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 ขณะทีส่ถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ 19 ยงัก�าหนด 

ชดัไม่ได้ว่าจะสิน้สดุเมือ่ใด แม้ว่าจะมกีารพฒันาวคัซนีถงึ 169 

ชนิดตามฐานข้อมูลขององค์การอนามัยโลก และ 26 ชนิด

พัฒนาถึงขั้นทดลองในคน(1) มีข้อสงสัยวิพากษ์วิจารณ์กัน

มากว่า เกิดการแข่งขันเพื่อแย่งชิงตลาดกันมากกว่าการร่วม

มือกันพัฒนา เห็นได้จากมีการท�าสัญญากับบริษัทยาจองการ

ผลติล่วงหน้าเพ่ือประชาชนในประเทศของตนเอง กระแสการ

พัฒนานโยบายสุขภาพระดับโลกเพื่อความเป็นธรรมของการ

เข้าถึงการตรวจ (test) การรักษา (treat) และวัคซีน จึงเกิด

โครงการความร่วมมือพหุภาคีแบบไม่แสวงก�าไรชื่อ COVAX 

(เป็นเสาหลักด้านหนึ่งของ Access to COVID-19 Tools 

Accelerator) ซึ่งองค์การอนามัยโลก ร่วมมือกับ GAVI (2) 

(Global Vaccine Alliance ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2000 และมี

ผลงานให้ประเทศต่างๆ เข้าถึงวัคซีนหลายชนิด) และ CEPI(3) 

(Coalition for Epidemic Preparedness Innovations เพิง่

ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2017) เพื่อผลักดันให้ทุกประเทศในโลกเข้า

ถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิดและท�าให้สงบภายในสิ้นปี ค.ศ. 

2021(4)

 ข ้อสังเกตการวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพของ

ประเทศไทยทีเ่กีย่วข้องกับการระบาดของโรคโควิด 19 ตัง้แต่

พบผู้ป่วยรายแรกในประเทศไทย จนถึงเดือนกันยายนของ

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุขฉบับนี้ ยังไม่มีบทความที่เกี่ยว

กับโรคโควิดตีพิมพ์เลย ทั้งๆ ที่สถานการณ์การควบคุมการ

ระบาดของโรคโควดิในประเทศไทย ตดิอันดบัดทีีส่ดุ 1-3 ของ

โลกอยูต่ลอดเวลา(5,6) การอธิบายความส�าเร็จดงักล่าวไม่ได้เป็น

ตวัเลขเชงิปรมิาณทีแ่สดงความสมัพนัธ์เชงิสาเหตแุละผลลพัธ์ 

(causal relationship) อย่างชดัเจน เพยีงแต่เป็นข้อสรปุจาก

ปรากฏการณ์ที่ประจักษ์ชัดว่าการที่อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมมือกันอย่างแข็งขันในการควบคุม

โรค เป็นปัจจัยหนึ่งของความส�าเร็จในประเทศไทย(7) ร่วมกับ

ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ การมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่

ท�าให้กลุ่มเส่ียงทุกคนเข้าถึงการตรวจเชื้อได้โดยไม่ต้องกังวล

เร่ืองค ่าใช ้จ ่าย รวมทั้ งกรมควบคุมโรคมีบุคลากรที่มี

ประสบการณ์จากความส�าเร็จของการควบคุมโรคก่อนหน้านี้ 

เช่น โรคซาร์ส โรคเอดส์ และประชาชนให้ความร่วมมือดีมาก

ในการสวมหน้ากากอนามัย ฯลฯ

 ความยั่งยืนของการมี อสม. ในการสาธารณสุขมูลฐาน

ของประเทศไทย เริม่จากบรมคร ูนายแพทย์อมร นนทสตุ ผสม

ผสานประสบการณ์การพัฒนาด้านสาธารณสุขในประเทศไทย 

ให้เข้ากับการตีความสาระหลักของค�าประกาศอัลมา-อตา ที่

เป็นมติสมัชชาอนามัยโลก ปี ค.ศ. 1978(8) ด้วยเชื่อมั่นว่า

ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสาธารณสุข

อย่างเต็มศักยภาพได้ถ้าระบบเอื้อให้(9) อสม.จึงยังคงด�ารงอยู่

มายาวนานกว่า 40 ปี อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายของ
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หลักการสาธารณสุขมูลฐานเพื่อเป็นกลไกความส�าเร็จของตัว

ชี้วัดสุขภาพด้านต่างๆ อีกมาก เช่น สุขภาพช่องปาก ท่ีต้อง

อาศัยการตีความด้านใหม่ๆ ผนวกเพิ่มเติม(10)

 ความส�าเร็จของนโยบายและระบบสุขภาพในประเทศ 

ไทยมักน�าเสนอในรูปแบบการสัมภาษณ์มากกว่าการเสนอใน

รูปการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่จากหลายแหล่ง

เชื่อมโยงกัน อัตลักษณ์นี้เป็นจุดท้าทายส�าคัญของนักวิจัยรุ่น

หลังว่าจะช่วยกันพัฒนาความสมดุลของการสร้างองค์ความรู้

ด้วยศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างไร

    ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 
    บรรณาธิการ
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