอัตราสูงกว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อกีด้วย	แม้ข้อมูลและหลกัฐานเชิงประจักษ์จะเป็นเช่นนัน้แต่ประเทศไทยกย็งัไม่มกีารเปลีย่นแปลงนโยบาย
ให้มีประสทิธผิลเพิม่ขึน้แต่อย่างใด	และยงัถงึกบัมกีารก�าหนดให้มรีะบบบริการสาธารณสขุระดบัปฐมภมูไิว้
ในรฐัธรรมนูญ	และลงทนุทัง้การพฒันาคน	โครงสร้าง	ตลอดจนต�าแหน่งอตัราเพ่ิมขึน้อย่างมากมายอกีด้วย

การศึกษาข้อเสนอนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกในภาพรวมว่ามีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือไม่
อย่างไรน้ัน	 ได้มีการศึกษาโดยสืบค้นจ�านวนเอกสารอ้างอิงของรายงานข้อเสนอนโยบายสาธารณสุขใน
บริบทโลกตัง้แต่	ค.ศ.	1970	ถงึ	ค.ศ.	2015	ไม่นบัรวมเรือ่งยา	พบว่ามจี�านวนเอกสารอ้างองิส�าหรบัรายงาน
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ข้อเสนอนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกเพิม่ขึน้ดงัแสดงด้วยเส้นทึบในภาพที	่10.5	แสดงให้เหน็ว่าทศิทาง
ของข้อเสนอนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกมีแนวโน้มที่จะพยายามใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มากข้ึน	
อย่างไรก็ตาม	เมื่อวิเคราะห์ลึกลงไปถึงรายงานนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกที่มีการด�าเนินการปฏิบัติ
จริงและมีผลสรุปจากการด�าเนินการปฏิบัติเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นั้น	 กลับมีจ�านวนน้อยมากดังแสดง
ด้วยเส้นประสั้น	 อัตราส่วนข้อเสนอนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกที่มีผลการด�าเนินการปฏิบัติจริงเป็น
หลักฐานเชิงประจักษ์แสดงด้วยเส้นประยาว	ซึ่งในภาพรวมมีเพียงร้อยละ	5	เท่านั้น	ดังนั้นการด�าเนินการ
ปฏบิตันิโยบายสาธารณสขุในบรบิทโลกนัน้	ไม่ควรด�าเนนิการทกุเรือ่งทีเ่ป็นนโยบายทีป่ระเทศหรอืองค์กร
ต่างๆ	เสนอสู่ประชาคมโลก	แต่จ�าเป็นที่จะต้องพิจารณาให้ดี	ไม่เพียงแต่ต้องเลือกนโยบายสาธารณสุขใน
บรบิทโลกทีมี่หลกัฐานเชิงประจกัษ์ว่าเมือ่ด�าเนนิการปฏบิตัแิล้วเกดิประสิทธผิลตามเป้าหมายของนโยบาย
เท่าน้ัน	 หากแต่ต้องพิจารณาบริบทของประเทศตนเองด้วยว่า	 สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่น�าไป
ด�าเนินการปฏิบัติแล้วเกิดประสิทธิผลหรือไม่	 นอกจากนี้เมื่อรับนโยบายดังกล่าวมาด�าเนนิการแล้ว	กค็วร 
เริม่ต้นน�าร่องโดยมกีารวางแผนประเมนิผลการด�าเนนิการปฏบิตัเิสยีก่อน	 เม่ือมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าเกิด
ประสิทธิผลได้ดีเช่นกันในบริบทของประเทศ	จึงด�าเนินการขยายผลทั้งประเทศต่อไป
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ภาพที่ 10.5  แสดงจ�านวนอ้างอิงของรายงานนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก เปรียบเทียบกับรายงาน

 ที่มีการด�าเนินการปฏิบัติจริงและมีผลเป็นหลักฐานเชิงประจักษ6์9

69	Ridde,	Valéry.	(2016).	“Need	for	More	and	Better	Implementation	Science	in	Global	Health.”	BMJ 
Glob Health.	1,	2.	(August).	Retrieved	from	10.1136/bmjgh-2016-000115	(8	August	2016). 
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ตัวอย่างการด�าเนินการนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกและการปฏิบัติในประเทศไทย
องค์การอนามยัโลกซึง่เป็นองค์กรหลกัทีส่�าคญัในการเสนอนโยบายสาธารณสขุในบริบทโลก	อาจ

พจิารณานโยบายดงักล่าวได้จากค�าขวัญในวันอนามัยโลกซึง่จดัข้ึนทกุปี	นโยบายทีป่ระเทศไทยรับมาด�าเนนิ
การปฏิบัติ	มีตัวอย่างดังต่อไปนี้

พ.ศ.	 2545	 ค�าขวัญวันอนามัยโลก	 คือ	 “Agita	Mundo-Move	 for	Health”	 แปลเป็นภาษา
ไทยในปีนั้นว่า	 “ขยับกาย	 สบายชีวี”	 นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกตามค�าขวัญนี้คือส่งเสริมการ 
ออกก�าลังกาย	ซึ่งประเทศไทยรับนโยบายนี้มาด�าเนินการปฏิบัติ	โดยในเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2545	ได้
มกีารจดังานมหกรรมออกก�าลงักาย	การจดังานครัง้นัน้มเีจตนารมณ์เพือ่เชญิชวนประชาชนออกก�าลงักาย
ร่วมกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	 และมี	 พ.ต.ท.ทักษิณ	 
ชินวัตร	นายกรัฐมนตรี	(ยศและต�าแหน่งในขณะนั้น)	เป็นประธานน�าการออกก�าลังกายที่ท้องสนามหลวง	
น�าไปสู่การสร้างสถิตใิหม่ในการออกก�าลงักายพร้อมกนัมากทีส่ดุในโลก	ประชาชนร่วมออกก�าลงักายพร้อม
กันจ�านวนถึง	46,824	คน	ขณะที่ในต่างจังหวัดได้จัดพื้นที่หน้าศาลากลาง	หรือสวนสาธารณะของจังหวัด
เป็นที่รวมตัวเพื่อออกก�าลังกายพร้อมกันด้วยการเต้นแอโรบิก	 จากนั้นเวลา	 16.50	 น.	พ.ต.ท.ทักษิณ	 ได้
ลงนามบนัทึกสถติโิลกในกนิเนสส์	บุก๊	และท�าลายสถติโิลกได้เสรจ็สิน้เมือ่เวลา	17.26	น.	รวมเวลา	1	ชัว่โมง	
1	นาที	ขณะที่สถิติโลกเดิมท�าเวลาไว้	1	ชั่วโมง70

ภาพที่ 10.6 มหกรรมออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2545 สนามหลวง
ท่ีมา:  AFP	PHOTO/STEPHEN	SHAVER

70 มตชินสดุสัปดาห์.	(2560).	“วันน้ีในอดีต	“ไทย”	ทบุสถติโิลก	เต้นแอโรบิกกลางแจ้งกว่า	4	หมืน่คน	บันทกึ	“กินเนสส์	
บุ๊ก”.”	สืบค้นจาก	https://www.matichonweekly.com/featured/article_15602	(30	กันยายน	2560).	
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ความส�าเร็จอย่างเกนิความคาดหมายดงักล่าวข้างต้น	น�าไปสูก่ารผลกัดนัให้มชีมรมออกก�าลงักาย
เพื่อสุขภาพทั่วประเทศใน	พ.ศ.	2546	รวมทั้งมีการจัดมหกรรมครั้งที่สองในเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2546	
จากนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ถือโอกาสขยายผลโดยใน	พ.ศ.	2547	มีผู้ออกก�าลังกายทั้งสิ้น	33	ล้านคน	
การด�าเนินการนี้ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับเกียรติจากองค์การอนามัยโลก	 โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมส่งเสริมสุขภาพแห่งโลก	ครั้งที่	6	ที่กรุงเทพมหานคร	ใน	พ.ศ.	2548	ด้วย	

เมื่อพิจารณานโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก	“Agita	Mundo-Move	for	Health”	นี้	จะเห็น
ได้ว่าสอดคล้องกบัปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย	เนือ่งจากโรคหวัใจเป็นหนึง่ในสามสาเหตุการเสยีชวิีต
ท่ีส�าคัญของคนไทย	 และการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอเป็นการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดได้	 และยัง
ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้อีกด้วย	 ในส่วนของ
ผูน้�าของประเทศและผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสขุ	ต่างกเ็หน็ความส�าคญัของการสร้างสขุภาพ	รวมทัง้เข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง	ขณะที่นโยบายนี้สามารถด�าเนินการได้โดยใช้ทรัพยากรไม่มาก	อีก
ทั้งยังมีหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดแจ้งถึงประโยชน์ของการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมออีกด้วย

พ.ศ.	 2547	 ค�าขวัญ	 คือ	 “Road	 Safety	 is	NO	Accident”	 เป็นภาษาไทยว่า	 “ส�านึกดีขับขี่
ปลอดภยั	ร่วมใจลดอุบตัเิหต”ุ	นโยบายสาธารณสขุในบรบิทโลกคอืลดการบาดเจบ็และเสยีชีวติจากอบุตัเิหตุ
บนท้องถนน	 ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในประเทศเป็นอย่างมาก	 อย่างไรก็ตาม	 ในขณะนั้น	
ประเทศไทยไม่ได้ให้ความส�าคญักบันโยบายนีเ้ท่าไรนกั	กว่าจะตระหนกัว่าปัญหาการบาดเจบ็และเสยีชีวติ
บนท้องถนนมีความส�าคัญก็ผ่านไปหลายปีแล้ว	 กว่าจะเริ่มนโยบายที่ชัดเจนก็เป็น	 พ.ศ.	 2555	 ที่รัฐบาล
นายกรัฐมนตรี	 ยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 เริ่มมีนโยบายอุบัติเหตุฉุกเฉิน	 เข้ารักษาพยาบาลได้ทุกที่	 ฟรีทุกสิทธิ	
เพือ่ให้ประชาชนเข้าถงึบรกิารรกัษาพยาบาลอย่างรวดเรว็เมือ่เกดิอบุตัเิหตบุนท้องถนน	หรอืเจบ็ป่วยฉกุเฉนิ
จริง	แต่ก็ยังเป็นเพียงนโยบายเชิงรับ	คือเกิดเหตุก่อน	แล้วจึงรักษาพยาบาล	ดังนั้นประเทศไทยในขณะนี้
จึงมีอัตราเสียชีวิตต่ออุบัติเหตุจราจรต่อแสนประชากรติดอันดับโลก

พ.ศ.	2548	ค�าขวัญ	คอื	“Make	Every	Mother	and	Child	Count”	เป็นภาษาไทยว่า	“สขุภาพ
แม่และเด็กไทย	คือ	หัวใจของครอบครัว	และสังคม”	นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกคือให้ความส�าคัญ
กับสุขภาพแม่และเด็ก	 ในขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มีการด�าเนินการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนัก	 นอกเหนือ
จากงานประจ�าเรือ่งอนามยัแม่และเด็ก	จน	พ.ศ.	2555	จงึเร่ิมมีการด�าเนนิการทีใ่ห้ความส�าคญักบัเดก็และแม่
ที่ชัดเจน	ได้แก่	 โครงการ	“ฝากท้องทุกที่	ฟรีทุกสิทธิ”	ซึ่งเปิดให้หญิงมีครรภ์ทุกคนในประเทศไทยไม่ว่า
จะมีสทิธปิระโยชน์สวสัดกิารข้าราชการ	บตัรทองของส�านกังานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิหรือประกันสงัคม	
ทุกคนมีสิทธิเข้ารับบริการฝากครรภ์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 เริ่มมีการเสนอเรื่องเงินสนับสนุนเลี้ยงดูบุตร	
ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการป้องกันและดแูลเรือ่งความรนุแรงในเดก็และสตร	ีจนนายกรฐัมนตร	ี
ยิ่งลักษณ์	ชินวัตร71	ได้รับเชิญไป	ปาฐกถาพิเศษในงาน	Every	Woman	Every	Child	ที่นิวยอร์ก	ใน
เดือนกันยายน	 พ.ศ.	 2555	 นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกน้ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขใน

71	 Yingluck	 Shinawatra.	 (2015).	 “PM	Yingluck	 Assures	 the	World	 about	 Thailand’s	 Emphasis	 on	
Women’s	and	Children’s	Health.”	Retrieved	from	http://www.pattayamail.com/thailandnews/pm-yingluck-assures-
the-world-about-thailands-emphasis-on-womens-and-childrens-health-17153.	(30	September	2017).	
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10-53นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุขในบริบทโลก

ประเทศไทยขณะนั้น	 คือปัญหาเรื่องผู้มีสิทธิประกันสังคมเมื่อตั้งครรภ์มักไม่ไปฝากครรภ์	 เพราะต้องจ่าย
ค่าตรวจและฝากครรภ์	 รวมทั้งค่าคลอดไปก่อน	แล้วจึงน�าหลักฐานไปเบิกเงินสิทธิประโยชน์ค่าคลอดบุตร	
อีกทั้งยังมีแรงงานต่างชาติตั้งครรภ์	 และไม่ฝากครรภ์จนเกิดภาวะแทรกซ้อนจ�านวนมากอีกด้วย	 ผู้น�า
ประเทศ	และผู้บรหิารกระทรวงสาธารณสุขต่างกใ็ห้ความส�าคญักบันโยบายน้ี	อกีท้ังโครงการนีใ้ช้ทรัพยากร
สาธารณสุขไม่มาก	 และยังมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า	 การดูแลก่อนคลอด	 ท�าให้การคลอดเป็นไปอย่าง
ปลอดภัย	เป็นผลดีต่อแม่และเด็กอย่างชัดเจน	

พ.ศ.	2555	ค�าขวัญ	คือ	“Good	Health	adds	life	to	years”	เป็นภาษาไทยว่า	“ให้ความรัก	
พิทักษ์อนามัย	ผู้สูงวัยอายุยืน”	นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกคือการจัดบริการสาธารณสุขเพื่อรองรับ
สังคมสงูอาย	ุซึง่จะเหน็ได้ว่า	ผูส้งูอายคุอืผูม้อีายเุกนิ	65	ปีข้ึนไป	ในประเทศไทยขณะนัน้มีจ�านวนถึงร้อยละ	7	
แล้ว	ถือได้ว่าเข้าสู่สังคมก�าลังสูงอายุ	(aging	society)	แล้ว	และจะมีผู้สูงอายุจ�านวนถึงร้อยละ	14	ซึ่งจะ
ถือได้ว่าเข้าสู่สังคมสูงอายุ	 (aged	 society)	 ภายในระยะเวลา	 20	 ปี	 นโยบายนี้จึงสอดคล้องกับปัญหา
สาธารณสุขในประเทศไทย	 รัฐบาลนายกรัฐมนตรี	 ยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 ในขณะน้ันจึงได้ด�าเนินการปฏิบัติ
ตามนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกนี้	 โดยจัดให้มีนโยบาย	 “70	 ปี	 ไม่มีคิว”	 คือผู้ท่ีมีอายุเกิน	 70	 ปี 
ขึน้ไปเม่ือเข้ารบับรกิารสาธารณสขุ	โรงพยาบาลจะต้องจดัให้มทีางด่วน	ไม่ต้องรอควิ	รวมทัง้มกีารปรับปรุง
โครงสร้าง	ทัง้ห้องสขุาให้รองรบัผูส้งูอายุ	ให้มเีส้นทางในโรงพยาบาลทีจ่ะได้รับบริการโดยสะดวกตลอดจน
จัดให้มี	 one	 stop	 service	 เพื่อผู้สูงอายุจะได้ไม่ต้องไปรับบริการหลายห้องตรวจ	 แสดงให้เห็นว่า	 ผู้น�า
และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขให้ความส�าคัญกับปัญหานี้	 อีกทั้งขณะนั้นประเทศไทยมีหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า	คือประชาชนทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขแล้ว	จึงไม่ต้องการทรัพยากรเพิ่มเติม
ขึ้นไปอีก	เพียงจัดให้มีความสะดวกรวดเร็ว	และเป็นมิตรกับผู้สูงอายุเท่านั้น

พ.ศ.	2559	ค�าขวัญ	คือ	“Halt	the	rise:	beat	diabetes”	เป็นภาษาไทยว่า	“ปราบเบาหวาน”	
นโยบายสาธารณสขุในบรบิทโลกคอืให้ความส�าคญักบัการป้องกันโรคเบาหวาน	อย่างไรกต็าม	แม้นโยบาย
นีจ้ะสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสขุในประเทศไทยทีผู่ป่้วยเบาหวานและโรคทีเ่กดิจากภาวะแทรกซ้อนของ
เบาหวานก�าลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 แต่การด�าเนินการของกระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นไปที่การคัดกรอง
เป็นหลัก	ท�าให้ค่าใช้จ่ายทางห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้น	อีกทั้งไม่มีนวัตกรรมในการด�าเนินการใดชัดเจน	และ
การด�าเนินการของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามีประสิทธิผลอีกด้วย

นโยบายที่ประเทศไทยไม่รับ	หรือรับมาแต่ไม่ได้ด�าเนินการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรม	
มีตัวอย่างดังต่อไปนี้

พ.ศ.	2546	ค�าขวัญ	คือ	“Shape	the	Future	of	Life”	เป็นภาษาไทยว่า	“สิ่งแวดล้อมสะอาด
สดใส	 เด็กไทยแข็งแรง”	 ซึ่งนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกคือ	 การดูแลเด็กให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็น
มติรกบัสขุภาพ	เพือ่อนาคตของประเทศ	แต่เมือ่พจิารณาค�าแปลค�าขวญัเป็นภาษาไทยก็พบว่า	ไม่ตรงกบั
นโยบายที่องค์การอนามัยโลกก�าหนด	แสดงให้เห็นว่าขณะนั้นกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ตระหนักว่า	การ
เลีย้งดเูดก็และสภาพแวดล้อมทีเ่ดก็ได้รบันัน้ส่งผลกระทบต่อสขุภาพทัง้ทางบวกและทางลบ	จงึกล่าวได้ว่า
ประเทศไทยมิได้ด�าเนินการตามนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกนี้
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10-54 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

พ.ศ.	2549	ค�าขวัญ	คือ	“Working	Together	for	health”	เป็นภาษาไทยว่า	“สานมือ	สานใจ	
เพื่อคนไทยสุขภาพดี”

พ.ศ.	 2550	 ค�าขวัญ	 คือ	 “Invest	 in	 Health,	 Build	 a	 Safer	 Future”	 เป็นภาษาไทยว่า	
“ประชาคมโลกปลอดภัย	ต้องร่วมใจพัฒนาสาธารณสุข”

พ.ศ.	2551	ค�าขวญั	คอื	“Protecting	Health	from	Climate	Change”	เป็นภาษาไทยว่า	“รักษ์
สุขภาพอนามัยพร้อมใจต้านโลกร้อน”

พ.ศ.	2552	ค�าขวัญ	คือ	“Save	Live.	Make	Hospital	Safe	in	Emergency”	เป็นภาษาไทย
ว่า	“โรงพยาบาลพร้อม	คุ้มครองทุกชีวิต	ในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน”

พ.ศ.	2553	ค�าขวัญ	คือ	“1000	cities,	 1000	 lives”	 เป็นภาษาไทยว่า	“เมืองใหญ่	 1,000	แห่ง	
เรื่องราวดีๆ	จาก	1,000	ชีวิต”

พ.ศ.	2554	ค�าขวัญ	คือ	“Combat	drug	resistance-No	action,	no	cure	tomorrow”	เป็น
ภาษาไทยว่า	“ใช้ยาปฏิชีวนะ	อย่างถูกต้อง	ป้องกันเชื้อดื้อยา	เพื่อการรักษาที่ได้ผล”

พ.ศ.	2556	ค�าขวัญ	คือ	“Control	your	blood	pressure”	เป็นภาษาไทยว่า	“รณรงค์ลดภาวะ
ความดันโลหิตสูง”

พ.ศ.	2557	ค�าขวัญ	คือ	“Small	bite,	Big	threat”	เป็นภาษาไทยว่า	“ยงุ:	ภยัคกุคามความม่ันคง
ทางสุขภาพ”

พ.ศ.	2558	ค�าขวัญ	คือ	“How	safe	 is	your	 food?	From	farm	 to	plate,	keep	 it	 safe”	
เป็นภาษาไทยว่า	“อาหารปลอดภัยสร้างได้ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงโต๊ะอาหาร”

กิจกรรม 10.2.3

จงอธิบายการน�านโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกไปปฏิบัติ	มาพอสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 10.2.3

การด�าเนินการตามนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกจะต้องค�านึงถึงความสอดคล้องกับปัญหา
สาธารณสขุในประเทศ	 ผูน้�าประเทศ	 และนโยบายรฐับาล	ปริมาณทรัพยากรสาธารณสขุในประเทศ	 รวมทัง้
หลักฐานเชิงประจักษ์ถึงประสิทธิผลของนโยบายนั้นๆ
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ตอนที่ 10.3

แนวโน้มและทิศทางของนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ของตอนที่	10.3	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
10.3.1		ปัญหาสาธารณสุขในบริบทโลกที่ส่งผลสู่อนาคต
10.3.2		แนวโน้มและทิศทางของนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก
10.3.3		โอกาสและความเสี่ยงของประเทศไทยจากนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก

แนวคิด
1.			ปัญหาสาธารณสุขในบริบทโลกท่ีส่งผลสู่อนาคตขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงประชากร	

ปัญหาและความต้องการทีเ่ปลีย่นแปลงไป	รวมทัง้เทคโนโลยด้ีานต่างๆ	โดยเฉพาะด้าน
สารสนเทศและการคมนาคมที่พัฒนาก้าวหน้าข้ึน	 ส่งผลให้ปัญหาสาธารณสุขใหม่ๆ	 ที่
ไม่อาจแก้ไขได้ด้วยกลไกภายในประเทศ

2.			แนวโน้มและทิศทางนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี	 เทคโนโลยี
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน	 กิจกรรมต่างๆ	 
ด้านสาธารณสุขจะมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการด�าเนินการทั้งการเฝ้าระวัง	
การควบคุมป้องกันโรค	 การส่งเสริมสุขภาพ	 และการรักษาพยาบาล	 ประชาชนทั้งโลก 
มีแนวโน้มจะเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยถ้วนหน้ามากข้ึน	 ด้วยการสร้างหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า

3.			การด�าเนินการและ/หรือไม่ด�าเนินการตามนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกของ
ประเทศไทยนั้นจะกลายเป็นโอกาสหรือความเสี่ยง	ขึ้นอยู่กับความสอดคล้องกับปัญหา
สาธารณสขุในประเทศ	ทัง้นีจ้ะต้องมกีารประเมนิประสทิธผิลโดยใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์	

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่	10.3	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.		อธิบายปัญหาสาธารณสุขในบริบทโลกที่ส่งผลสู่อนาคตได้
2.		อธิบายแนวโน้มและทิศทางของนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกได้
3.	 	อธิบายโอกาสและความเสี่ยงของประเทศไทยจากนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกได้
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เรื่องท่ี 10.3.1 

ปัญหาสาธารณสุขในบริบทโลกท่ีส่งผลสู่อนาคต

นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกปัจจุบันอยู่ในช่วงก�าลังเปล่ียนแปลง	 เนื่องจากบริบทของโลก
ก�าลังเปลี่ยนแปลงไป	 ทั้งการเปลี่ยนแปลงประชากร	 เทคโนโลยีท่ีเจริญก้าวหน้า	 รวมทั้งปัญหาและความ
ต้องการทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ปัญหาและความท้าทายต่อนโยบายสาธารณสขุในบรบิทโลกจงึประกอบด้วยทัง้
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใหม่เนื่องจากบริบทเปลี่ยนแปลง	 ปัญหาเก่าที่ยังแก้ไขไม่ได้	 ความคุ้นเคยในการท�างาน	
รวมท้ังการแก้ไขปัญหาแบบเดิมซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทใหม่อีกต่อไป	 ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่ต้อง
อาศัยการท�างานที่สัมพันธ์กับส่วนอื่นนอกเหนือจากภาคสาธารณสุข	เป็นความท้าทายหลักในปัจจุบัน	ใน
ที่นี้จะชี้ให้เห็นถึงตัวอย่างปัญหาสาธารณสุขที่เป็นอุปสรรคบางอย่างและการด�าเนินการในปัจจุบันเท่านั้น

ปัญหาเชื้อมาลาเรียด้ือยาในอนุภูมิภาคแม่โขง
ปัญหาเชื้อมาลาเรียดื้อยาในอนุภูมิภาคแม่โขงเกิดจากการที่มีแรงงานต่างชาติอพยพย้ายถ่ินจาก

พื้นที่ท่ีมีเชื้อมาลาเรียชุกชุม	 ข้ามมารับจ้างใช้แรงงานในประเทศไทยในพื้นที่ชายแดน	 นอกจากน้ียังมีการ
ระบาดของยารักษาเชื้อมาลาเรียด้อยคุณภาพ	 หรือยาปลอม	 รวมทั้งได้รับยาไม่ครบตามขนาดที่ก�าหนด	
(dose)	ท�าให้เกิดเชื้อดื้อยาขึ้น	การติดตามผู้ป่วยไม่มีระบบที่ชัดเจน	เนื่องจากเกิดขึ้นบริเวณชายแดนที่มี
การข้ามฝ่ังไปมา	แม้จะมกีารรกัษาพยาบาลผูป่้วยตดิเชือ้มาลาเรียในฝ่ังชายแดนประเทศไทย	แต่เมือ่แรงงาน
กลบัไปยงัประเทศต้นทาง	(origin)	จะขาดการตดิตามผล	และระบบบรกิารสาธารณสขุไม่เชือ่มโยงบรูณาการ
กัน	 ส่งผลให้เกิดเชื้อมาลาเรียดื้อยาขึ้นในบริเวณนี้	 รวมทั้งมีการแพร่กระจายไปยังชายแดนที่มีลักษณะ
จ�าเพาะคล้ายคลึงกัน	 และยังมีภาวะคุกคามที่จะกระจายออกนอกภูมิภาค	 กลายเป็นปัญหาส่งผลกระทบ
ระดับโลก	(global	impact)	ได้อีกด้วย	(ภาพที่	10.7)
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ภาพที่ 10.7  อัตราส่วนของผู้ป่วยที่ยังคงมีเชื้อมาลาเรีย พี ฟัลซิพารัม ในกระแสเลือด 

 หลังการรักษาด้วยยารักษามาลาเรีย 3 วัน ใน ค.ศ. 2006-201072

ปัญหาเช้ือมาลาเรยีดือ้ยานีไ้ม่สามารถจดัการได้เพยีงล�าพงัประเทศใดประเทศหนึง่เท่านัน้	รวมทัง้
ไม่สามารถผลักภาระให้ประเทศใดประเทศหนึง่	แต่เป็นภาระร่วมกนัของภมูภิาค	ไม่เพยีงเท่านัน้	เนือ่งจาก
ปัญหาน้ีมีศกัยภาพทีจ่ะขยายตวัไปยงัภมูภิาคอ่ืน	และกลายเป็นปัญหาระดับโลกได้ในทีส่ดุ	ปัญหานีจึ้งเป็น
ตัวอย่างของปัญหาการจัดการนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกท่ีจ�าเป็นต้องอาศัยประเทศต่างๆ	 รวมทั้ง	
องค์กรต่างๆ	ร่วมมือกันในการจัดการ

72 World	Health	Organization.	(2010).	Global Report on Antimalarial Drug Efficacy and Drug Resistance: 
2000–2010.	p.	63.	
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ปัญหาอนามัยแม่และเด็ก ที่ส่งผลกระทบไปจนถึงวัยรุ่น
แม้ว่าจะมีเป้าหมายสหัสวรรษ	(MDG)	ตามเป้าหมายที่	4	ที่จะลดการเสียชีวิตเด็กที่อายุต�่ากว่า	

5	ปีลง	 2	 ใน	3	ของจ�านวนเด็กเสียชีวิตทั้งหมด	 ใน	ค.ศ.	 2015	 รวมทั้งเป้าหมายที่	 5	ที่จะลดอัตราตาย
มารดาลง	3	ใน	4	ของการตายทั้งหมดจากการคลอด	แต่ปรากฏว่า	ในแต่ละปีทั่วโลกยังมีเด็ก	8	ล้านคน	
เสียชวิีตจากสาเหตท่ีุป้องกันได้	และมมีารดามากกว่า	350,000	คน	ทีเ่สยีชวีติจากภาวะแทรกซ้อนจากการ
ตัง้ครรภ์และการคลอดทีส่ามารถป้องกนัได้ในแต่ละปี	สาเหตขุองการเสยีชวีติในเดก็อายตุ�า่กว่า	5	ปี	แสดง
ในภาพที่	10.8

โรคไม่ติดต่อ	
7%

บาดเจ็บ	
4%

ปอดบวม	
17%

ท้องร่วง	
17%

โรคหัด	
4%

โรคมาลาเรีย	
7%โรคติดเชื้ออื่นๆ	

12%

ขาดอาหาร	
2%

ติดเชื้อรุนแรง
ในทารก	

11%

คลอดก่อนก�าหนด	
11%

บาดเจ็บและขาดอากาศ
จากการคลอด	

8%

5%

44%

73%

47%10%
36%

45%

11%

  การแสดงตัวบ่งชี้ของภาวะขาดสารอาหารในแต่ละสาเหตุของการเสียชีวิต

ภาพที่ 10.8 สาเหตุการตายของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี73

ในส่วนประเทศไทยจะมกีารคลอดประมาณ	7	แสนถงึ	8	แสนครัง้ต่อปี	ในจ�านวนนีร้้อยละ	20-30	
เป็นการตั้งครรภ์ในแม่ที่อายุต�่ากว่า	20	ปี	 เด็กเหล่านี้เติบโตไปเป็นเยาวชนคือ	อนาคตของประเทศ	โดย
ขณะนีเ้ด็กและวยัรุ่นในประเทศไทยมจี�านวน	15	ล้านคน	คดิเป็นวัย	15-19	ปี	จ�านวน	5	ล้านคน	ในจ�านวน

73	World	Health	Organization.	(2009).	Global Health Risks: Mortality and Burden of Disease Attribut-
able to Selected Major Risks.	p.	14.	
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นี้	 3	 ล้านคน	 อยู่ในระบบโรงเรียน	 ที่เหลือเข้าสู่ระบบแรงงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ	 ขณะที่
เทคโนโลยี	สภาพแวดล้อม	วัฒนธรรม	สังคม	 เปลี่ยนแปลงไป	ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของเยาวชนไทย	
แต่ระบบการพัฒนาเดก็ไม่สามารถปรบัตวัให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลง	ส่งผลให้	เดก็ไทย	0-6	ปี	มพีฒันาการ
โดยรวมล่าช้าต�่ากว่าต่างชาติ	 โดยเฉพาะด้านภาษามีปัญหาถึง	 ร้อยละ	 20	 และยังมีไอคิว	 และอีคิวต�่าลง
ทุกปี	ระบบและผลการศกึษามปัีญหา	ผลกระทบทีต่ามมาแสดงออกในรปูของปัญหาสงัคม	ทัง้การต้ังครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่น	ความรุนแรง	อาชญากรรมบนท้องถนน	ยาเสพติด	การติดเกม	รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ	จนท�าให้อุบัติการณ์โรคเอดส์เพิ่มขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น

โรคไม่ติดต่อที่เป็นภัยคุกคามเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค
โรคไม่ติดต่อ	 (NCDs)	 ก�าลังกลายเป็นสาเหตุการตายทั่วโลก	 โดยเป็นสาเหตุการตายมากกว่า

สาเหตอุืน่ทัง้หมดรวมกนัแล้วในขณะนี	้ทีส่�าคญัคอื	โรคไม่ตดิต่อก�าลงัเป็นภยัคกุคามอย่างหนกัหน่วงทีส่ดุ
ในประชากรโลกกลุ่มที่มีรายได้ต�่าและปานกลาง	แม้ว่า	จะเป็นเป้าหมายของการพัฒนาสหัสวรรษ	ข้อที่	6	
กต็าม	หากสามารถควบคมุป้องกนัโรคเหล่านีไ้ด้	โดยการลดปัจจยัเสีย่ง	วนิจิฉยัได้ต้ังแต่ต้น	รวมทัง้ให้การ
รักษาอย่างต่อเนื่อง	จะสามารถลดการตายและความพิการของประชากรได้หลายล้านคนได้

โรคไม่ติดต่อเป็นสาเหตุการตายของประชากรถึง	57	ล้านคนทั่วโลกใน	ค.ศ.	2008	หรือ	คิดเป็น
ร้อยละ	 63	 ของการตายทั้งหมด	 ขณะที่ประเทศต่างๆ	 ก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 ผลกระทบจากโรค 
ไม่ติดต่อจะเพ่ิมขึ้น	 และมีแนวโน้มจะเพิ่มข้ึนไปอีกทั่วโลก	 ส่วนใหญ่จะเพิ่มในประชากรที่มีรายได้ต�่าและ
ปานกลาง	 ทั้งที่โดยทั่วไปเชื่อกันว่า	 โรคไม่ติดต่อเป็นปัญหาของประชากรที่มีรายได้สูง	 แต่หลักฐานเชิง
ประจกัษ์ไม่ใช่เช่นน้ัน	 เพราะร้อยละ	 80	 ของการเสยีชวิีตจากโรคไม่ติดต่อเกดิในกลุ่มทีมี่ประชากรทีมี่รายได้
ต�า่และปานกลาง	ขณะทีโ่รคไม่ตดิต่อเป็นสาเหตสุ่วนใหญ่ของการตายในทกุภมูภิาค	ยกเว้น	ทวปีแอฟริกา	
ดังแสดงในภาพที่	10.9	อย่างไรก็ตาม	ประชากรที่เสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อในแอฟริกาก็ก�าลังเพิ่มจ�านวน
ขึ้นอย่างรวดเร็ว	และจะกลายเป็นสาเหตุการตายมากที่สุดภายใน	ค.ศ.	2030	
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บาดเจ็บ	 โรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อ	อนามัยแม่และเด็ก	
รวมทั้งภาวะโภชนาการ

Males Females

หมายเหตุ:			AFR	=	African	Region,	AMR	=	Region	of	the	Americas,	EMR	=	Eastem	Mediterranean	
Region,	EUR	=	European	Region,	SEAR	=	South-East	Asia	Region,	WPR	=	Western	
Pacific	Region	

ภาพที่ 10.9  การเสียชีวิตทั้งหมดตามกลุ่มสาเหตุต่างๆ ตามภูมิภาคขององค์การอนามัยโลก 

 กลุ่มรายได้ธนาคารโลก และโดยเพศ ค.ศ. 200874

ข้อมูลการเสยีชวีติและภาวะแทรกซ้อนชีใ้ห้เหน็ว่า	โรคไม่ตดิต่อก�าลงัระบาดอย่างหนกัในประเทศ
ที่มีทรัพยากรสุขภาพจ�ากัด	 (ภาพที่	 10.10)	 ซึ่งโรคหลักๆ	 ที่พบบ่อย	 ได้แก่	 โรคหัวใจและหลอดเลือด	 
เบาหวาน	 มะเร็ง	 และโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง	 สัดส่วนการเสียชีวิตจากโรคหลักๆ	 ของกลุ่มโรค 
ไม่ติดต่อ	 แสดงในภาพที่	 10.10	 มีหลักฐานว่า	 ร้อยละ	 80	 ของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด	
รวมทัง้โรคเบาหวาน	และร้อยละ	90	ของการเสียชวีติจากโรคระบบทางเดนิหายใจเร้ือรัง	เกดิขึน้ในประเทศ
ที่มีรายได้ต�่าและปานกลาง	 รวมทั้งการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง	 สองในสามเกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้ต�่า
และปานกลางเช่นเดียวกัน	

74	World	Health	Organization.	(2010). Global Status Report on Noncommunicable Diseases.	p.	10.
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มะเร็ง	 เบาหวาน

โรคหัวใจและหลอดเลือด	 โรคทางเดินอาหาร

โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง	 โรคไม่ติดต่ออื่นๆ

ภาพที่ 10.10  สัดส่วนการตายด้วยโรคไม่ติดต่อระดับโลกของผู้ที่มีอายุต�่ากว่า 70 ปี 

 แบ่งตามสาเหตุของการตาย ค.ศ. 200875

เนือ่งจากประเทศทีย่ากจน	ประชาชนจะเป็นผูเ้สยีค่าใช้จ่ายด้านบริการสาธารณสุขด้วยตนเอง	ดงันัน้	
ค่าใช้จ่ายด้านโรคไม่ตดิต่อจงึเป็นภาระอย่างมากต่อสถานะการเงนิของครอบครวั	โดยเฉพาะครอบครวัทีม่ี
รายได้ต�่า	การรักษาเบาหวาน	มะเร็ง	โรคหัวใจ	และหลอดเลือด	รวมทั้งโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังนั้น	
มีราคาแพงมหาศาล	 เมื่อคิดค่าใช้จ่ายสะสมที่จะต้องรับการรักษาไปตลอดชีวิต	 และท�าให้ครอบครัว 
ไม่สามารถแบกรบัและยิง่ท�าให้ยากจนหนกัขึน้ไปอกี	ย่ิงเสยีค่ารักษามาก	รวมทัง้ยงัเสยีค่าใช้จ่ายในการดืม่
สุรา	 สูบบุหรี่	 หรือรับประทานอาหารท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพ	 ยิ่งเบียดบังค่าใช้จ่ายส�าหรับอาหารที่ดีต่อสุขภาพ	
รวมทั้งค่าที่อยู่อาศัยและค่าใช้จ่ายจ�าเป็นอื่นๆ	 ที่จะท�าให้พ้นสภาพความยากจน	 เช่น	 ค่าใช้จ่ายด้านการ
ศกึษา	เป็นต้น	แต่ละปีมคีนกว่า	100	ล้านคน	ต้องกลายเป็นคนยากจน	เพราะต้องจ่ายค่าบริการสาธารณสขุ
ด้วยตนเอง	โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายรักษาโรคไม่ติดต่อซึ่งนับวันจะแพงมากขึ้น	นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆ	ยัง
กระทบไปถึงรายจ่ายของครอบครัว	ธุรกิจ	รัฐบาล	และระบบสุขภาพ	ท�าให้เกิดผลกระทบในภาพรวมของ
เศรษฐกจิมหภาคของประเทศ	ประมาณการว่าโรคหวัใจ	โรคหลอดเลอืดในสมอง	โรคเบาหวานท�าให้ประเทศ

75 Ibid.	p.	11.	
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ต่างๆ	สูญเสียค่าใช้จ่ายหลายพนัล้านดอลลาร์สหรฐั	และแต่ละร้อยละ	10	ท่ีโรคไม่ตดิต่อเพิม่จ�านวนขึน้ท�าให้
เศรษฐกิจของประเทศเติบโตลดลง	ร้อยละ	0.5	อีกด้วย

ปัญหาอุปสรรคทีส่�าคญันอกจากเร่ืองค่าใช้จ่ายแล้ว	ยงัมปัีญหาเร่ืองประเทศทีไ่ม่มรีะบบสารสนเทศ
ด้านสุขภาพที่ดี	 จะขาดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อ	 ซึ่งท�าให้ระบบการติดตามก�ากับ	 รวมทั้งการ
ก�าหนดยุทธศาสตร์และวางแผนด�าเนนิการแก้ไขปัญหาและประเมนิผลไม่สามารถท�าได้อย่างมปีระสทิธผิล
อีกด้วย

สรุปปัญหาอุปสรรคของการจัดการสุขภาพระหว่างประเทศในปัจจุบัน
จากตวัอย่างทัง้สามเรือ่งนีแ้สดงให้เหน็ชัดเจนว่า	ปัญหาโรคตดิต่อหลายชนดิไม่อาจจดัการได้โดย

ล�าพังภายในประเทศอีกต่อไปแล้ว	กระแสโลกาภิวัตน์	สังคมผู้สูงอายุในบางประเทศ	การย้ายถิ่นฐาน	และ
การขายแรงงานข้ามประเทศ	 ส่งผลให้ปัญหาขยายตัวออกไปกลายเป็นปัญหาระดับภูมิภาค	 และจะกลาย
เป็นปัญหาระดับโลกในที่สุด	 พฤติกรรมการด�ารงชีวิตความเป็นอยู่สมัยใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อกันและกัน	
ท�าให้วัฒนธรรมชวีติความเป็นอยูแ่ตกต่างไปจากอดตี	ค่านยิมทีเ่ปลีย่นแปลงไปท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลง
ของพฤติกรรมต่างๆ	 ส่งผลกระทบกลายเป็นปัญหาสังคมกว้างขวาง	 ดังเช่น	 ปัญหาอนามัยเจริญพันธุ	์
ประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับปัญหาประชากรวัยเด็กในเชิงปริมาณคือ	ลดจ�านวนลง	และเชิงคุณภาพคือ	
เด็กจ�านวนมากเกิดจากแม่ที่ท้องไม่พร้อม	 กลายเป็นปัญหาสังคมต่อเน่ืองมาเม่ือเด็กจากแม่ท้องไม่พร้อม
เติบโตขึ้น	 โรคไม่ติดต่อที่เกิดจากชีวิตความเป็นอยู่ที่เปล่ียนแปลงไปทั้งกิจกรรมและอาหาร	 ท�าให้โรค 
ไม่ติดต่อกลายเป็นภาระหลักของประเทศที่พัฒนาแล้วและก�าลังพัฒนา	

การจดัการปัญหาทัง้หมดนีต้้องการวิธกีารใหม่	แนวทางใหม่	รวมทัง้ไม่สามารถด�าเนนิการได้เพยีง
ล�าพังภายในประเทศเท่านั้น	 นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกจึงต้องมีการปรับตัวให้รองรับปัญหาต่างๆ	
ที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	ตลอดจนปัญหาใหม่ๆ	ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

กิจกรรม 10.3.1

จงอธิบายปัญหาสาธารณสุขในบริบทโลกที่ส่งผลกระทบสู่อนาคต	

แนวตอบกิจกรรม 10.3.1

การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกส่งผลให้เกิดความจ�าเป็นในการเปล่ียนแปลงนโยบายสาธารณสุข
เพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น	ทั้งปัญหาเดิมที่ยังแก้ไขไม่ได้หมด	และปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้น	ซึ่งกลายเป็นสิ่ง
ท้าทายผู้ก�าหนดนโยบายและน�านโยบายไปปฏบิตั	ิตัวอย่างของปัญหาสขุภาพทีต้่องเผชญิประกอบไปด้วย	
ปัญหาเชือ้มาลาเรยีด้ือยาในอนุภูมภิาคแม่น�า้โขง	ปัญหาอนามัยแม่และเดก็และปัญหาโรคไม่ตดิต่อทีข่ยายตวั
เพิ่มมากขึ้น	ปัญหาเหล่านี้ขยายตัวไปในทุกภูมิภาค	
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เรื่องท่ี 10.3.2 

แนวโน้มและทิศทางของนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก

นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกก�าลังเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ในอนาคต	 โดยมี
ปัจจยัส�าคญัคอื	 การเปลีย่นแปลงประชากร	 ได้แก่	 การเข้าสูสั่งคมผูส้งูอายุในกลุ่มประเทศพฒันาแล้วขณะที่
ประชากรมุสลิมก�าลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องในทุกประเทศและภูมิภาค	 ปัญหาและความต้องการที่
เปลีย่นแปลงไปอนัเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์และกระแสวฒันธรรมตะวันตกทีแ่พร่ระบาดไปทัว่โลกจากระบบ
ทนุนิยมและการค้าเสร	ีสิง่แวดล้อมทีถ่กูท�าลายตดิต่อกนัเป็นระยะเวลายาวนานก�าลงัส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศวิทยาของโลก	 ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเร็วต่อเนื่องขณะที่โลกยังอยู่ใน
ภาวะวกิฤตเศรษฐกิจ	หรอืมกีารชะลอตวัของภาวะเศรษฐกจิ	รวมทัง้เทคโนโลยทีีเ่จริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	
ปัจจัยทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกในอนาคตทั้งสิ้น

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงประชากร
โลกก�าลังเปลีย่นแปลงเข้าสูส่งัคมสงูอายอุย่างรวดเรว็	ระหว่าง	ค.ศ.	2000-2050	สดัส่วนประชากร

ที่อายุเกิน	60	ปี	จะเพิ่มขึ้นเป็น	2	เท่าจาก	ร้อยละ	11	เป็นร้อยละ	22	โดยจ�านวนผู้สูงอายุ	605	ล้านคน	
จะกลายเป็นมากกว่า	2	พันล้านคน

ประเทศทีม่รีายได้ต�า่และปานกลางจะมกีารเปล่ียนแปลงโครงสร้างอายปุระชากรรวดเร็วมากอย่าง
ทีไ่ม่เคยเป็นมาก่อน	ต่างจากประเทศทีพั่ฒนาแล้ว	เช่น	ฝร่ังเศสทีใ่ช้เวลามากกว่า	100	ปี	ในการเปล่ียนแปลง
จาก	สังคมก�าลังสูงอายุคือ	ผู้มีอายุเกิน	65	ปี	มีสัดส่วนร้อยละ	7	เข้าสู่สังคมสูงอายุแล้วคือ	ผู้อายุเกิน	65	
ปี	 มีสัดส่วน	 ร้อยละ	 14	ดังแสดงในภาพที่	 10.11	 แต่ประเทศพัฒนาในภายหลัง	 เช่น	ญี่ปุ่น	 เป็นต้น	 และ
ประเทศก�าลังพัฒนา	 เช่น	 เวียดนาม	 จีน	 บราซิล	 เป็นต้น	 จะใช้เวลาน้อยกว่า	 25	 ปี	 เฉพาะกลุ่มผู้มีอายุ
มากกว่า	80-90	ปี	จะมีจ�านวนมากกว่าที่เคยเป็นมาก่อนคือ	เพิ่มขึ้นถึง	4	เท่า	ระหว่าง	ค.ศ.	2000-2050	
เป็น	 395	 ล้านคน	 ในที่สุดต่อไปในอนาคตกลุ่มวัยกลางคนและกลุ่มผู้สูงอายุจะยังคงมีพ่อแม่ที่มีชีวิตอยู่	
เด็กๆ	จะได้รู้จักทั้งปู่ย่าตายาย	รวมทั้งทวด	โดยเฉพาะผู้หญิงจะมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชายประมาณ	6-8	ปี
ในเกือบทุกประเทศในโลกนี้
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World Population Prospects
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ภาพที่ 10.11 การเปรียบเทียบอัตราส่วนผู้สูงอายุของประเทศต่างๆ ตั้งแต่ ค.ศ. 1950-205076

ปัญหาด้านสาธารณสุขที่จะเกิดขึ้น	ได้แก่	การท�ารุนแรงหรือปฏิบัติต่อผู้สูงอายุอย่างไม่เหมาะสม	
แม้ในประเทศพัฒนาแล้ว	ร้อยละ	4-6	ของผู้สงูอายไุด้รับการปฏบิตัไิม่เหมาะสมทีบ้่าน	การท�าร้ายร่างกาย	
การกักขัง	 ปล่อยปละละเลย	 เช่น	 ไม่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่	 เป็นต้น	 รวมทั้งปล่อยให้เกิดภาวะแทรกซ้อน	
เช่น	แผลกดทับ	เป็นต้น	ซึ่งทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดปัญหาทุพพลภาพทั้งร่ายกายและจิตใจ

การดแูลระยะยาว	 (Long	Term	Care)	 กลายเป็นสิง่จ�าเป็น	 เมือ่ผูส้งูอายทุีช่่วยเหลอืตนเองไม่ได้	
จะเพิ่มขึ้นมาถึง	4	เท่าใน	ค.ศ.	2050	ผู้สูงอายุเหล่านี้เคลื่อนไหวด้วยความยากล�าบากและต้องพึ่งพาผู้อื่น
คอยช่วยเหลอื	อาจมกีารเจบ็ป่วยเรือ้รงั	ทัง้ร่างกายและจติใจท�าให้ต้องรบัการดแูลจากแพทย์	พยาบาลเป็น
ระยะๆ	หากไม่มรีะบบการดแูลระยะยาว	ผูสู้งอายเุหล่านีอ้าจถูกทิง้ไว้ในโรงพยาบาลซึง่ท�าให้ย่ิงใช้ทรัพยากร
ของโรงพยาบาลจ�านวนมาก	ทัง้ทีไ่ม่มโีรคเฉยีบพลนัทีต้่องให้การรกัษาพยาบาล	แต่ต้องการเพยีงการช่วย
เหลือดูแลชีวิตประจ�าวัน	ได้แก่	รับประทานอาหาร	ขับถ่าย	อาบน�้าเท่านั้น

ปัญหาโรคสมองเสือ่ม	(Dementia)	จะเพ่ิมขึน้อย่างมาก	เช่น	โรคหลงลมื	(Alzheimer’s	Disease)	
ซึง่พบมากในผูส้งูอาย	ุโดยเฉพาะ	ในกลุ่มวัยเกิน	85	ปี	จะพบโรคนีถึ้งร้อยละ	25-30	ในประเทศก�าลังพัฒนา	
ผู้สูงอายุที่มีภาวะนี้ไม่มีระบบบริการรองรับอย่างเพียงพอ	 รวมทั้งไม่สามารถเข้าถึงบริการได้	 ท�าให้เป็น
ภาระของครอบครัวอย่างมาก

76	United	Nations.	(2009a).	op.cit. cited	from Population	Division	of	the	Department	of	Economic	and	
Social	Affairs	of	the	United	Nations	World	Population	Secretariat,	World	Population,	The	2008	Revision.
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การเจ็บป่วยฉกุเฉินในกลุม่ผูสู้งอายจุะเพิม่ขึน้มากและรุนแรง	โดยเฉพาะในภาวะทีเ่กิดสาธารณภยั
หรอืวกิฤตต่างๆ	ขึน้	 เนือ่งจากผูส้งูอายเุคลือ่นไหวล�าบากและเชือ่งช้า	 การขนย้ายเป็นไปได้ยากท�าให้มกัจะ
ถูกทอดทิ้งไว้ในขณะที่เกิดสาธารณภัย	ระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น

ปัญหาและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป 
ปัญหาด้านสขุภาพทีโ่ลกจะต้องเผชญิในอนาคตคอื	พฤตกิรรมเสีย่งทีก่่อให้เกดิโรค	ชวีติสมยัใหม่

ท่ีท�างานและสนัทนาการภายใต้สิง่อ�านวยความสะดวกท�าให้การด�ารงชวีติเปลีย่นแปลงไป	การใช้ก�าลงังาน
ทางกายเป็นไปอย่างจ�ากัด	 เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการนั่งท�ากิจกรรมต่างๆ	ทุกอย่าง	 ก่อให้เกิดปัญหา
โรคอ้วนและน�า้หนกัตัวเกนิซึง่จะกลายเป็นภาระโรคมากยิง่ขึน้ในอนาคต	ภาวะน�า้หนกัตวัเกนิและโรคอ้วน
ก่อให้เกิดโรคเมตาบอลิซึม	 ได้แก่	 ความดันโลหิตสูง	 ไขมันในเลือดสูง	 รวมทั้งการที่ร่างกายไม่ตอบสนอง
ต่ออนิซลูนิท�าให้เกดิเบาหวานประเภท	2	โรคหวัใจและหลอดเลือด	โรคหลอดเลือดในสมอง	ต่างมีอุบตักิารณ์
เพิม่ขึน้ตามขนาดของมวลร่างกาย	 (Body	Mass	 Index:	BMI)	นอกจากนีย้งัเพิม่ความเสีย่งต่อมะเร็งเต้านม	
ล�าไส้	ต่อมลูกหมาก	เย่ือบมุดลูก	ไตและถงุน�า้ดีอกีด้วย	ค่าทีเ่หมาะสมของขนาดมวลร่างกายคอื	18.5-24.9	
กโิลกรมั/ตารางเมตร	และจะเกดิภาวะแทรกซ้อนเพิม่ขึน้เมือ่ขนาดมวลร่างกายเพิม่จากนี	้ภาวะแทรกซ้อน
จะรุนแรงมากเมื่อขนาดมวลร่างกายมากกว่า	30	กิโลกรัม/ตารางเมตร	

ใน	ค.ศ.	2008	ผูอ้ายุเกนิ	20	ปีข้ึนไป	มขีนาดมวลร่างกายมากกว่าหรอืเท่ากับ	25	กโิลกรมั/ตารางเมตร	
ถึงร้อยละ	 35	 ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง	 2	 เท่าเมื่อเทียบกับ	 ค.ศ.	 1980	 ในจ�านวนนี้	 ร้อยละ	 10	 ของเพศชายและ 
ร้อยละ	14	ของเพศหญิงทั่วโลกเป็นโรคอ้วนคือ	ขนาดมวลร่างกายมากกว่า	30	กิโลกรัม/ตารางเมตร	คิด
เป็นจ�านวนชาย	205	ล้านคนและหญงิ	297	ล้านคน	เปรียบเทยีบกบัร้อยละ	5	และร้อยละ	8	ใน	ค.ศ.	1980	
ทวีปอเมริกามีปัญหาภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วนมากที่สุดในโลกคือ	 ร้อยละ	 62	 ของประชากร	 และ 
ร้อยละ	26	ของประชากร	ขณะที	่SEAR	มสัีดส่วนเพยีง	ร้อยละ	14	และร้อยละ	3	ดงัแสดงในภาพที	่10.12
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ภาพที่ 10.12 การเปรียบเทียบอัตราส่วนประชากรน�้าหนักเกินในภูมิภาคต่างๆ ของ WHO77

หมายเหตุ:		AFR		 หมายถึง	แอฟริกา	
	 AMR	 หมายถึง	อเมริกา	
	 EMR		หมายถึง	ตะวันออกกลาง	
	 EUR		 หมายถึง	ยุโรป	
	 SEAR	หมายถึง	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
	 WPR	 หมายถึง	แปซิฟิกตะวันตก	

อตัราภาวะน�า้หนกัตวัเกินและโรคอ้วนจะเพิม่ขึน้เมือ่ประเทศมรีายได้มากขึน้	 ในประเทศทีม่รีายได้
สูงและปานกลางระดับสูงจะมีอัตราภาวะน�้าหนักตัวเกินมากกว่า	 ประเทศที่มีรายได้ต�่าและปานกลาง 
ระดับต�่าถึงสองเท่า	ในส่วนโรคอ้วนจะมีความแตกต่างกันสูงมากกว่าคือ	ร้อยละ	24	ในประเทศที่มีรายได้
สูงและปานกลางระดับสูง	 และร้อยละ	 7	 ในประเทศที่มีรายได้ต�่าและปานกลางระดับต�่า	 เพศหญิงจะอ้วน
มากกว่า	เพศชายเป็นสองเท่าในประเทศส่วนใหญ่	แต่ในประเทศทีม่รีายได้สงูเพศชายและเพศหญิงจะเป็น
โรคอ้วนพอๆ	กัน

นอกจากปัญหาทีเ่กดิจากพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากชวีติความเป็นอยูท่ีเ่ปลีย่นแปลงไปแล้ว	
ตวัอย่างปญัหาทีเ่ป็นความท้าทายในอนาคตในการจดัการสาธารณสุขในบรบิทโลกคอื	ปัญหาพฤติกรรมที่
ถกูผลกัดันจากการค้าเสร	ีได้แก่	การสบูบหุรี	่ซึง่ก�าลงัเป็นปัญหาของประเทศทีม่รีายได้ปานกลางเป็นส่วน
ใหญ่	และมีจ�านวนผูส้บูบหุรีม่ากขึน้ในประเทศทีม่รีายได้ต�า่	ดงัแสดงในภาพที	่10.13	เนือ่งจากแรงผลกัดนั

77	World	Health	Organization.	(2009).	op.cit.	p.	14.	
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จากเครอืข่ายบรษิทับหุรีข้่ามชาตทิีโ่ยงใยไปทัว่โลก	ทีมี่กจิกรรมทัง้การตลาด	ทัง้การเมอืง	รวมทัง้ใช้กลไก
ทางกฎหมายในการกดดันประเทศต่างๆ	ที่การคุ้มครองประชาชนยังไม่เข้มแข็งพอ
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ภาพที่ 10.13  การแพร่หลายตามมาตรฐานอายุของการสูบบุหรี่รายวันของคนอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป แบ่งตาม

ภูมิภาคองค์การอนามัยโลก และกลุ่มรายได้ธนาคารโลก เปรียบเทียบประมาณการ ค.ศ. 200878

ในประเทศไทยซึง่มกีารรณรงค์ต่อต้านการสบูบหุรีอ่ย่างเข้มแขง็มีองค์กรดแูลเฉพาะคอื	ส�านกังาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (ส.ส.ส.)	 มานับสิบปี	 โดยไม่เกิดประสิทธิผล	 แม้ว่า	 รัฐบาลโดย
กระทรวงสาธารณสุขจะพยายามออกกฎหมายเพ่ือให้บริษัทบุหร่ี	 ต้องแสดงภาพอันตรายจากการสูบบุหร่ี
บนซองบหุรี	่โดยให้มขีนาด	ร้อยละ	85	ของขนาดซอง	แต่เครอืข่ายบรษิทับหุรีข้่ามชาตไิด้พยายามใช้กลไก
ช่องว่างทางกฎหมาย	 รวมท้ังความเข้าใจต่อปัญหาสาธารณสุขอย่างจ�ากัดของบุคลากรในระบบยุติธรรม	
เพื่อขัดขวางการประกาศบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข	 โดยมีความพยายามเช่นนี้ในหลาย
ประเทศ	เช่น	ออสเตรเลยี	เป็นต้น	แต่ไม่ประสบผลส�าเรจ็	ขณะนีอ้ยูใ่นระหว่างการพจิารณาของศาลปกครอง
ประเทศไทยทีใ่ห้การคุม้ครองช่ัวคราวแก่เครอืข่ายบรษิทับหุรีข้่ามชาต	ิทัง้ทีอ่งค์การอนามยัโลกและทัว่โลก
ต่างพากนัยกย่องและสนบัสนนุความพยายามของรฐับาลไทย	โดยกระทรวงสาธารณสขุ	โดยการมอบรางวลั
วนัไม่สูบบุหรีโ่ลก	2556	(World	No	Tobacco	Day	2013)	ซึง่เป็นรางวัลจากผู้อ�านวยการองค์การอนามยั
โลก	ให้แก่	รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ	นายแพทย์ประดษิฐ์	สนิธวณรงค์	เนือ่งจากผลงานปกป้อง
ประชาชนไทยจากพิษภัยของบุหรี่	ดังภาพที่	10.14

78	World	Health	Organization.	(2010).	op.cit. p.	17.	
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ภาพที่ 10.14  นายแพทย์ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้รับรางวัล World No 

Tobacco Day จากผู้อ�านวยการองค์การอนามัยโลก มอบโดยตัวแทนองค์การอนามัยโลกประจ�า

ประเทศไทย79

นอกจากตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวแล้ว	ยังมีปัญหาในเชิงระบบที่เป็นความท้าทายของการ
จัดการสุขภาพระหว่างประเทศและสาธารณสุขในบริบทโลกที่จะเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบในอนาคตคือ	
ปัญหาภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ในกลุ่มประชาคมยุโรปซึ่งใช้งบประมาณเฉลี่ย
ของประเทศสมาชิกจ�านวนร้อยละ	 8	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 (Gross	 Domestic	 Product:	
GDP)	เป็นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพใน	ค.ศ.	2000	ได้มีการประมาณการว่าจะต้องใช้เพิ่มขึ้นเป็น	ร้อยละ	14	
ใน	ค.ศ.	2030	เนือ่งจากปัญหาการเปลีย่นแปลงประชากรเข้าสูสั่งคมสูงอาย	ุร่วมกนักบัค่าใช้จ่ายด้านบรกิาร
สขุภาพทีเ่พิม่ข้ึนจากปัญหาและความต้องการทีเ่ปลีย่นแปลงไป	รวมทัง้เทคโนโลยแีละยาใหม่ๆ	ทีน่�ามาใช้
ในการรักษาพยาบาล	 การวิจัยและพัฒนาที่ใช้งบประมาณมหาศาล	 ท�าให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 
โรงพยาบาลบางแห่งในประเทศองักฤษต้องใช้วิธใีห้บคุลากรวชิาชพีสาธารณสขุออกจากงาน	และลดจ�านวน
การผ่าตัดลงเนื่องจากถูกตัดงบประมาณ

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างส�าคัญของปัญหาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่ก�าลังบานปลาย	
เนื่องจากสหรัฐอเมริกาใช้งบประมาณด้านสุขภาพสูงที่สุดในโลกคือ	มากกว่า	ร้อยละ	16	ของ	GDP	ต่อปี	
และค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจะเพิ่มขึ้นประมาณปีละร้อยละ	3	ทุกปี	ขณะที่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพกลับเป็นตรง
กันข้าม	สหรัฐอเมริกามีอายุคาดเฉลี่ยต�่ากว่าประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ	คือ	อัตราตายทารกและเด็ก	รวมทั้ง
อตัราป่วยด้วยโรคมะเรง็และโรคหวัใจ	แสดงให้เหน็ชดัเจนว่า	ต�า่กว่าประเทศทีพ่ฒันาแล้วในระดบัเดยีวกนั 
 

79	ส�านักสาธารณสุขระหว่างประเทศ.	(2556).	ส�านักงานปลัดกระทรวง,	กระทรวงสาธารณสุข.	
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ทั้งหมด	 อย่างไรก็ตาม	 ความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพกับผลลัพธ์ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กัน
น้อย	 ประเทศที่ใช้งบประมาณด้านบริการสาธารณสุขน้อยกลับมีผลลัพธ์ด้านสุขภาพดีกว่า	 ดังตัวอย่าง
ประเทศรสัเซยีทีม่แีพทย์และจ�านวนเตยีงในโรงพยาบาลต่อประชากรมากกว่าประเทศชลิ	ีแต่กลบัมผีลลพัธ์
ด้านสุขภาพต�่ากว่าในทุกมิติ	

ดังค�ากล่าวที่ว่า	 การเติมเงินเข้าไปในปัญหา	 ไม่ได้ท�าให้เกิดการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด	 ซ่ึงเป็น
จริงในกรณีบริการสุขภาพ	 ในสังคมที่มีการลงทุนด้านสุขภาพจ�านวนมากไม่สามารถท�าให้สุขภาพของ
ประชาชนดีข้ึนได้	 แต่สังคมที่ใช้ทรัพยากรสุขภาพที่มีอยู่แล้วอย่างดีที่สุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่างหากที่
ท�าให้ผลลัพธ์ด้านสุขภาพของประชาชนออกมาดีที่สุด

เทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการสุขภาพระหว่างประเทศและสาธารณสุข

ในบริบทโลกในอนาคต
ภาพของโลกในอนาคต	แสดงให้เห็นว่า	ประชาชนสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วนเกี่ยวกับ

โรคเอดส์	เม่ือจะซือ้อาหารหรอืยาจะมตีราของส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นรหสัควิโค้ด	ซึง่ใช้
มือถือสแกนจะแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์	 รวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพและค�าแนะน�าต่างๆ	 ได้ทันทีทันใด	
พฤติกรรมสุขภาพ	เช่น	การออกก�าลังกายสามารถบันทึกได้ตลอดเวลาบนโทรศัพท์มือถือและแลกเปลี่ยน
เปรียบเทียบกับเพื่อน	 รวมทั้งเปิดให้แพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ�าครอบครัวเข้ามาให้ค�าแนะน�า
ได้ตลอดเวลา	 เป็นต้น	 ทุกคนสามารถเดินทางไปไหนต่อไหนพร้อมกับประวัติสุขภาพและเวชระเบียนอยู่
ในโทรศัพท์มือถือ	 ทุกคนสามารถติดต่อเพื่อปรึกษาและคัดกรองโรคผ่านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตลอดเวลา
โดยใช้มือถอืหรือแทบ็เลต็	รวมทัง้ตดิต่อหรอืส่งต่อแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญทีดี่ทีส่ดุในโลกได้ทนัททีนัใด	โดยผ่าน
การแพทย์ทางไกล	อุปกรณ์ติดตัว	เช่น	นาฬิกา	และแว่นตา	สามารถวัดสัญญาณชีพ	รวมทั้งติดตามคลื่น
ไฟฟ้าหัวใจ	หรือข้อมูลสุขภาพที่จ�าเป็นอื่นๆ	ได้ตลอดเวลา	เหตุการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถเกิดขึ้น
ได้โดยเทคโนโลยท่ีีมีใช้อยูใ่นปัจจบุนันี	้และจะส่งผลกระทบต่อการบริการสาธารณสขุตลอดจนระบบสุขภาพ
ทั้งระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	โดยเฉพาะระบบอปุกรณ์ตดิตวัเคลือ่นทีมี่การพฒันาก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วและก�าลังเปลี่ยนแปลงโลก	 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุข	 ตลอดจน
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้ง	การวิเคราะห์ปัญหา	กรอบแนวคิด	
รวมทัง้ปรมิาณและชนดิของข้อมลูท่ีไม่เคยมมีาก่อนและท�าให้เกดิผลการวเิคราะห์ซ่ึงในอดตีไม่เคยสามารถ
ท�าได้มาก่อนจะถูกน�ามาใช้ในการก�าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายสาธารณสุข

บริการสาธารณสุขในอดีตเป็นบริการเชิงรับที่รอให้ผู้ป่วยเข้ามารับบริการ	มีการแบ่งระดับชั้นเป็น
ปฐมภูมิ	ทุติยภูมิ	และตติยภูมิ	 เชื่อมโยงกันด้วยระบบส่งต่อ	ซึ่งใช้มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่	 19	และยังคง
ใช้มาจนถงึปัจจุบนั	เทคโนโลยกีระดาษทีใ่ช้เป็นช่องทางการสือ่สารหลักมีข้อจ�ากดัทีเ่ข้าถึงได้ทลีะคน	รวมทัง้
การเข้ารบับรกิารสาธารณสขุจะท�าเมือ่เจบ็ป่วยหรอืสงสยัว่า	จะเจบ็ป่วยเป็นหลกั	แม้ว่าจะมคีวามพยายาม
จะสร้างเสริมสุขภาพ	 ป้องกันโรค	 โดยการสร้างการมีส่วนร่วม	 เช่น	 ความพยายามท่ีจะใช้อาสาสมัคร
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สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 แต่มีข้อจ�ากัดในเรื่องความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ	ตลอดจนแรงบันดาลใจ 
ในการพัฒนาตนเอง	 การเยี่ยมบ้านและให้บริการถึงบ้านจะสามารถท�าได้อย่างจ�ากัดและกลายเป็นภาระ	
ดังน้ันส่วนใหญ่ยังเป็นการด�าเนินการเชิงรับคือ	 บุคลากรวิชาชีพตั้งมั่นอยู่ในสถานบริการ	 แนวคิดเช่นนี้
ท�าให้ต้องขยายและยกระดับสถานบริการสาธารณสุขอยู่ตลอดเวลา	 รวมทั้งต้องเพิ่มทรัพยากรทั้งคน	 เงิน	
อุปกรณ์ต่างๆ	เข้าไปรองรับความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	

แต่เทคโนโลยทีีก้่าวหน้าก�าลังจะท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสขุได้โดยไร้ขีดจ�ากดั	
การคัดกรองโรค	การปรึกษาหารือ	ไม่จ�าเป็นต้องท�าในสถานบริการสาธารณสุขอีกต่อไป	และไม่จ�ากัดอยู่
ทีเ่จ้าหน้าทีห่รอืแพทย์ผูใ้ห้บรกิารรายใดรายหนึง่เท่านัน้	แต่มโีอกาสทีจ่ะหาความเหน็ทีส่อง	สาม	หรอืสีไ่ด้	
รวมทั้งสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากระบบสารสนเทศที่เช่ือมโยงกันท่ัวโลกผ่าน	 เคร่ืองมือค้นหาที่
ทรงพลังของบริษัทต่างๆ	 ตั้งแต่กูเกิล	 ยาฮู	 รวมไปถึงบริษัทไมโครซอฟท์	 ซึ่งสามารถค้นพบข้อมูลและ 
องค์ความรูท้างการแพทย์ทีเ่ปิดให้เข้าถงึได้ทัว่กัน	 ท�าให้ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสขุไม่จ�ากดัวงไว้
เฉพาะในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอีกต่อไป	แต่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้เช่นกัน

ไม่เพยีงเท่านัน้	ระบบบรกิารสาธารณสุขทีเ่คยตัง้รบัอยูใ่นหน่วยบรกิาร	จะสามารถเข้าถงึผูร้บับรกิาร
ได้เช่นเดียวกัน	ไม่ว่าจะเป็นระบบการติดตามก�ากบัข้อมลูสขุภาพแต่ละบคุคล	ผ่านมอืถือหรือแทบ็เลต็	การ
ใช้อุปกรณ์บันทึกสถานะสุขภาพติดตามตัวต่างๆ	 เช่นเดียวกัน	 สื่อโซเชียลมีเดียมีความส�าคัญ	 ข้อมูลส่วน
บุคคลที่บันทึกไว้ในเฟซบุ๊ก	ทวิตเตอร์	สามารถน�ามาใช้ด้านสาธารณสุขได้	ตัวอย่างเช่น	ผู้ป่วยเบาหวาน
ประเภท	2	สามารถช่วยนกัวิจยัค้นหาได้ว่า	อะไรเป็นสิง่ท่ีผูป่้วยกลุม่นีก้งัวลมากทีส่ดุในเร่ืองการแพทย์และ
การรักษาพยาบาลรวมทัง้บอกได้ว่า	ผูป่้วยเหล่านีม้ทีางเลอืกเข้ารับบริการสาธารณสุขอย่างไรบ้าง	และอะไร
เป็นทางเลอืกทีใ่ช้บ่อยทีสุ่ด	ข้อมลูทัง้หมดน้ีท�าให้แพทย์และบคุลากรวชิาชพีสามารถตดัสินใจ	หรือเสนอทาง
เลือกให้ผู้ป่วยตัดสินใจได้ดีขึ้น	และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยมากขึ้น

นอกจากนีเ้ทคโนโลยภีมูศิาสตร์สารสนเทศทีส่ามารถระบตุ�าแหน่งของโทรศพัท์มอืถือและอปุกรณ์
เคลื่อนที่ได้นั้น	จะเป็นประโยชน์อย่างมากในยุคดิจิทัล	เช่น	สามารถน�าไปใช้ในการสอบหาเส้นทางอาหาร
เพื่อควบคุมก�ากับอาหารของผู้ป่วยได้	 เน่ืองจากสามารถติดตามได้ว่าผู้ป่วยไปรับประทานอาหารท่ีใด	 
รบัประทานร้านขายอาหารประเภทใด	หากผูป่้วยมกัไปรบัประทานอาหารกลางวนัทีร้่านอาหารขยะ	ไม่เป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพนอกจากได้แคลอรีเพิ่มขึ้น	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็สามารถส่งข้อความไปเตือนผู้ป่วย
ก่อนอาหารกลางวัน	 หรือส่งข้อความไปบอกเมื่อผู้ป่วยเข้าไปในร้านอาหารฟาสต์ฟูดแล้วก็ได้	 ในแง่มุมนี้
เทคโนโลยมีอืถอืสามารถน�ามาใช้เพ่ือรวบรวมข้อมลูของผู้ป่วยและใช้ให้ข้อมูลการส่งเสริมสขุภาพทีเ่หมาะสม
กับสภาพและบริบทของผู้ป่วยคนนั้นๆ	ให้เกิดการตระหนักรู้ความส�าคัญในการสร้างเสริมสุขภาพได้	

การเฝ้าระวังโรคติดต่อในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป	รายงานวิจัยของจินสเบิร์ก	(J.	Gins-
berg)	 และคณะพบว่า	 ข้อความสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีถึงสถานการณ์ไข้หวัดใหญ	่ 
ซึ่งท�าให้กูเกิลสามารถใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการค้นหาผ่านเครื่องมือค้นหา	 เพื่อประเมินสถานการณ ์
ไข้หวัดใหญ่ทั่วโลกในปัจจุบัน	 ซึ่งเป็นข้อมูลประมาณการที่ใกล้เคียงกับข้อมูลที่ได้จากระบบเฝ้าระวังตาม
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ปกตอิย่างมาก	โดยมคีวามสัมพันธ์ระหว่างจ�านวนผู้ค้นหาหวัข้อไข้หวดัใหญ่	กบัจ�านวนผูป่้วยไข้หวดัใหญ่จริง	
ท�าให้สามารถประเมนิได้ว่า	ไข้หวัดใหญ่ก�าลังระบาดในประเทศและภูมิภาคต่างๆ	ทัว่โลกมากน้อยเพียงไร80
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ภาพที่ 10.15   A comparison of model estimates for the Mid-Atlantic Region (black) against CDC-report-

ed ILI percentages (red), including points over which the model was fit and validated. A 

correlation of 0.85 was obtained over 128 points from this region to which the model was 

fit, while a correlation of 0.96 was obtained over 42 validation points. 95% prediction inter-

vals are indicated.81

ไม่เพยีงแค่นัน้	การเฝ้าระวังโดยใช้วิธีน้ียงัสามารถบอกทิศทางการระบาดของโรคได้ล่วงหน้าอกีด้วย	
โดยพบว่า	การเฝ้าระวงัด้วยวธินีีส้ามารถแสดงการระบาดทีจ่ะเพิม่ขึน้ในสัปดาห์ที	่ 5	 ในภมูภิาคแอตแลนตกิ-	
กลาง	เป็นเส้นสีด�า	ขณะที่ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมโรคติต่อ	(Communicable	Disease	Control	Center:	
CDC)	ยืนยันการเพิ่มขึ้นตามมาในภายหลังซึ่งแสดงเป็นเส้นสีแดง	และยังสามารถบอกล่วงหน้าได้ว่าการ
ระบาดก�าลังลดลง	ดังภาพที่	10.16

80	Ginsberg,	J.	et	al.	 (19	February	2009).	“Detecting	Influenza	Epidemics	Using	Search	Engine	Query	
Data.”	Nature.	457.	pp.	1012-1014.	

81 Ibid.	
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ภาพที่ 10.16   การเฝ้าระวังด้วยวิธีนับจ�านวนค้นค�าที่สัมพันธ์กับไข้หวัดใหญ่ท�านายลักษณะการระบาดล่วงหน้า 

เปรียบเทียบกับการระบาดจริงโดยข้อมูลจาก CDC82

การน�าเทคโนโลยีต่างๆ	เหล่านี้มาใช้ในแต่ละประเทศ	จ�าเป็นต้องเข้าใจบริบทในประเทศนั้นๆ	ใน
บางพื้นที่อาจมีความท้าทายตรงข้ามกัน	เช่น	ในประเทศอินเดียที่ก�าลังมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	มี
ชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย	 ขณะที่ประชาชนยากจนมีรายได้น้อยยังมีจ�านวนอีกมาก	 ปัญหา
สาธารณสขุในพืน้ทีน่ัน้มทีัง้กลุม่ทีเ่ป็นโรคอ้วน	พร้อมกบัมกีลุม่ทีเ่ป็นโรคขาดอาหารในพืน้ทีเ่ดยีวกนั	กรณี
ทีเ่ป็นปัญหาเช่นนี	้การแก้ไขปัญหาย่อมไม่สามารถใช้ความเชีย่วชาญขององค์กรระหว่างประเทศทีไ่ม่เข้าใจ
บรบิทของพืน้ที	่ดงันัน้	บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในการน�าเทคโนโลยมีาใช้จงึสร้างความเข้มแขง็
ให้แก่องค์กรในพื้นที่	 เพื่อท่ีจะก�าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบทและเป็นไปตามสภาพปัญหา	 เพื่อ
น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ในที่สุด

เทคโนโลยต่ีางๆ	เหล่านีก้�าลงัจะท�าให้การจดัการสุขภาพระหว่างประเทศและสาธารณสขุในบริบท
โลกเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างพลิกโฉมในที่สุด

82 Ibid.	
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โลกหลายขั้ว ยุคท่ีประเทศและองค์กรต่าง ๆ  ต้องร่วมมือกัน 
ประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้า	 พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นมหาอ�านาจของโลก	 เมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อ

บริบทของโลกเปลีย่นแปลงไป	และไม่สามารถปรบัตวัให้สอดคล้องกบัสถานการณ์การเปลีย่นแปลงของโลก
ได้อย่างรวดเร็วพอ	ความเจริญจะกลับกลายเป็นความเสื่อม	จุดแข็งจะกลายเป็นจุดอ่อน	ดังเช่น	ประเทศ
มหาอ�านาจในอดีตทั้ง	 ฝร่ังเศส	 เยอรมนี	 อังกฤษ	 รัสเซีย	 และสหรัฐอเมริกา	 ในยุคที่บริบทของโลก
เปลี่ยนแปลงไป	ความรู้และข้อมูลกลายเป็นพลังอ�านาจใหม่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้	และแพร่กระจายไป
โดยไม่มีขอบเขตจ�ากัด	 ท�าให้ขั้วอ�านาจของโลกเปล่ียนแปลงไปอย่างส้ินเชิง	 กลุ่มประเทศรวมตัวกันสร้าง
พลงัอ�านาจขึน้	ขณะทีป่ระเทศมหาอ�านาจประสบปัญหาโครงสร้างเดมิไม่สามารถรองรบับรบิทใหม่ทีก่�าลงั
เปลี่ยนแปลง	ท�าให้โลกกลายเป็นโลกหลายขั้วอ�านาจ	ปัญหาของโลกกลายเป็นปัญหาร่วมของทุกประเทศ
และทุกองค์กร	สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการจัดการสุขภาพระหว่างประเทศและสาธารณสุขใน
บริบทโลก	ตวัอย่างการจดัการสขุภาพระหว่างประเทศและสาธารณสุขในบรบิทโลก	โดยอาศยัยทุธศาสตร์
ความร่วมมือระหว่างประเทศและทุกองค์กรอย่างกว้างขวาง	 ได้แก่	 โครงการ	 Every	Women	 Every	
Child	(EWEC)	ที่สร้างความร่วมมือกันและพยายามสร้างเสริมบทบาทผู้น�าที่มีนโยบายและวิสัยทัศน์ใน
การสนับสนุนโครงการนี้ให้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น

เลขาธิการสหประชาชาติริเริ่มโครงการ	 Every	Women	 Every	 Child	 (EWEC):	 Global	
Strategy	for	Women′s	and	Children′s	Health	ซึง่เป็นโครงการทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่ลดอตัราการเสยีชวีติ
ของสตรีและเด็กลงให้ได้จ�านวน	16	ล้านคน	ภายใน	พ.ศ.	2558	โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ในสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการมีสุขภาพที่ดีของสตรีและเด็ก	ปัจจุบันมีประเทศต่างๆ	 เข้า
ร่วมโครงการแล้วประมาณ	 69	 ประเทศ	 และประกาศที่จะก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สาธารณสุขเพื่อส่งเสริมสุขภาพของมารดาและเด็ก	ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษข้อ	4	และ	5

เลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้เชิญนายกรัฐมนตรีประเทศไทย	 นางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	
เข้าร่วมประชุม	และให้เกียรติเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์เป็นคนแรกในการประชุม	ที่เจนีวา	ใน	ค.ศ.	2012	ใน
หัวข้อ	 การพัฒนาชีวิตสตรีและเด็กโดยการส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพ	 เศรษฐกิจและสังคม	 “The	
Transformation	 of	Women	 and	 Children′s	 Lives	 through	 Health	 and	 Socio-economic	 
Empowerment”	ซึง่นายกรฐัมนตรไีด้กล่าวสนบัสนนุนโยบายนี	้และเชือ่ว่าจะน�ามาซึง่การบรรลเุป้าหมาย
การส่งเสริมสตรีได้กว้างขึ้น	 และมั่นใจว่าเด็กได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มท่ี	 ทั้งนี้เพื่อ 
ส่งเสริมความพยายามในการด�าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	 (Millennium	
Development	Goal:	MDG)	รวมทั้งการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางได้อย่างยั่งยืน	

นายกรฐัมนตรไีทยเน้นการพัฒนาคุณภาพและการเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทัว่ถึง	โดยเฉพาะ
การปรับปรุงโครงการ	 30	 บาทรักษาทุกโรคที่เป็นนโยบายส�าคัญเร่งด่วน	 นับตั้งแต่	 พ.ศ.	 2545	 และ
ครอบคลมุเกือบร้อยละ	99	ของประชากรโดยในปีนี	้รฐับาลได้ขยายโครงการเพือ่ให้ครอบคลมุ	ระบบรกัษา
พยาบาลฉุกเฉนิต่างๆ	ซึง่จะช่วยรกัษาชีวิตในกรณเีจบ็ป่วยฉุกเฉนิในสถานพยาบาลทีใ่กล้ทีส่ดุ	โดยไม่ต้อง
ค�านึงถึง	 สิทธิประโยชน์ต่างๆ	 ของการรักษาพยาบาลของแต่ละบุคคล	 เพื่อให้ประชากรทุกคนไม่ว่าหญิง
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หรือชาย	 หรือเด็ก	 ได้รับการคุ้มครองดูแลตลอดเวลา	 เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมยิ่งขึ้น	 รัฐบาลได้จัดการ
รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพส�าหรับประชาชนทุกคน	โดยไม่ถือเชื้อชาติหรือเพศ	

ผลการด�าเนนิการใน	49	ประเทศทีย่ากจนทีส่ดุ	มีความก้าวหน้าอย่างมาก	ในช่วง	ค.ศ.	2011-2015	
สามารถป้องกัน	การเสียชีวิตของเด็กอายุต�่ากว่า	5	ปี	จ�านวน	15	ล้านคน	ในจ�านวนนี้มากกว่า	3	ล้านคน	
เป็นเด็กทารกแรกเกิด	และยังสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	33	ล้านครั้ง	 รวมทั้งยังปกป้อง
การเสียชวีติจากภาวะแทรกซ้อนจากการตัง้ครรภ์	 และการคลอดได้อกีถงึ	 570,000	 คนอกีด้วย	 โครงการนี้ 
ยังตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มการป้องกันปอดบวมในเด็ก	จ�านวน	120	ล้านคนอีกด้วย83

กิจกรรม 10.3.2

จงอธิบายแนวโน้มของนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก	มาพอสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 10.3.2

มีหลายปัจจัยที่สร้างความท้าทายให้กับนโยบายสาธารณสุข	 โดยเฉพาะปัญหาการเปล่ียนแปลง
ประชากร	 การเกิดขึ้นของสังคมสูงอายุอย่างรวดเร็ว	 ส่งผลกระทบต่อการดูแลระยะยาว	 การเปลี่ยน
พฤติกรรมท่ีเสี่ยงก่อให้เกิดโรค	 เช่น	 การบริโภคน�้าตาลปริมาณมาก	 ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรค
เบาหวาน	โรคความดันโลหิตสูง	และโรคอ้วน	ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยี	จะช่วยรวบรวมประวัติสุขภาพ	
การติดต่อแพทย์โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวข้ามอุปสรรคด้านภูมิศาสตร์	 ซึ่งจะช่วยท�าให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยไร้ขีดจ�ากัด

83	Ban	Ki-moon.	(2010).	Global Strategy for Womens and Children’s Health.	Retrieved	from	http://www.
everywomaneverychild.org/images/content/files/global_strategy/full/20100914_gswch_en.pdf	(19	October	2013).
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เรื่องท่ี 10.3.3 

โอกาสและความเสี่ยงของประเทศไทยจากนโยบายสาธารณสุข

ในบริบทโลก

กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดยุทธศาสตร์สาธารณสุขระหว่างประเทศให้เป็นโอกาสได้โดยเปลี่ยน
การจัดการปัญหาในระดับประเทศให้กลายเป็นการร่วมกันจัดการปัญหาระดับภูมิภาค	 ตัวอย่างเช่น	 การ
จัดการปัญหามาลาเรียดื้อยาในลักษณะยึดพื้นที่	 (regional	 approach)	 อาศัยองค์กรท่ีมีบทบาทในงาน
สาธารณสุขในบริบทโลกร่วมกันด�าเนินการ	 โดยจัดท�าข้อเสนอในระดับภูมิภาคต่อกองทุนโลก	 และได้รับ
ความร่วมมอืให้มกีารจดัสรรงบประมาณในลกัษณะภูมภิาค	เพิม่เตมิงบประมาณท่ีจดัสรรให้แต่ละประเทศ84 
ทั้งนี้	 มีกลไกในระดับภูมิภาค	 คือ	 คณะกรรมการร่วมระดับภูมิภาค	 เข้ามาก�าหนดหลักการ	 และแนวทาง
ด�าเนนิการเรือ่งนีใ้นระดบัภูมภิาค	โดยมหีลักการคือให้กลุม่เป้าหมายทีม่คีวามเสีย่งสูงสดุเข้าถงึระบบบริการ
สาธารณสุข	ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใด	(most	at	risk	population	whatever	nationality)	และให้มีกลไก
สาธารณสุขร่วมกันทีเ่สมอืนหนึง่ไม่มชีายแดน	(borderless	approach)	ทัง้นีห้ากการด�าเนนิการในลกัษณะ
นีไ้ด้ผลดี	จะขยายผลในการจดัการสขุภาพระหว่างประเทศต่อไปยังปัญหาเชือ้วณัโรคดือ้ยา	และปัญหาการ
ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ต่อไปอีกด้วย

จะเหน็ได้ว่าการก�าหนดนโยบายสาธารณสขุในบรบิทโลกนัน้ขึน้อยูก่บับริบทของปัญหาสาธารณสขุ
ในแต่ละประเทศและภูมิภาค	 ซึ่งทุกประเทศย่อมต้องก�าหนดนโยบายให้สอดคล้องและกลายเป็นโอกาส	
ตลอดจนลดความเสีย่งของประเทศ	อย่างไรกต็ามองค์การสหประชาชาตไิด้ก�าหนดนโยบายสาธารณสขุใน
บรบิทโลกภายใต้เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนืให้แก่ทกุประเทศสมาชิก	ซึง่มีตวัช้ีวัดทีก่�าหนดตามเป้าหมาย
ต่างๆ	นโยบายสาธารณสขุในบรบิทโลกภายใต้เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนืนี	้จงึเป็นสิง่ทีถู่กก�าหนดให้
ทกุประเทศต้องปฏบิตัติาม	การพจิารณาว่านโยบายสาธารณสขุในบริบทโลกจะก่อให้เกดิโอกาสและความ
เสี่ยงต่อประเทศไทยอย่างไร	จึงต้องพิจารณาจากเป้าหมายที่ถูกก�าหนดให้ด�าเนินการเป็นหลัก

เป้าหมายและตัวช้ีวัดขององค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
องค์การสหประชาชาตไิด้ก�าหนดเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	17	เป้าหมาย	169	ตวัชีว้ดั	ดังกล่าว

แล้ว	 ซึ่งเป็นการร่วมกันด�าเนินการในทุกคน	ทุกภาคส่วน	 ทุกประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิก	 เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนน้ีถือเป็นความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน	 หรือโดยนัยคือการสร้าง
สันติภาพ	 เสรีภาพให้แก่มนุษยชาติอย่างยั่งยืน	ซึ่งถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ของโลกในปี	ค.ศ.	 2030	ที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดในประวัติศาสตร์	

84	ส�านักสาธารณสุขระหว่างประเทศ.	(2014).	ส�านักงานปลัดกระทรวง,	กระทรวงสาธารณสุข.	
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ยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ก�าหนดขึ้นนี้	 มุ่งเน้นการด�าเนินการโดย
เป็นหุ้นส่วนร่วมกันของทุกคน	ทุกภาคส่วน	ทุกประเทศ	นั้นถือว่ามีความชัดเจนกว่ายุทธศาสตร์เพื่อบรรลุ
เป้าหมายสหัสวรรษเพื่อลดความยากจน	รวมทั้งมีบูรณาการทั้งในส่วนของประชาชน	โลก	และความสุข-
สมบูรณ์หรือสมดุลระหว่างมิติด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และเทคโนโลยี	 ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยัง่ยนืนัน้	แสดงให้เหน็ถงึความส�าคญัของการร่วมมอืกนั	และการบรูณาการมติต่ิางๆ	เข้าด้วยกนั	ซึง่
เป็นการสรปุบทเรยีนยกระดบัยุทธศาสตร์ให้พฒันาขึน้ไปจากการพฒันาทีผ่่านมาอย่างเหน็ได้ชดั	เป้าหมาย
ท่ีเป็นรูปธรรมของการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ทั้ง	 17	 เป้าหมาย	 ก็มีความชัดเจนและครอบคลุมมิติที่หลากหลาย
กว้างขวางกว่า	เป้าหมายการพฒันาสหสัวรรษ	8	เป้าหมาย	เป้าหมายทีเ่ป็นรปูธรรมของการพฒันาทียั่ง่ยนื	
แสดงในภาพด้านล่างนี้

ภาพที่ 10.17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)85

	เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืทีเ่กีย่วข้องกบันโยบายสาธารณสขุในบรบิทโลกโดยตรงคอืเป้าหมาย
ที่	3	โดยมีรายละเอียดเป้าหมายและตัวชี้วัดดังต่อไปนี้

เป้าหมายที่ 3 สร้างความมั่นใจว่าทุกคนมีสุขภาพดีและได้รับการส่งเสริมสุขภาวะตลอดทุกช่วง

อายุทุกคน

สร้างความมั่นใจว่าทุกคนมีสุขภาพดีและได้รับการส่งเสริมสุขภาวะตลอดทุกช่วงอายุทุกคน	 เป็น
ส่วนส�าคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน	 จุดมุ่งหมายหลักคือการยืดอายุคาดเฉล่ียให้ยาวนานข้ึน	 รวมทั้งลดโรคที่
เป็นสาเหตุการตายส�าคัญและพบบ่อย	ตลอดจนลดการตายมารดาและเด็ก	ความก้าวหน้าส�าคัญที่ผ่านมา
ในการบรรลุความส�าเร็จคือการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงน�้าสะอาด	 และการมีสุขอนามัยที่ดี	 การลดโรค 
 

85	http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ns	(15	February	2017).
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มาลาเรีย	 วัณโรค	 โรคโปลิโอ	 และลดการกระจายและการติดเชื้อของโรคเอดส์	 อย่างไรก็ตามยังมีความ
จ�าเป็นที่จะต้องพยายามต่อไปเพื่อที่จะลดโรคท่ีเป็นปัญหาที่ยังด�ารงอยู่อีกจ�านวนมาก	 รวมทั้งปัญหาและ
โรคที่อุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วและจะเกิดขึ้นตามมาอีกในอนาคต	ภายใต้เป้าหมายนี้มีกลุ่มเป้าหมาย	3	กลุ่ม
ที่ทุกคน	ทุกภาคส่วน	และทุกประเทศต้องให้ความส�าคัญร่วมกัน	ดังต่อไปนี้

สุขภาพเด็ก	(child	health)	ตั้งแต่	ค.ศ.	2000	เป็นต้นมา	วัคซีนป้องกันโรคหัด	สามารถป้องกัน
การตายของเด็กได้ถึง	15.6	ล้านคน	แม้ว่าจ�านวนเด็กเสียชีวิตต่อวันในปัจจุบันจะลดลงกว่าใน	ค.ศ.	1990	
ถึง	17,000	คนต่อวันแล้ว	แต่ทุกวันนี้ยังคงมีเด็กอีกถึง	6	ล้านคนต่อปีที่เสียชีวิตก่อนอายุครบ	5	ปี	ซึ่งพบ
ว่าแม้จะมีความเจรญิก้าวหน้าไปทัว่โลก	แต่เดก็ทีเ่สยีชวีติก่อนอายคุรบ	5	ปีดงักล่าว	สดัส่วน	4	ใน	5	เป็น
เด็กที่อยู่ใน	แอฟริกาบริเวณใต้ซาฮารา	(Sub-Saharan	Africa)	และเอเชียใต้	(Southern	Asia)	และยัง
พบว่าเด็กที่เกิดมาในครอบครัวยากจนจะเสียชีวิตก่อนอายุ	5	ปี	เป็นจ�านวนเกือบ	2	เท่าของเด็กที่เกิดมา
ในครอบครวัร�า่รวย	ตลอดจนเดก็ทีเ่กดิจากแม่ทีไ่ด้รับการศึกษาแม้เพยีงระดบัประถม	จะอยูร่อดได้มากกว่า	
เด็กที่เกิดจากแม่ที่ไร้การศึกษา

สุขภาพมารดา	(maternal	health)	การตายมารดาลดลงเกือบร้อยละ	50	ตั้งแต่	ค.ศ.	1990	โดย
เฉพาะภูมิภาค	 เอเชียตะวันออก	 แอฟริกาใต้	 และเอเชียใต้	 ลดลงเป็นสัดส่วนถึง	 2	 ใน	 3	 อย่างไรก็ตาม
สดัส่วนมารดาในกลุม่ประเทศก�าลังพฒันายงัคงสงูกว่าในกลุม่ประเทศพัฒนาแล้วถึง	14	เท่า	การเข้าถึงการ
ฝากครรภ์ในประเทศก�าลังพัฒนาเพิ่มจากร้อยละ	65	ใน	ค.ศ.	1990	เป็นร้อยละ	83	ใน	ค.ศ.	2012	แต่สตรี
ในประเทศก�าลังพัฒนาที่ต้องการค�าแนะน�าด้านสุขภาพยังคงได้รับค�าแนะน�าด้านสุขภาพเพียงร้อยละ	50	

โรคเอดส์	มาลาเรียและโรคอื่นๆ	(HIV/AIDS,	Malaria	and	other	diseases)	มีผู้ได้รับยาต้าน
ไวรัสเอดส์	 จ�านวน	 ถึง	 13.6	 ล้านคนแล้วในปลาย	 ค.ศ.	 2014	 ขณะที่มีผู้ติดเช้ือไวรัสใหม่ใน	 ค.ศ.	 2013	
จ�านวน	2.1	ล้านคน	ซึ่งน้อยกว่า	ค.ศ.	2001	ถึงร้อยละ	38	ประมาณการว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสเอดส์ที่ยังมีชีวิต
อยู่จ�านวน	35	ล้านคน	ในปลาย	ค.ศ.	2013	ในจ�านวนนี้	มีเด็กวัยรุ่นถึง	2.1	ล้านคน	และเป็นเด็กได้รับเชื้อ
ใหม่	จ�านวน	240,000	คน	อย่างไรก็ตาม	จ�านวนเด็กติดเชื้อไวรัสเอดส์ลดลงร้อยละ	58	ตั้งแต่	ค.ศ.	2001	
ท้ังนียั้งมปัีญหาเดก็หญงิวัยรุน่และสตร	ีทีเ่ผชิญปัญหาความไม่เท่าเทยีมทางเพศ	การแบ่งแยก	ความรนุแรง
ทางเพศ	ส่งผลให้เกิดความเสีย่งต่อการได้รบัเช้ือไวรัสเอดส์	อกีทัง้โรคเอดส์ยงัเป็นสาเหตุการตายล�าดบัต้นๆ	
ของหญิงวัยเจริญพันธุ์ทั่วโลก	 รวมทั้งเป็นสาเหตุการตายล�าดับต้นๆ	 ของวัยรุ่นอายุระหว่าง	 10-19	 ปีใน
แอฟริกา	 และเป็นสาเหตุการตายในวัยรุ่นทั่วโลกเป็นล�าดับที่สอง	 ขณะที่โลกสามารถป้องกันการตายจาก
โรคมาลาเรียได้ถึง	 6.2	 ล้านคน	 ระหว่าง	 ค.ศ.	 2000-2015	 โดยพบว่าอุบัติการณ์ของโรคมาลาเรียลดลง 
ท่ัวโลกร้อยละ	37	และอตัราตายจากโรคมาลาเรยีกล็ดลงทัว่โลกร้อยละ	58	รวมทัง้สามารถป้องกนัการตาย
จากวัณโรคได้ถงึ	37	ล้านคน	ระหว่าง	ค.ศ.	1990-2013	โดยอุบตักิารณ์วณัโรคลดลงทัว่โลกร้อยละ	41	และ
อัตราตายจากวัณโรคลดลงร้อยละ	45

ทั้งนี้เป้าหมายที่	 3	 ก�าหนดให้ทุกประเทศต้องสร้างความมั่นใจว่าทุกคนมีสุขภาพดีและได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาวะตลอดทุกช่วงอายุทุกคน	มีตัวชี้วัดดังต่อไปนี้
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10-78 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

•		ลดอัตราตายมารดาให้เหลือน้อยกว่า	 70	 ต่อ	 100,000	 คนต่อการคลอดมีชีวิต	 ภายใน	
ค.ศ.	2030

•		ยุติการเสียชีวิตที่มีสาเหตุจากโรคหรือภาวะที่ป้องกันได้ของทารกและเด็กอายุน้อยกว่า	
5	ปี	รวมทั้งทุกประเทศต้องร่วมกันลดอัตราตายทารกแรกคลอดให้เหลือไม่เกิน	12	ต่อ	1,000	การคลอดมี
ชีพ	ตลอดจนอัตราตายเด็กอายุต�่ากว่า	5	ปี	ต้องลดลงต�่ากว่า	25	ต่อ	1,000	การคลอดมีชีพ	ภายใน	ค.ศ.	
2030

•		ยตุกิารแพร่ระบาดของโรคเอดส์	วณัโรค	มาลาเรยี	และโรคเขตร้อนอืน่ๆ	รวมทัง้ไวรสัตบั
อักเสบ	โรคที่เกิดจากน�้าไม่สะอาด	และโรคติดต่ออื่นๆ	ภายใน	ค.ศ.	2030

•		ลดการเสยีชีวติก่อนวยัอันควรจากโรคไม่ติดต่อลง	1	ใน	3	โดยการป้องกนัโรค	การรักษา
พยาบาล	รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาวะที่ดี	ภายใน	ค.ศ.	2030

•		สร้างความเข้มแขง็ให้แก่ระบบป้องกนัและรกัษาพยาบาลผูเ้สพยาหรอืสารเสพตดิ	ตลอด
จนการดื่มสุราจนเกิดอันตราย

•		ลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรลงครึ่งหนึ่งภายใน	ค.ศ.	2020
•		สร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์	 รวมทั้งการวางแผน

ครอบครัว	 การให้ค�าแนะน�าและการศึกษาโดยถ้วนหน้า	 ตลอดจนบูรณาการอนามัยเจริญพันธุ์ให้เกิด
ยุทธศาสตร์ชาติและมีโครงการด�าเนินการระดับชาติ	ภายใน	ค.ศ.	2030

•		บรรลุความส�าเร็จในการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงด้าน
การเงินการคลัง	 ตลอดจนสร้างการเข้าถึงบริการสาธารณสุขส�าคัญที่มีคุณภาพ	 อย่างปลอดภัย	 มี
ประสิทธิภาพ	และได้รับยาและวัคซีนที่จ�าเป็น	ส�าหรับทุกคน

•		ลดการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยจากสารเคมี	อากาศและน�้า	ตลอดจนดินที่ปนเปื้อนด้วย
สารพิษและมลภาวะ	ภายใน	ค.ศ.	2030

•		สร้างความเข้มแข็งและด�าเนินการตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบในทุก
ประเทศอย่างเหมาะสม

•		สนับสนุนการวิจยัและพัฒนาวัคซนีและยาส�าหรับ	โรคตดิต่อ	โรคไม่ติดต่อ	ซึง่ส่งผลกระทบ
ต่อประเทศก�าลงัพัฒนา	รวมทัง้จดัหายาและวัคซีนส�าคญัให้ประชาชนเข้าถึงได้ในราคาทีไ่ม่เป็นภาระ	ภายใต้
ประกาศโดฮาตามข้อตกลงการค้าโลกเรือ่งสนิค้าทีม่สีทิธบิตัร	(TRIPS)	และสาธารณสขุ	ซึง่ให้สทิธปิระเทศ
ก�าลังพัฒนาในการใช้ข้อตกลงนี้อย่างยืดหยุ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการสาธารณสุข	รวมทั้งให้เกิดการเข้าถึง
ยาโดยทั่วกัน	

•		พัฒนาระบบการคลังสุขภาพที่ยั่งยืน	 รวมทั้งพัฒนาและจัดหาก�าลังคนด้านสุขภาพใน
ประเทศก�าลังพัฒนา	และรัฐที่เป็นเกาะห่างไกล

•		สร้างความเข้มแขง็ให้ทกุประเทศโดยเฉพาะประเทศก�าลงัพฒันาให้มีความสามารถในการ
เตือนภัย	ลดความเสี่ยง	และบริหารจัดการปัญหาและความเสี่ยงด้านสุขภาพระดับชาติและระดับโลก

จะเห็นได้ว่า	ตวัช้ีวัดเหล่านีค้รอบคลมุกลุม่ประชากรเป้าหมายทกุกลุ่ม	ทกุวยั	รวมทัง้ปกป้องความ
เสีย่งจากพฤตกิรรมสุขภาพทีถ่กูผลกัดนัหรอืส่งเสรมิจากอตุสาหกรรม	อนัเป็นเหตใุห้เกดิโรคตดิต่อ	โรคไม่
ติดต่อ	ตลอดจนอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอีกด้วย	
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10-79นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุขในบริบทโลก

นอกจากนีใ้นส่วนเป้าหมายที	่5	เรือ่งความเท่าเทยีมกนัระหว่างเพศ	และเป้าหมายที	่11	เรือ่งความ
ยั่งยืนของเขตเมือง	 และชุมชน	 ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกอยู่ด้วย	 ทั้งนี้แต่ละ
ประเทศอยู่ในระหว่างการด�าเนินการจัดท�ายุทธศาสตร์และแผนด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

ความเสี่ยงของประเทศไทยจากนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก
ประเทศไทยก�าหนดการด�าเนนิการและปฏบิตัติามนโยบายสาธารณสขุในบรบิทโลกโดยขึน้อยูก่บั

นโยบายหรอืดลุพนิจิของผูบ้รหิารและ/หรอืรฐับาลเป็นส�าคญั	ไม่ว่าจะเป็นการด�าเนนิการพฒันาระบบบรกิาร
ระดับปฐมภูมิ	โดยมีการลงทุนทรัพยากรทั้งงบประมาณ	บุคลากร	เครื่องมือ	อาคารสิ่งก่อสร้าง	ตลอด	30	
ปีที่ผ่านมา	 โดยเชื่อว่าเป็นทิศทางที่จะน�าไปสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า	 (Health	 For	All)	 ซึ่งเป็นค�าขวัญของ
องค์การอนามัยโลกตั้งแต่	 ค.ศ.	 1977	 ที่ก�าหนดเป้าหมายให้เกิดสุขภาพดีถ้วนหน้าภายใน	 ค.ศ.	 2000	
(Health	For	All	by	 the	Year	2000)86	กระทรวงสาธารณสุขในยุคนั้นจึงผลักดันนโยบายสาธารณสุข
มูลฐาน	มีการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	เพื่อสร้างระบบสาธารณสุขในชุมชนที่
เกิดจากดูแลตนเอง	(self	care	and	community	care)	ขึ้นในยุคนั้น	รวมทั้งส่งเสริมตัวชี้วัดสาธารณสุข
มลูฐาน	(primary	health	care)	ซึง่ครอบคลมุการดแูลตนเอง	การจดัการสิง่แวดล้อม	รวมทัง้พฒันาระบบ
บริการสาธารณสุขแบบบูรณาการขึ้นมารองรับ	 (integrated	 health	 service	 system)	 ซึ่งประกอบด้วย
ระดับบริการปฐมภูมิ	ทุติยภูมิ	และตติยภูมิ	ซึ่งแนวคิดและทิศทางดังกล่าวเหมาะสมกับประเทศไทยอย่าง
มากในบรบิทของประเทศไทยใน	ค.ศ.	1977	รวมทัง้ประเทศก�าลงัพฒันาอืน่ๆ	เนือ่งจากในขณะนัน้ทรพัยากร
สาธารณสุขมีจ�ากัด	ทั้งหน่วยบริการ	บุคลากรวิชาชีพ	รวมทั้งการเดินทางยังเป็นไปด้วยความยากล�าบาก	
ท�าให้รูปแบบสาธารณสุขมูลฐานและระบบบริการสาธารณสุขแบบบูรณาการของประเทศไทยในฐานะ
นโยบายสาธารณสขุในบรบิทโลกขณะนัน้ประสบความส�าเร็จอย่างมาก	และกลายเป็นต้นแบบให้เป็นแหล่ง
ดูงานขององค์การอนามัยโลก	ตลอดจนน�าไปใช้ในประเทศก�าลังพัฒนาอื่นๆ	อย่างกว้างขวาง	

อย่างไรกต็าม	ตลอดระยะเวลา	30	 ปีทีผ่่านมา	บริบทของประเทศไทยเปล่ียนแปลงไปมาก	ขณะท่ี
แนวคิดในเร่ืองสาธารณสุขมูลฐาน	 และระบบบริการสาธารณสุขแบบบูรณาการ	 เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงไป	
ความเจริญของประเทศในด้านต่างๆ	 ท�าให้ประชาชนมีความรู้ดีขึ้น	 รวมทั้งการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และราคาถูกกว่าเดิม	 ตลอดจนทรัพยากรสาธารณสุขมีเพิ่มขึ้นอย่างมาก	 ทั้งหน่วยบริการและบุคลากร
วิชาชีพต่างๆ	เมื่อประชาชนมีการพัฒนามากขึ้น	ก็มีความต้องการบริการสาธารณสุขที่เฉพาะด้านมากขึ้น	
การเดนิทางสะดวกท�าให้การเข้าถงึบรกิารสาธารณสขุเป็นไปอย่างรวดเร็ว	ส่งผลให้เกดิความแออดัในสถานบริการ
ขนาดใหญ่ที่มีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน	 แนวคิดเร่ืองสาธารณสุขมูลฐานกลับไม่ได้ถูกหยิบยกข้ึนมาให้ความ
ส�าคัญอีกต่อไป	ขณะทีร่ะบบสาธารณสขุแบบบรูณาการทีเ่น้นบรกิารปฐมภมูกิลบัถกูให้ความส�าคญัในฐานะ
เครือ่งมอืลดความแออดั	และคาดหวงัว่าจะลดค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุข	เพราะการไปรบับรกิารทีห่น่วย
บริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ	 เช่น	สถานีอนามัย	หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	ย่อมมีต้นทุน
ต่อครั้งต�่ากว่าบริการระดับทุติยภูมิหรือตติยภูมิ	 คือบริการสาธารณสุขที่โรงพยาบาลชุมชน	 โรงพยาบาล 
 

86	World	Health	Organization.	(1977).	op.cit. 
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10-80 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

ท่ัวไป	 หรือโรงพยาบาลศูนย์	 จึงเกิดแนวคิดเรื่อง	 น�าระบบบริการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิมาเป็น	 
ตวักรองก่อนเข้ารบับรกิารในโรงพยาบาล	(gate	keeper)	เพือ่ลดความแออัดและลดต้นทนุ	จงึมกีารลงทนุ
อย่างมากในการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิตลอดระยะเวลา	30	ปีที่ผ่านมา	แต่ดังกล่าว
แล้วว่า	ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ใดแสดงว่าระบบบริการสาธารณสุขแบบบูรณาการดังกล่าวมีประสิทธิผล	
ดงันัน้	การยึดม่ันถือมัน่กบัความส�าเรจ็ในอดตี	โดยไม่วเิคราะห์หลักฐานเชงิประจกัษ์	จงึท�าให้เกดิการลงทุน
อย่างมหาศาลไปในส่วนทีไ่ม่สามารถสร้างประสทิธิผลได้	ขณะทีค่่าใช้จ่ายด้านสขุภาพยิง่เพิม่สงูขึน้	ปัญหา
สาธารณสขุทัง้โรคตดิต่อ	ไม่ตดิต่อ	รวมทัง้อบุตัเิหตกุย็ิง่เพิม่ข้ึน	ดงันัน้นโยบายสาธารณสขุในบริบทโลกจงึ
เป็นความเสี่ยงที่ท�าให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย	ตลอดจนเสียโอกาสที่จะหาแนวทางด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล	โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างแท้จริง

โอกาสของประเทศไทยจากนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก
ประเทศไทยมีบทบาทในการจัดการสุขภาพระหว่างประเทศและสาธารณสุขในบริบทโลกเพิ่มขึ้น

อย่างมาก	ในช่วงทีผ่่านมา	นอกเหนอืจากประเดน็ต่างๆ	ทีเ่ป็นเร่ืองความสนใจเฉพาะกลุม่แล้ว	ยงัมปีระเดน็
ส�าคัญในเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ	ได้แก่	การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอีก
ด้วย	 เนื่องจากการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	โดยเฉพาะรูปแบบในประเทศไทยนั้นมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ว่า	 สามารถป้องกันประชาชนและครัวเรือนที่ต้องยากจนเนื่องจากค่ารักษาพยาบาลสมาชิกใน
ครอบครัวอีกด้วย	 ความส�าเร็จเรื่องการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ถูกประธานกลุ่มธนาคารโลก	
นายจิมยองคิม	น�าไปกล่าวในทีป่ระชุมสมชัชาองค์การอนามยัโลกคร้ังที	่66	กรุงเจนวีา87	โดยมสีาระส�าคญั
ดังนี้

“ประเทศไทยปฏิรูปเพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตั้งแต่	 ค.ศ.	 2001	 โปรแกรมนี้
ท�าให้ประชาชนเข้าถึงและใช้บริการเพ่ิมขึ้น	 โดยเฉพาะกลุ่มซึ่งไม่เคยมีหลักประกันสุขภาพมาก่อน	
ใน	ค.ศ.	2009	โปรแกรมนีส้ามารถแสดงให้เหน็ว่า	ป้องกนัความยากจนทีเ่กดิจากการเจบ็ป่วยในกลุม่
ประชาชนถึง	300,000	คน	

และขอย�า้ไว้ทีต่รงนีว่้า	ประเทศไทยรเิริม่สร้างหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าทัง้ทีธ่นาคารโลก
แสดงความกงัวลและไม่เหน็ด้วย	เนือ่งจากเกรงว่าจะท�าให้ค่าใช้จ่ายเพิม่สงูข้ึนและไม่สามารถด�าเนนิการ
ได้อย่างย่ังยืน	แต่ผูน้�าสาธารณสขุของประเทศไทยมคีวามเดด็เดีย่วแนวแน่ในการผลกัดนัโครงการนี้
อย่างกล้าหาญ	 เพ่ือให้ประชาชนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุขทุกคน	 วันนี้	 โลกได้เรียนรู้จาก
ประเทศไทย”

87	Jim	Yong	Kim.	(21	May	2013).	World Bank Group President Jim Yong Kim’s Speech at World Health 
Assembly: Poverty, Health and the Human Future.	World	Health	Assembly,	Geneva,	Switzerland.	
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10-81นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุขในบริบทโลก

“Thailand’s	universal	coverage	reform	dates	from	2001.	The	program	has	sub-
stantially	increased	health	care	utilization,	especially	among	the	previously	uninsured.	
And,	as	of	2009,	the	program	had	already	reduced	by	more	than	300,000	the	number	
of	Thai	people	suffering	catastrophic	health	care	costs.	

And	let	me	acknowledge	that	Thailand	launched	its	universal	coverage	program	
against	concerns	over	fiscal	 sustainability	 initially	 raised	by	my	own	 institution,	 the	
World	Bank	Group.	Thailand’s	health	leaders	were	determined	to	act	boldly	to	provide	
access	for	their	whole	population.	Today	the	world	learns	from	Thailand’s	example.”

ในภาพรวมนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกจึงเป็นโอกาสส�าคัญของประเทศไทย	 หากสามารถ
ก�าหนดนโยบายทีส่อดคล้องกบัปัญหาสาธารณสขุและบรบิทในประเทศได้	รวมทัง้ผูบ้ริหารให้การสนบัสนนุ	
และสิ่งส�าคัญที่สุดคือต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผลของนโยบายนั้นๆ	
อย่างชัดเจน	 ประเด็นที่ส�าคัญที่ต้องตระหนักคือ	 ความจ�าเป็นที่จะต้องทบทวนผลกระทบของนโยบาย
สาธารณสขุในบรบิทโลกอยูต่ลอดเวลา	เพือ่ทีจ่ะปรบัปรงุให้สอดคล้องกบับรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไป	ตลอดจน
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนจากการไม่ยอมเปลี่ยนแปลง	 รวมทั้งไม่ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการวิเคราะห์
นโยบายดังกล่าวต่อไป	 ทั้งนี้หากมีการด�าเนินการทั้งหมดนี้นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลก	 ก็จะกลาย
เป็นโอกาสส�าคัญของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

กิจกรรม 10.3.3

จงอธิบายเป้าหมายและตัวชี้วัดขององค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับ
สาธารณสุข	มาพอสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 10.3.3

องค์การสหประชาชาตไิด้ก�าหนดเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	17	เป้าหมาย	169	ตวัชีว้ดั	เป้าหมาย
การพฒันาทีย่ัง่ยนื	คอื	การสร้างสนัตภิาพและเสรภีาพให้แก่มนษุยชาติอย่างยัง่ยนื	ยทุธศาสตร์ทีถ่กูก�าหนด
ขึ้นจึงมุ่งเน้นการด�าเนินการโดยเป็นหุ้นส่วนร่วมกันของทุกคน	 ทุกภาคส่วน	 ทุกประเทศ	 เป้าหมายการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณสุขคือเป้าหมายที่	3	ซึ่งเน้นการสร้างความมั่นใจว่าทุกคนมีสุขภาพ
ดแีละได้รบัการส่งเสรมิสขุภาวะตลอดทกุช่วงอายคุน	โดยเน้นทีก่ลุม่เป้าหมาย	3	กลุม่ทีท่กุคน	ทกุภาคส่วน	
และทุกประเทศต้องให้ความส�าคัญร่วมกัน	 คือ	 สุขภาพเด็ก	 สุขภาพมารดา	 และโรคเอดส์	 มาลาเรียและ 
โรคอื่นๆ	




