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ทบทวนแกนสาระ สาธารณสุขมูลฐาน



สาธารณสุขมูลฐาน กําเนิดจากปญหาความไมเปนธรรมสาธารณสุขมูลฐาน กําเนิดจากปญหาความไมเปนธรรม

Primary health care embraced a holistic view of 
health that went well beyond a narrowmedical 
model. It recognized that many root causes of ill 
health and disease lie beyond the control of the 
health sector and thus must be tackled through a 

broad whole‐of‐society approach. 

Doing so would meet several objectives: better 
health, less disease, greater equity, and vast 
improvements in the performance of health 

systems.
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คืออดุมการณ คือยทุธศาสตร 

มากกวาระบบบริการเบื้องตนและ อสม 

คืออดุมการณ คือยทุธศาสตร 

มากกวาระบบบริการเบื้องตนและ อสม 

• สาธารณสุขมลูฐาน a set of 
values, principles and 
approaches aimed at 
raising the level of 
health in deprived 
populations‐ EQUALITY

• The PHC values to 
achieve health for all 
require health systems 
that “Put people at the 
centre of health care”



ทศวรรษใหม โจทยใหมทางสุขภาพและการพัฒนาทศวรรษใหม โจทยใหมทางสุขภาพและการพัฒนา

Aging society and chronic diseases
Emerging & re‐emerging diseases

Climate change & disasters
Inefficiency & unfairness 









ความเปนธรรมและความไรประสิทธิภาพ
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พลวัตรของ ๓ ทศวรรษสาธารณสุขมูลฐานไทยพลวัตรของ ๓ ทศวรรษสาธารณสุขมูลฐานไทย

ถดถอย และงองงาม





สาธารณสุขมูลฐาน ในบรบิทของระบบราชการ (ภาค

ทางการ)
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• กําเนิดจิตวิญญานสาธารณสุขมลูฐานไทยจากบรมครผููบกุเบิก ทศวรรษ 
1950‐1970

• บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และ อุดมคติทางสังคมของคนเดือนตุลา ใน
ทศวรรษ 1970‐1980

• ขานรับ อัลมา อตา 1978 สูยุคทองของการพฒันาสาธารณสุขในชุมชนใน
สองทศวรรษตอมา
– อาสมัครสาธารณสุข และ นวัตกรรมกองทุนสขุภาพ

– สูยุคการถดถอย และ เปลี่ยนผาน
• การเปลี่ยนแปลง ทางสขุภาพ และ ระบบริการที่ดขีึ้น

• การเปลี่ยนผานเชิงการบริหารและนโยบาย

• วันนี ้ไมมีแมคําวา “สาธารณสขุมลูฐาน”



ปญหาสําคัญปญหาสําคัญ

• จิตวิญญานสาธารณสุขมูลฐาน ในระบบราชการ

– ความหมายที่จํากัดแคบ (selective primary health care)

– Depoliticizing
– บริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ขยายตอในระดบัตําบล หมูบาน

– การปฏิรูประบบบริการ



จติวิญญานสาธารณสุขมูลฐานนอกบริบทระบบราชการจติวิญญานสาธารณสุขมูลฐานนอกบริบทระบบราชการ

• ผลพวงของความตื่นตัวทางสังคมและการเมือง สู รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ความตื่นตัว
ของสํานึกใหมทางสุขภาพของชนชั้นกลาง การเกิดนวตกรรมใหมของการพัฒนา
สุขภาพ และ การปฏิรูประบบราชการ/การกระจายอํานาจ
– สสส และ ความตืน่ตัวของเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ

– กระแสการปฏิรูประบบสุขภาพ ความตืน่ตัวของประชาคมและสมชัชาสุขภาพ และ พรบ 
สุขภาพ ป ๒๕๕๐

– สปสช กับ การทะลวงขีดจํากัดในการเขาถึงบริการ

– การขยายตัวของเครือขายจิตอาสา

– พระราชบัญญัติการกระจายอํานาจ การเติบโตของ อปท 

– ความเขมแข็ง งอกงามของพลังชุมชน ทองถิน่ กับการจัดสวัสดิการสังคมและสุขภาพ



จิตวิญญานสาธารณสุขมูลฐาน เติบโตในภพภูมิ
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บรบิทใหมในทศวรรษหนา

• ความทาทายทางสุขภาพใหม 
– สัดสวนประชากรผูสูงอายุ (รอยละ ๑๑.๗ ในป 

๒๕๕๓) เจบ็ปวย ทุพพลภาพมากขึ้น ตองการ
การดูแลระยะยาว คาใชจายมากขึ้น การดูแล
โดยครอบครัวกําลังเปนปญหา

– โรคเรื่อรัง (ความดัน เบาหวาน หลอดเลือด
หัวใจ)

– โลกาภิวัฒน โรคขามพรมแดน โรคอุบัติใหม 
อุบัติซ้ํา 

• มาลาเรีย วัณโรค เทาชาง ไขเลือดออก เอดส 
ไขหวัดนก 

ที่มา สุขภาพคนไทย ๒๕๕๐



บรบิทใหมของระบบสุขภาพ

• การกระจายอํานาจทางสุขภาพและการขยายตัว
ขององคการปกครองสวนทองถิ่น

• การเติบโตของพลังการพัฒนาสุขภาพ นอกบรบิท
ระบบราชการ
– UC กับการเขาถึงบริการ และระบบการบริหาร

ทรัพยากรแบบใหม

– การสรางเสริมสุขภาพ

– สมัชชาและประชาคมสุขภาพ

– ประชาสังคม จิตอาสา และ การเมืองภาคประชาชน

• โลกาภิวัฒนทางการแพทย กับ ความไมเปนธรรมใน
การกระจายทรัพยากรสุขภาพและกําลังคน



หนึง่
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ความเปนธรรม ความทั่วถึง การพึ่งตนเอง ความพอเพียง 

การมีสวนรวม และความมีประสิทธิภาพ



• การใหหลักการสาธารณสุขมูลฐาน เปนปรชัญาหลัก fundamental 
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• การสงเสริม ขยาย ผลักดัน แนวคิดการสรางระบบสุขภาพ ที่มีหลักการสาธารณสขุมูลฐาน เปนปรัชญาพื้นฐาน 

โดยเฉพาะการผนึกรวมเปนหนึ่งเดียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนําไปสู “ระบบสขุภาพพอเพียง”

• การพัฒนาความเขมแข็งของระบบสุขภาพชุมชน และระบบสุขภาพปฐมภูมิ

• การจัดสรรทรัพยากร และ การทุมพัฒนากําลังคน และ เครือขายสถานบริการระดับปฐมภูมิ

• การระดมสรรพกําลังจากทองถิ่น (อปท ประชาคม อาสาสมคัร)



• การสรางวาทกรรม นําในบริบทของกระทรวงสาธารณสุข

– การฟน “สาธารณสุขมูลฐาน” อาจทําไดยาก

– “ระบบสุขภาพชุมชน” “สุขภาพภาคประชาชน” อาจมีกรอบคิดที่ไมเอื้อตอการรื้อ

สราง ระบบสุขภาพทั้งหมด

– “ระบบสุขภาพบนเศรษฐกิจพอเพียง” “ระบบสุขภาพเพื่อความเปนธรรม” อาจเปน

ทางเลือก

• วาทกรรมนํา นอกบรบิทกระทรวงสาธารณสุข

– กาวพนรูปแบบ สูเนื้อหา และ พัฒนาการที่หลากหลาย 



อาสาสมัครสาธารณสุข



• ตนทนุทางสังคม ที่สมควรไดรับการพัฒนาและ
ปลดปลอยสูความเปนจิตวิญญานอาสา ของ
สังคม
– กระทรวงสาธารณสุข ถอยบทบาทสูการเปน

สถาบันสงเสริมจิตวิญญาน สาธารณะ ผลิต 
พฒันา หนนุเสริม สรางเครือขาย

– คาตอบแทน ๖๐๐ บาท 
• เสี่ยงมากตอทาํลายจติวิญญานอาสามัคร สราง

ความแตก แยก ขัดแยง

• สมควรสนับสนุนผาน อบต หรือ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ ตําบล ใหทองถิน่ ผูนาํชุมชน 
คณะกรรมการ อสม รวมในการจัดการ



พัฒนาความเขมแข็งและบทบาทของระบบบรกิารปฐมภูมิ



• พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ในฐานะปรัชญาการพัฒนา ที่
เปนพื้นฐานของการพัฒนาระบบสขุภาพทั้งมวล

– ขยายการรับรู ระบบบริการปฐมภูมิ ในฐานะปรัชญาการ
พัฒนาสุขภาพ (องครวม บูรณาการ ทั่วถึง เปนธรรม ความ
เปนมนุษย ฐานราก พอเพียง ความเขมแข็งของชุมชน)

• ทิศทางการพัฒนาระบบสขุภาพทีส่นองตอโลกาภิวัตน 
นํามาซึ่งความไมเทาเทียมทางสุขภาพ และทําลายความ
เขมแข็งของระบบปฐมภมูิ

• การพัฒนาระบบบริการและกําลังคนดานระดับปฐมภูมิ 
เปนรปูธรรมของการพลิกฟน

• โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  คอืกับดัก???



จิตอาสา จิตสาธารณะ ทั่วแผนดิน

• การเติบโตของ เครือขายจิตอาสา 
อาสามัคร คือเนื้อนาบุญ ของการเติบโต
ของจิตวิญญานสาธารณสุขมูลฐาน

• กระทรวงสาธารณสุข ปรับบทบาทสูการ
พัฒนา สงเสริม สนับสนุน การขยายตัว
ของเครือขาย จิตสาธารณะ/ 
อาสาสมคัรเพื่อสุขภาพ แทนการเปน
เจาของ


