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การจัดทำแผนยุทธศาสตรสุขภาพโลกของประเทศไทย
๑. คำจำกัดความ
๑.๑ สุขภาพโลก (Global Health) หมายถึง ปญหาหรือปจจัยกำหนดสุขภาพของประชาชนที่ขามพรมแดน
และเกินความสามารถของรัฐใดรัฐหนึ่งที่จะดำเนินการได ส ำเร็ จ ต อ งการกลไกระดับ โลกหรื อ ระดั บ ภูมิภาคที่มี
สวนรวมจากทุกภาคสวน เพื่อจัดการปญหาสุขภาพและปจจัยกำหนดปญหาเหลานั้น
๑.๒ ระบบสุขภาพโลก (Global Health System) หมายถึง ระบบและกลไกในการตอบสนองตอปญหา
สุขภาพที่ขามพรมแดน ที่ตองอาศัยการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และความ
รวมมือระหวางประเทศในการจัดการ
๒. หลักการและเหตุผล
๒.๑ สถานการณและความเคลื่อนไหวดานสุขภาพในระดับโลก
ในยุคโลกาภิวัตนที่มีการเดินทาง ติดตอ เชื่อมโยงขามพรมแดนมากขึ้น มีภัยคุกคามทางสุขภาพที่สงผล
กระทบกับประชาชนอยางหลากหลายตัวอยาง เชน
- ปญหาโรคติดตอ เชน มาลาเรีย วัณโรค และเอดส และการระบาดของโรคติดตออุบัติใหมในปจจุบัน เชน
อีโบลา ไขหวัดใหญสายพันธุใหม
- ปญหาเชือ้ จุลชีพดือ้ ยาปฏิชวี นะ ทำใหโรครักษาหายไดยากขึน้ และสามารถแพรกระจายไดกวางไกลมากขึ้น
- ปญหาจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ และปญหาสิง่ แวดลอม เชน ปญหามลพิษในอากาศที่เกิดจากหมอกควัน
ซึ่งกระจายขามพรมแดน และสงผลกระทบตอประชาชนขามประเทศ ปญหาน้ำทวม ปญหาการปนเปอนสารพิษใน
แหลงน้ำ ปญหาการรั่วไหลของน้ำมันในทะเล ที่สงผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยา และทำลายทรัพยากรและแหลง
อาหารทางทะเล เปนตน
- ปญหาโรคไมติดตอ เชน เบาหวาน มะเร็ง ตับแข็ง ถุงลมโปงพอง ที่มีผูปวยจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
พฤติกรรมที่เปนอันตราย และสินคาทีท่ ำลายสุขภาพ เชน การบริโภคยาสูบ สุรา ยาเสพติด อาหารน้ำตาล/ไขมันสูง
๒.๒ ปญหาสุขภาพ : ปญหาขามพรมแดน
โลกาภิวัตนทำใหประเด็นปญหาดานสุขภาพของประชาชนเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในชวงสามทศวรรษที่
ผานมา เชน การระบาดของโรคติดตออุบตั ใิ หม อุบตั ซิ ำ้ และโรคจากสัตวสมู นุษย การดือ้ ยาปฏิชวี นะ การเคลือ่ นยาย
อยางเสรีของสินคาที่เปนภัยตอสุขภาพขามพรมแดน ผานกลไกการคาเสรีและความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาค เปนตน ซึ่งภัยคุกคามความมั่นคงของมนุษยเหลานี้ไมสามารถดำเนินการโดยประเทศหนึ่ง ๆ ตามลำพังได
จำเปนตองมีความรวมมือของกลไกสุขภาพระดับทองถิ่น ประเทศ ภูมิภาคและระดับโลก และเกี่ยวของกับองคกร
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ระหวางประเทศจำนวนมาก ในการแกไข และจัดการปญหาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ และการจัดการภัย
คุกคามเหลานีใ้ นระดับประเทศจำเปนตองมีสว นรวมจากทุกภาคสวน เชน ภาครัฐทัง้ ภายในและนอกภาคสาธารณสุข
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
๒.๓ ปจจัยเพิ่มภัยคุกคามสุขภาพ
ปญหาเหลานี้นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นจากหลายปจจัย เชน การติดตอเชื่อมโยงระหวางประเทศ
เนื่องจากในการเดินทางไปมาหาสูก นั มากขึน้ จากการเปดพรมแดนถึงกันอยางใกลชดิ ยิง่ ขึน้ ดังกรณีประชาคมอาเซียน
การขยายตัวของการคาระหวางประเทศโดยเฉพาะสินคาที่ทำลายสุขภาพหรือไมปลอดภัยหรือทำลายสิ่งแวดลอม
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) เปนตน หากขาดมาตรการรองรับที่ดี นานาประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยจะไดรับผลเชิงลบทั้งทางตรงและทางออมอยางมหาศาล
๒.๔ ตัวแสดงที่หลากหลายในงานสุขภาพโลก
นอกเหนือจากรัฐที่ทำหนาที่จัดการดานสุขภาพโลกแลวยังมีองคกรที่มีลักษณะและขอบเขตการทำงาน
ขามชาติเกิดขึ้นใหมจำนวนมาก และตางเขามามีบทบาทสำคัญในแวดวงสุขภาพโลก เชน ธนาคารโลก กองทุนโลก
องคการการคาโลก องคการชำนัญพิเศษตาง ๆ ภายใตสหประชาชาติ มูลนิธกิ ารกุศลระหวางประเทศ องคกรพัฒนา
เอกชนระหวางประเทศ บรรษัทขามชาติ กลุมธุรกิจ เปนตน การดำเนินการขององคกรเหลานี้ลวนสงผลตอการ
ดำเนินงานดานสาธารณสุขของรัฐ และระหวางรัฐ โดยรัฐไมสามารถดำเนินการโดยไมคำนึงถึงองคกรเหลานี้ ที่
กลายมาเปนตัวแสดงสำคัญของสุขภาพโลก
๒.๕ การดำเนินการของไทยดานสุขภาพโลก
ทีผ่ า นมาประเทศไทยไดพฒ
ั นาระบบการจัดการความรวมมือภายในประเทศ เพือ่ ขจัดปญหาภัยตอสุขภาวะ
ไดดีขึ้นเปนลำดับ เห็นไดจากตัวอยางเชน การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา และการปองกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคเอดสโดยเฉพาะการเขาถึงยารักษาโรคในราคาถูก รวมทั้งไดดำเนินความรวมมือระหวาง
ประเทศเพื่อการพัฒนาสาธารณสุขในประเทศเพื่อนบานเพื่อชวยยับยั้งการระบาดของโรคเขามาในประเทศไทย
ในขณะเดียวกัน ไทยยังรวมในการกำหนดและผลักดันวาระสุขภาพที่สำคัญระดับโลกที่มุงรักษาผลประโยชนและ
แกไขปญหาสุขภาพของประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ดวย เชน ดานเชื้อไวรัสไขหวัดใหญเพื่อเปนฐาน
การพัฒนาวัคซีน เปนตน นอกจากนี้ ไทยยังใหความชวยเหลือดานสาธารณสุขในกรณีภัยพิบัติธรรมชาติ เชน ใน
เหตุการณไตฝุนในเมียนมาร และเหตุการณแผนดินไหวในเฮติ ที่เปนการแสดงบทบาทสรางสรรคดานสาธารณสุข
ของไทยในเวทีระหวางประเทศ
การดำเนินการขางตนของไทยลวนมีเปาหมายในการเตรียมระบบของไทยใหพรอมรับมือกับภัยคุกคาม
สุขภาพดานตาง ๆ ตลอดจนความเปลีย่ นแปลงในอนาคต กลาวคือสรางความมัน่ คงของระบบสาธารณสุขที่จะสราง
ความปลอดภัยในชีวิตและสรางสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวไทย ที่จะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ซึ่งการดำเนินการอยางเปนระบบจะสงผลเชิงบวกตอประเทศไทยและในขณะเดียวกันยังชวยในการ
สงเสริมบทบาทไทยในเวทีระหวางประเทศ
๒.๖ วาระโลก : สรางสุขภาพที่ดีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ปจจุบันยังมีความตระหนักถึงนัยเชิงบวก ที่การพัฒนาระบบสาธารณสุ ข มีตอการสรางเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจใหกาวหนา ทำใหประเด็นสาธารณสุขถูกกำหนดในวาระการพัฒนาแหงสหประชาชาติ ตั้งแตเปาหมาย
การพัฒนาแหงสหัสวรรษ เมื่อป ค.ศ. ๒๐๐๐ ที่ไดรวมเปาหมายดานสุขภาพไว เนื่องจากสุขภาพที่ดีของประชาชน
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๘๑๕

สามารถสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติได และโดยทีเ่ ปาหมายแหงสหัสวรรษจะครบวาระในป ๒๕๕๘
(ค.ศ. ๒๐๑๕) เปาหมายที่ถูกรางขึ้นมาใหม ไดแก เปาหมายเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ที่จะพัฒนาไปสูวาระเพื่อ
การพัฒนาภายหลังป ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post-2015 Development Agenda) ที่จะเปนกรอบการพัฒนาที่สำคัญ
ประเทศทั่วโลกจะใชเปนพื้นฐานในการกำหนดยุทธศาสตรและแผนการพัฒนาของประเทศตอไป ก็ยังคงบรรจุ
ประเด็นสาธารณสุขเปน ๑ ใน ๑๗ เปาหมาย ครอบคลุมการผลักดันการสงเสริมหลักประกันสุขภาพถวนหนา
การขจัดโรคติดตอ เอดส วัณโรค มาลาเรีย การลดอัตราผูเสียชีวิตจากโรคไมติดตอ และการสงเสริมอนามัยแมและ
เด็ก เปนตน
๒.๗ กระแสการพัฒนาแผนยุทธศาสตรสุขภาพโลก
ประเทศที่พัฒนาแลว เชน สวิตเซอรแลนด อังกฤษ นอรเวย ญี่ปุน ตางมีแผนยุทธศาสตรสุขภาพโลก
เปนกรอบการทำงานรวมกันอยางเปนระบบของหนวยงานตาง ๆ เพื่อสรางความมั่นคงทางสุขภาพของประชากรใน
ประเทศ ผานการใหความรวมมือ ชวยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพในประเทศอื่น ภายใตกลไกและ
มาตรการตาง ๆ ทั้งระดับทวิภาคี พหุภาคี ในการสงเสริมนโยบายการตางประเทศ นโยบายสุขภาพ และภาพลักษณ
ของประเทศ
ภายใตบริบทขางตน ประเทศไทยจึงจำเปนตองดำเนินการเชิงรุกโดยจัดทำแผนยุทธศาสตรสุขภาพโลก
เพื่อกำหนดวิสัยทัศนและจุดยืนประเด็นดานสุขภาพโลกของไทย ตลอดจนปรับปรุงกลไกตาง ๆ เพื่อสงเสริมสุขภาพ
ของประชากร สรางความมัน่ คงทางสาธารณสุขใหกบั ประเทศ ทีจ่ ะชวยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
และสนับสนุนการพัฒนาของภูมภิ าคและโลก และเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของไทยในระดับนานาชาติ
ใหไทยสามารถรับประโยชนจากประชาคมอาเซียนไดอยางเต็มที่ และมีภูมิคุมกันผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น
จากโลกาภิวัตน
๓. การจัดทำแผนยุทธศาสตรสุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการตางประเทศตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นสาธารณสุข
ระหวางประเทศทีท่ วีความสำคัญขึน้ เปนลำดับทัง้ ในภายในและระหวางประเทศ รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข
ไทยไดประกาศนโยบายสนั บ สนุ น กลไกสุ ข ภาพโลกเมื่ อ เดื อ นกั น ยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกำหนดการจั ด ทำ
แผนยุทธศาสตรสุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ ใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
แผนยุทธศาสตรฯ มีเปาประสงคเพื่ อประชาชนไทยมี สุ ข ภาวะดี และประเทศไทยมีความมั่นคงและ
ปลอดภัยดานสาธารณสุขที่จะขั บเคลื่อนและสงเสริ มใหเ ศรษฐกิจ และสังคมไทยพัฒนาไดอ ยา งยั่ ง ยืน รวมทั้ง
สามารถมีบทบาทและความรวมมือระดับสากลเพื่อแสดงความรับผิดชอบอยางสรางสรรคดานสุขภาพโลกในเวที
ระหวางประเทศ โดยแผนยุทธศาสตรฯ จะเนนการดำเนินงานใน ๕ ดานหลัก ดังนี้
๓.๑ การสงเสริมความมั่นคงดานสุขภาพ
๓.๒ การเสริมสรางระบบสุขภาพใหเขมแข็ง ยุตธิ รรม และความเสมอภาค
๓.๓ สงเสริมบทบาทนำ และความรับผิดชอบของไทยในประชาคมโลก
๓.๔ เสริมสรางความสอดคลองระหวางนโยบายสุขภาพโลก
๓.๕ เสริมสรางขีดความสามารถดานสุขภาพโลก และกลไกการประสานงานการดำเนินการ
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ทั้งนี้ การจัดเตรียมรางแผนยุทธศาสตรฯ เนนการมีสวนรวมของภาคสวนตางในทุกกระบวนการ โดยไดมี
การยกรางขึ้นในการประชุมปฏิบัติการรวม ระหวางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการตางประเทศ และได
ขอรับขอคิดเห็นจากหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่รับผิดชอบประเด็นภายใตแผนยุทธศาสตร รวมทั้งไดมีการหารือกับ
ผูแทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการดวย
๔. ประโยชนที่ประชาชนไทยและประเทศไทยจะไดรับจากแผนยุทธศาสตร
๔.๑ ประชาชนมีสุขภาวะดี ประเทศมีความมั่นคงดานสุขภาพ การมี ยุท ธศาสตร สุ ข ภาพโลกจะวางระบบการ
แกไขและจัดการปญหาดานสุขภาพในหลากหลายมิติ เชน การปองกันและรับมือโรคติดตอ ความปลอดภัยดาน
อาหาร น้ำ งานสาธารณสุขสิ่งแวดลอม ความมั่นคงดานเวชภัณฑ ยาและวัคซีน และความพรอมทางการแพทยตอ
ปญหาภัยพิบัติตาง ๆ ที่จะสรางเสริมใหประเทศไทยมีความมั่นคงดานสาธารณสุข และประชาชนไทยดำเนินชีวิตได
อยางมั่นใจ เปนสุข และมีสุขภาพดี เนื่องจากภัยคุกคามสุขภาพตาง ๆ ไดรับการบริหารจัดการใหสงผลกระทบตอ
สุขภาพประชาชนไทยในระดับต่ำ
๔.๒ ระบบสาธารณสุขไทยเขมแข็ง เปนธรรม และเสมอภาค ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่เปนพื้นฐาน
ระบบสาธารณสุขของไทยไดรับการพัฒนาตอยอดใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับประชาชนไทย รวมทั้งมีการพัฒนา
ระบบใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบนั ทีม่ ชี าวตางชาติโยกยายถิน่ ฐานมาพำนัก ทำงานในประเทศไทยและ
บริเวณชายแดนไทยเพิม่ ขึน้ โดยอาศัยการจัดการทรัพยากรอยางเหมาะสม เพือ่ ใหบริการทางการแพทยทมี่ คี ุณภาพได
อยางทั่วถึงสำหรับประชากรไทยและชาวตางชาติอื่น ๆ เพื่อปองกันการระบาดของโรคมาสูประชาชนไทย
๔.๓ การเจรจาการคาระหวางประเทศและความรวมมือกับนานาชาติ มีบรู ณาการ สามารถปกปองและสงเสริมสุข
ภาพของประชาชนในประเทศได แผนยุทธศาสตรฯ มุง พัฒนาและปรับปรุงกลไกประสานการประสานระหวางภาครัฐ
กับภาคสวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถดำเนินนโยบายที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนไดอยางมี
บูรณาการ ผานการแลกเปลีย่ นขอมูลทางวิชาการ กำหนดแนวทางการเจรจาทางการคาและการทูต การสรางเครือขาย
และแสวงหาประเทศผูสนับสนุน เพื่อพิทั ก ษ ป ระโยชน ข องประเทศและป อ งกั น ภั ย คุ ก คาม และสมดุลระหวาง
ผลประโยชนทางการคา การลงทุน ใหลดโทษ สรางประโยชนตอสุขภาพประชาชน
๔.๔ ไทยสามารถแสดงบทบาท รวมกำหนดนโยบายสาธารณสุข และแสดงความรับผิดชอบในเวทีโลกไดอยาง
สรางสรรคตอเนื่อง แผนยุทธศาสตรฯ มุงพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินการดานสาธารณสุขของไทย ในขณะ
เดียวกันมุงประเมินและระบุสาขาที่ไทยมีประสบการณ ประสบความสำเร็จ และพรอมแลกเปลี่ยน ใหความรวมมือ
ระหวางประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาคี กับประเทศและองคการระหวางประเทศตาง ๆ ไดอยาง
เปนระบบ ซึ่งการดำเนินการดังกลาวถือเปนเครื่องมือสานความสัมพันธกับประเทศตาง ๆ ตั้งแตประเทศเพื่อนบาน
ประเทศในภูมิภาค ตลอดจนประเทศทั่วโลก ผานการอบรม การจัดใหมีการศึกษาดูงาน และชวยพัฒนาระบบใน
ประเทศตาง ๆ ซึ่งเปนการสรางความนาเชื่อถือและการยอมรับ รวมทั้งบทบาทความเปนผูนำของประเทศไทยใน
เวทีโลก ซึ่งการระบุสาขาที่ไทยมีความโดดเดนในแผนยุทธศาสตรสุขภาพโลกอาจสามารถพัฒนาไปสูโอกาสทาง
เศรษฐกิจ ที่เปนประโยชนตอประชาชนไทยและประเทศไทยไดตอไปดวย
๔.๕ การประสานงานระหวางภาคสวนทีเ่ กีย่ วของมีประสิทธิภาพ และมีทศิ ทางการทำงานรวมกันทีช่ ดั เจน และ
กอใหเกิดความตอเนื่องในการทำงาน เพื่อรักษาและสงเสริมผลประโยชนของประเทศและประชาชนไทย
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๘๑๗

๕. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ขอให ส มาชิ ก สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ พิ จ ารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๗ / รางมติ ๕ การจัดทำแผน
ยุทธศาสตรสุขภาพโลกของประเทศไทย
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