30 ป การสาธารณสุขมูลฐาน
กฤษณชัย กิมชัย*
ผูเรียบเรียง
เมื่อ พ.ศ. 2521 นานาประเทศไดใหคําประกาศแหง อัลมา-อะตา (Declaration of AlmaAta) ในการประชุมระหวางประเทศ วาดวยเรื่องการสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care;
PHC) ณ เมือง อัลมา-อะตา ประเทศสหภาพโซเวียต (สํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน,
2545) และในป พ.ศ. 2523 ไดมีการตกลงรวมกันระหวางองคการอนามัยโลก (World Health
Organization; WHO) และประเทศสมาชิกทั่วโลก ในการที่จะสนับสนุนกลวิธีสาธารณสุขมูลฐาน
เพื่อทําใหเกิดสุขภาพดีถวนหนาขึ้น
ประเทศไทย โดย พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนัน ท
นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นเปนผูลงนามในกฎบัตรเพื่อพัฒนาการทางสุขภาพ (Charter for Health
Development) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2523 ซึ่งการตกลงรวมกันระหวางประเทศไทยกับ
องคการอนามัยโลกครั้งนั้น เปนคํายืนยันวาประเทศไทยจะตองสนับสนุนกลวิธีสาธารณสุขมูลฐาน
เพื่อใหประชาชนไทยมีสุขภาพดีถวนหนาในป พ.ศ.2543 (Health for all by the year 2000)
(สํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน, 2528)

ภาพที่ 1 กฎบัตรเพื่อพัฒนาการทางสุขภาพ (Charter for Health Development)
* ศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการสรุปการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน และกําหนดทิศทางการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ทศวรษที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปงบประมาณ 2551 วันที่ 17-19 กันยายน 2551 ณ โรงแรมเจริญศรีแกรนด รอยัล
จังหวัดอุดรธานี
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สัญลักษณและความหมายของการสาธารณสุขมูลฐาน
ประเทศไทย ไดกําหนดสัญลักษณของการสาธารณสุขมูลฐาน (สสม.) ดังภาพที่ 2 โดยมี
ความหมาย ดังนี้
• ภาพคนยืนซอนและจับมือซอนกัน หมายถึง ประชาชน ครอบครัว และชุมชน
• ภาพกลุมคนประสานมือลอมภาพคนยืนซอนและจับมือซอนกัน หมายถึง การประสาน
ความรวมมือขององคกรภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน องคกรธุรกิจเอกชน และองคกร
ประชาชน เพือ่ สงเสริมการพึ่งตนเองดานสุขภาพอนามัยของประชาชน ครอบครัว และ
ชุมชน
• สีแดง หมายถึง เลือดเนื้อของชีวิตมนุษย เปรียบเสมือนการสาธารณสุขมูลฐานซึ่งจะหลอ
เลี้ยงใหประชาชนมีสุขภาพดี
• สีน้ําเงิน หมายถึง ความยิ่งใหญ กวางใหญ ความหนักแนนมั่นคง

ภาพที่ 2 สัญลักษณของการสาธารณสุขมูลฐาน
ในวาระครบรอบ 30 ป ที่ประเทศไทยไดนําเอาการสาธารณสุขมูลฐานมาใชในการพัฒนา
สุขภาพของประชาชน ประกอบกับองคการอนามัยโลก สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(WHO : South-East Asia Regional Office; SEARO) ไดมีวาระการประชุมระดับภูมิภาคเพื่อฟนฟู
การสาธารณสุขมูลฐานขึ้น ที่เมืองจากาตาร ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 6-8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
(Regional Conference on "Revitalizing Primary Health Care" Jakarta, Indonesia, 6-8 August
2008) ซึ่งถือเปนโอกาสดีที่ประเทศไทยจะใชวาระนี้ ในการฟนฟูและกําหนดทิศทางการทํางาน
สาธารณสุขมูลฐานในทศวรรษที่ 4 เพื่อใหสอดคลองกับวาระขององคการอนามัยโลกดังกลาว
ตอไป
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แนวคิดการสาธารณสุขมูลฐาน
แนวคิดการสาธารณสุขมูลมูลฐานในประเทศไทยก็ไดมีการพัฒนามาเปนลําดับ โดยมี
สํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ปจจุบันเปลี่ยนเปน
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข) เปน
ผูรับผิดชอบหลัก โดยมีหนวยงานระดับภูมิภาค คือ ศูนยฝกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูล
ฐาน (ป จ จุบั น เปลี่ย นเป น ศู น ยฝก อบรมและพั ฒ นาสุข ภาพภาคประชาชน) ประจํา อยูแ ตล ะ
ภู มิ ภ าค ได แ ก ภาคกลาง (ชลบุ รี ) ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ (ขอนแก น ) ภาคเหนื อ
(นครสวรรค) ภาคใต (นครศรีธรรมราช) และชายแดนภาคใต (ยะลา) ถึงแมวาในปจจุบัน
แนวคิดสาธารณสุขมูลฐานจะไดมีการปรับเปลี่ยนมาเปนสุขภาพภาคประชาชนแลวก็ตาม แตยังคง
เนื้อหาของการสาธารณสุขมูลฐานไวทุกประการอีกทั้งยังเพิ่ม องคประกอบดานกระบวนการพัฒนา
ซึ่งไดแก คน องคความรู ทุน และการจัดการ (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, 2546)
จากคําประกาศแหง อัลมา-อะตา (Declaration of Alma-Ata) ซึ่งเปนผลงานของการ
ประชุมระหวางประเทศครั้งประวัติศาสตร เรื่อง การสาธารณสุขมูลฐาน ณ เมือง อัลมา-อะตา ใน
สหภาพโซเวียต เมื่อ พ.ศ. 2521 ซึ่งระบุไวตอนหนึ่งวา (WHO. 1978: 8-9 อางถึงใน กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2550) การสาธารณสุขมูลฐาน คือ บริการสาธารณสุข
อันจําเปนแกการดํารงชีวิตของมนุษยที่ถูกตองตามหลักวิทยาศาสตร สอดคลองกับความเปนอยู
และเปนที่ยอมรับของสังคม เขาถึงชุมชนครอบครัว และตัวบุคคล โดยที่ชุมชนไดมีสวนรวมอยาง
เต็มที่และสามารถทํานุบํารุงใหเจริญกาวหนาตอไปไดอยางมั่นคงตามหลักการพึ่งตนเองและ
ตัดสินใจไดดวยตนเอง ทั้งนี้จะตองไดรับการเชื่อมตอใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับระบบบริการ
สาธารณสุขของประเทศโดยถือวาเปนกลไกสําคัญยิ่งของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน
ที่จะนําบริการเขาไปใหถึงประชาชน ณ ที่อยูอาศัยและที่ทํางานใหดีที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําได
อมร นนทสุต (2524) ไดสรุปแนวคิดของสาธารณสุขมูลฐานไวหลายแนวคิด ดังตอไปนี้
1. การสาธารณสุขมูลฐาน เปนระบบบริการสาธารณสุขที่เพิ่มเติมหรือเสริมจากระบบ
บริการสาธารณสุขของรัฐ ซึ่งจัดบริการในระดับตําบล หมูบาน โดยประชาชนและความรวมมือของ
ชุมชนเอง
การแกปญหาสาธารณสุขดังที่กลาวมาแลวในตอนตน เรามีความจําเปนที่จะตองสรางขาย
ของงาน และขยายงานใหม นอกเหนื อ ไปจากการบริ ก ารของโรงพยาบาลและสถานี อ นามั ย
หลั ก การมี อ ยู ว า เราจํ า เป น ต อ งสร า งระบบบริ ก ารด า นสาธารณสุ ข ที่ ชุ ม ชนจะรั บ ผิ ด ชอบและ
ดําเนินการเองใหได ดวยความรวมมือแลพการสนับสนุนของชุมชนเอง ทั้งนี้รัฐจะตองเปนผูใหการ
สนับสนุนทางดานวิชาการและงบประมาณ
2. การสาธารณสุขมูลฐานเปนการพัฒนาชุมชนใหมีความสามารถในการแกไขปญหา
สาธารณสุขไดดวยตนเอง โดยการที่ชุมชนรวมมือจัดทํากิจกรรมเพื่อแกไขปญหาที่ชุมชนเผชิญอยู
จึงจะถือวาเปนงานสาธารณสุขมูลฐาน
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การแกไขปญหาสาธารณสุขในลักษณะนี้ ถือวาชุมชนเปนตัวจักรรวมที่สําคัญในเรื่องการ
สาธารณสุขสําหรับชุมชนเอง โดยที่ชุมชนรวมมือ รวมพิจารณาในการจัดทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อ
บรรเทาหรือแกไขปญหาที่เขาเผชิญอยู เราจึงจะถือไดวามีลักษณะในงานสาธารณสุขมูลฐาน ดังนั้น
ตราบใดที่ชุมชนไมไดเขามารวมมือในการดําเนินงานแลว แผนงานและการดําเนินงานสาธารณสุข
มูลฐานก็จะไมมีทางประสบผล กระทรวงสาธารณสุขไดเคยประสบความลมเหลวในการดําเนินงาน
โครงการตาง ๆ มาแลวหลายโครงการ ทั้งนี้ เพราะหลักการและลักษณะการทํางานใหการบริการ
เปนการทํางานใหแกประชาชน เริ่มตั้งแตการเขาไปสํารวจและวิเคราะหปญหาของชุมชน ตลอดจน
การวางแผนทําการแกไขปญหาแทนเองเสียหมด เมื่อกระทรวงสาธารณสุขถอนตัวออกมาหรือ
งบประมาณความชวยเหลือหมดไป งานที่ดําเนินการมาก็ประสบความลมเหลว
ดังนั้น เพื่อความแนนอนที่จะใหงานดําเนินตอไปได คือ การทําใหชุมชนตระหนักและ
เขาใจวานั่นเปนสิ่งที่ชุมชนตองมีสวนรูเห็นและรับผิดชอบ เปนงานของชุมชนเอง และชุมชนเปน
ผูรับผิดชอบในการทํางานนั้นเอง
3. การสาธารณสุขมูลฐาน จะเกิดขึ้นมาไดจะตองใหชุมชนรับรูและทราบวาปญหาของ
ชุมชนคื อ อะไร และร วมกัน พิ จารณาถึงแนวทางที่ จ ะแก ไขปญหา รัฐมีหนา ที่ ใ ห การสนับ สนุน
ชวยเหลือใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหาได
เราจะใหชุมชนยอมรับและรับรูถึงปญหาที่เขาประสบอยู ชุมชนจะตองรูวาปญหาที่ประสบ
อยูคืออะไร จากประสบการณที่พบเห็นมา ถาเราเขาไปถามคนที่อาศัยในหมูบานวาเขามีปญหา
อะไรบาง เขาก็จะตอบวาไมมีปญหาอะไรเลย หากถามวาในหมูบานมีคนไมสบายเปนไขไหม มีคน
เปนโรคทองเดินบางไหม ก็จะไดรับคําตอบวามี ทั้งนี้เพราะเขารูปญหารูขอมูล แตไมรูวานั่นคือ
ปญหาสาธารณสุข
ดังนั้น เรื่องแรกที่รัฐและเจาหนาที่สาธารณสุขจะตองทํา คือ ทําอยางไรที่จะทําใหเขารูจัก
แปลขอมูลที่เขาพบเห็นอยู เพื่อใหรูวามีปญหาสาธารณสุขอะไรบาง ความผิดพลาดในอดีตของเรา
คือ เราเปนผูสํารวจและเก็บขอมูล พรอมกับแปลขอมูลใหเขาเสร็จวา เขามีปญหาอะไรบาง พรอม
กับพยายามยัดเยียดปญหานั้น ๆ ใหเขารับไป โดยที่เขาไมมีโอกาสไดรูจักการที่จะวิเคราะหปญหา
อยางงาย ๆ ดวยตัวของเขาเอง อาทิ เรื่องการชั่งน้ําหนักทารกและเด็กกอนวัยเรียน เพื่อแยก
ปญหาภาวะความบกพรองทางโภชนาการ อสม. ควรจะเปนผูดําเนินงานชั่งน้ําหนักและวิเคราะห
ปญหาเองวาใครมีภาวะทุพโภชนาการบาง ไมใชการที่เจาหนาที่ไปทําการชั่งน้ําหนักเอง แตเราควร
จะสอนใหเขารูจักวิธีการชั่งน้ําหนักที่ถูกตองและการบันทึกการชั่งน้ําหนัก วิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่
เราควรจะนํามาใชคือการให อสม. มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและวางแผนการดําเนินงาน
ในระดับตําบลและหมูบานรวมกับเราดวย
4. หนาที่และบทบาทของเจาหนาที่ของรัฐจะตองเขาใจวา เราไมไดทําแทนขา เขาไมได
ทํางานใหเรา แตเขาทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดการดํารงชีวิตที่ดีของชุมชน (การสาธารณสุขมูล
ฐาน = การสาธารณสุขของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน)
แนวความคิดนี้ เปนแนวความคิดที่สําคัญยิ่ง ทั้งนี้เพราะทัศนคติทั้งของชาวบานและของ
เจาหนาที่ของรัฐมักจะเปนไปในแนวทางที่ผิด ๆ คือ เจาหนาที่ของรัฐมักจะนึกคิดอยูเสมอวา การ
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ใหบริการของรัฐเปนงานราชการ แตในหลักการสาธารณสุขมูลฐานนั้น การใหบริการของรัฐนั้นคือ
การใหชาวบานไดเรียนรูและรูจักจัดทํากิจกรรมเพื่อประโยชนของพวกเขาเองได เราไมไดทํางาน
แทนเขา และ เขาไมไดทํางานใหเรา เขาไมมีหนาที่ที่จะตองมาทํารายงานยาว ๆ ใหเรา หรือไป
จัดหาคนมาใหเราฉีดวัคซีนสรางภูมิคุมกันโรค เพราะเขาอยูในระบบเอกชน เขาไมใชแขนขาหรือ
สวนที่ยื่นออกไปจากระบบราชการ หากวาเขาจะมารายงานเรื่องโรคระบาดหรือหาคนมาใหฉีด
วัคซีน ก็เปนเพราะวาเขามองเห็นวาโรคเหลานั้นกําลังจะเปนปญหาของหมูบานของเขา โดยที่เขา
จัดทํากิจกรรมบางอยางเพื่อประโยชนของหมูบาน พรอมกันนั้นเขาก็มาเชิญใหเราเขาไปใหบริการ
และใหความชวยเหลือในกิจกรรมที่เขาทําเองไมได ไมใชเปนเพราะวาเขาทํากิจกรรมเหลานั้น
เพราะเปนหนาที่ของเขา หรือเราไปยัดเยียดออกคําสั่งใหเขาทํา ในเรื่องนี้เราจะตองตั้งสติพิจารณา
เพื่อใหเกิดความเขาใจเปนอยางดี มิฉะนั้นผลที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ อาสาสมัครจะเกิดความเบื่อ
หนายและไมใหความรวมมือ ยังผลใหงานของโครงการเกิดความลมเหลว ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะเห็นได
วาระบบงานสาธารณสุขมูลฐานนั้นจะมีลักษณะการดําเนินงานงาย ๆ ไมสับสน พยายามที่จะตัด
แบบฟอรมบันทึกตาง ๆ ออกไป โดยใหอาสาสมัครเพียงแตจดหรือจําเหตุการณตาง ๆ ไว แลว
แจงใหเจาหนาที่ของรัฐเปนผูเก็บรวบรวมขอมูล และกรอกแบบฟอรมเอง
5. ความรวมมือของชุมชน คือ หัวใจของการสาธารณสุขมูลฐาน การสนับสนุนอาจจะเปน
ในรูปของแรงงาน แรงเงิน ความรวมมือ ในการปฏิบัติตนดวยความสมัครใจ เพราะมีการมองเห็น
และรับรูปญหา ไมใชเปนเพราะเขาหวังสิ่งตอบแทน
ความรวมมือของชุมชน คือ หัวใจของงานบริการสาธารณสุขมูลฐาน หากชุมชนคิดและ
ยอมรับวา นี่เปนงานของเขา เขายอมจะตองใหความรวมมือและสนับสนุนในการวางแผนจัด
ดําเนินงานกิจกรรมทุกอยาง เจาหนาที่ของรัฐเปนเพียงผูชี้แนะใหคําปรึกษาและใหการสนับสนุน
ในสิ่งที่เขาตองการเทานั้น แตถาหากคิดวาเรื่องการสนับสนุนควรจะมาจากรัฐทั้งหมด โดยที่ชุมชน
ไมมีสวนรวมและชวยเหลือตัวเองแลว งานบริการสาธารณสุขมูลฐานยอมจะไมประสบผลสําเร็จ
และในที่สุดงานนี้ก็จะกลายเปนงานของสวนราชการที่แทจริง และในเมื่องานนี้กลายเปนงานของ
รัฐแลว อาสาสมัครยอมจะเรียกรองคาตอบแทนและสิทธิตาง ๆ ซึ่งรัฐไมอาจจะตอบสนองการ
เรียกรองตาง ๆ เหลานั้นได ชองงางและปญหาตาง ๆ ก็จะเกิดขึ้น และการดําเนินงานก็จะประสบ
ความลมเหลวไปในที่สุด
6. สุขภาพอนามัยที่ดีมีความสัมพันธกับฐานะความเปนอยูและการดํารงชีวิต ดังนั้นงาน
บริการสาธารณสุขตองผสมผสานกับงานพัฒนาดานอื่น ๆ อาทิ การเกษตร สหกรณ การศึกษา
และพัฒนาชุมชน เปนตน
งานบริการสาธารณสุขที่ดําเนินไปอยางโดดเดี่ยว ยอมจะประสบผลสัมฤทธิ์ไมได ทั้งนี้
เพราะวาชาวบานยอมมีความหวงใยในเรื่องปากทอง หรือการทํามาหากินของเขาเพื่อความอยูรอด
ของชีวิต ฉะนั้นหนาที่ของรัฐ คือการที่จะตองใหความชวยเหลือและสงเสริมการพัฒนาในดานอื่น
ๆ รวมไปดวย งานบริการสาธารณสุขเบื้องตนจะชวยเปนหัวหอกใหประชาชนเขาใจและรูจักการ
วิเคราะหปญหา รูจักการทํางานรวมกันเปนกลุม ซึ่งชุมชนจะนําไปใชในเรื่องอื่น ๆ ได
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7. งานสาธารณสุขมูลฐาน ตองใชเทคนิคและวิธีการงาย ๆ ไมเกินขอบเขตและกําลังที่
ชุมชนจะเขาใจและนํามาใชใหเปนประโยชนได เทคนิคที่นํามาใชตองมีความเหมาะสมประหยัด
และราคาถูก ยืดหยุนและปรับใหเหมาะสมกับสภาพของสังคมและสิ่งแวดลอมได มีผลตอการ
แกปญหา
เทคนิคและวิธีการในงานสาธารณสุขมูลฐาน ควรจะจัดทําอยางงาย ๆ และเหมาะสมกับ
ผูใชและผูรับบริการ จากหลักการนี้ งานของ อสม. อาจจะแตกตางกันในพื้นที่ที่แตกตางกัน ไม
จําเปนตองเหมือนกันทุกพื้นที่ เพราะเมื่อคนที่อยูในระดับทองถิ่นไดชี้ปญหามันจะไมเหมือนกัน
ทุกแหง ในทํานองเดียวกันการใชวิชาการก็ไมจําเปนตองเหมือนกันทุกแหงไป ตัวอยางเชน ในบาง
พื้ น ที่ก ารสรา งระบบประปาด ว ยปลอ งไม ไ ผ อ าจเหมาะสม แต ใ นพื้น ที่ อื่ น อาจมี วิ ธี อื่ น ดี กว า นี้
ตัวอยางอีกอันหนึ่ง ถาเราจะจัดประชุมเรามักจะจัดในหองประชุม สําหรับชาวบานวิธีนี้อาจไม
เหมาะสม เพราะตามประเพณีชาวบานจะไมจัดประชุมในหองประชุม แตมักประชุมกันในวัด ใน
ตลาด หรือบริเวณบอน้ํา นี่ก็เปนวิชาการของการพบปะกันในระดับหมูบาน ดังนั้น ขบวนการ
วิธีการตาง ๆ ควรใชวิธีการงาย ๆ ไมวาจะเปนขอมูลสถิติก็ดี การอธิบายเปรียบเทียบเพื่อชี้แนะให
เห็นปญหาก็ดี วิธีการคนหาปญหาและกระบวนการในการแกปญหาตาง ๆ เราจะตองใชคําพูด
วิธีการงาย ๆ ที่ชาวบานสามารถเขาใจได
8. งานสาธารณสุขมูลฐาน จะตองสอดคลองและอาศัยประโยชนจากสถาบันหรือระบบ
ชีวิตประจําวันของชุมชน
การบริการสาธารณสุขมูลฐานที่จัดดําเนินงานในหมูบาน จําตองมีความสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน องคกรตาง ๆ ในทองถิ่น เชน พระสงฆ หมอตําแย ครู รานคา และอื่น
ๆ ควรจะไดรับการชักจูงและสงเสริมใหเขามารวมดําเนินกิจกรรมอันจะกอใหเกิดประโยชนแก
ชุมชน ทั้งนี้ การดําเนินงานนั้นไมควรจะคํานึงถึงเรื่องการกอสรางอาคารสถานที่เพื่อไวอวดผูมา
เยี่ ย มชมกิ จ กรรม สถานที่ ทํ า งานของอาสาสมั ค รนั้ น จะเป น อย า งไรก็ ไ ด แต ค วรมี ลั ก ษณะที่
เหมาะสมและกลมกลืนกับชีวิตประจําวันของชุมชน และสะทอนเปนตัวอยางที่ดีในลักษณะของการ
ที่จะชักจูงและสงเสริมการสาธารณสุขที่ดี ที่เพื่อนบานจะใชเปนตัวอยางปฏิบัติตามได เชน ในเรื่อง
การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การจัดบานเรือน
9. งานสาธารณสุขมูลฐานควรมีความยืดหยุนในการที่จะนํามาใชแกไขปญหา ตามความ
เหมาะสมของสภาพสิ่งแวดลอมและปญหาที่ประสบอยู ไมจําเปนจะตองเปนเรื่องที่เหมือนกันทุก
หมูบาน
เมื่อชุมชนไดทําการวิเคราะหปญหาและกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินเพื่อแกไขปญหาแลว
เราจะพบเห็ น ว า การเรี ย งลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของป ญ หาและกิ จ กรรมของแต ล ะหมู บ า นจะไม
เหมือนกัน เราจําตองเคารพเหตุผลและยอมรับการทํางานของเขา ในกรณีที่ชุมชนมองไมเห็น
ปญหาที่เรามองเห็นอยู ก็เปนหนาที่ที่เราจะตองทําความเขาใจใหเขารับทราบปญหาที่เรามองเห็น
ดังนั้น เจาหนาที่ทุกคนจะตองมีลักษณะเปนนักสุขศึกษาที่ดี มีความสามารถที่จะโนมนาวและชักจูง
ให ชุ ม ชนมองเห็ น ป ญ หาที่ เ รากล า วถึ ง โดยไม มี ก ารบั ง คั บ ในการนี้ บ ทบาทของเจ า หน า ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงไปจากผูใหความรูเปนผูสนับสนุน และสงเสริมใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู
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10. บริการสาธารณสุขที่ประชาชนสามารถดําเนินการไดเองในหมูบาน คือการให
การศึกษาเกี่ยวกับปญหาสาธารณสุขและวิธีการปองกันและควบคุมปญหาเหลานั้น การสงเสริม
โภชนาการ การอนามัยแมและเด็กและการวางแผนครอบครัว การจัดหาน้ําสะอาดและการ
สุขาภิบาล การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค การควบคุมปองกันโรคในทองถิ่น การรักษาพยาบาล
โรคงาย ๆ ที่พบบอยในทองถิ่น การจัดหายาจําเปนไวใชในหมูบาน
สําหรับเรื่องการใหการศึกษาในงานสาธารณสุขมูลฐาน มีจุดมุงหมายที่จะใหอาสาสมัคร
เปนนักสุขศึกษาระดับชาวบาน สามารถที่จะถายทอดความรูและขอมูลที่เขาไดรับไปสูชุมชนได เรา
มี อสม. เปนแกนกลางในการดําเนินงานสาธารสุขของหมูบาน เปนศูนยกลางในการติดตอสื่อสาร
ของชาวบาน เราใหการฝกอบรมและแนะนําแนวทางให เราหวังที่จะใหเขาแพรขาวสารและความรู
ทางดานอนามัยไปยังกลุมสมาชิกครัวเรือนที่เขารับผิดชอบอยู เราตองสนับสนุนให อสม. กระจาย
ความรูที่เขาไดรับการฝกอบรมแนะนําไปสูชาวบานใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ถาใหดีกวานั้นจะตอง
มีการกระจายขาวสารและความรูทางดานอนามัยนี้ไปถึงทุกครัวเรือน หรือพูดงาย ๆ ก็คือในแตละ
ครัวเรือนมีผูที่ทําหนาที่และมีความรูเทากับ อสม. เมื่อใด ก็เทากับวา การสาธารณสุขของเราได
กระจายเขาไปสูครอบครัวไดสําเร็จ
การควบคุมโรคติดตอในทองถิ่นและการรายงานผูที่สงสัยวาเปนโรคระบาดนั้น เทคนิค
วิชาการที่งาย ไมเกินกําลังความสามารถของประชาชนที่จะทําได ไมวาจะเปนเรื่องการสุขาภิบาล
การใหภูมิคุมกันโรค จะตองกระตุนใหชาวบานไดเห็นความจําเปนและรูสึกวาการใหภูมิคุมกันโรค
นั้น เปนความตองการของเขา ที่จะชวยกันควบคุมปองกันโรคในทองถิ่น เชน เปนการควบคุมไข
มาลาเรีย โรคเรื้อน วัณโรค โรคทองรวง การสงตอผูปวยที่เกินกําลังความสามารถของ อสม. ที่จะ
ใหการรักษาพยาบาลได รวมทั้งติดตามดูแลผูปวยที่ไดรับการสงตอกลับจากเจาหนาที่ของรัฐ
หลังจากรักษาพยาบาลแลว ตลอดจนการจายเกลืออนามัย หรือการจาย โอ.อาร.เอส. สําหรับ
ผูปวยโรคทองรวงเหลานี้ เปนตน
การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เรานาจะสนับสนุนใหมีการจัดโครงการสรางสวม จัดหาน้ํา
สะอาดสําหรับหมูบาน และสนับสนุนใหจัดทําแผนระดับหมูบานในเรื่องนี้ได
การสงเสริมโภชนาการ การจะสนับสนุนสงเสริมใหสามารถวินิจฉัยภาวะโภชนาการของ
เด็กในหมูบาน โดยการชั่งน้ําหนักเด็กและแนะนําการใหอาหารเสริมแกเด็กได โดยใชอาหารใน
ทองถิ่นเปนสวนใหญ โดยความรวมมือจากฝายเกษตรในการจัดหาเพื่อแกปญหาโภชนาการนี้
สําหรับงานอนามัยแมและเด็กและการวางแผนครอบครัวนั้น เราเนนในเรื่องการวางแผน
ครอบครัว หมูบานหนึ่ง ๆ นาจะมีการวางแผนการดําเนินงานได อสม. เปนคนทองถิ่น นาจะบอก
ความจําเปนของแตละครอบครัวได เพราะทราบฐานะความเปนอยูของทองถิ่นดี เจาหนาที่ของรัฐ
ควรรวมมือวางแผน กําหนดเปาหมายวาผูใดบางควรจะไดรับการวางแผนครอบครัว ซึ่ง อสม.
สามารถชวยเหลือไดมาก
การรักษาพยาบาลโรคงาย ๆ ที่พบบอยในทองถิ่น กิจกรรมของ อสม. เราใหบริการดาน
รักษาพยาบาลและชวยแกปญหาโรคงาย ๆ ซึ่งเมื่อชาวบานมีปญหาเจ็บปวยดวยโรคธรรมดา ๆ ก็
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ไดรับการรักษาที่เหมาะสม นอกจากนั้นเปนโอกาสของ อสม. ในการที่จะคนหาปญหาหรือโรคที่
รายแรงในขั้นตนได เพราะ อสม. มีโอกาสพบคนไขเสมอ ๆ จึงมีโอกาสที่จะพบคนไขซึ่งมีอาการ
รุนแรงหรือโรคระบาดได และจะตรวจพบไดเร็วกวาการที่เราไมมี อสม.
11. งานสาธารณสุขมูลฐานตองมีความเชื่อมโยงกับงานบริการสาธารณสุขของรัฐ ในดาน
การใหการสนับสนุน การสงตอผูปวยเพื่อรับการรักษาพยาบาล การใหการศึกษาตอเนื่อง การให
ขอมูลขาวสารทางดานสาธารณสุข
ปญหาตาง ๆ ที่ชุมชนประสบพบเห็นอยู เปนปญหาที่ชุมชนไมสามารถจะทําการแกไขได
ทั้งหมด และชุมชนตองพึ่งพิงอาศัยบริการของรัฐ เชน การสงตอผูปวยเพื่อการรักษาพยาบาล การ
สนับสนุนในดานเทคนิคและวิชาการ รวมทั้งการใหบริการบางอยางที่ชุมชนตองการ เจาหนาที่
จะตองเตรียมตัวใหพรอมอยูเสมอที่จะใหบริการนั้นได การขาดและความบกพรองในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ยอมจะทํา ใหระบบบริการสาธารณสุขมู ลฐาน ดํา เนินไปอยา งไมมีป ระสิทธิผล หรื ออาจ
ประสบความลมเหลวได
กลาวโดยสรุปวา ถาหากเรามีกําลังคนที่ไดรับการฝกอบรมในรูปของอาสาสมัครดังกลาว
อีกทั้งมีกระบวนการสําหรับชาวบานในการคนหาปญหาทางสาธารณสุข และรูวิธีการแกไขปญหาที่
เกิ ด ขึ้ น แล ว เราก็ ห วั ง ได ว า เราจะบรรลุ เ ป า หมายที่ จ ะให ป ระชาชนมี ค วามสามารถในการ
ดําเนินการใหเกิดสุขภาพดี ตามความตองการของตัวเขาเองได และเราก็เชื่อมั่นอีกดวยวา ถาเรา
ดําเนินงานตามหลักการสาธารณสุขมูลฐานแลว เราจะบรรลุถึงเปาหมายสุขภาพดีอยางแนนอน
องคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน
องคการอนามัยโลกไดกําหนดกิจกรรมจําเปนของการสาธารณสุขมูลฐานไว 8 กิจกรรม ซึ่ง
ประเทศไทยไดเริ่มนํามาใชในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524)
ตอมาไดเพิ่มเติมอีก 2 กิจกรรม เปน 10 กิจกรรม ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529)
และในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534) ไดเพิ่มอีก 4 กิจกรรม รวมเปน 14 กิจกรรม
(สํานักงานสาธารณสุขมูลฐาน, 2544)
องคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทยนั้น มีความสอดคลองกับปญหา
และความตองการของประชาชน โดยเปนองคประกอบที่มีความเชื่อมโยงกับงานบริการสาธารณสุข
พื้นฐาน (Basic Health Service) ซึ่งรัฐบาลไดเปนผูจัดใหแกประชาชน
องคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐานดังกลาวประกอบดวยการบริการแบบผสมผสาน
4 ดาน คือ การปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพอนามัย การรักษาพยาบาล การฟนฟูสภาพ ซึ่ง
สามารถแยกออกเปนงานที่ประชาชนสามารถดําเนินการไดดวยตนเองออกเปนงานตาง ๆ ซึ่ง
เรียกวาเปนองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 14 องคประกอบคือ
1. งานโภชนาการ อสม. มี หน า ที่กระตุน เตือนใหประชาชนไดต ระหนักถึงปญหา
โภชนาการที่เกิดขึ้น เชน โรคขาดสารอาหารในเด็ก 0-5 ขวบ หรือเด็กแรกเกิดมีน้ําหนักต่ําเปนตน
โดยรวมมือกับกรรมการหมูบาน ผูนํา กลุมแมบาน ในการคนหา สํารวจสภาวะอนามัยเด็ก ชั่ง
น้ําหนักเด็ก 0-5 ขวบ ทุกคนเปนประจํา เมื่อพบเด็กคนใดที่ขาดสารอาหารก็ดําเนินการใหอาหาร
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เสริมโดยเร็ว ใหความรูแกแมในการใหอาหารแกทารก ตลอดจนสงเสริมการปลูกผัก เลี้ยงสัตว
เพื่อนํามาเปนอาหาร
2. งานสุขศึกษา ใหสุขศึกษาในเรื่องตาง ๆ เชน ปญหาสาธารณสุขของทองถิ่น การ
รวมกันแกไขปญหา เผยแพรความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพอนามัยใหแก
ประชาชนในหมูบานหรือชุมชน
3. การรักษาพยาบาล อสม. ใหการรักษาพยาบาลที่จําเปนเบื้องตนแกชาวบาน ชี้แจงให
ประชาชนทราบถึงความสามารถของ อสม. ในการรักษาพยาบาล และชี้แจงใหทราบถึงสถาน
บริการของรัฐ ตลอดจนสงตอผูปวยถาเกินความสามารถของ อสม.
4. การจัดหายาที่จําเปน ดําเนินการจัดตั้งกองทุนยาและเวชภัณฑประจําหมูบาน หรือ
จัด หายาที่ จํ า เป น ไว ใ ห บ ริ ก ารในศู น ย ส าธารณสุข มูล ฐานชุ ม ชน (ศสมช.) และดํา เนิน การให
ประชาชนสามารถซื้อยาที่จําเปนเหลานี้จากกองทุน หรือ ศสมช. ไดสะดวก รวดเร็ว และมีราคาถูก
5. การสุขาภิบาลและจัดหาน้ําสะอาด อสม. ชี้แจงใหประชาชน กรรมการหมูบาน ทราบ
ถึงความสําคัญของการจัดหาน้ําสะอาดไวดื่ม การสรางสวม การกําจัดขยะมูลฝอย และการจัด
บานเรือนใหสะอาด เปนตน
6. อนามัยแมและเด็กและการวางแผนครอบครัว อสม. ชี้แจงและจูงใจใหประชาชนทราบ
ถึงความสําคัญของการวางแผนครอบครัว ความจําเปนของการดูแลกอนคลอด (การฝากครรภ)
และการดูแลหลังคลอด นัดหมายมารดามารับบริการและความรูในการปฏิบัติตน การกินอาหาร
ชั่งน้ําหนัก และวัดความดันโลหิต นัดเด็กมารับการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดตอ
7. งานควบคุมปองกันโรคติดตอในทองถิ่น อสม. ชี้แจงใหประชาชนทราบวาในหมูบานมี
โรคอะไรที่เปนปญหา เชน โรคอุจาระรวง โรคพยาธิ ไขเลือดออก ซึ่งจําเปนตองไดรับการปองกัน
และรักษา รวมทั้งการรวมมือกันในการดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดโรคระบาดขึ้นได
8. การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค อสม. ชี้แจงใหประชาชนทราบถึงความสําคัญของการให
วัคซีนปองกันโรคติดตอ และนัดหมายเจาหนาที่ออกไปใหบริการแกประชาชนตามจุดนัดพบ
ตาง ๆ
9. การสงเสริมสุขภาพฟน อสม. ชี้แจงและใหความรูกับประชาชนถึงการดูแลฟน การ
รักษาสุขภาพชองปากและฟน นัดหมายประชาชนใหมารับบริการในสถานบริการหรือเมื่อมีหนวย
ทันตกรรมเคลื่อนที่เขามาในชุมชน
10. การสงเสริมสุขภาพจิต อสม. ชี้แจงใหประชาชนทราบถึงการสงเสริมสุขภาพจิต การ
คนหาผูปวยในระดับชุมชน เพื่อจะไดรับการแนะนํา การรักษาที่ถูกตอง
11. อนามัยสิ่งแวดลอม อสม. รวมถายทอดความรูเกี่ยวกับงานอนามัยสิ่งแวดลอมกับ
ประชาชน ประชาชนทุกคนเฝาระวังมิใหมีการกระทําที่กอใหเกิดมลภาวะ องคกรชุมชนรวมกัน
วางแผนแกปญหาของชุมชนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเปนพิษ สงเสริมและใหความรูเรื่องสารเคมีใน
การเกษตร แจงเจาหนาที่เพื่อดําเนินการกับผูกระทําผิด
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12. คุมครองผูบริโภค อสม. รวมกับประชาชนสอดสองดูแลพฤติกรรมของรานคา รถขาย
ยาเร ฯลฯ หากพบเห็นผูกระทําผิดกฎหมายก็แจงเจาหนาที่เพื่อดําเนินการ อสม.รวมกันใหความรู
แกเพื่อนบานในการเลือกซื้อสินคา เชน อาหาร เครื่องปรุงรส ขนม เครื่องสําอางที่มีมาตรฐานตาม
เกณฑ อย. มาใช ตลอดจนอาจจัดตั้งกลุม ชมรม เพื่อรวมมือประสานงานกันดูแลประชาชนใน
พื้นที่ 13. การปองกันควบคุมอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคไมติดตอ อสม. รวมกันคนหาผูปวย
เบาหวาน ความดันโลหิต มะเร็ง พรอมทั้งจัดทําทะเบียนรายชื่อผูปวยเพื่อรับการรักษาหรือสงตอ
วิธีการปฏิบัติตนใหพนจากการเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอตาง ๆ ใหความรูแกประชาชนถึงแนว
ทางการปองกันและควบคุมอุบัติเหตุ อุบัติภัย ตลอดจนสรางเสริมความมีน้ําใจและเอื้ออาทรตอผู
พิการในชุมชนและรวมกันฟนฟูสภาพผูพิการ
14. เอดส อสม. ใหความรูกับประชาชนใหทราบถึงความสําคัญ และความจําเปนในการ
ควบคุมปองกันการแพรระบาดของโรคเอดส รวมกันจัดกิจกรรมรณรงคใหความรู ความเขาใจ
ทัศนคติ และการปฏิบัติที่ถูกตองในการปองกันและควบคุมโรคเอดส ตลอดจนมีความสามารถใน
การดูแลผูปวยเอดส ใหสามารถอาศัยอยูในชุมชนไดโดยชุมชนยอมรับ และไมแพรกระจายโรค
เอดสสูคนในชุมชน
องคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐานทั้ง 14 องคประกอบนี้ ไมจําเปนตองเริ่มทีเดียว
พรอมกันหมดทุกอยาง อาจจะเริ่มในเรื่องที่ประชาชนคิดวาเปนเรื่องที่มีความจําเปนจริง ๆ ของ
ชุมชนของตนเองกอน แลวภายหลังตอมาก็ขยายตอไปไดอีก และถาหากชุมชนใดไมมีปญหาใน
บางเรื่องเหลานี้ องคประกอบที่ดําเนินการก็อาจลดลงไดตามสภาพของความเปนจริงของชุมชน
นั้น ๆ
หลักในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน
หลักการที่สําคัญของการสาธารณสุขมูลฐานมี 4 ประการ คือ
1. การมีสวนรวมของชุมชน (People Participation = P.P หรือ Community Participation,
Community Involvement = C.I) ซึ่งสําคัญตั้งแตการเตรียมเจาหนาที่ เตรียมชุมชน การฝกอบรม
การติด ตามดําเนิน กิจกรรมตา ง ๆ ใหป ระชาชนในหมูบา นไดรูสึกเปน เจ าของและเขา มารวม
ชวยเหลืองานดานสาธารณสุข ทั้งดานกําลังคน กําลังเงิน และวัสดุอุปกรณตาง ๆ มิไดหมายถึง
ชุมชนใหความรวมมือกับเจาหนาที่ของรัฐในการพัฒนา หากแตหมายถึงประชาชนในชุมชนนั้น
เปนผูตระหนักถึงปญหาของชุมชนของตนเปนอยางดี จึงเปนผูกําหนดปญหาสาธารณสุขของชุมชน
นั้ น เอง เป น ผู วิ เ คราะห ป ญ หา ตลอดจนแนวทางแก ไ ขป ญ หาของชุ ม ชน ทั้ ง นี้ โดยชุ ม ชนมี
ความสามารถในการแยกแยะไดวาวิธีการแกปญหาใดประชาชนในชุมชนสามารถแกไขได วิธีการ
ใดอยูนอกเหนือความสามารถของชุมชน ก็ใหเจาหนาที่ของรัฐ บุคคลหรือองคกรภายนอกเขามา
ชวยแกไขปญหา รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนมีไดหลายรูปแบบ ตัวอยางของรูปแบบการ
ดําเนินงานที่ผานมา ไดแก
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1.1 การสํารวจและใชผลการสํารวจความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)
1.2 การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนในหมูบานเพื่อแกปญหาสาธารณสุข
1.3 การจัดตั้งศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)
1.4 การคัดเลือกและฝกอบรม อสม. กสค. เปนตน
2. การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology = AT) เทคนิคและวิธีการที่ใช
ในงานสาธารณสุขมูลฐาน ควรเปนเทคนิควิธีการที่งายไมซับซอน ยุงยาก เหมาะสมกับแตละสภาพ
ทองถิ่นและประชาชนสามารถปฏิบัติได เทคนิควิธีการซึ่งหมายรวมตั้งแตวิธีการคนหาปญหา
ขบวนการในการแกไขปญหา จนกระทั่งถึงเทคนิคในการแกไขปญหาโดยชุมชนเอง เชน การทํา
ระบบประปาดวยปลองไมไผ การใชสมุนไพรในชุมชน การใชระบบการนวดไทยเพื่อบรรเทา
อาการปวดเมื่อย เปนตน เทคนิคเหลานี้อาจเปนภูมิความรูดั้งเดิมในชุมชน ที่ชุมชนมีการถายทอด
ในการแกไขปญหาสาธารณสุขของตนเองมาเปนเวลาชานานแลว เชน การใชยาหรือแพทยแผน
ไทยในการรักษาพยาบาลโรคบางอยาง หรือการนวดไทย หรือเปนภูมิความรูใหมที่ชุมชนไดเรียนรู
เพิ่ ม เติ ม ว า เหมาะสมกั บ ชุ ม ชนในการแก ป ญ หา เช น การใช อ าหารเสริ ม ในการแก ไ ขป ญ หา
โภชนาการ การจัดทําโองน้ําเพื่อเก็บน้ําสะอาด เปนตน หากการเรียนรูไปยังอีกชุมชนหนึ่งใน
ลักษณะที่ประชาชนถายทอดความรูสูประชาชนดวยกันเอง อาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือโดย
การสนับสนุนชวยเหลือของเจาหนาที่ภาครัฐ โดยวิธีการที่เรียกวา การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
ระหวางหมูบาน หรือ TVDV (Technology cooperation among developing villages) จะทําให
ขบวนการเรียนรูเหลานี้เปนไปโดยกวางขวาง รวดเร็ว ซึ่งจะเปนประโยชนกับประชาชนในการแกไข
ปญหาของเขาเองที่ประชาชนสามารถปฏิบัติได
3. มีการปรับระบบบริการพื้นฐานของรัฐเพื่อรองรับการสาธารณสุขมูลฐาน (Reoriented
Basic Health Service = BHS) หรือ Health Infrastructure ระบบบริการของรัฐ และระบบบริหาร
จัดการที่มีอยูแลวของรัฐ จะตองปรับใหเชื่อมตอและรองรับงานสาธารณสุขมูลฐานดวย ทั้งนี้โดยมี
ความมุงหมาย ดังนี้ คือ
3.1 ตองการใหเกิดการกระจายการครอบคลุมบริการใหทั่วไป (Coverage)
3.2 การกระจายทรัพยากรลงสูมวลชน (Resource Mobilization)
3.3 การจัดระบบสงตอผูปวยที่มีประสิทธิภาพ (Referal System)
ในช ว งเวลาที่ ผ า นมากระทรวงสาธารณสุ ข มี ค วามพยายามที่ จ ะปรั บ ระบบบริ ก าร
สาธารณสุขของรัฐใหเอื้อตองานสาธารณสุขมูลฐาน ดังจะพิจารณาไดจากโครงการตาง ๆ ที่สําคัญ
คือ
โครงการบัตรสุขภาพ โครงการพัฒนาระบบบริการของสถานบริการและหนวยงาน
สาธารณสุขในสวนภูมิภาค (พบส.) คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ (คป
สอ.) เปาหมายของการปรับเปลี่ยนระบบบริการสาธารณสุข ก็เพื่อที่จะทําใหประชาชนสามารถ
ที่จะเขาถึงบริการที่มีคุณภาพได รวมทั้งสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมไดอยางแทจริง การ
ปรับเปลี่ยนระบบบริการจะตองมีการดําเนินงานในทุกระดับ ไมวาจะเปนระดับสถานีอนามัยซึ่งอยู
ใกลชุมชน โรงพยาบาลชุมชนในระดับอําเภอ โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนยในระดับจังหวัด
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รวมทั้งสถานบริการเฉพาะทางตาง ๆ เพื่อใหประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึงเปนธรรม และ
ไดรับการสงตอเพื่อดูแลอยางตอเนื่องเมื่อมีความจําเปน
4. การผสมผสานกับงานของกระทรวงอื่น ๆ (Intersectoral Collaboration = IC) งาน
สาธารณสุขมูลฐานจะสําเร็จผลไดตองผสมผสานทํางานไปดวยกันได ทั้งภายในกระทรวงและตาง
กระทรวง แนวคิดที่สําคัญของการดําเนินงานในดานนี้ คือ การประสานเพื่อใหหนวยงานอื่นทํางาน
ในความรับผิดชอบของหนวยงานนั้น ๆ ในลักษณะที่สงเสริมหรือสอดคลองกับการพัฒนาดาน
สุขภาพ ไมใชขอใหบุคลากรของหนวยงานอื่นมารวมกันปฏิบัติงานภาคสาธารณสุข ปจจัยสําคัญที่
จะชวยใหการประสานงานระหวางสาขาเปนไปอยางไดผล คือ ความสามารถในการวิเคราะหวา
การดําเนินงานเรื่องอะไร ของหนวยงานใดจะมีสวนในการสงเสริมการมีสุขภาพดี เชน การศึกษา
การเกษตร การปรับปรุงดานสิ่งแวดลอม การสงเสริมบทบาทขององคกรชุมชน ฯลฯ
การประสานความรวมมือตองดําเนินการในหลายระดับ แตที่สําคัญนั้นหากสามารถสราง
ใหเกิดความรวมมือเพื่อแกปญหาในชุมชนเปนหลัก โดยใหชุมชนเปนผูกําหนดหรือตัดสินใจ ก็จะ
ชวยใหความรวมมือนั้นชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รูปแบบสําคัญที่มีการศึกษาวิเคราะหและมี
ประสิทธิภาพในการสงเสริมการประสานงานระหวางสาขา คือ การใช จปฐ. เปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งในแงของการสงเสริมการประสานงานระหวางสาขานั้นถูก
เนนหนัก คือ การประสานงานเพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ยอมรับและรวมกันใชเปาหมาย จปฐ. ใน
สวนที่เกี่ยวของกับหนวยงานของตนเองเปนเปาหมายในการทํางานกับประชาชนในพื้นที่ หรือหาก
จะมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นเป า หมายและตั ว ชี้ วั ด จปฐ. ก็ ต อ งปรั บ เปลี่ ย นโดยมุ ง วิ เ คราะห ใ ห เ ห็ น
ประโยชนตอการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
แนวคิดระบบสุขภาพภาคประชาชน
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
(2546) ไดสรุปแนวคิดระบบสุขภาพภาคประชาชนซึ่งพัฒนาตอยอดจากแนวคิดสาธารณสุขมูล
ฐานและใชในการดําเนินงานในปจจุบัน
ระบบสุขภาพภาคประชาชนเปนคําที่มีความหมายรวบยอดของงานสาธารณสุขมูลฐาน
อยางเปนระบบ เปนกระบวนการของการดําเนินงานที่มิใชกิจกรรมเดี่ยวๆ ของชุมชน มิใชภารกิจ
ของหนวยงานหรือองคกรภายนอกที่จะตองกําหนดหรือออกแบบกิจกรรมดําเนินงานใหชุมชน จึง
เปนเรื่องของชุมชนที่จะคิด จะตั้งเปาหมาย บริหารจัดการ และวัดผลสําเร็จดวยตนเอง หนวยงาน
หรือองคกรภายนอกสามารถทําไดเพียงการรวมมือกันอยางจริงจัง และตอเนื่องในการสงเสริม
สนับสนุนหรือสรางกลไกปจจัยที่เกื้อหนุนการจัดการดานสุขภาพของชุมชน
ระบบสุขภาพภาคประชาชน มีจุดมุงหมาย เพื่อการพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชน ดวย
การสงเสริมผลักดันใหประชาชนตระหนักในการดูแลสุขภาพ และถือเปนหนาที่ของตนเอง มิใช
ผลักภาระใหกับคนอื่น และพัฒนาองคกร อาสาสมัครและแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว มีสวน
รวมไดพัฒนาขีดความสามารถและทักษะในการจัดการงานบริการสงเสริมสุขภาพดานตางๆ ของ
กรม กอง ในกระทรวงสาธารณสุ ข ให ส ามารถเป น ระบบ และเกิ ด ผลที่ ป ระจั ก ษ ชั ด สามารถ
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ตรวจวัดไดในระดับชุมชนนั้นเปนสิ่งที่ตองมุงมั่นดําเนินการใหสําเร็จ ตลอดจนการสรางกระแส
ผลั กดัน ให ป ระชาชนในชุ มชนตา งๆ ไดหัน มามีบทบาทสว นร วมรับ ผิดชอบการดู แลชีวิต และ
สุขภาพพื้นฐานไดโดยตนเองซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนาสุขภาพของคนไทย ประกอบดวย
องคประกอบ 3 ประการ คือ
คน เปนองคประกอบหลักที่สําคัญในการพัฒนาใดๆ ก็ตามจะตองมีคนที่อยูในชุมชน
รวมตัวกัน รวมกันคิด รวมกันทํา อาจเริ่มจากคนกลุมหนึ่งอาจจะมากหรือนอยก็ตามซึ่งมีความ
แตกตางหลากหลายตา งกลุม ตางอาชีพ ตางฐานะ ตางความคิด ตางเพศ ตา งวัย แตมีจิตใจ
เดียวกันเพื่อสวนรวม และมีเปาหมายรวมกัน มีการขยายแนวรวมออกไปเรื่อยๆ
องคความรู ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของชุมชน จําเปนตองมี องคความรู วิธีการ
เทคโนโลยี ภูมิปญญาและประสบการณ จะทําใหเกิดกระบวนการเรียนรู การถายทอดและการ
กระจายความรูขอมูลขาวสารในชุมชน
ทุน เพื่อการพัฒนาสุขภาพ การดําเนินงานพัฒนาสุขภาพ จําเปนตองอาศัยทุนที่เปนตัว
เงิน และทุนที่ ไ ม ใชตัวเงิน หรื อทุ นทางสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทุน ที่ เปน ตั วเงิน จะมี
ความหมายในลักษณะการเงินการคลังดานสุขภาพและการพัฒนาดานตางๆ เพื่อจัดบริการใหกับ
คนในชุมชนอยางคุมคา คุมเวลาที่ทํางานและประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ซึ่งแตละชุมชน
สามารถแสวงหาแหลงทุนไดทั้งภายในและภายนอกชุมชน และนํามาบริหาร จัดการใหเกิดผลกําไร
แลวนําดอกผลนั้นมาใชในการพัฒนาตอไป
นอกจากองคประกอบหลัก 3 ประการแลว หัวใจสําคัญของระบบสุขภาพภาคประชาชน
คือ การจัดการ เพื่อใหประชาชนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพดวยตนเอง ซึ่งการจัดการใน
ที่นี้ คือ การปฏิบัติการประสานใหเกิดความสมดุลย เพื่อการเคลื่อนไหวของปจจัย คน องคความรู
หรือวิธีการทํางาน และทุนเพื่อการพัฒนาสุขภาพ ใหเกิดการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพ
เพื่อสนองตอบตอความตองการของคนในชุมชน ปองกันและแกปญหาสุขภาพของคนในชุมชน
ทั้ ง นี้ กิ จ กรรมการพั ฒ นาสุ ข ภาพที่ ดํ า เนิ น โดยชุ ม ชนนั้ น ขึ้ น กั บ การตั ด สิ น ใจของชุ ม ชนว า จะ
ดําเนิน การในเรื่องใด อยางไร ซึ่งสามารถแสดงเปนแผนภาพเชิ งแนวคิด องคประกอบระบบ
สุขภาพภาคประชาชน ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดระบบสุขภาพภาคประชาชน
ความหมาย ระบบสุขภาพภาคประชาชน
ระบบสุขภาพภาคประชาชน หมายถึง กระบวนการที่สมาชิกของสังคม หรือชุมชนนั้นมี
ความรู ความเขาใจ รวมมือกันดูแล และบริหารจัดการใหเกิดสุขภาวะที่ดีขั้นพื้นฐานดวยตนเอง
ดวยการสนับสนุนองคความรู เทคโนโลยีและทรัพยากรที่จําเปนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระบบสุขภาพภาคประชาชน เปนวัฒนธรรมการดูแลความสุขสมบูรณทางสุขภาพกายและ
ใจของตนเอง สมาชิกในครอบครัว สมาชิกในชุมชนและสังคมของตน ระบบสุขภาพภาคประชาชน
จึงเปนระบบสุขภาวะทุกมิติในลักษณะองครวม ซึ่งรวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ระบบ
อาหาร ระบบยา ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา วิถีชุมชน และวัฒนธรรม
แนวคิด ระบบสุ ข ภาพภาคประชาชนที่กล า วในขา งตน เปน ภาพของระบบสุข ภาพภาค
ประชาชนที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชนท อ งถิ่ น จึ ง เป น ภาพการทํ า งานของประชาชนที่ เ ป น เครื อ ข า ย มี
กระบวนการดําเนินงานที่เนนการมีสวนรวมของทุกฝาย มีนโยบาย เปาหมาย ตัวชี้วัด และกลวิธีที่
ประชาชน เปนผูกําหนด ภายใตความตองการของชุมชนอยางแทจริง ตามสภาวะแวดลอม บริบท
เชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมทองถิ่นและครอบครัว ใชทุนทางสังคมที่เปนของ
ตน มี รู ป แบบการทํ า งานแบบองค ร วม ผสมผสานภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น และภู มิ ป ญ ญาสากล มี
นโยบายและกลไกการสนับสนุนจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการกระตุนจากองคกร
ภายนอกและภายในชวยขับเคลื่อนกระบวนการ
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ระบบสุขภาพภาคประชาชนเปนสวนหนึ่งของระบบการดําเนินงาน เพื่อการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่น ที่เกิดขึ้นในชุมชนทองถิ่นนั้นๆ การดําเนินงานสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ
สุขภาพภาคประชาชน จึงมิไดหมายความวาจะตองสรางระบบการดําเนินงานที่มาทํางานดาน
สุขภาพแยกจากการทํางานดานอื่นๆ แตควรเปนระบบการดําเนินงานที่มีศูนยกลางการบริหาร
จัดการเดียวกันของทุกๆ สาขา ทั้งดานสุขภาพ เกษตร อาชีพ การศึกษาและอื่นๆ เพื่อการบูรณา
การของการพัฒนาที่ยึดการแกปญหา สรางความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีตามความตองการ
ของชุมชนทองถิ่นเปนประการสําคัญ
เหนือขึ้ นมาจากระดับชุมชนทองถิ่นในภาพของสั งคมและประเทศสภาพของปญหาที่
เกิดขึ้นมีความสลับซับซอนกวาแตกอนมาก ปญหาดานสุขภาพเองก็มิไดเกิดขึ้นเปนปญหาเดี่ยวๆ
แตมีความเชื่อมโยงเปนเหตุเปนผลกับปญหาอื่นๆ ที่มีความสลับซับซอนมากเกินกวาที่จะแกไข
ดวยกลยุทธทางดานสุขภาพเพียงประการเดียว รวมทั้งบางปญหาก็เกินกําลังที่ชุมชนทองถิ่นจะ
สามารถจัดการไดเพียงลําพังในชุมชนทองถิ่นเดียวได ดังนั้นระบบสุขภาพภาคประชาชนแตละ
ชุมชนทองถิ่นจึงตองมีการถักทอเชื่อมโยงกันเปนกลไกที่เชื่อมตอกับระบบสุขภาพในระดับตางๆ
รวมถึงระบบการพัฒนาดานอื่นๆ เพื่อใหมีบทบาทกําหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาสุขภาพ
ในระดั บ ต า ง ๆ จนถึ ง ระดั บ ประเทศอั น มี พื้น ฐานมาจากสภาพป ญ หาและความตอ งการของ
ประชาชนที่สงตอกันมาเปนลําดับ ในขณะเดียวกันก็เปนเครือขายที่มีขุม พลังอันมหาศาลในการ
จัดการกับปญหาดานสุขภาพและปญหาดานอื่น ๆ ที่สงผลตอสุขภาพ ความเปนอยูและคุณภาพ
ชีวิตที่ตองอาศัยความรวมมือ การผนึกกําลังอยางมีเปาหมาย
เปาหมายของระบบสุขภาพภาคประชาชน
ระบบสุ ข ภาพของประเทศมี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ การพั ฒ นาสุ ข ภาพของประชาชนมุ ง สู
เปาหมายใหประชาชนมีสุขภาพดี ในฐานะที่ระบบสุขภาพภาคประชาชนเปนสวนหนึ่งของระบบ
สุขภาพของประเทศที่มีความเชื่อมตอกับระบบสุขภาพภาครัฐ จึงมีเปาหมายเดียวกัน คือ การมี
สุขภาพที่ดีของประชาชน ทั้งนี้ภายใตการมีสวนรวมของประชาชนและสังคม ในการคิดริเริ่ม และ
ตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพตามความคิด ความตองการของชุมชนและสังคม ภายใต
แนวทางการพึ่งตนเอง คือการดูแลสุขภาพดวยตนเอง และสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชน ซึ่ง
เปนหนาที่ของประชาชนนั่นเอง
หลักสําคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพภาคประชาชน
ดวยแนวคิดพื้นฐานวาระบบสุขภาพภาคประชาชนเปนการจัดการ สุขภาพของประชาชน
โดยประชาชน ดังนั้นในการดําเนินงานระบบสุขภาพภาคประชาชน จึงมีหลักสําคัญ 4 ประการ คือ
1. การปรับแนวคิดและบทบาท
ระบบสุขภาพภาคประชาชน จะเกิดขึ้นและมีความเขมแข็งเพียงพอที่จะทําใหเกิดผลลัพธ
ที่ดีตอสุขภาวะของประชาชนทุกภาคสวน จะตองปรับแนวคิดและบทบาทในการดําเนินงาน ให

16

ภาคประชาชนไดกระทําดวยตัวเองอยางแทจริง โดยเฉพาะกระบวนการวางแผน การคิด การ
ตัดสินใจ รวมทั้งการกําหนดตัวชี้วัดในการประเมินและตรวจสอบ ทั้งนี้เจาหนาที่และกลุมแกนนํา
ตองสรางเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตั้งประเด็นคําถาม หรือขอสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน กระตุนใหชุมชนรวมกันคิดรวมกันทํา พูดคุยกันบอยๆ เพื่อจะไดปรับแนวคิดและบทบาท
ตนเอง
ในสวนของเจาหนาที่ภาครัฐตองปรับแนวคิดและบทบาทจากผูปฏิบัติ ผูสั่งการ หรือคิด
ตัดสินใจ ทําแทนประชาชน ควบคุม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อสนองงานหรือความตองการ
ของหนวยงาน มาเปนผูสนับสนุนและสรางกลไกปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาระบบสุขภาพ
ภาคประชาชนเปนหุนสวนการทํางานซึ่งกันและกัน เปนพี่เลี้ยงเคียงขางประชาชน ดวยความจริงใจ
มีความหนักแนน ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกประชาชน เปนผูลดความขัดแยงในการทํางาน
สรางความรวมมือทุกระดับ สรางความพรอมและความสามารถในการทํางานใหแกทีมงาน สราง
พลังปญญาอยางรูเทาทันใหแกประชาชน เปนผูขายแนวคิดระบบสุขภาพภาคประชาชน เปนผู
กระตุนใหมีการใชทุ นทางสังคมของทองถิ่น ทํางานเปนเครือขายและเจาหนาที่ ตองรูบทบาท
ตนเอง รูวาอะไรคือปญหาของชุมชน ถายทอดใหชุมชน จุดสําคัญประชาชนตองวินิจฉัยปญหาได
ดวยตัวเอง เจาหนาที่เปนเพียงผูแนะนําการวางแผนอยางงาย การจัดอันดับความสําคัญของปญหา
การเตรียมวิธีแกปญหาที่งาย โดยกระบวนการทั้งหมดประชาชนจะตองเปนผูคิด ตัดสินใจทําดวย
ตนเอง ตามวิธีการของประชาชน
สําหรับประชาชนตองเปนผูสรางความเขมแข็งขององคกรดวยตนเอง เปลี่ยนจากผูรับมา
เปนผูลุกขึ้นมากระทํา ลดการพึ่งพาและพึ่งพิงผูอื่น คนหากัลยาณมิตร วิจัย สํารวจขอมูลชุมชน
ตนเอง วิเคราะหขอมูลชุมชนและสังคม องคความรูของตนเอง รับรูขอมูลอยางเปนเหตุเปนผล
และใชขอมูลอยางมีเหตุมีผล สมเหตุสมผลในการทําแผนแบบมีสวนรวมของชุมชน เพื่อการ
พึ่งตนเอง
2. ความรวมมือระหวางพหุภาคี
การทํางานระบบสุขภาพภาคประชาชนจะตองมีรูปแบบการทํางานเปนประชาคม มีภาคี
อื่ น เข า มาร ว มด ว ยทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชนและองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เข า มามี ส ว นร ว ม
เนื่องจากปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ไมไดมีปญหาเดียว แมแตปญหาทางดานสุขภาพอนามัยยังเกิด
จากปจจัยหลายสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นในการแกปญหาจําเปนตองทําพรอมกันหลายดาน
ในการทํางานหนวยราชการ ภาคเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงตองใชประชาชนและ
ชุมชนเปนตัวตั้ง ยึดแนวอุดมการณเพื่อสวนรวม มีเครื่องมือซึ่งเปนเครื่องชี้วัดในการวินิจฉัย
ป ญ หาร วมกั น แก ปญ หาแบบบู ร ณาการ และพุ ง เปา ของการพั ฒ นาไปที่ป ระชาชนครอบครั ว
เดียวกันในชุมชน ดังนั้นในการเตรียมการดําเนินงานทุกครั้ง ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของตองมาพูดคุย
ปรึกษาหารือกันถึงวิธีการทํางาน โดยรวมกันคิดแลวแยกกันทํา จะทําใหประชาชนไดรับประโยชน
อยางเต็มที่ เกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา ทุกหนวยไดรับผลประโยชน
รวมกัน
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3. ความรวมมือจากประชาชนและชุมชน
ระบบสุ ข ภาพภาคประชาชน เปน การดํ า เนิน กิ จ กรรมภายใต การตั ด สิ น ใจและความ
ตองการของประชาชนและชุมชนตามศักยภาพของทองถิ่น ประชาชนและชุมชนมีอํานาจเต็มที่
สามารถคิดเอง ทําเองได มีอิสระ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู วิเคราะหปญหาชุมชนรวมกัน กําหนด
แนวทางที่เปนไปไดดวยวิธีที่สอดคลองกับวิถีชุมชน และจัดทําแผนชุมชน มีความรูความสามารถ
แกปญหาของชุมชน มีกองทุนจากผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงาน มีการบริหารจัดการ โดย
คณะกรรมการระดับพื้นที่ที่ไดมาจากการเลือกตั้งและทองถิ่นยอมรับ มีสถานบริการสรางสุขภาพที่
ประชาชนคุนเคย รวมทั้งสรางแกนนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และแกน
นําสุขภาพ ประจําครอบครัวในชุมชน ชวยกันปลุกระดมใหประชาชนหันมามีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรมของชุมชน รับผิดชอบดูแลสุขภาพตนเองไมใหเจ็บปวย เพื่อจะไดมีโอกาสในการ
ทํางานที่มากกวาวันเวลาปวย
4. การสรางความปรารถนาและสรางสะพานสูความปรารถนารวมกันของชุมชน
ประชาชนในชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่ภาครัฐและองคกรเอกชน ตอง
สรางจุดยืนรวมกัน มองเห็นเปาหมายในทิศทางเดียวกัน รวมกันสรางความปรารถนาและสราง
สะพานสูความปรารถนารวมกันของชุมชน วาตองการเห็นชุมชนมีหนาตาเปนอยางไร จะไปใหถึง
จุดหมายไดอยางไร แลวแปลงความปรารถนาหรือความตองการของชุมชน เปนแผนปฏิบัติหรือ
เปนรูปธรรมที่ตอเนื่อง เปนจริง สัมผัสได วัดไดและประเมินผลได ในการสรางความปรารถนา
รวมกันของชุมชน จะตองวิเคราะหขอมูลและใชขอมูลรวมกันอยางมีเหตุมีผล สมเหตุสมผล และ
เปนเหตุเปนผล คิดรวมกันแลวแบงแยกกันไปทําตามความถนัด ตามศักยภาพ ตามบทบาทหนาที่
แล ว กลั บ มาพู ด คุ ย ซั ก ถาม ทบทวนกระบวนการ และวิ ธี ก ารที่ จ ะสู ค วามปรารถนา ร ว มกั น
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ภายใตหลักการและกติกาเดียวกัน แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
กลยุทธการขับเคลื่อนระบบสุขภาพภาคประชาชน
กลยุทธที่จะขับเคลื่อนสูระบบสุขภาพภาคประชาชน จะใหความสําคัญกับนัยยะของคําวา
"ของ" ประชาชน "โดย" ประชาชน และ "เพื่อ" ประชาชน จากบทเรียนและประสบการณที่ผานมา
ถาจะใหมีการมุงสูการพึ่งตนเองอยางยั่งยืนจําเปนตองคํานึงถึง "การไดลงมือทําโดยประชาชนและ
การสรางปจจัยเอื้อจากองคกรภายนอกชุมชน" ซึ่งกลยุทธในที่นี้เสนอเพื่อเปนทิศทางสําหรับทุก
องคกรทุกระดับที่เขามาดําเนินการกับระบบสุขภาพ ภาคประชาชน ที่มุงเนนระดมสรรพกําลังและ
มุงเนนระดมทรัพยากร ดังนั้นจึงเปนภาพกวางเพื่อเปดโอกาสใหมีการวางกลวิธีและกิจกรรมได
หลากหลาย ภายใตกลยุทธหลัก ดังตอไปนี้
1. สรางการมีสวนรวม
การมีสวนรวมเปนหัวใจหลักของขบวนการในภาคประชาชน ที่ตองเสริมสรางใหเกิดขึ้น
และเปนไปอยางแทจริง ทั้งในสวนของประชาชน และองคกรภายนอกชุมชน กลยุทธนี้เปนการ
มุงเน นการสรางโอกาสใหประชาชนองคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน องค กรภาคประชาชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมดําเนินงานแบบหุนสวน
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(partner participation) โดยการสรางแกนนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ทั้งภาครัฐและภาค
ประชาชน การสรางเครือขายการทํางานแบบพหุภาคี จัดกระบวนการที่เหมาะสมใหทุกภาคสวน
เห็นความเชื่อมโยงของปญหา เขามารวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมเรียนรู และปรับแนวทาง
ใหเหมาะสมในบริบทตางๆ
2. สรางกระบวนการเรียนรู
กลยุทธนี้มุงเนนในการจัดการความรูที่เกิดขึ้น ทั้งในการแสวงหาองคความรู การจัด
กระบวนการเรี ย นรู แ บบมี ส ว นร ว มทั้ ง ในระบบและนอกระบบโรงเรี ย น การนํ า ความรู ไ ปใช
ประโยชนในการพัฒนา การสรางความสมดุลระหวางการเรียนรูและการปฏิบัติ การเปดโอกาสให
มีความเสมอภาคในการรับรูขอมูลขาวสาร รวมทั้งการสรางเสริมปจจัยเอื้อตอการพัฒนาความรู
และภูมิปญญา ตลอดจนการพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีมิติเชิงสังคม และสอดคลองในวิถี
วัฒนธรรม เพื่อใหเกิดจิตสํานึกรวมในการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ตลอดจนการพัฒนาการ
เรียนรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาไปสูวัฒนธรรมสุขภาพของชุมชน โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเขารวมใน
ขบวนการประชาคมทั้งในระดับสังคมรวมและระดับทองถิ่น
3. การเคลื่อนไหวทางสังคม
การเคลื่อนไหวทางสังคม มีความสําคัญตอการเกิดความรูสึกรวมและกระแสสังคม ซึ่งใน
ภาวะปจจุบันถือวา กระแสสังคมมีพลังตอความเปลี่ยนแปลงสูงมาก และระบบสุขภาพจะแสดงถึง
ความเปนภาคประชาชนไดชัดเจนก็ควรมีภาวะหรือกระแสเปนของสังคม กลยุทธนี้มีทิศทางมุงไป
ในเรื่อง การรวมพลัง สรางสรรคจากทุกภาคสวนอยางจริงจังถึงขั้นเกิดกระแสในสังคม หรืออาจ
นําไปสูนโยบายสาธารณะในระดับตาง ๆ อันจะนําไปสูการสรางจิตสํานึก คานิยม และพฤติกรรม
สุ ข ภาพที่ เ หมาะสม รวมทั้ ง ส ง เสริ ม ขบวนการเคลื่ อ นไหวของภาคประชาชน เพื่ อ ประเมิ น
ตรวจสอบคุณภาพและพิทักษสิทธิทางสุขภาพของมวลชน
4. การสื่อสารเพื่อประชาชน
สังคมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป การสื่อสาร เผยแพร การโฆษณาประชาสัมพันธ
มีบทบาทตอการรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรมทางสุขภาพโดยเฉพาะในมิติเชิงสังคม ดังนั้นกลยุทธ
นี้มุงเนนการนําระบบสุขภาพภาคประชาชน ทั้งในแงแนวคิด กระบวนการ ผลงาน และกรณีศึกษา
ตางๆ สูการเผยแพร สื่อสารที่หลากหลาย ภายใตการศึกษาเปาหมายการโฆษณาประชาสัมพันธที่
ชัดเจน เหมาะสม รวมทั้งการสรางเครือขายผูจัดรายการ ผูผลิตสื่อทางสื่อมวลชน และเครือขาย
ทีมขาวสุขภาพของหนวยงานและองคกรตางๆ โดยการสื่อสารเหลานี้ตองเปนการสื่อสารเพื่อปลุก
ระดมประชาชนใหหันมามีสวนรวมประพฤติปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองกอนไปหาหมอ
ในลักษณะที่ใหคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยในการทําความดีวา "ไมปวย เปนการชวย
ชาติ" นอกจากนี้ตองสรางใหประชาชนเกิดการรับรูและยอมรับหรือรูสึกวาตนเองมีสวนไดสวนเสีย
กับการเจ็บปวยและคาใชจายที่รัฐจะนํามาจายชดเชยในบริการ 30 บาทรักษาทุกโรค ลวนแลวแต
เปนเงินภาษีของราษฎรทั้งสิ้น การเจ็บปวยแตละครั้ง เปนการเบียดบังสวนที่จะมาสรางความสุข
หรือพัฒนาสุขภาพใหแกคนไทย และเปนการสูญเสียโอกาสการสรางรายไดใหกับตนเองและ
ครอบครัว
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ภาพที่ 4 แนวคิดกลยุทธการขับเคลื่อนระบบสุขภาพภาคประชาชน การสนับสนุน
และความชวยเหลือที่ตรงกับความตองการของชุมชน
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การสาธารณสุขมูลฐานใน 30 ปที่ผานมา
การสาธารณสุขมูลฐานไดรับการผลักดันใหเปนนโยบายการพัฒนาระดับชาติ และบรรจุ
ใหเปนนโยบายและแผนสาธารณสุขแหงชาติ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2520-2524) จนถึงปจจุบันเปนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งในแตละแผน มีสถานการณการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานที่
สําคัญ ดังนี้
1. สถานการณการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) (ชัยรัตน พัฒนเจริญ, 2539)
• บรรจุการสาธารณสุขมูลฐานใชในนโยบายและแผนสาธารณสุขแหงชาติ
• มุงเนนการคนหา คัดเลือก และฝกอบรมชาวบาน เปนผูสื่อขาวสารสาธารณสุข
(ผสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) โดยกําหนดบทบาท
ของอาสาสมัครเหลานี้เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
• กระจายแนวคิดและหลักการสารธารณสุขมูลฐาน ใหเจาหนาที่สาธารณสุขทุก
ประเภทและทุ ก ระดั บ เข า ใจและยอมรั บ ความสํ า คั ญ ของการมี ส ว นร ว มของ
ประชาชนในการพัฒนาสาธารณสุข
• การสาธารณสุขมูลฐานประกอบดวย 8 องคประกอบ
2. สถานการณการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) (ชัยรัตน พัฒนเจริญ, 2539)
• ขยายการจัดตั้งและพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุข (ผสส./อสม.) ใหครบ
ทุกพื้นที่ในชนบทและริเริ่มทดลองดําเนินการในเขตเมือง
• มุงเนนใหชุมชนระดับหมูบานบริหารจัดการสาธารณสุขมูลฐาน 8 องคประกอบได
และเพิ่มเปน 10 องคประกอบในปลายแผน 5
• ผสมผสานการพั ฒ นาสาธารณสุ ข มู ล ฐานกั บ การพั ฒ นาชุ ม ชนด า นอื่ น โดย
กําหนดใหสาธารณสุขมูลฐานเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในสวน
เปาหมายและวิธีการ
• ริเริ่มโครงการหมูบานพึ่งตนเองทางสาธารณสุขมูลฐาน
• จัดระบบ อสม. ในหมูบาน กฟผ.
• ประสานความรวมมือตางประเทศ จัดตั้ง ATC/RTC
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3. สถานการณการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) (ชัยรัตน พัฒนเจริญ, 2539)
• เนนพัฒนาโครงสรางสาธารณสุขมูลฐาน ใหสามารถพึ่งตนเองทางสาธารณสุขใน
ระดับชุมชนได โดยพัฒนา 3 ก. ในหมูบานคือ
o กําลังคน (อาสาสมัครสาธารณสุข)
o กองทุนและการระดมทุน
o กรรมการหมูบานและองคกรทองถิ่น
• โครงการนํารองการดูแลตนเอง (Self Care) ในระดับชุมชน ครอบครัว และ
ปจเจกบุคคล
• สงเสริมองคกรภาคธุรกิจเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน เขารวมในงานสาธารณสุข
มูลฐาน
• โครงการนํารอง 4 องคประกอบสาธารณสุขมูลฐาน (4 PHC)
4. สถานการณการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) (ชัยรัตน พัฒนเจริญ, 2539)
• ปรับปรุงโครงสรางสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน โดยการพัฒนา 3 ก. ไดแก การ
พัฒนาศักยภาพกําลังคน (อาสาสมัคร) กรรมการหมูบาน การบริหารจัดการ
กองทุน และเพิ่มการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน การ
จัดตั้ง ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)
• สนับสนุนองคกรพัฒนาเอกชน องคกรประชาชน และธุรกิจเอกชน เขารวมใน
การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• เพิ่มองคประกอบสาธารณสุขมูลฐาน จาก 10 องคประกอบ เปน 14 องคประกอบ
• พัฒนากลไกและกระบวนการถายทอดความรู การเผยแพรประชาสัมพันธในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
• เนนการดูแลสุขภาพตนเองในระดับครอบครัว
5. สถานการณการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) (วนิดา วิระกุล และคณะ, 2542)
• ส ง เสริ ม บทบาทและศั ก ยภาพของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ชมรมอาสาสมั ค ร
สาธารณสุ ข และองคก รชุ ม ชน ในการถา ยทอดความรูแ ละทั ก ษะในการดูแ ล
สุขภาพตนเองใหแกครอบครัว
• สงเสริมแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว ใหเปนแกนสําคัญในการดูแลสุขภาพ
ของครอบครัว
• การสงเสริมบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณสุขใน
ชุมชน
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• สงเสริมและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน เพื่อบรรลุ
สุขภาพดีถวนหนา
• สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาครอบครัวสุขภาพดีและ
การมีสุขภาพดีถวนหนา
• มีการจัดสรรงบอุดหนุนเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมูบานละ 7,500
บาทตอหมูบานตอป (พรทิพย สุประดิษฐ และคณะ, 2543) เพื่อดําเนินกิจกรรม
3 กิจกรรม ไดแก พัฒนาศักยภาพคน แกไขปญหาสาธารณสุข และใหบริการใน
ศสมช.
• การประกาศสุขภาพดีถวนหนา ป 2543 (Health For All by the year 2000)
6. สถานการณการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
• เกิดการปฏิรูประบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน สํานัก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปรับเปลี่ยนเปนกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
• เกิดระบบสุขภาพภาคประชาชนที่ตอยอดแนวคิดการสาธารณสุขมูลฐาน
• สรางความเขมแข็งขององคกรอาสาสมัครและสรางความเขมแข็งของชุมชน
• เสริมสรางการมีสวนรวมทุกภาคสวนในสังคม
• การสื่อสารเพื่อประชาชน
• พัฒนากระบวนการจัดการความรูและขอมูลขาวสาร
• ถายโอนงบอุดหนุนเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมูบานละ 7,500 บาท
ตอหมูบานตอป ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เกศินี จันทสิริยากร และ
คณะ, 2547)
• เพิ่มงบอุดหนุนเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน จากหมูบานละ 7,500 บาท
ตอหมูบานตอป เปน 10,000 บาทตอหมูบานตอป (ไพศาล เจียนศิริจินดา,
2548)
7. สถานการณการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-ปจจุบัน)
• เกิ ด กองทุ น สุ ข ภาพระดั บ ตํ า บล โดย สํ า นั ก งานหลั ก ประกัน สุ ข ภาพแหง ชาติ
(สปสช.) ให ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณ ให แ ก องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
เจาหนาที่สาธารณสุข องคกรอาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชน ในการ
พัฒนาดานสาธารณสุข
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• สงเสริมการใชแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) เปนเครื่องมือในการพัฒนา
ดานสุขภาพของประชาชน
• องคการอนามัยโลก สํานักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต (WHO: South-East Asia
Regional Office; SEARO) ไดมีวาระการประชุมระดับภูมิภาคเพื่อฟนฟูการ
สาธารณสุขมูลฐานขึ้น ที่เมืองจากาตาร ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 6-8 สิงหาคม
พ.ศ. 2551 (Regional Conference on "Revitalizing Primary Health Care"
Jakarta, Indonesia, 6-8 August 2008) ซึ่งถือเปนโอกาสดีที่ประเทศไทยจะใช
วาระนี้ ในการฟนฟูและกําหนดทิศทางการทํางานสาธารณสุขมูลฐานในทศวรรษ
ที่ 4 เพื่อใหสอดคลองกับวาระขององคการอนามัยโลก

ภาพที่ 5 ภาพ “แมเราเปนชาวบาน เราก็สามารถดูแลสุขภาพของพวกเรากันเองได”
โดย ชัย ราชวัตร (คณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขเพื่อบรรลุสุขภาพดีถวนหนา, 2536)
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