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บอกกล่าว
เมือ่ สิน้ สุด “เป้ า หมายการพั ฒ นาแห่ ง สหั ส วรรษ”
หรือ Millennium Development Goals (MDGs) เป้าหมาย
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals
(SDGs) ถู ก ใช้ เ ป็ น กรอบคิ ด ส�า คั ญ ภายใต้ ก ารน�า ขององค์ ก าร
สหประชาชาติ รายงานสุข ภาพคนไทยฉบับ นีจ้ ึ ง ขอหยิบ ยก
เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนมาเป็นประเด็นส�าหรับหมวดตัวชี้วัด
โดยจะเน้นเป้าหมายที่ 3 “ชีวติ ที่มีสขุ ภาพดีและสุขภาวะของทุกคน
ในทุกช่วงวัย” เป็นหลัก โดยน�าเสนอ 11 ตัวชี้วดั ภายใต้ช่อื “สุขภาพ
คนไทยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยเสนอให้เห็นถึงข้อมูล
ส�าคัญที่สะท้อนปัญหาหลายด้าน ซึ่งหากประเทศไทยต้องการบรรลุ
เป้าหมาย “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” อาจต้องเป็นงานท้าทายส�าคัญ
อาทิ อัตราการตายของมารดาที่ยังคงสูงอยูใ่ นบางพื้นที่ โรคไม่ตดิ ต่อ
เรื้อรังที่ท�าให้คนไทยจ�านวนมากเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ปัญหา
อุบัติเหตุ ที่ยังครองแชมป์ในการท�าให้คนไทยสูญเสียปีสุขภาวะ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ยังมีปญ
ั หาการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ทีเ่ ท่าเทียมและมีคุณภาพ นอกจากนีย้ ังมีประเด็นเรื่องการใช้
สารเสพติด ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมอยู่ด้วย
ส่วนที่สอง รายงาน 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพปีนี้ได้
หยิบยกเรื่องส�าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี คือ รัฐธรรมนูญผ่านประชามติ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติสกู่ ฎหมายเพื่อสุขภาพ
ของไทย ธรรมนูญ ระบบสุข ภาพฉบับ ที ่ 2 ควบ HIA ใหม่

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข นโยบายลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย
มาตรการช่วยเหลือผูส้ ูงอายุรองรับสังคมสูงวัย การน�าเข้าแรงงานข้ามชาติตาม MoU เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ และปัญหาราคาข้าวตกต�่า ส่วน 4 ผลงานดีๆ ที่เกิดขึ้น ได้แก่ การให้สิทธิบัตรทองกับผู้พิการ
ทุกคน อนุมัติเรียนฟรีอนุบาล-ม.6 ไทยติดอันดับประเทศที่มีความทุกข์ยากน้อยที่สุด และยกโครงการ
บัตรทองให้เป็นแม่แบบเอเชีย
ในทุกสังคม ย่อมมีความแตกต่างหลากหลาย และแม้สังคมขนาดเล็กอย่างครอบครัว สมาชิก
ก็มีความแตกต่างกัน ส�าคัญเหนืออื่นใดคือ การท�าให้คนทีม่ ีความแตกต่างกัน อยู่ร่วมกันในสังคมได้
โดยไม่เกิดความขัดแย้ง แบ่งแยก หรือถูกทอดทิ้ง ให้กลายเป็นคนที่เปราะบาง ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ก็ตาม รายงานสุขภาพคนไทย 2560 เรื่องพิเศษประจ�าฉบับ จึงชวนท่านมาทบทวน ประเด็นเชิงสังคม
และการอยู่ร่วมกัน เรื่อง “เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมทีไ่ ม่ทอดทิง้ กัน” ซึง่ จะท� าให้เข้าใจ
มิติของความเปราะบางยิง่ ขึน้ เข้าใจสาเหตุทีท่ �าให้คนเปราะบาง และลักษณะของความเปราะบาง
ของคนแต่ละกลุ่ม ตลอดจนผลกระทบจากความเปราะบางและสิง่ ทีค่ วรท�า เพื่อให้คนกลุ่มนีพ้ ้นจาก
สภาพความเปราะบาง และอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีศกั ดิ์ศรี มีความเท่าเทียม และมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร
อย่างเสมอหน้ากัน
หนังสือสุขภาพคนไทย 2560 ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ติดตามหนังสือเล่มนีม้ าโดยตลอด
และใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มูล ของเรา ท่ า นสามารถดาวน์ โ หลดและอ่ า นได้ จ ากเว็ บ ไซต์
www.thaihealthreport.com
คณะท�ำงำนสุขภำพคนไทย
มีนำคม 2560
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บทน�า
เมือ่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลเสด็จสวรรคตเมือ่ วันที่ 9 มิถุนายน
พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงเป็นพระอนุชาพระองค์
เดียวของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้า
น้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช รัฐบาลและรัฐสภา จึงพร้อมใจกันโดยรัฐสภาได้
มีมติเป็นเอกฉันท์กราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จขึ้นครองราชย์สืบสันตติวงศ์ตอ่ มาในวันเดียวกัน
นั้นเอง(1)
ขณะนั้น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษาเพียง
18 ปี 6 เดือน 4 วัน ยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะ และยังอยู่ระหว่างทรงศึกษาเล่าเรียน
ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2489 จึงทรงเสด็จพระราชด�าเนินกลับไปทรงศึกษาต่อ ณ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงมีพระราชด�ารัสอ�าลาประชาชนทางวิทยุกระจายเสียงว่า
“ข้าพเจ้ามีความจ�าเป็นที่จะต้องจากประเทศไทยและพวกท่านทั้งหลาย
เพื่อไปศึกษาต่อให้มีความรู้ด้านใหม่”
ในวันที่เสด็จนิราศจากประเทศไทยไปนั้น มีเหตุท่แี สดงถึงความจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหา
กษัตริย์ของปวงชนชาวไทย และเป็นเครื่องผูกมัดหลอมรวมจิตใจของประชาชนเข้าเป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกันกับองค์พระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในพระราชนิพนธ์บันทึกประจ�าวันว่า
“ที่ถนนราชด�าเนินกลาง ราษฎรเข้ามาจนชิดรถที่เรานั่ง กลัวเหลือเกินว่าล้อรถ
ของเราจะไปทับแข้งทับขาใครเข้าบ้าง รถแล่นฝ่าฝูงชนไปอย่างช้าที่สุด
ถึงวัดเบญจมบพิตร รถแล่นเร็วขึ้นได้บ้าง ตามทางที่ผ่านมา ได้ยินเสียงใครคนหนึ่ง
ร้องขึ้นมาดังๆ ว่า ‘อย่าละทิ้งประชาชน’ อยากจะร้องบอกเขา ลงไปว่า
‘ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะ “ละทิ้ง” อย่างไรได้’
แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้ว...”

ถ้าประชาชน
ไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว
ข้าพเจ้าจะ
“ละทิ้ง” อย่างไรได้
แต่รถวิ่งเร็วและเลยไป
ไกลเสียแล้ว...

“เมื่อขึ้นมาอยู่บนเครื่องบินแล้วก็ยังมองเห็นเหล่าราษฎร ได้ยินเสียงไชโยโห่ร้อง
อวยชัยให้พร แต่เมื่อคนประจ�าเครื่องบินเริ่มเดินเครื่องทีละเครื่องๆ เสียง
เครื่องยนต์ดังสนั่นหวั่นไหว กลบเสียงโห่ร้องก้องกังวาฬของประชาชนที่ดังอยู่หมด
พอถึง 12 นาฬิกา เราก็ออกเดินทางมาบินวนอยู่เหนือพระนครสามรอบ
ยังมองเห็นประชาชนแหงนดูเครื่องบินทั่วถนนทุกสายในพระนคร”(2)
เมือ่ ปลายปี พ.ศ. 2490 ทรงบรรลุนิติภาวะขณะประทับอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ทรงฉลองวันพระราชสมภพอย่างเงียบๆ ทรงตั้งพระทัยว่า จะยังไม่เสด็จนิวัตประเทศไทย
จนกว่ า จะถึ ง ก� า หนดถวายพระเพลิง พระเจ้ า อยู่ หั ว ในพระบรมโกศ ซึ ง่ คาดว่ า จะเป็ น
พ.ศ. 2491 แต่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล มีขึ้น
ที่ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2493 ทรงเสด็จนิวัตประเทศไทยในช่วงนั้น
หลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงมีพระราชพิธี
ราชาภิเษกสมรสกับ ม.ร.ว.สิริกิติ์ กิติยากร เมื่อวันที่ 28 เมษายน ณ วังสระปทุม ซึ่งเป็นที่
ทีส่ มเด็จพระราชบิดาได้ทรงอภิเษกสมรสและสิน้ พระชนม์ ทัง้ สองพระองค์ทรงจดทะเบียน
สมรส โดยทรงจ่ายค่าธรรมเนียม 10 บาท เหมือนราษฎรทั่วไป จากนั้นก็ทรงลงพระนาม
ในทะเบียนสมรส โดยทีม่ ิได้ทรงกรอกทีช่ ่องอาชีพ แต่คนก็น�าไปเล่าลือกันอย่างผิดๆ
ว่า พระเจ้าอยู่หัวทรงกรอกที่ช่องอาชีพว่า “พระเจ้าแผ่นดิน” (3)
หลังจากนัน้ ทรงมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระทีน่ งั่ อมรินทรวินจิ ฉัย เมือ่ วันที่
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ในพระราชพิธีราชาภิเษกนัน้ ก็ได้ทรงสถาปนาพระยศสมเด็จ
พระราชินีสิริกิติ์ เป็น “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี” หลังจากนัน้ ได้เสด็จไป
ประทับทีป่ ระเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกระยะหนึง่ จึงเสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นการถาวร
ทันวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 24 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2494
แม้ชว่ ง 5 ปีแรกที่เสด็จขึ้นครองราชย์จะทรงใช้ชวี ติ ส่วนใหญ่อยูก่ บั การศึกษาในต่างประเทศ
แต่พระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยได้เริ่มแล้วตั้งแต่ก่อนเสด็จนิวัตประเทศไทย
เป็นการถาวร และความจริงแล้ว ได้ทรงเริม่ พระราชกรณียกิจ โดยเฉพาะเพื่อสุขภาพคนไทย
ตั้งแต่ก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์ด้วยซ�้า
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ครอบครัวสาธารณสุข
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระราชโอรสองค์เล็ก ของสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ประสูติเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเคมบริดจ์ ซึ่งต่อมาเปลี่ยน
ชื่อเป็นโรงพยาบาลเมาต์ออเบิร์น ในนครเคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา สม
เด็จฯ พระบรมราชชนก เดิมทรงเป็นทหารเรือ ต่อมาทรงได้มาดูแลงานด้านสาธารณสุข ได้
ทรงใช้เวลาถึง 12 ปี ศึกษาจนได้ปริญญาทางสาธารณสุข และแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด ทรงอุทิศพระราชทรัพย์ เพื่อสร้างโรงพยาบาลและให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน
จ�านวนมาก รวมทัง้ ได้ทรงเป็นผู้เจรจากับมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ให้เข้ามาปรับปรุงการศึกษา
แพทยศาสตร์ของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับประเทศที่เจริญแล้ว ผลงานรวมทั้ง
พระราโชวาทของพระองค์ท่านมีส่วนส�าคัญในการหล่อหลอมอุดมการณ์ และทิศทาง
การพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย จนวงการแพทย์ได้พร้อมใจกัน
ถวายพระราชสมัญญานามแด่พระองค์ท่านพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย
พระราโชวาทของสมเด็จฯ พระบรมราชชนก เกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุขจ�านวนมาก
มีการน�ามาอ้างอิงเสมอ พระราโชวาททีไ่ ด้รับการคัดเลือกจารึกไว้ทฐี่ านพระราชานุสาวรีย์
ของพระองค์ท่านทีป่ ระดิษฐานอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข คือ ลายพระหัตถ์ทที่ รงมีถึง
นายแพทย์สวัสดิ์ แดงสว่าง มีข้อความดังนี้
ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ (4)
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ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัว
เป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ
จะตกมาแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมมะแห่งอาชีพ
ไว้ให้บริสุทธิ์

ส�าหรับ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมาจากครอบครัวของสามัญชน ก�าพร้า
บิดาตั้งแต่ยังเล็กมาก เมือ่ อายุได้ 9 ขวบ มารดาก็ตายจากไปอีกคน เมือ่ ยังเล็กได้แม่ซึ่ง
เป็นคนเดียวในหมู่พี่น้องทีอ่ ่านหนังสือออก เริ่มสอนหนังสือให้ ต่อมาได้เรียนหนังสืออย่าง
กระท่อนกระแท่น เรียนโรงเรียนวัดแห่งแรกไม่ถึงปี โรงเรียนก็ปิดไป ต่อมาได้เรียนที่โรงเรียน
ศึกษานารี ได้เดือนกว่าๆ ก็ต้องออก เพราะทางบ้านไม่มีเงินพอที่จะเสียค่าเล่าเรียน บุญที่มี
ผูพ้ าไปฝากตัวเป็นข้าหลวงของสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรรี าชสิรนิ ธร แม้
จะเป็นเพียงข้าหลวงชั้นสอง เพราะไม่ได้เป็นลูกขุนนาง ต่อมาจึงได้เรียนจนถึงชั้นประถม 3
และได้ไปเรียนต่อใน “โรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์และหญิงพยาบาลแห่งศิริราช” จนจบ
และได้ทุนสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าไปเรียนต่อทีส่ หรัฐอเมริกา (5) ท�าให้ได้พบรัก
กับสมเด็จฯ พระบรมราชชนก
เมือ่ สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช จะทรงอภิเษกสมรสกับนางสาวสังวาลย์ ตะละภัฏ
ในชั้นแรก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ทรงสบายพระทัยนักที่ “เจ้าฟ้า”
จะทรงฝ่าประเพณีไปสมรสกับสตรีสามัญชนเช่นนัน้ แต่ในที่สดุ ก็ทรงยินยอมพระราชทาน
พระบรมราชานุญาต
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช ทรงมีลายพระหัตถ์ถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีของพระองค์
ทรงอธิบายเรื่องราว และขอพระราชทานพรว่า
“สังวาลย์เป็นเด็กก�าพร้า แต่งงานแล้วก็มาใช้นามสกุลหม่อมฉัน หม่อมฉันไม่ได้
เลือกเมียด้วย สกุลรุนชาติ ต้องเกิดเป็นอย่างนั้น ต้องเกิดเป็นอย่างนี้
คนเราเลือกเกิดไม่ได้ หม่อมฉันเลือกคนดี” (6)
ที่ฐานพระราชานุสาวรียข์ องสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทปี่ ระดิษฐานในกระทรวง
สาธารณสุข เคียงคูพ่ ระราชานุสาวรีย์ สมเด็จฯ พระบรมราชชนก มีจารึกถ้อยค�าของพระองค์
ท่าน ไว้ ดังนี้
“คนดีของฉันรึ จะต้องเป็นคนที่ไม่พูดปด
ไม่สอพลอ ไม่อิจฉาริษยา ไม่คดโกง
และไม่ทะเยอทะยานอย่างบ้าๆ
แต่พยายามท�าหน้าที่ของตน ให้ดีในขอบเขตของศีลธรรม”
พระราชกรณียกิจมากมายที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงบ�าเพ็ญเป็นประโยชน์
ต่อวงการสาธารณสุขไทยอย่างกว้างขวาง กระทรวงสาธารณสุข จึงถวายพระราชสมัญญา
นามแด่พระองค์ท่านว่า “พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย”
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แบบอย่างของบุรพมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
การแพทย์แผนปัจจุบันเข้ามาสูป่ ระเทศไทยพร้อมกับการเผยแผ่ศาสนาของมิชชันนารี ตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ 3 แล้ว พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกทีท่ รงเริ่มวางรากฐานการแพทย์
แผนปัจจุบันในประเทศไทยคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงริเริ่มให้
มีการสร้างโรงพยาบาลของรัฐแห่งแรกขึ้น ระหว่างนั้นพระราชโอรสพระองค์หนึ่งคือสมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าศิรริ าชกกุธภัณฑ์ส้ินพระชนม์ลงด้วยพระโรคบิด เมื่อพระชันษาเพียง
1 ปี 6 เดือน 4 วัน อาการของโรคบิดนัน้ น�าความทุกข์ทรมานแสนสาหัสมาสู่ผู้ป่วยจาก
การถ่ายเป็นมูกเลือด และปวดเบ่งมาก มีบันทึกว่าทรงถ่ายถึงวันละ 42-52 ครั้ง พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความทุกข์ทรมานนัน้ ด้วยพระองค์เอง ดังทรงมี
ลายพระหัตถ์ถึงคณะกรรมการสร้างโรงพยาบาลว่า “แต่ลูกเราพิทักษ์รักษาเพียงนี้ ยังได้
ความทุกข์เวทนาแสนสาหัส ลูกราษฎรทีอ่ นาถาทัง้ ปวงจะได้รับความทุกข์เวทนายิง่ กว่านี้
ประการใด ยิ่งท�าให้มีความปรารถนาที่จะให้มีโรงพยาบาลยิ่งขึ้น...” (7) จึงยิ่งทรงมีพระราช
ปณิธานอันแน่วแน่ที่จะสร้างโรงพยาบาลเพือ่ บรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎรให้จงได้ และ
ทรงเตรียมการอย่างเป็นระบบ ไม้ทเี่ หลือจากงานพระเมรุ พระบรมศพของพระโอรสทีม่ ี
พระราชพิธีพร้อมกับพระบรมวงศานุวงศ์อีก 4 พระองค์ในครั้งนัน้ ก็ได้นา� ไปใช้ก่อสร้างโรง
พยาบาล และพระราชทรัพย์ของเจ้าฟ้าชายศิริราชฯ จ�านวนถึง 700 ชั่ง ก็ทรงปรึกษา
กับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี น�าไปใช้ก่อสร้างโรงพยาบาล โรงพยาบาลแห่งนี้
จึงได้นามว่า “โรงศิริราชพยาบาล” สืบต่อมา แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า โรงพยาบาลศิริราช
โดยเริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2429 และสามารถเปิดบริการได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2431
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นอกจากโรงพยาบาลแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงตัง้ กรมพยาบาลขึ้น
ในกระทรวงธรรมการ เมื่อ พ.ศ. 2430 ก่อตั้งโรงเรียนแพทย์และโรงเรียนผดุงครรภ์ขึ้นเป็น
แห่งแรกทีศ่ ิริราช มีการตีพิมพ์ต�าราแพทย์แผนตะวันตกเล่มแรกในประเทศไทย และมี
โครงการน�าร่องด้านการจัดการสุขาภิบาลขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
นอกจากโรงพยาบาลฝ่ายกายแล้ว มีคนส่งคนเสียจริตให้โรงพยาบาลรักษาเนืองๆ จะรับรักษา
ในโรงพยาบาลศิริราชก็ไม่ได้ จะบอกไม่เปิดรับรักษาคนเสียจริตก็เห็นขัดกับหน้าทีข่ องกรม
พยาบาล จึงคิดจัดตั้งโรงพยาบาลคนเสียจริตขึ้น โดยคณะกรรมการได้กราบทูลขอบ้านที่เป็น
ของหลวง เช่น บ้านที่เจ้าภาษีนายอากรตีใช้หนี้หลวง เป็นต้น มาปรับปรุงเป็นโรงพยาบาล
สามารถตั้งโรงพยาบาลขึ้นครั้งนั้นได้ 5 แห่ง คือ
ได้ตกึ บ้านพระยาภักดีภทั รากร (เจ้าสัวเกงซัว) ที่ปากคลองสานตั้งเป็นโรงพยาบาลคนเสียจริต
แห่งหนึ่ง
ได้ตึกบ้านอากรตา ทีร่ ิมคลองคูพระนครตรงหน้าวังบูรพาภิรมย์ ตั้งเป็นโรงพยาบาลทั่วไป
เรียกว่า โรงพยาบาลบูรพาแห่งหนึ่ง
ได้บ้านหลวงทีป่ ากถนนสีลมติดกับถนนเจริญกรุงซึง่ หมอเฮส์ได้รับอนุญาตใช้เป็นทีร่ ักษา
พยาบาลฝรั่งอย่าง Nursing Home โอนมาเป็นของกรมพยาบาลแห่งหนึ่ง
สร้างโรงพยาบาลใหม่ท่ปี ากถนนหลวง ตรงกับวัดเทพศิรนิ ทราวาสโดยใช้เรือนไม้สองชัน้ ของ
พระราชทานครั้งพระเมรุสมเด็จเจ้าฟ้าศิรริ าชกกุธภัณฑ์เป็นที่วา่ การและปลูกเรือนไม้รบั คนไข้
เช่นเดียวกับโรงพยาบาลศิริราชเรียกว่า “โรงพยาบาลเทพศิรินทร์” แห่งหนึ่ง (9)
เมือ่ พ.ศ. 2436 เกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 มีการปะทะกันจนเกิดการบาดเจ็บล้มตาย
ท่านผู้หญิงเปลีย่ น ภาสกรวงศ์ได้กราบบังคับทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้ง
สภาอุณาโลมแดง (คือ สภากาชาดไทยในปัจจุบัน) เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ทหารที่เจ็บ
ป่วย เมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว กิจการสภาอุณาโลมแดงจึงได้เริ่มต้น
ขึน้ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงรับต�าแหน่งสภาชนนี สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม
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ราชินีนาถทรงเป็นสภานายิกา ต่อมาใน พ.ศ. 2461 สภาอุณาโลมแดงจึงเปลี่ยนสถานะเป็น
องค์กรเอกชนในนามสภากาชาดสยาม สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงด� ารงต�าแหน่ง
สมาชิกพิเศษ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถทรงเป็นสภานายิกา จน พ.ศ. 2463
เมื่อสภานายิกาพระองค์แรกสวรรคต สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงด�ารงต�าแหน่งสภา
นายิกาต่อเนื่องมาตราบกระทั่งเสด็จสวรรคตในพ.ศ. 2498 (10)
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ทุนทรัพย์สร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ขึ้นร่วมกับสภากาชาดไทย ต่อมามีการก่อตั้งสถาน
ปาสเตอร์ สถานเสาวภา โรงเรียนเสนารักษ์ และวชิรพยาบาลขึ้น กรมพยาบาล และหน่วย
งานที่รบั ผิดชอบด้านสุขอนามัยในสังกัดกระทรวงต่างๆ ได้รวมกันก่อตั้งเป็นกรมสาธารณสุข
มีการเปิดโอสถศาลาขึ้นทัว่ ประเทศ (11)(12)(13) มีการออกกฎหมายควบคุมการประกอบโรค
ศิลปะขึ้นครั้งแรก คือ พระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. 2466 (14)
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า นอกจากทรงสนับสนุนกิจการ
ของสภากาชาดไทย และทรงสนับสนุนการสร้างโรงเรียนขึน้ หลายแห่งทั้งในพระนครและต่าง
จังหวัดแล้ว เมื่อเสด็จไปประทับรักษาพระพลานามัย ณ เมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้ทรง
มีพระเมตตาสร้างสถานพยาบาลเพือ่ ดูแลรักษาข้าราชบริพาร และประชาชนที่เจ็บไข้ได้ปว่ ย
เมือ่ คราวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยีย่ ม
เมื่อ พ.ศ. 2445 ทรงพระราชทานนามสถานพยาบาลแห่งนี้ว่า โรงพยาบาลสมเด็จ ต่อมา
เรียกว่า โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา ปัจจุบันคือโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
ณ ศรีราชา ระยะแรกสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงดูแลกิจการของโรงพยาบาลด้วย
พระองค์เอง พระราชทานที่ดินให้สร้างอาคาร และพระราชทานทรัพย์ให้เป็นค่าใช้จ่าย ให้
ข้าราชบริพารและประชาชนที่เจ็บป่วยมารักษาและทรงรับไว้ในพระราชินูปถัมภ์
ที่ศรีราชา สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงริเริ่มงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ด้วยทรงพระ
กรุณาแก่ประชาชนที่อยูใ่ นหมูบ่ า้ นชุมชนห่างไกล หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมัยนั้นใช้เกวียนเป็น
พาหนะบรรทุกยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ น�าแพทย์ออกไปดูแลรักษาผู้ป่วยและช่วย
ป้องกันโรค กล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (15)
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สถานะสุขภาพ
คนไทย สมัยเมื่อ
แรกครองราชย์

เมือ่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชย์ ตั้งแต่วันที่
9 มิถุนายน พ.ศ.2489 ประเทศไทยยังอยู่ทงั้ ในสภาพด้อยพัฒนา และบอบช�้าจาก
สงครามโลกครั้งที่ 2 แม้จะไม่พินาศย่อยยับอย่างญี่ปุ่น เยอรมนี หรือประเทศที่เป็นสมรภูมิ
รบโดยตรงอื่นๆ ถนนหนทางยังอยูใ่ นสภาพทุรกันดาร ประชาชนยังเจ็บป่วยและเสียชีวติ จาก
โรคที่ปอ้ งกันได้ดว้ ยวัคซีน โรคติดเชือ้ และภาวะขาดอาหาร แม้จะเริม่ มีบริการทางการแพทย์
แบบตะวันตก ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 การแพทย์แผนปัจจุบันสมัยนั้นก็ยังพัฒนาไม่มาก ข้อ
ส�าคัญยังกระจุกอยู่แต่ในเมืองหลวงและเมืองใหญ่บางเมืองเท่านั้น
อัตราตายของมารดาสูงกว่า 400 ต่อแสน และอัตราทารกมรณะยังอยู่ในหลักร้อยต่อการ
เกิดมีชีพพันราย แม้ตัวเลขตามรายงานจะต�า่ กว่าร้อย โรคคอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก
ยังพบได้ทั่วไป ในตึกคนไข้เด็กจะพบเด็กต้องถูกเจาะคอเพราะคอตีบจ�านวนมาก โรคไอกรน
ซึ่งจะมีอาการไอรุนแรง และมักเป็นอยู่นานราวร้อยวันจึงหายไปเอง จนเรียกโรคนี้ว่าโรคไอ
ร้อยวัน หลายหมู่บ้านจะได้ยินเสียงเด็กไอรับกันตั้งแต่หัวบ้านจรดท้ายบ้าน อหิวาตกโรค
ระบาดและท�าให้ผู้คนเสียชีวิตเป็นจ�า นวนมากเป็นประจ�า วัณโรคเป็นโรคทีพ่ บอย่าง
กว้างขวาง เมื่อเป็นแล้วโดยมากโรคมักจะลุกลามจนท�าให้ผู้ป่วยเสียชีวิต จนนักประพันธ์มัก
จะน�าไปเขียนเป็นโรคของคน “อกหัก” เช่น ม.ร.ว. กีรติ ในนวนิยายเรื่องข้างหลังภาพของ
ศรีบรู พา นักประพันธ์คนส�าคัญของไทยคือยาขอบก็เสียชีวิตจากวัณโรค โรคเรื้อนยังเป็น
ปัญหาสาธารณสุขทีส่ �าคัญ เช่นเดียวกับคุดทะราด ต่อมาเมือ่ โรคโปลิโอแพร่ระบาดขึ้น
ประชาชนคนไทยก็เป็นโรคนีก้ ันอย่างกว้างขวาง โรคหัด ซึ่งปัจจุบันมีวัคซีนป้องกัน และ
ประเทศไทยได้ฉีดให้แก่เด็กไทยทั่วประเทศมานับสิบปีแล้ว แต่กอ่ นก็เป็นโรคที่ถอื เป็นธรรมดา
ที่เด็กทุกคนต้องเป็น ทั้งๆ ที่โรคนี้อาจท�าให้เกิดโรคแทรกซ้อนรุนแรงถึงตาย เช่น ปอดบวม
หรือเป็นรุนแรง ขนาดเด็กเดินได้แล้วถึงขั้นกลับเดินไม่ได้ ต้องหัดเดินใหม่ก็มี (16)
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งานประเดิมเริ่มแรก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลนิวัตถึง
ประเทศไทย เมือ่ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.
2488 ซึ่ ง ตรงกั บ วั น พระราชสมภพ
18 พรรษาของพระองค์ ทรงรับสั่งในภาย
หลังว่า “ข้าพเจ้าจากประเทศไทยไปเกือบ
เจ็ดปีเต็ม ข้าพเจ้าแทบจะวาดภาพไม่ออก
เลยว่ า ประเทศไทยและผู ้ ค นเปลีย่ นไป
อย่างไรบ้าง”

โครงสร้างคอร์ดดนตรีไม่ซับซ้อน จึงทรง
เริ่มแต่งเพลง แต่ยังไม่จบ

ระหว่างทรงศึกษาอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์
ได้ ท รงเรี ย นดนตรี และได้ ท รงลอง
แต่งเพลงตามค�ากราบบังคมทูลแนะน�า
ของ ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ุ โดย
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และสมเด็จ
พระพี่นางทรงมีความเห็นว่า พระอนุชา
ควรจะลองนิพนธ์เพลงบลูส์ดูก่อน เพราะ

เมื่อเพลงแรกส�าเร็จแล้ว เพลงต่อๆ มาก็งา่ ย
และคล่องขึน้ เพลงพระราชนิพนธ์เพลงที่
สองและสาม คือ เพลงยามเย็นกับเพลง
สายฝน ซึ่ง ม.จ.จักร์พันธ์เพ็ญศิริ ทรงแต่ง
เนื้อร้องทั้งสองเพลง (17)

ช่ ว งทีท่ รงประทับ อยู่ ใ นประเทศไทย
ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ ได้กราบบังคมทูลให้
ทรงนิพนธ์เพลงให้จบ แล้วก็ทรงอาสาจะ
แต่งเนื้อร้องถวาย เพลงแรกที่พระองค์ทรง
นิพ นธ์ ส �า เร็ จ เมื ่อ เดื อ นเมษายน พ.ศ.
2489 คือ เพลงแสงเทียน ซึ่งเป็นเพลง
บลูส์ สไตล์นิวออร์ลีนส์
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เพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นเป็นเพลงแรก
ที่พระราชทานให้วงดนตรีน�าไปบรรเลงใน
งานดนตรีการกุศลเพื่อหาเงินสมทบทุน
ช่วยเหลือโครงการรณรงค์ต่อต้านวัณโรค
แห่ ง ชาติ ข องสมาคมปราบวั ณ โรคแห่ ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อม
กับพระราชทานแบบจ�าลองเรือรบหลวง
ศรี อ ยุธ ยา ซึ ่ง เป็ น งานฝี พ ระหั ต ถ์ อ อก
ประมูลในงานเดียวกัน เพื่อน�ารายได้สมทบ
ทุนในการรณรงค์ต่อต้านโรคร้ายดังกล่าว
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 และ
ได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
ช่วยเหลือกิจกรรมต่อต้านวัณโรค เสมอมา(18)

(ยูนิเซฟ) ได้น�าวัคซีนดังกล่าวไปใช้ในต่าง
ประเทศด้วย ขณะเสด็จกลับไปศึกษาต่อใน
สวิตเซอร์แลนด์ ทรงแสวงหาตัวยาใหม่ๆ
เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยวัณโรค โดยทรง
สั่งซื้อยาพาราแอมิโนซาลิไซลิกแอซิด หรือ
ยาพีเอเอส ซึ่งเป็นยารักษาวัณโรคขนาน
ทีส่ องของโลก และยังมีใช้ไม่แพร่หลาย
ทรงสัง่ ยาดังกล่าวมารักษาผู้ป่วยใประเทศ
ไทย ต่อมาได้มีการศึกษาวิจยั พบว่า เมือ่ น�า
ยานี ้ไ ปใช้ ร ่ ว มกั บ ยาฉี ด สเตร็ ป โตมัย ซิ น
ซึ่งเป็นยารักษาวัณโรคขนานแรก สามารถ
ช่ ว ยป้ อ งกั น หรื อ ชะลอการดื ้อ ยาของ
เชื้อวัณโรคได้ (19) (20)

เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2492 พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอุดลยเดช
ขณะทรงเป็นนักศึกษาวิชากฎหมายอยู่ที่
สวิตเซอร์แลนด์ ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์จ�านวน 300,000 บาท สร้างตึก
มหิ ด ลวงศานุส รณ์ พระราชทานให้
สภากาชาดไทย เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการ
ผลิตวัคซีนบีซีจีป้องกันวัณโรค ซึ่งต่อมา
องค์การอนามัยโลกได้ให้การรับรองคุณภาพ
วั ค ซี น บีซี จี ท ีผ่ ลิต ในประเทศไทย และ
กองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ

ในปี พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงประชวร
ด้ ว ยโรคพระปั บ ผาสะอัก เสบจากเชื ้อ
มัยโคพลาสมา นับเป็นคนไทยรายแรกที่
ตรวจพบว่ า เป็ น โรคนี ้ หลัง จากนัน้ มี
ประชาชนสอบถามกันมากว่าเชื้อโรคนัน้
คืออะไร เมื่อทรงทราบว่าเป็นการตรวจพบ
ค รั ้ง แร ก ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย จึ ง ท ร ง
พระราชทานพระบรมราชานุญ าตให้
รายงานให้วงการแพทย์ได้ทราบและเพื่อ
ประชาชนจะได้ทราบด้วย จึงมีการน�าเรื่อง
การค้นพบนีไ้ ปรายงานใน “จดหมายเหตุ
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ทางแพทย์” ซึ่งเป็นวารสารวิชาการของ
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยรายงานตามขนบทางการ
แพทย์คอื มิได้ระบุช่อื ผูป้ ว่ ย วารสารฉบับนี้
ได้ส่งไปที่หอสมุดทางการแพทย์แห่งชาติ
สหรัฐอเมริกา และได้เผยแพร่ไปยังหอสมุด
การแพทย์ ท ัว่ โลก เพื ่อ ให้ ว งการแพทย์
นานาชาติได้ใช้ศึกษาอ้างอิงต่อไป
จากการทีท่ รงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจ
ที่ลว้ นเป็นประโยชน์แก่การส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย ป้ อ งกั น โรคและรั ก ษาโรคปอด
แก่ประชาชนชาวไทยและมีผลต่อชาวโลก
ด้วยนี้ วิทยาลัยแพทย์ทรวงอกแห่งสหรัฐ
อเมริกา (American College of Chest
Physicians) จึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายรางวั ล Partnering of World
Health อันเป็นการถวายรางวัลระหว่าง
ชาติครั้งแรกของสถาบันดังกล่าวเพื่อเผย
แพร่เกียรติคณ
ุ ให้เป็นที่ประจักษ์สบื ไป เมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 (21)

`

`

ราชประชาสมาสัย

โรคระบาดโรคหนึง่ ทีน่ า� ความทุกข์ทรมาน
มาให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวมายาวนาน
นับพันปีคือ โรคเรือ้ น เพราะท�าให้เกิด
อาการหูหนาตาเล่อ และแผลมีนา�้ เหลือง
อันเป็นทีน่ ่ารังเกียจและหวาดกลัวแก่คน
ทั่วไป บั้นปลายยังท�าให้เกิดความพิการถึง
ขั้นนิ้วกุด จมูกยุบ เป็นต้น มีประชาชนคน
ไทยจ�านวนมากที่ประสบเคราะห์กรรมนี้
เมื่อ พ.ศ. 2497 พระบาทสมเด็จพระปร
มิน ทรมหาภู ม ิพ ลอดุ ล ยเดชได้ ท รงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ฉายภาพยนตร์ส่วน
พระองค์ชุดหนึ่ง ณ ศาลาเฉลิมกรุง รายได้
ทั้งหมดพระราชทานให้เป็นทุนในการสร้าง
ตึ ก อานัน ทมหิ ด ลทีโ่ รงพยาบาลศิ ริ ร าช
เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระบรมเชษฐา
ธิราช พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล ปรากฏว่ารายได้จากการ
ฉายภาพยนตร์ชุดนีส้ ูงถึง 444,600.50

บาท แต่ก็ยังไม่เพียงพอ จึงพระราชทาน
เงินส่วนพระองค์จ�านวนหนึง่ และมีผู้โดย
เสด็จพระราชกุศลในครั้งนี้อีกมาก สิ้นเงิน
ในการก่อสร้างค่าเตียง และค่าติดตั้งไฟฟ้า
รวม 1,558,561.00 บาท ตึกหลังนี้ใช้
ส�าหรับรับเด็กทีป่ ่วยด้วยโรคติดต่อ ทรง
เสด็จพระราชด�าเนินไปประกอบพิธเี ปิดตึก
อานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.
2508
เมือ่ สร้างตึกส�าหรับเด็กป่วยดังกล่าวเสร็จ
เรี ย บร้ อ ยปรากฏว่ า มีเ งิ น เหลื อ อยู่
175,064.75 บาท จึงพระราชทานเงิน
ให้สร้างสถาบันอบรมเจ้าหน้าที่และค้นคว้า
เกี ่ย วกั บ โรคเรื ้อ นขึ ้น ทีส่ ถานพยาบาล
พระประแดง ในวงเงินประมาณ 1 ล้าน
บาท โดยพระราชทานเงินจ�านวนที่เหลือนี้
ให้เป็นทุนในการริเริม่ และมีผู้โดยเสด็จ
พระราชกุศลในครั้งนี้เป็นจ�านวนมาก
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การก่อสร้างได้ดา� เนินตามโครงการโดยเริ่ม
สร้างอาคารขึ้นทีละหลังตามก�าลังเงินที่มี
อยู่ คือ
1. อาคารส�าหรับท�าการสอนและอบรม
เจ้ า หน้ า ทีส่ ร้ า งเสร็ จ เมือ่ วั น ที ่ 2
มิถุนายน 2502 ค่าก่อสร้างเป็นเงิน
299,300.00 บาท
2. อาคารใช้เป็นสถานค้นคว้าเกี่ยวกับโรค
เรื้อนสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 17 มีนาคม
2502 ค่าก่อสร้าง 478,000.00
บาท
3. อาคารทีใ่ ช้ท�าสรีรบ�าบัดและกิจการ
เกี ่ย วกั บ รั ง สีส ร้ า งเสร็ จ เมือ่ วั น ที ่ 4
เมษายน 2502 ค่า ก่อสร้างเป็นเงิน
198,800.00 บาท
4. อาคารใช้เป็นที่พกั อาศัยของเจ้าหน้าที่
ผูเ้ ข้ามารับการอบรม สร้างเสร็จเมื่อวัน
ที่ 7 พฤษภาคม 2502 ค่าก่อสร้าง
เป็นเงิน 260,500.00 บาท
รวมค่าก่อสร้างอาคารทั้ง 4 หลัง เป็นเงิน
1,236,600.00 บาท และได้พระราชทาน
นามสถาบันแห่งนี้วา่ สถาบัน “ราชประชา
สมาสัย” อันหมายถึง พระมหากษัตริย์
(ราช) และประชาชน (ประชา) ย่อมพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน (สมาสัย)
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เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2502 ทรงพระ อนึ ่ง ได้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจ�านวน พระราชทานเวชภัณฑ์จ�านวนหนึง่ และ
100,000 บาท แก่มูลนิธิโรคเรื้อนล�าปาง เครือ่ งรับวิทยุโทรทัศน์ 1 เครื่อง กับเครื่อง
รับวิทยุทรานซิสเตอร์ 3 เครื่อง แก่กอง
เมื่อหักค่าก่อสร้างอาคาร 4 หลัง และเงิน ควบคุมโรคเรื้อนเพื่อใช้ประโยชน์แก่ผู้ป่วย
พระราชทานแก่มูลนิธโิ รคเรื้อนล�าปางออก โรคเรื้อนที่ก�าลังรับการรักษาอยู่ในสถาน
แล้ว ยังมีเงินทุน “อานันทมหิดล” เหลือ พยาบาล (22)
อยู่อีก 271,452.05 บาท ในการเสด็จ
พระราชด� า เนิน เปิ ด สถาบั น ราชประชา นอกจากการพระราชทานทรัพย์เพื่อกิจการ
สมาสัย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2503 ได้ ของการศึกษาป้องกันและควบคุมโรคเรื้อน
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน แล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ให้เป็นทุน “ราชประชาสมาสัย” เพื่อใช้ ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพลังส�าคัญในการ
จ่ า ยในการส่ ง เสริ ม กิ จ การของสถาบัน เปลีย่ นทัศนคติต่อผู้ป่วยโรคเรื้อน ดังเมือ่
เสด็จพระราชด�าเนินเยีย่ มสถานพักฟื้นผู้
สืบไป
ป่วยโรคเรื้อน ไม่เพียงจะมีพระราชด�ารัส
ทุนราชประชาสมาสัยนีต้ ่อมาได้ทรงพระ ปฏิ ส ัน ถารกั บ ผู้ ป ่ ว ยเท่ า นัน้ ยัง ทรงรั บ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งเป็น “มูลนิธิ พวงมาลัยดอกมะลิท่ผี ปู้ ว่ ยทูลเกล้าฯ ถวาย
ราชประชาสมาสัย” และให้มูลนิธินเี้ ป็น ด้วย นายแพทย์ธีระ รามสูต ผู้เชี่ยวชาญ
มูลนิธิในพระราชูปถัมภ์
ผู้อุทิศชีวิตท�างานด้านโรคเรื้อนมาตลอด
ชีวติ เล่าว่า “พระองค์ทรงสัมผัสตัวผูป้ ว่ ย มี
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2504 ได้เสด็จ พระราชด�ารัสกับผูป้ ว่ ย และแย้มพระสรวล
พระราชด�าเนินน�าเจ้าหญิงลิเลียน เดอเรที ให้ การเสด็จเยีย่ มผู้ป่วยนีเ้ ป็นสิง่ ส�าคัญ
พระชายาเจ้าชายเลโอโปลด์ อดีตกษัตริย์ พระองค์ทรงพยายามให้เห็นว่าไม่เคยทรง
แห่งเบลเยีย่ ม เข้าชมกิจการของสถาน รังเกียจผู้ป่วยเหล่านี้ และประชาชนก็เห็น
พยาบาล และสถาบันราชประชาสมาสัย และยังส�าคัญด้วยทีจ่ ะให้คณะแพทย์ได้เห็น
ภาพนี้ เพราะแพทย์เองก็กลัว”
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ทรงมีพระราชด�ารัสเล่าไว้ เมื่อ พ.ศ. 2540
ว่ า “เมือ่ ไปเยี ่ย มราษฎรในต่ า งจั ง หวั ด
(นราธิวาส วันที่ 25 มีนาคม 2502) ได้
เห็นคนทีเ่ ป็นโรคเรือ้ นคนหนึง่ มานัง่ อยู่กับ
ประชาชน แพทย์ที่ไปด้วยก็บอกว่าคนนั้น
เป็นโรคอย่างนั้นๆ ไม่กล้าที่จะบอกว่าเป็น
โรคเรื้อน แต่ก็เข้าไปใกล้เขา แล้วก็ไปถาม
เขาว่าอยู่ทีไ่ หน และเป็นอย่างไร แพทย์ที่
ไปด้วยก็ตกใจ ก็กลัว หมายความว่าแพทย์
เองก็ไม่ทราบว่าโรคเรื้อนนี้ติดต่อยาก”

พระองค์ทรงสัมผัสตัวผู้ป่วย
มีพระราชด�ารัสกับผู้ป่วย
และแย้มพระสรวลให้ การเสด็จเยี่ยมผู้ป่วย
นี้เป็นสิ่งส�าคัญ พระองค์ทรงพยายาม
ให้เห็นว่าไม่เคยทรงรังเกียจผู้ป่วยเหล่านี้
และประชาชนก็เห็น และยังส�าคัญด้วย
ที่จะให้คณะแพทย์ได้เห็นภาพนี้
เพราะแพทย์เองก็กลัว

ในโรงพยาบาล และยอมรับการรักษา แต่
นายแพทย์ธรี ะ เล่าว่า“ความรังเกียจในยุค ก่ อ นนีห้ นีเวลาให้ เข้ า มาทีโ่ รงพยาบาล
นัน้ เลวร้ายกว่าความรังเกียจผู้ป่วยโรค มีโ อกาสหนีเ มือ่ ไรก็ ห นี ไม่ ย อมให้ ห มอ
เอดส์ทเี่ ราเห็นตอนหลังเสียอีก” กระทัง่ รักษา ซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่ง” (23)
บุตรหลานทีส่ ุขภาพดีของผู้ป่วยโรคเรื้อน
บ่อยครั้งถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเรียน เพราะ ในทีส่ ุด โลกก็เอาชนะโรคเรื้อนได้ เมือ่
องค์การอนามัยโลก แนะน�าให้ใช้ยาบ�าบัด
เกรงกันว่าจะไปแพร่เชื้อโรคในโรงเรียน
สามตัว เป้าหมายจึงไม่เพียงการควบคุม
นายแพทย์ธีระ ทบทวนถึงพระราชด�ารัส (Control) หรือการป้องกัน (Prevention)
ทีท่ รงพระราชทานแก่ผู้ทที่ �างานในมูลนิธิ โรคนีใ้ ห้ ไ ด้ เ ท่ า นัน้ แต่ ถึ ง ขั ้น มุ่ ง ขจั ด
ราชประชาสมาสัยว่า “ในการรักษาผู้ป่วย กวาดล้าง (Eradication) โรคนี้ให้หมดสิ้น
ต้องรักษาใจเขาให้ได้ ต้องเข้าถึงใจเขา ไม่ใช่ ไปจากโลกเหมือนทีเ่ คยกวาดล้างไข้ทรพิษ
แค่ความเจ็บปวดหรืออาการ ต้องท�าให้เขา ให้ ห มดไปจากโลกได้ แ ล้ ว เมือ่ หลาย
เห็ น ว่ า โรคเรื ้อ นรั ก ษาได้ ” ทรงแนะว่ า ทศวรรษก่อน
ประโยชน์ของการให้กา� ลังใจผูป้ ว่ ยนั้นมีถงึ
สองประการ “เพราะท�าให้ยอมที่จะเข้ามา
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มูลนิธิอานันทมหิดล

ในการเสด็จพระราชด�าเนินพระราชทาน
ปริญญาบัตร และอนุปริญญาบัตรแก่ผู้จบ
หลักสูตรแพทย์และพยาบาล ณ ศิริราช
พยาบาล เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2489
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันท
มหิดล ได้พระราชทานพระราชปรารภ
ประสงค์ให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้เพียงพอช่วยเหลือประชาชน อัน
เป็นผลให้เกิดคณะแพทยศาสตร์ขึ้น ณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สามารถเป็นเยี่ยมให้ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศในวิชาชัน้ สูง เพือ่ จะได้กลับมา
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาทีไ่ ด้ศึกษามา แต่
โดยที่สมเด็จฯ พระบรมราชชนก ได้ทรง
ศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ กับได้พระราชทาน
ทุนให้นักศึกษาแพทย์ได้ไปเรียน ณ ต่าง
ประเทศ กลับมาเป็นแพทย์ทมี่ ีชื่อเสียง
หลายคน ฉะนั้นจึงได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานทุนให้แก่นักศึกษา
แพทย์เป็นประเดิม (24) เริ่มเมื่อวันที่ 3
เมษายน พ.ศ. 2502 หลังจากนั้นได้ขยาย
เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบรมเชษฐาธิราช สู่แขนงต่างๆ ได้แก่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ได้ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ • สาขาวิทยาศาสตร์
ให้จัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดลขึ้นเมือ่ พ.ศ.
เมื่อ 25 กันยายน 2502
2498 โดยมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะส่งเสริมและ
• สาขาเกษตรศาสตร์
สนับ สนุน ให้ นั ก ศึ ก ษาที ่ไ ด้ แ สดงความ
เมื่อ 9 ตุลาคม 2504
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• สาขาธรรมศาสตร์
เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2506
• สาขาอักษรศาสตร์
เมื่อ 26 ตุลาคม 2506
• สาขาทันตแพทยศาสตร์
เมื่อ 25 กันยายน 2535
• สาขาสัตวแพทยศาตร์
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2537
• สาขาวิศวกรรมศาสตร์
เมื่อ 19 พฤษภาคม 2541

`

`

การปราบอหิวาตกโรค

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุ ล ยเดช ทรงสนพระราชหฤทัย ใน
การปราบอหิวาตกโรค ซึ่งระบาดขึ้นเมือ่
พ.ศ. 2501-2502 เป็นอย่างยิ่ง พระมหา
กรุณาธิคุณในการสนับสนุนงานด้านนีม้ ี
หลายประการ เช่น
ทรงบริจาคเงินตั้งเป็นทุนปราบอหิวาตกโรค กับทัง้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ประชาชนโดยเสด็จพระราชกุศลด้วย
พระราชทานเครื่องผลิตน�า้ กลัน่ เพื่อท�า
น�้าเกลือรักษาผู้ป่วยด้วยอหิวาตกโรคแก่
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 1 เครื่อง และ
แก่โรงงานเภสัชกรรมกระทรวงสาธารณสุข
อีก 1 เครื่อง
พระราชทานน�า้ เกลือ และเงิ น เพื ่อ ซื ้อ
เวชภัณฑ์ เครือ่ งมือแพทย์ และเครือ่ งให้น้�า
เกลือแก่กรมอนามัย

ทรงบริจาคเงินพระราชทานแก่ครอบครัว อาจแพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยได้ ขอให้
ผู้ ต ายด้ ว ยอหิ ว าตกโรคเพื ่อ เป็ น ทุ น กระทรวงสาธารณสุขเตรียมป้องกันไว้ และ
ยังได้พระราชทานกระแสพระราชด�าริเกี่ยว
ประกอบอาชีพต่อไป
กับวิธีด�าเนินงานปราบปรามอหิวาตกโรค
ทรงจัดตัง้ หน่วยฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาตก- ที่ควรปฏิบัติอีกหลายประการ
โรคแก่ประชาชน ในบริเวณพระต�าหนัก
จิตรลดารโหฐาน และตามท้องที่ตา่ งๆ เช่น นอกจากนี้ ได้ทรงสนับสนุนให้มีการค้นคว้า
ทีอ่ า� เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ทั้ง เกี่ยวกับวิทยาการระบาดของอหิวาตกโรค
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดหน่วย ขึ้นในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการ
ฉีดวัคซีนตามเสด็จพระราชด�าเนินเยีย่ ม ปราบปรามโรคนี้ให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว อนึ่ง
เมื่ อ คณะทีป่ รึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การวิ จั ย
ราษฎรจังหวัดภาคใต้ด้วย
อหิวาตกโรคในความอุปถัมภ์ขององค์การ
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2502 ได้ทรงพระ สนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวัน
กรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ รั ฐ มนตรี ว ่ า การ ออกเฉียงใต้ ชื่อย่อคือ สปอ. ตัวย่อภาษา
กระทรวงสาธารณสุขเข้าเฝ้าทูลละอองธุลี อังกฤษ คือ SEATO (ซีโต้) เดินทางเข้ามา
พระบาท ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน ส� า รวจภาวการณ์ ข องอหิ ว าตกโรคใน
เ พื ่อ รั บ พ ร ะ ร า ช ท า น เ งิ น จ� า น ว น ประเทศไทย เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2502
409,017.50 บาท ส�าหรับสร้างตึกผูป้ ว่ ย นัน้ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิน ทร
โรคจิตขึน้ ในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา มหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณา
ทรงมีพ ระราชปรารภว่ า ในขณะนัน้ โปรดเกล้าฯ ให้คณะที่ปรึกษาดังกล่าวเข้า
อหิวาตกโรคก�าลังระบาดอยู่ในปากีสถาน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย (25)
มีผู้ป่วยถึงสัปดาห์ละประมาณ 500 ราย
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การสนับสนุน
การสร้าง
โรงพยาบาล

พระราชทานเงินสร้างอาคารคนไข้พิเศษ

“ราชสาทิส”
`

`

ณ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินรายได้จากการฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์
ชุดเสด็จประพาสภาคใต้จ�านวน 409,071.50 บาท สร้างอาคารคนไข้พิเศษ ขึ้น 1 หลัง ณ
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ธนบุรี และโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอาคารหลังนี้วา่ “ราช
สาทิส” ในการก่อสร้างอาคารคนไข้พิเศษดังกล่าว ได้ใช้เงินพระราชทานสมทบกับเงินของผู้
ร่วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล และเงินบ�ารุงของโรงพยาบาลเป็นค่าก่อสร้างรวมทัง้ สิน้
500,000.00 บาท สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ ผูส้ า� เร็จราชการแทนพระองค์ ได้เสด็จ
ไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารคนไข้พิเศษหลังนี้ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2503
อาคาร “ราชสาทิส” เป็นตึกที่ทันสมัย ท�าให้การรักษาผูป้ ว่ ยมีประสิทธิภาพดีข้นึ และมีความ
สะดวกสบายยิ่งขึ้นเป็นอันมาก (26)
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โรงพยาบาลประสาท

`

`

พญาไท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยในปัญหาผูป้ ว่ ยทาง
ประสาท ซึ่งปรากฏว่ามีจา� นวนทวีข้นึ อย่างรวดเร็ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
รายได้จากการฉายภาพยนตร์สว่ นพระองค์ชดุ เสด็จเยือนเวียดนาม อินโดนีเซีย และพม่า เป็น
เงินแปดแสนห้าหมื่นบาทเศษ ให้แก่โรงพยาบาลประสาท พญาไท เพื่อใช้จา่ ยในการปรับปรุง
และขยายโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทัง้ ในการบ�าบัด ป้องกัน ตลอดจนการวิจยั เกีย่ ว
กับโรคทางประสาท กระทรวงสาธารณสุขได้ใช้เงินพระราชทานและเงินที่มีผบู้ ริจาคโดยเสด็จ
พระราชกุศลกับเงินที่ราชการสมทบทั้งสิ้นประมาณ 2 ล้านบาท สร้างตึกวิจัยประสาทวิทยา
ขึ้นที่โรงพยาบาลประสาท พญาไท อาคารดังกล่าวเป็นตึก 5 ชั้น ประกอบด้วยห้องปฏิบัตกิ าร
วิทยาศาสตร์ 3 ชั้น และห้องคนไข้ 2 ชั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
อาคารหลังนี้ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2504 นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างล้นเกล้าฯ (27)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับสุขภาพคนไทย
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โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

`

`

“ประชาธิปก”
โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช และสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงประกอบ
พิธีเปิดโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และตึก “ประชาธิปก” เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2499
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรายได้จากการฉายภาพยนตร์สว่ นพระองค์ชดุ เสด็จ
ประพาสภาคเหนือสมทบกับเงินทุนสะสมของโรงพยาบาลแพร่ สร้างอาคารผู้ป่วยหนึ่งหลัง
ณ โรงพยาบาลแพร่ เมื่อ พ.ศ. 2502
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรายได้จากการฉายภาพยนตร์สว่ นพระองค์ชดุ เสด็จ
เยือนเวียดนาม อินโดนีเซีย และพม่า เพื่อท�านุบา� รุง โรงพยาบาลหนองคาย เมื่อ พ.ศ. 2503
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรายได้จากการฉายภาพยนตร์สว่ นพระองค์ชดุ เสด็จ
เยือนประเทศใกล้เคียง 147,321.00 บาท สมทบกับเงินทุนสะสมของโรงพยาบาล
ปราจีนบุรี 56,679.00 บาท สร้างอาคารผู้ป่วยหนึ่งหลัง ณ โรงพยาบาลปราจีนบุรี เมื่อ
พ.ศ. 2504 และโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอาคารหลังนี้ว่า “ราชประชานุสรณ์”
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรายได้จากการฉายภาพยนตร์สว่ นพระองค์ชดุ เสด็จ
เยือนเวียดนาม อินโดนีเซีย และพม่า สมทบกับเงินที่พ่อค้าคหบดีบริจาคโดยเสด็จพระราช
กุศล และเงินงบประมาณของจังหวัดบุรรี มั ย์ รวมทั้งสิน้ เป็นเงิน 150,135.00 บาท ท�าการ
ก่อสร้างเรือนคลอดบุตรรับผู้ป่วยได้ 25 เตียง ขึ้น ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และโปรดเกล้าฯ
พระราชทานนามอาคารหลังนี้ว่า เรือน “ราชทัย” นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ประธานองคมนตรี นายศรีเสนา สมบัติศิริ
และพลเอก หลวงกัมปนาทแสนยากร องคมนตรี เสด็จและไปกระท�าพิธีเปิดอาคารดังกล่าว
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2505
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างพระรูปสมเด็จ
พระราชบิดาเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ เพื่อประดิษฐาน ณ บริเวณ
หน้ า ตึ ก อ�า นวยการ โรงพยาบาลสงขลา และโปรดเกล้ า ฯ พระราชทานเงิ น จ� า นวน
10,000.00 บาท เป็นทุนประเดิมในการจัดสร้างพระรูปดังกล่าว(28)
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หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน

หน่วยแพทย์พระราชทาน มีรวม 8 หน่วย ได้แก่
โครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทาน
เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2510
โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2512
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน
เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2512
โครงการแพทย์พิเศษตามพระราชประสงค์
เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2517
โครงการศัลยแพทย์อาสาราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518
โครงการแพทย์ หู คอ จมูก และโรคภูมิแพ้พระราชทาน
เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2522
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
เริ่มครั้งแรกที่อ�าเภอแว้ง ที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อ พ.ศ. 2517
โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยคลอดฉุกเฉิน
โครงการในพระราชด�าริส�าหรับต�ารวจจราจร
เริ่มด�าเนินการเมื่อ 6 กันยายน 2536
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`

เรือเวชพาหน์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชปรารภว่า ราษฎรทีต่ ั้งบ้าน
เรือนอยู่ตามล�าแม่น�า้ ในหลายต�าบล ตัง้ อยู่โดดเดีย่ วยังไม่มที างหลวงเชือ่ มต่อจังหวัด แม้ว่า
จะมีการคมนาคมติดต่อกับจังหวัดทางน�้าได้กห็ า่ งไกลโรงพยาบาลประจ�าจังหวัดมาก ถ้าเจ็บ
ป่วยก็ต้องรักษาพยาบาลแผนโบราณ ซึ่งไม่ค่อยได้ผลในโรคหลายอย่าง จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้บริษทั อูเ่ รือกรุงเทพฯ จ�ากัด ต่อเรือยนต์ข้นึ ด้วยพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์
เพื่อพระราชทานให้สภากาชาดไทยใช้เป็นหน่วยเคลื่อนที่รกั ษาพยาบาลประชาชนตามล�าน�า้
ต่างๆ โดยพระราชทานชือ่ ว่า "เวชพาหน์" (อ่านว่า เวด-ชะ-พา) และได้เสด็จพระราชด�าเนิน
ไปทรงประกอบพิธพี ระราชทานเรือ ในวันที่ 19 มกราคม 2498 เวลา 12.00 น.ณ ท่าวาสุก
รี กรุงเทพมหานคร เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจิมเรือและ
พระราชทานให้แล้วก็ออกปฎิบัติงานทันที ที่จังหวัดนนทบุรี
เรือเวชพาหน์เป็นเรือไม้ 2 ชั้น ขนาดกว้าง 3.81 เมตร ยาว 15.69 เมตร สูง 3.75 เมตร กิน
น�้าลึก 0.85 เมตร เครื่องยนต์ดีเซล โตโยต้า 6 สูบ 200 แรงม้า บรรทุกพนักงานเรือและ
ผู้โดยสารได้รวม 30 คน ความเร็ว 12 น็อต/ชั่วโมง
กองบรรเทาทุกข์และอนามัย (ชื่อเรียกขณะนัน้ ) ได้น�าเรือพระราชทาน "เวชพาหน์" ออก
ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ ให้บริการทางการแพทย์ แก่ประชาชนผู้อาศัยอยู่ตามฝั่ง
แม่น�้าตามพระราชประสงค์ตลอดมา ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2498 ปีละหนึ่งหรือหลาย
ครั้ง ระยะนานบ้างสั้นบ้าง และงดเป็นบางปี เนื่องจากบุคลากรจ�ากัด และมีภารกิจบรรเทา
ทุกข์ผู้ประสบภัยฉุกเฉินต่างๆ ที่เร่งด่วน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับสุขภาพคนไทย

35

ส�าหรับการปฏิบัตงิ านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในระยะแรก การให้บริการตรวจรักษา ผ่าตัดเล็ก
ทันตกรรม ท�าแผล ฉีดยา จัดยา จ่ายยาผู้ป่วย ตลอดจนการกินอยู่หลับนอนของเจ้าหน้าที่
ทัง้ หมดล้วนกระท�าในเรือทัง้ สิน้ ต่อมามีผู้มารับบริการมากขึ้น และเพิ่มกิจกรรมมากขึ้น
เช่น สุขศึกษา ห้องสมุดเคลือ่ นที่ เป็นต้น จึงย้ายการรักษาขึ้นมาบนบก โดยอาศัยศาลา
วัด ท่าน�า้ และโรงเรียน ส่วนการจัดยา จ่ายยานั้นยังคงปฏิบัติทเี่ รือเหมือนเดิม เพื่อให้ผู้รับ
บริการได้รับรู้และซี้งในพระมหากรุณาธิคุณจากข้อความบนแผ่นป้ายซึ่งติดไว้ที่ด้านข้างของ
เรือทั้งสองด้านว่า "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานเรือล�านี้ เมื่อ พ.ศ. 2498 เพือ่
ใช้บรรเทาทุกข์และรักษาประชาชน โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น"
เรือพระราชทานเวชพาหน์ ปฏิบัตงิ านครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2498 ที่
จังหวัดนนทบุรี และครัง้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 22-29 พฤศจิกายน 2550 ที่จงั หวัดอ่างทอง โดย
ปฏิบัตงิ านรวมทั้งสิ้น 137 ครั้งใน 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี สุพรรณบุรี นครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี
กาญจนบุรี ลพบุรี อ่างทอง ราชบุรี ปทุมธานี สมุทรสงคราม นครปฐม และอุทัยธานี มีผู้มา
รับบริการตรวจรักษาโรค ฝังเข็ม ให้ภูมิคุ้มกันโรค และบริการทางทันตกรรม รวมทัง้ สิน้
317,984 ราย
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`

โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ
วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์)
การแพทย์แผนไทยและการนวดแผนโบราณ มีประวัตคิ วามเป็นมาคูก่ บั ชาติไทยมาแต่โบราณ
ในสมัยโบราณนัน้ ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์และการนวดของไทยจะสัง่ สอนสืบต่อกัน เป็น
ทอดๆ โดยครูจะรับตัวศิษย์ไว้แล้วค่อยสั่งค่อยสอนให้จดจ�าความรูต้ า่ งๆ ความรูท้ ่สี ืบทอดกัน
มานั้น อาจเพิ่มพูน สูญหาย หรือเพี้ยนไปบ้างตามความสามารถของครูและศิษย์เป็นส�าคัญ
จวบจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้โปรดเกล้าฯ ให้
ปฏิสังขรณ์ “วัดโพธาราม” หรือ “วัดโพธิ์” ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ทรงให้รวบรวม ต�ารา
ยา ฤาษีดดั ตน จวบจนต�าราการนวด แล้วให้จารึกไว้ตามศาลาราย เพือ่ ให้ประชาชนได้ศกึ ษา
โดยทั่วกัน ต่อมาใน พ.ศ. 2375 ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะวัดโพธิ์ใหม่ ทรงให้หล่อรูปฤาษีดัดตนเป็นโลหะ และทรงให้
รวบรวมต�าราการนวดและต�าราการแพทย์จารึกในวัดโพธิ์ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทัว่ ไป
ศึ ก ษา และน�า ความรู ้ ไ ปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต ่ อ ไป ต่ อ มาในรั ช สมัย พระบาทสมเด็ จ
พระปิยมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้แพทย์หลวงจัดสังคายนาและแปลต�าราแพทย์จากภาษา
บาลี และสันสกฤตเป็นภาษาไทย เรียกต�าราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ (ฉบับหลวง) ซึ่งต�ารานี้
ได้แยกการนวดเป็นวิชาหัตถศาสตร์ เรียกว่า “ต�าราแบบนวดฉบับหลวง” ใน พ.ศ. 2466
มีการออกพระราชบัญญัตกิ ารแพทย์ (การประกอบโรคศิลปะ) โดยแบ่งการแพทย์เป็น 2 แผน
คือ แพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนโบราณ แพทย์แผนโบราณแบ่งออกเป็น 4 สาขา คือ
สาขาเวชกรรมแผนโบราณ สาขาเภสัชกรรมแผนโบราณ สาขาผดุงครรภ์แผนโบราณ และ
สาขานวดแผนโบราณ และเมือ่ มีการออกพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะใหม่
(พ.ศ. 2479) ได้มกี ารตัดสาขาการนวดแผนโบราณออก ใน พ.ศ. 2498 ท่านเจ้าคุณพระธรรม
วโรดม (ปุน่ ปุณณสิร)ิ ซึ่งต่อมาท่านได้เป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช
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องค์ท่ี 17 ได้จดั ตั้งสมาคมแพทย์แผนโบราณและโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ
(วัดโพธิ์) ขึ้น โดยโรงเรียนได้เปิดสอนวิชาแพทย์แผนโบราณทั้ง 3 สาขาวิชาตามที่กฎหมาย
ขณะนั้นก�าหนด
ใน พ.ศ. 2504 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จวัดโพธิ์ คณะ
อาจารย์ได้น�าต�าราของโรงเรียนฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย พระองค์ทรงรับสั่งถามว่ามีการนวด
สอนหรือไม่ จากกระแสพระราชด�ารัสดังกล่าวเป็นผลให้มีการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการ
นวดมาจัดท�าเป็นหลักสูตร และเริ่มเปิดสอนตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2505 โรงเรียน
จึงมีการเรียนการสอนครบทั้ง 4 สาขาวิชามาจนถึงปัจจุบัน วิชาการนวดแผนโบราณของไทย
ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องจนมีชื่อเสียงไปทัว่ โลก ในทีส่ ุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็มีประกาศก�าหนดให้การนวดไทย เป็นการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทหนึ่ง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ต่อมามีการอบรมหมอนวดวิชาชีพรุ่นแรก
จนได้รับใบประกอบโรคศิลปะ และมีพิธีมอบใบประกอบโรคศิลปะแก่ผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยรุน่ แรก ในพระอุโบสถกลางวัดพระเชตุพนวิมล
มังคลาราม เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2548(29)
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อันความกรุณา
ปราณี จะมีใครบังคับ
ก็หาไม่
เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2497 เกิดไฟไหม้ตลาดอ�าเภอบ้านโป่ง
กินเนื้อที่กว่า 1 แสนตารางวา มีอาคารบ้านเรือนต้องอัคคีภัย 832
หลังคาเรือน มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3 คน มีผู้ประสบภัย 5,904 คน
ค่าเสียหายคิดเป็นมูลค่า 61,524,254.75 บาท วันที่ 13 กันยายน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิน ทรมหาภู ม ิพ ลอดุ ล ยเดช และสมเด็ จ
พระราชินี ได้เสด็จบ้านโป่ง เป็นการส่วนพระองค์ พร้อมสมุหราช
องครักษ์จ�านวนหนึง่ ทรงพระราชทานเสือ้ ผ้า อาหาร ยารักษาโรค
และพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์จา� นวน 1 แสนบาท เพื่อบรรเทาทุกข์
ของราษฎร

`

`

ต่อมาหนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวอย่างกว้างขวาง เช่น

น.ส.พ. สารเสรี
14 กันยายน 2497

เสด็จไปรเวท ตร.วังไม่รู้เลย
เนือ่ งจากทรงมีพระประสงค์จะได้ทอดพระเนตรสถานทีซ่ ึ่งพระเพลิงได้เผาผลาญ
ชาวบ้านโป่งพินาศอย่างมหาศาล เมื่อวันที่ 9 เดือนนี้ และทรงเยี่ยมเยียนราษฎร
ผู้ประสบเคราะห์คราวนี้ด้วยพระองค์เอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้เสด็จ
ออกจากพระทีน่ งั่ อัมพรสถานโดยรถยนต์พระที่นงั่ มุ่งไปยังบ้านโป่ง เมือ่ เวลา
9 น.เศษ วานนี้ (ที่ 13) โดยเจ้าหน้าที่ผู้ถวายอารักขาไม่ทันทราบ
จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพ้นพระที่นั่งอัมพรสถานไปแล้ว
เจ้าหน้าที่ตา� รวจผูถ้ วายอารักขาจึงทราบเรื่อง เลยรีบโทรศัพท์แจ้งไปยังผูบ้ ัญชาการ
ต�ารวจนครบาล และอธิบดีต�ารวจให้ทราบทันที แล้วเจ้าหน้าที่ผู้ถวายอารักขาก็รีบ
บึ่งรถตามเสด็จไปในทันที
ทางด้านจังหวัดพระนคร ผู้บัญชาการต�ารวจรีบจัดก�าลังตรวจออกรายทาง เตรียม
รับเสด็จตอนกลับในทันทีน้นั พร้อมด้วยก�าลังเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งก็รบี เดินทางตาม
เสด็จไปยังบ้านโป่ง
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น.ส.พ. พิมพ์ไทย
16 กันยายน 2497

ราชจริยาวัตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีได้เสด็จเปนส่วนพระองค์ไปทรง
เยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยที่บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 13 เดือนนี้ ได้ก่อให้
เกิดความซาบซึ้งตรึงใจแก่ราษฎรอย่างใหญ่หลวง เพราะปรากฏว่าทัง้ สองพระองค์ได้
ทรงรถยนต์พระที่นั่ง และแล่นออกจากพระราชวังดุสิตไปเงียบๆ โดยปราศจากพิธีรีตองใดๆ
ทั้งสิ้น แม้แต่เจ้าหน้าที่ตา� รวจผูถ้ วายความอารักขาก็ไม่ทราบ ตามข่าวปรากฏว่ามาทราบเอา
เมือ่ ได้เสด็จไปนานแล้ว และขบวนถวายความอารักขาจากพระนครไปทันรถพระที่น่งั ที่จงั หวัด
นครปฐม
ในการเสด็จเปนส่วนพระองค์อย่างเงียบๆ เช่นนี้ เราเข้าใจว่าเพื่อพระราชประสงค์จะได้ทอด
พระเนตรความเปนไปของราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยากอันเนือ่ งจากอัคคีภัยทัง้ นีอ้ ย่าง
แท้จริง ครัน้ เมื่อถึงบริเวณอันน่าเอน็จอนาถนัน้ แล้ว พระองค์ได้เสด็จทอดพระเนตรจนทั่ว ได้
ทรงถามสุขทุกข์ราษฎร และพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้รฐั บาลบันเทาทุกข์ 100,000
บาท และยังได้โปรดเกล้าฯ ให้กองคลังส�านักพระราชวังรับเงินที่มผี ้บู ริจาคร่วมพระราชกุศล
ทั้งนี้ด้วย
พระราชจริยวัตรดังกล่าวนีย้ ่อมเปนทีซ่ าบซึ้งตรึงใจของปวงชนยิ่งนัก นับเปนการแสดง
น�้าพระราชหฤทัยอันประเสริฐทีพ่ ระมหากษัตริย์จะพึงมีต่อราษฎรในระบอบประชาธิปไตย
ในฐานะทีพ่ ระองค์ทรงเปนพระประมุขสูงสุดของชาติ ถึงมิได้ทรงใช้อ�านาจปกครองด้วย
พระองค์เอง แต่ก็ได้ทรงพระปรีชาสามารถในทางปกครองยิ่งนัก
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น.ส.พ. สยามรัฐ
16 กันยายน 2497

ชาวบ้านโป่งซาบซึ้งในพระราชอัธยาศัย
คราวเสด็จเยี่ยม
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินไี ด้เสด็จ
โดยรถยนต์พระที่นั่งส่วนพระองค์ไปยังอ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 13
เดือนนี้ เพื่อเยี่ยมเยียนพศกนิกรซึ่งประสบอัคคีภัยนั้น
บัดนีร้ ายงานข่าวเพิ่มเติมว่า ในการเสด็จไปครั้งนีม้ ีสมุหราชองครักษ์โดยเสด็จ
และโดยทีไ่ ม่มีพระราชประสงค์ให้มีการเตรียมรับเสด็จเป็นการเอิกเกริก จึงเสด็จ
โดยกะทันหัน รถยนตร์พระที่นั่งถึงจังหวัดนครปฐมเมื่อเวลา 12.00 น. ได้ประทับ
เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ พระที่นั่งชาลีบรมอาสน์ เมื่อเสวยพระกระยาหาร
เสร็จแล้วจึงเสด็จพระราชด�าเนินต่อถึงตลาดบ้านโป่ง ณ ทีน่ นั้ พระราชญาติรักษา
ผู้ว่าการภาค 7 ได้เข้ารับเสด็จ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ทรงรถยนต์พระที่น่งั รอบบริเวณเพลิงไหม้ และได้ทรงทักถามทุกข์สุขของประชาชน
ที่ประสบภัยโดยทั่วกัน
ในการเสด็จครั้งนีเ้ ปนผลให้ประชาชนชาวบ้านโป่งซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นเกล้า
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การปลูกฝังคุณธรรม

นอกจากพระบรมโชวาทในวโรกาสต่างๆ แล้ว ทรงปลูกฝังคุณธรรมแก่ พสกนิกรด้วยการ
สร้างงานวรรณกรรมอันยิ่งใหญ่ ได้แก่ การที่ทรงพระวิรยิ ะอุตสาหะแปลงานวรรณกรรมเรื่อง
“นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ” เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับรู้และเห็นคุณค่าของการ
ท�างานเพื่อประเทศชาติอย่างเปีย่ มความรู้ ความสามารถ โดยมิได้หวังผลตอบแทนใดๆ แม้แต่
ค�ายกย่องเชิดชู ตามแนวทางของอุดมการณ์ “ความฝันอันสูงสุด” อันเป็นบทเพลงพระราช
นิพนธ์ที่มีเนื้อร้องตอนหนึ่งว่า “จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา”
ต่อมาทรงปลูกฝังอุดมการณ์เรื่องความเพียรหรือพระวิรยิ บารมี ด้วยการรังสรรค์วรรณกรรม
“พระมหาชนก” ทั้งในรูปแบบของนิทาน และต่อมาเป็นฉบับการ์ตูนเพื่อให้เข้าถึงเยาวชน
คนไทยได้ดียิ่งขึ้น
บทเพลงพระราชนิพนธ์จ�านวนมาก นอกจากแสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางดนตรีอนั สูงยิ่งของ
พระองค์ท่านแล้ว เนื้อเพลงยังเป็นเครื่องหล่อหลอมอุดมการณ์ของคนในชาติ ได้อย่างดียิ่ง
ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ก็ทรง
มีพระราชด�ารัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีดังกล่าว พระราชทาน
พระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม 4 ประการ “ซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคี ที่ท�าให้
คนไทยเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบา้ นเมืองให้เจริญรุง่ เรืองสืบต่อกัน
มาได้ตลอดรอดฝั่ง” ได้แก่
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ประการแรก

ประการที่สอง

คือ การที่ทุกคนคิด พูด
ด้วยความเมตตา มุ่งดี
มุ่งเจริญ ต่อกัน

คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน ประสานงานประสาน
ประโยชน์กัน ให้งานที่ท�า
ส�าเร็จผล ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่นและ
แก่ประเทศชาติ

ประการที่สาม

ประการที่สี่

คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติ
ตนอยู่ในความสุจริต ในกฎกติกา
และในระเบียบแบบแผน
โดยเท่าเทียมเสมอกัน

คือ การที่ต่างคนต่างพยายาม
ท�าความคิดเห็นของตนให้ถูกต้อง
เที่ยงตรงและมั่นคงอยู่ในเหตุผล

พระราชด�ารัสดังกล่าว นับว่าเหมาะแก่สถานการณ์ทเี่ กิดความแตกแยกอย่างรุนแรงของ
คนในชาติ
ก่อนหน้านั้นหลายปีก็ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท เรื่องคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่
สัจจะ (ความซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน) ทมะ (ความข่มใจ ความฝึกฝนอบรมตน) ขันติ (ความ
อดทน) และจาคะ (การเสียสละ ละวาง เผื่อแผ่ แบ่งปัน มีน้�าใจกัน) ซึ่งก็คอื “ฆราวาสธรรมสี่”
ในพระพุทธศาสนานั้นเอง การที่มิได้ทรงอ้างอิงพระธรรม ในพระพุทธศาสนาโดยตรง น่าจะ
เนือ่ งมาจากทีแ่ ม้จะทรงเป็นพุทธมามกะ แต่ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนา
เฉกเช่นเดียวกับทีพ่ ระเจ้าอโศกมหาราชทีแ่ ม้จะทรงเป็นพุทธมามกะ แต่ถ้อยค�าใน “จารึก
อโศก” ล้วนเป็นถ้อยค�ากลางๆ ที่สะท้อนหลักธรรมในทุกศาสนา
ในด้านภาษาไทยทรงแสดงถึงอัจฉริยภาพจนเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่เลื่องลือ เมื่อทรงเสด็จ
พระราชด�าเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้ภาษาไทย” ร่วมกับ
ผูท้ รงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึง่ ทรงแสดงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยห่วงใยในภาษาไทย
จนเป็นทีป่ ระทับใจผู้ร่วมประชุมครั้งนัน้ เป็นอย่างยิง่ และท�าให้วันประชุมวันนัน้ คือ
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 รัฐบาลได้ประกาศเป็น “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา
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พระอัจฉริยภาพทางภาษาไทยของพระองค์ทา่ นย่อมเป็นทีป่ ระจักษ์ต้งั แต่การประชุมอภิปราย
ครั้งนั้น และปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่อง จนถึงขั้นที่พระราชด�าริของท่านได้กลายเป็นศัพท์
ภาษาไทยที่ยอมรับกันทั่วไป เช่น ค�าว่า “แก้มลิง” เป็นต้น
อีกค�าหนึง่ คือค�าว่า “สาส์น” ทีร่ าชบัณฑิตยสถานยืนยันว่าต้องเขียน “สาสน์” เท่านัน้
มิใยที่จะมี “สาส์นสมเด็จ” ของสองปราชญ์แห่งรัตนโกสินทร์ คือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพโดดเด่นเป็นทีร่ ู้จักอย่างกว้าง
ขวางในวงวรรณกรรมของไทย ในที่สุดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานก็เก็บค�า “สาส์น”
ไว้อย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่ ฉบับ พ.ศ. 2542 หลังจากทีท่ รงมีค�าอธิบายอย่างลุ่มลึก
เกี่ยวกับค�านี้จนเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายโดยดุษฎี
พระราชด�าริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ก็คือแนวทางที่ประชาชนไทยจ�านวนมาก ยึดถือปฏิบัติ
เป็นแนวทางการด�าเนินชีวิต และประสบผลดีน่าพอใจ
เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติได้ครบ 25 ปี จะมีงานรัชดาภิเษกสมโภช รัฐบาลประสงค์
จะสร้างพระราชานุสาวรียเ์ ป็นที่ระลึก แต่ทรงขอให้สร้างถนนวงแหวนรอบกรุงเทพมหานคร
แทน ดังทรงมีพระราชด�ารัสว่า “...อนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้าง สร้างถนนดีกว่า สร้างถนนเรียก
ว่าวงแหวน เพราะมันเป็นความฝัน เป็นความฝันมาตั้งนานแล้ว...” ประชาชนไทยจึงได้ถนน
รัชดาภิเษกเป็นประโยชน์แก่การคมนาคมของกรุงเทพฯ ซึ่งนับวันแต่จะเติบโตขยายตัวออก
ไปเรือ่ ยๆ และเมือ่ ครองราชย์สมบัติครบ 50 ปีประชาชนชาวไทยก็ได้ถนนกาญจนาภิเษก
ซึ่งเป็นพระราชานุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าพระราชานุสาวรีย์ทั่วๆ ไป อันพสกนิกรควรส�านึกใน
พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นแบบอย่างที่ควรด�าเนินตามอย่างยิ่ง
เหนืออื่นใด คือพระราชจริยวัตรของพระองค์ทา่ นทั้งที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในฐานะพระ
มหากษัตริย์ที่เปี่ยมล้นทั้งพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ งดงาม
ครบถ้วนในทศพิธราชธรรมทุกประการ และพระราชจริยาวัตรทีท่ รงปฏิบัตติ อ่ พระบรมวงศา
นุวงศ์ทุกพระองค์ โดยเฉพาะภาพทีท่ รงแสดงความรักและความกตัญญูกตเวทีตอ่ สมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นภาพที่ท้ังประทับใจ และสอนใจลูกทุกคนที่ลว้ นมีแม่ท้ังสิ้น
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีมากมายอเนก
อนันต์ สุดจะพรรณนาได้ครอบคลุมครบถ้วน เฉพาะโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�าริ
ก็มีถึงกว่าสี่พันโครงการ จึงขอกล่าวโดยย่นย่อ พอสังเขปเพียงเท่านี้
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พระมหาวีรภาพ
นอกจากทศพิธราชธรรมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงด�ารงไว้ได้
อย่างเต็มเปี่ยมตลอดพระชนมชีพอันยืนยาวแล้ว ธรรมะอีกข้อหนึง่ ของพระองค์ท่านที่
โดดเด่นอย่างยิ่งคือ ความกล้าหาญ
ตลอดพระชนมชีพ พระองค์ท่านต้องเผชิญกับเหตุการณ์รุนแรงทุกรูปแบบ แต่ทรงเผชิญ
เหตุการณ์ท้งั ปวงด้วยทศพิธราชธรรมและความกล้าหาญ และสามารถฟันฝ่ามาได้อย่างงดงาม
ยิ่งทุกครั้ง
เมือ่ ทรงขึ้นครองราชย์ โลกตกอยู่ในยุคสงครามเย็นอันยาวนาน และปะทุเป็นสงครามร้อน
ในหลายภูมิภาค รวมทัง้ ในอุษาคเนย์ ประเทศไทยก็ตกอยู่ในสถานการณ์สู้รบนานหลาย
ทศวรรษ เหตุการณ์รนุ แรงถึงขั้นต่อสูก้ นั ด้วยอาวุธร้ายแรง เริม่ ขึ้นตัง้ แต่ พ.ศ. 2504 (30) และ
รุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยฝ่ายรัฐบาลมีความสูญเสียไม่น้อย เช่น ในปี 2513 นายประหยัด
สมานมิตร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย พ.อ.จ�าเนียร มีสง่า นายทหารฝ่ายเสนาธิการกองทัพ
ภาคที่ 3 และ พ.ต.อ.ศรีเดช ภูมิประหมัน ผู้ก�ากับการต�ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ถูกซุ่ม
ยิงเสียชีวิต (31) ต่อมา หม่อมเจ้าหญิงวิภาวดี รังสิต ถูกยิงสิน้ พระชนม์ขณะเสด็จไปบน
เฮลิคอปเตอร์ เพื่อรับผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลที่อ�าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (32)
นอกจากนี้ ยังมีกรณีอุบัติเหตุ เช่น กรณีเครื่องเฮลิคอปเตอร์ของกรมต�ารวจชนกับเครื่อง
ของกองทัพบก เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ที่โรงเรียนร่มเกล้า บ้านหนองแคน ต�าบล
ดงหลวง อ�าเภอนาแก จังหวัดนครพนม เป็นเหตุให้นายสุนันท์ ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครพนมเสียชีวิต (33)
ในท่ามกลางสถานการณ์รุนแรงเช่นนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้
เสด็จอยู่ใน “แนวหน้า” อย่างกล้าหาญตลอดมา
เหตุการณ์ทแี่ สดงถึงพระทศพิธราชธรรม และพระวีรภาพของพระองค์ท่านอย่างชัดเจน
คือ กรณีระเบิดในพิธีพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนปอเนาะ และพระราชทานธงประจ�ารุ่น
ลูกเสือชาวบ้านที่สนามโรงพิธีช้างเผือก ที่อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 22 กันยายน
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ขอให้ทุกคนมีจิตใจเข้มแข็งไม่ตื่นเต้น
ต่อสถานการณ์ เปิดหูเปิดตาให้ดี
ก็สามารถขจัดอันตรายเหล่านั้นได้
คนไทยไม่ว่าอยู่ภาคไหนมีจิตใจอย่างเดียวกัน
คือ รักษาความสงบ ใครก่อความไม่สงบ
เราก็ต้องป้องกัน ขอชมเชยลูกเสือชาวบ้าน
ที่ปฏิบัติตนได้อย่างดีตามที่ฝึกไว้
ขอให้ทุกคนมีความเข้มแข็ง ปลอดภัย
และมีความส�าเร็จทุกประการ (๓๔)

พ.ศ. 2520 ระเบิดลูกแรกห่างพลับพลาที่ประทับเพียง 55 เมตร ลูกที่สอง 110 เมตร
มีผ ู้ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ ถึ ง 47 คน ทุก คนตกใจวิ ่ง หนี กั น อลหม่ า น แต่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระสติสัมปชัญญะดียิ่ง หลังเกิดเหตุชุลมุน ท�าให้
พระราชพิธีชะงักลงชั่วครู่ และส่งคนเจ็บไปโรงพยาบาลแล้ว ท่านทรงงานต่อโดยมี
พระราชด�ารัสกับผู้มาร่วมงานในพิธีว่า
"ขอให้ทุกคนมีจิตใจเข้มแข็งไม่ตื่นเต้นต่อสถานการณ์ เปิดหูเปิดตาให้ดี ก็สามารถ
ขจัดอันตรายเหล่านั้นได้ คนไทยไม่ว่าอยู่ภาคไหนมีจิตใจอย่างเดียวกัน คือ รักษา
ความสงบ ใครก่อความไม่สงบ เราก็ต้องป้องกัน ขอชมเชยลูกเสือชาวบ้าน
ทีป่ ฏิบัติตนได้อย่างดีตามทีฝ่ ึกไว้ ขอให้ทุกคนมีความเข้มแข็ง ปลอดภัยและ
มีความส�าเร็จทุกประการ" (34)
หลังเสร็จพระราชพิธี ต�ารวจราชส�านักกราบทูลให้เสด็จกลับพระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์
เพื่อความปลอดภัย แต่ทรงขอไปเยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาล ต�ารวจขอว่า “อย่าเสด็จเลย”
อันตราย เพราะทางที่จะกลับ ถ้าค�่าแล้วยิ่งอันตรายใหญ่ เขาอาจจะยิงด้วยจรวดก็ได้ ให้รีบ
กลับเสียแต่วันๆ เถอะ แต่ทรงยืนยันว่า “ไม่ได้ เขามานี่ เจ็บเพราะเรามา เขามาหาเรา เรา
ต้องไปเยี่ยม”
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ทรงพระราชทานสัมภาษณ์แก่กลุ่มนักข่าวหญิง ในเรื่องนี้ว่า
“มีรายงานบอกว่าไม่ได้เจ็บกันมากพระเจ้าข้า ข้าพเจ้ารับรอง ได้ขา่ วว่าเลือดขีดข่วน
เท่านั้น ใส่ยาแดงแล้วก็กลับบ้านได้
ฉันคิดว่าการทีพ่ ระมหากษัตริย์ของบางประเทศล่ม เพราะเหตุอย่างนี้ คือเพราะ
เชื่อตามค�าบอก
พระเจ้าอยูห่ วั รับสั่งว่าขีดข่วนก็จะไปดู เขาไม่ยอม สั่งรถพระที่น่งั ให้กลับพระต�าหนัก
รถพระที่นั่งวิ่งกลับ พระเจ้าอยู่สั่งให้เลี้ยวกลับเดี๋ยวนี้ ฉันจะไปโรงพยาบาล
คนขับรถกลัว เลี้ยวไปอีกทางที่โรงพยาบาล พอไปถึง เราตกตะลึง เพราะเลือดสาดเต็ม
แล้วมีเด็กผูห้ ญิงสาว อายุสัก 17-19 ก�าลังหอบ ปอดยุบไปข้าง ถ้าเราไม่ไปก็ตาย
แล้วเด็กอีกคนตาก็จะบอด คือคนนอนกันเต็ม เห็นแต่เลือด เลือด ทั้งนั้น พอเข้าไป
เด็กสาวนั้นเห็นเรา เขาก็ร้องไห้ บอกท่านคะ หนูเจ็บเหลือเกิน หนูหายใจไม่ออก
หนูเจ็บ พ่อแม่ก็ไม่ได้มา ท่านช่วยหนูด้วย...”(35)
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`

`

รู้รักษ์พระพลานามัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระพลานามัยดีเยีย่ ม แม้จะ
ปรากฏข่าวทรงประชวรเป็นบางครั้ง จากการตรากตร�าพระวรกายในการประกอบพระ
กรณียกิจไปในทุกถิ่นที่ โดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดาร ทั้งยามกลางวัน และยามกลางคืน
เป็นที่ประจักษ์แก่ข้าราชบริพาร และทุกคนที่ได้มีโอกาสตามเสด็จ
นอกจากจะทรง “ขึ้นเขาลงห้วย” ด้วยความคล่องแคล่ว อย่างไม่ทรงรู้สึกเหน็ดเหนือ่ ย
จนผู้ตามเสด็จหลายคนต้องฝึกฝนร่างกายเพื่อให้สามารถตามเสด็จได้ เมือ่ ต้องทรงงานที่
ต้องประทับนัง่ เป็นเวลานาน เช่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตนักศึกษา
ทรงรักษาพระอิรยิ าบถที่งามสง่าไว้ได้โดยตลอด เป็นเวลาหลายชัว่ โมงโดยไม่ทรงเปลี่ยนพระ
อิรยิ าบถเลย ในเวลาทรงดนตรี ก็มักจะเห็นพระองค์ประทับอยูโ่ ดยไม่ทรงลุกขึ้นเปลี่ยนพระ
อิรยิ าบถตั้งแต่เริ่มทรงดนตรีตอนค�่าไปจนรุง่ สาง ในขณะที่นักดนตรีคนอื่นๆ มักต้องลงกราบ
ก่อนจะถอยออกไปเข้าห้องน�้าเป็นครั้งคราว
การที่ทรงท�าได้เช่นนั้น เพราะทรงบริหารพระวรกายอย่างสม�่าเสมอ ไม่วา่ จะทรงประทับอยู่
ในพระนครหรือต่างจังหวัด และนอกจากบริหารพระวรกายแล้ว ยังทรงฝึกท�าสมาธิจนกล้า
แข็ง ท�าให้อยูใ่ นพระอิรยิ าบถที่งามสง่าได้ยาวนาน “... ที่ทรงท�าเช่นนั้นได้กเ็ พราะพระสมาธิ
อันแน่วแน่ ... พระทัยจดจ่ออยู่กับพระราชกรณียกิจทีท่ รงท�าอย่างต่อเนือ่ ง เพราะฉะนัน้
จึงมิได้สนพระทัยกับอาการปวดเมื่อยของพระวรกาย หรือหากทรงสนพระทัยก็คงจะทรง
พิจารณาแต่เพียงว่า อาการปวดเมื่อยนั้น ปรากฏอยู่ แล้วก็คงจะปล่อยพระองค์ไปตามสภาพ
ธรรมชาติ จะเรียกว่าทรงอยู่เหนือความปวดเมื่อยนั้นก็คงจะได้” (36)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับสุขภาพคนไทย
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“ล้นเกล้าเผ่าไทย”
นอกจากเพลง “สดุดมี หาราชา” ที่ชาลี อินทรวิจติ ร และสุรฐั พุกกะเวส
ร่วมกันแต่งเนื้อร้อง เมื่อปี 2509 โดย สมาน กาญจนผลิน สร้างท�านอง
เป็นเพลงประกอบในภาพยนตร์เรื่อง ลมหนาว เป็น “เพลงลูกกรุง” ที่
คนไทยร้องกันอย่างกว้างขวาง ด้วยความรู้สึกจากใจอย่างแท้จริงแล้ว
อีกเพลงหนึง่ ทีส่ ะท้อนความรู้สึกของคนไทยที่เป็นชาวบ้านอย่างกว้าง
ขวางทั่วประเทศ คือ เพลง “ล้นเกล้าเผ่าไทย” ซึ่งเป็นเพลงลูกทุ่ง แต่ง
โดย ชลธี ธารทอง ซึ่งได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการ
แสดง ด้านการประพันธ์เพลงลูกทุ่งจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ง
ชาติ เมื่อ พ.ศ. 2542

`

`

ชลธี ธารทอง ชื่อจริงคือ สมนึก ทองมา ผู้ท�าดนตรี เรียบเรียงเสียง
ประสาน คือ ชาญชัย บัวบังศร ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2550 และ
นักร้องที่อัดแผ่นเสียงคนแรก คือ สายัณห์ สัญญา (ชื่อจริง สายัณห์
ดีเสมอ) เพลงนี้แต่งตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เนื้อร้องดังนี้

ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ
ขออภิวาท เบื้องบาทองค์ภูมิพล
ยามใดไพร่ฟ้า ชาวประชายากจน
ทรงห่วง กังวล ดั่งหยาดฝนชโลมพื้นหล้า
ถึงว่าป่าดง พฤกษ์ไพรพงทรงสู้ดั้นด้น
ถึงกายหมองหม่น แดดฝนไม่คิดน�าพา
ร่วมสุขร่วมทุกข์ ทุกข์หรือสุขมีมา
ทรงแผ่เมตตา ให้ชาวประชาชื่นใจ
มิ่งขวัญดวงใจ ชาวไทยทั้งผอง
ทอแสงเรืองรอง ผุดผ่องดังร่มโพธิ์ใหญ่
พระบารมี เป็นที่ลือขานนามไกล
ข้าบาท ภูมิใจ ล้นเกล้าเผ่าไทยแห่งวงศ์จักรี
เหนือยิ่ง สิ่งใด เหนือดวงใจชาวไทยรักยิ่ง
เหมือนเป็นขวัญมิ่ง พักพิงยามทุกข์ไทยมี
ชาวไทยแหนหวง ยิ่งกว่าดวงชีวี
แม้นใครคิดย�่ายี ใต้ฝ่าธุลี ขอพลีชีพแทน (๓๗)

เพลงสดุดีนสี้ ะท้อนความรู้สึกจากจิตใจของคนไทยทัว่ ไปทีม่ ีต่อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เป็นอย่างดี
ข้อจ�ากัดของเพลงนี้ ก็คือ สามารถสะท้อนพระปรีชาสามารถ พระ
มหากรุณาธิคณ
ุ และความยิ่งใหญ่ของพระองค์ทา่ นได้เพียงบางส่วน
เท่านั้น ซึง่ ไม่แปลกอะไร เพราะแม้แต่พระนิพนธ์ “ลิลติ ตะเลงพ่าย”
ของสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส กวียงิ่ ใหญ่แห่งยุคต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ที่นิพนธ์เป็นบทกวีความยาวมากกว่าเพลงนี้มากมาย
ก็สะท้อนพระอัจฉริยภาพ และพระกฤดาภินิหารของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชได้เพียงบางส่วนเท่านั้น

`

`

พระปรีชาสามารถ
เป็นที่ประจักษ์ระดับนานาชาติ
พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นที่ประจักษ์ไม่
เฉพาะแก่ประชาชนชาวไทยเท่านั้น แต่เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศและในระดับสากล เช่น
พระปรีชาสามารถในทางดนตรี เมื่อเสด็จประพาสประเทศต่างๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกาและ
ฟิลิปปินส์ ได้ทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีของประเทศนั้นๆ ตามค�ากราบบังคมทูลเชิญ โดย
มิได้เตรียมพระองค์มาก่อน ครั้งเสด็จพระราชด�าเนินเยือนประเทศออสเตรียในปี พ.ศ.
2507 มีการแสดงดนตรีถวาย ณ คอนเสิร์ตฮอลล์ กรุงเวียนนา วงดุริยางค์ซิมโฟนี ออเคส
ตราแห่งกรุงเวียนนา ได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ชดุ มโนห์รา สายฝน ยามเย็น มาร์ชราช
นาวิกโยธิน และ มาร์ชราชวัลลภ ไปบรรเลง เมื่อแต่ละเพลงบรรเลงจบลง ผู้ฟังพากันปรบ
มือกึกก้องยาวนานไม่หยุด จนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องทรงยืนขึ้นรับการแสดง
ความชื่นชมยินดีทุกครั้ง รัฐบาลออสเตรียได้กระจายเสียงเพลงและเสนอข่าวนี้ไปทัว่ ประเทศ
อีก 2 วันต่อมา สถาบันการดนตรีและศิลปะการแสดงแห่งกรุงเวียนนา (Die Akademie
fur Musik und Darstellende Kunst in Wien) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายประกาศนียบัตรชั้น
สูงอันทรงเกียรติย่ิงแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ถวายพระเกียรติให้ทรงด�ารงต�าแหน่ง
สมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายเลข 23 และได้จารึกพระปรมาภิไธยบนแผ่นหินอ่อนของอาคาร
สถาบันเก่าแก่ของยุโรปแห่งนี้เพื่อแสดงว่ามีพระอัจฉริยภาพทางดนตรีเป็นอย่างยิ่ง พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเป็นชาวเอเชียบุคคลแรกที่เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสถาบันดนตรี
ที่มชี ่อื เสียงที่สดุ แห่งหนึ่งในโลก โดยขณะนั้นมีพระชนมพรรษาเพียง 37 พรรษาเท่านั้น (38)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระอัจฉริยภาพในทางวาทศิลป์
อย่างยิง่ จะเห็นได้จากพระราชด�ารัสและพระบรมราโชวาทจ�านวนมากทีแ่ สดงแก่บุคคล
ต่างๆ ในวาระโอกาสต่างๆ ตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ พระราชด�ารัสของพระองค์มิได้
เป็นที่จับใจของประชาชนชาวไทยเท่านัน้ แต่ยังเป็นทีซ่ าบซึ้งใจแก่ชาวต่างประเทศด้วย
ดังเมือ่ ครั้งเสด็จพระราชด�าเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา เมือ่ พ.ศ. 2503 พระองค์
พระราชทานพระราชด�ารัสแก่สมาชิกรัฐสภาอเมริกัน ในระหว่างที่มีพระราชด�ารัส สมาชิก
รัฐสภาและประชาชนชาวอเมริกนั ที่เข้าไปฟังได้ปรบมือ หัวเราะ และโห่รอ้ งแสดงความพอใจ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับสุขภาพคนไทย
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ถึง 17 ครั้ง ซึ่งรัฐสภาอเมริกันกล่าวว่าเป็นสถิติที่หาได้ยาก และไม่เคยมีมานานแล้ว และ
เมือ่ จบพระราชด�ารัสแล้ว ผู้ฟังได้ลุกขึ้นยืนปรบมือโห่ร้องแสดงความชื่นชม (Standing
ovation) อยู่เป็นเวลานานกว่าหนึ่งนาที อันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปรากฏบ่อยนักในรัฐสภา
และเมือ่ เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ใน พ.ศ. 2510 พระองค์เจ้าหญิงวิภาวดี
รังสิต ผู้ตามเสด็จ (พระยศขณะนัน้ คือหม่อมเจ้าหญิงวิภาวดี รังสิต) ทรงเล่าว่าพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�ารัสถึง 27 ครั้ง เป็น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา
ฝรั่งเศส บางครั้งรับสั่งสดๆ เพราะไม่มีในหมายก�าหนดการ (39)
ผลงานของพระองค์ท่าน ท�าให้ทรงได้รับการถวายพระเกียรติ และรางวัลระดับนานาชาติ
มากมาย อาทิเช่น สถาบันวิศวกรโยธาแห่งสหราชอาณาจักรได้ทลู เกล้าฯ ถวายสมาชิกภาพ
วุฒิวศิ วกรกิตติมศักดิ์แด่พระองค์ เมื่อ พ.ศ. 2543 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
ถวายเหรียญทองเกียรติยศด้านสิ่งแวดล้อม ใน พ.ศ. 2535 องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญอกริคอลา (Agricola Medal) ใน พ.ศ. 2549 นาย
โคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล United Nations’ First
Human Development Lifetime Achievement Award เพื่อสดุดกี ารที่พระองค์ได้ทรง
สร้างคุณูปการต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยตลอดช่วงการครองราชย์เป็น
เวลา 60 ปี และนิตยสาร Time ได้ยกย่องให้พระองค์เป็นหนึ่งในวีรบุรุษแห่งเอเชียในรอบ
60 ปี ในโอกาสที่นิตยสารไทม์ฉบับเอเชียมีอายุ 60 ปี เป็นต้น (40)
ในด้านสาธารณสุข ทรงได้รับการถวายรางวัลทรงเกียรติในระดับสากลหลายรางวัล ได้แก่
องค์การอนามัยโลกได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเหรียญทองสุขภาพดีถว้ นหน้า เมื่อ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการระหว่างประเทศเพื่อการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนได้ทูลเกล้าฯ ถวาย
เหรียญทองสดุดพี ระเกียรติคณ
ุ ทีท่ รงพระราชทานแนวคิด และทิศทางในการเผยแพร่เกลือ
เสริมไอโอดีน และสถาบันแฟรงคลินและเอลีเนอร์ รูสเวลท์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล
Franklin Delano Roosevelt International Disability Award เมือ่ พ.ศ. 2544
ในฐานะทีป่ ระเทศไทยมีค วามก้ า วหน้ า ในการด� า เนิน งานทีส่ �า คั ญ ตามเป้ า หมายของ
แผนปฏิบัติการระดับโลกขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยคนพิการ(41)
พระปรีชาสามารถอันเป็นทีย่ อมรับในนานาอารยประเทศ นับได้ว่า ทรงบรรลุตามบท
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่ง
ราชจักรีวงศ์ ที่ว่า
พระบารมีเป็นที่เฉลิมภพ
เลิศลบกษัตรามหาศาล
เป็นที่จรรโลงโลกาสุทาธาร
ทุกสถานน้อมเกล้าประนมกร(42)
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พระบารมีเป็นที่เฉลิมภพ
เลิศลบกษัตรามหาศาล
เป็นที่จรรโลงโลกาสุทาธาร
ทุกสถานน้อมเกล้าประนมกร

`

`

บทวิเคราะห์
แม้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะมีพระราชก�าเนิดเป็นโอรสของ
เจ้าฟ้า แต่กท็ รงมีขอ้ จ�ากัดมากมาย ต้องประสบกับวิกฤตในชีวติ หลายครั้ง เริ่มจากทรงก�าพร้า
พระราชบิดาตั้งแต่พระชนมายุได้เพียง 1 พรรษา 9 เดือน 19 วัน เท่านั้น เหตุการณ์บ้าน
เมืองก็มีความขัดแย้งรุนแรงยาวนาน ตั้งแต่เกิดการเปลีย่ นแปลงการปกครองเมือ่ วันที่ 24
มิถุนายน พ.ศ. 2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ซึ่ง
กระทบโดยตรงต่อสถานะของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างกว้างขวาง ความขัดแย้งรุนแรง ถึง
ขัน้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสละราชสมบัติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477
เมือ่ รัฐบาล และรัฐสภามีมติอัญเชิญ “พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดล” ซึ่งมี
พระชนมายุเพียง 8 พรรษา 5 เดือน 11 วัน ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ย่อมกระทบต่อชีวิต
วัยเยาว์ของพระองค์ท่านอย่างมาก
วิกฤตครั้งร้ายแรงที่สุด ก็คอื การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
เมื่อวันที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2489 ท�าให้พระองค์ทา่ นต้องรับพระราชภาระเป็นพระมหากษัตริย์
ขณะที่มีพระชนมายุเพียง 18 พรรษา 6 เดือน 4 วัน
ต่อมายังทรงประสบอุบัติเหตุร้ายแรงทางรถยนต์ จนสูญเสียพระเนตรข้างขวาอย่างถาวร
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2491 จากรถยนต์ที่ทรงขับชนท้ายรถบรรทุกอย่างแรง ระหว่าง
เดินทางจากที่ประทับที่โลซานน์ไปฟังดนตรีแจ๊ซในกรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์
ท่ามกลางวิกฤตในชีวิตและความขัดแย้งรุนแรงทางการเมือง น่าสนใจว่าเหตุใดทรงสามารถ
ปฏิบัติ พระราชภารกิจจนประสบความส�าเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่ สามารถครองใจประชาชนชาว
ไทยได้อย่างกว้างขวาง ยืนยาว และเมื่อเสด็จสวรรคต องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุม
เพื่อถวายความอาลัยให้เป็นกรณีพิเศษ
เหตุปัจจัยแห่งความส�าเร็จของพระองค์ท่าน พอสรุปได้ ดังนี้
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๑

ประการแรก

ทรงมีพระราชชนนีที่ประเสริฐยิ่ง
เมือ่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและรัฐบาล
กับรัฐสภาได้ตัดสินใจอัญเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้น
ครองราชย์นั้น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงตัดสินพระทัยที่
จะให้องค์ยุวกษัตริย์ได้ด�ารงชีวิตอย่างสามัญชนต่อไป ดังปรากฏในลาย
พระหัตถ์ที่ทรงกราบบังคมทูลสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เรื่องการขึ้น
ครองราชย์ของพระโอรส ดังนี้
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วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 77
กราบทูลใต้ฝ่าพระบาททรงทราบ
ใต้ฝ่าพระบาทคงจะทรงกลุ้มพระทัยมาก ถึงเรื่องนันท์ต้องรับเป็นพระเจ้าแผ่น
ดินต่อไป. หม่อมฉันเองก็ไม่ชอบเลย แต่เมื่อหนีไม่พ้น ก็ต้องพยายามปฏิบัติไป
ตามเรื่อง
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศก็ได้มาหาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 และเวลานี้ก็ยังอยู่โลซาน
และได้พูดกันถึงเรื่องการอยูต่ อ่ ไป หม่อมฉันได้บอกว่าจะขออยูอ่ ย่าง อินคอกนิโต
ให้ได้โอกาสเป็นเด็กธรรมดามากที่สุดที่จะมากได้ เจ้าพระยาศรีก็ออกความเห็น
ว่า ในเรื่องนีร้ ัฐบาลเขาคงไม่ขัดข้อง. แต่บ้านที่อยู่ควรจะให้ดีกว่านี้ ให้เป็น
บ้านมีสว่ นของเราเอง จะได้ไม่นา่ เกลียดนัก และส�าหรับคนที่จะมาอยูด่ ว้ ย รัฐบาล
ก็ได้สั่งให้หลวงสิริราชไมตรีมา ซึ่งหม่อมฉันเห็นว่า ของเหล่านี้ก็ควรจะท�า.
และหม่อมฉันได้พูดต่อไปว่า ถ้าจะมาบังคับให้อยู่หรูหรากันอย่างคิงเต็มที่ ซึ่งจะ
ไม่ดีเลยส�าหรับเด็ก จะท�าให้ล�าบาก และเด็กไม่เป็นสุข แล้วเห็นจะต้องเป็นคิงไม่ได้
เพราะจะอยู่อย่างไม่หรูหรา แต่อยู่อย่างเรียบร้อย ก็ไม่ได้ท�าให้เสียชื่อเสียง
น่าเกลียดอะไร. เจ้าพระยาศรีฯ ก็เห็นด้วย.
หม่อมฉันทูลขอให้ฝา่ พระบาทอย่าให้ทรงเป็นทุกข์นกั เลย. เวลาหม่อมฉันกลุม้ ใจ
มากๆ เข้า ก็มาคิดเสียว่า การที่นันท์รับเป็นคิงเสียก็ได้ช่วยบ้านเมืองของเรา
โดยทางอ้อม ถ้าเขาจะตั้งคนอื่นก็อาจยุ่งขึ้นได้. ก็ท�าให้สบายใจขึ้นหน่อย.
ลูกๆ และหม่อมฉันก็กราบใต้ฝ่าพระบาท ด้วยความระฤกถึง
สังวาลย์
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ฉลาดเป็นอัศจรรย์
ใจเย็น พูดโต้ตอบงดงาม
อย่างน่าพิศวงกับ
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ
บุญของฉันมาได้ลูกสะใภ้เช่นนี้
บุญของหลานที่มีแม่ที่เลิศ...

สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงชมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวา่ “ฉลาดเป็น
อัศจรรย์ ใจเย็น พูดโต้ตอบงดงามอย่างน่าพิศวงกับเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ บุญของฉันมา
ได้ลูกสะใภ้เช่นนี้ บุญของหลานที่มีแม่ที่เลิศ...” (43)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมาจากสามัญชน ย่อมเข้าใจชีวิตของสามัญชนดี
ดังกรณีเมือ่ สมเด็จฯ พระบรมราชชนก เสด็จสวรรคต เมือ่ พ.ศ. 2472 นัน้ ยังเป็นสมัย
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ สมเด็จฯ พระบรมราชชนกได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระพันวัสสา
อัยยิกาเจ้าไว้ตั้งแต่ก่อนสวรรคตว่า เมือ่ เสด็จสวรรคตแล้ว ให้แบ่งพระอัฐิประดิษฐานไว้
ณ วัดปทุมวนาราม ด้วยทรงห่วงว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ขณะนั้นทรงเป็น
หม่อมสังวาล มหิดล ณ อยุธยา) ในฐานะสามัญชนจะไม่มีโอกาสไปสักการะพระอัฐใิ นพระบรม
มหาราชวังได้ (44)
การที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ยืนยันให้พระโอรสในฐานะยุวกษัตริยม์ ีชวี ติ อย่าง
เรียบง่าย ให้มีโอกาสเติบโตเยี่ยงเด็กทั่วไป ย่อมมีผลส�าคัญต่อการที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์
ในเวลาต่อมา
การที่ทรงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย เป็นโอกาสให้ทรงได้ครูดี คือครูเกลย์อง เซไรดารีส ซึ่งมาท�า
หน้าที่เสมือนครูประจ�าบ้าน หรือครูพี่เลี้ยง พา “นักเรียน” ยุวกษัตริย์เสด็จไปทรงจักรยาน
บ้าง กรรเชียงเรือบ้าง ว่ายน�า้ บ้าง ต่อรถไฟของเล่นบ้าง ฯลฯ ครูเกลย์องมีความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์หลายเรื่อง จึงถวายการสอนให้ทั้งสองพระองค์ทรงต่อโมเดลเรือและเครื่องบิน
หัดท�าเครื่องจักรเครื่องยนต์แบบต่างๆ รวมทั้งหัดท�าวิทยุดว้ ย ครูเกลย์องเป็นช่างไม้ช้นั หนึ่ง
จึงถ่ายทอดความรู้และความชอบให้แก่ลกู ศิษย์ด้วย ประชาชนชาวไทยจึงได้เห็นพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงต่อเรือใบด้วยพระองค์เองเพื่อทรงลงแข่งขัน
ในเวลาต่อมา
ต่อมายังทรงเรียนดนตรี จนเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิด สามารถทรงร่วมวงดนตรี
ในการแสดงคอนเสิร ์ ต ประจ� า ปี ข องโรงเรี ย น แม้ จ ะทรงเรี ย นแซกโซโฟนมาได้ เ พี ย ง
เก้าเดือนเท่านั้น และต่อมาทรงพัฒนาถึงขั้นพระราชนิพนธ์เพลงชั้นเลิศให้แก่ปวงชนชาวไทย
ถึง 47 เพลง(45) (46)
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๒
ประการที่สอง

การที่ทรงมีพระบรมราชชนกที่ประเสริฐยิ่ง

นอกจากทรงพระราชทานพระทรัพย์สว่ นพระองค์สร้างสถานพยาบาล และ
เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนจ�านวนมาก ตลอดจนมีส่วนส�าคัญยิง่ ในการ
พัฒนาการศึกษาแพทยศาสตร์ให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศแล้ว
สมเด็จฯ พระบรมราชชนกทรงเป็นแบบอย่างของการใช้ชวี ติ แบบพอเพียง
จนมีเรื่องเล่าขานมากมาย เช่น “เล่ากันว่านักเรียนไทยคนหนึ่งซึ่งก�าลังจะ
เข้าเรียนมหาวิทยาลัย และได้ไปพักอยูก่ บั พระองค์ช่วั คราว ได้ถอดรองเท้า
ทิ้งไว้หน้าห้องเพื่อให้มหาดเล็กขัด แต่ปรากฏว่าสมเด็จฯ เจ้าฟ้า มิได้ทรงมี
มหาดเล็กรับใช้อย่างทีช่ ายหนุ่มผู้นนั้ คาด เนือ่ งจากทรงต้องการทีจ่ ะ
ประหยัดค่าใช้จา่ ยแล้วน�าเงินไปช่วยเหลือคนที่ล�าบากมากกว่า ชายหนุม่ ผู้
นัน้ มารู้เรื่องการไม่มีมหาดเล็กเอาในเช้าวันรุ่งขึ้น แล้วก็ตกตะลึงไปเลยที
เดียวเมื่อตระหนักว่า ผู้ที่ขัดรองเท้าให้เขาในคืนนั้นคือสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
อดุลยเดช เจ้าของบ้านนั่นเอง”(47) นักเรียนทุนของพระองค์ท่านคนหนึ่งที่
ทรงไปเยีย่ มทีห่ อพัก ก็พบว่าทรงชุนถุงเท้าทีข่ าดให้เพื่อมิให้นา� ไปทิง้ แล้ว
ซื้อใหม่
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ในการพานักเรียนทุนเสด็จพระราชด�าเนินไปในที่ต่างๆ ในกรุงลอนดอน จะทรงพระด�าเนิน
ด้วยพระบาท เมื่อหลายคนพากันเมื่อยล้า พระองค์ก็ยอมให้ใช้รถ แต่แทนที่จะเป็นรถแท็กซี่
ก็ทรงใช้บริการรถใต้ดินแทน
การประหยัดมัธยัสถ์เช่นนี้ ก็เพราะทรงตระหนักว่าพระราชทรัพย์เหล่านั้นล้วนเป็นของมีค่า
เพราะได้มาจากตามีตามาที่อาบเหงื่อต่างน�้าหามาให้ จึงทรงประหยัดเพื่อน�าเงินนั้นกลับไป
เป็นประโยชน์แก่ราษฎรให้มากที่สุด (48)
พระราชจริยวัตรเหล่านี้ แม้มไิ ด้ประจักษ์แก่ยวุ กษัตริย์ทัง้ สองพระองค์ด้วยพระองค์เอง
เพราะสมเด็จฯ พระบรมราชชนก ทรงจากไปตั้งแต่ยงั ทรงพระเยาว์ แต่กย็ อ่ มทรงทราบ และ
ซึมซับมาทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ดังปรากฏเรื่องเล่า โดยท่านผูห้ ญิงพัว อนุรกั ษ์ราชมณเฑียร
ว่า เมือ่ ครั้งเป็นพระอนุชาและเสด็จพระราชด�าเนินกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกพร้อมกับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีพระชนมพรรษา
เพียง 12 พรรษา “ทรงซื้อรถไฟฟ้าหรือใครถวาย ดิฉันจ�าไม่ได้ แต่เป็นที่โปรดปรานมาก ทรง
ขับทั่วๆ ไปในบริเวณสวนจิตร เวลามีคนมาเฝ้าสมเด็จพระราชชนนี ถ้าทรงรู้จักและคุ้นเคย
จะทรงเรียกให้ขึ้นรถด้วย และทรงเก็บสตางค์เป็นราคา 5 สตางค์ จากประตูชั้นใน แล้วน�า
มาส่งถึงตัวพระต�าหนัก มีผู้ขึ้นนั่งแล้วไม่มีเศษสตางค์จะถวายให้จึงถวายไปเป็น 10 สตางค์
แล้วไม่ยอมรับทอน ทั้งทูลว่าสตางค์ทอนนั้นถวายเป็นรางวัล ท่านรีบหยิบเงินทอนประทาน
แล้วอบรมผู้นั้นต่อไปว่า 5 สตางค์นี้ตั้งตัวได้ ผู้ถูกอบรมทูลถามว่า ตั้งตัวได้อย่างไร ท่านทรง
สอนว่าให้ไปซื้อพันธุ์ถั่วมาปลูกขาย แล้วจะมั่งมีเอง”(49)
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๓
ประการที่สาม

ทรงมีพระราชินีที่ประเสริฐยิ่ง
สมดังเนื้อร้องในเพลงสดุดีมหาราชา ที่ว่า “ขอเดชะองค์สมเด็จพระราชินี
คู่บุญ บารมี จักรีเกริกฟ้า...” เพราะทรงเสด็จพระราชด�าเนินตามพระราช
สวามีไปทุกหนทุกแห่ง แม้หนทางจะทุรกันดารยากล�าบากเพียงใด และ
ทรงริเริ่มงานในส่วนของพระองค์เอง เพื่อช่วยเหลือราษฎร เสริมงานของ
พระสวามีได้อย่างยิง่ ใหญ่ งดงาม เช่น งานของมูลนิธศิ ลิ ปาชีพพิเศษทีม่ ชี อื่
เสียงไปทั่วโลก
การเสด็จพระราชด�าเนินไปในท้องที่อันทุรกันดารนั้น ผู้ที่ไม่เคยตามเสด็จ
อาจไม่ทราบถึงความยากล�าบากแสนสาหัส ดังพระราชนิพนธ์ “เดินตาม
รอยเท้าพ่อ” ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมกุฎราชกุมารี ได้ตาม
เสด็จพระราชบิดาไปยังพื้นทีห่ ่างไกลหลายต่อหลายแห่ง ทรงพระราช
นิพนธ์ไว้ว่า
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“ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุด
ผ่านเข้าไปในป่าใหญ่ น่ากลัว ทึบ
แผ่เข้าไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด มืดและกว้าง
มีต้นไม้ใหญ่ใหญ่เหมือนหอคอยที่เข้มแข็ง
พ่อจ๋า... ลูกหิวจะตายอยู่แล้ว และเหนื่อยด้วย
ดูซิจ๊ะ... เลือดไหลออกมาจากเท้าทั้งสองที่บาดเจ็บของลูก
ลูกกลัวงู เสือ และหมาป่า
พ่อจ๋า... เราจะถึงจุดหมายปลายทางไหม?
ลูกเอ๋ย... ในโลกนี้ไม่มีที่ไหนดอกที่มีความรื่นรมย์
และความสบายส�าหรับเจ้า
ทางของเรามิได้ปูด้วยดอกไม้สวยสวย
จงไปเถิด แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่บีบคั้นหัวใจเจ้า
พ่อเห็นแล้วว่า หนามต�าเนื้ออ่อนอ่อนของเจ้า
เลือดของเจ้าเปรียบดั่งทับทิมบนใบหญ้าใกล้น�้า
น�้าตาของเจ้าที่ไหลต้องพุ่มไม้สีเขียว
เปรียบดังเพชรบนมรกตที่แสดงความงามเต็มที่
เพื่อมนุษยชาติ จงอย่าละความกล้า
เมื่อเผชิญกับความทุกข์ให้อดทนและสุขุม
และจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่า
ไปเถิด... ถ้าเจ้าต้องการเดินตามรอยเท้าพ่อ”(๕๐)

๔
ประการที่สี่

แบบอย่างแห่งบูรพมหากษัตริย์
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หัว การศึกสงครามข้าง
พม่าเริ่มสงบลงแล้ว เพราะในที่สุดพม่าต้องตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ
ภั ย คุ ก คามจากภายนอกจึ ง เปลีย่ นเป็ น ลัท ธิ ล ่ า อาณานิค ม ในรั ช สมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงเป็นช่วงที่ประเทศต้องเผชิญกับ
ภัยคุกคามใหม่ โชคดีของประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า
อยูห่ วั ทรงมีเวลาเตรียมพระองค์อย่างยาวนานถึง 27 ปี ในช่วงที่อยูใ่ นสมณ
เพศ ก่อนจะได้รบั การอัญเชิญขึ้นครองราชย์ และทรงริเริ่มแบบธรรมเนียม
ใหม่ คือการประกาศพระราชปณิธานว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม” และทรงสามารถบรรลุ พระราช
ปณิธานนัน้ ได้เป็นอย่างดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว แม้ขึ้น
ครองราชย์เมือ่ พระชนมายุเพียง 15 พรรษา 10 วัน แต่ทรงพระปรีชา
สามารถยิง่ สามารถรักษาเอกราชของชาติและพัฒนาประเทศจนเจริญ
ก้าวหน้าในแทบทุกด้าน และทรงเป็นที่รักยิ่งของราษฎร จนได้รับพระราช
สมัญญานามว่า พระปิยมหาราช
เมือ่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงท�าพิธีบรม
ราชาภิเษก ก็ได้ประกาศ พระปฐมบรมราชโองการด้วยประโยคเดียวกับ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปัยกาธิราชของพระองค์
ท่านว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ชาวสยาม”
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ต่อมาเมื่อเสด็จนิวตั ประเทศไทยเป็นการถาวร และทรงท�าหน้าที่พระประมุขของประเทศโดย
สมบูรณ์ ก็ทรงท�าหน้าที่อย่างยอดยิง่ ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมโดยแท้ ทัง้ โดยทศพิธราช
ธรรมและธรรมะข้ออื่นๆ ทรงมีส่วนส�าคัญน�าพาประเทศฝ่าวิกฤตหลายครั้ง ด้วยพระปรีชา
สามารถ ทัง้ สถานการณ์ของโลกทีอ่ ยู่ในยุคสงครามเย็น และความขัดแย้งภายใน ทรงวาง
พระองค์เป็นกลาง เป็นศูนย์รวมจิตใจของชนทัง้ ชาติอย่างแท้จริง ทรงดูแลราษฎรทัง้ ใน
พระนคร และต่างจังหวัด ทั้งใกล้และไกล ทั้งบนภูเขาสูงและที่ราบ ทั้งในป่าในดง ในเมือง
และนอกเมือง เมือ่ เสด็จพระราชด�าเนินไปต่างแดน ก็มีพระจริยวัตร และพระปฏิภาณ
อันเยี่ยมยอด เป็นที่ยกย่องของทุกชาติที่ทรงเสด็จไปเยือน ผลคือ ประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ชาวสยามได้บังเกิดขึ้นอย่างแท้จริง
โดยเฉพาะในส่วนของงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข จะพบว่างานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชด�าริในระยะแรก ส่วนใหญ่จะเน้นงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งนี้นา่ จะ
เป็นเพราะพระองค์ท่านมาจากครอบครัวสาธารณสุข การที่ทรงห่วงใยเรื่องการระบาดของ
วัณโรค ในแง่หนึ่งก็เป็นการสืบสานราชประเพณี จากสมเด็จฯ พระบรมราชชนก และสมเด็จ
พระบรมเชษฐาธิราช โดยใน พ.ศ. 2463 สมเด็จฯ พระบรมราชชนกได้ทรงพระนิพนธ์เอกสาร
เรื่องการป้องกันวัณโรค (51)
นอกจากนี้ การที่ทรงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาการสาธารณสุข เพราะทรงเล็งเห็นว่า ใน
การพัฒนาประเทศให้สามารถพึ่งพาตนเองได้นั้น ประชาชนต้องมีสุขภาพดี ถ้าประชาชนไม่
อาจเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ คนแต่ละรุ่นก็จะติดอยู่ในวงจรของสุขภาพทีเ่ ลวร้ายและ
ความยากจน ซึ่งเป็นสิ่งที่คอยฉุดรั้งความพยายามในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า(52)
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เชื่อว่าเหตุทโี่ ครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�าริเป็นจ�านวนมากในช่วงต้นๆ มุ่งเน้นเรื่องการสาธารณสุขนั้นเป็นเพราะโครงการ
เหล่านีไ้ ม่จ�าเป็นต้องอาศัยการทรงงานภาคสนามเอง เนือ่ งจากการเสด็จพระราชด�าเนินไป
ทั่วประเทศในทศวรรษ 1950 (พ.ศ.2493-2502) ยังคงเป็นไปได้อย่างจ�ากัด อีกทั้งการศึกษา
วิจยั ยังต้องใช้เวลานาน โดยไม่อาจยืนยันได้วา่ จะเกิดผลลัพธ์ในเชิงบวก โครงการด้านสุขภาพ
ต่างๆ ที่ถือก�าเนิดขึ้นมาในยุคนั้นจึงอาศัยวิธีการรักษา และแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ที่ผ่าน
การพิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลจริง แม้จะเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทยก็ตาม และแม้ว่ากระทรวง
สาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆ ในสายงานการแพทย์และสาธารณสุขจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ในการสร้างระบบสาธารณสุข รวมถึงการขยายบริการทางการแพทย์ให้เข้าถึงประชาชน แต่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และปัจจัยต่างๆ ที่พระราชทานให้ก็ช่วยแก้ปัญหาช่องว่างในระบบ ส่งเสริมการท�างานของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และช่วยสร้างแรงสนับสนุนจากภาคประชาชน(53)
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๕
ประการที่ห้า

ความรักความผูกพันของประชาราษฎร
ที่มีต่อพระองค์ท่าน
พระราชนิพนธ์บันทึกประจ�าวันของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ทรงได้ยินเสียงประชาชนร้องขึ้นว่า “อย่าละทิ้งประชาชน” และทรงอยากร้องบอกเขาไป
ว่า “ถ้าประชาชนไม่ ‘ทิง้ ’ ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะ ‘ละทิง้ ’ อย่างไรได้” ย่อมแสดงถึง
ความรักความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่าง “ในหลวง” กับ “ประชาชนชาวไทย” สิ่งเหล่านี้
มีประจักษ์พยานมากมายตั้งแต่ก่อนหน้าพระราชนิพนธ์บันทึกนั้น และตลอดรัชกาล
พล.ร.อ.ม.จ. กาฬวรรณดิศ ดิศกุล ร.น. อดีตสมุหราชองครักษ์ ได้เคยประทานสัมภาษณ์ เล่าว่า
“ตอนที่พระบรมโกศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 ยังประดิษฐาน
อยู่ ท พี ่ ระทีน่ งั ่ ดุส ิตมหาปราสาท และพระบาทสมเด็จพระเจ้ า อยู่หั ว รั ช กาลนี ้
เสด็จฯ ไปถวายบังคมพระบรมศพเป็นประจ�าทุกวัน
วั น หนึง่ มีป ระชาชนมาถวายบัง คมพระบรมศพกั น แน่ น ลานพระที ่น ัง่ ดุ ส ิต
มหาปราสาทไปหมด พอดีกับตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปถวาย
บังคมพระบรมศพ เมือ่ ท่านทอดพระเนตรเห็นประชาชนพากันมามากมายเช่นนัน้
ก็รับสั่งว่าจะเสด็จฯ ลงไปที่ลานพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อให้ประชาชนเข้าเฝ้า
โดยใกล้ชิด
ผมรู้สึกตกใจ เพราะในหมู่ประชาชนทีม่ าเฝ้านั้นอาจมีบางพวกที่เป็นฝ่ายตรงข้าม
ซึ่งอาจเป็นอันตรายก็ได้ ผมกราบบังคมทูลท่านว่าไม่ควรเสด็จลง ควรประทับให้
ประชาชนเฝ้าแค่ชั้นบน แต่ท่านก็ไม่ทรงยอมและเสด็จลงไปจนได้ เพราะท่านทรง
ถือว่าประชาชนเป็นของท่าน และความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นเรื่องส�าคัญ
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เมือ่ ท่านเสด็จลงไป พวกเราชาวองครักษ์ที่เข้าเวรในวันนัน้ ซึ่งมีเพียง 4 คน ก็
พยายามจับมือกันรายล้อมพระองค์ท่านไว้ทุกด้าน แต่ก็ทานแรงประชาชนไม่ไหว
ซึ่งทุกคนพยายามมาเข้าเฝ้าใกล้ชิดพระองค์ทสี่ ุดเท่าทีจ่ ะท�าได้ ท�าเอาพวกเรา
ราชองครักษ์ถูกกระแทกเกือบล้มลุกคลุกคลานกันไปตามๆ กัน แต่พระองค์ท่าน
ก็ไม่ทรงวิตกกังวลใดๆ ทั้งสิ้น และประทับให้ประชาชนเฝ้าอยู่เป็นเวลานาน” (54)
ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตประธานองคมนตรี อดีตประธานศาลฎีกา และอดีต
นายกรัฐมนตรี ก็เคยให้สัมภาษณ์ว่า
“พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเรื่องอยู่ดีกินดีหรือการท�ามาหากินกับการครองชีพของ
ประชาชนมากที่สุด ตัวอย่างเช่นเสด็จไปบางปะอินเมื่อเร็วๆ นี้ แล้วก็เสด็จออกไป
เยีย่ มราษฎร ไปดูการท�ามาหากินทีอ่ า� เภอต่างๆ ในจังหวัดอยุธยา เมื่อเสด็จกลับ
มายังมีพระราชกระแสปรารภว่าเกิดปัญหาขึ้นว่า ข้าวภาคกลางท�าได้มากจริง แต่
ท�าไมมันลีบ เห็นจะเป็นเพราะน�า้ ท่วมใหญ่คราวทีแ่ ล้ว อาจจะล้างปุ๋ยดินไปจาก
นาไร่ จึงทรงคิดว่าจะแก้ไขได้อย่างไร
ต่อมา 2-3 วันท่านเสด็จไปชัยนาท ทรงน�านายช่างของกรมชลประทานไปด้วย เพื่อ
จะดูว่าท�าไมถึงจะเอาปุ๋ยทีต่ กตะกอนอยู่ในแม่น�า้ ขึ้นมาสู่ท้องนาได้ อย่างนีเ้ ป็นต้น
พระองค์ทรงคิดครุ่นอยู่ในเรื่องความอยู่ดีกินดีของประชาชน ความปลอดภัย ความ
ยุตธิ รรม ความเรียบร้อยของกลุม่ ชนทั้งหลายทั้งปวง โดยเฉพาะก็ชาวนาชาวไร่และ
ประชาชนในท้องถิ่นกันดาร
ผมคิดว่าประชาชนอยู่ในหัวใจของพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงคิดถึงทุกๆ คน คิดถึง
ปัญหาอะไรก็มุ่งเข้าสู่จุดที่จะให้ประชาชนอยู่ดีกินดี นี่ก็จะเสด็จฯ เชียงใหม่อีกแล้ว
อย่านึกว่าจะทรงไปพักผ่อน ท่านไปที่ไหนต้องออกไปเยี่ยมประชาชน ดูไร่ดูนาและ
การปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหาร พระราชทานค�าแนะน�าการสงเคราะห์แทบทุกวัน
ไม่มีเว้น”(55)
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เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุข
แห่งมหาชนชาวสยาม

๖
ประการที่หก

พระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน

ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เคยให้สัมภาษณ์ว่า
“ผมเห็นว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระองค์นี้
ทรงเป็นอัจฉริยะทุกด้านโดยสัตย์จริง ไม่ใช่ยอพระเกียรติ ผมรู้สึก
ว่าท่านทรงพระปรีชาสามารถ พูดอย่างคนธรรมดาก็ว่าท่านเป็น
คนฉลาดหลักแหลม แก้ปัญหารวดเร็ว และทรงเข้าถึงจุดปัญหา
ทุกกรณี แม้แต่ท่ีเป็นปัญหายุง่ ยาก และทรงแก้ได้อย่างแนบเนียน
อย่างฉับพลัน บางปั ญ หาเราคิ ดไม่ ถึ ง ว่ า จะทรงแก้ ปั ญ หาได้
แนบเนียนอย่างนี้”(56)
เมื่อเกิดเหตุการณ์ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 บ้านเมืองอยู่ในภาวะ
จลาจล ทรงออกมาระงับเหตุ ท�าให้เหตุการณ์สงบลงอย่างรวดเร็ว เป็นที่
อัศจรรย์ และชื่นชมยินดีของคนไทยทัง้ ประเทศ และเป็นที่อัศจรรย์ใจของ
คนทั่วโลก ต่อมาเมื่อเกิดกรณีพฤษภาคม 2535 ก็ทรงสามารถ “ห้ามทัพ”
ทั้งสองฝ่าย ท�าให้เหตุการณ์สงบลงได้อย่างน่าอัศจรรย์ เช่นกัน
หลังจากนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์อันส่อว่าจะเกิดความรุนแรง ก็มีเสียงเรียก
ร้องมากมายให้ทรงออกมา ยุตคิ วามขัดแย้ง ซึ่งทรงออกมาอย่างถูกจังหวะ
ถูกเวลา และทรงแสดงถึงพระอัจฉริยภาพในการใช้พระปัญญาบารมี เป็น
ที่ยอมรับของปวงชนชาวไทยได้อย่างยอดยิ่งทุกครั้ง
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๗
ประการที่เจ็ด

ทรงแวดล้อมด้วยพระกัลยาณมิตร
ผู้จงรักภักดียอมพลีแม้ชีวิต
นอกจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระบรม
ราชินีนาถ ผู้ประเสริฐเคียงข้างพระวรกายแล้ว ความเปี่ยมล้นด้วยทศพิธ
ราชธรรม และธรรมทั้งปวงของกษัตราธิราช ทรงเลือกองคมนตรี ที่ทุ่มเท
อุทศิ ตนถวายงานอย่างเต็มสติปัญญาความสามารถ และความจงรักภักดี
อย่างถึงที่สุด ตลอดจนสมุหราชองครักษ์ นายต�ารวจราชส�านักประจ�า รวม
ทั้งทหาร ต�ารวจ ที่อยู่ในแนวหน้า ล้วนมีความรักและเทิดทูน ยอมพลีแม้
ชีวิต ยอมเสี่ยงอันตรายทัง้ จากฝ่ายตรงข้าม และอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้
ทุกเมื่อ ดังอุบัติเหตุครั้งร้ายแรง เฮลิคอปเตอร์ในขบวนที่ตามเสด็จสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถชนเขาบริเวณเทือกเขาลิจอ ตกลง
กลางป่าลึกแถวบ้านไอปาเกาะ ต�าบลภูเขาทอง อ�าเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2540 ท�าให้สูญเสีย
ข้าราชบริพารใกล้ชิด และนักบินไปถึง 14 ท่าน ได้แก่
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• ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์
ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
• ท่านผู้หญิงทวี มณีนุช พระอภิบาลในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
• ท่านผู้หญิงวิยะฎา กฤดากร นางสนองพระโอษฐ์
• ท่านผู้หญิงทัดสมัย เศวตเศรณี คุณข้าหลวง
• พลเรือโทวทินนา พึ่งพระเกียรติ
• นางสาวฉายฉาน บุญลือพันธ์
• นางสาวปิยะนาถ นิลอุบล
• พันโท นายแพทย์ภากร ภาวิจิตร
• พันเอก (พิเศษ) อนนท์ ยังพัธนา
• พันเอกยิ่งยศ ศรีเจริญ
• พันเอกอุดม กระจ่างสุด
• นาวาอากาศโทอวยชัย สินนาค นักบิน
• นาวาอากาศตรีสุทิน คงเนียน นักบินผู้ช่วย
• เรืออากาศเอกนิรุช ดอนพนัส (57)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับสุขภาพคนไทย

73

`

`

บทสรุป
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แม้จะทรงเป็นพระโอรสของเจ้าฟ้า แต่ก็
มีขอ้ จ�ากัดมากมาย ทรงก�าพร้าพระราชบิดาตั้งแต่อายุยังไม่ครบ 2 พรรษา และประสบวิกฤต
ในชีวิตอีกหลายครั้ง ท่ามกลางกระแสความขัดแย้งรุนแรงทั้งระดับโลก และภายในประเทศ
แต่ดว้ ยพระบริสุทธิคณ
ุ พระปัญญาธิคณ
ุ และพระมหากรุณาธิคณ
ุ เฉกเช่นพระโพธิสัตว์ทา� ให้
ทรงสามารถท�าหน้าที่พระประมุขของประเทศในระบอบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริยท์ รง
อยู่ใต้รัฐธรรมนูญได้อย่างดียงิ่ ทรงสามารถด�ารงพระองค์อยู่เหนือความขัดแย้ง โดยทรง
สามารถบ�าเพ็ญพระกรณียกิจ นานัปการด้วยการทรงงานหนักตรากตร�าพระวรกาย เพื่อ
บรรเทาทุกข์และสร้างสุขให้แก่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง และยัง่ ยืน ทรงเป็นศูนย์รวม
จิตใจ ความรัก ความสามัคคี ของชนในชาติได้อย่างยอดยิ่ง เพราะทรงครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้ พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงบ�าเพ็ญเพือ่
สุขภาพของคนไทย สร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคมให้แก่ประชาชนชาวไทย
ให้สามารถเป็นพลังร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญวัฒนาสถาพรได้อย่างยั่งยืน สืบไป
ทรงสามารถบรรลุพระราชปณิธาน “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง
มหาชนชาวสยาม” โดยสมบูรณ์
รัฐบุรษุ ของโลกโดยมากจะห่วงใยว่าประวัตศิ าสตร์จะจดจ�าตนเองอย่างไร แต่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงอยูเ่ หนือกว่ารัฐบุรษุ ทั้งปวง ดังพระราชด�ารัสเมื่อคราว
เฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อ พ.ศ. 2523 ที่พระราชทานแก่ผไู้ ปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวาย
ชัยมงคล ณ ศาลาดุสิดาลัย พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิตว่า
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เมื่อหลายปีมาแล้ว ตอนที่ไปสหรัฐอเมริกา
มีทีวีอเมริกันมาสัมภาษณ์ เขาถามว่า
ในรัชกาลของท่าน ท่านต้องการอะไร จุดหมายต้องการอะไร
อยากให้รัชกาลของท่านจารึกในประวัติศาสตร์อย่างไร
ก็ต้องตอบเขาว่า ความปรารถนาคือว่า
รัชกาลนี้ไม่ขอจารึกในประวัติศาสตร์ ไม่ให้มี
เขาก็แปลกใจ แต่ท่านทั้งหลายคงไม่แปลกใจ
เพราะอธิบายแล้วว่า ถ้ามีความสงบ
มีความเรียบร้อยของประเทศชาติ
จะไม่เป็นประวัติศาสตร์ เราไม่ต้องการประวัติศาสตร์
เวลาไหนที่มีสงคราม มีความยุ่งยาก ตีกัน
นั่นน่ะเป็นประวัติศาสตร์ ฉะนั้น ที่ต้องการก็คือ
ต้องการให้เมืองไทยอยู่ไปอย่างสงบ
ไม่ต้องมีอะไรโลดโผนเท่าไร ไม่ต้องมีชื่อ ไม่ต้องดัง

พระราชด�ารัสอย่างนี้ย่อมแสดงอย่างชัดเจนว่า
ทรงเป็นยิ่งกว่ารัฐบุรุษ เพราะทรงเป็นมหาบุรุษโดยแท้
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สุขภาพคนไทยกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ว

าระการพัฒ นาภายหลั ง ปี 2558 (Post-2015
Development Agenda) ซึง่ เป็ น ปี ที ก่ รอบ
การดำา เนิน การและติด ตามการพัฒ นาในระดับ โลก
ตาม “เป้ า หมายการพั ฒ นาแห่ ง สหั ส วรรษ” หรื อ
Millennium Development Goals (MDGs) สิ้นสุด
ลงนั้น มีกระบวนทัศน์ใหม่ท่เี ป็นหัวใจหลัก คือ “การพัฒนา
ที่ยั่งยืน” ซึง่ ถูกใช้เป็นกรอบคิดสำาคัญภายใต้การนำาของ
องค์การสหประชาชาติ ในการประชุมหารือของผู้นาำ รัฐทั่ว
โลก ร่วมกับตัวแทนองค์กร และคณะทำางานภาคส่วนต่างๆ
จนเป็นที่มาของการกำาหนด “เป้าหมายการพัฒนาที่ย่งั ยืน”
หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)
ที่ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมายการพัฒนา พร้อมเป้าหมาย
ย่อยและตัวชีว้ ัดเพื่อใช้ติดตามความก้าวหน้าและผลลัพธ์
ที่ต้องการบรรลุภายในปี 2573 ถึง 230 ตัวชี้วัด
เป้าหมายการพัฒนาทั้ง 17 เรื่อง มีความเชื่อมโยงกัน
ในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม รวมถึงกระบวน
การจัดการ และครอบคลุมวาระการพัฒนาในหลากหลาย
ประเด็น ซึ่งเคยเป็นช่องว่างส�าคัญในยุคของ MDGs ภายใต้
หลักการ 5Ps ได้แก่ ประชาชน (People) โลก (Planet)
ความมั่งคั่ง (Prosperity) สันติภาพ (Peace) และความเป็น
หุน้ ส่วน (Partnership) โดยให้ความส�าคัญกับการมีสว่ นร่วม
และส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับภายในประเทศจนถึงระดับโลก เน้นผลลัพธ์การพัฒนา
ที่มุ่งเป้าในระยะยาวและยั่งยืน กระจายความเท่าเทียมและ
ความเป็นธรรมสู่ประชาชนทุกกลุ่ม

78

สุขภาพคนไทย 2560

SDG 1:
SDG 2:
SDG 3:
SDG 4:
SDG 5:
SDG 6:
SDG 7:
SDG 8:
SDG 9:
SDG 10:
SDG 11:
SDG 12:
SDG 13:
SDG 14:

ขจัดความยากจน
ขจัดความหิวโหย
ชีวิตที่มีสุขภาพดีและสุขภาวะ
การศึกษาที่เท่าเทียม
ความเท่าเทียมทางเพศ
การจัดการน�้าและสุขาภิบาล
พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
การจ้างงานที่มีคณ
ุ ค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
ลดความเหลื่อมล�้า
เมืองและถิ่นฐานมนุษย์ที่ยั่งยืน
แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากร
ทางทะเล
SDG 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
SDG 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
SDG 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ส�าหรับประเทศไทย การมีข้อมูลพืน้ ฐานทีส่ ะท้อน
สถานการณ์ปัจจุบันและสามารถใช้ในการติดตามความ
ก้ า วหน้ า ในการบรรลุค วามส�า เร็ จ ตามกรอบเป้ า หมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนย่อมมีความส�าคัญ สุขภาพคนไทย 2560
จึ ง ขอน�า เสนอ 11 หมวดตั ว ชี ้วั ด “สุข ภาพคนไทยกั บ
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่งั ยืน” ที่มงุ่ เน้นน�าเสนอข้อมูลตัวชี้วดั
SDG ในประเด็นทางสุขภาพมิติต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้
SDG3 “ชีวิตทีม่ ีสุขภาพดีและสุขภาวะของทุกคนในทุกช่วง
วัย” และอีกจ�านวนหนึง่ ทีก่ ระจายไปเกี่ยวข้องกับ SDG
เป้าหมายอื่นด้วยเช่นกัน
ในเรื่องสุขภาพแม่และเด็ก สถานการณ์การตายของ
มารดา ทารกและเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี ของไทยในภาพรวม
อยู่ในระดับที่ดีกว่าเป้าหมาย SDG ที่ตั้งไว้ แต่ความท้าทาย
คือ ความเหลื่อมล�้าทางสุขภาพแม่และเด็กที่ยังมีอยู่ระหว่าง
กลุ่มประชากร การจัดเก็บและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
การตายจากแต่ละแหล่งข้อมูลที่ยังมีความแตกต่าง ในส่วนของ
สถานการณ์โรคเอดส์และการติดเชื้อเอชไอวี พบว่ามีแนวโน้ม
ดีขึ้นจากจ�านวนผู้ติดเชื้อทีค่ าดการณ์ว่าจะลดลงต่อเนือ่ ง
เช่นเดียวกับมาลาเรียทีม่ อี บุ ัติการณ์ของโรคในช่วงทีผ่ ่านมา
ลดลง ขณะที่วณ
ั โรคยังพบปัญหาในเรื่องการเข้าถึงการรักษา
ของผู้ป่วย
โรคไม่ติดต่อหรือ NCDs เป็นปัญหาใหญ่ทางสุขภาพ
ที่ส�าคัญทีย่ ังไม่มีแนวโน้มดีขึ้น ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
และสังคมทีเ่ ป็นผลมาจากการตายก่อนวัยอันควรและการ
เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อคิดเป็นมูลค่าทีส่ ูงส�าหรับประเทศ
เช่นเดียวกับปัญหาการใช้สารในทางที่ผิด รวมทั้ง ยาเสพติด
และการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในระดับที่เป็นอันตราย
ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าประเทศยังมีโจทย์ในการท�างานอีกหลายเรื่อง
โดยเฉพาะงานเชิงป้องกันและการส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
การรักษาและการบ�าบัด การบาดเจ็บและการตายด้วย
อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนของคนไทยนับว่าสูงติด
อันดับโลก แนวทางในการแก้ไขต้องเริม่ ตั้งแต่การปรับปรุง
จิตส�านึกและพฤติกรรมเรือ่ งความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้
ถนน ไปจนถึงการลงทุนพัฒนาระบบการขนส่งทางรางที่ทุก
คนเข้าถึงได้เพื่อเป็นทางเลือกการเดินทางที่มีความปลอดภัย
มากกว่าให้แก่ประชาชน

สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นอีก
วาระการพั ฒ นาทางสุข ภาพทีส่ �า คั ญ หนึง่ ภายใต้ SDG3
ส�าหรับประเทศไทย จุดมุง่ เน้นอาจต้องไปอยูท่ ่กี ลุม่ วัยรุน่ และ
เยาวชน ในการจัดการกับความท้าทายเรื่องการตั้งครรภ์ท่ีไม่
พร้อมของแม่วัยรุ่น ปัญหาแท้ง รวมถึงโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ ผลกระทบทางสุขภาพจากปัญหาการปนเปื้อนและ
มลพิษมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ส่วนหนึ่ง
เป็นผลพวงด้านลบทีม่ าพร้อมการพัฒนาของประเทศและ
อีก ส่ ว นมีส าเหตุ จ ากการขาดมาตรการการจั ด การและ
การควบคุมที่เหมาะสม การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน�้าสะอาด
และบริการสุขาภิบาลทีป่ ลอดภัยส�าหรับประชาชนทุกคน
เป็นเรื่องที่จ�าเป็น
ประเทศไทยนับว่าประสบความส�าเร็จในการบรรลุ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในด้านของความครอบคลุมแล้ว
คนไทยทุกคนมีสทิ ธิและหลักประกันในการเข้าถึงบริการ
สุขภาพและยาพื้นฐานทีจ่ �าเป็นโดยได้รับการคุ้มครองทาง
การเงินจากค่าใช้จา่ ยทางสุขภาพอย่างถ้วนหน้า แต่การบรรลุ
ความยัง่ ยืน เพียงพอ เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพของ
ระบบการจัดการ โดยเฉพาะในเรื่องการคลังสุขภาพยังเป็น
เป้าหมายส�าคัญที่ตอ้ งไปให้ถงึ เช่นเดียวกับในเรื่องการกระจาย
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทีแ่ ม้จะพบว่ามี
แนวโน้มดีข้นึ ในช่วงที่ผา่ นมา แต่กย็ ังคงมีความเหลื่อมล�้าและ
แตกต่างกันอยู่พอสมควรในแต่ละภูมิภาคและพื้นทีต่ ่างๆ
ของประเทศ ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการวางแผนก�าลังคนด้าน
สุขภาพของประเทศทีเ่ หมาะสม ทัง้ ในด้านของจ�านวนและ
การกระจายตัว
หมวดตัวชี้วัดสุดท้าย เป็นการน�าเสนอภาพรวม SDG
ทางสุขภาพ ซึ่งพบว่าแม้ประเทศไทยจะมีสถานการณ์ในบาง
ด้านที่ดกี ว่าหรือบรรลุเป้าหมายทีก่ า� หนดไว้ในระดับโลกแล้ว
แต่ในอีกหลายเรื่อง บางตัวชี้วัด รวมถึงตัวที่ไม่ได้อยู่ภายใต้
SDG3 เช่น ผลกระทบทางสุขภาพจากภัยพิบัติ แหล่งน�้าดื่ม
ที่ไม่สะอาด และความรุนแรงระหว่างบุคคล ก็ยังมีปญ
ั หาและ
อยู่ไกลจากเป้าหมายทีต่ ้องบรรลุ ซึ่งเป็นหน้าทีข่ องทุกภาค
ส่วน และคนไทยทุกคนที่ตอ้ งตระหนักและพัฒนาไปด้วยกัน
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เป้าหมายที่ 3 (SDG 3): ชีวิตที่มีสุขภาพดีและสุขภาวะของทุกคนในทุกช่วงวัย
เป้าหมายย่อยที่ต้องการบรรลุในปี 2573

ตัวชี้วัด

3.1 ลดอัตราส่วนการตายมารดาทั่วโลกให้เหลือต�่ากว่า 70 คน 3.1.1 อัตราส่วนการตายมารดา (ต่อการเกิดมีชพี 100,000 คน)
ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน
3.1.2 สัดส่วนของการเกิดทีท่ า� โดยบุคลากรทางการแพทย์
ที่มีความช�านาญ
3.2 ยุตกิ ารตายที่ปอ้ งกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่�ากว่า 3.2.1 อัตราตายเด็กอายุตา่� กว่า 5 ปี (ต่อการเกิดมีชพี 1,000
5 ปี โดยทุกประเทศตั้งเป้าหมายที่จะลดอัตราการตายของ
คน)
ทารกแรกเกิดอย่างน้อยไม่ให้สงู กว่า 12 คนต่อ การเกิดมีชพี 3.2.2 อัตราตายทารกแรกเกิด (ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน)
1,000 คน และลดอัตราการตายของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี
อย่างน้อยไม่ให้สูงกว่า 25 คนต่อ การเกิดมีชีพ 1,000 คน
3.3 ยุตกิ ารระบาดของโรคเอดส์ วัณโรค มาลาเรียและ โรคติดต่อ 3.3.1 จ�านวนการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ต่อประชากรที่
ในเขตร้อนทีถ่ ูกละเลย และจัดการกับโรคไวรัสตับอักเสบ
ไม่ติดเชื้อ 1,000 คน (จ�าแนกตามเพศ อายุ และ
โรคจากการติดเชื้อทางน�้าและโรคติดต่ออื่นๆ
กลุม่ ประชากรหลัก)
3.3.2 อุบัติการณ์ของวัณโรคต่อประชากร 1,000 คน
3.3.3 อุบัติการณ์ของมาลาเรียต่อประชากร 1,000 คน
3.3.4 อุบตั กิ ารณ์ของไวรัสตับอักเสบบีตอ่ ประชากร 100,000
คน
3.3.5 จ�านวนประชากรที่ตอ้ งการการดูแลเกี่ยวกับโรคติดต่อ
ในเขตร้อนที่ถูกละเลย
3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรที่มีสาเหตุจากโรคไม่ตดิ ต่อลงหนึ่ง 3.4.1 อัตราตายที่มสี าเหตุสบื เนื่องจากโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในสาม ด้วยการป้องกัน การรักษาและการส่งเสริมสุขภาพ
มะเร็ง เบาหวาน หรือโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง
จิตและสุขภาวะที่ดี
3.4.2 อัตราตายจากการฆ่าตัวตาย
3.5 สร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและการรักษาผู้ทีใ่ ช้สาร 3.5.1 ความครอบคลุมของการบ�าบัดรักษา (การใช้ยาจิตวิทยา
ในทางที ่ผ ิด รวมถึ ง ยาเสพติ ด และการใช้ แ อลกอฮอล์
สังคม และการฟืน้ ฟูหลังการรักษา) แก่ผตู้ ดิ สารเสพติด
ในระดับที่เป็นอันตราย
3.5.2 การใช้แอลกอฮอล์ในระดับทีเ่ ป็นอันตรายของประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป
3.6 (ภายในปี 2563) ลดจ�านวนผูเ้ สียชีวติ และบาดเจ็บเนื่องจาก 3.6.1 อัตราตายจากการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน
อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง
3.7 การเข้ า ถึ ง บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพทางเพศและอนามั ย 3.7.1 สัดส่วนหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ (15-49 ปี) ที่ต้องการ
การเจริญพันธ์ุอย่างถ้วนหน้า รวมถึงการวางแผนครอบครัว
วางแผนครอบครัวที่มีความพึงพอใจในวิธกี ารวางแผน
การได้รับข้อมูลและการศึกษาและการบูรณาการอนามัย
ครอบครัวสมัยใหม่
การเจริญพันธุ์เข้าสู่ยุทธศาสตร์และโครงการระดับชาติ
3.7.2 อัตราการคลอดในวัยรุ่น (อายุ 10-14, 15-19 ปี)
ต่อผู้หญิง 1,000 คน ในแต่ละกลุ่มอายุ
3.8 บรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมทัง้ การป้องกัน 3.8.1 ความครอบคลุมของบริการสุขภาพที่จ�าเป็น
ความเสีย่ งทางการเงิน การเข้าถึงบริการสุขภาพทีจ่ �าเป็น 3.8.2 จ�านวนประชากรที่มีหลักประกันทางสุขภาพต่อประชากร
ทีม่ ีคุณภาพ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
1,000 คน
ยาและวัคซีนที่จ�าเป็นส�าหรับทุกคนในราคาที่เข้าถึงได้
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3.9 ลดจ�านวนการเสียชีวิตและเจ็บป่วยจากสารเคมีทเี่ ป็นพิษ 3.9.1 อัตราตายที่มีสาเหตุจากมลพิษทางอากาศ
และมลภาวะและการปนเปื้อนทางอากาศ น�้า และดิน
3.9.2 อัตราตายที่มสี าเหตุจากน�า้ และสุขาภิบาลที่ไม่ปลอดภัย
และการขาดสุขอนามัย
3.9.3 อัตราตายที่มีสาเหตุจากการเป็นพิษที่ไม่ตั้งใจ
3.a สร้างความเข้มแข็งในการด�าเนินการตามกรอบอนุสัญญา 3.a.1 ความชุก (ปรับมาตรฐานอายุ) การสูบบุหรี่ของผู้ทมี่ ี
ควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ในทุกประเทศอย่าง
อายุ 15 ปีขึ้นไป
เหมาะสม
3.b สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาการผลิตวัคซีน ยาและเวชภัณฑ์ 3.b.1 สัดส่วนของประชากรทีเ่ ข้าถึงยาและวัคซีนทีจ่ �าเป็น
รวมทั้ง เทคโนโลยีสขุ ภาพส�าหรับโรคติดต่อ และโรคไม่ตดิ ต่อ
บนพื้นฐานของความยั่งยืน
ทีม่ ีผลต่อสุขภาพของประชาชนในประเทศก�า ลังพัฒนา 3.b.2 มูล ค่ า สุ ท ธิ ค วามช่ ว ยเหลื อ อย่ า งเป็ น ทางการเพื ่อ
ให้สามารถเข้าถึงยาและวัคซีนที่จ�าเป็นในราคาทีส่ ามารถ
การพัฒนาในด้านการวิจยั ทางสุขภาพและภาคสุขภาพ
จ่ายได้ ตามปฏิญญาโดฮาใน ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สนิ
พื้นฐาน
ทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าทางด้านสาธารณสุข
3.c เพิ่มสถานะการคลังทางสุขภาพ การผลิต พัฒนา อบรม 3.c.1 ความหนาแน่ น และการกระจายตั ว ของบุ ค ลากร
และธ� า รงบุค ลากรทางสุข ภาพในประเทศก� า ลั ง พั ฒ นา
ทางสุขภาพ
โดยเฉพาะ ประเทศยากจนและรัฐที่เป็นหมู่เกาะเล็ก
3.d สร้างความเข้มแข็งด้านสมรรถนะในทุกประเทศ โดยเฉพาะ 3.d.1 สมรรถนะตามกฎอนามัย ระหว่ า งประเทศ และ
อย่างยิ่งในประเทศก�าลังพัฒนา เพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า
การเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางสุขภาพ
การลดความเสีย่ ง และการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ
ในระดับประเทศและทั่วโลก
ที่มา: The United Nations’ Website: SDG Indicators Official list of SDG indicators

นอกจากภายใต้ SDG3 แล้ว ตัวชี้วัดทีเ่ กี่ยวข้องกับสุขภาพทีอ่ ยู่ภายใต้ SDG เป้าหมายอืน่ มีในหลายเรื่อง เช่น
ความชุกของเด็กทีม่ ีภาวะแคระแกร็นหรือทุพโภชนาการ น�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ (SDG2) ปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็กและสตรี (SDG5) การเข้าถึงแหล่งน�า้ ดื่มทีส่ ะอาดและบริการสุขาภิบาลทีจ่ �าเป็น (SDG6) การสูญเสียปีสุขภาวะ
อันเนื่องมาจากความเสี่ยงจากการท�างาน (SDG8) อัตราตายที่เป็นผลจากภัยพิบัติ (SDG11 และ 13) อัตราตายจากปัญหา
ความรุนแรงรูปแบบต่างๆ (SDG16) เป็นต้น
สุขภาพคนไทยปี 2560 พยายามน�าเสนอทุกตัวชี้วัดทีเ่ ป็นตัวชี้วัดหลักภายใต้ SDG3 (โดยตัวชี้วัดเหล่านี้ น�าเสนอ
ในแต่ละหมวดทีเ่ กี่ยวข้องโดยแสดงในพืน้ ทีท่ ี่มีสีพื้นหลัง) แต่ด้วยข้อจ�ากัดในเรือ่ งข้อมูล แหล่งทีม่ าและค�าจ�ากัดความที่
เกี่ยวข้อง ท�าให้บางตัวชี้วัด SDG อาจมีข้อมูลไม่เพียงพอทีจ่ ะน�าเสนอ และข้อมูลทีน่ �าเสนอบางตัวอาจไม่ตรงกับค�าจ�ากัด
ความของตัวชี้วัดตาม SDG ทั้งหมด
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1 สุขภาพมารดา
เป้าหมายของประเทศไทย คือ ลดอัตราส่วนการตายมารดาจาก 24.6
ให้เหลือ 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

แ

ม้อัตราส่วนการตายมารดาของไทย จะต่ำากว่าเป้าหมาย SDG ในระดับสากล (70 คนต่อการเกิดมีชีพแสนคน)
แต่นบั ว่ายังสูงกว่าเป้าหมายของประเทศอยู่พอควร อีกทั้งมีอตั ราที่แตกต่างซึ่งสะท้อนความเหลื่อมลา้ำ ทางสุขภาพ
ของมารดาไทยระหว่างภูมิภาคอยู่ค่อนข้างมาก
ปัจจุบันการเกิดคลอดในไทยเกือบทัง้ หมดท�าโดย
บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีในการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการคลอด รวมถึง
การติดตามให้บริการสุขภาพหลังคลอดทั้งแก่แม่และเด็ก
แต่ประเด็นท้าทายยังเป็นในเรื่องการฝากครรภ์ โดยในปี 2558
มีม ารดาทีเ่ ข้ า ฝากครรภ์ ค รั ้ง แรกก่ อ นอายุค รรภ์ ค รบ
12 สัปดาห์ และฝากครรภ์ต่อเนือ่ งครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
ที่ก�าหนดเพียงร้อยละ 57.1 และ 54.0 ตามล�าดับ
ในปี 2559 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ
ตามกลุม่ วัย กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดเป้าหมายอัตราส่วน
การตายมารดาของประเทศไว้ทไี่ ม่เกิน 15 คนต่อการเกิด
มีชพี แสนคน ขณะที่ตวั เลขจากแหล่งข้อมูลและผลการศึกษา
ส่วนใหญ่ยังคงสูงกว่า โดยสถิตสิ าธารณสุขของส�านักนโยบาย

100.0

100.0

57.1

ฝากครรภครั้งแรก
กอน 12 สัปดาห

57.1

54.0

ฝากครรภครบ
5 ครั้งตามเกณฑ

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ทำคลอดโดยบุคลากร
ทางการแพทยและ
สาธารณสุข

รอยละของมารดาไทย

สัดสวนของการเกิดที่ทำโดย
บุคลากรทางการแพทย ป 2558

ที่มา: รายงานผลการตรวจนิเทศ แบบฟอรม ตก.2
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ป 2558

อัตราสวนการตายมารดา และแนวโนม ป 2554-2558

2555

32.3
24.9

2554

ตะวันออกเฉียงเหนือ

5
0

21.2

2556

2557

2558

ป

3 ใน 5 ของมารดา
ที่ตาย มีอายุ 30 ป
ขึ้นไป (ป 2558)

ที่มา: สถิติสาธารณสุข ป 2558
หมายเหตุ: ตั้งแตป 2549 เปนตนมา ขอมูลอัตราสวนการตายมารดาไทย โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร - กระทรวงสาธารณสุขมีการปรับฐานขอมูลและการคิดคำนวณใหม
ใหมีความครบถวนและถูกตองมากขึ้น โดยใชขอมูลจากทะเบียนราษฎร ควบคูกับการวินิจฉัยขอมูลสาเหตุการตายในฐานขอมูลทะเบียนการตาย ซึ่งอาจสงผลใหเกิด
ขอจำกัดในการเปรียบเทียบอัตราสวนการตายระหวางป และเปนสาเหตุอธิบายหนึ่งของแนวโนมการเพิ่มขึ้นของอัตราสวนการตายมารดาไทยในชวงป 2554-2558
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สุขภาพคนไทย 2560

ใต

เปาหมายประเทศไทย
อัตราสวนการตายมารดาไมเกิน 15 คน
ตอแสนการเกิดมีชีพ

8.9

25.2

15

กลาง

17.6

24.6

กรุงเทพฯ

20

23.3

เหนือ

22.2

18.9

24.6

25

ทั่วประเทศ

ตอการเกิดมีชีพแสนคน

30

10

รายภาค ป 2558

และยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
รายงานอัตราส่วนการตายมารดาไทย
ไว้ที่ 24.6 คน ในปี 2558 ซึ่งหาก
จ� า แนกเป็ น รายภาค จะพบว่ า
กรุงเทพมหานครมีอตั ราส่วนต�่าทีส่ ดุ
ที่ 18.9 คน ขณะทีภ่ าคใต้มีอัตรา
ส่วนสูงที่สุดถึง 32.3 คนต่อการเกิด
มีชีพแสนคน นับเป็นโจทย์ทสี่ �าคัญ
ของประเทศที ่ต ้ อ งลดอั ต ราส่ ว น
การตายมารดาทั้งในภาพรวม และลด
ความเหลื่อมล�้าให้เหลือน้อยที่สุด

สาเหตุการตายทางตรงที่ปองกันไดของมารดาไทย ป 2556

การตายทางตรง
ที่ปองกันไดคิดเปน
รอยละ 56.6
ของการตาย
มารดาไทยทั้งหมด
ในป 2556

17.5
30.4

10.1
11.6
13.0

17.4

การตกเลือด
ความดันโลหิตสูง
น้ำคร่ำอุดตันในกระแสเลือด
การติดเชื้อในกระแสเลือด
การแทง
อื่นๆ

ที่มา: สราวุฒิ บุญสุขและนงลักษณรุงทรัพยสิน, 2558

ขอมูลการตายมารดาของไทยมีความแตกตางกันตามแหลงที่มาของขอมูล
และวิธีการคำนวณ การเปรียบเทียบและใชขอมูลเพื่ออางอิงยังทำไดลำบาก

อัตราสวนการตายมารดาตอการเกิดมีชีพแสนคน
จากแหลงขอมูล/การศึกษาที่ตางกัน
ป
สถิติสาธารณสุข
(1)
(2)
(3)
2549
11.7
44.1
24.0
2550
12.2
33.6
24.0
2551
11.3
42.5
24.0
2552
10.8
39.9
23.0
2553
10.2
39.1
23.0
2554
8.9
31.2
22.0
2555
17.6
30.7
22.0
2556
22.2
31.2
34.8
21.0
2557
23.3
31.8
21.0
2558
24.6
22.7
20.0

(1) การสำรวจของสำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
ขอมูลการตายของหญิงวัยเจริญพันธุจากใบมรณบัตร
ของกระทรวงมหาดไทยเชื่อมกับขอมูลของ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และขอมูลจากสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ
(2) Chandoevwit et al. 2016 ขอมูลจากทะเบียนราษฎร
ขอมูลการรายงานจากกระทรวงสาธารณสุข และขอมูล
ผูปวยในของสวัสดิการขาราชการและสวัสดิการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา
(3) WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and
the United Nations Population Division
ประมาณการอัตราสวนการตายมารดาโดยโมเดลสถิติ

ที่มา: (1) แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
(2) Chandoevwit et al. 2016. “Improving the measurement of maternal mortality in Thailand using multiple data sources”. Population Health Metrics (2016) 14:16
(3) Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2015; Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division

เมื่อพิจารณาที่สาเหตุการตายของมารดาไทยมากกว่าครึ่งมาจากปัจจัยที่น่าจะป้องกันได้ โดยเฉพาะจากการตกเลือด
ความดันโลหิตสูง น�้าคร�่าอุดตันและการติดเชื้อในกระแสเลือดรวมถึงการแท้ง ปัจจัยเหล่านีส้ ่วนหนึง่ อาจเกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ที่หญิงไทยแต่งงานและมีลูกช้าขึ้น (กว่าร้อยละ 60 ของมารดาทีต่ ายในปี 2558 เป็นกลุ่มทีม่ ีอายุ 30 ปี
ขึ้นไป) รวมถึงปัญหาการฝากครรภ์ที่ล่าช้าและไม่ต่อเนื่องตามเกณฑ์ของแม่ตั้งครรภ์ที่ยังมีสัดส่วนที่สูง

สุขภาพคนไทยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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2 การเกิดและคุณภาพเด็ก
ประเทศไทยมีอต
ั ราตายทารกช่วงเดือนแรกที่ 3.5 คนต่อการเกิดมีชพ
ี 1,000 คน
และอั ต ราตายเด็ ก อายุ ต� า่ กว่ า 5 ปี ที ่ 8.6 คนต่ อ การเกิ ด มี ชี พ 1,000 คน
ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีกว่าเป้าหมายของ SDG

ป

ระเทศไทยบรรลุเป้าหมาย SDG ในด้านการลดอัตราตายทารกช่วงเดือนแรกและอัตราการตายเด็กอายุต่ำากว่า
5 ปีแล้ว แต่ยังคงพบปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำาด้านสุขภาพและคุณภาพของเด็ก
ประชากรที่มีคณ
ุ ภาพต้องเริ่มต้นจากการเกิดที่มคี ณ
ุ ภาพ เด็กที่เกิดมาทุกคนควรมีพลานามัยที่สมบูรณ์ และควรได้รบั
การส่งเสริมให้มีพัฒนาการสมวัย ปัจจุบันการตายของทารกและเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี ไม่ใช่ปัญหาส�าคัญของประเทศไทย
อีกต่อไป แต่ยังคงต้องพัฒนาเรื่องคุณภาพของเด็ก ทั้งในด้านสุขภาพและพัฒนาการ ในด้านสุขภาพเด็กไทยที่มีปัญหาภาวะ
ทุพโภชนาการลดลง ดังเห็นได้จากแนวโน้มเด็กไทยที่มีปัญหาเตี้ยกว่าเกณฑ์ และน�้าหนักน้อยมีสัดส่วนลดลง อย่างไรก็ตาม
เด็กไทยเริ่มประสบปัญหาอ้วนมากขึ้น โดยพบว่าแนวโน้มเด็กไทยอายุ 1-5 ปี มีนา�้ หนักเกินและอ้วนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว
ในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา

4.0

อัตราตายเด็กอายุต่ำกวา 5 ป

เปาหมาย: ไมเกิน 12 คน
ตอการเกิดมีชีพ 1,000 คน

4.0
3.7

3.7
3.5

2554

2555

ตอการเกิดมีชีพพันคน

ตอการเกิดมีชีพพันคน

อัตราตายทารกแรกเกิด

2556

2557

9.0

8.7

2555

12.9

11.4

รอยละ

8.3
7.9
6.9

6 5.8
4

8.5
6.3

5.7
5.5

4.8

2

ป
2538

2544

เตี้ยกวาเกณฑ

2551-2

น้ำหนักนอยกวาเกณฑ

2557
น้ำหนักเกินและอวน

ที่มา: การสำรวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 2, 4 และ 5

โครงการพัฒนาการแบบองครวมของเด็กไทย พ.ศ. 2544
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2556

2557

2558

ที่มา: สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2558
หมายเหตุ: เปนเปาหมายของ SDG

10 9.7
8

0

8.6
ป

2554

แนวโนมสัดสวนเด็กไทย อายุ 1-5 ป ที่เตี้ยกวาเกณฑ น้ำหนักนอย และน้ำหนักเกิน/อวน

12

8.8

ป

2558

ที่มา: สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2558
หมายเหตุ: เปนเปาหมายของ SDG

14

เปาหมาย: ไมเกิน 25 คน
ตอการเกิดมีชีพ 1,000 คน

9.1

สุขภาพคนไทย 2560

ข้อมูลอัตราตายทารกแรกเกิดและ
อัตราตายเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี ของไทย
มีความแตกต่างกันตามแหล่งที่มาของข้อมูล
และวิธีการค�านวณ แหล่งข้อมูลอื่น
นอกเหนือจากสถิติสาธารณสุข เช่น ค่าคาด
ประมาณโดย UN Inter-agency Group
for Child Mortality Estimation หรือ
The Global Burden of Disease 2015 Study
เป็นต้น

15.1

8

24.0

รอยละ

24.1

40.4

41.5

51.5

11.4 11.3
12 11.4 11.0
10.8
10.4 10.2 10.7 10.4 10.6
10

2
0

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

ป

ที่มา: สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2549-2558
หมายเหตุ: เปนเปาหมายที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข

รอยละของเด็ก 0-5 ป ที่มีพัฒนาการสมวัย

เปาหมายกระทรวงสาธารณสุข
ป 2559 เด็กปฐมวัย 0-5 ป
มีพัฒนาการสมวัยรอยละ 85

27.5
72.5

พัฒนาการสมวัย
พัฒนาการไมสมวัย

ที่มา: การสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย ป 2557 กรมอนามัย

รอยละ

เด็กอายุต่ำกวา 5 ป
ที่มีหนังสือเด็กอยางนอย 3 เลม
จำแนกตามระดับการศึกษาของมารดา

21.7
ไมมีการศึกษา

33.0

ระดับประถมศึกษา

65.2
43.9

ระดับมัธยมศึกษา

สูงกวาระดับมัธยมศึกษา

ที่มา: Walters et al, 2016

ไทย

เวีย
ดนา
ม

นมา
เมีย

ลาว

อินโ
ดนีเ
ซีย

ูชา

เปาหมายที่กำหนดโดย
กระทรวงสาธารณสุข :
ไมเกินรอยละ 7

4

ติมอ
รตะ
วันอ
อก

6
กัมพ

รอยละ

ทารกกินนมแมอยางเดียวในชวง 6 เดือนแรก

73.5

ทารกแรกเกิดน้ำหนักนอยกวา 2,500 กรัม

การที่ทารกไมไดกินนมแม
ในชวง 6 เดือนแรก สงผลให
สูญเสียดานสติปญญา
(Cognitive losses)
ปละ 192.6 ลานเหรียญสหรัฐ
คาใชจายดานสุขภาพเพิ่มขึ้น
ปละ 7.65 ลานเหรียญสหรัฐ

ส� า หรั บ เด็ ก ทารกในช่ ว ง 6 เดื อ นแรก
นมแม่เป็นแหล่งอาหารทีด่ ีทสี่ ดุ นมแม่ช่วยส่งเสริม
พัฒนาการทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และ
ยังช่วยป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆ เช่น ท้องร่วงและ
ปอดอักเสบได้ ด้วยเหตุนอี้ งค์การอนามัยโลกจึง
แนะน�าการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวใน
6 เดือนแรก อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงให้นมแม่
ตามเกณฑ์ในอัตราทีต่ �่าเพียงร้อยละ 15 ซึ่งส่งผล
ให้เกิดความสูญเสียทัง้ ด้านรายจ่ายสาธารณสุขและ
รายได้ ป ระเทศจากการที ่เ ด็ ก ไม่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา
ด้านสติปัญญาอย่างเต็มที่
การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วง 5 ปีแรก
มีความส�าคัญในการวางรากฐานของชีวิต ซึ่งยังคง
พบว่ า เด็ ก 0-5 ปี ข องประเทศไทยในปี 2557
มีพัฒนาการล่าช้าร้อยละ 27.5 ดังนัน้ จึงควรเร่ง
ให้ความส�าคัญในประเด็นการส่งเสริมพัฒนาการ
อนาคตของประเทศไทยจะเป็นเช่นไร ขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของประชากรรุ่นใหม่ การเกิดและคุณภาพ
เด็กจึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะน�าไปสูก่ ารพัฒนาที่ย่งั ยืน

ที่มา: การสำรวจสถานการณเด็กและสตรีในไทย ป 2555
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3 โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย
สถานการณ์ โ รคเอดส์ แ ละมาลาเรี ย มี แ นวโน้ ม ดี ขึ ้น แต่ ยั ง มี ผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรค
อีกเกือบครึ่งที่ยังเข้าไม่ถึงการรักษา

จ

ากการคาดประมาณ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่จะลดลงเหลือ 3,736 ราย ในปี 2573 โดยมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
ในทุกกลุ่มอายุ นโยบาย Ending AIDS น่าจะประสบความสำาเร็จได้ไม่ยาก แต่ในทางกลับกัน นโยบาย End TB
ยังต้องทำางานหนักหากต้องการไปให้ถึงเป้าหมาย
ผลการเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมประชากรหลัก
ผลการเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมประชากรหลัก
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สุขภาพคนไทย 2560

ผูใชยาเสพติดชนิดฉีด
ผูใชยาเสพติดชนิดฉีด
หญิงบริการตรง
หญิงบริการตรง

13.0
13.0
2557
2557

2556
2556

2555
2555

13.8
13.8

2558
2558

15.5
15.5
2552
2552

2549
2549

2548
2548

2547
2547

0
0

ป
ป

ชายตรวจกามโรค
ชายตรวจกามโรค
หญิงบริการแฝง
หญิงบริการแฝง

ที่มา: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2559
ที่มา: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2559
คาดประมาณผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหมอายุ 15 ปขึ้นไป
คาดประมาณผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหมอายุ 15 ปขึ้นไป

20,000
20,000

17,294
17,294

15,000
15,000
“สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า
แรงงานข้ามชาติ ซึ่งเป็นก�าลังทดแทน
ด้านแรงงานในประเทศไทยที่ก�าลัง
ขาดแคลน มีการเข้าถึงบริการ VCT
น้อยมาก เพียงร้อยละ 6 เท่านั้น
(จากการส�ารวจข้อมูล
โครงการฟ้ามิตร ปี 2558)”

28.8
28.8

20
20

25.0
25.0

26.6
26.6

31.9
31.9

2554
2554

36.7
36.7

36.0
36.0

2553
2553

38.3
38.3

40 39.7
40

2551
2551

39.7

45.9
45.9

2550
2550

60
60

อยละ
รอรยละ

ประเทศไทยประสบความส�าเร็จ
ในการด�าเนินงานควบคุมการแพร่ระบาด
การติดเชื้อเอชไอวีอย่างเข้มข้นในรอบ
10 ปีทผี่ ่านมา แต่การเฝ้าระวังในกลุ่ม
ประชากรหลัก ยัง ต้ อ งติ ด ตามต่ อ ไป
โดยเฉพาะกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ย าเสพติ ด ชนิด ฉี ด
เข้าเส้น ทีพ่ บว่ายังมีแนวโน้มการติดเชื้อ
สูงกว่ากลุ่มอืน่ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในไทย
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น กลุ่ ม ประชากรช่ ว งอายุ
30 – 34 ปี ซึ่งอยู่ในวัยแรงงานและเป็น
ก�าลังหลักส�าคัญของประเทศ ส่วนแรงงาน
ข้ า มชาติ ท สี ่ ามารถทดแทนได้ พบว่ า
สามารถเข้าถึงบริการ VCT (Voluntary
Counseling and Testing) ได้เพียง
ร้อยละ 6 เท่านั้น ภาคส่วนต่างๆ ควรต้อง
หันมาดูแลปัญหาด้านสุขภาพของแรงงาน
ข้ามชาติให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มี
การเคลื่อนย้ายสูง มีโอกาสสูงทีจ่ ะแพร่
กระจายเชื้อไปสู่ประชากรกลุ่มอื่นมีมาก

11,085
11,085

10,000
10,000

6,759
6,759

5,000
5,000
0
0

2548
2548

2553
2553

2558
2558

5,014
5,014

4,264
4,264

2563
2563

2568
2568

ที่มา: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2558
ที่มา: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2558

3,736
3,736 ป
2573
2573

ป

2553

2554

2555

2556

2557

จำนวนผูปวยวัณโรค
ที่ตรวจพบ 112,397 คน
ยังมีผูปวยที่ไมไดรับการรักษา
อีก 50,243 คน

62,154

71,034

66,423

61,802

63,917

80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000

64,973

จำนวนผูปวยวัณโรคขึ้นทะเบียนรักษา

End TB
10 ตอแสนประชากร
ในป 2578 ตามยุทธศาสตร
องคการอนามัยโลก

ป

2558

ตอประชากรพันคน

ที่มา: สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2559
อัตราปวยมาลาเรียและไขเลือดออก

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

2.41

2.20

0.62

0.55
2556

0.96
0.27

0.24

0.48
2557

2558

มาลาเรีย

ป

2559

ไขเลือดออก

ที่มา: สำนักโรคติดตอนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2559

อัตราปวยไวรัสตับอักเสบ

12
ตอประชากรแสนคน

10
8

6 5.47

6.93

8.46
8.39

9.93
9.23

10.30

9.65
9.07

9.67

10.12

2.15 1.93 1.70 2.16 1.32
1.17 1.81
0.62 0.81 0.78 0.72 0.71 2.32 0.69 0.54 0.58 0.33
2 0.71
0.57 0.69 0.61 0.60
ป
0
2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
4

B

A

C

ที่มา: รายงานเฝาระวังโรคป 2549 - 2559 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ส�าหรับสถานการณ์วัณโรค การเข้าถึง
การรักษายังคงเป็นประเด็นส�าคัญ โดยในปี
2558 สัดส่วนผู้ป่วยทีม่ าขึ้นทะเบียนรักษา
มีเพียงร้อยละ 55.3 เท่านัน้ แสดงว่าผู้ป่วย
ทีไ่ ม่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษายัง มีอ ีก เกื อ บครึ ่ง หนึง่
ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นโรคทีร่ ักษาหายขาดได้ เป้าหมาย
ลดอุบัติการณ์ต�่ากว่า 10 ต่อ แสนประชากร
ในปี 2578 ตามยุทธศาสตร์ยุตวิ ณ
ั โรคที่องค์การ
อนามัยโลกก�าหนด จึงนับเป็นความท้าทายส�าคัญ
ของประเทศไทย
ในส่วนการด�าเนินงานป้องกันไข้มาลาเรีย
พบว่ า มีแ นวโน้ ม ดี ขึ ้น โดยพบว่ า อั ต ราป่ ว ย
ลดลง 2 เท่า จาก 0.55 ต่อพันประชากร ในปี
2556 เป็น 0.27 ในปี 2559 ขณะที่ไข้เลือดออก
มีแนวโน้มขึ้นลง โดยในปี 2559 พบว่าสูงกว่า
มาลาเรียถึงเกือบ 3 เท่าตัว การด�าเนินงาน
ด้านการป้องกันไข้เลือดออกต้องมีความเข้มข้น
มากขึ้น และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

10 จังหวัด ป 2559 ไวรัสตับอักเสบ B
สูงสุด
1. นครปฐม 329 ราย
2. เชียงใหม 277 ราย
3. เชียงราย 267 ราย
4. ปราจีนบุรี 196 ราย
5. พิษณุโลก 190 ราย
6. กำแพงเพชร 172 ราย
7. ฉะเชิงเทรา 161 ราย
8. สมุทรปราการ 125 ราย
9. ชลบุรี 104 ราย
10. เพชรบูรณ 102 ราย
นอยที่สุด 1 ราย คือ
สิงหบุรีและสมุทรสงคราม

โรคติ ด เชื ้อ อีก ชนิด หนึง่ ทีไ่ ม่ อ าจละเลยได้ คื อ ไวรั ส ตั บ อัก เสบบี ซึ ่ง อั น ตรายกว่ า ไวรั ส ตั บ อัก เสบชนิด อืน่
ด้วยผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอาจป่วยเรื้อรังจนกระทั่งกลายเป็นมะเร็งตับได้ และทีน่ ่ากลัวกว่านัน้ คือผู้ป่วยบางราย
เมือ่ ติดเชื้อแล้วจะไม่แสดงอาการ ท�าให้ไม่รู้ตัวว่าตัวเองติดเชือ้ ซึง่ อาจแพร่กระจายไปสู่ผู้อนื่ ได้ ส�าหรับประเทศไทย
แม้วา่ จะมีวคั ซีนในการป้องกันมานาน แต่พบว่าราคายังคงสูงอยู่ ท�าให้พบว่าอัตราป่วยด้วยโรคไวรัสตับอักเสบบีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ในรอบ 10 ปี ทีผ่ า่ นมา ไวรัสตับอักเสบบีเป็นอีกโรคหนึง่ ทีร่ ะบุชัดเจนในตัวชี้วัด SDG นับเป็นอีกงานส�าคัญทางสุขภาพ
ที่ละเลยไม่ได้
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4 โรคไม่ติดต่อ
การตายก่อนวัยอันควรและการเจ็บป่วยพิการของคนไทย คิดเป็นมูลค่าที่สญ
ู เสีย
ไปมากถึ ง 9.3 แสนล้ า นบาท ในปี 2556 โดยที ่เ กื อ บ 3 ใน 4 มี ส าเหตุ จ าก
โรคไม่ติดต่อ

ก

ารเจ็บป่วยและการตายจากโรคไม่ติดต่อของไทยยังมีทิศทางเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง สวนทางกับเป้าหมายระดับโลก
ที่ตอ้ งการลดการตายก่อนวัยอันควรที่มสี าเหตุจากโรคไม่ตดิ ต่อร้อยละ 25 ภายในปี 2568 การจัดการระบบบริการ
สุขภาพให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ รวมถึง ปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะปัจจัยทางพฤติกรรม
เป็นวาระเร่งด่วนของประเทศ
การสูญเสียปสุขภาวะและมูลคาทางเศรษฐกิจจากการตายกอนวัยอันควร
และการเจ็บปวยของคนไทย (ป 2556)

ตอประชากรแสนคน

มูลคาการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
“โรคไม่ ติ ด ต่ อ ” เป็ น ปั ญ หา
คารักษาพยาบาล, การสูญเสียผลิตภาพ
930,053 ลานบาท
การสูญเสียปสุขภาวะ
จากการตายกอนวัยอันควร จากการขาดงาน
เทียบไดประมาณรอยละ 40
ของคนไทย
สุขภาพส�าคัญทีห่ ลายประเทศก�าลัง
ของผูปวยและผูดูแล, คาเดินทาง และคาใชจาย
ของงบประมาณภาครัฐไทยทั้งหมด
รวม 15.3 ลานป
ในสถานพยาบาลที่ผูปวยจายสมทบ
ในป 2556 (2.4 ลานบาท)
เผชิญ การศึกษาภาระโรคและการ
การอยูอยาง
บาดเจ็บของประชากรไทย ชีใ้ ห้เห็นว่า กอนวัการตาย
จำแนกตามสาเหตุการสูญเสียปสุขภาวะ
ยอันควร
เจ็บปวย/พิการ
10 ลานป
5.3 ลานป
(หนวย แสนลานบาท)
คนไทยสูญเสียปีสุขภาวะในปี 2556
มากถึง 15.3 ล้านปี โดย 2 ใน 3
1.5
มะเร็ง 1.2 ลานบาท,
เบาหวาน 0.4 แสนลานบาท,
เป็ น การสูญ เสีย จากการตายก่ อ น
1.2
ระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง
0.3 แสนลานบาท, หัวใจและ
6.6
วัยอันควร ซึ่งเมือ่ คิดเป็นมูลค่าทาง
หลอดเลือด 1.2 แสนลานบาท
เศรษฐกิ จ รวมทีเ่ สีย ไปแล้ ว นับ ว่ า
โรคไมติดตอ
กลุมโรคติดเชื้อ ความผิดปกติในมารดาและปริกำเนิด
สูงมาก หรือเทียบได้ประมาณ ร้อยละ
และภาวะโภชนาการบกพรอง
การบาดเจ็บ
40 ของมูลค่างบประมาณภาครัฐไทย
ที่มา: รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2556
ทัง้ หมดในปี น ัน้ สาเหตุ ห ลัก ของปี
สุขภาวะที่เสียไปนั้น เป็นผลจากโรคไม่ตดิ ต่อ โดยเฉพาะ
อัตราตาย กอนวัยอันควร อายุ 30-70 ป ดวย 4 โรคไมติดตอหลัก
400
4 โรคส�าคัญ ได้แก่ โรคมะเร็ง เบาหวาน ระบบ
343.1 350.3 355.3
ทางเดินหายใจเรื้อรัง และโรคหัวใจและหลอดเลือด
300
257.3
หากใช้ปี 2552 เป็นฐานอ้างอิง ตามกรอบ
เป้าหมายในการติดตามแก้ปญ
ั หาโรคไม่ตดิ ต่อระดับ
200
โลก อัต ราตายก่ อ นวั ย อัน ควรด้ ว ยโรคไม่ ติ ด ต่ อ
4 โรคหลักของคนไทย ควรต้องลดลงจาก 343.1 ราย
100
ต่อแสนประชากร เหลือ 257.3 รายในปี 2568
ป
0
แต่ดูเหมือนสถานการณ์เท่าทีผ่ ่านมาจะยังไม่เป็น
2552 2554 2556 2558 2560 2562 2564 2566 2568
ไปตามทิศทางนัน้ อัตราตายยังคงเพิ่มขึ้น ขณะที่
สถานการณจริง
เปาหมายการลดอัตราตายฯ
ความชุกของการเจ็บป่วยและพฤติกรรมเสีย่ งต่อ
ที่มา: สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (2016), รายงานสถานการณโรค
โรคไม่ติดต่อของคนไทยหลายด้านยังไม่มแี นวโน้ม
NCDs : มุงหนาสูเปาหมายระดับโลก (kick off to the goals) ฉบับที่ 2
หมายเหตุ: 4 โรคไมติดตอหลัก ไดแก โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน
ลดลง การส�า รวจสุข ภาพประชาชนไทยโดย
และโรคระบบทางเดินหายใจ; เปาหมายการลดอัตราตายฯ ลง 25% ตาม 9 เปาหมาย
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สุขภาพคนไทย 2560

รอยละของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป

รอยละของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป

การตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 ปี 2557 พบสัดส่วนคนไทยอายุ
การบริโภคผักและผลไม และการมีกิจกรรมทางกาย
ที่ไมเพียงพอ ป 2557
15 ปีขึ้นไปมีความดันโลหิตสูงและเบาหวานร้อยละ 24.7
รวม
75.9 รอยละ
และ 8.9 ตามล�าดับ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลการส�ารวจฯ
74.1 72.4
ครั้งที่ 4 เช่นเดียวกับความชุกของผูท้ ่มี ีภาวะน�้าหนักเกินและ
อ้วนทีพ่ บว่าเพิ่มขึน้ ต่อเนื่องเป็นร้อยละ 37.5 และ 10.9
เพิ่มขึ้นจาก
ตามล�าดับ ซึ่งส่วนหนึง่ อธิบายได้จากพฤติกรรมการบริโภค
ลดลงจาก
รอยละ 18.5
รอยละ 83.1 (ชาย)
ของผลการสำรวจ
ทีไ่ ม่เหมาะสมและปัญหาการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ
และ 81.5 (หญิง)
ในป 2552
ของผลการสำรวจ
ที่เพิ่มขึ้น
ในป 2552
19.2
ชาย
หญิง
ในการมุ่ ง เป้ า เพื ่อ ลดการตายก่ อ นวั ย อัน ควรของ
การบริโภคผักผลไม
การมีกิจกรรมทางกาย
ที่ไมเพียงพอ
ที่ไมเพียงพอ
คนไทย ปัญหาการฆ่าตัวตาย เป็นอีกประเด็นที่ไม่ควรมองข้าม
หมายเหตุ: รอยละของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป
เนือ่ งจากเริ ม่ มี แ นวโน้ ม เพิ ม่ ขึ น้ ในช่ ว ง 4-5 ปี ท ผี ่ ่ า นมา
ที่มา: การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557
โดยมีอัตราอยู่ที่ 6.5
รายต่อแสนประชากร
ความชุกปจจัยเสี่ยงและโรคไมติดตอของคนไทย ป 2557
ในปี 2558 เพิ่มขึ้น
ในป 2557 ผูที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ถึงรอยละ 44.7
และ 43.1 ตามลำดับ ไมทราบวาตนมีภาวะดังกลาว และมีเพียงรอยละ 29.7
จาก 5.9 ราย ในปี
และ 23.5 เทานั้นที่ทราบ ไดรับการรักษาและควบคุมอาการได
2553 ซึ่งสะท้อนให้
37.5
36.5
30
40
เห็นถึงความจ�าเป็น
24.7
28.1
21.4
25
และความส�าคัญใน
30
20
การสนับ สนุน งาน
15
20
8.9
10.9
10
6.9
ป้องกัน รักษา และ
9.0
6.9
10
5
ส่งเสริมสุขภาวะทาง
ป
ป
0
0
2548
2552
2557
2552
2557
จิตของคนไทย
ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน

ที่มา: การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557

9 เปาหมายของการควบคุมปองกันโรคไมติดตอระดับโลก
สำหรับประเทศไทย

อัตราตายจากการฆาตัวตาย ป 2540-2558

10

6
4

8.1
6.9

8.6
8.4

7.7

7.8
7.1

6.9
6.3

6.0
5.8

6.0

6.0
5.9

6.0

6.2

6.1

6.5
6.1

2
0

ป

ที่มา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2560

การตายและ
การเจ็บปวย
การจัดการระบบ
บริการสุขภาพ

2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

ตอประชากรแสนคน

8

ความชุกน้ำหนักเกิน (BMI > 25 กก./ตร.ม.)
ความชุกโรคอวน (BMI > 30 กก./ตร.ม.)

ปจจัยเสี่ยง
ทางพฤติกรรม
และชีววิทยา

ลดการตายกอนวัยอันควรจากโรคไมติดตอ 25%
ผูที่มีความเสี่ยงไดรับยา
เพื่อปองกันโรคหัวใจ/
ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน และ
โรคหลอดเลือดสมอง 50%

ยาที่จำเปนสำหรับการรักษา
โรคไมติดตอ
รวมถึงมีเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน
ครอบคลุม 80%

ลด
ลดการมี
ลด
ลด
การบริโภค กิจกรรม การบริโภค การบริโภค
แอลกอฮอล ไมพอเพียง เกลือโซเดียม ยาสูบ
10%
10%
30%
30%

ลดภาวะ
ความดัน
โลหิตสูง
25%

ลดภาวะ
เบาหวาน
และอวน
ไมใหเพิ่มขึ้น

หมายเหตุ: ปสถานการณอางอิงของเปาหมาย คือ ระหวางป 2552-2554
ที่มา: สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (2016), รายงานสถานการณโรค
NCDs: มุงหนาสูเปาหมายระดับโลก (kick off to the goals) ฉบับที่ 2

สุขภาพคนไทยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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5 การใช้สารเสพติด
ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ตอ
่ หัวของประชาชนไทยอายุ 15 ปีข้น
ึ ไป ในปี 2558
อยูท
่ ่ี 6.9 ลิตรของแอลกอฮอล์บริสท
ุ ธิต
์ อ
่ ปี ซึง
่ สูงกว่าค่าเฉลีย
่ ของโลกที่ 6.3 ลิตร1

ก

ารป้องกันและบำาบัดการใช้สารเสพติดในทางที่ผิด และการใช้แอลกอฮอล์ในระดับอันตราย เป็นเป้าหมายหนึ่งใน
SDG ทีจ่ ะนำาไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดขี องทุกคนในสังคม ประเทศไทยยังคงเผชิญความท้าทายทัง้ ด้านอุปสงค์และ
อุปทานในเรื่องยาเสพติด และประชากรยังคงบริโภคแอลกอฮอล์ในปริมาณสูง
ปัญหายาเสพติดเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในสังคมไทยเสมอมา ยาเสพติดทีแ่ พร่หลายทีส่ ุดในประเทศไทยใน
ปัจจุบันคือเมทแอมเฟตามีน หรือที่รจู้ กั กันในชื่อ “ยาบ้า” โดยในปี 2556 มีการจับกุมสูงถึง 218,779 ราย ยาเสพติดประเภท
อื่นที่ถูกจับกุมรองลงมา ได้แก่ พืชกระท่อม และน�้ากระท่อม ส่วนยาไอซ์เป็นสารเสพติดที่เพิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วง
5-6 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2554-2556 เป็นยาเสพติดที่โดนจับกุมมากเป็นอันดับสองรองจากยาบ้า ในปี 2554 ผู้ใช้ยาเสพติด
ชนิดฉีดในกรุงเทพฯ ร้อยละ 36 กล่าวว่าตนสามารถหายาไอซ์ได้ภายใน 10 นาที เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในสังคมไทย
218,779

การจับกุมผูตองหาคดียาเสพติดประเภท
เมทแอมเฟตามีนทั่วประเทศ ป 2550-2559

184,513
179,097

169,015

คน

144,220
131,273

119,127

112,000

98,456

77,608

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
การจับกุมผูตองหาคดียาเสพติดประเภทอื่นๆ
ทั่วประเทศ ป 2550-2559

29,882
23,068

คน

21,610

12,308

12,087

2,145

1,723
516

453

2550

2551

เฮโรอีน
1

ไอซ

14,873

14,825
7,644

3,571
741

2552
กัญชาแหง
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14,823
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803

2553

1,083

2554

18,726

2555

13,097

13,378

11,365

10,121
1,003

14,367

12,938

1,054

16,620

1,205

1,178

1,064

2556

2557

2558

2559

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

จำนวนผูเขารับบำบัดยาเสพติดจำแนกตาม
ประเภทยาเสพติด ป 2550-2559

รายใหม
รายเกา

คน

62,342

28,102

6,604
1,903

4,281
1,809

1,602
1,999

1,156
1,902

1,666
343

เมทแอมเฟตามีน

กัญชา

ไอซ

เฮโรอีน

ฝน

กระทอม

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอลตอหัวตอปของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป

7.1

7.1
6.8

6.7

เปาหมาย: ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล
ตอหัวประชากรตอปในประชากรอายุตั้งแต
15 ปขึ้นไป ลดลงรอยละ 10 (ใชฐานป 2553)

6.9

ปริมาณแอลกอฮอลล
(ลิตร)

การบ�าบัดยาเสพติดในประเทศไทยใช้ระบบ
ผ่านการบังคับเป็นส่วนใหญ่ ข้อมูลจากส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ในปี 2559 พบว่า มากกว่าครึ่งของผู้เข้ารับบ�าบัด
ประเภทฝิ่นและเฮโรอีนเป็นผู้เข้ารับบ�าบัดรายเก่า
ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายของกระบวนการ
บ�าบัดยาเสพติด การบ�าบัดจ�าเป็นต้องเข้าใจการใช้
ยาเสพติดจากมุมมองผู้ใช้ด้วย หากผู้ใช้ยาเสพติด
ยังไม่สามารถเลิกยาเสพติดได้ ควรใช้มาตรการเพื่อ
ลดความเสีย่ งจากการใช้ยา เช่น การแจกเข็มเพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
ในด้านการบริโภคแอลกอฮอล์ ประเทศไทย
ตั้งเป้าหมายที่จะลดปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์
ต่อหัวของประชากรให้เหลือ 6.03 ลิตรภายในปี
2568 ซึ่งจากแนวโน้มปี 2553 เป็นต้นมา ปริมาณ
การบริโภคแอลกอฮอล์ของประชากรไทยไม่ลดลง
เช่ น เดี ย วกั บ บุห รี ่ท สี ่ ัด ส่ ว นประชากรทีส่ ู บ บุห รี ่
ค่อนข้างทรงตัว จึงเป็นประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ
ส�าหรับประเทศไทยต่อไป (ตามเป้าหมาย 3.a สร้าง
ความเข้มแข็งในการด�าเนินการตามกรอบอนุสัญญา
ควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกในทุกประเทศ
อย่างเหมาะสม)

6.0

ป
2553 2554 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
สถานการณจริง
เปาหมายการลดการบริโภค
แอลกอฮอลล

ที่มา: รายงานสถานการณโรค NCDs ฉบับที่ 2

การดื่มแบบอันตราย (Harmful use of alcohol)
คือการดื่มสุราจนเกิดผลเสียตามมาตอสุขภาพกาย
หรือสุขภาพจิต รวมถึงผลเสียทางสังคมจากการดื่ม
ในป 2557 รอยละ 8 ของผูดื่มเพศชายอายุ
30-44 ปดื่มสุราอยูในขั้นอันตรายหรือแบบติดสุรา

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา: รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย

โดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557

รอยละประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่สูบบุหรี่

23.0

21.4

รอยละ

21.9
20.7
20.9

20.7

19.9

20.0

เปาหมาย: ความชุกของการบริโภคยาสูบ
ในประชากรที่มีอายุมากกวา 15 ปขึ้นไป
ลดลงรอยละ 30 (ใชฐานป 2554)

15.0

2547 2549 2550 2552 2554 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
สถานการณจริง

เปาหมายการลดการสูบบุหรี่

ที่มา: การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 และสรุปผลที่สำคัญ การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่

ป

การลดอั น ตรายจากการใช้
ยาเสพติด เป็นนโยบายหรือ
มาตรการทีม่ ุ ่ ง เน้ น การลด
อันตรายหรือความเสี่ยงจาก
การใช้ยาเสพติด ส�าหรับผู้ที่
ไม่สามารถหรือไม่อยากเลิก
ยาเสพติ ด ตั ว อย่ า งของ
มาตรการการลดอั น ตราย
จากการใช้ยาเสพติด ได้แก่
การแจกเข็ ม และกระบอก
ฉีดยา บ�าบัดด้วยสารทดแทน
เช่น เมทาโดน การให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพและยา เป็นต้น

และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2557, รายงานสถานการณโรค NCDs ฉบับที่ 2 สำนักงาน
พัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

สุขภาพคนไทยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

91

6 อุบัติเหตุทางจราจร
คนไทยตายจากอุ บั ติ เ หตุ บ นท้ อ งถนนต่ อ ปี ถึ ง 14,000-15,000 คน
หรือเฉลี่ยวันละ 40 คน

ส

าเหตุอันดับ 1 ของการสูญเสียปีสุขภาวะของวัยรุ่นไทยทั้งชายและหญิง (ช่วงอายุ 15-29 ปี) มาจากอุบัติเหตุ
บนท้องถนน การตายก่อนวัยอันควรและการบาดเจ็บสูญเสียเหล่านี้ ป้องกันได้โดยเริ่มตั้งแต่การปรับปรุงพฤติกรรม
การขับขี่ของคนไทย ไปจนถึง การพัฒนาระบบการขนส่งและเดินทางของประเทศ
อุบัติเหตุทางถนนเปนสาเหตุการสูญเสียปสุขภาวะ

จำนวนและอัตราการตายจากการจราจรทางถนนตอแสนประชากร ป 2553-2558จากการตายกอนวันอันควร อันดับ 1 ของชายไทย

21.6

21.9

22.9

21.9

23.2

22.3

15

0

2553

2554

2555

2556

2557

14,504

15,045

14,789

14,059

4,000

14,033

8,000

2558

อันดับ 5 ของหญิงไทย รวมทุกกลุมอายุ

25
20

12,000

13,766

ตอประชากรแสนคน

16,000

นดับ 2 ของชายไทย
และ
องคการอนามัยโลกรวมอั
ประมาณการจำนวนและอั
ตราตาย
ดับ่อ8
ของหญิ
รวมทุกกลุมอายุ
ที่มีสาเหตุเกีอั่ยนวเนื
งจากอุ
บัติเหตุงไทย
ทางถนนของไทย
สูงกวาตัวเลขที
่รายงาน ถึง 1.6 เทา โดยอยูที่ 24,237 คน
รวมอันดับ 1 ของทั้งชายไทยและหญิงไทย
ตอป หรือ 36.2 รายตอแสนประชากร
(ขอมูลปป 2556)
กลุมอายุ 15-29

10
5

ที่มา: รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2556

จํานวน

อัตราตอแสนประชากร

0

ที่มา: ขอมูลป 2553-2557 จากรายงานประจำป 2558 สำนักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค;
ขอมูลป 2558 จากรายงานของกลุมปองกันการบาดเจ็บจากการจราจร สำนักโรคไมติดตอ

รอยละผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
จำแนกตามประเภทผูใชรถใชถนน ป 2557

อื่นๆ (จักรยาน, สามลอ, บรรทุก, บัส) 3
อุบัติเหตุทางถนนเปนสาเหตุการสูญเสียปสุขภาวะ

จากการตายกอนวันอันควร อันดับ 1 ของชายไทย
อันดับ 5 ของหญิงไทย รวมทุกกลุมอายุ
รวมอันดับ 2 ของชายไทย และ
อันดับ 8 ของหญิงไทย รวมทุกกลุมอายุ
รวมอันดับ 1 ของทั้งชายไทยและหญิงไทย
กลุมอายุ 15-29 ป

ปคอัพ รถตู 3

เดินเทา
9
รถเกง
19
จักรยานยนต
66

ที่มา: รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2556

SDG ก�าหนดเป้าหมายในการลดจ�านวนการตายและ
บาดเจ็บจากการจราจรทางถนนทัว่ โลกลงให้ได้ครึ่งหนึ่ง
รอยละผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ในปี 2563 ซึ่งถืจำแนกตามประเภทผู
อเป็นงานหินหนึใ่งชของประเทศไทย
เนื่องจาก
รถใชถนน ป 2557
รายงานสถานะความปลอดภั
บนท้
องถนนระดั
อื่นๆ (จักรยาน, ยสามล
อ, บรรทุ
ก, บัส) 3 บโลกของ
องค์การอนามัยโลก (Global Status Report on Road
ปคอัพ รถตู 3
Safety 2015) ประมาณการอัเดิตนราตายจากอุ
บัตเิ หตุทางถนน
เทา
9 งเป็นอันดับสองของโลก
ของไทยสูงทีส่ ุดในอาเซียนและสู
รถเกง
19

92

สุขภาพคนไทย
2560
จักรยานยนต

66

ที่มา: รายงานประจำป 2558 สำนักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

ข้อมูลแนวโน้มในช่วง 5-6 ปีท่ผี า่ นมา ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขี ้นึ ตัวเลขรายงานการเสียชีวติ
ยัง คงสูง ต่ อ เนือ่ งทีป่ ระมาณ 14,000-15,000 คนต่ อ ปี
โดยในปี 2558 พบว่ายานพาหนะที่ประสบอุบัตเิ หตุมากทีส่ ุด
และเป็นสาเหตุของการเสียชีวติ มากถึง 2 ใน 3 ของผูเ้ สียชีวติ
ทั้งหมดคือรถจักรยานยนต์

67.0

ความเสี่ยงทางพฤติกรรมของผูใชรถใชถนน ป 2558
มีการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
ภายใน 1 ชั่วโมง
หรือมีอาการมึนเมา

ขณะขับรถยนต
ขณะขับขี่
รถจักรยานยนต

8.0
14.4
43.3

ทุกครั้งเมื่อโดยสาร
ตอนหนาคูคนขับ

คาดเข็มขัด
นิรภัย

54.1

ทุกครั้งเมื่อขับรถยนต

21.1

ทุกครั้งเมื่อซอนทาย
รถจักรยานยนต
ทุกครั้งเมื่อขับขี่
รถจักรยานยนต

สวมหมวก
กันน็อก

31.7

รอยละ

ที่มา: รายงานการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2558 (ระดับเขตสุขภาพ)

จำนวนการบาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุทางถนน
7 วันอันตรายชวงปใหม ป 2551-2560

4,903

4,107

3,750

3,827

คน

สาเหตุ ส �า คั ญ ของการเกิ ด อุบ ัติ เ หตุ
บ่อยครั้งคือพฤติกรรมการขับขี่ การเคารพ
กฎกติกา มารยาทและการมีน�า้ ใจในการใช้
ถนนกับผู้ร่วมทาง ซึ่งคนไทยยังไม่ตระหนัก
ในความส�าคัญ โดยเฉพาะทีเ่ กี่ยวกับความ
ปลอดภัย จากการส�ารวจพฤติกรรมเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ในปี 2558
พบว่าคนไทยขับรถยนต์โดยคาดเข็มขัดนิรภัย
ทุกครั้งเพียงร้อยละ 54.1 และขี่จกั รยานยนต์
โดยสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งไม่ถึง 1 ใน 3
หรือร้อยละ 31.7 เท่านัน้ พฤติกรรมเสี่ยง
อีกเรื่องที่นา่ กังวลคือการขับขี่ยวดยานพาหนะ
ในขณะทีม่ ี อ าการมึน เมาหรื อ หลัง ดื ่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซ่งึ พบว่ายังมี “นักดื่ม”
จ� า นวนหนึง่ ทีล่ ะเลยและปฏิ บ ัติ ต นไม่
เหมาะสม
นอกเหนือ จากเรื อ่ งการปรั บ ปรุ ง
พฤติกรรม การพัฒนาระบบการขนส่งทาง
เลือกที่มีความปลอดภัยมากกว่าการเดินทาง
บนท้องถนน โดยเฉพาะการขยายระบบการ
ขนส่งทางรางให้มีความครอบคลุมและเชื่อม
ต่อการเดินทางได้สะดวกมากขึ้น เป็นอีกทาง
เลือกที่ประเทศควรต้องลงทุน หากท�าได้ใน
เรื่องนี้ ในทุกช่วงเทศกาล โดยเฉพาะช่วงปี
ใหม่และสงกรานต์ทคี่ นไทยจ�านวนมากเดิน
ทางกลับภูมิล�าเนา เราน่าจะได้เห็นตัวเลข
จ�านวนอุบัติเหตุและการเสียชีวิตที่ลดลง

4,128
3,375

3,505

3,345
3,329

3,117

401

367

347

358

336

366

367

341

380

478

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

ป

ที่มา: ขอมูลป 2551-2558 จากสำนักงานเครือขายลดอุบัติเหตุ
ขอมูลป 2559-2560 จาก ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน

การบาดเจ็บ
การตาย

พาหนะเดินทางทองเที่ยว/เยี่ยมญาติของคนไทย ป 2558

รอยละ

คนไทยเดินทางดวยระบบขนสงทางราง
และเครื่องบินที่มีความปลอดภัยสูงกวา
การเดินทางทางถนนมีเพียงรอยละ 3.6
15.9
พาหนะสวนตัว/
รถยนต

รถโดยสาร/
รถตู

13.5
รถเชาตางๆ

3.6
รถไฟ
เครื่องบิน อื่นๆ

ที่มา: การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2559 (ในรอบป 2558), สำนักงานสถิติแหงชาติ
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7 อนามัยการเจริญพันธุ์
การคลอดในกลุ่มคุณแม่วัยรุ่นเริ่มมีแนวโน้มลดลง แต่ปัญหาแท้งและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ยังคงละเลยไม่ได้

ก

ารตัง้ ครรภ์ในแม่วัยรุ่นที่อายุน้อยอาจนำาไปสู่หลายปัญหาทางสุขภาพ ตัง้ แต่ การทำาแท้งเถื่อน การเกิดภาวะ
แทรกซ้อ นตกเลื อ ดหลั ง คลอด ทารกคลอดก่ อ นกำ า หนด ทารกน้ำ า หนัก ต่ำ า กว่า เกณฑ์ . .. เกิ ด น้อ ย (อย่ า ให้ )
ด้อยคุณภาพ ยังคงเป็นงานท้าทายสำาหรับประเทศไทย

94

สุขภาพคนไทย 2560

รอยละหญิงไทยวัยเจริญพันธุพอใจกับวิธีวางแผนครอบครัวแบบสมัยใหม

69.7

61.3

56.4

กัมพูชา

ลาว

เวียดนาม

อินโดนีเชีย

ไทย

51.5

ประเทศไทยมีบริการ
วางแผนครอบครัว
ดีกวาหลายประเทศ
ในกลุมอาเซียน

ฟลิปปนส

78.8

รอยละ

89.2

ที่มา: World Health Statistics, 2016

อัตราคลอดวัยรุนหญิงไทย

60
50
ตอประชากรพันคน

ปัจจุบัน หญิงวัยเจริญพันธุ์รวมถึงวัยรุ่นอายุ
ต�่ากว่า 20 ปี สามารถเข้ารับบริการคุมก�าเนิด เช่น
ยาฝัง ห่วงอนามัย ฟรี ทุกสถานบริการที่อยู่ในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในภาพรวมของหญิงไทย
วัยเจริญพันธุ์เข้าถึงและมีความพึงพอใจต่อวิธีการ
วางแผนครอบครัว สมัย ใหม่ ในระดับ ทีค่ ่อ นข้ างสูง
เที ย บกั บ หลายประเทศในอาเซีย น อย่ างไรก็ ตาม
อนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มวัยรุ่น ยังคงเป็นประเด็น
ที่ต้องให้ความส�าคัญ
แม้ในปี 2557-2558 อัตราการคลอดของหญิง
อายุ 15-19 ปี ของไทยจะลดลงจนต�่ากว่าเป้าหมายที่
กระทรวงสาธารณสุขตั้งไว้ท่ไี ม่เกิน 50 ราย ต่อ 1,000
คน แต่ อ ัต ราการคลอดซ� ้า ยัง มีแ นวโน้ ม ทีส่ ูง ขึ ้น
ส่วนหนึง่ อาจเป็นผลมาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ
ทีถ่ ู ก ต้ อ งในเรื ่อ งการป้ อ งกั น การตั ้ง ครรภ์ รวมถึ ง
การป้องกันความเสีย่ งต่อโรคติดต่อทีอ่ าจเกิดจาก
การมีเพศสัมพันธ์ แม้สถานการณ์การใช้ถงุ ยางอนามัย
ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในกลุม่ เด็กนักเรียนมัธยม
ตอนต้นและตอนปลาย จะมีแนวโน้มทีด่ ีขึน้ อย่าง
ต่อเนือ่ งในช่วงปี 2553-2558 แต่อัตราป่วยด้วย
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของกลุ่มวัยรุ่นไทยกลับมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น
เมือ่ ประสบเหตุตั้งครรภ์ไม่พร้อมหรือโดยที่
ไม่ต้งั ใจ การตัดสินใจแก้ไขปัญหาของวัยรุน่ ด้วยตัวเอง
วิธีหนึ่ง คือการท�าแท้ง ซึ่งจ�านวนมากท�าโดยผู้ที่ไม่ใช่
บุคลากรทางการแพทย์และตามกฎหมายไทยถือว่า

40
30

49.3

49.7

37.9 39.2

0

50.1

53.4

47.9
51.1

แนวโนมการคลอดซ้ำในวัยรุนหญิง
อายุ 15- 19 ป มีแนวโนมสูงขึ้น
จากรอยละ 10.7 ในป 2548
เปนรอยละ 12.2 ในป 2558

20
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53.4

50.1

50.1

48.9

47.3

44.8

0.7 0.7 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.8 1.7 1.6 1.5

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
อายุ 10-14 ป

อายุ 15-19 ป

ที่มา: สำนักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (มิถุนายน 2559)
อัตราคลอดของหญิงอายุ 10-14 ป และ 15-19 ป ตอประชากรหญิง อายุ 10-14 ป
และ 15-19 ป 1,000 คน

ป

การใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรกของนักเรียนมัธยม

54.1 56.453.4
51.049.2 51.1

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

61.2 64.1 65.0 64.2

70.3 71.1
รอยละ

รอยละ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

65.9
61.2 62.3 64.6
56.2 54.6 59.3 58.8
55.0
49.4 48.1
50.0

ป
2553

2554

2555

2556

นักเรียนชาย

2557

ป

2558

2553

2554

นักเรียนหญิง

2555

2556

นักเรียนชาย

2557

2558

นักเรียนหญิง

ที่มา: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2558

รอยละของการทำแทงผูหญิงอายุ 15 - 59 ป

ตอวัยรุนแสนคน

อัตราปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธในวัยรุน อายุ 15-24 ป

80.8

2553

89.5

93.4

93.6

2554

2555

2556

103.4

1

127.1

10
28

2557

ที่มา: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2558

2558

ป
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การแทงครั้งสุดทายของวัยรุน
พบวา ไปทำแทงรอยละ 19.2
สาเหตุของการไปทำแทงครึ่งหนึ่ง
คือ ความไมพรอมที่จะมีบุตร
และยังพบวาผูที่ทำแทง
ไมใชบุคลากรทางการแพทย
ถึงรอยละ 9.1

15-19 ป 20-30 ป 30-44 ป 45-59 ป
ที่มา: รายงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 5 ป พ.ศ. 2557

สำหรับบริการวางแผนครอบครัว เมื่อเทียบกับประเทศอาเซียน การเขาถึง
การวางแผนครอบครั
ี่ดีกวอาประเทศอาเซี
ยน าได้ด้วยตนเองแต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์
มีคบริวามผิ
ดทางอาญา วปัประเทศไทยมี
จจุบันการท�สาถานการณ
แท้งมีททางเลื
กทีส่ ามารถท�

โดยใช้
ยายุติการตั้งครรภ์ในอายุครรภ์ที่น้อยกว่า 9 สัปดาห์ ซึ่งสามารถท�าได้อย่างปลอดภัย โดยปัจจุบันยาดังกล่าวขึ้นทะเบียน
กับส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และจัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว ส�าหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
หากเลือกใช้วิธีนี้ควรศึกษาถึงผลข้างเคียงในการใช้ยาให้ถ่องแท้ และต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ อย่างไรก็ตาม การสร้าง
ความตระหนักและให้ความรูใ้ นการป้องกันการตั้งครรภ์ท่ีไม่พงึ ประสงค์หรือตั้งครรภ์ไม่พร้อมน่าจะเป็นเรื่องส�าคัญกว่าที่ควร
ต้องส่งเสริม
ที่นา่ สนใจคือ สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติได้ผลักดันและเห็นชอบพระราชบัญญัตกิ ารป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์
ในวัยรุ่น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ให้สิทธิแก่วัยรุ่น และให้อ�านาจหน้าทีก่ ับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง ต้องติดตามว่ากฎหมายนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้มากน้อยอย่างไร
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8 มลพิษ
การขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมมักเกิดขึ้นควบคูก
่ บ
ั ของเสียอันตราย
ที่เพิ่มขึ้น ในช่วงปี 2546-2558 ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเท่าตัว

ผ

48,819

31,173

คน

ลพวงหนึง่ จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วคือปัญหาด้านมลพิษและสารเคมีอันตราย หากไม่มีมาตรการ
จัด การหรือ ควบคุม ที่ ด ีพ อ ความเสี ย หายจะเกิ ด ขึ ้น ต่อ สุ ข ภาพของประชาชน เป้ า หมาย SDG จึง มุ ่ง เน้น
การลดจำานวนการตายและการป่วยจากสารเคมีอันตราย การปนเปื้อน และมลพิษทางอากาศ น้ำา และดินให้ลดลง
อย่างมีนัยสำาคัญภายในปี 2573
ในประเทศก�าลังพัฒนา มลพิษเป็นสาเหตุหนึง่ ทีก่ ่อให้เกิดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร มลพิษทาง
อากาศเป็นสาเหตุหนึง่ ของการเสียชีวิตของคนไทย แนวโน้มการเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
จากประมาณ 30,000 คนในปี 2533 เป็นเกือบ
ประมาณการเสียชีวิตจาก
50,000 คน ในปี 2556 ตัวชี้วัดคุณภาพอากาศหนึ่ง
มลพิษทางอากาศ ป 2533 และ 2556
คือปริมาณฝุ่นละออง เช่น ฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ซึ่งเป็นฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก สามารถแทรกลึกเข้าไปในทางเดิน
หายใจ เพิ่มโอกาสการเสียชีวิตจากทางเดินหายใจ
ติดเชือ้ มะเร็งปอด และโรคหัวใจและหลอดเลือด
เป็นต้น ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษพบว่าทุกเมือง
ใหญ่ในประเทศไทยทีม่ ีการส�ารวจมีฝุ่นพีเอ็ม 2.5
2533
2556
เกินค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกทีก่ �าหนดไว้ ที่มา: The World Bank and Institute for Health Metrics and Evaluation University of Washington
ว่าไม่ควรเกิน 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรต่อปี1

46.0

27.0

28.0

30.0

31.0

33.0

36.0

สระบุรี

ถนนดินแดง
กรุงเทพฯ

เชียงใหม

ขอนแกน

ลำปาง

ราชบุรี

คาเฉลี่ยมาตรฐานตอปโดยองคการอนามัยโลก ไมเกิน 10 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร

เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ

18.0

ระยอง

18.0

26.0

สมุทรสาคร

16.0

เขตพญาไท
กรุงเทพฯ

25.0

สงขลา

50
45
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35
30
25
20
15
10
5
0

ชลบุรี

ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร

คาเฉลี่ยฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (ฝุน พีเอ็ม 2.5) ในป 2558

ที่มา: รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2558

1

ค่ามาตรฐานเฉลี่ยของประเทศไทยอยู่ที่ 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในหนึ่งปี สูงกว่าค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลก
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0.84

13.1

ลาว

คาเฉลี่ยปริมาณ

สาร 1-โอเอชพีในปสสาวะ

10.4

เมียนมา
5.6

ตอแสนประชากร

ไมโครโมลตอโมลครีเอตินีน

กัมพูชา

0.2

0.4

มาเลเซีย

สิงคโปร 0.1

กรุงเทพฯ2

1.9

ไทย

ชลบุร2ี

0

2

4

25

14.8

20

14.3

14.6

15.6

13.6

14.4

13.5

8.3

15

13.6 11.7

5.7

6.0

5.8

5.6

5.8

7.6

7.9

3.8

3.9

3.9

4.1

5.3

5.3

4.8

4.9

2551

2552

2555

2556

2557

2558

10
5

2553

2554

9.6
5.8
2559

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำมาใชประโยชน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดอยางถูกตอง
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไมไดถูกนำมาใชประโยชนหรือถูกกำจัดอยางถูกตอง
ที่มา: รายงานสถานการณขยะมูลฝอยของประเทศไทย พ.ศ. 2559 กรมควบคุมมลพิษ

ปริมาณของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม ป 2546-2558

ลานตันตอป

2.45

2.37

2.44

2.65

2.81

2.8

2.69
2.05

1.4

1.41

1.41

1.41

6

8

10

12

ที่มา: World Health Statistics 2016

สถานการณขยะมูลฝอยประเทศไทย ป 2551 - 2559

30

ลานตันตอป

2.0

เวียดนาม

หมายเหตุ: 1. ศึกษาในเด็กนักเรียนอายุ 9-12 ป ในอำเภออมกอย
และอำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
2. ศึกษาในเด็กนักเรียนอายุ 10-12 ป
ที่มา: Naksen et al. (2016) และ Ruchirawat et al. (2007)

0

3.6

อินโดนีเซีย

0.09

เชียงใหม1

อัตราตายที่มีสาเหตุจากน้ำและสุขาภิบาล
ที่ไมปลอดภัยและขาดสุขอนามัย

5.1

ฟลิปนส

1.44

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
ที่มา: รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2546-2558 กรมควบคุมมลพิษ

มลพิษทางอากาศมีแหล่งก�า เนิด
จากโรงงานอุต สาหกรรม การจราจร
การก่อสร้างและการเผาทุกชนิด ในภาค
เหนือมีปญ
ั หาหมอกควันที่สร้างผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนในช่วงประมาณ
เดือนมีนาคมของทุกปี สาร 1-โอเอชพี
ในปัสสาวะเป็นสารบ่งชี้ชวี ภาพการสัมผัส
สารพีเอเอชจากมลพิษทางอากาศซึ่งเป็น
สารที่กอ่ ให้เกิดมะเร็ง จากการตรวจปัสสาวะ
พบว่าเด็กในอ�าเภออมก๋อยและอ�า เภอ
แม่แจ่มในช่วงเดือนมีนาคม 2558 ทีม่ ี
ปัญหาหมอกควัน มีระดับสาร 1-โอเอชพี
ในปัสสาวะมากกว่าเด็กในกรุงเทพฯ ถึง
4 เท่าตัว
ขยะมูลฝอยยังคงเป็นปัญหาส�าคัญ
ของประเทศไทย ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่ม
ขึ้นในทุกปี ถึงแม้ว่าขยะจะถูกก�าจัดอย่าง
ถู ก ต้ อ งและน�า มาให้ ป ระโยชน์ ม ากขึ ้น
แต่ปริมาณขยะทีเ่ หลือในปี 2559 ยังคง
เป็ น ปริ ม าณที ่ส ูง ถึ ง 11.68 ล้ า นตั น
นอกจากขยะมูลฝอยจากครัวเรือน ยังมี
ปัญหาการก�าจัดกากอุตสาหกรรมที่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ น�าไปสูก่ ารลักลอบทิ้งของเสีย
ซึ ่ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสีย่ งต่ อ สุข ภาพของ
ประชากรในระยะยาว
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14

9 ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
แนวโน้มคนไทยล้มละลายและยากจนจากค่าใช้จ่ายทางสุขภาพลดลงต่อเนื่อง
แต่ความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพคือความท้าทาย

ก

ารที่ประชาชนทุกคนได้รบั การคุ้มครองความเสี่ยงทางการเงินจากค่ารักษาพยาบาล สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ
ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงยาพื้นฐานและวัคซีนที่จำาเป็น เป็นหลักการพื้นฐานในการบรรลุ
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศ
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รอยละครัวเรือนที่ตกอยูในภาวะยากจน/ลมละลาย
จากคาใชจายทางสุขภาพ (ป 2531-2556)

7.9
6.8

6.0

ป 2544-2545 ที่เริ่มดำเนินการ
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ของประเทศ

5.7

รอยละ

ประเทศไทยด� า เนิน นโยบายหลัก ประกั น
สุขภาพถ้วนหน้าตั้งแต่ปี 2544-2545 ซึ่งปัจจุบัน
สิท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง หลัก ประกั น ทางสุข ภาพ
มีความครอบคลุมไปถึงประชาชนทุกคน ภายใต้
3 กองทุนสุขภาพหลัก ได้แก่ หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ หรือโครงการบัตรทอง (ร้อยละ 73.7)
ประกันสังคม (ร้อยละ 17.2) และสิทธิสวัสดิการ
ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 7.4) ตลอด
15 ปีที่ผ่านมา คนไทยได้รับการคุ้มครองความเสี่ยง
จากค่าใช้จ่ายทางสุขภาพทีด่ ีขึ้นต่อเนื่อง สะท้อน
จากร้อยละของครัวเรือนทีล่ ้มละลายและครัวเรือน
ทีต่ กอยู่ ใ นภาวะยากจนอัน มีส าเหตุ จ ากภาระ
ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพที่ลดลงชัดเจนจากร้อยละ 5.7
และ 2.0 ในปี 2543 เหลือที่ร้อยละ 2.3 และ 0.5
ตามล�าดับ ในปี 2556 ทัง้ นีก้ ารศึกษาจ�านวนมาก
ได้แสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน
ที่ จ� า เป็ น ทีด่ ี ขึ น้ ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่ ม
ทีย่ ากจนและเปราะบาง เช่นแรงงานนอกระบบ
ผู้สูงอายุและคนพิการ
อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิประโยชน์ทางสุขภาพ
และค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นซึ่งเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (ในด้านหนึ่ง
ถือเป็นผลดีจากการทีป่ ระชาชนเข้าถึงบริการได้ดขี ้นึ
และอีกส่วนหนึง่ อาจเป็นผลจากการเจ็บป่วยด้วย
โรคไม่ ติ ด ต่อ เรื้อ รั งของคนไทยทีเ่ พิ ่มขึ้น รวมถึ ง
การเข้ า สู่ สั ง คมสูง อายุข องประเทศทีม่ ีจ� า นวน
ผูส้ ูงอายุเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นกลุม่ ที่มีอัตราการเจ็บป่วยสูง)
ท�าให้ประเด็นเรื่องความเพียงพอของงบประมาณ

4.1
2.4

2.3

3.1
2.2

2.0
1.1

2531

2535

2539

2543

ลมละลายจากคารักษาพยาบาล

2547

2.6

2.3

0.8

0.5

0.5

2551

2555

2556

ป

กลายเปนครัวเรือนยากจนจากคารักษาพยาบาล

ที่มา: ผลการวิเคราะห ในขอเสนอการคลังสุขภาพเพื่อความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เปาประสงค ตัวชี้วัด และเปาหมาย

คาใชจายทางสุขภาพตอหัว ปรับโครงสรางอายุของ 3 กองทุนหลัก (ป 2558)

ประกันสังคม

3,145

สวัสดิการ
รักษาพยาบาล
ขาราชการ
หลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา

12,000
2,895
บาท

ที่มา: Policy Brief: Health System in Transition ระบบสาธารณสุขของไทย ความสำเร็จและความทาทาย (IHPP)

55.7

อัตราการใชบริการผูปวยนอกและผูปวยใน

รอยละ (ประชากร)

สุขภาพและความยัง่ ยืนของระบบหลักประกันใน
ระยะยาวเป็นความท้าทายทีส่ า� คัญ เช่นเดียวกับ
การจัดการความไม่เท่าเทียมของ 3 กองทุนสุขภาพ
หลัก ทั้งในด้านการร่วมจ่ายและสิทธิประโยชน์
ที่ยังมีความแตกต่างกันในหลายประเด็น
ข้ อ เสนอการคลัง สุข ภาพเพื ่อ ความยั่ง ยืน
ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงมีขอ้ เสนอ
ให้ก�าหนดเป้าประสงค์ 4 ด้าน หรือ SAFE คือ
S-sustainability (ความยัง่ ยืน) A-adequacy
(ความเพียงพอ) F-fairness (ความเป็นธรรม) และ
E-efficiency (ประสิทธิภาพ) พร้อม 11 ตัวชี้วัด
เพื่อเป็นกรอบก�ากับการบริหารการคลังสุขภาพ
ทีย่ ัง่ ยืนให้แก่ระบบหลักประกันสุขภาพของคนไทย
ในระยะยาว

29.5
18.1
11.5
3.1 3.5
0-14 ป

4.1 5.6
15-24 ป

14.8
14.3
4.2
25-59 ป

7.0
60 ป ขึ้นไป

16.9 17.5
4.7
รวม

ผูปวยนอก (ไมตองนอนพักรักษาในโรงพยาบาลใน 1 เดือนที่ผานมา ปวย/รูสึกไมสบาย)
ผูปวยนอก (ไมตองนอนพักรักษาในโรงพยาบาลใน 1 เดือนที่ผานมา โรคเรื้อรัง/ประจำตัว)
ผูปวยใน (นอนพักรักษาในโรงพยาบาลใน 12 เดือนที่ผานมา)
ที่มา: สำนักงานสถิติแหงชาติ

11 ตัวชี้วัดและเปาหมาย ขอเสนอการคลังสุขภาพเพื่อความยั่งยืน
(Sustainability, Adequacy, Fairness, Efﬁciency: SAFE)

เปา 1 1. รายจายสุขภาพทั้งหมด ไมเกิน 5% ของ GDP
2. รายจายสุขภาพภาครัฐ ไมเกิน 20% ของรายจายภาครัฐทั้งหมด

ความยั่งยืน
( ustainability)

S

3. รายจายสุขภาพทั้งหมด ไมนอยกวาที่เปนอยู (คือ 4.6% ของ GDP ป 2556)
4. รายจายสุขภาพภาครัฐ ไมนอยกวาที่เปนอยู (คือ 17% ของรายจายภาครัฐทั้งหมด ป 2556)
5. รายจายสุขภาพนอกภาครัฐ ไมเกิน 20% ของ รายจายสุขภาพทั้งหมด
โดยรายจายสุขภาพของครัวเรือน ไมเกินระดับที่เปนอยู
เปา 2
ความเพียงพอ
(คือ 11.3% ของรายจายสุขภาพทั้งหมด ป 2556 )
(Adequacy)
6. อุบัติการณครัวเรือนลมละลายจากการจายคารักษาพยาบาล ไมเกินระดับที่เปนอยู
(คือ 2.3% ของครัวเรือนทั้งหมด ป 2556)
7. อุบัติการณครัวเรือนยากจนจากการจายคารักษาพยาบาล ไมเกินระดับที่เปนอยู
(คือ 0.47% ของครัวเรือนทั้งหมด ป 2556)
8. เพิ่มความเปนธรรมของการจายเงินสมทบ โดยปรับเพิ่มเพดานเงินเดือน
สำหรับการคำนวณเงินสมทบของผูประกันตนใหเปน 7 เทาของคาแรงขั้นต่ำ
9. บรรลุความเปนธรรมของการจายเงินสมทบกอนใชบริการ (pre payment) และการจายรวม
9.1 การจายเงินสมทบกอนใชบริการ (pre payment) มีขอเสนอ 2 ทาง
คือทุกคนตองจายเงินสมทบ หรือทุกคนไมตองจายเงินสมทบ
เปา 3
9.2 มีการระดมทุนจากการรวมจาย ณ จุดใชบริการสุขภาพ
ความเปนธรรม
(Fairness)
หรือ Copayment at point of service
10. บรรลุความเปนธรรมในการจายเงินแกสถานพยาบาล
10.1 รายจายตอหัวที่ปรับดวยโครงสรางอายุของแตละระบบหลักประกัน
ไมตางจากคาเฉลี่ยของทั้งสามระบบหลัก ±10%
10.2 มาตรฐานการจายเงินของแตละระบบ เปนราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับบริการ

สถานการณ ป 2556
- รายจายสุขภาพทั้งหมด
คิดเปน 4.6% ของ GDP
- รายจายสุขภาพภาครัฐ
คิดเปน 17%
ของรายจายภาครัฐทั้งหมด
- รายจายสุขภาพนอกภาครัฐ
คิดเปน 11.3%
ของรายจายสุขภาพทั้งหมด
- อุบัติการณครัวเรือนลมละลาย
จากการจายคารักษาพยาบาล
เทากับ 2.3%
- อุบัติการณครัวเรือนยากจน
จากการจายคารักษาพยาบาล
เทากับ 0.47%

เปา 4 11. เพิ่มความมีประสิทธิภาพ-ระบบประกันสุขภาพภาครัฐทุกระบบใชงบประมาณปลายปด,
มีมาตรการและกลไกการเฝาระวังราคาและการควบคุมราคาการเบิกจายที่มีประสิทธิภาพ,
E
มีการใชอำนาจในการซื้อรวมกันและมีการใชมาตรการของรัฐบาลอยางเหมาะสม

ประสิทธิภาพ
( fﬁciency)

ที่มา: สรุปจาก ขอเสนอการคลังสุขภาพเพื่อความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปาประสงค ตัวชี้วัด และเปาหมาย

สุขภาพคนไทยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

99

10 บุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข

การกระจายตั ว ของบุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ในประเทศไทย
มีแนวโน้มดีข้น
ึ โดยความแตกต่างของสัดส่วนแพทย์ตอ
่ ประชากรระหว่างกรุงเทพฯ
กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงจากประมาณ 8 เท่าในปี 2547 เหลือเพียง
ประมาณ 4 เท่าในปี 2558

แ

รอยละ

นวโน้มการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ในปัจจุบนั ชี้วา่ ประเทศไทยน่าจะมีจาำ นวนแพทย์เพียงพอกับความต้องการ
ในอนาคต แต่ยังคงต้องพัฒนาด้านการกระจายกำาลังคน เพือ่ ความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์
ของคนไทยทุกคน
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็น
สัดสวนบุคลากรสุขภาพ/สาธารณสุขในภาครัฐและภาคเอกชน
หัวใจส�าคัญของระบบสุขภาพ การให้บริการสุขภาพ
100
ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวินิจฉัย การรักษา การให้ค�า
93.6
88.1
85.8
90
ปรึกษา หรือค�าแนะน�าต่างๆ ล้วนต้องผ่านบุคลากร
80.7
80
ทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งสิ้น ดังนั้น เป้าหมาย
70
60
ด้านสุขภาพจะบรรลุผลได้ยาก หากไม่พัฒนาก�าลัง
53.9
50
คนด้านสุขภาพให้มีจา� นวนที่เพียงพอ มีการกระจาย
40
ตัวอย่างทัว่ ถึง เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงบริการได้อย่าง
30
23.2
19.3
14.2
20
เท่าเทียมกัน และมีบริการที่ได้มาตรฐาน
11.9
11.2
6.4
10
4.7
การกระจายตัวของบุคลากรทางการแพทย์
0
แพทย
ทันตแพทย
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
และสาธารณสุขในประเทศไทยพัฒนาไปในทิศทาง
ภาครัฐ
เอกชนเต็มเวลา
เอกชนไมเต็มเวลา
ที่ดีขึ้น จากข้อมูลสัดส่วนประชากรต่อบุคลากรทาง
ที่มา: รายงานขอมูลทรัพยากรสาธารณสุข สำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 2558
การแพทย์และสาธารณสุขของสถานบริการระดับ
หมายเหตุ: จำนวนแพทย 31,959 คน, ทันตแพทย 6,953 คน, เภสัชกร 12,231 คน
และ พยาบาลวิชาชีพ 149,183 คน
ต่างๆ พบว่าโรงพยาบาลชุมชนมีจ�านวนมากกว่า
ระดับจังหวัดและระดับศูนย์ แสดงว่าประเทศไทย จำนวนบุคลากรทางการแพทยตามระดับสถานบริการภายใตกระทรวงสาธารณสุข
ได้กระจายบุคลากรไปทัว่ ทุกภูมิภาคและให้ความ
โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล
ศูนย
ทั่วไป
ชุมชน
ส�าคัญกับชุมชนมากขึ้น
4,543
3,915
7,539
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร แพทย
525
939
3,109
เป็นเพียงส่วนหนึ่งทีส่ ะท้อนถึงความเป็นธรรมในการ ทันตแพทย
1,272
1,788
3,778
เข้าถึงบริการทางการแพทย์ กรุงเทพฯ ทีม่ ีสัดส่วน เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
19,856 24,300
37,342 10,114
แพทย์ต่อประชากรดีทีส่ ุด แต่เกินครึ่งอยู่ในภาค พยาบาลเทคนิค
645
737
419
เอกชนเต็มเวลา ดังนัน้ ไม่ใช่ทกุ คนทีจ่ ะสามารถ รวม
26,841 31,679
52,187 10,114
เข้าถึงบริการดังกล่าวได้
ที่มา: รายงานขอมูลบุคลากรดานสาธารณสุข พ.ศ 2558 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร
โรงพยาบาล
สงเสริม
สุขภาพตำบล

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 2558

100

สุขภาพคนไทย 2560

จังหวัดที่มีสัดสวนประชากร
ตอแพทยดีที่สุด 10 อันดับ
ในป 2558 (จำนวนประชากร
ตอแพทยหนึ่งคน)

กรุงเทพฯ
นครนายก
ชลบุรี
ภูเก็ต
ขอนแกน
สมุทรสาคร
เชียงใหม
พิษณุโลก
ปทุมธานี
สงขลา

716
813
1,135
1,205
1,265
1,350
1,398
1,406
1,438
1,503

จังหวัดที่มีสัดสวนประชากร
ตอแพทยที่แยที่สุด 10 อันดับ
(จำนวนประชากร
ตอแพทยหนึ่งคน)

บึงกาฬ
ศรีสะเกษ
นครพนม
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
เพชรบูรณ
สกลนคร
ยโสธร
สระแกว
กำแพงเพชร

5,906
5,576
5,133
4,993
4,753
4,587
4,543
4,501
4,497
4,447

ที่มา: ขอมูลทรัพยากรสาธารณสุข สำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 2558

สัดสวนประชากรตอแพทยหนึ่งคนรายจังหวัด ป 2547และป 2558
เชียงราย
6,104

เชียงราย
2,477

ป 2547

ป 2558

แมฮองสอน
แมฮองสอน
พะเยา
พะเยา
5,604
3,278
ทั้งประเทศ 3,305
ทั้งประเทศ 2,035
5,155
3,035
นาน
นาน
เชียงใหม
เชียงใหม
5,106
2,731
2,392 ลำปาง
1,398 ลำปาง
บึงกาฬ
แพร
แพร
3,921
1,967
หนองคาย
หนองคาย
5,906
2,849
2,849
ลำพูน
ลำพูน
8,868
3,168
5,897
2,755
อุตรดิตถ
อุ
ต
รดิ
ต
ถ
อุดรธานี สกลนคร นครพนม
อุดรธานี สกลนคร นครพนม
3,604
2,345
เลย
เลย
สุโขทัย
สุโขทัย
7,349 หนองบัวลำภู6,246 10,967 10,782
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ปตตานี
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1,623
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1,438
4. นครปฐม
1,631
5. สมุทรปราการ 2,478
6. สมุทรสาคร
1,350
7. สมุทรสงคราม 2,727
8. พระนครศรีอยุธยา 3,015
9. อางทอง
2,551
10. สิงหบุรี
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ปตตานี
สตูล สงขลา 3,830
3,739 1,503
ยะลา นราธิวาส
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ที่มา: ขอมูลทรัพยากรสาธารณสุข สำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข ป 2547 และ 2558
คาดประมาณความตองการและจำนวนกำลังคนดานสุขภาพที่จะมีในป 2569
คาดประมาณความตองการ ป 2569

คาดประมาณจำนวน
กำลังคนที่จะมี ป 2569

วิธีที่ 1
วิธีที่ 2
วิธีที่ 3
ความต้องการบุคลากรทางการแพทย์
30,610-37,620 34,913-41,437
62,779
ของไทยในอนาคตเป็ น เรื ่อ งทีท่ ้ า ทาย 1. แพทย
1
215,565
180,992 -193,0482
เมื ่อ ไทยเข้ า สู่ ส ัง คมผู้ ส ูง อายุแ ละโรค 2. พยาบาล 194,205-237,870
17,415 (18,675)
ไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาของคนไทย 3. ทันตแพทย 16,457-20,546 19,677- 20,955 16,557
4. เภสัชกร
14,020-17,135 47,786-64,700
39,9133
มากขึน้ การผลิตบุคลากรจึงจ�าเป็นต้อง
กรรมการวางแผนกำลังคนดานสุขภาพในทศวรรษหนา ภายใต คณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ, 2559.
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการ ที่มา: คณะอนุ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายการวางแผนกำลังคนดานสุขภาพในอีก 10 ปขางหนา (พ.ศ.2560- 2569)
:
ก�าลังคนในอนาคต คณะอนุกรรมการ หมายเหตุ
แพทย
วิธีที่ 1 Health demand โดยใช Service utilization และคาดการณในอนาคตโดยใชการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากร
ที่คิดสัดสวนอายุ (Age adjusted)
วางแผนก�าลังคนด้านสุขภาพในทศวรรษ
วิธีที่ 2 ในระดับ primary care ใชจำนวนแพทย 6,500 คนตามนโยบาย Primary Care Cluster ที่กำหนดใหแพทย
ในระดับปฐมภูมิเทากับ 1:10,000
หน้ า ภายใต้ ค ณะกรรมการก� า ลัง คน พยาบาล วิธีที่ 1 Health
demand
วิธีที่ 2 ใช Health demand รวมกับใช service target สำหรับผูปวยสูงอายุติดเตียงอยูที่บานและในชุมชน
ด้านสุขภาพแห่งชาติ ได้คาดประมาณ
1. ใชฉากทรรศนที่พยาบาลมีอายุงานเฉลี่ย 22 ป
ฉากทรรศนที่มีการธำรงรักษา สามารถใหพยาบาลมีอายุงานเฉลี่ย 25 ป
ความต้องการในปี 2569 และเสนอแนะ ทันตบุคลากร วิธีที่ 1 ใช2. ใชHealth
demand
วิธีที่ 2 เปน Mixed method โดยใช Health demand รวมกับการกำหนดเปาหมายบริการ (Service target)
ให้คงอัตราการผลิตแพทย์และทันตแพทย์
วิธีที่ 3 ใช Modiﬁed population ratio
ไว้เท่าเดิม แต่ควรเพิ่มการผลิตพยาบาล เภสัชกร วิธีที่ 1 ใช Health demand approach คาดการณเฉพาะความตองการเภสัชกรในสถานบริการเทานั้น
วิธีที่ 2 คาดการณโดยใช System dynamic modeling ภายใต 2 สถานการณคือ กำลังคนที่นอยที่สุดในการสงมอบบริการ
วิชาชีพและเภสัชกร โดยเน้นการรับนักเรียน
ภายใตระบบบริการสุขภาพปจจุบัน และกำลังคนที่เพียงพอสำหรับการสงมอบบริการที่พึงประสงค
และคิดครอบคลุมเภสัชกรทั้งในสาขา โรงพยาบาล รานยา อุตสาหกรรมยา คุมครองผูบริโภค และการศึกษา
จากพื้นทีใ่ ห้มากขึ้นเพื่อให้เมือ่ จบแล้ว
วิธีที่ 3 การคำนวณอัตราสวนเภสัชกรตอประชากรใชจำนวนเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสวนของการบริการผูปวยเทานั้น ไดแก
งานจายยาผูปวยนอกในโรงพยาบาล งานเภสัชกรรมในรานยา และงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
กลับไปท�างานในท้องถิ่น ให้คนในชนบท
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ านอย่างเพียงพอ เพื่อความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพต่อไปในอนาคต

สุขภาพคนไทยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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11 ภาพรวม SDG ด้านสุขภาพ
ประเทศไทยยั ง ตามหลั ง หลายประเทศในการบรรลุ SDG ด้ า นสุ ข ภาพ
โดยอยู่ในล�าดับที่ 112 จาก 188 ประเทศ

น

อกเหนือจาก ตัวชีว้ ัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ SDG: Goal 3 ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ มีเป้าหมายอืน่
อีกหลายเรื่องที่ไทยยังคงมีสถานการณ์และความพร้อมต่ำาในการบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะผลกระทบและ
การสูญเสียทางสุขภาพจากภัยพิบตั ิ ความสะอาดและ
คาคะแนนและอันดับของ Health-related SDG Index
ของประเทศ ASEAN (ใน 188 ประเทศทั่วโลก)
ความปลอดภัยของแหล่งน้ำาใช้ ปัญหาความรุนแรง
ระหว่างบุคคล
สิงคโปร
(อันดับ 2)
100
คณะความร่วมมือการศึกษาภาระโรคระดับโลก
85
บรูไน
ลาว
80
78 (อันดับ 21)
(Global Burden of Disease (GBD) Collaborators)
(อันดับ 136)
60
ได้พฒ
ั นา ดัชนีเป้าหมายการพัฒนาที่ย่งั ยืนด้านสุขภาพ
45
หรือ Health-related SDG Index ขึ้นเพื่อประเมิน
40
เมียนมา
มาเลเซีย
69
สถานการณ์และความก้าวหน้าของ 188 ประเทศ (อันดับ 135)
(อันดับ 46)
20
46
ทัว่ โลกในการบรรลุตั ว ชี้ วั ด SDG ทีเ่ กี ่ย วข้ อ งกั บ
0
สุขภาพในเรื่องต่างๆ ทัง้ หมด 33 ตัวชี้วัด ส่วนใหญ่
47
60
อยู่ ภ ายใต้ Goal 3 และจ� า นวนหนึ ่ง อยู ่ ภ ายใต้
อินโดนีเซีย
กัมพูชา
(อันดับ 91)
เป้าหมายอื่น จากผลการศึกษา ค่าดัชนีของไทยอยู่ที่ (อันดับ 130)
50
59
56 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100) เรียงตามล�าดับ
56
ความก้าวหน้ามากที่สุดไปน้อยที่สุด จัดอยู่ในล�าดับที่
เวียดนาม
112 ซึง่ ถือว่าอยู่ใน กลุ่มครึง่ หลังของประเทศในโลก
(อันดับ 94)
ฟลิปปนส
ไทย
(อันดับ 127)
(อันดับ 112)
ตามหลังหลายประเทศในอาเซียน ทั้งสิงคโปร์ บรูไน
ที่มา: GBD 2015 SDG Collaborators. Measuring the health-related Sustainable Development Goals
มาเลเซีย อินโดนีเซียและเวียดนาม
in 188 countries: a baseline analysis from the the Global Burden of Disease Study 2015.
รอยละแหลงน้ำบริโภคในครัวเรือนของคนไทย ป 2557
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น้ำประปา
น้ำฝน
น้ำตูหยอดเหรียญ
น้ำบอตื้น
น้ำบอบาดาล

58.0

วด

รจุข

ร
น้ำบ

59.4

า

ระป

น้ำป

49.2

สุขภาพคนไทย 2560

72.8

39.7

น

น้ำฝ

ที่มา: รายงานสถานการณคุณภาพน้ำบริโภคในประเทศไทย ป 2551-2559, กรมอนามัย สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
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97.1

รอยละแหลงน้ำที่คุณภาพ
ไมผานเกณฑ ป 2559
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จำนวนเหตุการณความรุนแรงในครอบครัว ป 2553-2559
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ผูถูกกระทำอยูในวิสัยที่จะรองทุกข
ผูถูกกระทำไมอยูในวิสัยที่จะรองทุกข
รวมจำนวนเหตุการณ
ที่มา: รวบรวมขอมูลโดยศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จำนวนสะสมผูเสียชีวิตและไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติสะสม
ของประเทศในอาเซียน ระหวางป 2549-2558

กัมพูชา
อินโดนีเซีย
ลาว
มาเลเซีย
เมียนมา
ฟลิปปนส
ไทย
เวียดนาม

ผูเสียชีวิตสะสม

ผูไดรับผลกระทบ

947
14,826
179
600
139,608
20,078
2,235
2,825

3,977,465
10,587,329
1,423,020
2,856,160
12,335,552
107,230,842
62,800,658*
18,708,726

ที่มา: World Disasters Report 2016 Resilience: Saving lives today, investing
for tomorrow
หมายเหตุ: ภัยพิบัติในที่นี้มี 2 ลักษณะ คือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (เชน ภัยแผนดินไหว
ภูเขาไฟ ความแหงแลง คลื่นรอน น้ำทวม พาย หิมะและลูกเห็บ เปนตน)
และภัยพิบัติทางเทคโนโลยี (เชน จากสารเคมีอุตสาหกรรม (รั่วไหล ระเบิด)
การเดินทางขนสง เปนตน)

ตัวชี้วัดนอก SDG: Goal 3
ทีไ่ ทยมีค่าคะแนนต�่า เรื่องแรก คือ
“ภัยพิบัติ” ซึ่งหากอ้างอิงข้อมูลจาก
ลาสุดในป 2559
ในชวงป 2547-2558
รายงานภัยพิบตั ิโลกในปี 2559 จะ
รวม 22,850 ราย
มีเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง
หรือ 63 ราย/วัน หรือ
เห็นว่าแม้จ�านวนการเสียชีวิตสะสม
ที่มารับบริการ รวม 206,244 ราย
3 คน/ชั่วโมง
ของคนไทยทีม่ ีส าเหตุ จากภั ย พิ บ ัติ
ไม่ ไ ด้ ส ูง จนน่ า ตกใจเมือ่ เทีย บกั บ
เด็ก 108,933 ราย
(สวนใหญจากการปลอยปละละเลย
ประเทศอืน่ แต่จ�านวนผู้ทไี่ ด้รับผล
ของครอบครัว ขาดการดูแล จนนำไปสู
กระทบในช่วง 10 ปีทผี่ ่านมา กลับ
การถูกกระทำรุนแรงทางเพศมากที่สุด)
สูงมากถึง 62.8 ล้านคน ซึ่งคาดว่า
จ�านวนหนึ่งเป็นผลจากตัวเลขผู้ทไี่ ด้
สตรี 97,291 ราย
รับผลกระทบจากเหตุการณ์น�า้ ท่วม
(สวนใหญจากปญหาสัมพันธภาพ
ในครอบครัว การหึงหวง
ในช่วงปี 2554 เรื่องถัดมาเกี่ยวกับ
ทะเลาะวิวาท ทำรายรางกายกัน)
ที่มา: https://www.hfocus.org/content/2016/11/13049
“แหล่งน�า้ ใช้” โดยเฉพาะน�า้ ใช้เพื่อ
บริโภค ซึ่งปัจจุบนั พบว่า ครัวเรือนไทย
บริโภคน�า้ บรรจุขวดมากเป็นอันดับหนึง่ ตามด้วย น�า้ ประปา น�า้ ฝน และน�า้ ตู้หยอดเหรียญ ผลการส�ารวจข้อมูลและ
สุ่มเก็บตัวอย่างทัว่ ประเทศของกรมอนามัยพบว่าแหล่งน�า้ ดื่มเหล่านี้จ�านวนมากมีคุณภาพน�้าไม่ผ่านเกณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น
น�้าบรรจุขวด และน�้าประปาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ถึงเกือบร้อยละ 60
ตัวชี้วัดด้านสุขภาพอีกเรื่องทีเ่ ป็นความท้าทายทีส่ �าคัญ คือ “ความรุนแรงระหว่างบุคคล” โดยในปี 2559 มีเหตุ
ความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นในประเทศไทยถึง 533 กรณี และจากข้อมูลศูนย์พึ่งได้ ทุกชั่วโมงจะมีเด็กและสตรีไทย
ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงมากถึง 3 คน ตัวเลขเหล่านี้เป็นที่นา่ กังวล เพราะอาจจะยังไม่รวมอีกหลายเหตุการณ์ความรุนแรง
ที่ผู้ถูกกระท�าหรือเหตุการณ์นั้นไม่ได้ถูกรายงานหรือถูกค้นพบ
จำนวนเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง จากขอมูล “ศูนยพึ่งได” (One-Stop Crisis Service)
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โครงการสุขภาพคนไทย. 2560. ชื่อบทความ. สุขภาพคนไทย 2560 (เลขหน้าของบทความ). นครปฐม:
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
ตัวอย่�ง

โครงการสุขภาพคนไทย. 2560. รัฐธรรมนูญผ่านประชามติเดินหน้าโรดแมปสู่การเลือกตั้ง. สุขภาพคนไทย 2560
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10
สถานการณ์เด่น
ทางสุขภาพ

1 รัฐธรรมนูญผ่านประชามติ
เดินหน้าโรดแมปสู่การเลือกตั้ง

เหตุการณ์ท่ต
ี อ
้ งบันทึกไว้เป็นประวัตศ
ิ าสตร์ทางการเมืองของประเทศ คือ การออกเสียงประชามติของคนไทย
ต่อร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อ 7 สิงหาคม 2559 โดยประชาชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ
เพื่อให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ พร้อมกับเห็นชอบกับค�าถามพ่วงให้สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
ร่วมลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในช่วง 5 ปีแรกหลังรัฐธรรมนูญ
มีผลบังคับใช้ภายหลังการลงประชามติดังกล่าว ภาครัฐจะเดินหน้าโรดแมปโดยออกกฎหมายเลือกตั้งและ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะน�าไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปให้ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยต่อไป
คาดว่าการเลือกตั้งครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นในปี 2561 หลังงานพระราชพิธีส�าคัญเสร็จสิ้นลง

รัฐธรรมนูญฉบับมีชัย ฤชุพันธ์

ในรัฐบาลยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ได้ ม ีก ารยกร่ า งรั ฐ ธรรมนูญ (รธน.) ฉบับ แรกโดย
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมาธิการยกร่าง

106

สุขภาพคนไทย 2560

รัฐธรรมนูญ โดยร่าง รธน. เสร็จสิน้ ลงในปี 2558 แต่สภา
ปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ไม่เห็นชอบร่าง รธน. ฉบับดังกล่าว
คสช.จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
จ�านวน 21 คน มาจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้ง โดย
ก�าหนดให้นายมีชัย ฤชุพันธ์ุ เป็นประธานคณะกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญ ก�าหนดระยะเวลาการร่างรัฐธรรมนูญไว้ 6 เดือน
ตั้งแต่พฤศจิกายน 2558 จนถึงเมษายน 2559 เมื่อร่าง รธน.
เสร็จสิ้นแล้ว ตามขั้นตอนที่กา� หนดไว้ตอ้ งน�าร่าง รธน. ทั้งฉบับ
ไปขอความเห็นชอบจากประชาชนโดยการลงประชามติ
จากนัน้ จึงจะน�าขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
และประกาศใช้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ร่าง รธน. ฉบับมีชัยฯ ประกอบด้วยเนือ้ หา 279
มาตรา 16 หมวด และบทเฉพาะกาล โดยมีประเด็นส�าคัญ
ทีส่ าธารณชนให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ “ทีม่ าของนายก
รัฐมนตรี” ซึ่งเปิดช่องให้มีนายกฯ คนนอกที่มไิ ด้เป็น ส.ส. ได้
ส.ว.จ�านวน 250 คน ส่วนหนึ่งมาจากคณะกรรมการสรรหา
ทีแ่ ต่ ง ตั ้ง โดย คสช. และอีก ส่ ว นหนึง่ มาโดยต� า แหน่ ง
อาทิ ปลัด กระทรวงกลาโหม ผู้ บ ัญ ชาการกองทัพ ไทย
ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการ
ทหารอากาศและผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ ส่วน ส.ส.
จะมีจ�านวน 500 คน ใช้ระบบจัดสรรปันส่วนผสมที่ใช้บัตร
เลือ กตั ้ง ใบเดี ย ว โดยน�า คะแนนการเลือ กตั ้ง ส.ส. เขต
มาค�านวณหา ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่ออีกทีหนึ่ง อีกประเด็น
ทีส่ า� คัญคือกลไกป้องกันไม่ให้คนทุจริตเข้าสูก่ ารเมือง โดยร่าง
รธน. ฉบับมีชัยฯ ก�าหนดเป็นลักษณะต้องห้ามไม่ให้บุคคล
บางกลุม่ เป็น ส.ส., ส.ว., และรัฐมนตรี เช่น บุคคลที่เคยต้อง
ค�าพิพากษาถึงทีส่ ุดว่ากระท�าผิดฐานทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ หรือคนทีเ่ คยต้องค�าพิพากษาถึงทีส่ ุดว่ากระท�าการ
ทุจริตในการเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังมีหมวดการปฏิรปู ประเทศ
ทีแ่ ยกออกมาเฉพาะ โดยก�าหนดให้มีการปฏิรูปทัง้ หมด
7 ด้าน ได้แก่ การเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ และอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม ร่าง รธน. ฉบับมีชยั ฯ ได้รบั การวิพากษ์
วิ จ ารณ์ ว ่ า มีบ ทบัญ ญัติ ท กี ่ � า หนดให้ แ ก้ ไ ขได้ ย ากมาก
โดยกระบวนการลงมติตามมาตรา 253 ของร่าง รธน. ฉบับนี้
ก�าหนดไว้ว่าจะแก้ไขได้โดยใช้เสียงข้างมากจากรัฐสภา
ภายใต้เงื่อนไขว่า ต้องมีเสียงสนับสนุนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
จากทุกพรรคการเมือง และ ส.ว. จ�านวน 1 ใน 3 ลงมติให้การ
เห็นชอบ ซึ่งแตกต่างจาก รธน. ปี 2540 และ รธน. ปี 2550
ที่ก�าหนดเพียงให้ใช้เสียงข้างมากจากรัฐสภาเท่านัน้ ดังนัน้
ร่าง รธน. ฉบับมีชัยฯ ถ้าเป็นข้อเสนอแก้ไขจากกลุ่มทีม่ ี
อ�านาจและฐานเสียงในสภามาก ก็ยังพอมีโอกาสแก้ไขได้บา้ ง

แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่มีอ�านาจต่อรองน้อยก็แทบแก้ไขไม่ได้เลย
ยิง่ ไปกว่ า นัน้ ยัง มีข ้ อ ก� า หนดเพิ ่ม เติ ม ให้ ก ารแก้ ไ ข รธน.
ในบางเรื่องต้องท�าประชามติด้วย เช่น หมวดทัว่ ไป หมวด
พระมหากษัตริย์ เรื่องคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ
ตาม รธน. และอ�านาจหน้าทีข่ ององค์กรอิสระ เป็นต้น
ทั้งนี้ก่อนการลงประชามติ เมื่อ 7 สิงหาคม 2559 ได้มีการ
ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากร่าง
รธน. ฉบับมีชัยฯ ไม่ผ่านการลงประชามติ หลายฝ่ายเกรงว่า
อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล คสช. เนื่องจาก
กลุ่มการเมืองต่างๆ อาจฉวยโอกาสปลุกกระแสต่อต้าน
รัฐบาลได้
สิทธิด้านสาธารณสุขใน รธน. ฉบับมีชัยฯ

ส�าหรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2559 เนื้อหาด้าน
สาธารณสุข ปรากฏอยู่ในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย มาตรา 47–48
มาตรา 47 “บุค คลย่ อ มมีส ิท ธิ ไ ด้ รั บ การบริ ก าร
สาธารณสุขของรัฐ บุคคลผูย้ ากไร้ยอ่ มมีสิทธิได้รบั การบริการ
สาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รบั การป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย
จากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”
มาตรา 48 “สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและ
หลังคลอดบุตรย่อมได้รบั ความคุม้ ครองและช่วยเหลือตามที่
กฎหมายบัญญัติ ...บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับ
ความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ”
นอกจากนีย้ ัง เขี ย นอยู่ ใ นหมวด 5 หน้ า ทีข่ องรั ฐ
มาตรา 55 “รัฐต้องด�าเนินการให้ประชาชนได้รบั การบริการ
สาธารณสุข ทีม่ ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งทัว่ ถึ ง เสริ ม สร้ า งให้
ประชาชนมีความรู้พื้นฐานทีเ่ กี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปญ
ั ญา
ด้านการแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด”
อนึ่งบริการสาธารณสุขต้องครอบคลุมการส่งเสริม
สุขภาพ การควบคุม และป้องกันโรค การรักษาพยาบาล
และการฟืน้ ฟูสขุ ภาพ และรัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุข
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย
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ประเด็นสิทธิทางสาธารณสุขในร่างรัฐธรรมนูญข้างต้น
ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากภาคประชาสังคมบางส่วนว่า
ถดถอยไปจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้า โดยนายนิมิตร์
เทียนอุดม อดีตกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระบุ
ว่า สิทธิการรักษาพยาบาลในร่างฉบับนี้ดอ้ ยกว่ารัฐธรรมนูญ
ปี 2540 และ 2550 เพราะยึดแนวทางการสงเคราะห์จาก
ภาครัฐแบบเดิมๆ1 ทางด้านเครือข่ายแพทย์ชนบทก็ได้แสดง
ความกังวลเช่นกัน โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ กรรมการ
ชมรมแพทย์ชนบท และ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา มองว่า
การเปลีย่ นสิทธิเป็นการสงเคราะห์โดยรัฐลดชั้นจากเดิมที่
หลัก ประกั น สุข ภาพเป็ น สิท ธิ ข องทุก คนอย่ า งเท่ า เทีย ม
ไม่ว่าจะเป็นคนยากไร้ คนพิการ ผู้สูงอายุและเด็ก ดังนัน้
มาตรา 47 ที่เขียนขึ้นมาใหม่สามารถตีความได้ว่า เปิดช่อง
ให้ประชาชนนอกจาก 4 กลุ่มนีต้ ้อง “ร่วมจ่าย” เพราะ
รัฐเห็นว่าหลักประกันสุขภาพเป็นภาระ 2 อย่างไรก็ตาม
นพ.วิชยั โชควิวฒ
ั น กรรมการ สปสช. และผูท้ รงคุณวุฒิดา้ น
ส่งเสริมสุขภาพ ชี้วา่ ประเด็นที่มีผวู้ จิ ารณ์วา่ รัฐธรรมนูญฉบับ
นี้ตัดสิทธิเรื่องความเท่าเทียมนั้น เป็นความเข้าใจผิด เพราะ
มีการรับรองไว้แล้วในมาตรา 4 วรรคสอง ทัง้ นีก้ รรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ก็ยืนยันว่า เนื้อหาในร่าง รธน. ไม่มี
การตัดสิทธิของประชาชน แต่ในทางกลับกันเป็นการเพิ่มสิทธิ
มากขึน้ รวมถึงสิทธิจากระบบบัตรทองทีเ่ ดิมไม่เคยถูกระบุ
ไว้มาก่อน
ทิศทางการปฏิรูปด้านสาธารณสุขไทย

นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธาน กรธ. ได้บรรยายพิเศษ
เรื่อง “รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูประบบสุขภาพ” ว่าร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับนีไ้ ด้บรรจุเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ถ้ ว นหน้ า ไว้ ใ นร่ า งรั ฐ ธรรมนูญ เพื ่อ ให้ เ กิ ด คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ประชาชนได้รบั ประโยชน์มากขึ้น และ
ท�าให้ระบบนี้ย่งั ยืนต่อไป ไม่ได้มีการล้มเลิกนโยบาย 30 บาท
รักษาทุกโรคอย่างทีห่ ลายฝ่ายกังวล นอกจากนีส้ งิ่ ทีเ่ พิ่มขึ้น
มาจากรัฐธรรมนูญในอดีต คือการดูแลประชาชนครอบคลุม
ตั้งแต่เกิดจนตาย ให้มีความรู้ ป้องกัน รักษา ฟืน้ ฟู ครบวงจร
รวมทัง้ การสนับสนุนให้ประชาชนในประเทศมีหมอประจ�า
ครอบครัวด้วยการให้มีแพทย์เวชศาสตร์ประจ�าครอบครัว
ควบคู่ไปกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ3 สิง่ ทีน่ ายมีชัยฯ
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กล่าวถึงนั้นก�าหนดไว้ในหมวดการปฏิรปู ประเทศ มาตรา 258 ช
ข้อ (4) รัฐต้องปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้
รั บ สิท ธิ ป ระโยชน์ จ ากการบริ ห ารจั ด การและการเข้ า ถึ ง
บริการที่มีคุณภาพ สะดวกทัดเทียมกัน และ (5) ให้มีระบบ
การแพทย์ ปฐมภู ม ิท ีม่ ีแ พทย์ เ วชศาสตร์ ค รอบครั ว ดู แ ล
ประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม
ส่วนนายภัทระ ค�าพิทักษ์ กรธ. ได้ยืนยันเช่นกันว่า
เนือ้ หาในร่างนัน้ ได้ก�าหนดให้กองทุนต่างๆ ต้องปรับระบบ
ให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยกองทุน
สุขภาพทั้ง 3 กองทุนที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั คือ กองทุนสวัสดิการ
ข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และบัตรทอง ต้องมีการ
ปรับสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการ และการเข้าถึงบริการ
ให้อยู่ภายใต้คุณภาพ และสะดวกทัดเทียมกัน นอกจากนั้น
ประชาชนจะได้รบั การดูแลที่ดขี ้นึ จากรัฐ ทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 55
ว่า “รัฐต้องด�าเนินการให้ประชาชนได้รบั บริการสาธารณสุข
ที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง” เท่ากับว่าเป็นการให้บริการแบบ
ครบวงจร4
ผลการลงประชามติผ่านฉลุย 61:39

การลงประชามติเมื่อ 7 สิงหาคม 2559 ผลปรากฏว่า
มีผู้เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญจ�านวน 16,820,402 เสียง
คิดเป็น 61.35% ไม่เห็นชอบ 10,598,037 เสียง หรือ 38.65%
ส่วนการลงประชามติในค�าถามพ่วงที่ถามว่า “ท่านเห็นชอบ
หรือไม่ว่า เพือ่ ให้การปฏิรปู ประเทศเกิดความต่อเนือ่ ง
ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ สมควรก� า หนดไว้ ใ น
บทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภา
ชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึง่ สมควรได้รับ
แต่ ง ตัง้ เป็ น นายกรัฐ มนตรี” มีค ะแนนเสีย งเห็ น ชอบ
15,132,050 เสีย ง คิ ดเป็ น 58.07% และไม่ เห็ น ชอบ
10,926,648 เสียง หรือ 41.93%
ส�าหรับผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติครั้งนีม้ ีจ�านวน
50,071,589 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 29,740,677 คน คิดเป็น
59.4% เป็นบัตรดี 96.85% เทียบกับการลงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญเมือ่ ปี 2550 แล้ว ปี 2559 มีผู้มาใช้สิทธิ
มากกว่าปี 2550 ซึ่งมีจ�านวน 25.9 ล้านคนจากจ�านวน
ผู้มีสิทธิ 45 ล้านคน คิดเป็น 57.61% ทั้งนี้ ภาคอีสานลงมติ

ไม่รับร่างมากทีส่ ุด และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่
ยะลา ปัตตานี และนราธิวาสก็ไม่รบั ร่างเช่นกัน ขณะที่จงั หวัด
ทีม่ ีค ะแนนเสีย งเห็ น ชอบร่ า งและค� า ถามพ่ ว งมากทีส่ ุด
5 จังหวัดแรก ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี
และระนอง
โรดแมปขยับ เลือกตั้งหลังงานพระราชพิธี

หลัง จากร่ า งรั ฐ ธรรมนูญ ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
การท�าประชามติ ท�าให้โรดแมปสูก่ ารเลือกตัง้ มีความชัดเจน
มากขึ้น โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าว
ผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยว่า ทุกอย่างจะเป็นไปตาม
โรดแมปที่เคยประกาศไว้ โดยจะมีการเลือกตั้งในปลายปี
25605 ซึ่งตามขั้นตอนต้องแก้ไขเพิ่มเติมบทเฉพาะกาล
ของร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับประชามติตามประเด็น
ค� า ถามพ่ ว งซึ ่ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากประชาชนแล้ ว
และส่ ง ให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
หลังจากนั้นจะน�าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงพิจารณาและ
ลงพระปรมาภิไธย ใช้เวลารวมแล้วไม่เกิน 3 เดือน
นายกรั ฐ มนตรี ร ะบุว ่ า เมื่อ ทรงลงพระปรมาภิ ไ ธย
และประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว รัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราว พ.ศ. 2557 จะสิ้นสุดลงและรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
จะเริ่มใช้บงั คับ โดย กรธ. จะต้องจัดท�ากฎหมายประกอบอีก
10 ฉบับ ทีส่ �าคัญคือกฎหมายทีเ่ กี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.
การได้มาซึ่ง ส.ว. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ
พรรคการเมือง จากนัน้ จึงเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(สนช.) พิจารณา คาดว่าจะประกาศใช้ได้ไม่เกินกลางปี 2560
หลังจากนั้นเป็นหน้าที่ กกต. ที่จะจัดการเลือกตั้งทั่วไปให้แล้ว
เสร็จภายใน 150 วันซึ่งก็คือช่วงปลายปี 2560
อย่างไรก็ตามระหว่างที่ กรธ. ได้จัดท�ากฎหมายลูก
และรอให้ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ทรงลงพระปรมาภิไธยนั้น
ได้ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ท นี ่ �า มาสู่ ค วามโศกเศร้ า ของคนไทย
ทัง้ ประเทศ เมือ่ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จสวรรคต เมือ่ 13 ตุลาคม 2559 ในช่วงแรกรัฐบาล
ยืนยันว่า กระบวนการเปลี่ยนผ่านรัชกาลครัง้ นี้จะไม่กระทบ
การเลือกตัง้ ที่วางไว้ในปลายปี 2560 ต่อมาเมื่อ 10 มกราคม
2560 พล.อ.ประยุท ธ์ ได้ แ ถลงว่ า ส� า นัก ราชเลขาธิ ก าร
ส�านักพระราชวัง ได้ท�าเรื่องมาทีร่ ัฐบาลว่ามีประเด็นที่ต้อง

แก้ในร่าง รธน. ในหมวดพระมหากษัตริย์ 2 ประเด็น คือ
เรื่องผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ และการขอพระราชทาน
ร่างทีผ่ ่านประชามติกลับคืนมาแก้ไข ทัง้ หมดเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชอ�านาจของพระองค์6 จากนัน้ รัฐบาลได้เสนอ
ร่าง (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมเข้าสู่ สนช.
โดยพิจารณา 3 วาระรวด ทีป่ ระชุมเห็นชอบต่อการแก้ไข
เป็นเอกฉันท์ ในส่วนนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยืนยันว่ากระบวนการ
แก้ ไ ขร่ า งฉบับ ประชามติ จ ะใช้ เ วลาไม่ เ กิ น 3 เดื อ น
ส่ ว นการเลือ กตั ้ง จะเกิ ด ขึ ้น หลัง จากงานพระราชพิ ธี
พระบรมศพและพิธบี รมราชาภิเษก โดยคาดว่าพรรคการเมือง
จะหาเสียงได้ในช่วงปลายปี 2560 และในปี 2561 ก็จะได้
รัฐบาลชุดใหม่ภายหลังการเลือกตั้ง ต่อมา ดร.วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันว่าระหว่างที่มพี ระราชพิธสี า� คัญ
จะมีการเลือกตั้งมาแทรกในช่วงเวลาอันส�าคัญนี้ไม่ได้ แต่เมื่อ
ไปถึงช่วงหนึง่ คงจะประกาศวันเลือกตั้งล่วงหน้าได้ เพื่อให้
พรรคการเมืองท�ากิจกรรมต่างๆ ทั้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ประชุมพรรคการเมือง หาหัวคะแนน หาเสียง โดยยังไม่ยงุ่ เกี่ยว
อะไรกับวันเลือกตั้ง7
บทส่งท้าย

ภายหลังการลงประชามติรบั รองร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2559 ภาครัฐได้เร่งออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
เพื่อน�าไปสู่การเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2561
โดยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่น้ี ได้บรรจุเรื่องกองทุนหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ และเน้นการดูแล
ประชาชนครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนตาย รวมทัง้ สนับสนุน
ให้ประชาชนมีหมอประจ�าครอบครัว ส่วนภาคประชาสังคม
ก็คาดหวังว่า สิทธิต่างๆ ด้านสาธารณสุขทีป่ ระชาชนพึง
จะได้รับยังคงมีมาตรฐานและเสมอภาค โดยเฉพาะระบบ
กองทุนสุขภาพ สุดท้ายแล้วเมือ่ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
บังคับใช้ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ ประกันสังคม บัตรทอง
และ สปสช. จะต้องปรับระบบการให้บริการ การรักษา
การเพิม่ สิทธิตา่ งๆ ให้ทัดเทียม มีมาตรฐาน เพือ่ เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนต่อไป

10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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2 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

ในยุครัฐบาล คสช. มีผู้กล่าวถึงค�าว่า ยุทธศาสตร์ชาติบ่อยครั้ง คนจ�านวนไม่น้อยคงเกิดความสงสัย
ว่ า ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที ่ป รากฏในสื ่อ ต่ า งๆ คื อ อะไร ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ข องประเทศไทยก� า หนดไว้ อ ย่ า งไร
ยิ ่ง เมื ่อ ทราบว่ า ประเทศไทยก� า ลั ง จั ด ท� า ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศล่ ว งหน้ า ถึ ง 20 ปี หลายคน
ได้ตั้งค�าถามว่า การก�าหนดยุทธศาสตร์ล่วงหน้านานขนาดนี้เป็นการเหมาะสมแล้วหรือไม่ รัฐบาลที่เข้ามา
บริหารประเทศในอนาคตจะมีความเป็นอิสระในการก�าหนดนโยบายได้มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซง
ึ่ มีก�าหนดเวลาฉบับละห้าปีน้น
ั จะมีบทบาทอย่างไร มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง
กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ อ ย่ า งไร บทความนี ้จ ะกล่ า วถึ ง ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี และผลที ่จ ะเกิ ด ขึ ้น กั บ
ระบบสุขภาพของประชาชนในอนาคต

ยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทีผ่ ่านการท�า
ประชามติเมื่อ 7 สิงหาคม 2559 ได้ก�าหนดให้มียุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรก เพื่อวางเป้าหมาย
ระยะยาวในการพัฒนาประเทศ กระบวนการวางยุทธศาสตร์
ของประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า เริ่มด�าเนินการอย่าง
จริงจังมาตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2558 โดยคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติตามที่สา� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอให้
จัดท�ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ระหว่างปี 2560–2579
โดยเห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ
ทีม่ ีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อขับเคลือ่ น
การพัฒนาประเทศสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”1
ร่ า งรั ฐ ธรรมนูญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย กล่ า วถึ ง
ยุทธศาสตร์ชาติไว้ในหลายมาตรา อาทิ มาตรา 65 รัฐพึงจัด
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ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยัง่ ยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�า
แผนต่ า งๆ ให้ ส อดคล้ อ งและบูร ณาการกั น เพื ่อ ให้ เ กิ ด
เป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว การจัดท�า
การก� า หนดเป้ า หมาย ระยะเวลาทีจ่ ะบรรลุเ ป้ า หมาย
และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีก่ ฎหมายบัญญัติ ทัง้ นีก้ ฎหมายดังกล่าวต้องมี
บทบัญญัตเิ กีย่ วกับการมีสว่ นร่วมและการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย ...
มาตรา 142 ในการเสนอร่ า งพระราชบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ ต้องแสดงแหล่ง
ทีม่ าและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์
ทีค่ าดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาต่างๆ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์
ที่บัญญัตไิ ว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ

มาตรา 162 คณะรัฐมนตรีทจี่ ะเข้าบริหารราชการ
แผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
หน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ...
จากบทบัญ ญัติ ข ้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ภายหลัง ที ่
รัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้ว ยุทธศาสตร์ชาติจะถูกน�าไปใช้
เป็นกรอบในการวางแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
แผนการด�าเนินการของส่วนราชการ รวมถึงแผนการจัดสรร
งบประมาณ ทั้งนี้เนื้อหาสาระที่จะปรากฏในยุทธศาสตร์ชาติ
จะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่จะบัญญัติขึ้น
ท�าไมจึงต้องมียุทธศาสตร์ชาติ

ทีผ่ ่ า นมาประเทศไทยได้ ก� า หนดเป้ า หมายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ซึ่งแต่ละแผนฯ มีระยะเวลาห้าปีเท่านั้น

แต่ในทางปฏิบัติ รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศมักให้ความ
ส�าคัญกับนโยบายส�าคัญของพรรคที่หาเสียงไว้กบั ประชาชน
เป็ น ล�า ดั บ แรก เมือ่ มีก ารเปลีย่ นรั ฐ บาลก็ ม ัก จะเปลีย่ น
นโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมหลายเรื่อง ท�าให้การบริหาร
งานขาดความต่อเนือ่ ง ดังนัน้ เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการ
บริหารราชการแผ่นดินของประเทศและเพื่อเป็นการก�าหนด
ให้รฐั บาลที่เข้ามาบริหารประเทศมีความรับผิดชอบที่จะต้อง
ขับเคลือ่ นประเทศไปสู่เป้าหมายทีท่ ุกคนในประเทศยอมรับ
ร่วมกัน จึงมีแนวคิดจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรปู ประเทศ (เดิมคือ สภาปฏิรปู แห่งชาติ)
นักวิชาการจากหลายองค์กรที่เห็นว่าประเทศไทยจ�าเป็น
จะต้องมีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว หรือทีเ่ รียกว่า
“ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อให้แต่ละรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ
ก�าหนดนโยบายเพื่อมุง่ สูเ่ ป้าหมายการพัฒนาที่กา� หนดไว้ และ
เป็นกรอบในการก�าหนดนโยบายของกระทรวงต่างๆ ให้เป็น

แผนภาพที่ 1 วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
วิสัยทัศน์: ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความมั่นคง

ความมั่งคั่ง

• การมี ค วามมั ่น คงปลอดภั ย จากภั ย และการ • ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่าง •
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศ
ในทุก ระดั บ ทัง้ ระดั บ ประเทศ สั ง คม ชุ ม ชน รายได้สูง ความเหลื่อมล�า้ ของการพัฒนาลดลง
ครอบครัว และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงทุก ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
มิติ ทั้งมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
• ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มี • เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็น สามารถสร้างรายได้ท้งั จากภายในและภายนอก •
ศูนย์กลางและเป็นทีย่ ึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ระบบการเมืองที่ม่นั คงเป็นกลไก ที่นา� ไปสูก่ ารบริหาร อนาคต และเป็นจุดส�าคัญของการเชือ่ มโยงใน
ประเทศทีต่ อ่ เนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ภูมิภาค ทั้งการคมนาคม ขนส่ง การผลิต การ
• สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถ ค้า การลงทุน และการท�าธุรกิจ มีบทบาทส�าคัญ
ผนึกก�าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ในระดับภูมภิ าคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์
ทางเศษฐกิจ และการค้าอย่างมีพลัง
ครอบครัวมีความอบอุ่น
• ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ • ความสมบู ร ณ์ ใ นทุ น ที ่จ ะสามารถสร้ า ง •
มั่นคง พอเพียงกับการด�ารงชีวิต มีทอี่ ยู่อาศัยและ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์
ทุ น ทางปั ญ ญา ทุ น ทางการเงิ น ทุ น ที ่เ ป็ น
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
• ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทาง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
•
อาหาร พลังงาน และน�้า

ความยั่งยืน
การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้
และคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
ที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถ
ในการรองรับและเยียวยาของนิเวศ
การผลิ ต และการบริ โ ภคเป็ น มิ ต รกั บ
สิ ่ง แวดล้ อ ม และสอดคล้ อ งกั บ กฎระเบี ย บ
ของประชาคมโลกซึ ่ง เป็ น ที ่ย อมรั บ ร่ ว มกั น
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีคณ
ุ ภาพดีข้นึ คนมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ เพื่อผล
ประโยชน์ส่วนรวม
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความ
ส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค
ส่วน เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล
มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
ประชาชนทุ ก ภาคส่ ว นในสั ง คมยึ ด ถื อ และ
ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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แผนภาพที่ 2 กรอบการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี
มั่งคั่ง

2.

การสราง
ความสามารถ
ในการแขงขัน

4.

1.

3.

ความมั่นคง

มั่นคง

การพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพคน

6.

การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

การสรางโอกาส
ความเสมอภาค
และเทาเทียมกัน
ทางสังคม

5.

ยั่งยืน

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

ไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ ซึ่งจะน�าไปสู่การ
จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดพลังในการ
ขับเคลื่อนเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ชาติของไทย

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แต่งตัง้ คณะ
กรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีพลเอกวิลาศ อรุณศรี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน2 เมือ่ 30 มิถุนายน
ท�าหน้าทีย่ กร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 2558
เป็นร่างเบื้องต้น เพื่อให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่จะ
จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญพิจารณาปรับปรุง จนถึงต้นปี 2560
คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ ได้ด�าเนินการยกร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยได้รบั ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจาก
หลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง
และนักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน�าข้อคิดเห็นจากสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็น
ข้อมูล ซึ่งร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มีสาระส�าคัญ
ดังนี้
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เป้าหมาย: เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับ
การพัฒนาจากการเป็นประเทศทีอ่ ยู่ในกลุ่มประเทศรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี 2579
วิสัยทัศน์: ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ ยืน
เป็นประเทศทีพ่ ัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้มีการขยายความค�าว่า มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ตามแผนภาพที่ 1
จะเห็ นได้ ว่ า ยุท ธศาสตร์ ช าติ ไ ด้ ก� า หนดเป้ าหมาย
วิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนาทีร่ ัฐบาลแต่ละรัฐบาล
จะต้องให้ความส�าคัญ ซึ่งส่วนราชการจะได้นา� ไปก�าหนด
นโยบายให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อ
ให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดการบูรณาการ ส่วนรายละเอียดรูปแบบวิธกี ารด�าเนินงาน
จะเปิ ด โอกาสให้ รั ฐ บาลทีเ่ ข้ า มาบริ ห ารประเทศมีค วาม
เป็ น อิ ส ระในการก� า หนดนโยบาย/แผนงาน/โครงการ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
ยุทธศาสตร์ชาติ
กับระบบสุขภาพของประชาชน

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มียุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของประชาชนใน 2 ยุทธศาสตร์
ยุท ธศาสตร์ แ รก ได้ แ ก่ ยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคนและ
เสริมสร้างศักยภาพคน โดยกรอบแนวทางการพัฒนาที่ส�าคัญ
ได้แก่ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะทีด่ ี ยุทธศาสตร์ทสี่ อง
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม โดยกรอบแนวทางการพัฒนาทีส่ า� คัญ ได้แก่
การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
เนือ่ งจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นการก�าหนด
เป้าหมายในระยะยาว ดังนัน้ เพื่อให้สามารถขับเคลือ่ นการ
ด�าเนินการในทางปฏิบัติ จึงจ�าเป็นที่จะต้องก�าหนดเป้าหมาย
และแนวทางด�าเนินการในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งในปัจจุบันได้มี
การน�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาประเทศระยะ 5 ปีมาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด
เป้ า หมายและกรอบแนวทางส�า คั ญ ในยุท ธศาสตร์ ช าติ
ออกมาเป็ น เป้ า หมายระยะสัน้ ถึ ง ปานกลาง ซึ ่ง กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จะถูก
ถ่ายทอดโดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 – 15

ส� า หรั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับ ที ่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ ่ง เป็ น แผนพั ฒ นาฯ
ฉบับแรก ที่ตอ้ งด�าเนินการตามกรอบทิศทางของยุทธศาสตร์
ชาติ ได้ถ่ายทอดเป้าหมายในการสร้างเสริมให้คนไทยมี
สุขภาวะที่ดี โดยการก�าหนดตัวชี้วดั การด�าเนินงานเพื่อใช้ใน
การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติทีเ่ ป็นรูปธรรม
อาทิ ประชากรอายุ 15 – 79 ปี ทีม่ ีภาวะน�า้ หนักเกินต้อง
ลดลง การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต�่ากว่า 18 คนต่อ
ประชากรแสนคน รายจ่ายสุขภาพทัง้ หมดไม่เกินร้อยละ 5
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ผู้สูงอายุทอี่ าศัยในบ้าน
ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพิ่มเป็นร้อยละ 20 เป็นต้น
ยิง่ ไปกว่านัน้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วง 5 ปีแรก
ยังเน้นการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทางสุขภาพและลดปัจจัย
เสี่ยงที่สง่ ผลต่อสุขภาพ การพัฒนาให้คนมีความรูใ้ นการดูแล
สุขภาพ ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางสุขภาพทีเ่ หมาะสม
กับวัย การใช้มาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุม
การบริโภคผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นผลเสียต่อสุขภาพ ตลอดจน
การจัดท�านโยบายสาธารณะที่คา� นึงถึงผลกระทบด้านสุขภาพ
และน�าไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดี
อีกทั้งยังเน้นการแก้ปญ
ั หาการเสียชีวติ จากอุบัตเิ หตุทางถนน
โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริม
วัฒนธรรมความปลอดภัยผ่านสื่อสารสาธารณะ ให้มกี ารปรับ
พฤติกรรมเพื่อทีจ่ ะลดการเกิดอุบัติเหตุ และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบ
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
ของกระทรวงสาธารณสุข

ทางฝ่ายกระทรวงสาธารณสุขได้จดั ท�าแผนยุทธศาสตร์
20 ปี โดยก�าหนดเป้าหมายไว้สามประการ ได้แก่ ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าทีม่ ีความสุข และระบบสุขภาพยัง่ ยืน4
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์สคู่ วามเป็นเลิศ 4 ด้าน 16 แผนงาน
และ 48 โครงการ ได้แก่
1) ส่ง เสริมสุขภาพและป้อ งกันโรคเป็ นเลิศ (PP
Excellence Strategies) ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่
1.1) .พัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุม่ วัย 1.2) การป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 1.3) ความปลอดภัยด้านอาหาร
1.4) และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพ
สถานบริการ

2) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence Strategies)
ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ 2.1) การพัฒนางานตาม
พระราชด� า ริ 2.2) การพั ฒ นาระบบการแพทย์ ป ฐมภู ม ิ
2.3) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และ 2.4) ประเทศไทย
4.0 ด้านสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์/
เขตเศรษฐกิจพิเศษและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพใน
ชายแดนใต้
3) บุค ลากรเป็ น เลิศ (People Excellence
Strategies) ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ 3.1) การวางแผน
ก�าลังคนด้านสุขภาพ 3.2) การผลิตและพัฒนากาลังคน
3.3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก�าลังคนด้านสุขภาพ
และ 3.4) แผนกาลังคนด้านสุขภาพภาคีเครือข่าย
4) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance
Excellence Strategies) ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่
4.1) ระบบข้อมูลสารสนเทศ/กฎหมายด้านสุขภาพ 4.2) ระบบ
หลักประกันสุขภาพ 4.3) ความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์
และการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค และ 4.4) ระบบธรรมาภิบาลและ
การวิจัย
สรุป

ประเทศไทยในยุครัฐบาล คสช. ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่จากการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้
6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้น�าแนวทางดังกล่าว
มาก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของกระทรวงฯ เช่นเดียวกัน
ประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ
บริการเป็นเลิศ บุคลากรเป็นเลิศ และบริหารเป็นเลิศด้วย
ธรรมาภิบาล ทัง้ นีแ้ ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับแรก ที่จะด�าเนินการตาม
กรอบทิศ ทางของยุท ธศาสตร์ ช าติ โดยมีก ารก� า หนด
เป้าหมายในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี จากนี้ไป
ในช่วง 20 ปีขา้ งหน้า คาดว่าประเทศไทยจะได้รบั การพัฒนา
ด้านระบบสุขภาพระยะยาวอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมาย
คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบ
สุขภาพยั่งยืน

10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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3
หนึ่งทศวรรษ
พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ
สู่กฎหมาย
เพื่อสุขภาพของไทย
ในปี 2559 ประเทศไทยได้ประกาศใช้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่สองขึ้น เพื่อเป็นกรอบและ
แนวทางก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการด�าเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นกรอบ
ก�าหนดทิศทางระบบสุขภาพของประเทศ เพื่อท�าให้ประชาชนมีสุขภาวะหรือสุขภาพอย่างสมบูรณ์ อันเป็นผล
สืบเนื่องมาจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ผลที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจากพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่
ฉบับแรกเป็นต้นมา คือ การออกกฎหมายเพื่อประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment
: HIA) การก�าหนดนโยบายเขตสุขภาพเพื่อประชาชน1 และการผลักดันกฎหมายและร่างกฎหมายเพื่อสุขภาพ
หลายฉบั บ อาทิ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการตั ้ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ ่ น พ.ศ. 2559
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข และร่างพระราชบัญญัติควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก เป็นต้น

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 และธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ

พระราชบั ญ ญัติ ส ุข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2550
เป็นตัวอย่างหนึง่ ของกฎหมายที่ท�าหน้าทีเ่ ป็น “วิศวกรของ
สังคม” ในการออกแบบระบบสุขภาพของประเทศไทย
ในอนาคตว่าควรจะเป็นเช่นไร กฎหมายนี้แสดงถึงพัฒนาการ
ของสังคมที่ตกลงร่วมกัน ว่าควรน�าแนวคิดด้านสุขภาพ
แบบ 4 มิติ ทีก่ ล่าวถึงสุขภาพว่าจะต้องประกอบไปด้วย
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สุขภาพคนไทย 2560

ความสมดุลของกาย จิตใจ ปัญญา และสังคมเชื่อมโยงกัน2
ไปสูก่ ารปฏิบัตใิ ห้เกิดผลขึ้นจริง เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ในสังคม ถือเป็นนวัตกรรมของสังคมอย่างหนึง่ เนือ่ งจาก
กฎหมายนีเ้ ป็นการเปลีย่ นแนวคิดในการบริหารจัดการงาน
ด้านสุขภาพของประเทศ จากเดิมที่เป็นหน้าที่ของรัฐ มาเปิด
พื้นทีใ่ ห้ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐในการก�าหนดนโยบาย
และการจั ด การต่ า งๆ ในระบบสุข ภาพตามแนวคิ ด ทีว่ ่ า
สังคมจะมีสุขภาวะที่ดหี รือไม่ ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง
แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมที่จะต้องร่วมกันสร้างขึ้นมา3
โดยใช้ “สุขภาวะหรือสุขภาพ” เป็นเป้าหมายที่สังคมจะต้อง

ไปให้ถึง ผ่านกระบวนการสานพลัง สร้างสรรค์นโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา
เครื่องมือในการสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
ประกอบด้วย 4 ช่องทางหลักๆ คือ สิทธิและหน้าทีด่ ้าน
สุขภาพ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ และ
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยช่อง
ทางต่างๆ มีภาคประชาชน นักวิชาการ เครือข่ายภาคต่างๆ
น�าไปใช้ในการพัฒนากฎหมายและนโยบายสาธารณะด้าน
สุขภาพแบบมีส่วนร่วมต่างๆ มากมาย ได้แก่
1) สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
ได้บัญญัติเรื่องสิทธิและหน้าที่ไว้ในมาตรา 5-12 โดยสิทธิ
ด้านสุขภาพทีพ่ ระราชบัญญัตินไี้ ด้บัญญัติไว้ แบ่งออกเป็น
7 ประการ ได้แก่ มาตรา 5 วรรคหนึ่ง สิทธิในการด�ารงชีวิต
ในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ มาตรา 6
สิทธิในสุขภาพของหญิง เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
ในสัง คมและกลุ่ ม คนต่ า งๆ ทีม่ ีค วามจ� า เพาะต้ อ งได้ รั บ
การคุม้ ครองอย่างสอดคล้องและเหมาะสม มาตรา 7 สิทธิใน
ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล มาตรา 88 สิทธิท่จี ะได้รบั ทราบ
ข้อมูลเมือ่ เข้ารับการบริการสาธารณสุข มาตรา 9 สิทธิ
ที่จะได้รับทราบข้อมูลเมื่อเข้าร่วมงานวิจัย มาตรา 10 – 11
สิทธิร้องขอให้มีการประเมินและส่วนร่วมในกระบวนการ
ประเมิน ผลกระทบด้ า นสุข ภาพจากนโยบายสาธารณะ
มาตรา 12 สิทธิในการท�าหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์
จะรับบริการสาธารณสุขในวาระสุดท้ายของชีวิตตน และ
หน้าที่ดา้ นสุขภาพอีกหนึ่งประการคือ ตามมาตรา 5 วรรคสอง
หน้าทีร่ ่วมกับหน่วยงานของรัฐในการด�าเนินการให้เกิด
สิง่ แวดล้ อ มและสภาพแวดล้ อ มทีเ่ อือ้ ต่ อ สุข ภาพ โดยมี
การน�าสิทธิและหน้าทีต่ ่างๆ ไปพัฒนาเป็นกฎหมายเฉพาะ
และกฎหมายที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งท�าให้เกิดการปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมายที่มีอยู่ กล่าวคือ
น�ามาตรา 5 และ 6 มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ. 2559 ร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็ก

เล็ก พ.ศ. .... โดยปัจจุบันร่างกฎหมายนีก้ �าลังอยู่ในช่วง
วิวาทะอย่างดุเดือดระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนนมแม่กบั ฝ่ายธุรกิจ
นมผง นอกจากนีม้ ีการพัฒนาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้ อ มูล ส่ ว นบุค คลเพื ่อ ขยายความคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ใ นข้ อ มูล
ด้านสุขภาพของบุคคลตามมาตรา 7 และมีการพัฒนาร่าง
พระราชบัญญัตวิ จิ ยั ในมนุษย์เพือ่ มาอุดช่องว่างของมาตรา 9
เมือ่ กฎกระทรวงตามมาตรา 12 วรรคสองใช้บังคับ
ก็ท�าให้เกิดแนวคิดในการพัฒนากฎหมายและนโยบายของ
รั ฐ ต่ า งๆ เพื ่อ ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุน ให้ เ กิ ด การตายดี
เช่น แก้ไขกฎหมายยาเสพติดให้โทษเพื่อให้น�ามอร์ฟีนมาใช้
ในการดู แ ลผู้ ป ่ ว ยทีบ่ ้ า นได้ ง ่ า ยขึ ้น พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
มาตรการด้านการเงินการคลังด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุน
การดู แ ลแบบประคั บ ประคองทีบ่ ้ า นและชุ ม ชน พั ฒ นา
มาตรฐานของบุคลากรด้านสุขภาพ บุคลากรสายสนับสนุน
และสถานที่ส�าหรับใช้ในการดูแลแบบประคับประคอง
2) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรอบ
และแนวทางก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการด�าเนินงาน
ด้ า นสุข ภาพของประเทศ เพื ่อ ให้ ป ระชาชนมีสุ ข ภาพที ่
สมบูรณ์ แม้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติไม่มีสภาพ
บังคับทางกฎหมาย แต่พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 ได้วางกลไกที่จะสร้างความผูกพันของหน่วยงาน
ของรัฐไว้เพื่อให้เกิดผลอย่างจริงจัง
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552
น�าไปสูก่ ารสนับสนุนโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้นแบบ
รวมถึงนโยบายสนับสนุนการบริการปฐมภูมิ และการจัดให้
มีหมอประจ�าครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุข และการ
ทบทวนมติคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการส่งเสริม
การลงทุนด้านบริการสุขภาพ เป็นต้น นับตั้งแต่ธรรมนูญว่า
ด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับแรกประกาศใช้ ก่อให้เกิด
การขยายตัวของธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นทีโ่ ดยชุมชน
ท้องถิ่นต่างๆ ได้จัดท�าขึ้นเพื่อใช้เป็นกติการ่วมในการสร้าง
ระบบสุขภาพของตน จนปัจจุบันมีการประกาศใช้ธรรมนูญ
สุขภาพเฉพาะพื้นที่แล้วกว่า 100 แห่ง ผ่านการด�าเนินงาน
กับภาคียุทธศาสตร์ เช่น ส�านักงานหลักประกันสุขภาพสาขา
เขต ส�านักงานเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
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ต่อมา ครม. ได้เห็นชอบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติฉบับที่สอง เมื่อ 9 สิงหาคม 2559 โดยธรรมนูญฯ
ฉบับนี้ ได้ผา่ นกระบวนการจัดท�าและยกร่างโดยคณะกรรมการ
ทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นทัง้ 4 ภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมกว่า
1,115 คนจากทัว่ ประเทศ รวมถึ ง เวทีรั บ ฟั ง ความเห็ น
ในสมัช ชาสุขภาพแห่ งชาติค รั ้งที ่ 8 พ.ศ. 2558 และมี
หน่วยงานต่างๆ ให้ขอ้ เสนอแนะในกระบวนการยกร่างเกือบ
100 องค์กร นับเป็นการทบทวนเนื้อหาจากธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับแรกที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2552
ซึ่งกฎหมายก�าหนดให้ต้องมีการทบทวนใหม่อย่างน้อยทุก
5 ปี
ธรรมนูญฯ ฉบับ ทีส่ องนีส้ ะท้อ นภาพอนาคตของ
ระบบสุขภาพในอีก 10 ปีข้างหน้า และก�าหนดแนวทาง
ในการรับมือหรือแก้ปัญหาภัยคุกคามสุขภาพทีอ่ าจเกิดขึ้น
เช่น โรคอุบัติใหม่ โรคติดเชื้อ โรคไม่ติดต่อ การเข้าสู่สังคม
สูงวัยผลกระทบจากความเป็นเมือง ฯลฯ โดยธรรมนูญฯ
ฉบับที่ 2 นี้ สอดรับกับร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) ของรัฐบาล โดยทีร่ ะบบสุขภาพเป็น
ส่วนหนึ่งที่จะท�าให้ประชาชนมีความมั่นคงในชีวติ สนับสนุน
การสร้างทุนมนุษย์ ทุนปัญญา ทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่จะก่อเกิดความมั่งคั่ง และสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่าง
สมดุล มีเสถียรภาพและยัง่ ยืน ยึดแนวทางตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ตา่ งๆ
ไม่ใช่เพียงเรือ่ งสุขภาพกาย แต่ยงั รวมถึงสุขภาพในมิติของ
จิตใจ ปัญญาและสังคม4
3) สมัชชาสุขภาพ

สมัชชาสุขภาพ คือ กระบวนการทีป่ ระชาชนและ
หน่วยงานของรัฐทีเ่ กี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และเรียนรูอ้ ย่างสมานฉันท์เพื่อน�าไปสูก่ ารเสนอแนะนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสว่ นร่วมโดยจัดให้มีการประชุม
อย่างเป็นระบบและมีสว่ นร่วม สมัชชาสุขภาพมี 3 ระดับ คือ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

116

สุขภาพคนไทย 2560

การจั ด สมัช ชาในลัก ษณะดั ง กล่ า วเป็ น นวั ต กรรม
ทางสังคมที่สร้างให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
บนพื ้น ฐานทางปั ญ ญา เป็ น เวทีท างสัง คมมากกว่ า เวที
การมีสว่ นร่วมทางการเมือง การจัดสมัชชานี้ไม่ใช่การประชุม
เชิ ง วิ ช าการ หรื อ ประชุ ม สัม มนา แต่ เ ป็ น กระบวนการ
ทีส่ ร้างสรรค์ทพี่ ยายามให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันจากฐาน
ความคิ ด ทีแ่ ตกต่ า ง จากพื น้ ฐานทางเศรษฐกิ จ สัง คม
องค์ความรู้ และพื้นฐานในวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้เกิด
ข้อสรุปร่วมกันของทุกฝ่าย
นับตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันมีการจัดสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติทงั้ สิน้ 9 ครั้ง รวมมีมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติท่เี สนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีทงั้ สิน้ 72 มติ โดยมติสมัชชาสุขภาพแห่ง
ชาติเหล่านี้ ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
และภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้ร่วมน�าไปขับเคลื่อนส่งผลให้เกิด
รูปธรรมต่างๆ ทัง้ นีร้ ัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รั บ เป็ น ประธานคณะกรรมการขั บ เคลือ่ นและติ ด ตาม
การด� า เนิน งานตามมติ ส มัช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ (คมส.)
น�าไปสู่การผลักดันพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 25595 และพัฒนาร่าง
พระราชบัญญัติทเี่ กี่ยวข้องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับ
บริการสาธารณสุข พ.ศ. ....6 ร่างพระราชบัญญัติควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ....7
ร่างพระราชบัญญัตโิ รคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. .... 8 ร่ า งกฎหมายห้ า มขายหรื อ บริ โ ภคเครื ่อ งดื ่ม
แอลกอฮอล์ในพืน้ ที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ....9 ปรับปรุง
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 255110 ปรับปรุงร่าง
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 255811
นอกจากการพัฒนากฎหมายต่างๆ แล้ว ได้มีการน�า
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนานโยบายของ
รัฐที่ส่งผลกระทบต่อสังคมมากมาย เช่น มติ 1.2 การเข้าถึง
ยาถ้วนหน้าของประชากรไทย มติ 1.4 การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการก�าหนดนโยบายการเจรจาการค้าเสรี
มติ 1.11 ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ในสังคมไทย มติ 2.88 การจัดการปัญหาภาวะน�้าหนักเกิน
และโรคอ้วน มติ 3.1 มาตรการท�าให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน
มติ 3.6 มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้าน
ยาสูบ มติ 3.88 การแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ที่

ไม่พร้อม มติ 4.1 ความปลอดภัยทางอาหาร: การจัดการ
น�า้ มันทอดซ�า้ เสื่อมสภาพ มติ 5.1 การจัดระบบและโครงสร้าง
เพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ� าวัน
มติ 5.4 การจัดการปัญหาหมอกควัน และมติ 7.4 การจัดการ
สเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย
4) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพแบบ
มีส่วนร่วม

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact
Assessment : HIA) เป็นกระบวนการที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือหนึง่ ส�าหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะ
ด้านสุขภาพ โดยการคาดการณ์ถงึ ผลกระทบของการด�าเนิน
กิจกรรม โครงการ แผน และนโยบายต่างๆ ที่มีต่อสุขภาพ
ของประชากร โดยให้น�าปัจจัยทางสุขภาพของมนุษย์มาใช้
ในกระบวนการตัดสินใจ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะเป็น
ประโยชน์ทัง้ ต่อผู้ก�าหนดนโยบายในทุกระดับ เพื่อตัดสินใจ
ทางเลือ กนโยบายทีเ่ ป็ น ผลดี ต ่ อ สุข ภาพของประชาชน
ให้มากที่สุด
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพได้ถูกน�ามาใช้
อย่างจริงจังในโครงการขนาดใหญ่จา� นวนมาก อาทิ การสร้าง
โรงไฟฟ้าชีวมวลในหลายจังหวัด การสร้างบ่อก�าจัดขยะ และ
การสร้างและต่ออายุใบอนุญาตสร้างเหมืองทองค�า โดยผล
สะเทือนที่สุดคือเมื่อศาลปกครองกลางได้ออกค�าสั่งคุม้ ครอง
ชั่วคราวให้ระงับการด�าเนินโครงการทีอ่ าจมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจ�านวน 76 โครงการ
ซึ่งมีมูลค่ากว่าสีแ่ สนล้านบาททีด่ �าเนินการในพื้นทีช่ ุมชน
มาบตาพุด จ.ระยอง เมื่อปี 2552 เพื่อคุม้ ครองชุมชนในด้าน
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ นับแต่น้นั มาการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพได้ถูกน�าไปใช้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
ล่ า สุ ด ร่ า งรั ฐ ธรรมนูญ แห่ ง ราชอาญาจั ก รไทย
พ.ศ. 256012 ได้บัญญัติให้รัฐจะต้องด�าเนินการจัดให้มี
กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ในกรณีทีร่ ัฐอนุญาตให้มีการด�าเนินการที่อาจมีผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิง่ แวดล้อม สุขภาพ อนามัย
คุณภาพชีวติ หรือส่วนได้เสียส�าคัญอื่นใดของประชาชนหรือ
ชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง13 และก�าหนดมาตรการ
บังคับให้หน่วยงานจะต้องจัดให้มีกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การประเมิน ผลกระทบด้ า นสิง่ แวดล้ อ มและสุข ภาพ

หากไม่ด�าเนินการภายในระยะเวลาทีร่ ัฐธรรมนูญก�าหนด
ผู้บริหารหน่วยงานรัฐนั้นจะต้องพ้นจากต�าแหน่ง14
การพัฒนากฎหมายที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบบริการสุขภาพของประเทศ

จากการทีภ่ าคีเครือข่ายทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาสังคมได้น�ากระบวนการสมัชชาสุขภาพตามพระราช
บัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ไปใช้ในการพัฒนา
กฎหมายต่างๆ นั้น ส่งผลให้เกิดการผลักดันกฎหมายส�าคัญ
ทีจ่ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบบริ ก ารสุข ภาพของประเทศ
เป็นวงกว้าง ดังนี้
1) พระราชบัญญัตก
ิ ารป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

ปัจจุบันประเทศไทยมีจ�านวนวัยรุ่นทีท่ ้องไม่พร้อม
ติดอันดับโลก ภาคีเครือข่ายทั้งภาคประชาชนและนักวิชาการ
จึงอาศัยเครื่องมือสมัชชาสุขภาพเป็นช่องทางหนึง่ ในการ
ผลักดันประเด็นดังกล่าวให้เป็นประเด็นทางสังคม เสนอเพื่อ
ให้เป็นนโยบายแก่รัฐบาล และให้มีกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
จนมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 กฎหมายดังกล่าว
ก�าหนดหน้าทีแ่ ก่สถานศึกษา สถานประกอบการ สถาน
พยาบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีหน้าที่สง่ เสริม
สนับสนุน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ตาม
ที่กฎหมายก�าหนด

10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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2) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย
จากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....

4) ร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั บริการ
สาธารณสุขเป็นปัญหาส�าคัญประการหนึง่ ของระบบบริการ
สุขภาพของประเทศไทยเพราะในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมามีการ
ฟ้องร้องผูใ้ ห้บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น
ตามล�าดับ รวมทัง้ มีประเด็นวิวาทะระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้ รั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข ในสือ่ ต่ า งๆ อย่ า งกว้ า งขวาง
ความขัดแย้งเหล่านีบ้ ั่นทอนก�าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ผู้ให้บริการสาธารณสุข สร้างภาพลักษณ์และความรู้สึก
ที่ไม่ดใี ห้กบั ประชาชนทั่วไป จึงควรมีการสร้างเครื่องมือและ
แนวทางในการลดความขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับ
บริการสาธารณสุข ปัจจุบันมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
ต่อรัฐบาล ซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติ

การแก้ ไ ขปั ญ หาโรคจากการประกอบอาชี พ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างานแต่เดิมเป็น
หน้าที่ของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
องค์กรในระบบสุขภาพจะมีสว่ นเกี่ยวข้องน้อย แต่ปญ
ั หาของ
โรคจากการประกอบอาชีพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการท�า งานมี ค วามซั บ ซ้ อ นตามพั ฒ นาการของสัง คม
รวมทั้งเกีย่ วข้องกับหน่วยงานในระบบสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆ
ร่ า งกฎหมายนีเ้ ป็ น การให้ อ� า นาจกรมควบคุ ม โรค และ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขในจังหวัดต่างๆ มีอ�านาจในการ
ด�าเนินการส่งเสริม ป้องกัน บ�าบัด ฟืน้ ฟู ผูท้ ่ไี ด้รบั ผลกระทบ
จากโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ ซึ่งอาจจะมีท้งั แรงงาน
ผู้ประกอบการ และประชาชนทีอ่ ยู่ในพื้นทีใ่ กล้เคียงกับ
โรงงาน รวมทัง้ ยังให้ความส�าคัญกับปัญหาสิง่ แวดล้อมและ
อาชีวอนามัย ซึ่งเป็นสาเหตุท่ที �าให้เกิดโรคด้วย จึงท�าให้
มีมาตรการต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปัจจุบันร่างกฎหมายฉบับนี้
อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

3) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ....

ธุรกิจอาหารเสริมและนมผงส�าหรับทารกและเด็กเล็ก
ในประเทศไทยมีมลู ค่าการตลาดประมาณสองหมื่นล้านบาท15
จึงท�าให้บริษทั นมผงและอาหารเสริมหลายแห่งท�าการตลาด
ที่ไม่เหมาะสม เช่น จ่ายเงินเพื่อให้บุคลากรด้านสุขภาพและ
โรงพยาบาลโฆษณานมผง เลีย้ งอาหารและให้ของก�านัล
แก่บุคลากรสุขภาพเพื่อให้สนับสนุนนมผงของตน ฯลฯ
การกระท�า เหล่ า นีผ้ ิด หลัก จริ ย ธรรมแห่ ง วิ ช าชี พ เพราะ
เป็นการส่งเสริมทัง้ ทางตรงและทางอ้อมให้ใช้นมผงเลีย้ ง
ทารกและเด็กเล็กแทนนมแม่ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของ
ทารกในระยะยาว และท�าให้เกิดรายจ่ายทีไ่ ม่จ�าเป็นแก่แม่
และครอบครัว ภาคประชาชน นักวิชาการและหน่วยงานรัฐ
จึงอาศัยกระบวนการสมัชชาสุขภาพในการเสนอปัญหานี้
เป็ น ประเด็ น ทางสัง คมและเสนอกฎหมายเพื ่อ ควบคุ ม
การท�าการตลาดของบริษัทนมผงและอาหารเสริม และ
ควบคุ ม การขายนมผงของบุค ลากรด้ า นสุข ภาพและ
โรงพยาบาล ปัจจุบันร่างกฎหมายฉบับนีไ้ ด้อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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สุขภาพคนไทย 2560

หนึ่งทศวรรษ และก้าวต่อไป

พระราชบั ญ ญัติ ส ุข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2550
เป็นกฎหมายทีเ่ กิดจากเจตนารมณ์ร่วมของสังคมทีผ่ ลักดัน
และพัฒนากฎหมายนีใ้ ห้เป็นเครื่องมือในการสร้างสังคม
สุขภาวะ และน�าไปสู่การประกาศใช้ธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติฉบับที่หนึง่ และฉบับทีส่ อง นอกจากนีภ้ าคี
เครือข่ายทัง้ ภาครัฐ ภาควิชาการและภาคประชาสังคมยัง
อาศัยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นช่องทางหนึง่ ในการเสนอ
ประเด็นและข้อห่วงใยในเรื่องสุขภาพต่างๆ เพื่อเป็นนโยบาย
สาธารณะด้านสุขภาพ โดยกระบวนการดังกล่าวจะอาศัย
การพัฒนาองค์ความรูท้ างวิชาการในการขับเคลือ่ นประเด็น
ทีผ่ ่านมามีภาคีเครือข่ายต่างๆ ใช้เป็นช่องทางเพื่อน�าเสนอ
ประเด็นข้อห่วงใยในเรื่องสุขภาพเพื่อให้เป็นนโยบายของรัฐ
ในระดับต่างๆ ทัง้ ในระดับพื้นที่และระดับชาติ รวมทั้งพัฒนา
เป็นกฎหมายต่างๆ ทัง้ นีก้ ารพัฒนานโยบายหรือกฎหมาย
จะเกิ ดผลเป็ นรู ปธรรมและส�า เร็ จได้ นัน้ ก็ จะต้ อ งอาศั ย
ความร่วมมือกันของภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการติดตาม
ขับเคลือ่ นและร่วมกันด�าเนินการ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ภายใต้หลักการที่ว่า “สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้
ต้องท�าเอง”

4 คลอดธรรมนูญระบบสุขภาพ
ฉบับที่ 2 ควบ HIA ใหม่ :
สู่อนาคตระบบสุขภาพไทย

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับใหม่
ได้รบ
ั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)
จากนั้นได้ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(สนช.) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อ 7 ธันวาคม 2559 เพื่อใช้เป็นพิมพ์เขียว
ก� า หนดกรอบและแนวทางวางนโยบาย
ยุทธศาสตร์ดา้ นสุขภาพของทุกภาคส่วน
ในอีก 10 ปีขา้ งหน้า โดยย�้าแนวคิดสุขภาพ
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน และทุกนโยบายต้อง
ห่ ว งใยสุ ข ภาพด้ ว ย ธรรมนู ญ ฯ ฉบั บ นี ้
ได้ผา่ นกระบวนการจัดท�า ยกร่างและ ผ่านเวทีรบ
ั
ฟังความคิดเห็นทัง
้ 4 ภูมิภาค รวมถึงเวทีรับฟังความเห็นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ. 2558
และยังได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA)
ตามประกาศฉบับใหม่ ซึง
่ มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจในหลักการและกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
บทความนี้จะเป็นการสรุปเนื้อหาส�าคัญของธรรมนูญฯ และ HIA และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ความเป็นมาของธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2

พระราชบั ญ ญัติ ส ุข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2550
มาตรา 25 (1) และมาตรา 46 ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ มีหน้าที่จดั ท�าธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติเพือ่ ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการก�าหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และการด�าเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
มาตรา 48 ระบุว่า เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว
ให้ผูกพันหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
ทีจ่ ะต้องด�าเนินการต่อไปตามอ�านาจหน้าทีข่ องตน ทัง้ นี้
ตามมาตรา 46 วรรคสี่ ก�าหนดให้ทบทวนธรรมนูญว่าด้วย

ระบบสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยทุกห้าปี ธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับแรกมีผลบังคับใช้เมือ่ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 2 ธันวาคม 2552
ส� า นัก งานคณะกรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ (สช.)
ได้ แ ต่ ง ตั ้ง คณะกรรมการทบทวนธรรมนูญ ว่ า ด้ ว ยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ขึ้น เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2557
มี นพ.ณรงค์ ศั ก ดิ์ อัง คะสุว พลา เป็ น ประธาน และ
มีองค์ประกอบคณะกรรมการมาจากทุกภาคส่วน1 โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 7 ธันวาคม 2559
กระบวนการด�าเนินงานของคณะกรรมการทบทวน
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มุ่งเน้น
กระบวนการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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มอบหมายให้คณะผู้ยกร่าง
น� า ข้ อ มูล ทัง้ หมดไปใช้ ใ น
กระบวนการทบทวนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
การยกร่างธรรมนูญฯ และ
น�าเสนอข้อมูลต่อทีป่ ระชุม
พลังปญญา
คณะกรรมการฯ เป็นระยะ
“ยุทธศาสตรสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา”
เพื่อไปปรับแก้ไข
คือ การเชื่อมโยงสามพลัง อันไดแก พลังสังคม
หลักการสรางการรับรู
พลั
ง
ป
ญ
ญา
และพลั
ง
รั
ฐ
เข
า
ทำงานร
ว
มกั
น
และเรียนรูของสังคม
กระบวนการ
3. กระบวนการ
เพื่อการเปลี่ยนแปลง
รับฟง
หรือเพื่อใหเกิดขอเสนอทางนโยบาย
ความเห็น
หลั ง ยกร่ า งธรรมนูญ ฯ:
โดยคณะ
หรือเพื่อทำเรื่องที่ยากใหประสบความสำเร็จ
นั
ก
วิ
ช
าการ
ประกอบด้วย (1) การรับฟัง
หลักการสราง
ความเปนเจาของ
ความเห็นต่อร่างธรรมนูญฯ
กระบวนการ
คณะ
ลูกขุน
คณะ
รัฐมนตรี
คณะ
ในเวทีรบั ฟังความเห็นระดับ
ราง
พลเมือง
กรรมการ
เห็นชอบ
กรรมการ
ธรรมนู
ญ
ฯ
หลักการ
สุขภาาพ
ทบทวน
ภาค 4 ภาค 1,115 คน เวที
ฉบับ
มีสวนรวม
แหงชาติ
สภา
ธรรมนู
ญ
ว
า
ด
ว
ย
กระบวนการ
ทบทวน
รับฟังความเห็นในสมัชชา
เห็นชอบ
นิติบัญญัติ
ระบบสุขภาพแหงชาติ
ประชาเสวนา
รั
บ
ทราบ
และคณะยกร
า
ง
หาทางออก
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8
พ.ศ. 2558 (มีผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม
กระบวนการ
กระบวนการ
สมัชชาสุขภาพ
ประกาศใน
ในการรับฟังความเห็น 420
รับฟงความเห็น
รับฟงความเห็น
แห
ง
ชาติ
ราชกิจจา
ทางเอกสาร
ระดับภาค
คน) และการรับฟังความ
นุเบกษา
พลังสังคม
พลังรัฐ
เห็ น ทางเอกสาร (ได้ รั บ
หนั ง สือ ตอบจากผู้ ท รง
บนฐานวิชาการและข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยให้ความส�าคัญ คุ ณ วุ ฒ ิ และองค์ ก รทั้ ง ภาครั ฐ ภาควิ ช าการ วิ ช าชี พ
กับกระบวนการมีส่วนร่วม และการรับฟังความเห็นจากทุก และภาคประชาชน เอกชน จ� า นวน 99 ฉบับ ) และ
ภาคส่วนตามยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา โดยยึดหลัก (2) การปรับแก้ร่างธรรมนูญฯ เสนอต่อคณะกรรมการ
การสร้างการรับรู้และเรียนรู้ของสังคม หลักการมีส่วนร่วม สุขภาพแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และหลักการสร้างความเป็นเจ้าของ สรุปการด�าเนินงานได้ดงั นี้ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. กระบวนการก่อนยกร่างธรรมนูญฯ: มีการจัด
เวทีประชาเสวนาหาทางออก 5 เวที เพือ่ รับฟังความเห็น เปรียบเทียบธรรมนูญว่าด้วย
จากประชาชนทัว่ ไป (จัดเวที 4 ภาค และเวทีรวม 1 ครั้ง ระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 กับฉบับที่ 1
มีจ�านวนผู้เข้าร่วมเวทีละประมาณ 500 คน) เวทีลูกขุน
1. ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2
พลเมือง 1 เวที เพื่อรับฟังความเห็นเรื่องการจัดระบบ
การดูแลระยะยาวในผูส้ ูงอายุ (มีลูกขุนพลเมืองที่สมุ่ ตัวอย่าง พ.ศ. 2559 ได้เพิ่มเติมข้อมูลในส่วนน�า ได้แก่ แนวโน้ม
มาจากประชากรในพื้นทีภ่ าคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ สถานการณ์ที่อาจมีผลต่อระบบสุขภาพใน 10 ปีข้างหน้า
กลาง ใต้ และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเวทีจ�านวน 12 คน) และระบุชั ด เจนถึ ง สถานะของธรรมนูญ ฯ เพื อ่ ให้ ภ าคี
และมีการท�างานวิชาการโดยคณะนักวิชาการ เพื่อศึกษา เครือข่ายใช้ประโยชน์
2. มีการปรับปรุงและเพิ่มนิยามศัพท์ใหม่ท่ีสอดคล้อง
หาข้อมูลตามสาระรายเรื่อง โดยคณะนักวิชาการให้ความ
ส� า คั ญ กั บ การจั ด กระบวนการรั บ ฟั ง ความเห็ น จากกลุ่ ม ตามสาระของธรรมนูญฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมด้วย
3. เพิ่มเติมสาระส�าคัญใหม่อีก 5 หมวด คือ หมวด
2. กระบวนการระหว่ า งยกร่ า งธรรมนูญ ฯ: สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ หมวดสุขภาพจิต หมวดสุขภาพ
คณะกรรมการฯ ประชุม โดยให้ฝ่ายเลขานุการและคณะ ทางปัญญา หมวดการอภิบาลระบบสุขภาพ และหมวด
นักวิชาการรายหมวดน�าเสนอข้อมูล และคณะกรรมการฯ ธรรมนูญ สุข ภาพพื ้น ที ่ เนือ่ งจากกระบวนการทบทวน
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ทางวิชาการพบว่าเรื่องเหล่านีเ้ ป็นเรื่องที่มีความส�าคัญและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปและคาดว่าจะ
เป็นเรื่องส�าคัญของระบบสุขภาพในอนาคต
4. ปรับรูปแบบการเขียนสาระรายหมวดให้มีส่วน
ของ “หลั ก การส�า คั ญ ” และ “ภาพพึ ง ประสงค์ ”
ส่วนกระบวนการหรือมาตรการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัตินนั้
ไม่จ�าเป็นต้องระบุเพราะสามารถท�าได้หลากหลายและปรับ
เปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
5. เพิ ่ม เจตนารมณ์ เ พื ่อ ใช้ อ ธิ บ ายข้ อ ความใน
ธรรมนูญฯ เป็นรายข้อ เพื่อให้ผอู้ า่ นและใช้ประโยชน์สามารถ
เข้าใจความหมายได้ชัดเจนมากขึ้น
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 และผลกระทบต่อระบบสุขภาพ

ธรรมนูญฯ ฉบับนี้ ระบุวา่ สุขภาพเป็นสิทธิข้นั พื้นฐาน
ของคนทัง้ ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม
วงกว้าง ซึง่ ค�าว่า “สุขภาพ” นิยามตาม พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 นั้นมีความหมายที่กว้างขวางครอบคลุม
ทั้งมิติกาย จิต ปัญญา และสังคม ดังนั้นธรรมนูญฯ ฉบับที่ 2
จึงได้เพิ่มหมวดสุขภาพจิต และสุขภาพทางปัญญาเข้ามาด้วย
ประกอบกั บ เพิ ม่ หมวดสิท ธิ แ ละหน้ า ที ด่ ้ า นสุข ภาพ
เพื่อให้สังคมมีความเข้าใจในเรื่องสิทธิและหน้าทีข่ องตน
อีกทัง้ ยังมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนน�าแนวทาง “ทุกนโยบาย
ห่วงใยสุขภาพ” (Health in All Policies) ไปใช้ เพื่อให้เกิด
นโยบายทีเ่ อือ้ ต่อการมีสุขภาพทีด่ ี โดยรัฐและทุกภาคส่วน
ต้องให้ความส�าคัญกับหลักการท�างานแบบเครือข่ายและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกระดับ ทัง้ นี้
จะต้องค�านึงถึงปัจจัยทางสังคมทีก่ �าหนดสุขภาพ (Social
Determinants of Health: SDH)2 ด้วย
ปัจจุบนั การท�างานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส�านักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ
และกระทรวงสาธารณสุข ก็ได้ให้ความส�าคัญกับการน�า
ธรรมนูญฯ ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดท�าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
นอกจากนี ้ ส�า นัก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุน
(บีโ อไอ) ยัง ได้ น า� ธรรมนูญ ฯ ไปใช้ อ ้ า งอิง โดยการน�า
กระบวนการ HIA มาใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาก� า หนด
มาตรการส่งเสริมการลงทุนในสถานพยาบาลเอกชนด้วย

รวมถึงยังมีความพยายามในการน�าธรรมนูญฯ ไปใช้เป็นกรอบ
เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะต่อการพัฒนากรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) การจัดท�าแผนแม่บทบูรณาการ
พัฒนาระบบประกันสุขภาพ และเพื่อตอบโจทย์ “เป้าหมาย
การพัฒนาที่ย่งั ยืน” หรือ SDGs (Sustainable Development
Goals) ด้วย
ผลการด�าเนินงานของธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (ฉบับแรก)

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับแรกได้น�า
ไปสูพ่ ฒ
ั นาการของระบบสุขภาพของไทยหลายประการ ดังนี้3
1) ความสอดคล้องและการน�าไปใช้อ้างอิงในการ
จัดท�าแผนและยุทธศาสตร์ชาติ:
– แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที ่ 11 และแผนพัฒ นาสุ ข ภาพ ฉบั บ ที ่ 12
ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมสุขภาพ ลดปัจจัยเสีย่ งด้าน
สุขภาพ สร้างการมีสว่ นร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะ
ที่เอื้อต่อสุขภาพ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคณ
ุ ภาพ
พร้อมทั้งส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สุขภาพ พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิต
และการกระจาย และใช้ ม าตรการการเงิ น การคลัง เพื ่อ
สุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
– ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาระบบหลั ก ประกั น
สุขภาพถ้วนหน้า (2555–2559) มีวิสัยทัศน์ว่า “ทุกคนที่
อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยได้รับความคุ้มครองหลักประกัน
สุขภาพอย่างถ้วนหน้า” ซึ่งเป็นไปตามธรรมนูญฯ หมวด 3
และได้ใช้ธรรมนูญฯ หมวด 3, 6 และ 12 ร่วมเป็นกรอบ
ในการจัดท�ายุทธศาสตร์
– แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สวรส.) (2554–2559) “การจัดการความรู้ สู่ระบบ
สุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน” ได้ใช้ธรรมนูญฯ หมวด 1
ข้อ 7 และหมวด 9 เป็นฐานอ้างอิงในการจัดท�า
2) ตัวอย่างรูปธรรมการอ้างอิงและการด�าเนินงาน
ที่สอดคล้องตามธรรมนูญฯ หมวดต่างๆ
– หมวด 3 การจัด ให้ มี ห ลั ก ประกั น และ
ความคุ้มครองให้เกิดสุขภาพ: มีมติ ครม. และ สปสช.
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ทีเ่ อือ้ ต่ อ การให้ ม ีห ลัก ประกั น สุ ข ภาพของคนไร้ ส ัญ ชาติ
แรงงานต่างด้าว และคนงานนอกระบบ
– หมวด 5 การป้องกัน ควบคุมโรคและปัจจัย
คุกคามสุขภาพ: (1) เกิดประกาศหลักเกณฑ์ วิธกี ารประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพ (เอชไอเอ) (2) สนับสนุนเอชไอเอ
ชุมชน (3) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ระงับ
มติสง่ เสริมการลงทุนในสถานพยาบาลเอกชนที่ไม่สอดคล้อง
ตามธรรมนูญฯ
– หมวด 7 ภูมิปัญญาฯ: (1) สนับสนุน รพ. แพทย์
แผนไทยต้นแบบแห่งแรกที่สกลนคร (2) สนับสนุนยาไทย
และแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพ (3) เกิดแผน
ยุท ธศาสตร์ ช าติ พั ฒ นาภู ม ิป ั ญ ญาไทย สุ ข ภาพวิ ถี ไ ทย
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555–2559)
– หมวด 8 การคุ้ ม ครองผู ้ บ ริโ ภค: เกิ ด
คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจา
การค้าระหว่างประเทศที่มผี ลกระทบต่อสุขภาพและนโยบาย
สุขภาพ มีหน้าทีใ่ ห้ข้อเสนอแนะต่อกลไกการเจรจาการค้า
เสรีของรัฐบาล
– หมวด 10 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพ: เกิดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
ด้านสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพแห่งชาติ
– หมวด 11 การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้าน
สาธารณสุข: เกิดข้อเสนอการจัดการความสัมพันธ์แพทย์
ผู้ป่วย และสนับสนุนการขยายเวลาโครงการผลิตแพทย์เพื่อ
ชาวชนบทออกไปอีก 10 ปี
– หมวด 12 การเงิน การคลั ง ด้ า นสุ ข ภาพ:
เกิดระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัฒนาระบบการ
เงินการคลังด้านสุขภาพ และมีการตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพขึ้น
3) ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่ ภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่น�าธรรมนูญฯ พ.ศ. 2552 ไปใช้อ้างอิงในการจัดท�า
ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ จนเกิดธรรมนูญสุขภาพเฉพาะ
พื้นที่กว่า 400 แห่งทั่วประเทศ
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สุขภาพคนไทย 2560

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA)
ตามประกาศฉบับใหม่

การประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพ (Health
Impact Assessment: HIA) หมายถึงกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของสังคม เพื่อให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ ได้เรียนรู้
ร่วมกันในการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ
เหตุและปัจจัยทางสังคมทีม่ ีผลต่อสุขภาพของประชาชน
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกระบวนการนโยบายสาธารณะ และความ
เป็นธรรมจากการได้รับผลกระทบจากนโยบายสาธารณะ
ดั ง กล่ า ว โดยประยุก ต์ ใ ช้ เ ครื ่อ งมื อ ทีห่ ลากหลายและมี
กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้เกิด
การตัดสินใจที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทัง้ ใน
ระยะสั้นและระยะยาว
HIA ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การกลั่นกรอง
นโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมโดยสาธารณะ
(Public Screening) (2) การก�าหนดขอบเขตการศึกษาและ
แนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ
(Public Scoping) (3) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
(Assessing) (4) การทบทวนร่างรายงานการศึกษาและ
วิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ (Public
Review) (5) การผลัก ดั น เข้ า สู่ ก ระบวนการตั ด สิน ใจ
(Influencing) (6) การติดตามและประเมินผลโดยสาธารณะ
(Public Monitoring and Evaluation)
มาตรา 25 (5) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 บัญญัตใิ ห้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกา� หนด
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับ
ระบบสุขภาพแห่งชาติและผลกระทบด้านสุขภาพทีเ่ กิดจาก
นโยบายสาธารณะทัง้ ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้จดั ท�าและประกาศใช้หลัก
เกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพทีเ่ กิดจาก
นโยบายสาธารณะ ฉบับที่ 1 ตั้งแต่ปี 2552 แต่เนือ่ งจาก
นโยบาย โครงการ กิจกรรมการพัฒนา และกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของสังคม มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
คณะกรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ จึ ง มีม ติ ใ ห้ ท บทวนและ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการติดตามและประเมินผล
เกี่ยวกับระบบสุขภาพแห่งชาติและผลกระทบด้านสุขภาพฯ
ให้ทันกับสถานการณ์และบริบททางสังคม เมื่อ 19 พฤษภาคม

http://www.thaihealth.or.th/data/content/2014/12/26892/cms/e_cilmnpquxz16.jpg

25594 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิด
จากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 6 กันยายน 2559
วัตถุประสงค์ของการจัดท�าหลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ 2 นี5้
มิได้เป็นไปเพื่อสร้างกฎเกณฑ์และก�าหนดวิธีการปฏิบัติ
ข้อบังคับทีแ่ ข็งตัว ไม่ยืดหยุ่น แต่มจี ุดมุ่งหมายเพือ่ สร้าง
ความเข้ า ใจในหลัก การและวิ ธี ก ารน�า เอาการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพไปประยุกต์ใช้บนหลักการการมีส่วน
ร่วมตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 ก่ อ เกิ ด เป็ น บรรทัด ฐานของการประเมิ น
ผลกระทบด้านสุขภาพทีท่ ุกภาคส่วนในสังคมพร้อมใจน�าไป
ปฏิบัติ สามารถน�าหลักเกณฑ์ฯ ฉบับนี้ ไปปรับใช้ในรูปแบบ
ทีห่ ลากหลาย และสามารถก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง ตามความเหมาะสม
สอดคล้องกับบริบท ของพื้นทีแ่ ละกระบวนการตัดสินใจ
เชิงนโยบายของตนได้ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพทั้ง 4 ข้อ
อันเป็นหัวใจส�าคัญของการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
คือ (1) ท�าเชิงรุก (Proactive HIA) (2) การด�าเนินงานคูข่ นาน
กัน (Ongoing HIA) (3) ท�าเมื่อมีข้อร้องเรียนแล้ว (Conflict
and Complaint Resolution) และ (4) ท�าเพื่อความยั่งยืน
(Sustainable HIA)

นอกจากนีห้ ลัก เกณฑ์ ฯ ฉบับ ใหม่ น ีร้ ะบุชั ด ว่ า
การประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุข ภาพควรเป็ น ไปตาม
หลักประชาธิปไตย หลักความเป็นธรรม หลักการใช้ข้อมูล
หลักฐานอย่างเหมาะสม หลักความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิ
หลักความร่วมมือ หลักการสุขภาวะองค์รวม และหลัก
ความยั่งยืน
สู่สุขภาวะที่ยั่งยืน

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเป็นกรอบ
และแนวทางในการก� า หนดนโยบาย ยุท ธศาสตร์ และ
การด�าเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ ทีช่ ่วยท�าให้ทุก
ภาคส่วนเข้าใจสุขภาพในมุมมองทีก่ ว้าง มีเลนส์สุขภาพ
(Health Lens) ทีเ่ ข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าทีด่ ้านสุขภาพ
รวมถึ ง ตระหนัก ในเรื ่อ งของแนวทางทุก นโยบายห่ ว งใย
สุขภาพและปัจจัยสังคมที่ก�าหนดสุขภาพ ส่วน HIA จะเป็น
เครื ่อ งมื อ หนึง่ ทีจ่ ะมาช่ ว ยหนุน เสริ ม ให้ ม ีก ารพิ จ ารณา
ผลกระทบอย่างรอบด้านก่อนมีนโยบายหรือโครงการกิจกรรม
ใดๆ โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การมีสุขภาวะที่ยั่งยืนของ
สัง คมไทย ในอนาคตระบบสุข ภาพของไทยน่ า จะได้ รั บ
การพั ฒ นาดี ขึ ้น อัน เป็ น ผลมาจากการด� า เนิน งานตาม
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่สอง ซึ่งได้รับ
การจั ด ท� า ผ่ า นกระบวนการมีส ่ ว นร่ ว มของทุก ภาคส่ ว น
ของสังคม
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5

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบ
จากการบริการสาธารณสุข : อีกหนึ่ง
ความพยายามในการปฏิรป
ู สาธารณสุขไทย

บริการสาธารณสุขเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิต เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มนุษย์จะขาดไม่ได้ เมื่อบุคลากรทาง
การแพทย์ช่วยชีวิตหรือรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายหรือทุเลาลง ย่อมน�าพาความสุขสู่ผู้ป่วยและครอบครัว
แต่บางครั้งก็เกิดเหตุไม่พง
ึ ประสงค์ข้น
ึ ส่งผลให้มก
ี ารบาดเจ็บหรือเสียชีวต
ิ ขึ้น การเสียชีวต
ิ ของผูป
้ ว่ ยก่อให้เกิด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ทั้งงบประมานในการดูแลรักษาและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
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ในปี 2545 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มีโครงการ
Patient For Patient Safety1 เพื่อส่งเสริมให้มีการเปิดเผย
ความผิดพลาด และน�าไปเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาระบบ
ป้องกันความเสียหาย และรักษาชีวิตผู้ป่วยให้ปลอดภัย
ทีผ่ ่านมาระบบรองรับความเสียหายดังกล่าวในประเทศไทย
ยังไม่เข้มแข็งเพียงพอ ผูป้ ว่ ยและญาติจงึ รวมตัวกันในปี 2545
ก่อตั้งเป็นเครือข่ายผูเ้ สียหายทางการแพทย์ (Thai Medical
Error Network: TMEN) ซึ ่ง นอกจากจะช่ ว ยเหลือ
ในการเรียกร้องหาความเป็นธรรมแล้ว ยังเรียกร้องให้มรี ะบบ
ชดเชยความเสียหาย เพื่อลดปัญหาการฟ้องร้องระหว่าง
ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ จนน�าไปสู่การผลักดัน
ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
เพื่อลดปัญหาการฟ้องร้องระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย
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ปัญหาการร้องเรียนกับแพทยสภา2

เครือข่ายผูเ้ สียหายทางการแพทย์ได้เสนอข้อร้องเรียน
ต่อแพทยสภาในประเด็นส�าคัญ ได้แก่
1.) การพิจารณาข้อร้องเรียน ใช้เวลาพิจารณายาวนาน
(ตั้งแต่ 3 จนถึง 10 ปี)
2.) ผลการพิจารณา มักมีมติว่า “คดีไม่มีมูล” แทบ
ทุกคดี ท�าให้ผู้เสียหายไม่ได้รับการเยียวยา
3.) มักมีการตั้งทีมแพทย์ท่ีจบกฎหมายสูค้ ดีกบั ผูป้ ว่ ย
และญาติ โดยมุ่งเอาชนะคดีมากกว่าแก้ไขปัญหา
4.) มักมีการอบรมพยานโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ให้เบิกความสู้กับผู้ป่วยและญาติ ท�าให้ผู้เสียหายซึ่งไม่มี
ความรูท้ างการแพทย์เสียเปรียบในกระบวนการพิจารณาคดี
5.) เครื อ ข่ า ยทางการแพทย์ ม ัก ขอความร่ ว มมือ
จากองค์กรของรัฐ เช่น ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (สตช.)

ให้ฟังความเห็นของแพทยสภาก่อนด�าเนินการใดๆ ท�าให้
ผลการพิจารณาขาดความเป็นกลาง
ปัญหาในการเจรจาไกล่เกลี่ย

นอกจากเครือข่ายผูเ้ สียหายทางการแพทย์จะไม่ประสบ
ความส�าเร็จในการร้องเรียนกับแพทยสภาแล้ว ยังประสบ
อุปสรรคในขั้นตอนการเจรจาไกล่เกลี่ยด้วย ดังนี้
• หน่วยงานต้นสังกัดไม่มีงบประมาณเฉพาะส�าหรับ
ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
• หากจ�าเป็นต้องเยียวยาผูเ้ สียหาย หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขมักผลักภาระให้โรงพยาบาลต้นสังกัดรับผิดชอบ
ค่าชดเชยความเสียหายเอง
• เพดานการเยียวยาไม่สูงพอทีจ่ ะบรรเทาความ
เสียหายในระยะยาวได้
• ผูป้ ว่ ยและญาติรสู้ ึกว่าการเจรจาไกล่เกลี่ยมักเป็น
การเกลี้ยกล่อมและบีบบังคับให้มีการยอมความ
• โรงพยาบาลคู่กรณีมักผิดสัญญาที่จะให้อุปกรณ์
ทางการแพทย์เพื่อเยียวยาผู้เสียหายและผู้พิการ
ปัญหาในการฟ้องคดีต่อศาล

เมือ่ ไม่สามารถตกลงยอมความกันได้ และมีการน�า
คดีขึ้นสู่ศาล ผู้เสียหายส่วนใหญ่ก็มักประสบปัญหาในการ
ด�าเนินคดีด้วยเช่นกัน เนื่องจากเหตุผล ดังนี้
• ผู้ป่วยและญาติมักแพ้คดีเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก
เป็นการต่อสู้ทีไ่ ม่เท่าเทียมกัน ระหว่างชาวบ้านธรรมดากับ
เครือข่ายองค์กรที่มีความรู้และทรัพยากรจ�านวนมาก
• การพิ จ ารณาคดี ใ ช้ เ วลานาน อาจกิ น เวลาถึ ง
10–20 ปี
• ผู้เสียหายมักหาพยานแพทย์ได้ยาก ขณะที่ภาระ
การพิสูจน์วา่ แพทย์ผิดหรือไม่ยังเป็นของฝ่ายผูป้ ว่ ยและญาติ
ท�าให้การสู้คดีเป็นไปอย่างยากล�าบาก
• เวชระเบียนเป็นหลักฐานเดียวในที่เกิดเหตุ แต่อยู่
ในมือสถานพยาบาล ผู้เสียหายจึงมักไม่ได้รับความร่วมมือ
ในการขอเอกสารดังกล่าว หรือมีความเสีย่ งทีเ่ อกสารอาจ
ถูกแก้ไขตกแต่ง
• การต่ อ สู้ ค ดี ม ัก มีค ่ า ใช้ จ ่ า ยสูง ทัง้ ค่ า ทนาย
ค่าธรรมเนียมศาล ฯลฯ

• เมือ่ มีการน�าคดีขึ้นสู่ศาล ความขัดแย้งระหว่าง
แพทย์กบั คนไข้กย็ ่งิ ทวีความรุนแรง และท�าให้ความเป็นมิตร
ระหว่างกันหายไป
บทเรียนจากคดีตัวอย่าง

เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ
ทางการแพทย์ทสี่ ร้างแรงกระเพือ่ มให้กับสังคมเหตุการณ์
หนึ่ง คือคดีผ่าไส้ติ่งเมื่อปี 2545 นางสมควร แก้วคงจันทร์3
เข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งที่ รพ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
แพทย์ฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง แต่เกิดเหตุไม่พึงประสงค์
จนนางสมควรเสียชีวิตในเวลาต่อมา บุตรสาวนางสมควรได้
ฟ้องแพทย์ผู้รักษาจนเป็นคดีอาญา เมือ่ วันที่ 6 ธันวาคม
2550 ศาลจังหวัดทุ่งสง ได้พิพากษาจ�าคุกแพทย์เป็นเวลา
3 ปีโดยไม่รอลงอาญา คดีนกี้ ่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
เครื อ ข่ า ยทางการแพทย์ กั บ เครื อ ข่ า ยผู้ เ สีย หาย โดยมี
การปลุก ระดม รพ.ชุ ม ชนทัว่ ประเทศให้ ป ิ ด ห้ อ งผ่ า ตั ด
จนเป็นข่าวโด่งดังขึ้น
นอกจากคดีอาญาแล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวยังน�าไปสู่
คดีแพ่งด้วย โดยบุตรสาวนางสมควรได้ฟ้องเรียกค่าเสียหาย
จากส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คดีได้ดา� เนินมาเป็น
เวลานานหลายปี จนกระทั่งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
ศาลฎีกาได้พิพากษาให้กระทรวงสาธารณสุขซึ่งหน่วยงาน
ต้ น สัง กั ด ของ รพ.ร่ อ นพิ บู ล ย์ ชดใช้ ค ่ า เสีย หายจ� า นวน
1.2 ล้านบาท และดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี (คดีนศี้ าล
ชัน้ ต้นพิพากษาให้บตุ รสาวผู้ตายชนะคดี แต่ต่อมาศาล
อุทธรณ์พิพากษากลับยกฟ้อง โดยพิจารณาว่าคดีหมดอายุ
ความ แต่ศาลฎีกาได้พิพากษากลับ)4
ปัญหาการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
ตามมาตรา 41 ของ พ.ร.บ.หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

แม้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
จะให้การคุ้มครองผู้รับบริการทางการแพทย์ โดยก�าหนดให้
มีเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41 แต่ในทางปฏิบัติ
ยังมีปัญหาการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41
ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ดังนี้
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• เงินช่วยเหลือดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะผู้ป่วย
บัตรทอง ไม่ครอบคลุมผู้ป่วยสิทธิอื่น
• เพดานความช่วยเหลือสูงสุดไม่เกิน 4 แสนบาท
เท่านั้น และใช่ว่าทุกรายจะได้รับเต็มเพดาน
• เงินช่วยเหลือเบือ้ งต้น เป็นการบรรรเทาปัญหา
เบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถจัดการกับความเสียหายในระยะ
ยาวได้
• มาตรฐานของคณะกรรมการในแต่ ล ะจั ง หวั ด
ไม่เท่ากัน ท�าให้มีความลักลั่นในการปฏิบัติ
• กรณีท่ไี ม่ได้รบั การอนุมัตหิ รืออนุมตั ไิ ม่เต็มเพดาน
ยังมีการอุทธรณ์และฟ้องศาลปกครอง ซึ่งขัดกับเจตนารมณ์
ของ ม.41 ที่มีวตั ถุประสงค์ท่จี ะช่วยเหลือโดยไม่พสิ ูจน์ถกู ผิด
ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหาย
จากการรับบริการสาธารณสุข
ทางออกใหม่เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ในช่วงปี 2545–2549 ได้เกิดวิกฤตความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยและญาติขึ้นอย่าง
รุนแรง5 คดีฟ้องร้องได้เพิม่ จ�านวนขึน้ เกิดเหตุผู้ป่วยถูกยิง
เสียชีวิต 2 คดี แพทย์ติดคุก 2 คดี และมีญาติผู้ป่วยติดคุก
เพราะขโมยเวชระเบียนตัวจริงออกจากโรงพยาบาล ปลายปี
2549 รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงสาธารณสุข ในขณะนัน้
นพ.มงคล ณ สงขลา จึงมีค�าสั่งให้ยกร่าง พ.ร.บ. คุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขขึ้นโดยมีตัวแทน
จากทุกภาคส่วนร่วมยกร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว มีตน้ แบบมาจาก
ประเทศสวีเดน
เจตนารมณ์ของร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ เพื่อ
ลดปัญหาการฟ้องร้องระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย หลักการ
ส�าคัญคือมีกองทุนชดเชยความเสียหาย มีคณะกรรมการ
กลางท�าหน้าที่พจิ ารณาการชดเชยที่รวดเร็วเป็นธรรมใช้เวลา
ไม่เกิน 1 ปี ข้อดีคือจะช่วยลดจ�านวนคดีที่เข้าสู่ศาล ผู้ป่วย
และญาติไม่ต้องเสียเวลา เสียเงินทอง เสียความรู้สึกไปกับ
การฟ้องร้อง ทีส่ �าคัญจะท�าให้ความสัมพันธ์ทดี่ ีระหว่าง
บุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยกลับคืนมา โดยให้นา� เงิน
กองทุนมาจากเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้น (มาตรา 41) ของ
พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2551 สมทบจาก
กองทุนประกันสังคม, กองทุนสวัสดิการข้าราชการ และ
สถานพยาบาลเอกชน
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วิวาทะระหว่างแพทย์กับเครือข่ายผู้เสียหาย
ทางการแพทย์

ในช่วงปลายปี 2553 ร่าง พ.ร.บ. คุม้ ครองผูเ้ สียหายฯ
ได้ผ่านการพิจาณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาหลังจากใช้
เวลานานถึง 11 เดือน และได้รับการบรรจุเป็นวาระในสภา
ผู้เทนราษฎร แต่ภาคธุรกิจโดยโรงพยาบาลเอกชนร่วมกับ
กรรมการแพทยสภาบางส่วน ไม่ต้องการจ่ายสบทบเข้า
กองทุนที่จะจัดตัง้ ขึ้น จึงปลุกระดมแพทย์ทวั่ ประเทศให้แต่ง
ชุดด�าประท้วง ในที่สุดรัฐบาลจึงตัดสินใจชะลอการพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ. ออกไป
เครื อ ข่ า ยผู้ เ สีย หายทางการแพทย์ ไ ด้ ร ณรงค์ ใ ห้
ประชาชนส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี ให้รฐั บาลยืนยันร่าง
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายฯ ไม่ให้ตกไป รวมทั้งยื่นจดหมาย
ถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อรัฐบาลนิ่งเฉย เครือข่ายฯ
จึงประกาศอดข้าว ต่อมา ครม. ได้มีมติยืนยันร่าง พ.ร.บ.
คุม้ ครองผูเ้ สียหายฯ แต่แพทยสภายังคงคัดค้าน พร้อมเสนอ
ให้ ข ยายเงิ น ช่ ว ยเหลือ เบือ้ งต้ น ตาม มาตรา 41 แทน
การมี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ เมื่อมีการประกาศยุบสภา
ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนีจ้ ึงกลายเป็นวาระค้างพิจารณาในสภาฯ
ในที่สุด
ปัดฝุ่นร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ
ยุครัฐบาล คสช.

ในยุครัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ได้ ม ีค วามพยายามแก้ ป ั ญ หาความเสี ย หายทีเ่ กิ ด จาก
การรับบริการทางการแพทย์อีกครั้งหนึ่ง โดยคณะกรรมการ
ปฏิ รู ป กฎหมาย (คปก.) ได้ ย กร่ า ง พ.ร.บ. ขึ ้น ใหม่
ให้ ค รอบคลุม เฉพาะคนไข้ เ พี ย ง 3 กองทุ น คื อ บัต รทอง
ประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการ ส่วนสถานพยาบาล
เอกชนนั้น ให้เข้าร่วมโดยสมัครใจ ขณะเดียวกันเครือข่ายฯ
ได้ท�าแคมเปญรณรงค์ผ่าน Change.org ให้ คสช. ผลักดัน
ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายฯ โดยมีประชาชนร่วมลงชื่อ
มากกว่า 2.2 หมื่นชื่อ ต่อมาคณะกรรมาธิการการคุ้มครอง
ผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้ยกร่าง พ.ร.บ. ขึ้นใหม่ใช้ชื่อ
ว่ า ร่ า ง พ.ร.บ. คุ ้ ม ครองผู้ ไ ด้ รั บผลกระทบจากบริ การ
สาธารณสุข พ.ศ. ... และสภาปฏิรูปแห่งชาติได้มีมติผ่านร่าง

พ.ร.บ. ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง 148 เสียง/13 เสียง
งดออกเสียง 18 เสียง และได้น�าเสนอ ร่าง พ.ร.บ. ต่อคณะ
รัฐมนตรีเมื่อ 29 กรกฎาคม 2558
ส่วนกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ยกร่าง พ.ร.บ. ขึ้น
ใช้ชื่อว่า ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากบริการ
สาธารณสุข พ.ศ. ... ครอบคลุมผู้ป่วยเพียงสามกองทุน และ
จะคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ทีไ่ ด้รับผลกระทบด้วย
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้น�าร่าง พ.ร.บ. เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีในเดือนมิถุนายน 2559 แต่ ครม. ให้ไปแก้ไข
ปรับปรุงใหม่
ต่อมา พล.อ.ชูศกั ดิ์ สันติวรวุฒิ ประธานอนุกรรมาธิการ
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมาธิการขับเคลือ่ นการ
ปฏิรูปประเทศด้านสังคม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
(สปท.) ได้เข้าชี้แจงในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภา
จนได้รับความเห็นชอบให้บรรจุเรื่องการคุ้มครองผู้ได้รับ
ผลกระทบจากบริการสาธารณสุขเป็นวาระในการประชุม
สภาในวันที่ 16 มกราคม 2560 ผลการลงคะแนน จ�านวน
ผูเ้ ข้าประชุม 151 คน เห็นด้วย 48 เสียง ไม่เห็นด้วย 26 เสียง
งดออกเสียง 77 เสียง แต่เนื่องจากการลงคะแนนงดออกเสียง
มีมากกว่าเสียงทีเ่ ห็นด้วย จึงได้ถอนเรือ่ งออก และขอเวลา
1 เดือนในการปรับปรุงร่าง เพื่อน�ากลับเข้าสู่การพิจารณา
อีกครั้ง8
ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบ
จากการบริการสาธารณสุข

สาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... คือการจัดตั้ง
กองทุนคุม้ ครองผูท้ ่ไี ด้รบั ผลกระทบจากผูท้ ่ไี ด้รบั ความเสียหาย
ทัง้ ผู้ ท ใี ่ ช้ บ ริ ก ารและผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร เพื อ่ ลดคดี ฟ ้ อ งร้ อ ง
ในศาลยุติธรรม โดย พล.อ. ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ กล่าวว่าร่าง
พ.ร.บ. ดั ง กล่ า วมีก ระบวนการไกล่ เ กลีย่ อย่ า งมีเ หตุ ผ ล
เป็นธรรม มีการตั้งกองทุนเยียวยาโดยไม่ตอ้ งพิสูจน์ความผิด
มีการท�าสัญญาประนีประนอมเพื่อไม่ให้เป็นคดีความ แม้จะ
มีกระบวนการไกล่เกลีย่ แต่ผเู้ สียหายก็ยังสามารถใช้สิทธิฟอ้ ง
ต่อศาลได้ กองทุนเยียวยาชดเชยดังกล่าว จะน�าเงินมาจาก

การหักไม่เกิน 1% จากกองทุนสุขภาพ 3 กองทุนหลัก
ซึ่งมีอยู่แล้วตามมาตรา 41 ของ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพ
แม้สมาชิก สปท. จะสนับสนุนหลักการในการคุม้ ครอง
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบทั้งผูร้ บั บริการและผูใ้ ห้บริการ แต่มีขอ้ สังเกต
ในบางประเด็น อาทิ รศ. (พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตนิ ันท์
เห็นว่าควรก�าหนดสิทธิให้ครอบคลุมผู้เข้ารับบริการทุกคน
และสถานบริการทุกแห่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และควร
ลงรายละเอียดของข้อยกเว้นผลกระทบทีไ่ ม่เข้าข่ายได้รับ
การเยียวยาให้ชัดเจนมากขึ้น ส่วนนายกษิต ภิรมย์ ขอความ
ชัดเจนจากคณะกรรมาธิการฯ ว่ากฎหมายดังกล่าวจะยก
ความรับผิดหรือตอบสนองผลประโยชน์ให้กับผู้ทีท่ า� งาน
ผิดพลาด ทั้งโรงพยาบาล (รวมถึงโรงพยาบาลเอกชน แพทย์
พยาบาล) และบริษทั ขายยา แล้วผลักภาระความรับผิดชอบ
ไปให้ผู้เสียภาษีจากการจัดตั้งกองทุนและน�าเงินภาษีของ
ประชาชนมาชดเชยหรือไม่9
การเปลี่ยนผ่านและอนาคต

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการ
สาธารณสุข ทีล่ ่าสุดได้รับการปรับปรุงเป็น ร่าง พ.ร.บ.
คุ ้ ม ครองผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการบริ ก ารสาธารณสุข
เป็นมหากาพย์การต่อสูร้ ะหว่างเครือข่ายผูไ้ ด้รบั ความเสียหาย
จากการรับบริการสาธารณสุขและเครือข่ายผู้ให้บริการ
ทางการแพทย์ท่ยี าวนานหลายรัฐบาล หากจะนับเวลาตัง้ แต่
กลุ่มคนไข้เริ่มเรียกร้อง จนมีการยกร่าง พ.ร.บ. จากนั้น
ได้มีการเปลีย่ นชื่อ ผ่านการแช่แข็ง ผ่านการถูกต่อต้าน
อย่างหนัก กลายเป็นวาระค้างในสภาถึง 2 รัฐบาล รวมแล้ว
15 ปี ท�าให้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างหมอกับคนไข้ไม่ได้
รับการแก้ไข มาบัดนี้ความพยายามของคณะอนุกรรมาธิการ
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมาธิการขับเคลือ่ นการ
ปฏิรูปประเทศด้านสังคม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
(สปท.) ได้จุดประกายความหวังใหม่ให้กับประชาชนผู้รับ
บริการทางการแพทย์วา่ จุดเปลี่ยนครั้งส�าคัญก�าลังจะเกิดขึ้น
และความขัดแย้งระหว่างผูใ้ ห้และผูร้ บั บริการทางการแพทย์
ก�าลังจะคลี่คลายลงในที่สุด

10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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6 นโยบายลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

มุ่งลดเหลื่อมล�้า พัฒนาคุณภาพชีวิต

ย้ อ นไปเมื ่อ เดือ นมิ ถุ น ายนที ่ผ ่ า นมา รั ฐ บาลมี น โยบายเก็ บ ข้ อ มู ล เพื ่อ จั ด ท� า สวั ส ดิก ารช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ย ากไร้
หรือมาตรการช่วยเหลือคนจนที่มีรายได้ไม่เกินปีละ 1 แสนบาท โดยให้กระทรวงการคลังด�าเนิน “โครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ” ใครมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 1 แสนบาท ให้ไปต่อคิวลงทะเบียนผ่าน 3 ธนาคาร
ก� า หนดช่ ว งเวลาไว้ เ พี ย ง 1 เดือ นเท่ า นั ้น แต่ ไ ม่ ไ ด้ ร ะบุ ชั ด เจนว่ า ลงแล้ ว จะได้ อ ะไร ท� า ให้ ค นทั ่ว ไปไม่ ค ่ อ ย
ให้ความสนใจมากนัก1

ปัญหาความยากจนในไทย

“ความยากจน” เป็นปัญหาหนึง่ ทีก่ ่อตัวอยู่ในสังคม
ไทยมาช้านาน ส่งผลให้เกิดความเสือ่ มโทรมทางสุขภาวะ
อันเป็นความทุกข์ยากต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน อีกทัง้
ส่อเค้าจะทวีความรุนแรงน�าไปสูก่ ารขาดการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต ทัง้ ระดั บ ท้ อ งถิ ่น และระดั บ ประเทศ โดยสาเหตุ
ความยากจนในประเทศไทยนั้นเกิดจาก 2 ลักษณะ ได้แก่
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สุขภาพคนไทย 2560

1. ปัจจัยภายใน สิง่ ทีป่ ระชาชนมีหรือด�าเนินการ
อยูท่ ุกวัน แต่ดว้ ยข้อจ�ากัดที่แตกต่างกัน ท�าให้เกิดสถานะทาง
สังคมที่แตกต่างกัน อาทิ ต้นทุนการผลิต ช่องทางจ�าหน่าย
สินค้า อ�านาจการต่อรอง ความรูค้ วามสามารถในการท�างาน
ศีลธรรม คุณธรรม ค่านิยม การบริโภค เป็นต้น
2. ปัจจัยภายนอก เกิดจากโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยทีแ่ ม้จะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed

Economic System) ระหว่างระบบทุนนิยมและระบบ
สังคมนิยม แต่ในเชิงปฏิบัติจะมีความเป็นระบบทุนนิยม
มากกว่า ท�าให้ประชาชนจ�านวนหนึ่งมีเสรีภาพในทรัพยากร
และแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่พวกพ้องของตนเอง และ
เกิดการกระจายรายได้อย่างไม่เป็นธรรม น�ามาซึ่งปัญหา
ความยากจนในที่สุด
สาเหตุการเสียชีวิตทีส่ �าคัญของประชากรไทยมาจาก
โรคมะเร็งและโรคหัวใจ ซึ่งทั้ง 2 สาเหตุนั้นพบว่าประชากร
ที่มีรายได้นอ้ ยมีโอกาสเสียชีวติ มากกว่าประชากรที่มีรายได้สงู
ดังนัน้ การแก้ปัญหาความยากจน จึงไม่เพียงเป็นการแก้
ปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาสังคม
และสุขภาพ อันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศอีกด้วย
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

เพื่อเป็นการแก้ปญ
ั หาด้านรายได้ในสังคมไทย รัฐบาล
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงก�าหนดเป็นนโยบายให้
ประชาชนที่มีรายได้นอ้ ยเข้ามาลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูล
ของรัฐ ระหว่าง 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2559 เพื่อ
ก�าหนดมาตรการความช่วยเหลือต่อไป จากนัน้ ในวันที่ 22
พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกไ็ ด้มีมติเห็นชอบ
นโยบายเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านโครงการลง
ทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ ด้วยความ
มุ่งหวังว่าความช่วยเหลือจะแพร่กระจายสู่ประชาชนได้ตรง
ตามกลุ่มเป้าหมาย

ค�าว่า “ผูท้ ่มี ีรายได้นอ้ ย” ตามเกณฑ์ท่รี ฐั บาลก�าหนด
ไว้จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุไม่ต�่ากว่า 18 ปี ณ วันที่
15 สิงหาคม 2559 (หรือเป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 16 สิงหาคม
2541) และต้องเป็นผูว้ า่ งงานหรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท
ในปี 2558 โดยค�าว่า “รายได้” ในความหมายดังกล่าว
จะนับเฉพาะรายได้ของบุคคลทีล่ งทะเบียนเท่านัน้ ไม่รวม
การประกอบอาชี พ แบบครั วเรื อ นทีไ่ ม่ ส ามารถแยกแยะ
รายได้เป็นรายบุคคล2
ผูป้ ระสงค์จะลงทะเบียนรับสวัสดิการดังกล่าวจะต้อง
ยินยอมเปิดเผยสถานะทรัพย์สินของตน เพื่อให้รัฐบาลเก็บ
เป็ น ฐานข้ อ มูล ส�า หรั บ จั ด สรรสวั ส ดิ ก ารอย่ า งเหมาะสม
โดยสถานะทรัพย์สินที่ต้องเปิดเผย อาทิ
• รายได้ ได้แก่ เงินเดือน เงินฝากในธนาคาร สลาก
ออมทรัพย์ พันธบัตรประเภทต่างๆ ฯลฯ
• กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
• หนี้สนิ ได้แก่ หนี้เงินกูใ้ นระบบ หนี้เงินกู้ นอกระบบ
หนี้บัตรเครดิต หนี้เพื่อการเกษตร หนี้เพื่อการประกอบธุรกิจ
หนีเ้ พื่อการศึกษา หนีเ้ พื่อการอุปโภค–บริโภค หนีเ้ พื่อซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ
ทัง้ นี ้ม าตรการช่ ว ยเหลือ ของรั ฐ บาลนัน้ แบ่ ง ออก
เป็น 2 ลักษณะ คือ การมอบเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท
ให้แก่ผทู้ ่มี รี ายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และการมอบเงิน
ช่วยเหลือ 1,500 บาท ให้แก่ผู้ที่มีรายได้ระหว่าง 30,001 –
100,000 บาทต่อปี โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่
ร่วมโครงการ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน

ผู้ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการจากกรมสรรพากรในปี 2559

พบว่ามีผู้ลงทะเบียนที่ไม่ใช่เกษตรกรจ�านวนมากถึง 5.4 ล้านคน3

แบ่งเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จ�านวน 3.1 ล้านคน

และผู้ที่มีรายได้ระหว่าง 30,001 – 100,000 บาทต่อปี จ�านวน 2.3 ล้านคน
โดยใช้วงเงินงบประมาณ 12,750 ล้านบาท
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1. กรอกเอกสารและ
ย ืน่ แ บ บ ฟ อ ร ์ ม ก า ร
ลงทะเบียนทีธ่ นาคารทีร่ ่วม
โครงการโดยตรง
2. ดาวน์โหลดแบบ
ฟอร์ ม ส�า หรั บ ลงทะเบีย น
จากเว็บไซต์ของกระทรวง
การคลัง หรื อ ธนาคารที ่
เข้ า ร่ ว มโครงการ หรื อ
ดาวน์ โ หลดผ่ า นเว็ บ ไซต์
จ า ก น ั ้น จึ ง น� า ไ ป ยื่ น
ณ ธนาคารที่ร่วมโครงการ
ภายหลังโครงการระยะแรกเสร็จสิน้ ลง รัฐบาลได้มี
แนวคิดทีจ่ ะขยายโครงการความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ออกไปในระยะยาว โดยจะเปิ ด ให้ ผ ู้ ม ีร ายได้ น ้ อ ยได้ ล ง
ทะเบียนรอบใหม่ในช่วงเดือนเมษายน 25604 เพื่อเปิดโอกาส
ให้ ผ ู้ ที ่ย ัง ไม่ ไ ด้ ล งทะเบีย นในรอบแรกเข้ า มาลงทะเบี ย น
เพิ่มเติม โดยมีแนวคิดจัดระบบสวัสดิการของรัฐในรูปแบบ
ต่างๆ ส�าหรับลดความเหลือ่ มล�า้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้มีรายได้น้อยในระยะยาว อาทิ
• บัตรประจ�าตัวผู้มีรายได้น้อย เพื่อเตรียมพร้อม
ไว้ รั บ สวั ส ดิ ก ารทีท่ างรั ฐ บาลจะมอบให้ ใ นอนาคต เช่ น
การลดค่าน�้า–ไฟฟ้า การขึ้นรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี เป็นต้น
ซึ่งหากใช้บัตรดังกล่าวรูดกับเครื่องก็จะรู้ได้ทันทีว่าได้รับ
สวัสดิการดังกล่าวหรือไม่
• การท�าประกันชีวิตให้ผู้มีรายได้น้อย โดยจ่าย
ค่าเบี้ยประกันรายละ 99 บาทต่อปี คุ้มครอง 5–6 หมื่นบาท
และจ่ายชดเชยกรณีประสบอุบตั ิเหตุหรือเจ็บป่วยเท่ากับ
ค่าแรงขั้นต�่า 300 บาทต่อวัน
• การจ่ า ยเบี ย้ ยั ง ชีพ เพิ ่ม ให้ ผู ้ สู ง อายุ ที ่เ ป็ น
ผู้มีรายได้น้อย กรณีผู้สูงอายุฐานะดี สมัครใจสละสิทธิเบีย้
ชราภาพ
อนึ่ง ผู้มีความประสงค์จะลงทะเบียนสามารถติดตาม
ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรหรือเว็บไซต์ของ
โครงการ ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ
สามารถท�าได้ 2 วิธี คือ
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สุขภาพคนไทย 2560

มุมมองต่างๆ ต่อโครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

ทีจ่ ริงแล้ว โครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยของ
รัฐบาลครั้งนีไ้ ม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ส�าหรับสังคมไทย เพราะ
ในยุครัฐบาลทักษิณฯ เคยให้มกี าร “ลงทะเบียนคนจน” และ
มีประชาชนมาลงทะเบียนราว 7 ล้านคน รัฐบาลอภิสิทธิ์ฯ
ก็ เ คยออกนโยบายช่ ว ยเหลือ คนจนกั น มาแล้ ว ทัง้ สิน้
โดยรัฐบาลอภิสิทธิ์ฯ ได้ด�าเนินแผนกระตุ้นเศรษฐกิจและ
ออกมาตรการ “เช็คช่วยชาติ” โดยมอบเช็คมูลค่า 2,000 บาท
ให้แก่ประชาชน 3 กลุ่มได้แก่5
1. ผูท้ ่จี า่ ยเงินสมทบประกันสังคมที่มีเงินเดือนไม่ถงึ
15,000 บาท และผู้ประกันตนทีถ่ ูกเลิกจ้างหรือลาออก
โดยสมัครใจ และอยู่ระหว่างได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงาน
ในอัตรา 50% ของเงินเดือนเป็นเวลา 8 เดือน จ�านวน
8.1 ล้านราย
2. กลุ่ ม ข้ า ราชการเบีย้ หวั ด บ�า นาญ จ� า นวน
2.3 แสนราย
3. บุคลากรภาครัฐ 1.4 ล้านราย
ขณะทีร่ ัฐ บาลยิ ่ง ลั ก ษณ์ ฯ เลื อ กทีจ่ ะด� า เนิน การ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่าน 2 นโยบายการจ้างแรงงาน
ได้แก่6

1. นโยบายเพิ่มค่าแรงขั้นต�่าเป็นวันละ 300 บาท
2. นโยบายฐานเงินเดือนของผูท้ ่ีจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีไม่น้อยว่า 15,000 บาท
แม้ว่ารัฐบาลแต่ละชุดจะมีเจตนาที่ดีในการยกระดับ
คุณภาพชีวติ ประชาชน แต่ถงึ กระนั้นก็ยังคงมีกระแสเห็นด้วย
และกระแสวิพากษ์วจิ ารณ์จากคนกลุม่ ต่างๆ ส�าหรับโครงการ
ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลชุดปัจจุบันมีกระแส
ความคิดเห็นที่หลากหลาย ดังนี้
พล.ท.สรรเสริญ แก้วก�าเนิด โฆษกประจ�าส�านัก
นายกรัฐมนตรี มองว่ามาตรการของรัฐบาลครั้งนี้จะส่งผลดี
ในแง่ของการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ท�าให้เกิด
การหมุน เวี ย นของเศรษฐกิ จ และลดจ� า นวนหนีส้ ิน ของ
ประชาชน นอกจากนี้การขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยจะเป็น
ฐานข้อมูลทีม่ ีประโยชน์ต่อการช่วยเหลืออืน่ ๆ ได้อย่าง
ตรงจุด ทัง้ นี้ประชาชนผู้ได้รับสวัสดิการเองก็จ�าเป็นต้อง
ปรับตัว มิใช่จะรอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่าง
เดียว
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อ�านวยการส�านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่านโยบายทีร่ ัฐบาลก�าลัง
ด�าเนินการอยูค่ อื การส่งเสริมการเติบโตจากเศรษฐกิจภายใน
แทนทีก่ ารพึ่งพาจากภายนอก อีกทั้งการให้ความช่วยเหลือ
“กลุ่มที่ยังขาด” ก็นับว่าเป็นความจ�าเป็นที่สังคม ไม่ควรน�า
เกณฑ์ด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมาเป็นกรอบประเมิน
ขณะที่ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงานในสมัยรัฐบาลยิง่ ลักษณ์ฯ มีความเห็น
ที่ตา่ งออกไปว่า รัฐบาลก�าลังพยายามช่วยเหลือประชาชนใน
ภาวะทีล่ า� บาก แต่จะไม่เกิดประโยชน์ในแง่ของการกระตุ้น
เศรษฐกิ จ เพราะการกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ที ่แ ท้ จ ริ ง จะต้ อ ง
พิจารณาจากภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ใช่เพียงการ
จ่ายเงินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเพียงกลุ่มเดียว
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
ดร.นณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการ ให้สัมภาษณ์สา� นักข่าว
อิศ รา ถึ ง มาตรการทีภ่ าครั ฐ ช่ ว ยเหลือ ประชาชนผู้ ม ี

รายได้ น ้ อ ย 3,000 บาท ว่ า เป็ น การกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ
เพราะสิง่ ที่ภาครัฐท�า คือการน�าเงินมาแจกให้กับประชาชน
และประชาชนทีไ่ ด้รับจะน�าเงินไปใช้จ่ายหรือไปบริโภค
แต่หากถามว่าเป็นนโยบายที่ดีหรือไม่ “ในฐานะนักวิชาการ
ก็ กั ง วลใจ เพราะนโยบายลัก ษณะนีเ้ ป็ น แก้ ไ ขปั ญ หา
เฉพาะหน้ า ขณะทีป่ ระเทศไทยมีป ั ญ หาเรื ่อ งหนี ้ คื อ
ประชาชนยังไม่สามารถจัดการหนีข้ องตัวเองได้ เรื่องของ
การแจกเงิน ถ้าท�าไปโดยยังไม่ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของ
ประชาชน สุ ด ท้ า ยก็ จ ะกลั บ เข้ า สู่ ป ั ญ หาเดิ ม ภาระหนี ้
ก็ไม่เปลี่ยนแปลงให้ไป ก็เหมือนกับน�้าซึมบ่อทราย” ฉะนั้น
นโยบายใดๆ ที่ออกมาก็แล้วแต่ ต้องใช้ดว้ ยความระมัดระวัง
เพราะเป็นการน�าเงินภาษีประชาชนมาใช้ ทัง้ นีไ้ ด้เสนอว่า
ภาครัฐควรแก้ปัญหาหนีค้ รัวเรือน แม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายต้อง
ใช้ระยะเวลาในการท�างานค่อนข้างมาก รวมถึงต้องปรับ
พฤติกรรมของประชาชนด้วย7
บทส่งท้าย

โครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการ
ของรัฐ เป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อยก
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึง่ เป็นรากฐานของสังคม
ให้ดียงิ่ ขึ้น แม้ว่าในรอบแรกประชาชนบางกลุ่มเข้าไม่ถึง
ระบบลงทะเบียน เช่น ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นท้องถิ่นห่างไกล
ท�าให้คนเหล่านีเ้ สียสิทธิในการได้รับสวัสดิการ และส่งผล
ให้ฐานข้อมูลที่รวบรวมได้จากการลงทะเบียนของประชาชน
ไม่สมบูรณ์อย่างทีค่ วรจะเป็น และไม่สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนได้ครอบคลุมตามที่ต้งั ใจ ท�าให้ตอ้ งขยายโครงการ
ลงทะเบียนในปี 2560 โดยภาครัฐจะเพิม่ สวัสดิการของรัฐใน
ระยะยาวด้วย แต่ไม่วา่ รัฐบาลจะมีนโยบายให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนมากน้อยเพียงใดก็ตาม ประชาชนเองก็มีหน้าที่ตอ้ ง
พัฒนาศักยภาพของตนให้มีความก้าวหน้า มีความขยัน
หมั่นเพียร มีวินัยในการใช้จ่าย เพิ่มการออม ลดการก่อหนี้
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนในระยะยาวด้วย
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้ ง
ู อายุ
7 4 มาตรการช่วยเหลือผูส
รองรับสังคมสูงวัย
เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการรองรับสังคมสูงวัย ตามที่กระทรวง
การคลังเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วย การส่งเสริมการจ้างงาน
ผู้สูงอายุ การสร้างที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ สินเชื่อที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ และการบูรณาการระบบ
บ�าเหน็จบ�านาญ มาตรการดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่ผู้สูงอายุทั้งในเรื่องการสร้างรายได้
การส่งเสริมการออม และการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย

ไทยกับสังคมสูงวัย

ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยตั้งแต่ปี 2548 (สังคม
สูงวัย หมายถึง มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ
10 ของประชากรทั้งหมด) จากนั้นมาสัดส่วนประชากรสูงวัย
ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2559 สัดส่วนประชากร
อายุ 60 ปีขึน้ ไปมีจ�านวนถึง 10.8 ล้านคน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 17 ของประชากรทั้งหมด ตามการคาดประมาณของ
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (2556)1ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุ
อย่างสมบูรณ์ คือ มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึง
ร้อยละ 20 ในปี 2564 หรือ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด
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และในปี 2574 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยระดับ
สุดยอด เมื่อมีสดั ส่วนประชากรอายุ 60 ปีข้นึ ไปสูงถึงร้อยละ
28 ของประชากรทั้งหมด
ปรากฏการณ์ดงั กล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
และรัฐ ภาพของสังคมไทยนับจากนี้เป็นต้นไป ประชากรไทย
จะสูงอายุข้นึ ด้วยอัตราที่เร็วมาก จ�านวนประชากรวัยแรงงาน
จะมีสัดส่วนลดลง ขนาดครัวเรือนเล็กลง รูปแบบการอยู่
อาศัยของผู้สูงอายุก็จะเปลีย่ นแปลงไปด้วย ดังนัน้ รัฐบาล
จึงต้องเร่งวางนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับสังคม
สูงวัย

มาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุ

แนวทางการช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ผี ่านมาเน้นสร้าง
หลักประกันรายได้ยามชราภาพ ผ่านการจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีวิตของ
ผู้ ส ูง อายุใ ห้ ม ีคุ ณ ภาพชี วิ ต ทีด่ ี ไ ด้ ควบคู ่ กั บ การส่ ง เสริ ม
สุข ภาวะทางสุข ภาพทีด่ ี ผ ่ า นการพั ฒ นาชุ ด ความรู ้ ต ่ า งๆ
เพื ่อ ให้ ผ ู้ ส ูง อายุม สี ุข ภาวะทัง้ ทางร่ า งกายและจิ ต ใจทีด่ ี
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย
ปั จ จุ บ ัน ประเด็ น เรื ่อ งการจ้ า งงานผู้ ส ูง อายุไ ด้ รั บ
ความสนใจในสังคมไทยเป็นอย่างมาก เมื่อมีงานวิจยั และเวที
เสวนาหลายเวทีทนี่ �าเสนอหัวข้อ “สูงวัยไม่หยุดท�างาน”
เพื่อส่งเสริมการท�างานของผู้สูงอายุ อันจะเป็นการรักษา
มาตรฐานการครองชี พ ในระดั บ ที ่ใ กล้ เ คี ย งกั บ ช่ ว งก่ อ น
การเกษียณอายุ และเป็นการส่งเสริมสุขภาพทางจิตใจและ
สังคมของผู้สูงอายุด้วย อย่างไรก็ตามแนวคิดดังกล่าวยัง
ไม่น�าไปสู่การปฏิบัติมากนัก จึงเป็นเรื่องน่ายินดีทรี่ ัฐบาล
ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการรองรับสังคมผู้สูงวัย โดยผ่าน
การออกมาตรการต่างๆ ทีส่ อดรับกับสังคมผู้สูงวัยของไทย
มีรายละเอียดดังนี้
1. มาตรการจ้างงานผู้สูงอายุ

หากหน่วยงานใดมีการจ้างงานคนที่มีอายุ 60 ปีข้นึ ไป
เงินเดือนที่ต้องจ่ายให้กับผู้สูงอายุจะสามารถน�ามาหักภาษี
ได้สองเท่า ของรายจ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้าง (ส�าหรับ
การจ้างบุคลากรผู้สูงอายุซึ่งมีอัตราค่าจ้างไม่เกิน 15,000
บาทต่อคนต่อเดือน) โดยนายจ้างสามารถขอใช้สิทธิได้ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของจ�านวนลูกจ้างทัง้ หมด ทัง้ นีล้ ูกจ้างจะต้อง
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ กรรมการ ผู้บริหาร หรือเคยเป็น
ผู้บริหารของกิจการ2
มาตรการนีถ้ ือว่าเป็นการสร้างหลักประกันความ
มัน่ คงในเรื่องรายได้ของผู้สูงอายุให้สามารถเลี้ยงดูตนเองได้
ยาวนานขึ้น3 เป็นการเปลีย่ นการมองภาพผู้สงู อายุทมี่ องว่า
“ผูส้ ูงอายุเป็นภาระ” ให้เป็น “ผู้สูงอายุมีคณ
ุ ค่า” แม้ว่าบุตร
ยังคงเป็นแหล่งรายได้ทสี่ �าคัญของผูส้ ูงอายุในปัจจุบนั แต่กม็ ี

แนวโน้มลดลง4 อันเนือ่ งมาจากผลของค่านิยมทีเ่ ปลีย่ นไป
ของสังคมไทยทีม่ ีบุตรน้อยลง รวมถึงการย้ายถิ่นของคน
ในวัยท�างาน จึงท�าให้ผสู้ ูงอายุได้รบั เงินเพื่อช่วยเหลือจุนเจือ
จากบุตรหลานน้อยลงไปด้วย การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุคง
อยู่ในก�าลังแรงงานเป็นเรื่องทีส่ �าคัญ นอกจากการท�างาน
จะเป็ น การสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ผู้ ส ูง อายุแ ล้ ว การท�า งาน
ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพทัง้ ทางร่างกายจิตใจและสังคม
ของผู้สงู อายุอกี ด้วย โดยเป็นการส่งเสริมให้เกิดพฤฒพลัง
(active ageing) และให้ผสู้ ูงอายุประสบความส�าเร็จอีกด้วย
2. มาตรการสร้างทีพ
่ ก
ั อาศัยส�าหรับผูส
้ ง
ู อายุ

มาตรการนีส้ ่ ง เสริ ม การสร้ า งทีพ่ ั ก อาศั ย ทีม่ ีค วาม
เหมาะสม และมีส่งิ อ�านวยความสะดวกเป็นการเฉพาะให้กบั
ผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีทพี่ ัก
อาศัยทีป่ ลอดภัย มีอปุ กรณ์ใช้สอยทีเ่ หมาะสม และอยู่ใน
ความดู แ ลของแพทย์ แ ละพยาบาล โดยจะมีก ารสร้ า ง
ทีพ่ ักอาศัยทัง้ ในรูปแบบการเช่าทีร่ าชพัสดุ จ�านวน 4 แห่ง
ในจังหวัดชลบุรี นครนายก เชียงราย และเชียงใหม่ รวมพื้นที่
135 ไร่ รวมทัง้ การจั ด หาสถานที ่ท เี ่ หมาะสมเพื ่อ สร้ า ง
ทีพ่ ักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ ในรูปแบบของบ้านประชารัฐที่
ด�าเนินการโดยการเคหะแห่งชาติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และยังสนับสนุนสินเชื่อ
เงื่อนไขผ่อนปรนให้แก่ผปู้ ระกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทีต่ ้ อ งการพั ฒ นาโครงการทีพ่ ั ก อาศั ย ส�า หรั บ ผู้ ส งู อายุ
วงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และให้มีการจัดสรรวงเงิน
สินเชือ่ ทีอ่ ยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการด�าเนิน
โครงการในระยะต่อไปด้วย โดยให้สิทธิการจองส�าหรับบุตร
ที่เลี้ยงดูบิดามารดาเป็นล�าดับแรก5
ทั้งนี้มีขอ้ มีสังเกตว่า 1) มาตรการนี้ให้สิทธิส�าหรับบุตร
ที่เลี้ยงดูบิดามารดาเป็นล�าดับแรก ซึ่งสะท้อนภาพให้เห็นว่า
สังคมไทยยังต้องการส่งเสริมค่านิยมในการเลี้ยงดูบิดามารดา
ว่ า เป็ น หน้ า ที่ห ลัก ของบุ ต รโดยเฉพาะอย่ า งยิง่ ภายใต้
สถานการณ์อนาคตทีผ่ ู้สูงอายุจะมีจ�านวนมากขึ้นอย่างเร็ว
รัฐไม่สามารถทีจ่ ะดูแลผู้สูงอายุได้อย่างทัว่ ถึง ดังนัน้ จึงต้อง
เป็นหน้าทีข่ องบุตรในการดูแลบิดามารดา 2) มาตรการนี้
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เหมาะสมส�าหรับผู้สงู อายุทตี่ ้องการมีทอี่ ยู่อาศัยใหม่เท่านัน้
ควรค�านึงถึงผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่อาศัยอยูบ่ า้ นเดิมทีต่ นเองเป็น
เจ้าของ แต่มีแนวโน้มทีจ่ ะอาศัยอยู่เพียงล�าพังคนเดียว
หรืออาศัยอยู่กับคู่สมรสมากขึ้น การปรับปรุงที่อยู่อาศัยเดิม
ให้เหมาะกับการใช้ชวี ติ ของผูส้ ูงอายุแทนที่การย้ายเข้าไปใน
โครงการหรือบ้านพักที่จดั ขึ้นใหม่สา� หรับผูส้ ูงอายุโดยเฉพาะ
ก็น่าจะตอบโจทย์และช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเลือกใช้ชีวิต
สูงวัยในบ้านเดิมได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน
3. สินเชื่อที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ

สินเชื่อที่อยู่อาศัย หมายถึง เงินกู้ระยะยาวทีก่ ู้ยืม
จากสถาบันการเงินหรือธนาคาร เพื่อซื้อหรือสร้างที่อยูอ่ าศัย
โดยใช้ทอี่ ยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกันในการจ�านองให้แก่
ธนาคารผู้ให้สินเชื่อ6
มาตรการนี้เป็นการให้เงินกู้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไปที่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระหนี้เป็นของตนเอง เพื่อให้
ผู้สูงอายุนา� ที่อยู่อาศัยของตนมาเปลีย่ นเป็นเงินด�ารงชีพ
ซึ่งมูลค่าเงินทีก่ ู้ได้จะขึ้นอยู่กับอายุของผู้กู้ มูลค่าบ้าน และ
อัตราดอกเบี้ย ผูส้ ูงอายุสามารถเลือกวิธรี บั เงินเป็นก้อนเดียว
หรือทยอยรับเป็นงวด จนกว่าจะเสียชีวติ หรือจนกว่าจะหมด
อายุสัญญาเงินกู้ โดยผู้กู้ไม่ต้องช�าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยคืน
และหลังจากผู้กู้เสียชีวิต ที่อยู่อาศัยจะตกเป็นของธนาคาร7
โดยปกติ แ ล้ ว สิน เชื ่อ ทีอ่ ยู่ อ าศั ย ของบุค คลทั ่ว ไป
ทีเ่ ป็นอยู่ในปัจจุบัน จะเป็นในลักษณะของบ้านทีย่ นื่ กู้นั้น
จะเป็นหลักประกันในการกู้ยืม และผู้กู้จะได้เงินมาเป็นก้อน
ส�าหรับจ่ายค่าบ้าน หรือน�าไปใช้จ่ายในเรื่องอืน่ ๆ ที่จ�าเป็น
ผู้กู้จะต้องจ่ายคืนให้กับธนาคารเป็นรายเดือนตามทีต่ กลง
กั บ ธนาคาร ซึ ่ง ตรงกั น ข้ า มกั บ สิน เชื ่อ ส�า หรั บ ผู้ ส ูง อายุ
ที่ธนาคารจะเป็นคนจ่ายเงินเป็นรายเดือนให้แทน โดยมีบา้ น
เป็นหลักประกันและผูส้ ูงอายุยังสามารถอาศัยอยูใ่ นบ้านหลัง
นั้นไปได้จนกว่าจะเสียชีวติ และทีส่ �าคัญ ผูท้ ่ีตอ้ งการกูไ้ ม่ตอ้ ง
ยืน่ หลักฐานแสดงรายได้ของตนเอง ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
มีแ ค่ เ พี ย งบ้ า นและทีด่ ิ น ทีป่ ลอดภาระการผ่ อ นช� า ระกั บ
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ธนาคารเท่านัน้ ก็เพียงพอแล้ว มาตรการนีไ้ ด้เกิดขึ้นแล้ว
ในสหรัฐฯ และเกาหลีใต้8 ส�าหรับประเทศไทยมีบางธนาคาร
ที่ขานรับนโยบายนี้ของรัฐบาล เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์
โดยได้จัดท�าโครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุ9 เป็นต้น
มาตรการนี้มุ่งคุ้มครองและช่วยเหลือผู้สูงอายุทีไ่ ม่ได้
เป็นข้าราชการบ�านาญ ไม่มีเงินส�ารองเพียงพอต่อการใช้ชวี ติ
และไม่ ม ีล ูก หลานไว้ ค อยดู แ ล จ� า นวนผู ้ ส ูง อายุก ลุ ่ ม นี ้
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ถือได้ว่ามาตรการดังกล่าวเป็น
ทางเลือ กส�า หรั บวั ย เกษี ย ณในอนาคต และเป็ น อีกหนึง่
มาตรการทีเ่ สริมสร้างความมัน่ คงทางรายได้ให้ผู้สูงอายุ
และการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการออมที่พอเพียง
4. การบูรณาการระบบบ�าเหน็จบ�านาญ

มาตรการนีเ้ ป็นการสนับสนุนการออมภาคบัง คั บ
เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ท่มี ่นั คงเมื่อยามสูงวัย เมื่อส�ารวจ
การออมของผู้สูงอายุ10 พบว่าผู้สูงอายุไทยมีอัตราการออม
ที่ต�่ามาก โดยประมาณร้อยละ 65 ของผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ไม่ ม ีเ งิ น ออมเลย สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ ส ูง อายุไ ทยยัง ไม่ ม ี
ความมั่นคงทางด้านรายได้ในช่วงหลังวัยเกษียณ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแรงงานนอกระบบ และแรงงานในระบบที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
มาตรการนีก้ � า หนดให้ มี ก ารจั ด ตั ้ง คณะกรรมการ
นโยบายบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติทมี่ ีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน ท�าหน้าทีก่ �าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา
และก� า กั บ ดู แ ลระบบบ�า เหน็จ บ�า นาญของประเทศให้
ครอบคลุม และจั ด ตั ง้ กองทุน บ�า เหน็จ บ�า นาญแห่ ง ชาติ
(กบช.) เพื่อเป็น “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพภาคบังคับ” ส�าหรับ
แรงงานในระบบ ครอบคลุมทัง้ ลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างชั่วคราว
ของส่วนราชการ พนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ที่มีอายุ 15 – 60 ปี ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
โดยให้มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนจาก 2 ฝ่าย คือ ลูกจ้าง และ
นายจ้าง ลูกจ้างจะได้รับบ�านาญหรือบ�าเหน็จเมือ่ อายุครบ
60 ปี เพื่อให้แรงงานกลุ่มดังกล่าวมีรายได้ที่เพียงพอในการ
ด�ารงชีวิตหลังเกษียณ โดยก�าหนดให้ กบช. เปิดรับสมาชิก

ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป โดยลูกจ้างและนายจ้างต้องส่งเงิน
เข้า กบช. ฝ่ายละ 3% ของค่าจ้าง สูงสุดไม่เกินเดือนละ
1,800 บาท และทยอยปรั บ เพิ ่ม เป็ น 10% ใน 10 ปี
ส่วนลูกจ้างทีม่ ีรายได้ไม่ถึงเดือนละ 10,000 บาท ไม่ต้อง
น�าส่งเงินเข้ากองทุน โดยให้นายจ้างส่งเงินฝ่ายเดียว11
จากการส�า รวจแรงงานนอกระบบของส�า นัก งาน
สถิตแิ ห่งชาติ 255812 พบว่า ผูม้ งี านท�าจ�านวน 38.3 ล้านคน
เป็นแรงงานในระบบ 16.9 ล้านคน (ร้อยละ 44.1) และเป็น
แรงงานนอกระบบ 21.4 ล้านคน (ร้อยละ 55.9) ในจ�านวน
16.9 ล้านคนทีเ่ ป็นแรงงานในระบบนี้ ยังมีบุคคลส่วนหนึง่
ทีไ่ ม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลีย้ งชีพ ซึ่งครอบคลุม
ลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ พนักงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ มาตรการนีจ้ ะช่วยให้แรงงานมีเงินออม
หลังเกษียณเพิ่มเป็น 50% ของรายได้ จากปัจจุบันอยูท่ ี่ 19%
เป็นการช่วยให้แรงงานในระบบมีการเตรียมพร้อมการออม
เพื่อการชราภาพในอนาคต และยังช่วยเพิ่มระดับการออม
ของประเทศให้สูงขึ้นเฉลี่ยปีละ 68,000 ล้านบาท13

จุดเริ่มต้นของการรับมือ

การเล็งเห็นความส�าคัญของการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ของจ�านวนผู้สงู อายุ ท�าให้ภาครัฐและผู้มสี ่วนได้เสียต่างๆ
ร่วมกันผลักดันมาตรการทั้งสี่ เพื่อช่วยเหลือผูส้ ูงอายุดงั กล่าว
ขึ้น มาตรการเหล่านีจ้ ะช่วยให้ผู้สูงอายุมีความมัน่ คงทาง
รายได้ และเป็นหลักประกันรายได้ท่มี นั่ คงและยัง่ ยืนเพื่อ
การออมในยามชราภาพ นอกจากนี้แล้วยังช่วยแบ่งเบาภาระ
ในการดูแลผู้สูงอายุของรัฐบาล และช่วยตอบรับกับความ
ต้องการของตลาดในเรื่องการขาดแคลนแรงงาน อันเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อีกด้วย
นอกจากนีแ้ ล้ ว มาตรการช่ ว ยเหลือ ผู้ สู ง อายุ
ทัง้ 4 มาตรการ ยั ง ส่ ง เสริ ม ให้ ผ ู้ ส ูง อายุรู ้ ส ึก มีคุ ณ ค่ า
เปลีย่ นจากค�าว่า “ภาระ” เป็น “พลัง” ซึ่งจะส่งผลท�าให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีในบัน้ ปลายชีวิตทั้งกายและใจ
การปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้ปลอดภัยและเหมาะสมส�าหรับ
ผู้ ส ูง อายุ นอกจากจะช่ ว ยเพิ ม่ คุ ณ ภาพผู ้ ส งู อายุแ ละยัง
ช่วยป้องกันอุบัติเหตุในผู้สูงอายุได้ด้วย
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8 รัฐจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ
เน้นน�าเข้าตาม MoU

เมื ่อ วั น ที ่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ม ติ เ ห็ น ชอบเรื ่อ งการบริ ห ารจั ด การแรงงานข้ า มชาติ
โดยผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติสองกลุ่ม คือ กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ถือบัตรผู้ไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)
และกลุ ่ ม ที ่ป ระเทศต้ น ทางออกเอกสารให้ (กลุ ่ ม ที่ ผ ่ า นการพิ สู จ น์ สั ญ ชาติ แ ล้ ว ) ให้ อ ยู ่ อ าศั ย และท� า งาน
ในประเทศไทยได้ เ ป็ น เวลาสองปี โดยจะสิ้ น สุ ด ในวั น ที ่ 31 มี น าคม 2561 แรงงานข้ า มชาติ ทั ้ง สองกลุ ่ ม
ต้องมารายงานตัวเพื่อจัดท�าทะเบียนประวัติ ขออนุญาตท�างาน และจัดท�าบัตรประจ�าตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย
(บัตรสีชมพู) ช่วงวันที่ 1 เมษายน – 29 กรกฎาคม 2559 โดยหวังว่านโยบายดังกล่าวจะช่วยแก้ปญ
ั หาแรงงาน
ข้ า มชาติ ที ่ไ ม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย น และในระยะยาวรั ฐ บาลต้ อ งการแก้ ป ั ญ หาแรงงานข้ า มชาติ อ ย่ า งเป็ น ระบบ
โดยเน้นการน�าเข้าแรงงานข้ามชาติผา่ นรัฐบาลของประเทศต้นทาง โดยมีการออกหนังสือเดินทางที่ถก
ู ต้อง
แต่นโยบายดังกล่าวจะสัมฤทธิผลหรือไม่ยังเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายตั้งค�าถาม ทั้งนี้ในปี 2559 มีแรงงาน
ข้ามชาติมารายงานตัวเพียง 1,178,678 คนเท่านัน
้ จากตัวเลขประมาณการณ์ของแรงงานข้ามชาติท้ง
ั หมด
กว่า 4 ล้านคน1

การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ
ของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน

การบริ ห ารจั ด การแรงงานข้ า มชาติ จ ากประเทศ
เพื่อนบ้านของประเทศไทยที่ผา่ นมาอยูบ่ นฐานของการแก้ไข
ปัญหาแรงงานข้ามชาติท่ไี ม่ได้จดทะเบียน การจัดการในช่วง
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กว่ายีส่ ิบปีทผี่ ่านมามุ่งเน้นการผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติ
อยู่อาศัยและท�างานเป็นการชัว่ คราว โดยเปิดจดทะเบียน
แรงงานข้ามชาติเป็นช่วงๆ จนกระทัง่ ปี 2548 เป็นต้นมา
แนวนโยบายการจัดการแรงงานข้ามชาติของไทยเน้นให้เกิด
ระบบการจ้างงานแรงงานข้ามชาติท่ถี กู กฎหมาย ประเทศไทย
จึงได้ประสานงานไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อท�าข้อตกลง

ในการจ้างแรงงานข้ามชาติอย่างถูกกฎหมาย โดยได้ดา� เนินการ
ในสองลักษณะ คือ
หนึ่ง เปิดให้แรงงานข้ามชาติท่ีได้รับผ่อนผันให้อยู่
และท�างานในประเทศไทยได้ด�าเนินการพิสูจน์สัญชาติกับ
ประเทศต้นทาง เพื่อด�าเนินการออกหนังสือเดินทางชั่วคราว
หรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง และน�าไปสู่กระบวนการ
จ้างงานอย่างถูกกฎหมายต่อไป
สอง น�าเข้าแรงงานข้ามชาติตามข้อตกลงการจ้าง
แรงงาน (Memorandum of Understanding on the
Employment of Workers: MoU) ระหว่างไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา เมียนมาและลาว ซึ่งจะ
เป็นกระบวนการน�าเข้าแรงงานข้ามชาติเข้ามาท�างานใน
ประเทศไทยผ่านระบบการจัดหางานอย่างถูกต้อง
ในปี 2558 มีแรงงานข้ามชาติทไี่ ด้รับการผ่อนผัน
ให้ท�างานในไทยประมาณ 1 ล้านคน มีการพิสูจน์สัญชาติ
จ�านวนมากถึง 989,374 คน นอกจากนี้มีการน�าเข้าแรงงาน
ผ่านช่องทาง MoU จ�านวน 279,311 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่าง
ตารางที่ 1 จ�านวนแรงงานข้ามชาติสามสัญชาติ (เมียนมา
ลาว และกัมพูชา) ตั้งแต่ปี 2548 – 2558
ปี

พิสูจน์
สัญชาติ

น�าเข้า
ตาม MoU

2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

1,681
49,214
72,096
71,017
77,914
228,411
505,238
733,603
847,130
971,461
989,374

0
9,877
14,150
17,059
27,447
43,032
72,356
93,265
174,042
206,168
279,311

ข้อมูลจากส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว เว็บไซต์ : http://www.doe.go.th/alien

ต่อเนือ่ งจากจ�านวนเพียง 9,877 คนในปี 2549 จนทะลุ
หลักหนึ่งแสนคนในปี 2556 และทะลุหลักสองแสนคนในปี
2557 อย่างไรก็ตามแรงงานที่เข้าประเทศผ่านช่องทาง MoU
ก็ ย ัง เป็ น ส่ ว นน้ อ ยเมือ่ เทีย บกั บ แรงงานทีไ่ ม่ จ ดทะเบีย น
จ�านวนนับล้านคน (ตารางที่ 1)
สาม นอกจากนัน้ แล้ ว ประเทศไทยยัง มีแ นวทาง
ในการจัดการแรงงานข้ามชาติ ที่เป็นการจ้างงานข้ามพรมแดน
ดั ง ทีป่ รากฏในมาตรา 14 ของ พ.ร.บ.การท�า งานของ
คนต่ า งด้ า ว พ.ศ. 2551 ซึ ่ง ท�า ให้ ป ระเทศมีเ ครื ่อ งมื อ
ในการจั ด การแรงงานข้ า มชาติ โ ดยเฉพาะจากประเทศ
เพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยที่หลากหลายรูปแบบ
นโยบายแรงงานข้ามชาติปี 2559:
ความสับสนอลหม่านของการจดทะเบียน
แรงงานข้ามชาติ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีแนวทาง
การจัดการแรงงานข้ามชาติ โดยการเปิดจดทะเบียนแรงงาน
ข้ามชาติ และผ่อนผันให้อยู่และท�างานในประเทศไทยได้
เป็นการชั่วคราว จากนั้นได้มีการต่ออายุให้ในปีถัดมา
แต่ส�าหรับปี 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมือ่
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว ปี 2559 โดยผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติสองกลุ่ม
คือ กลุ่มแรงงานข้ามชาติท่ถี ือบัตรผู้ไม่มีสัญชาติไทย (บัตร
ชมพู) และกลุ่มทีป่ ระเทศต้นทางออกเอกสารให้ (กลุ่มที่
ผ่ า นการพิ ส ูจน์ ส ัญ ชาติ แ ล้ ว) ให้ อ ยู่ อ าศั ย และท�า งานใน
ประเทศไทยได้เป็นเวลาสองปี โดยจะสิน้ สุดลงในวันที่ 31
มีนาคม 2561 ทัง้ นีแ้ รงงานข้ามชาติทงั้ สองกลุ่มต้องมา
รายตัวเพื่อจัดท�าทะเบียนประวัติ ขออนุญาตท�างาน และ
จั ด ท� า บัต รประจ� า ตั ว ผู้ ไ ม่ ม ีสั ญ ชาติ ไ ทย (บัต รสีช มพู )
ช่วงวันที่ 1 เมษายน – 29 กรกฎาคม 2559 แนวทาง
การจัดการตามมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าว เป็นการขยายเวลา
การผ่อนผันให้แก่แรงงานข้ามชาติกลุ่มทีก่ �าลังจะสิน้ สุด
การผ่อนผันได้อยู่ต่อไปอีก ผลจากนโยบายดังกล่าวท�าให้
มีแรงงานข้ามชาติมาด�าเนินการจดทะเบียนตามมติ ครม.
1,178,678 คน จากตัวเลขประมาณการณ์ว่าจะมีผู้มา
จดทะเบียนถึงราว 3 ล้านคน2
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เครื อ ข่ า ยองค์ ก รด้ า นประชากรข้ า มชาติ ชี ้ว ่ า
แม้ น โยบายของรั ฐ จะดู เ ปิ ด กว้ า งและให้ โ อกาสแรงงาน
ข้ามชาติมากขึ้น แต่สงิ่ ทีป่ รากฏชัดจากการด�าเนินการตาม
นโยบายนี้ คือ กลุ่มแรงงานข้ามชาติทีเ่ คยผ่านการพิสูจน์
สัญ ชาติ แ ละได้ รั บ หนัง สือ เดิ น ทาง (passport) หรื อ
กลุม่ แรงงานที่ได้รับการพัฒนาสถานะให้เป็นคนที่เข้าเมือง
โดยถูกกฎหมาย ต้องมารายงานตัวตามมติคณะรัฐมนตรี
และได้รับเอกสารทีเ่ รียกว่าบัตรประจ�าตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย
หรือบัตรสีชมพู แทนการถือหนังสือเดินทางและใบอนุญาต
ท�างาน ส่งผลให้แรงงานกลุ่มนี้กลับไปเป็นผู้มีสถานะ
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย แต่ได้รับการผ่อนผันให้ท�างาน
ได้ชั่วคราวอีกครัง้ หนึง่ จึงอาจกล่าวได้ว่าการด�าเนินการ
ตามมติ ครม. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 กระทบกับความ
พยายามพัฒนาสถานะทางกฎหมายของแรงงานข้ามชาติ
เพื่อก้าวให้พ้นวังวนการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ ท�าให้
การพัฒนาให้แรงงานดังกล่าวเป็นคนเข้าเมืองถูกกฎหมาย
ซึ่งด�าเนินการมาอย่างต่อเนือ่ งตั้งแต่ปี 2547 ต้องชะงักลง
และย้อนกลับไปสู่วังวนเดิม3

23–25 มิถุนายน 2559 ระหว่างการเยือนไทยดังกล่าว ได้มี
การลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมไทย–เมียนมา 3 ฉบับ
ซึ่งมีนัยส�าคัญต่อการดูแลและคุ้มครองแรงงานข้ามชาติท่มี ี
ทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น ได้แก่
ฉบับที่ 1 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านแรงงาน ซึ่งระบุถึงการพัฒนาความสัมพันธ์และการ
สนับสนุนด้านแรงงานร่วมกันของทั้งสองประเทศ อันจะเป็น
รากฐานการพัฒนาประเด็นด้านแรงงาน เช่น การพัฒนาฝีมอื
แรงงาน การคุม้ ครองแรงงาน ประกันสังคม ร่วมกันในอนาคต
ฉบับที่ 2 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน
ก�าหนดให้มีกระบวนการจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่
แรงงานข้ามชาติก่อนเดินทางเข้ามาท�างานโดยประเทศ
ต้นทางก�าหนดสัญญาจ้างทีช่ ัดเจน ก�าหนดบทบาทความ
รับผิดชอบของบริษัทจัดหางาน และเปลีย่ นแปลงเงื่อนไข
ในการท�างาน จากเดิมซึ่งก�าหนดให้ “แรงงานข้ามชาติ
สามารถท�างานในประเทศปลายทางได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี
ติดกันสองครั้ง (รวมแล้วไม่เกิน 4 ปี) แล้วจะต้องเดินทาง
กลับประเทศต้นทางก่อน 3 ปี แล้วจึงเดินทางกลับเข้ามา
ท�างานได้อีกครั้ง” เปลีย่ นเป็น “เมือ่ ท�างานครบ 4 ปีแล้ว
แรงงานข้ามชาติจะต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง 30 วัน
แล้วจึงเดินทางกลับเข้ามาท�างานใหม่” (ภายหลังการจัดท�า
ข้ อ ตกลงทัง้ สองฉบับ กั บ เมี ย นมาแล้ ว ประเทศไทยได้ ม ี
การจัดท�าข้อตกลงลักษณะเดียวกันกับประเทศเวียดนาม
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 จัดท�ากับประเทศกัมพูชา

นโยบายระยะยาว เน้นน�าเข้าแรงงาน
ตาม MoU กับประเทศต้นทาง

ในปี 2559 นางออง ซาน ซูจี ในฐานะที่ปรึกษาแห่ง
สหภาพพม่า และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงวันที่
ตารางที่ 2 สถิติแรงงานข้ามชาติ เดือนพฤศจิกายน 2559
ประเภท/สัญชาติ

เมียนมา

พิสูจน์สัญชาติ (NV)
MoU
ผ่อนผันตามมติ ครม.
ประมงทะเล
แปรรูปสัตว์น�้า
จ้างงานชายแดน
รวม

754,037
188,979
723,360
27,224
100,870
596
1,795,066

ข้อมูลจากส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว และเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน : พฤศจิกายน 2559
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สุขภาพคนไทย 2560

กัมพูชา

99,030
149,485
385,829
21,730
35,632
6,436
698,142

ลาว

63,025
43,502
69,489
1,038
4048
–
181,102

รวม

916,092
381,966
1,178,678
49,992
140,550
7,032
2,674,310

เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2558 และจัดท�ากับประเทศลาว
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ด้วย)
ฉบับที่ 3 ความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่าง
ประเทศทั ง้ สอง ซึ ่ง ในความตกลงฉบับ นีไ้ ด้ ก� า หนดถึ ง
การข้ามแดนทางชายแดนของทั้งสองประเทศ โดยได้กา� หนด
ให้เพิ่มเติมการเดินทางเพื่อเข้ามาท�างานในพื้นทีช่ ายแดน
เพื่อรองรับต่อการเปิดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของ
ไทย และรองรับการจ้างงานในพื้นที่ชายแดนที่กา� หนดเอาไว้
ในพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม
2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ปี 2560 – 2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ฯ 5 ด้าน ดังนี้
ยุท ธศาสตร์ ท ี ่ 1 – การจั ด ระบบแรงงานเพื ่อ ลด
การพึ่งพาแรงงานต่างด้าว
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 – การควบคุม ก�ากับ ดูแลกระบวนการ
เข้ามาและกลับออกไปของแรงงานต่างด้าว
ยุท ธศาสตร์ ท ี ่ 3 – การก� า หนดมาตรฐานการจ้ า ง
แรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 – การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 – การติดตามและประเมินผล
หากพิจารณาจากยุทธศาสตร์ทัง้ ข้อ 1 และข้อ 2
น่ า จะมี ท ิศ ทางทีจ่ ะควบคุ ม การจั ด การแรงงานข้ า มชาติ
โดยเน้นการน�าเข้าแรงงานข้ามชาติอย่างถูกกฎหมายมากขึ้น
ออก พ.ร.ก. ควบคุมการน�าเข้าแรงงาน
เพิ่มการก�ากับดูแล

นอกจากการจัดท�า MoU กับประเทศต้นทางใน
การน�าแรงงานข้ามชาติเข้ามาท�างานอย่างถูกกฎหมายแล้ว
กระทรวงแรงงานได้ เ สนอให้ ม ีพ ระราชก� า หนดการน�า
คนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559
ซึ่งมีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 โดย พ.ร.ก.
มีวตั ถุประสงค์เพื่อควบคุมการน�าแรงงานข้ามชาติมาท�างาน
กับนายจ้างในประเทศอย่างเหมาะสม และป้องกันไม่ให้มี
การลักลอบน�าแรงงานข้ามชาติเข้ามาท�างานกับนายจ้างใน
ประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งให้ความคุม้ ครองผูท้ ่มี ีสว่ น

เกี่ยวข้องให้ได้รบั ความเป็นธรรม โดยมีสาระส�าคัญก�าหนดให้
มีการน�าแรงงานข้ามชาติเข้ามาท�างานกับนายจ้างในประเทศ
ได้ 2 กรณี คือ
1. นายจ้างเป็นผูน้ �าคนต่างด้าวมาท�างานด้วยตนเอง
ซึ่งจะต้องมีการวางเงินประกันกับทางราชการตามอัตรา
ที่ก�าหนด
2. ผู้ประกอบกิจการ (บริษัทจัดหางาน) ที่ได้รับใบ
อนุญาตตามพระราชก�าหนดนี้เป็นผูน้ �าคนต่างด้าวมาท�างาน
ซึ่งจะต้องมีการวางเงินประกันการประกอบธุรกิจเป็นเงิน
ไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท
พ.ร.ก.น�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ
ฉบับนี้ ก�าหนดมาตรการให้ผปู้ ระกอบกิจการเรียกค่าตอบแทน
ซึ ่ง เป็ น ค่ า บริ ก ารและค่ า ใช้ จ ่ า ยจากนายจ้ า งเท่ า นัน้
หากผูป้ ระกอบกิจการกระท�าผิดสัญญา ก็สามารถหักเงินจาก
หลักประกันทีว่ างไว้กับอธิบดีกรมการจัดหางานคืนให้แก่
นายจ้างได้ นอกจากนีย้ ังก�าหนดให้ผู้ประกอบกิจการและ
นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบคนต่างด้าวทีน่ �าเข้ามาท�างานใน
ประเทศร่วมกัน ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่คนต่างด้าว นายจ้าง รวมทั้งจัดระเบียบผูป้ ระกอบ
กิจการในประเทศไทยอีกด้วย4
นอกจากนั้น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
2559 ได้จัดตั้งศูนย์ส�าหรับแรงงานต่างด้าว 3 แห่ง ที่จังหวัด
ตาก สระแก้ว และหนองคาย เพื่อให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
และให้ ค�าปรึ ก ษาเกี ่ย วกั บกฎหมายแรงงาน สัญ ญาจ้ าง
รวมถึงการประสานกับนายจ้างเมื่อสิน้ สุดการจ้าง5 ทั้งนี้
เพื่อช่วยให้แรงงานข้ามชาติท่นี �าเข้าตาม MoU ได้รบั การอบรม
หรือข้อมูลทีจ่ �าเป็นในการท�างาน รวมทัง้ ได้ตรวจสิทธิหลัง
สิ้นสุดการท�างานของตนเองก่อนส่งกลับ
อุปสรรคการน�าเข้าแรงงาน
ผ่านช่องทาง MoU

แม้รัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงานจะมีแนวทางให้
แรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบ MoU มากขึ้น แต่ก็ยังมีค�าถาม
ว่า การน�าเข้าตามระบบ MoU จะสามารถด�าเนินการได้
อย่างสัมฤทธิผล และเป็นทางออกส�าหรับปัญหาแรงงาน
ข้ามชาตินอกระบบของประเทศไทยจริงหรือไม่ เพราะหาก

10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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ดู จ ากสถิ ติ ก ารน�า เข้ า แรงงานข้ า มชาติ โ ดยระบบ MoU
จะพบว่าปัจจุบันมีแรงงานข้ามชาติท่นี า� เข้าจากสามประเทศ
เพียงสองแสนกว่าคน จากตัวเลขแรงงานข้ามชาติทัง้ หมด
ที่อาจมากถึงกว่าสี่ล้านคน (ดูตารางที่ 1)
อุป สรรคส�าคั ญของการน�าเข้ าแรงงานผ่ า นระบบ
MoU คือขั้นตอนทีย่ ุ่งยาก มีค่าใช้จ่ายสูง และใช้เวลาค่อน
ข้างนาน ท�าให้แรงงานข้ามชาติเลือกช่องทางอืน่ เข้ามา
ท�างานในเมืองไทยมากกว่า ซึ่งในประเด็นนี้ ดร.ณัฐนันท์
วิจิตรอักษร นักวิชาการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย ได้ให้ความเห็นว่า “แนวโน้มแรงงานต่างด้าวใน
ประเทศจะมีจ� า นวนมากขึ ้น หรื อ น้ อ ยลง ขึ ้น อยู่ กั บ
การบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการพิสูจน์สัญชาติ
ล่าช้า ท�าให้หลายคนยังอยู่ในประเทศต่อไป จึงเสนอให้
รัฐบาลเร่งสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ ปรับปรุงขั้นตอนเอ็มโอยูให้มี
ความยุ่งยากน้อยลง ลดค่าใช้จ่ายตามกระบวนการเอ็มโอยู
ให้เหมาะสมกับรายได้ของแรงงาน ขยายหรือก�าหนดระยะ
เวลาของการจดทะเบีย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ ลัก ษณะงาน
หรือการอนุญาตขอเปลีย่ นนายจ้างด้วยเหตุผลที่ชอบด้วย
กฎหมายได้”6
ขณะเดียวกัน กรณีการท�า MoU กับประเทศเวียดนาม
ก็พบว่าตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2558 จนถึง 31 ธันวาคม 2559
ยังไม่มีการน�าเข้าแรงงานข้ามชาติจากเวียดนามเลย ซึ่ง
สาเหตุหนึง่ เกิดจากการทีป่ ระเทศไทยก�าหนดให้แรงงาน
เวียดนามท�างานได้เพียง 2 ประเภทคือ ประมงและก่อสร้าง
ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการของแรงงานชาวเวียดนาม
ซึ่งนิยมท�างานประเภทอื่น เช่น พนักงานขาย และพนักงาน
เสิร์ฟในร้านอาหาร เป็นต้น
อีกประเด็นหนึ่งที่ทา้ ทายการจัดการแรงงานข้ามชาติ
ภายใต้ยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของรัฐบาล
คสช. คือ ความพยายามจัดการแรงงานข้ามชาติจากประเทศ
เพื่ อ นบ้ า นที่ ล ัก ษณะการย้ า ยถิ ่น แบบข้ า มพรมแดน
เพื่อตอบสนองนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ซึ่งส�าหรับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านทีม่ ีชายแดน
ติดกันเป็นระยะทางยาวนั้น การเดินทางข้ามพรมแดนอย่าง
ไม่ถกู กฎหมายท�าได้งา่ ย ท�าให้อาจกลับไปสูว่ งั วนของการจ้าง
แรงงานข้ามชาติแบบผิดกฎหมายเช่นเดิม
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นอกจากนี้ โครงสร้ า งประชากรของไทยทีก่ � า ลั ง
ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว ท�าให้ความต้องการ
แรงงานข้ามชาติทเี่ พิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วจากการลดลง
ของสัด ส่ ว นประชากรวั ย แรงงาน จากผลการวิ จั ย ของ
ดร.ธนะพงษ์ โพธิปิติ เรื่อง “ความต้องการแรงงานต่างด้าว
ส�าหรับสังคมสูงวัย” ได้คาดการณ์จ�านวนแรงงานต่างชาติ
ในปี 2573 ว่าจะมีจ�านวน 6.4 ล้านคน แต่ถ้าไทยต้องการ
แก้ปัญหาการลดลงของ GDP จากปัญหาขาดแคลนแรงงาน
แล้ว ไทยต้องการแรงงานข้ามชาติทั้งหมดถึง 9.14 ล้านคน7
ซึ่งหากรัฐบาลพยายามควบคุมแรงงานข้ามชาติ โดยการ
น�าเข้าแรงงานผ่านระบบ MoU เท่านั้น จะก่อให้เกิดปัญหา
คอขวดได้
ก้าวข้างหน้า

หากพิจารณาจากนโยบายการบริหารจัดการของ
รัฐบาลในช่วงปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการ
แรงงานข้ามชาติของประเทศไทยยังมีทิศทางไม่ต่างจากที่
ผ่านมามากนัก กล่าวคือเน้นการจัดระบบแรงงานข้ามชาติ
กลุม่ ที่ไม่มเี อกสารเพื่อน�าไปสูก่ ารพัฒนาให้กลายเป็นแรงงาน
ที่มสี ถานะเข้าเมืองถูกกฎหมายผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ควบคู่
ไปกับการน�าเข้าตาม MoU แต่จากปัญหาอุปสรรคการน�า
เข้าแรงงานผ่านระบบ MoU ที่เกิดขึ้น รัฐบาลไทยจึงควรเร่ง
เจรจากั บ ประเทศต้ น ทางให้ พั ฒ นาแนวทางการน�า เข้ า
แรงงานตามระบบ MoU ให้มขี ้นั ตอนและระยะเวลาที่ส้นั ลง
ก�าหนดค่าใช้จ่ายทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ พัฒนาและปรับปรุง
แนวทางปฏิ บั ติ ภ ายในของไทยให้ เ อือ้ ต่ อ ลัก ษณะของ
การท�างานของแรงงานข้ามชาติ เช่น เงื่อนไขในการเปลี่ยน
นายจ้าง เป็นต้น เพื่อให้เกิดแรงจูงใจให้แรงงานข้ามชาติ
เข้ามาท�างานตามระบบ MoU มากขึ้น นอกจากนี้ไทยควร
เร่งเจรจาและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศต้นทางในการ
พิสูจน์สัญชาติแรงงานข้ามชาติในไทย และขจัดขบวนการ
นายหน้า/กลุม่ แสวงหาประโยชน์จากการจัดหาและด�าเนินการ
พิสูจน์สัญชาติแรงงานข้ามชาติอย่างจริงจัง เพื่อให้แรงงาน
ข้ า มชาติ ส ามารถเข้ า ถึ ง การพิ ส ูจ น์ ส ัญ ชาติ ไ ด้ ง ่ า ยขึ ้น
อันจะเป็นการช่วยลดจ�านวนแรงงานข้ามชาติทยี่ ังมีสถานะ
เข้าเมืองผิดกฎหมาย

9

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ต้องมองให้รอบด้าน
เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2559 กลุ่มแม่สอดรักษ์ถิ่น และตัวแทนชาวบ้านภาคเหนือ 60 คน เข้ายื่นฟ้องศาล
ปกครอง จ.พิษณุโลก ในกรณีการยื่นขอออกโฉนดของกรมธนารักษ์ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
ตาก บ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เนื่องจากจะครบ 60 วันตามก�าหนดการคัดค้านค�าสั่ง
ของส�านักงานทีด
่ น
ิ ที่ให้สท
ิ ธิกบ
ั ธนารักษ์ในการออกโฉนดในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยตัวแทน
ชาวบ้านผู้เดือดร้อน กล่าวว่าไม่ได้ขัดขวางการพัฒนาประเทศ แต่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากชาวบ้าน
อยูใ่ นพื้นที่มาก่อนธนารักษ์ แต่รฐ
ั กลับให้สท
ิ ธิกรมธนารักษ์เตรียมออกโฉนด โดยชาวบ้านยังไม่ได้รบ
ั การแก้ไข
ปัญหาที่ชัดเจน

ด้านสุมิตรชัย หัตถสาร ทนายความ จากศูนย์พิทักษ์
และฟืน้ ฟูสิทธิทอ้ งถิ่น ระบุวา่ กรณีการยื่นฟ้องครั้งนี้เกิดจาก
การประกาศค�าสัง่ หัวหน้า คสช. ที่ 17/2558 ซึ่งน�าไปสู่
การที่กรมธนารักษ์ย่นื ออกโฉนดที่ดนิ เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 2,183 ไร่ ซึ่งทับซ้อนกับทีด่ ินของชาวบ้านในพื้นที่
ชาวบ้านจึงไปยืน่ ค�าร้องไว้กับส�านักงานที่ดิน จนถึงทีส่ ุด
ส� า นัก งานทีด่ ิ น ได้ ม ีค� า สัง่ เปรี ย บเที ย บสิท ธิ โดยระบุใ ห้
กรมธนารักษ์มีสิทธิดีกว่าชาวบ้าน แต่ในกระบวนการทาง
กฎหมายชาวบ้ า นสามารถน�า เรื ่อ งเข้ า สู่ ศ าลเพื ่อ ให้ ศ าล
พิ จ ารณาได้ เพื ่อ ชะลอการออกโฉนดไว้ ก ่ อ น จนกว่ า
การพิจารณาของศาลจะแล้วเสร็จ1

ก่อนหน้านี้ ได้มีความเคลือ่ นไหวเพื่อขอให้ภาครัฐ
ทบทวนนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในหลาย
พื้นที่ชายแดน เช่น ที่ นราธิวาส โดยเมื่อ 16 สิงหาคม 2559
ภาคประชาชนในพืน้ ที่ 13 อ�าเภอ ของจังหวัดนราธิวาส
ได้เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตัวแทน ศอ.บต.
และกอ.รมน.ภาค 4 เพื่อยืน่ แถลงการณ์ผ่านไปยังนายก
รัฐมนตรี ให้ทบทวนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ
พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เนื่องจากชาวบ้าน
ห่วงใยว่าวัฒนธรรม วีถีชีวิต และอัตลักษณ์ของพื้นที่ จะถูก
กลืนจากการพัฒนา อีกทั้งการรับรู้ข่าวสารของประชาชน
และการมีส่วนร่วมของประชาชนมีน้อยมาก จึงยืน่ ข้อเสนอ
18 ข้อ ไปยังภาครัฐ เช่น ให้ค�านึงถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของประชาชน และมีมาตรการควบคุมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง2
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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เหตุ ก ารณ์ ท เี ่ กิ ด ขึ ้น ดั ง กล่ า ว สะท้ อ นถึ ง มุม มอง
จากชุมชนชายแดนต่อนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน บทความนีจ้ ะกล่าวถึงความเป็นมาของนโยบาย
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ผลกระทบทีเ่ กิดขึ้น และ
ความเคลื่อนไหวจากภาคประชาชนจากนโยบายดังกล่าว
นโยบายการพัฒนา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

รัฐบาลภายใต้การท�างานของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายจัดตั้ง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ” ตามแนวชายแดนในจังหวัดต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพือ่
ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน เพื่อ
ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคอาเซียน และ
ขยายความร่วมมือระดับอนุภมู ภิ าค อาทิ กรอบความร่วมมือ
อนุภมู ิภาคลุม่ น�้าโขง (GMS) และข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
ประเทศลุ่มแม่นา�้ อิรวดี–เจ้าพระยา–แม่โขง (ACMECS)
โดยรัฐบาลมุ่งพัฒนาเขตการค้าและการลงทุนเพือ่ เป็นประตู
รองรับการเชื่อมโยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ในรูปแบบการพัฒนา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ3 (Special Economic Zone:
SEZ) ซึ่งเป็นเขตพืน้ ที่ท่จี ดั ตั้งตามกฎหมายเฉพาะ เพื่อประโยชน์
ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และอ�านวยความสะดวก รวมทั้ง
ให้สิทธิพิเศษบางประการในการด�าเนินกิจการต่างๆ เช่น
การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการ
อื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ
นับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมารัฐบาลได้กา� หนดนโยบาย
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อกระจาย
ความเจริญไปสู่พื้นทีต่ ่างๆ การด�าเนินงานระยะแรกเริ่ม
ในพื้นทีช่ ายแดนทีม่ ีศักยภาพ 10 พื้นทีเ่ ป้าหมายระยะแรก
ในปี 2558 ได้แก่ ตาก สระแก้ว สงขลา มุกดาหาร และตราด
พื้นทีเ่ ป้าหมายระยะทีส่ อง ในปี 2559 ได้แก่ หนองคาย
นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี การจัดหาที่ดนิ
เพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใช้อา� นาจ
ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว ปี 2557 ซึ่งส่งผล
ให้ เกิ ด การเปลีย่ นแปลงสถานภาพการใช้ ท ีด่ ิ นจากพื ้นที ่
ป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าถาวรและที่ดินสาธารณะ ให้กลาย
ไปเป็นที่ราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้งระยะ
ที่ 1 และ 2 รวมกว่า 24,000 ไร่ นโยบายดังกล่าวก่อให้เกิด
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การคัดค้านและการเรียกร้องของภาคประชาชนในหลายพื้นที่
ให้ทางการชะลอและทบทวนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ให้ ประชาชนในพื ้นทีม่ ีส ่ วนร่ วม และให้ รัฐบาลค� า นึง ถึ ง
การพัฒนาที่ย่งั ยืน โดยมุง่ ปกป้องพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร
พื้นที่เกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�้า ป่า ทะเลและ
ชายฝั่ง รวมทัง้ ความมัน่ คงในการประกอบอาชีพของคน
ท้องถิ่น
มุมมองจากภาครัฐ

แนวคิดเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีเป้าหมาย
หลักในการกระจายการพัฒนาไปสู่พื้นที่ต่างๆ เพื่อมิให้
การพัฒนากระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ่ นอกเหนือจาก
การกระจายการพัฒนาไปสูพ่ ้นื ที่เฉพาะที่ได้รบั การจัดตั้งเป็น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นทีใ่ กล้เคียงแล้ว ยังคาดหวังประโยชน์
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศในเวทีการค้าโลกด้วย4 โดยคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้เห็นชอบก�าหนดพื้นที่
ทีม่ ีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยมีกลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) สร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
เน้นบริเวณชายแดนส�าหรับระยะแรก โดยใช้ประโยชน์จาก
การเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 2) สนับสนุน SMEs
ไทยและการลงทุนต่อเนือ่ งของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน
3) จัดระเบียบพื้นทีเ่ ศรษฐกิจชายแดน แก้ปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมายและสินค้าเกษตรทีล่ ักลอบน�าเข้าจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน
กนพ. ได้ ก� า หนดกิ จ การเป้ า หมายในเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ 5 พื้นทีแ่ รก โดยในแต่ละพื้นทีจ่ ะมีกิจการ
เป้าหมายแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับศักยภาพ ข้อจ�ากัด และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยจัดกลุ่มประเภท
กิจการเป็น 13 กลุ่มอุตสาหกรรม 62 ประเภทกิจการ อาทิ
กลุม่ อุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ กลุม่ อุตสาหกรรม
อัญมณี และเครื่องประดับ และกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน
การท่องเทีย่ ว เป็นต้น (ตารางที่ 1) และได้ก�าหนดกิจการ
เพิ่มเติมอีก 10 ประเภทกิจการเป้าหมาย ตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 12–16/2558 ลงวันที่
10 มกราคม 2559 (ตารางที่ 2)5 ทั้งนี้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิ เ ศษถื อ ว่ า เป็ น พื ้น ทีเ่ ศรษฐกิ จ ทีม่ ีค วามได้ เ ปรี ย บเชิ ง
เปรียบเทียบ และมีศักยภาพ โดยการใช้โครงสร้างพื้นฐาน
เป็นเครื่องชี้น�าในการพัฒนา ควบคู่กับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบด้วยการให้สิทธิประโยชน์และอ�านวยความสะดวก
ในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
แม้ ว ่ า รั ฐ บาลจะประกาศแผนจั ด ตั ้ง เขตพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดน 10 จั ง หวั ด อย่ า งชั ด เจน
แต่การขับเคลือ่ นยังไม่เป็นไปตามเป้าทีว่ างไว้6 นักลงทุนยัง
ไม่ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามที่ภาครัฐคาดหวัง
เนือ่ งจากกังวลต่อนโยบายของรัฐบาลในอนาคต ไม่มัน่ ใจ
ว่าภายหลังการเลือกตั้งแล้ว รัฐบาลชุดใหม่จะปรับเปลีย่ น
นโยบายหรือไม่ นอกจากนัน้ นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิ เ ศษยัง ประสบปั ญ หาเรื ่อ งการจั ด หาทีด่ ิ น เนื ่อ งจาก
การเพิกถอนทีป่ ่าสงวนแห่งชาติ และการเวนคืนทีด่ ินทีย่ ืด

เยื้อ ท�าให้ภาคเอกชนขาดความเชื่อมั่นและชะลอการลงทุน
ออกไป7
ผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่

ในปี 2558 กนพ. ได้ด�าเนินการศึกษาความเป็นไปได้
และความเหมาะสมเบือ้ งต้ น ของโครงการจั ด ตั ้ง นิค ม
อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก 5 พื้นที่
(ได้แก่ ตาก สงขลา มุกดาหาร ตราด และสระแก้ว) ศึกษา
ทัง้ ในมิติ ก ายภาพ (การจั ด ผัง พื ้น ที ่ การออกแบบทาง
สถาปั ต ยกรรมและวิ ศ วกรรม) มิติ ก ารเงิ น (การลงทุน
ผลตอบแทน) มิติการจัดการ (รูปแบบการลงทุน การบริหาร
จัดการ) มิติการตลาด (การสนองตอบต่อนโยบายของภาค
รัฐและลูกค้า การรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย) และใน
ปี 2559 กนพ. ได้ด�าเนินการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ

1. กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่
เกี่ยวข้อง
2. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
3. กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่อง
หนัง
4. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน
5. กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ
6. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์
7. กลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน
8. กลุม่ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
9. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก
10. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยา
11. กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
12. กลุ่มนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
13. กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว

นราธิวาส

กาญจนบุรี

นครพนม

หนองคาย

เชียงราย

สงขลา

มุกดาหาร

ตราด

สระแก้ว

13 กลุ่มอุตสาหกรรม
(62 ประเภทกิจการ)

ตาก

ตารางที่ 1 กลุ่มกิจการเป้าหมายที่ให้การส่งเสริมในพื้นที่

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ใช้สิทธิประโยชน์ที่
ได้รับตามนโยบาย
ü
ü ü ส่งเสริมการลงทุน
เ พื ่อ พั ฒ น า
ü ü
ü ü ü ü ü อุ ต สาหกรรมใน
พื ้น ท่ จัี ง ห วั ด
ü ü
ü ü
ü ü ชายแดนภาคใต้
ü ü
ü
ü ü ตามประกาศ สกท.
ü ü
ü
ü ü ที ่ 3/2557 และ
1/2558 โดย สกท.
ü ü
ü ü ได้มีการผ่อนปรน
ü ü
ü
ü ü เงื่อนไขบางกิจการ
ü ü
ü
ü ü ส�าหรับการลงทุนใน
ชายแดนภาคใต้ให้
ü ü
ü
ü ü เทียบเคียงกับเขต
ü ü ü ü ü ü ü ü ü พั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ü ü ü ü ü ü ü ü ü พิเศษ
ü ü ü ü ü ü ü ü ü
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ตาก

สระแก้ว

ตราด

มุกดาหาร

สงขลา

เชียงราย

หนองคาย

นครพนม

กาญจนบุiรี

ตารางที่ 2 ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่

1. กิจการอบพืชและโซโล

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

2. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

3. กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

4. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

5. กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

6. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

7. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

8. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

9. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

10. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยา

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ประเภทกิจการ

ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม (Environment Impact
Assessment: EIA) พร้อมทั้งการรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ
จากมุ ม มองของภาคประชาสัง คม การจั ด ตั ้ง เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอาจส่งผลทัง้ ด้านบวกและด้านลบ
ผลด้ า นบวก ประชาชนจะมี ชี วิ ต ดี ขึ ้น ลูก หลานของคน
ในชุมชนจะได้เข้าสู่ระบบการจ้างงาน ท�างานอยู่ใกล้บ้าน
มีธุรกิจใหม่ๆ มีการพัฒนาทักษะเพื่อให้ทันกับความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ มีโครงการใหญ่ๆ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนา ยิ่งไปกว่านั้นยังมีโอกาสที่จะได้เป็นผูป้ ระกอบการ
เช่น ค้าขาย เปิดธุรกิจโฮมสเตย์ หอพัก และปั๊มน�้ามัน
และระบบสาธารณูปโภคและอุปโภคดีขึ้น8
ส่ ว นผลด้ า นลบทีอ่ าจจะเกิ ด ขึ ้น ในชุ ม ชน ได้ แ ก่
1) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ผลกระทบกับคน
ในท้องถิ่นเรื่องอ�านาจและสิทธิในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการครอบครองที่ดิน
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ü

การจัดระบบชลประทาน และการจัดการป่าไม้ เป็นต้น
2) ระบบเศรษฐกิจชุมชนและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ชุมชน
ดัง้ เดิมที่อยูอ่ าศัยหรือท�ามาหากินในพืน้ ที่อาจได้รบั ผลกระทบ
จากการสูญเสียอาชีพ ถิ่นฐานบ้านเกิด และวิถีชีวิตจาก
การเปลีย่ นแปลงในเชิ ง วั ฒ นธรรม 3) ความเหลือ่ มล�า้
ทางเศรษฐกิ จ รายได้ แ ละผลก� า ไรจากสิท ธิ พิ เ ศษต่ า งๆ
ทีไ่ ด้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยกเว้นภาษี การจ้างแรงงาน
ราคาถูก และการได้รับการยกเว้นข้อบังคับทางกฎหมาย
อาจกระจุกตัวอยู่กับคนไม่กี่กลุ่ม ขณะทีป่ ระชาชนในพื้นที่
ซึ ่ง เป็ น เจ้ า ของทรั พ ยากรอาจมี ร ายได้ จ ากเพี ย งค่ า จ้ า ง
รายวันหรืออาจไม่ได้ผลประโยชน์ หากเจ้าของกิจการเลือก
จ้างแรงงานต่างด้าวทีค่ ่าแรงถูกกว่า 4) การจ้างงานและ
การกระจายรายได้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอาจน�ามา
ซึง่ การย้ายถิน่ ฐานของแรงงานข้ามชาติเพิ่มขึ้น เกิดการ
ทดแทนคนในท้องถิ่นเนื่องจากค่าแรงที่ถกู กว่า น�าไปสูป่ ญ
ั หา
การว่างงานและการเข้าไม่ถึงทรัพยากรต่างๆ ในท้องถิ่น9

ความเคลื่อนไหวของภาคประชาชน

เนือ่ งจากประชาชนในพื้นทีแ่ ละพื้นทีใ่ กล้เคียงยังคง
มีความคลางแคลงใจต่อผลกระทบทีจ่ ะได้รับจากพื้นทีเ่ ขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมจึงจัดเวทีระดมความคิดเห็นต่อการจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในหลายจังหวัด ผลจากการระดม
ความคิดแต่ละเวที สรุปได้ดังนี้
1) จั ง หวั ด ตากคาดว่ า จะมีค วามเหลือ่ มล�า้ ทาง
เศรษฐกิจของประชาชนในพื้นทีแ่ ละระหว่างพื้นทีช่ ายแดน
แม่สอดกับเมียวดี ท�าให้การพัฒนาเชิงพื้นที่ขาดความสมดุล
นอกจากนี้เกิดความแตกต่างเชิงสถาบันกฎหมาย กฎระเบียบ
ระหว่าง 2 พื้นที่ ท�าให้การด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ร่วมกันระหว่าง 2 ประเทศมีความซ�า้ ซ้อน และพื้นทีฝ่ ั่ง
ตะวันตกของจังหวัดส่วนใหญ่อยูใ่ นเขตพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ปา่ สงวน
แห่งชาติ ท�าให้ยากต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็น
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
2) จังหวัดสระแก้ว ผลกระทบทีจ่ ะเกิดในพื้นทีค่ ือ
เกิดความแตกต่างด้านการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างพื้นที่
ชายแดน 2 ประเทศ รวมทัง้ กฎหมายและกฎระเบีย บ
ความไม่แน่นอนของการเมืองประเทศเพื่อนบ้านส่งผลให้
นักลงทุนขาดความเชื่อมัน่ นอกจากนีก้ ิจกรรมการค้าและ
การขนส่งสินค้าที่เกิดขึ้นโดยขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบ
เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้าข้ามแดน และยังมีปัญหา
ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ การลักลอบค้าสัตว์ปา่
ก่อให้เกิดปัญหาเครือข่ายอาชญากรรมระหว่างประเทศ
3) จังหวัดสงขลา อ�าเภอสะเดาทีถ่ ูกก�าหนดเป็น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอาจจะต้องเสีย่ งกับสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้และส่งผลกระทบ
ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และผลกระทบอื่นๆ
4) จั ง หวั ด มุก ดาหาร ประชาชนบางส่ ว นวิ ต ก
ผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมทีอ่ าจปล่อยน�า้ เสียจาก
นิคมอุตสาหกรรมสูพ่ ้นื ที่การเกษตรและท�าให้อากาศเป็นพิษ
ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารชุมชน รวมถึงความกังวลใน
เรื่องทีด่ ินท�ากินทีอ่ าจถูกรัฐเวนคืนเพราะทีด่ ินส่วนใหญ่ของ

ชาวบ้านเป็นที่ดิน ส.ป.ก. นอกจากนี้อาจมีปัญหายาเสพติด
และการลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดน การลักลอบ
ค้าสัตว์ป่า และการค้ามนุษย์10
นอกจากนีน้ โยบายเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ได้สร้างความหวั่นวิตกให้กลุ่มภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดชายแดน (Health Border) เช่นกัน โดยกังวลว่าอาจ
เกิดความขัดแย้งระหว่างคนในพื้นทีก่ ับรัฐในประเด็นปัญหา
แรงงานข้ามพรมแดน โรคติดต่อ ขยะ สิ่งแวดล้อม โลจิสติกส์
และระบบบริการสาธารณสุข ในการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 มีการน�า
ระเบียบวาระการสร้างสังคมสุขภาวะในพื้นทีเ่ ขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษมาร่วมหารือด้วย เพราะเกรงผลกระทบจาก
พื ้น ทีเ่ ขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษต่ อ ความปลอดภั ย ของ
ประชาชนจากจ�านวนยานพาหนะทีว่ ิ่งเข้าออกจ�านวนมาก
ผลกระทบต่อทุนวิถีชีวิตของชุมชน และการใช้ทรัพยากรน�้า
จากพื้นที่ ปัญหาขยะ ปัญหาสาธารณสุข และการรักษา
พยาบาลในพื้นที่ชายแดนที่อาจจะให้บริการได้ไม่เพียงพอ
บทส่งท้าย

นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในช่วงปีทผี่ ่านมา
มีก ารด� า เนิน งานเพื ่อ ตอบวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารเปิ ด พื ้น ที ่
เศรษฐกิจใหม่เชือ่ มโยงการค้าการลงทุนกับประเทศเพือ่ น
บ้าน โดยใช้โอกาสที่ประเทศไทยก้าวเข้าสูก่ ารเป็นประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น เพื ่อ กระจายความเจริ ญ สู่ ภู ม ิภ าค
ลดความเหลือ่ มล�า้ ทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นทีช่ ายแดนใต้ และแก้ปัญหาความมัน่ คง
อย่างไรก็ตามแผนกระตุ้นให้นักลงทุนเข้าร่วมลงทุนยังไม่
บรรลุเ ป้ า หมาย ขณะเดี ย วกั น ก็ ย ัง ไม่ ส ามารถคลีค่ ลาย
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ระหว่างชุมชนกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ความเหลื่อมล�้า
ทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน การกระจายรายได้ ปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด ปัญหาจราจร สิ่งแวดล้อม ปัญหา
ขยะและมลพิษ เป็นต้น ความส�าเร็จของนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนจึงยังเป็นภาพอนาคตที่ห่างไกล
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ราคาข้าวตกต�่า:
ปัญหาเรื้อรังของไทย

http://nizeetrading.com/

ข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งในปี 2559 คือราคาข้าวตกต�่ามากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักส่วนหนึ่งที่ท�าให้ราคา
ข้าวตกต�่าอย่างหนัก ก็เนื่องจากเกิดภาวะวิกฤตของตลาดโลกคาดว่าประเทศที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่มีผลผลิต
ออกมาจ� า นวนมากท� า ให้ มี ก ารกดราคารั บ ซื ้อ 1 สถานการณ์ เ ช่ น นี ้ค งไม่ มี รั ฐ บาลไหนอยากให้ เ กิ ด ขึ ้น
เพราะส่งผลกระทบกับเกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ รัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน
จ�าเป็นต้องหามาตรการมาจัดการกับสถานการณ์ดง
ั กล่าวอย่างเร่งด่วน ในขณะเดียวกันก็เกิดปรากฎการณ์
ที่ชาวนาขายข้าวเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางอย่างแพร่หลาย

บทน�า

“ข้าว” เป็นพืชเศรษฐกิจทีส่ �าคัญชนิดหนึง่ ของโลก
โดยเฉพาะประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียทีน่ ิยมรับประทาน
ข้าวเป็นอาหารหลัก การบริโภคและการค้าขายข้าวส่วนใหญ่
จึงมักอยูใ่ นทวีปเอเชีย ซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มี
บทบาทในฐานะแหล่งเพาะปลูก ตลอดจนแหล่งส่งออกข้าว
ไปจ�าหน่ายยังประเทศต่างๆ จนได้รบั สมญาว่า “ครัวของโลก”
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สุขภาพคนไทย 2560

ระหว่างปี 2551 – 2552 โลกได้เกิดวิกฤตการณ์
อาหาร (Food Crisis) ท�าให้ราคาข้าวเปลือกเพิ่มสูง เกษตรกร
ไทยเห็นเป็นโอกาสสร้างรายได้ จึงพากันปลูกข้าวมากขึ้น
จนมีสต็อกถึง 19 ล้านตัน เมื่อราคาข้าวเริ่มลดลงประเทศไทย
ก็ประสบปัญหาไม่สามารถส่งออกข้าวจ�านวนมาก เพราะ
เสีย่ งจะท�าให้ราคาข้าวตกลงอย่างรวดเร็ว ทว่าโชคดีทีใ่ นปี
2553 – 2554 ประเทศผูส้ ง่ ออกข้าวรายใหญ่บางรายประสบ
กับภัยแล้งยาวนาน ประเทศไทยจึงสามารถระบายข้าวที่
สต็อกไว้ได้จนหมด2 ต่อมาเมื่อราคาข้าวผันผวนและตกต�า่ ลง

ประเทศไทยจึงได้ใช้นโยบายจ�าน�าข้าว ท�าให้เกิดสต็อกข้าว
จ�านวนหลายล้านตันที่รอการระบายสู่ตลาดต่างประเทศ
ในปี 2557 ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาราคา
ข้าวตกต�า่ อีกครั้งหนึง่ โดยนายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน อดีต
นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่าราคาข้าวไทยลดลงต�่า
กว่าปี 2556 เนื่องจากความผิดพลาดของนโยบายจ�าน�าข้าว
ของรัฐบาล ผนวกกับภาวะผลผลิตข้าวในตลาดโลกทีเ่ พิม่
จ�านวนสูงขึ้น กอปรกับมีสงิ่ ทดแทนข้าวเข้าสู่ตลาดเป็น
ปริมาณมาก อาทิ ข้าวสาลี และข้าวโพด เป็นต้น3
ราคาข้าวตกต�่าครั้งใหญ่ ปี 2559

แม้ว่าปัญหาราคาข้าวตกต�่าจะเป็นวิกฤตเรื้อรังของ
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2559 เกษตรกรไทยต้อง
ประสบปัญหาหนักที่สุดในรอบหลายปี โดยข้าวเปลือกหอม
มะลิทเี่ ดิมราคาตันละ 12,090 บาท ในช่วงเดือนกันยายน
2559 ได้ลดลงเหลือเพียงตันละ 10,500 บาท ในช่วง
ปลายเดือนตุลาคมปีเดียวกัน การท�าความเข้าใจสาเหตุของ
ปรากฏการณ์ราคาข้าวลดต�่าลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงนัน้
จ�าเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าราคาข้าวปัจจุบันจะถูกเก็งล่วงหน้า
โดยพ่อค้า ซึ่งอาศัยการประเมินอุปสงค์ (ความต้องการซื้อ
ของผู้บริโภค) และอุปทาน (ความต้องการขายของผู้ค้า –
ผู้ ผ ลิต ) รวมถึ ง การเจรจาซื ้อ ขายและส่ ง ออกข้ า วของ
ประเทศไทยทีเ่ ป็นการเจรจาล่วงหน้า เพื่อน�าข้อมูลตัวเลข
มาเป็นฐานรับซื้อข้าวในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว4 แต่ด้วยความที่
การประเมินอุปทานในปี 2559 มีความผันผวนอย่างมาก
ส่งผลให้ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 พ่อค้าเก็งราคาข้าวที่จะ
ส่งขายในช่วงเดือนธันวาคม (ช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว) ผิดพลาด
ทัง้ นีป้ ั จ จั ย ทีส่ ่ ง ผลให้ อ ปุ ทานราคาข้ า วมี ค วามผัน ผวน
สามารถจ�าแนกออกเป็น 2 ประเด็นส�าคัญ ได้แก่
1) เมือ่ ต้นปี 2559 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจาก
ภาวะเอลนิโญ เกิดภาวะฝนแล้ง ผลผลิตทางการเกษตร
มีปริมาณน้อย พ่อค้าต่างประเมินว่าราคาข้าวจะต้องสูงขึน้
จึงพากันสต็อกข้าวเก็บไว้ แต่ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2559
ภาวะเอลนิโญเริ่มคลีค่ ลาย มีฝนตกชุกในบริเวณภาคกลาง
ภาคอีสาน และภาคเหนือ พ่อค้าจึงมีทงั้ ข้าวเปลือกทีร่ อ
เก็ บ เกี ่ย วและข้ า วเปลือ กทีส่ ต็ อ กเก็ บ ไว้ เ พื ่อ รอจ� า หน่ า ย
จ�านวนมาก และเมือ่ ข้าวเปลือกกลุ่มแรกยังไม่ถูกจ�าหน่าย

ออกไปตามทีค่ วรจะเป็น พ่อค้าก็ประสบกับปัญหาขาด
สภาพคล่องเรื่องค่าใช้จา่ ยส�าหรับการซื้อข้าวในฤดูเพาะปลูก
ครั้งต่อไป
2) ประเทศไทยขาดระบบพยากรณ์ ผ ลผลิต และ
การรายงานการสต็อกข้าวทัง้ ของภาครัฐและภาคเอกชน
ท�าให้พ่อค้าแต่ละรายขาดข้อมูลทีแ่ ม่นย�าในการประเมิน
ปริมาณผลผลิต เมื่อไม่ทราบปริมาณการผลิตที่ชดั เจน พ่อค้า
ก็จะต้องออกส�ารวจพื้นทีโ่ ดยการเก็บข้อมูลจากโรงสีและ
พ่อค้ารายย่อยในท้องถิ่น จากนั้นจึงประมาณการตัวเลขด้วย
ตัวเองซึ่งอาจจะได้คา่ เฉลี่ยที่ไม่ตรงกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
จนน�าไปสู่การก�าหนดราคาที่ต�่ากว่าที่ควรจะเป็น
เคราะห์ซ�้ากรรมซัด
ภาพลักษณ์ข้าวไทยถูกบิดเบือน

นอกจากปัญหาราคาข้าวตกต�่าแล้ว ข้าวไทยยังได้รับ
ผลกระทบเชิงภาพลักษณ์ในต่างประเทศ ท�าให้ความนิยม
ลดต�่าลง เช่น กรณีทีห่ ญิงสาวชาวสหรัฐฯ รายหนึง่ น�าข้าว
หอมมะลิของประเทศไทยไปคั่วและผัดในกระทะจนเกิดไฟ
ลุกไหม้กลายเป็นสีด�า จากนัน้ ได้โพสต์ภาพดังกล่าวลงใน
อินเทอร์เน็ตและแสดงความคิดเห็นว่าน่าจะเป็นข้าวผสม
พลาสติก และเผยแพร่ข่าวออกไปในวงกว้างอย่างรวดเร็ว5
แม้ภายหลังจะมีการน�าข้อเท็จจริงออกมาชี้แจงว่าข้าวหอม
มะลิจากประเทศไทยไม่มีการปนเปื้อนสิง่ แปลกปลอมใดๆ
แต่ประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกก็ต้อง
สูญ เสีย ความน่ า เชื ่อ ถื อ ในระดั บ หนึง่ อี ก ทัง้ คู ่ ค ้ า ของ
ประเทศไทยบางกลุ่มได้เพิ่มการตรวจสอบด้านมาตรฐาน
สินค้าประเภทข้าวมากยิ่งขึ้น เพราะหวั่นเกรงว่าจะมีผลเสีย
ต่อสุขภาวะของประชาชนในประเทศ
มาตรการเฉพาะหน้าเพื่อช่วยเหลือชาวนา

ปัญหาราคาข้าวตกต�า่ น�าไปสู่กระแสเรียกร้องอย่าง
กว้ า งขวางให้ ภ าครั ฐ เข้ า ไปช่ ว ยเหลือ เกษตรกรผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ ในเบือ้ งต้นคณะกรรมการนโยบายและบริหาร
จัดการข้าว (นบข.) ได้ด�าเนินโครงการ “จ�าน�ายุ้งฉาง”
โดยมอบเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวเป็นจ�านวนตัน
ละ 9,500 บาท พร้อมเพิ่มค่ายุ้งฉางตันละ 1,500 บาท
และค่าเก็บเกี่ยวอีกตันละ 2,000 บาท รวมแล้วเป็นเงินมูลค่า
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13,000 บาทต่อปริมาณข้าวหนึ่งตัน6 กระทรวงพาณิชย์ก็ได้
ร่วมกับภาคเอกชนส่งเสริมการขายข้าวทั้งแบบออนไลน์และ
ในตลาดปกติ โดยสนับสนุนให้กลุ่มชาวนาที่มีศักยภาพหรือ
มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ด�าเนินการจ�าหน่ายเองโดย
ไม่ต้องขออนุญาตหรือจดทะเบียนการค้า เพื่อมุ่งระบาย
ปริมาณข้าวออกจากสต็อกให้ได้โดยเร็ว ส่วนสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ประสานความร่วมมือกับ
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแต่ละพื้นทีใ่ นการสรรหา
เครื่องจักรช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิตของชาวนาเพื่อเป็นการลด
ต้นทุน ตลอดจนช่วยหาช่องทางกระจายการขายข้าวให้แก่
ชาวนาอีกทางหนึ่ง
ส่วนรัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัท การปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย (ป.ต.ท.) จ�ากัด (มหาชน) ก็จัดท�าโครงการ
“รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา” เปิดโอกาสให้เกษตรกรน�า
ข้าวสารมาจ�าหน่ายในบริเวณสถานีบริการน�า้ มันโดยไม่คิด
ค่าใช้จา่ ย พร้อมกันนี้ยังวางแผนรับซื้อข้าวจากชาวนามามอบ
เป็นของขวัญแก่ลูกค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขณะเดียวกัน
บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) ได้รบั ซื้อข้าวหอม
มะลิคุณภาพดีจากกลุ่มเกษตรกร แล้วน�ามาจ�าหน่ายใน
รูปแบบสินค้าลดราคา รวมทัง้ ยังเปิดแคมเปญสมาชิกบัตร
บางจากสามารถใช้สะสม 300 คะแนนแลกข้าวหอมมะลิ
1 กิโลกรัม
ส�าหรับหน่วยงานภาคเอกชน บริษัทเทสโก้โลตัส
ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนส�าคัญในการบรรเทาปัญหา
ราคาข้าวลดต�่าลง โดยการส่งข้าวหอมมะลิไปจ�าหน่าย
ยังสาขาต่างๆ ครอบคลุมทั่วโลกกว่า 6,900 สาขา ซึ่งจุดนี้
ไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือชาวนา แต่ยังเป็นการประชาสัมพันธ์
ข้าวหอมมะลิของไทยให้เป็นที่รจู้ กั แก่สายตาชาวโลกอีกด้วย
การแสวงหาช่องทางตลาดใหม่ของชาวนา

ปัญหาราคาข้าวตกต�่า ท�าให้ชาวนาจ�านวนไม่น้อย
พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยแสวงหาช่องทางตลาด
ใหม่ๆ ผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อท�าการตลาดโดยตรง ไม่ต้อง
ผ่านพ่อค้าคนกลาง ท�าให้ชาวนาจ�านวนไม่น้อยสามารถ
ระบายข้าวได้จา� นวนมาก ด้วยราคาขายที่สูงกล่าราคาตลาด
เช่น ฟาร์มบ้านชัดเจนพิจติ ร ได้ขายข้าวอินทรียป์ ลอดสารพิษ
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ผ่านทางเฟซบุก๊ แล้วได้ผลตอบรับที่ดี ปัจจุบันมียอดจ�าหน่าย
เดือนละหลายพันกิโลกรัม ส่วนเฟซบุ๊ก สิริมณี มณีท่าโพธิ์
ขายข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้องหอมนิน บรรจุใส่ถุงพร้อมท�า
สติ๊กเกอร์อย่างดี นอกจากนีย้ ังมีเว็บไซต์ไทยไรซ์ เป็นพื้นที่
ขายข้ า วออนไลน์ แ ห่ ง ใหม่ ท พี ่ ั ฒ นาวิ ธี ก ารขายมาโดย
คุณพิจารณ์ แจ้งสว่าง ให้ชาวนาน�าข้าวของตัวเองมาขาย
ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถก�าหนดราคาได้เอง โดยที่
ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อข้าวได้ด้วย
แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ ดร.เดชรัต
สุขก�าเนิด หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งแนะน�า
ให้ลูกหลานชาวนามาช่วยพ่อแม่ขายข้าว โดยระบุว่าลูก
ชาวนาน่าจะเป็นผู้ทสี่ ามารถช่วยกระจายข้าวได้เร็วทีส่ ุด
เพราะสามารถประสานกั บ พ่ อ แม่ ท เี ่ ป็ น ชาวนาโดยตรง
น�าข้าวมาขายให้กับคนใกล้ตัว หรือ โพสต์ขายข้าวผ่านทาง
สื่อออนไลน์7
มุมมองการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต�่า
ในอนาคต

รัฐบาล หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทัง้ นักวิชาการ
ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในการทีจ่ ะแก้ไขปัญหาราคา
ข้าวตกต�่ามากมาย อาทิ ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว ผูอ้ �านวยการศูนย์
ให้คา� ปรึกษาและพัฒนาผูบ้ ริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้เสนอว่าภาครัฐควรจัดระบบอุปสงค์ และ
อุปทานของข้าว ก�าหนดจ�านวนการปลูก จ�านวนการขาย
ประเภทการขาย ร่วมมือกันทั้งเกษตรกร รัฐบาล ภาคการ
ศึกษา และประชาชนโดยใช้การบูรณาการองค์ความรู้และ
หลักการบริหารจัดการ8 ในขณะที่ รศ.สมพร อิศวิลานนท์
นักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาติ เสนอทางออก
ว่ า ควรปรั บ โครงสร้ า งการผลิต ข้ า วให้ เ กิ ด ความสมดุ ล
เน้นการผลิตข้าวทีเ่ ป็นตลาดเฉพาะ โดยอาศัยชุมชนในการ
ขั บ เคลือ่ น สร้ า งมาตรฐานข้ า วขึ ้น มาใหม่ ข้ า วชนิด ใด
เหมาะกับการน�าไปแปรรูปเพิ่มมูลค่า เช่น น�าไปท�าเป็นเส้น
ก๋วยเตี๋ยว หรือท�าเป็นแป้ง รวมทั้งเกษตรกรรายย่อยจะต้อง
เข้ า ใจมาตรฐานการผลิต ข้ า วในยุค ยุค การค้ า เสรี ด ้ ว ย 9
นอกจากนีแ้ นวทางการแก้ไขควรอยู่ในกรอบชุดนโยบาย

ตัวอย่างราคาข้าวในท้องตลาด

มาตรการทางกฎหมาย สนับสนุนการเก็บข้าวคงคลังและ
นโยบายด้านกลไกราคา การเร่งการส่งออก หรือการระบายข้าว
แบบต่ า งตอบแทน ซึ ่ง มาตรการเหล่ า นีเ้ ป็ น ทางเลือ ก
ในเชิงนโยบายทีภ่ าคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องควรพิจารณาแก้ไข
ปัญหา และควรค�านึงว่า “การจ�าน�าข้าว” ไม่ใช่ทางเลือก
เดียว แต่อาจจะมีทางเลือกอื่นที่มาทดแทนการรับจ�าน�าข้าว
ก็ได้10
ทางออก

กล่าวได้ว่า ปัญหาราคาข้าวลดต�่าลงของไทยครั้งนี้
เป็นวิกฤตการณ์อาหารครั้งรุนแรงในรอบหลายปีท่ีผ่านมา
การด�าเนินการแก้ปญ
ั หาทั้งระยะสั้นและระยะยาวจึงจ�าเป็น
ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนชาวไทยทัง้ รัฐบาล
รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ ว ยงานเอกชนต่ า งๆ การร่ ว มกั น
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องการตลาดเพื่อเร่งระบายข้าว
ช่วยหล่อหลอมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความเอื้ออาทร

ต่ อ กั น ร่ ว มแรงร่ ว มใจกั น ให้ ป ระเทศของเราก้ า วผ่ า น
สถานการณ์ดงั กล่าวโดยเร็ว แต่การแก้ปญ
ั หาระยะกลางและ
ระยะยาวนัน้ จ�าต้องอาศัยการปรับเปลีย่ นนโนยายด้าน
การเกษตรครั้งใหญ่ ทีป่ รับปรุงประสิทธิภาพด้านการผลิต
ด้วยการจัดรูปทีด่ ิน พัฒนาระบบชลประทาน ลดการใช้
สารเคมี และส่งเสริมให้เกิดการผลิตสินค้าเกษตรที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคอย่างแท้จริง ควบคูก่ บั การพัฒนา
ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและการตลาดของชาวนา
เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนวิธกี ารผลิตและการตลาด รวมทั้ง
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สินค้าเกษตรของตน เพื่อเพิ่มรายได้และ
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาในระยะยาว

10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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ผลงานดีๆ

เพื่อสุขภาพคนไทย

ให้สิทธิบัตรทองกับผู้พิการทุกคน

อนุมัติเรียนฟรี อนุบาล - ม. 6

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใช้อ�านาจ
ตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ออกค�าสัง่ เรื่องการรับบริการ
สาธารณสุขของคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
ให้ผพู้ กิ ารสิทธิประกันสังคมได้รบั สิทธิรบั บริการสาธารณสุข
เทียบเท่าสิทธิบัตรทอง โดยส�านักงานประกันสังคมจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ เพือ่ เป็นการช่วยเหลือผู้พิการ
ที่มีงานท�าและเข้าสูร่ ะบบประกันสังคม สามารถเข้าถึงสิทธิ
หรือบัตรทองคนพิการได้ต่อไป เนือ่ งจากระบบบัตรทอง
ให้สิทธิคนพิการรักษาฟรีในสถานพยาบาลของรัฐแห่งใดก็ได้
ขณะทีร่ ะบบประกันสังคมคนพิการจะต้องจ่ายเงินสมทบ
เพื่อให้เกิดสิทธิ และสามารถเข้ารับการรักษาได้เฉพาะ
โรงพยาบาลต้นสังกัดทีล่ งทะเบียนประกันตนเอาไว้เท่านัน้
โดยส�านักงานประกันสังคมจะโอนย้ายข้อมูลของผู้พิการ
ที่เป็นผูป้ ระกันตนประมาณ 28,000 คน ไปให้กบั ส�านักงาน
หลัก ประกั น สุข ภาพแห่ ง ชาติ หรื อ สปสช. พร้ อ มทัง้
ท� า หนัง สือ แจ้ ง ไปยัง สถานประกอบการให้ แ จ้ ง สิท ธิ กั บ
ผูพ้ กิ ารได้รบั ทราบว่าสามารถไปใช้สิทธิบัตรทอง เพื่อเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งได้ตัง้ แต่วันที่ 15
ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใช้อ�านาจ
ตามมาตรา 44 ออกค�าสั่ง เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เมือ่ วันที่ 15 มิถุนายน 2559
โดยให้รฐั จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีให้กับเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง
มัธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 6 หรื อ ระดั บ ประกาศนีย บัต รวิ ช าชี พ
(ปวช. 3) หรือเทียบเท่า และให้หมายรวมถึงการศึกษาพิเศษ
และการศึกษาสงเคราะห์ด้วย โดยค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
นัน้ ได้ แ ก่ ค่ า จั ด การเรี ย นการสอน ค่ า หนัง สือ เรี ย น
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ (อาทิ ค่าอุปกรณ์กีฬา สนามกีฬา และค่าจ้างครู
ชาวต่างชาติสอนภาษา เป็นต้น) โดยให้ทุกโรงเรียนเตรียม
การจัดให้เด็กได้รับการดูแล และพัฒนาร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และสติปัญญา เพื่อให้เรียนอย่างมีมาตรฐาน และ
คุณภาพ พร้อมให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
ให้สอดคล้องกับค�าสั่งดังกล่าวด้วย อนึ่งรัฐบาลที่ผา่ นมาก็ได้
มีนโยบายจัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 15 ปี
โดยมีการตั้งงบประมาณเป็นรายปี และด�าเนินการต่อเนื่อง
มาทุกรัฐบาล คสช. จึงเห็นว่าเรื่องนี้สอดคล้องกับนโยบาย
ด้านการศึกษาของ คสช. และนโยบายปฏิรูปการศึกษาของ
รัฐบาล จึงสมควรยืนยันแนวทางดังกล่าว และปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้นโยบายดังกล่าวยั่งยืนต่อไป
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ไทยติดอันดับประเทศที่มีความทุกข์ยาก
น้อยที่สุด

แพทยสมาคมโลก ยกโครงการบัตรทอง
เป็นแม่แบบของเอเชีย

ส� า นั ก ข่ า วบลู ม เบิร ์ ก เผยผลส�า รวจดั ช นี
ความทุกข์ยาก (Misery Index) ประจ�าปี 2559 พบว่า
ไทยเป็ น ประเทศทีม่ ีค วามทุก ข์ ย ากน้ อ ยที ส่ ุด ในโลก
เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ อีก 74 ประเทศ โดยอ้างอิง
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วยอัตราการว่างงาน
ค่าเงินเฟ้อ ค่าครองชีพ และความเข้มแข็งของตลาด
แรงงาน จากรายงานระบุว่าไทยมีอัตราการว่างงานต�า่
และมีเงินเฟ้อต�า่ เมือ่ เทียบกับประเทศต่างๆ ท�าให้ดัชนี
ความทุกข์ยากต�่าลงไปด้วย ส่วนประเทศทีด่ ัชนีความ
ทุกข์ยากต�่าเป็นอันดับสองและสามคือสิงคโปร์ และ
ญีป่ ุ่น ตามล�าดับ ในทางตรงกันข้ามประเทศที่มีความ
ทุกข์ยากมากที่สุดในโลกคือ เวเนซุเอลา เนื่องจากราคา
น�า้ มันที่ตกต�่าในช่วงที่ผา่ นมา ท�าให้รายได้จากการส่งออก
น�้ามันลดลง และอัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น จนเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจ และภาวะขาดแคลนอาหารและยารักษา
โรค ส่วนประเทศทีม่ ีความทุกข์ยากมากเป็นอันดับสอง
และสามของโลก คือ บอสเนี ย และเฮอร์ เ ซโกวี นา
และแอฟริกาใต้ ตามล�าดับ ทั้งนี้ส�านักข่าวบลูมเบิร์ก
ได้ ร ายงานด้ ว ยว่ า 15 อัน ดั บ ประเทศทีม่ ีค วามสุข
ในเชิงเศรษฐกิจมากทีส่ ุดในโลก (The 15 Happiest
Economies in the World) ได้แก่ ไทย ตามด้วยสิงคโปร์
สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน เดนมาร์ก จีน
สหรัฐอเมริกา นอร์เวย์ สหราชอาณาจักร ออสเตรีย
นิวซีแลนด์ ไอซ์แลนด์ มาเลเซีย และเยอรมนี ตามล�าดับ

ส�านักข่าว วอยซ์ ออฟ อเมริกา (VOA: Voice of
America) ได้เผยแพร่ค�าให้สัมภาษณ์ของ ศาสตราจารย์
Michael Gideon Marmot ผูเ้ ชี่ยวชาญนโยบายการสาธารณสุข
และด�ารงต�าแหน่งนายกแพทยสมาคมโลก (World Medical
Association) ยกย่องโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(บัตรทอง) ของไทยว่า เป็นแม่แบบส�าหรับประเทศเศรษฐกิจ
โตเร็วในเอเชีย โดยโครงการดังกล่าวครอบคลุมประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศอย่างแท้จริง ขณะที่ประชากรส่วนใหญ่
ของประเทศก�าลังพัฒนาอื่นๆ ในเอเชีย เช่น อินเดีย ต้องจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลเอง ท�าให้คนจ�านวนมากเข้าไม่ถึงการรักษา
พยาบาล ทัง้ นีโ้ ครงการหลัก ประกั น สุข ภาพถ้ ว นหน้ า ของ
ประเทศไทยหรือบัตรทอง เริม่ ต้นเมือ่ ปี 2544 ได้ให้บริการ
แก่ประชาชนที่ไม่มีการประกันสุขภาพราว 18 ล้านคน รวมทั้ง
อีกประมาณ 29 ล้านคนทีส่ ามารถเข้ารับบริการได้บางส่วน
โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าเกิดจากแนวคิดทีต่ ้องการ
ให้มีบริการการดูแลสุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพอย่างเพียงพอ ที่จะท�าให้
ประชาชนทุกๆ คนสามารถเข้าถึงบริการได้ เพื่อการมี “สุขภาพ
ดีถ้วนหน้า – Health for All” ซึ่งเป็นเป้าหมายทางสังคมที่
ก�าหนดขึ้นโดยสมัชชาอนามัยโลกเมือ่ ปี 2520 มีจุดประสงค์
ที่จะยกระดับสุขภาพของประชาชนทุกคนในโลกให้อยูใ่ นระดับ
ทีจ่ ะสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่เป็นภาระแก่
สังคม ในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยเหลือผูอ้ ่นื และประเทศชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายสุขภาพดีถว้ นหน้ามุง่ ที่จะปิด
หรือลดช่องว่างในเรื่องสุขภาพระหว่างประเทศทีพ่ ัฒนาแล้ว
ประเทศทีก่ �าลังพัฒนา และประเทศด้อยพัฒนา และต้องการ
ให้เกิดความเสมอภาคและความยุติธรรมด้านสุขภาพในสังคม

4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
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เสริมพลังกลุ่มเปรำะบำง
สร้ำงสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน
1. เกริ่นน�ำ

ถ้าเปรียบสังคมว่าเป็นเหมือนครอบครัวขนาดใหญ่
ที่มีสมาชิกคือคนทั้งประเทศ สังคมที่เข้มแข็งก็อาจจะ
เปรียบได้กับครอบครัวที่อบอุ่น
ในครอบครัวที่อบอุ่น สมาชิกทุกคนเติบโตไปด้วยกัน
ไม่มีใครถูกทอดทิ้ง ทุกคนร่วมสุขร่วมทุกข์ไปด้วยกัน ทั้งคน
ที่แข็งแรงกว่าและคนที่อ่อนแอกว่า ในสังคมที่เข้มแข็งก็เช่น
เดียวกัน นั่นคือไม่มีคนกลุ่มใดถูกทอดทิ้ง แม้ว่าจะแตกต่าง
กันด้วยสภาพร่างกาย ความสามารถทางสติปัญญา ฐานะ
สีผิว หรือชาติพันธุ์ แต่ทุกคนทุกกลุ่มมีทีย่ นื ซึ่งไม่จ�าเป็น
ต้องเหมือนกัน ทว่ามีความเท่าเทียมและเป็นธรรม คนทุกกลุม่
ในสังคมมีสทิ ธิและโอกาสในการด�ารงชีวติ อย่างมีศกั ดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
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สังคมที่เข้มแข็งคือสังคมทีค่ นทุกกลุ่มก้าวเดินไปด้วย
กัน ไม่มีคนกลุ่มใดถูกทิ้งอยู่เบื้องหลัง
ข้อความข้างต้นอาจฟังดูเป็นอุดมคติ แต่ในโลกของ
ความจริง ครอบครัวทีส่ มาชิกทุกคนไม่ทอดทิ้งกันไม่ใช่
สิง่ เพ้อฝันทีเ่ ป็นไปได้เฉพาะในจินตนาการเท่านัน้ หากแต่
เป็นไปได้ในโลกแห่งความเป็นจริง และมีอยู่จริง แม้อาจจะ
ไม่ใช่ทุกครอบครัวที่เป็นเช่นนั้นก็ตาม สังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน
ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ และเป็นจริงแล้วในหลายประเทศ เช่น
สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอรเวย์ และสวิตเซอร์แลนด์
ความแตกต่างหลากหลายเป็นธรรมชาติของมนุษย์
ทีอ่ ยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นสังคม แม้ภายในครอบครัวซึ่ง
ประกอบด้วยคนกลุ่มเล็กๆ สมาชิกก็ยังมีความแตกต่างกัน

แต่ไม่วา่ จะแตกต่างและหลากหลายเพียงใด ทุกคนในทุกกลุม่
ก็ควรจะมีโอกาส และสามารถเข้าถึงสิ่งจ�าเป็นพื้นฐานในการ
ด�ารงชีวิต อย่างน้อยก็ในเรื่องอาหาร ทีอ่ ยู่อาศัยทีม่ นั่ คง
ถูกสุขลักษณะ การรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย ได้เรียนรู้
เพื่อการมีชวี ติ ที่มีคณ
ุ ภาพ มีสว่ นร่วมอย่างเท่าเทียมในกิจการ
ของส่วนรวม และไม่ถกู เลือกปฏิบัติ ทั้งหมดนีค้ อื องค์ประกอบ
พื้นฐานของสิทธิมนุษยชน ทีส่ ังคมในโลกปัจจุบันถือว่าเป็น
เป้าหมายของการพัฒนา
แต่ ที ่แ ล้ ว มาจนถึ ง วั น นี้ การพั ฒ นาภายใต้ ร ะบบ
ทุนนิยมทีข่ บั เคลือ่ นด้วยกลไกตลาด บนฐานของการแข่งขัน
เสรีซึ่งเอื้อต่อกลุ่มทีแ่ ข็งแรงมากกว่า ท�าให้คนหลายกลุ่ม
ในสังคมไม่สามารถก้าวตามกลุ่มอื่นๆ ได้ทันบนเส้นทางแห่ง
การพัฒนา กลายเป็นกลุ่มทีถ่ ูกทิง้ ไว้เบือ้ งหลัง ไม่ว่าจะโดย
เจตนาหรื อ ไม่ ก็ ต าม กลุ่ ม คนเหล่ า นีค้ ื อ ผู ้ ท อี ่ ่ อ นแอกว่ า
ไม่เฉพาะในด้านร่างกายและสุขภาพ แต่ในด้านความรู้
ความสามารถ ทุนทางเศรษฐกิจและทางสังคม สิทธิ โอกาส
อ�านาจ และศักดิ์ศรี การ “ถูกทิ้ง” จะด้วยเหตุที่ไม่สามารถ
ก้าวตามกลุ่มอืน่ ได้ทันหรือเพราะไม่ได้รับความใส่ใจจาก
คนที่แข็งแรงกว่าก็ตาม ท�าให้กลุ่มคนเหล่านี้ตกอยู่ในสภาพ
ที่ เปราะบาง เสี่ยงต่อความยากล�าบากและประสบกับสภาพ
อันไม่พึงปรารถนาในการด�ารงชีวิตหลายด้าน
ความเปราะบางนั้นเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นอยู่กับ
ความเหลื่อมล�้า สังคมที่มีกลุม่ คนเปราะบางจ�านวนมากก็คอื
สังคมที่มคี วามเหลื่อมล�้า ไม่วา่ จะเหลื่อมล�้าในด้านเศรษฐกิจ
หรือด้านอื่นใดก็ตาม ยิ่งมีความเหลื่อมล�้ามากเท่าไร โอกาส
ทีค่ นเปราะบางจะเพิม่ ขึน้ ยิง่ มีมากเท่านัน้ สิง่ ทีต่ ามมาคือ
ความขัดแย้งในสังคม มีการศึกษาจ�านวนมากชี้ให้เห็นด้วย
หลักฐานเชิงประจักษ์ว่า สังคมทีม่ ีความเหลือ่ มล�า้ สูงจะมี
ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มหรือระหว่างชนชั้นสูง นอกจากนี้

ยังมีปัญหาทางสุขภาพและปัญหาอื่นๆ มากกว่าในสังคมที่มี
ความเหลื่อมล�้าในระดับต�่าด้วย
ในช่วงหลายสิบปีทผี่ ่านมา แม้ว่าประเทศไทยจะ
ประสบความส�าเร็จในการพัฒนาหลายด้าน แต่ก็ปฏิเสธ
ไม่ได้ว่า ส่วนแบ่งส�าคัญจากผลการพัฒนาที่ผ่านมาตกอยู่ใน
มือ ของประชากรจ� า นวนน้ อ ยเพี ย งบางกลุ่ ม ซึ ่ง เป็ น ผู้ ท ี ่
ได้เปรียบมากกว่ากลุ่มอืน่ ๆ ในทุกด้าน รูปธรรมของความ
ความเหลือ่ มล�า้ จะเห็นได้ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สุขภาพ ความเหลือ่ มล�้าเช่นนี้ได้ขยายตัวมากขึ้น จนบางครั้ง
น�าไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรง ดังทีไ่ ด้เกิดขึ้นและ
เป็นไปอยู่ในสังคมไทยปัจจุบัน
ความขัดแย้งในสังคมไทยมักจะถูกมองว่าเป็นเรื่อง
ของการเมือง (ซึ่งก็มีส่วนถูกอยู่มาก) แต่นักวิเคราะห์หลาย
คนชี้ให้เห็นว่า ลึกลงไปกว่านัน้ ความขัดแย้งในสังคมไทย
ปัจจุบนั มีรากยึดอย่างแน่นหนาอยูก่ บั ปัญหาความเหลื่อมล�า้
หรือความไม่เท่าเทียมกัน ของคนกลุม่ ต่างๆ ท�าให้คนจ�านวน
มากทีอ่ ่อนแอกว่ารู้สึกว่าตนถูกเอาเปรียบ ถูกทิง้ ไว้ข้างหลัง
และถูกทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆ บนเส้นทางการพัฒนาที่ผูกติด
อยู่กับระบบทุนนิยมเสรี คนเหล่านีส้ ่วนใหญ่มชี ีวิตที่ด้อย
คุณภาพ ถูกเลือกปฏิบัติ และเข้าไม่ถงึ บริการที่จา� เป็นในการ
ด�ารงชีวิตอย่างที่ควรจะได้รับ กลายเป็น “คนชายขอบ”
และมีความเปราะบาง
การพัฒนาเช่นนี้ แม้จะทุม่ เททรัพยากรลงไปสักเพียงใด
ก็ยากทีจ่ ะบรรลุผลส�าเร็จอย่างยัง่ ยืน การพัฒนาจะบรรลุ
เป้าหมายทีย่ งั่ ยืน ก็ต่อเมือ่ ไม่มีคนกลุ่มใดในสังคมถูกทิง้ ไว้
ข้างหลัง นั่นคือต้องน�าไปสู่การเป็นสังคมที่ทุกคนก้าวเดินไป
ด้วยกัน วาระส�าคัญของการพัฒนาจะต้องลดปัจจัยที่จะท�าให้
คนบางกลุ่มกลายเป็นคนเปราะบางลงให้เหลือน้อยที่สุด

2. อย่ำงไรเรียกว่ำเปรำะบำง
2.1 ควำมเปรำะบำง

ส�าหรับสิ่งของ ความเปราะบางเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่าย
และไม่ซับซ้อน เพราะทุกอย่างทีเ่ ปราะบางย่อมมีสภาพ
เหมือนกันหมด นัน่ คือแตกหักเสียหายง่าย ไม่แข็งแรงทนทาน
และไม่ทนต่อสิ่งที่มากระทบ

ส�าหรับคนก็อาจเข้าใจได้ในท�านองเดียวกัน แม้วา่ อาจ
จะมีความซับซ้อนมากกว่า การท�าความเข้าใจเรื่องความ
เปราะบางส�าหรับคนจ�าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยอย่างน้อย
สองด้าน ด้านหนึ่งคือคุณสมบัตภิ ายใน อันได้แก่เรือ่ งสุขภาพ
และความรู ้ ค วามสามารถทีแ่ ต่ ล ะคนมี อีก ด้ า นหนึ่ง คื อ
สิง่ แวดล้อมภายนอก ได้แก่บริบททีบ่ ุคคลหรือกลุ่มคนนัน้ ๆ

เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน
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อาศั ย อยู่ ซึ ่ง ก็ คื อ สิง่ แวดล้ อ มทัง้ หมด ทัง้ ทางกายภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองด้วย
ไม่ว่าจะเป็นความเปราะบางของบุคคลหรือของกลุ่ม
คน ความเปราะบาง ก็คอื สภาพที่ทา� ให้ออ่ นแอ หรืออ่อนด้อย
ไม่มกี �าลังและความสามารถพอที่จะ “รับมือ” กับปัญหา
ที่เข้ามากระทบรวมทั้งไม่สามารถจะคาดการณ์หรือวางแผน
ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิผลว่าเมือ่ เกิดปัญหาอย่างใด
อย่างหนึง่ ขึ้นจะจัดการอย่างไร และเมื่อได้รับผลกระทบ
จากปัญหาจนอยูใ่ นสภาพที่เสียหลักล้มหรือ “บอบช�า้ ” แล้ว
จะสามารถ “ลุกขึ้น” และกลับคืนมาสู่สภาพทีเ่ ป็นปกติ
ได้อย่างไร
มองในแง่คณ
ุ สมบัตภิ ายในของแต่ละคน ความเปราะบาง
เป็นสภาพที่คนเราไม่พร้อม ซึ่งอาจเนื่องจากสุขภาพร่างกาย
ไม่แข็งแรง ขาดความรู้และประสบการณ์ ขาดทรัพยากร
ขาดทุนทางสังคม ด้อยในด้านสิทธิ โอกาส อ�านาจ และ
ศักดิ์ศรี เพราะเหตุทไี่ ม่พร้อมจึงไม่สามารถรับมือกับปัญหา
ต่างๆ ได้ดว้ ยตัวเอง ไม่วา่ จะเป็นปัญหาจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
หรือจากสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการด�ารง
ชีวิตก็ตาม
แต่ความเปราะบางนัน้ เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอก
ด้วย ดังนัน้ การทีจ่ ะบอกว่าสภาพอย่างหนึง่ อย่างใดของ
บุคคลเป็นความเปราะบางหรือไม่ จ�าเป็นต้องพิจารณาด้วย
ว่า เราก�าลังพูดถึงสภาพนั้นๆ ภายในบริบทใด ล�าพังสภาพ
ที่ออ่ นแอหรืออ่อนด้อยอาจจะไม่เพียงพอทีจ่ ะสรุปได้วา่ เป็น
ความเปราะบางหรือไม่ เช่น ความพิการทางร่างกายที่ท�าให้
เดินไม่ได้ ต้องนั่งรถเข็น สภาพเช่นนี้อาจเป็นอุปสรรคที่ท�าให้
บุคคลไปไหนมาไหนด้วยตัวเองล�าบาก หรือไปไม่ได้เลย
ในกรณีเช่นนีค้ วามพิการทางร่างกายดังกล่าวท�าให้บุคคล
เปราะบางแน่ น อน แต่ น ีก่ ็ เ ฉพาะในบริ บ ททีไ่ ม่ ม ีบ ริ ก าร
สาธารณะ (เช่น ถนนหนทาง อาคารสาธารณะ และระบบ
การขนส่ง) ทีเ่ อือ้ ต่อการที่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจะไป
ไหนมาไหนได้ดว้ ยตัวเองเท่านัน้ ในสังคมที่มีบริการสาธารณะ
ที่ “เป็นมิตรกับคนพิการ” การเดินไม่ได้อาจไม่ใช่ข้อจ�ากัด
ถึงขนาดทีเ่ ป็นความเปราะบางก็ได้ เพราะบุคคลทีม่ ีสภาพ
ร่างกายเช่นนั้นยังสามารถไปไหนมาไหนได้เกือบจะไม่ตา่ งกับ
คนทั่วไป ในท�านองเดียวกัน ในสังคมที่ค่าครองชีพสูง ไม่มี
สวัสดิการขัน้ พื้นฐานทีด่ ีพอ ไม่มที นุ ทางสังคมทีเ่ ข้มแข็ง
และโครงสร้างทางสังคมก็ไม่เอือ้ ต่อความเท่าเทียม การมี

156

สุขภาพคนไทย 2560

รายได้ต�า่ อาจท�าให้บุคคลอ่อนแอจนกลายเป็นผู้เปราะบาง
ได้ เพราะในสภาพเช่นนัน้ ผู้มีรายได้ต�า่ ย่อมเสีย่ งต่อการที่
จะได้รับแรงกระทบจากปัญหาหลายอย่าง อีกทัง้ เมือ่ ได้รับ
แรงกระทบแล้ว การที่จะฟื้นสู่สภาพเดิมก็เป็นไปได้ยาก แต่
ในสั ง คมทีม่ ีส วั ส ดิ ก ารขั ้น พื ้น ฐานและมีทุ น ทางสั ง คมทีด่ ี
มีโครงสร้างที่เอื้อต่อความเท่าเทียมของทุกคน การมีรายได้
ต�่าอาจไม่เป็นความเปราะบางก็ได้
เนือ่ งจากขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกด้วยเช่นนี้ ความ
เปราะบางจึงเป็นสิง่ ทีต่ ้องท�าความเข้าใจในเชิงเปรียบเทียบ
(relative) สภาพอย่างเดียวกันอาจเป็นความเปราะบาง
ในสิง่ แวดล้อมหนึง่ แต่ในสิง่ แวดล้อมทีต่ ่างออกไปอาจจะ
ไม่ใช่ความเปราะบาง ปัจจัยภายนอกนัน้ อาจเป็นเรื่องของ
ภัยธรรมชาติ ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม
หรือแม้แต่กระแสโลกาภิวตั น์ ที่อาจส่งผลต่างกันต่อการด�ารง
ชีวิตของคนในสังคม
2.2 อะไรท�ำให้คนเปรำะบำง

มีหลายอย่างทีท่ �าให้คนบางคนหรือบางกลุม่ ตกอยูใ่ น
สภาพที่เปราะบาง แต่โดยทั่วไปแล้วสิ่งที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้
เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดความเปราะบาง แต่จะท�าให้
เปราะบางเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยเชิงบริบทด้วย ดังกล่าว
แล้วข้างต้น :
1) ลัก ษณะทางธรรมชาติ แ ละสุข ภาพร่ า งกาย-ในหลายกรณีความเปราะบางอาจเนือ่ งมาจาก
ธรรมชาติของชีวติ ซึ่งหลีกเลี่ยงได้ยาก หรือไม่อาจ
หลีกเลีย่ งได้เลย ในแง่นี้ คนทีม่ คี วามเปราะบาง
อาจจะเป็นเด็ก ผูพ้ กิ ารแต่กา� เนิด ผูส้ ูงอายุ ผูห้ ญิง
และกลุม่ คนที่มคี วามหลากหลายทางเพศ (LGBT)
มากกว่าคนที่อยู่ในสถานภาพอื่น แต่ก็มีไม่น้อย
ทีค่ วามเปราะบางเกิดจากเหตุการณ์ทบี่ ุคคลได้
ประสบ เช่น อุบัตเิ หตุหรือการเจ็บป่วยที่ทา� ให้พกิ าร
ทางกายและทางจิต รวมถึงการติดเชื้อโรคบางชนิด
เช่น เชื้อเอ็ชไอวี (HIV) ซึ่งอาจท�าให้บุคคลถูกตีตรา
ได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นคนชายขอบ
2) การเป็นชนกลุม่ น้อย ต่างเชือ้ ชาติ ต่างวัฒนธรรม-การมีเชื้อชาติและวัฒนธรรมต่างกับคนส่วนใหญ่
ในสังคม มักจะถูกมองว่าเป็นชนกลุ่มน้อย ดังนั้น
ชาวเขา ชาวเล และประชากรกลุ่มน้อยอื่นๆ รวม

ทั้งกลุม่ คนที่อพยพเข้ามาจากประเทศอื่น และคน
ไร้รัฐไร้สัญชาติทไี่ ม่มีสถานะบุคคลตามกฎหมาย
จึ ง มัก ถู ก มองจากคนส่ ว นใหญ่ ใ นสัง คมว่ า เป็ น
“คนอืน่ ” ในท�านองเดียวกัน แรงงานจากต่าง
ประเทศ (แรงงานต่างด้าว) โดยเฉพาะที่เข้าเมือง
มาโดยไม่ถูกต้อง รวมทัง้ กลุ่มคนทีอ่ พยพหนีภัย
หนีความเดือดร้อนในถิ่นเดิมของตนเข้ามาอาศัย
อยู่ในประเทศ ก็เป็นชนกลุ่มน้อยอีกประเภทหนึ่ง
ที่มีความเปราะบาง เพราะอาจถูกแบ่งแยกและ
กีดกัน หรือถูกเลือกปฏิบัติ ท�าให้ไม่ได้รับบริการ
ที่จ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีวิตในมาตรฐานเดียว
กับที่คนส่วนใหญ่ได้รับ
3) การถู ก จ� า กั ด อิส รภาพและถู ก กั ก ขั ง จองจ� า -ในทุกสังคม รวมทั้งสังคมไทย มีคนจ�านวนไม่นอ้ ย
ทัง้ ชายและหญิ ง ทัง้ เด็ ก และผู ้ ใ หญ่ ถู ก จ� า กั ด
อิสรภาพหรือถูกกักขังจองจ�า เพราะต้องโทษ
เนื่องจากถูกศาลตัดสินว่าท�าผิดกฎหมาย การถูก
กักขังจองจ�านอกจากจะท�าให้เสียอิสรภาพแล้ว
ยังเสียสิทธิบางอย่าง และขาดโอกาสทีจ่ ะเข้าถึง
บริการที่เคยได้รบั ตามปกติเหมือนคนทั่วไป อีกทั้ง
มักถูกมองด้วยความรู้สึกแบ่งแยก ด้วยสภาพ
เช่นนี้คนที่อยู่ในทัณฑสถานจึงมีความเปราะบาง
4) ความยากจน--ความยากจนเป็ นสาเหตุ สา� คั ญ
ที่ท�าให้คนจ�านวนมากตกอยู่ในสภาพเปราะบาง
ทั้งนี้เพราะความยากจนเป็นต้นเหตุของความอ่อน
ด้อยหลายด้าน ครอบครัวยากจนมักจะมีชีวิตอยู่
ในบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
สุขภาพไม่ดี เด็กทีเ่ กิดในครอบครัวยากจนส่วน
มากมักได้รับการศึกษาน้อย มีโอกาสทีจ่ ะได้รับ
การฝึกทักษะอาชีพน้อยกว่า ต้องท�างานทีห่ นัก
และเสีย่ งต่อสุขภาพมากกว่า มีรายได้น้อยกว่า
มีปัญหาสุขภาพมากกว่า และเมือ่ เติบโตขึ้น เด็ก
จากครอบครัวยากจนมีโอกาสมากทีจ่ ะเป็นคน
ยากจนเหมือนรุน่ พ่อแม่ เพราะโดยมากแล้วความ
ยากจนมักจะถูก “ส่งต่อ” จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีก
รุ่นหนึ่ง โดยนัยนี้ ความเปราะบางซึ่งมาพร้อมกับ
ความยากจนก็มีโอกาสทีจ่ ะถู ก ส่ ง ต่ อ จากรุ ่ นสู่
รุ่นได้เช่นเดียวกัน ในประเทศส่วนมาก รวมทัง้

ประเทศไทยด้วย คนยากจนคือกลุม่ คนเปราะบาง
ที่ใหญ่ที่สุด
5) โครงสร้างสังคมทีไ่ ม่เป็นธรรม--โครงสร้างสังคม
ในกรณีน้ีอาจเปรียบให้เข้าใจง่ายๆ ว่า เป็นเหมือน
ฐานทีร่ องรั บ ทุก อย่ า งในสัง คม ฐานรองรั บ นี ้
มีหลายส่วนทีป่ ระกอบกันอยู่ ทีส่ า� คัญได้แก่ส่วน
ที่เกี่ยวกับระบบการท�ามาหากิน (เศรษฐกิจ) ส่วน
ที่เกี่ยวกับการจัดระบบความสัมพันธ์พ่งึ พากันของ
ผู้คน ส่วนทีเ่ กี่ยวกับระบบการดูแลรักษาสุขภาพ
การเข้าถึงการศึกษา และอื่นๆ อีกหลายส่วน
โครงสร้างแต่ละส่วนทีว่ ่านีห้ ากไม่เป็นธรรมจะ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบมากมาย หนึง่ ในนัน้ คื อ
จะท�าให้คนบางกลุ่มมีสถานะทีไ่ ด้เปรียบ ขณะที่
กลุ่มคนทีเ่ หลือกลายเป็นผู้เสียเปรียบในทุกด้าน
เช่น ถ้าโครงสร้างส่วนทีเ่ กี่ยวกับระบบการท�ามา
หากินไม่เป็นธรรม ผลของการพัฒนาที่รฐั ลงทุนไป
ก็ ม ีโ อกาสทีจ่ ะไปตกอยู่ กั บ กลุ่ ม ทีไ่ ด้ เ ปรี ย บ
มากกว่ากลุม่ อื่นๆ ในเรื่องการศึกษาก็เช่นเดียวกัน
โครงสร้างระบบการศึกษาทีไ่ ม่เป็นธรรมท�าให้
คนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงการศึกษาทีด่ ีและเพียง
พอได้ยากล�าบากกว่ากลุ่มอืน่ เมื่อเป็นเช่นนัน้
กลุม่ ที่อยูล่ า่ งสุดที่มีความได้เปรียบน้อยก็จะกลาย
เป็นกลุม่ เปราะบาง กลุม่ เปราะบางเพราะสาเหตุน้ี
โดยมากแล้วก็คือคนยากจน
เนือ่ งจากสาเหตุทีท่ า� ให้เกิดความเปราะบางมีหลาย
อย่าง คนเปราะบางจึงมีหลายกลุม่ มีท้ังเด็ก ผูส้ ูงอายุ ผูห้ ญิง
เด็กเร่ร่อน/คนไร้บ้าน กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ผู้พิการทางกายและจิต คนทีม่ ีปัญหาทางพฤติกรรมและ
การเรียน ชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์ คนที่มีปัญหาสถานะ
บุคคล คนไร้รฐั ไร้สัญชาติ คนพลัดถิ่น ผูต้ อ้ งขังในทัณฑสถาน
คนยากจน และแรงงานต่างด้าว
อย่างไรก็ตาม ในที่นจี้ ะน�าเสนอเพียง 4 กลุม่ คือ กลุม่
คนยากจน คนพิการ ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มคนมีปัญหาสถานะ
บุคคล และกลุม่ แรงงานต่างด้าว การน�าเสนอเฉพาะ 4 กลุม่ นี้
ก็เพราะเห็นว่ามีประชากรที่เกี่ยวข้องอยู่จ�านวนมาก และ
ปัญหาทีก่ ลุ่มเหล่านีป้ ระสบก็มีความน่าสนใจในเชิงนโยบาย
ค่อนข้างมาก
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3. คนจน
3.1 อย่ำงไรเรียกว่ำจน

ใครๆ ก็อาจบอกได้วา่ ความจนคืออะไร แต่ถา้ วิเคราะห์
กันจริงๆ แล้วความจนเป็นเรื่องที่ซับซ้อน เพราะมีหลายมิติ
การที่จะบอกว่าใครจน ใครไม่จน จึงต้องน�าปัจจัยหลายด้าน
มาพิจารณา
มีหลายมุมมองทีเ่ ราอาจท�าความเข้าใจว่าอะไรคือ
ความยากจน เราอาจมองว่าความยากจนเป็นสภาพทีเ่ กิด
จากความขาดแคลนทรัพยากร เหมือนอย่างทีธ่ นาคารโลก
(World Bank) บอกเราว่า ความยากจนเป็นเรื่องของการ
มีทรัพยากรไม่เพียงพอ ท�าให้บุคคลมีความเปราะบางและ
อ่อนไหวต่อเหตุรุนแรงที่มากระทบ เช่น ความเจ็บป่วยหรือ
การเสียชีวิตของสมาชิกในครัวเรือน การสูญเสียทรัพย์สิน
และอาชีพการงาน ท�าให้คนยากจนไม่มีอ�านาจต่อรองใน
ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ทั้งในระดับชุมชนที่ตน
อาศัยอยู่และในสังคมระดับประเทศ
แต่เราอาจจะมองความยากจนว่าเป็นเรื่องของการ
ด้อยคุณภาพชีวิตก็ได้ เหมือนอย่างทีโ่ ครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP) บอกว่า ความยากจนคือสภาพที่
คนเราไม่มีโอกาสและไม่มีทางเลือกทีจ่ ะน�าไปสู่การมีความ
เป็นอยูท่ ่ดี ี มีสุขภาพดี มีเสรีภาพ มีศกั ดิ์ศรี และมีความเคารพ
ในตนเองและผู้อื่น
นอกจากนีเ้ ราอาจจะมองความยากจนในฐานะเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับศักยภาพของมนุษย์ก็ได้ ในมุม
มองนี้ ความยากจนคือสภาพทีข่ ัดขวางไม่ให้คนเราพัฒนา
ศักยภาพและไม่สามารถใช้ศักยภาพทีม่ ีอยู่ของตนได้อย่าง
เต็มที่ ดังเช่นที่ อมาตยา เซน (Amartya Sen) นักเศรษฐศาสตร์
รางวัลโนเบลบอกเราว่า ความยากจนคือสภาพที่คนเราไม่มี
โอกาสทีจ่ ะใช้ความสามารถของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ส่งผล
ให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างที่ควรจะเป็น ท�าให้ไม่มีความ
เป็นอยู่ทดี่ ีในระดับทีต่ นประสงค์ ขาดเสรีภาพทีจ่ ะท�าหรือ
ที่จะมี และเป็นในสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายควรมีและควรเป็น
ไม่วา่ จะมองจากมุมมองไหน ความยากจนมีหลายมิติ
และไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของรายได้หรือสิง่ ทีเ่ ป็นวัตถุเพียง
อย่างเดียว แต่ยังมีมิติท่ไี ม่ใช่เรื่องของวัตถุอีกมาก ทีส่ า� คัญ
เช่น สุขภาพ การศึกษาเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในชุมชนและ
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ที่มา: http://oknation.nationtv.tv/blog/ya-jok/2010/08/25/entry-1

สังคม การเข้าถึงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน ความมั่นคงใน
ชีวิต เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิง่ ทั้งหลาย
เหล่านี้ บางท่านเรียกรวมๆ ว่าเป็น ปัจจัยเชิงโครงสร้างของ
ความยากจน
อย่างไรก็ตาม โดยมากเรามักจะถือว่ารายได้เป็นตัว
ชี้วัดส�าคัญทีบ่ อกว่าใครจน ใครไม่จน เราเข้าใจกันทั่วไปว่า
คนจนคือคนทีม่ ีรายได้น้อยและมีไม่พอใช้ ซึ่งก็ไม่ผิด แต่มี
ความซับซ้อนตรงที่วา่ คนส่วนมากไม่ได้มีความเห็นเป็นหนึ่ง
เดียวว่า รายได้เท่าไรจึงถือว่าเป็นรายได้น้อย และรายได้
ที่นอ้ ยนั้นต้องน้อยเท่าไรจึงเรียกว่าเป็นคนจน ส�าหรับบางคน
ที่มีรายได้เดือนละเป็นหมื่น เขาอาจจะบอกว่าตัวเองมีรายได้
น้อย เพราะไม่เพียงพอกับการใช้จา่ ยในแต่ละเดือน แต่ส�าหรับ
บางคนที่มีรายได้เดือนละไม่กี่พันบาท เขาอาจมองว่ารายได้
ของตนไม่นอ้ ยเลย เพราะนอกจากจะพอกับค่าใช้จา่ ยส่วนตัว
แล้ว เขายังมีส่วนทีเ่ หลือเก็บออมไว้ได้ด้วย ความยากจน
ที่เอารายได้เป็นเกณฑ์วดั เช่นนี้ แม้จะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเข้าใจ
กัน แต่มีข้อจ�ากัดตรงที่ไม่มีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียว
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเป็นหน่วยวางแผนการพัฒนาระดับ
ชาติได้สร้างตัวชี้วัดความยากจน ส�าหรับใช้ในการประเมิน
ความส�าเร็จของการพัฒนาว่าสามารถท�าให้คนจนในสังคม
มีจ�านวนลดลงหรือไม่ ดัชนีนีเ้ รียกว่า เส้นความยากจน ซึ่ง
ก�าหนดมาจากค่าเฉลีย่ ของค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ต่อคนต่อเดือน และเป็นรายจ่ายขั้นต�า่ ที่เพียงพอต่อการด�ารง
ชีพของคนแต่ละคน ค่าใช้จา่ ยนี้อาจจะได้มาโดยการจ่ายเงิน

ตารางที่ 1 เส้นความยากจน (บาท/คน/เดือน) จ�านวน (ล้านคน) และร้อยละของคนจนในประเทศไทย พ.ศ. 2549-2558
2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
เส้นความยากจน 1,934 2,006 2,172 2,174 2,285 2,415 2,492 2,572 2,647 2,644
จ�านวนคนจน 13,779.7 12,718.3 13,116.3 11,623.9 10,800.7 8,751.9 8,402.1 7,305.1 7,057.4 4,847.2
ร้อยละของคนจน 21.9
20.0
20.4
17.9
16.4
13.2
12.6
10.9
10.5
7.2
ที่มา: ข้อมูลจากการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
ประมวลผลโดย ส�านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ซื้อ ผลิตขึ้นมาเอง ได้รับจากผู้อื่น หรือได้รับจากสวัสดิการที่
รัฐหรือนายจ้างจัดให้ ทัง้ หมดเอามาค�านวณเป็นเงิน ผู้ที่มี
รายได้ต�่ากว่าเส้นความยากจนนี้ ถือว่าเป็นคนยากจน
เนือ่ งจากค่าใช้จา่ ยเพื่อการอุปโภคบริโภคในภาพรวม
ส� า หรั บ ทัง้ ประเทศ และในแต่ ล ะภาค แต่ ล ะจั ง หวั ด
เปลีย่ นแปลงไปทุกปี ตามการเปลีย่ นแปลงของค่าครองชีพ
ดังนั้น เส้นแบ่งความยากจนก็เปลี่ยนไปด้วย นั่นหมายความ
ว่า จ�านวนและสัดส่วนของคนจนทั้งในระดับประเทศ ระดับ
ภาค และระดับจังหวัดก็เปลีย่ นไปด้วยเช่นกัน เช่น ในปี
2549 เส้นความยากจนส�าหรับคนไทยทั้งประเทศอยูท่ ่ี 1,934
บาท ต่อคนต่อเดือน ในปีนัน้ มีคนไทยที่มีคา่ ใช้จา่ ยต�า่ กว่าเส้น
ความยากจนนีเ้ กือบ 14 ล้านคน คิดเป็น 21.9% ของ
ประชากรทั้งประเทศในเวลานั้น ในปี 2558 เส้นความยากจน
เพิ่มขึน้ เป็น 2,644 บาท ต่อคนต่อเดือน และมีคนจนจ�านวน
เกือบ 5 ล้านคน หรือคิดเป็น 7.2% ของประชากรทั้งประเทศ
ในจ�านวนนี้มที ้งั กลุม่ ที่จนมาก1 (2.24%) และกลุม่ ที่จนน้อย2
(4.97%) นอกจากนีย้ ังกลุ่มเกือบจน3 หรือกลุ่มทีเ่ สีย่ งต่อ
ความยากจนอีก 8.38% ถ้ารวมกลุ่มยากจนและกลุ่มเกือบ
จนเข้าด้วยกันก็จะมีประชากรทั้งสองกลุ่มนี้ 15.59% ของ
ประชากรทั้งประเทศ

1
2
3

ในภาพรวม แล้วในรอบ 10 ปีท่ผี า่ นมา (2549-2558)
จ�านวนและสัดส่วนของคนจนลดลง ดังข้อมูลในตารางที่ 1
ในปี 2558 ภาคที่มีคนจนมากที่สุดคือภาคอีสาน ซึ่งมีคนจน
10.3% ของประชากรในภาค รองลงมาคือภาคใต้ (9.9%)
ภาคเหนือ (8.9%) ภาคกลาง (4.3%) และกรุงเทพมหานคร
(2.0%) ตามล�าดับ ดังข้อมูลในรูปที่ 1
รูปที่ 1 ร้อยละของคนจนต่อประชากรในแต่ละภาค
รอยละ
12
10
8

8.87

10.3

7.21

6

4.3

4

2.01

2
0

9.92

ฯ

ะเทศ กรุงเทพ

ร
ทั่วป

ง

กลา

เหนือ

ใต

น

อีสา

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558

คือกลุ่มที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต�่ากว่าเส้นความยากจนเกินกว่า 20%
คือกลุ่มที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต�่ากว่าเส้นความยากจนไม่เกิน 20%
คือกลุ่มที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคสูงกว่าเส้นความยากจนไม่เกิน 20%
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3.2 อะไรท�ำให้คนจน

เพราะความจนมี ห ลายมิติ ดั ง ทีก่ ล่ า วแล้ ว ข้ า งต้ น
ถ้าถามคนหลายคนว่าอะไรคือสิ่งที่ท�าให้คนจน เราอาจจะได้
ค�าตอบทีแ่ ตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ภาพทีป่ รากฏให้เห็น
ได้ชัดมักจะเป็นเรื่องของความขาดแคลนหรือความด้อย
ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายได้ โอกาส อ�านาจต่อรอง
การศึกษา สิทธิ การเข้าถึงบริการสาธารณะ ทีอ่ ยู่อาศัยใน
สิง่ แวดล้อมทีถ่ ูกสุขลักษณะ หรือชีวิตทีม่ ีคุณภาพและมี
ศักดิ์ศรี แต่คา� ถามคือ ความขาดแคลนสิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไร
และเหตุใดคนจ�านวนไม่นอ้ ยจึงมีชวี ติ อยูใ่ นสภาพทีข่ าดแคลน
เช่นนั้น เหตุใดคนจ�านวนมากจึงเป็นคนยากจน
ค�าตอบทีว่ ่าความยากจนเป็นเรื่องของแต่ละคนอาจ
จะพอฟังได้ คนบางคนอาจจะจนเพราะไม่ขยัน ไม่เก็บออม
ใช้จ่ายเกินตัว หรือเล่นการพนัน ไม่มีใครปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี้
ไม่ใช่การกระท�าทีอ่ าจน�าไปสู่ความยากจน แต่ความจริงมี
คนจ�านวนมากที่ขยันขันแข็ง กินน้อยใช้นอ้ ย และไม่ขอ้ งแวะ
อบายมุข แต่ก็ยังชักหน้าไม่ถึงหลัง ดังนัน้ ค�าอธิบายความ
ยากจนว่าเป็นเรื่องของแต่ละคนจึงมีน�้าหนักไม่มาก
ถ้าสาวลงไปยังเบือ้ งลึก เราอาจจะพบว่า การทีค่ น
จ�านวนมากประสบกับความขาดแคลนนัน้ ก็เพราะสังคม
มีความเหลื่อมล�้า ความเหลื่อมล�้าก็คือการที่คนจ�านวนหนึ่ง
มีโอกาสมากกว่าคนอืน่ ๆ หรือมีแต้มต่อคนอืน่ ๆ ในการเข้า
ถึงทรัพยากรทีจ่ �าเป็นส�าหรับการด�ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ยิง่ สังคมมีความเหลือ่ มล�า้ สูงมากเท่าใด ระดับความยากจน
และจ�านวนคนจนก็จะมีมากเท่านั้น ทัง้ นีเ้ พราะในระบบ
ที่เหลื่อมล�้านั้น ความมั่งคั่ง (เงินทอง ทรัพย์สิน) ทรัพยากร
(ทั้งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ความรู้ และเทคโนโลยี) รวม
ถึงโอกาสในการเข้าถึงสิ่งดีๆ ส�าหรับชีวิต จะถูกครอบครอง
โดยคนจ�านวนไม่มาก ซึ่งเป็นกลุ่มที่ “แข็งแรงกว่า” และ
มีแต้มต่อเหนือคนอืน่ ๆ ในการแข่งขันทุกด้าน คนส่วนมาก
ซึ่งมีโอกาสน้อย และไม่สามารถแข่งขันได้ จึงได้รับส่วนแบ่ง
ของการพัฒนาและความเติบโตทางเศรษฐกิจน้อย กลายเป็น

คนจน ทัง้ ในด้านรายได้ ทรัพย์สิน และการเข้าถึงบริการ
ด้านต่างๆ
แต่ถา้ สาวลึกลงไปอีก เราอาจจะพบว่าความเหลื่อมนั้น
มีรากยึดโยงอย่างแน่นหนาอยูก่ บั โครงสร้างสังคมที่ไม่เป็นธรรม
สิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างสังคมนี้เราอาจท�าความเข้าใจง่ายๆ ว่า
คื อ บรรดาระเบีย บ กฎเกณฑ์ กฎหมาย บรรทัด ฐาน
ขนบประเพณี เป็นต้น ที่ท�าหน้าที่จัดระเบียบความสัมพันธ์
ของบุคคล กลุ่มคน และสถาบันต่างๆ ในสังคม โดยมีจุดมุ่ง
หมายเพื่อให้สังคมด�ารงอยู่ได้ โครงสร้างสังคมไม่ใช่สิง่ ที่
ตายตัว หากแต่เปลีย่ นแปลงได้ตามกาลเวลา และเงื่อนไข
อื่นๆ นั่นหมายความว่าโครงสร้างสังคมที่เป็นอยูใ่ นเวลาหนึ่ง
อาจจะเป็นธรรม หรืออย่างน้อยก็ไม่กอ่ ให้เกิดปัญหา แต่เมื่อ
เวลาผ่านไปและเงื่อนไขอื่นๆ เปลี่ยนไป โครงสร้างนั้นอาจจะ
ท�าให้เกิดปัญหา คือไม่เป็นธรรมก็ได้ ทัง้ นี้ไม่ต้องพูดถึงการ
ปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน ซึ่งในตัวมันเองก็ท�าให้เกิดความ
เหลื่อมล�้าอยู่แล้ว ไม่ว่าโครงสร้างสังคมจะเป็นอย่างไรก็ตาม
ขอให้ดเู รื่องการถือครองที่ดนิ และระบบภาษีท่ดี นิ ของ
ไทยที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบันนีก้ ไ็ ด้ การที่กฎหมายอนุญาตให้บุคคล/
นิติบุคคลสามารถถือครองที่ดินได้ไม่จ�ากัดขนาด และระบบ
ภาษีท่ไี ม่เอื้อต่อการกระจายการถือครองที่ดนิ อย่างที่เป็นอยูน่ ้ี
ในแง่หนึง่ ก็เท่ากับเอือ้ ให้กลุ่มทีม่ ีทุนและมีอ�านาจมากกว่า
สามารถถือครองทีด่ ินได้โดยไม่จ�ากัด ดังนัน้ เราจึงได้เห็นว่า
ปัจจุบันนีม้ ีบางครอบครัวหรือนิติบุคคลบางแห่งมีทดี่ ินถือ
ครองนับพันนับหมื่นไร่4 นอกจากนี้ ยังมีงานวิจยั ที่ได้เปิดเผย
ให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ ถื อ ครองทีด่ ิ น รายใหญ่ ท สี ่ ุด 20% มี ท ดี ่ ิ น ใน
ครอบครองรวมกันประมาณ 80% ของที่ดนิ ที่มีเอกสารสิทธิ์
ทั้งประเทศ การที่คนเพียง 20% ครอบครองที่ดินส่วนใหญ่
ของประเทศเช่นนี้ยอ่ มท�าให้คนอื่นที่มีทุนน้อย (เฉพาะอย่างยิ่ง
เกษตรกรรายย่อย และคนจน) เข้าถึงที่ดนิ ได้ยาก โครงสร้าง
ทีเ่ อือ้ ให้คนบางคน บางกลุ่ม ได้เปรียบคนอืน่ และกลุ่มอืน่
เช่นนี้มีอยูใ่ นแทบทุกด้านและทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่วา่
จะเป็นในระบบการศึกษา แรงงาน สุขภาพ และความยุตธิ รรม
(ดู กรอบที่ 1)

การวิจยั ของ ดวงมณี เลาวกุล (2557) ซึ่งใช้ขอ้ มูลการถือครองที่ดนิ จากกรมที่ดนิ บอกว่าผูถ้ อื ครองที่ดนิ ตระกูลหนึง่ มีท่ดี นิ ถือครอง
631,263 ไร่ หรือเท่ากับ 1,010 ตารางกิโลเมตร (ใหญ่กว่าจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีพื้นที่ 1,004 ตารางกิโลเมตรเล็กน้อย แต่ใหญ่กว่าจังหวัด
นนทบุรีซึ่งมีพื้นที่ 622.3 ตารางกิโลเมตรมาก)
4
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กรอบที่ 1 : บำงมิติของควำมเหลื่อมล�้ำในสังคมไทย
ด้ำนรำยได้ :

แม้ว่ามาตรการต่างๆ ที่ผ่านมาจะท�าให้ความเหลื่อมล�้าทางรายได้มีแนวโน้มลดลงบ้าง แต่ในความเป็นจริง
ก็ยังมีความเหลื่อมล�้าด้านนี้อยู่มาก ดังจะเห็นได้ เช่น:
• กลุม่ ครัวเรือน 20% ที่มีรายได้สูงสุดถือครอง 44.6% ของรายได้ท้งั หมดในประเทศ ขณะที่กลุม่ ครัวเรือน
20% ที่รายได้ต�่าสุดถือครองรายได้เพียง 7.0% ของรายได้ทั้งหมดเท่านั้น (ข้อมูลปี 2558)
• บัญชีเงินฝากที่มีวงเงินเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไปมี 111,517 บัญชี หรือเพียง 0.1% ของจ�านวนบัญชีเงิน
ฝากทั้งหมด แต่มีจ�านวนเงินรวมกันสูงถึง 49.2% ของเงินฝากทั้งหมด ในขณะที่บัญชีเงินฝากที่เหลืออีก
84 ล้านบัญชี (99.9%) มีวงเงินรวมกันเพียง 50.8% ของวงเงินฝากทั้งหมด (ข้อมูลปี 2558)
ด้ำนกำรถือครองที่ดิน

• กลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 10 ที่มีการถือครองที่ดินมากที่สุด (Decile10) มีส่วนแบ่งการถือครองที่ดิน
61.5% ซึ่งมากกว่าผูถ้ อื ครองที่ดนิ 90% ที่เหลือ (Decile1-9) ที่มีสว่ นแบ่งการถือครองที่ดนิ เพียง 38.5%
(“การกระจุกตัวของความมั่งคั่งในสังคมไทย” โดยดวงมณี เลาวกุล, 2557)
• ผู้ถือครองที่ดิน (บุคคลธรรมดา นิติบุคคล) ตั้งแต่ 100 ไร่ขึ้นไปทั่วประเทศมี 4,613 ราย ในจ�านวนนี้
121 ราย มีที่ดินในครอบครองรายละ 500-999 ไร่ และอีก 113 ราย ครอบครองที่ดินรายละ 1,000
ไร่หรือมากกว่า (ข้อมูลจากส�านักงานที่ดิน 399 แห่งทั่วประเทศ)
• ครัวเรือนเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท�ากินเป็นของตนเอง ต้องเช่าที่คนอื่นท�าการเกษตร หรือต้องไปรับจ้าง
คนอื่นท�าการเกษตรมี 1.2 ล้านครัวเรือน (ข้อมูลการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
พ.ศ. 2554)
ด้ำนกำรศึกษำ

• กลุ่มคน 10% ที่มีรายได้สูงสุดมีอัตราการเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 67.3% เทียบกับ
กลุ่มคน 10% ที่มีรายได้ต�่าสุดซึ่งมีอัตราการเข้าเรียนในระดับเดียวกันเพียง 3.5% เท่านั้น
ด้ำนสุขภำพ

• กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีรายได้สูงสุดในประเทศ มีอตั ราแพทย์ 1 คน ต่อประชากร 1,057 คน
ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นภาคที่มีรายได้ต�่าสุดมีอัตราแพทย์ 1 คน ต่อประชากร 3,528 คน
นั่นคือต่างกันถึง 2.5 เท่า ความแตกต่างอย่างมากนี้ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของบริการ (รายงานวิเคราะห์
สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล�้าในประเทศไทย ปี 2558)

ที่มา: HTTP://WUKY.ORG/POST/UK-HOLD-CONFERENCE-ECONOMICPOLITICAL-INEQUALITY#STREAM/0
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รูปที่ 2 ต้นไม้แห่งความยากจน

อาจเปรียบได้กบั ล�าต้น ส่วนความยากจนอันเป็นผลผลิตจาก
โครงสร้างและความเหลื่อมล�้า ซึ่งปรากฏให้เห็นนั้น เปรียบได้
กับกิง่ ก้า นสาขา ใบ และผลของต้ นไม้ ขอให้ สงั เกตว่ า
ความยากจนนัน้ มีโอกาสมากที่จะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
นัน่ คือ ถ้าคนรุ่นพ่อแม่ยากจนก็มีโอกาสมากทีร่ ุ่นลูกจะเป็น
คนยากจนต่อไป (จนซ�้าซาก) ข้อนี้ก็เปรียบเหมือนกับต้นไม้
ทีอ่ อกผลหล่นร่วงลงดิน แล้วงอกขึ้นมาเป็นต้นไม้ชนิดเดียว
กับต้นที่เป็นแม่ โดยนัยนี้ ความยากจนจึงสามารถ “ผลิตซ�้า”
ตัวมันเอง ส่งผลต่อเนือ่ งจากรุ่นสู่รุ่นไปได้เรื่อยๆ ตราบเท่า
ที่โครงสร้างสังคมยังไม่มีความเป็นธรรม (ดูรูปที่ 2)
3.3 ใครคือคนจน

กราฟฟิก: คูณพล โพธิสิตา

กล่าวโดยสรุป รากเหง้าแท้จริงของความยากจนคือ
โครสร้างสังคมที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล�้า
ในด้านต่างๆ และความเหลื่อมล�า้ นัน้ ก็ส่งผลกระทบท�าให้
คนจ�านวนน้อยได้เปรียบในการเข้าถึงทรัพยากรและความ
มั่งคั่ง ขณะที่คนจ�านวนมากเสียเปรียบ เข้าไม่ถึงทรัพยากร
และมีโอกาสน้อยทีจ่ ะได้ใช้ความสามารถเพื่อบรรลุถึงความ
อยู่ดีกินดีอย่างที่ควรจะเป็น
ถ้าเปรียบทั้งหมดนี้เป็นเหมือนต้นไม้ โครงสร้างสังคม
ซึ่งเป็นรากเหง้าที่แท้จริงของปัญหาความยากจน อาจเปรียบ
ได้กับรากซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่สุดทีส่ ่งอาหารไปเลีย้ งทุกส่วน
ของต้นไม้ ความเหลื่อมล�้า ซึ่งเป็นตัวกลางที่สง่ ผ่านผลกระทบ
จากโครงสร้างสังคมทีไ่ ม่เป็นธรรมไปสู่ภาวะความยากจน
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การศึกษาที่ผ่านมาได้ชี้ให้เห็นลักษณะส�าคัญของ
คนยากจนในสังคมไทยว่า ส่วนใหญ่แล้วได้แก่คนทีล่ ักษณะ
ส�าคัญต่อไปนี้
• อาศัยอยูใ่ นชนบท รายงานวิเคราะห์ความยากจน
และความเหลื่อมล�้าในประเทศไทย ปี 2558 เปิด
เผยให้เห็นว่า คนจนเกือบ 2 ใน 3 (62%) อาศัย
อยู่ในชนบท ทีเ่ หลืออยู่ในเมือง ซึ่งส่วนใหญ่คือ
คนที่อยูใ่ นแหล่งเสื่อมโทรมต่างๆ ซึ่งมีอยูใ่ นทุกเมือง
ใหญ่ๆ ของประเทศ
• มีการศึกษาต�่า รายงานวิเคราะห์ความยากจนฯ
ที่อา้ งถึงข้างต้นบอกว่า คนจน 82.3% มีการศึกษา
เพียงระดับประถมศึกษาหรือต�า่ กว่า ที่มีการศึกษา
สูงกว่าระดับประถมแต่ไม่เกินระดับอนุปริญญา
มีประมาณ 17% ของคนจนทั้งหมดเท่านั้น
• มีอ าชี พ เกษตรกรรม คนจนส่ ว นใหญ่ ม ีอ าชี พ
เกษตรกรรมและเป็นแรงงานนอกระบบ
• มีครอบครัวขนาดใหญ่/ลูกมาก การวิเคราะห์
ครัวเรือนไทยชี้ให้เห็นว่าคนจนส่วนมากอาศัยอยู่
ในครัวเรือนขนาดใหญ่ คือมีสมาชิกในครัวเรือน
โดยเฉลี่ย 4 คนหรือมากกว่า ซึ่งใหญ่กว่าขนาดครัว
เรือนโดยเฉลี่ยของทั้งประเทศ (มีสมาชิก 3 คน)
นอกจากนีย้ ังพบด้วยว่า ครัวเรือนทีม่ ีเฉพาะผู้สูง
อายุอยู่คนเดียวหรืออยู่กันตามล�าพังไม่มีสมาชิก
วัยอื่นอยู่ด้วย และครัวเรือนทีม่ ีเฉพาะผู้สูงอายุ
กับเด็ก (ครัวเรือนข้ามรุน่ ) มีแนวโน้มเป็นครัวเรือน
ยากจน

3.4 ควำมเปรำะบำงของคนจน

เพราะความยากจนสามารถน�าไปสู่สภาพทีด่ ้อยกว่า
ในทุก มิติ ข องชี วิ ต ไม่ ว ่ า จะเป็ น เศรษฐกิ จ การศึ ก ษา
สิง่ แวดล้อม สุขภาพ หรือแม้แต่ในด้านความยุติธรรม คนจน
จึงมีความเสีย่ งมากกว่าทีจ่ ะได้ประสบกับสิ่งทีไ่ ม่ดีเหล่านัน้
ตรงนีค้ วรท�าความเข้าใจให้ดีก่อนว่า สิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆ
อาจไม่ใช่เรื่องที่วา่ คนจนไม่มสี ิทธิเข้าถึงบริการต่างๆ ในสังคม
สมัยใหม่น้นั พลเมืองทุกคน ไม่เลือกว่าจะมีฐานะยากจนหรือ
มั่งคั่ง ก็ มีสทิ ธิ ไม่ตา่ งกันในการเข้าถึงบริการพื้นฐานที่จา� เป็น
ส�าหรับชีวิต โดยเฉพาะในส่วนทีร่ ัฐจัดให้ แต่ปัญหาส�าหรับ
คนจนอยูท่ ่กี ารเข้าถึงบริการเหล่านั้นใน ปริมาณและคุณภาพ
ทีด่ ้อยกว่า และบ่อยครั้งก็ด้อยกว่ามากเสียจนไม่เพียงพอ
ส�าหรับการด�ารงชีวิตทีม่ ีคุณภาพอย่างทีค่ วรจะเป็น กล่าว
อีกนัยหนึ่ง คนจนมีสิทธิ แต่ด้อยโอกาส เช่นนี้กระมังเราจึง
พูดกันว่า “คนจนคือคนด้อยโอกาส”
ขอให้ ดู ใ นเรื ่อ งการศึ ก ษาเป็ น ตั ว อย่ า ง ในเรื ่อ งนี ้
สิท ธิ ข องคนจนก็ คื อ อัน เดี ย วกั บ สิท ธิ ข องคนไทยทุก คน
แต่ความจริงแล้ว คนจนส่วนใหญ่มีโอกาสได้รบั การศึกษาใน
ปริมาณและคุณภาพที่แตกต่างจากที่คนรวยได้รับ ลูกหลาน
คนจนมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อนุบาล – มัธยม
ปลาย) ที่รฐั จัดให้ฟรี เช่นเดียวกับลูกหลานคนรวย แต่จา� นวน
เด็ ก จากครอบครั ว ยากจนและครอบครั ว ฐานะดี ท ไี ่ ด้ รั บ
การศึกษาในระดับนี้กต็ า่ งกันมาก เช่น รายงานการวิเคราะห์
ความยากจนและความเหลื่อมล�า้ ในประเทศไทย ปี 2558
ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มประชากร 10% ทีม่ ีฐานะความเป็นอยู่
ด้อยที่สุด มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับมัธยมปลาย (รวม ปวช.)
ซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพียง 39% ขณะที่กลุม่ ประชากร

10% ที่มีฐานะความเป็นอยูด่ ที ่สี ุด มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับ
เดียวกันนี้ถงึ 70% เรื่องมาตรฐานและคุณภาพของการศึกษา
ที่ได้รับนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าจะแตกต่างกันเพียงใด
ในเรื่องสุขภาพ คนจนมีสิทธิทจี่ ะได้รับบริการรักษา
พยาบาลทีร่ ัฐจัดให้ เช่นเดียวกับคนทีไ่ ม่จน แต่ก็มีความ
เหลือ่ มล�า้ อย่างมาก กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปีสา� หรับ
บริการรักษาพยาบาลที่รฐั จัดให้กลุม่ คนรายได้นอ้ ย (เกษตรกร
ผู้ใช้แรงงาน) ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)
และประกันสังคม ต�่ากว่าทีจ่ ่ายให้ข้าราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นกลุ่มทีม่ ีรายได้ดีกว่า ประมาณ 4 เท่า
น่าสังเกตว่า ช่องว่างระหว่างค่าใช้จ่ายทีร่ ัฐจัดให้ส�าหรับ
คนสองกลุ่มนีข้ ยายกว้างขึ้นเรื่อยๆ ตลอดเวลาประมาณ
10 ปีที่ผ่านมา
ในเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมก็ไม่ได้ต่างกัน คนจน
มีสิทธิเข้าถึงความยุติธรรมภายใต้กฎหมาย เช่นเดียวกับ
คนกลุ่มอืน่ แต่โอกาสที่จะได้รับความยุติธรรมด้อยกว่ามาก
เอกสารของคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) ทีเ่ ผยแพร่เมือ่
พ.ศ. 2554 ชี้ให้เห็นว่ากว่า 90% ของผู้ต้องขังประมาณ
2.4 แสนคนในเวลานัน้ เป็นคนจน ในจ�านวนนีม้ ีผู้ทถี่ ูกขัง
ก่อนตัดสินคดีกว่า 50,000 คน เหตุเพราะไม่มีเงินประกันตน
ในระหว่างการด�าเนินคดี และมีอีกมากทีศ่ าลตัดสินให้ต้อง
เสียค่าปรับ แต่ไม่มีเงินจึงต้องถูกขังแทน ลักษณะเช่นนี้
เหมือนเป็น “สองมาตรฐาน” ในระบบยุติธรรม ทีบ่ างที
มีผู้กล่าวเชิงเสียดสีว่า “คุกมีไว้ขังคนจน”
วิเคราะห์เช่นนีแ้ ล้วจะเห็นว่าความเปราะบางของ
คนจนนัน้ เชื ่อ มโยงอยู่ กั บ ความเหลือ่ มล� ้า ทางสั ง คมซึ่ ง มี
รากฝังแน่นอยูใ่ นโครงสร้างสังคมที่ไม่เป็นธรรม ดังกล่าวแล้ว
ข้างต้น

4. คนพิกำร
4.1 ควำมพิกำร

เราอาจจะเคยพบเห็นคนพิการมามาก แต่ถ้าถามว่า
อะไรคือ ความพิการ หลายคนอาจจะบอกได้ยาก หากจะ
ท�าความเข้าใจว่าใครบ้างคือคนพิการ และความพิการท�าให้
คนเปราะบางอย่างไร เราควรจะท�าความเข้าใจให้ชัดว่า
อย่างไรเรียกว่า “ความพิการ”

ถ้าจะว่าตามความหมายทีอ่ งค์การอนามัยโลกให้ไว้
ตั้งแต่ปี 2544 ในเอกสาร การจ�าแนกนานาชาติว่าด้วย
การท�างานของร่างกาย ความพิการ และสุขภาพ (International Classification of Functioning, Disability and
Health -- เรียกย่อๆ ว่า ICF) ความพิการเป็นเรื่องที่คอ่ นข้าง
ซับซ้อน และมีหลายมิติที่เกี่ยวข้องกันอยู่ สิ่งส�าคัญที่จะชี้วัด
ว่าพิการหรือไม่พิการอยู่ที่ กิจกรรม ซึ่งรวมการท�างานของ

เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน
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ร่างกาย (functioning) และการมีสว่ นร่วมในสังคมเข้าไว้ดว้ ย
ตามความหมายนีถ้ ้าบุคคลยังท�ากิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน
ได้เป็นปกติ หรือสามารถเข้ามีส่วนร่วมในสังคมได้เหมือน
คนทั่วไป เช่น ไปไหนมาไหนได้เอง เรียนหนังสือได้ ท�างานได้
เข้าร่วมในกิจกรรมทางสังคมได้ ฯลฯ เขาก็ไม่ควรถูกนับว่า
เป็นคนพิการ ทั้งนี้ ไม่ว่าเขาจะมีสภาพร่างกายที่ครบอาการ
32 หรือไม่ก็ตาม ในทัศนะของ ICF การทีค่ นเราจะท�า
กิจกรรมได้เช่นนั้นมีปัจจัยที่เชื่อมโยงกันอยู่ 3 อย่าง คือ :
1) ความบกพร่องทางร่างกาย – บุคคลมีร่างกาย
สมประกอบหรือไม่ เช่น ตาบอด หูหนวกหรือไม่
แขนขา มีแรงพอที่จะเคลื่อนไหวได้หรือไม่ ฯลฯ
2) ข้อจ�ากัดในการท�ากิจกรรม – บุคคลสามารถ
ท�ากิจวัตรประจ�าวันได้เป็นปกติหรือไม่ เช่น เดิน
กินอาหาร อาบน�า้ ใส่เสือ้ ผ้า สือ่ สารกับคนอื่น
ได้เอง ฯลฯ
3) ข้อจ�ากัดในการมีส่วนร่วมในสังคม – นอกเหนือ
จากข้อจ�ากัดในข้อ 1 และ ข้อ 2 ข้างต้น บุคคล
มีอุปสรรคอืน่ ทีท่ �าให้การเข้ามีส่วนร่วมในสังคม
ไม่สามารถเป็นไปได้อย่างคนทัว่ ไปหรือไม่ เช่น
สังคมมีทัศนคติท่แี บ่งแยก เลือกปฏิบัติ หรือกีดกัน
ไม่ ใ ห้ ม ีส ิท ธิ ท พี ่ ึ ง มีเ หมือ นคนทัว่ ไป ท�า ให้
ไม่สามารถเดินทาง ท�างาน และได้รบั ค่าจ้างที่เท่า
เทียมกับคนอื่น หรือไม่ ฯลฯ
ใน 3 อย่างนี้ 2 อย่างแรกเป็นปัจจัยเกี่ยวกับตัวบุคคล
แต่ละคน ซึ่งก็เป็นทีเ่ ข้าใจว่าคือเรื่องของสุขภาพทัง้ กาย
และจิต เป็นหลัก อย่างที่ 3 เป็นเรื่องของสิง่ แวดล้อม ทัง้
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม
ในปัจจุบัน เมื่อพูดถึงความพิการ ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหลาย
มักจะใช้กรอบแนวคิดที่อาศัยมุมมองทางการแพทย์ (คือเรื่อง
สุขภาพ) ประกอบกับมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมในการพิจารณา
แนวคิดนีม้ องความพิการว่า คือ สภาวะทีเ่ ป็นผลลัพธ์ของ
การมีปฏิกิริยาต่อกันระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยทาง
สิง่ แวดล้อมว่าเป็นอุปสรรคหรือไม่เป็นอุปสรรคต่อการท�า
กิจกรรมต่างๆ กล่าวอีกนัยหนึง่ ความพิการก็คือ สภาพที่
ท�าให้บุคคลมีข้อจ�ากัดในการท�ากิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน
หรือการเข้ามีสว่ นร่วมในสังคม ข้อจ�ากัดนั้นอาจมีหลากหลาย
แต่กล่าวโดยสรุปแล้วมี 2 ชนิด คือข้อจ�ากัดทีม่ าจากตัวบุคคล
เอง และข้อจ�ากัดทีม่ าจากสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงสังคมที่บุคคล
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อาศัยอยู่ด้วย
ข้อจ�ากัดส่วนบุคคลนัน้ นอกจากจะรวมถึง ความ
บกพร่อง/หรือไม่บกพร่อง ทางร่างกาย จิต ปัญญา และการ
เรียนรูแ้ ล้ว ยังรวมถึง แรงจูงใจ และการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของแต่ละคน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการที่เขาจะท�า/ไม่ท�ากิจกรรม
ต่างๆ หรือเข้าร่วม/ไม่เข้าร่วมในสังคมด้วย ส่วนข้อจ�ากัดทาง
สิง่ แวดล้อมนัน้ ส่วนหนึง่ เป็นเรื่องของสภาพธรรมชาติ อีก
ส่วนหนึ่ง ซึ่งส�าคัญกว่ามาก คือสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา
เช่น ถนนหนทาง การขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที่ ฯลฯ
และสิง่ อ�านวยความสะดวกต่างๆ รวมทัง้ ทัศนคติของคน
ในสังคมต่อคนพิการ บริการและนโยบายทางสังคมทีม่ ีอยู่
สิง่ แวดล้อมอาจจะส่งเสริมหรือขัดขวางการท�ากิจกรรมของ
บุคคลทีม่ ีปัจจัยส่วนตัวแตกต่างกัน และท�าให้เขาเหล่านัน้
ตกอยู่ในสภาพพิการ/ไม่พิการ มากน้อยต่างกันไป
4.2 ใครคือคนพิกำร

การจ�าแนกของ ICF ที่กล่าวข้างต้น แม้จะเป็นการมอง
อย่างเป็นองค์รวม และมีขอ้ ดีหลายอย่าง แต่กม็ ีขอ้ จ�ากัดตรง
ทีท่ า� ให้บอกได้คอ่ นข้างยากว่าใครเป็นคนพิการหรือไม่พกิ าร
ในหลายกรณีอาจไม่สามารถจ�าแนกให้ชัดแบบ “ใช่” หรือ
“ไม่ใช่” ได้ เพราะความพิการกับไม่พิการไม่ได้ถูกมองแยก
ขาดจากกั น แบบด� า กั บ ขาว แต่ ม องเป็ น ระดั บ หรื อ ดี ก รี
(degree) จากน้อยที่สุด (ถือว่าไม่พิการ) ไปจนถึงมากที่สุด
(ถือว่าพิการ) ดังนั้นจึงท�าให้กา� หนดได้คอ่ นข้างยาก โดยเฉพาะ
เมื่อต้องการจะนับว่าใครคือคนพิการที่ควรจะได้รบั สวัสดิการ
จากรัฐ และคนเหล่านั้นมีจ�านวนเท่าไร
ไม่เพียงแต่เท่านัน้ แม้ว่าเราจะสามารถจ�าแนกได้ชัด
ในระดับหนึ่ง แต่ในทางปฏิบัตกิ ย็ งั มีปญ
ั หา เพราะความพิการ
มีความแตกต่างและหลากหลาย จนเราไม่สามารถจะเหมา
รวมได้วา่ ผูท้ ่มี คี วามพิการทั้งหมดเป็นคนกลุม่ เดียวที่มีปญ
ั หา
เดี ย วกั น ดั ง นัน้ จึ ง ควรจะได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารอย่ า งเดี ย วกั น
ความจริงแล้วคนทีม่ ีความพิการแต่ละชนิดมีปัญหาและ
มีค วามจ� า เป็ น ทีต่ ้ อ งการการเอาใจใส่ จ ากสัง คมต่ า งกั น
คนพิการทางการเห็นต่างกับคนพิการทางการได้ยินหรือ
สื่อความหมาย และต่างกับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ทางร่างกาย แม้คนที่มีความพิการชนิดเดียวกันแต่มีลักษณะ
ส่วนบุคคลต่างกัน ก็มีปญ
ั หาและความต้องการไม่เหมือนกัน

โดยนัย นี ้ วั ย รุ ่ น เพศหญิง ทีพ่ ิ ก ารทางการเห็ น จึ ง มีค วาม
เปราะบางต่ า งกั บ ผู้ ส ูง อายุเ พศชายทีพ่ ิ ก ารทางการเห็ น
เพราะลัก ษณะทางเพศและอายุทตี่ ่ างกัน ท�า ให้ ท ัง้ สองมี
ความต้องการที่ต่างกันในบางด้านนั่นเอง
เพราะความซั บซ้ อนของ ความพิ ก าร และความ
จ�าเป็นที่จะก�าหนดให้ชัดเพื่อประโยชน์ในทางนโยบาย จึงมี
การบัญญัติในกฎหมายว่า คนพิการ คือใครบ้าง มาตรา 4
ของพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
พ.ศ. 2550 (แก้ไขปรับปรุงครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2556) ก�าหนด
ลักษณะคนพิการไว้ดังนี้ :
คนพิการ “หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจ�ากัดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทาง
สังคม เนือ่ งจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน
การเคลือ่ นไหว การสือ่ สาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติ
ปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอืน่ ใด ประกอบกับ
มีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจ�าเป็นพิเศษที่จะต้องได้
รับความช่วยเหลือด้านหนึง่ ด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจ�าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้
อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ตามประเภทและหลักเกณฑ์ท่รี ฐั มนตรี
ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศก�าหนด”
โดยธรรมชาติแล้วการมีขอ้ จ�ากัดในการปฏิบัตกิ จิ กรรม
ในชี วิ ต ประจ� า วั น (ความพิ ก ารตามความหมายข้ า งต้ น )
มีลักษณะเป็นพลวัต คือเปลีย่ นแปลงไปตามวัย เมือ่ บุคคล
เข้าสู่วัยสูงอายุการท�าหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ เริ่มเสื่อมถอย
หลายคนอยู่ใ น ภาวะทุพ พลภาพ คื อหย่ อ นก� าลัง ความ
สามารถทีจ่ ะประกอบการงานตามปกติได้ และกลายเป็น
ผู้พิการในทีส่ ุด เพราะเหตุนอี้ ัตราความพิการในประชากร
สูงอายุจงึ สูงกว่าในวัยอื่น และด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ประเทศ
ที่มีประชากรสูงอายุมากจึงมักจะมีสัดส่วนคนพิการสูงด้วย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้ออกประกาศเรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ซึ่งออกตามความในมาตรา 4 แห่ง
“พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 2550” โดยได้ก�าหนดความพิการไว้ 7 ประเภทคือ
(1) ความพิการทางการเห็น
(2) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
(3) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

(4) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
(5) ความพิการทางสติปัญญา
(6) ความพิการทางการเรียนรู้
(7) ความพิการทางออทิสติก
ประเภทความพิการข้างต้นบอกให้ทราบว่า ตาม
กฎหมายของไทยผูท้ ่มี ลี ักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย
อย่างทีก่ ล่าวนี้ เป็นคนพิการ แต่ปัญหาก็ยังมีอยู่ นั่นคือ
หากต้องการทราบแน่ชัดว่าใครพิการหรือไม่พิการจะต้องมี
การตรวจโดยผูเ้ ชี่ยวชาญทางเทคนิค เพราะความพิการเกือบ
ทุกประเภทไม่ใช่สิ่งที่จะบอกได้ด้วยตาเปล่า โดยเฉพาะเมื่อ
ต้องการคัดกรองอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงว่าใครควรได้
รับสวัสดิการจากรัฐ ดังนัน้ ประกาศกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ทอี่ ้างถึงข้างต้นจึงก�าหนด
ลักษณะเฉพาะของความพิการแต่ละประเภทไว้ ซึ่งได้สรุป
ไว้ใน กรอบที่ 2
ส�านักงานสถิตแิ ห่งชาติได้ท�าการส�ารวจข้อมูลคนพิการ
และภาวะทุพพลภาพเป็นครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2517 โดยรวม
อยู่ในการส�ารวจอนามัยและสวัสดิการ ซึ่งด�าเนินการทุกๆ
2 ปี ต่อมาใน พ.ศ. 2545 ได้แยกการส�ารวจเกี่ยวกับคนพิการ
ออกมาต่างหาก โดยด�าเนินการทุกรอบ 5 ปี ข้อมูลจาก
การส�ารวจตั้งแต่ปี 2517 ถึง 2555 ชี้ให้เห็นว่า สัดส่วนของ
คนพิการในประเทศไทยในช่วงเวลาเกือบ 40 ปีทผี่ ่านมา
แม้จะเป็นตัวเลขไม่มากแต่ก็เพิ่มขึ้นมาตลอด จาก 0.5%
ของประชากรทั้งประเทศในปี 2517 เป็น 2.9% ในปี 2550
แต่ในปี 2555 ลดลงเล็กน้อย เป็น 2.2% หรือคิดเป็นจ�านวน
คนพิการประมาณ 1.5 ล้านคน
ในอนาคตคาดว่าจ�านวนและสัดส่วนคนพิการอาจจะ
เพิ่มขึ้น ทัง้ นี้ โดยพิจารณาจากแนวโน้มทางประชากรและ
การพัฒนา ทีจ่ ะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อไป ในทางประชากร
ปัจจัยส�าคัญคือการที่คนมีอายุยืนยาวขึ้น ซึ่งจะท�าให้ผสู้ ูงอายุ
มีจ�านวนและสัดส่วนเพิ่มขึ้น โดยทัว่ ไปแล้วประชากรวัยสูง
อายุนนั้ มีความเสีย่ งที่จะพิการอย่างใดอย่างหนึง่ มากกว่า
ประชากรทีอ่ ายุยังน้อย ส่วนการพัฒนานั้นอาจส่งผลต่อ
ความพิการได้ เพราะวิถีชีวิตของผู้คนจะเปลี่ยนไป เช่น ต้อง
ท�างานอยู่กันเครื่องจักรมากขึ้น และพึ่งเทคโนโลยีมากขึ้น
ในการเดินทางและการขนส่ง ซึ่งท�าให้มีโอกาสได้รบั อุบัตเิ หตุ
มากขึ้น ยิง่ กว่านัน้ ถ้าการพัฒนาท�าให้เกิดความเหลือ่ มล�า้
ในสังคมมาก ก็จะส่งผลให้ความยากจนและคนจนเพิ่มขึ้น

เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน
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ที่มา: http://www.stou.ac.th/study/sumrit/1-58(500)/page2-1-58(500).html

กรอบที่ 2 สรุปลักษณะควำมพิกำรแต่ละประเภท

ตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ฉบับที่ 1 และ 2) พ.ศ. 2552 และ
2555 ความพิการ หมายถึงการมีขอ้ จ�ากัดในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�าวันหรือการเข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ทางสังคม มี 7 ประเภทคือ:
1. ความพิการทางการเห็น ได้แก่ (1) ตาบอด หรือ (2) ตาเห็นเลือนราง รายละเอียดของทั้งสองชนิดนี้
ก�าหนดด้วยวิธีการทางเทคนิคเฉพาะ และโดยผู้เชี่ยวชาญ
2. ความพิการทางการได้ยิน ได้แก่ (1) หูหนวก หรือหูตึง ซึ่งก�าหนดโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีการทางเทคนิค
เฉพาะหรือ (2) ความพิการทางการสือ่ ความหมาย คือมีความบกพร่องทางการสือ่ ความหมาย เช่น
พูดไม่ได้ พูดแล้วผู้อื่นไม่เข้าใจ
3. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ได้แก่ (1) มีความบกพร่อง หรือสูญเสียความสามารถ
ของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ได้แก่ มือ เท้า แขนขา อาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น อัมพาต แขนขา
อ่อนแรง แขนขาขาด หรือภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังจนมีผลกระทบต่อการท�างานของมือ เท้า แขนขา หรือ
(2) การมีความบกพร่องหรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า ล�าตัว และลักษณะภายนอกของร่างกาย
ที่เห็นได้อย่างชัดเจน
4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ได้แก่ การมีขอ้ จ�ากัดซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องหรือความผิดปกติ
ทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้อารมณ์หรือความคิด
5. ความพิการทางสติปัญญา ได้แก่ การมีข้อจ�ากัด ซึ่งเป็นผลมาจากการมีพัฒนาการช้ากว่าปกติ หรือ
มีระดับเชาว์ปัญญาต�่ากว่าบุคคลทั่วไป โดยความผิดปกตินั้นแสดงออกให้เห็นก่อนอายุ 18 ปี
6. ความพิการทางการเรียนรู้ ได้แก่ การที่บคุ คลมีขอ้ จ�ากัด ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทางสมอง ท�าให้
เกิดความบกพร่องในด้านการอ่าน การเขียน การคิดค�านวณ หรือกระบวนการเรียนรู้พื้นฐานอื่นในระดับ
ความสามารถที่ต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตามช่วงอายุและระดับสติปัญญา
7. ความพิการทางออทิสติก ได้แก่ ความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษา และการสื่อความหมาย
พฤติกรรมและอารมณ์ โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมอง และความผิดปกตินัน้ แสดงออกชัด
ก่อนอายุ 2 ปีครึ่ง ทั้งนี้ ให้รวมถึงกลุ่มออทิสติกสเปกตรัมอื่นๆ เช่น แอสเปอเกอร์ (Asperger)
ที่มา: สรุปจากประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ฉบับที่ 1 และ2) พ.ศ. 2552 และ 2555
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สุขภาพคนไทย 2560

อมาตยา เซน (Amartya Sen) นักเศรษฐศาสตร์รางวัล
โนเบลชี้ให้เห็นว่า ความยากจนกับความพิการมักจะมาคู่กัน
เนื่องจากความพิการมีแนวโน้มจะท�าให้ยากจน ขณะเดียวกัน
ความยากจนก็ท�าให้บคุ คลมีความเสีย่ งทีจ่ ะประสบเหตุหรือ
เจ็บป่วยจนพิการได้
ในปี 2559 มีคนพิการรวมทัง้ สิ้น 1,525,834 คน
ในจ�านวนนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว
(794,648 คน) ประมาณ 1 ใน 5 เป็นคนพิการทางการได้ยิน
(300,265 คน) รองลงไปคือกลุ่มคนพิการทางการเห็ น
(175,692 คน) คนพิการทางจิตและพฤติกรรม (120,785 คน)
คนพิการทางสติปัญญา (117,887 คน) คนพิการออทิสติก
(9,125 คน) และคนพิการทางการเรียนรู้ (7,432 คน)
ตามล�าดับ ดังแสดงในรูปที่ 3
ในปี 2555 คนพิการ 98.4% ได้รบั สวัสดิการค่ารักษา
พยาบาล ซึ่งส่วนใหญ่ได้รบั จากโครงการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (บัตรทอง) ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับสวัสดิการเบีย้ ยังชีพ
คนพิการ ข้อมูลจากรายงานวิเคราะห์ความยากจนและ
ความเหลื่อมล�้า พ.ศ. 2558 ชี้ให้เห็นว่ามีคนพิการ 55.8%
เท่านั้นที่ได้รบั เบี้ยยังชีพคนพิการเดือนละ 500 บาท (จะปรับ
เป็น 800 บาท ในเดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป) โดยผู้ที่จะ
มีสิทธิรบั เบี้ยคนพิการจะต้องลงทะเบียนคนพิการในภูมิล�าเนา
ที่ตนอาศัยอยู่อย่างถูกต้อง
ข้อมูลในตารางที่ 2 ให้ภาพรวมของคนพิการ โดยสรุป
จะเห็ น ว่ า สัด ส่ ว นคนพิ ก ารสูง ที ่ส ุด อยู่ ใ นกลุ่ ม คนสูง อายุ
ในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ในชนบท (นอกเขตเทศบาล)
มากกว่าในเมือง ในภาคเหนือและภาคอีสานมากกว่าใน
ภาคอื่น คนพิการส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือ หรือถ้าได้เรียน
ก็ไม่เกินระดับประถมศึกษา และประมาณ 3 ใน 4 ไม่ได้
ท�างานอะไร
4.3 ควำมเปรำะบำงของคนพิกำร

ความเปราะบางของคนพิการมากจากปัญหา 2 ด้าน
ด้านหนึง่ เป็นปัญหาส่วนตัวบุคคล อีกด้านหนึ่งเป็นปัญหา
สังคม ทั้งสองด้านนี้เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก เหมือนเป็น
สองด้านของเหรียญเดียวกัน
ในแง่ปัญหาส่วนตัวบุคคล ความพิการอาจจะเปรียบ
ได้กับอะไรบางอย่างที่ท�าให้ “ภูมิคุ้มกัน” ลดลง ท�าให้เสี่ยง
ต่อการที่จะได้รบั ผลกระทบจากสิ่งต่างๆ ง่ายกว่าและรุนแรง

ตารางที่ 2 ร้อยละของคนพิการ จ�าแนกตามลักษณะ
บุคคล พ.ศ. 2550 และ 2555
ลักษณะส่วนบุคคล

ทั่วประเทศ
อายุ
0-14
15-24
25-59
60+
เพศ
ชาย
หญิง
ที่อยู่อาศัย
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
ภาค
กลาง (รวม กทม.)
เหนือ
อีสาน
ใต้
การศึกษา
ไม่ได้เรียนหนังสือ
ต�่ากว่าประถม
ประถม
มัธยมต้น-มัธยมปลาย
สูงกว่ามัธยมปลาย
การท�างาน
ไม่ท�างาน
ท�างาน

2550

2555

2.9

2.2

0.4
0.9
2.0
15.3

0.3
0.8
1.4
9.8

2.7
3.0

2.1
2.3

1.6
3.4

1.5
2.5

1.7
4.4
3.5
2.2

1.3
2.9
2.8
1.8

*
*
*
*
*

22.4
57.6
10.4
7.8
1.8

*
*

74.3
25.7

* ไม่มีข้อมูล
ที่มา: รวบรวมจาก “สรุปผลที่ส�าคัญ การส�ารวจความพิการ พ.ศ. 2555”
ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ

เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน

167

%
2.1
9.7
1.5
7.9
7.7
0.6
0.5

คน
794,648
300,265
175,692
120,785
117,887
9,125
7,432
430,921
110,497

รูปที่ 3 จ�านวนและร้อยละของคนพิการประเภทต่างๆ
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ท
ที่มา: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2559

กว่าคนทั่วไป เหมือนคนที่ภมู ิคมุ้ กันโรคบกพร่อง ย่อมอ่อนแอ
และเสีย่ งต่ อ ความเจ็ บ ป่ ว ยมากกว่ า คนที่ภู ม ิคุ ้ ม กั น ปกติ
เหตุ ที ่เ ป็ น เช่ น นัน้ ก็ เ พราะความพิ ก ารเป็ น สิ่ ง ทีม่ าจ� า กั ด
ความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติกิจวัตรในชีวิตประจ�า
วัน และในเรื่องอื่นๆ ที่มีความส�าคัญต่อชีวิต เช่น การดูแล
สุขภาพ การท�างานหารายได้ หรือการเข้ามีสว่ นร่วมในสังคม
อย่างมีศักดิ์ศรี เมื่อเทียบคนทั่วไปคนพิการจึงมีความเปราะ
บางทัง้ ในทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ปัญหาส่วนตัว
บุคคล คือเหตุผลเพียงพอที่คนพิการควรจะได้สิทธิท่จี ะได้รบั
การเอาใจใส่ดูแลทีเ่ หมาะสม ทัง้ จากคนรอบข้างและจาก
สังคม
ในแง่ปัญหาสังคม มีประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้องกันอยู่
อย่างน้อย 2 เรื่อง เรื่องแรก คือ การที่คนพิการจะต้องได้รับ
การช่วยเหลือดูแลที่เหมาะสม ไม่เฉพาะจากคนในครอบครัว
เท่านั้น แต่จากสังคมและรัฐด้วย ในแง่น้กี ารให้ความช่วยเหลือ
ดูแลส�าหรับคนพิการนัน้ เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของ
สังคม เรื่องที่สอง เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ความจริงมีอยู่ว่า
ความพิการและคนพิการเป็นประเด็นสิทธิมนุษยชน ในฐานะ
คนๆ หนึ่ง คนพิการมีสิทธิท่จี ะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียม

168

สุขภาพคนไทย 2560

กับคนทั่วไป โดยไม่มีการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ ในเรื่อง
การเข้าถึงบริการพื้นฐานที่จา� เป็นส�าหรับชีวติ เช่น การศึกษา
สุขภาพ การเดินทาง การท�างานและการได้รับค่าจ้างที่
เป็นธรรม
การทีค่ นบางคนมีค วามบกพร่ อ งทางการได้ ย ิน
(หูหนวก) ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีโอกาสสื่อสารกับคน
อืน่ ตลอดชีวิต แต่หมายความว่าสังคมจะต้องให้สิทธิในการ
สื่อสารแก่พวกเขา ด้วยการจัดให้มีการสอนทักษะและบริการ
ล่ามภาษามือ เพื่อพวกเขาจะสือ่ สารกันเองและสื่อสารกับ
คนอื่นได้ ในท�านองเดียวกัน การที่คนจ�านวนหนึ่งมีขอ้ บกพร่อง
ทางการเคลื่อนไหว (เดินไม่ได้) ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขา
จะไม่มีสิทธิไปไหนมาไหนได้เอง แต่เป็นความรับผิดชอบของ
สังคมที่จะให้พวกเขามีสทิ ธิไปไหนมาไหนได้ เหมือนคนทั่วไป
ด้วยการจัดให้มีเครื่องอ�านวยความสะดวกที่เหมาะสม และ
มีบริการขนส่ง รวมทั้งสถานที่สาธารณะที่เอื้อต่อการเดินทาง
และการใช้ประโยชน์ของพวกเขา ทั้งนี้ บริการต่างๆ เหล่านั้น
จะต้องมุง่ ที่จะบูรณาการพวกเขาเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
กับคนทัว่ ไปในสังคม โดยหลีกเลีย่ งการท�าให้พวกเขาเกิด
ความรู้สึกว่าตนเป็น “พลเมืองชั้นสอง”

5. ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มคนมีปัญหำสถำนะบุคคล

รายงานผลการด�าเนินงานของประเทศไทย ตาม
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ฉบับที่ 1-3) ซึ่งเสนอต่อ คณะ
กรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ขององค์การ
สหประชาชาติ เผยแพร่ท่วั ไปเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ระบุ
ว่า มีบุคคล 4 ประเภททีอ่ ยู่ในภาวะอาจเสีย่ งต่อปัญหา
การสูญเสียสิทธิ ถูกละเลยสิทธิ หรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
นัน่ คืออยู่ในภาวะเปราะบางตามความหมายทีเ่ ราพูดถึงใน
บทความนี้ บุคคล 4 ประเภทนั้นคือ
1. ชนกลุ่มน้อย
2. คนไทยพลัดถิ่น
3. บุคคลตกส�ารวจ
4. คนต่างด้าว
ประเภทที่ 1-3 คือบุคคลทีจ่ ะกล่าวถึงในหัวข้อนี้
แต่เรียกรวมๆ ว่า “ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มคนมีปัญหาสถานะ
บุคคล” ความจริงชนกลุ่มน้อยกับกลุ่มคนมีปัญหาสถานะ
บุคคลมีลักษณะเฉพาะทีไ่ ม่เหมือนกัน แต่ในหลายกรณี
ความเป็นชนกลุ่มน้อยกับปัญหาสถานะบุคคลมักจะมีอยู่ใน
คนคนเดียวกัน ทั้งสองกลุ่มนีม้ ีปัญหาเหมือนกันอย่างหนึง่
คือ มีความเสีย่ งต่อการถูกละเลยสิทธิหรือถูกละเมิดสิทธิ
อันเนื่องมาจากสถานะบุคคลของตน ส่วนประเภทที่ 4 คือ
คนต่างด้าวนั้น ได้แก่บคุ คลที่อพยพเข้ามาอยูใ่ นประเทศไทย
ซึ่งอาจได้รบั สถานะให้อยูช่ ่วั คราว หรือถาวร รวมทั้งแรงงาน
ต่างด้าวทีห่ ลบหนีเข้ามาท�างานในประเทศไทยด้วย เฉพาะ
แรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ทสี่ ุดของคนต่างด้าวใน
ปัจจุบันนี้จะกล่าวถึงต่างหากในหัวข้อต่อไป (ดูขอ้ ที่ 6 แรงงาน
ต่างด้าว)

5.1 ชนกลุ่มน้อย

เมื่อได้ยินค�านี้ หลายคนมักจะนึกถึงกลุ่มชาวเขา
ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนทีส่ ูงในภาคเหนือและภาคตะวันตก
ของไทย การเข้าใจเช่นนั้นก็ถูก แต่ไม่ทั้งหมด ชนกลุ่มน้อย
หมายถึงชนต่างเผ่าหรือต่างเชือ้ ชาติที่อยู่อาศัยรวมกันกับ
ชนเผ่าอื่นหรือเชื้อชาติอื่นที่มีจ�านวนมากกว่า ถ้ามองในแง่
ของการเป็นกลุม่ คนที่มีเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ
และวิถชี วี ติ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตน ต่างจากคนกลุม่ อื่น
ชนกลุม่ น้อยก็ถอื ว่าเป็น กลุม่ ชาติพนั ธุ์ แต่ไม่ใช่กลุม่ ชาติพนั ธุ์
ทุกกลุ่มเป็นชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์ทีเ่ ป็นชนกลุ่มใหญ่ๆ
ก็มี จากการศึกษาของนักวิจยั สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรม
เพื ่อ พั ฒ นาชนบท (ปั จ จุ บ ัน คื อ สถาบัน วิ จั ย ภาษาและ
วัฒนธรรมเอเซีย) มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2547 พบว่า
ประเทศไทย มีกลุม่ ชาติพนั ธุม์ ากกว่า 60 กลุม่ มีท้งั กลุม่ ชาติ
พันธุใ์ หญ่ๆ เช่น กลุม่ คนไทยเหนือ ไทยอีสาน ไทยกลาง และ
ไทยใต้ และกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดเล็ก เช่น กลุ่มชาวกะเหรี่ยง
ม้ง ภูไท กูย โซ่ง ชาวเล
รายงานผลการด� า เนิน งานของประเทศไทยฯ ที่
อ้างถึงข้างต้น จ�าแนกชนกลุ่มน้อยทีจ่ ัดว่ามีความเสีย่ งหรือ
เปราะบางออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
1) ชนกลุ่มน้อยบนพื้นทีส่ ูงในภาคเหนือ และภาค
ตะวันตก ประกอบด้วยชาวเขา 10 กลุ่มชาติพันธุ์
ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน อาข่า ละหู่ ลีซอ ลัวะ
ขมุ มลาบรี (ผีตองเหลือง) และถิ่น ทั้งนีร้ วมถึง
ชนกลุ่มน้อยอื่นๆ และคนไทยบางกลุ่มที่อาศัยอยู่
ในแถบภูเขาด้วย กลุ่มชาวเขาเหล่านี้ มีประชากร
รวมกันประมาณ 1.2 ล้านคน5

จ�านวนประชากรกลุม่ นี้ และกลุ่มอื่นทีจ่ ะกล่าวถึงต่อไปในหัวข้อนี้ เป็นจ�านวนทีร่ ะบุใน รายงานผลการด�าเนินงานของประเทศไทย
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ฉบับที่ 1-3) ซึ่งเสนอต่อ คณะกรรมการขจัดการ
เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ขององค์การสหประชาชาติ ทีเ่ ผยแพร่เมื่อเดือนตุลาคม 2554 เว้นแต่ทีร่ ะบุเป็นอย่างอืน่ ปัจจุบันตัวเลขเหล่านี้
อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง แต่ไม่มีข้อมูลยืนยัน
5
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2) ชาวเล ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ข นาดเล็ก
3 กลุ่ม คือ มอแกน มอแกล็น และอุรักลาโว้ย
ทีอ่ าศัยอยู่ตามเกาะน้อยใหญ่ในจังหวัดระนอง
พังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล ชาวเลตั้งบ้านเรือน
และท�ามาหากินอยูต่ ามชายฝัง่ ปัจจุบนั ยังมีชาวเล
จ�านวนมากทีย่ ังไม่มีเอกสารแสดงสถานะบุคคล
แม้วา่ รัฐบาลจะมีนโยบายขึน้ ทะเบียนสถานะบุคคล
ส�าหรับชาวเลมาหลายปีแล้ว แต่การด�าเนินงานยัง
ไม่ครอบคลุมทั้งหมด นอกจากนี้ในวิถีชีวิตดั้งเดิม
ชาวเลไม่มีการถือเอกสารสิทธิใ์ นการครอบครอง
ที่ดนิ จึงมักถูกคนอื่นเอาเปรียบ และถูกเบียดเบียน
ที่ ท� า กิ น มาตลอด ชาวเลมีป ระชากรประมาณ
13,000 คน (ตัวเลขของมูลนิธิชุมชนไท http://
chumchonthai.or.th/)
3) คนไทยในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (สตูล ยะลา
ปัตตานี นราธิวาส) ประกอบด้วยคนไทยเชื้อสาย
มลายูน บั ถื อ ศาสนาอิส ลาม คนเชื อ้ สายไทย
นับถือพุทธที่อพยพเข้ามาจากรัฐกลันตัน ประเทศ
มาเลเซียคนจีน และกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเล็กๆ เช่น
ซาไก (เงาะ) กลุม่ ใหญ่สุดคือคนไทยเชื้อสายมลายู
มีประมาณ 1.4 ล้านคน
4) กลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นชนชาวพื้นเมืองกลุ่มเล็กๆ
ทีอ่ าศัยอยู่ในบริเวณที่ราบของภาคต่างๆ เช่น
ในภาคอีสาน มีกลุ่ม ไทยโคราช ภูไท เขมร กูย
เป็นต้น
5.2 กลุ่มคนที่มีปัญหำสถำนะบุคคล

การมี ป ั ญ หาสถานะบุค คลเกิ ด จากการไร้ ส ัญ ชาติ
(nationalityless) และไร้รัฐ (stateless) การไร้สัญชาติคือ
สภาพที่บุคคลไม่มีสัญชาติของประเทศใดเลยในโลก ในทาง
กฎหมายคนไร้สัญชาติก็คือคนต่างด้าวทีผ่ ิดกฎหมาย ไม่ว่า
จะอยูใ่ นประเทศไหนก็ผิดกฎหมายของประเทศนั้น เนื่องจาก
ไม่ มีส ถานะบุค คลของประเทศใดเลย ปัญ หาไร้ ส ัญ ชาติ
จะรุนแรงมากขึ้นหากบุคคลต่างด้าวทีผ่ ิดกฎหมายนัน้ ไม่มี
ประเทศใดยอมให้ “สิทธิอาศัย” เลย ในกรณีเช่นนั้น บุคคล
ในลักษณะดังกล่าวจึงตกเป็น “คนไร้รัฐ” โดยปริยาย
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ในประเทศไทยมีสาเหตุทที่ า� ให้บุคคลกลายเป็นคน
ไร้สัญชาติอยู่สองอย่าง อย่างแรกคือการไม่มีข้อเท็จจริง
ทีส่ ามารถพิสูจน์ได้ว่าตนมีความเกาะเกี่ยวกับรัฐใดในโลก
จึงไม่อาจก�าหนดสัญชาติได้ ตกเป็นคนไร้สัญชาติ อย่างที่สอง
คือการที่บุคคลนั้นเชื่อว่าและอ้างว่า ตนมีข้อเท็จจริงที่ท�าให้
ได้สัญชาติไทย แต่เจ้าหน้าทีข่ องไทยปฏิเสธทีจ่ ะเชื่อในข้อ
เท็จจริงทีบ่ ุคคลกล่าวอ้าง ผลคือไม่สามารถได้สัญชาติไทย
ปัจจุบันประเทศไทย ยังมีคนทีม่ ีปัญหาสถานะบุคคลเพราะ
ความไร้สัญชาติไร้รัฐอาศัยอยู่ในประเทศจ�านวนหนึ่ง
ตาม รายงานผลการด�าเนินงานของประเทศไทยฯ
ที่อา้ งถึงข้างต้น กลุม่ คนไทยที่มีปญ
ั หาสถานะบุคคลอาจแบ่ง
เป็น 2 ประเภท คือ คนไทยพลัดถิ่น และ คนที่ตกส�ารวจ
(ก) คนไทยพลัดถิ่น ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 คนไทยพลัดถิ่น หมายถึง “ผู้ซึ่งมีเชื้อ
สายไทยที่ตอ้ งกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่นโดยเหตุ
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทย
ในอดีต ซึ่งปัจจุบันผู้นั้นมิได้ถือสัญชาติของประเทศอื่น และ
ได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึง่
และมีวถิ ชี วี ติ เป็นคนไทยโดยได้รบั การส�ารวจจัดท�าทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขทีค่ ณะรัฐมนตรีก�าหนด หรือเป็นผู้ซึ่งมีลักษณะ
อื่นท�านองเดียวกันตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง”
ความเป็นคนไทยพลัดถิน่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน
ประวัตศิ าสตร์และการเมืองระหว่างประเทศในยุคอาณานิคม
ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นช่วงที่
ประเทศเจ้าอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในตอนนั้น
(คือ ฝรั่งเศสและอังกฤษ) ได้ท�าการปักปันเขตแดนของ
ประเทศไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน โดยยึดเอาสภาพภูมศิ าสตร์
เป็นเกณฑ์ แทนทีจ่ ะเอาประชาชนหรือเชื้อชาติเป็นหลัก
ท�าให้คนไทยจ�านวนหนึง่ ที่อยู่ในอาณาเขตของไทยมาก่อน
แต่ในการปักปันเขตแดนตกเป็นดินแดนของประเทศเพือ่ นบ้าน
คนไทยที่อาศัยอยู่ในดินแดนเหล่านั้น ถ้าไม่อพยพเข้ามาอยู่
ในเขตไทยหลังการปักปันเขตแดน ก็เป็นคนไทยพลัดถิ่น
ในดินแดนของประเทศเหล่านั้น ซึง่ อาจจะได้รบั สัญชาติของ
ประเทศเพื่อนบ้านทีต่ นอยู่อาศัยหรือไม่ก็ได้ กลุ่มนีไ้ ม่เป็น
ปัญหาส�าหรับประเทศไทย กลุ่มทีม่ ีปัญหาคือกลุ่มทีอ่ พยพ
เข้ามาอยู่ในประเทศไทย ซึ่งอาจเข้ามาทันทีหลังการปักปัน
เขตแดน หรือหลังจากเวลาผ่านไปนานแล้ว ปัญหาของ

กลุ่มหลังนีอ้ ยู่ทกี่ ารไม่มีสถานะบุคคลตามกฎหมายของไทย
แม้ในเวลาต่อมารัฐมีนโยบายให้มีการพิสูจน์สัญชาติเพื่อ
ด�าเนินการให้สถานะบุคคลต่อไป แต่การด�าเนินงานก็ไม่ได้
ง่าย ความยุง่ ยากล่าช้าไม่ได้อยูท่ ่กี ารหาหลักฐานที่นา่ เชื่อถือ
มายืนยันต่อเจ้าหน้าทีว่ ่าตนมีเชื้อสายเป็นคนไทยหรือไม่
เท่านั้น แต่อยู่ที่ระบบอันซับซ้อนในการให้สัญชาติ ซึ่งอิงอยู่
กับเรื่องของความมัน่ คงของชาติ ทัง้ นีไ้ ม่รวมถึงการเลือก
ปฏิบัตขิ องเจ้าหน้าที่บางคนด้วย คนเหล่านี้จา� นวนมากจึงอยู่
ในดินแดนไทยในฐานะเป็นคนไร้สัญชาติและไร้รัฐ
คนไทยพลั ด ถิ ่น ในประเทศไทยมี 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่
(1) คนพลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยที่อาศัยอยูใ่ นบริเวณ
จังหวัดตาก ประจวบคีรขี นั ธ์ ชุมพร และระนอง มีไม่นอ้ ยกว่า
8,000 คน (2) คนเชื ้อ สายไทยทีอ่ พยพมาจากเกาะกง
เสียมราฐ พระตะบอง ศรีโสภณ ในกัมพูชา มีประมาณ
10,000 คน และ (3) คนไทยพุทธทีอ่ พยพเข้ามาจากรัฐ
กลันตัน มาเลเซีย และชาวไทยที่อพยพมาจากประเทศลาว
ซึ่งไม่ทราบจ�านวนที่แน่นอน
(ข) คนตกส�ารวจ ความบกพร่อง บวกกับการเลือก
ปฏิบัติในการส�ารวจ จะด้วยเหตุใดก็ตาม ท�าให้คนไทย
จ�านวนหนึง่ ทีเ่ กิดและอยู่ในประเทศไทยมาตลอดไม่มีชื่อใน
ระบบทะเบียนราษฎร คนเหล่านีไ้ ม่มีหลักฐานทางเอกสาร
หรือหลักฐานอื่นใดทีจ่ ะใช้ยืนยันเพื่อขอสัญชาติไทย กลาย
เป็นคนมีปัญหาสถานะบุคคล ไม่มบี ตั รประจ�าตัวประชาชน
ที่มีเลขประจ�าตัว 13 หลัก ดังนั้นจึงไม่มีสิทธิในฐานะพลเมือง
เช่น สิทธิทีจ่ ะเข้าถึงบริการสาธารณะเหมือนคนไทยทั่วไป
คนตกส�ารวจ มี 4 กลุ่มย่อย คือ
(1) คนทีอ่ ยู่ในประเทศไทยมาแต่ก�าเนิด แต่ไม่มีการ
แจ้งจดทะเบียนการเกิดและไม่มีการแจ้งขอมีชื่อ
ในส�ามะโนครัวตามกฎหมาย หรือชื่ออาจตกหล่นไป
หรือถูกลบออกจากทะเบียนบ้านด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
มีอยู่ทั่วไปทัง้ ในเมืองใหญ่และในชนบทห่างไกล
บุค คลตกส�า รวจเหล่ า นีส้ ่ ว นหนึง่ เป็ น ชาวเขา
ตาม รายงานผลการด�าเนินงานของประเทศไทยฯ
ที่อ้างถึงข้างต้นกลุ่มนี้มีประมาณ 300,000 คน
(2) คนที่อพยพเข้ามาจากนอกประเทศและอยูใ่ นไทย
มานาน แต่ไม่ถูกส�ารวจ เช่น เวียดนามอพยพ
และอดีตทหารจีนคณะชาติ มีจ�านวนประมาณ
180,000 คน

(3) คนทีอ่ พยพเข้ามาในไทยแต่ไม่สามารถเดินทาง
กลับออกไปได้ (ซึ่งไม่ทราบจ�านวน) และคนทีม่ ี
ปัญหาสถานะทีก่ �าลังศึกษาอยู่ในระดับต่างๆ ใน
ประเทศ มีประมาณ 60,000 คน
(4) คนไร้รากเหง้า กฎหมายระบุว่าคนไร้รากเหง้า
หมายถึงบุคคลที่ไม่มีหลักฐานแสดงความเป็น
ตัวตนทัง้ สัญชาติและถิ่นก�าเนิด คนเหล่านีไ้ ม่มี
จุดเกาะเกี่ยว ไม่มีบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง ไม่มี
การแจ้งเกิด ไม่มีช่อื ในระบบทะเบียนราษฎร และ
ไม่มีบัตรประชาชนที่มีเลขประจ�าตัว 13 หลัก คน
กลุ่มนีบ้ างคนเกิดในประเทศไทยแต่ขาดพยาน
หลักฐานพิสจู น์การเกิด อาจเนือ่ งมาจากบุพการี
ไม่เข้าใจหรือไม่ได้ให้ความส�าคัญตั้งแต่แรก หรือ
ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม บางคนไม่ได้เกิดในประเทศไทย
แต่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน
แล้ว แต่ก็ไม่มหี ลักฐานทีย่ อมรับได้ว่าตนเป็นใคร
มาจากไหน คนไร้รากเหง้าเหล่านี้ แม้จะอยูใ่ นแผ่น
ดินไทย แต่ก็ไม่มีสถานะเป็นพลเมือง จึงด้อยสิทธิ
และเข้าไม่ถึงบริการสาธารณะเหมือนคนทัว่ ไป
บุคคลเหล่านีไ้ ม่สามารถระบุจ�านวนได้ชัดเจน
เนื่องจากยังไม่มีการส�ารวจอย่างจริงจัง
แม้ว่ารัฐจะมีนโยบายให้คนไร้สัญชาติไร้รัฐได้รับการ
จดทะเบียนบุคคลตามกฎหมาย เพื่อจะได้มีสิทธิพื้นฐาน
เหมือนคนทัว่ ไป แต่การด�าเนินการต้องใช้หลักฐานและ
ใช้เวลานาน คนจ�านวนมากในกลุ่มนีจ้ ึงมีชีวิตอยู่ในสภาพ
ที่ไม่มีสถานะบุคคลและไม่ได้รับสิทธิพื้นฐานอะไรเลย
5.3 ควำมเปรำะบำงของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มคน
มีปัญหำสถำนะบุคคล

ทัศนคติท่มี องว่าชนกลุม่ น้อยเป็น “คนอื่น” คือสาเหตุ
ส�าคัญที่ท�าให้คนเหล่านีเ้ สีย่ งต่อความเปราะบางในหลายๆ
ด้าน เพราะถูกถือว่าเป็นคนอืน่ ทีแ่ ตกต่างจากคนส่วนใหญ่
นีเ่ อง ชนกลุ่มน้อยจึงมักประสบปัญหาด้อยสิทธิ ถูกเลือก
ปฏิบัติ หรือได้รบั การปฏิบัตทิ ่ีไม่เป็นธรรม ดังเช่นกรณีชาวเล
กลุ่ม อุรั ก ลาโว้ ย ที่ถู ก ทางการประกาศให้ พื น้ ทีท่ พี ่ วกเขา
อยู่อาศัยและท�ามาหากินมาหลายชั่วคนเป็นเขตอนุรักษ์
ท�าให้พวกเขากลายเป็นผูบ้ ุกรุก ไม่สามารถจับปลาในบริเวณ

เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน
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กรอบที่ 3 ควำมเปรำะบำงของชำวเลแห่งหำดรำไวย์

ชาวเลที่หาดราไวย์ จังหวัด
ภูเก็ต จ�านวนประมาณ 2,000 คน
เป็นตัวอย่างของคนกลุ่มเปราะบาง
ในสังคมไทย ชาวเล อาศัยอยูใ่ นพื้นที่
บริเวณนั้นมาหลายชั่วอายุคน มีอาชีพ
ท�าประมงแบบพื้นบ้าน สร้างบ้าน
เรือนอาศัยอยูร่ ว่ มกันในพื้นที่สาธารณะ
ริ ม ชายหาด จอดเรื อ ซ่ อ มอุ ป กรณ์
ประมงบริเวณชายหาด มีการปลูก
ต้นมะพร้าวในพื้นที่อยู่อาศัย มีชีวิต
เรียบง่าย รักความสงบ ส่วนใหญ่ไม่รู้
ปริญญา ชาวสมุน http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/729941
หนังสือ
เมื ่อ ประเทศพั ฒ นาไป มี
กฎหมายต่างๆ ออกมา โดยเฉพาะ
กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน ท�าให้พื้นที่
สาธารณะที ่ช าวเลอยู ่ อ าศัย และใช้
ประโยชน์รว่ มกัน กลายเป็นกรรมสิทธิ์
ของเอกชนที ่อ อกโดยเจ้ า หน้ า ที ่รั ฐ
ท� า ให้ ช าวเลสูญ เสีย พื น้ ที อ่ ยู ่ อ าศัย
ต้ อ งอยู ่ ใ นสภาพย� ่า แย่ ก ว่ า สลัม
ทางการเข้าไปพัฒนาสาธารณูปโภค
ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นน�้า ไฟ การก�าจัด
ขยะมูลฝอย การระบายน�้า เพราะ
พื ้น ที ่ที ่ม ีเ อกสารสิ ท ธิถ์ ื อ ครองโดย
พลาเดช ณ ป้อมเพชร และนฤมล อรุโณทัย โครงการต้อยติ่ง โดย โครงการน�าร่องอันดามัน และหน่วยวิจัย
เอกชน ทั้งๆ ที่ชาวเลอยู่อาศัยใน
ชนพื้นเมืองและทางเลือกการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิเพื่อนชนเผ่า
พื้นที่เหล่านั้นมาหลายชั่วอายุคน ต้นมะพร้าวทีป่ ลูกไว้ มีอายุมากกว่า 50 ปี ใต้ถนุ บ้านมีกระดูกบรรพบุรษุ ชาวเล
ที่ฝังไว้ ผ่านการพิสูจน์ ดีเอ็นเอ แล้วว่าเป็นเชื้อสายเดียวกับชาวเลจริง คุณภาพชีวิตของชาวเลจึงตกต�่า เข้าไม่
ถึงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานทุกด้าน และยังถูกฟ้องขับไล่ให้ย้ายออกจากที่ดินที่เคยเป็นพื้นที่สาธารณะ ที่ใช้
ร่วมกันมายาวนาน ถูกปิดเส้นทางและกระชับพื้นที่สาธารณะส�าหรับจอดเรือ วางอุปกรณ์ประมง และท�าพิธีทาง
จิตวิญญาณ เพราะเอกชนอ้างว่าตนมีเอกสารสิทธิ์บนพื้นที่ดังกล่าว
ปัจจุบัน หน่วยงานราชการยังไม่สามารถแก้ปัญหาหรือช่วยเหลือให้ชาวเลเหล่านัน้ พ้นทุกข์ พ้นจาก
ความเปราะบางออกมาได้ จึงยังคงเป็นคนเปราะบางที่ล�าบากซ�้าซาก
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ชายฝั่งทีต่ นเคยหาเลีย้ งชีพมาก่อนได้ หากเข้าไปจับสัตว์นา�้
ในเขตอุทยานก็จะถูกจับกุมและยึดเรือและเครื่องมือหาปลา
ทัง้ นีไ้ ม่รวมถึงการถูกเอาเปรียบจากนายทุนฉวยโอกาส ฮุบ
เอาที่ดินของชาวเลไปท�ารีสอร์ท เพียงเพราะว่าพวกเขาไม่มี
เอกสารสิทธิ์ในทีด่ ินทีต่ นอาศัยอยู่มานานตั้งแต่รุ่นพ่อแม่
ขณะทีช่ าวเลบางกลุ่มยังขาดสถานะความเป็นพลเมืองไทย
เพราะไม่มีเอกสารแสดงสถานะบุคคล เช่นทะเบียนบ้าน หรือ
บัตรประชาชน (ดู กรอบที่ 3)
นีก่ ระมั ง คื อ สิง่ ที ่ รองศาสตราจารย์ พั น ธุ ์ ท พิ ย์
กาญจนะจิตรา สายสุนทร ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดีบคุ คล แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าว
ว่า “ความเป็น “ชนกลุ่มน้อย” ของบุคคลในรัฐใดรัฐหนึง่
มักจะท�าให้บุคคลนัน้ ๆ ตกเป็นผู้ด้อยสิทธิในรัฐนั้นๆ ทัง้ ที่
ในยุคปัจจุบัน “สิทธิมนุษยชน” มิใช่เพียง “สิทธิทางศีลธรรม”
(Moral Right) อีกต่อไป หากแต่ได้รบั การยอมรับในสถานะ
ของ “สิทธิทางกฎหมาย” (Legal Right) มากขึ้นเรื่อยๆ”
นักกฎหมายท่านเดียวกันนีก้ ล่าวว่า “ปรากฏการณ์เช่นนี้
พบเห็นกันโดยทัว่ ไปไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทย หากแต่
เป็นเช่นนั้นในประชาคมโลกโดยทั่วไปอีกด้วย”
ส�าหรับกลุ่มคนทีม่ ีปัญหาสถานะบุคคล ไม่ว่าจะเป็น
คนไร้รัฐหรือไร้สัญชาติ ปัญหาเบื้องต้นคือเรื่องของการต่อสู้
เพื่อให้ได้มาซึ่งสถานะบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งดูเหมือน
จะเป็นเรื่องไม่ยากในความเข้าใจของคนทั่วไป ถ้าบุคคลนั้น
เกิดและอยู่ในประเทศไทยมาแต่เดิม แต่ในทางปฏิบัติแล้ว
กระบวนการนีม้ ีความซับซ้อน ต้องใช้เวลาเป็นปีๆ หรือ
หลายปี ต้องใช้เงินและความอดทนอย่างมาก ความยากอยู่
ทีก่ ารหาหลักฐานทีน่ ่าเชื่อถือมาแสดง ซึ่งส่วนมากมักจะ
สูญหายไปแล้ว หลายคนอาจจะท้อแท้ บางคนอาจไม่ประสบ

ความส�าเร็จเลย เนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานพยานที่ทาง
ราชการยอมรับและเชื่อถือมายืนยัน แม้คนทีป่ ระสบความ
ส�าเร็จ แต่กว่าจะด�าเนินการเสร็จเรียบร้อย ต้องมีชีวิตอยู่ใน
สภาพทีเ่ ป็นคนไร้สัญชาติไร้สิทธิในฐานะพลเมืองอยู่นาน
เข้าไม่ถึงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานทีจ่ �าเป็นส�าหรับชีวิต
โดยเฉพาะบริการด้านสุขภาพ หรือบริการอืน่ ๆ ที่ต้องใช้
เอกสารแสดงสถานะบุคคลเป็นหลักฐานประกอบ บางคนถูก
ตีตราว่าเป็น “คนเถื่อน” เนื่องจากไม่มเี อกสารที่ถกู ต้องตาม
กฎหมายเช่น บัตรประชาชน แม้แต่จะเปิดบัญชีเงินฝาก
ในธนาคารก็ไม่สามารถท�าได้ ดังกรณีของชายวัยกลางคน
คนหนึง่ ทีจ่ ั ง หวั ด ล�า ปาง ซึ ่ง ถู ก บุค คลอืน่ ลบชื ่อ ออกจาก
ทะเบียนบ้าน แล้วสวมชื่อคนอื่นแทน เวลาผ่านไปนานจึงรูต้ วั
แต่การด�าเนินการเพื่อขอเอาชื่อกลับเข้าในทะเบียนราษฎร
และมีบัตรประชาชน ต้องใช้เวลานานนับปี
ในกรณีของผู้อพยพจากนอกประเทศทีไ่ ด้รับอนุญาต
ให้อยู่ได้นาน (กลุ่ม “คนตกส�ารวจ” กลุ่มที่ 2 และ 3
ข้างต้น) ปัญหาส�าคัญอยูท่ ่กี ารขอมีสญ
ั ชาติไทย ซึ่งขึ้นอยูก่ บั
นโยบายของรัฐทีก่ �าหนดขึ้นส�าหรับคนอพยพเฉพาะกลุ่ม
ตราบใดที่รฐั ยังไม่มนี โยบาย คนเหล่านี้กต็ อ้ งรอ ซึง่ อาจจะใช้
เวลานานตัง้ แต่รนุ่ พ่อแม่จนถึงรุน่ ลูกรุน่ หลานก็ได้ ดังตัวอย่าง
ของชาวญวนอพยพหลายหมื่นคน ซึง่ หนีภัยสงครามจาก
การปราบปรามของฝรัง่ เศส เข้ามาอยู่ในไทยตัง้ แต่ พ.ศ.
2488-2489 นโยบายของไทยเกี่ยวกับคนญวนอพยพในช่วง
แรกปฏิเสธที่จะยอมให้ญวนอพยพมีสัญชาติไทยในทุกรุ่น
จนเวลาผ่านไปกว่า 40 ปี ไทยจึงมีนโยบายให้คนญวนอพยพ
รุ่นทีส่ องและสามมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ขณะเดียวกัน
ก็ ผ ่ อ นผัน เงื ่อ นไขในการยอมรั บ ให้ ญ วนอพยพรุ ่ น แรก
แปลงสัญชาติเป็นไทยได้

6. แรงงำนต่ำงด้ำว
6.1 กระแสกำรไหลเข้ำของแรงงำนต่ำงด้ำว

การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงเวลากว่า
3 ทศวรรษที่ผา่ นมา ประกอบกับคนไทยมีแนวโน้มเลือกงาน
ท�ามากขึ้น โดยไม่นิยมท�างานประเภททีใ่ ช้แรงงานซึ่งถือว่า
เป็นงานหนักรายได้น้อย ท�าให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน
ในระดับล่าง (แรงงานไร้ฝีมือ) ขณะเดียวกันในภาคการผลิต

ก็มีความพยายามทีจ่ ะคงความได้เปรียบในด้านค่าแรงต�่าไว้
ซึ่งมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและการส่งออก สถานการณ์
เช่นนี้เปิดโอกาสให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ
เมียนมา กัมพูชา และลาว เดินทางเข้ามาท�างานในประเทศไทย
มากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2530 แรงงานเหล่านี้
ส่วนใหญ่แล้วเข้ามาอยู่อาศัยและท�างานโดยไม่ถูกกฎหมาย
ประมาณ พ.ศ. 2535 รัฐบาลไทยเริ่มมีนโยบาย “ผ่อนผัน”

เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน
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ให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมาย
สามารถขอใบอนุญาตท�างานได้ โดยใช้ช่องทางมาตรา 7
ของพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521
ประกอบกับมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ.ศ. 2522 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงาน
ระดั บ ล่ า ง ขณะเดี ย วกั น ก็ ใ ช้ แ รงงานเหล่ า นีเ้ สริ ม สร้ า ง
ความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจไทยด้วย
ในปี 2539 เริ่มมีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ตามมติของคณะรัฐมนตรี โดยแรงงานเหล่านั้นได้รบั อนุญาต
ให้ทา� งานได้ชั่วคราวในระหว่างรอทีจ่ ะถูกส่งกลับประเทศ
ของตน อย่างไรก็ตาม การอนุญาตให้อยู่ชั่วคราวได้มีการยืด
เวลามาเรื่อยๆ เพราะเหตุผลด้านการขาดแคลนแรงงาน
ภายในประเทศ
แรงงานต่ า งด้ า วจากเมีย นมา กั ม พู ช า และลาว
(บางท่านเรียกว่า “แรงงานข้ามชาติ”) อาจแบ่งออกเป็น 4
กลุม่ ตามลักษณะการเข้าเมืองและสถานภาพการท�างาน คือ
1) กลุม่ ผ่อนผัน เป็นแรงงานต่างด้าวที่มีการจดทะเบียน
ได้ รั บ อนุญ าตให้ อ าศั ย อยู่ ชั ่ว คราว และได้ รั บ
หมายเลขประจ�าตัว 13 หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข
00 แต่จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพก่อนจึงจะขอ
ใบอนุญาตท�างานจากกระทรวงแรงงานได้ โดย
มีเอกสารส�าคัญติดตัว 3 ฉบับคือ ใบอนุญาตให้
พ�านักชั่วคราว (ทร. 38) บัตรประกันสุขภาพ และ
ใบอนุญาตท�างาน
2) กลุ่มทีผ่ ่าน “การพิสูจน์สัญชาติ” ตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการที่จะปรับสถานภาพแรงงาน
ต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายให้เป็นแรงงาน
ถูกกฎหมาย แรงงานจากกัมพูชาและลาวเริม่
การพิสูจน์สัญชาติต้งั แต่ปี 2547 ส่วนแรงงานจาก
เมียนมาเริ่มในปี 2552 แรงงานที่ผ่านการพิสูจน์
สัญชาติแล้วสามารถเดินทางไปได้ทวั่ ประเทศ
แต่ ถ ้ า เดิ น ทางออกนอกประเทศไปแล้ ว และ
ต้องการกลับเข้ามาอีกจะต้องยืน่ ค�าร้องขอกับ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหลังจากกลับออกไป
แล้ว ระหว่างที่อยูใ่ นประเทศแรงงานกลุม่ นี้จะต้อง
รายงานตั ว ต่ อ ส�า นัก งานตรวจคนเข้ า เมือ งทุก
90 วัน และได้รับอนุญาตให้ท�างานได้เพียง 4 ปี
เท่านัน้ หลังจากเวลาทีไ่ ด้รับอนุญาตให้ท�างาน
หมดลงจะต้องกลับประเทศของตนเป็นเวลา 3 ปี
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ก่อนจึงจะขออนุญาตกลับเข้ามาท�างานใหม่ได้อีก
3) กลุม่ “แรงงานน�าเข้า” คือกลุม่ ที่เข้ามาตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างรัฐบาล
ไทย-เมียนมา ไทย-กัมพูชา และไทย-ลาว ใน พ.ศ.
2545-2546 ซึ่งได้วางกรอบการท�างานส�าหรับ
แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือจากประเทศทัง้ 3 ไว้
ให้สามารถท�างานได้อย่างถูกกฎหมาย ภายใต้
ข้อตกลงนีแ้ รงงานจะได้รับสวัสดิการสังคม สิทธิ
ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล และสิทธิประโยชน์
อื่นๆ เช่นเดียวกับแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว
ทีผ่ ่านการพิสูจน์สัญชาติ การน�าเข้าแรงงานจาก
กัมพูชาและลาวภายใต้ MOU เริ่มในปี 2548
แต่ส�าหรับแรงงานจากเมียนมาเริ่มในปี 2553
แรงงานในกลุ่มนีส้ ามารถขยายเวลาท�างานได้
ไม่เกิน 4 ปี เช่นเดียวกับกลุ่มพิสูจน์สัญชาติ (กลุ่ม
ที่ 2 ข้างต้น) และถ้ากลับออกไปแล้วจะต้อง
รอเวลา 3 ปีก่อนจึงจะสามารถขอกลับเข้ามา
ท�างานอีกได้
4) กลุ่มแรงงานต่างด้าวทีไ่ ม่ได้จดทะเบียน หรือ
“แรงงานใต้ดิน” หมายถึงแรงงานทีท่ �างานโดย
ไม่มีใบอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นเอกสารการพ�านัก
ชั่วคราวในราชอาณาจักร (ทร.38/1) หรือเอกสาร
อื่นก็ตาม แรงงานเหล่านี้ตอ้ งอยูอ่ ย่างหวาดระแวง
ต้องคอยหลบหลีกการถูกจับกุมส่งตัวกลับประเทศ
และเสีย่ งต่อการถูกข่มขู่หรือถูกเอารัดเอาเปรียบ
ในการท�างานนานาประการ
6.2 แรงงำนต่ำงด้ำวมีจ�ำนวนเท่ำไร

ค่อนข้างจะก�าหนดได้ยากว่าแรงงานต่างด้าวมีจา� นวน
เท่าไร เพราะแหล่งที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้มักจะมีความสนใจและ
กรอบเวลาอ้างอิงไม่เหมือนกัน แหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ
ใหญ่ๆ มีอยู่ 2 แหล่ง คือกระทรวงมหาดไทยซึ่งสนใจประเด็น
ความมัน่ คง และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ซึ่งสนใจเรือ่ งสถานะการท�างาน ทั้งนี้ไม่ตอ้ งกล่าวถึงความซับ
ซ้อนอันเนือ่ งมาจาก “พลวัต” (dynamics) ของแรงงานเอง
ซึ่งมีการเปลีย่ นแปลงทั้งในด้านสถานภาพการท�างานและ
การเข้าออกประเทศอยู่ตลอดเวลา
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ตามรายงาน สถิติจ�านวนคนต่างด้าวทีไ่ ด้รับอนุญาต
ท�างานคงเหลือ ทั่วราชอาณาจักร ประจ�าเดือนมกราคม
2560 ของส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มีคนต่างด้าว (จาก
ทุกประเทศ) ทีไ่ ด้รับอนุญาตท�างานทัว่ ราชอาณาจักร ณ
เดือนมกราคม 2560 จ�านวนทั้งสิ้น 1,470,225 คน ในจ�านวน
นีเ้ ป็ น แรงงานจากประเทศเมี ย นมา กั ม พู ช า และลาว
1,280,991 คน (หรือ 87% ของแรงงานทัง้ หมด) จ�านวน
ดังกล่าวนีไ้ ม่รวมแรงงานทีเ่ ข้ามาท�างานแบบไป-กลับหรือ
ตามฤดูกาลในจังหวัดชายแดน เช่น ตาก สระแก้ว จ�านวน
11,675 คน ตัวเลขแรงงานต่างด้าวดังกล่าวนีด้ ูน้อยกว่า
ที่นา่ จะเป็น เพราะน่าจะมีแรงงานที่ไม่ได้อยูใ่ นระบบข้อมูลนี้
อีกจ�านวนมาก
ข้อมูลทีป่ ระมวลได้จากเอกสารเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของกระทรวงมหาดไทย (ไม่ระบุวันเวลาของข้อมูล แต่
อนุมานว่าประมาณกลางปี 2558 หรือหลังจากนั้นเล็กน้อย)
มีแรงงานต่างด้าวจากประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว
จ�านวน 2,377,905 คน (มากกว่าจากแหล่งข้างต้น) ข้อมูลนี้
ใกล้เคียงกับทีร่ ายงานโดยส�านักข่าวทีนิวส์ทเี่ ผยแพร่เมือ่
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งให้ตัวเลขแรงงานต่างด้าวจาก
สามประเทศเพื่อนบ้านเป็น 2,233,015 คน แต่จ�านวนที่
รายงานโดยทั้งสองแหล่งนี้กย็ ังอาจจะดูนอ้ ยกว่าที่นา่ จะเป็น
เพราะไม่ได้รวมแรงงานที่ไม่ได้จดทะเบียน (กลุม่ ที่ 4 ข้างต้น)
ด้ ว ย นอกจากนีแ้ รงงานส่ ว นหนึง่ ยัง มีผ ู้ ติ ด ตามมาด้ ว ย
(คู่สมรส เด็ก ผู้สูงอายุ) ซึ่งไม่ทราบว่ามีจ�านวนเท่าไร
รายงานของส�านัก ข่ าวทีนิว ส์ ทอี่ ้างถึ ง ข้ า งต้ นอ้ า ง
การคาดประมาณแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีการจดทะเบียนในปี

2557 โดยเลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติในตอนนัน้ ว่า
มีจ�านวนมากกว่าแรงงานที่ถูกกฎหมายกว่า 1 เท่าตัว นัน่
หมายความว่า ถ้ารวมแรงงานกลุ่มที่ไม่จดทะเบียนนี้เข้ากับ
กลุ่มทีจ่ ดทะเบียนถูกกฎหมายแล้ว น่าจะมีแรงงานต่างด้าว
จากประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว ไม่น้อยกว่า 4 ล้าน
คน ตัวเลขนี้สอดคล้องกับการคาดประมาณของคณะนักวิจยั
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งใช้
ข้อมูลจากหลายแหล่งประกอบกัน พบว่าจ�านวนแรงงาน
ต่างด้าวจากสามประเทศเพื่อนบ้าน ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ
4.55 ล้านคน ในจ�านวนนีร้ าว 3.52 ล้านคนเป็นแรงงาน
อีก 1.03 ล้านคน เป็นผู้ติดตาม (คู่สมรส เด็ก ผู้สูงอายุ)
โดยสรุปคือ แรงงานต่างด้าวจากประเทศเมียนมา
กัมพูชา และลาว ในประเทศไทยปัจจุบนั นี้น่าจะมากกว่าที่
รายงานโดยแหล่งของทางราชการ ซึ่งมีอยูป่ ระมาณ 2.2-2.3
ล้ า นคน ขณะทีก่ ารคาดประมาณโดยนัก วิ จั ย มีม ากกว่ า
4 ล้านคน ตัวเลขนี้อาจเป็นจ�านวนที่ใกล้ความจริงมากกว่า
6.3 ควำมเปรำะบำงของแรงงำนต่ำงด้ำว

ความเปราะบางของแรงงานต่างด้าวเกิดจากการที่
พวกเขามีชีวิตที่เสี่ยงหลายด้าน ที่ส�าคัญได้แก่ :
1) เสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ เนื่องจาก
แรงงานส่วนมากจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทาง
เข้ามาโดยไม่ถกู กฎหมาย มีจา� นวนไม่นอ้ ยที่ลักลอบ
เดินทางเข้ามา ความเสีย่ งประการแรกของแรงงาน
เหล่ า นีก้ ็ คื อ เสีย่ งทีจ่ ะถู ก จั บ และส่ ง ตั ว กลับ
ในหลายกรณีแรงงานตกเป็นเหยื่อของขบวนการ

เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน
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ค้ามนุษย์ ซึ่งมีทงั้ กลุ่มผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ บางคนที ่ใ ห้ ค วามร่ ว มมือ บางกรณี
สถานการณ์อาจเลวร้ายถึงขั้นที่เหยือ่ เสียชีวิต
ขณะเดินทางเข้ามา ดังทีเ่ คยเป็นข่าวแล้วหลาย
ครั้ง
2) เสี่ยงต่อการถูกเอาเปรียบด้านค่าจ้างและสวัสดิการ
เมื่อเข้าประเทศมาได้ แรงงานจ�านวนมากยังเสี่ยง
ต่อการที่จะไม่ได้ท�างานตามทีต่ กลงไว้ก่อนเดิน
ทางเข้ามา และเมื่อได้ท�างานก็ยังเสี่ยงต่อการที่จะ
ถูกเอาเปรียบด้านค่าแรงและสวัสดิการ ส่วนมาก
แล้วงานทีแ่ รงงานต่างด้าวท�าเป็นงานระดับล่าง
คื อ “งานหนัก จ่ า ยน้ อ ย และไม่ ไ ด้ รั บ ความ
คุม้ ครองด้านแรงงาน” แม้วา่ กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
จะไม่ ม ีก ารเลือ กปฏิ บั ติ แต่ ใ นความเป็ น จริ ง
แรงงานต่างด้าวจ�านวนมากยังได้รับการปฏิบัติที่
ไม่เป็นธรรม ทั้งในด้านค่าแรงและสวัสดิการ กรณี
คนงานเรือประมงทีเ่ ป็นข่าวอยู่หลายครั้งในช่วง
ไม่กี่ปีทผี่ ่านมาเป็นตัวอย่างของสภาพเลวร้าย
ของการกดขี่และเอาเปรียบแรงงานต่างด้าว
3) เสี่ยงต่อการเข้าไม่ถึงบริการสาธารณะที่มีอยู่ โดย
เฉพาะด้านสุขภาพและการศึกษา ความจริงในทั้ง
สองด้านนีร้ ัฐเองก็มีนโยบายให้โอกาสแก่แรงงาน

ต่างด้าวอยู่พอสมควร เช่น ในด้านสุขภาพ แม้ว่า
แรงงานทีม่ ีการจดทะเบียนถูกต้องประเภทต่างๆ
จะได้ ส ิท ธิ ก ารรั ก ษาพยาบาลในระบบประกั น
สุขภาพ หรือระบบประกันสังคม แล้วแต่กรณี
แต่เนื่องจากทัง้ สองระบบนีแ้ รงงานต้องจ่ายค่า
ซื้อประกันรายปีเอง จึงท�าให้แรงงานส่วนใหญ่
ไม่ใช้สิทธินี้ มีการศึกษาพบว่าเพียง 1 ใน 3 ของ
แรงงานกลุ่มนี้เท่านัน้ ทีร่ ะบุว่าตนมีหลักประกัน
สุขภาพอย่างน้อย 1 หลักประกัน ส�าหรับแรงงาน
ที่ไม่ได้จดทะเบียนให้ถกู ต้อง เมื่อเจ็บป่วยก็ไม่กล้า
ไปใช้บริการจากสถานบริการของรัฐ เนือ่ งจาก
กลัวจะถูกจับ ส่วนเรื่องการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน รัฐก็
เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนที่อยูใ่ นวัยเรียน ไม่วา่ จะมี
สถานะทางกฎหมายใดก็ตาม ได้เข้าเรียนในระบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ทั้งนี้เป็น
ไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แต่ความจริง
มีตัวอย่างการวิจัยในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็น
จังหวัดทีม่ ีจ�านวนแรงงานต่างด้าวอยู่อาศัยและ
ท�างานอยูม่ ากเป็นล�าดับต้นๆ พบว่าเด็กในวัยเรียน
ทีเ่ ป็นลูกของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนีเ้ พียง
20% เท่านัน้ ทีไ่ ด้รับการศึกษา ทั้งนีด้ ้วยเหตุผล
ทั้งทางครอบครัวและทางสังคมหลายประการ

7. ผลกระทบทำงสังคมของควำมเปรำะบำง

การที่คนบางกลุ่มในสังคมมีความเปราะบางไม่ใช่
สิ่งผิดปกติ และไม่เป็นปัญหาถ้าสังคมไม่ได้เลือกปฏิบัติและ
ไม่ทอดทิ้งพวกเขา แต่การมีคนเปราะบางจ�านวนมากถูกทิ้ง
ไว้ข้างหลังขณะที่คนส่วนน้อยก้าวเดินไปข้างหน้า ย่อมมีผล
เสียหลายอย่าง ทัง้ ผลเสียต่อกลุ่มคนเปราะบางเองและผล
เสียต่อสังคม ผลเสียหรือปัญหาส�าหรับกลุม่ เปราะบางแต่ละ
กลุ่มได้กล่าวไว้พอสมควรแล้วข้างต้น ในที่นี้ต้องการจะชี้ให้
เห็นผลกระทบทางสังคมที่ส�าคัญเพียงข้อเดียว นั่นคือสังคม
ที่มีคนจ�านวนมากด�ารงชีวติ อยูใ่ นความเปราะบางมักจะเป็น
สังคมที่มีความเหลื่อมล�้าสูงในทุกด้าน และความเหลื่อมล�้านี้
เองคือปัจจัยทางสังคมทีก่ �าหนดสุขภาพทีส่ า� คัญมาก สังคม
ที่มีคนเปราะบางจ�านวนมากคือสังคมที่มีปัญหาสุขภาพ
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สุขภาพคนไทย 2560

การศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากหลายประเทศในโลกโดย
ริชาร์ด วิลคินซัน และ เคต พิคเก็ตต์ (Richard Wilkinson
and Kate Pickett) ทีเ่ ผยแพร่ในปี 2009 (แปลเป็นไทย
2555) ชี้ให้เห็นว่าความเหลือ่ มล�า้ ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบ
อย่างส�าคัญต่อสุขภาพของผู้คนในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นสุข
ภาพกาย หรือสุขภาพจิตก็ตาม นอกจากนีค้ วามไม่เท่าเทียม
ยังบัน่ ทอนความร่วมมือและความไว้วางใจทีค่ นมีต่อกัน
น�าไปสู่ความเครียด ความกลัว ความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัย
ของคนในสังคม ดังตัวอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาซึง่ คนที่
อาศัยอยู่ในรัฐทีม่ ีความเหลือ่ มล�า้ สูงจะมีอัตราการเสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรสูงตามไปด้วย และเมือ่ ปี ค.ศ.2000 มีการ
ศึกษาพบว่า กว่า 60% ของหญิงชาวสหรัฐอเมริกาที่มีรายได้

ต�่าและอาศัยอยู่ในรัฐทีม่ ีความเหลือ่ มล�า้ สูงมีภาวะซึมเศร้า
และ 80% มีปัญหาสุขภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่อาศัย
อยู่ในรัฐทีม่ ีความเหลือ่ มล�า้ ต�่ากว่า แต่หากคนทีม่ ีรายได้ต�่า
อาศัยอยูใ่ นชุมชนที่มคี วามเหลื่อมล�้าต�า่ กลับมีอตั ราการตาย
ที่ต�่ากว่าคนทีม่ ีรายได้สูง แต่อยู่ในชุมชนทีม่ ีความเหลือ่ มล�้า
สูงอย่างมีนัยส�าคัญ
ความเปราะบาง ไม่ว่าจะเพราะสาเหตุใดก็ตาม มีผล
กระทบอย่างมากต่อการได้รับการศึกษาทีม่ ีคุณภาพและ
เพียงพอส�าหรับการมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีและการหลุดพ้นจาก
ความยากจนของคนกลุม่ เปราะบาง แม้วา่ การได้รบั การศึกษา
ขั้นพื้นฐานจะเป็นสิทธิของเด็กทุกคน แต่เด็กในครอบครัว
ยากจนส่วนมากไม่สามารถได้รับการศึกษาทีด่ ีและสูงพอ

ส�าหรับการเข้าสู่อาชีพทีม่ ีรายได้พอที่จะยกระดับชีวิตให้
หลุดพ้นจากความยากจนได้ เด็กที่มีความพิการยิ่งมีขอ้ จ�ากัด
ในการได้รับการศึกษามากกว่าเด็กจากครอบครัวยากจน
ทั่วไป ส่วนเด็กที่มีปัญหาสถานะบุคคล และลูกของแรงงาน
ต่างด้าวแม้จะมีสิทธิได้รับการศึกษา แต่ทมี่ โี อกาสในการได้
รับการศึกษาจริงๆ ก็มีนอ้ ย ข้อจ�ากัดในเรื่องนี้ทา� ให้คนเปราะ
บางไม่สามารถพัฒนาความสามารถของตนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ และดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ความสามารถของตนได้
อย่ า งเต็ ม ที ่ ส่ ง ผลให้ ไ ม่ ม ีความเป็ นอยู่ ท ดี ่ ี ในระดั บ ทีต่ น
ประสงค์ ในระดับสังคม การมีคนจ�านวนมากล้าหลังกลุ่ม
อื่นๆ ในทางการศึกษาย่อมยากที่จะพัฒนาให้เป็นสังคมที่เข้ม
แข็งได้

8. รัฐท�ำอะไรบ้ำงเพื่อกลุ่มคนเปรำะบำง

มีหลายอย่างทีร่ ัฐทัง้ ในอดีตและปัจจุบันพยายามท�า
เพื่อมุง่ ให้เกิดผลส�าหรับประชาชนทุกกลุม่ ในประเทศ รวมทั้ง
กลุม่ ที่มีความเปราะบาง ค�าถามอยูท่ ่วี า่ สิ่งที่ทา� นัน้ ได้ผลและ
ยั่งยืนเพียงใด ในที่น้จี ะกล่าวถึงสิ่งที่รฐั ท�า ซึ่งเห็นว่ามีผลหรือ
น่าจะมีผลต่อกลุม่ คนเปราะบางทั้ง 4 กลุม่ ทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น
พอเป็นตัวอย่างเท่านั้น
ส� า หรับ กลุ ่ ม คนยากจน รั ฐ บาลทัง้ ในอดี ต และ
ในปัจจุบันมีโครงการหลายอย่างทีม่ ุ่งให้เกิดผลแก่กลุ่มผู้มี
รายได้น้อย ทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและการศึกษา ใน
ด้านสุขภาพ รัฐมีความพยายามที่จะให้มีหลักประกันสุขภาพ
ส�าหรับคนไทยทัว่ ไป นอกเหนือจากกลุ่มทีท่ า� งานในระบบ
ราชการและรัฐวิสาหกิจ (พร้อมทั้งครอบครัว) มาตั้งแต่ พ.ศ.
2518 ที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี
รัฐบาลสมัยนัน้ มีนโยบายการรักษาฟรีแก่ประชาชนทัว่ ไป
แต่เนือ่ งจากมีปัญหาทีท่ า� ให้รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ จนใน
ทีส่ ุดก็ยุบสภาภายในเวลาประมาณ 1 ปี โดยทีย่ ังไม่มีการ
ปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างจริงจัง เวลาผ่านมาจนถึง พ.ศ.
2526 ได้มีการพัฒนาโครงการบัตรสุขภาพทีป่ ระชาชนเข้า
ร่วมด้วยความสมัครใจ โครงการนี้ววิ ฒ
ั นาการมา จนถึง พ.ศ.
2544 จึงมีการเริ่มโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ซึ่งในตอนแรกเรียกว่ากันทั่วไปว่า “โครงการ 30 บาทรักษา
ทุกโรค” ปัจจุบันโครงการนี้รู้จักกันทั่วไปในชื่อ “บัตรทอง”
เป็นโครงการประกันสุขภาพที่รฐั จัดให้ฟรี ส�าหรับประชาชน

ทีไ่ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นระบบประกั น สุข ภาพอืน่ ทีร่ ั ฐ จั ด คื อ ระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลส�าหรับข้าราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และโครงการประกันสังคม (ส�าหรับแรงงาน
ในภาคเอกชน) โครงการบัตรทองเป็นการให้หลักประกัน
สุขภาพแก่ประชาชนทีด่ ีทสี่ ุดโครงการหนึง่ ของไทย ได้รับ
การชื่นชมจากองค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก และประชาคม
สุขภาพทั่วโลก
ในด้านเศรษฐกิจ มีนโยบายส�าคัญทีม่ ุ่งผลส�าหรับ
กลุม่ เกษตรกรหลายโครงการ เช่น ที่ผา่ นมามีโครงการประกัน
ราคาข้าว และโครงการรับจ�าน�าข้าว ซึ่งทั้งสองโครงการได้
ยุติการด�าเนินการไปแล้วด้วยเหตุผลทางการเมือง และ
ปัจจุบันมีโครงการประกันราคาข้าวในชื่อใหม่ คือโครงการ
ประกันยุง้ ฉาง ส�าหรับกลุม่ ผูใ้ ช้แรงงานมีการปรับอัตราค่าแรง
ขั้นต�่าเป็น 300 บาท ตั้งแต่สมัยรัฐบาลนางสาวยิง่ ลักษณ์
ชินวัตร ในด้านการศึกษา ปัจจุบันก�าหนดให้การศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน 15 ปีเป็นการศึกษาทีร่ ัฐต้องจัดให้โดยประชาชน
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (เฉพาะในสถานศึกษาของรัฐ) ในระดับ
ทีส่ ูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานก็มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) อย่างไรก็ตาม เท่าทีป่ รากฏในข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ยังมีความแตกต่างทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ของบริการเหล่านี้
ส� า หรั บ กลุ่ ม คนพิ ก าร พระราชบั ญ ญัติ ส ่ ง เสริ ม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มีแนวคิด

เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน
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ในการส่งเสริมและพัฒนาเพือ่ ให้คนพิการสามารถด�ารงชีวิต
อิสระให้ได้มากที่สุด แทนการมุ่งให้การสงเคราะห์เป็นหลัก
กฎหมายนีก้ �าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนพิการ ห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมต่อคนพิการ ให้มีการขึ้นทะเบียนคนพิการ ระบุถงึ สิทธิ
ของคนพิการในด้านต่างๆ ไว้ชัด รวมทัง้ การใช้ประโยชน์
จากสิง่ อ�านวยความสะดวกสาธารณะและสวัสดิการจากรัฐ
เช่น เบีย้ ยังชีพคนพิการ ให้มีกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการและ
หน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าท�างานตามลักษณะของงาน
ในอัตราส่วนที่เหมาะสม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้กฎหมาย
จะบังคับใช้มา 10 ปี แล้ว แต่ยังไม่มีหลักฐานปรากฏชัดว่า
ชีวติ ของคนพิการส่วนใหญ่ดขี ้นึ มากน้อยเพียงใด สิ่งแวดล้อม
ต่างๆ เช่นสถานที่สาธารณะส่วนมากก็ยังไม่ปรากฏว่ามีการ
จัดท�าเพื่อให้เหมาะส�าหรับการใช้ประโยชน์ของคนพิการ
อุปสรรคส�าคัญอย่างหนึ่งอาจจะอยูท่ ่ที ัศนคติของคนในสังคม
ต่อคนพิการ ในความเห็นของคนพิการจากศูนย์การด�ารงชีวติ
อิสระของคนพิการ พุทธมณฑล ทัศนคติของคนในสังคม
มีความส�าคัญมากต่อการมีส่วนร่วมในสังคมของคนพิการ
ถ้าตราบใดทีส่ ังคมยังมองคนพิการว่าเป็นเพียงคนทีค่ อยรับ
การสงเคราะห์ โอกาสที่คนพิการจะได้มสี ่วนร่วมในเรือ่ ง
ส�าคัญๆ เช่น การศึกษาและการท�างานหารายได้ ก็เป็นไปได้ยาก
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ส� า หรั บ ชนกลุ่ ม น้ อ ยและกลุ ่ ม คนไร้ รั ฐ ไร้ ส ัญ ชาติ
ประเทศไทยมีกฎหมายเกีย่ วกับสถานะของชนกลุม่ น้อยและ
กลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติทสี่ �าคัญ ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2555 (2) พระราช
บัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542
และ (3) พระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร กฎหมายเหล่านี้
ก�าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการได้สัญชาติและการอยู่อาศัยใน
ราชอาณาจักรของบุคคลประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคนไทย
พลัด ถิ ่น หรื อ คนต่ า งด้ า วทีอ่ ยู่ อ าศั ย ในราชอาณาจั ก ร
นอกจากนีแ้ ล้วรัฐยังมีการก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
เพื่อการปฏิบัตเิ ป็นเรื่องๆ ไป เช่น ใน พ.ศ. 2548 รัฐบาลไทย
ได้ประกาศ ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิ
ของบุคคล ภายใต้แนวคิดการจัดการปัญหาความมั่นคงในมิติ
ใหม่ ค�านึงถึงความสมดุลของสิทธิข้นั พื้นฐานของมนุษย์และ
ความมัน่ คงของชาติควบคู่กัน โดยให้ความส�าคัญกับคุณค่า
ความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ค�านึงถึงความ
เท่าเทียมของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิขั้นพื้นฐานและ
ทัศนคติท่ีดตี อ่ กัน ยอมรับความจริงว่ามีคนบางกลุม่ ไม่สามารถ
กลับประเทศของตนได้ สร้างความสมดุลระหว่างหลักสิทธิ
มนุษยชน ความมัน่ คงของมนุษย์ และความมัน่ คงของชาติ
และอาศัยทุกภาคส่วน/ประชาคมระหว่างประเทศร่วมแก้
ปัญหา ตามยุทธศาสตร์นี้กลุ่มบุคคลที่น่าจะได้รับประโยชน์

คือกลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติและชนกลุ่มน้อยทีย่ ังมีปัญหา
สถานะบุคคล อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากความล่าช้าในการ
ปฏิบัติ และบางครั้งก็รวมถึงการเลือกปฏิบัติด้วย ท�าให้คน
จ�านวนนับแสนยังคงอยู่ในความเปราะบางเพราะสถานะ
บุคคลของตนต่อไป
กลุ่มแรงงานต่างด้าว เช่นเดียวกับเรื่องของชนกลุ่ม
น้อยและคนไร้รัฐไร้สัญชาติ แรงงานต่างด้าวเป็นทั้งประเด็น
ความมัน่ คงและประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ประเด็นความ
มั่นคงนั้นมีกฎหมายเรื่องคนเข้าเมืองรองรับอยูแ่ ล้ว ส่วนเรื่อง
ของเศรษฐกิจก็มกี ฎหมายเกีย่ วกับการท�างานของคนต่างด้าว
ซึ่งบังคับใช้ครั้งแรกใน พ.ศ. 2521 และต่อมาถูกยกเลิก
โดยออก “พระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ.
2551” แทน นอกจากนีย้ ังมีกฎกระทรวง รวมทั้งประกาศ
และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องนีจ้ �านวนมากทีม่ ุ่งเพื่อจัด
ระเบียบแรงงานต่างด้าว แต่ปญ
ั หาแรงงานต่างด้าวก็มีความ
ซับซ้อนและสะสมมากขึ้นโดยล�าดับ โดยเฉพาะทีเ่ กี่ยวกับ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์ จนท�าให้ประเทศไทย
ถูกจับตามองโดยประเทศทีพ่ ัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา
และประเทศในกลุ่มอียู อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภายหลังจาก
ทีร่ ัฐบาลปัจจุบันเข้ายึดอ�านาจการปกครองในปลายเดือน
พฤษภาคม 2557 จะได้มีการออกประกาศ คสช. หลายฉบับ
เพื่อจัดระเบียบเรื่องนี้ ประเทศไทยก็ยังถูกสหรัฐอเมริกาลด
เครดิตลงไปอยู่ระดับ 3 หรือ Tier 3 (20 มิถุนายน 2557)

ซึง่ ถือว่าเป็นสถานะของประเทศทีม่ ีการปฏิบัติในเรือ่ งการ
คุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ไม่ผ่านมาตรฐานขั้นต�่า และไม่มี
ความพยายามแก้ไขที่ชัดเจน (สหรัฐอเมริกาเพิ่งปรับอันดับ
ของไทยกลับขึ้นไปอยู่ในระดับ 2 หรือ Tier 2 ซึ่งเป็นสถานะ
ทีย่ ังต้องถูกจับตามองในเรื่องมาตรฐานการแก้ไขปัญหาการ
ค้ามนุษย์ต่อไป เมื่อ 30 มิถุนายน 2559)
แม้ ว ่ า จะมีค วามพยายามในภาครั ฐ ผ่ า นการออก
นโยบาย กฎหมาย ประกาศ และค�าสัง่ จ�านวนมากที่มงุ่ จะให้
เกิดผลแก่คนกลุม่ เปราะบาง (เช่นเดียวกับประชาชนทุกกลุม่ )
ทัง้ โดยตรงและโดยอ้อม แต่ปัญหาส�าหรับกลุ่มเปราะบาง
ก็ดเู หมือนจะยังไม่ลดลงเท่าไรนัก อาจเนื่องมาจากขนาดและ
ความซับซ้อนของปัญหา บวกกับการด�าเนินงานที่ลา่ ช้า และ
การเลือกปฏิบัติ ซึง่ เป็นอุปสรรคส�าคัญอย่างหนึง่ ดังนัน้
จึงยากที่จะประเมินว่าทั้งหมดที่ทา� มาแล้วและที่กา� ลังด�าเนิน
การอยู่นั้นจะมีความยั่งยืนเพียงใด แม้แต่สิ่งที่ถือว่าเป็นผลดี
อย่างมากส�าหรับประชาชนทั้งประเทศ โดยเฉพาะส�าหรับ
ผู้ ม ีร ายได้ น ้ อ ยและกลุ ่ ม เปราะบางอืน่ ๆ อย่ า งเช่ น เรื ่อ ง
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) บางครั้งก็มีค�าถาม
ว่าจะอยู่ได้อย่างยัง่ ยืนหรือไม่ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทัง้ ที่
ได้ผ่านรัฐบาลมาแล้ว 7 สมัย ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการแยกแยะ
ระหว่ า งสวั ส ดิ ก ารสัง คมกั บประชาชนอาจเป็ น เรื ่อ งยาก
โดยเฉพาะส�าหรับผูม้ ีอ�านาจ ที่คนุ้ ชินกับระบบการสงเคราะห์
และขาดความเชื่อมโยงกับประชาชน

9. สู่สังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน

แม้ว่ากลุ่มเปราะบางทีก่ ล่าวถึงในบทความนีจ้ ะมี
ลักษณะแตกต่างกัน แต่ทุกกลุ่มก็มีปัญหาส�าคัญร่วมกัน
นัน่ คือการก้าวตามกลุ่มอืน่ ไม่ทนั บนเส้นทางแห่งการพัฒนา
เรื่องนีไ้ ม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะของกลุ่มคนเปราะบางแต่ละ
กลุ่มเท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาของสังคมโดยรวมด้วย เพราะ
สัง คมทีค่ นจ�า นวนมากถูก ทิง้ ห่ างไว้ ข้ างหลัง เป็ นสั ง คมที ่
ไม่เข้มแข็ง ขาดพลัง นี่คอื เหตุผลที่วา่ ท�าไมจึงควรสร้างสังคม
ที่ไม่มีคนกลุ่มใดถูกทอดทิ้ง
หัวใจของการท�าให้เกิดสังคมทีไ่ ม่มีใครถูกทอดทิง้
อยู่ทกี่ ารลดโอกาสทีจ่ ะน�าไปสู่ความเหลือ่ มล�้าด้านต่างๆ
ประสบการณ์ ท ผี ่ ่ า นมาของหลายประเทศชี ้ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
การพัฒนาทางเศรษฐกิจไม่ได้ก่อให้เกิดเฉพาะความมัง่ คัง่

ของชาติเท่านั้น แต่ยังท�าให้เกิดผลข้างเคียงทางสังคมที่ไม่พงึ
ประสงค์ด้วย นัน่ คือความเหลือ่ มล�า้ ซึ่งเป็นเหมือนโรคที่
บั่นทอนสุขภาวะของสังคม และท�าให้คนจ�านวนมากประสบ
กับภาวะเปราะบาง มาตรการลดความเหลื่อมล�้าอย่างหนึ่งที่
ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศใช้ได้ผลคือมาตรการทาง
ภาษี แต่ท่สี า� คัญส�าหรับประเทศไทยคงจะหนีไม่พน้ ภาษีท่ดี นิ
ผูเ้ ชีย่ วชาญหลายคนเชือ่ ว่าถ้าบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
มาตรการทางภาษี จ ะช่ ว ยกระจายการถื อ ครองทีด่ ิ น ที ่
เกินความจ�าเป็น เช่น ถือครองเพื่อเก็งก�าไร และจะเป็น
ช่ อ งทางหนึง่ ให้ เ กษตรกรยากจนเข้ า ถึ ง ทีด่ ิ น ท� า กิ น ได้
ในช่วงเวลาไม่นอ้ ยกว่า 20 ปีท่ีผา่ นมาได้มีการพูดถึงการปรับ
ระบบภาษีทีด่ ินในแทบทุกรัฐบาล แม้รัฐบาลปัจจุบันก็มี
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นโยบายที่จะปรับอัตราภาษี
ที่ดินใหม่ แต่เอาเข้าจริงก็ยัง
เป็นไปไม่ได้ ส่วนภาษีมรดก
ซึ่งกฎหมายเพิ่งมีผลบังคับใช้
ไปแล้วเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์
2559 ก็ยังคาดหวังได้ยาก
ว่ า จะช่ ว ยในการลดความ
เหลื่อมล�้าได้อย่างเป็นรูปธรรม
หรือไม่
มาตรการทางภาษี
ควรจะด�าเนินการควบคู่ไป
กั บ การพั ฒ นาสวั ส ดิ ก าร
สังคม โดยเฉพาะกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ (กบช.)
ซึ ่ง จะช่ ว ยลดความเหลือ่ มล�า้ ในวั ย สู ง อายุไ ด้ ร ะดั บ หนึง่
ทีผ่ ่านมาการด�าเนินการตามนโยบายในเรื่องนี้ยังไม่ถึงที่สุด
หลายคนได้แต่หวังว่าจะไม่ลงเอยแบบเดียวกับเรื่องอัตรา
ภาษีที่ดินใหม่ที่ต้องยืดเวลาออกไป
ความเหลือ่ มล�า้ นัน้ จะลดลงได้ เ มือ่ ทุก คน มี สิ ท ธิ
ในการเข้าถึงทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคมเหมือนกัน
แต่ในสังคมสมัยใหม่สว่ นมาก รวมทั้งสังคมไทยด้วย เรื่องสิทธิ
มักจะไม่เป็นปัญหาเท่าใดนักส�าหรับบุคคลทีม่ ีสถานะเป็น
พลเมืองตามกฎหมาย แต่ทเี่ ป็นปัญหาคือกลุ่มทีม่ ีปัญหา
สถานะบุคคล โดยเฉพาะคือคนไร้รัฐไร้สัญชาติ คนเหล่านี้
มีทัง้ ที่อยู่ในแผ่นดินไทยมาตั้งแต่เกิด และที่เข้าเมืองและ
อยู่ต่อเนือ่ งมาเป็นเวลานาน เพื่อเอือ้ ให้คนเหล่านีม้ ีสิทธิ
ตามกฎหมายอย่างที่พวกเขาควรจะมี ปฏิบัตกิ ารที่มงุ่ ผลทาง
ความมั่นคงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คา� ตอบ เพราะถึงอย่างไรเรื่องที่
ส�าคัญไม่น้อยไปกว่านัน้ คือ มิติด้านมนุษยธรรมและสิทธิ
มนุษยชน ส�าหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในสถานะที่
ต่างออกไป มาตรการที่จะป้องกันไม่ให้พวกเขาตกเป็นเหยื่อ
ของการค้ามนุษย์ ถูกเอารัดเอาเปรียบและกดขี่ คือสิ่งจ�าเป็น
อย่างยิ่ง ถึงอย่างไรแรงงานเหล่านี้ก็มีส่วนในการสร้างความ
เจริญทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย พวกเขาควรได้สิทธิ
ในสวัสดิการด้านแรงงานที่ไม่ต่างจากแรงงานไทย
การเสริ ม พลัง (empower) กลุ่ ม คนเปราะบาง
เพื่อพวกเขาจะได้ มีโอกาส พัฒนาความสามารถของตนอย่าง
เต็มศักยภาพก็ควรจะได้ด�าเนินการอย่างจริงจังควบคู่กันไป
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เป้าหมายคือการให้กลุ่มคนทีม่ ีความเปราะบางมีชีวิตทีเ่ ป็น
อิสระและเป็นตัวของตัวเอง เช่นเดียวกับคนกลุ่มอื่น ควรจะ
ย�้ า ในทีน่ ีว้ ่ า สิท ธิ อ ย่ า งเดี ย วไม่ อ าจช่ ว ยให้ ค นทีม่ คี วาม
เปราะบางมีชีวิตทีเ่ ป็นอิสระได้เพียงพอถ้าพวกเขายังขาด
โอกาส เพือ่ ให้พวกเขามีโอกาส สังคมจึงไม่เพียงแต่จะต้อง
เปิดพื้นที่ให้พวกเขาเท่านั้น แต่ตอ้ งช่วยเสริมพลังให้พวกเขา
มีความเข้มแข็งพอที่จะก้าวเดินไปกับกลุม่ อื่นในกระบวนการ
พัฒนาได้ โดยไม่ถูกทิ้งห่างอยู่ข้างหลังมากเกินไป สังคมไทย
ในวันนี้อาจจะต้องท�าส่วนนี้ให้มากขึ้น
สังคมทีเ่ ราอยู่ทุกวันนีป้ ระกอบด้วยคนหลายกลุ่ม
เหมือนร่างกายมนุษย์ท่ปี ระกอบด้วยอวัยวะต่างๆ หลายส่วน
สังคมที่เข้มแข็งและมีสุขภาวะก็ไม่ต่างกับร่างกายทีส่ ุขภาพ
แข็งแรง ในร่างกายทีแ่ ข็งแรงนัน้ อวัยวะทุกส่วนไม่มีพยาธิ
สภาพ สังคมที่เข้มแข็งก็เช่นกัน นั่นคือไม่มี “พยาธิสภาพ”
ที่ท�าให้คนบางกลุ่มมีความเปราะบาง ไม่ว่าจะในรูปแบบใด
ก็ตาม
ถ้าเป้าหมายของการพัฒนาคือท�าให้คนทุกกลุ่ม
สามารถก้ า วเดิน ไปด้ ว ยกั น โดยไม่ มี ก ลุ ่ ม ใดถู ก ทิ ้ง ไว้
เบื้องหลัง การลดความเหลื่อมล�้าและเสริมพลังให้กลุ่ม
ที่เปราะบางมีความเข้มแข็งขึน้ ต้องถือเป็นวาระส�าคัญของ
การพัฒนา
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กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม. (2559). รายงานสถานการณ์
ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559.กรุงเทพมหำนคร: กรมควบคุมมลพิษ.
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (2558). รายงานสถานการณ์
มลพิษของประเทศไทย ปี 2546-2558. กรุงเทพมหำนคร: กรมควบคุมมลพิษ.
Naksen, W., Kawichai, S., Srinual, N., Salrasee, W., & Prapamontol, T. (2016).
First evidence of high urinary 1-hydroxypyrene level among rural school
children during smoke haze episode in Chiang Mai Province, Thailand.
Atmospheric Pollution Research.
Ruchirawat, M., Settachan, D., Navasumrit, P., Tuntawiroon, J., Autrup, H. (2007).
Assessment of potential cancer risk in children exposed to urban air
pollution in Bangkok, Thailand. Toxicol. Lett. 168, 200-209.
The World Bank and Institute for Health Metrics and Evaluation University of
Washington, Seattle. (2013). The Cost of Air Pollution: Strengthening
the Economic Case for Action. Washington: The World Bank.
World Health Organization. World Health Statistics 2016 (2016) Monitoring
health for the SDGs. Retrieved December 22, 2016. From http://www.
who.int/gho/publications/world_health_statistics/2016/en/

9. ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
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10. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
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และควำมมั่นคงของมนุษย์. (2559). สืบค้นเมื่อ 19 มกรำคม 2560 จำกศูนย์ปฏิบัติ
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10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

1. รัฐธรรมนูญผ่านประชามติเดินหน้าโรดแมปสู่การเลือกตั้ง

1 อดีตบอร์ดสปสช. ชี้ ‘ร่ำงรัฐธรรมนูญมีชยั ’ ด้ำนสุขภำพแย่ทส่ี ดุ เท่ำทีม
่ .ี 26 เมษำยน 2559.

ค้นเมื่อ 15 มกรำคม 2560, จำก มติชนออนไลน์ เว็บไซต์: http://www.matichon.
co.th/news/117307
2 ‘ผอ.รพ.จะนะ’ ติงกรธ.เผยแพร่สิทธิบัตรทองสวนทำงร่ำง รธน. จี้ชี้แจง อย่ำท�ำสังคม
เข้ำใจผิด. 25 กรกฎำคม 2559. ค้นเมื่อ 15 มกรำคม 2560, จำก มติชนออนไลน์
เว็บไซต์: http://www.matichon.co.th/news/223305
3 “มีชัย” ยันไม่ล้มนโยบำย 30 บำท. 7 กรกฎำคม 2559. ค้นเมื่อ 15 มกรำคม 2560, จำก
คมชัดลึก เว็บไซต์: http://ads.komchadluek.net/news/edu-health/232855)
4 สปสช.จัดศึกษำ ‘ร่ำง รธน.’ ก่อนประชำมติ กรธ.แจงชัด เนื้อหำไม่ลม้ บัตรทอง. 5 สิงหำคม
2559. ค้นเมื่อ 16 มกรำคม 2560, จำก ประชำไท เว็บไซต์: http://prachatai.
com/journal/2016/08/67281
5 “ประยุทธ์” แถลงโรดแมป ย�้ำปลำยปี 60 เลือกตั้ง แจงคง ม.44 วอนผู้ที่คิดร้ำยยอมรับ
ผลประชำมติ. ค้นเมื่อ 10 สิงหำคม 2559. ค้นเมื่อ 16 มกรำคม 2560, จำก ผูจ้ ดั กำร
ออนไลน์ เว็ บ ไซต์ : www.manager.co.th/politics/viewnews.aspx?
NewsID=9590000079706
6 ร.10รับสั่งแก้รธน. นำยกฯปรับใหม่ฉบับประชำมติหมวดกษัตริยก์ อ่ นทูลเกล้ำฯ. 11 มกรำคม
2560. ค้นเมือ่ 20 มกรำคม 2560, จำก ไทยโพสต์ เว็บไซต์: http://www.thaipost.
net/?q=ร10รั บ สั ่ง แก้ ร ธน.-นำยกฯปรั บ ใหม่ ฉ บั บ ประชำมติ ห มวดกษั ต ริ ย ์
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2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

1 “ประเทศไทย 20 ปี ข้ำงหน้ำ”. 10 พฤศจิกำยน 2559. ค้นเมื่อ 20 ธันวำคม 2559, จำก

กำรเงินกำรธนำคำร เว็บไซต์: http://www.moneyandbanking.co.th/new/
news/detail/8447?category=36
2 นับถอยหลังประชำมติ รธน.: ว่ำด้วย “ยุทธศำสตร์ชำติ” อนำคตของเรำ…ใครก�ำหนด?.
23 กรกฎำคม 2559. ค้นเมือ่ 20 ธันวำคม 2559, จำก ไทยพับลิกำ้ เว็บไซต์: http://
thaipublica.org/2016/07/referendum-13/
3 เปิด 10 กรอบยุทธศำสตร์ “สภำพัฒน์” เดินหน้ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจ-สังคม ฉบับที่ 12
ยุค คสช. เน้น “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”. 22 ธันวำคม 2558. ค้นเมื่อ 20 ธันวำคม
2559, จำก ผู้จัดกำรออนไลน์ เว็บไซต์: http://www.manager.co.th/QOL/
ViewNews.aspx?NewsID=95800001400324
4 แผนยุทธศำสตร์ชำติด้ำนสำธำรณสุข และเป้ำหมำยปฏิรูปใน 18 เดือน. 25 กรกฎำคม
2559. ค้นเมื่อ 22 ธันวำคม 2559. จำก Hfocus เว็บไซต์: https://www.hfocus.
org/content/2016/06/12331

3. หนึ่งทศวรรษ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติสกู่ ฎหมายเพื่อสุขภาพของไทย

1 ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรจัดตั้งเขตสุขภำพเพื่อประชำชน พ.ศ. 2559
2 มำตรำ 3 แห่งพระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550
3 มำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550
4 ครม. เห็นชอบ ‘ธรรมนูญระบบสุขภำพแห่งชำติ ฉบับ 2’ ย�้ำสุขภำพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐำน.

16 สิงหำคม 2559. ค้นเมื่อ 10 กุมภำพันธ์ 2560, จำก Hfocus เว็บไซต์: https://
www.hfocus.org/content/2016/08/12567
5 มติสมัชชำสุภำพแห่งชำติ มติ 1.10 ควำมรุนแรงทำงเพศ กำรตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมและเรื่อง
เพศกับเอดส์/โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
6 มติสมัชชำสุภำพแห่งชำติ มติ 1.13 กำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ป่วยและญำติ
กับบุคลำกรทำงกำรแพทย์
7 มติสมัชชำสุภำพแห่งชำติ มติ 3.3 กำรควบคุมกลยุทธ์กำรตลำดอำหำรส�ำหรับทำรกและ
เด็กเล็ก
8 มติสมัชชำสุภำพแห่งชำติ มติ 4.6 กำรเข้ำถึงบริกำรอำชีวอนำมัยเพื่อสุขภำพและควำม
ปลอดภัยของคนท�ำงำนในภำคอุตสำหกรรมและกำรบริกำร
9 มติสมัชชำสุภำพแห่งชำติ มติ 1.6 ยุทธศำสตร์ในกำรจัดกำรปัญหำจำกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
10 มติสมัชชำสุภำพแห่งชำติ มติ 4.2 กำรจัดกำรปัญหำกำรฆ่ำตัวตำย (สุขใจ...ไม่คิดสั้น)
11 มติสมัชชำสุภำพแห่งชำติ มติ 2.6 โรคติดต่ออุบัติใหม่
12 ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยที่ผ่ำนประชำมติ เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2559
13 มำตรำ 58 แห่งร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ....
14 มำตรำ 278 แห่งร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ....
15 ตลำดนมเด็กหมื่นล้ำนกระอัก!! กฎหมำยใหม่ห้ำมโฆษณำทุกรูปแบบ. 20 พฤศจิกำยน
2559. ค้นเมื่อ 10 มกรำคม 2560, จำก ประชำชำติธุรกิจ เว็บไซต์: http://www.
prachachat.net/news_detail.php?newsid=1479631989

4. คลอดธรรมนูญระบบสุขภาพ ฉบับที่ 2 ควบ HIA ใหม่: สู่อนาคต
ระบบสุขภาพไทย

1 ค�ำสั่งคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ ที่ 6/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนธรรมนูญ

ว่ำด้วยระบบสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2557
ปัจจัยสังคมที่ก�ำหนดสุขภำพ (Social Determinants of Health: SDH) หมำยควำมว่ำ
สภำพแวดล้อมที่บคุ คลเกิด เติบโต ท�ำงำน ด�ำรงชีวติ อยู่ จนถึงวำระสุดท้ำยแห่งชีวติ
รวมถึงปัจจัยและระบบต่ำงๆ ที่เข้ำมำมีส่วนก�ำหนดสภำพแวดล้อมเหล่ำนั้นด้วย
ปัจจัยและระบบต่ำงๆ เหล่ำนี้ ได้แก่ นโยบำยและระบบเศรษฐกิจ ทิศทำงกำรพัฒนำ
บรรทัดฐำนในสังคม นโยบำยทำงสังคม และระบบกำรเมืองกำรปกครองซึ่งล้วน
มีผลต่อสุขภำพของประชำชน (อ้ำงอิงจำก ธรรมนูญว่ำด้วยระบบสุขภำพแห่งชำติ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 โดยเป็นนิยำมที่ปรับจำก Social Determinants of Health
ของ WHO)
3 อ่ำนธรรมนูญว่ำด้วยระบบสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2552 เพิ่มเติมที่ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
สุขภำพแห่งชำติ เว็บไซต์: https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/
files/upload_files/dmdocs/Tum_finalNH_resize.pdf
4 ประกำศคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกระทบ
ด้ำนสุขภำพที่เกิดจำกนโยบำยสำธำรณะ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
5 ขำนรับ HIA ฉบับใหม่ สช. วำงกรอบนโยบำยสำธำรณะเพื่อสุขภำวะชุมชน. 29 กรกฎำคม
2559. ค้นเมื่อ 10 มกรำคม 2560, จำก ศูนย์ประสำนงำนกำรพัฒนำระบบและกลไก
กำรประเมินผลกระทบด้ำนสุขภำพ เว็บไซต์: http://www.thia.in.th/welcome/
article_read/453
2

5. ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข
อีกหนึ่งความพยายามในการปฏิรูปสาธารณสุขไทย

1 Patients for Patient Safety. ม.ป.ป. ค้นเมื่อ 25 ธันวำคม 2560. จำก WHO เว็บไซต์:

http://www.who.int/patientsafety/patients_for_patient/en/

2 ข้อมูลหลักจำกเรื่องนี้มำจำก เครือข่ำยผู้เสียหำยทำงกำรแพทย์
3 จ�ำคุก 3 ปี หมอ รพ.ร่อนพิบูลย์ ผ่ำไส้ติ่งตำย. 7 ธันวำคม 2550.

ค้นเมื่อ 20 ธันวำคม
2559, จำก ผู้จัดกำรออนไลน์ เว็บไซต์: http://www.manager.co.th/QOL/
ViewNews.aspx?NewsID=9500000144864
4 ยกฟ้อง “หมอสุทธิพร” ฉีดยำชำไขสันหลังดับคนไข้ไส้ตง่ิ สธ.เยียวยำครอบครัว. 11 กันยำยน
2551. ค้นเมื่อ 21 ธันวำคม 2559, จำก ผู้จัดกำรออนไลน์ เว็บไซต์: http://www.
manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9510000107901
5 ประชำชนลงชื่อหนุนร่ำง พรบ. คุม้ ครองผูเ้ สียหำยจำกกำรรับบริกำรสำธำรณสุขหลังถูกดอง
เกือบ 10 ปี. 18 กันยำยน 2557. ค้นเมื่อ 19 ธันวำคม 2559, จำก ประชำชำติธรุ กิจ
เว็บไซต์: http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1411024873
6 ร่ำง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ป่วย วัดใจรัฐบำลคืนควำมสุข. 9 ตุลำคม 2557. ค้นเมื่อ 20 ธันวำคม
2559, จำก waymagazine เว็บไซต์: http://waymagazine.org/injuryact/
7 โปรดช่วยผลักดันร่ำงพ.ร.บ.คุม
้ ครองผูเ้ สียหำยจำกกำรรับบริกำรสำธำรณสุขให้มผี ลบังคับ
ใช้. 28 กรกฎำคม 2553. ค้นเมื่อ 10 มกรำคม 2560, จำก มติชนออนไลน์ เว็บไซต์:
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1280306615
8 สปท.ค้ำนออก กม.ดึงเงินบัตรทองร่วมตั้งกองทุนผู้เสียหำย. 19 มกรำคม 2560. ค้นเมื่อ
30 มกรำคม 2560, จำก Hfocus เว็ บ ไซต์ : https://www.hfocus.org/
content/2017/01/13310
9 กมธ.สังคมฯ ยอมน�ำรำยงำนปฏิรูปกฎหมำยบริกำรสำธำรณสุขไปปรับใหม่. 16 มกรำคม
2560. ค้นเมื่อ 20 มกรำคม 2560, จำก ส�ำนักข่ำวไทย เว็บไซต์: http://ostatic.
tnamcot.com/content/636216

6. นโยบายลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยมุ่งลดเหลื่อมล�้า พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
1 ลงทะเบียนคนจน...ใครได้ “3 พันบำท”?. 29 พฤศจิกำยน 2559. ค้นเมื่อ 15 กุมภำพันธ์

2560, จำก คมชัดลึก เว็บไซต์: http://www.komchadluek.net/news/
scoop/250654
2 ลงทะเบียนคนจน 2559 ได้ทไ่ี หน พร้อมตรวจสอบรำยชือ่ ผูม้ รี ำยได้นอ้ ยทีไ่ ด้รบ
ั สิทธิ.์ 2559.
ค้นเมื่อ 8 มกรำคม 2560, จำก กระปุก เว็บไซต์: http://money.kapook.com/
view152651.html
3 ผู้มีรำยได้น้อยเฮ ! ครม. อนุมัติเงินช่วย 1,500-3,000 บำท. 22 พฤศจิกำยน 2559.
ค้นเมื่อ 8 มกรำคม 2560, จำก โพสทูเดย์ เว็บไซต์ http://www.posttoday.com/
biz/gov/466638
4 คลังลงทะเบียนคนจนรอบ 2 เลิกแจกเงินให้รบ
ั เป็นส่วนลดค่ำน�้ำ-ค่ำไฟ. 17 ธันวำคม 2559.
ค้นเมื่อ 10 มกรำคม 2560, จำก ไทยรัฐ เว็บไซต์: http://www.thairath.co.th/
content/813641
5 เช็คช่วยชำติ VS แจกเงินคนจน เหมือนหรือต่ำง? มำตรกำรรัฐ กระตุ้นเศรษฐกิจ. 2559.
ค้นเมื่อ 8 กุมภำพันธ์ 2560, จำก ไทยรัฐ เว็บไซต์: http://www.thairath.co.th/
content/800916
6 ทวิช จิตรสมบูรณ์. ยิ่งลักษณ์ลดภำษีนติ บ
ิ คุ คล...ใครได้ใครเสีย. 2554. ค้นเมื่อ 8 กุมภำพันธ์
2560, จำก ผู้จัดกำรออนไลน์ เว็บไซต์: http://www.manager.co.th/Daily/
ViewNews.aspx?NewsID=9540000117690
ภาคผนวก
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7 ‘แจกเงิน’ ไม่ช่วยพ้นวังวนยำกจน แนะออกนโยบำยระยะยำวแก้ปัญหำ. 22 พฤศจิกำยน

2559, ค้นเมื่อ 15 กุมภำพันธ์ 2560, จำก สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศ
เว็บไซต์: http://tdri.or.th/tdri-insight/2016-11-22-2/

7. 4 มาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุรองรับสังคมสูงวัย
1

ข้อมูลกำรคำดประมำณประชำกรจำก ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ. (2556). กำรคำดประมำณประชำกรของ ประเทศไทย พ.ศ. 25532583. กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์เดือนตุลำ.
2 มำตรกำรรองรับสังคมผูส้ งู อำยุ. 9 พฤศจิกำยน 2559. ค้นเมื่อ 2 มกรำคม 2560, จำก ข่ำว
กระทรวงกำรคลัง เว็บไซต์: http://www.mof.go.th/home/Press_release/
News2016/148.pdf
3 4 มำตรกำรรองรับสังคมผู้สูงอำยุ. ม.ป.ป. ค้นเมื่อ 13 มกรำคม 2560, จำก Money
Buffalo เว็บไซต์: http://www.moneybuffalo.in.th/509-มำตรกำร-ผู้สูงอำยุ/
4 มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำผู้สูงอำยุ. (2559). สถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุไทย พ.ศ.2558.
กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)
5 เรื่องเดียวกัน. มำตรกำรรองรับสังคมผู้สูงอำยุ.
6 สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้ำน สินเชื่อบ้ำน คืออะไร. 22 พฤศจิกำยน 2559. ค้นเมื่อ 15 มกรำคม
2560. จำก MTHAI เว็บไซต์: http://decor.mthai.com/financial/5623.html
7 เรื่องเดียวกัน. มำตรกำรรองรับสังคมผู้สูงอำยุ.
8 สินเชื่อที่อยู่อำศัยส�ำหรับผู้สูงอำยุ หลักประกันใหม่ส�ำหรับวัยเกษียณ. 3 มิถุนำยน 2559.
ค้นเมื่อ 14 มกรำคม 2560. จำก Moneyhub เว็บไซต์: https://moneyhub.in.th/
article/reverse-mortgage-loan/
9 โครงกำรบ้ำน ธอส.เพื่อผูส้ งู อำยุ. ม.ป.ป. ค้นเมื่อ 7 มกรำคม 2560. จำก ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
เว็บไซต์: http://www.ghbank.co.th/th/services_loan_detail.php?cms_
id=210&cms_cate_id=5&parent=services_loan.php?cms_cate_id=5
10 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ. (ม.ป.ป.). รำยงำนกำรส�ำรวจประชำกรสูงอำยุในประเทศไทย
พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ.
11 เรื่องเดียวกัน. มำตรกำรรองรับสังคมผู้สูงอำยุ.
12 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ. (ม.ป.ป.). รำยงำนกำรส�ำรวจแรงงำนนอกระบบของส�ำนักงำน
สถิติแห่งชำติ พ.ศ.2558. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ.
13 คลอด 4 มำตรกำรรับสังคมผู้สูงอำยุ. 8 พฤศจิกำยน 2559. ค้นเมื่อ 16 มกรำคม 2560
จำก ข่ำวสดวันที่ 8 พฤศจิกำยน 255 เว็บไซต์: https://www.khaosod.co.th/
economics/news_90597

8. รัฐจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติเน้นน�าเข้าตาม MoU

1 จำกรำยงำนเรื่อง “ขนำดและกำรกระจำยของประชำกรข้ำมชำติสญ
ั ชำติพม่ำ กัมพูชำ และ

ลำว ในประเทศไทย พ.ศ. 2558: กำรประมำณจำกข้อมูลหลำยแหล่ง” ของปัทมำ
ว่ำพัฒนวงศ์ และคณะ ได้ประเมินว่ำมีจ�ำนวนแรงงำนข้ำมชำติสำมสัญชำติในช่วง
ปลำยปี 2558 ประมำณ 4,551,049 คน
2 เห็นชอบแรงงำนต่ำงด้ำวถูกกฎหมำย รำยงำนตัวเพื่ออยู่ต่อถึง 31 มีค. 61. 23 กุมภำพันธ์
2559. ค้นเมื่อ 10 กุมภำพันธ์ 2560, จำก ส�ำนักงำนทนำยควำมและที่ปรึกษำ
กฎหมำย พรนำรำยณ์และเพื่อน เว็บไซต์: http://www.thanaiphorn.com/
3“ชีม
้ ติ ครม.ผ่อนผันแรงงำนข้ำมชำติอกี 2 ปี ขัดนโยบำยพัฒนำสถำนะทำง กม.แรงงำนข้ำม
ชำติ. 2 มีนำคม 2559. ค้นเมือ่ 10 กุมภำพันธ์ 2560, จำก ประชำไท เว็บไซต์:
https://prachatai.com/journal/2016/03/64385
4 มีผลบังคับใช้แล้ว! พรก.น�ำคนต่ำงด้ำวมำท�ำงำนกับนำยจ้ำงในประเทศหลักประกันต้อง
ไม่นอ้ ยกว่ำ 5 ล้ำน. 25 สิงหำคม 2559. ค้นเมื่อ 10 กุมภำพันธ์ 2560, จำก ประชำชำติ
ธุ ร กิ จ เว็ บ ไซต์ : http://www.prachachat.net/news_detail.php?
newsid=1472107235
5 กกจ.เปิด2 ศูนย์บริกำรแรงงำนต่ำงด้ำว 3 สัญชำติ ใน 3จว.แก้ปมค้ำมนุษย์. 3 มกรำคม
2560. ค้นเมื่อ 5 กุมภำพันธ์ 2560, จำก ไทยรัฐ เว็บไซต์: http://www.thairath.
co.th/content/827314
6 นักวิชำกำรเเนะรัฐลดขั้นตอน MOU น�ำเข้ำเเรงงำนต่ำงด้ำวง่ำยขึน
้ . 4 มีนำคม 2559.
ค้นเมื่อ 3 มีนำคม 2560, จำก ส�ำนักข่ำวอิศรำ เว็บไซต์: http://www.isranews.
org/isranews-news/item/45259-tdri_45259.html
7 กำรน�ำเข้ำแรงงำนต่ำงด้ำวจำกประเทศเพื่อนบ้ำน จะสำมำรถแก้ปัญหำแรงงำนในภำวะ
สังคมผูส้ งู อำยุได้หรือไม่?. 2553. ค้นเมือ่ 20 กุมภำพันธ์ 2560, จำก Policy Research
เว็บไซต์: http://prp.trf.or.th/trf-policy-brief/กำรน�ำเข้ำแรงงำนต่ำงด้ำ/

9. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต้องมองให้รอบด้าน
1

กลุ่มค้ำนเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ยื่นฟ้อง กรมธนำรักษ์-พนักงำนที่ดิน ปมเตรียมออก
เอกสำรสิทธิ์ไม่ชอบ. 1 พฤศจิกำยน 2559. ค้นเมื่อ 1 กุมภำพันธ์ 2560, จำก ประชำ
ไท เว็บไซต์: http://prachatai.com/journal/2016/11/68633
2 ภำค ปชช. นรำธิวำส ร้องรองผู้ว่ำฯ ขอมีบทบำทร่วมกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ.
16 สิงหำคม 2559. ค้นเมื่อ 1 กุมภำพันธ์ 2560, จำก ข่ำวจริง เว็บไซต์: http://
www.benarnews.org/thai/news/TH-economic-08162016165358.html
3 เขตเศรษฐกิจพิเศษไทย 5 จังหวัด 6 พื้นที่เพื่อรองรับ AEC. 7 สิงหำคม 2558. ค้นเมื่อ 4
มกรำคม 2560, จำก ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรอำเซียน กรมประชำสัมพันธ์ต่ำงประเทศ
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สุขภาพคนไทย 2560

เว็บไซต์: http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=4393&filename=
index
4 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. (2548). เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic
Zone). กรุงเทพฯ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ.
5 โครงกำรจัดตั้งนิคมอุตสำหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ. ม.ป.ป. ค้นเมื่อ 6
มกรำคม 2560, จำก กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เว็บไซต์: http://www.
ieat.go.th/sez
6 ฐำนเศรษฐกิจ “เขตเศรษฐกิจพิเศษดันเต็มสูบยังปลุกไม่ขึ้น. 25 สิงหำคม 2558. ค้นเมื่อ
10 กุมภำพันธ์ 2560, จำก ฐำนเศรษฐกิจ เว็บไซต์: http://www.thansettakij.
com/2015/08/25/8725
7 เขตเศรษฐกิจพิเศษปลุกไม่ขึ้น Wait & See ว่ำที่รัฐบำลใหม่. 12 มกรำคม 2560, ค้นเมื่อ
21 กุมภำพันธ์ 2560, จำก ฐำนเศรษฐกิจ เว็บไซต์: http://www.thansettakij.
com/2016/01/12/25534
8 เสียง (ไม่) ประสำนต่อกำรพัฒนำ: อนำคตเมืองมุกดำหำรภำยใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ.
2 พฤศจิกำยน 2559. ค้นเมื่อ 10 กุมภำพันธ์ 2560, จำก เดอะอีสำนเรคคอร์ด
เว็บไซต์: http://isaanrecord.com/2016/11/02/mukdahan-sez-conference/
9 สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข. (2548). รู้ทันร่ำงกฎหมำยเขตเศรษฐกิจพิเศษ. ค้นเมื่อ 11
มกรำคม 2560 จำก เว็บไซต์: http://www.sea-cr.com/Data%20for%20
website/E2%20 tsunami%20sec/Tsunami2.pdf
10 เรื่องเดียวกัน. เสียง(ไม่)ประสำนต่อกำรพัฒนำ: อนำคตเมืองมุกดำหำรภำยใต้เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ.

10. ราคาข้าวตกต�่า: ปัญหาเรื้อรังของไทย

รำคำข้ำวตกต�่ำในรอบ 10 ปี จุดอ่อนของ”ประยุทธ์”ยังแก้ไม่ตก !!. 30 ตุลำคม 2559. สืบค้น
เมื่อ 20 มกรำคม 2560, จำก ผู้จัดกำรรำยวันเว็บไซต์: http://www.manager.
co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9590000108553.
2 ไฉนชำวนำไทยถึงจน? เปิดเบื้องหลังรำคำข้ำวตกต�่ำ สูท่ ำงออกที่ควรจะเป็น !. 30 พฤศจิกำยน
2559. ค้นเมื่อ 10 มกรำคม 2560, จำก ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์: http://www.
thairath.co.th/content/795822
3 คำดรำคำข้ำวปี 57 ต�่ำกว่ำ 56 เหลือตันละ 8 พัน. 16 กุมภำพันธ์ 2557. ค้นเมื่อ 25
มกรำคม 2560, จำก ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์ http://www.thairath.co.th/
content/403980
4 ท�ำไมรำคำข้ำวหอมมะลิลดฮวบ: ใครคือแพะ ???. 4 พฤศจิกำยน 2559. ค้นเมื่อ 10 มกรำคม
2560, จำก ไทยพับก้ำ เว็บไซต์: http://thaipublica.org/2016/11/nipontdri-4-11-2559/
5 โอละแม่ ! สำวมะกันแฉไทยขำยข้ำวปลอม พี่ไทยสวนกลับ “หุงผิดวิธ”ี . 4 มกรำคม 2560.
ค้นเมื่อ 10 มกรำคม 2560, จำก Sanook เว็บไซต์: http://news.sanook.
com/2146743/
6 “ภำครัฐ-เอกชน” สำนพลัง อุ้มชำวนำฝ่ำวิกฤตรำคำข้ำว. 6 พฤศจิกำยน 2559. ค้นเมื่อ
28 มกรำคม 2560, จำก ประชำชำติธุรกิจ เว็บไซต์: http://www.prachachat.
net/news_detail.php?newsid=1478402666
7 “ชำวนำขำยข้ำวออนไลน์ ไม่ผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง”. 3 พฤศจิกำยน 2559. ค้นเมื่อ 10
มกรำคม 2560, จำก ครอบครัวข่ำว 3 เว็บไซต์: http://www.krobkruakao.com/
ข่ำวเศรษฐกิจ/28892/ชำวนำขำยข้ำวออนไลน์-ไม่ผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง.html
8 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์เสนอ 3 แนวทำง แก้ปญ
ั หำรำคำข้ำวตกต�่ำ. 2 พฤศจิกำยน 2559.
ค้นเมื่อ 12 กุมภำพันธ์ 2560, จำก ประชำชำติ เว็บไซต์: http://www.prachachat.
net/news_detail.php?newsid=1478095229
9 ปลดล็อควิกฤตข้ำวอย่ำงยั่งยืน!. 14 พฤศจิกำยน 2559. ค้นเมื่อ 20 มกรำคม 2560. จำก
คมชัดลึก เว็บไซต์: http://www.komchadluek.net/news/agricultural/248689
10 ถำม-ตอบ นโยบำยข้ำวกับนักวิชำกำรรัฐศำสตร์ พร้อมแนวทำงแก้ไขปัญหำปัจจุบัน.
7 พฤศจิกำยน 2559. ค้นเมื่อ 10 มกรำคม 2560. จำก มติชน เว็บไซต์: http://
www.matichon.co.th/news/350809
4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

ใช้สิทธิบัตรทองกับผู้พิการทุกคน

ม.44 ให้ ‘ผู้ประกันตนคนพิกำร’ ได้สิทธิบัตรทอง แก้ปัญหำถูกลดสิทธิหลังย้ำยไปประกัน
สังคม. 17 กันยำยน 2559. ค้นเมื่อ 10 มกรำคม 2560, จำก Hfocus เว็บไซต์:
https://www.hfocus.org/content/2016/09/12741
สปส. สปสช. แจงแนวทำง ‘คนพิกำรประกันสังคม’ ใช้สิทธิบัตรทองตำมค�ำสั่ง คสช..
30 ตุลำคม 2559. ค้นเมื่อ 9 มกรำคม 2560, จำก มติชนออนไลน์ เว็บไซต์: http://
www.matichon.co.th/news/340563
‘บิ๊กตู่’ ลงนำมค�ำสั่ง คสช.ช่วย ‘ผู้พิกำรประกันสังคม’ 9,000 คน เข้ำถึงสิทธิบัตรทอง.
15 กันยำยน 2559. ค้นเมื่อ 9 มกรำคม 2560, จำก มติชนออนไลน์ เว็บไซต์: http://
www.matichon.co.th/news/286902
คนพิกำรมีควำมหวัง! ม.44 ขีดเส้น 30 วัน ดัน “ประกันสังคม” เทียบเท่ำ “บัตรทอง”.
15 กันยำยน 2559. จำก ผู้จัดกำรรำยสัปดำห์ เว็บไซต์: http://www.manager.
co.th/Weekly54/ViewNews.aspx?NewsID=9590000092972

อนุมัติเรียนฟรีอนุบาล-ม.6

ค�ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ เรื่อง ให้จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 15 ปี โดยไม่
เก็บค่ำใช้จ่ำย. 15 มิถุนำยน 2559. ค้นเมื่อ 5 กุมภำพันธ์ 2560, จำก ข่ำวส�ำนักงำน
รัฐมนตรี เว็บไซต์: http://www.moe.go.th/websm/2016/jun/248.html
คสช. ใช้ ม.44 สัง่ เรียนฟรีทุกอย่ำง 15 ปี ตัง้ แต่อนุบำล. 15 มิถุนำยน 2559. ค้นเมือ่ 5
กุมภำพันธ์ 2560, จำก คมชัดลึก เว็บไซต์: http://www.komchadluek.net/
news/politic/230030
มำตรำ44สั่งเรียนฟรี15ปี ‘วิษณุ’ยันไม่ขดั รธน.มีชยั . 16 มิถนุ ำยน 2559. ค้นเมื่อ 5 กุมภำพันธ์
2560, จำก ไทยโพสต์ เว็บไซต์: http://www.thaipost.net/?q=node/17558

ไทยติดอันดับประเทศที่มีความทุกข์ยากน้อยที่สุด

สุดยอด ไร้เทียมทำน !!! “บลูมเบิร์ก”เผย”ไทย”ขึ้นแท่น ประเทศทุกข์ยำกน้อยสุดในโลก.
9 สิงหำคม 2559. ค้นเมื่อ 5 กุมภำพันธ์ 2560, จำก Tnews เว็บไซต์: http://
www.tnews.co.th/contents/199341
“ไทย” ติดโผ ครองแชมป์อันดับ 1 ประเทศมีควำมสุข ใน “ดัชนีควำมทุกข์ยำก”. 10 สิงหำคม
2559. ค้นเมื่อ 5 กุมภำพันธ์ 2560, จำก Jingro เว็บไซต์: http://jingro.com/
th/news/thailand-tops-list-of-worlds-least-miserable-economies/
รบ.ปลื้มไทยติดอันดับประเทศมีควำมสุขในโลก2ปีซ้อน. 24 กุมภำพันธ์ 2559. ค้นเมื่อ 5
กุมภำพันธ์ 2560, จำก ไทยรัฐ เว็บไซต์: http://www.thairath.co.th/content/581760

แพทยสมาคมโลก ยกโครงการบัตรทองเป็นแม่แบบเอเชีย

ต�ำนำนบัตรทอง (15) นำนำชำติยกย่องควำมส�ำเร็จหลักประกันสุขภำพไทย. 31 สิงหำคม
2558. ค้นเมื่อ 5 กุมภำพันธ์ 2560, จำก Hfocus เว็บไซต์: https://www.hfocus.
org/content/2015/08/10766
30 บำทรักษำทุกโรค...’สร้ำง’ สุขภำพน�ำ ‘ซ่อม’. 22 มกรำคม 2559. ค้นเมื่อ 10 กุมภำพันธ์
2560, จำก Hfocus เว็บไซต์: https://www.hfocus.org/content/2016/01/11579
30 บำทรักษำทุกโรค… “สร้ำง”สุขภำพน�ำ”ซ่อม”. 14 มกรำคม 2559. ค้นเมื่อ 10 กุมภำพันธ์
2560, จำก มติชนออนไลน์ เว็บไซต์: http://www.matichon.co.th/news/2480
เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน

แหล่งข้อมูลบุคคล

รศ. ดร.พันธุ์ทิพย์ กำญจนะจิตรำ สำยสุนทร, อำจำรย์ประจ�ำ คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์
คุณทองพูน บัวศรี, มูลนิธิสร้ำงสรรค์เด็ก
สมำชิกศูนย์กำรด�ำรงชีวิตอิสระของคนพิกำรพุทธมณฑล ได้แก่
1. คุณสันติ รุ่งนำสวน
2. คุณอธิพันธุ์ ว่องไว
3. คุณจ�ำปี สวัสดิ์ค�ำ
4. คุณปิยะวัฒน์ สวัสดิ์จู
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เกณฑ์การจัดทำารายงาน
“สุขภาพคนไทย 2560”
ส่วนที่ 1
ตัวชี้วัดทางสุขภาพ

กระบวนการทำางาน
•

•
•

•
•

•

กำรคัดเลือกประเด็นเด่นตัวชี้วดั ทำงด้ำนประชำกร โดยผ่ำน
คณะกรรมกำรชี ้ท ิศ ทำงสุ ข ภำพคนไทยร่ ว มกั น กั บ คณะ
ท�ำงำนสุขภำพคนไทย
ติดต่อผู้เชี่ยวชำญ ทีม่ ีควำมรอบรู้ในดัชนีชี้วัดทีก่ �ำหนดไว้
มีแหล่งข้อมูลทีน่ ่ำเชื่อถือ และข้อมูลนั้นมีกำรจัดเก็บทุกปี
เพื่อขอข้อมูลที่ทันสมัย
ก�ำหนดกรอบเวลำในกำรเขียนบทควำม คณะท�ำงำนฯ
รับผิดชอบหลักในแต่ละหมวด ได้ทรำบถึงแนวทำงกำรเขียน
วัตถุประสงค์ของกำรน�ำเสนอแต่ละหมวดตัวชี้วัด และ
ข้อก�ำหนดเวลำเบื้องต้นในค้นคว้ำหำข้อมูล และจัดท�ำเนื้อหำ
ร่ำงเนื้อหำตัวชี้วัดทำงสุขภำพ
ประชุมระดมสมอง พิจำรณำร่ำงงำนตัวชี้วดั ทำงสุขภำพ เพื่อ
ร่วมพิจำรณำควำมเหมำะสม ควำมครอบคลุมของเนื้อหำ
และควำมซ�้ำซ้อนของตัวชี้วัด โดยผ่ำนกำรประชุมคณะ
ท�ำงำนฯ และคณะกรรมกำรชี้ทิศทำงฯ
ผูท้ รงคุณวุฒิ อ่ำนทบทวนหมวดตัวชี้วดั ทำงสุขภำพ โดยอ่ำน
ภำพรวมทุก หมวดในชุ ด ตั ว ชี ว้ ั ด ทำงสุข ภำพ พร้ อ มให้
ค�ำแนะน�ำในกำรปรับแก้ไขงำน

เกณฑ์ในการจัดทำาเนื้อหาตัวชี้วัด
•
•
•

ค้นหำสำระส�ำคัญ (Key message) ของหมวดที่จะน�ำเสนอ
เพื่อให้เนื้อหำไม่กระจัดกระจำยในกำรน�ำเสนอ
ค้ น หำสถิ ติ ข ้ อ มูล เกี ่ย วกั บ ตั ว ชี ้วั ด แต่ ล ะตั ว ทีค่ ั ด เลือ ก
โดยเน้นข้อมูลรำยปี เพื่อน�ำเสนอแนวโน้ม และรวมถึง
ผลกำรส�ำรวจล่ำสุด เพื่อให้เห็นสถำนกำรณ์
เน้นรูปแบบ และเนื้อหำที่งำ่ ยต่อกำรอ่ำนและเข้ำใจต่อผูอ้ ำ่ น
ทุกกลุ่มวัย

ส่วนที่ 2

10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
และ 4 ผลงานดีๆ ของคนไทย

สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

ประกอบด้วย สถำนกำรณ์เด่นล�ำดับ 1 ถึง 10 และผลงำนดีๆ
ของคนไทยเพื่อสุขภำพของคนไทยอีก 4 สถำนกำรณ์ ซึ่งเรียก
งำนส่วนนี้วำ่ “สถำนกำรณ์เด่น 10+4” เกณฑ์กำรเลือกสถำนกำรณ์
และเกณฑ์กำรจัดล�ำดับสถำนกำรณ์เด่น มีดังนี้

เกณฑ์การเลือกสถานการณ์เด่น
•
•
•
•
•

เป็นสถำนกำรณ์ท่เี กิดขึ้นในช่วงปี 2559 หรือเป็นสถำนกำรณ์
ทีเ่ คยรำยงำนไปแล้ ว แต่ น �ำ มำเสนออีกครั้ง เพื่อให้เห็น
ควำมเปลี่ยนแปลง เป็นบทเรียนในสังคมไทย
มีผ ลกระทบอย่ ำ งส�ำ คั ญ ต่ อ สุข ภำพคนไทยในวงกว้ ำ ง
ซึ่งผลกระทบหมำยรวมถึงควำมมั่นคงปลอดภัยด้วย
เป็ น นโยบำยทีส่ ่ ง ผลต่ อ สุข ภำพทีม่ ี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ห รื อ ผล
ทำงปฏิบัติที่เกิดขึ้นในปีนี้ชัดเจน
เป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อน
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมำกในรอบปี

สำาหรับผลงานดีๆ ของคนไทย

เป็ น เรื ่อ งของกำรประสบควำมส� ำ เร็ จ ในกำรประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรด้ำนสุขภำพ กำรค้นพบแนวทำงใหม่ๆ
ที่เป็นผลดีกับสุขภำพสังคม และคนไทยโดยรวม
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ส่วนที่ 3

เรื่องพิเศษประจำาฉบับ

เกณฑ์การจัดลำาดับสถานการณ์เด่น

หัวข้อเรื่องพิเศษประจำาฉบับมี 2 ลักษณะ

•

หลักเกณฑ์สำาคัญในการเลือก
เรื่องพิเศษประจำาฉบับ คือ

•

ส�ำรวจควำมคิดเห็นจำกคณะกรรมกำรชี้ทิศทำงฯ ให้คะแนน
โดยใช้มำตรวัดแบบประมำณค่ำ (Rating Scale) ของ
ลิเคอร์ท (Likert Scale) แบ่งระดับควำมคิดเห็นเป็น 5
อันดับ คือ มำกทีส่ ุด (คะแนน = 5) มำก (คะแนน =4)
ปำนกลำง (คะแนน =3) น้อย (คะแนน = 2) และน้อยที่สุด
(คะแนน =1)
กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมถี่ เพื่อเรียงล�ำดับควำมส�ำคัญ

คือ เรื่องที่เน้นกลุ่มเป้ำหมำย (Target group oriented) และ
เรื่องเฉพำะประเด็น (Issue oriented) โดยอำจมีกำรเลือกเรื่อง
แต่ละลักษณะสลับกันไปในแต่ละปี ที่มำของเรือ่ งอำจจะพิจำรณำ
เลือกจำก 10 สถำนกำรณ์เด่นในรอบปีทผี่ ่ำนมำ หรือหัวข้อ
ของตัวชี้วัดทำงสุขภำพที่น่ำสนใจ

•
•
•

เป็นเรื่องที่มีควำมส�ำคัญเชิงนโยบำย
เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อประชำชน
เป็นเรื่องที่มีประเด็นและมุมมองที่หลำกหลำย

กระบวนการทำางาน
•
•
•
•

•
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คณะกรรมกำรชี้ทิศทำงฯ ประชุมเพื่อเลือกหัวข้อเรื่องพิเศษ
ประจ�ำฉบับในแต่ละปี
คณะท�ำงำนฯ ก�ำหนดกรอบโครงร่ำงของรำยงำน
ติดต่อผู้เชี่ยวชำญในแต่ละประเด็น เพื่อสัมภำษณ์ข้อมูล
ประกอบกำรจัดท�ำรำยงำน
คณะท�ำงำนฯ ประมวลและเรียบเรียงเนื้อหำทำงวิชำกำรให้
เหมำะสมกับกำรสื่อสำรต่อสำธำรณะ และตรวจสอบควำม
ถู ก ต้ อ งกั บ นัก วิ ช ำกำรและผู้ เ ชี ่ย วชำญในประเด็ น นั ้น ๆ
อีกครั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ำนทบทวนร่ำงเนื้อหำรำยงำนและปรับแก้ไข

รายชื่อคณะกรรมการชี้ทิศทาง
“สุขภาพคนไทย 2560”

คณะกรรมการชี้ทิศทาง
นพ.อ�ำพล จินดำวัฒนะ
นพ.ชูชัย ศุภวงศ์
คุณปำริชำต ศิวะรักษ์
นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข
นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์
คุณยุวดี คำดกำรณ์ไกล
นพ.วิชัย โชควิวัฒน
คุณสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์
คุณสุริยนต์ ธัญกิจจำนุกิจ
คุณอรพรรณ ศรีสุขวัฒนำ
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักสถิติพยำกรณ์
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสนับสนุนกำรพัฒนำระบบสุขภำพ

นักวิชำกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำร
มูลนิธิสำธำรณสุขแห่งชำติ
กรรมกำร
นักวิชำกำรอิสระ
กรรมกำร
ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
กรรมกำร
สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข
กรรมกำร
ศูนย์ศึกษำมหำนครและเมือง วิทยำลัยรัฐกิจ
กรรมกำร
สถำบันพัฒนำกำรคุ้มครองกำรวิจัยในมนุษย์
กรรมกำร
องค์กรชุมชนคลองขนมจีน
กรรมกำร
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กรรมกำร
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ
กรรมกำร
ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
กรรมกำร
ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
กรรมกำร
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ปี 2560
ทบทวนรายงานทั้งเล่ม
นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
นพ.วิชัย โชควิวัฒน
คุณปำริชำต ศิวะรักษ์

ทบทวนบทความ “เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน”
นพ.อ�ำพล จินดำวัฒนะ

เขียนบทความ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับสุขภาพคนไทย”
นพ.วิชัย โชควิวัฒน

ให้สัมภาษณ์ประเด็น “เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน”
รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กำญจนะจิตรำ สำยสุนทร
คุณทองพูล บัวศรี (ครูจิ๋ว)
สมำชิกศูนย์กำรด�ำรงชีวิตอิสระของคนพิกำร ได้แก่
คุณสันติ รุ่งนำสวน
คุณอธิพันธุ์ ว่องไว
คุณจ�ำปี สวัสดิ์ค�ำ
คุณปิยะวัฒน์ สวัสดิ์จู

ทีมเขียนสถานการณ์เด่นทางสุขภาพร่างแรก
คุณชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม
คุณอภิสุข เวทยวิศิษฏ์
ผศ.ดร.ศุทธิดำ ชวนวัน
ภญ.ดร.ทิพิชำ โปษยำนนท์
คุณพิศิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน
คุณปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนำ
คุณอดิศร เกิดมงคล
คุณนภัสชล ทองสมจิตร
ผศ.ดร.อัลญำณ์ สมุห์เสนีโต
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คณะทำางานโครงการสุขภาพคนไทย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้อำานวยการโครงการ
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กำญจนะจิตรำ

ตัวชี้วัดสุขภาพ
ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์
ผศ.ดร.มนสิกำร กำญจนะจิตรำ
กัญญำ อภิพรชัยสกุล

เรื่องพิเศษประจำาฉบับ
รศ.ดร.ชำย โพธิสิตำ
ผศ.ดร.กำญจนำ ตั้งชลทิพย์
กัญญำพัชร สุทธิเกษม

สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
อ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์
กำญจนำ เทียนลำย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับสุขภาพคนไทย
สุภรต์ จรัสสิทธิ์
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ขอบคุณจากใจ
สุขภาพคนไทย 2560 ส�ำเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งเสมอมาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการจัดท�ำหนังสือฉบับนี้
ทีมงานขอขอบคุณ นพ.สุวทิ ย์ วิบลุ ผลประเสริฐ นพ.วิชยั โชควิวฒ
ั น และคุณปาริชาต ศิวรักษ์
ทีไ่ ด้กรุณาอ่านทบทวนบทความต้นฉบับให้ทงั้ 3 ส่วน และ นพ.อ�ำพล จินดาวัฒนะ ทีก่ รุณา
ให้ข้อเสนอแนะในต้นฉบับเรื่อง เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน
ขอขอบคุณ นพ.วิชัย โชควิวัฒน เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาเขียนบทความเรื่องราว
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลเดช ซึง่ ล้วนเป็นไปเพือ่
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ไม่เฉพาะแต่ด้านสุขภาพเท่านั้น ในบทความนี้ยังได้ประมวล
ความไว้อย่างครอบคลุมพระราชกรณียกิจทุกด้าน เรียบเรียงให้อ่านเข้าใจได้ง่าย และ
ชวนให้ร�ำลึกถึงพระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงที่มีต่อคนไทย
ทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียม
บทความเรื่องเสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน ยังได้รับความ
กรุณาจาก ครูจิ๋ว ครูทองพูล บัวศรี แห่งมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก และ รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์
กาญจนะจิตรา สายสุนทร ตลอดจนสมาชิกของศูนย์การด�ำรงชีวติ อิสระของคนพิการพุทธ
มณฑล ได้แก่ คุณสันติ รุ่งนาสวน คุณอธิพันธุ์ ว่องไว คุณจ�ำปี สวัสดิ์ค�ำ และคุณปิยะวัฒน์
สวัสดิจ์ ู ทีไ่ ด้ให้ความรูแ้ ละข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ท�ำให้ความเข้าใจกลุม่ เปราะบางชัดเจน
มากขึ้น ทีมงานขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง
ขอขอบคุณ ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร ที่กรุณาให้ข้อมูลการส�ำรวจสุขภาพของ
ประชากรไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 เพื่อจัดท�ำเนื้อหาในส่วนของตัวชี้วัด 2560
“หมวดการเกิดและคุณภาพเด็ก” ซึ่งท�ำให้ได้ข้อมูลประกอบที่ชัดเจน และเป็นประโยชน์
อย่างมาก ขอขอบคุณคณะนักเขียน 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ ที่เรียบเรียงข้อมูล
และเนื้อหาได้น่าอ่านและชวนติดตาม  
ที่ส�ำคัญขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ติดตาม “สุขภาพคนไทย” ตลอดมา อีกทั้ง
ได้ให้ขอ้ คิด และข้อเสนอแนะ ทีมงานขอน้อมรับและจะพัฒนาคุณภาพของหนังสือให้ดขี นึ้
ต่อไป       
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