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คำนำ
สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข (สวรส.) จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ สวรส. พ.ศ. 2535 โดยมีบทบำทใน
กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุข สนับสนุนส่งเสริมกำรวิจัยร่วมกับสหสำขำวิชำชีพ เพื่อสร้ำงและจัดกำรควำมรู้สู่กำร
พัฒนำนโยบำยที่นำไปสู่กำรดำเนินงำนกำรแก้ปัญหำระบบสำธำรณสุขของประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ
สวรส. ได้ผ่ำนช่วงของกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรทำงำนของสถำบันมำเป็นลำดับ มีกำรปรับกำรดำเนินงำน
ให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำของระบบสำธำรณสุขไทยอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึง ได้มีกำรจัดประชุม HSRI Retreat
เพื่อทบทวนยุทธศำสตร์ และพันธกิจหลักของ สวรส. ให้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ ยนไปทั้งในปัจจุบัน และ
แนวโน้มในอนำคต และตำมภำระงำนที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ สวรส. พ.ศ.2535 และได้นำข้อเสนอจำกกำร
ประชุม มำพิจำรณำทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์ สวรส. ประจำปี พ.ศ. 2560-2564 โดยควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรสถำบัน
สวรส. หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนยุทธศำสตร์ฉบับใหม่ จะกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ สวรส. ไปสู่วิสัยทัศน์ที่
ต้องกำรในอนำคต ภำยใต้ควำมสอดคล้องสถำนกำรณ์และบริบทของกำรพัฒนำระบบสุขภำพที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมถึงเป็นไปตำมบทบำทภำรกิจอันพึงประสงค์ที่สำมำรถดำเนินกำรสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำได้เป็นอย่ำงดี
สวรส.
กรกฎำคม 2559
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แผนยุทธศาสตร์ สวรส. พ.ศ.2560-2564
1. สถานการณ์และบริบท
1.1 บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มส่งผลต่อระบบสุขภาพ
1) พฤติกรรมกำรใช้ชีวิตและกำรบริโภค
สังคมไทยกำลังจะเกิดควำมเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เนื่องจำกกำรก้ำวเข้ำสู่ยุคสำรสนเทศ กำรรับข้อมูล
ข่ำวสำรต่ำงๆ เป็นเรื่องที่ง่ำยและสะดวกสบำยมำกขึ้นด้วยเทคโนโลยีกำรสื่อสำรไร้สำย มีกำรประยุกต์ใช้เครือข่ำย
อินเตอร์เน็ตกับกำรสื่อสำรอยู่หลำยรูปแบบ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) กำรสนทนำ (chat) กำรอ่ำน
หรือแสดงควำมคิดเห็นในเว็บบอร์ด กำรติดตำมข่ำวสำร กำรเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) เครือข่ำยสังคม
ออนไลน์ (Social Network) เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมในกำรที่อินเตอร์เน็ตเข้ำมำมีบทบำทหนึ่งในสังคมไทยนั้นย่อม
ส่ งผลกระทบต่อ สั งคม ผลกระทบทำงบวก เช่น สำมำรถได้รั บควำมรู้และข้อ มูล ข่ำวสำรมำกยิ่งขึ้น สำมำรถ
ติดต่อสื่อสำรได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว เป็นต้น ผลกระทบทำงลบเช่น เกิดภัยทำงสังคมจำกกำรที่ได้มีกำรสื่อสำร
ผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
ด้ำนพฤติกรรมสุขภำพและกำรบริโภคอำหำร จำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง
วัฒนธรรมและควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ข้อมูลข่ำวสำรที่ทันสมัย ทำให้ประชำชนในปัจจุบันมีกำร
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองและบุคคลภำยในครอบครัว ต้องทำงำนแข่งกับเวลำ จึงเน้นควำมสะดวกในกำร
บริโภคอำหำรจำนด่วน หรืออำหำรฟำสต์ฟู้ต อำหำรสำเร็จรูป ซึ่งส่วนส่วนใหญ่เป็นอำหำรที่มีแคลอรี่สูง ส่งผลให้
คนไทยประสบปัญหำน้ำหนักเกิน และโรคอ้วนเพิ่มต่อเนื่อง นอกจำกนี้ยังพบว่ำมีควำมนิยมรับประทำนอำหำรเสริม
โดยมีอิทธิพลจำกกำรโฆษณำผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ มำกขึ้น ได้แก่ อำหำรเสริมลดน้ำหนัก บำรุงผิว กำรล้ำงพิษใน
ร่ำงกำยเพื่อให้รู้สึกว่ำถ้ำขจัดสิ่งที่เป็นอนุมูลอิสระในร่ำงกำยได้มำกจะทำให้ร่ำงกำยแข็งแรงและมีอำยุยืน และใน
ปัจจุบันกำรเปิดกำรค้ำเสรี และประชำคมอำเซียน ทำให้กำรบริโภคอำหำรเปิดกว้ำง มีควำมนิยมบริโภคอำหำร
นำนำชำติที่เข้ำมำมีบทบำทต่อสังคมไทยโดยเฉพำะอำหำรญี่ปุ่น รวมทั้งอำหำรเพื่อสุขภำพ และกำรส่งเสริมเรื่อง
กำรออกกำลังกำยควบคู่กันไป ซึ่งมีมำกขึ้นในปัจจุบัน
2) กำรก้ำวสู่กำรเป็นสังคมเมือง
กำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ควำมเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดควำมแออัดของเมืองหลวงและ
เมืองหลัก อันเป็นกำรกระจำยควำมเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน กำร
จัดบริกำรสำธำรณะเพื่อรองรับกำรเติบโตของเมือง กำรใช้ประโยชน์ของทรัพยำกรท้องถิ่นทั้งปัจจัยกำรผลิตและ
แรงงำนไปสู่ภำคกำรค้ำ บริกำร และอุตสำหกรรม ตลอดจนกำรแสวงหำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อกำรลดลงและควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรท้องถิ่น กำรลดลงของแรงงำนในภำค
เกษตร รวมทั้งปัญหำกำรบริหำรจัดกำรขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสำหกรรม ทั้งนี้ กำรเพิ่มขึ้นของประชำกรและ
แรงงำนในพื้นที่อำจส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของวิถี ชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่ำงไรก็ตำม กำรผลิตและ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่มีขนำดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรคนในเมืองที่มำกขึ้น จะส่งผลให้เกิดกำร
ประหยัดจำกขนำด กำรขนส่งมีต้นทุนต่ำลง มีกำรลงทุนในระบบสำธำรณูปโภคจะมีควำมคุ้มค่ำมำกขึ้น และควำม
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ต้องกำรแรงงำนที่มำกขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือทำให้จำเป็นต้องมีกำรจัดตั้งสถำบันกำรศึกษำในพื้นที่เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรที่มีจำนวนมำก
ด้ำนกำรจัดบริกำรทำงสังคมให้ทุกคนตำมสิทธิขั้นพื้นฐำน และเน้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน ระดับปัจเจก โดย
(1) พัฒนำระบบบริกำรสำธำรณะให้มีคุณภำพและมีช่องทำงกำรเข้ำถึงอย่ำงหลำกหลำย โดยเฉพำะระบบบริกำร
สำธำรณสุขและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สวัสดิกำรสังคม และกระบวนกำรยุติธรรม (2) สนับสนุนกำรจัดหำที่อยู่อำศัย
ของผู้มีรำยได้น้อยและกำรเข้ำถึงระบบสำธำรณูปโภค กำหนดเป็นนโยบำยที่อยู่ อำศัยแห่งชำติและเมืองน่ำอยู่
พัฒนำโครงกำรที่อยู่อำศัยแก้ปัญหำชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินกำรร่วมกับ ภำคธุรกิจเอกชน และ (3) กำร
จัดรูปแบบสวัสดิกำรพื้นฐำนที่จำเป็นและเหมำะสมตำมกลุ่มเป้ำหมำย (Customized Welfare) ที่คำนึงถึงฐำนะ
ทำงเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่ำงกัน โดยมีแนวทำงกำรรับภำระ ค่ำใช้จ่ำยร่วมกัน (Cost Sharing)1
ด้ำนกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวกของเมือง มีกำรเตรียมควำมพร้อมรองรับ
ควำมเป็นเมือง ทั้งด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนผังเมือง ด้ำนสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ระบบคมนำคมขนส่ง
ระบบบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ระบบกำรศึกษำและ ระบบสำธำรณสุขที่ได้มำตรฐำน มีคุณภำพ และเพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้ำง ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรเมืองตำมระดับกำรพัฒนำ
3) กำรเพิ่มขึ้นในประชำกรผู้สูงอำยุ
กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุของประเทศไทยส่งผลให้อัตรำกำรพึ่งพิงของประชำกร วัยแรงงำนต้องแบกรับ
กำรดูแลผู้สูงอำยุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชำกรวัยแรงงำน 5 คนที่มีศักยภำพแบก รับผู้สูงอำยุ 1 คน และ
คำดกำรณ์ว่ำในปี 2583 จะเหลือประชำกรวัยแรงงำนเพียง 1.7 คนแบกรับผู้สูงอำยุ 1 คน กำรขำดแคลนกำลัง
แรงงำนทำให้ต้องนำเข้ำแรงงำนไร้ทักษะจำกประเทศเพื่อนบ้ำน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ ตลำดแรงงำนไทยในด้ำนกำร
ยกระดับรำยได้และทักษะฝีมือแรงงำนจะช้ำลง ผลิตภำพแรงงำนไทยอำจเพิ่มขึ้นช้ำ ปัญหำกำรค้ำมนุษย์ และกำร
ขำดกำรคุ้มครองทำงสังคมขั้นพื้นฐำนที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหำต่อเนื่องที่ส่งผลต่อ คุณภำพชีวิตของคนไทย อำทิ
อำชญำกรรม โรคระบำด และภำระทำงกำรคลังของระบบบริกำรทำงสังคม อย่ำงไรก็ตำม นับเป็นโอกำสในกำร
พัฒนำสินค้ำและบริกำร ธุรกิจบริกำรที่เหมำะสมกับกลุ่มผู้สูงอำยุที่เพิ่มขึ้น
ในขณะที่ประชำกรวัยเด็กของไทยมีจำนวนลดลงอย่ำงรวดเร็ว มีพัฒนำกำรไม่สมวัยและกำรตั้งครรภ์ใน
กลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตรำกำรเจริญพันธุ์รวมลดลงจำก 6.3 คน ในช่วงปี 2507-2508 เป็น 1.62 คน
ในช่วงปี 2548-2558 และคำดว่ำในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน กำลังแรงงำนมีแนวโน้มลดลง และ
แรงงำนกว่ำร้อยละ 30 เป็นประชำกร กลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y) ขณะที่ผลิตภำพแรงงำนยังเพิ่มขึ้นช้ำ ซึ่งจะเป็น
ข้อจำกัดต่อกำรพัฒนำในระยะ ต่อไป
กลุ่มผู้สูงอำยุวัยกลำงและวัยปลำยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพที่เพิ่มมำก
ขึ้น ขณะที่ผู้สูงอำยุจำนวนมำกยังมีรำยได้ไม่เพียงพอในกำรยังชีพ ผู้สูงอำยุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำก 10.3 ล้ำนคน
(ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้ำนคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 กำรเพิ่มขึ้นของผู้สูงอำยุวัยกลำงและวัย
ปลำยจะส่งผลต่อภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอำยุมีส่วนร่วมในกำลังแรงงำนเพิ่มขึ้น แต่มีรำยได้
ไม่เพียงพอกับค่ำใช้จ่ำย เนื่องจำกมีกำรออมน้อย และแหล่งรำยได้หลักร้อยละ 78.5 ของรำยได้ทั้งหมดมำจำกกำร

1

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ(๒558). ทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 1๒.
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เกื้อหนุ น ของบุ ตร ผู้ สู ง อำยุ วัย ส่ ว นใหญ่ ต้ องพึ่งพำผู้ อื่น ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สั งคม และกำรทำกิจ วัตรประจำวั น
ตลอดจนปัญหำสุขภำพจะมีมำกขึ้น
ภำยใต้กำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ มี กำรพัฒนำด้ำนสุขภำพ โดยส่งเสริมกำร
พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำง กำรแพทย์เพื่อรองรับกำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุทั้งในด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพและที่
อยู่อำศัยสำหรับผู้สูงอำยุ ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำและสร้ำงควำมยั่งยืนใน
ระยะยำว โดยพั ฒ นำ ระบบข้ อ มู ล สำรสนเทศเพื่ อ กำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรด้ ำ นสำธ ำรณสุ ข บู ร ณำกำรระบบ
หลักประกันสุขภำพภำครัฐ ให้เกิดควำมเป็นเอกภำพในกำรบริหำรจัดกำรและกำรใช้ทรัพยำกร และส่งเสริมกำร
อภิบำลระบบสุขภำพใน รูปแบบเครือข่ำยที่มีกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน พัฒนำศักยภำพของประเทศไทยสู่กำรเป็น
ศูนย์กลำงสุขภำพ นำนำชำติทั้งในด้ำนศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลำงบริกำรเพื่อ
ส่งเสริมสุขภำพ (Wellness Hub) ศูนย์กลำงยำและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ (Product Hub) และศูนย์กลำงบริกำร
วิช ำกำรและ งำนวิจั ย (Academic Hub) เพื่อนำรำยได้กลั บมำใช้ยกระดับคุ ณภำพบริกำรสำธำรณสุ ข
ภำยในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมกำรให้ควำมสำคัญกับมิติสุขภำพในทุกนโยบำยสำธำรณะ (Health in All Policies)
เพื่อให้กำร ขับเคลื่อนนโยบำยของทุกภำคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบำยสำธำรณะที่มีต่อสุขภำพของ
ประชำชน
4) กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล
ในภำพรวมของประเทศ ค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำมีอัตรำกำรเติบโตใกล้เคียงกับค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพ (ประมำณ
ร้อยละ 7-8 ต่อปี) แต่สูงกว่ำอัตรำกำรเติบโต (ร้อยละ 5-6 ต่อปี) ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP)2
กำรคำดกำรณ์แนวโน้มของค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำของประเทศไทยในอนำคต ปัจจัยที่มีผลทำให้ปริมำณกำรใช้ยำเพิ่ม
สูงขึ้นประกอบด้วย กำรที่คนไทยเข้ำถึงยำมำกขึ้นจำกกำรมีระบบหลักประกันสุขภำพ กลุ่มโรคที่ต้องกำรกำรรักษำ
ต่อเนื่อง รวมทั้งโรคเอดส์ และกลุ่มประชำกรสูงอำยุที่ไทยกำลังก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์ ในปี 2568
สำหรับปัจจัยที่มีผลทำให้ยำมีรำคำเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยำใหม่และยำที่มีสิทธิบัตร และกำรขึ้นรำคำยำตำมสถำนะ
เศรษฐกิจ3
อย่ำงไรก็ตำมที่สำคัญที่สุดคือค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำที่เพิ่มสูงขึ้นเกิดจำกกำรใช้ยำอย่ำงไม่เหมำะสม เกินควำม
จำเป็น และกระบวนกำรตลำดที่ขำดจริยธรรม โดยพบกำรบริโภคยำอย่ำงไม่เหมำะสมและเกินควำมจำเป็นในทุก
ระดับ ทั้งกำรใช้ยำในสถำนพยำบำลภำครัฐและเอกชน กำรใช้ยำในชุมชนโดยเฉพำะยำที่มีควำมเสี่ยงสูง เช่น ยำ
ต้ำนจุลชีพ ยำสเตียรอยด์ ยำชุด เป็นต้น สำหรับประเทศไทย กำรบริโภคยำของคนไทยสูงถึง 144,500 ล้ำนบำท
ในปีพ.ศ. 2555 โดยส่วนหนึ่งรัฐต้องสูญเสียงบประมำณจำกกำรครอบครองยำเกินจำเป็น4 ถึงประมำณ 2,370 ล้ำนบำท/ปี
2

สุพล ลิมวัฒนำนนท์และคณะ. 2556. กำรทบทวนกลไก วิธีกำร หรือ รูปแบบในกำรจัดกำรให้เกิดกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผลในสถำนบริกำร
สำธำรณสุขภำครัฐ. สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข.
3
สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, วิชัย โชควิวัฒน, ศรีเพ็ญ ตันติเวสส (บรรณำธิกำร). ระบบยำของประเทศไทย. นนทบุร:ี สำนักงำนพัฒนำนโยบำยสุขภำพ
ระหว่ำงประเทศ, 2545. หน้ำ 5 - 32.
4
กำรครอบครองยำเกินจำเป็น หมำยถึง ภำวะที่ผู้ป่วยได้รับยำในปริมำณที่มำกเกินกว่ำที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ เป็นปัญหำที่เกิดขึ้นในมุมมองของ
สถำนพยำบำลที่มีกำรสั่งจ่ำยยำและจ่ำยยำให้แก่ผู้ป่วยแต่ละรำยในปริมำณที่มำกเกินกว่ำที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ โดยไม่รวมถึงกำรครอบครองยำเกินจำเป็น
ในมุมมองที่ผู้ป่วยมียำครอบครองเกินจำเป็นอันเกิดจำกกำรปรับเปลี่ยนกำรรักษำและควำมไม่ร่วมมือในกำรใช้ยำ (ณธร ชัยญำคุณำพฤกษ์และคณะ, ๒
555)
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และใช้จ่ำยงบประมำณมำกถึง 4,000 ล้ำนบำท ในกำรผลิตและนำเข้ำยำที่ยังมีข้อสงสัยต่อประสิทธิผลและควำม
ปลอดภัย5
กำรใช้ยำเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับระบบสำธำรณสุขอื่นๆ จึงต้องพิจำรณำปัจจัยหลำยส่วนที่เข้ำมำเกี่ยวข้อง
และแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ ทั้งกำรขึ้นทะเบียน กำรควบคุมกำรกระจำยยำ และกำรใช้ยำในสถำนพยำบำลและ
ชุมชน ตลอดจนถึงปัจจัยต่ำงๆ ที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผู้สั่งใช้ยำและประชำชน
5) กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อสถำนกำรณ์ควำม
เสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีควำมรุนแรงมำกขึ้น อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ทำให้เกิด
ควำมแห้งแล้งเป็นระยะเวลำยำวนำน เกิดฝนขำดช่วง และมีฤดูกำลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อควำมอุดมสมบูรณ์
ของดิน ป่ำไม้เกิดควำมเสื่อมโทรม แหล่งน้ำขำดแคลน ผลผลิตทำงกำรเกษตรลดลง เกิดโรคระบำดในพืชและสัตว์
และอำจเกิดผลกระทบต่อสุ ขภำพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบำดใหม่ เกิดควำมเสี่ ยงต่อกำรสู ญเสียควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ เช่น ระบบนิเวศป่ำไม้ ระบบนิเวศชำยฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ำ เกิดกำรกัดเซำะชำยฝั่ง และกำร
สูญเสียแนวปะกำรัง กำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดังกล่ำวข้ำงต้น จะส่งผลต่อควำมมั่นคงด้ำนอำหำร
สุขภำพ พลังงำน และลดทอนขีดควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเองของชุมชน
นอกจำกนี้ยังส่งผลให้ภัยพิบัติทำงธรรมชำติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีควำมรุนแรงมำกขึ้น ทั้ง
อุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภำคกำรผลิต กำรพัฒนำอุตสำหกรรม และกำร
พัฒนำเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีกำรดำรงชีวิตของประชำชน ซึ่งข้อตกลงระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศจะทวีควำมเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภำระใน
กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกภำยใต้กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
สำหรับปัญหำสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ได้แก่ ปัญหำขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับกำรแก้ไขอย่ำง
มีประสิทธิภำพ มลพิษทำงอำกำศยังเกินมำตรฐำนหลำยแห่ง คุณภำพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง
6) กำรแข่งขันทำงกำรค้ำและกำรลงทุน
ท่ำมกลำงบริบททำงเศรษฐกิจ กำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงประเทศที่มีกำรแข่งขันสูง อันส่งผลให้
ประเทศต่ำงๆ ต้องปรับตัวเองเพื่อให้ได้รับประโยชน์จำกระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึงกำรรวมกลุ่มกำรค้ำกันของ
ประเทศต่ำงๆ อำทิ สหภำพยุโรป และเขตกำรค้ำเสรีอเมริกำเหนือ รวมถึงกำรจัดตั้ง “ประชำคมเศรษฐกิจของ
อำเซียน” ภำยในปี 2558 เพื่อส่งเสริมให้อำเซียนเป็นตลำดและฐำนกำรผลิตเดียว มีกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุน สินค้ำ
บริกำร กำรลงทุน แรงงำนฝีมือระหว่ำงประเทศสมำชิกโดยเสรี ส่งเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอำเซียน
ลดช่องว่ำงของระดับกำรพัฒนำของประเทศสมำชิกอำเซียน และส่งเสริมให้อำเซียนสำมำรถรวมตัวเข้ำกับ
ประชำคมโลกได้อย่ำงไม่อยู่ในภำวะที่เสียเปรียบ ทั้งนี้กำรเข้ำสู่กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน และประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน จะทำให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยในด้ำนโอกำสของกำรพัฒนำต่ำงๆ แต่ก็จะต้องเตรียมรองรับ
ผลกระทบทำงลบที่จะเกิดขึน้ ด้วยเช่นกัน
7) ควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยี
5

ข้อมูลจำกรำยงำนมูลค่ำกำรผลิตและนำเข้ำยำ ประจำปี ๒558, สำนักยำ สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
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กำรพัฒนำเทคโนโลยีและระบบสำรสนเทศ (Technology and IT) เทคโนโลยีกำรสื่อสำรเคลื่อนที่
พัฒนำและมีกำรขยำยควำมครอบคลุมต่อเนื่อง มีเครื่องมือเครื่องใช้รุ่นใหม่ๆ ที่รำคำถูกลง และประกอบไปด้วย
อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ทำให้เครื่องมือเหล่ำนี้สำมำรถเชื่อมโยงกับอินเตอร์เน็ตทุกที่ตลอดเวลำ รวมถึงเทคโนโลยีสื่อสังคม
(Social tech/media) เพื่อตอบสนองต่อควำมสนใจเฉพำะกลุ่มมำกขึ้น เทคโนโลยีเหล่ำนี้ทำให้วิถีกำรดำเนินชีวิต
เปลี่ ย นไป ส ำหรั บ เทคโนโลยี ทำงกำรแพทย์ และสำธำรณสุ ข ได้ แก่ ยำและเวชภั ณ ฑ์ เครื่อ งมือ ในกำรตรวจ
วินิจฉัยโรค และเครื่องมือในกำรรักษำโรค ซึ่งมีควำมเจริญก้ำวหน้ำและเติบโตอย่ำงรวดเร็ว เนื่องจำกพัฒนำกำร
ของตัวเทคโนโลยีเองและควำมต้ องกำรของผู้บริโภค ทั้งในผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำร ที่ต้องกำรควำมมีคุณภำพ
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และได้ผล จึงทำให้ระบบบริกำรมีกำรพัฒนำและนำเข้ำเทคโนโลยีมำใช้ในระบบบริกำร
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง แต่เนื่องจำกเทคโนโลยีดังกล่ำวมีรำคำแพงจึงส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพเพิ่มมำกขึ้น
8) คนไทยเจ็บป่วยจำกโรคที่ป้องกันได้
สถำนกำรณ์กำรเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชำชนเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม ที่พบว่ำส่วนใหญ่เกิดจำก
โรคติดเชื้อที่สำมำรถป้องกันได้กลำยเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังจำกควำมเสื่อมของอวัยวะ หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
(NCDs) เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง หรือโรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและวิถีกำรดำรงชีวิต
มำกขึ้ น และโรคจำกสภำพแวดล้ อ มที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย เช่ น อุ บั ติ เ หตุ จ รำจร มลภำวะในสิ่ ง แวดล้ อ ม โรคจำก
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน นอกจำกนี้ยังพบว่ำควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะวิกฤติมำกขึ้น ทั้งจำกสำธำรณภัยต่ำงๆ
กำรระบำดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ และกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพ (AMR: Antimicrobial resistance) ที่กำลัง
เป็นภัยคุกคำมสุขภำพของนำนำประเทศ รวมถึงไทย ที่มีข้อมูลพบว่ำ แต่ละปีคนไทยติดเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยำ
ประมำณ 88,000 คน เสียชีวิตจำกเชื้อดื้อยำ 38,000 คน เกิดควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจทั้งทำงตรง 6,000 ล้ำน
บำท และทำงอ้อม 40,000 ล้ำนบำท
9) ค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนสุขภำพสูงขึ้น
ในช่วงสำมทศวรรษที่ผ่ำนมำนั้นค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพของไทยได้เพิ่มขึ้นอย่ำงมำก โดยเพิ่มจำกมูลค่ำ
147,837 ล้ำนบำท ในปี พ.ศ.2538 เป็นมูลค่ำ 248,079 ล้ำนบำท ในปี พ.ศ.2548 ซึ่งมีอัตรำกำรเพิ่มร้อยละ 6.6
ต่อปี ใกล้เคียงกับอัตรำกำรเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่ร้อยละ 6.4 ต่อปี เมื่อเปรียบเทียบ
เป็นร้อยละของ GDP แล้ว ค่ำใช้จ่ำยทำงสุขภำพภำครวม (total health expenditure) เพิ่มจำกร้อยละ 3.53 ใน
ปี พ.ศ.2538 เป็นร้อยละ 4.00 ในปี พ.ศ.2540 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยประสบกับภำวะวิกฤตเศรษฐกิจ หลังจำก
นั้นอัตรำดังกล่ำวมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่องและลดลงถึงร้อยละ 3.32 ในปี พ.ศ.2544 เป็นที่สังเกตว่ำภำย
หลังจำกที่ได้ดำเนินนโยบำยหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ ในปี พ.ศ.2545 แล้วร้อยละของค่ำใช้จ่ำยทำงสุข
ภำพรวมต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.68 แล้วคงที่ที่ร้อยละ 3.5 จนถึงปี พ.ศ.2548 สำหรับค่ำใช้จ่ำยทำงสุขภำพ
ต่อหัวนั้นเพิ่มจำก 2,486 บำท ในปี พ.ศ.2538 เป็น 3,974 บำท ในปี พ.ศ.2548 หรือเพิ่มขึ้นถึง 1.6 เท่ำ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพสำมในสี่ส่วนเป็นกำรใช้ไปกับบริกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำล ส่วนกำรใช้จ่ำยสำหรับ
กำรป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภำพมีเพียงร้อยละ 5 ของค่ำใช้จ่ำยทำงสุขภำพรวมเท่ำนั้น ประเทศไทยจึงควรเพิ่ม
กำรลงทุนทำงสุขภำพให้มำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควรลงทุนเกี่ยวกับโครงกำรด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและกำร
ป้องกันโรค
10) กำรบริหำรกำลังคนด้ำนสุขภำพ
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จำกกำรศึกษำสถำนกำรณ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่ำนมำ แม้ว่ำจำนวนกำรผลิตกำลังคนด้ำนสุขภำพภำพรวมของ
ประเทศใน 4 สำขำหลัก ได้แก่ วิชำชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยำบำลวิชำชีพ ในสถำบันกำรศึกษำทั้ง
ภำครัฐและเอกชน จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีภำครัฐเป็นกำลังผลิตหลัก แต่จำนวนกำรผลิตยังคงไม่เพียงต่อ
กำรให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขของประเทศ โดยจำกกำรคำดประมำณควำมต้องกำรกำลังคนด้ำน
สุขภำพ พบว่ำ ประเทศไทยยังมีควำมขำดแคลนกำลังคนในหลำยสำขำวิชำชีพ อย่ำงไรก็ตำม ประเทศไทยมีจุดเด่น
สำคัญคือ กำรมี “กำลังคนด้ำนสุขภำพที่ไม่ใช่วิชำชีพหรือ เป็นอำสำสมัครสำธำรณสุข” มำช่วยเหลือกิจกรรมด้ำน
สุขภำพของรัฐในระดับท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งช่วยเป็นกำลังสำคัญทั้งในเรื่องของกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กำร
ป้องกันและเฝ้ำระวังโรค และเป็นตัวเชื่อมที่สำคัญระหว่ำงระบบบริกำรสุขภำพกับชุมชนท้องถิ่น
ด้ำนกำรกระจำยกำลังคนด้ำนสุ ขภำพ พบว่ำบุคลำกรวิชำชีพ ด้ำนสุขภำพยังคงมีกำรกระจุกตัวอยู่ใน
กรุงเทพมหำนครและภำคกลำง ในขณะที่สถำนบริกำรในภูมิภำค พื้นที่ห่ำงไกลหรือกันดำรยังมีปัญหำกำรกระจำย
และขำดแคลนกำลังคนด้ำนสุขภำพ ส่งผลต่อควำมเป็นธรรมในกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพแก่ ประชำชน ซึ่งจะต้องมี
กำรบริหำรจัดกำรให้ดีขึ้นหรือเกิดควำมสมดุลระหว่ำงพื้นที่ต่อไป นอกจำกนี้ ยังพบปัญหำกำรสูญเสียกำลังคนด้ำน
สุขภำพออกจำกระบบบริกำรของกระทรวงสำธำรณสุขอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะวิชำชีพพยำบำล ที่มีกำรลำออก
จำกรำชกำรสู งมำก มี ส ำเหตุจ ำกกำรจ้ ำ งงำนในรูปแบบลู กจ้ำ งชั่ว ครำวที่ไม่ ได้รั บสิ ท ธิและสวั ส ดิก ำรเหมือ น
ข้ำรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ทำให้ มี กำรย้ำยไปทำงำนในภำคเอกชนและภำครัฐ อื่น ที่มีควำมขำดแคลน
พยำบำลหรือต้องกำรพยำบำลเพิ่มขึ้น
ในขณะที่ ประเทศไทยได้มีแผนยุ ทธศำสตร์ทศวรรษกำลั งคนด้ำนสุ ขภำพแห่ งชำติ โดยมีกลไกในกำร
ขับเคลื่อนระดับประเทศ คือ คณะกรรมกำรกำลังคนด้ำนสุขภำพแห่งชำติ และได้มีกำรนำหลำยมำตรกำรมำใช้เพื่อ
เพิ่มกำรผลิต กำรกระจำย และกำรธำรงรักษำกำลังคนด้ำนสุขภำพไว้ในภำครัฐ เช่น กำรบังคับใช้ทุน กำรขยำยกำร
ผลิตแพทย์ที่มีกำรดำเนินกำรโดยผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ หลำยโครงกำร ได้แก่ โครงกำรผลิตแพทย์เพื่อชำวชนบท
(CPIRD) โครงกำรผลิตแพทย์ตำมแผนกำรลงทุนเสริมสร้ำงโครงสร้ำงสำธำรณสุขแห่งชำติ โครงกำรกระจำยแพทย์
หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) โครงกำรผลิตพยำบำลเพื่อ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ รวมถึงกำรเพิ่มค่ำตอบแทน แต่
พบว่ำประเทศไทยยังไม่มีกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเป็นระบบ ไม่มีกำรประเมินคุณภำพของ
กำลั งคนในภำพรวมอย่ ำงเป็ น ระบบ ไม่มีร ะบบกำรวำงแผนและกำหนดนโยบำยเรื่องกำลั งคนที่เน้นลงไปใน
รำยละเอียดของทักษะ (skill mix) ที่เหมำะสม ซึ่งไม่ใช่กำรพิจำรณำแค่จำนวนกำลังคนโดยรวม และยังขำดระบบ
จัดกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำลังคนในภำครัฐ รวมถึงระบบอภิบำลระบบกำลังคนด้ำนสุขภำพ (health workforce
governance) ที่มีประสิ ทธิภำพในทุกระดับ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมกำรกระจำยและกำรจัดกำรกำลังคนอย่ำงเหมำะสม
เพื่อให้กำลังคนด้ำนสุขภำพเหล่ ำนี้อยู่ปฏิบัติงำนที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศและทำงำนอย่ำงมี
ควำมสุข ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้คือควำมท้ำทำยของประเทศในกำรเตรียมควำมพร้อมทั้งระบบต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันและกำลังจะเกิดขึ้นในอนำคตอันใกล้
11) ควำมเหลื่อมล้ำ ไม่เป็นธรรมในระบบสุขภำพ
กล่ำวคือควำมเหลื่อมล้ำระหว่ำงกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหำสำคัญของสังคมไทย อันเนื่องมำจำก (1) ควำม
เหลื่อมล้ำด้ำนสินทรัพย์ทั้งด้ำนกำรเงินและกำรถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย (2) เด็ก
ยำกจนยังเข้ำไม่ถึงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ขณะที่โอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในระดับปริญญำตรียังมีควำมแตกต่ำง
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กัน ตำมฐำนะของกลุ่มประชำกร ระหว่ำงเขตเมือง-ชนบท และระหว่ำงภูมิภำค (3) คุณภำพกำรให้บริกำร
สำธำรณสุ ขยังคงมีควำมเหลื่ อมล้ ำกัน ระหว่ำง ภูมิภ ำค โดยเฉพำะกำรกระจำยทรัพยำกรทำงกำรแพทย์และ
สำธำรณสุข อำทิ จำกกำรสำรวจทรัพยำกร สำธำรณสุขในปี 2556 พบว่ำ อัตรำส่วนแพทย์ต่อประชำกรระหว่ำง
กรุงเทพฯ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่ำงกันถึง 3.6 เท่ำ (4) ควำมเหลื่อมล้ำกำรเข้ำถึงกำรคุ้มครองทำงสังคม
ของแรงงำน (5) ควำมเหลื่อมล้ำด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม6
ในทุกรั ฐ บำลมีแนวนโยบำยลดควำมเหลื่ อมล้ ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในระบบบริกำรสุ ขภำพที่
ประชำชนจะได้รับผ่ำนกำรบูรณำกำรจัดกำรระบบบริหำรทั้ง 3 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ กองทุนสวัสดิกำรรักษำพยำบำล ข้ำรำชกำร และกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและ
ควำมเป็นธรรม โดยให้ประชำชนทุกคนได้รับบริกำรตำมสิทธิประโยชน์ หลัก ครอบคลุมกำรดูแลสุขภำพที่จำเป็น
เหมือนกัน ส่วนบริ กำรเพิ่มเติมแต่ละกองทุนสุ ขภำพอำจจัดให้โ ดยขึ้นอยู่กับขีดควำมสำมำรถทำงกำรเงินของ
กองทุนนั้นๆ ซึ่งขณะนี้ได้ร่วมกันทำสิทธิประโยชน์หลักเรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนั้นรัฐบำลยังพั ฒนำ ‘ระบบหรือ
กลไกกลำง’ เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรร่วมกัน ทำให้ลดควำมซ้ำซ้อน และสำมำรถอำนวยควำมสะดวกให้กับ
ประชำชนได้มำกขึ้น
1.2 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2559-2579 และประเด็นนโยบายที่
สาคัญของกระทรวงสาธารณสุข
1.2.1 แผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) พ.ศ. 2559-2579
มีเป้ำหมำย คือ “ประชำชนสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข ระบบสุขภำพยั่งยืน” โดยกำหนดแผนเป็น 4
ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 คือกำรปฏิรูประบบสุขภำพ ระยะที่ 2 เป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง ระยะที่ 3 ดำเนินกำรให้
เกิดควำมยั่งยืน และระยะที่ 4 เมื่อสิ้นแผนในปี 2579 ประเทศไทยจะเป็นผู้นำด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข 1 ใน
3 ของเอเชีย โดยกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศใน 4 ด้ำนคือ
1) กำรส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค (P&P Excellence) คือ บูรณำกำรกระทวงต่ำงๆ ดูแล
ผู้สูงอำยุและเด็ก ลดกำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจร ลดกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง มะเร็ง โครงกำร 3 ล้ำน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่ว
ไทย เทิดไท้องค์รำชัน
2) ระบบบริกำร (Service Excellence) คือ จัดแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว 6,500 คน ภำยใน 10 ปี
ดูแลคนไทย 65 ล้ำนคน และภำยในปี 2560 คนไทย 1 ล้ำนครอบครัวจะมีแพทย์เวชศำสตร์ดูแล จัดระบบผู้สูงอำยุ
ที่มีภำวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบล (Long Term Care) ทั่วประเทศ จัดระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน มีแพทย์เวชศำสตร์
ฉุกเฉิน 1,000 คนในโรงพยำบำลใหญ่ทั่วประเทศ และจัดระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน (EMCO) และศูนย์กลำงสุขภำพ
นำนำชำติ
3) กำรพัฒนำคน (People Excellence) คือ กำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนพยำบำล วำงแผนอัตรำ
กำลังคน ร่วมมือกับมหำวิทยำลัยในแต่ละภูมิภำคเพื่อพัฒนำบุคลำกร ปรับระบบค่ำตอบแทนบุคลำกรสำธำรณสุข
4) ระบบบริหำรจัดกำร (Governance Excellence) คือ อภิบำลระบบสำธำรณสุข สร้ำงต้นแบบ
องค์กรคุณธรรม สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนยำและเวชภัณฑ์ โดยเน้นกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลและพัฒนำสมุนไพร
6

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ(๒558). ทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 1๒.
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เสริมสร้ำงกลไกและกระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสุขภำพ จัดระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ในด้ำนสิทธิประโยชน์ ลดควำมเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน รวมถึงกำรสร้ำงและพัฒนำกลไก
กำรดู แลด้ำ นกำรเงิน กำรคลั งสุ ข ภำพของประเทศให้ มี ควำมยั่งยื น ควำมเพี ยงพอ ควำมเป็ นธรรม และมี
ประสิทธิภำพ
1.2.2 นโยบำยกำรทำงำนของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข
นโยบำยกำรทำงำนของ ศ.คลิ นิ ก เกียรติคุณ นำยแพทย์ ปิยะสกล สกลสั ตยำทร รัฐ มนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุข มีนโยบำย 8 ข้อ ดังนี้ 1. กำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขตำมแนวพระรำชดำริและโครงกำรเฉลิม
พระเกียรติเพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน 2. บูรณำกำรกำร
ทำงำนองค์ป ระกอบและบทบำทของเขตสุขภำพ ระหว่ำงสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติและกระทรวง
สำธำรณสุข ให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน เพื่อดูแลสุขภำพคนไทยอย่ำงมีประสิทธิภำพทุกระดับและทุกมิติ 3.
พัฒนำส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคประชำชนทุกกลุ่มวัย ป้องกันควำมเสี่ยงต่อสุขภำพและคุ้มครองผู้บริโภค
ด้วยควำมร่วมมือทุกภำคส่วน ให้ประชำชนไทยมีโอกำสร่วมคิด ร่วมทำและร่วมรับผิดชอบ เป็นกำรอภิบำลแบบ
เครือข่ำย เอื้อระบบสุขภำพแห่งชำติ เชื่อมประสำนทุกภำคส่วนเข้ำด้วยกัน 4. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรหน่วยงำนทุกระดับ ทั้งด้ำนกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง กำลังคน และข้อมูลสุขภำพ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิรูป
สำธำรณสุขและปฏิรูปประเทศให้คนไทยมีสุขภำพแข็งแรง 5. พัฒนำกำลังคนด้ำนสำธำรณสุขที่มีประมำณ 3 แสน
คนทั่วประเทศ ทั้งควำมรู้ ทักษะ กำรผลิต กำรใช้ กำรสร้ำงขวัญกำลังใจภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ
สังคมปัจจุบัน 6. ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำภูมิปัญญำไทยและสมุนไพรไทยให้มีคุณภำพครบวงจร เกิดผลดีต่อ
เศรษฐกิจไทย 7. เร่งรัดปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบกฎเกณฑ์ ให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำนสำธำรณสุข เพื่อประสิทธิผล
ที่ดีต่อสุขภำวะของประชำชน 8. สนับสนุนกลไกกำรทำงำนสำธำรณสุขให้เป็นไปเพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงควำมมั่นคง
และควำมผำสุกของสังคมไทยและสังคมโลก
1.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2555-2579) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข7
เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถพึ่งพำตนเองในด้ำนฐำนควำมรู้ เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
เพื่อกำรรักษำและจัดกำรควำมเจ็บป่วยต่ำงๆ เสริมสร้ำงสุขภำวะ ลดอัตรำกำรเจ็บป่วย และภำระในกำร
รักษำพยำบำล โรคที่สำคัญของคนไทย มีบริกำรทำงกำรแพทย์ทำงเลือกที่หลำกหลำย และมีคุณภำพและ
มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ มีเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อกำรดำรงชีพ สำหรับผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส และผู้พิกำร อย่ำง
ทั่วถึง มีระบบสำธำรณสุขไทย เชื่อมโยงข้อมูลกับฐำนข้อมูลอื่นๆ ของรัฐ ที่มีควำมครบถ้วน ถูกต้อง ในกำร
ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ ระบบประกันสุขภำพ กำรจัดกำรภำวะฉุกเฉิน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีขีด
ควำมสำมำรถในกำรรักษำผู้ป่วย บริกำรแพทย์ทำงเลือก ฐำนข้อมูล และปัจจัยเอื้ออำนวยต่อกำรดำรงชีพของ
ผู้สูงอำยุ ทำให้ประเทศไทยกลำยเป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสุขภำพของภูมิภำค และได้กำหนดประเด็นกำรวิจัย
ดังนี้

7

สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ (2559). ยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ 20 ปี และแผนปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณำกำรของ
ประเทศ.
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1) กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้ำนกำรแพทย์ เพื่อรับมือกับโรคสำคัญของคนไทย
หรือโรคอุบัติใหม่กำรแพทย์ทำงเลือก สมุนไพรไทย อำหำรเสริม และสปำ
2) กำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อกำรดูแลและกำรดำรงชีพของผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส และผู้
พิกำร
3) กำรพัฒนำเทคโนโลยี เพื่อเชื่อมโยงฐำนข้อมูลต่ำงๆ ของรัฐ เข้ำกับระบบสำธำรณสุขไทย เพื่อบริกำร
ทำงกำรแพทย์ ระบบประกันสุขภำพ กำรจัดกำรภำวะฉุกเฉิน รวมถึงสำธำรณสุขชุมชน
หน่วยงำนหลัก สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข
มหำวิทยำลัย
หน่วยงำนสนับสนุน สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชำติ
1.4 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564)
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้จัดทำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติฉบับที่ 9
(พ.ศ.2560-2564)8 ประกอบด้วย 7 ยุทธศำสตร์ คือ ยุทธศำสตร์ที่ 1 เร่งส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตำมยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำประเทศ และภำรกิจของหน่วยงำน
โดยรัฐลงทุนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยและ
พัฒนำในภำคเอกชน ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมกำรนำกระบวนกำรวิจัย ผลงำนวิจัย องค์ควำมรู้ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีจำกงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยควำมร่วมมือของภำคส่วนต่ำงๆ ยุทธศำสตร์ที่ 4
เร่งรัดพัฒนำระบบวิจัยของประเทศให้เข้มแข็ง เป็นเอกภำพ และยั่งยืน รวมถึงสร้ำงระบบนิเวศกำรวิ จัยที่เหมำะสม
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 6 เพิ่มจำนวนและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำควำมร่วมมือของเครือข่ำยวิจัยในประเทศและระหว่ำงประเทศ
ประเด็นวิจัยมุ่งเน้นภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติฉบับที่ 9 ประกอบด้วย 12 ประเด็น ได้แก่ ประเด็น
วิจั ยด้ำน 1. เกษตรและอุตสำหกรรมชีวภำพ (Bio-based) 2. ระบบโลจิส ติกส์ 3. เศรษฐกิจดิจิทัล 4.
อุตสำหกรรมเป้ำหมำย 5. กำรท่องเที่ยว 6. กำรเป็นประชำคมอำเซียน 7. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม และพลังงำน 8. กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรรักษำ และกำรฟื้นฟูสุขภำพ 9. สังคม
ผู้สูงอำยุ 10. ยำเสพติด 11. ควำมมั่นคงของรัฐและกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิ บำล 12. กำรประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียง
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรเกี่ยวกับกำรวิจัยของสถำบัน จำกสถำนะของประเทศด้ำนเศรษฐกิจ9พบว่ำ
สถำนกำรณ์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ได้รับกำรยกระดับดีขึ้น จำกกำร
ผนึกกำลังของหน่วยงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ เชื่อมโยงให้เกิดควำมมั่นใจของภำค
ธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มี รำยได้สูง โดยในปี 2557 อันดับควำม
8

สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (2559). นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564)

9

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ(2558). ทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12.
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พร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์อยู่ที่ 47 และด้ำน เทคโนโลยีที่ 44 จำก 61 ประเทศที่จัดอันดับโดย
IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตำมลำดับในปี 2551 และตลอดช่วงระยะเวลำ 14 ปีที่ผ่ำนมำ
(2543-2556) ค่ำเฉลี่ยกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 0.27 ต่อ GDP โดยในปี
2556 (ข้อมูลล่ำสุด) ประเทศไทยมีกำรลงทุนด้ำนกำร วิจัยและพัฒนำเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 0.48 ต่อ GDP โดยเป็น
กำรลงทุนวิจัยและพัฒนำจำกภำครัฐประมำณร้อยละ 53 และจำกภำคเอกชนประมำณร้อยละ 47 ขณะที่ประเทศ
ที่พัฒนำแล้ว เช่น เกำหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกำ ออสเตรเลีย มีค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำอยู่ที่ร้อยละ 4.03,
3.35 , 2.79, และ 2.27 ต่อ GDP ในปี 2555 ตำมลำดับ
ขณะเดียวกันบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศยังมีจำนวนไม่เพียงพอ ต่อกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้ำวหน้ำ โดยในปี 2556 บุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและ
พัฒนำมีจำนวน 11 คนต่อประชำกร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ พัฒนำแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่
ระดับ 20-30 คนต่อประชำกร 10,000 คน
โดยมีแนวทำงพัฒนำเกี่ยวกับกำรวิจัย ให้มีกำรส่งเสริมด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ พัฒนำสภำวะแวดล้อมของ
กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้ำนกำรลงทุนในกำรวิจัยและพัฒนำ ด้ำนบุคลำกรวิจัย
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร รวมทั้ง สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบกำรมีบทบำทหลัก
ด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงำนวิจัยและพัฒนำให้ใช้ประโยชน์อย่ำงแท้จริงทั้งเชิงพำณิชย์และ
สำธำรณะโดยให้ควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ
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2. สาระสาคัญของยุทธศาสตร์ สวรส.
2.1 วิสัยทัศน์
“ผู้นาระบบวิจัยที่สร้างความรู้เชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทย”
คำอธิบำยประกอบ เมื่อสิ้นสุดกำรดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์นี้ สวรส. จะได้รับกำรพัฒนำให้เป็นผู้นำ
ระบบวิจัยที่มีกำรจัดกำรควำมรู้ในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชน เพื่อสร้ำงควำมรู้นำไปใช้กำหนด
นโยบำยหรือมำตรกำรสำคัญด้ำนกำรพัฒนำระบบสุขภำพ ทั้งนี้ควำมรู้ดังกล่ำวจะต้องมีข้ อมูลหรือหลักฐำนชัดเจน
ที่สำมำรถอ้ำงอิงได้
นิยำมศัพท์
“ควำมรู้เชิงประจักษ์” หมำยถึง ควำมรู้ที่เป็นหลักฐำนแสดงควำมจริงของข้อค้นพบจำกกำรวิจัย
“กำรพั ฒ นำระบบสุ ข ภำพ” หมำยถึ ง กำรศึ ก ษำ ค้ น คว้ ำ และวิ จั ย กิ จ กำรด้ ำ นสำธำรณสุ ข ในเชิ ง
สหวิทยำกำร โดยสัมพันธ์กับศำสตร์ด้ำนอื่น เช่น สังคมศำสตร์ วิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ เศรษฐศำสตร์ จิตวิทยำ
หรือพฤติกรรมศำสตร์ เพื่อให้กิจกำรด้ำนสำธำรณสุขสำมำรถพัฒนำไปอย่ำงมีระบบ และสำมำรถแก้ไขปัญหำ
สำธำรณสุขอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(เอกสำรฉบับนี้ใช้คำว่ำ “กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุข” และ“กำรพัฒนำระบบสุขภำพ” ให้ทดแทนกันได้
(interchangeably) เนื่องจำกในช่วงที่ พระรำชบัญญัติสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข ประกำศใช้ในปี พ.ศ.2535
คำว่ำ “ระบบสุขภำพ” ยังไม่เป็นที่แพร่หลำย ต่อมำคำว่ำ “ระบบสุขภำพ” มีการแพร่หลำยมำกขึ้น (ปรากฏใน
พระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550) ดังนั้นกำรนิยำมคำว่ำ “กำรพัฒนำระบบสุขภำพ” ตำมที่กล่ำวไว้
ข้ำงต้น จึงอำศัยคำจำกัดควำมคำว่ำ “กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุข ”ที่กำหนดตำมมำตรำ 3 ของพระรำชบัญญัติ
สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข พ.ศ.2535)
2.2 พันธกิจ
“พัฒนาระบบวิจัย เพื่อขับเคลื่อนความรู้ อย่างมีทิศทางและมีส่วนร่วม”
คำอธิบ ำยประกอบ ภำรกิจ หลั กของ สวรส. คื อกำรทำให้ เกิดองค์ควำมรู้ โ ดยเฉพำะจำกงำนวิจัยที่ มี
คุณภำพและมีเป้ำหมำยในกำรนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิจัย ไปใช้ในกำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภำพที่
ชัดเจน ตอบสนองปัญหำและควำมต้องกำรที่มีควำมเป็นพลวัต โดยเกิดจำกกำรติดตำมสถำนกำรณ์ระบบสุขภำพ
วิเครำะห์ กำหนดทิศทำงของกำรวิจัยด้ำนสุขภำพ และจัดลำดับควำมสำคัญอย่ำงสม่ำเสมอ กำรประมวลสถำนะ
องค์ควำมรู้ ระบุช่องว่ำงควำมรู้ และโจทย์วิจัยที่จำเป็น กำรนำเสนอเพื่อฟังควำมเห็นต่อผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย กำร
พัฒนำแผนงำน/โครงกำรวิจัย กำรแสวงหำและสนับสนุนทุนวิจัย กำรควบคุมคุณภำพมำตรฐำนงำนวิจัยและกำร
พัฒนำศักยภำพระบบวิจัยสุขภำพ กำรประมวลควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิจัยและสังเครำะห์ข้อเสนอเชิงนโยบำยเพื่อ
พัฒนำด้ำนสุขภำพหรือปฏิรูประบบสุขภำพอย่ำงมีส่วนร่วม ทั้งนี้โดยคำนึงถึ งหลักกำรบริหำรที่มุ่งประสิทธิภำพ
และมีธรรมำภิบำล
2.3 ค่านิยม
ปัจจุบันค่ำนิยมองค์กร สวรส. คือ FIRST คำนิยำมแยกตำมตัวอักษร ดังนี้
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F = future focus หมำยถึง กำรมุ่งเน้นอนำคต เป็นสมรรถนะด้ำนกำรวำงแผนงำน ตั้งเป้ำหมำยในกำร
ทำงำน คำดกำรณ์ผลลัพธ์ไปในอนำคต เพื่อให้กำรทำงำนของตน หน่วยงำน และองค์กรประสบควำมสำเร็จอย่ำง
สูงสุด มีเจตนำเพื่อบรรลุเป้ำหมำยอนำคตขององค์กร และเพื่อรองรับสภำวกำรณ์ที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต
I = Integrity and Accountability หมำยถึง ควำมซื่อสัตย์และควำมรับผิดชอบ เป็นสมรรถนะในกำรมี
จิตสำนึก ตระหนัก กำรดำรงตนและมีควำมรับผิดชอบหน้ำที่ของตนเอง และสังคม รวมทั้งประพฤติปฏิบัติอย่ำง
ถูกต้องเหมำะสมตำมกฎหมำย ตรงไปตรงมำ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ โดยมุ่งหวังให้องค์กร และสังคม
โดยรวมได้รับผลประโยชน์อย่ำงสูงสุดและยั่งยืน
R = readiness to learn หมำยถึง กำรเรียนรู้อยู่เสมอ เป็นสมรรถนะใฝ่เรียนรู้ ศึกษำหำควำมรู้ทั้งที่
เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อม เพื่อนำมำใช้กับกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่อย่ำงสม่ำเสมอ สำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้และ
ข้อมูลต่ำงๆที่จำเป็น และสำมำรถต่อยอดควำมรู้และควำมสำมำรถของตนเอง
S = system thinking หมำยถึง กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ เป็นสมรรถนะที่สำมำรถปฏิบัติงำนในหน้ำที่ได้
อย่ำงเป็นระบบระเบียบ เป็นขั้นเป็นตอน สำมำรถปรับและประยุกต์วิธีกำรทำงำนให้เป็นระบบเกิดประโยชน์ต่อ
งำนรับผิดชอบ หน่วยงำน และองค์กรโดยรวม
T = teamwork หมำยถึง กำรทำงำนเป็นทีม คือสมรรถนะที่ ให้ควำมร่วมมือ สนับสนุนเสริมแรงให้
กำลังใจแก่เพื่อนร่วมงำน ปรับตัวเข้ำกับผู้อื่นหรือผู้ร่วมงำน แสดงบทบำทกำรเป็นผู้ นำหรือผู้ตำมได้อย่ำงเหมำะสม
ในกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย
2.4 เป้าประสงค์
1) มีทิศทำงกำรวิจัยด้ำนสุขภำพของประเทศ
2) มีองค์ควำมรู้ที่เพียงพอและทันสมัยในกำรกำหนดนโยบำยหรือกำรนำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
ด้ำนสุขภำพของประชำชน
3) เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยให้มีประสิทธิภำพ
คำสำคัญ “มีทิศทำงวิจัย ใช้ประโยชน์จำกควำมรู้ มุ่งสู่ประสิทธิภำพ”
2.5 ตัวชี้วัด
1) จำนวนและคุณภำพกลุ่มประเด็นกำรวิจัยด้ำนสุขภำพของประเทศ ที่เรียงตำมลำดับควำมสำคัญ และ
จำนวน (ร้อยละ) ของประเด็นวิจัยที่ได้ไปดำเนินกำรวิจัย
2) จำนวน (ร้อยละ) ของงำนวิจัยของ สวรส. ได้นำไปใช้ในกำรกำหนดนโยบำยหรือมำตรกำรสำคัญใน
กำรพัฒนำด้ำนสุขภำพ
3) ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ (Cost-effectiveness) ของกำรบริหำรงำนวิจัย
2.6 ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี
ยุทธศำสตร์ สวรส. ประกอบด้วย 4 ยุทธศำสตร์ คือ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงทิศทำงและจัดลำดับควำมสำคัญของงำนวิจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภำพ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงและจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำระบบสุขภำพ
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรวิจัยระบบสุขภำพ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรวิจัยระบบสุขภำพให้มีมำตรฐำนและยั่งยืน โดยยึดหลัก
ธรรมำภิบำล
คำสำคัญ “บริหำรจัดกำรประสำนดี มีระบบวิจัยที่เข้มแข็ง เสริมแรงเคลื่อนควำมรู้สู่นโยบำย เป้ำหมำย
ระบบสุขภำพไทยยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างทิศทางและจัดลาดับความสาคัญของงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อกำรวิเครำะห์จัดทิศทำงแผนงำนวิจัยด้ำนสุขภำพของประเทศและจัดลำดับควำมสำคัญ
ของประเด็นวิจัยด้ำนสุขภำพ โดยคำนึงถึงควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรวิจัยและแผนพัฒนำของประเทศ เพื่อ
ใช้เป็นกรอบนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยสุขภำพของประเทศ
ยุทธวิธี ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1
1) กำหนดทิศทำงแผนงำนวิจัยด้ำนสุขภำพของประเทศ และจัดลำดับควำมสำคัญ อย่ำงมีส่วนร่วมและมี
กำรบูรณำกำรจำกทุกภำคส่วน
2) ผลักดันให้เกิดกำรวิจัยตำมทิศทำงกำรวิจัยด้ำนสุขภำพ เพื่อให้หน่วยวิจัยหรือสถำบันวิจัยที่มีควำม
พร้อมได้นำไปดำเนินกำร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ
ภำรกิจหลัก ของ สวรส . มุ่งเน้นกำรวิจัยและสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับระบบสุขภำพของประเทศ ใน
ประเด็นที่มีลำดับควำมสำคัญสูงและเป็นช่องว่ำงควำมรู้ เพื่อใช้ขับเคลื่อนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภำพ
ของประเทศ ในระยะที่ผ่ำนมำนั้น สวรส . มีบทบำท ในกำรสนับสนุนให้ เกิดงำนวิจัย ตลอดจนมีกระบวนกำร
ขับเคลื่อนผลงำนวิจัยระบบสุขภำพไปสู่นโยบำย (Policy advocacy) เพื่อสุขภำพประชำชน ภำยใต้ควำมร่วมมือ
ของหน่วยงำนวิชำกำร เครือสถำบัน และภำคีเครือข่ำยที่มีศักยภำพทั้งในภำคส่วนสุขภำพ (health sector) และ
ภำคส่วนอื่นๆ (non health sector) ทั้งจำกภำครัฐและภำคเอกชน ในกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภำพและ
กำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยตำมที่มุ่งหวัง
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ได้งำนวิจัย (องค์ควำมรู้) ตำมทิศทำงกำรวิจัยด้ำนสุขภำพที่มีลำดับควำมสำคัญสูงที่ตอบสนองต่อ
กำรพัฒนำระบบสุขภำพ
2) เพื่อสนับสนุนกำรนำผลงำนวิจัยระบบสุขภำพไปสู่กำรใช้ประโยชน์
ยุทธวิธี ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2
1) ส่งเสริมกำรสร้ำงและจัดกำรควำมรู้ด้ำนสุขภำพที่มีคุณภำพให้ได้รับกำรยอมรับ และสอดคล้องกับ
ปัญหำระบบสุขภำพของประเทศ
2) ขับเคลื่อนงำนวิจัยด้ำนสุขภำพไปสู่กำรกำหนดนโยบำย แนวทำง หรือมำตรกำร ในกำรพัฒนำด้ำน
สุขภำพ รวมทั้งส่งเสริมกำรเผยแพร่ และใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัยด้ำนสุขภำพ
3) เสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับภำคเอกชน ที่สอดคล้องกับประเด็นวิจัยสุขภำพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยระบบสุขภาพ
สื บ เนื่ อ งจำกกำรวิ จั ย ระบบสุ ข ภำพที่ มี ข้ อ จ ำกั ด ทั้ ง ในด้ ำ นบุ ค ลำกรกำรวิ จั ย และระบบงำนวิ จั ย จึ ง
จำเป็ นต้องให้ ควำมสำคัญกับ กำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยระบบสุขภำพอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
เพื่อให้มีบุคลำกรที่เพียงพอและมีขีดควำมสำมำรถเพิ่มขึ้นในกำรประสำนและบริหำรจัดกำรกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
จำกงำนวิจัยระบบสุขภำพ และมุ่งเน้นกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนระบบสุขภำพ ให้บุคลำกรได้มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรวิจัยระบบสุขภำพ รวมทั้งกำรวิจัยในเรื่องที่จำเป็นในกรณีที่ไม่สำมำรถสรรหำผู้ทำวิจัย
ได้
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ สวรส. มีศักยภำพเชิงสถำบันในด้ำนวิจัยระบบสุขภำพ
2) เพื่อให้มีบุคลำกรที่มีขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยระบบสุขภำพและด้ำนบริหำรจัดกำรงำนวิจัยได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
ยุทธวิธี ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3
1) พัฒนำและเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและให้ทุนนักวิจัยทำงสุขภำพ
2) พัฒนำควำมร่วมมือกับภำยในประเทศไทย นำนำชำติทั้งในระดับภูมิภำคและระดับโลก ในกำรวิจัยเชิง
ระบบสุขภำพ ให้เกิด Excellent center ทำงกำรวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการวิจัยระบบสุขภาพให้มีมาตรฐานและยั่งยืน โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล
ในกำรบริหำรทุนวิจัยจำเป็นต้องแสวงหำควำมร่วมมือและกำรร่วมลงทุนจำกภำคส่วนต่ำงๆ ทำให้ทุน
สนั บ สนุ น กำรวิ จั ย มำจำกหลำยแหล่ ง ที่ มีห ลั ก เกณฑ์ /เงื่ อนไข /ระเบี ยบ /ขั้ นตอนกำรบริห ำรที่แ ตกต่ำ งกั น จึ ง
เห็นสมควรให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย ให้เกิดควำมเป็นเอกภำพและมี
ประสิ ท ธิภ ำพ และมีห ลั กเกณฑ์ที่ ชัดเจนประกอบกำรพิจ ำรณำกำรร่ว มหรื อรั บทุ นสนั บสนุน จำกหน่ ว ยงำน
ภำยนอกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรติดตำมกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยระบบสุขภำพ
ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนร่วมเป็ นเจ้ำของและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบสุขภำพผ่ำนกำรบริหำรงำนวิจัย
สวรส. จึงมุ่งบริหำรและพัฒนำองค์กรให้มีธรรมำภิบำลและเป็นองค์กรคุณธรรม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยระบบสุขภำพของ สวรส. เกิดควำมเป็นเอกภำพ มีธรรมำภิบำล และเป็น
องค์กรคุณธรรม
ยุทธวิธี ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4
1) พัฒนำองค์กรที่มีคุณภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โดยเน้นกำรพัฒนำกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบ
ภำยใน และตอบสนองจำกตรวจสอบภำยนอก
2) บริหำรจัดกำรทุนและแหล่งทุนเพื่อกำรวิจัยอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
2.6 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ สวรส. กับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 9

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ สวรส. กับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
Issues

1. Policy (Setting &
Supporting)

2. Knowledge
Management

3. Development of
Research System
Competency &
Partnership Network

4. Supporting
System & Good
Governance

ยุทธศาสตร์ สวรส.
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงทิศทำงและจัดลำดับควำมสำคัญของงำนวิจัย ที่มีผลกระทบต่อ
ระบบสุขภำพ และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรวิจัยและแผนพัฒนำของประเทศ
ยุทธวิธี
1. กำหนดทิศทำงแผนงำนวิจัยด้ำนสุขภำพ ของประเทศและจัดลำดับควำมสำคัญ อย่ำงมี
ส่วนร่วม และมีกำรบูรณำกำรจำกทุกภำคส่วน
2. ผลักดันให้เกิดกำรวิจัยตำมทิศทำงกำรวิจัยด้ำนสุขภำพ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงและจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำระบบสุขภำพ
ยุทธวิธี
1. ส่งเสริมกำรสร้ำงและจัดกำรควำมรู้ด้ำนสุขภำพที่มีคุณภำพให้ได้รับกำรยอมรับ และ
สอดคล้องกับปัญหำระบบสุขภำพของประเทศ
2. ขับเคลื่อนงำนวิจัยด้ำนสุ ขภำพไปสู่กำรกำหนดนโยบำย แนวทำง หรือมำตรกำร ใน
กำรพัฒนำด้ำนสุขภำพ รวมทั้งส่งเสริมกำรเผยแพร่ และใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัยด้ำนสุขภำพ
3. เสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับภำคเอกชน ที่สอดคล้องกับประเด็นวิจัยสุขภำพ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรวิจัยระบบสุขภำพ
ยุทธวิธี
1. พัฒนำและเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและให้ทุนนักวิจัย
ทำงสุขภำพ
2. พัฒนำควำมร่วมมือกับภำยในประเทศไทย นำนำชำติทั้งในระดับภูมิภำคและระดับ
โลก ในกำรวิจัยเชิงระบบสุขภำพ ให้เกิด Excellent center ทำงกำรวิจัย

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรวิจัยระบบสุขภำพให้มีมำตรฐำนและ
ยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
ยุทธวิธี 1. พัฒนำองค์กรที่มีคุณภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โดยเน้นกำรพัฒนำกำร
ควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และตอบสนองจำกตรวจสอบภำยนอก
2. บริหำรจัดกำรทุนและแหล่งทุนเพื่อกำรวิจัยอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ
ยุท ธศาสตร์ที่ 1 เร่ งส่ งเสริ ม การวิ จั ยและพั ฒ นาเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้า หมายและ
สนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และ
ภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ส่ งเสริ ม การน ากระบวนการวิ จั ย ผลงานวิ จั ย องค์ ค วามรู้
นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดย
ความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยของประเทศให้เข้มแข็ง เป็นเอกภาพ
และยั่งยืน รวมถึงสร้างระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การวิจัยและพัฒนาของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มจานวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศและระหว่าง
ประเทศ

แผนยุทธศาสตร์ สวรส. พ.ศ. 2560 – 2564
วิสัยทัศน์ ผู้นำระบบวิจัยที่สร้ำงควำมรู้เชิงประจักษ์ เพื่อกำรพัฒนำระบบสุขภำพไทย
พันธกิจ พัฒนำระบบวิจัย เพื่อขับเคลื่อนควำมรู้ อย่ำงมีทิศทำงและมีส่วนร่วม
ค่านิยม FIRST (F=Focus on the Future: กำรมุ่งเน้นอนำคต, I=Integrity and Accountability: ควำมซือ่ สัตย์และควำมรับผิดชอบ, R=Readiness and Inspiration to Learn: กำรเรียนรู้อยู่เสมอ
S=System Approach: กำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ, T=Teamwork and Partnership: กำรทำงำนเป็นทีม)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. มีทิศทำงกำรวิจัยด้ำนสุขภำพของประเทศ
2. มีองค์ควำมรู้ที่เพียงพอและทันสมัยในกำรกำหนดนโยบำยหรือกำรนำไปใช้ประโยชน์ ในกำรพัฒนำ
ด้ำนสุขภำพของประชำชน
3. เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยให้มีประสิทธิภำพ

1. จ ำนวนและคุ ณ ภำพกลุ่ม ประเด็ น กำรวิ จั ย ด้ำ นสุ ขภำพของประเทศ ที่เ รี ย งตำมตำมล ำดั บ
ควำมสำคัญ และจำนวน (ร้อยละ) ของประเด็นวิจัยที่ได้ไปดำเนินกำรวิจัย
2. จำนวน (ร้อยละ) ของงำนวิจัยของ สวรส. ได้นำไปใช้ในกำรกำหนดนโยบำยหรือมำตรกำรสำคัญใน
กำรพัฒนำด้ำนสุขภำพ
3. ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ (Cost-effectiveness) ของกำรบริหำรงำนวิจัย

ยุทธวิธี

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
กำรสร้ำงทิศทำงและจัดลำดับควำมสำคัญของ
งำนวิจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภำพและ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรวิจัยและ
แผนพัฒนำของประเทศ
1. กำหนดทิศทำงแผนงำนวิจัยด้ำนสุขภำพ ของ
ประเทศและจัดลำดับควำมสำคัญ อย่ำงมีส่วน
ร่วม และมีกำรบูรณำกำรจำกทุกภำคส่วน
2. ผลักดันให้เกิดกำรวิจัยตำมทิศทำงกำรวิจัย
ด้ำนสุขภำพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

กำรสร้ำงและจัดกำรควำมรูเ้ พื่อพัฒนำระบบ
สุขภำพ

กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรวิจัยระบบ
สุขภำพ

กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรวิจัยระบบ
สุขภำพให้มีมำตรฐำนและยั่งยืน โดยยึดหลัก
ธรรมำภิบำล

1. ส่ งเสริมกำรสร้ำงและจัดกำรควำมรู้ด้ำ น
สุ ข ภำพที่ มี คุ ณ ภำพให้ ไ ด้ รั บ กำรยอมรั บ และ
สอดคล้องกับปัญหำระบบสุขภำพของประเทศ
2. ขั บ เคลื่ อ นงำนวิ จั ย ด้ ำ นสุ ข ภำพไปสู่ ก ำร
กำหนดนโยบำย แนวทำง หรือมำตรกำร ในกำร
พัฒนำด้ำนสุขภำพ รวมทั้งส่งเสริมกำรเผยแพร่
และใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัยด้ำนสุขภำพ
3. เสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับ
ภำคเอกชน ที่สอดคล้องกับประเด็นวิจัยสุขภำพ

1. พั ฒนำและเสริม สร้ ำงขี ดควำมสำมำรถใน
กำรบริ หำรจั ดกำรงำนวิจั ยและให้ทุน นักวิจั ย
ทำงสุขภำพ
2. พัฒนำควำมร่วมมือกับภำยในประเทศไทย
นำนำชำติทั้งในระดับภูมิภำคและระดับโลก ใน
กำรวิ จัย เชิ งระบบสุข ภำพ ให้เ กิด Excellent
center ทำงกำรวิจัย

1. พั ฒ นำองค์ ก รที่ มี คุ ณภำพด้ ำ นกำรบริ ห ำร
จัดกำร โดยเน้นกำรพัฒนำกำรควบคุมภำยใน
กำรตรวจสอบภำยใน และตอบสนองจำก
ตรวจสอบภำยนอก
2. บริหำรจัดกำรทุนและแหล่งทุนเพื่อกำรวิจัย
อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน

ภาคผนวก
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ส่วนที่ 3
สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสุขภาพ
3.1 สถานการณ์ภายนอกประเทศ
3.1.1 ปัจจัยระดับโลกที่สาคัญ
1) ภาวะเศรษฐกิจโลก: เศรษฐกิจโลกขยายตัวช้า ผันผวนทางการเงิน กีดกันการค้า ค้าเสรีเฉพาะกลุ่ม
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยำยตัวช้ำ มีควำมผันผวนในระบบเศรษฐกิจและกำรเงินสูง เกิดตลำดใหม่ที่มีกำลังซื้อ
สูง เช่น อินเดีย แอฟริกำใต้ รัสเซีย เกิดกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ทั่วโลกเพื่อสร้ำงอำนำจต่อรอง เช่น
Tran-Pacific Partnership (TPP) และ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ทำให้
รูปแบบกำรค้ำมีควำมเป็นเสรีและแข่งขันกันมำกขึ้น เกิดกำรเคลื่อนย้ำยทุนและแรงงำน ก่อให้เกิดมำตรกำรกีดกัน
ทำงกำรค้ำที่ไม่ใช่ภำษีเพิ่มมำกขึ้น เช่น กำรออกกฎระเบียบ มำตรฐำนสินค้ำและบริกำร มำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
และสิทธิมนุษยชน ซึ่งประเทศไทยต้องพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมบนฐำนควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ปรับปรุงระเบียบกฎหมำยให้สอดรับกับข้อตกลงระหว่ำงประเทศรวมทั้งสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เกิดกำร
แข่งขันที่เป็นธรรม
2) ภาวะโลกร้อน/Climate change
ภำวะภูมิอำกำศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) หรือภำวะ “โลกร้อน” ส่งผลให้สภำพภูมิอำกำศ
แปรปรวน ภูเขำน้ำแข็งละลำยทำให้เกิดน้ำท่วมหลำยประเทศอย่ำงรุนแรง เกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติที่บ่อยครั้ง
และรุนแรงขึ้นไปทั่วโลก ทั้งวำตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพถูกทำลำย กำรสูญเสียพื้นที่
บริเวณชำยฝั่งทะเลเนื่องจำกระดับน้ำทะเลที่สู งขึ้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีผลต่อสุขภำวะทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
รวมทั้งต่อนิเวศวิทยำ เศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับชำติและระดับโลก รวมทั้งก่อให้เกิด
ภำวะโรคระบำด ปัจจัยจำกภำวะโลกร้อน มีผลให้แมลงพำหะนำโรคต่ำงๆ สำมำรถแพร่ขยำยพันธุ์ ได้มำกขึ้น และ
ขยำยพื้นที่อำศัยข้ำมประเทศหรือทวีปได้ ขณะเดียวกันจุลชีพก่อโรคต่ำงๆ ก็พัฒนำเติบโต ได้รวดเร็วขึ้นอีกด้วย
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรเกิดโรคติดต่อทั้งในคนและสัตว์เช่น โรคติดต่อระหว่ำง สัตว์และคน และโรคติดต่อนำ
โดยแมลง และส่งผลกระทบทำงอ้อมโดยทำให้เกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ที่มีผลกระทบให้เกิดโรคระบำดต่ำงๆ
ตำมมำ เช่น โรคระบำดที่สัมพันธ์กับกำรบริโภคอำหำรและน้ำดื่มที่ไม่สะอำด ภำวะโลกร้อนทำให้สิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนแปลง กำรดำรงชีวิตของสัตว์ที่เป็นพำหะของโรค เปลี่ยนแปลงตำมไปด้วย ทำให้มีโอกำสที่จะแพร่เชื้อได้
ง่ำยหรือแพร่เชื้อข้ำมสำยพันธุได้ อำจส่งผลให้เชื้อโรคทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น กลำยเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ซึ่งคนไม่
มีภูมิคุ้มกัน อีกทั้งเชื้อโรค ที่เจริญได้ดีในอุณหภูมิสูง เช่น เชื้อโรคไข้เลือดออก เชื้อโรคมำลำเรียที่มียุงเป็นพำหะจะ
แพร่พันธุ์และเจริญเติบโตได้ดีขึ้น หรืออำจทำให้ฤดูกำลระบำดยำวนำนมำกขึ้น
3) สังคมผู้สูงอายุโลก
องค์กำรสหประชำชำติได้ประเมินสถำนกำรณ์ว่ำปี พ.ศ. 2544-2643 (2001-2100) จะเป็นศตวรรษแห่ง
ผู้สูงอำยุ หมำยถึงกำรมีประชำกรอำยุ 60 ปีขึ้นไปมำกกว่ำร้อยละ 10 ของประชำกรรวมทั่วโลกและมีแนวโน้มว่ำ
ประชำกรผู้สูงอำยุเหล่ำนี้จะมีฐำนะยำกจน ควำมต้องกำรสินค้ำและบริกำรสำหรับผู้สูงอำยุจะมำกขึ้น โดยประเทศ

ที่พัฒนำแล้วเช่น ฝรั่งเศส อเมริกำ สวีเดน จะมีระยะเวลำเตรียมตัวสำหรับกำรเป็นสังคมสูงวัยค่อนข้ำงนำนเมื่อ
เทียบกับประเทศที่กำลังพัฒนำ สำหรับประเทศไทยมีระยะเวลำที่เข้ำสู่สังคมสูงวัยที่ค่อนข้ำงเร็วประมำณ 16 ปี ซึ่ง
จะส่งผลต่อกำรออม กำรลงทุน และกำรคลังของประเทศ แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงและกระจำยตัวของประชำกร
โลกพบว่ำส่วนใหญ่มำกกว่ำร้อยละ 50 จะอำศัยอยู่ในเขตเมือง ซึ่งมีสัดส่วนกำรบริโภคมำกกว่ำร้อยละ 80 ของ
ประชำกรทั้งหมด กำรบริโภคสินค้ำและบริกำรด้ำนสุขภำพจะเพิ่มมำกขึ้น กำรพัฒนำบริกำรทำงกำรแพทย์และ
กำรดูแลผู้ สูงอำยุ เพื่อรองรั บควำมต้องกำรของกลุ่ มผู้ สูงอำยุที่เพิ่มขึ้น เป็นประเด็นท้ำทำยทั้งทำงสังคมและ
เศรษฐกิจที่ประเทศต้องเตรียมพร้อมรับมือ
4) ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ควำมก้ำวหน้ำและกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีด้ำนกำรโทรคมนำคมและกำรติดต่อสื่อสำรที่รวดเร็ว
ทำให้นำไปสู่ควำมเป็นหนึ่งเดียวของสังคมโลกหรือโลกำภิวัตน์ ก่อให้เกิดเทคโนโลยีทำงด้ำนกำรค้ำขำย กำรเงิน
กำรบริกำรที่ไร้พรมแดน สังคมโลกเริ่มเข้ำ สู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิ ทัลมำกขึ้น เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้
เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนกำรทำงำนหรือกำรสื่อสำรเท่ำนั้น ในอนำคตเทคโนโลยี ดิจิ ทัลจะหลอมรวมเข้ำกับ
ชีวิตประจำวัน (Internet all of things) โครงสร้ำง รูปแบบกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ กระบวนกำรผลิต กำรค้ำ กำร
บริกำร กระบวนกำรทำงสังคม และมีนวัตกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้น รวมถึงกำรให้บริกำรทำงด้ำนสุขภำพซึ่งจะมีผลต่อ
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพที่เพิ่มมำกขึ้น
5) วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ.2015
ประเทศไทยได้ ล งมติ รั บ รองเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำอย่ ำ งยั่ ง ยื น ปี 2559-2573
(Sustainable
Development Goals : SDGs) ภำยใต้ควำมร่วมมือของสหประชำชำติ ในเดือนกันยำยน 2558 โดยต้องบรรลุใน
อีก 15 ปีข้ำงหน้ำ (ในปี 2573) SDGs เป็นวำระกำรพัฒนำใหม่ของโลก ที่กำหนดขึ้นแทนเป้ำหมำยกำรพัฒนำแห่ง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ที่หมดอำยุลงเมื่อสิ้นปี 2558 (2015) SDGs มุ่งเน้นให้มี
ควำมเชื่อมโยงมิติกำรพัฒนำทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ควำมสำคัญใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1)
กำรยึดมั่นในหลักกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 2) กำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน 3) กำรลดควำมเหลื่อมล้ำและให้ควำมสำคัญกับสิทธิ
มนุษยชน 4) รูปแบบกำรดำเนินงำนต้องเริ่มจำกกำรวำงกรอบกติกำสังคมให้มั่นคงและเป็นธรรมให้ทุกคนมีควำม
เสมอภำค มีโอกำสเข้ำถึงทรัพยำกรและกำรบริกำรภำครัฐอย่ำงเท่ำเทียม และให้ควำมสำคัญกับกำรเสริมสร้ำง
ควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ
SDGs ประกอบด้วย 17 เป้ำหมำยหลัก และเป้ำหมำยย่อย 169 ข้อ ที่ทุกประเทศในอีก 15 ปีข้ำงหน้ำไม่
ว่ำจะเป็นประเทศที่พัฒนำแล้วหรือกำลังพัฒนำจะบรรลุเป้ำหมำยสังคมที่เจริญแล้ว 17 เป้ำหมำย ซึ่งเป้ำหมำยที่ 3
เป็นเรื่องสุขภำพ “กำรมีสุขภำพดีในทุกช่วงอำยุ ” (Ensure healthy life and promote wellbeing for all at
all ages) มีเป้ำประสงค์ให้ประชำชนทุกคนในทุกช่วงวัยมีสุขภำพดี มีเป้ำหมำยย่อย 13 เป้ำหมำย ประกอบด้วย
1) ลดกำรตำยของมำรดำที่เกี่ยวข้องกับกำรคลอดให้ไม่เกิน 70 ต่อกำรคลอดมีชีพ 100,000 คน
2) ลดกำรตำยของเด็กทำรกไม่เกิน 12 และเด็กอำยุต่ำกว่ำห้ำปีให้ไม่เกิน 25 ต่อพันเด็กเกิดมีชีพ
3) หยุดยั้งกำรระบำดของโรคเอดส์ มำลำเรีย วัณโรค โรคติดต่อในกลุ่มประเทศเขตร้อน โรคไวรัสตับ
อักเสบ โรคติดต่อที่เกิดจำกกำรบริโภคน้ำ อำหำรที่ไม่สะอำดและโรคติดต่อต่ำงๆ

4) ลดกำรตำยก่อนวัยอันควรจำกโรคไม่ติดต่อลงหนึ่งในสำมของกำรตำยในปี 2558 และแก้ไขปัญหำ
สุขภำพจิต
5) เสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งในกำรกำรป้องกันและบำบัดรักษำผู้ติดยำและสำรเสพติด และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
6) กำรลดกำรตำยและบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนนลงให้น้อยกว่ำครึ่งหนึ่งของกำรบำดเจ็บและเสียชีวิต
ในปี พ.ศ.2558 (ภำยในปี 2020)
7) กำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนอนำมัยเจริญพันธ์อย่ำงทั่วถึง
8) ให้ประชำชนเข้ำถึงหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ เพื่อได้รับกำรดูแลรักษำด้วยยำหลักและวัคซีน
9) ลดกำรป่วยและกำรตำยจำกกำรปนเปื้อนสำรเคมีอันตรำย และมลพิษในดิน น้ำและอำกำศ รวมทั้ง
มลพิษในสภำวะแวดล้อมต่ำงๆ
10) กำรนำหลักกำรในกรอบอนุสัญญำควบคุมยำสูบของ WHO ไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ
11) สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรผลิตวัคซีน ยำ เวชภัณฑ์ เทคโนโลยีทำงสุขภำพ
12) เพิ่มกำรลงทุนด้ำนสุขภำพอย่ำงมีนัยสำคัญ
13) เสริมสร้ำงศักยภำพในกำรเตือนภัย เฝ้ำระวังและลดควำมสูญเสียที่เกิดจำกภัยพิบัติและภัยคุกคำม
ต่ำงๆ รวมทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่
ทั้งนี้ นอกเหนือจำกเป้ำหมำยหลักในข้อ 3 นี้แล้ว ยังมีเป้ำหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องด้ำนสุขภำพ เช่น เป้ำหมำย
ย่อยที่ 5.6 เรื่องสิทธิของสตรีและเด็กผู้หญิง เป้ำหมำยย่อยที่ 6.1 เรื่องกำรเข้ำถึงน้ำสะอำดสำหรับบริโภคอย่ำง
ถ้วนหน้ำ เป็นต้น จำกเป้ำหมำยย่อยทั้ง 13 ข้อของเป้ำหมำยหลักข้อ 3 มีประเด็นท้ำทำย คือ ข้อ 3 4 และ 6 เป็น
ประเด็น ที่ค่อนข้ำงยำก ซึ่งจะส่งผลต่อกำรวำงแผนกำรพัฒนำประเทศที่ต้องเน้นกำรพัฒ นำเพื่อให้บรรลุ ตำม
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนต่อไป
6) ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน
ควำมมั่นคงทำงอำหำรและพลังงำนโลก ควำมต้องกำรพืชพลังงำน สินค้ำเกษตรและอำหำรมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น แต่กำรผลิตพืชอำหำรลดลงจำกข้อจำกัดด้ำนพื้นที่ เทคโนโลยีที่มีอยู่ และกำรเปลี่ยนแปลงของภูมิอำกำศ
ทำให้เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงกำรผลิตพืชอำหำรและพืชพลังงำนในอนำคต นอกจำกนี้ควำมวิตกกังวลในเรื่อง
ควำมปลอดภัยของโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ จำกกรณีสำรกัมมันตรังสีรั่วไหลจำกโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ฟูกูชิมะ ประเทศ
ญี่ปุ่น ทำให้ในหลำยประเทศต้องทบทวนโครงกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ และกลับมำใช้พลังงำนอย่ำงอื่นแทน
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพลังงำนชีวมวล ซึ่งส่งผลต่อควำมมั่นคงทำงอำหำรเช่นกัน
7) การก่อการร้ายสากลและข้อพิพาทระหว่างประเทศ
กำรก่อกำรร้ำยสำกล เป็นภัยคุกคำมประชำคมโลก ที่ขยำยตัวและมีควำมรุนแรงส่งผลกระทบต่อควำม
มั่นคงของประเทศ รวมถึงกำรมีข้อขัดแย้งระหว่ำงประเทศ ข้อพิพำทระหว่ำงประเทศ เช่น กรณีพิพำททะเลจีนใต้
ระหว่ำงจีน-เวียดนำม ควำมขัดแย้งของจีนและญี่ปุ่น ปัญหำควำมขัดแย้งในคำบสมุทรเกำหลีระหว่ำงเกำหลีเหนือ
และเกำหลีใต้ ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุนของโลกด้วย
8) การคุกคามของโรคระบาด

กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในภูมิภำคทั่วโลก เป็นภัยคุกคำมต่อภำวะสุขภำพในทุกประเทศทั่ว
โลก ในช่วงหลำยทศวรรษที่ผ่ำนมำ ได้เกิดกำรระบำดของโรคติดต่ ออุบัติใหม่ขึ้นทั่วโลกอย่ำง ต่อเนื่อง ทั้งโรคติด
เชื้อชนิดใหม่ที่เพิ่งค้นพบกำรระบำดในมนุษย์หรือโรคติดเชื้อที่พบในพื้นที่ใหม่ เช่น โรคเอดส์ โรคซำร์ส โรคติดเชื้อ
ไวรัสนิปำห์ (Nipah viral disease) และไวรัสเฮนดรำ โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลำ-มำร์ โรคไข้เวสต์ ไนล์ โรคสมองฝ่อ
หรือเกิดจำกเชื้อโรคที่กลำยพันธุ์เช่น เชื้อไข้หวัดนก (H5N1) เชื้อไข้หวัดใหญ่ A (H1N1) pdm09 ที่ระบำดใหญ่ใน
ปีพ.ศ.2552 เชื้ออีโคไลโอ 104 โรคไข้กำฬหลังแอ่นจำกเชื้อสำยพันธุ์ ใหม่ เชื้อโรคดื้อยำ รวมทั้งโรคติดต่ออุบัติซ้ำ
ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อที่เคยแพร่ระบำดในอดีตและสงบไป แล้ว แต่กลับระบำดขึ้นใหม่ เช่น โรคไข้ปวดข้อยุงลำย กำฬ
โรค รวมถึงควำมเสี่ยงจำกโรคติดเชื้อที่ใช้ เป็นอำวุธชีวภำพ เช่น แอนแทรกซ์ไข้ทรพิษ ดังนั้น ทุกประเทศทั่วโลก
จำเป็นต้องเตรียมกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันกำรระบำดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ รวมถึงประสำนข้อมู ลระหว่ำงประเทศ
ต่ำงๆ อย่ำงใกล้ชิด เพื่อป้องกันและสกัดกั้นกำรแพร่ระบำดของโรคอย่ำงเต็มที่
3.1.2 ปัจจัยในระดับภูมิภาค
กำรรวมตัวเป็นประชำคมอำเซียนของ 10 ประเทศในภูมิภำค ซึ่งเป็นภูมิภำคที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยำกรธรรมชำติ เป็นกำรเสริมแรงและอำนำจต่อรองที่สำคัญในกำรแข่งขันเชิงสร้ำงสรรค์กับภูมิภำคและกลุ่ม
มหำอำนำจอื่นๆของโลกและเพื่อควำมมั่นคงของภูมิภำคด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคมและวัฒนธรรม แต่ในระบบ
สุ ขภำพของแต่ล ะประเทศ ยั งคงมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมำก ทั้ งระดับกำรพัฒ นำของระบบบริกำรสุ ขภำพ
ทรัพยำกรสุขภำพ สภำพพื้นฐำนด้ำนสุขภำพ สภำวะสุขภำพของประชำชน จึงอำจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยซึ่ง
มีภูมิศำสตร์ที่ตั้งอยู่บนภำคพื้นทวีปตรงกลำงภูมิภำคและเป็นเส้นทำงสำคัญของกำรเดินทำงเคลื่ อนย้ำยในภูมิภำค
อำเซีย น ทั้งกำรมำอยู่ อำศัย และกำรผ่ ำนแดนของประชำชนจำกประเทศเพื่อนบ้ำนทั้งที่ถูกกฎหมำยและผิ ด
กฎหมำย กำรเพิ่มขึ้นของกำรขนส่งสินค้ำต่ำงๆ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งอำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพ กำรลักลอบ
ขนส่งยำเสพติดและสำรตั้งต้นในกำรผลิต รวมถึงโรคระบำดและโรคติดต่อข้ำมแดน โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
ตลอดจนผลกระทบจำกกำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมที่อำจก่อให้เกิดปัญหำอุบัติเหตุจำกกำรจรำจรที่เพิ่มขึ้น ปัญหำ
ต่ำงๆเหล่ำนี้เป็นควำมเสี่ยงทำงสุขภำพที่ประเทศไทยไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ แต่ต้องปรับตัวโดยกำรท ำงำนเชิงบูรณำ
กำรร่วมกันระหว่ำงส่วนรำชกำรและภำคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเป็นระบบและมีกลไกขับเคลื่อนที่เหมำะสมเพื่อให้
ประเทศมีภูมิคุ้มกันในตนเองและมีควำมมั่นคงทำงสุขภำพในระยะยำว ขณะเดียวกันก็สำมำรถใช้โอกำสจำกกำร
รวมตัวเป็นประชำคมในกำรแสดงบทบำทเชิงสร้ำงสรรค์และเป็นผู้นำด้ำนสุขภำพในอำเซี ยน รวมทั้งพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถและยกระดับคุณภำพบริกำรทำงกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุขเพื่อประชำชนไทย
3.2 ปัจจัยภายในประเทศที่สาคัญ
3.2.1 โครงสร้างประชากร
ปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยมีประชำกรทั้งหมด 65.72 ล้ำนคน ชำย 32.28 ล้ำนคน หญิง 33.44 ล้ำนคน
(ข้อมูลตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย ณ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2559) มีสัดส่วนวัยเด็กร้อยละ 17.82 วัย
แรงงำนร้อยละ 65.67 และวัยสูงอำยุร้อยละ16.90 อัตรำกำรเจริญพันธุ์รวมของประชำกรไทยในปี 2560 อยู่ที่
1.59 ซึ่งต่ำกว่ำระดับทดแทน โดยคำดว่ำจะมีแนวโน้มลดลงตลอดช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับ 12- 15 (พ.ศ.25602579) เหลือเพียง 1.35 ในปี 2579 หำกไม่มีกำรดำเนินกำรใดๆในกำรเพิ่มอัตรำกำรเกิดของประชำกร จะส่งผลให้

โครงสร้ำงประชำกรไทยเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่กำรเป็นสังคมสูงวัยอย่ำงสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12
ประเทศไทยเป็นประเทศลำดับที่สำมในทวีปเอเชียที่ โครงสร้ำงประชำกรสูงอำยุเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว (รองจำก
ประเทศญี่ปุ่นและเกำหลีใต้ ) สำเหตุสำคัญของกำรเพิ่มสัดส่วนประชำกรผู้สูงอำยุอย่ำงรวดเร็วเนื่องมำจำกปัจจัย
สำคัญ 2 ประกำร คือ (1) กำรลดลงของภำวะเจริญพันธุ์หรือกำรเกิดน้อยลง จำกข้อมูลอัตรำเจริญพันธุ์รวม ที่สตรี
คนหนึ่งมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ได้ลดลงเป็นลำดับ จำก 4.9 คน ต่อสตรี 1 คนในปี 2517 เหลือเพียงประมำณ 1.6
คน ต่อสตรี 1 คน ในปี2556 และเหลือประมำณ 1.3 คน ในปี2576 (2) กำรลดภำวะกำรตำย ทำให้อำยุคนไทย
ยืนยำวขึ้น ดูได้จำกอำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย เมื่อ 50 ปีก่อน อำยุคำดเฉลี่ยฯ ของเพศชำยประมำณ
55 ปี เพศหญิงประมำณ 62 ปี แต่ปัจจุบัน (2557) อำยุคำดเฉลี่ยฯ ได้เพิ่มสูงขึ้น โดยเพศชำยประมำณ 72 ปี เพศ
หญิง ประมำณ 79 ปี ในอนำคต สัดส่วนประชำกรวัยเด็ก วัยแรงงำนจะลดลง คนสูงอำยุเพิ่มมำกขึ้น ส่งผลให้
อัตรำส่วนกำรพึ่งพิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตรำกำรพึ่งพิงของประชำกรสูงอำยุต่อคนวัยทำงำน พบว่ำ พ.ศ. 2553 วัย
ทำงำน 100 คน ต้องดูแลผู้สูงอำยุ 19.7 คน พ.ศ. 2563 วัยทำงำน 100 คน ต้องดูแลผู้สูงอำยุ 30.3 คน และมี
แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จำกสถำนกำรณ์นี้จะส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรจัดบริกำรสุขภำพ กำรเตรียม
กำลังคนด้ำนสุขภำพที่ต้องกำรควำมเฉพำะทำงมำกขึ้น ภำวะพึ่งพิงต่อวัยทำงำนเพิ่มขึ้น ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแล
สุขภำพสูงขึ้น ตำมกำรสู งวัย ของประชำกร (กำรเป็นสั งคมสู งวัย ) ซึ่งมีกำรคำดกำรณ์ว่ำค่ำใช้จ่ำยสุ ขภำพของ
ผู้สูงอำยุในอีก 12 ปีข้ำงหน้ำ เพิ่มขึ้น 3.6 เท่ำและสูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสุขภำพโดยรวมทุกอำยุจำก 63,565.1 ล้ำนบำท
ใน พ.ศ. 2553 เป็น 228,482.2 ล้ำนบำท ในพ.ศ. 2565 หรือจำกร้อยละ 2.1 ต่อ GDP เป็นร้อยละ 2.8 ต่อ GDP
ในช่วงเดียวกัน
3.2.2 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
3.2.1.1 ประเทศไทยจั ด อยู่ใ นประเทศที่ มีร ายได้ร ะดั บปานกลางขั้น สูง (Upper middle-income
country) ด้วยเหตุที่ว่ำประเทศไทยประสบควำมสำเร็จในกำรพัฒนำประเทศในระดับหนึ่งแล้ว ตัวอย่ำงเช่น อัตรำ
กำรขยำยตัวของผลผลิตมวลรวมในระยะเวลำกว่ำ 5 ทศวรรษที่ผ่ำนมำ (ปี 2504-2552) เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 6.2
เปอร์เซ็นต์ต่อปี และคนไทยอยู่เหนือระดับจำกควำมยำกจนเป็นจำนวนกว่ำ 80 เปอร์เซ็นต์ของคนไทยทั้งประเทศ
อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งของประเทศโดยรวมดีขึ้น จำกกำรจัดลำดับของ World Economic Forum ในปี
2558 อยู่ในอันดับที่ 32 จำก 140 ประเทศ แต่กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่งและ โลจิสติกส์ ยังขำด
ประสิทธิภำพและขำดกำรเชื่อมโยงอย่ำงเป็นระบบ ทำให้ต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับต่ำงประเทศ
3.2.1.2 ประเทศไทย 4.0 ปัจจุบันกำรพัฒนำอุตสำหกรรมของประเทศไทยอยู่ระหว่ำงยุคอุตสำหกรรม
2.0 ที่ใช้พลังงำนไฟฟ้ำและสำยพำนร่วมกับแรงงำนมนุษย์ในกระบวนกำรผลิตกับอุตสำหกรรม 3.0 ที่เป็นยุคของ
กำรใช้เครื่องจักรอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ในกระบวนกำรผลิต ในขณะที่ประเทศที่พัฒนำแล้วมุ่งสู่อุตสำหกรรม 4.0 ที่
เป็นยุคของกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เนตมำใช้ในกระบวนกำรผลิต ซึ่งต้องใช้แรงงำนที่มีผลิตภำพสูง แต่
ผลิตภำพแรงงำนไทยในช่วงปี 2544-2557 เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2.9 ต่อปี และเป็นแรงงำนทักษะต่ำ จึงมีโอกำสสูง
ที่แรงงำนทักษะและศักยภำพสูงจะไหลเข้ำมำทำงำนในประเทศ แต่ก็มีโอกำสไหลออกไปสู่ประเทศที่มีค่ำตอบแทน
สูงกว่ำได้เช่นกัน
รัฐบำล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) ได้ตั้งเป้ำหมำยเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” เพื่อ
ก้ำวข้ำมกับ ดักรำยได้ป ำนกลำงที่กำลั งเผชิญอยู่ เป็นกำรปรับเปลี่ ยนโครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู่ “Value-base

Economy”หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”โดยกำรแปลงควำมได้เปรียบของประเทศใน 2 ด้ำน คือ
ควำมหลำกหลำยเชิงชีวภำพ และ ควำมหลำกหลำยเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นควำมได้เปรียบในเชิงแข่งขัน เติมเต็ม
ด้วยนวัตกรรม ควำมคิดสร้ำงสรรค์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและกำรวิจัยและพัฒนำ ต่อยอดด้วย 5 กลุ่มเทคโนโลยี
และอุตสำหกรรม ได้แก่ 1) กลุ่มอำหำร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภำพ 2) กลุ่มสำธำรณสุข สุขภำพ และเทคโนโลยี
ทำงกำรแพทย์ 3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็คทรอนิกส์ควบคุม 4)
กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เนตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ ต่ำงๆ ปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝัง
ตัว 5) กลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ วัฒนธรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง ทั้ง 5 กลุ่ม ต้องเร่งพัฒนำต่อยอดให้เกิด
มูลค่ำเพิ่มและฐำนเศรษฐกิจใหม่
3.2.1.3 ยังมีความเหลื่อมล้าทางสังคมและความยากจน ควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนรำยได้ระหว่ำงคนจน
กับคนรวยมีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่ำสัมประสิทธิ์ ควำมไม่เสมอภำคด้ำนรำยได้ (Gini Coefficient) ลดลงจำก
0.484 ในปี 2554 เหลือ 0.465 ในปี 2556 ยังมีควำมเหลื่อมล้ ำในมิติต่ำงๆ เช่น ควำมเหลื่อมล้ำในกำรเข้ำถึง
เทคโนโลยี โครงสร้ำงพื้นฐำน อันเนื่องมำจำกควำมแตกต่ำงทำงควำมรู้ กำรกระจำยรำยได้สูง ทักษะด้ำนแรงงำน
เป็นต้น ควำมเหลื่อมล้ำจะมีแนวโน้มรุนแรงมำกขึ้นจำกกระแสโลกำภิวัฒน์ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสมัยใหม่
ในหลำกหลำยสำขำ กำรเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ ำ งประชำกรเข้ ำ สู่ ก ำรเป็ น สั ง คมผู้ สู ง อำยุ อ ย่ ำ งรวดเร็ ว กำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่ผันผวนรุนแรง ทรัพยำกรธรรมชำติที่เสื่อมโทรม ปัญ หำมลพิษ ควำมเหลื่อมล้ำจำก
กำรเข้ำถึงและกำรจัดสรรกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ
3.2.1.4 สังคมเมืองเพิ่มขึ้น กำรขยำยตัวของเมืองเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วจำกข้อมูลสำมะโนประชำกรและ
เคหะในรอบ 40 ปี (พ.ศ.2523-2553) พบว่ำจำนวนประชำกรเมืองเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 26.4 ในปี 2523 เป็นร้อย
ละ 44.1 ในปี 2553 และคำกว่ำในอีก 10 ปี ประชำกรเมืองของประเทศไทยจะเพิ่มเป็นร้อยละ 60 ซึ่งกำรวำงแผน
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆและกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อรองรับและอำนวยควำม
สะดวกสำหรับคนทุกกลุ่มในกำรขยำยตัวของเมืองในอนำคต
3.2.1.5 ปัจจัยที่กาหนดสุขภาพ (Determinants of health) ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดสุขภำพ มีทั้งที่
ใกล้ตัวที่มีผลต่อสุขภำพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน ได้แก่ ปัจจัยทำงปัจเจกบุคคล ปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมที่อยู่
รอบตัว ปัจจัยด้ำนระบบบริกำรสุขภำพ และยังมีปัจจัยที่อยู่ไกลตัวออกไป เช่น ปัจจัยทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
กำรเมือง และกำรกระจำยทรัพยำกร ในระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และระดับโลก ซึ่งจะมีผลหรือเป็นตัวกำหนด
ปัจจัยใกล้ตัวอีกทีหนึ่ง ซึ่งในแต่ละด้ำนมีควำมเชื่อมโยงและมีอิทธิพลต่อกันอย่ำงเป็นองค์รวม แยกกันไม่ออก และ
มีควำมเป็นพลวัตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ปัจจัยเหล่ำนี้ มีผลทำให้บุคคลมีควำมแตกต่ำงกันในเชิง
สังคม และทำให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมในด้ำนสุขภำพ ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดสุขภำพนั้น ต้องมีหลำยหน่วยงำน/
หลำยกระทรวงเข้ำมำเกี่ยวข้อง เนื่องจำกมิติของเศรษฐกิจ สังคม เช่น เรื่องควำมยำกจน กำรจ้ำงงำน กำรกีดกัน
ทำงสังคม โลกำภิวัตน์ หรือภัยทำงธรรมชำติ หรือภำวะโรคร้อน ซึ่งเป็นเรื่องระดับโลก และสำมำรถส่งผลกระทบ
ต่อสุขภำพต่อคนทั่วโลก แม้จะไม่ได้เป็นประเทศที่เป็นต้นเหตุหลักของปัญหำ ระบบบริกำรสุขภำพ ถือเป็นปัจจัย
กำหนดสุขภำพที่สำคัญด้วย กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพเพื่อให้เกิดควำมเท่ำเทียม ประชำชนทุกคนสำมำรถ
เข้ำถึงระบบบริกำรสุขภำพที่ได้มำตรฐำน และมีควำมยั่งยืน ไม่เป็นภำระงบประมำณจนไม่สำมำรถที่จะดำเนินกำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในระยะยำวได้

3.2.1.6 สถานการณ์ทางการเมืองและความมั่นคงภายในประเทศ ปัญหำควำมมั่นคงภำยในประเทศมี
ควำมซับซ้อน สะสมมำอย่ำงยำวนำน ควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองรุกลำมถึงสถำบันหลักของชำติ ถึงแม้ว่ำจะมีคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติ (ตั้งแต่ 22 พฤษภำคม 2557) และมีรัฐบำลปกครองประเทศ แม้ว่ำสถำนกำรณ์ควำม
ขัดแย้งจะเบำบำงลง แต่ก็ยังคงมีกำรแบ่งฝักฝ่ำยทำงกำรเมือง แบ่งสี ซึ่งได้ขยำยไปทั่วทุกภูมิภำคของประเทศและ
ขยำยลงลึกถึงระดับครอบครัว ชุมชน สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนใต้ยังเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและ
รุนแรง ปัญหำยำเสพติด แรงงำนข้ำมชำติ ปัญหำกำรทุจริตคอรัปชั่น เหล่ำนี้ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำสุขภำพใน
ด้ำนต่ำงๆ เป็นปัญหำอุปสรรคต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย ส่งผลต่อภำพลักษณ์และควำมมั่นคงของประเทศ
3.2.1.7 การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข มีแผนกำรปฏิรูปใน 3 เรื่อง ได้แก่
1) ปฏิรูประบบบริการสุขภาพ เพื่อให้มีระบบบริกำรสุขภำพที่เป็นมำตรฐำน ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุก
ระดับ มีควำมเป็นธรรม ยึดผู้รับบริกำรเป็นศูนย์กลำง มีประสิทธิภำพ ภำยใต้งบประมำณที่เหมำะสม ประเด็นใน
กำรปฏิรูป คือ ระบบบริกำรปกติ (ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และตติยภูมิขั้นสูง ) กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและ
ป้องกั น โรค กำรแพทย์ ฉุกเฉิน กำรพัฒ นำกำลั งคนด้ำ นสุ ข ภำพแบบองค์ รวม กำรพัฒ นำยุ ทธศำสตร์เรื่ องยำ
กำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และกำรสื่อสำรด้ำนสุขภำพ
2) ปฏิรูปการอภิบาลระบบสุขภาพ เพื่อให้มีหน่วยงำนกลำงระดับชำติ ที่จะกำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์
บทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนในระบบสุขภำพให้มีเอกภำพและเกิดประสิทธิภำพ ตลอดจนตรวจสอบ ประเมินผล
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและธรรมำภิบำล โดยมีประเด็นกำรปฏิรูป คือ จัดตั้งคณะกรรมกำรกำหนดนโยบำยสุขภำพ
แห่งชำติ กำรปรั บบทบำท Regulator/Provider จัดตั้งสำนักงำนมำตรฐำน และจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศระบบ
สุขภำพแห่งชำติ
3) ปฏิรูปการเงินการคลังและการประกันสุขภาพ เพื่อให้เกิดควำมมั่นคงและยั่งยืนของระบบกำรเงินกำร
คลังด้ำนสุขภำพ ประชำชนต้องมีหลักประกันด้ำนสุขภำพ โดยมีประเด็นกำรปฏิรูป คือ
(1) สร้ำงหลักประกันควำมมั่นคงและแก้ไขควำมเหลื่อมล้ำในระบบสุขภำพ โดย
- ปรับสิทธิประโยชน์พื้นฐำนด้ำนสุขภำพให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันสำหรับประชำชนทั้งประเทศ
- ประชำชน/ท้องถิ่นที่มีศักยภำพมีส่วนร่วมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพเช่น กำรประกันสุขภำพส่วน
บุคคลเพิ่มเติมจำกสิทธิประโยชน์พื้นฐำน
- จัดตั้งกองทุนสุขภำพแห่งชำติ เพื่อเป็นที่รวมของงบประมำณ ค่ำใช้จ่ำยต่อหัวประชำกร และจำกกำร
ประกันสุขภำพส่วนบุคคล
- จั ดตั้ง ส ำนั ก งำนประกัน สุ ข ภำพแห่ งชำติ (รวมส ำนัก งำนประกัน สั ง คมและ สปสช.) อยู่ ภ ำยใต้
คณะกรรมกำรนโยบำยสุขภำพแห่ง ชำติ เพื่อทำหน้ำที่บริหำรจัดกำรกองทุนสุขภำพ เพื่อให้ประชำชนได้รับและ
เข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพอย่ำงมีประสิทธิภำพ
- ประชำชน/ท้องถิ่น มีส่วนร่วมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพ
- จัดให้มีระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรเจ็บป่วย และค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพระดับประเทศ
(2) สร้ำงควำมยั่งยืนของระบบกำรเงินกำรคลังด้ำนสุขภำพ โดย

- กำรประกันสุขภำพส่วนบุคคล
- กำรประกันสุขภำพแรงงำนต่ำงด้ำว/นักท่องเที่ยว
- เพิ่มภำษีอำหำร/เครื่องดื่มที่เป็นภัยต่อสุขภำพ
- ส่งเสริม สนับสนุนกำรแพทย์แผนไทยคู่ขนำนไปกับระบบปัจจุบัน
- ส่งเสริม สนับสนุนธุรกิจสุขภำพภำคเอกชน และควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐและเอกชน
3.2.3 สถานะสุขภาพคนไทย
คนไทยมีอำยุยืนยำวขึ้น แต่สูญเสียปีสุขภำวะเพิ่มขึ้น ป่วยและตำยด้วยโรคที่ป้องกันได้
3.2.3.1 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy at birth) ของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ทั้งเพศหญิงและชำย โดยเพศชำยเพิ่มจำก 70.4 ในปี 2553 เป็น 71.3 ในปี 2557 และคำดว่ำจะเพิ่มเป็น 75.3 ใน
ปี 2583 สำหรับเพศหญิงเพิ่มจำก 77.5 ในปี 2553 เป็น 78.2 ในปี 2557 และคำดประมำณว่ำจะเพิ่มเป็น 81.9
ในปี 2583 (ข้อมูลจำกกำรคำดประมำณประชำกรของประเทศไทย 2553-2583 โดยสำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ)
3.2.3.2 อายุคาดเฉลี่ยของภาวะสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy: HALE) เพิ่มขึ้น
ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2552 - 2556) จำก 62 ปีในปี 2552 เป็น 66 ปีในปี2556 (ที่มำ: World Health
Statistic 2013-2015) สาเหตุการสูญเสียปีสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควรของประชากรไทย ในปี 2556
ทั้งในชายไทยและหญิงไทยมาจากโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรัง ผู้ชำยไทยสูญเสียปีสุขภำวะสูงสุดจำกอุบัติเหตุทำง
ถนน โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งตับ และโรคหัวใจขำดเลือด ส่วนหญิงไทยสูญเสียปีสุขภำวะสูงสุดจำก โรค
หลอดเลือดสมอง โรคเบำหวำน โรคหัวใจขำดเลือดและกำรติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ตำมลำดับ
3.2.3.3 คนไทยป่วยและตาย ด้วยโรคที่ป้องกันได้
จำกข้อมูลผู้ป่วยในรำยบุคคลที่มำรักษำและนอนในโรงพยำบำลและมีหลักประกันสุขภำพจำก 3 กองทุน
หลัก (หลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ สวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำรและครอบครัวและประกันสังคม) ในช่วง
10 ปี ที่ผ่ำนมำพบว่ำ แนวโน้มกำรเกิดโรคไม่ติดต่อของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง และส่วนใหญ่ป่วยจำกโรค
ควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบำหวำน โรคมะเร็ง และโรคไตวำย สำเหตุกำรตำยของคนไทยจำกข้อมูลกำรตำย
ในฐำนข้ อ มู ล ทะเบี ย นรำษฎร์ ก ระทรวงมหำดไทย วิ เ ครำะห์ โ ดยส ำนั ก นโยบำยและยุ ท ธศำสตร์ กระทรวง
สำธำรณสุข พบว่ำ โรคที่เป็นสำเหตุกำรตำยที่สำคัญและมีแนวโน้มสูงขึ้น ได้แก่ กลุ่มโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ
โดยเฉพำะกลุ่มโรคมะเร็งที่มีอัตรำกำรตำยเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง รองลงมำได้แก่โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ
ขำดเลือด อุบัติเหตุทำงถนน และโรคเบำหวำน สำหรับโรคเอดส์มีแนวโน้มกำรตำยลดลงตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้น
มำ (ภำพที่ 1) เนื่องจำกรัฐบำลมีนโยบำยในกำรให้ยำ ARV ฟรีในหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำจึงทำให้กำรตำยใน
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำภำระโรคในปี 2556 (Burden of diseases Study) ที่พบว่ำกำร
สูญเสียปีที่มีสุขภำพดี (DALYs loss) จำกโรคไม่ติดต่อสูงกว่ำโรคติดต่ อกว่ำ 5 เท่ำในเพศชำย และมำกกว่ำ 8 เท่ำ
ในเพศหญิง

ภำพที่ 1 อัตรำกำรตำยต่อประชำกร 100,000 คนจำกสำเหตุสำคัญ พ.ศ. 2548-2557

ที่มำ: สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สำนักปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
สำหรับสถำนกำรณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบกับโลกยุคโลกำภิวัตน์ ที่เป็นปัจจัย
สำคัญทำให้ กำรแพร่ ร ะบำดของโรคเป็ นไปอย่ ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำง ก่อให้ เกิดผลกระทบรุนแรงต่อระบบ
สำธำรณสุข ปัจจุบันสถำนกำรณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่มีแนวโน้มของอุบัติกำรณ์และควำมรุนแรงเพิ่มมำกขึ้น มีกำร
ระบำดในหลำยพื้นที่ ทั้งในและต่ำงประเทศทั่วโลก เช่น กำรแพร่ระบำดของโรคไข้หวัดนก (H5N1) กำรแพร่
ระบำดของโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic (H1N1) 2009 กำรแพร่ระบำดของโรคซำร์ส กำรแพร่ระบำดของโรค
ทำงเดินหำยใจตะวันออกกลำงในทวีปตะวันออกกลำง และในปี 2557 มีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลำ สำหรับประเทศ
ไทย มีกำรเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ในบำงช่วง เช่น ในปี พ.ศ. 2546 พบผู้ป่วยโรคซำร์สเป็นครั้งแรกและพบกำร
ระบำดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก ระหว่ำงปี พ.ศ. 2547 – 2551 ซึ่งทำให้พบผู้ป่วยและเสียชีวิตในช่วงปี 2547 2549 นอกจำกนั้นกำรระบำดของโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic (H1N1) 2009 หรือไข้หวัดใหญ่ 2009 ในปี พ.ศ.
2552 ทำให้มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจำนวนมำก สำหรับโรคมือ เท้ำ ปำก (Hand, Foot and Mount disease;
HFMD) ที่เกิดจำกเชื้อที่มีควำมรุนแรงก็พบบ่อยขึ้นในประเทศไทยและมีกำรแพร่ระบำดในปี 2555 สำหรับโรคอื่น
ๆ ล่ำสุดในช่วงเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2558 ได้พบผู้ป่วยโรคทำงเดินหำยใจตะวันออกกลำงหรือโรคเมอร์สเป็นรำย
แรกในประเทศไทย โดยเป็นชำวต่ำงชำติที่เดินทำงมำจำกพื้นที่ที่มีกำรระบำดของโรค ส่วนโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลำ
ยังไม่เคยมีรำยงำนกำรพบโรคนี้ในประเทศไทย คนไทยตายจากอุบัติเหตุทางถนนมากเป็นอันดับ 2 ของโลก
ข้อมูลจำกกำรเก็บสถิติของสถำบันวิจัยด้ำนกำรคมนำคม มหำวิทยำลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกำ ร่วมกับข้อมูลจำก
องค์กำรอนำมัยโลก ระบุว่ำ สถิติกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลก มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 18 คน ต่อประชำกร
100,000 คนต่อปี แต่สำหรับนำมิเบีย ไทย และอิ หร่ำน ซึ่งเป็น 3 อันดับต้น ๆ มีสถิติมำกกว่ำค่ำเฉลี่ยเกิน 2 เท่ำ
คือ 45 คน, 44 คน, และ 38 คนต่อประชำกร 100,000 คนต่อปี ตำมลำดับ
3.2.3.4 ภาระโรคเปลี่ยนจากโรคติดเชื้อเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
กำรเปลี่ยนแปลงทำงระบำดวิทยำทำให้รูปแบบของภำระโลกเปลี่ยนจำกโรคติ ดเชื้อไปเป็นโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่ำจำก 1,682,281 รำย ในปี 2548 เป็น 3,099,685 รำย ในปี 2555 สำเหตุ

กำรตำยส่วนใหญ่ของประชำกรไทยอำยุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปมีสำเหตุมำจำกกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ข้อมูลกำรสำรวจ
สุขภำพประชำกรไทยครั้งที่ 5 พ.ศ.2557 พบว่ำ
- ควำมชุกของโรคเบำหวำนในประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไปมีร้อยละ 8.9 ควำมชุกในผู้หญิงสูงกว่ำผู้ชำย
ร้อยละ 9.8 และร้อยละ 7.9 ตำมลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับผลกำรสำรวจครั้งที่ 4 ในปี 2552 (มีร้อยละ 6.9)
พบว่ำควำมชุกในปี 2557 เพิ่มขึ้น และสัดส่วนของผู้เป็นเบำหวำนที่ไม่ได้รับกำรวินิจฉัยเพิ่มจำกร้อยละ 31.2 เป็น
ร้อยละ 43.1 ในส่วนของกำรรักษำและสำมำรถควบคุมน้ำตำลในเลือดได้ตำมเกณฑ์ (FPG<130มก./ดล.) ลดลง
จำกร้อยละ 30.6 เป็นร้อยละ 23.5 ตำมลำดับ
- ควำมชุกของโรคควำมดันโลหิตสูงในประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไปมีร้อยละ 24.7 ผู้ชำยร้อยละ 25.6
และผู้หญิงร้อยละ 23.9 เมื่อเปรียบเทียบกับผลกำรสำรวจครั้งที่ 4 ในปี 2552 (ภำพรวมร้อยละ 22.0 : ผู้ชำยร้อย
ละ 23.3 ผู้หญิงร้อยละ 20.9) พบว่ำควำมชุกในปี 2557 เพิ่มขึ้น แต่กำรเข้ำถึงบริกำรดีขึ้น โดยในจำนวนคนที่เป็น
ควำมดันโลหิตสูงนั้น สัดส่วนของผู้ที่ไม่ได้รับกำรวินิจฉัยว่ำเป็นควำมดันโลหิตสูงลดลงจำกร้อยละ 50.3 เป็นร้อยละ
44.7 สัดส่วนที่ได้รับกำรรักษำแต่ควบคุมไม่ได้ตำมเกณฑ์ลดลงจำกร้อยละ 23.6 เป็น 20.1 และสัดส่วนของผู้ที่
สำมำรถคุมควำมดันโลหิตได้ตำมเกณฑ์สูงขึ้นกว่ำเดิมจำกร้อยละ 8.6 เป็นร้อยละ 20.9 ตำมลำดับ
- ควำมชุกของภำวะอ้วน(BMI≥25 กก./ตร.เมตร) ในประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไปมีร้อยละ 37.5 (ชำย
ร้อยละ 32.9 และหญิงร้อยละ 41.8) เมื่อเปรียบเทียบกับผลกำรสำรวจครั้งที่ 4 เมื่อปี 2552 ควำมชุกของภำวะ
อ้วน (BMI≥25 กก./ตร.เมตร) มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่ำงชัดเจน โดยเฉพำะผู้หญิงควำมชุกเพิ่มจำกร้อยละ 40.7 ในปี
2552 เป็นร้อยละ 41.8 ส่วนผู้ชำยเพิ่มจำกร้อยละ 28.4 เป็นร้อยละ 32.9
- ควำมชุกของโรคเรื้อรังในประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไป ที่เคยได้รับกำรวินิจฉัยจำกแพทย์และบุคลำกร
สำธำรณสุข พบว่ำเป็นข้ออักเสบร้อยละ 11.4 โรคหอบหืดร้อยละ 3.5 นิ่วทำงเดินปัสสำวะ ร้อยละ 3.0 โรคเกำท์
ร้อยละ 2.4 ไตวำย ร้อยละ 1.0 ธำลัสซีเมีย ร้อยละ 0.7 และหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังร้อยละ 0.6 (ข้อมูลจำกกำร
สัมภำษณ์) แนวโน้มขนำดของปัญหำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อำจเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศและภูมิภำค หำกไม่
สำมำรถสกัดกั้นหรือหยุดยั้งปัญหำโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ จะทำให้เกิดกำรเจ็บป่วย มีภำวะแทรกซ้อน พิกำร และ
เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ส่งผลให้ภำระค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนสุขภำพและกำรสูญเสียทำงเศรษฐกิจอย่ ำงมหำศำล สำนัก
โรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ได้คำดกำรณ์ว่ำในปี 2558 ประเทศไทยจะสูญเสียรำยได้เนื่องจำกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
52,150 ล้ำนบำท แต่หำกคนไทยช่วยกันป้องกันตนเองจะช่วยลดกำรสูญเสียได้ถึง ร้อยละ 10 – 20
3.2.3.5 คนไทยขาดความรอบรู้ด้านสุขภาพ จำกกำรศึกษำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ (Health Literacy)
ของประชำชนไทย เรื่อง 3 อ 2 ส พบว่ำควำมรอบรู้ด้ำนสุ ขภำพในภำพรวม โดยส่ ว นใหญ่ร้อยละ 59.4 ของ
ประชำชนทั้งหมดมีระดับควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติตนตำมหลัก 3 อ 2 ส และข้อมูลกำร
สำรวจสุขภำพประชำกรไทยครั้งที่ 5 พ.ศ.2557 ด้ำนพฤติกรรมสุขภำพ พบว่ำ
- ควำมชุกของกำรสูบบุหรี่เป็นประจำร้อยละ 16.0 (ชำยร้อยละ 31.1 และ หญิงร้อยละ 1.8)
- สัดส่วนของประชำชนไทยอำยุ 15 ปี ขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทำงกำยไม่เพียงพอมีร้อยละ 19.2 (ชำย 18.4
หญิง 20.0) กำรมีกิจกรรมทำงไม่เพียงพอมีมำกในผู้สูงอำยุ ร้อยละ 31.3
- พฤติกรรมกำรกิน พบว่ำ ประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 76 กินอำหำรครบ 3 มื้อต่อวัน กลุ่มที่
กินอำหำรครบ 3 มื้อน้อยที่สุดคือ กลุ่มอำยุ 15-29 ปี มีร้อยละ 69.9 และกินผักและผลไม้ ปริมำณเพียงพอต่อวัน

ตำมข้อแนะนำมีเพียงร้อยละ 25.9 กินยำแก้ปวดทุกวัน ร้อยละ 2.4 และร้อยละ 2.7 กินยำคลำยเครียดหรือยำ
นอนหลับเป็นประจำ โดยผู้หญิงกินยำดังกล่ำวมำกกว่ำผู้ชำย
3.2.3.6 ปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย
(1) กลุ่มเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี )
สำเหตุกำรตำยของมำรดำ 1 ใน 3 เกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรกำรคลอด และ 2 ใน 3 มำรดำตำยมีโรค
หรือภำวะโรคบำงอย่ำงอยู่ก่อน เช่น ควำมดันโลหิตสูง เบำหวำน โรคหัวใจ ฯลฯ อัตรำส่วนกำรตำยของมำรดำ ใน
ปี 2555 เท่ำกับ 17.6 ต่อกำรเกิดมีชีพแสนคน และเพิ่มขึ้น ในปี 2556 และ 2557 เท่ำกับ 22.3 และ 23.3 ต่อกำร
เกิดมีชีพแสนคน ซึ่งยังสูงกว่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำสหัสวรรษ (MDGS) ที่กำหนดให้ลดอัตรำมำรดำตำย เหลือ 13
ต่อกำรเกิดมีชีพแสนคน ใน พ.ศ.2558 ซึ่งแสดงว่ำแม่ตำยยังเป็นปัญหำของประเทศไทย แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศในกลุ่มอำเซียน พบว่ำ ประเทศไทยมีอัตรำตำยของมำรดำน้ อยกว่ำประเทศอื่นๆ เป็นอันดับ 2 รองจำก
ประเทศสิงค์โปร์ (แต่สำหรับเป้ำหมำยของ SDGs ประเทศไทยได้บรรลุแล้ว ) สำหรับกลุ่มเด็ก 0 – 5 ปี อัตรำตำย
มีแนวโน้มลดลงและต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยโลก แต่ยังสู งกว่ำประเทศในอำเซียน เช่น สิงคโปร์ มำเลเซียและบูรไน ส่วน
ปัญหำพบว่ำ ทำรกแรกเกิดน้ำหนั กน้อยกว่ำ 2,500 กรัม มีร้อยละ 9.0 ใน พ.ศ. 2556 ซึ่งสูงกว่ำเป้ำหมำยที่
กระทรวงสำธำรณสุขกำหนด ไม่เกินร้อยละ 7 กำรขำดออกซิเจนในทำรกแรกเกิดพบ 25.6 ต่อเด็กเกิดมีชีพพันคน
ใน พ.ศ. 2555 กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว พบร้อยละ 47.5 ในพ.ศ. 2555 รวมทั้งปัญหำพัฒนำกำรของเด็ก
พบว่ำ เด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี) มีพัฒนำกำรล่ำช้ำกว่ำร้อยละ 27.5
(2) กลุ่มวัยเรียน (5 - 14 ปี)
พบภำวะเริ่มอ้วนในเด็กวัยเรียน ร้อยละ 12.2 (ข้อมูล HDC สนย, 2559) จำกกำรคัดกรองภำวะสำยตำ
ผิดปกติในเด็กก่อนประถมศึกษำและมัธยมศึกษำโดยครูในโรงเรียน 17 แห่ง พบว่ำ เด็กมีภำวะสำยตำผิดปกติ ร้อย
ละ 6.6 และจำเป็นต้องใส่แว่นสำยตำ ร้อยละ 4.1 กำรสำรวจทำงสติปัญญำและควำมฉลำดทำงทำงอำรมณ์ พบว่ำ
เด็ก ป.1 มี ร ะดั บ สติ ปั ญ ญำเฉลี่ ย 93.1 และควำมฉลำดทำงอำรมณ์ เท่ำ กับ 45.1 ซึ่ งต่ำกว่ ำมำตรฐำน ( กรม
สุขภำพจิต,2557) ส่วนสำเหตุกำรตำยของเด็กไทยอำยุต่ำกว่ำ 15 ปี พบว่ำ กำรจมน้ำตำยเป็นสำเหตุอันดับหนึ่ง ใน
ปี 2557 พบอัตรำเด็กเสียชีวิตจำกกำรจมน้ำ 6.8 ต่อ ประชำกรเด็กอำยุต่ำกว่ำ 15 ปีแสนคน
(3) กลุ่มวัยรุ่น (15 - 21 ปี)
กำรดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น 15 - 24 ปี เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 21.6 ในพ.ศ. 2544 เป็นร้อยละ 23.7 ในพ.ศ.
2554 หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.5 อำยุเฉลี่ยที่ดื่มสุรำ 20.3 ปีและมีสัดส่วนกำรดื่มหนักมำกกว่ำกลุ่มอำยุอื่นๆ และ
ควำมชุกของกำรสูบบุหรี่ของวัยรุ่นเป็นร้อยละ 22.4 โดยวัยรุ่นชำย สูบบุหรี่ สูงกว่ำเพศหญิง 17.2 เท่ำ (ร้อยละ
39.5 และ 2.3 ตำมลำดับ) อำยุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่เท่ำกับ 15.3 ปี และเกือบครึ่งหนึ่งสูบบุหรี่ทุกวันหรือเกือบทุกวัน
และประมำณ 3 ใน 4 มีอำกำรติดบุหรี่ และมีพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศของวัยรุ่น โดยพบว่ำ อำยุเฉลี่ยของกำรมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกมีอำยุน้อยลงจำก 15-16 ปี ในพ.ศ. 2545 - 2552 เป็นอำยุ 12 - 15 ปี ใน พ.ศ. 2554 โดย
พบกำรตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไทยในช่วง 14 ปี ที่ผ่ำนมำเพิ่มสูง ขึ้น 1.4 เท่ำจำก 36 ต่อประชำกร 1,000 คน ใน พ.ศ.
2540 เป็น 51.2 ต่อประชำกร 1,000 คน ใน พ.ศ. 2556 มีแม่อำยุ ต่ำกว่ำ 20 ปี 133,176 คน หรือร้อยละ 16.6
ของแม่ ทุกกลุ่ ม อำยุ พบวั ย รุ่ น ทำแท้ง ปี ล ะ 300,000 คน และมี เด็ กกำพร้ ำถูก ทอดทิ้ ง 88,730 คน และอั ตรำ

โรคติดต่อทำงเพศสัมพัน ธ์ในวัยรุ่ นและเยำวชนอำยุ 15-24 ปี เพิ่มสู งขึ้นเกือบ 2 เท่ำจำก 46.2 ต่อประชำกร
100,000 คน ใน พ.ศ. 2547 เป็น 95 ต่อประชำกร 100,000 คน ใน พ.ศ. 2556
(4) กลุ่มวัยทางาน (15 - 59 ปี)
ประชำกรวัยทำงำนป่วยและตำยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมำกขึ้น โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ (2552 – 2556)
อัตรำตำยด้วยโรค NCD ที่สำคัญ พบว่ำอัตรำกำรตำยจำกโรคหลอดเลือดหัวใจ ร้อยละ 20.43 และอุบัติเหตุทำง
ถนนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสำเหตุสำคัญของกำรสูญเสียปีสุขภำวะของคนไทย 5 อันดับแรก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่/ยำสูบ, HT, ไม่สวมหมวกนิรภัย และคอเลสเตอรอลในเลือดสูง อัตรำตำยจำกอุบัติเหตุ
ทำงถนน พบว่ำอัตรำตำย 3 ปี (54 - 56) ย้อนหลัง ในภำพรวมของประเทศยังคงเพิ่มขึ้น มีเพียงบำงเขตที่มีอัตรำ
ตำยใกล้เคียงหรือต่ำกว่ำเป้ำหมำยประเทศ นอกนั้นสูงกว่ำ และพบอัตรำตำยอย่ำงหยำบรวมทุกกลุ่มอำยุด้วยโรค
CHD ใน 9 เดือน เมื่อเทียบกับเป้ำหมำยทั้งปี (ไม่เกิน 23 ต่อแสน) เขต 3, 4, และกทม. จะมีอัตรำตำยสูงกว่ำ
เป้ำหมำยของทั้งปีค่อนข้ำงมำก และเมื่อดูข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ก็พบว่ำมีอัตรำตำยสูงกว่ำประเทศค่อนข้ำงมำกและ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สำเหตุยังอธิบำยไม่ได้ชัดเจน แต่พบว่ำทั้ง 3 เขตมีควำมชุกของ HT สูง และออกกำลังกำยน้อย
(5) กลุ่มสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
สำเหตุหลักของกำรสูญเสียปีสุขภำวะของผู้สูงอำยุ พ.ศ. 2556 ในเพศชำย 3 ลำดับแรก คือ โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคมะเร็งและควำมผิดปกติทำงกำรรับรู้ ส่วนเพศหญิง 3 ลำดับแรก คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด
ควำมผิดปกติทำงกำรรับรู้และโรคมะเร็ง และพบโรคที่ผู้สูงอำยุตำยเรียงลำดับ คือ มะเร็งหลอดเลือดสมอง ปอด
อักเสบ ไต และเบำหวำน โดยพบว่ำผู้สูงอำยุตำยด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์ เมื่อ
สิ้นแผนฯ 12 โดยจำนวนประชำกรจะเพิ่มจำก 65.5 ล้ำนคนในปี 2560 เป็น 66.1 ล้ำนคน ในปี 2564 สัดส่วน
ผู้สูงอำยุจะเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 17.1 เป็น 19.8 ขณะที่สัดส่วนวัยเด็กและวัยแรงงำนจะลดลงจำกร้อยละ 17.5 และ
65.3 เหลือร้อยละ 16.6 และ 64.1 ตำมลำดับในช่วงเวลำเดียวกัน แสดงถึงควำมจำเป็นที่ต้องปรับระบบบริกำร
รองรับผู้สูงอำยุ และกำรเตรียมควำมพร้อมประชำกรในกำรเข้ำสู่สังคมสูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพ ลดภำระค่ ำใช้จ่ำย
ด้ำนสุขภำพในอนำคต
3.2.4 สถานการณ์ระบบบริการสุขภาพ
ระบบบริกำรสุขภำพของประเทศไทย ได้มีกำรพัฒนำและขยำยกำรให้บริกำรในทุกมิติอย่ำงต่อเนื่องในช่วง
หลำยทศวรรษที่ผ่ ำนมำ มีห น่ว ยบริ กำรครอบคลุ มทุกพื้นที่ โครงสร้ำงระบบสุ ขภำพ มีองค์ประกอบที่สำคัญ
ประกอบด้วย กำรจัดบริกำรในระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ ระดับตติยภูมิ กำรจัดบริกำรเฉพำะทำงและระบบ
กำรส่งต่อ นอกจำกนี้ ยังมีระบบสนับสนุนที่สำคัญ คือ ระบบสนับสนุนทรัพยำกร(คน เงิน ของ) วิชำกำร กำร
วิจัย และระบบข้อมูลข่ำวสำรสุขภำพ
3.2.4.1 หน่วยบริการสุขภาพ
จำกข้อมูลกำรสำรวจทรัพยำกรด้ำนสำธำรณสุข ปี 2557 ของสำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข มีหน่วยบริกำรสุขภำพของรัฐตำมระดับของเขตกำรปกครอง ดังนี้
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีโรงพยำบำลโรงเรียนแพทย์ 5 แห่ง โรงพยำบำลทั่วไป 26 แห่ง โรงพยำบำล
เฉพำะโรคและสถำบันเฉพำะโรค 18 แห่ง และศูนย์บริกำรสำธำรณสุขครบทุกเขต รวม 132 ศูนย์ / 5 สำขำ

ระดับภาค มีโรงพยำบำลโรงเรียนแพทย์ 6 แห่ง โรงพยำบำลศูนย์ 28 แห่ง โรงพยำบำลเฉพำะทำง 49
แห่ง
ระดับจังหวัด มีโรงพยำบำลทั่วไปครอบคลุมครบทุกจังหวัดรวม 88 แห่ง
ระดั บ อ าเภอ มี โ รงพยำบำลชุ ม ชนครอบคลุ ม อ ำเภอร้ อ ยละ 88.8 รวม 780 แห่ ง และศู น ย์ บ ริ ก ำร
สำธำรณสุขเทศบำล 295 แห่ง
ระดับตาบล มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล (สถำนีอนำมัย) 9,777 แห่ง ครอบคลุมครบทุกตำบลแล้ว
และหลำยตำบลมีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล มำกกว่ำ 1 แห่ง
ระดับหมู่บ้าน มีสถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชน 125 แห่ง ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชนในเขตชนบท
48,049 แห่ง ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชนในเขตเมือง 3,108 แห่ง
สรุปจำนวนโรงพยำบำล(ที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน ) ทั้งประเทศ 1,303 แห่ง จำนวนเตียง 150,350
เตียง เป็นภำครัฐ 1,019 แห่ง (78 %) 120,322 เตียง (80 %) เอกชน 284 แห่ง ( 22 %) 30,028 เตียง (20 %)
3.2.4.2 แนวโน้มจานวนเตียงโรงพยาบาล ในกำรขยำยสถำนบริกำรสุขภำพในส่วนของโรงพยำบำล จะ
มีกำรขยำยทั้งจำนวนโรงพยำบำล และกำรเพิ่มขึ้นของจำนวนเตียงในโรงพยำบำลเพื่อรองรับกำรให้บริกำรผู้ป่วยใน
ที่มีจำนวนเพิ่มมำกขึ้น จำกจำนวนประชำกรและภำวกำรณ์เจ็บป่วยที่จำเป็นต้องนอนโรงพยำบำลที่เพิ่มขึ้น ทำให้
จำนวนโรงพยำบำลเพิ่มจำก 671 โรงพยำบำลในปีพ.ศ.2522 เป็น 1,303 โรงพยำบำลในปี พ.ศ.2557 และจำนวน
เตียงเพิ่มจำก 61,274 เตียงในปี พ.ศ.2522 เป็น 150,035 เตียงในปีพ.ศ.2557 โดยอัตรำส่วนประชำกรต่อเตียงลด
จำก 752:1 ในปีพ.ศ.2522 เหลือ 432:1 ในปีพ.ศ.2557 และอัตรำส่วนเตียงต่อแพทย์ลดลงจำก 9.3:1 ในปีพ.ศ.
2522 เหลือ 5:1 ในปีพ.ศ.2557 ทั้งนี้เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของแพทย์มำกกว่ำกำรเพิ่มขึ้นของเตียงโรงพยำบำลใน
ภำพรวม ปี 2557 มีอัตรำกำรครองเตียงภำพรวมทั้งประเทศร้อยละ 74
3.2.4.3 แนวโน้มสถานบริการด้านสุขภาพ จาแนกตามสังกัด
สัดส่วนของโรงพยำบำลและสัดส่วนของเตียงโรงพยำบำล จำแนกตำมสังกัด สัดส่วนของโรงพยำบำล
สังกัดกระทรวงสำธำรณสุขเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 34.6 ในปีพ.ศ.2516 เป็นร้อยละ 69.38 ในปีพ.ศ.2557 ในขณะที่
เตียงโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขอยู่ที่ร้อยละ 65.97 ในปีพ.ศ.2557 ในขณะที่สัดส่วนโรงพยำบำลสังกัด
กระทรวงอื่นๆ ลดลงจำกร้อยละ 20.1 ในปีพ.ศ.2516 เหลือร้อยละ 7.37 ในปีพ.ศ.2557 โดยมีเตียงอยู่ที่ร้อยละ
10.7 ในปีพ.ศ.2557 และโรงพยำบำลเอกชน มีสัดส่วนที่ลดลงจำกร้อยละ 39.2 ในปีพ.ศ.2516 เหลือร้อยละ 21.8
ในปีพ.ศ.2557 โดยมีเตียงอยู่ที่ร้อยละ 19.97 ในปีพ.ศ.2557
3.2.4.4 แนวโน้มสถานบริการด้านสุขภาพ รายภาค
สำหรับกำรกระจำยเตียงโรงพยำบำลระหว่ำงภำค พบว่ำอัตรำส่วนประชำกรต่อเตียง ลดลงในทุกภำค
โดยในปีพ.ศ.2557 อัตรำส่วนประชำกรต่อเตียง ของกรุงเทพฯ เท่ำกับ 203:1 ภำคกลำงเท่ำกับ 374:1 ภำคเหนือ
เท่ำกับ 443:1 ภำคใต้เท่ำกับ 476:1 และภำคตะวันออกเฉียงเหนือเท่ำกับ 606:1 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกรุงเทพฯ
กับภำคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงจำก 4.5 เท่ำ ในปีพ.ศ.2522 เหลือ 2.8 เท่ำ ในปีพ.ศ. 2557 สำหรับอัตรำส่วน
ประชำกรต่อรพ.สต.เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในทุกภำค แสดงว่ำประชำกรเพิ่มขึ้นเร็วกว่ำกำรเพิ่มขึ้นของรพ.สต. โดยในแต่
ละภำคมีอัตรำส่วนประชำกรต่อรพ.สต.ที่ใกล้เคียงกันมำก ระหว่ำง 4,623:1 ถึง 5,725:1 ในปีพ.ศ.2557
3.2.4.5 การเข้าถึงบริการสุขภาพ

(1) ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ
ควำมครอบคลุมของกำรมีหลักประกันสุขภำพของคนไทยเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง หลัง จำกกำรสร้ำง
หลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2545โดยมีควำมครอบคลุมเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 92.47 ในปีพ.ศ.2545 เป็น
ร้อยละ 99.84 ในปีพ.ศ.2557 โดยมีสิทธิประกันสุขภำพแห่งชำติ 48.31 ล้ำนคน สิทธิประกันสังคม 11.07 ล้ำนคน
และสิทธิสวัสดิกำรข้ำรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ 4.84 ล้ำนคน
(2) แนวโน้มสัดส่วนผู้ป่วยนอก จาแนกตามสังกัด
สั ดส่ ว นผู้ ป่ ว ยนอกจ ำแนกตำมสั งกัดระหว่ำงปีพ .ศ. 2546-2556 มีควำมเปลี่ ยนแปลงไม่มำกนัก โดย
กระทรวงสำธำรณสุขมีสัดส่วนผู้ป่วยนอกประมำณร้อยละ 60-65 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมด รองลงมำคือ โรงพยำบำล
เอกชน ร้อยละ 20-25กระทรวงศึกษำธิกำร ร้อยละ 5 และกระทรวงกลำโหม ร้อยละ 3
(3) แนวโน้มอัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก รายภาค
อัตรำกำรใช้บ ริ กำรผู้ ป่ ว ยนอกต่อประชำกร จะช่วยสะท้อนกำรเข้ำถึงบริกำรสุ ขภำพ หำกภำวะกำร
เจ็บป่วยไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้อัตรำกำรใช้บริกำรผู้ป่วยนอกในภำพรวมระดับประเทศ มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจำก 1.9
ครั้งต่อคนต่อปี ในปีพ.ศ.2546 เป็น 2.8 ครั้งต่อคนต่อปีในปีพ.ศ.2556 ในขณะที่แต่ละภำคก็มีอัตรำกำรใช้บริกำร
เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยกรุงเทพฯเพิ่มขึ้นจำก 4.4 ครั้งต่อคนต่อปีในปีพ .ศ.2546 เป็น 6.1 ครั้งต่อคนต่อปีในปีพ .ศ.
2556 ภำคกลำงเพิ่มขึ้นจำก 2.3 ครั้งต่อคนต่อปีในปีพ.ศ.2546 เป็น 3.3 ครั้งต่อคนต่อปีในปีพ.ศ.2556 ภำคเหนือ
เพิ่มขึ้นจำก 1.7 ครั้งต่อคนต่อปีในปีพ.ศ.2546 เป็น 2.6 ครั้งต่อคนต่อปีในปีพ.ศ.2556 ภำคใต้เพิ่มขึ้นจำก 1.7 ครั้ง
ต่อคนต่อปีในปีพ.ศ.2546 เป็น 2.4 ครั้งต่อคนต่อปีในปีพ.ศ.2556 และภำคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นจำก 1.3
ครั้งต่อคนต่อปีในปีพ.ศ.2546 เป็น 1.9 ครั้งต่อคนต่อปีในปีพ.ศ.2556 โดยควำมแตกต่ำงระหว่ำงกรุงเทพฯกับภำค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ประมำณ 3 เท่ำในปีพ.ศ.2556 (ภำพที่ 2 )
ภำพที่ 2 แนวโน้มอัตรำกำรใช้บริกำรผู้ป่วยนอก (จำนวนครั้งผู้ป่วยนอกต่อประชำกร) รำยภำค
พ.ศ. 2546-2556

ที่มำ: รำยงำนทรัพยำกรสำธำรณสุข สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์
(4) การใช้บริการผู้ป่วยใน

กำรใช้บริกำรผู้ป่วยใน เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนถึงกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ โดยมีข้อมูลได้แก่ สัดส่วนของ
ผู้ป่วยในจำแนกตำมสังกัด และอัตรำกำรใช้บริกำรผู้ป่วยในต่อประชำกรจำแนกตำมภำค
(5) แนวโน้มสัดส่วนผู้ป่วยใน จาแนกตามสังกัด
สั ด ส่ ว นผู้ ป่ ว ยในจ ำแนกตำมสั ง กั ด ระหว่ ำ งปี พ .ศ. 2546-2556 มี ค วำมเปลี่ ย นแปลงไม่ ม ำกนั ก โดย
กระทรวงสำธำรณสุขมีสัดส่วนผู้ป่วยในประมำณร้อยละ 70-75 ของผู้ป่วยในทั้งหมด รองลงมำคือ โรงพยำบำล
เอกชน ร้อยละ 20-25 กระทรวงศึกษำธิกำร ร้อยละ 4 และกระทรวงกลำโหม ร้อยละ 1.5 (ภำพที่ 3)
ภำพที่ 3 แนวโน้มสัดส่วนผู้ป่วยใน (ร้อยละ) จำแนกตำมสังกัด พ.ศ. 2546-2556

ที่มำ: รำยงำนทรัพยำกรสำธำรณสุข สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์
(6) แนวโน้มอัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน รายภาค
อัตรำกำรใช้บริกำรผู้ป่วยในต่อประชำกรในภำพรวมระดับประเทศ มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจำก 13.3 ครั้งต่อ
100 คนต่อปี ในปีพ.ศ.2546 เป็น 15.1 ครั้งต่อ 100 คนต่อปีในปีพ.ศ.2556 ในขณะที่แต่ละภำคก็มีอัตรำกำรใช้
บริกำรเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยกรุงเทพฯเพิ่มขึ้นจำก 20.3 ครั้งต่อ 100 คนต่อปีในปีพ.ศ.2546 เป็น 22 ครั้งต่อ 100
คนต่อปีในปีพ.ศ.2556 ภำคกลำงเพิ่มขึ้นจำก 14.4 ครั้งต่อ 100 คนต่อปีในปีพ.ศ.2546 เป็น 16.7 ครั้งต่อ 100 คน
ต่อปีในปีพ.ศ.2556 ภำคเหนือเพิ่มขึ้นจำก 13.1 ครั้งต่อ 100 คนต่อปีในปีพ.ศ.2546 เป็น 14.9 ครั้งต่อ 100 คนต่อ
ปีในปีพ.ศ.2556 ภำคใต้เพิ่มขึ้นจำก 13.5 ครั้งต่อ 100 คนต่อปีในปีพ.ศ.2546 เป็น 16.1 ครั้งต่อ 100 คนต่อปีในปี
พ.ศ.2556 และภำคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นจำก 10.7 ครั้งต่อ 100 คนต่อปีในปีพ.ศ.2546 เป็น 11.8 ครั้งต่อ
100 คนต่อปีในปีพ.ศ.2556 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกรุงเทพฯกับภำคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ประมำณ 2 เท่ำ ใน
ปีพ.ศ.2556
3.2.4.6 การส่งต่อมีทั้งไม่ยอมทาเองและปฏิเสธการรับ
มีควำมพยำยำมพัฒนำระบบส่งต่อผู้ป่วยอย่ำงต่อเนื่อง แต่ยังพบกำรปฏิเสธกำรส่งต่อผู้ป่วยภำยในเขต
ข้ำมเขตและส่วนกลำง มีมำกในเกือบทุกจังหวัด ต้องใช้เวลำกำรประสำนงำนนำน โดยเฉพำะในกรุงเทพมหำนค ร
พบอัตรำกำรปฏิเสธค่อนข้ำงสูง ในทำงตรงข้ำมสถำนบริกำรที่ควรมีศักยภำพในกำรดูแลผู้ป่วยได้กลับทำได้น้อยลง
3.2.5 สถานการณ์กาลังคนด้านสุขภาพ

ปัจจุบันสถำนกำรณ์กำลังคนด้ำนสุขภำพ ยังเป็นปัญหำที่สำคัญของระบบสุขภำพของประเทศ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งปัญหำด้ำนจำนวนที่ไม่เ พียงพอและกำรกระจำยบุคลำกรที่ไม่เหมำะสมก็ยังคงเป็นปัญหำ มีควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงเมืองและชนบท แม้ว่ำกระทรวงสำธำรณสุขได้มีนโยบำยกำรเพิ่มกำรผลิตกำลังคนอย่ำงต่อเนื่อง กำรใช้
มำตรกำรเพิ่มแรงจูงใจ ทั้งในรูปแบบค่ำตอบแทนประเภทต่ำงๆ และควำมก้ำวหน้ำในอำชีพรำชกำร แต่ปัญหำก็
ยังคงมีอยู่
3.2.5.1 แนวโน้มกาลังคนด้านสุขภาพ
กำลังคนด้ำนสุขภำพ 5 สำขำหลัก ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยำบำลวิชำชีพ และพยำบำล
เทคนิ ค มีแ นวโน้ มที่ดี ขึ้น ตลอดช่ ว งเวลำกว่ำ 3 ทศวรรษที่ผ่ ำนมำ ยกเว้ นกรณีข องพยำบำลเทคนิค ที่มี กำร
เปลี่ ย นไปเป็ น พยำบำลวิช ำชี พ ตั้งแต่ป ระมำณปี พ .ศ.2546 ทำให้ จำนวนพยำบำลเทคนิคลดลงอย่ ำงต่อ เนื่อ ง
อัตรำส่วนประชำกรต่อแพทย์ ลดลงจำกประมำณ 7,000:1 ในปี พ.ศ.2522 เหลือประมำณ 2,521:1 ในปี พ.ศ.
2556 ในขณะที่อัตรำส่วนประชำกรต่อทันตแพทย์ ลดลงจำกประมำณ 45,000:1 ในปีพ.ศ.2522 เหลือประมำณ
10,580:1 ในปีพ.ศ.2556 อัตรำส่วนประชำกรต่อเภสัชกร ลดลงจำกประมำณ 18,000:1 ในปีพ.ศ.2522 เหลื อ
ประมำณ 6,352:1 ในปีพ.ศ.2556 และอัตรำส่วนประชำกรต่อพยำบำลวิชำชีพ ลดลงจำกประมำณ 2,600:1 ในปี
พ.ศ.2522 เหลื อประมำณ 500:1 ในปี พ.ศ.2556 แต่อัตรำส่ว นประชำกรต่อพยำบำลเทคนิค กลับเพิ่ม ขึ้นจำก
ประมำณ 2,900:1 ในปีพ.ศ.2531 เป็น ประมำณ 9,400:1 ในปีพ.ศ.2556 (ภำพที่ 4)
ภำพที่ 4 แนวโน้มอัตรำส่วนประชำกรต่อกำลังคนด้ำนสุขภำพ พ.ศ. 2522-2556

ที่มำ: รำยงำนทรัพยำกรสำธำรณสุข สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์

3.2.5.2 แนวโน้มกาลังคนด้านสุขภาพ จาแนกตามสังกัด
สัดส่ ว นกำลั งคนด้ำนสุ ขภำพจ ำแนกตำมสั งกัด จะสะท้อนกำรเจริญเติบโตทั้งภำครัฐ และเอกชน ที่มี
บทบำทในกำรให้บริกำรสุขภำพที่เพิ่มมำกขึ้นและกำรขยำยสถำนบริกำรสุขภำพในระดับพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ ทำให้
กำลั ง คนด้ ำ นสุ ข ภำพในส่ ว นของกระทรวงสำธำรณสุ ข มี สั ด ส่ ว นสู ง ที่ สุ ด สั ด ส่ ว นของแพทย์ สั งกั ด กระทรวง
สำธำรณสุข มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 37.1 ในปี พ.ศ.2514 เป็นร้อยละ 58.8 ในปี พ.ศ.2556 ในขณะที่
สัดส่วนของแพทย์สังกัดกระทรวงอื่นๆนั้น ลดลงจำกร้อยละ 44.8 ในปี พ.ศ.2514 เหลือร้อยละ 19.5 และสัดส่วน

ของแพทย์โรงพยำบำลเอกชน เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 6.7 ในปี พ.ศ.2514 เป็นร้อยละ 18 ในปีพ.ศ.2556 ซึ่งมีสัดส่วน
ที่ค่อนข้ำงคงที่นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2537 เป็นต้นมำ
สัดส่วนของทันตแพทย์สังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 27.5 ในปีพ.ศ.2514
เป็นร้อยละ 60.7 ในปีพ.ศ.2556 ในขณะที่สัดส่วนของทันตแพทย์สังกัดกระทรวงอื่นๆนั้น ลดลงจำกร้อยละ 55.7
ในปีพ.ศ.2514 เหลือร้อยละ 13.3 และสัดส่วนของทันตแพทย์โรงพยำบำลเอกชน เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 3.8 ในปี
พ.ศ.2514 เป็นร้อยละ 23 ในปีพ.ศ.2556
สัดส่วนของเภสัชกรสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข มีแนวโน้มที่ เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 18.9 ในปีพ.ศ.2514 เป็น
ร้อยละ 65.7 ในปีพ.ศ.2556 ในขณะที่สัดส่วนของเภสัชกรสังกัดกระทรวงอื่นๆนั้น ลดลงจำกร้อยละ 17.8 ในปี
พ.ศ.2514 เหลือร้อยละ 9.6 และสัดส่วนของเภสัชกรโรงพยำบำลเอกชน ลดลงจำกร้อยละ 57 ในปีพ.ศ.2514 เป็น
ร้อยละ 22.3 ในปีพ.ศ.2556 โดยมีสัดส่วนที่ค่อนข้ำงคงที่ตั้งแต่ปีพ.ศ.2543
ที่มำ รำยงำนทรัพยำกรสำธำรณสุข สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์
สัดส่วนของพยำบำลวิชำชีพสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 42.9 ในปีพ.ศ.
2514 เป็นร้อยละ 72.4 ในปีพ.ศ.2556 ในขณะที่สัดส่วนของพยำบำลวิ ชำชีพสังกัดกระทรวงอื่นๆนั้น ลดลงจำก
ร้อยละ 39.7 ในปีพ.ศ.2514 เหลือร้อยละ 13.4 และสัดส่วนของพยำบำลวิชำชีพโรงพยำบำลเอกชน เพิ่มขึ้นจำก
ร้อยละ 6.8 ในปีพ.ศ.2514 เป็นร้อยละ 10.9 ในปีพ.ศ.2556
3.2.5.3 การกระจายกาลังคนด้านสุขภาพ
กำรติดตำมสถำนกำรณ์กำรกระจำยกำลังคนด้ำนสุขภำพระหว่ำงภูมิภำค เป็นประเด็นด้ำนควำมเสมอภำค
ในกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ โดยเฉพำะควำมเสมอภำคระหว่ำงพื้นที่ที่มีภำวะเศรษฐกิจที่แตกต่ำงกัน เช่น ระหว่ำง
กรุ งเทพมหำนครกับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจำกนี้ยังมีประเด็นกำรกระจำยของกำลังคนด้ำนสุขภำพ
ระหว่ำงระดับของบริกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรกระจำยของแพทย์ระหว่ำงโรงพยำบำลระดับต่ำงๆ และประเด็น
ผลกระทบต่ อ ภำระงำนของก ำลั งคนด้ ำ นสุ ข ภำพ โดยเฉพำะแพทย์ ที่ ดู แลผู้ ป่ ว ยนอกและผู้ ป่ ว ยในระหว่ ำ ง
โรงพยำบำลระดับต่ำงๆ
3.2.5.4 แนวโน้มการกระจายกาลังคนด้านสุขภาพ รายภาค
กำรกระจำยกำลังคนด้ำนสุขภำพ ระหว่ำงภูมิภำค ประกอบด้วยบุคลำกร 6 สำขำ ได้แก่ แพทย์ ทันต
แพทย์ เภสัชกร พยำบำลวิชำชีพ พยำบำลเทคนิค และบุคลำกรที่ทำงำนที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล (รพ.
สต.) ดังนี้
อัตรำส่วนประชำกรต่อแพทย์ ลดลงในทุกภำค โดยอัตรำส่วนประชำกรต่อแพทย์ ในปีพ .ศ.2556 ของกรุงเทพฯ
เท่ ำ กั บ 886:1 ภำคกลำง เท่ ำ กั บ 2,220:1 ภำคเหนื อ เท่ ำ กั บ 2,821:1 ภำคใต้ เท่ ำ กั บ 2,792:1 และภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ำกับ 3,763:1 โดยควำมแตกต่ำงระหว่ำงกรุงเทพฯกับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ลดจำก
21.3 เท่ำ ในปีพ.ศ.2522 เหลือ 4.2 เท่ำ ในปีพ.ศ.2556 (ภำพที่ 5)
ภำพที่ 5 แนวโน้มอัตรำส่วนประชำกรต่อแพทย์รำยภำค พ.ศ. 2522-2556

ที่มำ รำยงำนทรัพยำกรสำธำรณสุข สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์
อัตรำส่วนประชำกรต่อทันตแพทย์ ลดลงในทุกภำค โดยอัตรำส่วนประชำกรต่อทันตแพทย์ ในปีพ.ศ.
2556 ของกรุงเทพฯ เท่ำกับ 2,932:1 ภำคกลำง เท่ำกับ 8,499:1 ภำคเหนือ เท่ำกับ 9,147:1 ภำคใต้ เท่ำกับ
9,300:1 และภำคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เท่ ำ กั บ 13,783:1 โดยควำมแตกต่ ำ งระหว่ ำ งกรุ ง เทพฯกั บ ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ลดจำก 40.2 เท่ำ ในปีพ.ศ.2522 เหลือ 4.7 เท่ำ ในปีพ.ศ.2556
อัตรำส่วนประชำกรต่อเภสัชกร ลดลงในทุกภำค โดยอัตรำส่วนประชำกรต่อเภสัชกร ในปีพ .ศ.2556 ของ
กรุงเทพฯ เท่ำกับ 2,465:1 ภำคกลำง เท่ำกับ 4,717:1 ภำคเหนือ เท่ำกับ 6,548:1 ภำคใต้ เท่ำกับ 6,330:1และ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือเท่ำกับ 8,237:1 โดยควำมแตกต่ำงระหว่ำงกรุงเทพฯกับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ลด
จำก 98.1 เท่ำ ในปีพ.ศ.2522 เหลือ 3.3 เท่ำ ในปีพ.ศ.2556
อัตรำส่วนประชำกรต่อพยำบำลวิชำชีพ ลดลงในทุกภำค โดยอัตรำส่วนประชำกรต่อพยำบำลวิชำชีพ ในปี
พ.ศ.2556 ของกรุงเทพฯ เท่ำกับ 240:1 ภำคกลำง เท่ำกับ 497:1 ภำคเหนือ เท่ำกับ 543:1 ภำคใต้ เท่ำกับ 466:1
และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ำกับ 646:1 โดยควำมแตกต่ำงระหว่ำงกรุงเทพฯกับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ลด
จำก 18.2 เท่ำ ในปีพ.ศ.2522 เหลือ 2.7 เท่ำ ในปีพ.ศ.2556
อัตรำส่วนประชำกรต่อพยำบำลเทคนิค ในปีพ.ศ.2556 ของกรุงเทพฯ เท่ำกับ 1,880:1 ภำคกลำง เท่ำกับ
13,279:1 ภำคเหนือ เท่ำกับ 17,656:1 ภำคใต้ เท่ำกับ 16,782:1 และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ำกับ 15,482:1
โดยควำมแตกต่ำงระหว่ำงกรุงเทพฯกับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มขึ้นจำก 1.4 เท่ำ ในปีพ.ศ.2522 เป็น 8.2
เท่ำ ในปีพ.ศ.2556 ทั้งนี้เนื่องจำกกำรลดลงอย่ำงมำกของพยำบำลเทคนิคในแต่ละภูมิภำค
อัตรำส่วนประชำกรต่อเจ้ำหน้ำที่รพ.สต. ค่อนข้ำงคงที่ในทุกภำค โดยอัตรำส่วนประชำกรต่อเจ้ำหน้ำที่รพ.
สต. ในปีพ.ศ.2556 ของภำคกลำง เท่ำกับ 1,754:1 ภำคเหนือ เท่ำกับ 1,595:1 ภำคใต้ เท่ำกับ 1,461:1 และภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ำกับ 1,626:1 โดยมีค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ เท่ำกับ 1,624:1 แสดงให้เห็นว่ำบุคลำกรในรพ.
สต. มีควำมใกล้เคียงกันมำกในแต่ละภำค
3.2.6 การเงินการคลังด้านสุขภาพ

แนวโน้มรำยจ่ำยสุขภำพในภำพรวมระดับประเทศ มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจำก 127,655 ล้ำนบำท (2,160
บำทต่อคน) ในปี พ.ศ.2537 เป็น 513,213 ล้ำนบำท (7,962 บำทต่อคน) ในปี พ.ศ.2555 หรือเพิ่มขึ้นประมำณ 4
เท่ำ โดยร้อยละของรำยจ่ำยสุขภำพ เมื่อเทียบกับมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมประชำชำติ (GDP) คิดเป็นร้อยละ 3.5
ของ GDP ในปีพ.ศ.2537 แล้วเพิ่มขึ้นอย่ำงช้ำๆ เป็นร้อยละ 4.5 ของ GDP ในปีพ.ศ. 2555 ทั้งนี้สัดส่วนรำยจ่ำย
สุขภำพที่เป็น
ภำครัฐ เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 45 ในปีพ.ศ.2537 เป็นร้อยละ 75.8 ในปีพ.ศ. 2555 (ภำครัฐส่วนกลำงร้อยละ 63.0
ส่วนท้องถิ่นร้อยละ 5.5และกองทุนประกันสังคมร้อยละ 7.3) ในขณะที่สัดส่วนรำยจ่ำยสุขภำพที่เป็นภำคเอกชน
ลดลงจำกร้อยละ 55 ในปีพ.ศ.2537 เหลือร้อยละ 24.2 ในปีพ.ศ. 2555 (ครัวเรือนจ่ำยเองร้อยละ 11.6 กำร
ประกันสุขภำพเอกชน 8.8 ควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ 3.8) ซึ่งเป็นผลมำจำกนโยบำยกำรสร้ำงหลักประกัน
สุขภำพถ้วนหน้ำตั้งแต่ปีพ .ศ.2545 ที่ทำให้ภำครัฐมีบทบำทต่อรำยจ่ำยสุขภำพมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง รำยจ่ำย
สุขภำพปี พ.ศ.2555 ร้อยละ 69.6 เพื่อซื้อสินค้ำและบริกำรสุขภำพส่วนบุคคล รำยจ่ำยอีกร้อยละ 12.6 เพื่อกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนระบบและกำรคลังสำธำรณสุข ร้อยละ 6.3 เพื่อกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค
และอีกร้อยละ 11.6 เป็นกำรลงทุนด้ำนสุขภำพ
3.2.7 ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
ระบบข้ อ มูล ข่ ำ วสำรสุ ข ภำพ มี ค วำมส ำคั ญ ต่ อ กำรก ำหนดทิศ ทำงนโยบำยสุ ข ภำพที่ อ ำศัย หลั ก ฐำน
สนับสนุนทำงวิชำกำร ที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัญหำสุขภำพปัจจุบัน และแนวโน้มของปัญหำสุขภำพในอนำคต
รวมทั้งยังมีควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ และกำรจัดกำรกับปัญหำสุขภำพเฉพำะต่ำงๆ เพื่อกำร
พัฒนำระบบและวิธีกำรในกำรจัดกำรกับปัญหำและเพิ่มคุณภำพบริกำรให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนกำรติดตำมประเมินผล
ระบบสุขภำพ สถำนะสุขภำพของประชำชน ฯลฯ ระบบข้อมูลด้ำนสุขภำพยังมีปัญหำควำมครบถ้วน ถูกต้องของ
ข้อมูล ข้อมูลกระจัดกระจำยไม่สำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ได้ ขำดกลไกในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล สุขภำพใน
ระดับประเทศ ภำครัฐ (กระทรวงสำธำรณสุข) ขำดกำลังคนและผู้เชี่ยวชำญในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบ
เป็นต้น ปัญหำต่ำงๆดังกล่ำว จำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือของภำคีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะผู้ใช้ข้อมูล และผู้จัดทำ
ข้อ มู ล ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย กระทรวงสำธำรณสุ ข กองทุ น ด้ำ นสุ ขภำพ กระทรวงอื่ น ๆ ส ำนั กงำนสถิ ติ แ ห่ ง ชำติ
สถำนพยำบำลภำครัฐและภำคเอกชน รวมทั้งภำคประชำชน โดยต้องมีกลไกกำรสนับสนุน ทั้งด้ำนงบประมำณและ
ด้ำนวิชำกำร ที่เพียงพอและเหมำะสม ประกอบกับกำรมีบุคลำกรที่มีศักยภำพ ภำยใต้กำรจัดกำรที่เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง และมีกำรประสำนควำมร่วมมือกัน ทั้งแบบที่เป็นทำงกำร และไม่เป็นทำงกำร โดยอยู่ในรูปแบบของ
เครือข่ำย เพื่อกำรเรียนรู้และพัฒนำระบบร่วมกัน
3.2.8 ระบบยาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
ยำและเทคโนโลยีด้ำนสุขภำพ ได้แก่ ยำ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ในกำรรักษำพยำบำล มี
ควำมสำคัญในกำรจัดบริกำรสุขภำพ นอกเหนือจำกกำลังคนด้ำนสุขภำพและสถำนบริกำรสุขภำพ
3.2.8.1 ยาและเวชภัณฑ์
ยำและเวชภัณฑ์ มีควำมจ ำเป็ น ในกำรให้ บริกำรสุ ขภำพ ซึ่งต้องมี คุณภำพได้มำตรฐำน และสำมำรถ
กระจำยไปยังประชำชนในภูมิภำคต่ำงๆได้อย่ำงทั่วถึง ผ่ำนกำรผลิตและนำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ

แนวโน้มสถานที่ผลิตยาที่ได้มาตรฐาน
ยำที่ผลิตในประเทศส่วนหนึ่งมำจำกโรงงำนผลิตยำที่ได้รับกำรส่งเสริม หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ดีในกำร
ผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) ในพ.ศ.2546 กระทรวงสำธำรณสุขได้ออกกฎหมำยให้โรงงำนผลิต
ยำทุกแห่งต้องได้มำตรฐำนตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิต ซึ่งแนวโน้มของสถำนที่ผลิตยำที่ได้มำตรฐำน GMP
เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 30.4 ในปีพ.ศ.2532 เป็นร้อยละ 75.6 ในปีพ.ศ.2546 และเพิ่มเป็นร้อยละ 95.2 ในปีพ.ศ.
2556 โดยล่ำสุดปีพ.ศ.2558 สถำนที่ผลิตยำได้มำตรฐำน GMP ร้อยละ 86.9 (ภำพที่ 6)
ภำพที่ 6 แนวโน้มร้อยละของสถำนที่ผลิตยำที่ได้ GMP พ.ศ. 2532-2556

ที่มำ: สำนักยำ สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
แนวโน้มมูลค่าการผลิตและนาเข้ายาแผนปัจจุบัน
นอกจำกกำรผลิตยำไว้ใช้เองภำยในประเทศแล้ว ยังมียำและเวชภัณฑ์ที่ต้องนำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ
โดยมูลค่ำกำรผลิตยำและนำเข้ำยำ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง แต่แนวโน้มกำรเพิ่มขึ้นของมูลค่ำกำรนำเข้ำยำ
เพิ่มขึ้นเร็วกว่ำกำรผลิตยำ ทำให้สัดส่วนของมูลค่ำกำรผลิตยำลดลงจำกร้อยละ 76.5 ในปีพ.ศ.2527 เหลือร้อยละ
33 ในปีพ.ศ.2556 ในขณะที่มูลค่ำกำรนำเข้ำยำเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 23.5 ในปีพ.ศ.2527 เป็นร้อยละ 67 ในปีพ.ศ.
2556 หรือคิดเป็นประมำณ 2 เท่ำของมูลค่ำกำรผลิต
3.2.8.2 เทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุข
สถำนกำรณ์เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขที่สำคัญ จะหมำยถึงอุปกรณ์กำรทำงแพทย์ที่สำคัญ
โดยเฉพำะที่มีรำคำแพง ทั้งในด้ำนแนวโน้มและกำรกระจำยระหว่ำงภูมิภำคต่ำงๆ
แนวโน้มอุปกรณ์การแพทย์ที่สาคัญ
อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่สำคัญ มีส่วนในกำรให้บริกำรสุขภำพที่จำเป็น ไม่ว่ำจะเป็นกำรวินิจฉัย หรือกำร
รักษำโรค โดยเฉพำะเครื่องมือแพทย์ที่มีรำคำแพง หำกพิจำรณำจำกแนวโน้มจะพบว่ำมีกำรเพิ่มขึ้นของเครื่องมือ
แพทย์รำคำแพงอย่ำงต่อเนื่อง โดยเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT-scanner) เพิ่มขึ้นจำก 266 เครื่องในปี พ.ศ.
2546 เป็ น 553 เครื่องในปีพ .ศ.2556 เช่น เดียวกับเครื่องตรวจอวัยวะภำยในด้วยสนำมแม่เหล็ กไฟฟ้ำ (MRI)

เครื่องสลำยนิ่ว (ESWL) และเครื่องตรวจมะเร็งเต้ำนม (Mammogram) ซึ่งสะท้อนถึงกำรเติบโตของกำรลงทุนใน
ด้ำนบริกำรสุขภำพ โดยเฉพำะในด้ำนกำรรักษำพยำบำล
การกระจายอุปกรณ์การแพทย์ที่สาคัญ
กำรกระจำยของอุปกรณ์กำรแพทย์ที่สำคัญ ระหว่ำงภูมิภำคต่ำงๆ จะพบว่ำเครื่องมือแพทย์รำคำแพงส่วน
ใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพฯ โดยกรุงเทพฯ มีอัตรำส่วนเครื่องมือแพทย์ต่อประชำกรล้ำนคน ที่สูงกว่ำค่ำเฉลี่ย
ระดับประเทศอยู่ที่ประมำณ 2-4 เท่ำ ตัวอย่ำงเช่นเครื่อง Mammogram ที่กรุงเทพฯมีมำกกว่ำค่ำเฉลี่ย 4.2 เท่ำ
หรือมำกกว่ำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 เท่ำ ในส่วนของเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT-scanner) จะพบว่ำ
ถึงแม้แนวโน้มของอัตรำส่วนต่อประชำกรล้ำนคนของเครื่องCT-scanner จะเพิ่มขึ้นในทุกภู มิภำค แต่ควำม
แตกต่ำงระหว่ำงภูมิภำคก็ยังคงอยู่ โดยกรุงเทพฯยังคงมีเครื่องCT-scannerที่มำกกว่ำค่ำเฉลี่ยประเทศอยู่ประมำณ
3-4 เท่ำ มำตลอดตั้งแต่ปีพ.ศ.2542 เป็นต้นมำ
3.2.9 การอภิบาลในระบบสุขภาพไทย
กำรพัฒนำระบบสุขภำพ ไม่ได้เป็นบทบำทของกระทรวงสำธำรณสุขแต่เพียงลำพัง ยังมีกระทรวงอื่นๆทั้งที่
มีบทบำทโดยตรงเช่น โรงเรีย นแพทย์สั งกัดกระทรวงศึกษำ และส่ วนที่เกี่ยวข้องกันเช่นกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงกำรพัฒ นำสั งคมและควำมมั่น คงมนุษ ย์ กระทรวงกำรท่ องเที่ย วและกี ฬำ เป็ นต้ น และมี
หน่วยงำนด้ำนสุขภำพเกิดขึ้นใหม่ตำมกฎหมำยอำทิ สวรส.(2537) สสส.(2544) สปสช.(2545) สช.(2550) สพฉ.
(2551) สรพ.(2552) แต่ประเทศกลับขำดกลไกระดับชำติในกำรสร้ำงเอกภำพในกำรกำหนดทิศทำงนโยบำย
ยุทธศำสตร์และมำตรกำรที่ไม่ทับซ้อนหรือไปคนละทำงอย่ำงในปัจจุบัน หลำยๆเรื่องคนคิดไม่ได้ทำ คนทำไม่ได้คิด
ต่ำงคนต่ำงทำ ขำดกำรกำหนดเป้ำหมำยร่วม ควำมเป็นคู่ขัดแย้ง ควำมไม่ไว้วำงใจระหว่ำงกันในระดับนโยบำยทำ
ให้ขำดควำมร่วมมือ ขำดกำรประสำนงำน ตลอดจนหน่วยงำนด้ำนสุขภำพที่ตั้งขึ้นตำม พ.ร.บ.ต่ำงๆ ไม่มีกลไก
กลำงในกำรเชื่อมร้อยระหว่ำงองค์กร ทำให้เกิดกำรแตกแยกในแนวคิดและกำรกระทำที่นำมำสนับสนุนควำมคิด
ของตน นำไปสู่กำรขำดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ทั้งที่หลำยๆกรณีที่เกิดขึ้นมีเป้ำหมำยสุดท้ำยไม่แตกต่ำงกัน

บทสรุป
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสังคม เศรษฐกิจและกำรเมืองของประเทศ เป็นปัจจัยที่สำคัญและส่งผลให้เกิดกำร
ปฏิรูปในระบบสุขภำพของประเทศ รัฐบำล(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) ได้วำงยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560 – 2579) เพื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำประเทศให้มีควำมต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมี
ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” ในช่วงระยะ 5 ปี
แรก เป็ น ช่ ว งเปลี่ ย นผ่ ำ นที่ ส ำคั ญ กำรวำงแผนพั ฒ นำต้ อ งมุ่ ง ตอบสนองต่ อ เป้ ำ หมำยชำติ ที่ ต้ อ งบรรลุ แ ละ
วำงรำกฐำนกำรพัฒนำที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สำมำรถสำนต่อกำรพัฒนำได้ในแผนพัฒนำฯฉบับต่อๆไป จำกสถำนกำรณ์
และปัจจัยที่มีผลต่อกำรพัฒนำสุขภำพดังกล่ำวมำแล้วนั้น สรุปจุดเปลี่ยนที่สำคัญ ดังนี้
(1) เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนปี 2559-2573 (Sustainable Development Goals: SDGs) มี 17
เป้ ำหมำยหลัก ที่ทุกประเทศจะต้องบรรลุ ในอีก 15 ปีข้ำงหน้ำ ดังนั้นทิศทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อเป้ำหมำย SDGs ให้บรรลุ
(2) เป้ำหมำยเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” เพื่อก้ำวข้ำมกับดักรำยได้ปำนกลำงที่กำลัง
เผชิญอยู่ เป็นกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู่ “Value-base Economy”หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม” กำรพัฒนำด้ำนสุขภำพจะปรับตัวอย่ำงไร เพื่อให้เกิดมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจของประเทศได้
(3) กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงรวดเร็วของประเทศไทย อันเนื่องมำจำก
กำรลดลงของภำวะเจริญพันธ์หรือกำรเกิดน้อยลง และภำวกำรณ์ตำยลดลง คนไทยอำยุคำดเฉลี่ยยืนยำวขึ้น
(4) กำรเปลี่ยนแปลงทำงระบำดวิทยำทำให้รูปแบบของภำระโรคเปลี่ยนจำกโรคติดเชื้อไปเป็นโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง และยังมีปัญหำสุขภำพจำก อุบัติเหตุ ภัยพิบัติและภัยสุขภำพ รวมทั้งโรคจำกกำรประกอบอำชีพและโรค
จำกสิ่งแวดล้อมสูงขึ้น
(5) โลกำภิวัตน์ และควำมรวดเร็วของกำรพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนกำรแพทย์ ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภำพของ
ประชำชนรวมถึงพฤติกรรมกำรให้บริกำรสุขภำพ กำรขำดกำรประเมินเทคโนโลยีสุขภำพ (Health Technology
Assessment) อย่ำงเพียงพอ จะทำให้ประเทศไม่สำมำรถเลือกลงทุนใช้ทรัพยำกรที่มีอย่ำงจำกัดได้อย่ำงคุ้มค่ำ
(6) สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกั นโรคมีเพียงร้อยละ 9 ที่เหลือเป็นกำรใช้จ่ำย
สำหรับกำรรักษำพยำบำล ทั้งๆ ที่แนวคิดเรื่อง “ป้องกันดีกว่ำรักษำ” มีมำนำนมำก บริกำรสุขภำพในระดับปฐม
ภูมิจึงมีควำมสำคัญเพียงในระดับหลักกำรหรือนโยบำย แต่ไม่เป็นจริงในระดับกำรปฏิบัติและกำรสนับสนุน
(7) กำรจัดกำรกำลังคนด้ำนสุขภำพ ยังไม่สำมำรถตอบสนองต่อกำรสร้ำงประสิทธิภำพของระบบบริกำร
ภำพ เกิดวิกฤตขำดแคลนผู้นำและนักวิชำกำรที่มีคุณภำพ
(8) ระบบกำรเงินกำรคลังด้ำนสุขภำพก็ยังมีปัญหำในกำรจัดกำร ควำมเหลื่อมล้ำระหว่ำงกองทุนประกัน
สุขภำพทั้ง 3 ระบบยังคงอยู่ มีควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง ขัดแย้ง และมีโรงพยำบำลหลำยแห่งมีปัญหำวิกฤตทำง
กำรเงิน
(9) ระบบข้อมูลข่ำวสำรและกำรวิจัยด้ำนสุขภำพ ยังไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลและงำนวิจัยที่มีได้
อย่ำงเพียงพอในกำรบริหำรงำนของรัฐ และกำรเข้ำถึงของประชำชนในลักษณะประโยชน์สำธำรณะ
(10) ขำดกลไกกำรอภิบำลระบบในระดับชำติ และระบบธรรมำภิบำลยังไม่ชัดเจน

(11) ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ (Health Literacy) ของประชำชนยังไม่เพียงพอในกำรป้องกันปัจจัยเสี่ยง
และประชำชน ชุมชน องค์กำรต่ำงๆส่วนหนึ่งยังขำดกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและพึ่งพำตนเองไม่ได้

