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นโยบายสาธารณสุข ระบบบริการสุขภาพ
และประกันสุขภาพของประเทศเพื่อนบานในประชาคมอาเซียน
The policies of public health sciences, health science system, and
health insurance system of neighboring countries in Asian Community.
ศาสตราจารย ดร.นายแพทยกระแส ชนะวงศ1
รองศาสตราจารย นฤมล สินสุพรรณ2
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน3
ดร.กุหลาบ ปุริสาร4
และคณะนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รุน 35
บทคัดยอ
การศึกษาเชิงคุณภาพครั้งนี้ เพื่อศึกษาและเสนอแนวทางเชิงนโยบายสาธารณสุข ระบบบริการสุขภาพและ
ระบบประกันสุขภาพของประเทศเพือ่ นบานไทยในประชาคมอาเซียน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการศึกษาดูงาน ฟงการบรรยาย
สังเกตการณ ซักถามขอสงสัย รวมกับการคนควาขอมูลจากเอกสาร และอินเตอรเน็ต วิเคราะหขอมูลโดยวิธีพรรณนา
วิเคราะห
ผลการศึกษาพบวา นโยบายสาธารณสุข ระบบบริการสุขภาพ และระบบประกันสุขภาพของประเทศเพือ่ นบาน
ในประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ มีเพียง 2 ประเทศ ที่ไดมาตรฐานติดอันดับระดับโลก คือ ประเทศบรูไน ดารุซาลาม
และประเทศสิงคโปร ซึง่ เปนประเทศทีร่ าํ่ รวย สวนอีก 8 ประเทศ คือ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส
เวียดนามและประเทศติมอร-เลสเต ลวนเปนประเทศยากจน แตมีนโยบายสาธารณสุข ที่พยายามใหประชากรของ
ประเทศไดรับบริการสุขภาพถวนหนา ภายในป ค.ศ.2020 (พ.ศ.2563) ภายใต The Millennium Development
Goals (MDG) ขององคการสหประชาชาติ (UN)
ขอเสนอแนะ คือประเทศในประชาคมอาเซียน รวมทั้งประเทศไทย ควรนําการแพทยพื้นบานและสมุนไพร
ของแตละประเทศและแตละทองถิ่น ที่เรียกวาการแพทยทางเลือกมารวมใชสงเสริมการสรางสุขภาพอยางพอเพียง
โดยบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขใหการสงเสริม สนับสนุน และใหความชวยเหลือ เมือ่ ประชาชนเจ็บปวยฉุกเฉิน
หรือมีอาการหนัก
คําสําคัญ : นโยบายสาธารณสุข, ระบบบริการสุขภาพ, ประกันสุขภาพ, ประชาคมอาเซียน
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Abstract
The objectives of this qualitative study were to investigate and the guidelines the
policies on public health sciences, health science system, and health insurance system of
neighboring countries in Asian Community. Collecting data by study visit, lecture, observation,
asking questions, documentary study and internet.
The results :
The policies of public health sciences, health science system, and health insurance system
of neighboring countries in Asian Community.
There are only 2 from 10 countries can get world clean standard; Brunei Darussalam and
Singapore; They are wealth countries. For 8 poor countries policies such as Cambodia, Indonesia,
Laos, Malaysia, Burma, Philippines, Vietnam and Timer Lester, the government try to make the
United Nation (UN).
The guidelines for the Asian Communities also Thailand should bring folk and alternative
medicine of each countries and each local area to promote build sufﬁcient health, The persons of
these science should help the serious patients in case of emergency illness
Keywords : Public health science policy, Health services system, Health insurance, Asean community.
บทนํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559) ที่ ก ลาวถึ ง ยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นาคนสู สั ง คม
แหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน นั่นคือ ยุทธศาสตร
การสงเสริมลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม
โดยการสรางเสริมสุขภาวะทีพ่ ฒ
ั นาความรู และทักษะการ
ดูแลสุขภาพสรางการมีส วนรวมในการพัฒนานโยบาย
สาธารณะควบคูกับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให
มีคุณภาพ ตลอดจนความจําเปนในการพัฒนา บุคลากร
ดานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน นอกจากนัน้
การปรับปรุงโครงสรางเศรษฐกิจ และการปรับโครงสราง
ภาคบริการใหมีศักยภาพเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จะตอง
อยูบนพื้นฐานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
ดังนัน้ การพัฒนาคนจึงเปนการสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวติ ควบคูกับสงเสริมใหองคกร ชุมชนและสือ่ ตางๆ
เปนแหลงเรี ย นรู ซึ่ ง ถื อ เปนสั ง คมแหงการเรี ย นรู ที่ มี
คุณภาพรวมถึงการพัฒนาดานการวิจยั และนวัตกรรมให
เปนพลังขับเคลือ่ น การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหเติบโต
8

อยางมีคุณภาพและยั่งยืน
และในป พ.ศ.2558 ประเทศไดเปดเปนประเทศ
หนึ่งในประชาสมอาเซียน (ASEAN) อยางเปนการทาง
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําภูมิคุมกันที่มีอยู และเรงสราง
ภูมิคุ มกันภายในประเทศใหเขมแข็ง เพื่อเตรียมความ
พรอมใหแกคน สังคม และระบบเศรษฐกิจใหสามารถปรับ
ตัวรองรับ ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงไดอยางเหมาะสม
การเปดการคาเสรีด านการใหบริหาร ทําใหบุคลากร
ในทุกสาขาวิชาชีพในประเทศไทย ตองเผชิญกับภาวะ
การแขงขันจากผูประกอบการจากตางประเทศจึงจําเปน
อยางยิ่งที่ต องพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางสาธารณสุข
ผูประกอบการทางดานบริหารสาธารณสุข และบุคลากร
ทัง้ ภาครัฐ และเอกชนไดมีภาวะผูนําในการบริหาร จัดการ
องคกร และสรางสรรคนวัตกรรมการจัดการดานสุขภาพ
ใหอยูในระดับสากลที่สามารถแขงขันได1
ดั้ ง นั้ น การรู เขารู เราจึ ง เปนสิ่ ง สํ า คั ญ จากที่
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียไดเปดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําและนวัตกรรมการจัดการ
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สุขภาพในวิชา 843 205 ระบบบริการสาธารณสุขใน
ประชาคมอาเซียน จึงไดจัดใหมีการศึกษาดูงาน และมอบ
หมายใหนักศึกษาคนควาจากเอกสาร สือ่ ทางอินเทอรเน็ต
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณสุข ระบบบริการสุขภาพและ
ระบบประกั น สุ ข ภาพของประเทศเพื่ อ นบานไทยใน
ประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
วัตถุประสงคการศึกษา
เพื่อศึกษานโยบายสาธารณสุข ระบบบริการ
สุขภาพและระบบประกันสุขภาพของประเทศเพื่อนบาน
ของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน
วิธีการศึกษา
พานักศึกษา ศึกษาดูงาน ฟงการบรรยาย สังเกตการณ
ซักถามขอสงสัย เพียงบางประเทศรวมกับมอบหมายให
ศึกษาเอกสาร และสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต เนือ่ งจาก
ระยะเวลาและงบประมาณอันจํากัด ไมสามารถเดินทาง
ไปศึกษาดูงานใหครบทุกประเทศได
ผลการศึกษา
1. ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Negra Brunei
Darussalam)
นโยบายสาธารณสุข และบริการสุขภาพ บรูไน
เปนประเทศเล็ก รํา่ รวย มีรฐั สวัสดิการ มีโรงพยาบาลใหญ
ใหบริการ โดยไมคิดคาใชจาย มีโทรศัพทฉุกเฉิน 991 ให
บริการพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
ดานการบริโภค นิยมอาหารฮาลาล ที่ผลิต
ตามหลักของศาสนาอิสลามใสใจเรื่องคุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหารมาก จึงสงผลตอการมีสขุ ภาพทีด่ ขี อง
ประชาชนในภาพรวม
ระบบประกั น สุ ข ภาพ บรู ไ น มี ร ะบบรั ฐ
สวัสดิการที่มีประสิทธิภาพ โดยรัฐใหประกันดานการ
ศึกษา การเคหะ และการรักษาพยาบาล ไมมีการเก็บภาษี
เงินได ทําใหบรูไนไมมีปญหาทางการเมือง ปญหาสังคมที่
รัฐบาลใหความสําคัญไดแก การแกไขปญหาแรงงาน

ตางดาวผิ ด กฎหมาย ปญหาการวางงาน (ณ เดื อ น
พฤษภาคม พ.ศ.2558 มีสถิติการวางงาน 5,814 คน) ซึ่ง
รัฐบาลพยายามโนมนาวใหประชาชนทํางานในภาคเอกชน
ใหมากขึ้น แทนที่จะรองานราชการเพียงอยางเดียว
การควบคุมโรค ผูโดยสารทุกคนที่เดินทาง
เขาประเทศบรูไนจะตองกรอกแบบฟอรมดานสุขภาพและ
ผู เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดของโรคไขเหลือง
เชนในแถบแอฟริกา จะตองฉีดวัคซีนปองกันลวงหนา และ
ใหแสดงแบบฟอรมการฉีดวัคซีนตอเจาหนาที่ดวย
2. ประเทศกั ม พู ช า (Cambodia) หรื อ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
นโยบายสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ
กัมพูชาไดเริม่ ตนปฏิรปู ระบบสาธารณสุขอยางเปนรูปธรรม
เมื่อ ป พ.ศ.2534 โดยไดรับความชวยเหลือจากองคการ
อนามัยโลก (WHO) และไดตั้งกระทรวงสาธารณสุขเมื่อ
ป พ.ศ.2536 ซึง่ กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาไดจัดตัง้ เครือ
ขายศูนยบริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลตามหัวเมือง
มีหนาที่รับผิดชอบครอบคลุมประชากร 100,000 ถึง
200,000 คน แตประชาชนกัมพูชาสวนใหญยังคงนิยมการ
รักษาตามคติความเชื่อแบบดั้งเดิม และใชยาแผนโบราณ
โดยมีครูเขมร พอหมอหรือแมหมอเปนผูทําหนาที่รักษา
โรค
แผนยุทธศาสตรดานสุขภาพของประเทศ
ป พ.ศ.2551-2558 คือ การพัฒนาบริการสุขภาพดาน
งบประมาณและบุคลากร เพื่อประชาชนกัมพูชาจะไดรับ
บริการดานสุขภาพอยางทั่วถึง และเปนธรรมตามแผน
สุขภาพเชิงกลยุทธที่มุงเนน โปรแกรมสุขภาพ 3 ดาน
ไดแก ภาวะเจริญพันธุ มารดาและทารกแรกเกิด รวมถึง
สุขภาพเด็ก และโรคติดตอ โดยรัฐบาลกําหนดกรอบ
ยุทธศาสตรคาใชจายดานสุขภาพไว เพื่อเปนเคาโครง
สํ า หรั บ การสรางหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถวนหนาใหแก
ประชาชนในระยะยาวตอไป นอกจากนั้น รัฐบาลกัมพูชา
ยังไดจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแรงงาน พ.ศ.2549-2558
โดยใหความสําคัญกับการรักษาพยาบาลของผูใชแรงงาน
และการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา
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ภารกิจหลักของกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา
ปจจุบนั คือ การดูแลดานสุขภาพรอบดานและสรางเสริม
สุขภาวะทีด่ ี และใหประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุข
อยางทั่วถึง และเปนธรรมดวยบริการที่มีคุณภาพ เพื่อ
สุขภาพและความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน
สถานบริการทางการแพทยในกัมพูชา ปจจุบนั
แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก
1) หนวยปฏิบตั กิ ารประจําตําบล (Operational
District-OD) เปนสถานบริการทางการแพทยทีใ่ หบริการ
ประชาชนในระดั บ ตํ า บล มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 77 แหง
ทั่วประเทศ
2) โรงพยาบาล (referral Hospital) มี
ขอบเขตรับผิดชอบครอบคลุมประชากร ประมาณ 100,000
– 200,000 คน มีจํานวนทั้งสิ้น 74 แหงทั่วประเทศ
3) ศู น ยอนามั ย (Health Center) มี
ขอบเขตความรับผิดชอบ ครอบคลุมประชากร ประมาณ
8,000 – 12,000 คน มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 957 แหงทัว่ ประเทศ
4) สถานีอนามัย (Health Post) มีจํานวน
95 แหงทั่วประเทศ ดานคาใชจายในการรักษาพยาบาล
ของประชาชน ไดรับการอุดหนุนจากภาครัฐและเงิน
บริจาคขององคกรระหวางประเทศ เนื่องจากประชาชน
ชาวกัมพูชายังมีระดับรายไดที่คอนขางตํ่า (รายไดตอหัว
430 เหรียญสหรัฐฯ ตอป) จึงไมสามารถจายคารักษา
พยาบาลได
ดานสาธารณสุข อายุขัยโดยเฉลี่ย 62.1 ป
เพศชาย 60.03 ป เพศหญิง 64.27 ป ป พ.ศ.2550
ผูติดเชื้อ HIV ที่ยังมีชีวิตประมาณ 75,000 ราย เสียชีวิต
ประมาณ 6,900 ราย สถานการณดานสาธารณสุขใน
ภาพรวม มี ค วามเสี่ ย งอยู ในระดั บ สู ง โดยเฉพาะโรค
ทางอาหารและนํ้าดื่มที่ปนเปอนเชื้อแบคทีเรีย และยังมี
ความเสี่ยงจากการติดเชื้อไขหวัดนก (H5N1)
3. ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย หรื อ สาธารณรั ฐ
อินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
นโยบายสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ
ดานอนามัยแมและเด็ก อินโดนีเซีย ยังมีปญหาอยู 3 ดาน
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คือ 1) อัตราการปวยตายในเด็กยังสูง 2) อัตราการตาย
ของมาตรดาสูงถึง 240 ตอแสนประชากร (2553) 3) อัตรา
การเปนโรคขาดสารอาหารในทารกก็ยงั สูงอยูดวยเชนกัน
การคลอดที่บ านยังพบเห็นทั่วไปในชนบท ปญหาโรค
ติดตอสําคัญ เชน วัณโรค และมาลาเรีย ยังเปนปญหาใหญ
ของประเทศ อัตราการติดเชื้อ HIV อยู ที่ 0.1% ของ
ประชากร ปญหาโรคเกิดจากสิง่ แวดลอม เชน การสูบบุหรี่
จัดในผูชายอากาศเปนพิษ เนือ่ งจากการใชฟนและการเผา
ปาในหนาแลง ยังเปนปญหาใหญทีไ่ มเพียงมีผลในประเทศ
แตยังสงผลกระทบไปถึงประเทศเพือ่ นบานอยางมาเลเซีย
สิงคโปร และจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย เนือ่ งจาก
ปจจัย 4 ประการคือ 1) การมีเนือ้ ทีก่ วางใหญ 2) ประชากร
จํานวนมาก 3) ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเปนระยะ และ
4) การบริหารจัดการทีข่ าดประสิทธิภาพของระบบราชการ
ทําใหการจัดบริการสาธารณสุขแกประชาชนทําไดอยางลําบาก
ความแตกตางและไมเทาเทียมของการจัดสรรทรัพยากร
และการเขาถึงบริหารระหวางพืน้ ทีต่ างมีอยูใหเห็นชัดเจน
เนือ่ งจากอินโดนีเซีย มีทาํ เลทีต่ งั้ ทางภูมศิ าสตร
อยูในแนวรอยแยกของเปลือกโลกหรือที่เรียกวา Paciﬁc
ring of ﬁre จึงทําใหประสบกับภัยธรรมชาติ เชน แผน
ดินไหว นํ้าทวม ความแหงแลง ไฟปา หรือคลื่น สึนามิ
อยูเปนระยะๆ (มีภเู ขาไฟทีย่ งั สามมารถปะทุไดถึง 129 ลูก)
สภาวะจากภัยธรรมชาติเหลานีส้ งผลใหอัตราการปวยและ
อัตราการตายในบางพื้นที่สูงขึ้น รวมถึงสงผลตอการ
เคลื่อนยายอพยพของประชากร
โครงสรางระบบบริการสุขภาพ ในป พ.ศ.
2552 รัฐบาลอินโดนีเซียไดออกกฎหมาย New Hospital
Law โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความรวมมือรัฐและเอกชน
โดยสงเสริมใหภาคเอกชนเขามารวมลงทุนในกิจการ
โรงพยาบาลมากขึน้ โดยไดแบงประเภทของโรงพยาบาลใหม
เปน 2 กลุม คือ ก. โรงพยาบาลทั่วไป มีขีดความสามารถ
4 ระดับ (A,B,C,D) ข. โรงพยาบาลเฉพาะโรค มีขีดความ
สามารถ 3 ระดับ (A,B,C)
ปญหาใหญ เรือ่ งโรงพยาบาลของอินโดนีเซีย
คือการขาดแคลนแพทยและพยาบาลในชนบทและปญหา
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คุณภาพมาตรฐานการใหบริการ จนรัฐบาลตองออกมา
ทําการสํารวจ เพื่อวางแผนปรับปรุงมาตรฐานใหบริการ
สุขภาพ และในป พ.ศ.2553 รัฐบาลไดประกาศนโยบาย
“Health Indonesia 2010” โดยมีจุดมุงหมายที่สําคัญ
คือ
1) ถือวาเรือ่ งสุขภาพเปนปญหา และกลไก
หลักในการพัฒนาประเทศ
2) สงเสริมสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว
และชุมชน รวมกับการปรับปรุงสิ่งแวดลอม
3) พัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ
4) เพิ่มการพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพ
ป พ.ศ.2554 ทั่วทั้งประเทศมีโรงพยาบาล
1,500 แหง ศูนยสุขภาพ (Health Center) 9,000 แหง
และมีสถานีอนามัยหมูบาน (Village Health Post) อีก
กวา 200,000 แหง ในระดับกิง่ เขต/กิง่ อําเภอ (subdistrict)
ของแตละแหงจะมีอยางนอย 1 ศูนยสุขภาพ ซึ่งจะ
มีแพทยประจํา 1 คน เปนหัวหนา ภายใตศูนยสุขภาพ
แตละแหงจะมีศูนยยอย (subcenter) อีก 2-3 แหง
ทํางานรวมสนับสนุน โดยมีพยาบาลเปนหัวหนา ที่ระดับ
ศูนยสุขภาพนี้มักจะมีรถขับเคลื่อน 4 ลอ และเรือยนตไว
ออกบริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารและหางไกลใน
ระดับหมูบานจะมี intergraded family health post
ทํ า งานสงเสริ ม สุ ข ภาพและปองกั น โรค โดยเนนงาน
อนามัยแมและเด็ก ซึ่งอินโดนีเซียมีปญหามาโดยตลอด
บุคลากรทีอ่ ยูประจําสถานีอนามัย คือ ผดุงครรภ ซึง่ ชุมชน
มักเปนคนจางเอง ทํางานภายใตการสนับสนุนเปนพีเ่ ลีย้ ง
โดยบุคลากรของศูนยสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ เรือ่ ง
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพถวนหนาในนโยบาย Healthy
Indonesia ที่ประกาศไวเมื่อป พ.ศ.2553 รัฐบาลพบวา
ประชาชนเพียง 40 กวาเปอรเซ็นเทานั้นที่มีประกัน
สุขภาพ เปาหมายเดิมที่วางไวคือในป พ.ศ.2553 ให
ประชาชน 50% ไดรับการคุมครอง และในป พ.ศ.2563
ใหประชากรทุกคน 100% ไดรับการคุมครอง ตอมาเมื่อ
ตนป พ.ศ.2555 รัฐบาลอินโดนีเซีย ไดตัดสินใจผาน
กฎหมายใหมคือ Universal Health Case Law ซึ่งเริ่ม

ตนปฏิบัติการป พ.ศ.2557 ภายใตกฎหมายใหมนี้รัฐบาล
ไดปรับปรุงองคกรในกํากับของรัฐ 4 แหงทีม่ อี ยูเดิมซึง่ ดูแล
ทั้งดานประกันสังคมและประกันสุขภาพใหเหลือเพียง
2 หนวย คือ 1) BPJSI ดูแลเรือ่ งประกันสุขภาพของทุกคน
ในประเทศ และ 2) BFJS ดูแลเรื่องประกันอุบัติเหตุขณะ
ทํางาน บํานาญและคาตอบแทนกรณีเสียชีวิต สุขภาพดี
ถวนหนา Dr.Endang Rahayu Sedyaningsih รัฐมนตรี
วาการกระทรวงสาธารณสุขคนปจจุบัน (2555) กลาววา
“เราตองคัดทายระบบกันใหมากขึ้น ไมใชเอาแตพายกัน
อยางเดียว ในเรื่องหลักประกันสุขภาพถวนหนาของชาว
อินโดนีเซียนัน้ ไมวาเราจะอยูหางไกลเปาหมายเพียงใด ขอ
เพียงแตใหกาวเทาออกไป ทีละกาว ทีละกาว จุดหมาย
ปลายทางก็จะขยับมาใกลขึ้น”
4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว)
นโยบายสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ
สปป.ลาว ไดดําเนนการดานสาธารณสุขตามแผนพัฒนา
สาธารณสุขแหงชาติ ฉบับที่ 7 มีระยะเวลาดําเนินงาน 5 ป
(พ.ศ.2554 – 2558) ซึ่งมีการปรับปรุงและขยายบริการ
ดานสุขภาพ โดยระดมทรัพยากรตางๆ และพัฒนาศักยภาพ
ทีม่ อี ยูในประเทศ แผนดังกลาวใหความสําคัญแกกลุมงาน
9 ดาน ไดแก
1) การสรางหมูบานสาธารณสุขตัวอยาง
2) ลดการตายของมารดาที่ใหกําเนิดบุตร
และเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของเด็กแรกเกิด
3) การเตรียมความพรอม การปองกัน การ
จัดการกับความอดอยาก การขาดแคลนนํา้ และสารอาหาร
4) การควบคุมการระบาด และการติดตอ
ของโรค
5) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากร
6) ความปลอดภัยของอาหารและยา
7) การปรับปรุงกลไก กฎหมาย และแผนงาน
ขององคการ
8) การพัฒนาระบบการเงินเพื่อสุขภาพให
มีความยั่งยืน
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9) ความชวยเหลือ ความรวมมือ และการ
ลงทุนกับองคการในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ
ดานสาธารณสุข สปป.ลาว ไดรับการชวย
เหลือจากนานาประเทศ โดยเฉพาะจากรัฐบาลญี่ปุนใน
สวนของ Health strategy to the year 2020 (พ.ศ.
2563) มีสาระสําคัญอยู 4 ประการ คือ
1) ใหเพิม่ ถึงการเขาถึงบริการแกประชาชน
และเพิ่มความเปนธรรมดานบริการสุขภาพ
2) พัฒนาการบูรณาการในระบบบริการสุขภาพ
3) จัดรบบริการสุขภาพที่อิงความตองการ
ดานอุปสงค (demand-based)
4) จัดระบบการสาธารณสุขที่ผนวกการ
พึ่งพาตนเอง
โครงสรางระบบบริการสุขภาพ การบริหาร
ดานสุขภาพมีระบบของรัฐบาลเปนกลไกหลักรัฐบาลลาว
ไมสงเสริมใหมีการจัดตั้งโรงยาบาลเอกชน ยกเวนคลินิก
สําหรับบริการชาวตางชาติไมกี่แหงในกรุงเวียงจันทน
แพทยลาวสามารถเปดคลินิกใหบริการได ธุรกิจรานขาย
ยาเอกชนเฟองฟูมากในลาว คนลาวที่มีฐานะนิยมเขามา
ใชบริการโรงพยาบาลในประเทศไทย ทัง้ โรงพยาบาลของ
รัฐและเอกชน เราจึงเห็นปายโฆษณาโรงพยาบาลเอกชน
ของไทยอยูในกรุงเวียงจันทนเต็มไปหมด ระบบบริการ
สุขภาพของลาว แบงเปน 4 ระดับ คือ
1) สวนกลาง (ministry, college of health
technology and reference และ specialized)
2) สวนจังหวัด (provincial health ofﬁce,
provincial and regional hospital และ auxiliary
nursing school)
3) สวนอําเภอ (district health ofﬁce,
district health hospital)
4) สวนหมูบาน (health center)
ในป พ.ศ.2553 ลาวมีโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
ศูนยรับสงตอและผลิตแพทย พยาบาลในกรุงเวียงจันทน
4 แหง มีศูนยเฉพาะทาง (specialized center) 3 แหง
โรงพยาบาลจังหวัด 16 แหง โรงพยาบาลชุมชน 130 แหง
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และมีสถานีอนามัย 862 แหง
โรงพยาบาลชุมชนในลาวมี 2 ระดับชั้น คือ
category A และ center B ซึ่งมีขีดความสามารถของ
บุคลากรไมเทากัน สัดสวนเตียงตอประชากรของลาวอยู
ประมาณ 0.7 ตอประชากร 1,000 คน นโยบายดาน
สุขภาพของรัฐบาลลาวอีกประการหนึง่ คือ การใชกลไกรูป
แบบหมูบานสุขภาพ (Heath Village Model) ซึ่งใชองค
ประกอบ 8 องคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐานทีม่ งุ
เนนการมีสวนรวมของประชากรและการบูรณาการงาน
เพือ่ นําไปสูการมีสขุ ภาพดีถวนหนา โดยใชภาคประชาชน
ชวยขับเคลื่อน ซึ่งในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับที่ 6 และ 7 ลาวไดออกกฎหมายทีเกีย่ วของกับปญหา
สุขภาพ เชนกฎหมายดานอาหารและยา การแกปญหา
ดานโภชนาการ งานแมและเด็ก การปรับปรุงขาวสาร การ
เงินการคลังระบบประกันสุขภาพ คาใชจายดานสุขภาพ
ตอหัวของประชากรลาวอยูที่ประมาณ 35-40 ดอลลาร
(2552) โดยมาจากรายจายของครอบครัวเอง 61% และ
จากการสนับสนุนของรัฐบาล 39% โดยทัว่ ไปโรงพยาบาล
จะมีรายไดจากการเก็บจากผูปวย ในสวนระบบการดูแล
ดานสิทธิประโยชนในกองทุนตางๆ ของลาว แบงออกเปน
4 ระดับคือ
1) องคการประกันสังคมลาว (อปส.) ในป
พ.ศ.2553 มีผขึู น้ ทะเบียนภาคแรงงานในระบบนีป้ ระมาณ
8% ของประชากรทั้งประเทศ
2) องคการประกันสุขภาพขาราชการ (อปร.)
ดูแลขาราชการและเจาหนาที่รัฐ
3) กองทุนประกันสุขภาพชุมชน (community
based health fund) เปนการจัดการในระดับกองทุนยอย
พื้นที่ โดยคนโสดจะถูกเก็บเงินคนละ 100 บาท/คน/ป
เพือ่ เปนสมาชิกกองทุน มีทงั้ รายบุคคลและรายครอบครัว
4) กองทุนผูยากไร ระบบนีร้ ฐั บาลสนับสนุน
งบประมาณโดยใชจากงบกลาง (ซึง่ มีนอยมาก) และสวนหนึง่
ไดมาจากการชวยเหลือจากตางประเทศเงินงบประมาณ
ของรัฐบาลลาวดานสุขภาพ มีสัดสวนที่นําไปใชเปนเงิน
เดือนและคาแรงสูงถึง 75% ของทัง้ หมด 4 ระบบ ดังกลาว
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ขางตน ยังมีความครอบคลุมประชากรลาวไมถึงครึ่งหนึ่ง
ของประเทศรัฐบาลลาวไดจัดทําแผน Road map สูการ
มีระบบประกันสุขภาพ (universal coverage) และเริ่ม
ปรับปรุงระบบนีม้ าตัง้ แตป พ.ศ.2554 แผนทีว่ างไวคราวๆ
คือในป พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) จะเปนปทีค่ นลาวจะบรรลุ
สุขภาพดีถวนหนา ครบ 100%
5. มาเลเซีย (Malaysia)
นโยบายสาธารณสุขและระบบริการสุขภาพ4
ในมาเลเซียเปนแบบพหุลกั ษณ (Pluralistic Heath Care
Systems) มีแหลงที่มาของการเงินแบบผสมทั้ง 4 แหลง
คือ จากภาษีโดยตรง การประกันสังคม การประกันสุขภาพ
สวนบุคคล และการจายสวนตัว มีการใหบริการแบบครอบคลุม
ทั้งหมดโดยภาครัฐและเอกชน เหมือนประเทศอื่นๆใน
เครือจักรภพ ซึง่ จัดบริการโดยภาครัฐและเอกชน โดยภาค
รัฐเนนการใหบริการสาธารณสุขและการปองกันโรค รวม
ทั้งการรักษาตั้งแตระดับปฐมภูมิถึงตติยภูมิ สําหรับภาค
เอกชนมีบทบาทในการใหบริการรักษาทั้งสามระดับ การ
ใหบริการดานการรักษาพยาบาลของรัฐ จัดโดยเครือขาย
โรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหนวยงาน
ตางๆ ของรัฐ โดยเปนการใหบริการแบบครอบคลุม ที่
ประชาชนโดยทัว่ ไปไมตองจายคารักษาพยาบาล หรือหาก
ตองเสียก็จายในราคาทีต่ าํ่ มาก เพราะรัฐใหการสนับสนุน
คาใชจายสวนใหญ เมือ่ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2534 นายก
รัฐมนตรีมาเลเซีย ไดกําหนดนโยบายทีเ่ รียกวา “วิสยั ทัศน
พ.ศ.2563” (Vision 2020) ความวา ในป พ.ศ.2563
(ค.ศ.2020) มาเลเซียเปนชาติที่มีความพรอมเพรียง มี
ความเชือ่ มัน่ ในสังคมชาวมาเลเซียทีม่ คี วามเหนียวแนน โดย
ความเขมแข็งของศีลธรรม คุณคา จริยธรรม ทีด่ าํ รงอยูใน
ระบบประชาธิปไตย เสรีนยิ ม และความอดทน เอือ้ อาทร
เศรษฐกิจ ยุตธิ รรม เทีย่ งธรรม กาวหนา และเจริญรุงเรือง
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน มีความเคลื่อนไหว
มีความแข็งแกรง และยืดหยุน” เพือ่ ใหบรรลุตามนโยบาย
ดังกลาว ในสวนของกระทรวงสาธารณสุขไดเนนการ
สงเสริมแนวคิดสุขภาพ ที่หมายถึง ภาวะความสมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ และการดํารงอยูในสังคมอยางเปนสุข

ซึง่ โอกาสของการเขาสูสภาวะสุขภาพนีจ้ ะตองไดรับอยาง
เทาเทียมกันในหมูพลเมืองทัง้ หมดของประเทศ กลยุทธที่
จะใหอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ บรรลุตามเปาหมาย
ในป พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) คือการใหความเปนอิสระและ
การแปรรูป รวมทัง้ การใหโอกาสภาคเอกชนเขามามีบทบาท
ระบบประกั น สุ ข ภาพ นั บ ตั้ ง แตวั น ที่ 1
มกราคม พ.ศ.2554 คนงานตางชาติทกุ คนทีเ่ ขามาทํางาน
ในประเทศมาเลเซีย (ยกเวนคนงานตําแหนงแมบาน) จะ
ตองทําประกันสุขภาพ ตามระเบียบขอบังคับใหม ตามที่
รัฐบาลกําหนด และการขอตอใบอนุญาตทํางานใหคนงาน
ตางชาติ หรือการขอจางแรงงานตางชาติใหม นายจางจะ
ตองแนบสําเนากรมธรรมประกันสุขภาพดวย ทางดานสหพันธ
นายจางมาเลเซีย ไดหารือกับกระทรวงสาธารณสุขแลว
มีความเห็นวาควรใหคนงานเปนผูรับผิดชอบคาประกัน
ซึ่งประเทศมาเลเซียมีคนงานตางชาติมากกวา 3 ลานคน
สวนใหญเปนคนงานในภาคการกอสราง การเพาะปลูก
อุตสาหกรรม และบริการ
6. สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (Republic
of the Union of Myanmar)
นโยบายสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ
นับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองออกมาสู ระบบ
สังคมนิยม รัฐบาลสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาไดยึด
กิจการของชาวตางชาติมาเปนของรัฐ และเขาดําเนินการ
เองตามความตองการของประชาชน จํานวนประชาชนที่
วางงานในเมื อ งตางออกไปทํ า งานตามชนบทมากขึ้ น
รัฐบาลไดจัดสรรเงินเพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค และ
สุขาภิบาลในชนบทใหทัดเทียมกับในเมือง เพือ่ ลดชองวาง
ความแตกตางระหวางคนในเมืองกับคนในชนบท และยัง
ตองการใหประชาชนที่อยูในชนบทไมเขามาหางานทําใน
ตัวเมือง แมวารัฐบาลเมียนมามีการเพิม่ การใชจายในการ
ดูแลสุขภาพในป พ.ศ.2556 ดานการรักษาพยาบาล ที่
รอยละ 3.9 ของงบประมาณทัง้ หมดของประเทศ แนวโนม
ของเงินรวมทัง้ หมดทีจ่ ดั สรรใหกับการดูแลสุขภาพเพิม่ ขึน้
แตในขณะเดียวกันเมียนมาก็ยังเปนหนึ่งในประเทศที่อยู
ในเกณฑตํ่าสุดของโลกในแงของการดูแลระบบสุขภาพ
13
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ซึ่งประชากรสวนใหญของเมียนมาที่อาศัยอยู ในชนบท
จะไดรับบริการสุขภาพ แตระบบการดูแลสุขภาพสวนใหญ
ยั ง คงกระจุ ก ตั ว อยู แตในเมื อ งใหญและในเมื อ ง จาก
รายงานประจําป พ.ศ.2555 ที่เผยแพรโดยกระทรวง
สาธารณสุขของเมียนมา ศูนยสุขภาพในชนบทเพิ่มขึ้น
1,337 – 1,566 แหง ตั้งแตป พ.ศ.2531-2555 และศูนย
เหลานี้ขาดอุปกรณพื้นฐาน เชน ยา และอุปกรณ ผูปวย
ที่มีเงื่อนไขทางการแพทยที่ซับซอนตองเดินทางบอยและ
ไกล มีโรงพยาบาลไมกีแ่ หงทีจ่ ะสามารถใหการรักษากรณี
เกิดการเจ็บปวยที่ซับซอน
7. สาธารณรัฐฟลิปปนส (Republic of the
Philippines)
นโยบายสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ5
ฟลิปปนสมีพื้นฐานมาจากระบบการแพทยตะวันตก โดย
เปนการผสมผสานระหวางการแพทยสมัยใหม กับการ
แพทยแผนโบราณคือการใชสมุนไพร ความเชือ่ ทางศาสนา
ที่มีมาแตโบราณ โดยมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
สาเหตุ ก ารณเสี ย ชี วิ ต 5 อั น ดั บ แรกใน
ฟลิปปนสคือ 1) โรคหัวใจ 2) โรคหลอดเลือดอุดตันใน
สมอง 3) เนื้องอก 4) ปอดบวม 5) วัณโรค
สาเหตุการปวย 5 อันดับแรก คือ 1) การติด
เชือ้ เฉียบพลันทางระบบหายใจ 2) ปอดบวม 3) หลอดลม
อักเสบ 4) ความดันโลหิตสูง 5) อุจจาระรวงเฉียบพลัน
รัฐบาลฟลิปปนส มีการปฏิรูปสาธารณสุข
โดยตั้ ง เปาหมายสุ ข ภาพแหงชาติ พ.ศ.2555-2559
เปาหมายโดยรวมคือ การประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
ของระบบสุขภาพในการปองกันความเสี่ยงทางการเงิน
มีผลลัพธดานสุขภาพ มีการตอบสนองที่ดีขึ้นมีกลยุทธ
3 ขอ ดังนี้
1) การปองกันความเสี่ยงทางการเงินตาม
การขยายตัวของโปรแกรมการประกันสุขภาพแหงชาติ
การลงทะเบียน และการสงมอบผลประโยชน
2) การปรับปรุงการเขาถึงโรงยาบาลที่มี
คุณภาพ และอํานวยความสะดวกในการดูแลรักษาพยาบาล
3) ความสําเร็จของการดูแลดานสาธารณสุข
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สัมพันธกับเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (The
Millennium Development Goals-MDGs) ระบบ
ประกันสุขภาพ ขาราชการฟลิปปนส มีระบบประกันสังคม
ของขาราชการเรียกวา GSIS (Government Service
Insurance System) กองตั้ ง ในป พ.ศ.2480 สวน
พนั ก งานเอกชนก็ มี ป ระกั น สั ง คมใหเชนกั น คื อ SSS
(Social Security System) จัดขึ้นในป พ.ศ.2491
ปจจุบนั การประกันสังคมดานสุขภาพของ GSIS และ SSS
ไดรวมเขามาอยูกับบรรษัทการประกันสุขภาพของฟลิปปนส
(Philippine Health Insurance Corporation-Phil
Health) เพื่อใหบริการที่ดียิ่งขึ้นของพนักงานของรัฐและ
พนักงานเอกชน ผูที่ไดเงินเดือน 1,000-12,000 เปโซขึ้นไป
นายจางตองจายคาประกันให ตั้งแตรอยละ 50-70 หรือ
ประมาณ 608 เปโซตอเดือน สวนพนักงานจายเงิน
คาประกันตั้งแตรอยละ 30-50 หรือประมาณ 400 เปโซ
ตอเดื อ นคาชดเชยขึ้ น อยู กั บ ประเภทของการประกั น
มี ป ระกั น ตั้ ง แตการคลอดบุ ต ร การเสี ย ชี วิ ต ธรรมดา
การเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ พิการ การตกงาน การหยาราง
การเจ็ บ ปวย การเกษี ย ณอายุ การประกั น สุ ข ภาพ
การประกั น ภั ย ตางๆ เปนตน กระทรวงสาธารณสุ ข
มีความพยายามที่จะผลักดันใหชุดบริการทันตกรรมรวม
อยูในชุดประกันสุขภาพแหงชาติ เพือ่ ใหเกิดความเสมอภาค
ในการเขาถึ ง บริ ก ารทั น ตกรรมที่ มี คุ ณ ภาพ สํ า หรั บ
ประชาชนทุกกลุม โดยในประชากรกลุมที่หางไกลและ
กลุมที่ยากจน
8. ประเทศสิงคโปร หรือสาธารณรัฐสิงคโปร
(Republic of Singapore)
นโยบายสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ.
เมือ่ ป พ.ศ.2543 (ค.ศ.2000) องคการอนามัยโลก (WHO)
ไดจัดอันดับใหสิงคโปรเปนประเทศที่มีระบบสาธารณสุข
มีคณ
ุ ภาพมาตรบานในระดับสากลและสามารถเขาถึงงาย
เปนอันดับ 6 จากทั้งหมด 191 ประเทศทั่วโลก
ระบบประกันสุขภาพ รัฐบาลสิงคโปรได
คิดคนระบบประกันสุขภาพที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะ
ดูแลใหความชวยเหลือ และแบงเบาภาระคาใชจายดาน
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สุขภาพของประชาชนในสิงคโปรอยางทัว่ ถึง โดยทีไ่ มตอง
จัดสรรภาษีของประชาชนมาเกินความจําเปน สําหรับการ
บริหารจัดการระบบสาธารณสุข จึงเปนที่มาของระบบ
ประกันสุขภาพ แบบเฉพาะของสิงคโปรที่รูจักกันในนาม
ของ “ระบบประกันสุขภาพ 3Ms (Medisave, Medi
Shield and Medifund)”
1. Medisave เปนโปรแกรมการออมเพื่อ
สุขภาพ หรือการประกันสุขภาพภาคบังคับ ที่ประกาศใช
ในสิงคโปร เพื่อชวยเหลือประชากรในประเทศในการ
ชําระคารักษาพยาบาลทีเ่ กิดจากการเขาพักรักษาตัวในโรง
พยาบาลของรัฐ และสถานบริการทางการแพทยทีเ่ ขารวม
โครงการ ตามทีก่ ฎหมายกําหนด ชาวสิงคโปร และผูไดรับ
อนุญาตใหพํานักในสิงคโปรแบบถาวร ทีท่ าํ งานในสิงคโปร
จะตองแบงเงินเดือนหรือคาจางรายเดือนสวนหนึง่ เพือ่ สง
เขาบัญชี Medisave ของตน ซึง่ สัดสวนทีเ่ รียกเก็บจะแตก
ตางกันตามระดับอายุ
2. Medi Shield คือแบบประกันสุขภาพ
สวนบุคคล สําหรับกรณีเจ็บปวยรายแรง หรือกรณีตองเขา
พั ก รั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาลเปนเวลานาน เฉพาะผู ที่
สามารถเสียคาใชจายเพี่อเขารับการรักษาทางการแพทย
ในโรงพยาบาล และสถานบริการทางการแพทยทีเ่ ขารวม
โครงการ
3. Medifund คือกองทุนสงเคราะหเพื่อ
สุขภาพ ซึง่ จัดโดยรัฐบาล เพือ่ ชวยเหลือคารักษาพยาบาล
สําหรับชาวสิงคโปรที่มีรายไดนอย และไมสามารถชําระ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลได แมวาจะได
พยายามชํ า ระผานบั ญ ชี Medisave และโปรแกรม
Medi Shield แลวก็ตาม ทัง้ นีเ้ พือ่ เปนหลักประกันวา ชาว
สิงคโปรทุกคนจะสามารถเขาถึงบริการดานการแพทย
ขัน้ พืน้ ฐานได เนือ่ งจากสิงคโปร เปนประเทศเล็กและเปน
สังคมเมือง ประชากรมีจาํ นวนไมมาก ประชากรสวนใหญ
มีการศึกษาสูง รวมถึงมีความยึดมั่นในการพึ่งพาตนเอง
และเคารพตอการดําเนินการของรัฐบาลทําใหเอือ้ ตอการ
บริ ห ารจั ด การภายใตระบบการออมของประชาชน
(Central Provident Fund Board-CPF) จากการออมเงิน

อยางตอเนื่อง ภายใตนโยบายของรัฐบาล และประชากร
มีความตระหนักในหนาที่ของการมีสวนรวมจายสําหรับ
การรั ก ษาพยาบาลของตนเอง ทํ า ใหรั ฐ บาลสามารถ
บริ ห ารจั ด การงบประมาณดานสาธารณสุ ข ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ปจจุบันสิงคโปรใชงบประมาณทางดาน
สาธารณสุขเพียง 1.6% ของ GDP เทานัน้ ในขณะทีบ่ ริการ
ทางดานสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
และประชากรในประเทศมีอายุไขเฉลี่ยยาวนานถึง 81 ป
9. เวียดนาม หรือ สาธารณรัฐสังคมนิยาม
เวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)
นโยบายสาธารณสุขและระบบบริการ
สุขภาพ ระบบบริการสุขภาพของเวียดนามเปนระบบผสม
ผสาน ระหวางกลุมที่ 1 คือ มีประกันสุขภาพ และกลุม
ทีส่ องมาจากเงินสมทบทีร่ ฐั บาลจัดหาใหรอยละ 10.2 ของ
งบประมาณที่รัฐบาลใชจายในเรื่องสุขภาพ ดังนั้นชาว
เวียดนามเมื่อเดินทางเขาโรงพยาบาล ก็จะมีทั้งกลุ มที่
รัฐบาลดูแลคารักษาพยาบาลใหทั้งหมด เชนกลุมที่ไดรับ
การปกปองทางสังคม และกลุมที่ผานระบบเงินประกัน
สุขภาพ ที่หักไวจากเงินเดือนหรือคาแรง และผานระบบ
การรวมจาย โดยมีเงินภาษีของรัฐมาชวยสนับสนุนอีกสวน
หนึ่งดวย แตโดยภาพรวมก็ยังถือวาไมคอยเพียงพอ
ระบบประกันสุขภาพ หนวยงานของรัฐ
ที่ดูแลระบบประกันสุขภาพของประชาชนมี 2 หนวยงาน
คือ
1. กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมประกัน
สุขภาพ เปนผูกําหนดนโยบายหลักๆ ออกแบบประกัน
และกําหนดสิทธิประโยชน
2. สํานักงานประกันสังคมเวียดนาม
เปนผูรับผิดชอบบริการระบบการเงิน เก็บเบีย้ ประกันการ
แจกจายหลักประกันสุขภาพ การตรวจสอบ การชดเชย
คาบริการ และการจายเงินใหโรงพยาบาล
ดังนัน้ การบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ จึงเปนกองทุนระดับชาติ เพียงกองทุนเดียวสวน
สิทธิประโยชนของการประกันสุขภาพในเวียดนาม ไมวา
จะเปนขาราชการ ลูกจางภาคธุรกิจกรรมการโรงงานหรือ
15
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ชาวนา ใชสิทธิประโยชนรูปแบบเดียวกันทั้งหมด รัฐบาล
เวียดนาม ตั้งเปาหมายไววา ภายในป พ.ศ.2557 ระบบ
ประกันสุขภาพจะครอบคลุมใหได 100% ทั้งประเทศ
10. สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยติ ม อร-เลสเต
(The Democratic Republic of Timor-Leste) หรือ
ติมอร-เลสเต (Timore-Leste)
นโยบายสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ7
กระทรวงสาธารณสุขของติมอร-เลสเต ไดประกาศสิทธิ
ดานสุขภาพดังนี้ “เปนสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชนชาว
ติมอรทุกคนทีจ่ ะเขาถึงระบบบริการสุขภาพโดยไมเสียคา
ใชจายใดๆ ภายใตศักยภาพของรัฐที่จะดําเนินการไดโดย
การกระจายอํานาจ และการมีสวนรวม”
พันธกิจ ของกระทรวงสาธารณสุขคือ จัดให
มีหนวยบริการ เพื่อรองรับการเขาถึงบริการดานสุขภาพ
ตลอดจนการควบคุมกํากับและสงเสริมชุมชน และผูมีสวน
ไดสวนเสียในการมีสวนรวมดําเนินการ
เปาหมาย 2 ประการคือ 1) สุขภาพประชาชน
ดีขนึ้ 2) การบริหารสุขภาพมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะดาน
ความจําเปนพืน้ ฐาน และปญหาสุขภาพของสตรี และเด็ก
ในกลุมคนจน และเนนการมีสวนรวมเปนสําคัญ
กลยุทธ การเขาถึงบริการปฐมภูมิ เนนการ
ปองกันโรค ความพอเพียงของหนวยบริการ ครอบคลุม
พืน้ ที่ ภายใตการสนับสนุนของชุมชน และรัฐบาล เทาทีม่ ี
ความสามารถในการดําเนินการ โดยเฉพาดานอนามัยการ
เจริญพันธุและการปองกัน
ระบบบริการสุขภาพพื้นฐาน มีโรงพยาบาล
ขนาด 114 เตียงในเขตเบาเภา และโรงพยาบาลขนาด 24
เตียงในเขตโกวา-สีมา เขตโบโบนาโร เขตโอเอกูชี และ
โอนาโร สวนเขตอื่นๆ จะมีบริการปฐมภูมิครบทุกเขต
การพัฒนาระบบสุขภาพ ในป พ.ศ.2563
(ค.ศ.2020) ภายใต The Millennium Development
Goals (MDG) ของสหประชาชาติ “พลเมืองชาวติมอรเลสเต จะมีการศึกษาดี มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มี
ศักยภาพพึง่ ตนเองได และสนับสนุนคุณคาของความเปน
นํ้าหนึ่งใจเดียวกันไมแบงแยก และมีความเสมอภาคใน
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บริบทสากล”
อภิปราย
ประเทศเพือ่ นบานของไทยในประชาคมอาเซียน
ทั้ง 10 ประเทศ แตละประเทศมีนโยบายสาธารณสุขที่ดี
เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขอยาง
ทั่ ว ถึ ง โดยพยายามจั ด ระบบประกั น สุ ข ภาพเพื่ อ ให
ประชาชนเขาถึงบริการสุขภาพอยางถวนหนา แตที่ทําได
ดีมากติดอันดับของโลกมีเพียง 2 ประเทศที่รํ่ารวย คือ
ประเทศบรูไน และประเทศสิงคโปร สวนประเทศอื่นอีก
8 ประเทศ ไดแก กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา
ฟลิปปนส เวียดนาม และติมอร-เลสเต ลวนเปนประเทศ
ที่ยากจน เคยตกเปนเมืองขึ้นของประเทศตะวันตกในยุค
ลาเมืองขึน้ ทัง้ สิน้ ซึง่ ประเทศเหลานีม้ ที รัพยากรธรรมชาติ
ทีอ่ ดุ มสมบูรณ และมีการแพทยแผนวัฒนธรรมทีส่ ามารถ
ปรับตัวเขาไดกับธรรมชาติ เมื่อประเทศตะวันตกมายึด
ครองก็ลวนแตโกยทรัพยากรธรรมชาติของแตละประเทศ
ไปยังประเทศแมของตน และทําใหประชากรในพื้นที่
ครอบครองเสียหลักไมสามารถพึ่งพอตนเองได ซึ่งกวาที่
แตละประเทศจะตอสู เพื่อไดรับอิสรภาพคืนมาก็ยํ่าแย
ดังนัน้ การจะพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหเจริญ มีระบบ
ประกันสุขภาพ โดยใชมาตรฐานทางตะวันตก ที่ตองมี
โรงพยาบาลใช เทคโนโลยีทนั สมัย มีคาใชจายสูง คงไมใช
คําตอบ
ประเทศไทยไดดําเนินนโยบายเศรษฐกิจตาม
ประเทศตะวันตก ครอบครัวชาวอีสานก็ลมสลายไปแลว
เมื่อปราชญชาวบานหันมานอมรับนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงตามกระแสพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู หัวมาปฏิบัติ8 กลับทําใหครอบครัวอบอุ น
ลูกหลานกลับมาอยู บานมีงานทํา มีอยู มีกิน สุขภาพดี
พอแมเปนผูจัดการธนาคารตนไม ลูกหลานชวยกันทํางาน
เปนหมอครอบครัว ทําใหมีสขุ ภาพดีอยางยัง่ ยืน ซึง่ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไดทรงเมตตา
เสด็จไปสงเสริมสนับสนุนใหประเทศเพือ่ นบานในประชาคม
อาเซียน ดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทําให
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ประชาชนไดบริหารรางกาย บริหารจิตใจ คิดแตเรื่องดีๆ
ไดกินอาหารที่สมดุล ทําใหมีสุขภาพดีโดยปริยาย และนี่
คือคําตอบของประเทศในประชาคมอาเซียน เพือ่ ทีจ่ ะถวง
ดุ ล กั บ เศรษฐกิ จ และสาธารณสุ ข แบบตะวั น ตก โดย
นโยบายสาธารณสุข ควรหันมาสงเสริมสนับสนุนการดูแล
สุขภาพแบบพอเพียง นําการแพทยพื้นบานและสมุนไพร
อั น เปนการแพทยทางเลื อ กของแตละประเทศ และ
แตละทองถิ่นมารวมใชโดยบุคลากรทางการแพทยคอย
ชวยเหลือประชาชนเวลาที่เจ็บปวยฉุกเฉิน หรือมีอาการ
เจ็บปวยหนักที่ควรใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สรุปและขอเสนอแนะ
นโยบายสาธารณสุข ระบบริการสุขภาพ และ
ระบบประกันสุขภาพของประเทศเพือ่ นบานของประเทศไทย
ในประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ มีเพียง 2 ประเทศ
ทีไ่ ดมาตรฐานติดอันดับระดับโลก คือประเทศบรูไน ดารุส
ซาลาม และประเทศสิงคโปร ซึง่ เปนประเทศทีร่ าํ่ รวย สวน
อีก 8 ประเทศ คือ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา
ฟลิปปนส เวียดนามและติมอร-เลสเต ลวนเปนประเทศ
ยากจน แตมีนโยบายสาธารณสุขที่พยายามใหประชากร
ของประเทศไดรับบริการสุขภาพถวนหนา ภายในป ค.ศ.
2020 (พ.ศ.2563) ภายใตสหัสวรรษของสหประชาชาติ
(UN Millenniam Development Goals)
ขอเสนอแนะ
1) ประเทศในประชาคมอาเซียนที่ยากจน รวม
ทั้งประเทศไทย ควรนําการแพทยพื้นบานและสมุนไพร
ของแตละประเทศและแตละทองถิ่น ที่เรียกการแพทย
ทางเลือกมารวมใช
2) สงเสริมการสรางสุขภาพแบบพอเพียง โดย
ทําเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอ
เพียง พอแมเปนผูจัดการธนาคารตนไม ลูกหลานชวยกัน
ทํางานเปนหมอครอบครัว ก็จะชวยใหประชาชนมีสขุ ภาพ
ดีอยางยั่งยืน

3) บุคลากรทางการแพทยสาธารณสุข ชวยสง
เสริม สนับสนุน และชวยเหลือเมือ่ ประชาชนมีอาการเจ็บ
ปวยฉุกเฉิน หรือเจ็บปวยหนักที่จําเปนตองใชเทคโนโลยี
ทางการแพทยที่ทันสมัย
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทุกหนวยงานทีใ่ หขอมูล นักศึกษาทุก
ทานทีค่ นควาหาขอมูลทํารายงานคณาจารยและผูรวมงาน
ทุกทาน ที่ชวยใหผลงานปรากฏ
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